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التقرير الخامس لرصد أداء السيد رئي س الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية
تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق اإلنسان

" في الفترة من  21أكتوبر إلى  31ديسمبر " 2012

(مرسى رئيس الجمهورية مازال عضواً بجماعة األخوان المسلمين  ،ووالئو للمرشد وأىلو وعشيرتو فقط )

تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية – أكت
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إستهالل...
فهم إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه إال و التاج على رأسو  ،و إن قاموا على رجل ما تركوه إال و قد قطعوا رأسو.
عن  :احلجاج بن يوسف الثقفي حُت قاؿ عن ادلصريُت يف وصيتو لطارؽ بن عمرو.
( 41ىػ  95 -ىػ)

المقدمة
في ظل األحداث المتكررة والمتسرعة التي شهادتها مصر مؤخراً  ،وما زالت تبعات تلك األحداث تؤثر بشكل ملحوظ في
مجرى حياة المصريين بشكل عام  ،وفى التضييق على الحريات العامة والحقوق باإلضافة إلى انتهاك واضح وصارخ تجاه
قضايا حرية الرأي والتعبير  ،في ظل نظام سياسي وسلطة تنفيذية وتشريعية بين يدي رئيس جمهورية مصر العربية  /محمد
مرسى العياط الذي فشل في الوصول إلى أي حلول سلمية أو توافق وطني حول مستقبل البالد متمسكاً بأىلو وجماعتو
وعشيرتو ضارباً عرض الحائط بحقوق النساء متخذاً من العنف واإلقصاء الممنهج سبيالً نحو مظاىر اضمحالل تاريخية تعيد
إلى األذىان عهود انهارت وسقطت بين األمم نتيجة سياسات وتدابير إلدارة البالد مشابهة لما يحدثو حكم جماعة األخوان
المسلمين في مصر اآلن.
ففي يوـ الػ ػ  21من شهر نوفمرب ادلاضي أعلن السيد رئيس اجلمهورية إعالنو الدستوري الذي أقر فيو ذىاب ادلواطنُت/ت إىل صناديق
االقًتاع لالستفتاء على مسودة الدستور يف يوـ الػ ػ  15من شهر ديسمرب لعاـ  ، 2012ليخرج مجيع مستشاري الرئيس  ،ونائبة
ادلستقيل ليعلنوا مجيعاُ أهنم ليسوا على علم هبذا التعديل الدستوري الذي شابو البطالف وما كاف اإل بإعالف عن والدة نظاـ سياسيي
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ديكتاتوري يقوـ على إقصاء اجلميع  ،وهتميش كافة الفواعل السياسية يف ادلشهد السياسي ادلصري شلا أدى إىل إستقالو تسع من
مستشاري الرئيس  ،وأعلن نادي قضاة مصر يف عمومية حضراىا اآلالؼ من رجاؿ القضاء وأعضاء النيابة العامة وكافة اجملالس
القضائية ادلصرية رفضهم مجيعاً لإلعالف الدستوري الذي جاء ليقلب الشرعية  ،ويتعدى على استقالؿ القضاء ويتدخل يف شئوهنم
وىو ما أعتربه الفقهاء الدستوريُت واخلرباء القانونيُت إنو توغل للسلطة التنفيذية والتشريعية اليت بُت يدي الرئيس على سلطة القضاء
واستقاللو.
وما كاف من ادلواطنُت والقوى الوطنية ادلدنية وغَتىا إال الشارع لالحتشاد واالعتصاـ والتظاىر السلمي لرفض ىذا اإلعالف الدستور
فخرج ادلواطنُت/ت يف ميادين احلرية وكافة احملافظات ادلصرية  ،ليعلوا اذلتاؼ "دستوركم باطل باطل ".
وىف الذكرى الثانية حلادثة زلمد زلمود وادلعرفة باسم " أحداث رلمد زلمود " سقط أوؿ شهيد لنظاـ األخواف ىو جابر صالح الشهَت
بػ ػ (جيكا) أبن السابعة عشر والذي قتل بيد اخلسة والندالو دوف أي رمحو أو شفقة قتلوه ومازاؿ الفاعل حراً دوف أي عقاب أو مسألة
 ،فلم يكن جابر ىو أخر شهيد يف األحداث ادلؤسفة اليت جرت دبصر فجاء بعده مقتل "إسالـ فتحي "  ،وادلناضل "فتحي غريب"
وصوالً إىل شهداء واقعة االربادية أو اجلمل الثانية كيفا تروهنا مسوىا  ،ولكن عُت احلق ال تراىا إال جرمية متكاملة األركاف القاتل فيها
معروؼ والصامتوف عنها مدانوف.
فحُت احتدـ األمر وسبسكت مؤسسة الرئاسة ببطشها وإظالمها على البالد قرر الثوار وكافة القوى ادلدنية التظاىر السلمي واالعتصاـ
يف زليط قصر االربادية ليخرج حىت يسمع من بداخل القصر صوت أبناء مصر  ،ولكن مل يسمع أحداً صوهتم  ،ولكن رأينا مجيعاً
دمائهم الذكية العطرة توقع من جديد على ىامش احلرية لتقوؿ للجميع أف "الثورة مستمرة"  ،من جديد دماء أخرى تساؿ ىا ىنا
على الطريق اليوـ لسنا يف ميداف التحرير ولكننا على باب أوؿ رئيس منتخب عقب ثورة شعبية سلمية طالبت بػ ػ "عيش  ...حرية ...
عدالة اجتماعية " حىت تطورت ادلطالب وفقاً جملريات األمور إىل " عيش  ...حرية  ...إقتلٌت الدور عليا".
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وجاء يوـ  15من ديسمرب  2012لكي ميرروا مشروع الدستور ادلشوىة الذي وضعتو مجعية تأسيسو غَت معربه عن اذلوية ادلصرية أو
أي توافق رلتمعي  ،ومن ارتضوا يف بداية األمر أف يكونوا زىرة البنفسج على أكتاؼ احلكاـ والساسة انسحبوا ىم اآلخروف من ىذه
التأسيسية قبل إقرار مسودة الدستور اعًتاضا على اإلقصاء الدائم والغلبة الغَت دميقراطية يف إدارة اجلمعية التأسيسية لوضع دستور مصر
 ،ولكننا نراىم انسحبوا حفاظاً على محره اخلجل وما تبقى من كرامة وعزة  ،وجرت عملية االستفتاء على دستور مصر على مرحلتُت
وشاهبا من العوار واإلخالؿ بالضوابط وادلعايَت ادلنظمة لإلستفتائات واالنتخابات ما ػليل بُت النتائج النهائية وأي حديث عن النزاىة
واحلياد .
فقد شاىدنا منع الناخبات والناخبُت يف بعض قرى زلافظات مصر العليا للحيلولة بُت الناخبُت وأف يعربوا عن أرائهم بكل حرية  ،وًب
ضبط العديد من ادلخالفات اجلسيمة اليت توقف رلريات ىذا االستفتاء ونتائجو  ،ولكن القائمين على إدارة شئون البالد ارتضوا
على أنفسهم أن يمرروا دستوراً باطالً بطالن جوازه عتريس من فؤاده.

