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 محتويات التقرير 

 أقسام رئيسية: ثمانية لى إينقسم التقرير 

 . عمل اللجنةومنهجية جراءات إ القسم األول:

 .طار القانونى المحلى والدولى الحاكم للتقريرإلا :القسم الثانى

 .حداث الداعية لالعتصام وفضهألسياق ا القسم الثالث:

 .ساعات يوم فض االعتصام القسم الرابع:

 االنتهاكات التى صاحبت االعتصام وعملية فضه القسم الخامس:

 .مستخلصات التقرير القسم السادس:

 التوصيات . القسم السابع  :      

 المرفقات القسم الثامن : 
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 عمل اللجنةومنهجية  جراءاتإ:واًل أ

 اإلجراءات :

  خوان إلليه جماعة اودعت إالذى نظمته  فض إعتصام رابعة العدوية أثارت عملية
لما   نظرا  ،  المحلى والدولىيين الكثير من الجدل على المستو  المسلمين فى مصر

وكان من  ، العملية من عنف شديد أودى بحياة المئات من المواطنين تلكصاحب 
 تكما تبادل ، أنحاء البالد ضربت كافةوالعنف المضاد  من العنف ةياته موجتداع

القتل التى وقعت أثناء  أحداثتهامات حول الاها و ومعارضخوان المسلمين إلجماعة ا
 الفض .    

 جرى، حقيقة ما لكشفقصى حقائق ت لجنةتشكيل نسان إللحقوق ا المجلس القومى قرر 
نسان فى فض إلالخاصة بحقوق اتباع المعايير الدولية اوكيفية  مدى للتثبت منو 

 . والمحلية لدوليةلى مرجعيتها القانونية اإ فى ذلك مستندة،  االعتصام
   يام أعملها بزيارة محيط رابعة العدوية لمدة عشرة لدائها فى سبيل أ اللجنةوقد قامت

خرين بمقر عملها بالمجلس القومى آلى شهود إستماع إلكما قامت با ، لجمع الشهادات
عاصروا  لكترونية التى نشرها مدونونإلنسان ووثقت العديد من الشهادات اإلالحقوق 

جرائد  : همهاأبعض الجرائد المصرية مع  اللجنة كما تواصلت. حداث فض االعتصامأ
ورد  لالطالع على ما وذلك ، وجريدة الحرية والعدالةالشروق والوطن والمصرى اليوم 

  . حداثألا متابعة الذين شاركوا فىلى شهادات محرريهم إلالستماع بها و 
  مخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومصلحة الطب الشرعى ب اللجنة تقام

حداث أالمعلومات المتعلقة ب للحصول على وذلك ، (31مرفق رقم ) ومكتب النائب العام
ووزارة النائب العام مكتب  من إفادات من كلية أ اللجنةتلق تالفض االعتصام ولم 
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فى حين تأخرت وزارة  ، حداثدالء بأية معلومات حول األإلاامتنعا عن ن ياللذالصحة 
عن كل األحداث  للجنة قامت بإرسال ملف ثم،  اللجنةفى الرد على طلبات  ة يالداخل

بتقرير تضمن عدد وأشارت إلى أحداث رابعة  3331يونيه  13 التى وقعت منذ
،  الطرفينعليهم ونوعية األسلحة المضبوطة وعدد الضحايا من األشخاص المقبوض 

ولم يتضمن الملف  .(5)انظر المرفق رقم  فض االعتصام  باإلضافة لمقاطع فيلمية لعملية
فى حين تعاونت بشكل جيد ،  منية المنفذة فى عملية فض االعتصامألالمرسل الخطة ا

صابة إلمحاولة توثيق حاالت الوفاة واالتى بذلت جهدا كبيرا فى  مصلحة الطب الشرعى
 تفصيلى ببيان اللجنةمدت أ، و  هاعمالأعلى  حيانألامن  التى اعتمد التقرير فى كثير

ة نوعيعينة من  كما تضمن البيان،  قتلىعن نوعية االصابات التى تعرض لها ال
وزودت  ، التى تم تشريحها بمعرفتها امينسباب الوفاة للجثأسلحة المستخدمة وكذا ألا

فراد أحداث رابعة العدوية من المعتصمين و أفى سماء القتلى أبحصر ب اللجنةالمصلحة 
 ( . 33،  33، 33، 6،  4،  1،  3) انظر المرفق أرقام الشرطة

  الذى شارك فى تنظيم اعتصام رابعة العدوية كما خاطب المجلس تحالف دعم الشرعية 
دلة والوسائط ألبا اللجنة او ليمدوحزب النور والبناء والتنمية  ، وحزب الحرية والعدالة ،

التعاون مع  وارفض منهأال إوقائع فض االعتصام ب تهم والمتعلقةوالشهادات التى بحوز 
ن الحصول على معلومات متعلقة أليهم بشإستالم الخطابات الموجهة اكما رفضوا  اللجنة

 .( 31) انظر المرفق رقم  بفض االعتصام
 المكتوبة والصحف  عالم إلمعظم مانشر فى وسائل اعلى  اللجنةطلعت ا ذلكك

، واطلعت على التقارير والمعلومات الواردة بها  لكترونية بشأن واقعة فض االعتصامإلوا
، كما اطلعت على البيانات فى تاريخ معاصر لألحداث وما تالها التى نشرتها و 
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لعفو الدولية والهيومن ولية ومنها منظمة االد رير األولية الصادرة من المنظماتوالتقا

 .المجتمع المدنى المحلية منظماتعن وكذلك البيانات الصادرة  رايتس وتش،
  ذين عاصروا عملية لاالستماع لشهود عيان األحداث وا من جلسات اعددعقدت اللجنة

محورية باعتبارها شهادات لذين سجلوا شهاداتهم لحظة وقوع االحداث فض االعتصام وا
 متابعة لعملية فض االعتصام عن قرب .

  لقاءات مع  بعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرية التى عقدت اللجنة
ولجنة تقصى األستاذة راجية عمران عضو المجلس  بحضوراهتمت برصد األحداث 

 :ومنها العدوية  رابعة اعتصام الحقائق لفض
 المبادرة المصرية للحقوق  الشخصية  .3
 نظرة للدراسات النسوية  .3
 وتش و هيومن رايتس  .1
 المركز المصرى للحقوق االقتصادية واالجتماعية .4
 مناهضة العنفلدراسات التسامح و مركز أندلس  .5

 التى باحثى موقع ويكى ثورة  الذى يعد من أهم المواقع أحد اللجنة لقاء مع ت كما عقد
  ى الفترة الماضية .فوثقت لألحداث  واالنتهاكات 

 وقد ، اللجنة نموذج استمارة لتجميع الشهادات وفقا  للمعايير ومنهجية عمل التقرير  أعدت
أوفدت بها عددا من الباحثين بالمجلس لعمل لقاءات ميدانية بمسرح األحداث لجمع 

ا فى أن تشمل الشهادات نوراعي ، ل وكل من له صلةان وأصحاب المحاشهادات السك
عما  لميدان رابعة العدوية حتى تكون الشهادات تعبرعينات من االتجاهات المختلفة 
المنهجية  لتحقيق معاييراللجنة  على الرغم من سعىو ،وقع فى محيط الميدان بأكمله
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إال أنها لم تتمكن من التواصل مع الشهود العيان من االخوان المسلمين المعتمدة للتقرير 

 .ام االعتصفض ت اإلدالء بشهاداتهم حول أحداث لرفضهم البا
 

 منهجية عمل اللجنة :
أغسطس  37حتى مساء يوم   3331يونيه  32طار الزمنى للتقرير يقع بين يومى اإل .3

3331 . 
 : طار الجغرافى للتقرير يشمل اإل .3

تشمل ميدان  3331أغسطس  31حتى يوم  يونيه  32األحداث التى وقعت من  . أ
 رابعة العدوية ومحيطه داخل كردون االعتصام .

تشمل ميدان رابعة العدوية يوم فض االعتصام   3331أغسطس  34أحداث يوم  . ب
 . وخطواط  التماس معه  ، ومحيطه داخل الكردون األمنى

 31تشمل  3331أغسطس  37حداث التى تلت فض االعتصام حتى يوم األج . 
 محافظة مصرية .

التى وقعت  ةالحياخاصة الماسة بالحق فى األكثر جسامة  االنتهاكات يعتمد التقرير .1
باألحداث وفقا  إلطارها الزمنى والجغرافى والمؤثرة فى النتائج المستخلصة ، والتى تعد 

 بشكل مباشر أو غير مباشر . نتائج المن أسباب  اسبب
لصعوبة من حيث جسامة االنتهاك نوعيا  رتبتاالنتهاكات التى وقعت أثناء االعتصام  .4

 ترتيبها زمنيا .
زمنيا  لدالالتها على تطور  ترتبعملية فض االعتصام أثناء االنتهاكات التى وقعت  .5

 األحداث التى يرصدها التقرير .
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 اعتماد آليات التوثيق على األدلة والشهادات التى تحتوى على معلومات فائقة الجودة  .6

كيف ؟  ،  أين ؟   ،  متى ؟ ،  ضد من ؟   ، ماذا ؟     ، ) من فعل ؟بقدراالمكان    
 .لماذا ؟  (  ، 

حتى تدعم بأخرى أو بقرائن دالة ، وأن تكون متسقة اعتبار كل الشهادات غير مستقرة  .7
 بالسياق العام لألحداث وفى إطار المستهدف لكل حدث على حده .

