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من القاتل؟ ومن الضحية؟ .. رممة بوالق
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عشش بدائية مبنيو من الطوب ومعروشة بما تيسر من األخشاب، أزقة ضيقة وسيدات يفترشن األرض ىربا من حرارة 
العشة، صنبورين مياه عموميين، ودورات مياه مشتركة لمسكان، أطفال يمعبون بكل سعادة وبراءة عمى أرض طافحة بمياه 

مالمح رئيسية تمحظيا .. المجاري لعدم وجود صرف صحي، ووجوه عمال وصنايعيو وربات بيوت مميئة بالصمت والحزن
فور دخولك لمنطقة عشش الكفراوي برممة بوالق أبو العال والتى شيدت عمميات فر وكر بين بعض السكان ورجال 

بزعم قيامو   إثر قيام شرطة السياحة بقتل عمرو البنى أحد سكان المنطقة2012الشرطة مساء الثاني من أغسطس 
دارة أبراج النايل سيتى . بفرض إتاوات عمى مالك وا 

دانتيا لسكان العشش دون  تغطية إعالمية لبعض الصحف والقنوات الفضائية تمحظ انحيازىا الفاضح واستباقيا لألحداث وا 
ىشام قنديل بزيارة . أن تستمع إلييم، بل وتييئ الرأي العام لتقبل عدوان رجال الشرطة عمييم، ثم قيام رئيس الوزراء د

األبراج واإلطمئنان عمى سالمتيا وسالمة قاطنييا دون اإلىتمام بتفقد حالة سكان العشش واإلطمئنان عمى سالمتيم 
أحمد جمال الدين عن تكريم ضباط الشرطة الذين شاركوا فى األحداث دون انتظار / أيضا، ثم إعالن وزير الداخمية المواء

لنتائج تحقيقات النيابة خاصة أن القتيل الوحيد فى األحداث وكذلك جميع المصابين كانوا من سكان العشش وليس 
.  العكس

فماذا حدث، ومن القاتل، ومن الضحية؟ 

ثالثة أسئمة حاولنا البحث عن إجابات ليا، كما حاولنا البحث عن مضمون وجوىر األحداث، فيل األمر يتعمق بمقتل 
خالء السكان  عمرو البني وفقط، أم أننا أمام مقدمة رعب ضرورية والزمة لتسييل إستيالء المحافظة عمى األرض وا 

قسريا؟ 

!  وماذا فعمت الشرطة، ىل عادت لتطبيق القانون واحترام كرامة وحقوق كافة المواطنين، أم عادت إلى سيرتيا األولى؟

لم يكن الدخول لمنطقة العشش أمر يسير فى ظل حالة التربص التى تعيشيا المنطقة، بل وكان األصعب ىو قيام 
األىالى بالتحدث واإلدالء بشياداتيم دون خوف، وقد قام فريق المركز المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية بجمع 

شيادات االىالى بالصوت والصورة، وسيستمر فى عممو الميداني إلعداد مجموعة من التقارير الورقية والمصورة تستيدف 
متابعة أحداث رممة بوالق وتتطورىا سواء فيما يتعمق بمقتل عمرو البني، أو إجراءات إلقاء القبض والتحقيق مع سكان 

المنطقة، أو تنفيذ قرار المحافظة باالستيالء عمى األرض وما سيستتبعو ذلك من أحداث، وفى ىذا اإلطار يصدر المركز 
. تقريره الميدانى األول
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 !رممة بوالق أبو العال أم رممة بوالق نايل تاورز؟

كما تسمييا الحكومة في أوراقيا الرسمية الصادرة من صندوق تطوير " رممة بوالق النايل تاورز"رممة بوالق أبو العال أو 
العشوائيات ىي منطقة تقع عمى الضفة الشرقية لنير النيل عمى أطراف القاىرة القديمة تجاه الشمال وىي إحدى األحياء 

م، وتركز 1771لمنيل، الذي حدث عام " الطرح السابع"القديمة التي نشأت عمى ضفاف النيل، وتتحدث كتب التاريخ عن 
مبابة فى ضفتو الغربية وكيف كسبت القاىرة زيادة كبيرة في مساحتيا بفعل .. عند بوالق أبو العال في ضفتو الشرقية وا 

ثم كيف أنشأ عمي بك الكبير عمارة كبيرة عمى ساحل ضفتي النيل في تمك األرض، حيث يمر شارع . ىذا الطرح
بذلك . المطبعة األميرية، وأن األىالي كانوا يمقون األتربة وبقايا حطام البيوت بجوار ىذا الساحل فطمى النيل عمييا

والورش الحكومية ومصمحة الوابورات " دار المطبعة األميرية "تكونت األراضي التي قامت عمييا في عصر محمد عمي 
وعمى الضفة األخرى من النير أصبح الساحل الجديد عند بوالق ممتقى لتجار القمح والزيت والسكر وكانت . أي الترسانة

 .وتؤم الشاطئ المراكب الشراعية المحممة بالبضائع القادمة من شمال مصر. المنطقة تزخر بالمدارس والمساجد والدور

وىكذا تحول الواقع بين القاىرة والنيل وبوالق من أرض تغمرىا مياه الفيضان إلى ىذا الحي الشعبي عمى ضفاف شاطئ 
، ومحاولة استخدام موقعيا لموصول م 1798 عامعمى مصر  نابميون بونابرت حممةالنيل، وربما بدأت شيرة بوالق مع 

