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ﺧﺎﻣﺴﺎ  :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

ﻣﻘﺪﻣﺔ

كانت احداث 
ال وقعت داخل ستاد بورسعيد مساء اربعاء الموافق  ١فاير  ٢٠١٢عقب مباراة كرة قدم ب المي






ه
ه ،البداية ال تشكلت معها اطراف احداث ال تبعتها ح يومنا هذا بعد ان تعرضت
جماه النادي ا 

وا 
عتداءات كانت ضحيتها ¬

المصاب.
أكمن  ٧٣قتي¨ )بحسب مديرية الشؤون الصحية   ¥بورسعيد( ومئات

 
°
تظاهر اف أمام مديرية أمن بورسعيد
،معتين أن
محمل امن مسئولية احداث الدامية   ¥ملعب المباراة



ها¸ بالقبض ع عدد من البلطجية 
واعفوا بأنّهم مأجورون من
ماحدث مؤامرة ضد الشعب المي و قام ا 

الوط المنحل.
قيادات بالحزب 

انتقل بعد ذلك المشهد ا¸ محكمه جنايات بورسعيد و 
ال بدأت  ¥النظر إ¸ ما قدم اليها من أوراق إدانه من النيابة


ومسئو¸ النادي المي ،و بدأت المحكمة منذ
العامة حيث قدم أمامها ٧٥متهما من بينهم  ٩من قيادات امن


الما Å
،وح جلسة النطق بالحكم انعقاد جلساتها بمقر أكاديمية ¬
الÄطة
بداية جلساتها  ١٧ ¥أبريل من العام  


ص بمحافظة بورسعيد،وذلك لدواع امن وحفظ النظام أثناء انعقاد
بالقاهرة الجديدة بد من مقرها ا 

المتهم،
الجلسات،حيث تم عقدجلسات شبه متوالية لسماع الشهود   ¥القضية ،وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن
وسماع المرافعات من النيابة والدفاع ،ثم حجز القضية للنطق بالحكم.

بتاريخ  ٢٠١٣/١/٢٦قضت محكمة جنايات برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد ،وعضوية المستشارين طارق جاد
متهما ،إ¸ فضيلة 
مف الديار المية ،ستط¨ع الرأي ¬
الÄعي  ¥
المتو¸ ،ومحمد عبدالكريم ،بإحالة أوراق ً ٢١



الÄارة 

المتهم وهى ¬
إعدامهم،وتحديد جلسة  ٩مارس المقبل للنطق بالحكم ع با¥
ال بدأت معها احداث


تعود مره اخرى ا¸ مدينة بورسعيد .



أها¸
المتهم
المتهم اعتصام امام سجن بورسعيد رغبه منهم  ¥عدم قيام امن بإرسال
بتاريخ  ٢٠١٣/١/٢٤بدأ 

ا¸ القاهرة خوفا منهم ان يتعرضوا ل¨ذى استجابت معه وزاره الداخلية 
ال لم ترسلهم ا¸ القاهرة واكتفت بإذاعة

المحاكمة ع الهواء ¬
مباÛه من امام السجن .
بعد صدور احكام ما لبث ان تحول المشهد ا¸ حاله من الهياج الشديد امام سجن بورسعيد بدأت معها اشتباكات


مجهول من قبل ¬
الÄطة و إط¨ق الرصاص الحى
المعتصم تخلل المشهد تبادل إط¨ق نار مع
مع المتظاهرين و


المدني و حاله من انف¨ت ا  م و الهجوم ع مراكز و اقسام ¬
الÄطة استمرت لمده ث¨ث ايام اوقعت
ع
ام ¬Ûطه ¬
خ¨لها  ٤٠قتي¨ بالرصاص من بينهم ضابط و 
واك من  ٥٠٠مصاب بيهم  ٤٠٠بطلقات ناريه و حات اختناف
شديده بالغاز المسيل للدموع.

وقام باحثوا الكرامة بزيارة مواقع اشتباكات بمحافظة بورسعيد المية لتق الحقائق حول ما تردد عن استخدام
العنف القاتل والقتل المتعمد خارج إطار القانون بحق المتظاهرين خل احداث 
ال شهدتها المدينة ،وقد تم


إختيار بورسعيد بعينها لكونها تعرضت للموجة ا §ك¨ من العنف الذى خلف ما يزيد ع £
ثث¡ ضحية  ساعات من

اليوم اول لشتباكات.
 