حكمة فؤادة Watch
مصر والدة  ...وكل يوم بتتولد ألف فؤادة
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حملة " دستوركم باطل باطل "
بعد انتخابات الربدلاف السابق ومن بعدىا انتخابات الرئاسة اليت أتت كال منهما بنتيجة صادمة عاب الكثَتوف على االختيارات ادلعيبة
اليت أوصلتنا إىل ما ضلن فيو أالف ولكن كاف لفؤادة رأى أخر وىو أف االختيار ادلعيب يقف خلفو ارتفاع مستوى األمية واطلفاض نسبة
على عاتقها مسئولية رفع مستوى الوعي باحلقوؽ watchالوعي باحلقوؽ خصوصا لدى النساء لذا فقد أخذت مبادرة فؤادة
اخلاصة بالنساء يف عدد من احملافظات وذلك من خالؿ محلة بعنواف ( دستوركم باطل ) بالتعاوف مع مركز وسائل االتصاؿ ادلالئمة
من أجل التنمية – أكت  ،و ادلؤسسة ادلصرية لتنمية األسرة  ،ومؤسسة ىي للمرأة  ،و بردلاف النساء ومبادرة شفت ربرش  ،و مبادرة
من غَت (ة) ادلربوطة البلد مش مظبوطة ،ومبادرة شارع واعي وقد قاـ أعضاء ومتطوعي فؤادة يف الفًتة من 15نوفمرب إىل  25نوفمرب
حبملة مكثفة للتوعية حبقوؽ النساء يف الدستور اجلديد وذلك من خالؿ استخداـ كل الوسائل ادلتاحة ( طرؽ أبوب – جرا فىت –
توزيع ملصقات -ومواد كتابية للتوعية – ندوات -وغَتىا ) وًب ذلك يف عدد من ادلناطق واحملافظات ومنها ( القاىرة " مساكن الزلزاؿ
– الزيتوف  -القليوبية " طوخ مشتهر -قنا – صلع محادي –أسيوط –الغربية –احمللة الكربى  -كفر الشيخ ) وقد قامت فؤادة من
خالؿ ىذه احلملة بطباعة  106ألف ملصق للتوعية ًب التنويع بينهم ليحمل كل مطبوعة رسالة توعية سلتلفة.
وتتمثل رسائل التوعية ادلختلفة اليت ػلاوؿ عضوات وأعضاء ادلبادرات وادلنظمات ادلختلفة توصيلها إىل ادلواطنُت /ت حبقوؽ النساء ،
والتأكيد على دور ادلرأة يف االرتقاء باجملتمعات وربسُت أوضاع الفرد داخل األسرة  ،وكذلك التمسك حبقوؽ ادلرأة ومدى ووجوب أف
يتضمن دستور مصر اجلديد نصوص واضحة وصرػلة حوؿ مكتسبات ادلرأة وذبرًن العنف ذباه ادلرأة سواء يف العمل أو داخل األسرة أو
يف الشارع واألماكن العامة  ،وأف يؤكد على السالمة اجلسدية واجلنسية للنساء  ،كما غلب أف يتضمن الدستور صريح حوؿ التأكيد
على ادلساواة بُت النساء والرجاؿ دوف أي سبييز أو شرط.
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وربمل رسائل التوعية التعريف حبقوؽ مجيع فئات الشعب والروابط ادلهنية ادلختلة  ،كذلك تتضمن رسائل التوعية سلاطر انتشار العنف
اجلنسي ضد الفتيات واإلناث وما يًتتب عليو من خلل جسيم دلقومات اجملتمع  ،وأثار سلبيو عديدة أخرى على أصعده سلتلفة منها
الوضع اإلقتصادى  ،واجلانب النفسي للفتيات والنساء ادلعنفات  ،وما قد يًتتب عليو يف حالو استمرار تنامي ىذه الظاىرة .
رابط صور للحملة بسوؽ حي الزيتوف – شرؽ القاىرة :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.402399636495972.89970.35731065433
8204&type=3
رابط صور للحملة بقرية مشتهر مركز طوخ قليوبية :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.402669426468993.90022.35731065433
8204&type=3
رابط صور للحملة جبامعة جنوب الوادي – زلافظة قنا :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404033596332576.90310.35731065433
8204&type=3
رابط صور للحملة بقصر ثقافة صلع محادي – زلافظة قنا :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404040999665169.90312.35731065433
8204&type=3
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مرسى العياط رئيس بكامل الصالحيات
قاـ السيد زلمد مرسى العياط يوـ  11نوفمرب 2012بافتتاح مصنع الشركة ادلصرية إلنتاج الستَتين والبوىل ستَتين «استَتنكس»،
دبيناء الدخيلة باإلسكندرية ،وىى ادلرة األوىل اليت يفتتح فيها مصنعاً منذ توليو منصب رئيس اجلمهورية  ،وقد أُنشئ ادلصنع يف عهد
"مبارؾ" من خالؿ اخلطة القومية للبًتوكيماويات اليت بدأ تطبيقها مع إنشاء الشركة القابضة للبًتوكيماويات يف يناير . ٢٠٠٢
بعد ربصُت قرارات السيد الرئيس وتوالت اإلعالنات الدستورية احملصنة الواحد تلو األخر  ،وقد ظهر مؤخراً الرئيس مرسى يف مشاىد
سلتلفة يدىل بتصرػلات وخطابات مجاىَتية وإعالمية أتسمت بالفكاىة وغرابة ادلعٌت وعدـ الشيوع يف لغة الكالـ مثل إستخذامة
لكلمات ( أبلج – جللج ) ومجل مثل (  56734يف احلارة ادلزنوقة ) وحىت يف خطابة األخَت أماـ رللس الشورى بعد إقرار نتائج
االستفتاء على دستور مصر اجلديد وإعالف انتقاؿ سلطة التشريع من رئيس اجلمهورية إىل رللس الشورى حىت انتخاب رللس نيايب
جديد يف خرؽ وعوار لكافة األصوؿ الدستورية والشرائع القانونية ادلنظمة للفصل واستقالؿ السلطات ادلختلفة بعضها البعض  ،حُت
قاؿ (استزراع زراعي ).
وعن " قفشات " الرئيس السياسية  ،وأخرى يطلق البعض عليها "كوميدية " كاف يف ميداف التحرير ،و أوؿ ظهور لو أماـ الشعب
بعد فوزه يف انتخابات الرئاسة ،جبدية كاملة قاؿ الرئيس زلمد مرسى« :الستينات ..وما أدراؾ ما الستينات؟!» ،اجلملة ذاهتا قاذلا يف
زيارتو زلافظة مرسى مطروح ،لكن على سبيل ادلزاح ومداعبة أبناء احملافظة الغاضبُت« :الضبعة ..وما أدراكم ما الضبعة؟!» دبناسبة
حديثو عن مشروع زلطة الضبعة النووية ،زلتويا موقف األىايل الرافض ذلا.
وعلى الصعيد الدويل "أهبج" الرئيس قلوب ادلصريُت وادلواطنُت/ت يف أوروبا والدوؿ ادلتقدمة حُت ربدث عن أسعار فاكهة "ادلاصلو"
وأسعارىا الرخيصة يف عهده يف إشارة النمو اإلقتصادى وارتفاع معدالت العيش للمواطنُت/ت يف مصر .
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مذبحة القضاة 2012
بدأت أزمة القضاة مع إصدار مؤسسة الرياسة إلعالنها الدستوري األول بتاريخ  22نوفمبر 2012ليعلن فيو الرئيس /محمد مرسى العياط
تحصين قراراتو ضد أي أحكام قضائية وكذلك عزل النائب العام (بالمخالفة لقانون السلطة القضائية) ضاربا عرض الحائط بكل كالمو عن استقالل
القضاء والفصل بين السلطات ليعلن بذلك سقوط أخر حصن للدولة المصرية وىو القضاء المصري .
ليعلن بعدىا نادي قضاة مصر دعوة انعقاد جلمعية عمومية طارئة دلناقشة األزمة ػلضرىا عشرات األلف من قضاة مصر ويتم اذلجوـ عليو من قبل رلهولُت
ويطلق على القضاة أثناء مجعيتهم العمومية الرصاص احلي واخلرطوش الغاز ادلسيل للدموع ليخرج علينا قرار اجلمعية العمومية للقضاة بقرار تعليق العمل يف
احملاكم احتجاجا على السطو على السلطة القضائية من قبل اجلماعة اليت ربكم مصر
وتتفاقم األزمة مع قرب موعد نظر جلسة حل رللس الشورى ادلطعوف يف شرعيتو أماـ احملكمة الدستورية العليا حيث قاـ رلموعة من ادلؤيدين لقرارات الرئيس
حبصار احملكمة األىم يف مصر ومنع دخوؿ القضاة إىل احملكمة ىذا إىل جانب التهديدات بالقتل اليت وصلت لبعض قضاة احملكمة الدستورية إف أصدروا
أي قرارات تؤدى إىل حل رللس الشورى أو اجلمعية التأسيسية ادلطعوف على شرعيتهما  ،وتصارع اجلمعية التأسيسية لصناعة الدستور الوقت وتواصل الليل
بالنهار لتخرج علينا جبنُت مشوه أطلقوا عليو دستور مصر ليجد شيوخ القضاة يف مصر نفسهم أماـ أمر واقع حيث أف زلكمتهم العليا زلاصرة وهتديدات
القتل تطاردىم إىل جانب مسودة الدستور الذي يهدر حقوؽ كل ادلصريُت دبا فيهم القضاة والذي سيتم االستفتاء عليو بالفعل دوف أي توافق وطٍت فجاء
موقف القضاة دبقاطعة اإلشراؼ على ىذه ادلهزلة لتقوـ اجلماعة اليت ربكم مصر بتمرير دستورىا دوف إشراؼ قضائي يف مشهد ملئ باالنتهاكات اليت مل
غلرؤ على فعلها أكثر األنظمة فسادا يف العامل.

