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 تقرٌر من إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
 

 

 

 

 بأقؼ كنت المنطقة مف ناس ،يأصحابأوي مف كتير  فييـ والقيت ناحيتيـ دخمت ىديت، الدنيا أما بعد"
 بس ،في وسط الضرب أموت ممكف كنت أنا. طويؿ وقت متنح قعدت و وقفت ساعتيا. زماف معاىـ
 كنت أنا لؾبقو  أنا. ىصدقو مكنتش ،ةالجن خشاى ينإ ييقول نفسو الحـر شيخ يجابول انواك لو ساعتيا
 "يأصحاب بضرب

 

المشاركين في أحداث االتحادية شهادة أحد المتظاهرين
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 منهجية التقرير

اشػتباكات االتحاديػة بمحػيط القصػر الر اسػي فػي القػاىرة، مصػر فػي يػومي الخػامس والسػادس  لتقرير إلقاء الضوء عمػ اىذا  يستيدؼ
يطػوي دالالت سياسػية  حػادث عنػؼ سياسػي اشػتباكات االتحاديػة 0مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنسافعتبر وي  . 2102مف ديسمبر 

 المعنيػة معمومات وافيػة لمجيػات وارطػراؼ ييدؼ ىذا التقرير لمحاولة لتقديـ. يناير 22ثورة بعد  خطيرة عم  مستقبؿ العمؿ السياسي
 .المستقبؿ ؿ ىذه االشتباكات فيلممساعدة في اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب وقوع مث

 

ديسػػمبر  22-6ىػػذا التقريػػر عمػػ  المقػػابالت الشخصػػية والبحػػوث الميدانيػػة التػػي أجراىػػا فريػػؽ مركػػز القػػاىرة خػػالؿ الفتػػرة مػػف  اعتمػػد
2102. 

 

فريػؽ  ىجػر أحرص فريؽ مركػز القػاىرة لدراسػات حقػوؽ اإلنسػاف فػي ىػذا التقريػر عمػ  تنػوع مصػادر المعمومػات وتعػدد مسػتوياتيا، إذ 
مػػف المقػػابالت مػػ  شػػيود العيػػاف والضػػحايا أثنػػاء االشػػتباكات سػػواء المنتمػػيف لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف وحػػزب الحريػػة  االبحػػث عػػددً 

عػف المقػاءات  مقابالت م  الصحفييف وارطباء المشػاركيف فػي المشػيد، فضػالً   ، باإلضافة إلف مف المعارضيفيدالة أو المتظاىر والع
ف مركػػز القػػاىرة مػػ  عػػدد مػػف المػػدافعيف الحقػػوقييف والمحػػامييف ممػػف حضػػروا تحقيقػػات النيابػػة العامػػة مػػ  بعػػض المتيمػػيالتػػي أجراىػػا 

 .والمشتبو فييـ في ىذه ارحداث
 

 لمػبعض ارخػرا بػارحرؼ ارولػ  مػف االسػـ ىذا السياؽ احتـر مركز القاىرة رغبػة بعػض المصػادر فػي عػدـ ذكػر أسػما يا، مكتفًيػ في
 .ا لرغبة كؿ مصدروذلؾ وفقً 

 

المعاممػة  ضػروبالمتبػادؿ، القتػؿ، التعػذيب وغيػره مػف  المجتمعػي ركز مركز القاىرة في ىذا التقرير عم  رصد وتوثيؽ حاالت العنؼ
 .لالشتباؾ السياؽ السياسيكما رصد مركز القاىرة ارحداث و  ،االحتجاز غير القانوني لبعض المتظاىريفإل  الميينة، باإلضافة 

 

ا لمحالػػة التركيػػز عمػػ  ىػػذه ارحػػداث فػػي مصػػر نظػػرً  فسػػات حقػػوؽ اإلنسػػااعمميػػة تقػػويـ احتياجػػات مطولػػة، قػػرر مركػػز القػػاىرة لدر بعػػد 
 .السياسية المتقمبة التي تمر بيا البالد

                                                           

مبادئ حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌةة، وتحلٌة    ، تهدف إلى دعم احترام2667إلنسان هو منظمة غٌر حكومٌة إقلٌمٌة مستقلة تأسست عام مركز القاهرة لدراسات حقوق ا 2

ثٌةق الدولٌةة لحقةوق اقٌةات والمواصعوبات تطبٌق القانون الدولً لحقوق اإلنسان، ونشر ثقافة حقوق اإلنسان فً العالم العربً، وتعزٌز الحةوار بةٌن الثقافةات فةً إطةار االتف
اإلنسةان، والقٌةام ومن أج  تحقٌق هذه األهداف ٌعم  المركز على اقتراح والدعوة إلى سٌاسات وتشرٌعات وتعدٌالت دستورٌة تعزز من المعةاٌٌر الدولٌةة لحقةوق . اإلنسان

إلنسةان مةع التركٌةز بشةك  تةاص علةى الشةباب، وبنةات القةدرات المهنٌةة بأنشطة بحثٌة، ودعوٌة عبر توظٌةف متتلةف ايلٌةات الوطنٌةة واإلقلٌمٌةة والدولٌةة، وتعلةٌم حقةوق ا

 .ومنذ تأسٌسه ٌقوم المركز بشك  منتظم بنشر كتب ودورٌات تتناو  قضاٌا حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة فً العالم العربً. للمدافعٌن عن حقوق اإلنسان
كالت والقضاٌا الحقوقٌة الملحة فً الةدو  العربٌةة، والتنسةٌق مةع متتلةف األطةراف المعنٌةة والمنظمةات ٌسعى مركز القاهرة إلى المساهمة فً إلقات الضوت على أبرز المش

ا من أج  رفع الوعً العام بهذه ًٌ  .القضاٌا ومحاولة التوص  إلى حلو  وبدائ  تتوافق مع القانون الدولً لحقوق اإلنسان غٌر الحكومٌة فً المنطقة، والعم  سو

 



 القاهرة في" الرئاسي القصر" االتحادية اشتباكات                                                  اإلنسان حقوق لدراسات لقاهرةا مركز

 

5 

 السياق العام

في  متخبطلا راطيالتحوؿ الديمق ارسجرت وقا   أحداث االتحادية خالؿ فترة يمكف اعتبرىا نقطة تحوؿ ر يسية في م
ة مف حوادث في الفترة ارخير  البالد وتشيدبعد ما ، السيما يواجو صعوبات شت فمازاؿ الطريؽ لمتحوؿ الديمقراطي ، مصر
 .مجتمعي متبادؿسياسي و عنؼ 

 

وعدد مف الحركات وارحزاب  –حزب الحرية والعدالة–أعضاء حزبو الحاكـ بيف الر يس و قد نشب ثمة احتقاًنا كاف 
وفي خضـ . مف جية أخرىمف القوى الميبرالية واليسارية مف جية وبيف دعاة الديمقراطية والنشطاء السياسييف  اإلسالمية

  بظاللو عم  عممية قتفاقمت ارزمة السياسية، وتحولت لعنؼ سياسي واتخذت بدورىا منح  خطير ألىذا االحتقاف 
 كـ، و 2102والسادس مف ديسمبر عاـيومي الخامس ل الالحقةفي ارحداث السابقة و  الديمقراطي برمتيا كما رأينا التحوؿ

 .ىميةارحرب ال شبح نحولالنزالؽ بالد البأو تكراره قد يدف   استمرار ىذا العنؼمف أف  مركز القاىرة  خش ي
 

في محيط قصر  اسمميً  ااعتصامً قد أقاموا  مف المتظاىريف المعارضيف اعددً  كاف الجاري، الخامس مف ديسمبرفي 
 فيمحمد مرسي الر يس  أصدرهالذي   الدستوري اإلعالف عم  ااحتجاجً ، اسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاىرةالر  تحاديةاال
ٍٍ اإلعالف ىذا و يمنحما و ، نوفمبر 20 السيما مؤسسة  ،عم  مؤسسات الدولة واضح مف سمطات واسعة لمر يس وتعدٍي

حدة رغـ ، عاـالستفتاء الالجميورية بطرح مشروع الدستور لقرار ر يس  المعتصميف إل  رفض باإلضافة ، ىذاالقضاء
 استمرارعم  عف االعتراض  ىذا فضالً  . هالدا ر حوؿ عممية كتابتو وفمسفة العديد مف مواد وعدـ التوافؽ الجدؿ

لحؽ في مف بينيا الحؽ في الحياة، او  الحقوؽ ارساسية لإلنساف ، وانتياؾقمعية مف جانب مؤسسات الدولةالممارسات ال
 . التعبيرو  الرأي ، الحؽ في التجم  السممي وحريةالجسدسالمة 

 

ر شوارع في يومي الخامس والسادس مف ديسمبر في المنطقة المجاورة لمقصالشاكمة حرب اندلعت أعماؿ العنؼ عم  
  يس محمد مرسيالمؤيديف لمر  مف أنصار جماعة اإلخواف المسمميف كبيرة داعدأوصوؿ  بمجرد ت ارحداثأبد الجميوري،

 ، مستجيبةً في ليمة الراب  مف ديسمبر أالذي بد ممتظاىريف المعارضيفل السممي عتصاـاالاالتحادية حيث لمحيط قصر 
قد كاف مف و  .االتحاديةمواجية المعارضيف المعتصميف أماـ قصر ببارزيف ال تياقادبعض لمدعوات التي أطمقتيا الجماعة و 
جراءات  تدابير احترازيةية وارجيزة ارمنية المعنية باتخاذ ما يمـز مف المتوق  أف يقـو ر يس الجميور  لقط  الطريؽ وقا ية وا 

، وحماية اررواح والممتمكات، إال أف الر يس مناوشات بيف المتظاىريف المؤيديف والمعارضيف لمر يس ةوقوع أيعم  
القانونية والسياسية، مفسحيف المجاؿ الستخداـ العنؼ في وارجيزة ارمنية، ومؤسسات الدولة المعنية لـ يفوا بالتزاماتيـ 

 .تصفية الخالفات السياسية
 

                                                           

اإلعالن الدستوري الجدٌد ٌمنح مرسً سلطات إلهٌة، وٌوجه ضربة "نوفمبر  12ات حو  اإلعالن الدستوري أنظر بٌان المنظمات الحقوقٌة فً لمزٌد من المعلوم 1

 .  http://www.cihrs.org/?p=5081 "قاضٌة الستقال  القضات
 .http://www.cihrs.org/?p=5087 "تطعن على اإلعالن الدستوري أمام القضات اإلداري منظمات حقوق اإلنسان"ا وأقرأ أٌضً 

ت على دستور المصرٌون مدعوون لالستفتا.. فً الٌوم العالمً لحقوق اإلنسان"دٌسمبر  20لمزٌد من المعلومات حو  مسودة الدستور أنظر بٌان مركز القاهرة فً  7

 . http://www.cihrs.org/?p=5246 "ٌقّوض حقوق اإلنسان والحرٌات
وم للرئٌس ما بعد المائة ٌ"أكتوبر  27لمزٌد من المعلومات حو  االنتهاكات وأعما  العنف تال  المائة ٌوم األولى من حكم الرئٌس أنظر تقرٌر مركز القاهرة فً  2

 . http://www.cihrs.org/?p=4523 "محمد مرسً مؤشرات سلبٌة على مستقب  حقوق اإلنسان، وأزمات كبرى مفتوحة

http://www.cihrs.org/?p=5081
http://www.cihrs.org/?p=5087
http://www.cihrs.org/?p=5246
http://www.cihrs.org/?p=4523
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في بي ة آمنة  والتظاىر فشؿ الحكومة في االلتزاـ بمس وليتيا عف حماية حؽ مواطنييا في حرية التعبير وحرية والتجم 
بشكؿ واضح في تقاعس قوات ارمف عف  أمًرا مثيًرا لمزيد مف القمؽ، ذلؾ الفشؿ الذي انعكس يعدوخالية مف العنؼ 

أو التدخؿ السري  لمحاولة فضيا التدخؿ الفوري لمن  وقوع اشتباكات بيف المجموعات المؤيدة والمعارضة لقرارات الر يس، 
وكذلؾ غض الطرؼ عف عمميات التعذيب واالحتجاز غير القانوني لممتظاىريف المعارضيف لمر يس عم  يد بعد اندالعيا، 

 .ات المؤيدة لوالجماع
 

محيط  فيأف االحتجاجات السممية وكذا االعتصامات ا، بكرره مرارً أف بما سبؽ و  ةمركز القاىر  رذك  ي  في ىذا الصدد، و 
بموجب القانوف الدولي طالما الموظفيف العمومييف وأصحاب المصمحة قادروف عم  المؤسسات والمرافؽ العامة حؽ مكفوؿ 

مف الموظفيف المكمفيف بتنفيذ غيرىا أو -ؿ قوات الشرطة ومف ثـ فتدخ   .ؤسسات بشكؿ أمفوالم الوصوؿ إل  ىذه المرافؽ
د عم  أف تعتمال يجوز لمسمطة  وكما أن. يفتقد لمسند القانوني الفض تمؾ االعتصامات أو التظاىرات بالقوة أمرً  -القانوف

 .يف المكمفيف بتنفيذ القوانيفسندة بالقانوف لمموظفليقوموا بأعماؿ م   مواطنيف مواليف ليا سياسًيا
 

ل  حاؿ دوف دخوؿ الر يس ومعاونيو مف و فرغـ االدعاءات بأف اعتصاـ االتحادية  مياـ عمميـ، إال أف  ةالقصر لممارسا 
ل  القصرالدال ؿ تؤكد أف   لحظات مف ؿيقباالعتصاـ وحت  وقت طواؿ ا ا متاحً أمرً  كاف دخوؿ الر يس وخروجو مف وا 
داخؿ مقر القصر  اصحفيً  اولعؿ الدليؿ عم  ذلؾ أف نا ب ر يس الجميورية عقد يوـ ارربعاء مؤتمرً ، وقوع االشتباكات

ا مف الحضور أف ثمة الر اسي حظي بحضور إعالمي واس  مف ممثمي وسا ؿ اإلعالـ المحمية والدولية، ولـ يذكر أيً 
ا م  وقت اليجوـ عم  االعتصاـ متزامنً  جاء ف القصر، رغـ أف ىذا المؤتمرمشكمة واجيتو أثناء الدخوؿ أو الخروج م

 2.السممي خارج أبواب القصر
 

الذي صدر في  6ا رحد تقارير المقرر الخاص بارمـ المتحدة المعني بحرية التجم  السممي وحؽ تكويف الجمعياتوفقً 
المؤسسات الرسمية،  وقت سابؽ مف ىذا العاـ، والذي تحدث في جزء منو حوؿ التظاىرات واالعتصامات السممية أماـ

مف، ينتفي آف بشكؿ و ف والمواطنو لتمؾ المؤسسات يستطي  أف يمر منيا العامم ةذكر أنو طالما وجدت مداخؿ ومخارج آمن
 .عد ىذا قرينة عم  أف االعتصامات ال تعطؿ العمؿ داخؿ تمؾ المؤسساتالسند القانوني لفض تمؾ االعتصامات، حيث ي  

