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:الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في الشهور األولى للرئیس مرسي

مائة یوم من سیاسات التجاهل والتهمیش
٢٠١٢أكتوبر ١١

من ینایر، بعد أحالم بالحریة ٢٥الـتخب بعد ثورة أول رئیس مدني منك،الرئاسةالرئیس محمد مرسي مائة یوم مروا، منذ تولى
ین في نظام سیاسي دیموقراطي وسیاسات اقتصادیة مال المصریآتولى الرئیس مرسي منصبه وسط .االجتماعیةوالكرامة والعدالة 

شهدت.هم مطالب الثورة من حریة وكرامة وعدالة اجتماعیةأتجاه تحقیق ااتخاذ خطوات واضحة في ، آملین فیهمعنیة بالفقراء
سكندریة ألسوان ومن اإلكل أطیاف الشعب المصري من تتكاتف.. تكاتف جدید للمصریین في كاقة أنحاء الجمهوریةالمائة یوم

صغیرة العمال األعمال وأصحاب الن، المعلمو طباء و تكاتف األ.. وسیناء، مرورا بكل محافظات مصرمطروح الى الوادي الجدید
..السائقونجائلون و الباعة الجامعات، الطالب بیوت و الن، ربات ولة والعاطلو الموظفون بالدن، الصیادو ن و الفالحو متوسطة، الو 

على السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة الحالیة لمصر، والتي تستمر االحتجاج.. وهو االحتجاجواحدمع كل هؤالء على شيءاجت
اامتدادلم یروا فیها إال أنهايواالجتماعیة التیاسات االقتصادیة سال.. المتوسطةوبالطبقاتبهمواإلضرارالفقراءفي تهمیش

. و بآخرألسیاسات نظام مبارك بشكل

یوم األولى لتولي الرئیس مرسي ١٠٠في الـلحقوق االقتصادیة واالجتماعیةوضع اهذا التقریر یتطرق المركز المصري لفي 
، اجتماعیة للرئیس محمد مرسي منذ تولیه الحكماقتصادیة و من سیاسات المركزرصدهنستند في إعداد هذا التقریر إلى ما. منصبه

جاجات االجتماعیة المتزایدة فنرصد االحت. وما نتج عن هذه السیاسات من كوارث في مختلف المجاالت وفي كافة قرى مصر
كما نرصد التعسف االقتصادیة واالجتماعیة، سیاسات التهمیش وعدم اتخاذ خطوات لحل مشاكل المواطنیناعتراضا على استمرار 

لمصالح السیاسات االقتصادیة العامة المنحازة بوضوحرصد استمرارإلى جانب ذلك، ن. هاكات الدولة ضد هؤالء المحتجینوانت
مع قضایا الفساد، ومع ما یتعلق بتعامل حكومة مرسيوخاصة فی،المتوسطةللفقراء والطبقاتوتجاهالعمال واألشد قسوةرجال األ

ونرى كیف یؤثر هذا على سیاسات الدولة فیما یتعلق بالتعلیم، والصحة، والبنیة التحتیة، . ة والتوسع في الدیون الخارجیةموازنة الدول
.تهمیش الدولة للفقراء بشكل عاموحقوق العمال، والسكن، وفي
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مالیة واالجتماعیةاالحتجاجات العمائة یوم من 

في األشهر الثالث االحتجاجات االجتماعیةعددزیادة المطردة فيالفي هذا التقریر هو همیة والذي نتناولهأالمؤشر االكثر 
ارتفاع . احتجاج١٥٩١ـحكم مرسي اللاألولىشهرأةثالثالات التي رصدها المركز خالل حیث تجاوز عدد االحتجاجالماضیة،

دي سوى لمزید من االحتجاجات لم ولن تؤ رسي عدد االحتجاجات وتنوعها لیس له داللة سوى أن السیاسة التي یتبعها م
واالحتجاجات ضراباتتضمنت اإلفقد .الناتجة عن سیاسات تهمیش عامة الشعب وتجاهل أبسط حقوق المواطنینواالضرابات

ن، وأهالي یء، وممرضین، وفنیین صحیین، وأثریطباأال حرة، و عمأصحاب أعالمیین، وصحفیین، و إمن طیاف الشعب جمیع أ
طالب الجامعات صغار، وجزارون، وخفراء، والصیادلة، والصیادین، و التجار الن، و یحیاء الفقیرة، وأئمة المساجد، والباعة الجائلاأل

ن على ین، ومحالین بهیئات حكومیة، وفالحین بالنقابات، وعاملین بالمصانع والشركات، وعاملین، والعاملیوالمدارس، والطیار 
متعة، أصحاب سفن، وحاملي أمناء شرطة، و أن، و ین، ومهندسییاحیین، ومضیفین جویین، ومعاقن سالمعاش، ومحامین، ومرشدی

صحاب میكروباصات، وعمال التحمیل بالمطارات، وعمال الري، وعمال الشركات التي خصصت، وعمال أن، و یوخریجین، وسائق
نابیب البوتجاز، وموظفي أي، ومسعفین، وموزعتین، وكیمیائیینالمحاجر، وعمال المخابز، وعمال النظافة، وقضاة، وعمال مؤق

قبل وبعد للحكومات المتتالیةزالت تعاني من السیاسات االقتصادیة واالجتماعیةمجلس الشعب وغیرهم من الفئات التي عانت وما
. الثورة

احتجاج، ٦١٥بعدد بلغ االحتجاجات جاءت اإلحصائیات لتشیر إلى أن القطاع الحكومى جاء فى المرتبة األولى من حیث عددو 
فیما ، الماضیةأشهرخالل الثالثة احتجاج١٤٣احتجاج، وجاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة بـ٥٩٥فى حین قام األهالى بـ 

٦١حركة احتجاجیة، وسجل الطالب ٦٦ـ، بینما قام أصحاب األعمال الحرة باحتجاجحالة١٠٢شهد قطاع األعمال العام 
.احتجاجا

حتى لجأ البعض لتصعید آلیات االحتجاج واستخدم المحتجون كافة الطرق الممكنة لتوصیل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم،
٣٧١من حكم مرسي األولىورصد المركز في الثالثة شهور.خرىحیان بعد فشل جمیع محاوالتهم األتطرفا في بعض االبدى لما

حالة٩٩و،حالة اعتصام١٩٩و،حالة تظاهر٢٣٠ضراب عن العمل، وإ٢٦٠حالة قطع طرق، و٢٦٣وقفة احتجاجیة، و
،حالة احتجاز مسئول داخل مكتبة١٥و،مسیرة٢٨و،حالة اقتحام مكتب مسئول٣٢و،حالة إضراب عن الطعام٦٨و،تجمهر

