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 مقدمة . 1

 بعد كل ما فعلناه من أجل الثورة وليتحسن حال "
) المجلس العسكري( لهم البلد، كيف يمكن

 " ؟إهانتنا هكذا وال يساءلون وكأن لم يحدث شيء
 التي سنة وتعرض للتعذيب ويواجه املحاكمة بالعالقة مع أعمال العنف 19إسالم مصطفى أبو بكر، محتج يبلغ من العمر 

 2011كانون األول /تخللت االحتجاج أمام مقر مجلس الوزراء يف ديسمرب

فيها حكم مرص، ) املجلس العسكري" (املجلس األعىل للقوات املسلحة"تة عرش التي توىل عىل مدار األشهر الس

كحكومة لترصيف األعمال، دأب املجلس العسكري عىل نكث وعوده التي تعهد فيها بحماية حقوق اإلنسان، وخان 

شباط / فرباير11فعندما تسلم املجلس العسكري أمور الحكم يف ".  يناير25ثورة "ثقة الناس الذين صنعوا 

، وبمساعدة 1، عقب االنتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، تعهد باحرتام الحق يف االحتجاج السلمي 2011

ًوعوضا عن ذلك، أطلق العنان لحملة من القمع العنيف ضد املحتجني . البالد عىل االنتقال إىل الحكم املدني

ىص حد ممكن من السلطة، وإىل ضمان الحصانة من سطوة السلميني، واتخذ خطوات هدفت إىل االحتفاظ بأق

 . القانون

فلجأ الجيش، عىل نحو متكرر، إىل استخدام القوة غري الرضورية واملفرطة، بما يف ذلك القوة املميتة، لتفريق 

 َاملظاهرات واالعتصامات السلمية، التي تصاعدت لتتحول إىل مواجهات قتل أثناءها عرشات املحتجني، واعتدى

ويف بعض . ُّخاللها عىل متفرجني، وقام يف سياقها برتويع الناس، ال ليشء إال لتجرئهم، ببساطة، عىل االحتجاج

املؤيدة للعسكر، بمالبس " البلطجية"الحاالت، تظاهرت القوات العسكرية بالرتاجع، بينما قامت مجموعات من 

 بما يف ذلك عرب -الجيش الناشطات باالنتهاكاتويف بعض الحاالت، استهدفت قوات . مدنية، بمهاجمة املحتجني

واعتقلت .  فيما تكشف عن محاوالت ال طائل منها لرتهيبهن حتى ال يشاركن يف االحتجاجات-"كشوفات العذرية"

 وعذبتهم، بينما واجه العديد من هؤالء محاكمات بالغة - وبينهم نساء-ًالقوات املسلحة تعسفا كذلك آالف املحتجني

 12,000، حوكم ما يربو عىل 2011آب /كانون الثاني وأغسطس/فما بني يناير.  محاكم عسكريةالجور أمام

وال حاجة للقول إن منظمة العفو الدولية تناهض محاكمة . مدني مرصي عىل نحو جائر أمام مثل هذه املحاكم

واألدهى من ذلك  .  الدولينيًاملدنيني أمام محاكم عسكرية، نظرا لتناقض مثل هذه املحاكمات مع القانون واملعايري

هو أن كل هذه االنتهاكات الخطرية لحقوق اإلنسان ارتكبت دونما خشية من عقاب، عىل أيدي أناس كانوا مطمئنني 

 . ًإىل أنهم لن يعاقبوا أبدا عىل ما يرتكبون من جرائم

 رأس سلطة الدولة، ويف غضون ذلك، استخدم املجلس العسكري الفرتة االنتقالية لرتسيخ سطوته ووضعه عىل

فقبل يومني . كما اتخذ خطوات للحد من سلطات الرئيس املنتخب املقبل. ولضمان الحصانة لقواته يف وجه القانون

فقط من الجولة الثانية لالنتخابات الرئاسية، قضت املحكمة الدستورية بأن القانون الذي أجريت عىل أساسه 
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لحزب "املجلس العسكري بحل مجلس الشعب املنتخب، الذي كانت االنتخابات الترشيعية غري دستوري، وأمر 

وما كان إال أن قام الرئيس املنتخب، محمد . ، املنبثق عن جماعة اإلخوان املسلمني، الغلبة فيه"الحرية والعدالة

 . مريس، رئيس الحزب السابق، بإلغاء حل مجلس الشعب، لتلغي املحكمة اإلدارية، فيما بعد، قراره هذا

، وقبل فرتة وجيزة من ظهور نتائج االنتخابات الرئاسية، التي ستشهد تويل أول رئيس 2012حزيران / يونيوويف

الدستور املؤقت الذي أعلنه املجلس " (اإلعالن الدستوري"مدني للسلطة يف البالد، قام املجلس العسكري بتعديل 

 انتخاب برملان جديد، وبعد إقرار دستور ليمنح نفسه سلطات ترشيعية إىل حني) 2011آذار /العسكري يف مارس

ًووفرت التعديالت للمجلس العسكري أيضا الحماية الدستورية عن أفعاله إىل حني نفاذ الدستور . جديد للبالد

ًوفضال عن ذلك، أتاحت . الجديد، وبما يوفر له، يف املحصلة، سلطات ال قيود عليها وال تخضع ألي إرشاف مدني

املصالح العليا "لعسكري نقض جميع أحكام الدستور الجديد التي يعتقد أنها تتناقض مع التعديالت للمجلس ا

، وبما يسمح للجيش بأن يبقي عىل سلطاته دون قيد؛ ويتيح للرئيس الطلب من الجيش التدخل يف حاالت "للبالد

ً املجلس العسكري تحديا وقد شكلت التعديالت التي قررها2. ، إذا ما أقر املجلس ذلك"االضطرابات داخل البالد"

ًمبارشا لسلطات الرئيس املدني املنتخب حديثا ً . 

ً جنديا وضابطا يف الجيش عىل 16، وضع هجوم مميت قام به مسلحون وأدى إىل مقتل 2012آب /ويف أغسطس ً

 ووجهت إىل املجلس العسكري انتقادات. الحدود يف سيناء، األداء األمني للمجلس العسكري يف دائرة الضوء

وألغى الرئيس محمد مريس التعديالت . باالنشغال بالسياسة عن القيام بواجباته ومهامه األمنية بالصورة املناسبة

ّالدستورية التي أجراها املجلس العسكري وحدت من سلطات الرئيس، كما أصدر تعديالته الخاصة به لإلعالن 

أعضاء بارزين يف " إحالة"املناصب العسكرية وإىل وسارع الرئيس مريس إىل إجراء تغيريات مهمة يف 3. الدستوري

، بمن فيهم رئيس املجلس، حسني طنطاوي، وكذلك قائد قوة الرشطة العسكرية، "عىل املعاش"املجلس العسكري 

بيد أن الرئيس أعلن عن تعيني القادة ). أنظر ما ييل(التي تورطت يف أعمال القتل أثناء مظاهرة ماسبريو 

 . ًله، فيما بدا قطعا للطريق عىل مساءلتهم" ْمستشارين"اللذين أحيلوا عىل املعاش العسكريني الكبار 

ًوفضال عن ذلك، عني الرئيس الجديد قائد قوات املظالت، التي تورطت يف أعمال قتل أثناء أحداث مجلس الوزراء، 

ع، اللواء عبد الفتاح السييس، ، كما عني مدير املخابرات الحربية واالستطال)أنظر ما ييل(ًرئيسا للحرس الجمهوري 

وعكست التغيريات محاولة من جانب الرئيس إلعادة رسم حدود العالقة مع القوات املسلحة، ومن 4. ًوزيرا للدفاع

 . جانب الجيش، طريقة للتخلص من أي شكل من أشكال املساءلة

قوات املسلحة قبل تويل الرئيس مريس يوثق هذا التقرير بعض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها ال

ويركز التقرير عىل تفريق القوات املسلحة عن طريق العنف ثالث . 2012حزيران / يونيو30مهام منصبه يف 

 وعىل ما -")بالبلطجية"يشار إليهم عادة ( يساندها يف ذلك مسلحون بمالبس مدنية -مظاهرات مهمة يف القاهرة

 : نسانرافق ذلك من انتهاكات لحقوق اإل

ً قتيال معظمهم من املتظاهرين 27، التي خلفت 2011ترشين األول / أكتوبر9 يف مظاهرة ماسبريو 

ًوجنديا واحدا(املسيحيني األقباط  ً؛ حيث قتل هؤالء إما نتيجة إصابتهم بالذخرية الحية أو سحقا تحت جنازير )ً

 ؛العربات املصفحة، عندما اصطدمت الرشطة العسكرية مع املتظاهرين

، التي شهدت خمسة أيام من أعمال العنف بني قوات الجيش واملتظاهرين، ابتداء من أحداث مجلس الوزراء 

ُ من املتظاهرين، قتل معظمهم بالرصاص الحي عندما 17، وراح ضحيتها 2011كانون األول / ديسمرب16
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 اصطدم رجال املظالت مع املحتجني؛

، والذي قتل أثناءه عدد من املتظاهرين 2012أيار / مايو4نيسان حتى / أبريل28، من اعتصام العباسية 

ً شخصا، بالقرب من وزارة الدفاع؛ ومعظمهم قتلوا برصاص حي أطلقه رجال بمالبس مدنية، إضافة 12يصل إىل 

 5. إىل جندي واحد تويف عقب إصابته بطلق ناري

ت التي شهدتها فرتة حكم املجلس وقد قامت فروع مختلفة من القوات املسلحة بدور الرشطة أثناء املظاهرا

ًفكثريا ما تم نرش رجال الرشطة العسكرية بقبعاتهم الحمراء، رغم أن وظيفتهم املعتادة هو التعامل مع . العسكري

وجدير باملالحظة عىل وجه خاص هو . ما يرتكبه منتسبو القوات املسلحة من أفعال جرمية أثناء أدائهم واجباتهم

ترشين األول / أكتوبر9نت هي الجهة املسؤولة عن األوضاع أثناء مظاهرة ماسبريو يف أن الرشطة العسكرية كا

ً وهي قوات من النخبة ترتدي يف العادة الزي املموه وتتلقى تدريبا -وتولت قوات املظالت وقوات الصاعقة . 2011

ًخاصا عىل مهمات القوات املحمولة جوا للعمل خلف خطوط العدو لربملان عىل وجه الخصوص،  مهام تأمني مقار ا-ً

 . 2011كانون األول /واصطدمت مع املحتجني أثناء أحداث مجلس الوزراء يف ديسمرب

إن عىل جميع الحكومات، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، واجب حماية الجمهور وضمان سالمته، بما يف ذلك عن 

من الواضح أن قوات األمن املرصية تجاوزت بيد أنه . طريق استخدام القواة عند الرضورة ويف الحاالت املربرة

بمراحل ما يسمح به القانون الدويل، وحتى بالقياس ألحكام الترشيع املرصي، أثناء وجود املجلس العسكري يف 

 . السلطة

. فثمة أرشطة فيديو عديدة تبني مدى إفراط قوات الجيش يف استخدام القوة غري املربرة أثناء تفريق املظاهرات

 17ر الهجوم الذي قام به رجال املظالت عىل املحتجني يف ميدان التحرير وشارع القرص العيني، يف وتثري صو

حيث شنت 6. ، وأثناء أحداث مجلس الوزراء، دواعي قلق بالغ عىل وجه الخصوص2011كانون األول /ديسمرب

ضد املعتصمني، ) سالح خاص لصعق األشخاص(قوات الجيش هجمات بالهراوات وبما بدا هراوات مكهربة 

وقام الجنود بشحط الناشطات عىل األرض من شعورهن، ويف حالة . وقامت بعد ذلك بإحراق خيم املعتصمني

كما يظهر رشيط فيديو الجنود وهم يرضبون إحدى املحتجات . واحدة عىل األقل بنزع غطاء رأس إحداهن

 وقد -تها بما كشف عن مالبسها الداخليةوينزعون غطاء رأسها وعباءتها التي تسرت جسمها، ما أدى إىل تعري

وبدا اعتذار املجلس العسكري للنساء مجرد لغو . انترشت هذه الصور عىل اإلنرتنت عىل نحو أصاب العالم بالصدمة

ال معنى له وملجرد رفع العتب؛ بينما لم يعلم عن إخضاع أي شخص للمساءلة عن اإلساءات لهؤالء النساء، رغم 

ًوعوضا عن ذلك، جرت محاكمة العديد من هؤالء النساء بتهم . من ارتكبوا هذه االنتهاكاتسهولة تحديد هويات 

بينما قامت محكمة عسكرية يف أعقاب ذلك بتربئة طبيب عسكري وجه إليه االتهام بالعالقة مع . تتصل باملظاهرات

 . 2011آذار /الجربية للناشطة سمرية إبراهيم، وملتظاهرات أخريات يف مارس" كشوفات العذرية"

كما استخدمت القوات العسكرية الذخرية الحية لتفريق املتظاهرين، واستفردت مجموعات من الجنود بمحتجني 

وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق . جرى فصلهم عن باقي املتظاهرين لينهال عليهم الجنود بالرضب املربح

ًمحتجني تعسفا قبل أن تخضعهم للتعذيب ولغريه من العديد من الحاالت التي قبضت فيها قوات الجيش عىل 

 . رضوب سوء املعاملة

ًوكان رد الدولة عىل هذه الهجمات، املوثقة جيدا، أفضل تجسيد لسياسة اإلفالت من العقاب التي يتمتع بها أفراد  َّ

إلجمال، فقد كانت وبا. القوات املسلحة أثناء حكم املجلس العسكري، ولالستهداف التعسفي للمتظاهرين السلميني
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واختار يف . ردود املجلس العسكري غري الئقة بأية صورة من الصور، فلم يبارش بتحقيقات إال تحت ضط الجمهور

ويف نهاية املطاف، لم يؤد . ذلك أن يقوم بالتحقيقات بنفسه؛ بينما رفض إخضاع عوراته للتقيص عىل نحو مستقل

ويف املمارسة العملية، نكث .  القوات املسلحة ملساءلة حقيقية ووافيةأي تحقيق إىل إخضاع ولو فرد واحد من أفراد

املجلس العسكري جميع الوعود املتعلقة باملساءلة كلماكان يعتقد أن األنظار قد تحولت عن ترصفاته نحو أمور 

 . أخرى

 يعقدها املتحدثون وطوال فرتة حكم املجلس العسكري، كان الهم األول لوسائل اإلعالم واملؤتمرات الصحفية التي

ً، أو ببساطة أناسا ال "بلطجية"باسم املجلس العسكري هو تصوير املتظاهرين بأنهم مثريو شغب ومجرمون و

ولم يكن هذا سوى ". أياد أجنبية"يشعرون باملسؤولية وأدوات ملن يسعون إىل تقويض الدولة، أو يخدمون أغراض 

. رية لحقوق اإلنسان عىل أيدي القوات املسلحة، أو للتغطية عليهامحاولة هزيلة لتربير ما ارتكب من انتهاكات خط

وبدت مثل هذه الحمالت اإلعالمية مكشوفة للمأل عىل نحو خاص يف أعقاب حملة القمع عىل معتصمي ماسبريو 

 . ومتظاهري مجلس الوزراء ومحتجي العباسية، التي تشكل محور هذا التقرير

ّ تشكيل لجنتني لتقيص الحقائق تضمان موظفني رسميني وممثلني عن عقب انتخابه، سارع الرئيس مريس إىل

ِّوفوضت إحدى اللجنتني صالحية جمع املعلومات واألدلة لتحديد الجناة واملتواطئني يف مقتل وجرح . املجتمع املدني

شأنها ، ورفع تقرير إىل الرئيس ب2012حزيران / يونيو30 و2011كانون الثاني / يناير25املحتجني ما بني 

وكلفت اللجنة . آب/خالل شهرين؛ وهي مهمة كانت ال تزال جارية يف وقت كتابة هذا التقرير يف نهاية أغسطس

، والتي يمكن أن تشمل "الجرائم التي ارتكبت يف حق املتظاهرين ولم يسبق التحقيق فيها"كذلك بالتحقيق يف 

ِّوفوضت اللجنة األخرى صالحية 7. ورة أقلالتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة التي خضعت للتحقيق بص

مراجعة قضايا املدنيني الذين حاكمتهم محاكم عسكرية، وجميع املعتقلني املحتجزين من قبل وزارة الداخلية، 

.  عىل أن ترفع تقريرها إىل الرئيس خالل أسبوعني-املسجونني من قبل الهيئات القضائية العادية" الثوار"و
ً معتقال، وأفرج عنهم، بينما ظل من 572تموز عن نحو / يوليو19 صدر عفو رئايس يف وبفضل توصياتها، فقد8

أيلول، أوصت اللجنة الرئيس بإصدار عفو شامل عن /ويف سبتمرب. املتوقع اإلفراج عن املزيد يف وقت كتابة التقرير

فيد املتظاهرون الذين وقد يست. الذين حوكموا، أو يحاكمون، أمام محاكم مدنية أو عسكرية" الثوار"جرائم 

يحاكمون بالعالقة مع مظاهرة مجلس الوزراء أو العباسية من هذا العفو العام؛ بيد أنه من الواضح أن العفو لن 

ويتيح تشكيل لجنتي تقيص . ينطبق عىل آخرين حاكمتهم محاكم عسكرية بتهم جنائية أخرى أثناء الفرتة نفسها

، والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي 2011ملة بشأن انتفاضة الحقائق فرصة عظيمة لتبيان الحقيقة كا

 . ارتكبت إبان حكم املجلس العسكري، وضمان أن ال يظل أحد فوق القانون يف مرص

ًوكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرا سابقا حول سجل املجلس العسكري يف مضمار حقوق اإلنسان ما  ً

ّ وقدمت بواعث قلقها إىل املجلس العسكري مبارشة، بما يف ذلك 9، 2011ترشين األول /شباط وأكتوبر/بني فرباير

والتقى املجلس العسكري كذلك منظمات . 2011حزيران /أثناء اجتماع مع اللواء عبد الفتاح السييس يف يونيو

لعامة أكثر من انشغاله ًبيد أن املجلس العسكري بدا منشغال بحمالت العالقات ا". ًثوارا"أخرى لحقوق اإلنسان و

 .بضمان إخضاع القوات املسلحة للمحاسبة

 أدانت فيها االستخدام املفرط للقوة من جانب 2012 و2011كما أصدرت منظمة العفو الدولية عدة بيانات يف 

قوات الجيش ورشطة مكافحة الشغب، ودعت الدول التي تزود مرص باألسلحة إىل تعليق ووقف جميع عمليات نقل 

ز املسيل للدموع؛ واألسلحة الصغرية، بما يف ذلك بنادق الخرطوش واألسلحة الخفيفة وما يتصل بها من الغا

 10. ذخائر؛ والعربات املصفحة، التي استخدمت عىل نحو غري قانوني يف تفريق املتظاهرين
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/  ويونيو2011 األول كانون/يستند هذا التقرير إىل عدة زيارات بحثية قامت بها املنظمة إىل مرص ما بني ديسمرب

 - بما يف ذلك ناشطون ومحامون وأطباء-، وقابلت أثناءها شهود عيان عىل املصادمات الثالث2012حزيران 

كما يبني وجود أنماط من انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء فرتة حكم املجلس العسكري ويسلط . وضحايا لالنتهاكات

 حالة من حاالت 12 من خالل ثماني حاالت من القتل غري املرشوع والضوء عىل ردود الجيش عىل املظاهرات الثالث،

 حالة تعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، 14ًاإلصابات، التي تشكل مجتمعة تجسيدا لهذه األنماط، إضافة إىل 

 .  بما يف ذلك حاالت عنف جنيس

تي تناولها، القوة املفرطة ضد املتظاهرين ويخلص التقرير إىل أن الجيش استخدم، يف رده أثناء األحداث الثالثة ال

ويف بعض الحاالت، ألقى املحتجون الحجارة وزجاجات املولوتوف؛ بيد . يف ظروف لم تستدع ذلك بشكل رضوري

أن رد الجيش، بما يف ذلك لجوؤه إىل استخدام الذخرية الحية، واقتحام صفوف حشود بأكملها من املتظاهرين 

ا كان األفراد ذوو العالقة متورطني يف العنف أم ال، واقتحام املركبات عن عمد صفوف بالعيص، بغض النظر عما إذ

ًقد شكل استخداما غري متناسب للقوة حيال التهديد الذي كان ) ودهسهم يف بعض الحاالت(املحتجني برسعة  ّ

ِّوفضال عن ذلك، لم يحذر الجيش، يف . يواجهه، وبذا فقد كانت ترصفاته مخالفة للقانون عدة حاالت، املحتجني بما ً

هو قادم من استخدام وشيك للقوة، بما يف ذلك للذخرية الحية؛ كما لم يحاول استخدام تدابري أقل إيذاء لتهدئة 

 ". البلطجية"األوضاع؛ ولم يتخذ أية تدابري لحماية املتظاهرين من هجمات 

التي استخدمت ضد املتظاهرين من الرجال يتضمن هذا التقرير كذلك أدلة وشهادات دامغة عىل أساليب التعذيب 

 . نتهاكات الجنسيةوالنساء، بما يف ذلك الرضب املربح املتكرر، والصدمات الكهربائية، والتهديدات واال

ًوأخريا، يسلط التقرير الضوء عىل أنه من املرجح استمرار إفالت مرتكبي مثل هذه االنتهاكات من العقاب، وأن يظل 

، لم يكن قد وجه االتهام بالعالقة مع 2012آب /ففي وقت كتابة التقرير، يف أغسطس. ئدهذا هو التوجه السا

لقيادتهم عربات مصفحة برسعة " القتل الخطأ"أحداث ماسبريو إال إىل ثالثة جنود يواجهون املحاكمة بتهمة 

ويل حيال مقتل األقباط وجاءت عملية املقاضاة النادرة للغاية هذه عقب صيحات عىل الصعيد الد. وسط املتظاهرين

ًالذين كانوا يعقدون اعتصاما احتجاجيا بيد أن املحامني الذين يمثلون أهايل الضحايا انسحبوا من القضية . ً

ولم يجر تحقيق مع أي جنود، ناهيك عن مقاضاة أحد، بشأن حاالت أخرى من . ًاحتجاجا عىل إجراءات املحكمة

 االنتهاكات ضد املحتجني يف ماسبريو، بما يف ذلك استخدام الذخرية الحية االستخدام غري املربر للقوة وغري ذلك من

ً من املتظاهرين األقباط عقب االحتجاجات؛ وأفرج عنهم جميعا يف وقت 30ُيف حني، اعتقل ما ال يقل عن . ضدهم

 . الحق رغم تقديم اثنني منهم إىل املحاكمة

يقات القانونية التي يقوم بها قاضيا تحقيق يف الهجمات ضد وفيما يتعلق بأحداث مجلس الوزراء، ال تزال التحق

وعىل الرغم من أن العديد من املتظاهرين والشهود قد قالوا إنهم يستطيعون . املتظاهرين جارية، حسبما قيل

ِّالتعرف عىل الجناة، الذين ظهر بعضهم يف أرشطة فيديو وصوروا وهم يحملون البنادق أو يرضبون املحتجني 

ًنهم أرضا، لم يجر حتى اآلن، حسبما هو معروف، توجيه االتهام إىل أي من املظليني بارتكاب جرم أو ويسقطو

ويف هذه . ّمخالفة نظامية، بينما ال يزال قادة الجيش يدعون أن قواتهم لم ترتكب أية مخالفات أثناء املظاهرات

اكمة بالعالقة مع ما تخلل املظاهرات من عنف،  إىل املح- امرأة11 بمن فيهم - من املتظاهرين293ِّاألثناء، قدم 

تموز / يوليو29وكان من املقرر عقد أوىل جلسات محاكمتهم يف . ومع ما أصاب املمتلكات العامة من أرضار

 . ترشين األول/، إال أنها أجلت حتى أكتوبر2012

ن توجيه االتهام إليهم، بالعالقة وفيما يتعلق بأحداث العباسية، لم يجر أي تحقيق مع أفراد قوات األمن، ناهيك ع
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 من املحتجني، وهم يواجهون املحاكمة أمام 300ِّمع ما قاموا به من أفعال، بينما وجه االتهام إىل ما يربو عىل 

ومع أنه قد أفرج عن أغلبية هؤالء عىل دفعات، إال أن عرشات منهم كانوا . محاكم عسكرية ملشاركتهم يف املظاهرات

 . 2012أيلول /حتجاز يف أوائل سبتمربال يزالون رهن اال

وباختصار، كانت نتيجة رد الدولة عىل حوادث العنف يف الحاالت الثالث هي غياب اإلنصاف الفعال ألي من ضحايا 

وبينما يواجه مئات املتظاهرين املحاكمة بالعالقة مع العنف الذي . انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي قوات الجيش

َّ لم يقدم أي من منتسبي القوات العسكرية إىل املحاكمة أمام محكمة جنائية مدنية عىل ما ارتكب ساد االحتجاجات،

ًومن نافلة القول إن املساءلة أمام محاكم مدنية أمر جوهري، نظرا ألنه ليس ثمة سوى . من انتهاكات ضد املحتجني

ق من قبل املحاكم العسكرية، والتي أدت قلة قليلة من الحاالت التي أخضع فيها سلوك العسكر للتقيص والتدقي

ًجميعا إما إىل تربئتهم أو إىل انسحاب عائالت من قتلوا احتجاجا عىل إجراءات املحكمة ً . 

