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مقدمة

لــم يكــن يــوم الخامــس مــن يوليــو 2013 يوًمــا عاديــا فــي تاريــخ مصــر الحديــث، حيــن 
اســتفاق الشــعب املصــري علــى مذبحــة مروعــة راح ضحيتهــا أكثــر مــن 140 شــهيًدا 
و811 جريًحــا مــن املعتصميــن الســلميين أمــام نــادي دار الحــرس الجمهــوري، إضافــة 

إلــى 652 معتقــل سيا�ســي.

ومــع حلــول الذكــرى الخامســة ملذبحــة »نــادي الحــرس الجمهــوري« التــي جــاءت بعــد 
أيــام مــن بيــان انقــاب الجيــش املصــري علــى الرئيــس املنتخــب محمــد مر�ســي، أطلقــت 
مؤسســة “وعــي” للبحــث والتنميــة أولــى موســوعاتها التوثيقيــة التــي حملــت عنــوان 
)موســوعة الحــرس الجمهــوري - أول توثيــق علمــي شــامل(، وتقــدم إليــه فــي هــذه 

النــدوة العلميــة.

املوســوعة تناولت توثيق وقائع املذبحة -التي تعد األولى بعد انقاب 3 يوليو 2013- 
فــي 5000 صفحــة، تــم اســتعراض أبــرز محاروهــا بمختصــر فــي 400 صفحــة، ليمثــل 
باكــورة موســوعة توثيقيــة كبيــرة تتبناهــا املؤسســة لتوثيــق فعاليــات الربيــع العربــي 
ومنطقة الشــرق األوســط، اســتجابة لحاجة الشــعوب إلى حفظ تاريخها من الضياع 

والتزييــف.
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البرنامج
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امللخص

هــذا الكتــاب، البالــغ 400 صفحــة، هــو خاصــة موجــزة ملوســوعة توثيقيــة كبيــرة تقــع فــي قرابــة 5000 
صفحة من القطع املتوسط، تختص بأول مذبحة وقعت بعد انقاب 3 يوليو 2013 في مصر، وهي 
 و811 

ً
املذبحة املعروفة بـ)مذبحة نادي الحرس الجمهوري(، حيث سقط فيها أكثر من 140 شهيدا

، إضافــة إلــى 600 معتقــل سيا�ســي مــن املعتصميــن الســلميين أمــام دار الحــرس، فــي يومــي 5 و8 
ً
جريحــا

يوليــو 2013.
 

ويمثل الكتاب دراسة وصفية للموسوعة تحيط القارئ بما تضمنته من منهجية التوثيق وإجراءاته 
املتبعة ومحتويات أبوابها التي اشتملت على: مقدمة السرد التاريخي، وأبواب الشهداء، واملصابين، 
والتقريــر الطبــي لإلصابــات، واملعتقليــن، وشــهادات الشــهود، والوثائــق النوعيــة، وواصفــات الصــور 
والفيديــو، ووســائل اإلعــام، واملواقــف السياســية، إضافــة إلــى التقاريــر الحقوقيــة، واإلجــراءات 
 علــى التوصيــات، ثــم املاحــق، واملصــادر 

ً
القانونيــة، واألعمــال اإلبداعيــة. ثــم جــاءت الخاتمــة مشــتملة

واملراجــع.

 مــن وصــف الشــكل 
ً
وقــد اتبــع املحــررون طريقــة الوصــف التحليلــي البســيط للموســوعة، انطاقــا

والعتبــات الخارجيــة املتمثلــة فــي الغــاف واإلهــداء واملحتويــات واملصــادر واملصطلحــات، ثــم االنتقــال 
د الكتــاب  بعــد ذلــك إلــى وصــف املضمــون، وعمــل خاصــات إحصائيــة متعــددة عــن كل بــاب. كمــا ُزّوِ
بمجموعــة مــن الجــداول واألشــكال التوضيحيــة والرســوم والصــور واالقتباســات وشــروح الهوامــش 

والرمــوز والتوثيقــات؛ إلعطــاء الصــورة الكاملــة عــن الحــدث.
 ملــا ورد فــي املوســوعة عــن أطــراف الحــدث )املعتصمــون، والقــوات األمنيــة 

