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اشتباكات االتحادية
بمحيط "القصر الرئاسي" في القاهرة
الخامس والسادس من ديسمبر 2102

تقرٌر من إعداد مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

”

"بعد أما الدنيا ىديت ،دخمت ناحيتيـ والقيت فييـ كتير أوي مف أصحابي ،ناس مف المنطقة كنت بأقؼ
معاىـ زماف .ساعتيا وقفت و قعدت متنح وقت طويؿ .أنا كنت ممكف أموت في وسط الضرب ،بس

“

ساعتيا لو كانوا جابولي شيخ الحرـ نفسو يقولي إني ىاخش الجنة ،مكنتش ىصدقو .أنا بقولؾ أنا كنت

بضرب أصحابي"

شهادة أحد المتظاهرين المشاركين في أحداث االتحادية
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منهجية التقرير
يستيدؼ ىذا التقرير إلقاء الضوء عمػ اشػتباكات االتحاديػة بمحػيط القصػر الر اسػي فػي القػاىرة ،مصػر فػي يػومي الخػامس والسػادس
مف ديسمبر  .2102ويعتبر مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف 0اشػتباكات االتحاديػة حػادث عنػؼ سياسػي يطػوي دالالت سياسػية
خطيرة عم مستقبؿ العمؿ السياسي بعد ثورة  22يناير .ييدؼ ىذا التقرير لمحاولة لتقديـ معمومات وافيػة لمجيػات وارطػراؼ المعنيػة

لممساعدة في اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب وقوع مثؿ ىذه االشتباكات في المستقبؿ.

اعتمػػد ىػػذا التقريػػر عم ػ المقػػابالت الشخصػػية والبحػػوث الميدانيػػة التػػي أج ارىػػا فريػػؽ مركػػز القػػاىرة خػػالؿ الفت ػرة مػػف  22-6ديسػػمبر
.2102

حرص فريؽ مركػز القػاىرة لد ارسػات حقػوؽ اإلنسػاف فػي ىػذا التقريػر عمػ تنػوع مصػادر المعمومػات وتعػدد مسػتوياتيا ،إذ أجػرى فريػؽ

ػددا مػػف المقػػابالت م ػ شػػيود العيػػاف والضػػحايا أثنػػاء االشػػتباكات س ػواء المنتمػػيف لجماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف وحػػزب الحريػػة
البحػػث عػ ً
والعدالة أو المتظاىريف مف المعارضيف ،باإلضافة إل مقابالت م الصحفييف وارطباء المشػاركيف فػي المشػيد ،فضػالً عػف المقػاءات

التػػي أج ارىػػا مركػػز القػػاىرة م ػ عػػدد مػػف المػػدافعيف الحقػػوقييف والمحػػامييف ممػػف حضػػروا تحقيقػػات النيابػػة العامػػة م ػ بعػػض المتيمػػيف
والمشتبو فييـ في ىذه ارحداث.

مكتفيػا بػارحرؼ ارولػ مػف االسػـ لمػبعض ارخػر
في ىذا السياؽ احترـ مركز القاىرة رغبػة بعػض المصػادر فػي عػدـ ذكػر أسػما يا،
ً
وذلؾ وفقًا لرغبة كؿ مصدر.
ركز مركز القاىرة في ىذا التقرير عم رصد وتوثيؽ حاالت العنؼ المجتمعػي المتبػادؿ ،القتػؿ ،التعػذيب وغيػره مػف ضػروب المعاممػة

الميينة ،باإلضافة إل االحتجاز غير القانوني لبعض المتظاىريف ،كما رصد مركز القاىرة ارحداث والسياؽ السياسي لالشتباؾ.

ػر لمحالػػة
لدرسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف التركيػػز عمػ ىػػذه ارحػػداث فػػي مصػػر نظػ ًا
بعػػد عمميػػة تقػػويـ احتياجػػات مطولػػة ،قػػرر مركػػز القػػاىرة ا
السياسية المتقمبة التي تمر بيا البالد.

 2مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان هو منظمة غٌر حكومٌة إقلٌمٌة مستقلة تأسست عام  ،2667تهدف إلى دعم احترام مبادئ حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌةة ،وتحلٌة
صعوبات تطبٌق القانون الدولً لحقوق اإلنسان ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان فً العالم العربً ،وتعزٌز الحةوار بةٌن الثقافةات فةً إطةار االتفاقٌةات والمواثٌةق الدولٌةة لحقةوق
اإلنسان .ومن أج تحقٌق هذه األهداف ٌعم المركز على اقتراح والدعوة إلى سٌاسات وتشرٌعات وتعدٌالت دستورٌة تعزز من المعةاٌٌر الدولٌةة لحقةوق اإلنسةان ،والقٌةام
بأنشطة بحثٌة ،ودعوٌة عبر توظٌةف متتلةف ايلٌةات الوطنٌةة واإلقلٌمٌةة والدولٌةة ،وتعلةٌم حقةوق اإلنسةان مةع التركٌةز بشةك تةاص علةى الشةباب ،وبنةات القةدرات المهنٌةة
للمدافعٌن عن حقوق اإلنسان .ومنذ تأسٌسه ٌقوم المركز بشك منتظم بنشر كتب ودورٌات تتناو قضاٌا حقوق اإلنسان والدٌمقراطٌة فً العالم العربً.
ٌسعى مركز القاهرة إلى المساهمة فً إلقات الضوت على أبرز المشكالت والقضاٌا الحقوقٌة الملحة فً الةدو العربٌةة ،والتنسةٌق مةع متتلةف األطةراف المعنٌةة والمنظمةات
غٌر الحكومٌة فً المنطقة ،والعم سوًٌا من أج رفع الوعً العام بهذه القضاٌا ومحاولة التوص إلى حلو وبدائ تتوافق مع القانون الدولً لحقوق اإلنسان.
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السياق العام
جرت وقا

أحداث االتحادية خالؿ فترة يمكف اعتبرىا نقطة تحوؿ ر يسية في مسار التحوؿ الديمقراطي المتخبط في

مصر ،فمازاؿ الطريؽ لمتحوؿ الديمقراطي يواجو صعوبات شت  ،السيما بعد ما شيدتو البالد في الفترة ارخيرة مف حوادث
عنؼ سياسي ومجتمعي متبادؿ.

احتقانا قد نشب بيف الر يس وأعضاء حزبو الحاكـ –حزب الحرية والعدالة– وعدد مف الحركات وارحزاب
كاف ثمة
ً
اإلسالمية مف جية وبيف دعاة الديمقراطية والنشطاء السياسييف مف القوى الميبرالية واليسارية مف جية أخرى .وفي خضـ
ىذا االحتقاف تفاقمت ارزمة السياسية ،وتحولت لعنؼ سياسي واتخذت بدورىا منح

خطير ألق

بظاللو عم

عممية

التحوؿ الديمقراطي برمتيا كما رأينا في ارحداث السابقة والالحقة ليومي الخامس والسادس مف ديسمبر عاـ ،2102وكـ
يخش مركز القاىرة مف أف استمرار ىذا العنؼ أو تك ارره قد يدف بالبالد لالنزالؽ نحو شبح الحرب ارىمية.
سمميا في محيط قصر
اعتصاما
عددا مف المتظاىريف المعارضيف قد أقاموا
في الخامس مف ديسمبر الجاري ،كاف ً
ً
ً
احتجاجا عم اإلعالف الدستوري الذي أصدره الر يس محمد مرسي في
االتحادية الر اسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاىرة،
ً
وتعدي ٍٍ واضح عم مؤسسات الدولة ،السيما مؤسسة
ٍ
 20نوفمبر ،وما يمنحو ىذا اإلعالف مف سمطات واسعة لمر يس
القضاء ،ىذا باإلضافة إل

رفض المعتصميف قرار ر يس الجميورية بطرح مشروع الدستور لالستفتاء العاـ ،رغـ حدة

الجدؿ وعدـ التوافؽ الدا ر حوؿ عممية كتابتو وفمسفة العديد مف مواده  .ىذا فضالً عف االعتراض عم

استمرار

الممارسات القمعية مف جانب مؤسسات الدولة ،وانتياؾ الحقوؽ ارساسية لإلنساف ومف بينيا الحؽ في الحياة ،الحؽ في
سالمة الجسد ،الحؽ في التجم السممي وحرية الرأي والتعبير .
اندلعت أعماؿ العنؼ عم

شاكمة حرب الشوارع في يومي الخامس والسادس مف ديسمبر في المنطقة المجاورة لمقصر

الجميوري ،بدأت ارحداث بمجرد وصوؿ أعداد كبيرة مف أنصار جماعة اإلخواف المسمميف المؤيديف لمر يس محمد مرسي

لمحيط قصر االتحادية حيث االعتصاـ السممي لممتظاىريف المعارضيف الذي بدأ في ليمة الراب مف ديسمبر ،مستجيبةً
لمدعوات التي أطمقتيا الجماعة وبعض قادتيا البارزيف بمواجية المعارضيف المعتصميف أماـ قصر االتحادية .وقد كاف مف

المتوق أف يقوـ ر يس الجميورية وارجيزة ارمنية المعنية باتخاذ ما يمزـ مف تدابير احت ارزية واجراءات وقا ية لقط الطريؽ
عم

وقوع أية مناوشات بيف المتظاىريف المؤيديف والمعارضيف لمر يس ،وحماية اررواح والممتمكات ،إال أف الر يس

وارجيزة ارمنية ،ومؤسسات الدولة المعنية لـ يفوا بالتزاماتيـ القانونية والسياسية ،مفسحيف المجاؿ الستخداـ العنؼ في

تصفية الخالفات السياسية.

 1لمزٌد من المعلومات حو اإلعالن الدستوري أنظر بٌان المنظمات الحقوقٌة فً  12نوفمبر "اإلعالن الدستوري الجدٌد ٌمنح مرسً سلطات إلهٌة ،وٌوجه ضربة
قاضٌة الستقال القضات" . http://www.cihrs.org/?p=5081
وأقرأ أٌ ً
ضا "منظمات حقوق اإلنسان تطعن على اإلعالن الدستوري أمام القضات اإلداري" .http://www.cihrs.org/?p=5087
 7لمزٌد من المعلومات حو مسودة الدستور أنظر بٌان مركز القاهرة فً  20دٌسمبر "فً الٌوم العالمً لحقوق اإلنسان ..المصرٌون مدعوون لالستفتات على دستور
ٌقوّ ض حقوق اإلنسان والحرٌات" . http://www.cihrs.org/?p=5246
 2لمزٌد من المعلومات حو االنتهاكات وأعما العنف تال المائة ٌوم األولى من حكم الرئٌس أنظر تقرٌر مركز القاهرة فً  27أكتوبر "ما بعد المائة ٌوم للرئٌس
محمد مرسً مؤشرات سلبٌة على مستقب حقوق اإلنسان ،وأزمات كبرى مفتوحة" . http://www.cihrs.org/?p=4523
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فشؿ الحكومة في االلتزاـ بمس وليتيا عف حماية حؽ مواطنييا في حرية التعبير وحرية والتجم والتظاىر في بي ة آمنة

مثير لمزيد مف القمؽ ،ذلؾ الفشؿ الذي انعكس بشكؿ واضح في تقاعس قوات ارمف عف
أمر ًا
وخالية مف العنؼ يعد ًا
التدخؿ الفوري لمن وقوع اشتباكات بيف المجموعات المؤيدة والمعارضة لق اررات الر يس ،أو التدخؿ السري لمحاولة فضيا

بعد اندالعيا ،وكذلؾ غض الطرؼ عف عمميات التعذيب واالحتجاز غير القانوني لممتظاىريف المعارضيف لمر يس عم يد
الجماعات المؤيدة لو.
وفي ىذا الصدد ،يذكر مركز القاىرة بما سبؽ وأف كرره مرًارا ،بأف االحتجاجات السممية وكذا االعتصامات في محيط
المؤسسات والمرافؽ العامة حؽ مكفوؿ بموجب القانوف الدولي طالما الموظفيف العمومييف وأصحاب المصمحة قادروف عم
الوصوؿ إل ىذه المرافؽ والمؤسسات بشكؿ أمف .ومف ثـ فتدخؿ قوات الشرطة -أو غيرىا مف الموظفيف المكمفيف بتنفيذ

أمر يفتقد لمسند القانوني .كما أنو ال يجوز لمسمطة أف تعتمد عم
القانوف -لفض تمؾ االعتصامات أو التظاىرات بالقوة ًا
سياسيا ليقوموا بأعماؿ مسندة بالقانوف لمموظفيف المكمفيف بتنفيذ القوانيف.
مواطنيف مواليف ليا
ً

فرغـ االدعاءات بأف اعتصاـ االتحادية حاؿ دوف دخوؿ الر يس ومعاونيو مف وال القصر لممارسة مياـ عمميـ ،إال أف

متاحا طواؿ وقت االعتصاـ وحت قبيؿ لحظات مف
الدال ؿ تؤكد أف دخوؿ الر يس وخروجو مف وال القصر كاف ًا
أمر ً
صحفيا داخؿ مقر القصر
مؤتمر
ًا
وقوع االشتباكات ،ولعؿ الدليؿ عم ذلؾ أف نا ب ر يس الجميورية عقد يوـ ارربعاء
ً
الر اسي حظي بحضور إعالمي واس مف ممثمي وسا ؿ اإلعالـ المحمية والدولية ،ولـ يذكر ًأيا مف الحضور أف ثمة
امنا م وقت اليجوـ عم االعتصاـ
مشكمة واجيتو أثناء الدخوؿ أو الخروج مف القصر ،رغـ أف ىذا المؤتمر جاء متز ً

السممي خارج أبواب القصر.

2

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

ذكر أنو طالما وجدت مداخؿ ومخارج آمنة لتمؾ المؤسسات يستطي أف يمر منيا العامموف والمواطنوف بشكؿ آمف ،ينتفي

السند القانوني لفض تمؾ االعتصامات ،حيث يعد ىذا قرينة عم أف االعتصامات ال تعطؿ العمؿ داخؿ تمؾ المؤسسات.

