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 شلبىلجنة تقصى الحقائق بالمجلس / نبيل 

  تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس

  ٢٠١١يوم التاسع من سبتمبر أحداث  حول  

  

أسئلة وعواقبھا ، وتطوراتھا ، بمقدماتھا ( جمعة تصحيح المسار )التاسع من سبتمبر أثارت أحداث    
ى ا-عتداءات التنمط فى  ستدعى البحث عن إجابات خصوصاً تالمواطنين  منالعديد لدى  كثيرة
وإتساع نطاق ا-صابات والتى زادت ، وبعض الممتلكات الخاصة، لھا مرافق وزارة الداخلية تتعرض
ا5حداث التى دارت  خ9لإصابة فى ليلة واحدة فى صفوف المواطنين وا5جھزة ا5منية  ١٠٠٠عن 

ضت إلى تفعيل العمل فتى أتھا الالية ومديرية أمن الجيزة ، وكذا فى معقبيأمام السفارة ا-سرائ
ارئ وإعتقال كمة أمن الدولة العليا طووإحالة المشتبة فيھم إلى مح مواد قانون الطوارئ "بجميع"

  .ئهوإعتقال أحد أعضا ) مصر( إغ9ق مكتب الجزيرة مباشر والعديد من المواطنين،

محمد  ا5ستاذ برئاسةنسان لجنة لتقصى الحقائق شكل المجلس القومى لحقوق ا-وفى ھذا السياق    
عمرو د.  محسن عوض ، جورج إسحاق ، ناصر أمين ،، والسادة فائق نائب رئيس المجلس 
، والسادة جمال بركات ، نبيل شلبى منى ذو الفقار من أعضاء المجلس وحمزاوى ، حافظ أبو سعدة ، 

خالد معروف عبدG ،، أمجد فتحى ، اس9م ريحان ، معتز فادى ، أسماء شھاب ، نشوى بھاء ، أحمد 
  من باحثى المجلس ومكتب الشكاوى .  كريم شلبى ،

، ل أعضاء اللجنة بين المواقع التى جرت فيھا ا5حداث والمستشفيات التى نقل إليھا المصابون نقت   
واجھات ممن مختلف أطراف ال إلى شھادات متنوعة من شھود عيانوإستمع ، المعتقلين وأسر بعض 
طلع على تقارير المصادر ا، كما  مصورة لبعض جوانب ا5حداث اوتلقى أف9م، التى حدثت 

 شبكة التواصل اHجتماعى " لىمقاطع مصورة عووالحزبية ) ، والمستقلة ، ا-ع9مية ( القومية 
ووزارة ، الداخلية ة وزارو ،، كما إطلع على بيانات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى "وب ييوت

  .الصحة 

  إلى النتائج التالية :اللجنة خلصت أعضاء اللجنة كل المعطيات التى توافرت لديھا نتيجة ذلك وناقش  

فى سياق إحتقان متزايد جراء ا-شتباكات التى وقعت بين المجموعات جرت ھذه ا5حداث  •
وأسر شھداء الثورة  ، قتل المتظاھرين بتھمة كمة الرئيس السابق وكبارمعاونيهالمناوئة لمحا

التى جرت بين رابطة مشجعى النادى ا-شتباكات كذلك بأكاديمية الشرطة ، وبمقر المحاكمة 
فى  ٧/٩/٢٠١١ة النادى ا5ھلى وكيما أسوان يوم اأثناء مباروالشرطة س " اا5ھلى " ا5لتر

طنين من الموافردا  ١٣٣والتى أسفرت عن إصابة ، سياق استفزاز متبادل بين الطرفين 
إتخاذ  معد الغضب من تزايدكذلك و، وإعتقال عدد من مشجعى النادى ورجال الشرطة ، 

وجنود مصريين لية على ضباط يا-سرائ إعتداء القوات تجاهالحكومة إجراءات ملموسة 
حيث  ،الرسمى عن ھذه ا-عتداء ا-عتذار مجرد حتى  ھاورفض منھم ى إلى استشھاد ستةأفض
السفير المصرى  باستدعاء شر على صفحة الحكومة المصريةنُ إع9ن  لىتصر ردالفعل عإق
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من قرار إنشائه كافة  صلتتنلية  ينفيه ، وبناء جدار لحماية السفارة ا-سرائ تمثم من إسرائيل 
 .لمواطنين ا ةحفيظزاد من تفسير ئه فى الجھات الرسمية حتى أقرت محافظة الجيزة بإنشا