جاء االحتجاج و ،حاالت إضراب عن الدراسة٤و،مدارسحاالت إغالق بوابات جامعات و ٥و،حاالت إغالق لمقرات حكومیة٧و
كل منها ،المیاه عن مدینةقطعو متناع عن دفع فاتورة الكهرباء االبخلع المالبس ومحاولة إحراق النفس ومحاصرة الهیئات و 

.الدواء كل منها جاء بحالة واحدة فقطضراب عن تناول االعن العمل ومحاولة االنتحار و االستقالة و ،بحالتین
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حركة ١٥٠والغربیة بـ ،حركة احتجاجیة٢٣٨المرتبة األولى بإجمالي رة القاهاحتلت وكانت االحتجاجات بجمیع محافظات مصر و 
حركة احتجاجیة٨٣سكندریة بـ حركة احتجاجیة، واإل٩٧والشرقیة ،حركة احتجاجیة١٠٥احتجاجیة، والمنیا بـ 

سیبتمبر أغسطس یولیو
المحافظة

النصف الثاني النصف األول النصف الثاني النصف األول النصف الثاني النصف األول
17.78% 20.33% 21.62% 6.87% 7.12% 18.45% القاهرة
7.94% 4.33% 4.73% 6.11% 7.12% 8.49% المنیا
7.94% 7.00% 4.05% 3.82% 3.73% 3.69% اإلسكندریة
3.81% 2.67% 3.38% 5.34% 4.75% 2.21% القلیوبیة
5.71% 4.00% 4.73% 3.82% 2.71% 4.43% اسیوط 
3.17% 3.00% 4.05% 6.11% 5.76% 5.54% كفر الشیخ
3.49% 3.67% 7.43% 4.58% 3.05% 3.32% االسماعلیة
0.63% 2.33% 0.68% 3.05% 2.03% 1.11% قنا
6.35% 5.33% 10.14% 4.20% 6.78% 5.54% الشرقیة
0.95% 0.67% 1.35% 2.67% 2.37% 1.11% الجیزة
1.27% 2.33% 0.68% 2.29% 2.37% 1.48% أسوان
3.81% 3.00% 3.38% 4.96% 4.75% 5.54% الفیوم
4.76% 7.33% 3.38% 3.05% 1.36% 3.32% السویس
1.59% 1.33% 2.70% 0.76% 1.69% 0.37% الوادى الجدید
6.03% 8.33% 12.16% 11.83% 13.56% 6.27% الغربیة
2.54% 2.33% 2.03% 1.91% 1.02% 1.11% بورسعید
1.27% 1.00% 0.68% 1.15% 2.03% 2.21% االقصر
1.90% 2.33% 0.68% 2.67% 2.37% 1.48% بني سویف
0.32% 1.00% 2.03% 1.91% 3.39% 1.11% المنوفیة
1.59% 0.67% 0.00% 3.05% 4.75% 1.48% البحر االحمر
2.22% 2.33% 1.35% 2.67% 1.02% 1.48% دمیاط
0.32% 0.67% 0.68% 0.76% 1.36% 1.48% جنوب سیناء 
8.25% 6.33% 3.38% 6.49% 5.08% 4.06% الدقهلیة
1.90% 2.67% 0.00% 2.67% 3.05% 7.01% شمال سیناء
2.22% 3.67% 1.35% 4.58% 2.71% 3.69% البحیرة
0.95% 0.33% 1.35% 1.15% 0.68% 1.11% مرسى مطروح
0.63% 0.67% 0.68% 1.53% 3.05% 2.58% سوهاج
315 300 148 262 295 271 إجمالي

اللون األحمر یرمز إلى محافظات نسبة االحتجاجات بالمحافظات خالل الثالث أشهر األولى من تولي الرئیس مرسي للرئاسة،(
)من اإلجمالي% ١٠تعدت فیها نسبة االحتجاجات 
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في القمع واالنتهاكات ةدزیاالرئیسي هو في التعامل مع مطالب المصریین واحتجاجاتهم، فكان رد الفعل ابالغوفشل النظام فشال
في أیضا كافة أشكال التعسف التي تم التعامل بها مع هؤالء المحتجین لیس فقط من قبل رجال األعمالفرصدنا . ضد المحتجین

.مع األهالي وغیرهم من المواطنین والمهنیین"الشرطة"ولكن أیضا من قبل الدولة وأجهزتهاالمصانع،

، الوقف عن العمل، النقل إلى خارج مقر العمل أو داخله، االعتقال، الضرب من العملالفصلتعددت أشكال التعسف مابین 
.لنیابة العامه، التهدید والترهیبوالسحل، الخصم من المرتب، التحویل للتحقیق سواء في النیابة اإلداریة أو ا

عامل بشكل فردي خالل الثالثة شهور الماضیة، كما تم تحویل أكثر من مائة عامل للتحقیق بعد ٢٠٠قد تم فصل أكثر من ف
القبض علیهم أثناء تظاهرهم بشكل سلمي، كما حدث مع عمال النقل العام، عمال التشجیر، والمدرسین باألجر في الدقهلیة، كما 

جامعة الزقازیق، وعمال شركة يالعمال من داخل منازلهم مثل موظفالموظفین و قامت قوات الشرطة بالقبض على عدد من 
.الكیماویات الوسیطة بالفیوم، وغیرها من الحاالت

سلیما داخل هذا باإلضافة إلى االعتداء على العمال من قبل البلطجیة بعد تحریض أصحاب األعمال ضدهم أثناء اعتصامهم
عدین والحراریات، وعمال شركة سیرامیكا كلیوباترا بالسویس، واالعتداء على األطباء مصانعهم مثل عمال شركة عصفور للت

.المضربین داخل المستشفیات، وغیرها من الحاالت

أیضا غلق الشركات وتشرید العمال سواء بالتهدید أو بالتنفیذ الحقیقي مثل عمال شركة جاك لصناعة السیارات الذین تم بالفعل غلق 
المئات منهم، وعمال شركة سیرامیكا كلیوباترا، وعصفور للتعدین والحراریات، ورفض شركة غاز مصر تشغیل مصنعهم وتشرید 

.عامل بعد انهاء عقودهم، وغیرها من األمثلة١٠٠٠ر من أكث

مع العمال من تجاهل، وتعسف، وٕاطالق ید ،خالد األزهري،ن الطریقة التي یتعامل بها الرئیس مرسي ووزیر القوى العاملةإ
ن اآلن أن العمال والموظفو ىكما یر . الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال األعمال علیهم، لم تحدث بهذه الفجاجة من قبل

، فشدیدة التعسالتي أتت بهم إلى مناصبهمالطریقة التي یتعامل بها الرئیس مرسي ووزیر القوى العاملة ضد مطالب الثورة 
حتى اآلن، يءشئیس والحكومة والتي لم یتحقق منهافین عن العدالة االجتماعیة التي وعدهم بها الر وظل العمال والمءویتسا

