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 ،كما عرضنا نموذجا من نماذج
فً الحلقة األولً الماضٌة تحدثنا باختصار عن لعبة الموت بٌن عصابت ًْ اإلخوان والعسكر
االلتحام العسكري للتجمعات المعارضة للدولة  ،ورغم أن النموذج كان تجمعا مسلحا ٌضم كوادر الدولة السٌادٌة من نائب الرئٌس
الروسً ورئٌس البرلمان وبعض الوزراء وكبار الضباط و معهم الضباط الشباب والمتظاهرٌن  ،إال أننا رأٌنا الحكمة العسكرٌة التً
غلبت السلطة الحاكمة المتعطشة للدماء وفوتت علٌها الفرصة فً صنع مذبحة ٌدفع ثمنها الشعب وتصبح وصمة عار فً ثوب
العسكرٌة الروسٌة ..
فً الحلقة الثانٌة الٌوم سنركز علً المذبحة الكبرى التً نصبها عسكر المجلس العسكري المصري – أصحاب الثورة المضادة –
نسوها  ،وكف أٌدٌهم
لشعب مصر بغرض تأدٌبه علً المٌام بثورته التً كانت علً وشن تملٌم أظافرهم بإعادتهم إلً الحدود التً ْ
للحٌلولة بٌنهم وبٌن نهب مصر وولف التصادها فً جٌوبهم وتعذٌب أو لتل شعبها ..
فً المٌادٌن التً احتشد بها اإلخوان المسلمون – ونركز هنا علً مٌدان رابعة – كان هنان من ٌتظاهر وٌطالب بعودة الرئٌس دمحم
مرسً  ،علً الطرف اآلخر – ونركز هنا علً مٌدان التحرٌر – كان هنان من ٌتظاهر مستندا علً خروج عشرات المالٌٌن ضد
الرئٌس مرسً فً ثورة بٌضاء سلمٌة رفعت رأس المواطن المصري ..
بٌن الطرفٌن كان هنان عسكر مبارن – رجال الثورة المضادة ٌ -مفون علً أهبة االستعداد الستغالل المولف لصالحهم كً ٌؤسسوا
جمهورٌة الخوف من جدٌد  ،لكن هذه المرة بارتكاب جرائم بشعة لم تحدث فً تارٌخ مصر  ،جري ذلن بدم بارد و تنفٌذ بربري
إلٌماع أكبر عدد من المتلى بٌن اآلمنٌن فً مٌداني رابعة والنهضة  ،رغم أنهم كانوا ٌتظاهرون بأسلوب ٌكفله المانون..
غادرت أمرٌكا حٌث أعٌش فً صٌف  2013متجها إلً مصر بغرض المشاركة فً ثورة ٌ 30ونٌه  ،كنت هنان فً المٌدان
ومعً خٌمتً لمدة شهرٌٌن متتالٌٌن  ،منذ ظهر االثنٌن ٌ 24ونٌه وحتى صباح األحد  25أغسطس ..
كانت خٌمتً رابع خٌمة دخلت المٌدان وضمن آخر خمسة غادرت المٌدان  ،لم أغادر خالل تلن الفترة المٌدان إال فً لٌلتٌْن أو
ثالث  ،أضع فً هذه الفمرة ما حدث علً أرض الوالع كشاهد عٌان ولٌس ككاتب ..
النساء السالطات والمخدرات والبلطجٌة

شاهدت بأم عٌنً بمٌدان التحرٌر السالح وأعرف أسماء من كان ٌحمله  ،وشاهدت
والهاربٌن من لضاٌا وجرائم ولد جلبتهم الداخلٌة فً ممابل غض الطرف عن ملفاتهم ..
كانت هنان خٌمة علً بعد أمتار من خٌمتً ٌمارس فٌها عصابات المجلس العسكري الجنس مع بنات الداخلٌة  ،بل حملت بعض
البنات سفاحا داخل الخٌمة  ،وفً أحد األٌام ألمت تلن العصابات علً شاب ملتحً كان ٌمر بالمٌدان فجلبوه إلً تلن الخٌمة ،
اعترف المسكٌن أنه من أنصار اإلخوان فماموا باغتصابه جنسٌا  ،وكنت أسمع صراخه  ،وفً مرة أخري اعتملوا شابا ملتحٌا كان
ٌمر من أمام أحد مكاتب حجز التذاكر لٌشتري تذكرة السفر خارج مصر  ،خضع المسكٌن لتعذٌب شدٌد فً تلن الخٌمة ثم أطلموا
صراحه  ،أعطوه بعض أمواله ألننً شاهدت بعضهم ٌتباهون بما سلبوه منه من أموال ..
بالطبع كان بالمٌدان أٌضا ضمن هؤالء الكائنات الحٌة السابمة الذكر بعض الثوار  ،ربما بحدود  % 5من العدد الكلً ( أتحدث هنا
عن الممٌمٌن فً المٌدان بصفة دائمة ) ..
شاهدت هنان رجال األمن الداعمٌن للتواجد بالمٌدان بغرض حماٌة رلاب المجلس العسكري  ،كان لهم خٌمة فً الناحٌة المطلة علً
الجامعة العربٌة وتمابلت مع بعض أفرادهم الذٌن اشتركوا بمذبحة بٌن السرٌات  ،ولص بعضهم لً كٌف لتلوا العدٌد من

