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باجتماع لمقوى السياسية المعارضة  ،يار الشعبى بالدقيميةالت أحد مسئوليحسب شيادة  ،بدأت أحداث المنصورة  -
 ،ـ الحاكـعمى سياسات النظا واعتراضا ،اتفقوا خاللو عمى الدعوة لعصياف مدنى ضد حكـ اإلخواف ،بالمحافظة

ات االحتجاجية فى يـو األحد واتفقوا عمى أف تكوف بداية الفعالي ،ودعما لمدينة بورسعيد ،وممارسات وزارة الداخمية القمعية
منذ قياـ ثورة  ،محافظةبالوىى مكاف االحتجاج األبرز  ،بتجمع فى الساحة الواقعة أماـ مقر محافظة الدقيمية ،فبراير 24
 تيمنا بشيداء الثورة. ،احة الشيداء"وُيطمؽ عمييا اسـ "س ،يناير 25

فى  ،صباح األحد ،وبعض المستقميف ،ة المعارضةتجمع العديد مف النشطاء السياسييف مف كافة القوى السياسي ،وبالفعؿ  -
ديواف المحافظة لالنضماـ  يموظف ودعوة ،يمبنى محافظة الدقيمية لمدعوة لمعصياف المدنالمواجية ل ،ساحة الشيداء

 .يمدنلمعصياف ال

ألف الغرض مف الفاعمية ىو الدعوة  ،ف أداء عمموممنع أى موظؼ  ،لـ يحاوؿ أحد مف المشاركيف فى الدعوة لمعصياف  -
 كما قاؿ "ر.ع" أحد النشطاء الذيف شاركوا فى الفاعمية. ،وليس إجبار الموظفيف عميو ،لمعصياف

ا عدد ممف حسبما أكد لن ،فظةديواف المحا يمف موظف ،كانت المفاجأة فى التجاوب الشديد الذى القتو الدعوة لمعصياف -
احتجاجا عمى  ،تزامف ذلؾ مع وقفة احتجاجية نظميا بعض سائقي الميكروباصات والتاكسيات ،شاركوا فى ىذه الدعوة

الموظفيف وأصحاب بعض المحتجوف مع  ،فى ساحة الشيداءفاجتمع  ،رفض المحافظ مقابمتيـ واالستماع إلى مطالبيـ
بعنؼ وزارة و  ،ػ"حكـ المرشد"والمنددة ب ،ضد النظاـ الحاكـالغاضبة  يتافاتالوتعالت  -عمى اختالؼ مطالبيـ- المظالـ

 ،قرر العديد مف المشاركيف فى ىذه االحتجاجات .االجتماعيةفى التعامؿ مع االحتجاجات السياسية و  لداخمية المفرطا
أف قوات األمف  ،وقاؿ أحد المشاركيف فى ىذا االعتصاـ ،يمدنللتفعيؿ الدعوة لمعصياف ا ،االعتصاـ فى ساحة الشيداء

أو منع  ،: )عدـ االعتداء عمى مبنى المحافظةيشريطة االلتزاـ بثالثة أمور ى ،بعدـ التعرض ليـ ،تعيدت لممعتصميف
خاصة  ،مايتيـوقبؿ المعتصموف باالتفاؽ فى مقابؿ قياـ قوات األمف بح ،أو قطع الطريؽ( ،موظفييا مف مزاولة أعماليـ

 عتصاـ وفضو بالقوة.التوجو لالتواتر األنباء عف نية أعضاء جماعة اإلخواف المسمميف  بعد
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مف عدد  واستجاب ،لممشاركة فى الفاعميات االحتجاجية ،إلى ساحة الشيداء ،توافد العديد مف أبناء المحافظة ،االثنيفصباح  -
بعد التوقيع فى دفاتر  ،وانصرفوا مف مكاتبيـ وانضموا لممحتجيف فى الساحة ،العصيافلدعوة  موظفى ديواف المحافظة

 أ" أحد موظفى ديواف المحافظة. حسبما أكد لنا "ـ. ،الحضور
لمتنديد بالتعذيب المنيجي الذى تمارسو قوات  ،وقفة احتجاجية أماـ مبنى المحافظة ،نظـ عدد مف شباب القوى السياسية -

ؼ" أحد المنظميف لتمؾ  حسبما قاؿ لنا "إ. ،"يالذيف كاف آخرىـ الشييد "محمد الجند ،بة بحؽ شيداء التعذيبوالمطال ،الشرطة
 وانضـ ىؤالء الشباب ألقرانيـ المعتصميف. ،الوقفة

 

فى محاولة لفض  ،ييفمدنمف عمييـ بيجـو  ،بساحة الشيداء ،فوجئ المعتصموف ،صباحاالساعة الحادية عشرة  يحوال يف  -
ف ينتموف لجماعة اإلخواف المسمميف ألف اليتاؼ ضد المرشد كاف يزيدىـ يوعرؼ المتظاىروف أف المياجم ،االعتصاـ بالقوة
وىـ  ،الذي أضاؼ أف الثوار استطاعوا التعرؼ عمى بعض المياجميف ،" أحد شيود العيافط كما قاؿ "أ. ،عدوانا وشراسة

 ،ع" و"حسف. ،أ" و"عمر. ،س" و"مجدي. ،ـ" و"عبد المقصود. ،غ" و"راضي. ،ع" و"أيمف. ،ع" .حمدو"م ،إ" .ضا"ر 
وقاؿ شاىد العياف أف  ،)أعضاء مف حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة اإلخواف المسمميف( ع" و"صبحي. ،ع" و"إسالـ.