 

برر قانوني لفض اعتصاـ قصر االتحادية بالقوة إذا أف ىناؾ عدة دال ؿ واضحة تؤكد حرية عميو لـ يكف ىناؾ م وبناءً 
ل  القصر حركة لمر يس وأعض  .أثناء االعتصاـاء مؤسسات الر اسة مف وا 

 

وكبار المس وليف  ىناؾ مس ولية سياسية وأخرى جنا ية في ىذه ارحداث يتعيف عم  جمي  مؤسساتآخر  مف جانبٍ 
يتعيف عم  جيات التحقيؽ أف ومف جانبيا  .ممتمكاتوحماية تأميف حياة المواطنيف و في  يافشمجراء  ولة تحمميا،الد بالدولة

وكيؼ تـ استخداميا عم   –كما ىو مبيف في ىذا التقرير– مصادر ارسمحة النارية المستخدمة مف كال الجانبيف حددت

                                                           

ا فً مقر قصر الرئاسة، بوابة األهرام : تبر صحفً 7 ًٌ  http://gate.ahram.org.eg/News/280323.aspx: دٌسمبر 9نائب الرئٌس ٌعقد مؤتمًرا صحف

 :A/HRC/20/27أَظز رقزٌز انًقزر انخبص انًعًُ ثبنذق فً دزٌخ انزجًع انسهًً وانذق فً دزٌخ ركىٌٍ انجًعٍبد،  9

ods.un.org/TMP/3947788.17892075.html-http://daccess 

http://gate.ahram.org.eg/News/280323.aspx
http://daccess-ods.un.org/TMP/3947788.17892075.html
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ما ثبت ىذا باإلضافة إل  وجوب فتح تحقيؽ مستقؿ في، حاديةمرأى ومسم  مف قوات ارمف المتواجدة في محيط قصر االت
يثبت التعذيب، والتحرش الجنسي، واالختطاؼ، واالحتجاز غير القانوني، بما يقتضيو ذلؾ مف محاسبة كؿ مف مف أعماؿ 

 .في تمؾ االنتياكات وتورط
 

حوؿ في ظؿ غياب حوار مجتمعي السيما  ،مازالت أمًرا مثيًرا لمقمؽ  إف احتمالية تصاعد العنؼ خالؿ الفترة القادمة
مارس ، والذي ي  العنؼمحرض عم  لخطاب الاستمرار نبرة ا، و السياسيةكافة ارطراؼ  يجم  ارزمات السياسية الراىنة

والحزب  أعضاء مف جماعة اإلخواف المسمميفما في ذلؾ الر يس محمد مرسي و بشكؿ واضح مف جانب مؤسسات الدولة ب
 .الحاكـ

                                                           

 :ٌتعٌن على رئٌس الجمهورٌة اتتاذ تطوات فورٌة لوقف انزالق البالد نحو حرب أهلٌة"دٌسمبر  9أنظر بٌان لمركز القاهرة فً  2

http://www.cihrs.org/?p=5183. 

http://www.cihrs.org/?p=5183
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 ألحداثتسلسل ا
إعالف الر يس محمد  عقبمة شيدت شوارع القاىرة وغيرىا مف المحافظات العديد مف االحتجاجات الحاشدة والمتواص

تاء في عقبو قرار طرح مسودة الدستور لالستفأنوفمبر الماضي، والذي  20في  مرسي قراره بإصدار اإلعالف الدستوري
الضمانات الدنيا وغابت عنيما ، قطاعات عريضة مف المجتم  تأييدلالقراراف  إذ افتقر ىذاف. منتصؼ ديسمبر الجاري

 .لمحقوؽ والحريات ارساسية
 

،  السممية لالحتجاجاتاالستخداـ المفرط لمقوة في التصدي  في المتكررة تياسياسقبيؿ أحداث االتحادية، تابعت الدولة 
 ضحايا شارعالسنوية ارول  ل ذكرىالبر إلحياء نوفم 01في بدأت والتي  ،قم  احتجاجات ميداف التحرير وذلؾ أثناء

أسفر عف مقتؿ ثالثة محتجيف  ارمر الذي ،يد باإلعالف الدستوريلمتندنفسو مف الشير   2واستمرت حت  " دمحمد محمو "
صابة عدة م ات واعتقاؿ أكثر مف  تقاعست قوات ارمف في معظـ الوقا   عف أداء واجبيا في  كما .متظاىر 211وا 

 .محافظة القاىرةنطاؽ خارج التي جرت  تاالشتباكا طارإ في خصوًصا ،حتجيف والممتمكات العامة والخاصةالمحماية 
في وقت الحؽ بالقاىرة يومي الخامس والسادس مف ديسمبر، مما أدى إل  وقوع اشتباكات عنيفة بيف ارمر الذي تكرر 

صابة شخًصا  شرأحد ع، وأسفر عف مقتؿ تظاىريف مف مؤيدي ومعارضي الر يسالم  .آخريف م اتعم  ارقؿ وا 
 

مقار جماعة اإلخواف المسمميف وكذا مقار حزب الحرية والعدالة قد تعرضت ليجمات متفرقة،  تقارير قد أفادت أف كانت
 وقياديووفًقا لعبد المنعـ عبد المقصود محامي . وأ ضرمت النيراف في بعضيا قبؿ اندالع اشتباكات االتحادية بأياـ قميمة

 أغمبياب تقد تـ اقتحاميا، ولحق مقر لجماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعالة  2اإلخواف المسمميف فإف بجماعة 
مشيًرا إل  أف المقرات المستيدفة شممت مقار حزب الحرية والعدالة في  .1أضراًرا بالغة، وبعضيـ تعرض لمحاوالت حرؽ

المقطـ بمحافظة حي لجماعة اإلخواف المسمميف ب يإلضافة إل  المقر الر يسالمعادي، با حيو محافظتي دمياط، والسويس، 
بؿ سمطات التحقيؽ مف ق   القاىرة، وقد قدمت جماعة اإلخواف المسمميف بالغات في تمؾ ارحداث وجاري التحقيؽ فييا

 .المصرية
 

إلخواف المسمميف بالتناوب عم  وفًقا لشيود عياف، قامت مجموعات منظمة مف أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة ا
حراسة كاف الأف بعض المكمفيف ب مف محافظات مختمفة فحماية مقار الحزب في جمي  المحافظات، وذكر شيود عيا

دوف الثامنة -طفاؿ لألالمجوء تـ بأنو ادعاءات أفادت كما . لمسدسات والسيوؼا ختمفة مف ضمنيامبحوزتيـ أسمحة 
 .المقارفي بعض المناطؽ لحماية  -عشر

 

ديسمبر، احتجاًجا عم  اإلعالف الدستوري  2نوفمبر و 22محافظة في الفترة بيف   0اندلعت المظاىرات في أكثر مف 
اشتباكات  ، منيا محافظة اإلسكندرية، بورسعيد، دمنيور، والمحمةنوفمبر، وقد شيدت بعض المحافظات 20الصادر في 

 .ؿ مواطف عم  ارقؿأسفرت عف سقوط أعداد كبيرة مف الجرح ، ومقت
 

                                                           

 .http://bit.ly/U81fYN: سقوط الحواجز -1022لمزٌد من المعلومات حو  سٌاسات الدولة فً هذا الصدد، أنظر التقرٌر السنوي لمركز القاهرة   
 .2192دٌسًجز  91نًزكز انقبهزح يع انًذبيً عجذ انًُعى عجذ انًقظىد فً مقابلة 6

http://bit.ly/U81fYN
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إل  انتقمت التظاىرات السممية  2102ديسمبر  2أسابي  مف المظاىرات واالحتجاجات، وتحديًدا يوـ الثالثاء عدة بعد 
في منطقة مصر الجديدة بالقاىرة، وعم  الرغـ مف أف عدًدا مف المحتجيف أعمنوا " القصر الر اسي"قصر االتحادية 

جماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة أصدرا بيانات تفيد عزميما عم  تنظيـ  االعتصاـ أماـ القصر، إال أف
ديسمبر  2وفي اليوـ التالي، ارربعاء . مسيرة مؤيدة لمر يس وقراراتو في الموق  نفسو حيث يعتصـ المتظاىريف المعارضيف

لدعـ "سعة في اليوـ نفسو أماـ قصر االتحادية أصدر حزب الحرية والعدالة الحاكـ بياًنا يعمف فيو تنظيـ احتجاجات وا
01،"الشرعية التي انتخبيا الشعب المصري

مماثؿ أصدرت جماعة اإلخواف المسمميف بياًنا بالمحتوى نفسو،  وعم  نحوٍ  
 .وشرعت في حشد ارنصار لمقياـ بمظاىرات أماـ القصر الر اسي

 

جاء  حيث نفسيا ماعة اإلخواف المسمميف تحمؿ الرسالةجموق   صدرت تصريحات مشابية نشرت عم نحٍو مماثؿ  وعم 
باسـ اإلخواف المسمميف، بأف اإلخواف والقوى الشعبية تداعت  رسميور محمود غزالف، المتحدث الصرح الدكت :نصيا

ة لمتظاىر أماـ مقر االتحادية، عصر اليوـ ارربعاء؛ وذلؾ لحماية الشرعية بعد التعديات الغاشمة التي قامت بيا ف 
بارمس، تصورت أنيا يمكف أف تيز الشرعية أو تفرض رأييا بالقوة؛ مما دف  القوى الشعبية لمتداعي إلظيار أف الشعب 

قرار دستوره وحماية مؤسساتو  00.المصري ىو الذي اختار ىذه الشرعية وانتخبيا، وأنو بإذف اهلل تعال  قادر عم  حمايتيا وا 

                                                           

  http://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=15022: ن على الرابط التالًتجدون نص البٌا 20

  http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130889&SecID=0: تجدون نص البٌان على الرابط التالً 22 

http://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=15022
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130889&SecID=0
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 كيف بدأت االشتباكات؟
التي تتألؼ في المقاـ  –لمر يس المؤيدةا لروايات شيود عياف، تحركت الجماعات ، وطبقً 2102 ديسمبر في الخامس مف

 –وغيرىـ مف أعضاء الجماعات وارحزاب اإلسالميةوحزب الحرية والعدالة اروؿ مف أعضاء جماعة اإلخواف المسمميف 
عمر بف عبد ، ومسجد مصطفيال عدوية، مسجدمسجد رابعة ال: ىـلمتجم   أماكفثالث  مف العصر صالةء عقب انتيا

 .الذي يق  أماـ القصر الر اسي العزيز
 

ف و المناىض فو المعتصم إذ وجدا، ا تقريبً في الرابعة عصرً  وقعت اشتباكات محدودة
 مف مؤيدي الر يسغاضبة  مجموعةبؿ أنفسيـ محاصريف مف ق   لسياسات الر يس

 احتشدت دي الر يسمؤي مف مجموعةباليجوـ  أبد .يياجمونيـ مف معظـ االتجاىات
لـ يمر وقت طويؿ حت  ىاجمت . المواجية لمقصر بف عبد العزيز عمرأماـ مسجد 

بعدىا ظيرت مسيرة و ، شارع الخميفة المأموف المعتصميف مف جيةمجموعة أخرى 
شارع  اليجوـ عم  المعتصميف مف جية بدأت فيالر يس، مؤيدي ضخمة مف 

 .الميرغني
 

الذي كاف و  ياسر فؤاد عضو الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي الدكتوريقوؿ 
 :المشاركيف في االعتصاـو  لمتظاىريفالخاصة بااإلعاشة مواد وقت اليجوـ بحوزتو 

عمر بف عبد ]قبؿ صالة العصر عرفنا إنيـ ىيصموا في الجام  المي قصادنا "
نيـ ىييجوا بمظاىرات لال [العزيز ـ عم  الصالة وحصمت شوية اشتباكات بسيطة، وبعدىا عم  فيو شوية ناس ج. تحاديةوا 

في عدد صغير منيـ جو مف ناحية شارع . عمشاف نحمي االعتصاـطوؿ بدأنا نعمؿ حواجز مف ناحية شارع الميرغني، 
ايديف في فجأة في مسيرة كبيرة تانية جت مف ناحية الميرغني وىي بتجري عمينا، وقفنا ومسكينا إيدينا . الخميفة المأموف

يضربونا، ىجموا عمينا وبدءوا . المي جاية ناس بتحاوؿ تيدييـ بس مفيش فايدة بعض، وكنت شايؼ في وسط المسيرة
عمشاف أبعد  وبعديف في إتنيف شالوني بعيد بيضربني فوؽ ركبي وبيصرخ أنا ىتقرب بدمؾ إل  اهلل بدقفوفجأة لقيت واحد 

المي كسروىا وخدوا كؿ اركؿ  خيمتيوأنا ببص عم   ا بيكسروا الخياـعف الطريؽ، وفي نفس الوقت مؤيديف مرسي كانو 
 ."دي نجسة زييـ سمعت واحد بيقوؿالمي فييا، وكراتيف المياه 

 

عم  وشيا وىي مش راضية تديميـ الحاجة  النشطاءمف زميالتنا  بيضرب واحدة بدقففجأة لقيت واحد " ياسر.دكمؿ ستي
يوقفوه، وفي ب مف عم  رأسيا وحاوؿ يقط  ىدوميا لكف الناس المي معاه حاولوا الراجؿ شاؿ الحجافي الخيمة، المي 

 02."ولديف مننا دخموا في وسطيـ وحاولوا يمنعوه لكنيـ انضربوا وخدوىـ بعد كده
 

عم   شيودأحد ال وىو( فيس بوؾ) االجتماعيعم  صفحتو بموق  التواصؿ  عبد الغني السيد سجمياموثقة  ةووفقًا لشياد
ررى  –ميرغني الطريؽ المتجو لمدينة نصرا لممواجيً  العزيزأماـ جام  عمر بف –ذىبت الناحية ارخرى " عتصاـاالفض 

                                                           

 .1021دٌسمبر  10شهادة دكتور ٌاسر فؤاد التً أدلى بها لفرٌق مركز القاهرة فً 21

 

، الناشط السياسي صورة رحمد دومة
بعد تعرضو لمطعف في وجيو  المعارض

 بسكيف
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وذىبوا لوض  السمؾ  ،بدأ الشباب باالنتباه رننا وسط كماشة .قدر بألفيف مف اإلخواف متقدميف في حركة سريعة نحوناما ي  
والكؿ كاف ينبو عم  اآلخر " سممية سممية"وكاف اليتاؼ  ،ن  االشتباكاتالشا ؾ والحواجز ناحية الجام  لغمؽ الطريؽ لم

إال أف متظاىري اإلخواف بدأوا في الركض ناحيتنا بأقص  سرعة موجييف عصييـ لألماـ  .بعدـ مسؾ طوب وأننا لف نحتؾ
  0"!!ا لمحروب في العصور الوسط ا تمامً كاف المشيد مشابيً  ،"إل  الجياد... اهلل أكبر"ىاتفيف 

