
2011 يناير\فرباير 

ثمن الأمـــل
الإن�سان  حقوق  انتهاكات 

امل�رصية اأثناءالثورة  يف 

الكرامة والحقوق،  اأحرارًا مت�ساوين في  النا�س  المادة 1: يولد جميع 

وقد وهبوا عقاًل و�سميرًا وعليهم اأن يعامل بع�سهم بع�سًا بروح الإخاء. المادة 2: لكل اإن�سان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعالن، 

دون اأي تمييز، كالتمييز ب�سبب العن�سر اأو اللون اأو الجن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر، اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي اأو الثروة اأو 

الميالد اأو اأي و�سع اآخر، دون اأية تفرقة بين الرجال والن�ساء. وف�سال عما تقدم فلن يكون هناك اأي تمييز اأ�سا�سه الو�سع ال�سيا�سي اأو القانوني اأو الدولي 

لبلد اأو البقعة التي ينتمي اإليها الفرد �سواء كان هذا البلد اأو تلك البقعة م�ستقال اأو تحت الو�ساية اأو غير متمتع بالحكم الذاتي اأو كانت �سيادته خا�سعة 

 :3 المادة  القيود.  من  قيد  و�سالمة لأي  والحرية  الحياة  في  الحق  فرد  لكل 
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2 / Titre du rapport – FIDH



الخت�سارات

5 -------------------------------------------------------- البحث و�سيلة  اأوًل: 

6 ------------------------------------------------------------ ال�سياق ثانيًا: 

8 ------------------------------------------------- املرتكبة اجلرائم  فح�س  ثالثًا: 

8 ------------------------------- ال�سلميني املتظاهرين  وجرح  قتل،  يف  وال�رصوع  قتل،   -1

9 -------------------------------------------------------------- القاهرة يف 

الإ�سكندرية---------------------------------------------------------- 12 يف 

13 ------------------------------------------------------------ ال�سوي�س يف 

15 ------------------------------------ والتعذيب املعاملة  و�سوء  التع�سفي  العتقال   -2

16 -----------------------------------------------------          2-1    يف القاهرة

18 --------------------------------------------------         2-2    يف الإ�سكندرية

20 ----------------------------------------------------         2-3    يف ال�سوي�س

22 ---------------------------------------------------- امل�سئولني حما�سبة  رابعًا: 

22 ----------------------------------------------- املختلفني للم�سئولني  عر�س   -1

22 --------------------------------------          1-1   على م�ستوى الدولة واملحافظات

23 ----------------------------------------------          1-2   على امل�ستوى املحلي

24 --------------------------------------- العام النائب  قبل  من  القانونية  املالحقة   -2

28 ----------------------------------------------------- موقفنا؟ هو  ما  خام�سًا: 

31 ---------------------------------------------------------------- خامتة

32 -------------------------------------------------------------- تو�سيات
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اخت�سارات

ق.اأ.م: قوات الأمن املركزي

الثورة �سباب  ائتالف  اأ.�س.ث: 

امل�رصية العامة  املخابرات  م.ع.م: 

الإن�سان حلقوق  القومي  املركز  م.ق.ح.اأ: 

الدميقراطي الوطني  احلزب  ح.و.د: 

امل�سلحة للقوات  الأعلى  املجل�س  م.اأ.ق.م: 

الدولة اأمن  م.اأ.د: مباحث 
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اأوًل: و�سيلة البحث

املنظمة  يف  وع�سوًا  اأجنبيًا،  حماميًا  تت�سمن  بعثة  الدولية  الفيدرالية  اأر�سلت  اأ�سابيع،  اأربع  مدار  على 

الثورة  اأثناء  يف  املرتكبة  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  حول  احلقائق  تق�سي  بهدف  الإن�سان،  حلقوق  امل�رصية 

وهو   ،2011 فرباير   11 اإىل  يناير   25 من  الفرتة  التحقيق  �سمل  احلاكم.  النظام  اأ�سقطت  التي  امل�رصية 

ونا�سطني  ال�سهداء  واأقارب  وجرحى  مبتظاهرين  البعثة  اأع�ساء  التقى  مبارك.  ال�سابق  الرئي�س  تنحي  يوم 

كذلك  البعثة  التقت  واأطباء.  و�سحفيني  وحمامني  ال�سباب  جمموعات  يف  واأع�ساء  ودينيني  و�سيا�سيني  حقوقيني 

للحفاظ  التقرير  هذا  يف  ال�سهود  اأ�سماء  من  فقط  الأوىل  احلروف  ذكر  �سيتم  العام.  والنائب  العام  بالنائب 

اأمنهم. على 

�سهدت  التي  املدن  يف  ارتكبت  التي  الكربى  اجلرائم  يف  التحقيق  على  فقط  الفيدرالية  تقرير  �سريكز 

الإن�سان  حلقوق  خطرية  انتهاكات  الفدرالية  وجدت  والقاهرة   الإ�سكندرية  وهي  العنف،  من  قدر  اأكرب 

مبارك. تنحي  بعد 

املهمة،  اأثناء  يف  الكامل  لتعاونها  الإن�سان  حلقوق  امل�رصية  للمنظمة  بال�سكر  الدولية  الفيدرالية  تتوجه 

الندمي  مركز  ومنها:  باملعلومات،  اأمدتها  التي  الإن�سان  حلقوق  امل�رصية  للمنظمات  بال�سكر  تتوجه  كما 

للقانون،  مبارك  ه�سام  مركز  ال�سخ�سية،  للحقوق  امل�رصية  املبادرة  التعذيب،  �سحايا  تاأهيل  لإعادة 

الإن�سان. حلقوق  العربية  واملنظمة  ال�سهاب،  مركز  امل�سجونني.  مل�ساعدة  الإن�سان  حقوق  جمعية 
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ثانيًا: ال�سياق

بالبالد  ا�ستبد  الذي  الفا�سد  ونظامه  مبارك  ح�سني  حممد  ال�سابق  الرئي�س  امل�رصية  الثورة  اأ�سقطت 

بالكثري  وارتبط  فقط،  نف�سه  يخدم  )ح.و.د(  الدميقراطي  الوطني  احلزب  يف  ممثاًل  النظام  كان  عامًا.  لثالثني 

بالبالد، بل �سعى  والنهو�س  الفقر  الكثري ملكافحة  النظام  الإن�سان والتعذيب. مل يفعل  انتهاكات حقوق  من 

م�رصوعة. غري  مبكا�سب  اأع�ساوؤه  خدمة  اإىل 

الأخرية  الع�رص  ال�سنوات  يف  ولكن  حقيقي،  �سيا�سي  حزب  لأي  مكانًا  للمعار�سة  امل�ستمر  القمع  يرتك  مل 

امل�ستقلني، وكلهم يطالبون  النا�سطني  اأبريل وغريهما من   6 ظهرت جمموعات معار�سة مثل كفاية وحركة 

عمال  اإ�رصاب  مثل  والإ�رصابات،  التظاهرات  ونظمت-  –بل  املجوعات  هذه  �ساندت  ال�سيا�سي.  بالإ�سالح 

األف عامل. �ساعدت هذه املجموعات على ن�رص   20 2007 الذي �سارك فيه  الغزل والن�سيج يف املحلة لعام 

العمال. حقوق  وم�ساندة  ال�سيا�سي  الوعي 

النتخابات  الطوارئ،  قانون  جتديد  والنظام:  ال�سعب  بني  العداء  من  زادت  وقائع  عدة   2010 عام  �سهد 

الربملانية املزورة )التي عدلت قواعدها كي ينجح موؤيدو مبارك فقط يف النتخابات(، واأخريًا مقتل النا�سط 

اأيدي ال�رصطة. كانت هذه اجلرمية �سببًا لإن�ساء �سفحة  ال�ساب خالد �سعيد، الذي �رصب حتى املوت على 
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لأع�ساء  ان�سم  مت�سفح.  مليون  ن�سف  حوايل  اإليها  ان�سم  �سعيد«،  خالد  »كلنا  بعنوان  الفي�سبوك   على 

حاليًا  ويتكون  الثورة،  �سباب  ائتالف  بعد  فيما  )�سكلوا  اآخرين  ونا�سطني  اأخرى  حركات  ال�سفحة  هذه 

الئتالف  طالب  الدميقراطية(.  واجلبهة  والعدالة،  احلرية  الربادعي،  حملة  موؤيدي  اأبريل،   6 حركة  من 

املعار�سة  �سد  للعنف  املفرط  وال�ستخدام  الأمن  جهاز  �سد  ال�رصطة(  )عيد   2011 يناير   25 يوم  مبظاهرة 

الدينية. واجلماعات 

ال�سيا�سي  الإ�سالح  من  مبزيد  باملطالبة  املتظاهرين  واألهمت  التون�سية  الثورة  جنحت  ذاته،  الوقت  يف 

والقت�سادي. وهكذا ان�سم عدد كبري من املتظاهرين ملظاهرة 25 يناير على غري املتوقع، ووقفوا ب�سجاعة 

اأقل، ويف  باأعداد  26 و27 يناير  املظاهرات يف يومي  ا�ستمرت  العنف.  ا�ستخدمت  التي  ال�رصطة  يف مواجهة 

مئات  خرج  هذا،  برغم  البالد.  كل  يف  املحمولة  والهواتف  النرتنت  امل�رصية  ال�سلطات  قطعت  يناير   27

والإ�سكندرية  القاهرة  يف  وبالذات  البالد،  اأنحاء  كل  يف  يناير   28 اجلمعة  يوم  يف  املتظاهرين  من  الآلف 

وال�سوي�س، حيث قتل مئات النا�س. وبحلول غروب يوم اجلمعة، ان�سحبت ال�رصطة من مواقعها يف كل اأنحاء 

البالد يف  البالد، مما ترك  التالية من �سجون خمتلفة يف  الأيام  الليلة ويف  ال�سجناء يف تلك  اأطلق �رصاح   .
1

البالد

�رصاح  اإطالق  ومت  للهجوم،  �سجون   6 وتعر�ست  �رصطة  ق�سم   99 »احرتق  البلطجية.  اآلف  واأيدي  اأيديهم 

حكومية  مباين  عدة  يف  النريان  واأ�رصمت   .
3

 »263 وجرح  �سجني   189 »قتل   .  
2

جنائي« �سجني  األف   23

اإىل  بالنت�سار  احلريق  وهدد  القاهرة،  يف  الدميقراطي  الوطني  للحزب  الرئي�سي  املقر  ا�ستعل  كما  وجتارية. 

ب�رصي  درع  يف  اأنف�سهم  املتظاهرون  نظم  اأن  اإىل  املتحف  �رصقة  البلطجية  حاول  املجاور.  امل�رصي  املتحف 

القاهرة  يف  التجول  حظر  وفر�س  البالد،  يف  الأمن  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  توىل  املتحف.  حول 

وال�سوي�س والإ�سكندرية. بداأت الدبابات يف دخول املدن باطراد يف 29 و29 يناير لتاأمني املواقع احل�سا�سة، 

على  �ساغطني  الثورة،  مع  التعاطف  جمندين(  )اأغلبهم  واملتو�سطة  املنخف�سة  الرتب  من  اجلي�س  �سباط  واأظهر 

28 يناير هداأت معظم املدن، ولكن ا�ستمر العنف يف القاهرة  قياداتهم لتبني موقف حمايد يف ال�رصاع. بعد 

من  جمموعات  هاجمت  فرباير،   2 يف  الثاين  مبارك  خطاب  بعد  الثورة.  قلب  اعترب  الذي  التحرير  ميدان  يف 

احلادة.  والأ�سلحة  احلجارة  با�ستخدام  واخليول،  اجلمال  ظهور  على  املتظاهرين  مبارك  وموؤيدي  البلطجية 

ا�ستمرت  اليوم،  هذا  بعد  كذلك.  للهجوم  الأجانب  والنا�سطون  ال�سحفيون  تعر�س  التالية  الأيام  يف 

املجل�س  يقوم  التنحي،  منذ   .2011 فرباير   11 يوم  احلكم  عن  مبارك  تخلى  اأن  اإىل  ال�سلمية  التظاهرات 

الأعلى للقوات  الليلي. �رصح املجل�س  التجول  البالد، ومت تفعيل حظر  باإدارة �سئون  امل�سلحة  الأعلى للقوات 

الهامة. القرارات  كل  يف  الثورة  �سباب  ائتالف  مع  �سيتحاور  واأنه  الثورة  يحمي  اأنه  امل�سلحة 
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1 جلنة تق�سي احلقائق الر�سمية تن�س على »قال �سابط جي�س �سابق اأن ال�رصطة تلقت اأوامر بالن�سحاب من مواقعها وارتداء مالب�س مدنية يوم 28 يناير، ودعم الإدعاء �سهود العيان يف م�ست�سفى ق�رص العيني« 

http://www.thedailynewsegypt.com/human-a-civil-rights/ 2011-4-19 يف »جلنة تق�سي احلقائق تقول 846 قتيل و6467 جريح يف ثورة م�رص«، ديلي نيوز م�رص

fact-finding-mission-says-846-dead-and-6467-injured-in-egypts-uprising.html
http://www.thedailynewsegypt.com/ , 2011-3-23 2  »جلنة تق�سي احلقائق املكلفة من املجل�س القومي حلقوق الإن�سان تتهم مبارك والعاديل بقتل املتظاهرين«. ديلي نيوز م�رص

egypt/fact-finding-committee-accuses-mubarak-al-adly-of-killing-protestors.html
Egypt//10374/64/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1 ,2011/04/19 ,3  »م�سئول: جلنة تق�سي احلقائق ت�سدر تقريرها عن ثورة 25 يناير«، الأهرام اأونالين

Politics-/Factfinding-committee-releases-report-on-the-Janua.aspx



ثالثًا: فح�س اجلرائم املرتكبة

اأثناء  يف  وا�سع  نطاق  على  الأمن  قوات  ارتكبتها  التي  اجلرائم  من  نوعني  على  بحثها  الفيدرالية  ركزت 

املتظاهرين. وتعذيب  العتباطي  والعتقال  ال�سلميني،  املتظاهرين  قتل  يف  وال�رصوع  قتل  امل�رصية:  الثورة 

هذه   .  
4

واملباحث املركزي،  الأمن  قوات  الدولة،  اأمن  مباحث  اأجهزة:  عدة  من  م�رص  يف  الأمن  قوات  تتكون 

الداخلية  اإمرة رئي�س اجلمهورية ووزير  اأثناء املظاهرات، وحتت  ال�سارع يف  اإىل  التي نزلت  الأمن  اأجهزة  هي 

لل�رصطة. هام  عمل  اأي  حول  تقارير  للرئي�س  ويقدم  الرئا�سية،  القرارات  ينفذ  الذي 

ال�سلميني املتظاهرين  وجرح  قتل،  يف  وال�رصوع  قتل،   -1

 . وكذلك املادة الرابعة من 
5

املادة 6 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية تن�س على احلق يف احلياة

منذ  ولكن  ال�سلميني.  للمتظاهرين  الأمن  قوات  قتل  حتظر  التي  وال�سعوب  الإن�سان  حلقوق  الأفريقي  امليثاق 

حالة  األف  من  اأكرث  اجلروح  هذه  وتت�سمن   ،
6

6467 وجرح  �سخ�سًا   846 قتل  فرباير   11 واإىل  يناير   25

لإطالق  تعر�سوا  املتظاهرين  اأن  الفيدرالية  بعثة  بهم  التقت  الذين  الأطباء  ذكر   .
7

لالإب�سار نهائي  فقد 

العني. دكتورة  الكثري من حالت متزق كرة  مما ت�سبب يف  العينني،  اجل�سد ويف  العلوي من  اجلزء  الر�سا�س يف 

العني  اأن كل حالت متزق كرة  بالعبا�سية، قالت  الأزهر  رحاب م�سطفى كامل، طبيبة عيون يف م�ست�سفى 

.
8

التاريخ الإ�سابات قبل هذا  28 و29 يناير، ومل تقع مثل هذه  النار كانت يف يومي  اإطالق  التي �سببها 

بنهاية  مطالبني  م�رص،  اأنحاء  كل  يف  �سلمية  مظاهرات  يف  املعار�سني  من  الآلف  ع�رصات  جتمع  يناير،   25 يف 

حياتهم.  يف  الأوىل  للمرة  يتظاهرون  كانوا  املتظاهرين  معظم  عامًا.   30 دامت  التي  مبارك  دكتاتورية 

فاجاأ  املظاهرات.  �رصعية  عدم  ال�سلطات  اإعالن  رغم  م�سبوق  غري  للنف�س  �سبطًا  البداية  يف  ال�رصطة  اأظهرت 

ولكن  ال�سوارع،  يف  بال�سري  للمتظاهرين  و�سمحت  جانبًا  انتحت  التي  ال�رصطة  قوات  املتظاهرين  عدد 

با�ستخدام  ال�رصطة  قامت  العنف.  ا�ستخدام  يف  وبداأت  تكتيكاتها  ال�رصطة  غريت  احل�سود  عدد  تزايد  مع 

وهاجمت  ال�رصطة  ح�سار  واخرتقت  احل�سود  ج�سارة  ازدادت  للدموع.  امل�سيل  والغاز  املياه  ومدافع  الع�سي 

يف  ال�رصطة  بداأت  الليل،  بحلول  باحلجارة.  الر�سق  بتبادل  الأمر  انتهى  لل�رصطة.  التابعة  املياه  مدرعات 

اإطالق النار على املتظاهرين ووقعت اأوىل الوفيات بني املتظاهرين. يف الأيام التالية ازداد العنف بني ال�رصطة 

اإىل منطقة حرب واأعلن فيها حظر التجول  واملتظاهرين يف املدن الثالث الرئي�سية. حتولت ال�سوي�س حرفيًا 

املتظاهرين. �سد  احلية  الذخرية  وا�ستخدمت  مباين  عدة  يف  النريان  اأ�رصمت  املدن.  بقية  قبل 
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4  ملزيد من املعلومات انظر �س 16

5  وقعت م�رص و�سدقت على هذه التفاقية يف 4-8-1967 و 1-14- 1982

2011http://www.thedailynewsegypt.com/human-a-civil-/04/19 ،6  »م�سئول: جلنة تق�سي احلقائق تقول 846 قتياًل و6467 جريحًا يف ثورة م�رص«، ديلي نيوز م�رص
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يف  اجلمعة.  �سالة  عقب  املتظاهرين  من  الآلف  مئات  اإليها  وان�سم  اأكرب  مظاهرات  انطلقت  يناير   28 يف 