ستتخذ أية إجراءات جدية  أجيزة األمف أفوذلؾ لعدـ ثقتيـ في  ،المتظاىريف لـ يقوموا بتقديـ بالغات رسمية ضد ىؤالء
المركز المصري لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية قاـ بتحرير ثالثة محاضر لثالثة مف المعتدى عمييـ  يإال أف محام ،ضدىـ
 قسـ ثاف المنصورة. 2013لسنة  2877و 2876و 2875وحممت ىذه المحاضر أرقاـ  ،ثنيف مف المعتديفاضد 

مف باب  تخرج ةوالثالث ،مف يسارىا يةوالثان ،مف يميف المحافظة ىاألول تتحرك ،أربع فرؽفي نظـ اإلخواف أنفسيـ  -
وأخذت جميع ىذه الفرؽ فى رشؽ المتظاىريف  ،ألعمى مبنى المحافظة تفقد صعد ةاألخير  قةأما الفر  ،(3المحافظة رقـ )

 الحجارة إلجبارىـ عمى ترؾ الساحة.ب

 

ونالت السيدات  ،السيدات المعتصماتوعمى  ،اإلعالمييف المتواجديف لتغطية األحداثجماعة اإلخواف عمى  واعتدى منتسب -
غ" أحد  حسب رواية "ـ. ،وقاؿ ليـ المياجموف أنيـ سيرجمونيف بالحجارة ،غير المحجبات القسط األكبر مف االعتداءات

التي كانت قد ىرعت لمساحة  ،"مروة ماىر د." وابنتيا الطبيبة ،سيدة مسنة ،وكاف مف بيف المعتدى عمييف ،لعيافشيود ا
 و"فاتف". ،وكذلؾ ناشطتيف آخرتيف تدعياف "سممى" ،ج المصابيف مف المعتصميفعالل

 ىـ "أ. ،اف بخطؼ ثالثة منيـفقاـ أعضاء اإلخو  ،انبرى عدد مف الشباب المعتصميف لمدفاع عف السيدات المعتدى عمييف  -
ثـ ألقوا  ،وأحدثوا بيـ إصابات خطيرة ،قطع الرخاـ المكسوربواألرجؿ و  يوأوسعوىـ ضربا باأليد ،ـ" و"ـ. ،ص" و"س. ،ط"

فى وجود ضابط الشرطة "أحمد أبو الخير" معاوف وذلؾ كمو  ،فى الحديقة الواقعة خمؼ مبنى المحافظةط"  وىو "أ. بأحدىـ
 .ط" نفسو كما قاؿ "أ. ،الذي لـ يحرؾ ساكنا ،ف المنصورةمباحث قسـ ثا

 ،ورد العدواف المفاجئ ،فى محاولة لتنظيـ الصفوؼ ،"المختمط" القريب مف المحافظة نسحاب لحياضطر المعتصموف لال -
ظفي ديواف مو  ومنع تراشؽ الحجارة ،ىـ بالحجارةوقذفو  ،يفطاردىـ أعضاء اإلخواف داخؿ شوارع الح ،وانتظارا لممتضامنيف

 المحافظة مف الخروج مف باب المحافظة المؤدي لحي المختمط.
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سالكيف  ،وحاولوا العودة لساحة الشيداء ،صفوفيـ فى لـ ،الذيف جاءوا لنجدتيـ وعدد ممف انضموا إلييـنجح المعتصموف  -
 ،الذيف احتموا ساحة الشيداء وما أف رآىـ أعضاء اإلخواف ،لممحافظةالمقابؿ  ،الطريؽ المار مف أماـ بنؾ المصرؼ المتحد

 حتى عادوا لرشقيـ بالحجارة.
بعاد المتصارعيف عنو ،تأميف مقر المحافظةىو األوؿ  وكاف ىـ القوات ،تزامف ىذا مع ظيور قوات األمف أخيرا  -  ،وا 

عمى  محتجيفالومع  ،مع اإلخواف عمى البعد عف مقر المحافظة قميال والتراجع حتى ساحة الشيداءقيادات األمف فتفاوضت 
  قيد اختطاؼ اإلخواف ليـ.زاال مذيف مافى مقابؿ اإلتياف بالشابيف ال عدـ قطع الطريؽ

 ،وابتعد اإلخواف عف مبنى المحافظة ،عف نير الطريؽ فو المحتجوابتعد  ،برفيقييـ المخطوفيف بالفعؿ لممحتجيفأتى األمف   -
 فو المحتجمما دفع  ،بالحجارة المحتجيفستمروا فى رشؽ إال أف اإلخواف ا ،الذي أصبح فى حوزة قوات األمف بالكامؿ

