أنا إللى فتحت ىاويس اؼباية  ...وجاية أفتح ىاويس اغبرية

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

" في الفترة من  1يناير إلى  28فبراير " 2013

" اإلقصاء والعنف الممنهج تجاه المرأة سياسة نظام "

تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية – أكت
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المقدمة
منذ بداية العام الجاري ومصر تشهد تدنى ملحوظ في شتى مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية  ،وعلى الرغم
من التدىور الذي تشهده البالد إال أن صناع السياسات ال يعيروا أي اىتمام ألوضاع المواطنين والمواطنين فضالً عن فشل
رئيس الجمهورية في إحداث أي تغيرات حقيقة على أرض الواقع تتعلق بخطو المائة يوم األولى من حكمةواليت وعد فيها
بتحسُت طبس ملفات أساسية تؤثر بشكل مباشر على حياة اؼبصريُت صبيعاً ( اػببز – األمن – النظافة – الوقود – اؼبرور ).
فضالً عن أف اؼبلفات اػبمس اليت وعد الرئيس بتغَتىا بشكل سريع ومؤثر تدىورت ىي األخرى إىل مستويات متدنية للغاية فبا أدى
إىل ارتفاع األسعار وغياب األمن بالشوارع .
وشهدت الذكرى الثانية لثورة يناير أبشع حاالت العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المشاركات في الحراك الثوري من قبل
جماعات منظمة قاموا بإشاعة الرعب في نفوس الفتيات والنساء  ،بل ذباوز األمر التحرش اعبنسي ووصل إىل حاالت اغتصاب
صباعية لعدد من الفتيات والنساء وإحداث إصابات جسيمة بالنساء اؼبشاركات يف فعاليات إحياء الذكرى الثانية للثورة  ،وىو األمر
الذي اعتربتو العديد من اؼبنظمات واؼببادرات الداعمة لقضايا النساء يف مصر أنو عنف فبنهج مبارؾ من قبل صناع السياسات يف
البالد.
وجاء حكم مذحبة بورسعيد يف هناية يناير مصحوباً دبوجو عنف غَت مربر من قبل الشرطة اؼبصرية على سكاف ؿبافظة بورسعيد راح
ضحيتها قرابة  50شهيد وأكثر من  500مصاب واستمرت حالو العنف الغَت مربر على سكاف ؿبافظة بورسعيد حىت أصبحت
احملافظة تأف من القتلى واؼبصابُت الذين يتساقطوف يوماً بعد يوـ.
كما شهدت التظاىرات السلمية يف عموـ مصر عنف مفرط من قبل رجاالت الشرطة اؼبصرية يف عدد من احملافظات مثل الغربية ،
واؼبنصورة  ،واإلظباعيلية  ،والسويس  ،واإلسكندرية.
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النساء في عهد الرئيس مرسى
لم يختلف حال المرأة عن حال مصر بأكملها في ظل حكم جماعة اإلخوان المسلمين ورفقائهم من قوى اإلسالم السياسي
فاؼبرأة حامل ىم الوطن ودرعو الواقي  ،ولكن يف ظل حكم مرسى أصبحت اؼبرأة حائط الوطن اؼبائل الذي جيوز إنتهاكة بكل الطرؽ
دوف رادع ولدينا الكثَت والكثَت من حاالت االنتهاؾ اليت حدثت للمرأة يف مصر وبكل أشكاؿ االنتهاؾ :
 أـ اؽبنا على إظباعيل موظفو بأرشيف مستشفى الفيوـ العاـ مت نقلها نقل تعسفي ووقف راتبها ألهنا تقوـ بإخراج أسرار اؼبستشفىحيث كانت قد قامت بكشف وقائع فساد مايل وأدارى وقد حاولت عدة مرات مقابلة وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور أماـ
موسى حىت اضطرت لسكب البنزين على نفسها أماـ مكتبو وكادت ربرؽ نفسها لوال تدخل اؼبوظفُت
 جاءت مناقشات ؾبلسي الشورى والقومي غبقوؽ اإلنساف حوؿ جرائم االعتداء على اؼبرأة اؼبصرية يف اؼبسَتات اؼبناىضة للسلطةواؼبطالبة برحيل الرئيس مرسى  ،واليت أدانت مشاركة اؼبرأة يف ىذه اؼبسَتات وضبلتها اؼبسئولية عن اعبرائم اليت سبت وطلبت بعدـ
مشاركة اؼبرأة حىت ال تتعرض العتداء عليها .

