إحنا اللي "ىنعدؿ" اظتايلو
التقرير السابع لرصد أداء السيد رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية
تجاه حقوق المرأة وقضايا حقوق اإلنسان

" في الفترة من  1مارس إلى  31مارس " 2013

" ما بين تكفير ميرفت  ،وضرب ميرفت أخرى فى شهر المرأة  ،نساء مصر سبايا تحت حكم األخوان "

تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية – أكت
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المقدمة
يأٌب شهر مارس من كل عاـ لتحتفل النساء ُب العامل أرتع بعيدىن  ،يوـ اظترأة العاظتي وىو يوـ 8مارس  ،وحتتفي النساء اظتصريات
باإلضافة إىل ىذا اليوـ التارمتي بيوـ يوـ اظترأة اظتصرية نظراً لنضاالت النساء اظتصريات ُب مقاومة االحتالؿ الربيطاين ظتصر أف ذاؾ ،
وتأكيداً على الدور الريادي الذي أقدمت عليو نساء مصر ُب اظتشاركة السياسية واالجتماعية جنباً إىل جنب مع الرجاؿ ُب اظتقاومة
والكفاح الوطين.
وَب شهر مارس لعاـ  2013انتهكت النساء والفتيات ُب ظل حكم رتاعة األخواف اظتسلمٌن الذين يتخذوف من الدين شعاراً عتم ،
ففي عهد السيد  /ػتمد ػتمد مرسى العياط أصدرت اصتماعة بياناً يرفض توقيع مصر على وثيقة نبذ كافة أشكاؿ العنف ضد النساء
والفتيات  ،وًب تكفًن رئيس اجمللس القومي للمرأة  ،وعلى بعد عشرات األمتار من اظتقر العاـ صتماعة األخواف اظتسلمٌن باظتقطم صفعو
مًنفت موسى  ،وأىينت النساء والفتيات.
ُب شهر اظترأة مرسى العياط رئيس مصر يطلق مبادرة حقوؽ وحريات اظترأة اظتصرية ُب ظل غياب تاـ للمنظمات النسوية  ،وعزوؼ عن
اظتشاركة من قبل ؽتثالت اجمللس القومي للمرأة  ،وَب حضور األىل والعشًنة  ،والسيد الرئيس يستعرض إحصاءات خاطئة عن أوضاع
النساء أثناء كلمتو  ،ويعوؿ ُب ضرب األمثاؿ على إلتاءات جنسية.
كما شهد مارس لعاـ  2013احتجاجات اجتماعية واسعة ُب عدد من احملافظات مثل الغربية  ،والدقهلية  ،وبورسعيد راح ضحيتها
عدد من الشهداء واظتصابٌن لينضموا إىل شجًنة اضترية الل مازالت تروى كل يوـ بدماء زكيو مشرقة تدفع حيااا ذتناً ضتريتنا رتيعاً.
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المرأة المصرية  ،وغياب الحقوق والحريات في عهد مرسى الرئيس
منع الطالبة  /ىبة اهلل محمد من التكريم بسبب عدم ارتدائها للحجاب -:
تداوؿ نشطاء على موقع التواصل االجتماعي «فيس بوؾ» صورة لطالبة تدعى ىبة اهلل ػتمد ،وىى ترفع الفتة كتبت عليها :
« احترمت من تكرنتي ألين مش ػتجبة ،بس إحنا ىنفضل ُب اظتيادين ضتد ما نساوى بٌن كل اظتصريٌن ..إمضاء :تلميذة من الثوار»
 ،وًب تداوؿ صورة أخرى للفتاة نفسها ،وىى تبكى جبوار والدىا ،وعليها تعليق يشًن إىل أف سبب بكائها رفض مديرة اظتدرسة تصوير
الطالبة مع الطالبات اظتتفوقات ،بسبب عدـ ارتدائها اضتجاب.
من جانبها ،نفت رضا ػتمود ،مديرة مدرسة أشتاء بنت أىب بكر ،الواقعة ،وقالت إف ما حدث أف األخصائية طلبت تصوير الطالبات
اضتاصالت على اظتراكز األوىل ُب لعبة الكاراتيو على مستوى اإلدارة ،فتم تصوير  ٥أو  ٦فقط من الكشف ،الذي يضم  ٣٠اشتا ،وإف
الطالبة اظتذكورة رقم ُ ٢٣ب الكشف ،وأكدت أهنا ليست إخوانية أو سلفية.
موقف جماعة األخوان المسلمين تجاه ملف العنف ضد النساء -:
شهدت الدورة ال ػ ػ  57للجنة أوضاع اظترأة باألمم اظتتحدة ُب نيويورؾ جداالً واسعاً وتباين ُب اظتواقف شديد حيث رفضت رتاعة
اإلخواف اظتسلمٌن وثيقة مناىضة كافة أشكاؿ العنف ضد النساء والفتيات  ،وإامت الوثيقة مبا ليس فيها  ،وكذلك أصدر اإلحتاد
العاظتي لعلماء اظتسلمٌن الذي يرتأسو د .يوسف القرضاوى بياناً شديد اللهجة ضد الوثيقة  ،وىو األمر الذي يوضح موقف د .باكيناـ
الشرقاوي مساعدة رئيس اصتمهورية أثناء كلمتها أماـ صتنة أوضاع اظترأة بنيويورؾ ُب ال ػرابع من شهر مارس لعاـ ، 2013والل أكدت
فيها على رفض الوثيقة معللو رفضها بأف اظترجعية الرئيسية للدستور اظتصري ىي الشريعة اإلسالمية  ،وأف ىذه اظترجعية تتسع دوف
ضبط  ،وأنو كتب على األمم اظتتحدة أف حترتـ التعددية الثقافية والدينية لشعوب األرض.
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وكاف الوفد الرشتي اظتمثل ظتصر ُب تلك الدورة ىي السفًنة  /مًنفت التالوى رئيس اجمللس القومي للمرأة الل بذلت غتهوداً رفيع
اظتستوى حىت حتسن من صورة مصر أماـ الدوؿ اجملتمعة ُب األمم اظتتحدة  ،وكذلك التوقيع على الوثيقة باسم الدولة اظتصرية.
كما كاف للوفد الغًن حكومي اظتكوف من عدد من اظتنظمات اضتقوقية والنسوية دوراً ىاماً ُب التعريف مبقومات الدولة ُب الوقت الراىن
 ،وطرح كافو اإلشكاليات الل تواجهها اظترأة اظتصرية من عنف جنسي ؽتنهج  ،وغياب الرؤية لدى صناع السياسات اضتاليٌن  ،وعدـ
وجود إرادة سياسية حقيقة للتحسٌن من أوضاع النساء بشكل خاص  ،وأضاع كافة اظتواطنٌن بشكل عاـ.
وللوقوؼ على أىم ما حتتويو وثيقة مناىضة كافة أشكاؿ العنف ضد النساء والفتيات نرتؾ بٌن أيادي حضرتكم ورقة السياسات الل
طرحها ( معهد الدراسات العربية ) عرب موقع العربية نت  ،والل أعداا الدكتورة عزه كامل  -كاتبة وناشطة نسوية مصرية ومديرة
مركز وسائل االتصاؿ اظتالئمة أكت
لإلطالع على ورقة السياسات يرجى زيارة الرابط التايل :
http://www.alarabiya.net/ar/arabicstudies/2013/03/19/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%
A9-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86.html
فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اطتط الساخن 01150118822 :
Twitter: @fouadawatch
Facebook: FouadaWatch

