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بعد تقديمها لنتائج تحقيقاتها الميدانية للجنة جمع المعلومات واألدلة وتقصي الحقائق

المبادرة المصرية :نتطلع لمحاسبة كافة المسؤولين عن قتل واصابة المواطنين حسابا عادال
تقدمت المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة الٌوم إلى "لجنة جمع المعلومات واألدلة وتقصي الحقائق" بنتائج
التحقٌقات والزٌارات المٌدانٌة والمقابالت التى قام بها باحثوها باإلضافة إلى صور المستندات ومقاطع فٌدٌو
والصور الفوتوغرافٌة ألحدا منشٌة ناصر ،والتً شهدت اشتباكات بٌن مسلمٌن ومسٌحٌٌن فً  8مارس
 ،3122واٌضا حول االعتداءات على المتظاهرٌن السلمٌٌن أمام مبنً اتحاد اإلذاعة والتلفزٌون والمعروفة
إعالمٌا بمذبحة ماسبٌرو ٌوم  9أكتوبر .3122
و قد اعتمدت المبادرة فً تحقٌقاتها علً مصادر معلومات متنوعة ،منها إفادات حصلت علٌها من المصابٌن
وشهود العٌان و عاملً المستشفٌات التً استقبلت القتلى والمصابٌن.
وتري المبادرة المصرٌة أن اللجنة الوطنٌة أمام مسئولٌة تارٌخٌة إلجالء الحقٌقة للمصرٌٌن وتحدٌد المسئولٌن
الحقٌقٌٌن عن قتل واصابة المتظاهرٌن ،ومن ثم إحالتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبٌعً وعلٌها أن تعتمد الشفافٌة
فً عملها و تتالفً األخطاء التى وقعت فٌها اللجان التى شكلت خالل المرحلة االنتقالٌة حٌ تجاهلت صالحٌاتها
فً الوصول للمسئولٌن عن قتل األبرٌاء وتقدٌمهم للمحاكمة.

وكان رئٌس الجمهورٌة قد اصدر قراره رقم  21لسنة  3123بتشكٌل اللجنة بهدف "جمع المعلومات واألدلة
وتقصى الحقائق فً وقائع قتل وشروع فً قتل وإصابة المتظاهرٌن فً الفترة من ٌ 32ناٌر  3122حتى 41
ٌونٌو  ،3123وغاٌتها استجالء الحقٌقة كاملة فً شأن المتورطٌن فً الوقائع المذكورة سواء كانوا فاعلٌن
أصلٌٌن أو شركاء فٌها" ،وتشدد المبادرة إلى أن نص القرار والذى حدد اختصاص اللجنة بالوصول للفاعلٌن
األصالء والشركاء ومراجعة كافة االجراءات التً قامت بها األجهزة التنفٌذٌة فً الدولة وبٌان مدي تعاونها مع
السلطة القضائٌة هو ما ٌمنح اللجنة صالحٌات كافٌة إلنجاز عملها بإتقان .وتترقب المبادرة نتائج التقرٌر النهائً
الذى سٌصدر عن اللجنة فور انتهاء المدة المحددة لعملها ،والخطوات التالٌة لذلك.
وقال إسحق إبراهٌم مسؤول ملف حرٌة الدٌن والمعتقد بالمبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة " :أمام اللجنة اختبار
صعب إلثبات أن ثوراتنا بدأت تؤتً ثمارها فً إنجاز العدالة وجبر الضرر ألهالً الضحاٌا".
و كانت تحقٌقات المبادرة المصرٌة قد توصلت إلى أن الشرطة العسكرٌة تتحمل المسؤولٌة االساسٌة فً الواقعتٌن،
حٌ قامت باالعتداء على متظاهرٌن سلمٌٌن أمام مبنً االذاعة والتلفزٌون بماسبٌرو مما أودى بحٌاة  38مواطنا
منهم  32مسٌحٌا ،وإصابة أكثر من ثالثمائة أخرٌن اغلبهم نتٌجة الدهس بمركبات الشرطة العسكرٌة والباقٌٌن
نتٌجة إطالق الرصاص علٌهم.
وفشلت الشرطة العسكرٌة فً حماٌة أرواح المتظاهرٌن وممتلكاتهم خالل مظاهرة لمسٌحًٌ منشٌة ناصر على
خلفٌة أحدا كنٌسة صول باطفٌح ،رغم تواجد عناصرها مبكرا فً منطقة االحدا وتمكنها من الفصل بٌن
الطرفٌن بشكل فعال لفترة طوٌلة حتى تراجعوا دون مبرر واضح باتجاه منطقة تجمع المسٌحٌن مما سمح
للمسلمٌن بالتقدم وأدى إلى تصاعد االشتباكات مما أودى بحٌاة  22مواطنا من الجانبٌن إضافة لحرق ونهب
عشرات منازل وممتلكات مسٌحٌٌن.
وأضاف إسحق إبراهٌم" :ننتظر باهتمام بالغ نتائج تحقٌقات اللجنة وكشفها عن الجهات واألشخاص المتورطٌن فً
طمس األدلة ونتطلع مع أغلب المصرٌٌن لمثولهم أمام القضاء لمحاسبتهم حسابا عادال عن مسؤولٌتهم عن تلك
الجرائم البشعة".
لالطالع على مواقف سابقة للمبادرة المصرٌة:
http://eipr.org/pressrelease/2011/10/16/1266
لالطالع والمساهمة فً اعمال لجنة جمع المعلومات واألدلة وتقصي الحقائق اضغط:
http://ffc-eg.org/