عتبارها غير مؤكده ويجب والمعلومات الواردة منهم بإ التعامل مع األطراف محل النزاع  .2
 والمراجعة .أن تخضع للتدقيق 

المرجعية القانونية للتقرير تشمل المواثيق واالتفاقيات الدولية الصادرة قبل وقوع األحداث  .9
بغض  وكذلك القوانين المحلية التى صادقت عليها الدولة المصرية أو وقعت عليها ،

 عن مدى اتفاقها وتوافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة .  النظر
وائم المتعلقة بأعداد القتلى سواء من الجهات الرسمية أو غير االطالع على كافة الق .33

الرسمية وعمل المضاه بين القوائم لضمان عدم تكرار األسماء والوصول إلى القائمة 
 ( . 9، 2،  7) انظر مرفق أرقام األقرب بعد التدقيق 
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 للتقريرالحاكم  الدولى والمحلىطار القانونى إلثانيا :ا

  لفهم البيئة التشريعية  ا  المحلية مرجعمة لفض التجمعات سواء الدولية أو الحاكتعد الخلفية
سنادها إلى اإلطار القانونى الحاكم والمنظم لها  لعمليات تنظيم وفض االعتصامات ، وا 

العهد الدولى  )أ(فيما يتعلق بالنصوص الدولية واجبة التنفيذ فى مصر، متمثلة فى 
صدقت عليه الدولة المصرية بقرار رئيس  الذىالخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

 - 35العدد  -بالجريدة الرسمية  ونشر  3923لسنة  516جمهورية مصر العربية رقم 
من  353من قوانين البالد إعماال للمادة  ا  ، وأصبح قانون3923إبريل سنة  35في 

المصرية، وغيره من  الدولة اتتؤكد على إلتزام دساتيرتلته من ما و 3973دستور
مدونة قواعد  ، و)ب(المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صادقت عليها مصر 

سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين  الصادرة بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة فى 
ومبادئ األمم المتحدة األساسية  ،)ج(3979ديسمبر37بتاريخ  336الجلسة العامة 

بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 
3993. 

وتنقسم المرجعية القانونية إلى محورين، يتعلق األول باإلشارة إلى المعايير الدولية لحقوق 
النارية وفقا لألسس والمبادئ التى اإلنسان التى تتناول قواعد استخدام القوة واألسلحة 

حددتها األمم المتحدة. ويتناول المحور الثانى القواعد القانونية المصرية الواردة فى 
 . القوانين واللوائح ذات الصلة فى نفس السياق
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 قواعد القانون الدولى لحقوق االنسان: 
ت الصلة بالحق فى ذا الموادخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -

المنطبقة  السالمة الجسدية والحقوق االخرى والحق فىوالحق فى التجمع السلمى  الحياة
 .على االحداث

المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب  -
 .الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

والتى الصادره عن األمم المتحدة  بإنفاذ القوانينمدونة السلوك للموظفين المكلفين  -
على أن مسئولي إنفاذ القانون ال يحق لهم استخدام القوة إال لو كانت ضرورية، تؤكد

 وبالقدر المطلوب ألداء واجبهم .
 .االتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل  -
 .نسانيةإلالالمعاملة القاسية و  أشكالمن  هاالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغير  -
 العهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية . -

 ( 36) انظر المرفق رقم             
 المعايير الدولية التى يجب أن تراعى فى عمليات فض االعتصامات أو التجمعات :

 أن يصدر قرار بفض االعتصام أو التجمع من هيئة قضائية . .3
 .بموجب القانون أن يتم تنفيذ قرار الفض بواسطة الهيئة الرسمية المفوضة  .3
 المعتصمين بقرار الفض والموعد المحدد لذلك .علن أن ت .1
 أن تتيح للمعتصمين مهلة زمنية كافية لإلنصراف . .4
تتخذ إجراءات حقهم أذى أو ممر آمن( إلنصراف المعتصمين دون أن يل) تحديد مخرج آمن .5

 إعالن ذلك لهم بصوت مسموع .ويتم  ضدهم.
 أن تقوم بالفض الهيئة المكلفة بذلك بالزى الرسمى لها . .6
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ذا ، التدرج فى إتخاذ إجراءات الفض والبدء بالمياه ثم الغاز المسيل للدموع والهراوات  .7 وا 

إضطرت القوة إلستخدام السالح تبدأ بالخرطوش ثم فى حالة الضرورة أو الدفاع عن 
حة النارية وفقا  للقواعد الواردة بالمبادىء األساسية لألمم المتحدة النفس تستخدم األسل

 بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين  .
 المحافظة على التناسبية فى إطالق النار من حيث نوعية السالح وكثافة النيران . .2
 

 ملحوظة :
هذه المعايير الدولية المعتمدة من القوانين المتعلقة بفض التجمعات فى كل من بريطانيا  

 والواليات المتحدة األمريكية بشكل أساسى .
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 : المحلى حكام القانونأقواعد و 

  27بشأن التجمهر المعدل بالقرار الجمهوري بقانون رقم  3934لسنة  33القانون رقم 
 .3962لسنة 

  المتعلق بتقرير األحكام الخاصة باالجتماعات العامة  3931لسنة  34القانون رقم
 وبالمظاهرات فى الطرق العمومية .

  3964لسنة  356قرار وزير الداخلية رقم . 
  بشأن هيئة الشرطة 3979لسنة  339القانون . 

 ( 37) انظر المرفق رقم                                        
  بات المصرى وتعديالته  .العقو قانون 
  وتعديالته  .المصرى قانون االجراءات الجنائية 
  :ملحوظة

بتظيم  السارية خالل مدة التقرير ذات الصلةالمصرية والقرارات  أن معظم القوانين  
قد صدر معظمها فى تاريخ سابق على صدور العهد الدولى للحقوق  االجتماعات وفضها 

ادقت ووقعت عليها الدولة المصرية، المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى ص
وهى جمعيها قوانين ال تتوافق مع المعايير الدولية وبحاجة إلى التعديل أو االلغاء تطبيقا  

 د التصديق على تلك االتفاقيات والمعاهدات .بعإللتزامات مصر الدولية 
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 عتصام وفضهالالداعية لحداث األسياق  :ثالثاً 

 مطالب القوى السياسية المصرية لالحتشاد  تزايدت 3331من العام  بريلأضون شهر فى غ
 ةمحمد مرسى بالدعو السابق  والتظاهر فى الشوارع والميادين المصرية لمطالبة الرئيس

 قرأالذى  3333قرار دستور إعتبارها استحقاقا دستوريا بعد اب ، النتخابات رئاسية مبكرة
خوان إلوكذلك احتجاجا على سياسات جماعة ا،  خير رئيسا للجمهوريةألبعد انتخاب ا بالفعل

محمد مرسى السابق صدر الرئيس أن أخاصة بعد  ، المسلمين الحاكمة فى ذات الوقت
وقد حددت القوى ،  نه مستبدوصف فى حينه بأ،  3333نوفمبر  33فى دستوريا  عالناإ

 سالفة الذكر. احتى تنفيذ مطالبهحتجاج تظاهر واالللتاريخا   3331يونيه 13السياسية يوم 
  مرا  أ محمد مرسى باالتفاق مع وزير الدفاع السابق أصدر الرئيس  3331 يونيه 36فى 

حكومية تحسبا والمؤسسات ال ت الحيوية آللقوات المسلحة المصرية بالنزول لتأمين المنش
 36مساء يوم يراجع خطاب الرئيس ) .هومعارضي هبين مؤيدياقتتال و أحداث عنف ألوقوع 
 . (قاعة المؤتمرات ب 3331يونيه

  مظاهرات عند ، فخرجوا في جماهيرية فاعلية إلى محمد مرسي السابق الرئيس  ومؤيددعى
فى شكل  اوبدأ اإلعالن عنه، 3331هيوني 32من  مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر ابتداء  

يونيه  13المزمع تنظيمها فى  حشد القوى السياسية المعارضة  مقابللهم فى  عتصام دائما
3331  . 

