الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
مبادرة "محامون من أجل الديمقراطية"
المسار الديمقراطي في مصر خالل يونيو

16102

قبل أن نبدأ
المسار الديمقراطي هو تقرير شهري تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان من خالل مبادرة "محامون من أجل
الديمقراطية" التي أطلقتها الشبكة في عام  4102لرصد المسار الديمقراطي في مصر ،وبجانب التقارير الشهرية التي تصدر بشكل
دوري لرصد حالة المسار الديمقراطي ،أصدرت الشبكة العربية تقارير سنوية لرصد حالة المسار في عامي  4102و ، 4102يمكن
اإلطالع عليهما من خالل الجزء الخاص بالتقارير والدراسات علي موقع الشبكة العربية بالضغط علي الرابط التالي:
http://goo.gl/mSo6hc
تقديم:
في يوم  40يونيو  4102أصدرت دائرة الحقوق والحريات بمحكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري ،حكما ً
تاريخيا ً ببطالن توقيع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي
تنازل من خاللها عن جزير تي تيران وصنافير المصريتين ،وهي االتفاقية التي سجن علي خلفية رفضها مئات الشباب خرج معظمهم
بقرارات قضائية ،بضعهم خارج بكفاالت ضخمة للغاية ،وال يزال محبوس احتياطيا ً بسببها نشطاء بارزين منهم ،عمرو بدر ومحمود
السقا ومالك عدلي وهيثم محمدين وغيرهم ،شهد يونيو استمرار تجديد حبسهم برغم قرار المحكمة المذكور.
وقد اصدر القضاء المصري خالل يونيو  04حكما باإلدانة كان منهم ،حكمين اثنين بإعدام  24مواطن .بينما استمرت محاكمة المدنين
عسكريا ً حيث نظر القضاء العسكرية خالل شهر يونيو  7محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها  780مدني ،من بينهم  02عامل من
عمال الترسانة البحرية.
كما أصدر القضاء العسكري  2أحكام باإلدانة ضد  402مدني بالسجن والسجن المؤبد.
واستمرت خالل يونيو االعتداءات علي حرية التعبير والحريات اإلعالمية ،فالسلطات المصرية التي رحلت اإلعالمية ليليان داوود الي
بيروت بزعم نهاية اسباب اقامتها في مصر ،ارتكبت  42انتهاكا ً متنوعا ً خالل الشهر.
وكان طالب الثانوية العامة الذين نظموا  02فعالية احتجاجية لإلعتراض علي تسريب امتحاناتهم وفشل وزارة التربية والتعليم في
التصدي لهذا األمر ،وتحميلهم هم انفسهم ثمن خطأ لم يرتكبوه بإعادة امتحاناتهم من ابرز الظوهر التي شهدها شهر يونيو .4102
ونظمت القوي المختلفة  042فعالية احتجاجية خالل شهر يونيو ،لالحتجاج علي االوضاع السياسية واالقتصادية في البالد ،وكان
لألخوان المسلمون وتحالف دعم الشرعية نصيب االسد منهم بـ  01فعالية.

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل المسار الديمقراطي خالل يونيو .6102

1

هذا التقرير ال يحتوي بالضرورة على كافة األحداث التي شهدها الشهر ،وإنما يستند على األحداث التي رصدها ووثقها فريق عمل "محامون من أجل
الديمقراطية".
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أوال :الفعاليات االحتجاجية
نظمت القوي المختلفة خالل شهر يونيو  042فعالية مختلفة ،وتوزيعاتهم كانت كالتالي :
 اإلخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية 01 :فعالية.


االحتجاجات االجتماعية والعمالية  07 :فعالية.



الفعاليات الطالبية  02 :فعالية



فعاليات القوي المدنية الديمقراطية  4 :فعاليتين.
وفي الرسم التالي يتضح تقسيم الفعاليات االحتجاجية بالنسبة المئوية بحسب القوى المنظمة لها

وقد تعرضت  22فعالية مختلفة لالعتداء من قبل األجهزة األمنية ،فيما مرت  87فعالية دون اعتداء من قبل األجهزة األمنية.
وفي الرسم التالي يتضح بالنسب المئوية االعتداءات علي الفعاليات االحتجاجية خالل شهر مايو :

2

فعاليات جماعة اإلخوان وتحالف دعم الشرعية:
نظمت جماعة اإلخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية المؤيد لها خالل شهر يونيو  01فعالية في المحافظات المختلفة ،كان من بينهم
 21فعالية تعرضت لالعتداء من قبل األجهزة األمنية ،فيما مرت  21فعالية بدون تدخالت.
وكانت أهم المطالب التي رفعتها فعاليات اإلخوان وتحالف دعم الشرعية:


المطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 اإلحتجاج علي المضايقات التي يتعرض لها سجناء برج العرب.
 المطالبة بسقوط ما أسموه باالنقالب العسكري.