ً
وعــرض الكتــاب إيجــازا

مــن جيــش وشــرطة، والقــوى السياســية والحزبيــة والدينيــة، ووســائل اإلعــام(، ومــا نتــج عــن الحــدث 
مــن ردود أفعــال ومواقــف سياســية وشــعبية محلًيــا ودولًيــا، ثــم تلــى ذلــك خاصــة مــا ورد فــي التقاريــر 

قهــا.
ّ
الحقوقيــة ملنظمــات محليــة ودوليــة؛ فقــّدم لهــا، وعــرَّف بهــا، ووث

 تحــت بنــد 
ً
 وعبــر هــذا الكتــاب عنــه ملخصــا

ً
 ملــا ورد فــي الوثيقــة إجمــاال

ً
كمــا عــرض الكتــاب إحصــاًء عامــا

الوثيقــة فــي أرقــام.



5

نــت 14 مصطلًحــا وواصفــة، ومــا   هــذا املدخــل، وتضمَّ
ً
اشــتملت الوثيقــة علــى 5000 صفحــة، شــاملة

يقــارب 1000 صــورة ميدانيــة، وصــف املحــررون 50% منهــا، كمــا فــي بــاب الصــور، والباقــي ُوِضــَع فــي 
أرشــفة املاحــق، واحتــوت علــى قرابــة 1100 فيديــو، شــمل أكثــر مــن 70 ســاعة بــٍث، وصــف املحــررون 
 توضيحًيــا مــا بيــن رســومات للمــكان وصــور ضوئيــة 

ً
غوهــا فــي املاحــق. ويوجــد 175 شــكا 25% منهــا وفرَّ

 تعــرض النســب املئويــة اإلحصائيــة وقوائــم بالشــهداء واملصابيــن واملعتقليــن 
ً
للوثائــق، و35 جــدوال

دة ُجِمَعت من 42 قائمة استنادية،   في وثيقة موحَّ
ً
وغيرها. كما رصدت الوثيقة أكثر من 140 شهيدا

ِتَبــت ســيرة مختصــرة ومكثفــة شــملت جميــع الشــهداء شــغلت 200 صفحــة، وكذلــك وثيقــة 
ُ
كمــا ك

 إلــى 62 قائمــة اســتنادية، 
ً
موحــدة للمصابيــن بلغــت أكثــر مــن 800 مصــاب مــن املســجلين، اســتنادا

 مــا بيــن العمــل 
ً
 متفاوتــا

ً
 وإبداعيــا

ً
 وأدبيــا

ً
 فنيــا

ً
وقرابــة 600 معتقــل. كمــا رصــدت املوســوعة 57 عمــا

االحترافــي والتعبيــر العفــوي.

قــت 
ّ
تمــت املوســوعة التوثيقيــة بجملــة مــن األنشــطة الجماهيريــة الفنيــة واإلبداعيــة التــي وث

ُ
وخ

تمــت الخاصــة ببعــض 
ُ
املذبحــة، والتــي تــم تصنيفهــا فــي عــدة أشــكال وأجنــاس تعبيريــة مختلفــة، ثــم خ

التوصيــات واملاحــق وقائمــة املصــادر واملراجــع.

 لقراءة املوســوعة وتبســيطها، وهو ليس دراســة نقدية أو تحليلية 
ً
وُيعد هذا الكتاب املختصر مدخا

للموســوعة، ولكنــه أداة مــن أدوات القــراءة علــى طريقــة املختصــرات الدالــة فــي الوقــت ذاتــه، وذلــك 
العتبــارات منهــا: أن الفريــق العلمــي الــذي أشــرف علــى بنــاء التوثيقــات وتصنيفهــا فــي املوســوعة هــو 
نفســه الــذي قــّدم هــذا التلخيــص بنــاء علــى طلــب )مؤسســة وعــي(؛ كمــا أن املوســوعة لــم تخــرج بعــد 
للمســتفيدين، ممــا يجعــل كتابــة اختصــار لهــا فرصــة جيــدة للتعريــف بهــا وإقامــة دراســات نقديــة 

وتحليليــة وتاريخيــة حولهــا فــور إتاحتهــا للمســتفيدين.
ويجدر بنا في هذا املقام أن نقوم بزيارة سريعة لألبواب واملباحث الرئيسة لهذا العمل، للتعريف به 

وإلقــاء الضــوء علــى منهجه ومحتواه.

