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 النظام المصرى واغتيال المعارضين في الخارج
 أسماء شكر

 
المعارضةةةل المصةةةرخل جالخارج ل ا يور فعير وفعال ول ا ف ير أن الت ويراد والت،اإياد     

إن جطش النظام  و   تعاونا إلى العمل أحسةةنا اتسةةت اي  أن وضةةع ا جالتعاد، جعي،ا 
سةةةةةةعخا أل فل التعد اد وال ةةةةةةخصةةةةةةياد التى ترفت  تسا النظام  والتى تسةةةةةةعى  ن ا  
العطن  فال ضةةةةيل ات  اتسةةةةعا أن المطالعل جسةةةة ع  نظام أوتصةةةةب للسةةةةلطل والمطالعل 
 جمحاسةةةعتل إلى درا،مل   لى أا تع أفعر  وتع ان ا  وطن فاأل ختر سةةةريتل وجيل أراضةةةيل
واستحالل يأاء أجنا،ل جكل تعد ات ر  فمصر إلى أ،ار أف ر أن أرجل سنعاد صارد جرفل 

 .فعير  أن ال،أاء 
لسلك خ ن النظام العسكرى فى أصر أجمعإل أن المحاوتد العاسعل للعطش جالمعارضل 
جالخارج لعلمل جخطعر  ال،ور السى أن الممكن أ  تلععل المعارضةةةةةةل جالخارج والسى تج لل 

 .ارضل ن س ا إلى أ،ار أف ر أن أرجل سنعاد أن اتن الب العسكرى فى أصر المع
 

 :تكسا ختحرك النظام
تع،يد ا دراءاد والممارسةةةةةاد التي خ عم ج ا النظام في أعاد ل المعارضةةةةةين جالخارج  

 :وأن أؤشراد  لك
تسةةةةةةةليت جعت فتا،ب اللجا  ا لكترونيل لت ةةةةةةةعخل فل أن جالخارج وأحاولل  إ إل  -1
وتسا شةةيء خطير  .  ل جين ال،اخل والخارج  وتسا أأر أالحظ د،ا فى ال تر  األخير  ال
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د،ا وخاصةةل أل صةةناق ال رار أو أن خملكع  اتخا  ال رار أل  فسةةر الصةةعر  وال  ل سةةيتر 
   .تردمت ا إلى التحرفاد والتعاصالد ج كل سلعى 

اولل داي   سةة ا  النظام  رق ردال المخاجراد جالخارج  ح،اث جلعلل واف ةةال أى أح -2
وأن السةةةةسادل أ  ختخيل أن جالخارج أ  النظام سةةةةيترف ر خعملع  ضةةةة،  فى  .الواشةةةةر 

 .حرخل وسكع   حتى ختر اس اطل أو حتى أحاوتد ت عخ ل وفضح  دراأل 
وأن تارخخ يصةةا الجاسةةعسةةيل فى العالر فلل نج، أ   رق الجعاسةةيا وردال األنظمل 

سةةةةةةةتعع، ن ا،ياف ال ةةةةةةةةك في ر  ف ر فانعا أجع، النا  إن يوا،ر ال،خكتاتعرخل  فا  أن الم
اتت ام  وأل  لك ليا أن الصةةةةةةةعب أج،ا  افت ةةةةةةةاف ر  تسا   ا تعنى أن جالخارج جال عل 

 .سياسل تط ير الص عف  وأعرفل أن خ عل فتيل األ أاد يو  ياإى ويو  أعرر 
أ  فل ينا  ل ا استراتيجيل ت عخل الملف ا إالأى  وخاصل ال نعاد ا إالأيل جحجل  -3

وسةياسةل تحرخرخل  وتسا لل أ ةروق وتسا لل أت،اف  أل أ  أن الطعيعى د،ا أ  فل ينا  
خكع  ل ا أت،اف تختلف وتتنايت أل جايى ال نعاد  و   فا  فل فتر  ختر ن ر ل ضا،ح 

أح، وخالفاد خاصةةل جال نعاد  وي، تكع  األخعار صةةحيحل جال عل  وت أجررتنا ألح،  وت 
خنكر أ  تناك أخطاء فعير  فى تسا الملف تج، أ  تعالج  ولكن ُخسةةةةةةةتول تسا الصةةةةةةةن،و  

 .األسعي لصالح النظام ج كل دي، 
فى  سةةةةن يعانين د،خ،   (الموتصةةةةعل للحكر )أؤخراف ياأا الحكعأل المصةةةةرخل الحاليل -4