.قادرین على إسقاط أي نظام إذا لم یحقق مطالبهم المشروعهزالوامشیرین إلى أنهم هم من أسقطوا النظام السابق، وهم ما

:ایة الفسادورجال األعمال وحمومة عادة بناء تحالف الحكإ

عملیة االنتاج وتفشي الفساد في على ضعفاب األعمال وٕاهدارهم لحقوق العمال، كما احتجو حتج العمال على تعسف أصحاا
كل الحرص على الرئیسحرصفقد خطوات لتطمینهم، همل مرسي الطبقات الفقیرة والمتوسطة، ولم یتخذ أوبینما . ماكن العملأ

عمال جلسات الحوار العدیدة مع رجال األاالجتماعات و عقدأولها هو. بعدة خطواتتطمین رجال األعمال المصریین واألجانب 
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، والرحالت الدولیة العدیدة للرئیس وحكومته المشتركة مع على أن استثماراتهم ستستمر كما اعتادواالمصریین واالجانب لتطمینهم
.رجال األعمال

فأبقى . من المحاسبة والعقاباما األكثر أهمیة هو حفاظ الرئاسة بسلطاتها التنفیذیة والتشریعیة على نظام یحمي فساد المستثمرین
والذي ٢٠١٢لسنة ٤في البرلمان المنحل من قبله، على المرسوم بقانون رقم حزب الحریة والعدالةأغلبیة الرئیس، كما أبقت 

ن أو فساد مالي، وعلى ألة قضائیة إداریة أو جنائیة على جرائمهم المالیة، من اختالس مال عام ءمساةیحصن المستثمرین من أی
واستمرت الرئاسة وحكومتها في االمتناع عن تنفیذ .لى جرائمهم المالیة ودیالجان حكومیة تتصالح مع المستثمرین عبالمحاكم تبدل 

بالرغم من موال الدولة أحكام بعودة شركات وأراضي بیعت عن طریق الفساد بأقل من ثمنها، ممتنعة عن استرجاع الملیارات من أ
بدأت فبدال من أن تسعى الحكومة السترداد ما تم نهبه من المال العام،.. ما تردده الرئاسة والحكومة عن عجز الموازنة المصریة

. وبعض هؤالء المستثمرینذه الشركاتفي التصالح الودي مع بعض ه

الفساد، تخطو حكومة مرسي بثبات في نفس طریق السیاسات االقتصادیة لحكومة نظیف یدعمني نظاموبجانب االستمرار في تب
ده وهذا ما رص. لخصخصة وغیرها من سیاساتالعودة لأقسى في رفع الدعم و النیولیبرالیة، بل تبدو اكثر استعدادا التخاذ خطوات 

وخاصة فیما یتعلق بتعامل مرسي مع ملف موازنة الدولة، وسیاساته تجاه التوسع في القروض الخارجیة بشروطها ،المركز
. المجحفة

سیاسة اإلفقار مستمرة: الموازنة العامة للدولة

والمجتمعیة، حیث أن موازنة الدولة العامة من أهم سبل تحقیق العدالة االجتماعیة والرفاهیة االقتصادیة تعتبر عملیة إعداد الموازنة
ولكن مع مناقشة مخصصات الموازنة العامة وانعكاسها على . على البنود المختلفةت الدولة من خالل ما تنفقهتعتبر مقیاسا ألولویا

والموافقة علیها، صیاغتها، : سیاسات الدولة، یجب تقییم مستوى الشفافیة المتبع خالل مراحل إعداد الموازنة المختلفة المتمثلة في
وعانى الفقراء طویال من تجاهل احتیاجاتهم وحقوقهم االجتماعیة واالقتصادیة في .مراقبة التنفیذ في جمیع المراحل: وتنفیذها، وأخیرا

عمال ان اجمالي الدعم المقدم لرجال األك٢٠١٠/٢٠١١ووصل االمر انه في العام . ءاینغألاموازنة الدولة، والتحیز لمصالح 
سكان الفقراء، مشروع إاألدویة والتأمین الصحي، مشروع درین للخارج في موازنة الدولة یساوي مجموع میزانیة الدولة لدعمالمص

.دعم تنمیة الصعید، والدعم للمزارعین والمنتجات الزراعیة

صیاغة الفا في عملیة إعداد و ولذا، فعندما أطاحت الثورة برموز الحزب الوطني وعلى رأسهم الرئیس السابق، توقعنا أن نرى اخت
من خالل إعادة هیكلة مخصصات الموازنة وثانیا،مواطنین في وضع الموازنة العامةمن حیث اشتراك الأوال: الموازنة من ناحیتین

ولألسف، ظل الحال على ما هو علیه، فلم یلعب . كي تتالءم مع مطالب الشعب الذي ثار من أجل الحریة والعدالة االجتماعیة
أبدا، وكأنها ، ولم یتغیر الهیكل العام للموازنة العامة )وال حتى من خالل البرلمان المنتخب(المواطن أي دور في إعداد الموازنة 

.نسخة من موازنة النظام السابق

أثرا إیجابیا لما بعثه من بوادر أمل لدى المصریین في الحصول على مستوى الشفافیة ٢٠١١كان لعودة البرلمان في نوفمبر 
لموازنة العامة الشعب في الرقابة على الحكومة، وبالتالي في الرقابة على االمطلوب من البرلمان المنتخب، والذي سیكون ممثال

بشكل یلیق بموازنة تأتي بعض ثورة ینایر، وهو ما افتقدناه جمیعا ٢٠١٣-٢٠١٢ولهذا تصاعدت اآلمال في إعداد موازنة . أیضا
كان الوقت وبعد انتخاب محمد مرسي رئیسا للجمهوریة،. ولكن هذه اآلمال لم تتحقق ألسباب عدیدة. .٢٠١٢-٢٠١١في موازنة 

یالت بخصوص بنود الموازنة العامة التي أقرها المجلس األعلى للقوات المسلحة، وهكذا أصبح الرئیس المنتخب قد أزف إلجراء تعد
.منفذا لسیاسات تعكس میزانیة أعدها العسكري، وال تختلف عن غیرها من میزانیات األعوام السابقة

ختلف أبدا عن سیاسات ومخصصات الموازنات السابقة فبالنظر إلى بنود ومخصصات الموازنة العامة للدولة، نجد أن سیاستها الت
والتي شاركت في إفقار الشعب وحرمانه من أبسط الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، كالحق في التعلیم المجاني ذي الجودة، والحق 
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علیه قبل ثورة ینایر أكبر سواء، ولعل بقاء المیزانیة العامة على ما كانتمالئمة المتوفرة للجمیع على حد في الرعایة الصحیة ال
دلیل على افتقار برنامج مرسي للتغییر المنشود، ولعل موازنة العام الجاري معبرة عن سبب اندالع االحتجاجات بین جموع الشعب 

