الحق ي التظاهر والتجمع السلمي
ً
أوال :مقدمة
 .١يقدم كل من مؤسسة حرية الفكر والتعب "#واملبادرة املصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق
ٕالانسان تقرير حول حالة الحق 0ي التجمع السلم0 9ي مصر منذ الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول 0ي ،٢٠١٠
ومدى الNOام مصر بتعهداKLا الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية ال 9Rصدقت علKVا أو بموجب ما تعهدت به 0ي
الاستعراض الدوري ٔالاول0 .ي هذا ٕالاطار ،سيتناول التقرير ٕالاطار التشريZي والدستوري للحق 0ي التجمع السلم،9
كما سيتناول ما اع"Oى هذا الحق من ان`Kاكات ع_ى صعيد املمارسة.

ً
ثانيإ :الاطار العام لحالة الحق ي التجمع السلمي ي مصر
 .٢إن مصر كعضو 0ي ٔالامم املتحدة ،و طرف موقع ع_ى العهد الدوcي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،تلNOم
بضمان الحق 0ي التجمع السلم ١.9باإلضافة إcى أن مصر موقعة ع_ى امليثاق ٔالافريقي لحقوق ٕالانسان و
الشعوب ،و الذي يضمن أن لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ٢.باإلضافة إcى ذلك فقد استقبلت مصر –
0ي خالل الدورة ٔالاوcى لالستعراض الدوري الشامل– توصية تتعلق بالحق 0ي التظاهر تطالب بأن تنتهج قوات
الشرطة ضبط النفس طاملا لم تتعرض لل`Kديد املباشر وقد أعلنت مصر أن تلك التوصية قيد التنفيذ،
باإلضافة إcى الNOامات مصر ٔالاخرى ,املتمثلة 0ي مدونة لقواعد سلوك املوظف#ن املكلف#ن بإنفاذ القوان#ن و املبادئ
ٔالاساسية الستخدام القوة ؤالاسلحة النارية من جانب املوظف#ن املكلف#ن بإنفاذ القانون ,و الذين يحددوا
استعمال العنف و ٔالاسلحة النارية من جانب قوات ٔالامن .غ "#أن ٔالاعوام القليلة املاضية تكشف املسافة
الشاسعة ب#ن تلك الالNOامات وب#ن واقع الحق 0ي التجمع السلم0 9ي مصر سواء ع_ى مستوى التشريع أو ع_ى
مستوى املمارسة.
 .٣شهدت ٔالاربع سنوات املاضية ممارسة املصري#ن للحق 0ي التجمع السلم 9بشكل واسع وكأداة للضغط من أجل
إحداث تغ"#ات اجتماعية وسياسية ،مما أدى إcى إحداث تحوالت سياسية هائلة 0ي مصر ،وبالرغم من أننا
يمكننا القول أن الحكومات ال 9Rتعاقبت منذ الاستعراض ٔالاخ "#كلها جائت نتيجة ممارسة املواطن#ن لحق
التجمع السلم ،9إال أن الاختالف ب#ن وجوﻩ وأسماء الحاكم#ن لم يشكل فارقا 0ي النظرة السلبية للحق 0ي
التظاهر .فع_ى مدار تلك ٔالاعوام كان الحق 0ي التظاهر أك" الحقوق ال 9Rتحرص الحكومات املتعاقبة ع_ى ان`Kاكه
وتقييدﻩ سواء ع_ى مستوى التشريع أو ع_ى مستوى املمارسة .فبدال من أن تنظر تلك الحكومات إcى التظاهر ع_ى
أنه الوسيلة ال 9Rأوصل`Kا للحكم وبالتاcي تعمل ع_ى تنظيمها لتكون أداة لتقويم أداKا نظرت إcى التظاهر ع_ى أنه
تلك املمارسة ال 9Rساهمت 0ي إسقاط الحكومات السابقة وبالتاcي ف 9خطر علKVا البد أن تسZى جاهدة ملنعها
ومواجهته بعنف.
١

مادة  ٢١العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
٢المادة  ١١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب
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 .٤السمة ٔالاساسية لألربع أعوام املاضية أن ممارسات الحكومات املتعاقبة جعلت من التجمع السلم 9فعال خط"#ا
قد يودي بحياة من يمارسه .ومن الالفت للنظر أن قبل الخامس والعشرين من يناير  ٢٠١١كانت حكومات
الرئيس السابق حس 9مبارك تكتفي بممارسة القمع ردا ع_ى التظاهرات ال 9Rلم تكن باالتساع الذي كانت عليه
منذ ذلك التاريخ .أما وقد اتسعت التظاهرات منذ  ٢٠١١وحٓ Rالان ح Rأدت إلسقاط الرئيس ٔالاسبق حس9
مبارك والرئيس السابق محمد مر 9فقد سعت الحكومات املتعاقبة بداية من حكومة املجلس ٔالاع_ى للقوات
ً
وان`Kاء بالحكومة الحالية إcى تقن#ن القمع ٔالامر الذي أدى إcى سقوط
املسلحة ،ومرو ًرا بحكومة ٕالاخوان املسلم#ن
أك" من  ٢٠٠٠شخص ٔالاغلبية الساحقة م¡Kم سقطوا 0ي تجمعات سلمية.

أ ٕالاطار التشري'ي
 .٥رغم أن الدستور الحاcي ) (٢٠١٤ضمن حق التجمع السلم ،9إال أنه يؤخذ ع_ى النص الدستوري أنه أش"Oط
الحصول ع_ى إخطار قبل تنظيم التجمعات العامة ،،مما يتعارض والحق 0ي التجمع السلم 9حيث يغلق الباب
ع_ى الاع"Oاف بقانونية التجمعات العفوية ال 9Rال تش"Oط ٕالاخطار ،ويؤخذ ً
أيضا ع_ى النص الدستوري أنه سار
ع_ى نهج الدسات "#السابقة بإضافة "ع_ى النحو الذي ينظمه القانون" مما جعل النص مطاطي و عرضة للتفريغ
من مضمونه بنص قانوني.