 : يف ضوء هذه املعطيات، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات املرصية، بني جملة أمور، إىل ما ييل

حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أيدي القوات املسلحة إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة يف جميع  

إبان فرتة حكم املجلس العسكري وسيطرته عىل الدولة، وعىل وجه الخصوص يف االستخدام املفرط أو غري 

الرضوري للقوة، واالعتقال التعسفي والتعذيب، بما يف ذلك العنف الجنيس والعنف عىل أساس النوع االجتماعي، 

 . أشكال سوء املعاملةوغري ذلك من 

ضمان عدم استفادة أي منتسب للقوات املسلحة تتوافر أدلة ضده عىل ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان من  

 .تدابري العفو أو الحصانة من املقاضاة

اعتماد نظام للتدقيق والغربلة لضمان عدم بقاء منتسبي القوات املسلحة ممن تتوافر أدلة عىل إصدارهم  

كاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان، أو ارتكابهم هم أنفسهم مثل هذه االنتهاكات، يف مناصب يمكن أوامر بارت

 . أن يكرروا من خاللها هذه االنتهاكات، وضمان عدم  تعيني أي من مثل هؤالء يف منصب من هذا القبيل

 الستدعاء 2012تموز /ليوتوفري املوارد الرضورية والوقت والصالحيات الالزمني للجنتني املشكلتني يف يو 

الشهود والحصول عىل املعلومات التي تمكنهما من جمع األدلة املتعلقة بعمليات قتل املتظاهرين وجرحهم ما بني 

 . ، ونرش تقريريهما عىل املأل2012حزيران / يونيو30 و2011كانون الثاني / يناير25

إحالة قضاياهم إىل محاكم مدنية نزيهة؛ وإلغاء ًوقف جميع املحاكمات للمدنيني أمام محاكم عسكرية فورا، و 

 .محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية بصورة نهائية

اإلفراج عن جميع من اعتقلوا لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم يف حرية التعبري والتجمع، بمن فيهم  

 .  التعبريأولئك الذين أدانتهم محاكم عسكرية؛ واحرتام الحق يف حرية التجمع وحرية
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االعتداء : مظاهرة  ماسبيرو. 2
 على األقباط

كنا في حالة صدمة من أن الجيش الذي من "
 ".هو الذي هاجمنا.. المفروض يحمينا

 2011ترشين األول / أكتوبر9وائل صابر بشاي، شقيق أيمن الذي قتله الجيش أثناء مظاهرة ماسبريو يوم 

، ورافقت املظاهرة قرب مبنى التلفزيون يف 2011ترشين األول /كتوبر أ9أوقعت أعمال العنف، التي اندلعت يف 

وحتى اآلن، لم تقم السلطات املرصية بإجراء .  قتيال ًومئات الجرحى من املسيحيني األقباط ومؤيديهم28ماسبريو، 

 ملطالب ولم تستجب كذلك. ِّتحقيق واف ومحايد ومستقل يف ظروف العنف، أو تقدم املسؤولني عنه إىل العدالة

 11. احتجاج ماسبريو أو تتخذ أي خطوات فعالة ملكافحة التمييز ضد األقباط يف مرص

/  أكتوبر9 من بعد ظهر 4ًووفقا ملعظم الروايات، خرجت مجموعة كبرية من املتظاهرين السلميني، حوايل الساعة 

 التلفزيون يف ماسبريو، وسط  متجهة نحو مبنى– الذي يقطنه تجمع كبري للمسيحيني–ترشين األول، من حي شربا 

أيلول، وبتحقيق / سبتمرب30القاهرة، مطالبني بمساءلة األشخاص الذين هاجموا كنيسة األقباط يف أسوان، يف 

وبدأت املتاعب عند وصول املجموعة األوىل من املتظاهرين إىل . املساواة لألقباط يف مرص مع سواهم من املرصيني

 يوليو، حيث ألقى مجهولون الحجارة والزجاجات الفارغة عليهم، ما دفع بعض 26ًنفق شربا، والحقا إىل كوبري 

وتصاعدت أعمال العنف عندما هوجم املتظاهرون يف البداية من قبل قوات األمن بعد وصولهم . املتظاهرين للرد

وال .  يف وقت سابق مساء، لالنضمام إىل غريهم من املحتجني الذين تجمعوا أمام املبنى6.15مبنى ماسبريو، حوايل 

يبدو أن املتظاهرين استخدموا العنف قبل أن ينقض الجيش ورشطة مكافحة الشغب عليهم من جهة مبنى 

 .ماسبريو

، منظمة العفو الدولية أن مجموعته احتجت يف ماسبريو "أقباط من أجل مرص"وأبلغ هاني الجزيري، رئيس حركة 

ة العسكرية تفريقهم باستخدام الهراوات وإطالق النار، فيما بدا وأنه مع ازدياد عدد املتظاهرين، حاولت الرشط

وتحدث متظاهرون آخرون عن استخدام الغاز املسيل للدموع وتذكر . للوهلة األوىل عيارات نارية فارغة يف الهواء

رجل  من املتظاهرين األقباط، و26ولم يقترص ما حدث بعد ذلك عىل مقتل . كثريون أنهم قد سمعوا إطالق رصاص

ًبل ترك أيضا ندوبا عميقة يف النسيج االجتماعي ملرص. مسلم، وأحد أفراد الرشطة العسكرية وتؤكد شهادات . ً

متسقة ملتظاهرين وأخرى لشهود ومحققني، تسندها أرشطة فيديو، أن حامالت جنود مصفحة وسيارات قيدت 

أشارت ترصيحات مختلفة لوسائل اإلعالم و. بتهور ورسعة عالية باتجاه املتظاهرين يف محاولة لتفريق الحشود

ً شخصا لقوا حتفهم بعد تعرضهم 14 و12املرصية صدرت عن أطباء رشعيني مسؤولني ابتداء، إىل أن ما بني 

، واجه ثالثة جنود املحاكمة بتهمة القتل الخطأ الذي ذهب ضحيته 2011كانون األول /ويف أواخر ديسمرب. للدهس
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 12".  عشوائيةريقة بطالقيادة "ً شخصا بسبب 14

وأبلغ ابنه، جورج، منظمة .  بني الذين سحقوا حتى املوت بواسطة ناقلة جنود مصفحة مسعد مهنى مسعدوكان

العفو الدولية أن والده شارك يف االحتجاج، وقال إنه عثر عليه يف اليوم التايل يف مرشحة املستشفى القبطي، حيث تم 

 نزيف داخيل؛ وتبني أن حوضه ورئتاه وقفصه الصدري وكليتاه قد وتويف مسعد نتيجة. نقل معظم من أصيبوا

 . سحقت

، منظمة العفو الدولية أنه شاهد املصفحات وهي تتجه "التحالف املرصي لألقليات"وأخرب مينا ثابت، عضو 

 :مندفعة نحو املتظاهرين

 أكتوبر واتجهوا يف  6حية كوبري ويف لحظة غريوا مسارهم عيل نا. ًسارت املدرعات وافتكرنا أنهم يذهبون نهائيا"
 ."خالل هذا الوقت، كان هناك الكثري من االرتباك، وكان الجنود يرضبوننا... اتجاهنا 

ً عاما خالل املظاهرة، منظمة العفو الدولية 40 عن أيمن صابر بشايوأخرب وائل صابر بشاي، الذي قتل أخوه 

ًابا وإيابا، وأعرب عن قناعته بأن ما فعلته كان متعمداأنه شاهد ثالث مدرعات عىل األقل تدهس املحتجني ذه ً وقال . ً

، بمساعدة .إن أعدادا ًكبرية من الرشطة العسكرية خرجت من بناية ماسبريو وبدأت برضب املتظاهرين بالهراوات

ووصف كيف تم سحق شقيقه بواسطة عربة مصفحة بعد أن . رجال يرتدون مالبس مدنية مسلحني بالسكاكني

ًهما عىل األرض، جنبا إىل جنب مع غريهم من املحتجني، وتعرضوا للرضب بالهراوات عىل أيدي مجموعة من ألقي ب

وعىل الرغم من الحاجة املاسة الستدعاء سيارة إسعاف، لم . رجال الرشطة العسكرية بالقرب من مبنى ماسبريو

ية أخذوه إىل املستشفى القبطي بواسطة ًيكن وائل قادرا عىل إيصال شقيقه إىل مستشفى لعدة ساعات، ويف النها

 :وأخرب وائل صابر بشاي منظمة العفو الدولية ما ييل. بيد أنه فارق الحياة. دراجة نارية

يف حالة صدمة من أن الجيش الذي من املفروض أن يحمينا، والذي ادعى أنه يحمي ثورة ] نحن املتظاهرين[كنا "
 ".يف حالة حرب مع عدو، ال أعتقد أن هذا كان سيحدثولو كنا ... هو الذي هاجمنا...  يناير25

وتويف معظم الضحايا اآلخرين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية يف الرأس أو الصدر، وبعضهم بعد التعرض للرضب 

ًوأبلغ بعض املتظاهرين منظمة العفو الدولية أنهم رأوا أفرادا من الرشطة العسكرية يطلقون النار، . بأدوات حادة

 ذلك يف الهواء، ولكنهم لم يتمكنوا من التعرف عىل الجناة الذين أطلقوا العيارات القاتلة، أو االتجاه الذي بما يف

وكان يمكن سماع أصوات الطلقات النارية بوضوح عىل بعض أرشطة الفيديو، عندما بدأ . أطلق منه الرصاص

ُوتظهر صور . وسط حالة من الفوىضالجيش ورشطة مكافحة الشغب بمهاجمة املحتجني الذين كانوا يهربون 

ويظهر املحتجون . ًأخرى جنديا يطلق النار عىل املتظاهرين من عربة مصفحة كانت مرسعة وسط شارع مزدحم

ًعزال من السالح، ووفقا لشهود عيان، وأرشطة الفيديو عن األحداث التي وقعت، ظل البعض يرددون  سلمية، "ً

 .ظاهرين وهم عىل األرض، يف حني كان الجيش يرضب املت"سلمية

يبلغ " شباب العدالة والحرية"، ، وهو طالب جامعي وعضو يف مينا دانيالًوكان بني الذين قضوا رميا بالرصاص 

 أثناء مظاهرة 2011كانون الثاني / يناير29ً يناير وأصيب سابقا يف 25وكان قد التحق بثورة .  سنة22من العمر 

غت أخته، ماري، منظمة العفو الدولية أن رصاصة أصابت كتفه وخرجت من وأبل. احتجاج أمام وزارة الداخلية

ًوأبدى املرصيون شكوكا بعد وفاته، . أسفل ظهره خالل مظاهرة ماسبريو، ما يوحي بأن النار أطلقت عليه من فوق

 .عندما اكتشفوا أن النيابة العسكرية قد وجهت إليه تهمة التحريض عىل العنف
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ًتظاهرين كانوا عزال من السالح، إال أن بعضهم استخدم الحجارة والعيص يف املواجهات مع وعىل الرغم من أن امل

كما استخدم . وحاولوا وقف املصفحات بالتسلق عليها. قوات الجيش واألمن، يف محاولة لوقف االعتداءات عليهم

واشتبك بعضهم .  عليهمبعض املتظاهرين الصلبان الخشبية كأسلحة مؤقتة لحماية أنفسهم أو لرضب من يعتدون

وأظهر رشيط فيديو متظاهرين . مع أشخاص يرتدون مالبس مدنية، يعتقد أنهم من أنصار املجلس العسكري

ًغاضبني من القمع يرضمون النار يف سيارة تابعة للجيش ويرضبون اثنني من الجنود، ومتظاهرا يلقي حجرا كبريا  ً ً

وتويف الجندي الوحيد الذي لقي 13. إذا ما كان الجندي قد أصيبومن غري الواضح . عىل جندي يف سيارة عسكرية

ًمرصعه متأثرا بإصابته بعيار ناري، وفقا للبيانات الصادرة عن املسؤولني يف الطب الرشعي ً. 

وتشري كافة الروايات إىل أن املتظاهرين لم يلجؤوا إىل العنف إال بعد تعرضهم للهجوم من أفراد القوات املسلحة، 

تخدموا القوة املميتة، دون أن تكون رضورية عىل نحو أكيد لحماية الحياة، وإىل أنه لم يكن لهذه األشكال الذين اس

وعىل وجه الخصوص، استخدمت قوات األمن للقوة . أو الدرجات من استخدام القوة ما يربرها يف ظل تلك الظروف

 .أو لغريهمًاملفرطة، بما يف ذلك املميتة، ضد أشخاص لم يشكلوا تهديدا لهم 

ًوقال متظاهرون إن رجاال باللباس املدني هاجموهم يف ماسبريو وكذلك يف املستشفى القبطى، مستخدمني 

فأبلغ مينا ثابت، عىل سبيل املثال، منظمة العفو . الحجارة، والزجاجات الحارقة والسكاكني، وغريها من األسلحة

من الرجال الذين يرتدون مالبس مدنية وهم يهددون الدولية أنه شاهد أحد املتظاهرين يحاول وقف مجموعة 

ًوعندما اكتشف الفريق أن الرجل نفسه كان قبطيا، اعتدوا عليه ودفعوه . برمي صبي من عىل الكوبري يف نهر النيل

ووصف ثابت مينا نماذج أخرى من الرجال الذين يرتدون مالبس مدنية ويقومون بمهاجمة . نحو حاوية للقمامه

وأخرب أقارب من لقوا . سكاكني والعبوات الزجاجية حول منطقة ماسبريو، وكذلك يف املستشفى القبطىاألقباط بال

مرصعهم منظمة العفو الدولية أنهم منعوا من دخول املستشفى القبطى من قبل رجال يرتدون مالبس مدنية كانوا 

ُى رشق بالحجارة من قبل مجهولني وقال أقارب آخرين إن املستشف. يهددون بشن هجوم عىل املستشفى والزائرين
ويبدو أن الرجال خرجوا إىل . ًيرتدون مالبس مدنية، استخدموا أيضا الغاز املسيل للدموع بالقرب من املنطقة

 .األقباط بقتل أفراد الجيش الشوارع استجابة لتقارير تحريضية بثتها وسائل اإلعالم التابعة للدولة، واتهمت فيها

رضت عدة مواكب لتشييع القتىل، بما يف ذلك جنازة مينا دانيال، للهجوم من قبل رجال وعقب االشتباكات، تع

 .ولم تتدخل قوات األمن لحماية املشيعني. يرتدون مالبس مدنية

 التزامات الدول املتعلقة بمرافقة الرشطة لالحتجاجات
، "اص بالحقوق املدنية والسياسيةللعهد الدويل الخ"ًووفقا . يتعني عىل الدول أن تحرتم الحق يف حرية التجمع

ًومرص دولة طرف فيه، ال تفرض أي قيود عىل الحق يف التجمع السلمي غري تلك التي تتم وفقا للقانون، وتكون 

رضورية يف مجتمع ديمقراطي لحماية مصالح األمن الوطني أو السالمة العامة، وحفظ النظام العام، وحماية "

 ويتعني أن تكون أي قيود من هذا القبيل 14". ، أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهمالصحة العامة أو اآلداب العامة

 وأن تطبق دون تمييز، 15رضورية عىل نحو باد للعيان ومتناسبة مع حاجة محددة تتصل بواحد من هذه األسس، 

ت حالة الطوارئ، وخالل األحداث املوصوفة يف هذا التقرير، كانت مرص تح16. بما يف ذلك عىل أساس الرأي السيايس

وفرض قانون الطوارئ، الذي كان ساري املفعول يف البالد منذ عام . 2012أيار / مايو31التي رفعت فقط يف 

 17. ً، قيودا كاسحة عىل حرية التعبري والتجمع1981

يفقد فقط، فإن أي تجمع ال " التجمعات السلمية"وبينما تشري املعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان إىل 

ًطابعه السلمي تلقائيا إذا كان هناك أحداث عنف متفرقة أو معزولة، أو ترصفات أخرى غري مرشوعة، يمارسها 
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 18. البعض داخل الحشد

بما يف ذلك تلك التي تعتربها الحكومة غري رشعية أو التي (إن أي استخدام للقوة يف مرافقة الرشطة للمظاهرات 

وقد اعتمد املجتمع الدويل معايري الستخدام القوة واألسلحة النارية . قانون الدويلًيجب أن يتم وفقا لل) تصبح عنيفة

ومثل هذه املعايري تنطبق عادة عىل القوات املسلحة عندما تمارس . من قبل املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون

وبموجب هذه 19. شخيصوترمي املعايري إىل ضمان احرتام الحق يف الحياة والحرية واألمن ال. سلطات الرشطة

الصكوك، يحظر استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، ما عدا حاالت الرضورة القصوى ويف 

 أي عند الرضورة القصوى للدفاع –وقد تستعمل األسلحة النارية كمالذ أخري فقط . الحدود الالزمة ألداء واجبهم

وال يسمح باالستخدام املتعمد للقوة املميتة . ت أو اإلصابة الخطرية آلخرينعن النفس أو ضد التهديد الوشيك باملو

وباإلضافة إىل ذلك، فعندما يتم استخدام القوة املفرطة، . ًإال عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية األرواح

 محاسبة الرشطة أو وربما املميتة أو غريها، يجب أن تكفل السلطات فتح تحقيق واف ومستقل يف ذلك، وأن تتم

 .غريها من املوظفني املسؤولني عن إساءة استعمال القوة

عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ "ًوتتناول معايري األمم املتحدة أيضا تعامل الرشطة مع التجمعات، حيث تنص عىل أنه 

تخدام القوة، أو، إذا كان ذلك القوانني، عند تفريق التجمعات غري املرشوعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا اس

ال يجوز للموظفني "وباملثل، تنص املعايري عىل أنه ". ًغري ممكن عمليا، أن يقرصوه عىل الحد األدنى الرضوري

املكلفني بإنفاذ القوانني أن يستخدموا األسلحة النارية لتفريق التجمعات التي تتسم بالعنف إال إذا تعذر عليهم 

ويف جميع األحوال، ال ." ًا، وعليهم أي يقرصوا استخدامها عىل الحد األدنى الرضورياستخدام وسائل أقل خطر

وحدد مقرر األمم املتحدة الخاص املعني 20. يجوز استخدام األسلحة النارية إال حسب الرشوط املوضحة أعاله

ث املبدأ، إطالق النار من غري املسموح به، من حي"بعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي، أنه 

وأي أشكال أخرى من استخدام القوة يمكن أن (، وأن استخدام األسلحة النارية "ًعشوائيا عىل جمهور محتشد

" ًيمكن أن يوجه فقط إىل الشخص أو األشخاص الذين يشكلون تهديدا باملوت أو باإلصابة الخطرية) "تكون مميتة

 21. كذريعة لتربير استخدام القوة

. ًظمة العفو الدولية أن دور الرشطة يف ضبط التجمعات ينبغي أن يسرتشد دائما باعتبارات حقوق اإلنسانوترى من

وحقيقة عدم قانونية التجمع، أو حدوث انتهاكات طفيفة للقانون خالل تجمع سلمي، ينبغي أن ال تؤدي 

لمي إىل تجمع عنيف، ينبغي عىل وباملثل، حني تحاول أقلية صغرية تحويل تجمع س. بالرضورة إىل قرار بتفريقه

ًالرشطة ضمان أن يكون أولئك الذين يحتجون سلميا قادرين عىل االستمرار يف القيام بذلك، وعدم استخدام أعمال 

وينبغي أن ال يكون أي قرار بتفريق تجمع إال . العنف القليلة كذريعة لتقييد أو إعاقة ممارسة األغلبية حقوقها

 مبادئ الرضورة والتناسب، أي فقط عندما ال تكون هناك أية وسيلة أخرى متاحة لحماية ًكمالذ أخري، وتمشيا مع

وينبغي عىل الرشطة إعطاء . هدف مرشوع، وعندما يفوق مستوى التهديد بالعنف حق األشخاص يف التجمع

ء التجمعات، كوسيلة األولوية للتسوية السلمية للمنازعات، وأساليب اإلقناع والتفاوض والوساطة، سواء قبل أو أثنا

 .لتجنب تصعيد الخالفات، واللجوء إىل التقييد أو استخدام القوة

لقد استخدمت القوات املسلحة املرصية وقوات األمن القوة غري املربرة، يف ضبط االحتجاجات،  منتهكة الحق يف 

 .الحياة، والحق يف الحرية ويف األمن الشخيص

 عىل الحقيقة وإلقاء اللوم يف العنف ضد املحتجني، ويف التوترات الطائفية، ومنذ البداية، حاول املسؤولون التسرت

وتوصل املسؤولون إىل استنتاجاتهم قبل أي تحقيق مستقل، وأظهر التلفزيون الرسمي ". العنارص الخفية"عىل 
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 –فر عن مقتل ثالثة جنود ًافتقارا إىل النزاهة بزعمه أن املتظاهرين األقباط أطلقوا النار عىل القوات املسلحة، ما أس

ًوانتقد الكثريون يف مرص ما اعتربوه  دورا . العدد الذي ثبت أنه غري صحيح، دون اإلشارة إىل مقتل املتظاهرين

ُويف الوقت نفسه، قمعت التقارير املستقلة عن أعمال . ًتحريضيا لعبته وسائل إعالم الدولة أثناء وبعد االحتجاجات

أثناء تغطيتها " قناة الحرة"و"  يناير25تلفزيون "ت الرشطة العسكرية استوديوهات العنف يف ماسبريو؛ وداهم

 22. الحية لالحتجاجات

بإجراء " املجلس األعىل للقوات املسلحة"ويف أعقاب عمليات القتل وموجات الصدمة التي أحدثتها يف مرص، وعد 

ً من محتواها بإنكارهم مرارا ارتكاب أي مخالفة التحقيقات، عىل الرغم من أن املتحدثني باسمه أفرغوا هذه الوعود

ًورفض املجلس العسكري أيضا االنتقادات لتعامله مع االضطرابات بوصفها . من قبل أفراد القوات املسلحة

 23". بني الجيش والشعب الوقيعةمحاوالت "

نتظرون معرفة الحقيقة  أشهر من أعمال العنف، كان الضحايا ال يزالون ي10ويف وقت كتابة هذا التقرير، بعد 

وشابت . ويف املمارسة العملية، ظلت التحقيقات العسكرية تراوح مكانها وإجراءاتها غري شفافة. وتحقيق العدالة

وقاوم املجلس العسكري  دعوات من منظمات حقوق اإلنسان . ًالتحقيقات  أيضا اتهامات بالتحيز وبرتهيب الشهود

إحالة التحقيق بالكامل لهيئة مستقلة مخولة بإجبار أفراد " حقوق اإلنساناملجلس القومي ل"وعائالت الضحايا و

 .القوات املسلحة وقوات األمن عىل اإلدالء بشهاداتهم

 2تقريرها يف أحداث ماسبريو يف " املجلس القومي لحقوق اإلنسان"وأصدرت لجنة لتقيص الحقائق أنشأها 

واتهم . ات عسكرية مندفعة برسعة عالية قامت بسحق املحتجنيوخلص التقرير إىل أن مركب. ترشين الثاني/نوفمرب

وذكر التقرير أن بعض . بإطالق الذخرية الحية عىل املتظاهرين وكذلك عىل الرشطة العسكرية" مدنيني مجهولني"

الشهادات التي تم جمعها تشري إىل تورط الرشطة العسكرية يف هذا الصدد، لكنه شدد عىل تأكيد الجيش بأن 

 24. د كانوا مزودين بذخرية فارغة فقطالجنو

واتهمت النيابة العسكرية الجنود . وحتى اآلن، وجه االتهام إىل ثالثة جنود فقط فيما يتصل بهذه الحملة القمعية

إهمالهم وعدم احرتازهم وذلك حال كونهم سائقي املركبات واملدرعات التابعة "  نتيجة –الثالثة بالقتل الخطأ 

 27وبدأت محاكمتهم يف ". مما أدى إىل اصطدامهم باملجني عليهم... أن قادوها بطريقة عشوائية للقوات املسلحة ب

نيسان /ويف أبريل. بيد أن التحقيق يف عمليات القتل األخرى أحيل إىل القضاء املدني. 2011كانون األول /ديسمرب

املبادرة املرصية "لقضية، مثل ، انسحب محامو الضحايا ومنظمات حقوق اإلنسان املشتغلة بشأن هذه ا2012

وتلقي حقيقة أن التحقيق . ً، احتجاجا عىل ما اعتربوه إجراءات جائرة تهدف إىل تربئة الجيش"للحقوق الشخصية

ومن نافلة القول أنه ينبغي 25. ًأجري من جانب النيابة العسكرية ظالال كثيفة من الشك عىل حيدته واستقالليته

ًقوات املسلحة الذين يواجهون تهما تتعلق بانتهاكات الحقوق اإلنسانية للمدنيني أمام عىل الدوام محاكمة أعضاء ال

ًمحاكم مدنية ،بدال من املحاكم العسكرية، وتحديدا من أجل الحيلولة دون مثل هذه املخاوف ً .26 

 ونشطاء عبد الفتاحعالء ً مدنيا، بينهم املدون البارز 30يف بداية األمر، احتجزت النيابة العسكرية ماال يقل عن 

ترشين / أكتوبر9آخرون، بتهمة التحريض عىل العنف ضد القوات املسلحة واالعتداء عىل قوات األمن أثناء مظاهرة 

وأفرج عنهم . وشملت التهم األخرى رسقة أسلحة وإشعال حرائق أو غري ذلك من الترصفات املخالفة للقانون. األول

ً أوال تحت –املدنية  كانون األول، أحال املجلس العسكري التحقيق النيابة/ًجميعا يف نهاية املطاف، ويف ديسمرب

وعىل ما يبدو، لم  يتم استجواب أعضاء قوات األمن أو . إرشاف محكمة الطوارئ، ويف وقت الحق إىل قايض تحقيق

 .القوات املسلحة من قبل قايض التحقيق فيما يتعلق بأعمال العنف
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 بحجة أنه لم يتمكن من 2012نيسان /لذي تواله قايض التحقيق يف أواخر أبريلوتم إغالق التحقيق املدني ا

واستأنف النيابة القرار وأعيد فتح . التعرف عىل الجناة، وتم إسقاط جميع التهم املوجهة إىل املدنيني الثالثني

 فيما يتصل بيد أن قايض التحقيق وجه تهمة رسقة أسلحة إىل رجلني قبطيني،. التحقيق يف نهاية املطاف

 .باالحتجاجات؛ وتم تأجيل جلسات املحاكمة

َّويف وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن نتائج التحقيق قد أعلنت عىل املأل، ولم يقدم  أي عسكري أو مسؤول أمني إىل 

العدالة لالستخدام غري املرشوع للقوة، والقتل غري املرشوع  للمتظاهرين، أو الرضب أو خالف ذلك من تعريض 

 .املتظاهرين للتعذيب أو لغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

، منظمة العفو الدولية أنه استدعي لإلدالء بشهادته )انظر أعاله(وأبلغ وائل صابر بشاي، شقيق أيمن الذي قتل 

ًا يعلمون أنه لن يكون قادرا عىل وقال إنه سئل أسئلة كانو. أمام النيابة العسكرية والنيابة العامة، عىل السواء

بمحاولة اقتحام املبنى "العسكرية قامت برتهيب الشهود، بما يف ذلك اتهامهم  اإلجابة عليها، واشتكى من أن النيابة

ُوقدمت شكاوى مماثلة من قبل شهود آخرين وأقارب ألشخاص قتلوا يف ".  الرصاخ يف وجههم"، و]"ماسبريو[

ظمة العفو الدولية أن سلوك النيابة العسكرية وأنواع األسئلة التي طرحت عليهم هز ثقتهم ماسبريو، وأبلغ هؤالء من

 .يف استقاللية ونزاهة التحقيق، وجعلهم يشعرون بأنهم املتهمني وليسوا الضحايا

ن ، بسبب دوره يف الدعوة لالحتجاجات يف بياهاني الجزيريوكان بني أولئك الذين اتهموا  بالتحريض عىل العنف 

مدنية، ولكن لم توجه إليه تهم  ًوأحيلت قضيته، التي نظرتها أوال النيابة العسكرية، يف وقت الحق إىل نيابة. عام

ًوقرر االنسحاب من محاكمة الجنود الثالثة املتهمني بالقتل الخطأ، معربا عن اعتقاده بأنه قد تم تسييس . رسمية

 .القضية

 دوالر 5,000حوايل ( جنيه مرصي 30,000ًا يف ماسبريو تعويضا بمبلغ وقد تلقى عدة أقارب ألولئك الذين قتلو

 :وأبلغ وائل صابر بشاي منظمة العفو الدولية ما ييل. ، ولكن لم يقدم لهم أي شكل آخر من أشكال الجرب)أمريكي

نكم أنتم يف حني أ. ًأقول للمجلس العسكري أنني لن أدع حق أخي أن يضيع هدرا، أو حقوق جميع شهداء الثورة "
تحاولون التغطية عىل كل القضايا، مثل حالة األخت التي جردت من مالبسها وجرت يف التحرير، وحالة ) املجلس(

 ."كشف العذرية، نحن لن تبقى صامتني
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قمع االعتصام أمام مجلس . 3
 الوزراء

رأيت . أشار ضابط إلي ثم سار في اتجاهي"
 ."وجهه بوضوح وهو يطلق الرصاصة في بطني

 2011كانون األول / ديسمرب16ابي عنان عيل الشهاوي يصف ما حدث له يوم ح

 16ً، طبقا لتقرير وزارة الصحة، إبان أيام العنف الخمسة التي بدأت الجمعة، 928 من املتظاهرين وجرح 17قتل 

قة، وناشطني ، بني القوات املسلحة، بما يف ذلك قوات املظالت ووحدات من قوات الصاع2011كانون األول /ديسمرب