.والمواطنین، مطالبین بحقوقهم المختلفة، وخاصة حقوقهم ذات البعد االقتصادي واالجتماعي

)سداد القروض–الحیازة -المصروفات (مات، مثاال الستمرار نفس السیاسات، وتتضمن استخداال: ونأخذ موازنة الجهاز اإلداري
2010/20112011/20122012/2013القطاع

%5.48%5.31%6.33الدفاع واالمن القومي
%1.95%2.19%2.69قطاع الصحة
%1.49%1.25%1.56قطاع التعلیم

قطاع االسكان والمرافق 
المجتمعیة

1.40%2.68%2.38%

401,345,249,000479,380,646,810502,614,498,000إجمالي

:لدیون الخارجیةقتصادیة واالسیاسة اال

ائة تبین لنا خالل فتره المولكن ما،واإلكتفاء الذاتى واإلنتاجیةأسس التنمیةقتصادیة مبنیة علىامحمد مرسى بسیاسة الرئیس وعد 
إقتصادیة مبنیة على التبعیة، واإلستدانة واإلفقار المستمر للمواطن المهمش مالمح لخطة وسیاسة: من حكمه هو اآلتىاألولىیوم 

.قتصادى وتحسین مستوى المعیشةستقاللیة، والنمو االبدال من اال،قتصادیاا

كانت الحكومة . ٢٠١٢/٢٠١٣ي العام مریكي فأملیار دوالر ١١بقیمة وفقا لوزیر المالیة، ستقوم مصر بتلقى تمویل خارجىف
وقد عدلت قیمة ،مریكيأملیار دوالر ٣,٢بمبلغ صندوق النقد الدوليمنأنها ستحصل على قرضمبدئیا السابقة قد أعلنت 
وأخرى ةثنائی" حزم دعم"من لتزام بمجموعةباإلضافة إلى اال،ملیار دوالر في فترة تولي مرسي للرئاسة٤,٨القرض لتصل إلى

لص یتقتتسبب في فرض سیاسات على عاتق الموازنة العامة و الدیونتضیفوالتى ما هى إال حزم قروض ،األطرافةمتعدد
.أدناهسیتضحنفاق فى مجاالت الخدمات والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة للمواطنین كما اإل
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٤٠٠قرض بقیمة و ،ملیار دوالر أمریكى من المؤسسة الدولیة اإلسالمیة للتجارة والتمویل١,٢تتضمن تلك الحزم قرض بقیمة 
تحاد ملیون دوالر أمریكى كمعونة من اال٦٥٠ملیون دوالر أمریكى من البنك اإلفریقى للتنمیة لتمویل مشاریع طاقة، وقرض بقیمة 

كذلك، مصر فى صدد محادثات مع السلطات السعودیة العربیة من أجل . وق النقد الدولىاألوروبى مشروطة ببرنامج صند
السعودى تجاه مصر والذى یبلغ ملیار دوالر أمریكى، والتى تمثل شریحة من اإلقراض٢,٧معونة بقیمة الحصول على حزمة

١.ملیار دوالر أمریكى٣,٢قیمته 

لتسدید تلك الدیون على مدار عشرات وبجانب تأثیر هذا الكم الهائل من الدیون على الموازنة العامة وقدرة االقتصاد المصري 
هذه االتفاقات، یجب أن على شروطبناءف..یاسات اقتصادیة واجتماعیة بعینها، تأتي اتفاقات القروض هذه بشروط لتبني سالسنین

ص ادیة تابعة لنظام السوق الحر والتى تتبنى مبادئ تقلیص دور الدولة فى المؤسسات العامة وتقلیقتصایتبنى نظام مرسى سیاسة 
تباع نظام الشراكة بین امن خالل ملیة خصخصة كاملة ألصول الدولة، و ع، وذلك من خالل الخوض فى الذي تقدمه الدولةالدعم

لنیو والتى تنظم إتباع سیاسات الخصخصة والسوق الحر ا٢وفیلتفاقیة داتنتمى تلك السیاسة لشراكة و .القطاع الخاص والعام
عادة إرحة فى شراكة دوفیل ما هى إال نسخة معدلة من سیاسات ومن الجدیر بالذكر أن السیاسة المقت. لیبرالیة فى البالد الشریكة

. حصول الدول النامیة على حزم تمویلیة وقروض منهمشریطة،يوصندوق النقد الدوليالهیكلة المطبقة من قبل البنك الدول

١مرفق رقم . ٢٠١٢یونیو ". ورقة مبدأ. "األوروبى إلعادة األعمار والتنمیةالبنك ١
سبتمبر ١٦". |أربع دول ینضمون إلى شراكة دوفیل لتطبیق سیاسات إعادة الھیكلة فى منطفة الشرق األوسط و شمال إفریقا. " البنك األفریقى للتنمیة٢

٢٠١١ .-for-support-in-partnership-deauville-join-countries-events/article/four-and-http://www.afdb.org/fr/news
8363/-reform-mena.
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الكبار والشركاء من الدول النامیة وهم مصر والمغرب ٨ـوالدول ال٣مؤسسات مالیة دولیة ١٠وتضمن تلك اإلتفاقیة مجموعة من 
ا على إنتاجیة الدولة تاریخ فساد منظومة الخصخصة وآثارهلمثله هذا النمط من تكملة لما یوفى ذلك خطر كبیر. ٤وتونس واألردن

لین عن الجرائم ؤو وعدم محاسبة المسإستكمال اإلدارة الفاسدةخاصة فى وجود البیئة التشریعیة التي تضمنوضیاع المال العام، 
حمایة المستثمرین من المصریین واألجانب من بوالذى یقتضى ٢٠١١لسنة٤قانون حمایة المستثمر رقم وخاصة، االقتصادیة
. أو غیرهيأو إدار يخالف ماديقتصادیة عند حدوث أأو االاكمات الجنائیةللمحالخصوع 

ةمتعددوشركاتهم رأس المال ب قتصادیة وٕافقار وتهمیش للمواطنین الفقراء فى صالح أصحااتفاقیة من تبعیة نرى آثار تلك االو 
قیة تفاؤسسات المالیة الشریكة فى تلك االحدى المید تشترك فیه مصر مع إقتصادى جداة تماما فى أول تعامل حالجنسیات واض

وذلك من خالل رفع ، التعدى على الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة للمواطنین وآلیات الوصول إلیها:والتى تتضمن السیاسات اآلتیة
ى أنها سیاسةیس مرسى علفها بوصفها الحقیقى الرئیوصتى أعاد عادة توزیع الدعم والتإدعم أو ما تسمیة الجهات المقرضة ال