االحتجاج علي تردي األوضاع اإلقتصادية.
والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية االعتداءات على فعاليات جماعة اإلخوان وتحالف دعم الشرعية

اإلحتجاجات العمالية واإلجتماعية :
رصد محامون من أجل الديمقراطية  07إحتجاج عمالي واجتماعي خالل شهر يونيو كان من بينهم فعاليتين تعرضتا لإلعتداء من قبل
اجهزة األمن ،فيما مرت  02فعالية دون إعتداء
وكانت أهم المطالب التي رفعتها االحتجاجات االجتماعية والعمالية :


رفض قانون الخدمة المدنية ،ومطالبة تغيره.



االعتراض علي اللوائح المالية ،وتأخر صرف الحوافز.

 مطالبة حملة الماجيستير بالتعيين أسوة بزمالئهم.
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االحتجاج علي تأخر صرف الرواتب.



احتجاج اصحاب المعاشات علي تجاهل مطالبهم.
والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية االعتداءات على االحتجاجات اإلجتماعية والعمالية

الفعاليات الطالبية :
نظم طالب الثانوية العامة خالل شهر يونيو  02فعالية مختلفة ،تعرضت  2منهم لإلعتداء من قبل اجهزة األمن فيما مرت  01فعاليات
دون إعتداءات.
وكانت مطالب تظاهرات طالب الثانوية العامة :


المطالبة بالغاء التنسيق ،واالعتماد علي القدرات بعد تسريب االمتحانات.



االعتراض علي اعادة إمتحان الديناميكا ،والمطالبة باعتماد النتيجة.



المطالبة باقالة وزير التربية والتعليم.



المطالبة بتأجيل االمتحانات لشهر يوليو بعد ازمة التسريبات.
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والرسم التالي يوضح بالنسب المئوية االعتداءات على الفعاليات الطالبية

فعاليات القوي المدنية الديمقراطية :
شهد شهر يونيو فعاليتين للقوي المدنية الديمقراطية ،لم تتعرض أي منهم لإلعتداء من قبل اجهزة األمن ،وكان الفعاليتين

للتضامن مع المحامين ،االولي كانت لالعتراض علي االعتداء علي نادي المحامين بطلخا ،والثانية لالحتجاج علي حبس محاميان
بالزقازيق بتهمة اهانة اعضاء النيابة العامة.
ثانيا :المحاكمات
نظر القضاء المصري خالل شهر يونيو  24محاكمة متداولة في قضايا العمل العام ،منظورة امام القضاء المدني والعسكري،بينما
أصدر خالل الشهر  04حكم قضائي باإلدانة ،و  7أحكام بالبراءة.
محاكمات متداولة:
نظر القضاء المصري  24محاكمة متداولة لم يتم الفصل فيها خالل شهر يونيو ،وتم تأجيلها دون أن يصدر فيها أحكام ،وكان توزيعها
كما يلي:
 42 محاكمة لجماعة اإلخوان وتحالف دعم الشرعية.
 2 محاكمات للقوى المدنية الديمقراطية.
 7 محاكمات عسكرية للمدنين.
 2 محاكمات لمنتمين لنظام ما بعد  21يونيو
 2 محاكمات لنظام مبارك
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والرسم التالي يوضح النسب المئوية للمحاكمات المتداولة

وكانت أبرز محاكمات جماعة اإلخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية :


القضايا المعروفة إعالميا بـ ( أجناد مصر ،أحداث بوالق ابوالعال ،إقتحام قسم التبين ،احداث البحر األعظم ،فض إعتصام
النهضة ،العائدون من ليبيا ،أحداث عنف الضاهر وغمرة ،أحداث الدقي ،التراس كرداسه ،أحداث البدرشين ،مقتل ميادة
اشرف ،مذبحة كرداسة ،إقتحام قسم مدينة نصر ،لجان حلوان النوعية ،أحداث عنف المقطم ،أغتيال النائب العام ،حرق
كنيسة كرداسة ،تنظيم داعش والية القاهرة ،خلية الزيتون االرهابية ،خلية اوسيم ،حصار محكمة مدينة نصر ،الخاليا
النوعية ،انصار بيت المقدس ،كتائب حلوان"