  فى شوارع  واخرج الماليين من الشعب المصرى واحتشد 3331نيهيو  13وبحلول يوم
النتخابات رئاسية  ةمحمد مرسى بالدعو السابق لمطالبة الرئيس  ، وميادين وقرى الجمهورية

 فى مساء ذات اليومعلى للقوات المسلحة  المجلس األ ادع مما ،، وهو ما لم يحدث  مبكرة
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جراءات سياسية إتخاذ ابضرورة السابق والرئيس ، بيان طالب فيه القوى السياسية صدار إل

 . لذلكمهلة ساعة  42مهل الجميع عاجلة لوقف إحتمال االقتتال األهلى وأ
 السابق الرئيس اتفاق بيندون  األعلى للقوات المسلحة المهلة التى حددها المجلس نتهاءاب 

وهو تاريخ  3331يوليو 1التى احتشدت يوم  المواطنينمطالب والقوى السياسية لتحقيق 
للقوى  ئالجتماع طار المجلس األعلى للقوات المسلحة  ى، دع المذكورة نهاية المهلة

نقاذ الوطنى)جبهة إلجبهة اعى ممثال عن ضم الدكتور محمد البرادوالرموز الدينية  السياسية
 ، االسالمىالسلفى ورئيس حزب النور  ، ية فى ذلك الوقت(اسية الرئيسيالمعارضة الس

ركان القوات المسلحة أ قادة بعض وكذا  ، وممثل الكنيسة المصرية ،زهر الشريف ألوممثل ا
،  3331يونيه  13الشبابية الداعية لفاعلية  هم الحركاتأحد أ حركة تمرد ) عن وممثل، 

 ( ،طالبة بانتخابات رئاسية مبكرة مليون توقيع للم 33والتى كانت قد أعلنت عن تجميع 
، وقد  فى ذلك التاريخ البالدبه للخروج من المأزق الذى مرت  ىسياس تصورلوضع  وذلك
تقضى بتولى رئيس  )خارطة الطريق( ـسميت فيما بعد بجراءات إجميعا على  توافقوا

السابق من الرئيس  بدال   مهام رئيس الجمهورية مؤقتا المصرية العليا المحكمة الدستورية
النتخابات  ةوالدعو  ،وتشكيل لجنة لتعديله  ، 3333بدستور  وتعليق العمل،  محمد مرسى
علنت أ التىخارطة لل ا  وفقوانتخابات المجلس التشريعى طبقا  لتعديالت الدستور رئاسية مبكرة 

 . 3331يوليو  1فى 
 

  حتى اندلعت المظاهرات المؤيدة  ،  3331يوليو 1يوم  علنت خريطة الطريق مساءأن أما
 يونيه 32فى  أبد الذىمحمد مرسى متجهة ناحية اعتصام رابعة العدوية  السابق للرئيس
 ليهإلتشمل ميدان رابعة العدوية والشوارع المؤدية  واتسع نطاق دائرة االعتصام، 3331

ستراد تو ألفى اتجاه طريق ا جنوبا هناحية مدينة نصر وامتدادشماال  هشارع النصر بامتدادو 
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فى اتجاه  شرقاوامتداده  ،مين الصحىأمستشفى الت هفى اتجا غربا همتداداوشارع الطيران ب

صورة  (3رقم ) مرفق)هب، وكذا شارع يوسف عباس والمناطق المحيطة  طريق صالح سالم
 .جوجل( خرائط ة والشوارع المؤديه اليه منلميدان رابعة العدوي

 تفتيش على كل  ،  ونظمت نقاط  دارة االعتصام فى تحديد مداخل ومخارج االعتصامإت أبد
بناء حوائط خرسانية فى  لى درجةإوصلت و  ، الخروج منهو المحاور المؤدية لدخول الميدان 

ومشاحنات بين لجان  مر الذى تسبب فى حدوث مشاجرات عديدة ألوهو االطريق العام 
ل فترة االعتصام التى دامت اطو لالعتصام وسكان منطقة رابعة العدوية  ةالتفتيش التابع

نتيجة حرمانهم من  ةادة ومعانشدي لى مضايقاتإيوما تعرض فيها سكان المنطقة  47حوالى 
بالغات   سفرت عن تقديم بعضهمأبعض الحقوق األساسية خاصة الحق فى حرية التنقل 

لالختصاص  أول  حالت بدورها تلك البالغات لنيابة مدينة نصرأالتى  ،لى النيابة العامة إ
 المكانى حيث مقر ميدان رابعة العدوية .

 عالمى كثيف إفى ظل ترقب  3331يوليو 1التالية ليوم يام ألتصاعدت حدة االعتصام فى ا
تحدثين فوق منصة من قبل بعض الم هلى العنف والتحريض عليإ ةرصد خاللها الدعو 
االطفال فى ساحة االعتصام من قبل المعتصمين فى السياسى ستخدام االعتصام، وكذا اإل

ى العام المحلى والدولى، وتصاعدت حدة التوتر داخل االعتصام أمحاولة للتأثير على الر 
 ، هم ذلكعن و المعتقدأن المعارضين لالعتصام لقاء القبض على بعض المواطنيإلدرجة 

ثبت أجثة  33خاصة وقد عثر على  ، والقيام بتعذيبهم بمعرفة عناصر تأمين االعتصام
ضافة إل، با حيط ميدان رابعة العدويةبمحاالت 6) ثار تعذيب  عليهاآوجود الطب الشرعى  

فى تاريخ سابق  اوجميعه العمرانية بمنطقة ثالث حاالتلى حالتين بمنطقة ميدان النهضة و إ
تصاعد مع  ، سكانلل حدث فزعاأمر الذى ألوهو ا، ( اتعلى تاريخ فض االعتصام

خرى، والتى للنيابة العامة مرة أ للجوء  مما دفعهم ،  المطالبة للسلطات بفض االعتصامات
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غسطس بفض االعتصام وتكليف السلطة التنفيذية )وزارة الداخلية( بالعمل ئل أاو أمرت فى أ

 34. وحددت وزارة الداخلية لذلك يوم  الفورى على فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة
 .  قرار النيابة العامة ا لتنفيذ تاريخ 3331أغسطس

 كانت الطائرات التابعة للقوات المسلحة تحلق  3331أغسطس 34ونة وقبل يوم آلفى تلك ا
فض االعتصام  لىإعليهم بيانات تلقى  ين عبرفوق ميدان رابعة العدوية تدعو المعتصم

. فى حين دعت وزارة 3331يونيه  32يوم  ذغلقت منأخالء الميدان وفتح الطرقات التى ا  و 
للقاء تشاورى المعنية بحقوق االنسان  المدنى المحليةالداخلية بعض منظمات المجتمع 

المتبعة فى  مالحظاتهم حول المعاييرل االستماعالخبارهم بعزم الوزارة على فض االعتصام و 
الى حضور عملية فض االعتصام وبعض وسائل االعالم ودعتهم  فض االعتصامات،

 . لها متابعينك
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 يوم فض اعتصام رابعة ساعات: رابعاً 

 ) التحرك إلى الميدان (  
 بدأت ، 3331أغسطس  34الساعة السادسة من صباح يوم األربعاء الموافق  حوالى في

في  ، وبتأمين من القوات المسلحة المصرية ، التابعة لوزارة الداخلية المصرية قوات األمن
قامت بإغالق شارع و التحرك إلى المناطق المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر. 

 . وأحاطت كافة المخارج بأعداد من القوات عباس وشارع الطيران باألسالك الشائكةيوسف 
، فتمركزت بطريق النصر اتجاه المنصة أمام جامعة األزهر، وفي الجهة  التابعة لها
، وفي شارع الطيران عند مبنى التأمين الصحي  طيبة مول وميدان الساعةبين  المعاكسة 

، في إطار  ، وفي الجهة المقابلة بعد مدخل شارع صالح سالم في اتجاه مصطفى النحاس
خطة قوات األمن والتي تضمنت تحديد ممر آمن لخروج المعتصمين، وحددته بطريق النصر 

 .يمن ميدان رابعة في اتجاه النصب التذكار 
  ) االنذار (  
 بدأت قوات الشرطة في بث رسائل إلى ، ن دقيقة صباحايعشر الالساعة السادسة و  حوالى في

وزارة الداخلية تناشد المعتصمين اعالء  " االمعتصمين عبر مكبرات الصوت، وكان نصه
مصلحة الوطن وانهاء اعتصامهم فورا وتتعهد بعدم مالحقة المواطنين باستثناء الصادر 

كد كل الحرص على سالمة المواطنين وتناشد ؤ وامر بالضبط واالحضار وتأنهم أبش
وزارة الداخلية تناشد باجالء ، من من طريق النصر باتجاه المنصةآلالمواطنين بالخروج ا

طفال وكبار السن وعدم استخدامهم كدروع بشرية وتحذر ألالمعتصمين من النساء وا
استخدام السالح ضد قوات الفض والذى سيقابل و أن من القيام باعمال عنف يالمعتصم

