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 حقولقي يي مواجمة تعامل سياسيحراك : لقييا  والئاا  المممةة يي مرراألالمرأة، 

 :مقدمة
فبعد أن كان الخروج الى المظاهرات واالحتجاجات أمر يخاف . كسرت الثورة المصرية حاجز الخوف عند عدد كبير من المصريين

ا عند عدد على عدد من القوى والحركات السياسية فقط، أصبح أمرا عاديا وحقا مكتسب ينحصر بأية حالوأن يقبل عليه المواطن المصري 

 . أو االحتجاج على ممارسات السلطة ماليها للمطالبة بحقوقه وأصبح هو الوسيلة األولى التي يلتجؤونكبير من المواطنين، 

موجة احتجاجات ومظاهرات مرتفعة من فئات الشعب المختلفة، وذلك لشعور هذه  1122وحتى  1122وقد شهدت الثالث سنوات من 

 . واالستجابة اليها من قبل السلطة اب للمطالبة بحقوقهأن الوقت هو األنسبالفئات 

يش المعارضة وضعف األحزاب، أصبح عدد ن عاما من تهمن التجاذبات السياسية، فبعد ثالثيم اكما شهدت هذه الفترة في مصر كثير

الى التجاذبات  وباإلضافة. ويقومون بأداء العمل الحزبي والتجاوب مع مطالب الشارع أيضاالعام المشهد السياسي كبير منها جزءا من 

لوصول الى السلطة، وز األحزاب االسالمية وسعيها لرات السياسية لكل حزب خصوصا مع براء والوجهاسية الناتجة عن اختالف اآلالسي

 . ألقلياتالى جانب تصريحاتها المختلفة عن شكل الدولة ووضع المرأة وا

ثم . كما شهدت مصر ارتفاع معدالت العنف في المرحلة االنتقالية؛ من عنف طائفي أو مذهبي الى عنف في التعامل مع المظاهرات

وصول برلمان ذات أغلبية اسالمية ورئيس من جماعة االخوان المسلمين ألول مرة الى الحكم، فشهد المجتمع تصريحات ومناقشات تمس 

بفترة انتقالية جديدة بعد عزل الرئيس الثالث سنوات واختتمت هذه ال. كما تمس باألقليات والفئات المهمشة فيهامصرية بهوية الدولة ال

قانون  إلقرارالسابق محمد مرسي، ارتفع فيها كذلك العنف الممثل في التعامل مع المظاهرات المعارضة لعزل الرئيس أو المعارضة 

 . سلطة، فعادت الى مصر سلطة أمن الدولة ممثلة في األمن الوطني واالعتقاالت وتخوين المعارضةالتظاهر أو غيرها من ممارسات ال

، على المستوى االجتماعي، االقتصادي، األمني، كان لكل ما سبق أثره على المجتمع المصري بشكل عام خالل الثالث سنواتو

 . والسياسي

 

. مجتمع يمر بتحوالت وتجاذبات سياسية المهمشة في المجتمع الفئات األكثر تأثرا في أي ية والفئاتاألقليات الدينية والعرقو تشكل المرأة

فالفرضية . على حقوقهم وحرياتهم 1122الى  1122ولذلك ارتأينا أن نضمهم في تقرير واحد يناقش انعكاس الحراك في الفترة من 

قد انتج موادا ضامنة  1122الى  1122الحاصل في  كان الحراكيها هي معرفة فيما اذا األساسية الي يحاول هذا البحث اإلجابة عل

لألفراد على صعيد الحقوق والحريات بمعزل عن قوتهم السياسية، وهي فرضية تستدعي النظر في تداعيات هذا الحراك على الفئات 

 األضعف

يناير، ولكن ذلك لم يضمن لهم الحصول على حقوق ومكتسبات، بل كان تعامل  12قد شاركت المرأة واألقباط بوجه خاص في ثورة ف

 . السلطة والمجتمع أحيانا معهم يتسم بالعنف والتهميش

، وكيف 1122الى  1122من في هذا التقرير نناقش كيف اشتركت المرأة، األقليات والفئات المهمشة في الحراك خالل الثالث سنوات 

 . تعاملت السلطة معهم ومع مطالبهم

حتى صدور  1122وتهدف هذه الورقة الى تسليط الضوء على أهم تحركات المرأة واألقليات والفئات المهمشة في مصر في الفترة من 

كما . ام التحرك في بعض الحاالتوذلك في محاولة لفهم أسباب التحرك، وأسباب انعد. 1122كانون أول /مسودة الدستور في ديسمبر

 . تتناول الورقة أثر الثورة على هذا الحراك، وما أنتجته الثورة والحراك في المنظومة القانونية والدستورية

كما يهدف البحث الى مقارنة وضع هذه الفئات خالل الثالث مراحل التي مرت بها مصر خالل تلك الفترة، هل تغيرت طريقة حراكهم أو 

 م؟ وهل تغيرت مقاربة الدولة في التعامل معهم؟ مطالبه

 

ن أما الباحثو. جتمع ال يعطيه أهمية، أو أن الم"يعيش خارج سياق المجتمع"في معجم اللغة العربي على انه ويتم تعريف التهميش 

م الفاعلية أو غياب الدور والمشاركة بظاهرة الفقر أو انعدا ، ويرتبط"عملية استبعاد من المشاركة الفعالة في المجتمع"كفيعرفون التهميش 

 .1الفعالة في المجتمع

 : اآلتية فئاتالهذا البحث  على هذا التعريف، سوف يتناول وبناء

 المرأة  -

                                                           
1
، نشرت قراءة عن الرسالة على موقع األهرام "سياسات التضمين والتهميش في الحالة المصرية"راجع مى مجيب عبد المنعم، رسالة دكتوراه حول   

 .1121-2-2الرقمي بتاريخ 
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 (أهل النوبة وسيناء)، عرقية (األقباط، الشيعة)دينية : األقليات -

نظرا ألن جهاز التعبئة  2السكان، وتتضارب االحصاءات حول أعدادهم ونسبتهم من ن في مصرط هم المسيحيواألقباو

 اد المنتمين لكل فئة دينية في مصرأرقام على أعد أيواالحصاء ال يملك 

احصاء رسمي باعدادهم، كما ال يتم التسجيل  أيالشيعة هم المنتمين للطائفة الشيعية في مصر، ويجب االشارة انه ال يوجد و

 . أو غيرها من األوراق الرسمية المذهب، بل يتم تسجيل الديانة فقط في مصر على شهادات الميالد أو بطاقات الرقم القومي

وتمتد حوالي ثالثمائة كيلومتر حتى حدود ( جنوب مصر)أهل النوبة هم سكان المنطقة التي كانت تقع جنوب محافظة أسوان 

قامة مشروع السد العالي في وقد تم تهجير أهل النوبة من هذه المنطقة الى قرى في محافظة اسوان بهدف ا. 3دولة السودان

 . عهد عبد الناصر

 . أهل سيناء هم سكان شبه جزيرة سيناء غرب مصر، وهى المنطقة الحدودية بين مصر واألراضي المحتلةو

ذوي والعامالت بالخدمة المنزلية، و، وتحديدا الالجئين السوريين الالجئينوسنحصرهم لغايات هذا البحث، ب: فئات مهمشة -

يوم في الثورة، واألحداث التي حدثت  21اصابتهم أثناء ال تين تمذاألشخاص ال هممصابي الثورة و. بي الثورةاالعاقة ومصا

در االشارة أن المصابين في فترة حكم المجلس العسكري أو حكم تجو. خالل الفترة االنتقالية وحكم الرئيس السابق محمد مرسي

باعتبار بعضهم من مصابي الثورة، ويوجد قضايا أخرى أمام المحاكم  الرئيس السابق محمد مرسي قد صدرت أحكام قضائية

وتجدر االشارة أن ادخال مصابي الثورة ضمن هذه الفئة يرجع الى وجودهم  .العتبار أخرين ضمن مصابي أو شهداء الثورة

 .ضمن دائرة التهميش في هذه الفترة بسبب التجاذبات السياسية والقضائية التي أثرت عليهم

 

ولكنه يتناول الفئات التي كان لها دور وقامت بحراك  أن هذا البحث ال يتناول كل األقليات والفئات المهمشة في مصر،الى يجب االشارة 

 . في هذه الفترة، أو حدث حول مشاركتها في المجتمع نوع من النقاش المجتمعي أو على مستوى الدولة

 

 

المعنية الحتمال ان يكون لهوية الفئة المهيمنة في كال من هذه  وفق الفترة الزمنية تقسيم البحثارتأينا نة، ولتحقيق هذه القراءة المقار

 :وهذه الفترات هي. الفترات تأثير أساسي إيجابا او سلبا على هذه الفئات

 . (فترة حكم المجلس العسكري).1121كانون ثاني /ينايرالى  1122 كانون ثاني/يناير 12الفترة بين  -

فترة تقاسم السلطة بين االخوان كأغلبية في البرلمان، ) 1121حزيران /حتى يونيو 1121كانون ثاني /ين ينايرالفترة ب -

 (.والمجلس العسكري على رأس السلطة التنفيذية

 . (فترة حكم األخوان) 1122 تموز/يوليو 2الى  1121حزيران /يونيو 21الفترة بين  -

 (. فترة ما بعد حكم األخوان) 1122 أول كانون/ديسمبر 2 الى 1122 تموز/يوليو 2من  -

 

أن البحث اعتمد على مواقع الصحف المصرية، العربية والعالمية المختلفة، البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الى تجدر االشارة و

مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، تصريحات األحزاب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، مناقشات مجلس النواب، بيانات ال

، 1122و 1121العسكري، بيانات، تصريحات وتقارير المنظمات غير الحكومية، االعالنات الدستورية، المناقشات الدستورية لدستورى 

 . 1122، ومسودة دستور 1121دستور 
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 .1121-9-12نشر على موقع سكاى نويز العربية بتاريخ " تعداد األقباط يثير جدال في مصر"راجع   

3
 .1122، صادر عن مكتبة مدبولي "االنسان والتاريخ..النوبة"راجع عبد المجيد خليل،   
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 4104يناير  الى يناير 42 بين الئترة: األول القسم
فقد تداول الجميع في مصر أن هذه الثورة . يناير تحتاج الى القراءة فيما يخص مشاركة المرأة، األقليات والفئات المهمشة فيها 12ثورة 

ولكن هل الفئات التي عانت االقصاء والتهميش طوال فترة حكم مبارك كان لها مشاركة . شارك فيها كل المصريين وتعبر عنهم كلهم

حجم المشاركة من فئة الى أخرى؛ ولذلك سوف تتناول الفقرة  ؟ بشكل عام، تفاوت1122فبراير  22يناير حتى  12رة من ايجابية في الفت

 .يوم لثورة يناير، مع توضيح أسباب ذلك 21ا في فترة الاألولى من هذا الجزء قراءة لمشاركة هذه الفئات أو عدم مشاركته

وهو تاريخ انتخاب  1121حتى يناير  1122 فبراير 22األول الفترة من : قسمينالفترة الى  بعد تولي المجلس العسكري الحكم، تنقسم هذه

في هذه الفترة تولى المجلس العسكري السلطة التنفيذية والتشريعية في مناخ تكثر فيه التظاهرات واالحتجاجات . مجلس الشعب المصري

كما استمرت في هذه  .خبة، كما شهدت ميالد حياة سياسية جديدة في مصرلتحقيق أهداف الثورة والمطالبة بتسليم السلطة لسلطات منت

أما الفترة . الفترة حالة االنفالت األمني، والتعامل العنيف من قوات الشرطة العسكرية مع المظاهرات المختلفة التي خرجت الشوارع

ة اب فيها البرلمان ذو األغلبية االسالمية، فانتقلت اليه السلطالتي تم انتخ ، والتي نتناولها في القسم الثاني من التقرير، هى تلكالثانية

 . التشريعية بينما ظل المجلس العسكري على رأس السلطة التنفيذية العبا دور رئيس الجمهورية

 
 . ةعن المشارك لفئات المهمشةفي مقابل غياب ا لمرأة واألقباط في الثورةااليجابية ل مشاركةالتناول أوال في هذا الجزء ن

فهل استفادوا من الثورة؟ وهل استثمروا تحرك . ثم نتناول حراك المرأة، األقليات والفئات المهمشة في فترة حكم المجلس العسكري

الشارع وانكسار حاجز الخوف من التظاهر واالعتراض لصالحهم؟ كما نناقش مدى استفادتهم من هذا الحراك على المستوى الحقوقي 

كما كانت تتعامل وقت حكم الرئيس  تعاملت معهم الدولة بطريقة حقوقية أم استمرت في التعامل السياسي مع قضاياهموالقانوني، فهل 

 ؟ األسبق محمد حسني مبارك

 .وأخيرا نتناول الحقوق االقتصادية، االجتماعية، السياسية والمدنية لهذه الفئات في عصر المجلس العسكري

 

 يناير 42المةاركة يي ثورة  - أ

وكانت من أهم . األخرىميدان التحرير والميادين في المحافظات  ، تواجدت المرأة المصرية في1122يناير  12منذ اليوم األول لثورة 

يناير واأليام التالية، كما قامت النساء  12ة بالدعوة للتظاهرات خالل يوم فقد قامت المرأ. بايجابية ميزات ثورة يناير اشتراك المرأة فيها

ة المجموعات النسائية المتواجدة في الميدان خصوصا خالل االشتباكات مع األمن، كما ساهمت في اللجان الشعبية التي تم تكوينها بقياد

، كما ساهمت في المستشفيات الميدانية يناير وذلك بهدف حفظ األمن في الشوارع 11بعد انسحاب الشرطة المصرية من الشوارع ليلة 

 .4كانوا يسقطون أثناء الثورةلعالج المصابين الذين 

ففي عصرى السادات ومبارك، كان األقباط يتحفظون على . يناير تحتاج الى التأمل 12، مشاركة األقباط في ثورة الى جانب ذلك

 خروجهمهو  الخروج األول لألقباط خارج أسوار الكنيسة ويعتبر. 5المشاركة السياسية وكانت الكنيسة تعتبر هى الصوت السياسي لألقباط

. 6في مظاهرات للتنديد باالعتداءات على الكنائس المذكورة 1122بعد أحداث كنيسة العمرانية، ثم أحداث كنيسة القديسين مطلع عام 

ومن أبرز الصور التي تناقلتها  .7م التظاهرديوم رغم دعوة البابا شنودة الثالث لهم بع 21وخرج المسيحيون للمشاركة في الثورة خالل ال

ن في يوكانت مشاركة المسيحي. يناير كانت تلك التي يحمي فيها المسيحيون المسلمين أثناء الصالة والعكس 12ت األنباء خالل ثورة وكاال

 . الثورة عالمة فارقة في تاريخ مشاركتهم السياسية وخروجهم خارج أسوار الكنيسة كما سنوضح في هذا البحث

ة المتمثلة في أهل النوبة قليات العرقيكذلك الحال لألمجموعات شيعية مشاركتها في الثورة، وخر، لم تعلن أى حركات أو على الجانب اآل

يخافون من ولعل ذلك يرجع الى التهميش الذي عانوا منه طوال سنوات طويلة، مما يجعلهم  وسيناء، أو أى من الفئات المهمشة األخرى؛

 . المشاركة في أى تحركات
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 .   1122، صادر عن مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية، يناير "الواقع والتحديات...المرأة المصرية بعد الثورة"راجع تقرير   

5
 .1122-2-12، نشر في جريدة التحرير بتاريخ "األقباط من الكنيسة الى الشارع...ملف خاص": "بيتر مجدي"راجع   

6
 .1122-2-12، نشر في جريدة التحرير بتاريخ "األقباط من الكنيسة الى الشارع...ملف خاص": "بيتر مجدي"راجع   

7
 .المرجع السابق نفسه  
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 الئاا  المممةة خالل يترة حكم المجيس العسكريحراك المرأة، األلقييا  و - ب

تجاجات من الفئات حيناير، وقد ازدادت خالل هذه الفترة اال 12كانت فترة المجلس العسكري هى الفترة االنتقالية التي تلت ثورة 

العسكري أثناء ممارستهم  فتعرض المرأة واألقباط الى انتهاكات فادحة من المجلس. المختلفة، وزادت في نفس الوقت حدة المواجهات

 .  لحقهم في التظاهر

ولكن مع التصدي العنيف لهذه . مزيد من الحقوق بإقرارعلت بشكل عام، األصوات خالل هذه الفترة لتحقيق أهداف الثورة، وللمطالبة 

 . االحتجاجات، زاد عدد المظاهرات كرد فعل مباشر على االنتهاكات التي قام بها المجلس العسكري

 

 :الولق  المناسب ليتحرك: ورةالث -

العدالة  مبادئ مبارك، ساد في المجتمع المصري شعور ان ذلك هو وقت بناء دولة جديدة على بعد تنحي الرئيس األسبق محمد حسني

سنوات ال وعليه، فقد رأت عديد من فئات المجتمع أن ذلك هو أنسب وقت للتحرك والنهاء حالة التهميش التي عانت منها طو. والمساواة

بحقوقها، أو لضمان عدم المساس بالمكاسب التي حققتها خالل سنوات حكم مبارك، أو للمطالبة بمزيد من الحقوق  حكم مبارك والمطالبة

 .وليس كهبة من النظام الحاكم كما كان يتم أثناء حكم الرئيس األسبق" يةحقوق"على أساس قاعدة 

بانها فئوية، وأن الوقت الحالي ال يسمح أن تقوم كل فئة بالمطالبة بحقوقها الخاصة، في المقابل، تم وصف العديد من هذه التحركات 

 . الحقوق التي توحد كل المصريين لبناء الوطنو مطالب الثورة، ويجب فقط االلتفاف حول

الحاضر يضع أولويات أخرى دار هذه المرحلة، هذه التحركات بنوع من الالمباالة والشعور أن الوقت وقد قابل المجلس العسكري، الذي أ

 .لألزمة" مسكنة"جذرية، بل انه في حاالت كثيرة لم يتدخل، واذا قام بالتدخل، كان يقوم فقط بتدابير  م حلوالدفلم يق. على عاتقه

 

وفي  .المطالبة بحقوقهن، خصوصا بعد مشاركتهن الفعالة السقاطه على استمراررك، بعد تنحي الرئيس األسبق مبا أصرت النساءوقد 

طالبن ، وفي ميدان التحرير بهذا اليوم ، قامت المنظمات النسائية بتنظيم مسيرة لالحتفال1122-2-1ناسبة، يوم المرأة العالمي أول م

قبالتهن ولكن تجمع . 8بضرورة اشتراك المرأة في صياغة الدستور القادم، وتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الدستور

 ". فئوية"، كما وصف البعض مطاب النساء بانها مطالب 9بهنقاموا بالسخرية منهن والتحرش ال عشرات الرج

