ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

"فى الفترة من  0أغسطس إلى  00أغسطس "0100

(مرسى مرشح الرئاسة  :ال مساس بحرية اإلعالم ،ولن يُقصف قلم أو يمنع رأي ،أو تغلق قناة أو صحيفة في
عهدي ،وفى عهد مرسى الرئيس  :إغالق قناة ومصادرة صحف ومنع مقاالت من النشر)

تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية – أكت
المقدمة

منذ أداء السيد الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورية كرئيس منتخب للبالد  ،واألوضاع السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية فى

حالة تباين مستمر  ،وعلى الرغم من وعود السيد الرئيس املتعدده بتحسن األوضاع عقب جناحة وتنفيذ خطة املائة يوم للقضاء على أهم
مخس أزمات باجملتمع وهم  :الوقود  ،النظافة  ،رغيف العيش  ،املرور  ،الوضع األمىن ومجيع تلك األزمات مازالت عالقة حىت األن رغم
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تشكيل احلكومة اجلديد  ،ولكن يأتى عدم الوفاء بالوعود وإجناز املهمات إىل عدم وجود رؤية واضحية وختطيط إسرتاتيجى سيلم يقوم على
تطبيق سياسات من شأهنا إحداث تغيري حقيقى وملموس باجملتمع.
وخالفاً للوعود الىت أطلقها السيد الرئيس  /حممد مرسى أثناء محلته اإلنتخابية حول محاية حرية الرأى والتعبري واإلبداع وإطالق احلريات
يأتى إغالق قناة فضائية  ،ومصادرة أخر عدد من جريدة الدستور ضربه قاسية للحريات العامة تتطلق أجراس اإلنذار حول احلقوق
واحلريات العامة واخلاصة ىف ظل إختيارات معيبه شهداهتا املؤسسات الصحفية القومية ىف إختيار وتعيني عدد من اإلعالميني اصحاب
مواقف معاديه للحريات ومبادىء التمدن األمر الذى يدلل على إنتهاج حزب احلرية والعدالة ومجاعة اإلخوان املسليمن إىل سياسات
إقصائية تعمل من أجل مصاحل اجلماعة واحلزب وليس الوطن.
وحتمل األيام القليلة املاضية العديد من االحداث واملؤشرات الىت تزيد من حالة القلق وضبابيه املشهد لدى كافة الفصائل الوطنية ومع مزيد
من حماوالت اإلقصاء وهتميش للمرأة والشباب بشكل خاص وكافه اخلربات والفئات اإلجتماعية األخرى بشكل عام.
فمع بدايه شهر أغسطس اجلارى شهدت قرية دهشور التابعة ملركز البدرشني حمافظة اجليزة حالة إحتقان طائفى نتج عنها هتجري قرابة 033
أسرة مسيحية من القريه وأعمال سلب وهنب ملممتلكات املسحيني املصريني بالقرية ىف غايب واض ألجهزة األمن والدولة الىت أصبحت
شريكة ىف مثل هذه اجلرائم بسبب عدم هيكلة الداخلية وغياب السياسيات لدى كافة مؤسسات الدولة.
ليأتى تكليف من السيد الرئيس  /حممد مرسى إىل السيد وزير الرى األسبق د .هشام قنديل لتشكيل حكومة جائت ىف نتاجها لتعرب عن
مغالبه التيار اإلسالمى السياسى والصف اخلامس من الدولة العميقة  ،فراينا حمافظيني سابقني بعهد الرئس املخلوع مبارك وزراء ىف أول
حكومة يأمر بتشكيلها السيد الرئيس  /حممد مرسى  ،وظل السيد املشري  /حممد حسني طنطاوى متمسكاً مبنصبة كوزير للدفاع وهو األمر

الذى يدلل على إحنراف الرئيس  /مرسى عن مسار الثورة ومطالبها بشكل واض .
ووقعت جرمية رف اإلرهابية إثر قيام عناصر جهادية وإرهابية باهلجوم على إحدى النقاط احلدودية بني مصر واألراضى احملتلة مشال سيناء
مما أسفر عن إستشهاد  61من جنود وضباط القوات املسلحة وسرقة مدرعتني وقيادة إحدامها داخل املنطقة احلدودية بني مصر واألراضى
احملتلة مما دفع بقوات اجليش اإلسرائلى بإستهدافها  ،وتبادلت اجلهات املعنيه واملسؤلة اإلهتامات حول احلادث مما دفع الرئيس  /حممد
مرسى بإصدار قرارات بإقالة رئيس جهاز املخابرات العامة اللواء /مراد مواىف  ،وقائد الشرطة العسكرية اللواء  /محدى بدين  ،ومدير أمن
القاهرة ومدير أمن وحمافظ مشال سيناء.
وجاء قرار السيد  /حممد مرسى رئيس اجلمهورية قراراً فىى  61أغسطس  1361بإحالة كالً من املشري  /حممد حسني طنطاوى وزير
الدفاع  ،ورئيس األركان الفريق  /سامى عنان إىل التقاعد  ،وتكرميهما مبنحهما قالدة النيل وتعينهما كمستشارين له.