ًأعلنوا اعتصاما مفتوحا خارج مقر مجلس الوزراء، يف وسط القاهرة وتحدثت مصادر غري رسمية عن وقوع عدد 27. ً

ً شخصا تلقوا العالج يف املستشفيات 1,919وعىل سبيل املثال، ذكرت إحدى املنظمات أن . أكرب من اإلصابات

جني، وتعرض العديد منهم للتعذيب أو لغري ذلك من صنوف وقبض عىل مئات املحت28. امليدانية يف ميدان التحرير

ًسوء املعاملة، وغالبا بصورة جماعية، بينما أخضعت عدة ناشطات للعنف الجنيس وعنف عىل أساس جنسهن من 

 . قبل قوات الجيش

العسكري ّوكان االعتصام أمام بوابات مجلس الوزراء ومجلس الشعب قد بدأ قبل ثالثة أسابيع عندما عني املجلس 

وسد املعتصمون، . 2011ترشين الثاني /ًكمال الجنزوري رئيسا للوزراء، عقب احتجاجات جماهريية يف نوفمرب

وكانوا يطالبون . الذين قيل إن عددهم بلغ حوايل ألف شخص كانوا يقيمون يف الخيام، مداخل مقر مجلس الوزراء

ًاملجلس العسكري بنقل السلطة فورا إىل سلطة مدنية عوضا  عن االنتظار حتى إجراء االنتخابات الرئاسية يف ً

 . 2012منتصف 

 أحد الناشطني يف االعتصام، إىل داخل مبنى عبودي إبراهيم،واندلعت االشتباكات عقب اقتياد قوات الجيش 

كانون األول، واإلفراج عنه بعد ساعة وعىل وجهه كدمات ظاهرة / ديسمرب16مجلس الشعب يف الساعات األوىل من 

ًوطبقا ألقوال بعض املحتجني، أمسكت مجموعة صغرية من املشاركني يف االعتصام، أثناء احتجاز عبودي . لعيانل

وقاموا بتعذيبه مستخدمني الرضب . إبراهيم، برجل اعتقدوا أنه ضابط يف الجيش بمالبس مدنية يتجسس عليهم

 .له مقابل اإلفراج عن عبودي إبراهيموورد أن املحتجني قاموا بإخالء سبي. وبجرحه لجعله يكشف عن هويته

وبعد فرتة وجيزة، راح الجنود، املتمركزون فوق أسطح مباني مجلس الوزراء ومالحق الربملان، يلقون الحجارة 

وتصاعد . والزجاجات وقطع الرخام واألثاث وأشياء ثقيلة أخرى عىل املتظاهرين، الذين قاموا بالرد عليهم باملثل

فراحت القوات تطلق مدافع املاء املضغوط عىل الناشطني وترضبهم بالهراوات، وحاولت . لاملوقف مع هبوط اللي

وقاموا بشن عدة هجمات بالهراوات يف شارع القرص . إنهاء االعتصام عن طريق تمزيق خيام املحتجني وحرقها

اإلساءات العيني وميدان التحرير، حيث استهدف بعض أفرادها الناشطات، عىل وجه الخصوص، بالرضب و
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 . ُاللفطية وقاموا بجرهن من شعورهن

ًويف نمط شهدته فرتة ما بعد اإلطاحة بالرئيس مبارك كثريا، أعاد املتظاهرون تجميع صفوفهم بأعداد متزايدة لدى 

ودون أن تعري أي .  متظاهر10,000انتشار خرب أن قوات األمن قد استخدمت القوة، ورسعان ما احتشد نحو 

لفزيون العديدة املوجودة يف املكان، وغريها من األفراد الذين يسجلون األحداث، واصلت القوات اهتمام لفرق الت

العسكرية استخدام القوة املفرطة، بما يف ذلك األسلحة النارية، لتفريق املحتجني، الذين كانوا إما يهتفون أو يلقون 

 . الحجارة عىل الجيش ذلك الصباح

 سنة وأب لطفلني، منظمة العفو الدولية أنه 30 وهو مهندس يبلغ من العمر ،حابي عنان عيل الشهاويوأبلغ 

. كانون األول لالنضمام إىل املتظاهرين/ ديسمرب16 من صباح 8ذهب إل شارع القرص العيني حوايل الساعة 

لون ً صباحا، كما قال، اقتحم أفراد قوات املظالت وجنود آخرون مقنعون ومدرعون ويحم10.30وحوايل الساعة 

ثم قاموا بوضع . ًدروعا واقية بوابات الربملان واشتبكوا مع املحتجني يف شارع القرص العيني، يف كال االتجاهني

ثم راح املحتجون والجنود، يدعمهم . حواجز يف الشارع، تاركني املتظاهرين عىل الجانب املحاذي مليدان التحرير

ًل حابي الشهاوي إنه رأى عسكريني يحمالن سالحا ناريا وقا. ، يلقون الحجارة عىل بعضهم البعض"البلطجية" ْ

وقال إنه يف . وواقفني مع قوات الجيش، وفجأة ودون سابق إنذار رأى ثالثة من املتظاهرين يصابون يف أرجلهم

رأيت . أشار ضابط إيل ثم سار يف اتجاهي"ً صباحا، وبينما كان يجري مكاملة من هاتفه، 11.30حوايل الساعة 

وقام . وحمله املتظاهرون إىل املستشفى مع جرحى آخرين. "ضوح و هو يطلق الرصاصة يف بطنيوجهه بو

محامي حابي الشهاوي بتقديم بالغ إىل الرشطة، ولكن قامت الرشطة بالتحقيق مع حبيب الشهاوي، رغم تعرفه 

 29. عىل الضابط الذي أطلق النار عليه من صور نرشتها الصحف

 سنة، 26ويبلغ من العمر " TV 25"، وهو منتج تلفزيوني يعمل يف  عبد املعطي قاسمعبد املعطي السيدَّوقدم 

ًوصفا مطابقا لسري األحداث، ولكن مع فارق أنه أصيب يف ساقه قبل أن ينقل إىل مستشفى ميداني ً .30 

وات ووصف الدكتور زياد فوزي عبد العزيز، وهو طبيب متطوع شارك يف املفاوضات بني املتظاهرين وقائد ق

املظليني بشأن فرتات الهدنة، ملنظمة العفو الدولية، كيف اندفعت قوات الجيش بغتة ملهاجمة املحتجني يف شارع 

وكانت . ً صباحا، وراحت تفرق املتظاهرين واألطباء املتطوعني وترضبهم بالعيص10.30القرص العيني، الساعة 

الذكور واإلناث، للرضب والشحط إلدخالهم مباني تلك هي اللحظة التي تعرض فيها عدة ناشطني معروفني، من 

مجلس الشعب وإساءة معاملتهم يف الحجز العسكري، بمن فيهم الدكتورة غادة كمال ومني سيف وسناء سيف 

وعقب إخالء سبيلهم، شعر املحتجون بغضب شديد ). 6 و5أنظر الفصلني (ونور أيمن نور والدكتورة فريد الحيص 

وبعد الظهر، وعقب انسحاب قوات الجيش من مرسح األحداث، انهالت . باكات مع الجيشلحالتهم، وتواصلت االشت

قوات عسكرية بمالبس مدنية وبزي الجيش بالحجارة وبقطع من الطوب اإلسمنتي عىل املحتجني من سطوح 

املجمع "مباني مجلس الشعب ومجلس الوزراء وغريها من املباني الرسمية، يف شارع القرص العيني، بما يف ذلك 

 وألقى بعض املحتشدين زجاجات املولوتوف عىل مبنى مجلس الوزراء، فاشتعلت النار يف جزء 31". العلمي املرصي

وبحلول نهاية اليوم األول، كان ما ال يقل عن ثالثة من املحتجني . ورسعان ما بدت املنطقة وكأنها ساحة حرب. منه

جرح عدة مئات من األشخاص، ما صب الزيت عىل نار املواجهات قد فارقوا الحياة عقب إصابتهم بالرصاص، بينما 

 . املتصاعدة

حركة " سنة وعضو يف 21، وهو طالب إعالم يبلغ من العمر أحمد محمد منصور القطبوكان بني من قتلوا 

 4 الساعة وقال ابن عم له إنهما كانا قد التقيا للتو حوايل32. ، وذلك إثر إصابته بعيار ناري يف رأسه" أبريل6شباب 
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ًمساء يف شارع الشيخ ريحان، بمحاذاة ميدان التحرير، عندما شاهدا قوات الجيش ورجاال بمالبس مدنية يلقون 

وكان هؤالء يعيدون الحجارة . أشياء وزجاجات املولوتوف، من عىل سطوح مباني ملحق الربملان، عىل املحتجني

 مساء، 4.30وصال شارع مجلس الشعب، حوايل الساعة وقال ابن العم إنه عندما . إليهم ولكن دون أن تصلهم

ًورأى رجال يصاب، فحمله اآلخرون بعيدا عن مرمى النريان، ولذا . أطلقت قوات الجيش الرصاص الحي عليهم ً

وقالت عائلته إن . ًوعلم الحقا أن الرجل الذي أصيب هو ابن عمه أحمد محمد منصور القطب. هرب إىل مكان آمن

 33. ري إىل أن الرصاصة أطلقت من مكان مرتفعمكان اإلصابة يش

يبلغ " دار اإلفتاء املرصية"، وهو عضو يف )املعروف بالشيخ عماد عفت (عماد الدين أحمد عفت عفيفيوتويف 

ويشري تقرير الطب الرشعي إىل إطالق .  حيث أصيب يف ذراعه وصدره يف املساء- سنة، يف اليوم نفسه53من العمر 

 وعرضته عائلته عىل منظمة 2011كانون األول / ديسمرب20 وخلص التقرير الرشعي، املؤرخ يف .النار عليه مرتني

 أحدهما أصاب ذراعه األيرس واآلخر -العفو الدولية، إىل أن الوفاة قد تسببت عن جروح نجمت عن عيارين ناريني

" الوضع الطبيعي والقائم"وقال التقرير إن الرصاصتني قد أطلقتا يف خط مستقيم من . اخرتق قفصه الصدري

وذكر التقرير أنه مصاب بكدمات يف الذراع األيمن تسببت عن ". مسافة جاوزت مدى االطالق القريب"وعىل 

االحتكاك بجسم أو اجسام صلبة خشنة "وكذلك بجروح يف الوجه واليدين ناجمة عن " املصادمة بجسم صلب"

 ". السطح

األول أطباء تطوعوا ملساعدة املتظاهرين املصابني، وقبض عىل بعضهم كانون / ديسمرب16وكان بني من أصيبوا يف 

، وهو طبيب عالء عبد الهاديحيث تويف . مع من كانوا يف املستشفى امليداني من الجرحى، يف جامع عمر مكرم

 .كانون األول عقب إصابته بعيار ناري يف رأسه/ ديسمرب16متطوع وطالب طب يف جامعة عني شمس، مساء 

سيمون زاهر كانون األول، / ديسمرب16املتظاهرين الذين أصيبوا جراء إطالق الذخرية الحية عليهم، يوم وبني 

وأبلغ منظمة ). أنظر الفصل الثاني" (حركة مينا دانيال" سنة وعضو يف 28، وهو مهندس يبلغ من العمر صليب

ًتظاهرون يلقون الحجارة، وأحيانا قنابل وكان امل.  مساء6العفو الدولية أنه وصل إىل موقع الحدث حوايل الساعة 

فحمله إىل . ًوقال إنه سمع صوت عيارات نارية، وأن متظاهرا كان يقف بجانبه أصيب يف رأسه. النفط، عىل الجيش

 وهي فرقة من النخبة تابعة للجيش مهمتها –" 777الفرقة  "ًثم رأى ضابطا يتبع . مستشفى ميداني قريب

 أحد املباني املنخفضة يف شارع القرص العيني وهو يطلق النار عىل متظاهر آخر  فوق سطح-مكافحة اإلرهاب
أرشف سيد عبد وقال . وعندما انحنى سيمون زاهر صليب ملساعدته، أصيب هو نفسه يف فخذه. ويصيبه بجروح

ا يف ذلك  سنة، إنه كان يف املنطقة نفسه50، وهو فني تصوير وطباعة موظف يف الدولة ويبلغ من العمر املعطي

وقال إنه أصيب بعيار ناري يف قصبة رجله أثناء وقوفه . ًالوقت ورأى باملثل رجال يصاب بعيار ناري يف رأسه

  34.هناك

ويف جميع الحاالت التي قامت منظمة العفو الدولية بتوثيقها، لم يكن أي من األشخاص الذين أطلقت عليهم النار 

ًيمثل تهديدا وشيكا للحياة، أو أي تهدي ولذا فإن استخدام األسلحة النارية . د بالتسبب بإصابة خطرية ألي شخصً

ًيف هذه الظروف لم يكن مربرا وشكل انتهاكا للحق يف الحياة كانون األول، كان عدد / ديسمرب17ومع حلول نهاية . ًَّ

ًغالبا عندما كان وقتل السبعة اآلخرون بالذخرية الحية، و35.  أشخاص، وفق مصادر وزارة الصحة10القتىل قد بلغ 

 .الجيش يقوم بمداهمة املتظاهرين الذين بقوا يف ميدان التحرير

كانون األول، حاول الجيش عدة مرات طرد املحتجني / ديسمرب20كانون األول وصباح / ديسمرب18وما بني مساء 

دمت الغاز املسيل التي استخ) قوات األمن املركزي(ً وأحيانا بمساعدة رشطة مكافحة الشغب -من ميدان التحرير
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 وعىل ما يبدو بغرض إقامة حائط إسمنتي ملنع املحتجني من الوصول إىل شارع -للدموع وطلقات الخرطوش

وقاوم املحتجون ذلك، فألقوا الحجارة عىل قوات الجيش من . القرص العيني وتقاطعه مع شارع الشيخ ريحان

وقال بعض . يل، وجميعها يف محيط ميدان التحريرميدان عبد املنعم رياض وميدان طلعت حرب وكوبري قرص الن

املحتجني إنهم تمكنوا يف وقت الحق من تلك الليلة من اإلمساك بجنود كانوا يحاولون الرتاجع من ميدان التحرير؛ 

ويف املجموع، قتل ما ال يقل عن سبعة متظاهرين آخرين . حيث أسهمت الجدران اإلسمنتية يف عرقلة حركة الجنود

 . شتباكات، بينما كان الجرحى باملئات، ومعظمهم من املصابني بالذخرية الحيةأثناء اال

، وهو خريج علوم )املعروف برامي الرشقاوي (رامي حمدي عطيةكانون األول، / ديسمرب20فقتل، فجر 

حيث خلص . ًإذ اخرتقت الرصاصة ذراعه وصدره، طبقا لتقرير الطب الرشعي.  سنة26حاسوب يبلغ من العمر 

 واطلعت منظمة العفو الدولية عليه، إىل أن الوفاة قد 2011كانون األول / ديسمرب21تقرير الرشعي، املؤرخ يف ال

تسببت عن اإلصابة برصاصة واحدة يف الجزء العلوي من الذراع األيمن وخرجت من الجانب األيرس من صدره، 

الوضوع " الرصاصة أطلقت يف خط مستقيم ًكما خلص التقرير الرشعي أيضا إىل أن. وأصابت رئتيه وقلبه بتلف

أنظر (وأبلغ عبد الرحمن عبد الله محمد ". عىل مسافة جاوزت مدى االطالق القريب"، ومن "الطبيعى والقائم

وقال إنه يف . منظمة العفو الدولية أنه رأى رامي قبل فرتة وجيزة من إصابته، ومرة أخرى عندما تم نقله) 6الفصل 

ًصباحا، طارد الجيش ورشطة مكافحة الشغب املتظاهرين من ميدان التحرير إىل ميدان  3.30حوايل الساعة 

وورد أن . ًطلعت حرب، حيث شاهد رامي حيا، وإنه توجه بعد ذلك نحو ميدان التحرير، حيث أصيب هو نفسه

أن يطلق عليه قال إنه شاهد رامي، الذي كان يعرفه، يف ميدان التحرير قبل ) 6أنظر الفصل (مهند سمري مصلحي 

وقال إن رشطة مكافحة الشغب طاردت املحتجني نحو ميدان التحرير، حيث قام الجيش عقب ذلك . الرصاص

 . ًوأصيب هو نفسه، بينما أصابت الرصاصة من رامي مقتال وهو يركض نحوه. بمهاجمتهم بالذخرية الحية

 سنة، حيث أصيب برصاصة يف صدره 18، البالغ من العمر حازم حاتم الخزاميًوكان بني من أصيبوا أيضا 

وأخضع لعملية جراحية يف . كانون األول أثناء مشاركته يف االحتجاج/ ديسمرب19 من مساء 5.30حوايل الساعة 

ًمستشفيات جامعة القاهرة، التي أصدرت تقريرا طبيا يؤكد إصابته ، وهو  أحمد يوسف سعيد يوسفوأصيب36. ً

 سنة، بعيار ناري يف ركبته يف الوقت نفسه 23 كلية الحقوق يبلغ من العمر أحد زمالئه من املتظاهرين وطالب يف

   37ً.تقريبا

وأبلغ الدكتور أحمد حسني عبد السالم، عضو نقابة األطباء الذي دأب عىل التطوع للعمل يف املستشفيات امليدانية يف 

ث أشخاص قتلوا بالرصاص عىل أيدي ، منظمة العفو الدولية أنه رأي جث2011ميدان التحرير منذ فرتة مبكرة من 

وأضاف أن معظم . قوات الجيش أثناء أحداث مجلس الوزراء، وأن معظم اإلصابات كانت يف الرأس أو الصدر

الضحايا كانوا من الشبان والصبيان، بمن فيهم صبي يبلغ من العمر تسع سنوات وأصيب بعيار مطاطي، وصبي 
، الذي أصيب خالد نارصبني الضحايا اآلخرين الذين تحدث عن حالتهم و.  سنة وأصيب يف عنقه13يبلغ من العمر 

عالء ، الذي أصيب يف ساقه؛ وأحمد محمد حامدبالشلل وأصبح يعاني من إعاقة عقلية عقب إصابته يف عنقه؛ و

 ). أنظر ما سبق(كانون األول / ديسمرب16، الذي قتل يف عبد الهادي

م يعمل يف مستشفى القرص العيني وتطوع للعمل يف املستشفى وقال الدكتور هاني مصطفى، وهو طبيب عا

امليداني داخل جامع عمر مكرم، إن معظم األشخاص الذين عالجهم كانوا قد أصيبوا بأجسام حادة من قبيل 

وقال إنه رأى عدة أشخاص وقد أصيبوا بالرصاص . شظايا مرايا أو رخام، أو تعرضوا للرضب بالعيص أو للركل

وأبلغ منظمة العفو الدولية أنه رأى أربعة قناصني عىل سطح مبنى املجمع الحكومي يف . منهم اثنانالحي، وتويف 

كانون األول، / ديسمرب18ًميدان التحرير، وأن رجال كان يحمل العلم املرصي، أثناء إخالء الجيش للميدان مساء 
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عىل أيدي قوات الجيش يف يف وقت مبكر من وقبض عىل كال الطبيبني وعذبا . أصيب بعيار ناري يف رأسه أمام عينيه

 ). 6أنظر الفصل (كانون األول / ديسمرب19يوم 

ّومرة أخرى، لم يكن أي من األشخاص الذين وثقت منظمة العفو الدولية حاالتهم يمثل أي تهديد وشيك لحياة 

يف تلك الظروف غري مربر ولذا فقد كان استخدام األسلحة النارية . أحد، أو أي تهديد بإصابة أحد إصابة خطرية

 . ًوشكل انتهاكا للحق يف الحياة

ويف العادة، أطلق رساح الناشطني .  شخص300وقبض، بالعالقة مع أحداث مجلس الوزراء، عىل أكثر من 

وحوكم بعض املعتقلني عقب تعذيبهم أو . املعروفني خالل ساعات، رغم أن بعضهم تعرض للرضب أو للتحرش

، وما )نوع الجنس(حجز، بما يف ذلك للعنف الجنيس والعنف عىل أساس النوع االجتماعي إساءة معاملتهم يف ال

 ). 6أنظر الفصل (برحوا يواجهون املحاكمات 

 بيانات املجلس العسكري بشأن أحداث مجلس الوزراء
 مجلس أربعة بيانات وقام بتنظيم مؤتمر صحفي بالعالقة مع مواجهات" املجلس األعىل للقوات املسلحة"أصدر 

ًالوزراء وما تالها من مظاهرات يف ميدان التحرير نظمت تضامنا مع النساء من ضحايا هجمات الجيش وحاول . ِّ

ًاملجلس العسكري تفسري أو تربير استخدامه للقوة باعتباره تدبريا رضوريا لحماية املمتلكات واملباني العامة مما  ً

 ". انهيار الدولة"وصفه بمخططات للتسبب يف 

. ً، متضمنا رشيط فيديو للمجلس العسكري2011كانون األول / ديسمرب17ر أول هذه البيانات، واملؤرخ يف وصد
ويظهر الفيديو محتجني، عىل ما بدا، وهم يقومون يف وضح النهار، عىل تقاطع شارع مجلس الشعب وشارع 38

ويقوم . ما كان آخرون يلقون الحجارةالقرص العيني، بكرس نوافذ وبوابات أحد املباني امللحقة بمجلس الشعب، بين

ًويضم التجمع عددا كبريا من األطفال . أحد الرجال يف الرشيط بإشعال مشعل وإلقائه عرب إحدى نوافذ مبنى امللحق ً

 . والشبان، ولكنه ال يظهر أي جنود أو رجال أمن عىل اإلطالق

 املجلس العسكري عن استخدام القوة، كانون األول، دافع أحد أعضاء/ ديسمرب19ويف مؤتمر صحفي عقده يف 

ًمحاججا بأنه لم يكن مفرطا نظرا ألن املتظاهرين لم يكونوا سلميني وكانوا يلقون الحجارة وزجاجات املولوتوف،  ً ً

واتهم عضو املجلس العسكري وسائل اإلعالم باالنحياز يف نقلها لألحداث وبالسعي إىل 39. ويرضمون النار يف املباني

وأضاف أن قوات املظالت والصاعقة تعرضت لضغوط شديدة للغاية بسبب ما وجه ". ضد الدولةإحداث فتنة "

ًوقال إن جنودا ورجال رشطة . إليها من إهانات طوال الوقت من جانب املحتجني، وأنها قد مارست ضبط النفس

 لم يقدم أي تفسري ملقتل بيد أنه. من جانب املتظاهرين" لالستخدام املفرط للقوة"أصيبوا يف االشتباكات نتيجة 

، بما يف "يجري التحقيق يف جميع التجاوزات"وقال إنه . املحتجني وملا لقوه من سوء معاملة يف الحجز العسكري

وعرضت أرشطة فيديو بعد . ذلك الحادثة التي جرى خاللها رضب الفتاة املحجبة عىل األرض وتمزيق مالبسها

تجني يلقون زجاجات املولوتوف عىل مبنى تابع لهيئة النقل يف شارع القرص ذلك، بما يف ذلك رشيط لييل ملا بدا مح

ًوأظهر أحد أرشطة الفيديو جنديا جريحا يف فخذه. العيني بينما أظهر آخر محتجني يلقون زجاجات املولوتوف . ً

آخر، ظهر ويف رشيط . عىل الجيش من فوق جدار إسمنتي يف شارع القرص العيني) شماريخ(واملفرقعات النارية 

وأظهرت أرشطة . وهو يحرتق يف وضح النهار بينما كانت فرق اإلطفاء تقوم بمكافحة النريان" املجمع العلمي"

ُأخرى فتيات وأوالدا يعرتفون بأنه قد دفع لهم لتصعيد العنف عن طريق صنع زجاجات املولوتوف ومهاجمة  ً

ونقل عن أحد األطفال يف وقت . ن يف حالة مزريةوبدت كدمات عىل وجوه بعض األطفال، بينما بدا آخرو. الجيش

 . الحق قوله إنه أكره عىل اتهام ناشط معروف، هو محمد هاشم، بأنه قد حرضه وآخرين عىل املشاركة يف العنف
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عما " سيدات مرص العظماء" يف صيغة اعتذار إىل 40كانون األول، / ديسمرب20وجاء البيان الثاني، املؤرخ يف 

أنظر (أثناء أحداث مجلس الوزراء، ووعد باتخاذ الخطوات القانونية ملحاسبة املسؤولني " اتتجاوز"ارتكب من 

الكشف عن عنارص البلطجة املندسة واملأجورة والتي تهدف "ًودعا البيان أيضا إىل فرتة هدوء من أجل ). 5الفصل 

 ." العظيميف املقام األول بخالف التدمري والتخريب إىل اإلساءة إىل الثوار وشباب مرص

 عقب دعوة ناشطني إىل تظاهرة كربى يف ميدان التحرير 41كانون األول، / ديسمرب21وجاء البيان الثالث، املؤرخ يف 

، للتعبري عن تضامنهم مع املتظاهرات الالتي تعرضن للرضب ولسوء 2011كانون األول / ديسمرب23يوم الجمعة، 

وأكد البيان احرتام املجلس العسكري للحق يف التظاهر . لوزراءاملعاملة عىل أيدي العسكر أثناء أحداث مجلس ا

ًالسلمي ودعا إىل أن يقوم املنظمون بتفتيش املتظاهرين، نظرا ألن الجيش والرشطة لن يكونا حارضين وحذر . ِّ

 ، وعىل وجه التحديد من"توفرت معلومات تدعونا إىل الحيطة والحذر خالل الفرتة القادمة"البيان من أنه قد 

استمرار املخطط الهادف إىل إفشال وإسقاط الدولة بتصعيد االعتصامات واالحتجاجات واستهداف املرافق "

إبقاء الوضع عىل ما هو عليه بميدان التحرير ألكرب وقت ممكن والعمل عىل تصعيد اإلحداث "، و"الحيوية للدولة

 ".حدث ذلك من جانبهبهدف توريط املجلس األعىل للقوات املسلحة باستثمار تدخله كلما 

 هدف إىل التنصل من ترصيحات شديدة اللهجة أدىل 42كانون األول، / ديسمرب22وبدا أن البيان الرابع، املؤرخ يف 

إذ انتقد أحد ضباط الجيش من ذوي الرتب . بها بعض املعلقني لتربير استخدام الجيش للقوة ضد املتظاهرين

. 43".يوضعوا يف أفران هتلر"، الذين قال إنهم ينبغي أن "يتها املجرمنيلحما"العالية، حسبما ذكر، وسائل اإلعالم 

 . ودعا بيان املجلس الجميع إىل التفكري يف عواقب ترصيحاتهم عىل الرأي العام، وعىل املجتمع الدويل
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تفريق اعتصام العباسية عن . 4
 طريق العنف

 ."ذهبنا لالعتصام وليس للقتال"
 محمد الساكت

ِّفرس تفريق أيار / أوائل مايو-نيسان/ اعتصام سلمي عن طريق العنف يف حي العباسية، بالقاهرة، يف أواخر أبريلُ

، وقبل ثالثة أسابيع فقط من الجولة األوىل لالنتخابات الرئاسية، عىل أنه إشارة واضحة للمحتجني بأن 2012

 مسارها، وبأن الجيش ال يزال فوق لن يسمح لهم بحرف خططه لالنتخابات عن" املجلس األعىل للقوات املسلحة"

إذ قتل ما ال يقل عن تسعة رجال كانوا يشاركون يف االعتصام بالقرب من وزارة الدفاع، يف العباسية، عىل . القانون

 للرضب املربح يف حجز الجيش، - بمن فيهم عدة نساء-أيدي رجال بمالبس مدنية، بينما تعرض مئات املعتصمني

