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تقرير لجنة تقصى الحقائق بالمجلس

حول أحداث يوم التاسع من سبتمبر ٢٠١١
أثارت أحداث التاسع من سبتمبر ) جمعة تصحيح المسار (بمقدماتھا  ،وتطوراتھا  ،وعواقبھا أسئلة
كثيرة لدى العديد من المواطنين تستدعى البحث عن إجابات خصوصا ً فى نمط اإلعتداءات التى
تعرضت لھا مرافق وزارة الداخلية ،وبعض الممتلكات الخاصة ،وإتساع نطاق اإلصابات والتى زادت
عن  ١٠٠٠إصابة فى ليلة واحدة فى صفوف المواطنين واألجھزة األمنية خالل األحداث التى دارت
أمام السفارة اإلسرائيلية ومديرية أمن الجيزة  ،وكذا فى معقباتھا التى أفضت إلى تفعيل العمل
"بجميع" مواد قانون الطوارئ وإحالة المشتبة فيھم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وإعتقال
العديد من المواطنين،وإغالق مكتب الجزيرة مباشر ) مصر( وإعتقال أحد أعضائه.
وفى ھذا السياق شكل المجلس القومى لحقوق اإلنسان لجنة لتقصى الحقائق برئاسة األستاذ محمد
فائق نائب رئيس المجلس  ،والسادة محسن عوض  ،جورج إسحاق  ،ناصر أمين  ،د .عمرو
حمزاوى  ،حافظ أبو سعدة  ،ومنى ذو الفقار من أعضاء المجلس  ،والسادة جمال بركات  ،نبيل شلبى
 ،أمجد فتحى  ،اسالم ريحان  ،معتز فادى  ،أسماء شھاب  ،نشوى بھاء  ،أحمد عبد، Gخالد معروف
 ،كريم شلبى من باحثى المجلس ومكتب الشكاوى .

تنقل أعضاء اللجنة بين المواقع التى جرت فيھا األحداث والمستشفيات التى نقل إليھا المصابون ،
وأسر بعض المعتقلين  ،وإستمع إلى شھادات متنوعة من شھود عيان من مختلف أطراف المواجھات
التى حدثت  ،وتلقى أفالما مصورة لبعض جوانب األحداث  ،كما اطلع على تقارير المصادر
اإلعالمية ) القومية  ،والمستقلة  ،والحزبية ( ومقاطع مصورة على شبكة التواصل االجتماعى "
يوتيوب " ،كما إطلع على بيانات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى  ،ووزارة الداخلية  ،ووزارة
الصحة .
ناقش أعضاء اللجنة كل المعطيات التى توافرت لديھا نتيجة ذلك وخلصت اللجنة إلى النتائج التالية :

