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  رــــصم
  
، قوقح مئارجب الفاح اماع رصم تشاع  ةيبعش ةروث تدهش هتيادب نأ نم مغرلا ىلع ناسنإلا
 زومر نم ددعو كرابم ينسح ةيغاطلا سيئرلا ةحازإ يف اموي رشع ةينامث لالخ تحجن ،ةمراع
، بزحلا ، ىلإ مكحلا ثيروت تاططخم ىلع قيرطلا تعطقو مكاحلا  ةروثلا طوغض تضفأو هنبا
، روزملا ناملربلا لح ىلإ ةلصاوتملا  دودحم ددعو هتيلخاد ريزوو عولخملا سيئرلا ميدقتو هيتفرغب
نعةمكاحملل نيبرقملا لامعألا لاجرو ةيسايسلا زومرلا نم  لتقب ةلصلا تاذ مئارجلا ضعب ، 

،  ةيئاضق ماكحأ تردص امك. 1كرابم مكح لالخ عسوأ ةروصب ىرشتسا يذلا داسفلاو نيرهاظتملا
  2008.2 يف ريوزت لامعأ حبقأ ربع تلكشت يتلا ةيلحملا سلاجملاو ،مكاحلا ينطولا بزحلا لحب
 لتقم نع ةيئانجلاو ةيسايسلا ةيلوئسملا هلجس يف اضيأ رطسي نأ لبق لحري نأ ىبأ كرابم نكل
، فالآ ةباصإو نيرهاظتملا تائم  ددع رارفو ،ءانجسلا نم 200 وحن لتقم  نع الضف نيرخآ

 ئجافملا ءافتخالا لالخ ،نييئانجلا ءانجسلا نم فالآ ةدعو ،ارطخ نيلجسملانيزجتحملا نم ريبك 
بعشلل  يعامجلا هباقع أدب دق كرابم ماظن ناك. 2011رياني  28ءاسم  نمألا تاوقل بيرملاو
ب كلذورياني 25 ةروث قالطنا عم يرصملا ، ةكبش عطق،   عطقل ةسئاي ةلواحم يف تالاصتالا
، لصاوتلا تاكبش ربع ةروثلا يف نيطرخنملا نيب لصاوتلا روسج  ىلع ميتعتلا فدهبو يعامتجالا
، تايلمعو قاطنلا عساو يريهامجلا جاجتحالا  تايئاضفلا ىلع  شيوشتلا ىرج يزاوتلابو هعمق
  .اهيف ةكراشملا ريهامجلاو ةروثلا هيوشت يف صاخلاو يمسرلا مالعإلا طئاسو فيظوتو
، علخ نم رهشأ ةرشع لالخ  ةحاطإلا يف ةروثلا فادهأ قيقحت يف ايلج قافخإلا ودبي كرابم
، كرابم ماظن تاسايسو تازكترمب  ،ةلودلل ةسيئرلا تاسسؤملا حالصإو ريهطت يفو يدادبتسالا
، تاسسؤملا اهسأر ىلعو  عمق مئارجو ناسنإلا قوقح تاكاهتنا اياحضل فاصتنالا يفو ةينمألا

، ، ةيندم ةلودل سسؤي روتسد عضو يفو ةروثلا  مكحلا تاسسؤم هدعاوق قفو لكشتت ةيطارقميد
  .اهتايحالص ددحتتو
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، ةلحرملا لالخ امزأت عاضوألا دادزت تاقافخإلا هذهل ةجيتن  زاجنإل ةعلطتملا ىوقلا نيب ةيلاقتنالا
، ةطلسلانيب و ،بناج نم ةروثلا فادهأ  هضوف يذلا ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ىهو ةمكاحلا
  .ىرخأ ةيحان نم دالبلا نوئش ةرادإ - يروتسد غوسم يأ نود- عولخملا سيئرلا
 هوجولا ضعبب ةيحضتلا يف ةروثلا رصحل يركسعلا سلجملا هجوت ةيلاقتنالا ةرتفلا ةرادإ ترهظأو
 رارمتسا يف هريبعت كلذ دجو دقو. ىرخأب وأ ةروصب هليمجت دعب ماظنلا تاذ ىلع ءاقبإلا حلاصل
، ةلاح نايرس ، لبق هيلع تناك امع ئراوطلا نوناق لمع تالاجم عيسوتو ئراوطلا  امب 3ةروثلا
، عمق يف عسوأ قاطن ىلع همادختسا حيتي ، ماظنلاو يموقلا نمألاب لالخإلا ىواعدب تايرحلا  ماعلا
، ليطعتو لمعلا ةيرح ىلع ءادتعالا وأ  اذلو .ةبذاك تانايب وأ رابخأ ةعاذإو ثب وأ تالصاوملا
 يذلا ،4!تاماصتعالاو تابارضإلا ميرجتل انوناق "ةروثلا" مساب تردص يتلا تاعيرشتلا لوأ ناك
 امك. هماكحأل نيفلاخملل هينج نويلم فصنل لصت تامارغو ،ماع ةدمل سبحلاب تابوقع نمضت
، ةيئانثتسالا ةيركسعلا تامكاحملا قاطن عستا  نييسايسلا ءاطشنلا نم اريبك اددع لمشتل نييندملل
 بيذعتلا تاسرامم ترمتساو. نييملسلا ماصتعالاو رهاظتلا لامعأ يف نيكراشملاو نينودملاو
، ماسقأو نوجسلا لخاد ةنيهملا وأ ةيساقلا ةلماعملاو  ةطرشلا مامضنا وه ديدجلا نكل ةطرشلا
، رابجإ دح تغلب يتلا ،نييندملا دض بيذعتلا ةسرامم يف ةيركسعلا  ىلع نهيلع ضوبقم ءاسن
نم ةيرصملا نمألا ةزهجأ اهفرعت مل ةسرامم ىهو ! نهتيرذع تابثإل ةيبط صوحفل عوضخلا
  .لبق
 ثيولت يف كرابم ماظن جهن - ةيلاقتنالا ةلحرملا تاسايسل تاداقتنالا ديازت عم– تاطلسلا تعدتساو
، هيدقتنم ةعمس  ةباشلا ةيسايسلا تاعامجلاب ريهشتلل ةقوبسم ريغ تالمح تزربف مهبيهرتو
  .ناسنإلا قوقح تامظنمو
 ةرادإل ينطو قفاوت ءانبىلع لمعلا ىلإ  دالبلا نوئش ةرادإ ىلع نومئاقلا ىعسي نأ نم الدبو
، ةلحرملا ، تاماسقنالا قيمعت ىلإ اودمع دقف ةيلاقتنالا  ماظن لثم كلذ يف مهلثم– اولواحو ةيسايسلا
، نم عزفلا ةلاح قيمعتو فيظوت -كرابم  ءاوقتسالل ىرخألا ةيسايسلا ىوقلا عفدل نييمالسٍإلا

،  ذنم ةسركملا ةيركسعلا ةسسؤملا تازايتما نيصحت ىلع دعاسي نأ نكمي يذلا رمألا ركسعلاب

                                                           
 19مصریة في  منظمة حقوقیة 22نظام مبارك لم یبرح بعد، بیان مشترك أصدرتھ .. شھداء الثورة یقتلون أكثر من مرة  3

  .2011سبتمبر 
http://www.cihrs.org/?p=252 

  :لالطالع على نص القانون، انظر  4
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=406754 

:وأیضًا  
 http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44766 

http://www.cihrs.org/?p=252
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=406754
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44766


3 
 

، يسايس قزأم يف دالبلا لوخد ىلإ ماعلا ةياهن لبق ىضفأ ام وهو. 1952 ويلوي ةروث  ريطخ
 مكح طاقسإب ةبلاطملا ،ربمفون يف ةروثلا نم ةيناثلا ةجوملاب هتيمست ىلع حلطصا ام هنع تربع
، ىلإ شيجلا ةدوعو ،ركسعلا  يف. يشحولا عمقلاب ةطرشلاو شيجلا تاوق اهتهجاو يتلاو هتانكث
ناوخإلا ةعامج و ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا نيب مادص ثودح دعبتسي ال هتاذ تقولا

 ،   . يسايسلا مالسإلا تارايت ىوقأنيملسملا
  
    يطارقميدلا لاقتنالا تاراسم ىلع ىربك تارثع
، ةحازإ دعب ةطلسلا ديلاقم ىلع ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا ذاوحتسال ىلوألا مايألا ذنم  كرابم
 ،مكحلا نع يحنتلل هرارطضا ليبق كرابم هب رواني نأ لواح يذلا هتاذ راسملاب سلجملا كسمت
 ساسأ ىلع ةيسائرو ةيناملرب تاباختنال دهمت ،ةدودحم ةيروتسد تاليدعت ءارجإ يف لثمتي يذلاو
، هذه ، تاليدعتلا ةغايصل ةديدج ةنجل لكش سلجملا نكلو تاليدعتلا  مدعب تزيمت ةيروتسدلا
، اهتيلالقتسا  ىضتقمبو. هدحو يسايسلا مالسإلا ىلع نيبوسحم ءاضعأ تمض ثيح ةيسايسلا
، تاليدعتلا  ارود بعل يذلا رمألا ،رهشأ ةدع لالخ ةيناملربلا تاباختنالا ءارجإ بجوت ةديدجلا
 اهنكمي ابازحأ تسسأ دق ةروثلا ىوق نكت مل ثيح .5افلس تاباختنالا ةجيتن ديدحت يف ايويح
  .اميظنت رثكألا يسايسلا مالسإلا تارايت عم ئفاكتم لكشب ةسفانملا
، يف ةيسايسلا تاماسقنالا ةيروتسدلا تاليدعتلا تقمع دقو  سلجملا ةمهم لهس يذلا رمألا عمتجملا
  . 6ةروثلا مايأ لالخ ةدحوم تناك يتلا ىوقلا ةهبج تيتفت يف
 كلذ نم اقيمع اقلق ترعشتسا طابقألاو نييناملعلاو نييلاربيللا نم ةريبك اماسقأ نإف كلذل ةجيتنو
 تقولا يف -ديدجلا روتسدلا ةغايص يف ايلعلا ةملكلا يسايسلا مالسإلا تاعامج حنم يذلا راسملا
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، اذه فلخ افافطصا رثكأ تاعامجلا هذه هيف تدب يذلا  دعاقمب زوفلا اهل ئيهي يذلا راسملا
  . روتسدلا ةغايص ىلع ةنميهلاو ،ناملربلا
 ربكأ تازايتما عازتنال ؛نيركسعملا نيب ديازتملا ماسقنالا فيظوت يركسعلا سلجملا لواح دقو
 ةقيثولا هذه تضفر دقو. روتسدلل ةمكاحلا ئدابملا ةقيثوب ىمس ام ربع ،ةيركسعلا ةسسؤملل
، تامظنملاو ةيسايسلا ىوقلا ضعبو يسايسلا مالسإلا تاعامج  رامثتسا تلواح اهنوكل ةيقوقحلا
 ازايتما ةيركسعلا ةسسؤملا حنمل ،ديدجلا روتسدلا يف ةينيدلا ةلودلا ةسسأم نم ةعورشم فواخم
، تاطلسلا قوف  ةيندملا ةلودلا ةيامح ىوعدب ؛ةيسايسلا ةايحلا يف لخدتلاب اهضيوفتو ةيروتسدلا
 رايتخا يف ارثؤم ارود ةموكحلاو يركسعلا سلجملا ةقيثولا تحنم امك.  ةيروتسدلا ةيعرشلاو
 يتلا ةيروتسدلا صوصنلا دض وتيفلا قح اضيأ سلجملا تحنمو ،ةيسيسأتلا ةئيهلا ءاضعأ ةيبلغأ
  7.ةيسيسأتلا ةئيهلا اهعضتس
، دعب ةيباجيإ تاروطت ةمث نأ يفني ال كلذ نإ  اهفادهأ ديسجتل ىقرت ال تناك نإو ىتح ةروثلا
، بزحلا ماظن ءاهنإ مامأ قيرطلا حتف دقلف. هتازكترمو ماظنلل لماشلا رييغتلا يف ةسيئرلا  دحاولا
 ةيسايسلا بازحألا نوناق ىلع ةدودحم تاليدعتب ىفتكا يركسعلا سلجملا نأ نم مغرلا ىلع كلذو
 ىلع نميه يتلا ةيسايسلا بازحألا نوئش ةنجل لوعفم لاطبإ اهمهأ ناك ،1977 ةنسل 40 مقر
، ينطولا بزحلا قباسلا يف اهديلاقم  ىلإ ةنجللا اهب عتمتت يتلا اهتاذ تايحالصلا ةلاحإو لحنملا
 ماعلا اذه لالخ ةيبزحلا ةطيرخلا اهتفرع يتلا ةرفطلا بسحتو. ةيئاضق رصانع نم ةلكشم ةئيه
، تامءاوملا ىلإ  بازحألا سيسأت تابلط ىلإ رظنلا يف ةنجللا اهب تلحت يتلا ةنورملاو ةيسايسلا