رابط صور عمومية نادي قضاة مصر :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.405165822886020.90528.357310
654338204&type=3
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شهداء الثورة المصرية خالل عام 2012
تم نقل ىذا التقرير عن جريدة " البداية " اإلليكترونية
ودعناىم بهتاف يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ..باألسماء :شهداء  2012مشجعو كرة وجنود وأطفال مدراس وثوار على باب الرئيس.
شهداء العام 74 :مشجع كرة ..و 10ثوار بالعباسية ..و 16جندي يفطرون ..و 50طفال في طريق المدرسة ..و 10شهداء على باب الرئيس.
كلهم حلموا بعالم سعيد :ونصفهم ضحايا القيصر القديم ونصفهم ضحايا للقيصر المدني المنتخب و 10سقطوا على أبواب قصره
وكأف عاـ  2012أىب أال يرحل إال ومعو ذكرى شهيد جديد يف آخر أيامو  ..ليسقط مهند مسَت على أبواب التحرير مصابا خبرطوش رلهوؿ بينما كاف
يبحث عن حقوؽ زمالئو الشهداء من العباسية وحىت زلمد زلمود  ..أكثر من  160شهيد سقطوا يف عاـ  .. 2012نصفهم يف عهد اجمللس العسكري
 ..والنصف اآلخر يف عهد أوؿ رئيس مدين منتخب زلمد مرسي 160 ..ضحية للغدر واإلعلاؿ مل يأت حق أي منهم إىل اآلف ..منهم من استشهد أثناء
تشجيع فريقو ادلفضل ..ومنهم جندي كاف يتناوؿ إفطاره يف رمضاف ..و ثائر خرج يطالب بالقصاص لزميلو فلحق بو ..وطفل كاف يف طريقو للمدرسة فلم
يدركها ..كلهم حلموا بعامل سعيد ..ونصفهم سقطوا ضحايا القيصر القدًن  ..والنصف الثاين ضحايا القيصر ادلدين ادلنتخب اجلديد بل أف  10منهم
سقطوا على أبواب قصره ضحايا إعالنو الدستوري الذي ما لبث أف تراجع عنو وألغاه.
أسماء شهداء  2012أجمل وأنقى وأطهر ما في ىذا العام :
رلزرة بورسعيد :مجهور األىلي ذىب إىل بورسعيد لتشجيع فريقو عاد بدوف  74شهيد
وقعت رلزرة بورسعيد يف األوؿ من فرباير  ،2012داخل إستاد بورسعيد بعد انتهاء مباراة ادلصري واألىلي ،بفوز األوؿ بثالثة أىداؼ ذلدؼ.
حيث اندفع عدد من مجاىَت بورسعيد -قيل أف بينهم بلطجية مأجورين -ذباه مدرجات مشجعي األىلي ،وأغلقت بوابات مدرجات األىلي من اخلارج،
فلم تستطع مجاىَت األىلي اذلروب ،شلا أدي لسقوط  74شهيداً من االندفاع والزحاـ وزلاصرة بلطجية بأسلحة بيضاء ذلم.
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وًب كل ذلك أماـ أعُت رجاؿ األمن من الشرطة واجليش ،والذين مل يتدخلوا مطلقاً ،فيما وصفو نشطاء وسياسيوف وإعالميوف بأنو تواطؤ وتآمر على ألًتاس
أىالوي .

