
 

في قضيت قتل المتظاهرين " هدى هصر اهلل"مرافعت المحاميت بالمبادرة المصريت هص 

 2012 ٌٖبٖر 10سوشج 

نرريب شتق ّشردٍ زيالئٕ ضرظب ؿوٓ ذيًٖ ّكح اهيضنيج ّاالهخزاى تبهّكح اهيضدد هويرافـج أهً 

غرار أشّف أرنز ؿوٓ يّاػً االشخدالل ؿوٓ ارخنبة اهيخِيًٖ اهسرائى اهخٕ أظبتح اهيدؿًٖ تبهضق اهيدٌٕ ة
.  ضِبدث اهضِّد، األضراز فٕ اهدؿّْ، أكّال اهيخِيًٖ أٌفشِى، اهلّاًٌٖ: ّيً يّاػً االشخدالل فٕ دؿّاٌب،تبهغج

اهّزراء   خنًّ يضبنيج 1971 ّفلب هدشخّر :ٌّتدأ تبهخدهٖل ؿوٓ شتة ّالء اهّزراء هوضبنى ّهٖس هوضـة
 شٌج ّهى ٖخى إكرار ُذا 40 اْ 2011 ّضخٓ خـػٖل أضنبى ُذا  اهدشخّر 1971تلبًٌّ ٖخى إكرارٍ ، ّيٌذ ؿبى 

 .اهلبًٌّ 

ً اهغيبٌج اهّضٖدث هـدى يشبءهج اهّزراء ُٕ االشخيرار فٕ اهيٌظة ألٌَ تبشختـبدُى يً أُّّ يب ٖـٌٓ 
.  ُّّ اهشتة فٕ اهّالء هوضبنى، غيبٌج ؿدى يضبنيخِىًظتِى ٖفلدّايً

 .ْ تـد خرم يٌبظتِىأ ّزراء شبتلًٖ :فلوح (كبػؾ اهلبغٕ ّكبل أٌب ضبنيح ّزراء فٕ اهشتـٌٖبح  )

 ركى ٔ، فِىؼٖى ؿتد اهؾفٕ اهـِد اهٌبظرٔ ّزٖر اهداخوٖج ٍظدرأكرار ٌُبم أيب ؿً نٖفٖج فع اهيؼبُراح ف
 نٖفٖج فع اهيؼبُراح ّاهخدرر فٕ اشخـيبل  اهلرارٖتًٖ،ّ تضأً خٌؼٖى اشخـيبل األشوضج1964 هشٌج 156

األشوضج هخفرٖلِب يً ّسّة إظدار خضذٖر يً خالل ينتر هوظّح يؾ خرم إضدْ اهسِبح هخرّر اهيخؼبُرًٖ 
ذى ٖخى اشخخداى ّشبئل أخرْ ،ً  ٖنرر اإلٌذار تذاح اهضرّػ ّ اهيخؼبُرؽ ٌٖطّإهىفٕ يِوج زيٌٖج يضددث، 
األشوضج اهٌبرٖج يؾ خدرر أٌّاؿِب، ّٖنًّ إػالق -أخٖرا– ذى ،اهلٌبتل اهيشٖوج هوديّؽفنبهدرؽ ّاهـظب، اهيٖبٍ، 

. اهٌٖراً يً سٌّد يِرث يدرتًٖ ّاهخظّٖة ٌضّ اهشبكًٖ ألً اهِدف خفرٖق اهيخؼبُرًٖ ّهٖس كخل اهيخؼبُرًٖ

خػتٖق ُذا اهلرار ٖخى فٕ ضبهج ّاضدث فلػ ، ُّٓ خـرٖع األيً اهـبى هوخػر، ّهألشف خلدٖر ُذا األير تٖد 
. ْ ّزٖر اهداخوٖجأ ،رسبل اهضرػج

 الشخـيبل ُذا اهلرار إال اهـبدهٓ فلػ، فلد أراد اهيخِيًّ ااهيخِيًّ فٕ أكّاهِى هى ٖضٖرّا إهٓ أً يب خى نبً خػتٖق
 ظدّر أّاير يٌِى ٌفْٕ ضٕء ؿً كخل اهيخؼبُرًٖ لأاهخٌظل يً اهيشئّهٖج ّأفظضّا ؿً ؿدى ؿويِى  ة

. هيرؤّشِٖى، هذهم هى ٖخيشنّا تأً األيّر خيح ّفلب هِذا اهلرار ضخٓ ال ٖدهوّا ؿوٓ ؿويِى تيسرٖبح األيّر 

ضيد أاهيخِيًّ أرادّا أٖغب إزاضج االخِبيبح ؿً أٌفشِى ّيٌِى يً ضبّل أً ٖوظلِب تبٗخرًٖ، يذبل ذهم اهيخِى 
 فٕ ضأً إؿبدث خٌؼٖى إداراح كّاح األيً 2000 هشٌج 8475 كدى كرار ّزٖر اهداخوٖج ركى دريزٔ فق
ذتح تأضد تٌّدٍ أً يً ٖيوم إظدار أير تخضرٖم اهلّاح ُّ يدٖر األيً هٖولٓ تبهيشئّهٖج ؿوٓ ّاهىاهيرنزٔ 

