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 المستخلص

 م،1122تتناول هذه الدراسة الرفض والتمرد عند بعض كاتبات المقال النسوي في مصرر ببرث ررورن ينراير

لقرر  العرررين، تهز المجتمعرات العربيرة ع رم امترداد امن بين القضايا الكبرى التي بضية المرأن  فمازالت

ع رم عق يرة المررأن، واارههادها معنوي را  العربري الذكوريرة فري المجتمر التاريخ يسرد لنرا هيمنرة العق يرة و

تخرج عن وصفها بالزوجة  ال فهي-نظرهنمن وجهة –وجسدي ا حتم وص ت إلم مرح ة التقزم والعبودية 

 .بين المنزل واألسرن أو األخت أو األم، مما ب ث فاع يتها واختصر دورها في بيئة ايقة ما

بمكانررة  تررر الكاتبررات لررت  ، وبعررضحتررم ا   لررت تق رر  بضررية التمكررين السياسرري ل مرررأن وجرد الباحررن أ  

دور  ، برالرمت مرنفري مصرر ع رم األواراا السياسريةالسريهرن الذكوريرة بمكانرة  مقارنرة السياسريةلمرأن ا

 ثراال  أم فري الييران السياسرية منرذ القردم وفري عصرورها المخت فرة، واكرر لنرا التراريخ المرأن المصرية البرارز

تمرد بعض الرخصيات النسائية وكفاحها؛ ل يصول ع م مكانة توازي مكانة الرجث في مجتمعهرا ننرذا ، ل

 .، ونفرتيتي، وك يوباترا: حتربسوتمثث

 .القضايا السياسية، النس  الذكوري القراءن الثقافية، المقال النسوي، التمرد، الرفض،: مفتاحيةالك مات ال

 التمهيد:

ا في الييان السياسية منذ القدم وفي عصورها المخت فة، واكر لنا لعبت المرأن  ا بارز  المصرية دور 

التاريخ تمرد بعض الرخصيات النسائية وكفاحها؛ ل يصول ع م مكانة توازي مكانة الرجث فري مجتمعهرا 

عرد وفري العصرر اليردين ت، ك يوبراترا، ونفرتيتريننذا ، أمثال: حتربسوت أشرهر م كرات مصرر القديمرة، و

اليركة النسرائية المصررية وتمردهرا مرن أبردم اليركرات النسرائية فري الرو،ن العربري، وارتبهرت براليرا  

 هري الفتررن التري شرهدت دعرواتو ،نهاية القر  التاس  عرر وبداية القر  العرررينالسياسي المصري في 

، وم ر  فية زم رولصرلتيرير المرأن، ونادت بها مجموعة من األصوات النسائية أمثال: هدى شعراوي، و

مصرررية وتكررري  فررم تصررييض أواراا المرررأن ال 2121رررورن  سراهمتو، حفنري ناصررو، وسرريزا نبررراوي

 .نقهة فاص ة في تيول تاريخ المرأن المصرية كانت، والمجتم  يمكانتها وأهميتها ف

مقررال النسرروي المصررري فرري الفترررن ال عنررد كاتبررات والتمرررد ووجررد الباحررن أهميررة دراسررة الرررفض
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م، حين تبين له أ  هنا  مجموعة من الكاتبات اهتمت 1122م، أي ببث رورن يناير1121م إلم 1111من

ا يجع ها تعظرت مرن دورالمررأن المهمرت، وتتمررد  بالكتابة السياسية خالل فترن الدراسة، ع رم الوابر  اهتمام 

 خاصرة بعرد تيكيردهن اسرتمرار، سعي ا وراء المهالبة باليرية والمسراوان -كما تراه-الس هوي، الواب  الظالت

، وتقيبهررا السياسرري المرررأن دور القررائت ع ررم تهمرريت المصررريةفكرررن النسرر  الررذكوري المتيصررث فرري الثقافررة 

، ونذكر من الكاتبات مرثال  في واعية أدنم واحت ت مكانة الرجث السيادن والمنزلة األع م مكانتها وتمركز

روال  –إببرال بركرة  -فريردن الروباشري -ير الجعرارن س –فا،مة ناعوت  –لمي  جابر –)نوال السعداوي 

منرار  –بسرمه عبردالعزيز  –كريمة كمال  –عزه كامث  -أميمه كمال  -أهداف سويو  –نعت الباز  –خرسا 

تنوعت المواوعات السياسية التي عبرت عن المرهد السياسي المصرري خرالل فتررن و، ...(-الروربجي 

ركز الباحن ع م عدد من القضايا السياسية التي شرق ت المسراحة األكبرر مرن اهتمرام الكاتبرات، و ،الدراسة

رفض تزوير االنتخابات وسريهرن اليرزا اليراكت ع رم  –وتعظيت مراركتها ل مرأنمثث )التمكين السياسي 

 رفض مد بانو  الهوارئ(. –رفض تورين اليكت  -المرهد السياسي

 أسباب اختيار الموضوع :

ب ة تعر  الدارسرين لدراسرة المقرال النسروي هي )الدواعي التي دفعتنا إلم اختيار المواوا  من

لدراسة جانب الرفض والتمرد في المقال النسوي المصرري  –فيما أع ت  -المصري، ف ت تفرد رسالة ع مية

المصرري  اهتمرامي بدراسرة المقرال خاصرة)داف  ااتري(، ورأيرت فري المقرال النسروي - خالل فترن الدراسرة

 .(باب ية المواوا ل دراسة والبين معرفي ا ومنهجي ا - فضاء  خصب ا لتهبي  مفاهيت المنهج الثقافي

 صعوبات البحث :

الصعوبات التي واجهت الباحن في دراسة هذا المواوا تكمن في صعوبة اليصول ع م بعض 

مراجر  المرنهج فاسرتعا  ب ي تيديرد ا،والمقرال النسرو عامرةالمراج  التهبيقية ل منهج الثقافي ع رم المقراالت 

ويريتي  ...(،-القصرة القصريرن-الروايرة–ألجنرا  األدبيرة األخررى مثرث )الررعر بعض ا التي درست الثقافي

التيدي الثاني في دراسة كمية المقاالت النسوية المصرية ميث الدراسة وهو ماشركث عائق را فري جمر  مرادن 

 .ستة أشهرالمادن ميث الدراسة خالل  جم فاجتهد الباحن بقدر المستهاا في  ،مزيرن 

 الدراسات السابقة :

لت نجد دراسة واحردن تناولرت الررفض والتمررد ل مقراالت النسروية ووفق را ل مرنهج الثقرافي سرواء فري 

ألدا النسروي مصر أم خارجها، أما الدراسات عن )الرفض والتمرد في بقية األجنا  األدبيرة(، ودراسرة ا

ا فهم كثيرن  .عامة، والنقد الثقافي عموم 

 أوالً: اإلطار النظري )مفاهيم الدراسة(.

 الرفض لغة:

عرردن مفرراهيت ل رررفض فهرروئتر  الررر   الرررفض فرري ال قررة هررو تررر  الررريء، وأورد ابررن منظررور
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بروم مرن الرريعة، ومجابته، تقول: رفضت الر ، أرفُُضه)بضت الفاء(، وأرفُِضه)بكسر الفاء(، والروافض: 

(، وبرال ابرن فار ئرفضرني فرفضرته، رفضرت الرر  أرف ضره 2سموا برذل  ألنهرت تركروا زيرد برن ع ريئ)

  .(1وأرفُضه: أي تركته وفربتهئ)

 الرفض اصطالًحا:

ا عررن المعنررم ال قرروي، فررالرفض يُعررد صرررخة ميررر  اليخت ررو المعنررم االصررهالحي ل رررفض كثيررر 

الواب  بينواعه المخت فة ئيرى فرويد أ  الرفض عم ية دفاعية أصي ة تجاه الواب  الخرارجي  مباشرن لتقيير

 (.3األنا في عم ية دفاعيةئ) انرهارمن خالل 

 التمرد لغة:

التمرد في ال قة يتردد بين معاني العصيا ، والعتو، والخرروج، وعردم ابببرال والهاعرة، جراء فري 

رد   مارد ومريرد وتمررد : أببرث وع ترا والمرارد مرن الرجرال:  ردُ، مرود ا، فهوع م األمر، يم لسا  العرا ئ م 

ردُ: التهراول برالِكبِر والمعاصري.. وبرد تمررد ع ينرا أي عترا،  دنِ الريا،ين، الم  ر  العاتي الرديد، وأص ه من م 

