
 



1122في مصر  العنف الطائفي تقرير عن أحداث                                                                         إتحاد شباب ماسبيرو  

 

  مقدمة

 

وخاصًة بعد ثورة الخامس والعشرين , 1122في هذا التقرير نقوم بتوثيق أهم االحداث الطائفية التي حدثت في مصر خالل عام 

  من يناير

 

وحتى هذه اللحظة ليس هناك أي تحقيق , 1122لم نقم بتوثيق حادث تفجير كنيسة القديسين الذي حدث في الدقائق األولى من عام 

شخص 12قانوني للقبض على المسئولين عن هذا االعتداء الذي راح ضحيته أو اجراء    

 

 

 محتوى التقرير

 

  الجزء األول

"كنائس أو اديرة"نقوم بتوثيق حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة   

 

  الجزء الثاني

دنقوم بتوثيق حوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوت أو ممتلكات خاصة الفرا  

 

 الجزء الثالث

 النتائج

 

  الجزء الرابع

  التوصيات

 

  الخامس الجزء

  الخاتمة في مالحظات
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  المنهجية

 

مع , استخدمنا تقارير صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية وكذلك بيانات صحفية صادرة عن نفس المنظمات , للتوثيق 

  على موقع يوتيوب التوثيق بفيديوهات تم تصويرها في موقع االحداث ورفعها

 

  التي استندنا لتقاريرها وبياناتها الصحفية اتاسماء المنظم

 

 المجلس القومي لحقوق اإلنسان

 المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان

  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 هيومان رايتس ووتش

  منظمة العفو الدولية

 

 تدخل بالتعليق على أي حدث اال في حالة عدم وجود تقارير ألي منظمات حقوقيةلم نقم بال
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  الجزء األول

"كنائس أو اديرة"نقوم بتوثيق حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة   

 

 االحداث التي يرصدها التقرير 

 

 1122يناير  12في  -في سيناء  حرق وتخريب كنيسة العائلة المقدسة والقديس مارجرجس في رفح 

  1122فبراير  12االعتداء على دير االنبا بيشوي في وادي النطرون محافظة البحيرة في 

  1122مارس  4حلوان في  -حرق وهدم كنيسة قرية صول في اطفيح 

  1122 مايو 7امبابة في  -الهجوم على كنيسة مارمينا في شارع األقصر وحرق كنيسة العذراء في شارع الوحدة 

  1122سبتمبر  21حرق وهدم كنيسة قرية الماريناب في أسوان في 

  1122أكتوبر  2مذبحة مظاهرة ماسبيرو في 
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  9122يناير  92في  -حرق وتخريب كنيسة العائلة المقدسة والقديس مارجرجس في رفح في سيناء 

 

  المصري التلفزيون تقرير -

   ية وتم خلع الصلبان واخراج شعب الكنيسة تحت تهديد السالح اتفجير كنيسة مارجرجس برفح المصر 

 http://www.youtube.com/watch?v=ZkWPx2zFpmM 

BBC Arabic report – تقجير كنيسه برفح   

 http://www.youtube.com/watch?v=U1oZTrgTM7E&feature=related 

 

BBC Arabic report - تفجير في اكبر كنيسة في مدينة رفح المصرية 

 ture=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=ekH6SLGN1gg&fea 

 

 :يوتيوب موقع من المحترقة الكنيسة فيديوهات

 

 حرق كنيسه مارجرجس برفح وتكسير صلبان الكنيسه

 http://www.youtube.com/watch?v=M73SBAFh1_k&feature=player_embedded 

 

       2ق كنيسة رفح حري

 http://www.youtube.com/watch?v=ObF6mU6GIRQ&feature=related 

 

        1حريق كنيسة رفح 

 /www.youtube.com/watch?v=z_84LzuXLmE&feature=relatedhttp:/ 

 

 avi.2حريق كنيسة رفح 

 http://www.youtube.com/watch?v=e63MivL8iKc&feature=channel 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZkWPx2zFpmM
http://www.youtube.com/watch?v=U1oZTrgTM7E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ekH6SLGN1gg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M73SBAFh1_k&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ObF6mU6GIRQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=z_84LzuXLmE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=e63MivL8iKc&feature=channel
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 األعلى للمجلس الصحفة الرسمية على 16 رقم  رسالته في  لها تدمير أو  الكنيسة على هجوم أي وجود العسكري المجلس انكر

  الشائعات نشر عدم بالمواطنين وأهاب , بوك فيس على المسلحة للقوات

://www.facebook.com/photo.php?fbid=193509730669284&set=a.191412130879044.4https

 3504.191115070908750&type=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193509730669284&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193509730669284&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=3
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  9122فبراير  92االعتداء على دير االنبا بيشوي في وادي النطرون محافظة البحيرة في 

 

 

 24ر تحت ادعاء حماية الدير نظرا للظروف األمنية خاصًة بعد واقعة هروب قام الدير ببناء حائط خارج البوابة التاريخية للدي

  ألف سجين من سجن ودي النطرون في األيام األولى للثورة

تم اطالق الرصاص الحي وقذيفتين ار بي )في الثالث والعشرين من فبراير استخدم الجيش قوة مفرطة وغير مبررة لهدم الحائط 

 (جي

 

حيث خضع أحدهم لجراحة الستئصال الطحال , مال من الدير تم نقلهم إلى مستشفى األنجلو امريكان أصيب راهب واربعة ع  

وخضع أخر لجراحة الستئصال الكلية وكانت االصابات ناتجة عن جروح من طلقات نارية كما جاء في تقرير  مستشفى السادات 

  المركزى

    

 بى حادث االعتداء على دير األنبا بيشوى، التقرير الطبى لمصا"اليوم السابع" جريدة نشرت

 http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=357428 

 5، على التقرير الطبى لمصابى حادث االعتداء على دير األنبا بيشوى، والذى أوقع صباح اليوم إصابة "اليوم السابع"حصل 

 .صأشخا

 

 11وجاء فى التقرير الصادر عن مستشفى السادات المركزى وأرسلته إلى مديرية الصحة بالمنوفية، أن مايكل صابر يعقوب، 

 12عاما، أصيب بطلق نارى فى الجانب األيمن السفلى للصدر مع اشتباه اإلصابة بنزيف داخلى فى البطن، ويوسف نادى عزيز، 

أليمن أسفل الصدر مع االشتباه فى اإلصابة بنزيف داخلى وتجمع دموى بالتجويف العلوى عاما، أصيب بطلق نارى فى الجانى ا

عاما، اشتباه  19عاما، مصابا بجرح غير نازف بالجانب األيمن للصدر، وعباد صالح عياد،  12األيمن، أما جوزيف داود زكى، 

ض بالجانب األيمن، وتم تحويله لمستشفى القوات عاما، كسر بالحو 21بطلق نارى بالحوض، والنقيب محمد حسينى جاب هللا، 

 .المسلحة وتحويل باقى المصابين إلى مستشفى األنجلو بمصر الجديدة

 

 المستند الرسمي المقدم لوكيل وزارة الصحة الخاص بدير االنبا بيشوي فيديو

 www.youtube.com/watch?v=BRyCZDtoCEg&feature=channelhttp:// 

 

 من نتجت( كسر بالحوض بالجانب األيمن)عاما،  21النقيب محمد حسينى جاب هللا،  اصابة ان الحادثة شهود أفاد :ملحوظة

 (صابةاإل سبب به لمعرفة الخاص الطبي التقرير بنشر العسكري يقوم المجلس ان نأمل)به  اصطدام آليه عسكرية

 

 

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=357428
http://www.youtube.com/watch?v=BRyCZDtoCEg&feature=channel
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 وأهاب , بوك الفيس على الرسمية صفحته  على 13 رقم رسالته في  بيشوي االنبا دير على اعتداء أي العسكري المجلس انكر

  الشائعات نشر عدم بالمواطنين

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193404880679769&set=a.191412130879044.4

 3504.191115070908750&type=3 

 

 يوتيوب موقع من الحادث فيديوهات

 

   فيديو كامل الحداث دير االنبا بيشوي بوادي النطرون

 http://www.youtube.com/watch?v=2vCmxQYeVP0 

 

   االر بى جى بعد ضرب دير االنبا بيشوى وبعض من فارغ الرصاص

 http://www.youtube.com/watch?v=BUlheXizvOI&feature=related 

 

   لي دير االنبا بيشوي اخراج رصاصهاحداث الهجوم ع

 http://www.youtube.com/watch?v=ExviMV75HCM&feature=related 

 

   المصاب مايكل

 ttp://www.youtube.com/watch?v=vqGFxMlIJns&feature=relatedh 

 

 الرصاص والسالح المستخدم للهجوم على دير االنبابيشوى

 http://www.youtube.com/watch?v=RwrQTi8KR_Y&feature=related 

 

    دالمصاب عيا

 http://www.youtube.com/watch?v=lM5RImJR48s&feature=related 

 

   اخراج الرصاص من المصابين على يد احد الرهبان االطباء

 http://www.youtube.com/watch?v=h40xiQOOguA&feature=related 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193404880679769&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=193404880679769&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=3
http://www.youtube.com/watch?v=2vCmxQYeVP0
http://www.youtube.com/watch?v=BUlheXizvOI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ExviMV75HCM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vqGFxMlIJns&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RwrQTi8KR_Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lM5RImJR48s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=h40xiQOOguA&feature=related
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 عالج المصابين داخل الدير

 http://www.youtube.com/watch?v=BV9rY7CLPzc&feature=related 

 

   إعتداءات الجيشتصريحات األنبا أرميا بشأن 

 http://www.youtube.com/watch?v=8cmC0T0dsUs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BV9rY7CLPzc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8cmC0T0dsUs
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  9122مارس  4حلوان في  -حرق وهدم كنيسة قرية صول في اطفيح 