املنهج:

 لعمليــة التوثيــق والعــرض والتحليــل والوصف. 
ً
 واضحــا

ً
يتضــح للمتصفــح لهــذا العمــل أنــه اتبــع منهجــا

 فــي مقدمــة الكتــاب، وهــو منهــج اعتمــد علــى آليــة تتناســب مــع 
ً
وقــد ذكــر املؤلفــون هــذا املنهــج مختصــرا

خصائص الحدث املعاصر التي نادى بها بعض الباحثين املعاصرين، ورأت مؤسسة وعي أنها طريقة 
صالحــة لتوثيــق هــذا الحــدث، ومــن أهــم مامحــه أنــه يعتمــد علــى الفريــق متعدد التخصصات. وبينت 
مقدمة الكتاب كافة الخطوات اإلجرائية والتطبيقية التي مرت من خالها عملية التحقيق والتوثيق 
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والجمــع، ومــن ثــم عمليــة الســرد والوصــف والكتابــة. ويتضــح الترتيــب املنهجــي فــي تقســيم الكتــاب 
 وصــورة 

ً
 وخاتمــة، باإلضافــة إلــى 175 شــكا

ً
 فرعيــا

ً
 وقرابــة 70 مبحثــا

ً
إلــى مقدمــة وخمســة عشــر بابــا

 تضمنــت التعريــف باملوســوعة، وفهــرس باملحتويــات، 
ً
 بيانيــا

ً
توضيحيــة، يتلــوه فهــرس فيــه 35 جــدوال

جمــع بيــن التبويــب الن�ســي والرقمــي مــن خــال تكامــل النظاميــن.

ويمكــن أن ننظــر إلــى هــذا العمــل املوســوعي الكبيــر نظــرة كليــة لنــرى التكامــل بيــن األبــواب والفصــول 
بشــكل منهجــي مسلســل؛ فــكل بــاب يــؤدي إلــى البــاب التالــي، وكذلــك الحــال بيــن مباحــث البــاب الواحــد. 
فلــو نظرنــا إلــى البــاب األول ســنجده عبــارة عــن مقدمــة منهجيــة مطّولــة للموســوعة، وهــو فــي الوقــت 
نفسه دليل توضيحي لقارئ هذا الكتاب أيضا، وكذلك نجد مجموعة األبواب من 2 إلى 6 جاءت في 
إطار تكاملي؛ لبيان حالة االعتصام وسرد الحدث ومصير املعتصمين من قتلى ومصابين ومعتقلين، 

ومــع ذلــك التقريــر الطبــي الكلــي للمذبحــة الــذي هــو محصلــة لــكل ذلــك.

وكذلــك الحــال فــي التسلســل املنطقــي لألبــواب؛ حيــث نجــد األبــواب مــن 7 إلــى 10 هــي كتلــة معرفيــة 
متكاملــة تشــمل األدلــة التوثيقــة املتنوعــة مــن شــهادات شــهود العيــان والوثائــق النوعيــة وتســجيل 
الحــدث بالصــورة )مــن خــال بــاب الصــور( وبالصــوت )مــن خــال بــاب الفيديوهــات(، بينمــا جــاءت 
األبواب من 11 إلى 15 لتعالج ما ترتب على الحدث من مواقف وآثار في اإلعام واملواقف السياسية 

والحقوقيــة والوجــدان الشــعبي. 

املحتوى:

البــاب األول، وتضمــن عــدة مباحــث تناولــت بيــان املنهــج واملفاهيــم واملصطلحــات الــذي أشــرنا إليهــا 
 فــي 

ً
 مســتقا

ً
منــذ قليــل فــي الفقــرة الســابقة، مــن وصــف للشــكل واملضمــون، وقــد جعلــه املؤلفــون بابــا

عــرض خاصــة املوســوعة. أمــا فــي املوســوعة ذاتهــا فهــو عبــارة عــن مقدمــة منهجيــة؛ لكونــه يمثــل دليــل 
 لتوثيــق أيــة أحــداث مشــابهة.

