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د. ق. أندريه زكي

المرأة.. المكون 
اإلنساني األعظم تأثيًرا

وال ننسى يوم المرأة 
الذي يحمل ذكرى  المصرية 

المصرية ضد  المرأة  ثورة 
أجل  من  ونضالها  االستعمار 

االستقالل

   
ِل  حتمُّ على  للقدرة  ا  رمــزً املصريُة  املـــرأةُ  ظلت  السنني،  آلالف 
املسؤولية والعطاء، إلى جانب األدوار املهمة يف تاريخ مصر القدمي 
واحلديث. فلعبت عبر التاريخ أدواًرا بطوليًة على مختلف األصعدة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية. 
تأسيسه  إلى  دعت  مصر  نسائي يف  احتاد  أول  أن  غريًبا  وليس 
عام 1923 هدى شعراوي، وأن أول مجموعة فتيات التحقن بجامعة 
املــرأة  حصلت   1952 يوليو   23 ثــورة  وعقب   .1928 عــام  القاهرة 
الترشح  ومنها حق  أجلها،  ناضلت من  التي  كثير من احلقوق  على 
وقاضية،  وسفيرة،  ــرة،  وزي رفيعة:  مناصب  وشغلت  واالنتخابات، 
ونائبة. وقد أدهشت املرأة املصرية العالم بدورها يف ثورة 25 يناير 
ا وكبيًرا يف  وكل األحداث السياسية التي تلتها، مثلما لعبت دوًرا مهّمً
ثورة 30 يونيو، وساهمت  يف تنفيذ خريطة املستقبل مع كل فئات 

الشعب. 

وال ننسى يوم املرأة املصرية الذي يحمل ذكرى ثورة املرأة املصرية 
ضد االستعمار ونضالها من أجل االستقالل، حيث سقطت يف مارس 
1919 مجموعة من الشهيدات املصريات، عندما تظاهرت أكثر من 
300 سيدة رافعات أعالم الهالل والصليب كرمز للوحدة الوطنية يف 
مواجهة االحتالل البريطاني. لذلك كان من الطبيعي صدور العديد 
الطبيعية،  حقوقها  كامل  املصرية  املــرأة  تعطى  التي  القوانني  من 
سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو تعليمية، أيًضا حقها يف تولي 
املناصب القيادية يف الدولة كمنصب الوزيرة أو املحاِفظة، أو رئيسة 
مدينة، أو عمدة قرية... وخالفه. وأيًضا عضويتها يف البرملان؛ حيث 
استطاعت 87 سيدة من احلصول على مقاعد داخل البرملان وهي 

سابقة فريدة من نوعها.
اإلنساني  نتذكر املكون  العاملي  املــرأة  بيوم  االحتفال  ومبناسبة 
وبناء  للمسؤولية  امللهمة  احلياة  املجتمع، مصدر  تأثيًرا يف  األعظم 

القيم واإلصرار واإلجناز؛ شكًرا سيدات العالم.
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د. منى أبو طيرة
مسارات

األولى  الفكرة  السابق  املقال  تناولنا يف 
التي تساهم يف تعرضك – عزيزي القارئ 
منطوقها  كــان  وقــد  العصبي  للضغط   –
أعباء  أستطيع حتمل  ال  أنني  “أشعر  هو 
التي  اخلطوات  على  معاً  واتفقنا  العمل« 
تساعدك من خالل تفكيرك االيجابي يف 
معها  والتعامل  الفكرة  هذه  من  التخلص 

بايجابية.
االخرى  االفكار  نتناول  املقال  هذا  ويف 
واستبدالها  منها  التخلص  عليك  الــتــي 
التعرض  تتجنب  حتى  ايجابية  بــأخــرى 

للضغط العصبي.
بأن  أشعر  األخطاء،  أتفه  ارتكبت  “أذا 
لتصحيح  ثانية  مــرة  بالعمل  القيام  على 

هذا اخلطأ”
هذه الفكرة تدفعك دفعاً نحو سلوكيات 
تتسبب يف أنهاكك بدون شك، فإذا كتبت 
وأخطأت يف هجاء  مثاًل  أو خطاباً  مقاالً 
الكلمة  بشطب  تقوم  أن  من  فبدالً  كلمة، 
أن  إلى  الفكرة  هذه  تدفعك  وتصحيحها، 

كنِت  وإذا  كله،  املقال  أو  اخلطاب  متــزق 
فال  به  للقيام  الكثير  ولديك  منزل  سيدة 
شك أن مثل هذه الفكرة ستجعلك تهدرين 
سطح  متسحني  ظللت  إذا  ثمينة  طــاقــة 
منضدة املطبخ يف كل مرة ميسها أحد من 

أفراد أسرتك..
تتبنى  أن   – الــقــارئ  عــزيــزي   – عليك 
لن  أنك  ايجابية وهي  وأكثر  مغايرة  فكرة 
تستطيع التحكم يف كل شيء، وليس هناك 
نرتكب  فكلنا  الوقت،  طول  مثالي  هو  من 
اخطاء وهذا طبيعي ولست بأي حال من 
االحوال مختلفاً عن اآلخرين، أو أنك تكون 

أقل شأناً منهم إذا ما ارتكبت خطأ ما.
أنتبه “أنت أفضل صديق لنفسك. عامل 

نفسك معاملة طيبة«
العصبي  للضغط  تعرضنا  أخرى  فكرة 

وهي: 
“استغرق وقتاً طوياًل ألنفصل عن العمل 

عندما اعود للبيت«
ــوراً يف دائـــرة  ــ هـــذه الــفــكــرة تــدخــلــك ف

الضغط العصبي إذا ما حتققت يف شكل 
سلوك امتد لفترة طويلة وخاصة إذا كنت 
أن يحل محلك  بأنه ال ميكن  ايضاً  تؤمن 
احد يف القيام بعملك سواء يف العمل خارج 
بالفعل  تريد  كنت  فــإذا  داخله،  أو  املنزل 
وقت  من  لك  تــؤدي عماًل جيدا، البد  أن 
ويتم  طاقتك،  شحن  فيه  تستعيد  للراحة 
وقت  تخصيص  خــالل  مــن  الشحن  هــذه 
لنفسك تستغله يف سفر ما أو يف مقابلة مع 
االصدقاء أو ممارسة نشاطاتك بعد العمل 
حسب مقدار الضغط العصبي الذي متر 
أكثر، وجب عليك  به، وكلما كان الضغط 
أن  يجب  فال  اجهاداَ،  أقل  تسلية  اختيار 
تذهب من عمل مجهد إلى مباراة كرة قدم 
أو أي نشاط بدني مجهد، فإن فعلت ذلك 
فقد حتمل نفسك أكثر من طاقتها، وبدالً 
من ذلك اختر لنفسك رياضة ممتعة تتيح 
لك أن تروض جسمك بشكل معتدل، وأن 
لم تكن من هواة ممارسة الرياضة، فحاول 
حياتك  نظام  تغير  بأن  ذلك  تستبدل  ان 

التفكير االيجابي 

ودورة في حل 

مشكلة الضغط 

العصبي )2-2(
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الذي تعودت عليه، استمع للموسيقى مثاًل 
بدالً من مشاهدة التلفاز، اخرج مع صديق 
أو شريكك يف احلياة للعشاء يف اخلارج أو 
وال  ومشاقة  العمل  يفصلك عن  أي شيء 
تدع العمل يسيطر على كل جوانب حياتك، 

فحياتك اخلاصة لها نفس األهمية
أن  إلــى  التي حتتاج  األفــكــار  من  أيضاً 

تغييرها فكرة 
“ال وقت لدى للراحة”

 وتغيير هذه الفكرة يحتاج إلى أن تؤمن 
أكثر،  عملت  فكلما  الراحة،  بأهمية  أوالً 
ليست  فــالــراحــة  أكــثــر،  للراحة  احتجت 
رفاهية، وإمنا ضرورة، والراحة تساعدك 
قوتك  وتستعيد  ذهــنــك،  تنقي  أن  على 
أنك  يعني  مما  صحتك  على  واملحافظة 

ستعمل بكفاءة أكثر.
فمن اخلطأ أن تعتقد أن من يعمل بدون 
ويــؤدي  أفضل  بشكل  يعمل  فإنه  توقف، 
نتائج أفضل، فالعكس متاماً هم الصحيح، 
أفضل  بشكل  ينتجون  ال  العمل  فمدمنو 
ممن يأخذون راحة، ألن انشغالهم الدائم 
أفضل احللول  اختيار  يبعدهم عن  سوف 
ملشكالتهم ألنهم يف الغالب ال يرون االمور 

بوضوح بسبب استغراقهم يف العمل..
للحصول  سعيهم  يف  الناس  من  كثيراً 
ــاح  األرب وحتقيق  الترقي  مــن  مزيد  على 
واملكافآت يسعون الى العمل عدد ساعات 
من  كنت  إذا  راحــة،  أو  توقف  دون  كبيرة 
ــل هــذه  ــبــارك أن ك هـــؤالء فــضــع يف اعــت
االمر  بك  انتهى  إذا  تفيدك  لن  املميزات 
قلبية،  ازمــة  أو  عصبي  بانهيار  باإلصابة 
واحلقيقة أن العديد من الذين يتعرضون 
لالزمات القلبية بسبب الضغط العصبي، 
تلقوا انذارات مسبقة من آالم يف الصدر أو 
مشاكل يف النوم أو ارتفاع يف ضغط الدم 
، ورمبا تلقوا حتذيراً واضحاً من الطبيب 
وكان  قلبية  بأزمة  لإلصابة  عرضة  بأنه 
يتغافل ذلك ويلجأ إلى تناول بعض االدوية 
أو  التي يتخلص بها من اعراض الصداع 
يف  ويستمر  األرق  أو  املرتفع  الدم  ضغط 
ذلك إلى أن يجبره جسمه على أن يقلل من 
إلى  إذا ما اضطر  العمل وذلك  جهده يف 
التامة  الراحة  أو  املستشفى  إلى  الذهاب 
حدث  فيما  يفكر  يبدأ  حينئذ  املنزل،  يف 

وكيف مينع حدوثه مرة اخرى..
والوقت  حياتك  هــذه  الــقــارئ،  عزيزي 
احلاضر  يصبح  تـــدري  ان  ودون  يــجــري 
لذا  يومياً  يحدث  شيء  فاحلياة  ماضياً، 
أن  وأعلم  يــوم  كل  بها  تستفيد  أن  يجب 
تأجيله  يجب  وال  مهم  أمــر  السعادة  نيل 
ال  القادم  االسبوع  فرمبا  القادم  لألسبوع 

فيما  يــوم  أول  هو  اليوم  أن  واعلم  يأتي، 
يوم ثمني،  يوم هو  تبقى من حياتك، وكل 

وال يتضح ذلك إال يف املرض اخلطير.
كانت  التي  االشياء  التفكير يف  يف  إبدا 
صغيراً:  كنت  عندما  أهمية  لــك  تشكل 
مثل اســرتــك، واصــدقــائــك، والــرحــالت، 
ــرخــاء يف الــشــمــس، واالســتــمــتــاع  واالســت
بهواياتك، أين ذهبت كل هذه االشياء؟ لقد 
تخليت عنها، واستبدلتها بالعمل والطموح، 
مرض  من  مأمن  يف  ستكون  أنــك  وتأكد 
مأسوي إذا احدثت التوازن لألمور.. أعط 
ليس  فالعمل  الطبيعي،  حجمه  شيء  كل 
اهم شيء والسعادة والرضا موجودان يف 
أوجه أخرى يف احلياة وقد منحت فرصة 

أخرى، فاستغلها.

ما هي االفكار االيجابية التي يجب 
أن تتبناها: -

أنا إنسان بناء وذو نظرة ايجابية للحياة، 
أحب نفسي وأحب جسمي وأحرص على 
أن اخذ أوقات راحاتي بانتظام فأسترخي 
بالراحة  ألشعر  ترتخي  عضالتي  وأتــرك 

وال أدع شيئاً يعكر صفوي.
تنفسي  ألفكاري،  ومستجمع  هــادئ  أنا 
العميق  استرخائي  وخالل  وثابت،  منتظم 
شعور  أشعر  وجسمي  عقلي  يتخلل  الذي 

عظيم بالهدوء.
كل ما أفعله أؤديه بكفاءة، وبدون تعب.

أمر  أي  مع  التعامل  بإمكاني  أن  أعرف 
يقابلني ومعرفتي بهذا يجعلني قوياً، وثقتي 
بقدرتي تنمو يوماً بعد يوم، وعندما أترك 
وعندما  فــوراً،  ذهنياً  عنه  أنفصل  العمل 

أذهب للفراش أستطيع النوم يف هدوء.
يف الصباح استيقظ واشعر أنني منتعش 
إلى كل يوم  وممتلئ بالطاقة وأنظر قدماً 

جديد وأشعر بالسعادة والثقة بعملي.
الصيغة املختصرة

يربكني،  أو  يكدرني  بشيء  اسمح  “لــن 
مسلم  شيء  والنجاح  قوية  بنفسي  فثقتي 
أهــدايف  أحقق  أن  أستطيع  أنني  كما  به 

بسهولة”
ــرخــاء والـــراحـــة جتــعــل جسمي  “االســت
يستعيد نشاطه بسرعة، وبعد كل استراحة 

امتلئ بطاقة جديدة”
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فكرة ورأى

د. يسرى مصطفى

جلب  كــان  القدم  ومنذ  احلياة،  سر  املــاء 
املاء من األنهار واآلبار والعيون مهمة نسائية 
املــاء  مـــوارد  إلــى  يذهنب  مــن  فهن  بامتياز، 
رؤسهن،  على  اجلــرار  أو  األوانــى  حامالت 
ــى  األوان تنظيف  أو  ــاء  امل جلب  يكون  حيث 
واملالبس طقس يومى، وعلى مورد املاء يتدفق 
باملعنى  احلياة  منبع  املــاء  ظل  فقد  الكالم، 
النساء  ومــازالــت  واالجتماعى.  البيولوجى 
فى الكثير من املجتمعات الفقيرة يذهنب إلى 
الترع لغسل األوانى واملالبس، وحتديدا فى 
وإذا  املــدن.  أطــراف  وعلى  الريفية  املناطق 
كان جلب املاء لألسرة مهمة نسائية بامتياز، 
فإن حرفة جلب املاء )السقاية( كانت مهنة 
قدمية  مهنة  وهى  )السقا(،  بامتياز  رجالية 
إلى  املياه  توصيل  على  تقتصر  لم  وحيوية 
البيوت وفقط وإمنا  إلى املساجد واملدارس، 
وأسبلة الشرب العامة، واألسواق ورى بعض 
وحتى  املنزلية  ــق  احلــدائ داخـــل  األشــجــار 

إطفاء احلرائق. 
وكسائر املهن واحلرف، كانت مهنة السقاية 
موسوعة  ووفـــق  وقــواعــدهــا،  نظامها  لها 
محمد  للدكتور  الــعــربــى  الشعبى  ــراث  ــت ال
ذلــك الشخص  السقا هــو  فــإن  اجلــوهــرى، 
الذى ينتمى إلى »طائفة كانت حتترف توزيع 
املياه اجلارية.  البيوت قبل دخول  املاء على 
عادة  املاء  يجلبون  هؤالء  كان  القاهرة  وفى 
من النيل، كما كانوا يجلبونه من ماء اخلليج 
]موقعه شارع بورسعيد اآلن[ خالل األربعة 
أشهر التى تعقب فتح اخلليج أثناء الفيضان. 
ومن بني هؤالء فئة تخصصت فى حمل املياه 
ينقلون  كانوا  وهــؤالء  اجلــمــال،  ظهور  على 
املياه باستخدام »املزادات« واملزادة أو »الرى« 

السقا 
مات



عــبــارة عــن زقــني واســعــني مــن جلد البقر، 
احلمير  ظهور  على  املياه  تنقل  أخرى  وفئة 
املاعز.  جلد  من  مصنوعة  قرب  باستخدام 
أيضا  »القربة«  تستخدم  ثالثة  فئة  وهناك 
املسافات  حالة  فى  ظهورها  على  حتملها 
القريبة أو عدم امتالك حمير النقل«. ويذكر 
والتقاليد  العادات  أحمد أمني فى »قاموس 
املصرية« أن هذه املهنة كانت من ضمن املهن 
التى امتهنها أشخاص من ذوى اإلعاقة، فقد 
كان السقايني فى الواحات اخلارجة من ذوى 
مع  فرقا  يسيرون  وكانوا  البصرية،  اإلعاقة 
قائال  ينادى  السقا  وكــان  البعض.  بعضهم 

»سقا عوض« أو »يعوض اهلل«، 

كتابه  الطوخى فى  السيد  نبيل  د.  ويقول 
ــف احلــرفــيــني فــى مــصــر« أن مهنة  »طــوائ
تطور  إلى  أدت  الثامن  القرن  فى  السقاية 
والــقــرب  ــرار  ــى واجلــ ــ حــرف صناعة األوان
السقايني،  يستخدمها  كــان  التى  اجللدية 
بها 834  عــام 1871كـــان  القاهرة  أن  وذكــر 
وبلغ  تاجر قرب جلدية.  صانع فخار و183 
السقايني عام 1870 نحو 3876 سقا  عدد 
تكن  ــم  ول وقتها.  مصر  احــصــاءات  حسب 
من  التنظيم  عملية  خارج  السقايني  طائفة 
تختص  مهنة  ألنها  بل  وقتها،  الــدولــة  قبل 
مت  فقد  املــاء  وهــو  الرئيسى  احلياة  مبــورد 
الباحث  ويذكر  الــدولــة،  قبل  من  تنظيمها 
أحــمــد حــســن فــى مــقــال بــعــنــوان »الــســقــا: 
مهنة خلدها التاريخ« ضوابط مزاولة املهنة 
السقاية فى  امتهن  انتظم من  »لقد  فيقول: 
لكل  وكان  رئيسية،  مبصر فى ست طوائف 
وهى  طائفته،  شــئــون  يتولى  شيخ  طائفة 
طائفة باب البحر، وطائفة حارة السقايني، 
وسميت  الكيزان،  وطائفة  السباع،  وطائفة 
يحمل  كــان  السقا  ألن  نظرا  االســـم؛  بهذا 
إلى  باإلضافة  النحاس،  من  كــوزا  يــده  فى 
طائفتني فى باب اللوق، تنقل إحداهما املاء 
على اإلبل، واألخرى حتمل املاء على احلمير، 
وعلى من يرغب فى مزاولة مهنة السقاية أن 
نظرا  واإلتقان،  والنظافة  باألمانة،  يتصف 
ألنه الشخص املخول دخول املنازل... وكانت 
منح  بها  املنوط  اجلهة  هى  الداخلية  وزارة 
التأكد  فبعد  السقاية،  مهنة  مزاولة  رخص 
قننت  املهنة،  املطلوبة لشغل  املواصفات  من 
وزارة الداخلية هذا الوضع مبنح رخصة لكل 

املحلية  اإلدارة  من  »رخصة  بـ  سقا، سميت 
عن تسيير واعتماد سقا«.   

