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حينما تيأس نساء مصر...يجدن عزة سليمان سنداً لهن
إنه لٌس سراً أن الكثٌر من نساء مصر ٌتعرضن ألبشع أشكال العنف فً المجال الخاص ،وٌشمل ذلن
ولٌس على الحصر االغتصاب الزوجً واغتصاب المحارم واالتجار بالطفالت ورفع دعاوي الطاعة
المضائٌة على النساء والتعنت فً حصولهن على الطالق .وبالنسبة للنساء الالتً تواجهن هذا العنف
والتعنت والظلم والممع األبوي الذي ٌواجهونه من لبل عائالتهن وأزواجهن والمجتمعات المحٌطة بهن،
المحامٌة والناشطة النسوٌة عزة سلٌمان كانت دائما ،وال تزال ،النور الذي ٌضًء النفك المظلم فً
آفالهن.
عزة سلٌمان لٌست محامٌة عادٌة ،هً إنسانة تؤمن بحموق النساء وأخذت على عاتمها مهمة تحرٌر
النساء فً مصر ،بل والعالم العربً أٌضاً ،من عنف الرجال تجاههن فً المجال الخاص ومساعدتهن
على الحصول على حمهن األصٌل فً الطالق .وال تخشى أو تخجل سلٌمان أن تفعل ذلن فً مواجهة
"أتخن تخٌن" ،ودائما تتحدث "زي الرصاص" فً وجه كل اآلباء واألزواج والرجال الذٌن ٌمارسن
العنف ضد النساء ،وابتسامة انتصارها علٌهم مرتسمة على وجهها.
ولم تكتفً سلٌمان عن الدفاع عن آالف النساء المعنفات من خالل عملها كمحامٌة وحسب ،بل طرلت
أبواب "رجال الدٌن" بشكل دؤوب وكونت عاللات تحلى باالحترام والثمة معهم على مدار سنٌن للعمل
على تغٌٌر لانون األحوال الشخصٌة ومعاٌٌر الطالق وطرح لانون مدنً للزواج والطالق فً مصر.
وٌكن هؤالء "رجال الدٌن" كل االحترام والتمدٌر لها نظراً لعامل اإلنصاف الذي ٌتغلل فكرها باإلضافة
إلى علمها الموي فً أمور الشرٌعة والتفاسٌر الدٌنٌة.
كما لامت سلٌمان بتحوٌل تجربة مرٌرة خاضتها فً  2015إلى لضٌة لومٌة ،وكالعادة ،أطلمت عنان
معاناتها الشخصٌة لتفكر فً معاناة الجمٌع حٌن تم تحوٌلها من شاهدة إلى متهمة فً ممتل الناشطة
السٌاسٌة والعمالٌة شٌماء الصباغ فً ٌناٌر  ، 2015من خالل طرح ومنالشة مبادرة لحماٌة الشهود
والمبلغٌن.
وبالرغم من المبح الذي تراه سلٌمان كل ٌوم فً الظلم المرتسم على وجوه النساء وعملها الدائم فً
محاكم لضائٌة تتسم بألل ما ٌوصف عنها باألبوٌة العنٌدة وتمٌٌزها ضد النساء ،تراها دائما مرتدٌة
ألوانها الزاهٌة وابتسامتها العرٌضة لتجلب األمل والرغبة فً الحٌاة لكل النساء.
نحن مؤمنات أن سلٌمان سوف تتخطى الظلم الجائر الذي تواجهه من منعها من السفر والتحفظ على
أموالها الشخصٌة وشركة المحاماة الخاصة بها ،ألن لوتها وإٌمانها بما تموم به ٌستمر فً زلزلة جبال
األبوٌة والظلم التً تعانً منها النساء فً مصر.
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