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حصاد يومين من جرائم ضباط قسم شرطة ميت غمر:
قبض عشوائي وعنف مفرط وتعذيب حتى الموت ثم قتل بدم بارد

اتهمت المبادرة المصرٌة للحقوق الشخصٌة عددا من ضباط قسم شرطة مركز مٌت غمر بمحافظة الدقهلٌة بقتل وتعذٌب
وإصابة مواطنٌن مساء األحد  01سبتمبر ،وفجر االثنٌن  02سبتمبر .وطالبت المبادرة المصرٌة بالتحقٌق الفوري فً
الوقائع ،ووقف الضباط المتهمٌن عن الخدمة لحٌن االنتهاء من التحقٌقات.
ووصف كرٌم عنارة ،الباحث بقسم العدالة الجنائٌة الواقعة" :بالمزعجة للغاٌة"" ،خاصة عندما نضعها جنبا إلى جنب مع
حوادث عدة مماثلة نتج عنها قتلى نتٌجة لعنف الشرطة فً األشهر األخٌرة .وهذا النمط من الحوادث ٌوضح أن قوات
الشرطة قد فقدت أي احترام للقانون وللكرامة اإلنسانٌة ،وتتعامل مع الشعب باعتباره عدوا ٌجب فرض السٌطرة علٌه،
ولو بالقتل العمد ،ولٌس بوصفه صاحب حق ٌجب توفٌر األمن له .فً الٌوم نفسه نشهد عملٌة قبض عشوائً باستخدام
العنف المفرط من قِبل ضباط القسم ،ثم ٌعذب أحد أبناء القرٌة حتى الموت داخل القسم لمجرد محاولته تحرٌر محضر،
وتستمر االنتهاكات الجسٌمة بقتل وإصابة اثنٌن ال ٌحمالن سالحا بدم بارد ومع سبق اإلصرار والترصد".
وكشفت تحقٌقات المبادرة المصرٌة ـ التً قضى باحثوها األٌام األربعة الماضٌة فً مٌت غمر ـ عن رواٌة مغاٌرة تماما
لرواٌة وزارة الداخلٌة ،والتً تبنتها معظم وسائل اإلعالم ،وادعت فٌها أن عددا من األهالً وكذلك "المسجلٌن خطر" قد
قاموا بمحاولة اقتحام لقسم الشرطة وذلك بعد القبض على سبعة من "المسجلٌن" .وأكدت تحقٌقات المبادرة المصرٌة،
التً سوف تنشر الحقا بالتفاصٌل مشفوعة باألدلة (ومنها شهادات طبٌة وصور وفٌدٌوهات) أن المشكلة قد بدأت مساء
األحد  01سبتمبر بقٌام قوة من القسم بالهجوم على عدد من المقاهً ،وضرب المتواجدٌن فٌها ،وتوجٌه السباب لهم
وتكسٌر المحال ،وهو ما دفع األهالً إلى أن ٌعترضوا على هذه المعاملة التعسفٌة ،وتجمهر عدد منهم أمام القسم
احتجاجا علٌها.
وتوجه عاطف المنسً ،أحد رواد واحد من تلك المقاهً ،لقسم الشرطة بصحبة والدة محمد عبد اللطٌف صاحب المقهى
لتحرٌر محضر ضد الضابط الذي اعتدى على السٌدة بالضرب ،فما كان من ضباط وأمناء القسم إال أن اعتدوا على
عاطف بكعوب البنادق ،واصطحبوه داخل القسم لتعذٌبه .ثم كرروا المشهد نفسه مع مصطفى محمد مصطفى( 02سنة،
عامل بإحدى الورش فً منطقة "وش البلد") والذي كان بصحبة عاطف وقتها .وبعد أن اكتفى الضباط واألمناء بضرب
مصطفى وعاطف أطلقوا سراحهما ،فخرج مصطفى ماشٌا على قدمٌه ،إال أن عاطف كان فً حال ٌنبغً فٌها حمله إذ
كان فاقدا للوعً .واصطحبه البعض على دراجة بخارٌة إلى مستشفى التأمٌن الصحً القرٌبة من قسم الشرطة ،إال أنه
توفى من آثار التعذٌب قبل وصوله.