. 101122-7-7مام وزارة العدل يوم األقباط الحالة الثورية للمطالبة بقانون للزواج المدني من خالل الوقفة التي نظموها أ كذلك قد استغلو

بتعديل الئحة  اعندما أصدر المجلس الملي قرار ل عصر الرئيس األسبق مبارك،، خال1111الى عام  الزواج لألقباط مشكلةوترجع 

، حيث نص التعديل على اقتصار أسباب الطالق على علة الزنى والخروج على الدين المسيحي 11األحوال الشخصية لألقباط األرثودكس

كما رفضت . 13أسباب للطالق 9الشخصية على لألحوال  2921بعد أن كانت تنص الئحة عام  12مع انقطاع األمل في الرجوع اليه

الكنيسة األرثوذكسية اعطاء تصاريح بالزواج الثاني للمطلقين، مما دفع المتضررين من هذا القرار الى رفع دعوى أمام مجلس الدولة 

بالزام  112114-2-19بتاريخ دارية العليا وقد قضت المحكمة اال. للطعن عليه والمطالبة بالزام الكنيسة باعطائهم تصريح للزواج الثاني

 .شنودة، بطريرك األقباط األرثوذكس، بمنح تصريح زواج ثان للمسيحي المطلق االباب

من  اكثير ع، وهو األمر الذي دف15رغم صدور هذا الحكم، رفض البابا شنودة تطبيقه معلال ذلك أن الحكم يخالف الشريعة المسيحية

المطالبة  ريناير، وهو األمر الذي لم يتحقق، مما دفعهم الى استمرا 12اج والطالق قبل ثورة المتضررين الى المطالبة بقانون مدني للزو

                                                           
8
 ، صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات،"مزيد من التهميش واالنتهاك: يناير 12حالة المرأة المصرية بعد ثورة "راجع تقرير   

 .1121مايو 
9
 . 1122، صادر عن مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية، يناير "الواقع والتحديات...المرأة المصرية بعد الثورة"راجع تقرير  

10
 .  1122-7-7، بتاريخ "أقباط يتظاهرون امام العدل للمطالبة بالزواج المدني"نشر الخبر في جريدة المصري اليوم تحت عنوان   

11
 . 1111-2-1ر المجلس الملي بتعديل الالئحة في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ نشر قرا  

12
 .من الئحة األحوال الشخصية لألقباط األرثوذكسيين 21راجع المادة رقم   

13
ق األوسط بتاريخ ، نشر في جريدة الشر"الزواج الثاني لمسيحي مصر يخلق أزمة بين الكنيسة األرثوذكية وأتباعها"، "محمد عبد الرءوف" راجع  

2-1-1122. 
14

رفض الكنيسة السماح للمطلق بالزواج الثاني يمنع الحق االنساني : حيثيات االدارية العليا:"، بعنوان1121-2-2راجع جريدة المصري اليوم، بتارخ   

 ".والدستوري للمتضرر
15

 .1121-2-1، نشر في جريدة المصري اليوم بتاريخ "يناألقباط تعبان: والبابا..المجمع القدسي يرفض الزواج الثاني للمطلقين"راجع   
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وشعورا منهم أن هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بحقوقهم، وبداية لتحقيق مبدأ المواطنة بين أن يقر القانون ببه بعد الثورة أمال 

 .المصريين

الوقت المناسب لخروجهم من تحت مظلة الكنيسة والمشاركة بايجابية في الحياة السياسية الى جانب هذا، رأى األقباط أن الثورة هى 

وقد خرج األقباط، كما سنوضح تفصيليا الحقا، في المناسبات التي تلت االعتداء على الكنائس والمعابد الخاصة بهم في مناطق . بمصر

د والتنظيم اثناء حكم الرئيس األسبق مبارك لتركهم كل أمورهم حتى متفرقة في الجمهورية، رغم انهم لم يكونوا يخرجون بهذا العد

، وارتفاع سقف ولعل ذلك يرجع الى كسر حاجز الخوف عند المصريين جميعا كما عند األقباط منهم. السياسية منها في أيدي الكنيسة

سياسية قبطية، حسب ما أعلنه المجلس  حركة 22مما أدى الى ظهور نحو  16كما يرى فادي يوسف مؤسس ائتالف أقباط مصر الحريات

 . 17االستشاري القبطي، بعد الثورة

 

كما  .كانت الثورة هى الوقت المناسب للتحرك كذلك بالنسبة ألهالي النوبة للمطالبة بحل قضيتهم التي استمرت عالقة سنوات طويلة

على امتداد النيل على مسافة ثالثمائة كيلومتر ( مصرجنوب ) هم سكان منطقة في جنوب مدينة أسوانأوضحنا في المقدمة، أهل النوبة 

وترجع مشكلة أهل النوبة الى أوائل الستينيات حيث تم البدء في بناء السد العالي، وتم بدء البحث في تهجير  .18حتى حدود السودان

راحل بناء على قرار وزير الشؤون وقد تم فعال تهجير أهالي النوبة من قراهم األصلية على م. النوبيين القامة مشروع السد العالي

الصادر في أكتوبر  212بتشكيل اللجنة المشتركة لتهجير أهالي النوبة والقانون رقم  2922في أبريل " توفيق عبد الفتاح"االجتماعية 

 .19"حكمت أبو وزيد"عن وزيرة الشؤون االجتماعية  2922

وقد . ظ على حضارتهم، تراثهم وتاريخهماناصر، تجريم التمييز ضدهم، والحفحول بحيرة " توطينهم"ومن أهم مطالب أهل النوبة اعادة 

يناير، رأى  12ولما كانت ثورة . كومات المصرية المتعاقبة دون حل يرضي أهل النوبةأهل النوبة سنوات طويلة أمام الح ظلت مشكلة

وتسليم  112220-2-12مجلس الوزراء في يوم ظيم وقفة امام فتم تن. ة طرح قضيتهم أمام النظام الجديدأهل النوبة ان الوقت مناسب العاد

، خاصة وأن المشير محمد لتحقيق تقدم في هذا الملف وقد أصر أهل النوبة على متابعة قضيتهم. الملف النوبي ألمين عام مجلس الوزراء

فتم . 21المرحلة االنتقالية، وهو نوبي األصلحسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة السابق، كان يرأس المجلس العسكري الذي يدير 

قام أهل النوبة بتقديم الملف كذلك الى  اكم ،حيث تم لقاء رئيس مجلس الوزراء 1122-2-7م مجلس الوزراء يوم تنظيم وقفة أخرى أما

ة أسوان لتقديم مطالبهم أمام محافظ 1122-9-2تنظيم اعتصام كبير يوم ب وقرروا االستمرار في التصعيد حتى قاموا ،المجلس العسكري

 .22كاملة للسطات المصرية

أن أهل النوبة رأوا أن الوقت هو األنسب لتحركاتهم وتحقيق وتعد هذه التحركات األولى واألكبر منذ سنوات طويلة، وتبرهن فكرة 

  . مكاسب لقضيتهم

 

العامالت بالخدمة المنزلية ال يخضعون  .ة المنزليةكان للثورة أثر مباشر على الفئات األكثر تهميشا من العمال وهم العامالت بالخدم

طبقا للمادة الثانية منه التي تنص على استثناء عدد من الفئات للخضوع الى قانون العمل منها العامالت  1112لقانون العمل الصادر عام 

حقوق المقرة في قانون العمل منها االستفادة من اليؤدي ذلك االستثناء الى حرمان العامالت بالخدمة المنزلية من جميع . بالخدمة المنزلية

  .مدفوعة األجر وغيرها اإلجازات تحديد ساعات العمل، الحصول على حد أدنى لألجور،ال

" نقابة العامالت باألجر الشهري"، تم اطالق عليها اسم 112123وقد قامت بعد الثورة أول نقابة للعامالت بالخدمة المنزلية في أغسطس 

فبعد توقف وقد كان للحراك بعد الثورة أثر مباشر في تحقيق هذه النتيجة، . لرفض وزارة القوى العاملة والهجرة اسم نقابة عامالت المنزل

 .يناير، منها هذه النقابة 12ورة بعد قيام ث العديد من النقابات المستقلة ئتالعمل النقابي في مصر لفترة طويلة، أنش

                                                           
16

 .1122-2-12، نشر على موقع األهرام االلكتروني، بتاريخ "األقباط في ملعب السياسة"راجع اسماعيل جمعة،   
17

 .1122-2-12، نشر على موقع األهرام االلكتروني، بتاريخ "األقباط في ملعب السياسة"راجع اسماعيل جمعة،   
18

 .1122، صادر عن مكتبة مدبولي، "االنسان والتاريخ..النوبة"عبد المجيد حسن خليل، راجع   
19

 .1122، صادر عن مكتبة مدبولي، "االنسان والتاريخ..النوبة"راجع عبد المجيد حسن خليل،   
20

 .أمام محافظة أسوان 1122-9-2راجع البيان الصادر عن اللجان المنظمة العتصام   
21

 .1122، صادر عن مكتبة مدبولي، "االنسان والتاريخ..النوبة"راجع عبد المجيد حسن خليل،   
22

 .أمام محافظة أسوان 1122-9-2راجع البيان الصادر عن اللجان المنظمة العتصام  
23

، نشر في العدد السابع من "قانون العملخطوة أولى في اتجاه الغاء استثناءات :انشاء اول نقابة لعامالت المنازل في مصر"راجع محمد األنصاري،   

 .1122-2-21مجلة المفكرة القانونية، بتاريخ 
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مركز دعم "، قام عدد من المحامين المصريين بناء على دعوة من قبل غير تلك القائمة على المظاهرات لحراكلطريقة ا رؤية أخرىوفي 

منزلية بأهمية انشاء بتدريب وتوعية عدد من العامالت من الخدمة ال" مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية"، و"التنمية لالستشارات والتدريب

وقد كان لهذا التدريب، الى جانب المناخ الثوري، أثر في انجاز انشاء نقابة للعامالت بالخدمة المنزلية والتي . 24نقابة عمالية خاصة بهن

 .تعد األولى في مصر والعالم العربي

 

قررت االستفادة من الحالة الثورية لطرح مطالب حقوقية على السلطة  من الفئات المهمشة واألقليات ضحنا، فان الغالبية العظمىوكما أ

المصرية، ولكن البعض اآلخر لم يقم بذلك مثل أهل سيناء ولعل ذلك يرجع الى التهميش الذي عانوا منه وعانت منه منطقة سيناء طوال 

على الرغم من الرؤية السائدة عند الشعب المصري ف. والبعض اآلخر تحرك عندما تم االعتداء مباشرة عليه أو على حقوقه. سنوات طويلة

 من المطالب ابسيط ار اال جزءلم يقمناقضا، فالمجلس العسكري  كان اداءالحقوق والحريات،  إلقراربأن الوقت بعد الثورة هو األنسب 

 .بالتمييز ضد بعض الفئات، كما سنوضح في الفقرات الالحقة كما قام يةالحقوق

 

 ولقود ليتحركا  الجماهيرية والقانونية: العسكري انتماكا  المجيس -

ى اللحظة المناسبة للتحرك وأن كما أوضحنا أعاله، بعض الحراكات نشأت نتيجة الحراك الثوري في الشارع ونتيجة التفكير أن اللحظة ه

االنتهاكات التي قامت بها السلطة  لىعكردود أفعال ولكن بعض الحراكات األخرى نتجت . اجتماعية معينة اقرار حقوقبح مسيالوقت 

 .تمعية تعاملت معها السلطة بسلبيةأو انتهاكات مج مع تحركاتها؛ بعنف ضد هذه الفئات أو التعامل ممثلة في المجلس العسكري

  

 المواجهة األولى بين المجلس العسكري والمرأة المصرية: كشوف العذرية 

، 1122-2-9فقد تم في يوم . عذريةالت كشوفااجراء  و الصدام الحاصل بنتيجةرة هالثو ل الصدامات مع المجلس العسكري بعدكان أو

، وقامت الشرطة العسكرية باعتقال العديد من الفتيات المعتصمات في 25"بلطجية"فض اعتصام في ميدان التحرير بالقوة على أيدي 

 . 26الميدان في السجن الحربي وأجبرتهن على الخضوع لكشوف العذرية

احدى الالتي تعرضن لكشوف -فقد قامت سميرة ابراهيم. في مواجهة المجلس العسكري اقانوني ات كشوف العذرية تحركوقد فجر

برفع قضية أمام القضاء العسكري ضد الطبيب المجند أحمد العادل التهامه باجبار المتظاهرات على الخضوع لكشوفات  -العذرية

 . لعسكري بعدم اجراء كشوفات العذريةكما قامت برفع قضية أمام محكمة القضاء االداري اللزام المجلس ا. العذرية

، بتبرئة الطبيب المجند أحمد عادل، وذلك على أساس أن اختالف 1121-2-22اريخ والجدير بالذكر، أن المحكمة العسكرية قامت، بت

-21-17في حكمة القضاء االداري الحكم الصادر من م ناقضتهى بذلك، و. 27أقوال الشهود يشير الى عدم اجراء أى فحوصات للعذرية

كشوفات طبية على عذرية الفتيات، ممن يحتجزن بمعرفة ضباط وجنود "الذي قضى بالزام المجلس العسكري بعدم اجراء أى  1122

والذي يحتوي على  1122-7-17العفو الدولية الصادر في مستندة الى تقرير منظمة " القوات المسلحة داخل مقار االحتجاز العسكرية

بانه اجراء يهدف الى حماية الجيش من أى مزاعم اغتصاب  د اعضاء المجلس العسكري الجراء هذه الكشوفتبريرات على لسان أح

وقد اعتبرت المحكمة ان اجراء مثل هذه  .28من المجلس العسكري باجراء هذه الفحوصات ا، وهو ما اعتبرته المحكمة اقرارمحتملة

 .29"لحرمة جسد االناث وعدوانا على كرامتهن"الدستوري، كما اعتبرته انتهاكا الكشوف ليس له أى سند من القانون كما يخالف االعالن 

 . على اهتمامها بحماية أفراد القوات المسلحة على حساب تحقيق العدالة ويعتبر عدم استناد المحكمة العسكرية لهذا القرار دليال 

، وبعد اعتذار 1122أثناء مظاهرات مجلس الوزراء في ديسمبر سحل فتاة وتعريتها وقد صدر حكم محكمة القضاء االداري، بعد واقعة 

 . 30"التجاوزات ضد سيدات مصر"المجلس األعلى للقوات المسلحة عن 

 

                                                           
24

، نشر في العدد السابع من "خطوة أولى في اتجاه الغاء استثناءات قانون العمل:انشاء اول نقابة لعامالت المنازل في مصر"راجع محمد األنصاري،   

 .1122-2-21مجلة المفكرة القانونية، بتاريخ 
25

 . 1122-2-9، نشر يوم "فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة واعتقال العشرات"راجع موقع جبهة الدفاع عن متظاهري مصر،   
26

 .1122، صادر عن مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية، يناير "الواقع والتحديات...المرأة المصرية بعد الثورة"راجع تقرير   
27

 .1121-2-22اليوم بتاريخ نشر الخبر في جريدة المصري   
28

 . 1122-21-17، نشر في جريدة الشروق، بتاريخ "كشف العذرية انتهاك للحرمات ويخالف االعالن الدستوري: القضاء االدراي"راجع   
29

 . المرجع السابق نفسه  
30

 . 1122-21- 11للمجلس العسكري الصادرة في  92راجع الرسالة رقم   
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مبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق االنسان قاما برفع دعوى أمام اللجنة البالذكر أن الجدير 

كشوف "االنسان، نيابة عن الضحيتيين سميرة ابراهيم ورشا عبد الرحمن، للمطالبة باعادة التحقيق والمحاكمة في واقعة األفريقية لحقوق 

  .31"العذرية

 

 المظاهرات إلخمادمحاولة : العنف ضد النساء خالل فترة حكم المجلس العسكري 

في مصر بصورة  تنتشر الجنسي وكانت ظاهرة التحرش. يناير 12هى ظاهرة منتشرة في مصر من قبل ثورة  الجنسي ظاهرة التحرش

 . التجمعات وأوقات األعياد ألسباب متعددةخاصة في 

قد ازدادت في عصر المجلس العسكري، واتخذت طرقا جديدة، وتحولت من مجرد ظاهرة تنم الالفت لالنتباه، أن ظاهرة التحرش ولكن 

تصنيفها بأنها أداة من أدوات السلطة من منظمات المجتمع المدني والحقوقيين الى العديد  حملت، الى حوادث عنيفةاالجتماعي عن الكبت 

ولم تكن هذه المرة األولى . عن طريق بث الرعب في نفوسهن ائهنرآلقمع المظاهرات ومنع النساء من المشاركة السياسية والتعبير عن 

، التحرش كوسيلة ضد 1112د استخدم نظام مبارك، في عام التي تلجأ فيها السلطة الستخدام التحرش كأداة لقمع معارضيها، فق

  . 32المتظاهرات الالتي اعترضن على التعديالت الدستورية في وقفة على ساللم نقابة الصحفيين

لتغليظ عقوبة  33بقانون امرسوم 1122-2-11 وفي محاولة للتصدي النتشار ظاهرة التحرش واالغتصاب، أصدر المجلس العسكري في

على وجه  باإلشارةكل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو "كما نص على معاقبة . االعدام أو السجن المؤبداالغتصاب لتصل الى 

 .سنتينأشهر الى  2الحبس بين بوهو ما ينطبق على فعل التحرش  34"يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق

وقد بدأت تظهر مجموعات  .ن التحريرخصوصا في ميدا مستمرة حوادث التحرش الجنسيبالرغم من صدور هذا القانون، ظلت 

المهندسين  يفي حضد التحرش الجنسي في مصر  أول سلسلة بشريةومبادرات شبابية تهتم بالظاهرة وتحاول مناهضتها، فتم اطالق 

اطق ومحافظات أخرى للتصدي لظاهرة التحرش وسوف تكون هذه السلسلة بداية لسلسالت أخرى في من. 112135 بالقاهرة في مايو

 . الجنسي

وهتك عرض يمكن وصفها بالتحرش الجنسي  العنف وأفعاالنفسها لعل األبرز في هذه المرحلة هى ممارسة قوات الشرطة العسكرية و

 . المتظاهرات

، في األحداث 1122ذلك، في نوفمبر  الى ةباإلضاف. صفها بجريمة هتك العرضفكشوف العذرية التي ذكرناها في الفقرة السابقة ترقى لو

تم التعامل بعنف مع المتظاهرات وروت بعضهن تعرضهن للسحل والتحرش الجنسي والضرب على أيدي " محمد محمود"المعروفة باسم 

