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يف السنوات الخمس التي مضت عىل فض اعتصام رابعة العدوية يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣:

يف ديسمرب ٢٠١٣، أنشأ الرئيس املؤقت وقتها عديل منصور لجنة تقيص الحقائق يف أحداث ٣٠ يونيو السابق. نرش امللخص 

التنفيذي لتقرير اللجنة يف نوفمرب ٢٠١٤ و أظهر أن ٦٠٧ متظاهر و�ان رشطي£ قتلوا. ¢ ينرش التقرير الكامل أبدا.

بعد تحقيق لجنة تقيص الحقائق نفسها، قال املجلس القومي لحقوق اإلنسان أن ٦٢٤ مد¯ و�ان رشطي£ قتلوا يف فض االعتصام.

يف نوفمرب ٢٠١٣،  قالت مصلحة الطب الرشعي أن ٦٢٧ قتلوا.

بناء عىل تقارير مستقلة، توصلت هيومان رايتس ووتش إىل أن ٨١٧ متظاهر عىل األقل قتلوا.

سجلت قاعدة البيانات املستقلة ”ويÃ ثورة“ مقتل ٩٢٣ متظاهر عىل األقل و جرح ١٤٢٩ آخرين، والقبض عىل ٨٤٨.

قضية غرفة عمليات رابعة، والتي يحاكم فيها ٥١ متهË يف جوالت عديدة من املحاكمة وإعادة املحاكمة نتج عنها حتى اآلن ثالثة 

أحكام نهائية بالسجن املؤبد، باإلضافة إىل عدد من األحكام الصادرة غيابيا.

قضية فض اعتصام رابعة، التي ال زالت منظورة يف املحاكم، واملتهم فيها ٧٣٩ شخصا. أحالت املحكمة أوراق ٧٣ متهË إىل املفتي 

ألخذ رأيه يف إعدامهم. ينتظر إصدار حكم نهاÐ يف حق كل املتهم£ يوم ٨ سبتمرب القادم.

يف ح£ أن التحقيقات يف اعتصام رابعة واألحداث التي تلته نتج عنها الكثÒ من حاالت االعتقال والقضايا، توجد قضيتان كبÒتان 

َعى وجودهم يف اعتصام ميدان رابعة العدوية وقت فضه أو اشرتاكهم فيه: تضËن متهم£ يُدَّ

¢ يتهم أي ضباط أمن أو مسؤول£ بارتكاب جرائم يف فض اعتصام رابعة. هذه أسËء بعض املسؤول£ يف مواقع قيادية وقتها:

وزير الدفاع عبد الفتاح السييس،

و الذي أصبح رئيسا للجمهورية يف يونيو 

٢٠١٤ و ال يزال عىل قمة السلطة حتى اليوم.

مدير املخابرات العامة محمد فريد التهامي، 

والذي بقي يف منصبه حتى ديسمرب ٢٠١٤.

وزير الداخلية محمد إبراهيم،

والذي بقي يف منصبه ملدة سنت£ بعد رابعة.

مدير إدارة العمليات الخاصة يف وزارة 

الداخلية مدحت املنشاوي، والذي رقي 

ملنصب مساعد وزير الداخلية لألمن املركزي.



بعد فض اعتصام رابعة، علقت واشنطن تسليم طائرات إف-١٦ و عدة دبابات إم-١ إيه-١، وصواريخ هاربون، 

ومروحيات أباتيش. عاد تسليم األسلحة يف مارس ٢٠١٥.
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يف يوليو ٢٠١٨، وقع السييس عىل قانون يسمح له بتعي£ ضباط من القوات املسلحة يف مناصب احتياطية مدى الحياة. يحظى هؤالء 

املعين£ بحËية من االتهام يف األحداث التي جرت ب£ تعليق الدستور يف يوليو ٢٠١٣ وانعقاد مجلس النواب يف يناير ٢٠١٦، وهي 

الفرتة التي تشمل فض اعتصام رابعة العدوية.

مساعد وزير الداخلية لألمن املركزي

أرشف عبد الله، والذي بقي يف منصبه عاما 

بعد رابعة.

مدير أمن القاهرة أسامة الصغ�،

والذي رقي إىل منصب مساعد وزير 

الداخلية لألمن.

العواقب

التداعيات

رصد مرشوع اشهد املستقل للتوثيق ٦٤ هجوما عىل الكنائس يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣ وعىل ١٩ كنيسة إضافية يف 

األسبوع الذي تاله. ومنذ ذلك الوقت، أعيد بناء كل الكنائس املترضرة، أغلبها بواسطة الجيش والباقي بواسطة 

الكنيسة نفسها.

يوم ١٨ أغسطس ٢٠١٣، لقي ٣٧ محبوسا حتفهم يف سيارة ترحيالت، بعد أن أبقاهم الضباط فيها ملا يزيد عىل 

الست ساعات، تارك£ بعضهم íوت من شدة الحرارة و آخرين من جراء عبوة غاز مسيل للدموع ألقيت داخل 

 Ðالسيارة. حوكم أربعة ضباط يف قضية سيارة ترحيالت أبو زعبل، إال أن واحدا منهم فقط صدر يف حقه حكم نها

بالحبس خمس سنوات.