وممث £الداخلية وشهود العيان ستخص الحقائق
والمصاب¡ واطباء
أها ²الضحايا


كما تم استماع لشهادات 
حول تلك القضية ،وراقب فريق الكرامة التظاهرات السلمية 
ال خرجت لرفض فرض حظر التجول الذى أعلنه الرئيس




الثا¾ لحداث الدامية 
ال شهدتها تلك
محمد 
مر¿ ع £ثث من محافظات القناة من بينها بورسعيد  مساء اليوم 

المحافظات.
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اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻰ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻰ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ،
وﺟﺮى اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻮق أﺳﻄﺢ
ﺳﺠﻦ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ وأﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﺷﻬﺮﻫﺎ
ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻌﺮب ،رﻏﻢ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠٠ﻣﺘﺮ،
ﻛﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻜﺮاﻣﺔ أن اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻰ
أﻣﺎﻛﻦ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻛﺎﻟﺮأس واﻟﺮﻗﺒﺔ واﻟﺼﺪر )اﻟﺠﺰء
اﻟﻌﻠﻮى ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ( ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﺪد
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ.



أو  :شهادات ع العنف 
العشوا
المواطن واطق النار
الطي واستهداف



مواطن بعيدا عن موقع اشتباكات :
مدرع طة أطلقتا النار عشوائيا ع
 -١الشاهد /محمد احمد فؤاد :




مواطن يبعدون عن محيط قسم طة العرب _ احد مواقع
عشوا ع
مدرع طة قامتا بإطق الرصاص بشكل
أكد الشاهد أن



اشتباكات_ دون أي م̄°ر ،وذلك   ªاليوم اول لحداث  ٢٦يناير.
" انا صاحب محل   ªالشارع وبعيد عن قسم طه العرب حوا¼  ٧٠٠م ،°واثناء اشتباكات 
ال كانت تحدث   ªقسم طه العرب كنا نحرس

المحت الخاصة بنا فتم إطق النار علينا بدون أي اسباب.


معدي باتجاه القسم ولم يقم أي أحد ضدها بأي فعل إ أنها بمجرد وصولها بالقرب من قسم 
الطة قامت
مدرعت طة
قبلها كانت
بإطق النار علينا 
مباة".
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ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃﻲ واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ


 -٢الممرضة بالمستشفى ا مي منال عبد  :المصابون كانوا يصلون ميت والرصاص كان يستهدف المخ والصدر
والقلب



أكدت الشاهدة أن المصاب كانوا يصلون إ المستشفى ميت بالفعل ،وأن الرصاصات كانت مدخلها  ا جساد من ا ع لسفل ما يؤكد
أن قنص الضحايا تم من مكان مرتفع ،كما كانت معظم ا صابات قاتلة فالرصاصات كانت توجه للمخ أو القلب أو الصدر.
"الساعة العا̄°ة صباحا كنت متواجدة  المستشفى حسب عم كممرضة  ،بدأت الحا ت تتوافد علينا من الساعة العا̄°ة صباحا وكان
يأ ³الينا وهو ميت بالفعل ف يستطيع ا  طباء فعل ¯·ء لهم ويقوموا بتحويلهم إ الم̄µحة مبا̄°ة،وكانت جميع الحا ت ²
معظمهم ²
تأ³
من السجن العمومي لشباب ²تاوح اعمارهم من  ١٨ا  ٢٦سنه.
معظم الحا ت كانت طلق ناري  المخ و الصدر والقلب وكان مدخل الرصاصة  الرأس أو  الصدر صغ ومخرجها فجوه كبة ،ومعظم


مناطق إطق الرصاص كانت من ا ع إ ا سفل )أي إن مدخل الرصاصة كان أع من مخرجها  جسد المتو".
المتو أحمد محمد مهنا كان مكان دخول الرصاصة ²
ال Éقتلته حولها شبه حروق ،ولم يكن يف و كان متوفيا " أعطت الكرامة صورة للشاب
القتيل ".