 في ظؿ اكتفاء األمف بإطالؽ أعيرة الخرطوش في اليواء. ،لمبادلتيـ قذؼ الحجارة والتقدـ نحوىـ لمدفاع عف أنفسيـ
 

فياجميـ األمف لمخالفتيـ  ،عمييـوأصبح الثوار في نير الطريؽ لدفع العدواف المستمر  ،استمر التراشؽ بالحجارة بيف الطرفيف -
أسقط أحد قيادات الشرطة الذي كاف يحاوؿ التفاوض مع فقد ىجـو األمف  فرط عشوائيةومف  ،اتفاؽ عدـ قطع الطريؽ

 .مصابا عمى البعد عف نير الطريؽ المحتجيف
فرد المتظاىروف عمى ىجـو  ،قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع عمى المتظاىريف إلبعادىـ عف نير الطريؽ ،أطمقت قوات األمف  -

حتى شارع قناة  ،المحتجيف وطاردت مدرعات الشرطة ،الذيف بادلوىـ التراشؽ بالحجارة ،األمف بإلقاء الحجارة عمى الجنود
 مما أجج الغضب فى نفوس المتظاىريف. ،ثـ تركوىـ بعد أف تعرضوا لمضرب المبرح ،واختطفوا بعضا منيـ ،السويس

وسكوتو عف ممارسات أعضاء جماعة  ،المحتجيفريف الغاضبيف مف تعامؿ األمف العنيؼ مع تزايدت أعداد المتظاى  -
وبدأت قوات الشرطة في استخداـ طمقات الخرطوش  ،وتزايدت أعداد قنابؿ الغاز التي يطمقيا األمف عمى المتظاىريف ،اإلخواف

وذلؾ في الوقت الذي انصرؼ فيو  ،ؼ المتظاىريفمما أوقع العديد مف اإلصابات فى صفو  ،لمواجية تزايد أعداد المتظاىريف
 .إلى حي "توريؿ" المجاور لمبنى المحافظة ،أعضاء اإلخواف مف ساحة الشيداء

شارع الجيش  24ػالكائنة ببرج المحافظة ب ،اء والتوليدسأصابت قنابؿ الدخاف التى أطمقيا األمف عيادة "د. جماؿ خطاب" لمن  -
وأصابت  ،إصابة العديد مف األطفاؿ حديثي الوالدة باختناقات شديدة كادت تودى بحياتيـ مما نتج عنو ،المجاور لممديرية

والتى تحوي مقرات عدد مف األحزاب  ،القنابؿ كذلؾ كافة شقؽ إحدى العمارات التى تقع في مدخؿ شارع قناة السويس
 مقراتيا مف عدواف األمف. وذلؾ بعد أف لجأ المتظاىروف ليذه العمارة لالحتماء داخؿ ،والحركات السياسية

مما دفع البعض إلطالؽ  ،انتشرت أنباء غير دقيقة تفيد بوفاة بعض األطفاؿ الرضع فى عيادة الوالدة المشار إلييا سابقا  -
التى انطمؽ جنودىا لالنتقاـ مف  ،مما أثار حفيظة الشرطة ،فاشتمعت إحدى المدرعات ،زجاجات المولوتوؼ عمى قوات األمف

 ثأرا لمدرعتيـ المحروقة. ،فمتظاىريف وعابري ،كؿ المدنييف

 ،إلى البناية التي يوجد بيا مقار عدد مف األحزاب السياسية ةزايدت أعداد المتظاىريف المتوجيت ،أماـ اليجـو العنيؼ لألمف -
 ،و"الكرامة" ،راكي المصري"و"االشت ،فيذه البناية يوجد بيا مقرات أحزاب "التحالؼ الشعبي االشتراكي" ،لالحتماء فييا

 ،حزب "الوسط" عدا ،لممتظاىريفالموجودة في البناية بفتح مقراتيا وبالفعؿ قامت جميع األحزاب  ،"التيار الشعبي"و ،"الوسط"و
 .أثناء األحداثالذي أغمؽ أبواب مقره 

بعد  ،ثـ تركت البناية ،قاؿ بعضيـوقامت باعت ،مى ساللمياطاردت قوات األمف المتظاىريف داخؿ البناية واعتدت عمييـ ع  -
 وعف مقرات األحزاب التي فتحت أبوابيا ليـ. ،عنيا المتظاىريفدفاع 
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رات مخمفة عش ،إلى أف ىدأت بعد طموع الفجر ،صباح يـو الثالثاء الساعات األولى مفاستمرت االشتباكات حتى   -
 شيداء بعد توقؼ األمف عف اليجـو عمييـ.الذيف ما لبثوا أف عادوا لساحة ال ،اإلصابات فى صفوؼ المتظاىريف
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وكانت  ،بحماس أكبر يوعاودوا الدعوة إلى العصياف المدن ،بعد الميمة الدامية الشيداء في ساحةأخيرا  المتظاىروفاستقر   -
الموظفيف عف أداء عمميـ  ولـ تسجؿ دفاتر أمف المحافظة أي محاولة لمنع ،استجابة موظفى ديواف المحافظة لدعوتيـ أوسع

