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>  ُملَّخْص  <<

السياسية اليت  واألحداثالذي تمثل بمشاركة المرأة المصرية يف القضااي  ،١٩٥٢و١٩١٩للمرأة المصرية بني ثوريت يتناول البحث النشاط السيايس 
ويرجع البعض هذا النشاط السيايس المبكر للمرأة المصرية مقارنة  ،شهدتها البالد خالل حقبة الدراسة فضال عن مطالبتها بحقوقها السياسية

الفرصة يف المشاركة السياسية واحلصول عىل  إعطائها إىلالمؤيدة لتحرير المرأة يف مصر والداعية  األفكار انتشار  إىل  رىاألخبنساء البلدان العربية 
) وهي حقبة تاريخية حافلة ابألحداث السياسية  ١٩٥٢- ١٩١٩يركز البحث عىل احلقبة التأريخية ( ببايق نساء البلدان المتقدمة. أسوةنصيبها من التعليم 

تلك الثورة الشعبية اليت أسهمت المرأة المصرية فيها عن طريق مشاركتها ابلتظاهرات الكبرية اليت جابت البالد ورفعت شعارات   ١٩١٩ورة تبدأ بث
لت وتفاع األحداثواكبت المرأة المصرية تلك  إذ  كل مظاهر االحتالل الربيطاين.  وإنهاءالتحرر ومقارعة االستعمار والمطالبة ابستقالل مصر التام 

فوقفت هي ورفيقاتها  ،وكان للسيدة هدى شعراوي موقف واضح تجاه تلك القضااي السياسية ذات المساس ابلسيادة الوطنية المصرية ،معها
 وإبقاءالمسؤولني المصريني  إىل ولم تكتف بإيصال صوتها  ،ا من السياسة الربيطانية المعادية لتطلعات الشعب المصري المرشوعةا حازمً موقفً 

فعرفت بكونها  ،وحظي اسمها بشهرة عالمية ،البعثات وشاركت يف المؤتمرات العالمية أرسلتطار المحيل بل المطالب الشعبية الوطنية يف اإل
وساهمت يف  ،يف مساندة القضية الفلسطينية االمرأة المصرية دورً  أدتممثلة عن النساء العربيات والصادحة بصوتهن يف المحافل الدولية. كما 

  مختلفة من العالم.مناطق  إىل فلسطني  أهايل معاناة  اتصال 
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َمةُ    ُمَقدِّ
يتناول البحث النشاط السيايس للمرأة المصرية بني ثوريت 

الذي تمثل بمشاركة المرأة المصرية يف القضااي  ،١٩٥٢و١٩١٩
 السياسية اليت شهدتها البالد يف حقبة الدراسة فضالً  واألحداث

ويرجع البعض هذا النشاط  ،عن مطالبتها بحقوقها السياسية
السيايس المبكر للمرأة المصرية مقارنة بمشاركة المرأة يف 

 األفكار انتشار  إىل  األخرىالسياسية البلدان العربية  األمور 
الفرصة يف  إعطائها ىلإالمؤيدة لتحرير المرأة يف مصر والداعية 

 أسوةالمشاركة السياسية واحلصول عىل نصيبها من التعليم 
موضوع البحث من   أهميةتربز و ببايق نساء البلدان المتقدمة.

 إذ كونه يركز عىل جانب جديد يف تأريخ احلركة النسوية المصرية 
ن معظم الدراسات احلديثة والسابقة اليت تناولت تاريخ أ

قد تركز اهتمامها عىل اجلانب االجتماعي  احلركات النسوية
واالقتصادي وعىل دور المرأة المصرية يف اجلمعيات اخلريية 

اجلانب السيايس فكان  أما ،والعلمية ونشاطها االقتصادي
لذا جاءت تلك الدراسة لتسليط  ،اإلبهاميعرتيه يشء من 

  .االضوء عىل هذا اجلانب تحديدً 
يعتمد البحث المنهج الوصفي الذي يركز عىل دراسة 

المشكالت العلمية من خالل قيامه ابلوصف  أوالظواهر 
تفسريات منطقية لها دالئل وبراهني    إىل العلمي والوصول 

ومن ، تمنح الباحث القدرة عىل وضع اطر محددة لمشكلة البحث
البحث يف  إشكاليةتكمن   إذ ، ثم تحديد اهم نتائج الدراسة

ما هو الدور السيايس للمرأة  عىل تساؤل مهم مفاده: إلجابةا
  ؟١٩٥٢ - ١٩١٩المصرية يف المدة التأريخية 
متابعة المشاركة السياسية  األول تناول البحث يف محوره 

السياسية الداخلية اليت   األحداثللمرأة المصرية ودورها يف 
اندلعت الشهرية اليت  ١٩١٩برزها المساهمة يف ثورة أكان من 

بسبب قيام سلطات االحتالل الربيطاين ابعتقال سعد زعلول 
. وقد تمثلت المشاركة النسوية مصراًي  اوطنيً  ارمزً  ّد عَ الذي يُ 

المصرية تحت قيادة الناشطة النسوية المصرية هدى شعراوي 
تلك المشاركة للمرأة   أتاحتوقد ، ابلتظاهر السلمي المنظم

 مَّ المصرية فرصة الظهور عىل المستوى السيايس ومن ثَ 
جلنة الوفد  أهمهااالنتظام يف جلان واتحادات نسوية كان من 

ورابطة فتيات  ،واالتحاد النسايئ المصري ،المركزية للسيدات
وتطرق . واتحاد بنات النيل وغريها ،اجلامعات والمعاهد المصرية

متابعة موقف تلك اللجان والتنظيمات  إىل ك هذا المحور كذل
المحور الثاين فقد   أما .١٩٥٢السياسية حىت عام  األحداثمن 

تناول دور المرأة المصرية يف دعم القضية الفلسطينية وتم 

الرتكزي فيه عىل عقد المؤتمر النسايئ الرشيق يف القاهرة يف 
 الذي ندد ابلسياسة ١٩٣٨ األولترشين   ١٨ – ١٥المدة (

فلسطني وطالب بإنصاف  إىل الصهيونية والهجرة اليهودية 
وقد لعبت . حقوقهم المسلوبة وإعادةفلسطني  أهايل 

يف هذا  محوراًي  االناشطة النسوية المصرية هدى شعراوي دورً 
  .المؤتمر بشكل خاص ويف احلركة النسوية المصرية بشكل عام

من المصادر المهمة اليت اعتمد عليها البحث كتاب احلركة 
السبيك  أمال لمؤلفته  ١٩٥٢-١٩١٩النسائية يف مصر ما بني ثوريت 

عن  الً فض، والدقة األهميةالذي يحتوى عىل معلومات غاية يف 
المذكرات الشخصية لناشطات مصرايت لعنب دور يف احلركة 

شفيق وانيج النسوية المصرية مثل هدى شعراوي ودرية 
تلك المذكرات البحث بمعلومات جديدة   أفادتوقد  أفالطون 

كما اعتمد البحث عىل  ،  عن النشاط السيايس للمرأة المصرية
كتاب :رائدات احلركة النسوية المصرية لمؤلفته مارجو بدران 

والمتضمن لمعلومات نادرة وتفاصيل جديدة عن  ٢٠٠٠الصادر عام 
عن ما  الً وية المصرية هذا فضالنشاط السيايس للحركة النس

  التأريخية. واألحداثيتخلله من تحليل منطقي لتلك المعلومات 

 :  أحداثرأة املرصية يف مشاركة املأوالً
  ١٩١٩ثورة 

 المرأةتوثيق دور   إىل الباحثني يتجه بشكل مزتايد  اهتمامبدأ 
 أن  إال، األوسطيف حركات النضال الوطين يف منطقة الرشق 

ويشاد بمشاركة النساء ، انتقايئهذا الدور كان يذكر عىل نحو 
ما يتعلق ابجلهود اليت فيما أ ،يف احلركة الوطنية بشكل فردي

من اجل القضية الوطنية فهو احلركات النسوية نظمتها 
احلركة بتأريخ  مربقدر تعلق األو دراسة والتأمل.موضوع جدير ابل

مهما يف  االمرأة المصرية دورً  فقد أدتمصر النسوية يف 
السياسية اليت شهدتها مصر ضمن حقبة الدراسة  األحداث

سباب هذه المشاركة المبكرة أرجع البعض وُي . )١٩٥٢-١٩١٩(
فكار األ انتشار ىل إحداث السياسية يف األللمرأة المصرية 

يف  عطائها الفرصة ألخذ مكانتهاإو ، ىل تحرير المرأةإالداعية 
هم تلك أومن بني  ،كونها تمثل نصف ذلك المجتمعالمجتمع  

) م١٩٠٨ – ١٨٦٣(أمني طلقها قاسم أهي الدعوات اليت  األفكار 
  .)١(المرأة وتجديد واقعها حىت وصف بـ (محرر المرأة)  لتحرير 
م) ١٨٧٣ – ١٨٠١( دعوة رفاعة الطهطاوي ن أ هالشك فيمما و

بعقود   مني أدعوة قاسم قد سبقت كانت  يف هذا المجال
للبنات  األمني تضمن كتابه الموسوم بـ (المرشد  و ،تاريخية

لكون التعليم  فتياتضرورة تعليم ال إىل دعوة صريحة  والبنني)
كرث قدرة عىل أ ويجعلها  ،يؤهل المرأة لمواجهة مصاعب احلياةس



   
  

 
 
 

 
 

 )١٩٥٢-١٩١٩خالل الفرتة ( النشاط السيايس للمرأة المصرية
 �א���א

    

١٧٥ . .  .   
   –    –    

لقد شهدت   )٢(ومشاركة الرجل يف الشؤون العامة. يهاأر بداء إ
بتعليم  ااهتمامً حقبة النهضة المصرية يف عهد محمد عيل ابشا 

ذ تعلمت بنات العائالت إ، النساء واحرز فيها الكثري من التقدم
وتمكنت بنات العائالت الفقرية من حضور ، الرثية يف المنازل

جانب تعليم القراءة  إىل كان يتم تحفيظ القرآن   إذ الكتّاب 
 فكراًي  اكما شهد منتصف القرن التاسع عرش نقاًش   )٣(.والكتابة