وبناء عميو لـ يكف ىناؾ مبرر قانوني لفض اعتصاـ قصر االتحادية بالقوة إذا أف ىناؾ عدة دال ؿ واضحة تؤكد حرية
ً
حركة لمر يس وأعضاء مؤسسات الر اسة مف وال القصر أثناء االعتصاـ.
ٍ
جانب آخر ىناؾ مس ولية سياسية وأخرى جنا ية في ىذه ارحداث يتعيف عم
مف

جمي مؤسسات وكبار المس وليف

بالدولة الدولة تحمميا ،جراء فشميا في تأميف حياة المواطنيف وحماية ممتمكاتو .ومف جانبيا يتعيف عم جيات التحقيؽ أف

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

 7تبر صحفً :نائب الرئٌس ٌعقد مؤتمرً ا صحفًٌا فً مقر قصر الرئاسة ،بوابة األهرام  9دٌسمبرhttp://gate.ahram.org.eg/News/280323.aspx :
 9أَظز رقزٌز انًقزر انخبص انًعًُ ثبنذق فً دزٌخ انزجًع انسهًً وانذق فً دزٌخ ركىٌٍ انجًعٍبد:A/HRC/20/27 ،
http://daccess-ods.un.org/TMP/3947788.17892075.html
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مرأى ومسم مف قوات ارمف المتواجدة في محيط قصر االتحادية ،ىذا باإلضافة إل وجوب فتح تحقيؽ مستقؿ فيما ثبت

مف أعماؿ التعذيب ،والتحرش الجنسي ،واالختطاؼ ،واالحتجاز غير القانوني ،بما يقتضيو ذلؾ مف محاسبة كؿ مف يثبت
تورطو في تمؾ االنتياكات.
مثير لمقمؽ ،السيما في ظؿ غياب حوار مجتمعي حوؿ
أمر ًا
إف احتمالية تصاعد العنؼ خالؿ الفترة القادمة مازالت ًا
ارزمات السياسية الراىنة يجم كافة ارطراؼ السياسية ،واستمرار نبرة الخطاب المحرض عم العنؼ ،والذي يمارس
بشكؿ واضح مف جانب مؤسسات الدولة بما في ذلؾ الر يس محمد مرسي وأعضاء مف جماعة اإلخواف المسمميف والحزب

الحاكـ.

 2أنظر بٌان لمركز القاهرة فً  9دٌسمبر "ٌتعٌن على رئٌس الجمهورٌة اتتاذ تطوات فورٌة لوقف انزالق البالد نحو حرب أهلٌة:
.http://www.cihrs.org/?p=5183
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تسلسل األحداث
شيدت شوارع القاىرة وغيرىا مف المحافظات العديد مف االحتجاجات الحاشدة والمتواصمة عقب إعالف الر يس محمد
مرسي ق ارره بإصدار اإلعالف الدستوري في  20نوفمبر الماضي ،والذي أعقبو قرار طرح مسودة الدستور لالستفتاء في

منتصؼ ديسمبر الجاري .إذ افتقر ىذاف الق ارراف لتأييد قطاعات عريضة مف المجتم  ،وغابت عنيما الضمانات الدنيا

لمحقوؽ والحريات ارساسية.

قبيؿ أحداث االتحادية ،تابعت الدولة سياستيا المتكررة في االستخداـ المفرط لمقوة في التصدي لالحتجاجات السممية ،
وذلؾ أثناء قم احتجاجات ميداف التحرير ،والتي بدأت في  01نوفمبر إلحياء الذكرى السنوية ارول

"محمد محمود" واستمرت حت

لضحايا شارع

 2مف الشير نفسو لمتنديد باإلعالف الدستوري ،ارمر الذي أسفر عف مقتؿ ثالثة محتجيف

واصابة عدة م ات واعتقاؿ أكثر مف  211متظاىر .كما تقاعست قوات ارمف في معظـ الوقا

عف أداء واجبيا في

خصوصا في إطار االشتباكات التي جرت خارج نطاؽ محافظة القاىرة.
حماية المحتجيف والممتمكات العامة والخاصة،
ً
ارمر الذي تكرر في وقت الحؽ بالقاىرة يومي الخامس والسادس مف ديسمبر ،مما أدى إل وقوع اشتباكات عنيفة بيف
شخصا عم ارقؿ واصابة م ات آخريف.
المتظاىريف مف مؤيدي ومعارضي الر يس ،وأسفر عف مقتؿ أحد عشر
ً
كانت تقارير قد أفادت أف مقار جماعة اإلخواف المسمميف وكذا مقار حزب الحرية والعدالة قد تعرضت ليجمات متفرقة،

وأضرمت النيراف في بعضيا قبؿ اندالع اشتباكات االتحادية بأياـ قميمة .ووفقًا لعبد المنعـ عبد المقصود محامي وقيادي
بجماعة اإلخواف المسمميف فإف  2مقر لجماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعالة قد تـ اقتحاميا ،ولحقت بأغمبيا

مشير إل أف المقرات المستيدفة شممت مقار حزب الحرية والعدالة في
ًا
ار بالغة ،وبعضيـ تعرض لمحاوالت حرؽ.1
أضرًا
محافظتي دمياط ،والسويس ،وحي المعادي ،باإلضافة إل المقر الر يسي لجماعة اإلخواف المسمميف بحي المقطـ بمحافظة
القاىرة ،وقد قدمت جماعة اإلخواف المسمميف بالغات في تمؾ ارحداث وجاري التحقيؽ فييا مف قبؿ سمطات التحقيؽ

المصرية.

وفقًا لشيود عياف ،قامت مجموعات منظمة مف أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة اإلخواف المسمميف بالتناوب عم
حماية مقار الحزب في جمي المحافظات ،وذكر شيود عياف مف محافظات مختمفة أف بعض المكمفيف بالحراسة كاف

بحوزتيـ أسمحة مختمفة مف ضمنيا المسدسات والسيوؼ .كما أفادت ادعاءات بأنو تـ المجوء لألطفاؿ -دوف الثامنة

عشر -في بعض المناطؽ لحماية المقار.

احتجاجا عم اإلعالف الدستوري
اندلعت المظاىرات في أكثر مف  0محافظة في الفترة بيف  22نوفمبر و 2ديسمبر،
ً
الصادر في  20نوفمبر ،وقد شيدت بعض المحافظات ،منيا محافظة اإلسكندرية ،بورسعيد ،دمنيور ،والمحمة اشتباكات
أسفرت عف سقوط أعداد كبيرة مف الجرح  ،ومقتؿ مواطف عم ارقؿ.

لمزٌد من المعلومات حو سٌاسات الدولة فً هذا الصدد ،أنظر التقرٌر السنوي لمركز القاهرة  -1022سقوط الحواجز.http://bit.ly/U81fYN :
 6مقابلة نًزكز انقبهزح يع انًذبيً عجذ انًُعى عجذ انًقظىد فً 91دٌسًجز .2192
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وتحديدا يوـ الثالثاء  2ديسمبر  2102انتقمت التظاىرات السممية إل
بعد عدة أسابي مف المظاىرات واالحتجاجات،
ً
عددا مف المحتجيف أعمنوا
قصر االتحادية "القصر الر اسي" في منطقة مصر الجديدة بالقاىرة ،وعم الرغـ مف أف ً
االعتصاـ أماـ القصر ،إال أف جماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة أصد ار بيانات تفيد عزميما عم تنظيـ
مسيرة مؤيدة لمر يس وق ارراتو في الموق نفسو حيث يعتصـ المتظاىريف المعارضيف .وفي اليوـ التالي ،ارربعاء  2ديسمبر

بيانا يعمف فيو تنظيـ احتجاجات واسعة في اليوـ نفسو أماـ قصر االتحادية "لدعـ
أصدر حزب الحرية والعدالة الحاكـ ً
ٍ
بيانا بالمحتوى نفسو،
الشرعية التي انتخبيا الشعب المصري" 01،وعم
نحو مماثؿ أصدرت جماعة اإلخواف المسمميف ً
وشرعت في حشد ارنصار لمقياـ بمظاىرات أماـ القصر الر اسي.

ٍ
نحو مماثؿ صدرت تصريحات مشابية نشرت عم موق جماعة اإلخواف المسمميف تحمؿ الرسالة نفسيا حيث جاء
وعم
نصيا :صرح الدكتور محمود غزالف ،المتحدث الرسمي باسـ اإلخواف المسمميف ،بأف اإلخواف والقوى الشعبية تداعت

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

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

 20تجدون نص البٌان على الرابط التالًhttp://www.hurryh.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=15022 :
 22تجدون نص البٌان على الرابط التالًhttp://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130889&SecID=0 :

00
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كيف بدأت االشتباكات؟
في الخامس مف ديسمبر  ،2102وطبقًا لروايات شيود عياف ،تحركت الجماعات المؤيدة لمر يس– التي تتألؼ في المقاـ
اروؿ مف أعضاء جماعة اإلخواف المسمميف وحزب الحرية والعدالة وغيرىـ مف أعضاء الجماعات وارحزاب اإلسالمية–
عقب انتياء صالة العصر مف ثالث أماكف لمتجم ىـ :مسجد رابعة العدوية ،مسجد المصطفي ،ومسجد عمر بف عبد
العزيز الذي يق أماـ القصر الر اسي.
عصر تقر ًيبا ،إذ وجد المعتصموف المناىضوف
ًا
وقعت اشتباكات محدودة في الرابعة
لسياسات الر يس أنفسيـ محاصريف مف قبؿ مجموعة غاضبة مف مؤيدي الر يس
يياجمونيـ مف معظـ االتجاىات .بدأ اليجوـ بمجموعة مف مؤيدي الر يس احتشدت

أماـ مسجد عمر بف عبد العزيز المواجية لمقصر .لـ يمر وقت طويؿ حت ىاجمت
مجموعة أخرى المعتصميف مف جية شارع الخميفة المأموف ،وبعدىا ظيرت مسيرة
ضخمة مف مؤيدي الر يس ،بدأت في اليجوـ عم

الميرغني.

المعتصميف مف جية شارع

يقوؿ الدكتور ياسر فؤاد عضو الحزب المصري الديمقراطي االجتماعي والذي كاف

بحوزتو وقت اليجوـ مواد اإلعاشة الخاصة بالمتظاىريف والمشاركيف في االعتصاـ:

"قبؿ صالة العصر عرفنا إنيـ ىيصموا في الجام المي قصادنا [عمر بف عبد

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

العزيز] وانيـ ىييجوا بمظاىرات لالتحادية .فيو شوية ناس جـ عم الصالة وحصمت شوية اشتباكات بسيطة ،وبعدىا عم

طوؿ بدأنا نعمؿ حواجز مف ناحية شارع الميرغني ،عمشاف نحمي االعتصاـ .في عدد صغير منيـ جو مف ناحية شارع

الخميفة المأموف .فجأة في مسيرة كبيرة تانية جت مف ناحية الميرغني وىي بتجري عمينا ،وقفنا ومسكينا إيدينا في ايديف
بعض ،وكنت شايؼ في وسط المسيرة المي جاية ناس بتحاوؿ تيدييـ بس مفيش فايدة .ىجموا عمينا وبدءوا يضربونا،

وفجأة لقيت واحد بدقف بيضربني فوؽ ركبي وبيصرخ أنا ىتقرب بدمؾ إل اهلل وبعديف في إتنيف شالوني بعيد عمشاف أبعد
عف الطريؽ ،وفي نفس الوقت مؤيديف مرسي كانوا بيكسروا الخياـ وأنا ببص عم خيمتي المي كسروىا وخدوا كؿ اركؿ

وكراتيف المياه المي فييا ،سمعت واحد بيقوؿ دي نجسة زييـ".

يستكمؿ د.ياسر "فجأة لقيت واحد بدقف بيضرب واحدة مف زميالتنا النشطاء عم وشيا وىي مش راضية تديميـ الحاجة

المي في الخيمة ،الراجؿ شاؿ الحجاب مف عم

رأسيا وحاوؿ يقط ىدوميا لكف الناس المي معاه حاولوا يوقفوه ،وفي

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

02

ووفقاً لشيادة موثقة سجميا عبد الغني السيد عم صفحتو بموق التواصؿ االجتماعي (فيس بوؾ) وىو أحد الشيود عم

فض االعتصاـ "ذىبت الناحية ارخرى –أماـ جام عمر بف العزيز مواجيًا لمميرغني الطريؽ المتجو لمدينة نصر– ررى
 21شهادة دكتور ٌاسر فؤاد التً أدلى بها لفرٌق مركز القاهرة فً 10دٌسمبر .1021
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ما يقدر بألفيف مف اإلخواف متقدميف في حركة سريعة نحونا .بدأ الشباب باالنتباه رننا وسط كماشة ،وذىبوا لوض السمؾ
الشا ؾ والحواجز ناحية الجام لغمؽ الطريؽ لمن االشتباكات ،وكاف اليتاؼ "سممية سممية" والكؿ كاف ينبو عم اآلخر
بعدـ مسؾ طوب وأننا لف نحتؾ .إال أف متظاىري اإلخواف بدأوا في الركض ناحيتنا بأقص سرعة موجييف عصييـ لألماـ

تماما لمحروب في العصور الوسط !!"
ىاتفيف "اهلل أكبر ...إل الجياد" ،كاف المشيد مشابيًا ً

0

وفي شيادة حصؿ عمييا مركز القاىرة مف (ح .ؼ) أحد أعضاء جماعة اإلخواف المسمميف ،الذي طمػب عػدـ ذكػر اسػمو

02

قػػاؿ" :كػػاف فػػي أخبػػار بتقػػوؿ إنػػو النػػاس ىيقتحم ػوا القصػػر؛ فقػػررت أشػػارؾ فػػي المسػػيرة المػػي رايحػػة االتحاديػػة مػػف مسػػجد
المصطف  ،وسمعت إنو كاف في اشتباكات بيف المعتصميف والناس المي طمعوا مف أوؿ المسيرة ،ولمػا وصػمت لمقصػر كػاف

