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 ةقدمم 
، نفذت قوات األمن عمليتني لفض إعتصامني ملؤيدي 2013آب / أغسطس14 من صباح 6.00حوايل الساعة 

وجاءت عمليتا فض اإلعتصامني . 2013حزيران / يونيو28مريس، يف مدينة القاهرة الكربى، ظال مستمرين منذ 

األمن "يهددون " إرهابيون" املحتجني، الذين قالت إنهم عقب تهديدات متكررة من جانب السلطات بتفريق

 ". القومي

، بجانب جامعة القاهرة، بسهولة نسبية خالل ساعتني، حيث "النهضة"وتم فض االعتصام األصغر يف ساحة 

بيد أن عملية فض . ًانتقلت االشتباكات رسيعا لتشمل أجزاء أخرى من الجيزة، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل

 ساعات، وتخللها اشتباكات لفرتات طويلة جرى توثيقها عند ثالثة 10استغرقت نحو " رابعة العدوية"اعتصام 

 كيلومرت 1.5مداخل عىل األقل ملكان االعتصام،  ويف الشوارع الجانبية املحيطة، ويف بعض األحيان عىل مسافة تبعد 

 .  من محيط املنطقة الرئيسية لالعتصام

. ً شخصا638زارة الصحة املرصية، بلغ عدد القتىل يف مختلف أنحاء مرص حتى صباح الجمعة ًوطبقا ملصادر و

" رابعة العدوية"ومن بني القتىل، كان عدد من فارقوا الحياة يف حي مدينة نرص، املرسح الرئييس العتصام ميدان 

قبل أكثر من "  يناير25ثورة "دالع وهذا ما يجعل من هذه العملية األكثر دموية منذ ان. ً شخصا288املؤيد ملريس، 

 . سنتني

 من أفراد قوات األمن، 43ّوبرر وزير الداخلية ترصفات قوات األمن باالدعاء أن املحتجني استخدموا العنف، وأن 

وادعى أن قوات األمن وجهت .  آخرين200ً ضابطا، قتلوا يف مختلف أنحاء البالد، بينما جرح ما يربو عىل 18بينهم 

 إىل املعتصمني، وأنها لم تستعمل الغاز املسيل للدموع قبل أن تتعرض إلطالق نار من قبل محتجني تحذيرات

 . مؤيدين ملريس

ًلقد استخدم بعض مؤيدي محمد مريس العنف فعال، بما يف ذلك األسلحة النارية، وقاموا بشن هجمات عىل مبنى 

فتعرض قسما الرشطة يف الوراق . الحفاظ عىل األمنمحافظة الجيزة وعىل أقسام للرشطة وعىل موظفني مكلفني ب

وكرداسة للهجوم، وحورص رجال الرشطة وأمسك بهم وقتلوا وتعرضوا للرضب، وأبلغت قريبة محزونة لضابط 

، بتقطيع أطراف ابن عمها، ضابط 2013آب / أغسطس14رشطة منظمة العفو الدولية أن املهاجمني قاموا، يف 

 . الرشطة، يف الجيزة

ًمنظمة العفو الدولية أيضا أنهم استخدموا الحجارة وزجاجات املولوتوف " رابعة العدوية"لغ محتجون يف وأب

 . الحارقة، وأرضموا النار يف عربات الرشطة، يف محاولة منهم ملنع فض االعتصام
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مشيعون يحملون إحدى : الصفحة السابقة

 ةرشحملالنعوش خارج ا
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 شهادات
بلغ محتج، طلب عدم تحديد هويته خشية التعرض ألعمال انتقامية، منظمة العفو الدولية أنه كان أ

الذي يفيض إىل مكان االعتصام عندما دخلت قوات " أسواق طيبة التجارية"يقوم بتأمني مدخل 

م وقال إنه رأى ما ال يقل عن عربتني مصفحتني وجرافة تقوم بهد. ً صباحا6األمن، حوايل الساعة 

وبناء عىل الزي الذي كان هؤالء . ًوتفكيك حواجز مؤقتة أقامها مؤيدو مريس استباقا لفض االعتصام

" لقوات األمن املركزي"يرتدونه، افرتض أن قوات األمن املشاركة كانت مشكلة من أفراد تابعني 

