
 2011أكتو��  9��و يوم بماس �ذ��ة� للقضايا ا��تعلقةلتحقيقات والتطور القضائي ا

وا��نشور بالصف�ة ا���مية السابق ، صدر قرار رئيس ا���لس ا����� للقوات ا��سل�ة 2011أكتو��  27�ي       

إ�ى القضاء ا��د�ي "نيابة أمن ا��و��"، وال�ي  ماسب��و مذ��ةل���لس ��� موقع الفيسبوك �إ�ا�� التحقيقات ��أن 

ملف القضية إ�ى ��أ�ن، ا��ول ��صوص انق��  ،أ�ال��ا ��ورها إ�ى قضاة ��قيق منتدب�ن من وز�� العدل. واقعيا

وقائع دهس ا��تظاهر�ن وتو��ها القضاء العس��ي، أما ا��زء الثا�ي أسند لقضاة التحقيق، وقاموا بالتحقيق مع 

 .����م�ن بالتحريض وقتل ا��تظاهر�ن بطرق ��� دهس ا��در�اتالنشطاء ا

 جنود أمام القضاء العس��ي 3ا��زء  ا��ول: ��ا��ة 

ية ��ق أو�ى �لسات القضية 2011د��م��  20�ي   3���ا��ة  2011لسنة  2441، ��أت ����ة جنح عس��

جنود، هم: ���ود سيد عبد ا���يد، و��م �امد ���د، و���ود ��ال طه، وذل� �ي واقعة دهس ����ات ا��يش لـ 

يون ��نطقة ماسب��و �ي  15   .2011أكتو��  9قبطيا من ا��تجمهر�ن أمام مب�ى ا��ذا�ة والتلفز

ية �ي قرار ا���ا�� ل��ادة  لسنة  5447من قانون العقوبات وقيدت القضية ��قم  7/278واستندت النيابة العس��

ً قال . ذ�� قرار ا���ا�� 2011 ، وذل� �ال و�دم ا���ازهم" ا��نود الث��ثة  عن إ��الأن ا��ادث ك�ن نا��ا

يقة كو��م سائ�� ا��ر��ات وا��در�ات التابعة للق وات ا��سل�ة ا��توا�دة رفقة عنا�� تأم�ن ا��قر بأن قادوا بطر

يق ا��ا�� با��تجمهر�ن ما أدى إ�ى اصطدا��م با����ي �ل��م  ."عشوائية �� تتناسب و�ا�� الطر

ل��ط��ع. وقد ح�� ��ا�ي ا��بادرة ا����ية ا��لسة  2011د��م��  27و قررت ا�����ة تأجيل نظر القضية ليوم 

 .��� ملف القضية ��� عن ��ايا با���داث، وقد اطلعبصف��ا و�

يل  11و�ي  ، قررت ا��بادرة ا����ية ���قوق الشخصية و���� الند�� لتأهيل ��ايا العنف و��امو أ�� 2012أ��

ية �ي قضية مقتل ا��تظاهر�ن الس��ي�ن، وقالوا �ي بيان مش��ك أن  ��داء ماسب��و ا�����اب من أمام ا�����ة العس��

ضاء العس��ي ��� مع�ي ���قيق العدا��. وقد �اء قرار نظر القضاء العس��ي للقضية با���الفة لقرار رئيس ا���لس الق



ا����� للقوات ا��سل�ة �إ�ا�� التحقيقات ��أن مذ��ة ماسب��و إ�ى القضاء ا��د�ي "نيابة أمن ا��و��"، وال�ي أ�ال��ا 

  .��ورها إ�ى قضاة ��قيق

ية ��ق �ي وقد قضت ����ة جنح  بالسجن ��دة �ام�ن ���ندي ���ود سيد عبد ا���يد  2012سبتم��  2عس��

ية، وا��ندي ��م �امد ���د �امد،  7�اما، من قوة ك 27سليمان،  ��طة  7�اما، من قوة ك 27��طة عس��

ية، والسجن ��دة ث��ث سنوات ���ندي ���ود ��ال طه ���ود،  ية، 5�اما، من قوة س 22عس��  ��طة عس��

ية، ب��مة القتل ا��طأ ية العس��  .والتابع�ن ��يعا ل��نطقة ا��ر��

و�� ���كن ا��بادرة ا����ية من ا��صول ��� مع��مات دقيقة ��أن قيام ا����م�ن باستئناف ا���� من �دمه، 

  .وظروف تنفيذ العقوبة

 ا��زء الثا�ي :  ��قيقات قضاة التحقيق

وت ��اد ا��نتدب من وزارة العدل التحقيقات مع �دد من ا����م�ن، تو�ى قضاة التحقيق ��ئاسة ا��ستشار ��

يل  24، و�ي السياسي�ن معظمهم من النشطاء ��صا من بي��م ر�ال  54، قرر حفظ التحقيقات مع 2012أ��

يون ا����ي وقال "إنه �� و�ه ��قامة ا��عوى ا��نائية لعدم كفاية ا��ليل، وتك�يف  د�ن مسيحي ومسئول�ن بالتلفز

ية ا��ليلا  ".��هات ا��منية ��وا��ة البحث والتحري لتقو

وقد أ�ال ا��ستشار ��وت ��اد ا����م�ن مايك� �ادل ��يب فرج ومايك� مسعد شا�� ل���ا��ة ا��نائية ����ا��ما 

 .���قة وحيازة س��ح ناري رشاش من القوات ا��سل�ة

ح�ى �را�� أو مشاهدته �ال ارتك���ا وارتك�ب ا�وأرجع قضاة التحقيق القرار لعدم ��د�� ��ص ��اته قد قام ب

ا��رشاد ع��ا، ��� تعذر الوقوف ��� نوعية الس��ح الناري ا��ست�دم وعيار ا��قذوف ا��فرد ا��ي أدي ل��فاة لعدم 

–استقراره ��ثة أي من ا��توف�ن. وأن التحقيقات ال�ي ��ت قد �اءته �الية من ��ة دليل ��� اش��اك ا����م�ن 

ية وقطاع مصل�ة ا��من العام وا��من  -�نا���رض يات إدارة ال��طة العس�� ا��بينة أ�ماؤهم والوارد ذ��ها ���ر

يض ا�� ضبوط�ن ��� م��ح ا��ر��ة أو �م�ن ا���الوط�ي وا��ر�ي وبأقوال القا���ن �ل��ا وبعض أ��اب الب���ات ���ر



ا����ا�ي ��ا سواء ما ورد ��ا وهو التحريض  ���ن ��هول�ن ��� ارتك�ب ا��را�� أو ���ل ارتك�ب الفعلآح�ى 

 .2011أكتو��  9��� �د قو��م وما هو إ�� دعوة للتظاهر وا��شد يوم 

ية قد وجهت ل����م�ن ��م ��او�� احت��ل مب�ي ��صص ��صل�ة �كومية بالقوة، واستعمال  وك�نت النيابة العس��

ثناء تأدية وظيف��م، وا��ت��ف العمدي ��سل�ة و��مات القوة والعنف مع ا��ك�ف�ن ��دمة �امة، والتعدي �ل��م أ

القوات ا��سل�ة و��ق��ا وا��موال ا��م���� للغ��، والقتل العمدي مع سبق ا����ار، وال��ب ا��ف�� إ�ى �اهة 

 .مستد��ة، وحيازة و���از أسل�ة  وذ�ا�� ��ون ��خيص

يل  يون إ�ى ��نة إ���مية ا��قراص ا��د��ة ����اد وقد طالب ا���امون ا��د��ن با��ق ا��د�ي ���و ا��ذا�ة والتلفز

ث��ثية ��عرفة مدي توا�د ا����م�ن �ي أماكن ا��ادثة من �دمه، و��ل� دور ك� عس��ي تابع للقوات ا��سل�ة 

 وا��من ا��ر��ي لت�د�� مسئولي��م والتحقيق معهم حول صدور أوا�� من القيادات العليا ��م من �دمه. و���اء

ية يات  ال��زمة عن ا��سئول عن طمس أد�� ا��ر��ة و�زا�� أثار ا��ثث وفوارغ ا�����ة النار  .التحر

وقد قامت النيابة العامة با��ستئناف لقرار قا�� التحقيقات ��فظ التحقيقات، ��أت ����ة جنايات �مال 

ظر القضية بأنه �� و�ه ��قامة التنحي عن ن  2012أكتو��  10القاهرة نظر ا��ستئناف لـك��ا  قررت �ي �لسة 

 2012لسنة  1012��صا والقضية رقم  54ا����م ف��ا  2012لسنة  1999ا��عوى ا��نائية �ي القضيت�ن ر��ا 

ية. �� تولت ����ة  24وا����م ف��ا  ��صا بأ��م تعدوا ��� ا��تظاهر�ن ا��قباط وألقوا ا���ارة ��� أفراد ال��طة العس��

، أ��ت 2013مايو  30��ئاسة ا��ستشار نور ا���ن يوسف نظر ا��ستئناف، و�ي �لسة جنايات جنوب القاهرة 

 .ا�����ة قرار حفظ التحقيقات �ي أ�داث ماسب��و

���قة وحيازة س��ح ناري رشاش  ، وا����م�نأما ��صوص ا����م�ن مايك� �ادل ��يب فرج ومايك� مسعد شا��

 2011لسنة  2121ا��عوى رقم  -���ة جنايات �مال القاهرة ، قضت � 2013ف��ا�� 4من القوات ا��سل�ة، ف�� 

 .��عاقبة ا����م�ن بالسجن ا��شدد ث��ث سنوات لك� م��ما -بو��ق أبو الع�� 

ووصفت ا��بادرة ا����ية ا���� بأنه يعد �لقة �د��ة من مسلسل إدانة ا��تظاهر�ن الس��ي�ن، دون إ���ء ا��قائق 