 -٣عائلة إبراهيم الوشاحى  :ذهب ²
يشي ك̄µي فعاد قتي  ..والرصاص كان يطلق ع المارة
أكدت عائلة ابراهيم الوشاحى أن نجلهم أصيب  منطقة تبعد عن السجن ¯
بأك من ² ٦٠٠م ،وأنهم التقوا  الم̄µحة بأ °أخرى أصيب

عشوا ³ع المارة ،وأن جنودا كانوا يعتلون سطح السجن هم من كانوا
أبنائها  مناطق بعيدة عن السجن ،مؤكدين أن النار كانت تطلق بشكل
يطلقون النار.
" حوا الساعة الثالثة عÔا يوم  ٢٠١٣/١/٢٦ذهب ابننا إ منطقة أرض بالعزب شارع الصباح ،وهي منطقه تبعد عن السجن بحوا² ٦٠٠م
ح Éيقوم ب̄µاء )ك̄µى ( للغداء ،وهو شاب مسالم و ²
وبعيدة تماما عن أحداث القسم و كان ذاهب إ هناك ²
ملم و ليس لديه أي عقة
با  حداث ²
ال Éتدور  المدينة ²
ح Éأنه يحب كره القدم.
أحد ا شخاص اتصل من المحمول بتاعه وقال  وحدى  يا حاجه ابنك اÚب عليه نار والرصاصة فرتكت دماغه .فيه عساكر كانوا بس

اسود وكانوا واقف فوق السجن وهما من ال̄µطة ن ا ها مدخلوش السجن ،وكانوا بيÔبوا نار ع أي حد معدى مع انه كان بعيد جدا
عن السجن  ،ابراهيم مش لوحده عرفنا إن فيه ناس غه اÚبوا بالنار  نفس المكان حوا أربع حا ت عرفنا كده لما كنا  الم̄µحة".

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺼﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺣﺪاث ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
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ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺸﺮﻃﻲ واﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ


 -٤المسعف محمد البدرى :
المصاب والقت أطلقوا
الطة كانت تطلق الرصاص عشوائيا وحينما تقدمت خ ء
النار ع سيارة ا سعاف

الطة اطلقت الرصاص ع سيارة ا سعاف 
أكد المسعف بوحده اسعاف المناخ أن 
ها اثناء محاولة
ال¡ يقودها واصابتها ،كما هاجمه ا 




ها ع نادى 
الطة وكوا زجاج سيارته ،كما أشار إ أن ا صابات كانت
نقل أحد جنود ا من المركزي
المصاب بعد هجوم بعض ا 
بالرصاص الحى وكانت  ´ الرأس والصدر والبطن.
" كنا بعد الع Áبدأنا نتمركز عند قسم ¿طة العرب بعد أن تم ا نتهاء من الدفن  ´ أحداث يوم  ٢٠١٣/١/٢٧ورجعوا من الجبانة ،رأيت أحد

ا شخاص وكان أمام قسم ¿طة العرب ملثم ومعه س ح آ وكان راكب موتوسيكل وكان متواجد أيضا شباب معهم المقاريط.
الÌج ا حمر ال قدام قسم ¿طة العرب كان فيه شباب يقومون برمي مولوتوف ع القسم و كان المتواجدين بداخل القسم ËيÌدوا عليهم
Ë



والÌج ده كان يبعد عن القسم حوا  ١٠٠م ،Ìفجأة بدأ إط ق نار كثيف وبدأ
المصاب ´ السقوط.

بإط ق الرصاص Ë


المصاب فحدث إط ق نار ع سيارة ا سعاف من داخل قسم 
تقدمت بالسيارة قدام شويه عشان أشيل
الطة وأخدت طلقه ´ جنبها
الشمال ،بعده حسيت بالخطر ورجعت بالسيارة مرة اخرى ،وما زال موجود اثر الرصاصة ع السيارة 
ح¡ ا ن.




بحوا 
المصاب كانوا
كل
مصاب من منطقة الجبانة بعد ا شتباكات تم
ع
مصاب بطلق ناري حي ´ الصدر والبطن والرأس ،و أنا رايح 
مجهول كانوا يحملون س ح أبيض كانوا فاكرين إ Ôبقوم بتحميل العساكر و لو 

س Ìربنا كنت ميت .
توقيف السيارة من
´ اشتباكات الجبانة سقط أحد العساكر بسبب الخرطوش ال 
انÁب ع نادى 
الطة ،وقامت رجال ا سعاف تأخذه من العساكر


الموجودين داخل النادي فتم الهجوم ع سيارة ا سعاف الخاصة بيمن قبل ا شخاص ال كانوا 
بيÁبوا خرطوش ع النادي ،نهم شكوا

