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 تم إعداد هذا التقرير في سبيل تحديد وتقييم حجم الحالة اإلنسانية وحقوق اإلنسان
 والتطورات السياسية في مصر في أعقاب االنقالب العسكري الذي حدث في الثالث
 من يونيو لهذا العام 2013. قم بإعداد التقرير وفد من هيئة اإلغاثة اإلنسانية وحقوق
 اإلنسان والحريات تواجد في مصر في الفترة فيما بين 10 و14 يونيو 2013 اجروا
 فيها العديد من المباحثات والمقابالت بهذا الشأن. طاقم الفريق كل من السيدة المحامية
اإلنسانية اإلغاثة  هيئة  في  والقانون  اإلنسان  حقوق  لجنة  رئيسة  سونمز   غولدن 
 وحقوق اإلنسان والحريات والكاتب هاكان البايراك عضو مجلس امناء الهيئة والسيد
 عزت شاهين عضو مجلس إدارة الهيئة المسؤول عن االتصاالت الدولية والعمليات
 الدبلوماسية اإلنسانية والسيد اوميت سونمز منسق اإلتصاالت في الهيئة باإلضافة
 إلى الصحفي السيد نوزات جيجيك. قام الوفد بشكل خاص بتفقد وبحث االوضاع
 بشأن المجزرة التي حدثت أمام مقر قيادة الحرس الجمهوري وغيرها من احداث
 العنف الجارية في مصر. إلتقى الوفد بممثلي اإلخوان المسلمين وغيرهم من القادة
والنساء الشباب  من  مجموعات  عن  فضال  العدوية  رابعة  ميدان  في   المتواجدين 
 والحرفيين والتجار. كما واجرى الوفد إجتماعات هامة مفصلة مع محامين وقضائيين
 وممثلي مؤسسات حقوق اإلنسان وأعضاء وسائل اإلعالم من كافة الفئات. ولكن ال
 يذكر التقرير اسماء االشخاص والمؤسسات والشهود الذين ادلوا بشهاداتهم وآرائهم
اآلمنة واإلحتجازات غير الظروف غير  بسبب  يحدث في مصر وذلك  ما   حول 

القانونية و  التعذيب وسو ء المعاملة التي يمارسها النظام العسكري هناك

النظام قبل  من  المعين  القاهرة  في  العام  النائب  إلى  بالتوجه  الهيئة  وفد  وقام   كما 
 االنقالبي وتقديم طلب بمعلومات مفصلة حول الوضع الحالي للرئيس محمد مرسي
اإلخوان جماعة  ذلك  في  بما  العسكري  لالنقالب  المناهضين  الزعماء   وجميع 
 المسلمين وحاالت القتل والجرح واإلعتقال التعسفي ضد المدنيين. كما وطلب الوفد

لقاء المسؤولين بشأن القادة الثالثة المعتقلين لدى النظام العسكري

 وحصل الوفد اثناء زيارته لمصر على العديد من الوثائق والصور والفيديوهات. وقد
 تم إعداد التقرير إستنادا إلى هذه الوثائق والمعلومات من اجل تقديمها بكافة الوضوح

للرأي العام المحلي والدولي

المقدمة
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خلفية االحداث

 وقامت وسائل اإلعالم
 الممولة بمبالغ كبيرة

 جدا من الخارج وبشكل
 مستمر مع كل يوم
 يمر بتشويه صورة
 محمد مرسي لدى

 الشعب المصري ممثلة
 القاعدة االساسية

 للمعارضة. ولتصعيد
 التوتر في البالد،

 قامت فئات معارضة
 بإستخدام العنف ضد

 الجماعات المدافعة عن
شرعية مرسي

 إستقبلت مصر والعالم اإلسالمي بأسره بكل الفرح
 واالمل الثورة المصرية التي بدأت يوم 25 يناير
 2011 والتي إنتهت بإطاحة سريعة بنظام حسني
 مبارك في شهر فبراير 2011. واصبحت الفترة
 اإلنتخابية الجديدة في مصر التي تعتبر من اهم
إشراقا اكثر  لمستقبل  رمزا  العربي  العالم   قادة 
إنتقال من  الرغم  على  االيام،  تلك  في   وأمال. 
 الحكم لوصاية من الجيش المصري وليس لنظام
 ديمقراطي خالص، كان الجميع على يقين ان هذا
لفترة مؤقتة وان عدم وجود مبارك في  سيكون 
 الساحة السياسية من شأنه التسهيل من هذه العملية

اإلنتقالية

بشكل البالد  في  الديمقراطية  العملية   وأطلقت 
اجري الثورة،  على  شهر  مرور  فبعد   سريع 
 استفتاء على دستور جديد في 19 مارس 2011.
 من ثم بدأت  في 28 نوفمبر 2011 أول انتخابات
الجديدة دون الدستورية  للعملية  وفقا   ديمقراطية 
من قياسية  بمشاركة  قانونية  مخالفات  او   غش 
 المواطنين المصريين. وإنتهت عملية اإلنتخابات
 والتي إستمرت في ثالثة مراحل إلنتخاب 508
 عضو لمجلس الشعب المصري في يناير كانون
27 اإلنتخابات  في  وتنافس   .2012  الثاني 
في مدني  مقعد   498 اجل  من  سياسي   حزب 
 البرلمان بعد تعيين 10 اعضاء لمجلس الشعب