، نوناقلا نأ مغر ينيد ساسأ ىلع بازحألا سيسأت يف ةريبك ةجردب تلهاست اهنكل ةديدجلا  ،
  8.كلذ رظحي
 نم اعساو الابقإ -ريرقتلا اذه دادعإ لالخ اهلحارم ىلوأ ترج يتلا– ةيناملربلا تاباختنالا تدهش

،  ىلوألا ةجردلاب هتيلوئسم لمحتي ،كابترالاو ىضوفلا نم ٍلاع ردقب تمستا اهنكلو نيبخانلا
، يسايس ناقتحا لظ يف تاباختنالا ترج دقف. يركسعلا سلجملا  هنأب فصو ام عالدناو لئاه
، نم ةيناثلا ةجوملا  ،ةروثلا ىوق ىدل طابحإلاب قيمع روعش نع اريبعت تقلطنا يتلا ةروثلا
  .ةطلسلا ميلستب يركسعلا سلجملا ءافو هاجت ةديازتم كوكشو
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، تاراعشلا مادختسا ىلع ينوناقلا رظحلا ةفلاخمل تاباختنالل ايلعلا ةنجللا دصتت مل  عوزنو ةينيدلا
، ضعب ، مهموصخ ريفكت دح ىلإ لصي ،فينع يفئاط باطخ مادختسال ،نييفلسلا ةصاخ فارطألا

، نم مهم مسق كانه امنيب. اهب عتمتت يتلا ةدودحملا تايحالصلاىدحإ كلذ نأ مغر   اهتايحالص
 ىه ةيلخادلا ةرازو تناك ةيلعفلا ةيحانلا نمف. ةيلخادلا ةرازول وأ يركسعلا سلجملل ايلمع لوكوم
، رئاودلا ميسقتو ،نيبخانلا لوادج دادعإك ،ةسيئرلا ماهملاب ةصتخملا  تاروصتلا عضوو ةيباختنالا
، ةنجللا ليكشتل ةيئاهنلا  ةرم نم رثكأ يركسعلا سلجملا لخدت امك .زرفلاو عارتقالا ناجلو ةماعلا
، موي نم الدب نيموي ىلع ةلحرم لك يف تاباختنالا ءارجإب، وحيشرتلا باب حتف ديعاوم دمل  دحاو
  .ايلعلا ةنجللا عم رواشت ىتح نود
، قوقحلا ةرشابم نوناق تاليدعت نأ ةيباختنالا ةيلمعلا كابترا نم دازو  قح مرتحت مل ةيسايسلا
 مايأ لبق رطضا يركسعلا سلجملا نكلو ،ةيسايسلا ةكراشملا يف جراخلا يف نيميقملا نييرصملا
، ىلإ عارتقالا ةيلمع ءدب نم  ةلافكب تاطلسلا مزلأ يذلا يرادإلا ءاضقلا مكح ىلع الوزن مهكارشإ
  9.تيوصتلا يف جراخلا يف نييرصملا قح
  
  :ةيملسلا تاجاجتحالا عمق
، دهشملا نم كرابم ةحازإ نم مغرلا ىلع  يف ةدع تابسانم يف ةروثلا ىوق تاحاجنو يسايسلا
، ةينويلم تارهاظم لالخ نم نييملسلا ماصتعالاو رهاظتلا يف نييرصملا قح ديكأت  نإف ةددعتم
، مل كلذ  ىتحىضفأ يذلا رمألا  كرابم ليحر دعب نيجتحملا ىلع يشحولا ءادتعالل ادح عضي
يف امب ةوقلل طرفملا مادختسالل ةجيتن ،صخش ةئام وحن عرصم ىلإ ربمفون رخاوأ  ةريخذلا كلذ، 
، تازاغلاو ةيحلا   .يزكرملا نمألا تاوقو شيجلا تاوق نم ةقناخلا
 كرابم ةحازإ ىتحو رياني 25 يف ةروثلا نم ىلوألا ةجوملا لالخ هنإف ،ةيمسرلا ريراقتلا بسحبو
، 846 نم رثكأ لتقو .10اباصم 6467 وحن طقس رياربف 11 يف  لالخ مهمظعم اصخش
 تلجس امك. تاظفاحم ةدع يف نيرهاظتملا ىلع نارينلا تحتف يتلا نمألا تاوق عم تاهجاوملا
  . ةطرشلا تاحفصمو تابرعب مهسهد دمعتو ،نيرهاظتملا ةدراطمل ةديدع تالاح

                                                           
  :ي ومالمح المرحلة األولى من االنتخابات البرلمانیة، انظرحول مشكالت النظام االنتخاب  9
  .2011نوفمبر  29، 28االئتالف المستقل لمراقبة االنتخابات، تقریر المرحلة األولى النتخابات مجلس الشعب - 

  http://www.mosharka.org/index.php?newsid=417 
  .2011ینایر  25بشــأن األحداث التي واكبت ثورة ملخص التقریر النھائي للجنة التحقیق وتقصى الحقائق  10

http://www.ffnc-eg.org/assets/ffnc-eg_final.pdf 

http://www.mosharka.org/index.php?newsid=417
http://www.ffnc-eg.org/assets/ffnc-eg_final.pdf
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، ناديمب نيمصتعملا ةدارإ قحسل ةسئاي ةلواحم يفو  ايشحو اموجه رياربف نم يناثلا دهش ريرحتلا
، ىلع  ةيطاطملاو ةيرانلا ةريعألا ةطرشلا تقلطأ ثيح ،"لمجلا ةعقوم"ـب فرع اميف نيرهاظتملا
 مهرودب نوقلطي ةصانقلا ضعب دهوشو. نيرهاظتملا ىلع عومدلل ةليسملا لبانقلاو شوطرخلاو
  .ناديملا ىلع ةلطملا ةينبألا ىلعأ نم ةيران ةريعأ
 -هلخادم لك نيمأت تلوت دق ةحلسملا تاوقلا نأ ضرتفملا– ناديملا تمحتقا هتاذ تقولا يفو
 لامجلاو دايجلا نوبكري ،عولخملا سيئرلا راصنأ مهدشح نيذلا-  ةيجطلبلا نم تاعومجم
، ةحلسأو ةيديدح اعطقو ايصع نولمحيو  لالخ. نيرهاظتملا عومج ىلع ابرض اولاهناو ءاضيب
، ضعب ىلع ضبقلا نم نيورهاظتملا نكمت ةكرعملا هذه  ىلع عالطالا دعب نيبتو نيدتعملا
  .11مكاحلا ينطولا بزحلا نم وأ ةطرشلا نم مهنأ مهتايوه
، ةدارإ رسك تالواحم نأ ىلإ راطإلا اذه يف ةراشإلا ردجت  عمقلا مادختساب رصحنت مل نييرصملا

، ، باقعلل مهعاضخإب اضيأ تنرتقا لب طرفملا  ينمألا تالفنالاو ىضوفلا ةعاشإ ربع يعامجلا
 لامعألل ابهن نويرصملا ريصيل ،اهلمع راقمو عراشلا نم ةطرشلل ئجافملا باحسنالا نع مجانلا
، يداتعمو ةجطلبلا قرف لبق نم ةيمارجإلا  قالطإو ،نوجس ةدع ماحتقا دعب ةصاخبو مارجإلا
  .اهنم نيجاسملا حارس
، رهبأ يملس عباطب اهلمجم يف تمستا دق رياني 25ةروث  نأ نم مغرلا ىلع توطنا اهنإف  ملاعلا
، تايريدم ماحتقا تالواحملثم  ،فنعلا لامعأ ضعب ىلع . ةطرشلا ماسقأ نم ددع قارحإو نمألا
، دونجو طابض نم 26 عرصم ةيمسرلا ريراقتلا تلجس دقو  اولتق دق مهنم اددع نأ حجري ةطرشلا
  .12ةينمألا راقملا ةيامح يف ينهملا مهبجاو مهئادأ لالخ
، ناديمب يملسلا ماصتعالا لالخ  تالاح عوقو نم ىواكشلا فقوتت مل كرابم ةحازإ ىتحو ريرحتلا
. ةيركسعلا ةطرشلا تاوقيديأ ىلع  بيذعتلل مهضعب ضرعتو ،نييسايسلا ءاطشنلا فاطتخال
  .13كرابم يحنت لبق مهلاقتعاو مهفاطتخا ىرج دق اصخش 74 نأ راطإلا اذه يف ريراقتلا تلجسو
  
  
  