وعلى إثر وفاة عاطف ،اندلعت اشتباكات بٌن عشرات من األهالً والشرطة ،وتراشق فٌها الجانبان بالحجارة .وقبل
العاشرة مساء خرج ضباط وأمناء من القسم مسلحٌن بالبنادق واألسلحة اآللٌة ،ومنهم – طبقا لشهادات الشهود – المالزم
أول كرٌم عبد الفتاح البرعً ،والضباط أحمد فرٌد ،ومحمود الجمل ،عالوة على معاون المباحث الذي ٌعرف باسمه
األول فقط "كرٌم" وضابط ٌسمى "مهدي" ،وبادروا بإطالق الرصاص الحً فً الهواء ،ثم سرعان ما وجهوه مباشرة
ألجسام المتظاهرٌن ،األمر الذي أسفر عن مقتل السٌد العادل محمد عبد اللطٌف الشهٌر "بالسٌد عسلٌة" (عامل02 ،
سنة) ،وإصابة رامً محمد إصابة خطرةٌ ،رقد على إثرها اآلن بمستشفى الطوارئ فً المنصورة .كما أصٌب آخرون
من المارة على الكورنٌش بالرصاص الطائش.

وجمعت المبادرة المصرٌة عددا من الشهادات المتطابقة عن مقتل السٌد محمد عبد اللطٌف وإصابة رامً محمد ،من
شهود كانوا متواجدٌن خارج القسم .باإلضافة إلى محامٌن تصادف أن تواجدوا داخل قسم الشرطة عندما بدأت
االشتباكات .ووصفت تلك الشهادات المشهد بدقة ،حٌث أفادت بأنه بعد أن بدأ الناس فً التجمهر خارج القسم على إثر
احتجاز المعتقلٌن من المقاهً ،وضرب وسحل عاطف المنسً ،خرج ضباط الشرطة ووراءهم عدد من األمناء ،وبدءوا
فً إطالق النار باألسلحة اآللٌة وبالطبنجات .وكان عدد المواطنٌن المتجمهرٌن وقتها ال ٌزٌد عن عشرٌن شخصا ،ولم
تكن هناك أي محاوالت القتحام بوابة القسم الرئٌسٌة ،حتى وهً التً تبعد عن مبنى القسم نفسه  02مترا أو أكثر.
وبعد أن بدأ المتجمهرون فً الجري مبتعدٌن واصل اثنان من الضباط إطالق الرصاص ،وجروا خلف المتظاهرٌن،
فذهب أحدهم فً اتجاه المركز التجاري الذي ٌبعد مسافة بسٌطة عن قسم الشرطة ،بٌنما ذهب اآلخر فً االتجاه المقابل.
ولم ٌتوقف الضابطان عن إطالق النار طوال الوقت ،وفً هذه اللحظة قتال السٌد عبد اللطٌف ،وهو لم ٌكن ٌحمل شٌئا
فً ٌده وقتها ،وأصابا رامً محمد ،والذي كان واقفا أقرب إلى الكورنٌش .وٌؤكد الشهود أن جثة سٌد عبد اللطٌف ظلت
ملقاة أمام الجزٌرة التً تتوسط شارع البحر ،وأن الضباط التفوا حولها ثم تركوها عائدٌن إلى داخل قسم الشرطة.
وتقدمت المبادرة المصرٌة ببالغ للنائب العام ٌطالب باستخراج جثث الضحاٌا وإعادة التشرٌح وتحدٌد أسباب الوفاة،
حٌث كانت تصارٌح الدفن قد صدرت دون تحدٌد أسباب للوفاة فً حالة سٌد الذي قتل بطلق ناري ،وبسبب التدافع
واالختناق فً حالة عاطف الذي توفى نتٌجة التعذٌب .وطالبت المبادرة المصرٌة النائب العام أٌضا بنقل التحقٌق إلى
النٌابة الكلٌة بمدٌنة المنصورة حفاظا على سالمة التحقٌقات.
وقد تلقت المبادرة المصرٌة صباح الٌوم رسالة تلغرافٌة ٌعلن فٌه أهالً الضحاٌا والمتضامنون معهم بدء إضراب عن
الطعام "احتجاجا على قتل اثنين والشروع في قتل الثالث ،واعتراضا ً على سياسة التعامل بالرصاص الحي المستمرة".
وتابع كرٌم عنارة قائال" :لألسف لٌست هذه الواقعة الوحٌدة من نوعها ،بل تعكس بجالء المنهجٌة التً تتعامل بها
الشرطة على نحو أقرب لعصابة مسلحة ،تحاول فرض سٌطرتها بالعنف على المجتمع .وتوجد مؤشرات لتكرارها فً
أكثر من منطقة ،وأحداث التعذٌب والقتل تزداد ٌوما بعد ٌوم" .وحذر عنارة" :هذا التطور خطٌر للغاٌة ،وإذا لم ٌواجه
من قبل الدولة وتنتج عنه مراجعة شاملة للسٌاسة األمنٌة وإعادة هٌكلة لوزارة الداخلٌة فسوف تزداد حاالت العنف
وتزداد إراقة الدماء".