 من قبل الجيش. ونتيجة لهذه اإلنتخابات الحرة،
 تشكل المجلس الجديد من غالبية محافظة تعكس
 االتجاهات العامة للشعب المصري. جاء حزب
 الحرية والعدالة تحت قيادة محمد مرسي والمنبثق
 عن جماعة اإلخوان المسلمين في المرتبة االولى
 بنسبة 37.5 بالمئة )235 مقعد(، بينما جاء حزب
 النور في المركز الثاني بنسبة 27.8 بالمئة )127
 مقعد( ولم تتجاوز االحزاب االخرى بكاملها 40

مقعدا

 ودون أي تأخير، بدأ المجلس انشطته التشريعية
 وسط مقاطعة احزاب المعارضة من اول جلسة.
العلمانية الجماعات  مقاطعة  من  الرغم   على 
 ومحاوالتهم لتصعيد التوتر، اختار الشعب رئيسه
 في انتخابات 24 يونيو 2012 التي قامت بشكل

ديمقراطي تام

 كان إنتخاب محمد مرسي كرئيس للبالد يعد بعملية
إصدار سيتم  حيث  البالد،  في  مستقرة   قانونية 
 قوانين سريعة وفقا لروح الثورة تؤخذ فيها الهياكل
 الديمقراطية تحت ضمان مشروع. ولكن لالسف
 لم يمكن تنفيذ هذا المضمون حيث وكخطوة اولى،
 اعدت المحكمة الدستورية البرلمان وما حضره
 من دستور جديد بانها غير صالحة بذريعة مقاطعة
 الجماعات العلمانية النشطة البرلمان وتواطؤها.
األولوية مرسي  أعطى  المجلس،  تهميش   وبعد 
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للجهود الرامية إلى الحوار مع المعارضة

المحكمة قبل  من  المستمرة  لإلعاقات   ونتيجة 
 الدستورية واالحزاب المعارضة التي حدت من
 قيامه بأعماله كرئيس، قام محمد مرسي بإصدار
صالحياته لتوسيع   2012 نوفمبر  في   تعميما 
المنتخب المجلس  وصالحيات  منتخب   كزعيم 
 ديمقراطيا وذلك في محاولة لتمهيد الطريق لوضع

دستور ديمقراطي

 وكان قراره هذا ذريعة لكي تخرج جميع جماعات
 المعارضة والتي فقدت املها من السيطرة على
 البرلمان إلى الميادين ولتكشف كل هذه التطورات
 تفاصيل السيناريو المكتوب ليتم تطبيقه في مصر.
 وفي أعقاب اعمال العنف التي تفجرت في نهاية
 عام 2012 والصعوبات في الحصول على السلع
 االستهالكية األساسية والتي يسيطر عليها الجيش،
الشعب افراد  بين  االوضاع  تدهور  خطر   بدى 

المصري

السلطة في  ايامه  اول  في  مرسي  محمد   والزم 
االسبق االركان  رئيس  محمد طنطاوي   المشير 
في إفشالها  تم  إلنقالب  خطة  بعد  تقاعده   تقديم 
تم إغالقها دون كشفها  اللحظات االخيرة والتي 
 للرأي العام. باإلضافة إلى ذلك، تم إحالة ما يقرب
 من 500 ضابط رفيع المستوى من المقربين إلى

إلى بإنقالب  القيام  يمكنهم  او من  السابق   النظام 
المعاش اإلجباري وبشكل تدريجي

 واخيرا، وبعد وصول االحداث لقوامها المطلوب،
 قام الجيش بإصدار إنذار ومهلة للرئيس المنتخب
الشغب اثارت  التي  للمجموعات  وليس   مرسي 
 والتي أعلنت عدم شرعية الرئيس. كان ما طلبه
 الجيش من مرسي بعداد المستحيل اال وهو إقامة
سابقا مرسي  حاول  فقد  المعارضة.  مع   حوار 
 الكثير من المحاوالت إلقامة حوار مع المعارضة
اللعبة مشاهد  آخر  لتكون  رفضته  طالما   التي 
 ولتنزل الدبابات إلى الشوارع حتى قبل ان يرفض

مرسي هذ االنذار والمهلة

 ونجح إستخدام خطر النظام اإلسالمي المزعوم
لتبرير قبل  من  مبارك  حسني  إستخدمه   والذي 
 ديكتاتوريته وتسلطه مرة اخرى في مصر والعالم
مع الديمقراطية  وصول  من  تيقن  الذي   الغربي 
 اإلسالم مما دفعته هذه المخاوف إلى التدخل في
 مصر وليشهد العالم إنقالب عسكري يوم 3 يوليو
 2013 قام به رئيس االركان المصري عبد الفتاح
 السيسي وبعض الشخصيات الهامة في مصر من
 بينهم احمد الطيب شيخ االزهر وبطريرك األقباط
 األرثوذكس البابا تواضروس الثاني وممثل حزب
 النور السلفي محمد عبد العزيز ومحمد البرادعي