 أ" أحد موظفي الديواف. كما أكد لنا "ـ. ،بالقوة
 اكتفتحيث  ،بصورة أقؿ عنفا ،وتكررت أحداث اليـو السابؽ ،لكف االشتباكات تجددت قرب الثامنة مساء ،مر النيار ىادئا  -

دد اإلصابات في صفوؼ المتظاىريف مما قمؿ مف ع ،ولـ تستخدـ طمقات الخرطوش ،قوات الشرطة باستخداـ قنابؿ الغاز فقط
و"التيار الشعبي"  ،و"الكرامة" ،و"االشتراكي المصري" ،وأعمنت أحزاب "التحالؼ الشعبي االشتراكي" ،بالمقارنة باليـو السابؽ

وتكررت  ،إلسعاؼ وعالج مصابي األحداث ،وعف إقامة مستشفيات ميدانية في ىذه المقرات لممتظاىريفعف فتح مقراتيا 
 ،ثـ ىدأت االشتباكات تماما قرب منتصؼ الميؿ ،ولكنيا لـ تنجح كذلؾ ،األحزابىذه ة قوات األمف اقتحاـ مقار محاول

 .عمى ساحة الشيداء المتظاىريفواستمرت سيطرة 
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 لمراحة مقارىايقصدوف  ،يفلممتظاىر إلى قبمة  ،بمدخؿ شارع قناة السويس ،سالفة الذكر تحولت البناية الحاوية لمقار األحزاب  -
حيث اتخذ الصحفيوف والمراسموف  ،لتتحوؿ لمراكز إعالميةوامتد النشاط في ىذه المقار  ،أو لتناوؿ الطعاـ أو تضميد جراحيـ

 لممتظاىريفوأصدرت ىذه األحزاب بيانات مؤيدة  ،مف مقار األحزاب مستقرا ليزاولوا فيو مينتيـ في تغطية األحداث أوال بأوؿ
 الثورة". عمى ىذه البناية اسـ "عمارة المتظاىروفوأطمؽ  ،بة بيـ وداعمة ليـومرح

ـ عمى المتظاىريف بدأت قوات األمف في اليجو  ،ففي حوالي الثالثة عصرا ،ذلؾ اليـو مبكرا عف سابقيوبدأت االشتباكات في  -
لى مف  غاديف والرائحيفال مدخؿ عمى  وىو المقر الذي يقع ،الميجور" منيـحماية مقر مديرية األمف " بذريعة ،رة الثورة""عماوا 

 ،والجدير بالتوضيح أف أحدا لـ يتعرض ليذا المقر مف قريب أو بعيد ،شارع قناة السويس في الجية المقابمة لػ"عمارة الثورة"
ي يسميو أىؿ الذ ،التى انتقمت بكامميا لشارع الكورنيش ،أنو ميجور تماما ألنو المقر القديـ لمديرية األمفعمى  عالوة

 وىو مكاف بعيد تماما عف بؤرة األحداث. ،المنصورة "المشاية"
فبدأ الثوار في رد اليجـو باستخداـ  ،وأسرفت في استخداـ قنابؿ الغاز ،المتظاىريف والمارة بضراوة ،ىاجمت قوات األمف -

ا كبيرا مف اإلصابات في وأوقعت عدد ،فصعدت قوات األمف مف عنفيا وبدأت في استخداـ طمقات الخرطوش ،الحجارة
 ،واحتجزتيـ في مبنى مديرية األمف الميجور ،واعتقمت آخريف ،وسحمت بعضيـ عمى أسفمت الطريؽ ،صفوؼ المتظاىريف

وىنا ظير بعض األشخاص مجيولي اليوية يرتدوف الزي المدني مف  ،فحاوؿ الثوار اقتحامو لتحرير زمالئيـ المخطوفيف
 وطاردوىـ في الشارع. ،وىاجموا الثوار ،داخؿ المقر
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إال أف قوات األمف قامت باقتحاـ  ،لجأ العديد مف المتظاىريف إلى "عمارة الثورة" لالحتماء فييا ،إثر تصاعد وتيرة االشتباكات -
 واعتقمت عددا مف المتواجديف بداخميـ ،والتيار الشعبي ،والحزب االشتراكي المصري ،مقرات حزب التحالؼ الشعبي االشتراكي

التي سجمت  ،وأطمقت قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع داخؿ المقرات ،" و"إسالـ العيسوي"عبد الرحمف غريب"و "إسالـ فؤاد"منيـ 
وأخطرىا  ،صابات في العيوفإ 7كاف مف بينيا  ،وحده إصابة بطمقات الخرطوش في ىذا اليـو 72مستشفياتيا الميدانية 
 لممصاب "كريـ عادؿ".