 ن مقاومةكد على أؤ وزارة الداخلية ت .بمنتهى القوة والحزم وفقا لقواعد الدفاع الشرعى
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ن كد على أؤ لة القانونية وفقا لمقتضى القانون كما تالقوات تعرض حياتك للخطر والمسأ

ى مخالفات ترتكب ضد وأامل وسوف يتم رصد كل المخالفين عملية الفض مراقبة بشكل ك
ر وسائل االعالم عملية فض االعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضو  .القوات

 وسمعت على نطاق واسع داخل االعتصام من خالل سيارات مجهزة"، والمجتمع المدنى
 .فى مصر فى مثل هذه األحداث  تستخدم ألول مرة

 ) حوار الخطواط األمامية ( 
 ن دقيقة ياألولى لفض االعتصام حتى الساعة السادسة وخمس وأربع استمرت اإلنذارات

في ،  صباحا. وصدرت النداءات من القوات المحيطة باالعتصام من االتجاهات المختلفة
دارت مناقشات  ،طريق النصر تجاه المنصة )ممر الخروج المفترض( وأثناء بث إنذار الفض

أمين االعتصام وكان محتواها مماثال لما تم بين بعض قوات األمن المكلفة بالفض وأفراد ت
، وأكد أحد أفراد األمن على وجود وسائل مواصالت  إذاعته من خالل مكبرات الصوت

، وأن من معه أسلحة  القبض على من يخرج منهم أو للمعتصمين من األقاليم وعدم التعرض
وكان رد أفراد التأمين  ذلك. له أحد عنأقبل الخروج ولن يس امن المعتصمين فعليه أن يتركه
من ن في إلقاء الحجارة على قوات األو الميدان. وبدأ المعتصم من المعتصمين أنهم لن يتركوا

 . في هذه المنطقة
 ) ساعة الصفر (

  ق بدأت قوات األمن بإطال صباحا   الساعة السادسة و خمس وأربعين دقيقةحوالى وفي
، تستخدم كوسيلة من وسائل الفض للتجمعات،  في اآلذان وألما  شديدا   ا  صافرات تحدث طنين

والخرسانية التي وضعها المعتصمون  تالها تحرك الجرافات إلزالة الحواجز والسواتر الترابية
ء الطوب على هذه . فبدأ المعتصمون بإلقا بمداخل الميدان إلعاقة قوات األمن من الدخول

قنابل  األمن واتقالمعتصمون على بالمياه، فألقى  على الطوب األمن قواتالجرافات وردت 
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تصمون بقنابل الغاز المسيل للدموع الكثيف. وأطلق المع األمن قواتالمولتوف وردت عليهم 
عليهم بالخرطوش. وصاحب ذلك تقدم قوات  األمن قواتفردت  األمن الخرطوش على قوات
 صباحا .، واستمرت االشتباكات حتى الساعة الحادية عشر  األمن تجاه الميدان

 ) حالة االرتباك (
 عر. وسقط العديد من ذأحدث الغاز المسيل للدموع الكثيف بالميدان ومحيطه االضطراب وال

مختنقين من آثار كثافة الغاز. وكان المصابون من مختلف  -عليهم  امغشي -المعتصمين  
المستشفى الميداني  شباب وفتيات رجال ونساء وكبار السن(. وبدأتأطفال و الفئات العمرية )

)وهي العدوية  لتتلقى هذه الحاالت. وأخذت المنصة اإلذاعية الداخلية لرابعة تفتح أبوابها
المنصة الموصلة بمكبرات صوت في مختلف أرجاء الميدان والمقامة أمام مسجد رابعة 

، من العدوية( تطالب المعتصمين بالثبات أمام الهجوم وعدم االستجابة لمطالب قوات األ
. وبدأ أو عملية إبادة جماعية  وبدأت في تصوير عملية الفض على أنها حرب على الشرعية

وع األشجار من أجل ذجارات )منفصلة( و عدد من المعتصمين في إشعال إطارات السي
قلل من آثار الغاز المسيل للدموع الذى أطلق بكثافة من قبل إحداث سحابة دخان كثيف ت

 قوات األمن .
 المفاجىء () التصعيد 

  شهدت المنطقة الواقعة بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس تصعيدا  مفاجئا  باستخدام
األسلحة النارية من قبل المعتصمين تجاه قوات األمن، أسفرت عن مقتل ضابط وأربعة 
مجندين، فردت قوات األمن بإطالق نيران كثيفة تجاه مصادر إطالق النيران سقط على أثرها 

. وتزامن مع هذه الوقائع الشهود شهادة بحسب قتيال   53ما يقرب من المعتصمين  عدد كبير
إلى محيط  –عدا طريق النصر تجاه النصب التذكاري  –تقدم قوات األمن من كافة المحاور 

 . ، فيما يمكن أن يوصف بإحكام السيطرة على الميدان الميدان
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 ) ساعات الرعب ( 

  من قبل قوات األمن تقدم أحد قادة األمن يحمل  –المؤقتة  –في ظل حالة إحكام السيطرة
 اتالمناسبات المجاور لمسجد رابعة العدوية لبث نداءدار   صوت، ووقف في مواجهةلل ا  مكبر 

من قبل مسلحين من فأطلق النار عليه ،  بإخالء الميدان مع وعد بعدم التعرض للمعتصمين
. ومع سقوطه تحول مجرى األحداث في ميدان لفى الحا ، فسقط قتيال   دار المناسباتإتجاه 

مسلحة  عناصرو بين قوات األمن التبادل الكثيف إلطالق النيران  رابعة العدوية إلى حالة من
، وعلى أثر ذلك  شديدةنيرانية  ، أطلقت فيها قوات األمن كثافة كزة داخل دار المناسباتمتمر 

شارع أنور المفتي وشارع  العدوية، ةبعمحيط مسجد رال كفى اندلعت اشتباكات مسلحة 
ارتباك المعتصمين  وفي ظل وشارع الطيران،سيباويه المصري وشارع يوسف عباس، 

من نتيجة تلك االشتباكات اآل لى الخروج من أي مكان، حتى الممرالسلميين وعدم قدرتهم ع
 المسلحة  . 

 ) الهدنة المؤقتة ( 
 المؤيدين لالعتصام الوصول من شارع عة الواحدة ظهرا  استطاعت مسيرات في حدود السا

، كما وصلت مسيرات أخرى  اتجاه النصب التذكاريفى امتداد رمسيس إلى طريق النصر 
اتجاه طيبة مول. أدى وصول هذه المسيرات فى عند تقاطع ميدان الساعة مع طريق النصر 

لوافدين من مؤيدي اوقف تقدم  بغرض،  عدويةال رابعةميدان عن األمن  إلى تراجع قوات
 داخل ميدان رابعةالمسلحة أدى إلى توقف العمليات ما  وهو. من جميع الجهاتاالعتصام 

مرة  المعتصمون حول المنصة ا، تجمع على أثره بالهدنة المؤقتةفيما يمكن وصفه  مؤقتا 
،  وعدم الخروج من الميدان، واعتلت قياداتهم المنصة ودعوا المعتصمين إلى الثبات  اخرى

غت أن حصيلة االشتباكات فى الساعات السابقة بلوأعلنت فى حول الساعة الواحدة ظهرا 
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القيادى بجماعة االخوان الدكتور محمد البلتاجى  قتيل بحسب ما قرر 133أكثر من 
 .على هذا النحو حتى الثالثة عصرا . وظل الوضعالمسلمين

 ) فزع الخروج ( 
  بشكل كامل نتيجة االشتباكات التي اندلعت في كافة  ا  مغلق)طريق النصر( كان الممر اآلمن

ار الفر  الخروج أو المعتصمين عن مما أعجز ،الوافدة للميدان مسيراتالمحاور مع ال
من المعتصمين إلى محاولة إيجاد  اوهو األمر الذي دفع عدد ،االبتعاد عن محيط الميدانأو 

، والتي تعرض العديد منهم بداخلها إلى االعتداء أو  فرعية عبر الشوارع الجانبيةممرات آمنة 
من قبل اللجان الشعبية التي كونها المواطنون من سكان منطقة مدينة نصر  بهم االمساك

. مجموعات منهموالتى قامت بدورها بالقاء القبض على وتسليمهم لقوات األمن  تحت منازلهم
اتجاه فى قامت قوات األمن بفتح ممر آمن جديد في شارع الطيران عندما المشهد وتكرر 

مما حال دون استخدام هذا الممر من  استخدمه عدد من المعتصمين للخروجو ،  صالح سالم
 قبل باقي المعتصمين.
 ) الجثامين المحترقة ( 

  في حدود الساعة الثالثة عصرا  نجحت قوات األمن في وقف تقدم المسيرات القادمة من
الميدان. وتم ذلك عبر  لدخولالمحاور المختلفة، وقامت بتنظيم صفوفها والعودة مرة أخرى 

المحاور الثالثة )طريق النصر اتجاه طيبة مول وطريق الطيران من االتجاهين(. وتم تأمين 
، وكان الهجوم باستخدام الغاز المسيل  تجاه النصب التذكارى (مر اآلمنالمالنصر ) طريق