المتظاهرٌن اإلخوان الذٌن احتموا بمبنً جامعة الماهرة  ،هذه شهادة أضعها بٌن أٌدي الباحثٌن عن الحمٌمة  ،ومن ٌكتمها فهو آثم
للبه ..
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تواجد متظاهروا اإلخوان فً مٌدان رابعة العدوٌة ومٌدان النهضة منذ ٌوم الجمعة
أغسطس علً ٌد مجلس مبارن العسكري  ،أي أنهم لضوا ٌ 48وما فً المٌادٌن ..
كان رفماء مٌدان التحرٌر الذين أثك بهم ٌأتون من مٌدان رابعة وٌتحدثون عن نظافته األخاللٌة والمادٌة وانضباطه  ،كان الوضع
أكثر انضباطا فً مٌدان النهضة..

فً ٌ 22ولٌو  2013وعند صالة عصر هذا الٌوم الرمضانً عبر حوالً ألف من متظاهري اإلخوان كوبري لصر النٌل ،
تواجدوا أمام مبنً جامعة الدول العربٌة بغرض التظاهر أمام السفارة األمرٌكٌة  ،هكذا أخبرنا أحد الممبوض علٌهم من اإلخوان ،
أطلك أحدهم النار من بندلٌة آلٌة فمتل الزمٌل عمرو  ،كان استعماله للسالح احترافٌا ولد أصاب عمرو بطلمتٌن فً بطنه  ،لبض
شباب التحرٌر علً مطلك النار ومعه سالحه وسلموه للجٌش الذي كان ٌشاهد من خالل مدرعاته وٌسمع إطالق النار دون أن
ٌتحرن  ،أطلك الجٌش سراحه !!
فً رابعة  ،خاصة فً
إن هذا ٌعنً ببساطة أن مطلك النار كان من رجال األمن  ،نفس األسلوب تكرر بعد المذبحة الكبرى
المظاهرات التً اعتلت كوبري  6أكتوبر ومناطك الماهرة والجٌزة  ،لمد كان بٌن متظاهري اإلخوان دائما واحد أو اثنان بالبندلٌة
اآللٌة  ،والجدٌر بالذكر أن جرائد مصر – وأغلب رجالها ٌعملون لصالح األجهزة األمنٌة – لد أظهر ت مظاهرة كوبري  6أكتوبر
اإلخوانٌة فً ٌوم الجمعة  16أغسطس ٌتمدمها رجل ٌحمل السالح اآللً وٌطلك النار !
فً هذه الحالة علٌنا إذن أن نسأل أنفسنا سؤاال ٌبدو ملحا  :تحدث وزٌر الداخلٌة دمحم إبراهٌم عن العثور علً بعض لطع السالح
داخل مٌدان رابعة  ،إذا كان كالمه صحٌحا – وهذا نشن فٌه كثٌرا من والع خبرتنا بالعسكر عموما والشرطة خصوصا – فمن
أدخل هذا السالح إلً المٌدان ؟!
فً ٌوم  14أغسطس ( بعد عٌد الفطر بثالثة أٌام ) كان هنان كل معالم المذبحة الكبرى  ،أطلك الجٌش المصري النار علً شعبه
األعزل مستخدما كل أسلحته الخفٌفة والمتوسطة والثمٌلة  ،فمتل أعدادا مازالت ضمن أسرار الدولة  ،ولدرتها منظمات حموق
اإلنسان المتلى من الرجال والنساء واألطفال بأرلام مفزعة ..
كان الكثٌر من جرحى المتظاهرٌن لد تم حرلهم داخل الخٌام للتخلص من شهود الجرٌمة  ،كان ٌمكن لتلهم بالرصاص للوصول إلً
تلن النتٌجة  ،لكن الحمد الدفٌن الذي ٌحمله العسكر علً شعب مصر لمٌامه بالثورة علٌهم وبدأ محاسبتهم جعلهم ٌنتممون بتلن
الصورة البربرٌة التً لم ٌفعلها لط العدو الصهٌونً ..
التباٌن فً أعداد القتلى :
تكتم مجلس مبارن العسكري علً أعداد المتلى حتى ال تتضح حجم الجرٌمة الكبرى التً ال مثٌل لها بتارٌخ مصر الحدٌث  ،ولد
تلدٌرات
أدي هذا إلى االختالف فً أعداد المتلى بٌن المنظمات  ،سواء علً المستوي المحلً أو الدولً  ،ونورد فٌما ٌلً بعض
الجهات المختصة :
* تحالف دعم الشرعٌة :
فً ٌوم الفض –  14أغسطس  - 2013أكد دٌ .حٌى مكٌة  ،منسك المستشفى المٌدانً برابعة العدوٌة  ،أن المستشفى استمبل حتى
اآلن  2200شهٌدا  ،باإلضافة إلى عشرات اآلالف من الجرحى والمصابٌن جراء لٌام لوات الشرطة والجٌش باطالق الرصاص
علٌهم  ،لكن بعد أن لامت لوات العسكر بحرق الخٌام والمركز الطبً  -وكانا مكدسٌن بالمئات من الجرحى  -ارتفع رلم المتلى إلى
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ٌدعم هذا الكالم من متخصص علً أرض الوالع ما ذكره تحالف دعم الشرعٌة الموالً للرئٌس األسبك دمحم مرسً  ،ف
أغسطس  ، 2013لال التحالف المذكور فً بٌان له  " :إن إجمالً الوفٌات فً فض رابعة العدوٌة وحدها بلغ  2600شخص " ،
نفس الذي تحدث عنه المستشفى المٌدانً فً رابعة فً ذلن الولت ..
والرلم المذكور هو ه
كما صدرت تصرٌحات مختلفة عن لٌادات بجماعة اإلخوان المسلمٌن  -منهم دمحم البلتاجً وعصام العرٌان  -فً تولٌتات سابمة
رفعت عدد المتلى إلى  ، 3000فٌما ذهب آخرون من أعضاء اإلخوان ولٌاداتهم إلى أن أعداد المتلى لد بلغت خمسة آالف  ،وهو ما
فسرته مصادر إخوانٌة  ،بـ" عدم وجود توثٌك دلٌك ألعداد المتلى بسبب احتراق سجالت المستشفى المٌدانً أثناء الفض" ..
* وزارة الصحة :
إنها وزارة العسكر  ،ففً  15أغسطس  ( 2013الٌوم التالً للمذبحة ) لالت الوزارة أن لتلً مذبحة رابعة ٌبلغون  288لتٌال  ،ثم
رفعت الرلم فً  13سبتمبر  2013إلً  333لتٌال  ،ثم رفعته مرة ثالثة فً  5نوفمبر  2013إلً  627لتٌال ..
( مالحظة  :حتى هذا الرلم أنكره العسكر الكاذبون  ،ففً ٌوم  4مارس  2014لال المشٌر عبد الفتاح السٌسً وزٌر الدفاع فً حفل تخرٌج دفعة من طلبة
الكلٌة الحربٌة أن لتلً رابعة لم ٌتجاوزوا  312لتٌال ! ) ..