ً
ً
جديدا للتظاهر وصدق عليه الرئيس املؤقت املستشار عدcي منصور
قانونا
0 .٦ي نوفم«"  ٢٠١٣أصدرت الحكومة
ليصدر باسم القانون رقم  ١٠٧لعام " ٢٠١٣بتنظيم الحق 0ي الاجتماعات العامة و املواكب و التظاهرات
السلمية" فقد أتى القانون ليمثل اتساقا مع فلسفة العداء تجاﻩ الحق 0ي التجمع السلم ،9وتقيد الحق 0ي
استخدام املجال العام؛ عن طريق حظر التظاهر والتجمع أمام أماكن محددة ،وتحديد مسافات معينة للتظاهر
والتجمع أمام العديد من املؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة ،وكذلك إطالق أيدي قوات ٔالامن 0ي فض
التظاهرات والتجمعات املخالفة للقانون ،بأدوات عنف قد تصل إcى حد القوة املميتة ،وتحويل فكرة ٕالاخطار إcى
ً
وأخ"#ا وليس ً
آخرا فرض عقوبات مغلظة ع_ى مخالفة بنود القانون،
ترخيص بتنظيم املظاهرة أو التجمع،
يستن املؤتمرات الانتخابية من تلك
بطريقة تؤدي 0ي مجملها إcى تحويل التظاهر إcى جريمة ،وهو 0ي ذلك كله لم
ِ
القيود .وسوف نعرض باختصار ألهم مشكالت القانون  ١٠٧لسنة .٢٠١٣
 .iرغم أن القانون الجديد نص ع_ى أن ٕالاخطار هو فقط ما يلزم منظم 9التجمع .إال أن تفصيل القانون ّ
فرغ
ً
ً
ترخيصا من الشرطة
مرهونا ب"عدم اع"Oاض وزارة الداخلية" وهو ما يع9
ٕالاخطار من مضمونه بحث جعله
ً
إلقامة تجمع عام ،فأعطى القانون لوزارة الداخلية الحق 0ي رفض التجمع وفقا ألسباب فضفاضة وغ"#
محددة .ففي املادة  ١٠من القانون أعطى الحق لوزارة الداخلية أن تمنع التجمع بقرار مسبب ،إن حصلت
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ع_ى معلومات جدية بما ¸Kدد ٔالامن والسلمً .
أيضا ،أعطى القانون الحق لوزارة الداخلية أن تصدر قر ًارا بمنع
التظاهرة دون الرجوع إcى القضاء وترك عبء اللجوء إcى القضاء للتظلم ع_ى عاتق منظم 9التظاهرة مما
يؤدي إcى إطالة ٕالاجراءات بشكل غ "#م«"ر ،ويجعل إجراءات تنظيم تجمع "قانوني" أمر شاق بالغ التعقيد.
كما أن القانون رتب غرامة مالية ضخم تصل إcى  ٣٠٠٠٠جنيه )ما يعادل  ٤٣٥٠دوالر أمريكي( 0ي حال إقامة
تجمع ألك" من  ١٠أشخاص دون إخطار ،مما يعت«" أن القانون تجاهل ما يعرف بالتجمعات العفوية ال9R
تحدث كاستجابة سريعة لحدث ما .كل تلك القيود ع_ى ٕالاخطار تحيد به عن غرضه ٔالاسا 9وهو حماية
الحق 0ي التجمع السلم 9دون ٕالاخالل بباºي حقوق بقية املواطن#ن.
 .iiو0ي تجاهل صريح للتوصية ال 9Rاستقبل`Kا مصر 0ي ما يتعلق بالحق 0ي التظاهر 0ي  ٢٠١٠أطلق القانون
الحرية للشرطة 0ي التعامل العنيف مع التظاهرات بقيود واهية .فقد أعطى القانون 0ي املادة  ١١قوات ٔالامن
الحق 0ي فض التظاهرات إن خرجت عن الطابع السلم 9دون تعريف ما ¼ي حدود الطابع السلم 9لت"Oك
تفس"#ها لقوات ٔالامن ! كما أن القانون 0ي نفس املادة جعل من وقوع جريمة من املشارك#ن 0ي التظاهرة م«"را
لفضها وهو أمر يؤدي إcى تقييد الحق 0ي التظاهر من جهت#ن .أوال ،ال يقدح 0ي سلمية التظاهرة أن يخرج
بعض املشارك#ن فيه عن السلمية وتستطيع الشرطة أن تتعامل مع من يخرج عن السلمية بشكل فردي دون
فض التظاهرة ،أما التذرع بمخالفة فردية إلنزال العقاب بجميع من شارك 0ي املظاهرة فهو تكريس للعقاب
الجماÀي والذي يخل بمبدأ قانوني أسا 9وهو أن الجريمة وبالتاcي العقوبة شخصية ثانيا ،أن تكون
"الجريمة" ع_ى إطالقها م«"را لفض التظاهرة يجعل من أي مخالفة عقوب`Kا غرامة قد ال تزيد عن مائة جنيه
كاف لقوات ٔالامن أن تفض التظاهرة بالقوة وهو ٔالامر الذي يخل بمعيار التناسبية والذي البد أن
م«"را ٍ
يتوفر 0ي تعامل ٔالامن مع التظاهرات،
0 .iiiي نفس ٕالاطار حدد القانون سقف العنف املستخدم من قوات الشرطة بطلقات الخرطوش ،و¼ي تعت«" من
ٔالاسلحة القاتلة بطبيع`Kا وبالفعل تم قتل عدد من املتظاهرين 0ي الف"Oة ٔالاخ"#ة من جراء استخدام الشرطة
للخرطوش ،فعدم وجود نصوص صريحة وقاطعة تمنع استخدام الشرطة املصرية للسالح إال 0ي حالة
الدفاع عن النفس أو وقوع KLديد جدي ع_ى الحياة سيطلق يد قوات الشرطة املصرية ذات السجل الحافل
بان`Kاكات الحق 0ي التظاهر وٕالافراط 0ي استخدام القوة.
ّ
توسع القانون 0ي ٔالافعال املحظورة أثناء التظاهر كمدخل ملنع ممارسة الحق 0ي التجمع السلم 9أو رفع
.iv
ُ
كلفته .وهو ٔالامر الذي ال يفهم إال 0ي سياق الفلسفة العامة للقانون وال 9Rتنظر إcى التظاهرات والتجمعات
ع_ى أKÈا جريمة وشيكة الوقوع فالبد من التعامل معها بأق Çدرجات الحذر أو باألحرى منعها .فع_ى سبيل
املثال حظر القانون 0ي مادته السابعة ع_ى املتظاهرين تعطيل ٕالانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح
املواطن#ن أو قطع الطريق واملواصالت أو التأث "#ع_ى س "#العدالة وغلظ العقوبات علKVا .تأتي هذﻩ اللغة
الفضفاضة لتوفر م«"را ألجهزة ٔالامن ملنع التجمعات السلمية .فضال ع_ى ذلك فإن حظر تلك ٔالامور ليس
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باألمر املعقول .فتعطيل ٕالانتاج قد ُيتخذ ذريعة ملنع ٕالاضرابات جميعها كشكل من أشكال التجمع السلم،9
كما أن تعطيل املصالح املواطن#ن أمر ال يمكن تحديدﻩ بدقة وهو 0ي هذﻩ الحالة م"Oوك لتقدير أجهزة ٔالامن،
كمان أن تسي "#حركة املرور – وفقا للمعاي "#الدولية – ال يمكن أن يأخذ أولوية أع_ى من ممارسة الحق 0ي
التجمع السلم .9باإلضافة إcى أن وظيفة ٕالاخطار أن تتحمل الدولة مسؤولي`Kا 0ي توف "#البدائل املرورية
الالزمة .أخ"#ا فإن عدم التأث "#ع_ى س "#العدالة أتت صياغته فضفاضة بحيث تعطي للسلطات امل«"ر ملنع
املواطن#ن من ممارسة حقهم 0ي التعب ."#و¼ي ٔالامور ال 9Rرغم أKÈا أمور تضر بمصالح املواطن#ن وع_ى
املتظاهرين مراعاKLا إال أKÈا تعطي ذريعة ألجهزة الدولة للتدخل لتقييد حق التظاهر وحرية التعب "#وكأن
القانون أتى ّ
ليفرغ التظاهر من كل مضامينه .ليس هذا فحسب بل إن القانون غلظ العقوبات ع_ى مثل
ارتكاب مثل تلك ٔالافعال و¼ي باإلضافة إcى أKÈا غ "#معقولة إال أKÈا أيضا فضفاضة وال يمكن تعريفها بدقة.
