
 

 

 

 

 

 

 

 

  الحق��ي�التظاهر�والتجمع�السلمي
  

 
ً

  مقدمة: أو�

يقدم�كل�من�مؤسسة�حرية�الفكر�والتعب#"�وا�بادرة�ا�صرية�للحقوق�الشخصية�ومركز�القاهرة�لدراسات�حقوق� .١

،�D٢٠١٠نسان�تقرير�حول�حالة�الحق�0ي�التجمع�السلم0�9ي�مصر�منذ�6ستعراض�الدوري�الشامل�2ول�0ي�

صدقت�علKVا�أو�بموجب�ما�تعهدت�به�0ي�الدولية�ال6��9Rتفاقياتومدى�الNOام�مصر�بتعهداKLا�الدولية�بموجب�

0ي�هذا�Dطار،�سيتناول�التقرير�Dطار�التشريZي�والدستوري�للحق�0ي�التجمع�السلم9،� .الدوري�2ول �6ستعراض

 .كما�سيتناول�ما�اعO"ى�هذا�الحق�من�ان`Kاكات�ع_ى�صعيد�ا�مارسة

  &طار�العام�لحالة�الحق��ي�التجمع�السلمي��ي�مصر�:اثانيً 

إن�مصر�كعضو�0ي�2مم�ا�تحدة،�و�طرف�موقع�ع_ى�العهد�الدوcي�الخاص�بالحقوق�ا�دنية�والسياسية،�تلNOم�  .٢

� �الحق �السلم�0يبضمان �باi �9.١التجمع �لحقوق �2فريقي �ا�يثاق �ع_ى �مصر�موقعة �أن �إcى و��Dنسانضافة

–استقبلت�مصر�باiضافة�إcى�ذلك�فقد��٢.آخرينيضمن�أن�لكل�إنسان�أن�يجتمع�بحرية�مع��الذيالشعوب،�و�

توصية�تتعلق�بالحق�0ي�التظاهر�تطالب�بأن�تنتهج�قوات� –0ي�خuل�الدورة�2وcى�لuستعراض�الدوري�الشامل

�التنفيذ،� �قيد �التوصية �تلك �مصر�أن �أعلنت �ا�باشر�وقد �تتعرض�لل`Kديد �لم �طا�ا �النفس �ضبط الشرطة

مدونة�لقواعد�سلوك�ا�وظف#ن�ا�كلف#ن�بإنفاذ�القوان#ن�و�ا�بادئ��0يا�تمثلة�, مصر�2خرى �الNOاماتباiضافة�إcى�

�القانون  �بإنفاذ �ا�كلف#ن �ا�وظف#ن �جانب �من �النارية �و2سلحة �القوة �ستخدام� �يحددوا�, 2ساسية و�الذين

�قوات�2من�استعمال �جانب �من �النارية �ت. العنف�و�2سلحة �ا�اضية �القليلة �2عوام كشف�ا�سافة�غ#"�أن

�مستوى�التشريع�أو�ع_ى� �0ي�مصر�سواء�ع_ى �التجمع�السلم9 الشاسعة�ب#ن�تلك�6لNOامات�وب#ن�واقع�الحق�0ي

 .مستوى�ا�مارسة

�ممارسة�ا�صري#ن�للحق�0ي�التجمع�السلم�9بشكل�واسع�وكأداة�للضغط�من�أجل2ربع�سنوات�ا�اضية�شهدت� .٣

� �وبالرغم�من�أننا��وسياسية،إحداث�تغ#"ات�اجتماعية �مصر، �0ي �هائلة �إحداث�تحو�ت�سياسية �أدى�إcى مما

� �القول �ال9Rيمكننا �الحكومات �لحق� أن �ا�واطن#ن �ممارسة �نتيجة �جائت �6ستعراض�2خ#"�كلها �منذ تعاقبت

�السلم9 � ،التجمع �أن ��إ �الحاكم#ن �وأسماء �وجوه �ب#ن �6ختuف �يشكل �0ي�لم �للحق �السلبية �النظرة �0ي فارقا

فع_ى�مدار�تلك�2عوام�كان�الحق�0ي�التظاهر�أك�"�الحقوق�ال�9Rتحرص�الحكومات�ا�تعاقبة�ع_ى�ان`Kاكه�. تظاهرال

فبد��من�أن�تنظر�تلك�الحكومات�إcى�التظاهر�ع_ى�. وتقييده�سواء�ع_ى�مستوى�التشريع�أو�ع_ى�مستوى�ا�مارسة

ها�لتكون�أداة�لتقويم�أدا�Kا�نظرت�إcى�التظاهر�ع_ى�أنه�أنه�الوسيلة�ال�9Rأوصل`Kا�للحكم�وبالتاcي�تعمل�ع_ى�تنظيم

علKVا��بد�أن�تسZى�جاهدة��نعها�تلك�ا�مارسة�ال�9Rساهمت�0ي�إسقاط�الحكومات�السابقة�وبالتاcي�ف��9خطر�

 .ومواجهته�بعنف

                                                             
  والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العھد ٢١مادة ١
  لحقوق ا�نسان و الشعوب ا�فريقيالميثاق  ١١المادة ٢
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فع�uخط#"ا��التجمع�السلم9من��جعلت ا�تعاقبة�الحكوماتممارسات�السمة�2ساسية�ل�ربع�أعوام�ا�اضية�أن� .٤

�يمارسه �من �بحياة �يودي �يناير�. قد �من �الخامس�والعشرين �قبل �الuفت�للنظر�أن كانت�حكومات� ٢٠١١ومن

بممارسة�القمع�ردا�ع_ى�التظاهرات�ال�9Rلم�تكن�با�تساع�الذي�كانت�عليه��الرئيس�السابق�حس��9مبارك�تكتفي

حس���9الرئيس�2سبق�ن�ح��Rأدت�iسقاط��وح٢٠١١��Rأما�وقد�اتسعت�التظاهرات�منذ�. منذ�ذلك�التاريخ

2ع_ى�للقوات�بداية�من�حكومة�ا�جلس�فقد�سعت�الحكومات�ا�تعاقبة��محمد�مر���9والرئيس�السابقمبارك�

2مر�الذي�أدى�إcى�سقوط�إcى�تقن#ن�القمع�ومروًرا�بحكومة�Dخوان�ا�سلم#ن�وان`Kاًء�بالحكومة�الحالية��ا�سلحة،

   .شخص�2غلبية�الساحقة�م¡Kم�سقطوا�0ي�تجمعات�سلمية ٢٠٠٠أك�"�من�

  

  

  &طار�التشري'ي  أ 

٥. � �) ٢٠١٤( الحاcيرغم�أن�الدستور �النص�الدستوري�أنه�أشO"ط�السلم9ضمن�حق�التجمع �إ��أنه�يؤخذ�ع_ى ،

يغلق�الباب�يتعارض�والحق�0ي�التجمع�السلم�9حيث�،�مما�،الحصول�ع_ى�إخطار�قبل�تنظيم�التجمعات�العامة

�9��تشO"ط�Dخطار،�ويؤخذ�أيضً �6عO"افع_ى�Rسار�ع_ى�النص�الدستوري�أنه��ابقانونية�التجمعات�العفوية�ال

غ�يو�عرضة�للتفر �مطاطيمما�جعل�النص�" ينظمه�القانون �الذيع_ى�النحو�"ع_ى�نهج�الدسات#"�السابقة�بإضافة�

 .قانونيمن�مضمونه�بنص�

�للتظاهر�وصدق�عليه�الرئيس�ا�ؤقت�ا�ستشار�عدcي�منصور ا�جديًد مة�قانونً أصدرت�الحكو �0٢٠١٣ي�نوفم»"� .٦ �ا

� �رقم �القانون ��١٠٧ليصدر�باسم �" ٢٠١٣لعام �الحق �و�التظاهرات��6جتماعات 0يبتنظيم �و�ا�واكب العامة

��"السلمية �ليمثل �القانون �أتى �فقد �0ي �الحق �تجاه �العداء �فلسفة �مع �السلم9،اتساقا �وت التجمع �الحق 0ي�قيد

استخدام�ا�جال�العام؛�عن�طريق�حظر�التظاهر�والتجمع�أمام�أماكن�محددة،�وتحديد�مسافات�معينة�للتظاهر�

�فض� �0ي �2من �قوات �أيدي �إطuق �وكذلك �الدولة، �وأجهزة �الحكومية �ا�ؤسسات �من �العديد �أمام والتجمع

وتحويل�فكرة�Dخطار�إcى��،ة�ا�ميتةالتظاهرات�والتجمعات�ا�خالفة�للقانون،�بأدوات�عنف�قد�تصل�إcى�حد�القو 

�القانون،� �بنود �مخالفة �ع_ى �مغلظة �فرض�عقوبات �وليس�آخًرا �وأخ#ً"ا �أو�التجمع، �ا�ظاهرة ترخيص�بتنظيم

تمرات�6نتخابية�من�تلك�لها�إcى�تحويل�التظاهر�إcى�جريمة،�وهو�0ي�ذلك�كله�لم�يست�ِن�ا�ؤ بطريقة�تؤدي�0ي�مجم

 .٢٠١٣لسنة��7١٠٧هم�مشك4ت�القانون��ار باختصوسوف�نعرض� .القيود

i. �9خطار�هو�فقط�ما�يلزم�منظمDأن�تفصيل�القانون�فّرغ�. التجمعرغم�أن�القانون�الجديد�نص�ع_ى�أن���إ

من�الشرطة��اوهو�ما�يع��9ترخيصً " وزارة�الداخلية�اعO"اضعدم�"ب�ابحث�جعله�مرهونً �Dخطار�من�مضمونه

�وفًق  �رفض�التجمع �0ي �الحق �الداخلية �القانون�لوزارة �فأعطى �عام، �تجمع �وغ#"��اiقامة ¶سباب�فضفاضة

إن�حصلت��،مسبب�الحق�لوزارة�الداخلية�أن�تمنع�التجمع�بقرار أعطى��من�القانون �١٠ففي�ا�ادة�. محددة
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ا�بمنع�لحق�لوزارة�الداخلية�أن�تصدر�قرارً ا،�أعطى�القانون�اأيضً . ع_ى�معلومات�جدية�بما�¸Kدد�2من�والسلم

�التظاهرة �للتظلم�ع_ى�عاتق�منظم9 �القضاء �إcى �اللجوء �وترك�عبء �القضاء �دون�الرجوع�إcى مما��التظاهرة

�.أمر�شاق�بالغ�التعقيد" قانوني"يؤدي�إcى�إطالة�Dجراءات�بشكل�غ#"�م»"ر،�ويجعل�إجراءات�تنظيم�تجمع�

0ي�حال�إقامة�) دو�ر�أمريكي�٤٣٥٠ما�يعادل�(جنيه��٣٠٠٠٠لية�ضخم�تصل�إcى�كما�أن�القانون�رتب�غرامة�ما

�يعرف�بالتجمعات�العفوية�ال١٠��9Rتجمع�¶ك�"�من� أشخاص�دون�إخطار،�مما�يعت»"�أن�القانون�تجاهل�ما

� .تحدث�كاستجابة�سريعة�لحدث�ما وهو�حماية�كل�تلك�القيود�ع_ى�Dخطار�تحيد�به�عن�غرضه�2سا��9

 .0ي�التجمع�السلم�9دون�Dخuل�بباºي�حقوق�بقية�ا�واطن#نالحق�

ii. � �التظاهر�0ي �0ي �بالحق �يتعلق �ما �مصر�0ي �استقبل`Kا 9Rال� �للتوصية �تجاهل�صريح �القانون��٢٠١٠و0ي أطلق

قوات�2من��١١ ا�ادةفقد�أعطى�القانون�0ي�. بقيود�واهيةالحرية�للشرطة�0ي�التعامل�العنيف�مع�التظاهرات�

�لتO"ك� �السلم9 �الطابع �¼ي�حدود �دون�تعريف�ما �السلم9 الحق�0ي�فض�التظاهرات�إن�خرجت�عن�الطابع

كما�أن�القانون�0ي�نفس�ا�ادة�جعل�من�وقوع�جريمة�من�ا�شارك#ن�0ي�التظاهرة�م»"را�! تفس#"ها�لقوات�2من�

�التظاهر�من�جهت#ن�الفضه �تقييد�الحق�0ي �أن�يخرج�أو . وهو�أمر�يؤدي�إcى �التظاهرة �سلمية ��يقدح�0ي� ،�

بعض�ا�شارك#ن�فيه�عن�السلمية�وتستطيع�الشرطة�أن�تتعامل�مع�من�يخرج�عن�السلمية�بشكل�فردي�دون�

،�أما�التذرع�بمخالفة�فردية�iنزال�العقاب�بجميع�من�شارك�0ي�ا�ظاهرة�فهو�تكريس�للعقاب�فض�التظاهرة

�أس �قانوني �بمبدأ �يخل �والذي �شخصيةالجماÀي �العقوبة �وبالتاcي �الجريمة �وهو�أن �تكون��ا��9 �أن ثانيا،

ع_ى�إطuقها�م»"را�لفض�التظاهرة�يجعل�من�أي�مخالفة�عقوب`Kا�غرامة�قد���تزيد�عن�مائة�جنيه�" الجريمة"

�أن� �والذي��بد �وهو�2مر�الذي�يخل�بمعيار�التناسبية �بالقوة �أن�تفض�التظاهرة �لقوات�2من �كاٍف م»"را

 ،�0ي�تعامل�2من�مع�التظاهراتيتوفر�

iii. طار�Dستخدم�من�قوات�الشرطة�بطلقات�الخرطوشالقانون�حدد�0ي�نفس��و¼ي�تعت»"�من��،سقف�العنف�ا

2سلحة�القاتلة�بطبيع`Kا�وبالفعل�تم�قتل�عدد�من�ا�تظاهرين�0ي�الفO"ة�2خ#"ة�من�جراء�استخدام�الشرطة�

��،للخرطوش �وقاطعة �نصوص�صريحة �وجود �حالة��استخدام تمنعفعدم �0ي ��إ �للسuح �ا�صرية الشرطة

ذات�السجل�الحافل� يد�قوات�الشرطة�ا�صرية�الدفاع�عن�النفس�أو�وقوع�KLديد�جدي�ع_ى�الحياة�سيطلق

 .بان`Kاكات�الحق�0ي�التظاهر�وDفراط�0ي�استخدام�القوة

iv. ممارسة� ��نع �التظاهر�كمدخل �أثناء �ا�حظورة �2فعال �0ي �القانون �أو�رفع��توّسع �السلم9 �التجمع �0ي الحق

وهو�2مر�الذي���ُيفهم�إ��0ي�سياق�الفلسفة�العامة�للقانون�وال�9Rتنظر�إcى�التظاهرات�والتجمعات�. كلفته

فع_ى�سبيل�. ع_ى�أKÈا�جريمة�وشيكة�الوقوع�فuبد�من�التعامل�معها�بأق���Çدرجات�الحذر�أو�با¶حرى�منعها

� �اا�ثال �مادته �0ي �مصالح�حظر�القانون �أو�تعطيل �إليه �أو�الدعوة �Dنتاج �تعطيل �ا�تظاهرين �ع_ى لسابعة

�علKVا �العقوبات �وغلظ �س#"�العدالة �أو�التأث#"�ع_ى �وا�واصuت �الطريق �أو�قطع �اللغة�. ا�واطن#ن �هذه تأتي

�¶جهزة�2من��نع�التجمعات�السلمية �ليس. الفضفاضة�لتوفر�م»"را �ذلك�فإن�حظر�تلك�2مور �فض�uع_ى
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فتعطيل�Dنتاج�قد�ُيتخذ�ذريعة��نع�Dضرابات�جميعها�كشكل�من�أشكال�التجمع�السلم9،�. با¶مر�ا�عقول 

كما�أن�تعطيل�ا�صالح�ا�واطن#ن�أمر���يمكن�تحديده�بدقة�وهو�0ي�هذه�الحالة�مO"وك�لتقدير�أجهزة�2من،�

أن�يأخذ�أولوية�أع_ى�من�ممارسة�الحق�0ي����يمكن�–وفقا�للمعاي#"�الدولية��–كمان�أن�تسي#"�حركة�ا�رور�

�السلم9 �ا�رورية�. التجمع �توف#"�البدائل �0ي �مسؤولي`Kا �الدولة �تتحمل �Dخطار�أن �وظيفة �أن �إcى باiضافة

أخ#"ا�فإن�عدم�التأث#"�ع_ى�س#"�العدالة�أتت�صياغته�فضفاضة�بحيث�تعطي�للسلطات�ا�»"ر��نع�. الuزمة

�التعب#" �0ي �حقهم �ممارسة �من �ا. ا�واطن#ن �تضر�بمصالح �أمور �أKÈا �رغم 9Rال� �2مور �وع_ى�و¼ي �واطن#ن

�التعب#"�وكأن� �التظاهر�وحرية �حق �لتقييد �للتدخل �الدولة �¶جهزة �ذريعة �تعطي �إ��أKÈا �مراعاKLا ا�تظاهرين

�التظاهر�من�كل�مضامينه �ليفّرغ �مثل�. القانون�أتى �فحسب�بل�إن�القانون�غلظ�العقوبات�ع_ى ليس�هذا

. ة�إ��أKÈا�أيضا�فضفاضة�و��يمكن�تعريفها�بدقةارتكاب�مثل�تلك�2فعال�و¼ي�باiضافة�إcى�أKÈا�غ#"�معقول

عطل�. كما�جعل�القانون�تعطيل�حركة�ا�رور�من�2فعال�ا�حظورة
ُ
وهو�2مر�غ#"�ا�عقول�حيث���ُيتصور�أ��ت

�ا�رور �حركة �م¡Kا �الكب#"ة �خاصة �التظاهرات�. ا�ظاهرات �لËخطار�ا�نوط�بمنظم9 9�Ìالرئي� �الهدف �أن كما

لذلك،�فإن�. لداخلية�هو�تمكي¡Kا�من�توف#"�بدائل�مرورية�للجمهور�ا�تأثر�بخط�س#"�التظاهرةتقديمه�لوزارة�ا

�رعاية� �0ي �بدورها �القيام �0ي �الداخلية �لتقص#"�وزارة �للتظاهر�بل�نتيجة �نتيجة �ا�رور���يكون تعطيل�حركة

 .حقوق�ا�واطن#ن

v. ق� �ع_ى �التظاهر�قيودا �0ي �الحق �العقوبات�ليضيف�إcى �ممارستهغلظ�القانون �كلفة �ويرفع �جعل�. يود فقد

�9Rجراءات�الحبس�والغرامة�الDىعقوبة�مخالفة�cر�١٤٥٠٠ما�يعادل�(جنيه� ١٠٠٠٠٠ قد�تصل�إ�وتطبق�. )دو

 .العقوبة�بصرف�النظر�عن�اقO"ان�مخالفة�Dجراءات�بجرائم�أو�بأعمال�عنف�أو�عدمه

ا�صرية�بأنه�يفرض��ا�نظمات�وصفته�والذيإقرار�القانون�رغم�6عO"اضات�من�ا�نظمات�الحقوقية�ا�ستقلة� تم .٧

 
ً

uصري#ن�0ي�ممارسة�كافة�أشكال�التجمع�السلم�9بذلك�تقييًدا�شام�ع_ى�حرية�ا� ��٣،وخانًقا طالب�ا�جلس�كما

�ا �وإدخال �القانون �مشروع �النظر�0ي �بإعادة �لحقوق�Dنسان �القومي �تحت�اسم �عليه قانون�(لتعديuت��تية

�والتظاهر�السلم9 �للتظاهر�السلم9) تنظيم�6جتماعات�العامة �أساس�ا�عاي#"�الدولية �أن��٤.ع_ى �أعلن �أنه كما

  ٥.للمجلس�Dعuميللمركز��اطبًق , صدر�سوف�يسقط�بصدور�الدستور�الجديد�الذيقانون�التظاهر�

م�ل�مم�ا�تحدة�السلطات�ا�صرية��راجعة�قانون�التظاهر�والتأكد�من�دعوة�2م#ن�العاكذلك�فقد�تم�تجاهل� .٨

كذلك�وصفت��٦،و�نبذ�العنف, التظاهر�و�التجمع�السلمي#ن�احO"اممع�ا�عاير�الدولية�لحقوق�Dنسان�و��اتساقه
                                                             

 :أنظر, لقتلھم والتظاھر،ويشرعن وا)عتصام وا�ضراب ا)جتماع في المصريين يھدر حق“السلمي التجمع” قانون مشروع٣

http://www.cihrs.org/?p=7399 
4
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/239874.aspx  

5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=557077404380063&id=332771720143967&stream_re

f=10  
  :أنظر, نيويورك, ٢٠١٣نوفمبر  ٢٧ ,ا�مانة العامة ل3مم المتحدة باسمتصريح للمتحدث ٦

http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7312  
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وبالرغم�من��٧.تعديلهودعت�إcى�" با�عيب�بشكل�خط#""ا�وضة�السامية�لحقوق�Dنسان�با¶مم�ا�تحدة�القانون�

أو�ليتوافق��.الحد�2دنى�من�ا�عاي#"�الدوليةليتوافق�و �ذلك�فلم�تتخذ�الحكومة�ا�صرية�أي�خطوات�تجاه�تعديله

 .مع�الدستور�ا�صري�ذاته

للحق�0ي�التجمع�السلم9،�مثل�القانون�رقم��اهناك�قوان#ن�أخرى�تمثل�عائًق �،٢٠١٣لسنة��١٠٧بخuف�القانون� .٩

١٠�� �التجمع��١٩١٤لسنة �القانون�يعاقب�ع_ى �فهذا �قانون�ساري�ف�مصر، �يعت»"�أقدم بشأن�التجمهر�والذي

فضفاضة�مثل�Dخuل�بالنظام�العام�أو�تكدير�السلم�العام�أثناء��السلم�9بعقوبات�مشددة�0ي�حال�وقوع�جرائم

��أو التجمع� ��٨٥لعقوبات�رقم�قانون�االتظاهرة �الحق�0ي��١٩٣٧لسنة �تؤثر�ع_ى 9Rال� �بالنصوص�القانونية م_يء

� �ويتم �السلم9 �التجمعات�السلمية�استخدامالتجمع �لعقاب�من�يشارك�0ي �الفضفاضة تعريض�سuمة�, مواده

سنة�0ي� ع_ىالحبس�الذي���تزيد�مدته��إcىوالسكينة�العامة،�وال�9Rتصل�عقوب`Kا��2منا�واطن#ن�للخطر�وتكدير�

القضايا�ال�9RاKLم�فKVا�ا�شارك#ن�0ي�التظاهرة� ،�وهذا�من�واقع)٣٧٥ا�ادة�(حال�اعتدا�Kم�ع_ى�حق�الغ#"�0ي�العمل�

 .اكما�سنوضح��حًق 

  

  مع�الحق��ي�التجمع�السلمي�Cمنتعامل�قوات�  ب 

١٠. � �ب#ن �الفO"ة �السلم�٢٠١٤و�٢٠١٠شهدت�مصر�0ي �التجمع �0ي �2ك»"�من�6ن`Kاكات�للحق �تأسيس�العدد �منذ 9

� �0ي �السلمية�. ١٩٥٢الجمهورية �التجمعات �لقمع �ا�تكررة �ا�حاو�ت �سياق �0ي �6ن`Kاكات �تلك �كل حدثت

�تطالب�. والتظاهرات �بتكرار�التظاهرات �اتسمت �السيا��9، �6ضطراب �من �حالة �الفO"ة �تلك �0ي �البuد شهدت

  .ط�حكومات�ورؤساءبالحقوق�6قتصادية�والسياسية�و6جتماعية�وال�9Rأفضت�إcى�إسقا

ا�0ي�ا�يادين�و0ي�محيط�عدد�من�ا�باني�شخصً �٨٤٦قتل�ع_ى�2قل��٢٠١١ف»"اير��٣يناير�و�0٢٥ي�الفO"ة�ما�ب#ن� .١١

�بأعداد��٨.الحكومية �الشارع �إcى �الثامن�والعشرين�من�يناير�ح#ن�خرج�الجمهور حدثت�أغلب�حوادث�القتل�0ي