الرئيس يخلف وعوده وينتهج سيايات للتضييق على حرية الرأى والتعبير
أكد المرشح لمنصب رئيس الجمهورية  /د .محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة بعدم المساس بحرية اإلعالمية مؤكداً أنه (
ال مساس بحرية اإلعالم ،ولن ُيقصف قلم أو يمنع رأي ،أو تغلق قناة أو صحيفة في عهدي ،مع مراعاة القانون
وميثاق شرف المهنة فيما بين اإلعالميين) جريدة المصرى اليوم 2132 – 6 – 31
اقام حممد مرسى املرش لرئاسة اجلمهورية ورئيس حزب احلرية والعدالة دعوى قضائية امام جملس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى
بإلزام كال من رئيس الوزراء ووزير اإلعالم ورئيس اهليئة العامة لالستثمار بوقف بث ومنع عرض برنامج مصر اليوم اىل يذاع على قناة
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الفراعني ومنع توفيق عكاشة من الظهور ىف اإلعالم ملا يقوم بة من استغالل لالعالم ىف التاثري على العملية االنتخابية وارتكاب أفعال تعد
جرائم يعاقب عليها القانون وكذلك خمالفتة مواثيق الشرف اإلعالمى .موقع إنتخابات مصر  03مايو 1361
أكد مدير مطابع دار التحرير بأنه فوجىء فجر يوم السبت  00أغطسط  0100بقوات من الشرطة بمقر دار التحرير يطالبونه
باحلصول ع لى األلواح (الزنكية) اخلاصة بعدد جريدة الدستور  ،وهو األمر الذى رفضه مجيع العاملني مطالبني قوات األمن بإذن من النيابة
العامة أو إقرار من صاحب اجلريدة  ،وقامت القوات مبصادرة عدد جريدة الدستور  ،وجدير بالذكر أنه مت مصادرة عدد جريدة الدستور
بسبب إهتامها بإها نة رئيس اجلمهورية والتحريض على الفوضى باجملتمع  ،ويرجع ذلك إلحنياز جريدة الدستور إىل دعم دعوة التظاهرة
السلمى ضد حزب احلرية والعدالة وئيس اجلمهورية حممد مرسى يوم  12من الشهر اجلارى.
وعلى صعيد أخر صدر قرار يوم الخميس  9أغسطس  0100بوقف بث قناة الفراعين لمدة  58يوماً واإلنذرار بسحب الترخيص
على خلفيه مهامجة السيد  /توفيق عكاشة مدير القناة ومقدم برنامج مصر اليوم بالقناة نفسها الرئيس  /حممد مرسى ومجاعة األخوان
املسلمني وحث املواطنني على املشاركة ىف تظاهرات سلمية يوم  12أغطسطس للتنديد حبكم مرسى والدعوى إلسقاطة ،وقد صرح
املستشار  /عادل السعيد مساعد النائب العام بأن نيابة أمن الدولة عليا طوارىء حتقق ىف ثالث بالغات ضد عكاشة وقناة الفراعني
بسبب التحريض ضد رئيس اجلمهورية والدعوة لقلب نظام احلكم.

وفي نفس السياق ،صدر عدد جريدة "األخبار" يوم  01أغسطس  0100دون المقال المعتاد للكاتبة الصحفية "عبلة الرويني"

وعنوانه "هنار" ،حيث رفضت الكاتبة أن حتذف من املقال كلمة "اإلخوان املسلمني" وكلمة "أخونة الصحافة" ،كما طلب منها املشرفني
على الصفحة ،وأسباهبم يف ذلك أ ،ما كانُ يسم بكتابته األمس ال يسم به اليوم ،وأن عليها ختفيف حدة املقال وحذف تلك
الكلمات ،فرفضت "الرويين" معرتضة على هذا -االعتداء من وجهة نظرها ،-ومتسكت بعدم حذف هذه اجلمل ،وكانت النتيجة صدور
عدد األخبار اليوم دون مقال "الرويين".

تم منع نشر مقال الكاتب والمحامي "ثروت الخرباوي" والقيادي اإلخواني السابق ،حيث كان املقال يدور
وفي جريدة األهرام؛ ّ
حول الدولة املدنية يف اإلسالم بعنوان "ليت الذين حيكموننا يفهمون".
علما بأنه مت االتفاق
وجاء قرار منع نشره دون إبداء أي أسباب واضحةُ تذكر للكاتب عندما حاول االستفسار من املسئولني باجلريدةً ،
مع الكاتب منذ فرتة على كتابة مقال أسبوعي ينشر صباح كل مخيس يف "األهرام" ،وبالفعل مت نشر عدة مقاالت ،لكنه فوجىء مبنع هذا
املقال من النشر هذا األسبوع دون إبداء أي أسباب من قبل اجلريدة أو إدارة التحرير.
أصدر صالح عبد المقصود وزير االعالم قراراً بالتحقيق مع المذيعين والمعدين والمخرجين الذين يعملون في وسائل االعالم
الخاصة بدون الحصول علي تصريح مسبق من قبل اتحاد االذاعة والتلفزيون.
وأكد مصدر مباسبريو أنه جاء علي رأس قائمة املذيعات الاليت سيتم التحقيق معهن املذيعة إجني علي وعزة مصطفي وشافكي املنريي
ومفيدة شيحة للعمل يف وشائل االعالم اخلاصة بدون احلصول علي ترخيص من القنوات الفضائية. .
وأضاف املصدر ان عدد كبري من املذيعني واملخرجني واملعدين مت حتويلهم إيل الشئون القانونية لعملهم يف القنوات الفضائية اخلاصة بدون
احلصول علي تصري من احتاد االذاعة والتلفزيون.
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ويذكر أن الوزير قد أصدر قرار خالل االسبوع املاضي بالتحقيق مع املذيع خريي حسن والذي استحضر الرئيس مرسي يف جنازة شهداء
احلدود .كما أصدر قرار بالتحقيق مع مشرفة التنفيذ بقناة النيل لالخبار الستضافة خبري اسرائيلي.