ة فتاة تم صور هيعناوين الصحف المحلية والعالمية  احتلتوكانت الحادثة األبرز والتي . 36الشرطة العسكرية أثناء فض االعتصام

هذا  وقد تال". ست البنات"ب اعالميا الفتاة المعروفة وهي، 1122سحلها وتعريتها على أيدي قوات الشرطة العسكرية في ديسمبر 

خالل فض  العنف مع سيدات مصر المجلس العسكري ضمت آالف النساء للتنديد بممارسة 1122-21-11االعتداء مظاهرات في 

أصدر المجلس العسكري بيانا أبدى فيه أسفه عن االنتهاكات التي طالت المتظاهرات، وأكد فيه اتخاذه ، وقد 37اعتصام مجلس الوزراء

 . 38االجراءات القانونية ضد المسئولين عن هذه التجاوزات

  

                                                           
31

المبادرة : دعوى فحص العذرية أماما اللجنة األفريقية لحقوق االنسان"لمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تحت عنوان راجع البيان الصادر عن ا  

 ".المصرية وانترايتس تنددان بعدم محاسبة المسئولين عن انتهاكات السجون الحربية
32

 .العفو الدولية ، نشر على موقع منظمة"مواجهة التحرش الجنسي في مصر"راجع ياسمين البرماوي،   
33

 .مكرر من قانون العقوبات المصري 212و 119، 111مكرر،  129، 129، 121، 127راجع المواد   
34

 .مكرر من قانون العقوبات المصري 212راجع المادة   
35

 ".رمبادرة لمحاربة ظاهرة التحرش في مص"، تحت عنوان 1121-2-19نشر الخبر على موقع جريدة األهرام اليومي بتاريخ   
36

، "مزيد من التهميش واالنتهاك: يناير 12حالة المرأة المصرية بعد ثورة "راجع رواية الصحفية والناشطة منى الطحاوي المنشورة في تقرير   

 .1121صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مايو 
37

، بتاريخ "اآلالف من نساء مصر في مسيرة ضد انتهاكات الجيش وسحل المتظاهرات..بالصور"نشر الخبر في جريدة المصري اليوم تحت عنوان   

11-21-1122. 
38

 .1122-21-11بتاريخ  92راجع بيان المجلس العسكري رقم   
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 39السبب الرئيسي لتحرك األقباط: ناع السلطة عن حماية الكنائستام: 

ولكن تعاملت . على مناطق وأماكن أخرى، بسبب ضعف التواجد األمنيحدثت اعتداءات على الكنائس خالل الثورة المصرية، كما حدثت 

 . السلطة مع االعتداء على الكنائس بنوع من السلبية، فلم تتحرك سريعا لحماية الكنائس خصوصا في محافظات الصعيد

مسلحين وتم سلب ونهب الملثمين بعض الجرجس والعائلة المقدسة في مدينة رفح من  نيسة مارفعلى سبيل المثال، تم االعتداء على ك

الكنيسة حتى لم يبق منها اال الهيكل الخرساني، والجدير بالمالحظة أن المسئولين األمنيين رفضوا تحرير محضر باالعتداء حتى اضطر 

 .حيث تمركزت مدرعات الجيش أمام الكنيسةأيام  21لتي لم تتحرك اال بعد بشمال سيناء ا ةالحربي المخابراتالكاهن الى التوجه الى 

خالل تواجد قوات الشرطة العسكرية في المكان، مثل أحداث تتم وفي بعض األوقات كانت االعتداءات  .وتوالت االعتداءات على الكنائس

وتعد أحداث قرية صول مثاال واضحا على التعامل السلبي لقوات الشرطة العسكرية مع االعتداءات حيث تم . 1122قرية صول بمارس 

رز مثال على التعامل السياسي وليس أب هيكذلك . تدخل منها لحماية الكنيسة أيهدم كنيسة الشهيدين أمام قوات الشرطة العسكرية دون 

الحقوقي مع األحداث الطائفية وقضايا األقليات الدينية في مصر؛ فلقد رفضت أهالي القرية اعادة بناء الكنيسة في موقعها، مما أدى الى 

أهالي القرية من  إلرضاءقرية الكنيسة الى خارج الطلب اللواء حسن الرويني، مدير المنطقة المركزية األسبق، من قادة الكنيسة نقل موقع 

 .المسلمين

االمتناع عن حماية الكنيسة والرضوخ الى رفض أهالي القرية من المسلمين العادة بناء الكنيسة، الى اندالع  عوقد أدى التعامل السلبي م

قباط بعد الثورة، وهو ما ، وكان ذلك أول تحرك كبير لأل1122-2-2في " ماسبيرو"والتليفزيون  احتجاجات واسعة أمام مبنى االذاعة

نتيجة هذا االعتصام هو ميالد حركة قبطية ستنخرط الحقا في العمل السياسي والدعوة الى  توكان". اعتصام ماسبيرو األول"يطلق عليه 

 .40"ائتالف شباب ماسبيرو"العديد من التحركات هى حركة 

جات في أماكن أخرى على قدر االنتهاكات التي تعرضوا لها خالل ، واالحتجا"ماسبيرو"وقد تعددت تحركات واعتصامات األقباط امام 

من خالل االعتداء المباشر عليهم، أو على منازلهم، أو سواء أن االنتهاكات التي تعرض لها األقباط الى هذه المرحلة، وتجدر االشارة 

عنه في فترات  ي فترة حكم المجلس العسكريفحشد االعالمي ضدهم كان غير مسبوق ويعد األكثر عنفا ال من خالل على كنائسهم أو

 .سابقة أو تالية

هو المثال األبرز على قوة وعنف االعتداءات من " مذبحة ماسبيرو"، أو ما يطلق عليه 1122-21-9في " ماسبيرو"يعد اعتصام و

امتناع النيابة العامة بتحريك  في ظل جرجس بأسوان وهدم أجزاء منهار كنيسة ما فبعد االعتداء على. المجلس العسكري على األقباط

ولكن قوات الجيش اعتدت بشكل مباشر على . ، قام اآلالف بتنظيم مسيرة من منطقة شبرا للتنديد بهذا االعتداءالدعوى الجنائية

ية كما تم استخدام الذخيرة الح المتظاهرين ودهس عدد كبير منهم االعتداءات الى تحرك مدرعات الجيش بين تالمتظاهرين، ووصل

أن بتم اذاعة على عدد من قنوات التليفزيون المصري والفضائيات  اإلعالمي،ومما يعد سابقة في الحشد . وقنابل الغاز لتفريق المتظاهرين

. األقباط يقومون باالعتداء على قوات الجيش وبحرق المدرعات وتمت دعوة المصريين في البيوت للنزول للدفاع عن الجيش المصري

مفتنة بين بعض الفئات تهم السياسية والدينية الى ءابقة خطيرة، ويحول السلطة من حامية لمواطني الدولة مهما كانت انتماوهو ما يعد سا

 . االجتماعية ومحرضة ومعتدية ضد بعضها

الجدير بالذكر، أن المجلس العسكري لم يعترف بمسئوليته عن األحداث حتى هذه اللحظة واتهم األقباط الذين نزلوا في المسيرة بأنهم و

 . قتلوا أنفسهم

 

 

  ضد المجلس العسكري قانونيتحرك: 

ارتكبها بها أفراد القوات المسلحة وتنظر  الجرائم التي: الملف األول: ، تم تقسيم القضية الى ملفين"مذبحة ماسبيرو"أثر أحداث ماسبيرو 

قضاة التحقيق وتم احالة اثنين فقط من فيها يق ن وقد تولى التحقوتي ارتكبها مدنيائم الالجر: امام القضاء العسكري، والملف الثاني

 .لقوات المسلحةمن ا المتهمين الى محكمة الجنايات بتهمة سرقة آلي رشاش مملوك

                                                           
39

األقباط تحت " ادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تحت عنوان تستند المعلومات الواردة في هذه الفقرة بشكل رئيسي الى التقرير الص  

 .1121في أكتوبر " وقائع عام ونصف من جرائم المرحلة االنتقالية: حكم العسكر
40

 .1122-21-19، نشر في جريدة اليوم السابع بتاريخ "من العزلة الى الحوار والصدام والهجرة: االقباط والثورة"راجع   
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من قانون العقوبات، بدعوى أن  121متهمين أمام القضاء العسكري بتهمة القتل الخطأ مستندا على المادة نود فقط كثالثة ج وقد تمت احالة

اهمالهم وعدم احترازهم كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة والتي قادوها بطريقة عشوائية ال "القتل جاء نتيجة 

 .41"بالمتجمهرين مما أدى الى اصطدامهم بالمجني عليهم الممتلئتتناسب وحالة الطريق 

المنظمة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل )قامت منظمات المجتمع المدني  ،1121وتحديدا في أبريل  بعد عدة جلسات،

هرين أمام مبنى ماسبيرو وذلك متظا، ومحامو اسر شهداء ماسبيرو باالنسحاب من أمام المحكمة العسكرية في قضية قتل ال(ضحايا العنف

 .42"القضاء العسكري قد أثبت انه غير معني بتحقيق العدالة ألن"

 .وقد صدرت األحكام في هذه القضية بالسجن لمدة عاميين الثنين من الجنود، وثالث سنوات للجندي الثالث

 

 

 والئاا  المممةة يي ظل المجيس العسكريالحقوق السياسية، المدنية، االلقترادية واالجتماعية ليمرأة، األلقييا   -  

 . واجهت الحركة النسائية خالل حكم المجلس العسكري العديد من الصعوبات، ولكنها أصرت على تواصل جهودها، وتطوير عملها

ديالت؛ ولكن ولتحقيق ذلك، تم تشكيل لجنة لصياغة هذه التع. ، واالتفاق على اجراء تعديالت عليه2972بعد الثورة، تم تعطيل دستور 

، وهو 43لألسف، وعكس ما هو متوقع بعد اشتراك المرأة واألقباط في الثورة، تم تشكيل لجنة صياغة التعديالت دون عضوية سيدة واحدة

ما عكس تهميش المجلس العسكري للنساء في المجتمع المصري، وهى الرؤية التي مهدت النتهاكات حقوقية وانسانية واسعة ضد النساء 

 . ة حكم المجلس العسكريخالل فتر

غير وهو قبطي لمحكمة الدستورية العليا المستشار سامي يوسف، اب وانأحد الجدير بالذكر أن لجنة صياغة التعديالت الدستورية ضمت 

لمين أن األقباط لم يعتبروا أن ذلك تمثيال لهم، خاصة وأن اللجنة ضمت المحامي صبحي صالح وهو نائب سابق عن جماعة األخوان المس

ويعد ذلك مؤشرا على التعاون بين المجلس العسكري وجماعة األخوان المسلمين، الستمرار تحقيق التوازن واعادة . 44في األسكندرية

التيار االسالمي تأييد كما أنه من المرجح، أن يكون استبعاد المرأة من اللجنة كان لكسب . اللعبة السياسية كما كانت عليه في عصر مبارك

م وجماعة األخوان المسلمين بشكل خاص، وهو ما أنتج ثماره فيما بعد من خالل وقوف التيار االسالم السياسي مع المجلس بشكل عا

 . العسكري في معاركه المختلفة مع مطالب الشعب ومع األقليات والفئات المهمشة بشكل خاص، كما سنوضح في هذا التقرير

أي من  قليات أوسواهم من األاألقباط أو أو حقوق ، المرأةحقوق من  يأ التطرق الىدون  1122االعالن الدستوري في مارس  وقد صدر

لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق "ن يالمواطنأن  واكتفى االعالن الدستوري بالنص في مادته السابعة على .المهمشة الفئات

، والنص في مادته الثانية عشر على حرية "يز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقديةوالواجبات العامة، ال تمي

 .العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

لمرأة حيث تم استبعاد ا 1122 ل عليها تلك التي تمت في اغسطسفظين المتتالية بعد الثورة مثااواستمر هذا التهميش خالل حركات المح

 .، كما تم استبعاد األقباط كذلك45بدعوى أن األوضاع األمنية ال تسمح بذلك" محافظ"من تولي منصب 

وقد  . تم تعيين محافظ قبطي لمحافظة قنا هو اللواء عماد شحاتة ميخائيل 1122انه خالل حركة المحافظين في أبريل الى تجدر االشارة و

حد قيام وصلت هذه االعتراضات الى و ،وسياسية مختلفة طالبت بتعيين محافظ مسلم من قوى دينيةواسعة احتجاجات تسبب ذلك ب

اعالن العصيان المدني والى قطع طريق السكة الحديد،  وصوالمظاهرات جماهيرية وتحشيد عن طريق خطب الجمعة بالمساجد 

س الوزراء، الدكتور عصام شرف، بتجميد نشاط قام رئيس مجلوتبعا لهذه الضغوط، .  46والدعوى القامة امارة اسالمية بمحافظة قنا

                                                           
41

، تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق "وقائع عام ونصف من جرائم المرحلة االنتقالية: األقباط تحت حكم العسكر"حق ابراهيم، راجع اس  

 .1121الشخصية في أكتوبر 
42

 .1121-2-22راجع البيان المشترك لمنظمات المجتمع المدني الصادر بتاريخ   
43

، صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، "مزيد من التهميش واالنتهاك: يناير 12رة حالة المرأة المصرية بعد ثو"راجع تقرير   

 .1121مايو 
44

 .1122-1-22، نشر على موقع مصراوي في "لجنة تعديل الدستور تجلب أول انتقادات للجيش منذ تسلمه السلطة"راجع   
45

، صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، "مزيد من التهميش واالنتهاك: ايرين 12حالة المرأة المصرية بعد ثورة "راجع تقرير  

 .1121مايو 
46

، تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق "وقائع عام ونصف من جرائم المرحلة االنتقالية: األقباط تحت حكم العسكر"راجع اسحق ابراهيم،   

 .1121الشخصية في أكتوبر 
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م السلطة في قوبناء على هذه التجربة، لم ت. المحافظ المذكور لمدة ثالثة أشهر مع تكليف سكرتير عام المحافظة بادارة أعمال المحافظة

 .ظين التاليةمصر ممثلة في المجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء بتعيين أى محافظ قبطي أخر خالل تحركات المحاف

الذي تم تعيينه من قبل نظام مبارك في عام " اللواء مصطفى السيد"محافظ أسوان  بإقالةالى جانب ذلك، طالب أهل النوبة، أكثر من مرة،  

من ، ويتهمه أهل النوبة باهدار المال العام، ولكن المجلس العسكري لم يستجب الى طلبهم في حركات المحافظين المتتالية، وكان 1117

 . 47أمام محافظة أسوان 1122-9-2ب دعوتهم العتصام أسبا

 

وفي محاولة السترضاء تيار االسالم السياسي دون الوقوع في عداء مع منظمات المجتمع المدني واألحزاب المدنية، تم النص في 

واحدة على األقل دون النص على الشعب والشورى على أن تضم كل قائمة مرشحة على االنتخابات سيدة  مجلسيتعديالت قانون انتخاب 

وقد نتج عن ذلك ضعف تمثيل المرأة في مجلس الشعب والشورى . 48ادراج السيدة في الثلث األول من القائمة مما يضمن تمثيل المرأة

تخابات الجدير بالذكر أنه في ان(. مقعد 291من اجمالي ) 49معينات 1خبات وتمن 9، بينهن الى مجلس الشعب ،سيدة فقط 22حيث وصلت 

وقد . 50الى منافسة المرأة على مقاعد الدوائر العامة باإلضافةدائرة تتنافس بها المرأة فقط،  22تم تخصيص  1121مجلس الشعب لعام 

الشعب والشورى، ولكن تم رفض هذه المطالب وأقر  مجلسينسبة من عدد المقاعد للمرأة في  بإقرارطالبت العديد من المنظمات النسائية 

 . كوتة للنساء أيدون القانون 

 2)نائب  22لهم من مقاعد مجلس الشعب، وعليه تم تمثيلهم في مجلس الشعب بعد الثورة ب" كوتة"بالنسبة لألقباط، لم يتم تخصيص 

 . 51(من المجلس العسكري معينين 2منتخبين و

تم تعيينهم في  نأعضاء الذي ةة ضمن العشروفي حدث الفت، لم يقم المجلس العسكري بتعيين نائب لتمثيل أهل النوبة أو ذوي االعاق

 . مجلس الشعب، واكتفى بتعيين ممثل عن قبائل سيناء هو عبد هللا سليم جهامة

 

ن ومصابو الثورة هم المتظاهر .للمطالبة بعالجهم على نفقة الدولة وصرف معاشات لهم مصابي الثورة هذه الفترة ظهرت مظاهراتفي 

نتيجة مشاركتهم في مظاهرات الثورة، وتمت اصابتهم عن طريق استخدام العنف من قبل وزارة الداخلية في  إلصابةالذين تعرضوا 

 النشاءقرار  بإصدار 1122وفي محاولة لحل هذه المشكلة، قام رئيس الوزراء كمال الجنزوري في ديسمبر  .التعامل مع المظاهرات

موكال لهذا المجلس تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمصابين، توفير  52"ةالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثور"

 . فرص عمل، أو مساعدتهم على اقامة مشروعات صغيرة

اقامة دعوى أمام محكمة القضاء االداري للطعن  وفي ظل امتناع الحكومة عن صرف معاشات ألسر شهداء الثورة وللمصابين، تمت 

بالزام  1121 -2-22محكمة القضاء االداري حكما في وقد أصدرت . بي والمطالبة بصرف معاشات استثنائية لهمعلى قرار الحكومة السل

؛ وهو الحكم الذي سينعكس على األحداث التالية مثل تولي البرلمان السلطة 53الحكومة بصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة

 . التشريعية، قرارات الحكومة ومواد الدستور

 

 

 الشيعة نموذجا: حرية ممارسة الشعائر الدينيةتهاك الحق في ان. 

