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 المواطن  مصرى (انا من البلد دى)

لیس اسما لعمل سینمائى او تلفزیونى انھا مقالتى االولى فى سلسلھ مقاالتى القادمھ والتى تحمل 
عنوان فیلم المواطن مصرى  وھو نفس االسم الذى اطلقناه على وحدة التطوع بالمؤسسھ وفى كل 
مقالھ سوف اقدم مشاھداتى كمواطنھ من البلد دى تحبھا بال حدود وتعانى ویالت ھذا الحب  بال 

حدود ایضا  
انا من البلد دى لیس شعارا وانما ھو اجابة للسؤال الذى اصبح مفروضا علینا اجابتھ كلما عبرنا 
عن حبنا او إمتناننا لھذا الوطن من خالل انشطتنا المؤسسیھ فى مجاالت التنمیھ او الحقوق او 

التربیھ المدنیھ او السعى لتمكین المستضعف  
بالتوعیھ او التدریب او المسانده او غیرھا من االنشطھ التى التكلف الكثیر وانما تعنى لمن نقدمھا 
لھم كثیر لیس لكونھا االعظم او االشمل بل لكونھا االصدق وربما االصعب فى ظل تمویل ضعیف 

ومناخ امنى ملبد بالغیوم والھموم ومبادئ كحد السیف الیمكن التالعب بھا او التربح منھا  
بمنتھى السھولھ والبراءه یوجھ الیك سؤاال مھما وملھما( لیھ كل ده وعلیكم من الشقى ده بأیھ ؟) 

فتكون االجابھ یا جماعھ انا من البلد دى   
وانا أجوب المحافظات اسمعھ واواجھھ واجیب عنھ ھذا السؤال الذى یالزمنى كظلى اینما ذھبت 
واجیب علیھ كلما استطعت وفى كل مره استمد كلماتى من ھؤالء الذین یصدقوننى ویؤمنون بكل 
مااقدمھ لھم من مناقشات وطروحات حول الحلم الكبیر ازاى تبقى مصرى بجد رغم المناخ العام 
المحبط والطارد والقابض والتائھ والمغلوط والمرفوض بین الممنوح والممنوع ازاى تكون نفسك 
فى مجتمع یخنق احالمك ویحطم كل ایجابى بحجة ان السیئھ تعم والحسنھ تخص ده طبعا لو كان 

فى حسنھ  
لذلك ومن واقع تجربتى ومشاھداتى المتواضعھ منذ ان كنت فى الخامسة عشر من عمرى وحتى 

بلوغى الثالثین االن وھو عمر تجربتى فى العمل العام  
قررت ان اضئ شمعھ فى الطریق الطویل الذى اسیر فیھ عن قناعھ بان غدا سیكون افضل باذن هللا  
واقنعت زمالئى فى المؤسسھ وابنائى طالب اكسب حقك واصدقائى وصدیقاتى فى برنامج نساء 
على الطریق (اول خطوه ) بذلك وقررنا ان نسیره معا قررنا ان نترك فى الصخر عالمھ باظافرنا 

ان لم نجد ادوات ونضع بصماتنا على الحلم الكبیر كیف نصنع غد افضل وانظف واكرم واجمل 
 كیف ننتھى من یأسنا ونغیر مصیرنا ونبدل ادوارنا بایدیینا من مفعول بھ الى فاعل ومن المجرور 

الى المرفوع  
كیف نقنع من حولنا باننا من البلد دى وكل صغیر وكبیر نقدمھ لھا لیس فضال وانما واجب علینا 
سواء وجد التمویل ام ال سواء صادف مانقدمھ ھوى فى نفوس الكبار ام ال سواء وجدنا من یؤمن 

بنا ام ال  یكفى مبدئیا ان نؤمن بانفسنا حتى نجد من یؤمن بنا  
ویقف معنا مجیبا على السؤال (لیھ كل ده ؟) بان ھو ده الطبیعى النى من البلد دى   
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أنشطة مؤسسة مصریین بال حدود 2008/2009
مشروع نساء علي الطریق*** كالكیت أول خطوة

هــو مشــروع تــنموي تــوعــوي يهــدف إلــي تــمكني 50 ســيدة 
و فـــــــتاة مـــــــن الـــــــوصـــــــول إلـــــــي مـــــــراكـــــــز صـــــــنع الـــــــقرار فـــــــي 
مــــؤســــساتــــهن املــــدنــــية الــــتي يــــنتمون إلــــيها ( جــــمعيات – 
مـــــــراكـــــــز شـــــــباب – أنـــــــديـــــــة – نـــــــقابـــــــات – أحـــــــزاب ) فـــــــي 

مـــــحافـــــظة أســـــوان و مـــــراكـــــزهـــــا اإلداريـــــة الخـــــمس ، كـــــما 
يهـــــدف هـــــذا املشـــــروع إلـــــي التخـــــطيط اللـــــيات فـــــاعـــــله مـــــن 
شـــــأنـــــها الحـــــد مـــــن تـــــهميش وإقـــــصاء  املـــــرأه عـــــن مـــــعترك 
املـــــشاركـــــة الـــــفعالـــــه والـــــحقيقية وخـــــصوصـــــاً فـــــي األوســـــاط 
الــــــسياســــــية ، ونــــــظرا لــــــواقــــــع مــــــجتمعاتــــــنا  فــــــقد صــــــممنا 
مجـــموعـــة انشـــطه مـــن شـــأنـــها تحســـني وتـــصحيح اوضـــاع 
الـنساء فـى مـجتمع مـحافـظة اسـوان خـالل فـترة املشـروع 
ومــــــن خــــــالل اســــــتراتــــــيجيه تــــــعتمد عــــــلى تــــــوزيــــــع االنشــــــطه 
املخـــــطط لـــــها عـــــلى عـــــدد مـــــن املـــــؤســـــسات املـــــدنـــــيه ورصـــــد 

وتــقييم التجــربــه فــيها  هــذا بــاالضــافــه الــى تــكويــن نــواه مــن الــباحــثني والنشــطاء الــقادريــن عــلى 
تحـــليل ومـــراقـــبة الـــعمليه االنـــتخابـــيه فـــى هـــذه املـــواقـــع لـــضمان حـــصول املســـتهدفـــات عـــلى فـــرص 

عادله 
كيدمكرسي ( أطفال الديمقراطية )

شارك مجموعھ من الطالب  االسوانین في مشروع 
( اطفال الدیمقراطیھ  2009) الخاص بتعلیم الطالب معني 
الدیمقراطیھ واھمیتھا من خالل مؤسسھ مصریین بال حدود ونتیجھ 

لمشاركتھم الفعالھ فاز الطالب بجائزه المشروع  وھي جولھ الي الوالیات المتحده االمریكیھ والتي 
استغرقت حوالي اسبوعین وقد كانوا ھؤالء الطالب من ضمن 12 
طالب فائز من بینھم ثالث طالب من أسوان و مشرفة من فریق 