بالسيارةوØبوا ع السيارة طوب و كوا القزاز".
ا Ôبنقل العساكر


مسÌة رفض حظر التجول السلمية
 -٥باحث الكرامة شاهدا ع مقتل مواطن أثناء مشاركته ´ 

مسÌة سلمية لرفض فرض حظر التجول ،وأن أسامة الذى قتل كان وشخص
قال أحمد مفرح الباحث
القانو Ôبالكرامة أنه أثناء قيامه بمتابعة 


يقف بجانبه كانا ع بعد  ١٠٠م Ìع ا قل من القسم ،ففوجئ بإصابة أسامة بطلق ناري دخل من رقبته وخرج من صدغه أدى لوفاته.
أسامةال 
بي¡ ٢٣عام أمام قسم ¿طة العرب  ، ٢٠١٣/١/٢٨الساعة الحادية 
مسÌة ك حظر
" شاهدت واقعه مقتل
ع والربع ،وبينما 
 

التجول ا و انتهت وعدت قسم ¿طة العرب سمعنا دوى إط ق نار أ Ôمن قسم ¿طة العرب.

وقال شاهد عيان لباحث الكرامة أثناء محاو ت اسعاف أسامة 
المÌة" المكان كله ضلمة و توجد أي إضاءة  ´
ال¡ باءت بالفشل ´ مستشفى Ë
صغÌه تابعه لنوافذ المنازل المجاورة للقسم ،وفجأة سمعنا أصوات طلق نار من القسم ولقيت اسامة ال كان واقف
الشارع سوى لمبات 
مبا¿ة ،كنا بعيد عن قسم 
جن¡ طلقه دخلت من الرقبة وخرجت من الصدغ 
بحوا  ١٠٠م Ìوالناس قامت بأخذه ع ا سعاف وهو
الطة 
Ë

متو´".
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 -٦المصاب محمود 
حس :حاولت اختباء   عمارة تحت انشاء وإط ق النار كان مكثفا من داخل القسم ومن
المدرعات
أكد المصاب   شهادته أنه أصيب رغم محاولته اختباء   عمارة تحت انشاء لتجنب اط ق المكثف للرصاص من داخل القسم ومن سطحه
ومن المدرعات أمامه ،كما أشار ا ¤أن معظم اصابات كانت   الرأس والصدر.
إصاب حوا ¤الساعة الثامنة مساء يوم  ٢٠١٣/١/٢٧بجوار قسم ®¯طة العرب الشارع ال ªكنا موجودين فيه كان 
·
" تمت
طا ،وكنا نبعد عن




مستخبي»   إحدى العمارات السكنية الجديدة ·
بحوا· ١٠٠ ¤م½ ،كنا
ال ما زالت تحت انشاء من ¸ب الرصاص.
القسم 

الرصاص كان 

كب½ة يخرج من قسم ®
الواقف» أع ªالقسم و أيضا من المدرعات ال ªكانت موجودة  
الÀطة ومن الضباط
بيÂب بكثافة 
المصاب» بالرصاص ال ªشوفتهم كانوا 
م Â

الشارع ،كل
وب»   الصدر و الدماغ أما انا فأخذت طلقه   ايدي".

 -٧المسعف أسامه إسماعيل 
حس» :شاب بجوار سيارة اسعاف أصيب برصاصة من الخلف   الرأس قتلته ®
مبا¯ة
أكد الشاهد والذى يعمل مسعفا بوحده اسعاف المناخ أن شابا كان يقف بجوار سيارة اسعاف وبمجرد تحركه من جوار السيارة   عكس اتجاه
Î
القسم أتته رصاصة   رأسه من الخلف أردته قتي   الحال " .كان فيه شاب واقف أمام سيارة اسعاف بيتابع احداث أمام قسم ®¯طة
وقا ¤خ ص ®
صغ½ روح ®
هام .Ñبمجرد ما
العرب ولما شفته قولتله يا ب انت واقف بتتفرج ع ªايه انت 
ام Ñارجع بيتك وفضلت أنصحه 
مبا¯ة وكان بجانب السيارة وكان بيفصل ب» المكان الموجودة فيها السيارة 
مبا¯ة أتت رصاصة من الخلف ®
تحرك من جنب السيارة ®
وب» القسم
حوا· ١٠٠ ¤م½ ،والشاب لم يكن معه أي س ح ولم يكن لديه أي نية ل عتداء ع ªالقسم .
انÂب برصاصة   راسه فتشاهدت عليه ع ªطول
مÀحة المستشفى Îا م½ي ومازال دمه موجود ع ªالعربية ·
مبا¯ه إ® ¤
و نزلت من السيارة واخدته وعرفت انه مات و مشيت بيه ®
ح ان".
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ها القوا طوب وزجاجات ع السجن فردت 
الطة بالرصاص
 -٨شهادةالمصاب مصعب جمعه محمد  :ا 