تشريعية الشورى تعمد إلى إقصاء المرأة في االنتخابات القادمة
ىذا وقد أكد عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية  ،وعدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن العام يف بياف ؽبم أف
أوضاع النساء يف هتدور مستمر  ،وأف االنتخابات القادمة تعمد إىل إقصاء النساء وىذا فحواه :
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يعرب اؼبوقعوف أدناه عن بالغ استياؤىم من تعديالت قانوف ؾبلس الشعب باإلضافة إىل تعديالت قانوف تنظيم مباشرة اغبقوؽ
السياسية الذي أقرتو اللجنة التشريعية جمللس الشورى برئاسة النائب ؿبمد طوسوف  ،حيث ألغت اللجنة وضع اؼبرأة يف النصف األوؿ
من القائمة اليت تزيد عن أربعة مرشحُت  ،والذي يهدؼ إىل تعمد إقصاء اؼبرأة يف االنتخابات القادمة ،وىو ما يناىف الدديقراطية ،وال
ديثل نصف عدد اؼبواطنُت يف ؾبلس الشعب.
كما يستنكر اؼبوقعوف أدناه إىدار ىذا القانوف ألكرب قوة تصويتية 23 ،مليوف ناخبة من واقع كشوؼ الناخبُت اؼبسجلُت ،تسعى
كل األطراؼ السياسية إىل اجتذاهبا للتصويت ؽبم يف االنتخابات ،بينما ترفض سبثيلها اؼبناسب يف الربؼباف بدعوى واىية  ،وىى أف
إجبار األحزاب علي وضع اؼبرآة يف ترتيب معُت داخل القائمة االنتخابية تدخل سافر يف إرادة األحزاب ،كما أنو خيل بتكافؤ الفرص
،كما نؤكد على رفض اؼبوقعوف أدناه التصرحيات اليت تدعى أف إيل إضافة ىذه الفقرة بقانوف االنتخابات تنازؿ إلرضاء التيار اؼبدين
واهتاما انو يقوـ باالذبار بقضية اؼبرآة.
وجاء اإللغاء من قبل اللجنة التشريعية جمللس الشورى رغم أف اغبكومة أبقت عليها يف اؼبشروع الذي تقدمت بو ،ورغم أف اؼبستشار
عمر الشريف مساعد وزير العدؿ دافع عن دستورية ىذه اؼبادة ،معتربا أهنا سبييز إجيايب ،ولكن نواب األحزاب اإلسالمية فبثلة يف النور
والبناء والتنمية والعمل وعدد من اؼبستقلُت من بينهم أساتذة القانوف شكلوا أغلبية يف التصويت على إلغاء ىذه الفقرة من اؼبادة الثالثة
من القانوف.
ويؤكد اؼبوقعوف أدناه  ،أف اؼبرأة مل ربصل على أية مكاسب جديدة يف القانوف ،بعد قرار اللجنة بإلغاء ما مت االتفاؽ عليو يف عبنة
اغبوار بشأف وضع اؼبرأة يف النصف األوؿ من القائمة،خاصة وأف النص على وضع اؼبرأة يف القائمة ليس جديداً وال ديكن اعتباره
.سبييزاً ،فهو وضع كاف موجوداً يف القانوف القدمي
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وبناءا عليو يطالب اؼبوقعوف أدناه بضرورة إعادة النظر يف االنتخابات الذي مت إقراره مؤخرا ،نظرا ؼبا يتضمنو من إىدار تاـ غبق اؼبرأة
اؼبصرية وسبثيلها يف الربؼباف القادـ  ،دبا يتناسب مع نسبة مشاركتها القوية والفعالة على كل األصعدة منذ قياـ ثورة  25يناير اجمليدة
وحىت اآلف.
خاصة وأف مصر من الدوؿ اؼبوقعة على اتفاقية ” إلغاء كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة ”  ،وىى االتفاقية اليت تلزـ الدوؿ اؼبوقعة عليها
بالتمثيل اؼبناسب للمرأة ،وبالتايل وقد نصت اؼبادة السابعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة على أف
تتخذ الدوؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على التمييز ضد اؼبرأة يف اغبياة السياسية والعامة للبلد ،وبوجو خاص تكفل “
للمرأة ،على قدـ اؼبساواة مع الرجل ،اغبق يف :
(أ) التصويت يف صبيع االنتخابات واالستفتاءات العامة ،واألىلية لالنتخاب عبميع اؽبيئات اليت ينتخب أعضاؤىا باالقًتاع العاـ ؛
(ب) اؼبشاركة يف صياغة سياسة اغبكومة ويف تنفيذ ىذه السياسة ،ويف شغل الوظائف العامة على صبيع اؼبستويات اغبكومية ؛
(ج) اؼبشاركة يف أي منظمات وصبعيات غَت حكومية هتتم باغبياة العامة والسياسية للبلد ؛
