
 تقرير عن ا�حداث التى وقعت فى إستاد
 القاھرة بتاريخ ٢٠١١/٩/٧

نظراً ل!حداث المؤسفة التى وقعت فى إستاد القاھرة بعد مباراة ا�ھلى وكيما أسوان بين جماھير ا�ھلى 
القومى "ا�لتراس" وقوات ا�من المركزى المكلفة بتأمين المبارة ووقوع ضحايا من الجانبين فقد قرر المجلس 

ت ،وقد تشكل ٨/٩/٢٠١١ذلك بتاريخ لحقوق ا2نسان عمل لجنة تقصى حقائق للوقوقف على حقيقة ماحدث و
  اللجنة من عدد من باحثى مكتب الشكاوى بالمجلس . 

  خلفية ا�حداث:

عدد  قام ٧/٩/٢٠١١التى جرت فى إستاد القاھرة الدولى يوم الثAثاء الموافق أثناء مباراة ا�ھلى وكيما أسوان
من مشجعى النادى ا�ھلى "ا�لتراس"بتوجيه السباب إلى الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى  
فى شكل أغانى تم ترديدھا طوال مدة المبارة ومع نھاية الشوط الثانى بدأ المشجعين بتوجيه السباب إلى ضباط 

وأيضاً إلقاء (الشماريخ النارية)عليھم وكذلك إلقاء اةالشرطة وأفراد ا�من المركزى المكلفين بتأمين المبار
أكياس القمامة وزجاجات المياه عليھم ،وبانتھاء المباراة قام أفراد ا�من المركزى بإخراج جماھير ا�لتراس 
إلى خارج المدرجات ،ومن ھنا أخذت ا�حداث منحنى أخر حيث قامت الجماھير فى طريقھم للخروج من 

 تجمعوا أمام ارات خاصة ،بعد خروجھمميع السيارات التى طريقھم سواء كانت للداخلية أو سيا2ستاد بتحطيم ج
وحدثت إشتباكات بين المتظاھرين وأفراد ا�من المركزى حيث قام ا2ستاد من ناحية شارع صAح سالم 

الحجارة على أفراد ا�من المتظاھرين بإشعال النيران فى السيارات التابعة لوزارة الداخلية كما قاموا بإلقاء 
المركزى ا�مر الذى أدى فى النھاية إلى وقوع العديد من الضحايا من الطرفين وإستمرت ھذه ا2حداث 

الساعة الثانية من صباح يوم ا2ربعاء ،وفى خAل ھذا التوقيت  ىإنتھاء المباراة وحت دوالمناوشات من بع
م المتظاھرين بإلقاء الحجارة وإشعال النيران فى سيارات فقد قاإستمرت أعمال الشد والجذب بين الطرفين 

الشرطة وتحطيم الواجھات الزجاجية لبعض الممتلكات الخاصة ومن جانب قوات الشرطة فقد قامت بمحاولة 
شارع التصدى لھم ومطاردة بعضھم والقبض على عدد من مثيرى الشغب ،وقد قام المتظاھرين أيضاً بإغAق 

بسيسة ضبط  ملت مع الموقففتحه إلى بعض وصول تعزيزات من الجيش والتى تعا مصAح سالم ولم يت
ولم تحاول ا2شتباك مع المتظاھرين ،وإستطاعت أن تفتح الطريق حوالى الساعة الثانية صباحاً وإنتھت النفس

صابات من ا�حداث فيما بين الساعة الثانية صباحاً والثالثة صباحاً وكانت المحصلة ھو وقوه العديد من ا2
  لسيارات والممتلكات الخاصة .وحرق عدد من سيارات الشرطة وتحطيم بعض االطرفين 

  موقع ا�حداث:

ينة نصر ثم إنتقلت إلى أمام ا2ستاد من ناحية دوقعت ا�حداث التى نحن بصددھا فى إستاد القاھرة الدولى بم
شارع صAح سالم ونتج عن ذلك وقوع العديد من ا2صابات ،لذا فقد قامت اللجنة بزيارة إستاد القاھرة وتفقد 
مدرجات الدرجة الثالثة والتى شھدت بداية ا�حداث وتبين لھا وجود بھا العديد من المقاعد المحطمة والمخلوعة 

وجود أثار لبعض  وفى طريقھا للخروج من ا2ستاد تبينم إنتقلت اللجنة إلى خارج المدرجات من مكانھا ث



وأمام ا2ستاد تم معاينة بعض الملكيات الخاصة التى تم تحطيم واجھتھا ،الزجاج المحطم على الطريق 
  لمصابين وسماع شھادتھم .الزجاجية ،ثم إنتقلت اللجنة بعد ذلك إلى تفقد المستشفيات( المذكورة أدناه) ومقابلة ا

  مقاب'ت:

شھادة احد العاملين بمحل تيك اواى الفرسان وھو المحل المقابل لبوابة استاد القاھرة التى وقعت امامھا 
  المصادمات بين الجماھير وقوات اVمن:

  عناصر الشھادة :

