
 

 

  



 

 

 سيناء: كمين المطافئ واستمرار نزيف الدماء 1   20 أغسطس 1027

 

 مصر: تصفيات واغتياالت .. الدوافع والرسائل

 إعداد: هيثم غنيم

 

تصفية العشرات من الشباب تحت دعوى اإلشتباك  وزارة الداخلية المصرية، إسعالن 7102شهد شهر يوليو 

فإن عدد من قتلتهم األجهزة األمنية ممن اعتبرتهم ارهابيين وصل لـ  بوابة األهرامالمسلح، ووفق ما نشرته 

لى أن الكثير ممن تم قتلهم تحت مزاعم شخص، ولكن المنظمات الحقوقية المصرية كشفت وبالدالئل ع 45

اإلشتباك المسلح لم يكونوا سوى شباب قد تم اعتقالهم مسبقًا مع احتجازهم بشكل غير قانوني حيث لم يتم 

 المؤشرعرضهم على النيابة مع انكار وجودهم وهو ما اصطلح على تسميته حقوقيًا باإلختفاء القسري، ووفق 

شخص ممن تم اعالن قتلهم قد  47الذي أصدرته المنظمة السويسرية لحماية حقوق اإلنسان فإن  الحقوقي

 تم تصفيتهم جسديًا خارج إطار القانون، 

، فإن عدد من تم تصفيتهم جسديًا منذ بورصة الدمووفق تقرير للرابطة العالمية للحقوق والحريات بعنوان 

حالة، أما في سناء  فكان العدد  98وحتى شهر يوليو في محافظات مصر باستناء سيناء كان  7102األول من يناير 

ال في القتل خارج إطار القانون، والسؤ 7102حالة، مع تصدر شهر يوليو للنسبة األعلى حتى اآلن في عام  740

هنا من الصادق والكاذب: المنظمات الحقوقية أم وزارة الداخلية المصرية؟ وما هي دوافع ورسائل وزارة الداخلية 

 المصرية إن صح قيامها بقتل بعض من تعتقلهم وتخفيهم قسريًا بشكل غير قانوني؟

 

 أواًل: هل هو إختفاء القسري أم تصفية جسدية؟

ماد وعلى الفار لإلختفاء القسري بعد رحيلهما من محافظة دمياط تعرض الشقيقين ع 7102في شهر ابريل 

لمحافظة القاهرة، بعد ان صارا مطلوبين لألجهزة األمنية نظرًا لمعارضتهم السياسية للنظام المصري، على 

 ءوعماد هما ابناء المعتقل/ سامي فهيم الفار، لم تكن األسرة لتتحمل اعتقال األب واألبناء وهو مادفع األبنا

لتغيير محل اقامتهم، لم تمضي فترة طويلة حتى توصلت األجهزة األمنية لمحل اقامتهم لتقوم باعقتالهم 

غات بالبالترتيب في شهر ابريل وليختفي أثرهم، قام أهلهم بإبالغ المنظمات الحقوقية واألجهزة الرسمية عبر 

، بل وطلبوا من الناشطين الحقوقيين نشر صورهم إلثبات اختفائهم القسري، وهو ماحدث حيث وثقت رسمية

https://www.facebook.com/MoiEgy/
https://www.facebook.com/MoiEgy/
http://gate.ahram.org.eg/News/1555265.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/1555265.aspx
https://sphngo.org/ar/T/681
https://sphngo.org/ar/T/681
http://iarf.info/component/k2/item/337-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
http://iarf.info/component/k2/item/337-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=118274
http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=118274


 

 

 سيناء: كمين المطافئ واستمرار نزيف الدماء 2   20 أغسطس 1027

 

تعرضهم لالختطاف واإلخفاء القسري، ثم تفاجئت األسرة بتصفية األبن  التنسقية المصرية للحقوق والحريات

ية عن تصفية أثنين ممن اسمتهم يوليو عندما أعلن بيان لوزارة الداخلية المصر 9األول لها بتاريخ السبت 

كوادر مسلحة لحركة "حسم" في اشتباك مسلح أثناء محاولة القبض عليهم، كان علي الفار أحد األثنين الذي تم 

اعالن اسمهم، ترقبت األسرة بهلع مصير ابنهم اآلخر، ووسط مخاوف من اإلقدام على تصفية عماد الفار قامت 

يوليو، ولكن وزارة الداخلية المصرية  04بإعادة النشر عن اختفائه بتاريخ  أوقفوا اإلختفاء القسريحملة 