* المركز المصري للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة :
ذكر المركز المذكور بدورٌة اسمها " وٌكً الثورة " ما ٌلً  " :سمط فً  14أغسطس  2013ما مجموعه  932لتٌال باإلضافة
إلً  133من مجهولً األسماء  ،وسمط خالل األشهر السبعة األولى  -منذ ٌ 3ولٌو  2013حتى ٌ 31ناٌر  2014ما مجموعه
 3143لتٌال بجمٌع محافظات الجمهورٌة "  ،كما ذكر المركز أن عدد المصابٌن منذ ٌ 3ولٌو  2103وحثً  28فبراٌر 2014
ٌبلغ  18ألفا و  535مصابا ..
* المرصد المصري للحقوق والحرٌات :
ذكر المرصد أن لتلً مٌدان رابعة لد بلغ  1162لتٌال  ،ولد ذكر أسماءهم وعناوٌنهم ..
* مؤسسة الكرامة الدولٌة لحقوق اإلنسان :
أصدرت المؤسسة فً  17أكتوبر  2013تمرٌرها بخصوص عدد المتلى فً مٌدان رابعة  ،ولدرتهم بـ  985لتٌال ..
* منظمة العفو الدولٌة ( أمنستً ):
تكرر لجوء لوات األمن المصرٌة إلى استخدام الموة المفرطة والتعسفٌة من أجل فض
ذكرت المنظمة المذكورة ما ٌلً " :
االعتصامات والتظاهرات منذ ٌولٌو  ، 2013ولتل جراء ذلن ما ال ٌمل عن  1400محتج فً سٌاق االحتجاجات وأعمال العنف
السٌاسً حتى ٌولٌو  ،" 2014مشٌرة إلى أنه " ٌُرجح أن ٌفوق عدد المتلى هذا العدد بالعشرات " ..
* معهد كارنٌغً لدراسات الشرق األوسط :
ذكرت المعهد أن الجٌش المصري والشرطة لتال أكثر من  2500من المصرٌٌن فً المظاهرات واالشتباكات التً جرت منذ
ٌولٌو  2013وحتى ٌولٌو ، 2014كما ذكر المعهد أن عدد المصابٌن أكثر من  17ألفا ..