ُ
كما جعل القانون تعطيل حركة املرور من ٔالافعال املحظورة .وهو ٔالامر غ "#املعقول حيث ال ُيتصور أال تعطل
املظاهرات خاصة الكب"#ة م¡Kا حركة املرور .كما أن الهدف الرئي 9Ìلإلخطار املنوط بمنظم 9التظاهرات
تقديمه لوزارة الداخلية هو تمكي¡Kا من توف "#بدائل مرورية للجمهور املتأثر بخط س "#التظاهرة .لذلك ،فإن
تعطيل حركة املرور ال يكون نتيجة للتظاهر بل نتيجة لتقص "#وزارة الداخلية 0ي القيام بدورها 0ي رعاية
حقوق املواطن#ن.
 .vغلظ القانون العقوبات ليضيف إcى الحق 0ي التظاهر قيودا ع_ى قيود ويرفع كلفة ممارسته .فقد جعل
عقوبة مخالفة ٕالاجراءات الحبس والغرامة ال 9Rقد تصل إcى  ١٠٠٠٠٠جنيه )ما يعادل  ١٤٥٠٠دوالر( .وتطبق
العقوبة بصرف النظر عن اق"Oان مخالفة ٕالاجراءات بجرائم أو بأعمال عنف أو عدمه.
 .٧تم إقرار القانون رغم الاع"Oاضات من املنظمات الحقوقية املستقلة والذي وصفته املنظمات املصرية بأنه يفرض
ً
ً
ً
وخانقا ع_ى حرية املصري#ن 0ي ممارسة كافة أشكال التجمع السلم ٣،9كما طالب املجلس
تقييدا شامال
بذلك
القومي لحقوق ٕالانسان بإعادة النظر 0ي مشروع القانون وإدخال التعديالت ٓالاتية عليه تحت اسم )قانون
تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهر السلم (9ع_ى أساس املعاي "#الدولية للتظاهر السلم ٤.9كما أنه أعلن أن
قانون التظاهر الذي صدر سوف يسقط بصدور الدستور الجديدً ,
٥
طبقا للمركز ٕالاعالمي للمجلس.
 .٨كذلك فقد تم تجاهل دعوة ٔالام#ن العام لألمم املتحدة السلطات املصرية ملراجعة قانون التظاهر والتأكد من
اتساقه مع املعاير الدولية لحقوق ٕالانسان و اح"Oام التظاهر و التجمع السلمي#ن ,و نبذ العنف ٦،كذلك وصفت
٣مشروع قانون ”التجمع السلمي“يھدر حق المصريين في االجتماع واإلضراب واالعتصام والتظاھر،ويشرعن لقتلھم ,أنظر:
http://www.cihrs.org/?p=7399
4
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/239874.aspx
5
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=557077404380063&id=332771720143967&stream_re
f=10
٦
تصريح للمتحدث باسم األمانة العامة لألمم المتحدة ٢٧ ,نوفمبر  ,٢٠١٣نيويورك ,أنظر:
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7312
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املوضة السامية لحقوق ٕالانسان باألمم املتحدة القانون "باملعيب بشكل خط ""#ودعت إcى تعديله ٧.وبالرغم من
ذلك فلم تتخذ الحكومة املصرية أي خطوات تجاﻩ تعديله ليتوافق والحد ٔالادنى من املعاي "#الدولية .أو ليتوافق
مع الدستور املصري ذاته.
 .٩بخالف القانون  ١٠٧لسنة  ،٢٠١٣هناك قوان#ن أخرى تمثل ً
عائقا للحق 0ي التجمع السلم ،9مثل القانون رقم
 ١٠لسنة  ١٩١٤بشأن التجمهر والذي يعت«" أقدم قانون ساري ف مصر ،فهذا القانون يعاقب ع_ى التجمع
السلم 9بعقوبات مشددة 0ي حال وقوع جرائم فضفاضة مثل ٕالاخالل بالنظام العام أو تكدير السلم العام أثناء
التجمع أو التظاهرة قانون العقوبات رقم  ٨٥لسنة  ١٩٣٧م_يء بالنصوص القانونية ال 9Rتؤثر ع_ى الحق 0ي
التجمع السلم 9ويتم استخدام موادﻩ الفضفاضة لعقاب من يشارك 0ي التجمعات السلمية ,تعريض سالمة
املواطن#ن للخطر وتكدير ٔالامن والسكينة العامة ،وال 9Rتصل عقوب`Kا إcى الحبس الذي ال تزيد مدته ع_ى سنة 0ي
حال اعتداKم ع_ى حق الغ0 "#ي العمل )املادة  ،(٣٧٥وهذا من واقع القضايا ال 9RاKLم فKVا املشارك#ن 0ي التظاهرة
كما سنوضح ً
الحقا.

ب تعامل قوات ٔالامن مع الحق ي التجمع السلمي
 .١٠شهدت مصر 0ي الف"Oة ب#ن  ٢٠١٠و ٢٠١٤العدد ٔالاك«" من الان`Kاكات للحق 0ي التجمع السلم 9منذ تأسيس
الجمهورية 0ي  .١٩٥٢حدثت كل تلك الان`Kاكات 0ي سياق املحاوالت املتكررة لقمع التجمعات السلمية
والتظاهرات .شهدت البالد 0ي تلك الف"Oة حالة من الاضطراب السيا ،9اتسمت بتكرار التظاهرات تطالب
بالحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وال 9Rأفضت إcى إسقاط حكومات ورؤساء.
