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فؤادة ”  “ Watchبتعمل إيه ؟

مبادرة حقوقية لمراقبة ورصد أداء الرئيس المنتخب تجاة قضايا المرأة وحقوق اإلنسان ..
فؤادة ”  “ Watchبتعنى إيه ؟

فؤادة هى اللى فتحت الهاويس اللى فتح باب الحرية  ...فؤادة هى الست المصرية اللى فتحت وحافظت على الحرية ولقمه العيش ووقفت قدام "عتريس "
فؤادة صارت مثالً وداللة على كل من يحاول الوقوف فى وجه الجبروت.
لإلبالغ عن أى إنتهاك الخط الساخن :

10081001100
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التقرير األول لرصد أداء السيد رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه
حقوق المرأة وقضايا حقوق اإلنسان

"فى الفترة من  0يوليه إلى  10يوليه "0100

(إحتناق مجتمعى وعنف وغياب للعدالة ووقائع تعذيب وقتل معتصمين وحقوق المرأة صفر كبير)

تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية – أكت
المقدمة
فى إطار انشطة مركز وسائل االتصال المالئمة من اجل التنمية " أكت " تابع المركز اداء الرئيس المنتخب " د .محمد مرسي " و
مؤسسات الدولة المختلفه وسلطاتها المختلفة " تنفيذية – تشريعية " .
يأيت هذا التقرير لرصد أداء الرئيس املنتخب ومؤسسات الدولة املختلفه جتاه قضايا النساء .ولضمان املوضوعية يف التقرير  ،يرصد مركز وسائل االتصال املالئمة من
اجل التنمية " أكت " عدة حماور ىف هذا القرير مثل املناخ السياسي العام للدولة املصرية  ،واداء الرئيس املنتخب والربملان املنتخب والسلطة التنفيذية للدولة  ،أتت
انتخابات رئاسة اجلمهورية  2102وسط آمال عريضة لدى املواطنون املصريون ،فبعد قيام الثورة متىن كثريون حتسن األوضاع داخل مصر ،ويف البداية أعطى اجمللس
األعلى للقوات املسلحة – الذي تسلم مسئولية إدارة البالد يف  00فرباير  2100لفرتة انتقالية – انطباعاً بأن التغيري ممكن ،إال أن املمارسات العملية جاءت
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عكس ذلك ،وضرب اجمللس العسكري بتلك اآلمال عرض احلائط؛ فأتت االنتخابات الرئاسية يف ظل أوضاع سياسية غري مستقرة ،حيث تتسم الفرتة االنتقالية اليت
متر هبا مصر بالتخبط وعدم الوضوح ،حيث انفرد اجمللس اجمللس العسكري بسلطيت التشريع والتنفيذ وفقاً لإلعالن الدستوري املكمل وبعد حكم الدستورية العليا
بعدم دستورية املواد املتعلقة بانتخابات جملس الشعب واخلاصة بالثلث الفردى ،واختذ اجمللس العسكري يف إدارته للشئون العامة قرارات منفردة دون التشاور اجلدي
مع القوى السياسية ومنظمات اجملتمع املدين ،كما شهدت مصر تراجعاً للحقوق واحلريات العامة .فقد أصر اجمللس العسكري علي استمرار العمل بطريقة عسكرية
فسادت حالة من القمع للتظاهرات منذ توليه ادارة شئون البالد وحىت اعالن نتائج انتخابات رئاسة فشهدت الفرتة االنتقالية منذ تسلم اجمللس العسكري ملقاليدها
عودة أجهزة األمن ملمارسة أعمال العنف وقمع التظاهرات السلمية وفض االعتصامات بطريقة وحشية.
ومل يسلم آالف املواطنني ،ويف القلب منهم شباب الثورة من احملاكمات العسكرية اليت طالت املدنيني ،يف حتد سافر لكل املعاهدات واالتفاقات الدولية اليت وقعت
وصدقت عليها مصر فيما يتعلق باحلقوق واحلريات ،واليت يأيت على رأسها احلق يف الرأي التعبري والتجمع السلمي والسالمة اجلسدية ،فلم يقف األمر حد
احملاكمات العسكرية فقط ،بل امتد إىل التعذيب واإليذاء البدين وإخضاع بعض املعتصمات يف ميدان التحرير إىل كشوفات العذرية.
وإحباراً ىف ممارسات السيد  /حممد مرسى بعد أدائه اليمني الدستورية بصفته رئيساً شرعياً منتخباً للبالد فعدنا مره أخرى نبحث عن نشطاء خيتطفون ويعذبون ،
وإطالق أعريه نارية على عمال معتصمني باحمللة  ،وظهور حاالت فردية من التعدى على احلريات الشخصية واحلقوق الفردية مدعني تطبيق الشرع والدين مما أسفر
عن مقتل شاب بالسويس  ،كما يشهد الشهر األول من حكم الرئيس  /حممد مرسى إحتجاجات عماليه واسعه جعلت من قصر اإلحتادية مقراً وملجاءً جديد
للمعتصمني وأصحاب احلقوق واملطالب.
وعلى الرغم من قطع الرئيس وعوداً عده على نفسه وخاصة فيما يتعلق مبواجهة التحرش اجلنسى بشوارع احملروسة  ،ومتكني املشاركة اجملتمعية والسياسية للنساء فال
تزال حاالت التحرش ىف إزدياد ملحوظ ومستمر بل أصبح هناك جرئه من قبل املتحرشني وأصبح منتشراً مجاعات تقوم بالتحرش اجلماعى ىف الشوارع وامليادين ،
وعن متكني املرأة واملساواه مازال وعداً بعيد املنال وأحل مكانه اإلقصاء ودالله على هذا اإلختيار املعيب لتشكيل أعضاء اجلمعية التأسيسة الثانية وإختار سبعة
سيدات فقط ميثلن عموم املصريات وهو ما يعد إجحافاً وجتنياً على مبداء املساواه والشراكة اجملتمعية بني اجلنسني وهو األمر الذى يشري بقوه إىل أن السيد الرئيس
حىت هذه اللحظة مل يضع سياسات واضحة واليات عمل تدعم متكني النساء وإفساح اجملال هلا ىف كافه املناصب حىت العليا منها بالبالد حسب وعوده للمرأة ىف
مشروع النهضة اخلاص جبماعة اإلخوان املسلمني والذى خاض به اإلنتخابات متمسكاً بشعارات الثورة ومطالب الثوار.
وجاء إختيار د .هشام قنديل وزير الرى األسبق لتشكيل احلكومة تراجعاً ملحوظاً ىف ما أقر به السيد الرئيس بأن رئيس الوزراء البد أن يكون شخصية مستقلة
حتظى بإقبال وطىن جامع وخيتار احلقائب الوزاريه على أسس الكفائه واخلربه مع مراعاة التعددية السياسية والفكرية للمجتمع ككل.