الرئيس للمرة الثانية يخذل النساء  ،وقنديل يعمد إلى إقصائهن وتمثيلهن  %8.5فقط فى التشكيل الحكومى
بعدما وعد الرئيس نساء مصر بالمتكين والعمل على إتساع المشاركة السياسية واإلجتماعية للنساء ووضع سياسات تدعم

المساواة ومناهضة العنف جتاههن  ،اإل أن الوعد هذا هو األخر مل يرى النور بعد  ،وجاء تشكيل احلكومة اجلديدة برئاسية الدكتور /
هشام قنديل وزير الرى األسبق بإختيار سيدتني فقط مها جنوى خليل وزيرة للتأمينات  ،ونادية زخارى وزيرة للبحث العلمى  ،وهو األمر
الذى يعيد إىل الذاكرة هنج سيايات احلزب الوطىن ىف متثيل النساء ومشاركتهن  ،وعلى الرغم من أن العديد من املبادرات النسوية وحتالف
املنظمات النسوية قد أرسلن للجنة التأسيسية وللجهات املعنيه أكثر من قائمة بامساء نساء مصريات لديهن اخلربة والكفائة ىف إدارة شئون
البالد وحيملن أعلى الدراجات العلمية اإل أن هنج اإلقصاء والتهميش هو السيد ىف هذه األونه العصيبة الىت متر هبا البالد.
المرأة لها نصب األسد من اإلنتهاكات  :فى ظل تردى األوضاع األمنيه التى تشهدها مصر حالياً  ،ومع إرتفاع معدالت الجريمة

والعنف بالشارع املصرى تظل املرأة وحدها هى األكثر عرضة للتحرش واملضايقات واإلغتصاب ىف بعض احلاالت  ،فقد تقدم والد الفتاة
أ.م ببالغ إىل مديرية أمن السويس يكشف فيه عن قيام جمهولني بإختطاف إبنته وإغتصاهبا وإلقائها ىف إحدى املناطق  ،مت نقل الفتاة إىل
مستشفى السويس العام لتلقى العالج ومتكنت قوات األمن من القبض على  5أفراد إعرتفوا أمام النيابة العامة بإختطاف الفتاة حتدت
هتديد السالح وإصطحاهبا إىل شقة أحدهم وتعدوا عليها جنسياً باملناوبة وقعت هذه اجلرمية ىف  6أغسطس  1361حبى فصيل حمافظة
السويس.
كما تقدمت المجنى عليها "ى .ش" 01 ،سنة ببالغ إلى مأمور مركز القناطر التابع لمحافظة القليوبية اهتمت فيه كالًّ من "أمحد .م"
و"وائل .م" و"عمرو  .أ" ،عاطلون ،خبطفها داخل توك توك أثناء وقوفها ىف الشارع وذهبوا هبا إىل أرض زراعية بقرية اخلرقانية ،وهناك
وضعوها ىف حجرة ملدة  9أيام إلجبارها على مساعدهتم ىف السرقة من املواطنني ومت حترر حمضر بالواقعة محل رقم  16820لسنة 1361
جن مركز القناطر.
كما تقدمت مؤسسة الكرامة لحقوق اإلنسان بطلب األمم المتحدة التدخل الفورى والسريع لدى السلطات السعودية إليقاف
استكمال عقوبة الجلد بحق مواطنة مصرية محتجزة في سجن الملز بالعاصمة الرياض وتدعى “نجالء وفا ”،التي سبق وأن جلدت