نسبيا ،المعتصميف سابوا الخياـ والمتظاىريف كانوا بيفككوىا".
الموقؼ ىادئ ً
يذكر أنو طبقاً لروايات شيود عياف ،ومقاط الفيديو المسجمة ،كاف المياجموف مسمحيف بعصي كيربا ية وخشػبية ،وحجػارة
وجنػػازير حديديػػة .كمػػا وردت تقػػارير فػػي وقػػت الحػػؽ مػػف اليػػوـ ،تفيػػد باسػػتخداـ الط ػرفيف أسػػمحة تتفػػاوت مػػا بػػيف طمقػػات

الخرطوش ،الطمقات المطاطية ورصاص حي.
قام ػت المجموعػػات المؤيػػدة لم ػر يس بضػػرب المعتصػػميف وتػػدمير خيػػاميـ وطػػردىـ بعيػ ًػدا عػػف محػػيط القصػػر الر اسػػي ،وىػػـ
يػػرددوف شػػعارات مثػػؿ "الشػػعب يؤيػػد قػ اررات الػػر يس"" ،الشػػعب يريػػد تطبيػػؽ شػػرع اهلل"" ،أشػػيد اشػػيد يػػا اهلل ،شػػرعؾ ىػػو المػػي
اخترناه" ،في حيف يردد آخروف أناشيد مناىضة لمجماعات السياسية المدنيػة تصػؼ المنتمػيف ليػا بالكفػار .02كمػا أكػد شػيود
عياف في فترات الحقة مف المساء سماعيـ ىتافات أخرى منيا" :يا برادعي غور ىنقوؿ نعـ لمدستور" و"فرحاف بالتأسيسية،

إخواف وسمفية".06

في صباح يوـ  6ديسمبر وبعد أف سيطرت المجموعات المؤيدة لمر يس عم محيط قصر االتحادية بثت مقاط فيػديو ليػـ

وى ػػـ يمارس ػػوف تم ػػاريف رياض ػػية وييتف ػػوف "ق ػػوة ..عزيم ػػة ..إيم ػػاف ،رجال ػػة مرس ػػي ف ػػي ك ػػؿ مك ػػاف" ف ػػي إش ػػارة إلػ ػ احتف ػػاليـ

0
ػددا مػػف مقػػاط
باالنتصػػار عمػ المتظػػاىريف المعارضػػيف وطػػردىـ مػػف محػػيط القصػػر الر اسػػي  .كمػػا سػػجؿ الصػػحفيوف عػ ً
الفيديو  0توثؽ لعمميات ىدـ الخياـ ومطاردة المعتصميف01في محيط قصر االتحادية.

كانػػت بعػػض المواق ػ اإللكترونيػػة الممموكػػة أو التابعػػة لجماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف قػػد بػػدأت عقػػب االقتحػػاـ واليجػػوـ عم ػ
المعتصميف مباشرةً في نشر أخبار وصػور بيػدؼ تشػويو صػورة المشػاركيف فػي االعتصػاـ والتحػريض ضػدىـ ،مدعيػةً أنيػـ
كانوا يشربوف الخمور وفي حوزتيـ دوالرات أمريكية في محاولة لإليحاء بتمقي المعتصميف تمويالت أجنبية إلسػقاط النظػاـ.

 27شهادة من عبد الغنً السٌد ،مسات ٌوم األربعات  7دٌسمبرhttp://on.fb.me/12A40IJ.1021
 22شهادة مسجلة حص علٌها فرٌق مركز القاهرة.
 27شاهد مقطع الفٌدٌو www.youtube.com/watch?NR=1&v=FKEU0yjUSSY&feature=endscreen
 29شهادة مسجلة من أحد سكان شارع المٌرغنً -رفض ذكر أسمه -فً  9دٌسمبر .1021
 22شاهد مقطع الفٌدٌوwww.youtube.com/watch?v=pwgJKcwmVi8:
 2شاهد مقطع الفٌدٌوwww.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VBAJZp3NIoY :
 26شاهد مقطع الفٌدٌوwww.youtube.com/watch?v=QtjNz4FWzn8&feature=youtu.be&a :
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طالبا مف وسا ؿ اإلعالـ توثيؽ "الحشػيش والخمػور" التػي
بؿ أف أحد المؤيديف لمر يس بدأ عقب اليجوـ مباشرة في الصياح ً
21
أدع تواجدىا في الخياـ.

 10شاهد مقطع الفٌدٌوhttp://www.youtube.com/watch?v=6doWU4DzU2U :
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"صور المحظات األولى من الهجوم عمى االعتصام"

انظىرح يٍ انًظزي انٍىو

انظىرح يٍ يىقع رىٌزز @mai_choucri

انظىرح يٍ انًظزي انٍىو

طىرح نهًظىر دسٍ أيٍٍ

بعد أف ىرب المعتصموف والمتظػاىروف المعارضػوف لمػر يس ،أحكػـ مؤيػدو الػر يس قبضػتيـ عمػ المنطقػة المواجيػة لقصػر

الر اسة ،وبدأ الجانباف في إعداد أنفسيـ لمواجية أخرى محتممة.

ووفقًػا ل ػ (ح.ؼ) قػػاؿ" :مػػف ناحيتنػػا [مؤيػػدي مرسػػي] قررنػػا إف إحنػػا نحضػػر نفسػػنا ،بحيػػث إنيػػـ لػػو ىجمػوا عمينػػا تػػاني نصػػد
اليجػػوـ .سػػمعنا إنػػو فػػي مسػػيرات مػػف جبيػػة اإلنقػػاذ20ومػػف ارلتػراس جايػػة تنضػػـ لممعتصػػميف عمشػػاف ييجمػوا عمينػػا .أوؿ مػػا
وصموا [المتظاىروف المعارضوف] بدءوا يرموا مولوتوؼ عمينا ومف ساعتيا بدأت االشتباكات واستمرت حت تاني يوـ"

 12هً جبهة تتكون من تحالف لألحزاب والحركات المعارضة ،باإلضافة إلى مرشحٌن سابقٌن للرئاسة تكونت لتنسٌق العم بٌن المجموعات المعارضة لمواجهة
األزمة السٌاسٌة الحالٌة.
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وحسب الدكتور ياسر فؤاد قاؿ" :الناس المي فضمت مف االعتصاـ جمعت نفسيا في شارع الميرغنػي ،وبػدأنا نسػتعد عمشػاف
نيجـ عمييـ [المؤيػديف] تػاني .النػاس [المتظػاىروف المعارضػوف] قػرروا يسػتنوا لحػد مػا المسػيرات تيجػي عمشػاف عػددنا يبقػ
كبير ،بس استعجمنا واالشتباكات بدأت تاني وعددنا كاف قميؿ".
مصطفي بيجت –مصور لقناة أوف تػي فػي الفضػا ية– فػي شػيادتو التػي أدلػ بيػا لمركػز القػاىرة شػرح الموقػؼ قػا الً" :فػي

الوقت المي أنا وصمت فيو ،كاف المتظػاىروف تراجعػوا شػوية أمتػار ناحيػة بنزينػة موبيػؿ المػي فػي شػارع الميرغنػي ،واإلخػواف
المسمميف كانوا واقفيف قداميـ وظيرىـ لقصر االتحادية .لفترة المتظاىروف مف الناحيتيف كانوا واقفيف بشكؿ سممي بيتناقشوا
جدا .فجأة ظير راجؿ بذقف كبيرة وجمبية وقعػد يصػرخ (تحيػزوا ..تحيػزوا) فػي الوقػت
وبيتكمموا بس الجو العاـ كاف مشحوف ً
ده االشتباكات اندلعت تاني والناحيتيف بدءوا يضربوا عم بعض طوب لفترة وكماف استخدموا مولوتوؼ".
ويت ػػاب " :أن ػػا ش ػػفت م ػػف ناحي ػػة مؤي ػػديف مرس ػػي ن ػػاس بتض ػػرب خرط ػػوش عمػ ػ المتظ ػػاىريف بع ػػد وق ػػت قص ػػير م ػػف ان ػػدالع

االشػػتباكات .وبعػػد مػػا اتفرجػػت عمػ مقػػاط فيػػديو اكتشػػفت إف الجػػانبيف كػػانوا بيسػػتخدموا أسػػمحة ناريػػة محميػػة الصػػن  .أنػػا

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

22

خػػالؿ ىػػذا الوقػػت كانػػت االشػػتباكات تجػػري عم ػ جبيتػػيف ،واحػػدة فػػي سػػاحة ميػػداف روكسػػي (خمػػؼ القصػػر الجميػػوري)
وارخرى عم الطريؽ الواصؿ بيف شارع الميرغني وشارع الخميفة المأموف.

فػي ىػػذا السػػياؽ يضػيؼ(ح .ؼ)" :لألمانػػة أنػػا شػػفت أسػمحة ،معظميػػا الخرطػػوش ومسدسػػات صػوت ،مػ أعضػػاء الجماعػػة
اإلسػػالمية ،ىمػػا كػػانوا ارعنػػؼ فػػي العمػػوـ بداي ػةً مػػف تفكيػػؾ الخيػػاـ لضػػرب المتظػػاىريف بعػػد كػػده ،كػػؿ مػػا كنػػت بشػػوفيـ
بيستعمموا ارسمحة كنت بعرؼ الشباب [شباب جماعة اإلخواف المسمميف الذيف ينتمػي إلػييـ] وكنػا بنحػاوؿ نمػنعيـ [أي منػ

أعضاء الجماعة اإلسالمية] ونطمب منيـ يرموا حجارة بس".

استمرت االشتباكات بيف المؤيديف والمعارضيف منذ وقػت اليجػوـ وحتػ السػاعات ارولػ مػف اليػوـ التػالي .وحسػب مػا ورد
مػػف تقػػارير ،اشػػتممت ارسػػمحة المسػػتخدمة أثنػػاء االشػػتباؾ عمػ  :الغػػاز المسػػيؿ لمػػدموع ،بنػػادؽ الخرطػػوش ،والػػذخيرة الحيػػة،
قنابؿ المولوتوؼ ،والمسدسات الصوتية إضافةً إل الحجارة والعصي.

في ىذا السياؽ يجدر التنويو إل أف مركز القاىرة لـ يكف باستطاعتو تحديد –بدقة– نوعية ارسمحة التي تـ استخداميا مف
كال الجانبيف.
اضحا أثناء ىجػوـ مؤيػدي الػر يس .إذ
حسب الشيادة التي أدل بيا مصطفي بيجت ،يذكر أف ثمة استيداؼ لمنشطاء بدا و ً
أكػػد بيجػػت أنػػو شػػاىد أحػػد مؤيػػدي الػػر يس –والمسػػتبعد مػػف حركػػة شػػبابية معارضػػة لمنظػػاـ السػػابؽ– وى ػو يتعقػػب النشػػطاء

 11مقابلة لمركز القاهرة مع مصطفً بهجت فً  26دٌسمبر .1021

14

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

اشتباكات االتحادية "القصر الرئاسي" في القاهرة

المعػػروفيف مػػف صػػفوؼ المعارضػػيف باسػػتخداـ مؤشػػر الميػػزر وذلػػؾ لتسػػييؿ تعقػػبيـ واسػػتيدافيـ ،مضػػيفًا أنػػو وأثنػػاء تصػػويره
لألحداث شاىد العديد مف السيارات والمباني وقد تعرضت ليجوـ عنيؼ.
أكػػد العديػػد مػػف الشػػيود اسػػتخداـ مؤيػػدي الػػر يس لمقنابػػؿ المسػيمة لمػػدموع ،وأنيػػـ اسػػتخدموا مػػداف القنابػػؿ المسػيمة لمػدموع فػػي

إلقاء القنابؿ عم مجموعات المعارضيف .وعم الجانب ارخر تؤكد الشيادات المتوفرة مف جانب أعضاء جماعػة اإلخػواف

المسػػمميف أف معارضػي الػػر يس ىػػـ مػػف كػػاف بحػػوزتيـ تمػػؾ القنابػػؿ المسػيمة لمػػدموع ،باإلضػػافة إلػ مقػػاط الفيػػديو المسػػجمة

التي تؤكد أف قوات ارمف استخدمت القنابؿ المسيمة لمدموع في وقت الحؽ أثناء االشػتباكات ،كمػا سنوضػح الحقًػا فػي ىػذا
التقرير.
فيما يمي عددا من مقاطع الفيديو التي سجمت خالل االشتباكات:


جانبا مف االشتباكات بيف الموالييف لمػر يس والمتظػاىريف المعارضػيف ،إضػافةً إلػ لقطػات لعػدد
مقط فيديو يظير ً
مف اإلصابات بالخرطوش والذخيرة الحية في المستشفيات الميدانية التي أقيمت مف جانب المتظػاىريف المعارضػيف



مقط فيديو يظير االشتباكات بػيف الطػرفيف ،وسػيارات الشػرطة تقػؼ فػي المنتصػؼ وتطمػؽ الغػاز المسػيؿ لمػدموع:



جانبػا مػػف المتظػػاىريف المؤيػػديف لمػػر يس وىػػـ يطمقػػوف أعيػرة الخرطػػوش خػػالؿ االشػػتباكات مػ
مقطػ فيػػديو يظيػػر ً
المتظاىريف مف المعارضة.http://bit.ly/120vbw1 :



شخصػ ػا م ػػف الجماع ػػات المؤي ػػدة لم ػػر يس وى ػػو يطم ػػؽ ال ػػذخيرة الحي ػػة خ ػػالؿ االش ػػتباكات مػ ػ
مقطػ ػ في ػػديو يظي ػػر
ً
المعارضيف ،في وجود قوات الشرطة التي لـ تتدخؿ لوقؼ اليجمات.http://youtu.be/oZ8uesrky_U :



مقط ػ ػ في ػ ػديو يظيػ ػػر المعارض ػ ػيف وىػ ػػـ يسػ ػػتخدموف مػ ػػا يبػ ػػدو أنػ ػػو مسػ ػػدس محم ػ ػي الصػ ػػن ضػ ػػد مؤيػ ػػدي الػ ػػر يس:

لمحكومة.http://bit.ly/TP3VwE :
.http://bit.ly/UojFDl

.http://youtu.be/-MyKIvddvac
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صور للمصابين في االشتباكات

طىرح نهًظىر يذًذ طالح )(ENN

طىرح يٍ انًظزي انٍىو

طىرح يٍ يىقع رىٌزز @Pola_Salem

طىر يٍ انًظزي انٍىو

طىرح يٍ يىقع انجذاٌخ

طىرح يٍ يىقع جزٌذح انجذٌم
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االختطاف والتعذيب
لجػ ػ ػػأت المجموعػ ػ ػػات المؤيػ ػ ػػدة لمػ ػ ػػر يس إل ػ ػ ػ اسػ ػ ػػتخداـ
التع ػػذيب المف ػػرط ض ػػد المتظ ػػاىريف المعارض ػػيف ال ػػذيف

نجحػ ػػت المجموعػ ػػات المؤيػ ػػدة لمػ ػػر يس فػ ػػي احتجػ ػػازىـ،
وذلػ ػػؾ وفقً ػ ػا لمػ ػػا أق ػ ػره شػ ػػيود العيػ ػػاف وكشػ ػػفتو مق ػ ػػاط
الفي ػػديوىات المرفق ػػة ،ودعمت ػػو الش ػػيادات الت ػػي جمعي ػػا

مركز القاىرة.