شهداء مجزرة بورسعيد :
عبد الرمحن فتحي زلمود  ،عبد الرمحن شتا على حسُت  ،امحد عبد احلميد امحد سليماف  ،امحد عزت إمساعيل عبد الرمحن  ،امحد فوزي عطواف  ،امحد
إمساعيل وداعو زلمد على  ،امحد زلمد السيد الشبورى  ،امحد زلمد يوسف صاحل  ،امحد أسامة صالح الدين زلمد  ،امحد طو حسُت كامل  ،امحد وجيو
عبد الصادؽ  ،امحد يوسف امحد سيد امحد  ،امحد زكريا زلمد شعباف  ،عالء ادلرسى عواد  ،ارلد السيد أصالف  ،عمر امحد زلمد عطا  ،آنس زلي الدين ،
أمين زلمد سيد ىيبة  ،باسم الدسوقي وىبو عثماف  ،العريب كامل زلمد مصطفى  ،السيد جودة السيد  ،حامد فتحي حامد ،حسن فهمي طو ،حساـ
الدين سيد عبد الفتاح ،حسُت زلمد السيد  ،إسالـ علواف يوسف إبراىيم ،إسالـ امحد افندى  ،إسالـ حسن زلمد زلمود طلبو  ،كرًن عادؿ فرج خزاـ ،
كرًن امحد عبد اهلل  ،كرًن ادلليجى السيد مليجى
خَتي فتحي مصطفى زلمد القرنوطى  ،خالد عمر عبد القادر زلسن  ،زلمود زلمد عبد اخلالق عبد العزيز  ،زلمود صابر يوسف عبد القوى  ،زلمود
سالمة زلمود زلمد  ،زلمود سليماف حسن زلمد  ،شلدوح زلمد عبده البندارى  ،مهاب صاحل فرج  ،زلمد عبد اهلل عبد القادر  ،زلمد امحد عبد احلميد
سرى  ،زلمد امحد خاطر  ،زلمد على زلمد على سليماف  ،زلمد اشرؼ زلمد  ،زلمد فرغى حامد السيد  ،زلمد مجاؿ زلمد توفيق  ،زلمد حسُت  ،زلمد
خالد امحد سلتار السيد  ،زلمد زلمود امحد  ،زلمد زلروس يوسف  ،زلمد مصطفى زلمد  ،زلمد ناصر عبد السميع إبراىيم  ،زلمد رشدي عبد الرؤوؼ
بالؿ  ،زلمد مسَت مجعو عبد النيب  ،زلمد مسَت زلمد عاطف  ،زلمد سيد الشرجبى  ،مصطفى امحد السيد عبود  ،مصطفى عصاـ زلمد عبد الباري ،
مصطفى مجاؿ شعباف رفاعي  ،مصطفى متويل عبد العزيز  ،مصطفى زلمد مصطفى السعيد  ،مصطفى زلمد يوسف امحد  ،مصطفى نصر ابراىيم السيد ،
عمر على سعد زلسن  ،عمر عمرو ادـ علاـ  ،أسامة مصطفى امحد زلمد  ،سعد مجاؿ سعد زغلوؿ  ،سعيد زلمد شحاتة  ،سليماف امحد سليماف الشورى
 ،.يوسف محادة زلمد يوسف حسن  ،عمر مجاؿ عبد القادر  ،باإلضافة لثالثة شهداء مل يستدؿ عليهم
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أحداث العباسية ووزارة الدفاع :البلطجية والشرطة العسكرية يفضون اعتصام للمطالبة بـ"تسليم السلطة" وصعود  10شهداء :
يف األربعاء  2مايو  ،2012بدأت االشتباكات يف ميداف العباسية ،بقياـ رلموعة من البلطجية بالتعدي على بعض الوافدين إىل مقر االعتصاـ أماـ وزارة
الدفاع  -اجليش بتسليم السلطة -أثناء خروجهم من زلطة مًتو األنفاؽ بالعباسية ،وىو ما أدى إىل نشوب االشتباكات بُت اجلانبُت ،فيما قاـ البلطجية
بإطالؽ أعَتة خرطوش باذباه ادلعتصمُت أدت الستشهاد ،5فيما فض اجليش اعتصاـ بعدىا بيومُت وأطلق القبض على مئات نشطاء وصحفيُت وأسقط 5
شهداء .