، في  بكثافة من طريق النصر دون إعاقة للدموع بكثافة شديدة مما دفع المعتصمين للخروج 
ذات الوقت الذي دمرت فيه الجرافات كافة الخيام الموجودة في محيط الميدان والشوارع 

يران في الخيام الخاوية. وأثناء دخول أحد الجرافات إلزاحة ، وأشعلت الن األساسية المحيطة
أحد األكشاك وما خلفه قام بإزاحة أحد الخيام الواقعة بخلف الكشك، وكان بها العديد من 
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والتوقف ن إثنائه، وقام السائق بالتراجع و فحاول المعتصم،  دون علم قائد الجرافةالجثامين 

التى اندلعت فيها النيران،  الء الجثامين من منطقة الخيامفورا، التاحة الفرصة للمواطنين باخ
عمال باستكمال أ  هاالمصاحبة للجرافة ودعوته لقائد إلحاح قائد مركبة الشرطةنظرا ولكنه 

ن عن نقل كل الجثامين حتى طالت عجز المعتصمو  الجثامين. تقدير ألعداد االزالة دون 
، من انتشالها ن لم يتمكن المعتصمو  جثامينمن ال عددالمشتعلة بالخيام المجاروة لها النيران 

نتيجة اشتعال النيران فى الخيام القريبة من من الجثامين  وفى موقع أخر احترقت عدد 
لى مسجد رابعة العدوية ، حيث بلغت أعداد ال   ثامين المحترقةجالمنصة والتى انتقلت اليها وا 

 . ثمانية جثامين بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعى
 الخروج الكبير(  حريق المسجد و )  
 ان دداخل الميت جديدة من قوات األمن تشكيالانضمت  فى حدود الساعة الخامسة إال ربع

وحدثت إشتباكات بين  ،غاز مسيل للدموع بصورة عشوائية فى ظل تبادل اطالق النيران و 
ين لثياب مدنية تبادلوا إطالق دتالمر  األمن طنين المرافقين لقواتالموا بعضعتصمين و الم

وانتقلت النيران إلى المولوتوف مما أسفر عن إشعال النيران فى الخيام القريبة من المنصة 
مما أدى إلى إحراقه وامتداد النيران إلى واجهة المستشفى المنصة ومسجد رابعة العدوية 

 المالصقة للمسجد . 
األمن سيطرتها الكاملة على ميدان رابعة بحلول الساعة السادسة مساءا  أحكمت قوات و 

، كما قامت بإخالء المستشفى  إخراج كافة المعتصمين بمحيط الميدانتم العدوية وما حوله و 
في الميداني والمركز الطبي المجاور من كل األطباء والمساعدين إلى خارج الميدان، و 

أهالي طباء و أعتصام من لمن تواجد بمحيط اال األمن قواتالسادسة والنصف مساءا  سمحت 
 أو الجرحى إلخراجهم من المستشفىلمستشفى الميداني لحمل الجثامين ومعتصمين بالرجوع ل

إلى  سبيله اإلمتداد، وكان في  انتقال حريق المسجد إلى إحدى واجهات المستشفى بعد ،
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عبيد   مسجد اإليمان بشارع مكرم. وقرر المعتصمون نقل هذه الجثامين إلى المستشفى كامل 

رابعة. وبحلول الساعة الثامنة مساءا  كان محتوى المستشفى مسجد م( من  733) الذى يبعد
 ها ونقلوها بمعرفتهمبخالف الحاالت التي حضر إليها ذوو ، هذا  قد انتقل إلى مسجد اإليمان

 . أو الجرحى ممن انتقلوا إلى أماكن أخرى
 نهاية ساعات الفض ( ) 
  سقوط  انتهت عملية فض اعتصام بما خلفتهتقريبا   مساءا  ونصف الثامنة بحلول الساعة

)انظر بحسب بيان مصلحة الطب الشرعى ومصادر أخرى قتيال 613ضحايا بلغ عددهم 

مصاب الذين تم نقلهم عبر سيارات  3493 من ومصابين بلغ عددهم ما يقرب (2المرفق
)انظر المرفق  ريدة األهراممستشفى بحسب بيان وزارة الصحة المنشور بج 31االسعاف إلى 

بحسب من االعتصام ومحيطه  شخص تقريبا   233إلقاء القبض على تم ، كما  (35رقم 
 .(34انظر المرفق رقم )  وويكى ثورة وزارة الداخليةتقرير 
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 اإلنتهاكات المرتكبة التى صاحبت االعتصام وعملية فضه:خامسا

 ) الترتيب  حسب جسامة االنتهاك (  فض اإلعتصام  قبلاإلنتهاكات التى ارتكبت  0-0

 القتل خارج إطار القانون 0-4
وقوع بعض الجرائم  التى  أودت بحياة بعض المواطنين  وثق التقرير وكذا الشهادات ،
، وغالبا كانت أسباب  اعتصامى رابعة العدوية والنهضةب الذين تواجدوا ألسباب مختلفة

عززه شهادات الناجيين من تإستعمال القسوة وهو ما حاالت القتل ناتجة عن تعذيب او
حيث وردت الى مصلحة ، بالتقرير( يراجع الفيديوهات المرفقة )  التعذيب داخل االعتصام

فض االعتصام عدد من  الطب الشرعى المصرى فى تواريخ متفرقة سابقة على تاريخ 
ورمان ألين بحديقة احاالت بمحيط اعتصام رابعة العدوية وحالت 6ن وصل لعددالجثامي

، وثالثة حاالت فى مقلب قمامة بمنطقة العمرانية ، ليكون إجمالى  داخل اعتصام النهضة
جميعها تعزى سبب الوفاة الى تعرض الضحايا الى تعذيب شديد  حالة 33حاالت القتل 
، وهو األمر الذى يعد انتهاكا صارخا  ىبحسب تقرير مصلحة الطب الشرع أودى بحياتهم

، والذى ينص  المحمى بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية . فى الحياةللحق 
وكذا اعتبار ذلك فعال مجرما  ،يحرم من حياته تعسفيا نسان فى االإلصراحة على حق ا

 بموجب أحكام قانون العقوبات المصرى .
 التعذيب واستعمال القسوة 0-3

وفقُا لشهادات اطلعت اللجنة عليها ، تعرض بعض المواطنين الذى تواجدوا داخل أو بمحيط 
ألسباب مختلفة ، لحاالت تعذيب واستعمال قسوة من  قبل  اعتصام رابعة العداوية 

، حيث كان يتم اقتياد الضحايا الى أماكن  المجموعات التى كانت تتولى تأمين االعتصام
يتم بداخلها التحقيق مع الضحية  ، خصصت لذلك اصام يعتقد بأنهغير معلومة داخل االعت
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من قبلها ، وقد تعرض الضحايا للضرب  تها بأجهزة األمن أو كونها مدفوعهللشك فى عالق

خلفت آثار تعذيب أثبتت فى بعض المحاضر الرسمية المحررة  المبرح بوسائط مختلفة 
نسان فى للحق فى السالمة الجسدية وحق اال، وهو األمر الذى يعد انتهاكا صارخا  للناجيين

ستعمال القسوة وفقا الحكام العهد الدولى للحقوق المدنية عدم التعرض للتعذيب أو إ
، فى حين أن تلك االفعال ال  لمناهضة التعذيب  والسياسية ووفقا  ألحكام االتفاقية الدولية

ير الموظفيين المكلفين تمثل تعذيبا وفقا الحكام القانون المصرى ألنها صدرت من غ
يدعو  وهو ما ، ستعمال القسوةظر اليها بإعتبارها جرائم ضرب أوا  ، وين بالخدمة العامة

المشرع المصرى الى ضرورة مراجعة النصوص العقابية المتعلقة بتعريف التعذيب وفقا 
 . لالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

 االحتجاز القسرى والقبض غير القانونى  0-2
ض العديد من المواطنين لحاالت القبض من قبل ادارة االعتصام ، سواء السباب تعر   

التحقيق من قبل مجموعات تأمين االعتصام على النحو سالف الذكر، أو ضد بعض 
االشخاص الذين كانوا يقدمون خدمات لالعتصام أو قيامهم بأعمال معيشية معينة أجبروا 

على التحرك اال بمعرفة مجموعات تأمين  على تسليم هوياتهم الشخصية لشل قدرتهم
االعتصام، وهو ما يمثل احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون، ال يجب أن تمارسه اال السلطات 

تمثل اعتداء على حق  ا ذلك االختصاص، وهى جميعا أعمالالعامة وفقا لقانون يمنحه
االنسان فى اال يقبض عليه أحد اال بقانون ومن قبل سلطات مخول لها ذلك، وكذا تمثل 