 
 قد ظھر قدر كبير من التباين فى تفاعلميزت مقدمات ا5حداث فورغم مظاھر ا-حتقان التى  •

 ھابعض بدافيھا ، المنخرطين ونوعية  تظاھرات التاسع من سبتمبر المواطنين المشاركين فى
، كما ظھرت بعض المجموعات المنظمة من الصبية يوجھھم  اً ظمخر منا والبعض اWيوفع

إجرامية مثل الذين تورطوا فى سرقة سيارة وشارك فى ا5حداث عناصر ، البالغين  عدد من
، وتحطيم بعض واجھات المحال التجارية ا-طفاء وا-عتداء على مقر مديرية ا5من بالجيزة 

 ونھبھا .
  
 
مشھد جمعة " تصحيح المسار " سلميا ولم يشھد أى  أبد ٩/٩/٢٠١١فى سياق أحداث يوم  •

خروج على النظام العام رغم قرار السلطة بسحب قوات الجيش والشرطة من منتصف ليلة 
لم يكن ھناك تنسيقا أنه إلى بعض الشھادات  أشارت وإن ، الجمعة إلى منتصف ليلة السبت 

  .حول تأمين الميدان  " تصحيح المسار " من القوى المشاركة فى تنظيم جمعةكافيا 
 
بإتجاه ا5ھلى  " ألتراس" إتجھت مجموعات منتغير المشھد إذ  بعد الساعة الثانية ظھرا لكن •

ضد الشرطة والمطالبة باHفراج  وھتافات نابيةمرددين شعاراتھم المعروفة وزارة الداخلية 
Hوقاموا بتحطيم شعار ستاد ولحق بھم بعض المتظاھرين ،عن أحد المتھمين فى أحداث ا

ت اHلتراس من أمام ثم انسحبت مجموعا ،دون محاولة اقتحام مبنى الوزراة ذاتهالوزارة 
وقد واصلت اHعتداء على مبنى الوزارة مجموعات قليلة من المتظاھرين  الوزارة وبقيت

الطابع السلمى للمظاھرات  الحفاظ علىضھم بعض الشباب الذين حرصوا على عترا
  .على نحو ما ذكر شھود عيان دون ا-عتداء على مرافق الدولة  والحيلولة

  
 
ع9مى صادر عن وزارة الداخلية أنه فى ذات الوقت الذى كان يتم فيه رشق ويفيد بيان إ •

قطاع شئون الذى يشغله ضى للمبنى لحجارة شب حريق محدود بالطابق ا5رمبانى الوزارة با
منية جھودھا للوقوف فى حينه ، وتكثف ا5جھزة ا5عليه اHفراد بالوزارة وتمت السيطرة 

 على خلفياته .
 
لية حيث قاموا يخر إتجھت عناصر من المتظاھرين إلى مقر السفارة ا-سرائآعلى صعيد  •

تقع فيه السفارة  الذى ماية المبنىحذى أقيم من جانب محافظة الجيزة لالجدار البتحطيم 
بينما نجح بعض . ادت  قوات ا5من التصادم مع المتظاھرين رغم محاولة إثنائھم عن ذلك فوت

وإنزال العلم ا-سرائيلى عبر عقار مجاور للمبنى المتظاھرين فى الوصول إلى مقر السفارة 
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من شرفة المبنى ر ا5وراق التى عثر عليھا داخل ثمبنى ا-دارى الملحق بالسفارة ونوإقتحام ال
 .  المبنى

  
 
الكائن بناصيته مبنى أحمد نسيم شارع جھت مجموعات من المتظاھرين إلى اتاتصاH بذلك  •

شعال عة لقوات ا5من المركزى وقاموا بإتوجد عربات وأفراد تابكانت السفارة السعودية حيث 
تحطيم ، ورافق ذلك رشق السفارة السعودية بالجيزة سيارات ا5من المركزى  فىالنيران 

وا5خرى 5حد لسفارة احدھما تابعة ل ينوحرق سيارتالواجھة ، كاميرات المراقبة وزجاج 
 المواطنين .