مزاعم اإلشتباك المسلح، ليست هذه هي الحالة األولى التى نشاهد  يوليو أعلنت عن قتله تحت 09وبتاريخ 

فيها اثبات اإلختفاء القسري على يد األجهزة األمنية قبل إعالن قتل الضحية، فهناك حاالت أكثر فجاجه فوفق 

رصد خاص لي في حالة المختفي قسريًا الذي تم تصفيته/ أحمد عبد الناصر عبد اهلل محمد البهنساوي، فإن 

جهاز األمن الوطني قام بإجباره بعد القبض عليه واخفائه على التواصل مع أسرته إلقناعهم انه لم يتم القبض 

عليه وأنه الداعي لعمل بالغات اختفاء قسري، بل وارسل صورة له إليهامهم أنه لم يتم اعتقاله أو اخفائه 

س نقش الحائط الواردة بأحد الفيديوهات قسريًا،  المفاجأة ألسرته هي أن الحائط الذي خلفه كان يحمل نف

الذي اذاعته وزارة الداخلية العترافات أحد من تم القبض عليهم، فقاموا بعمل بالغ رسمي للنائب العام 

يتهمون فيه جهاز األمن الوطني باحتجاز ابنهم، ولقد وضعت هنا صورة للبالغ القسري بعد طمس اسم المبلغ، 

سرته من داخل الجهاز في محاولة أليهامهم أنه لم يتعرض لالعتقال واالخفاء، والصورة التى ارسلها أحمد أل

 :الفيديوويمكنكم مقارنتها بخلفية الحائط في هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecrfeg.org/ar/2017/07/08/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5/
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887.1073741828.945191942189851/1598639820178390/?type=3&fref=mentions
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887.1073741828.945191942189851/1598639820178390/?type=3&fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=xxkU5gY4FCk
https://www.youtube.com/watch?v=xxkU5gY4FCk
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مباحث مديرية  عن قيام الرابطيوليو نشرت جريدة البوابة نيوز عبر هذا  04حالة أخرى اكثر وضوحًا، فبتاريخ 

ينتمى  شاب على أمن الشرقية بالتنسيق مع ضباط جهاز األمن الوطنى بالقبض

يدعى "عمر عادل عبدالباقى"، ورغم هذا فوجىء الجميع بإعالن وزارة  اإلرهابية اإلخوان جماعة لتنظيم

موقع البوابة  البيانبمحافظة الفيوم، نقل  7102يوليو  72ارهابيين بتاريخ  9الداخلية المصرية عن تصفية 

نيوز ولكن محرري الجريدة لم يالحظوا أن اسم القتيل السابع هو "عمر عادل محمد عبدالباقى"، وهو نفس 

اإلسم الذي قاموا بالنشر عنه منذ ايام قليل انه قد تم اعتقاله ويتم استجوابه بمعرفة المباحث وجهاز األمن 

ي، غذن نحن هنا وباألدلة أمام حاالت اختفاء قسري لشباب تم اعدامهم خارج اطار القانون بعد انتهاء الوطن

 التحقيقات وهذا تحت مزاعم اإلشتباك المسلح.

 

 ثانيًا: سوابق لحوادث اإلختفاء القسري والتصفية الجسدية 

اختفى الباحث اإليطالي وطالب  7102يناير  74ليست المرة األولى، واألمر ال يقتصر على المصريين فقط، فبتاريخ 

دراسات عليا بجامعة كمبريدج/ جوليو ريجيني، بعد القاء القبض عليه من قبل األجهزة األمنية ليظهر الطالب 

جثة نصفها عاٍر وملقى بإحدى الحفر بجانب طريق فبراير، كان الطالب عبارة عن  2جثة هامدة  يوم األربعاء 

القاهرة اإلسكندرية الصحراوي وعلى بعد كيلومترات من مقر أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر، ووفق ما 

تقرير التشريحي لجثمان الضحية أثبت أن سبعة من ضلوعه مكسورة، حينها، فإن ال  70موقع عربي نشره

باإلضافة لعالمات صعق بالكهرباء في العضو الذكري، وإصابات داخلية في مختلف أنحاء جسمه، ونزيف في 

 .المخ، وجروح قطعية بآلة حادة، وسحجات وكدمات، وإعتداء بعصي، ولكم وركل

 