اسػ ػػتغؿ المؤيػ ػػدوف المنطق ػ ػػة المجػ ػػاورة إلحػ ػػدى بواب ػ ػػات

القص ػ ػ ػػر الر اس ػ ػ ػػي كمق ػ ػ ػػر لتع ػ ػ ػػذيب المحتجػ ػ ػ ػزيف م ػ ػ ػػف

المتظػػاىريف المعارضػػيف بمػػا فػػي ذلػػؾ ارطفػػاؿ .حيػػث
تش ػ ػػير العدي ػ ػػد مػػ ػػف اردل ػ ػػة الموثقػػ ػػة ومق ػ ػػاط الفيػػ ػػديو

طىرح يٍ انًظزي انٍىو

المسجمة  2أف المحتجزيف قد تعرضػوا لمتعػذيب الشػديد،
والضػػرب المبػػرح عم ػ أيػػدي أفػراد مػػف جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف وغيرىػػا مػػف الجماعػػات المؤيػػدة لمػػر يس ،تحػػت دعػػوى أف

المحتجزيف مف البمطجية ،وقد تـ تعذيبيـ وتيديدىـ بالقتؿ بيدؼ انتزاع اعترافات حوؿ مصادر تمويػؿ المعارضػيف وطبيعػة

عالقػتيـ بأعضػاء سػابقيف بػػالحزب الػوطني المنحػؿ أو بغيػره مػػف الكيانػات ارخػرى الػذيف يػػتيميـ مؤيػدو الػر يس بػػالتحريض

عم االحتجاج ضد ق اررات الر يس.
التقطػػت مجموعػػة رصػػد –مجموعػػة إعالميػػة معروفػػة بعالقتيػػا القويػػة م ػ جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف عم ػ موق ػ التواصػػؿ
االجتمػػاعي "فػػيس بػػوؾ"– وغيرىػػا مػػف المصػػادر اإلعالميػػة التابعػػة لمتيػػار اإلسػػالمي صػػور المحتج ػزيف 22ال ػذيف تعرض ػوا

لمتعػػذيب ،ونشػػروا تمػػؾ الصػػور عمػ اعتبػػارىـ "بمطجيػػة" تػػـ القػػبض عمػػييـ مػػف قبػػؿ المؤيػػدوف لمػػر يس ،وأنيػػـ اعترفػوا بتمقػػي
أمواالً مقابؿ التظاىر ضد الر يس بحسب ما قالتو تمؾ المصادر.

تـ التحفظ عم عشرات المتظاىريف "كرىا ف" لعدة ساعات بعد تعرضيـ لمضرب المبرح ،ولـ يطمؽ سراح  21منيـ إال في

ظيي ػرة اليػػوـ التػػالي ،الخمػػيس  6ديسػػمبر .وقػػد كػػاف مػػف بواعػػث القمػػؽ بشػػكؿ إضػػافي أنػػو رغػػـ وجػػود ق ػوات ارمػػف (ارمػػف
المركزي والحرس الجميوري) في المشيد ،إال أنيا لـ تبػد أي تػدخؿ  ،وتقاعسػت عػف اتخػاذ أيػة إجػراءات لوقػؼ التعػذيب أو

إطالؽ سراح المحتجزيف ،الذيف تـ احتجازىـ وتعذيبيـ عم نحو غير قانوني عم مرأى ومسم منيا.

طبقًا لمشيادات الموثقة ،كاف أي شخص يعتقد أنو مف معسكر المتظاىريف المعارضيف لمر يس ،يتـ القبض عميػو ويتعػرض
رشػػد أن ػواع التعػػذيب والضػػرب المبػػرح .فعم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ تػػـ تجريػػد المينػػدس مينػػا فيميػػب جػػاد –مينػػدس يعمػػؿ فػػي شػػركة

 17شاهد مقطع الفٌدٌو.www.youtube.com/watch?v=px4VB_4ecTo&feature=player_embedded :
 12لمشاهدة الصور أنظر.http://on.fb.me/WEkfUC :
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أورانج العالميػة لالتصػاالت– مػف مالبسػو وتعذيبػو 22بوحشػية واحتجػازه لعػدة سػاعات عمػ أيػدي عشػ ارت المؤيػديف لمػر يس،
الذيف اعتقدوا أنو مف المعارضيف.
أكػػدت شػػيادة أحػػد سػػكاف شػػارع الميرغنػػي ،التػػي حصػػؿ عمييػػا مركػػز القػػاىرة ،أف مؤيػػدي الػػر يس اسػػتولوا عمػػي جي ػة مػػف
الشارع ،وتناوبوا القبض كؿ فترة عمػ أي شػخص يبػدو مػف مظيػره أنػو مػف مجموعػات المعارضػيف؛ فكػانوا يجتمعػوف حولػو
وينيالوا عميو ضرًبا ،في مشيد متكرر.

26

انظىرح يٍ جزٌذح انىطٍ :يٍُب فٍهٍت جبد ،وقذ رعذٌجه عهى أٌذي انجًبعبد انًىانٍخ نًزسً.
سُئم كثٍزًا عٍ اسًه وقذ رعذٌجه ،إال أَه رفض انزظزٌخ ثه خى ًفب يٍ ادزًبل رعزضه نهًزٌذ يٍ االَزقبو ثسجت دٌبَزه.

وفي شيادة أخرى رحد سكاف المنطقة ،المشاركيف في التظػاىر ،وأحػد ضػحايا الضػرب المفػرط مػف قبػؿ الجماعػات المؤيػدة
لمر يس يقوؿ" :أنا كنت مف المحظوظيف رني كنت مخبي بطاقتي .ىما مجرد ما يمسكوا واحد كانوا بيقمعوه جزمتو وياخدوا
منيـ المحفظة والبطاقة عمشاف يسمموه لمبوليس عم إنو بمطجي".

2

ىذا باإلضافة إل مػا كشػؼ عنػو فيػديو مصػور 2عػف جريػدة الػوطف يثبػت إلقػاء المتظػاىريف المؤيػديف لمػر يس القػبض عمػ
اثنيف مف المعارضيف وتسميميـ لمشرطة لمجرد كونيما يدينا بالديانة "المسيحية".

 17شاهد مقطع الفٌدٌو" :اإلتوان ٌسحلون متظاهرً ا وٌجردونه من مالبسه" .http://bit.ly/UkDOiy
 19شهادة مسجلة من أحد سكان شارع المٌرغنً -طلب عدم ذكر أسمه -فً  9دٌسمبر .1021
 12شهادة حص علٌها مركز القاهرة من أحمد أحمد أمٌن من سكان المنطقة ،فً  26دٌسمبر 1021
 1شاهد مقطع الفٌدٌو.http://youtu.be/z-rybmVTduk :
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كشفت موظفة سػابقة بمركػز القػاىرة عػف حادثػة تعػرض ليػا أحػد أقاربيػا مػف سػكاف شػارع الميرغنػي ،حيػث أصػيب
ػادر منزلػػو ،فتوجػػو إل ػ أقػػرب "صػػيدلية" إلسػػعاؼ نفسػػو ،ولكنػػو فػػوج
بطوبػػة -إصػػابة طفيفػػة فػػور خروجػػو إل ػ الشػػارع مغػ ًا

-

بمجموعػة مػف اإلخػواف يتعقبونػو معترضػػيف طريقػو مستفسػريف عػف ديانتػػو ،وعنػدما سػأليـ "انتػوا ليػػو بتسػألوا ،ىػو انتػوا بتنقػوا

المي بتضربوه" وأصر عم أنو "مصري وفقط" انيالوا عميو بالضرب داخؿ الصيدلية.

أيضػػا شػػيادات تفيػػد بتعػػرض المؤيػػدوف الػػذيف وقع ػوا فػػي يػػد المعارضػػيف لمػػر يس لمضػػرب ،وذلػػؾ حسػػب شػػيادة أحػػد
ىنػػاؾ ً
أيضػا العديػد مػف
أعضاء جماعة ارخواف المسمميف ،والتي أدل بيا أماـ أحد أعضاء فريػؽ مركػز القػاىرة ،مضػيفًا أنػو رأى ً

أصدقا و [المؤيدوف لمر يس] يتعرضوف لمضرب عم يد المعارضيف.

في ىذا السياؽ يضيؼ(ح .ؼ ).مػف مصػابي االشػتباكات" :أنػا كنػت واقػؼ بضػرب بػالطوب وفجػأة جػاتمي طوبػة فػي بقػي.
رجعت و ار وأنا متعور لقيت الناس بتوع الجماعة اإلسالمية ماسكيف واحد مف المتظاىريف ،ومبيدلينػو ضػرب .دخمػت وقمػت

تمامػا يسػيبوه ،و ارحػوا مسػكوني أنػا كمػاف ،واحػد مػنيـ قػاؿ لػي إنػت شػكمؾ مػش
لواحد منيـ يا شيخ حراـ عميؾ ،بس رفضوا ً
إخػواف ،إنػػت شػػكمؾ معػػاىـ ،قعػػدت أحمفميػػـ بػػس ىمػػا ضػربوني لحػػد مػػا مشػػفتش قػػدامي ،فػػي ارخػػر واحػػد ،اهلل يكرمػػو ،كػػاف
عػارفني راح مسػػمكني مػػنيـ ،ىػو أصػالً كػػاف انضػرب مػػنيـ ىػػو كمػاف ،وحػػد تالػػت سػمكو برضػػو .عمشػػاف أنػا انضػربت جامػػد
عمػ دمػػاغي اتنقمػػت باإلسػػعاؼ ورحػػت مستشػػف ىميػػوبمس عممػػت أشػػعة مقطعيػػة عمػ أرسػػي وحطػػولي مطيػػر عمػ الكدمػػة

المي كانت في بقي".

اعترؼ العديد مف مؤيدي الر يس ممف حصؿ مركز القاىرة عم شياداتيـ بقياـ بعض المؤيديف بضرب المعارضيف ،ووثؽ
المركز اعتراؼ بعضيـ بالتدخؿ أكثر مف مرة لمحيمولة دوف ضرب المعارضيف المقبوض عمييـ أو المحتجزيف ،فعم سبيؿ

المثػاؿ ال الحصػر ذكػػر الػدكتور أشػرؼ عبػػد الغفػار القيػػادي بجماعػة اإلخػواف المسػػمميف والشػاىد عمػ ارحػػداث لممركػز أنػػو
حػػاوؿ شخصػ ًػيا ثػػالث أو أرب ػ م ػرات وبصػػحبة أعضػػاء آخ ػريف مػػف الجماعػػة ،التػػدخؿ لحمايػػة المقبػػوض عمػػييـ مػػف قبػػؿ
مؤيدي الر يس ،مضيفًا أنو" :بالتأكيد قد تكوف حصمت بعض التجاوزات [الضرب أو التعػذيب] مػف بعػض النػاس لكػف كنػت
أنا وغيري مف اإلخواف كبار السف بنحض الناس عمػ إنػو مفػيش حػد يقػرب مػف حػد وحاولنػا  2-مػرات .شػفت عػدة نػاس

يقينػا معتقػد إف النػاس مػش واثقػة فػي الشػرطة وعشػاف كػده لػـ يػتـ تسػميـ
بيتقبض عمييـ ،وكانوا في حالة غضب شديدة .أنا ً
البمطجيػػة لق ػوات ارمػػف وقػػت اإلمسػػاؾ بيػػـ .وسػػبب االسػػتجوابات كانػػت معروفػػة إلنػػؾ لػػو سػػممتيـ لمجػػيش أو لمشػػرطة مػػش
ىيكوف في نتيجة وىيخرجوىـ".
وأضػػاؼ الػػدكتور أشػػرؼ" :لػػـ أر أحػ ًػدا مػػف مؤيػػدي الػػر يس يحمػػؿ أيػة أسػػمحة ،فالمؤيػػدوف اسػػتخدموا الطػػوب فقػػط فػػي حمايػػة
أنفسػيـ" وأضػاؼ" :كنػت متواجػد مػف السادسػة مسػاء وحتػ الثانيػة صػباح اليػوـ التػالي أمػاـ قصػر االتحاديػة ،حيػث لػـ تكػػف
ىنػػاؾ أي ػة اشػػتباكات ،إذ أف اغمػػب االشػػتباكات وقعػػت فػػي الش ػوارع المحيطػػة وتحديػ ًػدا فػػي شػػارع الميرغنػػي" .ويسػػتكمؿ عبػػد
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الغفار "وجدت مجموعة مف الضباط والعساكر عند باب مف أبواب القصر بيعمموا تػدريبات وكممػت واحػد مػنيـ عمػ أسػاس
إنيـ يتدخموا ويفضوا االشتباكات قاؿ لي ماليش دعوة ..مش ىنروح".