كما نصت اؼبادة الثالثة من اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة على أف :
تتخذ الدوؿ األطراؼ يف صبيع اؼبيادين ،والسيما اؼبيادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كل التدابَت اؼبناسب ة ،دبا يف
ذلك التشريعي منها ،لكفالة تطور اؼبرأة وتقدمها الكاملُت ،وذلك لتضمن ؽبا فبارسة حقوؽ اإلنساف واغبريات األساسية والتمتع هبا
”على أساس اؼبساواة مع الرجل ’’ .
ونصت اؼبادة الرابعة من االتفاقية على :
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ال يعترب ازباذ الدوؿ األطراؼ تدابَت خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل باؼبساواة الفعلية بُت الرجل واؼبرأة سبييزاً باؼبعٌت الذي تأخذ بو ىذه
االتفاقية ،ولكنو جيب أال يستتبع ،على أي حنو ،اإلبقاء على معايَت غَت متكافئة أو منفصلة ،كما جيب وقف العمل هبذه التدابَت مىت
ربققت أىداؼ التكافؤ يف الفرص واؼبعاملة.فإف ىذا القانوف عند صدوره خيالف ىذه االتفاقية .
واعبدير بالذكر انو ومع قياـ ثورة يوليو عاـ  1952وطبقاً لدستور  1956منحت اؼبرأة اؼبصرية حقها يف التصويت يف االنتخابات
والًتشيح لعضوية اؽبيئات السياسية والتشريعية ،وأكد دستور مصر الدائم عاـ  1971على ىذه اغبقوؽ ،وىف عاـ  1957دخلت
اؼبرأة ألوؿ مرة الربؼباف .ومت تعيُت أوؿ وزيرة يف اغبكومة اؼبصرية عاـ 1962
اؼبوقعوف :
أوالُ اؼبنظمات اغبقوقية  :مركز القاىرة للتنمية وحقوؽ اإلنساف  -مبادرة احملاميات اؼبصريات  -مركز وسائل االتصاؿ اؼبالئمة من أجل
التنمية – أكت  -برؼباف النساء – شفت ربرش – فؤادة ووتش -
اؼبؤسسة اؼبصرية لتنمية األسرة  -اؼبؤسسة القانونية ؼبساعدة األسرة وحقوؽ اإلنساف  -مؤسسة اؼبرأة اعبديدة  -رابطة اؼبرأة العربية
ارباد نساء مصر  -مؤسسة قضايا اؼبرأة اؼبصرية  -اعبمعية اؼبصرية للنهوض باؼبشاركة اجملتمعية  -ائتالؼ السيداو  -ربالف اؼبنظمات
النسوية اؼبصرية  -مركز ضباية لدعم اؼبدافعُت عن حقوؽ االنساف  -صبعية اؼبرأة العصرية  -مركز الضمَت للقانوف واغبقوؽ اإلنسانية -
اجملموعة اؼبصرية للقانوف وحقوؽ اإلنساف  -اؼبركز اؼبصري ؼبكافحة الفساد  -اؼبؤسسة الوطنية لدعم الدديقراطية  -اللجنة التنسيقية
للحقوؽ واغبريات النقابية والعمالية بالصعيد  -ذبمع نشطاء حقوؽ اإلنساف بالصعيد  -منظمة العدؿ والتنمية غبقوؽ اإلنساف - -
مركز حياة للتنمية اؼبستدامة واؼبساعدة القانونية  -صبعية الطفل اؼبعرض للخطر  -صبعية اؼبرأة العربية العاملة  -صبعية صوت الناس
غبقوؽ اإلنساف  -االرباد اؼبصري ؼبنظمات حقوؽ اإلنساف الشابة  -مؤسسة بكرة لإلنتاج االعالمى والدراسات اإلعالمية واغبقوقية
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 هبية يا مصر  -صوت اؼبرأة ثورة  -ائتالؼ نساء الثورة  -ؾبموعة مصرية حرة  -مؤسسة االنتماء الوطٍت غبقوؽ اإلنساف – مركزالوعي العريب  -مركز إشراقو للقانوف  -صبعية اغبقوقيات اؼبصريات  -اؼبكتب العريب للقانوف -
ثانياً األحزاب  :حزب مصر اغبرية
ثالثاً األفراد  :انتصار السعيد – ناشطة حقوقية  ،ىبة عادؿ – ؿبامية  ،اضبد غازي – ناشط حقوقي  ،د .عزة كامل – كاتبة
وناشطة حقوقية  ،فتحي فريد – مدوف وناشط حقوقي  ،اضبد حجاب – اعالمى  ،ناميس عرنوس – إعالمية  ،إيناس مكاوي –
ناشطة نسوية  ،دينا ابو السعود – ناشطة نسوية  ،اسراء عبد الفتاح – ناشطة سياسية  ،إيناس القراثى – ناشطة حقوقية – اليمن ،
مشَتة صاحل – د /اشرؼ الدعدع – ناشط حقوقي  ،أمَتة عبد اغبكيم – ناشطة حقوقية  ،اميمة الشريف – ناشطة حقوقية ،
ناشطة حقوقية ،
ريهاـ شبل – ناشطة د /سعيد صالح الدين النشائى – ىندسة القاىرة  ،د /شادية الشيشيٌت سعد الشيشيٌت – ىندسة القاىرة ،
نسوية  ،سيد ابو العال – ناشط حقوقي