                                                           
 .المرجع السابق 11
 .المرجع السابق 12
  قائمة المختطفین والمعتقلین  –جبھة الدفاع عن متظاھرى مصر13

http://www.box.net/shared/9140s4pje2 
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 اهتدهش يتلا ةينويلملا تارهاظملا ضعب عم ةكنحب تلماعت دق ةحلسملا تاوقلا نأب رارقإلا مغرو
، بلاطم قيقحتل طغضلا لجأ نم ،كرابم ليحر دعب دالبلا  ديازت نأ احضاو ادب دقف ةروثلا
 ةروصب ىضفأ دق ،ةيلاقتنالا ةلحرملل هترادإ نأشب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملل تاداقتنالا
  .نيرهاظتملا قحب اددجم عمقلا لامعأ دعاصت ىلإ ةيجيردت
سرام  9يف  تاوقلا هذه تماق امدنع، نيرهاظتملا عمةروثلا دعب  تاهجاوملا ىلوأ تأدب دقو

 تفدهتسا يتلا ةينويلملا بقع ،ريرحتلا ناديمب رهاظتم فالآ 3 وحن ماصتعا ضفب ،2011
، ماظن زومر ةمكاحمب عارسإلا لجأ نم طغضلا  يتلا رصانعلا نم ةلودلا تاسسؤم ريهطتو كرابم
 ءاوهلا يف ةفاثكب نارينلا ةيركسعلا ةطرشلاو شيجلا تاوق تقلطأ دقو .هماظن ايخيرات تمعد
، قيرفتل  ريراقت بسحبو .ةيبرهكلا يصعلاو عومدلل ةليسملا لبانقلامادختسا  نع الضف نيمصتعملا
 فحتملاب بيذعتلل مهضعب ضرعت امك ،ضرألا ىلع مهلحس ىرج دق مهنم اددع نإف ةيقوقح
ةدعو  ةهجاوملا هذه لالخ ظحول دقو. ريرحتلاناديم ب ماصتعالا ةحاسل قصالملا يرصملا

، شرحتلل ةيجطلبلا تاعامج مادختساب أدبت تناك ام ابلاغ هنأ ،ةقحالتاهجاوم   رمألا نيمصتعملاب
  .14هتحازإ دعب فقوتي مل كرابمدهع يف  ةيجطلبلل يسسؤملا مادختسالا نأ دكؤي يذلا
 تنلعأ امنيبو. ريرحتلا ناديم يف نيرهاظتملا ىلع رانلا قالطإب شيجلا تاوق تماق ليربأ 9 يف
، 71 ةباصإو ةدحاو ةافو ةلاح عوقو ةحصلا ةرازو  ىلإ تراشأ ىرخأ ةيبط رداصم نإف نيرخآ
 ضبقلا ىقلأ امك. رمعلا نم ةعباسلا يف ةلفط مهنيب نم ،صاخشأ ةتس ىلإ لصي دق ىلتقلا ددع نأ
 ةفلاخمو ،لوجتلا رظح قرخ يتمهتب ةيركسعلا ةباينلا مامأ قيقحتلل اوليحأ ارهاظتم 42 ىلع
 .15تاعمجتلا عنمب يركسعلا مكاحلا تارارق

ىلع ايماد اموجه ،ةروثلا عالدنا ذنم  ىلوألا ةرملل يزكرملا نمألا تاوق تنش وينوي رخاوأ يفو
تمدختساوريرحتلا ناديمب مهعم نينماضتملا تائمو ةروثلا ءادهش رسأ  يطاطملا صاصرلا ، 
 رثكأ ةباصإ ىلإ نيموي ترمتسا يتلا تامداصملا تضفأو .عومدلل ةليسملا لبانقلاو شوطرخلاو
 زازفتسا ىلإ تدمع دق يزكرملا نمألا تاوق نأ ظحولو. نيبناجلا نم صخش ةئامو فلأ نم

                                                           
م ارس   11، بی ان ص ادر ع ن ھی ومن رای تس ووت ش ،       "یج ب وض ع ح د للتع ذیب والمحاكم ات العس كریة للم دنیین       : مص ر "  14

2011.  
http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/11-4 

تقریر حقوقي مشترك بشأن اعتداءات .. تمر دون محاسبة أنإطالق الجیش للرصاص على المواطنین سابقة خطیرة ال یجب   15
  .أبریل في میدان التحریر 9

http://eipr.org/pressrelease/2011/04/10/1144 
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 ةيفانمو ةنيهم تاراشإب مهل حيولتلاو ،توصلا تاربكم ربع مهبس لالخ نم ،مهرسأو نيرهاظتملا
،   .16مهزازفتساو نيرهاظتملا ديدهتل ةيضارعتسا دهاشم يف فويسلا راهشإو بادآلل

 ىلإ ةهجتم ،ةيسابعلا ناديم يف ةيملس ةريسم يزكرملا نمألاو شيجلا تاوق تقوط ويلوي 23 يفو
 نم مهنأ حجري ايندم ايز يدترت رصانع لبق نم تاءادتعال نورهاظتملا ضرعتو. عافدلا ةرازو
  .17 ةروجأملا ةجطلبلا قرف
 تدهش دقف. ةيملسلا تاجاجتحالا عمق يف ةريطخ ةيعون ةلقنل ةيادب لكش ربوتكأ نم عساتلا نكلو
 تاوق اهتيلوئسم لمحتت نوناقلا قاطن جراخ فنعلاو لتقلل تاسراممةرهاقلا طسوب  وريبسام ةقطنم
، اهل صخرم ةيملس ةرهاظم ةهجاوم يف كلذو ،شيجلا  ديدنتلل طابقأو نوملسم اهيف كراش انوناق
، 28 نع لقي ال ام لامعألا هذه ةيحض حار دقو. نيبصعتم لبق نم سئانكلا ىدحإ مدهب  اليتق
 سهدت شيجلا تاعردم ويديفلاب ةروصم تاطقل ترهظأو. نيباصملا نم تائم نع الضف
، ةيحلا ةريخذلا قالطإ نع الضف ،نيرهاظتملا  قارحإو ةراجحلا قشرب مهرودب اوماق نيذلا مهيلع
 ىلع موجهلا يف ةيندم رصانع مامضناب اريطخ اروطت ةحبذملا هذه تدهش دقو. شيجلل ةعردم
، هذه يف يمسرلا مالعإلا هبعل يذلا يضيرحتلا رودلل ةباجتسا يف ،نيرهاظتملا  يذلاو ثادحألا
 امك. ةحلسملا تاوقلا دونج ىلع ةيرانلا ةريعألا قالطإب طابقأ نيرهاظتم مايق معزت ارابخأ ثب
 هجو  !طابقألا نيرهاظتملا تاءادتعا نم شيجلا ةيامحل لوزنلل مهوعدي ،نينطاوملل ايضيرحت ءادن
 هنأب ثدح ام فيصوتو ،ةريطخلا مئارجلا كلت نع اهتايلوئسم نم لصنتلا تاطلسلا تلواح دقو
رانلا  قالطإب تماق دق ةلوهجم رصانع نأو ،نييحيسملاو نيملسملا نم تاعومجم نيب كابتشا
 راقم تمحتقا دق ةيركسعلا ةطرشلا تاوقنأ ركذلاب ريدج . ةحلسملا تاوقلاو نيرهاظتملا ىلع
  .18ثبلا فقو ىلع مهتمغرأو ،ةحبذملا ءانثأ "رياني 25" ةيئاضفو" ةرحلا" ةيئاضف
، ةتس وحنل ترمتسا نيرهاظتملا دض يومدلا فنعلا نم ةديدج ةجوم تعلدنا ربمفون 19 يفو  مايأ
 مادختساب ئجافم وحن ىلع ةيركسعلا ةطرشلا تاوقب ةموعدم يزكرملا نمألا تاوق تماق ثيح
تقرحأو ةروثلا يباصموءادهش  رسأ مضي ،ريرحتلا ناديمب دودحم يملس ماصتعا ضفل ةوقلا  ،

                                                           
 29، 28المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة تعلن نتائج تحقیقاتھا المیدانیة في المصادمات بین الشرطة والمتظاھرین في   16

  .یونیو
http://eipr.org/pressrelease/2011/07/04/1189 

المص ریة تتق دم ب بالغ للنائ ب الع ام ح ول االعت داء عل ى عم رو           المب ادرة : في شھادة تفص یلیة عل ى ھ امش أح داث العباس یة     " 17
   .2012یولیو  28، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة ،" دون سند قانوني غربیة واحتجازه

 http://eipr.org/pressrelease/2011/07/28/1207 
منظمة  21أحداث ماسبیرو، الدولة تحض على العنف الطائفي وتكرس لسیاسة القتل خارج القانون، بیان مشترك أصدرتھ   18

  .2011أكتوبر  16حقوقیة في 
http://eipr.org/pressrelease/2011/10/16/1266 

http://eipr.org/pressrelease/2011/07/04/1189
http://eipr.org/pressrelease/2011/07/28/1207
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رافنتسا ىلإ كلذ ىدأ دقو  .ةيحلا ةريخذلاو شوطرخلا تاقلط تمادختساو ،نيمصتعملا مايخ
 ،  تاءادتعا ترج دقو. ماصتعالارارمتسا ب اوثبشت نيذلاناديملا ىلإ نيفطاعتملا فالآ هجوتو

، ةلثامم امم . ريرحتلا يرهاظتم عم اهيف ةينماضتلا تارهاظتلا قالطنا دعب تاظفاحم ةدع يف
، فالآ ةعبرأ ةبارقوحن  نع الضف ،اصخش 40وحن لتقم ىلإ ىضفأ   تاباصإ مهنيب باصم

 - هجولا كلذيف امب ،اياحضلا  داسجأ نم يولعلا ءزجلا يف تاقلطلا رارقتسال ةجيتن- ةميسج
  .19تالاحلا ضعب يف ايلك وأ ايئزج رصبلا نادقفو
  
  :نيزجتحملاو ءانجسلا ةيعضوو بيذعتلا مئارج
، نوجسلا يف ةيومد رثكألا 2011 ماع ناك  ليربأ يف نوجسلا ةحلصم هتنلعأ امل اقفوف ةيرصملا

. رياني 28يف ةطرشلا ءافتخا  دعب رخآ انيجس 263 بيصأو ،اولتق دق انيجس 189 نإف ،2011
دعب نوجسلا ضعب نم رارف تالاح عوقو ةموكحلا اهتلكش يتلا قئاقحلا يصقت ةنجل تحجر دقو  ،