 

 .فالحينسرت شائعة عن عالقة بين تاجر شاب مسيحي وابنة أحد ال -قرية صول 

 . نشبت على إثر هذه الشائعة مشاجرة بين والد الفتاة وابن عمها تبادلوا فيها اطالق النيران وانتهت بوفاة اإلثنين

 12استمر الهدم )تجمهر اهالي القرية بعد دفن الوالد وابن العم وهاجموا الكنيسة وهدموها في غياب تام لقوات الشرطة والجيش 

 (ساعة

 

   حاكمة أي من من قاموا بالهدم على الرغم من ظهورهم بوضوح في فيديوهات الهدم والتعرف عليهملم يتم توقيف أو م

   بعد التفاوض على بنائها في نفس الموقع مع أهل القرية, قام الجيش بإعادة بناء الكنيسة المهدمة على نفقته الخاصة

 

 

  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 http://www.anhri.net/?p=28691 

 .هدم وإحراق كنيسة صول بإطفيح         -

 

 

 هيومن رايتس ووتش

  سبيرو إهدار للعدالةالتحقيق العسكري في أحداث ما: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  1122, 15أكتوبر 

 http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25 

 آذار/مارس 4أطفيح، 

بعد يومين، أمر . مياًل جنوب القاهرة 25ة الشهيدين في بلدة أطفيح، آذار قام حشد من الناس بمهاجمة وإحراق كنيس/مارس 4في 
 .المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة، بإعادة بناء الكنيسة على نفقة الحكومة

 

http://www.anhri.net/?p=28691
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
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مشتبه بهم وأدلة على  211آذار أسماء نحو /مارس 7وقال محاميان يعمالن لصالح الكنيسة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما قدما في 
قاال إن الفيديو ي ظهر أشخاص يمكن التعرف عليهم، يحرضون . مقاطع فيديو تدل على اإلحراق، لمكتب النيابة العامة في الصف

 .قاال إنه لم تتم مالحقة أحد قضائياً . وينفذون عملية التدمير، على حد قول المحاميين

تاح فيها للنيابة معلوماتليست هذه من القضايا : "وقال أحد المحاميين  ".لقد رفض النائب العام ببساطة اتخاذ قرار فيها. التي ال ت 

 

 

 :تقرير منظمة العفو الدولية

 Broken promises -  وعود لم يتم الوفاء بها

 EGYPT’S MILITARY RULERS Erode HUMAN -حكام مصر العسكريون ينتقصون من حقوق االنسان 

RIGHTS 

============================ 

-835b-42f4-b67a-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e

787f91044e04/mde120532011en.pdf 

 

 العنف الطائفي

 

بداية من , فـإنه في خالل األشهر العشرة االخيرة, حادث طائفي كبير 25خالل العقود الثالثة الماضية  -إذا كانت مصر شهدت 

 :وهذه تشمل, أو مصادمات بين األقباط والمسلمين/هجمات على الكنائس  و 2وقعت على األَقل , يناير 15ثورة 

 )جنوب القاهرة)في قرية صول في اطفيح حلوان  )مارمينا ومارجرجس)يسة الشهيدين تم تدمير كن -الرابع من مارس 

 

   

 

 يوتيوب موقع من الحادث فيديوهات

 

   2من1هدم كنيسة الشهيدين بصول اطفيح 

 x72_74&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=Vk72F 

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Vk72Fx72_74&feature=related
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   2من2هدم كنيسة الشهيدين بصول اطفيح 

XpJ4&feature=related-http://www.youtube.com/watch?v=ckekcN 

 هدم كنيسه الشهيدين بصول اطفيح

http://www.youtube.com/watch?v=vueXB3QIiZs&feature=results_video&playnext=1&list=P

LE9A7BBD89B793777 

   هدم كنيسه الشهيدين بصول اطفيح

 http://www.youtube.com/watch?v=JR2fGvonGJw&feature=mfu_in_order&list=UL 

 هدم كنيسه الشهيدين بصول اطفيح

 AdAo5TzWN8&feature=mfu_in_order&list=UL-/watch?v=http://www.youtube.com 

Muslims demolish a church 3 weeks after the ousting of the Mubarak regime 

 http://www.youtube.com/watch?v=1aWRWAK21K0&feature=related 

   االعتداء على كنيسة الشهيدين بقرية صول بأطفيح

! http://www.youtube.com/watch?v=WPp4cXK4Bms&feature=player_embedded# 

 

 الحوادث ترصد والتي طنطاوي حسين المشير إلى إلنسانا حقوق لمعلومات العربية الشبكة من الموجهة الرسالة نص الحظ

  الثورة مابعد فترة في مصر في الطائفية

 http://www.anhri.net/?p=28691 

 

 رسالة إلى المجلس العسكر

 محمد حسين طنطاوي/ السيد المشير

 رئيس المجلس األعلى للقوات المسلحة 

  

 حية طيبة وبعدت

  

 :يتشرف الموقعون أدناه بعرض ما يلي

  

http://www.youtube.com/watch?v=ckekcN-XpJ4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vueXB3QIiZs&feature=results_video&playnext=1&list=PLE9A7BBD89B793777
http://www.youtube.com/watch?v=vueXB3QIiZs&feature=results_video&playnext=1&list=PLE9A7BBD89B793777
http://www.youtube.com/watch?v=JR2fGvonGJw&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=-AdAo5TzWN8&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=1aWRWAK21K0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WPp4cXK4Bms&feature=player_embedded
http://www.anhri.net/?p=28691


1122في مصر  العنف الطائفي تقرير عن أحداث                                                                         إتحاد شباب ماسبيرو  

 

يناير وتسلم المجلس األعلى للقوات المسلحة زمام األمور في البالد تزايد حوادث العنف  15الحظنا منذ انتصار ثورة      -1
 :الطائفي والتي نرصد منها على سبيل المثال ال الحصر

 في أسيوط،  شارع ثابتذبح تاجر ذهب اسمه حماية سامي ب         -

 ذبح الكاهن داود بطرس راعى كنيسة األمير تادرس بقرية شطب قرب أسيوط،         -

 إحراق بيوت البهائيين في قرية الشورانية بسوهاج،         -

 .هدم وإحراق كنيسة صول بإطفيح         -

 اوقطع أذنه في قن” أيمن أنور ديمتري“إحراق مسكن المواطن          -

وحرق محله أثر اتهامه بمعاكسة فتاة جارته وتم   االعتداء على قبطي في مدينة أبو المطامير التابعة لمحافظة البحيرة         -
 .ألف جنيه ومغادرة المدينة 211احتواء األوضاع بعقد جلسة صلح حكم فيها بتغريم أسرة الشاب بـ 

طنين األقباط في قريتي البدرمان ونزلة البدرمان ـ مركز دير مواس ـ محافظة قيام مجموعة من البلطجية بترويع الموا         -
 .المنيا وفرض اإلتاوات عليهم واالستيالء على أراضيهم

 منع األقباط من الصالة في كنيسة بحي امبابة         -

 االعتداء على سيدة مسيحية وحرق منزلها بمدينة السادات بمحافظة المنوفية         -

  

من تخطيط وتدبير عناصر من بقايا النظام البائد، واستخدام  –أو معظمها  –تشير الدالئل إلى أن هذه األعمال اإلجرامية      -2
 .البلطجية وبعض المنتمين لجماعات سلفية في تنفيذها

  

البلد وأمنه واستقراره اتخاذ  إننا نطالبكم والمجلس األعلى للقوات المسلحة بحكم مسئوليتكم في الحفاظ على وحدة هذا      -3
اإلجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومعظمهم معروف باالسم، ونطالب على وجه الخصوص بمحاسبة شفافة للحاكم 
العسكري في قنا الذي أشرف بنفسه على تمكين مرتكبي الجريمة البشعة بحرق منزل مواطن وقطع أذنه من اإلفالت من العقاب 

إلى ما يسمى جلسات الصلح العرفي المشينة والتي يتم التجاوز فيها عن تطبيق القانون، والضغط على الضحايا للتنازل  واللجوء
عن شكواهم، رغم أن هذا ال يسقط الدعاوى العمومية وال يسقط حق المجتمع في محاسبة الجاني ومعاقبته، ويشجع هذا السلوك 

 .ون أنهم بمأمن من العقابالمعتدين على تكرار عدوانهم ألنهم يعرف

  

إن الحزم في تطبيق القوانين المعمول بها في البالد دون أي استثناءات هو الضمان الوحيد لسيادة القانون واستعادة هيبة      -4
 .الدولة

  

 مع خالص التقدير واالحترام،
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  9122مايو  7امبابة في  -الهجوم على كنيسة مارمينا في شارع األقصر وحرق كنيسة العذراء في شارع الوحدة 

 

 

 المنظمة المصرية لحقوق االنسان

 يناير 92في تهديد لمكتسبات ثورة  

 أحداث امبابة بين غياب األمن وعدم إنفاذ القانون

 المصرية لحقوق االنسان حول أحداث إمبابة تقرير المنظمة

 9122-2-27: القاهرة 

 http://ar.eohr.org/?p=1400 

 تقرير المنظمة المصرية لحقوق االنسان حول أحداث إمبابة

 content/uploads/2011/05/.pdf-/ar.eohr.org/wphttp:/ 

 

 

 حادثة إمبابة وضرورات التخلص من إرث النظام السابق

  1122مايو  .10

 http://ar.eohr.org/?p=1395 

 

 

 تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

المراقبون الحقوقيون وشهود العيان يجمعون على فشل األمن في حماية األرواح : في نتائج تقرير ميداني حول أحداث إمبابة