المرأة والرئيس
المرأة فى مشروع النهضة وممارسات إقصائية :

فىى ظل ضبابيه المشهد السياسى فى مصر وإرتفاع دعاوى عدم إستقاللية مؤسسة الرئاسة عن جماعة األخوان الىت ينتمى إليها

السيد الرئيس  ،ونظراً ملا ورد ىف مالمح مشروع النهضة الذى خاص بالسيد الرئيس  /محمد مرسى جاء حتت مسمى "ملفات خاصة"

فقرة أولى  :دعم متكني املرأة املصرية وإفساح الطريق هلا للمشاركة اجملتمعية والسياسية وأولويات العمل الوطىن والتنموى نابعاً من إمياننا
بأن املرأة مكافئة للرجل ىف املنزلة واملقام متكامله معه ىف العمل واملهام.
أ.نسعى لتمكني املرأة املصرية فعالً ال قوالً بإزاله املعوقات الىت تقف ىف وجه مشاركتها املثمرة ىف كل جماالت احلياة مبا يعني املرأة على حتقيق
التوازن بني العطاء لبيتها وأسرهتا وجمتمعها.
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ب .محاية جادة للمرأة املصرية من آفة التحرش ىف الشارع املصرى وصور التمييز ىف التقدم ملناصب العمل العام واخلاص.
ت .دعم خاص ملشاركة النساء ىف العمل اإلقتصادى بدءا من مشروعات صغرية للنساء املعيالت وانتهاء بتشجيع العمل اخلاص احلر
للنساء

وبناء على ما سبق من عرض لما تضمنه مشروع النهضة عن المرأة من تمكين للمرأة وإفساح للمجال فى المشاركة المجتمعية نرى
أن حزب احلرية والعدالة يقصى كافه الفصائل الوطنية وخيرتق اإلمجاع الوطىن ىف معايري إختيار ممثلى الشعب ىف تأسيسية الدستور ويدعم
بقرار من رئيس اجلمهورية بتحصني اللجنة من إيه أحكام قانونية قد تعصف باجلمعية املشكلة كما مت ىف حل اجلمعية االوىل لتأسيس
الدستور ملا جاء هبا من عوار ىف املعايري مل تراعى ىف تشكيل اجلمعية الثانية.
* مت إختيار  :د .منار الشورجبى  ،أ .أميمه كامل  ،أماىن أبو الفضل  ،أ .هدى غنيه  ،أ.عزة اجلرف  ،أ .نادية مصطفى  ،أ .فاطمة أبو

زيد  ، ،منال الطيىب وعددهن ( )7وأغلبهن ينتمني إىل تيارات إسالم سياسى وحمافظ وهو ما ال يتفق مع برنامج مشروع النهضة الذى
أكد على متيكن املرأة املصريةو إفساح اجملال هلا للمشاركة اجملتمعية والسياسية ىف ظل مطالبات اجلماعة احلقوقية واملدافعني عن حقوق
اإلنسان وحقوق املرأة بتخصيص  % 81من مقاعد تأسيسة الدستور للنساء ترسيخاً ملبدأ املساواة واملناصفه بني اجلنسني .

