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 الموضوعات ا�كثر قراءة

  ا�ولى|  الصفحة ا�ولى

  
اتھم التقرير النھائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق في ا�حداث 

يناير وزير الداخلية ا�سبق اللواء حبيب   25 الدامية التي واكبت ثورة
العادلي بالضلوع في قتل المتظاھرين بعد إصداره ا�وامر المباشرة 

باستخدام الرصاص المطاطي والذخيرة الحية 

 
  في المواجهات لتفريق المظاهرات السلمية في المدن والمنـاطق المصــرية                   

مس                            وتسلم المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل التقرير النهائي أ

كما تسلم النائـب العـام المستشـار           , من رئيس اللجنة المستشار عادل قورة           

صحيح            . عبدالمجيد محمود نسخة من التقرير         وكشف التقرير عن أن العدد ال

طاع الطـب           ,  حالة علي األقل  846لحاالت القتل هو    واستبعد بيان رئيــس ق

ير    16حالة حتي 384الذي ينص علي أن العدد     , العالجي بوزارة الصحة     فبرا

 .الماضي

ضاء مجلسـي الشـعب          , واتهمت اللجنة بعض رموز الحزب الوطني              وأع

من المباحـث       , وبعض رجال الشرطة     , والشوري المنتمين للحزب      خاصة 

وبعض رجال اإلدارة المحلية بتدبير المظاهرات المؤيـدة للرئيـس                     , الجنائية

جارة               , التي انطلقت من أحياء القاهرة           , السابق صي والح وهي مزودة بالع

ني              , والمواد المشتعلة واألسلحة البيضاء       وأن عددا من أعضاء الحزب الوط

ورجال الشرطة بالزي المدني قد شارك البلطجية المأجورين وراكبي الجمال                         

يديو يتضـمن           . في االعتداء علي المتظاهرين        وتحفظت اللجنة علي شريط ف

قيام بعض األشخاص بالتعدي علي آخرين باألسلحة البيضاء أمام بوابة أحد                        

وكشف الحوار عن أن سبب التعدي عليهم هو تحذيرهم من ذكـر                      . القصور

واقعة استئجارهم من قبل أحد األشخاص ـ ظهرت صـورته فـي نهايـة                     

و هو عضو بمجلس الشــعب       , الشريط ـ للتعدي علي المتظاهرين بالتحرير            

 .السابق

كما تحفظت علي فيديو آخر يظهر حشود المؤيدين للرئيس السـابق ملتفيــن                   

, الذي تحدث إليهم من خالل مكبر صوت        , حول إحدي الشخصيات المعروفة       

هـم الذيــن    , والمزور أيمن نور    , مقررا لهم أن المأجورين أمثال البرادعي            

وأن المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير غير محترميـن                , أفسدوا البلد  
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وأنهي حديثه إلي المتظاهرين في ميدان لبنان طالبا منهم التوجه فورا             , وخونة

محرضا علـي ضـرورة      , إلي التحرير ألنه ميدان للشرفاء وليس للمرتزقة                 

وحمل التقرير ـ الذي صدر         .تحريره من الخونة الذين يريدون خراب مصر              

سنوات                      300في صفحة ـ النظام السابق ورموزه ما جري لمصر طـوال ال

ووصـف  . واتساع الهوة بين طبقات المجتمــع      , الماضية من ترد لألوضاع    

وشكلت حدثا فاصـال    , يناير بأنها ثورة اجتماعية كاملة بمعني الكلمة          25ثورة

إن هناك عوامل كثيرة كانت بمثابة الوقود الـذي أشــعل               : وقال, بين عهدين   

 ,.وغياب شبه كامل للحريات العامة واألساسية, منها الفساد السياسي, الثورة
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  اين تعليقى ياأھرام
وأذا افترضنا ان !!.كيف من الممكن ان يصدر العادلى أوامر بإطDق النار بدون الرجوع لمبارك
يمكن كان خط !!.ھذا صحيح فكيف كان العادلى سيفسر لمبارك اسباب اطDق النار بدون علمة