التحرش بالنساء والفتيات ممنهج وقوى إسالمية متشددة تدعم المتحرشين
أطلقت مبادرة " شفت تحرش " I saw harassment
بيانأً إعالمياً تناولت فيو بعض الوقائع الىت شهدىا ميداف التحرير أثناء فاعليات الذكرى الثانية للثورة فيما يتعلق بالعنف ضد اؼبرأة.
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يف الذكرى الثانية الندالع اغبراؾ الثوري دبصر ( 25يناير ) انطلقت صبوع اؼبواطنُت /اؼبوطنات إىل شوارع مصر اؼبختلفة للتظاىر
سلمياً واالعتصاـ يف ميادين التحرير اؼبختلفة للمطالبة بتحقيق أىداؼ ثورة يناير  ،وترسيخ مبدءا اؼبساواة والقانوف والعدالة بُت
اعبميع.
ومنذ طليعة صباح يوـ اعبمعة  25يناير  2013انتشرت ؾبموعات ـبتلفة من اؼبناىضُت عبرائم التحرش واالغتصاب اعبماعي ضد
النساء والفتيات  ،وشاركت مبادرة "شفت ربرش" مع غَتىا من اؼببادرات واؼبنظمات ؼبواجهة ـباطر التحرش واالغتصاب اعبنسي ضد
النساء يف ميداف التحرير.
وطواؿ فًتة النهار مل يشهد ميداف التحرير سوى وقائع طيفيو تتعلق دبمارسات فردية من قبل بعض الشباب أو الرجاؿ غَت األسوياء ،
ومت التعامل مع أغلب تلك الوقائع من قبل اؼبتطوعات /اؼبتطوعُت أو من قبل النساء والفتيات أنفسهم  ،وباشره اجملموعة العمل اليت
تضم كافو اؼببادرات واؼبنظمات ربت أسم (قوة ضد التحرش ) بتوزيع الػ ػ (يت شَتتات) على اؼبتطوعات واؼبتطوعُت باؼببادرات
واغبمالت اؼبختلفة واليت كتب عليها من األماـ عبارة ( ضد التحرش)  ،ومن اػبلف عبارة (ميداف أمن للجميع).
ومع زواؿ الشمس واقًتاب الغروب انتشرت كافو اجملموعات يف ربوع ميداف التحرير اؼبختلفة لرصد حاالت التحرش والتعدي على
الفتيات والنساء والتعامل معها.
ومع دقات الساعة السابعة مساء من يوـ اعبمعة  25يناير  2013شهد ميداف التحرير تدفق أعداد كبَته من البلطجة واػبارجوف
على القانوف الذين أشاعوا الذعر والرعب يف نفوس اؼبواطنات خاصة وعموـ من كانوا يف التحرير بكثرة وقائع التحرش اعبنسي واليت
وصلت يف بعد اغباالت إىل ؿباوالت ىتك عرض أو ؿباوالت اغتصاب صباعي  ،بينما يف الوقت نفسو شهد شارع طلعت حرب يف
اذباه ميداف التحرير واقعو تعدى سافر على عدد من الناشطات اؼبصريات ذات التاريخ النضايل الوطٍت اؼبشرؼ بدوف أي مربر أو
تفسَت منطقي واضح لسبب اؽبجوـ على تلك القامات من اغبركة النسائية الوطنية.
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فقد قاـ عدد من اػبارجوف على القانوف باعًتاض طريق عدد من الناشطات أثناء توجههن إىل ميداف التحرير وعلى رأسهن اؼبناضلة /
شاىنده مقلد  ،ونور اؽبدى زكى  ،وراويو عيسى  ،والفنانة عزة بلبع  ،واؼبثَت للدىشة والعجب أنو طواؿ اليوـ كاف اؼبتظاىروف يرفعوف
صوراً لعدداً من رائدات اغبركة النسائية اؼبصرية من بينهن اؼبناضلة  /شاىنده مقلد اليت مت التعدي عليها يف مساء نفس ذات اليوـ  ،ومل
تكن ىي الوقعة الوحيدة اليت شهدىا ميداف التحرير فقد أعلنت (قوة ضد التحرش) عن التعامل مع  19حالو أخرى تتعلق بالتحرش
اعبنسي وؿباوالت ىتك العرض من بينهم  6حاالت احتجن إىل دعم طيب  ،بينما تدخلت ؾبموعة اإلنقاذ التابعة ؼببادرة (شفت
ربرش) يف العامل مع  4حاالت داخل ؿبطة مًتو السادات ،وحالو أخرى خلف مسجد عمر مكرـ وكل ىذه الوقائع اليت مت اإلشارة
إليها ليست صبيع ما مت التعامل معو أو رصده بل ىي نتائج الرصد األوىل فحسب .
وحسب ما مت حصره ورصده من قبل اؼبتطوعات واؼبتطوعُت دببادرة (شفت ربرش) نستخلص عدد من التوصيات واؼبالحظات :
أوالً  :التحرش اعبنسي ووقائع التعدي على الفتيات واإلناث أمر فبنهج وليس عارض أو ناتج عن التدافع أو خالفو من اؼبسكنات أو
اؼبربرات االجتماعية السلمية.
ثانياً  :مت رصد العديد من ؿباوالت استهداؼ الناشطات والنشطاء الذين ينتموف إىل ضبالت مناىضة التحرش داخل اؼبيداف ،
وإحداث إصابات هبم.
ثالثاً  :جيب على القوى الوطنية احملتشدة يف ميداف التحرير واليت تدعوا إىل االعتصاـ أف تتحمل مسؤوليتها الوطنية يف تأمُت اؼبتظاىرين
من العبث بأجساد الفتيات واإلناث  ،وعلى كل فصيل سياسي أو صباعة وطنية أو حزب يعلن عن اعتصامو دبيداف التحرير أف يلتزـ
جدياً بتأمُت إحدى مداخل ميداف التحرير من قبل أعضائهم وليس من قبل آخرين لضماف ضباية اؼبواطنات واؼبواطنُت داخل اؼبيداف
واغبد من انتشار جرائم العنف اعبنسي وؿباوالت إرىاب النساء والفتيات.
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رابعاً  :نؤكد على أف كل ؿباوالت التبجح والتجرؤ على أجساد النساء والفتيات ليست سوى رسائل مبطنو من أجل إرىاب اؼبرأة
اؼبصرية لكسر إرادهتا وإقصائها عن اؼبشهد السياسي واإلجتماعى الذي أصبحت النساء فيو عنصر ىاـ ال يقبل التهميش أو اإلقصاء.
خامساً  :حنمل قوى اإلسالـ السياسي بكل فصائلو مسئوليو التحرش والعنف اعبنسي ضد النساء والفتيات بشكل خاص والعنف
الغَت مربر بشكل عاـ ذباه اؼبتظاىرين سلمياً يف عموـ مصر نظراً لكوهنم أصبحوا ىم صناع القرار  ،واؼبسيطرين على مقاليد القرار
السياسي يف مصر  ،وإف مل يكونوا ؿبرضُت بشكل مباشر فإف صمتهم ىو مباركو ؼبا حيدث للنساء يف شوارع مصر  ،وال ننسى الرسالة
اليت ضبلها حزب اغبرية والعدالة صبيحة عيد األضحى  2012اليت كانت ربمل عنواف ( أختاه ال تكوين سبباً يف التحرش)
سادساً  :نؤكد على أننا نتخذ تدابَت واليات مستحدثو ؼبواجهة كافو أشكاؿ العنف اعبنسي والتجرؤ على النساء والفتيات يف عموـ
مصر وخاصة داخل ميداف التحرير ملتزمُت بالسلمية  ،ومستخدمُت كافو وسائل التواصل والتوعية للفتيات والنساء .