وكان فارس يوسف الشدايق المعروف بـ ، حول حقوق المرأة
  ١٨٥٥حمد فارس الشدايق) وهو صحفي لبناين قد نرش يف عام أ(

الكتب الداعمة  أوائل وهو من ، بعنوان الساق عىل الساق كتاابً 
  .)٤(لتحرير المرأة آنذاك
خر ساهم يف تبلور الوعي آ الً يضيف عام نْ بينما هناك مَ 

بدور الصحافة النسائية يف مصر منذ  النسوي يف مصر متمثالً 
واليت  ١٨٩٢ول مجلة نسائية وهي مجلة الفتاة عام أصدور 

التعبري عن  إىل عقبها صدور مجالت نسائية عدة هادفة كلها أ
تاحت تلك الصحافة أ وقد ، راء النساء والمطالبة بحقوقهنآ

عن الصالونات الثقافية مساحة للتواصل الفكري واحلوار  ًفضال
الثقايف المبارش بني النساء والرجال حول قضااي اجتماعية 

من بني الكاتبات الرائدات يف تلك  ن كا )٥(.وسياسية وثقافية
اليت ) ١٩٤١ - ١٨٨٦(الفلسطينية مي زايدة  واألديبة الكاتبةاحلقبة 

كل يوم  ،  يف بيتها يف القاهرة اثقافيً   اصالونً  ١٩١٣عقدت عام 
ن تفرض شخصيتها عىل أ واستطاعت، أسبوعثالثاء من كل 

ن تخالط الرجال وتحادثهم وتراسلهم أديب يف مصر والمجتمع األ
  )٦(.يف وقت ضرب فيه احلجاب عىل مثيالتها من النساء العربيات

تجلت مظاهر المشاركة السياسية للمرأة المصرية بوضوح 
ثر أ تلك الثورة اليت حدثت يف مصر عىل  ،١٩١٩ثورة عام حداث  أيف 

اعتقال السلطات الربيطانية للزعيم الشعيب المصري سعد 
الذي قام بتشكيل وفد لتمثيل بالده يف ، )١٩٢٧ - ١٨٥٩( زغلول

وعرض  ،١٩١٩يف مدينة ابريس عام  المزمع عقدهمؤتمر الصلح 
ا ا كبريً حرجً  وقد سبب ذلك، القضية المصرية عىل مستوى عالمي

سعد زغلول  اعتقال قدمت عىل أاليت ، للسلطات الربيطانية
ىل  إالربيطاين  اإلجراءليؤدي ذلك  ،١٩١٩ أذاريف  بالد ونفيه خارج ال

من  افيها نصيبً المصرية كان للمرأة ،  )٧(ثورة شعبية يف مصر
مجموعة من السيدات  نّظمت ١٩١٩ أذار ١٦ففي يوم . المشاركة

تظاهرة سلمية  امرأةالمصرايت بلغ عددهن زهاء الثالثمائة 
تمارسهما للعنف والقمع اللذين   ن فيها عن رفضهنّ عّرب 

ا عالمً أوحملن ، ضد المواطنني المصريني السلطات الربيطانية
مة حات برموز وحدة األملوّ ، فيها الهالل مع الصليب اجتمع

تب عليها ابللغتني كُ   اأعالمً عن حملهن  الً فض، المصرية الوطنية

 ،العربية والفرنسية (يحيا المدافعون عن العدالة واحلرية)
وقدمت  ،و(يسقط االحتالل) ،و(يسقط الظالمون والطغاة)

مفوضيات الوالايت المتحدة  إىل  ااحتجاجً النساء المتظاهرات 
ن السيدات إ" جاء يف مضمونه:يطاليا إوفرنسا و  األمريكية

ضحااي مخططات خوات وزوجات أمهات وأالمصرايت 
عمال الربيطانيني يقدمن لسيادتكم هذا االحتجاج ضد األ

بال ذنب جنته ، مة المصرية المسالمةرضت عىل األفالرببرية اليت 
لبلدها مطالبة مبنية عىل  واالستقالل ن تطالب ابحلرية أال إ

بها جميع  اعرتفتاليت ، سس اليت قررها الدكتور ودرو ولسناأل
و تلك اليت لم تشرتك أابحلرب  اشرتكتواء اليت سالدول 

وكانت صفية زغلول (زوجة سعد زغلول) تصدر البيانات  )٨(."فيها
ومن مواقفها الرائعة ، وتذيلها بإمضائها اإلنكلزي اليت تهاجم فيها 

من العلم المصري  امصنوعً  ارتدت ثوابً  أنها اأيضً الثورة  أثناء
 أنهاكما ،  وفيه هالل داخله ثالث نجوم بيضاء األخضر بلونه 

تعتقلها مع زوجها حىت تتمكن   أن طالبت السلطات الربيطانية 
  )٩(.لسوء حالته الصحية امن رعايته نظرً 

طلقت القوات الربيطانية النار عىل  أ ١٩١٩اذار ١٨ويف 
كان من بينهم تظاهرة مصرية وقع ضحيتها عدد من النساء  

رت قرّ  ١٩١٩ أذار ٢٠ويف  )١٠(.(سعدية حسن) امرأة مصرية تدعى
السيدات المصرايت تشكيل تظاهرة نسائية جديدة فتوافدن 

ويف الساعة ، حديقة قصر النيل إىل منذ صباح ذلك اليوم 
وكان موكبهن يحمل العديد من ، ظاهرةتالعارشة تحركت ال

عالم والالفتات اليت تضمنت بعض الشعارات الوطنية مثل األ
و(نحتج عىل ، العزل من السالح) األبرايء(نحتج عىل سفك دماء 

وقد كتبت تلك  ، )و(نطلب االستقالل التام ،) األبرايءقتل 
ولم تقتصر مشاركة  )١١(الشعارات ابللغتني العربية والفرنسية.

نساء  ومشاركة  تظاهر العىل  ١٩١٩المرأة المصرية يف ثورة 
النساء  إن المصرية فحسب بل  األرستقراطيةالطبقة 

، المصرايت الكادحات قد شاركن مشاركة فعلية يف الثورة
 أسالكالطرق الزراعية يقطعن  إىل وخرجن مع الرجال 

ويزنعن قضبان السكك احلديدية بهدف احلد من حركة  ،التليفون
وة عىل المراكز اليت وقد هجم بعض النس. السلطات الربيطانية

وسقط بعضهن قتىل ، اعتقل فيها بعض المواطنني المصريني
  )١٢(وجرىح برصاص القوات الربيطانية.

 صبحتأو، وشاركت طالبات المدارس يف النضال الوطين
ثار أ مما ، طالبات المدرسة السنية ناشطات يف احلركة الوطنية

وكانت هيالنه سيداروس وجميله ، ساتهن الربيطانياتذعر مدرّ 
صبع وغريهن من الطالبات يوزعن إبو أعطية وعطية 
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للرقابة المكثفة للرشطة  اونظرً ، المنشورات داخل المدرسة
ُ وعندما . ضهن لألخطاريعّر  امرً أفقد كان عمل الفتيات هذا  فرج أ

شاركت السيدات  ١٩١٩نيسان  ٨عن سعد زغلول ورفاقه يف 
، الطبقات االجتماعية يف تظاهرة كبريةالمصرايت من جميع 

طلقت النار عىل أغضب السلطات الربيطانية اليت أوهذا ما 
 نً أ ١٩١٩حداث الثورة المصرية عام أثبتت أ لقد  )١٣(. المتظاهرين

نها من القيادة المرأة المصرية عىل قدر من الكفاءة اليت تمكُّ 
 م تظاهرةً نظّ ن تُ أالمرأة يف تلك الثورة  استطاعتذ إالشعبية 

كدت الثورة أ كما ،  فزعت سلطات االحتالل الربيطاينأ كبريةً 
وكانت ، اليت قدمت الكثري من التضحيات، وطنية المرأة المصرية

  )١٤(وجاعه.أيف مجتمع تعيش آالمه و ساسيةً أ رشيكةً 
-،١٩١٩ األولكانون   ٧ىل مصر يف إ )جلنة ملرن(وصول  وعنَد 

رسال إسباب الثورة و أوهي جلنة بريطانية جاءت للوقوف عىل 
كانت النساء المصرايت يف طليعة المحتجني عىل   –بذلك تقرير 

ىل إول خرجت المتظاهرات المصرايت كانون األ  ٩ويف ، وصولها
كاتدرائية سان مارك القبطية حلضور   إىل  اتجهنثم . الشوارع

 احتجاجول أعلنت النساء المصرايت أوهناك ، عام اجتماع
 إىل شاجبات ميجء جلنة ملرن ، مبارش قدم للسلطات الربيطانية

وقد  . التظاهر أثناءمصر ومحتجات بشدة عىل سوء معاملتهن 
كرة فعىل تضمني  الً لالجتماع  دلي االكاتدرائية  مكانً  اختيار كان 

  )١٥(.الوحدة الوطنية
مجموعة من السيدات المصرايت عىل وزارة  واحتجت

يها دّ حلت ،)١٩٢٠ أاير ٢١-١٩١٩ترشين الثاين   ٢٠يوسف وهبة (
، الشعبية المصرية الرافضة لقدوم اللجنة الربيطانية اإلرادة

وقامت النسوة المصرايت بتقديم احتجاج مسهب عىل التقرير 
 ،١٩١٩ األولكانون   ٢٩علنت عنه يف أو، الذي وضعته اللجنة

ن السيدات الموقعات عىل "إ: األتيةوتضمن االحتجاج العبارة 
، عن بالغ اللجنة إجابتهن النائبات عن نساء مصر يبلغنكم ، هذا

واننا متفقات مع مواطنينا عىل استحالة مفاوضة جلنتكم 
 إن ، الموقرة ما دامت ال تعرتف قبل كل يشء ابستقالل مصر

 إىل فهي تتصرف  اإلبهامالعبارات اليت تضمنها البالغ مبهمة كل 
  )١٦(."...معان كثرية

من السيدة  الً كان من بني الموقعات عىل هذا االحتجاج ك
ونعمة حمدي وسنية عبد الوهاب وتحية سالم  (*)هدى شعراوي 

قمن  ١٩٢٠كانون الثاين   ١٦ويف يوم  .القويص وغريهن وإحسان 
ابشا  إبراهيمبتظاهرة بدأت من ميدان ابب احلديد مرورا بشارع 