المؤسسھ. 
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( المواطن مصري ) 
معسكرات و تدریبات و اجتماعات

هـي وحـدة داخـل مـؤسـسة مـصريـني بـال حـدود لـلتنمية تـضم 
مجـموعـة مـن الشـباب و هـدفـها األسـاسـي هـو تـرسـيخ ثـقافـة 
الــديــمقراطــية املــنظمة و املــواطــنة بــني الــفئة مــن 12 إلــي 25 
عـــــــــــــام مـــــــــــــن أجـــــــــــــل بـــــــــــــناء مـــــــــــــواطـــــــــــــن واعـــــــــــــي فـــــــــــــي مـــــــــــــجتمع 
ديـمقراطـي ،كـما تهـدف إلـي خـلق كـوادر قـادرة عـلي مـمارسـة 
دور ايــجابــي فــي املــجتمع مــن مــنظور حــقوقــي و تــعمل عــلي 
اثــــــارة وعــــــي الــــــفئة املســــــتهدفــــــة بــــــواجــــــباتــــــهم تــــــجاه تــــــمتعهم 
بــــالــــديــــمقراطــــية و املــــواطــــنة الــــكامــــلة مــــن خــــالل عــــدة أنشــــطة 
كـاملـعسكرات الـخارجـية و الـداخـلية و تـدريـبات بـناء الـقدرات 

و اجتماعات دورية ملناقشة األحداث الجارية

برنامج بیني و بینك 
بــــــالــــــتعاون مــــــع الــــــسفارة اإلمــــــريــــــكية بــــــالــــــقاهــــــرة وإذاعــــــة صــــــوت 
إمـــريـــكا، قـــامـــت الجـــمعية املـــصريـــة ملـــصادر الـــتعليم بـــعمل حـــملة 
تــوعــية لــلطالب عــن مــحتوي إســطوانــات "بـيني وبـينك" والــتي 
تـــعتبر مـــساهـــمة لـــتراثـــنا املـــصري، حـــيث أنـــها مـــليئة بـــاملـــعلومـــات 
الــــــقيمة والــــــحقائــــــق وملــــــحات مــــــن الــــــسير الــــــذاتــــــية ملجــــــموعــــــة مــــــن 
الــشخصيات املــصريــة الــعظيمة واملــتميزة عــلي املســتوي األدبــي 

والفني والثقافي بمصر.
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و لـذلـك فـإن مـؤسـسة مـصريـني بـال حـدود قـد شـاركـت فـي هـذا الـبرنـامـج ملـا لـه مـن صـدي ثـقافـي و فـني 
و انساني و ألن أهدافنا كمؤسسة توافق أهداف املسابقة و التي تهدف إلي :

    هـدف املـسابـقة هـو تـوعـية املـجتمع بـالـتراث األدبـي والـثفافـي املـصري، مـن خـالل األنشـطة الـتفاعـلية 
الــتي تــتضمنها الحــملة والــتي تخــلق نــوع مــن اإلثــارة واملــنافــسة وروح املــرح بــني املــشاركــني مــن خــالل 

التعلم النشط. 
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 عیش حلمك و غیر حیاتك 2009  
فــــــي إطــــــار الشــــــراكــــــة الــــــتي تجــــــمع قــــــطاعــــــات املــــــجتمع 
املــــدنــــي ومــــؤســــساتــــه لــــلنهوض بــــالشــــباب وتــــرســــيخ قــــيم 
اإلنــــتماء واإلبــــداع واإلبــــتكار لــــبناء جــــيل مــــن املــــواطــــنني 
الشـــــــــباب عـــــــــلي وعـــــــــي بـــــــــدورهـــــــــم الـــــــــخالق فـــــــــي تـــــــــنمية 
مـــجتمعاتـــهم والخـــروج مـــن املـــألـــوف الـــي أفـــاق االبـــداع 
والـــــتعبيرعـــــن الـــــذات . أقـــــامـــــت مـــــؤســـــسة مـــــصريـــــني بـــــال 
حـدود مـسابـقة للشـباب املـوهـبني مـن سـن 17:12 سـنة 
بـعنوان عـيش حـلمك ..غـير حـياتـك إلخـتيار مجـموعـة مـن 
املــوهــبني فــي مــختلف الــفنون والــحاقــهم بــبرامــج تــأهــيل 
وتـدريـب تـساهـم فـي صـنع نـجوم واعـية ومـثقفة ومـنتميه 

الى اوطانها ومهمومه بقضاياه 
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إشكالیات المساواة بین الرجل والمرأة 
                                                                                  بقلم صبرى محمد 
فـــي الـــواقـــع تـــرددت كـــثيرا قـــبل أن أخـــوض فـــي هـــذه اإلشـــكالـــيات،حـــيث أنـــها مـــن املـــوضـــوعـــات الـــتي أثـــيرت كـــثيرا فـــي مـــشارق األرض 
ومـغاربـها وكـتب فـيها املـفكرون واألدبـاء واملـثقفون وغـيرهـم هـنا أو هـناك،وفـي مـصرنـا الـحبيبة ومـنذ أخـريـات الـقرن الـثامـن عشـر وتحـديـدا 
مـنذ صـدور كـتاب تحـريـر املـرأة لـقاسـم أمـني والجـدل لـم يـنقطع حـتي الـيوم، فـقد انـبري املـثقفون املـصريـون فـي الـرد عـليه وعـاد هـو فـرد 
عـليهم بـكتابـه"املـرأة الجـديـدة".وإلـي الـيوم لـم يـنقطع الجـدل وال الـرد مـن املـؤيـديـن لـلمساواة بـني الـرجـال والـنساء وال املـعارضـني لـها ، وبـني 

هؤالء وهؤالء يوجد املتحفظون واملحايدون.
وبـالنسـبة لـنا فـال شـك أن فـكرة املـساواة فـي حـد ذاتـها فـكرة جـذابـة وآخـاذة بـيد أنـها فـي واقـعها الـعملي تجـد الـكثير مـن الـصعوبـات تـقف 
عـائـقا أمـام تـطبيقها بـشكل كـامـل ،وتـنتقص مـنها ومـن ثـم كـان لـزامـا عـلينا فـي هـذه الـعجالـة أن نـوضـح مـاهـية املـساواة الـعادلـة بـني الـرجـل 

واملرأة وإشكاليات وعوائق هذا املساواة؟
أوال ماهية املساواة:

مـبدأ املـساواة هـو مـبدأ قـانـونـي راسـخ فـي كـافـة املـدارس الـقانـونـية ومـبدأ يـعد وبـحق مـن املـبادئ الـتي تـمثل الـضمير اإلنـسانـي بـشكل 
عـام،فـاملـساوة كـمبدأ أقـدم مـن الـقانـون ذاتـه أيـا كـانـت صـورتـه ،وسـواء نـصت الـدسـاتـير الـوطـنية أو لـم تـنص عـلي هـذا املـبدأ فـهو مـوجـود 
ألنـه حـق طـبيعي لـكل إنـسان، فـالـحق فـي املـساواة يـعد مـن الـحقوق الـجوهـريـة، بـل هـو املـتنفس لـغيره مـن الـحقوق، فـإذا مـا اسـتقر هـذا 
الـحق وطـبق فـإنـه فـي اإلمـكان الـتمتع بـسائـر الـحقوق والحـريـات األخـرى، ويـعد الـحق فـي املـساواة هـو هـدف اإلنـسان مـنذ قـديـم األزل، 
وهــي كــلمة حــركــت الــكثير مــن الــثورات وحــركــات التحــرر الــتي لــم يــكن لــها مــن غــايــة إال املــساواة ونــبذ الــطبقية والــتمييز، فــهي صــرخــة، 
أحـمد عـرابـي فـي سـاحـة عـابـديـن أمـام حـاكـم مـصر الخـديـوي تـوفـيق! مـتى اسـتعبدتـم الـناس وقـد ولـدتـهم أمـهاتـهم أحـراراً، فـو اهلل ال نـورث 
وال نســتعبد بــعد الــيوم. ومــن ثــم حــرصــت كــافــة املــواثــيق واالتــفاقــيات اإلقــليمية والــدولــية والــوثــائــق الــدســتوريــة عــلى إدراجــها فــي صــلبها، 
فــافــتتح اإلعــالن الــعاملــي لــحقوق اإلنــسان مــواده بــها وافــتتح الــدســتور املــصري مــواد الــبابــني الــخاصــني بــالــحقوق والحــريــات بــها، فهــذا 
الـحق يـعتبر أسـاس الـعدل والحـريـة والسـالم االجـتماعـي وهـو وسـيلة لـتقريـر الحـمايـة الـقانـونـية والـقضائـية ملـا يـمكن أن يـتمتع بـه اإلنـسان 

من حقوق.
الحق في املساواة في املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية:

م1: يولد الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق،......
م7: الــناس جــميعاً ســواء أمــام الــقانــون، وهــم يــتساوون فــي حــق الــتمتع بحــمايــة الــقانــون دونــما تــمييز، كــما يــتساوون فــي حــق الــتمتع 

بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عل مثل هذا التمييز.
في الدستور املصري:

م40: املـواطـنون لـدى الـقانـون سـواء، وهـم مـتساوون فـي الـحقوق والـواجـبات الـعامـة، ال تـمييز بـينهم فـي ذلـك بسـبب الـجنس أو األصـل 
أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

املساواة وفق تفسير الدستور:
1/أهمية الحق في املساواة:

تقول املحكمة الدستورية العليا في أحد أحكامها :
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وحــيث أن الــدســتور أفــرد بــابــه الــثالــث للحــريــات والــحقوق والــواجــبات الــعامــة، وصــدره بــالــنص فــي املــادة األربــعني مــنه عــلى أن 
املـواطـنني لـدى الـقانـون سـواء، وكـان الـحق فـي املـساواة أمـام الـقانـون هـو مـا رددتـه الـدسـاتـير املـصريـة املـتعاقـبة جـميعها بـاعـتباره أسـاس 
الـعدل والحـريـة والسـالم االجـتماعـي، وعـلى تـقديـر أن الـغايـة الـتي يـتوخـاهـا تـتمثل أصـالً فـي صـون حـقوق املـواطـنني وتـأمـني حـريـاتـهم فـي 
مـواجـهة صـور مـن الـتمييز تـنال مـنها، أو تـقيد مـمارسـتها، وغـدا هـذا املـبدأ- فـي جـوهـره- وسـيلة لـتقريـر الحـمايـة الـقانـونـية املـتكافـئة الـتي 
ال تـمييز فـيها بـني املـراكـز الـقانـونـية املـتماثـلة والـتي ال يـقتصر تـطبيقها عـلى الـحقوق والحـريـات املـنصوص عـليها فـي الـدسـتور، بـل يـمتد 
مــجال إعــمالــها إلــى تــلك الــتي يــقررهــا الــقانــون ويــكون مــصدراً لــها، وكــانــت الســلطة الــتقديــريــة الــتي يــملكها املشــرع فــي مــجال تــنظيم 
الــحقوق ال يــجوز بــحال أن تــؤول إلــى الــتمييز بــني املــراكــز الــقانــونــية الــتي تتحــدد وفــقاً لشــروط مــوضــوعــية يــتكافئ املــواطــنون مــن خــاللــها 

أمام القانون.
2/حدود الحق في املساواة:

تقول املحكمة الدستورية لبيان حدود الحق في املساواة وحظر التمييز:
ولــئن نــص الــدســتور فــي املــادة 40 مــنه عــلى حــظر الــتمييز بــني املــواطــنني فــي أحــوال بــينتها، هــي تــلك الــتي يــقوم الــتمييز فــيها 
عــلى أســاس الــجنس أو األصــل أو الــلغة أو الــديــن أو الــعقيدة، إال أن إيــراد الــدســتور لــصور بــذاتــها يــكون الــتمييز محــظوراً فــيها، مــرده 
أنــها األكــثر شــيوعــاً فــي الــحياة الــعملية، وال يــدل الــبتة عــلى انــحصاره- أي الــتمييز- فــيها، إذ لــو صــح ذلــك لــكان الــتمييز بــني املــواطــنني 
فــيما عــداهــا جــائــزاً دســتوريــاً، وهــو مــا يــناقــض املــساواة الــتي كــفلها الــدســتور، ويــحول دون إرســاء أســسها وبــلوغ غــايــتها، وآيــة ذلــك أن 
مــن صــور الــتمييز الــتي أغــفلتها املــادة 40 مــن الــدســتور مــاال تــقل عــن غــيرهــا خــطراً ســواء مــن نــاحــية مــحتواهــا أو مــن جــهة اآلثــار الــتي 
تـــرتـــبها، كـــالـــتمييز بـــني املـــواطـــنني فـــي نـــطاق الـــحقوق الـــتي يـــتمتعون بـــها أو الحـــريـــات الـــتي يـــمارســـونـــها العـــتبار مـــرده إلـــى مـــولـــدهـــم، أو 
مـركـزهـم االجـتماعـي، أو انـتماؤهـم الـطبقي، أو مـيولـهم الحـزبـية، أو نـزعـاتـهم الـعرقـية، أو عـصبيتهم الـقبلية، أو إلـى مـوقـفهم مـن السـلطة 
الــعامــة، أو إعــراضــهم عــن تــنظيماتــها، أو تــبنيهم ألعــمال بــذاتــها، أو غــير ذلــك مــن أشــكال الــتمييز الــتي ال تــظاهــرهــا أســس مــوضــوعــية 
تـــقيمها، وكـــان مـــن املـــقرر أن صـــور الـــتمييز املـــجافـــية لـــلدســـتور وإن تـــعذر حـــصرهـــا، إال أن قـــوامـــها كـــل تـــفرقـــة أو تـــقييد أو تـــفضيل أو 
اسـتبعاد يـنال بـصورة تـحكمية مـن الـحقوق والحـريـات الـتي كـفلها الـدسـتور أو الـقانـون، وذلـك سـواء بـإنـكار أصـل وجـودهـا أو تـعطيل أو 
انــتقاص أثــارهــا بــما يــحول دون مــباشــرتــها عــلى قــدم املــساواة الــكامــلة بــني املــؤهــلني لــالنــتفاع بــها، وبــوجــه خــاص عــلى صــعيد الــحياة 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.
3/حق املساواة ليس مطلقاً وإنما هو نسبي:

وفي هذا املبدأ تقول املحكمة:
إن املــساواة املــنصوص عــليها فــي املــادة 40 مــن الــدســتور ال تــعني أنــها مــساواة فــعلية يــتساوى بــها املــواطــنون فــي الحــريــات 
والـحقوق أيـاً كـانـت مـراكـزهـم الـقانـونـية، بـل هـي مـساواة قـانـونـية رهـينة بشـروطـها املـوضـوعـية الـتي تـرتـد فـي أسـاسـها إلـى طـبيعة الـحق 
الــذي يــكون مــحالً لــها ومــا تــقتضيه مــمارســته مــن مــتطلبات، ذلــك أن املشــرع يــملك بســلطته الــتقديــريــة ملــقتضيات الــصالــح الــعام وضــع 
شـروط مـوضـوعـية تتحـدد بـها املـراكـز الـقانـونـية الـتي يـتساوى بـها األفـراد أمـام الـقانـون بـحيث إذا تـوافـرت هـذه الشـروط فـي طـائـفة مـن 
األفــراد وجــب إعــمال املــساواة بــينهم لــتماثــل مــراكــزهــم الــقانــونــية، وإن اخــتلفت هــذه املــراكــز بــأن تــوافــرت فــي الــبعض دون الــبعض اآلخــر 

انتفى مناط التسوية بينهم.  
4/ املساواة هي املساواة بني املراكز القانونية املتكافئة:

أكـــدت املـــحكمة الـــدســـتوريـــة الـــعليا فـــي كـــثير مـــن أحـــكامـــها املـــضيئة عـــلى أن املـــساواة الـــتي يحـــميها الـــدســـتور املـــصري هـــي 
املساواة فيما بني من تتكافئ وتتماثل مراكزهم القانونية؛ فهي ليست مساواة حسابية وال هي مساواة كمالية؛ وفي هذا تقول:

يـــتفق قـــانـــون الخـــدمـــة الـــعسكريـــة وقـــانـــون الخـــدمـــة الـــعامـــة كـــالهـــما فـــيما قـــرراه، مـــن اعـــتبار مـــدة الـــتجنيد ومـــدة الخـــدمـــة الـــعامـــة 
كــلتيهما وكــأنــهما قــضيتا بــالخــدمــة املــدنــية، إال أنــهما يــفترقــان فــيما إذا كــان حــسابــها عــلى هــذا الــنحو مــطلقاً أم مــقيداً. ذلــك أن الــفقرة 
الـثالـثة مـن املـادة (44) مـن أولـهما صـريـحة فـي نـصها عـلى أن مـدة الـتجنيد- ويـندرج تـحتها مـدة االسـتبقاء- الـتي تـضيفها إلـى أقـدمـية 
املــجند فــي الــجهة الــتي عــني بــها، تــقيدهــا أقــدمــية زمــيل التخــرج املــعني فــي الــجهة ذاتــها، فــال يــجوز أن تــجاوزهــا. أمــا الــفقرة الــثانــية مــن 
املــادة (3) مــن الــقانــون رقــم 76 لــسنة 1973 فــي شــأن الخــدمــة الــعامــة للشــباب فــهي ال تــقيد مــدة الخــدمــة الــعامــة الــتي تــضيفها إلــى 
أقـدمـية املـكلفني بـها بـقيد زمـيل التخـرج، ولـكنها تـصل بـها إلـى كـامـل مـداهـا، ولـو تـرتـب عـليها تـقدمـهم عـلى زمـالئـهم الـذيـن تخـرجـوا مـعهم، 

وكانوا أسبق منهم في التعيني في الجهة ذاتها.
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وحـيث أن الخـدمـة الـعامـة- بـالشـروط الـتي نـظمها الـقانـون الـصادر فـي شـأنـها- تـعتبر بـديـالً عـن الـجنديـة الـتي يـؤديـها املـلتزمـون 
بـها وفـقاً لـقانـونـها، وكـان يـنبغي بـالـتالـي أن تـقاس عـليها، وأال تـكون للخـدمـة الـعامـة الـتي نـقيسها عـلى الـجنديـة ونـعطيها حـكمها، مـزايـا 

يربو بها مركزها على الجندية املقيس عليها.
وحـيث أن الـتكافـؤ فـي املـراكـز الـقانـونـية، يـفترض تـماثـل الـعناصـر الـتي تـؤلـفها؛ وكـان مـن املـقرر أن لـكل حـق أوضـاعـاً يـقتضيها، وأثـاراً 
يـرتـبها مـن بـينها فـي مـجال حـق الـعمل، ضـمان الشـروط الـتي يـكون أداء الـعمل فـي نـطاقـها، محـدداً عـلى ضـوء األوضـاع الـتي يـتطلبها 
إنــجازه وتــطويــره، فــال تــنتزع هــذه الشــروط قســراً مــن مــحيطها، وال يــكون مــضمونــها انحــرافــاً بــها عــن مــقاصــدهــا، وكــان ال يــجوز الــتمييز 
بـني املـراكـز الـقانـونـية الـتي يـتكافـأ أصـحابـها أمـام الـقانـون، إال وفـق شـروط مـوضـوعـية تتحـدد مشـروعـيتها الـدسـتوريـة عـلى ضـوء ارتـباطـها 
عـقالً بـأهـدافـها، وكـانـت الـفقرة املـطعون عـليها- ومـن خـالل ضـمها إلـى مـدة الخـدمـة الـفعلية لـلمخاطـبني بـها، مـدة خـدمـتهم الـعامـة بـالـكامـل، 
ولــو جــاوزوا بــها أقــدمــية زمــالء التخــرج الــذيــن ســبقوهــم إلــى الــتعيني فــي جــهة عــملهم ذاتــها- إنــما تــقيم تــمييزاً غــير مــبرر بــني املــشمولــني 
بــحكمها ونــظرائــهم مــن املــجنديــن، وتــقديــمهم كــذلــك عــلى زمــالء التخــرج الــذيــن يــفضلونــهم فــي خــبراتــهم مــن خــالل أعــمال الــوظــيفة الــتي 
أحـاطـوا بـها وسـبروا أغـوارهـا أثـناء خـدمـتهم الـفعلية األطـول زمـناً، والـتي ال يـجوز تـقويـض بـنيانـها عـن طـريـق االعـتداء بـكامـل مـدة الخـدمـة 
الــفرضــية الــتي ال تــساويــها قــدراً، والــتي تــنافــي بــطبيعتها حــقائــق األشــياء، فــإن الــفقرة املــطعون عــليها- وفــي حــدود إغــفالــها لــقيد زمــيل 

