
١



٢

١جمعیة نهوض وتنمیة المرأة

فریق العمل
جمع المادة وتحلیلها وكتابتها

مسئول وحدة التوثیق-خالد منصور
باحثة إعالمیة-سارة سامى

باحثة إعالمیة- أبو القاسمرحاب
باحثة إعالمیة-میریت رأفت

مراجعة 
مسئولة بوحدة اإلعالم - رشا رسالن

مدیرة وحدة اإلعالم-إنجى سمیر

شراف ومراجعةإ
إیمان بیبرس.د

الجزء األول
٢٠١١سبتمبر 

: ف٢٥٣٢٥٥٧٨: الدور الثاني  ت- المنیل-ارع متحف المنیلش١٠/٨جمعیة نھوض وتنمیة المرأة 1
٢٣٦٣٦٣٤٥

Website: www.adew.org                   Email:adew@adew.org
Email for Media: news@adew.org
Face book group and page: ADEW        Twitter: adew_egypt@yahoo.com
Blog: http://adew-egypt.blogspot.com
you tube Channel: www.youtube.com/adew78

mailto:adew_egypt@yahoo.com
http://adew-egypt.blogspot.com/
http://www.youtube.com/adew78


٣

أبواب المرصد

٤دردشة

٩قانون الخلع: الفصل األول

١٥المرأة والحضانة وحق الرؤیة: الفصل الثاني

٢٥المرأة شرارة الفتنة الطائفیة: الفصل الثالث

٢٨اذ القرارالمرأة فى مواقع اتخ: الفصل الرابع

٣٨الجنسیة ألبناء المصریات من أزواج فلسطینیین: الفصل الخامس

٤٦مفوضیة أم مجلس للمرأة: الفصل السادس

٥٤لمجتمع المدنىالجمعیات األهلیة ومؤسسات ا:الفصل السابع

٧٠ینایر٢٥مرأة العاملة في مصر بعد ثورة ال: الفصل الثامن

٧٨ینایر٢٥آمال واحباطات المرأة بعد ثورة :الفصل التاسع

٨٨ینایر٢٥لمرأة في ثورة مشاركة ا: الفصل العاشر

٩٦ینایر   ٢٥ملخص نتائج تحلیل التغطیة الصحفیة لقضایا المرأة بعد ثورة 
١١٥نتائج عامة من المرصد اإلعالمى

١١٨التوصیات التي خرج بها المرصد اإلعالمي

١٢٠تنمیة المرأة في سطورجمعیة نهوض و

١٢١إیمان بیبرس.نبدة عن د



٤

دردشة

رت على التى أثیالمرأةقضایاالمرأة على عمل مرصد سنوى ألهم اعتادت جمعیة نهوض وتنمیة 
تــــم والمــــساحات التــــي بهــــدف رصــــد كیفیــــة تناولهــــا لهــــذه القــــضایا صــــفحات الجرائــــد والمجــــالت، 

.تخصیصها لها

ویــستهدف المرصــد بــشكل مباشــر العمــل والتواصــل مــع صــناع اإلعــالم، فهــم مــن یــساهمون فــي 
لمرأة، ویستطیعون الوصول إلى عدد كبیر من أفراد المجتمـع ویـؤثرون عن اتكوین رؤیة المجتمع 

ـــالي فهـــم فـــي أفكـــارهم ـــة أو ســـلبیة عـــن الواتجاهـــاتهم، وبالت مـــرأة یقومـــون بتوصـــیل صـــورة  إیجابی
ونعدكم أن نقوم في تناولها لقضایا المرأة وقضایاها، وقد اعتدنا أن نقوم برصد الصحافة المكتوبة 

إلنتشارها علـى نطـاق أوسـع ولوصـولها social mediaفي العدد القادم برصد الصحافة الجدیدة 
.لقطاع كبیر من المجتمع وخاصة الشباب

مع خلع رأس النظام توقعت المرأة ، فینایر٢٥رة له أهمیة خاصة بعد ثوونرى أن المرصد أصبح 
المـصریة أن تـشارك فـى جنـي ثمـار الثـورة أو المـشاركة كمـا اعتـادت أن تفعـل فـى بنـاء دولـة فتیـة 
دیمقراطیــة ترســي دعــائم العدالــة والمــساواة ، ولكــن ظهــرت قــوى أخــرى تحــاول أن تقلــب المفــاهیم 

بـــالمجتمع مـــن خـــالل أحادیـــة التفـــسیر لـــبعض وتزیـــف الحقـــائق مـــن أجـــل ترســـیخ الثقافـــة الذكوریـــة
النصوص الدینیة إضافة إلى إلصاق مكتسبات المرأة بالنظام السابق هذا بخالف بعض تصرفات 

ومغازلــة للقــوى الــسیاسیة ًالتیــارات النــسویة تهمیــشا للمــرأةالمجلــس الــوزارى الحــالى التــى رأت فیهــا
.المتشددة 

لهیئات واألحزاب التقدمیة تقدیم وجهـة نظرهـا والمدافعـة عـن تحاول مختلف المنظمات النسائیة واو
ة المكتــسبات التـــى حـــصلت علیهــا المـــرأة خـــالل الفتــرات الـــسابقة مـــن خــالل كفـــاح ونـــضال الحركـــ

ً، فمثال لم یـتم إصـدار قـانون بعد طول عناء ولم تكن هبة منهاالنسویة رضخت له السلطة البائدة
وذلـــك بعـــد ٢٠٠٤فـــي مـــنح جنـــسیتها ألبنائهـــا إال عـــام حـــق األم المـــصریة المتزوجـــة مـــن أجنبـــي

عــشر ســنوات، وغیرهــا مــن القــوانین الخاصــة نــاة وضــغط مــن الجمعیــات األهلیــة علــى مــدارمعا
ـــة للحـــصول علیهـــا كقـــوانین األحـــوال الشخـــصیة  ـــالمرأة والتـــي ناضـــلت الجمعیـــات األهلی الخلـــع (ب

.)والخلعوالرؤیة والحضانة
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مــؤثرة وفعالــة فــى توجیــه اتجاهــات الــرأى العــام مــن خــالل تركیزهــا علــى وألن وســائل اإلعــالم قــوة 
فرأینـا أننـا البـد أن . قضایا معینة أو تغطیتها ألحداث قد تعكس وجهة نظر أحادیة نحو قضیة ما

.قضایا المرأة المختلفةلیة تناولهانرصد ونوثق كیف

الــصحف ینــایر فــي بعــض ٢٥رة وقــد قمنــا بتحلیــل كیفیــة التنــاول الــصحفي لقــضایا المــرأة بعــد ثــو
وهي صحف األهرام واألخبار والجمهوریة والوفد والمصري الیوم وأخبار الیوموالمجالت المصریة 

، والمجــــالت هــــي حــــواء وصــــباح الخیــــر والــــشروقواألســــبوع والــــشرق األوســــطوالمــــساءووطنــــى
وموقــع مــصرس الــسابع والمواقــع اإللكترونیــة هــى بوابــة األهــرام اإللكترونیــة والیــوم وروزالیوســف، 

وموقع تحریر أون الین اإللكترونـي وموقـع بیـت التحریـر اإللكترونـي وموقـع الجورنـال اإللكترونـي 
، ٢٠١١شهر أغسطسوحتى ٢٠١١فبرایر ١خالل الفترة من وذلك وموقع الجزیرة اإللكتروني، 

اولها في الصحف فصول، حیث تم اختیار أهم قضایا المرأة التي تم تنالمرصد إلى عشرةوینقسم 
:، والفصول كالتاليینایر٢٥والمجالت المصریة بعد ثورة 

ول الصحف والمجالت لهذا القـانون بعـد أن تناول قانون الخلع وكیفیة تنای: الفصل األول
هل كانت الصحف مؤیدة لمثل ، وظهرت أصوات تطالب بإلغائه ألنه ضمن قوانین الهانم

بیرة لهـم أم كانـت محایـدة؟ وهـل اعتمـدت فـي هذه األصوات وتقوم بتخصیص مساحات ك
مصادرها على الخبراء القانونیین والتشریعیین أم كانت المصادر ال عالقة لها بالدین؟ 

الرؤیة والحـضانة"یتناول الهجمة الشرسة على قوانین األحوال الشخصیة : الفصل الثاني "
،حیـث سیوضـح لمـاذا "انةالرؤیـة والحـض"الصحف والمجالت لهذه القوانین توكیفیة تناول

في الصحف؟ وهل اسـتندت فـي تناولهـا لقـانوني الرؤیـة تم التركیز على الرؤیة والحضانة 
ًوالحضانة على الرأى الدینى والقانوني؟ هل تناولها كان مؤیدا أم معارضـا لهـذه القـوانین؟ ً

اء ومدى اتسام الصحف والمجالت بالموضوعیة في تغطیتها لإلعتصامات المطالبـة بإلغـ
.وتعدیل القوانین

یرصــد التنــاول الــصحفي لمــدى عالقــة المــرأة بأحــداث الفتنــة الطائفیــة فــي : الفــصل الثالــث
ینــایر، حیــث جــاءت ٢٥مــصر، وخاصــة بعــد األحــداث المؤســفة التــي حــدثت بعــد ثــورة 

لـــذلك فهـــو اإلتهامـــات موجهـــة ضـــد المـــرأة بأنهـــا ســـبب الـــشرارة ألحـــداث الفتنـــة الطائفیـــة، 
نــاول الـــصحف والمجــالت لهـــذه القــضیة وهـــل ربطتهــا بـــالمرأة أم أرجعتهـــا یوضــح كیفیـــة ت
.ألسباب أخرى

كــان اهتمامنـا برصــد التنـاول الــصحفي لقـضیة المــرأة فـي مواقــع اتخــاذ : فـي الفــصل الرابـع
ــةالقــرار، فرصــدنا تنــاول الــصحف   ــولي مناصــب قیادی علــى رأســها المنــصب األعلــى لت

إقصاء المرأة من حركة المحافظینباإلضافة إلي بالدولة وهو منصب رئیس الجمهوریة،
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والتـي حظیــت باهتمـام بـالغ فــي أغلـب الــصحف، والتـي تبنــت كوتــة المــرأةًاألخیـرة وأخیـرا 
ًلألســف اتجاهــا مناهــضا للكوتــة علــي الــرغم مــن أنهــا هــي ذاتهــا التــي طالمــا غــردت فــي  ً

االتجــاه المفــاجئ الــسرب المحلــق فــي اتجــاه تحقیقهــا فــي وقــت مــن األوقــات، وجــاء ذلــك 
. بمبررات واهیة وغیر منطقیة

كیفیـــة تنـــاول الـــصحافة المـــصریة لقـــضیة حـــق المـــرأة المـــصریة یتنـــاول : الفـــصل الخـــامس
ًهل كان التنـاول مؤیـدا لمـنح الجنـسیة وفي منح جنسیتها ألبنائها، المتزوجة من فلسطیني

ًأم معارضــا أم محایــدا؟  قــرار بمــنح العــد صــدور تــم رصــد التنــاول الــصحفي للقــضیة بكمــا ُ
هـــللنـــرى ، نالجنـــسیة المـــصریة للعدیـــد مـــن أبنـــاء المـــصریات المتزوجـــات مـــن فلـــسطینیی

اختلفت المساحة المخصصة لتناول القضیة بعد صدور القرار عن تناولها قبل إقراره؟

یتنـــــاول رصـــــد لكیفیـــــة تنـــــاول الـــــصحف والمجـــــالت المـــــصریة لموجـــــة :الفـــــصل الـــــسادس
فرخنـــدة حـــسن األمـــین .نـــت موجهـــه ضـــد المجلـــس القـــومي للمـــرأة وداإلعتراضــات التـــي كا

ینـــایر، وكیفیـــة إبـــراز المؤیـــدین والمعارضـــین لـــسیاسة هـــذا المجلـــس، ٢٥العـــام بعـــد ثـــورة 
ًإنــشاء مفوضــیة للمــرأة بــدال مــن ى كیفیــة تنــاول الــصحف والمجــالت لموضــوع إضــافة إلــ
.المجلس

جالت المصریة لدور الجمعیـات األهلیـة یتناول كیفیة تناول الصحف والم:الفصل السابع
ینایر وخاصة بعد تصریحات السفیرة األمریكیة والخاصة بحصول عدد مـن ٢٥بعد ثورة 

ملیـون دوالر وهـو مـا أثـار الـشك والریبـة فـي الـشارع ٤٠الهیئات األهلیة فـي مـصر علـى 
المــصري مــن مــصادر تمویــل الجمعیــات وهــو مــا انعكــس فــي الــصحافة المــصریة، حیــث 

ــــى وعــــى بــــدور ســــ ــــة فــــي هــــذه الــــصحف هــــل كانــــت عل یعرض صــــورة الجمعیــــات األهلی
.ًالجمعیات األهلیة أم كانت تهاجم هي أیضا

یتناول كیفیة تناول الصحف والمجـالت لوضـع المـرأة العاملـة خاصـة بعـد : الفصل الثامن
یة أو ًینــایر، فتراجــع دور المــرأة بعــد الثــورة كــان واضــحا ســواء فــي الحیــاة الــسیاس٢٥ثــورة 

علــــى لــــسان المــــسئولین، كمــــا یرصــــد المهــــن الجدیــــدة التــــي اقتحمتهــــا المــــرأة بعــــد الثــــورة، 
والجوائز العلمیة التي حصلت علیها؟ كما سـوف نـرى هـل تولـت المـرأة بـالرغم مـن تراجـع 

، إضــافة إلــى أننــا ســوف نــرى هــل دورهــا أى مناصــب جدیــدة؟ ولمــاذا لــم تتوالهــا مــن قبــل
عمیقــة أم اكتفـت بنــشر األخبــار فقـط؟ مــا هـى حجــم المــساحات كانـت التغطیــة اإلعالمیـة 

التي خصصتها الصحف والمجالت لهذه األخبار؟
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یتنــاول كیفیــة تنــاول الــصحف والمجــالت للمخــاوف التــي ســیطرت علــى : الفــصل التاســع
ینایر، واآلمـال التـي كانـت متوقعاهـا لكـى تحـصل ٢٥المرأة بسبب تراجع دورها بعد ثورة 

نرصــــد المــــساحات التــــي تــــم تخصیــــصها لــــذلك، ومتــــى بــــدأت الــــصحف علیهــــا، فــــسوف 
ــــم والمجــــالت فــــي طــــرح هــــذه المخــــاوف واآلمــــال،  ــــصحفیة التــــي ت ومــــا هــــى األشــــكال ال

استخدامها، هل كانت بالعمق الكافي أم مجرد نشر أخبار فقط؟

ـــه رصـــد قـــضیة : الفـــصل العاشـــر ـــورة تـــم فی فـــي الجرائـــد ینـــایر٢٥مـــشاركة المـــرأة فـــي ث
ت؟ حیث سنرى هل تـم عـرض القـضیة بالـشكل الكـافي والمالئـم أم ال؟ وهـل كـان والمجال

ًالتنــاول مؤیــدا للقــضیة أم معارضــا أم محایــدا؟ وهــل كــان النــشر عــن مــشاركة المــرأة فــي  ُ ً
الثورة بكثافة النشر عن مشاركة الرجل بهـا أم أقـل أم أكثـر؟ فبـالرغم الهجـوم علـى كـل مـا 

. أن المرأة شاركت في نجاح هذه الثورة مثلها مثل الرجلیتعلق بالمرأة بعد الثورة إال 

وكشفت نتائج التحلیل حدوث تراجع فى المساحة المخصصة لقضایا المرأة على صفحات الجرائد 
:عن ما قبل الثورة، فعلى سبیل المثال

وهي صفحات كانت مخصصة للمرأة وكانت تصدر داخـل : تم إلغاء صفحات محبوبتى
فقـــط وتـــصدر بإســـم المـــرأة ثلـــث صـــفحة كـــل یـــوم خمـــیس، فأصـــبحت الجمهوریـــةجریـــدة 

.والطفل، وقد یستغنى عنها في بعض األحیان

 صــفحة المجتمــع المــدنى باألخبــار وصــفحة المــرأة بالمــصرى الیــوم لــصالح كمــا تــم إلغــاء
.لرؤوس النظام السابقاألخبار السیاسیة والخاصة بالفساد والمحاكمات

هرام مــن نــصف صــفحة إلــى الثلــث المــرأة والطفــل بــاألإضــافة إلــى تقلــیص مــساحة قــسم
شر عــن الموضــة واألطفــال بالنــجانــب أن اهتمامهــا ینــصب فــي أحیــان كثیــرة فقــط، إلــى 
.والمالبس

 أن األصوات المناهضة لحقوق المرأة أصـبحت هـى األعلـى علـى صـفحات ًأیضا وجدنا
لتــى حــصلت علیهــا الجرائــد والمجــالت والتــى تحــاول اإلقتــصاص مــن مكتــسبات المــرأة ا

.على مدار العقود الماضیة
تكـون في الصحف التي یتم إثارتها الخاصة بالمرأة وعارك وفي النهایة نجد أن أغلب الم

ًمن خـارج الـساحة الـصحفیة، فنـادرا مـا فجـرت الـصحافة معـارك لـصالح المـرأة مـن تلقـاء 
.نفسها
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علـــى أن عالمیـــة العریقـــة تؤكـــدوالمحـــزن للغایـــة أن الهمـــسات فـــي أروقـــة كـــل هـــذه المؤســـسات اإل
ًالقائمین علیها یرفضون تناول قضایا المرأة في كثیر من األحیان خوفا مـن اتهـامهم بـأنهم تـابعین 

.للنظام السابق، أو أنهم یدعمون قضایا سوزان مبارك

ن قـضایا المـرأة لـم تكـن ولـن تكـون قـضیة شخـصیة إ: ًسیكون في ثالث نقاط أوالوردي على ذلك 
الجمعیـــات األهلیـــة قـــضایا ناضـــلت مـــن أجلهـــا ٕو قـــضیة زوجـــة رئـــیس ســـابق، وانمـــا هـــىواحـــدة أ

هتمـــات وبعــض الرجـــال المــستنیرین المهتمـــین والمــؤمنین بقـــضایا النــسویة مــع بعـــض الــسیدات الم
لكـي تـستطیع أن تكـون لهـا دور ًسویا من أجل تحقیق مواطنة كاملة للمرأةونیكافحالمرأة وظلوا

.فاعل في مجتمعها

التمییـــز ضـــد أى عنـــصر مـــن عناصـــر الـــذي یـــرفضهـــو المـــصرى الحـــر كنـــت أظـــن أن : ًثانیـــا
أن أعتقـــد خطـــأ كنـــت : ًوأخیـــراًثالثـــا، ولكـــن لألســـف التمییـــز ضـــد المـــرأة تزایـــد بعـــد الثـــورة، الـــشعب

، ولكـن لألسـف هنـاك بعـض اإلعالمیـین عكـس ذلـكقول الحقیقـةاإلعالمیین تقدمیین وال یخافون
مة اإلعالمــي التقــدمي الــذي یقــوم بــدوره مهمــا كانــت الــضغوط علیــه، والــساكت فقــول الحــق هــو ســ

.ًعن الحق شیطانا أخرس

لــذا فقــد حاولنــا مــن خــالل هــذا المرصــد تحلیــل كیفیــة تنــاول قــضایا المــرأة فــي الــصحف والمجــالت 
بات ٕالمــصریة بعــد الثــورة، فواقــع المــرأة األن بعــد الثــورة مــا بــین آمــال واحباطــات، ومــا بــین مكتــس

.تسعى المرأة للحفاظ علیها والحصول على المزید منها وبین قوى تعمل على إسقاطها 
إیمان بیبرس.د

رئیسة مجلس إدارة
جمعیة نهوض وتنمیة المرأة
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الفصل األول
قانون الخلع 

ــه المــرأة المــصریة بعــد ثــورة  بعــدما تعالــت األصــوات ینــایر خاصــة ٢٥ظلــم شــدید تتعــرض ل
عهـد المطالبة بإلغاء قانون الخلع والعدید من القوانین المنصفة للمـرأة بحجـة أنهـا صـدرت فـي 

ســوف نتعــرض لمــا نــشر حــول قــانون الخلــع وذلــك ".. ســوزان مبــارك"النظــام الفاســد وبرعایــة 
بهــدف تحلیــل موقــف الــصحافة مــن قــضایا المــرأة والقــوانین التــي تمــس المــرأة حیــث قمنــا فــي 
ـــع  ـــانون الخل ـــة المـــرأة برصـــد معالجـــة عـــدد مـــن الـــصحف والمجـــالت لق جمعیـــة نهـــوض وتنمی

:يواتضح من خالل الرصد ما یل

:ًأوال التغطیة الصحفیة لقانون الخلع
 اهتمت جریدة الجمهوریة بهذه القضیة حیـث تناولتهـا فـي عـدة تحقیقـات مـع عـدد مـن

ثـــم نـــدمتي یـــا .. فاســـترحتي.. خلعتـــي " فـــي تحقیـــق نـــشر تحـــت عنـــوان .. األخبـــار
هـــل حقـــق الخلـــع :للـــدكتورة إكـــرام منـــصور ، تـــساءلت ١٤/٧/٢٠١١بتـــاریخ "!حـــواء

أم .. مــرأة بحــصولها علــى حقهــا فـــي االنفــصال بعیــدا عــن ســنوات المحـــاكم المــراد لل
؟ وعرضــت اإلجابــة مــن خــالل األراءأثــرت بالــسلب علــى اســتقرار األســرة المــصریة

إهانـة : فالبعض یراه ...المؤیدة والمعارضة من الجنسین الذین تعرضوا لهذه القضیة 
تحقیق أخر لـنفس الجریـدة فـي یـوم وفي ... لألسرة واآلخر یراه وسیلة لخراب البیوت 

الحرام والحالل .. الكثیرون یطالبون بإلغائه بعد الثورة "تحت عنوان ١٣/٨/٢٠١١
مــن إعـــداد فتحـــي الــصراوى والـــذي أشـــار الــي مطالبـــة الكثیـــرین "فـــى قـــانون الخلـــع 

بإلغاء قانون الخلع بعـد الثـورة ، وعـرض أراء مؤیـدة ومعارضـة مـن خـالل أخـصائیین 
عرضــت الجریــدة خالصــة التقریــر ٢١/٧/٢٠١١وبتــاریخ ... عة والقــانون فــي الــشری

٢٠١٠السنوي للجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء إلحصاءات الزواج والطـالق لعـام 
.حالة ٣٣٣٥وانتهي إلي أن عدد حاالت الخلع 

 بجریــدة الجمهوریــة " شــبح الرعــب للجمعیــات األهلیــة".. ســوزان"قــوانین "وتحــت عنــوان
التــي أقامتهــا جمعیــة ٢٨/٤/٢٠١١بــة الــشرقاوي تقریــر عــن النــدوة بتــاریخ عرضــت ه

حیث " ینایر ٢٥الحفاظ علي مكتسبات المرأة بعد ثورة "نهوض وتنمیة المرأة بعنوان 
أكدوا علي أهمیة أن نحافظ للمرأة علي المكتسبات التي في صالحها وحصلت علیها 

شــاروا إلــي أن قــوانین مثــل الخلــع بعــد جهــود علــي مــدار ســنوات طویلــة مــن الكفــاح وأ
أقرهــا اإلســالم لرحمــة المــرأة ولكــن نحــن فــي تناولنــا لتغطیــة خلــع نتناولهــا فــي صــفحة 
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كتبـــت ٢١/٤/٢٠١١وفــى نفــس الجریــدة بتــاریخ ... الحــوادث ویــتم تناولهــا بــسخریة 
: للتــشكك فــیمن وراء هــذا التـــشریع" تحقیــق صــحفى تحـــت عنــوان محنــان عبــد الحلــی

عرضــــت خاللــــه اآلراء المؤیــــدة والمعارضــــة " .. الفــــیس بــــوك"علــــى " لــــعالخ"ملیونیــــة 
لقانون الخلع كما أشارت الي البیان الـذي أصـدرته جمعیـة نهـوض وتنمیـة المـرأة للـرد 
علي هذه الدعوات بالملیونیة وعلي األصوات التي ظهرت لتهدم كـل مـا سـبق وتلغـي 

حقیــق الدراســة المیدانیــة التــي القــوانین المنــصفة للمــرأة باالضــافة الــي ذلــك تــضمن الت
الرصد القانوني لقضایا المـرأة ومـن "أجرتها جمعیة نهوض وتنمیة المرأة تحت عنوان 

".ضمنها قضیة الخلع

 بجریدة األخبار إلي ٢٩/٥/٢٠١١بتاریخ " نصف كلمة "ذكر أحمد رجب في مقاله
وتمنــى إنــصاف أن هنــاك اتجــاه لمراجعــة قــوانین األحــوال الشخــصیة المتحیــزة للمــرأة 

الرجــل ممــا فعلــه المجلــس القــومي للمــرأة ویرجــو اإلبقــاء علــى قــانون الخلــع الــذي أنقــذ 
.مئات الرجال من الذبح واألكیاس البالستیك 

 بتــــــاریخ " مجــــــرد رأى"أوضــــــح صــــــالح منتــــــصر فــــــي عمــــــوده األهــــــراموفــــــى جریــــــدة
مــا ،أن هنــاك قــوانین ســیئة الــسمعة یمكــن إصــالحها ولكــن هنــاك أیــضا ٧/٤/٢٠١١

وفــي حــوار جــرئ ... یحقــق الفائــدة للمجتمــع ویجــب الحــرص علیــه مثــل قــانون الخلــع 
للكاتـــب مـــصطفى إمـــام مـــع المستـــشار محمـــد عـــزت الـــشاذلي رئـــیس محكمـــة األســـرة 

وقــال "والعــودة لإلبــراء.. الخلــع مــن قــانون الخلــع "أكــد فیـه أن ٢/٩/٢٠١١بتـاریخ 
فــي ممارســة الــضغط إلصــدار أنــه كــان لــسوزان مبــارك وجمعیــات حقــوق المــرأة دور

قانون الخلع ولم یتم االستجابة لألصوات العاقلة التي نادت بأن یكـون الخلـع بموافقـة 
الطرفین ویعتقد أن هناك إساءة من جانب كثیر من السیدات في اسـتخدام هـذا الحـق 

.. قــانون األحــوال الشخــصیة : علمــاء الــدین :ونــشر تحقیــق آخــر تحــت عنــوان ... 
، حیـث ٢٢/٧/٢٠١١إعداد محمد فتحي ومروة بشیر بتـاریخ "حله اهللاتضییق لما أ

تعرض لقانون الخلع من ضمن باقي قوانین األحوال الشخصیة وعرض مآخـذ عرفیـة 
. علیه

 بتـاریخ " تـرفض المطالبـة بإلغـاء قـانون الخلـع .. نهوض وتنمیة المرأة "وتحت عنوان
م البیــان الــذي أصــدرته جمعیــة نــشرت وســام عبــد العلــیم بجریــدة األهــرا١٠/٤/٢٠١١

األصــوات التــي ظهــرت لتهــدم كــل مــا "نهــوض وتنمیــة المــرأة للــرد علــي مــا وصــفته بـــ
.سبق وتلغي القوانین المنصفة للمرأة بحجة أنها صدرت في عهد مبارك 
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بعــضها أهــدر المــال .. قــوانین الهــانم " وفـى تحقیــق كبیــر بجریـدة الوفــد تحــت عنــوان
٢٨/٣/٢٠١١من إعداد محمود عبد الرحمن بتاریخ "لشرعیة واألخر فاقد ا.. العام 

حیث تعرض خالل سطوره إلي قضیة الخلع والذي أوضح أنه من أخطر التـشریعات 
.التي صدرت برعایة سوزان مبارك

 لهـــذه القـــضیة مـــن خـــالل تغطیـــة لنـــدوة نـــشرت بتـــاریخ " حـــواء"بینمـــا تعرضـــت مجلـــة
قـانون أحـوال شخـصیة وفقـا " عنـوان أقامها مركـز قـضایا المـرأة تحـت٤/٦/٢٠١١

حیــث تناولــت قــوانین األحــوال الشخــصیة الحالیــة والجــدل المثــار "لمقاصــد الــشریعة 
أن الـــذي یحمـــي حقـــوق المـــرأة لـــیس : حولهـــا وعلـــى رأســـها قـــانون الخلـــع وانتهـــوا إلـــى

القــانون وحــده ولكــن المجتمــع بأكملــه ، وأن مــن ســن الخلــع لیــست ســوزان مبــارك بــل 
وثغـــرات قـــوانین .. مـــصلحة األســـرة " كمـــا نـــشرت تحقیـــق بعنـــوان" ... ص"الرســـول 

حیث عرضت بعـض الثغـرات التـي تـؤرق ٢٨/٥/٢٠١١بتاریخ "األحوال الشخصیة 
. المتخصصین في هذه القوانین والتي یتمنى البعض تجاوزها

 تناولـت الــصحف بعــض قــضایا الخلـع بطریقــة تــسئ للمــرأة وتـشیر إلــى لجوءهــا للخلــع
امــرأة "تحــت عنــوان ٨/٨/٢٠١١تافهــة وذلــك كمــا فــى المــصرى الیــوم عــدد ألســباب

٩/٤/٢٠١١، وجریـدة أخبـار الیـوم عـدد "الطبـیخ"تطلب الخلع إلصرار زوجها على 
.!"فخلعته.. أبلغ عن استیالء زوجته على المال العام " عنوان تحت 

 حـــت ت١١/٤/٢٠١١وفـــي نفـــس اإلطـــار كتبـــت أنجیـــل رضـــا بجریـــدة وطنـــي بتـــاریخ
ایمــان بیبــرس تــرفض المطالبــة بإلغــاء .. فــي ملیونیــة إنقــاذ األســرة المــصریة "عنــوان 

حیــث تمــت اإلشــارة إلــي البیــان الــذي أصــدرته جمعیــة نهــوض وتنمیــة " قــانون الخلــع
المـرأة للـرد علـي هـذه الـدعوات بالملیونیـة وعلــي األصـوات التـي ظهـرت لتهـدم كـل مــا 

باإلضــــافة الــــي ذلــــك تــــضمن الخبــــر الدراســــة ســــبق وتلغــــي القــــوانین المنــــصفة للمــــرأة 
الرصـــد القـــانوني "المیدانیـــة التـــي أجرتهـــا جمعیـــة نهـــوض وتنمیـــة المـــرأة تحـــت عنـــوان 

".لقضایا المرأة ومن ضمنها قضیة الخلع

:لقانون الخلعًثانیا تحلیل التغطیة الصحفیة
ًجـال انتقاصـا لهـم، بینمـا من أكثر القوانین التي أثـارت الجـدل هـو قـانون الخلـع والـذي یـري فیـه الر

فرصـة للخـالص أمـام ًمـستندا للـشریعة اإلسـالمیة ًاعتبرته المرأة انتصارا لها حیـث یمنحهـا القـانون 
یــزال الخــالف متأججــا وال ... تعنــت األزواج وعجــز القــانون عــن تمكینهــا مــن اإلنفــصال والطــالق 
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ن أنـه مخــالف للــشریعة اإلســالمیة، فالمطـالبین بإلغــاء الخلــع بعـد الثــورة یؤكــدو.. قــانونهــذا الحـول 
:وبعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یليرغم من أنه ذكر في القرآن والسنة، على ال
 ـــى عكـــس ـــة بعـــرض هـــذه القـــضیة مـــن خـــالل عـــدة تحقیقـــات عل ـــدة الجمهوری اهتمـــام جری

والحظنـا اهتمـام ... الصحف األخرى التي تناولتها فقط من خالل أخبـار أو تحقیـق منفـرد
ـــه أو ریـــدة الجمهوریـــة بعـــرض كافـــة اآلراء حـــول هـــذا الموضـــوع ســـواء كانـــت المؤیـــج دة ل

المعارضـــة، ولكـــن یعیـــب علـــى التغطیـــة الـــصحفیة لجریـــدة الجمهوریـــة للقـــضیة هـــو نـــشر 
ن الخلع قانون سئ وسوف یؤدى بعض الموضوعات ذات عناوین سلبیة، حیث أوحت بأ

العنـاوین لـیس لهـا عالقـة بمـا جـاء فـي إلى تفتیت األسر المصریة، وبالرغم من ذلـك فـإن
الموضــوعات والمــادة الــصحفیة المكتوبــة تحــت العنـــوان التــي تناولــت الموضــوع مــن كـــل 

.الزوایا
 ومــن جانــب أخــر فــإن هنــاك عــدد الموضــوعات فــي جریــدة الجمهوریــة التــي كانــت مؤیــدة

األهلیـة لقانون الخلع في عناوینها ومضمونها، وأوضحت ما طالبت به إحـدى الجمعیـات 
.من شرعیة القانون من الناحیة الدینیة

 أغلـــب الموضـــوعات التـــي تـــم نـــشرها فـــي جریـــدة الجمهوریـــة عـــن قـــانون الخلـــع قامـــت بـــه
. سیدات صحفیات

كما الحظنـا عـدم اهتمـام المجـالت بـشكل عـام بالقـضیة ولـم یكـن هنـاك اهتمـام سـوى 
رأة، حیـــث نـــشرت بإعتبارهـــا مجلـــة متخصـــصة وتتنـــاول قـــضایا المـــ" حـــواء"مـــن مجلـــة 

موضـــوعین عـــن القـــضیة موضـــحة مـــن خاللهمـــا مـــدى شـــرعیة قـــانون الخلـــع وأن ال 
.عالقة له بسوزان مبارك

ویعكــس تنــاول الــصحف للقــضیة تحیــز صــارخ ضــد هــذا القــانون الــذي یعطــى للمــرأة 
ًمخرجا شرعیا من جحیم الحیـاة مـع رجـل ال تـستطیع الحیـاة معـه ، ویبـدأ هـذا التحیـز  ً

انون بأنـــه قـــانون الهـــانم أو قـــانون ســـوزان أو أن الخلـــع مـــن أخطـــر بوصـــف هـــذا القـــ
التــشریعات بــالرغم مــن أن الخلــع موجــود فــي الــشریعة اإلســالمیة مــن خــالل أحادیــث 
صــحیحة ، وظهــر هــذا التحیــز بــشدة فــي جریــدتي المــصري الیــوم وأخبــار الیــوم مــن 

.سباب تافهةر إلى لجوءها للخلع ألخالل عرض القضیة بطریقة تسئ للمرأة وتشی
الخلـع "ًكما الظهـر التحیـز ضـد قـانون الخلـع أیـضا فـي جریـدة الوفـد واسـتخدام عنـوان 

وربطــه بأنــه الــسبب وراء انهیــار األســرة المــصریة، ولــم تنــشر " مــن أخطــر التــشریعات
.جریدة الوفد أى رأى مؤید للخلع

لـع دون عنصر أخر في التحیز من خالل نشر الكـالم المرسـل واآلراء المعارضـة للخ
وجــود أســانید قانونیــة أو دینیــة لهــذه اآلراء یــتم توضــیحها مــن خــالل خبــراء قــانونیین 
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ًوشــیوخ الــدین اإلســالمي وظهــر هــذا جلیــا فــي تغطیــة األهــرام حیــث اتخــذت األهــرام 
الجانــب المعــارض للقــانون مــستخدمة فــي ذلــك أراء دینیــة غیــر صــحیحة وكــان یمكــن 

كـــل وجهـــات النظـــر مـــن خـــالل أخـــذ أراء رجـــال للجریــدة أن تلتـــزم الحیادیـــة وتعـــرض ل
.تعقلین والمتبحرین في شئون الدینالدین الم

مــساحة كبیــرة لحــوار مــع أحــد المستــشارین وصــل خصــصتونجــد أن جریــدة األهــرام 
، كما تم نشره في العدد األسـبوعي للجریـدة ًإلى ثلث صفحة تقریبا یهاجم قانون الخلع

نـشر موضـوع أخـر یكـون مؤیـد للقـانون أو بتقـمولـم، والتي تكون مقروءة بشكل أكبـر
.ى ما ذكره المستشارأن یكون رد عل

وعلى العكس نجد قیام بوابة األهرام اإللكترونیة بنشر بیان إلحدى الجمعیات األهلیة 
والتـي أوضـحت فیـه بـشرعیة قـانون الخلـع مـن الناحیـة " جمعیة نهـوض وتنمیـة المـرأة"

للخلـع وتـم تخـصیص مـساحة لـه، وهـو مـا یعبـر عـن ًالدینیة، حیث جاء البیـان مؤیـدا
.وجهة نظر مؤیدة إلى حد ما

ًكما نشرت نفس البیان جریدة وطني وخصصت مساحة كبیرة له وهو ما یعبـر أیـضا 
عن اتجاهها في تأییدها لقانون الخلع

وهنــا تطــرح جمعیــة نهــوض وتنمیــة المــرأة تــساؤل وهــو لمــاذا یــتم نــشر قــضایا الخلــع 
غم من كونها نـوع مـن أنـواع الطـالق ولكنـه یقـع مـن جانـب المـرأة بینمـا ال ًتحدیدا بالر

یــتم نــشر حــاالت الطــالق العدیــدة التــي تقــع مــن جانــب الرجــل؟ ولمــاذا یــتم نــشرها فــي 
صـــفحة الحـــوادث؟ هـــل هـــي جریمـــة أن تطلـــب المـــرأة الخلـــع؟ لمـــاذ تتـــصدر العنـــاوین 

مانــشتات صــفحة الحــوادث المــستفزة التــي تــوحي بطلــب المــرأة للخلــع ألســباب تافهــة
وربما تجد طریقها للصفحة األولى كعنوان صغیر یجذب القارئ؟

وبعد أن تعالت األصـوات التـي تطالـب بإلغـاء قـانون الخلـع ومـساعدة الـصحف والمجـالت لهـذه األصـوات 
وتأییدها حتى عن دون قصد، وذلك بمجـرد نـشر العنـاوین الـسلبیة التـي تـوحى بـأن الخلـع أدى إلـى خـراب 

التــي للــرد علــي تلــك الــدعواتًصــحفیا ًبیانــاأصــدرت جمعیــة نهــوض وتنمیــة المــرأةاألســر المــصریة، فقــد 
علـى أكـد البیـان ، حیثالشریعة اإلسالمیةع تطالب بإلغاء قانون الخلع بحجة أنه غیر شرعي ویتناقض م

ق الرجـل وزوجتـه فـرا(نـه من آالف السنین حیث عرفه الفقهاء أأن الخلع حق شرعي نصت علیه الشریعة 
أنـه فـداء بـأن تفتـدى الزوجـة نفـسها بمـال تعطیـه لزوجهـا الكارهـة (ًوقیـل أیـضا ) ببدل یحـصل علیـه الـزوج 

ــه ــان فإمــساك بمعــروف أو "، وقــد ذكــره الحــق تبــارك وتعــالى فــى ســورة البقــرة فــي  قولــه ) ل الطــالق مرت
تسریح بإحسان وال یحل لكم أن تأخذوا مما آتیتموهن شیئا إال أن یخافـا أال یقیمـا حـدود اهللا فـإن خفـتم 
أال یقیما حـدود اهللا فـال جنـاح علیهمـا فیمـا افتـدت بـه تلـك حـدود اهللا فـال تعتـدوها ومـن یتعـد حـدود اهللا 

)229(فأولئك هم الظالمون
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وقد ورد عن ابن عباس من أن امرأة ثابت ابن قیس بن شماس قـد جـاءت إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه 
–یــا رســول اهللا مــا أعتــب علیــه فــى خلــق وال فــى دیــن ، ولكنــى أكــره الكفــر فــى اإلســالم (وســلم وقالــت لــه 

علیـه وسـلم أمـا الزیـادة قالت نعـم وأزیـد ، فقـال صـلى اهللا–أتردین علیه حدیقته ) ص(فقال لها رسول اهللا 
وهـذا الحـدیث أصـل الخلـع وأجمـع علیـه جمهـور )  طلقهـا تطلیقـة: فال،  ردى علیه الحدیقة ، وقال لثابت 

الفقهاء

عهــد عمــر بــن فــي أجمــع الــصحابة علــى جــواز الخلــع ، فقــد تكــررت الحــوادث أیــام الخلفــاء الراشــدینكمــا
.الربیع بنت معوذ بن عفراء من زوجهاحالة خلعاهللا عنهما ، مثل رضيالخطاب ، وعثمان بن عفان 

ومـن " الرصد القانوني لقضایا المـرأة "دراسة میدانیة  تحت عنوان نهوض وتنمیة المرأةجمعیةوقد أجرت 
إلنهـاء حیاتهـا ًالخلع بهدف التعرف على أسباب لجوء المـرأة لطلـب الخلـع بـدال مـن الطـالقانونقضمنها

جرائهـا علـى عینـة وقـد تـم إیضمنها لها الطالق، مانها من حقوقها المادیة التيالزوجیة على الرغم من حر
طلــبن الخلـع مـن مختلـف الطبقـات فــي ثـالث محافظـات هـي القـاهرة والقلیوبیــةممثلـة مـن الـسیدات الالتـي

:أن، وكشفت الدراسة عنسنة٦٠سنة وحتى ٢٥والغربیة وتراوحت أعمارهن ما بین 
سنة٤٥-٣٥البن بالخلع في الفئة العمریة ما بین أعمار الالتي طغالبیة.
 وكان السبب الذي، محافظاتالثالثفيارتفاع نسبة األمیة بین الزوجات الالتي طلبن الخلع

معاملــة ًتــصدر أســباب طلــب الخلــع وأســباب اختیــار النــساء للخلــع بــدال مــن الطــالق هــو ســوء
، تــاله عــدم العینــةمــن أفــراد% ٦٦.٦ه هــو نــالــزوج حیــث وصــلت نــسبة الــسیدات الالتــي ذكر

، أمـا نـسبة الـسیدات أفـراد العینـةمـن% ٥٠نسبة النساء إلـى تإنفاق الزوج على األسرة ووصل
%.١٣.٣الالتي ذكرت قیام الزوج بالزواج من أخرى هي

مـــن % ٨٠حیـــث أن ســـتخدامه للعنـــفاكمـــا كـــشفت الدراســـة اقتـــران المعاملـــة الـــسیئة للـــزوج ب
ن اأحیان كثیـرة كـان یجتمـع سـببت للخلع تعرضن للعنف من قبل أزواجهن وفيالسیدات الطالبا

.من األسباب السابقة لطلب الخلع
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الفصل الثاني
المرأة والحضانة وحق الرؤیة

تعرضت قوانین األحوال الشخصیة إلى هجوم من القوى الرجعیة التـي أرادت أن تنـتقص مـن حـق 
ن قــوانین الحــضانة والرؤیــة ، حیــث تعالــت فجــأة أصــوات بعــض المــرأة ، ومــن ضــمن هــذه القــوانی

ًاألباء من غیر الحاضنین لیطـالبوا بتغییرهـا فـي وقـت قـد یـراه الـبعض غیـر مناسـب نظـرا لمـ ا تمـر ُ
ُ، ونظــرا إلـــى أن موادهــا قــد نـــصت بعــد دراســـات بــه الــبالد مـــن مــشاكل اقتــصادیة وسیاســـیة كبیــرة ً

، وبالتـالي ال یجـوز االعتـراض علیهـا لمجـرد أنهـا المـصریةكان هـدفها اإلرتقـاء باألسـرةمستفیضة 
.ینایر٢٥ظهرت قبل ثورة 

فـي إشـارة إلـي أنهـا كانـت " قـوانین سـوزانیة"على الجانب اآلخر هناك بعض من یـرون أنهـا كانـت 
وكادت تلـك الهجمـة الـشرسة والمفاجئـة علـى . ًبأوامر من قرینة الرئیس السابق وانعكاسا لتوجهاتها

ُون الحالي أن تحـدث نـوع مـن التخـبط لـدى صـانعي القـرار بحیـث وجـدنا إشـاعات تفیـد بـإقرار القان
١٠ســاعة وتعهــدات مــن المفتــي بإصــدار فتــوى خــالل ٢٤قــانون جدیــد أو تعــدیالت فــي أقــل مــن 

األمر الذي أثار حالة من الفزع لدى الحاضـنات التـي دفعهـم قلقهـن إلـي الـرد بهجـوم شـرس ! أیام 
فیـه بحقـوقهن التـي حـصلوا علیهـا بعـد كفـاح طویـل بمـساعدة العدیـد مـن الجمعیـات مضاد یطالبن 

. األهلیة ومنظمات المجتمع المدني

، إال أنــه صــدرت ضــوع قیــد الدراســة المتأنیــة دون اإللتفــات لــضغوط أي مــن الطــرفینوال یــزال المو
-هـــات المـــسئولة، منهـــا قـــرار إحـــدى الجضـــیة بعـــض ردود الفعـــل مـــن المـــسئولینخـــالل الفتـــرة الما

فیمـــا یخـــص الرؤیـــة ٢٠٠٧اســـتمرار العمـــل بالقـــانون الـــصادر فـــي -مجمـــع البحـــوث اإلســـالمیة
.ةوالحضان

:"الرؤیة والحضانة"ة لقوانین األحوال الشخصیة الصحفیالتغطیة: ًأوال
خبــر، : اتخـذ التنــاول الــصحفي لموضـوع الرؤیــة والحــضانة أكثــر مـن شــكل صــحفي وتنـوع مــا بــین

.قال، تقریر، برید القراءتحقیق، م
 احتجــاج "نــشرت مقالــة لنهــاد صــالح بعنــوان ٢٤/٣/٢٠١١بتــاریخ " األهــرام"جریــدة

، طرحــت فیــه تــساؤالت األمهــات الحاضــنات ، والتــي " الحاضــنات أمــام وزارة العــدل
.حملت قلقهن من المقترحات المقدمة لتعدیل قوانین الحضانة والرؤیة
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 مـن " محمـد أمـین " بجریـدة الوفـد كـان " على فـین " فى سلسة من المقاالت بعموده
ـــة ُنـــ٢٥/٣/٢٠١١ففـــى عـــدد. أشـــد المعارضـــین لقـــوانین األســـرة الحالیـــة  شرت مقال

ــة القادمــة" بعنــوان  وعــرض فیهــا رأیــه الــداعم لتغییــر . "وقــوانین الهــانم.. الملیونی
ى وجـود قوانین الحضانة والرؤیة ، حیث یـرى أن قـوانین األحـوال الشخـصیة أدت إلـ

حـــرب أهلیـــة داخـــل األســـرة ، وأنهـــا صـــدرت بـــأوامر قرینـــة الـــرئیس الـــسابق لتخریـــب 
١/٤/٢٠١١وتـابع فـى عـدد . الدولة من القاعدة والقضاء على البنیة التحیـة للـوطن

هجومـــه علــى مــا أســماه قــانون قطــع صـــالت " !عــاوز أشــوف بنتــي"تحــت عنــوان 
خـــاص بـــسرعة : األول.. ناألرحـــام أو قـــانون ســـوزان مبـــارك ، وفیـــه عـــرض مطلبـــی

خـاص : إصدار قانون االستضافة وعودة الوالیة العالجیة والتعلیمیة لألب ، والثـاني
١٥/٤/٢٠١١بتـاریخ و.سـنوات للبنـت٩سـنوات للولـد و ٧بإعادة سن الحضانة لـ 

ــى"تحــت عنــوان  ــسیئة األول ، وكــرر محمــد أمــین تــشدیده علــى ! "نــساء یحــاكمن ال
ومـــن -ت المقدمـــة لتعـــدیل قـــانون األحـــوال الشخـــصیة ضـــرورة البـــت فـــي المقترحـــا

".قوانین سوزان"كما تابع هجومه الشدید على ما یسمیها -أهمها الحضانة 
أجـــرت میرفـــت عبــــد ٢٦/٣/٢٠١١بتــــاریخجریـــدة األهـــرام -ملحـــق شـــباب التحریــــر

، وعرضـت " باء وأجداد یطالبون بإلغاء قانون سوزانأ"ًالتواب تحقیقا تحت عنوان 
وقــد . آلراء المناهــضة لقــوانین األســرة الحالیــة والقــرار الــوزاري الخــاص بالرؤیــة فیــه ا

ًستـــضافة نظـــرا لكـــون جمیـــع مـــن تـــم ًیـــق منحـــازا لوجـــوب تغییـــر الرؤیـــة إلجـــاء التحق
.التحاور معهم من الرجال واآلباء غیر الحاضنین باإلضافة إلى جدة غیر حاضنة

 الحاضنات "بعنوان ًفتحي تحقیقاأعدت عبیرالجمهوریةجریدة ب٢٧/٣/٢٠١١وفي
. "ظــالم والتوقیــت غیــر مناســب: األمهــات-یــستغثن مــن قــرار االستــضافة الجدیــد

. وقامت فیه بعرض أراء األمهـات الحاضـنات ورأي الخبـراء فـي علـم الـنفس والـدین 
ًفــي حــین لــم تطــرح أیــا مــن أراء المطــالبین بتغییــر القــوانین أو تعــدیلها ؛ ولــذا كانــت 

.اء محابیة للقوانین الحالیةأغلب اآلر
 ًنـــشرت الجریـــدة تحقیقـــا لنهـــاد صـــالح تحـــت ٣٠/٣/٢٠١١بتـــاریخ " األهـــرام"جریـــدة

، " الحاضنات یرفضن المشروع المقترح: اتهمن األباء باالختطاف واالبتزاز"عنوان 
تـــــم عـــــرض أراء األمهـــــات المتـــــضررات، إضـــــافة إلـــــى آراء الخبـــــراء الـــــذین قـــــدموا و

ستــــضافة إذا كانــــت مــــصلحة الطفــــل لتــــي یمكــــن أن تــــنظم اإلات للــــضوابط امقترحــــ
.تقتضي وجودها

 كتبـت آیـة نبیـل تحقیـق تحـت عنـوان٢٠/٤/٢٠١١في جریـدة الیـوم الـسابع بتـاریخ "
حقوقیون یرفضون المـساس بقـوانین ".. بعد تعهد المفتى بتغییر قوانین سوزان مبارك
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راء رؤســاء جمعیــات عرضــت خاللــه أ" األســرة والطفــل حتــى تــشكیل مجلــس الــشعب 
إیمـــان بیبـــرس رئـــیس جمعیـــة نهـــوض وتنمیـــة المـــرأة التـــي .نـــسائیة وحقـــوقیین مـــنهم د

انتقـــدت معارضـــة القـــوانین بحجـــة الـــشریعة اإلســـالمیة أو خروجهـــا فـــي ظـــل النظـــام 
".السابق 

 عنـوان ًتحقیقـا ألحمـد توفیـق بنـشرت الجریـدة ٤/٤/٢٠١١بتـاریخ " الجمهوریة"جریدة
قوانین سوزان مبـارك لألحـوال -ّفجر القضیة.. ألجداد من الرؤیةحرمان األباء وا"

وتم عرض مختلف األراء بـه، بحیـث ". تهدید للمجتمع أم لمصلحته؟ .. الشخصیة
ٕأبــدى الــبعض انزعــاجهم ممــا عــدوه تــضخیما لقــضایا المــرأة واضــفاء صــیغة الفئویــة  ً

ي قـوانین األسـرة تهامات الموجهة إلـفي حین أبدى البعض اآلخر رفضه لإلعلیها ، 
.الحالیة ألنها صدرت بعد دراسات متأنیة وجهود متواصلة من الجمعیات المدنیة

 وصـفوه بالمـشبوه و "ًنشرت الجریدة خبـرا بعنـوان ٥/٤/٢٠١١بتاریخ " الوفد"جریدة
ــوت ــي خــراب البی ــسبب ف ــصحفیین إلســقاط -ال ــة ال ــاء واألجــداد بنقاب مظــاهرة األب

أمام " إنقاذ األسرة"ي تناول الوقفة االحتجاجیة لمجموعة والذ".قانون األسرة والطفل
.نقابة الصحفیین المعارضین لقانون األسرة والطفل الحالي

 مقالــة لمحمــد عبــد ٥/٤/٢٠١١بتــاریخ فــي عــددها الــصادر"األخبــار"نــشرت جریــدة
، أعـرب فیهـا عـن رأیـه المنـاهض "حریـة.. بــ "بعمـود " أمهابن"تحت عنوان الحافظ
ــــوانی ــــادى بتغییرهــــالق ــــي هاجمهــــا بــــشدة ون ــــة شخــــصنة . ن األســــرة ، الت ــــب المقال یعی

الموضوع ، حیث قال أن السبب وراء قوانین األسرة أن سوزان مبارك زوجة الـرئیس 
ـــسابق كانـــت ترغـــب أن یـــصبح كـــل ولـــد فـــي مـــصر  مثـــل جمـــال ، -ابـــن أمـــه–ال

فــــى عــــددوتــــابع الموضــــوع. بــــشكل عنــــصري ومــــسيء-ابــــن أمــــه-واســــتخدم لفــــظ
على "أبناء الموت والطالق" بعنوان ، ولكنه ركز في هذه المقالة ، ٢٤/٤/٢٠١١

قــانون الحــضانة تحدیــداً ، وفیــه تعــرض لجانــب مختلــف مــن جوانــب إشــكالیة قــانون 
ُالحــضانة ، وهــي أن األرمــل یعامــل معاملــة المطلــق ، فــیمكن حرمانــه حــضانة ابنــه 

٢٦/٤/٢٠١١التـــه الثالثـــة بتـــاریخ أمـــا مق. فــي حالـــة وجـــود الحمـــاة علـــى قیــد الحیـــاة
دعــا فیــه لبــدء حــوار حــول قــانون أســرة متــوازن یــستهدف " طلقــاتمهجــوم ال"بعنــوان 

.مصلحة الطفل في المقام األول ، وبه عقوبات رادعة للمخطئ من الطرفین
 عمـا " !!كـالب سـوزان"بعنـوان ًنـشرت خبـرا٦/٤/٢٠١١بتـاریخ " الجمهوریة"جریدة

التــــي نظمتهــــا رابطــــة خریجــــي األزهــــر بالتعــــاون مــــع -القــــانونحـــدث بنــــدوة الرؤیــــة و
عبد اهللا النجار ومـن .، حیث هاجم الحاضرون د)المرأة والقانون(و) كرامة(ّجمعیتي 