واستهدف املحتجون امللتحون، الذين ارتؤي أن . لعسكرية ملحاكمتهم بتهم تتعلق باالعتصاموأحيلوا إىل النيابة ا

عىل نحو خاص، كما بدا، من قبل رجال 44، )ومن املنتمني إىل السلفيني(لحاهم عالمة عىل أنهم من املحافظني 

ولم يعرف عن إخضاع أي . ِّمسلحني بمالبس مدنية وبطريقة تذكر بالهجمات عىل األقباط أثناء مظاهرة ماسبريو

 . من املعتدين أو من املنتسبني للجيش للمساءلة عن أفعالهم

عن عدم أهلية ) اللجنة العليا" (اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية"، وعقب إعالن 2012نيسان / أبريل14ففي 

وعقب 45.  قرار اللجنةَّاملرشح السلفي، حازم صالح أبو إسماعيل، للرتشح، نظم أنصاره احتجاجات الستنكار

نيسان، خرج بعض أنصاره يف مسرية توجهت إىل وزارة الدفاع / أبريل27مظاهرة ميدان التحرير يوم الجمعة، 

 من اإلعالن الدستوري، التي تقيض 28لبدء اعتصام هناك، متهمني اللجنة العليا بالتحيز، ودعوا إىل إلغاء املادة 

وعندما أغلق الجيش الطريق أمام مسريتهم بالقرب من ميدان . رات اللجنةبعدم جواز الطعن أمام املحاكم يف قرا

العباسية، أقام املحتجون خيامهم يف شارع الخليفة املأمون، بالقرب من جامعة عني شمس، وعىل مسافة من 

حركة "ويف اليوم التايل، التحق أشخاص من مختلف املشارب السياسية باالعتصام، بمن فيهم أعضاء يف 46. الوزارة

 47".  أبريل6شباب 

ًوطبقا لعدة روايات، هاجمت مجموعات من الرجال ترتدي مالبس مدنية وتحمل بنادق الخرطوش والسكاكني 

ودافع املعتصمون عن . نيسان، املعتصمني السلميني/ أبريل28وغريها من األسلحة، يف الساعات األوىل من صباح 

ًوطبقا للمجلس العسكري، أدت االشتباكات التي تلت إىل .  أيديهمأنفسهم، مستخدمني الحجارة وكل ما وقعت عليه

 48. وفاة ما ال يقل عن معتصم واحد وإىل جرح ما يربو عىل املئة

املستأجرين ملهاجمتهم بدعم من بعض سكان " البلطجية"ًويعتقد املعتصمون عموما أن املهاجمني كانوا من 

ً ليال، دون أن تتدخل قوات األمن لحمايتهم، قامت هذه بمساندة وبينما هاجم الرجال االعتصام عدة مرات. الحي
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وبما يشري إىل أن هؤالء الرجال كانوا . أيار/ مايو4الجيش يف تفريق االحتجاج يف العباسية يف وضح النهار يوم 

 . يترصفون بالنيابة عن قوات الجيش، أو عىل األقل برضاها

 2ويف الساعات األوىل من . ًيف العباسية، ولكن االعتصام ظل قائماويف األيام التالية، تناقص عدد املعتصمني 

أيار، تعرض املعتصمون للهجوم من جديد عىل أيدي معتدين مسلحني بمالبس مدنية، ما أدى إىل مصادمات /مايو

دد كان بينما قالت مصادر أخرى إن الع. وقال املجلس العسكري إن ثمانية من املحتجني قتلوا يف ذلك اليوم. مميتة

 من املعتصمني وسكان الحي قتلوا، 11، عىل سبيل املثال، إن "املجلس القومي لحقوق اإلنسان" فقال -أكرب من ذلك

ًولم يفعل الجيش شيئا لوقف العنف، ويف اليوم التايل عقد . 49.وربما كان بينهم أشخاص ممن هاجموا االعتصام

ًاملجلس العسكري مؤتمرا صحفيا وجه اللوم أثناءه  بشأن االشتباكات إىل املعتصمني وإىل أهايل العباسية، الذين ً

وتويف مهاجم واحد عىل األقل كان 50. افرتض أنهم كانوا غاضبني من إغالق املعتصمني الطرق املؤدية إىل حيهم

يرتدي مالبس مدنية أثناء االشتباكات؛ ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد سبب وفاته أو الظروف التي 

ًوأدانت املنظمات املرصية لحقوق اإلنسان عدم قيام الدولة بواجبها يف حماية الناس، نظرا للغياب التام . تويف فيها

 51. أيار/ مايو2للرشطة والجيش أثناء الليايل التي اندلع فيها العنف، الذي وصل إىل ذروته يف 

ملنظمة العفو الدولية ما حدث يف ذاك  سنة، 31ووصف محمد الساكت، وهو صاحب محل لألثاث يبلغ من العمر 

 2 من صباح 1فقال إنه وصل من بيته يف املحلة الكربى إىل ميدان العباسية الساعة . اليوم الحافل باألحداث

وقال إنه عقب ذلك بوقت قصري، بدأت مجموعات من الرجال بمالبس . أيار، وانضم إىل أصدقائه يف االعتصام/مايو

 النارية وبإطالق العيارات املطاطية عىل املعتصمني، وعىل ما يبدو يف محاولة الستدراجهم مدنية بإلقاء املفرقعات

إىل ترك االعتصام واللحاق بهم إىل شارع معتم أمام جامع النور القريب من ميدان العباسية، وحيث كان حريق 

 :ضخم قد أرضم

كانت الساعة . بنا لالحتجاج وليس للقتالذه.  كل ما كان معنا كان طوب.  شخص ال أكثر300 -200كنا حوايل "
 ."ً صباحا، كان ذلك عندما ساءت حاله املواجهات3:30

وقوبل املحتجون الذين حاولوا إطفاء الحريق ومطاردة املعتدين، حينها، بسيل من الحجارة والخرطوش والذخرية 

 . الحية

وأبلغ شقيقه، وليد، .  سنة33لغ من العمر ، الباأحمد إبراهيم بدير الرفاعيوكان بني املحتجني الذين توفوا 

أيار وأبلغه الشخص الذي رد / مايو2منظمة العفو الدولية أنه عرف بوفاة أخيه عندما اتصل بهاتفه النقال صباح 

 3وقال وليد إنه علم من أشخاص كانوا يف االعتصام أن أحمد قتل حوايل الساعة . عليه بأن صاحب الهاتف قد تويف

وقتل برصاصة اخرتقت جبينه وخرجت من تحت أذنه، ما . كان يحاول مساعدة معتصمني جرحىًصباحا عندما 

 .يشري إىل أن الرصاصة قد أطلقت من مكان مرتفع

كانون الثاني /، الذي وصفه رفاقه بأنه أحد قادة االحتجاجات منذ انتفاضة ينايرعاطف فتحي الجوهريوقتل 

منظمة العفو الدولية أنه وعاطف كانا يحاولون إقناع املحتجني باالبتعاد وأبلغ صديق له . ً، تلك الليلة أيضا2011

وتظهر الصور التي التقطت لجسمه . ً فجرا، عندما أصيب برصاصة يف صدره3.30 عن املهاجمني، حوايل الساعة

 .أنه أصيب كذلك، عىل ما بدا، يف فمه

. ً سنة، أثناء اعتصام العباسية أيضا42ن العمر ، وهو أب لطفلني من املحلة ويبلغ مطارق عيل عبد النبيوأصيب 
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 : وأبلغ منظمة العفو الدولية ما ييل

بدأوا ' البلطجية'جريت ملساعدتهم و ألقينا الحجارة و . يحاولون رضب ثالثة متظاهرين' البلطجية'رأيت "
ًليال من األمعاء وكرست  ق] الرصاصة[قطعت . أصبت يف املعدة من زاوية عالية. ثم أدركت أنني قد أصبت. بالرتاجع

 ".لقد أصبت من أعىل املباني املحيطة بنا. الحوض

ًواعتدى املهاجمون عىل املتظاهرين الجرحى الذين نقلوا إىل مستشفى دار الشفاء يف منطقة العباسية أيضا، 

ملستشفى من قبل وأبلغ طارق عيل عبد النبي منظمة العفو الدولية أنه هوجم لدى وصوله إىل ا. مستهدفني امللتحني

وعقب العملية الجراحية التي خضع لها، . رجال بمالبس مدنية طاردوه وهم شاهرين سكاكينهم، ثم قاموا بطعنه

وقال طارق عيل . ٍ، كما قال، كانوا يتمشون يف املستشفى ويهاجمون أي شخص ملتح"البلطجية"حلق ذقنه ألن 

ر الشفاء رفضوا السماح له بتقديم شكوى بشأن الهجمات عبد النبي إن رجال الرشطة املوجودين يف مستشفى دا

وأبلغ صديقه أحمد حسن الشاذيل، الذي كان قد رافقه يف سيارة اإلسعاف، منظمة العفو . التي تعرض لها هناك

 : وقال. وتمكن من الفرار، ودله طبيب عىل غرفة آمنة. ًالدولية أنه طورد هو أيضا من قبل رجال مسلحني

' البلطجية'ف جاء الطبيب يحمل أله حالقة كهربائية، وقال يل إنني بحاجة إىل حالقة لحيتي، ألن بعد ساعة ونص"
 ".كانوا يبحثون يف املستشفى عن أي شخص ذي لحية ويطلقون النار عليه

أيار، خرجت أعداد كبرية من املتظاهرين يف مسرية من ميدان التحرير لالنضمام إىل اعتصام / مايو4ويوم الجمعة، 

ًووصلوا بعد الظهر، وكان االحتجاج سلميا . العباسية واالحتجاج ضد قتل املتظاهرين هناك، وضد الحكم العسكري

ُ من بعد الظهر، قام جنود بإلقاء الحجارة، حسبما ذكر، عىل املحتجني، الذين كانت 3.30وحوايل الساعة . يف بدايته

تخدم الجنود خراطيم املياه والغاز املسيل للدموع ضد ثم اس. تفصلهم أسالك شائكة عن شارع الخليفة املأمون

ًاملحتجني قبل أن تشن الرشطة العسكرية والقوات الخاصة التابعة للجيش هجوما عىل املنطقة وتفرق املعتصمني 

وأصيب .  من صباح اليوم التايل7 مساء تلك الليلة حتى الساعة 11ُبالقوة، وليعلن بعدها حظر التجوال من الساعة 

ولم تبلغ منظمة العفو الدولية 52. ً من املحتجني بجروح، بينما تويف جندي واحد، طبقا ملصادر وزارة الصحة373

وأوردت بعض وسائل اإلعالم أنه ربما قتل . أية معلومات عن أسباب وفاة الجندي، أو عن أي تحقيق بشأنها

 53. برصاص أحد زمالئه العسكريني

ًوبرر الجيش ذلك بالقول إن رجاال مسلحني قد شوهدوا عند قمة . النوروقبض عىل بعض املتظاهرين يف جامع 

، وهي طبيبة تحدثت أمام املأل عن آية كمالوكان بني من اعتقلوا . مئذنة الجامع وأنه قد تم تخزين أسلحة هناك

اخل الجامع من ُوقالت إن املحتجني دفعوا إىل د. 54.املعاملة التي تلقتها يف الحجز العسكري يف مظاهرة العباسية

. قبل أشخاص غري معروفني قالوا لهم إن بإمكانهم االختباء هناك من أجل سالمتهم، ثم قاموا بإغالق األبواب عليهم

وخالل املوجة األوىل، قاموا بفتح النار عىل نحو . وقالت إن الجيش طوق الجامع قبل دخول قواته يف موجتني

 . ت امرأة يف ذراعهاعشوائي داخل الجامع، وأصابت إحدى الرصاصا

سجن املزرعة وسجن االستقبال وسجن " املجلس القومي لحقوق اإلنسان"أيار، زار وفد من / مايو10ويف 

وتحدث . القاهرة، وجميعها يف طرة، بالقاهرة، لرؤية أحوال املعتقلني املحتجزين بالعالقة مع احتجاجات العباسية

أجساد العديد من املعتقلني، ووصف عمليات االعتقاالت بأنها تقرير الوفد عن عالمات منظورة إلصابات عىل 

ًتعسفية يف طبيعتها، وبني أن بني املحتجزين سكانا محليني لم يشاركوا يف االعتصام ّ .55 
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 ممن شاركوا يف االعتصام وأحيلوا إىل النيابة العسكرية، بمن 300ُوعقب أحداث العباسية، قبض عىل ما يربو عىل 

ويف وقت كتابة التقرير، كان قد أفرج عن أغلبيتهم ولكنهم ظلوا رهن املقاضاة أو املحاكمة . فيهم عدة نساء

، "التعدي و إصابة أفراد الجيش"ووجهت إىل معظمهم تهمة . العسكرية، وبقي عرشات منهم قيد االعتقال

التواجد "و" ة املرورالتجمهر يف شارع عمومي وإعاقة حرك"و" املشاركة يف عصبة بقصد اإلخالل باألمن العام"و

وكما أشري فيما سبق، فإن املعايري الدولية تحظر جميع محاكمات املدنيني أمام ". يف منطقة عسكرية محظورة

 .56.كريةمحاكم عس

أيار / مايو4، وهو ناشط من أسوان، منظمة العفو الدولية أنه انضم إىل االعتصام يف محمود محمد أمنيأبلغ 

وقال إن مهاجمني مسلحني بمالبس مدنية أمسكوا به بالقرب . ف فتحي الجوهريعقب علمه بوفاة صديقه عاط

وكان محمود محمد أمني قد جرح فيما سبق . من جامع النور عندما ذهب إىل هناك ألخذ سيارته ومغادرة املنطقة

 وتطلب ، ما أفقده نور عينه اليمنى2011كانون الثاني / يناير25بشظايا الخرطوش يف ميدان التحرير يوم 

وقال إنه تعرض لرضب مربح عىل ظهره ورأسه من قبل . خضوعه لجراحة يف وجهه نتيجة تلف أحد أعصابه

ًوحاول طلب املساعدة من أحد املظليني، إال أن هذا دفعه بعيدا . املهاجمني، ما تسبب بجروح يف رأسه وجنبه وساقه

ملسلحني، ومعهم املظيل، رضبوه عن عمد عىل رأسه وعندما أخرب املهاجمني بأن قد جرح يف وجهه، قال إن ا. عنه

، ووجهت النيابة العسكرية االتهام إليه يف )28س(ثم اقتيد، يف نهاية املطاف، إىل املنطقة العسكرية . بالهراوات

 19وأفرج عنه يف . اليوم التايل بالعالقة مع االحتجاج، ثم نقل إىل سجن طره، حيث حرم من تلقي العالج لجروحه

 . حزيران، ولكنه كان ال يزال يخضع للمحاكمة العسكرية يف وقت كتابة هذا التقرير/ويوني

أيار وأحيلوا إىل املحاكمة / مايو5ًوقبض أيضا عىل مجموعة من الناشطني احتجوا أمام مقر النيابة العسكرية يف 

وأفرج . "ألمن العامتهديد ا"و" استخدام القوة ضد موظف عمومي"ووجهت إىل سبع منهم تهمتا 57. العسكرية

 . عنهم، ولكنهم يواجهون املحاكمة العسكرية

وواجه ثمانية متظاهرين يف السويس املحاكمة العسكرية عقب مشاركتهم يف احتجاج أمام مبنى محافظة السويس 

، حكم عىل "ال للمحاكمات العسكرية للمدنيني"ًوطبقا لحملة . ًأيار تضامنا مع متظاهري العباسية/ مايو4يف 

. "قطع الطريق"و" االعتداء عىل القوات املسلحة"تموز، بالسجن ستة أشهر بتهمتي / يوليو9سبعة منهم، يف 

 17ويف ". حيازة متفجرات"و" االعتداء عىل القوات املسلحة"وحكم عىل واحد منهم بالسجن ثالث سنوات بتهمتي 

ويس بعدم التصديق عىل األحكام الصادرة آب، أفرج عنهم بناء عىل قرار من قائد الجيش الثالث يف الس/أغسطس

 . بحقهم

وكان . ويف أعقاب الحملة القمعية التي شنت ضد املتظاهرين يف العباسية، وعد املجلس العسكري بإجراء تحقيقات

أيار، ارتكاب القوات املسلحة أية مخالفات وقال إن القوات املسلحة / مايو4قد أنكر فيما سبق، ويف بيان متلفز يوم 

وحتى اآلن، ال يبدو أن أية تحقيقات يف االنتهاكات . ك الحق يف حماية نفسها وحماية املؤسسات العسكريةتمل

وكان اعتصام العباسية آخر االحتجاجات املناهضة للمجلس العسكري التي . املزعومة لحقوق اإلنسان قد أجريت

 . أحيل مدنيون إىل محاكم عسكرية بالعالقة معها
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 وأشكال العنف العنف الجنسي. 5
األخرى ضد الناشطات على 

 أساس نوعهن االجتماعي

ضربونا بالعصيان والعصيان الكهربائية وسبونا "
باأللفاظ الجنسية المهينة ولمسونا ولكن األفظع 

 "كانت التهديدات باالغتصاب
 2011األول كانون /هدير فاروق عبد العزيز، التي اعتقلها الجيش أثناء أحدات مجلس الوزراء يف ديسمرب

 امرأة إىل الحجز العسكري عقب إفراغ ميدان التحرير من املعتصمني، 18، اقتاد الجنود 2011آذار / مارس9يف 

 منهن ألربعة أيام، وأبلغت بعضهن 17واحتجزت ". اليوم الدويل للمرأة"وعقب يوم واحد فقط من احتفاالت 

. ن وبتفتيشهن عاريات، وصعقوهن بالصدمات الكهربائيةًمنظمة العفو الدولية أن جنودا من الذكور قاموا برضبه

 وهي شكل من أشكال التعذيب عندما يقوم –ِّاملذلة والشائنة " لكشوفات العذرية"ثم أجربت النساء عىل الخضوع 

أنظر الفصل . ( وهددن بأن توجه إليهن تهمة ممارسة تجارة الجنس-بها موظفون رسميون دون موافقة املرأة

7 .( 

إلشهار لهذه االنتهاكات، وما تاله من حمالت، أنظار العالم إىل أشكال التعذيب االستثنائية هذه وإىل غريها ولفت ا

ويف حقيقة األمر، كان العنف املتعمد ضد املحتجات من النساء عىل . من رضوب سوء املعاملة التي عانتها النساء

ًأيدي قوات األمن ملمحا شائعا من مالمح املظاهرات التي وبدا ". املجلس األعىل للقوات املسلحة" نظمت تحت حكم ً

ًأن هذا العنف، الذي كثريا ما اتخذ طبيعة جنسية، مقصود بذاته لرتهيب النساء حتى يبقني يف بيوتهن ويبتعدن عن 

 بيد أن أقلية ضئيلة من النساء الالتي تعرضن للعنف. املشاركة يف االحتجاجات، وهو هدف لم يتحقق عىل أية حال

جهرت بما تعرضت له ) العنف الجنيس/العنف القائم عىل النوع اإلجتماعي(الجنيس والعنف القائم عىل جنسهن 

ِّولم تبلغ الضحايا عن معظم حاالت االنتهاكات . ووصفت املعاملة التي تلقتها أو تلقتها أخريات اعتقلن معهن

ًي القوات العسكرية وقوات الرشطة، وغالبا الجنسية وغريها من أشكال االنتهاكات التي تعرضن لها عىل أيد

لخشيتهن من األعمال االنتقامية من جانب الدولة، أو اإلدانة والنبذ من جانب عائالتهن، ولذا ظلت أنماط العنف 

ًوجرى الحديث أيضا عن تعرض املحتجات . القائمة عىل نوع املتظاهرات االجتماعي دون إشهار إىل حد كبري

ومن شأن إفالت مرتكبي مثل هذه . لجنيس من قبل قوات األمن ومن قبل أفراد عادينيوالصحفيات للتحرش ا

االنتهاكات من العقاب أن يبعث بإشارة بأنه ليس ثمة مشكلة يف اإلقدام عىل التحرش الجنيس أو عىل العنف الجنيس 

 . ًضد النساء عموما
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ُ، عندما صدم العالم بمشاهدة أرشطة فيديو 2011 بيد أن الطبيعة املخفية لالنتهاكات تغريت إىل حد ما يف نهاية

إذ أظهرت األرشطة امرأة . كانون الثاني أثناء عمليات القمع ملظاهرة مقر مجلس الوزراء/ ديسمرب17التقطت يف 

من املتظاهرات وهي تتعرض للرضب وتشحط عىل األرض، عىل أيدي الجنود، الذين قاموا بتمزيق العباءة التي 

واختارت املرأة أال تتحدث عن اإلساءة التي واجهتها، ولكن ثالثة محتجني .  كشف مالبسها الداخليةترتديها إىل حد

كما التقطت صور االعتداء عليها عىل أرشطة . آخرين ممن شاهدوا الحادثة أبلغوا منظمة العفو الدولية بما حدث

 سنة، 20 صحفي يبلغ من العمر ، وهوحسن شاهنيوقال 58. فيديو نرشت عىل نطاق واسع عىل شبكة اإلنرتنت

فغابت عن الوعي عند . ً صباحا عندما رأى الجنود يهاجمون ميدان التحرير11إنه كان يقف معها حوايل الساعة 

فانهال الجنود عليه بالرضب يف جميع . ًمشاهدة ذلك وحاول أن يحملها بعيدا عن املكان، ولكنهما سقطا عىل األرض

وقام متظاهرون . ملرأة عىل نحو أدى إىل تمزيق مالبسها وإصابتها بجرح يف جبينهاأنحاء جسمه ثم قاموا بشحط ا

عزة وعند ذلك، حاولت . آخرون بإلقاء الحجارة عىل الجنود يف محاولة لتخليصها منهم، وانسحب الجنود للحظات

يف رشيط الفيديو،  سنة واملعروفة بوصف املرأة ذات الرداء االحمر 49، البالغة من العمر هالل أحمد سليمان

ً، سحب املرأة بعيدا عن املكان، ولكن الجنود عادوا إىل مهاجمتهم، بينما أطلق أحد إيهاب أشعيا زارعيرافقها 

 :    منظمة العفو الدولية ما ييلإيهاب أشعيا زارعوأبلغ . الضباط عيارات نارية نحوهم، كما يظهر الرشيط

يف هذه اللحظة  رآنا . ًعة فجرينا مع اآلخرين إليها وبدأنا بحملها بعيداعزة رأت املرأة عىل األرض ومالبسها مرفو"
 ." رجال الجيش وجروا باتجاهنا

ثم قام عدة جنود برضبه . وقال إيهاب أشعيا زارع أنه أصيب بعيار ناري فوق الركبة مبارشة وسقط عىل األرض

 59.  بجروح بلغيةورضب عزة هالل أحمد سليمان بينما كانا عىل األرض، ما تسبب لهما

واضطر . واستيقظت عزة هالل أحمد سليمان يف املستشفى، حيث عالجها األطباء من اإلصابة بكسور يف جمجمتها

وأبلغت عزة هالل أحمد سليمان منظمة العفو . املمرضون إىل تغيري الرشاشف عدة مرات بسبب الدماء التي نزفتها

ِّوأبلغ األطباء أهلها بأن يعدوا أنفسهم لألسوأ، . فقدت وعيها عدة مراتالدولية أنها تتذكر أنها رصخت من األلم، ثم 

ويف اليوم التايل، نقل األطباء عزة هالل أحمد سليمان إىل مستشفى آخر فيه تجهيزات أفضل . ولكن حالتها استقرت

 ذهبت عزة هالل وعندما. 2012كانون الثاني /ثم خرجت من املستشفى، يف نهاية املطاف، يف يناير. للعناية بها

وأدلت بأقوالها أمام . أحمد سليمان لإلدالء بإفادتها، أبلغتها الرشطة بأن شكواها قد أرسلت إىل النيابة العامة

 . 2012شباط /النيابة العامة يف فرباير

ن وتقدم كل من عزة هالل أحمد سليمان وإيهاب أشعيا زارع بشكوى إىل مكتب النيابة العامة لجنوب القاهرة، ولك

لم يحاسب أحد حتى اآلن عىل ما عاناه االثنان من انتهاكات، ومن غري املعلوم ما إذا كان أي من منتسبي القوات 

كانون األول إىل قايض التحقيق / ديسمرب25وحاول حسن شاهني تقديم شكوى يف . املسلحة قد خضع للتحقيق

بيد أن قايض . ، وضد رئيس املجلس العسكريوإىل مكتب النائب العام ضد قائد القوات العسكرية التي هاجمته

التحقيق قال إن التعامل مع الشكاوى الفردية ليس من اختصاصه، وقال مكتب النائب العام إن هذا األمر قد أحيل 

وقال أحد محامي حسن شاهني إن قايض التحقيق سأل حسن عما إذا كان قد اتفق مع . إىل قايض التحقيق

 . ً له وهو يتعرض للرضب، وعما إذا كان يعرف مسبقا أنه سوف يتعرض للرضبًاألشخاص بأن يلتقطوا صورا

وأثارت أرشطة فيديو ظهرت فيها القوات الخاصة وهي تجر متظاهرات من شعورهن موجة غضب كذلك، وفق ما 

 قالته الدكتورة غادة كمال يف شهادتها عىل التلفزيون املرصي بشأن ما تعرضت له من تحرش جنيس يف الحجز،

 .وتهديد باالغتصاب من قبل ضابط يف املظالت برتبة متوسطة
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 سنة، منظمة العفو الدولية أن الجنود تحرشوا 28، وهي صيدالنية تبلغ من العمر الدكتورة غادة كمالوأبلغت 

ًوتعتقد أنها استهدفت بسبب مجادلتها ضباطا يف . كانون األول/ ديسمرب16ًبها، وبنساء أخريات، جنسيا يف 

ً يف ميدان التحرير قالت إنهم كانوا يهددون املعتصمات باالعتداء عليهن جنسيا، ويقومون بإشارات بذيئة الجيش

ًوقالت إنها تعرضت للتحرش جنسيا أثناء شحطها إىل مبنى مجلس الشعب، . وينزلون سحابات رساويلهم أمامهن

وا يرضبونها كلما سقطت ويدوسون عىل وقالت إنهم كان. ًكما رضبت عىل رأسها وجسمها بأداة تشبه سوطا أسود

وداخل مبنى الربملان، كان الجنود يتحسسون صدور النساء وأعضاءهن الحساسة . صدرها ووجهها ببساطريهم

، بينما ظل قائد ذو رتبة متوسطة لقوات "ترهيبهن"وقالت إن القصد من العنف الجنيس كان . أثناء رضبهن

 : وأضافت. املظالت يهددها باالغتصاب

لقد رضبوني عىل . كانوا يتحرشون بي بأيديهم وكانوا يقصدون رضب النساء يف مناطق حساسة يف الجسم"
ًظل الضابط يلمح عىل أنهم سيعتدون عيل جنسيا ذلك . صدري وعىل األجزاء األمامية والخلفية الحساسة يف جسمي

ً تتعرى أو تغتصب أو يعتدي عليها جنسيا املرأة تتمنى املوت عىل إن.'سوف نحتفل عليك الليلة. أنت يل'املساء  لقد . ُ
          ."ذلك كان الفيصل. ًكانوا أذكياء جدا يعرفون ما هو أهم يشء عند املرأة

وأخيل سبيلها عقب . وأصيبت الدكتورة غادة كمال بجروح يف وجهها ورأسها وظهرها، كما أصيبت بخلع يف كتفها

 . بأقوالها أمام قايض التحقيقساعات قليلة من االعتداء عليها، وأدلت 

كانون األول، قبض عىل ناشطات أخريات ووضعن يف الحجز العسكري، حيث جرى تهديدهن / ديسمرب17ويف 