كب#"ة�واندلعت�6شتباكات�ب#ن�الجمهور�وب#ن�قوات�الشرطة،�وقد�شارك�0ي�حوادث�القتل�تلك�قوات�الشرطة�

 وقوات�الجيش�ومدنيون�ينوبون�عن�ممث_ي�الدولة

١٢.  Dى�cثال�تم�. فراط�0ي�استخدام�القوة�لتفريق�التظاهرات�السلميةمنذ�ذلك�الح#ن،�عمدت�الدولة�إ�فع_ى�سبيل�ا

�مارس� �من �ف»"اير�والتاسع �من �السادس�والعشرين �0ي �اعتصامات�النشطاء �تفريق �0ي �ا�فرطة �القوة استخدام

تل�جراء�ذلك�فردان�برصاص�قوات�الجيش�0ي�الثامن�من�أبريل٢٠١١والثامن�من�أبريل�
ُ
cى�باiضافة�إ. ،�وقد�ق

                                                             
7
 http://www.ohchr.org/ar/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14029&LangID=F 

٨
لم يتم . ٢٠١١ھذه ا�حصائية بناء عن لجنة تقصي الحقائق الرسمية التي شكلتھا حكومة أحمد شفيق والتي قدمت تقريرھا النھائي في أبريل  

أشارت المعلومات . ھذه الفترة أعلى مما تم ذكره في ھذا التقرير جراء عنف الدولة نشر تقرير اللجنة للجمھور غير أن تقديرات القتلى في
، إلى حا)ت اختفاء قسري كما أوضح ذلك التقرير تقديرات أعلى ٢٠١٢المسربة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية التي تشكلت في يوليو 

 ٢٨صول على رقم دقيق لعدد ضحايا العنف في أولى أيام الثورة خاصة وأن بعد على أي حال، فإنه من الصعب الح. �رقام ضحايا عنف الدولة

 .تعطلت جميع أجھزة الدولة وخدماتھا بم فيھا المستشفيات ٢٠١١يناير 
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�تفريق�التظاهرات�تم�القبض�ع_ى�آ�ف�ا�تظاهرين�بعد�إسقاط�مبارك�وتقديمهم� �ا�فرطة�0ي استخدام�القوة

 للمحاكمات�العسكرية

�الشرطة� .١٣ �قبل �من �اعتقالهم �بعد �عذرية �كشف �ختبارات� �ا�تظاهرات �من �عدد �خضع �أبريل �من �الثامن 0ي

للمحاكمة،��العسكري#نذلك�Dجراء�خضع�أحد�2طباء�بعد�أن�علم�الجمهور�بمثل�. العسكرية�من�ميدان�التحرير

 لكن�تمت�ت»"ئته�بعد�ذلك�من�قبل�ا�حكمة�العسكرية�0ي�غياب�تام�للحد�2دنى�من�معاي#"�استقuل�القضاء

�أكتوبر� .١٤ �0٢٠١١ي �لقي �Dذاعة��٢٧، �مب�� �أمام �سلمية �تظاهرة �0ي �مشارك`Kم �أثناء �مصرعهم متظاهر�قبطي

لقي�هؤ�ء�ا�تظاهرون�مصرعهم�أثر�تعامل�قوات�الجيش�ال�9Rتؤمن�". ماسب#"و"ن�الحكومي�والتليفزيون�التليفزيو 

ا�ب���مع�تظاهرة�سلمية�قوامها�آ�ف�ا�تظاهرين�بإطuق�الرصاص�الÒي�ع_ى�التجمع�ودهس�ا�تظاهرين�بناقuت�

رد�أثر�دهسهم�بناقuت�ف�١٤تم�الحكم�ع_ى�ثuثة�مجندين�بالسجن�عام#ن�وثuثة�ب`Kمة�قتل�. الجنود�ا�صفحة

باiضافة�إcى�تساهل�. عل�صعيد�آخر،�لم�يتم�إجراء�أي�تحقيق�0ي�وقائع�إطuق�النار�ع_ى�باºي�الضحايا. الجنود

عة،�لم�تتم�محاسبة�أي�
ّ
 .0ي�موقع�سلطة�عن�تلك�الواقعة�مسئول العقوبات�ا�وق

. شرطة�و�خر�بواسطة�قوات�الجيشأحدهما�بواسطة�قوات�ال. تم�تفريق�اعتصام#ن�0٢٠١١ي�نوفم»"�وديسم»"� .١٥

نوفم»"�ظلت��اشتباكاتخuل�. نتج�عن�تفريق�6عتصام#ن�اشتباكات�ب#ن�ا�تظاهرين�وقوات�2من�استمرت�¶يام

�الرصاص�ا�طاطي� �تم�استخدام �كما �كامل، �أيام �تطلق�الغاز�ا�سّيل�للدموع�دون�توقف�لستة قوات�الشرطة

أما�0ي�اشتباكات�ديسم»"�فقد�استخدمت�قوات�الجيش�الذخ#"ة�. شخص ٥١والرصاص�الÒي�مما�أسفر�عن�مقتل�

لم�يتم�محاسبة�أحد�من�قوات�2من�سوى�ضابط� .شخص�١٧الحية�لتفريق�ا�تظاهرين�مما�أسفر�عن�مقتل�

تمت�إدانته�بتعمد�إصابة�ا�تظاهرين�خuل�مظاهرات�نوفم»"،�بعد�أن�تم�التعرف�عليه�من�خuل�فيديو�مسّجل�

 ندقيته�لرؤوس�ا�تظاهرين�0ي�6شتباكاتله�يصّوب�ب

�مايو� .١٦ �السادس�عشر�من �بالقاهرة�٢٠١٢اندلعت�0ي �الدفاع �وزارة �حول �اند�ع�. تظاهرات �إcى �أدى 2مر�الذي

�ا�جاورة �ا�ناطق�السكنية �فKVا�2سلحة�النارية�ب#ن�متظاهرين�إسuمي#ن�وأهاcي �استخدم 9Rع_ى�. 6شتباكات�ال

فشلت�قوات�الشرطة�. عهم�إثر�تبادل�إطuق�النار�ب#ن�الجانب#ن�والذي�استمر�لساعاتشخص�مصر �2١٢قل�لقي�

�بدأ� �أن �بعد ��إ �الجيش �قوات �تتدخل �لم �بينما �ا�دني#ن، �من �الضحايا �من �ا�زيد �سقوط �ومنع �التدخل 0ي

�الدفاع �بوزارة �يحيطون �س. ا�تظاهرون �بالقوة �التظاهرة �تفريقها �الجيش�وأثناء �تدخلت�قوات قط�أحد�حي¡Kا

 الضباط�صريعا�دون�معرفة�الجاني�ح���Rن

وبعد�إصدار�Dعuن�الدستوري�0ي�نوفم»"�من�نفس�العام،�اندلعت�مظاهرات�كب#"ة�واشتباكات��0٢٠١٢ي�ديسم»"� .١٧

 .ب#ن�ا�تظاهرين�وقوات�الشرطة�أسفرت�عن�مقتل�ثuثة�متظاهرين�0ي�محيط�ميدان�التحرير

�القصر�الرئا�� .١٨ �كانت�ا�ظاهرات�سلمية�بشكل�كامل�أطلق�مؤيدوا�تحرك�ا�تظاهرون�إcى �وبينما �0ي�6تحادية، 9

�وفّرقوا� �القصر�الرئا��9 �أمام �ا�تظاهرين �ع_ى �بالهجوم �وقاموا �مضادة �مظاهرة �مر��9 �محمد الرئيس�السابق
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�بالقوة �السلم9 �عشر�متظاهرا�. اعتصامهم �إحدى �لقي �الشوارع �0ي �الجانب#ن �متظاهري �ب#ن �6شتباكات أثناء

باiضافة�إcى�ذلك�فقد�احتجز�ا�تظاهرون�ا�ؤيدون�للحكومة�عددا�من�ا�تظاهرين�ا�عارض#ن�وقاموا�. رعهممص

وقد�عجزت�قوات�الشرطة�عن�التدخل�لحماية�ا�تظاهرين�أو�iيقاف�تصاعد�العنف،�بل�ع_ى�العكس�. بتعذي×Kم