الرئيس مرسى بين تعهدات بحماية الحريات  ،ومالحقة اإلعالميين
أكد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية  /د .محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة بعدم المساس بحرية اإلعالمية مؤكداً
أنو ( ال مساس بحرية اإلعالم ،ولن يُقصف قلم أو يمنع رأي ،أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي ،مع مراعاة القانون وميثاق

شرف المهنة فيما بين اإلعالميين) جريدة المصري اليوم 2012 – 6 – 13

ليست المرة األولي التي يتم فيها تكميم أفواه اإلعالميين والصحفيين علي خلفية أراء ناقدة للسلطات ،فاألمر نفسو قد
حدث مع اإلعالمية ىالة فهمي مقدمة برنامج الضمير ،واإلعالمية بثينة كامل مقدمة النشرات بالتلفزيون المصري ،كما سبق
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وأن قامت إدارات الصحف القومية بمنع مقاالت عديدة لكتاب الرأي بسبب نقدىم لجماعة اإلخوان المسلمين أو للسلطات
المصرية الحالية ومنها مقاالت الكاتبة عبلة الرويني ،والكاتب احمد طو النقر والكاتب احمد موسي وغيرىم.
فقد جاءت المالحقات القضائية لإلعالمية  /دينا عبد الفتاح تعكس حالة التدىور الذي تشهدىا حرية الرأي والتعبَت يف مصر ،
فقد خضعت دينا عبد الفتاح مؤخرا للتحقيقات مع خَتي حسن ،مدير ربرير وأحد منتجي الربنامج ،بعد أف استضافت عضوين من
صباعة «بالؾ بلوؾ» االحتجاجية اليت ظهرت مؤخرا يف مصر  ،ىذا وقد أفرج عنهما بكفالة مالية قدرىا  5آالؼ جنيو تكفلت نقابة
الصحفيُت بدفعها بعد أف فتح النائب العاـ ربقيقا حبقهما بتهمة ( الًتويج لإلرىاب).
 تقدـ اؼبستشار القانوين للرئاسة عن الدكتور ؿبمد مرسي ،رئيس اعبمهورية ،ببالغ يطالب فيو بالتحقيق مع الصحفي يسري البدريأخبارا كاذبة تتعلق دبؤسسة الرئاسة من شأهنا تكدير السلم واألمن
 ،رئيس قسم اغبوادث جبريدة اؼبصري اليوـ  ،وذلك بدعوى نشره ً

خربا منسوبًا ؼبصادر عن تلقي مستشفى اؼبعادي العسكري
العاـ واإلساءة إىل مؤسسة الرئاسة ،على حد تعبَته ،بسبب نشر اعبريدة ً
إخطارا بزيارة مقررة للرئيس مرسي إىل اؼبستشفى ،قبل إلغائها واالكتفاء بزيارة قرينة الرئيس ألحد أقارب األسرة داخل اؼبستشفى.
ً

 كما كاف لباسم يوسف اإلعالمي الساخر صاحب الشعبية الواسعة نصيبا أيضا فقد أمر النائب العاـ طلعت عبد اهلل بفتح ربقيققضائي مع باسم يوسف ،بعدما تقدـ أحد احملامُت ببالغ ضده يتهمو فيو بإىانة الرئيس اؼبصري ؿبمد مرسي ،وقاؿ مكتب النائب
العاـ إف النيابة العامة تنظر يف اهتامات بأف يوسف “أىاف الرئيس بوضع صورتو على وسادة” ،وسخر من بعض خطاباتو ،حيث جاء
يف البالغ أف “ىجوـ باسم يوسف اغباد على شخص الرئيس بوضع صورتو على وسادة يعترب هتكما على ذات الرئيس ،وأف استخداـ
مادة إعالمية هبذا األسلوب الساخر قد يؤدي إىل إفقاد الرئيس ىيبتو أماـ شعبو وتشويو صورتو أماـ العامة ،وقد تفقده مصداقيتو