.في األول من مايو الماضي  011جلدة على فترات متوالية ويتوقع استكمال العقوبة في تاريخ قريب ،لكنه غير معلوم
وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على املواطنة املصرية السيدة “جنالء حيىي وفا” يف  03سبتمرب  ،1339بإيعاز من إحدى
األمريات يف العائلة امللكية احلاكمة ،كانت تربطهما شراكة يف أعمال جتارية ،حيث دامهت قوات األمن السعودية منزل السيدة جنالء
.وصادرت منها األوراق و املمتلكات الشخصية اخلاصة هبا وبأعماهلا كمستثمرة مصرية داخل اململكة
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وأكدت مؤسسة الكرامة حلقوق اإلنسان ،أن “وفاء” استجوبت من قبل حمققني تابعني لشرطة السليمانية ملدة أربعة أيام ،عانت خالهلا
للسب من قبل احملقق ومن حمامي خصمها ،كما مل يسم هلا توكيل حمامى بإيعاز من اخلصم.
من سوء املعاملة وتعرضت ّ
وأضافت ،أنه بعد االنتهاء من التحقيق مكثت رهن االحتجاز التسعفي بدون حماكمة ،ملدة سنة و 8أشهر ،مثلت على إثرها أمام احملكمة
أي دعم قانوين ،كما مل يسم هلا بتوكيل حمامي خالل  60جلسة حماكمة ،قبل أن تصدر ذات احملكمة
اجلزائية بالرياض ،ومل يقدم هلا ّ
عليها حكماً بتاريخ  62من يونيو  ، 1366قضى باحلبس ملدة  5سنوات و  533جلدة.
وأشارت منظمة الكرامة أن املصرية جنالء تقدمت باالستئناف أمام حمكمة التمييز اليت نظرت ىف طلب االستئناف وأقرت إسقاط العقوبة
لعدم وجود أسباب تدينها ،غري أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غري قانونية ،فأجربت على املوافقة على احلكم.
وقال احملامي أمحد مفرح ،باحث قانوين مبنظمة الكرامة مكتب مصر :إن حالة السيدة وفاء واحدة من مئات احلاالت ملواطنني مصريني يتم
اعتقاهلم دون وجه حق ملدد طويلة وحياكمون حماكمات صورية جائرة ،باإلضافة إىل تعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة.
وعانت السيدة جنالء داخل السجن من التعذيب وسوء املعاملة من طرف احلارسات ،باإلضافة إىل منعها من الزيارة و حرماهنا من االتصال
بعائلتها وأهلها طيلة  1أشهر.
وبدأت السلطات السعودية يف تنفيذ عقوبة اجللد حبق السيدة جنالء ابتداءً من هناية مايو املاضي ،حيث جلدت بداخل سجن امللز 033
جلدة ،بواقع  53جلدة أسبوعيا ،يف حني يتبقى عليها  133جلدة يتوقع تنفيذها عقب شهر رمضان ،علما أهنا تعاين من اعوجاج ىف
العمود الفقري ،طبقا ملا أكدته تقارير طبية.
وتطالب الكرامة األمم املتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف متابعة جلد املواطنة املصرية جنالء وفا ،والكف عن االنتهاكات املستمرة
حبق العمال األجانب املعتقلني يف سجوهنا.

الرئيس وضياع هيبه الجندى المصرى على الحدود بسيناء
تشهد مصر حالة من احلزن واألسى على إستشهاد ستة عشر جندياً وضابطاً لقوا مصرعهم إثر قيام عناصر جهادية بإطالق النريان على
اجلنود والضباط وقت اإلفطار ،ومت سرقة مدرعتني تابعتني للجيش املصرى من قبل العناصر اجلهادية والسري بإحدامها داخل املنطقة احلدودية
بني مصر وقطاع غزة مما أدى لتدخل سالح الطريان اإلسرائلى بقذف املدرعة وإشعال النريان فيها  ،وتأتى حادثة رف لرتفع الغطاء عن
األزمه احلقيقة الىت تشهدها مصر من غياب رؤى لدى مؤسسات الدولة املختلفه  ،وإنشغال اجمللس العسكرى املصرى بالشؤن السياسية
والداخلية مما أدى إىل إمهال دورهم األساسى ىف محاية حدود الوطن  ،وقد تناولت وكاالت أنباء عاملية أن اجلانب اإلسرائلى حذر رعاية
بسيناء وحثهم على املغادرة قبل وقوع احلادث بيومني  ،وقد أكد اللواء  /مراد مواىف رئيس جهاز املخابرات األسبق أنه توصل إىل معلومات
بشأن اهلجوم وقام بتقدميها إىل رئيس اجلمهورية إلختاذ الالزم  ،وعقب وقوع اهلجوم على النقطه األمنيه التابعة للجيش إنتشرت القوات
التابعة للجيش املصرى والشرطة املصرية بوسط يبناء ورف والشيخ زويد ملطاردة العناصر اإلجراميه وتتبع اجلناه  ،ولكن إستمرار تتبع هذه
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العناصر منذ وقوع اجلرمية مساء يوم  5أغسطس وحىت  61أغسطس يؤكد على عدم السيادة الكاملة لشبة جزيرة سيناء  ،وأن اجلهات
املعنيه حبماية حدود الوطن وأمنه ليست على قدر املسؤلية ووجب تقدميها للمحاكمة العاجلة  ،وما قام به السيد الرئيس  /حممد مرسى من
قرار إقاله عدد من القيادات األمنية على رأسهم رئيس جهاز املخابرات العامة ليس هو وحده احلل  ،إمنا بتقدمي كالً من السيد وزير الدفاع
األسبق  /حممد حسني طنطاوى  ،واللواء  /مراد مواىف رئيس جهاز املخابرات العامة األسبق  ،ومدير امن مشال سياء األسبق ،وحمافظ مشال
سيناء األسبق للمحاكمة العادلة والناجزة بتهمة اإلمهال اجلسيم واإلضرار العمد بسالمه الوطن والتقصري ىف أداء املهام املوكله إليهم.
وعلى جانب أخر صنف مراقبون وخرباء عسكريني عملية رف بأهنا صدمه للجيش املصرى  ،ودالله على تردى أوضاع احلياة العسكرية
للجنود املصريني وعدم تأهيلهم بشكل كاىف  ،وأستعرض أحد احملللني أن اهلجوم وقع دون أن يستخدم جندى مصرى طلقه واحده أو أن
تقع أى إصابه بصفوف املهامجني األمر الذى إعتربه ضياع هليبه اجلندية املصرية وتارهخها املشرف على مر التاريخ  ،وتسأل أين العقيدة
القتالية الىت نشأ عليها اجلندى املصرى لكى جيرب على قيادة مدرعة ملختطفيه وينصاع ألوامرهم!!!
أعلنت وكالة أ .ف  .ب اليوم  61أغسطس عن مقتل ستة مسلحني وثالث جنود مصريني ىف إشتباكات بقرية األجورة مشال سيناء .