وضد جلنة ملرن حىت   اإلنكلزي يهتفن ضد  وشارع عابدين وهنّ 
  )١٧(يتفرقن. أن  اجلنود الربيطانيون وطلبوا منهنّ  تصدى لهنّ 

دت المشاركات المتوالية للمرأة المصرية يف فعاليات أ
وقدرتها عىل المساهمة ، شعور المرأة المصرية ابلثقة إىل الثورة 

خروج المرأة المصرية  أن كما . القومية األعمال مع الرجل يف 
 أنباءنرش  إىل  األجنبيةعن المألوف دفع العديد من الصحف 

، عن الثورةنساء مصر وأخذ االحاديث من بعض ، الثورة المصرية
نظار الرأي العام العالمي والمنظمات أوقد ساهم هذا يف لفت 

فدعاها االتحاد النسايئ ، النسائية الدولية لوضع المرأة المصرية
مندوابت عن نساء مصر حلضور المؤتمر الذي   إيفاد  إىلالدويل 

النساء المصرايت لم يكن  أن بيد  ،١٩٢٠تقرر عقده يف جنيف عام 
وكذلك ، الثورة أحداثعىل استعداد لتلبية الدعوة الستمرار 

نه مع أغري  ،لتهيبهن من السفر للخارج وحضور مؤتمرات دولية
استمرار وتصاعد نشاط احلركة النسوية وتشكيل تنظيم نسوي 

بدأت المرأة المصرية تشارك يف هذه المؤتمرات ، امصري الحقً 
  )١٨(الدولية.

  لجنة الوفد املركزية للسيداتثانًيا: 
وعرفت كذلك بلجنة  ١٩٢٠كانون الثاين   ١٢تأسست يف 

اجتمعت مجموعة من السيدات  إذ ، السيدات الوفدايت
واللجنة كما ، المصرايت يف كاتدرائية سان مارك يف القاهرة

اختريت قد و ،بحزب الوفد مرتبطةٌ  جماعةٌ عليها  أسمها يدلّ 
عضاء اللجنة أوكان من بني ، شعراوي رئيسة لهاالسيدة  هدى 

خياط ورشيفة رايض وايسرت فهمي الفت راتب وريجينا حبيب 
وكانت . القويص وفكرية حسين وإحسان ويصا ولويز ماجوريل 

السيدة صفية زغلول زوجة سعد زغلول رئيسة رشف للجنة 
  )٩١(السيدات الوفدايت.

تجمع نسايئ شهدته مصر يف تأريخها   أول هذه اللجنة  تعدُّ 
المعاصر وعن طريقها تحول العمل السيايس للمرأة المصرية 

وكان ، اتنظيمً   األكرث طابع المؤسسة  إىل من هبّات غري منظمة 
العنصر النسايئ يف احلركة  إرشاكالهدف من تأسيسها هو 

  )٢٠(الوطنية.
يف توسيع  امهمً  ات جلنة الوفد المركزية للسيدات دورً دّ أ

وعملت النساء  ،القاعدة الشعبية المساندة حلزب الوفد
وكانت ، الوفدايت عن طريق شبكات اتصال اجلمعيات النسائية

ُ ونساء هدى شعراوي  خرايت منهن ريجينا خياط واسرت فهمي أ
، ويصا وفكرية حسين ناشطات ضمن عضوية المرأة اجلديدة

عن كونهن عىل  الً فض ،١٩١٩اليت تأسست بعد تظاهرات عام 
اتصال بنساء من جمعية نهضة السيدات المصرايت وجمعية 

عام  أواخر ويف . ١٩٢١وكالهما تأسس عام ، مهات المستقبلأ
جلنة السيدات الوفدايت روابطها  دعمت ،١٩٢٢عام  وأوائل  ١٩٢١
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وساعدت ، األخرىمع جمعيات النساء يف المحافظات المصرية 
فكرية احمد احدى عضوات هذه اللجنة والمدرسة العاملة يف 

كما ساهمت حياة  ،  للسيدات يف المنيا اتحاد نشاء إالمنيا عىل 
وترأست خديجة عبد ، أسيوطثابت بتأسيس اتحاد السيدات يف 

 وأرسلت، السالم جمعية االتحاد والرتقية يف مدينة طنطا
  )٢١(. الصحف الربيطانية إىل كتب احتجاج   األخريتان اجلمعيتان 

وعندما اعتقلت السلطات الربيطانية سعد زغلول للمرة 
 ،١٩٢١عام  أواخر جزيرة سيشل يف  إىل وقامت بنفيه ، الثانية

ابعتبارها رئيسة جلنة السيدات الوفدايت  رسلت هدى شعراوي أ
  أن ال يمكنك "المفوض العام الربيطاين تقول فيه  إىل  كتاابً 

بإخمادك صوت الشخص الذي يتحدث عن  األمةتخمد صوت 
فأن هناك ماليني سريتفع صوتهم للحصول عىل حقهم  األمة

وسوف نستمر يف ، يف احلرية ويحتجون عىل عدم العدالة
التعسفية  اإلجراءاتاالحتجاج دائما وبكل قوة عىل 

  )٢٢(."واالستبدادية اليت تتبعونها ضدنا واليت تثري غضب الشعب
بلغن أو، ات الوفدايت بنشاط سيايس مكثفوقامت جلنة السيد

يعارضن تشكيل  أنهن نائب رئيس الوزراء عبد اخلالق ثروت 
. حكومة مصرية جديدة بينما سعد زغلول مازال يف المنفى

كانون   ٢٠يف بيت هدى شعراوي يوم  اوعقدت اللجنة اجتماعً 
عىل اثره وقّعت النساء عىل عريضة وزعت عىل  ،١٩٢٢الثاين 

العرفية واحلماية  األحكامالصحف الربيطانية تنادي بإنهاء 
المفروضة عىل مصر وتعرتض عىل تشكيل حكومة طالما سعد 

أسست السيدة هدى  ١٩٢٣ أذار ١٦ويف ) ٢٣(زغلول خارج البالد.
النسايئ والذي تأسس  االتحاد شعراوي مع رفيقاتها نادي 

للمطالبة بحقوق المرأة المصرية السياسية ويف مقدمتها 
وقد طالب االتحاد منذ نشأته ابستقالل . الرتشيح والتصويت
وحياد قناة  األجنبيةاالمتيازات  وإلغاءمصر والسودان 

، يف احلروب وضد المصاحل المصرية السويس حىت ال تستخدم
عىل مطالب  ايس كان طاغيً الطابع السيا أن وهذا يدل عىل 

  .)٢٤(االتحاد
بعد ذيوع  –السيدة هدى شعراوي  إىل  وقد وجهت الدعوةُ 

نحاء مختلفة من العالم زعيمة ً للحركة النسوية أشهرتها يف 
المقرر ، إيطالياالمؤتمر النسايئ الدويل يف  إىل  –المصرية الفتية 

وجهت هدى ثر ذلك أ وعىل ، )١٩٢٣ أاير ١٩-١٢انعقاده يف المدة (
شعراوي الدعوة للسيدات المصرايت وتمت الموافقة عىل 

  )٥٢(. قبول الدعوة
  

يف " ثت هدى شعراوي عن ذلك يف مذكراتها قائلة:وقد تحدّ 
النسايئ الدويل حلضور  االتحاد قينا دعوة من لت  ١٩٢٣شهر مارس 

نساء  إىل عوة موجهة دوكانت ال، المؤتمر الذي يعقد يف روما
جلنة الوفد المركزية للسيدات المصرايت هي إذ وكانت ، مصر

ومن ثم جاء تفكريي يف تشكيل ، ذاك الهيئة النسائية البارزة
وقد  ،جلنة الوفد أعضاءجمعية االتحاد النسايئ المصري من بني 

حلضور هذا المؤتمر مكونا مين ومن  اانتدبت اجلمعية عنها وفدً 
وكانت هذه ، اويسزيا نرب  واألنسةزميليت السيدة نبوية موىس 

اخلارج مرة يرتفع فيها صوت المرأة المصرية يف  أول هي 
كان مؤتمر روما ابلنسبة للمرأة  ) ٦٢(."ابشرتاكها يف هذا المؤتمر

المصرية بمثابة االنفتاح عىل العالم واكتشاف احلركات النسائية 
  )٧٢(.والتحررية الوطنية الدولية والتفاعل معها

دورا يف الدفاع عن حقوق  فقد كان لهاالتحاد النسايئ  أما
احلكومة المصرية بسن   إقناعيف  ١٩٢٤ونجح يف عام ، المرأة

كما التفت ،  استة عرش عامً  إىل ترشيع يرفع سن الزواج للفتاة 
مشكلة تعليم المرأة وكان له تمثيل عىل المستوى  إىل االتحاد 

النسايئ لم يتخل  االتحاد ن إ.ومع ذلك ف)٨٢(العريب والعالمي 
وكان ينتهز ، عن فكرة المشاركة السياسية للمرأة امطلقً 

عىل سبيل المثال ، ته بهذا احلقبمختلف المناسبات لتكرار مطال
النسايئ يف كانون  االتحاد ففي المؤتمر النسايئ الذي عقد يف دار 

 أشارت، وحضرته سيدات من دول عربية عدة ،١٩٢٤ول عام األ
التفريط يف حقوق المرأة  أن  إىللمتها هدى شعراوي يف ك

  )٢٩(هو تفريط يف حقوق الوطن. إنماالسياسية 
لم يذكر ، ١٩٢٣نيسان  ٣٠وعندما صدر قانون االنتخاب يف 

جرت ١٩٢٤كانون الثاين   ١٢ويف  .صراحة حق المرأة ابالنتخاب
 ةغلبيأوحصل حزب الوفد فيها عىل النيابية المصرية االنتخاابت 

عىل  اوردً ، وشكل سعد زغلول الوزارة، يف مجلس النواب
استبعاد المرأة المصرية ومنعها من حقها يف االنتخاب قامت 
، الناشطات المصرايت بإجراء انتخاابت شكلية من صنعهن

، الربلمان أعضاءفقمن ابإلدالء أبصواتهن البديلة النتخاب 
ليصبح هو  ا) صوتً ٧٧الدستوريني ( األحرار النساء حزب  وأعطت

، فقط ا) صوتً ١٢حزب الوفد ( أعطني بينما ، المتقلد للسلطة
وكانت النساء المصرايت ،) صوتا ١٨ًوحصل احلزب الوطين عىل (

قدر عىل تحقيق حرار الدستوريني هو األيعتقدن ابن حزب األ
 ١٩٢٤ أذار ١٥وعند افتتاح الربلمان المصري يف  )٠٣(مطالبهن.