ً
 تطبيقيــا

ً
قــراءة للموســوعة، ودليــا

أمــا البــاب الثانــي فجــاء بعنــوان    : وصــف مضمــون الســرد، وتضّمــن عــدة مباحــث؛ أحدهــا تنــاول 
ســرد أحــداث مذبحــة نــادي الحــرس فــي الخامــس مــن يوليــو 2013م، أو مــا عّرفتــه املوســوعة بـ)مذبحــة 
الحــرس األولــى(، وتنــاول املبحــث الثانــي ســرد أحــداث مذبحــة يــوم الثامــن مــن يوليــو 2013م، وُعرفــت 

بـ)مذبحــة الحــرس الثانيــة(، وعرضــت بقيــة املباحــث ســرَد ســير األحــداث وأهــم 
تــم البــاب بعــرض موجــز لســرد زمنــي تفصيلــي 

ُ
     ملحوظــات الباحثيــن فــي مكونــات هــذا الحــدث. ثــم خ

رصــده أحــد املوثقيــن امليدانييــن وقــت وقــوع املذبحــة وحصلــت املؤسســة علــى نســخة منــه.
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وفــي البــاب الثالــث عــرض الكتــاب بــاب الشــهداء والضحايــا فــي املوســوعة، وقــدم خاصــات مفيــدة فــي 
ســبعة مباحث أساســية؛ أحدها ناقش إشــكالية إحصاء الشــهداء لدى كل األطراف، ســواء الســلطة 
أو منظمــات املجتمــع املدنــي )املحليــة والدوليــة(. وتمكــن املوثقــون مــن بنــاء قائمــة موحــدة مدققــة 
 
ً
تجمــع بيانــات الضحايــا مــن خــال 42 وثيقــة مختلفــة متعــددة املصــادر. وقــد أنجــزت الوثيقــة عــددا
 زاد علــى مائــة وأربعيــن ضحيــة. وقــام محــررو الوثيقــة بوصــف كل قائمــة اســتنادية رجعــوا إليهــا 

ً
إجماليــا

في إنتاج القائمة املوحدة للضحايا وتحقيقها والوقوف على مصدرها، وهو جهد رائع ال شك، ليكون 
 
ً
هــذا العمــل هــو أول توثيــق علمــي شــامل للشــهداء. وعرضــت القائمــة مــن بيــن األربعــة وعشــرين حقــا

عــن الشــهداء، الحقــول الهامــة للقــراء، مثــل االســم والســن واملهنــة واملنطقــة، ثــم أتبعــت ذلــك بقــراءة 
إحصائيــة للقائمــة املوحــدة واستكشــاف داللتهــا اإلنســانية واالجتماعيــة والجغرافيــة والسياســية. 
تــم هــذا البــاب بمبحــث يعــرض لِســَير الضحايــا وطريقــة معالجتهــم فــي املوســوعة، وقــد اختــار الكتاب 

ُ
وخ

تبت في صفحة أو صفحة ونصف معلومات مكثفة عن كل ضحية، 
ُ
تسعة نماذج للضحايا؛ حيث ك

مــن حيــث حياتــه وظــروف مقتلــه، ونمــوذج لبعــض صــور الشــهداء.

وعلــى غــرار مباحــث بــاب الشــهداء، جــاء بــاب املصابيــن، واتبــع طريقــة البــاب الســابق عليــه مــن عمليــة 
حصــر أعــداد املصابيــن وتدقيــق أســمائهم، وأهــم املستشــفيات التــي توزعــوا عليهــا، ونوعيــة اإلصابــات، 
ودراسة وصفية للقوائم االستنادية - التي بلغت 62 قائمة- وبيان مصادرها ومحتواها، تلك القوائم 
اعتمدت عليها القائمة املوحدة الشاملة، متبوعة بتحليل إحصائي ملضمون القائمة املوحدة وداللتها 

وحقولها املعرفية املختلفة، حســب تاريخ اإلصابة والنوع واملراحل العمرية واملحافظة واملهنة.