ً
شخصا 0ي امليادين و0ي محيط عدد من املباني
0 .١١ي الف"Oة ما ب#ن  ٢٥يناير و ٣ف«"اير  ٢٠١١قتل ع_ى ٔالاقل ٨٤٦
الحكومية ٨.حدثت أغلب حوادث القتل 0ي الثامن والعشرين من يناير ح#ن خرج الجمهور إcى الشارع بأعداد
كب"#ة واندلعت الاشتباكات ب#ن الجمهور وب#ن قوات الشرطة ،وقد شارك 0ي حوادث القتل تلك قوات الشرطة
وقوات الجيش ومدنيون ينوبون عن ممث_ي الدولة
 .١٢منذ ذلك الح#ن ،عمدت الدولة إcى ٕالافراط 0ي استخدام القوة لتفريق التظاهرات السلمية .فع_ى سبيل املثال تم
استخدام القوة املفرطة 0ي تفريق اعتصامات النشطاء 0ي السادس والعشرين من ف«"اير والتاسع من مارس
ُ
والثامن من أبريل  ،٢٠١١وقد قتل جراء ذلك فردان برصاص قوات الجيش 0ي الثامن من أبريل .باإلضافة إcى
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٨
ھذه اإلحصائية بناء عن لجنة تقصي الحقائق الرسمية التي شكلتھا حكومة أحمد شفيق والتي قدمت تقريرھا النھائي في أبريل  .٢٠١١لم يتم
نشر تقرير اللجنة للجمھور غير أن تقديرات القتلى في ھذه الفترة أعلى مما تم ذكره في ھذا التقرير جراء عنف الدولة .أشارت المعلومات
المسربة من تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية التي تشكلت في يوليو  ،٢٠١٢إلى حاالت اختفاء قسري كما أوضح ذلك التقرير تقديرات أعلى
ألرقام ضحايا عنف الدولة .على أي حال ،فإنه من الصعب الحصول على رقم دقيق لعدد ضحايا العنف في أولى أيام الثورة خاصة وأن بعد ٢٨
يناير  ٢٠١١تعطلت جميع أجھزة الدولة وخدماتھا بم فيھا المستشفيات.
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استخدام القوة املفرطة 0ي تفريق التظاهرات تم القبض ع_ى آالف املتظاهرين بعد إسقاط مبارك وتقديمهم
للمحاكمات العسكرية
0 .١٣ي الثامن من أبريل خضع عدد من املتظاهرات الختبارات كشف عذرية بعد اعتقالهم من قبل الشرطة
العسكرية من ميدان التحرير .بعد أن علم الجمهور بمثل ذلك ٕالاجراء خضع أحد ٔالاطباء العسكري#ن للمحاكمة،
لكن تمت ت«"ئته بعد ذلك من قبل املحكمة العسكرية 0ي غياب تام للحد ٔالادنى من معاي "#استقالل القضاء
0 .١٤ي أكتوبر  ،٢٠١١لقي  ٢٧متظاهر قبطي مصرعهم أثناء مشارك`Kم 0ي تظاهرة سلمية أمام مب ٕالاذاعة
والتليفزيون التليفزيون الحكومي "ماسب"#و" .لقي هؤالء املتظاهرون مصرعهم أثر تعامل قوات الجيش ال 9Rتؤمن
املب مع تظاهرة سلمية قوامها آالف املتظاهرين بإطالق الرصاص الÒي ع_ى التجمع ودهس املتظاهرين بناقالت
الجنود املصفحة .تم الحكم ع_ى ثالثة مجندين بالسجن عام#ن وثالثة ب`Kمة قتل  ١٤فرد أثر دهسهم بناقالت
الجنود .عل صعيد آخر ،لم يتم إجراء أي تحقيق 0ي وقائع إطالق النار ع_ى باºي الضحايا .باإلضافة إcى تساهل
ّ
العقوبات املوقعة ،لم تتم محاسبة أي مسئول 0ي موقع سلطة عن تلك الواقعة.
0 .١٥ي نوفم«" وديسم«"  ٢٠١١تم تفريق اعتصام#ن .أحدهما بواسطة قوات الشرطة وٓالاخر بواسطة قوات الجيش.
نتج عن تفريق الاعتصام#ن اشتباكات ب#ن املتظاهرين وقوات ٔالامن استمرت أليام .خالل اشتباكات نوفم«" ظلت
قوات الشرطة تطلق الغاز ّ
املسيل للدموع دون توقف لستة أيام كامل ،كما تم استخدام الرصاص املطاطي
والرصاص الÒي مما أسفر عن مقتل  ٥١شخص .أما 0ي اشتباكات ديسم«" فقد استخدمت قوات الجيش الذخ"#ة
الحية لتفريق املتظاهرين مما أسفر عن مقتل  ١٧شخص .لم يتم محاسبة أحد من قوات ٔالامن سوى ضابط
تمت إدانته بتعمد إصابة املتظاهرين خالل مظاهرات نوفم«" ،بعد أن تم التعرف عليه من خالل فيديو ّ
مسجل
له ّ
يصوب بندقيته لرؤوس املتظاهرين 0ي الاشتباكات
 .١٦اندلعت 0ي السادس عشر من مايو  ٢٠١٢تظاهرات حول وزارة الدفاع بالقاهرةٔ .الامر الذي أدى إcى اندالع
الاشتباكات ال 9Rاستخدم فKVا ٔالاسلحة النارية ب#ن متظاهرين إسالمي#ن وأهاcي املناطق السكنية املجاورة .ع_ى
ٔالاقل لقي  ١٢شخص مصرعهم إثر تبادل إطالق النار ب#ن الجانب#ن والذي استمر لساعات .فشلت قوات الشرطة
0ي التدخل ومنع سقوط املزيد من الضحايا من املدني#ن ،بينما لم تتدخل قوات الجيش إال بعد أن بدأ
املتظاهرون يحيطون بوزارة الدفاع .حي¡Kا تدخلت قوات الجيش وأثناء تفريقها التظاهرة بالقوة سقط أحد
الضباط صريعا دون معرفة الجاني حٓ Rالان
0 .١٧ي ديسم«"  ٢٠١٢وبعد إصدار ٕالاعالن الدستوري 0ي نوفم«" من نفس العام ،اندلعت مظاهرات كب"#ة واشتباكات
ب#ن املتظاهرين وقوات الشرطة أسفرت عن مقتل ثالثة متظاهرين 0ي محيط ميدان التحرير.