التخرج- تكون مخالفة للمادتني (40، 65) من الدستور.
5/املساواة بني الرجل واملرأة "الزوج والزوجة":

تقول املحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد في أحد أحكامها:
تـضمن الـدسـتور مـادتـني تـقيمان مـبدأ مـساواة املـرأة بـالـرجـل، أولـها مـادتـه الـحاديـة عشـر الـتي تـكفل الـدولـة بـمقتضاهـا الـتوفـيق 
بـني واجـبات املـرأة نـحو أسـرتـها وعـملها فـي مـجتمعها وكـذلـك مـساواتـها بـالـرجـل فـي مـياديـن الـحياة الـسياسـية واالجـتماعـية واالقـتصاديـة 
ودون إخـاللـه بـأحـكام الشـريـعة اإلسـالمـية؛ وثـانـيتهما مـادتـه األربـعون الـتي حـظر الـدسـتور بـموجـبها الـتمييز بـني الـرجـل واملـرأة سـواء فـي 
مــجال حــقوقــهم أو حــريــاتــهم، عــلى أســاس مــن الــجنس، بــما مــؤداه تــكامــل هــاتــني املــادتــني واتــجاهــهما لــتحقيق األغــراض عــينها. ذلــك أن 
األصـل فـي الـنصوص الـتي يـتضمنها الـدسـتور، تـسانـدهـا فـيما بـينها، واتـساقـها مـع بـعضها الـبعض فـي صـون الـقيم واملـثل الـعليا الـتي 
احــتضنها الــدســتور، وال يــتصور بــالــتالــي تــعارضــها أو تــماحــيها، وال عــلو  بــعضها عــلى بــعض، بــل تجــمعها تــلك الــوحــدة الــعضويــة الــتي 
تـقيم مـن بـنيانـها نـسيجاً مـتضافـراً يـحول دون تـهادمـها. وحـيث أن الـفرص الـتي كـفلها الـدسـتور لـلمواطـنني فـيما بـينهم تـفترض تـكافـؤهـا، 
وتـدخـل لـلدولـة إيـجابـياً لـضمانـها وفـق إمـكانـاتـها، وتـزاحـم مـن يـطلبونـها عـليها واسـتباقـهم لـلفوز بـها، وضـرورة تـرتـيبهم بـالـتالـي فـيما بـينهم 
عـلى ضـوء قـواعـد يـمليها الـتبصر واالعـتدال، وهـو مـا يـعني أن مـوضـوعـية شـروط الـنفاذ إلـيها مـناطـها تـلك الـعالقـة املـنطقية الـتي تـربـطها 
بـأهـدافـها- وبـافـتراض مشـروعـيتها- فـال تـنفصل عـنها. وال يـجوز بـالـتالـي حـجبها عـمن يسـتحقها، وال إنـكارهـا العـتبار ال يـتعلق بـطبيعتها، 
وال بــمتطلباتــها. وحــيث إن مــن املــقرر أن لــلعالئــق الــزوجــية بــنيانــها وأثــارهــا الــتي ال يــندرج تــحتها أن يــكون الــدخــول فــيها ســبباً للحــرمــان 
مـن حـقوق ال شـأن لـها بـها، وال يـتصور أن تـتولـد عـنها، وال أن تـكون مـن روافـدهـا، كـتلك الـتي يسـتمدهـا أحـد الـزوجـني مـن رابـطة الـعمل 
ذاتــها فــي الــجهة الــتي كــان يــعمل بــها، وأخــصها مــا تــعلق مــنها بــأرض زراعــية تــمتلكها هــذه الــجهة وتــوزعــها عــلى الــعامــلني فــيها وفــقاً 
لـقواعـد حـددتـها سـلفاً، يـفترض أن تـكون قـد صـاغـتها إنـصافـاً، فـال يـكون تـطبيقها فـي شـأنـهم مـشوبـاً بـتمييز يـنال مـن أصـل الـحق فـيها. 
وحــيث إن مــا قــرره الــنص املــطعون فــيه مــن حــرمــان أحــد الــزوجــني مــن األرض الــزراعــية الــتي طــلبها، ملجــرد أن الــزوج اآلخــر كــان أســبق 
إلــى االنــتفاع بــمثلها، مــؤداه أن املشــرع تــذرع بــانــضمامــهما إلــى أســرة واحــدة- يــقوم صــحيح بــنيانــها عــلى تــضافــر أعــضائــها وتــعاونــهم- 
لتجــريــد أحــدهــما مــن مــيزة يســتحقها، وحــيث إن الــزوجــني وإن تــكامــالً مــن خــالل األســرة الــتي تجــمعهما، وكــان امــتزاجــهما فــي وحــدة 
يـرتـضيانـها بـما يـرعـى حـدودهـا ويـصون مـقومـاتـها، مـؤداه أن يـبقى نـبتها مـترامـياً عـلى طـريـق نـمائـها، وعـبر امـتداد زمـنها، وكـانـت عـالقـة  
الـزوجـية- بـأوصـافـها تـلك- عـقدة ال تـنفصل عـراهـا أو تـهن صـالبـتها، وتـصل روابـطها فـي خـصوصـيتها إلـى حـد الـتقديـس، إال أن حـقوق 

أطرافها ال تختلط ببعضها، وال يجوز فصلها عن استقالل من دخل فيها بوجوده وبعقوده، فال يحل أحدهما-         
فـي الـحقوق الـتي يـطلبها مـكان غـيره، يـكون لـكل مـن أطـرافـها دائـرة مـن الـحقوق لـها ذاتـيتها، يـعتصم بـها وال يـرد عـنها، وكـان 
يـنبغي بـالـتالـي أن يـكون الـحصول عـلى األرض الـزراعـية حـقاً لـكل زوج أسـتوفـي شـروط طـلبها فـإذا جـرد املشـرع أحـدهـما مـنها لسـبق 
حــصول اآلخــر عــليها، كــان ذلــك إخــالالً بــفرصــتها الــتي يــقوم الــحق فــيها بمجــرد تــوافــر شــروط الــنفاذ إلــيها، وتــمييزاً جــائــراً دســتوريــا بــني 
شــخصني يــقفان مــن الــجهة الــتي عــمال بــها فــي مــركــز قــانــونــي واحــد، ويســتقالن كــذلــك- فــي شــخصيتهما الــقانــونــية واآلثــار الــتي يــرتــبها 

