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 یونیو السترجاع حقوق المرأة المصریة 30حركة نسائیة تشارك في تظاهرات  25

 
 القاهرة 

 
حزیران/ یونیو بقوة، للمطالبة بحقوق المراة التي  30حركة نسائیة مصریة مشاركتهن في تظاهرات  25أعلنت 

أضاعتها جماعة "اإلخوان المسلمین" وللوقوف ضد تهمیش المراة، بعد تراجع مكانتها على مستوى العالم وتهمیشها 
 في الحیاة السیاسیة  حسب دعواهن.

وقال بیان مشترك، مساء الجمعة، "إن صالبة النساء في مواجهة كل االنتهاكات ضدهن أو ضد أفراد أسرهن ألهمت 
الكثیرین، وألهبت عزیمتهم خالل "ثورة ینایر"، بالتوازي مع رفض بعض القیادات النسائیة الشابة إدراج حقوق النساء 

مقراطي، وتعاملت القوى السیاسیة بمختلف اتجاهاتها مع النساء في البدایة، واعتبرتها مطالب تالیة على التحول الدی
لتفت لمطالب  كوقود للمعركة السیاسیة یقتصر دورهن على ملء المیادین، وما أن تبدأ مفاوضات السیاسة ال یُ

ا كانت انتماءاتهم، وتم إقصاء النساء بدًءا من ما سمي ائتالف شباب  النساء، بل هذا الحدیث ال یریح الكثیرین أیً
الثورة وما تاله، وتركت النساء وحیدات یناضلن من أجل حقوقهن التي یرفضها التیار اإلسالمي، وال یتحمس لها 

 التیار المدني".

ا في مكانة المرأة السیاسیة، حیث وصلت إلى  وأضاف البیان "خالل عامین ونصف تراجت مكانة مصر األولى عالمیً
ما العدالة االجتماعیة للنساء فحدث بال حرج، فقد احتلت مصر المركز األول تلیها الدول الفاشلة، أ 126المركز 

ا في إتاحة الفرص االقتصادیة للنساء، ورغم ضرب البطالة لقطاعات  ا في قائمة الدول التي سجلت انحدارً عالمیً
ة بین النساء عریضة من الشعب المصري، لكن معاناة النساء من الفشل االقتصادي تضاعفت، ووصلت نسبة البطال

ا وبطالة، كما زادت أوضاعهن المعیشیة سوًءا، وزادت مظاهر التمییز ضد  أربعة أضعاف الرجال مما زادهن فقرً
النساء مع استهداف النظام الجاري حقوق النساء كافة، وعمل محاوالت عدة للنیل من الحد األدنى المتوفر من 

 ء في مناهج التعلیم".الحقوق، ومحاولة فرض صور نمطیة ومشوهة عن النسا

وقامت الحركات النسائیة بتوزیع العدید من المنشورات على النساء بمختلف المحافظات تؤكد "ضرورة المشاركة في 
تظاهرات حزیران/ یونیو بعد تهمیش النظام لدور المرأة المصریة في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة، خاصة بعد الدور 

ا في وصول نظام اإلخوان إلى الحكم". 25الكبیر الذي لعبته في "ثورة   ینایر"، التي كانت سببً



ونوّهت الحركات النسائیة إلى انتشار أفرادها داخل أماكن التظاهرات ومحاولة مراقبة السلمیة، والتدخل في حالة 
 حدوث عنف ضد النساء المشاركات في التظاهرات.

و بعد تصریح إحدى عضواته وهي سناء الشریف ونفى المجلس القومي مشاركته في تظاهرات حزیران/ یونی
ا إلى أنها تعبر عن رأیها الشخصي، وال صلة للمجلس  بالمشاركة في التظاهرات للمطالبة باسترداد حقوق المرأة، الفتً

  به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