. أي الجميمة بالفرنسية" بو"البعض قال إن أصل الكممة ىو .. واختمف الناس في معنى بوالق. إلى مناطق الوجو البحري
ولكن ال يوجد ما يؤكد ىذا .. ثم تحرفت من بوالك إلى بوالق" البحيرة الجميمة"أي بحيرة، أي أن معنى الكممة " الك"و

. حيث أن بوالق كانت موجودة قبل الحممة الفرنسية

كما تسمييا الحكومة في أوراقيا الرسمية الصادرة من صندوق تطوير " رممة بوالق النايل تاورز"وربما إطالق اسم 
العشوائيات عمى منطقة رممة بوالق يوضح العالقة السببية بين كل ما يتعرض لو سكان المنطقة من مضايقات أمنية 
ومالحقات ومحاوالت لتيجيرىم من أراضييم وبين ىذه األبراج الممموكة لشركة نايل سيتي لالستثمار، فمنذ تسعينيات 
القرن الماضي بدأ أىالي المنطقة في السماع عن قصص طردىم من مساكنيم، تحت مزاعم تطوير المنطقة ولكن ال 
.  توجد معمومة واضحة عن ماىية التطوير وال من المسئول عنو وال يوجد أي كالم عن تعويضات لساكني ىذه العقارات

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1798
http://ar.wikipedia.org/wiki/1798


4 
 

: الموقع والطبيعو الجغرافية

 ىذه ىي مصنع الفص لحديد الخرده، مصنع التميمذ لمبطاطين، مصنع البالط، مصنع الزجاج، مخازن أخشاب أبو العال
المنشآت التي كانت موجوده بالمنطقة قبل وجود أبراج النايل سيتي والتي تم شراء األراضي من أصحابيا لصالح شركة 

النايل سيتي في تسعينيات القرن الماضي، ليتم بناء أبراج النايل سيتي وفندق فيرومونت، وما ترتب عميو من وجود 
فعمى يمين نايل سيتى التى تعتبر أحد أفخم المشاريع االستثمارية المقامة عمى نيل القاىرة، توجد . مفارقة كبيرة جدا

 آالف من سكانيا فى عشش بدائية مبنيو من 3حيث يعيش . عشش أرض الكفراوي، إحدى أفقر عشوائيات القاىرة

الطوب المبن والخشب من دور واحد أو دورين عمى األكثر، دون مياه أو صرف صحي، فحين تضع قدميك في منطقة 
العشش الموجودة بمنطقة رممة بوالق تشعر وكأنك قد انتقمت خارج دائرة الزمن وانفصمت عن الواقع المحيط بك تماما 

بال أي نوع من أنواع الخدمات ..  أسرة يقطنون في تمك المنطقة330لتنتقل إلى واقع آخر مخيف يجسد مأساة حوالي 
التي تكفل لممواطن حياة كريمة، فالمنطقة مكونة من عدد من المنازل والعشش المتيالكة بعضيا بال سقف وبعضيا 

اآلخر متيدم جزئيا، وتعيش معظم األسر في غرفة واحدة أو غرفتين بال أي مصدر لممياه سوى صنبورين مياه عموميين 
تستخدميما كل األسر بالمنطقة ويستخدمون دورات مياة شديدة التواضع مشتركة بين أكثر من أسرة، وال يمكن تسمية 
الممرات بين تمك العشش عمي أنيا شوارع فيي أزقة شديدة الضيق يضطر بعض السكان إلي افتراشيا صيفا ىربا من 

. ويعيش ىؤالء السكان في وسط رائحة كريية تشي بتفاقم أزمة الصرف الصحي في ىذا المربع السكني.. الحر الخانق

                                                           
سكان المتقدمين في السن الحد أمعلومات من  
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 أدوار عرض سينمائى حديثة ومقار لعشرات الشركات العالمية 8وعمى اليسار يقبع مبنى النايل سيتى الذى يضم داخمو 
إضافة إلى فندق . منيا المجموعة المالية ىيرميس، وشركات بروكتر آند جامبل، وموبينيل، وأوراسكوم تيميكوم، وغيرىا

 . طابقا25 غرفة موزعة عمى 552فيرومونت الشيير الذى يضم 

وىي شركة بمجيكية " أتيميو الفن الحضري"ىي من تصميم " أبراج ساويرس"الطراز المعمارى لنايل سيتى المعروفة باسم 
، تفخر بمبانييا الشاىقة فى اسطنبول وبروكسل "فيجين لمتصميم المعماري"، وغيرت اسميا مؤخرا إلى 1979تأسست في 
. وجزر سيشل

يضم . أكبر الشركات المصرية شاركت في تنفيذ المبنى، مثل دار اليندسة، وحمزة وشركاه لممعماري الشيير ممدوح حمزة
ضاءة وكيرباء وغيرىا، 20المبنى داخمو ما يزيد عمى   ألف نقطة تحكم إلكتروني لكل مرافق المبنى من تكييف مركزي وا 

" أتمتة المبانى"طبقا ألحد الميندسين الذين شاركوا في تصميمو، وىو ما يجعمو أحد أكثر المباني التي تبنت تكنولوجيا 
 .في مصر

 : أربع محطات ذات داللة ىامة

 يناير 25ثورة : المحطة األولى

 يناير ففي 25جاءت بداية التعامل المباشر بين سكان منطقة عشش أرض الكفراوي وأبراج النايل تاورز مع بداية ثورة 
 تطوع سكان العشش برممة بوالق لمتصدي لمحاوالت االعتداء عمى أبراج النايل سيتي، وأشاد بيم 2011 يناير 28يوم 