                                                           
47

 .أمام محافظة أسوان 1122-9-2راجع البيان الصادر عن اللجان المنظمة العتصام   
48

المتعلقان بمجلس الشعب والشورى، صادر بتاريخ  211والقانون رقم  21راجع مرسوم صادر عن المجلس العسكري بتعديل أحكام القانون رقم   

17-9-1122. 
49

 .1122، صادر عن مركز ابن خلدون للدراسات االنمائية في يناير "قع والتحدياتالوا..المرأة المصرية بعد الثورة"راجع تقرير   
50

، صادر عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، "مزيد من التهميش واالنتهاك: يناير 12حالة المرأة المصرية بعد ثورة "راجع تقرير  

 .1121مايو 
51

 .1121-2-29، نشر على موقع بي بي سي بتاريخ "األقباط في مجلس الشعب المصري"راجع سعيد شحاتة،   
52

 .1122-21-11نشر الخبر في جريدة األهرام بتاريخ   
53

 .1121-2-22، نشر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ "القضاء االداري تلزم الحكومة بصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة"راجع   



12 

 

ي للمجلس العسكري كما لقد عانى األقباط في مصر طوال فترة حكم المجلس العسكري من اعتداءات على الكنائس وسط تعامل سلب

ادة ولكن على حقهم في ممارسة شعائرهم ولكن المختلف مع الطائفة الشيعية، أن االعتداء لم يكن على أماكن العب. أوضحنا في فقرة سابقة

 . الدينية

لدى المجتمع المصري لمعتقدات الطائفة،  الخاطئتجدر االشارة أوال أن الطائفة الشيعية في مصر تعاني دائما من االضطهاد بسبب الفهم 

 . الشرق األوسطالى جانب التحريض االعالمي عليهم، والتجاذبات السياسية في المنطقة العربية و

هذه الذكرى واقامة مجالس  إلحياء" الحسين"، وأثناء ذكرى عاشوراء، قام أفراد من الطائفة الشيعية بالتوجه الى مسجد 1122في ديسمبر 

شعائر دينية، كما  أي، وتم منعهم من اقامة "محمد الدريني"منهم بينهم القيادي  7ولكن قامت قوات الشرطة المصرية باعتقال . العزاء

 .54وزارة األوقاف لشؤون المساجد العاملين بالمسجد بمنعهم من دخول المسجد أو اقامة شعائرهم الدينيةطالب وكيل 

ويعد االستعانة باألمن لطرد أصحاب المذهب الشيعي من المسجد وتصريح من ممثل وزارة األوقاف بمنعهم من اقامة شعائرهم الدينية أو 

المنصوص عليه في الدساتير المصرية المتعاقبة واالعالن الدستوري الصادر في مارس لدولة من حماية المبدأ ت ادخول المسجد تحول

بحجة الحفاظ على األمن والنظام  والذي ينص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية الى الفاعل المنتهك لهذا المبدأ 1122

 . العام

 

 واالنتخاب الرأيانتهاك الحق في ابداء : 1122لشعب وانتخابات مجلس ا 1122رس ذوي االعاقة في استفتاء ما. 

هو المشاركة األولى لجموع المصريين منذ سنوات في اختيار مستقبل بلدهم، وكان تطبيقا ألول مرة منذ  1122كان استفتاء مارس 

 . عالية من المشاركة من كافة أطياف المجتمع الذلك، سجل االستفتاء نسب. الرأيسنوات لحقهم في ابداء 

ولكن هذه المحاولة واجهتها صعوبات عديدة منها عدم تهيئة البيئة الستقبال . وكانت محاولة ذوي االعاقة المشاركة في االستفتاء الفتة

 1122-2-11ي االعاقة في بيان صادر له في فقد رصد االئتالف المصري لألشخاص ذو. ذوي االعاقة لتنفيذ حقهم في االستفتاء

 . اللجان الستقبال األشخاص ذوي االعاقة، والتصويت العلني زية أغلبوم جهخاص ذوي االعاقة منها عداالنتهاكات ضد األش

، تكرر معهمورغم اعالن االئتالف المصري لألشخاص ذوي االعاقة عن هذه االنتهاكات والمطالبة بمقاربة دامجة وحقوقية للتعامل 

الناخبين المكفوفين وغيرهم  :"جنة العليا لالنتخابات دليل الناخب الذي جاء فيه، فقد اصدرت الل1122مر في انتخابات مجلس الشعب األ

من ذوي اإلحتياجات الخاصة ممن ال يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة االنتخاب أن يبدوها شفاهة ألعضاء اللجنة ولهم أن 

وتعد هذه المادة انتهاك صريح ". يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنةيختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة، أو أن 

وقد رفض االئتالف المصري لألشخاص ذوي . لسرية االقتراع وامتناع من الدولة لتهيئة اللجان االنتخابية لألشخاص ذوي االعاقة

خاص ذوي شمصرية بتهيئة اللجان االنتخابية الستقبال األلم تقم السلطات الو. 112255االعاقة هذه المادة في البيان الصادر في نوفمبر 

أسوة لهم حق االنتخاب  كمواطنينبأصواتهم، وتعاملت معهم بمنطق األشخاص الذين يحتاجون الى رعاية وليس  لإلدالءاالعاقة 

 .56في االنتخاب، مما أدى الى صعوبات متعددة أثناء االدالء بأصواتهم مما يمكن وصفه بانتهاك واضح لحقهم باآلخرين

وما يدل على تعامل الدولة مع ذوي االعاقة كفئة تحتاج الى رعاية وليس على اساس مبدأ المواطنة، هو قيام رئيس الوزراء األسبق كمال 

 . 112157في ابريل " المجلس القومي لرعاية ذوي االعاقة"عليه اسم  إطالققرار مجلس قومي لذوي االعاقة، تم  بإصدارالجنزوري 

 

المجتمع  التي تحتاج لذلك في فئاتال واضحة تقوم على مبدأ المواطنة، وتهدف لدمج ستراتيجيةهذه االنتهاكات عدم امتالك الدولة الس تعك

 بعض فئات المجتمع المصري أعمال من شأنها تهميشبومجلس الوزراء  المصري، وقيام السلطة المصرية، متمثلة في المجلس العسكري

 . أو األصح، ابقائهم ضمن دائرة التهميش

 

                                                           
54

بينهم  7الشيعة يحتفلون بعاشوراء ويشتبكون مع المصلين والشرطة تحتجز "، تحت عنوان 1122-21-7نشر الخبر بجريدة اليوم السابع بتاريخ   

 ".الدريني
55

ضون على دليل االئتالف المصري لذوي االعاقة باالسكندرية يعتر"، تحت عنوان 1122-22-29نشر الخبر في جريدة اليوم السابع بتاريخ   

 ". الناخب
56

-22-1، نشر على موقع المفكرة القانونية بتاريخ "حق المواطنة موضع استفتاء أم سابق له؟: األشخاص ذوو االعاقة في مصر"راجع منة عمر،   

1122. 
57

 ".ةانشاء مجلس قومي لرعاية ذوي االعاق"، تحت عنوان 1121-2-21نشر الخبر على موقع األهرام الرقمي بتاريخ   
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 4104 يونيو حتى 4104 يناير بين الئترة: القسم الثاني
أعماله، في ظل وجود المجلس  بمباشرة ، وبدأ(برلمان الثورة) تتميز هذه الفترة بأنها الفترة التي انتخب فيها أول مجلس شعب بعد الثورة

 .التنفيذية العسكري على رأس السلطة

فبدأت في هذه المرحلة . والشورى الشعب ىمقاعد مجلس أغلبيةتميزت هذه الفترة ببدء استالم تيار االسالم السياسي الحكم لحصولهم على 

أولى خطوات تسليم السلطة، وبناء مؤسسات الدولة، كما بدأت الخطوة األولى لوضع دستور جديد لمصر ألن مجلس الشعب هو من يقوم 

 . سيسية للدستورجنة التأضاء اللباختيار أع

تميزت هذه المرحلة بكثير من الصراعات السياسية، والتي تعود الى دخول أحزاب وتيارات جديدة في اللعبة السياسية ألول مرة، وكذلك 

كما . الصراع السياسي الناتج عن رغبة التيار المدني في تعويض خسارته في انتخابات مجلس الشعب بمكسب في االنتخابات الرئاسية

كما لم تغب عن الساحة . ية الدولة المصرية من خالل تصريحات متبادلة بين تيار االسالم السياسي والتيار المدنيتميزت بصراع على هو

المظاهرات واالحتجاجات في الشوارع، فالمطالب ازدادت بعد انتخاب البرلمان للمطالبة بتشريعات لتحسين الوضع، كما لم يتوقف 

 . على المناقشات الدائرة داخل مجلس الشعبسياسات الحكومة، والحقا االحتجاج على سياسات المجلس العسكري، و

بعض  فوسط المطالبة بتشريعات تحسن وضع.وقد كان لقضايا الفئات التي يتناولها هذا التقرير حيز هام من هذه الصراعات واالحتجاجات

التي كانت حقوق بعض التقليص الى مجلس الشعب أعضاء  سعى، كما ضدها في الدولة، ازدادت االنتهاكات اوتكفل حقوقه هذه الفئات

، تم حله في يونيو 1121أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه في يناير الى وتجدر االشارة .  ، كما سنوضح في هذه الفقرةمنحت لها سابقا

، 58خابات مجلس الشعببعدم دستورية بعض مواد قانون انت 1121-2-22ستورية العليا في بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الد 1121

ستالمه للسلطة في وقد تم حل مجلس الشعب قبل فوز الرئيس السابق محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وا. مما ترتب عنه حل المجلس

21-2-1121 . 

ذلك تشكيل نتناول في هذه الفقرة وضع المرأة، األقليات والفئات المهمشة من خالل مناقشات البرلمان والتشريعات الصادرة عنه، كو

 . لدستوراللجنة التأسيسية ل

 

 .رغم مةاركة ايجابية ميحوظة واأللقباط تمثيل ضعيف ليمرأة: برلمان الثورة - أ

ة هذا البرلمان، وكيف تم حتى نستطيع مناقشة تعامل البرلمان مع قضايا المرأة، األقليات والفئات المهمشة، علينا أوال أن نستعرض تركيب

 .تمثيل هذه الفئات فيه

للمرأة أو لغيرها من الفئات؛ مما أدى الى ضعف تمثيل المرأة " كوتة"أعاله، لم يتم النص في قانون االنتخابات البرلمانية على  أشرناكما 

الى ذلك، لم ينص القانون على ضرورة وضع المرأة في الثلث األول من القائمة  باإلضافة. واألقليات والفئات المهمشة في البرلمان

وعليه، فقد وضعت أغلبية القوائم، حتى المدنية منها، النساء في ذيل القائمة، كما لم تقم . رورة احتواء القائمة على امرأة واحدةواكتفى بض

 .59فقط% 22نسبة الى " الثورة مستمرة"النساء على قوائمها؛ فوصلت أعلى نسبة نساء على قوائم  منالقوائم المدنية بترشيح عدد كبير 

، وذلك رغم المشاركة الواسعة 60فقط% 1.7، وفي مجلس الشورى بفقط% 1ب 1121مرأة في مجلس الشعب يل التقدر نسبة تمثو

في انتخابات مجلس الشعب سواء على القوائم، أو منافسة على المقاعد  61سيدة 912فقد ترشحت . للمرأة كمرشحة وناخبة في االنتخابات

، وقد 63مواطنة 211مليون و 12كما وصل عدد الالتي يحق لهن االنتخاب الى  62مرشحة على انتخابات مجلس الشورى 292و الفردية،

 . بأصواتهن لإلدالءشهدت اللجان االنتخابية تواجد ومشاركة فعالة للسيدات 

                                                           
58

 .1121-2-22بتاريخ " الوطن تنشر حيثيات الدستورية في حكم حل مجلس الشعب"نشر الخبر وحيثيات الحكم في جريدة الوطن تحت عنوان   
59

 .1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير "عام الخروج الكبير للمرأة: 1121"راجع تقرير   
60

 . 1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير "لكبير للمرأةعام الخروج ا: 1121"راجع تقرير   
61

، تقرير صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في "ماذا خسرت النساء وماذا خسرت مصر: 1121في برلمان "نهاد أبو القمصان، .راجع أ   

 .1121ديسمبر 
62

 .1122ن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير صادر ع" عام الخروج الكبير للمرأة: 1121"راجع تقرير   
63

، تقرير صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في "ماذا خسرت النساء وماذا خسرت مصر: 1121في برلمان "نهاد أبو القمصان، .راجع أ  

 .1121ديسمبر 
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األول عدم النص على كوتة للمرأة أو النص على وضعها على الثلث النسبة القليلة لتمثيل النساء في البرلمان ال تعود فقط الى  هذه نوا

ومدى فكرة ترشح المرأة على االنتخابات لاألحزاب والكتل السياسية، حتى المدنية منها، مقاربة  بكيفيةأيضا تتصل  امن القوائم، ولكنه

 . في قدراتهاثقتها 

غير مسبوق لمكانتها في المجتمع بسبب تصريحات وأفعال حزب النور خالل  اوقد شهدت المرأة، كذلك، خالل هذه االنتخابات انتهاك

رة السيدة المرشحة نون، كما قام باستبدال صونص القاب عمالقوائمه  بإدراج نساء على" اضطر"أنه بالحزب صرح فقد . االنتخابات

 12عال المخالفة لقرار اللجنة العليا لالنتخابات رقم وقد تغاضت اللجنة العليا لالنتخابات عن هذه األف. 64بشعار الحزب أو بصورة وردة

التزام المرشح بالحفاظ على الوحدة " الثانية على  افي مادته تالخاص بالقواعد المنظمة لالنتخابات البرلمانية، والتي نص 1122لسنة 

يني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس او اللغة الوطنية، واالمتناع عن استخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة للدعاية ذات طابع د

 ". أو العقيدة

 

فقد دعا البابا . مشاركة األقباط كانت كذلك ،من حيث الترشح والمشاركة في االنتخاب ايجابيةمرأة في االنتخابات كما كانت مشاركة ال

 .65ساس الوطنية وليس على أساس االنتماء الدينيشح على أمع اختيار المر البرلمانية شنودة الثالث، األقباط الى المشاركة في االنتخابات

 ولكن حث الكنيسة األقباط على المشاركة السياسية لم يكن السبب الوحيد لهذه المشاركة ألن الكنيسة تقوم بهذه الدعوة منذ سنوات طويلة،

نتخابات البرلمانية وقبلها االستفتاء الى لمشاركة األقباط في اال قد يرجع السببو. ولكن كانت تظل نسب مشاركة األقباط منخفضة

مشاركتهم في األحزاب، مثل كثير  ياسية، وتكوين تيارات وحركات، باالضافة الىيناير الى الشارع والحياة الس 12خروجهم منذ ثورة 

 . حرياتهمو قد يرجع الى مخاوفهم من سيطرة تيار االسالم السياسي على السلطة، ومن ثم تضرر حقوقهم و. من المصريين

وهو ما اعتبرته % 71نسبة مشاركة األقباط في االنتخابات البرلمانية بحوالي ال اإلسكندريةوقد قدرت كاتدرائية األقباط األرثوذكس في 

 .66نسبة غير مسبوقة لمشاركة االقباط

الى مجلس الشعب  قبطي فقط 22 فقط من عدد مقاعد مجلس الشعب، لوصول% 1وكما أوضحنا في فقرة سابقة، فقد حصل األقباط على 

 (. معينين من المجلس العسكري 2منتخبين و 2 )

 

 غياب مبدأ المواطنة : تعامل البرلمان مع لقضايا المرأة، األلقييا  والئاا  المممةة - ب

د رؤية النواب الذين ، ولكن المناقشات الدائرة داخله، وتصريحات أعضائه تعد مادة غنية للدراسة ولتحديتشريعات كثيرةالبرلمان  ينتجلم 

 . األقليات والفئات المهمشة انتخبهم الشعب تجاه قضايا المرأة،

 . مبدأ المواطنةبما يتناقض مع النتقاص من حقوقهم ل بالسعيوة بشكل عام، تميزت النقاشات الخاصة بهذه الفئات بلغة تمييزي

 .112167تم اصدار قانون وحيد هو قانون التأمين الصحي للمرأة المعيلة خالل شهر مايو  فعلى مستوى قضايا المرأة،

حقوق نص عليها القانون للمرأة بدعوى أن هذه القوانين  بإلغاءتم التقدم بالعديد من مقترحات تعديل القوانين التي تتعلق  على جانب أخر،

رك، مبا رك، زوجة الرئيس األسبق محمد حسنيكانت من صنع سوزان مبا وأنهاالشريعة االسالمية  مبادئتم اصدارها بالمخالفة الى 

 .68المجلس القومي للمرأة بإلغاءالبعض الى حد أن طالب ، "قوانين سوزان"مطلقين عليها 

 إللغاءتقدم النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بمشروع قانون  ، حيث1121وبدأت هذه االقتراحات في مارس 

 ةوالمعروف 69 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية 1111من القانون الصادر عام  11المادة 

بطريقة  اء لتطليق نفسها تختلف اجراءتها عن دعوى الطالقأمام القض" خلع"للمرأة حق رفع دعوى وتعطي المادة . "قانون الخلع"ب

                                                           
64

، تقرير صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في "ماذا خسرت النساء وماذا خسرت مصر: 1121في برلمان "نهاد أبو القمصان، .راجع أ  

 .1121ديسمبر 
65

وعدم اختيار المرشح ..البابا شنودة يدعو األقباط الى المشاركة باالنتخابات"، تحت عنوان 1122-22-27نشر الخبر في جريدة الشروق بتاريخ   

 ".على اساس الدين
66

والغالبية ..من أقباط األسكندرية شاركوا في االنتخابات% 71: تقديرات"، تحت عنوان 1122-22-21نشر الخبر على موقع المصري اليوم بتاريخ   

 ".تؤيد الكتلة والثورة
67

 . 1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير "عام الخروج الكبير للمرأة: 1121"راجع تقرير  
68

 211تصريحات قيادات التيار االسالمي تثير المخاوف من إهدار مكاسب حواء في : هجمة مرتدة لالسالميين على حريات المرأة"راجع آية نبيل،   

 .1122-2-22، نشر على موقع جريدة اليوم السابغ بتاريخ "عام
69

 . 1122قوق المرأة في يناير ، صادر عن المركز المصري لح"عام الخروج الكبير للمرأة: 1121"راجع تقرير   
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وقد تم تحويل المقترح الى األزهر لبيان مدى  .كما تتميز بسرعة الفصل فيها مقارنة بدعوى الطالق التي تمتد لسنوات ،تسهل الطالق

 . مقترح تعديل القانون ، وعليه تم رفض70تطابقه مع الشريعة، والذي أقر بتطابق قانون الخلع مع الشريعة االسالمية

في ( نائب عن حزب النور السلفي)بتعديل قوانين تخص المرأة حيث تقدم النائب حمادة محمد سليمان  وقد توالت مشاريع القانون المطالبة

تم تعديل القانون المصري لألحوال الشخصية في بعض  1112بمشروع قانون لتعديل سن الحضانة، حيث انه في عام  1121ابريل 

سنوات للولد و  7، وطالب النائب بتخفيض سن الحضانة لسنة 22 لألم حتى المواد الخاصة بالوالية على النفس وتم زيادة سن الحضانة

 121بمشروع قانون لتعديل المادة ( نائبة عن حزب الحرية والعدالة)النائبة عزة الجرف  هي امرأةقدم توفي سابقة، ت. 71سنوات للبنت 9