التحرش الجنسى وسلبية مؤسسات الدولة قطع الرئيس  /محمد مرسى على نفسه عهد حبماية جادة للمرأة املصرية من أفه التحرش ىف
الشارع املصرى  ،وهذا ما تضمنه مشروع النهضة ىف اجلزء األول من ملفات خاصة فقرة "ب"  ،وتظل تلك الظاهرة اجملمتعية تفرض نفسها
بقوة ىف الشارع املصرى وإنتشرت حىت أصبحت خطر يهدد النساء والفتيات داخل وسائل املواصالت العامة  ،فقد مت التعدى بالضرب
على فتاة تدعى ناديه عادل داخل عربية السيدات مبرتو اإلنفاق لرفضها وجود رجال ىف العربة املخصصة للسيدات وكانت الوقعة شهدهتا

حمطة مرتو السادات ومت حترير إثبات حالة بالواقعة مبكتب شرطة خمتصة حمطة مرتو العتبة حتت رقم  3/22ومت حتويله إىل قسم شرطة قصر
النيل والذى مل يبدى أى تعاون مع الفتاة أو حماميها وعند السؤال عن خط سري احملضر وحتركة حتصل الفتاة وحماميها على أرقام خاطئه من
قبل قسم الشرطة والنيابة العامة ال تعرف شيئاً عن احملضر.
كما تعرضت أيضاً الفتاة غدير أمحد للتعرض للضرب إلعرتاضها على وحود رجال بالعربة املخصصة للسيدات ىف مرتو األنفاق ومتكنت
من حترير حمضر بالواقعة يثب احلالة مبحطة مرتو األوبرا حيمل رقم  ، 01 / 282كما أرستلت برقيات تلغرافيه لرئيس نيابة قصر النيل
حتمل رقم  ، 72/72وبرقيه تلغرافيه أخرى إىل رئيس الشركة املصرية إلدارة وتشغيل مرتو األنفاق حتمل رقم  78 / 78وحىت تارخية مل يتم
التحقيق ىف الواقعة أو غتخاذ أى إجراء حول الواقعة.
ورغم أن هناك كثري من حاالت التحرش بالنساء والفتيات ىف األماكن العامة والشارع اإل أنه يصعب ضبط هذه التجاوزات وتوثيقها نظراً
لغياب دور األمن املعتمد ىف إثبات تلك الوقائع.
كما مت التعدى على تظاهرة سلمية نظمت ىف ميدان التحرير إحتجاجاً على زيادة ظاهرة التحرش اجلنسى بالفتيات والنساء ىف الشارع
املصرى  ،ونظمت من قبل بعض الناشطات واملهتمنني من الشباب والفتيات يوم اجلمعة  8يونيو  2102وتعرض هذه املسرية لضرب
وحترش جنسى كاد أن يصل إىل حد اإلغتصاب والعنف املمنهج من قبل جمموعات غري معروفة وذلك وفقاً لشهادات الفتيات والشباب
حول الواقعة
الحريات الفردية والتطرف غير المنظم :

ظهرت حاالت متعدده تداوالت من خالل وسائل اإلتصال واإلعالم البديل حول قيام أفراد فى أماكن متفرقة من العاصمة القاهرة
وعدد من املدن الرئيسية ىف احملافظات الساحلية ومصر العليا بإيقاف السيدات والفتيات ىف الشارع للتعليق على مظهرهم ومالبسهم وتتم
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أخلب هذه احلاالت كما روهتا شاهدات عيان عن هذا التوقيف غالباً من يكون من قبل إمرأة منتقبة بصحبه رجل ملتحى ياحاوال التأثري
على السيدات والفتيات للتغيري من مظهرهن الذى خيالف النموذج الديىن
وقد أسفرت إحدى هذه الممارسات عن مقتل شاب يدعى  /أحمد حسين عيد طالب بكلية الهندسة حني كان يسري برفقه خطيبته
بإحدى األماكن العامة مبحافظة السويس ومت إستيقافه من ثالث أشخاص وحاولوا (تعزيره) هو وخطيبته األمر الذى رفضه الشاب مما
أودى حبياته طعناً على إيدهم ومتكنت الشرطة من القبض على كالً من "وليد .ب " و" محدى .ف " و"عنرت .ع"
وقد أسندت النيابة العامة للمتهمني ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق اإلصرار ،وتشكيل وإدارة مجاعة على خالف أحكام القانون
لفرض آرائهم الدينية املتطرفة باستخدام القوة والعنف والبلطجة ،وتعريض حياة األشخاص للخطر ،وقد أمر النائب العام بإحالة املتهمني
احملبوسني إىل حمكمة اجلنايات املختصة.