وىيبتو أماـ الدوؿ األخرى.
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 القبض على الصحفي ؿبمد صربي وإحالتو إىل ؿباكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفو أثناء إعداد تقرير لصاحل وكالة رويًتز اإلخباريةيف منطقة رفح بشماؿ سيناء .وتطالب اؼبنظمات اغبقوقية باإلفراج الفوري عن صربي وإسقاط التهم اؼبوجهة إليو من النيابة العسكرية
بالتواجد والتصوير يف منطقة عسكرية دوف ترخيص .
وكاف ؿبمد صربي قد تعرض إللقاء القبض عليو يف يوـ  4يناير اعباري أثناء عملو على ربقيق صحفي لصاحل وكالة رويًتز بشأف قرار
حظر سبلك األراضي باؼبنطقة اؼبتاطبة للشريط اغبدودي يف سيناء ،وذلك بعد أف أوقفو أحد أفراد اػبدمة حبرس اغبدود ،وأحيل
للتحقيق يف اليوـ التايل أماـ نيابة مشاؿ سيناء العسكرية واليت أحالتو للمحكمة العسكرية يف نفس اليوـ يف اعبنحة رقم 2013/3
بتهميت “التواجد يف أحد اؼبناطق العسكرية احملظور على اؼبدنيُت التواجد هبا دوف ترخيص من السلطات العسكرية ،وأخذ صور ؼبواضع
وأماكن حظرت السلطات العسكرية االقًتاب منها والتصوير ”.ويف اليوـ التايل مباشرة ،اؼبوافق  6يناير ،مثل صربي ؿببوسا أماـ
احملكمة العسكرية باإلظباعيلية واليت قضت بتأجيل ؿباكمتو إىل يوـ األربعاء  9يناير بناء على طلب ؿبامي الدفاع .ومازاؿ صربي
ؿببوسا بسجن العريش اؼبركزي على ذمة احملاكمة.
 قرر عمر عبد اػبالق رئيس شبكة الشباب والرياضة اإلذاعية بإيقاؼ اإلعالمية انتصار الغريب عن العمل وإحالتها للتحقيق عليخلفية احدي حلقات برناؾبها " ؿبل ميالد مصر " .
وكاف ضيف اغبلقة اؼبذكورة وىو الناشط اغبقوقي ؿبمد عصاـ ،قد أعرب خالؿ اغبلقة عن ندمو علي مشاركتو يف الثورة بعد ما رآه من
فاشية النظاـ اغبايل ،وقد علق علي أحداث االربادية قائال “اؼبصريوف استبدلوا نظاماً فاسداً بنظاـ فاشي” ،األمر الذي اغضب إدارة
إذاعة الشباب والرياضة فقرر رئيسها علي خلفية ذلك إيقاؼ اإلعالمية عن العمل وإحالتها للتحقيق.
 ناؿ الصحفي سعيد شعيب ىو وزوجتو الصحفية إسالـ عزاـ نصيب كبَت من ىذه التهديدات ،بسبب مواقفو اؼبناىضة لإلخوافوحلفائهم  ،وىو ما يشكل خطرا على حياهتما وحياة أطفاؽبم  ،كما وصل اىل زوجة الصحفي سعيد شعيب السيدة اسالـ عزاـ -
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الصحفية دبؤسسة األىراـ -خطاب هتديد ،وأعقبو بعدىا بيوماف خطاب آخر ،واػبطاباف منسوباف إىل ما أطلقت على نفسها
“صباعة األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر” ،تطالبها فيها بأف يتوقف زوجها شعيب “العلماين الكاره لإلسالـ” عن “اؽبجوـ على
اإلسالـ فورا” وأف يًتؾ العلمانية ويعود لإلسالـ ويدافع عن شريعة اهلل  ،كما طالب اػبطاب اجملهوؿ أيضاً بأف يتنازؿ زوجها عن
القضية اليت رفعها على فضيلة اؼبرشد العاـ عبماعة اإلخواف اؼبسلمُت.