عمار والتنمیة، البنك األوروبى إلعادة اإلطبقا لورقة مبدأ عمل . ٢٠١٢أكتوبر ٦، وذلك فى خطابة األخیر یوم تقلیص الدعم
السلطة المصریة وطبقا لشروط شراكة قتصادیة المقدمة لها من جانبعمل فى مصر طبقا لخطة السیاسة االستقوم تلك المؤسسة بال

تحدید تخصیص خدمات المجال الزراعى،الطاقة و رفع الدعم عن: قتراح العمل على األسس التالیةتم اها ءضو دوفیل، والتى فى 
الصرف و شغال مجال خدمات المیاه، حر، تقلیص دور الدولة فى إدارة وإ النقل و المواصالت بحیث تكون الخدمات بسعر السوق ال

. الصحى

هقتصادى یقوم علیاجتماعى و اعمار والتنمیة تحویل الزراعة من نشاط إلعادة اإلضى خطة البنك األوروبىفى مجال الزراعة تقت
ة والتى سبق وبدأ النظام السابق التعامل معها یور التجاریة العالمملیة تجاریة تتحكم بها شركات البذالفالح المصرى الصغیر إلى ع

إضرارمما أدى إلى )ير البلدبالبذو المعروفة(ور المصریةبذضیاع األصناف المحلیة للأوال:يأدت إلى اآلتو بصفة غیر رسمیة 
تهدید السیادة الغذائیة : ثانیا. ور المستوردة المصنعة عالمیا ال تتماشى مع دورة اإلنتاج الزراعى المصریة، ألن البذالدورة الزراعیة

ینتج بمصر / الذى سینتجض نوع الغذاء ستثمار الدولیة تفر من قبل شركات االدة المصنعةالمصریة، حیث أن البذور المستور 
یاسة العامة على تقلیص اإلنفاق العام برفع الدعم عن الفالح تقوم السثالثا . الل البذور المقدمة للفالحمدى إنتاجیته من خوكمیته و 

دورها في توفیر عنالدولة عتجتراوالذى تم تهمیشة عندما الصغیر فقار والتهمیش للفالح والتى من شأنها استكمال دائرة اإل
. ٥ت والمستلزمات الزراعیة فى الحقبة األخیرةاألدوا

ن المسیرات والوقفات العدید مبقد أثارت استیاء شعبیا، انعكس يومن الجدیر بالذكر أن سیاسة الدین الخارجى للرئیس مرس
قتراض من صندوق النقد الدولى وأمثاله لالستدانة بشكل عام، والرافضة قتصادیة المبنیة على االحتجاجیة الرافضة للسیاسة االاال

ویذكر . من المؤسسات المالیة الدولیة بشكل خاص، وهي المؤسسات المرتبطة في أذهان المصریین بسیاسات الخصخصة الفاسدة
ى، لمصر، الوقفة اإلحتجاجیة أمام مجلس الوزاء یوم زیارة السیدة كرستین الجارد، مدیرة صندوق النقد الدولحتجاجاتمن تلك اال

ر، من ذات الشهر عند زیارة وفد من الصندوق لمص٢٩أخرى یوم لمناقشة تفاصیل القرض، و ٢٠١٢طس أغس٢٢یوم األربعاء 
مثل وقفات بمترو األنفاق ومسیرات بمنطقة وسط البلد ٢٠١٢حتجاجیة خالل شهر سبتمبر تالها مجموعة من الفاعلیات اال

.القاهرة، وغیرها

إتفاقیة شراكة صنرجوا الرجوع إلى البیان المشترك من مؤسسات المالیة الدولیة بخصو،المالیة الدولیةتفاقیة شراكة دوفیل من المؤسسات اأعضاء ٣
Documents/Joint%20IFI%27s%20statement-leadmin/uploads/afdb/Documents/Generichttp://www.afdb.org/fi-دوفیل 

Original.pdf-110910
sheet-office/2012/05/19/fact-press-http://www.whitehouse.gov/the-. الموقع الرسمى للبیت األبیض. ،تفاقیة دوفیلا: ورقة حقائق ٤
iontransit-countries-arab-partnership-deauville-action-8-g

١مرفق رقم . ٢٠١٢یولیو . ورقة مبدأ. البنك األوروبى إلعادة األعمار و التنمیة٥
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:من أجل التعلیم..ن اتفقوا على االحتجاجوالمعلموالطلبة 

شهد بدایة العام الدراسي الجدید حركات إحتجاجیة من نوع جدید، حیث اشترك الطالب والمعلمون وأعضاء هیئات التدریس في 
في مصر، بل إضرابات واحتجاجات نتیجة لسیاسات التعلیم الفاشلة، والتي لم تتغیر في ظل تولي رئیس منتخب زمام األمور 

وتشابهت ردود فعل الحكومة مع ردود الفعل المعتادة لحكومات النظام السابق، من تجاهل وٕانكار المشاكل واتهام المتظاهرین 
.والمحتجین بتعطیل الحیاة التعلیمیة

ربیة والتعلیم، وذلك على كان العدید من المعلمین في جمیع أنحاء الجمهوریة قد قرروا اإلضراب عن العمل، والتظاهر أمام وزارة الت
نفالت األمني وحاالت وكانت احتجاجات المعلمین للمطالبة بعدة مطالب وأهمها اال. مدار أسابیع ومنذ بدء العام الدراسي الحالي

تعدي أولیاء األمور على المدرسین، ووضع حد أدنى لألجور، وحل مشكلة الدروس الخصوصیة وٕاصالح المنظومة التعلیمیة، 
مشاكل الرسوب الوظیفي، والمطالبة بالتثبیت، وتوفیر منظومة صحیة واجتماعیه واقتصادیة تلیق بالمعلمین، وتطبیق حافز ومعالجة 

والذي ینص علي صرف الحافز لجمیع العاملین بالدولة دون استثناء وعودة ٢٠١١لسنة ٥١طبًقا للقرار رقم % (٢٠٠ـال
ضراب لمدة ن مع الوزارة، إال أن النقابة المستقلة للمعلمین كانت قد علقت اإلفاوضات المعلمیموبالرغم من فشل ). الترقیات

فرصة لتنفیذ مطالب المعلمین، إال أن اإلضراب قد عاد من جدید بعد مرور األسبوعین وذلك نتیجة عدم لأسبوعین، إلعطاء الوزارة ا
.استجابة الوزارة لمطالب المعلمین

من الجدیر بالذكر، أن بعض األهالي والطالب كانوا قد انضموا للمعلمین من خالل تظاهرات بالمارس، معبرین عن شرعیة 
.، وخاصة تلك الخاصة بإصالح المنظومة التعلیمیةهممطالب المعلمین، ومؤكدین دعمهم لمطالب