شهداء العباسية :
أبو احلسن إبراىيم ،طالب بالسنة الثالثة بكلية الطب جامعة قنا وينتمي حلركة  6إبريل " طلق بالرأس"  ،وأسامة أمحد عبد السالـ من السنبالوين دقهلية
"طلق بالرأس "  ،وعمرو إبراىيم الدسوقي "  22سنة " من الوايلي بالعباسية "طلق بالرأس"  ،ومصطفى إمساعيل حسُت سائق من الوايلي بالعباسية "طلق
بالرأس"  ،وعاطف فتحي عبد الفتاح "  40سنة " طباخ "طلق بالصدر"  ،ورأفت رضا مجيل "  22سنة " طالب "طعنات نافذة باجلسم"  ،وامحد إبراىيم
بدر "  33سنة "مهندس زراعي من احمللة "طلق بالرأس"  ،وأمحد رفاعى" ،و"طارؽ عبد النيب" قتال "ذحبا  ،واثنُت رلهولُت اذلوية .

أحداث رفح الحدودية 15 :جندي مصري استشهدوا أثناء تناولهم اإلفطار في أحد أيام رمضان :
شن مسلحوف رلهولوف قيل أهنم تابعُت جلماعات جهادية ،يستقلوف سيارات دفع رباعي ،ىجوما مسلحا على حاجز أمٍت دبنطقة ادلاسورة دبدخل مدينة رفح
ادلصرية عند معرب كرـ أبو سامل بشماؿ سيناء ،مساء األحد  5أغسطس  ،2012وقاموا باالستيالء على مدرعتُت تابعتُت لقوات اجليش ،شلا أدي دلقتل
 16.جندي مصري أثناء تناوذلم اإلفطار يف أحد أياـ شهر رمضاف الكرًن
شهداء أحداث رفح :
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محدي مجاؿ زلمود على أمحد (الشرقية)  -زلمد أمحد عبد النعيم زلمود (ادلنيا)  -زلمد زلمد عبد الرمحن ادلصري (ادلنيا)  -أمحد زلمد عبد النيب أمحد (قنا)
 زلمد أمحد مهدي أمحد (الشرقية)  -زلمد رضا عبد الفتاح رمضاف (الشرقية)  -ثروت سليماف زلمود رمضاف (الشرقية)  -زلمد سليم سالمة(اإلمساعيلية)  -طارؽ زلمد عبد اهلل محاد ( 40سنة) مساعد أوؿ جيش (روض الفرج شربا)  -باسم عبد اهلل زلمود زلمد رقيب شرطة (شربا)  -زلمد
إبراىيم إبراىيم عبد الغفار (الدقهلية)  -حامد عبد ادلعطى عبد العزيز حامد (الدقهلية)