وقفت فتيات من مدرسة االتحاد النسايئ المصري يمثلن جلنة 
مبىن  أمامالوفد المركزية للسيدات واالتحاد النسايئ المصري 

الربلمان يف حركة احتجاج لعدم دعوة من يمثل االتحاد النسايئ 
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وحملن الفتات كتبت عليها ، المصري حلضور افتتاح الربلمان
ة الشعب وابللغة الفرنسية مطالبهن ابللغة العربية لعام

وكانت خمسة من  األوروبيةوالصحافة  األجانبللدبلوماسيني 
هذه المطالب ذات طابع سيايس تتعلق ابستقالل مصر 

  .)٣١( ،ودستورها وسالمتها االقليمية
تزايدت حدة التوتر بني هدى شعراوي رئيسة جلنة السيدات 

تل (يل وعندما قُ ، زعيم حزب الوفدالوفدايت وبني سعد زغلول 
ستاك) القائد الربيطاين للجيش المصري واحلاكم العام 

دى أو ،١٩٢٤ترشين الثاين   ١٩يف تل يف القاهرة قُ  ي الذ ، للسودان
 إىل  اشديدً  إنذاًراالسلطات الربيطانية توجه   أن  إىلذلك 

وافقت حكومة سعد حني و، قاسيةً  االمصريني تضمن رشوطً 
رسلت هدى شعراوي أ، الرشوطزغلول عىل قسم من تلك 

ما دمت لم توفق "جاء فيه: سعد زغلول  إىل ا خطااب مفتوحً 
ن ال  أب أطالبكفأين ، إيجايبيف احلكم لتحقيق عهدك بعمل  وأنت

 أطالبك إنين، متكأمجرد عرثة يف سبيل جهاد  األقل تكون عىل 
ابلتخيل عن احلكم )). واستقالت هدى شعراوي من رئاسة جلنة 

بتأسيس  أخرايتوقامت نساء وفدايت ، السيدات الوفدايت
  )٢٣(.تحت قيادة رشيفة رايض،  اللجنة السعدية للسيدات

 ١٩حمود يف رئيس الوزراء المصري محمد م أصدر وعندما 
النيابية يف بحل الربلمان وتعطيل احلياة ا قانونً  ١٩٢٨حزيران 

كان للمرأة المصرية دورا يف حركة ،  مصر لمدة ثالث سنوات
اللجنة  أرسلت ١٩٢٨آب  ١٤ويف ، االحتجاجات اليت شهدتها البالد

، السعدية للسيدات برقية احتجاج لوزارة اخلارجية الربيطانية
كما ،  عربت فيها عن رفضها حلل الربلمان وتوقف احلياة النيابية

الملك فؤاد احتجت فيه عىل ما قامت  إىل  االتماًس حررت اللجنة 
  )٣٣(.به الوزارة

السلطة وتشكيل وزارته  إىل صديق  إسماعيل وبعد وصول 
اليت كسبت عداء  ،)١٩٣٣كانون الثاين   ٤-١٩٣٠حزيران  ١٩( األوىل

الشعب المصري بسبب تركز السلطات بيد رئيس الوزراء الذي 
بدستور جديد عرف بدستور واستبداله ١٩٢٣قام بإلغاء دستور 

اسماه حزب  حزابً شكل و، الذي زاد من سلطات الملك ١٩٣٠
 األحزاب أعلنتلالنتخاابت اليت ا علن موعدً أو، الشعب

  )٤٣(.مقاطعتها
، يف مقاطعة االنتخاابت ادت المرأة المصرية دورً أوقد 

  ١٣وكانت البداية عندما اجتمعت اللجنة السعدية للسيدات يف 
وقررت تأييد حزب الوفد ، يف دار سعد زغلول ١٩٣٠الثاين ترشين 

فيما يخص عدم ، ترشين الثاين٦صدرها يف أيف قراراته اليت 
أي وقانون االنتخاب اجلديد ومقاطعة  ١٩٣٠االعرتاف بدستور 

ترشين الثاين   ١٥وان يكون يوم ، ساسهاأانتخاابت تجري عىل 
نظمت  ١٩٣١أاير ١ويف  )٥٣(البالد. أنحاءيوم حداد عام يف جميع 

مدينة القاهرة  أنحاءاللجنة السعدية للسيدات تظاهرة طافت 
يف رتل طويل من السيارات تجاوز الثالثني سيارة يحملن معهن 

عالما ً والفتات كتب عليها عبارات تحث عىل مقاطعة أ
وعندما كانت . واستعادة حقوق الشعب المسلوبة، االنتخاابت

القاهرة لالحتجاج عىل القمع السيايس التظاهرة تجوب شوارع 
صادرت الرشطة ، ومناشدة الرجال بمقاطعة االنتخاابت

 إىل  أخذهنواحتجزت شاغالتها وتم ، المصرية احدى السيارات
، الشعبية يف القاهرة) األحياءحد أ( األحمرقسم رشطة الدرب 

وقامت ابيق المتظاهرات ابلتجمع ابلقرب من مركز الرشطة 
ن يفرج عن أاحلكومة رافضات االنصراف قبل والهتاف ضد 

  )٦٣(.ايضً أن تعتقلهن الرشطة أ إىلدى أمر الذي األ، زميالتهن
 إىل توجهت   احتجاجيةوشاركت هدى شعراوي يف تظاهرة 

خذن أ) امرأة مصرية ٦٠يقرب من ( مقر وزارة الداخلية بصحبة ما
عضاء أعلنت مجموعة من أو )٧٣(يهتفن بمقاطعة االنتخاابت.

المؤتمر  اتاجلمعيات النسائية المصرية تضامنهن مع قرار 
يف ، حرار الدستورينيالوطين الصادرة عن طريق حزاب الوفد واأل

نعلن تأييدنا لقرارات "جاء ذلك يف برقية تضمنت : ،١٩٣١أاير  ٨
المؤتمر الوطين ونتضامن معهم يف احلث عىل مقاطعة 

  )٨٣(."١٩٢٣عىل هدم دستور  ااحتجاجً االنتخاابت 
واستمرت النساء المصرايت يف نضالهن العام متنقالت يف 

صحاب المحال التجارية وموظفي أنحاء القاهرة يحّفزن أ
ويف احدى التظاهرات ، احلكومة والعمال عىل عدم التصويت

من اجلماهري  األطفال الرشطة بعض  أصابتالنسائية عندما 
ابدرت هدى شعراوي ابإلنابة عن االتحاد ، المحيطة ابلتظاهرة

، المصابني األطفال النسايئ المصري بتقديم مواساتها ألمهات 
 وانترش ، شهرأثالثة   امتد وقامت الطالبات بإضراب يف اجلامعة 

  )٩٣(احلماس الوطين يف مدارس البنات.

بني مصر وبريطانيا  ١٩٣٦وعندما عقدت معاهدة عام 
جانب وضع جنود  إىل للدفاع المشرتك  اوتضمنت رشطً 

دانت هدى شعراوي أ، بريطانيني يف منطقة قناة السويس
المعاهدة بشدة واستنكرت عدم استشارة النساء يف شأن 

ونادى االتحاد النسايئ جميع النساء أبن يطالنب ، عقدها
وطين يشمل المصريني نساًء ورجاال ً قبل  ابستفتاء شعيب

رسلت هدى شعراوي رسالة مطولة أو. التصديق عىل المعاهدة
وضحت فيها أ ،مصطفى النحاس (زعيم حزب الوفد آنذاك) إىل 

ماين المرأة المصرية يف تلك المرحلة المهمة من مراحل أهم أ
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ل كل وأن تُمثّ  ،فطالبت بإجراء انتخاابت نزيهة، نضالها السيايس
، لغاء المحسوبيةإن يتم أمتمنية ، فئات الشعب يف الربلمان

عىل التكاليف  احتجتنها إكما . وأن تتمتع البالد بصحافة حرة
عىل نصوص معاهدة عام  اليت ستدفعها مصر بناءً  الباهظة

٤٠(.١٩٣٦(  

ويف الوقت الذي كانت فيه جمعيات وهيئات نسائية قائمة 
 ،١٩٤٢ولها نشاطها كان هناك احلزب النسايئ الذي تأسس عام 

كان برنامج احلزب ،  راشدوكانت تزتعمه السيدة فاطمة نعمت 
إذ  ، كرث حداثة من برنامج االتحاد النسايئ المصريأ النسايئ 

تضمن برنامجه حقوق المرأة السياسية واالجتماعية كاملة مثل 
مام أوفتح وظائف الدولة كافة حق االنتخاب والتمثيل النسايئ 

بينما اقتصر برنامج االتحاد النسايئ عىل المتعلمات ، النساء
برنامج احلزب النسايئ عىل حق المرأة  اشتمل كذلك ،  فقط

االقتصادي يف المساواة يف األجر مع الرجل عن العمل 
  )٤١(الواحد.