القليلة  املهن  من  كانت  السقاية  إن  ومبا 
ــتــى يــســمــح ألصــحــابــهــا، أو عــلــى األقــل  ال
األطباء  جانب  إلى  البيوت  دخول  بعضهن، 
تسمية  مت  السبب  لهذا  فرمبا  واحلمارين، 
ــني،  بـــ»ســقــا  ــ ــد أمـ بــعــضــهــم، حــســب أحــم
للسقا  أصبح  البيوت  دخول  ومع  احلــرمي«. 
أدوار اجتماعية أخرى. فكما يقول د. نبيل 
الطوخى »بحكم ذهابهم من منزل إلى آخر 
ينفذوا  أن  لهم  هيئ  وظيفتهم  تقتضى  كما 
ولذلك  السيدات.  حيث  البيوت  أعماق  إلى 
ونشرها،  األخبار  نقل  فى  هاما  دورا  لعبوا 
وساهموا بطريقة مباشرة فى احلياة اليومية 
األوروبــيــون  الرحالة  أشــار  ولقد  للقاهرة. 
أن  إلــى  عشر  والتاسع  الثامن  القرنني  فى 
فى  كوسطاء  يُستخدموا  كــانــوا  السقايني 
وجودها  افترض  التى  العاطفية  املغامرات 
لعبوا  يــكــونــوا  ــا  ورمبـ احلـــرمي،  معاقل  فــى 
مع  ذلك  فى  متنافسني  الغرام«  »رســل  دور 
احلمارين الذين كانوا، هم أيضا، على صلة 
شهرتهم  كانت  والــذيــن  النسائى  بالعنصر 
مسجلة«.  حقيقة  األمــر  هــذا  فــى  السيئة 
ما  كثيرا  السقايني  أن  أمــني  أحمد  ويذكر 
وكانوا  شائنة  أحـــداث  بعضهم  مــن  وقعت 
كثيرا ما يتطلعون إلى البقشيش من كل من 

دخل البيت. ولم يكن اختالط السقا بالنساء 
فى البيوت فقط، ولكن أيضا فى احلنفيات 
وكانت  آنــذاك  منتشرة  كانت  التى  العموية 

تسمى »احلنفية البالش«.

انقرضت  املهنة  هــذه  أن  املــعــروف  ومــن 
ولكن  البيوت،  إلى  اجلارية  املياه  دخول  مع 
يحدث  لم  التقليدية  السقايني  مهنة  اختفاء 
مرة واحدة بل أخذ زمنا طويال حيث بدأت 
فيه املهنة بانحسار التدريجى إلى أن انتهت. 
ولكن يظل السقا حاضرا فى الثقافة، وتظل 
السقاية موجودة على أرض الواقع. فثقافيا، 
للفن واألدب، ولعلنا  السقا موضوعا  أصبح 
نتذكر رائعة يوسف السباعى »السقا مات«، 
وغيرها من األعمال األدبية. كما أن لوحات 
املستشرقني زاخرة بصور السقا فى شوارع 
السقا  وبــات  النيل.  ضفاف  وعلى  القاهرة 
للمثل  للعديد  )القربة( مادة خصبة  وأدواته 
»يبيع  مقطوعة«،  قربة  فى  »ينفخ  الشعبى: 
ــارة الــســقــايــني«، »ســقــا وريقه  املــيــه فــى حـ
أن مهمة  الــقــول  وواقــعــيــا، ميكن  نــاشــف«. 
مازالت  السقاية  وحتى  النقية  املياه  جلب 
موجودة فى األماكن التى تفتقر إلى وصول 
وفى  النائية،  املناطق  وخاصة  النقية،  املياه 
املناسبات. السقا مات هذه حقيقة تاريخية، 
ولــكــن حــاضــر ثــقــافــيــا، والــســقــايــة تبدلت 

وسائلها ولكنها باقية.
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الهيئة أخبار 
بيتر مجدي

اخلروج  إلى  نسعى  كما  مًعا،  والعمل  احلياة  على 
بتوصيات لتقدميها إلى جهات االختصاص، وبحث 
قوانني  أو  قـــرارات  تفعيل  أو  استصدار  إمكانية 
التسامح  خطاب  وتدعم  الكراهية  خطاب  تواجه 

خاصة يف مؤسسات التنشئة”.
وأكد دكتور عبد املنعم سعيد أن اجلماعة القادرة 
قادرة  جماعة  هي  اخلــالف  مساحة  احترام  على 
التسامح  وأن  واالستمرار بصالبة،  الصمود،  على 
العميق هو قبول اآلخر واحترامه، مضيًفا  مبعناه 
دعم  يف  كبيًرا  دوًرا  تلعب  الكراهية  خطابات  أن 
العنف وتشجيعه، ومواجهتها ضرورة ملحة، وأشاد 
بدور منتدى حوار الثقافات بالهيئة يف دعم احلوار 

وقضايا العيش املشترك خالل املرحلة املاضية. 
ومن جانبه شدد حلمي النمنم على أهمية وجود 
خطاب  ألن  الكراهية،  خطاب  ملواجهة  تشريعات 
مستوى  على  فهو  إدانته،  تتم  أن  يجب  الكراهية 

وسائل  على  ومنتشر  موجود  االجتماعي  الواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، واســتــمــرار الــوضــع بهذه 
الطريقة يؤدي إلى نشأة أجيال على هذا اخلطاب.

كما شارك يف اللقاء عدد من الكتاب واملفكرين 
مجلس  وأعضاء  الشيوخ  مجلس  أعضاء  والسادة 
النواب املصري، ورجال الدين اإلسالمي واملسيحي، 
والسادة أعضاء التنسيقية لشباب األحزاب، وعدد 

من السادة اإلعالميني وممثلي املجتمع املدني.
نصار،  جابر  دكتور  أيضا،  اللقاء  خالل  حتدث 
الدين،  سر  هاني  ودكتور  عامر،  يوسف  ودكتور 
حسني،  عدلي  واملستشار  العبد،  أسامة  ودكتور 
كما  جــاد،  عماد  ودكتور  الــوردانــي،  عمرو  ودكتور 
شارك يف اللقاء عدد من الكتاب واملفكرين وأعضاء 
إسالمي  ديــن  ورجــال  والــنــواب،  الشيوخ  مجلسي 
ومسيحي، وأعضاء من تنسيقية شباب األحزاب، 

وعدد من اإلعالميني وممثلي املجتمع املدني.

منتدى حوار الثقافات بالهيئة يعقد لقاء 
»معا في مواجهة خطاب الكراهية«

القبطية  بالهيئة  الثقافات  حــوار  منتدى  نظم 
الدكتور  برئاسة  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية 
اإلجنيلية  الطائفة  رئــيــس  زكـــي،  ــه  أنــدري الــقــس 
خطاب  مواجهة  يف  »مــًعــا  بعنوان  لــقــاًءا  مبصر، 
مبقر   2021 مــارس   2 الثالثاء  يــوم  الــكــراهــيــة«، 
الهيئة الرئيسي يف حي النزهة اجلديدة بالقاهرة، 
مبشاركة الدكتور عبد املنعم سعيد، الكاتب واملفكر 
النمنم،  وحلمي  الشيوخ،  مجلس  السياسي، عضو 
وأدار  السابق،  الثقافة  وزيــر  الصحفي،  الكاتب 
اللقاء سميرة لوقا، رئيس قطاع أول احلوار بالهيئة 

اإلجنيلية.
وقال الدكتور القس أندريه زكي إنه “نسعى منذ 
القضايا  أهــم  من  بواحدة  باالهتمام   2019 عــام 
واملحلية  والعربية  الدولية  الساحة  املطروحة على 
بهدف  الكراهية،  مواجهة خطاب  أال وهي قضية 
األفـــراد  قـــدرة  ــادة  ــ وزي املجتمعية،  الثقة  تعزيز 



منتدى حوار الثقافات بالهيئة ينظم لقاء »رؤية 
تشريعية لدعم العيش المشترك«

القبطية  بالهيئة  الثقافات  حـــوار  منتدى  نظم 
الدكتور  برئاسة  االجتماعية،  للخدمات  اإلجنيلية 
القس أندريه زكي، رئيس الطائفة اإلجنيلية مبصر، 
لقاًءا بعنوان »رؤية تشريعية لدعم العيش املشترك«، 
اإلجنيلية  الهيئة  مبقر   ،2021 مــارس   16 الثالثاء، 
بالقاهرة، مبشاركة الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب 
واملفكر السياسي، مدير مكتبة اإلسكندرية، والدكتور 
مبجلس  الدينية  الشئون  جلنة  وكيل  العبد،  أسامة 
النواب، والفقيه الدستوري عصام شيحة، أمني عام 
املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان، والدكتور نبيل أحمد 
احلقوق  كلية  وعميد  الدولي  القانون  أستاذ  حلمي، 
السعدي،  والدكتور حسن  األسبق،  الزقازيق  جامعة 

أستاذ  تاريخ احلضارة بجامعة اإلسكندرية.
املجتمع  فكر  قادة  من  اللقاء عدٍد  كما شارك يف 
ــواب  ــن وال الــشــيــوخ  املــصــري مــن أعــضــاء مجلسي 
إسالمي  ديــن  ورجـــال  األحـــزاب،  شباب  وتنسيقية 

ومسيحي، وإعالميني وممثلي املجتمع املدني.
أنــدريــه زكـــي يف الكلمة  الــقــس  الــدكــتــور  ــال  وقـ
االفتتاحية للقاء إن منتدى حواِر الثقافاِت َعِمَل منُذ 
مجتمِع  وبناِء  املواطنِة،  مفاهيِم  تعزيِز  على  بدايِتِه 
على  املرتكِز  املشترِك  العيِش  قيِم  وتأكيِد  التسامِح، 
احتراِم اآلخر وَفهِمه، وقبوِل االختالِف، وبناِء جسوِر 

التفاهِم واحلواِر بنَي كافِة األطياف. 
قضيًة  املنتدى  تبنَّى   2019 عاِم  منُذ  أنه  وأوضــح 
املحليِة  الساحِة  على  املطروحِة  القضايا  أبــرِز  مْن 
خطاِب  »ُمواجهِة  قضية  وهــي  والدوليِة،  والعربيِة 
البشِر  إلــى  ينظُر  الــذي  اخلطاُب  هــذا  الكراهيِة«، 

على أنهم غيُر متساويَن، ومن ثمَّ يتمُّ التعامُل معهم 
مبعاييَر مختلفٍة، كما يُسِهُم يف خلق العديِد من صوِر 
يف  مــزدوجــٍة  معاييَر  وتعزيِز  االجتماعّي،  التفاوِت 

احلقوِق والواجباِت.
ــخــذ مــســاًرا ومنهًجا  اتَّ املــنــتــدى  أن  ــى  إل أوشـــار 
مراحل  ثالث  على  القضيِة  هــذِه  يف  لعمِلِه  واضًحا 
عنها  ونتج  والفعاليات،  اللقاءات  من  العديد  شملت 
بِه  يــقــوُم  مــا  أن  مضيفا  التوصيات،  مــن  مجموعة 
منتدى حواِر الثقافاِت بالهيئِة القبطيِة اإلجنيليِة مْن 
ُخْطواٍت يف طريِق مواجهِة خطاِب الكراهيِة ينبُُع مْن 
ِك الهيئِة بدوِرها الوطنيِّ يف دعِم الدولِة املصريِة  متسُّ
وقيادِتها، التي تؤكُد دائًما على أهميِة احلواِر لَفهِم 
التعصِب  لنبِذ  التعاوِن  تعزيِز  وَقبوِله، وأهميِة  اآلخَر 

ي خلطاِب الكراهيْة.   والتصدِّ
إلى  »نحتاج  ــه  إن الفقي  مصطفى  الدكتور  وقــال 
ومواجهة  ك  ر ــ ت املــشــ العيش  لــدعــم  تشريعية  ثـــورة 
السيسي  الرئيس  أن  موضحا  الكراهية،  خطاب 
ولفت  اآلخــر،  وقيمة  املشترك  العيش  بقيمة  يؤمن 
إلى أن »اإلسالموفوبيا ظاهرة تستحق النظر ويجب 

مواجهتها«.
املؤسف  »من  إنه  العبد  أسامة  دكتور  قال  بينما 
العنف  على  التحريض  يف  للدين  البعض  استخدام 
واإلرهاب، يف حني أن الدين بريء من تلك املمارسات 
على  ويحث  يدعو  بل  والتشدد،  اإلرهــاب  هذا  ومن 
ــرورة التصدي  ــودة والـــســـالم. وشـــدد عــلــى ضــ ــ امل

لالستخدام السيء ملواقع التواصل االجتماعي. 
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الهيئة أخبار 

الدكتور أندريه زكي لنساء العالم: 
المرأة هي المكون اإلنساني 

األعظم تأثيًرا في المجتمع

الدكتور أندريه زكي:
 األم صاحبة الفضل في 

استمرار األسرة والحياة

وجه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة اإلجنيلية مبصر، 
 8 االثنني،  االجتماعية  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  ورئيس 
مارس 2021، رسالة إلى النساء مبناسبة االحتفال بيوم املرأة العاملي 
البشرية،  حياة  العظيم يف  املرأة  بدور  اليوم  العالم  “يحتفل  قائاًل: 
مصدر  املجتمع،  يف  تأثيًرا  األعظم  اإلنساني  املكون  نتذكر  اليوم 
شكًرا  واإلجنــاز؛  واملواظبة  القيم  وبناء  للمسؤولية  امللهمة  احلياة 

سيدات العالم”.

وجه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة اإلجنيلية مبصر، 
رسالة  االجتماعية  للخدمات  اإلجنيلية  القبطية  الهيئة  ورئيس 
فينا  مبناسبة عيد األم، احلد، 21 مارس 2021 قائال: »خلَق اهللُ 
اليوَم  للعالِم.  تَعنيِه األمومُة  ينتَهي، وهَو ما  الذي ال  حبَّ األمهاِت، 
نحتفُل بصاحبِة الفضِل يف استمراِر األسرِة واحلياِة.. كلَّ عاٍم واألمُّ 

بخيٍر وسالٍم”.

الهيئة تنشر فيلم الكارتون 
التوعوي “خلي بالك” لمواجهة 

ظاهرة التحرش باألطفال
كارتون  فيلم   ،2021 مارس   9 الثالثاء،  اإلجنيلية،  القبطية  الهيئة  نشرت 
توعوي بعنوان »خلي بالك«، تقدم من خالله مادة توعوية لألطفال ملواجهة 
ظاهرة التحرش، عن طريق بناء مهاراتهم حلماية أنفسهم من أي محاوالت 

التحرش، وذلك عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل االجتماعي.
والصحة  كالتحرش  الهامة  املجتمعية  بالقضايا  بالتوعية  الهيئة  وتهتم 
اإلجنابية، والوصم االجتماعي، وأنتجت العديد من األفالم واملواد التدريبية 

يف هذه املجاالت، منها »الزواج املبكر«، »الوصمة االجتماعية«.



مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ واملــــــرأة املــصــريــة لــهــا مــكــانــتــهــا يف 
الـــتـــاريـــخ، فــكــانــت شــريــكــة لــلــرجــل يف كـــل شـــيء ومتتعت 
إلى  اليوم، ووصلت  النساء  تنالها  لم  كبيرة رمبا  بحقوق 
احلديثة  الدولة  عصر  يف  حتشبسوت  امللكة  مثل  احلكم 
من تاريخ مصر القدمي، ومع مرور القرون تراجعت مصر 
املــرأة  وتراجعت مكانة  عــدة  لقورن  االحــتــال  وعانت من 
الفرنسية على مصر يف  أن جــاءت احلملة  إلــى  املصرية، 
فأيقظت   ،1798 يف  بالتحديد  عشر  الثامن  القرن  نهاية 
املصريني من ُسباتهم العميق، وبدأت مصر مسيرة نهضة 

طوال القرن التاسع عشر مرت مبنحنيات عدة.
بدأت  التعليمية،  البعثات  وانتشار  التعليم  نهضة  مع 
وبــدايــة  الــقــرن  نهاية  وبـــدأت يف  نهضة تعليمة يف مــصــر، 
الــعــشــريــن، تــخــرج مــجــمــوعــة مـــن الــفــتــيــات مـــن الــقــيــود 
املفروض عليهن وتسعني للتعلم رغم عدم إتاحة التعليم 
لــلــفــتــيــات يف الـــوقـــت الــــذي خــرجــت دعـــــوات قــاســم أمــني 
ــرأة وتــعــلــيــمــهــا، وظـــهـــرت شــخــصــيــات نسائية  ــ لــتــحــريــر املـ
املــرأة مثل هدى  قوية ومؤثرة ساهمت يف تعليم وحترير 
دورا  لعبت  أخريات  وشخصيات  موسى،  ونبوية  شهراوي 
سياسيا يف ثورة 1919 مثل صفية زغلول وإستر فانوس، 
إلى أن حصلت املرأة على حق الترشح واالنتخاب بفضل 
ــة شــفــيــق ورفــيــقــاتــهــا يف خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــ جـــهـــود دريـ
املــاضــي، حتى وصلنا الــيــوم بــوجــود 7 وزيـــرات يف حقائب 
يف  نائبة  و163  املصرية  باحلكومة  ومــؤثــرة  مهمة  وزاريـــة 

برملان 2021.  

المرأة 
المصرية

امللف إعداد:
بيتر مجدي 
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رحلة النساء في البرلمان من مل

نائبتين ألول مرة في برلمان 1957 
وصوال لـ163 نائبة في 2021

بعد الدور الكبير لشخصيات نسائية عدة منذ 
درية شفيق  إلى  العشرين، وصوال  القرن  مطلع 
بنقابة  الطعام  عن  أضربن  الالتي  ورفيقاتها 
الصحفيني حلني حصول املرأة على حق الترشح 
واملناصب  البرملانية  االنتخابات  والتصرويت يف 
النيابية  احلياة  املصرية  ــرأة  امل دخلت  العامة، 
ألول مرة يف برملان عام 1957، ومنذ لك البرملان 
حتب  ــرأة  امل مــرت  احلالي   2021 برملان  وحتى 

القبة بأكثر من منعطف وصوال إلى برملان 2021 
بنسبة  مقعد   596 أصل  من  نائبة   163 بوجود 

بلغت %27.
برملانات عبد الناصر

عام  برملان  النساء يف  مشاركات  أولــى  بــدأت 
وأمينة  عطية  ــة  راويـ مــن  كــل  وحصلت   1957
شكري على أول مقعدين لنساء يف البرملان من 
هذا  يستمر  لم  ثم   %0.6 بنسبة  مقعدا،   350

البرملان طويال بسبب الوحدة بني مصر وسوريا 
انتخاب برملان جديد  وكتابة دستور جديد، ومت 
 400 بينهم  عضو   600 مــن  مــكــون   1960 يف 
مصريني و200 من سوريا وكان عدد النائبات يف 

هذا البرملان 6 بنسبة %1.
عضوا   360 من  املكون   1964 برملان  يف  ثم 
عدد  كــان  اجلمهورية  رئيس  يعينهم   10 بينهم 
النائبات 8 بنسبة 2.2%، ويف برملان 1969 كان 
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عددهن 3 من 360 عضوا بنسبة %0.83.
برملانات السادات

مــع رحــيــل الــرئــيــس عــبــد الــنــاصــر ومــجــيء 
دستورا جديدا يف  كتب  السادات  أنور  الرئيس 
برملانية  انتخابات  أجريت  ومعه   ،1971 عــام 
جديدة، ويف برملان 1971 املكون من 360 عضوا 
بنسبة   8 النائبات  عدد  كان  معينني   10 بينهم 
عدد  إجمالي  بنفس   1976 برملان  ويف   ،%2.2
 ،%1.6 بنسبة   6 النائبات  عدد  كان  األعضاء 
النساء يف  برملان 1979 فكان عدد  بينما شهد 
 360 من  نائبة   35 إلى  ووصل  قياسي  البرملان 

بنسبة %9.7.
برملانات مبارك 

استمرت الكوته التي أقرت سابقا مع برملان 
نائبة   36 إلى  فيه  النساء  عدد  ووصــل   ،1984
فيه  وصل  فقد   1987 برملان  أما   ،%10 بنسبة 
عدد النائبات إلى 18 بنسبة 3.9% من إجمالي 
عــدد  انــخــفــض   90 بــرملــان  ويف  عــضــوا،   454
اإلجمالي  النواب  عدد  لنفس   10 إلى  النائبات 
بنسبة 2.2%، ويف 1995 انخفض إلى 9 نائبات 
نائبة   11 وصل   2000 عام  ويف   ،%1.9 بنسبة 
بعضهن بالتعيني بنسبة 2.4%، ويف 2005 كان 

عدد النائبات 8 بنسبة %1.7.
للنساء  كوته  تخصيص  مت   2010 برملان  يف 
ووصل 64 امرأة من إجمالي 508 مقعد بنسبة 

.%12.5
برملان 2012 

انتخابات  تنظيم  مت   ،2011 يناير   25 بعد 
برملانية جديدة وانتخاب برملان يف 2012 والذي 
بنسبة  مقعد   508 إجمالي  من  نائبة   11 ضم 

 .%2.1
برملانا ما بعد 30 يونيو 2013

بعد 30 يونيو 2013 مت تعديل دستور 2012 
عام 2014 ومبوجب الدستور اجلديد مت إجراء 
والشباب  للمراة  كوته  بتخصص  االنتخابات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة واملواطنني املسيحيني، 
وصل   2015 برملان  ويف  بــاخلــارج،  واملصريني 
 596 إجمالي  من  نائبة   90 إلى  النائبات  عدد 

مقعد بنسبة %15.1.
من  قياسي  عدد  وجــود   2021 برملان  وشهد 
للبرملان  وصل  حيث  قبل  من  يوجد  لم  النساء 
مقاعد  على  واملكسب  القوائم  بني  نائبة   163
الفردي والتعيني من قبل رئيس اجلمهورية من 

إجمالي 596 مقعد بنسبة %27.3.   

احصائية مبشاركة املرأة يف البرملانات منذ منحها حق الترشح والتصويت:

إجمالي البرملانم
املقاعد

عدد 
النائبات

النسبة 
املئوية

مالحظات 

119573502%0.6

21960
)الوحدة مع 

سوريا(

6006%1

31964 360
)10 تعيني(

8%2.2

41969 360
)10 تعيني(

3%0.83

51971 360
)10 تعيني(

8%2.2

61976360
)10 تعيني(

6%1.6

7 1979360
)10 تعيني(

تخصيص كوته 30 مقعد فوز 3 %9.7 35
مرشحات وتعيني 2

8 1984 360
)10 تعيني(

كوته 36%10

91987 454
)10 تعيني(

18%3.9

101990 454
)10 تعيني(

10%2.2

111995 454
)10 تعيني(

9%1.9

122000 454
)10 تعيني(

11%2.4

132005 454
)10 تعيني(

8%1.7

كوته14201050864%12.5

سيطرة اإلخوان15201250811%2.1

مقاعد للنساء يف القائمة16201559690%15.1

مقاعد للنساء يف القائمة172021596163%27.3
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منذ بدأت املرأة املصرية نضالها من أجل حتررها 
ومن أجل حقها يف التعليم، واملساواة يف احلقوق مع 
الرجل، يف نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين، وهي الزالت مستمرة يف هذ النضال وهذا 
احلراك حتى يومنا هذا، وحققت املرأة املصرية الكثير 
والكثير عبر عشرات السنني حتى وصلنا اليوم لوجود 
املــرأة يف احلكومة املصرية، ليس بشكل شــريف، بل 

بشكل حقيقي وفعلي.
أدت حكومة دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 
الفتاح  احلالي اليمني الدستورية أمام الرئيس عبد 
السيسي يف 14 يونيو 2018، وأجرى عليها تعديل يف 
11 مارس 2019، ويف التشكيلني املرأة توجد بوضوح 
وزارة  مثل  ــة  ــوزاري ال احلقائب  مــن  عــدد  رأس  على 
التضامن االجتماعي، ووزارة التخيطط، ووزارة الهجرة 
وشئون املصريني باخلارج، ووزارة الصحة، وغيرها من 
الـــوزارات، حيث تعمل هؤالء الوزيرات وجتتهدن يف 

تأدية عملهن.
دكتورة ياسمني فؤاد وزيرة البيئة 

األول  التشكيل  يف  للبيئة  كــوزيــرة  منصبها  تولت 
ــت  ــ لــلــحــكــومــة، والزالـ
منصبها  يف  مستمرة 
تولي  وقبل  اآلن،  حتى 
شغلت  البيئة،  حقيبة 
وزيــر  مساعد  منصب 
البيئة للتنمية املستدامة 
ــصــال اخلــارجــى،  واالت
سنوات   4 مـــدار  على 
قــبــل تــولــي الــــــوزارة، 
ــاذ مساعد  وهـــي أســت
بكلية االقتصاد والعلوم 
جامعة  فى  السياسية 

منذ  وتشغل  الــقــاهــرة، 
أغسطس 2014 منصب القائم بأعمال مدير مركز 

البحوث والدراسات االقتصادية واملالية.
العديد من املؤمترات والفعاليات  مثلت مصر يف 
املناخ األخضر، وجنحت  الدولية اخلاصة بصندوق 
مصر من خالل جلنة برئاستها فى احلصول على 
متويل منه بـ154 مليون دوالر، خالل 2017، لتنفيذ 
بجانب  املتجددة،  للطاقة  التمويلى  اإلطــار  برنامج 
الفعاليات اخلاصة بالتغيرات املناخية، ومؤمتر وزراء 
االقتصاد  مفهوم  تطبيق  دعمت  ــة.  ــارق األف البيئة 
األخضر فى القطاعات املختلفة، والــذى يعمل على 
وخلق  املستدامة،  واالستهالك  اإلنتاج  أمنــاط  اتباع 
أســواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدالت 
البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير املخلفات، وزيادة اإلنتاج 
واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية. كما تولت قبلها 
مسؤولية بنك األفكار الذى مت إنشائه بوزارة البيئة، 
لتطوير العمل البيئي، ومنظومة ومناخ العمل والعالقات 

داخل وزارة البيئة.

دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
تغير اسم الوزارة من »التخطيط واملتابعة واإلصالح 
اإلداري« إلى«التخطيط والتنمية االقتصادية«، ولكن 
بقيت دكتورة هالة السعيد يف منصبها وهي واحدة 
من الشخصيات التي تتمتع بخبرات كبيرة ومتنوعة، 
والدها  بالقاهرة،   1957 مايو   19 مواليد  من  فهي 
املهندس حلمي السعيد وزير الكهرباء والسد العالى 
عام 1970، وهي أول عميد منتخب لكلية االقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يف أكتوبر 2011، 
وحتى 2016، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة 
القاهرة لشئون البحث العلمى والعالقات اخلارجية يف 

سبتمبر 2013، وحتى 2016.
تولت حقيبة »التخطيط« منذ 16 فبراير 2017 يف 
وزارة شريف إسماعيل، واستمرت يف املنصب بوزارة 
مدبولي، وتعد أحد الشخصيات املصرفية النسائية 
املعروفة، حيث قــادت املعهد املصريف املصري وهو 
الذراع التدريبي للبنك املركزي املصري ملدة 8 سنوات 
كما  الــدولــي.  االعتماد  على  املعهد  خاللها  حصل 
حصلت على بكالوريوس االقتصاد بتقدير جيد جدا 
يف  الشرف  مرتبة  مع 
1978، ثم ماجستير يف 
االقتصاد بتقدير ممتاز 
دكتوراه  ثم   ،1983 يف 
الفلسفة يف االقتصاد 
من  وكــلــهــا   1989 يف 
كلية االقتصاد والعلوم 
بجامعة  الــســيــاســيــة 

القاهرة. 
الــســعــيــد  أدارت 
قــومــى  ــح  ــسـ مـ أول 
لـــــلـــــمـــــشـــــروعـــــات 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
يف مصر)2009-2011(، بالتعاون مع البنك املركزي 
املصري، واجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، 
استراتيجية  العامة ألول  املالمح  وشاركت يف وضع 
قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج األمم 
املتحدة االمنائي )UNDP(، وهيئة املعونة األمريكية 

.2005 ،)KFW( وبنك التعمير األملاني ،)USAID(
املــركــزي  الــبــنــك  إدارة  مجلس  عــضــويــة  شغلت 
إدارة مركز دراسات  املصري، وتولت رئاسة مجلس 
واستشارات اإلدارة العامة بجامعة القاهرة، ورئاسة 
مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية، كما 
شغلت عضوية مجلس إدارة البنك العربي اإلفريقي 
الدولي- مصر، وكانت عضوا مبجلس الشرق األوسط 
لقطاع األعمال الصغيرة واملتوسطة وريــادة األعمال 
االصــالح  لبرنامج  التيسيرية  اللجنة   ،)MCSBE(
املصريف املصري باالشتراك مع العديد من البنوك 
 ،)2008-2003 األولــى  )املرحلة  األوروبــيــة  املركزية 
)املرحلة الثانية 2008-2011(.عضو اللجنة التيسيرية 

ملبادرة اتاحة التمويل، بالبنك املركزى املصرى )2008-
2011(.عضو مجلس إدارة الشبكة األوروبية للتدريب 
املصريف EBTN ، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية 

.)2011 – 2006(
كما شغلت عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة 
غسل األموال- وحدة مكافحة غسل االموال ومتويل 
املصري )2005 –2011(،  املركزي  بالبنك  االرهــاب 
واملجلس االستشاري ملساعدة الفقراء - البنك الدولي 
لتدريب  االستشارية  املجموعة   ،)2007  –  2004(
املراقبني املاليني ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لالستراتيجية  التيسرية  اللجنة   ،)  2011  -2003(
القومية للتمويل متناهى الصغر يف مصر، باإلشتراك 
مع البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة )UNDP(، بنك 
التعمير األملانى )KFW(، املعونة األمريكية )2003-

2005(، واملجلس االقتصادي التابع ألكادميية البحث 
العلمي والتكنولوجيا )2001 – 2009(.