 -وليد شلدوح زكريا قنديل (الدقهلية)  -زلمد زلمود حسن

)(اإلمساعيلية)  -زلمد البغدادي (اإلمساعيلية)  -محادة عيد أمحد عبد الرحيم (اإلمساعيلية
أحداث ذكرى محمد محمود :جيكا وإسالم ونجيب جاءوا ينشدون القصاص للشهداء ..فلحقوا بهم :
يف  18نوفمرب  2012نظمت القوى الثورية مظاىرة يف شارع زلمد زلمود إلحياء الذكرى الثانوية األوىل ألحداث زلمد زلمود للمطالبة بتطهَت الداخلية،
والقصاص من قتلة الشهداء ،وحدث اشتباكات مع األمن ادلركزي دلدة أسبوع كامل أدت لسقوط ثالثة شهداء.
شهداء ذكرى محمد محمود :
جابر صالح "جيكا"  -إسالـ صابر  -أمحد صليب.
أطفال حادث قطار أسيوط :حوالي  50طفالً لم يصلوا المدرسة  17نوفمبر الماضي
لقي حوايل  50طفالً مصرعهم بعد اصطداـ قطار حبافلة مدرسية تقل تالميذ مدارس دار حراء اخلاصة دبدينة منفلوط إىل مدرستهم يف الثامنة من صباح
 17نوفمرب 2012
سارة زلمود رفعت  -مصطفى علي عالـ  -عبد الرمحن عامر عمر  -أروى عبد الرمحن عبد الرحيم  -عبد الرمحن عمر زلمود  -أروى حسُت عيد حسن
 -أمحد خلف  -عبد الرمحن علي إمساعيل  -سيد ياسر  -أمحد سعد حسن  -فارس جابر  -عريب زلمد عريب  -ىشاـ حسُت عبد الرمحن  -شيماء
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المرأة في الميدان
مل تغييب ادلرأة والفتاة ادلصرية من سلتلف األعمار والطبقات االجتماعية واجلغرافية عن ادلشهد السياسي ودوماً على احملك باألزمات
احلالكة  ،بل كانت رمانو ادليزاف الراجحة يف كافة االنتخابات واإلستفتائات اليت جرت مؤخراً عقب الثورة  ،وعلى الرغم من ذلك ًب
إقرار دستور مصر اجلديد دوف التأكيد على حقوؽ ادلرأة بشكل خاص أو تضمنتها مواد عمومية ربمى مكتسبات النساء وحقوقهن.
فكانت مسَتات النساء يف ميداف التحرير ومن وإىل قصر االربادية ىي األكثر كثافة يف عدد احلضور من السيدات والفتيات الالٌب
يشاركن وبقوة يف ادلعارؾ الثورية والنضاالت االجتماعية لعموـ ادلصريُت واليت تتمثل يف اذلتافات األوىل للثورة ادلصرية (عيش– حرية –
عدالة اجتماعية ).
رابط صور نساء ورجاؿ يشاركن يف اعتصاـ االربادية :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.410317259037543.91586.35731065433
8204&type=3
رابط صور مسَتة األكفاف إىل قصر االربادية :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.409576569111612.91472.35731065433
8204&type=3
رابط صور مسَتة ال للغالء ال لالستفتاء :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.411923135543622.91879.35731065433
8204&type=3
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واستمرت ادلرأة ادلصرية ظلوذجاً ػلتذي بو يف ادلشاركة واإلقباؿ على عملية االقًتاع اليت جرت مؤخراً دبصر  ،بشأف التصويت على دستور
مصر اجلديد  ،وشاىد اجلميع اصطفاؼ النساء والفتيات يف طليعة أياـ التصويت أماـ اللجاف للمشاركة يف رلريات عمليو التصويت،
ودلا كانت ادلرأة حاضر وبوضوح يف كافة ادلشاىد والوقائع والتفاعالت االجتماعية والسياسية  ،وشاركن بقوة يف االحتجاجات
والتظاىرات السلمية يف كافة أضلاء مصر.
رابط صور لنساء يشاركن الرجاؿ يف تظاىرة دبحافظة البحَتة :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.414654421937160.92352.35731065433
8204&type=3
رابط صور لنساء ورجاؿ يف تظاىرة ضد الدستور بوسط القاىرة :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.412622678807001.92004.35731065433
8204&type=3