ًمعه من الضیوف ، لقوله أن حضانة المرأة لطفلها تصل إلي أربعین عاما عند ابن 
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أخبـار الیـوم التـي وقد تناولت صحف أخرى هذا الخبر، منها جریـدة . حزم الظاهري
نـــدوة الرؤیـــة تحولـــت إلـــي .. قـــانون ســـوزان مبـــارك باطـــل"ًنـــشرت تحقیقـــا بعنـــوان 

ـــة راء الحـــضور حـــول الرؤیـــة أمختلـــف " هنـــد فتحـــي"، والتـــي عرضـــت كاتبتـــه "خناق
.واالستضافة

 بــین الرؤیــة "اهتمــت بنــشر تحقیــق بعنــوان ٧/٤/٢٠١١بتــاریخ" الجمهوریــة"جریــدة
ًلحضانة قد ینتج طفال تقسیم ا-ائرون واألمهات یتساءلناألطفال ح.. واالستضافة
راء المحـــامین واألمهـــات المتـــضررات عرضـــت الجریـــدة آ، وفیـــه "نفـــصامًمـــصابا باإل

.وغیرهم في القانون المقترح
 التحقیـق األول إلیمـان عبـد الـرحمن عـن نـشرت ١٦/٤/٢٠١١خ بتـاری" حـواء"مجلة

فـي .. قـرار استـضافة الطفـل-رضما بـین مؤیـد ومعـا"تحت عنوان هذا الموضوع
، وكمـــا یتـــضح مـــن عنـــوان التحقیـــق تـــم عـــرض األراء المؤیـــدة " میـــزان وزارة العـــدل

والمعارضة للقرار ، وفیه تـم عـرض مقتـرح جدیـد فـي هـذا الـشأن وهـو أن یكـون بـین 
األم واألب عریـضة اتفـاق كمـا یوجـد فـي اسـترالیا لالتفـاق علـى كـل األمـور المتعلقـة 

.توثیقها في المحكمة لیتابع المسئولون تنفیذها بعد ذلكباالستضافة و
 األمهـــات الحاضـــنات "ًخبـــرا بعنـــوان نـــشرت ٢٨/٤/٢٠١١بتـــاریخ " األخبـــار"جریـــدة

وفى نفس العدد مقالة لمخلـص ". یتظاهرن لإلبقاء علي قانون الرؤیة بدون تعدیل
د األباء مـن حول قضیة حرمان أح" یا دعاة الحریة ارحموا األب"عبد الحي بعنوان 

والـذي نـشرت الوفـد . السفر للوالیـات المتحـدة لرؤیـة أبنائـه الـثالث مـن سـیدة مـصریة
ســـكرتیرة "تحـــت عنـــوان ١٦/٤/٢٠١١ًخبـــرا حـــول قـــصته فـــي عـــددها الـــصادر فـــي 

".ًبالخارجیة تحرم أبا من رؤیة أوالده
 ن تحــت عنــوا٢٩/٤/٢٠١١بتــاریخ بنـشر تحقیــق لعزیــزة فـؤاد " األهــرام"جریــدة قامـت

، وتضمن "! قانون األحوال الشخصیة لیس من صنع الهانم: جدل وضجیج حوله"
.أراء عدد من الخبراء حول قانون الرؤیة

 فـــي "بعنـــوان " فكــر دینـــي"ًنـــشرت خبـــرا بعمـــود ٥/٥/٢٠١١بتـــاریخ " األهـــرام"جریــدة
ــالمجلس األعلــى للــشئون اإلســالمیة حــق الحــضانة لــألم : اجتمــاع لجنــة المــرأة ب

ُ، عـــرض فیــه رأي اللجنـــة بخــصوص الحـــضانة والرؤیـــة، "ة اجتهادیـــةوالــسن مـــسأل
والتي ترى أن الحضانة حق ثابت للمرأة ولكن ما نص علیه القانون الحـالي مـن أن 

ًســاعات أســبوعیا فتــرة ٣ســنة تعــد فتــرة طویلــة، وأن الرؤیــة لمــدة ١٥مــدة الحــضانة 
ا بحقــه فــي الوالیــة ، كمــا تــرى أن مــن حــق األب استــضافة األبنــاء قیاســغیــر كافیــة

كما شـمل . ن تكون هناك ضمانات تكفل عودة الطفل لألمأوالرعایة المشتركة على 
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ًالخبـــــر استعراضـــــا لمجموعـــــة التوصـــــیات التـــــي عرضـــــتها اللجنـــــة بخـــــصوص هـــــذه 
.المسألة

 تحـت عنـوان ٢٧/٥/٢٠١١مقالة لنادیة عبد السمیع بتاریخ " األخبار"نشرت جریدة
، عــن نــدوة المركــز المــصري "للطفــل رعایــة والدیــهمطلــوب قــانون جدیــد یــضمن "

ـــق"لقـــضایا المـــرأة  ـــین الحـــق وضـــوابط التطبی ـــم عـــرض رأي ". استـــضافة الطفـــل ب وت
جدیـد الخبراء ومن ضمنهم رئیس محكمة األسرة بطنطا الذي عرض مشروع لقانون 

.ستضافة في إطار ضوابط معینة تحكمهیعبر عن رأیه في مشروعیة اإل
 عبـد "، نـشر "أحكـام تهمـك"فـي صـفحة ٢٨/٥/٢٠١١بتـاریخ " " یـومأخبار ال"جریدة

ـــد الجمـــال ـــة شـــهر مـــارس بحـــق األب فـــي " المجی ـــصادر فـــي نهای ـــات الحكـــم ال حیثی
.استضافة أبنائه الذین هم في حضانة أمهم أو إحدى النساء

 لمبـه حمـرا"كتب حـازم الحدیـدي فـي عمـوده ٢٣/٦/٢٠١١بتاریخ " األخبار"جریدة "
ً، مشیرا إلي أنه قانون ینحاز للمـرأة دون الرجـل الـذي فیها قانون الرؤیةمقالة هاجم 

أثارت هذه المقالـة تـساؤالت -حسب قوله-بدونه لم تكن المرأة لتنجب هذا الطفل
ًالـــبعض حـــول هـــل یكفـــي أن یكـــون الرجـــل ســـببا فـــي وجـــود الطفـــل فـــي الحیـــاة لكـــي

لــى أهمیــة مراعــاة هــذا الرجــل لتفــات إیطالــب برؤیتــه وممارســة أبوتــه معــه، دون اإل
لحــدود وشــرع اهللا فــي حــسن معاملــة الطفــل ومطلقتــه وممارســة قوامتــه باإلنفــاق علــي 
طفلــه واتقــاء اهللا بعــدم اســتغالل والیتــه التعلیمیــة والعالجیــة إلیــذاء الطفــل نكایــة فــي 

فقــد عــرض الــصحفي معانــاة بعــض األبــاء غیــر الحاضــنین دون اإلشــارة ولــو . األم 
ى معانـاة بعـض األمهـات الحاضـنات مـن عـدم إنفـاق أزواجهـن الـسابقین من بعیـد إلـ

علـــي الـــرغم مـــن -ومحـــاوالتهم لخطـــف أطفـــالهن أو نقلهـــم لمـــدارس بمـــستوى ســـيء
!بل ویختتم مقالته باالستهزاء بالثورة واتهامها باالنحیاز للمرأة -قدرتهم المادیة 

ــــدة ب ــــصقارأعــــد " األهــــرام"جری ــــه ال ــــا وجی حــــق "بعنــــوان ٢٨/٦/٢٠١١عــــددبًتحقیق
، وجـاءت راء الخبـراء فـي الموضـوع، وفیه تـم عـرض أ"! یؤرق المالیین.. الرؤیة

، وقد یرجع السبب في ذلك إلي دیل أو تغییر قانون الرؤیة الحاليجمیعها مؤیدة لتع
.باء غیر الحاضنینغلب من تم استضافتهم كانوا من األأن أ

 ب شــارل فــؤاد المــصري مقالــة تحــت كتــ٢/٧/٢٠١١جریــدة المــصري الیــوم بتــاریخ
ــاذ األســرة"عنــوان  ُلــم یخفــي فیهــا تعاطفــه الــشدید مــع هــذه المجموعــة " مجموعــة إنق

.المكونة من أباء غیر حاضنین وذویهم
 ــراء األســرة"ًخبــرا تحــت عنــوان ١٥/٧/٢٠١١نــشرت جریــدة األخبــار بتــاریخ : خب

خبـراء مؤسـسة قـضایا مناقـشةحـول ". رؤیة الطفل واستـضافته علـي ثالثـة مراحـل 
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موضـوع حـق الرؤیـة واالستـضافة والخـروج بمقترحـات بتـدرج عملیـة لالمرأة المصریة 
.االستضافة حسب عمر الطفل

 بتــاریخ " القــضاء بــین الــشریعة و القــانون"ًنــشرت جریــدة الجمهوریــة تحقیقــا بعمــود
ـــوان ٢٢/٨/٢٠١١ ـــوا قواعـــد الرؤیـــة الـــشرعیة وتركوهـــا "تحـــت عن الفقهـــاء أهمل

، وقـد تـم التركیـز فـي هـذا التحقیـق علـى الـرأي المعـارض للقـانون الحــالي "لقـانون ل
، وعلي الرغم من اتفاق من تم التحـاور معهـم فـي معارضـة القـانون إال أنهـم للرؤیة

.اختلفوا حول أحقیة األب غیر المنفق في رؤیة أبنائه من عدمها
 ًحــوارا مطــوال٢/٩/٢٠١١جریــدة األهــرام نــشرت بتــاریخ مــع المستــشار محمــد عــزت ً

نقالبــات غیــر ســنة مــن اإل٣٠بعــد " الــشاذلي رئــیس محكمــة األســرة تحــت عنــوان 
ثورة التغییر على قوانین األحوال الشخصیة : الشرعیة واالضطرابات غیر األسریة 

ُیعیـب هـذا . حمد عزت أرائه القانونیـة حـول قـوانین األسـرةمالسید ناقش فیه " قادمة 
نحیــاز الــشدید لوجهــة النظــر المعادیــة لقــوانین األســرة الحالیــة ، الحــدیث الــصحفي اال

ًبحیــث تبنــي كــال مــن المحــاور والمتحــاور معــه رأیــا معارضــا ، اتــضح فــي العنــاوین  ً
ًالرئیسیة والفرعیة ، واتضح أیضا من حدیث سیادة المستشار ، والذي قد یمثـل رأیـه 

.ئیس محكمة األسرة نفسهًانعكاسا لرأي قضاة محكمة األسرة بما أن هذا رأي ر
 مــن " األهــرام"وخاصــة فــي عــدد الجمعــة فــي جریــدة –وقــد كانــت رســائل بریــد القــراء

وسائل النشر الصحفي للقضیة، فقامت بعرض رأي احد القراء في الموضوع بتـاریخ 
كمـا نـشرت . للبنـت٩سـنوات للولـد و٧بضرورة عودة سن الحضانة لـ٢٤/٥/٢٠١١

بتــــاریخ " الحاضــــنات الباكیــــات"رأیین، األولــــى بعنــــوان رســــائل للقــــراء تتبنــــى كــــال الــــ
ـــــوان ١١/٦/٢٠١١ ـــــة بعن ـــــانون الحـــــالي، والثانی ـــــرأي المعـــــارض للق ـــــت ال ـــــي مثل والت

ـــانون الحـــالي" المقهـــورات" ـــت الـــرأي األخـــر المؤیـــد للق ثـــم أعقبـــت نـــشر . والتـــي مثل
ًوأخیـــرا عرضـــت . ٢/٧/٢٠١١و٢٥/٦/٢٠١١التعلیقـــات علـــي هـــذه الرســـائل بیـــوم 

الحاضـــنة "تحـــت عنـــوان ٦/٨/٢٠١١ین مناهـــضتین للقـــانون الحـــالي بیـــومي رســـالت
".الرؤیة الحائرة"بعنوان ١٣/٨/٢٠١١و" والمحضون

 حملــة طــرق األبــواب "بعنــوان " المــصري الیــوم"ًكتبــت یمنــى مختــار خبــرا فــي جریــدة
.١١/٩/٢٠١١وذلك بتاریخ ". ًاعتراضا على قانون األسرة

:نین األحوال الشخصیةتحلیل التغطیة الصحفیة لقوا
للــصحف والمجــالت التــي تــم رصــد كیفیــة تناولهــا لقــوانین تحلیــل التغطیــة الــصحفیةكــشفت نتــائج 

األحــوال الشخــصیة عــن نتیجــة عامــة وهــي قیــام الــصحف بــالربط بــین قــوانین األحــوال الشخــصیة 
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الرحم وندالع ًوبین قوانین سوزان مبارك، وأن صدورها بالشكل الموجود حالیا أدى إلى قطع صلة 
:حرب أهلیة داخل البیوت، وخلصت النتائج إلى ما یلي

 أغلب التحقیقات والمقاالت التي نشرتها جریدة األهرام مناهضة لقانوني الحضانة والرؤیة
ًمـساحات كبیـرة لـذلك، وظهـر ذلـك واضـحا فـي أكثـر مـن عـدد، ووصـفت هــذه خصـصتو

كمــا كــان هنــاك أكثــر مــن ة تغییــره، القــوانین بأنهــا قــوانین ســوزان مبــارك، ودعــت لــضرور
موضـوع عـن أبـاء وأجـداد یطـالبون بإلغـاء القـوانین ویـتم أخـذ أراء األبـاء فـي القـوانین دون 
اإلشارة إلى أراء الحاضنات ومعانـاتهن بعـد اإلنفـصال مـن تعنـت األبـاء واسـتغالل الوالیـة 

ـــ ـــه التعلیمیـــة ونقـــل األوالد لمدرســـة أقـــل فـــي المـــستوى نكایـــة فـــي الزوجـــة ب الرغم مـــن قدرت
.المالیة

 كما قامت جریدة األهرام بنشر توصیات لجنة المـرأة بـالمجلس األعلـى للـشئون اإلسـالمیة
ســنوات للبنــت ٩ســنوات للولــد و٧بأنهــا تطالــب بإلغــاء القــوانین وأن یكــون ســن الحــضانة 

.دون توضیح أى سند شرعى أو رأى الدین في القانون الحالي أو القانون المقترح

ا كانت الصدمة كبیرة في المساحة التى تم فردها لحوار تم نشره لرئیس محكمة األسرة كم
الذي صرح بأنها قوانین سوزان مبارك وأنها السبب في إصدارها دون سند دیني، وهـو مـا 

ًوكــان واضــحا بــأن یعكــس رأي قــضاة محكمــة األســرة الــذین یحكمــون فــي هــذه القــضایا،
إلغائها حیث ظهر في العناوین الفرعیة والرئیسیة واألسـئلة المحاور ضد القوانین وأنه مع 

.التي تم وضعها للمحاور
 في جریدة األهـرام الـذي كـان مـع قـوانین ولم نجد سوى تحقیق واحد للصحفیة نهاد صالح

اعتمدت في مصادرها على المؤیدین للقوانیناألحوال الشخصیة حیث 
 للموضـــوعات المعارضـــة لقـــوانین صهابـــین حجـــم المـــساحات التـــي تـــم تخصیـــوبالمقارنـــة

مــساحات ة ســنجد بــأن اإلتجــاه المعــارض تــم تخــصیصاألحــوال الشخــصیة وبــین المؤیــد
. لهكبیرة

ـــشدة مـــكانـــت لغتهوالوفـــدنجـــد أن جریـــدة األخبـــار ا الـــصحفیة فیهـــا انحیـــاز ومعارضـــة وب
لقـــوانین األحـــوال الشخـــصیة واســـتخدمت المــــصطلحات المناهـــضة لهـــذه القـــوانین، حیــــث

ها لـسوزان مبـارك وأرجعـت سـبب مـساهمتها فـي إصـدارنسبت جریدة األخبار هذه القوانین
مثل جمـال ابنهـا، وهـو مـا یـسئ لهـذه ید أن یكون كل رجل في مصر ابن أمهأنها ترإلى 

القوانین بشكل كبیر، فلم تكن حیادیة في عرضها لهذه القضیة، كما اتخذت جانب األباء 
٣خــط ونــشرت معانــاتهم الكبیــرة فــي عــدم رؤیــة األوالد غیــر وأمهــات األبــاء علــى طــول ال

ســاعات وأنهــا غیــر كافیــة، وأشــارت فــي موضــوع أخــر بــأن الرجــل األرمــل یعامــل معاملــة 
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وهــو مــا اســتنكره كاتــب عنــد وفــاة األب یــذهب الطفــل ألم الزوجــةالرجــل المطلــق فــي أنــه
بترتیب استحقاق الرؤیة الموضوع بشدة بالرغم من أن الدین اإلسالمي في الجزء الخاص

واضــح وصــریح فــي أحقیــة أم المــرأة فــي الحــصول علــى حــضانة الطفــل بعــد وفــاة األم أو
.عدم أحقیتها في الحضانة لسبب ما

 أما في جریدة الوفد فكانت ضد هـذه القـوانین فـي كـل مـا نـشرته عنهـا وطالبـت بـأن یكـون
ألى مـــصادر قانونیـــة أو اســـنادهاســـنوات دون ٩ســـنوات والبنـــت ٧ســن الحـــضانة للولـــد 

قــوانین األحـوال الشخـصیة تـؤدى إلـى حــرب "تـشریعیة، واسـتخدمت تعبیـرات صـحفیة مثـل 
وغیرها من التعبیرات المتحیزة ضد القوانین" قطع صالت الرحم"و" أهلیة

 ًوالغریب أن في أحد المقاالت بجریدة األخبار أیضا ذكر الكاتب بـأن الثـورة منحـازة للمـرأة
إلغــاء قــوانین األحــوال الشخــصیة أو تعــدیلها، وســخر فــي النهایــة مــن الثــورة لــذلك ال یــتم

.بأنها لم تحقق شئ وانحازت فقط للمرأة
 ومــن ضــمن الــصحف التــي أظهــرت تعــاطف مــع األبــاء الحاضــنین جریــدة المــصري الیــوم

.دون اإلشارة إلى معاناة األمهات الحاضنات
ى موضــوع صــحفي أو حتــى خبــر یوضــح ولــم نجــد فــي جریــدة األخبــار أو أخبــار الیــوم أ

وجهــة نظــر المؤیــدین لقــانون األحــوال الشخــصیة مــن األمهــات الحاضــنات عكــس جریــدة 
الجمهوریـة التـي كانـت متوازنـة إلــى حـد فـي تناولهـا فقـد نــشرت أكثـر مـن موضـوع یوضــح 
معانــاة األمهــات الحاضــنات وأن إلغــاؤه فــي ظلــم للمــرأة، كمــا ذكــرت بــأن هــذه القــوانین تــم 

.رها بعد دراسة متأنیةصدو
 وبــالرغم مــن وجــود أكثــر مــن موضــوع فــي جریــدة الجمهوریــة مؤیــد إال أنهــا نــشرت تغطیــة

فـي " كـالب سـوزان"عبد اهللا النجار تحت عنـوان .إلحدى الندوات التي كان یتحدث فیها د
عبـد اهللا بـأن الحـضانة لـألم .إشارة إلى الخالف الذي وقع فـي هـذه النـدوة بعـد أن صـرح د

ًعامــا، وهــو عنــوان فیــه انحیــاز ویــوحي بــأن هــذه القــوانین ٤٠ابــن حــزم تــصل إلــى عنــد
.أصدرتها سوزان

 نجد أغلب الصحف التي تم عمل رصد لها أنها لم تعتمد إلى أى أسانید دینیة أو شرعیة
یدها للقوانین فجاء التناول على لسان المناهضین للقوانین وهم األباء واألجداد في عدم تأی
. مهم مرسل دون أى سند شرعيوكان كال

 باإلضـــافة إلـــى ذلـــك جـــاءت متابعـــة الـــصحف الحتجاجـــات اآلبـــاء واألجـــداد أمـــام مـــشیخة
األزهــر ونقابــة الــصحفیین مكثفــة بــشكل أكبــر بكثیــر مــن احتجاجــات األمهــات الحاضــنات 
أمام وزارة العدل، األمر الذي عكس التوجه المضاد للقوانین الحالیة الذي تحدثنا عنه من

.قبل
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ن من الغریب فـي بعـض األحیـان وجـود آراء مطالبـة بتعـدیل قـانون الرؤیـة مـن سـیدات اك
أسـتاذ علـم االجتمـاع -عـزة كـریم.امة أو یمـثلن جمعیـات نـسویة مثـل دیمثلن شخصیات ع

ومیرفــت محــرم رئیــسة جمعیــة المــرأة المــصریة، حیــث قلــن فــي إحــدى التحقیقــات بجریــدة 
القــانون الحــالي یمثــل تحیــز للنــساء الالتــي قــد تــضم أن٧/٧/٢٠١١ُاألهــرام نــشرت فــي 

صفوفهن فئـة تـستخدم الـزوج كوسـیلة للحـصول علـى طفـل وشـقة دون بـذل الجهـد للحفـاظ 
على األسرة، بل وأرجع بعضهن السبب في ارتفـاع معـدالت العنوسـة فـي مـصر إلـي هـذه 

م المنطقیــة القــوانین التــي قطعــت األرحــام مــن وجهــة نظــرهن، وذلــك دون إبــداء مــرجعیته
.العلمیة أو العملیة في رأیهم هذاو

 كمـــا الحظنـــا تخـــصیص جریـــدة الیـــوم الـــسابع لمـــساحة كبیـــرة لموضـــوع یعتمـــد فـــي أغلـــب
مــصادره علــى آراء رؤســاء جمعیــات نــسائیة وحقوقیــة والــذین یقفــون ضــد المطالــب بإلغــاء 

..انونقانوني الرؤیة والحضانة، وذلك دون تخصیص مساحة للمطالبین بإلغاء الق

:رؤیة جمعیة نهوض وتنمیة المرأة
بـضرورة إلغـاء أو تعـدیل قـانوني الحـضانة والرؤیـة، فقـد أصـدرت الجمعیـة نـادتبعد تزایـد األصـوات التـي 

ًعامــا معیــشة مــع األم الحاضــنة،١٥یحــدد ســن الحــضانة للطفــل بـــ الحــالي القــانون بیــان توضــح فیــه بــأن 
٩سـنوات للـذكور و٧شریعة اإلسـالمیة بـأن تكـون سـن الحـضانة هـو الرجـوع للـالمعارضون ما یطالب بهو

.سنوات لإلناث

األئمـة األربـع اختلفـوا حـول تحدیـد سـن الحـضانة فتحدیـد إلـى أن الـذي أصـدرته الجمعیـةوهنا یشیر البیان
وال یمكــن التمــسك بــرأى ابــن مالــك فقــط فهنــاك اإلمــام أبــو حنیفــة الــذى حــدد ســن اجتهــاد وفقــههــذا الــسن

فالفقهــاء قــالوا أن الحــضانة تــسقط عــن الولــد عنــدما یــستغنى عــن ًعامــا للــذكر واألنثــى،١٢انة بـــ حــضال
وهـذا مجـرد ة فحتـى تبلـغ الحـیض أو االحـتالم، رعایة النساء له فیأكل ویشرب ویلبس بمفرده وبالنسبة للفتا

. ف المجتمعات ًاجتهاد ولیس نصا كما أنه منذ مئات السنین وتوجد تطورات عدیدة طرأت على مختل

فالمعارضـــون یتكلمـــون عـــن ترتیـــب جزئیـــة أخـــرى فـــى قـــانون الحـــضانة وهـــى اســـتحقاق حـــضانة الطفـــل
أبیـه، ستحقاق فالطفل یذهب إلى أمه ثم إلى جدتـه ألمـه ولكـنهم یریـدون أن یـذهب الطفـل بعـد أمـه إلـى اإل

ألم ثـم أم األب ثـم األب، وذلك ضد الشریعة اإلسالمیة، حیث أن ترتیب استحقاق حضانة الطفـل هـى أم ا
وذلك لسبب هو أن الطفل في السن الصغیرة بحاجة لمن یرعاه ویلبي له احتیاجاته

القـضیة أكبـر مـن نـرى أن فنحن كجمعیـة نـسویة أما بالنسبة لقانون الرؤیة واألصوات التي تنادي بإلغائه 
فقـانون الرؤیـة لـیس قـانون ســوزان بـأن هـذا القـانون فیـه تحیـز للمـرأة ویـؤدى إلـى قطـع األرحـام،هامـاتاالت
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.ًهذا القانون یطبق على المرأة أیضا لو أن الحضانة مع األبو، ١٩٢٩بل هو قانون موجود منذ عام 

والمعارضـون . ًتم االتفاق فى القانون علـى أن تكـون الرؤیـة لمـدة ثـالث سـاعات أسـبوعیا بمكـان عـام وقد 
ستــــضافة بالنــــسبة للرجــــل أو المــــرأة غیــــر حــــق اإللستــــضافة وال توجــــد معارضــــةیریــــدون تطبیــــق حــــق اإل

األب بهــملیهـا وعـدم سـفرإتـضمن األم عـودة أطفالهــا كیـفف،لحاضـنة ولكـن أن تكـون بـشروط واضــحةا
حقوقهـا؟ وكیـف تـضمن عـودتهم إلیهـا دون منها أو محاولة للـضغط علیهـا لتتنـازل عـنًالخارج انتقاماإلى

.یتكرر فعلیا من الناحیة العملیةالذيوهو األمر،ن یصابوا بأي مكروهأ

بمعنـي أن الرجـل یجـب أن ،للمسألة حتي نحافظ علي حقـوق الجمیـعولهذا یجب أن تكون هناك ضوابط
إلـي المحكمـة جیـدة لزوجتـه وأطفالـه وأن یحـافظ األبـوان علـي حـسن العالقـة بینهمـا وال یـصالنیـدفع نفقـة

سـیخلو ،وبوجـود هـذه المـشكالت.بینهمـاذلـك یعنـي ان هنـاك مـشاكلفـإن ،ألنهمـا بوصـولهما للمحكمـة
ویكـون الطفـل هنـا هـو الـضحیة ،مناخـا غیـر مناسـب لتربیـة األطفـالجو الرؤیة مـن الثقـة وهـو مـا یهیـيء

.ناألبویالختالف

ولكـــن ،عالقـــة ســـلیمة مـــع الطـــرفینإن مـــن حـــق الطفـــل أن یـــري والدیـــه ومـــن حقـــه أیـــضا أن ینـــشيء
الرؤیــة بــشكل یحقــق المــصلحة یتطــرق إلــي تنظــیمســف فــإن قــانون األحــوال الشخــصیة الحــالي لــملأل

ن یـــسقط حـــق الرؤیـــة عـــن الوالـــد الـــذي ال ینفـــق علـــي طفلـــه فمـــن المقترحـــات أولهـــذا ،للطفـــلىالفـــضل
تلــك واألب الــذي یقـوم بنقــل طفلـه مــن مدرسـته نكایــة فـي األم ألنــه فـي،بكــل الـسبلویتهـرب مـن ذلــك

.بل یضر بهامین علي مصلحة طفلهألحالة غیر ا

ـــــــــد ـــــــــلأمـــــــــا إذا عـــــــــاد الوال ـــــــــة الطف ـــــــــه حـــــــــق رؤی ـــــــــة یعـــــــــود ل ـــــــــي هـــــــــذه الحال ـــــــــه ف ـــــــــدفع فإن ـــــــــي ال .إل
أن یكـون نظـرا لوقـوع خالفـات كثیـرة بـشأن رؤیـة األطفـال تـؤثر سـلبا علـي صـحتهم النفـسیةوًوالبد أیضا

لحضور الوالد أو الوالـدة وحـضور ن یكون هناك تسجیلهناك إجبار علي الجهة التي یتم فیها الرؤیة وا
إذا امتنــع عــن ،إســقاط رؤیــة عــن الطــرف اآلخــرن یرفــع دعــويأالــصغیر ویكــون مــن حــق الحاضــن 
.القانونالحضور عدة مرات یتفق علیها في
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الفصل الثالث
المرأة شرارة الفتنة الطائفیة

ن یتزوجـون فتیـات مـسیحیات وقـد تبقـى الفتـاة علـى منذ دخول اإلسالم مصر وهناك رجـال مـسلمو
.ًدینها أو تدخل في اإلسالم بناء على رغبتها ، وظل الوضع كذلك دون أدنى حرج لمئات السنین

هذا اإلندماج االجتماعي یدعو إلى التساؤل لماذا أصبحت عالقة المرأة المـسیحیة بالرجـل المـسلم 
ل اإلعالم بل وقیادات النظام مسئولیة الفتنة الطائفیـة التي تعلق علیها بعض وسائ" الشماعة"هي 

بین المسلمین والمسیحیین، وللتعـرف علـى هـذه القـضیة بـشكل أكثـر دقـة قررنـا رصـد مـا نـشر فـي 
ووجـدنا مـن خـالل الرصـد أن الـصحف اختلفـت . الصحف حول أسباب الفتنـة الطائفیـة فـي مـصر

یـع الـصحف علـى أن المـرأة هـي سـبب الفتنـة في تحدید أسـباب الفتنـة الطائفیـة ولكـن اجتمعـت جم
:وذلك ألسباب عدة سنعرضها فیما یلي

:لمدى عالقة المرأة بالفتنة الطائفیةلتناول الصحف والمجالتالتغطیة الصحفیة

:المرأة والعالقات العاطفیة 
ــا "ًتقریــرا كتبــه ماجــد رشــدى بعنــوان ٢١/٦/٢٠١١نــشرت مجلــة صــباح الخیــر یــوم -  خطای

لرصـد حـاالت اإلختطـاف والغیـاب لفتیـات مـسیحیات "واج تدفع ثمنها األدیـانالحب والز
مثل عبیر وجاكلین وكریستینا والذى أكد أن تلك الشرارة هي التي أشعلت الفتنة وقال أنها 

.لیست سوى عالقات حب وزواج فاشلة ال یجب أن تدفع ثمنها األدیان
ًتـب بـسیونى الحلـوانى تنـاوال لألزمـة تحـت ك"لوجه اهللا"وفى مقالته األسبوعیة بالجمهوریة - 

ـــساء " عنـــوان  ـــوطن.. ن حمـــل فیـــه النـــساء مـــسئولیة كـــل ١٣/٥/٢٠١١یـــوم "یحـــرقن ال
ًالمصائب التى حدثت بین أبناء الوطن من مسلمین ومسیحیین ، مؤكدا فـى نهایـة مقالتـه 

الحریــة علــى ضــرورة مراجعــة الكنیــسة المــصریة والجماعــات الــسلفیة أفكارهــا فیمــا یتعلــق ب
.الدینیة ومصلحة الوطن 

من وفاء قـسطنطین "وتساءلت أماني صالح في تحقیق لها بجریدة الجمهوریة حیث قالت - 
حیـــث تتعـــدد ١٠/٥/٢٠١١بتـــاریخ " لمـــاذا؟"..فتیـــل الفتنـــة"المـــرأة .. إلـــي كامیلیـــا وعبیـــر 

كاتبـة أراء وقـدمت ال.. أحداث الفتن الطائفیة وتختلف المواقع والقصة والبطلة دومـا امـرأة 
. مـن بـین االراء د.. متنوعه من متخصصین فى علم النفس واالجتماع والدین وحقوقیـون
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ایمـــان بیبـــرس رئـــیس جمعیـــة نهـــوض وتنمیـــة المـــراة التـــي تـــرفض أن تكـــون المـــرأة دریعـــة 
.لتشتیت المصریین واصفه ما یحدث بأنه مقصود لسرقة روح الثورة 

فــــى مقالتـــــه المنـــــشورة بجریــــدة الوفـــــد یـــــوم بــــالرغم مـــــن أن المستــــشار مـــــصطفى الطویـــــل - 
بــدأ بلعــن كامیلیــا ووفــاء لمــا ستــسببانه مــن "كامیلیــا ووفــاء "  تحــت عنــوان ٥/٥/٢٠١١

إشــعال نــار الفتنــة ، إال أن مــضمون المقــال بعــد هــذه الجملــة االفتتاحیــة یــشیر إلــى أنهمــا 
.ذا الموضوع لیسوا السبب الرئیسي ، كما انتقد حركة االحتجاجات المتبادلة على ه

:السلفیون 
طغیان الـسلفیین فـى أزمـة " فى مجلة صباح الخیر قام ولید طوغان بعمل تقریر بعنوان - 

لرصد أحداث أزمة كامیلیا شحاته والـذى رأى أن الـسلفیین ١٠/٥/٢٠١١یوم ! " كامیلیا 
.هم المسئولون عن إشعال هذه الفتنة دون التأكد من حقیقة إسالم هذه السیدة 

.. بعـــد غــــزوة الــــصنادیق " تحــــت عنـــوان ٣١/٣/٢٠١١تقریـــر نــــشر بالوفـــد یـــوم وفـــى - 
دة األسـیرات المـسلمات مـن استعا–السلفیون یجهزون لثالث غزوات تهدد أمن مصر 

حـــذر مـــن خطـــورة الجماعـــات الـــسلفیة التـــى اعتبـــرت فـــك أســـر المـــسلمات مـــن " الكنـــائس
.كنائس البابا شنودة غزوة یجهزون لها 

:أسباب أخرى 
ــر" وتحــت عنــوان" فــى الموضــوع "فــى عمــوده -  ــا وعبی أشــار عبــد العظــیم الباســل "كامیلی

أن الـــسبب الرئیـــسى لمـــا یحـــدث هـــو حالـــة االنفـــالت ١٤/٥/٢٠١١بجریـــدة األهـــرام یـــوم 
.ًاألمنى التى تجعل كل تصرف ممكنا 

ــة " رأت ســلوى الخطیــب فــى مقالهــا بعنــوان -  ــا وجهــاز خــراب الدول بمجلــة صــباح "كامیلی
أن المــــدبر الرئیــــسى لهــــذه األحــــداث هــــو جهــــاز أمــــن الدولــــة ١٠/٥/٢٠١١لخیــــر عــــدد ا

وساعده فى ذلك تعشش التطرف داخل المؤسسات الدینیـة فـى األزهـر والكنیـسة المـصریة 
ًإضــافة إلــى لجــوء الحكومــة المــصریة إلــى أســلوب المــصالحة العــشائریة بــدال مــن تطبیــق 

وســائل اإلعــالم للقــضیة حیــث ســاهمت فــى القــانون ، ووجهــت انتقادهــا ألســلوب تغطیــة
.سكب الجاز على النار على حد تعبیرها 

العالقـة "لنیـرمین قطـب تحـت عنـوان٢٠١١/ ٥/ ١٠فى تحقیق نشره األهرام فى عدد - 
تتساءل عن مدى مسئولیة العالقات العاطفیة والـشائعات فـى " العاطفیة كلمة سر الفتنة 

أراء مفكـــر إســالمى وأخــر قبطــى إلــى جانـــب رأى إحــداث الفــتن الطائفیــة ، حیــث أخــذت
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وكانــت األراء تنفـــى مــسئولیة العالقــات العاطفیـــة فــى إحـــداث . علمــاء الــنفس واالجتمـــاع 
الفتنـــة الطائفیـــة مـــشیرة إلـــى متغیـــرات اجتماعیـــة وسیاســـیة واجتماعیـــة إلـــى جانـــب طبیعـــة 

التركیــز علــى ًالــشعب المــصرى ، والتــى یجــب أخــذها فــى الحــسبان ، ومعالجتهــا بــدال مــن
.األسباب الفرعیة 

:ًدفاعا عن المرأة 
ًسلــسلة مــن المقــاالت جــاءت ردا علــى هــذا المنظــور لألزمــة رافــضة تعلیــق انــدالعها علــى - 

المـرأة مــشیرة إلــى مكانــة المــرأة فــى المجتمــع واحتــرام دورهــا إلــى جانــب مطالبتهــا بــالتحقیق 
ماعیــة والــسیاسیة بمــصر ومــن هــذه فــى األســباب الحقیقیــة لألزمــة نتیجــة األوضــاع االجت

ـــوان  ـــة ماجـــدة محمـــود بعن ـــصریة " المقـــاالت مقال ـــوا المـــرأة الم ـــة حـــواء یـــوم "ارحم بمجل
ًهل حقا وراء كل فتنة " ومقالة تهانى الصوابى بنفس المجلة تحت عنوان ٢١/٥/٢٠١١

سلفیون ونساء وحكومـة وفتنـة " ومقالة سمیر غریب بعنوان ٢٨/٥/٢٠١١یوم "امرأة 
١٣/٥/٢٠١١یـوم "سـیدة الفتنـة " وعمود ناهد حمزة فى جریدة األخبـار تحـت عنـوان "
.

فتنة "وحول أحداث امبابة كتبت سلوى فتحي بجریدة األهرام ملحق الجمعة تحقیق بعنوان - 
حیــث أوضــحت أن هــذه األحــداث ١٣/٥/٢٠١١بتــاریخ " وجــع فــي قلــب حــواء.. إمبابــة 

عرضــت الكاتبــة .. وقلــوب المـصریین جمیعــا أوجعـت قلــب المــرأة المـصریة بــشكل خــاص
ایمـان بیبـرس .أراء سیدات ذات مواقع قیادیة وحقوقیون لمناقشة هذه القضیة ،مـن بیـنهم د

رئیس جمعیة نهوض وتنمیة المرأة التي تري أن المواجهـة الحقیقیـة ال بـد أن تكـون بعمـل 
ورئاسـة مجلــس مـشروع قـومي لتـشغیل الــشباب حتـي نتجنـب هـذه األفعــال وطالـت الجـیش 

.الوزراء بتطبیق سیادة القانون التي هي أساس الدیمقراطیة 

:تحلیل التغطیة الصحفیة لمدى عالقة المرأة بالفتنة الطائفیة
برصــدها خرجنــا بعــدد مــن النتــائج بعــد تحلیــل التغطیــة الــصحفیة للــصحف والمجــالت التــي قمنــا

:كانت كالتاليمدى عالقتها بالمرأة، وطائفیة وللوقوف على كیفیة تناولها ألحداث الفتنة ال
 ،وجــدنا فــي مجلــة صــباح الخیــر وجریــدة الجمهوریــة بــأن المــرأة هــي ســبب الفتنــة الطائفیــة

مـا قامـت جریـدة الوفـد حیث تـم تحمیلهـا المـسئولیة فـي األحـداث الطائفیـة التـي حـدثت، بین
كامیلیــا ووفــاء، وبــدأ الكاتــب بــسب وحى بــأن المــرأة هــي ســبب الفتنــةان یــوبنــشر مقالــة بعنــ



٢٨

إلــى أن المــرأة لیــست هــي الــسبب وأرجــع الفتنــة ألســباب إال أن المــضمون الــداخلي أشــار
. أخرى

 الجماعــات الــسلفیة التــى اســتغلت وفــي موضــوعات أخــرى أرجــع الكتــاب ســبب الفتنــة إلــى
بعـض ومـن جانـب أخـر نـادت ، ب شـعبیة لهـا وسـط القاعـدة الـشعبیةبعض الظـروف لكـس

قیقـــــات بـــــضرورة الوصـــــول إلـــــى األســـــباب الحقیقـــــة مـــــشیرة إلـــــى أســـــباب التحلـــــیالت والتح
اجتماعیــة وسیاســیة ســاعدت علــى خلــق هــذه البیئــة المناســبة الشــتعال الفتنــة الطائفیــة فــى 
ظـــل تطـــرف أو خمـــول المؤســـسات الدینیـــة اإلســـالمیة والمـــسیحیة وعجـــز الحكومـــة عـــن 

.تطبیق القانون 
رى حیث أن معظم ما نـشر كـان فـي مـساحة وفي هذه التغطیة لم تتمیز صحیفة على أخ

الــــرأي والمقــــاالت فالــــصحف فــــضلت أن تظــــل بعیــــدة تجــــاه هــــذه القــــضایا وأن تنــــشر أراء 
ولكـــن مـــن األشـــیاء ، الكتـــاب دون تـــدخل أو تعلیـــق مـــن الـــصحیفة نفـــسها علـــى األحـــداث

الغریبـــة التـــي الحظناهـــا أثنـــاء الرصـــد أن الكثیـــر مـــن الكتـــاب اســـتخدموا عنـــاوین بأســـماء 
لــسیدات أو عنــاوین تــدین المــرأة فــي حــین أن المقــال یحلــل مــا یحــدث بــشكل منطقــي وال ا

والــسؤال الــذي یطــرح نفــسه لمــاذا صــمم معظــم ...یلــوم المــرأة فــي شــئ فــي الفــتن الطائفیــة
الكتاب على استخدام هذه العناوین التي توحي للقارئ بأن المرأة هي المـسئول األول عـن 

.ن أن رأیهم في المقال عكس ذلكإشعال الفتن الطائفیة في حی

الفصل الرابع
المرأة في مواقع اتخاذ القرار

ینایر ثارت التكهنات حول ما یمكن تحقیقه للمرأة بعـد ٢٥ًإنها القضیة الحاضرة دائما، وبعد ثورة 
أن زال النظام السابق الذى كان له بعض المحددات في اختیار من یقبعون على مختلف المراكـز 

.ة فى مختلف نواحى الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والتعلیمیة وغیرها القیادی

التغطیة الصحفیة لقضیة تولي المرأة لمواقع اتخاذ القرار

:ترشح المرأة لمنصب رئیس الجمهوریة 
على صفحات الصحف دارت معارك بین مؤیدي ومعارضي ترشـح المـرأة ألعلـى منـصب بمـصر 

. ًنادا إلى تعلیالت دینیة واجتماعیة وسیاسیة مختلفةوهو منصب رئیس الجمهوریة است
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اهتمــت جریــدة الجمهوریــة بهــذه القــضیة بــشكل كبیــر ، فتناولــت ترشــح الــسیدة بثینــة كامــل - 
ة عـــن الحیـــاة الـــسیاسیة ة أنـــه دلیـــل علـــى صـــعوبة إقـــصاء المـــرألرئاســـة الجمهوریـــة معتبـــر

ینایر كما فى عمود ٢٥فى ثورة ونتیجة طبیعیة للدور الكبیر الذى لعبته المرأة المصریة 
، كمــــا كتبــــت هــــدى مــــراد عــــن أهــــم مالمــــح البرنــــامج ٦/٤/٢٠١١سوســــن زكــــى بتــــاریخ 

.١٢/٤/٢٠١١االنتخابى لها فى 
ُاهتمت جریدة الجمهوریة برأى المستشارة تهانى الجبالى حـول الموضـوع حیـث نـشر رأیهـا - 

.١٣/٤/٢٠١١واآلخر في عدد ٩/٣/٢٠١١مرتین األولى فى عدد 
نــشرت الجمهوریــة تحقیقـــین حــول الموضــوع لقیـــاس رأى الــشارع المــصري، األول بعنـــوان- 

كـان ١٤/٤/٢٠١١فـى عـدد "رئـیس الجمهوریـة امـرأة –تداعب المـصریات .. أحالم "
المعارضـــون مـــن الرجـــال الـــذین أرجعـــوا رأیهـــم إلـــى طبیعـــة المـــرأة العاطفیـــة ، بینمـــا أیـــدت 

درة المـرأة علـى إدارة الـشئون المالیـة وانخفـاض نـسب النساء تـولى المـرأة لهـذه المنـصب لقـ
فعلـى ١٨/٤/٢٠١١ُأمـا التحقیـق اآلخـر الـذي نـشر فـي عـدد . الفساد بینهن عن الرجـال 

–نتخـابى والمهـم البرنـامج اإل.. ًرئیس الجمهوریة غیر متاح حالیا" الرغم من عنوانـه 
ن فتاة واحدة هى التـى تحفظـت نجد أ"والنساء یتحفظن .. ًالرجال یؤیدون المرأة رئیسا 

بینما بقیة السیدات الالتى تم أخذ آرائهن ضمن التحقیق كن متحمسات لتـولى المـرأة لهـذا 
.المنصب 

اعتمدت األهرام فى تغطیتها لهذا الموضـوع علـى رأى الخبـراء حـول إمكانیـة ترشـح المـرأة - 
حـوار الـذى نـشرته لمنصب رئاسة الجمهوریة وما هى الشروط المطلوبة، وذلك كمـا فـى ال

شـــریف الـــسید البـــسیونى أســـتاذ القـــانون حـــول اإلتاحـــة القانونیـــة .مـــع د٢٦/٣/٢٠١١فـــى 
والتـى كـان ١/٧/٢٠١١آیـة مـاهر أسـتاذة المـوارد البـشریة فـى عـدد .والدستوریة، وحوار د

.رأیها أنه توجد شروط یجب توافرها فى المرشح للرئاسة بغض النظر عن النوع 
ب والتــى ر خبــر حــول الــسیدة أنــس الوجــود علیــوة عــضوة اتحــاد الكتــااهتمــت األهــرام بنــش- 

.١٤/٣/٢٠١١نتخابات الرئاسة وذلك فى عدد أعلنت نیتها فى الترشح إل
اتخـــذت الوفـــد منحـــى آخـــر فـــى التعامـــل مـــع القـــضیة حیـــث اعتمـــدت علـــى رأى مـــشاهیر - 

ـــ ذان المجتمـــع حـــول الموضـــوع مثـــل الالعـــب محمـــد أبـــو تریكـــة والـــشیخ محمـــد حـــسان الل
ًعارضا ترشیح المرأة لرئاسة الجمهوریة األول لكونه مخالفا لطبیعة الثقافـة المـصریة التـى 

ٕه الشخـصى وانمـا ال تقبل أن تحكمه امرأة أما الثـانى فأكـد أن معارضـته ال تـستند إلـى رأیـ
، أمــا المؤیــدون فكانــت المستــشارة تهــانى الجبــالى التــى أكــدت ان منــصب إلــى أراء الفقهــاء

جمهوریــة وظیفــة ولیــست خالفــة أو إمامــة وبالتــالى ال یوجــد مــا یمنــع تــولى المــرأة رئاســة ال
.لهذا المنصب 
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علــى مــدار خمــسة أعمــدة خــالل شــهر یونیــو بجریــدة المــصرى الیــوم وتحــت عنــوانین همــا- 
،  رد " لـن یفلـح قـوم ولـوا أمـرهم امـرأة " و " ًمرحبا بالمرأة الحائض رئیـسة جمهوریـة "
محمد مختار المهـدى الـذى اعتـرض علـى .حد شیوخ السلفیة وهو دخالد منتصر على أ.د

ًتـولى امــرأة حـائض لرئاســة الجمهوریـة منتقــدا هـذه النظــرة الدونیـة للمــرأة متـسائال عــن دور  ً
، ثم رد علـى مـن هـاجموه الدر ومارجریت تاتشر فى التاریخنساء مثل حتشبسوت وشجرة

لن " یخیة التى قیل فیها الحدیث النبوى فى تعلیقاتهم من خالل نقاشه حول الظروف التار
.مستعینا برأى اإلمام الغزالى " یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

راء تنـاول آ٤/٦/٢٠١١ًفى مجلة حواء أعدت سمر عید تحقیقا حول الموضوع فى عـدد - 
إضافة إلى المختصین من المجتمع المدنى وأساتذة االجتماع حیث عبر يالشارع المصر

عوبة تــولى المــرأة للرئاســة بــسبب المنــاخ االجتمــاعى إضــافة إلــى طبیعــة الــشارع عــن صــ
المـــرأة البیولوجیـــة بینمـــا عبـــر المختـــصون عـــن عـــدم وجـــود أى مـــانع قـــانونى أو دســـتورى 

.ًلترشیح المرأة للرئاسة بالرغم من اعترافهم بأن المناخ غیر مؤهل تماما 

:حكمت أبو زید 
٢٠١١یولیو ٣٠حكمت أبو زید والتى رحلت یوم السبت .یة داهتمام بالغ بتأبین أول وزیرة مصر

إضافة إلى مقالتین بقلمى طاهر البهـى ٦/٨/٢٠١١ً، وخاصة بمجلة حواء التى نشرت خبرا یوم 
.وتهانى الصوابى 

:مجالس وزاریة وحركة محافظین 
تطلعن خــالل الفتــرة الماضــیة تــشكلت عــدة وزارات وصــدرت حركتــي محــافظین ممــا جعــل النــساء یــ

، إال أن الـــوزارات المتتالیـــة التـــى تـــم تـــشكیلها ینـــایر٢٥سیاســـیة أكبـــر بعـــد ثـــورة ًإلـــى لعـــب أدوارا
وحركتي المحافظین كانت خطـوة للـوراء فـى مـسیرة المـرأة بالحیـاة الـسیاسیة فاقتـصرت علـى تعیـین 

ي تمــر بهــا لــة الحرجــة التــأن طبیعــة المرحافظــة، بحجــة وزیــرة واحــدة ولــم یــتم تعیــین أى امــرأة كمح
ـــبالد هـــ ـــوا ىال ـــدون أن یحمل الـــسبب وراء اســـتبعاد الـــسیدات مـــن هـــذا المنـــصب حیـــث أنهـــم ال یری
ً، وبإدعــاء الفــراغ األمنــي الــذي تــشهده الــبالد حالیــا، أكثــر مــن طــاقتهم فــي الوقــت الحــاليالــسیدات

الـصحفقـد قامـتو، "ى الـشارع ومتابعـة مـشاكل الجمـاهیروالذي ال یجعلها قادرة على النزول إلـ
:كالتاليهذا الموضوع بتغطیة 

قامـــت المـــصرى الیـــوم بنـــشر مجموعـــة مـــن األخبـــار والتقـــاریر لمتابعـــة هـــذه القـــضیة ففـــى - 
ًنـــشرت المـــصرى الیـــوم تقریـــرا حـــول اســـتنكار تحـــالف المنظمـــات النـــسائیة ٢١/٧/٢٠١١

ر أشـهر مـع اسـتمرار تجاهـل النـساء كمـا تـضمن الخبـ٦لتغییر الوزارة مرتین فى أقل مـن 
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ـــسیدات  ـــة المحلیـــة حـــول دراســـته لملفـــات ال تـــصریح للمستـــشار محمـــد عطیـــة وزیـــر التنمی
ًالعامالت فى اإلدارة المحلیة بهـدف اختیـار الكفـاءات مـنهن تمهیـدا لتعییـنهن فـى منـصب 

هــل تتــولى " تحــت عنــوان ٢٦/٧/٢٠١١كمــا أشــارت الجمهوریــة فــى عــددها .المحــافظ 
مـــصادر مطلعـــة تتوقـــع إمكانیـــة تـــولى منـــصب إلـــى أن " المـــرأة المنـــصب ألول مـــرة ؟ 

.المحافظ سیدة من العامالت البارزات باإلدارة المحلیة 
ـــوم عـــدد -  ـــر آخـــر بالمـــصري الی ـــشار محمـــد ٣١/٧/٢٠١١إال أنـــه فـــى تقری كـــشف المست

عطیة عن استبعاد المرأة مـن الترشـیحات بـسبب الفـراغ األمنـى الـذى تـشهده الـبالد والـذى 
النــزول إلــى الــشارع ومتابعــة مــشاكل الجمــاهیر فــى الوقــت الحــالى ال یجعلهــا قــادرة علــى 

.على األقل
ًالمـرأة فــى حركـة المحـافظین ســببا فـى موجــة انتقـادات حیــث وكـان هـذا العــذر لعـدم وجــود- 

عـــن صـــفحة التواصـــل االحتمـــاعى تـــویتر ٧/٨/٢٠١١نـــشرت المـــصرى الیـــوم فـــى عـــدد 
ال ینطبق على النساء لخلـو الحركـة مـن یبدو أن مبدأ المواطنة" للدكتور محمد البرادعى 

" .تعیین سیدة واحدة محافظة أو قبطى واحد 
انتقـدت حـسن شـاه حركـة المحـافظین ورأت ١٠/٨/٢٠١١فـى عـدد باألخبـار وفى مقالهـا - 

الــسبب فــي عــدم اختیــار المــرأة فــي هــذه الحركــة هــو أن تــصریح وزیــر التنمیــة المحلیــة أن 
ن یكـــــون أن المــــرأة المـــــصریة تخــــشي أ، ونـــــبقـــــبح مــــن ذأهـــــو عــــذر اإلشــــفاق علیهــــا

قـصاؤها عـن الحكـم إثـم.. ارة بعـدد مناسـب مـن الـوزیراتاستبعادها عن المشاركة في الـوز
یضا في أو.. ومن قبل عدم تواجدها في اللجنة التي عدلت بعض مواد الدستور.. المحلي

دورهــا فــي الحیــاة لغــاء كوتــة المــرأة فــي قــانون االنتخابــات هــو اتجــاه لتحجــیمإالمــسارعة ب
طلت برؤوسها مثل الخفافیش التي ترید أالعامة تحت تأثیر بعض التیارات الظالمیة التي 

.ن تعود بالمرأة بل بالوطن إلي زمن التخلف والجاهلیةأ
كمــا أشــاد ١٤/٨/٢٠١١وأثنــى علــى مقالهــا صــالح منتــصر فــى عمــوده باألخبــار عــدد - 

ات المــستهجنة التــى هاجمــت البرادعــى بعــد أن محمــد البرادعــى ، وانتقــد التعلیقــ.بموقــف د
ًعبر عن رأیه هذا ، ناشرا إلحدى التعلیقات المؤیدة له التـى طلبـت منـه أال یقـف مكتـوف 
األیـــدى إزاء محـــاوالت التیــــارات اإلســـالمیة اســــتغالل حالـــة اللخبطــــة الـــسیاسیة الموجــــودة 

.بالبالد 
ففــــى " الــــسكرتیر العــــام "قــــضیة أخــــرى وحالــــة مــــن الجــــدل حــــول تعیــــین المــــرأة منــــصب - 

عرضـــت الجریـــدة حالـــة االنقـــسام بـــین المحـــافظین ٢١/٦/٢٠١١المـــصرى الیـــوم بتـــاریخ 
وقیادات المحافظات حول تولى المرأة لولى النساء هذا المنصب فقد رحب البعض وأكدوا 
علــــى قــــدرة النــــساء علــــى إدارة األمــــور داخــــل المحافظــــات بینمــــا عــــارض أخــــرون بــــسبب 
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وتعجبــت وفــاء الغزالــى فــى . لهــذا المنــصب واســتبعدوا تــولى المــرأة لــه الطبیعــة الخاصــة 
مــن هــذا الخبــر مــشیرة إلــى أن المــشكلة ٢٥/٦/٢٠١١عمودهــا بجریــدة أخبــار الیــوم یــوم 