دكتورة إيناس عبد الدامي وزيرة الثقافة
تخرجت دكــتــورة إيــنــاس عبد الـــدامي مــن معهد 
امتياز،  بتقدير   1982 يف  الــقــاهــرة  كونسرفتوار 

على  حصولها  وبــعــد 
سافرت  البكالوريوس، 
إلى  دراسية  منحة  يف 
 1983 ــن  ــ م فـــرنـــســـا 
حتى 1990، فحصلت 
ــى املــاجــســتــيــر ثم  عــل
الدكتوراة يف آلة الفلوت 
العليا  املـــدرســـة  مـــن 

للموسيقى بباريس. 
خالل فترة دراستها 
الدبلوم  على  حصلت 
الفلوت  آلــة  يف  العالي 

العالي  والدبلوم  1984؛ 
العالي  والدبلوم   ،1985 عام  الفلوت  آللة  األداء  يف 
ملوسيقى احلجرة باإلجماع وإشادة جلنة التحكيم عام 
1986، ثم الدبلوم العالي للعزف املنفرد يف موسيقى 
احلجرة عام 1988، ثم الدكتوراة يف آلة الفلوت من 
املدرسة العليا للموسيقى بباريس بتقدير امتياز مع 

مرتبة الشرف
املناصب،  مــن  العديد  يف  الـــدامي  عبد  تــدرجــت 
وترأست دار األوبرا املصرية من 2012 وحتى 2018، 
ثم تولت يف 14 يناير 2018 حقيبة الثقافة يف حكومة 
حكومة  يف  اآلن  حتى  ومستمرة  إسماعيل  شريف 
مدبولي. قدمت العديد من احلفالت يف مناطق عدة 
بفرنسا، باإلضافة إلى عدد من احلفالت مع أوركسترا 
اليونسكو الدولي بباريس وكذلك حفالت الصولو مع 
أوركسترا كونسرفاتوار القاهرة، كما قدمت العديد من 

احلفالت الصولو يف عدة بلدان أوروبية وعربية
حصلت على العديد من التقديرات واجلوائز طوال 
مسيرتها الفنية منها اجلائزة األولى من احتاد معاهد 

وزيرات الحكومة المصرية.. 
تاريخ مهني حافل باإلنجازات
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يف  تقدير  وشــهــادة   ،1982 عــام  بفرنسا  املوسيقى 
املسابقة العاملية للفلوت مبدينة كيبا باليابان؛ وجائزة 
أحسن عازفة مبهرجان كوريا الشمالية للفنون. كما 
البحر  أوركسترا  مهرجان  يف  مصر  بتمثيل  قامت 
مصرية  أول  وكانت  مبارسيليا  املتوسط،  األبيض 
تشارك يف هذا التجمع، كما حصلت على جائزة الدولة 

التشجيعية للفنون، جائزة أحسن عازفة.
غادة والي وزيرة التضامن السابقة

تولت دكتورة غــادة والــي منصبها كوزيرة للتضمان 
االجتماعي منذ 24 فبراير 2014 يف حكومة املهندس 
إبراهيم محلب واستمرت يف منصبها حتى نوفمبر 2019 
إلى أن مت ترشيحها ملنصب وكيل األمني العام لألمم 
املتحدة واملدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة للمخدارات 
واجلرمية ومدير مقر املنظمة الدولية )UNODC( يف 

فيينا، وتولت منصبها يف فبراير 2020.
بكالوريوس  والي يف 1966، وحصلت على  ولدت 
العلوم اإلنسانية 1987 وماجستير يف نفس التخص 
1990 من جامعة كولورادو يف أمريكا، ثم دبلوم يف إدارة 
التنمية باجلامعة األمريكية بالقاهرة 1993، ودبلوم يف 

التمويل متناهي الصغر بجامعة كولورادو 1996.
كــوزيــرة يف مصر شغلت  منصبها  توليه  وخـــالل 
الشؤون  لـــوزراء  التنفيذي  املجلس  رئيس  مناصب: 
والصندوق  العربية،  باجلامعة  العرب  االجتماعية 
العربي للعمل االجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة لبنك ناصر االجتماعي، ورئيس مجلس إدارة 
املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، ورئيس 
املجلس  إدارة  مجلس 
ــي ملــكــافــحـــــة  ــومـ ــقـ الـ
ــيـــس  اإلدمـــــــــــان، ورئـ
صندوق  إدارة  مجلس 
مـــكـــافـــحـــة وعـــــالج 
اإلدمـــــان والــتــعــاطــي، 
ــس  ــجــل ورئــــــيــــــس م
القومية  الهيئة  إدارة 
االجتماعي،  للتأمني 
مجلس  رئيس  ونــائــب 
األحمر  الــهــالل  إدارة 
ــري، وعـــضـــو  ــ ــصــ ــ ــ امل
املعهد  ــاء  ــن أم مجلس 

القومي لإلدارة، وغيرها من املناصب.
نالت والي جائزة أفضل وزارة يف العالم من منظمة 
يف  متخصصة  غير  وزارة  كأفضل  العاملية  الصحة 
الصحة جلهودها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
ومنع العدوي وحتسني الصحة، وكرم املركز اإلعالمي 
العربي بالقاهرة غادة والي، باعتبارها منوذجاً للنجاح 
والعطاء وتقديرا جلهودها وإحداث نقلة نوعية يف وزارة 

التضامن االجتماعي.
دكتورة نيفني القباج وزيرة التضامن احلالية

التضامن  حقيبة  تــولــت  الــقــبــاج  نيفني  دكــتــورة 
وهي   ،2019 ديسمبر   22 تعديالت  يف  االجتماعي 
من مواليد 10 نوفمبر 1965 حصلت على بكالوريوس 
العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 1987 وماجيستير العلوم السياسية من 
جامعة كارلتون بكندا 1992 وكان موضوعها إشكاليات 
احلديثة،  االجتماعية  التكوينات  يف  املدني  املجتمع 
بدأت حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحثة مبركز 

األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية ثم انتقلت 
للعمل بجامعة أوتاوا يف كندا 1995 وشاركت يف عدد 
من األبحاث حول قضايا املرأة ثم شاركت عام 1997 

يف البرنامج اإلقليمي »املرأة العربية تتكلم”.
للعمل مبصر وتولت نائب مدير املؤسسة  عــادت 
للعمل  يف 2003  انتقلت  أن  إلــى  للتنمية  األمريكية 
استشاري للتخطيط االستراتيجي باملجلس القومي 
أعدت  باملجلس  عملها  وخــالل  واألمــومــة  للطفولة 
»أوقفوا  بعنوان  عمل  وخطة  القومية  االستراتيجية 
العنف ضد األطــفــال«.  كما أعــدت ملفات وثائقية 
عن 60 قرية يف ست محافظات لتنفيذ مبادرة »وقف 
ختان اإلناث » وكذلك إعداد امللف التحضيري إلنشاء 
خط جندة الطفل 16000 بعد زيادة اكتساب خبرة من 

اخلط الساخن خلدمة أطفال يف خطر بالهند.
ويف 2005 تولت منصب مدير برنامج حماية األطفال 

مكتب  اليونسيف  مبنظمة 
ترقيتها  مت  ثــم  مصر 
إلى منصب مدير برامج 
الــتــخــطــيــط واملــتــابــعــة 
السياسات  والتقييم، 
الــــعــــامــــة مبــنــظــمــة 
اليونسيف مكتب مصر.
 2015 أبـــريـــل   يف 
وزارة  إلــــى  ــقــلــت  ــت ان
االجتماعي  التضامن 
أول  مــســاعــد  للعمل 
لـــــوزيـــــر الـــتـــضـــامـــن 
للحماية  االجــتــمــاعــي 
والتنمية،  االجتماعية 
ويف يونيو 2018 تولت 
ــر  مــنــصــب نـــائـــب وزيـ
االجتماعي  التضامن 
االجتماعية.  للحماية 
ــعــمــل حــالــيــاً على  وت
الدكتوراة  رسالة  إمتام 
من جامعة أوتاوا حتت 
عنوان » قوة احلركات 
الــدول  يف  االجتماعية 

النامية.
دكتورة  رانيا املشاط وزيرة للسياحة ثم 

التعاون الدولي
تولت دكتورة رانيا املشاط منصب وزير السياحة يف 
14 يناير 2018 يف حكومة شريف إسماعيل، واستمرت 
ويف  مدبولي  مصطفى  حلكومة  األول  التشكيل  يف 
التعديل الوزاري يف 22 ديسمبر 2019، تركت حقيبة 
السياحة لتتولى حقيبة التعاون الدولي، ولدت يف 20 
يونيو 1975، وحصلت على بكالوريوس االقتصاد من 
اجلامعة األمريكية بالقاهرة يف 1996، ثم ماجستير يف 
االقتصاد يف 1998، ودكتوراه يف االقتصاد يف 2001 
واالثنان من جامعة ميريالند يف كوليج بارك، ودبلوم 
إدارة املوارد البشرية من اجلامعة األمريكية بالقاهرة 
يف 2007، وشهادة السياسات العامة واإلبداع القيادي 
من جامعة هارفارد يف 2016، وهي أستاذ االقتصاد 

املساعد منذ 2008. 
عملت املشاط مديرة ورئيسة قسم السياسة النقدية 
اآلن،  وحتى  منذ 2005  املصري  املركزي  البنك  يف 

واملحيط  آسيا  بقسم  فيتنام  وكاقتصادية يف مكتب 
وحتى  من 2001  الــدولــي  النقد  بصندوق  الــهــاديء 
2005، واختيرت ضمن أقوى 50 سيدة يف مصر عام 
2015، واختيرت ضمن القيادات الشابة ملنتدى دافوس 
االقتصادي العاملي 2014، وضمن أبرز 100 شخصية 

شابة يف إفريقيا 2014. 

دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
وزارة  الصحة يف  زايــد حقيبة  دكتورة هالة  تولت 
دكتور مصطفى مدبولي منذ 14 يونيو 2018 وحتى 
ديسمبر 1967، حصلت  يف 31  ــد  زاي ــدت  ول اآلن، 
الزقازيق 1991،  على بكالوريوس الطب من جامعة 
وماجستير إدارة األعمال من األكادميية العربية للعلوم 
إدارة  يف  والدكتوراة  البحري،  والنقل  والتنكولوجيا 
األعمال من نفس األكادميية، ودبلوم إدارة املستشفيات 
األمريكية  اجلــامــعــة  مــن 
بالقاهرة، ودبلوم النساء 
والــتــولــيــد مــن جامعة 

عني شمس.
وزارة  داخــل  عملت 
الــفــتــرة  ــصــحــة يف  ال
و2016،   2006 بــني 
وخــاللــهــا تــولــت عــدة 
مناصب منها مساعد 
لشئون  الصحة  وزيـــر 
ورئيس قطاع  املتابعة، 
ــة،  ــع ــاب ــت الـــرقـــابـــة وامل
ورئيس جلنة مكافحة 
ــوزارة،  ــ ــالـ ــ الـــفـــســـاد بـ
املناصب،  وغيرها من 
كما تولت منصب املدير 
ألكادميية  التنفيذي 
مؤسسة 57357 للعلوم 
ــيـــة، وعــضــو  الـــصـــحـ
مــنــظــمــة الــســيــاســات 
الصحية إلقليم الشرق 
ــد  ــعــدي األوســـــــط، وال
اإلداريــة  املناصب  من 

املختلفة.
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 

وشئون املصريني باخلارج
تولت السفيرة نبيلة مكرم حقيبة الهجرة وشئون 
املصريني باخلارج يف 19 سبتمبر 2015، يف حكومة 
الدكتور شريف إسماعيل ومستمرة يف منصبها حتى 
ولــدت يف 13 أغسطس 1969، تخرجت عام  اآلن، 
1991 من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 
القاهرة بتقدير جيد جدا، وعملت يف سفارات مصر 
بعدة دول مثل البرازيل والواليات املتحدة األمريكية، 

واإلمارات.
بدأت العمل يف وزارة اخلارجية يف 1993، وشغلت 
منصب سكرتير ثالث مبكتب وزير اخلارجية للشئون 
األوروبية يف 1995، وكانت سكرتير ثان بقنصلية مصر 
يف شكياغو بأمريكا يف 2004، وسكرتير أول يف سفارة 
مصر يف روما يف 2007، ومستشار السلك الدبلوماسي 
والقصنصلي بالوزارة يف 2011، ونائب القنصل العام 

يف إمارة دبي عام 2013.  
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منت حركة نسائية مصرية قوية مطلع 
القرن العشرين، ووضح دور النساء بشكل 
قوي خالل أحداث ثورة 1919 وما بعدها 
للمرأة  الباب  الذي فتح  من أحداث، لكن 
هو  املصري  املجتمع  يف  قوي  دور  لتؤدي 
يف  املصري  الفتاة  أمام  التعليم  باب  فتح 
عشر  التاسع  القرن  من  األخير  النصف 

وبداية القرن العشرين. 
وبدأت أولى أبواب فتح التعليم للفتيات 
عن طريق البابا كيرلس الرابع امللقب بـ«أبو 
واستقدم  بالتعليم  اهتم  الذي  اإلصــالح«، 
آلة الطباعة واستقبلها باألحلان الكنسية، 
ومن  عام  بشكل  مــدارس  وأنشيء  وأهتم 
مرة  ألول  الفتيات  لتعليم  مــدارس  بينها 
يف تاريخ مصر، ثم جاءت بعد ذلك دعوة 
فتحت  والتي  ــرأة  امل لتحرير  أمــني  قاسم 
أفاقا لتعليم النساء وتغيير أوضاعهن من 
اجللوس يف البيت دون تعليم إلى أن تكون 

نصف املجتمع بحق.
قبل حتريره املرأة 

كان  لدعوته  أمــني  قــاســم  إطـــالق  قبل 
يعيش يف مصر يف  رجل شرقي  أي  مثل 
نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
واحتكاكه  لفرنسا  سفره  إالأن  العشرين، 
باملجتمع الفرنسي ترك فيه أثر كبير وغير 
دراكور  الكونت  على  رد  فقد  أفكاره،  من 
مصر  فيه  كانت  الذي  الوضع  عن  دفاعا 
اجتماعيا فيما يخص النساء، إلى أنه مع 

الوقت تطورت وتغيرت أفكاره  
تغير فكره

 23  - 1863م  ديسمبر   1( أمني  قاسم 
وضع  إصــالح  دعــوة  بــدأ  1908م(  أبريل 
املرأة حيث كان يرى أن تربية النساء هي 
أســاس كل شــيء، وتــؤدي إلقامة املجتمع 
صاحلة  أجياال  وتخرج  الصالح  املصري 
حترير  على  فعمل  والــبــنــات،  البنني  مــن 
وتلقى  شهرته  وذاعـــت  املسلمة،  املـــرأة 
باملقابل هجوما كبيرا واتهمت دعوته بأنها 
»دعوة لالنحالل والسفور رغم أنه لم يدع 

لذلك يف كتاباته”.
بــاإلصــالح  مهتما  شــبــابــه  مــنــذ  ــان  ــ وك
كتاب   1898 سنة  فــأصــدر  االجتماعي، 
وتبعه  ومواعظ  وأخــالق  ونتائج  »أسباب 
فيه  الــذي حتــدث  املــرأة«  بكتاب »حترير 
والطالق،  الزوجات  وتعدد  احلجاب  عن 
لم  والــرجــل  املــرأة  بني  “العزلة  إن  وقــال 
تــكــن أســاســا مــن أســـس الــشــريــعــة، وأن 
لتعدد الزوجات والطالق حدودا يجب أن 
يتقيد بها الرجل بها، ثم دعا لتحرير املرأة 

لتخرج للمجتمع وتلم بشؤون احلياة”.
حترير املرأة 

ــاب »حتـــريـــر املـــــرأة« على  ــت يــحــتــوي ك
»تربية  أبــرزهــا  العناوين  مــن  مجموعة 
واألمة«،  »املرأة  النساء«،  »حجاب  املرأة«، 
»العائلة«، وقال يف بداية الكتاب »إني أدعو 
كل محب للحقيقة أن يبحث معي يف حالة 
النساء املصريَّات، وأنا على يقني من أنه 
يصل وحده إلى النتيجة التي وصلت إليها، 

وهي ضرورة اإلصالح فيها”. 
قال  ــرأة«،  املـ »تربية  عناون  بداية  ويف 
املرأة!  أدراك ما  »املــرأة وما  قاسم أمني: 
عــنــه يف  ــرجــل، التختلف  ال مــثــل  إنــســان 
األعضاء ووضائفها، وال يف اإلحساس، وال 
يف الفكر، وال يف كل ما تقتضيه، حقيقة 
إال  اللهم،  إنسان،  هو  حيث  من  اإلنسان 
بقدر ما يستدعيه اخالتفهما يف الصنف. 
البدنية  القوة  يف  املــراة  الرجل  فاق  فــإذا 
بالعمل  اشتغل  ألنه  إمنا؛  فذلك  والعقلية 
والفكر أجيااًل طويلة كانت املرأة محرومة 
املذكورتني،  القوتني  استعمال  من  فيها 
االنحطاط  من  حالة  لزوم  على  ومقهورة 
حسب  على  والضعف  الشدة  يف  تختلف 
األوقات واألماكن. وال يزال التاس عندنا 
غير  وتعليمها  ــرأة  امل تربية  أن  يعتقدون 
واجبني، بل إنهم يتساءلون هل تعليم املرأة 
هو  أو  شرعا  يجوز  والكتابة مما  القراءة 

محرم مبقتضى الشريعة؟«.
قال  االجتماعية  للوظيفة  وبالنسبة 

قاسم آمني »فألن النساء يف كل بلد يُقَدرن 
يف  فبقائهن  األقــل،  على  سكانه  بنصف 
اجلهل حرمان من االنتفاع بأعمال نصف 
ما  الضرر اجلسيم  من  وفيه  األمة،  عدد 
املصرية  املــرأة  مينع  شيء  وال  يخفي.  ال 
من أن تشتغل مثل الغربية بالعلوم واآلداب 
إال  والصناعة  والتجارة  اجلميلة  والفنون 

جهلها وإهمال تربيتها«.
زلزلة مصر

وأثيرت  مصر  زلزلة  إلــى  الكتاب  أدى 
والنقد  االحتجاجات  من  وعاصفة  ضجة 
ورد على قاسم أمني، محمد طلعت بكتاب 
ــرأة واحلــجــاب«  ــ »فــصــل اخلــطــاب يف امل
ــرأة  ــ ــدي بــكــتــاب »امل ــد وجــ ومــحــمــد فــري
أمام  يتزعزع  لم  قاسم  ولكن  املسلمة«، 
النقاد فواصل يدرس الكتب واملقاالت ملدة 
سنتني ويرد عليهما بكتابه »املرأة اجلديدة« 
عام 1901 ردا على ناقديه، فطالب بإقامة 
تشريع يكفل للمرأة حقوقها وبحقوق املرأة 
سعد  الزعيم  لصديقه  وأهــداه  السياسية 

زغلول.
وظهرت نتيجة دعوة قاسم أمني لتحرير 
بعد  فيما  الذي صاحبها  واجلــدال  املــرأة 
بوجود دور قوي ومؤثر للمرأة خالل ثورة 
وبــرزت  ســنــوات،  مــن  تالها  ومــا   ،1919
شعرواي  هــدى  مثل  نسائية  شخصيات 
وصفية زغلول ونبوية موسى وغيرهن.   