إحنا اللي "ىنعدؿ" اظتايلو
 8مارس  2013نساء مع الثورة  ،ونضال مستمر -:
نظم حتالف اظتنظمات النسوية  ،وعدد من اظتبادرات الشبابية والثورية منها مبادرة فؤادة  ،وشفت حترش  ،وقوة ضد التحرش وآخرين
مسًنة نسائية حاشدة انطلقت من ميداف طلعت حرب  ،وتوجهت إىل دار القضاء العايل تأكيداً على حقوؽ النساء  ،ورفض كافة
أشكاؿ العنف  ،والتأكيد على الشراكة اجملتمعية بٌن النساء والرجاؿ.
نص البياف الذي أصدره اظتنظموف واظتشاركوف :
يـوم المـرأة العالمـي  8مـارس 2013
صــوت المــرأة ثــورة
يأٌب يوـ اظترأة العاظتي ىذا العاـ ُب ضتظة قاسية من ضتظات تارمتنا الوطين ومسار حركتنا النسائية ،ليشهد على نضاؿ النساء اظتصريات
من أجل حتقيق مطالب ثورتنا اجمليدة وإعالء قيم العدالة واظتساواة واضترية والكرامة .وإننا – ؿتن النساء اظتصرات  -ؾتد أنفسنا اليوـ،
وللعاـ الثالث على التوايل منذ انطالؽ الثورة اظتصرية ،عاجزات عن االحتفاؿ مبا حققناه من إؾتازاتُ ،ب خضم ما يعانيو أبناء وبنات
وطننا الغايل من استمرار سياسات القمع والقهر والظلم والعدواف  ..ولكننا نظل مع ذلك عازمات على اظتضي قدما ُب نضالنا الوطين
والثوري ُب سبيل حتقيق مطالب الثورة وبناء وطننا مبا يليق بو وبنا.
وقد جاء يوـ اظترأة العاظتي ُب مارس  2011بعد ؾتاحنا ُب إسقاط مبارؾ ،لنجد أنفسنا حتت حكم العسكر ،فاستمر نضاؿ النساء
اظتصريات ضمن صفوؼ حركة النضاؿ الوطين والثوري ،رغم ما تعرضنا لو من قمع وقهر وعدواف استباح األرواح وأساؿ الدماء وفقأ
األعٌن وعرى األجساد – النساء جنبا مع جنب الرجاؿ ،أطفاال وشبابا وشيوخا .وتركز نضالنا وقتها على مقاومة االستبداد العسكري
الذي تبدت أوىل انتهاكاتو باالعتداء علي النساء ُب اليوـ العاظتي للمرأة  8مارس ٍ ،2011ب ُب كشوؼ العذرية الل تعرضت عتا
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الثائرات اظتصريات مبنتهى الوحشية واإلىانة ُب اليوـ التايل مباشرة 9 ،مارس ٍ ،2011ب ُب التعذيب البدىن والنفسي واصتنسي للنساء
الالتى ًب القبض عليهن ُب أحداث ػتمد ػتمود وغتلس الوزراء ُب نفس عاـ الثورة .وقامت من بيننا نساء بتكوين حركة ال
للمحاكمات العسكرية ،بذلت جهودا خارقة ُب الكشف عن حاالت ػتاكمة اظتدنيٌن عسكريا ،مع تقدًن كل الدعم واضتماية اظتمكنة
لضحايا تلك احملاكمات.
ٍب جاء يوـ اظترأة العاظتي ُب مارس  2012وؿتن ُب خضم معركتنا مع النظاـ اصتديد ،الذي شهد حتالفا بٌن اضتكم العسكري وقوى
اإلسالـ السياسي ،والل اتضحت من خالؿ أداء الربظتاف الذي جاء بتمثيلو البائس اعتزيل للنساء غًن ؽتثل لغالبية نساء ىذا الوطن
وغًن معرب عن مصاحل النساء اظتصريات :السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلنسانية .بل سعى الربظتاف للبدء ُب انتزاع بعض ما
اكتسبتو النساء اظتصريات من حقوؽ نتاج عقود من الكفاح والنضاؿ ،فاـترطنا ُب جهود قانونية ظتنع أي ػتاولة النتزاع أي حق من
حقوؽ اظترأة اظتصرية .وتواصل نضالنا ُب فرتة كتابة دستور مصر اصتديد ،وذلك رغم إقصاؤنا واستبعاد النساء ذوات اطتربة والكفاءة عن
صتنة صياغة الدستور ،ومع ذلك طرحنا رؤيتنا فتم جتاىل كل ما طرحناه من مقرتحات مبواد حتفظ حقوؽ النساء وكافة الفئات الضعيفة
واظتهمشة ،إذ ؾتح الربظتاف اظتعيب ُب استبعاد ىؤالء النساء ضمن من ًب استبعادىم وإقصاؤىم من ؽتثلي اجملتمع اظتصري على تنوعو من
تشكيل ،ليخرج الدستور معيبا معربا عن صتنة صياغتو.
وىا ىو ذا يأٌب يوـ اظترأة العاظتي ىذا العاـ ،مارس  ،2013وقد ختلصنا من اضتكم العسكري لينتهي بنا األمر كاظتستجًن من الرمضاء
بالنار .فلم يلتفت النظاـ اضتايل إىل حتقيق أي من مبادئ الثورة :فال عيش حتقق بل يتم حاليا تقنٌن حصة كل مواطنة ومواطن ُب
اطتبز ،وال عدالة اجتماعية رأينا ،وال حرية أو كرامة إنسانية وجدنا .بل ىا ؿتن نشهد ىذه األياـ قمع وقهرا وقتال وعدوانا  ..كما
نشهد حتالفا جديدا بٌن اإلخواف اظتسلمٌن وماكينة القهر البوليسية ،الل دتادت ُب ؽتارسااا إىل حد استهداؼ النشطاء باطتطف
والتعذيب واالغتياؿ ،واستهداؼ الناشطات بالتحرش والعنف اصتنسي الذي وصل للتعذيب اصتنسي اظتمنهج كما شهدناه ُب أعنف
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درجاتو ُب نوفمرب  2012ويناير  .2013وىا ؿتن اآلف ؾتد أنفسنا مضطرين نساء ورجاال إىل تشكيل غتموعات زتاية ظتواجهة
العنف اصتنسي اظتمنهج ،وفضح تلك اصترائم الل تتعارض مع كافة الشرائع واالتفاقيات الدولية.
وىكذا لتل علينا يوـ اظترأة العاظتي ىذا العاـ وقد اكتسبنا خربات ُب النضاؿ السلمي واظتواجهة القانونية والثقة ُب قضيتنا  ..وعزنتة على
اجتياز اضتاضر ؿتو مستقبل قريب تتحقق فيو مبادئ ثورتنا ،ويعلو صوتنا عيش  ..حرية  ..عدالة اجتماعية  ..كرامة إنسانية .لقناعتنا
بأف صوت اظترأة ثورة  ..واجملد للشهداء وثورتنا مستمرة.
التوقيعات :
حتالف اظتنظمات النسوية (مؤسسة اظترأة اصتديدة ،مؤسسة اظترأة والذاكرة ،الندًن لتأىيل ضحايا العنف ،اظتبادرة اظتصرية للحقوؽ
الشخصية ،نظرة للدراسات النسوية ،مركز وسائل االتصاؿ اظتالئمة للتنمية أكت ،رتعية النهوض باظتشاركة اجملتمعية ،مؤسسة قضايا
اظترأة اظتصرية ،رابطة اظترأة العربية ،رتعية بنت االرض ،اظتؤسسة اظتصرية لتنمية األسرة ،رتعية امي ضتقوؽ االنساف ،ملتقى تنمية اظترأة،
رتعية بشاير ،اصتمعية اظتصرية للدفاع عن حقوؽ االسرة ،مركز القاىرة ضتقوؽ االنساف والتنمية) ،االحتاد النسائي اظتصري  ،احتاد النساء
النوعي ،احتاد اصتمعيات ظتواجهة العنف ضد اظترأة .اظتنظمة اظتصرية ضتقوؽ االنساف ،الفيدرالية الدولية ضتقوؽ االنساف – مكتب القاىرة
انتفاضة اظترأة ُب العامل العريب
تنسيقية العمل اصتماىًنى للمرأة ،هبية يا مصر ،صوت اظترأة اظتصرية  ،مبادرة ػتاميات إيل االماـ ،اصتبهة الوطنية لنساء مصر ،مصريات
من اجل التغيًن ،مبادرة شفت حترش ،فؤادة وتتش ،برظتاف النساء ،مبادرة اتكسفوا ،ثورة البنات ،امسك متحرش ،خريطة التحرش،
حركة مصرية حرة ،حركة اظتصري اضتر ،مصر اظتتنورة  ،زتلة راعي ضمًنؾ ،شباب من اجل العدالة واضترية ،اضتركة الطلبية للمقاومة،
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اللجنة الشعبية بشربا ،احتاد ثوار جنوب اظتعادي ،إئتالؼ ثوار مصر ،جبهة الشباب الليربايل ،ثوار القاىرة اصتديدة ،شباب اظتصريٌن
االحرار ،حركة شباب الوحدة الوطنية ،االحتاد القومي الستقالؿ احملاميٌن.
مؤسسة بكرة للدراسات االعالمية واضتقوقية ،اظتعهد الدنتقراطي اظتصري  ،مركز مساواة ضتقوؽ االنساف – بورسعيد ،رتعية بنت
االرض -اظتنصورة ،حركة مناضالت من اجل مصر – اظتنصورة ،رتعية بنت الريف – اظتنيا ،رتعية تعزيز الدنتقراطية واظتواطنة -اظتنيا،
رتعية مصر لتنمية الدنتقراطية -اظتنيا ،مؤسسة كيلو برتا ،االاحتاد النسائي االوريب  ،رتعية كيلوبرتا ،مركز الشباب اظتصري.
حزب الدستور ،التيار الشعيب  ،اضتزب اظتصري الدنتقراطي ،حزب التحالف الشعيب االشرتاكي ،حزب اظتصريٌن االحرار ،حزب
التجمع ،اضتزب العريب الناصري ،حزب مصر اضترية،حزب العدؿ ،اضتزب االشرتاكي اظتصري ،اضتزب الشيوعي اظتصري ،اصتبهة الوطنية
للتغيًن
ىانيا مهيب  ،ياشتٌن الربماوي ،شاىندة مقلد ،راوية عبد الرزتن ،إيناشتكاوي ،نازىل شاىٌن ،عزة بلبع ،د .مىن ذو الفقار ،د .ػتمد
الربادعي ،د .ػتمد ابو اللغار ،ا .عبد الغفار شكر ،د .عمرو زتزاوي ،ا .خالد علي ،ا .فريد زىراف ،د .وحيد عبد اجمليد  ،د .زياد
هباء الدين ،ـ .باسم كامل ،ا .مدحت الزاىد  ،الكاتبة فتحية العساؿ ،زياد العليمي ،خالد عبد اضتميد ،حافظ ابو سعده ،د .عماد
جاد ،أماين اطتياط ،صالح عدىل ،راجي سليماف ،رامي صربي ،اعتاـ عيداروس ،مىن عزت ،سلمى اضتسيىن ،مىن منًن ،ىبة عادؿ،
امًنة عبد الفتاح ،ىانيا الشلقامي ،د.ىنا ابو الغار ،د .مىن الغار ،د .نادية عبد الوىاب ،رتاؿ فهمي،عبد اهلل سينماوي ،جورج
اسحاؽ ،حساـ عيسى ،شوقية الكردى،ليلى امًنى ،الفت عبد ربة ،قتت عبد ربة ،داليا االسود ،مرفت الصعيدى ،داليا االتريب،
ازتد فوزي ،د .اعتاـ عبد اضتميد ،أنيسة عصاـ حسونة ،تامر اظتيهي ،د .نيفٌن مسعد ،ا .كرنتة كماؿ ،د .كرنتة اضتفناوي  ،نور
اعتدى ذكريا  ،كماؿ ابو عيطة ،ا .طلعت فهمي ،خالد ابو كريشة ،إسراء عبد الفتاح ،ساىل توما ،مروة فاروؽ ،جيالف اظتسًنى ،د.
ىدى بدراف ،د .فاطمة خفاجي  ،د .آماؿ عبد اعتادي  ،ا .ناولة درويش ،د .ماجدة عدىل ،د .ىدى الصده ،د .ىالة كماؿ ،ا.
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عزة كامل  ،ا .عزة سليماف ،عفاؼ مرعى ،د .ىالة شكراهلل ،ا .امل ػتمود ،ا .فريدة النقاش ،ا .مرفت ابو تيج  ،ا .جواىر الطاىر،
ا .زينب بشاير ،د .غتدى عبد اضتميد ،تزيز شتًن ،شتًنة اصتزار ،إنتاف درويش  ،مروة الصاوي ،حافظ ابراىيم ،رائد سالمة ،نيفٌن
جرجس ،فادية القيعي ،مواىب اظتلوحي  ،زينب عبد الرزتن ،أمًنة حسن ،ناىد عيسى ،مآثر قنديل ،صفاء الصاوي ،مها مكاوي ،
سلمى ناجي ،د.سلوى العنرتي  ،ماجده جادو ،أشرؼ البحراوي ،نادية شعباف ،عزة زينهم ،إنعاـ مراد ،مروه ػتيي الدين ،د .مروة
الصعيدي ،جانت عبد العليم ،فتحى فريد ،نسرين شرارة ،شًنين فاروؽ ،مها اصتزار ،اسالـ ىاشم ،مروة فاروؽ  ،مى شلقاين