 ثـ انسحبت قوات األمف مف الشوارع لتسود حالة مف اليدوء النسبي. ،ـو حتى الفجراستمرت اشتباكات ىذا الي  -
 

28 

توافد عمى المنصورة  ،واالعتداء عمى المستشفيات الميدانية ،واقتحاـ مقرات أحزابيا ،بعد انتشار أخبار معارؾ المنصورة  -
 يالت ،بحسب تعبيرىـ"" أبنائيا في التصدي ليجمات قوات األمف الوحشيةالعديد مف أبناء المدف والمحافظات المجاورة لمساندة 

مع تطور نوعي تمثؿ في  ،بدأت في ىذا اليـو في حوالي السابعة والنصؼ مساء لتأخذ االشتباكات نفس إيقاع األياـ السابقة
كت بعض العناصر المدنية مع واشتر  ،بعد أف طارد األمف المتظاىريف حتى ىناؾ ،امتداد المواجيات لشوارع حي "توريؿ"

ينتموف  ع" أحد النشطاء السياسييف أف ىؤالء المدنييف وقاؿ "ف. ،األمف في اليجـو عمى الثوار باستخداـ قنابؿ المولتوؼ
أف ىؤالء المنتميف لإلخواف اشتركوا مع قوات األمف في محاصرة المستشفيات  ،وأضاؼ "ف" ،لجماعة اإلخواف المسمميف

وقاؿ أيضا أف قوات األمف قامت  ،وكذلؾ منع األدوية مف الوصوؿ لممستشفيات ،ع تمقي المصابيف لمعالج فييالمن ،الميدانية
 .بمساعدة مف عناصر اإلخواف ،بمطاردة سيارات المواطنيف التى تطوعت إلنقاذ المصابيف

ثـ ىدأت االشتباكات كالعادة قرب  ،خمفت اشتباكات ذلؾ اليـو أعدادا كبيرة مف المعتقميف والمصابيف في صفوؼ المتظاىريف -
 الفجر.

 
 

وانطمقت ىذه المسيرات بعد  ،دعت القوى الثورية في المحافظة لتنظيـ مسيرات تحت اسـ "التعدي عمى السيدات خط أحمر" -
الشيداء بميداف  والتقت ىذه المسيرات في ساحة ،وشارؾ فييا آالؼ المتظاىريف ،صالة الجمعة مف مساجد عديدة بالمدينة

ولـ يمر  ،ت اإلسعاؼ مرابضة في الميداف تحسبا لوقوع أحداث عنؼاسيار وعندما وصؿ المتظاىروف لمميداف وجدوا  ،الثورة
إلبعادىـ مف  ،حيث ىاجمت قوات األمف المتظاىريف بضراوة ،الكثير مف الوقت حتى بدأ ىذا العنؼ في الخامسة مساء تقريبا

ع" أحد شيود  كما أكد "ر. ،ى الرغـ مف عدـ حدوث أية محاولة القتحاـ المبنى مف قبؿ المتظاىريفعم ،أماـ مبنى المحافظة
ودىست مدرعات  ،باليراوات وقنابؿ الغاز والمدرعات ،وفي شارع قناة السويس ،وطارد األمف المتظاىريف في الميداف ،العياف

والبالغ مف العمر  ،"عبد العظيـ يدعى "حساـ الديف عبد اهللو  ،مما نتج عنو استشياد أحدىـ ،الشرطة عددا مف المتظاىريف
مما أليب مشاعر المتظاىريف  ،ولقى مصرعو في الحاؿ ،فتيشمت جمجمتو ،إثر قياـ المدرعة بدىسة ذىابا وجيئة ،عاما 35

 ،درعات بالكامؿوتسببت ىذه القنابؿ في احتراؽ ثالثة م ،الذيف بدأ بعضيـ في إلقاء قنابؿ المولوتوؼ عمى قوات األمف
قبؿ أف تعاود ىذه القوات  ،واضطرت قوات األمف لالنسحاب تماما مف شارع قناة السويس إثر اشتداد مقاومة الثوار لمعدواف

الذي  ،ع" حسب أقواؿ شاىد العياف "ر. ،اليجـو عمى الثوار مستخدمة الرصاص الحي الذى أصاب ثالثة مف المتظاىريف
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وكاف مف  ،رغـ تواجدىا في موقع األحداث مف قبؿ بداية المواجيات ،نقاذ المصابيفات أضاؼ أف سيارات اإلسعاؼ رفض
 ،و"سامية السيد" المتاف أصيبتا إثر ضربيما بالشـو مف قبؿ المدنييف المرافقيف لألمف ،"ميا صبري" ،بيف ىؤالء المصابيف

وكاف منيا عدة  ،ي صفوؼ المتظاىريفوأحدثت عشرات اإلصابات ف ،تمادت قوات األمف في استخداـ رصاص الخرطوشو 
 كحالة المتظاىر "أحمد عمي" الذى أصيب بخرطوش الشرطة في عينو. ،إصابات خطيرة

 