 

 02سػمواالمسمميف، الذي طمػب عػدـ ذكػر  أحد أعضاء جماعة اإلخواف( ؼ. ح) فمركز القاىرة م عمييا حصؿوفي شيادة 
نػػػو النػػاس ىيقتحمػػػوا القصػػػر؛ فقػػػررت أشػػػارؾ فػػػي المسػػيرة المػػػي رايحػػػة االتحاديػػػة مػػػف مسػػػجد إكػػػاف فػػػي أخبػػػار بتقػػػوؿ : "قػػاؿ

والناس المي طمعوا مف أوؿ المسيرة، ولمػا وصػمت لمقصػر كػاف المصطف ، وسمعت إنو كاف في اشتباكات بيف المعتصميف 
 ".الموقؼ ىادئ نسبًيا، المعتصميف سابوا الخياـ والمتظاىريف كانوا بيفككوىا

 

ومقاط  الفيديو المسجمة، كاف المياجموف مسمحيف بعصي كيربا ية وخشػبية، وحجػارة  ،د عيافو طبقًا لروايات شيذكر أنو ي  
طمقػػػات  بػػػيفتتفػػػاوت مػػػا  ةالطػػػرفيف أسػػػمح اسػػػتخداـفيػػػد بوردت تقػػػارير فػػػي وقػػػت الحػػػؽ مػػػف اليػػػوـ، ت  كمػػػا . حديديػػػة وجنػػػازير

 .ورصاص حي الخرطوش، الطمقات المطاطية
 

القصػػر الر اسػػي، وىػػـ  حػػيطا عػػف مبضػػرب المعتصػػميف وتػػدمير خيػػاميـ وطػػردىـ بعيػػدً  ر يسلمػػ ت المجموعػػات المؤيػػدةقامػػ
اشػػيد يػػا اهلل، شػػرعؾ ىػػو المػػي شػػيد أ"، "يريػػد تطبيػػؽ شػػرع اهللالشػػعب "، "الػػر يس الشػػعب يؤيػػد قػػرارات"يػػرددوف شػػعارات مثػػؿ 

شػيود  كمػا أكػد .02بالكفػار تصػؼ المنتمػيف ليػا المدنيػة، في حيف يردد آخروف أناشيد مناىضة لمجماعات السياسية "اخترناه
فرحاف بالتأسيسية، "و "رنعـ لمدستو نقوؿ ى يا برادعي غور: "منيا خرىأىتافات  سماعيـ في فترات الحقة مف المساء عياف

 .06"إخواف وسمفية
 

ليػـ بثت مقاط  فيػديو  االتحاديةديسمبر وبعد أف سيطرت المجموعات المؤيدة لمر يس عم  محيط قصر  6في صباح يوـ 
 احتفػػػاليـفػػػي إشػػػارة إلػػػ   "إيمػػػاف، رجالػػػة مرسػػػي فػػػي كػػػؿ مكػػػاف.. عزيمػػػة.. قػػػوة"وىػػػـ يمارسػػػوف تمػػػاريف رياضػػػية وييتفػػػوف 

مقػػاط   ا مػػفسػػجؿ الصػػحفيوف عػػددً  كمػػا . 0النتصػػار عمػػ  المتظػػاىريف المعارضػػيف وطػػردىـ مػػف محػػيط القصػػر الر اسػػيبا
 .في محيط قصر االتحادية01ومطاردة المعتصميف ىدـ الخياـ توثؽ لعمميات  0الفيديو

 

واليجػػـو عمػػػ  االقتحػػاـ عقػػب  قػػد بػػدأت التابعػػة لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف وأبعػػض المواقػػ  اإللكترونيػػة الممموكػػة كانػػت 
أنيػـ  مدعيػةً ، ضػدىـتحػريض الو  االعتصػاـبيػدؼ تشػويو صػورة المشػاركيف فػي نشر أخبار وصػور في  مباشرةً  المعتصميف

. إلسػقاط النظػاـ أجنبيةف تمويالت بتمقي المعتصمي لإليحاءفي محاولة  كانوا يشربوف الخمور وفي حوزتيـ دوالرات أمريكية

                                                           

  http://on.fb.me/12A40IJ.1021دٌسمبر 7شهادة من عبد الغنً السٌد، مسات ٌوم األربعات  27
 .شهادة مسجلة حص  علٌها فرٌق مركز القاهرة 22

 www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen شاهد مقطع الفٌدٌو  27

 . 1021دٌسمبر  9فً  -رفض ذكر أسمه -لة من أحد سكان شارع المٌرغنًشهادة مسج 29

   www.youtube.com/watch?v=pwgJKcwmVi8:شاهد مقطع الفٌدٌو 22
   www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBAJZp3NIoY: شاهد مقطع الفٌدٌو  2
   www.youtube.com/watch?v=QtjNz4FWzn8&feature=youtu.be&a: شاهد مقطع الفٌدٌو 26

http://on.fb.me/12A40IJ
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=pwgJKcwmVi8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBAJZp3NIoY
http://www.youtube.com/watch?v=QtjNz4FWzn8&feature=youtu.be&a
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التػي " الحشػيش والخمػور"مف وسا ؿ اإلعالـ توثيؽ  اب اليجوـ مباشرة في الصياح طالبً يس بدأ عقبؿ أف أحد المؤيديف لمر 
 21.أدع  تواجدىا في الخياـ

                                                           

 http://www.youtube.com/watch?v=6doWU4DzU2U: ع الفٌدٌوشاهد مقط 10

http://www.youtube.com/watch?v=6doWU4DzU2U
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 "صور المحظات األولى من الهجوم عمى االعتصام"

 

        
 

        
 
 

أحكػـ مؤيػدو الػر يس قبضػتيـ عمػ  المنطقػة المواجيػة لقصػر  ،المعتصموف والمتظػاىروف المعارضػوف لمػر يس ىرب أفبعد 
 .محتممة أخرى لمواجية أنفسيـ إعدادالر اسة، وبدأ الجانباف في 

 

نحضػػر نفسػػنا، بحيػػث إنيػػـ لػػو ىجمػػوا عمينػػا تػػاني نصػػد حنػػا إقررنػػا إف  [مؤيػػدي مرسػػي]مػػف ناحيتنػػا " :قػػاؿ( ؼ.ح)ا لػػػ ووفقًػػ
أوؿ مػػا  .جايػػة تنضػػـ لممعتصػػميف عمشػػاف ييجمػػوا عمينػػاومػػف ارلتػػراس 20سػػمعنا إنػػو فػػي مسػػيرات مػػف جبيػػة اإلنقػػاذ. اليجػػوـ
 "يرموا مولوتوؼ عمينا ومف ساعتيا بدأت االشتباكات واستمرت حت  تاني يوـبدءوا  [فو ف المعارضو المتظاىر ]وصموا 

 

                                                           

ة لمواجهة هً جبهة تتكون من تحالف لألحزاب والحركات المعارضة، باإلضافة إلى مرشحٌن سابقٌن للرئاسة تكونت لتنسٌق العم  بٌن المجموعات المعارض 12

 .السٌاسٌة الحالٌة األزمة

 
 

 طىرح نهًظىر دسٍ أيٍٍ

 
 

 انظىرح يٍ انًظزي انٍىو

 
 

 mai_choucri@انظىرح يٍ يىقع رىٌزز 

 
 

 انظىرح يٍ انًظزي انٍىو
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الناس المي فضمت مف االعتصاـ جمعت نفسيا في شارع الميرغنػي، وبػدأنا نسػتعد عمشػاف " :قاؿ فؤاد ياسرالدكتور ب حسو 
قػرروا يسػتنوا لحػد مػا المسػيرات تيجػي عمشػاف عػددنا يبقػ   [فو ف المعارضػو المتظػاىر ]النػاس . تػاني [المؤيػديف]نيجـ عمييـ 

 ."نا كاف قميؿكبير، بس استعجمنا واالشتباكات بدأت تاني وعدد
 

فػي " :بيػا لمركػز القػاىرة شػرح الموقػؼ قػا الً  أدلػ التػي  وفػي شػيادت –الفضػا ية وف تػي فػيأمصور لقناة – مصطفي بيجت
ف تراجعػوا شػوية أمتػار ناحيػة بنزينػة موبيػؿ المػي فػي شػارع الميرغنػي، واإلخػواف و المتظػاىر أنا وصمت فيو، كاف الوقت المي 

لفترة المتظاىروف مف الناحيتيف كانوا واقفيف بشكؿ سممي بيتناقشوا . ـ وظيرىـ لقصر االتحاديةالمسمميف كانوا واقفيف قدامي
فػي الوقػت  (تحيػزوا.. تحيػزوا)وجمبية وقعػد يصػرخ فجأة ظير راجؿ بذقف كبيرة . وبيتكمموا بس الجو العاـ كاف مشحوف جًدا

 ".لفترة وكماف استخدموا مولوتوؼوب يضربوا عم  بعض طده االشتباكات اندلعت تاني والناحيتيف بدءوا 
 

بعػػػد وقػػػت قصػػػير مػػػف انػػػدالع  أنػػػا شػػػفت مػػػف ناحيػػػة مؤيػػػديف مرسػػػي نػػػاس بتضػػػرب خرطػػػوش عمػػػ  المتظػػػاىريف" :ويتػػػاب 
أنػػا . الصػػن  محميػػة وبعػػد مػػا اتفرجػػت عمػػ  مقػػاط  فيػػديو اكتشػػفت إف الجػػانبيف كػػانوا بيسػػتخدموا أسػػمحة ناريػػة . االشػػتباكات

ما شفتش ميف المي كاف بيضػرب، لكػف مؤيػديف الػر يس كػاف معػاىـ خرطػوش زي المػي كػاف طمؽ حي بس سمعت أصوات 
 22".ده بعينيفوارغ الخرطوش  بيستخدمو البوليس خالؿ االشتباكات في السنتيف المي فاتوا، أنا شفت

 

( ريخمػػػؼ القصػػػر الجميػػػو )روكسػػػي ميػػػداف كانػػػت االشػػػتباكات تجػػػري عمػػػ  جبيتػػػيف، واحػػػدة فػػػي سػػػاحة ىػػػذا الوقػػػت خػػػالؿ 
 .شارع الميرغني وشارع الخميفة المأموف الواصؿ بيفعم  الطريؽ  وارخرى

 

الجماعػػة  أعضػػاء، مػػ  صػوت مسدسػػاتالخرطػػوش و  معظميػػاأسػمحة،  أنػػا شػػفت لألمانػػة" :(ؼ .ح)يضػيؼفػي ىػػذا السػػياؽ 
مػػػا كنػػػت بشػػػوفيـ كػػػؿ  ،لضػػػرب المتظػػػاىريف بعػػػد كػػػده ىمػػػا كػػػانوا ارعنػػػؼ فػػػي العمػػػوـ بدايػػػًة مػػػف تفكيػػػؾ الخيػػاـ، سػػالميةاإل

 منػ  أي] وكنػا بنحػاوؿ نمػنعيـ [يـيلػإينتمػي  فالمسمميف الذي اإلخوافشباب جماعة ] بيستعمموا ارسمحة كنت بعرؼ الشباب
 ."نطمب منيـ يرموا حجارة بسو  [اإلسالميةالجماعة  أعضاء

 

حسػب مػا ورد و  .اليػـو التػالي السػاعات ارولػ  مػف وحتػ  وقػت اليجػوـ استمرت االشتباكات بيف المؤيديف والمعارضيف منذ
الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع، بنػػادؽ الخرطػػوش، والػػذخيرة الحيػػة، : عمػػ االشػػتباؾ  أثنػػاء المسػػتخدمة اشػػتممت ارسػػمحة مػػف تقػػارير،

 .فًة إل  الحجارة والعصيإضا الصوتيةمسدسات الو ، قنابؿ المولوتوؼ
 

نوعية ارسمحة التي تـ استخداميا مف  –بدقة– طاعتو تحديدفي ىذا السياؽ يجدر التنويو إل  أف مركز القاىرة لـ يكف باست
 .كال الجانبيف

 

إذ . الػر يس يمؤيػدىجػـو  أثناء اثمة استيداؼ لمنشطاء بدا واضحً  أف يذكر ،بيا مصطفي بيجت أدل حسب الشيادة التي 
و يتعقػػب النشػػطاء وىػػ –حركػػة شػػبابية معارضػػة لمنظػػاـ السػػابؽ والمسػػتبعد مػػف– مؤيػػدي الػػر يسحػػد أشػػاىد نػػو أبيجػػت  أكػػد

                                                           

 . 1021دٌسمبر  26مقابلة لمركز القاهرة مع مصطفً بهجت فً  11
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تصػػويره  وأثنػػاء ا أنػػو، مضػػيفً وذلػػؾ لتسػػييؿ تعقػػبيـ واسػػتيدافيـ المعارضػػيف باسػػتخداـ مؤشػػر الميػػزرصػػفوؼ المعػػروفيف مػػف 
 .والمباني وقد تعرضت ليجـو عنيؼ شاىد العديد مف السيارات لألحداث

 

دموع فػػي مة لمػػياسػػتخدموا مػػداف  القنابػػؿ المسػػ نيػػـوأ، مة لمػػدموعيالػػر يس لمقنابػػؿ المسػػ يمؤيػػداسػػتخداـ  شػػيودأكػػد العديػػد مػػف ال
 اإلخػوافجماعػة  أعضاءالشيادات المتوفرة مف جانب  ارخر تؤكدعم  الجانب و . القنابؿ عم  مجموعات المعارضيف إلقاء

ة مسػػجمالفيػػديو المقػػاط  باإلضػػافة إلػػ   ،مة لمػػدموعيتمػػؾ القنابػػؿ المسػػ بحػػوزتيـىػػـ مػػف كػػاف لػػر يس ا يمعارضػػ أفالمسػػمميف 
ا فػي ىػذا كمػا سنوضػح الحقًػ ،االشػتباكات أثناءفي وقت الحؽ مة لمدموع يالقنابؿ المس تاستخدم ارمفقوات  أفتؤكد التي 
 .التقرير

 

 :جمت خالل االشتباكاتمن مقاطع الفيديو التي س   افيما يمي عدد  
  ًرضػيف، إضػافًة إلػ  لقطػات لعػدد المعاظػاىريف تلمػر يس والما مف االشتباكات بيف الموالييف مقط  فيديو يظير جانب

مف جانب المتظػاىريف المعارضػيف أ قيمت التي والذخيرة الحية في المستشفيات الميدانية  خرطوشمف اإلصابات بال
 .http://bit.ly/TP3VwE: لمحكومة

  فػي المنتصػؼ وتطمػؽ الغػاز المسػيؿ لمػدموعمقط  فيديو يظير االشتباكات بػيف الطػرفيف، وسػيارات الشػرطة تقػؼ :
http://bit.ly/UojFDl. 