 عفد لالخ نم وأ ،)مويفلا نجس( اهترداغمب نيجاسملاةبلاطمو  ،اهباوبأ حتفب ةينمأ رصانعمايق 
 مهنع ءابرهكلاو هايملا عطق وأ ،ةيرانلا ةريعألا قالطإ ربع يعامجلا نايصعلاو درمتلل ءانجسلا
املثممايأ ةدعل  تامجه ثودح ريرقتلا دعبتسي ملو .نورطنلا يداو ةقطنم يف نينجس يف ثدح ، 
ةدافتسالابنوجسلا ضعب تفدهتسا ،ةحلسم رصانع نم ةططخم  قالطإل ينمألا غارفلا ةلاح نم ، 
  .20مهنيعب ءانجس حارس
 نأ تبثي مل ،نوجس ةسمخ يف اولتق دق نيجس ةئام نم رثكأ نإف ةيقوقح ةيناديم ريراقت بسحب
، هذه بسحبو. ءانجسلا بورهل تالواحم تدهش  31و30 يموي دهش فانئتسالا نجس نإف ريراقتلا
، مهدييقت مت ،انيجس 14 اهلالخ لتق ةيعامج ةرزجم رياني  .صاصرلا مهيلع قلطي نأ لبق لابحلاب
، 15و10 نيب حوارتت ةدمل يئاوشع لكشب رمتسا دق نوجسلا ضعب لخاد رانلا قالطإ نأ امك  اموي
، نم ديزم طوقس ىلإ ىضفأ امم  نفعتت اياحضلا ثثج تكرت تالاحلا ضعب يف هنأ امك اياحضلا
 لخاد عضولل يبسنلا نسحتلا مغر هنأ ريراقتلا تفاضأو. ءايحألا ءانجسلا طسوو ربانعلا لخاد
، عالدنا نم ةليلق عيباسأ دعب نوجسلا  نرتقا يتلا تاءادتعالا لصاوت نم عنمي مل كلذ نإف ةروثلا

                                                           
  .منظمات حقوقیة مصریة تطالب بتقدیم قیادات الداخلیة والشرطة العسكریة إلى المحاكمة الجنائیة  19

www.cihrs.org/?p=298 
 

 .، مرجع سابق2011 ینایر 25ملخص التقریر النھائي للجنة التحقیق وتقصى الحقائق بشــأن األحداث التي واكبت ثورة  20
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، ىلع ينوناقغوسم نود  نارينلا قالطإب اهضعب  ىلع ءانجس 9 عرصم ىلإ ىضفأ امم ءانجسلا
  .21نوجس 5 يف لقألا
،  2011 رياني 28 يف شيجلا لوزن ذنم  نم بيذعتلا تاسرامم نأشب ىواكشلا عطقنت ملندملا ىلإ
 فقوتي مل. تاجاجتحالا يف نيكراشملاو نييسايسلا ءاطشنلا زاجتحا لالخ ةيركسعلا ةطرشلا بناج
، تاناهإلا هيجوتو نيزجتحملل يبرهكلا قعصلاو لحسلاو برضلا دنع رمألا  رمألا لصو لب مهل
 تابثإل ةيرابجإ ةيبط صوحفل تازجتحم تايسايس تاطشان ضيرعت دحل تالاحلا ضعب يف

،  ناكةيركسعلا  نوجسلا لخاد نيزجتحملا ضعب نأ امك. نييركسع ءابطأفارشإ تحت  نهتيرذع
، نع ةمجانلا مالآلل ةنكسم اهنإ ليق داومب مهنقح يرجي  مالآل مهنقح دعب يدؤت تناك اهنكل بيذعتلا

  .22ئقو نطبلا يفةيفاضإ 
، ديدش ةرط نجس يف اطع ماصع يفوت ربوتكأ 27يف   ةدمل نجسلاب ةبوقع يضقي ثيح ةسارحلا
 هضرعت حجرت ةيوق اكوكش نإ ةيقوقح تامظنم تلاقو. هقحب ةيركسع ةمكحم اهتردصأ ،نيماع
 طابضلا دحأ نأب ةافولا نم نيموي لبق مهربخأ دق ةيحضلا نأب هووذ دافأ ثيح ،هتافو لبق بيذعتلل
، موطرخ جرشلاو مفلا يتحتف ربع همسج لخاد ررم دق  جوزمم ءام برش ىلع هربجأو هايم
  .23ةردخم ةدام هعالتبا يف هابتشالل ليسغ قوحسمب
  
  :ةلادعلا نع ثحبلا ةمزأ مقافت

مئارج نع ةطرش طباض وأ لوئسم يأ ةنادإ نم ءاضقلا نكمتي مل ،رشنلل ريرقتلا اذه دادعإ ىتح 
ةطرشلا طابض نم ريبك ددع ةءاربب مكحلا ردص لب ،رياني  25ةروث لالخ ،نيرهاظتملا لتق 

  .مادعإلاب ايبايغ نامكح هيلع ردص ،ةطرش نيمأ طقف نيدأو ،نيمهتملا
دقو "يندملا عمتجملل يبنجألا ليومتلا"ـب ىمسي اميف قيقحتلل نييضاق نييعت مت ىرخأ ةيحان نمو  ،

عم تاباسحلا ةيفصت يف مدختست يتلاو ،تيصلا ةئيس ةلودلا نمأ ةباين يف لمعلا نييضاقلل قبس 
نايض اقلا ىلوت ذنمو. اهيلإ نيلاحملا نيمهتملا بيذعتىلع رتستلا نع الضف ،نييسايسلا موصخلا 

                                                           
، تقریر صادر عن المبادرة المصریة للحقوق "ینایر 25قتل وتعذیب السجناء بعد اندالع ثورة .. شھداء خلف القضبان"  21

  الشخصیة، 
http://eipr.org/report/2011/08/24/1223 

لصحة للتحقیق العاجل في انتھاك ضباط وأطباء من الجیش المصري لحرمة النفس رسالة من منظمات حقوقیة لوزیر ا  22
 .2011مارس  20والجسد، لمن جرى احتجازھم بعد فض اعتصام میدان التحریر، المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة ، 

http://eipr.org/pressrelease/2011/03/20/1126 
  .2011أكتوبر  31وزارة الداخلیة تتحمل المسئولیة كاملة عن وفاة السجین عصام عطا، بیان مشترك صادر فى  23

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/31/1273 

http://eipr.org/report/2011/08/24/1223
http://eipr.org/pressrelease/2011/03/20/1126
http://eipr.org/pressrelease/2011/10/31/1273
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،ةيموكحلا مالعإلا لئاسول مظتنم بيرست ىرج قيقحتلا  تاقيقحتلا  نمةرستبم ءاز جأ ءارفصلا
  .صاخ لكشب ناسنإلا قوقح تامظنم دض ةينمألا ةلمحلا ززعي ،ةيراجلا
، ةمكاحملا ريياعم كاهتنا يف قوبسم ريغ اعسوت 2011 ماعلا دهش عسوتلا  ربع ةصاخبو ةلداعلا
 رهشألا يفو. يعيبطلا مهيضاق مامأ لوثملا نم مهنامرحو ،ةيركسع مكاحم ىلإ نييندملا ةلاحإ يف
 ةيركسعلا تامكاحملا تدب ،دالبلا نوئش ةرادإ ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا يلوت نم ىلوألا
 اهمامأ نيلثاملل حاتي ال ثيح ،برحلا ناديم يف يرجت يتلا ةيناديملا تامكاحملا ىلإ برقأ
  .ةليلق تاعاس وأ قئاقد نوضغ يف اهماكحأ ردصتو ،ٍماحمب ةناعتسالا
 كرابم دهع تاونس ةليط صخش يفلأ وحن تلاط دق نييندملل ةيركسعلا تامكاحملا نأ نيح ىلعو

،  يفحص رمتؤم ىف يركسعلا ءاضقلا ةئيه سيئر هنلعأ امل ًاقفو ةيركسعلا تامكاحملا نإف نيثالثلا
 رياني نم نيرشعلاو سماخلا ذنم اهيلإ نيلاحملا نيمهتملا ددع غلب دقف ربمتبس نم سماخلا ىف

 ًامهتم 1836 ذيفنتلا ةفوقوم تابوقع تلاطو ،ةذفان تابوقع مهنم 5326 ىقلت ًامهتم 11879
، ماكحأ ىلع ،ًامهتم 597 لصحو  1038 نأشب قيدصتلا رظتنت ماكحأ كانه لازت الو ةءاربلاب
  .24ًامهتم
 .مادعإلاب مكحلا ىلإ ةمكحملا اهيف تهتنا يتلا تالاحلا يف ىربك ةروطخ ماكحألا هذه يستكتو
 ةمهتب مهمادعإب ،2011 ويام 16 يف ةيركسعلا ةمكحملا تضق نيمهتم ةعبرأ عم ثدح املثم
 زواجتي ال يبص ةميرجلا كلت يف ماكحألا هذه مهتلاط نم نيب ناك .اهيلع ءادتعالاو ةاتف فاطتخا
، 17 هرمع ، ريياعملل اخراص اكاهتنا هتاذ دح يف دعي ام وهو اماع  لفطلا نوناقل لب ةيلودلا

، ، ءاضقلا نوناقو يرصملا  نيناوقلل يركسعلا ءاضقلا لهاجت ىدم ىلع للدي ام وهو يركسعلا
  .25ةيركسعلاو ةيندملا
 ةزايحو ةجطلبلا مئارج عويشب ةيركسعلا تامكاحملاب هكسمت يف يركسعلا سلجملا عرذتيو
نينودملاو  نييسايسلا ءاطشنلا نم تائم نأ ريغ. ةحلسملا تاوقلا ىلع يدعتلاو ،ةحلسألا

  .يركسعلا ءاضقلا ىلإ ةلاحإلل افده اوناك ،يملسلارهاظتلا يف نيكراشملاو 
                                                           

  ".أتحدي أن یثبت أحد أن الثوار تمت محاكمتھم عسكریا: رئیس ھیئة القضاء العسكري في مؤتمر صحفي"األھرام ،  جریدة  24
http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/99424.aspx 

، "شخص أو إخالء سبیلھم 12000یجب إعادة محاكمة الـ .. بعد محاكمات عسكریة جائرة: مصر" :التفاصیل راجعولمزید من 
  .2011سبتمبر  10ن رایتس ووتش ، بیان صادر عن ھیوم

http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/12000 
المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة تدعو لإلیقاف ... المحكمة العسكریة العلیا تقضي بإعدام طفل لم یتجاوز الثامنة عشرة" 25