د  ع م ر  د أي ع تا و،قم وم  رَّ رد ا،4ئ)الرر ِ وت م  د : يمُردُ م  ومررد ع رم الرريء  (، وجاء في كتاا العين ئمر 

د ئ) د فالٌ  زمان ا رت خرج وجُههُ، وال  أ  يبقم حسن ا أمر   (؟5أي عتا و،قم، وتمر 

 التمرد اصطالًحا:

لقد ورد مصه ض التمرد أول مرن وهو يرير إلم)المنرقين عرن الكنيسرة البريهانيرة( فهرم ئ،ائفرة 

ادها أنها ابتعدت م  الرزمن عرن الرسرالة من ابنج يز البروتستانت خرجت ع م الكنيسة األنج يكانية العتق

 (.6المسييية اليقةئ)

عررام ل تمرررد، فهررو يرررتب  بمعررا ه كثيرررن منهررا الرررفض  اخت ررو الكثيرررو  حررول تيديررد مفهرروم  

                                                 

 .622،  مادة )ر ف ض ( ص 1،ج 1511ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت، 1

 .266)ر ف ض ( ص، دار الجيل بيروت، مادة 1595معجم مقاييس اللغة، ت: هارون عبدالسالم  أحمد بن فارس: 6

، 1591جان بالنش: معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة مصطفى حجازي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرر  3
 626ص

 .211، ص1511، 3ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بيروت، مج  2

لبنرران، برراب  -العلميررة، بيررروت ، دار الكترر  2الحميررد هنررداوي، مررج الخليررل بررن أحمررد الفراهيرردي: يترراب العررين، ت: عبررد 1
 136الميم، ص

 11، ص1592عربي، مكتبة لبنان، بيروت  مجدي وهبه: معجم مصطلحات األدب، إنجليزي، فرنسي، 2
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ه إلم أشكال الس هة المخت فة،  والتجاوز، فمنهت من يرى التمرد ئنمه ا من أنما، الس و  االجتماعي الموج 

ومظاهرالنفوا ل خروج ع يها وإعادن بنائها وتركيث سمات مظاهرهرا بالرركث الرذي يخردم الفراع ين وييقر  

ا مرن السر هة والنفروائ)أهدافهت ويعيد إليهت  أنره ئرمبرة فري البعرد والخرروج عرن (، ومرنهت مرن يررى 2بدر 

  .(1الميلوف والرائ  وعدم االلتزام بالعادات والقيت السائدن وابحسا  بضرون الثورن والتقييرئ)

 بين النسويّة واألنثوية والنسائية:

الجدل عند ظهورها؛ نتيجرة القمرو  أرارت الصيغ الترادفية التي تصو إبداا المرأن، الكثير من 

والتعميت والضبابية حولها، ولعث تيكيد خصوصية الخهاا الذي تكتبه من ناحية، والبيرن عرن مررروعية 

التسمية وتعدد المصه يات من ناحية أخرى، هو ما أرار هذا االختالف والتباين بين مجموعة من المفاهيت 

ية، ومنهت من بال بالكتابة األنثوية، ومنهت من بال بالكتابة النسوية، عند النقاد، فمنهت من بال بالكتابة النسائ

وك ها متعددن الدالالت ئفهذه القضية مالب ا ماينتج عنها إشكالية في استعمال المصه يات، فنقرأ المصه ض 

في كتب بداللة مقايرن لما هم ع يه في كتاا نخر، والقريب أ  نجرد الباحرن نفسره يسرتعمث المصره يات 

تتخرروف بعررض الكاتبررات مررن التمررايز مررن ناحيررة الجررن  خاصررة فرري و(، 3و  تمييررز داللتهررا المخت فررةئ)د

إبداا المرأن وكتابتها في مكانة دونية عرن مكانرة الرجرث وإبداعره ئكمرا نجرد  فهو يض مجتمعاتنا الرربية، 

ة رفضها لتسمية األدا خوف المرأن من إلياق صفة الدونية بها وبكتابتها في ا   ااته هو الذي يع ث نزع

   (.4النسائيئ)

 ن فري مقابرث مراتكتبه المررأ حد كبير ع م خصوصية مايرى الباحن أ  مصه ض النسوي  يدل إلم 

يكتبه الرجث، وهذا المصه ض يمثث وجهة نظرر النسراء برري  بضرايا المررأن وكتابتهرا، فهرم التقتصرر ع رم 

م إلرم تيقير  المسراوان برين الجنسرين، وإنمرا هرم ئمجرد خهاا ي تزم النضال اد التمييز الجنسري ويسرع

رررا فكررررر يعمررررد م ررررم دراسررررة ترررراريخ المرررررأن وإلررررم تيكيررررد حقهررررا فرررري االخررررتالف، وإبررررراز صرررروتها  أيض 

 (.5وخصوصياتهئ)

                                                 

 61قحطان فؤاد الخطي : مصطلحات مختارة في األدب واللغة والدراما، مطبعة الجمهورية، بيروت، ص 1

 26، ص6113غتراب، دار غري  بالقاهره ، عبداللطيف خليفه: دراسات في سيكولوجية اال 6

نمراجج عرالم الكتر   نبيلرة الخطير (-سرعاد الصربا  -)نازك المالئكة فاطمة حسين العفيف: لغة الشعر النسوي المعاصر 3
 11، ص6111الحديث، األردن 

 66ص، 6113، 1الرواية النسائية المغاربية، تونس، المغاربية للطباعة والنشر، طبوشوشة بن جمعه:  2

نعيمرررة هررردغ المررردغري: النقرررد النسررروي )حررروار المسررراواة برررين الفكرررر واألدب(، منشرررورات فكرررر دراسرررات وأبحرررا ، المغررررب  1
   19، ص6115ط
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 ثانيًا: اإلطار التطبيقي .

 المشاركة السياسية للمرأة: -0

أصرربيت المررراركة النسررائية فرري الييرران السياسررية، وتمثرري هن المنصررو فرري مراكررز اتخرراا القرررار، 

رقافرة المجتمعرات  وهنرا  مرن يررى أ مه ب ا أساسي ا من مهالرب اليركرات النسرائية وابنسرانية فري العرالت، 

مرراركة المررأن  العربية هم الركيزن األساسية في تيخر تيقي  حصول المرأن ع م حقوبها السياسرية ئتعرد

سياسي ا من أهت المواروعات التري شرق ت الررأي العرام الردولي والمي ري، لمرا لهرا مرن أررر هرام فري تيقير  

الديمقرا،ية اليقيقة في أي مجتم ، وم  ال  فإنه من الثابت أ  تاريخ مراركة المرأن سياسي ا اليزال حديث ا 

السياسرية ل مررأن حر  إنسراني وهرو جرزء اليتجرزأ مرن ، والمرراركة (2)نسبي ا سواء في الرررق أو القررائ

حقوبها، وال تقتصر المرراركة فري تصرويت االنتخابرات فقر ، برث تعنري المرراركة برركث أوسر  لتمترد إلرم 

المراركة في اختيار القادن السياسيين، والتيرير في عم ية صن  القررار برركث مباشرر أوميرر مباشرر، فكرا  

ا ليررمث التريرير مفهوم المراركة السياسية ل م رأن يقتصر ع رم التصرويت والترشرض فقر  إال أنره اتسر  كثيرر 

تيقر  فكررن المسراوان برين الرجرث والمررأن، وتقضري و ،والضق  ع م متخذي القرار لصرالض بضرية معينرة

ع م فكرن التمييز اد المرأن ئحين أ  وجود المررأن فري مناصرب صرن  القررار يرىدي إلرم الترواز  الرذي 

 .(1)جتم  بواوح، وهو شر، اروري ألخذ اهتمامات المرأن بعين االعتبارئيعك  عمث الم

الفضاء التي حركت  من خالل بعض المقاالت النسوية جمعي أنثويحضور نس  لذا تبين ل باحن 

 وية، وتيسري  خهراا مقرراير هالسرالثقافرة مقابرث الخهراا الرذكوري المهريمن، ومياولرة هرردم ت ر   الثقرافي

، وعرردم تهمرريت دور المرررأن، وارتررب  دور النقررد أبرزهررا حضررور النسرر  السياسرري األنثررويألنسرراق متعررددن 

ا ل بين بواب  ، مما فتض أالخهاا المعار  واالحتفال بالهامت، واالهتمام بالمهمث والمهمت بتمجيدالثقافي 

 3ئ)االنثروبولوجي( النقدي الجريءابنساني

مهالبة بالمراركة السياسرية لهرا خرالل هرذه الفتررن ويرى الباحن أنه بالرمت من جهود المرأن في ال