القانون على ثبوتها- عن بعضها البعض.
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تــــلك هــــي أهــــمية الــــحق فــــي املــــساواة وحــــدوده وحــــدود املــــساواة بــــني الــــرجــــل واملــــرأة فــــي الــــحقوق والــــواجــــبات فــــي ضــــوء أحــــكام املــــحكمة 
الـــدســـتوريـــة الـــعليا وفـــي ضـــوء فـــهمها وتـــفسيرهـــخا ألحـــكام ونـــصوص الـــدســـتور املـــصري الـــدائـــم ،وتـــعليقا عـــلي هـــذه األحـــكام يــقول د/ 

فاروق عبد البر على رؤية املحكمة الدستورية لحق املساواة :       
[ويــالحــظ أن املــحكمة الــدســتوريــة الــعليا قــد تــوســعت إلــى أقــصى حــد مــمكن فــي تحــديــد مــعنى ومــفهوم ومــضمون مــبدأ املــساواة كــأحــد 
الــضوابــط الــدســتوريــة الــتي يــتعني عــلى املشــرع الــعادي االلــتزام بــها فــي كــل مــا يــقره مــن تشــريــعات. إن املــحكمة لــم تــتوقــف عــند ظــاهــر 
الــنصوص وحــرفــيتها وإنــما ســبرت أغــوارهــا وتــوســعت فــي تــفسيرهــا وأعــطت لــها مــعاٍن مــتطورة عــلى الــنحو الــذي ال يــجعل مــن رقــابــتها 
مجــرد مــقابــلة آلــية بــني الــنصوص الــدســتوريــة والــنصوص التشــريــعية. إن مــهمتها لــم تــقتصر عــلى مجــرد املــقابــلة الحــرفــية بــني نــصني ألن 

املشرع العادي من املهارة بحيث ال ينتهك الدستور عالنية؛ لذا فإن دورها تعدى املقارنة بني النصوص إلى البحث عن
نــوايــا واضــعي الــدســتور ونــوايــا املشــرع ووازن بــينهما، ووضــعت نــفسها مــكان واضــع الــدســتور وأحــلت تــفكيرهــا الــخاص محــل 
تـفكيره ثـم قـدرت مـدى دسـتوريـة الـنص املـعروض عـليها عـلى هـذا األسـاس. إن املـحكمة الـدسـتوريـة الـعليا تـلزم املشـرع أحـيانـاً بـقيود لـم 
يـرد الـنص عـليها فـي الـدسـتور صـراحـة. وتجـلى هـذا فـي قـولـها: "إن أبـعاد الـعالقـة بـني الـنصوص الـدسـتوريـة وربـطها بـبعض كـثيراً مـا 
تــرشــح لــحقوق ال نــص عــليها ولــكن تــشي بــثبوتــها يــتصل بــها مــن الــحقوق الــتي كــفلها الــدســتور، والــتي تــعد مــدخــالً إلــيها بــوصــفها مــن 
تـوابـعها أو مـفترضـاتـها أو لـوازمـها. وكـثيراً مـا تـفضي فـروع بـعض املـسائـل الـتي انـتظمتها الـوثـيقة الـدسـتوريـة إلـى األصـل الـعام الـذي 
يجــــمعها ويــــعتبر إطــــاراً محــــدداً لــــها. وال يــــكون ذلــــك إال مــــن خــــالل فــــهم أعــــمق  ملــــرامــــيها واســــتصفاء مــــا وراءهــــا مــــن الــــقيم واملــــثل الــــتي 

احتضنها الدستور"].
معوقات وإشكاليات الحق في املساواة بني الرجل واملرأة:

يمكن إجمال هذه العوائق واالشكاليات في التالي:
1/بـعض التشـريـعات الـقانـونـية الـسائـدة مـثل قـانـون الـجنسية ،ومـثل قـانـون الـعمل ،فـضال عـن بـعض اإلشـكالـيات اإلداريـة مـثل تـولـي املـرأة 

للوظائف العليا والتي يجب أن تحددها اإلرادة السياسية.
2/سيادة العقلية الذكورية وتحكمها في إدارة الشئون العامة وتهميش دور املرأة في املجتمع املصري واملجتمعات العربية .

3/الــنظرة الــدونــية لــلمرأة واعــتبارهــا كــائــنا مــن الــدرجــة الــثانــية وأن مــهمتها الــوحــيدة تــكمن فــي اشــباع رغــبات الــرجــل واالرتــهان بــأوامــرة 
ونواهيه .

4/هــناك بــعض اإلشــكالــيات املــتعلقة بــاملــرأة نــفسها وخــاصــة املــرأة الــريــفية الــتي تــربــت عــلي مــوروثــات ثــقافــيه ذكــوريــة فــتعيد انــتاج تــلك 
التربية علي بناتها مرة أخري.

الشـك أن مـسئولـية حـل هـذه اإلشـكالـيات يـقع عـلي عـاتـق الجـميع ،عـلي عـاتـق األسـرة واملـدرسـة واملـجتمع ،ومـن ثـم يـجب أوال إعـادة تـقييم 
شـامـل لـلموروثـات والـنسق الـقيمي الـسائـد والـذي مـن خـاللـه نسـتطيع تـغيير صـورة املـرأة فـي ضـمير الـرجـل وفـي وعـي املـجتمع مـن جـديـد 

ومن ثم نطالب بعدها باملساوة في املراكز القانونية املتماثلة بني النساء والرجال.
معا رجال ونساء لنبني وطننا من جديد. 
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فاكر وال نسیت 
                                                                         بقلم بسمھ عبدهللا 