التعاون معو في حماية األبراج مقابل مكافأت  وطمب من بعضيممدير أمن األبراج في ذلك الوقت ويدعي عمر الدالي 
وليس عن طريق عالقة تعاقدية مكتوبة، واستمر ىذا التعاون منذ بداية  (عرفى) وبالطبع تم ذلك بشكل ودى مالية شيرية،

. 2012 أغسطس 2الثورة وحتى أحداث 

 

 

 

 

 

 

 

صورة المظروف الذى كان يسلم لبعض السكان وبو الشهرية وواضح انو مسجل عليو رقم الشخص واسمو والمبلغ الذى يتقاضاه 

  
                                                           

 أغسطس  4– جريدة الشروق – " أخر أيام السكان األصليين في رملة بوالق"تحقيق بعنوان – الصحفى أحمد عطية  
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: صدور قرار من المحافظة باالستيالء عمى أراضى الرممة: المحطة الثانية

عبد القوى خميفة برقم .  قرارا صادر من محافظ القاىرة د142 نشرت الوقائع المصرية بالعدد 2012 يونيو 20فى 
ببوالق، لمدة ثالثة سنوات تبدأ " عشوائيات نايل تاورز" تضمن إستيالء المحافظة عمى أرض منطقة 2011 لسنة 8993

من تاريخ تنفيذ االستيالء، لموىمة األولى كنا نظن أن ىناك خطأ مطبعي بين سنة القرار المسجمة بجوار الرقم والموضح 
 ولكن بمراجعة القرار جيدا تبين أنو ال يوجد أى أخطاء 2012 وبين تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 2011أنو فى 

 ولكن لم تتجرأ الحكومة أو المحافظة عمى البدء فى التنفيذ خالل 2011 أكتوبر19فنياية القرار تؤكد أنو تم تحريره فى 
 أن تنفيذ اإلستيالء عمى األراضى بما يستمزمو ذلك من عمميات 2012 وبدا ليا مع نيايات شير يونيو 2011عام 

. إخالء قسرى لمسكان قد آن أوانو فأصدر عبد القوى خميفة القرار
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: مصرع الطفل عمار محمد: المحطة الثالثة

 شب حريق بتمك العشش وكان ىناك طفل يدعي عمار محمد عبد النبي لم 27/6/2012وفي يوم األربعاء الموافق 
يتجاوز عمره الخمس سنوات حاصرتو النيران فيرول األىالي إلي أمن البرج وطمبوا منيم إخراج أحد أجيزة اإلطفاء أو 

نقاذ الطفل إال أن أمن البرج رفض تماما التعاون  خرطوم مطافي من تمك الموجودة بكثرة في البرج لمسيطرة عمي الحريق وا 
دارتو فمم يكن  معيم مما ترتب عميو وفاة الطفل محترقا، وىو ما ترك في نفس األىالي ضيقا كبيرا تجاه مالك الفندق وا 
يتوقع سكان العشش أن يكون رد الجميل ليم بحمايتيم لألبراج أثناء الثورة واالنفالت األمني الذي تعرضت لو البالد أن 

. تترك إدارة الفندق النيران تمتيم مساكنيم وتودي بحياة طفل من أطفاليم

:  أغسطس ومقتل عمرو البنى2أحداث : المحطة الرابعة

 أغسطس عندما توقف إدارة الفندق عن دفع المكافآت الشيرية لبعض السكان الذين كانوا 2وصمت األحداث لذروتيا فى 
صابة أنور عبد اهلل . ثم تجمير الشباب أمام األبراج. يشاركوا فى حماية األبراج، ثم مقتل عمرو البني، وا 

:  ممخص ما حدث

إلي حالة من الفوضي " أبراج أوراسكوم" تحول اليدوء أمام أبراج نايل سيتي 2012 أغسطس 2فى يوم الخميس الموافق 
حيث استخدمت قوات الشرطة األسمحو النارية ضد بعض سكان منطقة عشش الكفراوي والتى تقع خمف األبراج مباشرة، 

صابة آخر حاول إنقاذ القتيل بطمق ناري في قدمو،  وذلك إثر قيام األمن المكمف بتأمين الفندق بقتل أحد سكان المنطقة وا 
وبالطبع لمواقعو روايتان رواية رسمية طبقا لبيان وزارة الداخمية، وأخرى طبقا لسكان المنطقة، وتتقاطع الروايتان في أن 

مما أودى بحياتو، كما تم  (عمرو البني)سبب إندالع األحداث ىو إطالق األعيرة النارية عمي أحد سكان المنطقة وىو 
 شخصا فى نفس يوم 17إصابة أحد السكان أيضا بطمق نارى وىو ما ترتب عميو قيام الشرطة بالقبض عمى واحتجاز 

.  منيم16 آخرين عمى قوائم المطموبين، ثم تم الحقًا إلقاء القبض 20الحادث، ووضع 

: طبقا لرواية األىالي

 يناير قام البعض باالعتداء عمى وحرق مول أركاديا عمى كورنيش النيل فى المنطقة ما بين بوالق 25فى أحداث ثورة 
وروض الفرج، وىو المول القريب من أبراج النايل سيتى والتى لم تتعرض لذات االعتداء لقيام أىالى رممة بوالق وسكان 
عشش الكفراوى بحماية ىذه األبراج، وردا عمى ذلك طمب مدير أمن األبراج من بعض السكان التعاون معو واالستمرار 

والتى يصفيا بعض سكان المنطقة بأنيا لم تكن شيريات مجزيو -فى حماية االبراج مقابل صرف مرتبات شيرية ليم 
وذلك نظير حمايتيم لألبراج من ىجوم البمطجية فى ظل الحالة األمنية التى كانت تمر بيا - فقط بل كان مبالغ فييا