اأرجاء  الإ�سكندرية كانت احل�سود موزعة يف كل  التحرير، ويف  املتظاهرين نحو ميدان  اأغلب  اجته  القاهرة 

انتهاكات  يف  �سيء  �سجل  لها  لل�رصطة  اأق�سام  عدة  وحول  اإبراهيم،  القائد  م�سجد  حول  وبالذات  املدينة، 

فيها  تركزت  فقد  والإ�سكندرية،  القاهرة  من  كثريًا  اأ�سغر  هي  التي  ال�سوي�س  يف  اأما  الإن�سان.  حقوق 

كانت  اليوم  نهاية  بحلول  الأربعني.  ب�سارع  املحيطة  احلكومية  املباين  وحول  الأربعني  منطقة  يف  املظاهرات 

يف  املتظاهرين  معظم  جرح  النريان.  فيها  ا�ستعلت  قد  والإ�سكندرية  ال�سوي�س  يف  �رصطة  اأق�سام  عدة 

احلية.  بالذخرية  اجل�سد  من  العلوي  للجزء  م�سوبة  بر�سا�سات  م�رصعهم  لقوا  اأو  والإ�سكندرية  ال�سوي�س 

الثورة،  اأثناء  يف  ال�رصطة  انتهاكات  يف  بالبحث  حقائق  تق�سي  جلنة  الإن�سان  حلقوق  القومي  املجل�س  كلف 

احلية  الذخرية  با�ستخدام  الأوامر  اأن  املركزي  الأمن  مكاملات  ت�سجيالت  »اأو�سحت  تقريرها:  يف  جاء  وقد 

با�ستخدام  فقط  لل�رصطة  »ي�رصح  احلقائق:  لتق�سي  الر�سمية  اللجنة  اأ�سافت   »
9

الداخلية. وزارة  من  اأتت 

نف�س  اأكدت   .»
10

ال�سباط كبار  من  وتتكون  الداخلية  وزير  يراأ�سها  جلنة  لأوامر  طبقًا  احلية  الذخرية 

ا�ستمر  املتظاهرين.  على  النار  اإطالق  قبل  احلية  الذخرية  با�ستخدام  مبارك  ي�رصح  اأن  »يجب  اللجنة: 

اإطالق النار لعدة اأيام، ومل يحا�سب مبارك من قاموا باإطالق النار«. بعد 28 يناير انتهت معظم اأعمال العنف 

الأمن  قوات  مع  هامة  معركة  يناير   29 يوم  �سهد  القاهرة.  يف  ا�ستمرت  ولكنها  وال�سوي�س  الإ�سكندرية  يف 

يتم  مل  ولكن  التحرير  ميدان  يف  املتظاهرين  من  املزيد  جتمع  التالية  الأيام  يف  الداخلية.  بوزارة  املحيطة 

اأعمال عنف. الإبالغ عن 

ممتطني  امل�سلحني  مبارك  واأن�سار  البلطجية  لهجوم  التحرير  ميدان  يف  املتظاهرين  تعر�س  فرباير   2 يف 

النار  اإطالق  عيان  �سهود  واأكد  املتظاهرين،  �سد  الر�سا�س  ا�ستخدموا  مبارك  اأن�سار  بع�س  واجلمال.  اخليول 

البلطجية  العديد من  اأ�رص  امليدان. مت  الأمتار من  املتظاهرين من فندق رم�سي�س هيلتون على بعد مئات  على 

اأي�سًا  بينهم  وكان  املتظاهرين،  ل�رصب  الدميقراطي  الوطني  للحزب  نواب  من  ماأجورون  اأنهم  وقالوا 

يتعر�س  امليدان  يدخل  �سخ�س  اأي  لأن  متامًا،  ال�سالح  من  عزل  التحرير  يف  املتظاهرون  كان  �رصطة.  رجال 

يف  املتظاهرين.  من  كبرية  اأعداد  جرحت  للهجوم،  كنتيجة  اجلي�س.  وقوات  املتظاهرين  قبل  من  للتفتي�س 

القوى.   تكافوؤ  عدم  رغم  اإطالقًا  بامليدان  املحيطة  اجلي�س  قوات  تتدخل  مل  املعركة  اأثناء 

القاهرة 1-1: يف 

رم�سي�س،  ميدان  قرب  الفتح  جامع  يف  اجلمعة  �سالة  كمبيوتر،يوؤدي  مربمج  )ن.اأ.ه(،  كان  يناير،   28 يوم  يف 

على بعد عدة �سوارع من ميدان التحرير. بداأ التظاهر من هناك، وردت قوات ال�رصطة بعنف بالغ با�ستخدام 

من  بالداخل  الغاز  قنابل  عليهم  اأطلقوا  حيث  امل�سجد  داخل  اإىل  املتظاهرين  ودفعوا  الغاز،  وقنابل  الع�سي 

بداأت  امل�سجد.  داخل  للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل  اأطلقت  ال�رصطة  قوات  اأن  )ت.اأ.�س(  كذلك  اأكد  جديد. 
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�ساعة  وبعد  واحدة(،  دفعة  تطلق  �سغرية  )طلقات  اخلام�سة  ال�ساعة  حوايل  اخلرطو�س  طلقات  تطلق  ال�رصطة 

راأ�سه. مقدمة  يف  بر�سا�سة  )ن.اأ.ه(  �سديق  قتل  احلي.  الر�سا�س  تطلق  بداأت  اأخرى 

كانت  ال�رصطة.  على  املولوتوف  قنابل  اإلقاء  يف  املتظاهرين  بداأ  املتظاهرين،  على  النار  اإطالق  تزايد  مع 

اأكدت  ذخريتها.  كل  ا�ستنفذت  قد  ال�رصطة  كانت  امل�ساء  بحلول  للغاية.  عنيفة  جمملها  يف  املعركة 

رم�سي�س،  ميدان  يف  �سديدًا  كان  العنف  اأن  املنطقة،  نف�س  يف  تتظاهر  كانت  اأطفال  طبيبة  اإميان،  دكتورة 

املتظاهرين،  على  النار  ويطلقون  الق�سم  اأ�سوار  خلف  يختبئون  كانوا  الأزبكية  ق�سم  يف  ال�رصطة  رجال  واأن 

28 يناير، اأكد  )اأ.ز(، مهند�س �ساب �سارك يف مظاهرات  اإىل داخل امل�سجد.  وقام املتظاهرون بنقل اجلرحى 

اأثناء عبور املتظاهرين لكوبري ق�رص النيل، بداأت ال�رصطة تطلق الر�سا�س احلي على  اأنه يف حوايل الثالثة 

عنقه،  يف  م�سابًا  رجاًل  وراأى  الأولية،  بالإ�سعافات  ال�سابقة  خلربته  امل�سابني  اإ�سعاف  يف  )اأ(  �ساعد  املتظاهرين. 

ال�سدر  يف  ر�سا�سات  بثالث  �سديقه  وقتل  مفقوءة،  بعني  ع�رصة  الثانية  يف  وطفل  بطنها،  يف  م�سابة  وطفلة 

يناير،   28 ليلة  اجلامعي  العيني  ق�رص  م�ست�سفى  يف  املركزة  الرعاية  طبيب  م،  اأحمد  دكتور  قال  والقلب. 

يف  بالر�سا�س  م�سابون  كلهم  بالفعل.  موتى  امل�ست�سفى  اإىل  و�سلوا   31 منهم  قتلوا،  قد  �سخ�سًا   49 اأن 

الأزبكية،  زينب،  ال�سيدة  )اخلليفة،  املدينة  و�سط  مناطق  من  امل�ست�سفى  اإىل  واأتوا  والراأ�س،  وال�سدر  البطن 

يف  امليداين  الرحمن  عبد  م�ست�سفى  يف  اجلرحى  تعالج  كانت  التي  اإميان  دكتورة  قالت  عابدين(.  ق�سم 

املتظاهرون  تركهم  ال�ساد�سة.  ال�ساعة  حوايل  امليدان  دخلت  اجلمهوري  احلر�س  قوات  اأن  التحرير  ميدان 

بطلقات  م�ساب  ثالثمائة  من  اأكرث  و�سل  الع�ساء،  �سالة  بعد  ولكن  �ست�ساندهم،  القوات  اأن  منهم  ظنًا  يعربون 

جريح  األف  من  اأكرث  اأطباء  ثمانية  عالج  �ساعتني  خالل  يف  التحرير.  يف  امليداين  امل�ست�سفى  اإىل  اخلرطو�س 

داخل  النار  تطلق  الأمن  قوات  بداأت  ثقيلة.  واأج�سام  املطاطي  والر�سا�س  اخلرطو�س  بطلقات  م�سابني 

امل�سيل للدموع. قال �ساهد  الغاز  اإىل قنابل  امل�سجد  الفرار من  اللواتي حاولن  الطبيبات  امل�سجد، وتعر�ست 

اآخر، )ن.اأ.ه( اأن العنف قد جتدد بعد دخول قوات اجلي�س اإىل امليدان. قال اأنه يف حوايل الثامنة يوم 28 يناير 

ال�سوارع املحيطة مبجل�س ال�سعب ووزارة الداخلية. بعدها مبا�رصًة بداأت ال�رصطة  ظهر احلر�س اجلمهوري يف 

املعارك حول  ا�ستمرت  بالذخرية.  ال�رصطة  اأمدت  اجلي�س  اأن قوات  وا�سحًا  اأنه كان  قال  تهاجم من جديد. 

املتظاهرين. على  احلي  الر�سا�س  ال�رصطة  واأطلقت  الليل،  منت�سف  اإىل  الداخلية  وزارة 

توجد �سهادات مماثلة عن اأعمال عنف م�سابهة على يد ال�رصطة يوم 28 يناير يف مناطق اأخرى من القاهرة. 

والن�سف  الرابعة  يف  اأنه  قال  املطرية،  م�سجد  عند  �سربا  يف  �سلمية  مظاهرات  يف  �سارك  كهربائي  )م.ي.اأ(، 

اآخر  كهربائي  )اأ.م.اأ(،  بعدها.  ل�سهر  امل�ست�سفى  يف  وظل  بطنه،  يف  واأخرى  �ساقه  يف  بر�سا�سة  اأ�سيب 

كتفه،  يف  واأخرى  ظهره،  يف  الثالثة  الفقرة  يف  بر�سا�سة  واخلام�سة  الرابعة  بني  اأ�سيب  املظاهرة،  نف�س  يف 

بعد  امل�ست�سفى  يف  ومازال  الأمن،  قوات  يد  على  القلب  من  �سنتيمرتات  خم�سة  بعد  على  ا�ستقرت  وثالثة 

ثانيًة. مي�سي  ل  قد  اأنه  الأطباء  ويقول  الإ�سابة،  من  �سهر 

29 يناير يف اخلام�سة م�ساًء، وراأى متظاهرين �سلميني  )م.�س.ا(، �سائق، كان يف طريق عودته من العمل يوم 

بداأت  اإليهم.  ين�سم  اأن  قرر  املظاهرة.  يقود  املحامني  من  عدد  راأ�سهم  وعلى  اللنب،  جماورة  ثاين  ق�سم  حول 

النار  ال�رصطة تطلق  املتظاهرين بداأت  الق�سم، ومع تزايد عدد  الهواء من على �سطح  النار يف  ال�رصطة تطلق 
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حبي�س  وظل  الع�سبي،  اجلهاز  يف  بتلف  اأ�سابته  جانبه  يف  بر�سا�سة  )م(  اأ�سيب  مبا�رصًة.  املتظاهرين  على 

ثانيًة. مي�سي  ل  قد  اأنه  الأطباء  ويقول  الإ�سابة،  بعد  ل�سهر  امل�ست�سفى 

العمل  يغادر  )م.�س(  كان  القاهرة(،  )و�سط  �سامبليون  �سارع  يف  م�ساًء  وال�ساد�سة  اخلام�سة  بني  يناير،   29 يف 

عرث  الراأ�س.  يف  بر�سا�سات  زمالءه  من  اثنني  وقتلت  �سيارته  على  النار  �رصطة  �سيارة  اأطلقت  حني  زمالءه  مع 

الر�سا�س. اأثر  من  ثقب   36 وبها  لحقًا  �سيارته  على 

من  �ساب  نا�سط  )م.ج(،  كثرية.  وفيات  يف  الداخلية  وزارة  قرب  الهجوم  ت�سبب  يناير،   29 ال�سبت  يوم  يف 

العام يف  م  اأحمد  ا�ستقبل دكتور  اجلبهة.  اأحد رفاقه ي�سقط �رصيعًا بعد ر�سا�سة يف  راأى  امل�سلمني،  الإخوان 

وال�سدر  والقلب  الراأ�س  يف  بر�سا�سات  م�رصعهم  لقوا  �سخ�سًا  ع�رص  اأربعة  التحرير  يف  امليداين  امل�ست�سفى 

الفور. على  ماتوا  كلهم  الداخلية.  وزارة  �سارع  يف 

والبلطجية  مبارك  موؤيدي  جتمع  الثاين،  مبارك  خطاب  بعد  اجلمل(  معركة  با�سم  )املعروف  فرباير   2 يوم  يف 

ب�سكل  البلطجية  الوطني  احلزب  ي�ستخدم  للرئي�س.  موؤيدة  م�سادة  مظاهرة  يف  التحرير  ميدان  قرب 

يف  املتظاهرين  على  والهجوم  املا�سية  الت�رصيعية  النتخابات  يف  حدث  كما  البلطجة  باأعمال  للقيام  منظم 

.
11

التحرير

النارية.  والأ�سلحة  البي�ساء  بالأ�سلحة  وم�سلحني  واخليول  اجلمال  ممتطني  فجاأة  امليدان  دخلوا  الظهر،  بعد 

م�ستوى  زيادة  بغر�س  وكذلك  ممكن،  عدد  اأكرب  قتل  اأو  وجرح  املتظاهرين  تفريق  هو  هدفهم  كان 

ال�ستقرار. وعدم  الفو�سى 

املتظاهرين  مبهاجمة  اجلمال  بلطجية  اأمروا  من  هوية  حول  »موؤ�رصات«  هناك  اأن  احلقائق  تق�سي  جلنة  قالت 

على  الهجمات  برتتيب  الدميقراطي  الوطني  احلزب  اللجنة  واتهمت   ،
12

فرباير من  الثاين  يف  التحرير  يف 

.
13

اجلمل« »موقعة  با�سم  عرف  فيم  فرباير  من  الثاين  يف  املتظاهرين 

الهجوم  نظري  مناطقهم  يف  الوطني  احلزب  اأع�ساء  من  مالية  مبالغ  تلقوا  اأنهم  عليهم  املقبو�س  البلطجية  اأكد 

ع�سو  عالم،  جمدي  اأن  قال  الذين  البلطجية  من  باثنني  اليوم  امل�رصي  �سحيفة  التقت  املتظاهرين.  على 

ممكنة«.  طريقة  »باأي  املتظاهرين  لإ�سكات  بهما  ات�سل  القدمية،  م�رص  بدائرة  الوطني  احلزب  عن  الربملان 

اأن البع�س تلقى بنادق ر�سا�س وخرطو�س، والبع�س الآخر مثله تلقى هراوات واأدوات حادة.  اأحدهما  قال 

مائتي جنيه م�رصي  اأنه تلقى  اأي�سًا  قال  بوا�سطة جمدي عالم وبع�س معاونيه.  الأ�سلحة  وزعت عليهم هذه 

ال�سابق لديوان رئي�س اجلمهورية(، و�سفوت ال�رصيف  )الرئي�س  اأن زكريا عزمي  املهمة، وادعى  مقابل هذه 
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للعمال(  العام  الحتاد  )رئي�س  جماور  وح�سني  ال�سورى(،  جمل�س  ورئي�س  الوطني  للحزب  ال�سابق  العام  )الأمني 

التعليمات  بهذه  يت�سلوا »برجالهم«  باأن  اأمثال جمدي عالم  اأمروا  الذين  للمو�سوع، وهم  خططوا  الذين  هم 

.
14

املحددة

2 فرباير  املناوب يوم  اأحمد م،  املتظاهرين يومها. دكتور  العنف املرتكبة �سد  اأعمال  الأطباء  �سهد عدد من 

الرجتاج  بعد  ملا  تلقوا عالجًا  1257 متظاهرًا  اأن  قال  العيني،  املركزة يف م�ست�سفى ق�رص  الرعاية  يف وحدة 

قطعية. وجروح  اجلمجمة  وك�سور 

اأ�سواء ليزر خ�رصاء حول امليدان، وجرح املتظاهرين بر�سا�سات عادًة ت�سببها  يف نف�س الليلة، راأى ال�سهود 

انتهاء نوبته وراأى ثمانية متظاهرين توفوا  التحرير بعد  اإىل ميدان  م  اأحمد  القنا�سة. ذهب دكتور  بنادق 

يف  يعمل  الذي  ن،  م�سطفى  دكتور  اأكتوبر.   6 كوبري  فوق  من  اأطلقت  وال�سدر  القلب  يف  بر�سا�سات 

متظاهرين  ثالثة  لقي  �سباحًا  الرابعة  يف  اأنه  وقال  الليلة  نف�س  يف  التحرير  يف  اأي�سًا  كان  امل�ست�سفى،  نف�س 

اإ�سعاف  م�رصعهم. راأى دكتور م�سطفى ن ومعه دكتور �رصيف ه، طبيب قلب من معهد القلب، راأيا �سيارات 

م�ساءًا  التا�سعة  حوايل  يف  احلكومة.  موؤيدي  بجانب  ليقاتلوا  البلطجية  من  املزيد  حت�رص  الليل  منت�سف  بعد 

متظاهرا  وراأت  امليداين،  مكرم  عمر  م�ست�سفى  يف  تعمل  وفكني،  ووجه  فم  جراحة  م،  غادة  دكتورة  كانت 

خم�سة  م�سافة  من  اأي�سًا  �سهد  مهند�س،  )اأ.ز(،  اجلمجمة.  من  املخ  ب�سببها  خرج  الراأ�س  يف  بر�سا�سة  م�سابًا 

اخلربة  بع�س  ميلك  الذي  )اأ(  ا�ستنتج  خمه.  اأخرجت  الراأ�س  يف  بر�سا�سة  م�سابًا  رجاًل  املكان،  نف�س  ويف  اأمتار 