الطة هي 
المواطن بدأوا منذ الخميس  ٢٤يناير اعتصاما سلميا أمام السجن ،وأن قوات 
السلمي
المعتصم
ال بادءت
ويؤكد الشاهد أن





الغاضب استخدموا الطوب
بإط´ق قنابل الغاز ثم الخرطوش ،دون أن يجد ®م¯را «ستخدام الرصاص  ªمواجهتهم خاصة أن بعض اها

والزجاجات الفارغة نافيا اط´ق النار من قبل المتظاهرين ،كما شهد ع اصابة ث´ث أخرين من المتظاهرين " .اصبت يوم  ª ٢٠١٣/١/٢٦ظهري
ومعتصم
ويدى وفخذي ودماغي ،واصابات كانت كلها بخرطوش ،وقوات امن هي من أطلقت الخرطوش علينا لما كنت واقف أمام السجن

الما ،Ïوبعد سماع الحكم الناس بدأت تتجمع أمام السجن،وبدأت القوات الموجودة تÉب غاز علينا و أعرف سبب قيامهم
من يوم الخميس 
بعد ذلك بÉب الرصاص 
مباÐة .
المتظاهرين قاموا بÉب السجن بالطوب و القزايز و كان الرد علينا بالرصاص ،وأنا لم أرى رصاص و Ôب نار أ Óمن قبل المتظاهرين  ،وكان
أم 
الطة و كان بس مد Óزينا وفجأة جرى من جنبنا باتجاه السجن ،والناس Ôبته بالطوب و الزجاج ولم أرى أي أحد كان بيÉب
جن 
واقف ®


بجان أحد
نار من المتظاهرين  .كنا نبعد عن السجن حوا  ١٠٠م¯ عند 
إصاب ،وكان والدى واقف معايا أخد طلقة رصاص  ªإيده ،وكان واقف ®
الشباب أخد طلقه  ªمنطقه الحوض  ªالرجل الشمال".
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ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ إﻧﻔﻼت ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻼح اﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ،
وﻫﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻓﺸﻠﺖ ﻗﻮات اﻣﻦ ﻓﻰ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﻼ اﻟﺜﻮرة ،وﻫﻮ ﻣﺎ
أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺳﺎﻓﺮة ﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺴﻼح داﺧﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻮﻫﺪ ﺳﻼح ﺣﺮﺑﻰ ﻣﺘﻨﻮع ﺛﻘﻴﻞ
ﺟﺮﻳﻨﻮف أﺛﻨﺎء اﺣﺪاث ،وﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ أﺳﻔﺮ
اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺸﺮﻃﺔ وﺗﻔﺮﻏﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻘﺮاﺗﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮأﻛﺒﺮ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﻣﻨﻴﺔ داﺧﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأﺿﺮت ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ.
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 -١الطبيب يا عوض محمد  :سيارة مدنية مجهولة كانت تحمل جرينوف  ..ولم 
تعضه 
الطة
واياب   منطقة
أكد الشاهد أنه رأى سيارة مدنية تحمل سحاً ثقيً ،ولكنه لم يذكر أن السيارة استخدمت هذا السح ،وأنها اكتفت بالذهاب 
ال ªلم 
الطية 
تبعد عن منطقة اشتباكات ،وهو ما يطرح تساؤ ً حول دور المدرعات 
تعض هذه السيارة بينما لم تمتنع عن اطق النار


عشوائيا ع ²
مسالم.±
مدني±
" يوم السبت  ٢٠١٣/١/٢٦كنت متواجد بالقرب من محطه السكة الحديد،رأيت سيارة ربع نقل مدنية غ معروفه الهوية ،وليس لها أرقام ومثبت
Á
Á
Á
فوقها أحد اسلحة الية )جرينوف ( وكانت تجوب الشارع ذهابا و إيابا  ،و كان يقف عليها أحد اشخاص الذى  أعرفه وكان وجهه ظاهرا،
ولم 
تعضه قوات 
الطة".