وبينما أخيل سبيل بعضهن يف اليوم نفسه، جرى التحفظ عىل أخريات يف الحجز مدة أطول، . ًباالغتصاب أيضا

 . وتطلبت إصاباتهن تلقي العالج يف املستشفى

الجبهة " ( أبريل6حركة شباب " سنة وناشطة يف 20، وهي طالبة صحافة تبلغ من العمر هدير مكاويوأبلغت 

يف املنصورة، منظمة العفو الدولية أنها وأثناء خروجها من التكيس بالقرب من محطة سعد زغلول  ) الديمقراطية

األول، اقرتب منها عدة ضابط وجنود يف كانون / ديسمرب17 من بعد ظهر 1.30يف وسط القاهرة، حوايل الساعة 

مركز "وأمسك بها أحد الضباط من مرفقها واقتادها إىل . وكانت ترتدي منديلها الفلسطيني كنقاب. الجيش

واتهمها أحد الضباط بتدمري البالد وبالنوم بجانب الرجال . يف مقر مجلس الوزراء" املعلومات ودعم اتخاذ القرار

وأبلغت بأنه سوف يتم إخالء سبيلها . ر جنديان مسديس صعق كهربائيني وهددا بصعقهاوأشه. يف ميدان التحرير

وأفرج عنها ". حيث يجرون كشوفات العذرية"ثم هددت بنقلها إىل السجن الحربي ". عاهرة"إذا اعرتفت بأنها 

 .  مساء10.30حوايل الساعة 

 وهن عبري سعد محمد، -كانون األول/يسمرب د17 امرأة أخرى من املتظاهرات يف 11وقبض عىل ما ال يقل عن 

وسمر محمد سعد، وسارة عيل محمد السيد، ومروى سعيد سيف الدين، ويرسى صالح أمني، ورشا خالد جاد، 

واعتقلن . ونعمة عيل سيد، وهند نافع بدوي، وهدير فاروق عبد العزيز، وشيماء سعد أحمد، وسارة جمال السيد

ًاني مجلس الشعب أو مجلس الوزراء، ويواجهن جميعا املحاكمة بتهم تتعلق ًجميعا يف الحجز العسكري يف مب

 60. بأحداث مجلس الوزراء

 "حزب التحالف الشعبي االشرتاكي"، وهي عضو يف هدير فاروق عبد العزيزولم تتمكن املنظمة من مقابلة سوى 

عىل الخيمة التي كانت فيها أثناء وقالت إن الجيش أغار . وأم لثالثة أطفال ومتطوعة يف مجال العمل القانوني

وكرس رسغها . ً صباحا، وقاموا برضب من هم يف الداخل بحقد وبإهانتهم7اعتصام ميدان التحرير، حوايل الساعة 

ووصفت املعاملة التي تلقتها بعد ذلك . وأصيب بتلف دائم عندما رضبت بقضيب حديدي يف الحجز العسكري
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 : ان سوية مع متظاهرات أخرياتعندما جرى اعتقالها يف مبنى الربمل

ًمشينا يف ممر طويل جدا بينما كانوا يتحرشوا بنا جنسيا وذلك باستخدام لغة بزيئة للغاية إلهانتنا وهذا مع " ً

التحريات واملحققني حاولوا أقىص جهد أن تتمزق . االستمرار بالرضب بالعيص الخشبية والقضبان الحديدية
 ."ًاختيارا بني التعري أو الرضب، أنا اخرتت الحفاظ عىل مالبيسأما بالنسبة يل فكان . مالبيس

. وقالت هدير فاروق عبد العزيز إن املمر كان يعج باملتظاهرات األخريات، وإنها غابت عن الوعي أثناء رضبها

وقالت . ونقلت بعد ذلك مع امرأتني أخريني إىل غرفة، وتعرضن للرضب بصورة متكررة من قبل ضباط يف الجيش

ًإن أحدهم بدا منتشيا وهو يرضبهن بالعيص وبمنخس كهربائي، وإن إحدى النساء تعرضت للصعق باملنخس 

 : ومضت هدير عبد العزيز إىل القول. الكهربائي يف أعضائهن الحساسة

قيل لنا إننا قتلة مستأجرين ومدمني مخدرات ومخربني إذا قلنا غري هذا عند سؤالنا عن أنفسنا سوف نتعرض "
 ساعة كنا نتعرض خاللها للرضب بالعيص وعصيان كهربائية باإلضافة إىل االعتداء 12كنا هناك ملدة . بللرض

اضطرت بعض الفتيات أن . ولكن األهم من ذلك كله كانت هناك تهديدات باالغتصاب. الجنيس اللفظي واللمس
 ."تقلن إنهن بغايا أما من رفضن فقد تعرضن للرضب

. عزيز إنها نقلت فيما بعد إىل مستشفى كوبري القبة العسكري مع معتقلتني أخرينيوقالت هدير فاروق عبد ال

ًوقالت هدير فاروق عبد العزيز إنها أعلنت إرضابا عن الطعام احتجاجا عىل حرمانها من املعالجة الطبية لرسغها  ً

لثالثة يف املستشفى، من ويف نهاية املطاف، تمكن عدة محامني لحقوق اإلنسان من تعقب أثر النساء ا. املكسور

، والتقدم  إىل النيابة العامة لجنوب القاهرة بطلب لزيارتهن "الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان"خالل 

وعقب ذلك بفرتة وجيزة، مثلت هدير فاروق عبد العزيز أمام . لتسجيل أقوالهن، واإلبالغ عما لحق بهن من إصابات

 .هرة وأخيل سبيلها؛ بينما نقلت املعتقلتان األخريان إىل مستشفى سيد جاللمكتب النيابة العامة لجنوب القا

، إنها "مركز النديم للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف والتعذيب"وقالت بسمة زهران، وهي محامية عضو يف 

 بائعة متجولة وقالت إنه كان بينهن. تحدثت إىل ست نساء أخريات كن يف مكتب النيابة العامة لجنوب القاهرة

وكما قالت، كانت الجروح التي أصبن بها بادية للعيان، وكانت أجسادهن مليئة بالكدمات، .  سنة15وفتاة عمرها 

. وكانت إحداهن تعاني من كرس يف يدها. بينما بدت آثار للرضب تحت أعينهن وعانني من إصابات يف األطراف

وكلهن قلن إنهن . املعاناة والخوف الشديدين أثناء التحقيقاتوقالت بسمة زهران إن النساء كن يشعرن بحالة من 

املواضع "تعرضن لشكل ما من العنف الجنيس والعنف عىل أساس جنسهن، وذكرن أن الجنود قاموا بتحسس 

وقامت بزيارة املرأتني اللتني نقلتا . من أجسادهن، وسمعن إساءات لفظية مبتذلة، وهددن باالغتصاب" الحساسة

 حيث كانت أيديهن مكبلة ومثبتة بالرسير يف غرفة منفصلة مغلقة باألقفال، بينما وقف -ى سيد جاللإىل مستشف

 . ولم تتلقيا أي مساعدة طبية حتى قام املحامون باالحتجاج عىل ذلك. رجال أمن خارجها لحراستهما

فعىل سبيل . ء معاملةووصف أشخاص آخرون أورد هذا التقرير أسماءهم ما تعرضت له املعتقالت من تعذيب وسو

املثال، قال الدكتور هاني مصطفى إن طبيبتني متطوعتني زميلتني له تعرضتا للعنف الجنيس ولعنف قائم عىل 

ًجنسهما شمل تحسس أثدائهما أثناء اعتقالهما من قبل العسكر يف مباني مجلس الوزراء، وإن ضابطا قال 

 .  إىل أنه سيجري اغتصابهنًملعتقالت، وبما يشري ضمنا" سنحتفل عليك الليلة"

وتحدث املتظاهرون الذكور ممن شاركوا يف أحداث مجلس الوزراء عن التعرض لعنف جنيس أثناء اعتقالهم من 
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 ). 6أنظر الفصل (قبل الجيش، بما يف ذلك صعق أعضائهم الجنسية بالصدمات الكهربائية 

 مجال حقوق املرأة، وكذلك مجموعات ثورية كانون األول، دعت ناشطات نسائيات وناشطات يف/ ديسمرب23ويف 

وكان الهدف من ". رد االعتبار لحرائر مرص"وأحزاب سياسية إىل تظاهرة مليونية يف ميدان التحرير تحت شعار 

ونجمت عن الدعوة تظاهرة ضخمة . ذلك إظهار التضامن مع النساء من ضحايا العنف أثناء أحداث مجلس الوزراء

ورفض اإلخوان املسلمون وغريهم من القوات املحافظة املشاركة يف .  للحكم العسكريتخللتها شعارات مناهضة

ًاملسرية؛ حتى أن بعض هؤالء وجه اللوم علنا إىل املتظاهرات بأنهن هن السبب فيما حصل لهن من االعتداء عليهن، 

 .  طريقة لبسهنقائلني إنه ما كان لهن أن يشاركن يف مظاهرة مجلس الوزراء، أو قاموا بالتهجم عىل

 61.عن العنف ضد النساء ووعد بالتحقيق يف املزاعم العديدة التي أثريت" املجلس األعىل للقوات املسلحة"واعتذر 

بيد أن ناجيات من العنف أبلغن منظمة العفو الدولية أنه لم تبذل أي جهود تذكر لتقديم املعتدين إىل ساحة العدالة 

 ). 7أنظر الفصل (

 تعرض ناشطات للعنف الجنيس والعنف القائم عىل نوعهن االجتماعي إبان مظاهرات االحتجاج وجرى الحديث عن

أيار / مايو4فعىل سبيل املثال، قالت الدكتورة آية كمال إن املتظاهرات الالتي اعتقلن يف جامع النور، يف . التي تلت

 وأعضائهن الحساسة أثناء دفعهن أثناء أحداث العباسية، تعرضن للرضب وللشتائم والعتداءات عىل أجسادهن

وقالت إن الجنود ظلوا يهددون النساء باستمرار بأن . لنزول أدراج الجامع ومن ثم نقلهن بالعربات العسكرية

واقتيدت النساء إىل سجن القناطر قبل . ًيعتدوا عليهن جنسيا، ويرضبون كل من حاولت الدفاع عن النساء األخريات

ًولم تبد املعتقالت استعدادا لإلدالء بشهاداتهن بشأن ما تلقينه من معاملة داخل . امأن يفرج عنهن بعد بضعة أي ِ

 . السجن

، هوجمت مسرية نظمها ناشطون يف ميدان التحرير، ضد التحرش الجنيس، عىل أيدي 2012حزيران /ويف يونيو

 62. من أجسادهنًرجال بمالبس مدنية قاموا باالعتداء عىل النساء جنسيا بتحسس األجزاء الحساسة 

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية "إن التمييز ضد املرأة عىل أساس نوعها االجتماعي محظور بموجب 

تمتع الرجل واملرأة عىل قدم املساواة "، الذي يؤكد عىل "امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب"و" والسياسية

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد "ًة طرف أيضا يف  ومرص دول63". بجميع الحقوق املدنية والسياسية

االمتناع عن مبارشة أي عمل تمييزي أو "، التي تنص، بني جملة أمور، عىل أنه يتعني عىل الدولة الطرف "املرأة

ً وطبقا 64". ممارسة تمييزية ضد املرأة، وكفالة ترصف السلطات واملؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام

ًالتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل املذكور آنفا، يمكن للعنف الجنيس أو غريه من أشكال العنف واإلساءة 

القائمة عىل النوع االجتماعي، والتي ترتكب من قبل سلطات الدولة أو برضاها، أن تشكال معاملة أو عقوبة قاسية 

ضد شخص محروم من حريته؛ ومن املؤكد، فإنهما رضب من رضوب أو الإنسانية أو مهينة، وال سيما عندما تتم 

ًبألم أو معاناة شديدين، بدنيا كان أم نفسيا"التعذيب إذا ما انطوتا عىل التسبب املتعمد  ً ."65 

، عقب تسلمه السلطة، بتعديل قانون العقوبات لينص عىل عقوبات "املجلس األعىل للقوات املسلحة"وللمفارقة، قام 

عن طريق القوة، أو عرب التهديدات، أو ما يتعلق " بهتك العرض"ففيما يتعلق 66. ش واالعتداء الجنيسأشد للتحر

 كما غري 67". السجن املشدد"وأحل محلها عقوبة " السجن"بالنية املسبقة يف ارتكاب أي منهما، استبدل عقوبة 

ًلفظيا أو تلميحا أو من خالل أفعال يف العلن من " خدش الحياء"عقوبة  السجن ملدة شهرين إىل السجن ملدة ستة ً

من السجن ) االغتصاب" (واقع أنثى بغري رضاها"وغريت التعديالت عقوبة 68. أو دفع غرامة/أشهر إىل سنتني و
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 69. املؤبد إىل السجن املؤبد أو اإلعدام

الجنائي الكايف ًإن منظمة العفو الدولية ال ترى أن هذه التعديالت تشكل بالرضورة تحديدا لإلطار القانوني 

فعىل . ًللتصدي للعنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع املرأة االجتماعي، أو تتطابق كليا مع احرتام حقوق اإلنسان

وإىل الحد الذي قصد منه أن تكون هذه التعديالت . سبيل املثال، تناهض املنظمة عقوبة اإلعدام يف جميع األحوال

الجدي باإلساءات الجنسية ضد املرأة، فقد برهنت هذه التعديالت يف املمارسة ًمؤرشا عىل اهتمام املجلس العسكري 

 . العملية، حتى اآلن، عىل أنها مجرد فجر كاذب
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التعذيب وغيره من ضروب . 6
 المعاملة القاسية في الحجز

من الجمعة حتى االثنين كان مجلس الشعب "
ومجلس الوزراء عبارة عن مقرات تعذيب اسوأ من 

 ." عذيب أمن الدولةمقرات ت
 2011كانون أول /محامي حقوق اإلنسان، رامي غانم، يتحدث إىل منظمة العفو الدولية عن أحداث مجلس الوزراء يف ديسمرب

املجلس األعىل "واجه الناشطون واملتظاهرون الذين اعتقلتهم قوات الجيش إبان األشهر الستة عرش من حكم 

وكان هذا يف . رضوب املعاملة السيئة عىل نحو متواصل، وبشكل شبه روتينيالتعذيب وغريه من " للقوات املسلحة

أجىل صوره أثناء أحداث مجلس الوزراء، حيث استخدمت عدة أماكن اعتقال غري رسمية لهذا الغرض، بما يف ذلك 

 . مبنى مجلس الشعب ومباني مقر مجلس الوزراء، ولتعذيب املعتقلني وإساءة معاملتهم

 16تقلوا مجموعة من املحتجني والناشطني جرى احتجازهم لبضع ساعات يف حجز الجيش صباح وبني أول من اع

، العضو يف )5أنظر الفصل (وكانت بني هؤالء الدكتورة غادة كمال . كانون األول، وتعرضوا للرضب/ديسمرب

 : وأبلغت منظمة العفو الدولية ما ييل".  أبريل6حركة شباب "

كان املشهد وكأنه . عب كان هناك أشخاص يتعرضون للرضب وهم راكعني عىل األرضبينما كنا داخل مجلس الش"
ًكان هناك رجل يموت أمامي عىل األرض وألن املشهد كان رهيبا ال يدري الفرد ماذا يفعل، . مقر لالعتقال والتعذيب

 ."ن الرضب تشعر بالعجز وأي يشء تقوله يؤدي فقط إىل مزيد م- الرضب املربحً-إنها حالة صعبة جدا

 ).5أنظر الفصل . (وقالت إنها تعرضت للتحرش الجنيس بها وهددت باالغتصاب

ُوعىل مدار اليومني التاليني، اعتقل متظاهرون آخرون، رجاال ونساء، عىل أيدي العسكر، وزعم أنهم تعرضوا  ً

ين نقلوا إىل سجن طرة إنهم وقال املعتقلون الذ. منهم وإذاللهم" اعرتافات"للتعذيب ولسوء املعاملة بغرض انتزاع 

 . أخضعوا هناك للمعاملة السيئة

 16، الذي كان يف مباني مجلس الشعب حوايل ظهر )أنظر الفصل الثالث(وأبلغ الدكتور زياد فوزي عبد العزيز 

ًكانون األول للتفاوض حول اإلفراج عن مجموعة الناشطني، منظمة العفو الدولية أنه شاهد هناك ممرا /ديسمرب

وقال إن ما لحق ببعضهم من . ًخا بالدماء يفيض يف نهايته إىل حيث كان الناشطون واملتظاهرون محتجزينملط

ًورأى خارج املبنى صفوفا . ً رجال20 نساء و10ًإصابات يف الوجه نتيجة الرضب كان باديا للعيان، بمن فيهم نحو 
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 . م وآثار دماء عىل وجوههمً معتقال جاثمني عىل ركبهم وأيديهم موثقة خلف ظهوره40تضم نحو 

 حظر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة
الحق يف الحرية من التعذيب، ومن غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وفق ما 

امليثاق " من 5ملادة وا) العهد الدويل" (العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" من 7تنص عليه املادة 

 من العهد الدويل املذكور، 10وتنص املادة . حق مطلق) امليثاق األفريقي" (األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب

يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة إنسانية، تحرتم الكرامة األصيلة يف الشخص "إضافة إىل ذلك، عىل أن 

 لكل فرد الحق ىف احرتام كرامته واالعرتاف بشخصيته "يثاق األفريقي بأن  من امل5، كما تعرتف املادة "اإلنساني

عىل هذه الحقوق وتنص عىل أشكال إضافية لحماية األطفال الذين " اتفاقية حقوق الطفل"وتؤكد ".القانونية

 70). 18ويعني هذا، ألغراض االتفاقية، أي شخص تحت سن (يحرمون من حريتهم 

اقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اتف"إن مرص دولة طرف يف 

ًأي عمل ينتج عن ألم أو عذاب شديد، جسديا "ِّوتعرف االتفاقية التعذيب بأنه ). اتفاقية مناهضة التعذيب" (املهينة

ًكان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص  ثالث، عىل معلومات أو عىل ً

اعرتاف، أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي 

ً أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم عىل التمييز أيا كان نوعه، أو -شخص ثالث

 71".  يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يترصف بصفته الرسميةيحرض عليه أو يوافق عليه أو

وتتطلب االتفاقية تقديم جميع األشخاص املسؤولني عن أعمال تعذيب أو عن محاولة التعذيب أو التواطؤ أو 

و  كما يقتيض العهد الدويل مثل ذلك بالعالقة مع املعاملة القاسية أ72املشاركة يف التعذيب، إىل ساحة العدالة؛ 

ًوتتطلب كلتا املعاهدتني أيضا إجراء تحقيق رسيع ومحايد حيثما أثريت مزاعم، أو 73. الالإنسانية أو املهينة املماثلة

ظهرت أسباب لالعتقاد، بأن عمل تعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ًنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا وال يجوز التذرع بأية ظروف استث"74. قد وقع ً

ال "، وباملثل "بالحرب أو عدم استقرار سيايس داخيل أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمربر للتعذيب

 75 ."يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب

تفاقية مناهضة التعذيب من الدول اتخاذ طيف من التدابري من أجل تحسني رشوط منع التعذيب وغريه وتقتيض ا

 76. من رضوب سوء املعاملة

 من اتفاقية مناهضة التعذيب رصاحة بمتطلب عدم األخذ بأية معلومات يتم الحصول عليها عن 15وتعرتف املادة 

التابعة لألمم املتحدة " لجنة حقوق اإلنسان"اإلجراءات، كما تفرس طريق التعذيب كدليل عىل اإلدانة يف أي نوع من 

العهد الدويل عىل أنه يقتيض يف جميع الظروف استثناء املعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو 

 77. غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من إجراءات املقاضاة

يف نظامها القانوني، إنصاف من ... تضمن" مناهضة التعذيب من كل دولة طرف كذلك أن وتتطلب اتفاقية

يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل ومناسب، بما يف ذلك وسائل إعادة 

االتفاقية بأن يحصل ويف حالة وفاة الضحية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، تقيض ". تأهيله عىل أكمل وجه ممكن

وتنطبق هذه االلتزامات كذلك عىل األشكال األخرى من املعاملة أو العقوبة . من يعيلهم أو تعيلهم عىل التعويض

 78. القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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 به ُ من قانون العقوبات املرصي التعذيب عىل نحو يقرص من حيث نطاقه عىل التعريف املعرتف126ِّوتعرف املادة 

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر "فهو يعاقب بالسجن . ًدوليا للتعذيب، وفق ما تورده اتفاقية مناهضة التعذيب

وإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة املقررة للقتل "، "بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله عىل االعرتاف

ديد بالقتل، بالسجن بموجب أحكام أخرى، بما يف ذلك ويمكن أن يعاقب مرتكب التعذيب، بما يف ذلك الته". ًعمدا

بيد أن هذا ينطبق فحسب عىل الشخص الذي يعذب عقب القبض عليه بصورة .  من قانون العقوبات282املادة 

 . ّ، عىل يد شخص يدعي أنه ضابط رشطة أو يرتدي زي الرشطة280غري قانونية، حسبما تنص املادة 

.  بعض الضمانات لحماية املعتقلني من التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملةًويتضمن القانون املرصي فعليا

املرصي ينص عىل أنه يتعني إحضار املعتقل أمام النيابة العامة " قانون اإلجراءات الجنائية" من 36فاملادة 

فراج عنه خالل  ساعة من القبض عليه، ويمكن تمديد فرتة التوقيف هذه بعد ذلك أو ينبغي اإل24الستجوابه خالل 

ًبدنيا أو معنويا"إيذاء املعتقلني " قانون اإلجراءات الجنائية" من 40وتحظر املادة .  ساعة24 بيد أنه قد ثبت ". ً

 . عدم كفاية هذه الضمانات يف املمارسة العملية لحماية املعتقلني من التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة السيئة

نت سارية املفعول يف وقت اعتصام مجلس الوزراء، واصلت قوات األمن استغالل وبمقتىض حالة الطوارئ، التي كا

السلطات الكاسحة املمنوحة لها يف القبض التعسفي عىل األفراد، ويف اعتقالهم دون تهمة أو محاكمة، ودونما 

 . إرشاف قضائي حقيقي

 . قت الحق من اليوم، ويف األيام التاليةًوأفرج عن مجموعة املعتقلني تلك رسيعا، ولكن قبض عىل عرشات آخرين يف و

 سنة 28، وهو فني يبلغ من العمر )املعروف بإيهاب السوييس (إيهاب محمود حمزة أحمد الغطاسوأبلغ 

كانون األول، حوايل الساعة / ديسمرب17ًوشارك يف االعتصام، منظمة العفو الدولية أن جنودا قبضوا عليه يوم 

ية امرأة كانت تتعرض للرضب عىل يد جندي بالقرب من محطة املرتو يف ميدان ً صباحا، عندما حاول حما7.45

واقتيد عرب بوابات مبني مجلس الشوري إىل جوار املبنى، حيث أجرب عىل خلع مالبسه ليظل بمالبسه . التحرير

م وأرجلهم الداخلية، ومن ثم عىل االستلقاء ووجهه إىل أسفل مع معتقلني آخرين من الذكور الذين كبلت أيديه

وأجربتهم . وقال إن الجنود ركلوهم ورضبوهم بالعيص، بينما داس مظليون عىل ظهورهم. ًجميعا وعصبت أعينهم

 . ًالقوات أيضا عىل أكل العشب

وعقب نحو ساعة ونصف من الرضب، أخذهم ضابط إىل داخل مبنى، لينتظروا يف ممر طويل، بينما كان معتقلون 

وبقوا يف املبنى طوال .  متظاهر آخر فيما بعد إىل املمر100 إىل 50وأحرض نحو . آخرون يعذبون يف غرف قريبة

اليوم، وكان الضباط يرضبونهم بني الحني واآلخر ويأخذونهم إىل إحدى الغرف لتساء معاملتهم ويستجوبوا 

. ميدان التحريرأمام كامريا فيديو بأن ناشطني سياسيني معروفني دفعوا لهم كي يذهبوا إىل " يعرتفون"لجعلهم 

وقال إن . من هذا القبيل" باعرتافات" من املعتقلني كان من الواضح أنهم قد أدلوا 10وقال إن الرضب توقف عن 

وكان العديد منهم مصابني بجروح، . املعتقلني نقلوا يف اليوم التايل إىل مكتب النيابة العامة لجنوب القاهرة يف زينهم

 .  سنة26، البالغ من العمر محمد محي حسني عىل الضحية فيما بعد بأنه بينما تويف أحدهم؛ وجرى التعرف

ثم نقل إيهاب الغطاس مع آخرين إىل سجن طرة، حيث تعرض هو وآخرون، حسبما قال، للتعذيب ولالستجواب 

وقال إن موظفي السجن قاموا بعصب عيونهم وبرضبهم، وقاموا بحرق صدورهم وظهورهم بأداة معدنية . ًمجددا

. ووضع يف غرفة معتمة وفيها ما يعتقد أنه آلة تصوير مخفية خلف ستارة. كما قاموا بإلقاء املاء عليهم. اةمحم

وعقب . ًوأراه أحد الضباط صورا لناشطني سياسيني وسألهم عما إذا كان أي شخص قد دفع له كي يتظاهر

.  بشدة، حتى أن رأسه ارتطم بالحائطاالستجواب، أجرب عىل الوقوف ووجهه إىل الحائط، وقام أحد الضباط بدفعه
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ويف نهاية املطاف، التقى محامني . وقال إنه أجرب عىل الجلوس عىل زجاجة بالستيكية لنحو ثالث أو أربع ساعات

كانون / يناير12ويف . لحقوق اإلنسان عقب نحو أسبوع من ذلك، عندما تم تجديد حبسه االحتياطي يف املحكمة

ويواجه املحاكمة بتهمتي إرضام النار عن . ة العامة باإلفراج عنه، واستغرق ذلك يومني، أمرت النياب2012الثاني 

ومجلس الشعب ومقر مجلس الوزراء وسيارتان، وبإلقاء " املجمع العلمي املرصي"عمد يف مباني عامة، بما يف ذلك 

كة يف تجمهر أكثر من املشارًوفضال عن ذلك، يواجه تهم . زجاجات حارقة وحجارة بغرض التسبب بأعمال شغب

 واستخدام القوة ضد موظفني مكلفني بتنفيذ القانون أثناء أدائهم لواجبهم، حمسة أفراد بقصد ارتكاب جرائم

 . وإعاقة حركة املرور، وحيازة أدوات غري مرخصة يمكن أن تستخدم ملهاجمة األشخاص

رأوا املعتقلني قبل اإلفراج عنهم أو يف مكتب وتؤيد رويات أخرى كثرية، بما فيها أقوال معتقلني وأطباء ومحامني 

وقال . النيابة العامة لجنوب القاهرة، شهادة إيهاب الغطاس بشأن معاملة املعتقلني أثناء أحداث مجلس الوزراء

بعضهم إن املعتقلني تعرضوا لإلذالل الشديد عندما أجربوا عىل لعق الرتاب أو األرض، وعىل أكل ما تقيؤوه يف 

 . كريالحجز العس

 سنة وانضم إىل املظاهرة أمام مجلس الوزراء، 19، وهو طالب يبلغ من العمر إسالم مصطفى أبو بكرفأبلغ 

كانون األول مع / ديسمرب17 من صباح 8منظمة العفو الدولية أنه قبض عليه عىل أيدي قوات الجيش يف الساعة 

قد أنه مبنى مجلس الوزراء واحتجز هناك ليوم وقال إنه اقتيد إىل داخل ما يعت. آخرين فوق كوبري قرص النيل