21

في وقت متأخر مف الميؿ قرر الدكتور أشرؼ التوجو نحو منطقة االشتباكات في شػارع الميرغنػي ،حيػث أصػيب بخرطػوش
في رأسو وتـ إسعافو ومف ثـ نقمو إل المستشفي الميداني التاب لجماعة اإلخواف المسمميف عند بوابة نادي ىميوبوليس أماـ
قصر االتحادية.

 16شهادة الدكتور أشرف عبد الغفار لمركز القاهرة فً  26دٌسمبر 1021
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أكد (ـ.س) أحد أعضاء جماعة ارخواف المسمميف ومف المتحدثيف الرسمييف عػف حػزب الحريػة والعدالػة فػي شػيادتو لمركػز

القػػاىرة" :إلمػػي شػػفتو بعينػػي ىػػو إف الشػػرطة كانػػت متخاذلػػة فػػي إنيػػا تقػػبض عم ػ البمطجيػػة .أيػػنعـ ممكػػف يكػػوف فػػي بعػػض
الخروقػػات مػػف جانػػب مؤيػػدي الػػر يس ،لكػػف عمػ السػػاعة  : 1لمػػا بػػدأت قػوات الشػػرطة والحػػرس الجميػػوري يظيػػروا إحنػػا
سممناىـ لييـ ".

1

طىرح يٍ انًظزي انٍىو ،نًجًىعبد يٍ انًزظبهزٌٍ انًخزطفٍٍ يٍ قجم أفزاد يٍ يؤٌذي انزئٍس فً 5و 6دٌسًجز
 ،2192وهى يكجهً األٌذي ويذزجزٌٍ ثظىرح غٍز قبَىٍَخ ثبنقزة يٍ ثىاثخ انقظز انزئبسً .رظهز انظىرح ضجبط
شزطخ يزرذٌٍ انزي انزسًً ٌزاقجىٌ انًشهذ

 70شهادة (م.س) التً أدلى بها لمركز القاهرة فً  10دٌسمبر  1021رافضا ذكر أسمه.
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اعتداءات جسدية وخطف وتعذيب لناشطات
تعرضػػت الناشػػطة السياسػػية عػػال شػػيبة عضػػو حػػزب التحػػالؼ الشػػعبي

االشػػتراكي إل ػ الضػػرب المبػػرح والتحػػرش الجنسػػي 0واالختطػػاؼ مػػف
قبؿ الجماعػات المؤيػدة لمػر يس ،وىػو مػا نػتج عنػو إصػابات فػي الػرأس
والعيف ،باإلضافة إل العديد مف الجروح القطعية والكدمات فػي رقبتيػا

وظيرىػػا وقػػدمييا .ووفقً ػا لمشػػيادة التػػي أدلػػت بيػػا الناشػػطة قالػػت" :بعػػد
منتصػػؼ الميػػؿ جاءتنػػا أنبػػاء عػػف بيػػاف آخػػر أصػػدرتو جماعػػة اإلخ ػواف
ومعيا حزب النور يدعياف الجمي لالنسحاب .قررنػا وقتيػا أنػا والزميػؿ

ارمػػي صػػبري إننػػا نرج ػ إلػ خػػط المواجيػػات لممسػػاىمة فػػي اإلسػػعاؼ
خصوصػا واف تقػػديرنا كػػاف إف وطػػأة االشػػتباكات سػػتزيد لت ػأميف خػػروج
ً
المنسحبيف منيـ واف اإلسعافات ارولية ستكوف ضرورية أكتر في ىػذا

الوقت".

2

سقطت عال وزميميا في أيدي الجماعات المؤيدة لمر يس وفرقوىما عػف
بعضيما  ،بدءوا في اليجوـ بوحشية عم عال ،التي تقوؿ " :سحبوني

طىرح نعال شهجخ ثعذ االعزذاء عهٍهب ،يٍ يىقع رىٌزز دست:
@shawkyelgenawy,

وسحبوه كؿ واحد مننا في اتجػاه ،وبقػ حواليػو [ ارمػي صػبري] متجميػر عػدد مػف النػاس وحواليػا متجميػر عػدد تػاني .ابتػدوا
يسحبوني في اتجاه وأثناء السحب ابتدوا يضربوني .وواحد حاوؿ يحط صباعو مف و ار".

تكمؿ عال" :ابتدا الضرب ناس بتضرب مف كؿ ناحية بشومة وبعديف ابتدوا يخنوقوني ،وده سػبب كػدمات ىنػا [أشػارت إلػ

رقبتيػػا] وشػػالوا الخػػوذة لمػػا القػوا إنيػػا بتعرقػػؿ الشػػومة ،وبعػػديف فيمػوا إنػػي سػػت ،فحصػػؿ إلمػػي مكنػػتش متخػػياله إنػػو يحصػػؿ.
كنت متخيمة ممكف يػوـ موقعػة الجمػؿ إذا وقعػت فػي إيػد المػي بيياجمونػا فػي الميػداف أتعػرض ليػو لكػف مكنػتش متخيمػة إنػي
أتعرض لمتحرش عم يد مجموعػة المفػروض إنيػـ منتمػيف لإلسػالـ السياسػي .وحصػؿ إنيػـ بػدءوا يمسػكوا فػي جسػمي وفػي

صػػدري فأنػػا نزلػػت عم ػ اررض ورفضػػت إنػػي أتحػػرؾ ،وقمػػت :مػػش عػػايزة حػػد يممسػػني ..مػػش عػػايزة حػػد يممسػػني .وىمػػا
بيسحبوني كانوا بيسحبوني مف إيدي بشدة ،وأنا مػش فاىمػة ىمػا بيشػدوني ليػو مػا أنػا رايحػة معػاىـ ،بػس ىمػا كػانوا بيػدوروا

عم الصميب ،وقالولي فيف الصميب ،بس أنا قررت أسكت ،مش عارفة تقر ًيبا غمبني حزني رنيـ ميتميف يعرفوا أنا مسممة
2
وال مسيحية".

72

االعتدات الجسدي والجنسً ،التحرش واالغتصاب ،ظهر كأنماط جدٌدة من التعام مع المتظاهرات والمحتجات النسات ،أنظر" :على الرئٌس وجماعته التوقف عن
سٌاسة استهداف الناشطات وإقصات النسات من المجا العام ،أحداث األربعات األسود مع تغٌٌر الفاعلٌن الرئٌسٌن والجناة" http://www.cihrs.org/?p=5269
 71شهادة عال شهبة على صفحتها فً موقع "فٌسبوك 22 ،دٌسمبر http://on.fb.me/W2qxcL :"1021
 77شهادة عال شهبة على صفحتها فً موقع "فٌسبوك" 22 ،دٌسمبر http://on.fb.me/W2qxcL :1021
 72شهادة عال شهبة على قناة http://youtu.be/AXsjfrC0uLI:ONTV
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بعػػد ذلػػؾ تػػـ نقػػؿ عػػال إلػ إحػػدى سػػيارات اإلسػػعاؼ ،ولكػػف لػػـ يسػػمح ليػػا بالمغػػادرة إلػ أي مستشػػف  ،حيػػث دخػػؿ شػػخص
ػرج "عػال" مػف سػيارة اإلسػعاؼ
مدعيا أنيا تحمػؿ مولوتػوؼ .وبعػدما تػـ إخ ا
سيارة اإلسعاؼ وطمب تفتيش حقيبتيا واستجوبيا
ً
بالقوة ،تـ احتجازىػا فػي كشػؾ شػرطة عسػكرية مجػاور ،حيػث يقػؼ ضػابط شػرطة عمػ مقربػة منيػا ،شػاىدىا أثنػاء الضػرب

والتعػذيب ،ولكنػو لػـ يتػدخؿ لنجػدتيا ،وطبقًػػا لشػيادة عػال ،فقػد قػاـ الضػابط بػػالتحريض ضػدىا سػا الً محتجزييػا إذا مػا كػػانوا
يودوف استكماؿ ضربيا أـ يفضموف أف يقوـ ىو بيذه الميمة.

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

سراحيا فور عمميـ بحادثة احتجازىا وتعذيبيا .كما أفادت عال بأنيػا تعرضػت لمسػباب واالتيػاـ بالعمالػة مػف قبػؿ محتجزييػا
طواؿ فترة احتجازىا.

أيضا الناشطة لينا مجاىد ،والتي كانت تعمؿ سابقاً في مركز القاىرة لميجوـ الوحشي واالختطاؼ .إذ تـ اختطاؼ
تعرضت ً
"لينا" مف شارع جانبي متفرع مف شارع الخميفة المأموف ،حيث تجميروا حوليا وضربوىا بقسػوة بالالفتػات والعصػي وركموىػا
باررجػؿ إضػافةً إلػ التحػرش بيػػا جنس ًػيا مػف قبػػؿ حشػود مػػف الجماعػات المواليػػة لمػر يس ،وقػد تػػـ احتجػاز "لينػػا" فػي محطػػة
بنزيف موجودة في المنطقة ،وسمح ليا بالمغادرة بعد انتزاع بطاقة الرقـ القومي الخاصة بيا وىاتفيا المحموؿ ،كما خضعت
ىي ارخرى لالستجواب قبؿ إطالؽ سراحيا.

 77شهادة لٌنا مجاهد لمركز القاهرة فً  17دٌسمبر .1021
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القتلى والجرحى
شخصػا ،باإلضػافة إلػ م ػات الجرحػ مػف كػال الجػانبيف،
أسفرت اشتباكات االتحادية عف مقتؿ ما ال يقؿ عف أحد عشػر
ً
جراء استخداـ الرصاص الحي والخرطوش والمولوتوؼ والحجارة.
اليزاؿ مف الصعب حت اآلف –رغـ مرور عدة أسابي عم ارحداث– الوقوؼ عم ىوية ضػحايا اشػتباكات االتحاديػة ،إذ
أف الجماعات السياسية عم كؿ جانب تزعـ أف الضحايا ينتموف إل صفوفيا ،ف محاولة إلضفاء شرعية ما عم أفعاليا
إباف االشتباؾ وادانة الطرؼ ارخر .فضالً عف صعوبة الحصوؿ عم قا مة رسمية بضحايا االشتباكات في ظؿ الظػروؼ
السياسية المتقمبة التي تمر بيا البالد .م ذلؾ ،قاـ مركز القاىرة بتجمي القا مة التالية:
 .0محمود محمد إبراىيـ عوض ،أصيب بذخيرة حية في الرأس ،محافظة الشرقية.
 .2محمد خمؼ عيس  ،إصابات عديدة وطمؽ ناري في الرأس ،محافظة القاىرة.

 .محمد ممدوح أحمد الحسيني ،أصيب بذخيرة حية في الصدر ،محافظة القاىرة.

 .2محمد محمد السنوسي ،أصيب بطمقات في الظير ،محافظة القاىرة.

 .2خالد طو أبو زيد ،أصيب بالذخيرة الحية في الرقبة ،محافظة الغربية.

 .6الحسيني أبو ضيؼ ،أصيب بطمؽ ناري في الرأس ،محافظة القاىرة.
 .ىاني محمد اإلماـ ،أصيب بطمؽ ناري في الصدر ،محافظة الدقيمية.
 .عالء محمد توفيؽ ،شرخ في الجمجمة ،محافظة القاىرة.

 .1ياسر محمد إبراىيـ ،إصابة في الرأس ،محافظة السويس.
 .01كػرـ جورجيػػوس ،سػػبب الوفػاة غيػػر واضػػح؛ (ارسػباب المحتممػػة لموفػػاة :االختنػاؽ بسػػبب الغػػاز المسػيؿ لمػػدموع) ولػػـ
يستط المركز التأكد مف مصدر مس وؿ عف السبب الحقيقي لموفاة.

 .00محمد فريد أحمد سالـ ،طمؽ ناري في الرأس ،المنوفية.
ووفقًا لما صرح بو الدكتور محمد سمطاف ،ر يس قسـ الطوارئ في و ازرة الصحة ،تـ نقؿ الجرح إل عدد مف المستشػفيات
المحيطػة بمنطقػة االشػتباكات ،منيػػا مستشػفيات ىميوبػوليس والزىػراء ومنشػية البكػري وكيموبػات ار وسػػاف مػارؾ ،ىػذا باإلضػػافة
إلػ عػػدد مػػف العيػػادات الخاصػػة التػػي فتحػػت أبوابيػػا لتمقػػي الجرحػ  ،والمستشػػفيات الميدانيػػة التػػي تمػػت إقامتيػػا فػػي الكنيسػػة

اإلنجيميػة بمصػػر الجديػػدة والمنػػاطؽ المحيطػػة باالشػتباكات ومػف أىميػػا تمػػؾ القريبػػة مػف نػػادي ىميوبػػوليس الرياضػػي ،ونػػادي

ىميوليدو الرياضي.

نوعية اإلصابات التي استقبميا ارطباء تنوعت بيف إصابات بطمقات حية وخرطوش ،وجػروح وكػدمات ناجمػة عػف الضػرب

بمعدات صمبة وثقيمة مثؿ العصي الخشبية والحديدية وارحجار والسالسػؿ ،ىػذا باإلضػافة إلػ حػروؽ ناجمػة عػف اسػتخداـ

المولوتوؼ.
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تقوؿ دكتورة سإل توما ،أحد العامميف بمركز القاىرة ،والتي كانت متواجدة أثناء االشتباكات لممساعدة في تقديـ اإلسعافات

ارولية لممصابيف" :شاىدت إصابات ناجمة عف الرصاص والحجارة ،وخاصة أحجار الجرانيت ،وكذلؾ إصابات منيا كسر
في المفاصؿ ،جروح قطعية ،وقد شاركت في نقػؿ الجرحػ إلػ المستشػفيات القريبػة الميدانيػة وغيػر الميدانيػة" .كمػا أفػادت
أنيا سمعت أصوات طمقات ارسمحة النارية أثناء الميؿ ولكنيا لـ تتمكف مف تحديد مصدرىا.