3

أخوات رابعة من المذابح :
رصدت المنظمات الحمولٌة المحلٌة والدولٌة أن لادة الثورة المضادة فً مجلس مبارن العسكري لد ارتكبوا حوالً خمسٌن مجزرة
منذ ٌولٌو  2013وحتى ٌولٌو  2014بجانب المجزرة الكبرى فً رابعة العدوٌة  ،ونذكر أهم تلن المجازر وفما للترتٌب الزمنً ،
وذلن فٌما ٌلً :
 -1مذبحة بٌن السرٌات ٌ 2ولٌو : 2013
لامت عناصر البلطجة التابعة لوزارة الداخلٌة متحالفة مع لوات الوزارة بمتل  23من مؤٌدي الرئٌس السابك دمحم مرسً فً منطمة

بٌن السرٌات المجاورة لجامعة الماهرة فً الٌوم المذكور ..
 -2مذبحة الحرس الجمهوري ٌ 8ولٌو : 2013
لامت لوات الجٌش فً الٌوم المذكور بفتح النار علً المتظاهرٌن المؤٌدٌن للرئٌس دمحم مرسً المتواجدٌن أمام ممر الحرس
الجمهوري  ،وهو ما أدي إلى ممتل  61شخصا من المتظاهرٌن ..
 -3مذبحة مسجد الفتح األولً ٌ 15ولٌو : 2013
لامت لوات الشرطة فً الٌوم المذكور بمتل عشرة أشخاص من المتظاهرٌن المؤٌدٌن للرئٌس السابك دمحم مرسً أثناء تواجدهم أمام
مسجد الفتح  ،كما جرحوا عدة مئات واعتملوا خمسمائة ..
 -4مذبحة المنصورة ٌ 20ولٌو : 2013
بمدٌنة المنصورة
لام البلطجٌة التابعٌن لوزارة الداخلٌة باعتراض مسٌرة مؤٌدة للرئٌس المعزول دمحم مرسً فً الٌوم المذكور
وأطلموا علٌها األعٌرة النارٌة والخرطوش ولنابل المولوتوف  ،أسفر الهجوم عن ممتل  11شخصا من المتظاهرٌن  ،منهم أربع
نساء  ،كانت إحداهن الشابة هالة أبو شعٌع ذات الـ  17عاما ..
 -5مذبحة المنصة ٌ 27ولٌو : 2013
لامت لوات الشرطة بالتعاون مع بعض عناصر من الجٌش بإطالق النار علً المتظاهرٌن المؤٌدٌن للرئٌس
أمام المنصة  ،أسفر ذلن عن ممتل  82من المتظاهرٌن ..

المعزول دمحم مرسً

 -6مذبحة مٌدان النهضة  14أغسطس : 2013
كانت الداخلٌة لد أصدرت بٌانا علً لسان وزٌرها اللواء دمحم إبراهٌم فً منتصف اللٌل – لبل فض االعتصام بعدة ساعات – لال
فٌه الوزٌر ما ٌلً  " :هنان أخبار سعٌدة سوف نسمعها عن فض االعتصام بطرٌمة رلٌمة ال عنف فٌها أو دماء أو أسلحة ثمٌلة " ..
أذٌع البٌان المذكور بالمحطة الداخلٌة للمعتصمٌن بالمٌدان المذكور  ،وكذلن أذٌع بالمحطة الداخلٌة بمٌدان رابعة  ،هكذا كان
المٌدانان علً تواصل واطالع لحظة بلحظة بما ٌصدر من بٌانات من وزارة داخلٌة العسكر ..
بالمناطك المرتفعة المطلة علً المٌدان
فً الخامسة والنصف فجرا رصد رجال أمن المٌدان التابعٌن للمعتصمٌن تواجد لناصة
فهرعوا إلً الخٌام إلٌماظ المعتصمٌن بغرض إخالئها من النساء واألطفال  ،ولد تمكن بلطجٌة العسكر من االستٌالء علً حدٌمة
األورمان المطلة علً المٌدان ودخلتها لوات العسكر المدعومة باألسلحة الرشاشة ( آلً – جرٌنوف – مدافع .. ) M2
فً الساعة السادسة والنصف تواجدت مدرعات الجٌش إلحكام محاصرة المٌدان وصاحبتها جرافات للجٌش أٌضا بغرض هدم الخٌام
المنتشرة بالمٌدان ..
لبل السابعة صباحا بدلائك ظهرت طائرات الهلٌوكٌبتر فً سماء المٌدان  ،كان ذلن ٌدل علً أنها جاءت بغرض توجٌه النٌران
ومالحمة المنسحبٌن..
فً تمام السابعة صباحا بدأت الموات فً إطالق النٌران بكثافة علً المعتصمٌن  ،لم ٌكن لد تمكن الكثٌر من النساء واألطفال من
مغادرة المٌدان  ،سمط الكثٌر من الضحاٌا واشتعلت النٌران فً الخٌام  ،حاول الكثٌر االحتماء بكلٌة الهندسة لكن لوات العسكر
طاردتهم وأجهزت علً بعضهم  ،كما كانت طائرات الهلٌوكٌبتر تلمً بمنابلها الحارلة علً الخٌام وترصد كل حركة داخل المٌدان
وخارجه للخارجٌن من المٌدان ..
فً المساء تمكن شباب المعتصمٌن  -رغم تواصل لوات العسكر فً إطالق النٌران  -من إغالق األنوار لتملٌل أعداد المتلى وتسهٌل
مغادرة المٌدان وأماكن اللجوء ( كلٌة الهندسة – مدرسة السعٌدٌة ) ..
أما عن أرلام المتلى فً اعتصام مٌدان النهضة فهً متضاربة  ،كغٌرها من المجازر الكبرى التً جرت فً أعماب عزل الرئٌس
مرسً  ،وٌعود ذلن إلى عاملٌن  :األول هو تكتم سلطات العسكر علً الجرٌمة  ،والثانً هو صمت بعض أهال المتلى من إعالن
وفاة ذوٌهم بسبب بطش العسكر  ،لكن األرلام تمحورت حول  375لتٌال فً هذا المٌدان ..