.تكمن فى ثقافة المجتمع التى تتحفظ وترفض تولى المرأة لبعض المناصب
:كوتة المرأة 

س الــشعب بــین مؤیــد إللغــاء كوتــة المــرأة بمجلــفكــان مــاثــار جــدل شــدید حــول قــضیة كوتــة المــرأة 
.قتصاص من المكتسبات التى حصلت علیها المرأة فى الفترة السابقة وبین مستنكر لمحاوالت اإل

شـباب "تبنت جریدتى األهرام والجمهوریـة وخاصـة مـع إصـدار األهـرام لملحـق یـومى تحـت عنـوان 
ا الــسیاسیة ومـشاركة مختلـف الفئـات فــى یعكـس آراء مختلـف االتجاهــات فـى شـتى القـضای" الثـورة 
.ینایر ٢٥ثورة 
: رؤیــة حــول تعــدیل الدســتور " ًأعــد عبــد الجــواد علــي تقریــرا بعنــوان ١٣/٣/٢٠١١فــى - 

حیـث تنـاول آراء الباحـث رمـزي "إلغاء كوتة المرأة وعدم ترشیح الوزراء فى االنتخابات 
بالدستور والخاصـة ٦٢ء المادة عبد اللطیف باألمانة العامة لمجلس الشعب ، ومنها إلغا

بكوتــة المــرأة ألنهــا تخــل بمبــدأ المــساواة بــین المــواطنین إضــافة إلــى بعــض اآلراء األخــرى 
مثــل األخــذ بنظــام القائمــة النــسبیة ومنــع الــوزراء مــن خــوض انتخابــات المجــالس النیابیــة 

احـدة ویعیـب التقریـر كونـه أخـذ وجهـة نظـر و. وتحدید حد أقـصى لـسن رئـیس الجمهوریـة 
.دون رؤیة مغایرة ألحد خبراء القانون الدستورى 

ــــى حــــوار تنــــاول رؤیتهــــا لفتــــرة مــــا بعــــد الثــــورة بملحــــق شــــباب التحریــــر بــــاألهرام عــــدد -  ف
حكمت أبو زید أول وزیرة فى تاریخ مصر على كوتة المرأة ، .اعترضت د١٧/٣/٢٠١١

مجـرد كـالم فـارغ كوتة المرأة كانت" ویتضح ذلك من المانشیت الضخم أعلى الموضوع 
ن مــن یقــرأ الموضــوع یجــد أنهــا جملــة عــابرة فــى نهایــة ســؤال عــن رأیهــا فــى النــشاط إال أ"

مــن قبــل المحــاورة ســامیة أبــو النـــصر، ًالنــسائى حالیــا ولــم یــتم التعقیــب علــي هـــذا الــرأى 
٣٠/٣/٢٠١١ونـــشعر أن هـــذه الـــصحفیة تختـــار مـــن یعـــارض الكوتـــة ففـــى عـــدد األهـــرام 

د كبیش عمید كلیة الحقوق جامعة القاهرة حول الموضوع والذى نقض محمو.تكتب رأى د
مبدأ الكوتة من أساسه حیث یرى أن تحدید نسبة معینة ألي فئة من الفئات یتعارض مع 

دولـــة ١٠٧، وهـــو مــا یعنـــى وجــود اطنــة ومـــع فكــرة الدیمقراطیـــة ذاتهــامبــدأ المـــساواة والمو
ومنهــا دول مثــل ة حیــث تطبــق كوتــة المــرأة تعــارض مبــدأ المــساواة والمواطنــة والدیمقراطیــ

، هـذا غیـر األنـواع األخـرى والهنـد والمغـرب والمكـسیك والـصینرجنتـینفرنسا وبلجیكا واأل
.من الكوتة 

ائــتالف شــباب " بعنــوان٢٤/٣/٢٠١١معارضــة أخــرى للكوتــة فــى خبــر بــاألهرام بتــاریخ - 
وانتخابـات % ٥٠نـسبة الــ إلغـاء الـشورى وكوتـة المـرأة و: الثورة یقدم مطالبه للجیش 
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ً، وربما نجد ذلك واقعیا مـن ائـتالف ال یـضم فتـاة واحـدة بـالرغم مـن "الشعب قبل الرئاسة 
.ینایر ٢٥المشاركة الواسعة للمرأة فى ثورة 

وســهام ناقــدة وجهتهــا رانیــا حفنــى فــى تحقیــق أعدتــه بملحــق شــباب التحریــر هجــوم شــدید - 
حیـث فنـدت آراء أسـاتذة "أكذوبة كوتة المرأة "تحت عنوان ٢٦/٣/٢٠١١باألهرام عدد 

القانون الدستورى وخبیرات متخصصات فى القـانون واإلعـالم والحـراك الـسیاسى والـشئون 
الدستوریة والتشریعیة على حد تعبیرها ، ولكن المثیر أنها لم تذكر من هم هؤالء األساتذة 

مخالفـة للدسـتور هـذه الكوتـةأنائهم كلها ضد كوتة المرأة حیـث والخبیرات والتي كانت آر
ٕوأنهـــا لـــم تنبـــع مـــن رغبـــة داخلیـــة لتمكـــین المـــرأة سیاســـیا وانمـــا اســـتجابة لـــضغوط خارجیـــة  ً

ورغبـة مـن الحـزب " تمارسها لجنة المرأة باألمم المتحدة والعجیب أن الجملة الالحقة لهـا 
ممـا " الحاكم فى إضافة المقاعـد لحـصته فـى المجلـس بهـدف تنفیـذ سـیناریو التوریـث 

یجعلنــا نتـــساءل هـــل هــى ضـــغوط خارجیـــة أم ســیناریو توریـــث ؟ ثـــم تعــدد الكاتبـــة عیـــوب 
الكوتة حیث ستعمل على تفتیت المجتمع وأنها ضارة للمرأة والبرلمـان حیـث سـتفتح البـاب 

.للدفع بعناصر غیر مطلوبة تفتقر للكفاءة والقدرة على األداء النیابى 
قامـت سـامیة عبـد الـسالم ١/٤/٢٠١١ة األهرام عـدد فى تقریر لسامیة عبد السالم بجرید- 

أمـــانى الطویـــل رئیـــسة وحـــدة المـــرأة بمركـــز الدراســـات .بـــشرح مـــا هـــى الكوتـــة مـــن خـــالل د
الـــسیاسیة واالســـتراتیجیة بـــاألهرام والتـــى فندتـــه فـــى ثالثـــة أنمـــاط وهـــم الكوتـــة الدســـتوریة ، 

محمـــد عبـــد .بـــر المستـــشار دوالقانونیـــة ، والحزبیـــة وفـــضلت الكوتـــة الدســـتوریة، بینمـــا اعت
.ًالبدیع نائب رئیس مجلس الدولة نظام الكوتة نوعا من التمییز 

حیـث وكان هناك اهتمام بالنشر عن أنشطة المجتمع المدني التي ارتبطت بهذه القضیة؛- 
ًخبــرا حــول مــؤتمر المركــز المــصري لحقــوق المــرأة ١٤/٤/٢٠١١نــشر األهــرام فــى عــدد 

ــة للنــساء، ونــتج عــن والــذي تنــاول أفــضل األنظمــة االنتخابیــة التــي تــضمن مــشاركة فعال
حیث یـضمن مـشاركة تـصل مـا بـین " ٤-٣-٣" المناقشات اختیار نظام القائمة النسبیة 

ــــى المجــــالس المنتخبــــة ، كمــــا تنــــاول تقریــــر لجریــــدة الجمهوریــــة عــــدد % ١٥و % ١٠ ف
.ًهذا المؤتمر متناوال أراء الحاضرین ١٤/٤/٢٠١١

بعنـــوان٣/٣/٢٠١١مهوریـــة للقـــضیة أكثـــر اعتـــداال ففـــى تحقیـــق بعـــدد كانـــت تغطیـــة الج- 
بعیدة عن الشفافیة واالنتخاب بالقائمـة .. كوتة المرأة : مقیاس نجاح الثورة .. المرأة "

تناولت فیه حنان حسن آراء ناشطات نسائیات وأساتذة قانون حول قضیة الكوتة " أفضل 
ًلكوتة لكونه عبئا على المرأة بطریقة تطبیقه فى الالتي فضلن نظام القائمة النسبیة على ا

مصر فعلى المرأة تغطیة محافظة بأكملها ، إال أن التحقیق خرج من موضوع الكوتة إلى 
. ینـایر ٢٥أمل الناشطات فى أجواء دیمقراطیة تسمح للمرأة بتحقیق طموحاتها بعد ثـورة 
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بتوفیر الدیمقراطیة سواء وعلى خالف العنوان فقد عبرت معظم الناشطات عن اهتمامهن
.تم تطبیق نظام الكوتة أو القائمة النسبیة 

ًوفـى تحقیقــین آخــرین بالجمهوریــة حمــال منظــورا مـشابها فــى تفــضیل القائمــة النــسبیة علــى -  ً
والمـرأة اختلفـت حـول " نظام الكوتـة ، ولكـن أعـدت هـذین التحقیقـین ریهـام هاشـم بعنـوان 

.. كوتـة المـرأة " ء قیادات نسائیة والتحقیق اآلخـر تناول آرا٢٤/٣/٢٠١١عدد "الكوتة 
تنـــاول آراء ناشـــطات نـــسائیات ٥/٥/٢٠١١عـــدد "هـــل نریـــدها فـــى المجلـــس القـــادم ؟ 

.وقیادات حزبیة من الرجال 
أعدتــه "مــاذا عــن االنتخابــات والدســتور والمــرأة ؟ : بعــد الثــورة " أظهــر تحقیــق بعنــوان - 

ًرأیا مشابها حول تفضیل القائمة النسبیة من ٩/٤/٢٠١١إیمان الدربى بمجلة حواء عدد  ً
.تور واالنتخابات الجدیدة فى مصرخالل تناولها آلراء سیدات نسائیة حول رؤیتهن للدس

فعلـــى صـــفحات جریـــدة المـــصري الیـــوم أعلـــن المجلـــس ١٩/٥/٢٠١١انتهـــى الجـــدل فـــي - 
ة المرأة واإلبقـاء علـى العسكرى تعدیالت قانون الحقوق السیاسیة والتي قام فیه بإلغاء كوت

.كوتة العمال والفالحین 
إذا كانت كوتة المرأة تمییزا فالتمییز بین غیر المتساویین : حسام عیسي" تحت عنوان - 

یـــــدة الدســـــتور عـــــدد تنـــــاول محمـــــد طـــــارق بجر"فـــــي الحقـــــوق هـــــو المـــــساواة بعینهـــــا
ا إیجابیا،ة تمییزاعتبرت الكوتيراء الحقوقیین حول إلغاء كوتة المرأة والتآ١٢/٥/٢٠١١

أدنـي للتمثیـل ًا حـدحیث تضمن الدولة لبعض الفئات المهمشة واألقل قدرة على المشاركة 
.داخل البرلمان

:لقضیة تولي المرأة لمواقع اتخاذ القرارالتغطیة الصحفیة تحلیل 
قــضیة بعض الــصحف والمجــالت المــصریة التــي تناولــت لــتحلیــل التغطیــة الــصحفیةكـشفت نتــائج 

:المرأة لمواقع اتخاذ القرار ما یليتولي
:منصب رئاسة الجمهوریةلمدى أحقیة المرأة في تولي ةالصحفیالتغطیة تحلیل 

حلیـــل مـــضمون الـــصحف والمجـــالت بخـــصوص كیفیـــة تناولهـــا تـــولي المـــرأة لمنـــصب مـــن خـــالل ت
:رئاسة الجمهوریة

ــ ة حیــث خصــصت وجــدنا جریــدة الجمهوریــة مؤیــدة لتــولي المــرأة منــصب رئاســة الجمهوری
مــساحات كبیــرة تناولــت فیهــا حــق المــرأة فــي تــولي هــذا المنــصب وربطتــه بــدور المــرأة فــي 

ینایر وماذا قدمت من تضحیات، كمـا عرضـت للبرنـامج اإلنتخـابي لبثینـة كامـل ٢٥ثورة 
وأجرت حوار مع القاضیة تهاني الجبالي حول رأیها في تولي المـرأة لهـذا المنـصب والتـي 
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ا عرضـت لـآلراء بشدة ودعمت قولها بأنه لیس ضد الدین وال القانون، كمـكانت مؤیدة له 
.المؤیدة والمعارضة

 بینمــا نجــد جریــدة الوفــد قامــت بعمــل تحقیــق صــحفي عــن رأى المــشاهیر فــي تــولي المــرأة
لمنـــصب رئاســــة الجمهوریــــة، وبــــالرغم مــــن أن ذلــــك التحقیــــق قــــد یظهــــر حیــــادي إال أنهــــا 

الــشیخ حــسان ًثــر الشخــصیات تــأثیرا فــي الــشباب همــا شخــصیتین مــن أكاســتعانت بــآراء 
والالعب المحبوب محمد أبو تریكة حیث كانا ضد تولي المرأة لرئاسة الجمهوریـة بالـشیخ 

رجعهـا لثقافـة المجتمـع وعـدم تقبلـه لتـولي حسان أرجعها لسبب دینى والالعـب أبـو تریكـة أ
لقاضــیة تهــاني الجبــالي المــرأة فــي منــصب رئــیس الجمهوریــة، وفــي المقابــل أخــذت رأى ا

یها أنه لـیس ضـد المؤید بشدة لتولي المرأة منصب رئاسة الجمهوریة والتي وضحت في رأ
.الدین أو القانون

خالــــد منتــــصر بإســــتخدام عنــــاوین صــــادمة .قامــــت جریــــدة المــــصري الیــــوم فــــي مقــــاالت د
وم ولـوا لـن یفلـح قـ" و" ًمرحبا بـالمرأة الحـائض رئیـسة جمهوریـة "ومرتبطة بالمرأة مثل 

، وبــالرغم أن مقاالتــه كانــت تــرد علــى أحــد الــشیوخ الــسلفیة إال أن العنــوان "أمــرهم امــرأة 
وریــة، وذلــك أحــد وســائل جــذب یــوحي للقــارئ بعــدم أحقیــة المــرأة فــي أن تكــون رئیــسة جمه

القـــراء، إضـــافة إلـــى أن ذلـــك یعنـــى أن القـــائم علـــى الـــسیاسة التحریریـــة وعملیـــة مراجعـــة 
.ة وهو مدیر التحریر لدیه اتجاه معارض ضد قضایا المرأةالموضوعات الصحفی

 ـــى ـــة حـــواء بعمـــل تحقیـــق صـــحفي فـــي الـــشارع للتعـــرف عل ومـــن جانـــب أخـــر قامـــت مجل
اتجاهـــات وآراء النـــاس حـــول مـــدى تقـــبلهم لتـــولي المـــرأة لمنـــصب رئاســـة الجمهوریـــة، وقـــد 

نهـــا التزمـــت كـــشف التحقیـــق أن أغلـــب اآلراء لیـــست مـــع تـــولي المـــرأة لهـــذا المنـــصب، ولك
الحیادیـــة واعتمـــدت علـــى آراء خبـــراء قـــانونیین ودســـتوریین والـــذین أوضـــحوا أنـــه ال مـــانع 

.لتولي المرأة هذا المنصب من الناحیة القانونیة والدستوریة
 اتسمت جریدة األهرام بالحیادیة في تناولها لمدى أحقیة تولي المرأة لهذا المنـصب فكانـت

بــار التــي تتعلــق بــإعالن بعــض المرشــحات التقــدم لهــذا متوازنــة إلــى حــد مــا، فنــشرت األخ
صب وبــین تحقیــق صــحفي اعتمــد علــى خبــراء قــاموا بوضــع شــروط للترشــح للرئاســة المنــ

.بصرف النظر عن كونه أنثى أم ذكر

:تحلیل التغطیة الصحفیة لمدى أحقیة المرأة في تولي منصب وزیرة ومحافظة
في تناولها لمـدى أحقیـة المـرأة فـي تـولي جاءت جریدة المصري الیوم على رأس الصحف

ًمنــصب وزیــرة ومحافظــة خــصوصا بعــد التــشكیالت الوزاریــة التــي حــدثت بعــد انــدالع ثــورة 
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ینایر، وتشكیل المحافظین، حیث لم نرى المرأة سوى فـي منـصب وزیـرة لـوزارة واحـدة ٢٥
عـــدم فقـــط، وهـــو مـــا انتقدتـــه جریـــدة المـــصري الیـــوم بـــشدة، حیـــث وجهـــت لـــوم كبیـــر علـــى

ترشیح المرأة في منصب محـافظ خاصـة بعـد تـصریحات وزیـر التنمیـة المحلیـة التـي ذكـر 
.فیها أسباب استبعاد المرأة

 كما كتب كال من  الكاتبة حسن شاه والكاتب صالح منتـصر بجریـدة األخبـار یـستنكرون
بشدة تصریحات وزیر التنمیة المحلیة بخصوص استبعاد المرأة في منـصب محـافظ، كمـا 

.ستنكرت جریدة أخبار الیوم عدم تعیین المرأة سكرتیر عاما

:تحلیل التغطیة الصحفیة لقضیة كوتة المرأة
یة وضــــد مبــــادئ أنهــــا غیــــر دســــتورالكوتــــة الــــذین كــــان رأیهــــم ًوجــــدنا انحیــــازا لمعارضــــي

ة الهامـة ًالعجیـب أنـه قبـل سـنة تقریبـا كـان الجمیـع یـشید بهـذه الخطـوو، المساواة والمواطنـة
.طریق الدیمقراطیةعلى

 ًفمثال نجد جریدة األهرام اتخذت جانب المعارضین في كـل مـا قامـت بنـشره مـن تحقیقـات
أو مقــاالت أو تغطیــة صــحفیة وحتــى الحــوار الــذي أفــردت لــه مــساحة ال بــأس بهــا للــوزیرة 

كوتـة المـرأة مجـرد كـالم "تم استخدام عنـوان والتي تؤید فیه الكوتة السابقة حكمت أبو زید 
وهــو ال عالقــة لــه بمــضمون الحــوار، كمــا تــصدر خبــر فــي الــصفحات األولــى عــن " ارغفــ

ینایر بـأنهم یطـالبون بإلغـاء كوتـة المـرأة باعتبارهـا غیـر دسـتوریة، ٢٥ائتالف شباب ثورة 
ووجــدنا أن هــذا االئــتالف ال یــضم فــي أعــضائه األساســیین ســوى فتــاة واحــدة فقــط، كمــا 

حریــر مــساحة لتحقیــق تنــاول رأى قــانونیین وخبیــرات أفــردت الجریــدة فــي ملحــق شــباب الت
ســـیدات فـــي الكوتـــة والتـــى كانـــت كلهـــا معارضـــة دون أن تـــشیر الـــصحفیة ألســـماء هـــؤالء 
الخبراء، وكانت الصحفیة متناقضة في عرض األسباب فتارة تذكر أن سبب تطبیق كوتة 

ریـث وأن الحـزب المرأة هي السیاسة الخارجیة وتارة أخرى تذكر أن السبب هـو قـضیة التو
.الوطني كان یرید أكبر عدد من األصوات من الحزب الوطني داخل البرلمان

 بالنــسبة لجریــدة الجمهوریــة كانــت معتدلــة إلــى حــد مــا فــي التحقیقــات التــي تــم نــشرها حــول
كوتة المرأة حیث عرضت لآلراء المعارضة والمؤیدة، واتجهت أغلب اآلراء في التحقیقات 

ًالنسبیة بدال من الكوتة للمرأة، كما خصصت جریـدة الدسـتور مـساحة إلى تفضیل القائمة 
لتحقیق تنـاول فیـه آراء ناشـطات سیاسـیات حـول الكوتـة وهـو مـا طـالبوا بأهمیتـه وضـرورة 

.تفعیله بشكل حقیقي
 واتهامــه بعــدم الدســتوریة بینمــا یــتم اســتخدام لفــظ " كوتــة للمــرأة"إضــافة إلــى اســتخدام لفــظ

بالمجـالس النیابیـة % ٥٠ول كوتة العمال والفالحین التـي ال تقـل عـن في حالة تنا" نسبة"
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ًوال ینالها هذا االتهام بالرغم من أنها أیضا كوتة ویشوبها كثیر من اللغط خاصـة بالنـسبة 
.نتخابات األخیرة عامل أو الفالح وما شهدناه فى اإللمعاییر تعریف ال

 فى عناوین الموضوعات الصحفیة بالرغم لوحظ استخدام العبارات المعارضة لكوتة المرأة
مـــن أن تفاصـــیل الموضـــوع قـــد ال تأخـــذ نفـــس شـــدة العنـــوان أو ربمـــا تعبـــر عـــن اختیــــار 

ظام القائمة النسبیة على الكوتة، والسؤال الذي یطرح نفسه هنا األفضل كما فى تفضیل ن
لیات التــي هــو لمــاذا لــم یكــن هنــاك انتقــاد لنــسبة الفالحــین والعمــال بــالرغم مــن كــل اإلشــكا

تــدور حــول نــزول أفــراد كعمــال أو فالحــین وهــم علــى درجــة كبیــرة مــن العلــم والثقافــة، فمــا 
.الضرر في بقاء الكوتة مثل نسبة العمال والفالحین
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الفصل الخامس
أزواج فلسطینیینالمتزوجات منألبناء المصریات المصریة الجنسیة 

ًموضــوعا -الفلــسطینیینًوتحدیــدا–أجانــب المتزوجــات مــن لمــصریات كــان مــنح الجنــسیة ألبنــاء ا
البـت العدیـد مـن الجمعیـات قبل ثورة الخامس والعـشرین مـن ینـایر، وعلـي الـرغم مـن ذلـك طًشائكا

األهلیة منذ سنوات عدیدة بتحقیق المساواة ورفع الظلم بمنح المرأة المـصریة المتزوجـة مـن أجنبـي 
.احق إعطاء جنسیتها ألبنائه

كانت فى مقدمة هذه الجمعیات جمعیة نهوض وتنمیة المرأة التي طالبت لیس بتحقیق المـساواة و
ٕبین المرأة والرجل المصري المتزوجان من أجانب في منح جنـسیتهم ألبنـائهم بـشكل مطلـق، وانمـا 

أم ًاة والظلــم عــن فئــة كبیــرة تعــیش بمــصر وال تعــرف أرضــا غیرهــا ولــدیها أم مــن أب والمعانــلرفــع
.مصریین ومع ذلك كان یتم التعامل معها على أنها لیست مصریة

استمرت لمدة عشر سنوات في إصدار قانون الجنـسیة وبالفعل نجحت الجمعیة بعد حملة ضخمة 
حـــق إعطـــاء المـــصریة المتزوجـــة مـــن أجنبـــى والـــذي نـــص علـــى إمكانیـــة مـــنح المـــرأة ٢٠٠٤عـــام 

بحجة أبناء األم المصریة المتزوجة من فلسطینى وقتها، واستثنى من ذلك القرارجنسیتها ألبنائها
بعـدم مـنح الفلـسطیني أي ٩/٣/١٩٥٩الـصادر بتـاریخ ١٥٤٧االلتزام بقرار الجامعة العربیـة رقـم 

.ًجنسیة للمحافظة على هویته ومنعا لتوطینه في الدول العربیة

٣٠/٥/٢٠٠٦بتــاریخ ةامــمانــة العریة الــرأي القــانوني الــصادر عــن األوتجاهلــت الحكومــة المــص
.عضاء جنسیتها للفلسطینیینعلى عدم منح الدول األالذي یوضح بأن القرار السابق لم ینص

وبالرغم من مرور كل هـذه الـسنوات علـى توصـیة الجامعـة العربیـة والتأكـد مـن عـدم تعـارض مـنح 
بــة المندوبیــة مــع حقــه بــالعودة وتــشبثه بأرضــه، وبــالرغم مــن مخاطالمــصریةالفلــسطیني للجنــسیة

الدائمــة لدولــة فلــسطین لألمانــة العامــة للجامعــة العربیــة لتخاطــب الجهــات المختــصة فــي جمهوریــة 
مـــن فلـــسطیني وعـــدم ممانعـــة الـــسلطة ةم المـــصریة المتزوجـــلرفـــع المعانـــاة عـــن األالعربیـــة مـــصر 

٢٧/٣/٢٠١١دولــة فلــسطین فــي الوطنیــه الفلــسطینیة بــشكل واضــح بكتابهــا الــصادر عــن ســفارة
مــن وبــالرغم مــن صــدور قــرار نهــائي وغیــر قابــل للطعــن،بنــاء زوجهــا الفلــسطیني لجنــسیتهاأبمــنح 

دارى بمجلـــس الدولـــة بمـــنح أبنـــاء األم المـــصریة المتزوجـــة مـــن أب فلـــسطینى محكمـــة القـــضاء اإل
ًالجنــسیة المــصریة، واعتبــار عــدم مــنحهم الجنــسیة حفاظــا علــى الهویــة الفلــسطینیة ال یعتبــر قیــدا ً
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ًنص القانون وال یعتبر حجة لحرمانهم من الجنسیة واعتبـار قـرار الجامعـة العربیـة الغیـا فـي على 
.ضوء قانون الجنسیة الجدید

ّزالـت تـصر علـى منـع مـنح ن الحكومـة المـصریة ممثلـة بـوزیر داخلیتهـا الأبالرغم من كل ذلك إال 
ت مرتكبـة بـذلك مخالفـة دسـتوریة من فلسطیني وتضع القیـود والعقبـاةم المتزوجبناء األالجنسیة أل

غیر (من أجنبي ةبناء المصریة المتزوجة ألبعدم تطبیق نص القانون فیما تمنح الجنسیة المصری
.ةفي تمییز واضح وانتقائیة غیر مبرر) فلسطیني

مـن ومجلس الـوزراء وفـي میـدان التحریـر وشهدت الفترة األخیرة عدة مظاهرات أمام وزارة الداخلیة 
، بنــائهنألالجنــسیة المــصریة المتزوجــات مــن فلــسطینیین، للمطالبــة بمــنحمــصریاتعــشرات ال

رد الــوزارة هــو أن هنــاك توصــیة مــن جامعــة ، وكــانوالــذین رفــضت الــوزارة تطبیــق القــانون علــیهم
.الفلسطینیین في جمیع الدول العربیةالدول العربیة بمنع تجنیس

مـایو ٢وتـاریخ ١٢٣١بقـرار رقـم المـصریةالجنـسیةموافقت وزارة الخارجیة لـى مـنحهوفى النهایة 
.بسرعة تنفیذ القرارالداخلیة، وأوصت وزارة٢٠١١

ًبترحیب كبیر وخصوصا بعد هذا القرار مهات المصریات المتزوجات من فلسطینیین ألااستقبلتو
.إبالغهن بموافقة وزارة الداخلیة على تنفیذ القرار في أسرع وقت

اختلفــت الــصحف فــي تناولهــا لقــضیة حــق المــرأة المــصریة المتزوجــة مــن فلــسطیني فــي مــنح قــدو
اولتـه بعـض الـصحف فـي شــكل حیـث تنجنـسیتها ألبنائهـا إسـوة بالمتزوجـة مـن أى جنـسیة أخـرى، 

طـرح ، في حین أفردت صحف أخـرى مـساحة كبیـرة مـن صـفحاتها لتنـاول الموضـوع وخبر صغیر
.، وتناول أخرون الموضوع في شكل مقالةهاألراء المؤیدة والمعارضة ل

حــق المــرأة المــصریة المتزوجــة مــن فلــسطیني فــي مــنح جنــسیتها غطیــة الــصحفیة لقــضیة الت
:ألبنائها

:انقسم التناول الصحفي لهذا الموضوع إلي قسمین
ب فــــي الحــــصول علــــى الجنــــسیة خـــاص بالمطالبــــة بحــــق أبنــــاء المــــصریات مـــن أجانــــ:األول

العكــس المطالبــة بتقنــین مــنح الجنــسیة ألبنــاء المــصریات المتزوجــات مــن ، أو علــى المــصریة
.أجانب

http://www.egypalace.com/vb/showthread.php?t=52592
http://www.egypalace.com/vb/showthread.php?t=52592
http://www.egypalace.com/vb/showthread.php?t=52592
http://www.egypalace.com/vb/showthread.php?t=52592
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.خاص بنشر خبر قرار السماح بمنح الجنسیة وبدء تلقي طلبات المنح:والثاني
عــصام "بقلـم " حـق ربنـا"نـشرت مقالــة بعمـود ٢٠/٣/٢٠١١بتـاریخ " األخبـار"جریـدة -

، والتـي نـشر فیهـا قـصة "صرخة أم مـصریة لـوزیر الداخلیـة"تحت عنوان " حشیش
أم مــصریة تعـــاني مـــن عـــدم الـــسماح ألبنائهـــا بالحـــصول علـــى الجنـــسیة المـــصریة ، 
وتناشــــــد وزیــــــر الداخلیــــــة أن یمــــــنح الجنــــــسیة ألبنــــــاء المــــــصریات المتزوجــــــات مــــــن 
فلــسطینیین كمــا یــتم مــع المتزوجــات مــن مغربــي أو ســوري أو غیرهــا مــن الجنــسیات 

ــــــب الموضــــــوع ب.األخــــــرى ــــــابع الكات ــــــاریخ وت ــــــوان٢٧/٣/٢٠١١ت ــــــس عن تحــــــت نف
ًفیهـا المطالبـة بمـنح حـق الجنـسیة ، موضـحا أكـد) "٢(واألم المـصریة .. الداخلیة"

بعض الصعوبات التي یتعرض لها أبنـاء المـصریات مـن فلـسطینیین الـذین یعیـشون 
.بمصر

ــــدة - ــــاریخ " الوفــــد"جری ــــة بعمــــود ٢٢/٣/٢٠١١بت ــــي فــــین؟ "نــــشرت مقال ــــوان " عل بعن
تناول فیه محمد أمین قـضیة الجنـسیة مـن وجهـة . ! "بستة جنیهات فقط..المصري"

نظــر مختلفــة ، حیــث یطالــب بتقنــین مــنح الجنــسیة ؛ حیــث یــرى أن مــصر صــارت 
ــــة " ــــي مــــا ال نهای ــــدا مــــستباحة لتعــــدد الجنــــسیات إل ــــاریخ ، واســــتكمل هجومــــه " بل بت

النظـام ًمتحـدثا عـن تـساهل! ". توابع قضیة الجنـسیة" عنوان تحت ٢٦/٣/٢٠١١
؛ "صـرخة للعـودة لنقـاء الجنـسیة المـصریة"السابق في منح الجنـسیة وكـرر مـا أسـماه 

حیــــث طالــــب بــــضرورة التحقــــق مــــن أصــــل أبــــاء المتقــــدمین بطلبــــات مــــنح الجنــــسیة 
.المصریة

أحقیة األم المصریة مـنح "ًنشرت خبرا بعنوان ٣/٥/٢٠١١بتاریخ " األخبار"جریدة -
والــذي أشــار " عــصام حــشیش"كتــب فیــه "فلــسطینيجنــسیتها ألبنائهــا مــن الــزوج ال

لحــسم األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربیــة هــذه القــضیة عبــر التأكیــد علــى أنــه ال 
.یوجد ما یمنع منح الجنسیة المصریة ألبناء األم المصریة

والـذي " حـق ربنـا"نـشرت الجریـدة مقالـة بعمـود ٨/٥/٢٠١١بتـاریخ " األخبـار"جریدة -
المــــرأة "علــــى الحــــدیث عــــن الخبــــر تحــــت عنــــوان" م حــــشیشعــــصا"حــــرص كاتبــــه 

توجـــه فیـــه بالـــشكر لـــوزیر الداخلیـــة ووزیـــر ". المـــصریة انتـــصرت واســـتعادت حقهـــا
.الخارجیة وعدة شخصیات وهیئات أخرى على قرار منح الجنسیة

بنــشر تقریــر ١٧/٥/٢٠١١قامــت فــي عــددها الــصادر بتــاریخ " الیــوم الــسابع"جریــدة -
فلــــسطینیون یحتفلــــون بمــــنحهم "، تحــــت عنــــوان " زكریــــاهــــدى"عــــن الموضــــوع لـــــ
وفیه التقت مـع عـدد مـن الـذین تـم مـنحهم الجنـسیة المـصریة ،"الجنسیة المصریة
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خالل تعبیرهم عن فرحتهم بالقرار واحتفالهم أمام مكتب اسـتخراج الجنـسیة المـصریة 
.بمجمع التحریر

عبد الرحمن سعد ونیرمین أجري فیها كل من١٩/٥/٢٠١١بتاریخ " األهرام"جریدة -
! فلسطینیة-في بیوت مصریة.. أفراح الجنسیة"ًقطب تحقیقا عن الموضوع بعنوان 

.وفیه اهتمت الجریدة بنشر إیجابیات القرار واآلراء المؤیدة له فقط،"
اهتمت بنشر تحقیق لهبة عبد السالم عـن ٢٦/٥/٢٠١١بتاریخ " الجمهوریة"جریدة -

وفیـه ، "مـن حقـي آخـد الجنـسیة.. صري وأمـي المـصریةأنا م"الموضوع بعنوان 
.اهتمت الجریدة بنشر اآلراء المؤیدة والمعارضة للقرار

ًنــــشرت تحقیقــــا إلیمــــان الــــدربى تحــــت عنــــوان١٨/٦/٢٠١١بتــــاریخ " حــــواء"مجلــــة-
والذي رصدت فیه فرحـة ."نالجنسیة ألبناء المصریات المتزوجات من فلسطینیی"

ن القـــرار ، والتأكیـــد علـــى بعـــض اإلشـــكالیات لتجـــنس أبنـــاء األمهـــات المـــستفیدات مـــ
وقـد أوضـحت . األمهات المتزوجات من أجانب سواء عرب أو أفارقة أو فلـسطینیین

الـصحفیة أنهــا تــرى القــرار خطــوة لتمكــین المــرأة المــصریة مــن حقهــا المــساوي للرجــل 
.في مجال الجنسیة

مـنح المـصریة المتزوجـة فـي فلـسطیني فـي نتائج تحلیل التغطیة الـصحفیة لقـضیة حـق المـرأة
:جنسیتها ألبنائها

مــنح الجنــسیة المــصریة ألبنــاء "مــن خــالل رصــد كیفیــة تنــاول بعــض الــصحف والمجــالت لقــضیة 
:وجدنا اآلتي" من أزواج فلسطینیینالمتزوجات المصریات 
 ًكانـــت جریـــدة الوفـــد الـــصحیفة الوحیـــدة التـــي تبنـــت رأیـــا معارضـــا ، وأفـــردت مـــساحات ً

للحـــدیث عـــن القـــضیة والتعبیـــر عـــن وجهـــة النظـــر المعارضـــة لألمـــر، فتـــضمنت فـــي 
بعــض األعــداد سلــسلة مــن المقــاالت المتتالیــة ذات العنــاوین المتحیــزة ضــد القــضیة، 
ًالتــــي اســــتفاض حــــدیث الكاتــــب فیهــــا عــــن وجهــــة نظــــره فــــي أن مــــصر صــــارت بلــــدا

ابق تـــساهل فـــي مـــنح مـــستباحة لتعـــدد الجنـــسیات إلـــي مـــا ال نهایـــة، وأن النظـــام الـــس
ًالجنــــسیة مجاملــــة لحــــرم الــــرئیس الــــسابق، وتكــــرار مطالبتــــه بمــــا أســــماه العــــودة لنقــــاء 

حیــث طالــب بــضرورة التحقــق مــن أصــل أبــاء المتقــدمین بطلبــات الجنــسیة المــصریة
بعیـــد إلـــى مـــن مـــنح الجنـــسیة المـــصریة فـــي الوقـــت الـــذي لـــم یـــشر فیـــه مـــن قریـــب وال 

مـع أبنـاء األبــاء المـصریین المتـزوجین مـن أجنبیــات فعـل  ذلـك بــشكل عـام بالمطالبـة 
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ًأیضا، بما یعني وجود تحیز واضح للرجل فهل أبناء المـصریات مـن زوج أجنبـي هـم 
!من سیشوبون الجنسیة المصریة؟

 وبالمقارنــة بــین حجــم المــساحات التــي تــم تخصیــصها مــن قبــل جریــدة الوفــد للمقــاالت
جهـــة نظـــر المعارضـــة وبـــین المحایـــدة، وغیرهـــا مـــن األشـــكال الـــصحفیة التـــي تبنـــت و

سنجد بأنها اهتمـت بتخـصیص مـساحات كبیـرة لالتجـاه المعـارض، فـي حـین أنـه بعـد 
ًصدور القرار بمنح الجنسیة لم تخصص الجریدة سوى مساحات صغیرة جدا للحدیث 
عن القرار ألنه ال یمثل االتجاه الذي تتبناه، فجاء الموضوع فـي شـكل خبـر مقتـضب 

أیام عدیدة مـن صـدور القـرار، ثـم أتبعتـه بعـدها بأربعـة أشـهر بخبـر آخـر للغایة وبعد
.ًأقل مساحة من األول عن منح الجنسیة لعدد من أبناء المصریات من أجانب

واألهـرام ومجلـة حـواء في حین تبنـت صـحف أخـرى مثـل جریـدة األخبـار والجمهوریـة
ًرأیـــا مؤیـــدا للقـــرار دیـــة فـــي نـــشرها للخبـــر دون ، بینمـــا التزمـــت أغلـــب الـــصحف بالحیاً

.عرض أیة أراء علي اإلطالق
مـن الرجـالجدیر بالـذكر أن فـي هـذه القـضیة كـان كثیـر مـن المؤیـدین لهـا صـحفیین

األخبـار كـان مـن المطـالبین أحـد الـصحفیین بجریـدةإلى جانب الصحفیات، فنجد أن 
لتـي تتنـاول بمنح الجنسیة في مقاالته وكان یـصیغ عناوینهـا وحتـى عنـاوین األخبـار ا

.القضیة بشكل إیجابي ومؤید للقضیة، وذلك قبل وبعد صدور قرار منح الجنسیة

كمــا . لــم تحــظ قــضیة الجنــسیة باالهتمــام الكــافي مــن قبــل الجرائــد والمجــالت المختلفــة
قلیلـــة بالمقارنـــة بغیرهـــا مـــن صـــحفي نـــسبة تنـــاول القـــضیة فـــي شـــكل تحقیـــق نجـــد أن 

موضـــوع، وهـــو األمـــر الـــذي أثـــر بـــدوره فـــي عمـــق األشـــكال الـــصحفیة التـــي تناولـــت ال
ـــاول القـــضیة وجوانبهـــا ـــسائیة تجاهلـــت هـــي . تن والغریـــب فـــي األمـــر أن المجـــالت الن

القضیة بالنشر هذا العام سوى " حواء"األخرى الحدیث عن القضیة، فلم تتناول مجلة 
.مرة واحدة، وبعد صدور قرار منح الجنسیة

 ًاتجاهـا مؤیـدا للقـضیة تـم تجاهـل إبـراز دور لوحظ أنـه حتـى فـي الـصحف التـي تبنـت ً
.الجمعیات األهلیة في قضیة الجنسیة

إلـى أن التعـدیالت التـي تمـت حتـى اآلن ال -باسـتثناء مجلـة حـواء-لم تشر الصحف
تحقق تمكین المرأة المصریة من حقها المـساوي للرجـل فـي مجـال الجنـسیة، حیـث لـم 

یة أن هنــــاك مــــصریات لــــن یــــستطعن نجــــد علــــى ســــبیل المثــــال جریــــدة تتنــــاول إشــــكال
الحصول على الجنسیة المصریة ألبنائهن من أجانب بسبب عقبة أن بعض القـوانین 
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ـــسیدات المـــصریات مـــن النقـــل  المـــصریة ال تطبـــق بـــأثر رجعـــي، ممـــا یعیـــق آالف ال
التلقائي لجنسیتهن ألبنائهن الذین ولـدوا قبـل صـدور القـرار، باإلضـافة إلـى إشـكالیات 

اســتمرار وجــود تعقیــدات فــي إجــراءات الحــصول علــى الجنــسیة منهــاوعقبــات أخــرى 
بسبب التكالیف الباهظة لإلجـراءات وعـدم الـسماح بتقـدیم الطلبـات سـوى لمكـان واحـد 

. فقط هو اإلدارة العامة للجوازات والهجرة باإلضافة إلى طول مدة اإلجراءات

 ًالجنــسیة منقــسما إلــى فكــان التنــاول الــصحفي بعــد صــدور قــرار وزیــر الداخلیــة بمــنح
اتجـــاه محایـــد یعـــرض فقـــط الخبـــر، واتجـــاه مؤیـــد اكتفـــي بالتهلیـــل لـــصدور القـــرار دون 
ًاالهتمــام بمتابعــة تبعــات القــضیة واإلشــكالیات المرتبطــة بهــا والــسالف ذكرهــا، وأخیــرا 
ــــة لكــــن كــــان االتجــــاه  ــــوحي بالحیادی ــــر بــــشكل ی ــــشر الخب ًاتجاهــــا معارضــــا اكتفــــى بن

جاهـــــل النــــشر بــــشكل كــــاف عـــــن القــــرار وفــــي المـــــساحات المعــــارض واضــــحا فــــي ت
.المخصصة للخبر الذي یتناوله

 ًیتـــضح مـــن هـــذه المتابعـــة أن جریـــدة األخبـــار كانـــت أكثـــر الـــصحف نـــشرا عـــن كمـــا
".الخبر الصحفي"هي هاوكانت أكثر األشكال الصحفیة التي استخدمت.الموضوع

أبنـاء األم المـصریة المتزوجـة بـأجنبى جمعیة نهوض وتنمیة المـرأة مـشكلة عـدم حـصول برزت ل
١٧المعـیالت ألسـرهن علـى مـدار مـع النـساء هـاخـالل عملبوضـوح مـنعلى الجنسیة المصریة 

عـرب (ا مئات الحاالت لسیدات تزوجن من غیر مـصریینهحیث صادفت، سنة في منشیة ناصر
واج بـالطالق أو الوفــاةن تــركهن هـؤالء األزأووجـدت هـؤالء األمهــات أنفـسهن بعـد،)أو أجانـب

ومعانـاة ،قـامتهمیتطلبه ذلك من تجدیدات مستمرة إلوما،المصریینمسئوالت عن أبنائهن غیر
العدیـــد مـــن والنتیجـــة أنهـــا تـــضطر إلـــي. وغیرهـــا مـــن العقبـــاتمـــصاریف التعلـــیم الباهظـــةمـــع

ومـا یترتـب علـي ذلـك ،مبكـرةسـنأو تزویج بناتها في،التنازالت مثل إخراج أبنائها من التعلیم
.من مشكالت عدیدة

إلى جنب مع عدد ً، جنباحملة على مدار عشر سنواتنهوض وتنمیة المرأة جمعیة تبنت لذلك 
الجنـسیة المـصریة ألبنـاء نجحـت مـن خاللهـا فـي مـنحو، الهیئات الحكومیة وغیر الحكومیـةمن

٢٠٠٤لــسنة ١٥٤الجنــسیة بالقــانون رقــم قــانونتعــدیلى وأجنبــاألم المــصریة المتزوجــة مــن 
ـــق المـــساواة الدســـتوریة بـــین ، وتبنـــت الحملـــة اســـتراتیجیة األم المـــصریة واألب المـــصريوتحقی

:إعالمیة قویة وكانت كالتالي
,بــدأت حملــة الجمعیــة منــذ التــسعینیات بتحدیــد أبعــاد المــشكلة مــن خــالل األبحــاث -

الل مؤتمر السكان والتنمیة الذي عقـد والعمل مع مجموعة من المهتمین بالقضیة خ
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.بالقاهرة
حیث أن مسألة ، والحمایةخطاب من خطاب الحقوق إلي خطاب البقاءتم تغییر ال-

تطالــب بــه المــرأة فــي رحلــة مــنح جنــسیة األم المــصریة ألبنائهــا لیــست مجــرد حــق
وجـدواه ثبـت هـذا الخطـاب فاعلیتـه أمساواتها بالرجل ولكنها مسألة بقاء وحمایـة وقـد

.إلي أقصي حد
لتوازي مــع العدیــد مــن الجمعیــات النــسویة ، وبــامــع جمعیــات أخــريةشاركالمــتمــت-

ة نطالقــة الحقیقیــة لحملــال أن اإلإ،ســنواتألكثــر مــن عــشر،علــي هــذه القــضیة
وحققــت التــأثیر األكبــر،بــشكل مختلــففــي الــدعوة والتــي فجــرت المــشكلةالجمعیــة

فعنــدما تحــدثت هــؤالء النــساء ، الحیــةأســلوب الــشهاداتمعیــةت الجعنــدما اســتخدم
ووصــلت صــرخاتهم عالیــة مدویــة لكــل ،ســتمع إلــیهم الجمیــعا،هن عــن أنفــسهمئبنــاأو

ة نهـوض وتنمیـة وعندها بدأت أنجح حملـة ضـغط فـي تـاریخ جمعیـ.من یهمه األمر
.المرأة 

،وعـة مـن األسـبابحملـة یعـود إلـي مجمهـذه الأن سر نجاحوأدركت جمعیة نهوض وتنمیة المرأة
:ایلى أهمها م

أصــواتهن كمــا هــي بــنفس تونقلــ، إلــیهنتواســتمع،النــساء أنفــسهنتفهمــالجعمیــةأن-
الحقیقــي فــي الجمعیــةمــا هــو دورتعرفــ. تعبیــراتهن البــسیطة والعمیقــة فــي الوقــت نفــسه

أو المجلـس القـومي ، األحـزابدور الحكومة أو والذي یختلف عن، الدعوة لهذه القضیة
وخلـق رأي عـام مناصـر ومؤیـد لحـق المـرأة، المجتمعهو تعبئةالجمعیةإن دور،للمرأة

.ألهمیة المشكلة وقومیتهاوتنبیه صانع القرار، 
تحتـك بـالمواطنین بـصورة مباشـرة التـي هلیـة األجمعیـةالهذا الدور ینبع من طبیعة عمـل و-

.الفعلیة ومشكالتهم علي حقیقتهارف علي احتیاجاتهموبالتالي یمكنها التع
، خالل القیـام الحملـةأو بعد أو ، الجهود التي بذلت قبلهملتتجاهل أو تلم الجمعیةنأ-

هــا تووظف،مــن كــل الخبــراتتدإوانمــا اســتف،أو مختلفــةمهمــا كانــت هــذه الجهــود قلیلــة
ا هـــو الـــسیدات هٕانمـــا هـــدفواألبطـــالمـــن صبح تـــأن هافلـــم یكـــن هـــدف،لـــصالح القـــضیة

.أنفسهن
تـــسمك بالخطـــاب القـــدیم خطـــابتفلـــم ، فـــي العمـــل اتـــسم بالمرونـــةالجمعیـــةأســـلوبنأ-

طاب ختابتكرٕوانما،جمعیة نسویة تؤمن بحقوق المرأةالعلي الرغم من كون، الحقوق
قق الهــدف الــذيوســیح، أنــه ســیكون خطابــا أكثــر فاعلیــةتالبقــاء والحمایــة عنــدما أدركــ

.صبو إلیهت



٤٥

فـــي هامـــن أســـلوبتوغیـــر،والـــسیاسي فـــي مـــصرالمنـــاخ االجتمـــاعيتفهمـــالجمعیـــة نأ-
:في الخطاب الجدید علي عدة محاور هيت وركز، العمل

أنه لیس هناك مـن هـو أقـدر علـي ت الجمعیةلقد أدرك:صوت المرأة نفسها
الفرصـة تولـذلك منحـ،نفـسهنمشكالت النساء سـوي النـساء أالتعبیر عن

ومـــن خـــالل ،المختلفـــةالجمعیـــةمـــن خـــالل مطبوعـــاتللتعبیـــر بأصـــواتهن
،وســائل االعــالم لیــستمع إلــیهم الــرأي العــامبــل ومــن خــالل كــل،هــامؤتمرات

.حجم المشكلة وحقیقتهاولیدركوا جمیعا،وصناع القرار
علي هذا الخطاب قد أوضح أن الجمعیة إن تركیز:اب البقاء والحمایةخط

ولیـست ، لهـا وألوالدهـاالمشكلة لدي مالیین النساء هي مـشكلة حیـاة كاملـة
.مجرد حق تسعي المرأة للحصول علیها

ضــرورة وأهمیــة تهیئــة المجتمــع لــتفهم ت الجمعیــةلقــد أدركــ:المجتمــعتهیئــة
ق إلــي رب طریــأقــوأن ، الوصــول بهــا إلــي صــانعي القــرارقبــل، القــضیة

وأن األهم من األرقـام واإلحـصاءات هـو تحویلهـا ، عقول الناس هو قلوبهم
اضــطروا إلــي ةإلــي ابــن أو فتــا،عرفهــاتوجــوه إلــي،نــسانیةاإلــي حــاالت 

علــــي دفــــع مــــصروفات الدراســــة الباهظــــة تــــرك المدرســــة لعــــدم قــــدرة أمهمــــا
فـضل عنـدما حالمها في مستقبل أأأو إلي فتاة فقدت كل، بالعملة الصعبة

.عبئهااضطر أهلها إلي تزویجها مبكرا للتخلص من
أسـلوب الـشهادات ت الجمعیـةرة في مـصر والـوطن العربـي اسـتخدمألول مو

.الحیة الذي أثبت فاعلیته وجدواه
خاصــة إن التنــسیق مــع الجمعیــات األخــري:التنــسیق مــع الجمعیــات والمنظمــات األخــري-

علـــي الوصـــول إلـــيالجمعیـــةســـاعد، محرومـــة والنائیـــةتلـــك التـــي تعمـــل فـــي المنـــاطق ال
مــن فهــم المــشكلة بكــلالجمعیــةممــا مكــن، واالســتماع إلــیهن، النــساء فــي كــل مكــان

اهونــدواتهــاقــدمها فــي مؤتمراتتكــل هــذه األصــوات لالجعمیــة جمعــت كمــا أن، أبعادهــا
.وقدمتها النساء أنفسهن،اهومطبوعات
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الفصل السادس
مفوضیة أم مجلس

فرخنـدة حـسن .ینـایر حـدثت موجـة مـن االعتراضـات علـى المجلـس القـومى للمـرأة ود٢٥بعد ثـورة 
ًاألمین العام لهذا المجلس ألسباب عدة وظهرت أصوات عدیدة تطالـب بإلغـاءه نظـرا إلـى إرتباطـة 

ظـل اجتمـاع بالسیدة سوزان ثابت زوجة الرئیس السابق، وتم إثارة عدة تـساؤالت حـول مـصیره فـى
عـصام شـرف رئــیس الـوزراء مــع عـدد مــن القیـادات النـسویة واتفقــوا علـى إنــشاء مفوضـیة لتكــون .د

ًبدیال للمجلس القومي للمرأة ولكن الوضع الحالي هو وجـود مفوضـیة إلـى جانـب المجلـس القـومي 
ًهما صـوریا للمرأة وكالهما ال یقوم بدوره في مناصرة قضایا المرأة والدفاع عن حقوقها فأصبح كال

.ال یقوم بأنشطة حقیقیة تجاه المرأة المصریة وال یدافع عن حقوقها

وقــد الحظنــا فــي جمعیــة نهــوض وتنمیــة المــرأة أن اإلعــالم قــد أشــعل شــرارة الهجــوم علــى المجلــس 
ًالقومي للمرأة والحظنا أیضا أنه لعب دورا أساسیا في بث روح الفرقـة بـین المهتمـین بـشئون المـرأة  ً ً

ل علـى تفتیــتهم إلــى قـسمین، قــسم یؤیـد المفوضــیة وقــسم یرغـب فــي اإلبقـاء علــى المجلــس ممـا عمــ
القـــومي للمـــرأة ولكـــن مـــع تغییـــر قیاداتـــه ، ممـــا أدى إلـــى انـــشغال الـــرأي العـــام عـــن قـــضایا المـــرأة 

.وأحتیاجتها الحقیقیة وأصبح المقاش في المجمل یدور حول الشكل ولیس المضمون

نــا كجمعیــة نــسویه أن نرصــد مــا جــاء فــي الــصحف والمجــالت المختلفــة ولهــذا وجــدنا أنــه مــن واجب
ونحلل معالجة الصحف لقضیة المجلس القومي للمرأة أم إنشاء مفوضیة، ونحلل المـساحات التـي 
فـــردت لكـــال االتجـــاهین، وطریقـــة التنـــاول فـــي كـــل صـــحیفة ومـــدى التـــزام الـــصحف بعـــرض كافـــة 

وهــل اهتمـــت وین محایــدة أم ال؟صحف عنــاوجهــات النظــر مــن عدمــه وكــذلك هـــل اســتخدمت الــ
الصحف في عرض القضیة بشكل منطقي وعلمي وساعدت على الوصول لحل حول هـذا الجـدل 

القائم أم ساعدت على إشعال الجدل؟

وسنحاول اإلجابة على هـذه التـساؤالت مـن خـالل عـرض وتحلیـل مـا نـشر فـي عـدد مـن الـصحف 
.والمجالت

:یة أم مجلسالتغطیة الصحفیة لموضوع مفوض
:انتقادات المجلس
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فـــي أواخـــر شـــهر فبرایـــر طالـــب تحـــالف المنظمـــات النـــسائیة المـــصریة فـــي بیـــان لـــه بحـــل - 
المجلس القومي للمرأة وتشكیل مجلس رئاسـي یقـوم بتـشكیل لجنـة مؤقتـة مـن الشخـصیات 

٢٥/٢/٢٠١١النــسائیة ، حیــث نــشرت أخبــار حــول هــذا البیــان فــى جریــدة األخبــار یــوم 
.٢٧/٢/٢٠١١الجمهوریة یوم وفى جریدة