بـدايـه دعـونـي اقـر ان ذلـك الـعنوان قـد اسـتمدتـه مـن مـعلمتي االسـتاذه وسـام الشـريـف حـيث كـتبته لـنا خـالل الـتريـب املـعرفـي عـندمـا كـانـت 
تسـترجـع مـعنا مـا اخـذنـاه فـي الـتدريـب املـهاري مـن مـهارات عـده مـثل مـهاره االتـصال والـتفاوض ولـعل اهـم مـهاره اسـتوقـفتني ودفـعتني 
لـكتابـه تـلك املـقالـه مـهاره الـقياده فـلقد سـالـت نـفسي هـل هـناك حـقا قـياده نـسائـيه فـي الـوقـت الـحالـي ام مـا نـاخـذه هـو عـباره عـن حـلم فـي 
تـدريـب نسـتيقظ مـنه عـند انـتهائـنا مـنه .و مـن الـواضـح انـني اخـتصت بـالـسؤال عـن الـوقـت الـحاضـر النـنا جـميعا نـعلم ان الـتاريـخ حـافـل 
بـــالـــقيادات الـــنسائـــيه االواتـــي اثـــرن الـــحياه الـــسياســـيه,االجـــتماعـــيه,الـــثقافـــيه,والـــفنيه بـــالـــعديـــد مـــن االنـــجازات والـــنجاحـــات امـــثال هـــدي 
شـعراوي , مـنيره ثـابـت , مـلك حـفني نـاصـف , ام كـلثوم .... وغـيرهـن مـن الـسيدات الـقائـدات االواتـي دفـعن عـن حـقوقـهن وحـقوق غـيرهـن 
مــن الــسيدات لــيس حــبا وطــمعا فــي الســلطه والــقوه ولــكن حــبا فــي اخــواتــهن وامــهاتــهن وبــناتــهن النــهن يــعلمن جــيدا ان قــوه الــحب اقــوي 
مـائـه مـره مـن حـب الـقوه . هـؤالء الـنسوه وغـيرهـن بـذلـوا قـصاري جهـدهـن لـكي يسـدوا بـايـديـهن يـنابـيع التخـلف و القهـر والـظلم فـي مـصر 
املحــروســه . فــكل واحــده مــنهن لــم تســتسلم لــكونــها امــراه ولــم تــحبس نــفسها فــي الــقفص الــذكــوري ولــم تهــتم بــالــوصــف الــذي يــوصــفه لــها 
املــجتمع الــرجــالــي كــونــها ســيده مــكانــها بــيتها فــقط . ولــيس مــعني ذلــك انــها تســتنكر ذلــك الــدور الــهام الــذي اخــتصها بــها اهلل ســبحانــه 
وتـعالـي ولـكن مـا تسـتنكره هـو حـصرهـا فـي ذلـك الـدور دون الـنظر بـاهـتمام ملـهارتـها االخـري الـعديـده ولـعلنا مـن الـواجـب ان نسـرد و لـو 
جــزء بــسيط مــن حــكايــات هــؤالء الــنسوه االواتــي غــيرن بــياجــابــيه و حــماس. مــنيره ثــابــت تــلك الــسيده الــتي اتخــذت مــن اســمها صــفاتــا 
تتحـلي بـها عـند الـدفـاع عـن قـضيتها فـهي كـانـت مـثل املـناره املـضيئه فـي حـياه غـيرهـا مـن الـنساء كـما انـها وقـفت بـثبات الخـذ حـقهن دون 
خـوف او خجـل او تـردد فـانـها اول مـحامـيه فـي املـحاكـم املـختلطه و اول فـتاه جـامـعيه تـعمل بـالـصحافـه مـن اوائـل مـن طـالـبوا بـحقوق املـراه 
الـسياسـيه . تـبنت مـنيره قـضيه حـق املـدرسـات فـي الـزواج مـع االحـتفاظ بـوظـائـفهن فـقد شـنت حـمله نـاجـحه حـول تـلك الـقضيه مـما اثـارت 
الــراي الــعام الــذي بــدوره قــام بــاضــغط عــلي اصــحاب صــنع الــقرار فــي مــصر ذلــك الــوقــت وعــنده اقــرت وزاره املــعارف ذلــك الــحق . و ذلــك 
يــثبت انــها مــن الــسيدات الــقائــد االواتــي ال يــنكرن الــدور االســري االنــجابــي فــي حــياه املــراه الــي جــانــب دورهــا املــجتمعي . مــلك حــفني 
نـــاصـــف رائـــده مـــن رائـــدات الـــنهضه الـــنسائـــيه املـــصريـــه , ولـــدت عـــام 1886 تخـــرجـــت مـــن مـــدرســـه املـــعلمات عـــام 1903 اسســـت اتـــحاد 
الـنساء وجـمعيه الـتمريـض , عـارضـت دعـوي قـاسـم امـني ورفـضت قـبول رمـز الـحجاب كـمعيار شـكلي لـلتقدم او التخـلف عـلي اسـاس ان 
الــتعليم واالســتقالل الــفكري و املــعنوي هــما االســاس رحــلت عــام 1918 . ام كــلثوم رائــده الحــركــه الــغنائــيه وصــلت بــالــغناء املــصري الــي 
الـعاملـيه لـم يـقتصر دورهـا عـلي الـغناء فـقط  فـفي مـرحـله املـحنه فـي مـصر اال وهـي مـرحـله الحـروب  قـدرت انـها لـن تسـتطيع الحـرب ولـكنها 
لـــم تـــقف عـــاجـــزه بـــل اســـتخدمـــت كـــل مـــا تـــملك مـــن قـــوه وحـــماس وصـــوت ومـــال لـــصالـــح بـــلدهـــا   اتخـــذت مـــن فـــنها ســـالحـــا لـــتحفيذ الـــجنود 
والـــشعب املـــصري كـــما انـــها قـــامـــت بـــالـــتبرع بـــالـــكثير مـــن ايـــرادات حـــفاالتـــها لـــصالـــح الـــجيش املـــصري . لـــم يـــقتصر الـــتاريـــخ عـــلي هـــؤالء 
الـنسوه فـقط كـرمـوز لـلقائـدات املـصريـات ولـكن هـناك الـكثير والـكثير االواتـي عـرفـن انـهن مـصريـات فـعال عـليهن واجـب البـد ان يـؤديـه نـحو 

بلدهم .
رحـم اهلل كـل سـيده وفـتاه عـرفـت نـفسها وفـهمتها وقـرتـها وبـالـتالـي لـم تـتهاون فـي اخـذ حـقها ولـيس املـطالـبه بـه فـقط. رحـم اهلل كـل مـن عـرف 
ان لـه حـق فـي الـحياه ولـم يـرضـخ ملـغتصب ذلـك الـحق بـل دافـع عـنه حـتي الـنهايـه . رحـم اهلل كـل مـن مهـدت الـطريـق لـنا  لـكي نـثبت انـفسنا 
ونـــسير فـــي الـــضوء وال نـــتخبط فـــي ظـــالم القهـــر والـــظلم و االســـتعباد . وغـــفر اهلل لـــنا نـــحن الـــنسوه الـــلواتـــي لـــم يســـلكن الـــطريـــق بـــصوره 

صحيحه ولم يحملن االمانه علي اكمل وجه . وبارك اهلل في الجيل القادم ولعلنا نجد فيهن من تحمل الرساله وتبلغ االمانه .