مطالبة أن ينص القانون فقط على منع الختان خارج المستشفيات، وأن يلزم  ختان االناثلعقوبات والتي تخص تجريم مكرر من قانون ا

قانون  إللغاء، وقد صرحت أيضا النائبة عزة الجرف بانها تقدمت بمقترح 72األنثى لعملية الختان ةاستشارة طبية مختصة تفيد بحاج

 . 73مخطئالتحرش الجنسي معللة ذلك بأن النساء هن السبب في التحرش بسبب العرى، وبالتالي فالمتحرش غير 

بهذه التصريحات والمطالبة بهذه التعديالت كان هدفه تصدير فكرة أن التعديالت ال تنتقص من حقوق  لإلدالء" امرأة"ولعل اختيار نائبة 

، فكيف تتقدم سيدة بمشاريع قوانين تضر "امرأة"ريعة االسالمية والدليل على ذلك أن من يتقدم بها المرأة بل تريد فقط احترام الش

 !بحقوقها؟

تجريم ختان االناث، وقد علل ذلك بأن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع  إللغاءوقد تقدم نائب عن حزب النور بعد ذلك بمشروع قانون 

لقانون في مخالفة ألحكام الشريعة االسالمية التي تقضي بجواز الفعل، وقد قام حزب النور بسحب سوزان مبارك هم من قاموا بصياغة ا

 .74لم يرجع الى رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قبل تقديمه لمجلس الشعبالمقترح من لجنة االقتراحات والشكاوى بدعوى أن العضو 

عاما معلال ذلك برغبة المواطنين في  22الى  21ن لتخفيض سن الزواج من الى ذلك، كان حزب النور قد تقدم بمشروع قانو باإلضافة

 . 75األماكن النائية بتزويج بناتهن في سن صغيرة ويجب على المشرع احترام ذلك

 

لألقباط،  وعند قراءة مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان خصوصا وأنهم لم يتقدموا بمشاريع قوانين لحل مشكلة بناء دور العبادة

األغلبية االسالمية اهتم كثيرا بالموضوعات  اة، نستنتج أن البرلمان ذة وسيناء وغيرهم من الفئات المهمشوأو لحل مشاكل أهل النوب

سيقضي على حقوق  ألنهة بالمرأة، وهو بذلك أدى الى ارتفاع نسبة مخاوف البعض من وصول تيار االسالم السياسي الى الحكم، الخاص

 . المرأة المصرية سنوات للوراءحقوق يرجع النساء و

م امتالك رؤية استراتيجية واضحة في التعامل مع القضايا التي تمس لمشاكل هذه الفئات وعد هتهميش وقد عكست مناقشات مجلس الشعب

 . بشكل مباشر المواطنين

 . ولعل تعامل البرلمان الواضح مع هذه الفئات كان من خالل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

 

 مرأة، األلقييا  والئاا  المممةةالقراء لي: اليجنة التأسيسية لوضع الدستور -  

الحرية  اوقد سيطر حزب .76الشعب والشورى مجلسيبناء على انتخابات من أعضاء تم تشكيل لجنة تأسيسية للدستور  ،1121في مارس 

 .البعض الى التشكك في أمكانية انتاج دستور يمثل كل المصريين ويعزز مبدأ المواطنة ا، مما دع77والعدالة والنور على أغلبية اللجنة

القومي  من اللجنة التأسيسية للدستور، في حين طالب المجلس% 21طالبت بعض الحركات والمنظمات النسائية بتمثيل المرأة بنسبة وقد 

الشعب  مجلسيولكن لم يستجب أعضاء . 78%21الشعب والشورى بنسبة تمثيل ال تقل عن  مجلسيللمرأة بتمثيل في خطاب رسمي الى 

 .79فقط% 2تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة  والشورى لهذه المطالب وتم

                                                           
70

 .1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير "عام الخروج الكبير للمرأة: 1121"راجع تقرير  
71
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72

 .1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير "لخروج الكبير للمرأةعام ا: 1121"راجع تقرير   
73

 .1121-2-2راجع حوار النائبة عزة الجرف مع بوابة الشباب لجريدة األهرام، نشر في   
74

 .1121-2-21بتاريخ " حزب النور يسحب دعوى ختان االناث"نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم تحت عنوان   
75

 .1121-2-17، نشر على موقع جريدة الوفد بتاريخ "تجارة بالبنات وال حماية..تخفيض سن الزواج"راجع فادية عبود،   
76

 .1122-2-21راجع االعالن الدستوري الصادر في   
77

 .1121-2-12، نشر على موقع جريدة الشروق في "القائمة الكاملة ألعضاء اللجنة التأسيسية لدستور مصر بعد الثورة"راجع   
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 .1121-2-1، نشر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ "في تأسيسية الدستور% 21منظمات نسائية تطالب الشعب بتمثيل المرأة بنسبة "راجع   
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 .1121-2-11، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ "نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور مهينة: قومي المرأة"راجع   
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اعتراضا على  1121 وان محافظة أسوان في ابريلأمام ديوقد اعتصم هؤالء  .اط، وال أهل النوبةتمثيل األقب لذلك، لم يتم باإلضافة

كثيرة للحكم ببطالنها  قضائية ىوادع فطالت هذه اللجنة. مهمشة كاألشخاص ذوي االعاقةالفئات اللم يتم كذلك تمثيل و، 80تشكيل اللجنة

 .112181-2-21ي في ة القضاء االداروحلها؛ وقد صدر فعال حكم ببطالن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من محكم

بتكليف لجنة الشؤون  821121-2-21في  ارئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، قرار أصدرعلى حل هذه اللجنة،  بناء

عب وال ممثال لكل فئات الش "معايير انتخاب جمعية جديدة لكتابة الدستور، نص فيه أن يكون يوضح  مشروع بإعدادالدستورية بالمجلس 

يفرق بين أحد وأن تعقد اللجنة جلسات استماع يحضرها كل من يريد ان يساهم في وضع هذه المعايير حتى تخرج معبرة عن الجميع 

 . ''ةيسيسألجدل المتعلق بتشكيل الجمعية التوتنهي ا

 . ، أى قبل يوميين من صدور حكم حل مجلس الشعب، تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية للدستور112183-6-21وفي 

، 85وقد تجاهل تشكيل الجمعية تمثيل ذوي االعاقة 84(عضو 211نساء من أصل  7)فقط % 7تم تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية ب

 . تجاهل تمثيل أهل النوبة والبدو كذلك وتم تمثيل األقباط عن طريق الكنائس المختلفة، وتم

وسوف نتناول أعمال . قضائية للحكم ببطالنهاالدعاوى ال تم التقدم بعدد منوقد انعكس هذا االقصاء على أعمال وتصريحات الجمعية، كما 

هذا التقرير، نظرا ألن  في الجزء الثاني من 1121الجمعية التأسيسية للدستور، المناقشات والتصريحات الصادرة عنها، ونص دستور 

 . الجمعية بدأت أعمالها بعد استالم الرئيس السابق محمد مرسي الحكم

 

  4100يوليو  0حتى  4104يونيو  01 الئترة من: الثالث القسم
مرسي أول رئيس من جماعة  الرئيس السابق يعتبرو. 1121-2-21احتفال كبير يوم  استلم الرئيس السابق محمد مرسي الحكم في

 . األخوان المسلمين، ومن التيار االسالم السياسي بشكل عام، يصل الى حكم مصر

من حل مخاوف وقد تسلم الحكم بعد حكم محكمة القضاء االداري بحل مجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية لمجلس الشورى، ووسط 

 . الجمعية التأسيسية للدستور

، تم اتفاق بعض القوى "محمد مرسي"و" أحمد شفيق"عند انحصار المنافسة في المرحلة الثانية من االنتخابات المصرية بين المرشحين 

ولكن هذا الدعم جاء بعد تطمينات وتأكيدات من جانب . السياسية المدنية على دعم محمد مرسي نظرا ألن أحمد شفيق يمثل نظام مبارك

وقد تم تداول أقوال في الشارع . ألخوان المسلمين على الحفاظ على هوية مصر، وحقوق المرأة واألقلياتمحمد مرسي وجماعة ا

لخوفهم من تحول مصر الى دولة اسالمية وانتهاك " أحمد شفيق"المصري خالل االنتخابات تفيد أن األقباط قاموا بانتخاب المرشح 

ولكن ال شك، أن األقباط وغيرهم من المنظمات الحقوقية والنسائية كان لديها . قاويلحقوقهم، ولكن ال يوجد احصاء رسمي الثبات تلك األ

أنه ليس بالنسبة للكثيرين تجربة بينت مخاوف من انتخاب رئيس من جماعة األخوان المسلمين، خاصة بعد تجربة مجلس الشعب والتي 

 . تعزز مبدأ المواطنةأن دولة مدنية، وال  تتنج من شأنها أن

انتخابه رئيسا للجمهورية، قام الرئيس السابق محمد مرسي بالتأكيد على مشاركة جميع فئات المجتمع في الحكم، كما أعلن عن تعيين وبعد 

 . كما سنوضح ، ولكن هذا لم يتحقق86له أحدهما قبطي والثاني امرأةنائبين 

 

مناقشات عديدة، كما تم فيها تشكيل حكومة جديدة، وكذلك وقد شهدت هذه المرحلة جلسات الجمعية التأسيسية للدستور والتي دار فيها 

حتى تم االستفتاء عليه وصدوره وسط انسحابات لممثلي التيار المدني من الجمعية التأسيسية للدستور،  1121صدرت مسودة دستور 

 . ودعوات قضائية لحلها
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كما تم اصدار االعالن الدستوري في نوفمبر . للمظاهراتازداد في هذه المرحلة العنف في الشارع المصري خصوصا في التصدي 

الرافضين لحكم الرئيس السابق  أعداد الذي كان السبب األول في زيادة حالة االستقطاب واالحتقان في الشارع المصري، وزيادة 1121

 . محمد مرسي وجماعة األخوان المسلمين

 

 تي تمت في هذه المرحلة وكان لها انعكاسات على المرأة، األقليات والفئات المهمشة،سيقوم هذا الجزء من التقرير بمناقشة أهم األحداث ال

يرصد هذا الجزء تعامل أول رئيس منتخب وأول رئيس اسالمي في مصر مع قضايا هذه . كما يتناول حراك هذه الفئات في تلك الفترة

 . الفئات

 : فقرات ثالث وسوف يتم تقسيم هذا الجزء الى

ونتناول في هذه . ى نناقش فيها حراك المرأة، األقليات والفئات المهمشة في عصر الرئيس السابق محمد مرسيالفقرة األول - ث

كما نتناول تعامل الدولة مع هذه المطالب، وما اذا كان هذا . الفقرة المبادرات، التنظيمات ومطالب هذه الفئات والمجتمع المدني

 . ات أم ازدياد االحتجاجاتالتعامل قد أسفر عن تلبية رغبات هذه الفئ

الفقرة الثانية نتناول فيها الحقوق االقتصادية، االجتماعية، السياسية والمدنية لهذه الفئات، وتتناول هذه الفقرة تمثيل هذه الفئات  - ج

ذه كما تتناول ه. ت الصادرة عن الحكومة بخصوص هذه الفئاتاوالقرارفي الحكومة، المجلس االستشاري لرئيس الجمهورية، 

 . الفقرة المناقشات والتشريعات الخاصة بهذه الفئات والصادرة من مجلس الشورى

فنتناول المناقشات التي تمت بالجمعية والتي لها عالقة بهذه الفئات، والدستور : الفقرة الثالثة تتناول الجمعية التأسيسية للدستور - ح

 . 1121الصادر في عام 

 

 

  يي عرر الرايس السابق محمد مرسي والئاا  المممةةكثرة احتجاجا  المرأة، األلقييا   - أ

حقوق بعينها، الثاني يتناول االحتجاجات التي نتجت كرد  بإقرارسيتم تقسيم هذه الفقرة الى قسميين؛ األول يتناول االحتجاجات التي طالبت 

 . فعل عن انتهاكات قامت بها السلطة ضد هذه الفئات

 

I. المطالب الحقولقية 

وقد شعر البعض أن الحل سيكون في . طوال فترة حكم المجلس العسكري األقليات والفئات المهمشة تطالب بحقوقهاوبعض ظلت النساء، 

 . الهيئات المنتخبة من الشعب بعد الثورة، ولكن تجربة مجلس الشعب كانت مخيبة آلمال تلك الفئات

ت المنظمات النسائية الحقوقية بتنظيم مسيرة الى قصر االتحادية لذلك، وبناء على المناقشات التي دارت في مجلس الشعب السابق، قام

 ن في قوانين األحوال الشخصية ومنحوقد شملت المطالب عدم الغاء حقوقه 87الرئاسي لتقديم مطالبهن مكتوبة الى رئيس الجمهورية

. وغيرها من المطالببالمساواة مع الرجل  الجنسية ألبنائهن، المطالبة بحماية تحركهن في المجال العام بمواجهة التحرش والمطالبة

ونالحظ هنا أن المطالب ناتجة عن تخوفهن من المساس بحقوقهن، وتحتوي بشكل خاص على المطالبة بعدم المساس بالقوانين التي تداول 

 . أن مجلس الشعب سوف يقوم بتعديلها

تحت شعار  المسيرة في محافظة القاهرة، وقد خرجت 1122-2-1 يوم المرأة العالمي تلك التي تم تنظيمها ولعل المسيرة االبرز، كانت

وقد رفع . 88"عورة"وتعتبرها  رافضين بذلك كل الفتاوى والتصريحات التي تقلل من شأن المرأة في المجتمع" صوت المرأة ثورة"

 نساء مصرياتلصور الى  افةباإلضالمشاركون في المسيرة عبارات تندد بالتحرش الجنسي واالعتداءات التي تتعرض لها المرأة، 

 . في تاريخ مصر الثبات قدرة المرأة ومكانتهاساهمن 

 مبادئت الحكومية والرئاسية وتطالب بتحقيق اكما استمرت النساء في المشاركة في التظاهرات واالحتجاجات المختلفة التي تندد بالقرار

، 1121 الدستوري في نوفمبر لإلعالنداث نشبت في مصر خالل تلك الفترة، مثل االحتجاجات الرافضة الثورة، أو تحتج على أح

 . المظاهرات أمام قصر االتحادية وغيرها من التحركات الجماهيرية
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 .1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة، في يناير "عام الخروج الكبير للمرأة المصرية: 1121:"راجع تقرير  
88

مسيرة لنساء مصر في ذكرى يوم المرأة العالمي بمشاركة خليل "، تحت عنوان 1122-2-1نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".ازيوزهران وأبو غ
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لها، فتم تنظيم لمطالبة بتحقيق مطالبهم التي طالما تم تأجيهذه الفترة ل في ذوي اإلعاقةاألشخاص  ازدادت مظاهرات ،آخرعلى جانب 

المقررة لهم قانونا، كذلك حقهم في % 2 للمطالبة بحقهم في العمل ضمن نسبة ال 1121اعتصام أمام قصر االتحادية في شهر أكتوبر 

تم التعامل مع هذا االعتصام بنوع من السلبية والعنف، فقد تم في البداية تجاهل وقد . 89السكن وصرف معاش لمن ال يستطيع العمل منهم

 وهيمطالب جديدة المعتصمين وقد أدى ذلك الى اضافة . 90تصامهم ثم قامت قوات األمن بفضه بالقوة مما ترتب عليه بعض االصاباتاع

، تمثيلهم في مجلس الشعب عن طريق التعيين وتعيين أحد ممثلي ذوي االعاقة مستشارا للرئيسفي الجمعية التأسيسية للدستور،  المشاركة

الرئيس السابق  من االعتصام، قام عشرة أيامبعد . 91 غ ضد رئيس الجمهورية التهامه بالتقاعس عن تنفيذ مطالبهمكما قاموا بتقديم بال

، ثم 92وعودبوطالبوا بقرارات وليس " المسكنات"من  امحمد مرسي بمقابلتهم ووعدهم بحل مشاكلهم؛ وهو ما اعتبره المعتصمون نوع

 .ا لم يتم تنفيذ مطالبهماليه اذ قرروا بعدها فض االعتصام والعودة

ن أشرنا اليهما في فقرة سابقة؛ ياالداري اللذ ر مجلس الوزراء وحكم محكمة القضاءقرال تبعاخر، لم تحل مشكلة مصابي الثورة آفي سياق 

فتم تنفيذ مظاهرات . فقد عانى اسر الشهداء والمصابين من سوء معاملة المجلس القومي ألسر الشهداء والمصابين، وتجاهل مطالبهم

 . واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم وبعالجهم على نفقة الدولة وصرف معاشات لهم وغيرها من المطالب

رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، وأن  بإقالةمؤتمر لرابطة مصابي الثورة طالبوا فيه  ذلك، تم تنظيم إطارفي 

رئيس المجلس وبناء على احتجاجات مصابي الثورة التي كان من وسائلها هذا المؤتمر، تقدم . 93يتولى ملفهم رئيس الجمهورية بنفسه

، وتم على أثرة اعادة تشكيل المجلس القومي لرعاية اسر شهداء ومصابي 94ئيس الوزراءالى ر 1121القومي باستقالته في سبتمبر 

من رئاسة الجمهورية بصرف معاشات استثنائية لبعض مصابي الثورة تساوي ، 1121 في نوفمبر ،كما أعقب ذلك صدور قرار .الثورة

 . 95معاش الشهيد

معاناتهم فيما يخص الرعاية والخدمات الطبية  رالقرارات، وذلك نتيجة استمراوقد ظلت مطالبات مصابي الثورة حتى بعد صدور هذه 

فتوجهوا الى مجلس الدولة . خصوصا مع توالي األحداث في فترة حكم المجلس العسكري، وفترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي

عالج ببالزام الحكومة قرارا  1122-2-1داري بتاريخ ضاء االالحكومة بعالجهم على نفقة الدولة؛ وقد اصدرت محكمة الق بإلزامللمطالبة 

في الخارج على نفقة الدولة، وقررت الزام الدولة بعالج مصابي الثورة على نفقة الدولة ان استدعت  96أحد مصابي محمد محمود الثانية

الدولة بعالج المصابين على نفقتها، مما يجعل منه مبدأ قانوني  إللزاموقد توالت األحكام بعد هذا الحكم . 97حالتهم العالج في الخارج

 . عليه ويسهل اجراءات المصابين الذين يحتاجون الى العالج خارج مصر امستقر
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 ".اعتصام ذوي االعاقة أمام قصر االتحادية"، تحت عنوان 1121-21-21نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   
90

قوات األمن تفض اعتصام ذوي االحتياجات الخاصة من أمام االتحادية "، تحت عنوان 1121-21-22نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   

 ".بالقوة
91

عشرات المعاقين المعتصمين أمام االتحادية يتقدمون ببال غ "، تحت عنوان 1121-21-22نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".للنائب العام ضد مرسي
92