على  فهو  الإ�سابة  زاوية  اإىل  وا�ستنادًا  العنيفة،  الإ�سابات  هذه  يف  يت�سبب  قنا�سًا  هناك  اأن  الع�سكرية 

اأ�سيب  الرابعة �سباحًا،  ال�ساعة  التليفزيون.  يف حوايل  اأو مبنى  الأرجح فوق �سطح فندق هيلتون رم�سي�س 

التحرير. ميدان  يف  مبنى  فوق  من  �ساقه  يف  قنا�سة  بر�سا�سة  )م.اأ.ر( 

لتق�سي  جلنتني  اأكدت  رم�سي�س.  هيلتون  �سطح  فوق  اأخ�رص  ليزر  �سوء  راأى  متقاعد،  طبيب  م(،  ك  م  )م 

املجهزة  الأ�سلحة  قنا�سة  »ا�ستخدم  الإن�سان:  حلقوق  القومي  املجل�س  تقرير  يف  اأوًل  الواقعة،  نف�س  احلقائق 

القنا�سة  هوؤلء  وال�سدر.  الراأ�س  يف  املتظاهرين  قن�س  يف  العادية  ال�رصطة  لقوات  تتوفر  ل  والتي  بالليزر 

احلقائق  تق�سي  جلنة  وتقرير   .»
15

الدميقراطي الوطني  للحزب  تابعة  ميلي�سيات  من  اأو  اخلا�سة  القوات  من 

.»
16

الإرهاب مكافحة  لوحدة  »تابعون  القنا�سة  هوؤلء  اأن  وي�سيف  احلقيقة  هذه  يوؤكد  الر�سمية 

املعركة. يف  تتدخل  ومل  املتظاهرين  عن  للدفاع  �سيء  اأي  بامليدان  املحيطة  اجلي�س  قوات  تفعل  مل 

الإ�سكندرية يف   :2-1

ال�سحة.  لوزارة  طبقًا  �سخ�سًا  و89   ،
17

للمتظاهرين طبقًا  الإ�سكندرية،  يف  م�رصعهم  �سخ�سًا   156 لقي 

ثاين  )ق�سم  ال�رصطة  اأق�سام  اأمام  يناير   28 يوم  ال�سحايا  اأغلب  قتل  ج�سيمة.  جروحًا   450 جرح 

يف  املتظاهرون  اإبراهيم.  القائد  وجامع  املن�سية  ميدان  ويف  جابر(  �سيدي  ق�سم  املنتزه،  ثاين  ق�سم  الرمل، 
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الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ف�سائح  ب�سبب  ال�رصطة  نحو  مكبوت  غ�سب  لديهم  خا�س  ب�سكل  الإ�سكندرية 

خالد  مقتل  ق�سية  هي  �سهرة  واأكرثها  الأخرية،  الأعوام  يف  لل�سوء  تخرج  وبداأت  ال�رصطة  ارتكبتها  التي 

.2010 ال�رصطة يف ق�سم �سيدي جابر يف يونيو  اأيدي رجال  �سعيد على 

الثالثة  ال�ساعة  يناير من   28 اأنه يف يوم  اجلامعي، وذكروا  الإ�سكندرية  باأطباء يف م�ست�سفى  اللجنة  التقت 

)العني  اجل�سد  من  العلوي  اجلزء  يف  نارية  طلقات  ب�سبب  الوفيات  معظم  كانت  التايل  اليوم  وحتى  م�ساًء 

�سهر،  من  لأكرث  املركزة  الرعاية  وحدة  يف  امل�سابني  من  اثنني  ظل   .)
18

والعنق والراأ�س  والبطن  وال�سدر 

ال�سابق  اليوم  يف  الراأ�س  يف  بر�سا�سة  مات  اآخر  م�ساب  م�سلوًل.  و�سيظل  الفقري  العمود  يف  م�ساب  اأحدهما 

.
19

للم�ست�سفى الفيدرالية  جلنة  لزيارة 

جابر  �سيدي  �رصطة  ق�سم  اأمام  املتظاهرين  من  الكثري  جتمع  يناير   28 يوم  اأنه يف  قال  الغد  من حزب  ه(  )ق 

تطلق  ال�رصطة  بداأت  الرابعة  حوايل  ويف  املتظاهرين،  على  املطاطي  الر�سا�س  اإطالق  يف  ال�رصطة  وبداأت 

الر�سا�س احلي. كان )ق( يقف اأمام ق�سم ال�رصطة حني راأى �سابًا يلقى م�رصعه بر�سا�سة يف احللق خرجت 

النار  اإطالق  يف  �سارك  جابر،  �سيدي  بق�سم  املباحث  رئي�س  عثمان،  اأحمد  اأن  كذلك  قال  راأ�سه.  موؤخرة  من 

اأغلب  غادر  اخللفي.  الباب  من  اآخرين  �رصطة  رجال  ب�سحبة  وهرب  م�ساءًا،  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  يف 

النار  اإطالق  ا�ستمر  الرمل حيث  الثالثة م�ساءًا، عدا ق�سم ثاين  الإ�سكندرية مواقعهم يف حوايل  رجال �رصطة 

رجال  اأيدي  على  يومها  قتلت  عمرها،  من  ع�رصة  ال�سابعة  يف  �سعيد،  اأمرية  الليل.  طوال  املتظاهرين  على 

الق�سم.  على  تطل  اأنها  ت�سادف  �سقة  نافذة  من  املظاهرات  ت�ساهد  كانت  بينما  الرمل  ثاين  ق�سم  �رصطة 

النا�س الذين �سبق  اليوم، جتمع  اأنه يف ظهر ذلك  الفيدرالية  ال�سقة للجنة  القاطنني يف  اأ( وابنته  اأ  قال )م �س 

واألقوا  جماورة  مدر�سة  �سطح  وت�سلقوا  الرمل،  ثاين  ق�سم  �رصطة  رجال  اأيدي  على  وتعذيبهم  عليهم  القب�س 

اإطالق  اأمام الق�سم، وبداأت ال�رصطة يف  اآخرون  اأطلقت ال�رصطة عليهم النار جتمع  احلجارة على الق�سم. عندما 

بر�سا�سة  �سعيد  اأمرية  فيه  قتلت  الذي  التقريبي  الوقت  هو  هذا  كان  الكثريين.  وقتل  احلي  الر�سا�س 

قنابل  واألقوا  املتظاهرين  غ�سب  ازداد  النا�س،  من  املزيد  وفاة  مع  الفور.  على  وماتت  �رصفتها  يف  القلب  يف 

املوتى  ح�سيلة  وكانت  اخللفية،  الأبواب  من  ال�رصطة  هربت  الليل  منت�سف  بحلول  الق�سم.  على  املولوتوف 

38 متظاهرًا دون قتلى بني رجال ال�رصطة. تعرف ال�سهود على وائل الكومي كاأحد ال�سباط الذين قتلوا 

املتظاهرين. من  كبريًا  عددًا 

ال�سوي�س يف   :3-1

القريبة  احلكومية  واملباين  الأربعني  جامع  حول  اأ�سا�سًا  املتظاهرون  جتمع  لذا  جدًا،  �سغرية  مدينة  ال�سوي�س 

ال�رصطة  ا�ستخدمت  اآخر.  مكان  اأي  من  بكثري  عنفًا  اأكرث  �سكاًل  التظاهرات  اأخذت  الأوىل  الأيام  منذ  منه. 

اأطباء  اأكد  اأق�سام �رصطة ب�سكل جزئي.  واأحرقت عدة  املولوتوف،  بقنابل  املتظاهرون  احلي ورد  الر�سا�س 
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17   لوحة تذكارية تخليدًا ل�سهداء الثورة اأقيمت مب�سجد القائد اإبراهيم وقائمة ب156 ا�سم. هذه اللوحة ل ت�سم اأ�سماء اجلرحى اأو من ماتوا تاأثرًا باجلراح

18   قابلت الفيدرالية يف 17 مار�س 2011 دكتور اأحمد جاوي�س ودكتور رامي حممد اإدري�س يف م�ست�سفى الإ�سكندرية اجلامعي، كالهما طبيب اأوعية دموية، ودكتور علي حممد، جراح قلب، ودكتور اإ�سالم، 

جراحة عامة

19   التقت الفيدرالية بدكتور اأحمد الهجان، رئي�س وحدة الرعاية املركزة مب�ست�سفى الإ�سكندرية اجلامعي يوم 7 مار�س 2011



امل�سابون  كان  يناير   25 يوم  م�ساء  ال�سابعة  حتى  اأنه  اللجنة  بهم  التقت  الذين  العام  ال�سوي�س  م�ست�سفى 

اأول  لياًل.  بداأت  النارية  بالأ�سلحة  الإ�سابات  معظم  فقط.  للدموع  امل�سيل  بالغاز  متاأثرين  امل�ست�سفى  يف 

الثانية ظهرًا  بعد  يناير   28 اأنه يف يوم  الأطباء  قال  القلب.  نارية يف  لقوا م�رصعهم بطلقات  القتلى  اثنني من 

اإ�سابة   99 اإىل  اأو توفوا بعد و�سول امل�ست�سفى بفرتة وجيزة، بالإ�سافة  24 �سخ�سًا متوفني بالفعل  ا�ستقبلوا 

لقي  فقد  بال�سوي�س،  م�ست�سفيات  وعدة  بال�سوي�س  ال�سحية  الإدارة  جمعتها  التي  للمعلومات  طبقًا  خطرية. 

)رغم   .347 وجرح  العنيفة،  التظاهرات  من  اأيام  ثالثة  يف  نارية  بطلقات  متاأثرين  م�رصعهم  متظاهرًا   29

ثالثة  عدا  فيما  حية  بذخرية  كانت  النارية  الأ�سلحة  اإ�سابات  كل  ذلك(.  من  اأعلى  يكون  قد  الرقم  اأن 

ال�رصطة  �سباط  اأن  الأطباء  اأحد  يقول  وال�سدر.  القلب  منطقتي  اإىل  م�سوبة  الر�سا�سات  وكانت  حالت، 

.
20

فح�سب �سطحية  جروح  من  يعانوا  كانوا  للعالج  اأتوا  الذين 

احلكومية.  املباين  ومعظم  الأربعني  �رصطة  ق�سم  اأحرق  حني  يناير   28 يوم  اإىل  املدينة  يف  املعركة  ا�ستمرت 

ال�رصطة. ق�سم  اأمام  متظاهرًا   30 مقتل  عن  واأبلغ 

يقول )اأ اأ ب اأ(، اأمني عام حزب ال�سباب النا�رصي، اأنه يف ظهر يوم 25 يناير احت�سد اآلف املتظاهرين حول 

الأمن.  مديرية  ومبنى  املحافظة  مبنى  نحو  املتزايدة  احل�سود  حتركت  م�ساءًا  اخلام�سة  ويف  الأربعني،  جامع 

ويطلقون  بالع�سي  املتظاهرين  ي�رصبون  بداأو  م�ساءًا  ال�ساد�سة  ويف  بتطويقهم،  املركزي  الأمن  قوات  قامت 

يف  اجل�سد.  من  العلوي  اجلزء  على  النارية  الأ�سلحة  باإطالق  اأي�سًا  قاموا  مبا�رصًة.  عليهم  للدموع  امل�سيل  الغاز 

كان  الأربعني.  م�سجد  اأعلى  من  املتظاهرين  على  النار  يطلقون  القنا�سة  بداأ  م�ساءًا  ال�سابعة  ال�ساعة  حوايل 

اأكد  متظاهر،  ج(،  ه  )و  املتظاهرين.  على  النار  ويطلق  ال�رصطة  ق�سم  اأمام  يقف  �رصطة،  �سابط  �سابر،  حممد 

امل�سيل  الغاز  وقنابل  بالع�سي  �رصبهم  يف  املركزي  الأمن  قوات  بداأت  م�ساءًا  ال�سابعة  اأو  ال�ساد�سة  يف  اأنه 

مبا�رصًة. املتظاهرين  وجوه  اإىل  الغاز  قنابل  ت�سوب  القوات  بداأت  وبعدها  للدموع، 

اإىل منزله قرب جامع الأربعني، وبينما  )اأ ه م(، متظاهر، عائدًا  27 يناير، كان  يف الثالثة والن�سف بعد ظهر 

يف  واثنني  املعدة،  يف  ثالثة  اليمنى،  العني  يف  )واحدة  خرطو�س  طلقات  بعدة  اأ�سيب  املظاهرة  ي�ساهد  كان 

ال�رصطة  �سابط  �سابر  حممد  �ساهدا  اأنهما  حمامي،  اأ(،  و)اأ  ب(،  )اأ  �ساهدان  قال  كلي.  بعمى  اأ�سيب  ذراعه(. 

ملك  مببنى  احتموا  الق�سم  من  ال�رصطة  �سباط  هرب  حني  احلية.  الذخرية  يطلق  كان  الأربعني  ق�سم  يف 

ال�رصطة  �سباط  املتظاهرون  تتبع  الوطني.  احلزب  يف  وع�سو  ال�سوي�س  من  اأعمال  رجل  فراج،  لإبراهيم 

ق�سم  احرتاق  بعد  اأنه  تليفونيًا،  اللجنة  به  ات�سلت  متظاهر  اأ(،  )ت  قال  فراج.  اإبراهيم  بناية  وحا�رصوا 

على  النار  يطلقون  نف�سه  فراج  واإبراهيم  ال�رصطة  �سباط  وراأى  فراج،  بناية  اإىل  جرى  الأربعني،  �رصطة 

اأ�سخا�س  ت�سعة  هناك  اأن  لحقًا  �سمع  هناك.  قتل  الذي  �سقيقه  اإىل  بالإ�سافة  جثث  �ستة  راأى  املتظاهرين. 

رف�ست  ال�سهداء  اأ�رص  اأن  اإل  �سهيد  كل  اأ�رصة  على  جنيه  مليون  فراج  وعر�س  البناية،  هذه  اأمام  ماتوا 

.
21

العر�س
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للوقائع القانوين  التو�سيف 

حياته  يف  احلق  له  اإن�سان  كل  اأن  على  ين�س  وال�سعوب  الإن�سان  حلقوق  الأفريقي  امليثاق  من  الرابعة  املادة 

�سخ�سه. وكرامة 

له  اإن�سان  كل  اأن  على  ين�س  م�رص  ي�سم  الذي  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   6.1 املادة 

هذا  نف�س  اعتباطًا.  حياته  من  اأحد  يحرم  اأن  ميكن  ل  احلق.  هذا  يكفل  القانون  واأن  احلياة،  يف  الأ�سيل  احلق 

هذا  ممار�سة  على  قيود  و�سع  ميكن  ول  م�رصوع،  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  اأن   21 رقم  مادته  يف  ي�سمن  العهد 

التظاهرات  قمع  متنع  جمتمعة  الثالث  املواد  هذه  الدميقراطي.  املجتمع  يحتمه  وما  القانون  حدود  يف  اإل  احلق 

. ل�سلمية ا

املدن  من  ُجمعت  التي  وال�سهادات  م�سلحة.  وغري  �سلمية  كانت  م�رص  يف  حدثت  التي  املظاهرات  معظم 

الثالث تظهر اأنه يف يوم 28 يناير اأطلقت ال�رصطة يف اأغلب الأحيان الذخرية احلية، واأكد الأطباء واجلرحى 

املتظاهرين  اآلف  املتظاهرين.  اأج�ساد  من  العلوي  اجلزء  ا�ستهدفت  ال�رصطة  اأن  الفيدرالية  بهم  التقت  الذين 

من  الهدف  اإ�سابة  على  املدربة  القنا�سة  ا�ستخدمت  كما  الظهر.  يف  وحتى  والعينني  الراأ�س  يف  اأ�سيبوا 

كانت  قتلهم.  ي�ستهدف  كان  ولكن  املتظاهرين  تفريق  ي�ستهدف  النار  اإطالق  يكن  مل  بعيدة.  م�سافات 

املياه،  ومدافع  والع�سي  للدموع  امل�سيل  الغاز  با�ستخدام  العنف،  هي  الأول  اليوم  منذ  التعامل  اإ�سرتاتيجية 

الراأ�س  ا�ستهداف  يف  وبالذات  يناير،   28 يوم  يف  اإىل  وا�سع  نطاق  على  النارية  الأ�سلحة  ٌت�ستخدم  مل  ولكن 

املن�سق.  للتعامل  عليا  تعليمات  وجود  اإىل  بو�سوح  ي�سري  هذا  املدن.  كل  يف  التوقيت  نف�س  يف  وال�سدر 

حر�سوا  اأو  الأوامر  اأ�سدروا  من  وكذلك  للعدالة،  وتقدميهم  اجلرائم  هذه  مرتكبي  حما�سبة  يجب  ولذلك 

اجلرائم. هذه  ارتكاب  �سهلوا  اأو 

والتعذيب املعاملة  و�سوء  التع�سفي  العتقال   -2

رفع  من  املتظاهرين  ملنع  معتاد  كاأ�سلوب  املتظاهرين،  من  كبريًا  عددًا  ال�رصطة  اعتقلت  الثورة،  اأيام  اأوىل  يف 

 28 يوم  يف  معتقل   3000 عن  البع�س  يتحدث  ولكن  املعتقلني،  باأعداد  ر�سمي  تقرير  يوجد  ل  اأ�سواتهم. 