                                                                     
حوار مع ناشطة سیاسي 

                                                                                  بقلم محمد غریب  

                                                                                            العدد الثانى        نساء علي الطریق ... كالكیت أول خطوة



  

!11

 عــندمــا أوكــلت بــإجــراء حــوار مــع شــخصيه لــتكون شــخصيه الــعدد الــثانــي ملجــله مــصريــني بــالحــدود فخــطر لــي ان تــكون هــذه الــشخصيه 
الحـــدي املـــتدربـــات املشـــتركـــات بـــتدريـــبنا االخـــير......... نـــساء عـــلي الـــطريـــق فـــكانـــت الـــسيده/كـــريـــمه عـــبده حســـني الـــسيده الـــواقـــع عـــليها 

االختيار نظرا ملجهوداتها ونشاطتها العديده في املراكز القياديه املتواجده هي بها .
 1- في البداية يا أستاذه كريمه ليه اشتهرتي بأسم كريمه بكار ؟ 

في الحقيقه انا اشتهرت بكريمه بكار ألن ده اسم العائلة جدي الكبير كان اسمه بكار 

2- ممكن تكلمينا شويه وتقوليلنا ازاي وصلتي ملجلس محلي مركز أسوان ؟
هــو فــي الــبدايــه انــا كــنت بــحب جــدا مــساعــده الــناس فــي بــلدي فــي كــل شئ ودي حــاجــة بــالــفطرة مــن ربــنا وملــا نــويــت إنــي أرشــح نــفسي 
عــلشان اكــون عــضو مجــلس محــلي مــركــز أســوان الــناس كــلها ســانــدتــني ووقــفت جــنبي ولــكن فــي الــبدايــة انــا اســاســا عــملت بــحاجــات 
كـثيرة فـكنت وكـيل قـلم  نـيابـه اسـوان الـكليه لـشئون االسـره  مـن 18/5/1995حـتي االن ومـالحـظه تـليفونـات سـنترال أسـوان الـعمومـي ، 
وكــنت كــاشــير بشــركــه االهــرام كجــمعية اســتهالكــية , مــدرســة لــلمواد الــتجاريــة وغــيرهــا ، وعــلي املســتوي االجــتماعــي انــا عــضو املجــلس 
الـقومـي لـلسكان بـأسـوان وعـضو الـلجنه الـنقابـية لـلعامـلني بـوزاره الـعدل بـأسـوان ورئـيس لـجنة املـرأة بـالـنقابـة وغـيرة وايـضا كـان لـيه دور 
ســـياســـي بـــاســـوان مـــثال :_ امـــينة املـــرأة بـــندر اســـوان بـــالحـــزب الـــوطـــني بـــأســـوان ، عـــضو مجـــلس محـــلي مـــركـــز أســـوان الـــدورة الـــسابـــقة 

(2002-2008) والدورة الحالية (2012-2008)

3- وهل حضرتك ليكي اي تطلعات في املستقبل ؟
واهلل انــا حــلمي هــو عــضويــة مجــلس الــشعب فــأن عــقدت الــنية ان شــاء اهلل عــلي انــي هــأ رشــح نــفسي لــلحصول عــلي عــضويــة بــاملجــلس 

املوقر .

4- ماهو دور الوسسة في تنمية وعيك بخصوص املشاركة السياسية للمرأة؟
   نــعم . طــبعا ســاهــمت بجــزء كــبير فــدورهــا الــتوعــوي كــان فــائــق الحــدود والــتوقــعات الــشخصية . أنــا شــخصيا  تــعرفــت عــلي قــوانــني لــم 
اعـرفـها مـن قـبل هـتساعـدنـي فـي املـرحـله الـقادمـة إن شـاء املـولـي واتـقدمـنا لـترشـيح نـفسنا فـي االنـتخابـات الـخاصـة بـاملجـلس املـوقـر . امـا 
عـن بـقية الـسؤال فـدورهـا هـيبقي كـبير فـي مـسانـدتـي فـي االنـتخابـات حـيث الـدعـايـة والـعالقـات كـمؤسـسة نـشيطة ذات فـاعـلية فـي الـعمل 

املدني وانا معتمده علي اهلل واملؤسسة وأهل منطقتي
 

5- في النهاية لو عايزه توجهي شكر او رسالة لحد توجيهيها ملني ؟
الـسؤال ده جـميل ألن فـي نـاس أنـا بـأديـن لـهم بـالـفضل واحـب ان اشـكرهـم مـن خـالل الـحوار ده . فـأنـا هـأشـكر االسـتاذ احـمد عـبد الـعال 
عـضو االمـانـه الـعامـة بـالحـزب واألسـتاذ خـلف واألسـتاذ سـمير كـامـل و شـكر كـبير جـدا ألمـي وأخـواتـي الـذيـن قـامـوا بـرعـايـة اوالدي اثـناء 
قـــيامـــي بـــمهامـــي الـــسياســـية واالجـــتماعـــية واعـــمالـــي وحـــضوري لـــلتدريـــبات والـــتي كـــانـــت تســـتقطع مـــن وقـــتهم جـــميعا واخـــيرا مـــؤســـسة 

مصريني بالحدود التى اتاحت لى ولجمعية بنت النيل مكان تحت الشمس بالتوجيه واملسانده والتشجيع  .
شكرا يا أستاذة كريمة علي الحوار الجميل واتمني لكي النجاح في املستقبل وتحقيق كل تطلعاتك 
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دعوه للمرأه المصریھ للمشاركھ السیاسیھ  

الستات الستات 
يعني نصف املجتمعات     

إحنا بندعي يال بينا
ندلي بصوتنا في االنتخابات  

ندلي بصوتنا للي يدينا 
مجد و تاريخ من الخدمات   

مطلوب منا مشاركه اكيده 
و في  انتظارنا من سنوات 

مطلوب منا واحده منا                          
تترشح عامل يا فئات     

نثبت وجودنا بتاريخنا                           
وتحدينا لألزمات 

وننسي احنا اللي كنا                              
في عصر السيد واللي فات

من النهارده يال نبدع                               
أول خطوه محليات

بعديها الشعب والشوري                         
وصنع قرارات وقيادات

معاصره أمومه وطفوله                           
و تنشأة الشباب للجاميعات

إحنا قد املسؤليه                                     
إحنا نصف املجتمعات  
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بقلم /أمل عبد اللطیف 
                                                       

    رئیس جمعیھ رواد الثقافة بكوم أمبو 

كاركتیر العدد 

 !
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هذا العدد ممول من برنامج الشراكه الشرق اوسطيه 
(ميبى)

ومحتويات النشره تحت مسئوليه املؤسسه والتعكس 
بالضروره اراء برنامج (ميبى ) او الحكومه االمريكيه 

مؤسسة مصريني بال حدود للتنمية
أسوان – أطلس – ش عثمان أحمد عثمان – عماره 25 – 