، بیان صادر عن المبادرة المصریة للحقوق " لتنفیذ الحكم ولمراجعة شاملة للقضایا التي نظرھا القضاء العسكريالفوري 
  .2011مایو  17الشخصیة ، 

http://eipr.org/pressrelease/2011/05/17/1167 

http://www.ahram.org.eg/Al-Mashhad-Al-Syiassy/News/99424.aspx
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/12000
http://eipr.org/pressrelease/2011/05/17/1167
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 ورمع يسايسلا طشانلا قحب ةيركسع ةمكحم هتردصأ يذلا مكحلا ىلإ - لاثملا ليبس ىلع- راشيو
. لوجتلا رظح رسكو ةماع ةمدخب فلكم ىلع يدعتلا ةمهتب ،تاونس 5 نجسلاب هتبقاعمب يريحبلا
 26 يف ةيملس ةرهاظم ءانثأ هزاجتحا نم طقف مايأ ةثالث نوضغ يف هتنادإب مكحلا ردص دقو
 نم مرح امك. هعم قيقحتلا لالخ ٍماحمب ةناعتسالا يريحبلل حتي ملو. ءارزولا سلجم مامأ رياربف
، لاصتالا  ماهتالا نم هتءارب ديفت تاتابثإ ميدقت وأ دوهشب ةناعتسالا ةصرف هيلع عاضأ امم هيوذب
  . 26هل هجوملا
، ةمكحم لبق نم ماوعأ 3 نجسلاب ليبن لكيام نودملا بقوع امك  هيلع ضبقلا ىقلأ امدعب ةيركسع
، 28 يف ، ةناهإةمهتب  سرام  هتاداقتنا تنمضت يتلا هتنودم ربع ةبذاك رابخأ رشنو شيجلا
 ةداعإ تررقتدق و. 27شيجلا يف يرابجإلا دينجتلا ماظن فقو ىلإ هتوعدو ةيركسعلا ةسسؤملل
، مدقملا نعطلا لوبق دعب هتمكاحم  ةداعإ ةسلج اوعطاق دق هيماحمو لكيام نأل رظنلابو هنم
، ةمكحم مامأ يندمك هتمكاحم ىلع اجاجتحا ،ةمكاحملا  هل ايماحم ةمكحملا تبدتنا دقف ةيركسع
، ريغ ىلع   .28ةيلقعلا هاوق ةلاح ىلع فوقولل هيلع يبطلا فشكلا عيقوتب ارارق تذختاو هتبغر
 ةكرحب ةقباسلا ةيدايقلاو يرصملا رايتلا بزحب وضعلا ظوفحم ءامسأ ةيسايسلا ةطشانلا تليحأ امك
 تاعئاش جيورتو يركسعلا سلجملل ةءاسإلا ةمهتب ،ةيركسعلا ةباينلا مامأ قيقحتلل ليربأ 6 بابش
 فلأ 20 اهردق ةيلام ةلافكب اهليبس ىلخأ دقو .يعامتجالا مالسلا ديدهت اهنأش نم تايئاضفلا ربع
  .29هينج

                                                           
  .2011مارس  2المدنیین لمحاكمات عسكریة وتدعو الجیش إلعادة النظر في األحكام،  منظمات حقوقیة تدین إحالة 26

http://eipr.org/pressrelease/2011/03/02/1111 
، بیان صادر عن ھیومن رایتس ووتش " التعبیر سنوات في ضربة موجعة لحریة 3الُحكم على مدّون بالسجن : مصر" 27

  .2011أبریل 11،
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11/3 

أبریل 6بیان صادر عن ھیومن رایتس ووتش ،العسكریة ،    ذي انتقد المؤسسةیجب إسقاط االتھامات عن المدّون ال: مصر" - 
2011.  

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/06-1 
:ولمزید من المعلومات برجاء مراجعة الرابط التالى  

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32104 
 

  .2011أكتوبر  27،  "مصریون ضد التمییز الدینى"، بیان صادر عن " ال لالستئساد على مایكل نبیل" 28
http://www.anhri.net/?p=42396 

  .2011أغسطس  17، المصرى الیوم ، "إھانة المجلس العسكرى"إلى المحكمة العسكریة بتھمة  أسماء محفوظإحالة "29
 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307598&IssueID=2230 

، المصرى الیوم ، ألف جنیھ بعد اتھامھا بسب المجلس العسكرى ٢٠النیابة العسكریة تخلى سبیل أسماء محفوظ بكفالة : وأیضًا
.2011أغسطس  15  

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307354&IssueID=2228 

http://eipr.org/pressrelease/2011/03/02/1111
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/11/3
http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/06-1
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32104
http://www.anhri.net/?p=42396
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307598&IssueID=2230
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=307354&IssueID=2228
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 دبع ءالع فورعملا نودملا ،ةروثلا بابش نم زرابلا يسايسلا طشانلاب ليكنتلا نم اعون ادب اميفو
 تاوقلل ىلعألا سلجملا تاسايسل ةداح تاداقتنا هتنودمو ةفاحصلا يف هتالاقم رشنت يذلا-  حاتفلا

،  ةياهن يف ةيركسعلا ةباينلا مامأ لوثملل يعدتسا -دالبلا نوئش ةرادإ نعيحنتلاب هت بلاطمو ةحلسملا
، رهش  تاماهتالا تلمش ،وريبسام ةحبذم ةيضق يف ةريطخ تاماهتاب امهتم هسفن دجيل ربوتكأ
، تادعم ىلع ءادتعالاو رهمجتلاو ةيركسعلا ةسسؤملا ىلع ضيرحتلا  حالس ةقرسو لب ةيركسع
 مامأ نييندملا ةمكاحمل هضفر نم اقالطنا ،هباوجتسا دنع تمصلا يف هقح ءالع مدختسا دقو .اضيأ
، ءاضقلا  وريبسامةحبذم  يف ادياحم نوكي نأ نكمي ال يركسعلا ءاضقلا نأ نع الضف يركسعلا
 رهش نم رثكأل يطايتحالا سبحلا نهر ءالع لظ دقو. ةحلسملا تاوقلا ىلع اهتيلوئسم عقت يتلا
، ءاضقلا تارارق بجومب  يف تاداقتنالا ديازت ببسب- ترطضا  تاطلسلا نأ مغرو يركسعلا
 نمأ ةباين ىلإ وريبسام ةيضق ةلاحإل - نييندملل ةيركسعلا تامكاحملا نأشب دالبلا جراخو لخاد
  .30ايطايتحا حاتفلا دبع ءالع سبح رارمتسا ربمفون رخاوأ يف تررق ةريخألا نإف ،ةلودلا

تاقيقحتلا لك يف دئاسلا طمنلا وه راص ،وريبسام ةحبذمل ةيئاضقلا ةجلاعملا يف ثدح ام نأ ريغ 
يسيئرلا مهتملا مه نويركسعلا ناك وأ ،ن ييندم دض نويركسع اهبكترا مئارج لوانتت يتلا

اهلالخ ىرج يتلا ثادحألا تمدختسا لب ،نييركسعلا عم قيقحتلا رذعت ثيح ،اهيف ضرتفملا 
نم ،هريغو حاتفلا دبع ءالع لثم  ،نييسايس ءاطشن عم باسحلا ةيفصتل ،مئارجلا هذه باكترا
يف  تاماهتالا تابثإل رركتم لكشبمهتاذ دوهش لا ميدقتو ،اهل ساسأ ال مهل تاماهتا بسن لالخ
  .ةفلتخم اياضق
  
  :ريبعتلاو يأرلا ةيرحل ةعساو تاكاهتنا
 يأرلا ةيرح ىلع ةلئاهلا ةيعيرشتلا دويقلا ءاهنإ هاجتاب ةدحاو ةوطخ ةروثلا ماع يف دالبلا مدقتت مل

،  ىدم ىلع دمتعي -قباسلا دهعلا يف امك– ةيفرع ةروصب سرامت تايرحلا هذه ىقبتل ريبعتلاو
 ءاطشنلل ةيركسعلا ةباينلا ءاعدتسا عاش دقف مث نمو .تاداقتنالل دالبلا ةرادإ ىلع نيمئاقلا "لمحت"
 ىلعألا سلجملل مهتاداقتنا ببسب، مهعم قيقحتلل نييمالعإلاو نييفحصلاو نينودملاو نييسايسلا
، تاوقلل ةددشم تاميلعت يركسعلا سلجملا ردصأ امك  .شيجلا ىلإ ةءاسإلاب معزلا وأ ةحلسملا

                                                           
  .2011أكتوبر  31منظمة حقوقیة مصریة،  18حبس ناشط إلخفاء حقیقة المجزرة، بیان مشترك أصدرتھ .. على نھج مبارك  30

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/31/1272 

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/31/1272
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 صخت روص وأ ىواكش وأ تاحيرصت وأ رابخأ وأ تاعوضوم يأ رشن مدعىلع اهثحي فحصلل 
، وأ ةحلسملا تاوقلا   .31ةيبرحلا تارباخملاو ةيونعملا نوئشلا ةرادإ ةعجارم دعب الإ اهتداق

 عراش" جمانربل رشابملا ثبلا ءاهنإب ارارق نويزفيلتلاو ةعاذإلا داحتا سيئر ردصأ ويام 10يفو 
. ةيروهمجلا ةسائرل ةلمتحملا ةحشرملا لماك ةنيثب ةفورعملا ةيمالعإلا فاضتسا يذلا ،"مالكلا
 ةباينلا مامأ اقحال اهؤاعدتسا ىرجو ،ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا تدقتنا دق ةنيثب تناكو
 وينوي يف نويزفلتلاو ةعاذإلا داحتال هترادإ لالخ يدهملا قراط ءاوللا ردصأ امك .32ةيركسعلا
  .33يزاريملا ظفاح يمالعإلل" ةرهاقلا تيقوتب" جمانرب ثب فاقيإب ارارق
، ةباينلا مامأ لوثملل يوالمحلا ماسح نودملاو طشانلا ىعدتسا دقو  دئاق لمح هنأل ةيركسعلا
 ةيركسعلا ةباينلا تعدتساو ،بيذعتلا لامعأ تاسرامم ضعب نع ةيلوئسملا ةيركسعلا ةطرشلا
، ةفيحص ريرحت سيئر ةدومح لداع  ةفيحصلا لوانت ببسب ،بزع اشر ةيفحصلاو رجفلا
  .34شيجلا ىلإ ةبوسنم تاكاهتنال
 ليبن يفحصلا بتاكلاو دجام مير on tv ةانقب ةفورعملا ةيمالعإلا ةلثامم تاءارجإ تفدهتسا امك
ررقو  .يفيوسلا ماسح يفحصلاو ،يطاعلا دبع ديس يعوبسألا دفولا ريرحت سيئرو ،نيدلا فرش
 ةاضق يدان سيئر راجنلا نسح راشتسملا: مهو ةاضقلا نم ةثالث عم قيقحتلا لدعلا ريزو

، ، تايانج ةمكحم سيئر يقوش ءالعو قيزاقزلا  ينبب فانئتسالا ةمكحم سيئر ادن فرشأو ةزيجلا

                                                           
  .2011أبریل  29، بیان صادر عن منظمة ھیومن رایتس ووتش، " المحاكمات العسكریة تخطف نظام العدالة :مصر" 31

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/29 
  البث عن القناةحلقة بثینة كامل التى دفعت ماسبیرو لطلب إنھائھا بشكل فوري قبل أن یقطعوا  32

http://www.copts.net/forum/showthread.php?p=378638 
  .2011مایو  16، جریدة الوفد ، بثینة كامل َتحمُل للجمھور رسائل عسكریة.. بعد التحقیق معھا  - 

http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45793:%D8%A8%D8
%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-
%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A9-
%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D8%AA%D9%8E%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%8F-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-
%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-
%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9&catid=124:%D9%87%D9%88%20
%D9%88%20%D9%87%D9%89&Itemid=356#axzz1OVGq9BIx 

أغسطس  8ربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ، ، بیان صادر عن الشبكة الع ''بتوقیت القاھرة''قلق حقوقي من وقف برنامج "  33
2011.  