والذى كان أحد السكان - أغسطس ذىب عمرو البني 2البالد ومع نياية شير يوليو وبداية شير أغسطس وتحديدا يوم 
لمحصول عمى الشيرية إال أن أمن األبراج وشرطة السياحة رفضا دخولو لمفندق - الذين يحصمون عمى ىذه الشيريات

فحدثت مشاده كالمية تطورت لتشابك باأليدى قام عمى إثره أحد ضباط شرطة السياحة بإطالق عيار ناري في فخذ 
عمرو وآخر في ظيره مما أودى بحياتو، وعندما انتقل لمكان الحادث بعض أصدقاء عمرو بعد عمميم بالخبر وفى 

حضور مأمور قسم بوالق تم إطالق عيار نارى من داخل الفندق عمى أنور عبد المطيف أحد أصدقاء عمرو فأصابتو 
طمقة فى فخذه مما أفقده الحركة أيضا، وعندما حاول إبنو إنقاذه أصيب أيضا بطمق نارى فى القدم وبتناقل نبأ مقتل 
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صابة أنور وابنو تجمير بعض الصبية والشباب من أىالي المنطقة أمام األبراج، وحدثت اشتباكات بينيم وبين  عمرو وا 
. األمن خارج األبراج

دارة الفندق : طبقا لرواية وزارة الداخمية وا 

" النايل سيتى" أغسطس الجارى أحد فنادق مجموعة أبراج 2اقتحم مجموعة من البمطجية مساء الخميس الموافق 
بكورنيش النيل حيث قاموا بالدخول إلى استقبال الفندق بقصد الحصول عمى مبالغ مالية عنوة كإتاوة عمى الفندق ولما 

وعند قيام ضابط شرطة السياحة المعين بالفندق بمحاولة .. رفض موظفى الفندق قاموا بالتعدى عمييم باألسمحة البيضاء
قاموا بالتعدى عميو ومحاولة االستيالء عمى سالحو وحدث اشتباك بينيم أدى إلى استخدام سالحو لمدفاع ، إخراجيم
صابة آخر، مما أدى إلى خروج طمقة أصابت أحد األشخاص المعتدين فى بطنو وأدت إلى وفاتو، الشرعى وتبين أن .. وا 

وىو مسجل خطر سبق ضبطو فى العديد من قضايا " عمرو البني"وشيرتو " عمر فتحى عامر"ىذا الشخص يدعى 
. المخدرات وسرقة السيارات وسبق اعتقالو جنائيا لخطورتو عمى األمن العام وأفرج عنو الشير الماضى

 : شيود عيان

حضرتك ىما كانوا بيصرفوا شيريات كبيرة لمجموعو من "وطبقًا لرواية محمد أحد سكان المنطقة وشاىد عيان  -
السكان المى كانوا بيحموا األبراج من البمطجية من وقت الثورة، العشش فييا غالبة مش بمطجية و لما الثورة 

تسرق لكن إحنا حمينا األبراج دي وما حدش قدر يجي جنبيا، دلوقتي بقينا بمطجية إزاي  قامت أركاديا إتحرق وا 
بس، المي حصل إن االبراج كانت بتصرف شيريات كبيرة وحبوا يقطعوىا فقالوا يعمموا الناس األدب، وبعدين 

 ".المي اتقبض عمييم دول كميم إتاخدوا ظمم، وكانوا جايين من شغميم
المي انا شفتو ضرب نار وعساكر ماسكو سالح آلي وقنابل "يروي مجدى أحد شيود العيان من سكان المنطقة  -

غاز مغرقة الدنيا، دول كانوا بيضربوا كأنيم قدام ييود، الباشوات بتوع مباحث القسم كانوا واقفين عريانين كأنيم 
 ".عمر طمعت، ىشام عتمان، احمد قدري: في خناقة وأسمائيم

عمرو البني ده مسجل آه بس جدع جدًا كل سكان العشش "فى حين ذكر محمود أحد سكان عشش الكفراوى  -
 سنين كده أو أكتر شوية كان فيو رئيس 10بيحبوه وبعدين ىو مش بمطجي ده كان صنايعي زي الفل لغاية من 

كان راجل مفتري وىو السبب في إن عمرو وكتير من الشباب يكرىوا الحكومة  (س. ن)مباحث قسم بوالق اسمو 
والدنيا ويسيبوا شغميم بعد ما حبسيم ظمم عمشان يقفل قضايا فتحولوا من صنايعيو إيدييم تتمف فى حرير إلى 
مسجمين خطر وكل واحد تصنيفو حسب القضايا المى شيميالو الباشا، وربنا ينتقم منو ومن كل المى عمل فييم 

 ".كده
آه خرجنا ورمينا طوب وحجارة عمى األبراج دي المي من يوم ما "وقال أحد الشيود الذين رفضوا تسجيل اسمو  -

اتبنت وىي خربت بيتنا ومعيشانا في رعب، وكل شوية يقولونا إزالة وطرد، وشوية يقولوا دى أرض حكر، وشوية 
: وأكمل كالمو قائال".. تانية يقولوا دى أرض دولة، وشوية يقولوا دى أرض خاصة والدولة ىتستولى عمييا

عمرو ماكانش رايح يتخانق ألنو راح لوحده ومن غير سالح، يعنى مش مدي خوانو، وما حاولش يخطف "