وعدد من المسؤولين العسكريين
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رئيس قبل  من  العسكري  االنقالب  إعالن   عقب 
 االركان المصري عبد الفتاح السيسي والمجموعة
الرئيس قام   ،2013 يوليو   3 يوم  له   المرافقة 
بإصدار نفسه  اليوم  في  مرسي  محمد   المصري 
هاتفه فيديو في ظروف صعبة ربما من   تسجيل 
 الجوال يعلن فيه انه ال يعترف باإلنقالب العسكري
 وانه سيستمر في منصبه الذي وصل إليه عن طريق
 إنتخابات حرة. بعد هذه التصريحات، قام الجيش
 بعزل محمد مرسي وإحتجازه هو وفريقه ونقلهم
يتهمون ما  عن  الكشف  دون  مجهول  مكان   إلى 
 به من قبل اي شخص او مؤسسة. وبعد فترة من
مرسي فريق  من  إثنين  عن  اإلفراج  تم   الزمن، 
 بينما ال يزال مرسي وثمانية من اصحابه في عداد
 المفقودين في مكان مجهول ال يسمح منذ الثالث من

يونيو حتى لزيارة عائالتهم ومحاميهم لهم

 اسماء االشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية
 والمفقودين مع الرئيس المصري المعزول محمد

مرسي بقدر ما يمكن تحديدها على النحو التالي

 ايمن علي

 احمد عبد العاطي

 اسعد الشيخ   

 خالد القزاز

 عصام الحداد 

 عبد المجيد مشعلي    

 رفاعة الطهطاوي

 ايمن هدهد

انتهاكات حقوق اإلنسان
 عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي

وفريقه وإبطال صالحياتهم
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30 في  العسكري  االنقالب  عن  اإلعالن   منذ 
قادة يتعرض  اآلن،  وحتى   2013  يونيو 
االخرى والحركات  المسلمين  اإلخوان   جماعة 
قانونية غير  لممارسات  لإلنقالب   المعارضة 

 ومن بين المعلومات الواردة، يتم إستجواب القادة
 المذكورين في هذا التقرير في السجون التي ال
 يخرجون منها ابدا وليس كما هو من المفروض

 .على يد النائب العام

2000 حوالي  ان  يذكر  ذلك،  عن   فضال 
التي وقعت األحداث  إعتقلوا خالل   شخص 
ما احيل  المصرية،  المناطق  مختلف   في 

تم التي  للمعلومات  وفقا  مشروعة.   وغير 
 الحصول عليها، تم إعتقال القادة المذكورين ادناه
 يعرف مكان بعضهم بينما ال يزال مكان البعض

االخر مجهوال

 من بين اسماء قادة اإلخوان المسلمين وغيرها
 من الجماعات المطلوب إلقاء القبض عليهم بتهمة
 عالقتهم باحداث العنف التي وقعت أمام مقر قيادة

الحرس الجمهوري

الحبس سجون  إلى  منهم   250 من   يقرب 
بينما تم االفراج عن جزء كبير  االحتياطي 

منهم بكفالة مالية

 المعتقلون او من صدر بحقهم امر باإلعتقال من
 ممثلين جماعة اإلخوان المسلمين وغيرها من

المجموعات المعارضة لإلنقالب العسكري

خيرت الشاطر : نائب مرشد اإلخوان المسلمين
محمد سعد الكتاتني : رئيس حزب العدالة والحرية

حازم صالح أبو إسماعيل : رئيس حزب الراية وزعيم السلفية
رشاد بيومى نائب مرشد اإلخوان المسلمين

حلمي الجزار: قيادي في جماعة اإلخوان المسلمين
محمد مهدي عاكف : المرشد العام السابق لجماعة االخوان المسلمين

المحامي عبد المنعم عبد المقصود
محمد العمدة : نائب برلماني سابق

الذي المسلمين  لجماعة اإلخوان  العام  المرشد  بديع :   محمد 
 أعتقل يوم 3 يوليو 2013 واطلق سراحه يوم 5 يونيو 2013

خوفا من ان يكون رد الفعل اإلجتماعي على مستوى أعلى
المسلمين، عضو اإلخوان  من رموز  البلتاجي: رمز   محمد 
 مجلس الشعب المصري، عضو في مجلس حقوق اإلنسان .

استقال من عضوية البرلمان بعد االنقالب العسكري
صفوت عبد الغني : احد مسؤولين الجماعة اإلسالمية

عصام العريان : نائب رئيس حزب الحرية والعدالة
عاصم عبد الماجد : أحد قادة الجماعة اإلسالمية

محمود حسين : األمين العام لجماعة اإلخوان المسلمين
عبد الرحمن عز : من القيادات الشبابية

منتمي مصري  وسياسي  إسالمي  داعية   : حجازي   صفوت 
لجماعة اإلخوان المسلمين

محمد بديع

محمد البلتاجي

محمد مهدي عاكف

خيرت الشاطر

محمد سعد الكتاتني

حازم صالح أبو إسماعيل

حلمي الجزار
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عبد المنعم عبد المقصود