وقال إن الجنود جردوه من مالبسه حتى ظل يف مالبسه . وتعرض هناك للتعذيب، وحده ومع آخرين. بأكمله

ثم قاموا برضبه وآخرين بعىص معدنية، بما يف ذلك عىل يديه، وقاموا بخلع أحد . الداخلية وصادروا ما كان بحوزته

 . أظافره

وقال إن الجنود رضبوه عىل رأسه وصعقوه .  إنه شاهد وسمع معتقالت يتعرضن لإلسائة الجنسيةًوقال أيضا

ومع أن ما . ُبأنه قد دفع له حتى يتظاهر" يعرتف"بهراوة مكهربة، بما يف ذلك عىل أعضائه التناسلية، لجعله 

وقال . رغم إلحاحه يف طلب ذلكتعرض له من رضب تسبب بكسور يف ساقه ويده، إال أنه لم يتلق أية عناية طبية 

 . ِّإن الجنود قاموا بقطب جروح املعتقلني الذين كانوا ينزفون دونما اكرتاث ودون أن يعطوهم أي ملطفات لأللم

ْونقل مساء ذلك اليوم مع آخرين إىل مكاني اعتقال خاضعني لسلطة الجيش  قام جنود 79ويف سجن عسكري، . ُ

ويف اليوم .  قىض املعتقلون عدة ساعات محشورين يف غرفة صغرية80خر، بالتقاط صور لهم عراة، ويف سجن آ

وقال إن قوات األمن فرضت عىل املعتقلني، هناك، بأن يقفوا يف الصف ووجوهم . التايل، نقل الرجال إىل سجن طرة

 آخر، ً معتقال14وأعطي مالبس السجن ووضع، مع . إىل الحائط، ثم قام أفرادها برضبهم عىل ظهورهم ورؤوسهم

. وقال إنهم كانوا يرضبون كل يوم، ولم يحصلوا عىل ما يكفي من ماء الرشب. يف زنزانة تغطي املياه أرضيتها

ًوأمرت النيابة العامة لجنوب القاهرة بحبسه احتياطيا بتهم إلحاق أرضار بممتلكات عامة، وبقتل جنود أو االعتداء 

 . عليهم

ّ، قدم حرس السجن 2012كانون الثاني / يناير12ًمة أمرا باإلفراج عنه، يف ويف اليوم الذي سبق إصدار النيابة العا

ًوأصيبوا جميعا بتسمم غذائي، . للمعتقلني الطعام واملاء، قائلني إنها قد جلبت لهم من قبل منظمة لحقوق اإلنسان

طفى، يف نهاية وأفرج عن إسالم مص. وعندما راحوا يتلوون من األلم، قام الحراس برضبهم بالعيص إلسكاتهم

كانون الثاني، ويواجه املحاكمة بتهم تتصل بأحداث مجلس الوزراء، وعىل وجه التحديد / يناير16املطاف، يف 

ومجلس الشعب ومقر مجلس الوزراء وسيارتان، وبإلقاء " املجمع العلمي"إشعال حريق يف مبان عامة، بما يف ذلك 

املشاركة يف تجمهر أكثر من  كما وجهت إليه تهمة .زجاجات مولوتوف وحجارة بغرض التسبب باضطرابات
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 ، واستخدام القوة ضد موظفني مكلفني بتنفيذ القانون أثناء أدائهم لواجبهم، خمسة أفراد بقصد ارتكاب جرائم

 . وعرقلة حركة املرور، وحيازة آالت حادة غري مرخصة تستخدم ملهاجمة األشخاص

ن للتحقيقات منظمة العفو الدولية بمدى صدمتهم بسبب حالة وأبلغ محامون لحقوق اإلنسان كانوا حارضي

، بمن فيهم ست نساء، والذين كانت جروح وكدمات 165املعتقلني، الذين كانوا يخضعون للتحقيق، والبالغ عددهم 

وقال املحامون، وبعضهم ممن ينتمون إىل . العديد منهم بادية للعيان، بينما عانى بعضهم من كسور مختلفة

، إن عرشات من املعتقلني كانوا محشورين يف غرف صغرية؛ وبدت الكدمات "الدفاع عن متظاهري مرصجبهة "

وقال املحامون إن النيابة العامة أعلمت . ًوآثار الحروق الناجمة عن الصعق بالكهرباء ظاهرة عليهم جميعا

 . بإصابات هؤالء ولكنها لم تسمح للمعتقلني بالجلوس أثناء االستجواب

ملحامون الدكتورة منى مينا، وهي طبيبة مخرضمة متطوعة من مستشفى القرص العيني وعضو يف نقابة ودعا ا

وأبلغت . األطباء، مع أربعة أطباء آخرين، إىل كتابة تقرير طبي بشأن حالة املعتقلني، وهو أمر استجابوا له

َّهم للرضب وبني وجود سحجات الدكتورة منى مينا منظمة العفو الدولية أن مظهر املعتقلني دلل عىل تعرض

وكان معتقل آخر يعاني . ًوكان أصبع أحدهم ينزف بشدة ويكاد ينفصل عن يده تقريبا. وكدمات عىل أجسامهم

وعانى ما ال يقل عن معتقلني . ًمن انخفاض ضغط الدم ويف حالة صدمة، بينما بدا واضحا أن حالته تتدهور برسعة

ذراع، وثمة شكوك بأن اثنني منهم عانوا من كسور يف األضالع وكانوا يواجهون اثنني من كسور يف عظام الساق أو ال

ً شخصا 12وكانت أعمار نحو .  من املعتقلني إىل املستشفى، وتم ذلك29ونصح األطباء بنقل . صعوبة يف التنفس

 .  سنة17 و15ممن تطلبوا معالجة يف املستشفى ما بني 

 عبد فعىل سبيل املثال، تعرض.  العفو الدولية حاالت من التعذيبووصف ناجون وشهود عديدون آخرون ملنظمة

، وهو أسامة إبراهيم بدره، و"حزب التجمع" سنة وعضو يف 57وهو مهندس يبلغ من العمر الرؤوف خطاب، 

 سنة، للتعذيب عقب اعتقالهما عند نقطة تفتيش تابعة للجيش يف شارع الفلكي، 44ناشط سيايس يبلغ من العمر 

كانون األول وهما يف طريقهما إىل اعتصام مجلس الوزراء، وخالل اعتقالهم / ديسمرب16 من صباح 12.45الساعة 

ًويواجهان املحاكمة أيضا بتهم . طيلة أربعة أيام يف قسم رشطة عابدين، ومن ثم يف قسم رشطة السيدة زينب

وظفني رسميني أثناء قيامهم بواجبهم، إرضام النار يف سيارة لوزراة الصحة، وكذلك التجمع بغرض االعتداء عىل م

وإعاقة حركة املرور، وحيازة أدوات غري مرخصة تستخدم يف الهجوم عىل األشخاص، وإلقاء الحجارة والزجاجات 

 . الحارقة، وإلقاء كرات نارية عىل مبان تابعة ملجلس الوزراء، ومجلس الشعب ومجلس الشورى

، عقب القبض عليه يف طارق عالءًئت معاملة أخيه املعوق عقليا، ووصف املحامي أسامة عالء للمنظمة كيف أسي

 . كانون األول، مما أدى إىل إصابته بجروح يف رأسه وكرس يف كتفه، وبكدمات يف ساقيه وظهره ووجهه/ ديسمرب18

ث وقد بدا أنه جرى استهداف األطباء املتطوعني عىل نحو خاص باالعتقال والتعذيب يف حجز الجيش أثناء أحدا

فتحدث طبيبان إىل منظمة العفو الدولية عن هجمات عىل مستشفاهما امليداني، وعن اعتقالهما . مجلس الوزراء

 الساعة بالدكتور أحمد حسني عبد السالمحيث اتصل أحد األشخاص . كانون األول/ ديسمرب19وتعذيبهما يف 

 قد طوق املستشفى، وأنه يطارد املحتجني ً صباحا من املستشفى امليداني يف جامع عمر مكرم ليخربه أن الجيش4

ولدى إخبارهم بأنه طبيب، قاموا برضبه . فاتجه إىل املستشفى للمساعدة، ولكن الجيش أوقفه. يف ميدان التحرير

 ساعة قال إنه تعرض 12ثم اقتيد إىل مبنى مجلس الوزراء واحتجز هناك مع آخرين حوايل . ًفورا وبالقبض عليه

وفقد وعيه نتيجة التعذيب، وعندما استعاد وعيه . ُ بهراوات مكهربة وركل وحرق بالسجائرأثناءها للرضب وصعق

وقام الضابط بشتمه ملعالجته . وواصل الجنديان ركله بينما كانا يمطرانه بالشتائم. كان وحده مع جنديني وضابط
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سبيله، هدده الضابط بالقتل وقبل إخالء . ، يف إشارة إىل املحتجني"بلطجية مأجورون"ًأشخاصا وصفوهم بأنهم 

، عىل إصابته بعدة 2011كانون األول / ديسمرب20ونص تقريره الطبي، املؤرخ يف . إذا ما تحدث عما حدث له

وعقب يومني من اإلفراج عنه، تقدم بشكوى . حروق دائرية يف ظهره وكتفه األيرس وصدره، وبخدوش أسفل ظهره

 . د قائد الرشطة العسكرية ووزير الداخليةإىل النائب العام ضد املجلس العسكري، وض

 6حركة شباب "، وهو طبيب عام يف مستشفى القرص العيني وعضو يف هاني مصطفىوقبض عىل الدكتور 

ً صباحا من املستشفى امليداني يف جامع عمر مكرم، عقب مهاجمة 7، حوايل الساعة )الجبهة الديمقراطية" (أبريل

 وكانوا تسعة -سكرية للجامع واعتقال جميع من كانوا يف املستشفى امليدانيرجال بمالبس مدنية والرشطة الع

واقتادت الرشطة العسكرية بعضهم إىل . ً جريحا34عاملني متطوعني يف املجال الطبي وسبعة رجال وامرأتني، و

ل الدكتور وقا. مباني مجلس الوزراء، حيث بقوا هناك لنحو سبع ساعات، بينما اقتيد اآلخرون إىل مجلس الشعب

هاني مصطفى إن الجنود، يف مجلس الوزراء، قاموا بتمزيق بطاقة عضويته يف نقابة األطباء وبطاقات األطباء 

َثم أجرب املعتدي الرجل عىل أن يأكل . ًوقال إن صيدالنيا من املعتقلني ركل يف بطنه، ما أدى إىل أن يستفرغ. اآلخرين

ً ضابطا رضبه يف صدره، مستخدما عقب سالحه الناري؛ وما زال وقال الدكتور هاني مصطفى إن. ما استفرغه ً

 . يعاني من آالم يف صدره نتيجة لذلك

ًوأفرج عن العاملني الطبيني التسعة جميعا عقب انتشار خرب القبض عليهم واستخدام زمالئهم من األطباء صالتهم 

ً عليهم النار فورا، ولن يقبض عليهم، إذا ًوقال الدكتور هاني مصطفى إن ضابطا قال إنه سيطلق. إلخالء سبيلهم

 81. شاهدهم مرة ثانية يف ميدان التحرير أو يف املستشفى امليداني

واختطف عدة متظاهرين وعاملني طبيني متطوعني عىل أيدي رجال بمالبس مدنية قبل تفريق اعتصام مجلس 

مجهول، وعىل ما يبدو يف شمال رشق القاهرة، وقالوا إنهم نقلوا بمركبات عسكرية إىل مكان . الوزراء أو يف أعقابه

وجرت عمليات االختطاف عندما . وأخضعوا هناك للتعذيب النتزاع معلومات منهم حول مشاركتهم يف املظاهرات

ترشين الثاني مع رشطة مكافحة الشغب /تزايد عدد املعتصمني أمام مجلس الوزراء عقب انتهاء مواجهات نوفمرب

 . إخالء املحتجني ميدان التحريريف شارع محمد محمود، و

، الذي تطوع يف مستشفى ميداني بالقرب من ميدان التحرير، حوايل الدكتور أحمد حسني عبد السالمفاختطف 

ويف بالغه إىل النيابة العامة، قال إنه تم تثبيته وعصب عينيه . ترشين الثاني/ نوفمرب30 مساء 5.30الساعة 

 ساعة للرضب والحرق واإلهانة 24ثم اقتيد إىل غرفة، وتعرض لنحو . دقيقة 40ووضعه يف سيارة سارت به نحو 

وقبل اإلفراج عنه، هدده من قبضوا عليه بإيذاء أقاربه وأصدقائه، وبأنهم سيقومون بإيذائه بصورة أشد . اللفظية

 . فرتة وجيزةوقال إنه أجرب عىل توقيع عدد من الوثائق دون قراءتها، قبل اإلفراج عنه ب. إذا واصل أنشطته

 سنة، إنه 19، وهو طالب هندسة يف جامعة القاهرة وناشط يبلغ من العمر عبد الرحمن عبد الله محمدوقال 

.  مساء10كانون األول، حوايل الساعة / ديسمرب13اختطف من الشارع بالقرب من بيته يف القاهرة القديمة، يف 

. نية رضبوه يف الشارع بعد أن دفعوه بالقوة إىل سيارةوأبلغ منظمة العفو الدولية أن ثالثة رجال بمالبس مد

وأخلوا سبيله . وأخذوه إىل شقة، حيث قام أربعة رجال برضبه عىل ساقيه وجسمه ورأسه، وصعقوه بالكهرباء

 82.  من فجر اليوم التايل1.30حوايل الساعة 

كانون الثاني / يناير17 يف  إنه اختطف ثالثة أيام عقب اإلفراج عنهإيهاب محمد حمزة أحمد الغطاسوقال 

حيث اقتاده رجال بمالبس مدنية يف سيارة . ً صباحا بالقرب من ميدان رمسيس، بالقاهرة10 حوايل الساعة 2012
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ًوقىض يوما يف الحجز، وقال . خاصة لنحو ساعة إىل أن وصلوا إىل مكان اصطفت سيارات رشطة بجانبه" بيجو"

 الكهربائية ولإلساءة الجنسية أثناء استجوابه حول أنشطته السياسية إنه تعرض أثناء ذلك للتعذيب بالصدمات

 . ومنظمي املظاهرات

 سنة 19، وهو طالب مدرسة يبلغ من العمر مهند سمري مصلحيُكانون الثاني، قبض عىل / يناير19ويف 

ور ورؤية ما إذا وأصيب يف ساقه أثناء اعتصام مجلس الوزراء، عندما ذهب إىل مديرية أمن القاهرة الستعراض ص

ُوطبقا ملا نقل عنه، قال إنه صفع عىل وجهه عقب النظر . كان يستطيع التعرف عىل الضابط الذي أطلق عليه النار ً

ثم جرد من ). ًكثريا ما تصنع زجاجات املولوتوف من زجاجات الصودا(إىل صورته وهو يحمل زجاجات الصودا 

وأجرب . ُ خلف ظهره، ورش باملاء، ثم صعق بالصدمات الكهربائيةُمالبسه وظل يف مالبسه الداخلية، وكبلت يداه

عقب ذلك عىل التوقيع عىل أوراق لم يقرأها، وما زال رهن االحتجاز يف انتظار املحاكمة بتهم تتعلق بأحداث مجلس 

 ومجلس ، ومجلس الشعب"املجمع العلمي املرصي"ًالوزراء، وتحديدا بإرضام النار يف عدد من املباني، بما فيها 

وتشمل التهم األخرى التي يواجهها تخريب ممتلكات . الوزراء، باستعمال زجاجات املولوتوف والكرات النارية

 . وإشعال النار بسيارتني وإلقاء زجاجات مولوتوف وحجارة بغرض التسبب بأعمال شغب

، ببالغات إىل النائب ، وهي شبكة من محامي ومنظمات حقوق اإلنسان"جبهة الدفاع عن متظاهري مرص"وتقدمت 

العام حول تعذيب املعتقلني واعتقالهم بصورة غري قانونية من قبل الجيش أثناء أحداث مجلس الوزراء، وكذلك 

وأحيلت . بشأن اإلهمال الطبي للمعتقلني املصابني يف املستشفيات، حيث جرى تكبيل أيديهم وربطهم باألرسة

 . 2011انون األول ك/ ديسمرب22الشكاوى إىل قايض التحقيق يف 

 4فعقب املصادمات يف العباسية يوم . ووردت تقارير عن تعذيب املعتقلني وإساءة معاملتهم يف األشهر التالية

 شخص من قبل الرشطة العسكرية يف الشوارع ومن 300أيار، قبض بشكل عشوائي عىل ما ال يقل عن / مايو

ًليهم منظمة العفو الدولية أنهم رضبوا رضبا مربحا ُوأبلغ بعض من قبض ع. جامع النور ومستشفى عني شمس ً

 . وأسيئت معاملتهم أثناء وجودهم يف حجز الجيش ويف السجن

 سنة، منظمة العفو الدولية إنه انضم إىل 24، وهو طالب حقوق وناشط يبلغ من العمر عبد الحليم حنيشوأبلغ 

ً من بعد الظهر، وأثناء مغادرته، صديقا له وقد 3.30 وقال إنه شاهد يف الساعة. أيار/ مايو4مظاهرة العباسية يف 

 دقيقة، شاهد سحابة من الغاز املسيل للدموع وتبع ذلك 30وبعد نحو . فنقله إىل مستشفى عني شمس. جرح

فحاول الهرب، ولكن أمن املستشفى . ثم عاد الجنود وهم يجرون متظاهرين خلفهم. مرور جنود وعربات مصفحة

وأعاد الجنود الرجلني إىل املستشفى واحتجزوهما يف غرفة .  بتسليمه مع صديق له إىل الجيشحال دون ذلك وقاموا

 : وأبلغ عبد الحليم حنيش منظمة العفو الدولية بما حدث عقب ذلك. مع معتقلني آخرين

بطول ورضبونا يف كل مكان بعيص . تعرضنا للرضب املربح املستمر بالعيص والقضبان الكهربائيه يف نفس الوقت"
حاولت أن آخذ كل الرضب عىل جانب واحد وحاولت عدم . مرتين يف وقت واحد حتى ال تتمكن من حماية نفسك

 ."السقوط ألن من سقط تعرض للركل والرضب بأعقاب البنادق

 إىل املنطقة العسكرية املعروفة ً رجال،24 امرأة و16ً معتقال آخر، وكانوا 40ونقل عبد الحليم حنيش مع نحو 

 : ووصف بعض عمليات االعتقال بأنها تعسفية. ، شمايل رشق القاهرة"28س"نطقة بامل

ًكان بعض من اعتقلوا ال شأن لهم باالحتجاج أبدا، فكان البعض يصلون يف الجامع، بينما كان رجل آخر يف "

 ."ًاملستشفى مع زوجته أثناء والدتها، كما كان هناك رجل معوق عقليا وباكستانيان
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ًتظاهرين أمام النيابة العسكرية يف اليوم نفسه، ولكن عبد الحليم أحرض يف اليوم التايل، نظرا وأحرض بعض امل

ً يوما ألغراض التحقيق، 15وأمرت النيابة العسكرية بتمديد فرتة احتجازهم ملدة . لوجود عدد كبري من املتظاهرين

وأفرج عن عبد . م املياه والعيصوهناك، تعرضوا للرضب حال وصولهم بخراطي. ونقل الرجال إىل سجن طرة

وكان، يف وقت كتابة التقرير، ال بزال يواجه املحاكمة . الحليم حنيش بعد خمسة أيام مع ستة طالب آخرين

 .  العسكرية

ولم يعرف عن محاسبة أحد ملمارسته التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة ضد من اعتقلوا بالعالقة مع 

 ).   7أنظر الفصل (املظاهرات 
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 جيش فوق القانون. 7
ِّكما يبني هذا التقرير، ارتكبت القوات املسلحة انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان إبان األشهر الستة عرش من حكم 

وتقاعست الهيئات . ، واقرتف املجلس كل هذه االنتهاكات دونما عقاب ألحد"املجلس األعىل للقوات املسلحة"

كرية، عن ضمان أي إنصاف فعال للضحايا، ولذا فما زالوا، الرجال منهم والنساء، القضائية، العادية منها والعس

 . يعانون، بينما ال يزال منتسبو القوات املسلحة واثقون من أنهم فوق القانون

وسعى املجلس العسكري إىل أن يظل فوق القانون وأن يحتفظ بسلطات ال تخضع للقيود من خالل وسائل 

ن أجل ذلك واجهت معارضة من جانب منظمات حقوق اإلنسان، وبدرجة ما من جانب مختلفة، ولكن جهوده م

 . الرئيس مريس، يف مجرى الرصاع عىل السلطة بينه وبني العسكر

وفيما يتصل بانتهاكات حقوق اإلنسان، فإن الدول ملزمة بضمان كشف الحقيقة، وتطبيق العدالة، والتعويض عىل 

 ).ر اإلطار فيما ييلأنظ(جميع الضحايا دونما تمييز 

، أي فرتة وجيزة قبل ظهور نتائج االنتخابات الرئاسية، قام املجلس العسكري 2012حزيران / يونيو17ففي 

ًملنح القوات املسلحة وضعا خاصا إىل حني إقرار دستور جديد" اإلعالن الدستوري"بتعديل  ووفرت التعديالت . ً

سلطة كاملة عىل " املجلس األعىل للقوات املسلحة"ًا، نظرا ملنحها ًللقوات املسلحة غطاء دستوريا لجميع أفعاله

بيد أن الرئيس مريس ألغى التعديالت من خالل . جميع الشؤون املتعلقة بالقوات املسلحة، دون أي إرشاف مدني

عدة أعضاء بارزين يف املجلس العسكري، " يحيل عىل املعاش"آب، وقرر أن / أغسطس12إعالن دستوري آخر يف 

وحتى يكون هذا ذي مغزى حقيقي، يتوجب 83. ًبمن فيهم رئيسه، فارضا بذلك سلطته املدنية عىل القوات املسلحة

وينبغي أن تفتح أبواب االنتصاف الفعال وغري املتحيز أمام القضاء لكل من . أن ترافقه تدابري لضمان املساءلة

وإذا . تلقى كل من يثبت ادعاؤه الجرب الوايف والفعالوينبغي أن ي. يزعم أنه أو أنها ضحية النتهاك لحقوق اإلنسان

 . ما أريد ملرص أن تقلب صفحة عقود من االنتهاكات، ينبغي أن ال يظل الجيش بمنأى عن قبضة القانون

ًقد أعطت املجلس نفسه ورئيس الجمهورية، بني جملة أمور، وضعا " املجلس األعىل للقوات املسلحة"إن تعديالت 

ملرص، أو " املصالح العليا"ًعرتاض عىل مواد الدستور املقرتح التي يمكن أن يريا فيها تناقضا مع ًخاصا وسلطة اال

ًوفضال عن ذلك، أجازت تعديالت املجلس األعىل للرئيس الطلب من الجيش . للمبادئ التي كرستها الدساتري السابقة

وسيتم بموجبها وضع قانون يحدد . إذا ما أقر املجلس ذلك" االضطرابات داخل البالد"التدخل يف حالة 

الصالحيات، وسلطات القبض واالعتقال، واستخدام القوة، والوالية القضائية، وحاالت انتفاء املسؤولية، فيما يتصل 

ومع أن مثل هذا القانون لم يوضع ، إال أن الرئيس مريس قال يف أحد خطاباته إنه يريد من الجيش . بالجيش

 . خيلمواصلة حماية األمن الدا

 حق الضحايا يف الجرب الفعال
امليثاق األفريقي لحقوق " من 7واملادة " العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"من ) 3(2تكرس املادة 

ًحق الضحايا يف االنتصاف والجرب الفعالني، وهذا الحق معرتف به أيضا يف عدد من االتفاقيات " اإلنسان والشعوب

، "اتفاقية مناهضة التعذيب" من 14واملادة " اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان" من 8لك املادة األخرى، بما يف ذ

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد "من ) ب(2وتكفل املادة ". اتفاقية حقوق الطفل" من 39واملادة 
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 84". الحق يف االنتصاف والجرب"ًأيضا " املرأة

 :  عنارص، بما فيهاويتضمن الحق يف جرب فعال عدة

 . كشف الحقيقة بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان: الحقيقة 

التحقيق يف املزاعم املتعلقة باالنتهاكات ومقاضاة الجناة املشتبه بهم، إذا ما توافرت أدلة مقبولة : العدالة 

 .كافية لهذا الغرض

رد االعتبار، والتعويض، وإعادة : خمستقديم الجرب الوايف والفعال إىل الضحايا وعائالتهم بأشكاله ال: الجرب 

 85. التأهيل، والرتضية، وضمانات عدم التكرار

ًوال يكفي أن يجري اعتماد النظام القانوني للدولة رسميا عىل نحو يتضمن الجرب املناسب نظريا؛ وإنما يتعني أن  ً

   86.تأخذ أشكال الجرب طريقها نحو التطبيق الفعال يف املمارسة العملية

 4ففي . ًسابقا دون جدوى االحتفاظ بسلطات استثنائية" املجلس األعىل للقوات املسلحة"ل وقد حاو

َّ عاما، فوضت وزارة العدل 31، وبعد أيام فقط من إنهاء حالة الطوارئ، التي استمرت 2012حزيران /يونيو ً

املدنيني بالعالقة مع ضباط الرشطة العسكرية واملخابرات صالحيات الرشطة القضائية يف القبض والتحقيق مع 

وعرقلة حركة " البلطجة"وتشمل هذه الجرائم تلك املتعلقة باألمن القومي والنظام العام و. طيف واسع من الجرائم

املرور وعدم إطاعة املوظفني العموميني أو إهانتهم، وأنشطة أخرى محمية حماية مبارشة بموجب القانون الدويل 

. عبري والتجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها، والحق يف اإلرضابلحقوق اإلنسان، من قبيل حرية الت
حزيران أن وزير العدل / يونيو26وطعنت عدة منظمات لحقوق اإلنسان يف القرار أمام محكمة إدارية أعلنت يف 87

ال يملك سلطة تخويل سلطات الرشطة القضائية ملوظفني عموميني ما لم تكن مثل هذه السلطات ضمن مجال 

 88. ملهمع

وعىل أية حال، فإن . وال بد من مرور الوقت الكايف ملعرفة ما إذا كان قد تم إخضاع املجلس العسكري للسلطة املدنية

هذا ال يعني أن ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان سوف يحصلون عىل العدالة بصورة آلية وأن محاسبة 

 . كاملوظفني الرسميني العسكريني ستتم نتيجة لذل

ويف واقع الحال، فقد تمكن الرئيس مريس من تنحية الرئيس السابق للمجلس العسكري ونائبه، كما منحهما أعىل 

وبينما قام بإحالة قائد الرشطة العسكرية عىل املعاش، . ْميداليات الرشف يف الدولة املرصية وعينهما مستشارين له

ًقام أيضا بتعيني قائد قوات املظالت قائدا لحرسه ووزير الدفاع الجديد هو الرئيس السابق للمخابرات .  الجمهوريً

وتحمل رئيس . الحربية، وقام هذا بدوره برتقية رئيس القضاء العسكري يف الهرم العسكري ليصبح أحد معاونيه

 . القضاء العسكري املسؤولية عن اإلرشاف عىل املحاكمات الجائرة آلالف املدنيني أمام محاكم عسكرية

ًوما لم يبد الرئيس مريس تصميما عىل . ا وذاك، يبدو أن قوات الجيش ستظل بمنأى عن قبضة العدالةوفوق هذ ِ

 . التصدي لالنتهاكات التي ترتكبها القوات املسلحة، فمن غري املرجح أن يتم إخضاعها يف يوم من األيام للمحاسبة