                                                           
 بعض الشهود طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفا من المالحقة األمنية ومن وافق ذكرنا اسمو األول:  ملحوظة
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سالح وال حاجة زي الداخمية ما بتقول وبعدين دول قتموه بدم بارد يعني والمي أفيمو إن لو في واحد بيعتدي عمى 
 ". أمن الفندق يضربوه في رجمو أو في ذراعو مش في سمسمة ظيره وتبقى ضربة موت كده

ىانو "وقال سيد أحد السكان  - الحكومة قبضت عمى ناس كتير جدا وعدموىم العافية ضرب وتكسير وتعجيز وا 
 ".وتخويف لألطفال والستات احنا متوصى عمينا يا بيو عشان نخاف ونسيب المكان

إحنا اتفاجئنا بالعيال "ويقول أحد سكان المنطقة ومن العاممين بالفندق منذ الثورة عمى خمفية حماية األبراج  -
الصغيرة المي ساكنين في العشش بعد ما عرفت بموت عمرو خرجت وقعدت ترمي طوب عمى األبراج، قولناليم 
عيب كده ىتضيعوا حق عمرو، لكن صدمتيم من موت واحد من المنطقة خميتيم ما يسمعوش الكالم، بس إحنا 

 عربية 50حمينا األبراج من ورا مدخل األبراج الخمفى، والجراج والساحة الكبيرة بتاعة االنتظار المي بتساع يجي 
ناحية العشش ماحدش لمسيا، لكن العربيات المي ولعت واألبواب المي اتكسرت دي المي كانت عمى الكورنيش 

 ". مكان ما عمرو اتقتل
ىما بيقولوا إن عمرو كان معاه فرد خرطوش، وده كذب وافتراء واألبراج فييا كاميرات عمى " ويقول شاىد آخر  -

أعمى مستوى يورونا صورة عمرو وىو معاه خرطوش، وتوضح عمرو اتقتل إزاى ده اتضرب في رجمو وقع عمى 
 ". االرض، وأغمى عميو راح ضربوه في ضيره

بتقمع ممط وبتقف لنا بالبناطيل ويسبولنا الدين ويشتمونا، يبقى  (يقصد الشرطة)تخيل الحكومة " وذكر الحاج سيد -
مين فينا المى بمطجى؟ وبعدين ىما عارفين ومتأكدين إن المي ساكنين ىنا ناس غالبة، ومفيش حد فينا معاه 

دارو  سالح عمشان كده وقفوا بصدرىم مفتوح لو كان عمرو أو أى حد من والدنا معاه فرد خرطوش كانوا خافوا وا 
بعيد عننا، أو كانوا خدوا ساتر وضربونا من ورا األبواب أو من شبابيك األبراج لكن التميفزيون والجرايد بيطمعونا 

 ".حسبي اهلل ونعم الوكيل.. احنا بمطجيو وىما الضحية، وىمو كمان األبطال المى الوزير بيكرميم
 في الشير وده يوم صرف المرتبات عمرو راح عشان 2الواقعو حصمت يوم "ويقول حماد أحد سكان المنطقة  -

لقينا عمرو مرمي عمي األرض وواخد رصاصتين واحدة في كدا ولما عرفنا إنو انضرب رحنا ننقذه أنا وأنور 
 أخدنا عمرو وجرينا عمى عربية ىي معدية من الناحيتين، رجمو، والثانية في بطنو أو من ظيره ما عرفش

إسعاف كانت واقفو الناحية التانية من الطريق، اإلسعاف ما رضيتش تشيمو وقالت ده مات أخدناه وطمعنا عمى 
بيتيم، وبعدىا رحنا عند األبراج تانى كان المأمور بتاع قسم بوالق جو واحنا بنكممو أنور عبد المطيف كان واقف 
حنا واقفين بنكمم مأمور قسم بوالق انضرب بالنار وىو واقف البس جالبية ومن غير  جنبي واتصاب في رجمو، وا 

سالح وال أي حاجو كان بيكمم المأمور، في حد من جوه الفندق ضرب نار والمأمور قال ىتولي المي ضرب 
 .النار ده

 سنو والد المنطقة جريت عمى واجية الفندق مكان ما اتقتل عمرو وقعدت 15 و14وطبعا العيال الصغيرة 
تضرب طوب عمييم، عمرو كان من غير سالح نفترض إنو غمط فييم يضربوه بالنار ويموت ليو، وليو يضربوا 

حنا مع المأمور ويصيبوا أنور  ".في المميان، وليو يضربوا عمينا نار وا 
أما أنور عبد المطيف أحد سكان المنطقة ومصاب في األحداث بطمق ناري في الفخذ عندما حاول انقاذ عمرو  -

أنا عرفت إن عمرو إنضرب بالنار جريت عمى الفندق أنا وحماد شمنا عمرو وجرينا عمى اإلسعاف ما رضيتش "
تاخده رجعنا تاني بيو عمى البيت وبعدين كانت حكومة قسم بوالق جت رحت أكمميم وواقف بكمم المأمور وبقولو 
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بني  يا باشا شوف مين ضرب عمرو بالنار عمشان الموضوع يتمم لقيت في رصاصة جت في فخذي اليمين وا 
 ".جو يشيمني ضربوه بالنار ىو كمان، وأنا دلوقتي موديو عند قرابينا بره المنطقة الواد نفسيتو تعبانو

إحنا ما بنعرفش نشتري عمبو السجاير، المنطقة متحاصرة من كل النواحي والمي بيخرج "وذكر أحد السكان  -
بيتقبض عميو احنا مستخبيين وخايفين نخرج، واغمب والد المنطقة دلوقت مبيدخموىاش من يوم األحداث ألن 