وقال . ا تحلقان فوق املكانوادعى كذلك أن مروحيتني كانت. ، وكالهما تتتبعان وزارة الداخلية"القوات الخاصة"و

ًإنه سمع تحذيرا عرب مكربات الصوت يدعو املحتجني إىل إخالء املنطقة، ولكن الغاز املسيل للدموع والعيارات 

ولحقت به جروح طفيفة نجمت عن إصابته بالخرطوش . النارية تبعت ذلك بعد أقل من دقيقة يف اتجاه املعتصمني

 مسجد رابعة العدوية؛: الصفحة السابقة

مركبة محرتقة بالقرب من مرسح : أعىل الصفحة

 أعمال العنف
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 .  بإلقاء زجاجات املولوتوف والحجارةوادعى أن املحتجني ردوا. يف كتفه

 :ووصف كيف تعاقبت األمور يف ذلك اليوم

وطلقات من ... سيل مستمر من الغاز املسيل للدموع. ً ظهرا12استمرت األوضاع عىل هذا النحو حتى الساعة "
...  املحيطة بنا تحرتقوراحت الخيام... كانت الطقات تنهال علينا كزخ املطر... األسطح القريبة والعربات املصفحة

والتجأ نساء وأطفال ... ًوأخىش أن يكون من لم يغادروا الخيام يف الوقت املناسب قد احرتقوا تماما يف الداخل
 ]. يف شارع النرص[أو ظلوا بجانب املنصة ] رابعة العدوية[وشيوخ إىل املسجد 

ُ عرصا، كانت 4وبحلول الساعة ...  إطالق النار من بعد الظهر، استؤنف2وعقب هدوء لفرتة وجيزة، حوايل الساعة "

ورأيت امرأة تصاب ... ً عرصا، كرس عيار ناري شباك املستشفى امليداني4.30وقرابة الساعة .. قوات األمن تتقدم
... إىل املستشفى] أحد القتىل" [ًشهيدا"وتعرضت، أنا نفيس، لإلصابة أثناء نقيل ... وهي تركض للبحث عن ملجأ

 ." مساء، بعد أن أحرقوا املنصة، واملستشفى امليداني، واملسجد5 يشء حوايل الساعة وانتهى كل

 :  مدخل شارع الطريان عىل النحو التايلووصف محتج آخر لحظة بدء تفريق االعتصام من

ولم تكن هناك تحذيرات لفظية، ... ً صباحا، تقدمت ثالث عربات مصحة نحونا يف شارع الطريان6قرابة الساعة "
وكان التحذير اللفظي الوحيد الذي سمعته طيلة النهار يف ... ولكن أطلق عدد قليل من العيارات النارية يف الهواء

ًيف شارع الطريان، قاومنا كثريا، وتمكنا من ... ُ، عندما أبلغنا بمغادرة امليدان، بعد انتهاء كل يشء مساء5الساعة 

كان الناس يتساقطون من حويل يف ... وشهدت املنطقة ساعات من قتال الشوارع... يف البداية] قوات األمن[صدهم 
وكان الرصاص يأتينا ... ؤوسهم وصدورهمًكل مكان منذ الصباح الباكر؛ رأيت أشخاصا يصابون بالرصاص يف ر

 ...األمن يف العربات املصفحة] قوات[من أسطح املنازل املحيطة، ومن 

ً صباحا، أصابني يشء وأصاب من حويل كذلك، وشعرت بحروق شديدة، وكأنني كنت 11.30حوايل الساعة "

ًوعدت مرسعا إىل املستشفى ]... عرض أمام مندوبي منظمة العفو الدولية آثار حروق عىل يده وأذنه[أشتعل 

امليداني، حيث صبوا بعض املاء عىل حروقي فقط، ثم عدت إىل مكاني حيث كانت هناك إصابات أشد خطورة بكثري 
 ...من إصابتي والعديد من القتىل

 وشاركت يف صد الهجوم القادم من مدخل شارع النرص،... عندما عدت إىل شارع الطريان، كانت الخيام تحرتق"
بينما كانت الرؤية متدنية ... ولكنهم تغلبوا علينا يف نهاية املطاف، وكان الناس يتساقطون يف كل مكان من حويل