ًنــشرت الجمهوریــة بیانــا أخــر للتحــالف یــتهم المجلــس بأنــه كــان یــسعى ٣/٦/٢٠١١وفــى - 
ٕإلى تلمیع صورة النظام على مستوى دولى واحداث تغییر وتأثیر محدودین على المستوى 

.الداخلى 
فرخنــده .ودهنــاك عــدد مــن األخبــار والتقــاریر تناولــت ردود أفعــال المجلــس القــومى للمــرأة - 

حسن على الهجوم الذى طالهما، إضافة إلـى نـشر أخبـار حـول التحقیقـات معهـا مـن قبـل 
.جهاز الكسب غیر المشروع

فرخنده حـسن بـشأن .وقد اهتمت الصحف بخبر تحقیق جهاز الكسب غیر المشروع مع د- 
ـــرة ال تتناســـب مـــع  البالغـــات المقدمـــة ضـــدها والتـــى تتهمهـــا بتـــضخم ثروتهـــا بـــصورة كبی

فرخنــده هــذه االتهامــات .ر دخلهــا مــستغلة فــى ذلــك صــفتها الوظیفیــة، حیــث نفــت دمــصاد
ووقعــت ونجالهــا علــى إقــرارات بالموافقــة علــى الكــشف عــن ســریة حــساباتهم، وتــم صــرفها 
من مقر الجهاز بعد صدور قرار بمنعها مـن الـسفر لحـین ورود تحریـات األجهـزة الرقابیـة 

ك أى أخبـــار حـــول هــذه التحریـــات أو الموضـــوع إال أنـــه لــم تنـــشر بعـــد ذلــ. حــول ثروتهـــا 
.برمته 

٨٠٠" ًتحقیقــا بعنــوان ٣/٥/٢٠١١نــشرت مجلــة صــباح الخیــر فــى عــددها الــصادر یــوم - 
حیـــث أشـــار التحقیـــق إلـــى أن مئـــات المالیـــین مـــصیرها " ملیـــون جنیـــه أضـــاعتها الهـــانم 

١٠/٥/٢٠١١غامض داخل المجلس القومى للمرأة مما دعـا المجلـس إلـى الـرد فـى عـدد 
بـــبعض النقـــاط ومنهـــا أن المجلـــس جهـــاز حكـــومى تتحـــدد موازنتـــه ضـــمن موازنـــة الدولـــة 
ـــة الجهـــاز المركـــزى للمحاســـبات ووزارة  ـــة لمراجعـــة ومراقب ـــع تـــصرفاته المالی وتخـــضع جمی
ًالمالیة سنویا إضافة إلى تعیین العاملین وأجـورهم وتخـصیص الـسیارات حیـث تتبـع أیـضا  ً

ـــل ـــق نبی ـــات وزارة المالیـــة، وعل ـــرد متـــسائال عـــن ســـبب عـــدم نـــشر الموازن ـــى ال ًصـــدیق عل
وتقاریر الجهاز المركـزى للمحاسـبات عـن المجلـس إضـافة إلـى اعتراضـه علـى بقـاء قیـادة 

.واحدة للمجلس فترة طویلة 
ًمؤكــدا علــى نفــس النقــاط حــول موازنــة المجلــس ١٧/٥/٢٠١١ثــم عــاد المجلــس للــرد یــوم - 

فــق بقــانون العــاملین المــدنیین بالدولــة وتعدیالتــه، وخــضوع األجــور لجــدول المرتبــات المر
ٕومرة أخرى طالب نبیل صدیق بنشر واعالن المیزانیات منذ إنشاء المجلس لمعرفـة كیفیـة  

.صرف األموال المخصصة للمجلس من میزانیة الدولة 
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ردود أخـــرى تناولـــت دور المجلـــس القـــومى للمـــرأة حیـــث نـــشر فـــى العدیـــد مـــن الـــصحف - 
" تـــصحیح للمفـــاهیم المغلوطـــة حـــول المجلـــس القـــومى للمـــرأة " بعنـــوان والمجـــالت تقریـــر

.ًتناول تأسیس المجلس وفقا للمعاهدات الدولیة وأهم إنجازاته 
ـــبعض الجرائـــد كمـــا فـــى جریـــدة .فـــى تعقیبـــات لهـــا قامـــت د-  ـــده حـــسن بإرســـال ردود ل فرخن

ًا مــــن حــــول تأســــیس المجلــــس القــــومى للمــــرأة ومهامــــه انطالقــــ١/٣/٢٠١١األخبــــار یــــوم 
التزامـات دولیــة لمـصر ینبغــى القیـام بــه وأنــه القنـاة القانونیــة المنـوط بــه نقـل صــوت المــرأة 

فرخنـدة أن .أكـدت د١/٣/٢٠١١إلى المؤسسات الدستوریة المعنیـة، وفـى الجمهوریـة یـوم 
فرخنـده .صـرحت د١٨/٤/٢٠١١وفى األخبار یـوم . المجلس تم إنشاءه اللتزامات دولیة 

ًلــم یتقاضــوا أى مبــالغ مالیــة وكــان عملهــم یــتم بــشكل تطــوعى تمامــا أن أعــضاء المجلــس 
.طوال العشر سنوات الماضیة 

ال للمجلـــس " ًمقــاال بعنـــوان ١٨/٦/٢٠١١كتبــت تهـــانى الــصوابى فـــى مجلـــة حــواء عـــدد - 
تتساءل فیه عن حاجتنـا للمجلـس القـومى للمـرأة مـشیرة أنـه لـم یكـن وراء ! " القومى للمرأة 

ع والحضانة ، كما انتقدت إهماله لحقوق نساء الطبقة المتوسطة وعدم صدور قوانین الخل
ًاتخاذه موقفا جادا تجاه االنتهاكات التـى تعرضـت لهـا الفتیـات والـسیدات أثنـاء مـشاركتهن  ً

وفــــى رده فــــى عــــدد . ینـــایر٢٥الـــسیاسیة فــــى المظــــاهرات واالنتخابـــات البرلمانیــــة وثــــورة 
مـــسئولیته عـــن فقـــر نـــساء الطبقـــة المتوســـطة نفـــى المجلـــس القـــومى للمـــرأة١٦/٧/٢٠١١

ینایر لكونه هیئة حكومیة، وعقبـت ٢٥وعدم إمكانیة مساندته للنساء المصریات فى ثورة 
تهـانى صــوابى بـأن المجلــس لـم تكــن لــه مواقـف مــشرفة نحـو مــشاركة المـرأة الــسیاسیة فــى 

.إسقاط الفساد والطغیان إضافة إلى ضعف دور المجلس تجاه قضایا المرأة
حول المجالس القومیة المتخصصة أفردت جریـدة الجمهوریـة جـزء للمجلـس القـومى للمـرأة - 

مؤكـدا علـى " قومى المـرأة طـبخ الكوتـة للهـوانم وتـرك المعیلـة تطفـح القوتـة " تحت عنوان 
فكـرة العنــوان فــى طیاتــه، علـى أن المجلــس كــان لخدمــة الهـوانم لتــسهیل دخــولهن البرلمــان 

ــــات األهلیــــة ولكــــن كــــان أداءه ضــــعیف ــــسیطة واســــتبعاده للجمعی ــــى مــــستوى المــــرأة الب ا عل
.والمجتمع المدنى الذین یعتبرون الصوت الحقیقى للمرأة المصریة 

:مفوضیة المرأة 
عصام شرف بإنشاء مفوضیة للمرأة ثارت مناقشات وجدل كثیر حول هیئة تمثل المرأة .بعد وعد د

ـــة المجلـــس القـــومى للمـــرأة  ـــین إعـــادة هیكل ـــة إنـــشاء هـــذه مـــا ب ـــشاء مفوضـــیة للمـــرأة وفـــى حال أو إن
.المفوضیة ماذا ستكون اختصاصاتها وما المأمول منها 
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قـومى " بعنوان ١٠/٣/٢٠١١فى تحقیق أجرته حنان عبد الحلیم بجریدة الجمهوریة عدد - 
تراوحــت األراء بـین حـل المجلــس القـومى للمــرأة أو بقـاؤه بقیــادات " المـرأة فـى مهــب الـریح 

یث انتقد أصحاب رأى  بأن یتم حـل المجلـس، وذلـك بـسبب أداء المجلـس خـالل جدیدة ح
ًفتــرة عملــه الــسابقة واهتمامــه بقــضایا هامــشیة بعیــدا عــن قــضایا المــرأة األساســیة، إضــافة 
ًإلــى میزانیتــه الكبیــرة التــى تمثــل عبئــا علــى الدولــة، بینمــا أشــار أصــحاب الــرأى بــأن یظــل 

إنجـــازات المجلـــس وتقدیمـــه لـــدورات تدریبیـــة أفـــادت المجلـــس  ولكـــن بقیـــادات جدیـــدة إلـــى
قطــاع واســع مــن الــسیدات إضــافة إلــى رفــض فكــرة نــسف أى شــئ یتعلــق بــالرئیس الــسابق 

.وعائلته بصرف النظر عن مصلحة الوطن 
بــضرورة إعــادة ٢٨/٤/٢٠١١طالبــت ناهــد المنــشاوى فــى مقالهــا بجریــدة الجمهوریــة عــدد - 

.ث یتم تمثیل الجمعیات والمنظمات النسائیة والحقوقیة هیكلة المجلس القومى للمرأة بحی
أن اإلعــالن عــن إنــشاء ١٦/٣/٢٠١١وتــرى هبــة محمــد باشــا فــى مقالهــا بــاألهرام عــدد - 

مفوضــیة للمــرأة هــى خطــوة للــوراء، مؤكــدة علــى الــدور الــذى یــستطیع أن یلعبــه المجلــس 
مــشروعات التنمویــة، محافظـة وینفــذ العدیــد مــن ال٢٩القـومى للمــرأة حیــث كــان یعمــل فــي 

إضــــافة إلــــى خبــــرات المــــوظفین الموجــــودین بــــه، كمــــا أكــــدت علــــى ضــــرورة التعــــاون مــــع 
.الجمعیات األهلیة النشیطة 

وعلــى العكــس أعربــت بعــض الكاتبــات عــن ســعادتهن بالمفوضــیة وانتظــارهن إلنــشاءها ، - 
، وناهـــد حمـــزة فـــى ٢٣/٣/٢٠١١وذلـــك كمـــا كتبـــت سوســـن زكـــى فـــى الجمهوریـــة عـــدد 

.٢٢/٣/٢٠١١بار عدد األخ
أمـل جدیـد بعـد الثـورة ووعـد شـرف " ًوفى األهرام أعدت سـلوى فتحـى تحقیقـا تحـت عنـوان - 

تناولـت فیـه رؤیــة بعـض القیـادات النـسائیة مـن حیـث الهیكــل " مفوضـیة جدیـدة للنـساء .. 
ًالتنظیمى والقـضایا التـى سـیركز علیهـا مثـل القـوانین المتعلقـة بـالمرأة آمـال أن تحـدث هـذه 

.المفوضیة نقلة تقدمیة إضافیة فى مسیرة المرأة المصریة 
وتابعــت هــدى المهــدى هــذه القــضیة حیــث تناولـــت فــى تقریــر نــشر بجریــدة األهــرام عـــدد - 

الخطوات التى اتخذتها المنظمات النسائیة لتكوین صیغة لتأسـیس منظمـة ٢٥/٦/٢٠١١
.وطنیة جدیدة للمرأة 

س األعلــى للقـوات المــسلحة لمجلـة روزالیوســف فـى حــوار للـواء مختــار المـال عــضو المجلـ- 
مطالـب الـشعب دور الجیش في الدستور الجدید حمایة"تحت عنوان ٧/٥/٢٠١١عدد 

ال توجـــد مفوضـــیة وال أي شـــيء خـــاص ذكـــر اللـــواء المـــال أنـــه " ولـــیس مكاســـب الـــشعب
ا دور للوجاهة المجتمعیة، والمرأة یجب أن یكون لهـبالمرأة، والمجلس القومي كان تمثیلیة
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المجتمـع سـواء فـي التعلـیم أو الـسیاسة أو أي شـيء وعلیهـا بدون ما یكون مفروضـا علـي
.إلي ذلك وال تأخذ امتیازات حتي تنجحأن تثبت نفسها بالسعي

ًعفــوا " تحــت عنــوان ١٤/٥/٢٠١١شــككت أمینــة النقــاش فــى مقالهــا بجریــدة الوفــد عــدد - 
معقبــة " إنــشاء مفوضــیة المــرأة.. دلیلإنهــا قــضیة تمییــز ولیــست قــضیة تــ.. ســیادة اللــواء 

على الحوار الذى أجراه اللواء مختار المـال بمجلـة روزالیوسـف ، وآملـة أن یكـون مـا نـشر 
.هو الرأى الشخصى للواء المال ولیس رأى المجلس العسكرى 

عصام شرف بإنشاء مفوضـیة للمـرأة تتـساءل هـدى المهـدى فـى .أشهر من وعد د٦وبعد - 
مـشیرة إلـى وجـود تـصور نـتج " أیـن مفوضـیة المـرأة " ٢٧/٨/٢٠١١عـدد مقالها باألهرام 

جمعیـة أهلیـة رفـضن فیـه مـسمى مفوضـیة مـرجحین ٨٠عن لقاء تشاورى ضم أكثـر مـن 
إعــادة هیكلــة المجلــس القــومى للمــرأة ، وأعلنـــت عــن تخوفهــا أن یكــون تــأخر القیــام بـــأى 

.خطوة فى هذا الصدد ضمن مخطط لعزل النساء المصریات 
: المجلـس القــومى للمـرأة یطلــب " نـشر خبــر بجریـدة األخبــار بعنـوان ٢٠/٧/٢٠١١فـى و- 

".إعادة تشكیل مجلس األمناء 

:الصحفي لقضیة مفوضیة أم مجلس قومي للمراةتحلیل التناول
oینــایر ثــارت ٢٥للمجلــس القــومي للمــرأة بعــد ثــورة فــى تنــاول الــصحف والمجــالت

عــصام .لغــاء المجلــس وخاصــة بعــد وعــد دالمناقــشات مــا بــین مؤیــد ومعــارض إل
، حیـــث اقترنـــت دعـــوات المؤیـــدین بـــالنظرة الـــسلبیة شـــرف بإنـــشاء مفوضـــیة للمـــرأة

ًللمجلــس بكونــه مجلــسا للهــوانم بینمــا عــارض أخــرون هــذا اإللغــاء لــضرورة وجــود 
هیئـة تعمــل علــى توصـیل قــضایا المــرأة الحقیقیــة بالتعـاون مــع منظمــات المجتمــع 

الـسابقة ار الدور الذى لعبـه المجلـس القـومى للمـرأة فـى الفتـرةالمدنى مع عدم إنك
.واإلنجازات التى حققها

o المجلس على من خالل المعالجة الصحفیة لقضیة المجلس القومي للمرأة حصل
ًنتقـادات وتـم اتهامـه بـأن وظیفتـه مقتـصرة علـى خدمـة الهـوانم بعیـدا العدید مـن اإل

ســـطة والفقیــرة، إضــافة إلـــى عــدم اتخـــاذه عــن المــرأة المـــصریة فــي الطبقــات المتو
مواقف مؤیدة للمـسیرة الـسیاسیة للمـرأة واتهامـه بـأن الحـزب الـوطني یـسیطر علیـه 

.وعلى اتجاهاته
o ونجـــد جریـــدتي األخبـــار والجمهوریـــة نـــشرت فـــي فبرایـــر بیـــان تحـــالف المنظمـــات

قـت النسائیة والخاص بضرورة إلغاء المجلس القومي للمرأة وهو ما یعنى مرور و
ًقصیر جدا على تنحـي رئـیس الجمهوریـة دون توضـیح أسـباب هـذا الطلـب ودون 
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اللجـــوء لمـــصادر أخـــرى، وفـــي نفـــس الوقـــت نـــشرت نفـــس الجریـــدتین موضـــوعات 
.صحفیة تطالب باإلبقاء على المجلس ولكن مع إعادة هیكلته

oفرخنـدة حــسن .اهتمـت الـصحف بخبـر تحقیـق جهـاز الكــسب غیـر المـشروع مـع د
ثروتهــا إال أن الــصحف لــم تهــتم بنــشر أي أخبــار أو تفاصــیل بعــد بتهمــة تــضخم 

فرخنـدة مـن هـذه التهمـة أم ال؟ وهـذا یوضـح .ذلك عن التحقیقـات وهـل تـم تبرئـة د
لتـــزام هـــذه الـــصحف بالمعـــاییر فرخنـــدة ، وعـــدم إ.ز الـــصحف ضـــد شـــخص دتحیـــ

.األخالقیة في ممارسة المهنة الصحفیة
o لتحقیـــق ضـــد المجلـــس القـــومي للمـــرأة مجلـــة صـــباح الخیـــر مـــساحة كبیـــرةأفـــردت

حیـــث قامــــت المجلـــة باتهــــام المجلـــس القــــومي للمـــرأة بأنــــه أضـــاع المالیــــین مــــن 
. لتزمـــت بنـــشر رد المجلـــس علـــى مـــا نـــشرجنیهـــات وفـــي العـــدد التـــالي للمجلـــة اال

لمجلــة علــى رد المجلــس بــأن میزانیــة المجلــس لــم ولكــن تــم التعلیــق مــن جانــب ا
ـــة فـــي هـــذا الـــرد إلـــى أن عـــدم نـــشر العامـــةالموازنـــات تنـــشر فـــي وأشـــارت المجل

، المجلس وأكدت المجلـة هـذا المعنـىالموازنات یعني أن هناك تالعب في أموال
كما جاء في هذا التعلیق رفـض المجلـة علـى وجـود فرخنـدة حـسن لفتـرة كبیـرة فـي 
رئاسة المجلس، وهذا الرد لم یكن له عالقة بما نشره المجلـس وال بـالتحقیق الـذي 

هــذا یوضــح بــشكل جلــي تحیــز المجلــة ضــد المجلــس و،ام المجلــس بــالرد علیــهقــ
القـومي للمـرأة، والغریـب أن مجلــة صـباح الخیـر لـم تنــشر أي بیـان أخـر للمجلــس 
القــومي للمــرأة كمــا لــم تنــشر أي بیــان أو خبــر أو مقــال حــول مفوضــیة المــرأة بــل 

.تجاهلت القضیة بشكل تام
oبـــار والجمهوریـــة بنـــشر البیـــان الـــذي أصـــدره تزمـــت صـــحیفة أخبـــار الیـــوم واألخال

ر الــذي المجلــس القــومي للمــرأة والــذي أوضــح مــن خاللــه تأســیس المجلــس والــدو
نجـــازات للمـــرأة المــــصریة هـــم مـــا حققـــه مـــن إیلعبـــه فـــي مـــصر وخـــارج مـــصر وأ

ـــم تنـــشر األهـــرام وال الوفـــد وال المـــصري الیـــوم هـــذا البیـــان ومیزانیتـــه ، فـــي حـــین ل
.نشر هذا البیانوكذلك المجالت لم ت

o ًونظــرا ألن مجلــة حــواء متخصــصة فــي قــضایا المــرأة فقــد أفــردت تحقیــق صــحفي
، ومــدى جــدواه مــن عــدمها، ١٨/٦/٢٠١١حــول المجلــس القــومي للمــرأة بتــاریخ 

. وأوضــــحت فیــــه أن المجلــــس لــــم یكــــن وراء صــــدور قــــوانین األحــــوال الشخــــصیة
لكـن بعـد شـهر حیـث تـم ونشرت المجلة رد المجلس القومي للمرأة على ما نـشر و

وتــم التعلیــق مــن جانــب الكاتبــة بــأن المجلــس لــم ١٦/٧/٢٠١١نــشر الــرد بتــاریخ 
.یكن له دور مشرف نحو مشاركة المرأة السیاسیة
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o وفي النهایـة تباینـت الـصحف والمجـالت فـي موقفهـا تجـاه إلغـاء المجلـس القـومي
التنــاقض فــي ٕوانــشاء مفوضــیة أو تــرك المجلــس القــومي مــع إعــادة هیكلتــه، فنجــد

التناول حیث تـم نـشر تحقیـق فـي جریـدة األهـرام ضـد إنـشاء مفوضـیة ألنهـا دلیـل 
للرجــوع للخلــف وفــي نفــس الجریــدة تــم نــشر تحقیــق موســع بترحیــب كبیــر بإنــشاء 

.مفوضیة وأن هیكلها مبشر بأنها سوف تقوم بالدور المطلوب
o القـومي للمـرأة تم الكشف عن مخالفـات المجلـس في صحیفة األخبار والجمهوریة

لمـصیر العـاملین إلـىقبل فرخندة حسن ولكـن لـم یـتم التطـروتم الرد علیها من ق
ت المجلــــس وعــــرض أراء رصــــد إنجــــازاداخــــل المجلــــس القــــومي للمــــرأة ولــــم یــــتم 

مــع المجلــس وهــل بالفعــل كــان یقــدم لهــم خــدمات أم ال الــسیدات الالتــي تعــاملن
.وهل هم مع اإلبقاء علیه أم مع إلغاءه

oظنــــا مــــن معالجــــة جریــــدة الجمهوریــــة اهتمامهــــا بالقــــضیة واهتمامهــــا بعــــرض الح
وجهــات النظــر التــي تطالــب بإلغــاء المجلــس القــومي للمــرأة واآلراء التــي تطالــب 
باإلبقــاء علیـــه ولكــن مـــع تغییـــر قیاداتــه كمـــا اهتمـــت بعــرض اآلراء التـــي تطالـــب 

المــرأة بــشكله لــم تهــتم بنــشر حــوار أو تحقیــق مــع مجلــسبإنــشاء مفوضــیة ولكنهــا 
.كتفت في ذلك بنشر بیان المجلس حول مهامه ودوره فقطالحالي بل ا

o أفردت جریدة الجمهوریة مساحة كبیرة لموضوع یـتهم المجلـس القـومي للمـرأة بأنـه
هــو المــسئول عــن قــانون الكوتــا وأنهــا غیــر دســتوریة وتــم مــساندتها لكــى یــساعد 

لمجلـس الـشعب فـي نفـس الوقـت المجلس نساء الهانم حسب الجریدة في الـدخول 
.ترك المجلس القومي للمرأة السیدات المعیالت والفقیرات دون مساندة

o لموضـــوع إنـــشاء مفوضـــیة للمـــرأة واإلبقـــاء علـــى كمـــا أفـــردت مـــساحة كبیـــرة أیـــضا
المجلس مع تغییر قیاداته، حیث تناولت هذا الموضـوع منـذ بدایتـه عنـدما نـشرت 

الــذي یعتبــر أول شــرارة فــي إنــشاء المفوضــیة ثــم بیــان تحــالف القیــادات النــسائیة و
تابعـــــــت الـــــــصحفیة تغطیتهـــــــا حـــــــول إنـــــــشاء المفوضـــــــیة بنـــــــشر تحقیـــــــق بتـــــــاریخ 

١٠/٣/٢٠١١.
oهما تـرى ضـرورة اإلبقـاء علـى المجلـس ادنشرت جریدة الجمهوریة مقالتان احكما

ٕالقــومي للمــرأة ولكــن مــع تغییــر قیاداتــه واألخــرى تطالــب بإنــشاء مفوضــیة والغــاء 
.جلس القومي للمرأةالم

o جریدة األهرام اهتمت بالنشر حول إنشاء مفوضیة جدیدة للمرأة في حین لـم تهـتم
بقـــاء علــــى المجلـــس القــــومي اإلحــــول بنـــشر أي أخبـــار أو تحقیقــــات أو مقـــاالت 

.ینشر أي رد أو بیان للمجلس القومي للمرأةللمرأة، كما لم 
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oعـــادة األهـــرام كـــان مـــع رأي األهـــرام لـــم یلتـــزم الحیادیـــة فـــي عـــرض القـــضیة بـــل ك
الحكومـــة حیـــث أنـــه تجاهـــل بیـــان تحـــالف المنظمـــات النـــسائیة ولـــم یهـــتم بقـــضیة 

مــع التحــالف النــسائي " عــصام شــرف"المفوضــیة إال بعــدما تقابــل رئــیس الــوزراء 
.ووعدهن بإنشاء مفوضیة للمرأة

o لـــم تهـــتم مجلـــة روزالیوســـف بالموضـــوع ولـــم تفـــرد لـــه مـــساحات بـــل تـــم التعـــرض
والــذي قــال " مختــار المـال"ة مــن خـالل ســؤال فــي حـوار صــحفي مـع اللــواء للقـضی

.فیه أن المرأة ال تحتاج إلى مفوضیة وال مجلس قومي
o وقـــد تـــم الـــرد علـــى هـــذا الحـــوار فـــي جریـــدة الوفـــد مـــن خـــالل مقـــال للكاتبـــة أمینـــه

النقاش حیث قالت أنها تأمل أن یكون هذا الـرأي هـو رأي اللـواء المـال الشخـصي 
رأي المجلـــس العـــسكري ألن هـــذا فیـــه انتقـــاص لـــشأن المـــرأة والرجـــوع بهـــا ولـــیس 

.خطوات إلى الخلف
oولـم ولم تنشر جریدة الوفد أي شئ عن قضیة المجلس القومي للمـرأة والمفوضـیة

أمینــه النقــاش فقــط فــي هــذه .كتفــت بنــشر مقــال أتنــشر أي بیانــات لكالهمــا بــل ا
.القضیة

oجلـس القـومي للمـرأة علـى اإلطـالق حیـث لـم لم تهتم الصحف الحزبیـة بقـضیة الم
.یتم نشر أي شئ عنها

o جاءت العناوین في معظـم المعالجـات لهـذه القـضیة معبـرة عمـا بـداخل الموضـوع
.ولم تستخدم الصحف أو المجالت العناوین الساخنة التي ال تعبر عما بداخلها
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الفصل السابع
دنيالجمعیات األهلیة ومؤسسات المجتمع الم

جمعیــات دور هــام فــى تنمیــة المجتمــع فهــي الــضلع الثالــث الــذي یقــدم للمؤســسات األهلیــة وال
خدمات للمـواطنین، ویكملهـا فـي هـذا الـدور المؤسـسات الحكومیـة والقطـاع الخـاص، ولألسـف 
هنــاك غیــاب وعــي بــدور هــذه المؤســسات والجمعیــات، بــل العكــس هنــاك هجــوم فــي كثیــر مــن 

تحــدثون علــى أنهــا ال تلعــب أى دور حقیقــي فــي المجتمــع بــدلیل وجــود األحیــان علیهــا فتــارة ی
ـــات  مـــشاكل اقتـــصادیة واجتماعیـــة تتفـــاقم وتتزایـــد بـــالرغم مـــن وجـــود أعـــداد كبیـــرة مـــن الجمعی

بحجـة والمؤسسات، وتارة أخرى یهاجمونها بسبب حـصولها علـى تمویـل مـن جهـات أجنبیـة، و
.السیادة الوطنیةمس ار البالد وتهدد استقرأن هذه التمویالت ت

ًوالرد علـى هـذه اإلتهامـات بـسیط جـدا فاإلتهـام بـأن الجمعیـات والمؤسـسات ال تـساهم فـي حـل 
ًالمشكالت ألنها تتزاید مع مرور األیام غیر صحیح، ألن دور الجمعیات لیس بدیال عن دور 

هـا الدولة فهو مكمل لهـا، كمـا أن الجمعیـات لیـست مـسئولة عـن حـل مـشاكل قومیـة ولكـن دور
ٕهـو تنبیـه صــانع القـرار وایـصال صــوت المهمـشین وعمــل نمـاذج ناجحـة للحلــول لتطبیقهـا فــي 

لـــصورة الذهنیــة الـــسیئة عـــن الجمعیــات األهلیـــة والتـــي بالنـــسبة لمنــاطق مختلفـــة مـــن مــصر، و
تكونت بسبب النظام البائد وساعده في ذلك اإلعالم، حیـث أن الوضـع قبـل الثـورة كـان هنـاك 

لیة تـرك المـسئوتـم یم خـدمات للمـواطنین مـن قبـل الحكومـة والمـسئولین وتقـدإصرار علـى عـدم 
ــدیها مــن قــوة بــشریة ومادیــة لــن تــستطیع حــل  كاملــة علــى الجمعیــات التنمویــة، ومهمــا كــان ل

.المشكلة من الجذور

أما اإلنتقادات الخاصة بحصول الجمعیات على تمویل أجنبي وفرض أجندات لتنفیذها مقابل 
ًالتمویـل األجنبـي لـو كـان منظمـا وعلـى أسـس وقـوانین ًر صـحیح أیـضا، ألن هذه األموال، غی

ًشرعیة  أصبح هاما ویعطى إفادة كاملة للبلد وخاصة في المجال التنمـوي، وهـو تمویـل مقـنن 
حیث أن هناك اتفاقیات دولیة بین الدول تنص على تخصیص الدول المتقدمـة لتمـویالت یـتم 

ف إقامــة مــشاریع تنمویــة، وقــد تــم اإلتفــاق علــى أن یــتم مــنح إعطائهــا لــدول العــالم الثالــث بهــد
نسبة منها لمنظمات المجتمع المدني ولیس لحكومات، ومن جانب أخر فإن مصر لـدیها مـن 
القــوانین مــا تــسمح بمراقبــة طریقــة الحــصول علــى هــذه المــنح، وطریقــة صــرفها، حیــث تــشرف 

تدخل أى منحة مـصر إال بعـد موافقـة على الجمعیات األهلیة وزارة التضامن االجتماعي، وال 
.الجهات المسئولة عن ذلك



٥٥

وألن اإلعــالم هــو مــرآة المجتمــع فــضرورى أن یقــوم بالــدور المطلــوب منــه خاصــة بعــد الثــورة، 
فــدوره األساســي هــو نقــل الحقیقــة للنــاس، وفـــي نفــس الوقــت تــوعیتهم، لــذلك فإننــا مــن خـــالل 

ـــــسطور القادمـــــة ســـــنعرض  ـــــصحف لال ـــــاول ال ـــــة تن ـــــة كیفی ـــــات األهلی ـــــدور الجمعی والمجـــــالت ل
ومؤســسات المجتمــع المــدني واألنــشطة التــي تقــوم بهــا خاصــة بعــد الثــورة ومعرفــة رؤیتهــا تجــاه 
هــذه القــضیة یتبعهــا تحلیــل هــذه التغطیــة الــصحفیة وعــرض النتــائج مــن ممیــزات وعیــوب هــذا 

.التناول 

:تمع المدنيالتناول الصحفي لدور الجمعیات األهلیة ومؤسسات المج: ًأوال
تحــالف جدیــد "ًخبــرا بعنـوان ٢٤/٢/٢٠١١قامـت األهــرام فـي عــددها الــصادر بتـاریخ -

٨٠عن تأسیس " هدي المهدي"، حیث كتبت "جمعیة أهلیة للتوعیة بالثورة٨٠من 
جمعیة أهلیـة مـا یعـرف باسـم التحـالف المـصري للتعلـیم المـدني ومـشاركة المـرأة علـى 

نشر مفاهیم الدیمقراطیة وتحقیق العـدل والمـساواة مستوى الجمهوریة، والذي یستهدف
باإلضـافة إلـى نـشر الـوعي بأهمیـة الثـورة والتأكیـد . بین الرجـل والمـرأة ومبـدأ المواطنـة

علــى دور كـــل فــرد فـــي المجتمــع، كمـــا یهــدف التحـــالف إلــى اشـــتراك النــساء فـــي كـــل 
هدف إلى المساهمة مراحل بناء الدولة المصریة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى أنه ی

في تعدیل حزمـة مـن القـوانین وضـرورة مـشاركة المجتمـع المـدني فـي جلـسات الحـوار 
.مع المجلس العسكري

كتبــت وســام عبــدالعلیم عبــر بوابــة االهــرام االلكترونیــة حــول اســتطالع عــام لــرأى كمــا -
بعـــض فئـــات الـــشعب المـــصري والـــشباب والفئـــات الفقیـــرة والمهمـــشة الـــذي قامـــت بـــه 

استطالع یرصد مطالب بتأجیل االستفتاء " نهوض وتنمیة المرأة تحت عنوان جمعیة 
حیـــث أشـــارت رئیـــسة الجمعیـــة الـــي أنـــه اجتمعـــت أغلـــب " علــي التعـــدیالت اســـبوعین 

ــــشعب المــــصري مــــن بینهــــا تأجیــــل  ــــاك أربعــــة مطالــــب أساســــیة لل األراء علــــي أن هن
.التصویت علي التعدیالت الدستوریة 

بعــرض الــدور المختلــف للجمعیــات األهلیــة والمجتمــع المــدني اهتمــت جریــدة األهــرامو-
بتـــاریخ : عـــدة قــضایا هامــة منهــا نهــاد صــالححیـــث ناقــشت .. ینــایر ٢٥بعــد ثــورة 

دور النــساء الریفیــات فــي ظــل المــرأة الجدیــدة بمناقــشةاهتمـام مؤســسة١٧/٧/٢٠١١
للمرأة الریفیـة فـى ةینایر بالعدالة االجتماعیة كإحدى أولویاتها الملح٢٥مطالبة ثورة 
شبكة المنظمات العاملة فـي "عن تنظیمتحدثت٢٧/٧/٢٠١١وبتاریخ ...هذه الفترة 

النـــساء وانتخابـــات "مائـــدة مـــستدیرة حـــول" مجـــال حقـــوق المـــرأة وملتقـــى تنمیـــة المـــرأة



٥٦

والخـــروج بتوصـــیات تعـــزز فـــرص النـــساء للعـــضویة وزیـــادة نــــسبة "مجلـــس الـــشعب
تطرقــــت ٥/٧/٢٠١١عــــدد آخــــر بتــــاریخ وفــــى .. ي تمثــــیلهن فــــي البرلمــــان المــــصر

إســطبل عنتــر أحــد لمنطقــة" صــحبة خیــر"جمعیــة  الكاتبــة إلــي الحــدیث عــن تطــویر 
حقـوق المــرأة "وتحـت عنــوان .. المنـاطق العـشوائیة وتحـسین مــستوي الـصحة العامـة 

تحدثت نهاد صالح عن توجیه تحـالف ٧/٨/٢٠١١بتاریخ " معضلة الدستور الجدید
ــــضم المنظمــــات ــــذي ی ــــسویة ال ــــدعوة للمــــصریات ٥١الن ــــسائیة ال ــــة ومؤســــسة ن جمعی

.. للمــشاركة فــي تحقیــق األهــداف التــي تــضمن مــشاركة المــرأة فــي صــیاغة الدســتور 
علي" ملتقى تنمیة المرأة"صفاء شاكر بعرض اعتراض اهتمت ٤/٧/٢٠١١وبتاریخ 

" النـساء"االجتمـاعي مشروع الموازنة العامة للدولة ألنها تجاهلت تمامـا منظـور النـوع
وكتبــت آمــال عویــضة .. وطالبــت الحكومــة المــصریة بــضرورة مراعــاة هــذا المنظــور

ودعــوة إلــي مــسیرة فــى هــذا " الیــوم العــالمى للمــرأة"عــن احتفالیــة ٨/٣/٢٠١١بتــاریخ
الیــوم بغــرض إلقــاء الــضوء علــى عــدة نقــاط منهــا ضــرورة مــشاركة المــرأة فــى صــیاغة 

" هـاتمقالفـى منـى رجـب وتطرقـت ... وني والسیاسي لمـصرالمستقبل الدستوري والقان
إلــــــي الحــــــدیث حــــــول أهمیــــــة تفعیــــــل دور ٢٨/٢/٢٠١١بتــــــاریخ "حــــــدیث الــــــصباح

المؤسسات األهلیة والجمعیات من أجل تحقیـق الـدعم بتلبیـة احتیاجـات األسـر الفقیـرة 
ویــتم ذلــك مــن خــالل تعــاون عــدد مــن جمعیــات العمــل االجتمــاعي ویمكــن للمــرأة أن 

باإلضـــافة إلـــي مـــا ســـبق ذكـــره فقـــد تناولـــت ... تلعـــب دور واضـــح فـــي هـــذا المجـــال 
.الجریدة العدید من أخبار الجمعیات وعرضت للعدید من القضایا فى هذا المجال

نــشر موقــع مــصرس االلكترونــي عــن جریــدة المــساء خبــر تحــت ٢٤/٦/٢٠١١وفــى -
نــسعي لــدعم :ان بیبــرسایمــ.د... ورشــة عمــل لـــ نهــوض المــرأة باإلســكندریة " عنــوان 

ایمـــان بیبـــرس رئیـــسة الجمعیـــة أن هـــذه .حیـــث أكـــدت د" المجتمـــع المـــدني بعـــد الثـــورة
الورش تهدف الي توعیة الجمعیات األهلیة في مختلف المحافظات بقانون الجمعیات 

وفــي نفــس اإلطــار نــشر موقــع تحریــر أون الیــن االلكترونــي ... والمؤســسات األهلیــة 
" ض وتنمیـــة المـــرأة تـــنظم ورش العمـــل بمحافظـــات مـــصرجمعیـــة نهـــو" تحـــت عنـــوان 

موقـع بیـت :باإلضافة الي جرائد ومجالت أخري من بینهـا ... ٢٤/٦/٢٠١١بتاریخ 
تجـوب " تنمیة المرأة"جمعیة " تحت عنوان ٢٥/٦/٢٠١١التحریر االلكتروني بتاریخ 

تحــت ٢٥/٦/٢٠١١وبجریـدة الیــوم الـسابع بتــاریخ " .. المحافظـات مــع شـباب الثــورة 
وفـي موقـع " .. تـنظم ورش عمـل لـشباب الثـورة فـي المحافظـات" تنمیـة المـرأة" عنوان 

ـــي بتـــاریخ  ـــال االلكترون ـــتالف تحـــت ٤/٧/٢٠١١الجورن كتـــب عـــادل احمـــد عـــن االئ
ائتالف یضم الجمعیات األهلیة وشباب ائتالف الثورة بالـصعید بورشـة عمـل " عنوان 
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لنـدوة بتوصـیات منهـا ضـرورة وجـود آلیـة حیث خرجـت ا" جمعیة نهوض وتنمیة المرأة
بموقـع بوابـة ٢/٧/٢٠١١وبتـاریخ ..جدیدة تحكم عمـل الجمعیـات األهلیـة فـي مـصر 

ورشــــة عمــــل توصــــي بوجــــود آلیــــة تحكــــم عمــــل " األهــــرام االلكترونیــــة تحــــت عنــــوان 
حیــــث تــــم التأكیــــد خاللهـــا أن مؤســــسات المجتمــــع المــــدني تمثــــل " الجمعیـــات األهلیــــة
المثلـــث الـــذي یقـــدم خـــدمات تنمویـــة فـــي مختلـــف القطاعـــات الـــي الـــضلع الثالـــث مـــن

وبجریـــدة  الفجـــر .. الخـــاص والحكـــومي:جانـــب الـــضلعین اآلخـــرین ،وهمـــا القطاعـــات
" كتبــت حنــان أحمــد عــن الجلــسة الختامیــة للــورش تحــت عنــوان ٥/٧/٢٠١١بتــاریخ 

ش دور جمعیــة نهــوض المــرأة والمركــز الــدولي لقــوانین منظمــات المجتمــع المــدني تنــاق
كمــا نــشرت بــسمة المهــدي بجریــدة الیــوم " .. االئتالفــات الجدیــدة فــي الحــوار الــوطني 

الدولـــة :هـــدى زكریـــا "تحـــت عنـــوان ١٣/٧/٢٠١١الـــسابع الـــي نفـــس الجلـــسة بتـــاریخ 
حیث أوضحت أن من التوصـیات التـي " عاقبت المجتمع المدني لقیامه بدور سیاسي

معیـات العاملـة فـي المجتمـع المـدني خرجت بهـا الـورش هـي تـشكیل تحـالف یـضم الج
كمـا نوهـت ... ووجود لجنة فـي كـل محافظـة تبحـث المـشاكل الخاصـة بكـل محافظـة 

جریدة األخبار الى ورشة العمل بساقیة الصاوى التـي تنظمهـا جمعیـة نهـوض وتنمیـة 
المرأة 

امـراة عـصریة بتـاریخ "أشارت سوسن زكى فى مقالها بجریدة الجمهوریة تحـت عنـوان -
، إلـــي النـــدوة التـــي نظمتهـــا جمعیـــة نهـــوض وتنمیـــة المـــرأة التـــى هـــدفت ٥/٧/٢٠١١

كما .. للبحث عن آلیات جدیدة تحكم المجتمع المدني في مصر خالل الفترة القادمة 
أوضحت أن المشاركون فى الورش اتفقوا علي ضرورة وجود رقابة شعبیة متمثلة فـي 

أمــاني ابـــراهیم أشـــارت فـــي جریـــدة و..الجمعیــات األهلیـــة ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني 
إلــــي انطــــالق فعالیــــات مــــؤتمر تفعیــــل قــــوانین المجتمــــع ٥/٧/٢٠١١المــــساء بتــــاریخ 

المدني والمشاركة الشبابیة باالسكندریة بالتعاون مـع المركـز الـدولى لقـوانین منظمـات 
وبتـــــاریخ .. المجتمــــع المـــــدني وائـــــتالف شـــــباب الجمعیـــــات األهلیـــــة بالوجـــــه البحـــــري 

لــنفس الجریــدة أوضــحت فــي خبــر لهــا ، أن منظمــات المجتمــع المــدني ٧/٧/٢٠١١
تؤكـــد علـــي ضـــرورة أن یتـــضمن قـــانون الجمعیـــات األهلیـــة الجدیـــد الـــنص علـــي عـــدم 

كمـــا .. جـــواز عـــزل رؤســـاء مجـــالس إدارات هـــذه الجمعیـــات إال بعـــد التحقیـــق معهـــم 
.. ریة فــي مــؤتمر حاشــد باالســكند"قــدمت امــانى ابــراهیم تقریــر صــحفي تحــت عنــوان 

٨/٧/٢٠١١بتـــــاریخ " النـــــصف اآلخـــــر یطـــــالبن بإســـــقاط قـــــانون الجمعیـــــات األهلیـــــة
.عرضت خالله فعالیات المؤتمر وكلمات المشاركین 
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أوضـــــــحت سوســـــــن زكـــــــى فـــــــى مقـــــــال امـــــــرأة عـــــــصریة بجریـــــــدة الجمهوریـــــــة بتـــــــاریخ -
الــي أن العمــل األهلــي أصــبح اآلن ضــرورة فــي مــصر أكثــر مــن أى ١٢/٧/٢٠١١

من هنا تأتي أهمیة المبادرة التـي تقـوم : التنمیة الشاملة ، وتضیفوقت آخر لتحقیق
بهـا جمعیـة نهـوض وتنمیـة المـرأة فـي الوقـوف علـي أهـم التحـدیات التـي تعـوق العمــل 
األهلــي فــي مــصر وتكــوین تحــالف یــضم الجمعیــات األهلیــة المختلفــة وشــباب الثــورة 

بنفس الجریـدة وفـي نفـس و... واالعالمیین للعمل علي القضاء علي هذه الصعوبات 
اطــار الحــدیث عــن التحــالف أشــار مــصطفي قایــد عــن االعــالن عــن مــیالد تحـــالف 

بتـــاریخ " تحـــالف جدیـــد یـــضم الجمعیـــات األهلیـــة واالئتالفـــات الـــشبابیة" جدیـــد بعنـــوان
١٧/٧/٢٠١١.

منظمــــة ٣٧"عـــن ١٧/٧/٢٠١١وفـــي المـــصري الیــــوم كتبـــت یمنـــى مختــــار بتـــاریخ -
وبمجلـــة روزالیوســـف بتـــاریخ ".. لتحـــسین صـــورتها"منظمـــاتتحـــالف ال"حقوقیـــة تـــشكل 

تحـــالف حقـــوقي لتعـــدیل قـــانون الجمعیـــات "كتبـــت هویـــدا یحیـــي عـــن ١٨/٧/٢٠١١
تحــرك " فــي جریــدة المــساء كتبــت تحــت عنــوان  ٢٢/٧/٢٠١١وبتــاریخ " .. األهلیــة
تحالف جدید یضم الجمعیات وائتالفات شباب .. إلسقاط قانون الجمعیات .. نسائي 

ایمــان بیبــرس علــي رفــض .حیــث أكــدت رئیــسة جمعیــة نهــوض وتنمیــة المــرأة د" ثــورةال
...الخضوع لمنظمات المجتمع المدني لوزارة حكومیة

ــرة اســماعیلأمــا - بمجلــة حــواء كتبــت عــن الجلــسة الختامیــة لــورش عمــل قــوانین أمی
دولي لمنظمات المجتمـع المـدني التـي أقامتهـا جمعیـة نهـوش وتنمیـة المـرأة والمركـز الـ

رؤیــــة جدیــــدة للمجتمــــع المــــدني "لقــــوانین منظمــــات المجتمــــع المــــدني ، تحــــت عنــــوان 
، حیــــث تــــم التأكیــــد خاللهــــا علــــي أهمیــــة إعــــادة ٢٣/٧/٢٠١١بتــــاریخ " ومؤســــساته

.صیاغة القوانین بطریقة سهلة حتي یستوعبها المواطنین 

ن عـدة زوایـا الجمعیـات األهلیـة ومؤسـسات المجتمـع المـدني مـتناولت جریدة األخبار-
تحــالف عـدد كبیــر مـن الجمعیــات األهلیــة "تحـت عنـوان .. وأشـكال صـحفیة مختلفــة 

كتــب محمــد صــابر عــن٣/٧/٢٠١١بتــاریخ "لخدمــة مــواطني المنــاطق المحرومــة
اتفــاق الجمعیــات األهلیــة علــى تأســیس لجنـــة تنــسیقیة تتــولى تنظــیم العمــل بــین تلـــك 

ــــ ــــشعبیة واألن ــــة المــــؤتمرات ال ــــات ورعای ــــستهدف تقــــدیم الجمعی ــــي ت شطة المــــشتركة الت
وكتبت ناهد ... خدمات حقیقیة خصوصا فى المناطق الشعبیة المحرومة في القاهرة 

عــــن مطالبــــة المنظمــــات النــــسائیة بدســــتور جدیــــد لعــــدم ١٦/٣/٢٠١١حمــــزة بتــــاریخ 
وعــن إشــراف الجمعیــات األهلیــة .. تحقیــق الدســتور الحــالي آلمــال الــشعب المــصري 
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كمــا قامــت دینــا .. ٢٠/٣/٢٠١١تفتاء كتــب محــسن جــود بتــاریخ علــى عملیــات االســ
العــالم یتــابع مــا ســتقدمه "درویــش بتغطیــة نــدوة رابطــة المــرأة العربیــة تحــت عنــوان 

، حیــث أوضــحت الحاضــرات خاللهــا ٣٠/٣/٢٠١١بتــاریخ " الثــورة المــصریة للمــرأة
ر المنـاهج أن على الثورة المصریة دور كبیر من حیث رفـع الـوعي المجتمعـي وتطـوی

التعلیمیة من أجل بث صورة إیجابیة للمرأة كفرد منتج یقـوم بـدور كامـل فـي المجتمـع 
علـــى األحـــداث الطائفیـــة المؤســـفة التـــي شـــهدتها قامـــت ناهـــد حمـــزة بالتعقیـــبكمـــا .. 