بعد لقاء مرسي  المعاقون يواصلون اعتصامهم أمام االتحادية"، تحت عنوان 1121-21-11نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".ويرفضون وعوده
93

اعادة تشكيل مجلس ادارة مصابي الثورة بعد ادراج آخرين في "، تحت عنوان 1121-9-22نشر الخبر على موقع جريدة اليوم السابع بتاريخ   

 ".الجداول
94

ستقالتي من مجلس مصابي الثورة تقدمت با: حسني صابر للشروق"، تحت عنوان 1121-9-12نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   

 ".وأنتظر موافقة قنديل
95

مرسي يمنح مصابي الثورة معاشات استثنائية مساوية لمعاش "، تحت عنوان 1121-22-11نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".شهيد
96

الحياء ذكرى محمد محمود األولى والتي راح  1121نوفمبر  محمد محمود الثانية هى مظاهرات قام بها عدد من الشباب والحركات الثورية في  

بسبب استخدام الشرطة القوة المفرطة لتفريق المظاهرات الداعية الى تسليم المجلس العسكري  1122ضحيتها عدد كبير من الشهداء في نوفمبر 

 . هم جابر صالح جابر، الشهير بجيكاوكان شهداء ذكرى محمد محود الثانية هم أولى شهداء حكم محمد مرسي، وأشهر.  السلطة

-22-22، نشر على موقع جريدة الوفد بتاريخ "ذكرى خيانة االخوان للثورة..محمد محمود"للمزيد عن أحداث محمد محمود األولى، راجع محمود فايد 

1122 . 
97

 ".بي محمد محموداالداري يلزم الدولة بعالج مصا"، تحت عنوان 1122-2-1نشر الخبر في جريدة الوفد بتاريخ   
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II.  المممةة والئاا  واأللقباط المرأة تحركا  زيادة يي أساسي سبب: الحقولقية االنتماكا 

ئيس السابق محمد مرسي كانت تلك التي تتعلق بالمرأة، وخاصة تفاقم أزمة التحرش في فترة حكم الر التي تمت االنتهاكات ابرز لعل

 . الجنسي في ميادين االحتجاج المختلفة

تحولت ظاهرة التحرش في مصر من ظاهرة في أماكن التجمعات والمناسبات كاألعياد تعود جذورها الى  تناولنا في فقرة سابقة كيف وقد

وقد وصلت الظاهرة في . الى أداة في أيدي السلطة للتصدي للتحركات ضدها ى المرأة أو غيرها من األسباب،أو النظرة الدونية ال الكبت

الى تحرش جنسي واغتصاب جماعي ممنهج في الميادين التي شاهدت احتجاجات ضد حكم األخوان المسلمين لزرع  عهد الرئيس السابق

 . 98اهراتالخوف في نفوس الفتيات وردهن عن المشاركة في المظ

فترة حكم المجلس العسكري الى استخدام  في الوضع ما كان عليهمثلاألجهزة األمنية كما تحولت من انتهاكات تمارس بشكل مباشر من 

وقد وصل األمر الى . أشخاص ليقوموا بهذا التحرش أو االغتصاب الجماعي الممنهج دون أن تظهر السلطة بشكل مباشر في الصورة

عن أصدقائها وسجنها داخلها والقيام بالتحرش بها دون أن يستطيع أحد منعهم، وهو ما تم  إلبعادهادائرة حول الفتاة " المتحرشين"تكوين 

 .عليه "دائرة الخطر" اسم إطالق

ة التي تعمل على توعية المجتمع، وكذلك وفي رد فعل على انتشار ظاهرة التحرش في الميادين، أطلقت عدد كبير من المبادرات الشبابي

، على سبيل المثال مبادرة "دائرة الخطر"من  بإخراجهن على التواجد الميداني خالل المظاهرات لحماية الفتيات من التحرش واالغتصاب

 . األخرى وغيرها من المبادرات" امسك تحرش"، حملة "ضد التحرش الجنسي"مبادرة  ،"خريطة التحرش"مبادرة  ،"شفت تحرش"

لالعتراض  وسالسل بشرية مظاهراتود وحشالى تنظيم تكوين فرق ميدانية لحماية الفتيات، من تنوع عمل هذه المبادرات والحركات 

التصدي لخطاب التيارات المتشددة الذي يعتبر المرأة هى السبب في مع في المجتمع  مرأةدور الشأن توعية بمرورا بالعلى التحرش، 

 . وبالقوانين المجرمة للتحرشوقهن بحق نساءة ال، وتوعيالتحرش

د من المحافظات في شهر رة التحرش، مثال على ذلك الوقفات التي تم تنظيمها في عدوتم اطالق عدد من السالسل البشرية للتصدي لظاه

 . 1121100 في سبتمبرها في االسكندرية تم تنظيم، والسلسلة البشرية التي  99للتوعية بأضرار التحرش وأخطاره 1121 يوليو

ن يعتبرون أن تعامل الحكومة المصرية مع ظاهرة التحرش الجنسي في مصر خصوصا الممنهج منه، كان يالجدير بالذكر، أن الكثير

ظهور عدد كبير من مبادرات التصدي للتحرش الجنسي وقيام هذه المبادرات ويعكس . 101اؤممكن أن يتم اعتباره تواطمن السلبيا و تعامال

ا على حماية أنفسهن من التحرش، شعورالنساء او من التحرش في الشارع، وتدريب " دائرة الخطر"من النساء ب الشباب النقاذ بتدري

 . الحماية، وبتخاذل الدولة وعدم الثقة في حماية األجهزة األمنية بغياب

ات هن السبب في التحرش الذي يتعرضن له وقد اثارت تصريحات عدد من نواب مجلس الشورى والمتشددين على الفضائيات بأن الفتي

للتنديد بظاهرة التحرش  1122 ية في فبرايرالعديد من االنتقادات واالحتجاجات؛ كان من بينها وقفة احتجاجية امام مكتبة االسكندر

 . 102وتصريحات أعضاء مجلس الشورى

بالرد على سؤال صحفية م وزير االعالم المصري على جانب أخر، وفي نفس سياق تصريحات ضد المرأة من مسئولين في الدولة، قا

التحرش  إطاروتدخل في " اللفظي"من االيحاء الجنسي  ابعبارة اعتبرها الكثيرون نوع 1122 ل مؤتمر صحفي في شهر ابريلخال

وقفة امام  بتنظيم والتليفزيون باإلذاعةوفي رد فعل مباشر على تلك الحادثة، قامت عدد من المنظمات النسائية والعاملين . 103الجنسي

 . 104محتجين بذلك على تلميحات وزير االعالم ومطالبين باستقالته" الشباشب"حاملين " ماسبيرو"مبنى االذاعة والتليفزيون 
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 .1122-1-2، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ "من ظاهرة اجتماعية ألداة قمع سياسية: التحرش الجنسي"راجع سلمى الخطاب،   
99

 ".محافظات ضد التحرش الجنسي 2حركة قطع ايدك تنظم وقفة في "، تحت عنوان 1121-7-27نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   
100

اول سلسلة بشرية ضد التحرش الجنسي بكورنيش ..الخميس"، تحت عنوان 1121-9-2نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   

 ".االسكندرية
101

 .1122-1-2، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ "استخدام التحرش الجنسي في مصر البعاد المرأة عن المشاركة السياسية: حقوقيون"راجع   
102

 ".وقفة نسائية أمام مكتبة االسكندرية للتنديد بالتحرش"، تحت عنوان 1122-1-21الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ  نشر  
103

 ". وزير االعالم المصري تحت سيف التحرش"، تحت عنوان 1122-2-22نشر الخبر على موقع سكاى نويز العربية بتاريخ   
104

: وقفة أمام ماسبيرو بالشباشب ضد عبد المقصود واعالميات"، تحت عنوان 1122-2-11نشر اتلخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".الوزير غير سوي
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األول من كما أوضحنا في الجزء ف. مثل ما عانت المرأة من انتهاكات خالل فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عانى كذلك االقباط

نتهاكا لحقوق األقباط وتمت مواجهة مباشرة بين السلطة واألقباط مما التقرير، كانت فترة حكم المجلس العسكري من الفترات األكثر ا

مذبحة "بضرورة محاسبة المجلس العسكري على الجرائم المرتكبة اثناء وقد كان ينادي األقباط . ضحاياال عن سقوط أعداد كبيرة من أسفر

وعندما استلم الرئيس السابق محمد مرسي، كانت من اول قراراته اقالة المجلس العسكري واعادة تشكيله وهو ما استقبله ". يروماسب

البعض بحفاوة كبيرة ظنا منهم أن هذه أول خطوة لتحقيق العدالة؛ ولكن قام الرئيس السابق بتكريم المشير حسين طنطاوي وعدد من 

، من ضمنهم األقباط، وهو األمر الذي رفضه الكثيرون. يةاضيا بذلك عن جرائمهما خالل الفترة االنتقالمتغ 105أعضاء المجلس العسكري

 . حقهم في العدالة بإهدارمعتبرين أن الرئيس السابق ساهم 

 انتهاكات لفظية وتحريضية من بعضوقد تعرض األقباط في عهد الرئيس السابق محمد مرسي الى انتهاكات عديدة بعضها كان 

 . ين على القنوات الفضائية والبعض األخر اعتداءات مباشرة على الكنائس أو البيوت أو األشخاصدالمتشد

قانون ينظم بناء دور  يففي ظل عدم اصدار أ. م الرئيس السابق مدى كفالة الدولة لحرية ممارسة الشعائر الدينيةبرزت خالل فترة حك

على أرض تمتلكها مطرانية " مسلمين ملتحين"مصرية، نذكر منها على سبيل المثال اعتداء العبادة، برزت مشاكل عديدة تخص الكنائس ال

الحوادث في مناطق  وقد تجددت مثل هذه. 106شبرا الخيمة زاعمين انشاء مسجد عليها في ظل امتناع من تقديم المعتدين للتحقيق

، وعدم اتخاذ اجراءات رادعة "التسوية وجلسات الصلح العرفية"وكانت الدولة تتعامل مع هذه االعتداءات بطريقة  ومحافظات أخرى،

 . ضد المعتدين والمحرضين على العنف

ه ، والالفت ان107فتاوى تحرم تهنئة األقباط بالعيد معللين ذلك انه ضد الشريعة 1122ظهرت خالل أعياد الميالد لعام  في نفس السياق،

وسط هذه الفتاوى لم يحضر رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي قداس عيد الميالد في كاتدرائية العباسية، رغم حضوره القداس في 

 .108دهماعيأالعام السابق كمرشح رئاسي، وهو ما فسره البعض حينها انه يوافق على فتاوى تحريم تهنئة األقباط ب

 

اثناء تشييع جثامين أشخاص  1122في ابريل  ، في سابقة،ي تم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسيةوكان االعتداء األبرز هو االعتداء الذ

 . 109االعتداء مع، وتم تداول أخبار على التعامل السلبي من قوات األمن توفوا نتيجة لعنف طائفي في مدينة الخصوص

أو  قانون دور العبادةوالدولة المدنية  بإقرار للمطالبةالمظاهرات من  اردا على هذه االعتداءات عدد يةقبطلا ت بعض المجموعاتوقد نظم

اسقاط "والتي كان هدفها  1121 -1-12 التي حصلت في تلك هذه المظاهرات ولعل أبرز. العتداءات التي يتعرضون لهاا لالحتجاج ضد

التي خرجت ضد الرئيس محمد مرسي خصوصا بعد في االحتجاجات  ت مجموعات قبطية، كما شارك110"حكم االخوان المسلمين

 . 1121االعالن الدستوري في نوفمبر 

 

وفي اطار حرية ممارسة الشعائر الدينية، ازداد التحريض المذهبي ضد الشيعة في عهد الرئيس السابق مرسي وخصوصا من جانب 

وقد أدى هذا الخطاب التحريضي المتزايد الى اعتداء . لخطابالقنوات التابعة لتيار االسالم السياسي دون أى تدخل من الدولة لمنع هذا ا

باالعتداء على عدد من القيادات  1122في يونيو  التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة" زاوية ابو مسلم"عدد من أهالي قرية 

وهى الحادثة التي تعكس الشحن الطائفي  .111ويعد االعتداء هو األعنف ضد الشيعة حيث تم قتلهم ثم سحلهم حتى مدخل القرية. الشيعية

وقد سبق هذه الحادثة، القاء الرئيس السابق مرسي لخطاب في استاد . الذي تم في هذه الفترة دون أى تدخل من الدولة لمنع ذلك الخطاب

ن أى تدخل من الرئيس وقد تضمن هذا اليوم القاء بعض المتكلمين لمداخالت تحريضية ضد الشيعة دو. القاهرة لدعم الثورة السورية

 . السابق أو تأكيد منه على حق ممارسةالشعائر الدينية أو الحق في االعتقاد

                                                           
105

 .1122-2-12، نشر على موقع االشتراكيون الثوريون، بتاريخ "عن اضطهاد األقباط والثورة المصرية"راجع   
106

على خلفية االعتداء على أرض مطرانية شبرا "، تحت عنوان 1121-22-1رة المصرية للحقوق الشخصية الصادر بتاريخ راجع بيان المباد  

 ". على رئيس الجمهورية البدء فورا في حوار مجتمعي من أجل اصدار قانون عادل لدور العبادة: الخيمة، المبادرة المصرية
107

بابا األقباط المصريين يعرب عن حزنه لفتاوى تحريم تهنئة المسيحيين "، تحت عنوان 1122-2-2بتاريخ " 12فرانس "نشر الخبر على موقع   

 ".بأعيادهم
108

 .1122-2-11، نشر على موقع جريدة الوطن، بتاريخ "مرسي يزور الكاتدرائية كمرشح رئاسي ويعتذر بعد تولي المنصب"راجع   
109

 .1122-2-2، نشر في جريدة التحرير بتاريخ "قباط تحت حكم األخواناأل: الملف األخطر في تاريخ الصحافة المصرية"راجع   
110

 ".تحالفات الغضب تتصاعد في وجه الجماعة: أغسطس 12"، تحت عنوان 1121-1-12نشر الخبر على جريدة الوطن بتاريخ   
111

لون اربعة من الشيعة بينهم حسن شحاتة قبل أهالي قرية بمحافظة الجيزة يقت"، تحت عنوان 1122-2-12بتاريخ  12نشر الخبر على موقع فرانس   

 ".سحلهم
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، بعد ايام من 1121د مرسي، بل تم في شهر يوليو فيما يخص مشكلة اهل النوبة، لم يتم حل مشكلتهم في عهد الرئيس السابق محمأما 

فقد أعلنت وزارة الزراعة عن مزاد علني لبيع . أهل النوبةمجموعات من السابق و استالم الرئيس السابق الحكم، أول صدام بين الرئيس

وقفة امام وزارة الزراعة  هؤالء، وردا على ذلك نظم مشروعات تنموية على أراضي جنوب السد العالي إلقامةأراضي النوبة 

 .112"بتوطينهم"لالعتراض على هذا االعالن والمطالبة 

 

 

االجتماعية، المدنية والسياسية ليمرأة، األلقييا  والئاا  المممةة يي عرر الرايس السابق الحقوق االلقترادية،  - ب

 محمد مرسي

أنه سيتم  بإعالنه ، وكان ذلك قد بدأقبل تولي الرئيس السابق محمد مرسي، كان قد وعد بأن يتم اشراك كل طوائف المجتمع في الحكم

ولكن هذا التصريح اثار حفيظة التيار السلفي الذي رفض تعيين امرأة وقبطي في . تعيين نائبين للرئيس أحدهما قبطي، والثاني امرأة

 مستشار محمود مكي في أغسطسفعال، وقام الرئيس السابق بتعيين نائب واحد فقط له هو الذلك لم يتحقق ف. 113منصب نائب الرئيس

مساعدين له  2عضو بين  12 استشاري يتكون من رئاسي ض الرئيس السابق محمد مرسي عن ذلك بتكوين فريقوقد عو. 1121114

ثالث عضوات هن الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشؤون السياسية، وقد تمثيل المرأة في هذا الفريق ب. 115مستشار 27و

، اما األقباط فقد تم تمثيلهم بعضوين هما سميرة مرقص مساعد الرئيس 116شاريأميمة كامل السلموني، وسكينة فؤاد ضمن الفريق االست

 . 117لملف التحول الديمقراطي، ورفيق حبيب صموئيل ضمن الفريق االستشاري

م فقد تم تمثيل األقباط بوزير واحد فقط، وقد خالفت بذلك الحكومة العرف المتعارف عليه بأن يتأما في تشكيل أول حكومة لرئيس منتخب 

، وقد أدى تشكيل الحكومة الى استياء لألقباط، فقد صرح القائم مقام البطريرك في الكنيسة 118تمثيل األقباط بوزيرين على األقل

أما فيما يخص تمثيل المرأة، فتم تمثيلها بوزيرتين فقط . 119هذا التشكيللاألرثوذكسية ان تشكيل الحكومة جاء ظالما لألقباط وأعلن رفضه 

 .120البحث العلمي، ووزيرة التأمينات االجتماعيةوزيرة وهما 

 . أما باقي األقليات والفئات المهمشة فلم يتم تمثيلها في الفريق الرئاسي أو في الحكومة

 

 قوق االنسان في نوفمبررغم استمرار عمل المجلس القومي لذوي االعاقة، وانشاء وحدة شؤون ذوي االعاقة بالمجلس القومي لح

ولعل استمرار معاناتهم ناتج عن تعامل الدولة معهم بمنطق الرعاية وليس بمبدأ . وضع ذوي االعاقة في مصر ، لم يتحسن1121121

قدرتهم على المشاركة في االستفتاء على الدستور، فقد واجهوا نفس الصعوبات التي كانت في استفتاء  المواطنة وهو ما سينعكس على

الرعاية على مواد وفق منطق كما سينعكس التعامل معهم . على عدم اهتمام الدولة بهذه الفئة واالنتخابات البرلمانية، وهو ما يدلل 1122

 . كما سنوضح في الفقرة الالحقةالدستور 

 

، 1122 ، في شهر مارسمرسي؛ فقد استقبل هذه القضيةأهل النوبة، تم االهتمام بصورة أكبر بمجموعات من بعد تواصل احتجاجات 

لالستماع الى مطالبهم ووعد باالستجابة لها؛ وقد طالب الوفد باعادة توطينهم في أراضيهم، وتطوير منطقة قرى وفدا من أهل النوبة 

 ، في مارسوزير االسكان أعلن وفي استجابة لهذه المطالب،. 122النوبة، تمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية وغيرها من المطالب