وكان أغلبهم من النساء واألطفال . وغادرت امليدان مع بقية املحتجني... بسبب الغاز املسيل للدموع وسحب الدخان
 ."   يعتقلون كذلكًورأيت أشخاصا... وأخذنا الجرحى معنا... واملسنني

وأبلغت ممرضة، كانت موجودة يف املستشفى امليداني لالعتصام طوال فرتة االشتباكات، منظمة العفو الدولية أن 

أوىل اإلصابات التي وصلت كانت ألشخاص أصيبوا بعيارات خرطوش وباالختناق بسبب استنشاق الغاز املسيل 

م، بينما قامت بتسجيل أوىل اإلصابات بالذخرية الحية حوايل للدموع، ووصلوا حاملا بدأت عملية فض االعتصا

، 3 إىل القاعة 1ً صباحا من القاعة 10.00وقالت إنهم نقلوا املستشفى امليداني حوايل الساعة . ً صباحا7.30الساعة 

 . ثة ج40 بكثافة، تاركني خلفهم نحو 1ًاملحاذية للمسجد، نظرا ألن الغاز املسيل للدموع كان يلف القاعة 
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 مشاهد من املرشحة: أعاله

 :  من بعد الظهر3وساءت األوضاع عقب الساعة 

ويف تلك املرحلة، . أصبح هناك العديد من القتىل والجرحى ولم نعد قادرين عىل تحصيل التعداد"
ًإىل مستشفى رابعة الرئييس، نظرا ألن عدد املصابني هناك كان فوق  غادر جميع األطباء ليذهبوا 

، 5وحوايل الساعة ... لقدرات للتعامل معهم يف املستشفى امليدانيطاقة املوجودين، ولم تكن لدينا ا
كان هناك ثالثة رجال، اثنان يرتديان زي رسمي أسود واآلخر بمالبس ... رأيت بندقية مصوبة نحوي عرب النافذة

اك أسلحة ورصخ الرجل الذي يرتدي املالبس املدنية بي، وأبلغني بأن أفتح الباب، وسأل عما إذا كانت هن... مدنية
 ." ولم يدخلوا. فرجوته قائلة إنه ليس هناك يف الداخل سوى جرحى وقتىل... يف الداخل

 مساء، 8.00وقالت إنه تم يف نهاية املطاف جمع الجرحى والقتىل، وبصورة رئيسية يف سيارات خاصة، يف الساعة 

 . ولكن فارق عديدين الحياة نتيجة للتأخري يف تقديم العالج املناسب لهم

ًوأبلغ أحد األطباء منظمة العفو الدولية بالصعوبات التي واجهها يف تقديم العناية الطبية للمصابني، نظرا لعدم 
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 : ًوأوضح قائال. ًكفاية املعدات والقلق األمني الذي كان سائدا

وكانت . صابني، أتنقل بني الطوابق األربعة األوىل ملعالجة امل4.30بقيت يف مستشفى رابعة حتى حوايل الساعة "
وكانت معظم اإلصابات ناجمة عن الذخرية الحية . هناك عرشات من جثث القتيل ومئات الجرحى يف كل طابق منها

ولم نتمكن من معالجة جميع من جرحوا، وبخاصة من أصيبوا بطلقات عموما جيث . ويف القسم العلوي من الجسم
كانت إصابات بعضهم يف الصدر أو يف الظهر . ت الالزمةًأصيب هؤالء بالرصاص الحي، نظرا لعدم وجود التجهيزا

ثم نقل إىل . داخل املستشفى وقد أصيب يف صدره"سكاي نيوز"رأيت مراسل . أو الرأس أو الساقني أو البطن
كما كانت هناك ... وتوفيت يف وقت الحق... ًوكانت ابنة محمد البلتاجي، أسماء البلتاجي، هناك أيضا. مستشفى آخر

 1." أخرى أصيبت بعيار ناري يف الرأس، وشاهدت كلتيهماامرأة 

 : قال. ووصف كذلك الحالة األمنية املريعة، بما يف ذلك إطالق النار من أسطح املباني املحيطة باملستشفى