 إعتقال المحامي عبد المنعم
عبد المقصود

المفقودين

من واحد  المقصود  عبد  المنعم  عبد   المحامي 
 اشهر المحامين في مصر وعضو في المجلس
اللجنة في  وعضو  اإلنسان  لحقوق   القومي 
 المعنية بمسألة التعذيب والتمييز. توجه المحامي
إلى  2013 يوليو   4 بتاريخ  المقصود   عبد 
 سجن طرة بالقاهرة بصفته محامي السيد محمد
والحرية العدالة  حزب  رئيس  الكتاتني   سعد 
المسلمين اإلخوان  مرشد  نائب  بيومى   ورشاد 

 لم تدلي سلطات االنقالب العسكري حتى اآلن
ظروف أي  وتحت  أين  بشأن  معلومات   بأي 
 يحتجزون فيه الرئيس المصري محمد مرسي
تستجب ولم  اشخاص   8 من  المكون   وفريقه 
 حتى الي طلب للحصول على هذه المعلومات.
لمحامي العسكري  النظام  يسمح  وال   كما 
اي ويفشلون  موكليهم  إلى  للوصول   المعتقلين 
 محاولة لهم بهذا الشأن. ال يوجد اي اخبار منذ

والمشاركة في للدفاع عنهم   المحتجزين هناك 
محامي كونه  من  الرغم  على  معهم.   التحقيق 
 يحاول القيام بمهنته و وظيفته تجاه موكليه، تم
 احتجازه من قبل سلطة السجن بتهمة التحريض
 على أعمال العنف حول جامعة القاهرة. ومن
بعد التالي  اليوم  في  بإعتقاله  قرار  صدر   ثم 
 إستجوابه بتهم القتل والتحريض والمشاركة في

أحداث العنف وتنظيم منظمة مسلحة

مرسي الرئيس  عاقبة  حول   2013 يوليو   3 
تؤكد ذلك،  إلى  باإلضافة  الثمانية.   واصدقائه 
عدم على  ومحامين  اإلنسان  حقوق   منظمات 
 وجود اي معلومات حول معارضين االنقالب
 العسكري الذين تم إعتقالهم في مختلف مناطق
ارقام على  الحصول  يمكن  ال  ولذلك   مصر 
 صحيحة حول عدد هؤالء المعتقلين والمفقودين

لدى السلطات العسكرية
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المذابح

 مذبحة مقر الحرس
الجمهوري

العديد شهدت  العسكري،  االنقالب  أعقاب   في 
وخاصة عنف  احداث  مصر  محافظات   من 
 أمام مقر قيادة الحرس الجمهوري وعلى جسر
 6 اكتوبر وفي ميدان رمسيس وجامعة القاهرة
قمعية اساليب  االمن  قوات  إستخدمت   حيث 

قيادة  مقر  امام  حدثت  التي  المجزرة   وكانت 
 الحرس الجمهوري في القاهرة هي اكبر هذه
 المجازر.  وفقا لشهود عيان وقوع الحدث في
 وقت مبكر من صباح 8 يوليو 2013. حيث
كانوا الذين  المدنيين  من  مجموعة   تعرضت 
تأديتهم واثناء  سلميا  ويعتصمون   يتظاهرون 
قبل من  للنار  مكثف  إلطالق  الفجر   لصالة 

 مجموعة امن خاصة تابعة للشرطة

للدموع مسيلة  غاز  قنابل  البداية  في   القوا 
الحية بالذخيرة  النار  فتحوا  ثم  المصلين   على 
 عليهم دون اي مبرر الن تطلق الشرطة النار

 لتفريق مظاهرات سلمية خرجت للتنديد باإلنقالب
 العسكري. وبلغ عدد االشخاص الذين فقدوا حياتهم
 في 10 مناطق واوقات مختلفة ما يقرب من 180
 قتيل. واصيب منذ بداية االحداث وحتى اآلن ما

يقرب من 2500 شخص بإصابات مختلفة

إعتداء وبعد  سلميا.  يعتصمون  مصلين   على 
المتواجدة الجيش  قوات  قامت  هذا،   الشرطة 
 في الجانب اآلخر من الميدان بالتدخل لتفريق
 المتظاهرين الذين حوصروا بين الطرفين. في
 هذه األثناء، شاركت وحدة من القوات الخاصة
الحرس مقر  من  خرجت  للجيش   التابعة 
من أكثر  ألقيت  العدوان.  هذا  في   الجمهوري 
 100 قنبلة غاز في فترة أقل من خمس دقائق
الغاز بهذا  تأثروا  اطفال  مقتل  في   وتسببت 
الغاز قنابل  على  المتظاهرون  ورد   الكثيف. 
بالحجارة. الشرطة  برشق  الحي   والرصاص 
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تمركزوا قناصون  شوهد  الهجوم،  اثناء   وفي 
الحرس الموجود في مدخل مقر  الجدار   على 
 الجمهوري يستهدفون برصاصهم الحي بقصد
 القتل من بينهم مجموعة تتألف من عدد كبير
النساء بعض  لجئ  فيما  واألطفال  النساء   من 

واألطفال الحد المساجد القريبة

 وعلى الرغم من النداء ات العدة التي قام بها
الصوت مكبرات  طريق  عن   المتظاهرون 
وسيارات المساعدة  اجل  من  المساجد   في 
قامت المسلحة  القوات  ان  إال   اإلسعاف، 
من على  النار  وإطالق  المسجد   بمحاصرة 
ساعات حتى  الحصار  هذا  وإستمر   بداخله. 