اأي�سًا. امل�ست�سفيات  يف  ولكن  فح�سب  ال�سوارع  يف  املتظاهرون  يعتقل  ومل  فح�سب.  يناير 

اعتقال  ا�ستمر  التجول،  حظر  وفر�س  يناير،  و29   28 يومي  يف  ال�سوارع  من  ال�رصطة  ان�سحاب  بعد 

العتقال  عمليات  اأ�سبحت  التجول.  حظر  خرق  ب�سبب  وكذلك  التظاهر،  ب�سبب  املواطنني  من  العديد 

اللذين  هم  الدولة  اأمن  مباحث  رجال  ظل  ولكن  ال�رصطة،  ان�سحاب  بعد  الع�سكري  املجل�س  م�سئولية 

واملنظمات  الدولية  الفيدرالية  جمعتها  التي  لل�سهادات  طبقًا  املعاملة  و�سوء  والتعذيب  العتقال  ميار�سون 

اإ�رصافها.  حتت  اأو  الع�سكرية  ال�رصطة  مب�ساركة  تتم  العمليات  هذه  كانت  واأحيانًا  الأخرى،  احلكومية  غري 

بعد  ا�سطحابهم  ومت  للجي�س،  اأو  لل�رصطة  و�سلمتهم  اأ�سخا�سًا  ال�سعبية  اللجان  اعتقلت  الأحوال  من  كثري  يف 

املربح  لل�رصب  املعتقلون  تعر�س  الأماكن  هذه  يف  اجلي�س.  اأو  ال�رصطة  �سيطرة  حتت  اعتقال  اأماكن  اإىل  ذلك 

�سلطة  يحدد  الذي  امل�رصي،  بالد�ستور  مكفول  احلرية  يف  احلق  لحقة.  اتهامات  اأي  توجيه  دون  والتعذيب 
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التعذيب امل�رصي  الد�ستور  يحظر  وكذلك   ،
22

ق�سائي بت�رصيح  والحتجاز  العتقال 

ولكن  املتظاهرين،  �سد  ج�سيمة  انتهاكات  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  ارتكب  مبارك  تنحي  منذ 

يغطي  ول  فح�سب  الثورة  قيام  منذ  الواقعة  النتهاكات  مع  فقط  يتعامل  التقرير  هذا  فاإن  ذكرنا  كما 

فرباير.  11 بعد  الواقعة  النتهاكات 

القاهرة 2-1: يف 

اخلام�سة  من  وبدايًة  يناير   25 الثالثاء  يوم  يف  اأنه  ذكر  املنرية،  م�ست�سفى  مدير  نائب  �س،  حممود  دكتور 

يف  العامة  واملباحث  الدولة  اأمن  مباحث  كانت  التحرير.  ميدان  من  كثريين  م�سابني  ا�ستقبال  مت  م�ساءًا 

الأقل  على  م�سابني  ع�رص  اعتقال  مت  معلومة.  غري  جهات  اإىل  اأخذهم  قبل  امل�سابني  عالج  بانتظار  امل�ست�سفى 

ال�رصطة. تتبع  زرقاء  �ساحنة  يف  واأخذوا  امل�ست�سفى  من 

اأنهم م�سابون بارجتاج ويجب  ادعوا  اأربعة متظاهرين، حيث  اعتقال  الأمن من  الأطباء يف منع قوات  جنح طاقم 

حرا�سة  حتت  امل�ست�سفى  يف  حجرة  يف  الأربعة  هوؤلء  ُو�سع  امل�ست�سفى.  يف  الدقيقة  املالحظة  حتت  اإبقاوؤهم 

امل�ست�سفى.  اأروقة  يف  دولة  واأمن  �رصطة  �سابط   15 اإىل   10 من  وجود  يف  املدنية،  باملالب�س  �رصطة  رجال 

)اأ  يقول  تعافيهم.  مبجرد  ا�ستجوابهم  �سيتم  حيث  معتقل  اإىل  �سي�سطحبونهم  اأنهم  ال�رصطة  رجال  اأخربهم 

اأمن الدولة.  اأن رجال ال�رصطة تلقوا تعليمات �سارمة من رجال  ر(، مهند�س معماري واأحد امل�سابني الأربعة، 

يف  الهرب  حماولته  بعد  فرا�سه  يف  قيد  الأربعة  امل�سابني  اأحد  الوقت.  طوال  الأ�رصة  اإىل  اأيديهم  بتقييد  قاموا 

منهم  اثنني  �رصاح  اأطلق  اأقاربهم.  من  زيارات  باأي  لهم  ي�سمح  ومل  املحمولة  هواتفهم  م�سادرة  متت  ليلة.  اأول 

م�ساءًا  العا�رصة  يف  يناير   28 اجلمعة  يوم  حتررا  الآخرين  والثنني  العائلية،  �سالتهم  بف�سل  يناير   27 يوم 

ال�سوارع. من  ال�رصطة  ان�سحاب  بعد 

قال  املتظاهرين.  على  للقب�س  الإ�سعاف  �سيارات  مرة  من  اأكرث  ال�رصطة  ا�ستخدمت  العتقالت،  اأثناء  يف 

بها  اإ�سعاف  �سيارات  العيني  ق�رص  �سارع  يف  يناير   25 يوم  يف  راأى  اأنه  امل�سلمني،  الإخوان  مع  نا�سط  ج(،  )م 

اأنه كان ينزف هو واأخوه بغزارة  )اأ ر(  رجال �رصطة يف مالب�س مدنية ياأخذون املتظاهرين اجلرحى. وقال 

يفعل.  ماذا  يعرف  ومل  �سائقها  وا�سطرب  اإ�سعاف،  �سيارة  من  واقرتبا  يناير،   25 م�ساء  يف  راأ�سيهما  جروح  من 

للم�ست�سفى. ا�سطحابهما  على  النهاية  يف  ووافق  الال�سلكي  جهاز  يف  ما  �سخ�س  مع  حتدث 

ويف 30 يناير، اأوقفت جلنة �سعبية )ن اأ ه(، مربمج كمبيوتر، و�سقيقه، و�سائق �سيارة تاك�سي كانت تقلهما. 

التجول،  حظر  بعد  م�ساءًا،  اخلام�سة  ال�ساعة  يف  التحرير  ميدان  يف  من�سورات  لتوزيع  طريقهما  يف  كانا 

وهو  الع�سكرية،  نا�رص  اأكادميية  اإىل  ا�سطحبتهم  التي  ال�رصطة  اإىل  ثالثتهم  ال�سعبية  اللجنة  ف�سلمت 

بالع�سي  و�رصبهم  بركلهم  جي�س  �سباط  قام  املع�سكر  ويف  باجليزة.  العجوزة  منطقة  يف  للجي�س  مع�سكر 
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22   املادة 41 من الد�ستور: احلرية ال�سخ�سية حق طبيعى وهى م�سونة ل مت�س، وفيما عدا حالة التلب�س ل يجوز القب�س على اأحد اأو تفتي�سه اأو حب�سه اأو تقييد حريته باأى قيد اأو منعه من التنقل ال باأمر 

ت�ستلزمه �رصورة التحقيق و�سيانة اأمن املجتمع، وي�سدر هذا الأمر من القا�سى املخت�س اأو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.

23   املادة 42 من الد�ستور: كل مواطن يقب�س عليه اأو يحب�س اأو تقيد حريته باأي قيد جتب معاملته مبا يحفظ عليه كرامة الإن�سان، ول يجوز اإيذاوؤه بدنيا اأو معنويا، كما ل يجوز حجزه اأو حب�سه يف غري 

الأماكن اخلا�سعة للقوانني ال�سادرة بتنظيم ال�سجون. وكل قول يثبت اأنه �سدر من مواطن حتت وطاأة �سيء مما تقدم اأو التهديد ب�سيء منه يهدر ول يعول عليه.



بال�سلك  اأيديهم  اأر�سًا وقيدوا  اأجربوهم على ال�ستلقاء  الداخلية. بعدها  الثياب  وجردوهم من ثيابهم عدا 

اإىل  الأ�سخا�س  من  املزيد  اأح�رصوا  ال�سباح.  حتى  احلديدية  البوابة  يف  عراة  ربطوهم  ثم  ظهورهم،  خلف 

اأمام  ظهورهم  خلف  مقيدة  واأيديهم  ل�سو�س،  اأنهم  على  وقدموهم  و�سوروهم  الليل  اأثناء  يف  املع�سكر 

هناك  وتركوهم  مظلمة  رطبة  حجرة  يف  اأدخلوهم  ذلك  بعد  واأ�سلحة.  م�رصوقات  عليها  ا�سطفت  �سجادة 

ال�سجن جرتهم  اإىل  ال�رصطة يف �سجن طرة. عندما و�سلوا  اإىل  الثاين من فرباير �سلموهم  ليومني كاملني، ويف 

عراة  فرباير   18 يوم  اإىل  معتقلني  وظلوا  واحلبال،  والأ�سالك  بالع�سي  ثانيًة  و�رصبتهم  العربة  من  ال�رصطة 

ويق�س  �سيء.  باأي  ر�سميًا  اتهامهم  اأو  نيابة  اأي  على  عر�سهم  يتم  مل  الربودة.  �سديد  اجلو  يف  غطاء  اأي  ودون 

راأى  م�ساءًا  ال�سابعة  ويف  لالأحداث،  �سورًا  ويلتقط  اجليزة  �سوارع  يف  مي�سي  كان  حيث  مماثلة،  ق�سة  ف(  اأ  )ب 

اأخذ يجري  العا�رصة والن�سف م�ساءًا، وخوفًا مما قد يحدث  املنطقة يف  الدبابات تدخل  اأعمال نهب، وبداأت 

مالب�سه  يف  �رصطة  �سابط  جدار  يف  راأ�سه  ركل  ثم  و�رصبوه،  مدنية  مالب�س  يف  �رصطة  رجال  اأوقفه  اأن  اإىل 

و�ساقيه  ال�سلم  على  ب�سحله  وقاموا  العجوزة  �رصطة  ق�سم  اإىل  اأُخذ  اجلي�س.  اإىل  ت�سليمه  قبل  الر�سمية، 

�سابط  وقام  �ساعة.  ل12  الغرفة  يف  الوقوف  على  واأجربوه  منها  الداخلية  عدا  ثيابه  كل  نزعوا  مقيدتني. 

الر�سمي  بحزامه  غريه  مع  و�رصبه  اأمامه،  م�رصوقات  بو�سع  داوود  حممد  يدعى  العجوزة  ق�سم  يف  �رصطة 

ال�سباح  يف  امل�رصوقات.  كل  ب�رصقة  اعرتاف  على  التوقيع  على  جميعًا  اأجربهم  ثم  ون�سف،  ل�ساعة  وب�سلك 

اأغرق  داوود  حممد  اأن  اإل  ال�سديدة  الغرفة  رطوبة  وبرغم  ال�رصطة،  ق�سم  قبو  يف  احلجز  اإىل  نقلهم  مت  التايل 

يف  الع�سكرية  نا�رص  اأكادميية  يف  اجلي�س  اإىل  الأحد  ظهر  املوقع  العرتاف  مع  ت�سليمهم  مت  باملاء.  الأر�سية 

الرطبة  املظلمة  احلجرة  يف  ظلوا  اآخرين.  اأ�سخا�س  اأربعة  اإىل  باحلبال  وقيدته  ب�رصبه  اجلي�س  قام  العجوزة. 

احلبال  وفكوا  رفقًا  اأكرث  التالية  الوردية  كانت  �ساعات.  خلم�س  بطونهم  على  عراة  الرقود  على  واأجربوهم 

واأيديهم  ل�سو�س  اأنهم  على  �سوروهم  مالب�سهم.  يعطوهم  مل  ولكن  بطاطني  اأعطوهم  احلجرة.  وجففوا 

الرطبة  املظلمة  احلجرة  نف�س  اإىل  اأعادوهم  هذا  وبعد  واأ�سلحة،  م�رصوقات  واأمامهم  ظهورهم  خلف  مقيدة 

جرتهم  حيث  طرة،  �سجن  يف  ال�رصطة  اإىل  اجلي�س  �سلمهم  الأربعاء  ظهر  ويف  ثيابهم.  يرتدوا  وتركوهم 

ثيابه  يف  وتركوه  ثانيًة  ثيابه  من  وجردوه  واحلبال،  والأ�سالك  بالع�سي  و�رصبتهم  العربة  من  ال�رصطة 

اأي  توجيه  اأو  نيابة  على  العر�س  دون  فرباير   18 يف  �رصاحه  اأُطلق  اأخريًا  الربد.  رغم  غطاء  دون  الداخلية 

ر�سمي. اتهام 

يف 3 فرباير، اأُلقي القب�س على طالب يف الثامنة ع�رصة من عمره مع اآخرين واحٌتجزوا داخل املتحف امل�رصي 

ن�رص.  مدينة  يف  الدولة  اأمن  مبنى  اأنه  قيل  معلوم  غري  مكان  اإىل  واأُخذ  عيناه  ُع�سبت  التحرير.  ميدان  قرب 

عن  ا�ستجوابه  ومت  ليومني  ال�سقف  يف  قدميه  من  الطالب  وُعلق  وجلدوهم،  و�رصبوهم  ثيابهم  من  جردوهم 

واأجربوهم  ثانيًة  ثيابهم  من  جردوهم  حربي.  �سجن  اإىل  العينني  مع�سوب  اأخذوه  ثم  ال�سيا�سية.  انتماءاته 

يدعى  الأربعينيات  يف  حمامي  ب�سحبتهم  وكان  وجلدوهم،  و�رصبوهم  اأ�سفل  اإىل  ووجوههم  النوم  على 

امل�سلمني، وت�سلمت  الإخوان  املنعم عالم، حمامي من  اأ�سامة عبد  اأنه  املوت )ُعرف فيما بعد  اأ�سامة، ُجلد حتى 

ُيطلق  اأن  قبل  كهربائي،  ب�سلك  الطالب  ب�سعق  اأ�رصف  ا�سمه  �سابط  قام  فرباير(.   17 يوم  جثمانه  اأ�رصته 

.
24

�رصاحه

الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان - م�رص / 17

24   �سهادة ملركز الندمي لتاأهيل �سحايا العنف يف 11 فرباير، ون�رصت يف موؤمتر �سحفي يف 16 مار�س 2011



ثالثون  و�رصبهم.  واعتقالهم  الأجانب  وال�سحفيني  النا�سطني  من  العديد  ا�ستهداف  مت  فرباير،  من  الثالث  يف 

وهيومان  والجتماعية،  القت�سادية  للحقوق  امل�رصي  واملركز  للقانون،  مبارك  ه�سام  مركز  من  نا�سطًا 

بوا�سطة  للقانون  مبارك  ه�سام  مركز  مقر  يف  عليهم  قب�س  قد  الدولية،  العفو  ومنظمة  ووت�س  رايت�س 

الع�سكرية،  ال�رصطة  توقفهم  اأن  دون  العاملني  وهددوا  املقر  م�سلحون  بلطجية  حا�رص  الع�سكرية.  ال�رصطة 

نف�س  يف  للحا�سبات(.  ال�سلبة  والأقرا�س  املحمولة  )الهواتف  املعدات  و�سودرت  املكتب  تفتي�س  مت  ثم 

وعدة  �سالح  عمرو  الإن�سان  حلقوق  القاهرة  معهد  يف  الباحث  على 
 25

معروفني غري  م�سئولني  قب�س  اليوم 

�سحفيني اأجانب. )اأ م(، م�سور حمرتف، توقف يف جلنة تفتي�س �سعبية يف الثالث من فرباير يف الثامنة م�ساءًا يف 

وا�سطحبوه  فاأتوا  عنه  اجليزة  �رصطة  اأبلغوا  اأنهم  اإل  �سحفي  اأنه  اأخربهم  اأنه  وبرغم  التحرير،  اإىل  طريقه 

الركوع  على  اآخرون  و�رصطيون  البطة  عمرو  املباحث  �سابط  اأجربه  الق�سم  ويف  اجليزة.  �رصطة  ق�سم  اإىل 

)اأ(  كان  واأهانوه.  عليه  وب�سقوا  ج�سده  كل  على  �رصبوه  ثم  ظهره،  خلف  يديه  وقيدوه  ركبتيه  على 

كانت  حجرة  يف  واحتجزوه  ال�سابق،  يف  متامًا  احرتق  قد  الذي  الق�سم  يف  املحتجز  الوحيد  ال�سخ�س  هو 

كمرحا�س. ت�ستخدم 

الإ�سكندرية يف   2-2

اجلي�س  قوات  �رصبته  الذهنية،  الإعاقة  من  طفيفة  درجه  لديه  والع�رصين  احلادية  يف  �ساب  ر(،  )حممود 

ب�سكل  وعمله  حياته  موا�سلة  الآن  ميكنه  ل  لذلك  وكنتيجة  اعتقاله،  اأثناء  يف  مربحًا  �رصبًا  وال�رصطة 

موعد  من  ون�سف  �ساعة  بعد  عمله  من  عودته  اأثناء  ويف  فرباير   2 يوم  م�ساءًا  والن�سف  اخلام�سة  يف  طبيعي. 