الشهرية اليت   ١٩٤٢ فرباير /شباط ٤حادثة  وقعتوعندما 
 وإجبارهتمثلت بمحاصرة الدابابت الربيطانية لقصر الملك فاروق 

) ٤٨كرث من (أ  أرسلت .)٤٢(ىل تشكيل وزارة يرأسها حزب الوفدع
شباط  ٩يف ، السفري الربيطاين إىل  اسيدة مصرية احتجاجً 

لقد روعنا نحن نساء مصر واذهلنا ذلك التهور يف "جاء فيه: ،١٩٤٢
تصرفكم الشاذ الذي اتخذتموه ضد مصر يف شخص مليكنا 
المحبوب المفدى مستهزئني بشعور المصريني الذين بذلوا كل 

وقاسموكم ، محنه يف تاريخ بريطانيايف اشد م كمجهود لمعاونت
، الله إالالعزاء يف هذه الظروف العصيبة اليت ال يعلم مصريها 

وتعرفوا لهم هذا ، تحمدوا لهم هذا العمل  أن فكان بدال من 
 إن  أجلكموتقدروا تضحياتهم ابلنفس والنفيس من ، اجلميل

وطعنتموهم يف موضع العزة منهم ، دستم حرية استقاللهم
 إىل بدابابتكم وعرابتكم المصفحة وجنودكم المسلحة فتوجهتم 

ال  أعدائكمالعريقة كأنما نحن قصر عابدين وهددتم مليك بالدنا 
فأين اي سعادة السفري المعاهدة اليت بني مصر ، حلفائكم
وهل ، هل احرتمتم تعهداتكم بهذا التصرف الطائش أو، وبينكم

تذودون عن   أنكم إيهامنابعد هذا االعتداء يمكنك 
تخوضون هذه احلرب دفاعا عن حرية   إنما أنكم، الديمقراطية
ويف ذلك دليل واضح عىل مدى استقاللية  )٣٤(الشعوب...)).

احلركة النسائية يف مصر وعدم خضوعها المطلق ألي حزب 
  سيايس.

اعتقلت السلطات المصرية الناشطة النسوية نبوية قد و
احلكومة  فبحرية عن موقعندما تكلمت  ،١٩٤٢موىس عام 

وبهذا وصلت ، شباط ٤اخلاضع يف ذلة من حادثة القصر يف 
  )٤٤(نهاية مفاجئة. إىل ) األسبوعيحياتها المهنية ومجلتها (البالغ 

مستقلة  نسائيةٌ  تأسست جمعيةٌ   ١٩٤٥ويف منتصف عام 
المحددة هدافها وبرامجها أذات طابع ديموقراطي جديد لها 

، ولطيفة الزايت، أفالطونأرشفت عىل تأسيسها كل من انيج 
سم أطلقن عليها أ، وعناايت المنايريل ،سيا نمرآو، وفاطمة زيك

وقد كانت هناك  ،(رابطة فتيات اجلامعة والمعاهد المصرية)
رغبة لدى مؤسسات تلك اجلمعية بإطالق تسمية (المرأة 

لكن وجدن من احلكمة االبتعاد عن تلك التسمية ، العاملة) عليها
قرارات بحظر   أصدرتاليت كانت تستفز السلطات المصرية اليت 

ن تكون أخشية ، كل ما له صلة ابألنشطة السياسية آنذاك
  ) ٥٤(يف إلغاء اجلمعية ومصادرة نشاطاتها. اسببً  التسميةُ 

يف  أفالطون وعن تأسيس تلك اجلمعية تقول انيج 
هدافه وطبعناه يف شكل أوحددنا  اوضعنا برنامجً " مذكراتها:

تضمن   - واألسودوالبين  األخضر –نيق ذي ثالثة الوان أمنشور 
وتضمن نداء للمثقفات وسائر نساء مصر ، الربنامج مطالبنا

رابطة فتيات اجلامعة  إن  الرابطة جاء يف النداء: إىل لالنضمام 
، أعماالً  وإيمانكِ ، أفعاالً  والكأقترتجمي   أن والمعاهد تتيح لِك 

فهال انضميِت ، شعارها واإلخالص فهي تعمل واحلرية هدفها 
 أهدافهاتعايل معنا نحقق للمرأة   ،فتيات اجلامعة والمعاهد إىل 

وحقوقها تعايل نحقق مع العاملني لمصر حريتها 
  )٦٤(."...واستقاللها

اجلمعية للدفاع عن حقوق  أعضاءكما تضمن الربنامج قسم 
و جاءت ، المرأة السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية

 انحن نساء مصر نقسم قسمً "تية: يف نص القسم العبارة اآل 
حىت نقيض عىل  أشكالهعىل الكفاح المستمر بمختلف  امقدًس 

وحىت تعم بالدنا ديموقراطية  االرجعية واالستعمار قضاًء تامً 
  )٧٤(."حقيقية

وعندما حدثت تظاهرات شعبية تطالب السلطات 
الربيطانية ابإلرساع يف تحقيق مطالب احلركة الوطنية المصرية 

االستقالل وجالء القوات الربيطانية يف شباط عام  إىل الداعية 
ساهمت الفتيات المصرايت يف نشاط (اللجنة الوطنية  ،١٩٤٦

  )٨٤(للطلبة والعمال).
ولم تكن رابطة فتيات اجلامعة والمعاهد بعيدة عن 

دفعت ببعض عناصرها النسائية  إذ ، السياسية األحداث
مرة  ألول وتحقق ، اللجنة التنفيذية العليا للطلبة إىل النشطة 

مركز قيادي عن  إىل يف تأريخ اجلامعة المصرية وصول المرأة 
الرابطة  ذ فاز من فتيات إوبعدد ليس ابلقليل ، طريق االنتخاب
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لطيفة الزايت ونجيبة عبد احلميد وعناايت المنايريل  كال من:
  )٤٩(واسيا نمر وأخرايت.

 ابسمنسايئ مصري جديد  اتحاد تأسس   ١٩٤٨ويف عام 
مصرية جديدة وقوية  كمبادرة حلركة نسائية (اتحاد بنت النيل)

احلقوق السياسية الكاملة للنساء  إعالن  ساسهدفها األ
، برامج محو األمية االتحاد كما شجع ،  والمطالبة بتحقيقها

وأعداد احلمالت لتحسني اخلدمات الثقافية والصحية 
برئاسة  اتحاد بنت النيل  تأسس  )٥٠(.واالجتماعية بني الفقراء

الناشطة النسوية المصرية درية شفيق كحزب سيايس نسايئ 
عن حقوق النسائية  اسياسيً  اوضم يف برنامجه شقً ، يف البداية

وحق النساء يف تويل وظائف  ،السياسية يف االنتخاب والرتشيح
صفوف اجليش  إىل بل وتمكينهن من االنضمام ، الدولة كافة

والدعوة للمساواة المطلقة بني ، ليتمكن من الدفاع عن الوطن
  )٥١(.النساء والرجال

بنت النيل بزعامة درية شفيق  جراء مقارنة بني اتحاد إعند 
واالتحاد المصري بزعامة هدى شعراوي يمكننا تقييمهما عىل 

 اتحاد بنت النيل هو انه ولكن ما يمزيّ ، انهما هيئتني مستقلتني
ففي . فحسب بل كان يواجه الدولة بشكل علين الً لم يكن مستق

امرأة ) ١٥٠٠اقتحمت دراي شفيق بصحبة ما يقرب من ( ١٩٥١عام 
، المصري مطالبة بحقوق المرأة السياسية كاملة لمان الرب 

الشخصية ومساواة المرأة ابلرجل يف  األحوال وبتعديل قانون 
  )٥٢(.األجور

وعندما بدأت حركة المقاومة الشعبية المصرية للقوات 
ساهم عدد من النساء  ١٩٥١الربيطانية يف منطقة القناة عام 

 ١٩٥١ األولترشين ١٠العامالت والممرضات المصرايت يف 
بتأسيس (اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية) بزعامة السيدة 

يف  اشكل تأسيس هذه اللجنة تطورا ً جديدً . سزيا نرباوي
 فاالتحاد النسايئ الزتم بعد وفاة، احلركة النسوية المصرية

 ،ابلمسائل اخلريية (االجتماعية) ١٩٤٧زعيمته هدى شعراوي عام 
السيايس وكان النشاط ، ابلقضااي السياسية اولم يهتم كثريً 

والمهتم أبحداث ما بعد احلرب العالمية الثانية قد وقع عىل اجلاد 
وكان ، سزيا نرباوي ايضً أ أسستهاعاتق (جلنة الشاابت) اليت 

تكونت هذه اللجنة تحت تأثري الفكر   إذ ، اطابعها سياسيً 
  )٣٥(االشرتايك.

اللجنة النسائية للمقاومة  أصدرت ١٩٥٢كانون الثاين   ١٦ويف 
 إىل ن الشعب لن يفكر يف صرف قواه "إجاء فيه:  االشعبية بيانً 

فكل  أفرادها أومعركة داخلية ولن يفكر يف لون حكومته 
ونؤيده وكل خائن  متعاون معه ضد االستعمار هو صديق نؤازره

الشعب  أن  اهو عدو للشعب كاإلنجلزي لن نقبل معه تهاونً 
نه يؤيدها ويحميها طالما إاحلكومة القائمة ف إىل يعلنها صراحة 

تخاذل وسيحاربها ويخذلها اذا لم    أوتنفذ مطالبه دون مواربة 
  )٤٥(."كاملة  أهدافهتنفذ 

درية  أخطرتبفرتة قليلة  ١٩٥٢تموز   ٢٣وبعد قيام ثورة 
أبن اتحاد بنت النيل سيعيد   اشفيق وزارة الداخلية المصرية علمً 

موافقة مبدئية وقد حصلت عىل ، تنظيم صفوفه كحزب سيايس
النشاط السيايس النسايئ قد تراجع أابن حكم  أن  إال. بذلك

نتيجًة لمراقبة الدولة المتشددة ألي نشاط ، جمال عبد الناصر
وقد ، المؤسسات المستقلة نوع من سيايس وحظرها ألي 
ضمن قضااي الرعاية  أصبحتالمرأة اليت احتكرت الدولة قضااي 

  )٥٥(ارة الشؤون االجتماعية.وز  أنشطةومن ضمن ، االجتماعية

دور املرأة املرصية يف دعم القضية ثالًثا: 
 الفلسطينية

تضح موقف هدى شعراوي من القضية الفلسطينية يف أ 
وكانت  ١٩٣٠المؤتمر النسايئ العريب الذي عقد يف بريوت عام 

للحركة  هدى شعراوي ترأس المؤتمر بنفسها بصفتها رائدةً 
ورفعت قرارات ، النسائية ورئيسة لالتحاد النسايئ المصري

برزها ضرورة أوكان من ، احلكومات العربية إىل مؤتمر بريوت 
،  جانب الشعب الفلسطيين يف محنته إىلف هذه احلكومات ووق

ضرورة الوقوف  ١٩٣٥يف مؤتمر استانبول عام  أعلنت أنهاكما 
  )٦٥(السالم يف ربوع العالم.ونرش بجانب الشعب الفلسطيين 