الرئيس ودعوات بإسقاطه قبل أن يكمل ال  81يوماً فى الحكم

أعلن حزب مصر القومي المشاركة في المظاهرات المقرر لها يومي  05و 08أغسطس الجاري ،مؤك ًدا أن المظاهرات ستظل

سلمية رافضة ألي أعمال ختريبية ،مشددين على بدء التنسيق مع اجملموعات املشاركة يف املظاهرات لبحث كيفية حتقيق اهلدف املرجو منها
.
وأكد احلزب يف بيان صحفي  ،أن احلزب آثر بعد تويل الرئيس مرسي مهمة إدارة البالد أن يصطف خلف الرئيس ويوحد الصفوف إال أن
.قرارات الرئيس األخرية جاءت لتصب كلها يف مصلحة اإلخوان
ئيسا لكل املصريني ،ومت فت الباب للجماعة بالقيام حبمالت إرهاب مادي
وشدد احلزب أن الرئيس مرسي خلف وعده بأن يصب ر ً
.ومعنوي
وأضاف البيان '' تفاجئنا بالسيد الرئيس يتخذ قرارات كثرية تصب ىف صاحل مجاعة االخوان املسلمني ومبرشد اجلماعة يستقبل العديد من
الشخصيات السياسية من دول أخري وترسل له برقيات التهاين وكأنه وىل أمر الرئيس ،وضاع وعد الرئيس بأنه سيصب رئيسا لكل املصريني
ومت فت الباب للجماعة للقيام حبمالت إرهاب مادى ومعنوى ضد كل من هختلف معهم ىف األفكار والرؤية ،وقد أعلن عدد من
الشخصيات السياسية مثل حممد أبو حامد عضو جملس الشعب السابق ومدير قناة الفراعني توفيق عكاشة عن إعتزامهم املشاركة والتنظيم
لتلك التظاهرات.

كما يدرس "التيار الشعبى " والذى يتزعمه المرشح األسبق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى  ،تنظيم مليونية يوم  00سبتمر
المقبل فى حال إذا تضمن الدستور اجلديد مواد تتعلق بوضع إستثنائى يتحي للرئيس  /حممد مرسى إستكمال مدة رئاستة األوىل.

الحريات الشخصية والحق فى الحياة
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شهدت مدينة طنطا واقعة مؤسفة إثر قيام مجموعة من الشيوخ السلفيه المنتميه لما يسمى باألمر والمعروف والنهي عن المنكر

بالتعدي على شاب وإحداث إصابة كبيرة بأنحاء متفرقة من الجسد وذلك عقب مشاهدته يقف مع إحدي الفتيات ,وتحرر

المحضر رقم  9أحوال قسم طنطا ،وذلك على حسب المحضر المحرر.

تقدم املواطن باهى حممد رضا يتحرير حمضر يتهم فيه جمموعه من السلفيني يقودهم شيخ يدعي امحد حممد النوساىن باالعتداء عليه
بالضرب املربح مما أدي إلصابته بإصابات شديدة وكدمات حبسب التقرير الطىب الصادر من مستشفى طنطا اجلامعى والذي أكد حدوث
قطع باألذن اليسرى ونزيف ىف الطبقه األول من األذن.
وأكد الشاب يف احملضر أنه بعد إنتهاء صالة العشاء والرتاوي وأثناء سريه بشارع طه احلكيم مع تقاطع يوسف الصديق مبدينه طنطا تقابل
مع إحدي زميالته ىف الدراسة وصافحها وظل يتحدث معها عن أحواهلا مث فوجيء بالشيخ السلفي أمحد حممد النوساىن والذي عاتبه بوقوفه
يف الشارع مع فتاة مث حتول االمر ملشادة كالمية وإهنال الشيخ علي الشاب كما يؤكد يف احملضر بالسباب والتوبيخ بدعوي أن هذا الفعل
مناىف للشرع والدين مث استعان ببعض شيوخ السلفيني ،وقاموا باالعتداء عليه بالضرب املربح بشدة وتدخل بعض املاره لتخليص الشاب من
يد الشيخ ومعاونيه من السلفيني ومتكنوا من إنقاذه ونقله للمستشفي للعالج بعد ان فر الشيخ وأعوانه هاربني ،وحرر حمضر بالواقعة
أخطرت النيابة العامة للتحقيق ىف الواقعة.
أمرت نيابة المنصورة اليوم السبت 5أغسطس  0100بحبس  01شخصا من أهالي إحدى القرى بالدقهلية ،وذلك بعد قيامهم
بقطع الطريق أمام استراحة المحافظ ،للمطالبة بتوفير مياه الشرب ورغيف الخبز ،حيث وجهت لهم النيابة تهم التعرض لحياة