وهو  كامل،  م�سطفى  مركز  اإىل  القوات  ا�سطحبته  للجي�س.  و�سلمته  �سعبية  جلنة  اأوقفته  التجول،  حظر 

امل�ستمر.  لل�رصب  فيهما  تعر�س  ليومني  هناك  بقى  حيث  امل�سلحة،  للقوات  ال�سمالية  املنطقة  قيادة  مقر 

بعدها  نقل  ولكنه  هناك،  حمتجز  اأنه  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اأكد  اأ�رصته،  عنه  ا�ستعلمت  حني 

قرب  الوعي  فاقد  اأنه  واأبلغوهم  حممود  باأ�رصة  جمهولون  ات�سل  فرباير،  من  العا�رص  يف  معلومة.  غري  جهة  اإىل 

ال�سورة  وتظهر  للتعذيب،  حممود  تعر�س  اعتقاله،  اأثناء  يف   .)1 )ملحق  ال�سجن  مالب�س  يف  احل�رصة  �سجن 

على  ثقيلة  بع�سي  ال�رصب  واآثار  ردفيه،  على  احلروق  �رصاحه  اإطالق  من  اأيام  خم�سة  بعد  له  املاأخوذة 

قدميه،  اأ�سابع  على  كهربية  اأ�سالك  اآثار  وتوجد  وال�ساقني(،  والركبتني  واملوؤخر  )الظهر  كله  ج�سمه 

اإطالق  من  �سهر  بعد   .)5-2 )ملحق  متورمة  ي�رصى  ويد  مع�سميه،  على  معدنية  لأ�سفاد  عميقة  وعالمات 

حاد  عقلي  ا�سطراب  من  يعاين  وهو  وقتها  ومن  الليل،  يف  احل�رصة  �سجن  با�سم  ي�رصخ  حممود  ظل  �رصاحه 

برقم  العام  النائب  ملكتب  �سكوى  الأ�رصة  قدمت  الأ�سياء.  اأب�سط  وتذكر  فهم  يف  عديدة  �سعوبات  ولديه 

اأي اإجراء حتى الآن. 385\2011 ولكن مل ُيتخذ 

التعذيب  ونوع  احل�رصة  �سجن  يف  معه  حدث  ما  يق�س  اأف�سل  ب�سورة  نف�سه  عن  التعبري  ميكنه  اآخر  �ساهد 

ذاهبًا  والع�رصين  الرابعة  يف  �ساب  كان  تقريبًا،  الثامنة  ال�ساعة  ويف  يناير   28 يوم  يف  له،  تعر�س  الذي 

متعلقاتهما  كل  و�سادر  �سيارتهما  اجلي�س  اأوقف  عامًا.   40 البالغ  جاره  ب�سحبة  اأمه  لروؤية  امل�ست�سفى  اإىل 

اآخرين  �سخ�سًا   104 فيها  حجرة  اإىل  اأخذوهما  �رصح.  اأي  اإىل  الإن�سات  دون  والنقود  ال�سخ�سية  واإثباتات 
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حادة.  بروزات  بها  بع�سي  و�رصبتهم  منتظم  ب�سكل  املياه  اجلي�س  قوات  عليهم  األقت  معًا.  مكومون  كلهم 

بال�سدمات  اأيام  خلم�سة  اجلي�س  عذبه  جمرمني.  اأنهم  على  ت�سويرهم  ومت  �ساحة  اإىل  اأُخذوا  التايل  اليوم  يف 

النقل  اأثناء  يف  احل�رصة.  �سجن  اإىل  نقلهما  مت  ثم  بالغة،  جلروح  و�ساقيه  ظهره  تعر�س  واجللد.  الكهربية 

بالع�سي  ب�رصبه  اجلنود  واأمر  ميثل  اأنه  ال�سابط  وظن  كلوية،  باأزمة  ال�ستني  يف  رجل  اأ�سيب  ب�سدة.  ُجلدا 

حيث  �سخ�سًا،   97 مع  عنرب  يف  و�سع  احل�رصة  �سجن  يف  م�رصعه.  الرجل  لقي  لذلك  وكنتيجة  املكهربة، 

املاء واحلرق  والغمر يف  للتعذيب  الأيدي والأقدام. تعر�سوا جميعًا  الأقل وهم مقيدي  مات منهم �سبعة على 

اإليه  مقيدًا  وتركوه  ميت  رجل  اإىل  قيدوه  وُجلدوا.  بالع�سي  و�رصبوا  العارية،  اأج�سادهم  يف  بال�سجائر 

اأ�رص�س  وكان  ر�سمي،  اتهام  توجيه  اأو  نيابة  على  العر�س  دون  يومًا  ع�رص  لثالثة  حمتجزًا  ظل  �ساعات.  لعدة 

.
26

ح�سن يدعى  ال�سجن  �سباط 

�سجن  يف  معًا  اعتقالهما  قبل  متعارفني  يكونا  مل  �سخ�سني  �سهادة  على  الدولية  الفيدرالية  ح�سلت 

يف  �سديقه  مع  عليه  وُقب�س  يناير   25 مظاهرات  يف  �سارك  امل�سلمني،  الإخوان  �سباب  من  م(،  )م  الرتحيالت. 

النا�سطني،  من  فقط  اأربعة  اأو  ثالثة  منهم  املركزي،  لالأمن  مع�سكر  اإىل  متظاهرًا   64 ترحيل  مت  فوؤاد.  �سارع 
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النقل تعر�س لل�رصب يف كل مكان بالأيدي والع�سي، وحني و�سلوا  والبقية متظاهرين عاديني. طوال فرتة 

22 �سجني اآخر. مل  للمع�سكر اأجربوهم على الركوع على الركبتني واأدخلوهم يف زنزانة حتت الأر�س مع 

التايل  اليوم  الغرفة. يف  املرحا�س يف حالة �سيئة جدًا ويف نف�س  الأر�س وكان  اأي طعام وناموا على  يتناولوا 

�سجن  اإىل  ُنقال  اأنهما  اإل  ذلك،  اإنكارهما  وبرغم  ال�رصطة،  رجال  على  بالتعدي  اتهمهما  حمقق  اإىل  اأر�سلوهما 

ولإخافتهما  �سعرهما.  وُحلق  اأر�سًا  الرقود  على  اأجربا  و�سولهما  عند  العرب.  برج  منطقة  يف  الغربانيات 

العرتا�س.  حالة  يف  عليهما  الكالب  واإطالق  الكمامات  بنزع  وهددت  مكممًة  كالبًا  ال�رصطة  اأح�رصت 

الرك�س  الحتجاز  فرتة  اأثناء  امل�ساجني  من  ُطلب  البارد.  اجلو  رغم  منها  الداخلية  عدا  ثيابهما  من  جردوهما 

وبطانية  مرت،   3  × مرت   2 زنزانة  يف  �سخ�سًا   22 كانوا  ُي�رصب.  يرف�س  كان  ومن  ال�سجن،  �ساحة  حول 

واحدة للزنزانة كلها، وهكذا كانوا ي�سطكون بردًا طوال الليل. رغم وجود الكثري من اجلروح والك�سور 

جميع  اأن  اأخربوهم  يناير   27 ويف  العتقال،  فرتة  طوال  طبية  رعاية  اأي  يتلقوا  مل  اأنهم  اإل  املظاهرات،  بعد 

الإفراج عنهم  بداأ  ثم  الرتحيالت يف عنرب واحد،  اإىل �سجن  نقلوهم  اأنهم  اإل  �سُيطلق �رصاحهم،  معتقاًل  ال64 

دولة  اأمن  �سابط  عليه  قب�س  م(،  )م  بجوار  كان  امل�سلمني  الإخوان  من  ر(  )اأ  اأفراد.  ثالثة  من  جمموعات  يف 

واأهني.  ب�سدة  �رصب  و�سوله  عند  الرتحيالت،  �سجن  اإىل  ثم  املركزي،  الأمن  لقوات  و�سلمه  يناير   26 يوم 

نف�س  يف  حمام.  وب�سحبته  نيابة  اإىل  قدم  التايل  اليوم  ويف  جدًا،  �سيقة  زنزانة  يف  اآخرين   45 مع  احُتجز 

حماميه  على  قب�س  اجلمعة،  التايل،  اليوم  ويف  اعتقاله،  ب�سبب  اإبالغه  دون  الرتحيالت  �سجن  اإىل  اأعادوه  اليوم 

النا�س يتظاهرون  28 يناير بداأ  ال�ساد�سة من م�ساء يوم اجلمعة  اإليه يف �سجن الرتحيالت، ويف  اأي�سًا وان�سم 

ظلوا  التايل.  اليوم  اإىل  النار  اإطالق  ا�ستمر  املتظاهرين.  على  النار  اأطلقوا  ال�رصطة  �سباط  اأن  اإل  ال�سجن،  اأمام 

دولة  اأمن  �سابط  اأتى  حيث  ال�سبت،  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  حتى  اخلارجي،  العامل  يف  يحدث  ما  يعرفون  ل 

�سباح  من  ع�رصة  احلادية  يف  الطعام.  لهم  وقدم  جم  باأدب  يعاملهم  بداأ  وفجاأة  بق�سوة،  يعاملونهم  كانوا  ممن 

جميعا. �رصاحهم  اإطالق  مت  التايل  اليوم 

ال�سوي�س يف   3-2

كان )اأ ه( عائدًا من عمله يوم 26 يناير ظهرًا ومر اأمام ق�سم �رصطة الأربعني. حا�رصته قوات الأمن املركزي 

املركزي  الأمن  قوات  مكتب  اإىل  اأخذوه  الدماء.  منهما  �سالت  حتى  بالع�سي  �ساقيه  على  و�رصبته  وركلته 

�سيء.  باأي  اتهامه  اأو  نيابه  على  العر�س  دون  اأيام  لأربعة  هناك  احتجزوه  نا�رص.  �سارع  يف  في�سل  حي  يف 

اإطالق  وقبل  نقي،  هواء  اأو  غطاء  دون  الأر�س  على  ينام  كان  حيث  للغاية،  �سعبة  كانت  العتقال  ظروف 

ب جمددًا. �رصاحه �رصُ

وا�سطحبوه  الأربعني  �رصطة  ق�سم  اأمام  يناير   25 يوم  م�ساء  والن�سف  ال�سابعة  يف  عليه  ُقب�س  اأ(،  ب  اأ  )اأ 

ب�سدة  ب�رصبه  الهادي،  عبد  حممد  ال�سوي�س،  يف  الدولة  اأمن  مباحث  رئي�س  قام  النافذة.  يف  وربطوه  للداخل 

النا�رصي،  احلزب  يف  ع�سويته  ب�سبب  قبل  من  عليه  ُقب�س  قد  )اأ(  كان  ا�ستجوابه.  دون  والقب�ستني  بالع�سي 

بالقنابل  املباين  بقذف  واتهامه  النيابة  على  عر�سه  مت  ال�سباح  ويف  الدولة.  اأمن  �سابط  نف�س  وا�ستجوبه 

�رصورة  النيابة  وكيل  وراأى  ب�سدة،  م�سابني  املتظاهرين  بع�س  كان  بالر�سا�س.  املتظاهرين  وقتل 

غرفة  يف  ع�رصة  كانوا  عتاقة.  �رصطة  ق�سم  اإىل  جميعًا  نقلوا  ذلك  من  بدًل  ولكن  م�ست�سفى،  يف  عالجهم 

�رصاحهم،  اأطلق  يناير   28 اجلمعة  يوم  م�ساء  الرابعة  ويف  اجلو.  برودة  رغم  بطانيتني،  يف  ي�سرتكون  واحدة 
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جنائية. تهم  خلفية  على  معتقلني  كانوا  الذين  حتى  املعتقلني،  بقية  �رصاح  اأطلق  اليوم  نف�س  يف  ولحقًا 

للوقائع القانوين  التو�سيف 

تعرف اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رصوب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة باأنه 

ما بق�سد احل�سول من  اأم عقليا، يلحق عمدا ب�سخ�س  اأو عذاب �سديد، ج�سديا كان  اأمل  »اأي عمل ينتج عنه 

ي�ستبه  اأو  ارتكبه  عمل  على  معاقبته  اأو  اعرتاف،  على  اأو  معلومات  على  ثالث،  �سخ�س  من  اأو  ال�سخ�س،  هذا 

اأو عندما يلحق مثل هذا  اأي �سخ�س ثالث -  اأو  اإرغامه هو  اأو  اأو تخويفه  اأو �سخ�س ثالث  اأنه ارتكبه، هو  يف 

اأو  اأو يوافق عليه  اأو يحر�س عليه  اأيا كان نوعه،  التمييز  الأ�سباب يقوم على  العذاب لأي �سبب من  اأو  الأمل 

العذاب  اأو  الأمل  الر�سمية. ول يت�سمن ذلك  اآخر يت�رصف ب�سفته  اأي �سخ�س  اأو  ي�سكت عنه موظف ر�سمي 

من  برغم  لها«.  عر�سية  نتيجة  يكون  الذي  اأو  العقوبات  لهذه  املالزم  اأو  قانونية  عقوبات  عن  فقط  النا�سئ 

والذي  امل�رصي،  العقوبات  قانون  من   126 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  التعريف  من  اأ�سمل  التعريف  هذا  اأن 

ظل  يف  قائمًا  مازال  التفاقية  تعريف  اأن  اإل  اعرتاف،  لنتزاع  تهدف  التي  املمار�سات  على  التعذيب  يق�رص 

القانون.  حكم  م�رص  عليها  �سدقت  التي  لالتفاقيات  يجعل  والذي  امل�رصي  الد�ستور  من   151 املادة  ن�س 

يونيو   26 يف  بها  العمل  بداأ  والتي   ،1984 يناير   25 يف  التهذيب  مناه�سة  اتفاقية  على  م�رص  �سدقت 

من   15.2 املادة  وحماية.  �سمولية  الأكرث  للتعريفات  الأولوية  تعطى  الإن�سان  حقوق  قانون  يف   .1987

مبحاكمة  يخل  �سيء  من  املادة  هذه  يف  »لي�س  على  تن�س  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد 

القانون  ملبادئ  وفقا  جرما  ي�سكل  ارتكابه  حني  كان  فعل  عن  امتناع  اأو  فعل  اأي  على  �سخ�س  اأي  ومعاقبة 

الأمم.« جماعة  بها  تعرتف  التي  العامة 

مناه�سة  لتفاقية  طبقًا  التعذيب  بتعريف  تفي  العتقال  اأثناء  يف  الأمن  قوات  ارتكبتها  التي  الأعمال  اإن 

واجللد  املكهربة  الع�سي  فيها  ا�ستخدمت  وقد  باملعتقلني،  وعقليًا  ج�سديًا  اأ�رصت  الأعمال  هذه  التعذيب. 

ال�سعب. لرتويع  وعادًة  معلومات،  لنتزاع  اأحيانًا  الأعمال  هذه  ارتكبت  اجل�سد.  وحرق 

ال�رصطة،  قوات  الأعمال  هذه  ارتكبت  البالد،  يف  الأمن  �سئون  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  يتوىل  اأن  قبل 

املعار�سة.  قمع  يف  مبارك  لنظام  املعتادة  الطريقة  وهي  العامة،  واملباحث  الدولة  اأمن  مباحث  وبالتحديد 

الفيدرالية  بهم  التقت  الذين  ال�سهود  معظم  ال�سوارع.  من  ال�رصطة  ان�سحاب  التعذيب  مينع  فلم  ذلك  رغم 

اأو  املتظاهرين  باعتقال  يتعلق  فيما  واجلي�س  وال�رصطة  الدولة  اأمن  مباحث  بني  وا�سحًا  تعاونًا  ذكروا 

التجول. حظر  يخرقون  الذين  املواطنني 

قوات  متار�سها  التي  الو�سائل  عن  بنف�سه  يناأى  مل  فاإنه  البالد،  يف  الأمن  �سئون  الع�سكري  املجل�س  توىل  حني 

احلدوث،  من  ملنعها  �سيء  اأي  يفعل  مل  اأو  الأفعال،  هذه  نف�س  اجلي�س  ارتكب  العك�س،  على  بل  املعتادة،  الأمن 

الفاعلون  كان  �سواء  مرتكبيها.  مع  بالتعاون  اأو  بال�سمت  اإما  ترتكب،  اأن  الأفعال  لهذه  اجلي�س  �سمح  وبالتايل 

ر�سمية. ب�سفة  تعمل  عامة  موؤ�س�سة  كالهما  اجلي�س،  اأم  ال�رصطة  رجال  هم 

اأعمال تعذيب. باأنها  وال�رصطة تعرف  واجلي�س  الأمن  قوات  ارتكبتها  التي  الأعمال  اأن  لذا ل �سك يف 
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رابعًا: مالحقة امل�سئولني

املختلفني للم�سئولني  عر�س 

الدولة م�ستوى  على   :2-1

وبالتايل   ،
28

لل�رصطة الأعلى  والقائد   
27

الدولة رئي�س  هو  اجلمهورية  رئي�س  فاإن  امل�رصي،  للد�ستور  طبقًا 

اأمن  القانون واملحافظة على  الإ�رصاف على تنفيذ  الوزارات مهامها يف  الأعلى لل�رصطة. متار�س  املجل�س  رئي�س 

.
29

الدولة وم�سالح  املواطنني  حقوق  وحماية  الدولة 

اإىل  التعليمات  يوجه  حيث  الأمن،  ب�سئون  لال�سطالع  احلكومة  يف  الداخلية  وزير  اجلمهورية  رئي�س  ينيب 

عن  وقانونيًا  �سيا�سيًا  م�سئولن  الداخلية  ووزير  اجلمهورية  رئي�س  الدولة.  اأرجاء  كل  يف  ال�رصطة  قوات 

مرءو�سيهما. اأفعال  عن  وكذلك  الدولة،  يف  بالأمن  متعلق  عمل  كل 

وظل  ال�سلطة،  عن  تنحى  اأن  اإىل  لل�رصطة  الأعلى  واملجل�س  للجمهورية  رئي�سًا  مبارك  ال�سابق  الرئي�س  ظل 

.2011 29 يناير  الوزارة يف يوم  العاديل وزيرًا للداخلية حتى حل  حبيب 

الأمن  فقوات  حمدد.  دور  منها  لكل  ال�رصطي  العمل  عن  م�سئولة  الداخلية  لوزارة  تابعة  اأجهزة  ثالثة  هناك 

ق�سائية،  ك�رصطة  تعمل  واملباحث  املظاهرات،  �سد  �سغب  مكافحة  كقوات  ت�ستخدم  عادًة  املركزي 

مع  املباحث  تتعاون  القومي.  بالأمن  تتعلق  ل  والتي  الدولة  اأرا�سي  يف  املرتكبة  اجلرائم  عن  املعلومات  جتمع 

هدف  لها  الدولة  اأمن  مباحث  به.  يخت�س  فيما  كل  الدولة  اأمن  مباحث  مع  وكذلك  الق�سائية  ال�سلطة 

ر�سمي وهو حماية الأمن القومي مل�رص، ولكن على اأر�س الواقع فدورها هو التحكم يف املعار�سة واجلماعات 

ارتكاب  الثالثة يف  ال�رصطة  اأجهزة  ا�سرتكت  الأوىل  الثورة  اأيام  اأو �سلمية. يف  الدينية، �سواء كانت م�سلحة 

املذكورة. اجلرائم 

عن  امل�سئول  وهو  العامة،  املخابرات  جهاز  وهو  مبا�رصًة،  اجلمهورية  رئي�س  يتبع  اآخر  اأمني  جهاز  هناك 

هذا  �سليمان  عمر  راأ�س  الإرهاب.  مكافحة  على  الرتكيز  مع  الأجنبية  البالد  عن  العام  ال�ستخبارات  تقدمي 

مبارك.  تنحى  اأن  اإىل  اجلمهورية  لرئي�س  نائبًا  اأ�سبح  حيث   2011 يناير   31 حتى  عامًا   20 طوال  اجلهاز 

على  معقول  تاأثري  له  �سليمان  عمر  رئي�سه  اأن  اإل  مبا�رص،  ب�سكل  ال�سارع  يف  يعمل  مل  اجلهاز  هذا  اأن  رغم 

حموريًا  اأم  مهم�سًا  �سليمان  كان  هل  الت�ساوؤل:  تطرح  الثورة  خ�سم  يف  ملبارك  نائبًا  عني  اأنه  وحقيقة  مبارك، 
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27   املادة 73 من الد�ستور: رئي�س الدولة هو رئي�س اجلمهورية، وي�سهر على تاأكيد �سيادة ال�سعب وعلى احرتام الد�ستور و�سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية واملكا�سب ال�سرتاكية، ويرعى احلدود بني 

ال�سلطات ل�سمان تاأدية دورها فى العمل الوطني.