العر Éمحمد سالم :ملثم هجم ع ²محله وأصابه برصاص " مقروطة"
 -٢المصاب È
أكد المصاب أن ملثما هجم ع ²محله يحمل مقروطة وأطلق عليه النار فأصيب   يده ،ورغم توثيق تلك الحالة من اعتداء ع ²
مدني ±من
Á
Á


المواطن ±من قبل قوات 
الطة كانت ا ك وقوعاً وتنظيماً.
مجهول ±والناجمة عن انفت ا  م ،ªا أن انتهاكات بحق
قبل



" انا كنت موجود  المحل الخاص يوم   ٢٠١٢/١/٢٧شارع  ١٠٠ال ²قدام المطا ،جاء ا Ðأحد اشخاص وكان ملثما وكان معه )مقروطة (

أخدو Éع ²المستشفى".
و هو شبيه بسح الخرطوش وكان بس شال ومغمى نفسه وأطلق علينا الرصاص فأنا اتصبت   يدى ،والناس


 -٣الشاهد  /محمد الوشاحى قريب أحد الشهداء :
الطة استخدمت الغاز للرد ع ²من قذفوا ناديهم بالطوب وبعض
حام ²المقاريط



أكد الشاهد أن 
الطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ع²
المشارك   ±الجنازة بعد أن قام عدد من
المشارك   ±الجنازة بإلقاء الحجارة  
اتجاه نادى 
الطة ،كما أكد أن بعض مهاجمي النادي كانوا يحملون المفاريط.
"ابن عمى كان من ضمن الناس ال ²اتقتلت يوم  ٢٦ورحنا 
تا Éيوم عشان نخده ندفنوه من مستشفى الحميات ،واحنا   المستشفى منتظرين
ما Þناحية المقابر و كانوا 
نستلم الجثة رأيت مجموعة من الشباب 
ملثم ±و معاهم بنادق آ.Ð


ورحنا بالجثة مسجد مريم للصة ،واحنا  
ماشي±
الجنازة شارع  ٢٣يوليو بالقرب من نادى القوات المسلحة قامت مجموعة من ال ²كانوا


المسة بتاعه
  وسط الجنازة بحدف الطوب باتجاه واجهه النادي وكوها ،ولكن
جثام ±الشهداء استمرت ماشيه   طريقها .لما قربنا من

Á
نادى ضباط 
الطة )جراند سكاي ( بدأ بعض افراد من المظاهرة يقومون بàب النادي بالحجارة ورشق الطوب و كان بعضهم لديه فرد
خرطوش )مقروطه 
(وãبوها ع ²الفندق ،فقامت 
المسة بالغاز ،و بدأت اشتباكات ب±
الطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع ،و تأثرت

هؤء اشخاص و ب ±
الطة".
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ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺴﻠﺢ وا ﻧﻔﻼت اﻣﻨﻰ ﺑﺸﻮارع ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ

ﻟﻢ ﺗﺘﻮرع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺻﺎص
اﻟﺤﻰ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ
اﻟﺸﻬﺎدات ﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى أﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
أﻣﺎم ﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﺔ واﻟﺒﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ إﻳﺎﻫﻢ ﻛﺰرﻳﻌﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﺘﻞ،
وﻣﻌﺘﺒﺮة أن واﺟﺒﻬﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻴﺲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺎة
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ
ﺑﺎﺳﺎس ﺑﺄﻣﻮال وﺿﺮاﺋﺐ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﻻ
ﻧﺒﺮر ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن
اﺟﺪر ﺑﺎﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أن ﺗﺄﺧﺬ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ وﺗﻀﺒﻂ
اﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ،ﻟﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﻴﻦ
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أراءﻫﻢ دون أن ﺗﺜﻘﺐ رؤوﺳﻬﻢ
وﺻﺪورﻫﻢ رﺻﺎﺻﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮى ﺣﻔﻆ
اﻟﻤﻨﺸﺂت.
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺼﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺣﺪاث ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
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واﻃﻼق اﻟﻨﺎر اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ

مقابله باحث الكرامة مع مساعد مدير أمن بورسعيد  :تمت مهاجمتنا وكنا تحت ضغط وتأسفنا لسقوط الضحايا " بس
ايه ال وداهم هناك"
تقابل باحث الكرامة مع مساعد مدير أمن بورسعيد مؤمن السباعي لتوثيق رؤية الوزارة حول احداث 
ال تمت أمام السجن و أمام قسم

©
¥
بالمصاب ªو القت من جانب قوات ال¦طة ونوعية
´¥طة العرب ،ومن الجدير بالذكر أن الباحث طلب معلومات حول العدد الخاص
¼اصابات 
ال حدثت بهم ،وهو مالم يتم استجابة له ع مدى ث¹ثة أيام ،وهو ما يطرح تساؤ ً حول حجم الضحايا  © µجانب ¥
ال¦طة،

©
للن¾ان من جانبها  µمحيط سجن بورسعيد وقسم ´¥طة العرب.
وتناسبه مع ¼اط¹ق العنيف 
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رد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ


المسلح أمام سجن بورسعيد وأمام قسم طة العرب 

"أكد مدير امن أنه تم اعتداء عليهم من قبل
و منطقه نادى ضباط



ال¢طة بعد واقعة الجبانة ،وأن الداخلية   هذا الوضع كانت تحت ضغوط شديدة داء عملها وأنهم تأسفوا لهذا الكم من القت


المدني ..ولكن لماذا أتوا ا ªهذا المكان و لماذا كانوا يتفرجون ع احداث؟.
من

تحدث عن واقعة مقتل الضابط 

وأم 
مسلح اعتلوا أسطح المساكن المقابلة لسجن
ال¢طة   بدء احداث ،وأنهم قتلوا من قبل


والمصاب من جانبهم ،وكان الغريب أنه أمدنا بمعلومات شبه
توف´ أي بيانات حول اعداد الكاملة للقت
بورسعيد ،ولكنه رفض 

المدني.
تفصيلية حول القت من
واتضح لباحث الكرامة عدم وجود أي خطه أمنية معدة سلفا لمواجهة أي تحركات ستتم داخل الشارع البورسعيدى عقب الحكم،
كما كذب ما قالته وزاره الداخلية حول 
تأم وحماية اقسام و السجون  ،مدل» بأن قسم طة الكهرباء المتواجد بالقرب من سجن

المهاجم بعد أن اطلقت 
ال¢طة النار و قتلت
ذخ´ه تم استي»ء عليها من قبل
بورسعيد وع بعد حوا¾ ٢٠٠ ªم´ كان فيه اسلحة و 

المدني أمام السجن.
كب´ من
عدد 




كما أكد الحوار مع مساعد مدير امن أن ايام او ªل»حداث شهدت حالة من حات انف»ت Âاداري بحيث لم يعد هناك أي

تواجد 
أم   Æالشارع البورسعيدى مما سمح عمال البلطجة و المظاهر المسلحة للظهور بدون رادع ،وأشار   حواره إ ªإÃار


وتصميم وزارة الداخلية ع عدم السماح مره أخرى باقتحام أقسام 
العشوا.Ç
ال¢طة والسجون ،وكان الثمن مقابل ذلك القتل


ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺼﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺣﺪاث ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
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رد اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ


للمواطن خارج نطاق القانون ع العديد من الشهادات من قبل
كما تم التحقق من قيام قوات الطة بالقتل المتعمد


المصاب وشهود العيان ،بحيث كان المواطنون بعيدون عن مواقع احداث وتم استهدافهم بالقتل ،ومن بينهم شاب قعيد
يدعى أحمد محمد رزق خلف ¨ و
الشه بالمنادي§ ويبلغ من العمر  ٢٥عاما ،وذلك عندما كان يشارك   التظاهرة أمام



المواطن الذين حاولوا انقاذه ،ما 

يع¬ أن الشاب
سجن بورسعيد   اليوم اول ل³حداث ،فأطلقت الطة النار عليه وع§
وغ مرة من قوات الطة   سجن بورسعيد.
المعاق واجه ع§ كرسيه رصاصات قاتلة 
وتناول باحثو الكرامة أحداث الجنازة ½
وال¬ شهدت اط³ق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الطة ،واكد الشهود   تلك


الواقعة ان عددا من
المشارك   الجنازة القوا الحجارة ع§ نادى الطة واستخدم بعضهم المقاريط فقامت الطة بالرد
عليهم بقنابل الغاز½ ،
حام§ النعوش واضطرتهم للهروب ا Äمداخل العمارات القريبة.
وال¬ أثرت ع§ 


