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أعرب املركز املصري لحقوق املرأة عن بالغ استيائه من موقف الدعوة السلفية الرافض لتعي� سيدة

الكادحة من البسيطة  الدين لدغدغة مشاعر الطبقات  � منصب محافظة، حيث تحاول استخدام 

الشعب املصري؛ من أجل اختطاف الدولة املصر�ة، وقياس قوتها � ابتزاز النظام الحاكم بمصر.

الشعب بإجماع  حظي  والذي   ،2014 دستور  بمواد  علم  عدم  عن  ينم  ذلك  أن  املركز،  بيان  وأكد 

الرسمية، لغتها  العربية  واللغة  الدولة،  دين  "اإلسالم  ع�  تنص  والتي   (2) باملادة  خاصة  املصري 

ومبادئ الشر�عة اإلسالمية املصدر الرئي� للتشر�ع".

وأوضح البيان ال خالف أن الشر�عة اإلسالمية تؤكد أن املساواة ب� الناس كأسنان املشط و� حديث

عن رسول الله (ص) ".... ال فضل لعربي ع� أعجمي... إال بالتقوى" وهذا ما كفله دستور 2014 �

املدنية الحقوق  جميع   � والرجل  املرأة  ب�  املساواة  تحقيق  الدولة  تكفل  ونصها:   (11) مادته 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور.

وتعمل الدولة ع� اتخاذ التداب� الكفيلة بضمان تمثيل املرأة تمثيًال مناسبا � املجالس النيابية، ع�

النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها � تو� الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا

� الدولة والتعي� � الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

واجبات ب�  التوفيق  من  املرأة  تمك�  وتكفل  العنف،  أشكال  كل  ضد  املرأة  بحماية  الدولة  وتلتزم 

األسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوف� الرعاية والحماية لألمومة والطفولة واملرأة املعيلة واملسنة

بمبادئ عالقة  لها  ليست  خالفية  قضية  للمرأة  العامة  الوالية  وقضية  احتياجا،  األشد  والنساء 

� وزراء  ورئيس  دولة  رئيس  منصب  النساء  شغلت  حيث  أحكامها،  حتى  أو  اإلسالمية  الشر�عة 

العديد من الدول اإلسالمية. 

واشار البيان لذا من غ� املقبول أن يأ� التيار السلفي ويحاول إعادة املرأة إ� عصور الظالم وقياس

قوته السياسية ع� األرض البتزاز القيادة السياسية والدولة املصر�ة، و� الوقت الذي نأمل � حظر
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هذا مثل  واإلسالمية  العربية  الدول  من  العديد  تخطت  وقد  واملساواة،  العدل  وتطبيق  التمييز 

الخطاب الرجعي واستطاعت االستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها ملا فيه صالح دولتها، ومنها

الوزاري األخ� أضافت 8 وزراء جدد � الحكومة االتحاديـــة 5 منهم التشكيل  التي �  دولة اإلمارات 

من النساء[2]. ودولة باكستان حيث ع� رئيس وزرائها السيدة "تهمينا جانجوا" وزيرة للخارجية؛

سوكارنوپوتري" "ميجاوا�  عن  فضًال  السيادي.  املنصب  هذا  تشغل  باكستان   � سيدة  أول  لتكون 

املنصب حتى تشغل  2001 وظلت  يوليو   23 إندونيسيا �   � الرئاسة  منصب  تتو�  أول سيدة  وهي 

لتقر�ر  ً وفقا  اإلحصاءات  تش�  حيث  كب�ة،  بدرجة  م�اجع  مصر   � املرأة  وضع  ومازال   ،2004

الفجوة ب� الجنس� الصادر عام 2016 أن مصر تحتل املرتبة 132 من ب� 144 دولة؛ حيث يصنف

الة � مجاالت دول العالم بناًء ع� مقدار املساواة ب� الرجل واملرأة من حيث املشاركة الكاملة والفعَّ

مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، واالقتصاد، والصحة.

للدين ويدعم السيا�  االستخدام  يدين بشدة  املصري  املد�  واملجتمع  املصري  املركز  بيان  أدان  كما 

بقوة قرار تعي� سيدة مصر�ة � منصب محافظ.

املرأة، ضد  التمييز  بإلغاء  وذلك   2014 لدستور  الكامل  بالتنفيذ  املرأة  لحقوق  املصري  املركز  وطالب 

ال�اث تنقية  والعمل ع�  النساء،  الوزراء من  املحافظ� وثلث مجلس  ثلث مجلس  بتعي�  ونأمل 

الديني من األفكار املتشددة التي تسمح باالتجار بالدين وُتعيد املجتمع إ� عصور الظالم.
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