 السالح ينذر بعنف واسع النطاقعبر لجوء الطرفين الستخدام " عدالة الشارع"إقرار مبدأ  ...والكنائس

http://eipr.org/pressrelease/2011/05/14/1165  

 

 9122تقرير التحقيق الميداني في أحداث العنف الطائفي بإمبابة مايو ... عدالة الشارع

http://eipr.org/report/2011/05/14/1158  

ield_investigatihttp://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/imbaba_sectclashes_may2011_f

on_report_ar.pdf  

http://ar.eohr.org/?p=1400
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2011/05/.pdf
http://ar.eohr.org/?p=1395
http://ar.eohr.org/?p=1395
http://ar.eohr.org/?p=1395
http://eipr.org/pressrelease/2011/05/14/1165
http://eipr.org/report/2011/05/14/1158
http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/imbaba_sectclashes_may2011_field_investigation_report_ar.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/imbaba_sectclashes_may2011_field_investigation_report_ar.pdf
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ال ... نعم لسيادة القانون والقاضي الطبيعي... جرائم العنف الطائفي في إمبابة تنذر بحرب أهلية والعودة إلى اإلرهاب المنظم

 للمحاكمات العسكرية

1122مايو  2االثنين   

http://eipr.org/pressrelease/2011/05/09/1155  

 

 

 هيومن رايتس ووتش

  التحقيق العسكري في أحداث ماسبيرو إهدار للعدالة: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  1122, 15أكتوبر 

 http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25 

 

 هجمات تم النظر فيها أمام محكمة أمن الدولة

 أيار/مايو 7إمبابة، 

ة مارمينا بمهاجمة كنيس –عرفتهم الصحافة وتقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بأنهم سلفيون  –قام سكان مسلمون 

وقالت المبادرة . قامت المجموعة بإحراق كنيسة العذراء وألحقوا بها الضرر البالغ. أيار/مايو 7وكنيسة العذراء في إمبابة يوم 

كانت تعرف مقدمًا أن هناك مجموعات من السلفيين مجتمعة أمام مارمينا في إمبابة، "المصرية للحقوق الشخصية إن قوات األمن 

 ".رغم وجود أدلة توحي باحتمال بدء العنف –ألحداث لكن لم تتوقع ا

وقالت ". هربت لدى وصول المعتدين"انتهت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن الشرطة المكلفة بحماية كنيسة العذراء 

لكامل، الذي أخبر تركت قوات الشرطة في مسرح األحداث المسؤولية في التدخل للجيش با: "المبادرة إنه طبقًا ألدلة جمعتها

تم تخريب العديد من البيوت ". الضحايا أن دوره يقتصر على تأمين الكنيسة، واألوامر الصادرة له ال تشمل االشتباك مع السكان

 .والمتاجر المسيحية أيضاً 

لت إلى اإلسالم ما يبدو أنه سبب اشتعال شرارة الحادث هو زعم بعض السكان المسلمين في إمبابة بأن هناك امرأة مسيحية تحو

وتم وضع . أمر المجلس األعلى بإعادة بناء كنيسة العذراء ودفع نفقات إعادة البناء. ومحتجزة رغم إرادتها داخل كنيسة مارمينا

 .مشتبهًا على ذمة المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ 44

 

 

 

http://eipr.org/pressrelease/2011/05/09/1155
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
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 التمييز ضد األقليات الدينية

حينما هاجم مجموعة من من يزعم , مايو  7نشبت المصادمات في امبابة وهي منطقة يسكنها الطبقه العاملة في القاهرة الكبرى في 

  كنيسة ماريمينا حيث زعموا احتجاز امرأة اعتنقت اإلسالم في الكنيسة رغما عن إرادتها, هم من  المسلمين األصوليينان

  شخص من المسلمين والمسيحيين وجرح العديد 25اسفرت المصادمات عن مقتل 

  كنيسة العذراء مريم, في منطقة إمبابةتم تخريب عدد من المحال والبيوت المملوكة لألقباط خالل القتال وتم احراق كنيسة أخرى 

قال العديد من قاطني إمبابة لمنظمة العفو الدولية ان القوات المسلحة لم تتدخل في البداية لوقف القتال ثم بعد هذا أطلقت النار على 

  التجمعات قاتلة العديد

  ةبعد المصادمات تم القبض على العديد من قاطني إمبابة من قبل الشرطة العسكري

 مايو 12تم اخالء سبيل العديد منهم بدون توجيه تهم في 

القتل العمد , بتهمة التجمهر غير المرخص, من أقباط ومسيحيين تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ, متهم 44باقي ال

  كنيسة العذراء مريم والشروع في القتل،تهديد  األمن العام، والتحريض على الفتنة الطائفية،   إشعال النار في

كانت المحاكمة ال تزال مستمرة مع الجلسة , وحتى وقت كتابة هذا. حمل األسلحة النارية بشكل غير قانوني ألغراض اإلرهاب

    ديسمبر 4المقرر عقدها في 

 
 

 العنف الطائفي

 

قتيل وعدد كبير من الجرحى  12ته راح ضحي, بتفجير استهدف المصلين في كنيسة قبطية مسيحية في االسكندرية 1122بدأ عام 

 أثناء قداس منتصف الليل

 

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
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بداية من , فـإنه في خالل األشهر العشرة االخيرة, حادث طائفي كبير 25خالل العقود الثالثة الماضية  -إذا كانت مصر شهدت 

 :وهذه تشمل, نأو مصادمات بين األقباط والمسلمي/هجمات على الكنائس  و 2وقعت على األَقل , يناير 15ثورة 

القاهرة  -هجمات لمن يزعم انهم من المسلمين األصوليين على كنيسة ماريمينا واحراق كنيسة العذراء مريم في إمبابة  -مايو  -

  الكبرى

 قتيل 25اسفرت المصادمات عن 

 

 

 فيديوهات الحادث من موقع يوتيوب

 

  mp4.بدء إقتحام كنيسة العذراء بشارع الوحدة إمبابة

 http://www.youtube.com/watch?v=ejnU4ErmwMk 

 

  2حريق الكنيسه بامبابة

 next=1&list=PL1E4C6B050AA89041U&play-http://www.youtube.com/watch?v=h_aAvnDih 

 

  1حريق الكنيسه بامبابة

 http://www.youtube.com/watch?v=pin9Ogq_KHc&feature=related 

 

  2حريق الكنيسه بامبابة

 http://www.youtube.com/watch?v=xRJASauT30A&feature=mfu_in_order&list=UL 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ejnU4ErmwMk
http://www.youtube.com/watch?v=h_aAvnDih-U&playnext=1&list=PL1E4C6B050AA89041
http://www.youtube.com/watch?v=pin9Ogq_KHc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xRJASauT30A&feature=mfu_in_order&list=UL
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  9122سبتمبر  21حرق وهدم كنيسة قرية الماريناب في أسوان في 

 

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 نموذج صارخ النحياز الدولة لجانب التعصب" المريناب"أحداث : في تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/05/1265  

 

 نأسوا –تحقيق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في اعتداءات قرية وكنيسة المريناب بإدفو | التقرير

http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/sectarianviolence_luxor_october2011.pdf 

  وثائق الكنيسة

http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/churchdocuments.pdf 

 

 

 س ووتشهيومن رايت

  التحقيق العسكري في أحداث ماسبيرو إهدار للعدالة: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  1122, 15أكتوبر 

 http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25 

 

 9122أيلول /سبتمبر 21إحراق كنيسة مارجرجس في الماريناب، إدفو، في : خلفية عن التظاهرة

بإحراق كنيسة أيلول، قامت مجموعة من السكان المسلمين لقرية الماريناب، بالقرب من أدفو فى جنوب مصر ، /سبتمبر 21في 

" استراحة"المشاركون في الهجوم يرون أن هذا المكان . مارجرجس أثناء إعادة بناءها، مما ألحق الدمار بجدرانها وقبابها وأعمدتها

 .وأن المسيحيين ليس معهم التصريح بالعبادة فيها، واعترضوا على ارتفاع برج المبنى الذي كان عليه صليبًا وجرساً 

أيار الماضي، أكدت أن /التي عينتها الحكومة في أعقاب العنف الطائفي في إمبابة بالقاهرة في شهر مايو" الةلجنة العد"إال أن 

وأكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي قالت إنها فحصت . السلطات الكنسية المحلية لديها ترخيص كنيسة لهذا المبنى

 .حكومي ببناء الكنيسةالوثائق التي ت ظهر حصول األقباط على تصريح 

قابلت سلطات الكنيسة المحلية سكان مسلمين بتشجيع من مسؤول أمني، واتفقوا على خفض ارتفاع البناية وإنزال الصليب 

لكن قبل انتهاء التعديالت، قامت تجمعات من األفراد بمهاجمة . والجرس، على حد قول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 .الكنيسة

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/05/1265
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/sectarianviolence_luxor_october2011.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/churchdocuments.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/churchdocuments.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/churchdocuments.pdf
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
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أنه يبرر هجوم المسلمين، كون المبنى لم يكن في  – المحافظ الم عين من المجلس العسكري لمحافظة أسوان  –السيد  وبدا مصطفى

لجنة العدل الوزارية أجرت بعثة تقصي حقائق في إدفو وقدمت تقريرها . األصل كنيسة بل مركز خدمة للمسيحيين في المنطقة

بإقالة المحافظ ومقاضاة المسؤولين عن تدمير الكنيسة، وإعادة بناء الكنيسة على  تشرين األول، أوصت فيه/أكتوبر 4للحكومة في 

   .لم يتم اتخاذ أي إجراءات. نفقة الدولة

 

 