یوم األولى لتولي محمد ١٠٠كتاب بإنجازات الوزارة خالل الـمن المدهش أن وزارة التربیة والتعلیم كانت قد أعلنت مؤخرا عن إعداد
ملیار جنیه من ٢,٤مرسي لرئاسة الجمهوریة، والتي من أبرزها قرارات وزیر التربیة والتعلیم إبراهیم غنیم، والتي وفرت حوالي 

١٠٠فلو كانت إنجازات الوزارة في الـ. التقاعدمیزانیة التعلیم، ومنها قرار تحویل الثانویة العامة لعام واحد، وعدم المد لمن یبلغ سن
حتجاجات المعلمین والطالب في الشهور الثالثة األخیرة في كافة المحافظات؟اع عدد یوم رائعة هكذا، فلمذا إذن ارتف

لتحسین وكان للطالب دورا محوریا في التعبیر عن عدم رضاهم بما آلت إلیه المنظومة التعلیمیة في مصر، فلعل طالب قریة ا
التابعة لمحافظة الدقهلیة خیر مثال، فقد أضرب طالب المدرسة االبتدائیة عن التعلیم لمدة ثالثة أیام مع بدء العام الدراسي، 

غیرهم من طالب المدارس في المحافظات و تهدمة، معترضین على سوء الظروف التعلیمیة في المدرسة ذات الغرفة الواحدة الم
لرفض یوم خروج طالب الجامعات في تظاهرات مطالبة بحقوقهم في التعلیم الجید، وهو ما قوبل با١٠٠كما شهدت الـ. األخرى

فقد بدأت . عتداء على الطلبة المعتصمین السلمیین في أكثر من جامعة، ولنتخذ جامعة النیل مثاالوتدخل قوات األمن حیث تم اال
للدكتور أحمد زویل لتحولها لجامعة زویل، فقام الطلبة ببدء إعتصام أحداث جامعة النیل بعد إعتراض طلبة الجامعة على تسلیمها

بالجامعة، فما كان من الحكومة إال التدخل عن طریق قوات الشرطة والتي قامت باإلعتداء على الطلبة المعتصمین وعلى أهالیهم 
كأنهم خارجین على القانون لمجرد رفضهم عتقال بعض الطلبة وضربهم، كما تم توجیه التهم إلیهم في النیابة العامة و اوقامت ب

تسلیم مباني الجامعة لمسئولي جامعة زویل بعد عتصامهم و اخالء سبیل الطلبة وفض وانتهى األمر بإ. التنازل عن حقهم في التعلیم
إال یوم ما هي١٠٠وهكذا، فكل االحتجاجات التي شهدناها خالل الـ. الحائط بمطالب طلبة جامعة النیلعرض أن تم ضرب 

انعكاس لفشل الئیس في أولى شهور تولیه الحكم إلقرار أي سیاسات أو البدء في أي مشروعات تصب في إصالح التعلیم في 
مصر، بل وقد استمر تجاهل وزارة التربیة والتعلیم لمطالب المعلمین والطلبة، كما استمرت الشرطة في إهدار كرامة المواطنین 

.لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم
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من أجل الحق في الحیاة..إضراب األطباء

. لعل إضراب األطباء، الذي بدأ في عهد الرئیس مرسي، من أهم انعكاسات تجاهل الرئیس وحكومته لمشكلة الصحة في مصر
فأطباء مصر كانوا قد بدأوا اإلضراب ألسباب عدة، منها مطالبتهم بزیادة رواتبهم، واإلصالح بداخل المستشفیات، و تأمین 

كما طالب . تعدیل كادر األطباء لیلیق بأهمیة األطباء وبالمهمة المقدسة التي یتولونهاالمستشفیات وتوافر الحمایة األمنیة لهم و 
% ٤,٨األطباء بزیادة میزانیة الصحة كي تتناسب مع المعاهدات الدولیة التي وقعتها مصر، وهو ما یتطلب ارتفاع المیزانیة من 

والمعدات الطبیة التي أصبحت ناقصة من معظم ، وذلك لیس فقط لرفع أجور األطباء ولكن لتوفیر األجهزة %١٥الى 
. المستشفیات، حتى البسیط منها كالقطن والشاش

جاء إضراب األطباء مماثال إلضراب المعلمین، في اهتمامه لیس فقط بتحسین الظروف المعیسیة للمضربین، ولكن لتحسین الخدمة 
.التي تقدم للمواطن، والتي هي حق من حقوق كل المواطنین

فعل الرئیس كان من خالل التأكید على الحق الشرعي في اإلضراب، دون المس بحقوق اآلخرین، مؤكدا أن موارد الدولة ال رد 
أما عن رد فعل . تكفي إلیجاد حل حاسم للمشكلة وواعدا بإنهاء األزمة في أقرب وقت، دون التطرق لسبل التعامل مع تلك األزمة

لدكتور محمد مصطفى حامد عن اتفاقه الشدید مع مطالب األطباء المضربین، مئكدا على أن وزارة الصحة، فقد أكد وزیر الصحة ا
وألن األطباء، كغیرهم من . رسالتهم قد وصلت للمسؤلین ولذا فیجب علیهم إنهاء اإلضراب حتى یتم التعامل مع مطالبهم وتحقیقها

یوم، ١٠٠لول لمشاكلهم، بل تجاهلهم الرئیس في خطته ألول المواطنین المحتجین على سیاسات الرئیس المنتخب التي لم تأتي بح
معتادین على الوعود التي ال تأتي بثمارها، فقد قرروا االستمرار حتى یرون محاولة جادة لحل مشكالتهم ومشاكل المنظومة الصحیة 

د إلى توقیع استقاالت جماعیة من األطباء، ثم تم التصعی% ٧٠وهكذا، فقد استمر االضراب، والذي اشترك فیه حوالي . في مصر
كلها محاوالت من األطباء، لیس فقط إلنقاذ معیشتهم، بل إلنقاذ حق المصریین في الخدمات الصحیة الجیدة المجانیة . لألطباء

.وبتكالیف منخفضة

استغاثات قرى مصر المتجاهلة..التلوث، والصحة العامة

تدهور الصحة العامة، وظلت الحكومة في عهد الرئیس مرسي متجاهلة ة و یعاني من سوء األحوال المعیشیظل المواطن المصري 
یوم احتجاجات قرى بأكملها على أسباب متشابهة، كلها تتعلق بانقطاع ١٠٠لـفقد شهدت ا. لألوضاع المتردیة على كافة المستویات

فكانت أولى حاالت كوارث القرى في قریة . تماماالمیاه أو تلوثها، انعزال القرى، تردي الخدمات الصحیة والتعلیمیة، أو انعدامهما 
ا العصیان المدني ه، وهو احتجاج قرى بأكملها بإعالنصنصفط، ثم انتقلنا إلى شكل من االحتجاج لم تشهده مصر من قبل