   خػػالؿ االشػػتباكات مػػ   الخرطػػوشوىػػـ يطمقػػوف أعيػػرة المؤيػػديف لمػػر يس ا مػػف المتظػػاىريف ظيػػر جانًبػػمقطػػ  فيػػديو ي
 .http://bit.ly/120vbw1: المتظاىريف مف المعارضة

   طمػػػؽ الػػػذخيرة الحيػػػة خػػػالؿ االشػػػتباكات مػػػ  وىػػػو ي  المؤيػػػدة لمػػػر يس ا مػػػف الجماعػػػات ظيػػػر شخًصػػػمقطػػػ  فيػػػديو ي
 .http://youtu.be/oZ8uesrky_U :المعارضيف، في وجود قوات الشرطة التي لـ تتدخؿ لوقؼ اليجمات

 الػػػػر يس يمؤيػػػػدالصػػػػن  ضػػػػد  يمحمػػػػمسػػػػدس نػػػػو أمػػػػا يبػػػػدو  فوىػػػػـ يسػػػػتخدمو  يفظيػػػػر المعارضػػػػي  ديو مقطػػػػ  فيػػػػ :
MyKIvddvac-http://youtu.be/. 

http://bit.ly/TP3VwE
http://bit.ly/UojFDl
http://bit.ly/120vbw1
http://youtu.be/oZ8uesrky_U
http://youtu.be/-MyKIvddvac
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 شتباكاتصور للمصابين في اال
 

    
 

    
 

    
 

 
 

 طىرح يٍ يىقع جزٌذح انجذٌم

 
 

 Pola_Salem@ طىرح يٍ يىقع رىٌزز 

 
 

 طىرح يٍ يىقع انجذاٌخ

 
 

 طىرح يٍ انًظزي انٍىو

   
 

 طىر يٍ انًظزي انٍىو

 
 

 (ENN)طىرح نهًظىر يذًذ طالح 
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 التعذيباالختطاف و

إلػػػػػػ  اسػػػػػػتخداـ المؤيػػػػػػدة لمػػػػػػر يس لجػػػػػػأت المجموعػػػػػػات 
الػػػػذيف  المعارضػػػيف التعػػػذيب المفػػػرط ضػػػد المتظػػػاىريف

 فػػػػي احتجػػػػازىـ،لمػػػػر يس نجحػػػػت المجموعػػػػات المؤيػػػػدة 
ا لمػػػػػا أقػػػػػره شػػػػػيود العيػػػػػاف وكشػػػػػفتو مقػػػػػاط  وذلػػػػػؾ وفقًػػػػػ

الفيػػػديوىات المرفقػػػة، ودعمتػػػػو الشػػػيادات التػػػي جمعيػػػػا 
 .مركز القاىرة

 

اسػػػػػتغؿ المؤيػػػػػدوف المنطقػػػػػة المجػػػػػاورة إلحػػػػػدى بوابػػػػػات 
مػػػػػػػػف  لمحتجػػػػػػػزيفلتعػػػػػػػذيب االقصػػػػػػػر الر اسػػػػػػػي كمقػػػػػػػػر 

 يػػثح. ارطفػػاؿبمػػا فػػي ذلػػؾ  المتظػػاىريف المعارضػػيف
لػػػػػػة الموثقػػػػػػة ومقػػػػػػاط  الفيػػػػػػديو تشػػػػػػير العديػػػػػػد مػػػػػػف ارد

، شػديدالتعػذيب ملقد تعرضػوا أف المحتجزيف   2المسجمة
تحػػت دعػػوى أف ، المؤيػػدة لمػػر يس الجماعػػات وغيرىػػا مػػف الضػػرب المبػػرح عمػػ  أيػػدي أفػػراد مػػف جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميفو 

طبيعػة و تمويػؿ المعارضػيف صادر م اعترافات حوؿ بيدؼ انتزاع وتيديدىـ بالقتؿ تعذيبيـتـ  وقد ،المحتجزيف مف البمطجية
 ضيحر تالػر يس بػػال ومؤيػد ـميييػػتذيف الػ خػرىاركيانػات المػػف بغيػره أو  عالقػتيـ بأعضػاء سػابقيف بػػالحزب الػوطني المنحػؿ

 .االحتجاج ضد قرارات الر يسعم  
 

التواصػػؿ   إلخػػواف المسػػمميف عمػػ  موقػػامػػ  جماعػػة  معروفػػة بعالقتيػػا القويػػةعالميػػة إمجموعػػة – مجموعػػة رصػػدالتقطػػت 
ذيف تعرضػػػوا الػػػ 22صػػػور المحتجػػػزيف وغيرىػػػا مػػػف المصػػػادر اإلعالميػػػة التابعػػػة لمتيػػػار اإلسػػػالمي –"فػػػيس بػػػوؾ" االجتمػػػاعي

 عترفػػوا بتمقػػيأنيػػـ او  ،ف لمػػر يسو مػػف قبػػؿ المؤيػػد عمػػييـ قػػبضتػػـ ال "بمطجيػػة" ـعمػػ  اعتبػػارى رتمػػؾ الصػػو  وانشػػر و ، لمتعػػذيب
 .تمؾ المصادر وا قالتبحسب م أموااًل مقابؿ التظاىر ضد الر يس

 

إال في  منيـ 21 طمؽ سراحلـ ي  و لعدة ساعات بعد تعرضيـ لمضرب المبرح، " كرىا ف"تـ التحفظ عم  عشرات المتظاىريف 
ارمػػف )د قػػوات ارمػػف وجػػو  أنػػو رغػػـ كػػاف مػػف بواعػػث القمػػؽ بشػػكؿ إضػػافيقػػد و . ديسػػمبر 6الخمػػيس  اليػػوـ التػػالي، ظييػػرة

التعػذيب أو  وقػؼإجػراءات ل ةاتخػاذ أيػ ، وتقاعسػت عػفبػد أي تػدخؿ لـ ت  إال أنيا ي المشيد، ف( والحرس الجميوريالمركزي 
 .عم  مرأى ومسم  منياعم  نحو غير قانوني زىـ وتعذيبيـ حتجزيف، الذيف تـ احتجاإطالؽ سراح الم

 

القبض عميػو ويتعػرض يتـ  ،يف لمر يسالمعارضالمتظاىريف عتقد أنو مف معسكر ا لمشيادات الموثقة، كاف أي شخص ي  طبقً 
مينػػدس يعمػػؿ فػػي شػػركة – مينػػا فيميػػب جػػاد تػػـ تجريػػد المينػػدسفعمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ . المبػػرح رشػػد أنػػواع التعػػذيب والضػػرب

                                                           

 .www.youtube.com/watch?v=px4VB_4ecTo&feature=player_embedded: شاهد مقطع الفٌدٌو 17

 .http://on.fb.me/WEkfUC: أنظر لمشاهدة الصور 12

 

 نٍىوطىرح يٍ انًظزي ا

http://www.youtube.com/watch?v=px4VB_4ecTo&feature=player_embedded
http://on.fb.me/WEkfUC
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 ،ؤيػديف لمػر يسالم تعمػ  أيػدي عشػراسػاعات عػدة واحتجػازه لبوحشػية  22وتعذيبػو مػف مالبسػو –أورانج العالميػة لالتصػاالت
 .رضيفعاأنو مف الماعتقدوا الذيف 

 

ة مػػػف أف مؤيػػػدي الػػػر يس اسػػػتولوا عمػػػي جيػػػالتػػػي حصػػػؿ عمييػػا مركػػػز القػػػاىرة،  ،رغنػػػييشػػػارع المأكػػدت شػػػيادة أحػػػد سػػػكاف 
حولػو يجتمعػوف  فكػانوا مػف مجموعػات المعارضػيف؛ مػف مظيػره أنػو يبػدو شػخص أي تناوبوا القبض كؿ فترة عمػ و  الشارع،

 26.ا، في مشيد متكرروينيالوا عميو ضربً 
 

 

 
 

 المؤيػدةجماعػات اللضػرب المفػرط مػف قبػؿ وأحػد ضػحايا االمشاركيف في التظػاىر، ، وفي شيادة أخرى رحد سكاف المنطقة
ما يمسكوا واحد كانوا بيقمعوه جزمتو وياخدوا ىما مجرد . ي كنت مخبي بطاقتيرنأنا كنت مف المحظوظيف " :يقوؿ مر يسل

  2".عمشاف يسمموه لمبوليس عم  إنو بمطجيمنيـ المحفظة والبطاقة 
 

القػبض عمػ   مػر يسل المؤيػديفالمتظػاىريف يثبػت إلقػاء عػف جريػدة الػوطف  2صػورفيػديو م  ىذا باإلضافة إل  مػا كشػؼ عنػو 
 ."يةالمسيح"بالديانة  ايدينوتسميميـ لمشرطة لمجرد كونيما يف اثنيف مف المعارض

 

                                                           

 .http://bit.ly/UkDOiy" اإلتوان ٌسحلون متظاهًرا وٌجردونه من مالبسه": شاهد مقطع الفٌدٌو 17

 .1021دٌسمبر  9فً  -ذكر أسمهطلب عدم  -شهادة مسجلة من أحد سكان شارع المٌرغنً 19
 1021دٌسمبر  26شهادة حص  علٌها مركز القاهرة من أحمد أحمد أمٌن من سكان المنطقة، فً  12
 .rybmVTduk-http://youtu.be/z: شاهد مقطع الفٌدٌو  1

 

 .يٍُب فٍهٍت جبد، وقذ رعذٌجه عهى أٌذي انجًبعبد انًىانٍخ نًزسً: انظىرح يٍ جزٌذح انىطٍ

 .ُسئم كثًٍزا عٍ اسًه وقذ رعذٌجه، إال أَه رفض انزظزٌخ ثه خىًفب يٍ ادزًبل رعزضه نهًزٌذ يٍ االَزقبو ثسجت دٌبَزه

http://bit.ly/UkDOiy
http://youtu.be/z-rybmVTduk
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-       حيػث أصػيب ،رغنػييالمأقاربيػا مػف سػكاف شػارع تعػرض ليػا أحػد ة مركػز القػاىرة عػف حادثػب موظفة سػابقةكشفت 
إلسػػعاؼ نفسػػو، ولكنػػو فػػوج  " صػػيدلية"أقػػرب إلػػ  ا منزلػػو، فتوجػػو الشػػارع مغػػادرً إلػػ  فػػور خروجػػو طفيفػػة إصػػابة  -بطوبػػة

وا، ىػو انتػوا بتنقػػوا انتػوا ليػػو بتسػأل"وعنػدما سػأليـ ، تػػويتعقبونػو معترضػػيف طريقػو مستفسػريف عػف دياناإلخػواف بمجموعػة مػف 
 .لصيدليةانيالوا عميو بالضرب داخؿ ا" مصري وفقط"أنو عم  أصر و  "المي بتضربوه

 

حسػػب شػػيادة أحػػد  ، وذلػػؾلمضػػرب المعارضػػيف لمػػر يسالػػذيف وقعػػوا فػػي يػػد  فالمؤيػػدو  بتعػػرض أيًضػػا شػػيادات تفيػػدىنػػاؾ 
العديػد مػف ا أنػو رأى أيًضػا يػؽ مركػز القػاىرة، مضػيفً أحد أعضاء فر بيا أماـ أدل  والتي  ،أعضاء جماعة ارخواف المسمميف

 .المعارضيفعم  يد  يتعرضوف لمضرب [المؤيدوف لمر يس] أصدقا و
 

. أنػا كنػت واقػؼ بضػرب بػالطوب وفجػأة جػاتمي طوبػة فػي بقػي" :االشػتباكاتمػف مصػابي  (.ؼ. ح)في ىذا السياؽ يضيؼ
دخمػت وقمػت . ية ماسكيف واحد مف المتظاىريف، ومبيدلينػو ضػربرجعت ورا وأنا متعور لقيت الناس بتوع الجماعة اإلسالم

نػت شػكمؾ مػش إقػاؿ لػي لواحد منيـ يا شيخ حراـ عميؾ، بس رفضوا تماًمػا يسػيبوه، وراحػوا مسػكوني أنػا كمػاف، واحػد مػنيـ 
كػػاف  ،اهلل يكرمػػو ،نػػت شػػكمؾ معػػاىـ، قعػػدت أحمفميػػـ بػػس ىمػػا ضػػربوني لحػػد مػػا مشػػفتش قػػدامي، فػػي ارخػػر واحػػدإإخػػواف، 

عمشػػاف أنػا انضػػربت جامػػد . برضػػو راح مسػػمكني مػػنيـ، ىػو أصػػاًل كػػاف انضػرب مػػنيـ ىػػو كمػاف، وحػػد تالػػت سػمكو نيعػارف
طيػػر عمػػ  الكدمػػة مقطعيػػة عمػػ  رأسػػي وحطػػولي م  شػػعة أعمػػ  دمػػاغي اتنقمػػت باإلسػػعاؼ ورحػػت مستشػػف  ىميػػوبمس عممػػت 

 ."المي كانت في بقي
 

وثؽ المعارضيف، و  ؿ مركز القاىرة عم  شياداتيـ بقياـ بعض المؤيديف بضرباعترؼ العديد مف مؤيدي الر يس ممف حص
فعم  سبيؿ  ،المركز اعتراؼ بعضيـ بالتدخؿ أكثر مف مرة لمحيمولة دوف ضرب المعارضيف المقبوض عمييـ أو المحتجزيف

 لممركػز أنػػو ارحػػداثعمػ   والشػاىدأشػرؼ عبػػد الغفػار القيػػادي بجماعػة اإلخػواف المسػػمميف الػدكتور  المثػاؿ ال الحصػر ذكػػر
 قبػػؿ المقبػػوض عمػػييـ مػػفلحمايػػة التػػدخؿ  ،مػػف الجماعػػة آخػػريفأعضػػاء  وبصػػحبةثػػالث أو أربػػ  مػػرات  احػػاوؿ  شخصػػيً 
مػف بعػض النػاس لكػف كنػت  [الضرب أو التعػذيب] بالتأكيد قد تكوف حصمت بعض التجاوزات" :وا أنمضيفً  مؤيدي الر يس،

شػفت عػدة نػاس . مػرات 2- نحض الناس عمػ  إنػو مفػيش حػد يقػرب مػف حػد وحاولنػا أنا وغيري مف اإلخواف كبار السف ب
وعشػاف كػده لػـ يػتـ تسػميـ  أنا يقيًنػا معتقػد إف النػاس مػش واثقػة فػي الشػرطة. بيتقبض عمييـ، وكانوا في حالة غضب شديدة

لمجػػيش أو لمشػػرطة مػػش  وسػػبب االسػػتجوابات كانػػت معروفػػة إلنػػؾ لػػو سػػممتيـ. البمطجيػػة لقػػوات ارمػػف وقػػت اإلمسػػاؾ بيػػـ
 ."ىيكوف في نتيجة وىيخرجوىـ

 