 
 :تقرير منظمة العفو الدولية

 Broken promises -  وعود لم يتم الوفاء بها

Erode HUMAN  EGYPT’S MILITARY RULERS -حكام مصر العسكريون ينتقصون من حقوق االنسان 

RIGHTS 

============================ 
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 العنف الطائفي

بداية من , فـإنه في خالل األشهر العشرة االخيرة, حادث طائفي كبير 25خالل العقود الثالثة الماضية  -إذا كانت مصر شهدت 

 :وهذه تشمل, أو مصادمات بين األقباط والمسلمين/هجمات على الكنائس  و 2وقعت على األَقل , يناير 15ثورة 

 

 أسوان –جس في قرية الماريناب في ادفو تدمير كنيسة مارجر -سبتمبر - 

 

 فيديوهات الحادث من موقع يوتيوب

 

http://www.youtube.com/watch?v=xt-nG2M0yi0  

http://www.youtube.com/watch?v=a0C_p2ztj2Y&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=Rn0kYC-__sU&feature=player_embedded 

 

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
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  9122أكتوبر  2مذبحة مظاهرة ماسبيرو في 

 

  اإلنسان حقوق  القومي جلسالم

 تقرير المجلس عن احداث ماسبيرو

http://www.nchregypt.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=500:2011-11-

02-19-51-28&catid=43:2010-03-09-13-00-53&Itemid=55  

 

  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 الدولة تحض على العنف الطائفي وتكرس لسياسة القتل خارج إطار القانون: أحداث ماسبيرو

http://eipr.org/pressrelease/2011/10/16/1266   

 لشهداء ماسبيرو " القتل الخطأ"جنود بجنحة  2العسكرية العليا تبدأ غداً محاكمة 

http://eipr.org/pressrelease/2011/12/26/1324  

 

 

 ة العربية لمعلومات حقوق اإلنسانالشبك

 دعوي قضائية ضد المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير االعالم: مصر 

 ”متظاهري ماسبيرو“يجب محاكمة مثيري الفوضي والتحريض ضد : الشبكة العربية

 1122أكتوبر  22القاهرة في 

 ri.net/?p=41639http://www.anh 

 

 الدولة تحض على العنف الطائفي وتكرس لسياسة القتل خارج إطار القانون: أحداث ماسبيرو

 1122  أكتوبر  16

 http://www.anhri.net/?p=41647 

 

 

 

http://www.nchregypt.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=500:2011-11-02-19-51-28&catid=43:2010-03-09-13-00-53&Itemid=55
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 مع وزير اإلعالم الشبكة العربية تتقدم ببالغ للنائب العام للمطالبة بفتح تحقيق

 بتهم التحريض علي العنف والكراهية ونشر اخبار كاذبة

 2011 أكتوبر 21القاهرة في 

 http://www.anhri.net/?p=41389 

  

 

 

 هيومن رايتس ووتش

  التحقيق العسكري في أحداث ماسبيرو إهدار للعدالة: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  1122, 15أكتوبر 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25 

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن اعتزام المؤسسة العسكرية المصرية السيطرة على التحقيق في واقعة استخدام  –( نيويورك)

زل ليلة المصادمات في  يثير المخاوف إزاء محاولة إخفاء حقيقة ما  1122تشرين األول /أكتوبر 2القوة ضد متظاهرين أقباط ع 

أن يحيل التحقيق في الواقعة من النيابة العسكرية إلى  –الحاكم العسكري لمصر  –ت المسلحة وعلى المجلس األعلى للقوا. حدث

زل على يد قوات من الجيش  14أدى العنف إلى مقتل نحو . جهة تحقيق مستقلة ومحايدة تمامًا، لتحقق في مقتل المتظاهرين الع 

 .متظاهرًا ومارًا وإلى مقتل عنصر واحد على األقل من الجيش

شخصًا شاركوا في المظاهرة كانت شهاداتهم متسقة، ومفادها أنه بين الساعة السادسة والسابعة من  11بلت هيومن رايتس ووتش قا

تشرين األول، قامت عربتان مدرعتان على األقل بالسير بتهور وسط حشود المتظاهرين، وفي بعض الحاالت على /أكتوبر 2مساء 

كانت تظاهرة آالف األقباط سلمية إلى تلك اللحظة، وكان رد الفعل العسكري بعد . المتظاهرين ما يبدو في محاولة متعمدة لمطاردة

متظاهرين على األقل، كما تبين من تقارير  21قامت عربات مدرعة ثقيلة وضخمة بدهس وقتل . ذلك غير متناسب مع الحدث

 .الطب الشرعي بعد ذلك

ال يمكن للجيش أن يحقق : "، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشجو ستوركوقال 

كانت هذه باألساس مظاهرة سلمية إلى أن استخدم الجيش القوة المفرطة وإلى أن دهست . مع نفسه بأدنى قدر من المصداقية

مل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا هو إجراء تحقيق مستقل ومدني، يتعاون معه الجيش تمامًا وال األ. عربات عسكرية المتظاهرين

 ".يتسنى له السيطرة عليه ويؤدي إلى المالحقة القضائية للجناة والمسؤولين عما حدث

ات الحاالت من التعذيب عشر وقالت هيومن رايتس ووتش إن حتى اآلن لم تتم محاكمة واحدة ألي من ضباط الجيش المسؤلين عن 

آذار، /مارس 2وثقتها هيومن رايتس ووتش هذا العام، وسبع حاالت لسيدات خضعن لكشوفات العذرية على يد الجيش في   

شملت هذه الوقائع حاالت موثقة للتعذيب واستخدام مفرط . واالستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش في السيطرة على التظاهرات

 "كشف العذرية"يطرة على التظاهرات، واعتداءات جنسية على محتجزات من خالل ما ي عرف باسم للقوة أثناء الس

 

http://www.anhri.net/?p=41389
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/bios/joe-stork
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 هيومن رايتس ووتش

 ن األقباطيجب التحقيق في أحداث العنف ضد المسيحيي: مصر

 ينبغي توفير تدابير حماية أفضل لألقباط

  1122, 21أكتوبر 

 http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/10 

 

داث العنف الطائفي قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن التحقيق الذي أعلنت عنه السلطات العسكرية المصرية في أح –( نيويورك)
شخصًا، البد أن يكون تحقيقًا سريعًا  14وأسفرت عن مقتل نحو  1122تشرين األول /أكتوبر 2في القاهرة التي وقعت في 

 .ومستفيضًا ومحايداً 

ن يبدو أن مسيحيًا قبطيًا على األقل من المتظاهرين الذي 27وقالت هيومن رايتس ووتش إنه البد أن تتناول التحقيقات تحديدًا مقتل 
التظاهرة، التي . والبد أن ينظر التحقيق أيضا في دور أفراد الجيش والشرطة في أعمال العنف. عربات عسكرية قامت بدهسهم

خرجت احتجاجًا على عدم تحرك السلطات إزاء الهجمات على الكنائس في صعيد مصر، تناقلت التقارير أنها اتخذت طابع العنف 
 .ب مدنية المتظاهرين بالحجارة والعصيبعد أن هاجم أشخاص في ثيا

كما يتعين على القيادة العسكرية . وليس النيابة العسكرية –دعت هيومن رايتس ووتش ألن تتولى التحقيقات سلطات قضائية مستقلة 
رت عن مقتل نيسان والتي أسف/آذار ووقائع استخدام القوة المفرطة في أبريل/أن تحقق في وقائع التعذيب الموثقة من شهر مارس

 .أحد المتظاهرين

مرة تلو األخرى، منذ : "و ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتشوقال ج
عدد الوفيات الكبير من مصادمات . شباط، استخدمت المؤسسة العسكرية المصرية القوة المفرطة في الرد على التظاهرات/فبراير

سريعًا في تحقيقات مستفيضة تؤدي إلى المحاسبة وإلى تحسين تدابير الحماية التي  تشرين األول ي ظهر الحاجة للبدء/أكتوبر 2
 ".تكفلها السلطات لألقباط

عن غضبهم إزاء إخفاق  –تشرين األول /أكتوبر 2الذين يمثلون أغلب المتظاهرين في تظاهرة  –وقد أعرب المسيحيون األقباط 
وكانت . ؤولين عن الهجمات األخيرة على المسيحيين ودور العبادة الخاصة بهمالسلطات في التحقيق أو المالحقة القضائية للمس

أيلول في ماريناب بمنطفة إدفو في محافظة /سبتمبر 21التظاهرة باألساس ردًا على عدم التحقيق في هجوم على كنيسة بتاريخ 
 .أسوان بصعيد مصر

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/10
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/10
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 منظمة العفو الدولية

 يناير 92ال محتجي آم" يسحقون"حكام مصر العسكريون 

 1122نوفمبر  22

-january-25-hopes-crushed-have-rulers-military-http://www.amnesty.org/ar/news/egypt

 22-11-2011-protesters 

 

وأبلغ . تشرين األول، أثناء تفريق قوات األمن احتجاجًا نظمه مسيحيون أقباط/أكتوبر 2شخصًا لقوا مصرعهم في  14إذ يعتقد أن 

مهنيون طبيون منظمة العفو الدولية أن اإلصابات تضمنت جروحًا ناجمة عن إصابات بالرصاص الحي وسحق لألجساد نجم عن 

وعوضًا عن إصدار أوامره بفتح تحقيق مستقل، ذهب الجيش إلى . سكرية مصفحة مسرعةدهس المحتجين من قبل مركبات ع

 إعالن عزمه على أن يباشر تحقيقًا بنفسه، وهرع إلى قمع كل انتقاد لما حدث

 

 