النان
كما وثقت الكرامة شهادات
مسعف بهيئة اسعاف أكدوا أنه تم استهداف سيارة إسعاف من قبل الطة بإط³ق 



هاÄ
الغاضب شكا  حملها للجنود ،وأطلق سائقها بعد أن تحققوا من انه يحمل
عليها ،كما تم استهدافها من قبل بعض ا 

مصاب 

أها Äغاضبون زجاج سيارة اسعاف حاولت إنقاذ جندي امن مركزي مصاب داخل نادي
مدني ،و واقعة أخرى ك 
الطة.
واستمع باحث الكرامة إ Äشهادة مساعد مدير أمن بورسعيد والذى اكد ان الداخلية كانت مÓة ع§ عدم السماح باقتحام



المدني،
للمواطن ،كما أكد تأسفه لسقوط الضحايا
العشواÕ
السجون واقسام مرة أخرى ،فكانت حصيلة ذلك القتل

معتة أن
مذي ³تأسفه بسؤال " هو ايه ال§ وداهم هناك وكانوا بيتفرجوا ليه" ،وهو استفسار الذى تستنكره الكرامة 
المشاهدة لم تحتسب جريمة عقوبتها القتل   أي مجتمع ½
يحم آدمية مواطنيه.
وتشهد بورسعيد كما المحافظات المÓين حالة من انف³ت التسلح الذى أصبح متوفرا وبكة غ مرة ،إ إن ال³فت أن


قوات الطة ½
مسلح ،لم تحاول استوقاف سيارة مدنية كانت تحمل س³ح
مواطن غ
ال¬ استخدمت العنف المفرط بحق


المدني الذين كانوا يحملون أسلحة نارية.
جرينوف  ،أو تستوقف عدد من

و ترى الكرامة انه كان هناك ثمة مر لهذا العنف المفرط الذى استخدمته قوات الطة ،فقسم العرب الذى شهد


المواطن
اشتباكات دامية كان قد تم اخ³ءه قبل اشتعال احداث ،مما يدفعنا للتساؤل حول أسباب ا ط³ق النار ع§

وقتلهم بدعوى الدفاع عن قسم الطة الذى هو   اساس خاليا من أي قوات او مستندات أو متهمون  ..لماذا قتل
المواطنون إذن ؟!!.


تش الكرامة ا Äأن قوات الطة ½
السلمي لم تقم بإلقاء القبض
المواطن
ال¬ قتلت وأصابت هذا العدد الضخم من
كما 




أو إصابة أي من القلة
الملثم الذين أطلقوا النار  محيط سجن بورسعيد سوى عقب انتهاء احداث ،وهو ما يطرح تساؤ ً
 


كذلك حول رغبة قوات الطة  استمرار حالة القمع والقنص الطي
للمواطن ابرياء  أداء انتقامي غ مر.
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اﻟﺨﻼﺻﺔ

أوﻻ  :ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻴﺔوﻣﻤﺜﻠﻲ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ .
 -١ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻠﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن .
 -٢ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ و آﻟﻴﻪ و ﺑﺪاﺋﻴﺔ وﻓﻴﻤﺎ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻫﺬه اﺳﻠﺤﺔ ﺿﺪ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ داﺧﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﺸﺮﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺿﺮورة اﻧﻬﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻔﺮط ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ .
راﺑﻌﺎ  :ﺿﺮورة ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ و ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺷﺘﺒﺎك
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ و اﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ .

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﻘﺼﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺣﺪاث ﻓﻲ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺸﺮﻃﻲ واﻻﻧﻔﻼت اﻣﻨﻲ

16

اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

 -راﺟــﻊ اﻟﺘﻘـــﺮﻳﺮ اﻟﻤــﺪﻳﺮ اﻟﻘــــﺎﻧـﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻜــﺮاﻣﺔ

رﺷـــﻴـــــﺪ ﻣﺼـــﻠﻰ.

 -وﺛﻖ اﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

أﺣﻤــﺪ ﻣﻔـــــــــــــﺮح.

 -أﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻋﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة

ﺳــــﺎرة ﺟﻤـــــــــــﺎل.

 -ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺮاﻓﻴﻚ

أﺣﻤــــﺪ ﺟﻮﻫــــــــــﺮ
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