انه قد لجماھير على رجال اVمن مؤكدا االشاكى اعرب عن عنف اVعتداءات التى قامت بھا  -١
قامت الجماھير بالتعدى عليه وضربه ضربا مبرحا حيث سقط ھذا  قد قامتشاھد احد المجندين و

المجند اثناء اVعتداءاتعلى اVرض وتوالت اVعتداءات عليه حتى مع سقوطه ارضا وركله بعنف 
 .وقسوة باVقدام فى جميع انحاء جسده 

وات اVمن والجماھير اV ان البداية كانت من اكد على ان اVحداث شھدت مواجھات متبادلة بين ق -٢
 .الجماھير 

 .حراق السيارات الجماھير استخدمت المولوتوف فى إ -٣

 

  شھادة السيد اVستاذ / وليد عبد الوھاب مدير مكتب اللواء / عبد العزيزامين (مدير اVستاد )

  عناصر الشھادة : 

 .اVمن لم يعتدى على الجماھير ولكن قام بتفريقھم  -١

اشعل المواطنون عند خروجھم من اVستاد فى سيارات اVمن المركزى والعدد اVجمالى لسيارات  -٢
التى تم اشعالھا ستة سيارات امن مركز وستة بوكسات شرطة ويتم حصر السيارات المAكى التى 

 . اتلفت والتى تم اشعال النار فيھا

بة خروج الجماھير واستمر اVمر المواطنون قطعوا طريق صAح سالم فى الجانب المقابل لبوا -٣
 .من بعد انتھاء المباراة فى الساعة الثامنةونصف الى الساعة الحادية عشر ونصف مساء 

 . تراوح عدد الجماھير التى كانت تشغل اVستاد ما بين الفين وثAثة اVف مشجع -٤

 . اضطرت قوات اVمن الى استدعاء الشرطة العسكرية لتفريق الجماھير -٥

ه نتيجة لتكسيرھم من وكانوا يحصلون عليلجماھير الطوب لAعتداء على قوات ا�استخدمت ا -٦
 .بلدرات الرصيف 



للحصول على افادات من  اللجنةقام السيد مدير اVستاد اللواء عبد العزيز امين برفض طلب  ملحوظة :
  العاملين باVستاد بشان المصادمات التى وقعت بين الجماھير وقوات اVمن 

  احدى عامAت النظافة باVستاد :شھادة 

  عناصر الشھادة :

 .الجماھير كانت تھتف طوال المبارة ضد رموز النظام السابق وقوات الداخلية  -١

قامت الجماھير بالقاء اكياس البول والحجارة على قوات اVمن دون ان يصدر من اVمن  -٢
  .اعتداء مباشر على الجماھير 

  Vنفاق يقع امام اVستاد :شھادة احد العاملين بموقع لمترو ا

  

الشرطة قامت بمطاردة الجماھير داخل اVستاد لتقوم باخراجھم منه وعندما خرجت الجماھير  -١
 .الى خارج اVستاد اندلعت المواجھات بين كA الجانبين 

الجماھير تصرفت بشكل عدائى تجاه قوات اVمن لدرجة انھا قامت بضرب احد نقباء الشرطة  -٢
للغاية مما اسفر عن وقوع اصابات به واضطر العاملين بالموقع الى ادخاله لمقر بشكل عنيف 

 .الموقع لمنع الجماھير من التعدى عليه ولكن الجماھير استمرت فى القاء الطوب على الموقع

الجماھير اشعلت النيران فى احد الموتسيكAت وقام العاملين بالمنشاة باطفائه كما قامت  -٣
 . احد الونشات التى كانت تقف امام اVستاد باشعال النيران فى

 

  من بعمارة اVستاد البحرى المقابلة لشارع صAح سالم من جانب اVستاد :شھادة فرد أ

 . الجماھير كانت تسب افراد الداخلية بذواتھم ولم يقتصر اVمر على سب رموز النظام السابق -١

 .قامت العساكر باVشتباك مع الجماھير ومطاردتھم لتفريقھم  -٢

رفضت العساكر بتنفيذ اوامر الضباط بعدم اVعتداء على الجماھير نظرا Vستمرار الجماھير فى  -٣
 . اVعتداء على قوات اVمن بالحجارة ومن خAل اVشتباكات المباشرة

 .مارات قامت الجماھير بتكسير محطة اVتوبيس وبعض واجھات الع -٤

اللذين كانوا يحاولون الحيلولة  نيع صAح سالم والتعدى على المواطنمت الجماھير بقطع شاراق -٥
 .ولم يتم فتح الطريق حتى الساعة الثانية صباحاً من خAل الجيش دون توقف الطريق



استمرت عملية تفريق المواطنين من الساعة الحادية عشر ونصف مساء الى الساعة الثالثة  -٦
 .من قبل قوات القوة العسكرية صباحا 

ھناك من الجماھير من اتصل بافراد اخرين Vحضار قنابل المولوتوف Vستخدامھا فى اشعال  -٧
 .السيارات 

 .لتفريق المتظاھرين ولم تستخدم الطوب ضدھم  فقط الشرطة كانت تسخدم العصى -٨

  

  المستشفيات التى تمت زيارتھا

  مستشفى المقاولون العرب :