 -7مذبحة مسجد الفتح الثانٌة  16أغسطس : 2013
دمحم مرسً داخل مسجد الفتح بمٌدان رمسٌس
لامت لوات الشرطة فً الٌوم المذكور بمحاصرة المتظاهرٌن المؤٌدٌن للرئٌس
وأطلموا النار علٌهم  ،نتج عن ذلن ممتل  121من المتظاهرٌن  ،كان بٌنهم عدد ال بأس من النساء..
 -8مذبحة سٌارة الترحٌالت  18أغسطس :2013
فً الساعة السادسة والنصف من صباح هذا الٌوم حشرت لوة لسم مصر الجدٌدة  45معتمال من معتملً رابعة العدوٌة فً سٌارة
ترحٌالت الشرطة  ،إنها وسٌلة من وسائل التعذٌب التً تتبعها الشرطة المصرٌة ..
أذكر جٌدا كٌف ُحشرت مع ابنً الماصر فً سٌارة من تلن السٌارات فً صٌف  2007مع المعتملٌن  ،وأذكر جٌدا أننً سمعت
الضابط ٌمول للسائك لبل التحرن " عاٌزهم ٌتشوا "  ،سمعت الجملة ولم أفهمها إال عندما عاٌشتها  ،فمد تركونا فً لهٌب ٌونٌه
داخل السٌارة نتناوب التناص الهواء بغرض التنفس من عدة ثموب بالصندوق الحدٌدي الملتهب  ،كنا نصرخ ونحن علً شفا الموت
ونستجدى السائك بالتحرن بعد أن تركنا لمدة ساعة وهو ٌجلس علً الموة ٌحتسً الشاي مع الحارس تنفٌذا ألمر الضابط له  ،وأذكر
جٌدا كٌف تم تعذٌبً فً عام  2005فً نفس المسم المذكور ..
كانت رائحة الدم تمأل أركان مصر منذ ٌولٌو  ، 2013إال أن لوات ال عسكر أبت فً  18أغسطس إال أن تزٌدها باإلجهاز علً
معتملً سٌارة الترحٌالت  ،كانت تلن الثلة المختنمة أصال فً ٌدها فأطلمت علٌها الرصاص والغاز المسٌل للدموع بحجة أنهم رفعوا
الصوت داخل السٌارة  ..لتلت لوات العسكر المجرمة  37شخصا صبرا فً سٌارة الترحٌالت المذكورة  ،وكان جثث الضحاٌا
سوداء ومنتفخة من أثر االختناق واستنشاق الغاز المسٌل للدموع ..
 -9مذبحة ذكري انتصار  6أكتوبر : 2013
لامت الشرطة المصرٌة بمتل  57متظاهرا من مؤٌدي الرئٌس األسبك دمحم مرسً كانوا لد خرجوا فً الٌوم المذكور والذي ٌصادف
حرب أكتوبر .. 1973
 -10مذبحة الذكري الثالثة لثورة ٌ 25ناٌر ( ٌ 25ناٌر : ) 2014
ذكرت الرواٌات الرسمٌة الصادرة من الحكومة أن الشرطة المصرٌة لتلت  64متظاهرا فً أحداث ذلن الٌوم  ،بٌنما تشٌر األرلام
غٌر الرسمٌة إلً أكثر من ذلن ..
قضٌة المفقودٌن
زادت تلن المضٌة من معاناة الشعب الذي خرج بٌن مؤٌد ومعارض ٌتظاهر بصورة حضارٌة  ،غدر العسكر بمن عارضه لتال
وأسمط الحلوى والهداٌا بالطائرات علً من أٌده  ،كنت هنان بالمٌدان ورأٌت هؤالء المغٌبة عمولهم وهم ٌعدون وراء تلن الهداٌا
التً تسمطها الطائرات!
لضٌة المفمودٌن فً الحروب تعتبر من المضاٌا التً تولٌها الدول اهتماما خاصا لما تتركه من آثار سٌئة ( وأحٌانا مدمرة ) علً
ذوي المفمود  ،أما تأثٌر المفمود فً وطنه من جراء مذابح السلطة ف هو أعمك علً األلارب  ،وحتى علً المعارف وبمٌة أفراد
الشعب..
فً مجزرة رابعة وحدها ذكر المركز المومً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة أن هنان ثالثٌن جثة لم ٌتم التعرف علٌها نهائٌا  ،ولد
تم دفنها فً ٌ 6ناٌر  2014بممابر تابعة لمحافظة الماهرة  ،وذكر أٌضا أن هنان  14جثة محترلة بالكامل كانت مجهولة الهوٌة وتم
التعرف إلٌها فً ما بعد عبر تحلٌل البصمة الوراثٌة  ،وهنان  142جثة معلومة الهوٌة  ،وال تزال غٌر معلومة المكان ..
وٌشبه لضٌة المفمودٌن لضٌة أخري تسمً " االختفاء المسري " وهم أولئن الذٌن لد تم اعتمالهم علً أٌدي العسكر ثم اختفت آثارهم