قاسم أمين
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التي  النساء  صفية زغلول واحدة من من 
فيها  وشاركت  السياسية  احلياة  اقتحمت 
بقوة خصوصا خالل ثورة 1919، فهي زوجة 
ذلك  السياسيني يف  أبرز  أحد  زغلول  سعد 
الــوقــت، والـــذي مت نفيه مــع رفــاقــه بسبب 
باريس  يف  الصلح  مؤمتر  بحضور  مطالبته 

عقب انتهاء احلرب العاملية األولى.
هي صفية مصطفي فهمي، ولدت يف عام 
من  وهو  باشا  فهمي  ابنة مصطفى   ،1878
البلد  منذ عرف  وزراء مصر  رؤســاء  أوائــل 
التاسع عشر،  القرن  أوائل  الوزارة يف  نظام 
»صفية  باسم  لقبت  زغــلــول،  سعد  وزوجــة 
بلقب  كذلك  زوجها  اسم  إلى  نسبة  زغلول« 
»أم املصريني« إثر مشاركتها يف املظاهرات 
النسائية يف ثورة 1919، وكان لها دور بارز 

يف احلياة السياسية املصرية.
إكمال مسيرة زوجها

ورفــاقــه سوى  زغــلــول  نفي شعد  يكن  لــم 
يف  املظاهرات  اندلعت  بسببها  التي  الشرارة 
مكتوفة  زغلول  صفية  تتقف  ولــم  مصر،  كل 
املظاهرات  لكنها خرجت على رأس  األيــدي، 
النسائية من أجل املطالبة باالستقالل خالل 
ثورة 1919. وكما حملت لواء الثورة عقب نفي 
وساهمت  سيشل،  جزيرة  إلــى  زغلول  سعد 
بشكل مباشر وفّعال يف حترير املرأة املصرية.

النساء  صفوف  يف  زغلول  صفية  خرجت 
اإلجنليزي  باالحتالل  املنددات  املتظاهرات 
واملطالبة بحصول مصر على اإلستقاللها من 
البريطاني  املندوب  وطالبت  اإلجنليز،  قبضة 
ــا يف املــنــفــى إال أن  بــاالنــضــمــام إلـــى زوجــه
البارز  دورها  بعد  ولكن  ذلك،  رفض  املندوب 
يف  البريطاني  املــنــدوب  فكر  املظاهرات  يف 
األمر ووجد أن خطورة صفية زغلول مماثلة 
خلطورة زوجها لذلك غّير رأيه وقرر املوافقة 
على نفيها مع زوجها ولكن صفية هي األخرى 
بتغيير رأيها عندما شعرت أن واجبها  قامت 
جتاه  واجبها  من  وأعظم  أكبر  وطنها  جتــاه 

زوجها وأن وطنها يحتاج إليها أكثر. 
وتلقي  املظاهرات  يف  تخرج  صفية  كانت 
خطابات تُشغل احلماس يف نفوس املصريني 
وتدفعهم على املضي قدًما. وكان لها أثر كبير 
يف ظهور الشعارات والتنديدات حتى أن أول 
الشهداء يف تلك املظاهرات كانت من النساء 

مما أشعل الغضب يف النفوس.
وكان لها دور يف خلع النقاب عن بناب مصر 
حجابها  بخلع  صفية  قامت   1921 عام  ويف 
زوجها  مع  اإلسكندرية  إلــى  وصولها  حلظة 
سعد زغلول حيث كانت ُمثقفة ثقافة فرنسية 
عربي  سياسي  لزعيم  زوجة  أول  هي  وكانت 

تظهر مع يف املحافل العامة والصور دون نقاب 
فقد أعطها سعد احلرية الكاملة لثقته التامة 

بها.
استر فانوس ودور بارز يف ثورة 1919 

استر فانوس واحدة من النساء التي شاركت 
بقوة يف ثورة 1919 وكان لها دورا بارزا بجوار 
صفية زغلول، عرفت باسم استر فهمي ويصا 
يف 19 فبراير 1895 يف أسيوط ألسرة قبطية 
والسيدة  فانوس  أخنوخ  الطبيب  ابنة  فهي 

بلسم ويصا.
ُعرف عن أسرتها سيطرة األفكار الوطنية 
على  كبير  تــأثــيــر  ــه  ل كـــان  ممــا  بيتهم  عــلــى 
احلــريــة  عــرفــت  أنــهــا  ــرت  ــ وذك شخصيتها، 
داخل  أثيرت  التي  واآلراء  األفكار  خالل  من 
يف  التي  الكتب  يف  املــوجــودة  والقيم  أسرتها 

مكتبة والدها. 
عندما زار مكرم عبيد، أسرتها يف أسيوط 
سافر  زغلول  سعد  أن  فانوس  استر  علمت 
مع بعض زمالئه إلى إجنلترا للمطالبة برفع 
االنتداب البريطاني عن مصر، وعندما ُرفض 
االستعمار  ضــد  الــثــورة  قــامــت  الطلب  هــذا 
ومت   ،1919 ــام  عــ مــــارس  يف  ــبــريــطــانــي  ال

احتجازهم هناك، ثم مت نفيهم إلى مالطة.
خطاب إلى ويدرو ويلسون رئيس أمريكا

بعدها خرجت املظاهرات يف مصر، وأطلق 
أثار  النار على املتظاهرين، مما  البريطانيون 
املتحدة  الــواليــات  رئيس  إلــى  فكتبت  استر 
املباديء  صاحب  ويلسون  ــدرو  وي األمريكية 
يف  الشعوب  حــق  بينهم  ومــن  عشر  األربــعــة 
تقرير املصير: “أرسلنا أربعة أشخاص للقتال 
املعركة -تعني سعد زغلول ورفاقه-  يف هذه 

وإذا كانت هناك ضرورة ملحة سوف نرسل 
400 وقد تصبح 4000 أو 4 ماليني لتحرير 

هؤالء األربعة«.
صفية  للقاء  القاهرة  إلــى  استر  ســافــرت 
نساء  الــثــالث  توقيع  اقترحت  الــتــي  زغــلــول 
استر   - شــعــراوي  هــدى   - زغــلــول  )صفية 
للرئيس  املــبــعــوثــة  ــة  الــرســال عــلــى  فـــانـــوس( 
على  النساء  مئات  وّقعت  ذلك  بعد  ويلسون، 
الوضع  على  اعتراضاتهم  مبدين  الرسالة 
القائم، ثم ذهبوا يف مظاهرة نسوية يرفعون 

األعالم ومرددين الشعارات.
جلنة متثل نساء مصر 

سعت اســتــر فــانــوس مــع هــدى شــعــراوي، 
تعمل  مصر  يف  النساء  متثل  جلنة  لتشكيل 
أول  وبعد  الوفد،  حزب  مع  مشتركة  بصورة 
اجتماع انتخبت هدى شعراوي رئيسة وفكرية 
فانوس  واســتــر  الــقــوصــي  وإحــســان  حسنى 

األمناء. 
فانوس  اســتــر  أنــشــأت   ،1923 مـــارس  يف 
املصري  النسائي  االحتــاد  أخريات  نساء  مع 
واجلــانــب  املــــرأة  ثــقــافــة  مــســتــوى  لتحسني 
االجتماعي لها والترويج للمساواة مع الرجل 
قــد شاركت  كانت  والــواجــبــات.  احلــقــوق  يف 
الشابات  جمعية  مثل  األخــرى  اجلمعيات  يف 
املسيحيات ورابطة العمل املصرية فضال عن 

غيرها من اجلمعيات اخليرية.
إستر  توفيت  املـــرض،  مــع  مــعــانــاة  بعدما 
كبير  أثر  تاركة   ،1990 أغسطس  يف  فانوس 
على الوحدة الوطنية والكثير من السعي نحو 

حترير املرأة املصرية.

صفية زغلول واستر فانوس دور وطني بارز 
في ثورة 1919 وما بعدها 



يف أول عقدين من القرن العشرين، بدأ الوعي 
نسائية  حركة  وبــدأت  يزيد  مصر  يف  النسائي 
الشرارة  وانطلقت  بالسرية،  اتسمت  مصرية 
هدى  مثل  سيدات  لدي  النسوي  للوعي  األولى 
شعراوي وآخريات، لبداية حركة نسوية منظمة، 
لنساء  والعديد  العديد  حققت  السنوات  مبرور 
مصر وساهمت يف احلياة السياسية والثقافية 

واالجتماعية بشكل كبير. 
الهدى محمد سلطان الشعراوي،  نور  وتعتبر 
التي ولدت مبدينة املنيا يف صعيد مصر يف 23 
يونيو 1879، وتوفيت يف 12 ديسمبر 1947 م. 
النسوية يف مصر،  واحــدة من رائــدات احلركة 
الناشطات  من  األول  اجليل  إلــى  تنتمي  وهــي 
النسويات املصريات، باإلضافة إلى شخصيات 
نبراوي  نبوية موسى، وعديلة  مثل  أخرى  بارزة 
وغيرهن. وكانت من أبرز الناشطات املصريات 
مصر  يف  النسوية  احلركة  تاريخ  شكلن  الالتي 
منتصف  وحتى  التاسع عشر  القرن  نهايات  يف 

القرن العشرين.
نشأت شعرواي يف أسرة من الطبقة العليا يف 
محافظة املنيا بصعيد مصر، وهي ابنة محمد 
املصري  الــنــواب  مجلس  رئيس  باشا،  سلطان 
هدى  وكانت  توفيق.  اخلديوي  عهد  يف  األول 
طفلة عندما تويف والدها محمد سلطان باشا، 
شابة  كانت  التي  إقــبــال  والدتها  مــع  وعــاشــت 
وحسيبة  قوقازية،  أصــول  ذات  السن  صغيرة 
زوجة والدها األخرى، زنشأت مع أخيها عمر يف 
منزل والدها يف القاهرة حتت وصاية ابن عمتها 
الشرعي  الواصي  والذي أصبح  علي شعراوي، 

والوكيل على أمالك أبيها املتويف.
تعليم منزلي وحتدي مواصلة املشوار

للطبقة  شــعــراوي  هــدى  أســرة  النتماء  نظرا 
منزلية  دروًسا  نشأتها  تلقت خالل  فقد  العليا، 
شقيق  لوجود  ثانوية  كإضافة  معلمني  يد  على 
اللغة  ذكر. كما كان بإمكانها حضور دروس يف 
العربية، والتركية، والفرنسية، واخلط، والبيانو، 
وحفظت القرآن يف سن التاسعة وهو إجناز غير 
مسبوق لفتاة يف سنها، لكن لكونها فتاة واجهت 
ومنذ  دراستها.  استكمال  أمــام  كبيرة  عقبات 
مرحلة البلوغ تعرضت شعراوي للعديد من أوجه 
التفرقة اجلنسية، والقيود بدءاً من اضطرارها 
الذكور  من  الطفولة  أصدقاء  عن  االبتعاد  إلى 

ووصوالً إلى ترتيب زواجها دون علم منها.
صدمات فتحت الطريق 

يف مذكراتها سردت هدى شعراوي املتغيرات 
نقط  مبثابة  كانت  التي  والصدمات،  واملواقف 
مثل  وحياتها،  وتفكيرها  شخصيتها  يف  حتول 
تفضيل أخيها الصغير »خطاب« عليها وإعطائه 
معاملة خاصة، على الرغم من أنها تكبره بعشرة 
أعوام. وعندما سألت عن هذه التفرقة اكتشفت 
أن األمر له عالقة بالنوع االجتماعي حيث قيل 
لها إن “أخاها رغم كونه أصغر سنا فإنه يوًما ما 

لذلك  إعالة األسرة،  عن  سوف يصبح مسؤوالً 
فإن كونه ذكر هذا يتيح له امتيازات أكثر”. 

وتــقــول هــدى شــعــراوي يف مــذكــراتــهــا أنهم 
الصغير  أخاها  دائًما  يفضلون  املنزل  يف  كانوا 
الذي  املبرر  وكان  عليها،  ويؤثرونه  املعاملة،  يف 
يسوقونه إليها أن أخاها هو الولد الذي يحمل 
اسم أبيه، وهو امتداد األسرة من بعد وفاته، أما 
هي فمصيرها أن تتزوج أحًدا من خارج العائلة، 

وحتمل اسم زوجها. 
ويعد موقف مرضها باحلمى من أبرز املواقف 
أن  خــاصــة  ســلــبــي،  بشكل  فيها  أثـــرت  الــتــي 
اهتمامهم بأخيها من جانب والدتها، التي كانت 
جعلتها  التي  الصدمات  أول  الفراش،  تغادر  ال 

تكره أنوثتها - بحد وصفها - فقط ألنه ولد. 
زواج يف سن مبكر 

ابن  من  ــزواج  ال على  شعراوي  هدى  أجبرت 
ــدة  وال رتــبــت  عشر  الثانية  ســن  ففي  عمتها، 
والواصي  عمتها  البن  خطبتها  شعراوي  هدى 
يقارب  مبا  يكبرها  الذي  شعراوي،  علي  عليها 
األربعني عاًما. ومت الزواج يف العام التالي. وقد 
ابن عمتها تقلقها بعمق  الزواج من  كانت فكرة 
أكبر  أخ  أو  كوالي  املزيف  دوره  بسبب  خاصة 
بنات. بعد  فضاًل عن كونه متزوج ولديه ثالث 
إمتام  والــدة هدى يف  اإلقناع جنحت  من  كثير 
أمر غير مألوف من أجل ابنتها. وهو أن ينص 
عقد الزواج على كونه أحادياً أي أال يكون زوج 
ابنتها متزوجا من أخرى وإال يعتبر العقد الغيا 
تلقائيا. وقد غيرت لقبها بعد الزواج من هدى 
للغرب.  تقليدا  “شــعــراوي”  هــدى  إلــى  سلطان 

ولكن بعد عام تبني أنه قد عاد لزوجته السابقة 
عشر.  الرابعة  عمر  يف  هــدى  عنه  فانفصلت 
وكانت فترة انفصالها عنه مع بقائها على ذمته 

مبثابة فترة »استقالل« استمرت سبع سنوات.
من  حرمها  الــزواج  إن  هدى شعراوي  وتقول 
ممارسة هواياتها املحببة يف عزف البيانو وزرع 
األشجار، وحد حريتها بشكل غير مبرر، وهو ما 
السفر  فيها  اضطرت  لفترة  باالكتئاب  أصابها 
ألوروبا لالستشفاء. تعرفت هناك على قيادات 
أن  شجعها  ما  ــرأة؛  امل لتحرير  نسوية  فرنسية 

تسير على خطاهن.
ويف منزل والدها، حظيت بدرجة من احلرية 
بفضل وضعها كامرأة متزوجة )لكن منفصلة(، 
مما أتاح لها فرصة استكمال دراستها للفرنسية، 

وتوسيع دائرة أصدقائها ومعارفها املحدودة. 
لقاءات مؤثرة

لهن  كان  نساء  بثالث  شعراوي  هدى  التقت 
نبراوي،  عديلة  وهن  حياتها،  يف  كبيرا  تأثيرا 
يف  تصاحبها  كــانــت  مــصــريــة  صــديــقــة  وهـــي 
أقرباء  من  تركية،  سقاف،  وعطية  النزهات، 
والدتها من بعيد، وأوجيني لو بران، التي كانت 
سيدة فرنسية أكبر سًنا ومتزوجة من رجل من 
األعيان األثرياء، عني الحقاً رئيساً للوزراء، وقد 
وأم  ومرشدة  لهدى  صديقة  بــران  لو  أصبحت 

بديلة وقوة نسوية يف حياتها.
استردت هدى حياتها الزوجية عام 1900 يف 
عمر الثانية والعشرين حتت ضغط من أسرتها، 
ورزقت هدى بابنتها بثينة وابنها محمد ووهبت 
التي  املعاناة  بعد  ســنــوات،  لعدة  حياتها  لهما 
قاستها إثر وفاة والدتها وشقيقها، وصلت حياة 
واصلت  حيث  حتول  نقطة  إلى  شعراوي  هدى 

اهتماماتها اخلارجية. 
دورها يف احلياة السياسية

نظمت هدى شعراوي يف شبابها محاضرات 
ودعت نساء ألول مرة إلى أماكن عامة، وشاركت 
يف احلياة السياسية، وقادت مظاهرات النساء 
يف ثورة عام 1919، وأسست جلنة حزب الوفد 
لرعاية  جمعية  أسست  كما  للسيدات  املركزية 
األطفال عام 1907، وجنحت يف إقناع اجلامعة 
املصرية بتخصيص قاعة للمحاضرات النسوية 

عام 1908.
الوجه  غطاء  البرقع،  خلعت   1923 عام  ويف 
الوقت خارج  النساء يف ذلك  ترتديه  كان  الذي 
أن  أخريات  وشجعت  بالقاهرة،  مصر  محطة 
وأسست  للبنات  مدرسة  وفتحت  مثلها،  يفعلن 
أجل  من  وناضلت  املــصــري،  النسائي  االحتــاد 
رفع سن زواج الفتيات إلى 16 سنة. وتوفيت يف 
النساء  عام 1947، بعد حياة كرستها من أجل 

واألطفال.
الدولة  من  ونياشني  أوسمة  عدة  هدى  نالت 
املصرية يف حياتها، وأطلق اسمها على العديد 

من الشوارع واملؤسسات يف مصر تكرميا لها.