 بون�ويستجوبون�ا�عارض#نتم�تصوير�أفراد�الشرطة�يوفرون�الحماية��ؤيدي�الحكومة�بينما�هم�يعذ

١٩. � �2قل �ع_ى �بقتل �الشرطة �قوات ��٦٠قامت �عام �يناير�وف»"اير�من �ب#ن �الفO"ة �0ي �القاهرة��٢٠١٣متظاهرا 0ي

متظاهرا�مصرعهم�0ي�التظاهرة�ال�9Rاندلعت��0٤٦ي�بورسعيد�وحدها،�لقي�. وبورسعيد�وDسماعيليةوالسويس�

� �مقتل �قضية �0ي �الحكم �عقب �بورسعيد �سجن �ش�٧٤حول �0ي �سابقا �قتلوا �أول�. بورسعيد�إستادخصا 0ي

التظاهرة،�قتل�ضابطا�شرطة�بالرصاص،�فردت�قوات�الشرطة�بإطuق�النار�العشوائي�ع_ى�الجمهور�والذي�نتج�

ا�شخصا�0ي�ثuثة�أيام،�أغل×Kم�لقوا�مصرعهم�بالرصاص�الÒي،�أثناء�احتجاجهم�ع_ى�ما�بدا�انتقاًم �٤٦عنه�مصرع�

� �القضائيما. ا�دينة�جمهور من �قيض�التحقيق �2حداث �تلك �يتم��؛زالت �لم �السجن �حراس �سلوك غ#"�أن

�إcى�أي�من�ضباط�الشرطة�KLمة�ا�س �ولم�يوجه�6دعاء تلك�2حداث�. ولية�عن�أحداث�القتلئالتحقيق�فيه،

 اهراتكانت�عuمة�فارقة�0ي�مسار�تصاعد�6ستخدام�ا�فرط�غ#"�ا�تناسب�للذخ#"ة�الحية�0ي�التعامل�مع�التظ

�أيدي�٢٠١٣من�صيف��بدءً  .٢٠ �ع_ى �إما �قتل�ا�ئات�0ي�أحداث�متفرقة �وبالتحديد�بعد�Dطاحة�بالرئيس�مر��9، ،

�من�ا�تظاهرين �اشتباكات�ب#ن�مجموعات�معارضة�بعضها �يوليو،�قتلت�قوات�2من�ع_ى�. قوات�2من�أو�0ي 0ي

�٩٥و0ي�نفس�الشهر�قتلت�قوات�الشرطة�متظاهرا�أمام�نادي�الحرس�الجمهوري�بالقاهرة،�بعد�ذلك��2٦١قل�

قتل�أيضا�ثuثة�أفراد�من�الجيش�والشرطة�0ي�هذه�. متظاهرا�0ي�6شتباكات�ال�9Rوقعت�أحداKÚا�0ي�طريق�النصر

 .ا�لتفريق�تلك�التظاهرات6شتباكات،�وقد�استخدمت�قوات�2من�الذخ#"ة�الحية�و��9�Ûء�غ#"ها�تقريبً 

،�فرقت�قوات�الشرطة�6عتصام�الذي�نظمه�مؤيدوا�الرئيس�ا�عزول�0٢٠١٣ي�الرابع�عشر�من�أغسطس�للعام� .٢١

� �وقد�استمر�ذلك�6عتصام �وال¡Kضة، �العدوية �رابعة �ميداني �0ي �مر��9 �أرقام�. ايوًم �٤٥محمد �وجود رغم�عدم

نوفم»"�0ي�. قتيل�0ي�ذلك�اليوم�١٠٠٠إcى��٨٠٠دقيقة�عن�عدد�Dصابات�إcى�أن�التقديرات�تش#"�إcى�سقوط�ما�ب#ن�

،�وهذا�الرقم���يشمل�الجثث�٧٢٦أعلنت�مصلحة�الطب�الشرÀي�أن�عدد�الجثث�ال�9Rتم�تشريحها�كان��٢٠١٤

بعض�ا�صادر�2خرى،�مثل�ا�ركز�ا�صري�للحقوق�6قتصادي�و6جتماعية،�. ال�9Rلم�يتم�تسجيلها�0ي�ا�شرحة

تلوا�0ي�ميدان�رابعة�وحده�يفوق�الـ
ُ
 .قتيل�٩٠٠أشارت�إcى�أن�عدد�من�ق

�قوات� .٢٢ �استخدم`Kا 9Rال� �ا�ميتة �مقدار�القوة �حيث �من �أغسطس�غ#"�مسبوقة �عشر�من �الرابع �أحداث كانت

�مسلح#ن،�. الشرطة �سلمي#ن�وأن�ا�عتصم#ن�كانوا �وال�9Rتزعم�أن�6عتصام#ن�لم�يكونا �الداخلية، �لوزارة طبقا

�العدوية �ميدان�رابعة ي»"ر�Dفراط�غ#"�ا�سبوق�0ي�استخدام��وهو�2مر�الذي�� . قتل�تسعة�ضباط�شرطة�0ي

لم�تقدم�الحكومة�أي�اعتذار�عن�مستوى�القوة�الذي�تم�التعامل�به،�. القوة�ا�ميتة�ال�9Rأردت�ا�ئات�من�القت_ى

كما�لم�ُيقدم�أي�من�ضباط�أو�أفراد�الشرطة�للتحقيق�0ي�تلك�2حداث�أو�2حداث�الuحقة�ال�9Rتم�استخدام�
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تم�إصدار�قرار�بتشكيل�لجنة�رسمية�لتق�9�Çالحقائق،�وقد�أسندت�إلKVا��0٢٠١٤ي�يناير�. ة�فKVاالقوة�غ#"�القانوني

 ٢٠١٣يونيو��٣٠من��مهمة�التحقيق�0ي�أحداث�العنف�بدءً 

. ٢٠١١شهدت�الفO"ة�ال�9Rتلت�الرابع�عشر�من�أغسطس�أك»"�ان`Kاك�ع_ى�حق�التظاهر�من�قبل�السلطة�منذ�ثورة� .٢٣

�البشرية �التكلفة �كانت �أشده�وقد �ع_ى �زال �ما �كان �السيا��9 �الحراك �أن �حيث �عالية �6ن`Kاك كانت�. لذلك

ا�ظاهرات�يتم�منعها�كأمر�واقع،�فبعض�2وقات�كانت�قوات�الشرطة�تلجأ�إcى�القوة�ا�ميتة�فور�رؤي`Kا�لتظاهرة،�

�وصلت �ملفقة �KLما �واجهوا �وقد �سلمية، �مظاهرات �0ي �6شO"اك �ف�جّراء�� �القبض�ع_ى �تم �بعض��وقد 0ي

�ا�ميتة�ضد�متظاهرين�قتل`Kم�قوات�الشرطة �KL6ام�باستخدام�القوة منذ�إصدار�قانون�التظاهر�. 2وقات�إcى

�البعض�بنفس�ال`Kمة �تم�إدانة �كما �بالتظاهر�السلم9 �اKLم�العديد ت#ن�شهدتا�أخر تم�توثيق�حادثت#ن�. الجديد،

حيث��٢٠١٣ك�الحادثت#ن�كانت�0ي�السادس�من�أكتوبر�عام�أوcى�تل. للقوة�من�قبل�الدولة�اا�غ#"�قانونيً استخداًم 

الحادثة�الثانية�وقعت�أحداKÚا�0ي�الخامس�. ا�0ي�ا�واجهات�ب#ن�الشرطة�وا�تظاهرينمتظاهرً �٥٧قتل�ع_ى�2قل�

�يناير� �من �٢٠١٤والعشرين �2قل �ع_ى �الشرطة �قوات �قتلت �حيث �تظاهرات��امتظاهرً �١٠٣، �ع_ى �حمKLuا 0ي

  .طق�متفرقة�من�البuدمتعددة�0ي�منا

ما�زالت�الدولة�ا�صرية�مستمرة�0ي�تجريم�التظاهر�بالقانون�باiضافة�إcى�استخدام�قوات�2من�لتفريق�تجمعات� .٢٤

�للحكومة �ا�عارضة �لفO"ة�. ا�واطن#ن �يخضعون �الذين �ا�تظاهرين �الكب#"�من �بسبب�العدد �السجون��ن تمت_ئ