ووقفنا كثَتاً أماـ اؼبشهد الغَت إنساين وموجو العنف اؼبفرط والغَت مربر ذباه سكاف ؿبافظة بورسعيد بشكل خاص  ،وذباه سكاف
ؿبافظات القناؿ بشكل عاـ.
وإىل رؤية حقوقية ذبيب على كافة األسئلة وتضع اغبقائق أماـ اعبميع..
إعالن حالة الطوارئ في مدن القناة حل أمني ألزمة سياسية
يتابع الربنامج العريب لنشطاء حقوؽ اإلنساف دبزيد من األسي سقوط ضحايا وشهداء جدد يف مشهد االحتقاف السياسي الناجم
جراء السياسة اليت انتهجتها مؤسسة الرئاسة واغبزب اغباكم منذ  30من يونيو اؼباضي ،حيث سقط عشرات الشهداء ومئات اؼبصابُت
يف كل من بورسعيد والسويس واالظباعيلية يف أعقاب قرار ؿبكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراؽ  21متهما يف القضية اؼبعروفة
إعالمية دبذحبة إستاد بورسعيد ،وتزامن اغبكم مع التظاىرات اغباشدة اليت نظمتها قوي ثورية وسياسية متعددة يف الذكري الثانية لثورة
اػبامس والعشرين من يناير.

فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ؼبراقبة ورصد أداء الرئيس اؼبنتخب ذباة قضايا اؼبرأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اػبط الساخن 01150118822 :
Twitter: @fouadawatch
Facebook: FouadaWatch