 . ذبتح تَ ذاح اهتٌد 2000هشٌج 3اهيخِى إشيبؿٖل اهضبؿر، ّكدى أٖغب اهنخبة اهدّرٔ ركى 



 األيً فٕ اهيٌبػق اهخٕ ُّّٔ يب ٖدًٖ أٖغب اهيخِى ؿدهٕ فبٖد فِّ رئٖس يتبضر إلشيبؿٖل اهضبؿر ّنل يدٖر )
ْ ال ٖظدر ؿً رختج أ ٖظدر األير إال تلرار يدٖر األيً أال يضبفؼج، ّيـٌٓ 11  ُّٕنبً تِب أضداد شبخٌج

ظدار أير تخضرٖم  سٌّد إلاشخضبهج ٌُبم ّ، كل يً ذهم ّهٖس أؿوٓ يً ذهم ، فيً ٖيوم األنذر ٖيوم األكلأ
.  يضبفؼ دًّ ؿويَ ّيّافلخَ 11األيً اهيرنزٔ هفع اهضغة فٕ 

 اهضغة  ينبفضج ّاغص تَ نٖفٖج خضنٖل كّاح2007 هشٌج 3ضيد ريزٔ أٖغب اهلرار اإلدارْ ركى أكدى نيب 
ّغٖرُب يً اهـيوٖبح اهخبظج ّاهلخبهٖج يً ضٖد األؿداد ّاألشوضج اهخٕ خيد تِب ّيٌِب اهخرػّص ّاٗهٕ فٕ 
يِيبح يـٌٖج، هٖنًّ ُذا اهيشخٌد دهٖل كبػؾ ؿوٓ اشخـيبهِب اهخرػّص ّاٗهٕ فٕ فع اهيؼبُراح، أٖغب 

  .فّارف اهػولبح اهيضرزث خخفق يؾ يب ٖخى اهخشوٖص تَ يً ذخٖرث ّفلب هولرار

ؿخيد ؿوٓ ضِبدث اهضِّد ضٖد ٖينً اهخضنٖم أ ّهً ،ضيد ريزٔ ّهٖس فلػ ؿويَأهنً خّسد أدهج أخرْ إلداٌج 
ضّال ّيغيٌَّ نخـوٖيبح اهوّاء يشبؿد ّزٖر أ286خط تبهذنر اهتٌد ً ّ،ح تدفبخر األضّالةدىفِٖب، تل يً ال

 2011 ٌٖبٖر 28 ظتبش ّٖى 10:55اهداخوٖج تخـزٖز نبفج اهخديبح تبهشالش اٗهٕ ّاهخرػّص ّخّكٖخَ اهشبؿج 
، فلد ٌفٓ اضيد ريزٔ فٕ اهخضلٖلبح إظدارٍ هِذٍ اهخـوٖيبح ّاهشؤال ؿً يدٌِّب، إال اٌَ ؿبد ّكبل ؿٌديب رد 

 هى ٖنً تبهخضرٖر 10:55 ٌٖبٖر اهشبؿج 28ؿوَٖ تبشخضبهج خدًّٖ أير هى ٖخى اإلخػبر تَ، فوى ٌٖف ّكبل ّٖى 
 تدفبخر اهلػبؿبح اهيخخوفج هأليً 98 فع هوضغة، تبإلغبفج هتٌّد أخرْ ؿدٖدث تأّراق اهدؿّْ يوف حكّا

 ّتبألخط 2011 ٌٖبٖر 27 ّ 26ٔ اهيرنزٔ  خفٖد  خرّر ؿدد نتٖر يً األشوضج اهٌبرٖج خرػّص ّآهٕ ّٖى
 . 28فسر ّٖى 

  ُّّ يب ٖدهل ؿوٓ اهٌٖج اهيتٖخج هدْ اهيخِيًٖ فٕ اهلغبء 28 ّظتبش 27 – 26خرّر أشوضج ٌبرٖج ّٖيٕ 
ؿوٓ اهيخؼبُرًٖ ، خبظج أً األؿداد اهيخّكؾ خرّسِب هويؼبُراح ّفلب هخلبرٖر أيً اهدّهج ؿدد ٖلبرة يب خرر 

ٌَ هى ٖخػأ أ اهذٔ خرر تبهفـل ُّّ يب كبهَ اهيخِى ضشً ؿتد اهرضيً يً ى ٌٖبٖر ّأنذر ّهنً هٖس تبهضز25فٕ 
، فبهيضبرنج اهضـتٖج ّهٖدث اهوضؼج، ُّّ يب ٖؼِر 28فٖيب سبء تَ تبهخلبرٖر ؿً ؿدد اهيخؼبُرًٖ اهيضخيوًٖ ّٖى 