، وهو محصلة 
ً
 بذاته لدراسة اإلصابات وتحليلها إحصائيا

ً
وخصص الكتاب الباب الخامس مستقا

معلومات حقل اإلصابة في القائمتين املوحدتين السابقتين في كل من بابي الشهداء واملصابين. ويعد 
هذا الباب من التصنيفات النوعية التي شارك في إعدادها عدد من األطباء املتخصصين مع الفريق 
العلمــي املشــرف علــى املوســوعة. فقــّدم البــاب املعلومــات الــواردة فيــه مــن خــال التقاريــر املوضوعيــة 
التــي اتســمت بمكاتبــات رســمية بيــن )مؤسســة وعــي( ومحــرري الوثيقــة واألطبــاء املــوكل إليهــم دراســة 
الحــاالت وتصنيفهــا. ويظهــر مــن خــال قــراءة التقريــر حــرص محرريــه علــى الجمــع بيــن املصطلحــات 
املهنية والعلمية املتخصصة من ناحية، وتبسيطها للقارئ من ناحية أخرى. فبدأت صياغة التقرير 
الطبي بتقديم وتمهيد موجز يساعد في القراءة الصحيحة وامليّسرة له؛ حيث ُجمعت املعلومات من 
خــال دراســة حالــة اإلصابــة لــكل شــهيد وجريــح ولــكل تقريــر طبــي جزئــي صــدر عــن مستشــفى؛ ســواء 
 أو الوثائق األخرى. وقد بلغت الحاالت التي درسها التقرير 800 حالة تفصيلية، 

ً
 أو أهليا

ً
أكان حكوميا

، ووضعهــا فــي بيانــات إحصائيــة تفصيليــة. وجــاء التقريــر علــى ثاثــة أقســام فــي 
ً
مــن بينهــا 140 شــهيدا

ثمانيــة مباحــث أساســية تتفــرع عنهــا مباحــث فرعيــة أخــرى، القســم األول تنــاول تحليــل إصابــات 
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الضحايا من القتلى، والثاني تناول تحليل حاالت املصابين الناجين من القتل، والقسم الثالث تناول 
الجوانب الطبية التفصيلية ملحصلة كل هذه الحاالت. فعرض التقرير في كل قسم مستوى اإلصابة 
 مــع عــدد الضحايــا )املصابيــن/ الشــهداء(، كمــا درس العاقــة بيــن نــوع 

ً
 ذلــك إحصائيــا

ً
وأســبابها، مقارنــا

الســاح املســتخدم )النــاري: الخــارق والدمدم/الخرطــوش( ومســتوى اإلصابــة وعــدد أماكــن اإلصابــة 
وتعددهــا )الــرأس/ الصــدر/ البطــن/ األطــراف(، وتقديــم خاصــة الداللــة اإلحصائيــة لــكل قســم، ثــم 
إجمال خاصة النتائج ذات الداللة في كا القسمين، من خال طرح تساؤالت إحصائية ذات داللة 
ر،  ة املفِرطــة، ودقــة التصويــب بالليــزر، والضــرب املتكــّرِ حــول دقــة اســتقبال املر�ســى واســتخدام القــوَّ

وحــول قصديــة اإلبــادة الجماعيــة مــن عدمهــا.

 مــع البابيــن الثالــث والرابــع، 
ً
وجــاء البــاب الســادس عــن املعتقليــن علــى خلفيــة فــض االعتصــام متكامــا

من حيث تناوله مصير كافة املعتصمين أمام نادي الحرس الجمهوري. وقد سار على الوتيرة املنهجية 
ذاتها من حيث حصر أسماء املعتقلين وأعدادهم، والسجون التي توّزعوا عليها، وبيان أسماء أقسام 
الشــرطة التــي مكثــوا فيهــا خــال املرحلــة األولــى مــن االعتقــال، مــن خــال القوائــم الرســمية ومحاضــر 
الشــرطة ونوعيــة املعاملــة التــي تعّرضــوا لهــا والتهــم التــي ُوجهــت إليهــم، واألحــكام التــي ُحوكمــوا بهــا، 
ــق البــاب جميــع املعتقليــن بعــد املذبحــة مــن خــال القوائــم الرســمية وقوائــم 