28   املادة 184 من الد�ستور: ال�رصطة هيئة مدنية نظامية، رئي�سها الأعلى رئي�س اجلمهورية.وتوؤدى ال�رصطة واجبها فى خدمة ال�سعب، وتكفل للمواطنني الطماأنينة والأمن، وت�سهر على حفظ النظام والأمن 

العام والآداب، وتتوىل تنفيذ ما تفر�سه عليها القوانني واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه املبني بالقانون. 

29   املادة 156 من الد�ستور: مار�س جمل�س الوزراء بوجه خا�س الخت�سا�سات الآتية: .... مالحظة تنفيذ القوانني واملحافظة على اأمن الدولة وحماية حقوق املواطنني وم�سالح الدولة.



مل  الآن  اإىل  الثورة.  اأيام  اأوائل  يف  العام  بالنظام  والإخالل  املتظاهرين  بقتل  يتعلق  فيما  القرار  �سنع  عملية  يف 

غام�سة  �سخ�سية  �سليمان  عمر  يبقى  ولكن  الثورة،  اأثناء  يف  وقعت  التي  الأحداث  حول  اإل  ا�ستجوابه  يتم 

املخابرات  رجل  يعترب  فهو  الثورة.  فرتة  على  مق�سورة  لي�ست  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  عن  وم�سئوليته 

املركزية  املخابرات  تختطف  حيث  الت�سليم،  بربنامج  يتعلق  فيما  م�رص  يف  الأول  الأمريكية  املركزية 

اأنحاء العامل وجتلبهم اإىل م�رص واأماكن اأخرى لال�ستجواب، وعادًة بطرق غاية  الأمريكية امل�سبوهني من كل 

.
30

الوح�سية يف 

يف  وال�رصوع  قتل  جرائم  ال�رصطة  ارتكاب  اإىل  ت�سري  احلقائق  تق�سي  مهمة  اأثناء  يف  توفرت  التي  املعلومات 

اجلرائم  هذه  اأن  وحيث  العتقال.  اأثناء  يف  تعذيبهم  وكذلك  الثورة،  اأثناء  يف  ال�سلميني  املتظاهرين  قتل 

منظمة  خطة  هناك  اأن  يظهر  فهذا  واحدة،  عمل  بطريقة  الدولة  م�ستوى  على  منظم  ب�سكل  ارتكبت  قد 

القيادي  الت�سل�سل  اأفراد  كل  حما�سبة  يجب  لذلك  ال�سارع،  م�ستوى  على  تنفيذها  يتم  م�ستوى  اأعلى  على 

هذه  يف  املبا�رص  لل�سلوع  اأو  العتقال،  اأثناء  يف  وتعذيبهم  املتظاهرين  لقتل  التنظيم  اأو  التخطيط  على  �سواء 

الأعمال.

ووزير  مبارك،  ح�سني  حممد  ال�سابق  الرئي�س  من  ال�سلم،  اأعلى  من  الق�سائية  املالحقة  تبداأ  اأن  يجب 

جهاز  رئي�س  الرحمن  عبد  ح�سن  مثل  املختلفة  ال�رصطة  اأجهزة  وروؤ�ساء  العاديل،  حبيب  ال�سابق  الداخلية 

وزير  م�ساعد  رمزي  واأحمد  العام،  لالأمن  الداخلية  وزير  م�ساعد  فايد  وعديل  ال�سابق،  الدولة  اأمن  مباحث 

يف  ال�ساعر  اإ�سماعيل  اللواء  مثل  املحافظات،  م�ستوى  على  الأمن  مبديري  مرورًا  املركزي،  لالأمن  الداخلية 

نقل  قبولهم  ففي  ال�سوي�س،  يف  الهادي  عبد  حممد  واللواء  الإ�سكندرية،  يف  اإبراهيم  حممد  واللواء  القاهرة، 

قتل  عن  امل�سئولية  نف�س  الأمن  مديرو  يتحمل  ال�سوارع،  يف  ال�رصطة  ورجال  الأق�سام  روؤ�ساء  اإىل  الأوامر 

املتظاهرين.

املحلي امل�ستوى  على   2-2

اأو  ال�سوارع  يف  الأوامر  ينفذون  الذين  ال�رصطة  و�سباط  ال�رصطة  رجال  يوجد  القيادي  الت�سل�سل  نهاية  يف 

املبا�رصة،  م�ساركتهم  دون  به  وقعت  الذي  بال�سكل  اجلرائم  هذه  تنفيذ  ميكن  ل  حيث  ال�رصطة،  اأق�سام  يف 

اأفعالهم. على  يحا�سبوا  اأن  يجب  ولذلك 

مركز  خالل  من  اأو  مبا�رصًة  جمعتها  التي  ال�سهادات  خالل  من  الدولية  الفيدرالية  وقعت  املهمة،  �سياق  يف 

الثورة. فرتة  يف  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  يف  املتورطني  ال�رصطة  �سباط  اأ�سماء  على  ال�سهاب 

التاليني: ال�رصطة  رجال  اأ�سماء  بالتحديد  ال�سهادات  ذكرت  الإ�سكندرية،  يف 

اإبراهيم  الرمل،  ثاين  بق�سم  �رصطة  �سابط  ك�سبة،  اأ�رصف  الرمل،  ثاين  ق�سم  مباحث  رئي�س  الكومي  وائل 
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30   »من هو عمر �سليمان؟« 29 يناير 2011، �سحيفة النيويوركر

who-is-omar-suleiman.html/01/http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2011



معاون  �سعفان  حممد  اجلمرك،  ق�سم  مباحث  معاون  الع�سقالين،  معتز  الرمل،  ثاين  بق�سم  �رصطة  �سابط  النجار 

بق�سم  �رصطة  �سابط  عثمان  اأحمد  اجلمرك،  ق�سم  مباحث  رئي�س  �سبحي  املنتزه،هيثم  ثاين  ق�سم  مباحث 

.
31

جابر �سيدي 

اجلرائم: يف  كم�ساركني  اأ�سمائهم  التالية  ال�سباط  على  ال�سهود  تعرف  ال�سوي�س،  يف 

ال�سوي�س. بق�سم  �رصطة  �سابط  منر  حممد  الأربعني،  ق�سم  مباحث  رئي�س  �سابر  حممد 

من  اأجورًا  يتلقون  والذين  البلطجية  النظام  ا�ستخدم  الر�سميني،  الداخلية  وزارة  رجال  على  عالوة 

ال�رصطة، وينفذون مهام  امليلي�سيات حتت ت�سليح وحماية  الداخلية ب�سكل غري ر�سمي. كانوا ميار�سون دور 

عدة  يف  البلطجية  هوؤلء  النظام  ا�ستخدم  قانونية.  وغري  اإجرامية  مهامًا  كونها  رغم  النظام  لبقاء  �رصورية 

يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ظهروا  كذلك.  وتفريقهم  للمتظاهرين  املعنوية  الروح  لتثبيط  الثورة  فرتة  يف  مواقف 

املتظاهرين.  اجلمل« حني هاجموا  العامة، وكذلك يف »موقعة  املباين  يناير يف عمليات حرق ونهب   28 ليلة 

العادلة. املحاكمة  �رصوط  مع  يتفق  مبا  مدنية  حمكمة  اأمام  البلطجية  هوؤلء  حماكمة  يجب 

العام النائب  مكتب  قبل  من  احلالية  املالحقات 

انتهاكات  ارتكاب  على  حث  اأو  ح�س  اأو  �سهل  اأو  اأمر  اأو  ارتكب  من  كل  للعدالة  ويقدم  يحاكم  اأن  يجب 

خطرية حلقوق الإن�سان، مع احرتام حق املتهمني يف حماكمة عادلة. لديهم احلق يف حماكمة علنية اأمام حمكمة 

علنيًا. ال�سادر  احلكم  يكون  اأن  ويجب  القانون.  يكفلها  وحمايدة  وم�ستقلة  خمت�سة 

ال�سعب  بني  الت�سالح  ولتحقيق  اآنفًا.  ذكرناها  عدة  جرائم  تو�سح  الثورة  فرت  يف  وقعت  التي  الأحداث 

امل�سئولني عن هذه  النتهاكات، يجب حما�سبة  املا�سي وموؤ�س�ساته، وكذلك منع تكرار نف�س  امل�رصي وبني 

اجلرم  فداحة  مع  يتفق  مبا  عليهم  واحلكم  للمحاكمة  وتقدميهم  والتخطيط  التنفيذ  م�ستوى  على  اجلرائم 

اقرتفوه. الذي 

م�رص  وزراء  رئي�س  �رصف،  ع�سام  اأن�ساأها  الأوىل  احلقائق،  لتق�سي  ر�سميتني  جلنتني  اأن�ساأت  الثورة،  بعد 

خم�سة  يف  بالبحث  وكلفت  قانونيني،  وخرباء  ونا�سطني  ق�ساة  �سمت  الر�سمية  اللجنة  هذه  الثورة.  بعد 

غري  العتقال  املتظاهرين،  لتفريق  التحرير  مليدان  البلطجية  غزو  ال�سلميني،  املتظاهرين  قتل  مناحي: 

ات�سالت  كل  وقطع  يناير،   28 بعد  ال�سجون  وفتح  الأمن  انهيار  وال�سحفيني،  للمتظاهرين  القانوين 

ق�ساة  من  تتكون  م�ستقلة  هيئة  اللجنة  تقرير  �ستفح�س  فرباير.   5 اإىل  يناير   28 من  والنرتنت  املحمول 

اكت�ساف  حال  يف  املحكمة  اإىل  النهائي  التقرير  و�سريفع  العام،  النائب  مكتب  عن  ينوبون  الذين  النق�س 

.2011 اأبريل   19 يف  تقريرها  عن  الر�سمية  اللجنة  اأعلنت   .
32

جرائم
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31   هذا ال�سابط مذكور يف عدة انتهاكات وقعت يف ق�سم �رصطة �سيدي جابر، ملزيد من التفا�سيل: مقتل خالد �سعيد »حمامي خالد �سعيد يطالب بالتهام بالقتل، اجلل�سة موؤجلة ل25 �سبتمرب«، ديلي نيوز 

http://www.thedailynewsegypt.com/crime-a-accidents/khaled-saeid-lawyers-demand-murder-charges-trial- ,2011/07/27 م�رص

adjourned-to-sept-25-dp1.html مقتل اأحمد �سعبان، خمتفي ق�رصيًا وعرث على اآثار تعذيب: »اأ�رصة �سكندرية تتهم ال�رصطة بتعذيب البن حتى املوت«، ديلي نيوز م�رص 2010/11/14، 
http://www.thedailynewsegypt.com/human-a-civil-rights/alexandria-family-accuse-police-of-torturing-son-to-death-dp1.html

32   التقت الفيدرالية الدولية بالنائب العام عبد املجيد حممود يف 2 اأبريل 2011



مار�س   23 يف  تقريرها  واأ�سدرت  الإن�سان،  حلقوق  القومي  املجل�س  اأن�ساأها  احلقائق  لتق�سي  الثانية  اللجنة 

اأن  هي  الإن�سان  حلقوق  القومي  للمجل�س  التابعة  احلقائق  تق�سي  جلنة  تقرير  نقاط  اأوىل  وكانت   ،2011

ال�ستخدام  »م�سئولية  الداخلية.  ووزير  اجلمهورية  رئي�س  هم  النتهاكات  عن  الأ�سا�سيني  امل�سئولني 

ال�سابق  والرئي�س  العاديل  حبيب  ال�سابق  الداخلية  وزير  على  اأ�سا�سًا  تقع  املتظاهرين  �سد  للعنف  املفرط 

من  م�سئوليتهما  على  اللجنة  اأ�رصت  لل�رصطة«.  الأعلى  املجل�س  يراأ�س  كان  الذي  مبارك،  ح�سني  حممد 

كذلك  ذلك«.  يفعال  مل  ولكنهما  املتظاهرين  قتل  وقف  على  بقدرتهما  »لعلمهما  وبالتحديد  جهات،  عدة 

القرار، حتى واإن كان غائبًا. هوؤلء ال�سباط الذين  اأن »امل�سئولية الرئي�سية تقع على �سانع  التقرير  ذكر 

.»
33

اأفعالهم على  يحا�سبوا  اأن  يجب  الأوامر،  نقلت  التي  الو�سطى  والقيادات  الأوامر  تنفيذ  قبلوا 

ال�سابق،  الداخلية  ووزير  مبارك،  ح�سني  حممد  ال�سابق  الرئي�س  على  القب�س  العام  النائب  األقى 

اإليهم  �ستوجه  العام(.  )الأمن  واملباحث  املركزي  والأمن  الدولة  اأمن  عن  امل�سئولني  الثالثة  وم�ساعديه 

ذلك  اإىل  بالإ�سافة  واخلا�سة.  العامة  املمتلكات  تخريب  وكذلك  املتظاهرين،  قتل  يف  وال�رصوع  قتل  تهم 

الف�ساد. تهمة  ال�سابق  الداخلية  ووزير  ال�سابق  للرئي�س  ف�ستوجه 

ولكن   ،2011 اأبريل   24 يف  املحاكمة  جل�سات  اأوىل  ال�سابق-  الرئي�س  –عدا  امل�سئولني  هوؤلء  ح�رص 

ال�سابق للمحاكمة، وعليه يجب  الأ�سبوع  21 مايو. مت ا�ستجواب مبارك للمرة الأوىل يف  اإىل  اجلل�سة تاأجلت 

يف  املقربني  وم�ساعديه  هو  ق�سيته  فح�س  يتم  وقد  للمحكمة،  اإحالتها  قبل  اأكرث  ق�سيته  يف  التحقيق 

التالية. اجلل�سة 

 
34

وال�سوي�س والإ�سكندرية  بالقاهرة  الأمن  مدراء  مالحقة  متت  فقد  احلقائق،  تق�سي  جلنة  لتو�سيات  طبقًا 

وعمر  اجليزة،  اأمن  مدير  املرا�سي  اأ�سامة  مثل  الأخرى،  املحافظات  يف  الأمن  مدراء  وكذلك  ق�سائيًا، 

عمر  اأبو  وجمدي  الإ�سكندرية،  يف  املركزي  الأمن  قوات  مدير  لقاين  وعادل  اأكتوبر،   6 اأمن  مدير  الفرماوي 

مدير  ل�سني  وفاروق  املركزي،  لالأمن  التدريب  قطاع  مدير  بركات  اهلل  عبد  وحممود  البحرية،  اأمن  مدير 

اأمن  مدير  نائب  ممتاز  واأحمد  القليوبية،  جنوب  لقطاع  اأمن  مدير  نائب  ح�سني  وجمال  القليوبية،  اأمن 

العمليات. غرفة  اإدارة  مدير  زكي  و�سمري  القليوبية، 

التحقيق،  حتت  حاليًا  هم  الدولية  الفيدرالية  تقرير  ذكرها  التي  الأ�سماء  فمعظم  املحلي،  امل�ستوى  على 

قتل  بتهمة  اجلنايات  ملحكمة  �رصطة  �سابط  مائة  تقدمي  عن  العام  النائب  اأعلن  الأ�سماء،  هذه  اإىل  وبالإ�سافة 

كانت  العام،  النائب  مكتب  مع  الفيدرالية  مهمة  اجتماع  وقت   .
35

الثورة اأيام  اأوائل  يف  املتظاهرين  واإ�سابة 

.
36

املحكمة على  العر�س  وتنتظر  التحقيق  قيد  اإ�سابة  و818  وفاة   215 عن  فردية  �سكاوى  هناك 
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http://www.almasryalyoum.com/en/node/371532 ,2011/03/23 ،33   »تقريرجلنة تق�سي احلقائق التابعة للمجل�س القومي حلقوق الإن�سان«، امل�رصي اليوم

34   »النائب العام عبد املجيد حممود ياأمر باإحالة قيادات اأمنية بال�سوي�س اإىل اجلنايات بتهمة القتل العمد لثالثني متظاهرًا يف الثورة. ي�سمل هذا ثالثة �سباط وحممد عبد الهادي مدير الأمن ال�سابق، وحممد عادل 

رئي�س مباحث ال�سوي�س، وحممد عزب رئي�س مباحث الأربعني، وحممد �سابر رئي�س مباحث مديرية اأمن ال�سوي�س. اتهم مكتب النائب العام لحقًا مدير الأمن و�سباط الأمن املركزي ورجل الأعمال اإبراهيم فراج 

http://www.almasryalyoum.com/en/node/374081  2011/03/ 25بقتل ال�سهداء« امل�رصي اليوم

March 2011 http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/100-police-officers- 29 ،35   »مائة �سابط �رصطة اأمام اجلنايات بتهمة قتل املتظاهرين«، ديلي �ستارز

referred-to-criminal-court-for-killing-protesters.html
36   التقت الفيدرالية باملحامي العام ه�سام الدرنديل يف 2 اأبريل 2011



املمتلكات  تدمري  ومنظمي  الثورة  واأعداء  فالبلطجية  الأمن،  اأجهزة  خارج  من  امل�سئولني  عن  العفو  يتم  مل 

تق�سي  جلنة  تقرير  اأ�سار  التحقيق.  قيد  اأي�سًا  هم  اجلمل  موقعة  ويوم  يناير  و29   28 يف  واخلا�سة  العامة 

العامة  النيابة  اللجنة  وحثت  الدميقراطي.  الوطني  احلزب  قادة  من  مالية  مبالغ  البلطجية  تلقي  اإىل  احلقائق 

�رصية  ميلي�سيات  تكوين  عن  م�سئوليتهم  لت�سمل  الوطني  احلزب  قادة  مع  التحقيقات  دائرة  تو�سيع  على 

.
37

الثورة قبل  اأخرى  منا�سبات  يف  وا�ستخدمت  املتظاهرين  �سد  ا�ستخدمت 

املتظاهرين  على  الهجمات  لتمويل  للتحقيق  الآن  يخ�سعون  الوطني  احلزب  روؤو�س  من  العديدين  هناك 

لقتل  القنا�سة  وا�ستخدام  القاهرة،  اإ�سطبالت  من  واخليول  اجلمال  راكبي  من  جمموعة  ا�ستئجار  طريق  عن 

عبد  التهامات:  هذه  يف  التحقيق  ذمة  على  طرة  �سجن  يف  املحتجزين  بع�س  اأ�سماء  يلي  وفيما  املتظاهرين. 