 
المواجه  من المتظاھرين إلى مديرية أمن الجيزةأخرى اتجھت مجموعات بالتزامن مع ذلك  •

ى سيارات وإشعال النيران فمن منافذھا الث9ثة فى محاولة -قتحامھا لمبنى السفارة السعودية 
إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مقر ا5من المركزى المتمركزة أمام المديرية ،و

وإنخرط فى ، تفادى ا-شتباك مع المتظاھرين ل فى محاولة يرية التى أغلقت أبوابھا دالم
 وأمكن اعتقاله . ستولى على إحدى سيارات ا-طفاءامسجل خطر كان قد  اHقتحام  محاولة

  
 
وخ9ل المواجھات بين قوات الشرطة والمتظاھرين المستھدفين اقتحام مديرية أمن الجيزة  •

إلى سقوط العديد أفضت ا مبينھعنيفة مصادمات رفضت وقوات الشرطة المتمركزة حولھا ، 
 ومقتل بعض المواطنين .ين نمن الجابمن اHصابات 

  صابات ا!

 تىوزار اتمن رجال الشرطة حسب بيان ٥٨بينھم مصابا  ١٠٤٩وقعت خ9ل ھذه المواجھات إصابة 
 طلقات ناريةث9ث جراء و، من جراء التدافع  مواطنين أحدھمأربعة وتوفى منھم  والداخلية الصحة

وقد زار باحثوا المجلس مستشفيات (  .إلى مستشفى أم المصريين والعجوزة وابالرأس والصدر نقل
وتبين لھم إنصراف معظم المصابين عقب إجراء ) ، العجوزة ، أم المصريين ، القصرالعينى 

حصلوا على وبالموجودين منھم الذين تعرضوا -صابات بالغة  واوإلتق، ا-سعافات العاجلة لھم 
  .بعضھم شھادات 

صال فى عظمة فإن ته (ل تأخر تقديم الع9ج ال9زم لحالكما تلقوا شكوى من أسرة أحدالمصابين حو 
متابعة لوتدخل ا5ستاذ جورج إسحاق لدى السيد وزير الصحة الذى إستجاب على الفور ) الركبة 

الحالة وأفاد المجلس بأن تأخير عمل الجراحة يعود إلى تلوث الجرح وضرورة معالجة التلوث قبل 
  .إجراء الجراحة 
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) عام١٦شاب( مقتلل تهدھاع حاHت وفاة أكثر من المعلن عنھا وحدد أحدھم مشوأفاد شھود عيان بوق 
التى تسلمت جثته  ، واتصل مرافقوه بأسرته الحيوان بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس ةأمام حديق

( وقد يفسر ذلك اخت9ف أعداد المتوفين التى أعلن عنھا فى اليوم وإنصرفت به من موقع ا5حداث 
 واالذين قتل المتوفين معرفة ظروف مقتل  ولم يتسنى للباحثينعن اليوم الثالث ) ،  ل^حداث الثانى

  .بالرصاص 

  تداعيات ا#حداث 

من المتظاھرين خ9ل المواجھات ، وأكد البيان الصادر عن اجتماع  ٣٨على  تم القبض •
مجلس الوزراء والمجلس العسكرى اعتزام السلطات المصرية إحالة المقبوض عليھم ومن 

داث إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء ، يثبت تورطھم بالتحريض أوالمشاركة فى ا5ح
مشتبھا به . وقد تلقت اللجنة  ١٣٠اليوم الثانى إلى  وقد ارتفع أعداد المقبوض عليھم فى

شكاوى من أسر بعض المحبوسين تفيد بسوء الحد ا5دنى لمعاملة السجناء وغيرھم من 
 المحتجزين .

 
لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى تطبيق كذلك قرر البيان الصادر عن اHجتماع المشترك  •

الذى كان من المقرر وقفه خ9ل الفترة  القانونية المتاحة بقانون الطوارىء كافة النصوص
 القادمة .