• جرت ھذه األحداث فى سياق إحتقان متزايد جراء اإلشتباكات التى وقعت بين المجموعات
المناوئة لمحاكمة الرئيس السابق وكبارمعاونيه بتھمة قتل المتظاھرين  ،وأسر شھداء الثورة
بمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة  ،وكذلك اإلشتباكات التى جرت بين رابطة مشجعى النادى
األھلى " األلتراس " والشرطة أثناء مباراة النادى األھلى وكيما أسوان يوم  ٢٠١١/٩/٧فى
سياق استفزاز متبادل بين الطرفين  ،والتى أسفرت عن إصابة  ١٣٣فردا من المواطنين
ورجال الشرطة  ،وإعتقال عدد من مشجعى النادى  ،وكذلك تزايد الغضب من عدم إتخاذ
الحكومة إجراءات ملموسة تجاه إعتداء القوات اإلسرائيلية على ضباط وجنود مصريين
أفضى إلى استشھاد ستة منھم ورفضھا حتى مجرد اإلعتذار الرسمى عن ھذه اإلعتداء  ،حيث
إقتصر ردالفعل على إعالن ُنشر على صفحة الحكومة المصرية باستدعاء السفير المصرى
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من إسرائيل ثم تم نفيه  ،وبناء جدار لحماية السفارة اإلسرائيلية تنصلت من قرار إنشائه كافة
الجھات الرسمية حتى أقرت محافظة الجيزة بإنشائه فى تفسير زاد من حفيظة المواطنين .
• ورغم مظاھر اإلحتقان التى ميزت مقدمات األحداث فقد ظھر قدر كبير من التباين فى تفاعل
المواطنين المشاركين فى تظاھرات التاسع من سبتمبر ونوعية المنخرطين فيھا  ،بدا بعضھا
عفويا والبعض اآلخر منظما ً  ،كما ظھرت بعض المجموعات المنظمة من الصبية يوجھھم
عدد من البالغين  ،وشارك فى األحداث عناصر إجرامية مثل الذين تورطوا فى سرقة سيارة
اإلطفاء واإلعتداء على مقر مديرية األمن بالجيزة  ،وتحطيم بعض واجھات المحال التجارية
ونھبھا .
• فى سياق أحداث يوم  ٢٠١١/٩/٩بدأ مشھد جمعة " تصحيح المسار " سلميا ولم يشھد أى
خروج على النظام العام رغم قرار السلطة بسحب قوات الجيش والشرطة من منتصف ليلة
الجمعة إلى منتصف ليلة السبت  ،وإن أشارت بعض الشھادات إلى أنه لم يكن ھناك تنسيقا
كافيا من القوى المشاركة فى تنظيم جمعة " تصحيح المسار " حول تأمين الميدان .
• لكن بعد الساعة الثانية ظھرا تغير المشھد إذ إتجھت مجموعات من" ألتراس " األھلى بإتجاه
وزارة الداخلية مرددين شعاراتھم المعروفة وھتافات نابية ضد الشرطة والمطالبة باالفراج
عن أحد المتھمين فى أحداث االستاد ولحق بھم بعض المتظاھرين ،وقاموا بتحطيم شعار
الوزارة دون محاولة اقتحام مبنى الوزراة ذاته ،ثم انسحبت مجموعات االلتراس من أمام
الوزارة وبقيت مجموعات قليلة من المتظاھرين واصلت االعتداء على مبنى الوزارة وقد
اعترضھم بعض الشباب الذين حرصوا على الحفاظ على الطابع السلمى للمظاھرات
والحيلولة دون اإلعتداء على مرافق الدولة على نحو ما ذكر شھود عيان .
• ويفيد بيان إعالمى صادر عن وزارة الداخلية أنه فى ذات الوقت الذى كان يتم فيه رشق
مبانى الوزارة بالحجارة شب حريق محدود بالطابق األرضى للمبنى الذى يشغله قطاع شئون
االفراد بالوزارة وتمت السيطرة عليه فى حينه  ،وتكثف األجھزة األمنية جھودھا للوقوف
على خلفياته .
• على صعيد آخر إتجھت عناصر من المتظاھرين إلى مقر السفارة اإلسرائيلية حيث قاموا
بتحطيم الجدار الذى أقيم من جانب محافظة الجيزة لحماية المبنى الذى تقع فيه السفارة
وتفادت قوات األمن التصادم مع المتظاھرين رغم محاولة إثنائھم عن ذلك  .بينما نجح بعض
المتظاھرين فى الوصول إلى مقر السفارة عبر عقار مجاور للمبنى وإنزال العلم اإلسرائيلى
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وإقتحام المبنى اإلدارى الملحق بالسفارة ونثر األوراق التى عثر عليھا داخل المبنى من شرفة
المبنى .
• اتصاال بذلك اتجھت مجموعات من المتظاھرين إلى شارع أحمد نسيم الكائن بناصيته مبنى
السفارة السعودية حيث كانت توجد عربات وأفراد تابعة لقوات األمن المركزى وقاموا بإشعال
النيران فى سيارات األمن المركزى  ،ورافق ذلك رشق السفارة السعودية بالجيزة تحطيم
كاميرات المراقبة وزجاج الواجھة  ،وحرق سيارتين احدھما تابعة للسفارة واألخرى ألحد
المواطنين .
• بالتزامن مع ذلك اتجھت مجموعات أخرى من المتظاھرين إلى مديرية أمن الجيزة المواجه
لمبنى السفارة السعودية فى محاولة إلقتحامھا من منافذھا الثالثة وإشعال النيران فى سيارات
األمن المركزى المتمركزة أمام المديرية ،وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على مقر
المديرية التى أغلقت أبوابھا فى محاولة لتفادى اإلشتباك مع المتظاھرين  ،وإنخرط فى
محاولة االقتحام مسجل خطر كان قد استولى على إحدى سيارات اإلطفاء وأمكن اعتقاله .
• وخالل المواجھات بين قوات الشرطة والمتظاھرين المستھدفين اقتحام مديرية أمن الجيزة
وقوات الشرطة المتمركزة حولھا  ،رفضت مصادمات عنيفة بينھما أفضت إلى سقوط العديد
من االصابات من الجابنين ومقتل بعض المواطنين .

