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  المرأة و االنتخابات البرلمانية
وذلك عقب   , المصرية في االنتخابات البرلمانية القادمة ثمة قلق مشروع لدي نساء مصر حول وضع المراة   

 تخصيص اللجنة التشريعية بمجلس الشوري لمقعد للمرأة المرشحة

و لكن دون أن يكون ذلك في موقع متقدم من القائمة مما يعني تجاهل المطالب بضرورة وضع المرأة في القوائم 
االنتخابية, و كانت المطالبات قد جاءت من قبل الحركات النسائية واالتحادات الخاصة بالمرأة في الفترة الماضية 

ات يضمن لها هذا, إننا كنساء مصريات نواجه اآلن بضرورة التمكين السياسي للمرأة من خالل قانون لالنتخاب
مشهدا يهدد بتراجع خطير لنا حيث ترتفع دعاوي الردة و تزايد خطاب اجتماعي معادي للمرأة, ان المشاركة 
المناسبة للمرأة في االنتخابات البرلمانية القادمة هو جزء من حقها األساسي كشريك محوري في ثورة يناير, 

عالم كله, مما جعلني أطالب مرة أخري بضرورة العودة للحق و توسيع دورها في المشاركة والتي شاهدها ال
بشكل متقدم في القوائم االنتخابية, و ضرورة وجودها بشكل مناسب لتشارك في صياغة القوانين التي ستشكل 

فسح مكانا للتمكين السياسي الحياة في الفترة المقبلة, و أنه لمن المحزن حقا أن نجد أن الدول من حولنا تتقدم لت
للمرأة و التي كان آخرها المملكة العربية السعودية, و ذلك بصدور مرسوم ملكي من العاهل السعودي الملك 

عبدالعزيز آل سعود بتخصيص خمس مقاعد مجلس الشوري الجديد للمرأة السعودية, و هي قفزة حضارية تحدث 
ة المصرية لن تتوقف أو تقبل دوران العجلة الي الخلف, فهناك غضب ألول مرة هناك, واعتقد مما لمسته أن المرأ

و حركة احتجاجية تتسع, لذلك أطالب الرئيس مرسي بأن يدعم تمكين المرأة بخطوة حضارية, وأن تعمل جميع 
 األحزاب علي وضع المرأة في مقدمة قوائمها لمساندة دواها كشريكة في صياغة مستقبل وطننا.

ريعة من األمن إلزالة التعديات علي المناطق األثرية وآخرها دهشور, حتي نحافظ علي < البد من حركة س
  كنوزنا المصرية و ال يتكرر ما حدث

  
  
  
  
  
  



 
  

 
 
 

 