                                                           
112

 . 1121-7-1نشر الخبر على موقع جريدة اليوم السابع بتاريخ   
113

السلفيون يثيرون الجدل بشأن الدستور ويرفضون تعيين نائب رئيس قبطي أو "، تحت عنوان 1121-7-2بتاريخ  12نشر الخبر على موقع فرانس   

 ".امرأة
114

 ". الرئيس مرسي يعين المستشار محمود مكي نائبا له"، تحت عنوان 1121-1-21ى موقع جريدة الشروق بتاريخ نشر الخبر عل  
115

 ".ياسر علي يعلن الفريق الرئاسي المعاون للرئيس محمد مرسي"، تحت عنوان 1121-1-17نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   
116

 .المرجع السابق نفسه  
117

 .نفسه المرجع السابق  
118

 . 1121-1-2، نشر على موقع جريدة الوفد بتاريخ "قراءة في تشكيل أول حكومة لرئيس منتخب"راجع عبد الوهاب شعبان،   
119

 ". لن أهنيء قنديل ألن تشكيل الحكومة ظالم لألقباط: األنبا باخسوميوس"، تحت عنوان 1121-1-2نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   
120

 ".وزراء حكومة قنديل في سطور"، تحت عنوان 1121-1-2نشر الخبر على موقع جريدة الوفد بتاريخ   
121

 .راجع الموقع االلكتروني الرسمي للمجلس القومي لحقوق االنسان  
122

 ".ستجابة لمطالبهممرسي يستقبل وفدا من النوبة ويتعهد باال"، تحت عنوان 1122-2-2نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   
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نها استكمال الوحدات السكنية ألهالي النوبة المستحقين، البدء في التنسيق مع اساتذة التاريخ عن خدمات متعددة ألهل النوبة م ،1122

وغيرها من الخدمات التنموية التي تساعد على  هؤالءلمناقشة ادخال تاريخ النوبة في المناهج الدراسية وهو المطلب الذي لطالما نادى به 

ثم تم االعالن قبل عزل  .124عليهم لتوزيعهاتقع بين خزان أسوان والسد العالي  كما تم االعالن عن تخصيص مساحة. 123حل مشكلتهم

مرسي بأسابيع قليلة عن تشكيل هيئة استشارية قانونية برئاسة الجمهورية لدراسة مشروع اعادة تسكين اهل النوبة ولتشكيل هيئة لتنمية 

 . 125وتعمير المنطقة

 . خطوة نحو تحقيق مطالب أهل النوبة، واهتمام من الدولة لقضيتهموتعد كل هذه القرارات 

 

للتقرب من أهل المنطقة ومعرفة و ،2972لالحتفال معهم بنصر أكتوبر  ، زار الرئيس السابق محمد مرسي سيناء1121في أكتوبر 

، وهو 126كارهم بشأن تملك األراضيمشاكلهم ومطالبهم، وقد وعدهم الرئيس السابق بالنهوض بالمنطقة، كما اقترح عليهم طرح أف

قرارا بمنع تمليك  1112فقد أصدر رئيس الوزراء األسبق أحمد نظيف عام  .المطلب الذي لطالما طالب به أهل سيناء دون اى استجابة

، ويعترض أهل سيناء منذ 127تخصيص األراضي بنظام حق االنتفاع بحجة عدم تمليك األراضي لألجانب حصرضي في سيناء وااألر

قرار لتمليك  بإصداروفي وقت الحق على هذه الزيارة، قام رئيس الوزراء  .ذلك الحين على هذا القرار ويطالبون بتملك األراضي

األراضي بسيناء للمصريين فقط دون األجانب، حيث نص القرار على ضرورة اثبات أن طالب تملك األرض ال يحمل اال الجنسية 

وقد أصدر الحقا وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قرارا بمنع . ا القرار بالترحيب، النه يحقق مطالبهموقد قابل أهل سيناء هذ. 128المصرية

 . 129التملك في منطقة الشريط الحدودي بسيناء لدواعي األمن القومي

 

 . في فترة حكم مرسي، ازدادت األزمة في سوريا صعوبة، وارتفعت على أثرها أعداد الالجئين الوافدين الى مصر

يقضي بمساواة الطالب  1121 محمد مرسي قرارا في سبتمبر وللتعامل مع ظروفهم الصعبة وتلبية احتياجاتهم، أصدر الرئيس السابق

ظلت االجراءات المتبعة قبل األزمة السورية باالضافة الى ذلك، . 130بالمدارس والجامعات السوريين بالمصريين في مصاريف الدراسة

 بإعفاء اقرار 1122 الخارجية في فبراير وزارةوقد اصدرت . بشأن دخول المواطنين السوريين الى مصر دون تأشيرة دخول سارية

ق االقتصادية وهى القرارات التي اشاد به الكثيرون ألنها تتجاوب مع الحقو. 131السوريين من رسوم اصدار تصريح االقامة في مصر

 .   واالجتماعية لالجئين السوريين في مصر

 

 

 

 تمميش دستوري ليمرأة، األلقييا  والئاا  المممةة: 4104دستور  -  
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خدمات جديدة ألهالي النوبة ووضع تاريخهم في : االسكان"، تحت عنوان 1122-2-21نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".المناهج الدراسية
124

ان والسد العالي ألهالي فدان بين خزان أسو 211تخصيص "، تحت عنوان 1122-2-17نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".النوبة
125

هيئة الرئاسة القانونية تدرس مشروع قانون العادة تسكين أهالي "، تخت عنوان 1122-2-2نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ".النوبة القديمة
126

، نشر على موقع األهرام الرقمي "مليار دوالر 12ئح  ومليون سا 21مصر في انتظار : بعد العبور الثالث في سيناء"راجع عبد الناصر أحمد،   

 .1121-21-22بتاريخ 
127

 .1122-22-2، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ "ثالثة اعوام من الال تقنين: أراضي جنوب سيناء" راجع حمادة الشوادفي،   
128

 .1121-21-21، نشر على موقع جريدة الوطن بتاريخ "قانونيو سيناء ينتقدون قرار التمليك الذي أقره هشام قنديل"راجع   
129

حظر تمليك أراضي سيناء ليس : المتحدث باسم القوات المسلحة"، تحت عنوان 1121-21-21نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   

 ."موجها ضد الفلسطينيين
130

 .1121-9-1، نشر على موقع جريدة الشروق بتاريخ "الفلسطينيون أيضا يستحقون"راجع فهمي هويدي،   
131

 ".اعفاء السوريين من رسوم االقامة"، تحت عنوان 1122-1-17نشر الخبر على موقع جريدة الوفد بتاريخ   
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من الجدل والمطالبات بتحقيق توافق حقيقي حول الدستور، كما القت الجمعية التأسيسية للدستور  اكثير 1121شهدت مناقشات دستور 

طالبت بحلها واعادة تشكيلها بسبب عدم تمثيلها لكافة أطياف المجتمع كما أوضحنا في وقت سابق في هذا  التيالعديد من االحتجاجات 

 . التقرير

يمثل كافة أطياف المجتمع رغم تشكيل  دستور إلخراجوقد تواصل المجتمع المدني مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في محاولة 

تتضمن تجارب  المركز المصري لحقوق المرأة دراسة يما يخص موضوع المرأة، أرسلل، وففعلى سبيل المثا. مرضيالالجمعية غير 

من دول أخرى حول صياغة مواد المرأة في الدستور، بينما أرسل المجلس القومي للمرأة وتحالف المنظمات النسائية وثائق وبيانات 

" كوتة"، من ضمنها المساواة، وتجريم العنف ضد المرأة واقرار أةاحتوت على مطالب النساء والحقوق التي يجب أن يكفلها الدستور للمر

فوسط مطالبات بالنص على المساواة  .وقد دارت مناقشات عديدة حول المواد الخاصة بحقوق المرأة في الدستور. 132للمرأة في البرلمان

وطالبت  133على النص على ذلك األعضاء التابعين لتيار االسالم السياسي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، اعترض بعض

وقد تم . 134"دون االخالل بأحكام الشريعة االسالمية"الجماعة االسالمية بتقييد المادة التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل بجملة 

على عدم النص صراحة على المساواة بين المرأة والرجل في  النقاش مطوال حول المواد الخاصة بالمرأة في الدستور، حتى تم االتفاق

في الدستور سوى في مادة وحيدة هى المادة العاشرة منه " المرأة"على حقوق للمرأة، ولم يتم ذكر كلمة  1121لم ينص دستور . الدستور

وتحرص الدولة والمجتمع على االلتزام  .األسرة اساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق الوطنية"والخاصة باالسرة، وقد نصت على 

. بالطابع األصيل لألسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها األخالقية وحمايتها، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون

وتولي الدولة عناية وحماية  .وتكفل الدولة خدمات األمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو اسرتها وعملها العام

 ". خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة واألرملة

ونالحظ أن الدستور تعامل مع المرأة داخل اطار األسرة فقط، وأن مهمتها الرئيسية هى رعاية األسرة والمنزل دون االلتفات الى دورها 

 . له حقوق وعليه واجبات" مواطن"ية وليس كوقد تعامل كذلك الدستور مع المرأة كشخص محتاج الى الرعا. في المجتمع

أن منه بالنص على  22واكتفى في المادة " الجنس"صراحة على تجريم التمييز على أساس  1121لم ينص دستور  ،الى ذلك باإلضافة

 ."لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ال تمييز بينهم في ذلك"ن يالمواطن

 

 وهو ما تمت االستجابة له، وقد بتمثيلهم في جلسات استماع للجنة التأسيسية للدستور واطالب خاص ذوي االعاقة، فقدألشفيما يخص ا

تساعد على تحقيق الدمج في المجتمع والتمكين لألشخاص ذوي االعاقة، والمساواة بينهم وبين  مبادئ بإقرارطالبوا في هذه الجلسة 

مع األشخاص ذوي  1121تعامل دستور  ولكن. 135البوا بتنفيذ االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصرالمواطنين وعدم التمييز، كما ط

تلتزم الدولة "أن على  71، مثل التعامل الذي تم مع المرأة، فقد تم النص في المادة 136وليس بمبدأ المواطنة "الدولة الراعية"االعاقة بمبدأ 

فق المرا ئواقتصاديا واجتماعيا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة االجتماعية نحوهم، وتهيبرعاية ذوي االعاقة صحيا وتعليميا 

  . ، وذلك دون النص على حقوقهم السياسية والمدنية"العامة بما يناسب احتياجاتهم

 

المادة الثانية . بالمادة الثانية من الدستورتلك المتعلقة  يهبما يعني األقليات الدينية  1121كانت األزمة األكبر التي طالت مناقشات دستور 

وقد طالب ". المصدر الرئيسي للتشريعهي الشريعة االسالمية  مبادئ"ان  على 2972المادة التي كانت تنص في دستور ي من الدستور ه

نساء أيضا لشعورهن أن من أحد مما أثار استياء االقباط وال "أحكام"او استبدالها ب" مبادئ"بحذف كلمة  التيار السلفي بتعديل المادة

  . في المجتمع ديل تمرير تعديالت تقلل من حقوقهمأهداف التع

، في 137من الدستور 129واضافة مادة مفسرة لها هى المادة  هيت كثيرة، تم االتفاق على ابقاء المادة الثانية كما داوالمنقاشات ووبعد 

شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر  مبادئ"الدستور والتي تنص على مقابل ادخال مادة مستحدثة هى المادة الثالثة من 

                                                           
132

 . 1122، صادر عن المركز المصري للحقوق المرأة في يناير "عام الخروج الكبير للمرأة: 1121"راجع تقرير   
133

 ".التأسيسية تناقش المساواة بين المرأة والرجل"، تحت عنوان 1121-21-21نشر الخبر على موقع جريدة المصري اليوم بتاريخ   
134

 ".دربالة يطالب بتقييد المساواة بين المرأة والرجل"تحت عنوان  1121-21-12نشر الخبر على موقع جريدة الشروق بتاريخ   
135

 .1121-7-17ن نشر على موقع جريدة الوطن بتاريخ "ذوو االعاقة يطالبون بتمثيلهم في جلسات استماع الجمعية التأسيسية للدستور"راجع   
136

-22-1، نشر على موقع المفكرة القانونية بتاريخ "ضع استفتاء أم سابق لهحق المواطنة مو: األشخاص ذوو االعاقة في مصر"راجع منة عمر،   

1122. 
137

، نشر على "صراع بشأن تفسيرها سعيا الى اغالق أبوا االجتهاد: من الدستور المصري 1مبادئ الشريعة االسالمية في المادة "راجع منة عمر،   

 .1122-1-11موقع المفكرة القانونية بتاريخ 



24 

 

وكانت هى المرة األولى التي ينص فيها دستور مصري ". الرئيسي للتشريعات المنظمة ألحوالهم الشخصية، واختيار قياداتهم الروحية

 . على التجاء غير المسلمين لشرائعهم الخاصة

على حرية  22نصت المادة نما اعاله، بي 22تجريم التمييز بسبب الدين والعقيدة كما أوضحنا في المادة  لم ينص الدستور صراحة على

وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لألديان . حرية االعتقاد مصونة"االعتقاد وممارسة الشعائر الدينية كالتالي 

 ". السماوية، على النحو الذي ينظمه القانون

 

تكرم الدولة شهداء "أن والتي نصت على  22المادة  يهم همادة تنص على حقوق 1121فيما يخص مصابي الثورة، خصص لهم دستور 

ثورة الخامس والعشرون من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها، وتكفل الدولة الرعاية الالزمة ألسرهم، 

. نائهم ولزوجاتهم األولوية في فرص العملويكون لهم وألب. وللمصابين، والمحاربين القدامى، وألسر المفقودين في الحرب وما في حكمها

 ."وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون

 . حقوق خاصة بهم أيمواد الدستور على  لنوبة وسيناء في الدستور، ولم تنصعلى صعيد اخر، تم تجاهل مطالب أهل ا

 

مع مطالب كل الفئات السابق ذكرها،  1122ر في الجزء التالي من التقرير سنناقش كيف تعاملت لجنة الخمسين التي قامت بصياغة دستو

 . في محاولة للمقارنة بين الدستورين

 

  

 

 4100ديسمبر  0الى  4100يوليو  0الئترة من : الرابع القسم
، عزل رئيس الجمهورية السابق 1122-7-2د الفتاح السيسي، في ، أعلن وزير الدفاع عب1122-2-21مظاهرات حاشدة في بعد خروج 

كما تم توقيف . محمد مرسي وتولي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب الرئيس المؤقت لرئاسة الجمهورية

 . حتى يتم تشكيل لجنة لتعديله تكون ممثلة لكافة أطياف المجتمع 1121العمل بدستور 

ضد الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة األخوان المسلمين، وذلك للمطالبة  2-21خرجت في  التيوقد شاركت المرأة في المظاهرات 

طالبين انهاء الحكم م كذلك شاركت بعض المجموعات القبطية. كثر انتهاكا لحقوقهابعزله بعد سنة من الحكم الذي اعتبرتها المرأة األ

 . سيس حكم مدني يقوم على مبدأ المواطنةاالسالمي وتأ

وقد تم تمثيل المرأة في هذه الحكومة . ، تمت اقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتم تشكيل حكومة جدية برئاسة حازم الببالوي7-2عد ب

، كما تم تعيين الكاتبة سكينة فؤاد 138الصحة والسكان وزيرات في وزارات االعالم، وزارة الدولة لشؤون الدولة، ووزارة بثالث

-7-1الدستوري الصادر في  ولكن على صعيد اخر ظل تهميش النساء في االعالن. 139رية لشؤون المرأةكمستشارة لرئيس الجمهو

 . 140النص على حقها في المساواة وأ، حيث لم ينص على أى مواد خاصة بالمرأة 1122

 . 141وزراء أقباط في وزارة الصناعة، وزارة البحث العلمي، والبيئة ةنفس التمثيل طال األقباط حيث تم اختيار ثالث

  

وهو  1122-21-2قف على تاريخ وسوف نتو. نناقش في هذا الجزء وضع المرأة، االقليات والفئات المهمشة في الفترة االنتقالية الثانية

 ". 1122ستور د"، أو ما يطلق عليه 1121تاريخ صدور مسودة التعديالت الدستورية على دستور 

 :سوف نتناول هذه الفترة في ثالث فقرات

 . األولى نناقش فيها قلة حراك المرأة، األقباط والفئات المهمشة في هذه الفترة - خ

  . بها الدولة ضد الالجئين السوريين والشيعةاألقباط، واالنتهاكات التي قامت  نناقش فيها ازدياد معدالت العنف ضدالثانية  - د

                                                           
138

 . 1122، صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة في يناير"الخروج من قلب برميل بارود"ر راجع تقري  
139

على القائمين على ادراة المرحلة االنتقالية والقوى السياسية ..اقصاء النساء من العملية السياسية واالعالن الدستوري يجب أن يعالج فورا"راجع   

 .  1121-7-21في " نظرة للدراسات النسوية"، ورقة بحثية صادرة عن "يونيو 21طريق دمج النساء بشكل منصف ومتساوي في خارطة 
140

 . المرجع السابق نفسه  
141

أقباط في  2سيدات و 2نواب لرئيس الوزراء، و 2باألسماء "، تحت عنوان 1122-7-22نشر الخبر على موقع تليفزيون صدى البلد بتاريخ   

 ".  حظة األخيرةوالتعديالت حتى الل..حكومة الببالوي



25 

 

 . 1122ديسمبر يها مسودة التعديالت الدستورية الصادرة في الثالثة نناقش ف - ذ

 

 المعركة الدستورية أهم : لقية حراك المرأة، األلقباط والئاا  المممةة - أ

عزل مرسي مما نتج فقد اعترض الكثيرون على . يجب االشارة أنه بشكل عام، سادت حالة من االحتقان السياسي في مصر في هذه الفترة

 . كما زادت أيضا العمليات االرهابية في محافظات متعددة. هرات واعتصامات للمطالبة بعودتهعنه خروجهم في مظا

ولكن بعد أسابيع قليلة، بدأت تعود التظاهرات االحتجاجية من األحزاب واالئتالفات والحركات الشبابية في الشارع لالعتراض على 

في مجموعات قبطية ونسائية وقد شارك . الى مصر" الدولة األمنية"تدابير واجراءات تتخذها الدولة، واصفين هذه االجراءات بانها تعيد 

 . هذه االحتجاجات، وتم اعتقال عدد منهم

ولكن ما . ولكن الالفت للنظر انه تم اعتقال عدد كبير من النساء في هذه الفترة، وهى سابقة في مصر حيث لم يكن يتم عادة اعتقال النساء

لالعتراض على هذه االعتقاالت  يجب الوقوف عنده هو عدم تحرك منظمات المجتمع المدني والنساء بتنظيم مظاهرة أو وقفات احتجاجية