شعري ليس " تاج " رأسي  " ...حريتي " ىي تاجي الذي لن أتنازل عنو

يف يوـ الثالثاء  25ديسمرب  2012دعت مبادرة فؤادة watch
الفتيات لقص شعرىن تزامناً مع إعالف اللجنة العليا ادلشرفة على االستفتاء نتائج التصويت يف االستفتاء على مشروع الدستور
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وجائت الدعوة  :قررنا ضللق شعورنا اعًتاضاً على دستور أىدر حقوقنا ،اعًتاضاً على دستور باطل ..ذىب إىل الصناديق َككرىاً
فحملتوُ َككرىاً وتزويراً فخرج جنُت مشوه يتحكم يف مصائرنا بالباطل
وظلشي يف الشوارع عراة الرأس لنُعري الضمائر ..رؤوسنا احلليقة صفعة على وجو رلتمع أىدر حقوقنا وحقوؽ فئات كثَت دلا وافق
وسكت وأقر وصيهن على تزوير وانتهاكات حصلت يف االستفتاء وقاؿ أخَتاً ىذه ىي الدميقراطية
دميقراطيتكم العرجاء لن نقبلها ..لن نقبل بتزوير إرادة الشعب بالتجهيل والتخويف من الفوضى وباسم الشريعة واستغالؿ احتياج
الفقراء وبكل أشكاؿ التزوير سواء ادلباشر يف الصناديق أو غَت ادلباشر يف العقوؿ
تذكروا إننا ومنذ بداية الثورة بل ومن قبلها نعمل سويا من اجل بناء مستقبل
مصر وىذا البناء لن يكوف سوى عن طريق صحيح وسليم
وتظاىر أماـ رلمع التحرير قرابو الػ ػ  20إمرأة وفتاة باإلضافة إىل عدد من الشباب والرجاؿ أقدمن منهن عشرة فتيات على قص
أجزاء متفاوتة من شعرىن إحتجاً على الدستور  ،وما ترتب عليو من إنتقاص حلقوؽ ومكتسبات عموـ النساء.
رابط فيديو للفتيات أثناء قص شعرىن :
http://www.youtube.com/watch?v=OcWm6rRPfyo
رابط صور للفتيات والنساء أثناء قيامهن بقص شعورىن ىف ميداف التحرير :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.129618000531000.26719.12925597390
0536&type=3
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وأصدرت ادلباردة ىذا البياف باللغتُت العربية واإلصلليزية :
ال للعنف ضد النساء ال للدستور
نعلن ضلن فتيات ونساء من مصر عن رفضنا لكل أشكاؿ العنف واإلقصاء ادلمنهج الذي ميارس علينا ضلن النسوة من مؤسسات الدولة
ادلختلفة بداية من التشكيل ادلعيب للجنة التأسيسية لصياغة الدستور  ،وحىت ادلخرج النهائي ادلشوه والذي ًب استفتاء الشعب ادلصري
عليو يف الفًتة من  15وحىت  22من ديسمرب  2012يف واحد من أكثر اإلجراءات االنتخابية بطالناً وانتهاؾ لكل احلقوؽ واحلريات
العامة  ،ويساىم ىذا الدستور ادلشوه يف التنكيل بعموـ النساء واالنتقاص من مكتسبا هتن الالٌب ناضلن من أجلها على مدار العديد
من القروف شلا أثقل احلركة النسائية واجلماعة الوطنية العديد من الرائدات النسائيات الالٌب أسهمن بإبداع وتفاىن يف إعالء قيم ادلساواة
وشأف مصرنا علياً.
وانطالقا من ادلسؤولية ادلوكلة إلينا كمواطنات كامالت األىلية وحقوؽ ادلواطنة وادلساواة نؤكد على سبسكنا بكافة أشكاؿ النضاؿ
السلمي والالعنفى ضد االستبداد والفاشية الدينية اخلاوية من أي معاين للرمحة والعدالة.
متخذين من آليات التصعيد السلمي والعمل اجلماىَتي سبيالً إىل احلفاظ على حقوؽ النساء والفتيات ومناىضة العنف ضدنا ضلن
نساء وفتيات ىذا الوطن.
لذا نؤكد على مايلى :
أوالً  :نرفض نتائج االستفتاء ادلشوه على دستور مصر اجلديد  ،ونتمسك دبوقف ادلنظمات احلقوقية ادلصرية واليت أوصت حبجب
النتائج وإلغائها مجيعاً.
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ثانياً  :إعادة تشكيل مجعية تأسيسو منتخبة لوضع دستور مصر اجلديد دبا ػلدث توافق رلتمع وتوافق بُت القوى الوطنية ادلختلفة
ثالثاً :التظاىر واالعتصاـ واالحتجاج السلمي  ،والتصعيد بالدعوة للعصياف ادلدين وفقاً جملريات األمور وتوافقاً مع موقف القوى الوطنية
اجلامعة.
رابعاً  :نؤكد على أف وقفتنا اليوـ  25ديسمرب  2012دبيداف التحرير وقيامنا بقص جزء من خصالت شعرنا ليس تشبها بالرجاؿ أو
خروجاً عن قيم اجملمع والعادات والتقاليد بل ىي وسيلة احتجاج واعًتاض سلمى ال ينقص من قدرنا أو حقوقنا أو وطنيتنا يف شيء.
خامساً  :مستمرين يف نضالنا السلمي والعمل على نشر ثقافة وقيم ادلواطنة وادلساواة وحقوؽ اإلنساف متخذين من الشارع وكافة
ميادين احلرية منربا لنا وسبيالً إىل احلق واحلرية والعدالة وادلساواة.

No.. for Violence against Women , No .. for the Constitution
We, Egypt’s girls and women, declare our refuse for all the forms of violence and
systematic exclusion that are committed against us by the different institutions of the
State, starting from the wrong formation of the Constitution draft committee until
the issuance of the final defective draft that was subject to the referendum during 15
– 22 December 2012. Its referendum was one of the election’s procedures that
witnessed various forms of violations on all levels to the extent that fraud was its
major characteristic. This defective Constitution, in fact, contributes to increase the
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violation practices against women and to destroy all the gains that women could
reach over the past especially with regard to gender equality.
On the basis of the responsibility entrusted to us, as being citizens who have full
citizenship and equality rights, we ensure that we will continue through our peaceful
struggle against the religious tyranny and fascism that are free of any meaning of
mercy and justice.
We will depend upon peaceful mechanisms and mass actions to protect the rights of
women and girls and to combat all forms of violence against us who represent the
daughters and women of this nation.
So, we emphasize on the following:
First.. We refuse the results of the defective referendum of Egypt’s new
Constitution. We agree on the situation of the Egyptian human rights organizations
that recommended to abolish the results.
Second.. Restructuring the Constitution’s drafting committee upon an election basis
to redraft Egypt’s new constitution that achieves a community consensus and
approved by all the various national forces.
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Third.. Peaceful demonstrations and protests, and calling for a civil disobedience
based upon the progress that will take place and in accordance with the situation of
the collective national forces.
Fourth.. We ensure that our peaceful protest today, December, 25, 2012 in Tahrir
Square and shaving some part of our hair is not to imitate men and not to challenge
the customs and traditions of the community, but it is a means of peaceful protest
that does not abuse or decrease our rights or citizenship.
Fifth.. We will continue through our peaceful struggle and our efforts to disseminate
the culture and principles of citizenship, equality and human rights, depending upon
the street and all the liberty squares as site and means to reach rights, freedom,
liberty, justice and equality.
Cairo,