 ،فهم لٌسوا فً السجون أو المستشفٌات..
لالت منظمتا العفو الدولٌة و هٌومن راٌتس ووتش إن السلطات المصرٌة أخفت عشرات المواطنٌن لسرا منذ ٌولٌو  ، 2013واألمر
لم ٌمتصر علً المواطن العادي ( الكالم ما زال لهما ) بل طال رئٌس الدولة نفسه  ،فمد احتجز العسكر الرئٌس دمحم مرسً وتسعة
من مساعدٌه سرا طوال أشهر ..
وذكرت المنظمتان أٌضا أنه بحوزة محامٌن ونشطاء مصرٌٌن لائمة تضم أسماء ثالثٌن شخصا ممن تعرضوا لالختفاء المسري لمدد
وصلت إلى ٌ 76وما  ،وٌُعتمد أن هؤالء محتجزون بسجن العزولً الكائن داخل معسكر الجالء للموات المسلحة باإلسماعٌلٌة  ،ولال
محتجزون أُفرج عنهم إنهم ٌعتمدون بوجود مئات األشخاص محتجزٌن داخل ذلن السجن..
قضٌة الجرحى
خلفت المذابح التً ارتكبها العسكر عشرات اآلالف من الجرحى بٌن الشعب المصري المسالم  ،وإذا كان المركز المصري للحموق
االلتصادٌة واالجتماعٌة ومعهد كارنٌجً األمرٌكً لد لدرا عددهم بـ  18ألفا تمرٌبا  ،فإن الوالع علً األرض ٌزٌد كثٌرا عن هذا
الرلم  ،والسبب ٌعود إلً تكتم أهالً الجرحى خوفا من المالحمات األمنٌة ..
إن نظرة واحدة علً تلن األرلام المفزعة تعنً أن جرحً حرب أكتوبر ٌملون فً أعدادهم عن جرحً المذابح التً ارتكبها العسكر
بحك أبناء الشعب وبسالحه الذي دفع ثمنه الممتول من لوته..
جرحً العسكر ٌختلفون عن أي جرحً آخرٌن  ،ربما ٌشاركون جرحً الحروب فً التأثٌر البدنً علً الجرٌح  ،لكنهم ٌختلفون
عنهم فً عدة أشٌاء تصب كلها فً خانة اآلالم والمعاناة :
 جرحً الحرب ٌتلمون الرعاٌة الصحٌة المجانٌة والمزاٌا من الدولة والترحٌب فً كل مكان ٌنزلون به  ،بٌنما جرحً مجازرالعسكر ٌتلمون اإلهانة واإلهمال وأحٌانا االعتمال..
 ٌنظر الناس إلى جرٌح الحرب بأنه بطل  ،بٌنما ٌنظرون إلً جرٌح مذابح العسكر – بسبب اإلعالم المأجور – علً أنه إرهابًتعمد نشر الفوضى بالبالد ..
 جرٌح الحرب بمثابة رسالة حٌة أمام الشعب تزٌد من رفعة الهدف الوطنً ونمائه  ،بٌنما جرٌح مذابح العسكر هو رسالة ألم تزٌدالمعاناة والحمد والثأر والخوف بالنفوس  ،والتأثٌر من كل تلن العوامل ٌكون ضارا بعمك علً الهدف المومً ..
قضٌة المعتقلٌن
لدّر المركز المصري للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة عدد المعتملٌن منذ عزل الرئٌس دمحم مرسً بـ  41ألف معتمل  ،وهذا رلم
ٌترجم بصورة تبث الرعب فً النفوس مدي ما ٌفعله العسكر من انتهاكات بحك الشعب األعزل ..
ربما ٌستطٌع الرلم المذكور أن ٌتحدث عن نفسه بصورة أكثر لو ذكرنا عدد المعتملٌن علً أٌدي الرئٌس أنور السادات فً شهره
األخٌر لبل هالكه  ،لم ٌزد الرلم حٌنها عن  1500معتمل  ،وكان هذا الرلم علً أٌة حال كفٌال بمتله  ،فرب زمان بكٌت منه  ،فلما
أصبحت فً غٌره بكٌت علٌه !
قضٌة التعذٌب
ٌعتبر التعذٌب أحد أهم وسائل الترهٌب التً ٌعزف الشعب بسببها عن الخروج إلى الشارع والتعبٌر عن رأٌه  ،وهو نوعان جسدي
ونفسً  ،وٌدخل فً هذا اإلطار منع الطعام والدواء عن المعتمل أو نشر األمراض فً الزنازٌن  ،وأشده أنواع التعذٌب هو
االغتصاب الجنسً بسبب ما ٌترن من تدمٌر علً نفسٌة السجٌن ..
استعمل ضباط الثورة المضادة من عسكر مبارن التعذٌب الممنهج بكل أنواعه بوتٌرة تزاٌدت عما كان علٌه الحال فً أحلن أٌام
الطاغٌة الفاسد مبارن ..
تفوق تالمٌذ مبارن من عسكر الثورة المضادة علً أستاذهم الطاغٌة الفاسد  ،لم ٌُبك فً معاهده العسكرٌة إال من سار علً نهجه
– هو المسئول عن تمدٌم كشوف الموالٌن بٌن ضباطه لٌرتموا
وعاش علً ملته  ،كانت مخابراته الحربٌة – ممثلة فً لائدها

والمعا رضٌن الستبعادهم  ،وشاء الشعب المغٌب فً وعٌه أن ٌحتل حجاج مصر سدتها وٌعتلً راٌتها ٌ ،اله من زمن رديء!!
ذكرت منظمة العفو الدولٌة فً تمرٌر لها فً  26ماٌو  2014بخصوص التعذٌب المبرمج فً سجون العسكر ما ٌلً  " :إن
ضحاٌا التعذٌب منذ عزل الرئٌس دمحم مرسً لد تجاوز ثمانٌن لتٌال " ..
وأضافت المنظمة المذكورة فً تمرٌرها ما ٌلً  " :إن هنان المئات من المعتملٌن المصرٌٌن فً سجن " العزولً العسكري "
باإلسماعٌلٌة تعرضوا للتعذٌب الجسدي داخل الزنازٌن أو أثناء نملهم للتحمٌمات " ..
قالت المنظمة المصرٌة لحقوق اإلنسان بهذا الشأن ما ٌلً  " :أصبح التعذٌب شٌئا روتٌنٌا فً ألسام الشرطة وأماكن االحتجاز
بمصر  ،خاصة مع أعضاء جماعة اإلخوان المسلمٌن  ،بهدف انتزاع اعترافات منهم  ،أو إلجبارهم على االعتراف بجرائم لم
ٌرتكبوها " ..
كما ذكر بعض الحقوقٌٌن والمعتقلٌن المفرج عنهم أن عددا من الفتٌات المعتمالت المعارضات للعسكر لد تعرضن لعملٌات
اغتصاب جماعً وتحرش جنسً من لبل ضباط ورجال الشرطة..
وأدرج التحالف الوطنً لدعم الشرعٌة أسماء  45فتاة تعرضن لالغتصاب فً سجون العسكر منذ عزل الرئٌس دمحم مرسً  ،وذكر
التحالف المذكور أن هنان من حملن نتٌجة ذلن وأن بعضهن لد تعرض بعضهن لإلجهاض  ،فً حٌن لم ٌسمح الوضع الصحً
لبعضهن بذلن  ،وهن اآلن بالشهر السابع أو الثامن ..
وتقدم االئتالف العالمً للمصرٌٌن بالخارج فً  2أغسطس  2014بمذكرة إلى المفوضٌة السامٌة لحموق اإلنسان التابعة لألمم
المتحدة بجنٌف للمطالبة ٌدعوها للتحمٌك فً ما تتعرض له نساء مصر بعد عزل الرئٌس دمحم مرسً  ،وتضمنت المذكرة توثٌك
مالحك لمراكز حمولٌة محلٌة ودولٌة لحاالت اغتصاب وتحرش بحك نساء مصر المعتمالت ..
وذكرت صحٌفة غاردٌان البرٌطانٌة فً تمرٌر لها فً  14أبرٌل  2014عن االغتصاب كأحد أسلحة الشرطة المصرٌة فً مواجهة
المحتجٌن  ،وذكرت الصحٌفة أسماء عدد من ضحاٌا االغتصاب ..
قالت الصحٌفة المذكورة فً هذا الشأن ما ٌلً  " :إن شابٌن من المعارضٌن السٌاسٌٌن ذكرا أنهما تعرضا لالغتصاب داخل لسمٌن
للشرطة  ،مما ٌدعو إلى االعتماد بأن هذه الحوادث تدل على إستراتٌجٌة أوسع مع استمرار الممع الوحشً للمعارضٌن"..
ونقلت الصحٌفة عن دمحم لطفً  -أحد مؤسسً اللجنة المصرٌة لحموق اإلنسان  -تأكٌده بالمول  " :إن العدٌد من المعتملٌن ٌشتكون
بشكل متزاٌد من االعتداء الجنسً علٌهم أو التحرش بهم داخل السجون  ،إن األمر ٌبدو وكأنه عملٌة تكتٌكٌة جدٌدة تتبعها لوات
األمن إلذالل المعتملٌن وجعلهم ٌشعرون بالخضوع للشرطة "..
كما وثمت منظمة هٌومن راٌتس ووتش  91حالة اعتداء جنسً خالل األٌام األربعة بٌن ٌ 30ونٌو ٌ 3 / 2013ولٌو  2013أثناء
المظاهرات المطالبة بإسماط الرئٌس دمحم مرسً ..
ووثمت منظمات نسائٌة مصرٌة أٌضا خمسمائة حالة اعتداء جنسً جماعً منذ تنحً الرئٌس حسنً مبارن عن الحكم ٌوم
ٌونً  ، 2014وورد فً التمرٌر أن جمٌع الجناة أفلتوا من العماب ..
فبراٌر  2011وحتى ه
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وكشفت دراسة شملت  21دولة عربٌة أجراها  336خبٌرا ً  ،ونشرتها موالع مصرٌة بمجال حموق اإلنسان أن مصر تعد "
مكان تعٌش فٌه المرأة " ممارنة بالدول العربٌة األخرى ..

أسوأ

أسلحة الشعب التً دفعها من قوته تقتله :
استخدمت لوات العسكر فً لتلها للمواطنٌن المتظاهرٌن المسالمٌن البنادق اآللٌة ( الكالشٌنكوف ) فً أغلب جرائمها علٌهم  ،وهو
سالح مخصص لمواجهة األعداء  ،وكان جنود المشاة ٌحملونه فً حرب أكتوبر  73فً مواجهة الجٌش اإلسرائٌلً ..

لم ٌكن من السهل إخفاء ذلن حٌث ظهر جنود العسكر بصورة واضحة بكل الوثائك المصورة وهم ٌطلمون النار منه  ،وهو ما أدي
إلً اعتراف المجلس المومً لحموق اإلنسان فً تمرٌر له فً مارس  2014حٌث لال ما ٌلً :
" تم استخدام األسلحة اآللٌة خالل فض اعتصام رابعة العدوٌة  ،وكان معظم هذه األسلحة من نوع "الكالشنكوف" بنسبة بلغت 85
 ،%ووزعت النسبة البالٌة على أسلحة أخري "  ( ،هكذا دون أن يحدد نوعٌتها ! ) ..
ولم ٌكن الرصاص المستخدم فً السالح اآللً المذكور من النوع العادي المطابك للمواصفات والمعاٌٌر الدولٌة  ،بل من نوع "
دمدم " المتفجر والذي ٌدخل الجسد فٌصل إلً العظام وٌفتتها بهدف إٌماع أكبر الخسائر  ،وهو نوع محرم دولٌا ..
كما أكد تمرٌر " مجزرة رابعة بٌن الرواٌة والتوثٌك " الذي أصدره عدد من النشاط الحمولٌٌن فً ٌناٌر
استخدم بصورة مكثفة فً مجزرة الحرس الجمهوري ..

 2014أن رصاص دمدم

بعمد ٌغلب علٌه التواطؤ تحت

أما األسلحة التً لم ٌتحدث عنها مجلس القومً لحقوق اإلنسان التابع لسلطة العسكر ووضعها
كلمة " أخري " فهً ما ٌلً :
 -1مدافع  M2المضادة للطائرات من عٌار  99×12.7ملٌمترا  ،ولد ثبت ذلن من خالل الفتحات النافذة فً جثث المتلى طبما
لتمرٌر "مجزرة رابعة بٌن الرواٌة والتوثٌك " ..
وفً هذا الصدد نشرت المنظمة العربٌة لحموق اإلنسان فرع برٌطانٌا تمرٌرها فً  8مارس  2014ولالت فٌه إن تمرٌر لجنة
تجاهل أنواع اإلصابات
تمصً الحمائك الذي أصدره المجلس المومً لحموق اإلنسان فً مصر والخاص بمذبحة رابعة العدوٌة "
وطبٌعتها والواردة بالتمارٌر الطبٌة الرسمٌة بشأن انفجارات جماجم بعض الضحاٌا وثمب أجسادهم جراء طلمات متفجرة والتً تؤكد
استخدام أسلحة ثمٌلة ال ٌوجد أي مبرر لانونً الستخدامها فً مواجهة مدنٌٌن " ..
 -2مدافع جرٌنوف  :أكدت تحمٌمات نٌابة لسم الجٌزة فً مذبحة بٌن السرٌات التً جرت فً
جثث المواطنٌن أن مدافع الجرٌنوف لد استخدمت  ،ولد خلفت تلن المذبحة  23لتٌال ..

ٌ 2ولٌو  2013ومن خالل فحص

 -3طائرات الهلٌوكٌبتر  :أطلمت طائرات الهلٌوكٌبتر ألول مرة طلماتها فً مذبحتً رابعة العدوٌة والنهضة فً
وكذلن فً مذبحة مسجد الفتح فً  16أغسطس ..
فً الحلمة المادمة إن شاء هللا سنواصل الحدٌث  ،فإلً لماء .. .
رائف دمحم الوٌشى
سانت لوٌس – مٌزورى  -أمرٌكا
elwisheer@yahoo.com
تابع مماالت سابمة لكاتب الممال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما ٌلً :
www.thowarmisr.com

 14أغسطس