الصاق بعدم رغبة منظمات المجتمع المدني ويمكن ارجاع ذلك الى . التي يمكن وصفها بالعشوائية النها تمثل انتهاكات لحقوق المرأة

قوق المرأة في اقرار مواد تكفل حفي تظاهراتها بتلك المؤيدة لجماعة االخوان المسلمين، والى شعور البعض بأن المعركة الحقيقية هى 

تفكير العديد من فئات المجتمع في هذه الفترة، فنالحظ قلة االحتجاجات الخاصة بحقوق األقباط، أهل في صلب وقد كان ذلك . الدستور

 . النوبة، سيناء وذوي االعاقة وذلك لشعورهم بأن المعركة الدستورية هى األهم

ظاهرة لللتصدي  1122، فتم تنظيم يوم في أكتوبر قيت هذه المبادرات محدودةبالتحرك، ولو  نولكن المبادرات الشبابية لم تتوقف ع

وقام عدد . 142"ثورة البنات"من تنظيم حملة " حنركب عجل"بطريقة جديدة عن طريق مبادرة  مرأةالتحرش وتغيير الصورة النمطية لل

ن أحياء القاهرة لكسر نظرة المجتمع الرافضة لركوب في عدد م" العجل"في هذا اليوم بركوب الدراجات  المواطنين، اناثا وذكورا،من 

 .الفتاة الدراجة في مصر

 

 

 األلقييا  والئاا  المممةة يديعون ثمن التجاذبا  السياسية  - ب
وقعت اعتداءات كثيرة على كنائس في محافظات متعددة واالعتداء على منزل االقباط  7-2مرسي في ، وعزل 2-21بعد تظاهرات 

التي تم االعتداء عليها بعد فض اعتصام رابعة  الكنائسعدد بلغ وقد . ضحية هذه االعتداءات الكثير من المواطنينوممتلكاتهم، وراح 

 . 143كنيسة 22، الى ة مرسيبعود ونيطالبالمشاركون فيهما العدوية والنهضة، وهما االعتصامين اللذين كان 

 

، قرارا في ئفقد أصدرت الحكومة المصرية، بشكل مفاج. بصورة كبيرةوقد دفع الالجئون السوريون ثمن الصراع السياسي في مصر 

باشتراط حصول السوري على تأشيرة دخول الى األراضي المصرية، وقد تم تطبيق القرار على طائرة ركاب قادمة من الالذقية الى  1-7

ن قدموا على متن الطائرة مبدأ عدم االعادة الركاب الذي بإعادتهاوقد انتهكت الحكومة المصرية . 144مصر في نفس يوم اصدار القرار

 . المصدقة عليها مصر 2922الالجئين لسنة من اتفاقية  22القسرية المنصوص عليه في المادة 

الالجئين السوريين من اجراءات االقامة، وقامت بمالحقة  بإعفاءثم قامت الحكومة المصرية بمخالفة قرار الرئيس السابق محمد مرسي 

 .145ذين ال يحملون تصاريح اقامة وبالشروع في ترحيل بعضهمالسوريين ال

 االى ذلك، وفي محاولة لتحشيد الجمهور للموافقة على قرارات الحكومة المذكورة أعاله، تم شن حملة في االعالم تنتهج خطاب باإلضافة

 . 146ة االسكندريةضد الالجئين السوريين وسط حمالت اعتقال عشوائية لهم خصوصا في محافظ اوتحريضي اتمييزي

وقد انتهكت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية من خالل هذه االجراءات حقوق الالجئين السوريين المتعارف عليها في 

 . يض والعنف الموجهة ضدهمرالمعاهدات والمواثيق الدولية، كما تقاعست عن حمايتهم من حمالت التح
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 ".حنركب عجل والهوا يطير شعرنا: ثورة البنات في مصر"، تحت عنوان 1122-21-21االلكتروني بتاريخ " مصراوي"نشر الخبر على موقع   
143

 .1122-2-7، نشر على موقع جريدة التحرير بتاريخ "األسوأ على األقباط في تاريخ مصر الحديث: 1122"راجع بيتر مجدي،   
144

 . 1122-1-22، صادر عن اللجنة السورية لحقوق االنسان بتاريخ "تقرير حول أوضاع الالجئين السوريين في مصر"راجع   
145

 .1122-1-2راجع البيان الصادر عن المنظمة العربية لمعلومات حقوق االنسان في   
146

ن نشر على "هل يدفع السوريون ثمن الصراع السياسي المصري؟: تقاعس الدولة المصرية عن توفير الحماية لالجئين السوريين"راجع منة عمر،   
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فقد ". عاشوراء"أما بخصوص المنتمين الى الطائفة الشيعية، فقد تجدد مرة أخرى منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية خالل احتفاالت 

اعترضت بعض ، ولكن 147ذكرى عاشوراء في المسجد الحسين بالقاهرة بإحياءأعلن عدد من القيادات الشيعية اعتزامهم االحتفال 

ق غالاعلى ذلك، قامت السلطات المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ب وبناء. الذكرى في المسجد بإحياءيقوم الحركات السلفية مهددين من 

 . 148لمنع احتفاالت الشيعة بجوار الضريح كما أعلنت اعتزامها القبض على أى شيعي يدخل المسجد" الحسين"ضريح 

 . الحظ أن الدولة المصرية لم تغير تعاملها مع الشيعة، فتقوم بالتعامل معهم كدخالء على المجتمع أو مجرمين وليس على أساس المواطنةن

 

 

    المممةةليمرأة، األلقييا  والئاامكاسب حقولقية : 4100دستور  -  

مكونة من " لجنة العشرة"هى يل لجنة قانونية بتشك 7-1الدستوري الصادر في  قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، بموجب االعالن

 . 1121عضاء متخصصين في القانون دورهم اقتراح التعديالت الواجبة على دستور عشرة أ

لمناقشة هذه التعديالت " لجنة الخمسين" هي ابعد تسليم مسودة هذه التعديالت، قام الرئيس المؤقت بتشكيل لجنة تضم خمسين عضو

 . مسودة دستور جديدة جإلخراواالضافة عليها 

مقاعد في لجنة الخمسين وهو األمر الذي اعترضت عليه بعض المنظمات النسائية لرغبتهم بتمثيل المرأة بنسبة  2وقد تم تمثيل المرأة ب

عن  اواحد ممثال ممثلين عن الكنيسة المصرية، ةثالث تشكيل لجنة الخمسين بأن تتضمن اللجنةب ، كما نص القرار%21ال تقل عن 

عن  عن أهل النوبة وممثال يكون من ذوي االحتياجات الخاصة، وتضمنت اللجنة ممثال المجلس القومي لمتحدي االعاقة على أن

 .150ن للطائفة الشيعية على عدم تمثيلهم في اللجنةووقد اعترض المنتم. 149سيناء

 

وذلك في استجابة لضرورة النص على " حكومتها مدنية"ة يباجة على أن الدولة المصريدال في 1122وقد نصت المسودة النهائية لدستور 

المرجع  هيلتجنب اقامة دولة اسالمية على أرض مصر، كما أكدت الديباجة على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا " مدنية"كلمة 

 .1121151من دستور  129الشريعة االسالمية، بعد الغاء المادة  مبادئلتفسير 

من  22فقد نصت المادة . على مواد تكفل حقوق الفئات التي يتناولها هذا التقرير في مسودة الدستور باب الحقوق والحريات وقد نص

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ال تمييز بينهم بسبب "أن مسودة الدستور على 

او األصل أو العرق أو اللون أو االعاقة أو المستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو الجغرافي أو ألى سبب  الدين او العقيدة أو الجنس

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، . التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. أخر

بشأن تحديد أسباب التمييز، وقد  1121وقد حققت هذه المادة المطالب التي أثيرت في دستور ". مستقلة لذلك وينظم القانون انشاء مفوضية

 . جرمت المادة األسباب التي تتعلق بالفئات التي يتناولها التقرير

ت عليها مصر، وذلك يعني التزام على التزام الدولة باالتفقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق االنسان التي صدق 92كما نصت المادة 

، كذلك تلك الخاصة باألشخاص ذوي االعاقة، اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأةقيات التي تعني بحقوق المرأة مثل االدولة باالتف

 . الالجئين، وغيرها من الفئات

 

تكفل " 22صراحة على المساواة في المادة  1122على المساواة بين المرأة والرجل، نصت مسودة دستور  1121بينما لم ينص دستور 

. ورالدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدست

على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيال مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل  وتعمل الدولة

وتلتزم . ي تولي الوظائف العامة ووظائف االدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدهافللمرأة حقها 
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كما تلتزم بتوفير . بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العملالدولة 

عند قراءة هذه المادة، نرى انها حققت العديد من ". الرعاية والحماية لألمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا

ي السنوات األخيرة، فقد نصت صراحة على تعيين المرأة في المناصب القضائية وهو األمر الذي حرمت منه خالل مطالب النساء ف

وقد جاء ذلك التمكين بعد الفتوى الصادرة من مفتي الجمهورية بجواز . دولةوتمكينها من الوصول للمناصب العليا في ال 152سنوات طويلة

 . 153عليا في الدولةتولي المرأة مناصب القضاء والمناصب ال

الذي وهو القانون ريم العنف ضد المرأة األمر الذي يقتضي صدور قانون بتجهو كما ألزمت المادة الدولة بحماية المرأة من العنف و

 . طالبت به المنظمات النسائية في السنوات األخيرة دون صدوره

اء جنسيتها ألطفالها بعد مخاوف في عصر االخوان المسلمين بدسترة حق المرأة في اعط 1122من مسودة دستور  2وقد قامت المادة 

 . المرأة هذا الحق بإعطاء القاضي 1112القانون الصادر في  بتعديل

للمرأة في البرلمان، ولكن في المقابل نصت على " كوتة"على  1122، لم تنص مسودة دستور 1121كما كان الحال في دستور 

، وهو ما يعني تشجيع للمرأة على الدخول في مجال العمل السياسي وتغيير 211مرأة في المادة تخصيص ربع مقاعد المجلس المحلي لل

 . المرأة ممثلة له في البرلمانتكون أن بالصورة النمطية للمرأة في المجتمع، وبدء تقبل المجتمع 

 

كما نصت المادة  سيحيين الى شرائعهم الدينية،الم والتي تنص على التجاء 1121أما فيما يخص األقباط، فقد بقت المادة الثالثة من دستور 

 ".وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة ألصحاب األديان السماوية، حق ينظمه القانون. حرية االعتقاد مطلقة"على  22

أن يصدر أول مجلس نواب ينتخب على  122لحل مشكلة قانون دور العبادة، تم النص في المادة  وفي خطوة ايجابية الى ذلك، باإلضافة 

على ضرورة أن تعمل الدولة على  122كما نصت المادة . بعد اقرار الدستور وفي أول دور انعقاد له قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس

على ضرورة تمثيلهم كذلك في المجالس  211م انتخابه بعد اقرار الدستور، والمادة يت تمثيل األقباط تمثيال مالئما في أول مجلس للنواب

 .المحلية

 

سكان النوبة الى مناطقهم كما تعمل على التنمية  وفي أول مرة في الدستور المصري، تم النص على دور الدولة في تنفيذ مشروعات تعيد

في المقابل لم تنص مسودة الدستور صراحة على تمليك . ا سيناء والنوبةاالقتصادية والعمرانية في المناطق الحدودية ومن ضمنه

 . األراضي ألهل سيناء

 

 

 : خالرة
من انتهاكات كبيرة بشكل عام ، أن هذه الفئات عانت 1122تنا لوضع المرأة، األقليات والفئات المهمشة في الفترة بعد ءنالحظ عند قرا

 . التي أوضحنا في هذا التقرير لألسبابوكان التصدي لهذه االنتهاكات يختلف من فترة الى أخرى . الثالث فتراتالخالل 

 اوالحراكات التي تلتها والتي يعتبرها البعض جزء 1122على صعيد اخر، استفادت هذه الفئات بنسب متفاوتة من الثورة التي قامت في 

 . دون خوفمن ات واشتراكها في الحياة العامة والمطالبة بحقوقها ولعل المكسب األكبر هو خروج هذه الفئ. من الثورة

المرأة هى الرابح األكبر من الثورة، وقد حققت المرأة فعال مكاسب عديدة في هذه الفترة، ليس باشتراكها في الحياة  نيعتبر البعض ا

اقصائها، كما أكدت على عدم تنازلها على االشتراك في السياسية؛ ولكن في تأكيدها على قدرتها على مواجهة كافة االنتهاكات ومحاوالت 

 . في الدولة اناصب العليمالحياة السياسية في مصر من المشاركة في المظاهرات في الشارع الى الوصول الى ال

الى الحياة العامة وتنازلهم عن السلبية التي عانوا منها طوال فترة حكم الرئيس األسبق  مجموعات قبطية خروجلالى ذلك، كان  باإلضافة

في المجتمع لن يساهم فقط في اقرار حقوقهم، ولكنه يساهم  بإيجابيةتراك األقباط شاف. مبارك، مكسب كبير لهم وللحياة السياسية في مصر

 . لمشاركة بما يهم الشعب بصورة عامةل" طائفتها"فئة عن كل بحيث تتخلى بشكل مباشر في اعالء مبدأ المواطنة، 

عليها بين كل فئات الشعب المصري، كما ساهم  اوقد كان تحرك أهل النوبة ايجابيا في تعريف الكثيرين بقضيتهم التي لم يكن متعارف

 . 1122باقرار حقوقهم في مسودة دستور 
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ات هو طرح مبدأ المواطنة على المجتمع المصري بشكل عام للتفكير فيه ومحاولة وكان المكسب األكبر من كافة هذه التحركات والمناقش

طرح الولعل هذا المبدأ ليس واضحا أو مقرا في الوقت الحالي بخصوص كل الفئات لدى المواطن المصري، ولكن مجرد . معرفة مغزاه

 . مفتاح الى مزيد من التعارف عليه في المستقبل

 

وقت  يمصرية في هذه المرحلة في تعاملها مع مشاكل ومطالب الفئات األكثر تعرضا للتهميش، كما لم يتم في أوقد تم اختبار الدولة ال

وهو األمر الذي وضح وجود قصور في الدولة المصرية تحتاج الى عالج منها غياب االستراتيجية وخطط العمل، والرؤية . سبق

 . التمييزية التي تتسم بها الدولة في بعض األحيان

 هيولكن الصفة المشتركة بين الثالث فترات . درجة استجابة الدولة المصرية لهذه التحركات والمطالب من فترة الى أخرى اوتتتففقد 

فالدولة المصرية لم تعتمد حتى اآلن مقاربة حقوقية . التعامل السياسي مع المطالب، وهذا يعتبر السبب الرئيسي لتفاوت درجة االستجابة

تبعا لذلك، يبقى و. دأ المواطنة، العدالة والمساواة للتعامل مع كافة مواطنيها، وخاصة الفئات األكثر تعرضا للتهميش فيهاقائمة على مب

  . على حسابات سياسية محددة اتحقيق مطالب هذه الفئات قائم

المصرية مقاربة حقوقية مع مطالب الدولة اعتمدت في أن تكون  ه يمكن الشكلحقوق هذه الفئات، فان 1122 رغم كفالة مسودة دستورو

  .وأن تكون تخلت عن مقاربتها السياسية الشعب والفئات األكثر تهميشا

 لكن. عديدة مقاربتها التي اتبعتها لسنواتمن د، أن اقرار الدستور لن يغير تعامل الدولة بين ليلة وضحاها مع هذه الفئات ولن يغير المؤكو

تعتبر خطوة نحو كفالة حقوق هذه الفئات ومطالبها منذ سنوات عديدة،  والتي خدمت لجذب المؤيدين للدستور،، المواد المقرة في هذا الباب

يتم انتهاك  نيذن الطنيمن المهتمين بحقوق االنسان أو الموا منظمات المجتمع المدني وفئات المجتمع المختلفةويمكن استخدامها من قبل 

 . وتغيير مقاربتهااللزام الدولة بكفالة حقوقهم  حقوقهم
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 : يمرس
 

 مقدمة 

 

 4104الى يناير  4100يناير  42الئترة بين : القسم األول

 يناير  12المشاركة في ثورة  - أ

 حراك المرأة، األقليات والفئات المهمشة خالل فترة حكم المجلس العسكري - ب

 الوقت المناسب للتحرك : الثورة -

 وقود للتحركات الجماهيرية والقانونية: العسكريانتهاكات المجلس  -

O المواجهة األولى بين المجلس العسكري والمرأة المصرية : كشوف العذرية 

O محاولة الخماد المظاهرات : العنف ضد النساء خالل فترة حكم المجلس العسكري 

O السبب الرئيسي لتحرك األقباط : امتناع السلطة عن حماية الكنائس 

O د المجلس العسكريتحرك قانوني ض 

 الحقوق السياسية، المدنية، االقتصادية واالجتماعية للمرأة، األقليات والفئات المهمشة في ظل المجلس العسكري - ت

 الشيعة نموذجا : انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية 

  لرأى واالنتخابانتهاك الحق في ابداء ا: 1122وانتخابات مجلس الشعب  1122ذزي االعاقة في استفتاء مارس 

 

 

  4104حتى يونيو  4104الئترة بين يناير : القسم الثاني

 تمثيل ضعيف للمرأة واألقباط رغم مشاركة ايجابية ملحوظة : برلمان الثورة - أ

 غياب مبدأ المواطنة : تعامل البرلمان مع قضايا المرأة، األقليات والفئات المهمشة - ب

 اقصاء للمرأة، األقليات والفئات المهمشة : اللجنة التأسيسية لوضع الدستور - ت

 

 

 4100يوليو  0حتى  4104يونيو  01الئترة من : القسم الثالث

 كثرة احتجاجات المرأة، األقليات والفئات المهمشة في عصر الرئيس السابق محمد مرسي - أ

 المطالب الحقوقية  -

 ي زيادة تحركات المرأة، األقباط والفئات المهمشة سبب أساسي ف: االنتهاكات الحقوقية -

الحقوق االقتصادية، االجتماعية، المدنية والسياسية للمرأة، األقليات والفئات المهمشة في عصر الرئيس السابق محمد  - ب

 مرسي

 تهميش دستوري للمرأة، األقليات والفئات المهمشة: 1121دستور  - ت

 

 4100ديسمبر  0الى  4100يوليو  0الئترة من : القسم الرابع

 المعركة الدستورية أهم: قلة حراك المرأة، األقباط والفئات المهمشة - أ

 األقليات والفئات المهمشة يدفعون ثمن التجاذبات السياسية  - ب

 مكاسب حقوقية للمرأة، األقليات والفئات المهمشة: 1122دستور  - ت

 

 خالرة 