لنقلهم يسمح  لم  آخرون  اثنائه  اصيب   الظهر 
ساعات. عدة  بعد  إال  اإلسعاف  سيارات   إلى 
إلى الالجئين  من  كبير  عدد  إعتقال  وتم   كما 
فقط. والنساء  االطفال  سراح  وإطلق   المسجد 
 كما وتم معالجة بعض المصابين من قبل فريق
وفقد العدوية.  ميدان رابعة  في   طبي تطوعي 
توفى بينما  الهجوم   51 شخص حياتهم خالل 
 50 آخرين نتيجة جروحهم الخطيرة. من بين
اطفال. نساء و5  العدوان 8  اثناء  قتلوا   الذين 
 ويذكر ان جزء كبير من القتلى سقطوا نتيجة
 إطالق نار القناصة. باإلضافة إلى ذلك، تم في
 نفس اليوم إعتقال ما يقرب من 650 متظاهر
بعقب وضربهم  الخلف  من  اياديهم  تقييد   تم 
 البندقيات واللكمات والركالت، كما وتعرضوا
وغيرها واالبتزاز  والتهديد  النفسي   للضغط 
 من وسائل التعذيب وسو ء المعاملة. كما وتقدم
إلى إلحالتهم  بطلب  عنهم  افرج  من   بعض 
 الطب الشرعي. واحيل 450 منهم إلى مكتب
عنهم باإلفراج  قرار  ليصدر  العام   المدعي 
يستمر حين  في  المحاكمة،  إنتظار  في   بكفالة 
القاهرة في  طرة  سجن  في  الباقين   إحتجاز 
ولم التحقيق.  ذمة  على  السجون  من   وغيرها 
اقاربهم لرؤية  ولو  المعتقلين  لهؤالء   يسمح 
والتحقيق اإلعتقال  فترة  طوال   ومحاميهم 
القتل بينها  ومن  إليهم  الموجهة  التهم   في 
العنف ومواجهة قوات  والمشاركة في أعمال 
ويتهم بالممتلكات.  اضرار  وإلحاق   األمن 
اثناء وجندي  ضابط  بقتل  المعتقلين   معظم 
 الهجوم الذي قامت به القوات الرسمية يوم 3
 يوليو ضد المعتصمين. وفقا لذلك، يتهم 200
 شخص بقتل الضابط بينما يتهم كافة المعتقلين
وتعرض االخرى.  بالتهم  عددهم 650   البالغ 
 المعتقلين في مقر الحرس الجمهوري للضرب
 ومختلف اساليب العنف وسو ء المعاملة اثناء
أشار كما  ذلك.  على  ادلة  وهناك   إستجوابهم 
 العديد من الشهود إلى مشاركة االمن القومي
في الحال  كان  كما  واالستجواب  التحقيق   في 

عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك

 وفقا للتصريحات الرسمية التي تم اإلدالء بها
الجمهوري، الحرس  مقر  في  األحداث   حول 
بإطالق قامت  إرهابية  مجموعة  ان   زعم 
وحاولت الجمهوري  الحرس  مقر  على   النار 
تدلي لم  أخرى،  ناحية  من  بالقوة.   دخوله 
 الجهات الرسمية باي تصريحات حول النساء
 واالطفال الذين لقوا حتفهم جراء إطالق النار

من وحدات مسلحة

Presidential Guard Command

Cuba Presidential Palace

6th October Bridge

Tahrir Square

Constitutional Court

Headquarter
of Muslim Brotherhood

Rabi’a al-’Adawiyya Mosque

Cairo University

CAIRO

EGYPT

Ittihadiya Presidential Palace
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30 يوم  إندلعت  التي  العنف  احداث   اسفرت 
المجاورة والمنطقة  المقطم  في   2013  يونيو 
عن المسلمين  اإلخوان  لجماعة  العام   للمقر 
 مقتل ثمانية اشخاص من بينهم طفل. كما فقد
حدثت التي  األحداث  في  حياتهم  شخصا   18 
في الثاني والثالث من يوليو في جامعة القاهرة

 في أعقاب ذلك وبتوجيهات من نظام االنقالب
 العسكري، اخرج أمر بإلقاء القبض على أفراد
جماعة قيادات  وبعض  المجتمع  في   بارزين 

اإلخوان المسلمين

 تم تحديد أسماء الذين إستخرج بحقهم قرار :
باإلعتقال بعد هذه األحداث كما يلي

محمد سعد الكتاتني : رئيس حزب العدالة والحرية / بسبب كال الحادثتين
رشاد بيومى : نائب مرشد اإلخوان المسلمين / بسبب كال الحادثتين

محمد البلتاجي: رمز من رموز اإلخوان المسلمين  / بسبب كال الحادثتين
صفوت حجازي : داعية إسالمي وسياسي مصري منتمي لجماعة اإلخوان المسلمين / بسبب كال الحادثتين

حلمي الجزار: حزب العدالة والحرية / أحداث جامعة القاهرة
محمد العمدة : نائب برلماني سابق / أحداث جامعة القاهرة