فتاوى التكفير تالحق مناىضات العنف -:
أصدر حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة اإلسالمية ُب مصر بياناً لترض فيو ضد السفًنة  /مًنفت التالوى  ،ويصفها
بعدوه اإلسالـ بشأف موقفها وموافقتها على وثيقة مناىضة كافة أشكاؿ العنف ضد النساء والفتيات  ،ىذا وقد أصدرت مبادرة فؤادة
بياناً للتضامن معها نصو كما يلي :
ال ترمونا بالكفر حتى ال يكون الكفر بنا حاضراً
تعرب مبادرة فؤادة  Watchعن استيائها الشديد ورفضها لبياف حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة اإلسالمية مبصر
وصف السفًنة  /ميرفت التالوى رئيس اجمللس القومي ضتقوؽ اظترأة بأهنا ( الماسونية عدوة اإلسالم في مصر احدي إتباع سوزان
مبارك الخائن )  ،ىذا باإلضافة إىل اإلدعاء كذباً بأهنا ختطط ظتنع األئمة من اطتطبة ُب اظتساجد  ،مستغل اضتزب ُب ذلك اظتناخ
العاـ للدولة اظتعادى ضتقوؽ اإلنساف بشكل عاـ  ،وحقوؽ النساء بشكل خاص.
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ويأٌب اعتجوـ على السفًنة  /مًنفت التالوى عقب موافقة مصر على الوثيقة الدولية ظتناىضة كافة أشكاؿ العنف ضد النساء والبنات
ُب الدورة  57للجنة اظترأة هبيئة األمم اظتتحدة .
وتؤكد مبادرة فؤادة  Watchعلى مايلى :
 أننا نرفض كافة احملاوالت الل تستهدؼ إلغاء اجمللس القومي للمرأة باعتباره أليو وطنية ىامة. نشدد على الدور اعتاـ الذي قامت بو السفًنة  /مًنفت التالوى ُب االجتماع رقم  57للجنة اظترأة باألمم اظتتحدة بنيويورؾ ُبطليعة مارس اصتاري  ،والل أسهمت وبشده ُب حتسٌن صورة مصر  ،وتعديل اظتسار الدويل الذي كانت تسوؽ لو مبعوث رئيس
اصتمهورية ُب االجتماع نفسو د .بكيناـ الشرقاوي الل مل تلتفت إىل أوضاع النساء ُب مصر  ،وحتدثت عن نساء فلسطٌن وحسب.
 نطالب صتنة شئوف األحزاب باختاذ التدابًن القانونية جتاه حزب البناء والتنمية فيما يتعلق بالبياف الصادر عنو بشأف التهجم والتعديعلى شخص السفًنة  /مًنفت التالوى  ،ووصفها بعبارات ادد سالمتها الشخصية  ،وتعرض حيااا للخطر.
 مؤكدين على أف كل ػتاوالت التخويف  ،والتجرؤ على النساء والفتيات ُب مصر باتت ركيزة أساسية للنظاـ القائم الذي ال يهدؼإىل حتسٌن أوضاع اظتواطنٌن واظتواطنات بل يعتمد على اإلخالؿ مبقومات البنية التحتية للمجتمع ؽتا يعرض الوطن بأثرة إىل تفتيت
البالد وإشاعة الفوضى والفساد.
وختاماً تؤكد مبادرة فؤادة على أن دعاوى التحريض تجاه المواطنين والمواطنات  ،والرموز النسائية ألمر يفتقر إلى أي من
معاني اإلنسانية أو المواطنة  ،متسائلين في الوقت نفسو عن األدوار الوطنية الرفيعة التي قام بها حزب البناء والتنمية
ومؤسسية حتى تكون لهم الوصاية على المجتمع بوصف ىذا مؤمن وتلك كافرة.
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محذرين قوى اإلسالم السياسي وحزب البناء والتنمية من مغبة ارتفاع تلك الصيحات والعويل بالتكفير واالفتراء على المجتمع
كذباً .
ال للتكفير نعم للتنوير
القاىرة  19مارس 2013