إال أنها مازالت تعاني من ب ة نسبة تمثي ها بالبرلما ، ف قد امتدت فكرن النس  الذكوري المتيصث في الثقافة 

العربية القائت ع م تهميت المرأن وتقيبها، فتمركزت مكانة المرأن في واعية أدنم واحت رت مكانرة الرجرث 

زلة األع رم ئوتج رت صرورن الصرراا مر  الذكوريرة بظراهرن عردم تقبرث ا خرر، التري بررزت السيادن والمن

ا ل حرردا  وصرراحب  ا وميررور  بسرربب تسرر ت الررذكر مركررز السرر هة فرري النظررام البهريركرري وجع رره مركررز 

                                                 

أماني أحمد خضير: المشارية السياسية لدغ المرأة المصرية بالتطبيق علرى مردن القنراة، مجلرة جامررة مصرر المعاصررة، ( 1)
 653، ص69،ع 6112

غزالرررة: اسرررتراتيجيات تشرررجيا مشرررارية المررررأة السياسرررية،بحث مقررردم )نررردوة المررررأة والمشرررارية السياسرررية، أبرررو بي هيفررراب أبو ( 6)
 .62( ، ص6113ديسمبر66

 .169، ص6119، 1حفناوي بعلي: مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، أمانة عمان، األردن، ط ينظر 3
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الصالحيات المه قة، فقرد عم رت هرذه الثقافرة ع رم اخترزال المررأن إلرم كرائن دونري فيكررو هرذا االخنرزال 

   .2الياد بين اليقوق والواجبات لكث من الذكر و األنثمئ التباين

اخت فت ا راء حول تهبي  )نظام الكوتا( وشهدت اليالة السياسية جدال  عنيف ا بين مىيد ومعار  

مرن  هرامكنا أ  تضرعن المررأن فري أع رم مرتبرة تُ ومتيفظ، وأرادت بعض الكاتبرات مرن تهبير  نظرام الكوتر

ع م فكرن تبعية المرأن ل رجث، وأ  تيخذ موبف ا  تقضيفي ظث رقافة اكورية في المجتم ، وأ   تيقي  ااتها

ا ل واب  السياسري، وأ  ترتخ م مرن هرواج  التهمريت واببصراء إلرم فضراءات التمركرز  ا ومقاير  معارا 

المقاومة النسوية  وفي المقابث فإ  ئالمىسسة الثقافية الذكورية ازدادت بون واتساع ا م  نروءقاق، واالستي

 1لها، أل  األخيرن تستمد وسائ ها من خهاا الهيمنة ااته.ئ

دافعت الكثير من النساء في مصر عن حقها في تهبي  نظام )الكوتا(؛ رمبة منهن في تهبي  لذل  

وتمثي ها فري المجرال  النيابيرة والبرلمرا ،  ،شيئ ا من عدالة التوزي ، وامان ا لترسيخ مبدأ تمكينها السياسي

ويظهر النس  المضاد )المهمت( هنا الذي يخ خث النس  السرائد)المركز(، وتقرديت نسر  برديث عنره ينهروي 

و،البرت الربعض مرث، مرن خرالل تهبير  نظرام )الكوترا(، ع م بيت جديدن تنتصر ل مهمرت، والمىنرن، والمه

واسررتقالل التواجررد النسررائي تيررت القبررة ميررر المسرربوق فرري  مررنهن بيسررن اسررتقالل فرصررة تهبيرر  الكوتررا،

ن تواجررد ن فرري تاريخنررا المعاصررر سيصرربض ل مرررأئألول مررر م1122-1121انتخابررات مج رر  الرررعب عررام 

عددي مىرر تيت ببة البرلما ، فبعد حصول النساء المصريات ع م كوتة من أرب  وستين عضرون ......، 

ا أ  العيو  ترببهرا،  وأنهرا سروف تياسرب ع رم كرث فمااا ستقدم المرأن المصرية ل برل ما ؟؟ إنها تع ت تمام 

ك مة وكرث حركرة تريتي بهرا.... هرث سرتعهي نائبرات الررعب المثرث النمرواجي ل نائرب المسرئول، فرإ  أم رب 

 (3)الرعب المصري اليقتن  أصال بفاع ية النواا فما بال  بالنائبات.ئ

يديولوجية اكوريرة أوهو ما يكرو عن م اات مهمرة، استقرت في عق ية الرجث الرربي أ  األنث

ئصفة ا خرين المتعالي ع يهت ترمث كث ما هو خرارج الهبقرة وأدنرم نثوي تقييب الفكر األ ياولت متعالية

ا تيقير األنثم وهو المعنم النسقي الجوهري.ئ الجمي  هو األنثم ويجري دائم 
4 

م 1121عام الكوتا في انتخابات مج   الرعبوعبرت بعض الكاتبات عن مضبهن لتهبي  نظام 

بهريقة أارت المرأن، فجاءت أم بهن من اليزا الو،ني، وتوبعت بعض الكاتبرات أ  بهرذه الهريقرة برد 

ظ  نرا نتيرد  عرن يُقضم ع م فكرن نظام الكوتا التي ،الما تيدرن عنه في كث الميرادين و،رالبن بتهبيقره ئ

                                                 

األبويررة، الهويررة األن ويررة والجسررد، المؤسسررة العربيررة للدراسررات والنشررر، بيررروت اللرره إبررراهيم: السرررد النسرروي، ال قافررة  عبررد 1
 21، ص6111

 22م، ص 6111، 3: النقد ال قافي قرابة في األنساق ال قافية العربية، المريز ال قافي العربي، طالغذاميالله  عبد 6

 11/16/6111، 2312روزاليوسف، العدد إقبال برية: ماجا ستقدم المرأة المصرية للبرلمان، مجلة ( 3)

 169م، ص6111، 3عبد الله الغذامي: النقد ال قافي قرابة في األنساق ال قافية العربية، المريز ال قافي العربي، ط 2
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ها ع رم أ  تيقر  خهرون فرم ،رير  إشررا  المررأن فرم الممارسرة الكوتة ألشهر ،وي ة وننابت مردى بردرت

وكنت أردد فرم كرث مررن أ  إجهرا  التجربرة وارد  ...البعض بيننا يىيد والبعض يعار . كا  ،السياسية

وكنررت مصررممة ع ررم أ  أ كررد أ  هررذا هررو مررا  ،إاا مررا جرراءت نسرراء الكوتررة مررن اليررزا الررو،نم وحررده

وجاءت نساء الكوتة ك هن مرن اليرزا الرو،نم،  ،توبعاتم باليرف الواحدلكن ل سو تيققت .....سييد 

ولي  لهن أى خبرن فم ممارسة أى دور يىه هن ل عمرث العرام  ،معظمهن لي  لهن أى دور فم العمث العام

وليدها الذى كانت تنتظره، تت اليكرت ع يره ببرث  يل سو تت إجها  المرأن ف ..ناهي  عن العمث السياسم..

ع م أ  المررأن  سوف يكو  مثاال  ......ا فما جدوى أرب  وستين امرأن فم المج  ؟!بي  يولد مروه   أ  يولد

إال هدية لكث من يريد  يلهريقة التم تت تنفيذها بها ما ههذه الكوتة بهذه ا ،ا فعاال  عاجزن عن أ  ت عب دور  

أ  يردينها وييكرت ع يهرا بعردم  ع م فرصة المرأن فم التواجرد فرم البرلمرا ، هديرة لكرث مرن يريرد يأ  يقض

 .(2)ئمقاعد الكوتة؟! يا ع م االكتساح حتم فالو،نم حريص  القدرن ع م األداء، فهث كا  اليزا 

وترى الكاتبة نوال السعداوي أ  تواجد المرأن في البرلما ، اليعني مكسرب ا لمكانتهرا فري المجتمر ، 

رت عرد فالرذات ، الذكوريرة فري الدولرةفهم التخرج عن الدور المرسروم لهرا بقرون السر هة  فري  امركزي ر امفهوم 

ا ئفهي تيدد هيمنها بنفسها وهري تيردد نفسرها مرن الرداخث حينمرا  ا كبير  الدراسات الثقافية وأولت لها اهتمام 

فضرت الكاتبرة هرذه المرراركة التري مازالرت ؛ لرذل  ر1تتجاوا تجاوب ا فعاال  مر  كرث المرىررات الخارجيرة.ئ

إ  ج ررو  أعررداد كبيرررن ل نسرراء فررم مقاعررد ئ ، وتقضرري ع ررم فكرررن )نسرر  األنررا(الذكوريررةتخضرر  ل تبعيررة 