التعذيب واإلعتقال والمحاكمات العسكرية مستمره رغم وجود رئيس منتخب

على رغم أن السيد الرئيس  /محمد مرسى ذاق مراره الحبس واإلعتقال بسبب أراءه السياسية اإل أنه حىت هذه اللحظة مازال يقبع

ىف السجون املصرية عدد من املوطنني  ،وقد ذكرر الصحفى  /خالد البلشى ىف شهادة الىت نشرها بعد لقاء السيد رئيس اجلمهورية عقب

حلفه اليمني مع رؤساء حترير الصحف أنه سأل (الرئيس المنتخب ماذا عن موقفكم من المحاكمات العسكرية ،التي قضت بالسجن

على أكثر من  00ألف مدني ،خاصة أن بينهم صحفيين تم إحالتهم لمحاكمات عسكرية قبل يومين  .قال الرئيس رداً على
السؤال":مازلنا ندرس هذا الملف ،وقيل لنا إن غالبية من حوكموا عسكرياً من الخارجين على القانون والبلطجية ،وإذا أطلق

سراحهم فهذا يعني انتشار فوضى أمنية كبيرة في الشارع ،في وقت البلد كلها بحاجة إلى االستقرار" .فسأله البلشي أن بينهم

ضحايا مجلس الوزراء ومحمد محمود ومجلس الوزراء وصحفيين وبعضهم يتعرض للتعذيب " فرد مرسي " إننا ندرس الملف)
هذا وقد أصدر السيد رئيس اجلمهورية قراراً رقم رقم  5لسنة  2012ىف بشأن تشكيل جلنة لبحث ملفات املعتقلني واحملكوم عليهم
عسكريا والذين بلغ عددهم قرابه  00821شخص وقد خلصت اللجنة بعد حبثها إىل أنه مت إيقاف تنفيذ وتربئه أحكام صادرة ضد
 7021شخصاً ىف فرتات الحقة  ،وتبقى قيد العقوبة 2012
اإلختطاف واإلحتجاز القصرى :
فمنذ أسبوع طالعنا خبر اختطاف ناشطة بحركة حازمون تدعى بدرية محمود الشهرية بـ "بدور" اختفت ليلة الرؤية عقب أداء صالة
الرتاويح يف ميدان التحرير  2102/ 2/07واستمر اختفاؤها ملده يومني وكانت بدور إحدى املشاركات يف أحداث السفارة السورية
وأصيبت خبراطيش يف ساقها ...فضال عن كوهنا شاهدة النفي الوحيدة يف قضية املسعف أنس العسال أحد املعتقلني يف قضية أحداث
العباسية والذي مت اختطافه بعدها بأسبوع  ،وقد كتبت "بدور" شهادهتا حول إختطافها وتعذيبها من قبل جمهولون على حساهبا الشخصى
على موقع التواصل اإلجتماعى ( )facebookحيث أكدت على تقييدها وتعذيبها بالكهرباء " اليكرتيك شوك " وتعصيب عينها ملدة
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يومني واألسئلة اليت وجهت هلا حول نشاطها ومشاركتها يف املظاهرات وأكدت بأن خمتطفيها هددوها بالتعامل معها على طريقة الشرطة
العسكرية  ..وهددوها بأهنم سيستضيفون عدد من النشطاء زمالئها معها.
الناشط أحمد إبراهيم عضو مجموعة "ال للمحاكمات العسكرية" تعرض لإلختطاف هو األخر وروى ىف شهادته أن قد تقلى إتصاالً
صباح يوم اجلمعة املوافق  2102 / 2/ 22من شخص جمهول يفيد بأن هناك عدد من املتظاهرين مت القبض عليهم ىف املنصورية وحترك
على الفور دون أن يشك ىف احلدث أو هويه املتصل وأكد على أنه فور وصوله إىل احملور مل جيد أى شىء وفوجىء بثالث أشخاص قاموا
بإقتياده إىل أسفل احملور وإعتدوا عليه بالضرب وسرقه كافه امل تعلقات الشخصية منه  ،وطالبه املختطفون بأن يكف توثيق شهادات املعتقلني
والنشطاء خاصة مبحافظة السويس.
وفى فجر الجمعة  0100 / 7 / 07تعرض المسعف أنس العسال لإلختطاف من منزلة  ،والذى قد إعتقل سابقاً على خلفية

أحداث العباسية  ،وأكد "أنس العسال" ىف شهادته عقب إطالق سراحة بإنه تعرض للتعذيب والتحقيق من قبل جمهولني وقاموا حبقنه

مبادة خمدرة إجباراً ىف يده اليمىن  ،ويعلق أخيه "مالك العسال " أنه عقب إختفاء "أنس" بيومني تلقى إتصاالً من إحدى املمرضات

مبستشفى اهلالل تفيد وصول أخيه بعربة إسعاف ىف حاله إعياء شديد  ،واجلدير بالذكر أن قسم شرطة األزبكيه رفض حترير حمضراً بإثبات
حالة ومت نقل "أنس" إىل املركز الطىب للسموم الذى أفاد ىف تقريره إرتفاع نسبة خمدر " الرتامادول" بالدم وأوصى حبجزة  21ساعة قيد