.واالنفصال اإلداري عن محافظاتها
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)المیاه في قریة صنصفط(

عندما أصیب اآلالف من السكان بالتسمم مما تسبب في وفود حواليففي شهر أغسطس استغاث أهالي قریة صنصفط بالمنوفیة 
مواطن من أهالي صنصفط الى عیادات القریة شاكین من نفس األعراض واآلالم في یوم واحد، تبین أنها ناتجة عن تسمم ١٠٠٠

فالمشكلة لم تكن في . لقریةمواطن من أهالي ا٢٠٠آالف و٤بلغ عدد المترددین على المستشفیات حوالي . میاه الشرب بالقریة
عدم وصول األهالي للمیاه ولكن في تلوثها الشدید الذي دفع أهالي صنصفط الى بناء محطة أهلیة بمجهودات ذاتیة وبعاملین 

هو مشكلة الصرف الصحي، فحوالي من أهم أسباب تلوث المیاه في صنصفط . متطوعین حتى یحصلوا على المیاه النظیفة للشرب
" رنشاتطال"األسر في محافظة المنوفیة متصلون بالشبكة العامة للصرف الصحي، حیث تعتمد األسر األخرى على فقط من % ٢٤

. من مناطق مصر، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء% ٥٦أو غیرها من الحلول البدائیة، وهو الحال في 

ن موألساسیة ت امادلخدت الي افتقفقد ا.ر الحالة المعیشیة هي األخرىلمحافظة الدقهلیة من تدهو لم تسلم قریة التحسین التابعة
یة دابذنمل لعمافي دأت بد ئیة فقداالبتاسة درلماما أ،یةوثانویة دادعإسة درمود جولفتفتقد القریة . تلمجاالالتنمیة في كافة وء اس
لصحیة ت امادللخن لتحسیایة رقد كما تفتق. میادة ألعذ االبتدائي تالمیونلتحسیاهالي راب أضإذلك بعدو لحالي اسي درالم العاا
. طیة فقرلقف النصء بارلكهد الیوبتوم یقد حیولء ابارلكهدلوفمء، بارما بالنسبة للكهأو . حتىصحیة دة حوبها س فلی، لیةوألا
ه ذیة لهرلقد اتقافا. طفقوات سن٥ذ ال منرب إلشامیاه ت خلها شبكادتم ل، ولصحيرف الصاشبكةن مة مرومحت لزایة ما رلقا
ل مع ك. لصحةافي ق لحم والتعلیافي ق لح، والمیاهافي ق كالح، ألساسیةم اقهوحقن مرهلها للكثید أفتقااألساسیة یعني ت امادلخا
دم عب بسبورة مجارى خرى أفي قت مادلخالى ول إصولابة وصعن ال مون إال یشكن لتحسیافأهالي ت، مادلخافي ص لنقذا اه
ذ یة منرلقاألساسي ألهالي ب الطلمذا اهد یعو. لتابعة هي لهد ابني عبیز كربمرى أو لقن اها مریة بغیرلقط ابریق یود طرجو

ل حاوألن . ، وهكذا كانت قریة التحسین األولى في إعالن العصیان المدني، ثم االنفصال اإلداري عن محافظة الدقهلیة٢٠٠٨معا
في ىخر أالغضب في قري فقد توالت حاالت االعتراض و لتا دلد واعیلصافي ر، مصرى باقي قل حان عرا كثیف ال یختلن لتحسیا

وبالرغم مما حققته قریة التحسین . الصعید، مطالبة بمستوى معیشي بسیط، ومهددة بالعصیان المدني واالنفصال اإلداريالمنوفیة و 
سین وغیرها من القرى المحتجة، مما من صدى في اإلعالم وتأثیر في الرأي العام، إال أن الحكومة المصریة ظلت متجاهلة التح

فمن حق هؤالء المواطنون الحصول على مستوى متوسط من . وانضمام قرى جدیدة لنفس المسارتسبب في زیادة االحتجاجات
.الصحة العامة و من ثم حیاه كریمة
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أزمة السكن في مصر، وال عزاء لسكان العشوائیات

. جذریة من الرئیس المنتخب وحكومتهجهها المواطن، والتي تتطلب حلوالاالتي یو تظل أزمة السكن في مصر من أهم المشاكل 
فبالرغم من صعوبة التعامل مع أزمة السكن، إال أننا كنا لنكتفي ببدء العمل على إصالح منظومة السكن، وتغییر سیاسة الدولة في 

إال أن سیاسات الرئیس وحكومته ما كان . مة والرئیسالتعامل مع المناطق العشوائیة ووضع السكان في أولویة اهتمامات الحكو 
بل وتمادت في إذالل سكان العشوائیات لحثهم على الهروب من . منها إال أن أعادت إنتاج سیاسات النظام السابق، بأسماء جدیدة

لذي یعكس سیاسات الرئیس وهنا نذكر مثال رملة بوالق، وا. مناطقهم، لتستفید الدولة من األراضي التي یشغلها هؤالء المواطنین
.المنتخب وفشله في التعامل مع السكن كحق، وتخاذله وحكومته عن احترام حقوق وكرامة السكان في مصر

". ٢٠٥٢القاهرة "نبدأ بتوضیح السیاسة العامة للسكن لحكومة الرئیس مرسي، والتي أعلنت مالمحها الرئیسیة وجاءت تحت مسمى 
الذي وهو الذي یعمل على رؤیة المشروع ٢٠٥٢وزارة اإلسكان قد بدأت التخطیط لمشروع مصر كانت هیئة التخطیط العمراني ب

ىكان یمثل رؤیة إلعادة توزیع سكان القاهرة والجیزة عل٢٠٥٠مخطط القاهرة . ٢٠٥٠بدأه النظام السابق وهو مخطط القاهرة 
لى إهداف المخطط هو نقل جمیع سكان المناطق العشوائیة ومن ضمن أ. أكتوبر وحلوان٦المدن الجدیدة المحیطة بهم مثل مدینة 

وتم البدء ٢٠٠٨قد أعلن عن هذا المخطط عام و . ٢٠٥٠قبل عام " غیر قانونیة"خارج القاهرة حتى تكون خالیة من أي مناطق 
ثورة ینایر وذلك هذا المخطط تعطل بعض الشيء مع بدایة. عوام السابقةأإخالء للعشوائیات على مر األربع روعاتفي عدة مش

تم مواجهتهم بالمحاكمة العمرانیة،والتنمیةوالمرافقلإلسكانالسابقبسبب أن البعض من أكبر مؤیدینه، مثل جمال مبارك والوزیر
ىالكبر القاهرةانه تم تعطیل مشروعات تطویرأكد الوزیر محمد فتحي البرادعي ،٢٠١١بریل من عام أوفي شهر ٦.بتهم فساد