 .١٨تحرك املتظاهرون إcى القصر الرئا0 9ي الاتحادية ،وبينما كانت املظاهرات سلمية بشكل كامل أطلق مؤيدوا
الرئيس السابق محمد مر 9مظاهرة مضادة وقاموا بالهجوم ع_ى املتظاهرين أمام القصر الرئاّ 9
وفرقوا
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اعتصامهم السلم 9بالقوة .أثناء الاشتباكات ب#ن متظاهري الجانب#ن 0ي الشوارع لقي إحدى عشر متظاهرا
مصرعهم .باإلضافة إcى ذلك فقد احتجز املتظاهرون املؤيدون للحكومة عددا من املتظاهرين املعارض#ن وقاموا
بتعذي×Kم .وقد عجزت قوات الشرطة عن التدخل لحماية املتظاهرين أو إليقاف تصاعد العنف ،بل ع_ى العكس
تم تصوير أفراد الشرطة يوفرون الحماية ملؤيدي الحكومة بينما هم يعذبون ويستجوبون املعارض#ن
 .١٩قامت قوات الشرطة بقتل ع_ى ٔالاقل  ٦٠متظاهرا 0ي الف"Oة ب#ن يناير وف«"اير من عام 0 ٢٠١٣ي القاهرة
والسويس وٕالاسماعيلية وبورسعيد0 .ي بورسعيد وحدها ،لقي  ٤٦متظاهرا مصرعهم 0ي التظاهرة ال 9Rاندلعت
حول سجن بورسعيد عقب الحكم 0ي قضية مقتل  ٧٤شخصا قتلوا سابقا 0ي إستاد بورسعيد0 .ي أول
التظاهرة ،قتل ضابطا شرطة بالرصاص ،فردت قوات الشرطة بإطالق النار العشوائي ع_ى الجمهور والذي نتج
ً
انتقاما
عنه مصرع  ٤٦شخصا 0ي ثالثة أيام ،أغل×Kم لقوا مصرعهم بالرصاص الÒي ،أثناء احتجاجهم ع_ى ما بدا
من جمهور املدينة .مازالت تلك ٔالاحداث قيض التحقيق القضائي؛ غ "#أن سلوك حراس السجن لم يتم
التحقيق فيه ،ولم يوجه الادعاء إcى أي من ضباط الشرطة KLمة املسئولية عن أحداث القتل .تلك ٔالاحداث
كانت عالمة فارقة 0ي مسار تصاعد الاستخدام املفرط غ "#املتناسب للذخ"#ة الحية 0ي التعامل مع التظاهرات
ً .٢٠
بدء من صيف  ،٢٠١٣وبالتحديد بعد ٕالاطاحة بالرئيس مر ،9قتل املئات 0ي أحداث متفرقة إما ع_ى أيدي
قوات ٔالامن أو 0ي اشتباكات ب#ن مجموعات معارضة بعضها من املتظاهرين0 .ي يوليو ،قتلت قوات ٔالامن ع_ى
ٔالاقل  ٦١متظاهرا أمام نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة ،بعد ذلك و0ي نفس الشهر قتلت قوات الشرطة ٩٥
متظاهرا 0ي الاشتباكات ال 9Rوقعت أحداKÚا 0ي طريق النصر .قتل أيضا ثالثة أفراد من الجيش والشرطة 0ي هذﻩ
الاشتباكات ،وقد استخدمت قوات ٔالامن الذخ"#ة الحية وال 9Ûء غ"#ها ً
تقريبا لتفريق تلك التظاهرات.
0 .٢١ي الرابع عشر من أغسطس للعام  ،٢٠١٣فرقت قوات الشرطة الاعتصام الذي نظمه مؤيدوا الرئيس املعزول
محمد مر0 9ي ميداني رابعة العدوية وال¡Kضة ،وقد استمر ذلك الاعتصام ً ٤٥
يوما .رغم عدم وجود أرقام
دقيقة عن عدد ٕالاصابات إcى أن التقديرات تش "#إcى سقوط ما ب#ن  ٨٠٠إcى  ١٠٠٠قتيل 0ي ذلك اليوم0 .ي نوفم«"
 ٢٠١٤أعلنت مصلحة الطب الشرÀي أن عدد الجثث ال 9Rتم تشريحها كان  ،٧٢٦وهذا الرقم ال يشمل الجثث
ال 9Rلم يتم تسجيلها 0ي املشرحة .بعض املصادر ٔالاخرى ،مثل املركز املصري للحقوق الاقتصادي والاجتماعية،
ُ
أشارت إcى أن عدد من قتلوا 0ي ميدان رابعة وحدﻩ يفوق الـ ٩٠٠قتيل.
 .٢٢كانت أحداث الرابع عشر من أغسطس غ "#مسبوقة من حيث مقدار القوة املميتة ال 9Rاستخدم`Kا قوات
الشرطة .طبقا لوزارة الداخلية ،وال 9Rتزعم أن الاعتصام#ن لم يكونا سلمي#ن وأن املعتصم#ن كانوا مسلح#ن،
قتل تسعة ضباط شرطة 0ي ميدان رابعة العدوية .وهو ٔالامر الذي ال ي«"ر ٕالافراط غ "#املسبوق 0ي استخدام
القوة املميتة ال 9Rأردت املئات من القت_ى .لم تقدم الحكومة أي اعتذار عن مستوى القوة الذي تم التعامل به،
كما لم ُيقدم أي من ضباط أو أفراد الشرطة للتحقيق 0ي تلك ٔالاحداث أو ٔالاحداث الالحقة ال 9Rتم استخدام

الحق ي التظاهر والتجمع السلمي
القوة غ "#القانونية فKVا0 .ي يناير  ٢٠١٤تم إصدار قرار بتشكيل لجنة رسمية لتق 9Çالحقائق ،وقد أسندت إلKVا
مهمة التحقيق 0ي أحداث العنف ً
بدء من  ٣٠يونيو ٢٠١٣
 .٢٣شهدت الف"Oة ال 9Rتلت الرابع عشر من أغسطس أك«" ان`Kاك ع_ى حق التظاهر من قبل السلطة منذ ثورة .٢٠١١
وقد كانت التكلفة البشرية لذلك الان`Kاك عالية حيث أن الحراك السيا 9كان ما زال ع_ى أشدﻩ .كانت
املظاهرات يتم منعها كأمر واقع ،فبعض ٔالاوقات كانت قوات الشرطة تلجأ إcى القوة املميتة فور رؤي`Kا لتظاهرة،
وقد تم القبض ع_ى ٓالاالف ّ
جراء الاش"Oاك 0ي مظاهرات سلمية ،وقد واجهوا KLما ملفقة وصلت 0ي بعض
ٔالاوقات إcى الاKLام باستخدام القوة املميتة ضد متظاهرين قتل`Kم قوات الشرطة .منذ إصدار قانون التظاهر
الجديد ،اKLم العديد بالتظاهر السلم 9كما تم إدانة البعض بنفس ال`Kمة .تم توثيق حادثت#ن أخرت#ن شهدتا
ً
ً
قانونيا للقوة من قبل الدولة .أوcى تلك الحادثت#ن كانت 0ي السادس من أكتوبر عام  ٢٠١٣حيث
استخداما غ"#
ً
متظاهرا 0ي املواجهات ب#ن الشرطة واملتظاهرين .الحادثة الثانية وقعت أحداKÚا 0ي الخامس
قتل ع_ى ٔالاقل ٥٧
ً
والعشرين من يناير  ،٢٠١٤حيث قتلت قوات الشرطة ع_ى ٔالاقل  ١٠٣متظاهرا 0ي حمالKLا ع_ى تظاهرات
متعددة 0ي مناطق متفرقة من البالد.