املالحظة.
كما أعلنت جمعية أطباء التحرير أن القضاء العسكري منع أعضائها ووفد من نقابة األطباء من زيارة المعتقلين المرضي .وأوضحت
"أطباء التحرير" أنه بعد إضراب جمموعات من ضحايا احملاكمات العسكرية عن الطعام داخل السجون خالل الشهرين املاضيني ،وبعد أن
ساءت حالتهم ،مت تشكيل وفد من أساتذة الطب وأطباء التحرير ونقابة أطباء القاهرة واحلقوقيني لالطمئنان على صحة املعتقلني احملبوسني
عل ى ذمة أحداث العباسية ،وخاصة ممن كانوا مضربني عن الطعام وذوي احلاالت املرضية الشديدة واملصابني بإصابات خطرية قد تؤدى إىل
تدهور حالتهم الصحية ،مشرية إيل أن املرضي كان من بينهم جروح قطعية يف وكسور باألرجل  ،ومرضى بالسكر  ،والكبد والتهاب
األعصاب ومسنون
وأكدت مجعية "أطباء التحرير" يف بيان هلا أن مسئويل سجن طره رفضوا زيارة وفد سابق من نقابة األطباء حبجة عدم احلصول على
تصريح ،وأوضحت أن الوفد الطيب الذي شكلته اجلمعية تقدم بطلب رمسي للقضاء العسكري يوم الثالثاء  21يوليو  2102من أجل
السماح بزيارة املعتقلني ،وأن القاضي العسكري رفض املوافقة على الطلب ،حبجة أن حالة الضحايا ال تستدعي زيارة من أحد

الحركة العمالية وإغالق المصانع :