اهر�ن، و��د�� ا��سئول�ن ا��قيقي�ن عن قتل و�صابة ا��تظاهر�ن، و��ال��م ل���ا��ة عن وقائع ا��عتداءات ��� ا��تظ



بو��ق  2011لسنة  2121العاد�� أمام القضاء الطبي��. وأضافت أن هيئة ا�����ة أ�لنت أثناء نظر ا��عوى رقم 

أ��� مدر�ة فهد، وطبقا  أبو الع�� أ��ا لن تنظر سوى واقعة حيازة س��ح ناري مم��ك للقوات ا��سل�ة م��وق من

��ا ورد �ي أ�� ا���ا�� فقط دون النظر �ي م����ات وظروف ا���داث. و��اهلت ا�����ة طلبات ��اميي ا����م�ن 

يات  يون وال�ي ���ل ا���داث، حيث ورد �ي ��ر بفحص ا��قراص ا��د��ة لك�م��ات ا��اد ا��ذا�ة والتلفز

ية ��لف القضية أ��ا توصلت  للسيارة ا����ة ال�ي استقلها ا����م ا��ول من ���ل ك�م��ات ال��طة العس��

يون، و��ؤال سائق السيارة أفاد أن ا����م ا��ول استقل السيارة من منطقة ماسب��و إ�ى ال��ابية مساء يوم  التلفز

 .ا���داث

� أ���ه إ�ى ا���داث ال�ي وأشارت ا��بادرة ا����ية إ�ى أن النيابة العامة �� ت�� هذه الواقعة ال�ي صدر ��أ��ا ا���

ية  ، وقرار النيابة 2012أكتو��  8الصادر �ي  2012لسنة  89صدر ��قها العفو الشامل وفقا لقرار رئيس ا���هور

 25��أن العفو الشامل عن بعض ا��را�� ا��رتكبة ��نا��ة ثورة  2012نو����  5�ي  2012لسنة  1996العامة رقم 

 .ينا�� و��قيق أهدافها

 :ا�� من ���د ���� بتش��ل ��نة ��قيق �ي أ�داث قتل ا��تظاهر�نقرار رئ

بتش��ل ��نة ��دف "��ع  2012ينا��  5�ي  2012لسنة  10قرار رقم ال���د ���� ا��عزول �ئيس ا�أصدر 

 2011ينا��  25ا��ع��مات وا��د�� وتق�� ا��قائق �ي وقائع قتل و��وع �ي قتل و�صابة ا��تظاهر�ن �ي الف��ة من 

، وذل� ��ست���ء ا��قائق ك�م�� �ي شأن ا��تورط�ن سواء ك�نوا فا�ل�ن أصل�ن أو ��ك�ء 2012يونيو  30�ى ح

  .ف��ا". و�اءت وقائع ا��عتداءات ��� ا��تظاهر�ن �ي أ�داث ماسب��و �من قا��ة هذه ا���داث

يارات ا��يدانية ���نة بنتا�ج ��قي 2012سبتم��  13وتقدمت ا��بادرة ا����ية ���قوق الشخصية �ي  قا��ا وا��

وا��قاب��ت ال�ي قام ��ا باحثوها إضافة لصور مستندات ومقاطع فيديو ل��عتداءات. وس��ت ا���نة تقر��ها إ�ى 

ية ��� �� يكن  ،و�� تعلن ا���نة نتا�ج التحقيقات للرأي العام، 2013�ي ينا�� السابق�ن والنائب العام   رئيس ا���هور

  .تحقيق �ي القضية��ا دوراً ���ادة ال



وك�نت ا��بادرة ا����ية قد طالبت النيابة العامة �إ���ن نتا�ج ��قيقات ��نة تق�� ا��قائق ا��شك�� من رئيس 

ية ���د ���� �ي أ�داث قتل وال��وع �ي قتل ا��تظاهر�ن، ومن بي��ا وقائع أ�داث ماسب��و، وال�ي  ا���هور

. ��� طالبت ب��ورة التحقيق مع ا��سئول�ن السياسي�ن وا��مني�ن 2013ينا�� �ي تقدمت به إ�ى ا��هات ا���تصة 

ية وا���لس ا����� للقوات ا��سل�ة ��هيدا ���ا����م جنائيا ��أن  ���ل ا���داث خصوصا قيادات ال��طة العس��

بادرة ا����ية است�دام العنف وان��اك ا��ق �ي ا��ياة ل��تظاهر�ن وتقاع��م عن دورهم �ي ��اي��م. ��� طالبت ا��

النيابة العامة بتطبيق قرار ا��ئيس ���� بالعفو عن ا����م�ن وفقا للقرار ا��ئا�� بالعفو عن ا����م�ن �ي ا��نايات 

 .وا��نح �دا القتل �ي أ�داث منا��ة الثورة و��قيق أهدافها