ا وسرر هوية وأبويررة ا تكررو  المرررأن أكثررر عنف ررا، إ  لررت تتقرردم عق يررة النسرراء، بررث أحيان ررالبرلمررا  ال يعنررم تقرردم  

مقاعد البرلمرا  خهرون أولرم لردف  المررأن  يل نساء ف يربما يكو  التواجد الجسد .....وعسكرية من ميرها

لررن ييرررر النسرراء أو  يمررة ع يهررا، لكررن هررذا التواجررد الجسرردل خررروج إلررم الييرران السياسررة، التررم كانررت مير

 3ئ.المجتم  إ  لت يواكبه تيرر العقث

 سيطرة الحزب الحاكم وتزوير االنتخابات:  -0

، فُخ قت بيئة حزبية تخ رو مرن واليزبية المقيدنالتعددية السياسية  شهدت الييان السياسية في مصر

مظاهر المنافسة اليقيقية بين األحزاا واليزا الياكت ئفقد أُديرت السياسة في مصر وف  مايمكن وصفه 

بينرره اتفرراق اررمني بررين النظررام والمعاراررة اليزبيررة وميرهررا مررن القرروى السياسررية، بييررن ترررار  هررذه 

، لذا (4) تتجاوز الخهو، اليمراء وتهدد النظام واليكت والس هةئاأل،راف ويسمض لها بالوجود برر، أال

                                                 

 61/16/6111مريمة يمال: إجهاض المرأة، المصري اليوم، السبت ( 1)

م، 6112، 1ط المؤسسة العربية للدراسات والنشرر، الشعر الجاهلي نموجًجا، –يوسف عليمات: جماليات التحليل ال قافي  6
 19ص

 61/16/6111نوال السعداوي: نساب ورجال القرن الواحد والعشرين، المصري اليوم  3

 65، ص 6116محمود شريف بسيوني، ومحمد هالل: الجمهورية ال انية في مصر، دار الشروق ( 2)
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عمث النظام ع م نمو التعدديرة اليزبيرة بيرذر، فجراءت مقيردن دو  فاع يرة حقيقيرة، وتهرور عردد األحرزاا 

ا اعيف ا؛ لذل خ ا تهور  رفضت الكثير من كاتبرات المقرال النسروي سريهرن اليرزا اليراكت  الل رالرين عام 

السياسي في مصر خالل فترن البين الذي احتث دور السهون والريادن، وانتقدت تهمريت دور ع م المرهد 

  .ناخ السياسي الصيي يجب أ  يستوعب أحزاب ا أخرى ترار  في العم ية السياسيةاألحزاا األخرى، فالمُ 

د ع رم نوال السعداوي اختيار البرلما  الذي يُولد من رحت الس هة الذكورية، وتىك رفضت الكاتبة

 يعبميراا البرلمرا  الررمياا البرلما  الرعبي الذي يم   صالحيات عرزل رئري  الدولرة بعرد مياكمتره ئ

بالدنا أ  أصربض لنرا برلمانرا  بويرا ، يسرتمد بوتره مرن  يمة رئي  الدولة وعزله، لت ييد  فالقادر ع م مياك

بالدنا أ  تمت  الررعب رجراال  ونسراء برالوعم أو  يإرادته اليرن الواعية، لت ييد  فشعب انتخب برلمانه ب

 2ئالير، بث سق  الم   بقون الجيت يالم   فاروق بقون البرلما  الواعاليرية المسىولة، لت يسق  

حاولت الكاتبات من خالل المقاالت تعرية التمركز السر هوي ل يرزا اليراكت )اليرزا الرو،ني(، 

وأصبض التزوير ميلوف ا لديه، واعتبرت أ  السبب األبوى فري وفضيه في مجتم  تربعت أفكاره بالتزوير، 

موت الييان السياسية في مصر هو سيهرن نفوا اليزا الياكت )اليزا الو،ني(، وكما أكدت كثيرر مرنهن 

 يالترر يا لقررة الخهراا السياسرركثيرر   يتدهرررن أنره لرري  فري مصرر ية اليررزا مروت بقيررة األحرزاا سياسرري ا ئ

ع ررم نبرررن اسررتعالء إزاء  يلقررة تنهررو يفهرر ،النخبررة الياكمررة هررذه األيرراميسررتخدمها الرربعض مررن رمرروز 

ة عررن ميررث وااررض لتهنئررة الررذات باالنتصررار ع ررم ت رر  المعارارر المعاراررة وسررخرية مررن اررعفها فضررال  

 ياليكرت واليرزا الرو،ن يهو أ  لقة ت   خصائصرها مرن رمروز فر يومصدر اندهاش ،نفسها« الضعيفة»

وهررو معنررم ال أظررن أ  مررن مصرر ية اليررزا اليرراكت ، مصررر يالسياسررة فررإعررال  صررريض عررن مرروت  يهرر

 . (1)ئا ناهي  عن أ  يع نه بنفسهاالعتراف به رسمي  

م كررا  لهررا النصرريب األكبررر فرري رفررض 1121ووجررد الباحررن أ  انتخابررات مج رر  الرررعب لعررام 

ر انتخابات مج   الكاتبات وتمردهت ع م المرهد السياسي وبتها، فقد اعترات بعض الكاتبات ع م تزوي

، ورفضوا اكتساح اليزا الياكت وعدم تمثيث المعارارة إال بنسربة ارئي ة م1121عام الرعب في نوفمبر

ت مصرر وشرهدنا، ومعنرا العرال ياليراكت االنتخابرات التررريعية فر يالرديمقرا، يالرو،ناكتسض اليرزا جد ا ئ

كانرت بعرض الردول تقمرض عينيهرا عرن وإاا  .....معارارة، برال برلمرا  يبيسره أننا لدينا مج   شعب، أ

حصرردها اليرررزا اليرراكت، فررذل  لمررر را خاصررة بهرررا  يالتررر ٪15وتتصررن  تصرررديقها لنسرربة الرر انتخاباتنررا 

التنرازالت، إا لري  لرديكت  يوأيراديكت مه قرة فر يالعاللر ين ستقول ببسا،ة: ابب وا، فينتت فوبمصاليها، حي

، وأكردت بسرمة عبردالعزيز أ   (3)ئمعاراة وكث مرا سرتقدمونه سريقول الررعب بعرده: نمرين! ليسن اليظ

جراءت االنتخابرات م، لت تخت و عما سبقتها من التزويرر، وشرراء أصروات النراخبين ئ1121عام  انتخابات

                                                 

 9/5/6111الكاتبة، المصري اليوم نوال السعداوي: المرأة  1

 69/11/6111منار الشوربجي: االنتخابات البرلمانية وموت السياسة في مصر، المصري اليوم، األربعاب ( 6)

 5/16/6111فريدة الشوباشي: لزوم المعارضة، المصري اليوم، الخميس ( 3)
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كما تجمء فم كث دورن جديدن، صراعات ومراحنات ودماء ونسبة ناخبين لرت تتجراوز الخمسرة والعرررين 

عما سربقتها ولرت يتضراعو عردد النراخبين. لرت يرركث المتضرررو  مرن  م1121، لت تخت و انتخاباتبالمائة

هنرا  مرن فضرث  ،لفر  انتخابات دو  تزوير يلت ييد  اق  فع  ،تصويتية كبيرن سياسات الدولة كتال  

مرن اهرب الختيرار ا وبررر أ  يسرتريض، وهنرا  ا أ  ي تزم البيت، ومن ابتهج ل خروج من العمرث مبكرر  يائس  

 ،(2)ئالتقيير يلت يع ن النا  عن رمبة حقيقية ف ع م كث المستويات ا،ا مالية أو ،عام  مرشض يوزا أوراب  

 أعضراء مج ر  الررعب بعرض بسبب تزويرر االنتخابرات واعترراف أميمة كمال المرهد السياسي ورفضت

وبعررض  بترردخث المررال السياسرريم، بمنتهررم الرررفافية ل مجتمرر  المصررري 1121الررذين نجيرروا فرري برلمررا  

حوار له م  جريردن المصررى اليروم، حصروله ع رم المقعرد  ي، فيالسويد، عت وأرج  ئاألسباا األخرى

بينما لرت يرنجض  ،شركاته هو وعائ ته يعيين عدد كبير من أبناء دائرته فت فيمن النائب السعيد إلم أنه نجض 

ألنه ال يمت   ال  بيكت أنره  ؛العام والمصالض اليكومة شركات القهاا يتعيين أحد من الدائرن ف يالسعيد ف