اإلحتجاجات اإلجتماعية والمطالبات
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أكد التقرير الصادر عن المصرى للحقوق االقتصادية أن  070احتجاجاً خالل النصف األول من يوليو ..و«االحتادية» أصبح
مقراً لالعتصامات ،ورصدت إحصائية للمركز املصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية زيادة حجم االحتجاجات واإلضرابات
واالعتصامات العمالية ،منذ إعالن فوز الدكتور حممد مرسى برئاسة اجلمهورية ،منذ  31يوما ،وقالت اإلحصائية إن االحتجاجات
العمالية ،خالل النصف األول من شهر يوليو اجلارى ،بلغت  220اعتصاماً وإضراباً عن العمل ،ىف حني كان عدد تلك االحتجاجات
قبل توىل مرسى الرئاسة ،أى ىف النصف الثاىن من شهر يونيو املاضى ،ما يقرب من  007حدثاً احتجاجياً.
إن فشل مرسى ىف أول اختبار وضع فيه ،بشأن قدرته على التعامل مع االحتجاجات العمالية وحلها ،اتضح من خالل إصرار عمال
بعض الشركات املعتصمني خالل اآلونة األخرية على تدخله شخصياً ،مثلما حدث ىف أزمة اعتصام عمال شركة سرياميكا كليوباترا،
اململوكة لرجل األعمال حممد أبوالعينني ،ومل يتمكن مرسى من التوصل التفاق بني العمال وأبوالعينني ،رغم عقده أكثر من جلسة معهم
مبقر قصر الرئاسة ،كما أن األزمة مل تنته إال بقرار من النائب العام ،بتمكني إدارة الشركة من تسلم املنتجات الىت احتجزها العمال بسبب
كثرة شكاوى وبالغات الوكالء واملوزعني املتعاقدين مع الشركة ،مما جعل باقى العمال املعتصمني بالشركات األخرى يتخذون من قصر
الرئاسة ،للمرة األوىل ،مقراً لالعتصام ،بعدما كانوا يعتصمون ،أيام النظام البائد ،أمام الربملان.
وأوضحت إحصائية املركز املصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية أن القطاع احلكومى استحوذ على النصيب األكرب من االحتجاجات؛
حيث شهدت هيئاته املختلفة  022احتجاجا ،ىف حني قام األهاىل بـ 23احتجاجا .وجاء القطاع اخلاص ىف املرتبة الثالثة بـ 32حالة
احتجاج ،مشرياً إىل أن قطاع األعمال العام شهد  07حالة ،بينما قام الطالب بـ 7حاالت احتجاجية ،ىف الوقت الذى سجل فيه
أصحاب األعمال احلرة  8حاالت فقط.
وقال املركز ىف بيان له إن أشكال االحتجاجات تنوعت بني  12وقفة احتجاجية و 23حالة قطع طريق و 13حالة إضراب عن العمل
و 10حالة تظاهر و 38حالة اعتصام و 03حالة جتمهر و 00حالة إضراب عن الطعام و 1حاالت احتجاز ملسئولني و 1حاالت
اقتحام مكاتب مسئولني ومسرية واحدة وحالة قطع مياه عن مدينة ،معلناً أن العاملني باهليئات احلكومية جاءوا ىف املقدمة بـ 22حالة
احتجاج.
ووضع املركز حمافظة القاهرة ىف املركز األول ىف عدد االحتجاجات بـ 21احتجاجا ،مقارنة بكل حمافظات اجلمهورية ،الىت مل َّ
يتعد عدد
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االحتجاجات هبا  ،02مشرياً إىل أن حتسن الظروف املعيشية ورفع الرواتب وصرف احلوافز والبدالت تصدرت االحتجاجات بـ 21حالة،
و 23حالة للمطالبة بالتثبيت والتعيني و 21حالة احتجاجا على االنفالت األمىن وأعمال البلطجة و 01حاالت للمطالبة بالعودة للعمل
ومثلها بسبب انقطاع املياه و 1حاالت احتجاجا على الفساد و 2حاالت ضد الفصل التعسفى وأخرى للمطالبة بتوفري فرص عمل ومثلها
بسبب نقص مياه الرى و 1حاالت بسبب النقل التعسفى و 3حاالت للمطالبة بوحدات سكنية وأخرى ضد صعوبة االمتحانات ومثلها
بسبب حوادث الطرق وتردى اخلدمات وحالتني بسبب حجب نتائج االمتحانات واملعاملة السيئة وتركيب حمطات حممول واختفاء
أشخاص ،باإلضافة إىل املطالبة بتسلم الوظائف ،فضال عن احتجاج العمال على إغالق مصانعهم ،واملطالبة بعودة الشركات للقطاع العام،
أو نقل تبعية الشركات ،وتسوية احلالة الوظيفية ،أو ملنعهم من دخول أماكن عملهم ،أو بسبب اإليقاف عن العمل ،واملطالبة بتجديد
العقود ،طبقاً للمركز.
جدير بالذكر أن احلركات االحتجاجية سجلت تراجعاً ملحوظاً خالل النصف األول من شهر يونيو املاضى؛ حيث وصلت إىل  38حالة
احتجاج فقط ،وذلك بسبب املشهد االنتخاىب الذى كان سائداً آنذاك.
الرئيس يستقبل قيادات اإلتحاد العام لنقابات مصر المنحل  :خطوه غير موقفه وترجعنا إلى الوراء حني قام السيد الرئيس  /حممد
مرسى بإستقبال رئيس اإلحتاد و 21أخرون من قيادات هذه اإلحتاد املنحل واملعلوم عنه تبعيته للنظام السابق والذى حبث مع الرئيس
التمسك بنسبة ال ـ  % 21عمال وفالحني داخل اجملالس النيابية  ،وحبث العالوات واملكافأت اخلاصة بالعمال  ،ويأتى هذا اللقاء بعدما
رفض السيد  /حممد مرسى لقاء وفد عمال شركة غزل احمللة الذين كانوا مضربني عن العمل ملده أسبوع  ،وىف ظل هذا اللقاء الذى أغفل
التمثيل احلقيقى للنقابيني والعمال فلم يقابل السيد الرئيس ممثلى إحتاد عمال مصر املستقل أو أى من النقابات املستقلة الىت تعرب بصدق
عن مطالب العمال وإحتياجاهتم وهذا ما إعتربه العديد من القيادات العماليه واملنظمات املدافعة عن حقوق العمال أن مقابله أعضاء
وقيادات اإلحتاد املنحل تأكيد من مؤسسة الرئاسة على أن التوجه العام لدى سياسات الرئيس اخلاصة باحلقوق واملطالبات اجملمتعية تسعى
ىف إجتاه احلفاظ على كافة السياسات القدمية الىت كانت ىف ظل نظام حكم الرئيس السابق  /حممد حسىن مبارك .
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قام مجهولون مسلحون بالمدافع الرشاشة ،بإطالق وابل من النيران على عمال شركة ومصنع سامولي للصناعات النسيجية بالمحلة
الكبرى  ،مما أدى الستشهاد العامل أمحد حس ي وإصابة  1آخرين مت نقلهم ملستشفى احمللة العام.
كان العمال قد فوجئوا بصاحب الشركة يغلق املصنع ملدة أسبوع ،خصما من اإلجازة السنوية فاحتج العمال أمام بوابة الشركة ،وأشعلوا
النار يف إطارات السيارات وقطعوا الطريق وبعد انتهاء الوقفة ودخول العمال للمسجد أمام املصنع ومعهم عدد من مسئويل الشرطة فوجئوا
باهلجوم املسلح ،وجنح العمال يف القبض احد من املسلحني وحبوزهتم األسلحة ،وسلموهم للشرطة.
واملصابون هم مصطفى عبد احلكيم ،وقاسم امحد ،وعزت عوض عبد الرازق ،وعاطف عبد احلليم ومت القاء القبض على أحد املهامجني
ويدعى (عبده .أ) مسجل والعثور على طبنجة ومطواة