 ".الشرطة بتمم العاطل عمى الباطل

: مؤشرات الشيادات

: تشير نتائج الشيادات التى تم جمعيا حتى اآلن إلى

 .أن عمرو البنى كان ذاىبا لمفندق بمفرده ودون سالح مما يوضح أنو لم يكن فى نيتو التشاجر .1

أن إطالق الرصاص عمى شخص ال يحمل سالح ليس لو ما يبرره، فضاًل عن أن عمرو قد تعرض لطمقتين  .2
من الظير إلى البطن أو من البطن -إحداىما فى القدم وكانت كافيو لشل حركتو، اإل أنو تعرض لطمقة ثانية 

 .مما أدى لقتمو- إلى الظير طبقا لما سيعمنو تقرير الطبيب الشرعى

أثناء قيام بعض سكان المنطقة ومنيم أنور عبد المطيف بالتحدث مع مأمور قسم بوالق ومطالبتو بالبحث عن  .3
قاتل عمرو البني، تم إطالق النار عمى أنور فى فخذه وعندما حاول ابنو إنقاذه تم إطالق النار عميو أيضا 

صابتو فى قدمو، وىو ما يعكس اإلستخدام المفرط لمرصاص الحي دون حاجة لذلك  .وا 

أن تجمير بعض الصبية والشباب أمام المدخل األمامى لمفندق وبدء إلقاء الطوب لم يتم اإل بعد إصابة أنور  .4
وابنو، ونرى أنو لو تم االعالن عن إلقاء القبض عمى قاتل عمرو والتحقيق معو، ولم يتم إطالق النار عمى أنور 

 .وابنو لما تطورت األحداث لما آلت إليو

تجمير الشباب والصبية استيدف الرد عمى من أطمقوا الرصاص وليس إتالف األبراج أو تخريبيا بدليل أن  .5
المداخل الخمفية لألبراج وكذا الجراجات الخمفية والسيارات التى كانت تقف بيا وىى مداخل مالصقة لمنطقة 

 .عشش الكفراوي لم تتعرض ألى اعتداءات

ستيالء المحافظة عمى  ىناك خطورة حقيقية من إستغالل األحداث إلرىاب السكان لتسييل عمميو اإلخالء القسرى وا 
. األرض

:  المقبوض عمييم

ىاني صديق حسان  .1
طارق صديق حسان  .2
بدوي رضوان القاضي  .3
سيد عبد الحفيظ احمد سيد  .4
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محمد عبد الحفيظ احمد سيد  .5
رجب طو عباس  .6
محمد نبيل حسن   .7
محمد عبد الحافظ سيد  .8
محمد صابر احمد سميمان  .9

كريم كامل سيد  .10
محد ناصر حامد  .11
مطفي كرم محمد   .12
عماد عباس عبد العزيز  .13
سعيد محمدي حمدي  .14
حسام مدبولي احمد  .15
عامر السيد موسي  .16
 (مصاب بعيار آلي في الركبة)وليد حسن محمد  .17

: االتيامات

 الشروع بسرقة السالح المسمم لمندوب الشرطة محمد مصطفى .
 إتالف أموال ثابتو ومنقولة لمغير .
 حيازه سالح أبيض دون ترخيص ودون الضرورة المطموبة .

: المطموبون

عاطف صديق حسان  .1
 سعد صديق حسان .2
 محمد صديق حسان .3
 عماد سيد ابانوس .4
 سيد ابانوس ابانوس .5
 ابراىيم عادل ابانوس .6
 عربي السيد عبد الغني .7
 سيد صبحي عباس  .8
 احمد احمد عبد الوىاب  .9

 مجدي انور رمضان .10
 ىشام طمبة عباس  .11
 شريف طمبة عباس  .12
 عرفة صالح مبروك  .13
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 جالل صابر جالل  .14
 سيد احمد سالمو  .15
 اسامو ابو المجد عبد المطيف  .16
 فاروق عبد الحميد احمد  .17
 ابراىيم سيد عبد الفتاح  .18
 بالل محمد عبد الراضي  .19
 محمد احمد حسانين  .20

: االتيامات

 استعمال القوة والتمويح بالعنف ضد موظفين الفندق وقوات األمن المكمفة بتأمينو .
 استعمال القوة مع موظفين عمومين ضباط وأفراد الشرطة .

:-  اآلنحتىالمحصمة النيائية 

:  ومصابونىقتل

 مطموب، وثالثة مصابين بطمق ناري نافذ، وعشرات المصابين 21 محبوس و17من جانب األىالي قتيل و -
. بإصابات متفرقة ومختمفة

 .من جانب الشرطة ال يوجد قتمي أو مصابين -
 .األبراج بيا تمفيات قدرتيا إدارة االبراج بسبعو ماليين جنيو -

": الفانالت الداخمية"تكريم الشرطة وسالح 

 أغسطس كرم المواء أحمد جمال الدين وزير الداخمية الجديد الضباط المشاركين في 3فى اليوم الثانى لألحداث والموافق 
األحداث بزعم حمايتيم لألبراج من اعتداء ما أسماىم ببمطجية ومسجمين خطر فرضوا إتاوات عمى الفندق، قد تم ىذا 

التكريم دون إجراء أي تحقيق ودون انتظار لتقييم آداء الشرطة في مواجية األحداث خاصة أن الموقع اإللكتروني لجريدة 
المصري اليوم نشر تقريرا مصورا لرجال الشرطة أثناء األحداث، بدا فيو أن آداءىم لم يكن عمى المستوى الميني وظيروا 
بصور عارية تارة وبالمالبس الداخمية من أعمى تارة أخرى في شكل يشبو عصابات الشوارع لدرجة أن شباب اإلنترنت 