تعاطفت   ١٩٣٦وعندما قامت الثورة الفلسطينية عام 
السيدة هدى شعراوي معها من خالل مجلتها (المصرية) 

 أيدتوبدأت بكتابة سلسلة من المقاالت المساندة للثورة اليت 
فيها حقوق الشعب الفلسطيين المرشوعة وحذرت من سياسة 
المراوغة الربيطانية مطالبة أبن ال يكون لليهود أي صفة 

يعاملوا معاملة  أن رشعية تخولهم االشرتاك يف احلكم بل يجب 
شخصيات  إىل هدى شعراوي برقيات عدة  أرسلتكما ،  الالجئني

اشيب (رئيسة  سياسية ودينية عربية وعالمية واىل مدام كوربث
واليتامى  األرامل  ابسم": جاء فيها ،االتحاد النسايئ العالمي)

 أناشد المقدسة   األرايض ة يف ة الصهيونيّ العرب ضحااي الوحشيّ 
يف مطالبة السلطات  اإلحلاح إنكلرتايف نساء  اإلنساين الشعور 

  )٧٥(."هذه المذبحة البرشية إيقافالربيطانية المسؤولة برسعة 
لهذا التعاطف مع المطالب الفلسطينية تلقت ونتيجة 

السيدة هدى شعراوي برقية مؤثرة من سيدات القدس يرشحن 
فيها احلالة اليت تمر بها فلسطني ويطالنب سيدات مصر بضرورة 

ن أال إفما كان من السيدة هدى شعراوي ، مد يد المعونة لهن
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 إىل  ١٩٣٦حزيران  ٩ابدرت بدعوة االتحاد النسايئ المصري يف 
ويف هذا االجتماع  )٨٥(عقد اجتماع خاص ابلقضية الفلسطينية.

  :صدرت القرارات التالية

فتح اكتتاب عام يساهم فيه كل ذي نفس كريمة يفزعها  •
 أعضاءثم تشكل جلنة من ،  الظلم واالستبداد يف فلسطني

  االتحاد جلمع هذه التربعات.

االحتجاج عىل تنفيذ تصريح وعد بلفور الذي تسبب فيما  •
  الشقاق محل الوفاق. وإحالل يحدث يف فلسطني من ثورة 

وزيري خارجية ومستعمرات  إىل رسال برقيات إالمبادرة ب •
بريطانيا ورئيس مجلس العموم الربيطاين مطالبني فيها 

، اإلنسانيةبضرورة وضع حد للسياسة المخالفة لمبادئ 
حرتام حقوق الشعوب الضعيفة واليت تنادي بها وضرورة ا
  العالم. أمامبريطانيا 

الهجرة  إيقافمم ونساء العالم بضرورة عصبة األ مناشدة •
وترك سكان البالد الموجودين بها ، ىل فلسطنيإالصهيونية 

  . دون تدخل من قوى خارجية ايعيشون معً 
  

وقد تم تفعيل تلك القرارات والعمل عىل تنفيذها بشكل 
  )٩٥(. فعيل

ابتهاج قدورة (رئيسة االتحاد  أرسلت ١٩٣٨حزيران  ٧ويف 
 ابسمهدى شعراوي للتحدث  إىل  االنسايئ العريب) تفويضً 

السيدات العربيات عن القضية الفلسطينية يف المحافل 
هدى شعراوي   أخذتوبناًء عىل هذا التفويض الرسمي ، الدولية

الفلسطينية وقررت عقد تضاعف جهودها من اجل القضية 
 ٤نساء الرشق يف  إىل ووجهت نداًء ، المؤتمر النسايئ الرشيق

وكان هذا النداء بمثابة الدعوة حلضور المؤتمر  ،١٩٣٨ أيلول
- ١٥النسايئ الرشيق والذي سيعقد يف القاهرة يف الفرتة (

  )٦٠(. ) لمناصرة القضية الفلسطينية١٩٣٨ األولترشين ١٨

  ١٨- ١٥قد المؤتمر النسايئ الرشيق يف القاهرة يف الفرتة (عُ 
ترشين   ١٨- ١٦-١٥ أايم) يف جلسات مسائية ١٩٣٨ األولترشين 

قد خصص جلمع التربعات  األول ترشين   ١٧بينما كان يوم  األول 
عن  أما، لهذا الغرض أعدتوبيع الميداليات والطوابع اليت 

، لبنان، من: سوراي الدول المشاركة يف هذا المؤتمر فكانت كل 
  )٦١(عن مصر الدولة المضيفة. الً فض، ايران، العراق، فلسطني

د المؤتمر ابلسياسة الربيطانية وشجب النشاطات ندّ 
والقت هدى شعراوي ، الصهيونية وتطلعاتها يف فلسطني

ابللوم عىل الربيطانيني خليانتهم العرب محاولني جعل الصهاينة 
لقتها: أسادة الشعب أبكمله ضد رغباته وجاء يف الكلمة اليت 

لقد كشفت مأساة فلسطني عن حقيقة دخيلة بريطانيا فصرنا "
وال األخذ ، وال االعتماد عىل وعودها أقوالهاال نستطيع تصديق 

حنثت بتعهداتها اليت قطعتها عىل نفسها كتابًة  أن بعهودها بعد 
تلك التعهدات اليت ،  لرشيف مكة بواسطة وزرائها ومعتمديها

كانت   أنهابيد ، تعطي العرب  ومنهم عرب فلسطني استقاللهم
أبن فلسطني  ايف الوقت نفسه تعطي لليهود يف الرس عهدً 

لة  ولكنها يف تلك احلا، ستكون لهم الوطن القومي المنشود
  )٦٢(. "اقتناصه...كانت تبيع جلد السبع قبل 

هذا هو  أن ومن الغريب " هدى شعراوي قائلةً  أضافتثم 
  –بتنفيذه فهل هي مدفوعة  إنجلرتاالوعد الوحيد الذي تتمسك 

المشتتني الذين ال  أولئكبعاطفة الرحمة عىل  –كما تدعي 
ذلك هو  إىل ن كان الدافع إف، خرىأترى لها مآرب   أم، وطن لهم

يرفع  أن فهل من المروءة والرحمة ، محض العطف عىل اليهود
وهل اليهود ، أخرىالظلم عن فئة من البرش ليوضع عىل فئة 

ذا كانت بريطانيا تفعل إو ، حق الناس بربها ورحمتها من غريهمأ
به من  أمدوهاذلك مدفوعة بعامل االعرتاف ابجلميل لليهود لما 

فأن العرب قد بذلوا أرواحهم ، أموالهم وقت احلرب العظمى
  )٣٦( ."ودمائهم لمناصرتها ابلتعاون معها يف احلرب...

وخرج المؤتمر بقرارات عدة تناولت المشكلة الفلسطينية 
وحدها مسؤولية المشكلة  أوروابدول  الً وسبل حلولها محم

كما ناشد المؤتمر ملوك ،  الفلسطينية لكونها هي اليت خلقتها
التدخل حلل القضية  واإلسالميةالبالد العربية  وأمراء

بشكل عادل ووضع حد لسياسة الظلم اليت  ، الفلسطينية
وكان من بني مقررات المؤتمر ، تنتهجها بريطانيا يف فلسطني

الكربى آنذاك   األربعرؤساء الدول  إىل برقيات  إرسال 
 ومناشدتهم التدخل وبذل  ،فرنسا) - إيطاليا –لمانياأ - (بريطانيا

وكذلك االتصال ، الً عاد الً اجلهود حلل القضية الفلسطينية ح
السيما تلك المهتمة ، ابلهيئات واجلمعيات النسائية العالمية

وطرح القضية ، قرارات المؤتمر وإبالغهابخدمة السالم العالمي 
 )٤٦(.اوإيجابيً  اوافيً  اوحقوق العرب يف بالدهم طرحً ، الفلسطينية

المؤتمر تأييد لمطالب عرب فلسطني كما جاء يف مقررات 
 الً واعتبار وعد بلفور ابط، المتمثلة بإلغاء االنتداب عىل فلسطني

ومنع ، فلسطني إىل الهجرة اليهودية  وإيقاف، وال قيمة له
ورفض تقسيم فلسطني ، اليهود إىل رايض من العرب انتقال األ

  )٥٦(.اتامً   ارفضً 
استنكر المؤتمر يف قراراته سياسة بريطانيا  أن وبعد 

 األجنبيةالقائمة عىل البطش والتنكيل واحلمالت الصحفية 
قرر ، عن وطنهم ني المدافع ني المغرضة عىل الشبان الفلسطيني
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فرانكلني روزفلت (رئيس الوالايت المتحدة  إىلرسال برقية إ
د له عن تألم سيدات الرشق من تصاع واإلعراب ،)األمريكية
 ابسمومناشدته ، المؤيدة لليهود يف الوالايت المتحدة األصوات

تكون الوالايت المتحدة بتأثري نفوذ   أالالسالم الذي يحرص عليه 
 )٦٦(. من عوامل استمرار شقاء سكان فلسطني الً اليهود عام

عن  واالستغناءوقرر المؤتمر تشجيع البضائع الوطنية العربية 
والمطالبة بتجريد اليهود من السالح أسوة ، اإلمكانغريها قدر 

وبعد انتهاء المؤتمر   )٧٦(. أخرىعن قرارات  الً هذا فض، ابلعرب
وكانت هدى ، تقرر تشكيل جلان لمتابعة تنفيذ تلك القرارات

عن اللجان  الً هذا فض، شعراوي ترأس اللجنة المركزية يف مصر
  )٨٦(العربية. األقطار  الفرعية يف ابيق 

النسايئ المصري يف المؤتمر الدويل  االتحاد وعند مشاركة 
اثارت هدى شعراوي مشكلة عدم ،١٩٣٩بكوبنهاجن يف حزيران 

وطالبت ابحلد من ، العدالة اليت تمارس تجاه العرب يف فلسطني
سكان العرب يتعرضون لمعاملة  نّ إ" :الهجرة اليهودية وقالت

 أنه يجب علينا نأوان فلسطني هي بالد العرب و، اسيئة جدً 
 إىل من اليهود ابلذهاب  أخرى ضد السماح ألعداد  حتجّ ن

 انسائيً  ااتحادً ١٩٤٤كما ترأست هدى شعراوي عام  )٩٦(."فلسطني
الذي اهتمت احلكومات العربية ، عرف ابالتحاد النسايئ العريب

هذا االتحاد قد  أن آنذاك ابلقرارات الصادرة عنه وجدير ابلذكر 
وكان مكتبه الدائم يف . قبل جامعة الدول العربية أنئش 

القضااي اليت اهتم بها االتحاد هي التضامن  أوىل ومن ، القاهرة
كما    )٧٠(مع القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيين.