أما أبرز محاكمات القوى المدنية الديمقراطية :
 محاكمة عمرو علي منسق حركة شباب  2ابريل ،معتقلي العزاء ،أحداث مجلس الوزراء ،محاكمة  01من متهمي التظاهر
ضد اتفاقية ترسيم الحدود يوم  42ابريل ،بمنطقة بوالق الدكرور.
أما أبرز محاكمات رموز نظام مبارك :
 محاكمة محمد ابراهيم وزير االسكان خالل حكم مبارك في القضية المعروفة اعالميا ً بـ "الحزام األخضر"  ،محكمة وزير
الري محمد نصر عالم واحمد عبدالسالم قورة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية الستصالح االراضي إلتهامها
بتسهيل استيالء الشركة علي ارا ضي الدولة ،اعادة محاكمة أمين الشرطة محمد السني بتهمة قتل المتظاهرين امام قسم
شرطة الزاوية الحمراء خالل تظاهرات  48يناير .4100
أما أبرز محاكمات منتمين لنظام ما بعد  01يونيو :
 محاكمة  0أمناء شرطة متهمين باالعتداء علي أطباء مستشفي المطرية.
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 محاكمة  2مسئولين بوزارة الزراعة بتهمة تلقي رشوة.


محاكمة امين الشرطة المتهم بقتل بائع الورد بالقاهرة الجديدة.

المحاكمات العسكرية للمدنيين :
نظر القضاء العسكرية خالل شهر يونيو  7محاكمات عسكرية متداولة يمثل لها  780مدني ،كما أصدر القضاء العسكري  2أحكام
باإلدانة ضد  402مدني بالسجن والسجن المؤبد.
أحكام القضاء:
صدر خالل شهر يونيو  04حكما ً باإلدانة و  7أحكام بالبراءة في المحاكمات التي تمثل لها القوي المختلفة ،وتوزيعهم كما يالي:


أحكام اإلدانة:

شهد يونيو صدور  04حكما باإلدانة ضد القوي المختلفة وفقا للتقسيمة التالية :
-

 7أحاكم ضد جماعة اإلخوان وتحالف دعم الشرعية.

-

 4حكمين ضد القوي المدنية الديمقراطية.

-

 2أحكام عسكرية للمدنين.
والرسم التالي يوضح توزيع أحكام اإلدانة على القوى المختلفة:


-

أحكام البراءة:

صدر خالل يونيو  7أحكام بالبراءة في القضايا المختلفة ،كان من بينهم  2احكام في محاكمات القوي المدنية الديمقراطية،
و 2احكام في محاكمات اإلخوان وتحالف دعم الشرعية.
7


-

أحكام اإلعدام :

شهد شهر يونيو صدور " "4حكمين باإلعدام ضد  24مواطن ،واألول هو الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا بإعدام 42
متهما ً علي خلفية احداث العنف التي نشب خالل مشاجرة بين "الهاليل والدابودية" ،أما الحكم الثاني فصدر من محكمة
جنايات القاهرة بأعدام  2متهمين في القضية المعروفة اعالميا ً بـ "التخابر مع قطر" والحكمين تم تأكيدهما بعد العرض علي
المفتي.


أحكام القضاء اإلداري ومحكمة األمور المستعجلة:

-

في يوم  40يونيو قضت محكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري بقول الطعن المقدم من عدد من
المحامين أللغاء التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للملكة العربية السعودية ،شكالً ،وفي الموضوع بطالن
توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية
الموقعة فى إبريل  ٦١٠٢المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك
من آثار ،أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن اإلقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية ،واستمرار السيادة
المصرية ،عليهما ،وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.

-

وفي جلسة  40يونيو قضت محكمة القضاء اإلداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري بقبول الطعن المقدم من المحامي
الحقوقي المحبوس في قضية رأي مالك عدلي وعدد من المحامين ،أللغاء قرار نيابة امن الدولة العليا بمنع المحامين من
دخول مبني النيابة بالتجمع الخامس ،وفي الموضوع قررت المحكمة الغاء قرار نيابة امن الدولة وتمكين المحامين من
الدخول لمقر النيابة.

-

كما رفض القضاء اإلداري دعوي أقامها أحد المحامين للمطالبة باسقاط الجنسية عن الرئيس األسبق محمد مرسي.