ف اسػػتخدموا الطػػوب فقػػط فػػي حمايػػة و ، فالمؤيػػدأسػػمحة ةمؤيػػدي الػػر يس يحمػػؿ أيػػمػػف  اأحػػدً  لػػـ أر" :الػػدكتور أشػػرؼأضػػاؼ و 
حيػث لػـ تكػػف  ،أمػاـ قصػر االتحاديػة يلاوحتػ  الثانيػة صػباح اليػوـ التػ كنػت متواجػد مػف السادسػة مسػاء" :وأضػاؼ" أنفسػيـ

ويسػػتكمؿ عبػػد  ."رغنػػييمفػػي شػػارع الا وقعػػت فػػي الشػػوارع المحيطػػة وتحديػػدً  االشػػتباكات، إذ أف اغمػػب اشػػتباكات ةىنػػاؾ أيػػ
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مجموعة مف الضباط والعساكر عند باب مف أبواب القصر بيعمموا تػدريبات وكممػت واحػد مػنيـ عمػ  أسػاس وجدت " الغفار
 21 ."مش ىنروح.. قاؿ لي ماليش دعوة إنيـ يتدخموا ويفضوا االشتباكات

 

صػيب بخرطػوش ، حيػث أ  رغنػيياالشتباكات في شػارع المؿ قرر الدكتور أشرؼ التوجو نحو منطقة المي مف متأخر وقت في
أماـ  عند بوابة نادي ىميوبوليسالمسمميف  اإلخوافالمستشفي الميداني التاب  لجماعة نقمو إل  ـ مف ثو  إسعافووتـ  في رأسو

 .قصر االتحادية
 

                                                           

  1021دٌسمبر  26 شهادة الدكتور أشرف عبد الغفار لمركز القاهرة فً 16
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لمركػز  فػي شػيادتوحػزب الحريػة والعدالػة أحد أعضاء جماعة ارخواف المسمميف ومف المتحدثيف الرسمييف عػف ( س.ـ)أكد 
أيػػنعـ ممكػػف يكػػوف فػػي بعػػض . إلمػػي شػػفتو بعينػػي ىػػو إف الشػػرطة كانػػت متخاذلػػة فػػي إنيػػا تقػػبض عمػػ  البمطجيػػة" :القػػاىرة

بػػدأت قػػوات الشػػرطة والحػػرس الجميػػوري يظيػػروا إحنػػا لمػػا  1 : ، لكػػف عمػػ  السػػاعة مػػف جانػػب مؤيػػدي الػػر يسالخروقػػات 
 1 ".سممناىـ لييـ 

 

 

                                                           

 .رافضا ذكر أسمه 1021دٌسمبر  10التً أدلى بها لمركز القاهرة فً ( س.م)شهادة 70 

 

دٌسًجز  6و 5ٍٍ يٍ قجم أفزاد يٍ يؤٌذي انزئٍس فًنًجًىعبد يٍ انًزظبهزٌٍ انًخزطف يٍ انًظزي انٍىو، طىرح

رظهز انظىرح ضجبط . ، وهى يكجهً األٌذي ويذزجزٌٍ ثظىرح غٍز قبَىٍَخ ثبنقزة يٍ ثىاثخ انقظز انزئبس2192ً

 شزطخ يزرذٌٍ انزي انزسًً ٌزاقجىٌ انًشهذ
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 ناشطاتجسدية وخطف وتعذيب ل اعتداءات

عضػػو حػػزب التحػػالؼ الشػػعبي تعرضػػت الناشػػطة السياسػػية عػػال شػػيبة 
تطػػاؼ مػػف واالخ 0 إلػػ  الضػػرب المبػػرح والتحػػرش الجنسػػياالشػػتراكي 

إصػابات فػي الػرأس  و مػا نػتج عنػو، وىػ يسر مػل يػدةالمؤ قبؿ الجماعػات 
والكدمات فػي رقبتيػا القطعية إل  العديد مف الجروح  ضافةباإل ،والعيف

بعػػد " :قالػػت شػػيادة التػػي أدلػػت بيػػا الناشػػطةا لمووفقًػػ. وظيرىػػا وقػػدمييا
صػػدرتو جماعػػة اإلخػػواف أخػػر آصػػؼ الميػػؿ جاءتنػػا أنبػػاء عػػف بيػػاف تمن

قررنػا وقتيػا أنػا والزميػؿ . مي  لالنسحاباف الجيومعيا حزب النور يدع
سػػعاؼ اإل فػػيصػػبري إننػػا نرجػػ  إلػػ  خػػط المواجيػػات لممسػػاىمة  رامػػي

فخصوًصػػ ميف خػػروج أقػػديرنا كػػاف إف وطػػأة االشػػتباكات سػػتزيد لتػػت ا وا 
ف اإلسعافات ارولية ستكوف ضرورية ىػذا  فيأكتر  المنسحبيف منيـ وا 

 2 ".الوقت
 

فرقوىما عػف و  ؤيدة لمر يساعات المزميميا في أيدي الجمسقطت عال و 
سحبوني  : "، التي تقوؿعال، بدءوا في اليجوـ بوحشية عم  بعضيما 

ابتػدوا . متجميػر عػدد مػف النػاس وحواليػا متجميػر عػدد تػاني [رامػي صػبري] في اتجػاه، وبقػ  حواليػومننا وسحبوه كؿ واحد 
   ."يحط صباعو مف وراوواحد حاوؿ . يسحبوني في اتجاه وأثناء السحب ابتدوا يضربوني

 

أشػارت إلػ  ]ابتدا الضرب ناس بتضرب مف كؿ ناحية بشومة وبعديف ابتدوا يخنوقوني، وده سػبب كػدمات ىنػا : "تكمؿ عال
. وشػػالوا الخػػوذة لمػػا القػػوا إنيػػا بتعرقػػؿ الشػػومة، وبعػػديف فيمػػوا إنػػي سػػت، فحصػػؿ إلمػػي مكنػػتش متخػػياله إنػػو يحصػػؿ [رقبتيػػا

ة الجمػؿ إذا وقعػت فػي إيػد المػي بيياجمونػا فػي الميػداف أتعػرض ليػو لكػف مكنػتش متخيمػة إنػي كنت متخيمة ممكف يػوـ موقعػ
بػدءوا يمسػكوا فػي جسػمي وفػي وحصػؿ إنيػـ  .المفػروض إنيػـ منتمػيف لإلسػالـ السياسػيأتعرض لمتحرش عم  يد مجموعػة 

وىمػػػا  .زة حػػد يممسػػػنيمػػش عػػػاي.. مػػش عػػػايزة حػػد يممسػػػني: وقمػػػت نزلػػت عمػػػ  اررض ورفضػػت إنػػػي أتحػػرؾ،صػػدري فأنػػػا 
بيسحبوني كانوا بيسحبوني مف إيدي بشدة، وأنا مػش فاىمػة ىمػا بيشػدوني ليػو مػا أنػا رايحػة معػاىـ، بػس ىمػا كػانوا بيػدوروا 

، وقالولي فيف الصميب، بس أنا قررت أسكت، مش عارفة تقريًبا غمبني حزني رنيـ ميتميف يعرفوا أنا مسممة عم  الصميب
 2 ".وال مسيحية
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دخػػؿ شػػخص حيػػث  إلػػ  أي مستشػػف ، إحػػدى سػػيارات اإلسػػعاؼ، ولكػػف لػػـ يسػػمح ليػػا بالمغػػادرة إلػػ لػػؾ تػػـ نقػػؿ عػػال بعػػد ذ
مػف سػيارة اإلسػعاؼ  "عػال" جاخػر تػـ إا موبعػد. لوتػوؼأنيا تحمػؿ مو  امدعيً  بياسيارة اإلسعاؼ وطمب تفتيش حقيبتيا واستجو 

أثنػاء الضػرب  شػاىدىا ،عمػ  مقربػة منيػاابط شػرطة ضػ حيػث يقػؼمجػاور،  فػي كشػؾ شػرطة عسػكرية ، تـ احتجازىػابالقوة
دة عػال، فقػد قػاـ الضػابط بػػالتحريض ضػدىا سػا اًل محتجزييػا إذا مػا كػػانوا طبقًػػا لشػياو ، والتعػذيب، ولكنػو لػـ يتػدخؿ لنجػدتيا

 .يودوف استكماؿ ضربيا أـ يفضموف أف يقوـ ىو بيذه الميمة
 

 عػددشيادات حصؿ عمييا مركز القػاىرة مػف وبحسب ، م  محتجزييا أجراىا زمالؤىا "مفاوضات"سراح عال بعد  ؽطالتـ إ
أنيـ تدخموا وتفاوضوا م  محتجزييا مف أجؿ إطالؽ  مف القيادات الشابة بجماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة،

عمالػة مػف ق بػؿ محتجزييػا بأنيػا تعرضػت لمسػباب واالتيػاـ بالكما أفادت عال  .وتعذيبيا احتجازىافور عمميـ بحادثة  ياسراح
 .طواؿ فترة احتجازىا

 

 تـ اختطاؼإذ . مركز القاىرة لميجـو الوحشي واالختطاؼفي  سابقاً  كانت تعمؿوالتي  ،لينا مجاىدناشطة ال أيًضا تعرضت
كموىػا مف شارع جانبي متفرع مف شارع الخميفة المأموف، حيث تجميروا حوليا وضربوىا بقسػوة بالالفتػات والعصػي ور " لينا"

فػي محطػػة  "لينػػا"ز ااحتجػوقػد تػػـ  ،ا مػف قبػػؿ حشػود مػػف الجماعػات المواليػػة لمػر يسباررجػؿ إضػافًة إلػػ  التحػرش بيػػا جنسػيً 
خضعت  ، كماقومي الخاصة بيا وىاتفيا المحموؿبنزيف موجودة في المنطقة، وسمح ليا بالمغادرة بعد انتزاع بطاقة الرقـ ال

 2 .احياىي ارخرى لالستجواب قبؿ إطالؽ سر 

                                                           

 .1021دٌسمبر  17شهادة لٌنا مجاهد لمركز القاهرة فً  77
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 القتلى والجرحى

 ف،الجػانبي كػال مػف الجرحػ  م ػات باإلضػافة إلػ  ،اشخًصػد عشػر حأيقؿ عف  عف مقتؿ ما ال االتحاديةأسفرت اشتباكات 
 .الحجارةو  والمولوتوؼ والخرطوش الرصاص الحي استخداـجراء 

 

ضػحايا اشػتباكات االتحاديػة، إذ  الوقوؼ عم  ىوية –أسابي  عم  ارحداثعدة مرور رغـ – حت  اآلفمف الصعب  اليزاؿ
عم  أفعاليا ضفاء شرعية ما ف  محاولة إلوفيا، إل  صف ينتموف أف الضحايا تزعـ عم  كؿ جانبالجماعات السياسية أف 

دانة الطرؼ ارخر عف صعوبة الحصوؿ عم  قا مة رسمية بضحايا االشتباكات في ظؿ الظػروؼ  فضالً  .إباف االشتباؾ وا 
 :القا مة التالية بتجمي  مركز القاىرةقاـ ، م  ذلؾ .السياسية المتقمبة التي تمر بيا البالد

 

 .محافظة الشرقية ،ي الرأسحية ف ذخيرةيب بص، أ  عوض محمود محمد إبراىيـ .0
 .القاىرةمحافظة ، رأسي في الإصابات عديدة وطمؽ نار محمد خمؼ عيس ،  .2
 .القاىرةمحافظة ، صيب بذخيرة حية في الصدر، أ  الحسيني محمد ممدوح أحمد . 
 .القاىرةمحافظة الظير، صيب بطمقات في محمد محمد السنوسي، أ   .2
 .الغربيةمحافظة ، الرقبة فيحية الذخيرة الصيب بزيد، أ   أبو وخالد ط .2
 .القاىرةمحافظة ، لرأسا يف ناريصيب بطمؽ ، أ  ضيؼ أبو الحسيني .6
 .الدقيميةمحافظة ، الصدر في ناريصيب بطمؽ ، أ  اإلماـمحمد  ىاني . 
 .القاىرة، محافظة الجمجمة يفشرخ محمد توفيؽ،  عالء . 
 .السويسمحافظة ، في الرأس إصابة، إبراىيـياسر محمد  .1
ولػػـ  (الغػػاز المسػيؿ لمػػدموع بسػػبب االختنػاؽ: لموفػػاة رسػباب المحتممػػةا) ؛غيػػر واضػػح سػػبب الوفػاة رجيػػوس،و كػـر ج .01

 .موفاةالحقيقي لسبب الالتأكد مف مصدر مس وؿ عف  يستط  المركز
 .محمد فريد أحمد سالـ، طمؽ ناري في الرأس، المنوفية .00

 

محمد سمطاف، ر يس قسـ الطوارئ في وزارة الصحة، تـ نقؿ الجرح  إل  عدد مف المستشػفيات الدكتور لما صرح بو  اووفقً 
االشػتباكات، منيػػا مستشػفيات ىميوبػوليس والزىػػراء ومنشػية البكػري وكيموبػاترا وسػػاف مػارؾ، ىػذا باإلضػػافة  المحيطػة بمنطقػة

إلػػ  عػػدد مػػف العيػػادات الخاصػػة التػػي فتحػػت أبوابيػػا لتمقػػي الجرحػػ ، والمستشػػفيات الميدانيػػة التػػي تمػػت إقامتيػػا فػػي الكنيسػػة 
، ونػػادي الرياضػػي ىميوبػػوليسنػػادي مػف ف أىميػػا تمػػؾ القريبػػة ومػػاإلنجيميػة بمصػػر الجديػػدة والمنػػاطؽ المحيطػػة باالشػتباكات 

 .ىميوليدو الرياضي
 

 ضػربالجػروح وكػدمات ناجمػة عػف و ، خرطوشو بطمقات حية  تنوعت بيف إصابات ارطباءستقبميا انوعية اإلصابات التي 
  حػروؽ ناجمػة عػف اسػتخداـ ، ىػذا باإلضػافة إلػسالسػؿالحجار و ارحديدية و الخشبية و العصي المثؿ بمعدات صمبة وثقيمة 

 .المولوتوؼ
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 اإلسعافاتفي تقديـ  لممساعدةأثناء االشتباكات  ةمتواجد كانت والتي توما، أحد العامميف بمركز القاىرة،إل  سدكتورة تقوؿ 
إصابات منيا كسر ، وكذلؾ أحجار الجرانيتخاصة ناجمة عف الرصاص والحجارة، و صابات إ شاىدت": لية لممصابيفارو 
 تأفػادكمػا . "غيػر الميدانيػةو الميدانيػة الجرحػ  إلػ  المستشػفيات القريبػة  شاركت في نقػؿقد و  روح قطعية،ج، المفاصؿفي 
 6 .طمقات ارسمحة النارية أثناء الميؿ ولكنيا لـ تتمكف مف تحديد مصدرىا صواتأسمعت أنيا 

 

الميػػدانيف  ارطبػػاءيػػة والعدالػػة، كػػاف أحػػد المسػػمميف والعضػػو بحػػزب الحر اإلخػػواف جماعػػة  أعضػػاءحػػد أدكتػػور محمػػد زنػػاتي 
الميػداني الخاصػة لممصػابيف مػف جانػب مؤيػدي الػر يس بمقػر المستشػفي  اروليػة اإلسعافاتاالشتباؾ، حيث كاف يقدـ  أثناء