ــسائیة تواجــه أحــداث الجم"منطقــة إمبابــة مــن خــالل تحقیــق یحمــل عنــوان  ــات الن عی
، ناقـشت خاللـه ١٣/٥/٢٠١١بتـاریخ "لـست عبیـرمن الشیخ جابر إلي ا.. إمبابة

دور الجمعیات األهلیة في مواجهـة مثیـري الفتنـة وعرضـت العدیـد مـن اآلراء لـسیدات 
رئیـــسات لـــبعض الجمعیـــات األهلیـــة حیـــث أوضـــحن أن لهـــذه الجمعیـــات القـــدرة علـــى 

أمـــا دینـــا درویـــش ... الـــدخول لبیـــوت المـــصریین والتغلغـــل وســـط التجمعـــات الـــشعبیة 
وفـــى .. ٩/٥/٢٠١١بـــت عـــن مواصـــلة الجمعیـــات نـــشاطها ضـــد التمییـــز بتـــاریخ فكت
اختـــار محمـــد مـــصطفى ولمیـــاء متـــولي قائـــدة فریـــق بدایـــة نهـــى ســـالمة ٦/٧/٢٠١١

.  إلجراء حوارا معها للحدیث عن دور هذا الفریق وأهدافه
ة بعرض أخبار مختلفة عـن الجمعیـات النـسائیة المختلفـجریدة أخبار الیومكما قامت -

مــــؤتمر دعــــم النــــساء "تحــــت عنــــوان ٢٨/٥/٢٠١١ففــــى خبــــر صــــحفي بتــــاریخ .. 
عن عقد الجمعیة العامة للجمعیات النسائیة لتحـسین الـصحة " بالقاهرة ونجع حمادى

.إلي جانب أخبار أخرى.. مؤتمر یتم خالله عرض إنجازات المشروع 
بتـــاریخ وثیقـــة ضـــمان حقـــوق المـــرأة كتبـــت یمنـــي مختـــار عـــنالمـــصري الیـــوموفـــى -

المنظمات النسائیة تصدر وثیقة لضمان حقـوق المـرأة"تحت عنوان ٣٠/٧/٢٠١١
والتـي أعـدها " النـساء والدسـتور" حیث أعلن تحـالف المنظمـات النـسائیة عـن وثیقـة "

فاطمــة كمــا تحـدثت .. عـدد مـن الناشــطات لـضمها فــي صـیاغة دسـتور مــصر الجدیـد
ــــاریخ  ــــدان بت ــــواء ممــــحــــول٢٦/٨/٢٠١١زی ــــس رفــــض الل دوح شــــاهین عــــضو المجل

ــــى تقــــدیم  ــــق عل ــــة شــــكوي رســــمیة ضــــد المجلــــس ٣٦العــــسكري التعلی منظمــــة حقوقی
... العــسكري ومجلــس الــوزراء لخمــس جهــات حقوقیــة تابعــة لمنظمــة األمــم المتحــدة 

ــة تتعهــد برفــع "وتحــت عنــوان  ــة أهلی ــین مــصري فــوق خــط الفقــر١٠جمعی " مالی
ن إطــالق جمعیــة علــشانك یــا بلــدي عــكتبــت یاســمین القاضــى١٢/٨/٢٠١١بتــاریخ 

ملیونـا مـن تحـت ٣٥مالیـین مـصري مـن بـین ١٠مشروع فوق الخط بهـدف انتـشال 
.سنوات١٠خط الفقر خالل 
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بتـــــاریخ الجمهوریـــــة تـــــساءلت هـــــدى مـــــراد فـــــي عمودهـــــا لقـــــاء الخمـــــیسوفـــــى جریـــــدة -
نیــة وأكـدت أنــه آن األوان أن تبـدأ الجمعیـات المد" ؟ مـاذا بعـد الثــورة" ٣/٣/٢٠١١

ًواألهلیــة فــي اإلنتــشار وتوســیع قاعــدة عملهــا لتقــدم وعیــا حقیقیــا یحتــاج إلیــه المجتمــع  ً
ــــین " كمــــا كتــــب مــــصطفى فایــــد خبــــر بعنــــوان ...  ــــب بتعی التحــــالف النــــسوي یطال

ـــشباب ـــسیدات وال تحـــالف المنظمـــات النـــسویة عـــدم حیـــث انتقـــد"محـــافظین مـــن ال
.خبار أخرى متنوعةأانب الي ج.. مشاركة المرأة فى تولي منصب المحافظ

كتور عبـد اهللا خلیـل خبیـر جریدة الوفد قامت جیهان موهوب بإجراء حـوار مـع الـدفى-
الحـدیث عـن منظمـات المجتمـع حیث تطرق إلي١/٣/٢٠١١بتاریخ نسانحقوق اال

نــسان ضــد لمنظمــات بتوثیــق انتهاكــات حقــوق االالمــدني وتــساءل لمــاذا ال تقــوم هــذه ا
.ثوار التحریر

ًتحقیقـاحمیـدة سـیف النـصرأجـرت"صـعیدیات تعـزفن لحـن الحریـة" عنـوان وتحت -
فیـــه عـــن دور الجمعیـــات األهلیـــة تتحـــدث٥/٣/٢٠١١بمجلـــة حـــواء بتـــاریخ ًصـــحفیا

ودورها بصفة عامة بعد الثورة وذلـك مـن خـالل عـرض لعـدد بالنسبة للمرأة الصعیدیة 
ن المـرأة الـصعیدیة مـن اآلراء المتنوعـة ألشـخاص مـن صـعید مـصر حیـث أوضـحوا أ

لیست بمعزل عما یدور في المجتمع المـصري وأنهـا تعمـل اآلن علـي مواجهـة القبلیـة 
.دون وصایة من أى توجه ولدیها الرغبة فى التغییر وعدم العودة بها للوراء 

مـریم كانت هناك عدة موضـوعات منهـا موضـوع مـن إعـداد صباح الخیروفى مجلة -
ــایر ٢٥حقــوق المــرأة بعــد : ســتات وســتات"یحمــل عنــوان مكــرم ــن؟إ.. ین " لــي أی

تحــدثت فیــه عــن قلقهــا علــى مــستقبل النــساء الــسیاسي ودورهــن ٢٦/٤/٢٠١١بتــاریخ 
الفعــال فــى المجتمــع فــي الفتــرة المقبلــة لوجــود بعــض الــشواهد التــي تــشیر إلــي تقلــیص 
دور المـــرأة بعـــد الثـــورة وطالبـــت بـــضرورة االبتعـــاد عـــن شخـــصنه األمـــور خاصـــة فـــي 

خارطة طریق جدیدة " كما نشرت المجلة تحقیق یحمل عنوان .. لة حقوق المرأة مسأ
تم خالله استطالع آراء عـدد مـن ٢٨/٦/٢٠١١بتاریخ " لمنظمات المجتمع المدني

رجــال المجتمــع المــدني حــول رؤیــتهم لــدوره خــالل الفتــرة القادمــة وتوصــلوا إلــي أهمیــة 
.توعیته للناخب وتثقیفه 

:قضیة التمویل األجنبي للجمعیات األهلیة والمجتمع المدنيالصحفي لالتناول: ًثانیا
المـــسموعة والمرئیـــة وعلـــي صـــفحات وســـائل اإلعـــالمًأهـــم القـــضایا التـــي طرحـــت مـــؤخرا فـــيمـــن 

والتـي أثیـرت بعـد تـصریحات الـسفیرة نترنت المختلفة قضیة التمویل األجنبي للجمعیـات األهلیـةاإل
الــــدعم الــــذي قدمتــــه هیئــــة المعونــــة األمریكیــــة لــــدعم اإلصــــالح األمریكیــــة األخیــــرة بمــــصر حــــول
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المطالبـة بتجـریم و..ینـایر ونـتج علـي أثرهـا الكثیـر مـن الجـدل٢٥الدیمقراطي في مـصر بعـد ثـورة 
، بینما كانت هناك أراء أخـرى تـرى أن توقـف التمویـل الجمعیات األهلیة على منح أجنبیةحصول 

یتـسبب فـي زیـادة حجـم البطالـة فـي مـصرسحیثحة البلد لیس في مصلاألجنبي لهذه المنظمات 
:ومن خالل السطور القادمة سوف نرصد كیفیة تناول الصحف والمجالت لهذه القضیة، 

والبدایـــة كانــــت الـــصحف التــــي اهتمـــت بهـــذه القــــضیةجریـــدة الجمهوریــــة مـــنتعتبـــر -
.. الثـورة وضـعتها فـى موقـف حـرج" تحت عنوان من إعداد محمد بسیونىبتحقیق 

٦/٧/٢٠١١بتـــاریخ " مـــنح الدیمقراطیـــة للجمعیـــات األهلیـــة علـــى صـــفیح ســـاخن
كمـــا ! وتـــساءل لمـــاذا تظـــل المؤســـسات وحقـــوق اإلنـــسان تتلقـــي تمـــویال مـــن الخـــارج ؟

حیــث رفــضت .. أراء حقــوقیین وناشــطین فــي العمــل االجتمــاعي عــرض العدیــد مــن 
الحركـــات الـــشبابیة كـــل أشـــكال التـــدخل األجنبـــي أمـــا المؤســـسات التـــي تمـــول وتـــدعم 

نیـرة وتؤكـد ... منظمات المجتمع المدني فتري ضرورة الدعم وزیادة الـوعي الـسیاسي 
ل األجنبـي علـى أن الكـشف عـن التمویـ١٨/٨/٢٠١١بتاریخ وقفةفى مقالها صادق

ُمطلــوب وملــح وأن الجمعیــات األهلیــة التــي تــشكلت خصیــصا لتــستفید مــن المعونــات 
. األجنبیة أساءت للثورة والثوار وللشباب والشعب المصري كله

وقالـت إن ١٤/٨/٢٠١١عن رأیها في هذه القضیة بتاریخ جریدة األهراموكشفت لنا -
الح الممــول وكــل دول العــالم أي تمویــل أجنبــي یــستهدف بالدرجــة األولــي تحقیــق مــص

تجـرم التمویـل األجنبـي لألحــزاب الـسیاسیة ، والـضمیر المــصري یلزمنـا بـرفض جمیــع 
علــــي ًأشــــكال هــــذا التمویــــل وااللتــــزام بمــــصادر التمویــــل الوطنیــــة المــــشروعة اعتمــــادا

ریــدة بــنفس الج"خــواطر قلــم"وفــي نفــس الــسیاق یؤكــد لنــا ممــدوح شــعبان فــى ...الــذات
بــــین حــــدوث انــــشقاقات واختالفــــاتأن هــــذا اإلتهــــام أدي إلــــى٢٨/٧/٢٠١١بتــــاریخ 

وأنــه مــع .. ئتالفــات والــشارع المــصري مــا بــین الــرافض والمؤیــد جمیــع الحركــات واإل
عمل الجمعیات األهلیة ومنظمات المجتمـع المـدني فـال یـستطیع أحـد أن ینكـر دورهـا 

أحــد فــي الــشئون فــي العمــل التنمــوي داخــل الــشارع المــصري لكنــه یــرفض أن یتــدخل 
الداخلیـــة للــــبالد مــــن خـــالل اســــتغالل بوابــــة المــــنح والتمویـــل األجنبــــي بــــدون إشــــراف 

ــــوال المــــشبو"وتحــــت عنــــوان ... الحكومــــة المــــصریة ــــاریخ " هةاألم ١٧/٨/٢٠١١بت
جمیع الحركات والمنظمات التي حـصلت علـي تمویـل أجنبـي قبـل عالء غنیمیطالب 

ٕن تثبــت باألدلــة والبــراهین نزاهتهــا واخالصــها أ.. أن تــرفض كلمــات الخیانــة والعمالــة 
.للثورة والوطن والشعب وتعلن بكل صراحة موقفها

ــأ"عــن أخبــار الیــوم كتبــت مهــا عبــد الفتــاحوفــى جریــدة - ــین أســباب الموقــف المت زم ب
عـــرض متكامـــل للتحـــرك األمریكـــي لتمویـــل .. الحكـــومتین المـــصریة واألمریكیـــة 
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األجنبي بالوالیات المتحدة محظـور ویقـع تحـت وتؤكد أن التمویل "منظمات مصریة
الـشأن الـداخلي نشاط سیاسي یختص بیمارسأي أمریكي بمعني أنطائلة القانون ،

كما قـدم ..القانون في حالة التجاوزغیر مسموح له بتلقي أموال أجنبیة ویطبق علیه
تعربیـة للمنظمـاحوارا مع الدكتورة أمـاني قنـدیل المـدیرة التنفیذیـة للـشبكة النبیل عطا

حیــث أوضــحت أن عـشرات المنظمــات األجنبیــة تعمــل ٢٧/٨/٢٠١١األهلیـة بتــاریخ 
.في مصر بدون تصریح

بتـــــاریخ المـــــصري الیـــــوم فـــــي مقالتـــــه بجریـــــدةالـــــدكتور ســـــعد الـــــدین إبـــــراهیمیطالـــــب -
، وزیـــر التـــضامن برفـــع یـــده عـــن العمـــل التطـــوعي ویتـــرك الجمعیـــات ٢٣/٧/٢٠١١

أعقل من أن قجودة عبد الخال.رى أن من المفترض أن یكون دوی.. األهلیة وشأنها 
ینــساق فــي موكــب غوغائیــة الیــسار الــذي یعتقــد أن المجتمــع المــدني بدعــة ، صــرفت 

عـــصام عبـــد .یناشـــد دوفـــي نفـــس الـــسیاق ... الجمـــاهیر الكادحـــة عـــن حـــزب التجمـــع 
ة لبعثات ، السفارات ومكاتب األمن الملحق٢٧/٨/٢٠١١في مقالة له بتاریخ الصمد 

.مصر فى الخارج برفع یدها عن الجمعیات األهلیة في الخارج 
والمجالت بتناول هذه األزمة من خالل نشر أخبـار لهـا مثـل الصحف واكتفت بعض -

نیابة أمن الدولة تحقق في حصول بعض المنظمات األهلیـة علـي " جریدة األخبار 
ـــل خـــارجي كتبـــت آیـــات خیـــرصـــباح الوفـــي مجلـــة .. ٣١/٧/٢٠١١بتـــاریخ " تموی

بتـــــاریخ " لجنــــة لفحــــص أمـــــوال المــــنح األمریكیـــــة للجمعیــــات األهلیــــة"المــــوافي 
١٢/٧/٢٠١١ .

خطة أمریكا لتطویع ثـورة .. التمویل األجنبي " وتحت عنوان األسبوعوفى صحیفة -
عـن خطـة أمریكـا التـي محمـد جمـال عرفـةیكشف ١٥/٨/٢٠١١بتاریخ " ینایر٢٥

د ثورة ینایر عبر طابور خـامس یـضم عـددا مـن منظمـات تنوي تحقیقها في مصر بع
ــــسیاسیة  ــــع اســــتقالل اإلرادة ال ــــصالحها ومن ــــورة ل ــــع الث المجتمــــع المــــدني بهــــدف تطوی
المصریة عبر استخدام التمویل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني في عملیـة تفكیـك 

.واختراق في كل مكان في ظل عدم وجود رقابة علي هذه المنظمات
مــستغربا حــول أزمــة فهمــى هویــدى فــى جریــدة الــشروقكتــب ١٦/٨/٢٠١١خ وبتــاری-

ال أفهــم لمــاذا ال نتعامــل مــع ملــف منظمــات : المجتمــع المــدني فــي مــصر حیــث قــال 
المجتمع المدني بما یستحقه مـن شـفافیة وشـجاعة كـي نخلـصه ممـا یالحقـه مـن لغـط 

.تعباط وشبهات ، ونمحو من صفحاته آثار الغموض ومفردات العبط واالس
ســـتقالة ، أن اإل١٣/٨/٢٠١١بتـــاریخ هیـــثم التـــابعى بجریـــدة الـــشرق األوســـطویؤكـــد -

المفاجئــة لــرئیس جهــاز المعونــة األمریكیــة جــیمس بیفــر فــى مــصر تحمــل فــى طیاتهــا 
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العدیــد مــن الخبایــا ، حیــث قــدم اســتقالته بعــد أن تعــرض لعثــرات عــدة وضــعها أمامــه 
ساسـیة التــي واجهـت بیفـر أن المــسئول مـسئول مـصري حكـومى رفیــع ، والمعـضلة األ

الحكـــومى ال یــــزال یحــــتفظ بــــنفس النظــــرة القدیمــــة لمجــــال عمــــل المنظمــــات المجتمــــع 
.المدني وهو ما ال یتوافق مع فكر بیفر

بنــشر ســعدنعبــد الــرحمقــام ١٨/٨/٢٠١١لكترونــي بتــاریخ وفــى موقــع الجزیــرة اإل-
خاللــه مــن عــرض " جنبــيدعــوات بمــصر لتجــریم التمویــل األ" تحقیــق تحــت عنــوان 

أراء مختلفــــة علــــي المــــستوي الــــسیاسي والــــذین انتهــــوا فــــي النهایــــة بمطالبــــة المجلــــس 
ة العــسكري باعتــذار إذا ثبــت عــدم صــحة اتهاماتــه ، مــشیرین الــي أن مــصر بعــد الثــور

.تتطلع إلي إرساء دولة القانون

وقضیة المجتمع المدنيلجمعیات األهلیة ومؤسسات دور اتحلیل التغطیة الصحفیة ل: ًثانیا
التمویل األجنبي

:لجمعیات األهلیة ومؤسسات المجتمع المدني دور اتحلیل التغطیة الصحفیة ل. أ
بعد استعراضنا ألخبار الجمعیات األهلیة والمجتمع المدني اتضحت لنا نقطة هامة جدا وهي قلق 

الفعــال فــي المجتمــع فــي الجمعیــات والمنظمــات النــسائیة علــي مــستقبل النــساء الــسیاسي ودورهــن
الفتــرة المقبلــة لوجــود بعــض الــشواهد التــي تــشیر إلــي تقلــیص دور المــرأة بعــد الثــورة وطالبــت هــذه 

ومطالبــات .. الجمعیــات بــضرورة اإلبتعــاد عــن شخــصنة األمــور خاصــة فــي مــسألة حقــوق المــرأة 
ًأخري بتوسیع الجمعیات المدنیة لقاعدة عملها لتقدیم وعیـا حقیقیـا یحتـاج  إلیـه المجتمـع فـي الوقـت ً
كمـا طـالبوا الحكومـة .. الحالي إلي جانب أهمیة وجود دستور جدید یحقق آمال الشعب المـصري 

.والمجلس العسكري بمراعاة منظور النوع االجتماعي 
بعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي:

o والمجتمـع اهتمام كل من جریدة األهرام واألخبار بنـشر أخبـار الجمعیـات األهلیـة
بشكل موسع أكثـر مـن الـصحف والمجـالت األخـرى حیـث تخـصص لهـا المـدني

مساحة كبیرة، وتتنوع المواد المنشورة مـابین أخبـار تغطـي أنـشطة المؤسـسات 
ویرجـع وبین تحقیقات ومقاالت تنـاقش دور هـذه الجمعیـات، والجمعیات األهلیة، 

ومـن المـدني، ذلك إلى وجود صفحات متخصصة داخل هذه الصحف بالمجتمع
:أهم الموضوعات التي أبرزتها من خالل تغطیتها ألنشطة هذه الجمعیات

ضرورة االهتمام بالنساء الریفیات -١
ضرورة تطویر العشوائیات -٢
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ةضرورة أن یتم إدراج النوع اإلجتماعي ضمن الموازنة العام-٣
عـب ویجب أن تلضرورة إشتراك المرأة في صیاغة المستقبل السیاسي والدستوري-٤

.ًدورا في انتخابات مجلس الشعب القادمة
ًضــــرورة تفعیــــل دور الجمعیــــات األهلیــــة بعــــد الثــــورة حیــــث أنهــــا لعبــــت دورا فــــي -٥

ًمواجهة قـضیة الفتنـة وارتباطهـا بـالمرأة، فهـذه الجمعیـات أكثـر تغلغـال فـي الـشارع 
المصري

ي كما ألقـت الـضوء علـى إنـشاء تحـالف مـن الجمعیـات األهلیـة وأبـرزت أهمیتـه فـ-٦
.هذا الوقت بالتحدید

o ًكما قامت جریدة الجمهوریة بإلقاء الضوء أیضا على دور الجمعیات األهلیـة فـي
مواجهـــة التحـــدیات وأنهـــا الحـــل الوحیـــد لحـــل المـــشكالت، كمـــا أبـــرزت أكثـــر مـــن 
ـــــین ســـــیدات  ـــــة مـــــن ضـــــمنهم ضـــــرورة تعی ـــــات األهلی ـــــصریح لعـــــدد مـــــن الجمعی ت

اء تحالفــات بــین الجمعیــات لیكــون محافظــات، كمــا ألقــت الــضوء علــى أهمیــة إنــش
.هناك تكامل في األدوار

o ًقامت جریدة المصري الیوم بنشر أیضا خبـر انـشاء تحـالف یـضم منظمـات بینما
المجتمــع المــدني مــن مختلــف محافظــات مــصر، وأبــرزت دور منظمــات المجتمــع 

.المدني خاصة بعد الثورة
oسـف ومجلـة حـواء وصـباح قامت كل من جریدة أخبـار الیـوم والفجـر وروزالیوقدو

الخیر بنشر أخبار مقتضبة وقلیلة عن دور الجمعیات األهلیة، والتي تناولت من 
خاللهــــا إنــــشاء تحــــالف لیــــضم منظمــــات المجتمــــع المــــدني، والــــدعوة إلــــى إعــــادة 

.صیاغة دور هذه المنظمات
o وعلى النقیض فقد ظهر عدم اهتمام جریدة الوفد بدور منظمات المجتمـع المـدني

م تنـشر إال حـوار واحـد فقـط تـساءلت خاللـه لمـاذا ال تقـوم هـذه المنظمـات حیث ل
.بتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان ضد ثوار التحریر؟ 

o لــوحظ عــدم إفــراد مــساحات واســعة لعــرض أنــشطة الجمعیــات األهلیــة ومؤســسات
ت مما یدل علـي عـدم من جانب المجالالعاملة في مجال المرأة المجتمع المدني 

نهــــا صــــحف متخصــــصة فــــي موضــــوعات المــــرأة والقــــضایا التــــي مــــع إاالهتمــــام 
.تخصها 

o وبصفة عامة نري االهتمام المعتاد بتغطیة أنشطة الجمعیـات األهلیـة مـن نـدوات
ومـــؤتمرات إضـــافة إلـــي أراء القـــائمین علـــي هـــذه الجمعیـــات فـــي بعـــض القـــضایا 
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واســتخدام الــسیاسیة واالجتماعیــة وعــدم تنــاول هــذه القــضایا بــالعمق المطلــوب ، 
.الغالبیة العظمى من الجرائد والمجالت اإلطار الخبري في عرض األنشطة

ًعاما عملت في أكثر المناطق عشوائیة وتهمیشا في محافظات القاهرة ٢٤ترجع خبرة جمعیة نهوض وتنمیة المرأة ألكثر من  ً
ًبقا، وتهدف الجمعیة منذ بدایتها إلى تمكین المرأة المعیلة من الناحیة االقتصادیة والقلیوبیة والغربیة وجنوب سیناء وحلوان سا

واالجتماعیة والثقافیة والصحیة من خالل حزمة متكاملة من البرامج، ووجدت الجمعیة أنها لكي تحقق ذلك یجب أن تعمل 
تمكین أفراد أسرتها من الشباب والفتیات، ولم على تمكین باقى أفراد أسرتها، وبالفعل أصبحت تقدم البرامج التي تهدف إلى 

ًعاما ٢٥تكتفي بذلك بل أصبحت تعمل مع الفئات المهمشة بشكل عام في مناطق عملها، وقد نجحت على مدار أكثر من 
.ألف أسرة في مناطق عملنا٦٠في تحسین مستوى معیشة 

السنوات الماضیة كي تقدم البرامج التي تلبي احتیاجات ًوألن الجمعیة قریبة من الناس في الشارع فقد ناضلت كثیرا خالل 
الفئات المستهدفة، كما ناضلت من أجل أن تحصل الجمعیات األهلیة ومؤسسات المجتمع المدني على قانون ینظم عملها ال 

دیدة وخاصة یقیدها، ولذلك استشعرت الجمعیة أهمیة إنشاء تحالف یضم منظمات المجتمع المدني واإلئتالفات الشبابیة الج
:ًینایر، وظهور الرغبة القویة لدى جمیع المصریین للمشاركة في بناء مصر، وبناءا علیه٢٥بعد ثورة 

منظمات لیضم كافة " تحالف منظمات المجتمع المدني"أنشأت جمعیة نهوض وتنمیة المرأة تحالف تحت اسم -
تغییر قانون مؤسسات المجتمع المدني :فالمصرى واالئتالفات الشبابیة الجدیدة، وذلك بهدالمجتمع المدني 

والوصول إلى صیاغة آلیة تحكم عمل هذه المؤسسات، من خالل توحید الرؤى بین كل مؤسسات المجتمع المدني 
ًوخاصة فیما یتعلق بقانون الجمعیات والمؤسسات الموجود حالیا والعیوب المتواجدة به والمشاكل التي تقابل 

عن تقدیم الخدمات للمواطنین ، إضافة إلى تحسین صورة الجمعیات األهلیة لدى رجل المنظمات األهلیة وتعوقها 
الشارع وتعریف المواطنین بأهمیة هذه المنظمات والمؤسسات التي تقوم باستكمال الضلع الثالث الذي یقدم خدمات 

.تنمویة في المجتمع حیث أن الضلعان األخران هما القطاع الحكومى والقطاع الخاص
شاب وفتاة ، وجاءت فكرة تكوین هذا ٣٠٠جمعیة من مختلف محافظات مصر و١٨٠التحالف حتى األن یضم -

المؤسسات والجمعیات األهلیة على الهجوم الغیر مبرر على مؤسسات المجتمع المدني وباألخص التحالف بعد 
.ذه الدولأجندات هستمرار بأنها تتلقى أموال من الدول األجنبیة وتقوم بتنفیذ اتهامها باو

وقد قامت الجمعیة بتنظیم سلسلة من ورش العمل في مختلف محافظات مصر للجمعیات األهلیة وائتالفات الشباب -
حیث غطت الورشة األولى محافظات وجه قبلي ، والورشة الثانیة غطت محافظات وجه بحرى ، أما الورشة الثالثة 

صیات والنتائج والتي كانت من أهمها تكوین تحالف غطت محافظات القناة ، وخرجت هذه الورش بعدد من التو
ًیضم كل المؤسسات والجمعیات األهلیة من مختلف محافظات مصر ، وأیضا یضم االئتالفات الشبابیة الجدیدة 

ینایر ، كما كان من ضمن التوصیات إنشاء صفحة على الفیس بوك باسم التحالف ٢٥والتي برز دورها بعد ثورة 
.الجمعیات من مختلف المحافظات لیسهل العمل بین 
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:تحلیل التغطیة الصحفیة لقضیة التمویل األجنبي : ثانیا 
تفرض هذه القضیة جدلیة اختیـار هـذا التوقیـت لمهاجمـة الجمعیـات األهلیـة ، فالعدیـد مـن قیـادات 

ني یتخوفون من وجود رؤیـة إلقـصاء عمـل الجمعیـات األهلیـة فـى هـذه الفتـرة لكونهـا المجتمع المد
ضیة بقــرار وانتهــت هــذه القــ.. .مدافعــة عــن العدیــد مــن الحقــوق الــسیاسیة واالجتماعیــة للمــواطنین 

ریـر لجنـة تقـصي الحقـائق بـشأن تلقـي بعـض الجمعیـات األهلیـة والهیئـات مجلس الوزراء بإحالة تق
.تخاذ ما تراه في هذا الشأنإلى جهات التحقیق إلًال أجنبیاالمختلفة تموی
 بعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي:

o تناقض كبیر بین تناول الصحف لدور الجمعیات والمؤسسات األهلیة في مـصر
وبین تناولها لقضیة التمویل األجنبي، ونحن هنا نتحدث عـن نفـس فتـرة التغطیـة 

.الصحفیة
oالــذي كانــت أغلــب الــصحف والمجــالت تبــرز دور الجمعیــات ففــي نفــس الوقــت

األهلیة وأنشطتها، وتطالب الصحف التي لها صفحات متخصـصة فـي المجتمـع 
المدني بضرورة تفعیل دورهـا، نجـد فـي نفـس هـذه الـصحف والمجـالت ولكـن فـي 
صــفحات أخــرى هجــوم شــرس وعنیــف علــى قــضیة التمویــل األجنبــي للجمعیــات 

ملیــــــون دوالر ٤٠بمــــــنح تــــــصریحات الـــــسفیرة األمریكیــــــة األهلیـــــة والــــــذي فجــــــره
لمنظمات المجتمع المدني في مصر لتحقیق الدیمقراطیة دون أن تشیر إلى اسـم 

، ووجـدنا اسـتخدام هـذه المنظمات أو الهیئات التـي حـصلت علـى هـذه التمـویالت
الــصحف نبــرة تــشكیك فــي طبیعــة عمــل هــذه المنظمــات التــي تعتمــد علــى تمویــل 

. تأكیدها على تنفیذ أجندات أجنبیةخارجي، و
o كمــــا أن أغلــــب الــــصحفیین والــــصحفیات الــــذین هــــاجموا التمویــــل األجنبــــي نــــادوا

بضرورة اإلعتماد على مصادر تمویل وطنیة وهو مـا یوضـح عـدم وعـیهم بعمـل 
الجمعیـــــات األهلیـــــة، وال بطبیعـــــة التمـــــویالت التـــــي تحـــــصل علیهـــــا طـــــوال هـــــذه 

.السنوات
oو مجلـة تناولـت قـضیة التمویـل األجنبـي لمنظمـات المجتمـع فلم تشر أى جریدة أ

المــدني مــن بعیــد أو مــن قریــب بــأن هنــاك فــرق بــین الجمعیــات األهلیــة النــشطة 
التي تخـدم مالیـین الفئـات المـستهدفة فـي المنـاطق الفقیـرة، وبـین الجمعیـات التـي 
حـــصلت علـــى هـــذه التمـــویالت، كمـــا حـــدث خلـــط بـــین التمویـــل األمریكـــي الـــذي 

.ت عنه السفیرة األمریكیة وبین التمویل األجنبي بشكل عامصرح
o فما تحدثت عنه السفیرة من منح هذا المبلغ الكبیر لمنظمات وهیئـات كـان یجـب

أن یصاحبه قائمة بأسماء المنظمات التي حصلت على هذه المبالغ، وهو مـا لـم 
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ب فــي تطالــب بــه أى جریــدة أو مجلــة ســوى موقــع الجزیــرة اإللكترونــي الــذي طالــ
تحقیــق قــام بنــشره بأنــه یجــب علــى المجلــس العــسكري تقــدیم اإلعتــذار فــي حالــة 

.ثبوت خطأه على هذا اإلتهام
o كمــا لــم نجــد أى مــن الــصحفیات والــصحفیین المتخصــصین فــي أخبــار المجتمــع

المدني بتناول هـذه القـضیة، أو قیامـه بـالرد علـى هـذه اإلتهامـات التـي تـم نـشرها 
.قربهم من عمل هذه الجمعیات خالل سنوات طویلةفي جریدته، بالرغم من 

o نجـد جریـدة الجمهوریـة قامـت بعمـل تحقیـق اعتمـدت فـي مـصادره علـى الحركـات
الــشبابیة التــي رفــضت بــشكل قــاطع التمویــل األجنبــي، والمثیــر للدهــشة هــو ربــط 
التحقیق بین حصول الجمعیـات األهلیـة علـى تمویـل أجنبـي لإلسـتفادة منـه وبـین 

ثورة والثوار، وهو ما ینم عن عدم وعـى كامـل لـدى الـصحفي بـأن هـذه اإلساءة لل
التمویالت تحصل علیها مصر منذ سنوات طویلة بموجـب اتفاقیـات دولیـة أقـرت 
بتخصیص الدول المتقدمة منح لتمویل منظمات غیر حكومیـة داخـل دول العـالم 

.الثالث لتنفیذ أنشطة تنمویة
o ًعـــن هـــذه القـــضیة وربطـــت أیـــضا بـــین كمـــا قامـــت جریـــدة األســـبوع بعمـــل تحقیـــق

التمویــل وبــین الثــورة حیــث أشــارت فیــه بــأن هــذا التمویــل األجنبــي هدفــه تطویــع 
ـــات األهلیـــة بهـــذه المـــنح،  ـــل الجمعی ـــة مـــن خـــالل تموی ـــصالح قـــوى أجنبی الثـــورة ل
وبالتالي تمنع هذه القوى اإلستقالل لإلرادة السیاسیة، وهو إن دل یدل علـى عـدم 

عمـل هـذه الجمعیـات قبـل الثـورة ومـا هـو دورهـا الحقیقـي فـي ًوعى أیـضا بطبیعـة
.المجتمع

o كمـــا قامـــت جریـــدة األهـــرام التـــي تمیـــزت بتغطیـــة كبیـــرة لـــدور منظمـــات المجتمـــع
، وطالبت في نفس التوقیتالمدني بتجریم التمویل األجنبي على صفحات أخرى

مــد علــى فــي تحقیــق منــشور بهــا بــضرورة أن یكــون هنــاك رقابــة داخلیــة وأن تعت
ًمــصادر تمویــل وطنیــة، وهــو أیــضا یــنم عــن عــدم وعــي بــأن منظمــات المجتمــع 
المـــدني یـــشرف علیهـــا وزارة التـــضامن االجتمـــاعي منـــذ نـــشأتها فـــي مـــصر، وأن 
هناك قوانین تنظم عملها، بل وقد قام النظام السابق بتغییر القانون لیكون هنـاك 

ت بــسهولة وخاصــة تــضییق علــى هــذه الجمعیــات حتــى ال تحــصل علــى التمــویال
.للمنظمات الحقوقیة

o لـم تـشر أى جریــدة أو مجلـة طالبــت بـأن تعتمــد الجمعیـات األهلیــة علـى مــصادر
تمویل وطنیة ألى حـل لكـى تحـصل علـى تمویـل وطنـي، وهـو مـا یـدل علـى قلـة 
ــــة یعتمــــد علــــى هــــذه  ــــث أن قطــــاع الجمعیــــات األهلی وعــــى كاتــــب التحقیــــق، حی
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ًا لــم تــشر أى جریــدة أیــضا أنــه هــذه الجمعیــات التمــویالت ألنــه ال بــدیل لهــا، كمــ
ص عمــل لكثیــر مــن الــشباب، ویــستفید مــن خــدماتها مالیــین تــساهم فــي تــوفیر فــر

الفئات، كما أنها تساهم في الدخل القومي حیث تقوم بـدفع ضـرائب وتـأمین مثـل 
.كل الهیئات وهو ما لم یذكر في أى جریدة أو مجلة

o هـذه األزمـة مـن خـالل نـشر أخبـار لهـا والمجـالت بتنـاول الصحف اكتفت بعض
.مثل جریدة األخبار ومجلة صباح الخیر 

o قامــــت جریــــدة الــــشرق األوســــط بنــــشر خبــــر عــــن اســــتقالة رئــــیس جهــــاز المعونــــة
ــــه الــــسلطة  ــــة اســــتقالته بمــــا قامــــت ب ــــوحي بعالق ــــوان ی ــــارت عن ــــة ، واخت األمریكی

٤٠المــصریة مـــن تــضییق علیـــه بخــصوص مـــنح منظمــات مـــصریة ألكثــر مـــن 
لیون دوالر، وبـالرغم مـن تـصریح الـسفیرة األمریكیـة فیمـا بعـد بـأن الموعـد الـذي م

رحــل فیــه هــو الموعــد الــسنوى لتغییــر القیــادات داخــل المعونــة، وهــو مــا لــم تنــشره 
.الجریدة بعد ذلك

o وكانت كل من جریدة المصري الیوم والشروق هي جبهـة الـدفاع ضـد اإلتهامـات
یــات، حیــث قامــت المــصري الیــوم بنــشر مقالــة الخاصــة بالتمویــل األجنبــي للجمع

ًلسعد الدین إبـراهیم الـذي عـانى كثیـرا مـن النظـام الـسابق بـسبب مركـزه الحقـوقي، 
حیــث طالــب بــضرورة أن یقــوم وزیــر التــضامن برفــع یــده عــن منظمــات المجتمــع 
المــدني وأال یتعامــل معهــا كأنهــا بدعــة، كمــا قامــت الــشروق بنــشر مقالــة لفهمــي 

یهــا أن یــتم التعامــل بــشفافیة مــع هــذه القــضیة حتــى ننتهــي منهــا هویــدي یطلــب ف
.وأال تكون هناك ضجة حولها

o التناول اإلعالمي الشرس لهذه القضیة جعـل الجمهـور یظـن أن وفي النهایة فإن
الجمعیــات والمؤســسات األهلیــة ال توجــد رقابــة علیهــا فــي الوقــت الــذي تــشكو فیــه 

قابـة التـي تفرضـها علیهـا وزارة التـضامن هذه الجمعیات والمؤسـسات مـن قیـود الر
.االجتماعي وتعوق عملها لتنمیة المجتمع

قامت جمعیة نهوض وتنمیة المرأة بدراسة تحلیلیة لعدد من األعمال الـصحفیة مـن حیـث ٢٠٠٦فى عام 
ن تـستخلص أوحاولـت فیهـا " ٢٠٠٦–٢٠٠٤" الشكل والمضمون والتى تم نشرها خالل ثـالث سـنوات 

.التى یطرحها اإلعالم للجمعیات األهلیة الصورة
وكان من أهم المالحظات خالل هذه الدراسة أن هناك صورة مغلوطة یقـدمها اإلعـالم للجمعیـات األهلیـة

قد احتـل النـسبة األكبـر بـین الموضـوعات التـي ناقـشت صـورة " الخبر"، كما تبین لنا أن الشكل الصحفي 
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من إجمالي الموضوعات التـي تـم رصـدها خـالل % ٧٦.٢حوالي نسبته ، حیث بلغت الجمعیات األهلیة
.الفترة موضع الدراسة

:وربما ترجع الصورة المغلوطة التي یقدمها اإلعالم للجمعیات األهلیة إلى عدد من العوامل منها
.ضعف قدرة الجمعیات األهلیة على توصیل صوتها للرأي العام وضعف قدرتها االتصالیة-
، وغیــاب اللجــان المتخصــصة مثــل انــات والمعلومــات لــدى بعــض الجمعیــات األهلیــةضــعف قواعــد البی-

لجنــة اإلعــالم والعالقــات العامــة فــي الغالبیــة العظمــى منهــا ممــا أدى إلــى التــأثیر بالــسلب علــى قــدرتها 
.على اإلعالن عن أنشطتها

.یمبالعرض لما تقوم به الجمعیات األهلیة في األقالًأن اإلعالم ال یهتم دائما-
، وعنـد نـشره للـسلبیات فإنـه إن اإلعالم یركز في نشره ألنـشطة الجمعیـات األهلیـة علـى أخبـار صـغیرة-

.نشتات كبیرةاینشرها في شكل تحقیقات مطولة بم
.، وبالتالي ندرة المادة التي یحتاجها اإلعالمضعف التوثیق في عمل الجمعیات األهلیة-

، حیـث نصل معا كإعالم وكجمعیات أهلیة إلـى لغـة مـشتركةومن هذا المنطلق، فقد وجدنا أنه یجب أن
، فكالهمــا یغــذي اآلخــر ویتفاعــل ن العالقـة بــین اإلعــالم والجمعیــات األهلیــة هــي عالقـة فــي االتجــاهینأ

.معه
:وقد كانت لنا بعض التوصیات والمقترحات من شأنها التوصل إلى هذه الشراكة التي نسعى إلیها وهي

، وأال یكــون ذلــك فــي إطــار خبــري ُأن یعــرف الجمهــور بأنــشطة المجتمــع المــدنيمطلــوب مــن اإلعــالم -
.، ولكن من خالل تغطیة تحلیلیة نقدیة تبین دورهم كجماعات مصالح ضاغطةمحض

ضرورة تخصیص باب ثابت في الجرائد القومیة والمستقلة والحزبیة وكذلك بالنسبة لإلذاعـة والتلیفزیـون -
، لیكــون بمثابــة النافــذة التــي تطــل منهــا الجمعیــات م بهــا الجمعیــات األهلیــةلمتابعــة األنــشطة التــي تقــو

.األهلیة
عمــل لــوبي فــي الوســط اإلعالمــي واســتقطاب اإلعالمیــین كــأفراد ولــیس كمؤســسات لیكونــوا شــركاء فــي -

.العمل اإلعالمي والتنموي
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الفصل الثامن
لمرأة العاملة في المجتمع المصريا

ًظهـــر ذلـــك واضـــحا بـــدءا مـــن عـــدم وجودهـــا ضـــمن وینـــایر ٢٥مـــرأة بعـــد قیـــام ثـــورة تراجـــع دور ال ً
فــي التــشكیالت الوزاریــة التــي ًمــرورا بعــدم اختیارهــا أعــضاء اللجنــة المكلفــة بالتعــدیالت الدســتوریة، 

حدثت بعد الثورة، ثم عدم تعیینها في منصب المحافظ  بسبب الفراغ األمني والخـوف علـى المـرأة 
ًحلة اإلنتقالیة كما جاء على لسان وزیر التنمیة المحلیـة، وأخیـرا الهجـوم الـشرس علـى في هذه المر

ٕكل ما یتعلق بـالمرأة مـن قـوانین تـنظم الحیـاة األسـریة كالحـضانة والرؤیـة والخلـع والـصاقه بالنظـام 
لـك ، كـل ذبالنـسبة لألسـرةالبائد وأنهـا قـوانین سـوزان مبـارك دون التطـرق لمـدى فائـدة هـذه القـوانین

یطــرح تــساؤل أمامنــا عــن وضــع المــرأة العاملــة فــي مــصر بعــد الثــورة، هــل تغیــر؟ هــل اســتطاعت 
حیــث هــل تولــت مناضــب جدیــدة؟ اقتحــام مهــن لــم تــدخلها مــن قبــل؟ هــل حــصدت جــوائز علمیــة؟ 

سنرصــد كــل ذلــك مــن خــالل تحلیــل التنــاول الــصحفي ألخبــار المــرأة العاملــة، هــل كانــت التغطیــة 
اكتفــت بنــشر األخبــار فقــط؟ مــا هــى حجــم المــساحات التــي خصــصتها لهــذه اإلعالمیــة عمیقــة أم

األخبار؟ وكیف تناولت كل ما یتعلق بالمرأة العاملة؟ 

:ینایر ٢٥رأة العاملة بعد ثورة الم. أ
: التناول الصحفى للمرأة العاملة بعد الثورة

لـ عبیر علـي : قضیة عمل المرأة من خالل عدة تحقیقات منهامجلة نصف الدنیاناقشت -
عمــل المــرأة انخفــض .. رغــم الغــالء وســوء األحــوال االقتــصادیة " تحقیــق عنــوان عیــاد 
وأرجعــت انخفــاض هـــذه النــسبة حــسبما ذكـــر ١٥/٧/٢٠١١بتـــاریخ " بعــد الثــورة% ٢٣

التقریــر الــصادر عــن جهــاز التعبئــة واإلحــصاء إلــي عــدة عوامــل تــساهم فــي طردهــا مــن 
كمــا استعرضــت خــالل .. علیهــا لظروفهــا االجتماعیــة ســوق العمــل وهــي تفــضیل الــذكور 

ینــایر ٢٥التحقیــق رؤیــة خبــراء االقتــصاد حــول مــستقبل المــرأة فــي ســوق العمــل بعــد ثــورة 
.إلي جانب عرض بعض التجارب من الواقع 

ــرة القادمــة" وفــى تحقیــق آخــر تحــت عنــوان - ــي الفت ــرأة :ف ــدم أو یتراجــع دور الم هــل یتق
الوصـــول إلـــى ســـماح موســيحاولـــت خاللــه ١١/٦/٢٠١١د بمجلـــة حـــواء عــد"العاملــة؟

إجابة هذا التساؤل من خالل عـرض آراء لـسیدات فـي مواقـع المـسئولیة حیـث أكـدن علـى 
ــة القادمــة والتأكیــد  أهمیــة التكــاتف لحمایــة البلــد وضــرورة أن یتقــدم دور المــرأة فــي المرحل

عاملـــة بأهمیـــة تمـــسكها المـــصریة الرســـالة للمـــرأةعلـــي عـــدم تراجـــع هـــذا الـــدور ، ووجهـــن 
.بالشرعیة في طلب حقوقها 
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بعـد الثـورة " ٢١/٥/٢٠١١في تحقیق لها بمجلة حواء عدد أمیرة إسماعیلكما تساءلت -
حیث أوضحت أن المشكالت التي كانـت " صاحبات المشروعات الصغیرة إلي أین ؟ .. 

ي دور هــذه ومــا زالــت تواجــه صــاحبات هــذه المــشروعات كانــت تــشكل عائقــا حقیقیــا یعتــر
راء االقتــصادیین وقــانونیین وبعــض آومـن خــالل .. المـشروعات فــي الــدفع بعجلــة التنمیــة 

مــن رؤســاء جمعیــات تنمیــة حقــوق اإلنــسان حاولــت الكاتبــة أن تــصل إلــي إجابــة، حیــث 
ــــــسهیالت مراعــــــاة للظــــــروف المحیطــــــة بعــــــد  ــــــد مــــــن الت ــــــدیم العدی ــــــة تق ــــــي أهمی انتهــــــوا إل

قــوانین عمــل : تحــت المجهــر" س المجلــة تحــت عنـوان بـنف٢/٧/٢٠١١وبتــاریخ ...الثـورة
قوانین وحقوق المرأة العاملة حتى ال تتعرض ألي مشكلة من منار السیدرصدت "المرأة 

وقامــــت بعــــرض آراء لــــبعض الــــسیدات المفــــصوالت مــــن العمــــل .. قبــــل أصــــحاب العمــــل
المــرأة حیــث أكــد الجمیــع أن القــانون ظلــم.. فــي القــانوننباإلضــافة إلــي رأى متخصــصی

.وأن هناك مشاكل في تطبیق قوانین تنظیم عمل المرأة  
:ینایر٢٥ة العاملة بعد ثورة للمرأتحلیل التغطیة الصحفیة

الحظنـــا اهتمـــام كـــل مـــن مجلـــة نـــصف الـــدنیا وحـــواء بنـــشر تحقیقـــات عـــن المـــرأة العاملـــة -
والتــــي طالبــــتًالثــــورة وخــــصوصا صــــاحبات المــــشاریع الــــصغیرةبعــــد وحقوقهــــا وخاصــــة 

التحقیقـات أن یكـون هنـاك تـسهیالت لهــن لإلسـتمرار، وأن المـرأة یجـب أن تتمـسك بــدورها 
.في المجتمع

كمــا وجــدنا عــدم اهتمــام مــن بــاقي الجرائــد والمجــالت بمناقــشة مــشاكل المــرأة العاملــة بعــد -
.الثورة بأى شكل من األشكال الصحفیة

:المرأة ومناصب جدیدة . ب
:ة وتولیها لمناصب جدیدةالتناول الصحفي لقضیة المرأ

أول "  منحــة بــاخوم"الــسفیرة ٥/٨/٢٠١١بتــاریخ ســحر الملیجــي بجریــدة األهــرام حــاورت -
والتــــي تــــري أن ثــــورة ینــــایر .. ســــیدة تولــــت منــــصب المتحــــدث الرســــمي لــــوزارة الخارجیــــة 

ســاعدت فــى رفــع الظلــم الــذي عانتــه طــویال بــالوزارة كمــا أوضــحت أن الــسیدة الدبلوماســیة 
كمــا أكــدت فــي .. هــي القــادرة علــي إحــداث تــوازن بــین حیاتهــا الخاصــة والعملیــةالناجحــة

" مغلقـة"علـي وجـود أمـاكن كثیـرة ٢٧/٥/٢٠١١حوار آخر لها بجریـدة الجمهوریـة بتـاریخ 
. أمام النساء بالوزارة

خبـــر تـــولى الفنانـــة عـــزة لبیـــب منـــصب ٢٤/٤/٢٠١١كمـــا نـــشرت جریـــدة األهـــرام بتـــاریخ -
وخبـر آخـر بـنفس الجریـدة .. میة للطفل كأول امـرأة تتـولي هـذا المنـصب مدیرة للفرقة القو
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أول مــدیر منتخــب لمــسرح "كتبتــه ســهیر عبــدالوهاب تحــت عنــوان ١٠/٧/٢٠١١بتــاریخ 
."اماتىأطفال القري على قائمة اهتم:لطفل ا

ـــدة بـــإجراء حـــوار مـــع قـــام أحمـــد عبیـــدو بجریـــدة األخبـــار٤/٧/٢٠١١وبتـــاریخ - أول عمی
نجاحهـا هـو والتـي أكـدت أن سـبب.. القاهرة دكتورة رانـدا أبـو بكـرآدابفي باالنتخاب

.برنامجها االنتخابي 
أكـدت أن ١٧/٦/٢٠١١وفى حوار آخر بمجلة حواء للمحـاورة عبیـر علـي عیـاد بتـاریخ -

وبدایـة النهـضة الحقیقیـة بالجامعـات هـي .. حل مـشكالت المـرأة مرهـون بإصـالح التعلـیم 
أمیـــرة إســـماعیلوفـــي نفـــس المجلـــة أجـــرت .. لیـــات دون تـــدخل أمنـــي انتخـــاب عمـــداء الك

أوضـحت خاللـه أنـه ال فـرق بـین رجـل ٦/٨/٢٠١١راندا بمجلة حواء بتـاریخ .حوار مع د
.وامرأة في مراكز العمل 

تــولي الطفلـة عــال عـالم منــصب رئیــسة "خبـر ٩/٣/٢٠١١نـشرت جریــدة األخبـار بتــاریخ -
ثقافة روض الفرج في سابقة لم تحدث من قبل إلـي مجلس إدارة نادي أدب الطفل بقصر
عــن ١٧/٥/٢٠١١وتـم التنویــه فــي خبــر بتــاریخ .. جانـب تــولي األطفــال بــاقي المجلــس 

وآخر عن .. منصب المستشار االقتصادي لرئیس الوزراء نجالء األسوانيتولي الدكتورة 
. ١٥/٥/٢٠١١تاریخ تولي هالة البدري منصب مدیرة تحریر مجلة اإلذاعة والتلیفزیون ب
واختیـار الـسیدة زینـب . وتعیین عبلة حسین الرویني رئیسة لتحریر صحیفة أخبار األدب 

ُوكامیلیـــا صـــبحي رئیـــسة للـــشعب واللجـــان . ســـلیم أبـــو العـــال رئیـــسة لحـــزب مـــصر الفتـــاة 
.الثقافیة بوزارة الثقافة 

ثــریین المــصریین فــایزة هیكــل أول نقیبــة لأل.دمحمــد الحماصــي حــاور " حــواء" وفــي مجلــة-
والتي لها العدید من المساهمات في مجال اآلثار المصریة سواء من ٢/٧/٢٠١١بتاریخ 

ــــــه  ــــــة ، وحــــــوار آخــــــر أجرت ــــــة أو العملی ــــــة األكادیمی ــــــرحمالناحی ــــــد ال ــــــاریخنإیمــــــان عب بت
ّمع هبة الحدیدي أول مصریة تحكم في بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٦/٣/٢٠١١ ُ .

منـصب عمیـدة طـب القـاهرة الدكتورة لمیس رجبخبر تولي لجمهوریةجریدة اكما نشرت -
حول ندب المهندسـة ١٦/٨/٢٠١١باإلضافة إلي خبر بتاریخ ... ٢٣/٢/٢٠١١بتاریخ 

.للعمل رئیسة لمجلس إدارة هیئة النقل العام دمني مصطفي عبد الحمی
التــي تولــت نهــال كمــالتــم إجــراء حــوار مــع٩/٤/٢٠١١بتــاریخ روزالیوســفوفــى مجلــة -

.رئاسة التلیفزیون والتي أكدت أن هدفها محو األمیة السیاسیة للمواطن العربي 
ــــاریخ صــــباح الخیــــروفــــى مجلــــة - تــــولى الــــسیدة إســــراء ٢٦/٤/٢٠١١تــــم نــــشر خبــــر بت

منصب نائبة رئـیس االتحـاد اإلفریقـي للتـنس وبهـذا تكـون أول سـیدة تتـولي هـذا السنهوري
هنــد حنفــي رئــیس جامعــة اإلســكندریة بتــاریخ .ع دمــًاراكمــا أجــرت المجلــة حــو. المنــصب 
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، والتــي تعتبــر نفــسها إحــدى المتــضررات مــن قــرار إقالــة رؤســاء الجامعــات ١٦/٨/٢٠١١
.الصادر عن مجلس الوزراء ووصفته بالقرار الظالم المهین لكرامة األساتذة والجامعة

:لـ المرأة ومناصب جدیدةتحلیل التغطیة الصحفیة
حلیلنـا للتغطیـة الـصحفیة التـي تتنـاول اقتحـام المـرأة لمناصـب جدیـدة، فـالمرأة اقتحمـت وجدنا عند ت

ـــذلك ولكنهـــا  ـــل، وقـــد أفـــردت الـــصحف مـــساحات ل ـــم تطرقهـــا مـــن قب ـــدة وفـــي مجـــاالت ل مهـــن جدی
استخدمت الشكل الخبري فقط دون التعمق فیما وراء هذه األخبار، أو أن تقوم بتحلیلها أو عرض 

لهـذه المجــاالت األن ولمـاذا لــم تـستطع الـدخول فیهــا مـن قبــل، وكـان التحلیــل أسـباب دخـول المــرأة 
:كالتالي

ًجاءت مجلة حواء وجریدة األخبار كأكثر الصحف والمجالت تناوال لقضیة المرأة وتولیهـا -
مناصــب جدیــدة، ولــم تكتفــي بنــشر األخبــار بــل قامــت بــإجراء حــوارات مــع الــسیدات التــي 

.تولین هذه المناصب
متـــا بـــالتركیز علـــى المهـــن الجدیـــدة التـــي تقتحمهـــا ألول مـــرة كمستـــشارة اقتـــصادیة كمـــا قا-

لرئیس الوزراء، ونقیبة لألثریین، ورئیسة تحریر أخبار األدب ومدیرة تحریر مجلة اإلذاعة 
.والتلیفزیون وغیرها من المهن التي تدخلها ألول مرة منذ سنوات

أخبار المـرأة وتولیهـا مناصـب جدیـدة قامت جریدة األخبار بتخصیص مساحة كبیرة لنشر-
واضـح ٕوالقاء الضوء على مدى كفاءة المرأة لـدخولها هـذه المهـن، وهـو مـا یظهـر تنـاقض 

ربطــت فیهــا فــنفس الجریــدة هاجمــت وبــشدة قــوانین األحــوال الشخــصیة واســتخدمت ألفــاظ 
.بین فساد المجتمع والمرأةـ

فــي حــوار مــع ًلتنــاول فمــثالفــي اكمــا لــوحظ تنــاول هــذه القــضیة بــسطحیة وال یوجــد عمــق -
أول سـیدة تولـت منـصب المتحـدث الرسـمي لـوزارة الخارجیـة والتـي "  منحـة بـاخوم"السفیرة 

ــم یتطــرق أحــد إلــي معرفــة " مغلقــة"أكــدت علــي وجــود أمــاكن كثیــرة  أمــام النــساء بــالوزارة ل
.السبب وراء إغالق هذه األبواب

:أوسمة وجوائزحصول المرأة على . ج
:لصحفیة لـحصول المرأة على أوسمة وجوائزطیة االتغ

حـــول فـــوز الباحثـــة دعطیـــة عبـــد الحمیـــكتـــب ٢١/٨/٢٠١١بتـــاریخ األهـــرام فـــي جریـــدة -
زینب شعبان المدرس بقسم علـم الحیـوان بكلیـة العلـوم جامعـة المنـصورة بلقـب .المصریة د

ا علمیا غیر مسبوق ٕوهو ما اعتبرته نصرا وانجاز...٢٠١١سیدة العالم في الكیمیاء لعام 
وخبــــــر آخــــــر بتــــــاریخ ... فــــــي مجــــــال الحفــــــاظ علــــــي صــــــحة االنــــــسان وســــــالمة البیئــــــة 

لبرنــــامج البحــــث عــــن المــــرأة ریــــم صــــیام المــــدیرة اإلقلیمیــــة حــــول حــــصول ٢٨/٥/٢٠١١
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ـــشرق األوســـط للمـــساهمة فـــي دعـــم المـــرأة  النموذجیـــة فـــي الـــشرق األوســـط علـــي جـــائزة ال
.المصریة 

شـمس مـدرس حأمـل عبـد الفتـا.دعـن فـوز جریـدة األخبـار بـت كت١٨/٤/٢٠١١وبتاریخ -
علـم االجتمـاع بكلیـة تربیـة عـین شـمس بجـائزة الـشیخ خلیفـة بـن سـلمان آل خلیفـة العلمیـة 

األزمـة المالیـة العالمیـة وأثرهـا علـي معـدالت عمالـة المـرأة العربیـة "الـسابعة ببحـث عنوانـه 
ذي حــصل علــي المركــز األول فــي الــ" دراســة میدانیــة علــي عینــة مــن النــساء فــي مــصر:

مــدیر وفــاء الــصدیق .دكمــا منحــت جمهوریــة النمــسا عالمــة اآلثــار المــصریة ... المــسابقة
عـــام المتحـــف المـــصري وســـام االســـتحقاق مـــن الدرجـــة األولـــي لـــدورها فـــي حمایـــة التـــراث 

.اإلنساني
ة الحاصــلدعــاء عبــدالنبي .بــإجراء حــوار مــع د١٦/٧/٢٠١١بتــاریخ حــواءوقامــت مجلــة-

علــي ثــالث جــوائز دولیــة مــن كوریــا منهــا اثنتــان ذهبیتــان وأخــري فــضیة وذلــك ألبحاثهــا 
نــشر ١٩/٣/٢٠١١وبتــاریخ ... المتعــددة منــشورة فــي مجــالت علمیــة متخصــصة عالمیــة

خبر حصول طالبة الدراسات العلیـا بالجامعـة األمریكیـة أمـل مطـر علـي جـائزة أخالقیـات 
.األبحاث 

:أوسمة وجوائزحصول المرأة علىلـتحلیل التغطیة الصحفیة
 عرضـــت الـــصحافة المـــصریة النمـــاذج المـــشرفة لمبـــدعات مـــصریات وســـیدات نجحـــن فـــي

كمــا أبــرزت الــدور ت مختلفــة،الحــصول علــي أوســمة وجــوائز نتیجــة لتفــوقهن فــي مجــاال
الذي یقمن به في المجتمع

وبعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي:
oالت هـــذه القـــضیة بطریقـــة نمطیـــة جـــدا والغالبیـــة اســـتخدم تناولـــت الجرائـــد والمجـــ

ـــذي ـــر الـــصحفي وال ـــب الـــصحفي الواحـــد وهـــو الخب ـــر عـــدم اهتمـــام مـــن القال یعتب
.أو المجلة بتناول هذه القضیة الجریدة

o تــأتي جریــدة األهــرام ومجلــة حــواء فــي المرتبــة األولــى فــي التنــاول یلیهمــا جریــدة
.األخبار

:مرأة المهن جدیدة اقتحمتها.د
 ًلقـد شــاركت المــرأة والفتــاة المــصریة جنبـا إلــى جنــب مــع الرجــال فـي ثــورة ینــایر كمــا ضــحت

بحیاتها وتحملت ومع ذلك فوجئت بعد الثورة بتقهقر دور المرأة وتعالي األصوات التي ترید 
إجهـــاض كـــل النجاحـــات التـــي حققتهـــا المـــرأة خـــالل الـــسنوات الماضـــیة ، وتحـــاول أن تقـــوم 

هـا وبـین الرجـل وقـصر دورهـا علـى أعمـال معینـة دون الرجـل ، ومـن أبـرز تلـك بالتمییز بین
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" األعمـــال التـــي یـــسعى الـــبعض علـــى قـــصرها علـــى الرجـــال فقـــط دون النـــساء هـــى وظیفـــة 
مأذونـة ك"التي تنادي بعدم أحقیة المرأة فـي العمـلتعالت األصوات حیث " المأذون الشرعي

ین أعلنوا رفضهم لتولي المرأة هذا المنصب وظهرت حملة شرسة شنها البعض والذ" شرعیة
.. بحجة أنها غیر جدیرة للقیام بذلك

:التناول الصحفي لـ مهن جدیدة اقتحمتها المرأة 
صـالح حیـث كتـب.. مجـال البـزنس العاملـة فـيالحـدیث عـن المـرأةتناولت جریـدة الوفـد-