 ".سالح الفانالت الداخمية يظير في موقعة نايل سيتي"أطمقوا عمى ىذا التقرير المصور ىذا العنوان الساخر 

: شكر واستغاثة

إلى كافة أشكال التمييز - الواقعو خمف أبراج النايل سيتي-في الوقت الذي يتعرض فيو سكان منطقة عشش الكفراوي 
حيث ال توجد مياه وال صرف صحي، وفوق ما تعرضوا لو من قنابل الغاز المسيل عمى مدار يومين كاممين وحمالت 

                                                           
 يمكن متابعة التقرير المصور للمصري اليوم من خالل هذا 

:الرابط

http://www.youtube.com/watch?v=wRCJNszZH2Q&list=UUP4rilfFKdjXRC1guWNZ85g&index=6&featur
e=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=wRCJNszZH2Q&list=UUP4rilfFKdjXRC1guWNZ85g&index=6&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=wRCJNszZH2Q&list=UUP4rilfFKdjXRC1guWNZ85g&index=6&feature=plcp


13 
 

لمداىمة المنازل والقبض العشوائى عمى سكان المنطقة نجد أن إدرة شركة نايل سيتى لالستثمار تتوجو لرئيس الجميورية 
ورئيس الحكومة ووزارة الداخمية وتطالبيم بسرعة اغاثتيا من أعمال البمطجة واالعتداءات المستمرة التى تتعرض ليا، 

 السنة الثانية والعشرون، وفى 7772 أغسطس بالعدد 7حيث نشرت االستغاثة بجريدة األىرام المسائى بتاريخ الثالثاء 
ذات العدد وبنفس الصفحة األولى توجيت إدارة فندق فيرومونت نايل سيتى بشكر لرئيس الجميورية ورئيس الحكومة 

. ووزارة الداخمية عمى سرعة تحركيا ومواجية األحداث واعادة االستقرار بالمنطقة

:  مداىمات تالية لألحداث

 أغسطس إلى مداىمات شممت كافة البيوت والعشش الموجودة 8تعرض سكان عشش الكفراوي فجر يوم األربعاء 
بالمنطقة تعرض خالليا السكان ألبشع صور التنكيل واإلذالل حيث تمت المداىمات بعد صالة الفجر وخمود الناس لمنوم 

 شاب من سكان المنطقة، 70ليجدوا أبواب بيوتيم وعششيم تتيدم فوق رؤوسيم، وقام األمن بالقبض عمى أكثر من 
وقاموا باالعتداء عمييم وضربيم كما قامت قوات األمن بتكسير محتويات ىذه المنازل والعشش، وذكر العديد من األىالى 

.  أن العديد من محتويات منازليم تم سرقتيا واالستيالء عمييا أثناء المداىمات

من الذى أطمق الرصاص؟ 

 إن متابعة األحداث عن قرب وسماع شيادات األىالى بعيدا عن صخب وزيف اآللة اإلعالمية يتضح أن من ُأطمق 
عمييم الرصاص وماتوا وأصيبوا بل وتم إلقاء القبض عمييم، وترويعيم ىم أىالى الرممة أما إدارة وأمن األبراج فصورتيم 

العديد من وسائل اإلعالم كضحايا لألحداث، لتبقى 
: العديد من األسئمة التى تحتاج إلجابة

يؤكد الشيود أن عمرو البنى ذىب لمبرج دون 
سالح، وحتى إن قام بالتشاجر مع أفراد أمن البرج 

فيل كان يستدعى ذلك إطالق النار عميو؟ 

وىل كان األمر يستدعى إطالق طمقتين األولى 
عمى قدمو، والثانية فى ظيره أو بطنو كما سيكشف 

تقرير الطبيب الشرعى؟ 

ومن الذى أطمق النيار عمى عمرو البنى؟ 

وبعد إطالق النار عمى عمرو لماذا لم يتم نقمو ألى 
مستشفى إلسعافو ومحاولة إنقاذ حياتو؟ ولماذا ظل 
ممقى عمى األرض حتى جاء أصحابو وقاموا ىم 

بمحاولة نقمو لسيارة االسعاف ثم لمنزلو؟ 

ثم من الذى أطمق الرصاص عمى أنور عبد اهلل 
الذى كان يتحدث مع مأمور القسم؟ 

إن جوىر ىذه األحداث ليس فى تجمير بعض 
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نما ىى إطالق الرصاص عمى عمرو وأنور مما أدى لمقتل  الشباب وقياميم بالقاء الحجارة عمى واجية الفندق واألبراج وا 
صابة الثانى . األول وا 

: مقتل عمرو واإلخالء القسرى لمسكان

صابة أنور، والتوسع فى عمميات القبض التى يتعرض ليا  الشك أن طمس الحقائق أمام الرأى العام فى مقتل عمرو وا 
شباب المنطقة، وحالة الخوف واليمع التى تم تصديرىا لجميع السكان من جراء المداىمات األمنية من ناحية، ووصميم 
إعالميا بالبمطجية من ناحية ثانية، يتم استغالليا لتمييد األرض لتنفيذ قرار محافظ القاىرة باإلستيالء عمى الرممة بزعم 
تطويرىا، وىو ما يعكس أن دوالب العمل الحكومى فى الوزارات والمحافظات يعمل بنفس اآلليات التى كان تسير فى 
النظام السابق، وأن الثورة لم تؤثر عمى االليات ووال عمى الخطط التى كانت مجيزة لتيجير سكان العشوائيات وخاصة 