، يختص )ًأيضا بقانون القضاء العسكري املعروف 1966 لسنة 25القانون (وبموجب قانون األحكام العسكرية 

وهذه هي العقبة القانونية الرئيسية يف سبيل محاسبة . بالجرائم التي يرتكبها العسكريون القضاء العسكري
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وقد أبدت املحاكم العسكرية عدم . منتسبي القوات املسلحة عىل ما يرتكبون من انتهاكات لحقوق اإلنسان

قضايا التي قتل فيها أشخاص أو جرحوا أو تعرضوا للتعذيب عىل أيدي منتسبني استعدادها لتحقيق العدالة يف ال

ّالقوات املسلحة، حتى يف قضايا بارزة تمكن، أو تمكنت، فيها الضحية من تقديم أحد أفراد الجيش للمحاكمة ًعلما . ّ

نسانية ملدنيني أمام محاكم بأنه ينبغي عىل الدوام أن يحاكم منتسبو القوات املسلحة املتهمني بانتهاك الحقوق اإل

 89. مدنية، ال أمام محاكم عسكرية، وعىل وجه الدقة للحيلولة دون مثل بواعث القلق هذه

إذ . وباملثل، أفضت التحقيقات التي أجراها قضاة تحقيق مدنيون إىل عدم إخضاع أفراد القوات املسلحة للمحاسبة

ات التي شهدتها أحداث مجلس الوزراء ومظاهرة شارع توىل قضاة تحقيق مدنيون التحقيق يف مزاعم االنتهاك

، وكذلك يف )التي قتلت قوات األمن وجرحت محتجني أثناءها (2011ترشين الثاني /محمد محمود يف نوفمرب

وبدا أن هذا كان استجابة لدعوات من جانب محامي حقوق . استخدام الذخرية الحية أثناء اعتصام ماسبريو

بيد . اء تحقيقات مستقلة ومحايدة يف القضايا التي تنطوي عىل احتجاجات ضد الحكومةاإلنسان وآخرين إىل إجر

وأعرب . ِأن هذه التحقيقات لم تفض إىل محاسبة املسؤولني عن االنتهاكات، وال إىل اإلنصاف الفعال للضحايا

كما اشتكى 90. محامو حقوق اإلنسان وآخرون ملنظمة العفو الدولية عن شكوكهم يف حيدة القضاة املعينني

ُاملحامون بأنهم منعوا من االطالع عىل ملفات القضايا والوثائق املتصلة بالتحقيقات مع املعتقلني املحتجزين رهن 

ولم يتمكنوا سوى من االطالع عىل التحقيقات . الحبس االحتياطي، حتى يتمكنوا من إيجاد الحجج إلخالء سبيلهم

 .بينما نرشت ملخصات للتحقيقات يف الصحف. إحالتهم إىل املحاكمةالكاملة عقب توجيه االتهام إىل هؤالء و

ويصدق هذا . وباملثل، مضت حاالت التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة عىل أيدي قوات الجيش دون عقاب

لكشف "حتى عىل قضية الناشطة سمرية إبراهيم، التي ضج بها العالم، بما يف ذلك قصة إجبارها عىل الخضوع 

حيث ناضلت بنشاط يف حملة شاركت فيها منظمات لحقوق . 2011آذار /يف الحجز العسكري يف مارس" ذريةالع

، من أجل تقديم أحد منتسبي الجيش إىل املحاكمة، ولكن "املبادرة املرصية للحقوق الشخصية"اإلنسان، وال سيما 

م يحاسب أحد عىل انتهاك حقوقها، رغم ول. املحكمة العسكرية التي نظرت القضية برأت الطبيب العسكري املتهم

أن عدة أعضاء يف املجلس العسكري اعرتفوا لوسائل اإلعالم، ويف اجتماعات خاصة، بما يف ذلك بني منظمة العفو 

 بينما جاءت تربئة الطبيب 91". لكشوفات العذرية"ًالدولية ووزير الدفاع الحايل، أن الناشطات قد أخضعن فعال 

كانون األول ضد قرار إجراء /ًة متناقضا مع قرار صدر عن املحكمة اإلدارية يف ديسمربمن جانب محكمة عسكري

 . كشوفات العذرية، التي كانت سمرية إبراهيم ضحية لها"

إن التحقيقات التي أجريت يف العنف الذي رافق األحداث الثالثة التي يوثقها هذا التقرير قد أدت، حتى اآلن، إىل 

ويف مقابل ذلك، لم يقدم أي منتسب إىل . أمام محاكم عسكرية أو أمام محاكم مدنية جنائيةمحاكمة متظاهرين إما 

 . القوات املسلحة إىل محاكمة مدنية بالعالقة مع جرائم ارتكبت ضد املتظاهرين

، أحال قايض تحقيق تسلم التحقيق يف أحداث مجلس الوزراء من مكتب النيابة العامة 2012أيار / مايو7ويف 

وعقدت . ً طفال إىل محاكم األحداث24 امرأة من املحتجني إىل محاكم جنائية، و11ً رجال و258 القاهرة، لجنوب

. ترشين األول/، بينما تقرر عقد الجلسة التالية يف أكتوبر2012تموز / يوليو29أوىل جلسات محاكمة الراشدين يف 

يف خطر ارتكاب جرائم االعتداء عىل أفراد القوات التجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام "ًويواجهون جميعا تهمة 

ًوتهما أخرى، بما يف ذلك تعطيل سري املرور، وحيازة أدوات تستعمل يف مهاجمة األشخاص، " املسلحة والرشطة

ويواجه العديد من املحتجني الذين تفحص هذا التقرير . وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عىل مبان عامة

وتخىش منظمة . تحت التعذيب" باعرتافات"وقال بعضهم إنهم أدلوا . ًلتعذيب، املحاكمة حالياشهاداتهم بشأن ا

 . العفو الدولية أن تستند جميع إدانات املتظاهرين عىل أدلة تشوبها مزاعم تعذيب
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ًوفيما يتصل بأحداث مجلس الوزراء، ورد أن مصدرا قضائيا قال يف مايو ت ضد أيار إن التحقيقات يف االنتهاكا/ً

ُوحسبما ذكر، استدعى قضاة التحقيق مساعد قائد قوات املنطقة . املحتجني عىل أيدي الجيش ما زالت مستمرة

املركزية، الذي أنكر وجود وحداته يف وقت األحداث يف املكان؛ ومساعد قائد قوات املظالت بالجيش، الذي أنكر 

ويف وقت كتابة هذا 92. اته، أو أنها هاجمت املعتصمنيارتكاب أية مخالفات، أو أن أسلحة نارية كانت يف حوزة قو

التقرير، لم يكن االتهام قد وجه إىل أي منتسب للقوات املسلحة، بما يف ذلك وحدات املظليني والصاعقة، بارتكاب 

كما لم يوجه االتهام إىل أي شخص .  غريهم1,000ً شخصا وجرح قرابة 17أي جرم، رغم مقتل ما ال يقل عن 

مع جر النساء من شعورهن، والتحرش الجنيس بالنساء يف الحجز أو اإلساءة إليهن، أو مع تعذيب بالعالقة 

 . املحتجني داخل مبنى مجلس الشعب ومباني مجلس الوزراء

، وآخرون شاركوا يف التظاهرات 2011واستدعي عدة ناشطون سياسيون وشخصيات عامة دعموا انتفاضة 

ً معهم بشأن التحريض عىل العنف يف أحداث مجلس الوزراء استنادا إىل املناهضة للمجلس العسكري للتحقيق

، وهو مهندس معماري بارز؛ محمود حمزة؛ ونوارة نجموكان بني هؤالء الناشطة . بالغات تقدم بها فرد

 6حركة شباب "من طارق الخويل ، وهو إمام مسجد كان يؤم املصلني يف ميدان التحرير؛ ومظهر شاهنيو

وعىل ما يبدو، ثمة دوافع سياسية وراء هذه . ، املرشح السابق للرئاسةأيمن نور؛ و)بهة الديمقراطيةالج" (أبريل

 . ولم يوجه االتهام، يف نهاية املطاف، إىل أي ممن استدعوا. االستدعاءات

ت وبينما تظهر العديد من أرشطة الفيديو الدامغة التي صورت أثناء املصادمات مدى العنف الذي مارسته قوا

ِّاملظالت، والتي لم تخضع ألي محاسبة، استخدمت أرشطة فيديو أخرى قدمت إىل قضاة التحقيق لتوظيفها يف  ُ

. أيمن حجازي وطارق شمس الدين وأحمد دومةإصدار أوامر الحبس االحتياطي ألسابيع ضد الناشطني 

هها جميع املحتجني املذكورين فيما سبق، ًوفضال عن التهم التي يواج. ْووجه االتهام إىل األولني ويواجهان املحاكمة

يواجه أحمد دومة تهمة املشاركة يف إرضام النار يف مجلس الشعب، بينما يواجه طارق شمس الدين تهمتي تشجيع 

 . آخرين عىل إرضام النار يف مبنى رسمي لوسائل النقل، ومنع رجال اإلطفاء من إطفاء الحريق

 من املتظاهرين وجندي واحد، يواجه ثالثة جنود املحاكمة يف 27تل أثناءه وفيما يتصل باعتصام ماسبريو، الذي ق

لدهسهم متظاهرين بعرباتهم العسكرية املصفحة، ولكن لم يقاض أحد " القتل الخطأ"محكمة عسكرية بتهمة 

حتجني الذي ويف واقع الحال، وجه االتهام إىل املحتجني أنفسهم بقتل امل. بسبب إطالق الذخرية الحية وقتل املحتجني

 ويف نهاية 93ذهبوا ضحية إطالق النار، ونظرت قضاياهم ابتداء أمام النيابة العسكرية، ثم من قبل نيابة الطوارئ، 

ويف أواخر . وكان بني من وجه إليهم االتهام مينا دانيال، الذي قتل بالذخرية الحية. األمر من قبل قاض للتحقيق

 تحقيقه دون أن يجد ما يكفي من األدلة لتوجيه االتهام إىل أحد عىل ما ، أنهى قايض التحقيق2012نيسان /أبريل

وشملت بعض وثائق التحقيق التي نرشت يف الصحف تحقيقات قامت بها الرشطة . ارتكب من أعمال قتل

 من املتظاهرين املعتقلني كانوا مسؤولني عن أعمال قتل وعن التسبب 29العسكرية واملخابرات، التي وجدت أن 

ومن غري الواضح ما إذا كان قايض التحقيق قد 94. بيد أن قايض التحقيق رفض هذا االستخالص. ح آخرينبجر

استدعى أي موظف عسكري للتحقيق، أو استجوب أي موظف عسكري ممن أجروا التحقيقات، أو أجرى أي 

 . ًتحقيقات فعال مع أي من منتسبي القوات املسلحة

 : انيال، منظمة العفو الدولية، ما ييلوأبلغت ماري دانيال، شقيقة مينا د

لم نفعل الكثري لتحقيق ... القوات املسلحة برأت نفسها وأعتربت أن املتظاهرين قتلوا بعض ... لم نر أي عدل "
 ".عندما تنجح الثورة الدولة هي التي ستجري وراءنا لتكرمنا). أخوها(العدالة ملينا 
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ومن غري .  النيابة العسكرية تستجوب املحتجني الذيبن قبض عليهموفيما يتعلق باعتصام العباسية، ما انفكت

ُاملعروف ما إذا كان أي من ذوي املالبس املدنية الذين زعم أنهم قتلوا تسعة متظاهرين قد خضعوا للتحقيق أم ال، 

معاملتهم أثناء أو ما إذا كان أي من أفراد وضباط القوات املسلحة الذين هاجموا املتظاهرين أو جرحوهم أو أساءوا 

 . تفريق املظاهرات، أو يف الحجز العسكري، قد وجدوا من يسائلهم

 املحاكمات العسكرية للمدنيني
ً، شكل الرئيس املنتخب حديثا محمد مريس لجنة لبحث قضايا املدنيني الذين حاكمتهم 2012تموز / يوليو4يف 

. الذين سجنهم قضاة عاديون" الثوار"ية؛ ومحاكم عسكرية؛ وجميع املعتقلني املحتجزين لدى وزارة الداخل

 أعضاء، يضمون موظفني رسميني من النيابة العامة، وقضاة عسكريني، وممثلني عن وزارة 10وتتألف اللجنة من 

 وهم أحمد سيف اإلسالم، ومحمد زارع، وعيل -الداخلية، وأربعة ناشطني يف مضمار حقوق اإلنسان واملجتمع املدني

أماكن االحتجاز "ِّوفوضت اللجنة صالحية زيارة السجون العسكرية واملدنية و. م لطفي عيلكمال مصطفى، وإسال

، وكذلك االجتماع باملعتقلني والسجناء ومقابلتهم، ودراسة ملفات قضاياهم، ومن ثم رفع رأيها إىل "و االعتقال

ًتموز، واستنادا إىل توصيات اللجنة، أصدر الرئيس عفوا/ يوليو19ويف . الرئيس . ً سجينا572 عن ما يقرب من ً

 . وكانت اللجنة يف وقت كتابة هذا التقرير ال تزال تواصل عملها

عىل محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية بصورة كاسحة، حتى أصبح " املجلس األعىل للقوات املسلحة"لقد دأب 

مدني قد مروا من تحت يده  12,000، قال القضاء العسكري إن 2011آب /ففي أغسطس. ًهذا جزءا من تاريخه

ومع أن العدد الحقيقي غري معروف، إال أنه من املعتقد أن مئات غريهم قد حوكموا . وحوكموا أمام محاكم عسكرية

ولم يجر حبس جميع من حاكمتهم محاكم عسكرية، كما أن . 2012حزيران / يونيو30يف األشهر التي تلت حتى 

ًوهذا يعني أن عدد املدنيني الذين يقبعون حاليا يف السجن عقب . نهمعديدين قد قضوا مدد أحكامهم أو أفرج ع

وما زال آخرون، كما هو الحال يف قضية . محاكمتهم أمام محاكم عسكرية غري معروف إال للقضاء العسكري نفسه

 . العباسية، يواجهون االتهام أو املحاكمة من جانب النيابة العسكرية

ًمحاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية، نظرا ألن مثل هذه املحاكمات تشكل إن منظمة العفو الدولية تناهض 

 من 14ًانتهاكا للحق يف محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة قضائية مؤهلة ومستقلة ومحايدة، الذي تكفله املادة 

ْيدة، بينما يحرم وهذه املحاكم تفتقر إىل االستقاللية والح". العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"

. املتهمون فيها من فرصة فعالة للطعن يف إدانتهم ويف الحكم الذي يصدر بحقهم أمام هيئة قضائية أعىل درجة

ًوفضال عن ذلك، تتسم املحاكمات العسكرية عموما بوترية إجراءات رسيعة عىل نحو يقوض حق املتهمني يف سبيل  ً

ًل وجه، أو يحرمهم من هذا الحق حرمانا تاماملمارسة حقهم يف الدفاع عن أنفسهم عىل أكم ً . 

 لسنة 25القانون (ُوال بد من اإلشارة إىل أن املحاكم العسكرية يف مرص تنشأ بموجب قانون األحكام العسكرية 

ولنظام القضاء العسكري االختصاص عىل جميع املوظفني العسكريني، ولكن يمكن أن يحال املدنيون إليه ). 1966

بوا جريمة يف منطقة عسكرية أو ضد املصالح العسكرية أو ضد املوظفني العسكريني أثناء أدائهم إذا ما ارتك

ُويمكن أن ينطبق عىل أي شخص يزعم أنه قد ارتكب جرائم داخل أي من الحيازات أو املمتلكات أو . لواجباتهم

 من قانون القضاء العسكري، تملك 48ًوطبقا للمادة . املنشآت أو الصناعات التي تملكها القوات املسلحة، أو ضدها

 . السلطات القضائية العسكرية منفردة سلطة تقرير أي الجرائم تشمله اختصاصها أو ال تشمله

، يف 2011آذار /أمام املحكمة اإلدارية، يف مارس" املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتماعية"وقد طعن 

ويف . ً، دافعا بأن املادة مخالفة لإلعالن الدستوري48ًنادا إىل املادة محاكمة املتظاهرين أمام محكمة عسكرية، است
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 إىل املحكمة الدستورية للمراجعة، ولم تصدر املحكمة 48، وافق املحكمة عىل إحالة املادة 2011أيلول /سبتمرب

 . الدستورية حكمها يف القضية حتى اآلن

ًعب املنتخب حديثا، والذي حل الحقا، إىل جلسة افتتاح ، وصل أعضاء يف مجلس الش2012كانون الثاني /ويف يناير ًُ

واقرتحت الحملة، ومعها ". ال للمحاكمات العسكرية للمدنيني"املجلس وهم يرتدون وشاحات تحمل شعار حملة 

وجماعات أخرى لحقوق اإلنسان، عىل مجلس الشعب تعديل قانون األحكام " مركز هشام مبارك للقانون"

، 2012نيسان /ويف أبريل. تصاص املحاكم العسكرية، بحيث ال يمكنها محاكمة املدنينيالعسكرية لتعديل اخ

 من قانون األحكام 6تخاذل مجلس الشعب عن تغيري اختصاص املحاكم العسكرية، واكتفى بتعديالت للمادة 

 .  العسكرية، فجرد الرئيس من سلطة إحالة املدنيني إىل املحاكم العسكرية
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 صياتاستخالصات وتو. 8
ِأمل كثري من املرصيني يف أن يغدو انتخاب رئيس مدني للبالد، وكتابة دستور جديد، بداية لوضع حد لإلرث الذي 

. طال عليه الزمن واملظلم من انتهاكات حقوق اإلنسان، ولضمان سبيل انتصاف فعال لضحايا هذه االنتهاكات

وع األول من واليته، مذكرة توضح فيها الخطوات التي َّوقدمت منظمة العفو الدولية إىل الرئيس مريس، يف األسب

 . تراها رضورية لإلصالح يف مضمار حقوق اإلنسان، ولتحدي ظاهرة اإلفالت من العقاب

، "املجلس األعىل للقوات املسلحة"ومن الواضح أن القوات املسلحة قد ارتكبت، خالل األشهر الستة عرش من حكم 

وقد . ية للمحتجني دونما عقاب، وأنه لم يتح للضحايا سبيل لالنتصاف الفعالانتهاكات جسيمة للحقوق اإلنسان

أدت الحوادث العديدة التي استخدم فيها الجيش القوة املميتة، وغريها من أشكال العنف، ضد املتظاهرين وضد 

وحتى .  املرشوعيةِأفراد، ويف ظروف لم تستدع ذلك، وعىل نحو غري مربر، إىل أعمال قتل وإصابات بصورة تفتقر إىل

يف تلك الحاالت التي لجأ فيها محتجون، فرادى أو يف مجموعات، إىل العنف، كانت القوة التي استخدمت من جانب 

وعىل . قوات الجيش، للرد عىل ذلك، غري متناسبة البتة مع التهديد الذي شكله املحتجون، يف العديد من الحاالت

وات األمن الترصف لحماية املحتجني من هجمات الرجال املسلحني أو العكس من ذلك، فعندما كان ينبغي عىل ق

ُوبشكل متعمد، استهدف املحتجون األقباط يف ماسبريو، بينما . ً، تنحى رجالها جانبا، أو اختفوا"البلطجية"

ء، ُاستهدف امللتحون املسلمون املحافظون يف اعتصام العباسية، واملحتجات من النساء يف أحداث مجلس الوزرا

 . بالعنف املتعمد من جانب الجيش، أو من قبل رجال مسلحني بمالبس مدنية

وقد سلط استخدام التعذيب، بما يف ذلك العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتماعي، وغريهما من رضوب 

وكانت . إفالت من العقاباملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، األضواء عىل ما تتمتع به القوات املسلحة من 

الثقة يف القدرة عىل العمل خارج القانون واضحة كل الوضوح عندما قامت باعتقال الناس وتعذيبهم يف أماكن مثل 

 . مباني مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وكذلك يف مناطق ومواقع العسكرية

عىل نحو جائر أمام محاكم عسكرية، تحت وطأة اإلكراه، وحوكموا " االعرتاف"ًوكثريا ما أجرب املحتجون عىل 

ويف الوقت نفسه، يبدو أن نظام القضاء الجنائي فشل . ًوأدينوا استنادا إىل معلومات انتزعت منهم تحت التعذيب

ًفشال ذريعا يف إجراء التحقيقات عىل نحو كاف، ناهيك عن تقديم ضباط وأفراد الجيش، وقوات األمن، املسؤولني  ً

وقد اتسمت التحقيقات املزعومة من جانب القوات املسلحة . قوق اإلنسان، إىل ساحة العدالةعن انتهاكات جرمية لح

 . يف سلوكها، هي نفسها، بعدم الشفافية املريع، وكل ما أفضت إليه هو التسرت عىل االنتهاكات

ن االستجابة لهذه ًوعوضا ع. بالخبز والحرية والعدالة االجتماعية"  يناير25ثورة "لقد طالب املتظاهرون أثناء 

املطالب، خذل املجلس العسكري آمال املنتفضني، وشن حمالت قمع ضد من خالفوه الرأي، وانتهج سياسة القبضة 

وتجىل هذا النهج بصورة ساطعة أكثر ما تجىل يف عمليات قمعه الدموية لالحتجاجات، ويف استخدامه . الحديدية

 . الكاسح للمحاكم العسكرية ضد املدنيني

ًوم، يسعى املجلس العسكري جاهدا كي يعطي االنطباع بأن قواته قد عادت إىل ثكناتها بعد أن أدى واجبه والي

ًقد خلف وراءه إرثا من االنتهاكات " املجلس األعىل للقوات املسلحة"وواقع الحال أن . تجاه الوطن يف وقت املحتة

واألمر اآلن بني يدي الرئيس . ها تميض دون عقابالخطرية لحقوق اإلنسان، التي ال يمكن غض النظر عنها أو ترك

وعىل هذا الطريق، سيكون من . مريس لكي يواجه إرث اإلفالت من العقاب الذي طاملا تمتع به املجلس العسكري
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األوىل، كخطوة رمزية أوىل، أن يعرتف بمدى جسامة انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت، وتقديم االعتذار 

 . دولةللمرصيني باسم ال

 :ِّويف ضوء هذا، تقدم منظمة العفو الدولية إىل السلطات املرصية التوصيات التالية

 جرب ما ارتكب من انتهاكات لحقوق اإلنسان

ضمان إجراء تحقيقات رسيعة ووافية ومحايدة ومستقلة يف جميع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان عىل  • 

، وانتهاك الحق يف حرية التجمع، )املميت أو خالف ذلك( للقوة أيدي القوات املسلحة، وبخاصة االستخدام املفرط

والتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، واالعتقال التعسفي، بما يف ذلك توفري املوارد والوقت الكافيني للجنتي 

 وتفويضهما سلطة استدعاء الشهود، وضمان اطالعهما دون 2012تموز /تقيص الحقائق املشكلتني يف يوليو

 . ائق عىل كافة املعلومات املتاحةعو

ضمان اطالع الضحايا وعائالت من قتلوا وممثلوها القانونيون عىل جميع املعلومات املتعلقة  • 

بالتحقيقات، وإطالعها عليها وعىل اآلليات الكفيلة بتقديم هؤالء ما لديهم من أدلة، وتسجيل قضاياهم والتقدم 

 .  فرص االنتصاف للضحايا من النساءبإفاداتهم؛ وإيالء اهتمام خاص بتوفري

ًضمان تقديم جميع املسؤولني جنائيا عن أعمال القتل واإلصابات غري املرشوعة أثناء التعامل الرشطي  • 

مع املظاهرات أو داخل السجون، أو عن التعذيب أو غريه من صنوف املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

الذين ارتكبوا انتهاكات، وأي شخص أمر آخرين بارتكابها، إىل ساحة العدالة، حسب املماثلة، بمن فيهم أولئك 

 . إجراءات تلبي مقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة، ودون أن يكون هناك مجال لفرض عقوبة اإلعدام

زمة ملقاضاة منتسبي ضمان عدم تمتع أية جهة سوى الهيئات القضائية املدنية العادية بالوالية القضائية الال 

 . القوات املسلحة عن الجرائم التي ارتكبت ضد مدنيني

كفالة عدم العبث بأية أدلة عىل انتهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك األدلة عىل القتل غري املرشوع، أو إتالف  

 املتحدة للمنع والتقيص مبادئ األمم"هذه األدلة، واتباع التحقيقات بشأن جميع أعمال القتل األساليب التي حددتها 

 ". الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة

ضمان الحماية الكافية ألي شخص يقدم معلومات للتحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف وجه األعمال  

 . االنتقامية أو أي شكل من أشكال الرتهيب

 من قتلوا بتقارير ترشيح الجثث والشهادات الطبية وأي أدلة أو معلومات رضورية كفالة تزويد عائالت 

 . أخرى إلجالء ظروف وفاة أقاربهم وأسبابها

تقديم التعويض وغريه من أشكال الجرب املناسبة واملتناسبة مع جسامة االنتهاكات، ومع ما لحق بهم من  

تهاكات حقوق اإلنسان، بما يف ذلك تغطية النفقات الطبية أذى، ومع ظروف هذه االنتهاكات، إىل جميع ضحايا ان

كاملة ملن أصيبوا أثناء املظاهرات نتيجة االستخدام املفرط للقوة أو غريه من االنتهاكات عىل أيدي منتسبي الجيش، 

 .  عيوالدعم الطبي املناسب وغريه من أشكال الدعم ملن تعرضن للعنف الجنيس وللعنف القائم عىل نوعهن االجتما

ضمان إعادة تأهيل جميع من لحقت بهم إصابات نتيجة انتهاكات لحقوقهم اإلنسانية عىل أيدي القوات  
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املسلحة عىل أفضل وجه ممكن، بما يف ذلك توفري العالج الطبي لهم دون تكبدهم أية نفقات، وبخاصة من يعانون 

 . من اإلعاقة الدائمة

ييز للمستفيدين املحتملني الذين يسعون إىل طلب التعويض أو إىل ضمان تقديم املعلومات واملساعدة دونما تم 

 . التماس العدالة بالعالقة مع انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان

إقامة نظام للتدقيق والغربلة لضمان عدم بقاء منتسبي قوات األمن الذين توجد أدلة عىل ارتكابهم انتهاكات  

يكرروا مثل هذه االنتهاكات من خاللها، أو تعيينهم يف مناصب من خطرية لحقوق اإلنسان، يف وظائف يمكن أن 

 . هذا القبيل، إىل حني االنتهاء من التحقيقات

التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، بما فيها العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع 

 االجتماعي 

 بما يف ذلك العنف الجنيس أو العنف التحقيق يف جميع مزاعم التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة، 

لدليل التقيص والتوثيق "ًالقائم عىل النوع االجتماعي، سواء أكان ذلك عىل يد قوات الجيش أو وزارة الداخلية، طبقا 

، حتى يف حال عدم "الفعالني بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 .د بشكوى رسمية؛ وتقديم جميع املسؤولني عنها إىل ساحة العدالة؛ وتقديم الجرب الوايف للضحاياتقدم أح

اإلدانة العلنية للتعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، بما يف ذلك العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع  

ني بالقبض واالحتجاز والتحقيق بأنه االجتماعي؛ وضمان توقف هذه املمارسات؛ واإليضاح لجميع املوظفني املكلف

 . لن يتم التساهل بشأن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة تحت أي ظرف من الظروف

إنشاء آلية تتوىل القيام اإللزامي بزيارات مستقلة غري مقيدة أو معلنة ألي مكان يمكن أن يحرم فيه شخص  

ي معتقلني تختارهم الهيئة الزائرة دون حضور املوظفني بما يف ذلك حق إجراء مقابالت رسية مع أ(من حريته 

 . ، بما يف ذلك أي مرافق أمنية وعسكرية وطنية، أو مكان احتجاز غري قانوني)املكلفني بتنفيذ القانون أو تنصتهم

ويف هذا الصدد، . ضمان عدم احتجاز األفراد إال يف أماكن احتجاز معلنة تخضع إلرشاف السلطات القضائية 

، التي تنص عىل جواز احتجاز )قانون تنظيم السجون (1956 لسنة 396مكرر من القانون 1 املادة تعديل

فقد أدى هذا، يف الواقع العميل، إىل احتجاز . األشخاص يف أماكن تحدد بموجب مرسوم صادر عن وزارة الداخلية

فق ال تفتح للتفتيش من جانب املعتقلني يف مراكز احتجاز تابعة ألمن الدولة ويف معسكرات الجيش، وهي مرا

 من 85 من قانون اإلجراءات الجنائية واملادة 42النيابة العامة أو أي سلطة قضائية أخرى، وفق ما تقتضيه املادة 

 . قانون تنظيم السجون

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة "من ) 1(1مواءمة عقوبة التعذيب يف القانون املرصي مع تعريفها يف املادة  

والحظر الرصيح لجميع أشكال ". ذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتع

وإيضاح أن الحظر املفروض عىل التعذيب وغريه من رضوب . املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

نة حظر مطلق وينطبق يف جميع الظروف، بما يف ذلك يف حاالت املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهي

 . الحرب أو غريها من حاالت الطوارئ العامة

ضمان إجراء تحقيقات رسيعة ووافية ومحايدة يف جميع مزاعم التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة، بما  

أو االعتداءات الجنسية أو " ات العذريةكشوف"يف ذلك العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتماعي، ومنها 
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مضايقة الرجال والتحرش بالنساء يف الحجز، وتقديم املوظفني الرسميني املسؤولني عن مثل هذه االنتهاكات إىل 

ويتعني عدم استخدام األدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق . ساحة العدالة، وتلقي الضحايا الجرب الوايف

إال كدليل ضد (نوف سوء املعاملة يف محاكمات جنائية أو يف أية إجراءات قضائية أخرى التعذيب أو غريه من ص

 ). الشخص املتهم بممارسة التعذيب، وفقط كدليل عىل اإلدالء بمثل هذه األقوال

الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو "التصديق عىل  

، "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي"، وعىل "عقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةال

 . ونظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية

ًتقديم التسهيالت فورا لزيارة املقرر الخاص املعني بالتعذيب وبغريه من رضوب املعاملة القاسية أو  

، والذي تم تجديده يف 1996ة أو املهينة ملرص، بناء عىل طلب الزيارة املقدم إىل الحكومة املرصية منذ الالإنساني

2007 . 