ــى عــرش البو" حــول هــذا الموضــوع تحــت عنــوانالــدین عبــداهللا  بتــاریخ "رصــةنــساء عل
% ٥٩و.. وقـــال أن نـــصف ملیـــون ســـیدة یتعـــاملن فـــي بـــزنس األســـهم .. ١١/٣/٢٠١١

وأضاف أن الـسنوات األخیـرة شـهدت زحفـا منظمـا ... ٢٠١٠نسبة زیادة المستثمرات فى 
للمرأة نحو المضاربات وأوضح أنه عدد المدرجین بسجالت التعامـل مـن الـسیدات مقارنـة 

.بالرجال ال یزال ضعیفا 
تحــت تحقیــق صــحفي بجریــدة الجمهوریــة عــن البــولیس النــسائيمعبــد الــسالةهبــكتبــتو-

حیـث نقلـت لنـا آراء مختلفـة ٣١/٣/٢٠١١بتـاریخ "الشعب یرید بـولیس نـسائي" عنـوان
باإلضــافة إلــي آراء متخصــصین فــي علــم .. مـن الجنــسین حــول عمــل المــرأة فــي الــشرطة 

تجــاه عمــل المــرأة فــي الــشرطة ینبغــي أن حیــث أوضــحوا أن النظــرة المجتمعیــة.. الــنفس 
.تتغیر ألنها بنت المجتمع 

كمأذونــة التــي تنــادي بعــدم أحقیــة المــرأة فــي العمــلفــي اآلونــة األخیــرة تعالــت األصــوات -
نونـة المأذونـة " بعد عرض المسلسل الـدراميوظهرت حملة شرسة شنها البعضشرعیة ،

بأنـه تـم تنـاول ١٢/٨/٢٠١١بتـاریخ سوسن زكي فـي جریـدة الجمهوریـةوالذي وصفته " 
كمــا نــشرت نفــس .. الشخــصیة بــشئ مــن الــسخریة وعــدم الواقعیــة بهــدف جــذب المــشاهد 

١٨/٨/٢٠١١بتـاریخ "حـواء المأذونـة .. الرجال یرفضون " الجریدة تحقیق تحت عنوان
نحـــن :ویقولـــون إن هـــذه المهنـــة للـــذكور فقـــط، علـــى عكـــس رأى أول مأذونـــة والتـــي قالـــت 

٢٣/٦/٢٠١١بتـــاریخ األهـــراموفـــى جریـــدة.. ًبالمهنـــة والعمـــل لـــیس حكـــرا ألدم األجـــدر
بینمـا .. " خطوة الي الوراء.. إقصاء النساء من المأذونیة " على إن نهاد صالحأكدت 
حــول احتجــاج نــسائي علــى دعــوة منــع النــساء بجریــدة المــصرى الیــومیمنــي مختــاركتبــت 

قــام أحمــد عطیــة صــالح جریــدة أخبــار الیــومفــى و.. ٢١/٦/٢٠١١مــن المأذونیــة بتــاریخ 
ــأذون شــرعي ١١" یحمــل عنــوان٢٧/٨/٢٠١١بــإجراء تحقیــق صــحفي بتــاریخ  ــف م أل

حیــث عــرض آراء الرجــال المعارضــین " مأذونــة أل.. مــأذون آه : قــالوا لــوزیر العــدل 
.ُوالمذكرة التي قدمت لوزیر العدل 
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بتاریخ "صناعات نسائیة آیلة للسقوط "عنوانفي جریدة األهرام كتبت هدى المهدي تحت-
حول جهود جمعیة نهوض وتنمیة المرأة في دعم صناعتي الفواخیر ودباغة ٨/٦/٢٠١١

.الجلود وبالتالي حمایة النساء من البطالة وخلق فرص جدیدة للشباب
:لـ مهن جدیدة اقتحمتها المرأة تحلیل التغطیة الصحفیة

ي اقتحمتهـا المـرأة منـذ عـدة سـنوات وحـدث هجـوم علیهـا كانت من أبرز المهـن الجدیـدة التـ
ینایر هي مهنـة المأذونـة فبـالرغم مـن أن الـدین والقـانون أبـاح للمـرأة أن تعمـل ٢٥بعد ثورة 

ة ضد اقتحام المرأة منذ أكثر من ثالثة سنوات إال أن الصحف شنت حمل" كمأذونة شرعیة"
لهذه المهنة؟

 بأن مهنـة المأذونـة مهنـة دینیـة وأكـد علـى ر المصریة مفتي الدیا-على جمعة .دوقد نفى
وكیـل األزهـر -محمـود عاشـور /الشیخلمرأة كمأذونة لیس ضد الدین، كما أكدأنها عمل ا

، ًأن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعاعلىاإلسالمیةعضو مجمع البحوث واألسبق 
ًنظـــرا مـــع الرجـــالإلختالط بـــاهـــذه الوظیفـــة مثـــل أي وظیفـــة أخـــرى تقـــوم فیهـــا النـــساء ألن

اشـــر المـــرأة عقـــد الـــزواج أنـــه لـــیس هنـــاك مـــا یمنـــع مـــن أن تبیـــرى لظـــروف عملهـــا ، كمـــا 
.بشرط أن تكون على درایة تامة بما یتطلبه العقد من صیغة شرعیةللمتزوجین

الت التــي وجـــدنا أن بعـــضها اتخــذ موقـــف مؤیـــد وانعكــس هـــذا الهجـــوم فــي الـــصحف والمجـــ
.ف المعارض لهذه المهنةوالبعض األخر الموق

 بالتنویـه عـن بعـض المهـن والوظـائف وجـدنا مـن بعـض  الـصحف اهتمـام ومن جانب أخـر
..حصول علي حقها في العمل بهاالتي تفكر المرأة في اقتحامها وال

 كمـــا وجـــدنا قیـــام صـــحف كـــاألهرام بإلقـــاء الـــضوء علـــى عمـــل المـــرأة فـــي صـــناعتى الفخـــار
عمل من قبـل فـي صـناعة الجلـود لـصعوبتها، وهـو مـا أصـبح والجلود، حیث لم تكن المرأة ت

.متاح من خالل مشروع قامت به إحدى الجمعیات األهلیة
:وبعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي

o علــى صــفحاتها وأفــردت لهــا " المــرأة المأذونــة "اهتمــت بعــض الجرائــد بمناقــشة قــضیة
.حات مثل جریدة الجمهوریة واألهراممسا

oاهتمــام المجــالت بــشكل عــام بــالهجوم الــذي تــم ضــد عمــل المــرأة حظنــا عــدم كمــا ال
.كمأذونة

o عمـل المـرأة كمأذونـة حیـث طـرح لجریدة أخبار الیومكان هناك معارضة واضحة في
تم تخصیص مساحة للجانـب المعـارض مـن الرجـال علـى حـساب المؤیـدین الـذین لـم 

.یشیروا لهم من قریب أو من بعید



٧٧

o جریدة الوفـد بنـشر تحقیـق صـحفي حـول اقتحـام المـرأة لعـالم البیـزنس، الحظنا اهتمام
والغریــب هــو االتجــاه المؤیــد لــدخول المــرأة المجــال عكــس موقــف الجریــدة المعــارض 

.طول الوقت لكل ما یتعلق بالمرأة

وكان لجمعیة نهوض وتنمیة المرأة رأى واضح في هذه القضیة وهو أن الواقع الفعلي أثبت أن 
المـــرأة تـــستطیع أن تعمـــل فـــي أي مهنـــة وتـــستطیع أن تحقـــق النجـــاح فیهـــا، وعلـــى صـــعید هـــذه 

" مأذونة شرعیة"مهنة المهنة بالتحدید استطاعت المرأة المصریة أن تثبت جدارتها في ممارسة 
والغریـب ...شرعیة فـي مـصرمأذونهأمل عفیفي، أول .ومنذ أكثر من ثالث سنوات تم تعیین أ

أن الحملة الـشرسة ضـد تـولي المـرأة وظیفـة مأذونـة تـستند إلـى حجـج خاطئـة وتنـشر معلومـات 
مغلوطــة عــن الوظیفــة متناســین أنهــا وظیفــة حكومیــة إداریــة مدنیــة یحــق لكــل مــواطن مــصري 

.لقیام بهاا
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الفصل التاسع
ٕطموحات واحباطات

تـاریخ مـصر ، وظـن الـشعب أن كافـة األوضـاع الخاطئـة ینـایر لحظـة فاصـلة فـى ٢٥تعتبر ثورة 
وكانت المـرأة علـى حلـم مـشاركتها فـى . سیتم تصحیحها بعد الثورة التى أزالت رأس النظام الفاسد 

بنــاء األوطــان بعــد أن ســارت فــى المظــاهرات وتعرضــت للرصــاص والقنابــل المــسیلة للــدموع فــى 
.سبیل الحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة 

إال أن الریاح تأتى بمـا ال تـشتهیه الـسفن ، فقـد تعاظمـت القـوى المتـشددة المناهـضة لحقـوق المـرأة 
ًإضافة إلى جماعات أخرى ترى فى حصول المرأة على جزء من حقوقها انتقاصا مـن حـق الرجـل 

.المرفع عن المحاسبة فى مجتمع ذكورى یقهر نسائه 
حول دورهن بعد تناولت الصحف المصریة آراء النساء بین األمل واإلحباط بین التقدم واالنتكاس 

.ینایر٢٥ثورة 

:"ٕلطموحات واحباطات المرأة المصریة بعد الثورة"التناول الصحفي
ین لرئیـسة التحریـر إیمـان حمـزة تاهتمت مجلة حواء بتناول هذا الموضوع فعلى مدار مقـال- 

عدد " تصنعها المرأة مع الرجل نسمات الحریة " بعنوان ىاألولةأكدت الكاتبة فى المقال
والتى واكبت أعیاد المرأة المصریة ، إلى تطلع المـرأة المـصریة نحـو فجـر ١٢/٣/٢٠١١

جدیــد تــسود فیــه الدیمقراطیــة والمــساواة إضــافة إلــى إشــارتها لتــاریخ االحتفــال بیــوم المــرأة 
حتــى ال " تحــت عنــوان ٩/٤/٢٠١١عــدد ویــوم المــرأة المــصریة ، أمــا فــي مقالــةالعــالمى

تحدثت عن دور المرأة فـى التنمیـة وبنـاء االقتـصاد حتـى "نحرم المرأة حقوقها من جدید 
.ینایر التى حررت البالد من الظلم٢٥تتحقق أهداف ثورة 

النساء یقترحن " تحت عنوان ١٩/٢/٢٠١١تناول تحقیق لمروة لطفى بمجلة حواء عدد - 
شطات والقیادات النـسائیة حـول مفـاتیح راء مجموعة من الناآ"خطة إلعادة بناء مصر : 

وتحقیـــق آخـــر أعدتـــه حمیـــدة ســـیف .مـــن خـــالل المـــشاركة الـــشعبیة بنـــاء مـــصر الجدیـــدة
فـى عـدد "ینـایر المـرأة تعیـد اكتـشاف ذاتهـا ٢٥فى الـصعید بعـد ثـورة " النصر بعنوان 

ٕحیث أعربـت نـساء الـصعید عـن أملهـن فـى القـضاء علـى العنـف واحـداث ١٦/٤/٢٠١١
.لى الالمباالة والسلبیة ثورة ع

ــد " ًأعــدت هبــة الــشرقاوى تحقیقــا بعنــوان ١٣/٥/٢٠١١وفــى الجمهوریــة عــدد -  المــرأة تری
رأت أن تنــــاول قــــضایا المــــرأة فــــي الفتــــرة الماضــــیة مــــن أجــــل الــــشو " ترتیــــب األولویــــات 
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اإلعالمــى وأن المنظمــات الغربیــة اهتمــت بقــضایا اعتبرتهــا الــصحفیة ثانویــة مثــل الختــان 
ـــسائیة والن ـــادات الن ـــة آراء عـــدد مـــن القی ـــة للمـــرأة، متناول ـــدا عـــن القـــضایا المحوری ًقـــاب بعی

یمــن الحمــاقى .ومــنهن مــن كانــت موجــودة علــى الــساحة بقــوة فــى الفتــرة الماضــیة وهــى د
والتــى انتقـــدت أداء المجلــس القـــومى للمــرأة الـــذى اهـــتم فــى بدایاتـــه بقــضیة تـــشغیل المـــرأة 

ــــة  ــــة التمكــــین ٕواكــــسابها المهــــارات المطلوب ــــى أهمی ثــــم ضــــعف هــــذا االتجــــاه و أكــــدت عل
سـهیر عبـد المـنعم أسـتاذة .االقتصادى للمرأة ومحاربـة الفقـر، كمـا عرضـت آراء كـل مـن د

القــانون الجنــائي، باإلضــافة إلــى المحامیــة عایــدة نــور الــدین والتــي أشــارت إلــى ضــرورة 
علـى قـانون العمـل الـذي مراجعة كافة القوانین بما یحقق االستقرار واألمان وأعطت مثاال

یــستبعد المــرأة المعیلــة والعــامالت فــى غیــر القطــاع الرســمى وأخیــرا حــذرت الناشــطة أمــل 
.محمود فاید من خطورة تجاهل منظمات المجتمع المدنى 

أعــدت ســامیة أبــو النــصر تحقیــق "مــاذا تطلــب النــساء مــن الحكومــة ؟ " تحــت عنــوان - 
اء بعض الفتیات والـسیدات حـول أولویـات الحكومـة بملحق الجمعة باألهرام تناولت فیه آر

.والتي تنوعت بین البطالة والتأمین الصحى ومحاكمة الفاسدین 
ثـــارت المخـــاوف بـــشكل كبیـــر حـــول مكاســـب المـــرأة فـــى الفتـــرة الـــسابقة وخاصـــة بجریـــدتى - 

ــــاألهرام عــــدد  ــــا ب ــــت نهــــاد صــــالح تحقیق ــــة فكتب بعنــــوان ١٩/٣/٢٠١١ًاألهــــرام والجمهوری
حـول أول بیـان لمنظمـة "عاما أخرى لالشتراك فى بنـاء مـصر ٩٠ن ینتظرن النساء ل"

العفــو الدولیــة عــن نــساء مــصر بعــد الثــورة، والــذي تنــاول مــسیرة المــرأة نحــو الدیمقراطیــة 
وآراء المعلقین حول أوضاع المرأة بعد الثورة وحالة التخوف بعد . ١٩والمساواة منذ ثورة 

یة الـــذى خـــال مـــن النـــساء ورأى بعـــض القـــوى الـــسیاسیة تـــشكیل لجنـــة التعـــدیالت الدســـتور
.الجدیدة حول إقصاء المراة من بعض المناصب مثل رئاسة الجمهوریة 

ــــدیمقراطى -  ــــالحزب المــــصرى ال ــــة المــــرأة ب ــــة لألهــــرام لورشــــة عمــــل أقامتهــــا لجن فــــى تغطی
حـذرت "مكاسـب المـرأة فـى خطـر .. محاولة حزبیة إلنقاذها " االجتماعي تحت عنـوان 

وات اللجنــة مــن حالــة الــردة المخیفــة تجــاه مكتــسبات الحركــة النــسویة خــالل الــسنوات عــض
الماضــیة تحـــت دعـــوى قـــوانین الهــانم ونـــساء النظـــام الفاســـد والتــى تبنتهـــا تیـــارات سیاســـیة 

.١٨/٥/٢٠١١معینة وذلك فى عدد 
هیكـل عـزة.أجابـت د"لماذا ال تشارك المرأة فى صنع القـرار؟ " وفى إجابة لحل إشـكالیة - 

الكاتبـــة وأســـتاذة األدب المقـــارن فـــى تقریـــر أعدتـــه مـــى زكریـــا نبیـــل بجریـــدة األهـــرام بعـــدد 
أشـــــارت إلـــــى حتمیــــــة إظهـــــار المــــــرأة لقوتهـــــا الــــــسیاسیة وممارســـــة حقوقهــــــا ٩/٤/٢٠١١

الدیمقراطیــة فمنظمــات المجتمــع المــدنى خیــر دلیــل علــى أن المــرأة كیــان مــؤثر فــى صــنع 
.ة القرار ورسم الخریطة السیاسی
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أعـدت هبـة . اهتمت الجمهوریة بهذه المخاوف من خالل عدد من التحقیقات والمقـاالت - 
هـل أطاحـت بـأحالم .. الثـورة : المرأة تعود للمربـع صـفر" ًالشرقاوى تحقیقا تحت عنـوان 

تناولت آراء مجموعة من القیـادات النـسائیة مـن المجتمـع المـدنى إضـافة إلـى رأى "حواء 
الالتـــي أكــدن وجـــود حالـــة مـــن التراجــع وتیـــار مـــن االســـتعداء للمـــرأة الداعیــة أمنـــة نـــصیر 

والتركیــز علــى القــضایا مــن الخــارج دون مناقــشة خلفیاتهــا، كــالتركیز علــى ســن الحــضانة 
دون التفكیر فى أسباب المطالبة به مثل حصول الرجل غیر الحاضن على شقة الزوجیة 

جاهــل للنمـاذج النــسائیة العظیمــة فــي بأسـرع وقــت ممكــن وانتــشار الفقـة البــدوى المنغلــق وت
.تاریخنا اإلسالمي 

.. حـواء " تحـت عنـوان ٢١/٤/٢٠١١تحقیق آخـر أعدتـه حنـان حـسن بالجمهوریـة عـدد - 
تناولت آراء المنظمـات النـسویة فـى اآللیـات التـي یجـب أن تتـسلح بهـا المـرأة "للخلف در 

المرأة "ساواة ، وبعنوان مشابه لفرض إرادتها على المجتمع وانتزاع حقوقها في الحریة والم
مقالــة أكــدت ٩/٦/٢٠١١كتبــت ناهــد المنــشاوى بالجمهوریــة عــدد "للخلــف در .. الیــوم 

فیهـــا وجـــود المخـــاوف نتیجـــة أســـباب عـــددتها فـــى منـــاخ ثقـــافى غیـــر مؤیـــد للمـــرأة وبعـــض 
القیـــادات الـــسیاسیة غیـــر المؤیـــدة وتیـــارات دینیـــة متـــشددة ومجتمـــع ذكـــورى مـــضاد وأفكـــار 

وثـــات ال تـــساندها وقفـــت أمـــام كفـــاح المـــرأة وتعمـــل علـــى إجهـــاض المكتـــسبات التـــى ومور
.حصلت علیها

ـــدوة -  ـــر حـــول ن ـــوم كتبـــت تقری ـــار الی ـــدة أخب ـــرة رضـــا بجری ـــي "أمـــا أمی ـــاظ عل مـــن اجـــل الحف
ائتالف " التي اقامتها جمعیة نهوض وتنمیة المرأة  تحت عنوان" ینایر٢٥مكتسبات ثورة 

بتـــاریخ " م االســـتعانة بـــاى إمـــراة فـــي لجنـــة تعـــدیل الدســـتورنـــسائي یقاضـــي الحكومـــة لعـــد
حیث اوضحت أن هناك إجماع من الجمعیات النـسائیة علـى وجـود توجـه ٢٣/٤/٢٠١١

وطنــي إلقــصاء دور المــرأة فــي الحیــاة الــسیاسیة واتفقــت الجمعیــات علــي تــشكیل ائــتالف 
.حقوقها یضم رئیسات الجمعیات لتمثیل المرأة أمام الحكومة والتفاوض هلي 

ـــاریخ " حـــواء"مـــا أثـــارت ماجـــدة محمـــود تـــساؤل هـــام فـــي مقالتهـــا بعـــدد مجلـــة -  الـــصادر بت
، لیكون العنوان الرئیسي لمقالتها التي تـساءلت "أین فتیات الثورة؟" وهو ٢٣/٤/٢٠١١

فیها عن سبب اختفاء النماذج النسائیة التي شاركت بقوة في الثورة مثل إسراء عبد الفتاح 
وغیــرهن مــن المناضــالت والناشــطات الالتــي غــبن عــن المــشهد الــسیاسي فــي ونــوارة نجــم 

كمــا . وقــت ینبغــي ظهــورهن وتواجــدهن بقــوة مــن أجــل التــشجیع علــى جلــب مطالــب للمــرأة
ًشـــددت علـــي أن المـــرأة ال تحتـــاج تمییـــزا ألن دورهـــا ال یقـــل عـــن دور الرجـــل وألنهـــا جـــزء 

.أصیل من هذه الثورة
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ًأیـضا بعـدد " حـواء"بمجلـة "قبل أن تثور النـساء" ي مقالتهـا كما أثارت تهاني الصوابي ف- 
المخاوف بـشأن تراجـع دور المـرأة بعـد الثـورة، كمـا أكـدت علـى دور المـرأة ١١/٦/٢٠١١

فى الثورة وتاریخ مـصر بـشكل عـام متعجبـة مـن إقـصاء المـرأة بعـد الثـورة ومحـذرة مـن أن 
لدینیـة المتطرفـة مـن خـالل تهمـیش تكون هناك ید خفیة بالحكومة تغازل بعـض التیـارات ا

وفــى تقریــر أعدتــه منــار الــسید . المــرأة ، وتــدعو نخــب المثقفــین للــرد علــى طیــور الظــالم 
عرضت فیه آراء قیادات المجتمع المدنى والمنظمات النسائیة الالتي ١٤/٥/٢٠١١عدد 

ورة أبــدین مخــاوفهن مــن تهمــیش المــرأة مــن خــالل ممارســات الحكومــة فــى فتــرة مــا بعــد الثــ
.من حركة المحافظین وتشكیل الحكومة ولجنة تعدیل الدستور 

ســلب حقــوق المــرأة " تحقیقــا صــحفیا بمجلــة حــواء تحــت عنــواننأجــرت إیمــان عبــد الــرحم- 
حـــذرت خاللـــه عـــن تراجـــع فـــي ١١/٦/٢٠١١بتـــاریخ " مرفـــوض.. مرفـــوض : بعـــد الثـــورة

غــــاء حقوقهــــا ، تــــضمن حقــــوق المــــرأة بعــــد الثــــورة بعــــد أن تعالــــت األصــــوات المطالبــــة بإل
ــــم  ــــي عل ــــون ومتخصــــصین ف ــــضایا المــــرأة ســــواء حقوقی التحقیــــق أراء ســــیدات مهتمــــین بق

ایمان بیبرس رئیس جمعیة نهوض وتنمیة المـرأة والتـي أكـدت علـي .االجتماع من بینهم د
ٕفخرهــا بــالثورة وانجازاتهــا ولكــن ال بــد مــن نــصرة المظلــوم وعــدم قبــول التمییــز بــین أى فئــة 

.یا كانت من الفئات أ
ـــــاریخ .تؤكـــــد د-  ـــــدة األهـــــرام بت ـــــال لهـــــا بجری ـــــضایا المـــــرأة بمق ـــــرة فـــــي ق ـــــرس خبی إیمـــــان بیب

فلنعـد بنـاء "، أنه علي كل مصري یرید فعال التقدم لهذا البلد ،تبني شـعار ٢٢/٦/٢٠١١
كمـا ... وأوضحت أن ذلـك یتطلـب منـا أن نتحـول لبلـد منـتج ولـیس مـستهلكا فقـط " مصر

رخات الجمعیــات األهلیــة التــي تطالــب بإعــادة النظــر فــي قــرار طالبــت باالســتماع إلــي صــ
ـــل الـــصناعات القدیمـــة وتـــشرید  ـــتم قت ألـــف أســـرة،كما ترجـــو ٢٥نقـــل المـــدابغ ألن بـــذلك ی

.حكماء الوطن بإعادة فتح هذا الملف للدراسة 
تحـــــت عنـــــوان ٢٨/٥/٢٠١١فــــى جریـــــدة روزالیوســـــف كتــــب إســـــالم عبـــــدالوهاب بتــــاریخ - 

" لــم أقــصد اإلهانــة والنــساء ظلمــونى: خطــى حــسین یعقــوب صــبحي صــالح یــسیر علــي"
حیث شنت قیادات نسائیة وكوادر شبابیة تنتمي لجماعة اإلخوان هجوما حادا علي نائب 
الجماعــة الــسابق صــبحي صــالح بعــد مــا اعتبــروه قــدحا فــي نــساء مــصر غیــر المنتمیــات 

رس رئیس مجلس إدارة إیمان بیب.للتنظیم ،ومن وقد عرض الخبر أراء البعض من بینهم د
كیــف یظــن صــالح أن األخــوات المــسلمات :جمعیــة نهــوض وتنمیــة المــرأة حیــث تــساءلت 

.هن أكثر تدینا من باقي المصریات؟
تطمع في .. نون النسوة "نشرت خبر تحت عنوان ١/٥/٢٠١١فى جریدة أكتوبر بتاریخ - 

ن الحقـوق التـي حیث أكدت جمعیة نهوض وتنمیة المرأة أن هناك الكثیر م" كرسي شرف
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ینـــایر أهمهـــا الحـــق فـــي خـــوض االنتخابـــات ٢٥تتطلـــع المـــرأة المـــصریة الیهـــا بعـــد ثـــورة 
البرلمانیــة وتقلــد المناصــب الرفیعــة كرئاســة الــوزراء والــوزراء الــسیادیة والنقابــات والمجــالس 

.المحلیة 
 -
" یـــشیر ســـلیمان جـــودة فـــى مقالتـــه تحـــت عنـــوان ١٩/٤/٢٠١١فـــى جریـــدة الوفـــد بتـــاریخ - 

إلــى أزمــة حكومــة شــرف مــع المــرأة مــن خــالل اســتیائها مــن ! " ًرف لــیس عــدوا للمــرأة شــ
حركة المحافظین بعد الوعد بوجود مرأة محافظة إضافة إلى تـشكیل مجلـس الـوزراء الـذى 
ًیضم امرأة واحدة منتقدا ذلك لمـا نـراه علـى المـستوى العـالمى ضـاربا المثـال بـوزیر الـدفاع  ً

عـــصام شــــرف لدیــــه العدیــــد مــــن .ویــــضیف أن د. جیــــة األمریكیــــة األســـبانیة ووزیــــرة الخار
ًالهموم ویؤكد أنه على سبیل القطع لیس عدوا للمرأة ولكن موقفـه فـى هـذین المثلـین علـى 

!وجه التحدید ال یكاد یسعفه 
لمــصر ال " فــى مجلــة صــباح الخیــر ومــن خــالل تحقیقــین كملفــین للعــددین تحــت عنــوان - 

قامـت علـى يالمـشاریع التنویریـة التـ٢٤/٥/٢٠١١ول بتـاریخ تنـاول التحقیـق األ"للهانم 
مـصرى أن یتمـسك بمـا تحقـق مـنمصر فى عهد الرئیس الـسابق ، وأن علـى كـل أرض

فهــى. هــذه المــشروعات إنجــازات ومكتــسبات وال یــسمح لنیــران الغــضب أن تطفــئ طاقــة 
ویمنعهــا .. حــق مــن حقــوق ومكتــسبات هــذا الــشعب ولیــست منحــة ألحــد یهبهــا لمــن یــشاء

لـضغوط الـبعض بتجمیـدها أو محوهـا، فهـى وحذر التحقیق من االستجابة.عن من یشاء
مـدارس التربیـة متنـاوال بالتفـصیل .ًحق لكل مصرى ألنها ملك لمصر ولیـست ملكـا للهـانم

مركـز سـوزان مبـارك االستكـشافى ة ، مدرسـ١٠٠مـشروع الــ، مكتبارت مبـارك ، الخاصة
. والمجلـس القـومى للمـرأة ومجلـس الطفولـة واألمومـة، المتكاملـةجمعیة الرعایة ، للعلوم

ّضـــیعت حقــــــوق .. الثـــورة" وتحـــت عنــوان ٣١/٥/٢٠١١أمــا التحقیـــق الثـــانى فــى عـــدد 
وجمعیــات .. مجموعــات علــى الفــیس بــوكالو.. حتجاجیــةاالوقفــات الفیتنــاول"!النــســـاء

) قـــوق الرجـــال، وآبـــاء الرؤیــــةاألســـرة، والمـــدافعین عـــن حيمنقـــذ( جدیـــدة تحمـــل أســـماء
تحاول اآلن أن تقود المجتمع إلى التراجع عن القوانین التى أفادت الكثیر والتي .. وغیرها

وذلــك مــن .ســر ووفــرت األمــان لألطفــال، وأعــادت الكثیــر مــن الحقــوق ألصــحابهااألمــن
يفيواالجتماعي صعدت إلى المشهد السیاسياالستقواء بالجماعات المتشددة التخالل 

وأشخاص من النظام السابق، ینایر، محاولین الربط بین هذه الحقوق٢٥مصر بعد ثورة 
ناضلوا من أجل نیل هـذه الحقـوق، ن لتحقیق مصالح شخصیة على حساب الضعفاء الذی

والالتــى یــشرن . ّهــل تـضیع الثــورة حقــوق النـساء؟موجهـة الــسؤال إلــى القیـادات النــسائیة  
المجلــس فــى الثــورة متعجبــین مــن محــاوالت تهمیــشها ، ویطــالبن إلـى دور المــرأة المــصریة 
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ًاهتمامــا أكبــر، ویجیــب قــضایا المــرأة والطفــلأن یــولي العــسكرى وحكومــة عــصام شــرف بــ
" .مكتسبات المرأة لن یحافظ علیها سوى المرأة"جابر عصفور .د

دة األخبار فى الدراما التلیفزیونیة كتب احمد الدسوقى بجریسى السیدوحول عودة صورة - 
٢١/٨/٢٠١١بتـاریخ " ثـورة الحـریم علـى مسلـسالت تعـدد الزوجـات"تحقیق یحمـل عنـوان 

حیث تحدث عن ثورة الغـضب العارمـة التـي انتابـت القیـادات النـسائیة وأعـضاء منظمـات 
الدفاع عن حقوق المرأة في مصر لكـل مـا مـن شـأنه أن یتراجـع بإنجـازات المـرأة وحقوقهـا 

كما عرض الكاتـب خـالل .. لوراء ویتقهقر بها الي ثقافة الجواري عشرات الخطوات إلي ا
التحقیــق أراء مختلفــة مــن الـــسیدات حیــث أكــدوا ومــن بیـــنهم ایمــان بیبــرس رئــیس جمعیـــة 
نهـــوض وتنمیـــة المـــرأة أن كتـــاب المسلـــسالت الدرامیـــة هـــذا العـــام بـــاتوا یعـــانون مـــن حالـــة 

.ي مسلسالتهم اإلفالس الفكري نتیجة االعتماد علي نفس التیمة ف

:"ٕلطموحات واحباطات المرأة المصریة بعد الثورة"تحلیل التغطیة الصحفیة 
:بعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي

 ثـارت المخـاوف بــشكل كبیـر حــول مكاسـب المــرأة فـي الفتــرة الـسابقة وخاصــة
ـــــة  ـــــدتى األهـــــرام والجمهوری ـــــشرا لهـــــذه . بجری ـــــصحف ن ـــــر ال ـــــا أكث ـــــث كانت ًحی

اإلحباطــات، وذكــرت بعــض الجرائــد الــي أن تنــاول قــضایا المــرأة المخــاوف و
في عهد النظام السابق كان من أجل الشو اإلعالمى وأن المنظمات الغربیـة 
ًاهتمـــت بقـــضایا ثانویـــة مثـــل الختـــان والنقـــاب بعیـــدا عـــن القـــضایا المحوریـــة 

.للمرأة
 ـــــت آمـــــال ُیالحـــــظ ـــــي تناول ـــــصحفیة الت مـــــن خـــــالل رصـــــدنا للموضـــــوعات ال

" حــواء"اهتمــام مجلــة اطــات المــرأة المــصریة مــن بعــد الثــورة حتــى األن، واحب
ً، وقـد بـدأت مخاوفهـا مبكـرا مـن شـهر بشكل كبیرهذا الموضوع بالنشر حول 

صــحفیة مختلفــة تنوعــت مــا ، وذلــك عبــر قوالــب فبرایــر واســتمرت حتــى یونیــو
، وهــــو مــــا یعنــــى تناولهــــا الموضــــوعات بعمــــق، وتحقیــــق وتقریــــربــــین مقــــال

صها لمــــساحات كبیــــرة، كمــــا یحــــسب علــــي المجلــــة عرضــــها لخطــــة وتخصیــــ
إلعـــــادة بنـــــاء مـــــصر مـــــن خـــــالل أراء مجموعـــــة مـــــن الناشـــــطات والقیـــــادات 

. النسائیة،إلي جانب اهتمام الجریدة بنساء صعید مصر
ــــأتي بعــــدها ــــيی ــــة ف ــــدتي األهــــرام والجمهوری ــــاول جری ــــي تن ــــة ف ــــة الثانی المرتب

ـــشكل الثـــورةالمخـــاوف واإلحباطـــات لـــدى المـــرأة بعـــد ، وكـــان التحقیـــق هـــو ال
.الصحفي المتبع بشكل أكبر في كلتا الجریدتین
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 كما الحظنا أن معظم الصحف والمجالت بـدأت النـشر حـول مخـاوف المـرأة
بعــد الثــورة مــن تراجــع دورهــا مــن أول إبریــل فقــط، بینمــا مجلــة حــواء الوحیــدة 

ة حـواء متخصـصة ًالتي بدأت مبكرا منذ فبرایر، ویرجـع ذلـك لـسببین أن مجلـ
فــي قــضایا المــرأة، وأن أغلــب الــصحف تقــوم بنقــل الحــدث ال صــنعه بمعنــى 
ـــم تتنـــاول المـــرأة إال بعـــد قیـــام أصـــوات تنـــادى بإلغـــاء قـــوانین األحـــوال  أنهـــا ل
الشخـــصیة متمثلـــة فـــي الحـــضانة والرؤیـــة فقـــط دون النظـــر لمـــصلحة األســـرة 

.ًودون التطرق لمشاكل النفقة مثال
قیـام جریـدة الجمهوریـة بـشن هجـوم علـى المجلـس القـومي ًوالغریب أیضا هو

للمرأة وانتقاد سیاساته التي كانت من أجل الشو اإلعالمي، كما تطرقـت إلـى 
أن المنظمات الغربیـة اهتمـت بقـضایا اعتبرتهـا الـصحیفة ثانویـة مثـل الختـان 
ًوالنقــاب بعیــدا عــن القــضایا المحوریــة للمــرأة، فــنفس هــذه الجریــدة كانــت تــشید 
بأنشطة المجلس حتى وقت قریب قبل الثورة، ولكـن مـن جانـب أخـر نجـد أن 
جریــدة الجمهوریــة انتقــدت الحكومــة فــي أن المــرأة لــم تنــضم للجنــة التعــدیالت 
ًالدستوریة، وذكرت أن النساء لن ینتظرن طویال وأرجعت سبب انحـسار دور 

تـشددة، كمـا المرأة في وجود قیادات سیاسیة غیر مؤیدة للمرأة وللجماعات الم
طالبــت الجریــدة یــتم مراجعــة مــواد قــانون العمــل المتعلقــة بــالمرأة خاصــة فــي 

.القطاع غیر الرسمي
مـن صـحفیات فـي ًبتنـاول موضـوعات المـرأة جـاء غالبـاهتمـام الحظنا أن اال

غیاب واضـح لـدور الـصحفیین مـن الرجـال فـي تبنـي االتجـاه المؤیـد لـضرورة 
ینـایر كمـا كـان ٢٥بر في فترة ما بعـد ثـورة مشاركة المرأة وتمكینها بشكل أك

ة اإلنتــاج والتنمیــة، ًمتوقعــا لهــا، فهــذه المــشاركة ســتنعكس بــدورها علــى عجلــ
الصحفیین من الرجال لم تأتي بالقوة أو الصیاغة المفترضة وحتى مشاركات

.قضیة تتعلق بفئة تمثل نصف المجتمعفي تناول
 مـاذج النــسائیة التـي شــاركت بقــوة الــي غیـاب واختفــاء الن" حـواء"تنبهـت مجلــة

ًكما شددت علي أن المرأة ال تحتاج تمییزا ألن دورها ال یقـل عـن . في الثورة
. دور الرجل وألنها جزء أصیل من هذه الثورة

 الحظنا وبكل وضوح عدم اهتمام الوفـد بهـذه القـضیة إال مـن خـالل عرضـها
اولـة لتبرئـة سـاحة فـي مح! " ًشـرف لـیس عـدوا للمـرأة " لمقالة تحـت عنـوان 

عــصام شــرف وأن لدیــه العدیــد مــن الهمــوم، كمــا أن جریــدة األخبــار لــم تــشر 
مــن قریــب أو مــن بعیــد لمخــاوف المــرأة أو آمالهــا بــل نــشرت موضــوع وحیــد 
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والعنوان یـشیر إلـى " ثورة الحریم على مسلسالت تعدد الزوجات"تحت عنوان 
الت التـي تناولـت تعـدد ثورة منظمات المجتمـع المـدني النـسائیة علـى المسلـس

الزوجات وأظهرتها بأن لیست هناك غضاضة في ذلك، واستخدام لفظ حـریم 
بــالرغم مــن أنــه لغــة عربیــة إال أنــه یــوحى باتجــاه الجریــدة أو الــصحفي ضــد 
القیادات النسائیة التي تعمل فـي مجـال حقـوق المـرأة، وحتـى إن كـان الهـدف 

م ألفاظ تعطى صورة سلبیة عن هو جذب القارئ إال أنه یجب أال یتم استخدا
.المرأة لمجرد عمل جذب للقراء

 بینمـــــا نجـــــد أن جریـــــدة أخبـــــار الیـــــوم قامـــــت بنـــــشر نـــــدوة قامـــــت بهـــــا إحـــــدى
الجمعیات األهلیة من أجل الحفاظ على مكتسبات المـرأة وأبـرزت التوصـیات 
التي نتجت عنها وهي  أن هناك إجماع مـن الجمعیـات النـسائیة علـى وجـود 

إلقصاء دور المرأة في الحیاة الـسیاسیة واتفقـت الجمعیـات علـي توجه وطني 
ـــــل المـــــرأة أمـــــام الحكومـــــة  ـــــسات الجمعیـــــات لتمثی ـــــتالف یـــــضم رئی تـــــشكیل ائ

والتفاوض هلي حقوقها
 كما قامت مجلة صباح الخیر بعمل تحقیقـات صـحفیة فـي شـهر مـایو كانـت

علیهـا مؤیدة بشكل كبیر بالمكتسبات التي ناضلت المـرأة مـن أجـل الحـصول
ـــع طالمـــا فـــي الـــصالح  ـــة، وأن قـــوانین الحـــضانة والرؤیـــة والخل ـــسنوات طویل ل
األســرة المــصریة ال یجــب إلغائهــا لمجــرد صــدورها فــي عهــد الــرئیس الــسابق، 
وتطرقت إلى عدد مـن المـشروعات التـي أقامتهـا قرینـة الـرئیس الـسابق وفیهـا 

أن المجلـة بـدأت إفادة كبیرة للمصریین، ودعت إلى ضرورة التمسك بهـا، إال 
متأخرة إلى حد ما حیث نشرت هذین التحقیقین في مایو أى بعـد فتـرة لیـست 

.قصیرة من الهجوم على المرأة
 ومــــن جانــــب أخــــر تناولــــت مجلــــة روزالیوســــف فــــي شــــهر مــــایو لتــــصریحات

صبحى صالح عن ضرورة أن یتزوج اإلخواني إخوانیة، حیث عرضت آلراء 
عبــرت عــن اســتیائها مــن هــذه التــصریحات عــدد مــن القیــادات النــسائیة التــي 

التــي فیهــا تمییــز كبیــر، وال تمــت لإلســالم بــصلة، بینمــا نــشرت مجلــة أكتــوبر 
آمال المرأة المصریة بعد الثـورة وأنهـا تطمـع فـي اقتحـام مناصـب جدیـدة مثـل 
رئاســـة الـــوزراء ووزیـــرة لـــوزارات سیاســـیة وتـــولي مناصـــب رئیـــسات للنقابـــات، 

.المحلیة والمشاركة فیهاإضافة إلى دخول المجالس
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ینایر ومن تزاید ٢٥نتیجة لما لمسته جمعیة نهوض وتنمیة المرأة من تراجع لدور المرأة بعد ثورة 
األصوات التي تنادى بضرورة إلغاء بعض القوانین المتعلقة بالمرأة بحجة أنها غیر شرعیة وأنها 

لمدني النسویة والقیادات النسویة ناضلت قوانین النظام السابق، بالرغم من أن منظمات المجتمع ا
ًكثیرا من أجل الوصول إلصدار قانون یحمي المرأة وأسرتها، لذلك نظمت جمعیة نهوض وتنمیة 

ندوة الثالثاء "ینایر٢٥من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة بعد ثورة "المرأة تحت عنوان 
الدور الذي قامت به المرأة المصریة بساقیة الصاوي، وتناولت الندوة٢٠١١أبریل ١٩الموافق 

ینایر، وأسباب تراجع هذا الدور بعد الثورة، وتجاهل وجودها داخل المجتمع ٢٥أثناء ثورة 
وخاصة فیما یتعلق بأي قرارات رسمیة، إضافة إلى تناول القوانین المتعلقة بالمرأة والتي یطالب 

- الرؤیة- الحضانة-الخلع(السابق مثل البعض بإلغائها أو تعدیلها بحجة أنها قوانین النظام
).الكوتة

رئیسة مجلس إدارة جمعیة نهوض وتنمیة المرأة - إیمان بیبرس.دوتحدثت بالندوة كل من 
مدیرة مركز - شهیدة الباز. رئیسة مجلس إدارة جمعیة أفیكس، ود-والسفیرة میرفت التالوي

- هدى زكریا.د.السیاسي للتنمیة، وأالبحوث العربیة واألفریقیة ومستشارة دولیة في االقتصاد
مؤسس ساقیة - جامعة الزقازیق، والمهندس محمد الصاوي–أستاذة علم االجتماع بكلیة اآلداب 

.الصاوي

:وخرجت الندوة بعدد من التوصیات الهامة والتي سنسعى إلى تفعیلها وهى
واة ضرورة تقدیم طلبات للمجلس العسكري بضرورة أن یكون هناك مراعاة للمسا

حیث سیتم تكوین لجنة تقدم كل المطالبات (والمواطنة في كل القرارات التي یتم اتخاذها 
).المتعلقة بقضایا المرأة إلى مجلس الوزارء والمجلس العسكري والمتابعة معهما

 ضرورة أن یتم وضع ضوابط فیما یخص قانون اإلستضافة والحضانة ودفع
.المصروفات

داة دور العبادة للضغط والتأثیر على المجتمعیجب أن یتم فصل استخدام أ.
ضرورة أال تكون الدولة دینیة أو عسكریة وأن تكون دولة مدنیة.
 ینایر الموضوعات المتعلقة بالمرأة فهى نصف ٢٥ضرورة أن یتبنى شباب ثورة

.المجتمع
 حیث أن المرأة % ٥٠ضرورة وجود لجنة مشكلة تضم المرأة في الدستور القادم بنسبة

.تمثل نصف المجتمع
 ضرورة العمل على تغییر صورة المرأة في المجتمع بحیث أال یكون دورها مقتصر على
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.المنزل فقط 
 ضرورة تبني منظمات المجتمع المدني ألهمیة دور المرأة في المجتمع وأهمیة دورها في

.جمیع المجاالت وأال تكف عن ذلك
ألهلیة في تبني هذه القضایا التي تخص البد من أن یكون هناك تكاتف بین الجمعیات ا

.المرأة حتى یظهر لنا صوت مسموع واحد لدى صناع القرار
 ضرورة وضع أجندة من قبل الجمعیات األهلیة العاملة في مجال المرأة والتقدم بمطالبنا

.لمجلس الوزراء والمجلس العسكري بعد دراستها بشكل جدي
ء الذین یقومون بعمل اإلختبارات على أجسام ضرورة مقاضاة المؤسسات الطبیة والعلما

.النساء فقط عند القیام بإختراع وسائل لمنع الحمل كأنهن حقل تجارب
 البد من إزالة التمییز ضد المرأة ولن نستطیع عمل ذلك بدون تغییر ثقافة التمییز العامة

.في المجتمع مثل التمییز في الدیانات فالدین هللا والوطن للجمیع
والنضال من أجل مجتمع أكثر شفافیة" العدالة اإلجتماعیة"اإلهتمام بمفهوم البد من.
البد من أن یشارك الرجال في القضایا المتعلقة بالمرأة.
 ًیجب أال یتم التركیز على المرأة األم التي استشهد إبنها أو إبنتها فقط ولكن أیضا نركز

.مع الفتاة التي ناضلت في میدان التحریر
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الفصل العاشر
ینایر٢٥مشاركة المرأة في ثورة 

ـــاریخ ـــذ فجـــر الت ـــوأت أعلـــى للرجـــل،ةالمـــرأة المـــصریة شـــریكو من ـــسنین تب ـــى مـــدار ال و عل
اســـتطاعت إدارة أهـــم الـــشئون اإلداریـــة، فـــذخر التـــاریخ المـــصري بنـــساء یة والمناصـــب الـــسیاس

ال تــزال وعة تــاریخ مــصر قــد ســاهمت المــرأة فــي صــناو. حكمــن مــصر أو شــاركن فــي حكمهــا
میـدان التـاریخ فـيهسـجلوالـذي ینـایر ٢٥فـي ثـورة دورهـا فـال یـستطیع أحـد أن ینكـر، تفعـل 

الطالبـة الجامعیـة،" أسـماء"الثـورة، وذلـك مـن خـالل فتیلساهمت في إشعاللمرأة فا. التحریر
ًبحثــا عــن ینــایر٢٥التحریـر یــوم اإلنترنـت أنهــا ســتذهب إلــى میــدانالتـي أعلنــت مــن خــالل

ینتظرهـا مـن رغم أنهـا تعلـم مـاذاً، وطلبا للتغییر دون خوف أو تردد،نسانیةاإلوالكرامة الحریة
وهي التي شاركت في االعتصام بالمیدان لتأخد نصیبها من البـرد والجـوع ورذاذ .رجال األمن

خــــراطیم المیــــاه والقنابــــل المــــسیلة للــــدموع بــــل ومــــن الرصــــاص المطــــاطي والحــــي فــــي بعــــض 
ًألحیان، فهنـاك الكثیـر مـن الـشهیدات الالتـي دفعـن حیـاتهن ثمنـا لمطـالبتهن بالحریـة والعدالـة ا

وهناك الكثیر مـن األمهـات الالتـي دفعـن . أو قتلن برصاص الشرطة والقناصة بدون أي ذنب
ویفقــدن فلــذات أكبــادهن فــي ســبیل " أم الــشهداء"ًالــثمن أیــضا لــیحملن بــین لیلــة وضــحاها لقــب 

.الوطن
اهتمــت الكثیــر مــن الــصحف بتغطیــة هــذا الموضــوع، ویتــضح هــذا مــن التنــاول الــصحفي وقــد 

.لمختلف الصحف المصریة لنماذج مختلفة من المشاركات من النساء في الثورة

:ینایر٢٥التناول الصحفي لمشاركة المرأة في ثورة 
-نظـامألنـه یحـاول إنقـاذ ال"ًنـشرت خبـرا بعنـوان ٦/٢/٢٠١١بتـاریخ " الوفـد"جریدة -

، "أرفــض تـصریحات حمــدي الـسید باســم األطبــاء اآلن: طبیبـة معتــصمة بـالتحریر
علـــى " أطبـــاء بـــال حقـــوق"حــول اعتـــراض الـــدكتورة منـــى مینـــا المتحدثـــة باســم حركـــة 

باســم أطبــاء مــصر -فــي هــذا الوقــت–تحــدث الــدكتور حمــدي الــسید نقیــب األطبــاء 
.وتعلیقاته المؤیدة للرئیس السابق ونظامه

بتــــــاریخ فــــــي عــــــددها الــــــصادر " األخبــــــار"جریــــــدة ًتحقیقــــــا ب" اء ســــــاميدعــــــ"أجــــــرت -
، حول المشاركة الفعالة للمرأة "نون النسوة في میدان التحریر"بعنوان ٦/٢/٢٠١١

ینایر، وقامت بعرض مجموعـة مـن قـصص الفتیـات والنـساء الالتـي ٢٥خالل ثورة 
الثــورة ومــا یمــر كــن یــشاركن فــي الثــورة، والالتــي تحــدثن عــن أســباب مــشاركتهن فــي 

.بهن من أحداث یومیة خالل وجودهن في المیدان
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بطلـة ثـورة : بنـت مـصر"ًنـشرت تحقیقـا بعنـوان ٨/٢/٢٠١١بتـاریخ " األهرام"جریدة -
، أكــدت فیهــا خبیــرات فــي مجــاالت التنمیــة البــشریة واإلعــالم وغیرهــا مــن "ینــایر٢٥

ر هــذا الــدور فــي المرحلــة المجــاالت أهمیــة دور المــرأة خــالل الثــورة، وأهمیــة اســتمرا
.  التالیة للثورة

جریـــدة ب" ألـــف بـــاء"بعمـــود " الـــسید هـــاني"ُنـــشرت مقالـــة لــــ٩/٢/٢٠١١أمـــا فـــي یـــوم -
والتـي افتتحهـا بقـصیدة ". عـروس الحریـة..سالي زهـران" تحت عنوان" الجمهوریة"

ثــم اســتكمل . عــروس الحریــة ســالي زهــران..شــعر أهــداها لــروح مــن أســماها البطلــة
كمـا كانـت سـالي زهـران موضـوع . ث عن الشهداء بـشكل عـام فـي بقیـة المقالـةالحدی

والتــي نــشرتها الجریــدة بعــدد یــوم " الوفــد"الــصحفي بجریــدة " محمــد فــوزي طــه"مقالــة 
".عروس السماء..سالي زهران"تحت عنوان ٢٤/٢/٢٠١١

فبركـة "مـا أسـمته ) ٢٧/٢/٢٠١١و٢٦/٢(أثارت األهرام على مدار یـومین كـاملین -
سـالي "، حیث نشرت في الیوم األول تحقیـق لمحمـود مكـاوي بعنـوان "لمصري الیوما

نشر فیـه القـصة الحقیقیـة لوفـاة سـالي والتـي " زهرة الجنوب شهیدة أكاذیب الصحافة
، ثــم اســتكمل محمــود مكــاوي النــشر مــن خــالل "أون تــي فــي"روتهــا والــدتها فــي قنــاة 

یقـة الفبركـة الـصحفیة لــصور شـقیق سـالي زهـران یكــشف حق"تحقیـق آخـر بعنـوان 
".الشهداء

/ أكثــر مــن مقالــة١٥/٢/٢٠١١فــي عــددها بتــاریخ " صــباح الخیــر"عرضــت مجلــة -
تحقیق تناولت مشاركة المرأة في الثورة، فتحدثت عن سالي زهران فـي مقالـة بعنـوان 

، باإلضــافة إلــى تحقیقهــا الموســع والمــدعم بالــصور عــن "ســالي أیقونــة ثــورة ینــایر"
الناشــطة -" أســماء محفــوظ"ً، وأخیــرا تناولهــا للــدور المــؤثر لـــ"حمــة خــضیرر"الــشهیدة 
.. وائـل وأسـماء"فـي الثـورة المـصریة، وذلـك بتحقیـق تحـت عنـوان -أبریـل٦بحركة 

".الثورة والمستقبل
بنشر مشاركات "األهرام"جریدة اهتمت ١١/٢/٢٠١١و في عددها الصادر بتاریخ -

فــي ملحـــق " بــدوي الــسید نجیلـــة"خــالل تحقیــق لــــالمــرأة فــي ثـــورة الحریــة، وذلــك مـــن 
حـــواء تقــف فـــي قلـــب -دورهــن فاعـــل فــي میـــدان التحریــر"الجمعــة تحــت عنـــوان

والذي عرض فیه آراء نساء المیدان في الثورة، وجدیر بالذكر أن التحقیق ".المعركة
إلخ، لیعبر عن رأیهـا مـن خـالل التحقیـق، بـل ..لم ینحاز لفئة عمریة معینة أو طبقة

النـــساء الالتـــي جـــئن مـــن ..ض أراء وقـــصص الـــسیدة وكـــذلك الفتـــاة حدیثـــة الـــسنعـــر
األمر الذي كـان . وهكذا..المسلمة والمسیحیة..األحیاء الراقیة والفقیرة على حد سواء
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كمــا تناولــت الجریــدة فــي ملحــق شــباب التحریــر بــذات الیــوم . نقطــة قــوة فــي التحقیــق
طلـق علیهـا الـبعض، والتـي قفـز كمـا ی" أبریـل٦إسـراء "أو " لفتـاحإسـراء عبـد ا"قـصة 

أبریـل عبـر ٦اسمها إلى قائمة الناشطین السیاسیین بمشاركتها في الدعوة إلضـراب 
.شبكة التواصل االجتماعي الفیس بوك

ـــاریخ - ـــدة األهـــرام بت ـــوان ١٥/٢/٢٠١١فـــي جری ـــر تحـــت عن ـــة خب ـــین عطی كتبـــت نیف
دار هــذا الخبــر " نــاء الثــورةاســتقبال شــكاوى المــواطنین الــذین فقــدوا وظــائفهم فــي أث"

حــــول قیــــام جمعیــــة نهــــوض وتنمیــــة المــــرأة باســــتقبال أي شــــكاوى للمــــواطنین الــــذین 
ینــایر ، إیمانــا منهــا بالــدور الــذي یجــب أن ٢٥تــضرروا مــن األحــداث األخیــرة لثــورة 

.تقوم به الجمعیات األهلیة في ظل األحداث التي یمر بها الوطن في وقتنا هذا
ـــة- ـــد اهللا"نـــشرت قـــصة "روزالیوســـف"مجل ـــا عب ـــشابات المـــشاركات فـــي " دین إحـــدي ال

ــا فــي میــدان التحریــر١٨"الثــورة، وذلــك تحــت عنــوان  "لیلــة متواصــلة قــضتها دین
.١٢/٢/٢٠١١بتاریخ 

قـصة " صـباح الخیـر"باإلضـافة إلـى مجلـة " واألهـرام" الوفـد"نشرت كال مـن جریـدتي -
تحــــت ١٤/٢/٢٠١١بتــــاریخ ًأوال" الوفــــد"، حیــــث نــــشرتها "رحمــــة خــــضیر"الــــشهیدة 
، "فتلقـت قنبلـة فـي رأسـها..قالت ال للنظام-الشهیدة المنسیة رحمة خضیر"عنوان 

.. رحمـــة"فـــي تحقیـــق بعنـــوان ١٥/٢/٢٠١١بنـــشرها فـــي " صـــباح الخیـــر"ثـــم قامـــت 
بنشرها في عددها الصادر بتـاریخ " األهرام"ًوأخیرا قامت"قتلوها ألنها رفضت الظلم

".حمة شهیدة شبرا تركت أمها المسنة وحدهار"بعنوان ١١/٣/٢٠١١
ًأیــضا حــوارا مــع الفنانــة محــسنة توفیــق قامــت بــه " الوفــد"نــشرت ١٤/٢/٢٠١١وفــي - ً

وأفـضل مـا فعلـه .. الفنانون خذلوا الثـورة: محسنة توفیق"دینا دیاب، تحت عنوان
نذ والتي أوضحت فیه مشاركتها الفعالة في الثورة م".أشرف زكي تنحیه عن النقابة

.الیوم األول لها
نشرت جریدة األخبار خبر صحفي كتبه ١٣/٢/٢٠١١وفي عددها الصادر بتاریخ -

أبطـال مـصر "جودت عید حول إطالق جمعیة نهوض وتنمیة المرأة مسابقة بعنـوان 
٢٥الختیـــار أفـــضل نـــصب تـــذكاري یحمـــل أســـماء وصـــور شـــهداء ثـــورة " الحقیقیـــون

١٠/٢/٢٠١١افع بجریـدة األهـرام بتـاریخ وفي نفس اإلطار كتـب جمـال نـ... ینایر 
ـــوان  ـــشهداء ثـــورة " تحـــت عن ـــذكارى ل ـــایر فـــي ٢٥أفـــضل فكـــرة لتـــصمیم نـــصب ت ین

وأضــاف أن رئیــسة الجمعیــة قالــت بأنــه ســیتم تقیــیم هــذه األعمــال مــن خــالل "مــسابقة
كما نوهت مجلة حـواء الـي نفـس ... تصویت الشباب أنفسهم علي جروب المسابقه 

تحـــت ٢٦/٢/٢٠١١بتـــاریخ نخبـــر كتبتـــه إیمـــان عبـــد الـــرحمالموضـــوع مـــن خـــالل 
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الــي جانــب عــدد اخــر مــن " ینــایر٢٥مــسابقة أفــضل تــصمیم تــذكاري لثــورة "عنــوان 
١٣/٢/٢٠١١العالم االخباریة بتـاریخ : الجرائد كتبت فى نفس الموضوع من بینهم 

رق جریـدة الـش.. نصب تذكاري لشهداء ثورة مصر في میدان التحریر "تحت عنوان 
نـــــصب تـــــذكاري لـــــشهداء ثـــــورة شـــــباب مـــــصر فـــــي قلـــــب میـــــدان " األوســـــط بعنـــــوان 

تحـــت ٨/٢/٢٠١١جریـــدة المـــصرى الیـــوم بتـــاریخ ..١٣/٢/٢٠١١بتـــاریخ "التحریـــر
وفـــي ".. ینـــایر٢٥مـــسابقة الختیـــار أفـــضل تـــصمیم تـــذكارى لـــشهداء ثـــورة " عنـــوان 

.١٦/٢/٢٠١١موقع الراكوبة االلكتروني بتاریخ 

وكیفیــة وفاتهــا " أمیــرة ســمیر"قــصة " الجمهوریــة"عرضــت جریــدة ١٦/٢/٢٠١١فــي -
اإلسكندریة تتحدث عن أصغر "ینایر، و ذلك بتحقیق بعنوان ٢٥برصاص في یوم 

كمـــا ". وهـــي تـــشاهد معركـــة قـــسم الرمـــل.. رصـــاص الـــشرطة قتـــل أمیـــرة-شـــهیدة
تحـــت ١٣/٣/٢٠١١عرضـــت جریـــدة األخبـــار قـــصتها فـــي عـــددها الـــصادر بتـــاریخ 

".أصغر شهیدة في االسكندریة.. میرةأ"عنوان 
بملحــــق شــــباب التحریــــر قــــصة جیهــــان عبــــد " األهــــرام"نــــشرت ١٧/٢/٢٠١١وفــــي -

العاطي، التي تواجدت بالمیدان ألسباب شخصیة، بسبب تعـرض ابنتهـا للظلـم علـي 
جیهـــان تطلـــب : وجـــه مـــن الثـــورة"یـــد أحـــد لـــواءات الـــشرطة، وذلـــك تحـــت عنـــوان 

".القصاص من اللواء الكبیر
، "إسـراء عبـد الفتـاح"ًتحقیقـا حـول " الجمهوریـة"أجرى مجدي كامـل الـصحفي بجریـدة -

حلمـت بـوطن أفـضل : جریمتي"تحت عنوان ١٧/٢/٢٠١١والذي نشرته الجریدة بـ 
".! لیس فیه مبارك

نــساء "بعــرض هـذه المــشاركة للمــرأة مــن خــالل تحقیـق بعنــوان " حــواء"اهتمـت مجلــة -
وقامـت المجلـة " إیمـان الـدربي"والتـي قامـت بـه " مصر یساهمن في تغییر مستقبلها

" أســـماء محفـــوظ"ومـــن خـــالل عـــدد مـــن النمـــاذج شـــهیرة كــــ. ١٩/٢/٢٠١١بنـــشره بــــ 
".نورهان"و" لمیاء حسین"، و نماذج أخرى غیر مشهورة مثل "إسراء عبد الفتاح"و

تابعت نشر عدد من قصص الشهیدات وبعض الحوارات التـي " صباح الخیر"مجلة -
.٢٢/٢/٢٠١١مع أمهات الشهداء في عددها بتاریخ أجرتها

مجموعـة مـن " حـدیث الـصور"فـي بـاب " األهـرام"عرضت جریدة ٢٣/٢/٢٠١١في -
الـــصور التـــي توضـــح مـــشاركة النـــساء التـــي كانـــت مـــن أســـباب نجـــاح الثـــورة، تلـــك 

أنهــا غیــرت -ســكرتیر تحریــر نــشأة المــرأة الجدیــدة-الــصور التــي أشــارت لمیــاء لطفــي
.م عن المرأة المصریة والعربیةنظرة العال
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الفتـاة شـریكة "بعنـوان " هـدى المهـدي"ًجریدة األهرام بملحق الجمعة نـشرت تحقیقـا لــ-
".ثورة بال أطماع.. فیها

ًحوارا مع الدكتورة نوال السعداوي، حول ١/٣/٢٠١١بتاریخ " األخبار"نشرت جریدة -
.ینایر٢٥قة لثورة مشاركتها في الثورة وآرائها في الفترة السابقة والالح

بعمــــود " عبلــــة الروینــــي"مقالــــة لـــــ) ١/٣/٢٠١١(جریـــدة األخبــــار نــــشرت بــــذات الیــــوم-
، تحــدثت فیــه عــن نــزول الفنانــة شــریهان للمیــدان ومــشاركتها فــي الثــورة رغــم "نهــار"

٥/٣/٢٠١١فـي عـددها الـصادر بتـاریخ " حـواء"نـشرت مجلـة كمـا .ظروف مرضها
ــــه  ــــال عثمــــان"ًحــــوارا أجرت ــــدان التحریــــر مــــع ا" من ــــة شــــریهان حــــول نزولهــــا لمی لفنان

یــا ألــف شــمس وألــف :شــریهان..هتفــت فــي التحریــر"بعنــوان ومــشاركتها فــي الثــورة
ًشكرا شكرا للثوار..نهار ً".