. 2050مخطط القاىرة 

 وال شك أن منطقة رممة بوالق مصنفة كإسكان غير منظم وغير آمن وتحتاج إلى تطوير، ولكن ليس معنى التطوير ىو 
زالة مساكنيم ميما كان تواضعيا لتكون أبراج االستثمار السكنى والتجارى بدياًل  تيجير السكان قسريًا من المنطقة، وا 

نما التطوير الذى تحتاجو المنطقة ىو إعادة تخطيطيا لتكون أكثر أمنا وتنظيما وبما سيساىم فى وصول السكان  عنيا، وا 
. األصميين لمحياة الكريمة والسكن اآلمن والمالئم

ولمعرفة األبعاد المترتبة عمى تطوير رممة بوالق يجب النظر إلى ممف تطوير العشوائيات ككل وما ترتب عميو من إنشاء 
صندوق لتطوير المناطق العشوائية، وقد قام الصندوق بالفصل بين ما سماه بالمناطق غير المخططة والمناطق غير 

اآلمنة من خالل ترتيبيا طبقا ألربع مستويات مختمفة من درجة الخطورة يتم حسابيا بتوافر شروط درجة الخطورة بنصف 
 .المبانى الموجودة بمنطقة الدراسة أو أكثر

المناطق الميددة لمحياة : (األعمى)درجة الخطورة األولى . 1

وتمك الموجودة في الحرم ، وىي الموجودة تحت الكتل الجيولوجية والمساكن المبنية في مخرات السيول
.  المتحرك لمسكة الجديد

السكن غير المالئم : درجة الخطورة الثانية. 2

فيتضمن العشش المبنية عمى أمالك المحافظات والجيات السيادية وأراضي األوقاف وأراضي طرح 
النير كذلك العشش المبنية عمى أراض خاصة، أيضا المناطق المتيدمة المبنية عمى أمالك خاصة 

.  مثل بعض المناطق القديمة المتيدمة في قمب المدن

المناطق التي تيدد الصحة العامة : درجة الخطورة الثالثة. 3

ولكنيا تفتقد المياه والصرف الصحي، أو تقع تحت - ليست عششا أو أكواخا-فيي المساكن الجيدة 
.  كابالت الضغط العالي أو التموث الصناعي

المناطق غير المستقرة : درجة الخطورة الرابعة. 4

ومنح ، وسيتم تقنين أوضاع تمك المباني نظير مبالغ تؤخذ عمى المتر، مبانى مبنية عمى أمالك دولة
. الممكية ليم بحيث يتم توفير االستقرار لسكان تمك المناطق أو توفير أراضي بديمة ليم
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ومن خالل ىذه المعايير يتضح أن منطقة الرممة ليست من المناطق التى تصنف من درجة الخطورة 
األولى والتى ال يوجد عالج ليا إال اإلزالة ولكنيا من المناطق التى يمكن تصنيفيا يدرجة الخطورة 
قامة المبانى بديال عن العشش  الثانية والثالثة والرابعة أى تقنين أوضاع السكان، إدخال المرافق، وا 

 أسرة، وىو ما 330 متر مربع، وعدد السكان يصل إلى 3600خاصة أن مساحة االرض تصل إلى 
.  يعنى أن تخطيط مساحة االرض الستيعاب عدد السكان ىو أمر متاح وال يحتاج لتيجير سكان الرممة

 

 :التوصيات

 نوصى بوقف تنفيذ قرار إستيالء المحافظة عمى األرض لحين إعالن الحكومة المصرية عن مخططيا لتطوير :أوال
المنطقة بشفافية تامة وطرح بدائل مناسبة لمسكان بعد مناقشات جدية معيم وموافقتيم عمييا، عمى أال يكون من بينيا 

. اإلخالء القسري

 نوصي باإلعالن عن أسماء الضباط الذين قاموا بإطالق الرصاص عمى عمرو البني وأنور عبد المطيف وابنو، :ثانيا
. ونوصي بإيقافيم عن العمل والتحقيق معيم فى وقائع ومالبسات إطالقيم لمرصاص

. 2012 أغسطس 2 نطالب بإخالء سبيل األىالى والشباب الذين تعرضوا لمقبض عمييم من جراء أحداث :ثالثا

 نطالب النيابة العامة بسرعة التحفظ عمى نسخة كاممة من شرائط الفيديو الخاصة بكاميرات فندق الفيرومونت :رابعا
. وبرجي النايل تاورز

نوصي بأن يقوم المجمس القومي لحقوق اإلنسان بإيفاد بعثة تقصي حقائق إلى منطقة رممة بوالق لموقوف عمى : خامسا
عالنيا لمرأي العام، واالنتقال إلى أماكن االحتجاز لالستماع إلي السكان المقبوض عمييم  حقيقة األمر بكافة أبعاده وا 

جراءات القبض عمييم والتحقيق معيم واحتجازىم . سواء في األحداث أو في وقائع وا 

 يجب عمي وزارة الداخمية أن توقف فورا الحمالت األمنية عمى المنطقة التي تتسبب في ترويع سكانيا، وأن :سادسا
. تتوقف عن القبض العشوائي عمى ىؤالء السكان

 يجب عمى الحكومة التدخل بشكل عاجل لتوفير مصادر نظيفو وكافيو لمياه الشرب لمسكان، والسعى لطرح بدائل :سابعا
. لحل مشكمة الصرف الصحي في المنطقة لحين االتفاق بين السكان والحكومة عمى مخطط تطويرىا


