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  وقعت بمنطقة ىتقرير عن ا�حداث الت

  ١١/٥/٢٠١١الوراق بتاريخ  

  

  خلفية ا�حداث: 

تلقى مكتب الشكاوى عدة ب�غات من أھالى منطقة الوراق تفيد بوقوع إشتباكات بين 
  أحداث إمبابة .مواطنين مسلمين ومسيحين على خلفية 

وقد شكل المكتب لجنة لتقصى الحقائق برئاسة المستشار / ضياء الغمرى ( المستشار 
القانونى لمكتب الشكاوى ) وعضوية ا3ساتذه / نبيل شلبى ( نائب المدير التنفيذى 

  للمكتب ) وأسماء شھاب ... وكريم شلبى ( الباحثين بالمكتب )  .

أن ماحدث ھو نزاع بين عاتلتين مسلمتين وإتضح لھا  نتقلت اللجنة إلى موقع ا3حداثإ
ھما العمارنه وأبوعوف حول قيام عائلة أبوعوف بالتصدى لعائلة العمارنة فى إعتدائھا 
على أسرتين بسطاء من المنطقة فى محاولة لطردھم من منزلھم المستأجر منذ أكثر 

رات بينھم با3سلحة عاماً دون سند من القانون وتحول ا3مر إلى وقوع مشاج ٣٠من 
النارية والبيضاء وذلك من الساعة الخامسة مساء حتة منتصف ليلة الخميس الموافق 

  . ٢٠١١مايو  ١٢

كما تبين أن ا3حداث ليست لھا أى خلفية دينية وأن مشاركة عدد من الجيران 
  ا3سرتين وامناصرة عائلة أبوعوف . المسيحين فى ا3حداث كان لتعاطفھم مع

  ا3تى:، ومأمور قسم الوراق وخلصت إلى  لGحداث شھود العيانالبالبعثة ألتقت و 
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  شھادة الشھود:

بالشارع  يعمل بمقھى فوزى الموجود(رفض ا�فصاح عن إسمه) واطنين أحد المتقابلت البعثةمع 
عادية بين  ةوسألناه عن مدى صحة وقوع مشاجرات بين مسيحين ومسلمين فأخبرنا بأنھا مشاجر

وقعت قد نه وعائلة أبوعوف وليس للموضوع أى خلفية دينية وراين وھما عائلة العمتعائلتين مسلم
نه بمحاولة طرد أسرتين من منزلھم بالقوة مدعين ملكيتھم راعندما قام عدد من أفراد عائلة العم

لھذا المنزل ونظراً لكون ھذا المنزل مجاور لمنزل عائلة أبوعوف فقد تدخلت معھم وإنتھى ا8مر 
وقوع مشاجرات بينھم با8سلحة النارية من الساعة الخامسة مساء حتى منتصف الليل من قبل ب

  الشرطة والجيش .

البعثة بمقابلة الحاج على سيد دوقله صاحب معرض أدوات صحية بالشارع ثم بعد ذلك قامت 
أكد لنا ما أورده وع مشاجرات بين مسيحين ومسلمين بموقع ا8حداث وبسؤاله عن مدى صحة وق

ين وأن السبب فى تمجرد مشاجرة عادية بين عائلتين مسلم حدث كانأن ماالشاھد السابق من 
العائلتين من العائFت الكبيرة بالمنطقة مما وسع من دائرة الضجة المصاحبة لEحداث ھو أن 

عدد من  بقيامبدأت ا8حداث  وقدفى المشاجرة با8Hفأنخرطوا قدر عدد ا8شخاص والمشاجرة 
عنھم ممارسة البلطجة بإقتحام منزل مجاور لمنزل عائلة أبوعوف  رنه والمعروفاأفراد عائلة العم

نھم يملكون ھذا المنزل ونظراً 8ن السكان الموجودين بالمنزل محاولين طرد السكان منه بحجة أ
H ث بناتFده الصغار وا8خرى لثHيستطيعونوھم أسرتين إحدھما لرجل مريض وزوجته وأو 