امــرأة لــیكن ١٥٠اهتمــت أكثــر مــن صــحیفة بنــشر قائمــة النیوزویــك التــي تــضمنت -
عداوى ودالیــا وهــن نــوال الــسســیدات مــصریات٤ســیدات العــام، وكــان مــن ضــمنهن 

التـي نـشرت " الیوم الـسابع"، من هذه الصحف زیادة وجمیلة إسماعیل وسلوى سعید 
، "ینایر٢٥نیوزویك تبرز دور المرأة في ثورة "ًخبرا بعنوان ٧/٣/٢٠١١بعدد یوم 
ًتحقیقـــا عـــن ٢٢/٣/٢٠١١التـــي نـــشرت بملحـــق التحریـــر بتـــاریخ " األهـــرام"وكـــذلك 

.ربعاألمر متضمنة قصص السیدات األ
النـشر حـول الموضـوع مـن " األهـرام"جریـدة تابع ملحق شباب التحریر، الـصادر مـع -

رسالة مفتوحة لرئیس مجلـس "بعنوان٩/٣/٢٠١١بیوم " نهاد صالح"خالل خبر لـ
تمثیـل للمـرأة بـشكل حقیقـي، دسـتور جدیـد، تفكیـك -الوزراء من التحالف النـسوي

المنظمـات غیـر "ل ترحیـب تحـالف حـو". ٕالحزب الوطني واعادة هیكلة أجهزة القمع
ًبتعیــین الــدكتور عــصام شــرف رئیــسا للــوزارة، وتأكیــده علــى عــدة " الحكومیــة النــسویة

.مطالب خاصة بحقوق المرأة في المجال السیاسي
بنــشر خبــر بعنــوان ١١/٣/٢٠١١قامــت فــي عــددها الــصادر بتــاریخ " الوفــد "جریـدة -

عـن ،"عیـد األم بمیـدان التحریـرمارس ملیونیة ٢١-تكریم أمهات شهداء الثورة"
.. ملیونیـة المـرأة"دعوة مجموعة من الناشطات وغیرهن لتنظـیم ملیونیـة تحـت شـعار 

.كمحاولة لرفع الوعي بیوم المرأة العالمي" المرأة من أجل الدیمقراطیة في مصر
النشر عن تبعات مشاركة المـرأة " األهرام"یواصل شباب التحریر الصادر مع جریدة -

ـــم اغتالتهـــا "ینـــایر، وذلـــك بخبـــر تحـــت عنـــوان ٢٥ة فـــي ثـــور ـــا مـــصریة ث ـــت أن قال
والذي "ُابن الشهیدة نوال یطالب بعالجه و فرصة عمل لشقیقاته-رصاصات الغدر

.١١/٣/٢٠١١تم نشره بـ 
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تحقیقـین حـول مـشاركة ١٨/٣/٢٠١١في ملحق الجمعة یوم " األهرام"نشرت جریدة -
ًغـــــدا االســـــتفتاء علـــــى "ریة، األول بعنـــــوانالمـــــرأة فـــــي اســـــتفتاء التعـــــدیالت الدســـــتو

ًالــصالحیات الرئاســیة تخلــق فرعونــا جدیــدا-التعــدیالت " مــي زكریــا"، والثــاني كتبتــه "ً
".المرأة ترید التغییر"تحت عنوان 

حكایة طفلة في میدان "بعنوان ٥/٤/٢٠١١ًتحقیقا ممیزا في " صباح الخیر"نشرت -
روان أحمــد التــي نزلــت للمیــدان احتفــاال ، شــاركت القــراء فیــه قــصة الطفلــة "التحریــر

ـــر نظـــرا  ـــرة مبكـــرة أكث ـــشدیدة فـــي النـــزول فـــي فت ـــسابق، ورغبتهـــا ال ـــرئیس ال ًبتنحـــي ال
.لتشجیعها الشدید للثورة

أحد مصابي الثورة، وذلك تحت " إنجي محمد"قصة ١/٥/٢٠١١عرضت الوفد في -
".ة الغضبفقدت إحدى عینیها في جمع..إنجي العائل الوحید ألسرتها"عنوان 

هي األخرى بنشر قصة إحـدى مـصابات الثـورة، وهـى نجـاة " األخبار"وقامت جریدة -
الرصـاص المطـاطي : نجـاة"تحـت عنـوان ٢/٥/٢٠١١عبد الوهاب، وذلـك فـي یـوم 
".اخترق جسمي وأضاع عیني

فـي ثـورة " سـمر نجیـدة"عن المشاركة المتمیزة لــ" الجمهوریة"في " حنان حسین"كتبت -
ُیبیا، وذلك من خالل تغطیتها الصحفیة لتلك الثورات، والتي نشرت مصر وتونس ول

".في قلب سمر..ثورات٣: بین تونس ومصر ولیبیا" بعنوان ٥/٥/٢٠١١بتاریخ 
ـــ- رانــدا "مــع ١٤/٥/٢٠١١ًحــوارا بیــوم " أخبــار الیــوم"أجــرى أحمــد حمــدي الــصحفي ب

خــــالل عملهــــا إحــــدي المــــشاركات فــــي الثــــورة، والتــــي شــــاركت بفاعلیــــة مــــن " الــــسید
كممرضة في المستشفى المیداني بمیدان التحریر، والتي ساهمت في إسعاف العدید 

درس خصوصي مـن رانـدا لمـسئولي "وذلك تحت عنوان . من المصابین إبان الثورة
".! الصحة

شــرف یــشید "تحــت عنــوان ٥/٦/٢٠١١بنــشر خبــر بعــدد یــوم " الوفــد"قامــت جریــدة -
".بمشاركة المرأة في الثورة

ــات المــصریات"ًخبــرا بعنــوان " المــساء"نــشرت ١٧/٦/٢٠١١فــي و"- كرمــت . .الكاتب
یـــروین .. فتیـــات تعرضـــن للـــضرب بأقـــدام الـــضباطالمـــرأة المـــشاركة فـــي الثـــور

".مأساتهن
الـشأن، تحـت حـول هـذا٢٤/٦/٢٠١١ًنشرت تحقیقـا بتـاریخ " المصري الیوم"جریدة -

."الثورةعلى أرواح شهداءبطوالت في المیدان ودموع: ینایر٢٥نساء " عنوان
ــورة "كمــا قامــت الجریــدة نفــسها بنــشر خبــر بعنــوان - ــساء ث ــى ن ــا إل ــة مــن أمریك تحی

، حول أحـد معـارض بینـالي الفنـون فـي جنـاح مـصر، ٢٩/٨/٢٠١١في یوم " مصر
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كنـوع مـن التحیـة للمـرأة المـصریة التـي -نورمـا جـین–والذي خصص أحد معارضـه 
.ینایر٢٥شاركت بقوة في ثورة 

:ینایر٢٥مشاركة المرأة في ثورة نتائج تحلیل التناول الصحفي لقضیة
مـــشاركة المـــرأة المـــصریة فـــي ثـــورة "مـــن خـــالل رصـــد تنـــاول بعـــض الـــصحف والمجـــالت لقـــضیة 

:وجدنا أنها جاءت كاآلتي" الخامس والعشرین من ینایر
كــان ُیالحــظ مــن المتابعــة الــصحفیة اهتمــام الــصحف بالقــضیة، ولكــن هــذا االهتمــام

ًوتحدیـــدا شـــهري فبرایـــر –ًمكثفـــا خـــالل الثـــورة وفـــي الـــشهور األولـــى التـــي تلـــت الثـــورة 
ًومــارس، إال أن كثافــة النــشر قلــت بقــدر كبیــر جــدا خــالل الفتــرة التالیــة وحتــى الوقــت 

وقد انعكس هذا االهتمام على شكل القالب الصحفي المستخدم في الصحف . الحالي
ان التحقیــق الــصحفي هــو أكثــر األشــكال الــصحفیة التــي تناولــت القــضیة بالنــشر، فكــ

.المستخدمة

 كما یتضح التركیز على مجموعة شخصیات معینة للتحدث عن مشاركتها فـي الثـورة
وامتـد ". الفنانـة شـریهان-أسـماء محفـوظ-إسـراء عبـد الفتـاح-سـالي زهـران"على رأسـها 

ي بــدا وكأنــه ذلــك حتــى عنــد الحــدیث عــن الــشهیدات أو أمهــات الــشهداء، األمــر الــذ
استــسهاال مــن قبــل الــصحفیین والــصحفیات فــي اختیــار المــصادر، فهنــاك عــدد كبیــر 
مــن المــشاركات فــي الثــورة مــن مختلــف األعمــار والطبقــات االجتماعیــة لــم یــشر إلــیهم 

.من قریب أو بعید

 ،وبالمقارنة بین كثافة النشر عن مشاركة الرجال في الثورة والنشر عن مشاركة المرأة
وكان التنوع في عرض . ن التناول الصحفي لمشاركة النساء في الثورة كان أقلنجد أ

.ینایر أقل٢٥نماذج المشاركة في ثورة 

 ًالمنشورة كانت فـي الغالـب محایـدة، ولكـن بنـسبة مقاربـة جـدا عناوین المواد الصحفیة
للمؤیدة، باإلضـافة إلـى عـدم وجـود عنـاوین ذات اتجـاه معـارض، بمـا یعنـي أن هنـاك

ًاتجاها عاما ایجابیا في المعالجات الصحفیة ً .الخاصة بهذه القضیةً

 وجــدنا أن جریــدة الوفــد قامــت بنــشر عــدة موضــوعات صــحفیة تظهــر دور المــرأة فــي
ینایر، وهو ما یمثل تناقض صـارخ ألن الجریـدة أخـذت دور المعـارض لكـل ٢٥ثورة 
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م شــرف بــأن یكــون للمــرأة مــا یتعلــق بــالمرأة، بــل وكانــت تــسوق المبــررات لعــدم اهتمــا
دور، كمــا كانــت مــن أكثــر الــصحف التــي تهــاجم المــرأة علــى طــول الخــط، وطالبــت 

. بإلغاء قانون الخلع والحضانة والرؤیة

 وعلى نفس النهج سارت جریدة األخبـار والتـي اتخـذت موقـف معـارض لقـضایا المـرأة
دور المــراة فــي فــي أغلــب الموضــوعات التــي نــشرتها إال أنهــا أفــردت مــساحات تبــرز 

.ینایر، واقتصر ذلك على شهر فبرایر فقط٢٥ثورة 
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ینایر٢٥بعد ثورة لقضایا المرأة ملخص نتائج تحلیل التغطیة الصحفیة

ینــایر فــي بعــض الــصحف ٢٥وقــد قمنــا بتحلیــل كیفیــة التنــاول الــصحفي لقــضایا المــرأة بعــد ثــورة 
األهرام واألخبار والجمهوریة والوفد والمصري الیوم وأخبار الیوم والمجالت المصریة وهي صحف 

، والمجــــالت هــــي حــــواء وصــــباح الخیــــر والــــشروقووطنــــى والمــــساء واألســــبوع والــــشرق األوســــط
موقــع مــصرس وكترونیــة والیــوم الــسابعوروزالیوســف، والمواقــع اإللكترونیــة هــى بوابــة األهــرام اإلل

موقــع بیــت التحریــر اإللكترونــي وموقــع الجورنــال اإللكترونــي موقــع تحریــر أون الیــن اإللكترونــي و
،  ٢٠١١طس وحتى شهر أغس٢٠١١فبرایر ١وموقع الجزیرة اإللكتروني، وذلك خالل الفترة من 

فصول، حیث تم اختیار أهم قضایا المرأة التي تم تناولها في الصحف وینقسم المرصد إلى عشرة
:كالتاليوقد خلصت نتائج تحلیل التغطیة الصحفیة ر،ینای٢٥والمجالت المصریة بعد ثورة 

:نون الخلعنتائج تحلیل التغطیة الصحفیة لقا: ًأوال
 أغلب الصحف ربطت بـین قـانون الخلـع وقـوانین سـوزان مبـارك ووصـفته بأنـه مـن أخطـر

التشریعات وأنـه غیـر شـرعي مـن الناحیـة اإلسـالمیة، وأفـردت مـساحات كبیـرة للمعارضـین 
.حساب المؤیدین لهللقانون على

 وجـــدنا أن حتـــى الـــصحف التـــي تناولـــت القـــانون بحیادیـــة اســـتخدمت عنـــاوین ســـلبیة ضـــد
القانون، حیث أوحت هذه العنـاوین بـأن الخلـع هـو الـذي أدى وسـیؤدى إلـى تفتیـت األسـر 

.المصریة
 أغلـــب الموضـــوعات التـــي تـــم نـــشرها فـــي جریـــدة الجمهوریـــة عـــن قـــانون الخلـــع قامـــت بـــه

. اتسیدات صحفی
 قیـــام الـــصحف بالنـــشر عـــن قـــضایا قـــانون الخلـــع فـــي صـــفحة الحـــوادث وكتابـــة العنـــاوین

بطریقة توحي بلجوء المرأة له ألسباب تافهة كوسیلة من وسائل جـذب القـراء، علـى الـرغم 
بأنــه أحــد قــضایا الطــالق ولكنــه یقــع مــن جانــب المــرأة بینمــا ال یــتم نــشر حــاالت طــالق 

.عدیدة تقع من جانب الرجل
مرسـل واآلراء المعارضـة للخلـع دون وجـود جدنا أن أغلـب الـصحف تقـوم بنـشر الكـالم الو

ء قـانونیین وشـیوخ الـدین أسانید قانونیة أو دینیة لهذه اآلراء یتم توضیحها من خـالل خبـرا
.اإلسالمي
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:لقوانین األحوال الشخصیةنتائج تحلیل التغطیة الصحفیة : ًثانیا
الحضانة "المجالت في كیفیة تناولها لقوانین األحوال الشخصیة من خالل رصد بعض الصحف و

:وجدنا ما یلي" والخلع
 ًكــان التنــاول الــصحفي لهــذه القــوانین فــي أغلــب الــصحف متحیــزا لــصالح اآلبــاء واألجــداد

غیــر الحاضــنین، وطالبــت بتغییــر القــوانین الخاصــة بالرؤیــة والحــضانة أو إلغائهـــا، دون 
مهات الحاضنات بـسبب تعنـت أزواجهـن الـسابقین حیـث یقومـوا فـي اإلشارة إلى معاناة األ

أحیان كثیرة بإستغالل الوالیة التعلیمیة ونقل األطفال لمدرسة أقـل فـي المـستوى نكایـة فـي 
فـــي بعـــض األحیـــان بخطـــف األطفـــال، وفـــي أحیـــان أخـــرى ال یقـــوم األب األم، كمـــا یقـــوم 

.باإلنفاق على أوالده
ات التـــي تـــم تخصیـــصها للموضـــوعات المعارضـــة لقـــوانین وبالمقارنـــة بـــین حجـــم المـــساح

األحــوال الشخــصیة وبــین المؤیــدة ســنجد بــأن اإلتجــاه المعــارض تــم تخــصیص مــساحات 
. كبیرة له

 لــم تخفــى بعــض الــصحف توجهاتهــا المؤیــدة لتغییــر قــانون الرؤیــة والحــضانة، ولــم یتحــرج
قیقـاتهم أو مـا یـصیغونه بعض الصحفیین في صیاغة عناوین ومانـشیتات مقـاالتهم أو تح

وغیرهـا مـن األشـكال المـسیئة " كـالب سـوزان"و" ابـن أمـه"من أخبـار لتحمـل تعبیـرات مثـل 
.للقوانین

 وبــین ســوزان " الحــضانة والرؤیــة"أغلــب الــصحف ربطــت بــین قــوانین األحــوال الشخــصیة
عـدیل مبارك، كما اتهمت إحدى الـصحف بـأن الثـورة منحـازة للمـرأة لـذلك ال یـتم إلغـاء أو ت

هذه القوانین
 ًالغریب أن قـوانین األحـوال الشخـصیة تـضم النفقـة أیـضا لكـن خـالل الفتـرة مـن بعـد الثـورة

وحتى األن لم تقم أى جریدة من الجرائد التي تم عمل رصد لها بنشر أى موضوع یتعلق 
ًبمشاكل النفقة، ومشاكل السیدات المطلقات الالتي یتعذبن شهریا للحصول على نفقة لهـا 

ألوالدها، ولم تتحدث أى جریدة عن الرشاوى التي یقوم الزوج بدفعها لكـى یـستخرج ورقـة و
تثبت أن مرتبه أقل من الحقیقي لكي تحصل مطلقته على مبلغ زهید

 كمـــا نجـــد أن هـــذه الهجمـــة الـــشرسة بـــدأت فـــي شـــهر مـــارس أى بعـــد انتهـــاء الثـــورة بـــشهر
سة فـــي هـــذا التوقیـــت بالـــذات، فقـــد ًتقریبـــا، وهـــو موعـــد غریـــب إلنطـــالق حملـــة بهـــذه الـــشرا

صـــاحبت اإلحتجاجـــات واإلعتـــصامات لألبـــاء واألجـــداد غیـــر الحاضـــنات وتغطیتهـــا فـــي 
الـــصحافة المـــصریة، مجموعـــة مـــن المقـــاالت والتحقیقـــات التـــي تـــدعم مـــن مـــوقفهم، دون 

أصـدر قـرار مجمـع البحـوث اإلسـالمیةاإلسـتناد لـرأى الـدین أو الـشرع علـى الـرغم مـن أن 
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ة، وهــي جهــة فیمــا یخــص الرؤیــة والحــضان٢٠٠٧ر العمــل بالقــانون الــصادر فــي اســتمراب
.دینیة ذات مصداقیة

 كمــا كانــت الــصدمة كبیــرة فــي المــساحة التــى تــم تخصیــصها فــي جریــدة األهــرام لحــوار تــم
نشره لرئیس محكمة األسرة الذي صرح بأن قوانین األحـوال الشخـصیة هـي قـوانین سـوزان 

إصـــدارها دون ســـند دینـــي، وهـــو مـــا یعكـــس رأي قـــضاة محكمـــة مبـــارك وأنهـــا الـــسبب فـــي
ًاألسرة الذین یحكمون في هذه القضایا، وكان واضحا بأن المحاور ضد القوانین وأنـه مـع 

. إلغائها حیث ظهر في العناوین الفرعیة والرئیسیة واألسئلة التي تم وضعها للمحاور
ام مـــــشیخة األزهـــــر ونقابـــــة حتجاجـــــات اآلبـــــاء واألجـــــداد أمـــــجـــــاءت متابعـــــة الـــــصحف إل

الـــصحفیین مكثفـــة بـــشكل أكبــــر بكثیـــر مـــن احتجاجــــات األمهـــات الحاضـــنات أمــــام وزارة 
.العدل، األمر الذي عكس التوجه المضاد للقوانین الحالیة الذي تحدثنا عنه من قبل

 كان من الغریب فـي بعـض األحیـان وجـود آراء مطالبـة بتعـدیل قـانون الرؤیـة مـن سـیدات
أسـتاذ علـم االجتمـاع -عـزة كـریم،ات عامة أو یمـثلن جمعیـات نـسویة مثـل دیمثلن شخصی

ومیرفــت محــرم رئیــسة جمعیــة المــرأة المــصریة، حیــث قلــن فــي إحــدى التحقیقــات بجریــدة 
أن القــانون الحــالي یمثــل تحیــز للنــساء الالتــي قــد تــضم ٧/٧/٢٠١١ُاألهــرام نــشرت فــي 

ل وشـقة دون بـذل الجهـد للحفـاظ صفوفهن فئـة تـستخدم الـزوج كوسـیلة للحـصول علـى طفـ
على األسرة، بل وأرجع بعضهن السبب في ارتفـاع معـدالت العنوسـة فـي مـصر إلـي هـذه 
القــوانین التــي قطعــت األرحــام مــن وجهــة نظــرهن، وذلــك دون إبــداء مــرجعیتهم المنطقیــة 

.والعلمیة أو العملیة في رأیهم هذا
رة لموضـــوع یعتمـــد فـــي أغلـــب كمـــا الحظنـــا تخـــصیص جریـــدة الیـــوم الـــسابع لمـــساحة كبیـــ

مــصادره علــى آراء رؤســاء جمعیــات نــسائیة وحقوقیــة والــذین یقفــون ضــد المطالــب بإلغــاء 
..قانوني الرؤیة والحضانة، وذلك دون تخصیص مساحة للمطالبین بإلغاء القانون

:تحلیل التغطیة الصحفیة لمدى عالقة المرأة بالفتنة الطائفیة: ًثالثا
برصـــدها التنـــاول الـــصحفي للـــصحف والمجـــالت التـــي قمنـــاتحلیـــل بعـــد ائج تـــخرجنـــا بعـــدد مـــن الن

:كانت كالتاليائفیة ومدى عالقتها بالمرأة، وللوقوف على كیفیة تناولها ألحداث الفتنة الط
 ،وجــدنا فــي مجلــة صــباح الخیــر وجریــدة الجمهوریــة بــأن المــرأة هــي ســبب الفتنــة الطائفیــة

اث الطائفیـة التـي حـدثت، بینمـا قامـت جریـدة الوفـد حیث تـم تحمیلهـا المـسئولیة فـي األحـد
بنــشر مقالــة بعنــوان یــوحى بــأن المــرأة هــي ســبب الفتنــة وبــدأ الكاتــب بــسب كامیلیــا ووفــاء،  
إال أن المــضمون الــداخلي أشــار إلــى أن المــرأة لیــست هــي الــسبب وأرجــع الفتنــة ألســباب 

. أخرى
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ماعــات الــسلفیة التــى اســتغلت وفــي موضــوعات أخــرى أرجــع الكتــاب ســبب الفتنــة إلــى الج
بعض الظـروف لكـسب شـعبیة لهـا وسـط القاعـدة الـشعبیة، ومـن جانـب أخـر نـادت بعـض 
التحلـــــیالت والتحقیقـــــات بـــــضرورة الوصـــــول إلـــــى األســـــباب الحقیقـــــة مـــــشیرة إلـــــى أســـــباب 
اجتماعیــة وسیاســیة ســاعدت علــى خلــق هــذه البیئــة المناســبة الشــتعال الفتنــة الطائفیــة فــى 

مـــول المؤســـسات الدینیـــة اإلســـالمیة والمـــسیحیة وعجـــز الحكومـــة عـــن ظـــل تطـــرف أو خ
.تطبیق القانون 

 وفي هذه التغطیة لم تتمیز صحیفة على أخرى حیث أن معظم ما نـشر كـان فـي مـساحة
الــــرأي والمقــــاالت فالــــصحف فــــضلت أن تظــــل بعیــــدة تجــــاه هــــذه القــــضایا وأن تنــــشر أراء 

ولكـــن مـــن األشـــیاء ، ها علـــى األحـــداثالكتـــاب دون تـــدخل أو تعلیـــق مـــن الـــصحیفة نفـــس
الغریبـــة التـــي الحظناهـــا أثنـــاء الرصـــد أن الكثیـــر مـــن الكتـــاب اســـتخدموا عنـــاوین بأســـماء 
الــسیدات أو عنــاوین تــدین المــرأة فــي حــین أن المقــال یحلــل مــا یحــدث بــشكل منطقــي وال 

عظــم والــسؤال الــذي یطــرح نفــسه لمــاذا صــمم م...یلــوم المــرأة فــي شــئ فــي الفــتن الطائفیــة
الكتاب على استخدام هذه العناوین التي توحي للقارئ بأن المرأة هي المـسئول األول عـن 

.إشعال الفتن الطائفیة في حین أن رأیهم في المقال عكس ذلك

:تحلیل التغطیة الصحفیة في أحقیة تولي المرأة لمناصب صنع القرار: ًرابعا

:ولي منصب رئاسة الجمهوریةلمدى أحقیة المرأة في تةالصحفیالتغطیة تحلیل 
تـولي قـضیة كیفیـة تناولهـا من خالل تحلیل التغطیـة الـصحفیة لـبعض الـصحف والمجـالت لرصـد 

:وجدنا ما یليالمرأة لمنصب رئاسة الجمهوریة
 وجــدنا جریــدة الجمهوریــة مؤیــدة لتــولي المــرأة منــصب رئاســة الجمهوریــة حیــث خصــصت

تــولي هــذا المنــصب وربطتــه بــدور المــرأة فــي مــساحات كبیــرة تناولــت فیهــا حــق المــرأة فــي
ینایر وماذا قدمت من تضحیات، كمـا عرضـت للبرنـامج اإلنتخـابي لبثینـة كامـل ٢٥ثورة 

وأجرت حوار مع القاضیة تهاني الجبالي حول رأیها في تولي المـرأة لهـذا المنـصب والتـي 
كمـا عرضـت لـآلراء كانت مؤیدة له بشدة ودعمت قولها بأنه لیس ضد الدین وال القانون، 

.المؤیدة والمعارضة
 بینمــا نجــد جریــدة الوفــد قامــت بعمــل تحقیــق صــحفي عــن رأى المــشاهیر فــي تــولي المــرأة

لمنـــصب رئاســــة الجمهوریــــة، وبــــالرغم مــــن أن ذلــــك التحقیــــق قــــد یظهــــر حیــــادي إال أنهــــا 
ًاســتعانت بــآراء شخــصیتین مــن أكثــر الشخــصیات تــأثیرا فــي الــشباب همــا الــشیخ حــسان 

فالـشیخ العب المحبوب محمد أبو تریكة حیث كانا ضد تولي المرأة لرئاسة الجمهوریـة وال
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ثقافـــة بب دینـــى والالعـــب أبـــو تریكـــة أرجـــع رفـــضه إلـــى لـــسحـــسان أرجـــع  ســـبب رفـــضه 
رأى تـم أخـذالمجتمع وعدم تقبله لتولي المرأة في منصب رئیس الجمهوریـة، وفـي المقابـل 

لتولي المرأة منصب رئاسة الجمهوریة والتي وضحت القاضیة تهاني الجبالي المؤید بشدة
.في رأیها أنه لیس ضد الدین أو القانون

خالــــد منتــــصر بإســــتخدام عنــــاوین صــــادمة .قامــــت جریــــدة المــــصري الیــــوم فــــي مقــــاالت د
لـن یفلـح قـوم ولـوا " و" ًمرحبا بـالمرأة الحـائض رئیـسة جمهوریـة "ومرتبطة بالمرأة مثل 

ن مقاالتــه كانــت تــرد علــى أحــد الــشیوخ الــسلفیة إال أن العنــوان ، وبــالرغم أ"أمــرهم امــرأة 
یــوحي للقــارئ بعــدم أحقیــة المــرأة فــي أن تكــون رئیــسة جمهوریــة، وذلــك أحــد وســائل جــذب 

راء، إضـــافة إلـــى أن ذلـــك یعنـــى أن القـــائم علـــى الـــسیاسة التحریریـــة وعملیـــة مراجعـــة القـــ
.ارض ضد قضایا المرأةالموضوعات الصحفیة وهو مدیر التحریر لدیه اتجاه مع

 ـــى ـــة حـــواء بعمـــل تحقیـــق صـــحفي فـــي الـــشارع للتعـــرف عل ومـــن جانـــب أخـــر قامـــت مجل
اتجاهـــات وآراء النـــاس حـــول مـــدى تقـــبلهم لتـــولي المـــرأة لمنـــصب رئاســـة الجمهوریـــة، وقـــد 
كـــشف التحقیـــق أن أغلـــب اآلراء لیـــست مـــع تـــولي المـــرأة لهـــذا المنـــصب، ولكنهـــا التزمـــت 

آراء خبـــراء قـــانونیین ودســـتوریین والـــذین أوضـــحوا أنـــه ال مـــانع الحیادیـــة واعتمـــدت علـــى 
.لتولي المرأة هذا المنصب من الناحیة القانونیة والدستوریة

 اتسمت جریدة األهرام بالحیادیة في تناولها لمدى أحقیة تولي المرأة لهذا المنـصب فكانـت
ات التقــدم لهــذا متوازنــة إلــى حــد مــا، فنــشرت األخبــار التــي تتعلــق بــإعالن بعــض المرشــح

المنــصب وبــین تحقیــق صــحفي اعتمــد علــى خبــراء قــاموا بوضــع شــروط للترشــح للرئاســة 
.بصرف النظر عن كونه أنثى أم ذكر

:تحلیل التغطیة الصحفیة لمدى أحقیة المرأة في تولي منصب وزیرة ومحافظة
تـولي جاءت جریدة المصري الیوم على رأس الصحف في تناولها لمـدى أحقیـة المـرأة فـي

ًمنــصب وزیــرة ومحافظــة خــصوصا بعــد التــشكیالت الوزاریــة التــي حــدثت بعــد انــدالع ثــورة 
ینایر، وتشكیل المحافظین، حیث لم نرى المرأة سوى فـي منـصب وزیـرة لـوزارة واحـدة ٢٥

فقـــط، وهـــو مـــا انتقدتـــه جریـــدة المـــصري الیـــوم بـــشدة، حیـــث وجهـــت لـــوم كبیـــر علـــى عـــدم 
خاصـة بعـد تـصریحات وزیـر التنمیـة المحلیـة التـي ذكـر ترشیح المرأة في منصب محـافظ 

.فیها أسباب استبعاد المرأة
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 كما كتب كال من  الكاتبة حسن شاه والكاتب صالح منتـصر بجریـدة األخبـار یـستنكرون
بشدة تصریحات وزیر التنمیة المحلیة بخصوص استبعاد المرأة في منـصب محـافظ، كمـا 

.ین المرأة سكرتیر عاماستنكرت جریدة أخبار الیوم عدم تعی

:تحلیل التغطیة الصحفیة لقضیة كوتة المرأة
 ًوجــــدنا انحیــــازا لمعارضــــي الكوتــــة الــــذین كــــان رأیهــــم أنهــــا غیــــر دســــتوریة وضــــد مبــــادئ

ًالمساواة والمواطنـة، والعجیـب أنـه قبـل سـنة تقریبـا كـان الجمیـع یـشید بهـذه الخطـوة الهامـة 
.على طریق الدیمقراطیة

یدة األهرام اتخذت جانب المعارضین في كـل مـا قامـت بنـشره مـن تحقیقـات ًفمثال نجد جر
أو مقــاالت أو تغطیــة صــحفیة وحتــى الحــوار الــذي أفــردت لــه مــساحة ال بــأس بهــا للــوزیرة 

كوتـة المـرأة مجـرد كـالم "السابقة حكمت أبو زید والتي تؤید فیه الكوتة تم استخدام عنـوان 
ار، كمــا تــصدر خبــر فــي الــصفحات األولــى عــن وهــو ال عالقــة لــه بمــضمون الحــو" فــارغ

ینایر بـأنهم یطـالبون بإلغـاء كوتـة المـرأة باعتبارهـا غیـر دسـتوریة، ٢٥ائتالف شباب ثورة 
.حدة فقطووجدنا أن هذا االئتالف ال یضم في أعضائه األساسیین سوى فتاة وا

 أى قـانونیین في ملحـق شـباب التحریـر مـساحة لتحقیـق تنـاول راألهرام جریدة كما أفردت
وخبیـرات سـیدات فــي الكوتـة والتــى كانـت كلهــا معارضـة دون أن تــشیر الـصحفیة ألســماء 
هـــؤالء الخبـــراء، وكانـــت الـــصحفیة متناقـــضة فـــي عـــرض األســـباب فتـــارة تـــذكر أن ســـبب 
تطبیق كوتة المرأة هي السیاسة الخارجیة وتارة أخرى تذكر أن السبب هو قضیة التوریث 

یریــــد أكبــــر عــــدد مــــن األصــــوات مــــن الحــــزب الــــوطني داخــــل وأن الحــــزب الــــوطني كــــان 
.البرلمان

 بالنــسبة لجریــدة الجمهوریــة كانــت معتدلــة إلــى حــد مــا فــي التحقیقــات التــي تــم نــشرها حــول
كوتة المرأة حیث عرضت لآلراء المعارضة والمؤیدة، واتجهت أغلب اآلراء في التحقیقات 

لمرأة، كما خصصت جریـدة الدسـتور مـساحة ًإلى تفضیل القائمة النسبیة بدال من الكوتة ل
أهمیتـه وضـرورة لتحقیق تنـاول فیـه آراء ناشـطات سیاسـیات حـول الكوتـة وهـو مـا طـالبوا ب

واتهامه بعدم الدسـتوریة بینمـا " كوتة للمرأة"إضافة إلى استخدام لفظ تفعیله بشكل حقیقي، 
% ٥٠التـي ال تقـل عـن فـي حالـة تنـاول كوتـة العمـال والفالحـین " نسبة"یتم استخدام لفظ 

ًبالمجــالس النیابیــة وال ینالهــا هــذا االتهــام بــالرغم مــن أنهــا أیــضا كوتــة ویــشوبها كثیــر مــن 
ـــات  اللغـــط خاصـــة بالنـــسبة لمعـــاییر تعریـــف العامـــل أو الفـــالح ومـــا شـــهدناه فـــى اإلنتخاب

.األخیرة 
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یة بالرغم لوحظ استخدام العبارات المعارضة لكوتة المرأة فى عناوین الموضوعات الصحف
مـــن أن تفاصـــیل الموضـــوع قـــد ال تأخـــذ نفـــس شـــدة العنـــوان أو ربمـــا تعبـــر عـــن اختیــــار 

.ظام القائمة النسبیة على الكوتةاألفضل كما فى تفضیل ن

نتائج تحلیل التغطیة الصحفیة لقضیة حق المرأة المصریة المتزوجة في فلسطیني في : ًخامسا
:منح جنسیتها ألبنائها
مــنح الجنــسیة المــصریة ألبنــاء "یــة تنــاول بعــض الــصحف والمجــالت لقــضیة مــن خــالل رصــد كیف

:وجدنا اآلتي" المصریات المتزوجات من أزواج فلسطینیین
 ًكانـــت جریـــدة الوفـــد الـــصحیفة الوحیـــدة التـــي تبنـــت رأیـــا معارضـــا ، وأفـــردت مـــساحات ً

للحـــدیث عـــن القـــضیة والتعبیـــر عـــن وجهـــة النظـــر المعارضـــة لألمـــر، فتـــضمنت فـــي 
األعــداد سلــسلة مــن المقــاالت المتتالیــة ذات العنــاوین المتحیــزة ضــد القــضیة، بعــض

وقــد !ن زوج أجنبــي هــم مــن سیــشوبون الجنــسیة المــصریة؟كــأن أبنــاء المــصریات مــ
أفـــردت الجریــــدة مــــساحات كبیـــرة لوجهــــة النظــــر المعارضـــة للقــــضیة، كمــــا وجــــدنا أن 

قـرار بمـنح الجنـسیة ألن الجریدة اكتفـت بنـشر خبـر فـي مـساحة صـغیرة بعـد صـدور ال
فجــاء الموضــوع فــي شــكل خبــر مقتــضب للغایــة القــرار ال یمثــل اإلتجــاه الــذي تتبنــاه
.وبعد أیام عدیدة من صدور القرار

 في حین تبنـت صـحف أخـرى مثـل جریـدة األخبـار والجمهوریـة واألهـرام ومجلـة حـواء
ًرأیـــا مؤیـــدا للقـــرار، بینمـــا التزمـــت أغلـــب الـــصحف بالحیادیـــة فـــي  نـــشرها للخبـــر دون ً

.عرض أیة أراء علي اإلطالق
 جدیر بالـذكر أن فـي هـذه القـضیة كـان كثیـر مـن المؤیـدین لهـا صـحفیین مـن الرجـال

إلى جانب الصحفیات، فنجد أن أحـد الـصحفیین بجریـدة األخبـار كـان مـن المطـالبین 
اول بمنح الجنسیة في مقاالته وكان یـصیغ عناوینهـا وحتـى عنـاوین األخبـار التـي تتنـ
.القضیة بشكل إیجابي ومؤید للقضیة، وذلك قبل وبعد صدور قرار منح الجنسیة

كمــا . لــم تحــظ قــضیة الجنــسیة باالهتمــام الكــافي مــن قبــل الجرائــد والمجــالت المختلفــة
نجـــد أن نـــسبة تنـــاول القـــضیة فـــي شـــكل تحقیـــق صـــحفي قلیلـــة بالمقارنـــة بغیرهـــا مـــن 

وهـــو األمـــر الـــذي أثـــر بـــدوره فـــي عمـــق األشـــكال الـــصحفیة التـــي تناولـــت الموضـــوع، 
ـــاول القـــضیة وجوانبهـــا ـــسائیة تجاهلـــت هـــي . تن والغریـــب فـــي األمـــر أن المجـــالت الن
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القضیة بالنشر هذا العام سوى " حواء"األخرى الحدیث عن القضیة، فلم تتناول مجلة 
.مرة واحدة، وبعد صدور قرار منح الجنسیة

ًمؤیـدا للقـضیة تـم تجاهـل إبـراز دور ًلوحظ أنـه حتـى فـي الـصحف التـي تبنـت اتجاهـا
.الجمعیات األهلیة في قضیة الجنسیة

إلـى أن التعـدیالت التـي تمـت حتـى اآلن ال -باسـتثناء مجلـة حـواء-لم تشر الصحف
تحقق تمكین المرأة المصریة من حقها المـساوي للرجـل فـي مجـال الجنـسیة، حیـث لـم 

نــــاك مــــصریات لــــن یــــستطعن نجــــد علــــى ســــبیل المثــــال جریــــدة تتنــــاول إشــــكالیة أن ه
الحصول على الجنسیة المصریة ألبنائهن من أجانب بسبب عقبة أن بعض القـوانین 
ـــسیدات المـــصریات مـــن النقـــل  المـــصریة ال تطبـــق بـــأثر رجعـــي، ممـــا یعیـــق آالف ال
التلقائي لجنسیتهن ألبنائهن الذین ولـدوا قبـل صـدور القـرار، باإلضـافة إلـى إشـكالیات 

تمرار وجــود تعقیــدات فــي إجــراءات الحــصول علــى الجنــسیة اســوعقبــات أخــرى منهــا
بسبب التكالیف الباهظة لإلجـراءات وعـدم الـسماح بتقـدیم الطلبـات سـوى لمكـان واحـد 

. فقط هو اإلدارة العامة للجوازات والهجرة باإلضافة إلى طول مدة اإلجراءات

ًمنقــسما إلــى فكــان التنــاول الــصحفي بعــد صــدور قــرار وزیــر الداخلیــة بمــنح الجنــسیة
اتجـــاه محایـــد یعـــرض فقـــط الخبـــر، واتجـــاه مؤیـــد اكتفـــي بالتهلیـــل لـــصدور القـــرار دون 
ًاالهتمــام بمتابعــة تبعــات القــضیة واإلشــكالیات المرتبطــة بهــا والــسالف ذكرهــا، وأخیــرا 
ــــة لكــــن كــــان االتجــــاه  ــــوحي بالحیادی ــــر بــــشكل ی ــــشر الخب ًاتجاهــــا معارضــــا اكتفــــى بن

نــــشر بــــشكل كــــاف عـــــن القــــرار وفــــي المـــــساحات المعــــارض واضــــحا فــــي تجاهـــــل ال
.المخصصة للخبر الذي یتناوله

:الصحفي لقضیة مفوضیة أم مجلس قومي للمراةتحلیل التناول: ًسادسا
oینــایر ثــارت ٢٥للمجلــس القــومي للمــرأة بعــد ثــورة فــى تنــاول الــصحف والمجــالت

صام عــ.المناقــشات مــا بــین مؤیــد ومعــارض إللغــاء المجلــس وخاصــة بعــد وعــد د
، حیـــث اقترنـــت دعـــوات المؤیـــدین بـــالنظرة الـــسلبیة شـــرف بإنـــشاء مفوضـــیة للمـــرأة

وطـالبوا باإلبقـاء ًللمجلس بكونه مجلسا للهـوانم بینمـا عـارض أخـرون هـذا اإللغـاء
لـضرورة وجـود هیئـة تعمـل علـى توصـیل قـضایا على المجلـس مـع إعـادة هیكلتـه

مدنى مع عدم إنكار الـدور الـذى المرأة الحقیقیة بالتعاون مع منظمات المجتمع ال
.السابقة واإلنجازات التى حققهالعبه المجلس القومى للمرأة فى الفترة
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o من خالل المعالجة الصحفیة لقضیة المجلس القومي للمرأة حصل المجلس على
ًنتقـادات وتـم اتهامـه بـأن وظیفتـه مقتـصرة علـى خدمـة الهـوانم بعیـدا العدید مـن اإل

ي الطبقــات المتوســـطة والفقیــرة، إضــافة إلـــى عــدم اتخـــاذه عــن المــرأة المـــصریة فــ
مواقف مؤیدة للمـسیرة الـسیاسیة للمـرأة واتهامـه بـأن الحـزب الـوطني یـسیطر علیـه 

.وعلى اتجاهاته
o تحـــــالف المنظمـــــات النـــــسائیة والخـــــاص أن الـــــصحف قامـــــت بنـــــشر بیـــــانونجـــــد

ر وقـت قـصیر وهو ما یعنى مـروفي فبرایربضرورة إلغاء المجلس القومي للمرأة
الطلـب ودون اللجـوء ًجدا على تنحي رئـیس الجمهوریـة دون توضـیح أسـباب هـذا

.لمصادر أخرى
oفرخنـدة حــسن .اهتمـت الـصحف بخبـر تحقیـق جهـاز الكــسب غیـر المـشروع مـع د

بتهمــة تــضخم ثروتهــا إال أن الــصحف لــم تهــتم بنــشر أي أخبــار أو تفاصــیل بعــد 
دة مـن هـذه التهمـة أم ال؟ وهـذا یوضـح فرخنـ.ذلك عن التحقیقـات وهـل تـم تبرئـة د

فرخنـــدة ، وعـــدم إلتـــزام هـــذه الـــصحف بالمعـــاییر .تحیـــز الـــصحف ضـــد شـــخص د
.األخالقیة في ممارسة المهنة الصحفیة

o التزمـــت صـــحیفة أخبـــار الیـــوم واألخبـــار والجمهوریـــة بنـــشر البیـــان الـــذي أصـــدره
دور الــذي المجلــس القــومي للمــرأة والــذي أوضــح مــن خاللــه تأســیس المجلــس والــ

یلعبـــه فـــي مـــصر وخـــارج مـــصر وأهـــم مـــا حققـــه مـــن إنجـــازات للمـــرأة المــــصریة 
ـــم تنـــشر األهـــرام وال الوفـــد وال المـــصري الیـــوم هـــذا البیـــان  ومیزانیتـــه، فـــي حـــین ل

.وكذلك المجالت لم تنشر هذا البیان
oصــحفي ًونظــرا ألن مجلــة حــواء متخصــصة فــي قــضایا المــرأة فقــد أفــردت تحقیــق

ومدى جدواه من عدمها، وأوضحت فیه أن المجلـس ومي للمرأة حول المجلس الق
ونـــشرت المجلـــة رد المجلــــس . لـــم یكـــن وراء صـــدور قـــوانین األحـــوال الشخـــصیة

القـــــومي للمـــــرأة علـــــى مـــــا نـــــشر ولكـــــن بعـــــد شـــــهر حیـــــث تـــــم نـــــشر الـــــرد بتـــــاریخ 
وتـــم التعلیــــق مــــن جانــــب الكاتبــــة بـــأن المجلــــس لــــم یكــــن لــــه دور ١٦/٧/٢٠١١

.المرأة السیاسیةمشرف نحو مشاركة
o األهـــرام لـــم یلتـــزم الحیادیـــة فـــي عـــرض القـــضیة بـــل كعـــادة األهـــرام كـــان مـــع رأي

الحكومـــة حیـــث أنـــه تجاهـــل بیـــان تحـــالف المنظمـــات النـــسائیة ولـــم یهـــتم بقـــضیة 
مــع التحــالف النــسائي " عــصام شــرف"المفوضــیة إال بعــدما تقابــل رئــیس الــوزراء 

.ووعدهن بإنشاء مفوضیة للمرأة



١٠٥

oمجلـــة روزالیوســـف بالموضـــوع ولـــم تفـــرد لـــه مـــساحات بـــل تـــم التعـــرض لـــم تهـــتم
والــذي قــال " مختــار المـال"للقـضیة مــن خـالل ســؤال فــي حـوار صــحفي مـع اللــواء 
.فیه أن المرأة ال تحتاج إلى مفوضیة وال مجلس قومي

o ولم تنشر جریدة الوفد أي شئ عن قضیة المجلس القومي للمـرأة والمفوضـیة ولـم
أمینـه النقـاش تهـاجم فیـه اللـواء .ت لكالهما بل اكتفت بنشر مقـال أتنشر أي بیانا

المال وذلك عندما صرح لمجلة روزالیوسف في حوار معه بأن المرأة ال تحتاج ال 
لمجلــس وال لمفوضــیة، حیــث أشــارت إلــى أنهــا تأمــل أن یكــون هــذا التــصریح ال 

. یعبر عن رأى المجلس العسكري

وقضیة لجمعیات األهلیة ومؤسسات المجتمع المدنيدور احفیة لتحلیل التغطیة الص:ًسابعا
التمویل األجنبي

:لجمعیات األهلیة ومؤسسات المجتمع المدني دور اتحلیل التغطیة الصحفیة ل. أ
بعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي:

oاهتمام كل من جریدة األهرام واألخبار بنـشر أخبـار الجمعیـات األهلیـة والمجتمـع
بشكل موسع أكثـر مـن الـصحف والمجـالت األخـرى حیـث تخـصص لهـا المـدني

مساحة كبیرة، وتتنوع المواد المنشورة مـابین أخبـار تغطـي أنـشطة المؤسـسات 
وبین تحقیقات ومقاالت تنـاقش دور هـذه الجمعیـات، ویرجـع والجمعیات األهلیة، 

ومـن ذلك إلى وجود صفحات متخصصة داخل هذه الصحف بالمجتمع المـدني،
:أهم الموضوعات التي أبرزتها من خالل تغطیتها ألنشطة هذه الجمعیات

 ضرورة االهتمام بالنساء الریفیات
 ضرورة تطویر العشوائیات
ةضرورة أن یتم إدراج النوع اإلجتماعي ضمن الموازنة العام
 ضرورة إشتراك المرأة في صیاغة المستقبل السیاسي والدستوري ویجب أن تلعـب

.في انتخابات مجلس الشعب القادمةًدورا
 ًضــــرورة تفعیــــل دور الجمعیــــات األهلیــــة بعــــد الثــــورة حیــــث أنهــــا لعبــــت دورا فــــي