 يوحاولت القبض عمى أحد مسئول ،وطمقات الخرطوش ،بقنابؿ الغاز ،المستشفيات الميدانية ،ىاجمت قوات الشرطة -
 يـ.ييدبيف أإال أف المتظاىريف نجحوا في تخميصو مف  ،الذى يدعى "طو لمعي" ،يمقر التيار الشعبالمستشفى الميداني ب

وأثارت  ،بعد أف ذاعت أخبار االعتداء عمى المستشفيات الميدانية فى اإلعالـ ،انسحبت قوات األمف مف أماـ "عمارة الثورة"  -
 ة عمى المستشفيات الميدانية بجرائـ الحرب.التي وصفت ىذه االعتداءات المتكرر  العديد مف االنتقادات

عندما قاـ مدنيوف  ،تعمت مرة أخرىإال أنيا اش ،ىدأت األوضاع نسبيا بعد انسحاب قوات األمف مف محيط "عمارة الثورة" -
ؿ وقا ،وسمموىـ لألمف ،وكذلؾ عاودوا اختطاؼ بعض الثوار ،وعاودوا أيضا االعتداء عمى السيدات ،بمعاودة حصار البناية

وأف ىذه االفعاؿ حدثت تحت سمع  ،حتى النارية منيا ،كانوا مسمحيف بكافة أنواع األسمحة ،شيود العياف أف ىؤالء األشخاص
التى أجمع شيود العياف عمى  ،التى وصؼ الشيود أفعاليا بالتواطؤ الصريح مع ىذه العناصر المدنية ،وبصر قوات األمف

 ابؽ معرفتيـ بيـ.لس ،لجماعة اإلخواف المسمميف اانتمائي
المواجو  ،لمتراجع حتى مبنى مديرية األمف القديمةتمؾ العناصر المدنية اضطرت  ،مف رد ىذا اليجـو المتظاىريفبعد تمكف  -

وقاموا بإطالؽ طمقات الخرطوش عمى  ،مقر المديرية بمساعدة األمف ،واعتمى بعض ىذه العناصر ،لػ"عمارة الثورة"
وأصيب  ،وسيدة ،أربعة مف الشباب الذكور مف بيف ىؤالء الجرحىوكاف  ،لجرحى مرة أخرىمما أوقع بعض ا ،المتظاىريف

بعد أف كاف قد خرج لتوه مف المستشفى الميدانى بعد تمقيو إسعافا إلصابة سابقة بالخرطوش  ،أحد الشباب بطمؽ خرطوش
منيا بعض الحاالت في  ،حالة 12وارتفع معدؿ إصابات الخرطوش حتى وصؿ  ،كانت قد حدثت لو قبؿ زمف يسير ،أيضا
 .العيوف

 

إثر  كبيرةبعد أف زادت حاالت اإلصابات بدرجة  ،ت مستمزمات اإلسعافات األولية مف المستشفيات الميدانية عف بكرة أبييادنف -
ولـ يستطع أحد  ،كرار حصارىا ومنع وصوؿ اإلمدادات الطبية إليياوت ،المواجيات العديدة بالغة العنؼ التي شيدىا ذلؾ اليـو

ـو مف كثرة ما ورد إلييـ مف جرحى بحسب مف متطوعى المستشفيات الميدانية حصر عدد اإلصابات بدقة في ىذا الي
  .شياداتيـ

برتيـ وأج ،المتظاىريفعاودت قوات األمف ىجوميا عمى  ،والمتظاىريف ،بعد أف اشتعمت المواجيات بيف المنتميف لإلخواف -
طالؽ القنابؿ المسيمة لمدموع ،التي عاودت قوات األمف حصارىا ،عمى التراجع حتى "عمارة الثورة"  بؿ وطمقات الخرطوش ،وا 

 حاولوا الدفاع عما اعتبروه ظاىريفالمتإال أف  ،واقتحمت مقرات األحزاب مرة أخرى ،عمى المستشفيات الميدانية الواقعة بيا
وأجبروا القوات عمى كسر  ،والمستشفيات الميدانية ،وردوا ىجوميا عمى مقرات األحزاب ،ممجأىـ المتمثؿ في "عمارة الثورة"

عتقاؿ العديد مف شباب ا ،ونجـ عف ىذه المواجيات ،مما نقؿ المواجيات إلى الشوارع الجانبية ،الحصار والتراجع
 ،تظاىريفالذي سجؿ أوؿ حالة استشياد في صفوؼ الم ،يقبؿ أف تنسحب لتنتيى بذلؾ أحداث ذلؾ اليـو الدام ،فالمتظاىري

 والذي اتفؽ المتظاىروف عمى تشييع جنازتو في صباح اليـو التالى.
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أثناء قيادتو  ،"ووجيت لو اتياما بدىس الشييد "حساـ عبد اهلل ،استدعت النيابة العامة رقيب الشرطة/ "محمد داوود صديؽ"  -
إال أف قاضى  ،وأصدرت قرارا بحبسو أربعة أياـ عمى ذمة التحقيقات ،زيتية الموف 5679ب /  14لمدرعة األمف المركزي رقـ 