كما ترتب على ذلك انتهاك حقوق سكان المنطقة  على الحق فى حرية التنقل، اعتداء  
 يمثل انتهاكا وهو ما ، االقتصادية واالجتماعية كالحق فى السكن والبيئة اآلمنة والنظيفة

والعهد الدولى للحقوق االقتصادية  الحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
 وكذا أحكام القانون المصرى. واالجتماعية والثقافية
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 استغالل األطفال فى الصراعات السياسية 0-5

السياسي مع  ها األطفال في الصراع خوان المسلمين ومؤيدو إلجماعة ا استخدمت  
 ، فقاموا بتنظيم ويةلالطفال داخل اعتصام رابعة العد بالحشد الجبرى ، بأن قاموا معارضيهم

طفال تابعة لهم أمسيرات نموذجية مكونه من مجموعة من األطفال استقدموا من دور رعاية 
  " وشارك فيها عدد من األطفال ال تتعدى أعمارهم أطفال ضد االنقالب تحمل الفتات "

، رافعين الفتات "شهيد  اء ) شعار يرمز الى الموت(وهم يرتدون األكفان البيض  العاشرة
 ، حكام االتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفلأل ا  صريح ا  تحت الطلب"، وهو ما يعد انتهاك

أية صراعات سياسية  و استغاللهم فىأطفال ألاستخدام ا والتى تحظر وبشكل مطلق
، وهو  دراكهمتتنافى مع طبيعتهم وا  عمال طفال فى أإستخدام األ نها تحظرأ، كما  عسكريةو أ

،  ستغالل األطفال بأي صورةإالذى يمنع قانون الطفل  وصخاصة نص،  القانون ما يخالف
 تحظر االستغالل السياسي لألطفال التى 3333البشر لعام بمن قانون االتجار  64والمادة 

 . ، وتلقينهم خطاب ا سياسيًّا بهدف استمالة أطراف أخرى
 المدنيين للسالح داخل االعتصامحمل  0-6

، أن  وبعض الشهاداتالمجتمع المدنى المحلية منظمات  بعض وثقت اللجنة عبر تقارير  
، وهو أمر فضال عن  داخل االعتصامبحوزة بعض المدنيين من األسلحة شوهدت  اعدادأ

رواح ألنه يشكل تهديدا خطيرا أكما ،  ينفى عن االعتصام صفة السلميةكونه فعال مجرما 
، ويمثل  المعتصمين السلميين الذين لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل االعتصام

من العهد الدولى للحقوق المدنية  33لحق التجمع السلمى المحمى بموجب المادة  انتهاكا  
عن  سط تجمعات المدنيين بغض النظرو ، الذى يحظر استخدام االسلحة أوحملها  والسياسية
 . عة الصراع السياسىتكييف طبي
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 التحريض على العنف والحض على الكراهية   0-7

، لبعض المتحدثين عبر  ديد من المقاطع الفيلمية المصورةلعوثقت اللجنة عبر مشاهداتها ا
منصة االعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التى تحرض على العنف والقتال 

الكلمات خطاب يدعو للتمييز على أساس الدين ضافة لتناول العديد من إلبا،  واالستشهاد
هانة بعض الرموز الدينية االسالمية والمسيحية على الكراهية.  بما يمكن وصفه بالحض ،وا 

على العنف والكراهية ضد  الذى يحرض وعلى المقابل رصدت اللجنة ممارسة ذات الخطاب
، وهى أعمال  االعالموسائل  لفضائية وبعضبعض القنوات ا عبر المعتصمين دون تمييز

تمثل انتهاكا  ألحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية المناهضة 
 لكافة أشكال التمييز.
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 )بحسب الترتيب الزمنى لحدوثها( اإلنتهاكات التى تمت أثناء فض اإلعتصام -4
 اإلعتصام عدم امهال المعتصمين السلميين فرصة كافية لمغادرة 4-0

بدأت عملية الفض فى تمام الساعة السابعة صباحا بعد أن وجهت قوات األمن نداء  الى  
اإل ،  آمن لهم ، وحددت لهم شارع النصر كممر المعتصمين باإلجالء من مكان االعتصام

لإلجالء بعيدا  عن مكان األحداث، حيث  كافياالمعتصمين السلميين وقت  لم تمهل نهاأ
، ومما زاد األمر تعقيدا أن قوات األمن كانت قد استعدت  دقيقة فقط 35االنذار لمدة استمر 

 لتواجد المعتصمين موضع تماس مع الخطوط األمامية على وكانت، فعليا لفض االعتصام 
إمكانية خروج حالت دون األمن  قوات بين المعتصمين و ، مما أسفر عن وقوع اشتباكات 

الراغبين فى المغادرة السلمية من الوصول الى ذلك بطريقة آمنة، العديد من المعتصمين 
وكان من األحرى أن يتم االعالن عن عملية الفض قبل البدء فى تنفيذه بوقت زمنى كاف 

، وهو  لتمكين المعتصمين السلميين من الخروج اآلمن دون التعرض الى اإلصابة أو القتل
د ، خاصة وأن عدض التجمعات أو المظاهراتفب دولية المعنيةما يعد انتهاكا للقواعد ال

أن قوات  ين كان كثيرا وأن عملية الفض تمت فى وقت مبكر، وال يقدح فى ذلكالمعتصم
، وهى صاحبة  من قبل المعتصمين النها مطالبة بضبط النفس األمن قد تعرضت الستفزاز

بدء النداء باالخالء بين ومناسب لزوما  عليها أن يكون هناك وقت  كافى  قرار الفض وكان
 . وبين بدء عمليات الفض

 تخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل العناصر المسلحةسا 3-3
أكدت العديد من الشهادات التى وثقتها اللجنة وأيضا ما اطلعت عليه من مقاطع الكترونية 

كما أنها وثقت أيضا فى  المسلحة داخل االعتصام، العناصر مصورة على وجود العديد من
ات األمن المكلفة تؤكد استخدام تلك االسلحة ضد قو السياق شهادات واطلعت على أدلة  ذات

واتخذوا مواضعا الطالق النيران من بين المعتصمين السلميين،  االعتصام، بتنفيذ قرار فض
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بأن صنعوا منهم دروعا بشرية وهدفا  مباشرا  لنيران قوات األمن، وهى أفعال فضال عن أنها 

لسلطات، اال أنها تمثل ايضا ا  على أحكام القانون المصرى فيما يتعلق بمقاومة اتمثل خروج
يتعلق باستخدام االسلحة من وسط المدنيين انتهاكا  صارخا  الحكام القانون الدولى  فيما

 لحقوق االنسان.
 اآلمن كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر عدم 3-1

لى التقليل األقصى من عدد المصابين السلميين إمن للمعتصمين تقوم فكرة إيجاد ممر آ    
ن أوالقتلى مع احتمالية وجود مقاومة للسلطات من قبل بعض المعتصمين، والجدير بالذكر 

الممر اآلمن الذى حددته وزارة الداخلية فى خطة االخالء وهو )طريق النصر( قد وقعت به 
، كما أن توافد المؤيدين  م الفضالعديد من االشتباكات التى استمرت لساعات طويلة فى يو 

اآلمن، قد حال دون تمكن معظم المعتصمين  منها الممر لالعتصام من محاور عديدة
، وعلى الرغم من وجود مخارج  السلميين من إيجاد مخرج آمن لهم من داخل االعتصام

صالح شارع أخرى تمكن المعتصمين من الخروج منها تمثلت فى شارع الطيران فى اتجاه 
، اال  أنور المفتى منذ الساعة الخامسة مساءشارع ، و  الم بعد الساعة الحادية عشر صباحاس

ربك المعتصمين وجعلهم فى د أ، ق مين الممر اآلمن المعلن عنهأن إخفاق قوات األمن فى تأ
، وكان من األجدر بوزارة  مرمى تبادل إطالق النيران بين العناصر المسلحة وقوات األمن

وأن توفر  ، أن تدرس ابتداء احتمالية وقوع اشتباكات فيه هى تحدد مخارج آمنهالداخلية و 
لتقليل الخسائر فى مخارج بديلة وأن تعلن عنها بشكل واضح وتؤمنها على نحو مالئم وذلك 

 . لى الحدود القصوىاالرواح إ
 مقاومة السلطات وانعدام التناسبية 4-2

وكذا االجراءات المتخذة من  ،والمقاطع الفيلمية المصورة  دلت الشهادات التى وثقتها اللجنة
أن االشتباكات المسلحة قد  ،حداث إبان عملية فض االعتصاموسياق األ قبل السلطات،
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ن تلك ، وأ وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات األمن والعناصر المسلحة باالعتصام

االخالء  أمر تجاه القوات المكلفة بتنفيذخيرة قد بادرت باطالق النيران من خالل أسلحتها األ
الوفاة  . كما دلت تقارير مصلحة الطب الشرعى فيما يخص أسباب للميدان وفض االعتصام