لھم ،مما أدى إلى قيام  واالدفاع عن أنفسھم فقد تدخل جيرانھم وھم عائلة أبوعوف وتصد
�تصال بذويھم وإنتقلت ا8حداث من المنزل إلى الشارع نه باراالموجودين بالمنزل من عائلة العم

وبدأ جميع ا8فراد من العائلتين بإستخراج ا8سلحة التى يمتلكونھا وتنوعت مابين خرطوش 
وبدأت ا8حداث فى حوالى الساعة الخامسة مساء  وأسلحة بيضاء ومقروطه وسFح آلى ومولوتوف

ات كان يتم إطFق ا8عيرة النارية وإلقاء زجاجات وفى خFل ھذه الساع منتصف الليلوإنتھت فى 
إلى  المصابين المولوتوف من قبل الطرفين على فترات متفاوته ووقعت إصابات عديده وتم نقل

المستشفيات القريبة من المنطقة إH أنھا كانت جمعيھا أصابات خفيفة وتم عFج أصحابھا 
  .الى وخروجھم من المستشفى فى نفس اليوم أو اليوم الت

أكثر من مره وأن الشرطة تواجدت فى بداية والجيش أنه قد قام با�تصال بالشرطة أشار الشاھد إلٮ
حيث قامت بوضع  منتصف الليلحتى ھاا8حدث ولكنھا لم تتدخل ولم يحدث تدخل فعلى من جانب

 وكان يوجد أيضاً سيارتين بوكسسيارتين أمن مركزى فى منتصف الشارع لتفصل بين الطرفين 
  .إلقاء الحجارة على سيارات الشرطة بل تمإH أن المشاجرة لم تنتھى تابعين للقسم 

القوات المسلحة وكانت عبارة عن دبابة  حضرتبين الساعة الحادية عشر والثانية عشر وفيما 
وناقلة جنود وبمجرد وصول الجيش وإطFقه لبعض ا8عيرة النارية فى الھواء إنفضت 
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لشاھد أيضاً أنه طلب من العامليين عنده بأن يقوموا بإطفاء الحرائق التى المشاجرةوقد أخبرنا ا
  . تيجة �لقاء زجاجات المولوتوف كانت تحدث ن

  

فى شارع جانبى متفرع من شارع ويقع بعد ذلك للمنزل التى بدأت منه ا8حداث ،لجنة إنتقلت ال
يقطنھا المواطن /جمعة سيد من طابق واحد مقسم إلى شقتين ا8ولى ويتكون ترعة السواحل 

ً  ٣٠ثر من كعبدالفتاح ھو وأسرته (يعيش فى المنزل منذ أ وھو مصاب بفشل كلوى ويقوم  عاما
تيه ووالدته ( والتى تعتبر ) والثانية يقطنھا وليد سمير محمد عبدالعاطى ھو وشقيقبغسل للكلى 

،وبمجرد دخولنا المدارس ) العائل لEسرة بعد وفاة زوجھا منذ عدة سنوات وتعمل فراشه بإحدى 
إلى المنزل تبين لنا حالة الذعر التى يعيش فيھا سكان المنزل حيث أن بوابةالمنزل مغلقة بسلسة 

منذ إنتھاء  نجلھا وبناتھابأنھا تخشى الخروج من المنزل ھى ووالدة سمير حديدية وأخبرتنا 
 ٣٣لھذا المنزل منذ  مستأجر صاحب الشقه ا8ولى إنه... المواطن/جمعه سيد أكد ا8حداث وقد 

سنوات فى المحكمة وأنه فوجىء أمس بمالك ٧منذ  هعاماً بناء على عقد إيجار وأنه يقوم بدفع إيجار
نه يخبره بأنھم قد قاموا بشراء المنزل راالمنزل ويدعى صالح بصحبة عدد من أفراد عائلة العم
بالقوة  منهام المنزل وحاولوا إخراجه وأن عليه أن يتعامل معھم من ا8ن ،وبعد ذلك قاموا بإقتح

سيقتله  هأخبره إذا لم يخرج من المنزل فإنحدھما بوضع سFح أبيض (مطواه)فى جانبه وأحيث قام 
 حضروامن عائلة أبوعوف بعض الجيران بما حدث وھم علما مافرفض الخروج من المنزل وعند