التعدي على الفتيات وضربهن أمام مكتب اإلرشاد في المقطم - :
تزامناً مع يوـ اظترأة اظتصرية خرج عدد من الفتيات والشباب للتعبًن عن رفضهم لسياسات رتاعة األخواف اظتسلمٌن ُب مصر  ،بالقياـ
بعمل رسومات جًنافيىت بالقرب من مقر مكتب اإلرشاد باظتقطم  ،األمر الذي رفضتو اصتماعة واعتربتو تعدى عليها فقاوموا الرسم
بالعنف بكل أشكالو  ،فخرج شباب اصتماعة على اظتشاركٌن بوابل بالسباب والشتائم  ،والوعيد والتهديد بالقتل لكل من يقرتب من
مقر اصتماعة  ،بل تطور األمر بالتعدي بالضرب اظتربح على اظتشاركٌن ُب الفاعلية  ،وكاف التعدي على النساء والفتيات عنواناً عتذا اليوـ
 ،فقد قاـ شباب رتاعة األخواف اظتسلمٌن بصفع الناشطة  /مًنفت موسى على وجهها  ،وكذلك ضرب الناشط  /أزتد دومة حىت
نزؼ الدـ من وجهو  ،وكذلك التعدي على اإلعالميٌن  ،وكل من تواجد ُب ػتيط مقر اإلرشاد.
ىذا وقد أصدرت مبادرة فؤادة بياناً يدين التعدي على النساء والفتيات وتضمن شهادة الطالبة  /سايل غاىل إحدى اظتشاركات ُب اليوـ
نص البياف :
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في الذكرى الـ ـ ـ  95ليوم المرأة المصرية األخوان المسلمين يعتدون على خمس فتيات وصحفيين أمام مقر اإلرشاد بالمقطم