وأدركت هذا عندما استدعيت للذهاب إىل املستشفى امليداني حوايل . كانوا يطلقون النار عىل بوابة املستشفى"
كان هناك . ركضت إىل املستشفى امليداني. ِّخرجت وأصيب رجل كان يؤمن البوابة يف الرأس بجانبي. 4.30 الساعة

ثم غادرت مع اآلخرين بسبب هجمات .  مساء7.00بقيت يف املستشفى امليداني حتى الساعة . مئات الجرحى والقتىل
 جثة من رابعة 20ة نقل متوسطة تحمل نحو ويف الطريق، رأيت سيار. مسجد االيمان'اتجهنا إىل ... قوات األمن

 ."]محرتقة[وكانت الجثث متفحمة . مسجد االيمان'العدوية متجهة نحو 

قوات األمن عىل ووصف طالب طب آخر، من الذين بقوا يف مستشفى رابعة العدوية، اللحظات األخرية قبل دخول 

 :النحو التايل

وقال لنا أحد األطباء إن قوات . وكنت يف الطابق الرابع. ً مساء، سمعت ضجة يف الطابق السفيل5:00حوايل الساعة "
رأيت قناصة . وأمرنا األطباء بإغالق الستائر والنوافذ لتجنب الغازات املسيلة للدموع. األمن يهاجمون املستشفى

ثم أخربنا طبيب آخر أن قوات  األمن . القريبة من املستشفى؛ وكانوا يرتدون مالبس سوداءعىل أسطح املباني 
 .ثم أخلت قوات األمن الناس إىل خارج املستشفى... وصلت إىل الطابق األول وكانوا يطلبون من الناس املغادرة

ُميع املصابني سمح لهم وسمحت قوات األمن للناس بنقل املصابني معهم، ومع ذلك ال يمكن أن أضمن أن ج"
صعدت، وحاولت أن أخرب قوات األمن أننا ال تستطيع . باملغادرة أو أنه كان لدينا القدرة عىل نقل جميع املصابني

ًنقل كل الجرحى، نظرا ألن أعدادهم كانت كبرية جدا فرضبني أحد رجال األمن يف ظهري بعقب بندقية ودفعني . ً
وكان الطابق األول يشتعل . م أخربتنا قوات األمن بأن نخيل الجثث واملرىضث. وخرجت من املستشفى. نحو الدرج
 ".لم أستطع الدخول مرة أخرى، فغادرت مع البقية نحو مسجد اإليمان... بالنريان

َّ، الذي تحول إىل مرشحة، تمددت "مسجد اإليمان"، زار باحثو منظمة العفو الدولية 2013آب / أغسطس15ويف 

آب /  أغسطس15 شخصا معلقة عىل جدران مسجد اإليمان يف 265وكانت قوائم بأسماء . األرضالجثث فيها عىل 

وكانت الجثث . ً، بينما أخرب متطوعون منظمة العفو الدولية بوصول جثتني أخريني أيضا دون تحديد هويتها2013

ة العدوية، بما يف ذلك املستشفى قد نقلت إىل املسجد بواسطة األقرباء واملؤيدين من املناطق املحيطة باعتصام رابع

 .وأحرض معظمها بسيارات خاصة. امليداني، بعد ساعات من فض االعتصام بالقوة عىل يد قوات األمن

ولم  . ًلرصف الوثائق بما يسمح بدفن القتىل رسميا" مسجد اإليمان"ًوكان أحد موظفي مديرية الصحة حارضا يف 

وكان أقارب . ق املقدمة أشارت إىل سبب الوفاة، بحسب بعض األقاربيقم بعمليات ترشيح كاملة، ولكن الوثائ
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 مشاهد من رابعة العدوية: أعاله

يف القاهرة، التي تعاني من نقص يف " مرشحة زينهم"ًالقتىل عىل عجلة لدفنهم، ال سيما يف ضوء االنتظار الطويل يف 

 منظمة العفو الدوليةوبعد ساعات من مغادرة باحثي . ًاملوظفني واملكتظة بعدد كبري جدا من الجثث

ًووفقا للناس الذين بقوا يف املسجد حتى إخالئه، . املسجد، فرقت قوات األمن املتظاهرين وأخلت املسجد

 . أين نقلت الجثث املتبقيةيظل من غري الواضح إىل 

. ، حيث عاينوا األرضار2013آب / أغسطس15وزار باحثو منظمة العفو الدولية موقع اعتصام رابعة العدوية يف 