بسيطه بينھما ،وإلتقط طرف الحديث  رنه بعد مشادهادث وأخرجوا أفراد عائلة العماإلى مكان الح
والذى كان متواجد معنا منذ بداية المقابلة وأخبرنا أنه منذ حوالى عام ... محمد أبوعوف /الحاج 

تقريباً قام المدعو صالح بشراء المنزل محل النزاع وحاول من قبل أن يقوم بإخFء المنزل من 
ا8شخاص من  ضالمنزل على حد قوله إلى بعالسكان بطرق شتى ولكنه لم يفلح لذا فقد قام ببيع 

السكان بالقوة وھو مادفعنى إلى التدخل من أجل ھؤHء السكان  طردنه وبعدھا حاولوا راعائلة العم
فدخلت إلى المنزل وحاولت أن أتفاھم معھم ولكنھم كانوا يملكون  الذين Hحول لھم وHقوة البسطاء

ة ورفض التفاھم وأصروا على طرد السكان من أسلحة بيضاء وبعضھم كان يملك أسلحة ناري
مما أجبرھم  وا8قاربولكن الخبر كان قد إنتشر بالشارع وتجمع الكثير من الجيران فوراً المنزل 

على الخروج من المنزل وبعد أن خرجوا إلى الشارع قاموا با�تصال بذويھم ومعارفھم ثم قام 
ن با�ستعداد اواء وبمجرد أن حدث ھذا بدأ الطرفأحدھما بإطFق عدد من ا8عيرة النارية فى الھ

والتسليح بكافة أنواع ا8سلحة البيضاء منھا والنارية كما إشترك مع عائلة أبوعوف الجيران أيضاً 
ن بتبادل ا8عيرة اطفوا مع سكان المنزل محل النزاع وكان منھم مسيحين وبدأ الطرفاالذين تع

من وحتى الساعة الحادية عشر ءً والنصف مساالخامسة  النارية وزجاجات المولوتوف من الساعة
  . ١٢/٥/٢٠١١صباح يوم الخميس 
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وخFل ھذه المعركة التى إشترك فيھا على حد قول الشھود اH8ف من سكان المنطقة وقعت العديد 
من ا�صابات غير الخطيرة وقدتقابلت البعثة مع عدد من المصابين منھم المواطن/يوسف شعبان 

وتبين أن أغلب ا�صابات ھى ... وأيضاً الحاج/محمد أبوعوف ) حب محل طيور صا(الشيخ 
الشرطة كانت وقد أشار الحاج أبوعوف إلى أن إصابات سطحية إستخدم فيھا سFح الخرطوش 

مفتش المباحث  رغم إخطارمتواجده فى موقع الحدث من البداية ولكنھا لم تتدخل بشكل فعال 
  . نفFت ا8مرإ التدخل بشكل حازم قبل  بضرورة

تزايدت حدة ا8حداث بمرور الوقت ولم تتم السيطرة على ا8مور بشكل كافى إH بعد وصول  
  . تم إخFء الشارع تماماً بمجرد نزول دبابة وناقلة جنود حيث أفراد القوات المسلحة 

  

السبب الرئيسى أن و شخص ملتحى }معنا منذ بداية المقابلة {وھ الموجودينأحد ا8شخاص  وأفاد
وراء ترويج ا�شاعات التى إنتشرت بين المواطنين عن أن ھذه المشاجرة بين مسلمين ومسيحين 

  .بمنطقة إمبابة  جرتا8حداث المؤسفة التى  وقوعھا عقب

فى نادى وراق العرب لعقد جلسة صلح بين مسلمين ومسيحين على  اً أنه كان موجود وأضاف
وقوع  نما إلى علمه إمبابة وكان من بين الحضور شيوخ وقساوسه وأثناء الجلسةخلفية أحداث 

المشاجرة فترك الجلسة ه نجله مشترك فى ھذ نرنه وأبوعوف وأامشاجرة كبيرة بين عائلتى العم
ناً معه خرج جميع من فى جلسة الصلح مسرعين إلى موقع ا�حداث مال]طمئنان على نجله وتض