اإلصابات

وقعت خالل ھذه المواجھات إصابة  ١٠٤٩مصابا بينھم  ٥٨من رجال الشرطة حسب بيانات وزارتى
الصحة والداخلية وتوفى منھم أربعة مواطنين أحدھم من جراء التدافع  ،وثالث جراء طلقات نارية
بالرأس والصدر نقلوا إلى مستشفى أم المصريين والعجوزة .وقد زار باحثوا المجلس مستشفيات )
العجوزة  ،أم المصريين  ،القصرالعينى (  ،وتبين لھم إنصراف معظم المصابين عقب إجراء
اإلسعافات العاجلة لھم  ،وإلتقوا بالموجودين منھم الذين تعرضوا إلصابات بالغة وحصلوا على
شھادات بعضھم .

كما تلقوا شكوى من أسرة أحدالمصابين حول تأخر تقديم العالج الالزم لحالته ) إنفصال فى عظمة
الركبة ( وتدخل األستاذ جورج إسحاق لدى السيد وزير الصحة الذى إستجاب على الفور لمتابعة
الحالة وأفاد المجلس بأن تأخير عمل الجراحة يعود إلى تلوث الجرح وضرورة معالجة التلوث قبل
إجراء الجراحة .
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أفاد شھود عيان بوقوع حاالت وفاة أكثر من المعلن عنھا وحدد أحدھم مشاھدته لمقتل شاب)١٦عام(
أمام حديقة الحيوان بعد إصابته بطلق نارى فى الرأس  ،واتصل مرافقوه بأسرته التى تسلمت جثته
وإنصرفت به من موقع األحداث ) وقد يفسر ذلك اختالف أعداد المتوفين التى أعلن عنھا فى اليوم
الثانى لألحداث عن اليوم الثالث (  ،ولم يتسنى للباحثين معرفة ظروف مقتل المتوفين الذين قتلوا
بالرصاص .
تداعيات األحداث

• تم القبض على  ٣٨من المتظاھرين خالل المواجھات  ،وأكد البيان الصادر عن اجتماع
مجلس الوزراء والمجلس العسكرى اعتزام السلطات المصرية إحالة المقبوض عليھم ومن
يثبت تورطھم بالتحريض أوالمشاركة فى األحداث إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء ،
وقد ارتفع أعداد المقبوض عليھم فى اليوم الثانى إلى  ١٣٠مشتبھا به  .وقد تلقت اللجنة
شكاوى من أسر بعض المحبوسين تفيد بسوء الحد األدنى لمعاملة السجناء وغيرھم من
المحتجزين .
• كذلك قرر البيان الصادر عن االجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى تطبيق
كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارىء الذى كان من المقرر وقفه خالل الفترة
القادمة .

