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يتعني على اجمللس األعلى للقوات املسلحة يف مصر أن يقدم توضيحاً على وجه قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه 
السرعة ألسباب حتول احتجاج ضد التمييز الديين إىل محام دم، وذلك عقب االحتجاجات الدموية يف القاهرة األحد، 

 قتياًل.  25اليت خلفت ما ال يقل عن 
 

ن فيهم العديد من احملتجني، وحسبما ذكر أفراد من قوات مب  –شخص  200رح يف احلادثة كذلك ما يربو على وج  
 يف أسوأ عنف تشهده مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسين مبارك يف فرباير/شباط.   –األمن 

 

الشوارع  أثناء اقتحامهاأجسادهم  وتدهسوأظهرت لقطات فيديو صورت يف املوقع عرابت عسكرية وهي تدهم حمتجني 
 املكتظة. 

 

املركبات  هسإال أن يتعجب إزاء األوامر اليت أعطيت وأدت إىل أن تد العفو الدولية: "ال يستطيع املرء ةوقالت منظم
الشرطة العسكرية وغريها من قوات األمن قد تصرفت دون أوامر، فهذا يثري  كانتالعسكرية احملتجني يف الشوارع. وإذا  

 ات يف املقام األول".   قدرهتا على القيام بواجبها يف حراسة املظاهر  أسئلة حول
 

واآلن، يتعني على اجمللس األعلى للقوات املسلحة يف مصر أن يبنيِن أنه قادر على السيطرة على قوات األمن وعلى "
فوراً، ومباشرة حتقيق مستقل  ضمان عدم استخدامها القوة املفرطة. كما يتعني إصدار التعليمات لقوات األمن بذلك 

 فيما حدث."
 

منظمة عدداً كبرياً من املوتى واملصابني عقب احلادثة الذي استقبل  لون طبيون يف املستشفى القبطي ابلقاهرةوأبلغ عام
جروحاً تسببت عن رصاص حي وعن سحق أجزاء من اجلسم نتيجة دهس مشلت العفو الدولية أن اإلصاابت القاتلة 

 العرابت العسكرية أجساد األشخاص بصورة متعمدة. 
 

ان كيف أن قوات أمن يف عرابت مصفحة فتحت النار على احملتشدين وقتلت أو أصابت احملتجني ووصف شهود عي
 بدهس أجسادهم. 

 

يعتزمون فتح حتقيق. وقالت  مويدعي مسؤولون عسكريون أن جمموعة من احملتجني هي اليت بدأت العنف، وقالوا إهن
الدميقراطي" املنحل، احلزب السياسي حلسين مبارك،  استأجرهم أعضاء يف "احلزب الوطين  "تقارير أخرى إن "بلطجية

 كانوا وراء العنف. 
 



يوماً،  15شخصاً لفرتة  21من أصيبوا جبروح يف االشتباكات، بينما جرى اعتقال  التحقيق معوبدأ النائب العام أمس 
 يف انتظار املزيد من التحقيقات. 

 

 وأمر اجمللس األعلى للقوات املسلحة أمس بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق للتحقيق يف احلادثة. 
 

م وقالت منظمة العفو الدولية: "يتعني ألي حتقيق يف مصادمات األحد أن يكون مستقالً وغري منحاز، وأن يقدِن 
 اإلجاابت للجمهور املصري وحيدد املسؤولني".

 

يش هبذا التحقيق وجيب أن يكون مستقالً حقاً، وأن يرى الشهود وعائالت الضحااي "ومن غري املمكن أن يكلف اجل
أنه كذلك كي يثقوا أبهنم يستطيعون تقدمي شهاداهتم أبمان وينتظروا أن يكون األمر أكثر من جمرد عملية تسرت على ما 

 حدث." 
 

قال حيث دث هبا تلفزيون الدولة عن األمر، وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق ابلغ كذلك بشأن الطريقة اليت حت
 ا زاد من تفاقم األمور. ممإن قوات األمن تعرضت هلجوم من احملتجني ودعا املصريني إىل دعمها و"الدفاع" عنها، 

 

من جانب قوات األمن،  للمدامهةو"احلرة"،  25TVكما تعرضت حمطتا تلفزيون كانتا تغطيان االحتجاجات، ومها 
 بغرض احليلولة دون النقل املستقل لألحداث. وعلى ما يبدو

 

خارجية وعلى  'مؤامرات'إلقاء اللوم على ع اجمللس األعلى للقوات املسلحة إىل وقالت منظمة العفو الدولية: "لقد سار 
 التوترات الطائفية، أو على احملتجني".

 

 لى طريقته يف إدارة أمن املظاهرات."حىت اآلن قبول فكرة أن املسؤولية عن العنف رمبا تقع ع اجمللس "وقد رفض
 

وأتيت هذه احلادثة األخرية على خلفية التوترات الطائفية، اليت شهدت مصر تصاعداً هلا يف األشهر األخرية. ومع أن 
ابملائة من سكان مصر، إال أن السياسات الرمسية متيِنز ضدهم، مبا يف ذلك حبرماهنم  10األقباط يشكلون ما يقرب من 

 للعبادة. دور ء من بنا
 

االحتجاجات،  هذه سبتمرب/أيلول، الذي أشعل فتيل 30وليس اهلجوم على الكنيسة القبطية يف منطقة أسوان يف 
 سوى احلادث األخري يف سلسلة من مثل هذه احلوادث. وقد قالت السلطات إن الكنيسة قد بنيت من غري ترخيص.

 

قانون  إلصدار عن خطط، زيران املاضيني، عقب اشتباكات طائفيةكانت احلكومة قد أعلنت يف مايو/أاير ويونيو/حو 
. ومل يصدر أي قانون من هذا حدة علي حالة كل دراسة، ولفتح مجيع الكنائس املغلقة عقب العبادةدور  لبناء موحد

 القبيل، بينما وعدت احلكومة يف اجتماع هلا أمس أبن يقر هذا القانون خالل أسبوعني. 
 