والكػػدمات الجػػروح  فالمصػػابيف مػػ بعػػض تػػـ عػػالج"نػػو زنػػاتي مركػػز القػػاىرة أخبػػر أ .الرياضػػي ىميوبػػوليسبيػػـ أمػػاـ نػػادي 
الحػػاالت المصػػابة  ، فػػي حػػيف تػػـ نقػػؿشػػتباكاتأثنػػاء اال فػػي المستشػػف  الميػػداني ]الناتجػػة عػػف عبػػوات المولوتػػوؼ[ والحػػروؽ

 ."ىميوبوليسمستشف  وخاصة إل  المستشفيات القريبة؛ بطمؽ ناري  
 

مستشػػف   عممنػػااالشػػتباؾ، شػػتد ا، وعنػػدما مسػػاء ارربعػػاءالثامنػػة إلػػ  الثامنػػة والنصػػؼ  السػػاعة يلاحػػو " : ويضػػيؼ زنػػاتي
 وبعػديف نقمنػاىـىـ نافأسػعالمعارضػة، ف فثنػيف مػف مصػابيإ جالنػاالميؿ  طوؿو . الرياضي ىميوبوليسميداني أماـ بوابة نادي 

ف مػػف جانبنػػا بػػاطبي راح السػػاعة السػػابعة يلاحػػو  تػػاني يػػـو الصػػبح. مػػف المعارضػػيفاآلخػػريف المحتجػػزيف  مػػ لقصػػر ا قػػداـ
اليـو صباح وحت   وقت القبض عمييـ بالميؿمف  فضموا، و عمييـمي اتقبض ضيف اللالطم ناف عم  المعار [ الر يس مؤيدي]

   ."مشرطةل ـقبؿ أف يتـ تسميمي محتجزيف أماـ القصرالتالي 
 

ا مف المستشػفيات العامػة، بمػا فػي محمد فتوح، ر يس مجموعة أطباء التحرير، مف أف عددً الدكتور اشتك  في ىذا السياؽ، 
 فمػػ جرحػػ الينقصػػيا العديػػد مػػف ارطبػػاء واردوات الطبيػػة الالزمػػة لمتعامػػؿ مػػ  والتػػي كػػاف ري، ذلػػؾ مستشػػف  منشػػية البكػػ

 .االشتباكات
 

ا لشيادة وفقً ف. مر يسمف جانب المجموعات المؤيدة ل عم  ارقؿف امرت ةمؤقت ةميداني ياتمستشفتـ االعتداء عم  ذكر أنو ي  
ر، الصػحفية والمؤلفػة، كانػت ىنػاؾ مجموعػة مػف النسػاء وارطبػاء مروة فاروؽ، عضو حزب التحػالؼ الشػعبي، ونجػالء بػدي

عمػػ  أيػػدي المجموعػػات مجتمعػيف داخػػؿ محػػؿ صػػغير أ قػيـ فيػػو مستشػػف  ميػػداني لمعالجػة الجرحػػ ، حػػيف تػػـ اقتحػاـ المحػػؿ 
س عضو بػارز فػي أطبػاء بػال حػدود، وعضػو مجمػكما قامت بتيديد  ،بعض الجرح  اختطاؼ ، والتي قررتمر يسالمؤيدة ل

قػػا اًل الػػدكتورة منػػ  مينػػا [ ىػػذا الشػػخص المعتػػدي] ىػػددقػػد فنجػػالء بػػدير  وبحسػػب .الػػدكتورة منػػ  مينػػا يلانقابػػة ارطبػػاء الحػػ
 ".المرة الجاية لما ىشوفؾ؛ ىأقتمؾ"
 

                                                           

 .1021دٌسمبر  2شهادة سالً توما لمركز القاهرة فً  79
 .1021دٌسمبر  12شهادة لمركز القاهرة من الدكتور محمد زناتً فً  72
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 حتػ  ا عمػ  أحػد المتظػاىريف الجرحػ االعتػداء جسػديً أحد المعتديف عف سبب استمراره في  عندما سألتأنيا  :تضيؼ بدير
إيديو إلمي ضربت عمينا طوب؛ عشاف أنا ىكسر . إحنا مبنقتميمش، إحنا بنكسرليـ إيدييـ" :قا الً  ياأجابالوعي، أف فقد بعد 
   ".شيور يتعالج، فيريح ويستريح 6يقعد 

 

وتػػـ  أخػػر ميػػدانييجـو عمػػ  مستشػػف  قػػاـ مؤيػػدو الػػر يس بػػال ،جػػت لمركػػز القػػاىرةبيأدلػػ  بيػػا مصػػطف   التػػيلمشػػيادة  اوفقًػػ
أنا كنت واقؼ في مكاف قريب جًدا مف مستشف  ميداني موجودة " :يقوؿ مصطف  .فيو المتواجديف اؼ بعض الجرح اختط

، وىمػػا بيقتحمػػوا العمػػارة وبيخطفػػوا المصػػابيف المػػي كػػانوا بيتعػػالجوا فػػي المستشػػف  فػػي مػػدخؿ عمػػارة، وشػػفت مؤيػػدي الػػر يس
 ".خدوىـ معاىـ وبعد ما خرجوا بييـ لمشارع قعدوا يضربوا فييـ، وبعديف

 

 يرجػ  بارسػاسىػو مػا مف الوصوؿ إل  المتظاىريف الجرح ، و ف يوالمسعفمن  سيارات اإلسعاؼ ب أخرى عدة شياداتتفيد 
جيػػات خارجيػػة وكػػونيـ بحػػوؿ عالقػػاتيـ  "لالسػػتجواب" الجرحػػ  قػػاموا باحتجػػازيف اإلخػػواف المسػػمممػػف جماعػػة إلػػ  أف أفػػراد 

 .البالد ييدفوف إلشاعة الفوض  في" عمالء"

                                                           

 .http://bit.ly/TgHd3g: 0211دٌسمبر  7ٌوم  ONTVشهادة نجالت بدٌر عن األحداث فً برنامج أتر كالم على قناة   7

http://bit.ly/TgHd3g
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 الهجمات ضد وسائل اإلعالم

يتعػػرض الصػػحفيوف واإلعالميػػوف أثنػػاء االشػػتباكات إلػػ  اليجػػوـ الوحشػػي وتعطيػػؿ عمميػػـ، وأحياًنػػا مػػنعيـ مػػف أدا ػػو، وممػػا 
، وتعكػس عجػز الصػحافة حريػة عمػ  اصػارخً  اعتػداءً الشؾ فيو أف تمؾ االعتداءات عم  اإلعالمييف ووسا ؿ اإلعالـ تمثؿ 

 .كافة العامميف في مجاؿ اإلعالـ حمايةالدولة عف 
 

ىجمػات مباشػرة إلعالمييف، كما كانت ىنػاؾ أنصار الر يس لاستيداؼ تـ اإلبالغ عف في الواقعة التي يتناوليا ىذا التقرير 
، الخاصػػة بػػالتمفزيوف المصػػري البػػث الفضػػا ي وحػػدات تػػدميرىػػذا باإلضػػافة إلػػ  محاولػػة مؤيػػدي مرسػػي ، عمػػ  الصػػحفييف

قصػػر إلػػ  محػػيط  –مؤيػػدي الػػر يس–، وذلػػؾ بمجػػرد وصػػوليـ عتصػػاـاالتغطيػػة مكػػاف الحػػادث ل حػػوؿ انػػت موجػػودةكوالتػػي 
 .االتحادية

 

الرأس أثناء تواجده فػي جيػة المتظػاىريف الحسيني أبو ضيؼ، الصحفي بجريدة الفجر المستقمة، بطمؽ حي في صيب كما أ  
كمػػػا تػػػـ سػػػرقة الكػػػاميرا ، 2102ديسػػػمبر  6ليػػػؿ يػػػـو الخمػػػيس الواحػػػدة بعػػػد منتصػػػؼ  وذلػػػؾ فػػػي تمػػػاـ السػػػاعة المعارضػػػيف،
 . ا بجراحووافتو المنية متأثرً ، 2102ديسمبر  02ارربعاء  وفي يوـ. الخاصة بو

 

 :الصحفييف الذيف تمت مياجمتيـ أيضً مف او 
 .إسالـ عبد التواب، العالـ اليوـ .0
 .أسامة الشاذلي، البديؿ .2
 .سحر طمعت، راديو فرنسا . 
 ."أوف تي في"ف، أحمد خير الدي .2
 .، مخرجةمي سعد .2
 .حسف شاىيف، البداية .6

 

، السمطة مرسي منذ تولي الر يساإلعالـ و  العامميف في الصحافة التي تواجو واليجمات ةالترىيب والمراقب إف تكرار عمميات
 حػػبس القميمػػة الماضػػية ارشػػيرشػػيدت تمثػػؿ جػػزًء مػػف تطػػور عػػاـ مقمػػؽ حػػوؿ حريػػة الصػػحافة فػػي مصػػر، السػػيما بعػػدما 

عالمييف لصحفييف عمػ   المتزايػدةالرقابػة ضػافة الػ  الصحافة ىذا باإللممارسي مينة تيديدات بالقتؿ صحؼ، و ، مصادرة وا 
 1 .وسا ؿ اإلعالـ

                                                           

من رئاسة محمد مرسً، مؤشرات سلبٌة على ما بعد مائة ٌوم "لمزٌد من المعلومات حو  حرٌة الصحافة فً عهد الرئٌس محمد مرسً، برجات اإلطالع على تقرٌر  76

 .http://bit.ly/UXRPzQ" ت محدودة ولٌدة اللحظة والضغطمستقب  حقوق اإلنسان،أزمات كبرى واستجابا

http://bit.ly/UXRPzQ
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 عمليات القبض

لػدى " رىػا ف"آخػروف  21نحػو بينما بق   ديسمبر، 2مساء يـو ارربعاء  مف المتظاىريفتسممت الشرطة بعض المحتجزيف 
المتظػاىريف  لمػا أدلػ  بػو محػامو اووفقًػ. الخمػيس اليلمؤيدة لمػر يس، حتػ  تػـ تسػميميـ لمشػرطة صػباح اليػوـ التػالجماعات ا

 ،مؤيػدي الػر يسعمػ  أيػدي  حتجػازىـاالشػتباكات، وا فػي محػيط اختطافيـ تـ اتقريبً حاليف لمنيابة، فإف جمي  المتظاىريف الم  
 .تسميميـ بعد ذلؾ إل  الشرطةتـ ثـ 

 

فػي شػيادتو  ذكػر سػمميف،الم اإلخػوافمف قبؿ جماعة  بوض عمييـالمق أوا ؿحد أو  ،صر الجديدةمنطقة المقيـ بمميف أحمد أ
الشرطة لـ تتدخؿ، اهلل أعمـ ليو، ليو الشرطة تستن  مف طرؼ أخر إنو يسممنا لييػا  اإلخػواف كػانوا شػغاليف " :لمركز القاىرة

 21".شرطة
 

 صػػفوؼ عػػدد المحتجػػزيف مػػف أفلمركػػز القػػاىرة  أكػػد، لتأىيػػؿ ضػػحايا العنػػؼ والتعػػذيب  محمػػد عبػػد العزيػػز مػػف مركػػز النػػديـ
 6 إحػػالتيـ إلػػ  نيابػػة مصػػر الجديػػدة صػػباح يػػوـ تا تمػػمتظػػاىرً  11 نحػػو نيـيػػ، مػػف بامحتجػػزً  1 0الػػر يس بمػػ  معارضػػي 

 طفػالً  21 أكثػر مػف ىنػاؾ كػافيػذكر أنػو  .مف مساء اليـو نفسوفي وقت الحؽ  إحالة اآلخريف تتمبينما  ،2102 ديسمبر
تيـ القتؿ، الشروع فػي القتػؿ، إتػالؼ ممتمكػات قدمت ضد المحتجزيف  .االحتجازرىف  اعامً   0 – 02 بيفتتراوح أعمارىـ 

 .عامة وخاصة، وحيازة سالح بدوف ترخيص
 

االحتجػاز عمػ  يػد  فتػرة ا لمتعػذيب أثنػاءخضػ  الجميػ  تقريًبػ ا لما أدل  بو المحاموف الذيف حضروا م  المحتجزيف، فقػدووفقً 
 الصػػواعؽاسػػتخداـ  أثػػار عػػدد كبيػػر مػػف المحتجػػزيفعمػػ  أنػػو كػػاف مػػف الواضػػح  وقػػد صػػرح عبػػد العزيػػز. الػػر يس يمؤيػػد

ا دً لقي القبض عمػييـ فػي حػاالت خطيػرة جػمف أ  غمب أ أفا إل  مشيرً  ،وعظاـ مكسورة ،وكدمات ،جروح بطعناتالكيربا ية و 
 .سر بعض المحتجزيف لـ تتمكف مف التعرؼ عمييـ مف الوىمة ارول لدرجة أف أ  

 

المحتجزيف  التي أدل  بيا عترافاتاالالدال ؿ و  أفإل  الر يس أشار  2102ديسمبر  6 في 20لر يسكممة مسجمة ألقاىا ا في
 .الر اسةجمة قصر لميابمطجية مستأجريف، تمقوا الماؿ والسالح تفيد بأنيـ عارضيف، صفوؼ الممف 

 

الر يس استند فػي  كوف، بما يثير الشؾ حوؿ المحتجزيفم   تحقيقاتيا العامة النيابة ا م  بدءتزامنً  إذاعتوالحديث تمت ىذا 
 ولػ المؤيػدةعم  يد الجماعػات  احتجازىـ فترة أثناء يـعف طريؽ تعذيب مف المحتجزيف الشيادات التي تـ انتزاعياإل  كممتو 

 .لمشرطةقبؿ تسميميـ 
 

ارسػمحة أو تمقػي  ةا مػف ىػؤالء المحتجػزيف بحيػاز أًيػ أمػاـ النيابػة ؼ، لػـ يعتػر الػر يس محمػد مرسػيبػو وعم  عكػس مػا صػرح 
فػي فػي تحقيقػات النيابػة العامػة ا لمػا ىػو ثابػت وذلػؾ وفقًػ الػر يس،ر ليجػوـ عمػ  القصػر الر اسػي وعمػ  أنصػاا مقابؿ أمواؿ

ـ فيما يتعمؽ باالشتباكات، ديدة، والتي تضمنت شيادات جمي  المقبوض عمييجنح مصر الج 02211/2112القضية رقـ 

                                                           