http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/june/8/worries_program.aspx?ref=moreclip  
 17 بیان صادر عن منظمة ھیومن رایتس ووتش ،، " المجلس العسكري یشدد من حملتھ القمعیة على حریة التعبیر: مصر"  34

  .2011أغسطس 
http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/17 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/29
http://www.copts.net/forum/showthread.php?p=378638
http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45793:%D8%A8%D8
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2011/june/8/worries_program.aspx?ref=moreclip
http://www.hrw.org/ar/news/2011/08/17
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،  ةيركسعلا تامكاحملل نييندملا ةلاحإل، ةيعاذإو ةينويزفلت جماربيف  مهداقتنا ببسب فيوس
 .35ءاضقلا حالصإب مهتبلاطمو

، طئاسو ىلع ةديازتملا طوغضلا ةأطو تحتو  انيد ةيمالعإلا عم اهدقاعت "ميرد" ةانق تهنأ مالعإلا
، يف نمحرلا دبع  تاوقلل ىلعألا سلجملل تاداقتنا ،"ميرد حابص" اهجمانرب يف اههيجوت دعب ويلوي
دعب ةحلسملا  يقلتب ليربأ 6 ةكرحل يركسعلا سلجملا تاماهتاو ،ةيسابعلا يف نيرهاظتملا عمق، 
 رخآ" هجمانرب ثب قيلعت ىلإ ةدوف يرسي فورعملا يمالعإلا رطضاو .36جراخلا نم لاومأ
 ءالع فورعملا بيدألا هتفاضتسا عنمل اطوغض رعشتسا امدعب ، On tv ةانق يف عاذي يذلا ،"مالك
  .37ربوتكأ 20 ةقلح يف يناوسألا
، طئاسو ىلع ةياصولا يف مالعإلا ةرازو رود ديعصت عمو  ةينفلا تافنصملا ةطرش تمهاد ثبلا
 ةحونمملا ثبلا حيراصت ةحص نم دكأتلا ىوعدب ،ةيئاضف 16 بتاكم ربمتبس يف ةيلخادلا ةرازوب
 دحأ ىلع ةوقلا تظفحتو". رصم- رشابم ةريزجلا" ،"ةيلودلا ةريزجلا" ةانق ةلمحلا هذه تلمش. اهل
 ىلخأ دقو. صيخرت نود نم ثبت ةانقلا نأ ىوعدب ،"رصم- رشابم ةريزجلا" يف ثبلا يسدنهم
 صيخرت ىلع لوصحلل بلطب تمدقت دق" ةريزجلا" ةانق تناكو. يلاتلا مويلا يف ثبلا سدنهم ليبس
، ةحازإ دعب ةيرصملا نوئشلا يف ةصصختم ةانق ءاشنإب  تقولا كلذ يف ةانقلا ترطخأو كرابم
 نيح ىلإ ،"ةيرابخإلا ةريزجلا" ةانقل صيخرتلا لالخ نم ةصصختملا ةانقلا ثبت نأ ةيناكمإب
 ىرخأ ةرم "رشابم ةريزجلا" بتكم ضرعت دقو. ةصصختملا ةانقلل صيخرتلا تاءارجإ لامكتسا
، ةصاخ تادعمو ةزهجأ تافنصملا ةطرش ترداصو ،ربمتبس 29 يف ةمهادملل  تءاسأو ةانقلاب

                                                           
في  إعالمیین قضاة وخمسة قامعا لھ، تحقیقات مع ثالثة المجلس العسكري یجب أن یكون أیضا في خدمة الشعب ولیس"  35

  .2011مایو  31بالمجلس العسكري ، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان ،  رأي تتعلققضایا 
 http://www.anhri.net/?p=32688 

  : وأیضًا 
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=95EB9576-
C674-4EFC-82BD-9C4B2EEDB885 

  .2011یولیو  25، بیان صادر عن مؤسسة حریة الفكر والتعبیر ، "على المجلس العسكري الكف عن انتھاك حریة اإلعالم"  36
http://www.anhri.net/?p=36412 

 .2011أكتوبر  21ألجل غیر مسمي، جریدة الشروق ، ) خر كالمآ(یسري فودة یعلق 37
 http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102011&id=08ea3108-e6d9-49c1-9895-
14fdcc3dc91f 
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314833&IssueID=2296 
 

 22، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، "خر كالمآضغوط شدیدة تسفر عن توقف برنامج : "وأیضًا راجع
  . 2011أكتوبر 

http://www.anhri.net/?p=42037 

http://www.anhri.net/?p=32688
http://www.aljazeera.net/Mob/Templates/Postings/NewsDetailedPage.aspx?GUID=95EB9576-
http://www.anhri.net/?p=36412
http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=21102011&id=08ea3108-e6d9-49c1-9895-
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314833&IssueID=2296
http://www.anhri.net/?p=42037


16 
 

 ةديدج صيخارت يأ حنم يف تبلا ديمجت مالعإلا ريزو ررق .38بتكملاب نيلماعلا ةلماعم
، ، مدعب ثبلا طئاسو امهتم تايئاضفلل  دض ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختا ةرورض ىلإ اعدو طابضنالا

  .39نمألاو رارقتسالاب رضت اهنأب اهفصو يتلا تايئاضفلا
، نوضغ يفو  قطانملاو رامثتسالل ةماعلا ةئيهلا نم اراذنإ ،"ميرد"و ،"يف- يت- نوأ" اتانق تقلت كلذ
، حونمملا ثبلا صيخرت دودح زواجتي ىلوألل ةبسنلاب ثبلا ىوتحم نأ ىوعدب ،ةرحلا جورخو  اهل

  .40يمالعإلا فرشلا قاثيمىلع ةيناثلا 
" ةمألا توص" ةفيحص تضرعت ربمتبس 24 يفف ،فحصلا ةرداصم روهظلا ىلإ تداع دقو
، ءادبإ نود ةرداصملل  ىلع تءاج ةرداصملا نأ ليدنق ميلحلا دبع اهريرحت سيئر حجرو بابسأ
 لوألو .41تارباخملا زاهج نع نيلوئسملاب ةلصلا ةقيثو ،رداصملا ددعلا اهنمضت ،تاقيقحت ةيفلخ

، ةفيحص ةرداصملا لاطتةرم   ةرادإ نأ" فسويلازور" ةفيحص ريرحت سيئر فشك ثيح ةيموق
 هنم تبلطو. ربمتبس 27 يف رداصلا ددعلا تاحفص ىدحإ ةعابط نع تعنتما مارهألا عباطم
ببسب"ةيدايس ةهج" نم رماوأ ىلع ءانب اهلادبتسا ةرورض  معازمب لصتت ةيضق يف رشنلا رظح ، 
  .42اهدارفأ دحأ نيمأت يف عولخملا سيئرلا عولضو، ليئارسإ حلاصل لمعت ةكبش نع
 باتكلا نم ددع قلطأ، ةيركسعلا ةباقرلا تالخدتو مالعإلا طئاسو ىلع ةديازتملا طوغضلا ءازإو
 ةباتك نع مهنم اددع اهبجومب عنتما يتلا ،"ءاضيبلا ةدمعألا" ةردابم - جاجتحالا ليبس ىلع- 

                                                           
، المص رى  "واتھامھ ا بالب ث دون ت رخیص   » الجزی رة «ومداھم ة مكت ب    فض ائیة  ١٦حملة لوزارتى الداخلیة واإلعالم على "  38

  .2011سبتمبر  12الیوم ، 
 http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=310453 

   2011سبتمبر  11، " التضییق على اإلعالم یعد استمرار للتآكل في مكتسبات الثورة: لمعلومات حقوق اإلنسان الشبكة العربیة - 
http://www.anhri.net/?p=39094 

-http://www.france24.com/ar/20110929-al-jazeera-bureau-direct-cairo :              وأیضًا راجع 
attacked-police-egypt-scaf 

 
 

 12، بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود، "وسائل اإلعالمالمسلحة یتخذ قرارات ھامة ضد المجلس األعلى للقوات " 39
  .2011سبتمبر 

http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32101 
، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق " انطالق مبادرة األعمدة البیضاء ضد تدخل الرقیب العسكري: مصر "  40

  .2011أكتوبر  6اإلنسان ، 
http://www.anhri.net/?p=40889 

س بتمبر   26بی ان ص ادر ع ن الش بكة العربی ة لمعلوم ات حق وق اإلنس ان ،         ، "تراجع حاد ف ى حری ة ال رأى و التعبی ر    : مصر41" 
2011. 

 http://www.anhri.net/?p=39997 
  .2011سبتمبر  27، "الشبكة العربیة تندد باستمرار استھداف حریة الرأي والتعبیر " 42

http://www.anhri.net/?p=40203 

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=310453
http://www.anhri.net/?p=39094
http://www.france24.com/ar/20110929-al-jazeera-bureau-direct-cairo-
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32101
http://www.anhri.net/?p=40889
http://www.anhri.net/?p=39997
http://www.anhri.net/?p=40203
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 اوناك نييمالعإلاو نييفحصلا نأ ركذلاب ريدج .43ءاضيب ةدمعألا هذه تاحاسم نيكرات ،مهتدمعأ
، ةيطغت ءانثأ عيورتلاو ديدهتلاو ءادتعالل افده ماعلا لاوط  مادختسالا لظ يف ةصاخبو ثادحألا
  .44ةيملسلا تاماصتعالاو تارهاظملا عمق يف ةوقلل طرفملا
 ةروجأم رصانع نم امهعوقو حجري نهنم ناتنثا ،يسنجلا شرحتلل تايفحص ثالث تضرعت امك

،  ريغ. ايملس نيرهاظتملا سيلو ةيجطلبلا فدهتسي يسيلوبلا فنعلا نأب عابطنالا ءاطعإل بيرختلل
تلاقةثلاثلا ةلاحلا يف هنأ  اهيلع ضبقلاىقلأ هن إ يواحطلا ىنم ةيكيرمألا-ةيرصملا ةيفحصلا ، 
، 19 تارهاظم يف اهتكراشم ءانثأ  ءادتعالا ةيلخادلا ةرازو نم رصانعتلواح ثيح  ربمفون
 تايفحصلاو تالسارملا ةيقوقح تامظنم ترذح دقو .45اهحارس قالطإ متي نأ لبق اهيلع يسنجلا
  .يسنجلا ءادتعالا وأ شرحتلاب نهفادهتسا تالامتحا ببسب ؛رصمل باهذلا نم بناجألا
  
  :ةينيدلا بازحألاعم حماست و.. تاباقنلاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا ىلع طوغضلا دعاصت
 هجو ىلع ناسنإلا قوقح تامظنمو يندملا عمتجملا تاسسؤم ىلع ةلئاه ةروصب طوغضلا تديازت

، ، نوئش ةرادإ ىلع نومئاقلا روط امدعب صوصخلا ناك  يتلا يمالعإلا ريهشتلا تالمح دالبلا
، قوقحو يندملا عمتجملا تامظنم عم كرابم ماظناهمدختسي  ،  ناسنإلا ةينطولا مدعب اهمصوب