أا فنعق أن الضةةةةةةةوت إلى أن جالخارج  وتناك جال عل يعانين ف ير  ويضةةةةةةةاخا اسةةةةةةةتخ،
أؤخرا ل سا الورض أن ا يعا،ر ا رتاب ويضةةةةاخا التخاجر األخير  أل ترفيا والتعاصةةةةل أل 

أ ةةةةةةةروق يانع  د،خ، خسةةةةةةةت ،ف  (اتن الجى)أفراي جالخارج  فما ت،اول  العرلما  الحالى 
آتف المعارضةةةةةةين الم يمين في الخارج  وخ ،يتر جع عجاد ياسةةةةةةيل تصةةةةةةل  لى السةةةةةةجن 

 .ال،ولل المصرخل  المؤج،  ج إر تحرخض ر إلى



 
 

 

7201نوفمبر   29  مقاالت       3   

 

 
 

وخعايب ال انع  أى شةةةةةةةخا خخرج جيا  أو خ ادر النظام أو خ عم جم،اخلل تات يل  فى 
ينعاد المعارضةةةل التى ت ،ي اسةةةت رار النظام  وتسةةةعى ل إ إل اتسةةةت رار في أصةةةر  لك 
حسةةةب أا ختر ت،اولل  وطالب النعاب أخضةةةا جتوليظ يانع  الع عجاد الم رر العمل جل ات   

سنين  لى يانع  إ عجاد د،خ، خنا  5ش عر لة 6دنيل أصري وحعا أن  500ل أن غراأ
 .إلى غراأل أاليل تصل  لى أليع  دنيل أصري وحعا خصل  لى المؤج، 

 

 ت،اإياد توليظ يانع  الع عجاد 
أحاولل النظام ج ةةةل حرفل المعارضةةةل جالخارج وأنل أى وي اد أو تظاتراد أن شةةة ن ا   -أ

 .جالمصرخين  ف ف أا خ علل النظام
رغر ت عيا النظام أرفانل ج ةةةةةكل واضةةةةةح  يليميا ويوليا   ت أنل خ ل  يا،ما أن الملف  -ب

الح عيى وتع أف ر المل اد التى تك ف العدل ال عيح للنظام لسا فتوليظ يانع  الع عجاد 
 .سيكع  أحاولل ح ي يل ويستعرخل  لمعايعل فل أن ختعاأل أل تسا الملف 

الد أل الملف ا إالأى ليا تس  المر  جحجل التصعخر أو التعوي   ولكن ت يي، التعاأ -ج
ولع جةةالمةة،اخالد ال ةةات يةةل  وتى أحةةاولةةل دةة،خةة،  أن النظةةام  خرا  أتةةالى المعت لين 

 .والمخت يين يسرخا  واسكاد فل أن ختعرض تنت افاد أن يعل النظام  
 

 ختاأاف 
 ي ى  وأ  تسةةةةةعى دات،  ج   ت تضةةةةةل إلى المعارضةةةةةل جالخارج أ  تعى دي،اف يورتا الح

الطرخ  وت ُتضِلل أن خل  ا وخاصل فى خضر األ أاد وتسارق األح،اث ج كل أرإب  
وإلي ر أخضةةةةةةةةا أ  خععا أنةةل رغر فةةل أحةةاوتد النظةةام وأعةةاونيةةل  أةةا ال أن جةةالةة،اخةةل 
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 أو خنتظرو  أن ر الك ير  فإ  ضةلعا الطرخ  أو نجح النظام فى أحاوتد  غتيال ر  أايخاف 
 .أعنعخاف   ضاق األأر جرأتل

وفلمل أخير  خاصةةةةةةل جةةةةةةةةةةةةةالم صةةةةةةرخن والمتادرخن جال ضةةةةةةيل     فنتر تظنع  أ  دمعق 
أطاريخن والمعارضةةةةين أن الخارج لن تردل لعطن ا  وتك ةةةةف أا يمتر جل ف نتر واتمع   
وإلى الجميل  وخاصةةةل الم،افعع  جح  إن يير ال عر  وأعاي، ا  التعوي  ال،يي  ورصةةة، 

 (.1)لح ا،  جاأليلل  إلى الجميل حتى ت ختر ت خيف التارخخ  يو  أحاجا  أو تضليلا
 

                                  
 كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات( اآلراء الواردة تعبر عن 1)