حازم صالح أبو إسماعيل : رئيس حزب الراية وزعيم السلفية / أحداث جامعة القاهرة
ابو العال ماضي : رئيس حزب الوسط الجديد / أحداث جامعة القاهرة

عصام سلطان : نائب رئيس حزب الوسط / أحداث جامعة القاهرة
عصام العريان : نائب رئيس حزب الحرية والعدالة / أحداث جامعة القاهرة

خالد عبد هللا :  أحداث جامعة القاهرة
عاصم عبد الماجد : أحد قادة الجماعة اإلسالمية / أحداث جامعة القاهرة

طارق الزمر : من قادة الجماعة اإلسالمية / أحداث جامعة القاهرة
محمد بديع : المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين / احداث المقطم

خيرت الشاطر : نائب مرشد اإلخوان المسلمين / احداث المقطم
محمد مهدي عاكف : المرشد العام السابق لجماعة االخوان المسلمين / احداث المقطم

محمود أبو زيد: محمود أحمد أبو زيد عضو مكتب إرشاد جماعة اإلخوان المسلمين / أحداث المقطم
اسامة ابو بكر / أحداث المقطم

أحمد سوسا / أحداث المقطم
محمود عزت / أحداث المقطم

مذابح المقطم وجامعة القاهرة بالجيزة
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 التعذيب وسوء المعاملة
 تورد اخبار مختلفة حول التعذيب والمعاملة
 السيئة وال سيما خالل أحداث 8 يوليو 2013
الحرس قيادة  مقر  امام  المحتجزين   ضد 
واإلسكندرية القاهرة  من  بكل   الجمهوري 
الشيخ وكفر  البحيرة  محافظات   وامام 
البالد. انحاء  المناطق في كافة   وغيرها من 
 وفقا للمعلومات الواردة من منظمات حقوق
عدد االن  حتى  سجل  والمحامين،   اإلنسان 
بعد وخصوصا  التعذيب.  حاالت  من   كبير 
 القيام بفحص وتشريح جثة ألقيت بالقرب من
قبل صاحبها  تعرض  العدوية  رابعة   ميدان 
 ان يقتل للعديد من وسائل التعذيب من بينها

المحتجزين يتعرض  بالكهرباء.   التعذيب 
لكافة الخلف  من  اياديهم  تكبيل  يتم   الذين 
بأعقاب كالضرب  السيئة  المعاملة   اشكال 
النفسي والضغط  واللكم  والركل   البنادق 
وسائل من  وغيرها  والتهديد   واإلبتزاز 
االشخاص ذكر  كما  والتعذيب   اإلهانة 
وتقدم كما   . بانفسهم.  لذلك   المتعرضين 
إلى إلحالتهم  بطلب  عنهم  افرج  من   بعض 
 الطب الشرعي. كما أشار العديد من الشهود
التحقيق في  القومي  االمن  مشاركة   إلى 
في الحال  كان  كما  والتعذيب   واالستجواب 

عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك
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 الوضع الحالي وانتهاك حرية
 التعبير والصحافة

إغالق تم  مصر،  في  العسكري  االنقالب   مع 
والسمعية المرئية  االعالم  وسائل   كافة 
 والمطبوعة واالنترنت التابعة لجماعة اإلخوان
محمد المصري  للرئيس  المويدة  او   المسلمين 
 مرسي وسياساته. في حين داهمت قوات األمن
 مكاتب العديد منها لتصبح غير صالحة للعمل
العاملين بعض  وإعتقلت  الفنية  الناحية   من 
يكتفوا ولم  واإلعالم.  الصحافة  مجال   في 
العديد بمداهمة  االمن  قوات  قامت  بل   بذلك، 
بعض وإحتجاز  العالمية  اإلعالم  وكاالت   من 
مداهمة ذلك،  على  مثال  أبرز  فيها.   العاملين 
فيها. العاملين  وإحتجاز  الجزيرة  قناة   مكتب 
بإحتجاز المصرية  االمن  قوات  وقامت   كما 
صحافة ومصورين  صحفيين  مع   والتحقيق 
 اتراك هم الصحفي فاتح ار  والمصور طوفان
 فوزالغون من قناة ا اإلخبارية والصحفي مراد
 اوسلو والمصور ظفر كاراكاش من قناة ستار
الصحفيين حماية  لجنة  واشارت  كما   التركية. 
 الدولية إلى مقتل مراسل صحيفة شعب مصر
 صالح الدين حسن خالل االحداث. وتعرضت
لالحتجاجات متابعتها  اثناء  هولندية   صحفية 
المصري الرئيس  ضد  التحرير  ميدان   في 

لصحيفة الصحفي  المصور  وتعرض   مرسي. 
على المبرح  للضرب  الزهيري  عمر   الوطن 
كما التحرير.  ميدان  من  بالقرب  مجهولين   يد 
 وإعتدي على خالد البلشي عضو مجلس نقابة
من كمال  محمد  وعلى  المصريين   الصحفيين 
أخبار من  وراجي عطار  السابع  اليوم   جريدة 
 السويس سويس نيوز وكريم انور من صحيفة
غير اصبحت  التي  معدات  وافسدت   البديل 

