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عقابا على مبادرة
ً 44ا
شهر من الحبس االحتياطي واتهامات تصل عقوبتها للمؤبد ً
شبابية لمواجهة مأساة أطفال الشوارع في مصر
شاهدا على أن المبادرات الفردية والمجتمعية لن تواجه سوى
42منظمة حقوقية :قضية مؤسسة بالدي تعد
ً
بالقمع وتلفيق االتهامات
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ إدانتها الستمرار الحبب
وخمسببة آخ برين هببر ش بري

االحتيباي للبم مبن أيبة حابا و و واهبا محمبد حسبانين،

يمعببت محمببد ،أمي برر فببر  ،إب براهير عبببد رب ب  ،ل برير ماببدو ،محمببد السببيد محمببد ،لمببدر تقتببرب

ار لقم ب العمببم التيببوع ،
مببن201يببور ،ف ب قضببية "مؤسسببة ب ب دو – أيفببام ش بوارعنا" ،والت ب تعتبرهببا المنظمببات اسببتمر ا
وتضييق الخناق عمى المبادرات الشبابية والماتمب المبدن  .وتيالبب المنظمبات ببإي ق سب ار اميب المتهمبين المحبوسبين

حاليا عمى ذمة القضية ،واسقاي لافة االتهامات الموا لهر.

ف  03فبراير الاارو ،تحم الامسبة الرابعبة لمقضبية ،والتب ببدأت أولبى امسباتها فب 01مبار  ،6100ولبر يبتملن البدفا
من المرافعة ف الامسبتين السبابقتين ،المتبين انتهيتبا بالتأايبم –ألسبباب إاراييبة– مب اسبتمرار الحبب

االحتيباي لممتهمبين

لمدر وصمت لب  66شهر ،دون مبرر ،لوسيمة لمتنليم وايالة فترر حبسهر احتياييا.
لانببت ق بوات مببن الشببرية قببد اقتحمببت مقببر مبببادرر "ب ب دو" مسببا يببور  0مببايو  ،6101بنببا عمببى ب ب

–تببر تحري بره بعببد

االقتحار– من أحد األفراد أدعى احتاا ابن –المتغيب أللثر من  00يوما– بمقبر "بب دو" فب شبار محمبد محمبود ،رغبر
أن "المبمبغ" لبان قبد حضبر ومعب ماموعبة لبيبرر مبن البميايبة قببم سباعة مبن االقتحببار لممقبر ،وبحب

عبن ابنب ولبر ياببده،

فانصر بعدما بعثر محتويات المقر ،وتعدى ومن مع عمبى الموابودين فيب –البذين يمببوا النابدر أللثبر مبن  00مبرر ولبر

تحضر– وتوعد القايمين عمى المبادرر باالنتقار .وف غضون أقم من ساعة عباد "المبمبغ" وبصبحبت قبور مبن قسبر عاببدين،

لمتفتيش –دون إذن النيابة– وتر القبض عمى أية و واها واثنين آخرين من المتيوعين بالمبادرر ،ومعهبر  01يفب تواابدوا

بالمقر لحظة االقتحار .لما تمت مصادرر أاه ر الحاسب اآللب واألوراق الموابودر ببالمقر ،وأغمبق الملبان بالشبم األحمبر.

ولببر تلت ب

ق بوات األمببن بببذلك ،وانمببا اتبعببت اإلا ب ار نفس ب بعببد أيببار قميمببة بمن ب م أيببة حاببا و ،و واهببا محمببد حسببانين،

وصادرت بعض أغراضهما ،وأوراق إثبات الشخصية ،وتر "تشمي " المن م .وف وقت الحق ضمت تحريات النيابة لمقضية

متيوعين آخرين بالمبادرر ،واثنين من أصدقا محمد حسبانين ،لبر يلبن لهمبا أيبة صبمة بالمؤسسبة ،وصبدر بحقهبر اميعبا –

المتهمببين الثمانيببة– أمببر اإلحالببة مببن نيابببة وسببي القبباهرر اللميببة لمحلمببة عابببدين ف ب  8سبببتمبر  ،6101ف ب القضببية رقببر
 1606لسنة  6101انايات عابدين.