December, 25, 2012
The Voice of Egypt’s Girls
Fouada Watch
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المرأة المصرية "النضال مازال مستمراً "
منذ توىل الرئيس  /زلمد مرسى العياط حكم مصر ومروراً باإلعالف الدستوري الذي صدر يف هناية نوفمرب من العاـ اجلاري وحىت
االنتهاء من التصويت على مشروع دستور مصر اجلديد يف مرحلتيو األوىل والثانية  ،وتشهد مصر حالة من التضييق على حرية الرأي
والتعبَت بشكل غَت مسبوؽ  ،ويأٌب استهداؼ النساء من الكاتبات وادلبدعات والناشطات ذلو ادلؤشر األكثر خطراً ويشكل تراجعاً
ملحوظاً حلقوؽ اإلنساف وتعدى صارخ على حرية اإلبداع والتفكَت.
وشهد طليعة شهر ديسمرب أحداث زليط قصر االربادية  ،وشهد العامل أمجيع كيف قاـ أنصار الرئيس  /زلمد مرسى بالتعدي على
ادلعتصمُت/ت وادلتظاىرين/ت السلميُت يف زليط قصر االربادية شلا أسفر عن سقوط  9قتلى ومئات ادلصابُت/ت  ،باإلضافة إىل ما
ًب حصره من شهادات لناشطات ونساء يعملن بالعمل العاـ والنضاؿ الوطٍت منذ عشرات السنُت تعرضن إىل أبشع صور التنكيل
والتعذيب على إيدى أنصار الرئيس من بينهن "شهنده مقلد – عال شهبة – نور اذلدى زكى  "...وأخريات .

حرية الرأي والتعبير متى تم محاصرتها والتضييق عليها فاعلموا أننا في غرة الرجعية واالضمحالل:
وىف تطور سريع وتعدى صارخ على كافة ادلعاىدات الدولية وادلواثيق اخلاصة حبقوؽ اإلنساف أمر النائب العاـ ووزير اإلعالـ بالتحقيق
يف بالغات قدمت ضد إعالميُت/ت وصحفيُت/ت بتهم تتعلق بإىانو رئيس اجلمهورية وانتقاد مجاعة اإلخواف ادلسلمُت
الوقائع :
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واقعة مؤسفة تنضم إىل قائمة طويلة من وقائع انتهاؾ حرية ادلواطن ادلصري وحقو يف إبداء الرأي والتعبَت عنو يتم التحقيق مع
د .مناؿ عمر أستاذة الطب النفسي بتهمة اىانة الرئيس بسبب قيامها بتحليل لشخصية د زلمد مرسى من منطلق زبصصها يف
احد الربامج التلفزيونية.
أمر النائب العاـ ادلستشار طلعت عبد اهلل بفتح التحقيق مع كل من إبراىيم عيسى واللواء سيف اليزؿ يف البالغات ادلقدمة
ضدعلا من شلدوح إمساعيل بتهم ازدراء األدياف وهتديد الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى.
استدعت نيابة استئناؼ القاىرة الصحفية عال الشافعي والصحفي خالد صالح لالستماع ألقواذلما يف البالغ ادلقدـ ضدعلا
من رئاسة اجلمهورية والذي يتهمها بإىانة رئيس اجلمهورية .
طلب صالح عبد ادلقصود ،وزير اإلعالـ ،من إبراىيم الصياد ،رئيس قطاع األخبار دباسبَتو ،التحقيق يف واقعة إذاعة قناة
النيل لألخبار تقريرا على اذلواء مباشرة ،قاؿ فيو مراسل القناة عمرو سعيد ،الذي كاف يغطي االستفتاء على الدستور دبحافظة بٍت
سويف ،إنو يوجد عدد من ادلخالفات يف االستفتاء باحملافظة ،مضيفا أف "ىناؾ مجاىَت كثَتة تابعُت جلماعة اإلخواف ادلسلمُت وحزب
احلرية والعدالة ،يعودوف مرة أخرى إىل طوابَت االستفتاء بعد إدالئهم بأصواهتم ،بغرض تعطيل حركة طوابَت أماـ الناخبُت ،خاصة أماـ
مجاىَت القوى ادلدنية والليربالية واألقباط ،وربديدا يف قرية السنت التابعة دلركز الفشن دبحافظة بٍت سويف".
أمر النائب العاـ بفتح ربقيق فوري يف البالغ رقم  2012/46554بالغات النائب العاـ مقدـ من قبل احملامى /خالد
ادلصري ضد كالً من  :رسامة الكاريكاتَت /دعاء العدؿ  ،ورجل األعماؿ /صليب ساو يرس يتهم ادلشكو يف حقهم بأهنم قد تسببوا يف
نشر كاريكاتَت مسيء لألنبياء ربديداً سيدنا آدـ عليو السالـ يف عدد جريدة ادلصري اليوـ أوؿ أمس السبت.
وتأتى ىذه البالغات  ،والتحقيقات كخطوة أوىل على طريق الرجعية وانتهاؾ احلريات وتعدى غَت مسبوؽ على معاىدات حقوؽ
اإلنساف اليت وقعت عليها مصر.
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الوسائل اإلعالمية التي تم رصدىا واستخالص البيانات والمعلومات عنها :
أوالً وسائل اإلعالم المقرؤه :
جريدة األىراـ  -جريدة الشروؽ  -جريدة ادلصري اليوـ  -جريدة الوطن  -جريدة احلرية والعدالة  -جريدة التحرير
ثانياً :الجهات والهيئات المدنية المستقلة :
 مركز الندًن لتأىيل ضحايا العنف و التعذيب. مركز وسائل االتصاؿ ادلالئمة من أجل التنمية – أكت االئتالؼ ادلستقل دلراقبة االنتخابات. الشبكة العربية دلعلومات حقوؽ اإلنساف. مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف.ثالثاً وسائل التواصل اإلجتماعى والمواقع الرسمية :

ادلوقع الرمسي حلزب احلرية والعدالة  -موقع صدى البلد  -ادلوقع الرمسي لوزارة الداخلية  -الصفحة الرمسية لرئاسة رللس الوزراء
 -جريدة البداية اإلليكًتونية – باإلضافة إىل عدد من الصفحات النسوية واحلركات الشبابية
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