 يتعين على الجيش المصري أن يتحمل مسؤولياته إزاء مقتل المحتجين األقباط

 1122أكتوبر  11

-show-egypt-protest-coptic-clashes-updates/deadly-and-http://www.amnesty.org/ar/news

 11-10-2011-reform-need-urgent 

عين على المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر أن يقدم توضيحًا على وجه السرعة قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يت
ألسباب تحول احتجاج ضد التمييز الديني إلى حمام دم، وذلك عقب االحتجاجات الدموية في القاهرة األحد، التي خلفت ما ال يقل 

 .قتيالً  15عن 

رح في الحادثة كذلك ما يربو على  في  – هم العديد من المحتجين، وحسبما ذكر أفراد من قوات األمن بمن في – شخص  111وج 
 .شباط/أسوأ عنف تشهده مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير

 .وأظهرت لقطات فيديو صورت في الموقع عربات عسكرية وهي تدهم محتجين وتدهس أجسادهم أثناء اقتحامها الشوارع المكتظة

ال يستطيع المرء إال أن يتعجب إزاء األوامر التي أعطيت وأدت إلى أن تدهس المركبات العسكرية : "الدوليةوقالت منظمة العفو 
وإذا كانت الشرطة العسكرية وغيرها من قوات األمن قد تصرفت دون أوامر، فهذا يثير أسئلة حول قدرتها . المحتجين في الشوارع

   ."مقام األولعلى القيام بواجبها في حراسة المظاهرات في ال

واآلن، يتعين على المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر أن يبيِّن أنه قادر على السيطرة على قوات األمن وعلى ضمان عدم "
 ".فورًا، ومباشرة تحقيق مستقل فيما حدث  كما يتعين إصدار التعليمات لقوات األمن بذلك. استخدامها القوة المفرطة

ي المستشفى القبطي بالقاهرة الذي استقبل عددًا كبيرًا من الموتى والمصابين عقب الحادثة منظمة العفو وأبلغ عاملون طبيون ف
الدولية أن اإلصابات القاتلة شملت جروحًا تسببت عن رصاص حي وعن سحق أجزاء من الجسم نتيجة دهس العربات العسكرية 

 .أجساد األشخاص بصورة متعمدة

 

http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-military-rulers-have-crushed-hopes-25-january-protesters-2011-11-22
http://www.amnesty.org/ar/news/egypt-military-rulers-have-crushed-hopes-25-january-protesters-2011-11-22
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/deadly-clashes-coptic-protest-egypt-show-urgent-need-reform-2011-10-11
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/deadly-clashes-coptic-protest-egypt-show-urgent-need-reform-2011-10-11
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ات أمن في عربات مصفحة فتحت النار على المحتشدين وقتلت أو أصابت المحتجين بدهس ووصف شهود عيان كيف أن قو
 .أجسادهم
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  اضرابات حظرت, مظاهرات تم تفريقها

 أكتوبر 9

 

األمن المركزي ومجموعات من البلطجية بتفريق مظاهرة نظمها , بما فيها الشرطة اك عسكرية, قامت قوات األمن, أكتوبر  2في 

  لإلعتراض على التمييز الديني, ماسبيرو, أقباط حول مبنى التلفزيون

بالرغم من ان السلطات المصرية رفضت ان تذكر رسميا عدد القتلى في صفوف  -حداث شخص منهم جندي واحد في األ 14قتل 

 .قوات األمن

أظهرت فيديوهات للمظاهرة تم نشرها على اإلنترنت ان مدرعات عسكرية كانت تتم قيادتها بسرعة كبيرة في اتجاه المتظاهرين 

  في منطق مزدحمة

لمنظمة العفو الدولية ان الجروح التي  -حيث نقل عدد كبير من الموتى والمصابين  - قال األطباء في المستشفى القبطي في القاهرة

 .شاهدوها تتضمن جروح نجمة عن طلقات نارية وأجزاء من األجسام تم سحقها نتيجة دهسها بالمدرعات العسكرية

  أو اصابت المتظاهرين بدهسهم وصف شهود كيف ان قوات األمن في المدرعات العسكرية أطلقت النار على المتظاهرين وقتلت

  يوم 25شخص على ذمة التحقيق ل مدة  15أكتوبر بدأ النائب العام استجواب مبدئي للمصابين في المصادمات وتم حبس  21في 

 2ولكن حتى هذه اللحظة لم يحاسب أي من قوات األمن على العنف المستخدم في , أمر المجلس العسكري بالتحقيق في األحداث

  أكتوبر

 

 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
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  كما تم استدعاء أخرين لإلستجواب, منهم المدون عالء عبد الفتاح من قبل المدعي العسكري, مدني 21تم احتجاز 

نشر المجلس القومي المصري لحقوق اإلنسان نتاج التحقيق في حدث ماسبيرو وطلب من السلطات انشاء لجنة , نوفمبر 1في 

  تحقيق مستقلة للتحقيق في الحدث

وهو , من الضحايا حول ماسبيرو  سببت وفاتهم المدرعات العسكرية 27ت المجلس القومي لحقوق اإلنسان ان أفادت تحقيقا

 مايتوافق مع منظمات حقوق إنسان مصرية ودولية حققت في الحدث

      

  التمييز في تصاعد

 

مظاهرة في ماسبيرو , األقباط معظمهم من, نظم اآلف من المتظاهرين, بعد اإلعتداء على كنيسة في صعيد مصر في سبتمبر

  للمطالبة بوضع نهاية للتمييز واحترام حقهم في الحرية الدينية

 .بما فيها قيادة المدرعات بسرعة داخل الحشود, تعامل الجيش بقوة مفرطة

, المدنيينمصاب من القوات المسلحة و 212و , مسلم واحد وجندي واحد قتيل, قتيل من األقباط 12نتج عن الحادث على األقل 

 طبقا لوزارة الصحة والسكان

 الذي اصبح رمزا لمن قتلوا في المصادمات, كان بينهم الناشط الشاب مينا دانيال

  يا يحقق الجيش اآلن مع نفسه, تجاهل المجلس العسكري حتى اآلن النداء للتحقيق من قبل لجنة مستقلة

  .والبعض تم اطالق سراحهم بدون تهم, مام النيابة العسكريةالعديد من الذين تم احتجازهم لصلتهم بالمصادمات مثلوا ا

 

  تهديد حرية التعبير

 

مثل ناشط حقوق اإلنسان والناشط السياسي عالء عبد الفتاح وبهاء صابر امام النيابة العسكريه للسؤال , في الثالثين من أكتوبر

  نى تلفزيون ماسبيرو بـعنف من قبل قوات األمنعندما تم تفريق المظاهرات حول مب, أكتوبر 2حول دورهم في مظاهرة 

  ورفضوا الرد علي اسئلة النيابة العسكرية, رفض كالهما سلطة القضاء العسكري

 أكتوبر 2واإلعتداء على عسكريين خالل مظاهرات , تم اتهامهما بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة

 .تم اإلفراج عن بهاء صابر بكفالة

  ,يوما 25لمدة , د الفتاح، الذين وجهت له تهمة إضافية بـسرقة األسلحةواعتقل عالء عب

   استمر قيد االعتقال حتى وقت كتابة هذا التقرير
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تعتقد منظمة العفو الدولية ان عالء عبد الفتاح استهدف من قبل المجلس العسكري نظرا لدوره الرائد كمدون وناشط سياسي في 

 انتقاد الحكام العسكريين

 .تقدم أي أدلة مقنعة إلثبات التهم الموجهة إليهلم 

   

  اقتحام محطات البث

 15تم اقتحام مكاتب قنوات , أكتوبر 2خالل القمع العنيف للمظاهرة التي نظامها االقباط حول مبنى التلفزيون في ماسبيرو في 

  بما فيها الشرطة العسكرية واألمن المركزي -والحرة من قبل قوات األمن 

 

http://25online.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=416%3A-25&catid=2%3Anewsticker& 
Itemid=39&lang=en 

 
http://www.youtube.com/watch?v=h62qdp8FKHo 

 

 

 دور وسائل االعالم الحكومية
 

 أكتوبر، 2بشأن دور وسائل االعالم الحكومية خالل الحملة العنيفة على المتظاهرين حول مبنى ماسبيرو في تصاعدت المخاوف 
  .ودعت المصريين لحمايتهم, مذيعة التلفزيون ان قوات األمن كانت تحت هجوم من المتظاهرين, حينما نقلت رشا مجدي

تظاهرين األقباط يقذفون األحجار وزجاجات المولوتوف من فوق كوبري الم: "تم بث رسالتها على الهواء بينما شريط االخبار يقول
  .اعتبر التقرير على نطاق واسع كعامل تفاقم للعنف, أكتوبر 2

وجود العناصر الهدامة التي تحاول دق اسفين بين الجيش "رفض المجلس العسكري انتقاد تعامله مع االضطرابات وفسره ب 
 “ والشعب

 
  
 
29 See for example http://www.youtube.com/watch?v=E7m08JJdxao  
30 See Amnesty Intern t on l, “Egypt  n  rmy must  nswer for de dly toll  t Copt c protest” (Index: 
PRE01/529/2011), 11 October 2011:  http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/deadly-clashes-coptic-
protest-egypt-show-urgent-need-reform-2011-10-11  
31 Egypt State Information Ser  ce, “T nt w : J nu ry 25 extens on to October gener t on”, 19 October 
2011: http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=58525 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h62qdp8FKHo
http://www.youtube.com/watch?v=E7m08JJdxao
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/deadly-clashes-coptic-protest-egypt-show-urgent-need-reform-2011-10-11
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/deadly-clashes-coptic-protest-egypt-show-urgent-need-reform-2011-10-11
http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=58525
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 الخالصة 

 