6

دكتػػور محمػػد زنػػاتي أحػػد أعضػػاء جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف والعضػػو بحػػزب الحريػػة والعدالػػة ،كػػاف أحػػد ارطبػػاء الميػػدانيف
أثناء االشتباؾ ،حيث كاف يقدـ اإلسعافات اروليػة لممصػابيف مػف جانػب مؤيػدي الػر يس بمقػر المستشػفي الميػداني الخاصػة
بيػػـ أمػػاـ نػػادي ىميوبػػوليس الرياضػػي .أخبػػر زنػػاتي مركػػز القػػاىرة أنػػو "تػػـ عػػالج بعػػض المصػػابيف م ػف الجػػروح والكػػدمات

والحػػروؽ ]الناتجػػة عػػف عبػوات المولوتػػوؼ[ فػػي المستشػػف الميػػداني أثنػػاء االشػػتباكات ،فػػي حػػيف تػػـ نقػػؿ الحػػاالت المصػػابة

بطمؽ ناري إل المستشفيات القريبة؛ وخاصة مستشف ىميوبوليس".

ويضػػيؼ زنػػاتي " :حػػوالي السػػاعة الثامنػػة إل ػ الثامنػػة والنصػػؼ مسػػاء ارربعػػاء ،وعنػػدما اشػػتد االشػػتباؾ ،عممنػػا مستشػػف
ميداني أماـ بوابة نادي ىميوبوليس الرياضي .وطوؿ الميؿ جالنػا إثنػيف مػف مصػابيف المعارضػة ،فأسػعفناىـ وبعػديف نقمنػاىـ

قػػداـ القصػػر م ػ المحتج ػزيف اآلخ ػريف مػػف المعارضػػيف .تػػاني يػػوـ الصػػبح حػػوالي السػػاعة السػػابعة راح طبيبػػاف مػػف جانبنػػا
[مؤيدي الر يس] لالطم ناف عم المعارضيف المي اتقبض عمييـ ،وفضموا مف وقت القبض عمييـ بالميؿ وحت صباح اليوـ
التالي محتجزيف أماـ القصر قبؿ أف يتـ تسميميـ لمشرطة".

عددا مف المستشػفيات العامػة ،بمػا فػي
في ىذا السياؽ ،اشتك الدكتور محمد فتوح ،ر يس مجموعة أطباء التحرير ،مف أف ً

ذلػػؾ مستشػػف منشػػية البك ػري ،والتػػي كػػاف ينقصػػيا العديػػد مػػف ارطبػػاء واردوات الطبيػػة الالزمػػة لمتعامػػؿ م ػ الجرح ػ م ػف
االشتباكات.

يذكر أنو تـ االعتداء عم مستشفيات ميدانية مؤقتة مرتاف عم ارقؿ مف جانب المجموعات المؤيدة لمر يس .فوفقًا لشيادة
مروة فاروؽ ،عضو حزب التحػالؼ الشػعبي ،ونجػالء بػدير ،الصػحفية والمؤلفػة ،كانػت ىنػاؾ مجموعػة مػف النسػاء وارطبػاء
مجتمعػيف داخػػؿ محػػؿ صػػغير أقػيـ فيػػو مستشػػف ميػػداني لمعالجػة الجرحػ  ،حػػيف تػػـ اقتحػاـ المحػػؿ عمػ أيػػدي المجموعػػات

المؤيدة لمر يس ،والتي قررت اختطاؼ بعض الجرح  ،كما قامت بتيديد عضو بػارز فػي أطبػاء بػال حػدود ،وعضػو مجمػس

نقابػػة ارطبػػاء الحػالي الػػدكتورة منػ مينػػا .وبحسػػب نجػػالء بػػدير فقػػد ىػػدد [ىػػذا الشػػخص المعتػػدي] الػػدكتورة منػ مينػػا قػػا الً

"المرة الجاية لما ىشوفؾ؛ ىأقتمؾ".

 79شهادة سالً توما لمركز القاهرة فً  2دٌسمبر .1021
 72شهادة لمركز القاهرة من الدكتور محمد زناتً فً  12دٌسمبر .1021

25

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان

اشتباكات االتحادية "القصر الرئاسي" في القاهرة

ػديا عمػ أحػد المتظػاىريف الجرحػ حتػ
تضيؼ بدير :أنيا عندما سألت أحد المعتديف عف سبب استم ارره في االعتػداء جس ً
بعد أف فقد الوعي ،أجابيا قا الً" :إحنا مبنقتميمش ،إحنا بنكسرليـ إيدييـ .أنا ىكسر إيديو إلمي ضربت عمينا طوب؛ عشاف
يقعد  6شيور يتعالج ،فيريح ويستريح".

وفقًػا لمشػػيادة التػػي أدلػ بيػػا مصػػطف بيجػػت لمركػػز القػػاىرة ،قػػاـ مؤيػػدو الػػر يس بػػاليجوـ عمػ مستشػػف ميػػداني أخػػر وتػػـ
جدا مف مستشف ميداني موجودة
اختطاؼ بعض الجرح المتواجديف فيو .يقوؿ مصطف " :أنا كنت واقؼ في مكاف قريب ً

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

تفيد عدة شيادات أخرى بمن سيارات اإلسعاؼ والمسعفيف مف الوصوؿ إل المتظاىريف الجرح  ،وىػو مػا يرجػ بارسػاس

إلػ أف أفػراد مػػف جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف قػػاموا باحتجػػاز الجرحػ "لالسػػتجواب" حػػوؿ عالقػػاتيـ بجيػػات خارجيػػة وكػػونيـ
"عمالء" ييدفوف إلشاعة الفوض في البالد.

 7شهادة نجالت بدٌر عن األحداث فً برنامج أتر كالم على قناة ٌ ONTVوم  7دٌسمبر .http://bit.ly/TgHd3g :1021
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الهجمات ضد وسائل اإلعالم

أحيانػػا مػػنعيـ مػػف أدا ػػو ،وممػػا
يتعػػرض الصػػحفيوف واإلعالميػػوف أثنػػاء االشػػتباكات إلػ اليجػػوـ الوحشػػي وتعطيػػؿ عمميػػـ ،و ً
ػارخا عمػ حريػة الصػحافة ،وتعكػس عجػز
ػداء ص ً
الشؾ فيو أف تمؾ االعتداءات عم اإلعالمييف ووسا ؿ اإلعالـ تمثؿ اعت ً
الدولة عف حماية كافة العامميف في مجاؿ اإلعالـ.
في الواقعة التي يتناوليا ىذا التقرير تـ اإلبالغ عف استيداؼ أنصار الر يس لإلعالمييف ،كما كانت ىنػاؾ ىجمػات مباشػرة

عم ػ الصػػحفييف ،ىػػذا باإلضػػافة إل ػ محاولػػة مؤيػػدي مرسػػي تػػدمير وحػػدات البػػث الفضػػا ي الخاصػػة بػػالتمفزيوف المصػػري،

والتػػي كانػػت موجػػودة حػػوؿ مكػػاف الحػػادث لتغطيػػة االعتصػػاـ ،وذلػػؾ بمجػػرد وصػػوليـ –مؤيػػدي الػػر يس– إل ػ محػػيط قصػػر
االتحادية.
كما أصيب الحسيني أبو ضيؼ ،الصحفي بجريدة الفجر المستقمة ،بطمؽ حي في الرأس أثناء تواجده فػي جيػة المتظػاىريف

المعارضػػيف ،وذلػػؾ فػػي تمػػاـ السػػاعة الواحػػدة بعػػد منتصػػؼ ليػػؿ يػػوـ الخمػػيس  6ديسػػمبر  ،2102كمػػا تػػـ س ػرقة الكػػامي ار
متأثر بجراحو.
الخاصة بو .وفي يوـ ارربعاء  02ديسمبر  ،2102وافتو المنية ًا
أيضا:
ومف الصحفييف الذيف تمت مياجمتيـ ً
 .0إسالـ عبد التواب ،العالـ اليوـ.
 .2أسامة الشاذلي ،البديؿ.

 .سحر طمعت ،راديو فرنسا.

 .2أحمد خير الديف" ،أوف تي في".
 .2مي سعد ،مخرجة.

 .6حسف شاىيف ،البداية.
إف تكرار عمميات الترىيب والمراقبة واليجمات التي تواجو العامميف في الصحافة واإلعالـ منذ تولي الر يس مرسي السمطة،
تمثػػؿ جػػزًء مػػف تطػػور عػػاـ مقمػػؽ حػػوؿ حريػػة الصػػحافة فػػي مصػػر ،السػػيما بعػػدما شػػيدت ارشػػير القميمػػة الماضػػية حػػبس
لصحفييف واعالمييف ،مصادرة صحؼ ،وتيديدات بالقتؿ لممارسي مينة الصحافة ىذا باإلضػافة الػ الرقابػة المت ازيػدة عمػ
وسا ؿ اإلعالـ.

1

 76لمزٌد من المعلومات حو حرٌة الصحافة فً عهد الرئٌس محمد مرسً ،برجات اإلطالع على تقرٌر "ما بعد مائة ٌوم من رئاسة محمد مرسً ،مؤشرات سلبٌة على
مستقب حقوق اإلنسان،أزمات كبرى واستجابات محدودة ولٌدة اللحظة والضغط" .http://bit.ly/UXRPzQ
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عمليات القبض
تسممت الشرطة بعض المحتجزيف مف المتظاىريف مساء يوـ ارربعاء  2ديسمبر ،بينما بق نحػو  21آخػروف "رىػا ف" لػدى
الجماعات المؤيدة لمػر يس ،حتػ تػـ تسػميميـ لمشػرطة صػباح اليػوـ التػالي الخمػيس .ووفقًػا لمػا أدلػ بػو محػامو المتظػاىريف

المحاليف لمنيابة ،فإف جمي المتظاىريف تقر ًيبا تـ اختطافيـ فػي محػيط االشػتباكات ،واحتجػازىـ عمػ أيػدي مؤيػدي الػر يس،
ثـ تـ تسميميـ بعد ذلؾ إل الشرطة.
أحمد أميف المقيـ بمنطقة مصر الجديدة ،وأحد أوا ؿ المقبوض عمييـ مف قبؿ جماعة اإلخػواف المسػمميف ،ذكػر فػي شػيادتو
لمركز القاىرة" :الشرطة لـ تتدخؿ ،اهلل أعمـ ليو ،ليو الشرطة تستن مف طرؼ أخر إنو يسممنا لييػا اإلخػواف كػانوا شػغاليف
21

شرطة".

محمػػد عبػػد العزيػػز مػػف مركػػز النػػديـ لتأىيػػؿ ضػػحايا العنػػؼ والتعػػذيب ،أكػػد لمركػػز القػػاىرة أف عػػدد المحتجػزيف مػػف صػػفوؼ

ػاىر تم ػت إحػػالتيـ إل ػ نيابػػة مصػػر الجديػػدة صػػباح يػػوـ 6
ػز ،مػػف بي ػنيـ نحػػو  11متظػ ًا
معارضػػي الػػر يس بم ػ  0 1محتجػ ًا
ديسمبر  ،2102بينما تمت إحالة اآلخريف في وقت الحؽ مف مساء اليوـ نفسو .يػذكر أنػو كػاف ىنػاؾ أكثػر مػف  21طفػالً
عاما رىف االحتجاز .قدمت ضد المحتجزيف تيـ القتؿ ،الشروع فػي القتػؿ ،إتػالؼ ممتمكػات
تتراوح أعمارىـ بيف ً 0 – 02
عامة وخاصة ،وحيازة سالح بدوف ترخيص.

ووفقًا لما أدل بو المحاموف الذيف حضروا م المحتجزيف ،فقػد خضػ الجميػ تقر ًيبػا لمتعػذيب أثنػاء فتػرة االحتجػاز عمػ يػد
مؤيػػدي الػػر يس .وقػػد صػػرح عبػػد العزيػػز أنػػو كػػاف مػػف الواضػػح عم ػ عػػدد كبيػػر مػػف المحتج ػزيف أثػػار اسػػتخداـ الص ػواعؽ

مشير إل أف أغمب مف ألقي القبض عمػييـ فػي حػاالت خطيػرة جػ ًدا
ًا
الكيربا ية وجروح بطعنات ،وكدمات ،وعظاـ مكسورة،
لدرجة أف أسر بعض المحتجزيف لـ تتمكف مف التعرؼ عمييـ مف الوىمة ارول .
في كممة مسجمة ألقاىا الر يس 20في  6ديسمبر  2102أشار الر يس إل أف الدال ؿ واالعترافات التي أدل بيا المحتجزيف
مف صفوؼ المعارضيف ،تفيد بأنيـ بمطجية مستأجريف ،تمقوا الماؿ والسالح لمياجمة قصر الر اسة.

امنا م بدء النيابة العامة تحقيقاتيا م المحتجزيف ،بما يثير الشؾ حوؿ كوف الر يس استند فػي
ىذا الحديث تمت إذاعتو تز ً
كممتو إل الشيادات التي تـ انتزاعيا مف المحتجزيف عف طريؽ تعذيبيـ أثناء فترة احتجازىـ عم يد الجماعػات المؤيػدة لػو
قبؿ تسميميـ لمشرطة.