ية الجسدية لم يكن ببعيد عن تغطية المنظمات الحقوقية الدولية، تتابع حوادث اإلختفاء القسري والتصف

التى استمرت في متابعة مايحدث في مصر واصدار تقارير عنه، تكشف فيه حقيقة األوضاع، وكان من أبرز تلك 

، عن تعقب 7102يناير  02الداخلية بتاريخ  وزارة نشرته التقارير ما تم رصده ونشره عقب الفيديو والبيان الذي

مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة المشتبه بهم وقتلهم بمنزل مهجور في مدينة العريش بمحافظة شمال 

 رتشسيناء، حيث قامت منظمة هيومان رايتس ووتش بتحليل الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية ون

ضمنت فيه شهادات أهالي القتلى وتوثيقهم لتعرض ابنائهم لإلعتقال على يد األجهزة األمنية قبل  تقرير

http://www.albawabhnews.com/2615684
http://www.albawabhnews.com/2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1000&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1000&kwn=%u0639%u0644%u0649&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1018&kwn=%u0634%u0627%u0628&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1018&kwn=%u0634%u0627%u0628&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1572&kwn=%u062C%u0645%u0627%u0639%u0629&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1572&kwn=%u062C%u0645%u0627%u0639%u0629&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1571&kwn=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=1571&kwn=%u0627%u0644%u0625%u062E%u0648%u0627%u0646&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=164&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0631%u0647%u0627%u0628%u064A%u0629&exp=2615684
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=164&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0631%u0647%u0627%u0628%u064A%u0629&exp=2615684
https://www.albawabhnews.com/2628900
https://www.albawabhnews.com/2628900
http://arabi21.com/story/887576/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
http://arabi21.com/story/887576/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B5%D8%B9%D9%82-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1287299064647087:0
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1287299064647087:0
https://www.hrw.org/ar/news/2017/03/16/301204
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اعالن قتلهم، المنظمة في تحليلها للفيديو اثبتت كيف انه يحتوي على مشاهد مفبركة لإليهام باإلشتباك 

 للتحقيق في جرائم التصفية الجسدية في مصر. عاجل بيان لمسلح، أيضًا اصدرت منظمة العفو الدوليةا

 

 القسري، الجميع يعلم ثالثًا: مصر أرض اإلختفاء

، ونقلته منظمة 7115مايو  17 األمريكي" بتاريخ 1 نيوستيتسمان تحت اسم "الجوالج مقال نشرته مجلة في

 المسؤول باير ، قال روبرت7114سنة  ة السوداءالفجوفي تقريرها بعنوان  HRWالهيومن رايتس ووتش 

 أردت وإن األردن، إلى السجين ترسل فإنك جادًا، استجواباً  أردت بوكالة المخابرات المركزية األمريكية: إن السابق

 ترسله فإنك ذلك بعد أحد مطلقاً  يراه فال ما شخص يختفي أن أردت إن أما ؛سوريا إلى إرساله تعذيبه، فعليك

 ."مصر إلى

 

وهو األمر الذي عادت وأكدت عليه منظمة العفو الدولية حيث نشرت تقريرًا لها عن الحالة الحقوقية بمصر في 

 ".بمصر: رسميًا: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة اإلرهاب، تحت عنوان "7102شهر يوليو لعام 

لداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار كان قد يستغرب البعض من صراحة هذا األمر، ولكن هل تعلم أن وزير ا

قد اعترف في لقاء تلفزيوني على قناة الحياة المصرية بهذه الممارسات ولكنها سماها ممارسات "خاطئة" حيث 

قال: "نحن نعترف أنه كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة في ظل النظام السابق، نعترف أنه كان هناك 

ابق"، ليكمل نافيًا التهمة عن نفسه قائاًل: "األخطاء ده مش أخطاء شخصية ده تجاوزات في ظل النظام الس

، وكان اللقاء عقب تعيين مجدي عبد الغار رئيساً لقطاع األمن الوطني الفيديوأخطاء مؤسسية"، وهذا عبر هذا 

مسؤوليين وزارة الداخلية وعمل في جهاز أمن الدولة في عهد الرئيس السابق حسني ، وكان مجدي أحد 7100عام 

 مبارك.