عبر تحديد أنواع األسلحة المستخدمة والمسببة للوفاة، وكذا أعداد القتلى الناتجة عن تلك 
ن توافرت لها حالة الضرورة فى لى أن قوات األمنإ ، االشتباكات استخدام القوة المسلحة  وا 

 تناسب نوعي ، وحافظت على مسلحةالنظرا الندالع عمليات مقاومة لها من قبل العناصر 
عى حول عيرة النارية المستخدمة )يراجع تقرير الطب الشر من حيث طبيعة األسلحة واأل

 ، وأخلتفى الحفاظ على ضبط النفس خفقت قد أ أنها ، اإل عيرة النارية المستخدمة(األ
ف من اطالق النيران تجاه مصادرها بشكل اليتناسب والهد بالتناسبية من حيث  كثافة 
 اسكات مصادر اطالق النيران تجاه الشرطة ، وهو سلحة الناريةالمهمة الداعية الستخدام األ

 مر الذى يعد انتهاكا  أل، وهو ا عداد القتلى من الجانبين()يراجع تقرير الطب الشرعى بشأن أ
قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ  لمدونةللحق فى الحياة والسالمة الجسدية وكذلك 

، حيث تنص المادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك من األمم المتحدة  ةالصادر  القانون
اذ القوانين ال يجوز للموظفين المكلفين بإنف أنه: "نفاذ القانون علىالموظفين المكلفين بإ

ويتعرض  ". ، إال فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود الالزمة ألداء واجبهم استعمال القوة
،  ود باستخدام القوة وتفسيرهالتعليق على هذه المادة فى الفقرة األولى منه إلى بيان المقص

ائم أو ، من أجل منع وقوع الجر  فى حالة الضرورةون استثنائيا  نه أمر يجب أن يكعلى أ
، وتتطرق الفقرة  ، دون أن يتعدى هذا الحد تنفيذا  العتقال قانونى أو المساعدة على ذلك

ستخدام للقوة يخضع أيضا لمبدأ التناسب مع الهدف المشروع ن اإلالثانية من التعليق على أ
نه رية على أسلحة النااسعة من قواعد إستخدام الشرطة لألالمراد تحقيقه. كما نصت المادة الت

ستخدام أسلحة نارية ضد األفراد، إال فى ن المكلفين بإنفاذ القوانين عدم إيتعين على الموظفي
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آلخرين بالموت أو بإصابة خطيرة ، لدفع خطر محدق يهدد ا ، أو حاالت الدفاع عن النفس

أو للقبض على  ، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير لألرواح
وذلك فقط عندما تكون  أو لمنع فراره، خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، شخص يمثل

ال يجوز استخدام  وفى جميع األحوال. الوسائل األقل خطرا غير كافية لتحقيق هذه األهداف
 األسلحة النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية األرواح .

 صول على االسعافات الالزمةحرمان المصابين من الح 4-5
 فى اليوم المحدد لفض االعتصام خصصت هيئة االسعاف المصرية ثالثمائة سيارة اسعاف 

ثناء فض اعتصام رابعة العدوية ، اشتباكات أو وفيات قد تنجم عن تحسبا ألية اصابات أ
ت وكذلك تخصيص مائة سيارة اسعاف بشكل احتياطى، بعضها بمحيط رابعة العداوية وكان

ا ويتم نقل الحاالت التى ملحقة بمستشفى رابعة العدوية ويتم نقل الحاالت غير الحرجة اليه
موجودة خارج االعتصام الولم تتمكن سيارات االسعاف  لى خارجها ،عاية أدق إتستدعى ر 

بسبب اندالع االشتباكات المسلحة وتبادل اطالق  من الدخول الى داخل االعتصام يوم الفض
،  ، وهو األمر الذى يحظر بالتبعية دخول سيارات االسعاف أثناء االشتباكات الكثيفالنيران 

والذى  ، وخاصة بعدما لقى أحد قادة سيارات االسعاف حتفه نتيجة اطالق النيران العشوائى
بعد انتهاء العمليات المسلحة  االسيارات من النفاذ داخل االعتصام حال دون تمكن باقى ال

نقاذ يد من المصابين من إمن على الميدان، مما تسبب فى حرمان العدوسيطرة قوات اال
 . سعافات الالزمةو تلقى اإلحياتهم أ
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 مستخلصات التقرير - سادسًا 

 (حسب الترتيب الزمنى ) 

خالء اعتصام رابعة العدوية فى  إن عملية .0 تنفيذا جاءت  3331أغسطس  34فض وا 
الواقع بدائرتها ميدان رابعة  أول من نيابة مدينة نصرالنيابة العامة المصرية والصادر  لقرار

، وذلك على أثر تقدم بعض المواطنين المصريين ببالغات بتعرضهم لمعاناة شديدة  العدوية
، يمثل إنتهاكا  لحقوقهم المدنية والسياسية  يوما47والى جراء االعتصام الذى استمر ح

واالجتماعية، وخاصة الحق فى السالمة الجسدية والحياة اآلمنة والحق فى واالقتصادية 
السكن والعمل وحرية التنقل، فضال عن تردد معلومات عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل 
االعتصام أسفر عن مقتل بعضهم على أثر التعذيب الذى مورس بحقهم وفقا لتقارير مصلحة 

 ق على تاريخ فض االعتصام .الطب الشرعى المصرية فى تاريخ ساب
خالء اعتصام رابعة العدوية ف .3 قد تمت بمعرفة  3331أغسطس 34ى إن عملية فض وا 

 . من تابعة لوزارة الداخلية المصرية فى إطار خطة وضعتها األخيرةقوات أ
خالء اعتصام رابعة العدوي .1 سعى الحكومة ة، قد جاءت فى اطار إن عملية فض وا 

قليم ال القوانين المصرية على جزء من إعمإلى تطبيق وا   الفض، المصرية المعاصرة لتاريخ
مهلة للتفاوض مع المعارضين المعتصميين قدرت أقرت ن أجمهورية مصر العربية، بعد 

 . يوما 47بـ
)استنتجتها اللجنة  الداخلية المعنية بتنفيذ قرار النيابة العامة المصرية خطةوضعت وزراة  .4

، تضمنت إطالق تحذيرات للمعتصمين بضرورة إخالء  (االطالع عليها ولم تتمكن من
الميدان قبل البدء فى العمليات، وكذا تحديد ممر آمن عرفته بطريق النصر وهو أحد أوسع 

ستراد. وفى سبيل ذلك دعت الوزارة المذكورة لة بالميدان فى اتجاه طريق األوتالطرق المتص
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لمتابعة عملية  المدنى المحلية ض منظمات المجتمعبعض وسائل اإلعالم المصرية وبع
 إخالء وفض اعتصام رابعة العدوية.

ن االعتصام بميدان رابعة العدوية الذى دعت له جماعة االخوان المسلمين والقوى أ .5
نه وفى وقت اال أ ، السياسية الموالية لها، قد بدأ اعتصاما سلميا فى اطار نزاع سياسى

  تاريخ الفض  3331أغسطس 34وقبل  3331يونيه 32بدء االعتصام فى  الحق لتاريخ 
، سمحت إدارة االعتصام لعناصر مسلحة  لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة( )
كز فى مناطق عديدة ، بالدخول لحرم االعتصام والتمر  فراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لهاوأ

غلبية يين الممثلين لألالمعتصمين السلم باقى هتنب وأتعلم  وأ ن تخطرمتفرقة ، دون أ
،  مر الذى نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية، وهو األالمشاركة فى االعتصام

غلبية يمثلون األ ا  يضأغلبية المعتصمين السلميين المشاركين به، الذين يعتقد أنهم رغم أ
التى  الشتباكات المسلحة واسعة النطاقالعظمى من ضحايا عملية فض االعتصام نتيجة ا

 ) راجع المقاطع الفيلمية المصورة المرفقة( .رصدها التقرير
، قد التزمت بتوجيه نداء للمعتصمين  خالء الميدانأن قوات األمن المكلفة بتنفيذ عملية إ .6

( تطالبهم  عتصامعبر مكبرات صوت )تأكدت اللجنة من أنه سمع بوضح داخل عمق اال
 35نفيذ االقتحام بعد أنها قد سارعت فى بدء ت، إال  لهمووجود ممر آمن  بإخالء الميدان

الف المعتصمين فى الساعات األولى ، وهو وقت غير كاف لخروج أ من النداءدقيقة فقط 
وال رغبتها من الستفزاز من قبل المعتصمين، ، وال يقدح فى ذلك تعرض قوات األمن اليوم

نها أمور متوقع حدوثها أل خرين لالعتصام،آسرع وقت، قبل انضمام فى انهاء العملية فى أ
وكان يجب مراعاتها فى الخطة والتعامل معها، وهو ما يمثل إخالال  جسيما  بتنفيذ خطة 

 الفض مما تسبب فى حالة فزع وارتباك أعاق خروج المعتصمين.