ّ
ورصــد االنتهــاكات. وقــد وث

 
ً
بة هجائيا

ّ
املنظمات الحقوقية وبيانات السلطات املصرية ذاتها، وقّدم خاصة القائمة املوحدة املرت

بأســماء املعتقليــن ومصيــر القضايــا التــي تــم تســكينهم عليهــا. وتنــاول البــاب عــدة مباحــث شــملت ســير 
تــم البــاب بقــراءة فــي الفــروق الدالليــة بيــن 

ُ
أحــداث االعتقــال، وحالــة أحــد املفقوديــن بعــد اعتقالــه. وخ

االعتقــاالت بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 واعتقــاالت مــا بعــد مذبحــة نــادي الحــرس الجمهــوري.

 مختلفــة مــن الشــهادات وشــهود العيــان 
ً
 بالشــهادات، وعــرض أنواعــا

ً
الســابع خاصــا البــاب  وجــاء 

ومصادرهــا ودرجــات توثيقهــا، وعــرض الشــهادات الــواردة فــي مصــادر منشــورة، مثــل التحقيقــات التــي 
أجرتهــا منظمــات دوليــة معتبــرة وكذلــك منظمــات املجتمــع املدنــي ومنظمــات حقــوق اإلنســان. وعــرض 
البــاب أنــواع الشــهادات وتصنيفهــا، وتحليــل مضمونهــا، وكيــف اســتخدم محــررو املوســوعة هــذه 

الشــهادات فــي عمليــة الســرد.

وفــي البــاب الثامــن، تتشــابه طريقــة عرضــه مــع البــاب الســابق عليــه فــي عــرض مجموعــات مختلفــة مــن 
الوثائــق النوعيــة وتصنيفهــا ومــن ثــم تحليلهــا وتوصيــات اســتعمالها فــي توثيــق الحــدث وكتابــة ســردية 

املذبحــة بنــاء علــى أدلــة ماديــة ملموســة وذات حجيــة عاليــة.
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وفــي البابيــن التاســع والعاشــر تنــاول العمــل التوثيقــي أرشــيف الصــور والفيديوهــات التــي التقطهــا 
املعتصمــون أو الهــواة أو املوثقــون امليدانيــون والصحفيــون واملراســلون )املحليــون والدوليــون( مــن 
كافــة االتجاهــات ووكاالت األنبــاء، وهــي باملئــات. وقــد عرضــت املوســوعة فــي هذيــن البابيــن أكثــر مــن ألــف 
 منهجية لقراءة الصور، واستعانت 

ً
صورة وألف فيديو، وقدمت لهما بطريقة مناسبة، وحددت أطرا

بشــهود عيــان حضــروا املذبحــة للتعريــف بمناســبة الصــورة واملوقــف، وتفســير بعــض املشــاهد. ومــن 
هنــا نســتطيع أن نقــول باطمئنــان إنــه تمــت قــراءة الصــور وتفريــغ محتويــات أكثــر مــن 70 ســاعة بــٍث مــن 
زوايــا مختلفــة فــي متابعــة ســير األحــداث واالعتصــام وتوثيــق شــهادات الشــهود وتحليــل مضمــون الصــور 
والفيديوهــات بشــكل إجمالــي، وتبســيطها لاطــاع، ومــا عبــرت عنــه مــن عناصــر الحــدث، وكذلــك توزيــع 
، وتحليل نماذج مختلفة منها، وإتاحتها لتكون 

ً
 وموضوعيا

ً
هذه الصور على مصادرها وتصنيفها زمانيا

 للتوثيــق. 
ً
 مهمــا

ً
مصــدرا

وقــد اتبــع املحــررون فــي البابيــن طريقــة موحــدة فــي بيــان املصــادر ونمــاذج القــراءة والتحليــل ونمــاذج 
مختلفــة مــن الصــور والفيديوهــات وكيفيــة اســتعمالها فــي الســرد، وفــي التحقيــق.