 .صالحة للعمل

 وتواجه وسائل اإلعالم وممثليها المخلصين في
 سبيل عرض جميع جوانب ما يجري وعكس
العسكري للنظام  القانونية  غير   الممارسات 
آمنة وتحت ظروف العام بطريقة غير   للرأي 
اإلعالمي التعتيم  إلى  يشير  مما  للغاية   صعبة 
جميع في  العسكري  النظام  قبل  من   المقصود 
فريقنا هو ان ايقنه  ما  بين   أنحاء مصر. ومن 
إلى اي يستند  اإلعالم ال   إغالق ومنع وسائل 

قرار محكمة او اي مبرر مقبول ومشروع

اإلنقالب نظام  يحرص  اخرى،  ناحية   من 
الدولة أجهزة  إستخدام  على   العسكري 
نشرات اجل  التي سيطر عليها من   اإلعالمية 
يلزمهم من  منحازة ومتالعبة تحتوي على ما 

 مع االنقالب العسكري
 في مصر، تم إغالق كافة

 وسائل االعالم المرئية
 والسمعية والمطبوعة

 واالنترنت التابعة لجماعة
 اإلخوان المسلمين او

 المويدة للرئيس المصري
 محمد مرسي وسياساته.

 في حين داهمت قوات
 األمن مكاتب العديد منها

 لتصبح غير صالحة للعمل
 من الناحية الفنية وإعتقلت

 بعض العاملين في مجال
الصحافة واإلعالم
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من الشعب  وحرم  والتشويه  التضليل   وسائل 
األخبار على  الحصول  في  االساسي   حقهم 

 .والبيانات الدقيقة والصحيحة

 كما ويمكننا ذكر القبض على زعماء األحزاب
التقرير هذا  في  اسمائهم  المذكورة   السياسية 
على اإللكترونية  مواقعهم  وإغالق   وإسكاتهم 
اإلنترنت من ضمن هذه اإلنتهاكات االساسية

الحقوق من  هو  والتظاهر  التجمع  في   الحق 
 األساسية. على الرغم من ذلك، تحاصر القوات
 العسكرية واألمنية المسلحة المصرية بعرباتها
السلمية المدنية  المظاهرات  وتهاجم   المدرعة 
رأسها وعلى  المصرية  الميادين  كافة   في 

’‘ المسماة  اإلجرامية  العصابات   تلعب 
األحداث في  جدا  حاسما  دورا   ’‘  بالبلطجية 
 الدائرة في مصر. وقد إستخدمت هذه العصابات
 مسبقا على نطاق واسع من قبل وزارة الداخلية
أعضاء ضد  مبارك  حسني  حكم  فترة   في 
هذه البلطجية  عصابات  تتألف   المعارضة. 
 من المجرمين والعاطلين عن العمل من رواد
ان يدعى  العسكري،  االنقالب  بعد   السجون. 
 البلطجية يستخدمون من قبل سلطات الشرطة
 الموالية لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك

العدوية ورمسيس والنهضة في  ميادين رابعة 
 القاهرة وكذلك في اإلسكندرية ومختلف انحاء
المشاركون يحرص  الميادين،  هذه  في   البالد. 
اإلخوان قيادي  من  المظاهرات  هذه   في 
والزعماء المهنية  الفئات  وممثلي   المسلمين 
الشباب ومنظمات  العمال  ونقابات   الدينيين 
والمعارضون لمرسي  المؤيدون   والعلماء 
 لإلنقالب العسكري على توجيه رسائل سلمية
تستخدم ال  بينها:  من  لذلك  تدعو   وشعارات 
 العنف ضد شعبك وابناء وطنك، لن نخرج ابدا
دوما سنقف  السلمية،  وتظاهراتنا  موقفنا   عن 
على النار  تطلقوا  ال  الشعبية،  االرادة   بجانب 

المدنيين، الجيش المصري منا وفي قلوبنا

 من اجل إثارة الرعب بين المواطنين المصريين
 خالل األحداث األخيرة. ويعمل البلطجية جنبا
ميدان في  الشرطة  افراد  بعض  مع   إلى جنب 
ويشاركون المناطق  من  وغيره   التحرير 
كما مرسي  محمد  انصار  على  الهجوم   في 
 وتورطوا حسب التقارير القادمة من مصر في
 اإلعتداء واإلغتصابات والجرائم المرتكبة ضد
 وسائل االعالم االجنبية. كما ويدعى ان النظام
للقيام البلطجية  بتمويل  يقوم  نفسه   العسكري 
بتحريض معارضين محمد مرسي ضد مؤيديه