 .1021دٌسمبر  26شهادة حص  علٌها فرٌق مركز القاهرة من أحمد أمٌن فً  20

 .www.youtube.com/watch/v=zpxfwjehgms: 1021دٌسمبر  9فٌدٌو مسج  لحدٌث الرئٌس فً  22

https://alnadeem.org/
http://www.youtube.com/watch/v=zpxfwjehgms
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جماعػػة أدعػػ  أعضػػاء مػػف لػػـ يقػػر أحػػدىـ حيازتػػو لألسػػمحة التػػي  حيػػث
" دليػػػؿ"ضػػػبطيا، واعتبروىػػػا   –اإلعػػػالـوسػػػا ؿ فػػػي  –اإلخػػػواف المسػػػمميف
 .ضد المتظاىريف

 

عػػػف  مػػػدافعيفدعػػػاءات مػػػف جانػػػب المحػػػاميف الإ كانػػػت ىنػػػاؾيػػػذكر أنػػػو 
نيابػػػة كػػػي ال تفػػػرج عػػػف مػػػارس عمػػػ  الوجػػػود ضػػػغط ي   حػػػوؿ المحتجػػػزيف

عمػػػ   المحتجػػػزيف أغمػػػبال أف النيابػػػة أمػػػرت بػػػاإلفراج عػػػف إالمحتجػػػزيف، 
 .2102ديسمبر   في  خمفية االشتباكات وذلؾ

 

 مشػػبكةل نا ػػب المػػدير التنفيػػذي حمػػدأ وضػػةر المحاميػػة ت كػػدمػػف جانبػػو أ
 امحتجػػزً  2 0عػػف  اإلفػػراج تػػـقػػد  أنػػو نسػػافاإل حقػػوؽ لمعمومػػات العربيػػة

 .مازالوا قيد التحقيؽمحتجزيف  ةىناؾ أربعال يزاؿ بينما  ،ارحداثفي 
 

مصػطفي خػاطر بنقػؿ  قػراًراقد أصػدر النا ب العاـ كاف وفي تطور جديد 
 أوامػػػرهصػػػدر أوالػػػذي -     شػػػرؽ القػػػاىرة اروؿ لنيابػػػات ـلعػػػاا محػػػاميال

فػػي  وذلػؾ بنػي سػويؼمحافظػة  إلػ القػاىرة محافظػة مػف موقعػو الػػوظيفي ب -تحاديػةاال أحػداثفػي عػف المحتجػزيف  بػاإلفراج
 .2102ديسمبر  02

 

 مػاخػاطر فيمػا أفػاده حسػب قػرار مصػطف  خػاطر بػاإلفراج عػف المحتجػزيف، و  جاء توقيت صػدور قػرار النا ػب العػاـ، عقػب
 مػ عخػاطر  النا ػب العػاـ لمعاقبػة جانببية مف خطوة تأدي ، ما يمكف اعتباره بمثابةممجمس القضاء ارعم ل رسالتوفي بعد 
 .اإلفراجقرار 

 

مجػاؿ  طمب نقؿ لمعمؿ بالمحاكـ، تارًكػامف جانبو رفض المحامي العاـ مصطف  خاطر االمتثاؿ لقرار النقؿ، وفضؿ تقديـ 
المحػػػامي العػػػاـ عيػػػد لغػػػاء القػػػرار، وأ  ، تػػػـ إالضػػػغوط السياسػػػية، إال أنػػػو وبسػػػبب عمػػػ  القػػػرار ااحتجاًجػػػ النيابػػػة العامػػػةعممػػػو ب

 .بالقاىرة مقر عمموإل  مصطفي خاطر 

 

 انًذزجزٌٍ ألدذ   ,NadimX@ رىٌزز يىقع يٍ طىرح

 سفٍز( َجى ٌذٍى) انشخض اسى. انٍُبثخ إنى إدبنزه أثُبء

 .فُزوٌال فً انسبثق يظز



 القاهرة في" الرئاسي القصر" االتحادية اشتباكات                                                  اإلنسان حقوق لدراسات لقاهرةا مركز

 

31 

 تدخالت قىات األمن
ا فػػػي تمػػػاـ السػػػاعة التاسػػػعة ، تحديػػػدً ديسػػػمبر 2يػػػـو  مػػػف متػػػأخرلػػػـ تتػػػدخؿ قػػػوات الشػػػرطة لوقػػػؼ االشػػػتباكات إال فػػػي وقػػػت 

ولػ  لتػدخؿ الشػرطة قػد كانػت المحػاوالت ار .بػدء االشػتباكات عمػ بعد مرور أكثر مف خمس سػاعات أي والنصؼ مساًء، 
، جمػوعتيف لمفصػؿ بينيمػاحاولت ست مدرعات شرطة شػؽ طريػؽ بػيف المكما ، طرفيفبيف ال فاصؿ حاجزإقامة تمثمت في 

لمفصػػؿ بػػيف  الحاديػػة عشػػر والنصػػؼ مسػػاًء، قامػػت قػػوات الشػػرطة بمحاولػػة أخػػرى يلاوفػػي حػػو . انسػػحبت سػػرعاف مػػالكػػف 
 .االشتباؾفض  بيدؼ نابؿ غاز مسيمة لمدموع بشكؿ مفرطحيث قامت ىذه المرة بإطالؽ ق المتظاىريف،

 

أكػد ثالثػػة مػف شػػيود العيػاف مػػف سػكاف المنطقػػة أف قػوات الشػػرطة قػد حاولػػت فػي البدايػػة الفصػؿ بػػيف الجػانبيف، إذ وضػػعت 
يػػدي الػدروع واليػراوات فػي مواجيػػة المتظػاىريف المعارضػيف لمػػر يس ولػيس فػي مواجيػػة مؤيديػو فػي إشػػارة ضػمنية بتػأميف مؤ 

طمػػب عػػدـ ذكػػر – ويؤكػػد أحػػد شػػيود العيػػاف والػػذي يعمػػؿ حارًسػػا رحػػد العقػػارات بشػػارع الميرغنػػي 22.الػػر يس ولػػيس العكػػس
 .أف قوات الشرطة أطمقت الغاز المسيؿ لمدموع في اتجاه المتظاىريف مف معارضي الر يس، وليس مؤيديو –سموا
 

بالميػػػؿ تقريًبػػػا، كنػػػت واقػػػؼ فػػػي روكسػػػي، وكػػػاف  1 .1أوؿ مػػػرة أشػػػوؼ البػػػوليس كانػػػت السػػػاعة : "يقػػػوؿ مصػػػطفي بيجػػػت
المعارضيف، المؤيديف رجعػوا ناحيػة القصػر، وقفػوا خمػؼ عسػاكر ارمػف المتظاىريف المؤيديف لمر يس بيجروا بعد ىجـو مف 

 ".المركزي، في المحظة دي كؿ ما المعارضيف يحاولوا يتقدموا ناحية المؤيديف كاف ارمف بيضرب عمييـ قنابؿ غاز
 

ىذه الشيادة دعميا أيًضا عضػو جماعػة اإلخػواف المسػمميف، والػذي أدلػ  بشػيادتو لمركػز القػاىرة رافًضػا ذكػر اسػمو، مشػيًرا 
إل  أف قوات الشرطة بعدما تدخمت أخيًرا في االشػتباؾ كػاف تػدخميا مػف ناحيػة مؤيػدي الػر يس ممػا جعػؿ ارمػر يبػدو وكػأف 

 .وات الشرطة كانت منحازة لجانبيـق
 

قنابؿ الغػاز المػي : "دعمت ىذا االدعاء، حيث قاؿ لمركز القاىرة( س.ـ)أخرى مف عضو جماعة اإلخواف المسمميف شيادة 
 ".ة المي كانوا بيياجموا اإلخوافالشرطة ضد البمطجيتطمؽ بواسطة كانت بتطمؽ مف ناحيتنا كانت 

 

 قػػػاـعمػػف فيػػػو أف الحػػرس الجميػػوري ا ت  ، أصػػػدرت الر اسػػة بياًنػػ2102ديسػػمبر  6نصػػؼ مسػػػاء يػػـو الخمػػيس الفػػي الثالثػػة و 
ومنػػذ  ،فػػي المنػػاطؽ القريبػػة مػػف القصػػر ظػػاىرحظػػر التعمػػف أ  إخالء المنطقػػة المحيطػػة بالقصػػر الر اسػػي مػػف المتظػػاىريف و بػػ

، كما تـ بناء حا ط خرساني في المنطقػة المحيطػة بالقصػر ذلؾ الحيف، بدأت مدرعات الحرس الجميوري في تأميف القصر
 .ميف المنطقةأمحاولة لتفي 

                                                           

 22دٌسمبر، و 9فً هذه المعلومات تم التحقٌق منها من تال  ثالثة من سكان شارع المٌرغنً، رفضوا جمٌعا ذكر أسمائهم، وقد أدلوا بشهادتهم لمركز القاهرة  21

 .1021دٌسمبر 
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 التحريض والتهديد

 المكػػػاف ذات عقػػػد مظػػػاىراتيـ فػػػيلمسػػػمميف وحػػػزب الحريػػػة والعدالػػة باإلضػػافة إلػػػ  الػػػدعوات الرسػػػمية مػػػف جانػػب اإلخػػػواف ال
لمػػر يس مرسػػي، أصػػدرت جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف  غيػػر الػػدقيؽ ، وكػػذا الخطػػابمعارضػػي الػػر يس اعتصػػاـ وبػػالتزامف مػػ 

مف ىؤالء الذيف ق تموا في االشتباكات باإلضافة إلػ    2تسعةا يفيد بأف بيانً  –حزب الحرية والعدالة– ـوحزبيا السياسي الحاك
المتظػاىريف مػف المعارضػة باسػتخداميـ أسػمحة لميجػػـو  غالبيػة الجرحػ  ىػـ أعضػاء فػي جماعػة اإلخػواف المسػمميف، متيمػةً 

تيػا لإلعػالـ إدانإلػ   باإلضػافةلجماعػة أمػاـ القصػر الر اسػي، مػف أبنػاء ا "السممييف"بػالبياف يـ الذيف وصفعم  المتظاىريف 
22."متحيزة"كانت تغطيتو لألحداث بأنيا  البياف الذي وصؼ

 
 

إخػواف )والموق  الناطؽ باإلنجميزيػة  (اإلخواف أوف اليف)موق  اإلخواف المسمميف  فيو نشريأتي ىذا االتياـ في الوقت الذي 
 .لألحداث ةشوىعدة مقاالت تشييرية وتغطية م (ويب

 

معمومػػات تفيػػد أف أحمػػد مػػاىر، منسػػؽ حركػػة ( إخػػواف أوف اليػػف) ، نشػػر موقػػ 2102 ديسػػمبر 2فػػي فعمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ، 
عمػ  أفػراد مػف  اءعتػدوقػاموا باالة قػد قػاد مجموعػة مػف البمطجيػة يسيسػأإبريػؿ، والعضػو المنسػحب مػف الجمعيػة الت 6شباب 

أف يفيد ب 22االيوـ التالي، نشر الموق  تصحيحً  وفي. ء تظاىرىـ أماـ القصر الر اسيأثنا ،جماعة اإلخواف المسمميف وقتموىـ
26.حذؼ الخبرتـ  ، وبعدىاا أثناء االشتباكاتماىر، لـ يكف موجودً 

 
 

 وغاضًبا مف أستودي أثناء خروجو –عضو اليي ة العميا لحزب الحرية والعدالة– عزب مصطف قاؿ ، 2102ديسمبر  2فيو 
 ـأنػػػت" :، مػػػف معارضػػػي الػػػر يسإلػػػ  متحػػػدث آخػػػر فػػػي البرنػػػامج حديثػػػوا موجيًػػػ  2تمػػػ  إحػػػدى الفضػػػا يابرنػػػامج حػػػواري ع

 ."وجود ـلف يكوف لك [المعارضة]
 

، فػػي نسػػافوعضػػو المجمػػس القػػومي لحقػػوؽ اإل فػػي اليػػـو نفسػػو صػػرح عصػػاـ العريػػاف، نا ػػب ر ػػيس حػػزب الحريػػة والعدالػػة
 :قا الً  ( ية وثيقة الصمة باإلخواف المسمميفوىي قناة فضا) 22 عم  قناة مصر ةمداخمة ىاتفي

 

ىذه ليست اشتباكات بيف مؤيدي ومعارضي الر يس، ما يحدث ىو مناوشات بيف مؤيدي "
الثورة وحماة الشرعية وبيف الثورة المضادة ومف يريدوف االنقالب عم  الشرعية، الوصؼ 

ـ لمناس ويقولوف ىذا رأي الحقيقي لما يحدث بيف متظاىريف سممييف يريدوف أف يظيروا رأيي
الشعب، وبيف ناس فوضوييف يريدوف أف يمارسوا بمطجة سياسية، يريدوف أف يفرضوا رأييـ 
. عم  الشعب ويغتصبوا السمطة وتعييف مجمس ر اسي مدني وعزؿ ر يس منتخب وغير ذلؾ

ىذا ىو ما يحدث وىذه ىي الحقيقة وأنا أعتقد أف الشعب تجاوب م  الدعوى التي دعتو 

                                                           

 http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131159&SecID=0:  تجدون نص البٌان على الرابط التالً 27
  ww.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131016&SecID=212http://w:تجدون نص البٌان على الرابط التالً 22
 .http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130991&SecID=230: أَظز 27
 .www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130972&SecID=230: الرابط التالً قب  أن ٌتم حذفهالمشار إلٌه كان متاحا على التبر  29
 .GfkvUWy1Pc8http://youtu.be/: شاهد مقطع الفٌدٌو 22

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131159&SecID=0
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131016&SecID=212
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130991&SecID=230
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130972&SecID=230
http://youtu.be/GfkvUWy1Pc8
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لييا القوى الشعبية ونزؿ وأنا أدعوىـ أف يتوافدوا بعشرات ارلوؼ ليحاصروا ىؤالء إ
رف ىذه ىي الفرصة المتاحة اآلف بالقبض عمييـ وكشؼ الطرؼ الثالث الذي . البمطجية

يطمؽ الرصاص الحي ويطمؽ الخرطوش، وقتؿ المتظاىريف في موقعة الجمؿ وقتؿ 
الشعب  عم . ىذه فرصتنا اآلف. ومجمس الوزراءالمتظاىريف في ماسبيرو ومحمد محمود 

أف ينزؿ في كؿ مكاف ليقبض عم  ىؤالء، ليقدميـ إل  نا ب عاـ حقيقي، وأف ي قدموا إل  
أنا . نكشؼ أبعاد الدولة العميقة ذي يموؿ ويقيـ الخياـ لالعتصامات،العدالة لنكشؼ مف ال

إل  محيط االتحادية، وأف يحاصروا عم  الجمي  أف يتوافدوا أدعو الجمي  أف يتكاتؼ اآلف، 
 2."عنيـيفرزوا الثوار الحقيقييف بعيدا  ىؤالء، وأف

 
 

ليست خالفات : "بأنو "فيس بوؾ"عم  موق  الخاص ديسمبر، صرح العرياف، عم  حسابو  6 وفي الثامنة صباح الخميس
ب عد عف الفموؿ والبمطجية، رنيـ يدمروف خيرة، فالتواطؤ واضح، وعم  السياسييف الرسياسية، ىذه معركة الدولة العميقة ا

ال إ نصار العنؼ وريمكف االستسالـ ال الحوار بيف سياسييف وليس م  بمطجية مبارؾ وأنصاره، . بذلؾ مستقبميـ السياسي
21."مر واضح طرؼ يمتمؾ السالح وطرؼ أعزؿريوجد حوار تحت ضرب الرصاص الحي، اال تـ تدمير مستقبؿ مصر، 

 
 

 :عنوافتحت  خبًرالموق  حزب الحرية والعدالة  االنجميزيةنشرت الصفحة  ،ديسمبر الجاري 02في  تحديًداو  ،امؤخرً 
 أبووتندد بقتؿ الزميؿ حسيني " الوطني مس ولية مقتؿ أبو ضيؼ اإلنقاذحمؿ جبية ت   اإلصالحصحفيوف مف أجؿ : مصر"

 21."ضيؼ
 

وقػت  برفقتػو ضػيؼ والػذي كػاف أبػوزميػؿ  أفيف ، فػي حػالػر يس برصػاص معارضػي جػاء بػو ضػيؼأف مقتؿ أ أدع  الخبر
ضػػيؼ  أبػػو أفإلػػ   باإلضػػافة ىػػذا 20.بػػو ضػػيؼ سػػقط برصػػاص مؤيػػدي الػػر يسأ أف ، مؤكػػًداشػػيد بخػػالؼ ذلػػؾ اإلصػػابة

 اإلنقػاذضػد جبيػة  واضػح تضػمف جمػؿ تحريضػية وخطػاب كراىيػةالخبر . معروؼ بكونو مف المعارضيف لسياسات الر يس
 .غير المستقرة السياسية ارجواءفي ظؿ ىذه  ، وتحريًضا واضًحالالحتقاف ةبر استثار الوطني وداعمييا، بما يعت

                                                           

 .http://youtu.be/sYNtyC0ZXI0: ٌناٌر 17مداتلة تلٌفونٌة لعصام العرٌان على قناة   2

": فٌس بوك"تصرٌح العرٌان على صفحته التاصة على موقع التواص  االجتماعً 26

https://www.facebook.com/Dr.Essam.Elerian/posts/458617907517114. 

 :لإلطالع على نستة التبر باللغة االنجلٌزٌة انظر 70
http://fjponline.com/article.php?id=1198&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

  http://youtu.be/6UId3f6_5q4: تجدون الشهادة مسجلة على الرابط التالً 72

http://youtu.be/sYNtyC0ZXI0
https://www.facebook.com/Dr.Essam.Elerian/posts/458617907517114
http://fjponline.com/article.php?id=1198&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://youtu.be/6UId3f6_5q4
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 التىصيات

تعيػدىا  ةر اسػية ديمقراطيػ انتخابػات أوؿبعػد السػيما ا، ا خطيػرً يمثػؿ مؤشػرً العنؼ في الشارع المصػري  تصاعداستمرار و  إف
تضػ  محكمػة،  صػياغة خطػة سياسػية لػر يس محمػد مرسػيالر اسية، لػـ يسػتط  ا منذ االنتخاباتو نو فمف المؤسؼ أ. البالد
فػي التجمػ   ، السيما الحػؽاإلنساف وؽلحق ةجسيم تاانتياك بما تشكمو مف سات النظاـ السابؽ المشينة،ممار ستمرار ال احدً 

حمايػػػة المشػػػاركيف فػػػي  ، تنطػػػوي عمػػػ عمػػػ  عػػػاتؽ الدولػػػة لػػػدعـ ىػػػذا الحػػػؽ االلتزامػػػات التػػػي تقػػػ فػػػإف . السػػػممي والتظػػػاىر
الشػيادات  رغمػبا طبقًػو  ومظػاىرات المعارضػة، إال أنػالبمػا فػي ذلػؾ السممية مف أفراد أو جماعات،  ظاىرات والتجمعاتلتا

 .االشتباكات المتوقعةتباطأت في تدخميا لمن  اندالع ربما  أو تقاعست الشرطة عف التدخؿ المجمعة في ىذا التقرير
 

اإلجػػػراءات  بػػػأىـ لمػػػر يس المصػػػرية مػػػذكرة مفصػػػمة اإلنسػػػافحقػػػوؽ منظمػػػات  أرسػػػمت، محمػػػد مرسػػػيعقػػػب انتخػػػاب الػػػر يس 
، كانػػػت تمارسػػػػو قمػػػ اليمكػػػف مػػػػف خالليػػػا إنيػػػاء تػػػاريخ طويػػػؿ مػػػف التػػػي  المػػػدىوطويمػػػة  والخطػػػوات القصػػػيرة والمتوسػػػطة

مػػف  كػػاف الػػواردة بتمػػؾ المػػذكرة التوصػػياترغػػـ أف  ،قبػػؿ الػػر يس يػػة اسػػتجابة مػػفأ ىػػذه المنظمػػات لػػـ تمػػؽ ولألسػػؼ22.الدولػػة
وضػماف  ،االحتجاجػات السػمميةالمتكػرر أثنػاء و  المسػتمر الخطوات المطموب اتخاذىا مػف جانػب الػر يس لوقػؼ العنػؼبينيا 

 .يناير 22ثورة االحتجاجات السممية قبؿ وأثناء وبعد  تمؾ ول ؾ الذيف ارتكبوا انتياكات في سياؽأمساءلة 
 

 اسػػتخداـالما ػػة يػػـو ارولػػ  مػػف حكػػـ الػػر يس، مػػف فػػي نيايػػة ذر قػػد سػػبؽ وحػػ كػػاف مركػػز القػػاىرة لدراسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف،
جديػػد مػف نوعػػو فػػي  ،خطيػػر فػػي تطػورٍ  ،مصػػادرة الحريػػات وقمػ  معارضػػييـفػي  وأنصػػارىـ الػر يس وحزبػػو الحػاكـ لمؤيػػدييـ

ي دبالتعػة حػزب الحريػة والعدالػأعضػاء ومؤيػدي قيػاـ إل  ير لو ار في تق القاىرةمركز  وأشارفقد سبؽ . تاريخ مصر الحديث
عػف التعػدي عمػ   المسػمميف، فضػالً  اإلخػوافممػف قػدموا دعػاوى قضػا ية ضػد جماعػة  ليػـ، ا عم  المعارضيفا وجسديً لفظيً 

أف تمػػؾ ومػػف المؤسػػؼ  مػػف يتبنػػوف مواقػػؼ سياسػػية مختمفػػة،لمتيػػار اإلسػػالمي، أو  المعارضػػيف واإلعالميػػيف اإلعػػالـوسػػا ؿ 
  2.فلتحقيقات جادة حت  اآلوقا   لـ تخض  ال
 

 أخرىمجموعة اعتداء حماية مجموعة مف المتظاىريف مف فشميا في  ةمس وليقوات الشرطة المصرية كما يجب أف تتحمؿ 
بالشػكؿ  تػدخميالعػدـ  ،عمػ  قػدـ المسػاواة مػ  الشػرطة الر اسػة المسػ ولية قاسػـتتا فػي ىػذه الواقعػة تحديػدً و . في وضح النيػار

بعػد  مؤكػدة وكانػت شػب احتمػاالت العنػؼ أفسػيما ، المػف الوقػوعلالزمة لمن  كارثة اتخاذ اإلجراءات االتقاعس عف و المال ـ 
المعػػارض لتفريػػؽ االعتصػػاـ الحريػػة والعدالػػة  حػػزبرنصػػارىا وأنصػػار قػػادة جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف المتكػػررة مػػف ة دعو الػػ

 .أماـ القصر الر اسيلقرارات الر يس 
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من رئاسة محمد مرسً، مؤشرات سلبٌة على مستقب  حقوق اإلنسان، أزمات كبرى واستجابات محدودة ولٌدة اللحظة والضغط ما بعد مائة ٌوم " أنظر تقرٌر 77
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االلتزاـ بػحقػوؽ اإلنسػاف الجيػات المعنيػة القػاىرة لدراسػات  مركزيطالب تقرير، في ىذا الالمشار إلييا في ضوء المعمومات ف
 :بالتوصيات التالية

 
   ية ووزارة الداخميةتوصيات لمحكومة المصر  :أوال: 

والتجمػػ  السػػممي التظػػاىر المػػواطنيف فػػي  حػػؽواإلداريػػة التػػي تضػػمف حمايػػة واحتػػراـ  ةالقانونيػػاتخػػاذ كافػػة التػػدابير  .0
 :وذلؾ مف خالؿ

  االتحاديػة عػف طريػؽ ىي ػة  بإحػداثالتحقيؽ في المزاعـ التػي تفيػد بتقصػير رجػاؿ ارمػف فػي حمايػة المتظػاىريف
 .مستقمة عم  أف تتـ محاسبة المقصريف والمتورطيف في تمؾ ارحداث أماـ القضاء العادي قضا ية تحقيؽ

  التػػػػي شػػػػيدتيا أحػػػػداث  تنتياكػػػػااالضػػػػحايا ل وجػػػػود تعويضػػػػات مناسػػػػبة وسػػػػبؿ انتصػػػػاؼ فعالػػػػة وعادلػػػػةضػػػػماف
 .االتحادية

 صػػداـ بػػيف ) عمػػ  كيفيػػة التعامػػؿ مػػ  مثػػؿ ىػػذه االشػػتباكات( قػػوات الشػػرطة) القػػوانيف تنفيػػذ القػػا ميف عمػػ  تػػدريب
ظػؿ  يما فػي، السػال يخػؿ بحقػوؽ جميػ  ارطػراؼ في الوقت المناسب وبشػكؿ فعػاؿ (مف المتظاىريف مجموعتيف
 .البالد مف اضطراب سياسيما تشيده 

 

في أعقاب  أو تـ إطالؽ سراحيـ ؿ رسميااعتق أمر ممف صدر بشأنيـمعمومات دقيقة عف جمي  المعتقميف،  قديـت .2
 .في محيط قصر االتحاديةاالشتباكات التي وقعت 

 .وتطوراتيا ودوافعيا التي تسببت في وقوع االشتباكات اشتباكات االتحاديةحوؿ  نشر معمومات دقيقة . 
 .جزء مف وظا فيابو ة أضطم  بمياـ الشرطال ي، ارحداثفي ا محايدً  المصري طرفً ا عم  بقاء الجيشد يالتأك .2
 .شتباكاتاالقضا ية محايدة وسريعة في تحقيقات  .2
 .لمتحقيؽ يحظوا بدرجة عالية مف التاميف والحمايةالتأكد مف أف القضاة المعينيف  .6
تضػػمف سػػالمة  وسػػيمة اىر السػػممي، لبحػػثوالتظػػ التجمػػ المعنػػي بػػالحؽ فػػي المقػػرر الخػػاص لألمػػـ المتحػػدة  مناقشػػة . 

 .االحتجاجات السمميةأثناء المتظاىريف  وأمف
المقػرر الخػاص : قبوؿ كافة طمبات الزيػارة التػي يقػوـ بيػا المقػرروف الخػواص التػابعيف لألمػـ المتحػدة، بمػا فػي ذلػؾ . 

نسػػاف، والمقػػرر الخػػاص المعنػػي باسػػتقالؿ القضػػاة والمحػػاميف، والمقػػرر الخػػاص المعنػػي بالمػػدافعيف عػػف حقػػوؽ اإل
، وفريػػؽ العمػػؿ الميينػػة أو الالإنسػػانية أو القاسػػية العقوبػػة أو المعاممػػة ضػػروب مػػف وغيػػره التعػػذيب بمسػػألة المعنػػي

سػػياؽ مكافحػػة  فػػي وحمايتيػػا اإلنسػػاف حقػػوؽ بتعزيػػز المعنػػياالحتجػػاز التعسػػفي، المقػػرر الخػػاص مسػػألة المعنػػي ب
، والمقػػػرر الخػػػاص المعنػػػي بػػػالتجم  أو غيػػػر الطػػػوعيختفػػػاء القسػػػري ، وفريػػػؽ العمػػػؿ المعنػػػي بحػػػاالت االاإلرىػػػاب

 .السممي وحرية تكويف الجمعيات
 أوالميينػة لمتعذيب وغيره مػف ضػروب المعاممػة كفالة الحؽ في ممارسة الحقوؽ ارساسية دوف انتقاص أو تعرض  .1

 .العقوبة القاسية
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 فأ، كما ينبغي التحريض عم  العنؼ والكراىيةاع عف االمتنإل  والمس وليف الحكومييف الر اسة ؤسسة كما ندعو م .01
 .الجرا ـ المرتكبة في سياؽ ىذه االشتباكاتبضماف إجراء تحقيؽ مستقؿ حوؿ الر اسة ومجمس الوزراء  تقـو مؤسسة

 مجمس الوزراء، وبالنظر إل في ا تجري مناقشتو حاليً  ذيال السممي التجم التظاىر و في ضوء مشروع قانوف حرية  .00
حوؿ القانوف نفسو، فػإف مركػز القػاىرة لدراسػات حقػوؽ اإلنسػاف يشػعر بقمػٍؽ 22ةوع المقترح مف قبؿ وزارة الداخميالمشر 
لػػذا يطالػػب المركػػز مؤسسػػة الر اسػػة بضػػماف مراعػػاة . فػػي مصػػر والتظػػاىر السػػممي حػػوؿ مسػػتقبؿ حريػػة التجمػػ بػػال  

مة ليذا الحؽ، أثناء مناقشة تمؾ  فػي تقريػر المقترحات، تمؾ المعايير التي جػاءت مفصػمة كافة المعايير الدولية الم نظ 
 :المعني بالحؽ في التجم  السممي وتكويف الجمعيات، والتي نذكر منيا المقرر الخاص لألمـ المتحدة

وال ينبغي أف تكوف ممارسة الحؽ في حرية التجم  السممي مرىونة بتصريح مسبؽ مف السمطات، بؿ "
ينبغي أف يكوف ىذا اإلجراء شاقا، وحاؿ عدـ التصريح بتنظيـ وال . بإشعار مسبؽ كأقص  إجراء

تجم  أو في حالة تقيده، ينبغي تقديـ تفسير مكتوب ومفصؿ يمكف ارسباب، ويمكف الطعف عميو 
 22 ."أماـ محكمة مستقمة وغير متحيزة

 
 :والعدالة وحزب الحرية ، بما في ذلك جبهة اإلنقاذ الوطنيتوصيات لجميع األحزاب السياسية :اثالث  

 :مركز القاىرة يدعو كذلؾ جمي  ارحزاب السياسية إل 
 .ي جمي  اروقاتا لمقانوف فدعوة أعضاء الحزب ومؤيديو لمعمؿ وفقً  .1
 وأ ارحػػػزابمػػػف قبػػػؿ أعضػػػاء التػػػي قػػػد تصػػػدر أعمػػػاؿ العنػػػؼ والترىيػػػب وخطػػػاب الكراىيػػػة  الفوريػػػة لكافػػػة دانػػػةاإل .2

 .امؤيديي
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