هدى شعراوي
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ــى شــهــادة  ــة حتــصــل عــل فـــتـــاة مــصــري أول 
البكالوريا وأول ناظرة مصرية ملدرسة ابتدائية، 
ومفكرة  كاتبة  بدوية،  محمد  موسى  نبوية  هي 
وأديبة مصرية، وإحدى رائدات التعليم والعمل 
القرن  مــن  األول  النصف  خــالل  االجتماعي 
سميرة  الــدكــتــورة  رعــاة  مــن  وكــانــت  العشرين، 
موسى عاملة الذرة املصرية، ومن رائدات العمل 
النسائية  واحلــركــات  ــرأة  املـ وحتــريــر  الوطني 

املصرية القرن املاضي. 
شعارا  املساواة  مبدأ  من  اتخذت  التي  نبوية 
لعملها الوطني، ولم تقبل أن تأخذ املرأة نصف 
راتب الرجل، ولدت يف 17 ديسمبر 1886 بقرية 
كفر احلكما بندر الزقازيق، محافظة الشرقية، 
برتبة  املــصــري  باجليش  ضابًطا  كــان  والــدهــا 
ميالدها  قبل  السودان  إلى  وسافر  يوزباشي، 
بشهرين؛ فنشأت يتيمة األب ولم تره كما تقول 

إال يف املنام.
طفلة تتطلع للتعليم

الذي  محمد،  وشقيقها  ووالدتها  هي  عاشت 
يكبرها بعشر سنوات، يف القاهرة؛ لوجود أخيها 
األب  معاش  على  األســرة  واعتمدت  باملدرسة، 
ساعدها  طفولتها  ويف  أطــيــان،  من  تركه  ومــا 
املنزل،  يف  والكتابة  القراءة  تعلم  على  شقيقها 
وعلمت نفسها مبادئ احلساب، وعلمها أخوها 
من  عشرة  الثالثة  بلغت  وملا  اإلجنليزية،  اللغة 
أنها  غير  تعليمها،  الستكمال  تطلعت  عمرها 
اتخاذها  عند  عائلتها  من  مساندة  أي  لم جتد 
العائلة  كبار  ردود  من  بعض  وجاء  القرار،  هذا 
لنبوية صادمة ومنها: »عيب، مش أصول بنات 
عمها  لها  قال  و  حياء«،  وقلة  سفور  العائالت، 

»البنت للغزل مش للخط”.
السنية  بــاملــدرســة  لاللتحاق  نبوية  تقدمت 
وذهبت  أسرتها،  معارضة  من  بالرغم  للبنات 
خادمة  مالبس  يف  متخفية  املدرسة،  إلى  سرا 
ابنتها  تعليم  عــن  تــســأل  أم  دور  تقمصت  ثــم 
فقالوا لها أنه يجب تقدمي طلب موقع بختم ولي 
األمر حيث سرقت ختم والدتها، وكما تقول يف 
كتابها “تاريخي بقلمي” لتقدم هي لنفسها بدالً 
من ولية أمرها، باعت سواًرا من الذهب حتى 
جعلته  الــذي  طلبها  قبول  على  املدرسة  حتمل 
دبلوم  على  النهاية  يف  فحصلت  مبصروفات، 
املعلمات عام 1908، بعد أن قضت سنتني حتت 
التمرين يف التدريس وثبتت يف وظيفتها كمعلمة، 
ويف هذه الفترة بدأت تكتب املقاالت الصحفية 
وتنشرها يف بعض الصحف، مثل »مصر الفتاة« 

و«اجلريدة«.
تعجب من غياب املساواة

اخلــارجــي  بالقسم  التحقت  مــوســى  نــبــويــة 
للمدرسة السنية عام 1901 بالقاهرة، وحصلت 

على الشهادة االبتدائية سنة 1903، ثم التحقت 
يف  دراستها  وأمتــت  السنية،  املعلمات  بقسم 
األول  عباس  مبدرسة  معلمة  وُعينت   ،1906
مرتب  كــان  وملــا  بالقاهرة،  للبنات  االبتدائية 
السنية  املعلمات  دبلوم  علي  احلاصلة  املعلمة 
يعني  الــذي  الــوقــت  يف  مصرية  جنيهات  ستة 
مبرتب  الرجال  من  العليا  املعلمني  خريج  فيه 
املعارف  وزارة  لدى  احتجت  جنيها،  اثني عشر 
متخرجي  أن  هو  التفرقة  سبب  بأن  فأجابتها 
البكالوريا  على شهادة  العليا حاصلون  املعلمني 
»الثانوية العامة«؛ فعقدت العزم على أن حتصل 
عليها واستعدت لها مبجهود ذاتي فلم يكن يف 
وتقدمت  للبنات  ثانوية  مــدارس  ــذاك  آن مصر 
التعليم  مــســتــشــار  مــتــحــديــة  االمــتــحــان  لــهــذا 
وزارة  فــأثــارت ضجة يف  ــلــوب،  دان اإلجنــلــيــزي 
املعارف باعتبارها أول فتاة يف مصر جترؤ على 
جلنة  احلكومة  أنشأت  الشهادة،  لهذه  التقدم 
خاصة المتحانها وجنحت يف النهاية، وحصلت 

علي شهادة البكالوريا عام 1907 فكان لنجاحها 
ضجة كبرى، ثم حصلت على دبلوم املعلمات عام 

.1908
ثمرة احلياة يف تعليم الفتاة

عنوان  هو  الفتاة”،  تعليم  يف  احلياة  “ثمرة 
كتاب ألفته نبوية موسى، وقررته نظارة املعارف 
)وزارة التعليم( للمطالعة العربية يف مدارسها، 
انــتــدبــت اجلــامــعــة األهــلــيــة املــصــريــة إثر  كما 
ملك  مع  موسى  نبوية  1908م،  عــام  افتتاحها 
حفني ناصف، ولبيبة هاشم إللقاء محاضرات 
باجلامعة تهتم بتثقيف سيدات الطبقة الراقية. 
أنشئت  بــل  احلــد  هــذا  عند  نبوية  تقف  لــم 
»الفتاة«  باسم  نسائية  أسبوعية  ومجلة  مطبعة 
1937م،  أكــتــوبــر   20 يف  األول  ــعــدد  ال صـــدر 
سنوات،  خمس  ملــدة  تصدر  املجلة  واستمرت 
مع  شديد  عــداء  يف  السياسي  توجهها  تسبب 
حزب الوفد الذي ما إن تولى احلكم يف فبراير 
موسى  نبوية  من  لالنتقام  سارع  حتي  1942م، 
فأغلق مدارسها ومجلتها كما تعرضت للتفتيش 

واملحاكمة واالعتقال.
مسيرة حافلة

نبوية موسى هي أول ناظرة مصرية ملدرسة 
يف  البنات  تعليم  نشر  يف  وجنحت  ابتدائية، 
وعندما  املــدرســة،  على  اإلقــبــال  ــزاد  ف الفيوم 
 ،1908 املــصــريــة  األهــلــيــة  اجلــامــعــة  افتتحت 
هاشم،  ولبيبة  ناصف،  حفني  ملك  مع  انتدبت 
الطبقة  ســيــدات  لتثقيف  مــحــاضــرات  إللــقــاء 
اللغة  بتدريس  تقوم  كانت  أنها  كما  الراقية، 

العربية للمعلمات اإلجنليزيات.
انضمت ملظاهرة النساء يف ثورة 1919 بجانب 
صفية زغلول وهدى شعراوي، افتتحت مدرسة 
االبتدائية  ــراف  األشـ بنات  مــدرســة  وأسمتها 
الثانوية باإلسكندرية، ثم بالقاهرة، وقد أوقفت 
اإلسكندرية  يف  األشــراف  بنات  مدرسة  مبنى 

وقًفا خيرًيا لوزارة املعارف يف 1946.
“ترقية  باسم  مجلة  اإلسكندرية  يف  أصدرت 
الفتاة” يف يونيو 1923، ثم أنشأت مطبعة ومجلة 
نسائية باسم “الفتاة” يف أكتوبر 1937، وتوقفت 
ومن  قبل  من  وكانت   ،1943 عام  الصدور  عن 
“املؤيد”،  مثل  الصحف  يف  مقاالتها  تنشر  بعد 

وجريدة “مصر الفتاة”.
مّثلت مصر مع هدى شعراوي وسيزا نبراوي 
 ،1920 يف  بروما  الدولي  النسائي  املؤمتر  يف 
القاهرة  إلــى  نقلها  فتم  خصومها  ذلــك  وأثــار 
على  اسمها  أطــلــق  مفتشات،  كبيرة  بوظيفة 
يف  للبنات  التجريبية  الثانوية  املــدارس  إحــدى 

مدينة اإلسكندرية، كما شاركت 
يف تأسيس االحتاد النسائي املصري. وحصلت 

على الشهادة العليا من مدرسة احلقوق.

نبوية موسى 
سعي لتعليف الفتيات وتأكيد المساواة
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ملك حفني ناصف حياة قصيرة دارت حول 
المساواة وتعليم المرأة 

وداعية  مصرية،  أديبة  ناصف،  حفني  ملك 
املرأة  وحترير  وإنصاف  االجتماعي،  لإلصالح 
يف  ولــدت  العشرين،  القرن  ــل  أوائ يف  املصرية 
حي اجلمالية بالقاهرة، يف 25 ديسمبر 1886م، 
يف  عاما   32 بعمر  شبابها  ريــعــان  يف  وتوفيت 
احلمى  بوباء  إصابتها  بعد  1918م،  أكتوبر   17
نهاية  يف  كله  الــعــالــم  ضــرب  الـــذي  اإلسبانية 
احلرب العاملية األولى وأودى بحياة كثيرين مثلما 

ينتشر فيروس كوفيد-19 حاليا.
األمير  إلى  »ملك«  األميرة  زفــاف  يوم  ولــدت 
ذلك،  بعد  سلطاًنا  صــار  الــذي  كامل«  »حسني 
فسّماها أبوها باسم األميرة، وهي ُكبرى سبعة 
القانون والشاعر،  أبناء حفني ناصف بك رجل 
اجلامعة  مؤسسي  وأحــد  العربية  اللغة  وأستاذ 

املصرية.
علم وثقافة واسعة

اُعتبرت ملك حفني ناصف أول امرأة مصرية 
واملساواة  املــرأة،  لتحرير  عامة  بدعوة  جاهرت 
بينها وبني الرجل، كما اعتبرت أول فتاة مصرية 
 ،1900 سنة  االبتدائية،  الشهادة  على  حتصل 
العديد  يف  وكتاباتها  الواسعة  بثقافتها  عرفت 
من الدوريات واملطبوعات، وكانت جتيد اللغتني 
اللغات  من  شيئا  وتعرف  والفرنسية  اإلجنليزية 

األخرى، وهذا ما ساعدها يف عملها.
نظمت أول قصيدة لها يف رثاء السيدة عائشة 
أول  لتكون   ،1902 عام  توفيت  التي  التيمورية 
اسمها يف  ويبدأ  لها يف اجلرائد  تنشر  قصيدة 
التردد باملحافل األدبية، بدأت تعليمها يف املدارس 
األجنبية، ثم التحقت باملدرسة السنَيّة، وحصلت 
الشهادة االبتدائية سنة 1900، وهي  منها على 
االمتحان  ألداء  الفتيات  فيها  تقدمت  سنة  أول 
أول  ملك  وكانت  الشهادة،  تلك  على  للحصول 
فتاة مصرية نالت هذه الشهادة، ثم انتقلت إلى 
القسم العالي )قسم املعلمات( باملدرسة نفسها، 

وكانت أولى الناجحات يف عام 1903. 
وبعد تدريب عملي على التدريس مدة عامني 
على  حصلت  كما   1905 عــام  الدبلوم  تسلَّمت 
عملت  وقــد  ــا،  الحــقً العالي  التعليم  يف  شهادة 
باملدرسة  الذي تخرجت فيه  القسم  مدرسة يف 

السنَيّة حتى زواجها.
نشاطات واسعة

النساء  “احتـــاد  ناصف  حفني  ملك  أسست 
التهذيبي”، ليضم الكثير من السيدات املصريات 
إلى  يهدف  وكان  األجنبيات،  وبعض  والعربيات 
واالهتمام  صالحها،  فيه  ما  إلى  املــرأة  توجيه 
إلغاثة  للتمريض  جمعية  كَوّنت  كما  بشؤونها، 
ملا  األساس  وكانت  والعرب،  املصريني  املنكوبني 
ُعِرف فيما بعد بـ”الهالل األحمر”، بعد اعتداء 
مصر  جعل  الذي  األمر  طرابلس،  على  إيطاليا 
التي  اجلمعّية  مهمات  من  وكان  لنصرتها،  تهّب 

ومالبس،  أغطية،  من  املعونات  إرســال  شكلتها 
وأدوية، لضحايا هذا العدوان. 

لتعليم  مــدرســة  بــالــقــاهــرة  مبنزلها  أقــامــت 
املدرسة  لهذه  وكفلت  التمريض،  مهنة  الفتيات 
كل احتياجاتها من مالها اخلاص، كما بدأت يف 
إنشاء مشغل للفتيات وملجأ للمعوزات، وقررت 
أن توقف 35 فدانا على اجناز املشروع، إال أن 

موتها حال دون ذلك.
جتربة زواج صعبة تلهمها

البادية”  »باحثة  بـ  ناصف  حفني  ملك  لقبت 
الفيوم حيث تزوجت يف 1907  بادية  إلى  نسبة 
أعيان  أحد  الباسل،  الستار  عبد  العرب  بشيخ 
بالفيوم،  الليبية  الرماح  قبيلة  ورئيس  الفيوم، 
ويف تلك البيئة عرفت عن قرب احلياة املتدنية 
التي تعيشها املرأة، ومن ثم وقفت نشاطها على 

الدعوة إلى اإلصالح وحترير املرأة.
نفس  أثـــرا سلبيا يف  تــركــت  ــزواج  ــ ال جتــربــة 
بعد  تنجب  أال  الــظــروف  شـــاءت  فــقــد  مــلــك، 
تعانيه  مما  فعانت  زواجها،  على  سنوات  مــرور 
موضع  فكانت  البادية،  مجتمع  العاقر يف  املرأة 
سخرية واستخفاف، ُفجرح كبرياؤها، وُصدمت 
البادية، وزاد من معاناتها  بتقاليد  املثقفة  املرأة 
أن زوجها أعاد إلي عصمته زوجته األولي التي 
طلقها قبل زواجه بها، وكان قد أجنب منها بنتا، 
وعاشت 7 سنوات يف هذه املعاناة، عبرت عن ما 

مرت به من ألم وحزن يف كتاباتها. 
كانت يف كتاباتها ثائرة على الطالق، على نحو 
فكرست  احلــيــاة،  يف  اخلاصة  جتربتها  يعكس 
قلمها لقضايا حرية املرأة يف املجتمع، والطالق، 
حياتها  يف  الكبرى  املفاجأة  أما  العاقر.  واملــرأة 

فكانت حينما خضعت لتشخيص طبيب مشهور 
عدم  سبب  أن  فاكتشفت  النساء،  أمــراض  يف 
حيث  إليها،  وليس  زوجها،  إلى  يرجع  إجنابها 
كان قد أصيب بعد زواجه األول، وإجناب ابنته، 
جراحية،  عملية  ــراء  إجـ ــى  إل اضــطــره  مبــرض 
أصيب بسببها بالعقم، فسبب لها هذا حزناً فوق 

حزنها.
املساواة وحقوق املرأة

ملك حفني ناصف كانت من أوائل الداعيات 
إلى حقوق املــرأة، حيث بــدأت يف اإلعــالن عن 
رأيها يف صحيفة املؤيد، ثم توالى نشر مقاالتها 
تناولت وجوب تعليم املرأة،  يف “اجلريدة”، وقد 
باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحرير عقلها وتقومي 
أخالقها، وقد جمعت هذه املقاالت يف كتاب من 
عام  ونشرته  “النسائيات”،  عنوان  جزأين حتت 
1910، اجلزء األول منه ضم 24 مقاال، وخطبتني 
وقصيدة واحدة بينما ظل اجلزء الثاني محفوًظا 

كمخطوطات لم تنشر حتى اليوم. 
حالت  النساء«  “حقوق  بعنوان  آخر  كتاب  لها 
وفاتها دون إجنازه، وتدور معظم أعمالها حول 
تربية البنات، وتوجيه اآلراء، ومشاكل األسرة، كما 
العامة  وإلقاء املحاضرات  إلى اخلطابة  اجتهت 
اجلامعة  ويف  اجلــريــدة  دار  يف  السيدات  على 
املصرية، ويف اجلمعيات النسائية، وكانت خطيبة 
مفوهة ذات تأثير يف نفوس سامعيها، حتى إن 
كان  العروبة”  بـ”شيخ  امللقب  باشا  زكي  أحمد 
يُثني عليها، ويقول بأنها أعادت العصر الذهبي 
أرباب  يناضلن  العصائب  كانت فيه ذوات  الذي 