قطع المياة والكهرباء :
تشهد مصر موجه من الطقس احلار باإلضافه إىل جمىء شهر رمضان املبارك ىف طقس شدسد احلراره على الصائمني وىف ظل تلك األرصاد
اجلوية السيئة تأتى مبادرة من السيد الرئيس  /حممد مرسى لرتشيد إستهالك الكهرباء بقطعها ساعتني يومياً مع مراعاه التوزيع اجلغراىف

واإلقليمى  ،وىف الوقت نفسه الذى يعيش فيه غالبيه الشعب حتت مستوى متدىن من الدخول وإتساع الفجوه بني األجور وإرتفاع االسعار

فنجد أغلب املواطنني ىف حمافظات مصر وحىت بعض املناطق الفقرية واملتوسطه بالعاصمة القاهرة ال تصل هلا املياه اإل بإستخام مواتري املياة
ويعتمدون على ترتطيب اجلو بإستخدام املراوح األمر الذى يالقى نفوراً وسخطاً جمتمعاً دعا عدد من النشطاء واملواطنني إىل إطالق مبادرة

شعبيه حترض املواطنني على عدم دفع فاتورة الكهرباء نظراً للقطع املستمر للتيار الكهرىب  ،وىف ظل تلك األجواء يطالعنا موقع أخوان أون

الين ( الناطق باسم جماعة اإلخوان المسلمين  ،إن مبادرة الرئيس لتوفير الكهرباء بقطع الكهرباء لمدة ساعتين بشكل يومي ،

لقيت " ترحيباً وموافقةً شعبيةً كبيرة ،ظهرت في استطالعات الرأي التي أجرتها بعض وسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية ،والتي
حل المشاكل) .
أكدت مدى وعي الشعب المصري ورغبته في مساعدة الجهات التنفيذية في ِّ
رابط اخلرب مبوقع أخوان أون الين:
http://www.ikhwanonline.com/new/president3/Article.aspx?ArtID=115414&SecID=27
1

حملة الكهرباء مش تقطع  ...فاتورة مش هندفع  :كان هذا أول رد فعل من شباب وفتيات إحتجاً على قطع الكهرباء املستمر وجاء

على اجلروب الرمسى هلم ( ادفع لية كهرباء والنور بيقطع كل يوم  /ادفع لية وفى اطفال بتموت فى الحضنات  /ادفع لية والمحالت
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الحاجة بتخسر فى التالجات/ادفع لية وبيتاخد فلوس على لم الزبالة والشوارع كلها قذرة /ادفع لية واالطفال بيجلها خوف من
قطع النور  /عايز تدفع انت حر ما انت طول عمرك بتاخد على دماغك وساكت ؟ هى الكهرباء بتتقطع فى قصور البهوات؟)