أنا إللى فتحت ىاويس اؼباية  ...وجاية أفتح ىاويس اغبرية
ويري الربنامج العريب أف سقوط ضحايا وشهداء جدد يف أعقاب قرار ؿبكمة جنايات بورسعيد يرجع سببو يف األساس إيل الضغوط
واؼبمارسات اليت مورست ضد مؤسسة القضاء يف الفًتة السابقة فبا ساىم يف إفقاد اؼبواطنُت الثقة يف القضاء وأحكامو ولو بشكل
جزئي فبا دفعهم إيل عدـ االرتضاء حبكمو.
كما أف مؤسسة الرئاسة اليت غابت عن اؼبشهد احملتقن يف شباين ؿبافظات مصرية ،وغضت الطرؼ سباما ىي وحكومتها عن أعماؿ
العنف والشغب والقتل اليت حدثت طواؿ الفًتة من  25يناير إيل  27منو ،فاجئتنا مساء أمس خبطاب حيمل ؽبجة أمنية هتديديو
وإعالنا غبالة الطوارئ ؼبدة  30يوما علي مدف القناة مع فرض حظر التجواؿ يف اؼبدة ذاهتا يف الفًتة من التاسعة مساء حيت السادسة
صباحا طواؿ فًتة إعالف حالة الطوارئ مع التأكيد علي أف ىناؾ اؼبزيد من اإلجراءات القمعية اليت ديكن أف تتخذىا اؼبؤسسة.
ويعتقد الربنامج إف ىناؾ غموضا يف نص اؼبادة  148من الدستور واؼبتعلقة بإعالف حالة الطوارئ ،حيث مل ربدد بوضوح كاؼ ىل
يكوف تطبيق اإلعالف بفرض اغبالة االستثنائية بعد موافقة ؾبلس الشوري أـ أف الرئاسة تفرض اغبالة ووتطبقها غبُت العرض علي ؾبلس
..الشوري يف غضوف سبعة أياـ كما قرر النص سالف الذكر؟
والربنامج العريب يري أف إعالف حالة الطوارئ علي مدف القناة الثالث يف الوقت الذي يروج فيو البعض إيل وجود ميليشيات مسلحة
يف مدينيت السويس وبورسعيد ،سبثل عزال عبمهور اؼبواطنُت يف احملافظات الثالث وزبليا عنهم ،فضال عن أف الشهادات اغبية الواردة
للربنامج العريب تؤكد أف الشرطة اؼبصرية ىي اؼبسئولة مباشرة عن عمليات القتل واإلصابات اليت غبقت باؼبواطنُت ىناؾ.
كما يعتقد الربنامج العريب أف ما جاء خبطاب مؤسسة الرئاسة ديثل حل أمنيا قمعيا يف مواجهة ثورة غاضبة اجتاحت مدف القناة،
واغبلوؿ األمنية سبثل عجزا وفشال يف ابتداع وإجياد اغبلوؿ السياسية اليت تضمن امتصاص الغضب والقصاص العادؿ وتقدمي اعبناة
اغبقيقيُت إيل العدالة.
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أنا إللى فتحت ىاويس اؼباية  ...وجاية أفتح ىاويس اغبرية
وحيمل الربنامج العريب وزارة الداخلية مسئولية الدماء اليت أريقت واألرواح اليت أزىقت يف كل من بورسعيد والسويس واإلظباعيلية،
ويطالب الربنامج بضرورة إقالة وزير الداخلية ومديري أمن احملافظات الثالث وتقدديهم إيل احملاكمة ،كأوؿ اػبطوات الصحيحة والفاعلة
يف زبفيف حدة االحتقاف لدي اؼبواطنُت.
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أنا إللى فتحت ىاويس اؼباية  ...وجاية أفتح ىاويس اغبرية
الوسائل اإلعالمية التي تم رصدىا واستخالص البيانات والمعلومات عنها :
أوالً وسائل اإلعالم المقرؤه :
جريدة األىراـ  -جريدة الشروؽ  -جريدة اؼبصري اليوـ  -جريدة الوطن  -جريدة اغبرية والعدالة  -جريدة التحرير
ثانياً :الجهات والهيئات المدنية المستقلة :
 مركز الندمي لتأىيل ضحايا العنف و التعذيب. مركز وسائل االتصاؿ اؼبالئمة من أجل التنمية – أكت االئتالؼ اؼبستقل ؼبراقبة االنتخابات. الشبكة العربية ؼبعلومات حقوؽ اإلنساف. مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف. اؼببادرة اؼبصرية للحقوؽ الشخصية. الشبكة العربية ؼبعلومات حقوؽ اإلنساف. الربنامج العريب لنشطاء حقوؽ اإلنسافثالثاً وسائل التواصل اإلجتماعى والمواقع الرسمية :

اؼبوقع الرظبي غبزب اغبرية والعدالة  -موقع صدى البلد  -اؼبوقع الرظبي لوزارة الداخلية  -الصفحة الرظبية لرئاسة ؾبلس الوزراء

 -جريدة البداية اإلليكًتونية – باإلضافة إىل عدد من الصفحات النسوية واغبركات الشبابية
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مبادرة حقوقية ؼبراقبة ورصد أداء الرئيس اؼبنتخب ذباة قضايا اؼبرأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اػبط الساخن 01150118822 :
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Facebook: FouadaWatch