 .٢٤ما زالت الدولة املصرية مستمرة 0ي تجريم التظاهر بالقانون باإلضافة إcى استخدام قوات ٔالامن لتفريق تجمعات
املواطن#ن املعارضة للحكومة .تمت_ئ السجون ٓالان بسبب العدد الكب "#من املتظاهرين الذين يخضعون لف"Oة
الحبس الاحتياطي .ع_ى مدار ٔالاربع سنوات املاضية ،استخدمت قوات الشرطة 0ي التعامل مع التجمعات
السلمية ٔالاسلحة غ "#املميتة ؤالاسلحة املميتة دون تمي ،N#و0ي بعض الحاالت كان الهدف إلحاق أك«" ضرر
ممكن بالتظاهرات واملشارك#ن فKVا .يستمر أيضا تجاهل املحاسبة ع_ى القتل غ "#القانوني والان`Kاكات ٔالاخرى ال9R
ُ
تمارس من قبل الدولة 0ي سياق التعامل مع التظاهرات0 .ي بعض الحاالت ،ترفض الدولة أصال الاع"Oاف بارتكاKÞا
أي ان`Kاك.

ج ٕالاخالل بالحق ي املحاكمة العادلة للمتظاهرين
ً .٢٥
دائما ما كان هناك ارتباط وثيق ب#ن أداء املحاكم والسلطات القضائية ٔالاخرى كالنيابة العامة ،وب#ن الان`Kاكات
ً
احتجاجا ع_ى استمرار
املرتبطة بالحق 0ي التجمع السلم .9فمع تصاعد موجة املعارضة لنظام مبارك عام ٢٠١٠
فرض حالة الطوارئ واملمارسات الاستبدادية ٔالاخرى -ال 9Rكانت إحدى مظاهرها مقتل املواطن "خالد سعيد"
بمدينة ٕالاسكندرية بيد رجال الشرطة -اشتدت ٕالاجراءات القمعية ا بازدياد معدالت القبض ع_ى املتظاهرين،
وإحال`Kم للنيابة العامة ال 9Rكانت توجه إلKVم KLمة "التجمهر" طبقا للقانون رقم  ١٠لسنة  ،١٩١٤وع_ى الرغم
من أن قرارات النيابة 0ي بعض حاالت القبض ع_ى املحتج#ن السلمي#ن كانت تنت 9إcى إخالء سبيلهم ،إال أKÈا
أ ً
يضا كث"#ا ما كانت تصدر قرارات بحبسهم احتياطيا ع_ى ذمة التحقيقات لف"Oات متفاوتة كان حدها ٔالادنى
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أربعة أيام ،قبل أن تقرر إطالق سراحهم .ومن ٔالامثلة ع_ى ذلك حبس الناشط "أحمد دومة" أربعة أيام ع_ى ذمة
التحقيقات 0ي القضية رقم  ٤٢٢٢لسنة  ٢٠١٠قصر النيل ع_ى خلفية مشاركته 0ي مظاهرة للمطالبة بإKÈاء
ً
حالة الطوارئ 0ي أوائل مايو  .٢٠١٠الذي اKLمته النيابة العامة بارتكاب جريمة التجمهر سالفة البيان فضال عن
جملة الاKLامات التقليدية وال 9Rمن بي¡Kا "التعدي ع_ى أفراد ٔالامن" تعطيل وسائل املواصالت" " ٕالاخالل بالسلم
العام"...الخ دون وجود أدلة جدية ع_ى هذﻩ الاKLامات .تمت إحالة "دومة" ملحكمة جنح قصر النيل بتاريخ  ٨مايو
 ٢٠١٠ملحاكمته ع_ى هذﻩ الاKLامات السابقة ،ولم تستجب املحكمة لطلب محاميه بإخالء سبيله ع_ى الرغم من
انتفاء م«"رات الحبس الاحتياطي ،وقد شهدت املحاكمة سيطرة من قبل قوات ٔالامن ع_ى قاعة املحكمة ،وتم
منع بعض شهود النفي اللذين استعان KÞم دومة لنفي الاKLامات املنسوبة إليه من دخول املحكمة دون أن تأخذ
املحكمة أي موقف لتمك#ن امل`Kم من ممارسة حقه 0ي الاستعانة بشهود.
 .٢٦مع بداية عام  ٢٠١١وقبل  ٢٥يناير بأسابيع قليلة ،اKLمت النيابة العامة ثمانية نشطاء بارتكاب جريمة التجمهر
ً
فضال عن قائمة الاKLامات السابق ٕالاشارة إلKVا ،بعد إلقاء القبض علKVم يوم  ٣يناير  ٢٠١١بسبب مشارك`Kم 0ي
ً
احتجاجا ع_ى الانفجارات ال 9Rوقعت 0ي إحدى الكنائس بمحافظة ٕالاسكندرية ع_ى إثر
مظاهرة سلمية بالقاهرة،
الحادث ٕالارهابي ،الذي عرف وق`Kا بتفج"#ات "كنيسة القديس#ن" وقد رفضت النيابة العامة تمك#ن املحام#ن من
ٕالاطالع ع_ى محضر الواقعة ،وبناء عليه امتنع املحامون عن الحضور ورفض املقبوض علKVم ٕالاجابة عن أسئلة
املحقق#ن دون حضور املحام#نً .
أيضا تعرض هؤالء النشطاء لبعض ٕالاصابات أثناء القبض علKVم ع_ى إثر اعتداء
رجال الشرطة عليه بالضرب ،ولم تحلهم النيابة ملصلحة الطب الشرÀي لبيان ما KÞم من إصابات ،وتحديد
ٔالادوات املستخدمة 0ي إحداKÚا وكيفية حدوKÚا .وبعد ان`Kاء التحقيقات أحالت النيابة العامة النشطاء للمحاكمة
أمام محكمة جنح روض الفرج وقد حملت القضية رقم  ٧٢لسنة  ٢٠١٠وقد حكمت املحكمة بحبس النشطاء
سنت#ن دون وجود أية أدلة 0ي أوراق القضية ع_ى الاKLامات املنسوبة إلKVم ،وهو ما دفع املحكوم علKVم للطعن
ً
جميعا من
ع_ى هذا الحكم باالستئناف أمام محكمة الجنح املستأنفة ال 9Rحكمت بتاريخ  ٢٨مايو  ٢٠١٢ب«"اءKLم
الاKLامات ال 9Rنسبت إلKVم ،وهو ما أكد املخالفات القانونية ال 9Rارتكب`Kا النيابة العامة ومحكمة أول درجة ضد
هؤالء النشطاء.