  ىفبمجرد أن رؤ، شاعة التى روج لھا العديد من المواطنين بجھلھم ھذه ا� ظھرتومن ھنا 
ن يشيوخ وقساوسة مھرولين إلى الشارع محل ا8حداث إفترضوا مباشرة أنھا مشاجرة بين مسلم

، وساعد فى تأجج الوضع وإنتشار الشائعة كون عائلة أبو عوف والعمارنة تربطھم صلة ومسيحين 
تقع بينھم مشاجرة  وأعتقدوا أن عائلة أبو عوف ( وھى حداث أن لذا لم يتوقع من رأى ا8نسب 

عائلة معروفه با�لتزام الدينى ) وأقربائھم من عائلة العمارنة يتشاجرون مع ا8خوه المسيحين وھو 
خFفاً للحقائق التى تجلت بعضھا فى ھذا الحدث حيث وقف الملتحى الملتزم بجانب القس والشماس 

جة البلطجية من العائلة ا8خرى دفاعاً عن سيدة أرملة ورجل مصاب بمرض جنباً إلى جنب لموا
  مزمن  .

  

  

  قسم شرطة الوراق:
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إH أنه لم يكترس با8مر ، مع مأمور القسم  ألتقتشرطة الوراق وديوان قسم إنتقلت البعثة إلى 
  .ووضح للجنة أنه لم يتم إلقاء القبض على الجناه ولم يتم تحرير محضر بالواقعة رغم جسامتھا 

بين عدد من المواطنين يقدر عددھم جرت مشاجرة أن ال بخصوص ماحدث وقد أفاد مأمور القسم
أنه قد إخطر فقط بوقوع ون بحوالى ألفين فرد وتم فضھا بعد مشادات بين قوات الشرطة والمواطني

  المشاجرة وتم التعامل معھا وفضھا دون تحرير محضر 

بأن المشاجرة إنتھت بتحرير  أفادوامن أھالى المنطقة  ألتقت معھم اللجنة ن الذين يعلماً بأن المواطن
  .محضر 

 بأنه Hتوجد أى خطوره وأن فادوبسؤاله عن مدى إمكانية إندHع ھذه المشاجرة مره أخرى أ
أكدوا على ومن أن المشاجرة ستقع مره أخرى ا الوضع مستقر ،علماً بأن أھالى المنطقة قد حذرو

أنه Hبد من التواجد ا8منى بشكل مكثف فى الشارع ،وبذكر ماسبق لمأمور القسم أخبرنا بأنه 
  اجره وإنتھى ا8مر بالنسبة له  .Hيتعامل إH مع الحقائق المجرده وأنه تم فض المش

  

  صيات:التو

  

Hبد من التصرف العاجل فى ھذا ا8مر بسرعة ا8تصال بالمجلس العسكرى والسيد وزير الداخلية -
لسرعة القبض على الجناة من المعتدين ، نظراً 8ن ا8مر ينذر بكارثة أخرى يمكن أن تلحق 

  بالمنطقة  .

  

Hبد من تكثيف التواجد ا8منى بالمنطقة عن طريق نشر الدوريات ا8منية على مدار اليوم -
، كما تنتشر ا8سلحة النارية بين  لمواجھة حالة ا�نفFت ا8منى بھا ولمنع تكرار ھذه الحادثة 
  .أھالى المنطقة منذ الھجوم على أقسام الشرطة وسرقة ا8سلحة    

  



  

  
 ا�نسان معاً لتعزيز مسيرة حقوق                                                 الشكاوى مكتب             

 

  
 

سائل ا�عFم بشكل كافى لمواجھة الشائعات حيث أنه لم يتم تغطية ا\حداث Hبد من تفعيل دور و -
السالفة الذكر إH من قبل جريدة اليوم السابع ا8سبوعية من خFل نشرھا للخبر على موقعھا 

  ا8لكترونى مما ساعد على ترويج الشائعات وفتح المجال لتكھنات المواطنين . 

  

  

 