وخصصــت املوســوعة البــاب الvحــادي عشــر لبيــان املواقــف التــي اتخذهــا اإلعــام املحلــي واإلقليمــي 
والدولــي تجــاه هــذه املذبحــة، وكيــف كانــت مســارات التغطيــة اإلعاميــة داخــل مصــر، مــن خــال عــرض 
نموذجيــن لإلعــام املوالــي لانقــاب، واإلعــام املوالــي للشــرعية الدســتورية. وعــرض البــاب أيضــا نمــاذج 
 لإلعام الجديد، وجمعت في أرشيف خاص 

ً
مختلفة من اإلعام الخارجي. كما قدمت املوسوعة عرضا

تغريدات وتدوينات السياسيين وقادة الرأي والفكر ورؤساء ورّدات أفعالهم على املذبحة، فيما ُيعرف 
بوســائل اإلعــام الجديــد، وقّدمــت نمــاذج مختصــرة منــه.

وفي الباب الثاني عشــر، عالجت املوســوعة املواقف السياســية والشــعبية داخل مصر وخارجها تجاه 
املذبحة، وقسمت الوثيقة اإلطار املنهجي إلى إطار يجمع تحالف قوى 30 يونيو و3 يوليو 2013م، وإطار 
آخــر يجمــع تحالــف دعــم الشــرعية، وإطــار ثالــث يجمــع القــوى النقابيــة واألهليــة والشــخصيات العامــة. 
وحاولــت الوثيقــة التفريــق بيــن مواقــف املكونــات الناظمــة لــكل تحالــف، ثــم تلــى ذلــك عــرض املواقــف 

الدوليــة املختلفــة.

عشــر، تنــاول العمــل مســألتين: األولــى، توثيــق تقاريــر الجهــات  والرابــع  عشــر  الثالــث  البابيــن  وفــي 
الحقوقيــة املختلفــة وجمعهــا وتلخيصهــا وتقديــم قــراءة إجماليــة لهــا مــن خــال مــا اتفقــت عليــه ومــا 
 مــن خــال 

ً
 وموضوعيــا

ً
اختلفــت فيــه حــول هــذا الحــدث، ونتائــج تقاريرهــا وكيفيــة التعامــل معهــا علميــا

القراءة الكلية للحدث والزوايا التي نظرت من خالها تلك الهيئات، والثانية أهم اإلجراءات القانونية 
املحليــة والدوليــة إزاء هــذه املذبحــة.



10

أمــا البــاب الخامــس عشــر واألخيــر، فقــد قــام بعمليــة رصــد لــكل مــا تــم جمعــه مــن األعمــال الفنيــة 
واإلبداعيــة واإلباغيــة التــي صاحبــت الحــدث أو عبــرت عنــه بعــد املذبحــة بقليــل أو مــع مــرور ذكراهــا، 
 مــا بيــن فيلــم 

ً
وقــد بلغــت تلــك األعمــال حتــى إتمــام املوســوعة فــي يونيــو 2018 أكثــر مــن خمســين عمــا

قصيــر وأنشــودة وأغنيــة وبرنامــج إخبــاري يمــزج بيــن الفــن والســرد والذاكــرة الرقميــة والبروموهــات، 
 لجــودة األعمــال، بــل هــدف باألســاس إلــى 

ً
 وليــس تقييمــا

ً
ونحــو ذلــك. وقــد كان دور التوثيــق هنــا وصفيــا

تســجيل الوجــدان الشــعبي املصاحــب للحــدث.

ثــم جــاءت الخاتمــة بمجموعــة مــن النتائــج الكليــة العامــة والتفصيليــة لــكل بــاب، وقــّدم املحــررون 
مجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بكيفيــة اســتعمال هــذه الوثيقــة فــي كتابــة تاريــخ الثــورة املصريــة 
ومنهجيــة كتابتهــا واملخاطــر التــي يتعــرض لهــا تاريــخ الثــورة، وكذلــك طرحهــا للقــراءة واإلفــادة بشــتى 

الطــرق املشــروعة فــي الحفــاظ علــى الحقــوق والحــرص علــى إظهــار الحقائــق.
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