وعم عكػس مػا صػرح بػو الػر يس محمػد مرسػي ،لػـ يعتػرؼ أمػاـ النيابػة ًأيػا مػف ىػؤالء المحتجػزيف بحيػازة ارسػمحة أو تمقػي
أمواؿ مقابؿ اليجػوـ عمػ القصػر الر اسػي وعمػ أنصػار الػر يس ،وذلػؾ وفقًػا لمػا ىػو ثابػت فػي تحقيقػات النيابػة العامػة فػي
القضية رقـ  2112/02211جنح مصر الجديدة ،والتي تضمنت شيادات جمي المقبوض عمييـ فيما يتعمؽ باالشتباكات،

 20شهادة حص علٌها فرٌق مركز القاهرة من أحمد أمٌن فً  26دٌسمبر .1021
 22فٌدٌو مسج لحدٌث الرئٌس فً  9دٌسمبر .www.youtube.com/watch/v=zpxfwjehgms :1021
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حيػػث لػػـ يقػػر أحػػدىـ حيازتػػو لألسػػمحة التػػي أدع ػ أعضػػاء مػػف جماعػػة

اإلخ ػواف المسػػمميف– فػػي وسػػا ؿ اإلعػػالـ– ضػػبطيا ،واعتبروىػػا "دليػػؿ"

ضد المتظاىريف.
ي ػػذكر أن ػػو كان ػػت ىن ػػاؾ إدع ػػاءات م ػػف جان ػػب المح ػػاميف الم ػػدافعيف ع ػػف

المحتجػ ػزيف ح ػػوؿ وج ػػود ض ػػغط يم ػػارس عمػ ػ النياب ػػة ك ػػي ال تف ػػرج ع ػػف
المحتج ػزيف ،إال أف النيابػػة أمػػرت بػػاإلفراج عػػف أغمػػب المحتج ػزيف عم ػ
خمفية االشتباكات وذلؾ في

ديسمبر .2102

مػػف جانبػػو أكػػدت المحاميػػة روضػػة أحمػػد نا ػػب المػػدير التنفيػػذي لمشػػبكة
ػز
العربيػػة لمعمومػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف أنػػو قػػد تػػـ اإلف ػراج عػػف  0 2محتجػ ًا
في ارحداث ،بينما ال يزاؿ ىناؾ أربعة محتجزيف مازالوا قيد التحقيؽ.
ار بنقػؿ مصػطفي خػاطر
وفي تطور جديد كاف النا ب العاـ قد أصػدر قػرًا

المح ػػامي الع ػػاـ اروؿ لنياب ػػات ش ػػرؽ الق ػػاىرة

-وال ػػذي أص ػػدر أوامػ ػره

طىرح يٍ يىقع رىٌزز  @NadimX,ألدذ انًذزجزٌٍ
أثُبء إدبنزه إنى انٍُبثخ .اسى انشخض (ٌذٍى َجى) سفٍز
يظز انسبثق فً فُزوٌال.

بػاإلفراج عػف المحتجػزيف فػي أحػداث االتحاديػة -مػف موقعػو الػػوظيفي بمحافظػة القػاىرة إلػ محافظػة بنػي سػويؼ وذلػؾ فػػي
 02ديسمبر .2102
جاء توقيت صػدور قػرار النا ػب العػاـ ،عقػب قػرار مصػطف خػاطر بػاإلفراج عػف المحتجػزيف ،وحسػب مػا أفػاده خػاطر فيمػا

بعد في رسالتو لممجمس القضاء ارعم  ،ما يمكف اعتباره بمثابة خطوة تأديبية مف جانب النا ػب العػاـ لمعاقبػة خػاطر عمػ
قرار اإلفراج.

مف جانبو رفض المحامي العاـ مصطف خاطر االمتثاؿ لقرار النقؿ ،وفضؿ تقديـ طمب نقؿ لمعمؿ بالمحاكـ ،تارًكػا مجػاؿ

احتجاج ػا عم ػ الق ػرار ،إال أنػػو وبسػػبب الضػػغوط السياسػػية ،تػػـ إلغػػاء الق ػرار ،وأعيػػد المحػػامي العػػاـ
عممػػو بالنيابػػة العامػػة
ً
مصطفي خاطر إل مقر عممو بالقاىرة.
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تدخالت قىات األمن
لػػـ تتػػدخؿ ق ػوات الشػػرطة لوقػػؼ االشػػتباكات إال فػػي وقػػت متػػأخر مػػف يػػوـ  2ديسػػمبر ،تحديػ ًػدا فػػي تمػػاـ السػػاعة التاسػػعة
مساء ،أي بعد مرور أكثر مف خمس سػاعات عمػ بػدء االشػتباكات .كانػت المحػاوالت ارولػ لتػدخؿ الشػرطة قػد
والنصؼ
ً

تمثمت في إقامة حاجز فاصؿ بيف الطرفيف ،كما حاولت ست مدرعات شرطة شػؽ طريػؽ بػيف المجمػوعتيف لمفصػؿ بينيمػا،

ػاء ،قامػػت ق ػوات الشػػرطة بمحاولػػة أخػػرى لمفصػػؿ بػػيف
لكػػف سػػرعاف مػػا انسػػحبت .وفػػي حػػوالي الحاديػػة عشػػر والنصػػؼ مسػ ً
المتظاىريف ،حيث قامت ىذه المرة بإطالؽ قنابؿ غاز مسيمة لمدموع بشكؿ مفرط بيدؼ فض االشتباؾ.
أكػد ثالثػػة مػف شػػيود العيػاف مػػف سػكاف المنطقػػة أف قػوات الشػػرطة قػد حاولػػت فػي البدايػػة الفصػؿ بػػيف الجػانبيف ،إذ وضػػعت

الػدروع واليػ اروات فػي مواجيػػة المتظػاىريف المعارضػيف لمػػر يس ولػيس فػي مواجيػػة مؤيديػو فػي إشػػارة ضػمنية بتػأميف مؤيػػدي

حارسػػا رحػػد العقػػارات بشػػارع الميرغنػػي –طمػػب عػػدـ ذكػػر
الػػر يس ولػػيس العكػػس 22.ويؤكػػد أحػػد شػػيود العيػػاف والػػذي يعمػػؿ
ً
اسمو– أف قوات الشرطة أطمقت الغاز المسيؿ لمدموع في اتجاه المتظاىريف مف معارضي الر يس ،وليس مؤيديو.
يق ػػوؿ مص ػػطفي بيج ػػت" :أوؿ مػ ػرة أش ػػوؼ الب ػػوليس كان ػػت الس ػػاعة  1. 1بالمي ػػؿ تقر ًيب ػػا ،كن ػػت واق ػػؼ ف ػػي روكس ػػي ،وك ػػاف
المؤيديف لمر يس بيجروا بعد ىجوـ مف المتظاىريف المعارضيف ،المؤيديف رجعػوا ناحيػة القصػر ،وقفػوا خمػؼ عسػاكر ارمػف
المركزي ،في المحظة دي كؿ ما المعارضيف يحاولوا يتقدموا ناحية المؤيديف كاف ارمف بيضرب عمييـ قنابؿ غاز".

ػير
افضػا ذكػر اسػمو ،مش ًا
أيضا عضػو جماعػة اإلخػواف المسػمميف ،والػذي أدلػ بشػيادتو لمركػز القػاىرة ر ً
ىذه الشيادة دعميا ً
أخير في االشػتباؾ كػاف تػدخميا مػف ناحيػة مؤيػدي الػر يس ممػا جعػؿ ارمػر يبػدو وكػأف
إل أف قوات الشرطة بعدما تدخمت ًا

قوات الشرطة كانت منحازة لجانبيـ.

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

بيان ػا تعمػػف فيػػو أف الحػػرس الجميػػوري قػػاـ
فػػي الثالثػػة والنصػػؼ مسػػاء يػػوـ الخمػػيس  6ديسػػمبر  ،2102أصػػدرت الر اسػػة ً
بػإخالء المنطقػػة المحيطػػة بالقصػػر الر اسػػي مػػف المتظػػاىريف وأعمػػف حظػػر التظػػاىر فػػي المنػػاطؽ القريبػػة مػػف القصػػر ،ومنػػذ
ذلؾ الحيف ،بدأت مدرعات الحرس الجميوري في تأميف القصر ،كما تـ بناء حا ط خرساني في المنطقػة المحيطػة بالقصػر

في محاولة لتأميف المنطقة.

 21هذه المعلومات تم التحقٌق منها من تال ثالثة من سكان شارع المٌرغنً ،رفضوا جمٌعا ذكر أسمائهم ،وقد أدلوا بشهادتهم لمركز القاهرة فً  9دٌسمبر ،و22
دٌسمبر .1021
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التحريض والتهديد
باإلضػػافة إل ػ الػػدعوات الرسػػمية مػػف جانػػب اإلخ ػواف المسػػمميف وحػػزب الحريػػة والعدالػػة لعقػػد مظػػاىراتيـ فػػي ذات المكػػاف
وبػػالتزامف مػ اعتصػػاـ معارضػػي الػػر يس ،وكػػذا الخطػػاب غيػػر الػػدقيؽ لمػػر يس مرسػػي ،أصػػدرت جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف
بيانا يفيد بأف تسعة  2مف ىؤالء الذيف قتموا في االشتباكات باإلضافة إلػ
وحزبيا السياسي الحاكـ –حزب الحرية والعدالة– ً
غالبيػة الجرحػ ىػـ أعضػاء فػي جماعػة اإلخػواف المسػمميف ،متيمػةً المتظػاىريف مػف المعارضػة باسػتخداميـ أسػمحة لميجػػوـ
عم المتظاىريف الذيف وصفيـ البياف بػ"السممييف" مػف أبنػاء الجماعػة أمػاـ القصػر الر اسػي ،باإلضػافة إلػ إدانتيػا لإلعػالـ

الذي وصؼ البياف تغطيتو لألحداث بأنيا كانت "متحيزة".

22

يأتي ىذا االتياـ في الوقت الذي نشر فيو موق اإلخواف المسمميف (اإلخواف أوف اليف) والموق الناطؽ باإلنجميزيػة (إخػواف
ويب) عدة مقاالت تشييرية وتغطية مشوىة لألحداث.
فعم ػ سػػبيؿ المثػػاؿ ،فػػي  2ديسػػمبر  ،2102نشػػر موق ػ (إخ ػواف أوف اليػػف) معمومػػات تفيػػد أف أحمػػد مػػاىر ،منسػػؽ حركػػة
شباب  6إبريػؿ ،والعضػو المنسػحب مػف الجمعيػة التأسيسػية قػد قػاد مجموعػة مػف البمطجيػة وقػاموا باالعتػداء عمػ أفػراد مػف

تصحيحا 22يفيد بأف
جماعة اإلخواف المسمميف وقتموىـ ،أثناء تظاىرىـ أماـ القصر الر اسي .وفي اليوـ التالي ،نشر الموق
ً
26
موجودا أثناء االشتباكات ،وبعدىا تـ حذؼ الخبر.
ماىر ،لـ يكف
ً
غاضبا مف أستوديو
وفي 2ديسمبر  ،2102قاؿ عزب مصطف –عضو اليي ة العميا لحزب الحرية والعدالة– أثناء خروجو
ً
برن ػػامج حػ ػواري عمػ ػ إح ػػدى الفض ػػا يات  2موجيًػ ػا حديث ػػو إلػ ػ متح ػػدث آخ ػػر ف ػػي البرن ػػامج ،م ػػف معارض ػػي ال ػػر يس" :أن ػػتـ

[المعارضة] لف يكوف لكـ وجود".

فػػي اليػػوـ نفسػػو صػػرح عصػػاـ العريػػاف ،نا ػػب ر ػػيس حػػزب الحريػػة والعدالػػة وعضػػو المجمػػس القػػومي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ،فػػي

مداخمة ىاتفية عم قناة مصر ( 22وىي قناة فضا ية وثيقة الصمة باإلخواف المسمميف) قا الً:

" 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

الحقيقي لما يحدث بيف متظاىريف سممييف يريدوف أف يظيروا رأييـ لمناس ويقولوف ىذا رأي

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

 27تجدون نص البٌان على الرابط التالًhttp://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131159&SecID=0 :
 22تجدون نص البٌان على الرابط التالًhttp://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=131016&SecID=212 :
 27أَظز.http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130991&SecID=230 :
 29التبر المشار إلٌه كان متاحا على الرابط التالً قب أن ٌتم حذفه.www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=130972&SecID=230 :
 22شاهد مقطع الفٌدٌو.http://youtu.be/GfkvUWy1Pc8 :
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إلييا القوى الشعبية ونزؿ وأنا أدعوىـ أف يتوافدوا بعشرات ارلوؼ ليحاصروا ىؤالء
البمطجية .رف ىذه ىي الفرصة المتاحة اآلف بالقبض عمييـ وكشؼ الطرؼ الثالث الذي

يطمؽ الرصاص الحي ويطمؽ الخرطوش ،وقتؿ المتظاىريف في موقعة الجمؿ وقتؿ

المتظاىريف في ماسبيرو ومحمد محمود ومجمس الوزراء .ىذه فرصتنا اآلف .عم الشعب
أف ينزؿ في كؿ مكاف ليقبض عم ىؤالء ،ليقدميـ إل نا ب عاـ حقيقي ،وأف يقدموا إل

العدالة لنكشؼ مف الذي يموؿ ويقيـ الخياـ لالعتصامات ،نكشؼ أبعاد الدولة العميقة .أنا
أدعو الجمي أف يتكاتؼ اآلف ،عم الجمي أف يتوافدوا إل محيط االتحادية ،وأف يحاصروا

ىؤالء ،وأف يفرزوا الثوار الحقيقييف بعيدا عنيـ".

2

وفي الثامنة صباح الخميس  6ديسمبر ،صرح العرياف ،عم حسابو الخاص عم موق "فيس بوؾ" بأنو" :ليست خالفات

سياسية ،ىذه معركة الدولة العميقة ارخيرة ،فالتواطؤ واضح ،وعم السياسييف البعد عف الفموؿ والبمطجية ،رنيـ يدمروف
بذلؾ مستقبميـ السياسي .الحوار بيف سياسييف وليس م بمطجية مبارؾ وأنصاره ،ال يمكف االستسالـ رنصار العنؼ و إال

تـ تدمير مستقبؿ مصر ،ال يوجد حوار تحت ضرب الرصاص الحي ،ارمر واضح طرؼ يمتمؾ السالح وطرؼ أعزؿ".