�6حتياطي �سنو . الحبس �مدار�2ربع �التجمعات�ع_ى �مع �التعامل �0ي �الشرطة �قوات �استخدمت �ا�اضية، ات

�أك»"�ضرر� �الهدف�إلحاق �بعض�الحا�ت�كان �و0ي ،N#دون�تمي� �ا�ميتة �و2سلحة �غ#"�ا�ميتة �2سلحة السلمية

�9يستمر�أيضا�تجاهل�ا�حاسبة�ع_ى�القتل�غ#"�القانوني�و6ن`Kاكات�2خرى�الR. ممكن�بالتظاهرات�وا�شارك#ن�فKVا

مارس�من�قبل�الدولة�0ي�سياق�التعامل�مع�التظاهرات
ُ
0ي�بعض�الحا�ت،�ترفض�الدولة�أص6�uعO"اف�بارتكاKÞا�. ت

 .أي�ان`Kاك

  

  &خ4ل�بالحق��ي�اIحاكمة�العادلة�للمتظاهرين�  ج 

وب#ن�6ن`Kاكات�ا�ما�كان�هناك�ارتباط�وثيق�ب#ن�أداء�ا�حاكم�والسلطات�القضائية�2خرى�كالنيابة�العامة،�دائًم  .٢٥

ع_ى�استمرار��ااحتجاًج �٢٠١٠فمع�تصاعد�موجة�ا�عارضة�لنظام�مبارك�عام�. ا�رتبطة�بالحق�0ي�التجمع�السلم9

�مقتل�ا�واطن�-فرض�حالة�الطوارئ�وا�مارسات�6ستبدادية�2خرى� " خالد�سعيد"ال�9Rكانت�إحدى�مظاهرها

�بازدياد�معد�ت�القبض�ع_ى�ا�تظاهرين،��راءات�القمعيةDجاشتدت��-بيد�رجال�الشرطة بمدينة�Dسكندرية ا

،�وع_ى�الرغم�١٩١٤لسنة��١٠طبقا�للقانون�رقم�" التجمهر"وإحال`Kم�للنيابة�العامة�ال�9Rكانت�توجه�إلKVم�KLمة�

�إcى�إخuء�سبيلهم،�إ��أKÈا� من�أن�قرارات�النيابة�0ي�بعض�حا�ت�القبض�ع_ى�ا�حتج#ن�السلمي#ن�كانت�تنت�9

�2دنى��ايضً أ �كان�حدها �التحقيقات�لفO"ات�متفاوتة �ذمة �ع_ى �كانت�تصدر�قرارات�بحبسهم�احتياطيا �ما كث#"ا
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أربعة�أيام�ع_ى�ذمة� "أحمد�دومة"ومن�2مثلة�ع_ى�ذلك�حبس�الناشط�. أربعة�أيام،�قبل�أن�تقرر�إطuق�سراحهم

� �القضية�رقم ��٤٢٢٢التحقيقات�0ي �م�٢٠١٠لسنة �خلفية �بإKÈاء�قصر�النيل�ع_ى �للمطالبة �مظاهرة �0ي شاركته

 . ٢٠١٠حالة�الطوارئ�0ي�أوائل�مايو�
ً

uمته�النيابة�العامة�بارتكاب�جريمة�التجمهر�سالفة�البيان�فضKLعن��الذي�ا

Dخuل�بالسلم�" " تعطيل�وسائل�ا�واصuت" التعدي�ع_ى�أفراد�2من"جملة�KL6امات�التقليدية�وال�9Rمن�بي¡Kا�

مايو��٨�حكمة�جنح�قصر�النيل�بتاريخ�" دومة"تمت�إحالة�. ون�وجود�أدلة�جدية�ع_ى�هذه�KL6اماتالخ�د..."العام

�حاكمته�ع_ى�هذه�KL6امات�السابقة،�ولم�تستجب�ا�حكمة�لطلب�محاميه�بإخuء�سبيله�ع_ى�الرغم�من��٢٠١٠

من�ع_ى�قاعة�ا�حكمة،�وتم�انتفاء�م»"رات�الحبس�6حتياطي،�وقد�شهدت�ا�حاكمة�سيطرة�من�قبل�قوات�2 

منع�بعض�شهود�النفي�اللذين�استعان�KÞم�دومة�لنفي�KL6امات�ا�نسوبة�إليه�من�دخول�ا�حكمة�دون�أن�تأخذ�

 .ا�حكمة�أي�موقف�لتمك#ن�ا�`Kم�من�ممارسة�حقه�0ي�6ستعانة�بشهود

ثمانية�نشطاء�بارتكاب�جريمة�التجمهر�يناير�بأسابيع�قليلة،�اKLمت�النيابة�العامة��٢٥وقبل��٢٠١١مع�بداية�عام� .٢٦

 
ً

uم�يوم��فضKVا،�بعد�إلقاء�القبض�علKVشارة�إلDامات�السابق�KL6م�0ي��٢٠١١يناير��٣عن�قائمة�K`بسبب�مشارك

ع_ى�6نفجارات�ال�9Rوقعت�0ي�إحدى�الكنائس�بمحافظة�Dسكندرية�ع_ى�إثر��امظاهرة�سلمية�بالقاهرة،�احتجاًج 

وقد�رفضت�النيابة�العامة�تمك#ن�ا�حام#ن�من�" كنيسة�القديس#ن"لذي�عرف�وق`Kا�بتفج#"ات�الحادث�Dرهابي،�ا

Dطuع�ع_ى�محضر�الواقعة،�وبناء�عليه�امتنع�ا�حامون�عن�الحضور�ورفض�ا�قبوض�علKVم�Dجابة�عن�أسئلة�

بض�علKVم�ع_ى�إثر�اعتداء�تعرض�هؤ�ء�النشطاء�لبعض�Dصابات�أثناء�الق�اأيضً . ا�حقق#ن�دون�حضور�ا�حام#ن

�وتحديد� �إصابات، �KÞم�من �ما �لبيان �الطب�الشرÀي ��صلحة �النيابة �تحلهم �ولم �عليه�بالضرب، �الشرطة رجال

وبعد�ان`Kاء�التحقيقات�أحالت�النيابة�العامة�النشطاء�للمحاكمة�. 2دوات�ا�ستخدمة�0ي�إحداKÚا�وكيفية�حدوKÚا

وقد�حكمت�ا�حكمة�بحبس�النشطاء��٢٠١٠لسنة��٧٢لقضية�رقم�أمام�محكمة�جنح�روض�الفرج�وقد�حملت�ا

سنت#ن�دون�وجود�أية�أدلة�0ي�أوراق�القضية�ع_ى�KL6امات�ا�نسوبة�إلKVم،�وهو�ما�دفع�ا�حكوم�علKVم�للطعن�

من��اب»"اءKLم�جميعً �٢٠١٢مايو��٢٨ع_ى�هذا�الحكم�با�ستئناف�أمام�محكمة�الجنح�ا�ستأنفة�ال�9Rحكمت�بتاريخ�

KLامات�ال�9Rنسبت�إلKVم،�وهو�ما�أكد�ا�خالفات�القانونية�ال�9Rارتكب`Kا�النيابة�العامة�ومحكمة�أول�درجة�ضد�6

 .هؤ�ء�النشطاء

٢٧. � �للتظاهر�يوم �الدعوة �ا�تظاهرين�٢٠١١يناير��٢٥مع �من �غ#"�معلوم �عدد �القبض�ع_ى �ألقت�قوات�الشرطة ،

9Rال� �العامة �للنيابة �وقامت�بإحال`Kم �لتدريب�قوات��السلمي#ن، �ا�عسكرات�ا�خصصة �0ي 2من�أمرت�بحبسهم

�. غ#"�ا�خصصة�لuحتجاز�أو�للحبسا�ركزي� �يوم �Rح� �محتجزين�KÞا مع�حلول�شهر�،�٢٠١١يناير��٢٧وقد�ظلوا

�التعامل�القضائي�مع�التجمعات��إدارةوبعد�توcي�ا�جلس�2ع_ى�للقوات�ا�سلحة��٢٠١١مارس�عام� البuد،�بدأ