تليفون الرئاسة عطDن ومش `قيين حد يصلحة أو ان مبارك كان نائم طوال ا�حداث 
ما ھو الجديد فى ھذا !!. أو كل ماكان يتصل العادلى بمبارك يقولو لة دا راح مشوار!!! .الساخنة
كان من ا�فضل ا�نتظار حتى تحدد مسؤلية مبارك أما ھذة الطريقة فھى عدم أدراك .التقرير 
`يوجد أنسان . فاالشعب المصرى أذكى من ھم يريدون بطريقة أو بأخرى تبرئة مبارك.وتخبط

 . فھوا متورط بحكم منصبة ياسادة, عاقل وشريف ممكن أن يبرؤة من ھذا

  
10:44 - 20/04/2011: تاريخDr/ Esam Bassioni -USA:تعليق - 128

Al Addly is Guilty  
His criminal Records condemn him and are proved. What are you 

waiting for?. He should be Executed immediatly . 
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  !!ھو المسئول ,, نعم 
كان اللواء حبيب العادلي وزير داخلية النظام المخلوع بأوامره الصادرة الى قيادات الداخلية 

بإطDق الرصاص الحي على المتظاھرين من أبناء شعب مصر الشرفاء يريد أن يُثبت للنظام 
وكان أمام العادلي , ممثD في رئيسه إذا ما نجح في دحر المتظاھرين بأنه ھو حامي حمى النظام 

الخيار ا�ول ھو ماقد أقدم عليه بضرب المتظاھرين وقتلھم وھذا نابع من , خياران أحDھما مر 
, ضميره ومسئوليته كوزيرا للداخلية ومھمته ا�ساسية الحفاظ على النظام وليس حماية الشعب 

أما الخيار الثاني لو أنه تلقي تعليمات !! وبعد فشل ھذا الخيار عليه أن يتحمل مغبة أفعاله 
واضحة ومكتوبة من رأس النظام بإستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاھرين فعليه إما أن 

وفي الثانية سيكون , أو ينتفض ويمتنع حرصا على حياة الشعب , يلتزم بالتنفيذ ويلغي عقله تماما 
بطD يحمله الشعب على ا�عناق ويحفظ له الشعب إذا ما إنحاز الى صفوفه الغاضبة على النظام 

!! ربما ,, وعندھا سيغفر له الشعب أي تجاوزات أخرى ,, الذي ھو يعرف تماما مدي فساده 
مما , ولكنه في كل الحا`ت إرتكب خطأً جسيما حينما حاد عن التصرف ا�مثل لحماية الشعب 

يُثبت بأن الداخلية بإدارته كانت فقط لحفظ النظام الفاسد وليست ابدا الحرص على أمن وسDمة 
 . الشعب 

  
08:37 - 20/04/2011: تاريخشبين الكوم / محسن نديم / مھندس:تعليق - 126

التقرير يقول ان بلطجية الحزب الوطني أعطت أوامر للمتظاھرين؛ فھل ھم أيضاً مثل العادلي 
رائحة أزيال النظام الفاسد . من كبير اللصوص وأعوانه!! ؟)تنفيذ أوامر (لم يأخذو أوامر 

  السابق القذرة ظھرت وفاحت بين تعلي
التقرير يقول ان بلطجية الحزب الوطني أعطت أوامر للمتظاھرين ھل ھم أيضاً مثل العادلي لم 

العدلي عمل بأصله الواطي ولم يخر بكل . (كبير اللصوص وأعوانه!! ؟)تنفيذ أوامر (يعطيھم أحد 
مما كان يفعله ھو ومجرمينه لخر بكل ما عنده فالمعروف  % 10ما عنده ولكن لو استعملت معن 

خمسة نجوم ) 5(وبسرعة شديدة إلى فنادق  اmن ھم ليسوا في سجون حقيقية فقد تحولت السجون 
يذھب بطائرته ليفرغ  وھذا غير موجود إ` معظم الدول العربية فقط فكبير اللصوص الذي كان (

حمولته في سيناء فقط أصبح بطDً وصاحب الضربة الجوية وكأنه طائرته التي كانت تفرغ تلك 
الحمو`ت من القنابل ھي الوحيدة في الجيش ـ دولة العصابات الصھيونية كانت تعرف ذلك من  