، عند املدخل الخلفي لساحة االعتصام، وعىل "أسواق طيبة التجارية"وكانت ثمة ثقوب رصاص واضحة يف جدران 

ُومنع الباحثون من دخول منطقة املستشفى امليداني ومستشفى رابعة العدوية من قبل قوات . طول شارع النرص

ملستشفى امليداني، ومسجد رابعة العدوية، واملباني املحيطة بهما وقد التهمتها النريان بينما بدت منطقة ا. الجيش

وأكد الجنود املوجودون يف مرسح الحدث أن النار قد أرضمت يف الطابق األول من مستشفى رابعة . بشكل واضح

 جثتني محرتقتني إضافيتني يف وتم الكشف عن]. انظر أعاله[ًالعدوية أيضا، وبما يؤكد ما ذكره األطباء يف املوقع 

 .ًاملنطقة املجاورة، وفقا لجنود يحرسون املوقع

 .وأصيب محتجون آخرون بالرصاص بينما كانوا يحاولون االنضمام إىل اعتصام رابعة العدوية
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، 2013آب / أغسطس14يف " مسجد السالم" وأخرب متظاهر مؤيد ملريس قابلته مندوبي منظمة العفو الدولية يف 

مسجد نوري "ث قال للمنظمة أنه أصيب بجروح يف الساقني جراء اإلصابة بعيار خرطوش عند حي

. ً صباحا9.30، بينما كان يقود مسرية من شارع الطريان نحو رابعة العدوية حوايل الساعة "الخطاب

وادعى أن . وقال إنه بينما كان املتظاهرون يصعدون شارع الطريان، واجهتهم صفوف من رشطة مكافحة الشغب

 .أولئك الذين كانوا يحاولون إيصاله إىل مكان آمن تعرضوا إلطالق نار

ً صباحا لالنضمام إىل 09:30وأبلغت زوجة مفجوعة منظمة العفو الدولية أن زوجها غادر املنزل حوايل الساعة 

وبعد مرور ثالثني دقيقة، . مًاملسريات املؤيدة ملريس املتجهة نحو رابعة العدوية دعما ألولئك املوجودين يف االعتصا

 . ، القريب من رابعة العدوية"مستشفى التأمني الصحي"تلقت األرسة مكاملة تبلغهم  بأنه قد قتل بالرصاص قرب 

 سنة عندما التحق بمسرية متجهة إىل رابعة العدوية قرب السكة 42ًوطبقا لألقارب والشهود، قتل رجل آخر عمره 

 .الحديد

 سجدملجثث قتىل يف ا:أعاله
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وأبلغ . ، حيث وجدوا ثماني جثث2013آب / أغسطس14يف " مسجد السالم"العفو الدولية وزار مندوبو منظمة 

متظاهر يف املستشفى امليداني بذاك الجامع  القريب من مسجد رابعة العدوية منظمة العفو الدولية أنه قد انضم 

 شارع الطريان يف الساعة وقال إن املسرية بلغت. ً صباحا9:00إىل مسرية من الحي العارش يف مدينة نرص الساعة 

وبعد . ً صباحا، حيث وجدوا قوات األمن تطلق الغاز املسيل للدموع وطلقات الخرطوش من العربات املدرعة10:00

 صباحا،ً أصيب زميل له برصاصة يف صدره 11.30وعند الساعة .  دقيقة، بدؤوا بإطالق الذخرية الحية45حوايل 

 .ًال إنه طبيب، مصابا بطلقة يف عنقهًكما شاهد رجال آخر ق. وفارق الحياة
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 هوامش
 

                                                      

وقتلت ابنة محمد .  ليفارق الحياة2013آب / أغسطس14، بالرصاص يف مرص يف "سكاي نيوز"أصيب ميك دين، مصور  1

مقتل مصور سكاي نيوز يف "، "سكاي نيوز"أنظر . ًالبلتاجي، القيادي يف جماعة اإلخوان املسلمني، أيضا جراء أعمال العنف

-news.sky.com/story/1128530/sky-news-cameraman  :، أنظر2013آب / أغسطس14، "مرص

killed-in-egypt 
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