 

 رابعًا: الدوافع والرسائل

بتحليل حوادث التصفية الجسدية في شهر يوليو نالحظ أن كل حادثة تصفية جسدية يسبقها عمل مسلح 

افراد للشرطة ومنهم مقدم لألمن المركزي بعد استهداف مدرعة  حرق ضد قوات األمن المصرية، فبعد عملية

يوليو، قامت وزارة الداخلية  2بتاريخ  كمين البرث يوليو، ثم الهجوم على 5للشرطة بعبوة ناسفة بتاريخ 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_term&utm_campaign=social
https://www.hrw.org/report/2005/05/09/black-hole/fate-islamists-rendered-egypt
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/egypt-hundreds-disappeared-and-tortured-amid-wave-of-brutal-repression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/07/egypt-hundreds-disappeared-and-tortured-amid-wave-of-brutal-repression/
https://www.youtube.com/watch?v=LXByaYIJ4hw
https://www.youtube.com/watch?v=LXByaYIJ4hw
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2506946/1/ننشر-أسماء-شهداء-ومصابي-حادث-تفجير-عبوة-ناسفة-جنوب-العر.html
http://akhbarelyom.com/news/newdetails/2506946/1/ننشر-أسماء-شهداء-ومصابي-حادث-تفجير-عبوة-ناسفة-جنوب-العر.html
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1097965677001080
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/1097965677001080
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ارهابي في اقتحام معسكر لهم بمحافظة  05يوليو أعلنت فيه عن قتل  9يوم  بيان المصرية بإصدار

اإلسماعيلية، وأثناء مراجعتي لبيان وزارة الداخلية وجدت ان أحد اسماء القتلى يعود لشاب كان والده واصدقائه 

مايو  04بتاريخ مايو، ألقوم و 00مايو ليبلغوني عن القبض عليه واختفائه قسريًا يوم  02قد تواصلوا معي يوم 

، أي قبل أعالن تصفيته الرابطبالنشر عن تعرض الشاب/ خالد أيمن القرناوي، لإلختفاء القسري عبر هذا 

بع كل بيانات وزارة الداخلية عن قتل ما اسمتهم "ارهابيين" في اشتباكات مسلحة، نجد بأسابيع عدة، وبتت

وكما اثبتنا مسبقًا في األجزاء السابقة أن معظم األشخاص الذين يتعرضوا للقتل هم اشخاص تم اعتقالهم 

أتي في اطار مسبقًا على يد جهاز األمن الوطني قبل أن يتم قتلهم، ونالحظ أن كل عملية تصفية جسدية ت

 الرد على عملية مسلحة تستهدف قوات األمن.

 

إذن فإن وزارة الداخلية المصرية سارت تعتبر المختفين قسريًا أداة يتم الرد بها على المسلحين، لترسل لهم 

رسالة واضحة، كلما قمتم بعمل مسلح ضد أفراد األمن، سنقوم بقتل مجموعة من الشباب الذين اخفيناهم 

 ًا.قسريًا مسبق

 

يوليو، فلقد الحظنا الرسالة التالية في بيان  72الوزراة عن قتل أربعة شباب بتاريخ  بيانأيضًا وكما يظهر في 

ة البدرشين وقتل " وتقصد بالحادثة هنا حادثة استهداف سيارة شرطة بمنطقمصرع منفذى الحادثالوزارة "

افرادها، والرسالة هنا ألفراد الشرطة أننا نأخذ بثأركم ونقتل من يقتلكم فورًا، وهذا يعطينا تصور عن الدوافع 

والرسائل التى تسوقها وزراة الداخلية ألفرادها وخصومها، وختامًا يمكن تلخيص أهم رسائل النظام المصري 

لمصري، سيتم الرد عليها بقتل عدد من المختفين قسريًا"، ليبقي في التالي: "أى عمليات مسلحة ضد النظام ا

اإلختفاء القسري سالح يستخدمه النظام كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع، ولكن هذا سالح ذو حدين 

أخطرهما هو تحويل الكتل الحرجة من الشباب الذين شاركوا في معركة تغيير مصر في ثورة يناير لإليمان 

 .(1) مطلق دون قوانين في ظل ما صار النظام يرسخه من دولة الغابةبالعنف ال

 

                                  
 السياسية واالستراتيجية".اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات ( 1)

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/08/egypt-ministry-interior-ismailia-14-terrorists-killed
https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/07/08/egypt-ministry-interior-ismailia-14-terrorists-killed
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154625042876134&set=a.10150286428636134.340442.520556133&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154625042876134&set=a.10150286428636134.340442.520556133&type=3&theater
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1484749254902066
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/1484749254902066