شهادة الطالبة  /سلمى غالى عن أحداث مكتب اإلرشاد في يوم المرأة المصرية  16مارس 2013
دعا عدد من فناين رسم اصترافيل إىل االحتشاد والتجمع يوـ  16مارس  2013بشارع  10باظتقطم للقياـ بعمل رسومات جًنافيىت
ترفض األوضاع الراىنة ُب البالد  ،ويؤكدوف على رفض ؽتارسات رتاعة اإلخواف اظتسلمٌن  ،وتدخل مكتب اإلرشاد ُب السياسات
العامة للدولة.
وبناء على شهادة الطالبة  /سلمى غالى الل أكدت أف منظمي الدعوة قد قاموا بالتنسيق مع أمن مكتب اإلرشاد الذين مل يبدوا أي
اعرتاض أو رفض  ،بل أكدوا على بعض األمور منها عدـ االقرتاب من سور اظتبىن أو التعدي على أحد  ،وىو األمر الذي ألتزـ بو
رتيع الناشطات والنشطاء ؽتن حضروا للقياـ بأعماؿ رسم اصتًنافيىت.
ومبجرد وصوؿ سلمى غالى الل أكدت أهنا وجدت عدد من الشباب اظتتجمع بالقرب من مبىن اإلرشاد فبادرت بسؤاعتم عن كوهنم
من اظتشاركٌن ُب رسم اصتًنافيىت فجاء الرد منهم ( إحنا إىل ىنقبض على إللى ىًنسم جًنافيىت) !!!
وعلى بعد عشرات األمتار من مقر رتاعة األخواف بداء الشباب والفتيات بكنس الشارع واالستعداد للرسم على األرض  ،وىو األمر
الذي رفضو شباب اصتماعة من احملتشدين أماـ مقر اإلرشاد وبداء االحتكاؾ والسباب جتاه اظتتواجدين  ،وكاف االعتداء األوؿ لفظياً
على إحدى الفتيات وتدعى  /لميس أمين بعبارات خادشة للحياء  ،وىو األمر الذي رفضتو الفتيات والشباب مؤكدين على أف
الشارع ملكيو عامو وأهنم لتاولوف التعبًن عن أرائهم بكل سلمية.
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وىنا تدخل أحد منظمي الدعوة للتهدئة بٌن من لتاولوف رسم اصتًنافيىت وشباب األخواف احملتشدين أماـ مكتب اإلرشاد  ،وىنا تدخل
أحد أعضاء اصتماعة بوابل من الوعيد والتهديد لكل من لتاوؿ أف يقوـ بالرسم سواء بالقرب من مكتب اإلرشاد أو بعيداً عنو.
وبدأت االشتباؾ مبجرد قياـ الناشط السياسي  /أحمد دومة برسم عبارة ( يسقط حكم المرشد ) على األرض  ،وىنا قاـ عدد من
شباب اصتماعة بالتعدي بالضرب اظتربح على كل اظتتواجدين من الفتيات والشباب وحىت اإلعالميٌن الذين كانوا متواجدين لتغطيو
الدعوة أو اظتتواجدين للحصوؿ على أخبار اصتماعة من قبل مكتب اإلرشاد.
ىذا وتؤكد سلمى غالى ُب شهاداا أف ىناؾ شخص كاف يتواجد على مقربو من شباب األخواف وصاحب تأثًن واضح عليهم  ،وكاف
اصتميع يناديو قائلٌن لو ( يا دكتور) وىو الذي كاف يقوـ بإحضار الرتاب ووضعو على الرسومات .
واصتدير بالذكر أف الفتيات الالٌب كن يشاركن ُب ىذه الدعوة طالبات من مدينة الثقافة والعلوـ ( 6أكتوبر ) للقياـ بعمل مشروع
خترج عن توثيق أحداث الثورة باصتًنافيىت وىن  :سلمى غالى  ،سلمى شريف  ،سارة صفوت  ،لميس أمين
ىذا وتؤكد سلمى غالى على أف شباب األخواف كانوا مستعدين لالشتباؾ والتعدي عليهم بدليل أهنم كانوا لتملوف العصي واعتراوات
باإلضافة إىل بعض األسلحة البيضاء.
وأثناء قياـ شباب اصتماعة بالتعدي على الناشط  /أحمد دومة حاولت الناشطة  /ميرفت موسى أف تثنيهم عن التعدي على الشباب
والفتيات  ،فما كاف من شباب اصتماعة اإل االعتداء عليها وصفعها على وجهها  ،وَب تلك األثناء كانت سلمى غالى تقوـ بتصوير
ما لتدث فقاـ أحد شباب اصتماعة ويدعى (صهيب ) مبحاولة التعدي عليها للحصوؿ على الكامًنا اطتاصة هبا و  ،ومل يستطع
اضتصوؿ عليها  ،ولكنو قاـ بضرهبا بعصا على ظهرىا وىى حتاوؿ اعترب.
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وىنا تؤكد مبادرة فؤادة على أف رتاعة األخواف اظتسلمٌن دتارس أبشع أنواع العنف ضد اظتتظاىرين العزؿ والسلميٌن  ،مشددين على أف
غياب دولة القانوف أمر ال كتوز اإلستهانو بو.
تؤكد مبادرة " فؤادة  " Watchعلى ما يلي :
 نرفض كافة أشكاؿ العنف الل دتارس من قبل أعضاء رتاعة األخواف اظتسلمٌن. تعلن اظتبادرة عن تضامنها الكامل مع اإلعالميٌن والصحفيٌن والفتيات والشباب الذين ًب التعدي عليهم باألمس أماـ مقر مكتباإلرشاد بالقاىرة.
 تعرب اظتبادرة عن بالغ قلقها واستنكارىا لصمت مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية عن ما تقوـ بو رتاعة األخواف وأعضائها منخروقات جساـ لدولة القانوف.
 تؤكد اظتبادرة على أف استهداؼ النساء والفتيات بشكل خاص ُب اضتراؾ الثوري الذي تشهده مصر ألمر ؽتنهج من قبل قوىاإلسالـ السياسي إلذالؿ النساء وعزعتن عن اظتشاركة الفعالة  ،مؤكدين على أف كل تلك احملاوالت لن تقوى على حقوؽ اظترأة  ،ولن
تستطيع النيل من كرامتها وكربيائها وحقوقها األصيلة ُب ىذا الوطن
عاش كفاح المرأة المصرية  ...عاش كفاح المصريين
القاىرة  17مارس 2013
شهادة مًنفت موسى عن واقعة التعدي عليها http://www.youtube.com/watch?v=Mo4fZJYuBbQ :
فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اطتط الساخن 01150118822 :
Twitter: @fouadawatch
Facebook: FouadaWatch
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يوم المرأة المصرية  ،وإشراقات نضالية -:
ُب إطار اصتهود الل تبذعتا منظمات اجملتمع اظتدين  ،واظتبادرات النسائية ُب مصر  ،نظم العديد من التحالفات واصتهات الغًن حكومية
احتفاالت وفعاليات ؼتتلفة تأكيداً على دور اظترأة اظتصرية  ،والتعريف بالتاريخ اظتشرؼ للمناضالت والرائدات األوائل من أقطاب اضتركة
النسائية اظتصرية.
 فقد نظمت مؤسسة اظترأة والذاكرة بالتعاوف مع دار الوثائق والكتب ندوة يوـ  17مارس  2013حتت عنواف ( نضاؿ النساءاظتصريات عرب السنٌن ) حاضر فيها كالً من  :د.ىدى الصده  ،د .ماجدة عاديل  ،د.ىالة كماؿ  ،ولفيف من اظتنظمات اضتقوقية
والناشطات النسويات ُب مصر.
 كما نظم حتالف اظتنظمات النسوية  ،ومؤسسة اظترأة اصتديدة احتفاالً بيوـ اظترأة اظتصرية حتت عنواف ( ال مساومة على حقوؽالنساء) على اظتسرح اظتكشوؼ بدار األوبرا اظتصرية  ،شارؾ فيو بالغناء اظتطرب والناشطو  /عزة بلبع  ،وقاـ بعزؼ موسيقى اعتارب
الفنانة مناؿ ػتي الدين  ،باإلضافة إىل عروض حكي  ،وشعر ، ،أفالـ جتسد أوضاع النساء ُب مصر.
 وَب إطار االحتفاؿ بيوـ اظترأة اظتصرية ًب تكرًن العديد من الناشطات النسويات واإلعالميات من أكثر من مبادرة نسائية أومنظمات حقوقية فقد ًب تكرًن كالً من  :اظتذيعة رًن ماجد  ،واظتناضلة شاىنده مقلد من قبل حركة هبية يا مصر  ،كما ًب تكرًن عدد
من الناشطات والنسويات حتت عنواف نساء مع الثورة استطعن أف يعلن موقف حاسم من العنف ضد اظترأة :
ياشتٌن الرباموى موسيقية وناشطة حقوقية  ،زينب رمضاف طالبة بكلية التجارة  ،ىنايو مهيب إعالمية حره  ،د .راويو عبدالرزتن ،
الفنانة اظتناضلة عزة بلبع  ،شتًنة إبراىيم الفتاة الىت تصدت لكشوؼ العذرية  ،واحملامية اضتقوقية راجية عمراف  ،وكذلك اظتذيعة جيهاف
منصور  ،واظتذيعة دينا عبدالرزتن.
فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اطتط الساخن 01150118822 :
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مبادرة الرئيس لحقوق المرأة  ،ولكل أنواع المرأة -:
أطلق رئيس اصتمهورية  /ػتمد مرسى العياط بالتعاوف مع مركز البحوث االجتماعية واصتنائية حتت عنواف (مبادرة دعم حقوؽ وحريات
اظترأة اظتصرية )  ،وجاءت دعوة السيد الرئيس إىل عقد لقاء موسع مع اطترباء واظتهتمٌن بأوضاع اظترأة اظتصرية  ،وأقاـ الرئيس اللقاء ُب
ظل غياب تاـ ظتمثلي اظتنظمات النسوية اظتصرية  ،واعتذار من قبل السفًنة مًنفت التالوى رئيس اجمللس القومي للمرأة  ،ومل لتضر اإل
نساء األىل والعشًنة واظتوالٌن وحسب.
ومل يتطرؽ السيد الرئيس أي قضايا جوىرية دتس قضايا النساء وأوضاعهن  ،بل أخطاء الرئيس أثناء حديثة عن اظترأة اظتعيلة وقاؿ أف
األسر الل تعيلها النساء حوايل ُ % 16ب حٌن أف اإلحصاءات والتقارير تشًن إىل غًن ذلك ؽتا يدلل على أف رئيس اصتمهورية ال
يعي وال يعرؼ أي شيء عن معاناة اظترأة اظتصرية وأىم القضايا اظتلحة عتا  ،بل مل يوضح الرئيس أي معلومات عن خطو عمل تلك
اظتبادرة الل أطلقها أو سياسات الدولة جتاه قضايا العنف جتاه النساء  ،وقد شن الرئيس خالؿ كلمتو ىجوـ شرس على اإلعالـ
اظتستقل واطتاص  ،وأامو بإثارة الفوضى وأستخدـ الرئيس أثناء خطابة بعض التعبًنات الل وصفت بأهنا إباحية حسب ما تناقلتو
وسائل إعالـ أجنبية.
وقد ذىب خرباء  ،وناشطات ونشطاء حقوقيٌن إىل أف اختاذ مرسى لإلعالف عن ىذه اظتبادرة ليس اإل لتحسٌن ماء الوجو أماـ الرأي
العاـ الدويل عقب اعتجوـ الذي قامت بو رتاعة األخواف اظتسلمٌن على وثيقة مناىضة كافة أشكاؿ العنف ضد النساء والفتيات والل
وقعت عليها مصر مؤخراً.
ىذا وقد أصدرت مبادرة فؤادة َب وقت سابق بياناً للرد على مبادرة الرئيس لدعم حقوؽ وحريات اظترأة  ،نص البياف :
رداً على مبادرة رئيس الجمهورية (دعم حقوق وحريات المرأة المصرية)  ،مرسى الرئيس يستخدم العنف اللفظي تجاه
فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اطتط الساخن 01150118822 :
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عموم المصريين ويحرض ضد اإلعالميين
دعا السيد رئيس اصتمهورية أمس إىل عقد لقاء من أجل إطالؽ مبادرة حتمى حقوؽ اظترأة اظتصرية بالتعاوف مع مركز البحوث االجتماعية واصتنائية  ،وجاء
اللقاء مثل سابقة من لقاءات دعا عتا رئيس اصتمهورية مل لتضرىا أحد من اظتهتمٌن حبقوؽ اظترأة اظتصرية أو يدعى أحداً ؽتثلي اظتنظمات النسوية  ،وختلف
أيضاً عن اضتضور رئيسة اجمللس القومي للمرأة  ،ومل لتضر إال النساء والرجاؿ من األىل والعشًنة.
وجاءت كلمة الرئيس ػتمد مرسى بعيده دتاماً عن قتوـ اظترأة اظتصرية أو واقعها اظتؤمل الذي تعيشو كل نساء مصر  ،بل عمد الرئيس إىل التقليل من قدر النساء
واإلستهانو هبا  ،وكما عودنا السيد رئيس اصتمهورية على قلب اضتقائق التارمتية مل تسلم اإلحصاءات الرشتية ىي األخرى من التحريف على يد رئيس
اصتمهورية حٌن قاؿ أف عدد النساء اظتعيالت ال يتجاوز  ، %16على العكس دتاماُ من الرقم الصحيح وىو أف نسبة األسر الل تعيلها النساء ُب مصر
تتجاوز . %30
ومازاؿ السيد  /ػتمد مرسى يقف عند رؤى بعيده قد عفي عليها الزماف فمازاؿ يتحدث عن مصطلحات تنموية قدنتة جتاوزىا الزمن  ،وىو األمر الذي
يدلل على مدى تباعد رؤية رئيس البالد للواقع الذي تشهده مصر حالياً.
ومل يستعرض الرئيس مرسى أي آليات أو تدابًن حقيقة من شأهنا حتسٌن أوضاع النساء أو دتكٌن اظترأة اظتصرية اقتصاديا أو حتقيق أي مساواة على أرض
الواقع.
بل استعرض الرئيس خالؿ كلمتو وابل من التهديدات اللفظية لعموـ الشعب اظتصري  ،ولكل من متتلف عن سياسات رتاعة اإلخواف اظتسلمٌن بل وصل بو
اضتاؿ إىل أنو أكد على أف اظتساس من شخص الرئيس كاظتساس بالوطن ُب إشارة خطًنة لتاوؿ من خالعتا التأكيد على أنو ىو الدولة والدولة ىو  ،األمر
الذي يذكرنا باطتطاب الثاين للرئيس اظتتنحى مبارؾ حٌن قاؿ إما أنا أو الفوضى.
وشن الرئيس ىجوماً حاداً على اإلعالـ اظتصري اظتستقل ووصفو باألبواؽ الفاسدة  ،مدعياً ُب الوقت نفسو أف االنتقادات الل توجو إىل شخص الرئيس أو
سياسات اصتماعة مدفوعة من قبل متآمروف داخل البالد وخارجها.

فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اطتط الساخن 01150118822 :
Twitter: @fouadawatch
Facebook: FouadaWatch
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وىنا تؤكد مبادرة فؤادة  Watchعلى أن :
 مبادرة الرئيس بشأف أوضاع اظترأة واىية وفارغة من مضموهنا وال نتتلك الرئيس أو حكومتو أي رؤية حقيقة جتاه قضايا النساء أو اإلظتاـ هبا . الرئيس مرسى استخدـ عنف لفظي جتاه اإلعالميٌن اظتصريٌن  ،وحرض جتاه بعض الوسائل اإلعالمية بإشارات تفصيلية. نرفض مبادرة الرئيس بشأف اظترأة رتلةً وتفصيالً  ،ونؤكد على أف حقوؽ اظترأة اظتصرية جزء أصيل من اظتكونات األساسية ظتفهوـ اظتواطنة. تأتى دعوة الرئيس مرسى ُب الوقت الذي يشن فيو حزب اضترية والعدالة ورتاعة اإلخواف اظتسلمٌن الل ينتمي إليها الرئيس ىجوماً حاداً على وثيقةمناىضة كافة أشكاؿ العنف جتاه النساء والفتيات والل وقعت عليها مصر مؤخراً ويشًن إىل أف إطالؽ ىذه اظتبادرة ليس إال لتحسٌن الوجو القبيح للنظاـ
القائم.