  
 
بتعديل قرار رئيس  ٢٠١١لسنة  ١٩٣كذلك أصدر المجلس ا5على للقوات المسلحة قرارا رقم  •

ة على اع9ن حالة الطوارىء بتترالخاص باHحكام الم ٢٠١٠لسنة  ١٢٦الجمھورية رقم 
خ9ل مدة سريانھا على حاHت مواجھة حدوث اضطرابات فى المراحل وجميع أخطار 

ه ، كما ينطبق على اHرھاب ، واHخ9ل با5من القومى والنظام العام للب9د أو تمويل ذلك كل
واHتجار فيھا ، ، وجلب وتصدير المواد المخدرة ، ، واHتجار فيھاحيازة اHسلحة والذخائر
على حرية العمل ،وتخريب المنشآت، واHعتداء  ھة أعمال البلطجة ،وكذا على حاHت مواج

 عمدا. كاذبة  شائعات  وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو وتعطيل المواص9ت ،وقطع الطرق،
 
حصولھا على  فضائية وإجراء تحقيقات حولقناة  ١٦ة النظر فى تراخيص إعادع9ن عن ا- •

ثر مداھمة إ ١١/٩/٢٠١١ظھر يوم ) مصر ( مكتب الجزيرة مباشر إغ9ق التراخيص ، و
بمبررعدم حصوله لمصنفات الفنية جانب قوات ا5من مصحوبين بمجموعات من لجنة ا من 

 .أحد أعضاء المكتب القبض على ومصادرة أوراق ومستندات والترخيص 
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 الخ%صة والتوصيات

من ا-تجاه اHحتجاجات مسار تحويل بطراف قيام بعض ا5 الشديد منعن قلقه  يعبر المجلس .١
 .ويدين كل أعمال العنف التى تتعرض لھا مرافق الدولة، السلمى إلى إستخدام العنف 

 
والمجلس إذ يعبر عن قلقه من ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حى أثناء  .٢

 تحقيق من جانب النيابة العامة واع9نه للرأى العام .نه يطالب باجراء المواجھات ، فإ
  

إعادة تفعيل جميع مواد قانون منى فإن المجلس للحاجة لضبط اHنف9ت ا5 ورغم تقدير .٣
معالجة أزمة ويختزل  عقارب الساعة إلى الوراءد ييع وتوسيع نطاقھابل الطوارئ رسميا 

كما أنه يشكل رجوعاً عن أھداف الثورة ، مجرد الحل ا5منى  فىسياسة واجتماعية شاملة 
 مكانبإ رهزال المجلس عند تقدييوH ،الذى يمثل انھاء حالة الطوارىء أحد أھدافھا الرئيسية 

 .عقوبات من خ9ل مواد قانون ال ھةمواجھة ا5حداث المشاب
 

ن إحالة المدنين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدH من المحاكمات كما يرى المجلس ا .٤
 . العادلةتوافر ضمانات المحاكة شروط العدالة وعدم بافتقاد  ايظل مشوب العسكرية 

  
 

 للقيام بواجباتھا المھنية  الشرطةعودة بتعجيل على الحاجة الماسة للمجددا يؤكد المجلس  .٥
فى بيئة ، طار احترام حقوق اHنسان فى إودورھا فى الحفاظ على ا5من والنظام العام 

يطالب المجلس بتقديم  لسياقاجتماعية قابلة لوجود شرطى منضبط ومشجع له ، وفى ھذا ا
الع9قة  تعزيزعلى أھمية ، وكذا الدعم المادى والمعنوى لجھاز الشرطة للقيام بدوره المھنى 

 . نفاذ القانوناثناء جھوده -ن نيتوفير ا5من للمواط  ن خ9لمع المجتمع م
 

 فإنه يعرب عن قلقه الشديد ،والمجلس إذ يؤكد على موقفه الثابت الداعم لحرية الرأى والتعبير .٦
ع9مية التى اتخذتھا السلطات المعنية فى أعقاب أحداث يوم من بدء إجراءات تقيد الحريات ا-

ع9مى بعد التشاور مع الجھات إلى إصدار قوانين منظمة للعمل ا-الجمعة . ويدعو الحكومة 
 اHع9مية المھنية شريطة أن تكون ھذه القوانين شفافة ومھنية وتراعى المعايير الدولية .

 
ة فى توجيه اتھامات خطيرة ل بعض التصريحات الرسميتعج –بقلق  –كذلك Hحظ المجلس  .٧

ظار نتائج التحقيقات أو تقديم دولة المصرية دون انتجھات داخلية وخارجية -سقاط البمسعى 
فى ، ويضاعف من قلق المجلس صدور ھذه التصريحات  دلة على صحة ھذه اHتھاماتا5

ع9مية تستھدف تشوية المسار السلمى للثورة المصرية واHنتقاص من وطنية سياق حملة إ
  . الثوار

********************** 