المواطنين ومقاومة السلطات.

كان عدد من أهايل قرية بصار  19مبنطقة حفري شهاب الدين التابعة ملركز بلقاس الذين يعانون منذ سنوات من أزمة مياه الشرب ،قد
تظاهروا وقاموا بقطع الطريق أمام اسرتاحة احملافظ مبدينة املنصورة للمطالبة بتوفري املياه ورغيف اخلرب.
وقد تقرر حبسهم وهم :حممود املهدي إبراهيم -عبد اإلله حمجوب صبحي  -رمضان عثمان  -حممد أمحد  -السيد إبراهيم  -أمحد عبد
الرمحن  -علي حممد مسري -زكريا إمساعيل  -مجعة سيد أمحد -أمحد علي الشربيىن  -حممد السيد -فوزي عبد الوهاب -أمحد عبد احلميد-
سعد املهدي.

وفاة إمرأة مجهولة بمترو األنفاق
أثناء إنطالق القطار من حمطة مرتو العتبة إىل حمطة رمسيس – اخلط الثاىن فوجىء الركاب بتوقف القطار قرابه  13دقيقة مما أدى إىل
إختناق إمرأة يف العقد الثالث  ،متزوجة  ،ذات شعر أسود مييل إىل التجعيد  ،كانت ترتدي كارينا أسود وفوقه بلوزة نص كم لوهنا رمادي
وبنطلون أسود واسع  ،قمحية البشرة ومتوسطة الطول والوزن  ،كانت تركب املرتو من الشربا الجتاه اجليزة قبل أن يتعطل هبا املرتو يف النفق
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مابني رمسيس والعتبة وتلقى مصرعها  ،وصل جثامنها إىل املستشفى اإلجنيلي بالعتبة يف الساعة التاسعة والنصف من صباح األحد املوافق
 61أغسطس  ، 1361ومت حترير حمضر بالواقعة رقم  5 :أحوال  61/8قسم رابع مرتو األنفاق مبحطة مرتو العتبة.

أحداث دهشور والعدالة الغائبة
دهشور  ..أحداث جديدة تنضم الخواهتا دون حماكمة او حماسبة او عوده للحقوق  ..دهشور تأكيد على أن سياسات الدولة العليا
تشجع الفرز ا لطائفى وتتبناه كإسرتاجتية أساسية  ..دهشور هى بداية القضاء على اكرب كتله مسحيه متبقية بالشرق (مسيحو مصر)  ،مصر
بال اقباط مثل مصر بال نيل.
ففى غرة شهر أغسطس وقعت أحداث مؤسفة بقرية دهشور التابعة ملركز البدرشني حمافظة اجليزة نتيجة خالف نشب بني مواطن يدين
باملس يحية ويعمل "مكوجى " ومواطن أخر يدين باإلسالم  ،ويرجع شهود العيان إىل أن األول قام بإحراق إحدى مالبس الثاىن ونتج عن
هذا مشادة تطورت فيما بعد إىل مواجهات داميه بني أهاىل القرية أسفرت عن إصابة العشرات ومقتل مواطن "مسلم" مما حول مسار
املشاجره إىل فتنه طائفية  ،وجتمع العشرات من أهاىل القرية وقاموا بإحراق منزل املكوجى وحاول أخرون إقتحام الكنيسة املوجودة بالقرية ،
وتصدت هلم قوات األمن  ،وهو األمر الذى أدى إىل هتجري عشرات األسر من القرية خشية اإلفتاك هبم.
عادت األسر املسيحية اىل قرية دهشور وسط حراسة أمنية وبعد غياب دام ملدة  65يوم عقب تشييع جنازة معاذ املتوىف نتيجة األحداث
الطائفية الىت شهدهتا القرية على مدار األيام السابقة مما أسفرت عن هتجري  619اسرة مسيحية من منازهلا بعد خوفهم من اشتعال
االحداث بعد حرق بيوهتم بالكامل  ،ومن جانبه أكد ميالد صربى صاحب حمل الدهب املتضرر من األحداث وأحد العائدين إىل القرية
"عودة أغلب األسر فيما عدا القليل ,ووصف استقبال جلريان املسلمني هلم بال"حافل ،
وقال  :االجواء هادئة وقوات األمن الزال متواجد ىف القرية حلني عودة االمور اىل طبيعتها ،وأضاف :املشكلة أن البيوت مت حرقها وهنبها
بالكامل ،وبيىت اليوجد به شىء سليم واغلب البيوت ىف حالة سيئة للغاية ال تصل للمعيشة هبا ،واكد أنه ىف استضافة اقاربه وأسرته وان
اغلب العائدين ىف استضافة اقارهبم ممن مل تتضرر منازهلم من االحداث.
وىف نفس السياق اكد هاىن فرج من دهشور ان املنازل الزالت ىف حالة يرثى هلا وال تستطيع قدم أن تدخل فيها _حبسب قوله وقال:
االسر املتضررة من االحداث ىف انتظار التقرير النهائى للجنة التهدئة الىت من املفرتض هلا تقدير التلفيات بصورة هنائية الن مبلغ 63333
الذى مت تعويضنا به ال يكفى لشراء مالبس لألطفال ،مشريا اىل تدمري اثاث منزله بالكامل.
كما أكد األنبا ثيؤدوسيوس اسقف عام اجليزة على ان حتقيقات النيابة ستحيل  9متهممني للجنايات ،وتتضمن االهتامات إتالف  0حمال
و 15منزال من منازل املسيحيني ،بأحدهم خمزن للمياة الغازية تقدر خسارته مببلغ  5ماليني جنيها .
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الرئيس يمنح نفسة نياشيين وأوسمه
ياسر على ،المتحدث باسم «الرئاسة» ،قال إن ما أثير من انتقادات لشخص الرئيس فى هذا الموضوع يحتوى على تحامل شديد
هجوما دون استيضاح الحقيقة بشكل كامل .لكن ما الحقيقة الكاملة إذن؟ يقول على :حصول الرئيس
من الصحافة التى أثارت
ً