ونرجو إشراف كامل من رئيس الوزراء عصام (حيحصل إيه معھم بعد كدة  ومش معروف ) قبل
ما زالت موجودة وتعمل بكامل قوتھا في كل (السابق  �ن رائحة أزيال النظام الفاسد ) شرف
رأسھم ما يسمى بأحمد الطيب،  القذرة ظھرت وفاحت بين تعليقات جريدة ا�ھرام وعلى ) مكان

بالمليارات  وعباس،ومعتز، ومعتز، ورغدة التي تدافع عن كبير اللصوص الذي نھب وسرق 
حينما ذھب أيضاً يداع عن طبيبين حكم عليھما في دولة تطبق الشرع بالحبس والجلد في قضية 

أم عمل فيه (ذھب إليھم مبارك ليجعلھم يتركوا حبس الطبيبين فھل ھذا عمل رجولي  كبيرة، تقول 
وهللا لو أن " )صلى هللا عليه وسلم(أين أنت من حديث رسولنا)محرجة نذالة وسفاھة وقلة أدب 

   . "فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدھا

  
06:24 - 20/04/2011: تاريخأبو الفضل :تعليق - 125

  عدم تصديق اللجنه خطر
دا معناه باه ... وبعد كدا مش ھتصدقوا النائب العام ... عدن تصديق لجنه تقصى الحقائق خطر 

انكم عاوزين حد يطلع يحكم من نفسه زى محاكمه التحرير اللى حصلت اللى ليست ا` مھزله او 
او انكم عاوزين امريكا وحقوق ا`نسان تدخل فى شئون مصر ونباه زى ... انقDب على الحكم 

 العراق وغيره من البDد 
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  وداعاً للفساد
`بد من التسارع فى محاكمة المتسببين فى ھذه ا`حداث حتٮى يتم تھدئة الشارع المصرى وعودة 

ا`قتصاد مرة اخرى وحل مشاكل مصر الداخلية ولخارجية فى اسرع وقت وعودة البDد الى 
 مكانتھا 
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  التOعب بالقوانين
او` يجب التعامل مع من قتل ا`برياء بكل قسوة مھما كان حتى لو الرئيس المخلوع وا`يتم 

االتDعب بالقوانين كما يحدث ا`ن فيصدر النائب العام والمعروف بموا`ة للنظام السابق قرارات 
 بالتحقيق معھم بعد تخلصھم من ا`دلة فذلك ضياع لدم ا`برياء 
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  طلقات الرصاص
إذا من أين جائت و من كان , يقال أن طلقات الرصاص ` تستخدمھا الشرطة أو الجيش

 . يستخدمھا

  
04:24 - 20/04/2011: تاريخsami raouf:تعليق - 121

  بخصوص محاكمه العادلي
قال تعالي واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقال صلي هللا عليه وسلم وهللا لو ان فاطمه 

بنت محمد سرقت لقطع محمد يدھا وقال رب العزه ولكم في القصاص حياه يا اولي ا`لباب فباسم 
واحد من افراد الشعب محب لمصر المحروسه ارجوا توقيع اقصي العقوبه علي كل من سرق 

اموال الشعب وقتلھم عقوبه ` تنقص عن ا`عدام واتقوا هللا في اموات المسلمين ده اقل 
 ممكن نفعله للخونه عاشت مصر حره مستقله ~ش

  
04:17 - 20/04/2011: تاريخمحمد المصري :تعليق - 120

3/5 ページ قتل المتظاھرين بامر صدر من العادلي ومعاونيه :التقرير النھائى -ا�ولى

2011/04/25http://www.ahram.org.eg/508/2011/04/19/25/73709/219.aspx



ابريل 24عدد 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4/5 ページ قتل المتظاھرين بامر صدر من العادلي ومعاونيه :التقرير النھائى -ا�ولى

2011/04/25http://www.ahram.org.eg/508/2011/04/19/25/73709/219.aspx



 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا�ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا�ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد ا�ليكترونى 
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