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أعربت منظمة العفو الدولية عن استنكارها لالستخدام املتزايد للقوة املفرطة من جانب الشرطة وقوات األمن يف مصر أثناء قيامها 

، اليت أدت يف كثري من مع إسرائيل أو مبحاولة تفريق مظاهرات احملتجني أو تسيري الدورايت على احلدود املصرية بعمليات التفتيش
عمليات القتل اليت قامت هبا الشرطة يف اآلونة األخرية. وتساور من ، وذلك على خلفية موجة التسبب بوفياتاألحيان إىل 

م املسؤولون عنه إىل القتل واالستخدام املفرط للقوة سوف يتواصل مامل يقد   أعمال هذا النمط من املنظمة بواعث قلق من أن
 ختضع هذه لتدريب كاف يف هذا اجملال. ما مل العدالة وتصدر أوامر واضحة إىل الشرطة وقوات األمن خبالف ذلك، و 

 
هتور قوات األمن املصرية على حنو غري وجاءت دعوة منظمة العفو الدولية يف أعقاب حادثتني وقعتا يف اآلونة األخرية وأظهرات 

نوفمرب/تشرين الثاين، قتلت قوات األمن مهاجراً حاول اجتياز احلدود املصرية مع  23مسؤول يف القيام بعملها الشرطي. ففي 
يف ، شخصاً. ويف اليوم نفسه 26إىل ما ال يقل عن  2008إسرائيل، ما أوصل عدد من قتلوا على احلدود مع إسرائيل خالل عام 

عندما حاول رجل مكافحة املخدرات النار على عبد الواحد عبد الرازق يف بيته فأرداه قتيالً  قسمأطلق رجل شرطة اتبع لأسوان، 
قِدم رجال الشرطة إىل بيت عبد الوهاب عبد حتقيق يف عملية هتريب للمخدرات. إذ الشرطة واثنان من زمالئه تفتيش البيت أثناء 

نه كان يف املنززل. فللب عبد الوهاب عبد الرازق، الذ  كان أعزاًل من السال  حسبما أبر خمدرات اشتبه الرازق للبحث عن اتج
ذُكر، من رجال الشرطة إبراز مذكرة التفتيش. فلم يفعل رجال الشرطة ذلك وإمنا اقتحموا البيت وأطلقوا النار، حسبما ورد، على 

يف أسوان هتمة "القتل العمد" إىل رجال الشرطة  ةالعام النيابة ت، وجهايننوفمرب/تشرين الث 24صاحب البيت يف صدره. ويف 
كذلك بتوقيف   ةالعام النيابة تمر "، األمر الذ  أنكروه. وأسكنالثالثة لتسببهم يف مقتل عبد الوهاب عبد الرازق و"اقتحام امل

أفرج عن رجلي الشرطة ر استكمال التحقيقات. بينما م يف انتظاُزعم أنه قتل عبد الوهاب عبد الرازق ألربعة أاي رجل الشرطة الذ 
  ضمان وظيفتيهما.اآلخرْين ب

 
. واحتشد اق إىل مستشفى أسوان، إال أنه فارق احلياة وهو يف اللريق إليهاز عبد الوهاب عبد الر قد نقلوا رجال الشرطة  وكان

عن وفاته إىل ساحة العدالة. وهتف احملتجون بشعارات حمتجون غاضبون من عائلته وجريانه بعد ذلك للدعوة إىل تقدمي املسؤولني 
الشعب وعلى املستشفى، ما أدى إىل تكسري زجاج النوافذ. وأطلقت شرطة مكافحة ضد وزير الداخلية وألقوا احلجارة على شرطة 

على . وتويف منهمالشغب عيارات ملاطية والغاز املسيل للدموع على احملتجني، كما استخدمت العصي لتفريق مئات مكافحة 
حيىي عبد اجمليد مغريب، وهو رجل مسن يف الستينات من العمر يعيش يف مكان قريب وكان يعاين من مشكالت يف اجلهاز األثر 

التنفسي، يف بيته نتيجة الستنشاق الغاز املسيل للدموع، حبسب تقرير طيب صادر عن طبيب خاص. ومل يسمع أحد عن صدور 
شاّلل التابع الشخصاً واعتقلوا يف معسكر  50بينما أصيب العديد من احملتجني جبرو  وقُبض على حنو ه. أمر بفتح حتقيق يف وفات

منهم أمام  27نوفمرب/تشرين الثاين، ُأحضر  24لقوى األمن املركز  ابلقرب من أسوان، حيث تعرضوا للضرب، وفق ما ذُكر. ويف 



مخسة منهم هتمة "الشروع يف ". ويواجه عام إتالف املالشغب" و"ال إاثرة" و"هرنيابة أسوان العامة ووجهت إليهم هتم "التجم
 حد رجال شرطة مكافحة الشغب. وأفرج عن آخرين دون توجيه االهتام إليهم. قتل" أ

 
وتعرضها وجاءت احلادثتان بعد شهر من وفاة مريفت عبد السالم إثر إغارة رجال شرطة على بيتها يف مسلوط، مبحافظة املنيا، 

ركت تنززف، قام الشرطة، وفق ما ورد، إبقفال ضرب املرب  أثناء استجواهبا بشأن عملية سلو مسلح. ومع أهنا كانت حامالً وتُ لل
 األبواب عليها، ما أدى إىل عرقلة وصول املساعدة اللبية إليها، وتوفيت قبل أن تصل إىل اللبيب. 

 
ري متحيز وواف يف وفاة عبد الوهاب عبد الرازق وحيىي عبد اجمليد مغريب، إن منظمة العفو الدولية تدعو إىل فتح حتقيق مستقل وغ

يف غاية وكذلك يف مزاعم استخدام القوة املفرطة من جانب قوات مكافحة الشغب أثناء مظاهرة االحتجاج. فهذه التحقيقات 
اماهتا مبوجب معايري دولية من قبيل مبادئ لتز ابلضمان وفاء مصر بواجباهتا الدولية يف محاية حقوق اإلنسان األساسية، و  الضرورة

األمم املتحدة للمنع والتقصي الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نلاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة. كما تدعو 
 لتعر  للضرب. املنظمة السللات أيضاً إىل التحقيق يف مزاعم من اعُتقلوا يف معسكر شاّلل التابع لقوات األمن املركز  اب

 
تكرر منظمة العفو الدولية دعوهتا السللات املصرية إىل إصدار أوامرها بفتح حتقيقات يف عمليات قتل املهاجرين، وبصورة رئيسية و 

 القادمني من الدول األفريقية جنوب الصحراء، من قبل دورايت قوات األمن اليت جتوب احلدود املصرية مع إسرائيل. 
 
 ما مل تصدر السللات املصرية توجيهات واضحة إىل املوظفني املكلفني بتنفيذ القانونلعفو الدولية ابلقول إنه اختتمت منظمة او 

أكثر  تتأصلوخُتضع األشخاص املسؤولني عن مثل أعمال القتل املتهورة هذه للمحاسبة، فإن هذا النمط من االنتهاكات سوف 
 فأكثر.