العمائم يف ميدان الكتابة واخلطابة.
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على الرغم من احلراك الذي شهدته مصر يف 
مواجهة االحتالل البريطاني يف النصف األول من 
القرن العشرين، وعقب ثورة 1919 بتشكيل حكومات 
وطنية من حزب الوفد، ورغم حراك املرأة املصرية 
ومساعيها من أجل التحرر واحلصول على املساواة 
وحتقيق خطوات يف ذلك، إال أنها لم حتصل على 
البرملانية،  حق االنتخاب والترشح يف االنتخابات 
إال أن جــاءت دريــة شفيق بجهد كبير وصــل حد 
حتى حصلت  الطعام  عن  ــراب  واإلضـ االعتصام 

النساء على هذا احلق الدستوري عام 1956.
درية شفيق معافرة منذ الصغر ألجل التعليم

ولــدت دريــة شفيق يف 14 ديسمبر 1908 م يف 
موظفاً  شفيق  أحمد  والدها  كــان  طنطا،  مدينة 
حكوميا كثيرا ما انتقلت عائلته بسبب وظيفته بني 
مدن الدلتا وطنطا واملنصورة واإلسكندرية، سبعد 
تديرها  ابتدائية  مبدرسة  الــدراســة  من  انتهائها 
تكن  لم  اإلسكندرية،  يف  فرنسية  تبشيرية  بعثة 
ــألوالد، لذلك  ل التعليم هناك متاحة إال  مواصلة 
درست بنفسها وأكملت امتحانات املناهج الفرنسية 
الرسمية قبل املوعد املحّدد لها؛ ما أجبر املدّرسني 
الذين استبعدوها على االعتراف بكونها واحدة مّمن 

حصلوا على أعلى الدرجات يف مصر.
ــراوي،  ــشــع طــلــبــت شــفــيــق مــســاعــدة هـــدى ال
واستخدمت شعراوي مكانتها إلدخــال شفيق يف 
منحة حكومية لدراسة الفلسفة يف جامعة السوربون 
يف باريس، بعد عودتها إلى اإلسكندرية صيف 1935، 
عرفت شفيق بوجود مسابقة الختيار ملكة جمال 
مصر، ودخلتها من دون إخبار عائلتها وحصلت على 
املركز الثاني، وتعرضت النتقادات بسبب خوضها 
تلك املسابقة التي كانت مقتصرة على املصريات 

املسيحيات وذوات األصول األوروبية.
رفض تعيينها ألنها امرأة

برفقة  فرنسا  مــن  شفيق  دريـــة  عـــادت  بعدما 
زوجها، رفض عميد كلية اآلداب بجامعة القاهرة 
تعيينها يف اجلامعة كونها »امرأة«، وعرضت عليها 
األميرة شويكار منصب رئاسة مجلة املرأة اجلديدة 
التي تصدرها، لكنها لم تستمر يف منصبها طويال 
فأصدرت مجلة بنت النيل والتي كانت أول مجلة 
نسائية ناطقة بالعربية وموجهة لتعليم وتثقيف املرأة 

املصرية.
أول حزب نسائي مصري

بعدما  النيل«  »بنت  احتــاد  أنشئت   1948 ويف 
النسائي،  أخرجتها هــدى شــعــراوي من االحتـــاد 
وهدفت من خالله إلى تقدمي اخلدمات للعامالت 
لتوظيف  مكتب  وأنشئت  مصر،  يف  املحتاجات 
طلبة اجلامعة ونادي بنت النيل الذي نظم حفالت 
ثقافية للشباب، وبعد ثورة 23 يوليو 1952 طلبت 
من احلكومة حتويل احتاد بنت النيل حلزب سياسي 

وأصبح أول حزب نسائي سياسي يف مصر.
اقتحام البرملان ألجل حقوق املرأة

درية شفيق كانت شخصية مختلفة ولها فلسفتها 
يف نضالها من أجل حترير املرأة، ففي فبراير 1951 
قادت مظاهرة برفقة 1500 امرأة اقتحمت بها مقر 
النواب املصري ، حيث كانت تهدف بأن  مجلس 
ينظر البرملان ورئيسه بجدية يف قضايا ومطالب 
املرأة املصرية، ويعتبر الكثيرون هذا املوقف مبثابة 

حلظة تاريخية بالنسبة للحركة النسائية. 
أغلقت املظاهرة التي قادتها درية شفيق املجلس 
التشريعي أكثر من 4 ساعات، حتى تعّهد رئيس 
املجلس ابالنظر يف مطالبهن الرئيسية: حق املرأة 
يف التصويت وتوّلي املناصب، إال أنه لم يتطّرق إلى 
مطالبهن األخــرى، كاملساواة يف األجــور وإصالح 

قوانني الزواج والطالق. 
ساعدت تلك املظاهرة يف منح درية شفيق مكاناً 
بني أكثر النساء تأثيراً يف تاريخ العالم العربي، وبعث 
امللك فاروق برسالة لدرية مع زوجها الذي كان يقابله 
كثيًرا مفادها أن النساء لن ينلن حقوقهن ما دام هو 

ملًكا.
نضال عسكري نسائي ضد االحتالل

يف ذات العام 1951 الذي اقتحمت فيه البرملان 
مع آخريات، كونت درية شفيق فرقة “شبه عسكرية” 
من النساء املصريات للمقاومة ضد وحدات اجليش 
االستعداد  تضمنت  السويس  قناة  يف  البريطاني 
كما حوكمت  للميدان،  وتدريب ممرضات  للقتال 
لقيادتها مظاهرة نسائية من احتاد بنت النيل حيث 
قمن مبحاصرة بنك باركليز البريطاني يف القاهرة 

يف يناير 1951 داعني ملقاطعته.
الترشح  النساء حق  لنيل  الطعام  إضــراب عن 

واالنتخاب
نادت درية شفيق يف 1951 عند اقتحام البرملان 
بحق املــراة يف الترشح واالنتخاب يف االنتخابات 

البرملانية، وعند تشكيل جلنة من قبل حكومة الثورة 
إلعداد دستور مصري جديد، عام 1954، احتجت 
درية شفيق لعدم وجود امــرأة واحــدة بني أعضاء 
اللجنة، وأضربت برفقة نساء أخريات عن الطعام 
ملدة 10 أيام، يف نقابة الصحفيني، وحينها وعدها 
الرئيس محمد جنيب يف رسالة نقلها إليها محافظ 
القاهرة وقتها بأن الدستور املصري اجلديد »سيكفل 
للمرأة حقها السياسي«، وهو ما حتقق مبنح املرأة 
االنتخابات  يف  والترشح  التصويت  حق  املصرية 

العامة ألول مرة يف تاريخ مصر احلديث.
وبسبب األوضاع السياسية املتغيرة يف البالد بعد 
الثورة وعدم وجود نشاط سياسي حقيقي، فقد 

ظلت درية شفيق يف عزلة نحو 18 عاما.
عزلة أدت لالنتحار

عادت درية شفيق الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر يف عام 1957، واعتصمت بالسفارة الهندية 
يف  بوضعها  ناصر  ليقوم  بالرحيل،  إيــاه  مطالبة 
اإلقامة اجلبرية يف منزلها وإقفال مجلتها، وإصدار 

تعميم مبحو اسمها من وسائل اإلعالم والكتب. 
جربت شفيق اإلضراب عن الطعام مجددا ملدة 
ستة أيام، لكنها تعرضت يف وسائل اإلعالم لهجوم 
حاد، وانقلب عليها احللف النسائي الذي كانت قد 
دعمته، كما مّت طردها من جمعيتها اخلاصة »بنت 
النيل«، وأصبحت شفيق وحيدة وأُجبرت على قضاء 
حوالي 18 سنة يف عزلة شبه كاملة، وبعد 10 سنوات 
على عزلها، ُسجن زوجها ألشهر عديدة التهامه 
بالتحضير لعمل تخريبي، ثم وُضع اسمه على الئحة 
احلظر من دخول البالد، ومت الطالق بني شفيق 
وزوجها عام 1967، دخلت شفيق يف اكتئاب حاد 
أدى بها لرمي نفسها عن الطابق السادس يف أحد 

أيام سبتمبر 1975.

درية شفيق ناضلت من أجل حق المرأة
 في الترشح واالنتخاب
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عيسى جاد 

في دائرة الضوء

شايف  الباقي  زي  مش  استثنائي  »أنــت 
حاجة  مــش  أنــت  لبعید،  وبــاصــص  بــكــرة 
مــنھا  مفیش  األصــلــیــة  النسخة  عــاديــة 
بتبان  النجوم  ملعة  اللي  أنت  التقلید  وضد 
يف عینیك »، كلمات التوصف بها إال مرمي 
وجية فؤاد صاحبة 20 عاًما، من القدرات 
يف  عــرب  بطلة  داون،  مبتالزمة  اخلــاصــة 
ميدالية   50 على  حاصلة   2014 السباحه 
يف السباحة، وهي أول متالزمة داون تلتحق 
مبنحة  حــرة  دراســـات  جميله  فنون  بكلية 
مقدمه من وكيل الكلية دكتور أشرف رضا.

مرمي فؤاد لم تقف أمامها اإلعاقة كجدار 
احلــواجــز  كــل  فحطمت  تخطيه  يصعب 
الــرســم  يف  موهبتها  وحــقــقــت  ــذار  ــ واألعـ
على  الوقت  نفس  يف  والباليه  والرياضة 
الرغم من أنها من أصحاب متالزمة داون.

ــؤاد مثال حــي وقـــدوة أنــه مهما  مــرمي ف
كانت الظروف املحيطة مهما كانت األعذار 
واحلجج مهما كانت احلالة اجلسدية فلن 
فهي  والنجاح،  حلمها  حتقيق  عن  تتوقف 
يف  النجاح  حققت  حقيقية  مصرية  بنت 
ميدالية   50 مــن  بأكثر  وفـــازت  السباحة 
مصر  علم  ورفــعــت  متنوعة  بــطــوالت  يف 
تثبت  ان  موهبتها  كانت  الرسم  عالًيا، ويف 
نفسها ونافست على املراكز األولى يف كل 
الباليه تدرس دراسة حرة،  املسابقات ويف 

فمع مرمي ال يوجد معنى لكلمة مستحيل.
دعم األسرة

قالت هناء والدة مرمي،  يف البدايه مرمي 
هي الطفله األول ليا وكانت صدمة بالنسبه 
للعيلتني بس انا كأم موقفتيش كتير قدامها 

مريم فتاة 
متالزمة دوان.. 

ال تعرف 
المستحيل
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كنت حاسه بسالم، و مرمي هتكون نعمة من 
الكرموسومات  حتليل  عملت  ما  بعد  ربنا 
اإلعاقة  حالة  وأن  مرمي طفره  ان  وعرفت 
ليست شــديــده، بـــدأت أقـــرأ وأعـــرف عن 
حالة مرمي وعرفت أن األطفال الداون مع 
التدريب بيكون هناك نتيجه حلوة ورد فعل 

مناسب.
وتابعت : »كانت مرمي من الصغر تتدرب 
والتلوين  والكتابة  القلم  التقاط  على كيفية 
وكنت بتحب تلوين االعمال الدقيقه، وكان 
وملفت،  مبهر  لاللوان  واختيارها  تلوينها 
مرمي  ان  يقني  عندها  كانت  أنها  مــؤكــدة 

وعندها موهبة تستحق الرعاية والتوجيه.
واصلت : مت اكتشف مؤهبتها يف الرسم 
ســيــادة  بــرعــايــة  للفنون  أوالدنــــا  مبلتقى 
الرئيس ورئيسة املهرجان استاذه سهير عبد 
القادر، مشيرة إلى أن مرمي تدرس أيضا يف 
أكادمييه الفنون قسم باليه بالصف الثالث 
قائد   1000 مشروع  يف  عضوة  انها  كما   ،
افريقي قسم ريادة أعمال، وايضا تدرس يف 

مدرسة تربية فكرية مبدينة نصر.
وتابعت والدتها : مرمي اشتركت أيًضا يف 
للفنون  أوالدنــا  ملتقى  مثل  دولية  ملتقيات 
على  وأفريقية  أوروبية  دول  مستوى  على 
فيهم  وكرمت  متتاليه  سنوات  ثالث  مــدار 
كما  التشكيلية،   الفنون  بجناح  مبشاركتها 
أنها شاركت يف مسابقة موهوب مصر مع 
باملركز  وفازت  السباعى  شيماء  االعالمية 
يف  وشاركت  التشكيلية،  الفنون  يف  األول 
الشريف  األزهــر  مشيخة  نظمتها  مسابقة 
فيها  يشارك  األديــان  حــوار  ضمن مشروع 
الرابع  باملركز  وفازت  ومسيحني،  مسلمني 
وأهدت اللوحه لفضيلة اإلمام األكبر دكتور 
التحكيم  جلنة  أن  العلم  مع  الطيب  احمد 
ــرمي مــن ذوي الــقــدرات  ــأن مـ التــعــرف بـ
األمام  لفضيلة  بنفسها  وأهــدت  اخلاصة، 
بشكل  بلوحتها  مهتم  كــان  والـــذي  األكــبــر 
لوحة  تقدم  أن  يجب  بأنها  وداعبها  خاص 
اإلسكندرية  بابا  تواضروس  للبابا  مشابهة 

وبطريرك الكرازة املرقسية.
أيًضا يف  أن مــرمي شاركت  إلــى  أشــارت 
خاص  احلــرة  الــدراســات  لطلبة  معرضني 
عميد  اشـــراف  حتــت  جميلة  فــنــون  بكلية 
الكليه دكتور احمد هنو ووكيل الكليه دكتور 

اشرف رضا.
لوحة  ملرمي  يوجد  أنه  والدتها  وأضحت 
ــهــا قــامــت بــرســمــهــا يف أغــلــب  خــاصــة ب
لــوحــة يف وزارة  لــهــا  فــيــوجــد  الــــــوزارات، 
ووزارة  البيئة  والـــريـــاضـــةوزارة  الــشــبــاب 
املتحدة،  األمم  وســفــارة  والتعليم  التربية 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا اهـــدت لــوحــة لرئيس 
اجلمهورية عبد الفتاح السيسي، يف إفطار 

رمضان املاضي التي كانت ضيفته بدعوى 
من مشيخة األزهر.

الــعــديــد من  أنــهــا حصلت عــلــى  أكـــدت 
والتي  الكبيرة  ملوهبتها  تقديًرا  التكرميات 
أثبتت تفوقها يف مجاالت مختلفة، مشيرة 
إلى أنه يف سنة 2014 مت تكرميها من وزير 
ووزيرة  العزيز  عبد  خالد  السابق  الشباب 
األوملبياد  يف  والــي  غــادة  دكتوره  التضامن 

اخلاص.
تتمنى  طفلتها  أن  مرمي  والــدة  أوضحت 
لــوحــاتــهــا،  طــريــق  عــن  للعاملية  الـــوصـــول 
إقامة  وأيضا  عاملية  معارض  واملشاركة يف 

معرض خاص بها يضم كل أعمالها.