-

في يوم بتاريخ  44يونيو قضت محكمة مستأنف القاهرة لالمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين بقبول االستشناف المقدم
على حكم اول درجة بعدم االختصاص على حظر حركة تمرد واعادة المحاكمة للفصل بها بجلسة  2يوليو 4102

ثالثا :أحدث العنف واإلرهاب :
شهد شهر يونيو  24عملية إرهابية في المحافظات المختلفة ،و 02ضربة استباقية من األمن لمكافحة اإلرهاب ،والتفاصيل فيما يلي :
 .0العمليات اإلرهابية:
 24عملية إرهابية مختلفة شهدها شهر يونيو ،كان من بينهم  47عملية نفذت بالفعل أو انفجرت خاللها العبوات التي تم زرعها ،بينما
نجحت السلطات في إحباط  2عمليات إرهابية.
والرسم التالي يوضح النسب المئوية للعمليات اإلرهابية
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وقد نتج عن تلك العمليات مقتل  61وإصابة  62شخصا من األطراف المختلفة وتفاصيلهم في الجدول التالي:
مدنيين

قوات األمن

منفذو العمليات اإلرهابية

اإلجمالي

أعداد القتلى

2

02

0

41

أعداد المصابين

1

22

1

22

اإلجمالي

2

20

0

22

 .6عمليات مكافحة اإلرهاب:
فيما نفذت السلطات المصرية خالل شهر يونيو  02عملية استهدفت بؤر وصفتها األجهزة األمنية باإلرهابية ونتج عنها مقتل  022من
المستهدفين خالل العمليات ،خارج إطار القانون ،وتم إلقاء القبض علي .30
رابعا :االعتداء على حرية التعبير والحريات اإلعالمية
شهد شهر يونيو  42انتهاكا متنوعا ضد حرية التعبير والحريات اإلعالمية ،والجدول التالي يوضح أعداد االنتهاكات وتنوعاتها:
المنع من التغطية

8

تحقيقات النيابة أو محاكمات جارية

9

الترحيل خارج البالد
فصل من العمل
احكام قضائية

0
0
4

حظر النشر

4

االعتداءات البدنية واللفظية

4

اإلجمالي

42

والرسم التالي يوضح النسب المئوية لالعتداءات على الحريات اإلعالمية وحرية التعبير
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خامسا ً  :اإلعتداء علي األجهزة الرقابية :
 نظرت محكمة جنح القاهرة الجديدة خالل شهر يونيو محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابقعلى اثر اتهامه بنشر أخبار كاذبة ،واستمعت لطلبات دفاعه والتي كان أخرها طلب الدفاع في جلسة  48يونيو  ،4102وقف سير
الدعوي لحين الفصل في دعويين اخريين منظورين امام المحاكم ومتعلقين بنفس موضوع الدعوي.
 قررت النيابة االدارية خالل شهر يونيو فصل "شروق" نجلة المستشارهشام جنينة من منصبها كمعاونة نيابة بالنيابة االدارية علينشرها كاريكتير ساخر من رئيس نادي القضاة ووزير العدل المقال احمد الزند.
سادسا ً  :االعتداء على المدافعون عن حقوق اإلنسان :
-

في يوم  ٦٢يونيو امرت نيابة شبرا الخيمة بتجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا لمدة  ٠١يوما ً اضافية علي ذمة
التحقيقات التي تجري معهما بتهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة ،واالنضمام إلى أحد
الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من
ممارسة عملها واألضرار بالوحدة الوطنية والسالم االجتماعي ،والترويج بالقول والكتابة لألغراض محل االتهام األول وذلك
بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة ،إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير األمن العام ،وذلك علي خلفية
نشرهم حول تظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وكانت اجهزة األمن قد القت القبض علي بدر والسقا بعد اقتحام مقر نقابة الصحفيين حيث كانوا معتصمين في يوم  ٠مايو
الماضي.
في يوم  ٦٢يونيو  ٦١٠٢وبعد أن اعلنت علي حسابها علي موقع التواصل اإلجتماعي نهاية تعاقدها مع قناة اون تي في
الفضائية ،قام ثمانية اشخاص من رجال األمن بالقاء القبض علي االعالمية ليليان داوود من منزلها بحي الزمالك بمحافظة
القاهرة ،وقاموا باقتيادها رغما عن ارادتها الي مطار القاهرة الدولي ،ثم ترحيلها الي بلدها األصلي لبنان علي متن طائرة
مصرية متجهة الي بيروت منتصف ليل يوم االثنين  ٦٢يونيو ،وذلك بزعم نهاية اقامتها في مصر بعد انهاء عقد العمل
الخاص بها مع قناة اون تي في.