  

  
 

   
33 

 

 

 
ن سياق عملية الفض فى الساعات االولى لها قد أشار إلى أن االشتباكات كانت تسير إ .7

 صباحا   عشر لسابقة حتى قرابة الساعة الحاديةالمتكرر فى األحداث افى نطاقها المعتاد و 
تقريبا، إلى أن بادرت بعض العناصر المسلحة وبشكل مفاجىء بإطالق النيران باتجاه أحد 

صوت للنداء عليهم ومطالبتهم بضرورة  عين لقوات األمن كان ممسكا بمكبرالضباط التاب
، وعلى أثر ذلك ردت قوات األمن بإطالق  أمام دار المناسبات إخالء الميدان ليسقط قتيال

القتيل، وعلى أثر ذلك اندلعت االشتباكات اإلطالق على الضابط  مصدرالنيران باتجاه 
المسلحة فى محاور عديدة داخل الميدان بين قوات األمن والعناصر المسلحة بشكل مستمر 

 . دون انقطاع حتى الساعة الواحدة ظهرا  تقريبا
ن توافرت لها حالة الضرورة فى استخدام من المنفذة لعملية االقتحام وأاألإن قوات  .2

، إال أنها أخفقت فى  األسلحة النارية وحافظت على التناسب النوعى بين األسلحة المستخدمة
 الحفاظ على التناسب فى كثافة اإلطالق على مصادر النيران من قبل العناصر المسلحة.

سلحة داخل االعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين إن العناصر الم .9
بما يمكن وصفه باستخدامهم المعتصمين كدروع بشرية، جعلتهم فى مرمى نيران قوات األمن 

كون  على المعتصمين السلميين وقد عظم من هذا الخطر،  طول فترات االشتباكات
تميزها عن  ةا  معلوما  أو تحمل شار العناصر المسلحة التابعة لالعتصام لم ترتدى زي

 المعتصمين غير المسلحين .
، وهو طريق آمنا للخروج وأعلنت عنه للمعتصمين حددت قوات األمن وفق خطتها ممرا   .33

، بسبب االشتباكات الساعة الثالثة والنصف عصرا   ه حتىنها قد فشلت فى تأمينأ النصر، إال
من وبعض أل، بين قوات ا ومنها الممر اآلمنالتى اندلعت فى محاور عديدة حول الميدان 

أكتوبر، وهو ما حدا  6التى جاءت لتنضم لالعتصام من أعلى كوبرى  المسيرات
بالمعتصمين الراغبين فى الخروج إلى البحث عن ممرات آمنه فى الشوارع الجانبية، التى 
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سكان منطقة  من قبل اللجان الشعبية التى كونها للقبض غير القانونىتعرض بعضهم فيها 

دارة االعتصام فى تخويف إلقوات األمن، وهو األمر الذى استخدمته  موتسليمهرابعة 
المعتصمين الراغبين فى الخروج من الميدان لبقائهم دون انصراف حتى ال ينفض االعتصام 

لدى الراغبين فى الخروج. ولم تنجح  ، وهو ما عظم من حاالت االرتباك والفزع  دونهم
تأمين الممر اآلمن إال من الساعة الثالثة والنصف حتى السادسة وهو ما نقلته القوات فى 

 المصرية على الشاشات التلفزيونية. ON TVقناة 
، واندالع االشتباكات المسلحة فى محاور عديدة  حال اتساع محيط منطقة رابعة العدوية .33

   مقتل أحد المسعفين بعدوذلك ،  سعافإلسعاف التابعة لهيئة اإلمنه، دون دخول سيارات ا
، وهو األمر الذى أدى لعدم حصول العديد من المصابين  ) وفقا  لتصريح هيئة االسعاف (

سعاف إلسعافات الالزمة أو النقل إلى المستشفى إلنقاذ حياتهم. ولم تتمكن سيارات اإلعلى ا
دسة مساء يوم واإلخالء فى الساعة السايدان اال بعد انتهاء عملية الفض لى المإمن الدخول 

 . 3331أغسطس 34
خلفت عملية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية وما شابها من اشتباكات مسلحة بين  .33

 حتىصباحا  تقريبا   6445حوالى الساعة  المسلحة داخل االعتصام عناصرمن والألقوات ا
من  2مدنيا و 634قتيل بينهم  613، عدد 3331أغسطس 34 الساعة السابعة مساء يوم 

 جثة فقط 177(، تم تشريح  المرفقةالحصر  جداولال الشرطة، )على النحو الوارد برج
والباقى صدرت لهم تصاريح دفن بمعرفة مفتش الصحة  ، بمعرفة مصلحة الطب الشرعى

التابع لوزارة الصحة المصرية بناء على طلب ذوى الضحايا وتصريح النيابة العامة. ويعتقد 
ن المعتصمين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة االشتباك أن معظم الضحايا المدنيين م

 . المسلح
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خالء ميدان رابعة العدوية اندلعت أحداث عنف  .31 فى رد فعل مباشر على عملية فض وا 
حرقت بها العديد من الكنائس أ على مستوى الجمهورية محافظة 31مسلح فى حوالى 

مرت لمدة أربعة ايام من الشرطة است والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض أقسام ومراكز
قتيال  626خلف  ، مما3331أغسطس  37 حتى مساء يوم 3331غسطس أ 34صباح يوم

ويعتقد أن النحو الوارد بالجداول المرفقة( ، )على  جال الشرطةر من  64مدنيا و 633منهم 
ق النيران معظم الضحايا المدنيين من المواطنين األبرياء الذين تصادف وجودهم إبان إطال

 . منألاالشتباكات مع قوات ا خاللالعشوائى الذى قامت بها بعض العناصر المسلحة 
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 التوصيات –سابعًا 

 : تأسيسا على ما تقدم يوصى المجلس القومى لحقوق اإلنسان باآلتى

مستقل فى كل األحداث التى تزامنت مع إعتصام رابعة العدوية وتلك  تحقيق قضائى فتح .3
خالئه من قبل قوات االتى  ، وكذا تلك التى وقعت فى  منألصاحبت عملية فضه وا 

تخاذ ا  ، و  لية عنها جميعا، وتحديد المسئو  المحافظات المصرية المختلفة نتيجة لذلك
اإلجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أى من تلك 

لى محاكمة تتوافر فيها إاالنتهاكات المشار إليها في هذا التقرير، وتقديمه  الجرائم أو
ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفالت الجناة من العقاب. 

 3331يونيه  13منذ والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصى الحقائق
 علن عن بدء التحقيق القضائى بعد. ولم ي، بقرار من رئيس الجمهورية

التى تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة والتنفيذية  التشريعيةإتخاذ التدابير  .3
، وتعزيز سيادة  له كوسيلة للتعبير عن الرأى بين أى من الجماعات أو القوى السياسية

 .القانون وضمانات العدالة الناجزة وعدم االفالت من العقاب 
لعمليات التدريب والتأهيل   البدء الفورى ودون إبطاء فى إخضاع العناصر الشرطية .1

وتدريبها  المستمر، خاصة فى مجاالت البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات
 .  على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون

رة تفعيل االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة حث الحكومة على ضرو  .4
جراء التعديالت التشريعية الالزمة ليتوافق تعريف التعذيب فى ا  ، و  والمهينة غير اإلنسانية

القانون المصرى مع االتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفالت مرتكبيها من 
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الى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح اجباريا فى حالة  العقاب. كما يدعو المجلس

يالء االعتبار إلى ضرورة االهتمام بمنظومة الطب الشرعى بما يضمن  .شبهة الجناية وا 
 توفير أماكن مناسبة لحفظ الجثامين وتشريحها على مستوى الجمهورية .

قطوا نتيجة االشتباكات الذين س والمصابين دعوة الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا .5
المسلحة والذين لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك فى كل األحداث التى 

واالسراع فى إصدار القانون المنظم لحاالت استحقاق ، وقعت فى الفترة محل التقرير
 .3334 من دستور 54التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس االحتياطى وفقا  للمادة 

،  دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد .6
عالء األساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم فى  قيم احترام حقوق االنسان وحرياته وا 
 . حترام سيادة القانون وحقوق اإلنسانوا   ، الحياة

والتحريض على والتكفير  مالت الكراهيةالحكومة التدخل الفورى والعاجل لوقف حطالبة م .7
العنف التى تروج لها بعض وسائل االعالم المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على 

التى ال تقتصر على  ، وأن تتخذ من التدابير استقرار وأمن البالد وحالة حقوق اإلنسان بها
نما تشمل التعليم والثقافة واالعالم و  صالح الفكر الدينى التدابير األمنية وا  لضمان عدم نشر ا 

 بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق اإلنسان التى ال ، واتساع نطاق الكراهية والعنف
 سبيل دونها لتجاوز البالد أزمتها. 
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