• كذلك أصدر المجلس األعلى للقوات المسلحة قرارا رقم  ١٩٣لسنة  ٢٠١١بتعديل قرار رئيس
الجمھورية رقم  ١٢٦لسنة  ٢٠١٠الخاص باالحكام المترتبة على اعالن حالة الطوارىء
خالل مدة سريانھا على حاالت مواجھة حدوث اضطرابات فى المراحل وجميع أخطار
االرھاب  ،واالخالل باألمن القومى والنظام العام للبالد أو تمويل ذلك كله  ،كما ينطبق على
حيازة االسلحة والذخائر ،واالتجار فيھا  ،وجلب وتصدير المواد المخدرة ،واالتجار فيھا ،
وكذا على حاالت مواجھة أعمال البلطجة  ،واالعتداء على حرية العمل ،وتخريب المنشآت،
وتعطيل المواصالت ،وقطع الطرق ،وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عمدا.
• اإلعالن عن إعادة النظر فى تراخيص  ١٦قناة فضائية وإجراء تحقيقات حول حصولھا على
التراخيص  ،وإغالق مكتب الجزيرة مباشر ) مصر ( ظھر يوم  ٢٠١١/٩/١١إثر مداھمة
من جانب قوات األمن مصحوبين بمجموعات من لجنة المصنفات الفنية بمبررعدم حصوله
الترخيص ومصادرة أوراق ومستندات والقبض على أحد أعضاء المكتب .
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الخالصة والتوصيات

 .١يعبر المجلس عن قلقه الشديد من قيام بعض األطراف بتحويل مسار االحتجاجات من اإلتجاه
السلمى إلى إستخدام العنف  ،ويدين كل أعمال العنف التى تتعرض لھا مرافق الدولة.

 .٢والمجلس إذ يعبر عن قلقه من ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حى أثناء
المواجھات  ،فإنه يطالب باجراء تحقيق من جانب النيابة العامة واعالنه للرأى العام .
 .٣ورغم تقدير المجلس للحاجة لضبط االنفالت األمنى فإن إعادة تفعيل جميع مواد قانون
الطوارئ رسميا بل وتوسيع نطاقھا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويختزل معالجة أزمة
سياسة واجتماعية شاملة فى مجرد الحل األمنى  ،كما أنه يشكل رجوعا ً عن أھداف الثورة
الذى يمثل انھاء حالة الطوارىء أحد أھدافھا الرئيسية ،وال يزال المجلس عند تقديره بإمكان
مواجھة األحداث المشابھة من خالل مواد قانون العقوبات .
 .٤كما يرى المجلس ان إحالة المدنين إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدال من المحاكمات
العسكرية يظل مشوبا بافتقاد شروط العدالة وعدم توافر ضمانات المحاكة العادلة .
 .٥يؤكد المجلس مجددا على الحاجة الماسة للتعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجباتھا المھنية
ودورھا فى الحفاظ على األمن والنظام العام فى إطار احترام حقوق االنسان  ،فى بيئة
اجتماعية قابلة لوجود شرطى منضبط ومشجع له  ،وفى ھذا السياق يطالب المجلس بتقديم
الدعم المادى والمعنوى لجھاز الشرطة للقيام بدوره المھنى  ،وكذا على أھمية تعزيز العالقة
مع المجتمع من خالل توفير األمن للمواطنين اثناء جھوده إلنفاذ القانون.
 .٦والمجلس إذ يؤكد على موقفه الثابت الداعم لحرية الرأى والتعبير ،فإنه يعرب عن قلقه الشديد
من بدء إجراءات تقيد الحريات اإلعالمية التى اتخذتھا السلطات المعنية فى أعقاب أحداث يوم
الجمعة  .ويدعو الحكومة إلى إصدار قوانين منظمة للعمل اإلعالمى بعد التشاور مع الجھات
االعالمية المھنية شريطة أن تكون ھذه القوانين شفافة ومھنية وتراعى المعايير الدولية .
 .٧كذلك الحظ المجلس – بقلق – تعجل بعض التصريحات الرسمية فى توجيه اتھامات خطيرة
بمسعى جھات داخلية وخارجية إلسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم
األدلة على صحة ھذه االتھامات  ،ويضاعف من قلق المجلس صدور ھذه التصريحات فى
سياق حملة إعالمية تستھدف تشوية المسار السلمى للثورة المصرية واالنتقاص من وطنية
الثوار .
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