 نذكر رئيس الجمهورية بأن تدىور أوضاع النساء  ،وحرمانهم من المشاركة السياسية جاء في عهده  ،فقانون االنتخاباتالمعيب الذي مرر من خالل مجلس الشورى والذي عمد إلى عدم تمييز النساء جاء بمباركة عضوات وأعضاء جماعة
األخوان المسلمين داخل المجلس  ،وأن الكوتو السياسية المخصصة للنساء تم إلغائها ىي األخرى بفضل سياسات جماعة
األخوان المسلمين.
القاىرة  25مارس 2013

فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
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وللنساء مواقف وطنيو جلل " جميلة إسماعيل " نموذجاً -:
التقى وزير اطتارجية األمريكي ،جوف كًني ،خالؿ زيارتو ظتصر ،عدداً من اظتسؤولٌن والقادة السياسيٌن ونشطاء اجملتمع اظتدين ورجاؿ
األعماؿ ،حتت شعار «تشجيع التوافق السياسي واظتضي ُب اإلصالح االقتصادي» ،وحبث وضعية حقوؽ اإلنساف والتحديات الل
تواجو مصر ،ما بعد ثورة  ٢٥يناير.
وأعترب عدد من السياسيٌن والقادة الشعبيٌن زيارة كًني ظتصر  ،ىي عودة إىل ما قبل عصر مبارؾ  ،وأف كًني جاء ػتمالً بتعليمات
ظتؤسسة الرئاسة ورتاعة األخواف اظتسلمٌن  ،واعتربوا أف حديث كًني عن وجوب إقباؿ اظتعارضة اظتصرية على اظتشاركة ُب االنتخابات
الربظتانية القادمة رغم إعالف اظتعارضة ظتوقفها باظتقاطعة رفضاً لسياسات رتاعة األخواف اظتسلمٌن تدخالً ُب الشأف اظتصري الداخلي .
وكانت اإلعالمية والناشطة رتيلة إشتاعيل ىي من تصدر مشهد مواجهة اعتيمنة األمريكية والتدخل الغًن مقبوؿ أو مربر حيث قالت
ُب كلمتها أثناء اللقاء الذي رتعها مع كًني وعدد من الشخصيات اظتصرية ما يلي :
وزير اطتارجية ..
رأيت اليوـ وبعد تفكًن تلبيو الدعوة الل وصلتين بصفل الشخصية ضتضور ىذا اللقاء وحديثي موجو للوفد اظتصاحب لك من صناع
اظتستقبل وجزء منو لك ،وأنا ىنا ال امثل حزب الدستور الف لو رئيس كاف ينبغي دعوتو بشكل الئق وىو ما مل لتدث.
أنت اليوـ ىنا يا سيد كًني وبصحبتك كما جاء ُب التقارير الصحفية فريق كبًن من الذين سيتحملوف مسئولية السياسية اطتارجية ُب
اظتستقبل ..أتكلم عن اظتستقبل الذي ندفع أذتاف غالية من اجلو اليوـ.
وعتذا جزء من الكالـ لك يا سيد كًني واصتزء األكرب لفريقك
فؤادة fouadawatch - watch
مبادرة حقوقية ظتراقبة ورصد أداء الرئيس اظتنتخب جتاة قضايا اظترأة وحقوؽ اإلنساف ..
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انتم أالف ُب مصر ُب ضتظة معقدة جدا ،ضتظة نعيش فيها األمل واألمل واضتلم والكابوس ،الثورة واالستبداد وسأطتص لكم ما أريدكم
أف ترونو معنا
مصر ال حتتاج من أمريكا معونات جديدة ،مصر حتتاج بناء عالقة علي أسس جديدة ال علي األسس الل بنيت عليها منذ زيارة
نيكسوف 74
بلدنا ليست حقل جتارب دعمتم نظاـ شبو عسكري فيما مضي وأالف تدعموف نظاـ شبو ديين ،وكل ذلك من اجل أف يلعب كل
نظاـ ُب مصر الدور اظتطلوب منو
دعمتم مبارؾ حىت أخر نفس ووقفتم ضد أحالـ شعب باطتروج من سراديب الديكتاتورية
نتكن أف تتعاملوا مع ثورتنا علي أهنا «انتفاضة» كما تقوؿ بياناتكم ،لكنها بالنسبة لنا «ثورة» مازالت مستمرة دفع كرماء منا
أرواحهم لنبين دولة نشعر فيها باضترية و العدالة والكرامة مل نقم بثورة لنعيد طالء قصر الرئاسة أو ليغًن مسئوؿ الربوتوكوؿ ُب
«سفارتكم» أجندة تليفوناتو لو كاف لينكولن الذي حتتفل بالدكم بو اكتفي بشراء مالبس جديدة لعبيد و حافظ علي نظاـ العبودية
ظتا كانت أمريكا اليوـ تفخر حبريتها أو بأهنا دولة قوية بدنتقراطيتها.
ؿتن يا سيد كًني نريد أف تصبح بلدنا أيضا دولة كربي ولدينا،أسس حضاريو وقوة حيوية ،جتعلنا ؿتقق ىذه األحالـ ،لسنا ُب
«انتفاضة» ؿتن ُب ثورة مازالت مستمرة لبناء عالقة جديدة بٌن اضتاكم والشعب يبدو أنكم ُب إدارتكم تريدوف أف تفصلوا لنا
دنتقراطية علي مقاس صغًن وال تدركوا أف أحالمنا اكرب من
اظتقاس الذي كتعلكم تنظروف إلينا كأننا ال نستحق سوي ىذه الدنتقراطية كنتم تصفوف مبارؾ ونظامو بأنو دنتقراطي و شرعي
ومنتخب ومازلتم تصفوف النظاـ اضتايل بأنو كذلك
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وبأنو شرعي رغم انو يقتل اظتتظاىرين السلميٌن و متطف و يعذب شباب النشطاء ىذا وحده يضع شرعية النظاـ علي احملكاف مل يكن
قد أضاعها دتاما.
ىذه ثوره ستعلم العامل كما قاؿ اوباما رئيسكم
و ؿتن نريد أف نعلم العامل و نريد أف نكوف فتوذج وسنكوف غًن الذي ترونو تري تقارير سفارتكم ىنا أننا النستحق سوي ىذا القدر
من الدنتقراطية واف ىذا القدر كاُب
واف النظاـ اضتايل نظاـ منتخب ودنتقراطي ونتكن التفاىم معو واف اظتعارضة ُب مصر صعبو و صعب التفاىم معها وتدمن اظتقاطعة
..لكننا نري أف من ستجلس أنت معو غدا ىو رأس نظاـ يقتلنا ُب الشوارع واظتيادين
انتم أحرار ُب وصف ثورتنا «انتفاضو» أو نتكن التعامل مع الثورة ُب مصر كما تعاملتم مع ثورات شرؽ أوروبا نتكن إدماجها ُب
رعايتكم
ولكن ؿتن نري أف ثورتنا ؼتتلفة وؿتن أحرار ُب وصف ما تفعلونو علي انو دعم لنظاـ يقمع ويستبد ويعذب و يغتقل بل يعذب الثوار
ُب طبعو جديدة وأنكم حتالفتم مع قوي صاحبة مصلحو ُب
توقيف ىذه الثورة
انتم تساقتوف أالف ُب بناء النسخة اظتصرية من دولو الفقيو اإليراين ..ورمبا اليهمكم أف نكوف إيراف أخري
لكن ىذا ىو مصًننا ومستقبل أوالدنا الذين النريدىم اف يعيشوا ُب بلد حتكمها فاشيو دينيو أو عسكريو وكما قلت من قبل ،انتم
تروننا حقل جتارب
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Twitter: @fouadawatch
Facebook: FouadaWatch

إحنا اللي "ىنعدؿ" اظتايلو
لكن ىذه بلدنا ،مكاف أحالمنا ،الل أضعها من يوقظنا كل يوـ علي كوابيس أوالدنا الذين تفرمهم مدرعات و ختنقهم غازاتكم الل
ترسلوهنا إيل أصدقاءكم ُب القاىرة تتصوروف أنكم قوي كربي ؽتكن تصنع من «الفسيخ شربات» كما تقوؿ حكمتنا
الشعبية و من الفرعوف واظتتسلط رئيسا دنتقراطيا ألنو لتقق الدور اظتطلوب منو ..لكننا أيها الوزير مل نعد نقبل علي حفالت تنكريو
ونراه نظاما «تسلط و وصاية» وانتم تدعمونو ألنو فقط ينفذ مصاضتكم وىذا ما نرفضو من اجل مستقبل ؿتقق فيو السعادة
ىذه رسالتنا إليكم وايل من سيصنعوف اظتستقبل
وأخًنا نطالبكم باف أف تفعلوا لنا «ال شي» فقط تتوقفوا عن فعل أي شي ُب بالدنا وتتوقفوا عن دعم االستبداد والفاشية وترتكونا
الستكماؿ ثورتنا و حتقيق أحالمنا الل لن تقف عند تصوراتكم اظتتواضعة لنا وظتستقبلنا ( .رتيلة إشتاعيل )