 .٢٧مع الدعوة للتظاهر يوم  ٢٥يناير  ،٢٠١١ألقت قوات الشرطة القبض ع_ى عدد غ "#معلوم من املتظاهرين
السلمي#ن ،وقامت بإحال`Kم للنيابة العامة ال 9Rأمرت بحبسهم 0ي املعسكرات املخصصة لتدريب قوات ٔالامن
املركزي غ "#املخصصة لالحتجاز أو للحبس .وقد ظلوا محتجزين KÞا ح Rيوم  ٢٧يناير  ،٢٠١١مع حلول شهر
مارس عام  ٢٠١١وبعد توcي املجلس ٔالاع_ى للقوات املسلحة إدارة البالد ،بدأ التعامل القضائي مع التجمعات
والتظاهرات السلمية يأخذ منÒى مختلف ،حيث بدأت سلسلة طويلة من املحاكمات العسكرية للمتظاهرين
السلمي#ن ،وال 9Rبمقتضاها يتم حرماKÈم من املثول أمام قاضKVم الطبيZي ،وهو ما دفع عدد من املنظمات
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الحقوقية املصرية ،إلدانة هذا التوجهً ،
نظرا لغياب ضمانات املحاكمة العادلة أمام املحاكم العسكرية،
وخضوعها الكامل لسلطة القوات املسلحة.
 .٢٨توcى القضاء العسكري النظر 0ي املقبوض علKVم 0ي أحداث ماسب"#و رغم أن املتظاهرين واملقبوض علKVم كانوا
من املدني#ن.
 .٢٩تم القبض ع_ى مئات املتظاهرين أثناء أحداث شارع محمد محمود وتم توجيه اKLامات ل ٣٧٩م¡Kم ،وتم القبض
ً
أيضا ع_ى مئات املتظاهرين 0ي شهر ديسم«" 0 ٢٠١١ي أحداث "مجلس الوزراء" وتم توجيه ال`Kم ل ٢٦٩متظاهر.
ع_ى 0ي ولم تحدد النيابة العامة أو قضاة التحقيقات 0ي القضيت#ن دور كل م`Kم ع_ى وجه التحديد 0ي أحداث
ً
إهدارا ألبسط قواعد العدالة
العنف املزعوم ارتكاب املتظاهرين لها ،وهو ما اعت«"ﻩ كث "#من الحقوقي#ن
الجنائية ،و0ي املقابل ،لم يحاكم أي من قوات ٔالامن بقتل املتظاهرين 0ي تلك الوقعت#ن وقد قررت محكمة
الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد امل`Kم#ن 0ي أحداث محمد محمود بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية
السابق "محمد مر "9بالعفو عن امل`Kم#ن ،وفيما يتعلق بقضية أحداث مجلس الوزراء ،فال تزال منظورة أمام
محكمة الجنايات ح Rكتابة هذا التقرير ع_ى الرغم من مرور أك" من عام#ن ع_ى بداية تداولها أمام املحكمة.
 .٣٠استمرت الاحتجاجات السياسية ،ولم يتغ "#رد فعل السلطات ع_ى هذﻩ الاحتجاجات خالل النصف ٔالاول من
عام  ،٢٠١٢بما 0ي ذلك استمرار املحاكمات العسكرية للمتظاهرين املدني#ن ،بإحالة عدد من املتظاهرين للنيابة
العسكرية من اللذين تم القبض علKVم أثناء اعتصامهم 0ي محيط ميدان العباسية املجاور ملب وزارة الدفاع،
ً
احتجاجا ع_ى سياسات املجلس العسكري السابق.
ّ
ُ
0 .٣١ي عام  ٢٠١٣قلت عدد القضايا املحالة إcى املحاكم العسكرية لكن ان`Kاك الحق 0ي املحاكمة العادلة ظل
مستمرا 0ي خالل ف"Oة الرئيس ٔالاسبق محمد مر 9وح Rبعد عزله عن الحكم .وقد تعددت أنماط الان`Kاكات
املتعلقة بقضايا الحق 0ي التظاهر والتجمع السلم 9ب#ن عشوائية الاKLامات ،وتوسع النيابة العامة 0ي سلطة
الحبس الاحتياطي ،وإصدار أحكام قاسية من قبل املحاكم بالحبس والغرامات املالية.
 .٣٢بدأت ان`Kاكات الحق 0ي التجمع السلم 9عام  ٢٠١٣بالقبض ع_ى عدد كب "#من املتظاهرين إثر إحياKم ذكرى
الخامس والعشرين من يناير وإحال`Kم للنيابة العامة ال 9Rأصدرت قرارات بحبس املقبوض علKVم بعد اKLامهم
بالتعدي ع_ى قوات ٔالامن ،واستعراض القوة ،والتجمهر ،وتعطيل حركة املرور ،قبل أن تحيلهم للمحكمة
املختصة ال 9Rأصدرت أحكامها ب«"اءة املتظاهرين من هذﻩ الاKLامات.
 .٣٣مع حلول ذكرى تنÒي الرئيس ٔالاسبق حس 9مبارك ،دعت قوى سياسية لتنظيم التظاهرات أمام قصر الاتحادية
ً
احتجاجا ع_ى سياسات الرئيس السابق محمد مر 9وحكومته ،وع_ى إثر هذﻩ التظاهرات قامت قوات الشرطة
بالقبض ع_ى عدد من املتظاهرين 0ي محيط القصر الرئا 9وإحال`Kم للنيابة العامة ال 9Rأمرت بحبسهم ع_ى ذمة
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التحقيقات ،إcى أن تمت إحال`Kم للمحاكمة ب`Kم التعدي ع_ي قوات ٔالامن واستعراض القوة و التجمهر وإتالف
ممتلكات عامه وحيازة أسلحه نارية وقد أصدرت املحكمة حكمها ب«"اءة املتظاهرين من هذﻩ الاKLامات.
 .٣٤ع_ى إثر فض تظاهرات  ١١ف«"اير  ٢٠١٣باستخدام القوة املفرطة من قبل قوات الشرطة قرر عدد من النشطاء
ً
احتجاجا ع_ى ممارسات الشرطة وللمطالبة بإطالق سراح املتظاهرين
السياسي#ن الاعتصام بميدان التحرير
اللذين تم القبض علKVم ،وقد قامت قوات الشرطة بفض هذا الاعتصام بالقوة وألقت القبض ع_ى عدد من
املتظاهرين وقامت بإحال`Kم للنيابة العامة ال 9Rقررت حبسهم بعد توجيه نفس قائمة الاKLامات النمطية وقد
أحاكما بال«"اءة فيما عدا قضية واحدة أصدرت املحكمة ً
ً
حكما بحبس امل`Kم#ن ملدة
أصدرت املحكمة املختصة
سنت#ن.
 .٣٥من بعد عزل الرئيس السابق محمد مر 9عن الحكم 0ي يوليو عام  ،٢٠١٣تفجرت احتجاجات واسعة من
ً
احتجاجا ع_ى هذﻩ القرار وللمطالبة بإعادة الرئيس السابق للحكم وقد تم
جانب أنصار الرئيس السابق ومؤيديه
القبض بواسطة قوات الشرطة ع_ى عدد املتظاهرين املؤيدين للرئيس السابق بتاريخ  ٢٠١٣/٧/ ١٦بميدان
رمسيس ،وإحال`Kم للنيابة العامة ال 9RاKLم`Kم بالتجمهر والتعدي ع_ي السلطات وقطع الطريق والانتماء إcي
جماعة الغرض م¡Kا العمل ع_ي تعطيل أحكام القانون والسZي لقلب نظام الحكم وأمرت بحبسهم ع_ى ذمة
التحقيقات.