ظم المتهمون محتا ين ف ملان غير معمور ،لحين بدأت التحقيقات لي ف  3مايو  ،6101بنياببة وسبي القباهرر اللميبة،
والت واهت لممتهمين الثمانية ماتمعين سبعة اتهامات رييسية ،ه –وفقا لنص قرار اإلحالة الصادر من النيابة– تأسي

وادارر اماعة إارامية بغرض االتاار بالبشر ،وهتك عرض أيفام ،واستعمام القور والعن

والتهديد واالختيبا

واالحتيبام

والخدا ضدهر ،واالستغ م الانس لأليفام ف تصوير مبواد إباحيبة ،والمشبارلة فب التظباهارت وامب التبرعبات ،فضب

عن احتاا األيفام ف ملان "قص عن األعين" وتعذيب بعضهر بدنيا ،والتعدو عميهر بالضرب إلابارهر عمى ممارسة

الفاببور والاببن  .وه ب االتهامببات الت ب دحببض معظمهببا تقببارير اليببب الشببرع  ،والثابببت بهببا عببدر واببود أث بار تعببذيب أو
انتهاك انس أو هتك عرض ألو من األيفام ف الفترر محم الواقعة ،فض عن شهادات شهود النف –والموثقبة بالشبهر

العقارو– من المتيوعين والمترددين عمى المقر ،ممن أقروا بأن األيفام لانوا يعامموا معاممة إنسانية لريمة.
هذا باإلضافة لمبا هبو مثببت مبن أن خيبوات إاراييبة لانبت قبد ببدأت منبذ ديسبمبر  6103لتسبايم مببادرر بب دو – أيفبام

شوارعنا ،لمؤسسة أهمية تتب و ارر التضامن االاتماع  ،تحمم االسر نفس  ،عمما بأن المؤسسبة قبد تابعبت اإلاب ار ات وتبر
فتح حسباب بنلب باسبر المؤسسبة ،إال التعقيبدات البيروقراييبة واألمنيبة عمبى مبدى  0شبهور ،حالبت دون حصبوم المؤسسبة

عمببى رقببر اإلشببهار قبببم الواقعببة فب مببايو  ،6101فيمببا أقببرت و ارر التضببامن الحقبا –فب خيبباب رسببم لممؤسسببة فب 03

مببايو  –6101تاميببد عمميببة التسببايم لحببين البببت ف ب القضببية ،والتحقببق ممببا ورد عببن أهببدا

لببنص الخيبباب .لمببا رفضببت الببو ارر تسببمير المحببامين ممب

المؤسسببة ف ب اإلع ب ر وفق با

المؤسسببة ومببا يثبببت اتباعهببا معظببر اإلاب ار ات الميموببة لعمميببة

التسببايم ،وأنهببا لانببت عمببى وشببك الحصببوم عمببى رقببر اإلشببهار ،األمببر الببذو دف ب المحببامين لتقببدير يمببب رسببم لممحلمببة
ليمب المم

من الو ارر.

ادير بالذلر ،أن تعنبت و ارر التضبامن والاهبات األمنيبة فب مبنح مؤسسبة بب دو رقبر اإلشبهار ،قبد ابا بالمخالفبة لمقبانون
 81لسنة  6116المنظر لعمم الامعيات والمؤسسات األهمية ،والذو يعي الحق لمامعية أو المؤسسبة فب مباشبرر عممهبا

مببا لببر تتمببق مببا يفيببد رفببض اهببة اإلدارر –و ارر التضببامن– لعمميببة التسببايم خ ب م  21يببور مببن بببد عمميببة القيببد ،عمببى أن
تحص بم المؤسسببة أو الامعيببة عمببى رقببر اإلشببهار بعببد مببرور هببذه المببدر .وقببد أدى هببذا التعنببت إلببى تواي ب اتهببار للافببة