فازت بـ 50 ميدالية في السباحة.. 
تفوق في الفن والباليه
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محطات
د. سامية قدري

ــع مــطــلــع  ــ ــول م ــحـ ــتـ بـــــدأ هـــــذا الـ
ولكنه  خافًتا  بدأ  حتول  السبعينيات، 
سرعان ما حتول إلى بركان غير حياتنا 
معيشتنا  وأمنــاط  وعالقاتنا  اليومية 
ــة. كانت  ــاف ونــظــمــنــا االجــتــمــاعــيــة ك
جمال  اخلالد  الزعيم  جنازة  البداية 
السبعينيات  مطلع  يف  الناصر  عبد 
التاريخ  يشهد  لم  جنازة  كانت  والتي 
التالحم  مظاهر  جتلت  ففيها  مثلها، 
ــاء الـــوطـــن وحــب  ــنـ ــي بـــني أبـ ــوطــن ال
أخطائهم  رغــم  السياسيني  الزعماء 
الكونية حيث  قيم  أيًضا جتلت  وفيها 
اجتمع املختلفون يف اجلنس، والدين، 
السياسية  األيديولوجية  والثقافة، 
يودعون  التالحم  وغيرها من مظاهر 
ولكنهم  معه  اختلفوا  الــذي  زعيمهم 
أحبوه، لقد عبرت جنازة عبد الناصر 
والتنوع،  االختالف  رغم  اللحمة  عن 
أسامة  املبدع  الكاتب  صورها  حلمة 
أتذكر،  »األرابيسك«.  بـ  عكاشة  أنور 
االبتدائية،  املرحلة  يف  وقتها  وكنت 
أفــراد أسرتي على  والــدي وكل  حزن 

وفاة عبد الناصر وكيف توشحت نساء 
املنازل  أسطح  معتلني  بالسواد  احلي 
حبيب  مــوت  على  ويولولن  يصرخن 

الشعب. 
استمرت حالة التالحم هذه وجتلت 
ولكن  أكــتــوبــر1973م،  بنصر  صورتها 
سرعان ما تغير احلال مع تغير وعود 
عبد  خطى  على  السير  يف  ــة  ــدول ال
الناصر ومع البدء يف تنفيذ سياسات 
االنفتاح االقتصادي التي كانت مبثابة 
الكبير،  الــتــحــول  هـــذا  عــلــى  مــؤشــر 
املصريني  املفكرين  أحــد  نعته  حتــول 
بـ  بالطبع  أنتهت  والتي  »الــغــوايــة«  بـ 

»السقوط«.
     ويف منتصف السبعينيات، انتقلنا 
حيث  مــن  مغايرة  محطة  يف  للعيش 
االجتماعية  التحوالت  عكست  أنها 
كـ  البالد:  شهدتها  التي  واالقتصادية 
»التعدي على األرض الزراعية، انتشار 
الهجرة  ــوال،  ــ األمـ تــوظــيــف  شــركــات 
املساكن  بناء  املــدن،  إلــى  الريف  من 
املتطرفة،  الــبــؤر  ظــهــور  العشوائية، 

أوجدتها  التي  املظاهر«  من  وغيرها 
حركة  مع  تساوًقا  االنفتاح،  سياسات 
واملحطة  البترول،  دول  إلــى  الهجرة 
ــذي  هــي حــي الـــهـــرم، ذلـــك احلـــي ال
يسكن  بــجــدارة  سياحية  منطقة  كــان 
القوم يف قصور وسط  أطرافها علية 
املنطقة  يتوسط  الزراعية،  األراضــي 
ــشــارع الــســيــاحــي الــرئــيــســي الــذي  ال
أشتهر  ــذي  والـ املنطقة  اســم  يحمل 
بوجود غالبية املالهي الليلية واملحال 
يرتادها  التي  ــازارات«  ــب »ال التجارية 
األثرية  باملنطقة  وينتهي  السائحون، 
األشهر: األهرامات الثالثة ومتثال أبو 
التي تظهر  الهول والعديد من املقابر 

عظمة مصر.
تعود بي الذاكرة إلى ستينيات القرن 
العشرين، وأنا طفلة صغيرة، أن كنت 
يف معية والدي لزيارة صديق له يقطن 
الواقعة يف  املنطقة  السمان«  »نزلة  بـ 
حضن األهرامات والتي يعمل سكانها 
منطقة  السياحة...  خلدمة  بأنشطة 
ــدوًءا، شــوارع  ــ هــادئــة، أنـــاس أكــثــر ه

 »التحول الكبير«

حياتنا ماهي إال رحلة تتخللها محطات، ويف كل محطة من هذه املحطات نخبر مواقف 
نــدرك معاني احلياة،  أيًضا  أثــًرا، ويف هذه املحطات  أَناًسا تترك فينا  ونتعلم دروًســا، نقابل 
نفهم أنفسنا واملحيطني بنا وندرك أهمية املكان الذي يصبح ال مجرد مكاًنا فيزيقًيا أو وعاًءا 

يحتوي أجسادنا، بل نذوب فيه ويذوب فينا.. يستخرجنا من أنفسنا وفيه تتآكل حياتن.
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خالية إال من عدد قليل من السيارات 
اخلاصة، أشجار مصطفة على جانبي 
العامة  املــواصــالت  ووسيلة  الطريق، 
الرئيسية التي تسير على طول الشارع 
»املترو« الذي يأتي من القاهرة عابًرا 
األهرام،  شارع  قاطًعا  اجليزة  ميدان 
ــري هــذه  ــ أراضـــــي زراعـــيـــة وتــــرع ل
األراضي، ويف نهاية الشارع عدد من 
الفيالت والقصور... مشاهد تالشت 
تدريجًيا مع حلول السبعينيات فحلت 
ــة مساكن  ــي ــزراع ال ــي  ــ األراضـ مــحــل 
من  تبقي  مــا  على  غطت  عشوائية 
موصالت  وسائل  القدمية،  البنايات 

مزدحمة...إلخ.
انتقلنا للعيش يف هذه املنطقة منذ 
سافر  أن  بعد  السبعينيات  منتصف 
أبي للعمل بإحدى الدول العربية مثله 
الفترة  تلك  يف  الــرجــال  غالبية  مثل 
البترول لتحقيق  بحًثا عن أموال دول 
حلم غالبية املصريني يف اقتناء منزل 
عدم  ويف  األبــنــاء،  ويضم  يلم  »ملك« 
وجود األب، وكما حدث يف كافة األسر 

التي هاجر عائلها، لم يكن ُهناك سوى 
النساء لتتحمل املسئولية، مسؤلية بناء 
وغيرها  األبناء  تربية  مسؤلية  البيت، 
والدتي  فقامت  الذكورية،  املهام  من 
ورغم  مجتمعة،  األدوار  بهذه  وجدتي 
أدت  كلتاهما  أن  إال  الــوضــع  قــســوة 
منقطع  نسائي  وإبــداع  ببراعة  الــدور 
عندما  وجدتي  أمي  تذكرت  النظير. 
رضوان  املبدع  فيلم  وشاهدت  كبرت 
الكاشف »عرق البلح« الذي يحكي آثار 

الهجرة إلى دول النفط.
ورغم وجود البيت امللك واألحساس 
مستوى  يف  والتحسن  باالستقاللية 
لسنوات طويلة  أننا ظللنا  إال  املعيشة 
األولـــى-شـــبـــرا-  بــاملــحــطــة  متعلقني 
احلياة  مظاهر  من  لكثير  الفتقادنا 
بالقيم  املفعمة  الــنــاعــمــة  البسيطة 
قبول  التسامح،  )االحــتــرام،  الكونية 
االختالف والتنوع( خاصة يف عالقات 
اإلحساس  إلى  أفتقدنا  كما  اجليرة، 
ــدوء، فــمــازلــت أتــذكــر  ــهـ بــاألمــان والـ
عليها  أطلق  الــذي  1977م،  انتفاضة 

السادات »انتفاضة احلرامية«، وأطلق 
اخلبز«،  »انتفاضة  املحتجون  عليها 
اعتراًضا على السياسات االقتصادية 
التي انتهجتها الدولة آنذاك. لقد كان 
الذي  الكبير  للتحول  عاكًسا  املشهد 
حدث يف مصر. أنتهى املشهد بصورة 
حادثة  وهو  الستينيات  ملشهد  مغايرة 
والذي  1982م،  عام  السادات  اغتيال 
متأثًرا  أبي  موت  قليلة  بشهور  سبقه 
بعناء السنني التي قضاها بالغربة لكي 

يؤمن لنا حياتنا.
الزمان  مــن  لعقدين  باحلي  عشنا 
منهما  كل عقد  أبــي، شهد  وفــاة  بعد 
حتواًل يف كافة مناحي احلياة أكثر من 
ساِبقة، ورغم أننا رحنا يف كل حلظة 
جديدة  وعالقات  أنشطة  عن  نبحث 
عشناها  التي  الفراغات  متأل  علها 
ورغم  األولــى،  محطتنا  تركنا  أن  بعد 
أننا  إال  ــان،  األحــي بعض  يف  جناحنا 
جــديــدة  محطة  الــبــحــث  إلـــي  سعينا 
هرًبا من املحطة التي ضاقت بسكانها 

وعشوائياتها .
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محمد إبراهيم

تسخر  وابتسامة  دؤوب،  بصبر 
ومسئولية  الصعبة،  الظروف  من 
من  متكنها  لــم  عاتقها  على  تقع 
بعضه  أو   – الوقت  طــوال  الشعور 
بها  يــحــلــم  الــتــي  ــة  ــرفــاهــي ــال ب  –
تتحدى  أن  شادية  قررت  اجلميع، 
اجلميع وحتصل على لقب يزيدها 
وهو  تكرمًيا  إليه  وتضيف  شرًفا 

»األسطى«.
مًعا  نتعرف  التالية،  السطور  يف 
التي سطرتها  »شادية«  على قصة 
إذ وضعت نصب  ذهــب،  مبــاء من 
عن  بحًثا  الثالثة،  أطفالها  عينيها 
حياة كرمية دون أن متد يديها إلى 

الغريب، على حد قولها.
بزواجها  رحلتها  تفاصيل  تبدأ 
أن  بعد  للحبس،  تعرض  رجل  من 
قضية  األولــى  زوجته  عليه  رفعت 
نفقة، لكن شادية كانت قد أجنبت 
لم جتد  وفجأة  أطفال،  ثالثة  منه 
احلياة،  على  يعينها  دخــل  مصدر 
الطعام  توفير  لها  يدبر  حتى  أو 
والــــشــــراب، اســتــجــمــعــت قــواهــا 
حتد  يف  شاقة  مهنة  إلى  واجتهت 

لنظرة املجتمع لعمل املرأة بها.
ــة إلـــــى أحـــد  ــ ــادي تـــوجـــهـــت شــ
قدمية  سيارة  واشــتــرت  معارفها، 
حينها  تكن  ولــم   ،»1975 »مــوديــل 
قامت  ذلك  وبعد  القيادة  تستطيع 
بتعليم نفسها من تلقاء نفسها حتى 
أجادت فن القيادة ليس هذا فقط 
من  البالغ  جنلها  علمت  أنــهــا  بــل 
وحولت  القيادة  سنوات   9 العمر 

لبيع  متنقل  مــحــل  إلـــى  الــســيــارة 
املالبس بالقرية التي جتوبها طوال 

اليوم بال ملل أو شكوى.
مكسب  شـــاديـــة يف  تــطــمــع  لـــم 
قررت  بنفسها  آمنت  لكنها  كبير، 
اجلمعيات،  إحــدى  من  االقــتــراض 
بــضــائــع بشكل  ــدأت يف شـــراء  ــ وب
السابعة  فى  تستيقظ  حيث  أكبر، 
بتوصيل  ــوم  ــق ت عــنــدمــا  صــبــاحــا 
تبدأ  وبعدها  للمدرسة،  أبنائها 
الثانية  فى  تعود  ثم  العمل  رحلة 
ظهرا لتستقبلهم، وتعود بهم للمنزل 

يتناولون الطعام.
بنجلها  شادية  األسطى  تستعني 
مكانها  ويــقــود  العمل  فــى  األكــبــر 
الناس  واجهها  وحينما  السيارة، 
أكدت لهم »اللي مش عايز يشوفني 
ــل عــيــالــي«،  ــأك ــســوق الــعــربــيــة ي ب
علق  حد  مفيش  »بعدها  تضيف: 
بتهتم  الــنــاس  ده،  املــوضــوع  على 

باملظهر«. 
طارق  الــلــواء  ســوهــاج،  محافظ 
شادية«،  »األسطى  استقبل  الفقى 
سيارة  تــقــود  ســيــدة  أول  بصفتها 
داخل قرية من أجل استخدامها يف 
مشروع لبيع املالبس لإلنفاق على 

أبنائها الثالثة بعد حبس زوجها.
بسرعة  سوهاج،  محافظ  ووجه 
إدراج منزل األسطى شادية ضمن 
الثانية  مبادرة حياة كرمية املرحلة 
بشكل عاجل وحتقيق كل مطالبها، 
قيادة  رخصتي  اســتــخــراج  ومنها 

وتسيير.

صوت أهالينا
تقود سيارتها لبيع المالبس داخل 
قريتها.. »شادية« تتحدى الظروف 

انطالًقا من رسالتنا يف هذا الباب، نلقي الضوء على أصوات أهالينا يف 
التابعة  وبداية من قرية بخاتي  بر مصر،  املختلفة يف  املحافظات  عدد من 
ملركز شبني الكوم محافظة املنوفية، التي تعاني من عدم وجود صرف صحي 

على الرغم من وجود كثافة سكانية بها.
»مياه الصرف« ويقول هاني الضوي، مهندس، إنه على الرغم من التقدم 
بطلبات عديدة إلى املسئولني ونواب املحافظة، إال أن القرية ما زالت تعاني 
من عدم وجود منظومة الصرف الصحي، موضًحا أن األمر أدى إلى انتشار 
األمراض ووجود تراكم ملياه الصرف يف الشوارع، مطالًبا محافظ املنوفية، 
خدمة  توصيل  بسرعة  باملنوفية  الصحي  والــصــرف  املياه  شركة  ورئيس 

الصرف الصحي بالقرية، وإدراجه يف امليزانية.
النصر،  التابعة ملركز منية  السالم  الدقهلية، حتديًدا قرية  ويف محافظة 
املواطنني،  احتياجات  لتلبية  الكافية  املخابز  وجود  عدم  من  األهالي  يشكو 
ويبلغ عدد السكان حوالي 27 ألف نسمة، يف الوقت الذي لم يتوافر فيه سوى 

مخبز واحد، يقف أمامه صباح كل يوم املئات من أجل تدبير احتياجاتهم.
وطالب أهالي القرية بفتح أكثر من مخبز، حرًصا على املصلحة العامة، 

خصوًصا وأن كبار السن واملرضى يعانون بسبب االزدحام اليومي.
»مكتب بريد وشوارع ممهدة«

التي  العدوة،  ملركز  التابعة  العقلية  قرية  تقع  املنيا،  محافظة  شمال  ويف 
يعاني أهلها من عدم وجود شبكة صرف صحى، مطالبني بتوفير اخلدمات 
من  يعانون  القرية  أهالي  إن  آدم محمود رجب،  املهندس  ويقول  اإلنسانية، 
عدم وجود شوارع ممهدة، وكذا انتشار أكوام القمامة، كما أن الشوارع بحاجة 

إلى إنارة جيدة.
السن  كبار  معاناة  لرفع  بريد  مكتب  إنشاء  الــضــروري  من  أنــه  أضــاف 
واألرامــل يف صرف املعاشات، إذ يجدون معاناة يف التنقل من أجل صرف 

معاشاتهم شهرًيا.

تعرف على الرسوم املعفي منها مشروعات االقتصاد غير الرسمى
منح قانون تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر الصادر 
برقم 152 لسنة 2020، إعفاءات ملشروعات االقتصاد غير الرسمى املتقدمة 
لعقود  والشهر  التوثيق  ورسوم  الدمغة  من ضريبة  أوضاعها  لتوفيق  بطلب 
السجل  يف  قيدها  تاريخ  من  سنوات  ملدة خمس  وذلك  الشركات،  تأسيس 
رقم  املادة  لنص  وفقا  القانون  يلى  نستعرض ماجاء فى  وفيما  التجارى.  

27 من القانون:
»تعفى املشروعات ومشروعات االقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب 
لتوفيق أوضاعها وفقا ألحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة 
الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات واملنشآت وعقود 
التسهيالت االئتمانية والرهن املرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات 
التى تقدمها املشروعات للحصول على التمويل، وذلك ملدة خمس سنوات من 
تاريخ قيدها فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم املشار 

إليها عقود تسجيل األراضى الالزمة إلقامة تلك املشروعات«.
ويأتي ذلك يف الوقت الذى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار 
ومتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  لقانون  التنفيذية  الالئحة 
الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتي تتضمن كافة التفاصيل 
وفئات  املطلوبة،  واالشتراطات  املشروعات،  تلك  بدء  بتراخيص  املتعلقة 
الرسوم التي يتم حتصيلها مقابل إصدار التراخيص واملوافقات والتصاريح 

لصالح جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت الالئحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل 
اخلزانة  ملستحقات  املتعثرة  املشروعات  أداء  ووسيلة  املشروعات،  لتلك 
العامة، وخطة الدولة للتمويل امليسر، وتوفيق أوضاع املشروعات املتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة يف مجال االقتصاد غير الرسمي، فضاًل 
عن حتديد احلوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس املعاملة 
للمشروعات  الداعمة  واملنشآت  للشركات  املقررة  واحلــوافــز  الضريبية، 

الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة األعمال.
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تدشني  مصر،  بتحب  شباب  مؤسسة  رئيس  فتحى،  أحمد  أعلن 
التوعية  إلــى  تهدف  والتي  مستدامة«،  »مياه  عنوان  حتت  مبادرة 

بأهمية املياه، وكيفية احلفاظ عليها من الهدر.
تكفى،  التوعية وحدها ال  إن  ويقول فتحي، يف تصريح صحفي، 
ألنها حتتاج إلى جانب تشريعى، فضال عن أدوار القطاع اخلاص، 
املياه  الترع وحتلية  تبطني  الضروري احلديث عن  أنه من  موضًحا 
وتطوير الريف املصرى، الذى يساهم فى تشكيل وبناء اإلنسان مبا 

يتوافق مع املتغيرات احلالية.
وبنّي أن املبادرة تتلخص فى توعية كافة املستخدمني للمياه، إلى 
والتهديد  املناخية  والتغيرات  احلديث  الرى  بنظام  التعريف  جانب 
أبواب فى  تنفيذ حمالت طرق  »نعمل عللى  املائى، مضيًفا:  لألمن 
املياه  ترشيد  بأهمية  البيوت  وربــات  السيدات  لتوعية  املحافظات 
يكون  أن  ونتمنى  للمرأة،  الناجحة  املــبــادرات  من  العديد  فهناك 
املجتمعية  املسئولية  قطاع  شركات  كل  وتوجيه  للمياه،  عام  هناك 
بتغيير حنفيات املياه باملدارس واملساجد باستخدام حنفيات ترشد 

استهالك املياه«.

»بنساعد بعض«