بارز يف احلزب  اإبراهيم كامل، ع�سو  الوطني،  واإبراهيم اخلطيب، ع�سوين �سابقني يف احلزب  النا�رص اجلابري 

 8 يف  اجلي�س  وقوات  املتظاهرين  بني  الإيقاع  على  بالتحري�س  اتهام  اأي�سًا  لالأخري  وجه  وقد   .
38

الوطني

.
39

جريح و71  قتيل  عنها  نتج  والتي  اأبريل، 

متهمني  حاليًا  وهم  ال�سجن،  نف�س  يف  التحقيقات  ذمة  على  حمبو�سني  الوطني  احلزب  يف  اآخرين  اأع�ساء  هناك 

هوؤلء  ي�سمل  البلطجية.  وتنظيم  امل�سادة  الثورة  بقيادة  لهم  النا�سطني  اتهام  رغم  امل�رصوع،  غري  بالك�سب 

رئي�س  عزمي  وزكريا  الوطني،  احلزب  يف  ال�سيا�سات  جلنة  ورئي�س  املخلوع  الرئي�س  ابن  مبارك،  جمال 

ديوان مبارك ونائب الربملان عن احلزب الوطني، و�سفوت ال�رصيف رمز بارز يف احلزب الوطني ورئي�س جمل�س 

اآخرون  هناك   .
40

املنحل ال�سعب  جمل�س  ورئي�س  الوطني  احلزب  يف  ع�سو  �رصور،  وفتحي  املنحل،  ال�سورى 

املخلوع،  للرئي�س  الآخر  البن   ،
41

مبارك لعالء  املوجهة  التهمة  وهي  امل�رصوع،  غري  الك�سب  بتهم  حمتجزون 

.
42

ال�سابق والتليفزيون  الإذاعة  احتاد  اأمناء  رئي�س  ال�سيخ  واأ�سامة  ال�سابق،  الإعالم  وزير  الفقي،  واأن�س 

الأعمال  رجل  اتهم  فقد  القاهرة،  يف  املقيمني  على  تقت�رص  مل  الوطني  احلزب  لرجال  الق�سائية  املالحقة 

مب�ساعدة  مركزي  اأمن  �سباط  عدة  مع  املتظاهرين  بقتل  ال�سوي�س  يف  فراج  اإبراهيم  الوطني  احلزب  وع�سو 

.
43

وامل�سجلني البلطجية 

ومتزيق  حرق  بتهمة  الدولة  اأمن  مباحث  من  وجندي  �سابط   47 على  بالقب�س  العام  النائب  اأمر  كذلك 

الدولة. اأمن  مقرات  يف  كمبيوتر  اأجهزة  وتدمري  وثائق 
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http://www.almasryalyoum.com/en/node/371532 ,2011/03/23 37   »املجل�س القومي حلقوق الإن�سان ين�رص تقرير جلنة تق�سي احلقائق«، امل�رصي اليوم 

http://www.almasryalyoum.com/en/node/351639 ,2011/03/13 ،38   »الإدعاء ياأمر بالقب�س على رجل اأعمال الوطني لتمويل الهجمات«، امل�رصي اليوم

Egypt//9600/64/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1 ,2011/04/9 ،39   »القوات امل�سلحة تقب�س على رجل الوطني اإبراهيم كامل«، الأهرام اأونالين

Politics-/Armed-Forces-orders-arrest-of-NDPs-Ibrahim-Kamel.aspx
April, 2011, http://www.thedailynewsegypt.com/egypt/ 12 ،40   »املحامون والنا�سطون يتهمون جمال مبارك و�سفوت ال�رصيف بقيادة الثورة امل�سادة«، ديلي نيوز م�رص

lawyers-activists-accuse-gamal-mubarak-safwat-el-sherif-of-leading-counter-revolution.html
http://www.almasryalyoum.com/en/node/405307 ,2011/04/18 ،41   »الأخوان مبارك متهمان با�ستغالل النفوذ للرتبح«، امل�رصي اليوم

/10318/64/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1 ,2011/04/18 ،42   »وزير الإعالم ال�سابق يعرتف بامتالكه ح�سابات �رصية يف �سوي�رصا«، الأهرام اأونالين

Egypt/Politics-/Egypts-former-minister-of-information-admits-to-ha.aspx
http://www.almasryalyoum.com/en/node/374081   2011/03/25 ،43   »مدراء اأمن ال�سوي�س و�سباط ال�رصطة متهمون بقتل 30 متظاهر«، امل�رصي اليوم
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http://www.almasryalyoum.com/en/node/412796 ,2011/04/26 ،44   »الإدعاء ي�ستدعي ال�سباط املتهمني بتعذيب املعتقلني«، امل�رصي اليوم

بالإ�سافة اإىل اجلرائم املرتكبة يف فرتة الثورة، بداأ النائب العام يحقق يف �سكاوى تعذيب املعتقلني الإ�سالميني 

الذي عذب  الإ�سالمي  املعتقل  ال�سابق، وبالتحديد ق�سية  النظام  الدولة يف فرتة حكم  اأمن  على يد �سباط 

.
44

حماكمة دون  �سنوات  ثمانية  �سجن  ثم  بالكهرباء 

ل�سمان  املحافظات  م�ستوى  على  العامة  النيابة  وروؤ�ساء  وكالء  من  تتكون  جلنة  العام  النائب  �سكل  كذلك 

الق�سائية  القرارات  اأن  ل�سمان  البالد  يف  النيابة  وكالء  على  والإ�رصاف  �سل�س  ب�سكل  الق�سايا  كل  �سري 

الدولة. م�ستوى  على  قانونية  �سابقة  �ست�سكل 

عن  امل�سئولني  مالحقة  يف  العام  النائب  اتخذها  التي  الإيجابية  بالإجراءات  الدولية  الفيدرالية  ترحب 

للق�ساء  الق�سايا  هذه  تقدمي  يف  وتلح  امل�ستويات،  كل  على  مبارك  حكم  وفرتة  الثورة  فرتة  يف  النتهاكات 

التحقيقات. انتهاء  مبجرد 

القوات  �سفوف  يف  ال�سائد  املحا�سبة  غياب  اإزاء  قلقها  عن  الإن�سان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  وتعرب 

واملواطنني  املتظاهرين  اعتقال  مراكز  يف  املرتكب  والتعذيب  الإن�سان  حقوق  انتهاك  يف  ال�سالعة  امل�سلحة 

�سد  والتعذيب  العنف  ا�ستخدام  جتاه  مبهمًا  موقفًا  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اتخذ  الثورة.  فرتة  يف 

اأي  العقاب  الإفالت من  اأن ت�ستثني احلرب �سد  الآن. ل يجب  اإىل  اأي جنود  املتظاهرين، وبالتاأكيد مل يعاقب 

الإن�سان. حلقوق  اخلطرية  النتهاكات  عن  امل�سئولني  كل  ت�ستهدف  اأن  يجب  ولكن  النا�س،  من  �رصيحة 
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خام�سًا: ما هو موقفنا؟

الثورة. بعد  ما  م�رص  يف  الطريق  على  التحديات  من  الكثري  هناك 

غري  والك�سب  املتظاهرين  قتل  عن  امل�سئولني  لبع�س  الق�سائية  باملالحقة  الدولية  الفيدرالية  ترحب 

املوؤ�س�سات. اإ�سالح  خطوات  يف  املتمثلة  الإيجابية  بالتطورات  ترحب  كذلك  امل�رصوع. 

مقرات  عدة  املتظاهرون  حا�رص  مبارك  �سقوط  بعد  الدولة.  اأمن  مباحث  جهاز  حل  الهامة  اخلطوات  من 

ونقل  الأخرى،  املحافظات  يف  وكذلك  وال�سوي�س،  والإ�سكندرية  القاهرة  يف  الدولة  لأمن  رئي�سية 

املتظاهرون  اقتحم  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى  املجل�س  طريق  عن  للق�ساء  عليها  املعثور  الوثائق  املتظاهرون 

حماولة  اأنه  على  ف�رصوه  فيما  تت�ساعد،  اللهب  األ�سنة  روؤية  بعد  غ�سبًا  الإ�سكندرية  يف  الدولة  اأمن  مبنى 

معلومات  بها  ملفات  وكذلك  ممزقة  وثائق  عدة  على  املبنى  داخل  املتظاهرون  عرث  هامة.  وثائق  لتدمري 

زنازين  على  عرثوا  وكذلك  م�رص،  يف  والدينيني  ال�سيا�سيني  النا�سطني  معظم  عن  و�سيا�سية  �سخ�سية 

اأدوات تعذيب. بها  اأو �ست طوابق، وكذلك غرف  الأر�س بخم�س  �سغرية بال نوافذ حتت 

بعد ن�رص هذه املعلومات اأ�سدر وزير الداخلية اجلديد من�سور العي�سوي اأمرًا بحل جهاز مباحث اأمن الدولة 

عن  رئي�سي  ب�سكل  م�سئوًل  اجلديد  اجلهاز  �سيكون  الوطني.  الأمن  قطاع  ا�سمه  جديد  اأمني  جهاز  وتكوين 

اجتماعية.  اأو  �سيا�سية  �سئون  اأي  يف  يتدخل  ولن  والتج�س�س  بالإرهاب  املتعلقة  ال�ستخبارات  جمع 

�سيتم حل كل الوحدات ال�سيا�سية يف اأمن الدولة، مبا فيها امل�سئولة عن مراقبة اجلماعات الإ�سالمية وطالب 

عدد  �سيخف�س  اجلديدة،  الداخلية  لوزارة  طبقًا   .
45

واملقروء املذاع  والإعالم  ال�سيا�سية  واجلماعات  اجلامعات 

الف�ساد. اأو  التعذيب  يف  يتورطوا  مل  الذين  بال�سباط  الحتفاظ  مع  كبري،  حد  اإىل  اجلديد  اجلهاز  �سباط 

ترحب الفيدرالية الدولية بحل التنظيم الذي �سلع يف انتهاك حقوق الإن�سان يف املا�سي ويف فرتة الثورة. 

ال�سابقني  الدولة  اأمن  �سباط  مالحقة  على  امل�رصية  الق�سائية  ال�سلطات  الدولية  الفيدرالية  حتث  ولكن 

اآلية رقابة على اجلهاز اجلديد،  امل�سئولني عن انتهاكات حقوق الإن�سان. كذلك تلح الفيدرالية يف ت�سكيل 

يحد  الذي  القانوين  الإطار  تبني  اأي�سًا  ال�رصوري  من  اأمامها.  حما�سبًا  اجلديد  اجلهاز  يكون  برملانية،  جلنة  مثل 

اجلديد.  الأمني  اجلهاز  مكاتب  يف  املعتقلني  احتجاز  ومنع  الإن�سان  بحقوق  يتعلق  فيما  اجلديد  اجلهاز  قوى  من 

اأن يقرر الحتجاز طبقًا للقانون املدين اجلنائي باإ�رصاف ق�سائي ويكون يف �سجن م�رصح به. ومن دون  يجب 

الإن�سان. حقوق  انتهاك  حوادث  تكرار  اإىل  الأمر  �سيوؤدي  ال�سوابط  هذه 

/7960/64/http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1 ,2011/03/17 ،45   »كيف �سيكون قطاع الأمن امل�رصي اجلديد«، الأهرام اأونالين 

Egypt/Politics-/What-will-Egypts-alternative-security-division-loo.aspx



و�سيتم  حمكمة.  لقرار  وفقًا  اأخرى،  كربى  موؤ�س�سة  وهو  �سابقًا،  احلاكم  الدميقراطي  الوطني  احلزب  حل  مت 

ي�ستاأنفه.  ولن  القرار  يقبل  اأنه  الدميقراطي  الوطني  احلزب  اأعلن  احلكومة.  اإىل  ومقاره  اأ�سوله  كل  ت�سليم 

واحلزب  اجلديد  الوطني  احلزب  بالفعل،  جديدين  حزبني  املنحل  الدميقراطي  الوطني  احلزب  من  انبثق 

املوؤ�س�سة  يف  يقبلوا  لن  الفا�سدين  الوطني  احلزب  اأع�ساء  كل  اأن  واأعلنا  اجلديد،  الدميقراطي  الوطني 

اجلديدة.

اأي  مينع  مبا  القوانني  وتعديل  الفا�سدين  الوطني  احلزب  اأع�ساء  كل  مبقا�ساة  الدولية  الفيدرالية  تو�سي 

لالنتخابات. الرت�سح  من  بالف�ساد  مدان  رئا�سي  اأو  برملاين  مر�سح 

مب�ساركة  ال�سابق،  الد�ستور  يف  متعددة  تعديالت  حول  ا�ستفتاء  اأجري  امل�رصية،  الثورة  من  �سهر  بعد 

عن  املعار�سة  احلركات  ومعظم  الثورة  �سباب  ائتالف  ير�س  مل  الناخبني.  من   %41 و�سلت  م�سبوقة  غري 

النظام  قام  الرئي�س.  �سلطات  من  ويحد  برملانية  لدميقراطية  يوؤ�س�س  جديد  لد�ستور  تف�سياًل  التعديالت 

املجل�س  �سيوا�سل  موافقة.   %77،2 عن  ال�ستفتاء  ومتخ�س  للتعديالت،  بالرتويج  امل�سلمني  والإخوان  القدمي 

مل  اجلديدة.  الربملانية  النتخابات  حتى  برملاين  اأو  ق�سائي  �سابط  دون  البالد  حكم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

ال�ستفتاء. لتنظيم  املتاحة  القليلة  للفرتة  نتيجة  كان  ومعظمها  حمدودة،  تزوير  حالت  عن  اإل  الإبالغ  يتم 

املجل�س  قبل  من  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  عدة  وقعت  النتقالية،  املرحلة  بداية  ومنذ  الثورة  فرتة  يف 

املظاهرات  يحظر  جديد  قانون  بعد  بالكامل.  املجل�س  واأنكرها  املتظاهرين،  �سد  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 

ميدان  يف  متظاهرين  عدة  على  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  قب�س   ،2011 مار�س  نهاية  يف  والإ�رصابات 

التحرير، وكان اأ�سواأ تدخل للجي�س يف يوم 9 اأبريل قرب منت�سف الليل، حيث دخلت قوات اجلي�س ميدان 

�سخ�سًا.  71 واإ�سابة  ثالثة  وفاة  عنه  نتج  مما  احلية،  الذخرية  با�ستخدام  املتظاهرين  لإخالء  التحرير 

بعدة  عليهم  وحكم  ع�سكرية  حماكم  اأمام  املظاهرات  يف  عليهم  املقبو�س  املدنيني  من  العديد  حوكم  كما 

الق�رصي. الختفاء  حالت  بع�س  عن  الإبالغ  مت  كذلك  العادلة.  باملحاكمة  التمتع  دون  ال�سجن،  يف  اأعوام 

 .
46

تعر�ست املعتقالت اإىل »اختبارات بكارة« على يد �سباط اجلي�س بعد اإهانتهن واعتقالهن ب�سبب التظاهر

ال�سحة  منظمة  تعرفه  والذي  الغت�ساب،  حد  اإىل  ت�سل  فهي  �سباط  اأو  جنود  اأجراها  لو  الختبارات  هذه 

اأو  الق�سيب  با�ستخدام  ال�رصج  اأو  للمهبل  ذلك  غري  اأو  بدين  اإجبار  حتت  طفيف  ولو  اخرتاق  »اأي  باأنه  العاملية 

.»
47

اأو اأي اأداة اأي جزء اآخر من اجل�سد 
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46   »ن�ساء م�رص املتظاهرات يجربن على اختبارات بكارة«، منظمة العفو الدولية، 2011/03/23

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egyptian-women-protesters-forced-take-
23-03-2011-99%80%98virginity-tests%E2%80%%E2

47   »تقرير دويل عن العنف وال�سحة«، منظمة ال�سحة العاملية، جنيف، 2002، �س 149

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf
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على  ع�سكرية  حمكمة  حكمت  حني  مبا�رص  لتهديد  التعبري  حرية  تعر�ست   2011 اأبريل  من  التا�سع  يف 

معلومات  ون�رص  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  اإهانة  بتهمة  �سنوات  ثالث  بال�سجن  �سند  نبيل  مايكل  املدون 

اأوائل فرباير،  امل�سلحة وعذبته يف  القوات  الذي قب�ست عليه  مايكل نبيل،  العام.  بالأمن  والإخالل  كاذبة، 

مبارك  نظام  نهج  على  الدميقراطية  غري  وال�سيا�سات  الف�ساد  مبوا�سلة  اجلديدة  احلكومة  مدونته  يف  اتهم  قد 

.
48

ال�سابق

الطريق  وقطع  البلطجة  ملكافحة  قانون  م�رصوع  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اأقر   2011 مار�س  يف 

البلطجة.  عن  وفاة  حالت  نتجت  اإذا  الإعدام  حكم  تطبيق  ميكن  اجلديد،  للقانون  طبقًا  الآمنني.  وترويع 

وترويع  بالبلطجة  املتهمنًي  من  الأقل  على    19 على  الع�سكرية  املحكمة  حكمت  القانون،  لهذا  وتطبيقًا 

.
49

املوؤبد بال�سجن  البع�س  على  حكم  بينما  عامًا،  ع�رص  خلم�سة  بال�سجن  املواطنني 

 2011 مار�س   17 يف  النتهاكات.  تلك  حول  للغاية  مبهمة  �سيا�سة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  اتبع 

اأن  واأنكر  بالتعذيب،  للجي�س  املوجهة  التهامات  كل  بدين،  حمدي  لواء  الع�سكرية،  ال�رصطة  قائد  اأنكر 

اخلا�سة،  اأون تي يف  اأثناء برنامج ي�رصي فودة على قناة  «، وبعد �سهر يف 
50

اإىل »مذبح امل�رصي حتول  املتحف 

حقوق  تنتهك  ول  القوة  ت�ستخدم  ل  امل�سلحة  »القوات  اأن  اأبريل   11 يوم  يف  الأعلى  املجل�س  يف  ع�سو  اأكد 

فورية  بتحقيقات  نقوم  فنحن  اأخطاء  هناك  كانت  ولو  اآدمية،  تكون  املعتقلني  »معاملة  اأ�ساف  ثم  الإن�سان«، 