المتهمين ف القضية بممارسة عمم من أعمام الامعيات دون اتبا أحلار القانون ،ومن خ م ليان غير مشهر.
أيفببام ش بوارعنا ،ه ب أحببد مشببروعات مبببادرر "ب ب دو – ا ي برر اإلنسببانية" ،وه ب مبببادرر شبببابية خالصببة ،أقببدمت عميهببا أيببة
حاببا و و واهببا محمببد حسببانين وآخبرين ،بعببد  60ينبباير  ،6100تسببتهد

بشببلم أساسب خدمببة الماتمب وتنميتب  ،باهببود

ورؤى شبببابية بمع ب م عببن أو تواهببات أو انتمببا ات سياسببية .ولانببت البدايببة ف ب ينبباير  6103بمبببادرر ام ب القمامببة مببن

الشوار وتنظيفها ،والت عمى إثرها أس
والت ب لانببت تسببتهد

محمد حسانين شرلة "ب دو لمتاميم والنظافبة" ،ثبر مببادرر فرسبان ضبد التحبرش،

مقاومببة التحببرش ف ب الميببادين العامببة ،ثببر تنظببير فعاليببات رياضببية تضببر لببم التيببارات والتواهببات

واألعمبار لتحقيببق التقببارب ونبببذ الخب

فب مببارثون "ااببرو مببن السياسببية" الببذو نظمتب "بب دو" فب  30ديسببمبر ،6103

بموافق ببة م ببن و ارر الداخمي ببة ،واش ببترك فيب ب ع ببدد م ببن الشخص ببيات العام ببة واحتف ببت بيب ب العدي ببد م ببن وس ببايم اإلعب ب ر القومي ببة

بر اببا ت فلبرر "بب دو – أيفببام شبوارعنا" فب ميمب  ،6101والتب تسببتهد
والخاصببة .وأخيب ا

إعببادر تأهيببم أيفببام الشبوار

بالتعمير والفن والرياضة وتنمية اإلبدا والمواهب واإلملانيبات ،وهب المببادرر التب القبت احتفبا ماتمعيبا واع ميبا لنمبوذ

يحتذى ب لمعمم التيوع والمبادرات الشبابية.
ورغر أن معظر االتهامات المواة ألية و م يها بالمؤسسة ه اتهامات انايية باألسا  ،لنو من التشهير ،صورت و ارر

الداخمية واإلع ر مؤسسة "ب دو – أيفام شوارعنا" عمى أنها عصابة لتانيد األيفام لمخرو ف المظاهرات ضبد الابيش
والشببرية ،وف ب انتهبباك قببانون ومهن ب سببمحت الداخميببة لوسببايم اإلع ب ر بالتسببايم م ب األيفببام القصببر واسببتاوابهر حببوم

مشارلتهر ف مظاهرات والهتا

ضد الايش والشرية ،بتحريض من القايمين عمى المؤسسة.

قضية مؤسسة ب دو تعل

استمرار تعقب الشباب وتمفيق االتهامات لهبر ،وتعبد نموذابا لسياسبات التضبييق والقمب لحريبة

ار الستخدار الحب
التنظير وممارسة العمم األهم والتيوع  ،واستمر ا
بببإخ

االحتياي لعقوببة .ومبن ثبر تابدد المنظمبات يمبهبا

سبببيم المتهمببين ف ب القضببية ،واسببقاي الببتهر الموا ب لهببر ،بببم وتيالببب الدولببة –واهاتهببا المعنيببة– بتملببين شببباب

مؤسسببة ب ب دو مببن متابعببة هببدفهر ف ب القضببا عمببى ظبباهرر خيي برر ليالمببا اشببتلت الدولببة مببن عببدر قببدرتها منفببردر عمببى
مقاومتهببا ،وحااتهببا لياقببات شبببابية متخصصببة لمقضببا عميهببا ،وتحببذر المنظمببات مببن إن مثببم هببذه السياسببات القمعيببة –

خاصة ضد الشباب– تمثم تهديد صريح لمستقبم هذا البمد.
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