 االعتقال التعسفي

ًاإلفراج عن أي شخص مسجون حرصيا ملمارسته السلمية لحقه يف حرية التعبري والتجمع، بما يف ذلك حيثما  

 .كرية أو مدنيةًكان السجن ناجما عن إدانة من قبل محاكم عس

ًالتي أنشئت مؤخرا بسلطات القبض عىل األشخاص واحتجازهم " قطاع األمن الوطني"ضمان عدم تمتع  

 . بمعزل عن العالم الخارجي، ووضعها تحت اإلرشاف القضائي الصارم

ب من هذا ، الذي تقدم بطل"فريق عمل األمم املتحدة املعني باالعتقال التعسفي"ًتقديم التسهيالت فورا لزيارة  

 .2008القبيل منذ 

 املحاكم العسكرية

ووقف جميع محاكمات املدنيني أمام محكمة عسكرية . إلغاء جميع محاكمات املدنيني أمام محاكم عسكرية 

 . ًفورا، أو اإلفراج عنهم، وإال فتقديمهم إىل محاكم مدنية ملحاكمتهم محاكمة عادلة

ة ملحاكمة منتسبي الجيش املتهمني بارتكاب انتهاكات لحقوق ضمان تمتع املحاكم املدنية بالوالية القضائي 

 . اإلنسان، ونقل جميع قضايا املوظفني العسكريني املشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق اإلنسان إىل محاكم مدنية

دنيني، إلغاء جميع املواد يف قانون األحكام العسكرية التي تمنح املحاكم العسكرية الوالية القضائية ملحاكمة امل 

، التي تسمح للهيئات القضائية العسكرية حق االجتهاد فيما إذا كانت تملك الوالية لنظر قضية 48بما يف ذلك املادة 

 . جرمية

 ضمانات حقوق اإلنسان واإلرشاف عىل القوات املسلحة

تهاكات ضمان أن يكفل الدستور الجديد إخضاع القوات املسلحة لإلرشاف املدني وإمكان مساءلتها عن ان 

 .حقوق اإلنسان

ما لم يتم إقرار آليات لضمان اإلرشاف املدني عىل الجيش ومساءلة منتسبيه عن االنتهاكات، ضمان عدم تمتع  

القوات املسلحة بأي من سلطات الرشطة القضائية بالعالقة مع الجرائم التي يشملها قانون العقوبات، وعدم 
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 .، الذي يمنحها مثل هذه السلطات2012حزيران /يوتطبيق القرار الصادر عن وزير العدل يف يون

ضمان عدم إعطاء أي ترشيع جديد ينص عىل تدخل القوات املسلحة يف شؤون األمن الداخيل، بما يف ذلك  

 . ، سلطات غري مقيدة للجيش دون إرشاف مدني"االضطرابات داخل البالد"حاالت 

انب الجيش يف صيغة يسهل عىل الجمهور االطالع عليها، نرش القواعد واألنظمة املتعلقة باستخدام القوة من ج 

 .   وتوزيعها عىل أوسع نطاق ممكن

مدونة األمم املتحدة لقواعد "ضمان تقيد قوات األمن وأي أجهزة أخرى تتوىل ممارسة إنفاذ القوانني بأحكام  

ن استخدام القوة واألسلحة النارية مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأ"، و"سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

، وذلك بتوجيه تعليمات واضحة إليها بأنه ال يجوز استخدام القوة إال "من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

عندما تكون رضورية بشكل صارم، وفقط إىل الحد الذي يتطلبه أداؤها لواجباتها؛ وبأنه ال يجوز استخدام القوة 

 . ما يتعذر تجنبها بأي شكل من األشكال لحماية حياة أفرادها أو حياة اآلخريناملميتة إال عند

 : وتويص منظمة العفو الدولية الدول التي تزود مرص باألسلحة بما ييل

تعليق ووقف جميع عمليات توريد الغاز املسيل للدموع؛ واألسلحة الصغرية، بما فيها بنادق الخرطوش،  

بها من ذخائر؛ وكذلك ناقالت الجنود املصفحة، إىل حني إقرار ضمانات كافية من واألسلحة الخفيفة وما يتصل 

جانب السلطات املرصية ملنع ارتكاب قوات األمن املزيد من االنتهاكات للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أثناء تعاملها 

 . مع االحتجاجات
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املحاكم العادية محل املحاكم العسكرية فيما يتعلق بإجراء ينبغي أن يحل اختصاص يف جميع الظروف، "ينص عىل أنه 

؛ ."دام خارج نطاق القانون و االختفاء القرسي والتعذيبتحقيقات يف االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان مثل حاالت اإلع

 UN Doc A/61/384) 12تقرير مقدم إىل الجمعية العامة من املقرر الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، 

أفراد للمحاكم العسكرية أي اختصاص ملحاكمة املدنيني أو محاكمة  ويتعني أن ال يكون ["68قرة الف) 2006أيلول /سبتمرب

  ] "انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان عسكريني ارتكبوا
27

: ، أنظر2011كانون األول / ديسمرب22، " حالة17ارتفاع وفيات أحداث مجلس الوزراء إىل : الصحة" أخبار مرص،  

www.egynews.net/wps/portal/news?params=152629  
تقرير نهائي ألعداد املصابني والشهداء يف أحداث مجلس خاص رابطة النهضة واإلصالح،  "رابطة النهضة واإلصالح،  28

 :، متوافر عىل صفحة الرابطة2011كانون األول / ديسمرب23، "الوزراء باملستشفيات امليدانية بالتحرير

http://www.nahdaislah.com/news/1672--.aspx  

29
  ".شهداء ومصابي الثورة"ة حكومية ترعى لم يتمكن حابي الشهاوي من الحصول عىل تقريره الطبي إال عقب تدخل لجن  

30
، عىل أن الوثيقة 2011كانون األول / ديسمرب22ينص تقريره الطبي الصادر عن مستشفيات جامعة القاهرة، واملؤرخ يف   

 وتقدم بشكوى إىل النيابة العامة واتهم رئيس املجلس العسكري، بصفته قائد القوات. غري صالحة لالستخدام من قبل النيابة

  .املتمركزة يف مجلس الشعب، باملسؤولية عن إصاباته
31

  . وحفظ اآلالف من الكتب التاريخية18أنشئ املجمع العلمي املرصي يف أواخر القرن   
32

  .تؤكد شهادة الوفاة، التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، هذه اإلصابة  
33

ًأعطى املستشفى تقريرا طبيبا إىل العائلة، وأجري ترشي   وتقدم والده بشكوى إىل قسم رشطة . ح الجثة يف اليوم التايلً

  .ًالسيدة زينب ومكتب النائب العام، متهما القوات املسلحة بقتله
34

ًيملك كال الرجلني تقريرا طبيا يثبت إصابتيهما، وزار أحد أعضاء النيابة العامة سيمون زاهر صليب يف مستشفى القرص    ً

  .العيني وسجل إفادته
35

كانون األول / ديسمرب17، "ً جريحا يف أحداث مجلس الوزراء494 و10ارتفاع عدد القتىل إىل : الصحة"،  األهرامةجريد  

: ً أنظر أيضا؛aspx.150115/News/eg.org.ahram.gate://http: ، ويمكن االطالع عليه من املوقع2011

Masrawy.com :  من املوقع2011كانون األول / ديسمرب17، ً مصابا255 وفيات و3حصيلة أحداث مجلس الوزراء ،: 

xasp.4678572/17/december/2011/politics/egypt/news/com.masrawy.www://http  
36

  . 2012كانون الثاني /تقدم حازم حاتم الخزامي بشكوى إىل قسم رشطة السيدة زينب يف يناير  
37

كانون األول، إصابته، ولكنه نص، عىل / ديسمرب19أكد تقرير طبي صادر عن مستشفيات جامعة القاهرة، ومؤرخ يف   

ولم يتقدم بأية .  الرشطة أو املحاكم أو النيابة العامةنحو يثري االستغراب، عىل أن التقرير ال يمكن اعتماده من قبل أقسام

  .شكوى
38

  .90بيان املجلس العسكري رقم   
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  ZQQ8wv--vOo=v?watch/com.youtube.www: رشيط فيديو عن املؤتمر الصحفي عىل املوقع 39
40

  .91 بيان املجلس العسكري رقم  
41

  .92بيان املجلس العسكري رقم   
42

  .93بيان املجلس العسكري رقم   
43

، عىل 2011كانون األول / ديسمرب19، ”ًعنف جنود الجيش ردا عىل محاولة إحراق الربملان: كاطو“  الرشوق،صحيفة  

c443-5f7a-90b23284=id&19122011=cdate?aspx.view/news/com.shorouknews.www://http-: املوقع

7073a14ee7ef-2bfe  
44

هم مسلمون سنة يبرشون بالعودة إىل ما يعتربونه املبادئ األساسية ) ومصدرها الكلمة العربية السلف(السلفيون   

  .وتدعو أقلية صغرية من السلفيني إىل استخدام العنف كوسيلة لتحقيق مبادئهم. ها املسلمون األوائللإلسالم، كما مارس
45

ًمن األهلية للرتشيح أيضا عمر سليمان، مدير املخابرات العامة يف عهد الرئيس " اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية"جردت   

   .  يف اإلخوان املسلمنيالسابق حسني مبارك؛ وخريت الشاطر، القيادي البارز
46

ًكثريا ما منع الجيش املسريات من أن تصل إىل ميدان العباسية بدعم من السكان املحليني أو بمساعدة من رجال مسلحني   

 عيد"، الذي صادف 2011تموز / يوليو23ًوحدث هذا، مثال، يف "). البلطجية"يشار إليهم يف العادة بوصف (بمالبس مدنية 

  .عندما حاول الجمهور القيام بمسرية إىل وزارة الدفاع لالحتجاج ضد الحكم العسكري، "الثورة
47

ويف . 2008نيسان / أبريل6لدعم العمال املرضبني يف بلدة املحلة الكربى يف " الفيسبوك"بدأت كشبكة عىل موقع التواصل   

لداعية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ووضع حد إحدى أنشط حركات االحتجاج ا"  أبريل6حركة شباب "عهد حسني مبارك، كانت 

ويف االحتجاجات التي تلت "  يناير25لثورة "وشارك أعضاؤها عىل نحو بارز يف االحتجاجات الجماهريية . لحالة الطوارئ

عن الحركة األصلية ) الجبهة الديمقراطية" ( أبريل6حركة شباب "، تفرعت 2011ويف منتصف . تحت حكم املجلس العسكري

  .الفات حول طريقة إدارتها وقيادتهاعقب خ
48

 : يمكن االطالع عليه من2012أيار / مايو3مؤتمر صحفي للمجلس العسكري يف   

relmfu=feature&mKAhI87n-vr=v?watch/com.youtube.www://http  
49

 :، أنظر2012أيار /، مايوتقرير زيارة وفد املجلس القومي لحقوق اإلنسان لسجن طره، حقوق اإلنساناملجلس القومي ل  

/files/simage/ar/org.nchregypt://httpاالن20%لحقوق20%القومي20%املجلس20%وفد20%زيارة20%تقرير

  .pdfطرة20%لسجن2012-205%20%سان
50

 :، عىل املوقع2012أيار / مايو3مؤتمر صحفي للمجلس العسكري يف   

relmfu=feature&mKAhI87n-vr=v?watch/com.youtube.www://http  
51

منظمات حقوقية تتهم مؤسسات الدولة بالتقاعس : أحداث العباسية" ، وآخريناملبادرة املرصية للحقوق الشخصيةأنظر،   

 ، من املوقع،"عن دورها األسايس يف حماية أرواح املواطنني وتأمني املستشفيات

1408/02/05/2012/pressrelease/org.eipr.www  
52

أيار / مايو4، "ً مصابا وحالة وفاة واحدة373ارتفاع عدد املصابني يف أحداث العباسية إىل : الصحة"، املرصي اليوم  

 ، أنظر املوقع،2012

817941/node/com.almasryalyoum.www//:http  
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53
  ، من املوقع،2012أيار / مايو6جدل يف مرص حول مقتل جندي يف أحداث العباسية، ، الرشق  

103=CatID&30467=AID?aspx.ArticleDetails/com.alsharq.www  

 
: يمكن االطالع عىل إفادة آية كمال من املوقع 54

related=feature&54gnkRo2OZ_=v?watch/com.youtube.www://http  
55

 ،نسان لسجن طرهتقرير زيارة وفد املجلس القومي لحقوق اإلاملجلس القومي لحقوق اإلنسان، أنظر،   

/files/images/ar/org.nchregypt://httpاالن20%لحقوق20%القومي20%املجلس20%وفد20%زيارة20%تقرير

 .pdfطرة؛20%لسجن2012-205%20%سان

     ،)2(تقرير زيارة وفد املجلس القومي لحقوق اإلنسان لسجن طرة

/files/images/ar/org.nchregypt://http202%طرة20%سجن20%تقريرpdf.   
56

، تقرير بشأن تطبيق العدالة من خالل )املقرر إيمانويل ديكو(رعية لحقوق اإلنسان، ًأنظر، مثال، لجنة األمم املتحدة الف  

مسودة املبادئ التي "، )2006كانون الثاني / ينايرUN Doc E/CN.4/2006/58) 13الهيئات القضائية العسكرية، 

ولة، يف جميع الظروف، محاكمة تضمن الد"، التي تنص عىل أن "تحكم تطبيق العدالة من خالل الهيئات القضائية العسكرية

؛ تقرير مقدم إىل الجمعية العامة من املقرر ."املدنيني املتهمني بجريمة جنائية، مهما كانت طبيعتها، من قبل محاكم مدنية

ويتعني أن ال  [68الفقرة ) 2006أيلول / سبتمربUN Doc A/61/384) 12الخاص املعني باستقالل القضاة واملحامني، 

انتهاكات جسيمة لحقوق  م العسكرية أي اختصاص ملحاكمة املدنيني أو محاكمة أفراد عسكريني ارتكبواللمحاك يكون

 بشأن الحق يف املساواة أمام املحاكم والهيئات القضائية ويف محاكمة 32جنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ؛ ل"]اإلنسان

  .22، الفقرة )2007آب / أغسطس23 (UN Doc CCPR/C/GC/32، ) من العهد الدويل14املادة (عادلة 
57

، ويمكن 2012أيار / مايو29ة، ي العباسيمحاكمة عسكرية لنشطاء تضامنوا مع متهمجبهة الدفاع عن متظاهري مرص،   

  :  االطالع عىل األصل من املوقع

html.22_post-blog/05/2012/uk.co.blogspot.defense-egyprotest://http  

 
  related=feature&ISfqQ8HZkDG=v?watch/com.youtube.www://http: ًأنظر مثال 58
59

كانون الثاني / يناير8ينص التقرير الطبي لعزة هالل أحمد سليمان، الصادر عن مستشفى القرص العيني، واملؤرخ يف   

وأدخلت املستشفى لثالثة أسابيع وما . ًهر كرسا يف الجمجمة وأنها تعاني من ارتجاج، عىل أن صورة األشعة السينية تظ2012

وينص التقرير الطبي إليهاب أشعيا زارع، الصادر عن مستشفى القرص العيني، واملؤرخ . زالت تعاني من مشكالت يف الذاكرة

  .أصاب ركبته اليرسى، عىل أنه يعاني من جرح تسبب عن عيار ناري 2012كانون الثاني / يناير4يف 
60

تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم، واستخدام القوة و وجهت إليهم تهم املشاركة يف   

وحجارة ) مولوتوف(العنف مع موظفني عموميني مكلفني بخدمة عامة، وتعطيل املرور، وحمل اسلحة وأدوات وعبوات حارقة 

. عتدين عىل الضباط املنوط بهم تأمني مباني مجلس الوزراء ومجليس الشعب والشورىمن شأنها إحداث املوت او إصابات م

ًوعرضوا جميعا . وتواجه شيماء سعد أحمد وسارة جمال السيد تهمة إضافية هي إرضام النار يف املجمع العلمي ويف سيارتني

  .عىل النيابة العامة
61

يبدي املجلس األعىل للقوات املسلحة " : املجلس العسكري ما ييل، قال2011كانون األول / ديسمرب20يف بيان أصدره يف   

أسفه الشديد لسيدات مرص العظماء ملا حدث من تجاوزات خالل األحداث األخرية بمظاهرات مجليس الشعب والوزراء، ويؤكد 

السياسية عىل طريق التحول احرتامه وتقديره الكامل لسيدات مرص وحقهن يف التظاهر واملشاركة الفعالة اإليجابية يف الحياة 

الديمقراطي الذي تشهده مرص مع الوضع يف االعتبار أنه تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ملحاسبة املسئولني عن هذه 

  ."التجاوزات
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62
 2012  يونيو11 ،ينبغي التحقيق يف االعتداءات عىل املحتجات: مرصمنظمة العفو الدولية،   

11-06-2012-protesters-women-attacks-investigate-egypt/news/ar/org.amnesty.www://http  
63

  .من امليثاق األفريقي) 3(18 و3 و2 من العهد الدويل؛ واملواد 26 و3 و2أنظر املواد   
64

أيلول / سبتمرب3، السارية املفعول منذ UNTS 13 1294، )سيداو(القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية   

  ).د(2، املادة 1981أيلول / سبتمرب18، والتي صدقت عليها مرص يف 1981
65

اتفاقية مناهضة  (اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  

 25، والتي انضمت إليها مرص يف 1987حزيران / يونيو26، السارية املفعول منذ UNTS 85 1465، )التعذيب

من اتفاقية مناهضة التعذيب ) 1(1وبني األغراض الواردة يف تعريف التعذيب يف املادة . 16 و2، املادتان 1986حزيران /يونيو

 من امليثاق 5 من العهد الدويل واملادة 10 و7أنظر كذلك املادتني ". ًتمييز أيا كان نوعهألي سبب من األسباب يقوم عىل ال"

  .األفريقي
66

  .2011آذار / مارس22أقرت التعديالت يف   
67

  .268املادة   
68

  .مكرر306املادة   
69

  .267املادة   
70

 6، والتي صدقت عليها مرص يف 1990أيلول / سبتمرب2، السارية املفعول منذ UNTS 3 1577اتفاقية حقوق الطفل،   

  .40 و37و) 1(19و) 1(3 و1، املواد 1990تموز /يوليو
71

، والتي انضمت إليها مرص 1987حزيران / يونيو26، السارية املفعول منذ UNTS 85 1465اتفاقية مناهضة التعذيب،   

اب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم األلم أو العذ"وبينما تستثني املادة ). 1(1، املادة 1986حزيران / يونيو25يف 

ً، فإن من املفهوم عموما أن ذلك يشمل فحسب أي ألم أو معاناة ترافق "لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

وذجية ًبطبيعة الحال اعتقال شخص يف ظروف تفي تماما بمتطلبات املعايري الدولية، بما يف ذلك لقواعد األمم املتحدة النم

إعالن األمم املتحدة بشأن حماية جميع األشخاص "أنظر عىل سبيل املثال اللغة التي سبقت ذلك يف " [الدنيا ملعاملة السجناء

، (XXX) 3452، الذي تبنته الجمعية العامة بموجب القرار "من الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

ال تنطبق عىل أية حوادث غطاها " عقوبات قانونية"ولذا، فإن فإن )]. 1(1، املادة 1975 كانون األول/ ديسمرب9واملؤرخ يف 

  .هذا التقرير
72

  .7-4اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد   
73

 بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، 31لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   

UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 2618، الفقرة )2004أيار / مايو.  
74

 بشأن طبيعة االلتزام القانوني 31؛ لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام قم 14 و13 و12اتفاقية مناهضة التعذيب، املواد   

، الفقرة )2004أيار / مايوUN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 26العام املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، 

15.  
75

 بشأن طبيعة االلتزام القانوني العام 31 لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم ؛2اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة   

؛ 18، الفقرة )2004أيار / مايوUN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 26املفروض عىل الدول األطراف يف العهد، 
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  .ًالعفو الدولية عىل انتقاد مثل هذه السلطات الخاصة نظرا ملخالفتها املعايري الدولية للمحاكمة العادلة
94

 ، أنظر،2012أيار / مايو18، "الرشوق تنرش الجزء الثاني من تحقيقات أحداث ماسبريو"، لرشوقاصحيفة   

-523b-54e4-4f36-251268f0=id&18052012=cdate?aspx.view/news/com.shorouknews://http
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أريد أن 
أساعد

سواء كان األمر يتعلق بصراع 
كبير تُسلط عليه األضواء، أو بركن 

منسي في الكرة األرضية، فإن 
 منظمة العفو الدولية تناضل 

 في سبيل العدالة والحرية 
 والكرامة للجميع، وتسعى 

 لحشد الجهود من أجل بناء 
عالم أفضل.

ما الذي بيدك أن تفعله؟ 
لقد أظهر النشطاء في شتى أنحاء العالم أن باإلمكان مقاومة القوى الخطرة 
التي تقوِّض حقوق اإلنسان. فلتكن عنصراً من عناصر هذه الحركة. ولتواجه 

أولئك الذين يتاجرون في الخوف والكراهية.

انضم إلى منظمة العفو الدولية حتى تصبح عنصراً من عناصر حركة   ■
عالمية تناضل في سبيل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان، وشارك 

مع منظمة العفو الدولية في بناء عالم أفضل.

قدم تبرعاً لدعم عمل منظمة العفو الدولية.  ■

معاً نستطيع أن ُنسمع العالم أصواتنا.

أرغب في تلقي المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى منظمة العفو الدولية.

االسم 

العنوان

البلد 

البريد اإللكتروني

أود أن أقدم تبرعاً لمنظمة العفو الدولية )ُتقبل التبرعات بالجنيه اإلسترليني 
والدوالر األمريكي واليورو(

المبلغ

  Mastercard      Visa     :ُيرجى تقييده على بطاقة 

رقم  

تاريخ االنتهاء

التوقيع

ُيرجى إرسال هذه االستمارة إلى فرع منظمة العفو الدولية في بلدك 
)انظر www.amnesty.org/en/worldwide-sites لمزيد من المعلومات عن 

عناوين منظمة العفو الدولية في أنحاء العالم(. 
وفي حالة عدم وجود فرع للمنظمة في بلدك، ُيرجى إرسال االستمارة إلى 

 األمانة الدولية للمنظمة في لندن، على العنوان التالي:
Amnesty International, International Secretariat,

Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdom
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وحشية بال عقاب وال رادع
الجيش المصري يقتل المحتجين  ويعذبهم 

دون محاسبة

ــة  ــلمياً أمام مقر رئاس ــف اعتصاماً س ــش بالعن ــوات الجي ــق ق ــعل تفري أش
ــبوع من  ــمبر/كانون األول 2011، فتيل أس الحكومة في القاهرة، في 16 ديس
ــدت صور  ــتباكات، التي أدت إلى مقتل ما ال يقل عن 17 متظاهراً. وجسَّ االش
ــية  ــود وهم يضربون الناس ويمزقون مالبس امرأة محّجبة مدى وحش الجن
الحملة القمعية وصدمت الرأي العام. وقال العديد ممن قبض عليهم إنهم 
ــخص إلى  م نحو 300 ش ــكر، بينما ُقدِّ ــد تعرضوا للتعذيب في حجز العس ق
ــلحة إلى المحاكمة  م أي فرد من أفراد القوات المس ــدِّ ــة. ولم يق المحاكم

لقتله المحتجين أو جرحهم أو تعذيبهم. 

يبيِّن هذا التقرير كيف ارتكبت القوات المسلحة المصرية انتهاكات جسيمة 
ــلمية،  ــان، دونما  عقاب، في مواجهتها الحتجاجات بدأت س لحقوق اإلنس
أثناء الفترة االنتقالية لحكم المجلس العسكري ما بين اندالع »ثورة 25 يناير«، 
ــي يونيو/حزيران 2012.  ــي ف ــي أوائل 2011، وانتخاب الرئيس محمد مرس ف
ففضالً عن أحداث مجلس الوزراء، يستعرض التقرير رد الجيش على احتجاج 
ــرين األول 2011،  ــبيرو، في أكتوبر/تش ــيحيون األقباط في ماس ــه المس نظم
ــار 2012، تخللتهما  ــي أوائل مايو/أي ــية ف ــك على اعتصام في العباس وكذل

عمليات قتل غير مشروع وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان. 

ــم الجناة  ــة إلى تقدي ــلطات المصري ــة تدعو الس ــو الدولي ــة العف إن منظم
ــتقلة ومحايدة في  ــة، عقب إجراء تحقيقات وافية ومس ــاحة العدال إلى س
ــوات الجيش، وإلى التوقف عن إصدار  ــاكات الخطيرة التي اقترفتها ق االنته

القوانين التي تمنح هذه القوات الحصانة من المقاضاة. 

amnesty.org
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