الرئيس مرسى يهاجم اإلعالم  ،ومواالتو يحاصرون مدينة اإلنتاج -:
عقب اعتجوـ الذي شنو رئيس اصتمهورية ػتمد مرسى العياط ضد وسائل اإلعالـ اظتستقلة واطتاصة  ،مل نتر سوى يوـ واحد حىت قاـ
عدد من اظتنتمٌن إىل تيار اإلسالـ السياسي مبحاصره مدينة اإلنتاج اإلعالمي  ،ومنع اظتذيعٌن والعاملٌن من الدخوؿ أو اطتروج إىل
مدينة اإلنتاج  ،بل كانت اجملموعات الل حتاصر اظتدينة تقوـ باإلطالع على ىوية من لتاوؿ االقرتاب من أسوار اظتدينة  ،ومل يتم
السماح اإل للعاملٌن بالقنوات الدينية بالدخوؿ واطتروج.
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لإلبالغ عن أى إنتهاؾ اطتط الساخن 01150118822 :
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 كما قاـ احملاصروف ظتدينة اإلنتاج بالتعدي على اإلعالمي حسٌن عبد الغىن وعضو جبهة اإلنقاذ حاؿ وصولو ُب سيارة تتبع قناة أوفتى ُب اظتصرية  ،واهنالوا عليو بالسباب والرشق باضتجارة ؽتا أدى إىل تكسًن زجاج السيارة بالكامل  ،واستطاع سائق السيارة الفرار دوف
أي إصابات بشرية.
 فيما قاـ احملاصروف بالتعدي على إحدى مذيعات قناة احملور  ،واعرتضوا طريقها أثناء اطتروج من بوابو  2من مدينة اإلنتاج وحاولواإنزاعتا من السيارة بالقوة  ،ولكنها استطاع أف تفلت منهم بعد أقاموا بتحطيم السيارة من اطتارج.
 كانت قوات الشرطة قد أعلنت عن تواجدىا ُب ػتيط مدينة اإلنتاج ضتماية اظتنشأت  ،ومل تتدخل القوات لفرض أي سيطرة أمنيوأو زتاية للمواطنٌن والعاملٌن داخل اظتدينة  ،وكانت كافو وقائع االعتداء الل الحقت اإلعالميٌن أو ضيوؼ القنوات حتدث أماـ مرأى
ومسمع من قوات األمن اظترابطة داخل وخارج مدينة اإلنتاج اإلعالمي.
 صدر قرار من النائب العاـ بضبط وإحضار مقدـ برنامج الربنامج د.باسم يوسف على خلفية بالغات قدمت ضده من قبل عددمن احملامٌن اظتوالٌن للنظاـ اضتاكم يتهمونو فيها بازدراء الدين اإلسالمي  ،والسخرية من السنة النبوية  ،وإىانة رئيس اصتمهورية  ،وىو
األمر الذي دفع باسم يوسف إىل اظتثوؿ أماـ مكتب النائب العاـ وسط حشد من قبل فريق عمل الربنامج وػتبيو  ،وأثناء توجهو إىل
مكتب النائب العاـ اصطحب قبعتو الشهًنة الل تشبو القبعة الل ارتداىا الرئيس مرسى ُب باكستاف أثناء حضوره مراسم اضتصوؿ على
شهادة الدكتوراه الفخرية ُب الفلسفة  ،وبعد عده ساعات من التحقيقات أمرت النيابة بإخالء سبيل باسم يوسف بكفالية ماليو قدرىا
ستسة عشر ألف جنيها مصرياً فقط ال غًن.
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مقر اإلرشاد ينضم إلى بؤره االشتباكات والعنف الغير مبرر -:
بعد التعدي على عدد من الناشطات والنشطاء على خلفية دعوة أطلقها البعض للقياـ برسم جًنافيىت بشارع  10باظتقطم بالقرب من
مقر مكتب اإلرشاد باظتقطم ُ ،ب منتصف شهر مارس اظتاضي  ،نظم عدد من القوى السياسية واالئتالفات الثورية العديد من
اظتسًنات الل انطلقت ُب اجتاه مقر اإلرشاد باظتقطم لرفض ما تعرضت لو الفتيات من تعدى وعنف  ،وىو األمر الذي دفع قوات
الشرطة اظتصرية لالصطفاؼ أماـ مقر اإلرشاد ظتنع اظتتظاىرين من االقرتاب منو  ،وحدثت مواجهات بٌن اصتانبٌن راح ضحيتها عدد
من اظتصابٌن  ،وكاف من بٌن الذين أصيبوا ُب االشتباكات اظترشح األسبق لرئاسة اصتمهورية واحملامى اضتقوقي خالد على  ،ىذا وقد
أعلنت إدارة مسجد بالؿ بن رباح ُب اظتقطم خالؿ بياف رشتي أف اظتسجد ًب اقتحامو عقب صاله اصتمعة اظتوافق 22مارس 2013
من قبل شباب ملتحي يتبع قوى سياسية دينو وفرضوا سيطرام على اظتبىن بالكامل  ،وكانوا يقوموف بتعذيب الشباب الذين يتم
اإلمساؾ هبم ُب ػتيط مقر اإلرشاد.

ضبط وإحضار للنشطاء بسبب تغريد عبر توتر -:
أمر النائب العاـ بضبط وإحضار عدد من شباب الثورة من بينهم اظتدوف  /عالء عبد الفتاح  ،وأزتد دومو  ،وأزتد عيد  ،وطلب
استماع أقواؿ الناشطة  /نواره ؾتم وآخروف للمثوؿ أماـ النيابة العامة للتحقيق معهم.
ىذا وقد رفض عدد من النشطاء اظتثوؿ أماـ النائب العاـ  ،مؤكدين على رفضهم لإلجراءات القمعية  ،وعدـ اعرتافهم بشرعية النائب
العاـ.
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الوسائل اإلعالمية التي تم رصدىا واستخالص البيانات والمعلومات عنها :
أوالً وسائل اإلعالم المقرؤه :
جريدة األىراـ  -جريدة الشروؽ  -جريدة اظتصري اليوـ  -جريدة الوطن  -جريدة اضترية والعدالة  -جريدة التحرير

ثانياً وسائل التواصل اإلجتماعى والمواقع الرسمية :

اظتوقع الرشتي ضتزب اضترية والعدالة  -موقع صدى البلد  -اظتوقع الرشتي لوزارة الداخلية  -الصفحة الرشتية لرئاسة غتلس الوزراء
جريدة البداية اإلليكرتونية – موقع العربية نت  -باإلضافة إىل عدد من الصفحات النسوية واضتركات الشبابية.

ثالثاً الهيئات والجهات المدنية :
 مركز وسائل االتصاؿ اظتالئمة من أجل التنمية – أكت مركز الندًن للتأىيل النفسى ومناىضة العنف مؤسسة اظترأة اصتديدة حتالف اظتنظمات النسويةفؤادة fouadawatch - watch
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