�للمتظاهرين� �من�ا�حاكمات�العسكرية �طويلة �حيث�بدأت�سلسلة �مختلف، �يأخذ�منÒى والتظاهرات�السلمية

�و  �السلمي#ن، �يتم �بمقتضاها 9Rنظمات�ال�ا� �من �عدد �دفع �وهو�ما �الطبيZي، �قاضKVم �أمام �ا�ثول �من حرماKÈم
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�ا �هذا �iدانة �ا�صرية، �نظرً الحقوقية �العسكرية،��التوجه، �ا�حاكم �أمام �العادلة �ا�حاكمة �ضمانات لغياب

 .وخضوعها�الكامل�لسلطة�القوات�ا�سلحة

توcى�القضاء�العسكري�النظر�0ي�ا�قبوض�علKVم�0ي�أحداث�ماسب#"و�رغم�أن�ا�تظاهرين�وا�قبوض�علKVم�كانوا� .٢٨

 .من�ا�دني#ن

وتم�القبض��،م¡Kم�٣٧٩شارع�محمد�محمود�وتم�توجيه�اKLامات�لتم�القبض�ع_ى�مئات�ا�تظاهرين�أثناء�أحداث� .٢٩

. متظاهر�٢٦٩وتم�توجيه�ال`Kم�ل" مجلس�الوزراء"0ي�أحداث� ٢٠١١ع_ى�مئات�ا�تظاهرين�0ي�شهر�ديسم»"��اأيضً 

0ي�ولم�تحدد�النيابة�العامة�أو�قضاة�التحقيقات�0ي�القضيت#ن�دور�كل�م`Kم�ع_ى�وجه�التحديد�0ي�أحداث�ع_ى�

�إهدارً �العنف �الحقوقي#ن �كث#"�من �اعت»"ه �وهو�ما �لها، �ا�تظاهرين �ارتكاب �العدالة��اا�زعوم �قواعد ¶بسط

�تلك�الوقعت#ن �0ي �ا�تظاهرين �بقتل �قوات�2من �أي�من �يحاكم �لم �ا�قابل، �و0ي �قررت�محكمة� الجنائية، وقد

صدور�قرار�من�رئيس�الجمهورية�الجنايات�انقضاء�الدعوى�الجنائية�ضد�ا�`Kم#ن�0ي�أحداث�محمد�محمود�بعد�

وفيما�يتعلق�بقضية�أحداث�مجلس�الوزراء،�ف�uتزال�منظورة�أمام��،بالعفو�عن�ا�`Kم#ن" محمد�مر��9"السابق�

 .محكمة�الجنايات�ح��Rكتابة�هذا�التقرير�ع_ى�الرغم�من�مرور�أك�"�من�عام#ن�ع_ى�بداية�تداولها�أمام�ا�حكمة

خuل�النصف�2ول�من��6حتجاجاتالسياسية،�ولم�يتغ#"�رد�فعل�السلطات�ع_ى�هذه��6حتجاجاتاستمرت� .٣٠

ا�حاكمات�العسكرية�للمتظاهرين�ا�دني#ن،�بإحالة�عدد�من�ا�تظاهرين�للنيابة� 0ي�ذلك�استمرار�ابم،�٢٠١٢عام�

�ب���وزارة�الدفاع،��العسكرية�من�اللذين�تم�القبض�علKVم�أثناء�اعتصامهم�0ي�محيط�ميدان�العباسية�ا�جاور 

 .ع_ى�سياسات�ا�جلس�العسكري�السابق�ااحتجاًج 

٣١. � �عام �ظل��0٢٠١٣ي �العادلة �ا�حاكمة �0ي �ان`Kاك�الحق �لكن �العسكرية �ا�حاكم �إcى حالة
ُ
�ا� �القضايا ت�عدد

ّ
قل

وقد�تعددت�أنماط�6ن`Kاكات�. مستمرا�0ي�خuل�فO"ة�الرئيس�2سبق�محمد�مر���9وح��Rبعد�عزله�عن�الحكم

�سلطة� �0ي �العامة �النيابة �وتوسع �KL6امات، �ب#ن�عشوائية �السلم9 �التظاهر�والتجمع �0ي �الحق �بقضايا ا�تعلقة

 .،�وإصدار�أحكام�قاسية�من�قبل�ا�حاكم�بالحبس�والغرامات�ا�الية6حتياطيالحبس�

٣٢. � �عام �التجمع�السلم9 _ى�عدد�كب#"�من�ا�تظاهرين�إثر�إحيا�Kم�ذكرى�بالقبض�ع�٢٠١٣بدأت�ان`Kاكات�الحق�0ي

الخامس�والعشرين�من�يناير�وإحال`Kم�للنيابة�العامة�ال�9Rأصدرت�قرارات�بحبس�ا�قبوض�علKVم�بعد�اKLامهم�

�للمحكمة� �تحيلهم �أن �قبل �ا�رور، �حركة �وتعطيل �والتجمهر، �واستعراض�القوة، �قوات�2من، �ع_ى بالتعدي

 .مها�ب»"اءة�ا�تظاهرين�من�هذه�KL6اماتا�ختصة�ال�9Rأصدرت�أحكا

مع�حلول�ذكرى�تنÒي�الرئيس�2سبق�حس��9مبارك،�دعت�قوى�سياسية�لتنظيم�التظاهرات�أمام�قصر�6تحادية� .٣٣

ع_ى�سياسات�الرئيس�السابق�محمد�مر���9وحكومته،�وع_ى�إثر�هذه�التظاهرات�قامت�قوات�الشرطة��ااحتجاًج 

0ي�محيط�القصر�الرئا���9وإحال`Kم�للنيابة�العامة�ال�9Rأمرت�بحبسهم�ع_ى�ذمة��بالقبض�ع_ى�عدد�من�ا�تظاهرين
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�إcى�أن�تمت�إحال`Kم�للمحاكمة�ب`Kم�التعدي�ع_ي�قوات�2من�واستعراض�القوة�و�التجمهر�وإتuف� التحقيقات،

KL6تظاهرين�من�هذه��حكمة�حكمها�ب»"اءة�ا�اماتممتلكات�عامه�وحيازة�أسلحه�نارية�وقد�أصدرت�ا. 

باستخدام�القوة�ا�فرطة�من�قبل�قوات�الشرطة�قرر�عدد�من�النشطاء��٢٠١٣ف»"اير��١١ع_ى�إثر�فض�تظاهرات� .٣٤

�التحرير�احتجاًج  �بميدان �6عتصام �ا�تظاهرين��االسياسي#ن �سراح �بإطuق �وللمطالبة �الشرطة �ممارسات ع_ى

بالقوة�وألقت�القبض�ع_ى�عدد�من��اللذين�تم�القبض�علKVم،�وقد�قامت�قوات�الشرطة�بفض�هذا�6عتصام

وقد��النمطيةا�تظاهرين�وقامت�بإحال`Kم�للنيابة�العامة�ال�9Rقررت�حبسهم�بعد�توجيه�نفس�قائمة�KL6امات�

بحبس�ا�`Kم#ن��دة��اعدا�قضية�واحدة�أصدرت�ا�حكمة�حكمً  بال»"اءة�فيما�اأصدرت�ا�حكمة�ا�ختصة�أحاكمً 

 .سنت#ن

٣٥. � ��عزل من�بعد �يوليو�عام �0ي �عن�الحكم �مر��9 �من�٢٠١٣الرئيس�السابق�محمد �تفجرت�احتجاجات�واسعة ،

ع_ى�هذه�القرار�وللمطالبة�بإعادة�الرئيس�السابق�للحكم�وقد�تم��ااحتجاًج يه�جانب�أنصار�الرئيس�السابق�ومؤيد

� �بتاريخ �للرئيس�السابق �ا�ؤيدين �ا�تظاهرين �عدد �ع_ى �الشرطة �قوات بميدان��٧/٢٠١٣/ ١٦القبض�بواسطة

�إcي� �و6نتماء �الطريق �السلطات�وقطع �ع_ي �بالتجمهر�والتعدي �اKLم`Kم 9Rال� �العامة �للنيابة �وإحال`Kم رمسيس،

�ذمة� �لقلب�نظام�الحكم�وأمرت�بحبسهم�ع_ى �القانون�والسZي �تعطيل�أحكام �العمل�ع_ي �الغرض�م¡Kا جماعة