 .تيل ومئات من الجرحىق 14أخلف القمع العنيف للمظاهرة حول ماسبيرو , أكتوبر 2في 

 أكتوبر اعالن اللواء عادل المرسي مدير القضاء العسكري أنه سيتم اجراء تحقيق من قبل الجيش وليس النيابة العامة 22في 

 وطلب اللواء تقديم كل األدلة للنيابة العسكرية 

 قوات األمن تم تقديمه إلى المحاسبة ولم يعرف ان أي من , حتى هذا التاريخ لم يتم اإلعالن عن أي معلومة خاصة بالتحقيق

اتخذ المجلس العسكري إجراءات صارمة ضد االنتقادات على تعاملها مع االحتجاجات واعتقلت المدون والناشط عالء ,بدال من هذا

 .مدنيا آخرين قد اعتقلوا في اطار التحقيق العسكري 21ويعتقد أن ما ال يقل عن .  عبد الفتاح

  .لدولية القلق من أن كل منهم قد يواجهون محاكمات جائرة أمام محاكم عسكريةويساور منظمة العفو ا

يتعين على السلطات المصرية بموجب القانون والمعايير الدولية ضمان إجراء التحقيقات في االنتهاكات على وجه السرعة 

  .وبنزاهة

 .سكرية غير شفافة تمامافي نطاق الممارسة، ظلت المنهجية والنتائج والتوصيات من التحقيقات الع

منظمة العفو الدولية تعتقد أن الجيش ال يستطيع على نحو كاف وغير متحيز التحقيق في االنتهاكات التي يعتقد أن قواتها مسؤولة 

 .عنها الى حد كبير

  .حتى وقت كتبت هذا التقرير ال يعرف أي تحقيق عسكري قد عقد لقوات األمن للمساءلة عن االنتهاكات

ولتعويض الضحايا , الخطوات الالزمة لتقديم الحقيقة والعدالة ة على ذلك، لم توفر السلطات المصرية أي معلومات عنوعالو

 .أو على أي التدابير التي اتخذتها لضمان عدم تكرار مثل هذه االنتهاكات -وأسرهم 

 

 فيديوهات الحادث من موقع يوتيوب

 

 عةأوضح صورة لدهس المتظاهرين األقباط بالمدر

https://www.facebook.com/photo.php?v=2197829585566 

 اوضح فيديو لدهس المتظاهرين بالمدرعات

 be.com/watch?v=1U007MJjPlI&feature=relatedhttp://www.youtu 

   فيديو يوضح دهس المتظاهرين بالمدرعات

 http://www.youtube.com/watch?v=uu32Mu945gs 

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=2197829585566
http://www.youtube.com/watch?v=1U007MJjPlI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=uu32Mu945gs
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Maspero 9 Oct.2011 (Part1) 

http://www.youtube.com/watch?v=fRU1JW5cH9A&feature=player_embedded 

 

   اخطر فيديو دهس بسيارات الجيب والمدرعات لالقباط و قتل برصاص الجنود

65Sgg&feature=player_embedded-http://www.youtube.com/watch?v=em9nC 

 

 CNN تقرير

wxQ&feature=share-http://www.youtube.com/watch?v=LLiagb7 

 

 'Egypt Revolt 2.0? 'Militant Islamists feel free to destroy Cairo - اليوم روسيا تقرير

 http://www.youtube.com/watch?v=Kf4b9HKjPBE&feature=channel 

 

      Sectarian Chaos: 'New forces emerge in Egyptian power vacuum -تقرير روسيا اليوم

-http://www.youtube.com/watch?v=

 -czPBk0fqb0&feature=plcp&context=C3fd3c94UDOEgsToPDskLsr_81w5_2LMLA06lzOFn 

 

 قرير العربية عن احداث ماسبيروت

http://www.youtube.com/watch?v=fCAfeRKlUVY 

 

 مؤتمر صحفي عالمي للمجلس العسكري حول احداث ماسبيرو

 zZGIpw-://www.youtube.com/watch?v=gyCehttp 

 

  – مشهد خطير لم يتم نشره من قبل بداية مظاهرة ماسبيرو

 نفق شبرا مشهد يثبت سلمية المتظاهرين وعدم حملهم أسلحة حتى عندما هوجمت المسيرة وتم ضرب النار عليها أثناء المرور من

  

 http://www.youtube.com/watch?v=TXW1Rjdcmko&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fRU1JW5cH9A&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=em9nC-65Sgg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LLiagb7-wxQ&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=Kf4b9HKjPBE&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=-czPBk0fqb0&feature=plcp&context=C3fd3c94UDOEgsToPDskLsr_81w5_2LMLA06lzOFn-
http://www.youtube.com/watch?v=-czPBk0fqb0&feature=plcp&context=C3fd3c94UDOEgsToPDskLsr_81w5_2LMLA06lzOFn-
http://www.youtube.com/watch?v=fCAfeRKlUVY
http://www.youtube.com/watch?v=gyCe-zZGIpw
http://www.youtube.com/watch?v=TXW1Rjdcmko&feature=related
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    fl بدايه هجوم الجيش على المتظاهريين المسيحيين السلميين

h?v=aXQzObqvg8k&feature=sharehttp://www.youtube.com/watc 

 

 ماسبيرو –ضابط يطلق النار على المتظاهرين 

 http://www.youtube.com/watch?v=UbUInFMZLNg&feature=related 

(Clashes between the Egyptian Army  http://www.youtube.com/watch?v=EW_d3MbKuZw

forces and Copts at Maspiro, 9 October 2011 part1 ) 

 

 جندى مصرى يفتخر بقتل أحد متظاهرى ماسبيرو بالرصاص

 http://www.youtube.com/watch?v=Q4jzdP0dNvk&feature=player_embedded 

 

 متر حصل عليه المتظاهرون 1حزام رصاص حوالي 

http://www.youtube.com/watch?v=Nw2mkVosSH0 

 

 

   شهداء فى المستشفى للكبار فقطفيديو اخر جديد ونستكمل اسماء ال

http://www.youtube.com/watch?v=SshZuBRV9iE&feature=player_embedded 

 

   باالسماء وجثث للشهداء االقباط على الهواء

jRs&feature=related&skipcontrinter=1-http://www.youtube.com/watch?v=o4F1H9l 

 

 

 جثث شهداء ماسبيرو فى مدخل عمارة على الكورنيش

http://www.youtube.com/watch?v=cJH9ZtHUhAA&feature=related 

 

   الطباء يحاولون

!yer_embedded#http://www.youtube.com/watch?v=VtBYMZt2ALQ&feature=pla 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aXQzObqvg8k&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=UbUInFMZLNg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EW_d3MbKuZw
http://www.youtube.com/watch?v=Q4jzdP0dNvk&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Nw2mkVosSH0
http://www.youtube.com/watch?v=SshZuBRV9iE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=o4F1H9l-jRs&feature=related&skipcontrinter=1
http://www.youtube.com/watch?v=cJH9ZtHUhAA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VtBYMZt2ALQ&feature=player_embedded
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 قتلي داخل جراج في اشتباكات بين آالف المتظاهرين وبين قوات الجيش واألمن المركزي أمام ماسبيرو 4

http://www.youtube.com/watch?v=6YHTLMwCFDA&feature=share 

 

 

   جنود يضربون المتظاهريين ويكسرون السيارات ليلقوا اللوم على المتظاهرينال

cqleVhDTas&feature=share-http://www.youtube.com/watch?v= 

 

 

 ق الشخصية  لقناة الجزيرةشهادة حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقو

http://www.youtube.com/watch?v=DI0cn6KcIt0&feature=share 

 

  مثيرى الشغب والشرطة والجيش أيد واحدة -األحد الدامى 

 http://www.youtube.com/watch?v=w1kgmK67JiA&feature=share 

 

  مشهد صعب فى المستشفى لشهداء ماسبيرو

 atedl1oAY&feature=rel-http://www.youtube.com/watch?v=Hv_YZ 

 

 مونت كارلو الدولية - 14فرانس  -أحداث ماسبيرو كما رواها شاهد عيان 

-army-aspirom-daniel-mina-copts-egypt-net-du-voix-http://www.france24.com/ar/20111011

 aggression 

 

  والجيش األمن قوات من اقتحامها تم التي 25 قناة مذيع حداد حسام شهادة

 يناير يكشف اسرار خطيرة عن ماسبيرو واقتحام القناة 92حسام مذيع قناة 

96Cnghttp://www.youtube.com/watch?v=1ygMJx  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6YHTLMwCFDA&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=-cqleVhDTas&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=DI0cn6KcIt0&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=w1kgmK67JiA&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=Hv_YZ-l1oAY&feature=related
http://www.france24.com/ar/20111011-voix-du-net-egypt-copts-mina-daniel-maspiro-army-aggression
http://www.france24.com/ar/20111011-voix-du-net-egypt-copts-mina-daniel-maspiro-army-aggression
http://www.youtube.com/watch?v=1ygMJx96Cng
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  البديل جريدة مقال

 ساعات دامية أمام ماسبيرو 2الزميل أحمد مصطفى يكتب شهادته عن .. بالصور والفيديو

 

-http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

-A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%

-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF

 %D9%8A%D9%83%D8%AA/ 

 التليفزيون المصري وتحريض المصريين ضد األقباط

 ?v=E7m08JJdxao&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elbadil.net/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89-%d9%8a%d9%83%d8%aa/
http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%AA/
http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%AA/
http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%AA/
http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%AA/
http://elbadil.net/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%8A%D9%83%D8%AA/
http://www.youtube.com/watch?v=E7m08JJdxao&feature=related
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 الجزء الثاني  

 نقوم بتوثيق حوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوت أو ممتلكات خاصة الفراد

 