تائمب قلعتت ةيئاضق تاقيقحت ءارجإ نع نالعإلا يف روطتلا اذه لثمت . ةيجراخ فارطأل اهئالوو
تاحيرصتل اقفو – ىمظعلا ةنايخلا دح ىلإ لصت تاماهتا نمضتتو ،اهنع نيلوئسملاو تامظنملا
نع نيلوئسملاو تامظنملا نم ري بك ددعل ةيكنبلا تاباسحلا ةيرس نع فشكلاو - ةيئاضق رداصم
تاماهتالا هذه تابثإ معزباهترادإ  ،.  
، نيكراشملا قاطن عاستا ةقوبسملا ريغ ةلمحلا هذه يف رظنلا تفليو  سلجملاب تادايق لمشيل اهيف
، تاوقلل ىلعألا يرجت و. مالعإلاو يعامتجالا نماضتلاو لدعلاو يلودلا نواعتلا ءارزوو ةحلسملا

 لدعلا ريزواهلكش يتلا ، قيقحتلا ةنجل نم تابيرستب ايموي ةدعاصتملا ةيمالعإلا ةلمحلاةيذغت 
  . 46ةيلهألا تامظنملل يبنجألا ليومتلا يف رظنلل

                                                           
، بیان صادر عن الشبكة العربیة لمعلومات حقوق " انطالق مبادرة األعمدة البیضاء ضد تدخل الرقیب العسكري: مصر  43

 .مرجع سبق ذكره. 2011أكتوبر  6اإلنسان ، 
  .2011نوفمبر  22أثناء المصادمات في مصر، صحفیا على األقل  17االعتداء على  44

www.ifex.org/egypt /2011/11/22/journalists_assaulted/ar/ 
ضرورة امتناع المراسالت عن التوجھ إلى مصر لتغطیة األحداث : ضحیة اعتداء جنسي "3فرانس "صحافیة فرنسیة من " 45

  .2011نوفمبر  25، ، بیان صادر عن منظمة مراسلون بال حدود "في میدان التحریر
http://www.ifex.org/egypt/2011/11/25/prioritize_safety/ar/ 

  :حول مغزى ھذه الحمالت ومضمونھا واألطراف الضالعة فیھا انظر  46

http://www.ifex.org/egypt
http://www.ifex.org/egypt/2011/11/25/prioritize_safety/ar/
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 يتلا تاداقتنالا نم دالبلا نوئش ةرادإ ىلع نيمئاقلا لبق نم ديازتملا قيضلا نع ةلمحلا هذه فشكت
، ةلحرملا ةرادإل يسايسلا راسملاب قلعتي اميف ناسنإلا قوقح تامظنم صاخ لكشب اهجوت  ةيلاقتنالا
، قوقحل ةميسجلا تاكاهتنالاو   .رياني ةروث ذنم ترج يتلا ناسنإلا
 نم ةعومجمو ةلودلا نمأ ثحابم نم رصانع ةكراشمب ةيركسعلا ةطرشلا نأىلإ  ةراشإلا ردجت
 هسسؤم ىلع ضبقلاتقلأ و ،نوناقلل كرابم ماشه زكرم رقم رياربف 3يف تمهاد دق  ،ةيجطلبلا

، نم ددعو ،مالسإلا فيس دمحأفورعملا يماحملا   ةيلودلا وفعلا ةمظنم يف نيثحابو نيماحملا
، ستيار نمويهو  تايلمع ةفرغ هتاذ تقولا يف لكشي ناك يذلا ،زكرملا يف مهعامتجا ءانثأ شتوو
". رصم يرهاظتم قوقح نع عافدلا ةهبج" مسا لمحت ةيرصملا ناسنإلا قوقح تامظنمل ةكرتشم
  47.ءالمعلاو ةنوخلاب مهفصت نم ةدعوتم فتهت ىنبملا لفسأ ةيجطلبلا قرف تناك كلذ نوضغ يفو
، ةئيهتلا يف تطشن يتلا ةيسايسلا تاعامجلا ضعب نأ عمو " ليربأ 6"و" ةيافك" يتكرح لثم ةروثلل
، تالمح مهتلاط ، ةيئاضق ىواعد اضيأ مهددهتت امبرو ريهشتلا  دهش يلاحلا ماعلا نأ الإ ةلمتحم
 تلخدأ يتلا ةدودحملا تاليدعتلا تنرتقا ثيح ؛ةيسايسلا بازحألا ليكشت يف جارفنالا نم اعون
، نوئش ةنجل ةحازإب ةيسايسلا بازحألا نوناق ىلع  بزحلا تادايق نم لكشتت تناك يتلا بازحألا
، ماظن لظ يف مكاحلا ، نم ةلكشم ةنجل اهلحم لحيل كرابم  مغر– ليدعتلا اذه ناك دقو ةاضقلا
 يف ةيعون ةزفق ثادحإل ايفاك - بازحألا نيوكت قح ىلع دويقلا نم ديزم ةفاضإ وأ ىلع ءاقبإلا
، ةيسايسلا بازحألا ةمئاق  نأ عمو. ابزح نيسمخ ىلع ديزي ام مضت تتاب يتلا انوناق اهل صخرملا
، ساسأ ىلع بازحألا ءاشنإ رظحي نوناقلا  ،ديقلا اذه قيبطت يف ةنورملا تحاتأ دقف ينيد
 ةعامجلاو ةيفلسلا تاعامجلا ىلإ يمتنت ،ةينيدلا ةيعجرملا تاذ بازحألا نم ددعل صيخرتلا

،   . نيملسملا ناوخإلا ةعامج نع الضف ةيمالسإلا

                                                                                                                                                                             
، " في الھجمة على الجمعیات األھلیة ومنظمات المجتمع المدني ةقراء. األجنبيحمالت التشھیر والتمویل "عصام الدین حسن ، - 

، 2011سبتمبر  19، " إھانة القانون وحملھ الكراھیة "نظمتھا المجموعة المتحدة تحت عنوان  ةنقاشی ةفي حلق ةورقھ عمل مقدم
  . فندق سفیر بالدقي 

 ةمنظم 36، بیان صحفي صادر عن "جتمع المدني وحریة التنظیم نظام مبارك یشددون ھجمتھم على الم ةورث"انظر أیضا  - 
  .2011أغسطس  24، ةحقوقی

www.cihrs.org/arabic/newssystem/articles/2948.aspx 
  .2011یولیو  25، " السابق في قمع و محاصرة العمل األھليالمنظمات غیر الحكومیة تدین استمرار سیاسات النظام " - 

http://www.anhri.net/?p=36342 
  http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=502644 : وكذلك - 
، بیان صادر عن منظمة ھیومن رایتس ووت ش ،  "تحركات حكومیة لتقیید حقوق اإلنسان وأنشطة منظمات الدیمقراطیة: مصر"-

  .2011سبتمبر  26
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/26 

 .ورثة نظام مبارك یشددون ھجمتھم على المجتمع المدنى وحریة التنظیم، مرجع سابق: منظمة حقوقیة 36بیان صحفي من "  47

http://www.cihrs.org/arabic/newssystem/articles/2948.aspx
http://www.anhri.net/?p=36342
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=502644
http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/26
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 ضعب ىلإ ةايحلا ةداعإل ةروثلا خانم رامثتسا يف ةيباقنلا تامظنملاو تاليكشتلا تحجن امك
، تاباقنلا ، تاونسل اهتاباختنا ءارجإ نع ةزجاع تناك يتلا ةينهملا  ةسارحلا نهر تناك وأ ةليوط
 عم لماعتلا يف ةيبسن ةنورم ةموكحلاو ةلماعلا ىوقلا ةرازو تدبأ امك. كرابم دهع يف ةيئاضقلا
 ةيلودلا لمعلا ةمظنم تعضو نأ دعب، ةلقتسم ةيباقن تاداحتاو تامظنم ءاشنإ يف لامعلا قوقح

يف طوغضلا هذه تدعاس دقو  .ةيباقنلا تايرحلا كهتنت يتلا لودلل ءادوسلا ةمئاقلايف رصم 
، ةيلامعلا تاباقنلا نم ددع سيسأتب حامسلا  لامعلا داحتا نع لزعمب ةلقتسم تاداحتاو ةلقتسملا
 تاباقن داحتا تاباختنا نالطبب ءاضقلا ماكحأ ذيفنتب سطسغأ يف ءارزولا سلجم لبق امك. يمسرلا
، ةرادإ سلجم لح لمشت ،راثآ نم اهيلع بترتيامب  ،2011 - 2006 ةرودل رصم لامع  داحتالا
، ناجللاو ةماعلا تاباقنلا تارادإ سلاجمو  نأ ريغ .ةروزم تاباختنا لالخ نم تلكشت يتلا ةيباقنلا
 ناجللاو ةماعلا تاباقنلا تارادإ سلاجم لمع رارمتسا ربمفون يف تررق ةلماعلا ىوقلا ةرازو
  .48ةديدج تاباختنا ءارجإ نيحل اهتاليكشت عيمجب ةيباقنلا
، تايرحلل نوناق عورشمتدعأ  دق تناك ةلماعلا ىوقلا ةرازو نأ ركذي ريياعملا عم قستي  ةيباقنلا

، نييقوقح ءاطشن ءارآ تعلطتسانأ دعب ةيلودلا  رادصإ نع عنتما يركسع لا سلجملا نكلو نييباقنو
  .49حرتقملا نوناقلا
  
  :يلهألا بارتحالا فواخمو ةينيدلا تايرحلا ىلع طوغضلا دعاصت
ةبقح تاسايس هتقمع يذلا يفئاطلا رتوتلا دعاصتو  ،ةينيدلا تايرحلا ىلع طوغضلا تلصاوت
 نوناقلل مزاحلا قيبطتلا نع يلختلا تاسايس تلصاوتدقف  .هليحر دعب اهجاتنإ ديعأ يتلاو ،كرابم
 دحوم نوناق رادصإب حيولتلاب رخآلاو نيحلا نيب ءافتكالاو ،يفئاطلا فنعلا لامعأ يبكترم هاجت
، رود ءانبل  اهمده ةسينك ءانب ةداعإ نأ طابقألا ىدل روعشلا هيف ززعتي يذلا تقولا يف ةدابعلا
، تاءارجإ تفقوت ةسينك حتفةداعإ ب حامسلا وأ ،نوبصعتملا  طقف سيل بلطتي تاب اهصيخرت
، تاءارجإ ءافيتسا   .ةملسملا ةيبلغألا ناذئتسا اضيأ يضتقي لب ةيرادإ
اممديدجلا ماعلا ةالص باقعأ يف ةيردنكسإلاب نيسيدقلا ةسينك ريجفتب ماعلا أدب  22 لتقم ىلإ ىدأ ، 
 تاذةيجاجتحالا  تارهاظملا عم فنعب نمألا ةزهجأ تلماعت دقو .50نيرخآ 79 ةباصإو اصخش