 .التحقيقات

فض�أك»"�اعتصام#ن�¶نصار�الرئيس�السابق�محمد�مر��0�9ي�0ي�الرابع�عشر�من�أغسطس�قامت�قوات�الشرطة�ب .٣٦

ميداني�رابعة�العدوية�وميدان�ال¡Kضة�باستخدام�القوة�ا�فرطة�وهو�ما�خلف�مئات�القت_ى�وآ�ف�من�ا�صاب#ن�

�العدل،�فض�uعن�القبض�ع_ى�ا�ئات�من�ا�شارك#ن�0ي��اوفًق  �التابعة�لوزارة �الطب�الشرÀي لتقديرات�مصلحة

�م �ع_ي�6عتصام �والتعدي �بالتجمهر، �بدورها �اKLم`Kم 9Rال� �العامة �للنيابة �أحال`Kم 9Rال� �الشرطة �قوات �قبل ن

�العمل�بأحكام� �تعطيل �الغرض�م¡Kا �جماعة �إcي �و6نضمام �علKVم، �ا�ج�9 �قتل �0ي �والقتل�والشروع السلطات،

�السلطات �ومقاومة �. القانون، �رابعة �بميدان �السابق �الرئيس �مؤيدو �اعتصام �فض �استمرت�بعد العدوية

6حتجاجات�بشكل�منتظم�ودون�توقف،�وقد�ألقت�قوات�الشرطة�القبض�ع_ى�عدد�من�ا�شارك#ن�0ي�إحدى�

وقامت�بإحال`Kم�للنيابة�العامة�ال١٩/٨/٢٠١٣��9Rهذه�6حتجاجات�بميدان�رمسيس�أمام�مسجد�الفتح�بتاريخ�

�جماعة �إcي �و6نتماء �السلطات �ع_ي �بالتجمهر�والتعدي �القانون �اKLم`Kم �بأحكام �العمل �تعطيل �م¡Kا . الغرض

لuن`Kاكات�الناتجة�عن�تصدي�قوات�الشرطة�للتظاهرات�ا�عارضة�للسلطة�6نتقالية�ال�9Rجاءت�ع_ى��ااستمرارً 

أثر�عزل�الرئيس�السابق�محمد�مر��9،�ألقت�قوات�الشرطة�القبض�ع_ى�عدد�من�ا�تظاهرين�ا�ؤيدين�للرئيس�

�ب �تظاهرهم �السابق�أثناء �يوم �0ي �بالتجمهر��٦مناطق�متفرقة �اKLم`Kم 9Rال� �العامة �للنيابة أكتوبر�وتمت�إحال`Kم

 .والتعدي�ع_ي�السلطات�وإتuف�منقو�ت�مملوكة�للغ#"



 

 

 

 

 

 

 

 

  الحق��ي�التظاهر�والتجمع�السلمي
  

٣٧. � �مجلس�الشورى�بتاريخ �السياسي#ن�للتظاهر�أمام �من�النشطاء �عدد �إصدار��ااحتجاًج �٢٦/١١/٢٠١٣دعا ع_ى

� �0ي �الحق �يقيد �قانون �السلم9 �هذه�التجمع �0ي �ا�شارك#ن �عشرات�من �القبض�ع_ى �الشرطة �ألقت�قوات وقد

�ذمة� �ثم�قامت�بإطuق�سراح�بعضهم،�وإحالة�البعض��خر�للنيابة�العامة�ال�9Rقررت�حبسهم�ع_ى التظاهرة،

� ،�٢٠١٣لسنة��١٠٧قانون�رقم�الالتحقيقات�بعد�اKLامهم�بالتجمهر�والتظاهر�دون�إخطار�الجهات�ال�9Rيحددها

�سبيل�جميع�ا�`Kم#ن�السلطات،�وقد�قررت�ا�حكمة�ا�ختصة�بالنظر�0ي�تجديد�حبس�ا�`Kم#ن�إخuءومقاومة�

�الناشط#ن� �اثن#ن�م¡Kم�هما �عدا وقد�قررت�النيابة�" أحمد�عبد�الرحمن" و�" عuء�عبد�الفتاح" السياسي#نفيما

وم�ع_ى�حبس�الناشط#ن،�لم�تحدد�العامة�إحالة�القضية��حكمة�الجنايات�وع_ى�الرغم�من�مرور�أك�"�من�مائة�ي

 .لنظر�القضية�ح��Rكتابة�هذا�التقرير�اا�حكمة�موعًد 

،�ألقت�قوات�الشرطة�القبض�ع_ى�مئات�ا�تظاهرين�السلمي#ن�وأحال`Kم�٢٠١٤مع�الخامس�والعشرين�من�يناير� .٣٨

�ا�قبوض �قرارات�بحبس�ا�تظاهرين �وقد�أصدرت�النيابة �محافظات�مختلفة، �0ي �العامة علKVم�لفO"ات��للنيابة

ع_ى�ا�تظاهرين�اللذين� حكمت�محكمة�جنح�ا�عادي�٢٠١٤مارس��0٥ي�ع_ى�ذمة�التحقيقات،��امتفاوتة�احتياطيً 

�أحداث� �0ي �ا�عادي �بÒي �القبض�علKVم ��١٤-٢-١-٢٥تم �تO"اوح�ب#ن�غرامة �أحكام �و�حبس��٥٠بعدة ألف�جنيه

 )دو�ر�أمريكي�٧١٨٤تقريبا�(.ألف�جنيه�٥٠سنت#ن�و�غرامة�

�من��٢٠١٤ف»"اير��١٦ 0ي .٣٩ �برفض�6ستئناف�ا�قدم �باiسكندرية، �مستأنف�ا�نشية �جنح من��٤قضت�محكمة

ألف�جنيه،�وجاء�ذلك�ع_ى��٥٠نشطاء�Dسكندرية،�وأيدت�الحكم�الصادر�ضدهم�بالحبس��دة�عام#ن�وتغريمهم�

والجدير�. ية�مقتل�خالد�سعيدقض�0يخلفية�تظاهرهم�أمام�محكمة�جنايات�Dسكندرية،�أثناء�محاكمة�ا�`Kم#ن�

 .احضوريً �٤،�و�اغيابيً �٥من�النشطاء،�بي¡Kم��٩ع_ى��ابالذكر�أن�محكمة�الجنايات�قد�أصدرت�حكًم 

  

  الخاتمة  د 

يمكننا�القول�أن�الحق�0ي�التجمع�السلم�9هو�أك�"�الحقوق�ال�9Rتم�ان`Kاكها�0ي�فO"ة�2عوام�ا�اضية،�ذلك�بالرغم�أن�

فع_ى�الحكومات�ا�تعاقبة�كلها�أتت�نتيجة�تجمع�ا�واطن#ن�0ي�الشوارع�وا�يادين�مطالب#ن�بالحرية�والكرامة�Dنسانية،�

بينما�ع_ى�صعيد�. مارسة�الحق�0ي�التجمع�السلم�9أتى�ليقيد�الحق���لينظمهصعيد�التشريع،�فإن�Dطار�التشريZي��

أعوام�ا�اضية�نتيجة�6ستخدام�ا�فرط�للقوة�من��2ربعا�مارسة�فقد�لق��ãأك�"�من�ألفي�شخص�مصرعهم�ع_ى�مدار�

�بل. قبل�قوات�2من �تلك�الجرائم، ع_ى�العكس�فإن��مع�ذلك�لم�تشهد�البuد�أي�محاولة�حقيقية�للمحاسبة�ع_ى

فتح�0ي�تلك�الجرائم�وبد��من�ذلك�فقد�اهتمت�السلطات�باستجواب�ا�تظاهرين�وتلفيق�ال`Kم�لهم�
ُ
التحقيقات�لم�ت

مع�. دون�سند�قانوني�حقيقي�بم�0ي�ذلك�اKLام�ا�تظاهرين�بالقتل�بينما�2دلة�القانونية�تش#"�با�KLام�إcى�قوات�2من

 .أن�ان`Kاك�الحق�0ي�التجمع�السلم�9سيستمر�دونما�أفق�لتصحيح�ا�سار2سف،�فإن�ا�نظمات�تخ���äمن�


