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انتشر بموالع التواصل االجتماعً منذ ٌومٌن شرٌط مصور ألفراد ٌرتدون زي الجٌش المصري وهم ٌمتلون بدم بارد مدنٌٌن عّزل فً سٌناء 
، كان الضحاٌا معصوبً األعٌن وكان الجنود ٌطلمون علٌهم النار من المسافة صفر وهم فرادي وفً أماكن تبعد عن بعضها عدة أمتار ، كان 

.. أحد هؤالء المدنٌٌن صبً فً الخامسة عشر من عمرة 
 

 دٌسمبر الماضً وهً ملماة علً األرض وادعً 6ما زاد الطٌن بلة هو أن نفس صور الضحاٌا هؤالء نشرها المولع الرسمً للجٌش فً 
.. حٌنها أن هؤالء المتلً كانوا ضمن عشرة من اإلرهابٌٌن لتلوا أثناء اشتباكات مع لوات الجٌش 

 
لٌس هنان من شن أن لتلً الجٌش فً دٌسمبر الذٌن أعلن عنهم المولع الرسمً للجٌش بالصوت والصورة هم أنفسهم من تم تصفٌتهم فً 

الشرٌط المسرب ، ففً دٌسمبر شاهدنا صورا فمط ملماة علً األرض وبجوارها بنادق آلٌة ، وفً الشرٌط المسرب شاهدنا الحدث وهم 
ٌحضرون الضحاٌا واحدا بعد اآلخر وٌطلمون علٌهم النٌران من مسافة ألل من متر ثم ٌضعون بجوار الجثة بندلٌة آلٌة من بنادق الجنود 

.. بغرض التصوٌر لتثبت أن الجثة تعود إلً إرهابً 
 

 من داخل األفراد الذٌن لاموا بعملٌة المتل هذه ، فمد كان ٌتجول بحرٌة بٌن الوجوه كان ا الشرٌطلٌس هنان من شن أن من لام بتصوٌر هذ
التً ظهرت بوضوح وأظهر عملٌات اإلعدام بصورة واضحة ، هذا ٌمودنا إلً استنتاج هام وهو أنه ٌمكن بسهولة التحمك من صحة الشرٌط 

.. من خالل من ظهرت وجوههم ، شرط أن تكون هنان رغبة صادلة فً نشر الحمٌمة 
 

لد ٌكون تسرٌب هذا الشرٌط لد تم عمدا بواسطة من صور بعد أن صحً ضمٌره ، وهذا االحتمال نستبعده ، ولد ٌكون التسرٌب من خالل 
عملٌة سطو علً جهاز المحمول الذي صور به من خالل طرف ثان لرٌب منه أو من خالل اختراق إلكترونً منظم ومعمد من جهات 
محترفة ، ولد شاهدنا أمثلة لذلن عدٌدة ، لعل ألربها إلً األذهان شرٌط التعذٌب الخاص بالساعدي المذافً فً سجنه حٌث ظهر جمٌع 

.. األشخاص الذٌن كانوا ٌعذبونه بوضوح 
  

أن الجهات المعنٌة فً األمم المتحدة  (الٌوم التالً لعرض الشرٌط  ) أبرٌل 21المتحدث الرسمً لألمم المتحدة ستٌفان دوجارٌن لال فً 
شاهدت الشرٌط وأن محاربة اإلرهاب ال ٌجب أن تتم علً حساب حموق اإلنسان ، وأضاف أنه لٌس لدٌهم طرٌمة للتحمك من صحة الشرٌط 

 ..
 

لد التزم الصمت أمام تلن المصٌبة ، فالنفً لد ٌدفع من – وهو المدان فً كل مكان ٌذهب إلٌه –  للنظر أن نظام عبد الفتاح السٌسً تالملف
سرب الشرٌط إلً تمدٌم أدلة أكثر تثبت صحة الشرٌط ، وفً هذه الحالة ستزٌد الفضٌحة علً المستوٌٌن المحلً والدولً ، ولد تؤدي إلً 
حالة من الفوران فً الشارع الذي ٌغلً باألصل ، هذا الشارع الذي لدم الدماء لٌستحك زمنا خالٌا من النهب والمتل فجاءه زمن أسوأ من 

!  سابمه 
 

المالحظ هذه المرة أن عصابة عسكر ما بعد الثورة ٌلعبون فوق الطاولة وعلً المكشوف ، عروضهم التً ٌمدمونها للشعب المستضعف بكل 
! ورب زمان بكٌت فٌه ، فلما أصبحت فً غٌره بكٌت علٌه ! الصمت أو االعتمال أول المتل : بجاحة ذات خٌارات ثالثٌة 

 
ٌومان فمط مضٌا علً هذا الشرٌط وهو ٌؤجج الشارع ، لهذا أوعزت الجهات األمنٌة إلً مؤٌدي السٌسً لالشتبان مع الحدث وعدم ترن 

: الساحة ، ولد انمسم هؤالء المؤٌدون إلً لسمٌن 
للتغطٌة علً " الخبٌر اإلستراتٌجً  " تسمًٌحتوي علً العسكر من أصحاب المعاشات ، وهم ٌحملون وظٌفة جدٌدة اآلن : المسم األول 

التً ٌتمتع بها هؤالء بجدارة تجعلهم  % 50ثمافة الـ  !ٌجب أن ٌُمتلوا  (ٌمصد الضحاٌا  )ظهر بعضهم ٌمر بلسانه أن هؤالء لتلة ! جهلهم 



! ماذا تتولع من فاشل ٌحمل سالحا ٌمتل الناس وٌرٌد من خالله إثبات نجاح هو ٌعجز عن تحمٌمه بعمله ؟! ٌتفرعنون بهذا الشكل 
 

ٌحتوي علً أفراد ٌعرضون بعضا من الحجج الواهٌة التً هً فً مجملها أوهن من بٌت العنكبوت ، فمد زعموا أن الشرٌط لد : المسم الثانً 
.. ، رغم تأكٌد العفو الدولٌة علً صحته تم فبركته وأنه مزٌف 

 
 بحدود سبعٌن  ٌناٌر25من المؤلم أن هذا الشرٌط المسرب تحدٌدا لد سبب غضبا شدٌدا فً الشارع رغم أن العسكر لد ارتكبوا منذ ثورة 

! الرلم من المذابح التً ال نعلمها -  أو أضعاف –هذا باإلضافة إلً ضعف ! ذبحة نعلمها ، كان أللها ما شهدناه فً هذا الشرٌط م
! ألم ٌمتلوا العشرات فً مذبحة الحرس الجمهوري بصورة أشد لسوة مما شاهدناه فً الشرٌط المسرب ؟* 
! فً المٌادٌن ؟– وضمنهم النساء واألطفال – ألم تشترن األسلحة الثمٌلة فً لتل المدنٌٌن المسالمٌن * 
! ألم ٌجمعوا الجرحً الذي نجوا من مذبحة رابعة وأضرموا فٌهم النٌران ؟* 
! ألم ٌمتلوا العزل المعتملٌن المكدسٌن الممٌدٌن فً سٌارة الترحٌل ؟* 
! لتلوا العشرات داخله دون حرمة لمكان أو لشٌخ أو المرأة ؟يألم ٌمتحموا مسجد الفتح و* 
! أال ٌتعرض الشعب اآلن لعملٌات تجوٌع منظمة لتأدٌبه علً ثورته وخروجه علً العسكر ؟* 
 

:  ٌناٌر المجٌدة 25فٌما ٌلً نستعرض عشرٌن من المذابح السبعٌن التً جرت علً أٌدي لوات العسكر بعد ثورة 
 
تجمع عدة آالف من األلباط أمام مبنً ماسبٌرو احتجاجا علً هدم كنٌسة بأسوان ، أطلمت لوات  ( : 2011 أكتوبر 4 )مذبحة ماسبٌرو - 1

 ..الجٌش النار علً المعتصمٌن ودهست مدرعاتها بعضهم وهو ما أدي فً النهاٌة إلً ممتل أكثر من ثالثٌن متظاهرا ، أغلبهم من األلباط
 
 ٌناٌر المجٌدة فً مٌدان التحرٌر احتجاجا علً 25تجمع مصابوا ثورة  ( : 2011 نوفمبر 25 / 19 )دمحم محمود األولً شارع مذبحة - 2

إهمالهم من لبل حكومة العسكر وساندهم جموع من المؤٌدٌن ، أطلمت لوات الشرطة النار علٌهم ولتلت أكثر من تسعٌن وخطفت العشرات ، 
.. لم ٌظهر لبعض المخطوفٌن أثر حتً الٌوم 

 
 ٌناٌر المجٌدة حاصر العسكر جماهٌر 25نظرا لدور أولتراس أهالوي فً انتصار ثورة  ( : 2012 فبراٌر 1 )مذبحة استاد بورسعٌد - 3

..  منهم 74األولتراس أهالوي داخل ملعب بورسعٌد وهاجمهم علٌهم بلطجٌة الداخلٌة وأفراد األمن بلباسهم المدنً وهو ما أدي إلً ممتل 
  
بعد أن وضحت مؤامرة سرلة الثورة من لبل العسكر تجمع العدٌد من المتظاهرٌن  ( : 2012 ماٌو 4 )العباسٌة ووزارة الدفاع مذبحة - 4

 من اإلعالن الدستوري والتً تحصن مجلس الوزراء من الطعون فً تزوٌر االنتخابات ، استخدمت خلطة من 28مطالبٌن باستبعاد المادة 
 .. متظاهرا 13بلطجٌة الداخلٌة والشرطة ولوات الجٌش العنف مع المتظاهرٌن مما أسفر عن ممتل 

 
مع العسكر أصدر لراراته فً اإلخوان كارثة تعاون متأخرا بعد أن أٌمن الرئٌس مرسً  ( : 2012 دٌسمبر 5) االتحادٌة مذبحة قصر - 5

 دٌسمبر تجمع مؤٌدوه أمام المصر بعد 5 نوفمبر وحصنها أمام المضاء ، تجمع متظاهرون ونصبوا خٌاما حول لصر االتحادٌة ، فً 22
.. تهدٌد المتظاهرٌن بالتحامه ، تدخلت أجهزة أمن الدولة العمٌمة وأطلمت النار علً الطرفٌن لتعمٌك الفتنة ، وسمط من جراء ذلن ثمانٌة لتلً 

 
 دمحم محمود ذبحة تجمع المتظاهرون بمٌدان التحرٌر إلحٌاء الذكري الثانٌة لم ( :2012 نوفمبر 19 )دمحم محمود الثانٌة شارع مذبحة - 6

.. فً العام السابك فأطلمت علٌهم لوات الشرطة النار ولتلت أكثر من أربعٌن وخطفت العشرات ، ولم ٌظهر لبعض المختطفٌن أثر حتً الٌوم 
 
أطلمت الشرطة النار علً مؤٌدي الرئٌس مرسً فً منطمة بٌن السراٌات وطاردتهم داخل  ( : 2013 ٌولٌو 2 )مذبحة بٌن السرٌات - 7

 .. متظاهرا23حرم جامعة الماهرة ولتلت 
 
لامت لوات الجٌش فً الٌوم المذكور بفتح النار علً المتظاهرٌن المؤٌدٌن للرئٌس دمحم  ( : 2013 ٌولٌو 8 )مذبحة الحرس الجمهوري - 8

 .. شخصا من المتظاهرٌن وإصابة المئات بجروح خطٌرة 61مرسً المتواجدٌن أمام ممر الحرس الجمهوري ، وهو ما أدي إلى ممتل 
 
لامت لوات الشرطة فً الٌوم المذكور بمتل عشرة أشخاص من المتظاهرٌن المؤٌدٌن  ( : 2013 ٌولٌو 15 )مذبحة مسجد الفتح األولً - 9

 .. خمسمائة  واعتملواالعشراتللرئٌس السابك دمحم مرسً أثناء تواجدهم أمام مسجد الفتح ، كما جرحوا 
 



لام البلطجٌة التابعٌن لوزارة الداخلٌة باعتراض مسٌرة مؤٌدة للرئٌس المعزول دمحم مرسً  ( : 2013 ٌولٌو 20 )مذبحة المنصورة - 10
 شخصا من 11فً الٌوم المذكور بمدٌنة المنصورة وأطلموا علٌها األعٌرة النارٌة والخرطوش ولنابل المولوتوف ، أسفر الهجوم عن ممتل 

 .. عاما 17المتظاهرٌن ، منهم أربع نساء ، كانت إحداهن الشابة هالة أبو شعٌع ذات الـ 
 

لامت لوات الشرطة بالتعاون مع بعض عناصر من الجٌش بإطالق النار علً  ( : 2013 ٌولٌو 27 )مذبحة تفوٌض السٌسً - 11
 من المتظاهرٌن وإصابة 127المتظاهرٌن المؤٌدٌن للرئٌس المعزول دمحم مرسً أمام المنصة المرٌبة من مٌدان رابعة ، أسفر ذلن عن ممتل 

 ..المئات بجروح خطٌرة 
 

كانت الداخلٌة لد أصدرت بٌانا علً لسان وزٌرها اللواء دمحم إبراهٌم فً منتصف اللٌل  ( : 2014 أغسطس 14 )مذبحة مٌدان رابعة - 12
هنان أخبار سعٌدة سوف نسمعها عن فض االعتصام بطرٌمة رلٌمة ال عنف : " لال فٌه الوزٌر ما ٌلً – لبل فض االعتصام بعدة ساعات – 

.. ، أذٌع البٌان المذكور بالمحطة الداخلٌة للمعتصمٌن بالمٌدان المذكور وكذلن مٌدان النهضة بالجٌزة " فٌها أو دماء أو أسلحة 
التحمت لوات الجٌش والشرطة المٌدان فً الصباح الباكر وفتحت نٌرانها من أعٌرة خفٌفة ومتوسطة علً آالف المعتصمٌن فمتلت ثالثة آالف 

 .. إلخفاء معالم الجرٌمة وأحرلتهممن المعتصمٌن ثم لامت بعد ذلن بتجمٌع الجرحً من الخٌام المتناثرة بالمٌدان 
 

تعرض مٌدان النهضة فً حوالً السابعة من صباح ذلن الٌوم لعملٌة التحام غادرة  ( : 2013 أغسطس 14 )مذبحة مٌدان النهضة - 13
 .. شهٌدا من النساء واألطفال والرجال 375بالرصاص الحً تحت تغطٌة من طائرات الهلٌوكٌبتر ، ولد سمط من جراء ذلن 

 
التحمت لوات الشرطة المسجد فً أعماب صالة الجمعة وكان بداخله محتجون  ( : 2013 أغسطس 16 )  الثانٌةمذبحة مسجد الفتح- 14

.. بالرصاص الحً العشرات  من المصلٌن وأصابت 103علً مذبحتً رابعة والنهضة ولتلت 
 

 لامت لوات الجٌش والشرطة بإطالق النار علً متظاهرٌن ٌعترضون علً  ( :2013 أغسطس 16 )مذبحة سموحة والقائد إبراهٌم - 15
 .. الكثٌر متظاهرا وأصابت 250مذبحتً رابعة والنهضة بالماهرة فمتلت 

 
 أطلمت لوات الشرطة لنابل الغاز علً سبعة وثالثٌن من المعتملٌن العزل :  (2013 أغسطس 18 )مذبحة سٌارة الترحٌالت - 16

.. المكدسٌن فً سٌارة ترحٌل فمتلتهم جمٌعا وهم ممٌدون
 

 6 أطلمت لوات الشرطة النار علً متظاهرٌن فً الماهرة ومدن أخري خرجوا بمناسبة  ( :2013 أكتوبر 6 )مذبحة رافضً االنقالب - 17
..  منهم وأصابت العشرات بجروح خطٌرة من جراء الرصاص الحً 53أكتوبر لرفض االنمالب ، فمتلت 

 
لامت لوات الشرطة فً هذا الٌوم بإطالق النار علً متظاهرٌن لالنمالب فً  ( : 2014 ٌناٌر 25 )مذبحة الذكري الثالثة لثورة ٌناٌر - 18

 ..عدد من محافظات مصر فمتلت أكثر من مائة منهم وجرحت العشرات 
 

 لامت لوات الشرطة بإطالق النار علً معتصمٌن فً مٌدان المطرٌة  ( :2015 ٌناٌر 25 )مذبحة الذكري الرابعة لثورة ٌناٌر - 19
..  معتصما وأصابت العشرات بالرصاص الحً 25 ٌناٌر المجٌدة فمتلت 25رافضٌن لالنمالب بمناسبة ثورة 

 
 استكماال لتأدٌب أولتراس بمسمٌه علً دوره فً ثورة ٌناٌر المجٌدة لامت لوات الشرطة  ( :2015 فبراٌر 8 )مذبحة الدفاع الجوي - 20

..  فردا منهم 25بحصار المحتشدٌن أمام ملعب الدفاع الجوي وأطلمت علٌهم لنابل الغاز مما أدي إلً ممتل 
 

رائف دمحم الوٌشى 
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