                                                           
ر الصادر عن اجتماع وزیر القوى العاملة مع رؤساء النقابات نوفمب 19دار الخدمات النقابیة والعمالیة تدین قرار واتفاق   48

  .العامة
www.anhri.net/?p=43732 

رسالة إلى مجلس الوزراء المصري، الحكومة المصریة مدعوة اآلن إلى االنتصار لحق العمال المصریین في تكوین نقاباتھم   49
  .بحریة

www.anhri.net/?p=37374 

http://www.anhri.net/?p=43732
http://www.anhri.net/?p=37374
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ىرج و. عومدلل ةليسملا لبانقلاو يطاطملا صاصرلا مادختساب كلذو ،طابقألا عم ينماضتلا عباطلا
يف هبتشملا نم ددع  بيذعتلل ضرعت امك. اهدحو ةيردنكسإلا نم صخش 300نم رثكأ  لاقتعا

،ريبدت نع مهتيلوئسم   هلاقتعا نم دحاو موي دعب لالب ديسلا ةافو ىلإ بيذعتلا ىضفأو راجفنالا
 هيف نومهتي ماعلا بئانلل غالبب نوماحم مدقت ،كرابم ةحازإ باقعأ يفو .51ةلودلا نمأ ثحابم رقمب
 تامولعم ىلإ ادانتسا ،نيسيدقلا ةسينك ريجفتنع ةيلوئسملا ب يلداعلا بيبحقبسألا  ةيلخادلا ريزو
 يأل ماظنلا ضرعت املك ،ةيبيرخت الامعأ مظني ةيلخادلا ةرازو لخاد يرس زاهج دوجو ىلإ ريشت
  .52ةيسايس ةزه
بونج – حيفطأ زكرمب "نيديهشلا" ةسينك نوبصعتم نوملسم محتقا سرام نم لوألا عوبسألا يفو
 دهعت دقو .53ةملسم ةاتفو يحيسم رجات نيب ةقالعلوح تاعئاش ببسب ،اهومده و -ةرهاقلا
لبق انكمم نكي مل  ءانبلا لامعأ يف ءدبلا نكل. ةسينكلا ءانب ةداعإب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا سلجملا
 ةميرجلا هذه يبكترم ميدقت متي مل هنأ مغر ،كلذب حامسلاب نيملسملا عانقإل ةينيد تادايق ءاعدتسا
   .ةمكاحملل
 نم فالآ نيب ةلدابتم تاكابتشا ءارج سرام 8 يف ةيماد ةليل ةرهاقلاب رصان ةأشنم ةقطنم تدهشو
، طابقألا . ملاس حالص قيرط "نيديهشلا"ةسينك مده ىلع  نيبضاغلا طابقألا عطق رثإ نيملسملاو
، 140 ةباصإو ،اليتق 13 طوقس نع تاكابتشالا هذه ترفسأو  20 نم رثكأ قارحإو نيرخآ
  .54الزنم

تاعومجم تمظن امك . اهليطبق ظفاحم نييعت دعب ،عيباسأ ةعضبل انايصع انق ةظفاحم تدهشو 
طوطخو ،ةسيئرلا رفسلا قرط عطق عم ،ملسم ظفاحم نييعتب ةبلاطملل ةيفئاط تارهاظ م ةيفلس

                                                                                                                                                                             
 4، "كن مذبحة اإلسكندریة بدایة النھایة لسیاسة حكومیة أثبتت فشلھا الذریعتلف: "حقوقیة مصریةمنظمة  12ك بین بیان مشتر  50

  .2011ینایر 
http://eipr.org/pressrelease/2011/01/04/1065 

رة انتھاكات أمنیة واسعة النطاق في إطار التحقیق في تفجیرات اإلسكندریة، بیان مشترك صادر عن  مؤسسة الكرامة والمباد 51
  .2011ینایر  15المصریة للحقوق الشخصیة، 

http://eipr.org/pressrelease/2011/01/15/1067 
  .2011فبرایر  7بالتورط فى تفجیر القدیسین، جریدة الیوم السابع ، " العادلى"نیابة أمن الدولة تحقق فى اتھام  52 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=347570&SecID=65&IssueID=15 
  .2011مارس  7الشائعات وغیاب األمن وراء تفاقم األحداث، جریدة الشروق ، .. في حادث أطفیح 53 

 http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=403452 
منزًال وعدد  ٢٠مصابًا واحتراق  ١٤٠قتیًال و ١٣اشتباكات مسلحة بین األقباط والمسلمین تسقط : لیلة دامیة فى منشأة ناصر 54

  .2011مارس  10مصرى الیوم، من السیارات، جریدة ال
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290064 

http://eipr.org/pressrelease/2011/01/04/1065
http://eipr.org/pressrelease/2011/01/15/1067
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=347570&SecID=65&IssueID=15
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=403452
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290064
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 ماع ريتركسل اهدانسإو ،ظفاحملا تايحالص ديمجت ىلإ تاطلسلا ترطضاو. ةيديدحلا ككسلا
  .55اديدج اظفاحم نيعت نأ لبق رهشأ ةثالث ةدمل ةظفاحملا

، ةبابمإ ةقطنم تدهش ويام 7يفو  ةسينك قارحإو  ةيومد ةيفئاط تاكابتشا ةزيجلا ةظفاحم يف
،  ةاتف زاجتحا لوح ةعئاش ببسب ،انيمرام ةسينك ماحتقا نييفلسلا تائم لواح نأ دعب ءارذعلا

  .اباصم 242و اليتق 15 نع تاكابتشالا ترفسأو. ةسينكلا لخادب اهمالسإ ترهشأ ،ةيحيسم
 هذه اهتلاط يتلا سئانكلا ةيامح نع شيجلاو ةطرشلا تاوق سعاقت ةيقوقح ةيناديم ريراقت تدكأو
ةمكحم ىهو  ،"ئراوط" ةلودلا نمأ ةمكحم ىلإ نيمهتملا تاطلسلا تلاحأ دقو .56تاءادتعالا
  .ةيئانثتسا
 مامأ طابقألل ةلصاوتم تاماصتعا هنع تربع يذلا ،ديازتملا طابقألا بضغ ءاوتحال ةلواحم يفو
 16 حتفةداعإ  همزعءارزولا سلجم  سيئر نلعأ ،ةرهاقلاب وريبسامب نويزفلتلاو ةعاذإلا ىنبم
 تعقو ثيح ،هب تدهعت ام ذيفنت نع تزجع ةموكحلا نأ ريغ. 57تاظفاحم ةدع يف ةقلغم ةسينك
 ةسينك حتف ىلع اجاجتحا ؛رهاظتت تناك ةيفلس تاعومجمو طابقأ نينطاوم نيب ةفينع تامداصم
نم اهباوبأ  قالغإ ىلإ ةسينكلا ترطضاو ،ةرهاقلاب سمش نيعب ماربإ ابنألاو ءارذعلا ةديسلا
  .58!ديدج

                                                           
  .2011أبریل  19،  تظاھرات في محافظة قنا بصعید مصر احتجاجا على تعیین محافظ مسیحي55 

 http://www.masrawy.com/news/mideast/afp/2011/april/19/4596631.aspx 
.2011أبریل  18تنذر بتجدد المواجھات الطائفیة، جریدة الحیاة اللندنیة، » قنا«احتجاجات  -   

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/256688 
  .2011أبریل  20فشل في حل أزمة محافظة قنا والمتظاھرون یواصلون إغالق الطرق، جریدة الشرق األوسط ، : مصر - 

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11831&article=618063 
یومًا، المصرى الیوم ،  ١٣وعودة حركة القطارات بعد توقف .. واألھالى یفضون اعتصامھم» محافظ قنا«شرف یجمد نشاط  - 

.2011أبریل  26  
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=294820&IssueID=2117 

.2011أبریل  21فشل الحكومة في حل أزمة قنا یعني سقوط الدولة، جریدة الشروق، : وحید حامد -   
http://www.shorouknews.com/contentData.aspx?id=437226 

في نتائج تقریر میداني حول أحداث إمبابة، المراقبون الحقوقیون وشھود العیان یجمعون على فشل األمن في حمایة األرواح  56
  .2011مایو  14ریة للحقوق الشخصیة، والكنائس، المبادرة المص

http://eipr.org/pressrelease/2011/05/14/1165 
  .2011مایو  16محافظات، المصرى الیوم ،  ٦فى  كنیسة مغلقة ١٦فتح 57 

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296994&IssueID=2137 
  .2011مایو  20اغالق كنیسة عین شمس حتى انعقاد جلسة عرفیة السبت المقبل، جریدة الشروق، 58

 http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=459618 

http://www.masrawy.com/news/mideast/afp/2011/april/19/4596631.aspx
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/256688
http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11831&article=618063
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=294820&IssueID=2117
http://www.shorouknews.com/contentData.aspx?id=437226
http://eipr.org/pressrelease/2011/05/14/1165
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296994&IssueID=2137
http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx?id=459618
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مايق ناوسأ ةظفاحمل عباتلا وفدإ زكرمب بانيراملا ةيرق تدهشربمتبس  30 يف  نيبصعتملا ضعب، 
انب ديعأةسينكلل ديدج ىنبم نم ءازجأ مدهب مادص ىلإ ىدأ يذلا رمألا . كلاهتملا ىنبملا لحمه ؤ، 
  .59ةيرقلا يف طابقألاو نيملسملا نيب فينع
ىنبم  مامأ ماصتعالا يطبق فالآ 5 وحن نلعأو ،طابقألا بضغ ةديدجلا ةميرجلا هذه تلعشأ دقو
، ءانبب ةبلاطملل ةرهاقلاب وريبسام  تقلأو ،ةوقلاب ماصتعالا تمجاه شيجلا تاوق نكلو ةسينكلا
، ةراشإلا فلاسلا وريبسام ةرزجمربوتكأ  9يف تبكترا  ،نيكراشملا نم تارشع ىلع ضبقلا  اهيلإ
، 28 نع لقي ال ام اهتيحض حار يتلاو  .60ةحلسملا تاوقلا تاعردم مهتسهد 12 مهنيب اليتق

                                                           
  .2011أكتوبر  5وق الشخصیة، قأحداث الماریناب نموذج صارخ النحیاز الدولة لجانب التعصب، المبادرة المصریة للح 59

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/05/1265 
 2عن أحداث ماسبیرو ، صادر بتاریخ  تقریر لجنة تقصي الحقائق التي شكلھا المجلس القومي لحقوق اإلنسان:راجع في ذلك 60

  .2011نوفمبر 
http://www.nchregypt.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=500:2011-11-02-
19-51-28&catid=43:2010-03-09-13-00-53&Itemid=55 

  
 21أحداث ماسبیرو، الدولة تحض على العنف الطائفي وتكرس لسیاسة القتل خارج نطاق القانون، بیان صادر عن : وانظر أیضا

  .2011أكتوبر  16منظمة حقوقیة مصریة، 
http://eipr.org/pressrelease/2011/10/16/1266 
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