ًمواجهة قـضیة الفتنـة وارتباطهـا بـالمرأة، فهـذه الجمعیـات أكثـر تغلغـال فـي الـشارع 
المصري
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 كما ألقـت الـضوء علـى إنـشاء تحـالف مـن الجمعیـات األهلیـة وأبـرزت أهمیتـه فـي
.وقت بالتحدیدهذا ال

o ًكما قامت جریدة الجمهوریة بإلقاء الضوء أیضا على دور الجمعیات األهلیـة فـي
مواجهـــة التحـــدیات وأنهـــا الحـــل الوحیـــد لحـــل المـــشكالت، كمـــا أبـــرزت أكثـــر مـــن 
ـــــین ســـــیدات  ـــــة مـــــن ضـــــمنهم ضـــــرورة تعی ـــــات األهلی ـــــصریح لعـــــدد مـــــن الجمعی ت

ات بــین الجمعیــات لیكــون محافظــات، كمــا ألقــت الــضوء علــى أهمیــة إنــشاء تحالفــ
.هناك تكامل في األدوار

o ًبینما قامت جریدة المصري الیوم بنشر أیضا خبـر انـشاء تحـالف یـضم منظمـات
المجتمــع المــدني مــن مختلــف محافظــات مــصر، وأبــرزت دور منظمــات المجتمــع 

.المدني خاصة بعد الثورة
oحـواء وصـباح وقد قامت كل من جریدة أخبـار الیـوم والفجـر وروزالیوسـف ومجلـة

الخیر بنشر أخبار مقتضبة وقلیلة عن دور الجمعیات األهلیة، والتي تناولت من 
خاللهــــا إنــــشاء تحــــالف لیــــضم منظمــــات المجتمــــع المــــدني، والــــدعوة إلــــى إعــــادة 

.صیاغة دور هذه المنظمات
o وعلى النقیض فقد ظهر عدم اهتمام جریدة الوفد بدور منظمات المجتمـع المـدني

ال حـوار واحـد فقـط تـساءلت خاللـه لمـاذا ال تقـوم هـذه المنظمـات حیث لم تنـشر إ
.بتوثیق انتهاكات حقوق اإلنسان ضد ثوار التحریر؟ 

o لــوحظ عــدم إفــراد مــساحات واســعة لعــرض أنــشطة الجمعیــات األهلیــة ومؤســسات
المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة من جانب المجالت مما یدل علـي عـدم 

صــــحف متخصــــصة فــــي موضــــوعات المــــرأة والقــــضایا التــــي االهتمــــام مــــع إنهــــا 
.تخصها 

o وبصفة عامة نري االهتمام المعتاد بتغطیة أنشطة الجمعیـات األهلیـة مـن نـدوات
ومـــؤتمرات إضـــافة إلـــي أراء القـــائمین علـــي هـــذه الجمعیـــات فـــي بعـــض القـــضایا 
الــسیاسیة واالجتماعیــة وعــدم تنــاول هــذه القــضایا بــالعمق المطلــوب ، واســتخدام

.الغالبیة العظمى من الجرائد والمجالت اإلطار الخبري في عرض األنشطة
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:تحلیل التغطیة الصحفیة لقضیة التمویل األجنبي .ب
o تناقض كبیر بین تناول الصحف لدور الجمعیات والمؤسسات األهلیة في مـصر

وبین تناولها لقضیة التمویل األجنبي، ونحن هنا نتحدث عـن نفـس فتـرة التغطیـة
.الصحفیة

o ففــي نفــس الوقــت الــذي كانــت أغلــب الــصحف والمجــالت تبــرز دور الجمعیــات
األهلیة وأنشطتها، وتطالب الصحف التي لها صفحات متخصـصة فـي المجتمـع 
المدني بضرورة تفعیل دورهـا، نجـد فـي نفـس هـذه الـصحف والمجـالت ولكـن فـي 

عیــات صــفحات أخــرى هجــوم شــرس وعنیــف علــى قــضیة التمویــل األجنبــي للجم
ملیــــــون دوالر ٤٠بمــــــنح األهلیـــــة والــــــذي فجــــــره تــــــصریحات الـــــسفیرة األمریكیــــــة 

لمنظمات المجتمع المدني في مصر لتحقیق الدیمقراطیة دون أن تشیر إلى اسـم 
، ووجـدنا اسـتخدام هـذه المنظمات أو الهیئات التـي حـصلت علـى هـذه التمـویالت

عتمــد علــى تمویــل الــصحف نبــرة تــشكیك فــي طبیعــة عمــل هــذه المنظمــات التــي ت
. خارجي، وتأكیدها على تنفیذ أجندات أجنبیة

o كمــــا أن أغلــــب الــــصحفیین والــــصحفیات الــــذین هــــاجموا التمویــــل األجنبــــي نــــادوا
بضرورة اإلعتماد على مصادر تمویل وطنیة وهو مـا یوضـح عـدم وعـیهم بعمـل 
الجمعیـــــات األهلیـــــة، وال بطبیعـــــة التمـــــویالت التـــــي تحـــــصل علیهـــــا طـــــوال هـــــذه 

.واتالسن
o فلم تشر أى جریدة أو مجلـة تناولـت قـضیة التمویـل األجنبـي لمنظمـات المجتمـع

المــدني مــن بعیــد أو مــن قریــب بــأن هنــاك فــرق بــین الجمعیــات األهلیــة النــشطة 
التي تخـدم مالیـین الفئـات المـستهدفة فـي المنـاطق الفقیـرة، وبـین الجمعیـات التـي 

تمویـــل األمریكـــي الـــذي حـــصلت علـــى هـــذه التمـــویالت، كمـــا حـــدث خلـــط بـــین ال
.صرحت عنه السفیرة األمریكیة وبین التمویل األجنبي بشكل عام

o فما تحدثت عنه السفیرة من منح هذا المبلغ الكبیر لمنظمات وهیئـات كـان یجـب
أن یصاحبه قائمة بأسماء المنظمات التي حصلت على هذه المبالغ، وهو مـا لـم 

یــرة اإللكترونــي الــذي طالــب فــي تطالــب بــه أى جریــدة أو مجلــة ســوى موقــع الجز
تحقیــق قــام بنــشره بأنــه یجــب علــى المجلــس العــسكري تقــدیم اإلعتــذار فــي حالــة 

.ثبوت خطأه على هذا اإلتهام
o كمــا لــم نجــد أى مــن الــصحفیات والــصحفیین المتخصــصین فــي أخبــار المجتمــع

ا المدني بتناول هـذه القـضیة، أو قیامـه بـالرد علـى هـذه اإلتهامـات التـي تـم نـشره
.في جریدته، بالرغم من قربهم من عمل هذه الجمعیات خالل سنوات طویلة
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o نجـد جریـدة الجمهوریـة قامـت بعمـل تحقیـق اعتمـدت فـي مـصادره علـى الحركـات
الــشبابیة التــي رفــضت بــشكل قــاطع التمویــل األجنبــي، والمثیــر للدهــشة هــو ربــط 

ادة منـه وبـین التحقیق بین حصول الجمعیـات األهلیـة علـى تمویـل أجنبـي لإلسـتف
اإلساءة للثورة والثوار، وهو ما ینم عن عدم وعـى كامـل لـدى الـصحفي بـأن هـذه 
التمویالت تحصل علیها مصر منذ سنوات طویلة بموجـب اتفاقیـات دولیـة أقـرت 
بتخصیص الدول المتقدمة منح لتمویل منظمات غیر حكومیـة داخـل دول العـالم 

.الثالث لتنفیذ أنشطة تنمویة
oًیـــدة األســـبوع بعمـــل تحقیـــق عـــن هـــذه القـــضیة وربطـــت أیـــضا بـــین كمـــا قامـــت جر

التمویــل وبــین الثــورة حیــث أشــارت فیــه بــأن هــذا التمویــل األجنبــي هدفــه تطویــع 
ـــات األهلیـــة بهـــذه المـــنح،  ـــل الجمعی ـــة مـــن خـــالل تموی ـــصالح قـــوى أجنبی الثـــورة ل

لـى عـدم وبالتالي تمنع هذه القوى اإلستقالل لإلرادة السیاسیة، وهو إن دل یدل ع
ًوعى أیـضا بطبیعـة عمـل هـذه الجمعیـات قبـل الثـورة ومـا هـو دورهـا الحقیقـي فـي 

.المجتمع
o كمـــا قامـــت جریـــدة األهـــرام التـــي تمیـــزت بتغطیـــة كبیـــرة لـــدور منظمـــات المجتمـــع

المدني بتجریم التمویل األجنبي على صفحات أخرى في نفس التوقیت، وطالبت 
ــ اك رقابــة داخلیــة وأن تعتمــد علــى فــي تحقیــق منــشور بهــا بــضرورة أن یكــون هن

ًمــصادر تمویــل وطنیــة، وهــو أیــضا یــنم عــن عــدم وعــي بــأن منظمــات المجتمــع 
المـــدني یـــشرف علیهـــا وزارة التـــضامن االجتمـــاعي منـــذ نـــشأتها فـــي مـــصر، وأن 
هناك قوانین تنظم عملها، بل وقد قام النظام السابق بتغییر القانون لیكون هنـاك 

حتــى ال تحــصل علــى التمــویالت بــسهولة وخاصــة تــضییق علــى هــذه الجمعیــات 
.للمنظمات الحقوقیة

o لـم تـشر أى جریــدة أو مجلـة طالبــت بـأن تعتمــد الجمعیـات األهلیــة علـى مــصادر
تمویل وطنیة ألى حـل لكـى تحـصل علـى تمویـل وطنـي، وهـو مـا یـدل علـى قلـة 
ــــة یعتمــــد علــــى هــــذه  ــــث أن قطــــاع الجمعیــــات األهلی وعــــى كاتــــب التحقیــــق، حی

ًت ألنــه ال بــدیل لهــا، كمــا لــم تــشر أى جریــدة أیــضا أنــه هــذه الجمعیــات التمــویال
تــساهم فــي تــوفیر فــرص عمــل لكثیــر مــن الــشباب، ویــستفید مــن خــدماتها مالیــین 
الفئات، كما أنها تساهم في الدخل القومي حیث تقوم بـدفع ضـرائب وتـأمین مثـل 

.كل الهیئات وهو ما لم یذكر في أى جریدة أو مجلة
oوالمجـالت بتنـاول هـذه األزمـة مـن خـالل نـشر أخبـار لهـا الصحف اكتفت بعض

.مثل جریدة األخبار ومجلة صباح الخیر 
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o قامــــت جریــــدة الــــشرق األوســــط بنــــشر خبــــر عــــن اســــتقالة رئــــیس جهــــاز المعونــــة
ــــه الــــسلطة  ــــة اســــتقالته بمــــا قامــــت ب ــــوحي بعالق ــــوان ی ــــارت عن ــــة ، واخت األمریكی

٤٠مــات مـــصریة ألكثــر مـــن المــصریة مـــن تــضییق علیـــه بخــصوص مـــنح منظ
ملیون دوالر، وبـالرغم مـن تـصریح الـسفیرة األمریكیـة فیمـا بعـد بـأن الموعـد الـذي 
رحــل فیــه هــو الموعــد الــسنوى لتغییــر القیــادات داخــل المعونــة، وهــو مــا لــم تنــشره 

.الجریدة بعد ذلك
o وكانت كل من جریدة المصري الیوم والشروق هي جبهـة الـدفاع ضـد اإلتهامـات

بالتمویــل األجنبــي للجمعیــات، حیــث قامــت المــصري الیــوم بنــشر مقالــة الخاصــة
ًلسعد الدین إبـراهیم الـذي عـانى كثیـرا مـن النظـام الـسابق بـسبب مركـزه الحقـوقي، 
حیــث طالــب بــضرورة أن یقــوم وزیــر التــضامن برفــع یــده عــن منظمــات المجتمــع 

قالــة لفهمــي المــدني وأال یتعامــل معهــا كأنهــا بدعــة، كمــا قامــت الــشروق بنــشر م
هویــدي یطلــب فیهــا أن یــتم التعامــل بــشفافیة مــع هــذه القــضیة حتــى ننتهــي منهــا 

.وأال تكون هناك ضجة حولها
o التناول اإلعالمي الشرس لهذه القضیة جعـل الجمهـور یظـن أن وفي النهایة فإن

الجمعیــات والمؤســسات األهلیــة ال توجــد رقابــة علیهــا فــي الوقــت الــذي تــشكو فیــه 
ت والمؤسـسات مـن قیـود الرقابـة التـي تفرضـها علیهـا وزارة التـضامن هذه الجمعیا

.االجتماعي وتعوق عملها لتنمیة المجتمع

لمرأة العاملة في المجتمع المصرياتناول الصحف والمجالت لقضیة : ًثامنا

:ینایر٢٥للمرأة العاملة بعد ثورة تحلیل التغطیة الصحفیة.أ
ة بنشر تحقیقات عن المرأة العاملـة وحقوقهـا وخاصـة الحظنا اهتمام كل من مجالت المرأ-

بعد الثورة ، وركزوا على صاحبات المشاریع الصغیرة وطالبت التحقیقات أن یكـون هنـاك 
.تسهیالت لهن لإلستمرار، وأن المرأة یجب أن تتمسك بدورها في المجتمع

ة العاملــة بعــد كمــا وجــدنا عــدم اهتمــام مــن بــاقي الجرائــد والمجــالت بمناقــشة مــشاكل المــرأ-
.الثورة بأى شكل من األشكال الصحفیة

:لـ المرأة ومناصب جدیدةتحلیل التغطیة الصحفیة.ب
وجــدنا تنــاقض كبیــر عنــد تحلیلنــا للتغطیــة الــصحفیة التــي تتنــاول اقتحــام المــرأة لمناصــب جدیــدة، 

احات لذلك فالمرأة اقتحمت مهن جدیدة وفي مجاالت لم تطرقها من قبل، وقد أفردت الصحف مس
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ولكنها استخدمت الشكل الخبري فقط دون التعمق فیما وراء هذه األخبار، أو أن تقـوم بتحلیلهـا أو 
عــرض أســباب دخــول المــرأة لهــذه المجــاالت األن ولمــاذا لــم تــستطع الــدخول فیهــا مــن قبــل، وكــان 

:التحلیل كالتالي
لقضیة المرأة وتولیهـا ًجاءت مجلة حواء وجریدة األخبار كأكثر الصحف والمجالت تناوال-

مناصــب جدیــدة، ولــم تكتفــي بنــشر األخبــار بــل قامــت بــإجراء حــوارات مــع الــسیدات التــي 
.تولین هذه المناصب

كمـــا قامتـــا بـــالتركیز علـــى المهـــن الجدیـــدة التـــي تقتحمهـــا ألول مـــرة كمستـــشارة اقتـــصادیة -
تحریر مجلة اإلذاعة لرئیس الوزراء، ونقیبة لألثریین، ورئیسة تحریر أخبار األدب ومدیرة 

.والتلیفزیون وغیرها من المهن التي تدخلها ألول مرة منذ سنوات
قامت جریدة األخبار بتخصیص مساحة كبیرة لنشر أخبار المـرأة وتولیهـا مناصـب جدیـدة -

ٕوالقاء الضوء على مدى كفاءة المرأة لـدخولها هـذه المهـن، وهـو مـا یظهـر تنـاقض واضـح 
قــوانین األحــوال الشخــصیة واســتخدمت ألفــاظ ربطــت فیهــا فــنفس الجریــدة هاجمــت وبــشدة 

.بین فساد المجتمع والمرأةـ
لتنــاول وال یوجــد عمــق فــي افــي بعــض الــصحفبــسطحیةكمــا لــوحظ تنــاول هــذه القــضیة-

أول ســیدة تولــت منــصب المتحــدث الرســمي "  منحــة بــاخوم"ًفمــثال فــي حــوار مــع الــسفیرة 
أمـــام النـــساء بـــالوزارة لـــم " مغلقـــة"مـــاكن كثیـــرة لـــوزارة الخارجیـــة والتـــي أكـــدت علـــي وجـــود أ

.یتطرق أحد إلي معرفة السبب وراء إغالق هذه األبواب

:لـحصول المرأة على أوسمة وجوائزتحلیل التغطیة الصحفیة.ج
بعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي:

oم تناولـــت الجرائـــد والمجـــالت هـــذه القـــضیة بطریقـــة نمطیـــة جـــدا والغالبیـــة اســـتخد
ـــذي ـــر الـــصحفي وال ـــب الـــصحفي الواحـــد وهـــو الخب ـــر عـــدم اهتمـــام مـــن القال یعتب

.أو المجلة بتناول هذه القضیة الجریدة
o تــأتي جریــدة األهــرام ومجلــة حــواء فــي المرتبــة األولــى فــي التنــاول یلیهمــا جریــدة

.األخبار
:لـ مهن جدیدة اقتحمتها المرأة تحلیل التغطیة الصحفیة.د

لمهـن الجدیـدة التـي اقتحمتهـا المـرأة منـذ عـدة سـنوات وحـدث هجـوم علیهـا كانت من أبرز ا
ینایر هي مهنـة المأذونـة فبـالرغم مـن أن الـدین والقـانون أبـاح للمـرأة أن تعمـل ٢٥بعد ثورة 

منذ أكثر من ثالثة سنوات إال أن الصحف شنت حملة ضد اقتحام المرأة " كمأذونة شرعیة"
لهذه المهنة؟
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 بأن مهنـة المأذونـة مهنـة دینیـة وأكـد علـى مفتي الدیار المصریة -معة على ج.دوقد نفى
وكیـل األزهـر -محمـود عاشـور /الشیخأنها عمل المرأة كمأذونة لیس ضد الدین، كما أكد

، ًأن عمل المرأة كمأذون شرعي جائز شرعاعلىاإلسالمیةعضو مجمع البحوث واألسبق 
ًنظـــرا مـــع الرجـــالبـــاإلختالط م فیهـــا النـــساء هـــذه الوظیفـــة مثـــل أي وظیفـــة أخـــرى تقـــوألن

اشـــر المـــرأة عقـــد الـــزواج أنـــه لـــیس هنـــاك مـــا یمنـــع مـــن أن تبیـــرى لظـــروف عملهـــا ، كمـــا 
.بشرط أن تكون على درایة تامة بما یتطلبه العقد من صیغة شرعیةللمتزوجین

 وانعكــس هـــذا الهجـــوم فــي الـــصحف والمجـــالت التــي وجـــدنا أن بعـــضها اتخــذ موقـــف مؤیـــد
.لبعض األخر الموقف المعارض لهذه المهنةوا

 ومن جانب أخـر وجـدنا مـن بعـض  الـصحف اهتمـام بالتنویـه عـن بعـض المهـن والوظـائف
..التي تفكر المرأة في اقتحامها والحصول علي حقها في العمل بها

:وبعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي
o علــى صــفحاتها وأفــردت لهــا " نــة المــرأة المأذو"اهتمــت بعــض الجرائــد بمناقــشة قــضیة

.مساحات مثل جریدة الجمهوریة واألهرام
o اهتمــام المجــالت بــشكل عــام بــالهجوم الــذي تــم ضــد عمــل المــرأة كمــا الحظنــا عــدم

.كمأذونة 
o لعمـل المـرأة كمأذونـة حیـث طـرح جریدة أخبار الیومكان هناك معارضة واضحة في

لـى حـساب المؤیـدین الـذین لـم تم تخصیص مساحة للجانـب المعـارض مـن الرجـال ع
.یشیروا لهم من قریب أو من بعید

o ،الحظنا اهتمام جریدة الوفـد بنـشر تحقیـق صـحفي حـول اقتحـام المـرأة لعـالم البیـزنس
والغریــب هــو االتجــاه المؤیــد لــدخول المــرأة المجــال عكــس موقــف الجریــدة المعــارض 

.طول الوقت لكل ما یتعلق بالمرأة
oألهرام بإلقاء الضوء على عمل المرأة في صناعتى الفخـار كما وجدنا قیام صحف كا

والجلود، حیث لم تكـن المـرأة تعمـل مـن قبـل فـي صـناعة الجلـود لـصعوبتها، وهـو مـا 
.أصبح متاح من خالل مشروع قامت به إحدى الجمعیات األهلیة

":ٕلطموحات واحباطات المرأة المصریة بعد الثورة"تحلیل التغطیة الصحفیة : ًتاسعا
بعد رصدنا للصحف والمجالت وجدنا ما یلي:
o ثــارت المخــاوف بــشكل كبیــر حــول مكاســب المــرأة فــي الفتــرة الــسابقة وخاصــة بجریــدتى األهــرام

ًحیـــث كانتـــا أكثـــر الـــصحف نـــشرا لهـــذه المخـــاوف واإلحباطـــات، وذكـــرت بعـــض . والجمهوریـــة 
أجـل الـشو اإلعالمـى وأن الجرائد الي أن تنـاول قـضایا المـرأة فـي عهـد النظـام الـسابق كـان مـن 
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ًالمنظمـــات الغربیـــة اهتمـــت بقـــضایا ثانویـــة مثـــل الختـــان والنقـــاب بعیـــدا عـــن القـــضایا المحوریـــة 
.للمرأة

o من خالل رصدنا للموضـوعات الـصحفیة التـي تناولـت آمـال واحباطـات المـرأة المـصریة ُیالحظ
، وقــد بــشكل كبیــروع هــذا الموضــبالنــشر حــول " حــواء"اهتمــام مجلــة مــن بعــد الثــورة حتــى األن، 

صـحفیة مختلفـة ، وذلـك عبـر قوالـب ًبدأت مخاوفها مبكرا من شهر فبرایر واسـتمرت حتـى یونیـو
، وهـو مـا یعنـى تناولهـا الموضـوعات بعمـق، وتخصیـصها وتحقیـق وتقریـرتنوعت ما بـین مقـال

لمــساحات كبیــرة، كمــا یحــسب علــي المجلــة عرضــها لخطــة إلعــادة بنــاء مــصر مــن خــالل أراء 
. عة من الناشطات والقیادات النسائیة،إلي جانب اهتمام الجریدة بنساء صعید مصرمجمو

oالمرتبة الثانیة في تناول المخاوف واإلحباطات لدى جریدتي األهرام والجمهوریة فيیأتي بعدها
.، وكان التحقیق هو الشكل الصحفي المتبع بشكل أكبر في كلتا الجریدتینالمرأة بعد الثورة

oــ ا أن معظــم الــصحف والمجــالت بــدأت النــشر حــول مخــاوف المــرأة بعــد الثــورة مــن كمــا الحظن
ًتراجع دورها من أول إبریل فقط، بینما مجلة حواء الوحیدة التي بدأت مبكرا منـذ فبرایـر، ویرجـع 
ذلك لسببین أن مجلة حواء متخصصة في قضایا المرأة، وأن أغلب الصحف تقوم بنقل الحدث 

ـــم ـــام أصـــوات تنـــادى بإلغـــاء قـــوانین األحـــوال ال صـــنعه بمعنـــى أنهـــا ل تتنـــاول المـــرأة إال بعـــد قی
الشخصیة متمثلة في الحضانة والرؤیة فقط دون النظر لمصلحة األسرة ودون التطـرق لمـشاكل 

.ًالنفقة مثال
o ًوالغریـــب أیـــضا هـــو قیـــام جریـــدة الجمهوریـــة بـــشن هجـــوم علـــى المجلـــس القـــومي للمـــرأة وانتقـــاد

مـن أجـل الـشو اإلعالمـي، كمـا تطرقـت إلـى أن المنظمـات الغربیـة اهتمـت سیاساته التـي كانـت 
ًبقضایا اعتبرتها الصحیفة ثانویة مثل الختان والنقاب بعیدا عن القضایا المحوریة للمرأة، فنفس 
هــذه الجریــدة كانــت تــشید بأنــشطة المجلــس حتــى وقــت قریــب قبــل الثــورة، ولكــن مــن جانــب أخــر 

قـدت الحكومـة فـي أن المـرأة لـم تنـضم للجنـة التعـدیالت الدسـتوریة، نجد أن جریدة الجمهوریة انت
ًوذكـــرت أن النـــساء لـــن ینتظـــرن طـــویال وأرجعـــت ســـبب انحـــسار دور المـــرأة فـــي وجـــود قیـــادات 
سیاســیة غیــر مؤیــدة للمــرأة وللجماعــات المتــشددة، كمــا طالبــت الجریــدة یــتم مراجعــة مــواد قــانون 

.اع غیر الرسميالعمل المتعلقة بالمرأة خاصة في القط
oمـن صـحفیات فـي غیـاب واضـح لـدور ًبتناول موضوعات المرأة جاء غالباهتمام الحظنا أن اال

الصحفیین من الرجال في تبني االتجاه المؤید لضرورة مشاركة المرأة وتمكینها بـشكل أكبـر فـي 
ة لــى عجلــًینــایر كمــا كــان متوقعــا لهــا، فهــذه المــشاركة ســتنعكس بــدورها ع٢٥فتــرة مــا بعــد ثــورة 

الصحفیین من الرجال لـم تـأتي بـالقوة أو الـصیاغة المفترضـة اإلنتاج والتنمیة، وحتى مشاركات
.قضیة تتعلق بفئة تمثل نصف المجتمعفي تناول



١١٣

o كمــا . الــي غیــاب واختفــاء النمــاذج النــسائیة التــي شــاركت بقــوة فــي الثــورة" حــواء"تنبهــت مجلــة
ن دورها ال یقل عن دور الرجل وألنها جـزء أصـیل مـن ًشددت علي أن المرأة ال تحتاج تمییزا أل

. هذه الثورة
o الحظنا وبكل وضوح عدم اهتمام الوفد بهذه القضیة إال من خالل عرضها لمقالـة تحـت عنـوان

فــي محاولــة لتبرئــة ســـاحة عــصام شــرف وأن لدیــه العدیــد مـــن ! " ًشــرف لــیس عــدوا للمـــرأة " 
ن قریــب أو مــن بعیــد لمخــاوف المــرأة أو آمالهــا بــل الهمــوم، كمــا أن جریــدة األخبــار لــم تــشر مــ

والعنـوان یـشیر " ثـورة الحـریم علـى مسلـسالت تعـدد الزوجـات"نشرت موضوع وحید تحت عنوان 
إلـــى ثـــورة منظمـــات المجتمـــع المـــدني النـــسائیة علـــى المسلـــسالت التـــي تناولـــت تعـــدد الزوجـــات 

م بـالرغم مـن أنـه لغـة عربیـة وأظهرتها بأن لیست هنـاك غـضاضة فـي ذلـك، واسـتخدام لفـظ حـری
إال أنـه یــوحى باتجــاه الجریــدة أو الـصحفي ضــد القیــادات النــسائیة التـي تعمــل فــي مجــال حقــوق 
المرأة، وحتى إن كان الهدف هو جذب القارئ إال أنه یجب أال یتم استخدام ألفاظ تعطى صورة 

.سلبیة عن المرأة لمجرد عمل جذب للقراء
oلیوم قامت بنشر ندوة قامت بهـا إحـدى الجمعیـات األهلیـة مـن أجـل بینما نجد أن جریدة أخبار ا

الحفاظ على مكتسبات المرأة وأبـرزت التوصـیات التـي نتجـت عنهـا وهـي  أن هنـاك إجمـاع مـن 
الجمعیــات النــسائیة علــى وجــود توجــه وطنــي إلقــصاء دور المــرأة فــي الحیــاة الــسیاسیة واتفقــت 

لجمعیـات لتمثیـل المـرأة أمـام الحكومـة والتفـاوض الجمعیات علي تشكیل ائتالف یضم رئیسات ا
هلي حقوقها

o كما قامت مجلة صباح الخیر بعمل تحقیقات صحفیة فـي شـهر مـایو كانـت مؤیـدة بـشكل كبیـر
بالمكتسبات التي ناضلت المرأة من أجل الحصول علیها لـسنوات طویلـة، وأن قـوانین الحـضانة 

ریة ال یجــب إلغائهــا لمجــرد صــدورها فــي عهــد والرؤیــة والخلــع طالمــا فــي الــصالح األســرة المــص
الــرئیس الــسابق، وتطرقــت إلــى عــدد مــن المــشروعات التــي أقامتهــا قرینــة الــرئیس الــسابق وفیهــا 
إفادة كبیرة للمصریین، ودعت إلى ضرورة التمسك بها، إال أن المجلة بدأت متأخرة إلـى حـد مـا 

.صیرة من الهجوم على المرأةحیث نشرت هذین التحقیقین في مایو أى بعد فترة لیست ق
o ومـــن جانـــب أخـــر تناولـــت مجلـــة روزالیوســـف فـــي شـــهر مـــایو لتـــصریحات صـــبحى صـــالح عـــن

ضرورة أن یتزوج اإلخواني إخوانیة، حیث عرضت آلراء عدد من القیادات النسائیة التي عبرت 
ا نـشرت عن استیائها من هذه التصریحات التي فیها تمییز كبیر، وال تمت لإلسالم بصلة، بینمـ

مجلة أكتوبر آمال المرأة المصریة بعد الثورة وأنها تطمع في اقتحام مناصب جدیدة مثـل رئاسـة 
الوزراء ووزیـرة لـوزارات سیاسـیة وتـولي مناصـب رئیـسات للنقابـات، إضـافة إلـى دخـول المجـالس 

.المحلیة والمشاركة فیها
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:ینایر٢٥ي ثورة نتائج تحلیل التناول الصحفي لقضیة مشاركة المرأة ف: ًعاشرا
مـــشاركة المـــرأة المـــصریة فـــي ثـــورة "مـــن خـــالل رصـــد تنـــاول بعـــض الـــصحف والمجـــالت لقـــضیة 

:وجدنا أنها جاءت كاآلتي" الخامس والعشرین من ینایر
 ُیالحــظ مــن المتابعــة الــصحفیة اهتمــام الــصحف بالقــضیة، ولكــن هــذا االهتمــام كــان

ًوتحدیـــدا شـــهري فبرایـــر –ت الثـــورة ًمكثفـــا خـــالل الثـــورة وفـــي الـــشهور األولـــى التـــي تلـــ
ًومــارس، إال أن كثافــة النــشر قلــت بقــدر كبیــر جــدا خــالل الفتــرة التالیــة وحتــى الوقــت 

وقد انعكس هذا االهتمام على شكل القالب الصحفي المستخدم في الصحف . الحالي
التــي تناولــت القــضیة بالنــشر، فكــان التحقیــق الــصحفي هــو أكثــر األشــكال الــصحفیة 

.مةالمستخد
 كما یتضح التركیز على مجموعة شخصیات معینة للتحدث عن مشاركتها فـي الثـورة

وامتـد ". الفنانـة شـریهان-أسـماء محفـوظ-إسـراء عبـد الفتـاح-سـالي زهـران"على رأسـها 
ذلــك حتــى عنــد الحــدیث عــن الــشهیدات أو أمهــات الــشهداء، األمــر الــذي بــدا وكأنــه 

اختیــار المــصادر، فهنــاك عــدد كبیــر استــسهاال مــن قبــل الــصحفیین والــصحفیات فــي 
مــن المــشاركات فــي الثــورة مــن مختلــف األعمــار والطبقــات االجتماعیــة لــم یــشر إلــیهم 

.من قریب أو بعید
 ،وبالمقارنة بین كثافة النشر عن مشاركة الرجال في الثورة والنشر عن مشاركة المرأة

وكان التنوع في عرض . نجد أن التناول الصحفي لمشاركة النساء في الثورة كان أقل
.ینایر أقل٢٥نماذج المشاركة في ثورة 

 ًالمنشورة كانت فـي الغالـب محایـدة، ولكـن بنـسبة مقاربـة جـدا عناوین المواد الصحفیة
للمؤیدة، باإلضـافة إلـى عـدم وجـود عنـاوین ذات اتجـاه معـارض، بمـا یعنـي أن هنـاك 

ًاتجاها عاما ایجابیا في المعالجات الصحفیة ً .بهذه القضیةالخاصة ً
 قامتا كل من جریـدة األخبـار والوفـد بتخـصیص مـساحات أبـرزت فیهـا دور المـرأة فـي

ینایر بالرغم من اتجـاههم المعـارض لقـضایا المـرأة علـى طـول الخـط، ولكـن ٢٥ثورة 
اقتصر النشر على الشهور األولى فقط من الثورة



١١٥

لقضایا المرأة بعد ت فیما یتعلق بتناولها نتائج عامة للرصد اإلعالمي لبعض الصحف والمجال
ینایر٢٥ثورة 

خلصت نتائج تحلیل الرصد اإلعالمي ألهم عشر قضایا متعلقة بالمرأة والتي تناولها هذا المرصد 
إلــى عـدد مــن النتــائج ٢٠١١علـى جــزئین، وذلـك خــالل الفتــرة مـن فبرایــر وحتــى نهایـة أغــسطس 

: العامة، وهي
 ــم یكــن الوفــد جریــدة كــان موقــف منــاهض لقــضایا المــرأة ومعــارض بــشكل مطلــق حیــث ل

یكتفــي بعمــل تغطیــة صــحفیة للجانــب المعــارض ألى قــانون یتعلــق بــالمرأة أو أى قــضیة 
جدلیـــة مثـــل تولیهـــا لمنـــصب رئاســـة الجمهوریـــة حیـــث كـــان یـــتم عمـــل تحقیقـــات صـــحفیة 

جانــب ویعتمــد فــي مــصادره علــى الجانــب المعــارض فقــط دون حیادیــة، فلــم یكــن یعــرض ل
ًالمــرأة فــي أى قــضیة، كمــا لــم یــستند للــدین فــي معارضــته بــل كــان أحیانــا یطالــب بتعــدیل 

ة، ومـن جانـب أخـر نجـد تجاهـل قانون قد یكون ضد الشریعة مثـل ترتیـب اسـتحقاق الرؤیـ
ٕمــن جانــب جریــدة الوفــد تجــاه المطالبــات بإلغــاء المجلــس القــومي للمــرأة وانــشاء مفوضــیة، 

.خبر أو تحقیقات أو مقاالت تتعلق بهذا الموضوعحیث لم تنشر الجریدة أى
 ومن جانب أخر الحظنا تناقض صـارخ فـي اتجـاه جریـدة الوفـد فبـالرغم موقفهـا المنـاهض

لقــضایا المــرأة إال أنهــا خصــصت مــساحات لتبــرز دور المــرأة فــي الثــورة مــن خــالل إلقــاء 
.بیرةالضوء على سیدات وفتیات شاركن، ولكن المساحة المخصصة لم تكن ك

مجلــة حــواء مؤیــد  لقــضایا المــرأة ولكــن لــیس تأییــد مطلــق حیــث كانــت تعتمــد كــان موقــف
المجلة في اإلستناد لرأى الدین والشرع والخبراء فیما یتعلق بقوانین األحـوال الشخـصیة أو 
تـــولي المـــرأة لموقـــع اتخــــاذ القـــرار أو أى قـــضیة أخـــرى شــــائكة، وتقـــوم بتوضـــیح الخلفیــــة 

أى قــــانون یتعلــــق بهــــا، ویرجــــع ذلــــك ألن المجلــــة متخصــــصة للمــــرأة التاریخیــــة إلصــــدار 
.وسیاستها التحریریة قائمة على اإلهتمام بكل ما یتعلق بالمرأة

 ــــي بــــدأت مبكــــرا مــــن شــــهر فبرایــــر بنــــشر ًكمــــا وجــــدنا أن مجلــــة حــــواء هــــى الوحیــــدة الت
موضــوعات تتنــاول مخــاوف المــرأة مــن ضــیاع المكتــسبات التــي ناضــلت ســنوات طویلــة 

حــــصول علیهــــا، عكــــس الــــصحف والمجــــالت األخــــرى التــــي بــــدأت أغلبهــــا فــــي النــــشر لل
والتحــدث فــي هــذا الموضــوع مــن أول إبریــل بعــد سلــسلة اإلحتجاجــات واالعتــصامات مــن 
قبــل بعــض األصــوات التــي نــادت بــضرورة إلغــاء قــوانین األحــوال الشخــصیة وغیرهــا مــن 

التغطیــة الــصحفیة تكــون نتیجــة لمــا القــوانین المتعلقــة بــالمرأة، وهــو مــا یعنــى بــأن أغلــب 
یحــدث فــي الــشارع فهــي لــم تــساهم فــي صــنع الحــدث بــل نقلــه فقــط، بمعنــى أخــر أنهــا لــم 

.تتناول قضایا المرأة إال بسبب حدوث هذه االعتصامات
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 ـــسبة لموقـــف جریـــدة األهـــرام والجمهوریـــة فهـــو كـــان مؤیـــد للمـــرأة فـــي بعـــض القـــضایا بالن
انـــا قـــد نـــرى فـــي نفـــس الجریـــدة موضـــوعات مؤیـــدة ومعـــارض لهـــا فـــي قـــضایا أخـــرى وأحی

ومعارضــــة فــــي نفــــس الوقــــت، ولكــــن لــــم تكــــن المــــساحات بــــین الجــــانبین متكافئــــة حیــــث 
.المساحات التي خصصت للجانب المعارض كانت أكبر بكثیر من الجانب المؤید

 بالنسبة لموقف جریدة األخبار كانت مناهضة لقضایا المرأة بشكل غریب وكانت تستخدم
عبیـــرات الـــصحفیة التـــي تـــوحي للقـــارئ بـــأن المـــرأة هـــي ســـبب كـــل مـــشكالت المجتمـــع، الت

.وسبب انهیار األسرة بالكامل
 وعلى جانب أخر نجد هناك تناقض في موقف جریدة األخبار حیث خصـصت مـساحات

٢٥ًمرأة لمناصب جدیدة وتمكـین المـرأة، وأیـضا إلبـراز دورهـا فـي ثـورة لتنشر عن تولي ال
.ًذلك لم یستمر طویال واقتصر على شهر فبرایر فقطینایر إال أن

قیــــام بعــــض الــــصحفیات الــــسیدات إلــــى جانــــب الرجــــال بــــالطبع بإتخــــاذ الجانــــب نالحــــظ
تـــم التـــي المعارضـــة ًوكـــان هـــذا واضـــحا مـــن المـــصادر المعـــارض لـــبعض قـــضایا المـــرأة

ها، وكانــت علیهــا فــي التحقیقــات الــصحفیة  أو الحــوارات الــصحفیة التــي تــم نــشراالعتمــاد
المعارضــة قــضیة الخلــع، مــن أبــرز القــضایا التــي وجــدنا صــحفیات ســیدات اتخــذن جانــب

علــى عكــس ذلــك وجــدنا بعــض مــن الــصحفیین الرجــال علــى غیــر العــادة مؤیــدین لقــضیة 
.حق المرأة المصریة في منح جنسیتها ألبنائها

تهـاء الثـورة بـشهر نالحظ تفجر كل القضایا التي تتعلق بالمرأة في شهر مـارس أى بعـد ان
.ًتقریبا، حیث تم تناول كل الموضوعات في نفس الوقت وبهجوم شدید

 من خـالل رصـدنا للـصحف والمجـالت المـصریة فیمـا یتعلـق بتنـاول قـضایا المـرأة لـم نجـد
بــشأن " المجلــس األعلـى للقــوات المـسلحة"بیـان تـم صــدوره مـن قبــل الـسلطة الحاكمــة وهـو 

ت أغلــب التــصریحات العــسكریة فیمــا یخــص قــضایا المــرأة أى قــضیة تتعلــق بــالمرأة، وكانــ
كانت على لسان لـواءات وكانـت مناهـضة لقـضایا المـرأة، وال نـستطیع أن نحـدد هـل كـان 
ذلك نـابع مـن صـعوبة الوصـول لمـصدر داخـل المجلـس األعلـى للقـوات المـسلحة لـإلدالء 

.بالمرأةبتصریح، أم هناك تجنب من قبل المجلس لإلدالء بأى تصریحات تتعلق
 لــدور وجـدنا تنـاقض كبیـر عنـدما قمنـا برصـد كیفیـة تنـاول الـصحف والمجـالت بعـد الثـورة

الجمعیات األهلیة حیث أفردت الـصحف مـساحات كبیـرة عرضـت فیهـا أنـشطة الجمعیـات 
األهلیـــة وخاصـــة صـــحف األهـــرام واألخبـــار، ولـــم تكتفـــى بنـــشر األخبـــار بـــل قامـــت بنـــشر 

الجمعیـات یجـب أن یكـون لهـا دور فـي تفعیـل مـشاركة طالبـت فیـه بـأنتحقیقات صـحفیة 
المــرأة الــسیاسیة وأن یكــون لهــا دور فــي صــیاغة المــستقبل الــسیاسي والدســتورى، وبــالرغم 
من كل ذلك فقد وجدنا في نفس هذه الصحف والمجالت وفـي نفـس التوقیـت هجـوم كبیـر 
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تمویالت وتم ذكـر أن على التمویل األجنبي للجمعیات األهلیة وأن هناك شبهة في هذه ال
.الجمعیات األهلیة بحصولها على هذا التمویل أساءت للثورة والثوار

 نجــــد ســــیطرة أخبــــار تــــولي المــــرأة لمناصــــب جدیــــدة خــــالل شــــهور مــــایو ویونیــــو ویولیــــو
وأغسطس، وذلك بعد تجاهل لدورها بعد الثورة وشن حمالت هجومیة على كـل مـا یتعلـق 

ٕوابریــل، وهــو مــا یــشیر إلــى احتمــال اســتجابة بعــض بــالمرأة خــالل شــهور فبرایــر ومــارس
.الجهات لألصوات التي طالبت بضرورة أن یكون للمرأة دور في المجتمع
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مرصد اإلعالميبها الالتي خرج التوصیات 
اإلعالمــي بعــد نتــائج تحلیــل التنــاول الــصحفي هنــاك عــدد مــن التوصــیات التــي خــرج بهــا المرصــد 

بعـض ینایر، وذلك بإختیار عینـة مـن ٢٥تناول الصحافة المصریة لقضایا المرأة بعد ثورة ةلكیفی
األهــرام واألخبــار والجمهوریــة والوفــد والمــصري الیــوم وأخبــار الــصحف والمجــالت المــصریة وهــي 

الیــوم ووطنــى والمــساء واألســبوع والــشرق األوســط والــشروق، والمجــالت هــي حــواء وصــباح الخیــر 
، والمواقــع اإللكترونیــة هــى بوابــة األهــرام اإللكترونیــة والیــوم الــسابع وموقــع مــصرس وروزالیوســف

موقــع تحریــر أون الیــن اإللكترونــي وموقــع بیــت التحریــر اإللكترونــي وموقــع الجورنــال اإللكترونــي 
، ٢٠١١وحتى شهر أغسطس ٢٠١١فبرایر ١وموقع الجزیرة اإللكتروني، وذلك خالل الفترة من 

:كالتاليوالتوصیات هى
إلتــــزام الــــصحف بالموضــــوعیة والحیادیــــة فــــي الموضــــوعات التــــي تتعلــــق بقــــضایا المــــرأة -١

وعرض كافة األراء المؤیدة والمعارضة، وتخصیص مساحات لكل األراء بنفس الحجم
االعتماد على مصادر ذات مرجعیة دینیة فـي حالـة التطـرق لقـوانین األحـوال الشخـصیة، -٢

جل دون المرأة وهو ما یوضح أن رؤیة القـائمین علـى الجریـدة وال یتم اإلنحیاز لجانب الر
تجاه قضیة المرأة

عـــدم اســـتخدام العنـــاوین التـــي فیهـــا تمییـــز ضـــد المـــرأة لتكـــون أحـــد أســـالیب جـــذب القـــارئ -٣
.وخاصة فیما یتعلق بتناول قضایا المرأة

لــم یــتم االعتمــاد فــي معظــم التحقیقــات والتغطیــة الــصحفیة علــى أى مــصدر مــسئول مــن-٤
ــم یــتم عــرض تــاریخ وخلفیــات صــدور قــوانین األحــوال الشخــصیة  المنظمــات النــسائیة، فل

وال المعانــاة التــي واجهتهــا هــذه المنظمــات إلصــدار مثــل هــذه " الرؤیــة والحــضانة والخلــع"
٢٠٠٠القوانین، وذلك من قبل إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 

بإســتمرار العمــل بقــانون األحــوال بــالرغم مــن صــدور قــرار مــن مجمــع البحــوث اإلســالمیة -٥
الشخصیة الحالي فإننا لم نجـد أى مـن الـصحف عقبـت علـى مثـل هـذا القـرار بالـسلب أو 
باإلیجــاب ولــم یــتم تخــصیص مــساحة كافیــة لعــرض هــذا القــرار واالعتمــاد علــى مــصادر 
ًمختلفـــة، وبالتـــالي فلـــم یجـــد نفــــس الـــصدى لـــدى القـــارئ عنــــدما كـــان یجـــد یومیـــا أخبــــار 

.ومقاالت عن المطالبات بإلغاء هذه القوانینوتغطیات 
توعیة القائمین على رؤساء أقسام وصفحات المرأة بالصحف والمجالت المختلفة بقضایا -٦

النوع والجندر
توعیة االعالمیین بشكل عام بدور الجمعیـات األهلیـة خـالل الـسنوات الـسابقة ومـا قدمتـه -٧

.خالل وبعد الثورة
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یین وعـرض قـضایا المـرأة ومـشاكلها علـیهم وخاصـة ممـن الوصول لكبار الكتاب والـصحف-٨
.كتب بشكل مناهض لقضایا المرأة ومشاكلها

ٕاالهتمام بمتابعة القضایا حتى تلـك التـي حـدث بهـا تطـور إیجـابي، خاصـة وان كـان هـذا -٩
التطــــور اإلیجــــابي غیــــر كــــاف وال یعــــد الحــــل النهــــائي للقــــضیة، فقــــد لــــوحظ أن التنــــاول 

البدایة عند وجود احتجاجات أو مظاهر لمطالبات بحـل قـضیة ًالصحفي یكون مكثفا في
ما ثم ال یلبث أن تتراجع نسبته للدرجة التي تصل في بعـض األحیـان لعـدم النـشر نهائیـا 
عـــن القـــضیة، ففـــي قـــضیة الجنـــسیة علـــى ســـبیل المثـــال تـــم صـــدور قـــرار بمنحهـــا ألبنـــاء 

یة الجنـــسیة لـــم یـــتم المـــصریات مـــن أجانـــب، ولكـــن الیـــزال هنـــاك عقبـــات أخـــرى فـــي قـــض
.تناولها بالنشر بجدیة حتى اآلن

یكــون ذلــك فـــي إطــار خبـــري االهتمــام بتعریــف الجمهـــور بأنــشطة المجتمــع المـــدني، وأال- ١٠
مـع ... محض ،ولكن من خالل تغطیة تحلیلیة نقدیة تبین دورهم كجماعات مصالح ضاغطة

لمتابعــة األنــشطة التــي ضــرورة تخــصیص بــاب ثابــت فــي الجرائــد القومیــة والمــستقلة والحزبیــة
.تقوم بها الجمعیات األهلیة لیكون بمثابة النافذة التي تطل منها الجمعیات األهلیة

ُوبالنــسبة لقــضیة التمویــل األجنبــي البــد وأن یراعــى تحدیــد هویــة وماهیــة الجمعیــات التــي - ١١
ًتتلقي تمویال أجنبیا مشبوها وذلك في حالة وجود دلیل مادي على ذلك، وفي حالة ع دم وجود ً

دلیل مادي علي الصحیفة االمتناع على النشر لحین الوصول للسند الذي یثبـت ذلـك، بحیـث 
.ال یتم إلقاء االتهامات بشكل عام وافتراضي
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في سطورنهوض وتنمیة المرأةجمعیة
ي تعمل ف،١٩٨٧في عام٣٥٢٨أهلیه تنمویة مشهرة برقم جمعیة جمعیة نهوض وتنمیة المرأة، 
، كمـــا تعمـــل فـــي أكثـــر المنـــاطق العـــشوائیة ًن عامـــا خمـــسة وعـــشرومجـــال التنمیـــة منـــذ أكثـــر مـــن 

ًوالمهمشة في عدد من المحافظات وهي القاهرة والقلیوبیة وحلوان سابقا ، وتعتبر أول جمعیة تثیر 
لشخــصیة لــدى النــساء افــي غیــاب األوراق الرســمیة والبطاقــاتمتمثلــة ال، قــضیة الوجــود القــانوني

حیـث تعمـل ،صرمـفـي،يالتنمـواألهلـيرائـدة فـى مجـال العمـل جمعیـةالمعیالت ألسر، وتعتبـر 
).مستوى صناع القراروالمستوى المیدانى(على مستویین

:أهداف الجمعیة 
تهــــدف الجمعیــــة إلــــي تمكــــین الفئــــات المهمــــشة مــــن الناحیــــة االقتــــصادیة واالجتماعیــــة والثقافیــــة 

جمعیــة للمــستفیدین، وقــد نجحــت مــن البــرامج التــي تقــدمها الاملــةوالــصحیة مــن خــالل حزمــة متك
ألــف أســرة فــي منــاطق ٦٠ًعامــا فــي تحــسین مــستوى معیــشة ٢٥الجمعیــة علــى مــدار أكثــر مــن 

.. .ع القــرار ألي سیاســات أو قــوانین تمیــز ضــد المــرأةانتعمــل الجمعیــة علــى تنبیــه صــوعملنــا ،
أفـراد المجتمـع وادر تكون هي حلقة الوصـل بـین تنظیم المجتمع عن طریق خلق كباإلضافة إلي 

رفـــع كفـــاءة الجمعیـــات األهلیـــة الـــشریكة عـــن طریـــق تـــدریب وتـــدعیم هـــذه واألجهـــزة الحكومیـــة، و
.الجمعیات

ومنهجیتنا .. ویمیز جمعیة نهوض وتنمیة المرأة عن غیرها التواجد الدائم في المیدان مع األهالي 
یاجات بالمشاركة مع األهالي ثم تلبیه هذه االحتیاجات من في العمل هو االنتشار لتحدید االحت

باإلضافة إلي وجود رقابة ومتابعة داخلیة دائمة ... ًخالل تصمیم البرامج وفقا لالحتیاج الفعلي
على جمیع البرامج المیدانیة حیث یقوم كل مدیر برنامج بالجمعیة بعمل متابعة على باقي 

كما نتقبل شكاوي المواطنین في ... الكفاءة في العملالبرامج األخرى حتى نضمن الجودة و
.المناطق التي نعمل بها من خالل صندوق مخصص یتقبل هذه الشكاوي والنظر فیها
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إیمان ضیاء الدین بیبرس.د

قضایا النوعخبیرة التنمیة االجتماعیة و.
وبياالتحاد األورمستشارة األمم المتحدة و.
لمرحوم ضیاء الدین بیبرسإبنة اإلذاعي الشهیر ا.
ریكیةألمبالمعادي ثم التحقت بالجامعة اادرست مراحل تعلیمها األولى بمدرسة فیكتوری

استكملت دراستها العلیا لتحصل ثم العلوم السیاسیة،سحصلت على بكالوریوبالقاهرة و
تبدأ في على الماجستیر في العلوم السیاسیة من الجامعة األمریكیة بالقاهرة ، وقبل أن 

الدكتوراه حصلت على دبلومه في تخطیط المشروعات والتمویل والتنمیة من جامعة 
.برنستون بالوالیات المتحدة األمریكیة

حصلت على الدكتوراه حول السیاسات والبرامج االجتماعیة الموجهة للنساء ًوأخیرا
.المعیالت ألسر من جامعة ساسكس بإنجلترا 

استمرت فیها عشر ، وسئولة برامج في هیئة اإلغاثة األمریكیةبعد التخرج مباشرة عملت م
قامت خالل .مدیرة الهیئةسنوات تدرجت خاللها في الوظائف حتى وصلت إلى منصب

وشوشا طلوسماتلك الفترة بأعمال میدانیة كثیرة في الصعید وخاصة في المنیا بمناطق 
.وغیرها

 ف باألمم المتحدة، ومن خاللها شاركت ئة الیونیسیسنوات مع هی٧عملت بعد ذلك لمدة
األطفال العاملین الشوارع وتنفیذ العدید من البرامج والمشاریع لمساعدة أطفالفي إعداد و

.  بالورش والمصانع والمخابز
قضایا النوع االجتماعي بالعدید من هیئاتعملت كمستشارة وخبیرة بالتنمیة االجتماعیة و

تاالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى العمل مع بعض الوزاراواألمم المتحدة والبنك الدولي 
هیئة الحریري بلبنان كمستشارة لقضایا كما عملت مع مؤسسة و. والمحافظین المحلیین

.  المرأة و المشروعات التي تخص المرأة
 عام التي تم إشهارهاوتنمیة المرأة قامت بإنشاء جمعیة نهوض و، ١٩٨٥في سنة

ة مساعدة المرأة المصریة والنهوض بمستواها المادي والثقافي لمحاولذلك ، و١٩٨٧
ًوركزت تركیزا شدیدا على العمل المیداني إیمانا بأن التعرف . واالجتماعي والسیاسي ً ً

ي من الجذور وأن التغییر المؤثر یبدأ من على المشاكل واالحتیاجات المجتمعیة تأت
.  أسفل ألعلى



١٢٢

مع الفئات المختلفة من السیدات التالحم والتنمويمن خالل مشوار العمل بالمجال و
مت بتنفیذ العدید من المشروعات واألبحاث بمناطق مهمشة وصعبة قاوالشباب، 

.االختراق مثل مناطق منشأة ناصر والمعتمدیة وزبالین المقطم وكوم غراب
س تعمل كرئیسة للمكتب اإلقلیمي لمؤسسة أشوكا الوطن العربي ، وكنائبة لرئیس مجل

إدارة منظمة أشوكا العالمیة وهى إحدى الهیئات الدولیة التي تعمل على إحداث التغییر 
االجتماعي عن طریق تحدید المبدعیین االجتماعیین الرواد في مجاالتهم واالستثمار 

. فیهم
 ، لها العدید من اإلصدارات ومن أهمها كتاب بطالت وضحایا ، أحالم الفتى الصالح

.ألبحاث االجتماعیة ، والمقاالت التي یتم نشرها بالصحف المختلفةولها العدید من ا
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