ُى يً اهٌضػبء اهيِخيًٖ حؿدّا اهـدث ّتٖخّا اهٌٖج هولغبء ؿوٓ اهيخؼبُرًٖ اهيضخيل خرّسِى ّاغوتٕأأً اهيخِيًٖ 
خٌّس ّتأٔ ضنل، هذا شوضّا كّاخِى تبألشوضج فٕ ّذهم ضخٓ ال خخظبؿد األيّر يذويب ضدد ، تبهضٖبث اهشٖبشٖج

ذتح أٖغب ىاهٌبرٖج خرػّص ّآهٕ يً كتل خرّر اهيخؼبُرًٖ فٕ خسيـبح تـد ظالث اهسيـج ، فبهنل ٖـوى ّ
.  أّ يب كتوِب 10:55تأّراق اهلغٖج أً اهخرّر فٕ خسيـبح هويٖبدًٖ نبً تـد ظالث اهسيـج ّهٖس اهشبؿج ط

 ، ّرتػَ تيب سبء تأكّال اهيخِيًٖ ؿٌد اهشؤال 27 26ّفئخرار األشوضج يٌذ اهشبؿج اهذبهذج فسر اهسيـج ّّٖيٕ 
 ّاهخـول تبً اهسٌّد خبرر اهيـشنراح هيدث ذالذج أٖبى، ّٖغص هٌب 28ؿً أشتبة اٌِٖبر سِبز اهضرػج ّٖى 

اهظّرث تبً اهسٌّد نبٌّا فٕ ضبهج خأُة ّيسِزًٖ تبألشوضج هولغبء ؿوٓ اهيخؼبُرًٖ اهشويًٖٖ، ّؿيوٖبح كخل 
اهيخؼبُرًٖ هى خنً ٌخٖسج دفبؽ ؿً اهٌفس أّ ضخٓ خػتٖق كّاؿد فع اهيؼبُراح ؿٌد خػّر األيّر، ّإال يب 

اهضبسج هنبفج ُذٍ األشوضج  كتل خرّر اهيخؼبُرًٖ ّخّكؾ أؿداد اكل ييب خرسح تبهفـل فٕ خسيـبح شويٖج 

أٖغب كٖبى أسِزث اهدّهج تػيس األدهج نيب خى تأضرػج اهفٖدّٖ يً اهيخبتراح اهـبيج اهخٕ شسوخِب نبيٖراح 
ضد ّنالء اهٌٖبتج، ّتبهيضبُدث  هِذٍ أذتح يضخّاُب تيب سبء تيضغر اهيضبُدث اهذٔ أؿدٍ ّىاهيخضف اهيظرٔ، 

ْ ال ٌٖؼيِب خشوشل ّأزيٌج نل فخرث هنل أ 163 أث ، ذى فز1األضرػج ٌسد أً أركبى اهنبيٖراح نذٖرث فيذال 



 تضنل ؿضّائٕ ُّذا يً اهٌبضٖج اهفٌٖج تل تٌؼرث  خى اهخشسٖل أًْأ خفبّح نتٖر،  ٌُبمنبيٖرا غٖر يخشبّٖج تل
اهضخط اهـبدٔ غٖر يختؾ ، فبهنبيٖراح خظّر ّفق خرخٖة يـًٖ ّزيً يضدد، أّ نل اهنبيٖراح خظّر ذى ٖلّى 

ْ خدخل أضخط تـيوٖج يٌّخبر اْ خشسٖل هلػبح ّيشص أخرْ ، ُّّ يب ٖذتح أً اهػرٖلج اهذبٌٖج ُٕ اهيختـج 
 .ضخط هٖيضّ يً خشسٖالح اهنبيٖراح يب ٖرٖد إخفبءٍ ّخرم يب ال ٖغر أّ ٌٖفؾ

االؿخٖبد ؿوٓ اهخشسٖل ؿوٓ األضرػج ؿدث يراح هذهم ال خّسد اهفخرث يً ؿوٓ  أٖغب فٕ يضبّهج يٌِى هوخدهٖل 
 فتراٖر 3 – 1خى اهخشسٖل ؿوِٖب ّاهفخرث اهيّسّدث ؿوٓ األضرػج يً أٔ  ٌٖبٖر يّغّؽ اهلغٖج 30 – 25

 !ْ دهٖل ضخٓ ؿوٓ يّكـج اهسيلأاهخٕ ال خضخّْ ؿوٓ 

 يً اهيضبُد تِذٍ األضرػج أخذنر يٌِب هلػج هدخّل اهزّار اهيخضف اهيظرٔ تخبرٖخ اكد ّغـّا ؿددل  
 شٌج دًّ أً ٖخوف، هألشف نٌب ٌؼً 15ٌَ ّٖسد ضرٖػ فٖدّٖ ٖؼل ٖشسل ؿوَٖ هيدث أ ل، فِل ٖـق1/1/1996

أً يؤششبح اهدّهج شخنًّ يضل ذلج ضـة اهدّهج هنً هألشف اضخرنح فٕ إخفبء األدهج  اهخٕ خدًٖ ريّز اهدّهج 
 .اهشبتلًٖ 

 