.»
51

فيها

ولكن مل ي�سدر اإىل الآن اأي حكم علني �سد اأي �سابط جي�س. من ال�رصوري األ ن�سعف النظام اجلديد حتى 

اأن  يجب  والع�سكريني،  منهم  املدنيني  املجتمع،  �رصائح  كل  املا�سي.  من  خاطئة  مبمار�سات  انتقالية  فرتة  يف 

الإن�سان. حلقوق  انتهاكات  اأي  يف  ي�ساءلوا 

2011/04/PEN International, 21 »48   »م�رص: املدون مايكل نبيل �سند ي�سجن ثالث �سنوات

676E-263F04D917A53A0A-3048-http://www.internationalpen.org.uk/index.cfm?objectid=77CF5716 
http://english.ahram.org.eg/ ,2011/03/13 ،49   »البلطجية ياأخذون املوؤبد من املحكمة الع�سكرية«، الأهرام اأونالين

Egypt/Politics-/Thug-gets-life-sentence-by-military-court.aspx/7564/64/NewsContent/1
50   لقاء مع جريدة ال�رصوق، ملزيد من التفا�سيل انظر البيان ال�سحفي

1125/20/03/http://eipr.org/en/pressrelease/2011
http://thedailynewsegypt.com/egypt/mubarak-has-right- ,2011/04/12 ،»51   »اجلي�س: مبارك له احلق يف الت�سال حتت الإقامة اجلربية

to-communicate-while-under-house-arrest-says-army.html



خامتة

بني  كذلك  وللقلق  لالأمل  وم�سدر  امل�رصي  املجتمع  اأمام  الأهم  التحدي  هي  النتقالية  املرحلة  تبقى 

امل�رصي. ال�سعب  �سفوف 

تكرار  ملنع  كافية  �سوابط  ذي  دميقراطي  نظام  اإقامة  يف  تكمن  الدميقراطي  التحول  اأمام  الكربى  التحديات 

الإفالت  ومكافحة  القانون  حكم  على  موؤ�س�س  لنظام  الأولوية  تكون  اأن  يجب  الإن�سان.  حقوق  انتهاكات 

مل  التي  الإن�سان  حقوق  اتفاقيات  على  وت�سدق  الفر�سة  م�رص  تنتهز  اأن  يجب  هذا  ولتحقيق  العقاب.  من 

تقارير  يف  املقدمة  الإن�سان  حقوق  منظمات  تو�سيات  بجانب  بتطبيقها  وتقوم  الت�رصيعي،  نظامها  يف  تدخل 

الثورة  القتل والتعذيب يف فرتة  امل�سئولني عن  اأن كل  اأن حتر�س م�رص  اإىل م�رص. كذلك يجب  املنظمات  تلك 

منا�سبهم. كانت  اأيًا  عقابهم  ويتلقون  �سيحاكمون  ال�سابق  النظام  حكم  وفرتة 

حقوق  انتهاكات  حول  الع�سكري  للمجل�س  املبهم  اخلطاب  اإزاء  قلقها  عن  الدولية  الفيدرالية  تعرب 

نف�س  يف  املنتهكني  ومالحقة  التحقيقات  اإجراء  ب�رصورة  العرتاف  مع  الوقائع  اإنكار  حيث  من  الإن�سان، 

الع�سكريني. حما�سبة  عن  معلومات  اأي  اليوم  اإىل  تقدم  مل  كذلك  الوقت. 

الأعلى  املجل�س  قرارات  على  والربملانية  الق�سائية  الرقابة  انعدام  مع  بالتزامن  الطوارئ  حالة  ا�ستمرار  اإن 

وجود  ودون  حمدودة  غري  فلرتات  املواطنني  باعتقال  ي�سمح  النظام  هذا  القلق.  يثري  اأمر  امل�سلحة  للقوات 

مبحاكمة  التمتع  دون  ع�سكرية  حماكم  اأمام  املدنيني  مبحاكمة  ي�سمح  كذلك  ق�سائية.  �سلطة  اأو  حمامي 

عادلة.
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التو�سيات

على: امل�رصية  وال�سلطات  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  املجل�س  الإن�سان  حلقوق  الدولية  الفيدرالية  حتث 

واملحا�سبة: امل�سئولية  حول 

يف  املرتكبة  اجلرائم  عن  امل�سئولني  على  واحلكم  املدنية  املحاكمة  اأمام  الق�سائية  املالحقة  •موا�سلة  	

الثورة. فرتة 

م�ستوى  على  املركزي(  الأمن  املباحث،  الدولة،  )اأمن  الأمنية  الأجهزة  روؤ�ساء  كل  مع  التحقيق  •يجب  	

حقوق  انتهاك  اتهامات  على  وكذلك  الثورة  قمع  يف  دورهم  على  وحما�سبتهم  واملحافظات  الدولة 

املا�سي  يف  املقدمة  ال�سكاوى  يف  العام  النائب  يحقق  اأن  يجب  ال�سابق.  النظام  ظل  يف  املرتكبة  الإن�سان 

الأجهزة  هذه  ارتكبتها  التي  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  حول  الأفراد  اأو  الإن�سان  حقوق  نا�سطني  من 

الأمنية.

باأمر  اأي حتقيق حول انتهاكات �سباط الداخلية، وذلك  التعاون الكامل من وزارة الداخلية مع  •�سمان  	

املطلوبة. الداخلية  وزارة  وثائق  كل  وتوفري  النيابة  ل�ستدعاء  الفورية  بال�ستجابة  ال�سباط 

دعاوى  برفع  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  ل�سحايا  ي�سمح  بحيث  اجلنائية  الإجراءات  قانون  •تعديل  	

النتهاكات. هذه  مرتكبي  �سد  م�ستقلة  ق�سائية 

الق�سايا  يف  الكامل  التحقيق  على  ال�سلطات  وحت�س  املتعجلة  املحاكمات  خماطر  من  الفيدرالية  •حتذر  	

كفاءة  ذات  اخت�سا�س  حمكمة  توفر  من  ذلك  يعنيه  مبا  املتهمني،  لكل  العادلة  املحاكمات  توفري  ل�سمان 

يحاكم  اأن  يعني  اأي�سًا  هذا  علنيًا.  احلكم  يكون  اأن  يجب  القانون.  يكفلها  وحيادية  وا�ستقاللية 

ع�سكرية. ولي�ست  مدنية  حماكم  اأمام  املدنيون 

ظروف. اأي  حتت  الإعدام  اأحكام  اإ�سدار  جتنب  على  الق�سائية  ال�سلطات  الدولية  الفيدرالية  •حتث  	

العادلة:  واملحاكمة  العتقال  حول 

اأمام  وحماكمتهم  اإليهم  وا�سح  اتهام  توجيه  اأو  الطوارئ  لقانون  طبقًا  املحتجزين  كل  �رصاح  •اإطالق  	

العادلة. املحاكمة  ب�رصوط  تفي  مدنية  حماكم 

الطبيني،  والأخ�سائيني  املحامني  وكذلك  والدوليني،  امل�رصيني  الإن�سان  حقوق  ملراقبي  •ال�سماح  	

العتقال. اأماكن  بدخول 

ال�رصطة  اأق�سام  مثل  قانونية،  موؤ�س�سات  ويف  قانوين  ب�سكل  املواطنني  الداخلية  وزارة  حتتجز  اأن  •�سمان  	

معتقل. �سخ�س  باأي  بيان  على  احل�سول  وت�سهيل  وال�سجون، 

الق�رصية. والختفاءات  املعلن  غري  لالعتقال  القانونية  غري  للممار�سة  حد  •و�سح  	

وبعدها  الثورة  اأثناء  يف  اجلي�س  �سباط  ارتكبها  التي  الإن�سان  حقوق  انتهاكات  يف  •التحقيق  	

وحما�سبتهم.



املحاكمة  يف  احلق  فيها  لهم  يكفل  مدنية  حماكم  بل  ع�سكرية،  حماكم  اأمام  املدنيني  حماكمة  •عدم  	

العادلة.

مدنية. حماكم  اأمام  ع�سكرية  حماكم  من  عليهم  املحكوم  املدنيني  كل  حماكمة  •اإعادة  	

ال�سابق. النظام  اأع�ساء  ذلك  يف  مبا  للجميع،  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  •توفري  	

املعاملة: و�سوء  التعذيب  حول 

التعذيب  اأعمال  مرتكبي  حما�سبة  و�سمان  املمار�سات  هذه  باإنهاء  وال�رصطة  اجلي�س  �سباط  •توجيه  	

املعتقلني. معاملة  و�سوء 

التعذيب  عن  ال�سابقني  الدولة  اأمن  �سباط  م�سئولية  حول  امل�سداقية  ذات  الدعاوى  يف  •التحقيق  	

اأمن الدولة يف حوزته ويبداأ حتقيقات  اأن يراجع مكتب النائب العام بعناية كل وثائق  املنهجي. يجب 

الدولة. اأمن  �سباط  ملحا�سبة  فرباير   11 قبل  التعذيب  اأعمال  حول 

�سباط  من  يتكون  اأن  ويجب  اأخرى،  �سيا�سية  �رصطة  اإىل  الدولة  لأمن  البديل  اجلهاز  يتحول  األ  •يجب  	

وحقوق  القانون  حكم  احرتام  عماده  اأخالقيًا  ميثاقًا  ويتبعون  الإن�سان  حقوق  يف  تدريبًا  يتلقون  جدد 

الإن�سان.

ن�ساطاته. عن  �سنوي  تقرير  ويقدم  الربملان  اأمام  م�سئوًل  اجلديد  الأمني  اجلهاز  يكون  اأن  •يجب  	

ودون  وحيادية  بدقة  التحقيق  من  امل�رصي،  للقانون  طبقًا  بواجبه  للقيام  العام  النائب  مكتب  •توجيه  	

اأو  رتبتهم  عن  النظر  بغ�س  التنفيذية،  ال�سلطة  م�سئويل  من  تعذيب  بوقوع  الإدعاءات  كل  يف  اإبطاء 

عدمها. من  عليهم  املجني  من  ر�سمية  �سكوى  وجود 

قانونًا. بها  معرتف  اأماكن  يف  التحقيقات  اإجراء  •�سمان  	

اتفاقية  الأوىل من  املادة  مبا يتفق مع تعريف  العقوبات  • من قانون  	126 املادة  التعذيب يف  تعديل تعريف 

الأعمال  بهذه  القيام  اأو  ال�سرتاك  اأو  ارتكاب  حماولة  اأو  ارتكاب  اأن  �سمان  فيها  مبا  التعذيب،  مناه�سة 

�سوء  اأو  التعذيب  منع  يف  يف�سل  م�سئول  كل  عاتق  على  اأي�سًا  تقع  اجلنائية  امل�سئولية  واأن  جناية،  يعد 

مرءو�سيه. من  املعاملة 

عام  الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  جمل�س  اأ�سدرها  التي  ال�ساملة  الدولية  املراجعة  تو�سيات  •تطبيق  	

.2010

•الت�سديق على الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�سة التعذيب و�رصوب العقاب واملعاملة القا�سية  	

اإىل  م�ستقلة  ودولية  حملية  منظمات  من  منتظمة  بزيارات  ي�سمح  نظام  واإن�ساء  املهينة،  اأو  الالاإن�سانية  اأو 

واملهينة. الالاإن�سانية  القا�سية  املعامالت  من  وغريه  التعذيب  ملنع  والعتقال  ال�سجن  اأماكن 
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التجمع: احلق يف  حول 

ال�سلمي. التجمع  يف  احلق  •احرتام  	

للحقوق  الدويل  العهد  اأحكام  ينتهك  لأنه  والتظاهرات،  الإ�رصابات  منع  حول   • 	34 رقم  القانون  اإلغاء 

التظاهر. يف  احلق  يكفل  والذي  وال�سيا�سية  املدنية 

الآن  حتى  ومازالوا  الثورة  فرتة  يف  عليهم  قب�س  الذين  ال�سلميني  املتظاهرين  كل  عن  الفوري  •الإفراج  	

�سدهم. ع�سكرية  اأحكام  اأي  واإلغاء  ع�سكرية،  معتقالت  يف 

على: امل�رصية  ال�سلطات  الدولية  الفيدرالية  حت�س  كذلك 

الطوارئ. حلالة  الفوري  •الإلغاء  	

اإلغاء  حول  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل  للعهد  الثاين  الإ�سايف  الربوتوكول  على  •الت�سديق  	

الإعدام. عقوبة 

الدولية. اجلنائية  للمحكمة  روما  اتفاقية  على  •الت�سديق  	

الق�رصي. الختفاء  من  الأ�سخا�س  كل  حلماية  الدولية  التفاقية  على  •لت�سديق  	

•اأن تدعو م�رص الإجراءات اخلا�سة لالأمم املتحدة والحتاد الأفريقي ملراجعة التو�سيات ال�سابقة وترتيب  	

النتقالية. املرحلة  من  كجزء  تطبيقها  اأولوية 
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مفتوحــة اأعينكم  اأبقـــوا 

احلقائق تر�سيخ 

بعثات تق�سي ومراقبة ق�سائية

من خالل اأن�سطة تت�سمن بعث مراقبي حماكمات وتنظيم بعثات تق�سي حقائق دولية، قد اأ�س�ستا لفدراليةا لدولية حلقوقا لإن�سان اإجراءات 

اأن�سطة الفدرالية، اإىل امليدان يتطوعوا بوقتهم لدعم  دقيقة ومو�سوعية لرت�سيخا حلقائق وامل�سوؤولية، اخلرباء املبعوثني 

دعم املجتمع املدنى

تنظم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان اأن�سطة متعددة بامل�ساركة مع منظماتها الع�سوة يف البلدان التي يتواجدون فيها والهدف الأ�سا�سي 

هو تعزيز دور وكفاءة ن�سطاء حقوق الإن�سان ودفع التغيري على امل�ستوى املحلي

حتريك املجتمع الدوىل

الفدرالية الدولية  الع�سو و�رصكائها املحلييون يف جهودهم جتاه املنظمات الدولية، تقوم  الإن�سان منظماتها  الفدرالية الدولية حلقوق  تدعم 

اأن الفدرالية تاأخذ دور يف تطوير  اإنتهاكات حقوق الإن�سان وحتيل الق�سايا الفردية اليهم، كما  حلقوق الإن�سان بتنبيه الآاليات الدولية عن 

الدولية القانونية  الآليات 

اإبالغ واإقرار

تقوم الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان بالإبالغ وحتريك الراأي العام وذلك من خالل بيانات �سحفية وموؤمترات �سحفية وخطابات مفتوحة 

اإىل النداءات العاجلة والإلتما�سات واحلمالت وموقع الأنرتنت : فت�ستعني الفدرالية بجميع و�سائل  اإىل ال�سلطات وتقارير عن بعثات بالإ�سافة 

الإت�سال لرفع الدرالية فيما يتعلق باإنتهاكات حقوق الإن�سان

اإدارة الن�رص : �سهري باحل�سن

رئي�س التحرير : اأنطوان برينادر

التحرير: موريل جورامي

: �ستيفاين ديفيد التن�سيق 

التن�سيق الكرتوين : �سيلني بالريو

طبع مبطبعة الفدرالية الدولية حلقوق الن�سان، ت�سجيل مايو 2009 ، ملف حمو�سب مطابق لقانون 6 يناير/كانون ثاين 1978 - )اإعالن رقم 330675(

passage de la Main d’Or - 75011 Paris - France ,17

CCP Paris : 76 76 Z

18 25 55 43 )1 - 33(80 18 55 43 )1 - 33(

الن�سان حلقوق  الدولية  الفدرالية 

الفاك�س:الهاتف:

الكرتوين: http://www.fidh.orgاملوقع 



عن الفدرالية الدولية

حلقـــوق الإن�ســـــان

• تتحرك الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان من اأجل حماية �سحايا اإنتهاكات حقوق الإن�سان ومنع 
الإنتهاكات ومالحقة مرتكبيها  تلك 

�• حماية �ساملة
تعمل الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان لإحرتام جميع احلقوق املن�سو�س عليها يف امليثاق العاملي حلقوق 

اإىل احلقوق الإقت�سادية والإجتماعية والثقافية : احلقوق املدنية وال�سيا�سية بالإ�سافة  الإن�سان 

عاملية �• حركة 
تاأ�س�ست الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان يف �سنة 1922 وجتمع اليوم 155منظمة ع�سوة يف اأكرث 

من 100 دولة حول العامل، نقوم الفدرالية بتن�سيقودعم اأن�سطتهم وتو�سل �سوتهم اإىل امل�ستوى الدويل 

منظمة م�ستقلة  •�
مثل جميع منظماتها الع�سوة ل تنتمي الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان اإىل اأي حزب �سيا�سي اأو 

ديانة معينة .وهي م�ستقلة عن كل احلكومات

http://www.fidh.org  : للح�سول على معلومات عن املنظمات 155 الأع�ساء ميكن مراجعة املوقع اللكرتوين

ويحظر  �سخ�س،  اأي  ا�ستعباد  اأو  ا�سترقاق  ليجوز  المادة4: 

الحاطة  اأو  الوح�سية  اأو  القا�سية  المعامالت  اأو  للعقوبات  ول  للتعذيب  اإن�سان  اأي  ليعر�س   :5 المادة  اأو�ساعهما.  بكافة  الرقيق  وتجارة  ال�سترقاق 

في  الحق  ولهم  القانون  اأمام  �سوا�سية  النا�س  كل   :7 المادة  القانونية.  ب�سخ�سيته  يعترف  اأن  في  الحق  وجد  اأينما  اإن�سان  لكل   :6 المادة  بالكرامة. 

تحري�س  اأي  و�سد  الإعالن  بهذا  يخل  تميز  اأي  �سد  مت�ساوية  حماية  في  الحق  جميعا  لهم  اأن  كما  تفرقة،  اأية  دون  عنه  متكافئة  بحماية  التمتع 

التي  الأ�سا�سية  الحقوق  على  اعتداء  فيها  اأعمال  عن  لإن�سافه  الوطنية  المحاكم  اإلى  يلجاأ  اأن  في  الحق  �سخ�س  لكل   :8 المادة  كهذا.  تمييز  على 

 :9 المادة  القانون.  له  اأو يمنحها  حجزه  اأو  اإن�سان  اأي  على  القب�س  يجوز  ل 
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