 قرارا بإخالء سبيمو بضماف مالى قدره خمسة آالؼ جنيو. ،7/3/2013المعارضات أصدر صباح الخميس 
-  

2 

 وانطمقوا بو ،اليـو السابؽشييد  ،انتظارا لخروج جثماف "حساـ عبد اهلل" ،ليى المنصورة الدو تجمع المتظاىروف أماـ مستشف -
الذي شيد واقعة  ،شارع قناة السويسوطافوا بو  ،وحمموا جثمانو الطاىر ،الذي صموا فيو عمى روح الشييد ،إلى جامع النصر

 ،التى تعد أكبر المدافف بالمحافظة ،ى مدافف "العيسوي"في طريقيـ إل ،ثـ توجيوا بو لشارع الجيش ،دىسو بمدرعة الشرطة
مروا بسجف المنصورة القريب مف  ،في خط سيرىا الطبيعي لممداففإال أنو أثناء مرور الجنازة  ،يصالو إلى مثواه األخيرإل

د "حساـ عبد اهلل" قتؿ الشيي ،ىتؼ المشيعوف ضد وزارة الداخمية وممارساتيا اإلجرامية التى كاف أحدثيا آنذاؾ ،المدافف
قامت بإطالؽ الغازات المسيمة لمدموع وطمقات فما كاف مف قوات األمف التي تتولى حراسة السجف إال أف  ،صاحب الجنازة

إال أف الجنازة واصمت سيرىا حتى وصمت بجثماف  ،مما أحدث عددا مف اإلصابات بيف المشيعيف ،الخرطوش عمى المشيعيف
شيعي الجنازة بإطالؽ الغازات المسيمة لمدموع وطمقات الخرطوش ي إثر استفزاز قوات األمف لموعم ،الشييد لمثواه األخير
في تصعيد رمزي ضد عنؼ  ،اقتحاـ مقر مديرية األمف القديـبمحاولة وقاـ بعضيـ  ،لساحة الشيداء عمييـ قرروا العودة

 األمف.
 3منيـ  ،مصابا بالخرطوش 88ابي االشتباكات حوالي وبمغ عدد مص ،قامت قوات األمف بالرد باستخداـ طمقات الخرطوش  -

 حسب آخر تقارير لممستشفيات الميدانية قبؿ اقتحاميا. ،إصابات بالعيوف

لشرطة باقتحاـ ا قتحاـ بعض المتظاىريف الغاضبيف لمقر مديرية األمف القديـ قامت قواتامحاولة عمى  فيما يبدو أنو رد -
باقتحاـ مقرات فقامت قوات األمف  ،في األياـ السابقة لممتظاىريفومأوى  ،بمثابة غرفة متابعةالتي كانت  ،"عمارة الثورة"

وأتت عمى األخضر واليابس في  ،و"التيار الشعبي" ،و"الكرامة" ،و"االشتراكي المصري" ،أحزاب "التحالؼ الشعبي االشتراكي"
 ،ف"و وكاف منيـ النشطاء السياسييف "إبراىيـ فضم ،عمى المتواجديف بيا ،وبالعصي وكعوب البنادؽالضرب واعتدت ب ،المقرات

والصحفي "عالء القيوجي" المصاب  ،و"محمود عبد العميـ" ،و"طارؽ شعباف" ،و"يسري زيداف" و"ىدير مكاوي" ،و"طو لمعي"
مصور جريدة "الوطف" المدعو "سمير  ،وأجبر الجنود ،و اليسرىحد الجنود بالعصا في عينو"خالد حنفي" الذى ضربو أ ،بالقمب

 .وحيد" عمى القفز مف الطابؽ الثالث لمنجاة مف اعتداءات األمف
 ،راتضوا عمى عدد مف المتواجديف بالمقوقب ،وأتمفوا األدوية ،وأرىبوا األطباء ،بعثر الجنود مستمزمات المستشفيات الميدانية  -

وأجيزة  ،وكسروا أثاثيا ،وقطعوا الكتب واألوراؽ الموجودة فى المقرات ،ذيف كانوا يتمقوف العالجمف بينيـ أحد المصابيف ال
بؿ قاموا بإطالؽ قنابؿ الغاز وطمقات الخرطوش داخؿ المقار  ،ولـ يكتفوا بذلؾ ،الموجودة بياوآالت التصوير الكمبيوتر 

غالؽ الو  ،ثـ قاموا بترحيؿ المتواجديف ،إلرىاب المتواجديف بالمدرعات لمنع دخوؿ أحد إلييا مف وحاصروىا  ،بناية بالكامؿا 
 .يـس المتظاىروف مف الوصوؿ لممجئف يئثـ انصرفوا بعد أ ،صباحا 12وحتى  ،مساء 8الساعة 