  ،2011 مارس 8المقطم  

  ،9122مارس  91قنا  

  ،9122 أبريل 22أبو قرقاص  

 ديسمبر 30-29 أسيوط  
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  ،2011رسما 8المقطم   

 

 هيومن رايتس ووتش

  التحقيق العسكري في أحداث ماسبيرو إهدار للعدالة: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  1122, 15أكتوبر 

 http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25 

 protesters-copt-killing-arymilit-cover-t-don-http://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt 

 

 آذار/مارس 8المقطم، 

أوقفوا الطريق . آذار نظم المسيحيون في ضاحية المقطم شرقي القاهرة مسيرة احتجاجًا على إحراق كنيسة أطفيح/مارس 4في 

مات . ل وإطالق النارهاجم حشد من األشخاص المتظاهرين، واندلعت أعمال القتا. الرئيسية التي تمر بحيهم السكني لمدة ساعتين

من هاجموا المتظاهرين أشعلوا النار في عدة بيوت ومتاجر . شخصًا، طبقًا لصحيفة األهرام الحكومية، وطبقًا لوزارة الصحة 22

 .مسيحية

رجاًل مسلمًا حاولوا إحراق أحد المتاجر وسلموا الرجال لضابط من الجيش كان في مسرح  22حاصر السكان المسيحيون 

لمكتب نيابة القاهرة وتقدموا بشكوى  22آذار قال محامو الكنيسة إنهم قدموا قائمة بالرجال المسلمين الـ /مارس 25في . األحداث

 .أيار، على حد قول المحامين/لم يتم استدعاء أي منهم لالستجواب حتى شهر مايو. رسمية

 

 

 :تقرير منظمة العفو الدولية

 sesBroken promi -  وعود لم يتم الوفاء بها

 EGYPT’S MILITARY RULERS Erode HUMAN -حقوق االنسان  من حكام مصر العسكريون ينتقصون

RIGHTS 

============================ 

-835b-42f4-b67a-ww.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269ehttp://w

787f91044e04/mde120532011en.pdf 

 

 

 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/news/2011/10/25/egypt-don-t-cover-military-killing-copt-protesters
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-787f91044e04/mde120532011en.pdf
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 العنف الطائفي

بداية من , فـإنه في خالل األشهر العشرة االخيرة, حادث طائفي كبير 25خالل العقود الثالثة الماضية  -إذا كانت مصر شهدت 

 :وهذه تشمل, أو مصادمات بين األقباط والمسلمين/هجمات على الكنائس  و 2ت على األَقل وقع, يناير 15ثورة 

 
  تل في ،ناصر منشية منطقةاشتباكات عنيفة بين المسلمين واألقباط في حي منشأة ناصر، في   نشبت–مارس  8

 عن االشتباكات فرتأس(.الزبالين)من جامعي القمامة  ةالمقطم ، شرق القاهرة، موطنا لجالية قبطية كبير
 .نيشخصا وجرح آخر 21مقتل 

 
 
 

  المنطقة سكان مع تسجيلها تم يوتيوب موقع شهادات من
 

http://www.youtube.com/watch?v=oJ_XVaOGMYE&feature=channel  

 

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_541930&feature=iv&src_vid=oJ_

XVaOGMYE&v=YW52edbfh9Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oJ_XVaOGMYE&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_541930&feature=iv&src_vid=oJ_XVaOGMYE&v=YW52edbfh9Q
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_541930&feature=iv&src_vid=oJ_XVaOGMYE&v=YW52edbfh9Q
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  ،9122 مارس 91قنا  

 

 هيومن رايتس ووتش

  التحقيق العسكري في أحداث ماسبيرو إهدار للعدالة: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  9122, 92أكتوبر 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25 

 

 آذار/مارس 91قنا، 

دّرس، كان قد أّجرها لثالث نساء/مارس 11في  بعد إطفاء . آذار قام مجهولون بإشعال النار في شقة يملكها هاني أنور متري، م 

قال إن ثالثة رجال تعرف فيهم على . ه لـ هيومن رايتس ووتشالحريق، أمضى متري يومه في حالة من الحذر البالغ، على حد قول

 .رجاًل الشقة وضربوه وقطعوا أذنه 11بعد ذلك دخل . أنهم سلفيين قاموا بزيارته، واتهموه بتأجير الشقة لعاهرات

ين بدأوا وقتها في تهديد قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المعتدين المزعوم. تقدم متري بهذه الرواية للحادث للشرطة في اليوم التالي

قال وكيل النيابة لمتري إن المعتدين المزعومين سيتم استدعاءهم للتحقيق، لكن متري ومحاميه قاال إن هذا . أقاربه كي يغير روايته

 .لم يحدث

 21الـ وفي غياب أي خطوات من قبل السلطات للقبض على الجناة، وخوفًا من االنتقام، حضر متري جلسة صلح مع ممثلين عن 

كان الصلح باختصار أن أتنازل عن االتهامات لكن ال : "وقال متري. رجاًل الذين اعتدوا عليه، وحضرها أيضًا قساوسة من األقباط

 .وقد وافق على الصلح من واقع الخوف، كما قال". أحصل على تعويض في المقابل

مام األكبر لألزهر، أهم مؤسسة إسالمية في مصر، الذي آذار سافر متري إلى القاهرة لمقابلة أحمد الطيب، اإل/مارس 17وفي 

قال متري لـ هيومن رايتس ووتش إنه قرر العودة إلى قنا وتمويل عمليته الجراحية . وعده بسداد نفقات الجراحة الالزمة لعالج أذنه

 ".ال أعتقد أن المستشفى كان جيداً "بنفسه ألنه 

 

 الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان

 

 http://www.anhri.net/?p=28691 

 وقطع أذنه في قنا” أيمن أنور ديمتري“إحراق مسكن المواطن          -

 

 

 

 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.anhri.net/?p=28691
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  ،9122 أبريل 22أبو قرقاص  

 

 

 هيومن رايتس ووتش

  التحقيق العسكري في أحداث ماسبيرو إهدار للعدالة: مصر

 إنكار الجيش لليلة العنف يثير المخاوف من إخفاء الحقيقة

  1122, 15أكتوبر 

 5http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/2 

 

 هجمات تم النظر فيها أمام محكمة أمن الدولة

 نيسان/أبريل 22أبو قرقاص، 

مياًل جنوبي القاهرة، نشب خالف بين سائق ميني باص مسلم وحرس لبيت  211نيسان في مدينة أبو قرقاص /أبريل 22في 

لى البيت وعلى متاجر يملكها شخصية سياسية مسيحية بارزة، تصاعد إلى أعمال عنف شارك فيها العشرات من المسلمين، ع

طبقًا لألهرام، مات في هذه االضطرابات . اندلعت أعمال الشغب وتم إحراق العشرات من بيوت ومتاجر المسيحيين. مسيحيون

 .شخصان

تلوا كانوا مسلمين وأنهم . تفاصيل الحادث ومالبساته م ختلف حولها هناك محامي لمدعى عليه مسيحي في القضية، قال إن من ق 

 .ضحايا تبادل إلطالق النار بين المسلمين تم إلقاء اللوم عليه فيما بعد على الحرس األمني المسيحيين

تجري اآلن محاكمة عشرة مسلمين وثمانية مسيحيين، بينهم رجل السياسة المسيحي عالء رضا رشدي، صاحب البيت، أمام محكمة 

 .أمن الدولة طوارئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
http://www.hrw.org/ar/news/2011/10/25
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 ديسمبر 29- 30أسيوط  

 

  بادرة المصرية للحقوق الشخصيةالم

 

التهجير القسري ": أمن الدولة"أزماتها على خطى " مصر الثورة"حين يغيب القانون وحين تعالج ... أحداث أسيوط الطائفية

 تكريس للطائفية

 39http://eipr.org/pressrelease/2012/01/05/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eipr.org/pressrelease/2012/01/05/1339
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 الثالث الجزء  
 

  النتائج
 

 بعنف ,للدولة مملوكة على أراض بناء واقعة تمثل وهي, بيشوي االنبا دير أسوار خارج الجدار بناء واقعة مع التعامل تم 

 الذخيرة الجيش يهاف يستخدم التي الثورة بعد األولى المرة وتعد مماثلة واقعة أي ضد مسبقا به التعمال يتم لم, مسبوق غير

 .مدنيين ضد الحية

 

 إلى التخريب إلى االقتحام من اإلعتداء أنماط تنوعت, الكنائس على اعتداء حوادث ست 1122 عام بداية منذ وقعت 

   لألقباط مساكن أو ممتلكات أو أفراد استهدفت التي الطائفي العنف حوادث من عدد جانب إلى, الهدم إلى الحرق

 

 مثل العقاب من الكامل االفالت بنمط الحوادث بعض مرت

    - يناير 12, سيناء,  رفح 

  – مارس 4 أطفيح،

  – مارس 4 المقطم،

  – مارس 11 قنا،

 سبتمبر 21 إدفو، الماريناب،

 

 الدولة أمن محكمة أمام فيها النظر تم اآلخر والبعض

 مايو 7 إمبابة،

  أبريل 22 قرقاص، أبو

 

 من على" حديد من بيد بالضرب" الجندي العزيز عبد العدل وزير تعهد قتيالً، 21 خلف الذي الدموي إمبابة حادث إثر 

 الهجمات تجرم التي القوانين لتنفيذ حازم وبشكل الفور على ستتحرك الحكومة إن وقال. الوطن بأمن للتالعب يسعون

 .الديني المعتقد حرية تكفل والتي العبادة أماكن ضد

 وعداً  اإلجراءات هذه شملت. مصر في الطائفية لمشكلة للتصدي إجراءات مجموعة عن الحكومة أعلنت مايو 22 وفي