بمقابلة مدير المستشفى والذى اخبرنا ان المستشفى قد استقبلت حالة واحدة من قوات اVمن  اللجنةقامت 
  . المركزى مصاب بجرح فى الراس وتمت معالجته وخروجه فى نفس اليوم

  مستشفى الشرطة بمدينة نصر :

تستدعى وجود المدير  بزيارة المستشفى وقامت بمقابلة ضابط اVستقبال والذى ابلغنا بان المقابلة اللجنةقامت  
والذى حضرت البعثة بعد انصرافه مباشرة كما ابلغنا بالتوجه الى مستشفى الشرطة بالعجوزة للتمكن من 
الحصول على افادات حول شھادة مصابى الحادث نظرا لكون مستشفى الشرطة بمدينة نصر V تحوى العديد 

تسدعى حالتھم عAجا مطوV قد تم تحويلھم الى  من الحاVت الت تستدعى عAج مكثفا وان المصابين اللذين
  .مستشفى الشرطة بالعجوزة 

  مستشفى الشرطة بالعجوزة : 

بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة وقد تم ابAغنا من قبل ضابط اVستقبال بعدم امكانية زيارة  اللجنةقامت 
ن ھذا التصريح يحتاج الى الحصول المجندين بناء على التفويض الصادر من مكتب الشكاوى لعمل البعثة وا
  .على موافقة مسبقة باستخدامه من ادارة العAقات العامة بوزارة الداخلية 

  وزارة الداخلية :

بزيارة وزارة الداخلية والتى تم افادتنا فيھا من قبل السيد العقيد / احمد الدسوقى بان التفويض  اللجنةقامت 
يحتاج الى التغيير فى مضمونه والنص صراحة على الغرض من الزيارة والذى يتمثل فى الحصول على 

  .افادات الجنود حول الوقائع التى تمت خAل احداث اVستاد 

  : مستشفى التامين الصحى 

بزيارة مستشفى التامين الصحى للحصول على افادات المصابين وقد قامت البعثة بمقابلة مدير  اللجنةقامت 
المستشفى والذى افاد ان المستشفى قد استقبلت ثAث حاVت حالتين منھم من قوات اVمن المركزى اVول 

مستشفى فى نفس اليوم والثالث مصاب مصاب باختناق و الثانى مصاب بكدمة بالقدموتلقوا العAج وغادروا ال



بكدمة فى الراس تم عمل الفحوص الطبية الAزمة له وغادر  المستشفى  لكن سيارة اصدمت به مرة اخرى 
امام اVستاد وھو فى طريقه للعودة الى منزله مما اسفر عن اصابته بارتجاج فى المخ دخل على اثره 

  .اية المركزة ويصعب الحصول على شھادته المسشتشفى مرة اخرى وھو اVن فى غرفة العن

  

  مستشفى معھد ناصر :

بزيارة مقر مستشفى معھد ناصر وقامت بمقابلة الدكتورة / ريھام نيازى المسؤلة عن دخول  اللجنةقامت 
  . ى مصابين من احداث مبارة اVھلىدث وافادتنا بانه V يوجد لديھا أالمصابين فى الحوا

  

  مستشفى منشية البكرى : 

بزيارة مستشفى منشية البكرى على غرار أحداث استاد القاھرة عقب مباراة النادى اVھلى وكيما  للجنةقامت ا
اسوان بين قوات اVمن المركزى واVلتراس اVھAوى والتى اسفرت عن اصابة عدد من كA الطرفين تم 

المدعو/  محمد بدوى  التوجه الى مستشفى منشية البكرى العام وقد تبين انه تم احتجاز مصاب واحد فقط وھو
عام وكان التشخيص الذى ادى الى احتجازه ھو اشتباه ما بعد اVرتجاج وكسر  ١٧محمد على البالغ من العمر  

بالساق اليسرى وخلع بالكتف ا�يمن وقد أفاد المصاب با�تى : انه فى يوم وقوع الحادث كان متوجھاً الى 
رطة بالتحرك بشكل عشوائى وصدمته ، وقد أضاف والد المصاب منزله عقب انتھاء المباراه ولكنه عربات الش

الساعة الواحدة صباحاً وخرج فى نفس اليوم الساعة الرابعة عصراً  ٩/  ٧ان المصاب دخل المستشفى فى يوم 
  وذلك نتيجة للمعاملة السيئة داخل المستشفى وعدم تواجد العAج المAئم له.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 التوصيات :

 لمواجھة حالة اVنفAت اVمنى التى تتفاقم مع وفقاً للقانون خاذ اجراءات حاسمةيجب ان يتم ات -١
 .الوقت  مرور

 اجھزة اVعAم المختلفةقيام يجب ان يتم اعادة بناء الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة من خAل  -٢
النظر الى وعدم فى حماية أمن وأمان المواطنين بنشر الوعى حول اھمية دور الشرطة  بدورھا

 .بارھا مؤسسة من مؤسسات الدولة توزارة الداخلية من خAل اشخاص بعينھم والنظر اليھا باع

 

 

  

 

  إعداد                                                                                          

  فريق عمل البعثة                                                                                            

  

  