 يعبرارن الترم اسرتخدمها ، عرت السرويددبة التعبيرر وحرالون ال يوجدت ف ياليقيقة أنن ،اا سابق  أصبض وزير  

اليرزا  ا أ  يفوزهىالء الذين يقضبهت كثير   ،أب غ رد ع م الرافضين لنتائج االنتخابات الترريعية األخيرن

أرى األمر ع م  يواليقيقة أنن ،بمقاعد مج   الرعب باكتساح تيسده ع يه أح  النظت االستبدادية يالو،ن

ع رم حقيقتره دو  مواربرة، أو دو   يالمررهد السياسراألفضرث حترم يظهرر  يفهذه النتيجرة هر، نيو مخت و

كراترن التجميرث أما ا   فالمرهد ال تص ض معه كث ميراوالت أشرهر د ،تجميث كا  يع ت الجمي  أنه مصهن 

، وتررى منرار الرروربجي أ  هرذه اليالرة التري وصرث إليهرا اليرزا اليراكت (1)ئ فم العالت بخفاء عوراتره

تعررف فري ع رت  يجرت التزويرر، برث االحتفرال بالنصررواستهانته بالقرانو ، وإرادن النرا ، وعردم االهتمرام ب

 ييكررن فررعنرره ت رر  االنتخابررات لررت  كرررفت يفالجديررد الررذالررنف  االجتمرراعي بنظريررة )التفكيررر الجمعرري( ئ

اسرتهانتها، لري   يوص ت إليه النخبرة الياكمرة فر يكرفت عن المدى الذ يالدرجة فه يالمضمو ، وإنما ف

ا ع يره صرار متعارف ر يبذل  اليد األدنم من الديكور الرذاستهانتها  يانو  وإرادن النا  فيسب، وإنما فبالق

  النخبرة إ ،عورتهرا ا دو  أدنم مياولة لستراليقيقة عارية تمام  جاءت  فهذه المرن، ،وال العقود المااية

التفكيرر » يع رت الرنف  االجتمراعم هر يبواروح مرن ظراهرن معروفرة فر يمصر صارت تعان يالياكمة ف

حالة تنتاا جماعة ما حين تنق   ع م نفسها وتنعزل عن الر ى المقايرن وتركز بالكامث  ي، وه«يجمعال

وحرين تصراا  ،  المصرالض واألهرداف أو تررابه الخ فيرات االجتماعيرة أو الهبقيرةع م ما يوحدها سواء كا

 .(3)ئشمء نخر يتماسكها وهيمنتها أهت لديها من أجماعة ما بهذا الداء يصبض 

فجرت الكاتبات المكبوت والمخفي عنه بسبب القهرر والظ رت واالسرتبداد، فكانرت المقراالت اكترراف ا 

لمنا،  مقمورن لدى الررأي العرام،  فيكردت بعرض الكاتبرات تردخث )المرال السياسري( مرثال  لررراء أصروات 

روال  مررن أسررهث الهرررق لوصررول عضررو مج رر  الرررعب إلررم ببررة البرلمررا ، وتهرررح واعتبرتهرراالنرراخبين، 

                                                 

 1/16/6111بسمة عبدالعزيز: الكل يدين الكل، الشروق، األحد ( 1)

 16/16/6111أميمة يمال: شارع عز ونظيف وغالي، الشروق، االثنين ( 6)

 11/16/6111منار الشوربجي: الخطر الذي يتهدد مصر، المصري اليوم، األربعاب ( 3)
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  األمرة مج ر يإاا كرا  البرلمرا  أ( بعد تيكيدها لفكرن )الرشرون( ئمستقبث ينتظر بالدنا؟ يأخرسا سىاال  )

يصر و  بالرشرون.. ع رم اليكومرة أعضرا ه  امن المفتر  به أ  يكو  ربيب   يأو مج   نواا الرعب، الذ

القرروانين والترررريعات ويقرردم  إا  يسررن النررا  يختررارو  مررن يرردف  لهررت أكثررروإاا كررا    ،لرري  لهررا اسررت رررا

دخرول البرلمرا  ع رم أصروات مررتران  يات ابحا،ة.. نا  يعتمد معظمهرت فراالستجوابات واألسئ ة و، ب

وأشرعر بيرز  شرديد..  ييرىلمن يمستقبث ينتظرر بالدنرا؟ ب بر ييعهو  أصواتهت لمن يدف  أكثر.. أوناخبين 

وأكدت الكاتبرة نعرت البراز ب قرة سراخرن ، (2)ئ.. نه يا ب دبردن امظ م   ي  باألمث.. ولكن يبدو النف  أمامأتمس

ولعرث األصروات ارتفر  رمنهرا، رفضها مرهد شراء أصوات الناخبين مستق ين تردني الوار  االبتصرادي ئ

أل  ابعررادن مسرريلة حيرران أو مرروت وحصررانة وأرا  وبرررارات عررالج وبرردالت سررفر، وبررد وصرر ت أسررعار 

وأنرا ال ، أبروال شرهود عردل ال تهترز شرهادتهت الر  حسرب خمسمائة جنيه!!األصوات فم إحدى ال جا  إلم 

 1ئبرشون الناخبين -حاشا ل ه-شيين أتهت المر

وجد الباحن أ  بعض الكاتبرات برد ربهرت برين تزويرر انتخابرات مج سري الررعب والررورى لعرام 

تسرراح اليررزا م، وتمهيررد المنرراخ لقضررية توريررن اليكررت فرري مصررر، حيررن أ  تعررديث الدسررتور، واك1121

ال يمكن فهرت نترائج االنتخابرات البرلمانيرة األخيررن الياكت، جعث المثقفو  يدركو  النهاية اليتمية ل مرهد ئ

 يتررتر، فريمن يرمرب فر يمرن الدسرتور التر 66نم هنرا المرادن دو  العودن إلم التروهات الدستورية، وأع

الرررعب والرررورى والمجررال   ي سررمررن أعضرراء مج 151، تزكيررة «مسررتقال»الترشررض لرئاسررة الجمهوريررة 

اليرراكت، ونفرر  المررادن تجيررز  يالررديمقرا، يببضررة اليررزا الررو،ن يلمي يررة ل ميافظررات، وك هررا مجررال  فررا

 يا إاا كرا  العضرو بضرم فرالهيئرة الع يرا لكرث حرزا مررخم بانون ر يالترشض النتخابات الرئاسة لعضو فر

البرلمرا ، ولتهبير  ت ر   يفر وإاا كرا  اليرزا ممرثال  ا ع م األبث ببث االنتخابات، الهيئة الع يا ل يزا عام  

تنبرريت الكاتبررة كقيرهررا مررن و، (3)ئالررررو، التعجيزيررة صرردر برررار ابعرردام ع ررم معظررت القرروى السياسررية

الكاتبات بقرا نهاية اليكت في مصر نتيجة تزويرر المررهد السياسري وبتهرا، ورأت النتيجرة حتميرة بسرقو، 

« ينتخرب»اخث الرو،ن، مرن يتيرر  منرا ليعتصرت أو ييرتج أو يتظراهر أو جميعنا منفيو  دشرعية الياكت ئ

، تتزايد باعدن األم بية الصامتة فيه، اميايد   الن يرحمه أحد، لقد أرادونا شعب   ببضة األمن القوية.. ي  فسيق

ل قررا « كاابة»يست سوى رسالة ل -كث انتخابات  -وتنكمت فيه أحزاا المعاراة الهزلية، فاالنتخابات 

 ..«..ما بنم ع م با،رث.. فهرو با،رث»يسخر من أكاايبنا الب هاء، لكن سييتم يوم يقول التاريخ ك مته:  يالذ

الرعب والررورى برالتزوير.. ويرا لره  يرشيه أعضاء دخ وا مج س ي، الذ«الياكت»وهكذا ستسق  شرعية 

ت وفقردا  شررعيته؛ ، وأكدت الكاتبة أهرداف سرويو ع رم نهايرة اليرزا الرو،ني اليراك(4)ئمن عقاا با 

يبقيره دو  أ   يع م البرلمرا  األليرو الرذ يزا الو،نيجب أال ييصث اليرمن ا ألفعاله اد الديمقرا،ية ئ

                                                 

 1/16/6111روال خرسا: عي ، المصري اليوم، األربعاب ( 1)

 6/16/6111نعم الباز: االنتخابات بكام النهارده، المصري اليوم  6

 3/16/6111سحر الجعارة: الحزب الوطني الديكتاتوري، المصري اليوم، الجمعة( 3)