على األوسمة والنياشين حدث بشكل تنظيمى تقوم به الجهات القانونيه واإلدارية ،ألن الرئيس مل يكن يعلم بوجود قانون مينحه حق

احلصول على األوشحة ،لكن الرئيس مل يوقع أى مرسوم أو إقرار ليمن نفسه النياشني ومل تعرض عليه أى مذكرة أو إشعار يتطلب تصدي ًقا

أو موافقة من الرئيس لتفعيل القرار ،بل إنه يتم بشكل ذاتى داخل منظومة الدولة ،وأضاف ياسر أن املنظومة الىت أشار إليها تفعل القانون
 ٢١لعام  ٢٧٩١واخلاص بالنياشني ،حيث تنص املادة  ٣من القانون املشار إليه على أن حيمل الرئيس أعلى األومسة والنياشني حىت
يستطيع من مثلها أو األدىن منها ،لكن املتحدث باسم «الرئاسة» نفى أن يكون الرئيس مرسى قد نال أى رواتب تتعلق باحلصول على
مليما من هذه
هذه األومسة والنياشني ،مؤ ً
كدا حىت ولو كان القانون حدد خمصصات هلذه األومسة والنياشني فإنه «لن يتقاضى ً
املخصصات» ،وكرر أن األمر كله مل يدر خبلد الرئيس ومل يعلم عنه شيئًا مما تناولته الصحف .ووفقا ملتحدث الرئاسة فإن القانون ينسحب
على األومسة والنياشني وامليداليات واألوشحة املدنية ال العسكرية ،حيث تقتصر األخرية على العاملني بالقوات املسلحة من ضباط وجنود
على أن يكون مرسى قد حصل على جنمة سيناء املخصصة ألبطال حرب أكتوبر أو
وضباط صف وعاملني ىف املؤسسة العسكرية .ونفى ّ
متاما أنه يبعده عن شعبه وجبانب الصواب
لينحو منحى يعلم ً
على أن الرئيس مرسى مل يكن ُ
جنمة الشرف املخصصة للعسكريني ،وأكد ّ
واحلق .وأضاف أن الرئيس ال يتدخل ىف القوانني ولن يعارض تغيري القانون إذا ارتأى جملس الشعب واملؤسسات الدستورية ذلك

الحكومة الجديدة وغياب الرؤية وإنتاج سياسات الحزب الوطنى
فى ظل األزمات التى تشهدها مصر جاء د .هشام قنديل كرئيس لوزراء مصر لينفذ برنامج مشروع النهضة والذى وعد الرئيس /

محمد مرسى أثناء ترشحة لإلنتخابات بأنه يحمل حلول للعديد من اإلشكاليات اإلجتماعية واإلقتصادية للمواطنين ،وحىت األن مل