-

في يوم  ٦٢يونيو منعت اجهزة األمن المصرية بمطار القاهرة الناشطة الحقوقية مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات
النسوية من السفر الي بيروت لحضور اجتماع اقليمي للمدافعات عن حقوق المرأة ،حيث قام ضباط األمن باخبار مزن حسن
إنها ممنوعة من السفر بقرار صادر علي خليفة التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في قضية تمويل المنظمات.
قبل ان يقوموا باصطحاب مزن ا لي زمالئهم بقطاع األمن الوطني الذين قاموا بالتحقيق معها لمدة ساعة كاملة دون حضور
محاميها.
في يوم  ٦٢يونيو قررت محكمة جنايات الجيزة رفض استئناف أمر الحبس المقدم من الناشط زيزو عبده ،والمحامي هيثم
محمدين علي قرار نيابة حوادث الجيزة الصادر في يوم  ٠١يونيو والقاضي باستمرار حبسهما لمدة  ٠١يوما ً اضافية علي
ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهم االنضمام لجماعة اثارية اسست علي خالف احكام الدستور والقانون والغرض منها
التحريض ضد النظام القائم واثارة الرأي العام ،وذلك بعد ان تم القبض عليهما علي خلفية التظاهرات الرافضة لجزيرتي
تيران وصنافير.
في يوم  ٦١يونيو نظرت محكمة جنح قصر النيل ثالث جلسات محاكمة قيادات نقابة الصحفيين ،يحيي قالش نقيب
الصحفيين ،وخالد البلشي وكيل النقابة ورئيس لجنة الحريات ،وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ،وذلك بعد أن تقرر
تأجيلها من جلسة  ٠٢يونيو ل سماع شهود النفي ،إال ان دفاع قيادات النقابة قد اعترض علي ترتيب سماع الشهود ،وهو ما
يضر بالدفاع ،وأصروا علي ان يكون ضباط األمن الوطني اول من يدلوا بشهادتهم وعلي آثر ذلك قررت المحكمة تأجيل
نظر الدعوي لجلسة  ٦يوليو لسماع شهود النفي.
وكانت النيابة العامة قد اح الت قالش والبلشي وعبد الرحيم للمحاكمة بتهمة إيواء عمرو بدر ومحمود السقا الصحفيين
وإعانتهما علي الهرب ،علي اثر اعتصامهم في مقر النقابة قبل ان يتم اقتحامها من قبل قوات االمن والقاء القبض عليهم في
مطلع مايو الماضي.
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت يوم  ٠١يونيو بقبول طلب التحفظ على اموال أحمد سميح مدير مركز
االندلس لدراسات مكافحة العنف ومنعه من التصرف فى امواله ،او اموال وممتلكات المركز ،وذلك علي ذمة التحقيقات التي
تجري في القضية رقم  ٠٢١لسنة  ٦١٠٠والمعروفة اعالميا ً بقضية "التمويل األجنبي" لمنظمات المجتمع المدني ،ويعد طلب
التحفظ علي اموال سميح هو األول الذي يتم الفصل فيه من بين  ٢طلبات مقدمة ضد منظمات مصرية في القضية نفسها.
في يوم  ٠١يونيو قررت نيابة قسم شبرا الخيمة ثان تجديد حبس كال من مالك عدلي وسيد البنا وسيد جابر واحمد سالم لمدة
 15يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية رقم  4016لسنة  2016إداري قسم شرطة شبرا الخيمة ثان.

-

-

-

-

-
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وكانت النيابة العامة قد وجهت الى النشطاء تهم محاولة قلب نظام الحكم و تغيير الدستور و نظامها الجمهوري ،االنضمام
الي احدي الجمعيات و الهيئات و المنظمات التي تبغي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة و سلطاتها
العامة من ممارسة عملها و االضرار بالوحدة الوطنية و السالم االجتماعي ،الترويج بالقول و الكتابة لالغراض محل االتهام
االول و ذلك بأحدي الطرق المعدة للتوزيع و الطباعة ،اذاعة اخبار و بيانات و اشاعات كاذبة من شأنها تكدير االمن العام،
وذلك علي خلفية االحتجاجات الرافضة التفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
في يوم  ١يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة ” الدائرة  15جنايات شمال القاهرة” المنعقدة باكاديمية الشرطة تجديد حبس
الصحفي ومدير مؤسسة “مدى للتنمية اإلعالمية” هشام جعفر لمدة  45يوما على ذمة التحقيقات ،التي تجري معه في القضية
رقم  720لسنة  2015حصر أمن دولة ،والتي يواجه فيها جعفر اتهامات االنضمام إلى جماعة أسست على خالف القانون،
وتلقي رشوة دولية.

ــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :يعتمد هذا التقرير على الحاالت التي رصدتها الشبكة العربية وال يحتوي بالضرورة على كل أحداث الشهر.
لالطالع على تقارير المسار الديمقراطي السابقة
لالطالع على التقرير المسار الديمقراطي خالل عام " 6106معتم ومتعثر"
لإلطالع علي تقرير المسار الديمقراطي خالل عام " 6103خطوة للخلف ،خطوتان للوراء"
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