ساعة متأخرة  في ،مف أماـ "عمارة الثورة" ،2011قامت قوات األمف باختطاؼ "حسف فريد" مصاب أحداث الثورة في يناير   -
ثـ تـ نقمو  ،مما أصابو بحالة اختناؽ وتشنج ،وفتح قنبمة غاز في وجيو ،وقاؿ "حسف" أنو تـ احتجازه داخؿ المدرعة ،مف الميؿ
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لقائو عمى ،قبؿ أف يتـ نقمو في مدرعة أخرى ،لممقر القديـ لمديرية األمف حيث تعرض لمضرب  يالطريؽ الزراعي بيف قريت وا 
 وعثر عميو بعض النشطاء مساء السبت. ،امؿ متعمقاتوو"سمموف" بك "شيا"

 واعتدوا عميو بالضرب قبؿ أف يطمقوا سراحو. ،قاـ مدنيوف أيضا باختطاؼ الناشط "راجى عادؿ"  -
 مف وقتيا ولكنو لـ يجده. ،الفتاح البحراوي" اف حمزة" أنو يبحث عف صديقو "عبديوسؼ شعبويدعى " ،وقاؿ أحد الشباب  -
إال أف النيابة العامة لـ تجِر أى تحقيقات فى ىذه  ،لمتحقيؽ في وقائع اقتحاـ مقراتيا ،الغات لمنيابة العامةقدمت األحزاب ب  -

 الوقائع حتى اآلف.
-  

3 

مف  اوشارؾ فييا عدد ،السياسية بالمحافظة ىدعت ليا مختمؼ القو  ،المنصورة جامعةكبيرة مف ظاىرة انطمقت تحد صباح األ  -
لمتأكيد عمى مواصمة النضاؿ ضد النظاـ  ،وانطمقوا لساحة الشيداء ،وانضـ إلييـ آالؼ الطالب والمواطنيف ،ةرموز الثور 

دوف اشتباكات مع األمف ىذه  ،ووصمت التظاىرة بسالـ لمساحة ،""بحسب تعبيرىـ الحاكـ وسياسات وزارة داخميتو القمعية
لكنيا و  ،اكات تجددت مرة أخرى فى المساءإال أف االشتب ،يف المتظاىريفبربما لوجود عدد مف رموز التيارات السياسية  ،المرة

 وسرعاف ما انتيت. ،لـ تشيد وقوع إصابات خطيرة كاألياـ السابقة
 قيادات األحزاب والمحاميف ليـ.لوال تصدي  ،لـ يفت قوات األمف أف تمارس عادتيا اليومية في اقتحاـ "عمارة الثورة" و  -

 
 

4 

بالقرب  ،سوى بعض االشتباكات الطفيفة بيف قوات األمف والمتظاىريف فى ساحة الشيداء ،اليـو ىادئا ودوف أحداث عنؼ مر -
 بيف الطرفيف! ،إال اف ىذه االشتباكات توقفت لمرور "زفة" عروسيف ،مف الثامنة مساء

 

5 

 ،وطمبت إبعادىا عف النزاعات السياسية ،المحتجيفامتناعيا عف االشتراؾ في المواجيات مع  ،ركزيأعمنت قوات األمف الم  -
فيما  وأصدارىا قرارا بحبسو )أخمي سبيمو ،القبض عمى أحد أفرادىا واتياـ النيابة لو بقتؿ الشييد "حساـ عبد اهلل"خاصة بعد 

 بعد(.
رغـ انطالؽ مظاىرة ضخمة بقيادة عدد مف  ،ة اشتباكات أو أحداث عنؼأيتحدث خاللو كاف الالفت لالنتباه أف اليـو لـ  -

ؼ الرئيسي ىو إصرار السمطة نوأف سبب الع ،ال يبادروف بالعنؼأنيـ عمى  محاولة مف الثوار لمتأكيد يف ،رموز الثورة
 .السياسية عمى مواجية االحتجاجات بالحموؿ األمنية التي ثبت فشميا مرارا وتكرارا
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6 

والمطالبة  ،وشيدت المدينة مسيرات صغيرة لمتأكيد عمى مواصمة الثورة ،واستمر غياب العنؼ ،استمر إضراب قوات األمف  -
 وخاصة شييد المنصورة "حساـ عبد اهلل". ،بحؽ شيدائيا

وال  ،أحداث عنؼولـ تحدث أى  ،تظاىرة كبيرة أماـ مديرية األمف الجديدة ذاتيا نظـ أعضاء مف مجموعة "األولتراس" -
  .الت اقتحاـ لممديريةمحاو 

-  

7 

بالغات أو  يةوتمتنع عف استقباؿ أ ،وامتد أثره لتتوقؼ أقساـ الشرطة عف العمؿ تماما ،تصاعد إضراب الشرطة عف العمؿ  -
ووصؿ  ،دىـ القانونيةاألحداث األخيرة لممحكمة في مواعي يبؿ أف الشرطة لـ تقـ بنقؿ متيم ،محاضر لممواطنيف يةتحرير أ

وتطوع بعض المواطنيف لتنظيـ  ،مما تسبب في حدوث اختناقات مرورية كبيرة ،األمر لغياب عساكر المرور عف الشوارع
 الذي يزداد تكدسو في أياـ الخميس بطبيعة الحاؿ. المرور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