21

خبر تحت عنواف:
تحديدا في  02ديسمبر الجاري ،نشرت الصفحة االنجميزية لموق حزب الحرية والعدالة ًا
ًا
مؤخر ،و ً
"مصر :صحفيوف مف أجؿ اإلصالح تحمؿ جبية اإلنقاذ الوطني مس ولية مقتؿ أبو ضيؼ" وتندد بقتؿ الزميؿ حسيني أبو
ضيؼ".

21

الخبر أدع أف مقتؿ أبػو ضػيؼ جػاء برصػاص معارضػي الػر يس ،فػي حػيف أف زميػؿ أبػو ضػيؼ والػذي كػاف برفقتػو وقػت

اإلصػػابة شػػيد بخػػالؼ ذلػػؾ ،مؤكػ ًػدا أف أبػػو ضػػيؼ سػػقط برصػػاص مؤيػػدي الػػر يس 20.ىػػذا باإلضػػافة إل ػ أف أبػػو ضػػيؼ
معروؼ بكونو مف المعارضيف لسياسات الر يس .الخبر تضػمف جمػؿ تحريضػية وخطػاب كراىيػة واضػح ضػد جبيػة اإلنقػاذ
اضحا في ظؿ ىذه ارجواء السياسية غير المستقرة.
يضا و ً
الوطني وداعمييا ،بما يعتبر استثارة لالحتقاف ،وتحر ً

 2مداتلة تلٌفونٌة لعصام العرٌان على قناة ٌ 17ناٌر.http://youtu.be/sYNtyC0ZXI0 :
 26تصرٌح العرٌان على صفحته التاصة على موقع التواص االجتماعً"فٌس بوك":
.https://www.facebook.com/Dr.Essam.Elerian/posts/458617907517114
 70لإلطالع على نستة التبر باللغة االنجلٌزٌة انظر:
http://fjponline.com/article.php?id=1198&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
 72تجدون الشهادة مسجلة على الرابط التالًhttp://youtu.be/6UId3f6_5q4 :
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التىصيات
ػر خطي ًػرا ،السػيما بعػد أوؿ انتخابػات ر اسػية ديمقراطيػة تعيػدىا
إف استمرار وتصاعد العنؼ في الشارع المصػري يمثػؿ مؤش ًا
البالد .فمف المؤسؼ أنو ومنذ االنتخابات الر اسية ،لػـ يسػتط الػر يس محمػد مرسػي صػياغة خطػة سياسػية محكمػة ،تضػ
حدا الستمرار ممارسات النظاـ السابؽ المشينة ،بما تشكمو مف انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف ،السيما الحػؽ فػي التجمػ
ً
والتظ ػػاىر الس ػػممي .ف ػػإف االلت ازم ػػات الت ػػي تقػ ػ عمػ ػ ع ػػاتؽ الدول ػػة ل ػػدعـ ى ػػذا الح ػػؽ ،تنط ػػوي عمػ ػ حماي ػػة المش ػػاركيف ف ػػي

التظاىرات والتجمعات السممية مف أفراد أو جماعات ،بمػا فػي ذلػؾ المظػاىرات المعارضػة ،إال أنػو وطبقًػا رغمػب الشػيادات
المجمعة في ىذا التقرير تقاعست الشرطة عف التدخؿ أو ربما تباطأت في تدخميا لمن اندالع االشتباكات المتوقعة.
عقػػب انتخػػاب الػػر يس محمػػد مرسػػي ،أرسػػمت منظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف المص ػرية مػػذكرة مفصػػمة لمػػر يس بػػأىـ اإلج ػراءات
والخطػ ػوات القص ػػيرة والمتوس ػػطة وطويم ػػة الم ػػدى الت ػػي يمك ػػف م ػػف خاللي ػػا إني ػػاء ت ػػاريخ طوي ػػؿ م ػػف القمػ ػ  ،كان ػػت تمارس ػػو

الدولػػة22.ولألسػػؼ ىػػذه المنظمػػات لػػـ تمػػؽ أيػػة اسػػتجابة مػػف قبػػؿ الػػر يس ،رغػػـ أف التوصػػيات الػواردة بتمػػؾ المػػذكرة كػػاف مػػف
بينيا الخطوات المطموب اتخاذىا مػف جانػب الػر يس لوقػؼ العنػؼ المسػتمر والمتكػرر أثنػاء االحتجاجػات السػممية ،وضػماف

مساءلة أول ؾ الذيف ارتكبوا انتياكات في سياؽ تمؾ االحتجاجات السممية قبؿ وأثناء وبعد ثورة  22يناير.

كػػاف مركػػز القػػاىرة لد ارسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف ،قػػد سػػبؽ وحػذر فػػي نيايػػة الما ػػة يػػوـ ارول ػ مػػف حكػػـ الػػر يس ،مػػف اسػػتخداـ

الػر يس وحزبػػو الحػاكـ لمؤيػػدييـ وأنصػػارىـ فػي مصػػادرة الحريػػات وقمػ معارضػػييـ ،فػػي تط ٍ
ػور خطيػػر ،جديػػد مػف نوعػػو فػػي

تاريخ مصر الحديث .فقد سبؽ وأشار مركز القاىرة في تقارير لو إل قيػاـ أعضػاء ومؤيػدي حػزب الحريػة والعدالػة بالتعػدي

وجسديا عم المعارضيف ليػـ ،ممػف قػدموا دعػاوى قضػا ية ضػد جماعػة اإلخػواف المسػمميف ،فضػالً عػف التعػدي عمػ
لفظيا
ً
ً
وسػػا ؿ اإلعػػالـ واإلعالميػػيف المعارضػػيف لمتيػػار اإلسػػالمي ،أو مػػف يتبنػػوف مواقػػؼ سياسػػية مختمفػػة ،ومػػف المؤسػػؼ أف تمػػؾ
الوقا

لـ تخض لتحقيقات جادة حت اآلف.

2

كما يجب أف تتحمؿ قوات الشرطة المصرية مس ولية فشميا في حماية مجموعة مف المتظاىريف مف اعتداء مجموعة أخرى

في وضح النيػار .وفػي ىػذه الواقعػة تحدي ًػدا تتقاسػـ الر اسػة المسػ ولية مػ الشػرطة عمػ قػدـ المسػاواة ،لعػدـ تػدخميا بالشػكؿ
المال ـ والتقاعس عف اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمن كارثة مػف الوقػوع ،السػيما أف احتمػاالت العنػؼ كانػت شػبو مؤكػدة بعػد

الػدعوة المتكػػررة مػػف قػػادة جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف رنصػػارىا وأنصػػار حػػزب الحريػػة والعدالػػة لتفريػػؽ االعتصػػاـ المعػػارض
لق اررات الر يس أماـ القصر الر اسي.

 71لإلطالع على نص المذكرة المقدمة للرئٌس بعنوان" أولوٌات حقوق اإلنسان فً ٌ 200وم" http://www.cihrs.org/?p=3266 :
 77أنظر تقرٌر" ما بعد مائة ٌوم من رئاسة محمد مرسً ،مؤشرات سلبٌة على مستقب حقوق اإلنسان ،أزمات كبرى واستجابات محدودة ولٌدة اللحظة والضغط
. http://bit.ly/UXRPzQ
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ففي ضوء المعمومات المشار إلييا في ىذا التقرير ،يطالب مركز القػاىرة لد ارسػات حقػوؽ اإلنسػاف الجيػات المعنيػة بػااللتزاـ
بالتوصيات التالية:


أوال :توصيات لمحكومة المصرية ووزارة الداخمية:
 .0اتخػػاذ كافػػة التػػدابير القانوني ػة واإلداريػػة التػػي تضػػمف حمايػػة واحت ػراـ حػػؽ الم ػواطنيف فػػي التظػػاىر والتجم ػ السػػممي
وذلؾ مف خالؿ:

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

 ض ػػماف وجػػػود تعويض ػػات مناسػػػبة وس ػػبؿ انتصػ ػػاؼ فعال ػػة وعادلػػػة لض ػػحايا االنتياكػ ػػات الت ػػي شػ ػػيدتيا أح ػػداث
االتحادية.

 تػػدريب القػػا ميف عمػ تنفيػػذ القػوانيف (قػوات الشػػرطة) عمػ كيفيػػة التعامػػؿ مػ مثػػؿ ىػػذه االشػػتباكات (صػػداـ بػػيف
مجموعتيف مف المتظاىريف) في الوقت المناسب وبشػكؿ فعػاؿ ال يخػؿ بحقػوؽ جميػ ارطػراؼ ،السػيما فػي ظػؿ
ما تشيده البالد مف اضطراب سياسي.

 .2تقديـ معمومات دقيقة عف جمي المعتقميف ،ممف صدر بشأنيـ أمر اعتقاؿ رسمي أو تـ إطالؽ سراحيـ في أعقاب
االشتباكات التي وقعت في محيط قصر االتحادية.

 .نشر معمومات دقيقة حوؿ اشتباكات االتحادية وتطوراتيا ودوافعيا التي تسببت في وقوع االشتباكات.

محايدا في ارحداث ،ال يضطم بمياـ الشرطة أو بجزء مف وظا فيا.
 .2التأكيد عم بقاء الجيش المصري طرفًا
ً
 .2تحقيقات قضا ية محايدة وسريعة في االشتباكات.
 .6التأكد مف أف القضاة المعينيف لمتحقيؽ يحظوا بدرجة عالية مف التاميف والحماية.

 .مناقشػػة المقػػرر الخػػاص لألمػػـ المتحػػدة المعنػػي بػػالحؽ فػػي التجمػ والتظػاىر السػػممي ،لبحػػث وسػػيمة تضػػمف سػػالمة
وأمف المتظاىريف أثناء االحتجاجات السممية.

 .قبوؿ كافة طمبات الزيػارة التػي يقػوـ بيػا المقػرروف الخػواص التػابعيف لألمػـ المتحػدة ،بمػا فػي ذلػؾ :المقػرر الخػاص
المعنػػي باسػػتقالؿ القضػػاة والمحػػاميف ،والمقػػرر الخػػاص المعنػػي بالمػػدافعيف عػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ،والمقػػرر الخػػاص

المعنػػي بمسػػألة التعػػذيب وغي ػره مػػف ضػػروب المعاممػػة أو العقوبػػة القاسػػية أو الالإنسػػانية أو الميينػػة ،وفريػػؽ العمػػؿ
المعنػػي بمسػػألة االحتجػػاز التعسػػفي ،المقػػرر الخػػاص المعنػػي بتعزيػػز حقػػوؽ اإلنسػػاف وحمايتيػػا فػػي سػػياؽ مكافحػػة
اإلرىػػاب ،وفري ػػؽ العم ػػؿ المعنػػي بح ػػاالت االختف ػػاء القسػػري أو غي ػػر الط ػػوعي ،والمقػػرر الخ ػػاص المعن ػػي ب ػػالتجم
السممي وحرية تكويف الجمعيات.

 .1كفالة الحؽ في ممارسة الحقوؽ ارساسية دوف انتقاص أو تعرض لمتعذيب وغيره مػف ضػروب المعاممػة الميينػة أو
العقوبة القاسية.
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 .01كما ندعو مؤسسة الر اسة والمس وليف الحكومييف إل االمتناع عف التحريض عم العنؼ والكراىية ،كما ينبغي أف
تقوـ مؤسسة الر اسة ومجمس الوزراء بضماف إجراء تحقيؽ مستقؿ حوؿ الج ار ـ المرتكبة في سياؽ ىذه االشتباكات.

حاليا في مجمس الوزراء ،وبالنظر إل
 .00في ضوء مشروع قانوف حرية التظاىر والتجم السممي الذي تجري مناقشتو ً
المشروع المقترح مف قبؿ و ازرة الداخمية22حوؿ القانوف نفسو ،فػإف مركػز القػاىرة لد ارسػات حقػوؽ اإلنسػاف يشػعر بقمػ ٍ
ؽ
بػػال حػػوؿ مسػػتقبؿ حريػػة التجمػ والتظػػاىر السػػممي فػػي مصػػر .لػػذا يطالػػب المركػػز مؤسسػػة الر اسػػة بضػػماف م ارعػػاة
كافة المعايير الدولية المنظمة ليذا الحؽ ،أثناء مناقشة تمؾ المقترحات ،تمؾ المعايير التي جػاءت مفصػمة فػي تقريػر

المقرر الخاص لألمـ المتحدة المعني بالحؽ في التجم السممي وتكويف الجمعيات ،والتي نذكر منيا:

"وال ينبغي أف تكوف ممارسة الحؽ في حرية التجم السممي مرىونة بتصريح مسبؽ مف السمطات ،بؿ
بإشعار مسبؽ كأقص

إجراء .وال ينبغي أف يكوف ىذا اإلجراء شاقا ،وحاؿ عدـ التصريح بتنظيـ

تجم أو في حالة تقيده ،ينبغي تقديـ تفسير مكتوب ومفصؿ يمكف ارسباب ،ويمكف الطعف عميو

أماـ محكمة مستقمة وغير متحيزة".
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ثالثا :توصيات لجميع األحزاب السياسية ،بما في ذلك جبهة اإلنقاذ الوطني وحزب الحرية والعدالة:
مركز القاىرة يدعو كذلؾ جمي ارحزاب السياسية إل :
 .1دعوة أعضاء الحزب ومؤيديو لمعمؿ وفقًا لمقانوف في جمي اروقات.
 .2اإلدان ػػة الفوري ػػة لكاف ػػة أعم ػػاؿ العن ػػؼ والترىي ػػب وخط ػػاب الكراىي ػػة الت ػػي ق ػػد تص ػػدر م ػػف قب ػػؿ أعض ػػاء ارحػ ػزاب أو
مؤيدييا.

 72لمزٌد من المعلومات حو التحلٌ القانونً المقدم من مركز القاهرة حو القوانٌن المقترحة من وزارة الداتلٌةhttp://www.cihrs.org/?p=4562 :
 77أنظر التقرٌر المقدم من المقرر التاص المعنً بحرٌة التظاهر وتكوٌن الجمعٌات على الرابط:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/135/84/PDF/G1213584.pdf?OpenElement
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