 2/2/6111سحر الجعارة: التشارك، المصري اليوم، الجمعة ( 2)
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ا خرر فهرو تفعيرث الررعب،  ا لذل ، وجزء من هذا الثمن هو المزيد من فقدا  الررعية، أمرا الجرزءيدف  رمن  

سررن، برث يجرب أ  تكرو  مااربة، لتفعرث بردراتها بعد انتخابات مج   الرعب، يجرب أال تكرو  منك فالبالد

 (2)ئ.انتخابات الرئاسة يروعة فالسياسية الخالبة والمر

 تعديل الدستور وملف التوريث: -3

الكاتبات ع م الوا  الراهن ل ربالد فري ت ر   بعض من القضايا السياسية التي كانت سبب ا في تمرد

مرن  66م وتعرديث نرم المرادن 1115عرام  السياسري، أولهمراين دستوريين في بنراء النظرام الفترن هم تعدي 

من االسرتفتاء إلرم االنتخراا براالبتراا السرري  بهريقة اختيار رئي  الجمهورية وبموجبها تتع   الدستور

بإلقراء  م1116جاء التعديث الثاني ل دسرتور عرام و ،المباشر وفتض باا الترشييات لقيادات بعض األحزاا

وتيكدت مخاوف المصريين من مرروا التوريرن بعرد ظهرور  الكامث ع م االنتخابات،ف القضائي ابشرا

 .ياسيجمال مبار  في المرهد الس

الكاتبة لمي  اليديدي تعديث مواد الدستور، ووصفت التعديث بينره معيرب يمنر  الممارسرة  رفضت

هرث  فرتض اليروار مرن جديرد:ا   يجرب أ  نئالسياسية ل موا،نين بركث س يت، ويمن  توفير عدالرة المنافسرة 

بهرا مرن الخ رث مرا يمنر  مرن  مرواد الدسرتور اليرالم مرواد معيبرة أ  بعض يف -أم بية ومعاراة -لدينا ش 

أننرا  يفر –أم بيرة ومعارارة -هرث لردينا شر  ا أمرام عدالرة المنافسرة؟!ممارسة الييران السياسرية ويقرو عائق ر

ومااا عن المادن الثانية ومياا الربابة القضرائية .الدستور؟..ا داخث نجد لها تهبيق   نتيد  عن الموا،نة وال

ال ، ا منرزال  إ  الدسرتور لري  برنن ر ...جميعها أشياء البد أ  تفتض من جديد مسراحة ل نقرا ، ع م االنتخابات

ديالت معيبرة مانعرة ميرر ميترفرة فرم ظرث تعرولكرن أ  نعريت  .....يمكن االبتراا منه بالتعرديث أو التقييرر

 1ئ.ا أمامه وادهلييان السياسية وتصيبها فم مقتث.. فهذا ما يجب أ  نقو جميع  تعهث ا

إلقرراء ابشررراف القضررائي ع ررم انتخابررات رفضررت ، و66سررير الجعررارن تعررديث المررادن  ورفضررت

ترشريض بعرض الرمروز والتري تتمتر  بمكانرة لردى المجتمر  المصرري اعتبررت ، و88الرئاسة بتعرديث مرادن 

تكف روا « ةالياشري»حكمراء  ، ما هم إال السرتكمال المررهد المسررحي لالنتخابرات ئكمنافسين ل رئي  مبار

مرن الدسرتور، الخاصرة بانتخراا رئري   66ابتيام منهقة اليكت بتعديث المرادن  يف« الموا،ن»بإهدار ح  

الترم ألقرت  88، وبضوا ع م نزاهرة االنتخابرات بتعرديث المرادن «الورين»الجمهورية، لتصبض مق قة ع م 

ر ي،القضائابشراف  وبردأ ، «!انتخابرات الرئاسرة»ا لتمثي يرة عبثيرة تسرمم: وأصبيت األراية ممهردن تمام 

ع رم منصرب الرئاسرة، ررت يرتت « اشك ي  »  األدوار ع م شخصيات لها رقث وجماهيرية واسعة، تناف  توزي

حترم ا    ،لكنها شخصيات كفي ة بإافاء المصدابية الالزمة ل عم ية االنتخابية ا بعد االنتهاءحربها سياسي  

 يينفر« جمال مبار »ل ، واليزا1122 عام ستجرى يموبفه من االنتخابات الت« مبار »لت يع ن الرئي  

                                                 

 19/5/6111أهداف سويف: حتى اليرتا  المزورون، الشروق، السبت ( 1)

 25/21/1111، جريدن المصري اليوم (1الو،ن.. ال الرئي  )لمي  اليديدي:  1
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 .(2)ئعزمه الترشض)!!(.

كتروفير واعتبرت بعض الكاتبات جهث كثير من الموا،نين، وانرقالهت بالقضايا المعيررية اليوميرة 

واد الدسرتور تعرديث مرسراعدت النظرام ع رم األسرباا التري  أهرت مرن، هرو الخبز والسعي وراء كسرب العمرث

ع رم بنران الميرور نتيردُ  « دبيقرة 11»كن را فرم برنرامج ع يهرا ئالمتع قة بالتورين دو  اعترا  الررعب 

ق اليرديُن إلررم مررواد الدسررتور المصررى  اا الرصررار، تهررر  ، التررم تررودك األكثريررةُ 88، 66، 66حرول نررو 

ولرو  ،عاوزين التقييرر أ  الثمرانين م يرو  عراوزين براره 51مت معنم أ  »تقييرها، فقال ع م الهواء: 

أل  النرا  »فقُ رت لره: « ؟66؟ حيقولروا لر  يعنرم إيره 66عاوزين تقيرروا المرادن  الرارا يسيلت النا  ف

ْن المسرىول عرن تقييرب الررعب وتجهي ره، بفرر  جه ره؟ انرزل ، مرقولو  بالجوا والفقر والمر ! رت م 

الرررارا بنفسرر  لتعرررف أ  النررا  يريرردو  التقييررر! ألهررذا اليررد أنررت  منفصررث عررن شررعب  ال تعرررف مررااا 

ن المسىول عرن تجهيرث الررعب بيقوبره، بفرر  جه ره بهرا، وكيرو يكرو  مسرىوال  براليزا  .....«يريد! م 

ة فالياكت وال ير  . (1)ئ؟يالتعديث الدستور يعر بنبض الرارا ورمبته الم ي 

 مد قانون الطوارئ: -4

 2182إ  فكرن العمث بتمديد بانو  الهوارئ في مصر خالل فترن الدراسة، واستمراره منرذ عرام 

تضرمنه مرن بيرود متنوعرة ع رم حقروق المروا،نين  انقهاا نرر س بي ا ع م المرهد السياسي وبتهرا ئلمرادو  

وحرياتهت، حين استخدم هذا القرانو  برركث مبرالغ فيره فري مواجهرة بروى المعارارة السياسرية واليركرات 

 (3)ة األمنية.ئاالحتجاجية الس مية، وبد شكث بانو  الهوارئ مرجعية لتزايد اعتماد النظام ع م القبض

واهتمت بعض الكاتبات بزعزعرة الصرورن الثقافيرة الذكوريرة التري رس رخت صرورن نمهيرة ل مررأن 

تيفهررا الدونيررة، فكررا  بررانو  الهرروارئ ميرردان ا نخررر لررتع ن فيرره الكاتبررات رفضررهن وتمررردهن، وإعررادن مبرردأ 

انتقردت مجموعرة مرن لرذل   ،الفاع ية لهن فري ظرث المجتمر  الرذكوري فهرم تعري مكانتهرا اليقيقرة وموبعهرا

الكاتبررات فكرررن تمديررد فترررن بررانو  الهرروارئ ليررين االنتهرراء مررن وارر  بررانو  مكافيررة ابرهرراا، فقررانو  

ا مرا ترت  الهوارئ يتضمن بيود ا ليقوق الموا،ن وحريته، والتيق  األمن اد التهديدات الخارجية، وكثيرر 

ر 11استخدامه في مواجهة بوى المعاراة السياسية ئ  11برانو  الهروارئ،  مضرت ومصرر ييكمهراا عام 

« يابرهرراب» ررم الرررعب دو  تمييررز بررين ك يررة الرررر،ة لتهبرر  القرروانين االسررتثنائية ع يدفعررة تخرجررت فرر

انو  الهروارئ إال ع رم المتهمرين تعهدت اليكومرة بعردم تهبير  بر يمايو الماا يف ،يوالمعار  السياس