تتخذ أى تدابري من شأهنا حتقيق العدالة اإلجتماعية أو حتسني األجور ووضع حد أقصى وحد أدىن لإلجور حسبما وعد.
وجاء اإلختيار املعيب للوزراء حيمل لنا الكثري من األسى القليل من مصاحل املواطنني
ففى أول تصريح يتصف بالكوميديا الساخرة طالب السيد رئيس الوزراء  /هشام قنديل المواطنين بإرتداء المالبس القطنيه  ،وجتمع
أفراد األسرة ىف غرفة واحده ترشيداً إلستهالك الكهرباء وعدم الشعور بالطقس احلار ،وإستجابه إىل مبادرة رئيس الوزراء بإرتداء املالبس
القطنيه القى مواطن مسرعة أثر وقوع مشادة بسبب قيام عدد من العاملني بأحد املصانع بإرتداء املالبس القطنيه فقط أثناء العمل  ،وهو
ما أدى إىل إستياء أهاىل املنطقة وحدوث مشاجرة بني العاملني باملصنع وأهاىل املنطقة ،وقعت تلك األحداث ىف مدينة املنصورية يوم 66
أغسطس اجلارى.
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وزارة الداخلية وعودة الطوارىء:
اللواء مجال الدين قال ىف مؤمتره الصحفى األول أن "هناك قانون جديد للطوارىء بديال للقانون القدمي ملواجهة البلطجية مت تقدمية
للحكومة متهيدا إلقرارة والعمل به".
وتعليقاً على ذلك طالب احملامى والناشط احلقوقى  /أمحد سيف طالب وعضو جلنة حبث أحوال احملاكمني عسكريا ,الرئيس حممد مرسي
بأال يتورط ىف إقرار قانون جديد للطوارئ وفق ما صرح به وزير الداخلية اجلديد وقال أمحد ىف رسالة إىل مرسي عرب صفحته على موقع

تويرت " :مرسى ال تجعلهم يورطوك فى قانون طوارئ جديد انت شخصيا عانيت من الطوارئ ..افكار الصندوق القديم القمعية لم
تعد تجدى أنتم محتاجين أفكار من خارجه" ،واعترب سيف اإلسالم أن إقرار الطوارئ هو فشل من وزارة الداخلية ألن القانون العادى

كفيل حبفظ األمن اذا مت تطبيقه ،مضيفا "اللى ما يعرفش يبنى جهاز داخلية يتعامل بالقانون العادى يقعد فى بيته ..العادي يقعد في

بيته"  ،مطالبا بالتصدى الصدار قانون الطوارئ عرب كافة السبل السلمية للتعبري عن الرأي سواء عن طريق تنظيم التظاهرات االحتجاجية
واملسريات والسالسل.
وزارة الدفاع  ،ودولة الجيش
حين أمر الرئيس  /محمد مرسى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة د .هشام قنديل قاما بالتشاور مع المجلس العسكرى حول
الوزارت السيادية وإحتفظ املشري  /طنطاوى مبقعده كوزيراً للدفاع  ،وهو األمر الذى دفع كثري من احملللني واملراقبني إىل إهتام الرئيس /

حممد مرسى باإلحنراف عن مسار الثورة  ،وفور إعالن السيد الرئيس  /حممد مرسى إقالة كالً من وزير الدفاع ورئيس األركان القى هذا القرار
ترحيب على إستحياء خاصة عقب إعالن من وزير الدفاع األسبق ورئيس األركان أعال األومسه ىف الدولة وهى "قالدة النيل" وتعيينهما
كمستشاريني للرئاسة هو األمر نفسه الذى يدلل على إحنراف الرئيس عن مسار الثورة وعدم وجود سياسه حقيقة وإرادة لديه للقضاء على
رؤس الفساد  ،فريى الكثريون أنه جيب حماكمة كالً من طنطاوى وعنان وعدد أخر من قيادات اجليش بسبب صفقات األسلحة الىت إبرمت
إتفاقتها ىف عهد نظام مبارك  ،وكذلك عن اجلرائم الىت وقعت أثناء الفرتة اإلنتقالية وكان اجمللس العسكرى هو القائم بأعمال الرئيس فمنذ
أحداث  9مارس وكشوف العذرية وأحداث مسرح البالون وحممد حممود  1 ،6وأحداث ماسبريوا وجملس الوزارء وحادثة بورسعد وأكثر من
هذا كل هذه اجلرائم والدماء الىت سفكت تعود املسؤلية اجلنائية والسياسية على عاتق اجمللس العسكرى لذا وجب حماكمة رؤس الفساد
وليس تكرميهم.

الوسائل اإلعالميه التى تم رصدها وإستخالص البيانات والمعلومات عنها
أوالً وسائل اإلعالم المقرؤه :
-

جريدة األهرام
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-

جريدة الشروق

 جريدة املصرى اليوم جريدة الوطن جريدة احلرية والعدالة جريدة التحريرثانياً الجهات والهيئات المنية المستقلة :
-

جلنة محاية احلرية الشخصية للمواطـن
مؤسسة الكرامة حلقوق اإلنسان

ثالثاً وسائل التواصل اإلجتماعى والمواقع الرسمية :
* املوقع الرمسي حلزب احلرية والعدالة
* الصفحة الرمسية لرئاسة جملس الوزراء
* املوقع الرمسى لوزارة الداخلية
* موقع صدى البلد
* جريدة البديل اإلليكرتونية – باإلضافه إىل عدد من الصفحات النسوية واحلركات الشبابية
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