 ضد تميز التي القوانين وتغيير التمييز، لتجريم قانون وسن وأطفيح، صول في الكنائس على الهجمات في بالتحقيق

 .الطائفي العنف لمشكلة للتصدي خاصة لجنة وإنشاء الكنائس، بناء مجال في المسيحيين
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 2 تظاهرة شرارة أشعلت والتي سبتمبر، 21 في الماريناب كنيسة تدمير في التحقيق في النيابة أخفقت الوعود، تلك ورغم

 .القاهرة في أكتوبر

 

 

 كاآلتي قانونيا ماسبيرو مذبحة مع التعامل تم  

 :أوال

 العقوبات قانون من( 2 الفقرة) 124 المادة بموجب جنحة باعتبارها( شرق عسكرية جنح 5442/1122 رقم) القضية قيد تم

: من كل على المتهمين الئحة وتقتصر. سنوات سبع لمدة الحبس عقوبتها تتجاوز ال جريمة وهي الخطأ، القتل على تعاقب والتي

 من – عاماً  12) حامد محمد حامد كرم/ وجندي ،(عسكرية شرطة 2ك قوة من -عاماً  12) سليمان الحميد عبد سيد محمود/ جندي

 للمنطقة جميعاً  والتابعون( عسكرية شرطة 5س قوة من ـ عاما 11) محمود طه جمال محمود/ وجندي ،(عسكرية شرطة 2ك قوة

 .العسكرية المركزية

 مبنى أمام المتجمهرين من شخص عشر أربعة موت في بخطئهم تسببوا" بأنهم االتهام الثالثة للجنود العسكرية النيابة وجهت وقد

 التابعة والمدرعات المركبات سائقي كونهم حال وذلك احترازهم وعدم إهمالهم عن ناشئا ذلك وكان زيون،والتلف اإلذاعة اتحاد

 بالمجني اصطدامهم إلى أدى مما بالمتجمهرين الذاخر الطريق وحالة تتناسب ال عشوائية بطريقة قادوها بأن المسلحة للقوات

   ".عليهم

  :اإلنسان لحقوق القومي للمجلس قائقالح تقصي لجنة تقرير في جاء مما الرغم على

 دهسا القتل وجرائم  الحياة فى الحق انتهاك

  اجتازت بأن ، المتظاهرين وفض لتفريق المدرعة المركبات استخدمت األحداث موقع فى المتواجدة العسكرية القوات أن والثابت -

 المواطنين من 21 ليسقط  المتظاهرين، من غفيرة حشود وسط بالغة بسرعة وإيابا ذهابا النيل كورنيش شارع المدرعة المركبات

 عن المسئولين على الواجبة  بااللتزامات صارخ وإخالل الحياة، فى للحق جسيمة انتهاكات يشكل مما إطاراتها، تحت  األقل على

  .العمد القتل مرتبة إلى بها ليرتقى المتظاهرين، وحماية القانون إنفاذ

 

 (دهسا نحبهم قضوا الذين 24ال غير) شهداءال لباقي بالنسبة :ثانيا

 «ماسبيرو» أحداث فى للتحقيق قضاة انتداب

  12/12/2011 -"  اليوم المصري"

 التحقيقات الستكمال القاهرة استئناف محاكم من قاضيين انتداب القاهرة، استئناف محكمة رئيس إبراهيم، عبدالمعز المستشار قرر

 بأحداث عرف فيما والتليفزيون، اإلذاعة مبنى أمام والمتظاهرين الجيش قوات على االعتداء قائعو فى العامة النيابة بدأتها التى

 .أخرى مرة أقوالهم إلى لالستماع المتهمين التحقيق قضاة يستدعى أن المقرر ومن ماسبيرو،

« 24» للمتهمين اإلجمالى العدد ليصبح القضية، فى المحبوسين المتهمين باقى إلى ضمهم تم جدداً  متهمين 21 بأن مصادر وأفادت

 المحامين بعض قدمه الذى الطلب على العام النائب موافقة بعد القرار جاء. أسماءهم المصدر يذكر لم صحفيين 2 بينهم من متهماً،

 المئات وإصابة المتظاهرين من قتيالً  17 ضحيتها راح التى األحداث فى التحقيق الستكمال قضاة لندب
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ق أجرى تحقيقات مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم بإثارة الفتنة الطائفية والقتل والشروع في قتل، وحمل كان قاضي التحقي

 الفتاح عبد عالء سبيل اخالء وتم .متهماً في أحداث ماسبيرو 72إخالء سبيل  تم سالح ناري بدون ترخيص، وعقب انتهاء التحقيقات،

 ( 2011-12-15  – األهرام) .ديسمبر 25 في
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 الرابع الجزء  

 التوصيات

 

 الرأي  الجنس،، الميالد العرق؛ الدين؛، اللون، العرق على أساس التي تنطوي على تمييز جميع القوانين تعديل أو إلغاء

 .أو أي وضع آخر، أوالملكية،  أوالوطني األصل االجتماعي ،السياسي أو غيره

 

 تأكد من أنها تدعم المادة وال ,ارسات التي تنطوي على تمييز ضد األقليات الدينية أو العرقيةتغيير جميع القوانين والمم

 .الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 24

 ,"لزعزعة السالم الوطني"من قانون العقوبات، التي تجرم استغالل الدين  "و" 24مثل هذه القوانين تتضمن المادة

تخضع لتصريح من الحاكم  ، الذي يجعل اإلصالح أو التوسع في الكنائس المسيحية122/1115والمرسوم الرئاسي 

 االقليمي

 

 محاكمة عادلةها والمحرضين والجناه وتقديمهم للتحقيق في جميع االحداث الطائفية وتحديد المتسبب فيا 

 ووتش رايتس هيومان منظمة من نتبناها توصيات: 

األمل . واقعة دهس العربات العسكرية للمتظاهرين في. ال يمكن للجيش أن يحقق مع نفسه بأدنى قدر من المصداقية

الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا هو إجراء تحقيق مستقل ومدني، يتعاون معه الجيش تماماً وال يتسنى له السيطرة عليه 

 .والمسؤولين عما حدث ويؤدي إلى المالحقة القضائية للجناة

 القانون الدولي الخاص بالتحقيقات العسكرية الخاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان

في كل : "أن 2في مسودة مبادئ القضاء العسكري التي تبنتها لجنة حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، ورد في المبدأ رقم 

ح االختصاص القضائي للمحاكم الطبيعية في إجراء الظروف، البد أن ي نحى جانباً اختصاص المحاكم العسكرية لصال

التحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنسان الجسيمة، مثل أعمال القتل بمعزل عن القضاء، واالختفاء القسري والتعذيب، وأن 

 ".ي الحق وي حاكم األفراد المتهمين بهذه الجرائم أمام القضاء الطبيعي

. نسان هو أن المحاكمات أمام القضاء العسكري تثير الشكوك في تحقق العدالةوكان موقف المحكمة األوروبية لحقوق اإل

كم القضاء العسكري لم يكن مستقالً أو محايداً ألن أعضاء المحكمة " فيندلي ضد بريطانيا"في قضية  رأت المحكمة أن ح 

 .وصل إليه المحكمةالتي أصدرت الحكم هم مرؤوسون للضابط الخاضع للمحاكمة، وله سلطة تغيير أي قرار تت
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 الخامس الجزء 

 الخاتمة مالحظات في

 

  2012بداية في حادث طائفي

 

 2012 يناير 27 العامرية  

 

 

 المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

 

 الطائفية لالعتداءات رسمية ورعاية لألقباط جماعي عقاب: العامرية جرائم

 1121فبراير  21األحد 

http://eipr.org/pressrelease/2012/02/12/1366 

 محضر الجلسة العرفية

http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/sol7.pdf  

 

 

 على لجنة العامرية اقتراح حلول بدال من إنكار التهجير القسري بعد األحداث الطائفية: لتقصي الحقائق وليست للحل العرفي

 1121فبراير  12الثالثاء 

http://eipr.org/pressrelease/2012/02/21/1374  

 

 

 السكن المركز المصرى لحقوق

 أسر مسيحية من قرية شربات على الطريقة اإلسرائيلية 2المركز المصرى لحقوق السكن طرد 

 http://www.anhri.net/?p=48801 

 

 

 

http://eipr.org/pressrelease/2012/02/12/1366
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/sol7.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/sol7.pdf
http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/sol7.pdf
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1122في مصر  العنف الطائفي تقرير عن أحداث                                                                         إتحاد شباب ماسبيرو  

 

 من موقع يوتيوب الحادث عن لشهاداتفيديوهات 

 

  العامرية فتنة من شهادات

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SbKGAbGgcpQ 

 والعدالة الحرية امين يكذب و والدة و شقيقة منازل نهب ىيرو العامرية من سليمان ابو نجل حوار

 http://www.youtube.com/watch?v=4LMsVZyfmKk 

 "2طيبة قرية" العامرية من مسيحية أسر 4 تهجير قضية

 http://www.youtube.com/watch?v=DXpkbmA053U&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 الشخصية للحقوق المصرية المبادرة لتقرير الرجوع يرجى  ,2011على السابقة الطائفية لألحداث: 

 

 9121حتى يناير  9118 ماذا حدث؟ ومن أين نبدأ؟ دراسة تحليلية للفترة من يناير..العنف الطائفي في عامين

 http://eipr.org/report/2010/04/11/757 

 f/Sectarian_Violence_inTwoYears_Ar.pdfhttp://eipr.org/sites/default/files/reports/pd 

 

 شهود على الفتنة: نجع حمادي

 http://eipr.org/report/2010/01/21/388 

 eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/Naga_Hammadi_Report2010.pdfhttp:// 
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