٧".ألنه لیس من أولویات الدولة في الوقت الحاضر"٢٠٥٠

محمد مرسي لرئاسة الجمهوریة، ید في الشهور الماضیة ومع تولي في من جد" أولیات الدولة"یبدو أن هذا المشروع أصبح من 
بالتأكید سیتضمن خطة وجد معلومات كافیة عن هذا المخطط الجدید ولكنه تال". ٢٠٥٢مصر "حیث عاد المشروع بإسم جدید هو 

سیاسة النظام السابق اتسمت . إلخالء المناطق الفقیرة والعشوائیة في القاهرة، وٕاعادة تسكین سكانها في مناطق أخرى خارج القاهرة
أن وفي خالل الشهور الثالث الماضیة، تأكد لنا. بانعدام الشفافیة، ومفاجأة األهالي بهدم منازلهم وعدم توفیر بدائل مالئمة لهم

فمن الممكن أن نعتبر تصرف الحكومة الجدیدة في أحداث رملة بوالق كمقیاس لمدى تغیر . برنامج الرئیس مرسي لن یختلف كثیرا
.لسكان وأهالي المناطق العشوائیةسیاسات الدولة في التعامل مع ا

٩٣تقریر منظمة العفو الدولي صفحة ٦
http://www.masress.com/almessa/20062٧
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. الرملة واألمن في أبراج نایل سیتيرملة بوالق منطقة اشتهرت في الشهور الماضیة بسبب االشتباكات التي وقعت بین أهالي 
وبعیدا عن السبب في تلك الخالفات، فإن منطقة رملة بوالق قد عانت في الشهور القلیلة الماضیة من مضایقات من الشرطة 
وهجمات مستمرة على األهالي، والكثیر من حاالت القبض العشوائي، وقد تزامنت تلك المضایقات مع صدور قرار من المحافظ تم 

. شره بالجریدة الرسمیة، لإلستیالء أرض رملة بوالق، وهو ما نتوقع أن یتبعه قرارا بإخالء المنطقةن

، لم یتم التشاور مع األهالي أو حتى إعالمهم بصدور قرار ٢٠١٢من الجدیر بالذكر، أنه منذ صدور هذا القرار في یونیو 
غیاب الشفافیة، وتجاهل األهالي . الذي یمتلكون عقود ملكیة قانونیة لهاالستیالء على أراضي الرملة للمنفعة العامة، وهي موطنهم 

٢٠١٢استمر، وصاحبه محاوالت إلخراج األهالي من أرضهم، كان أهمها حاالت القبض العشوائي التي بدأت في أغسطس 
ا المستثمرین وبیع هیتو یوم أول١٠٠واستمرت حتى یومنا هذا، وهو ما یعكس سیاسات اتبعتها حكومة الرئیس مرسي في الـ

. األراضي، وتتجاهل المواطن وأبسط حقوقه

فقد شهد هذا الیوم تشابك قوات أمن . منذ أحداث الثاني من أغسطس وسكان المنطقة تحت التهدید الدائم من القبض العشوائي
أطلقها ظابط شرطة السیاحة وانتهى من رصاصة ) عمر البني(أبراج النایل تاورز مع سكان رملة بوالق بعد مقتل أحد السكان 

على مدار األسابیع الثالثة التالیة، أجریت . بشكل عشوائياشخص١٨الصراع الذي استمر عدة ساعات بالقبض على حوالي 
النائب العام ،في خالل شهر أغسطس. تم اعتقال العشراتمن المحلیة و ثالث عملیات اعتقال عشوائیة جدیدة من قبل قوات األ

رات الحجز للمقبوض علیهم عدة مرات السباب غیر مفهومة أبدا وبدون أي شفافیة، كما أمر بالقبض على عشرین شخص جدد فت
. من السكان بعد ان اتهمهم بالتورط في أعمال العنف والتخریب

تنافى مع لیست واضحة، وهو ما یاسباب هذه االعتقاالت أیضأعلیهم ما زال غیر واضح و مصیر بعض المقبوض،حتى االن
لى ذلك، لم یتم تحدید مواعید محددة للمحاكمة للكثیر من المعتقلین والتفسیر الوحید إضافة إ و . قواعد العدالة والمحاكمات العادلة

في اطار الالشفافیة، تمت دورتین أخرتین من القبض العشوائي في و . من النیابة هو ضرورة إجراء المزید من التحقیقاتجاءالذي 
تكررت حاالت القبض العشوائي في شهر سبتمبر بعد قیام األهالي بالتظاهر طس والثامن عشر من الشهر نفسه، و أغسالثامن من 

.السلمي مطالبین باإلفراج عن أبنائهم المحتجزین عشوائیا

في عصر مبارك، وهو القبض واالحتجاز رنا بنظام الطوارئ الذى كان سائدتصرف الشرطة في الثالث شهور الماضیة یذكنإذ
العشوائي الذي یفتقر إلى أبسط قواعد العدالة، كما أن حاالت القبض العشوائي التي تركزت على أهالي رملة بوالق ما هي إال 

الضغط استمرار سیاسة تهدر كرامة الفقراء وتتعامل معهم دوما كمجرمین، حتى في غیاب أي أدلة، بل وتستغل فقرهم وحاجتهم في
ة التي جاء بها الرئیس المنتخب؟ فأین العدال. علیهم إلخالء منازلهم وترك بیوتهم وأراضیهم
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، فإن تقییمنا للمائة یوم األولى من تولي الرئیس مرسي رئاسة مصر ما هو إال تقییم مستمد من حركات إحتجاجیة غیر وختاما
ومحافظاتهم، مطالبین أول رئیس لمصر بعد الثورة بتحقیق مطلب الثورة مسبوقة اشترك فیها المواطنون بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم

ولذلك، فقد استندنا في تقییمنا للمائة یوم إلى احتجاجات المواطنین، والسیاسات المتسببة فیها، .. العدالة االجتماعیة: البسیط
حتیاجات اوالتي لم تعكس ) خبز والنظافة والمروراألمن والوقود وال(وطریقة التعامل معها، آملین أال ننزلق في فخ الخمس وعود 

سیاسات استغالل وتهمیش الفقراء والطبقة المتوسطة ولكن مما یبدو أن . الشعب التي یمكن تلخیصها في مطلب العدالة االجتماعیة
مرسي وحكومتهالمجلس األعلى للقوات المسلحة، ووصوال لرئاسةحكم خالل ظلت محصنة من مطالب الثورة، وأبقت على نفسها

جمیعا على االستمرار في سیاسات تهمیش الفقراء وتجاهل حقوق اجتمعوا فبالرغم من خالفاتهم، ..التكنوقراط ذات التوجه اإلخواني
.المواطنین