رئاسة الجمهورية وأداء السيد الرئيس

الرئيس والمجتمع الدولى  :منذ تولى السيد  /محمد مرسى رئاسة الجمهورية مل يسافر اإل إىل اململكة العربية السعودية  ،وأديس أبابا
إلجتماع دول حوض النيل  ،ولكنه قام بإستقبال السيدة  /هيالرى كلينتون وزيرة اخلارجية األمريكية وأجرى معها مباحثات ثنائية  ،وقابلت
ايضاً عدد من كبار املسؤلني بالدولة وقيادات أحزاب دينيه  ،وجاء زيارة كلينتون االخريه إىل القاهرة ىف أجواء مشحونه فقد نظم العشرات
وقفه إحتجاجيه أمام السفارة األمريكية بالقاهرة رفضاً لزيارهتا وما أعتربوه تدخالً ىف الشأن املصرى من قبل الواليات املتحده األمريكية ،
من املرتقب خالل األسبوع األول من أغسطس  2102أن يأتى إىل مصر وزير الدفاع األمريكى فقد األمريكية ،فقد صرح املتحدث بإسم
وزارة الدفاع جورج ليتل ،إن الوزير يتطلع بشدة إىل االجتماع مع املسئولني املصريني الكبار وتشجيعهم على مواصلة املرحلة االنتقالية
السياسية اجلارية .وتكتسب الزيارة أمهية كوهنا هى الثانية من نوعها ملسئول أمريكي رفيع ملصر بعد انتخاب الدكتور حممد مرسي ،وعلى
صعيد فقد قال مايك هامر مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية للشئون العامة أن واشنطن تشعر باالرتياح فيما يتعلق بالتعامل مع الرئيس
حممد مرسي ومع أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمون ،وقال إن الواليات املتحدة تتطلع إىل مواصلة حتسني هذه العالقات لصا ح الشعبني
املصري واألمريكي.
الرئيس والعالم العربى  :منذ فوزة بالرئاسة وقسمه لليمني الدستورية كرئيس منتخب للبالد مل يسافر الرئيس  /حممد مرسى إال إىل اململكة
العربية السعودية وقد جائت هذه الزيارة ىف إطار حبث سبل التعاون وزيادة اإلستثمارات بني البلدين ولكنها القت إستياء من البعض
لتجاهله ملف املعتقلني وعلى رأسهم احملامى املصرى  /أمحد اجليزاوى.
الرئيس وأفريقيا  :سافر الرئيس إىل العاصمة أديس ابابا حلضور إجتماع دول حوض النيل  ،لبحث ملف حصة مصر من النيل وتشجيع
اإلستثمار املصرى بالدول األفريقية وتعزيز العالقات  ،وأعلن من هناك أنه تدخل لدى نظريه السوداىن لإلفراج عن صحفية جريدة الوطن
شيماء عادل وهو مامل جيد قبوالً لدى اجلماهري ولدى عائلة شيماء حيث صرحت والدهتا وقالت  :أن الفضل يعود للتظاهرات والضغط
الشعىب املصرى الذى قام به زمالئها والعديد من النشطاء لإلفراج عن إبنتها .
الرئيس وغزة  :جائت زيارة السيد إمساعيل هنيه حتمل العديد من التسأوالت وعالمات اإلستفهام فجرجت نساء مجاعة األخوان املسلني
وأطفاهلن حيملون أعالم محاس ىف إستقبال للسيد هنيه وإرتفعت الفتات مدون عليها (املرشد العام حممد بديع يرحب بالسيد إمساعيل هنيه
ىف أرض الكنانه)  ،وكأن القضية الفلسطينية والصراع العرىب اإلسرائلى مت إختزاله ىف غزة حكومة وليس شعباً  ،يأتى ذلك ىف الوقت الىت
جاءت تصرحيات السيد الرئيس  /حممد مرسى حول إعادة إعمار غزة ونقص املواد التمونيه والوقود لغزة أكثر مما يتحدث عن مصر
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وتدخلت مصر لدى إسرائيل لتسهيل عمليه ضخ كميات من الوقود تربعت به دولة قطر حملطة كهرباء غزة بناء على إتفاق رئيس حكومة
قطاع غزة والرئيس حممد مرسى .
أحزاب وشئون سياسية  :اعلنت عدد من القوى الوطنيه واحلركات السياسية رفضها إلختيار السيد  /هشام قنديل وزير الرى لتشكيل
احلكومة معللني أن الرئيس سحب وعده بشأن إختيار رئيس وزراء حيظى بتوافق وطىن  ،وأكدت اجلبهة الوطنيه فىمؤمتر صحفى هلا تعليقاً
على إختيار د .هشام قنديل رئيساً للوزراء أن منهجية تشكيل احلكومية اجلديدة "جتاوزت كل ما مت االتفاق عليه خبصوص آلية تشكيلها
من خالل حوار وط ي موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة ،وااللتزام بأن يكون رئيس احلكومة شخصية وطنية مستقلة
مشهود هلا بدورها الوط ي ،وقادرة على حتقيق الوفاق الوط ي ،وأن يكون أعضاؤها من شخصيات تعرب عن القدرة والكفاءة املهنية املشهودة
من ناحية ،وتعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية  ،واجلدير بالذكر أن اجلبهة الوطنيه تتشكل من عدد من األحزاب املدنية
والقوى الثورية والشخصيات العامة املدنية.
وجائت تصرحيات حركة  1إبريل حول إختيار د .هشام قنديل رئيساً للوزراء فقالت املتحدثة اإلعالميه أن إختيار قنديل يعكس ختلفاً فكرياً
واضحاً  ،وتسألت عن إجنازات قنديل ىف وزارة الرى حىت يستطيع أن يكون رئيس وزراء  ،وعلى اجلانب األخر أصدرت  1حركات
وإحتادات إسالميه رفضها إلختيار د .يسرى إبراهيم وزيراً لألوقاف معلقني على إختياره بأنه أهتم مجهور أهل السنة األشاعرة بأهنم ليسوا
أهل السنة ،ويدخل يف هذا احلكم الفاسد مجيع أئمة األزهر بل أعظم أئمة أهل السنة يف مجيع العلوم الشرعية عرب تارخيهم ،وأضاف البيان
إن للدكتور يسري إبراهيم مواقف معروفة ختالف مع ما اتفق عليه علماء املذاهب األربعة بشأن مسائل خالفية مشهورة.
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الوسائل اإلعالميه التى تم رصدها وإستخالص البيانات والمعلومات عنها
أوالً وسائل اإلعالم المقرؤه :
-

جريدة األهرام

-

جريدة الشروق

 جريدة املصرى اليوم جريدة الوطن جريدة احلرية والعدالةثالثاً وسائل التواصل اإلجتماعى والمواقع الرسمية :
* املوقع الرمسى حلزب النور السلفى
* املوقع الرمسي حلزب احلرية والعدالة
* الصفحة الرمسية لرئاسة جملس الوزراء
* املوقع الرمسى لوزارة الداخلية
* جريدة البداية اإلليكرتونية – باإلضافه إىل عدد من الصفحات النسوية واحلركات الشبابية
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