مشاركة سزيا نرباوي يف تأسيس االتحاد  إىل هنا  اإلشارةتجدر 
انتهاء احلرب  بعد  ١٩٤٥النسايئ الديموقراطي العالمي سنة 

الذي تمزي بمواقفه الداعمة لقضااي العرب ، العالمية الثانية
  .)٧١(السياسية وعىل رأسها قضية فلسطني وحق تقرير المصري

 أهايل توالت المؤتمرات النسائية لتأييد ومساندة و
نه لم يكن لهذه أ إال ،١٩٤٨فلسطني بعد احتاللها عام 

 ،١٩٣٨الذي عقد ابلقاهرة عام  األول المؤتمرات نجاح المؤتمر 
لكون فلسطني لم تحتل  أومن نوعه  األول ربما ألنه كان 

   )٢٧(بعد.
  
  
  
  
  
  

َةٌ  ِ   َخا

عن دور الرجل  أهميةال يقل  اابرزً  ادت المرأة المصرية دورً أ
يف وقفتها بوجه الظلم واالستبداد الذي قاسته البالد من 

لنشاط المرأة  تأريخيةً يتناول البحث دراسة ً، االحتالل الربيطاين
وقد يرجع البعض هذا النشاط ، المجال السيايس المصرية يف 

نساء البلدان العربية  بغريها من المبكر للمرأة المصرية مقارنة 
المؤيدة لتحرير المرأة وضرورة  األفكار انتشار  إىل ، األخرى

الفرصة يف المشاركة السياسية واحلصول عىل نصيبها  إعطائها
  .قرانها يف بلدان العالم المتقدمةأب أسوةمن التعليم 

وهي  ،)١٩٥٢- ١٩١٩يركز البحث عىل دراسة احلقبة التأريخية (
تلك   ١٩١٩حقبة تأريخية حافلة ابألحداث السياسية تبدأ بثورة 

الثورة الشعبية اليت ساهمت فيها المرأة المصرية مساهمة 
فاعلة عن طريق مشاركتها ابلتظاهرات الكبرية اليت جابت البالد 

ابلكفاح  امرورً ، ورفعت شعارات التحرر ومقارعة االحتالل
إذ . ىل االستقالل التامالوطين المصري من اجل احلصول ع

وكان ، وتفاعلت معها األحداثتلك واكبت المرأة المصرية  
تجاه القضااي   اابرزً  اشعراوي دورً  ى للسيدة المصرية هد

ووقفت هي ، السياسية اليت لها مساس ابلسيادة الوطنية
من السياسة الربيطانية المعادية  احازمً  اورفيقاتها موقفً 

 إىل م تكتف بإيصال صوتها ول، لتوجهات الشعب المصري
 إنهابل ، االطار المحيلضمن  وبقاؤه، المسؤولني المصريني

وحظي ، أرسلت الربقيات وشاركت يف المؤتمرات العالمية
وعرفت أبنها الممثلة للنساء العربيات ، اسمها بشهرة عالمية

المرأة  أدتكما ،  والصادحة بصوتهن يف المحافل الدولية
وبتوجيه ورعاية ، يف مساندة القضية الفلسطينية االمصرية دورً 

  ١٨-١٥( يف المدةمن السيدة هدى شعراوي عقد يف القاهرة 
 امساندً  اعمً د أدى الذي ، ) مؤتمر نساء الرشق١٩٣٨ األولترشين 

 الفلسطينيني عاناةم إيصال للقضية الفلسطينية وساهم يف 
 أصبحتويف هذه احلقبة  . مناطق مختلفة من العالم إىل 

 أردنا إذامطالب المرأة المصرية بحقوقها االجتماعية ثانوية 
  .مقارنتها ابلمطالبة ابحلقوق السياسية

المشاركة السياسية للمرأة المصرية كذلك عن  واتضحت
طريق المنظمات النسوية المصرية مثل جلنة الوفد المركزية 

االتحاد و، يف مساندة حزب الوفد امهمً  ادورً  أدتاليت ، للسيدات
وكانت له نشاطات  ١٩٢٣النسايئ المصري الذي تأسس عام 

كما شهدت ،  واللجنة السعدية للسيدات ،سياسية عدة
كان ،  القرن العرشين بروز تنظيمات نسوية جديدة أربعينيات

للفكر االشرتايك اثر يف بعض تشكيالتها مثل احلزب النسايئ 
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المصرية بزعامة السيدة  ١٩٤٢   المصري الذي تشكل عام 
وكانت ، والذي كان ذا طابع سيايس، فاطمة نعمت راشد

 ١٩٤٥ويف عام ، األخرىكرث حداثة من التنظيمات أ نشاطاته 
مع رفيقاتها (رابطة فتيات اجلامعة  أفالطون أسست انيج 

 أحداثاليت كان لها دور يف المشاركة يف  ،والمعاهد المصرية)
تأسيس (اتحاد بنت  ١٩٤٨وشهد عام  ،١٩٤٦احلركة الوطنية عام 

وقد طالب االتحاد احلكومة المصرية ، النيل) بزعامة دراي شفيق
 ءن تضمن للمرأة المصرية حقوقها بشكل كامل. ومع بدأب اعلنً 

حركة المقاومة الشعبية المصرية للقوات الربيطانية يف 
شكلت السيدة المصرية سزيا نرباوي  ، منطقة قناة السويس

رف بـ (اللجنة النسائية للمقاومة ع اجديدً  نسواًي  اتنظيمً 
  .دعم احلركة الوطنية المصريةيف  األخرالشعبية) ساهم هو 

  ٢٣وهو عام قيام ثورة  ١٩٥٢وتنتهي حقبة الدراسة بعام 
بعدها حدة رقابة الدولة عىل التنظيمات  ازدادتاليت  ١٩٥٢تموز 

ودخلت مرحلة مطالبة المرأة بحقوقها ضمن ، المستقلة
    االجتماعية. األنشطة

  
  
  
  
  
  

  :الَهواِمُش 
مؤسسة هنداوي للتعليم  ،تحرير املرأة ،أمقاسم  نظر:يُ  )١(

 .٦٠-٣٧ص ،)٢٠١٢،(القاهرة ،والثقافة
دار الكتاب ، للبنات والبن األماملرشد  ،رفاعة الطهطاوي )٢(

 وما بعدها. ٢٩ص ،)٢٠١٢،(القاهرة ،املرصي
 ،العا الثالثالنسوية والقومية يف  ،كوماري جاياواردينا )٣(

 ،الرحبة للنرش والتوزيع ،الله فاضل عبد ،ضحوك رقية ترجمة:
 .١١٠ص ،)٢٠١٦،(دمشق

الساق عىل الساق يف ما  ،فارس يوسف الشدياق نظر:يُ  )٤(
 .٥٥١-٥٤٧ص  ،)١٩٥٥،(باريس، هو الفارياق

الثقافة ، النهضة النسائية يف مرص، نظر: بث بارونيُ  )٥(
املجلس  ،النقاشترجمة: مليس ، واملجتمع والصحافة

من رائدات القرن  ؛٣٦-١٩ص ،)١٩٩٩،(القاهرة، للثقافة األعىل
منشورات ملتقى املرأة ، (تحرير) هدى الصدة، العرشين
 .٢٠٣ص ،)٢٠٠١،(القاهرة، والذاكرة

ة حياتها وأدبها  ،مي زيادة، خالد محمد غازي )٦(  وأوراقس
 .٩٢-٧٧ص ،)٢٠١٠،(القاهرة، وكالة الصحافة العربية،  تنرش

- ١٩١٩ثورة مرص سنة ، عبد العزيز الرفاعي نظر:للتفاصيل يُ  )٧(
دار الكاتب العر  ،١٩٢٣- ١٩١٤دراسة تأريخية تحليلية 

 .١٣٨-١٠٨ص ،)١٩٦٦، (القاهرة، للطباعة والنرش

تاريخ مرص القومي من  ،١٩١٩ثورة ، عبد الرحمن الرافعي )٨(
 ،)١٩٨٧،(القاهرة ،دار املعارف ،٤ط ،١٩٢١ىل سنة إ ١٩١٤سنة 
 .٢١١ص

دراسات يف  ،عييالدسوقي الجم إبراهيمعبد املنعم  )٩(
عي يف العرص الحديث منشورات مكتبة ، تأريخ مرص االجت

 .١٢٩-١٢٨ص ،)١٩٩٦،(القاهرة، الصفا واملروة
 ،اليوم إىلاملرأة املرصية من الفراعنة ، درية شفيق )١٠(

 .١٢٥ص ،)١٩٥٥، (القاهرة ،منشورات مطبعة مرص
مذكرات ، هدى شعراوي ؛١٢٥ص ،نفسهاملصدر ، شفيق )١١(

، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، هدى شعراوي
 .١٢٤ص ،)٢٠١٢،(القاهرة

منشورات ، الوجه العاري للمرأة العربية، نوال السعداوي )١٢(
 .١١٥ص ،)٢٠١٧،(اململكة املتحدة، مؤسسة هنداوي

 واإلسالمرائدات الحركة النسوية املرصية ، مارجو بدران )١٣(
، للثقافة األعىلاملجلس ، عيل بدران ترجمة:، والوطن
 .١٢٨-١٢٧ص ،)٢٠٠٠،(القاهرة

مقال ، "املرأة والثورات يف مرص"، محمد السيد إسالم )١٤(
) يف ٣٤٥١العدد(، منشور عىل موقع الحوار املتمدن

 عىل الرابط: ،٩/٨/٢٠١١
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=270631 

مطبعة  ،٣ط، ذكريات فاطمة اليوسف، عبد القدوس إحسان )١٥(
املصدر  ،شفيق ؛٦٦ص ،)١٩٧٦،(القاهرة ،روز اليوسف