تهبيقررره ع رررم النررررهاء السياسررريين  يتوسرررعت فرررالمخررردرات، لكنهرررا  يبضرررايا ابرهررراا واالتجرررار فررر يفررر

                                                 

 13/11/6115سحر الجعارة: يفى منها واحًدا )التوريث(، المصري اليوم، الجمعة ( 1)

 65/2/6111فاطمة ناعوت: ألن معي أتعاب المحامي، المصري اليوم، ال الثاب ( 6)

، 6111مرررين برنتررون: دراسررة تحليلررة لل ررورات، ترجمررة عبرردالعزيز فهمرري، مطبعررة دار الكترر  والوثررائق القوميررة، القرراهرة ( 3)
 99ص 
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األسباا لمهالبة الررعب  أحدأ  تمديد بانو  الهوارئ كا   الكاتباتبعض  ، ورأت (2)ئا!والموا،نين مع  

بتقيير النظام السياسي في مصر خالل فترن الدراسرة ئلقرد حكرت برانو  الهروارئ السياسرة الداخ يرة لمصرر 

 الموا،نين وعامث الرعب المصري معام ة سريئة، وهرذا مرا من الدولةباست مياربة ابرهاا، فقم  جهاز أ

،  (1)، وإلقاء بانو  الهروارئ الرذي شردد ع رم تجرريت التعرذيب.ئاع ا لدى الرباا ل مهالبة ل تقييرأوجد دف

لذل  فقد جراءت المقراالت النسروية ب قرة الررفض ل وابر  والتمررد ع يره؛ لتفضرض كرث هياكرث الهيمنرة وتقراوم 

ية ل ياكت كفكرن تمديد بانو  دلظ ت والقهر والقم  الذي يعيره المجتم ، وتفك  الممارسات االستبداأشكال ا

الهرروارئ مررن خررالل ئإعررادن االعتبررار ل خررر المهمررت والمقهررور والعمررث ع ررم صرريامة الهويررة وجوهريررة 

لم األكثر توازن را االختالف والبين عن عم ية من التهور واالرتقاء المتنامت، تق ب ماهو ميلوف وتىدي إ

 (3)وعدال ئ

فيما بررت مجموعة من الكاتبرات لفكررن تمديرد القرانو  برالبالد لعردن أسرباا أهمهرا هرو دعرت البعرد 

األمني، ودعت الديمقرا،ية، فنينئبالهب  النريد بانو  الهوارئ ولكننا في الوبت نفسره اليمكرن أ  نه رب 

وارر  بررانو  لبرهرراا يسررت زم تعررديالت دسررتورية السرررعة لوارر  بررانو  مكافيررة ابرهرراا؛ والرر  أل  

وترريعية فهو يته ب دراسة متينية ووبت ا كافي ا لصيامة مرروا برانو  مكافيرة ابرهراا، وإال سرنق  فري 

ائ ، وأع نت لمي  جرابر أنهرا لرت تنردهت مرن تمديرد (4)أخهاء نين في منم عنها، وسيخرج القانو  نابص 

هو دو  تقييرر جرذري بابارافة إلرم أ  بعرض الردول تسرير ع رم هرذا القانو  خاصة أ  وا  البالد كما 

وهررايخ وه عرررا  « مرد بررانو  الهروارئ سررنتين كمرا » يالعنروا  الرئيسررم الكبيرر بررو يبررال لر  فررالرنهج ئ

 يبرم لر يابنرع يكروا..  يالمهرت مرا أ،ولرر - .... ييعنر ي.. عراديخدرات وابرهاا ب .. أنا ب ت ماشالم

.. أل.. ييا حبيب يب ت له: يا ابن، مت مندهرة من مد بانو  الهوارئ سنتين كما ؟ ي: هو إنتيوبال ل يبو

ير متوب ؟ ،يب إيره خالم ومت عارفة مالكوا كده إتفززتوا وفرفرتوا لما سمعتوا الخبر ده كما لو كا  م

كث حاجة  يكما هو ع يه ف ي؟ الوا  ك ه باببانو  الهوارئ يجد ع ينا عرا  اليكومة ت ق ييا إخوانا ال 

 .(5)ئبانو  الهوارئ؟ يشخار وكث الوشو  بيمارن إيه يت قكث األ يوف

 الخاتمة:

ُعردت فقرد المقاالت النسوية  رفض الكاتبات والتعبير عن تمردهن في الدراسة إلم أ هذه  خ صت

وسرري ة ل برروح وكسررر حررواجز الصررمت عمررا ترفضرره المرررأن مررن أعررراف وتقاليررد همرررت دورهررا السياسرري، 

                                                 

 6/9/6111( سحر الجعارة: يلنا إرهابيون، المصري اليوم، الجمعة 1)

 16، ص6111حلمي القاعود: تدبير المنزل ماقبل ال ورة، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة( 6)

 9، ص1، ج6113ساندرا أورماناريان: نقض مريزية المريز، ترجمة يمنى الخولي، عالم المعرفة، ديسمبر ( 3)

 2، ص2121، ع16/1/6112ميرفت فهمي: لماجا تحديًدا قانون الطوارئ؟، مجلة روزاليوسف، ( 2)

 11/1/6111لميس جابر: بأمارة ايه، المصري اليوم، السبت  1
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التبعيرررة األزليرررة ل رجرررث، وتعريرررة المسررركوت عنررره فررري مواجهرررة ا خر)الرجرررث( وفررر  سرررهوته  وكسرررر

 ابيديولوجية.

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نجملها فيما يلي:وقد 

ن يررى أ  بعرض بضرايا المررأن التري يهرحهرا الخهراا النسروي المصرري  -2 يتف  الباحن م  م 

 وخاصة في نسبة تمثيث المرأن سياسي ا.، ومعالجته لها فيه شيء من التقريب

ترتر  النسوية م  النقد الثقافي في ر ية فهت الخهاا الموجره نيرو المررأن مرن ناحيرة، بقصرد  -1

تهويعها رقاف يا وفكري ا واجتماعي ا، ومن ناحية أخرى فهت الخهاا الصادر عن المرأن، رافضة 

 السائدن. ومتمردن ع م الهيمنة المجتمعية الذكورية

ورشين أنفسرهن فري  امتد رفضهن لوا  المرأن في المجتم ، الباحن عدد ا من الكاتبات وجد -3

بامرت الكاتبرة  1115ففري عرام لتيكيدهن ع رم إبرراز برون المررأن ودورهرا )؛ بعض االنتخابات

(، وشرق ت مجموعرة مرن الكاتبرات في االنتخابات الرئاسية في مصر نوال السعداوي بالترشض

نائرررب الكاتبرررة سررركينة فرررىاد شرررق ت منصرررب القياديرررة بررربعض األحرررزاا، فأع رررم المناصرررب 

المتيررد  الرسررمي ليررزا  هرريأمينررة النقررا  الكاتبررة و - الجبهررة الديمقرا،يررة حررزا رئرري 

 والكاتبة جمي ة إسماعيث نائب رئي  حزا الدستور(.التجم ، 

فتررن لهرا خرالل يرى الباحن أنره برالرمت مرن جهرود المررأن فري المهالبرة بالمرراركة السياسرية  -4

إال أنها مازالت تعاني من ب ة نسبة تمثي ها بالبرلما  ئفقد وصر ت نسربة تمثيرث المررأن  الدراسة

إمررأن  23( وب رغ عردد العضروات 1115-1111فري دورن عرام ) %3في مج   الرعب إلرم 

ا، وب قررت عرردد العضرروات فرري مج رر   454مررن إجمررالي عرردد األعضرراء البررالغ عررددهت  عضررو 

مرن إجمرالي %6أي أنها التتعردى نسربة  164ضون من إجمالي عدد األعضاء ع 28الرورى 

(  1121- -1115األعضرراء، وب قررت نسرربة مررراركة المرررأن فرري مج رر  الرررعب فرري دورن ) 

مقعرد ا  454من أعضاء البرلما  المصري فقد حص ت ع م تسعة مقاعد من مجمروا  2.8%

وء عدد من المدافعين عن حقروق المررأن بتمثيث أربعة أعضاء باالنتخاا، كث ال  أدى إلم لج

والمثقفين واليزبيين إلم الدعون ل جوء إلم نظام الكوتا ئاليصةئ الذي كا  بد ترت تهبيقره فري 

 .  (2)، إال أنه ألقم بيكت من الدستورية الع يا لعدم دستوريتهئ2161مصر عام 

ة واالعتصرامات فري امتدت المراركة السياسية ل مررأن المصررية لتررمث اليركرات االحتجاجير -5

، ونجيررت فرري م1121م إلررم 1111الررروارا والميررادين العامررة فرري مصررر خررالل الفترررن مررن 

ئهنرا  بعرض اليركرات التري أسرهمت فيهرا المررأن  إبراز دورهرا المرىرر برين هتافرات الرجرال

بقون، وتنوعت أهدافها مابين رفض التورين مثث )حركة كفاية(، وكرو الفسراد مثرث )حركرة 

                                                 

نهلرة إبررراهيم: ورقررة بحرث بعنرروان )المشررارية السياسررية للمررأة المصرررية بررين تحررديات العولمرة وتناقضررات الواقررا السياسرري ( 1)
ضمن أعمال الندوة السنوية ال انية لقسم علم االجتماع بعنوان )اإلصال  السياسي والتطور الديمقراطي في المعاش(، 

 .196، ص6112جامعة طنطا  -مصر رؤية مستقبلية( بكلية اآلداب
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 .(2)ئ …شايفكت(، ومقاومة حقوق ابنسا  مثث )حركة ك نا خالد سعيد(

ت تيرري  فرري وجررد الباحررن أنرره بررالرمت مررن تعرردد القضررايا السياسررية ل مرررأن وتنوعهررا إال أنهررا لرر -6

المهالبة بها حتم وإ  حققت الق يث منها، فمازالت الكاتبات تهرح بضاياها ع م ساحة الررأي 

 الفرصة. العام ك ما سنيت لها

، ويدعمها كث جزء من أجزاء هذا البين . ج التي توص ت إليها من خالل بيثيهذه هم أهت النتائ

 وال ه الموف  والمستعا .، أرجو أ  أكو  بد ُوف ِْقُت فيحسنت فيما بصدتو

 المصادر والمراجع:

 :م(0202م إلى 0222)مقاالت الكاتبات في الفترة من  المصادرأوالً: 

 جريدن المصري اليوم مقاالت  -2

 جريدن الرروق مقاالت  -1

 مج ة روزاليوسو مقاالت  -3

 :ثانيًا: المراجع

، المىسسة العربية األنثوية والجسدالسرد النسوي، الثقافة األبوية، الهوية (: 1122إبراهيت، عبدال ه) -2

 ل دراسات والنرر، بيروت 

المررراركة السياسررية ل مرررأن المصرررية بررين تيررديات : وربررة بيررن بعنرروا  )(1116)إبررراهيت، نه ررة -1

(، امن أعمال الندون السنوية الثانية لقست ع ت االجتمراا العولمة وتنابضات الواب  السياسي المعا 

جامعرة  -التهور الرديمقرا،ي فري مصرر ر يرة مسرتقب ية( بك يرة ا داابعنوا  )ابصالح السياسي و

 ،نها.

بيرن مقردم )نردون المررأن  ،(: استراتيجيات ترجي  مراركة المررأن السياسرية1113أبومزالة، هيفاء) -3

 والمراركة السياسية، أبوظبي

 ، ترجمة يمنم الخولي، عالت المعرفة نقض مركزية المركز(: 1113أورماناريا ، ساندرا) -4

 ، مهبعة الجمهورية، بيروت،مصه يات مختارن في األدا وال قة والدراماالخهيب، بيها  فىاد:  -5

نبي ة -سعاد الصباح -)ناز  المالئكة لقة الرعر النسوي المعاصر(: 1122) العفيو، فا،مة حسين -6

 عالت الكتب اليدين، األرد   نمااج الخهيب(

، 3عبد ال ه: النقد الثقافي براءن في األنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، ،القذامي،  -6

 م1115

                                                 

 أمررررراني قنرررررديل: المجتمرررررا المررررردني والمتغيررررررات الجديررررردة ال وريرررررة واإلصرررررالحية، الشررررربكة العربيرررررة للمنظمرررررات األهليرررررة،( 1)
 .12، ص6111القاهرة
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، دار الكتب الع مية، 4اليميد هنداوي، مج ، ت: عبدكتاا العينالفراهيدي، الخ يث بن أحمد:  -8

 لبنا ، باا الميت،  -بيروت 

 ، مكتبة جزيرن الورد، القاهرن ببث الثورن تدبير المنزل ما(: 1122) القاعود، ح مي -1

منرورات  النقد النسوي )حوار المساوان بين الفكر واألدا(،(: 1111) المدمري، نعيمة هدى -21

  فكر دراسات وأبيا ، المقرا

الدار المصرية ال بنانية،  يومئ، 28األيام األخيرن لنظام مبار  ئ(: 1121) ال هيو المناوي، عبد -22

 القاهرن 

العزيز فهمي، مهبعة دار الكتب  ، ترجمة عبدة ل ثوراتيدراسة تي ي (: 1122) برنتو ، كرين -21

 والورائ  القومية، القاهرن، 

 .، دار الرروقالجمهورية الثانية في مصر(: 1121) ، وهالل ميمدبسيوني، ميمود شريو -23

 1116، 2حفناوي: مسارات النقد ومدارات ما بعد اليدارة، أمانة عما ، األرد ، ،، بع ي -24

، ترجمة مصهفم حجازي، المىسسة معجت مصه يات التي يث النفسي(: 2181بالنت، جا  ) -25

 الجامعية ل دراسات والنرر 

السالم، دار الجيث  ، ت: هارو  عبدمعجت مقايي  ال قة :(2161) أحمداليسين  أبو ،بن فار  -26

 بيروت

 بيروت،، دار صادر لسا  العرا(: 2155) بن منظور، ميمد بن ع ي أبو الفضث -26

  2، المقاربية ل هباعة والنرر، ،تون  الرواية النسائية المقاربية،(: 1113) جمعه، بوشوشة -28

، المراركة السياسية لدى المرأن المصرية بالتهبي  ع م مد  القنان(: 1116) خضير، أماني أحمد -21

 16ا  مج ة ااكرن مصر المعاصرن،

 ، دار مريب بالقاهره  االمتراادراسات في سيكولوجية (: 1113) ال هيو خ يفه، عبد -11

 ، دار مكتبة الييان، بيروت معجت متن ال قة: (2161) أحمد راا راا، -12

 ، دار الكتاا العربي ببيروت المعجت الف سفي(: 2168) جميث ص يبا، -11

، مركز الدراسات السياسية 1111انتخابات مج   الرعب (: 1112) عز الدين، ناهد -13

 واالستراتيجية، القاهرن 

، رسالة دكتوراه، ك ية ظواهر التمرد في الرعر العربي المعاصر(: 2166) ميمد أحمدعزا،  -14

 ال قة العربية، جامعة األزهر

ا، المىسسة العربية ل دراسات  –ع يمات، يوسو: جماليات التي يث الثقافي  -15 الرعر الجاه ي نمواج 

 م،1114، 2والنرر، ،

عربية ، الربكة الوالمتقيرات الجديدن الثورية وابصالحيةالمجتم  المدني (: 1122) بنديث، أماني -16

 .ل منظمات األه ية، القاهرن

مهبعة الو،ن  ،2، ، ترجمة جالل العرري،ألبيركامي وأدا التمرد (:2186)كروكران ، جو   -16

 العربي
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، مكتبة لبنا ، عربي معجت مصه يات األدا، إنج يزي، فرنسي،(: 2164) وهبه، مجدي -18

 بيروت
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Abstract 

This study deals with the rejection and rebellion of some female writers of the 

feminist essay in Egypt before the January 2011 revolution. Therefore, the issue 

of women is still among the major issues that shake Arab societies throughout 

the twentieth century. History tells us about the dominance of the male 

mentality in Arab society over the mentality of women, and their moral and 

physical persecution until they reached the stage of stunting and slavery. From 

their point of view - it does not deviate from its description of a wife, sister or 

mother, which reduced its effectiveness and reduced its role in a narrow 

environment between home and family. 

The researcher found that the issue of women's political empowerment has not 

been closed until now. Some female writers have not been satisfied with the 

status of women in politics compared to the position of male control over the 

political situation in Egypt, despite the prominent role of Egyptian women in 

political life since ancient times and in their different eras. 

The researcher focused on a number of political issues that occupied the largest 

area of female writers' attention, and their stance against them, and the various 

political topics that expressed the fluctuating Egyptian political scene during the 

study period, such as (political empowerment and maximizing their 

participation - rejection of election fraud and the ruling party's control of the 

political scene. Refusal to inherit the ruling - Refusal to extend the Emergency 

Law). 

Keywords: Rebellion, Rejection, the Feminist Essay 