0 .٣٦ي الرابع عشر من أغسطس قامت قوات الشرطة بفض أك«" اعتصام#ن ألنصار الرئيس السابق محمد مر0 9ي
ميداني رابعة العدوية وميدان ال¡Kضة باستخدام القوة املفرطة وهو ما خلف مئات القت_ى وآالف من املصاب#ن
ً
وفقا لتقديرات مصلحة الطب الشرÀي التابعة لوزارة العدل ،فضال عن القبض ع_ى املئات من املشارك#ن 0ي
الاعتصام من قبل قوات الشرطة ال 9Rأحال`Kم للنيابة العامة ال 9RاKLم`Kم بدورها بالتجمهر ،والتعدي ع_ي
السلطات ،والقتل والشروع 0ي قتل املج 9علKVم ،والانضمام إcي جماعة الغرض م¡Kا تعطيل العمل بأحكام
القانون ،ومقاومة السلطات .بعد فض اعتصام مؤيدو الرئيس السابق بميدان رابعة العدوية استمرت
الاحتجاجات بشكل منتظم ودون توقف ،وقد ألقت قوات الشرطة القبض ع_ى عدد من املشارك#ن 0ي إحدى
هذﻩ الاحتجاجات بميدان رمسيس أمام مسجد الفتح بتاريخ  ٢٠١٣/٨/١٩وقامت بإحال`Kم للنيابة العامة ال9R
اKLم`Kم بالتجمهر والتعدي ع_ي السلطات والانتماء إcي جماعة الغرض م¡Kا تعطيل العمل بأحكام القانون.
استمر ًارا لالن`Kاكات الناتجة عن تصدي قوات الشرطة للتظاهرات املعارضة للسلطة الانتقالية ال 9Rجاءت ع_ى
أثر عزل الرئيس السابق محمد مر ،9ألقت قوات الشرطة القبض ع_ى عدد من املتظاهرين املؤيدين للرئيس
السابق أثناء تظاهرهم بمناطق متفرقة 0ي يوم  ٦أكتوبر وتمت إحال`Kم للنيابة العامة ال 9RاKLم`Kم بالتجمهر
والتعدي ع_ي السلطات وإتالف منقوالت مملوكة للغ."#
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ً
احتجاجا ع_ى إصدار
 .٣٧دعا عدد من النشطاء السياسي#ن للتظاهر أمام مجلس الشورى بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٦
قانون يقيد الحق 0ي التجمع السلم 9وقد ألقت قوات الشرطة القبض ع_ى عشرات من املشارك#ن 0ي هذﻩ
التظاهرة ،ثم قامت بإطالق سراح بعضهم ،وإحالة البعض ٓالاخر للنيابة العامة ال 9Rقررت حبسهم ع_ى ذمة
التحقيقات بعد اKLامهم بالتجمهر والتظاهر دون إخطار الجهات ال 9Rيحددها القانون رقم  ١٠٧لسنة ،٢٠١٣
ومقاومة السلطات ،وقد قررت املحكمة املختصة بالنظر 0ي تجديد حبس امل`Kم#ن إخالء سبيل جميع امل`Kم#ن
فيما عدا اثن#ن م¡Kم هما الناشط#ن السياسي#ن "عالء عبد الفتاح" و " أحمد عبد الرحمن" وقد قررت النيابة
العامة إحالة القضية ملحكمة الجنايات وع_ى الرغم من مرور أك" من مائة يوم ع_ى حبس الناشط#ن ،لم تحدد
ً
موعدا لنظر القضية ح Rكتابة هذا التقرير.
املحكمة
 .٣٨مع الخامس والعشرين من يناير  ،٢٠١٤ألقت قوات الشرطة القبض ع_ى مئات املتظاهرين السلمي#ن وأحال`Kم
للنيابة العامة 0ي محافظات مختلفة ،وقد أصدرت النيابة قرارات بحبس املتظاهرين املقبوض علKVم لف"Oات
ً
احتياطيا ع_ى ذمة التحقيقات0 ،ي  ٥مارس  ٢٠١٤حكمت محكمة جنح املعادي ع_ى املتظاهرين اللذين
متفاوتة
تم القبض علKVم بÒي املعادي 0ي أحداث  ١٤-٢-١-٢٥بعدة أحكام ت"Oاوح ب#ن غرامة  ٥٠ألف جنيه و حبس
سنت#ن و غرامة  ٥٠ألف جنيه).تقريبا  ٧١٨٤دوالر أمريكي(
0 .٣٩ي  ١٦ف«"اير  ٢٠١٤قضت محكمة جنح مستأنف املنشية باإلسكندرية ،برفض الاستئناف املقدم من  ٤من
نشطاء ٕالاسكندرية ،وأيدت الحكم الصادر ضدهم بالحبس ملدة عام#ن وتغريمهم  ٥٠ألف جنيه ،وجاء ذلك ع_ى
خلفية تظاهرهم أمام محكمة جنايات ٕالاسكندرية ،أثناء محاكمة امل`Kم#ن 0ي قضية مقتل خالد سعيد .والجدير
ً
ً
بالذكر أن محكمة الجنايات قد أصدرت ً
حضوريا.
غيابيا ،و ٤
حكما ع_ى  ٩من النشطاء ،بي¡Kم ٥

د الخاتمة
يمكننا القول أن الحق 0ي التجمع السلم 9هو أك" الحقوق ال 9Rتم ان`Kاكها 0ي ف"Oة ٔالاعوام املاضية ،ذلك بالرغم أن
الحكومات املتعاقبة كلها أتت نتيجة تجمع املواطن#ن 0ي الشوارع وامليادين مطالب#ن بالحرية والكرامة ٕالانسانية ،فع_ى
صعيد التشريع ،فإن ٕالاطار التشريZي ملمارسة الحق 0ي التجمع السلم 9أتى ليقيد الحق ال لينظمه .بينما ع_ى صعيد
املمارسة فقد لق ãأك" من ألفي شخص مصرعهم ع_ى مدار ٔالاربع أعوام املاضية نتيجة الاستخدام املفرط للقوة من
قبل قوات ٔالامن .مع ذلك لم تشهد البالد أي محاولة حقيقية للمحاسبة ع_ى تلك الجرائم ،بل ع_ى العكس فإن
ُ
التحقيقات لم تفتح 0ي تلك الجرائم وبدال من ذلك فقد اهتمت السلطات باستجواب املتظاهرين وتلفيق ال`Kم لهم
دون سند قانوني حقيقي بم 0ي ذلك اKLام املتظاهرين بالقتل بينما ٔالادلة القانونية تش "#باالKLام إcى قوات ٔالامن .مع
ٔالاسف ،فإن املنظمات تخ äمن أن ان`Kاك الحق 0ي التجمع السلم 9سيستمر دونما أفق لتصحيح املسار.