 .١٢٦ص ،السابق
الحركة النسائية يف مرص ما ب ، كامل بيومي السب آمال )١٦(

، الهيئة املرصية العامة للكتاب ،١٩٥٢و١٩١٩الثورت 
 .٢٨ص ،)١٩٨٦،(القاهرة

دينة املنيا ١٩٤٧-١٨٧٩(هدى شعراوي(*)   ،١٨٧٩) ولدت 
الثالثة الذين  أحدتزوجت من ابن عمتها عيل شعراوي وهو 

(وينجت) يوم  تزعمت تظاهرة  ،١٩١٨ترشين الثا  ١٣قابلوا الس
، أسست اللجنة املركزية للسيدات ،١٩١٩السيدات املرصيات عام 

اتحاد نسا يف مرص  أولأسست ، أجنبيةوكانت تجيد عدة لغات 
 نظر:للتفاصيل يُ . ١٩٤٧وظلت ترأسه حتى وفاتها عام  ،١٩٢٣عام 

الهيئة املرصية ، هدى شعراوي وعرص التنوير ،نبيل راغب
  .وما بعدها ٩ص ،)١٩٨٨، (القاهرة، العامة للكتاب

 ،السابقاملصدر ، شعراوي ؛١٢٦ص ،املصدر السابق ،شفيق )١٧(
  .١٤٠ص

الثورة  يف كتاب: ،"١٩١٩ املرأة املرصية وثورة"، ان عامرإ  )١٨(
دار ، إبراهيمحمد أ نارص  تحرير: ،بعد مائة عام ١٩١٩والتاريخ 

  .٥١-٥٠ص ،)٢٠١٩،(القاهرة ،املرايا لإلنتاج الثقايف
الواقع ، والسلطة يف مرص املرأة، عفاف عبد املعطي )١٩(

  .١٣ص ،)٢٠٠٥،(القاهرة ،)١٩٨١-١٩١٩(، واألدالسيايس 
املرأة املرصية يف  أوضاعتطور ، لطيفة محمد سا )٢٠(

  .٢٣ص ،)٢٠٠٨،(القاهرة ،التأريخ الحديث واملعارص
  .١٣٤-١٣٣ص ،املصدر السابق ،بدران )٢١(
مذكرات عبد الرحمن  ؛١٥٩ص، املصدر السابق، شعراوي )٢٢(

ديسمرب -مايو، االقتتال –يوميات مرص السياسية  ،فهمي
دار الكتب  ،٤ج، وتحقيق) يونان لبيب رزقرشاف إ( ،١٩٢١

  .٣٢٢ص ،)٢٠١١،(القاهرة، والوثائق القومية
  .١٣٦ص، املصدر السابق، بدران )٢٣(
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الحركة  أرشيفمن  ،بناء ونضال ،ميسان حسن، هدى الصدة )٢٤(
، مؤسسة املرأة والذاكرة، النسوية املرصية

  .٣٨ص ،)٢٠١٨،(القاهرة
  .١٩٢٣أذار  ٣يف  ،١٣٩٨٨العدد ، (القاهرة) األهرامصحيفة  )٢٥(
  .١٦٧ص، املصدر السابق، شعراوي )٢٦(
–النساء العربيات يف العرشينيات  ،مجموعة مؤلف )٢٧(

 ،٢ط ،مركز دراسات الوحدة العربية، وهوية احضوًر 
وت   .٣٨٢ص ،)٢٠١٠،(ب

  .١٤٨ص ،املصدر السابق ،شفيق )٢٨(
 األولكانون  ١٨يف  ،١٠العدد  ،(القاهرة) ،مجلة مرص الفتاة )٢٩(

  .٩ص ،١٩٤٤
"املشاركة االنتخابية ، رياض عبد املوىل عابديننبيل  )٣٠(

، مجلة مرص الحديثة ،"١٩٥٧- ١٩٢٣للمرأة املرصية 
املصدر  ،بدران ؛٢٣٢ص ،٢٠١٠لعام  ،٩العدد  ،(القاهرة)
  .٣٢٤ص ،السابق

حياة هدى شعراوي - وكشفت وجهها  ،سنية شعراوي )٣١(
، األزهريترجمة: نشوى  ،أول ناشطة نسائية مرصية

 ،)٢٠١٩ ،(القاهرة ،٣٢٦٢العدد ، للرتجمةاملركز القومي 
  .١٩٤ص

  .١٤٣-١٤٢ص ، املصدر السابق ،بدران )٣٢(
  .١٩٢٨آب  ١٦يف ١٥٧١٨العدد ، األهرامصحيفة  )٣٣(
 ،)١٩٥٣- ١٨٧٨تأريخ الوزارات املرصية ( ،يونان لبيب رزق )٣٤(

 ،باألهراممركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية 
  .٣٦٠-٣٥٤ص  ،)١٩٧٥،(القاهرة

  .٢٦٤ص ،٢٠١٠لعام  ٩العدد ، الحديثةمجلة مرص  )٣٥(
  .١٩٣١ أيار ٢يف  ،١٦٦٦٤العدد ، األهرامصحيفة  )٣٦(
 ،املصدر السابق ،٢٠١٠لعام  ٩العدد  ،مجلة مرص الحديثة )٣٧(

  .٢٦٥ص
  .١٩٣١ أيار ١١يف  ،١٦٦٧٣العدد ، األهرامصحيفة  )٣٨(
  .٣٢٨ص ،بدران املصدر السابق )٣٩(
  .٥٩-٥٨ص، املصدر السابق، السب )٤٠(
 إىلمن الطفولة  أفالطونمذكرات انجي  ،أفالطونانجي  )٤١(

- ٥٥ص ،)٢٠١٤،(القاهرة، دار الثقافة الجديدة ،٢ط، السجن
ل ؛٥٦ ملحات من مطالب الحركة النسوية ، هالة ك

، مؤسسة املرأة والذاكرة، املرصية عرب تأريخها
  .١٤ص ،)٢٠١٦،(القاهرة

 ٤حادثة –هجوم عىل القرص املل ، محمد صابر عرب )٤٢(
 ،)٢٠٠٣،(القاهرة، األرسةمنشورات مكتبة  ،١٩٤٢فرباير 

  وما بعدها. ١٤٠ص
  .٦١ص ،السب املصدر السابق )٤٣(
  .٧٠ص ،املصدر السابق ،بدران )٤٤(
  .٦٠-٥٩ص، املصدر السابق ،فالطونأ  )٤٥(
  .٦٠ص، املصدر نفسه )٤٦(
  .٦٠ص ،املصدر نفسه )٤٧(
هر، املرأة كفاحها وعملها ،حمد طهأ  )٤٨( ، (القاهرة، دار الج

  .٨٦ص ،)١٩٦٤
  .٧٤ص ،املصدر السابق ،أفالطون )٤٩(

نية والنوع ، الحركة النسائية املرصية ،نادية العيل )٥٠( العل
 ،للثقافة األعىلاملجلس ، األوسطوالدولة يف الرشق 

  .٩٠ص ،)٢٠٠٢،(القاهرة
  .٧٦ص ،املصدر السابق ،حسن ،الصدة )٥١(
سعيدة محمد  ؛٢٢١-٢٠١ص ،املصدر السابق ،شفيق )٥٢(

ب دستوري الحقوق السياسية للمرأة املرصية ، حسني
  .٨٦ص ،)٢٠١٢،(القاهرة ،الدار الثقافية للنرش ،١٩٥٦- ١٩٢٣

  .٦٣ص ،املصدر السابق ،السب )٥٣(
  .١٢٠-١١٩ص، املصدر السابق ،فالطونأ  )٥٤(
  .٩٣ص ،املصدر السابق ،العيل )٥٥(
ر محمد عيل الطا )٥٦( "هدى  ،سارة صبار جراد عبود، ع

مجلة  ،"١٩٤٧- ١٩٣٠ والقضية الفلسطينية شعراوي
 ،٣العدد ،١٥مج، والعلوم الرتبوية اآلدابالقادسية يف 

  .١٩٥ص ،٢٠١٥لسنة 
املطبعة العربية ، املرأة وقضية فلسط ،خليفة إجالل )٥٧(

 ،املصدر السابق، السب ؛٦٦ص ،)١٩٧٤،(القاهرة، الحديثة
  .٧٥-٧٣ص

 ،الزمن والريادة- هدى شعراوي ، إبراهيمجورجيت عطية  )٥٨(
وت ،دار عطية للنرش ،١ج   .٢١٤ص ،د.ت) ،(ب

ر النسا الرشقي يف ، سعيدة محمد حسني )٥٩( "املؤ
 ،"١٩٣٨اكتوبر- القاهرة للدفاع عن القضية الفلسطينية

  .١٢١ص ،٢٠٠٣، العدد الثا ،مجلة مرص الحديثة (القاهرة)
ر النسا الرشقي -املرأة العربية وقضية فلسط )٦٠( املؤ

املنعقد بدار جمعية االتحاد النسا املرصي بالقاهرة 
املطبعة ، للدفاع عن فلسط ،١٩٣٨كتوبر أ ١٨-١٥من 

رص   .٢٠-١٧ص ،)١٩٣٩،(القاهرة ،العرصية 
، املصدر السابق ،٢٠٠٣، العدد الثا، مجلة مرص الحديثة )٦١(

  .١٢٧ص
 ،ملصدر السابقا، املرأة العربية والقضية الفلسطينية )٦٢(

  .٤٩ص
  .٥٠ص ،املصدر نفسه )٦٣(
  .١٧٠ص، املصدر نفسه )٦٤(
  .١٧٠ص، املصدر نفسه )٦٥(
  .١٧١ص، املصدر نفسه )٦٦(
  .١٧٢ص، املصدر نفسه )٦٧(
 ،املصدر السابق ،٢٠٠٣ ،العدد الثا، مجلة مرص الحديثة )٦٨(

  .١٣٦ص
  .٣٥٩ص ،املصدر السابق، بدران )٦٩(
  .٩٤ص ،املصدر السابق، حسن ،الصدة )٧٠(
  .٩٦ص ،هاملصدر نفس )٧١(
  .٨٧ص ،املصدر السابق، لسبا )٧٢(