البلطجية
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الموجود اإلنسانية  اإلغاثة  هيئة  وفد   قام 
 في القاهرة يوم 13 يوليو 2013 بإجراء
في العام  المدعي  مساعد  مع   محادثة 
بالقاهرة. خالل هذه العامة  النيابة   مكتب 
من المكون  الهيئة  وفد  تقدم   المحادثة، 
غولدن والمحامية  البايراك  هاكان   السيد 
 سونمز وعضو مجلس إدارة الهيئة السيد
الغرض حول  بمعلومات  شاهين   عزت 
في االحداث  أعقاب  في  زيارتهم   من 
لحقوق إنتهاكات  من  تالها  وما   مصر 
وتقدموا التعسفية  واإلعتقاالت   اإلنسان 
سعد محمد  السيد  من  كل  للقاء   بطلب 
والحرية العدالة  حزب  رئيس   الكتاتني 
مرشد نائب  الشاطر  خيرت   والسيد 
مهدي محمد  والشيخ  المسلمين   اإلخوان 
لجماعة السابق  العام  المرشد   عاكف 
التي االماكن  في  المسلمين   االخوان 
انهم الهيئة  وفد  وافاد  فيها.   يحتجزون 
على الحصول  في  يرغبون  الطلب   بهذا 
فيه المحتجزين  المكان  حول   معلومات 
في والتحقيق  يعيشونها  التي   والظروف 
التي المعاملة  وسوء  التعذيب   مزاعم 
المدعي نائب  اشار  لذلك،   يواجهونها. 
وفقا مصر  في  شئ  كل  ان  إلى   العام 
 للقانون وانه ليس هناك مكان للتعذيب او
نائب الهيئة  وفد  وذكر  السيئة.   المعاملة 
 المدعي العام ان فترة اإلعتقال في مصر
 التي هي طرف في االتفاقيات الدولية ال

 يتجاوز 24 ساعة وانهم لن يمكنهم التأكد من
المذكور إسمهم القادة  بلقاء   ذلك قبل قيامهم 
 في الطلب. وطالب الوفد إتخاذ الطلب بعين

 طلب وفد هيئة اإلغاثة اإلنسانية
 من مكتب النائب العام في القاهرة
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وبكامل ممكن  وقت  اسرع  في   اإلعتبار 
اإلغاثة هيئة  طلب  تسجيل  وتم   الجدية. 
في  .10267 برقم  ادناه  المرفق   اإلنسانية 
بانهم العام  المدعي  نائب  افاد  ذلك،   أعقاب 
 لن يستطيعوا اإلستجابة لهذا الطلب في نفس
 اليوم مما دفع وفد الهيئة للذهاب إلى النيابة
التالي من اجل  العامة مرة أخرى في اليوم 
 رد على الطلب ولقاء المدعي العام بنفسه في
للطلب. إيجابية  نتيجة  للحصول على   سبيل 
ونتيجة ساعات  أربع  لمدة  إنتظار   وبعد 
 للمفاوضات مع المدعي العام في السجون،
 تم رفض طلب الهيئة  من قبل النائب العام
الطلب هذا  رفض  وكان  بركات.   هشام 

محامي وبصفة  بإسمه  الوفد  قدمه   الذي 
 بمثابة تأكيد على مزاعم التعذيب والمعاملة
إعالن قبل  المعتقلين.  المرتكبة ضد   السيئة 
ساعتين بإنتظار  الوفد  قام  النتيجة،   هذه 
 إضافيتين قبل ان يغادر مكتب المدعي العام.
المحتجزين ومحامي  اقارب  حق  رد   وكان 
 ورفض كل حقوقهم المشروعة وإحتجازهم
 بشكل غير قانوني وعدم تقديم اي معلومات
 بشأنهم يقوي فرضيات تخلص السلطات من
لضرورة يكفي  مما  المحتملة  التعذيب    آثار 
وقت وباسرع  الالزمة  اإلجراءات   اتخاذ 
 ممكن إلنقاذ كل المعتقلين بما فيهم االسماء

المذكورة في طلب هيئة اإلغاثة اإلنسانية

 قام وفد هيئة اإلغاثة
 اإلنسانية الموجود في
 القاهرة يوم 13 يوليو
 2013 بإجراء محادثة

 مع مساعد المدعي
 العام في مكتب النيابة
 العامة بالقاهرة. خالل

 هذه المحادثة، تقدم
 وفد الهيئة المكون من
 السيد هاكان البايراك

 والمحامية غولدن
 سونمز وعضو مجلس

 إدارة الهيئة السيد عزت
 شاهين بمعلومات حول

 الغرض من زيارتهم
 في أعقاب االحداث في

 مصر وما تالها من
 إنتهاكات لحقوق اإلنسان

 واإلعتقاالت التعسفية
 وتقدموا بطلب لقاء مع
 قادة االخوان المسلمين
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 يطالب انصار الرئيس المنتخب محمد مرسي
 وجميع الفئات المعارضة لإلنقالب العسكري
المسلمين اإلخوان  جماعة  رأسها   وعلى 
وإعادته مرسي  محمد  الرئيس  عن   باإلفراج 
 إلى منصبه وإعادة االنقالب العسكري وكل ما
 ترتب عنه من نتائج وإعالن البرنامج المنتخب
 وعلى الفور إنتخابات مبكرة ومحاكمة ومعاقبة
القتل أعمال  في  والمتورطين  المسؤولين   كل 
اإلنسانية الجرائم غير   والتعذيب وغيرها من 
 التي ارتكبت خالل فترة اإلنقالب العسكري. كل
 هذه المطالب مطالب عادلة ومشروعة وقانونية
 تقبلها جميع االتفاقيات الدولية والقيم العالمية.

يجب قبول هذه المطالب وتنفيذها على الفور

 يجب االفراج عن جميع المحتجزين والمعتقلين
بعد والسياسية  السلمية  المظاهرات   خالل 

االنقالب العسكري

 ينبغي على منظمات حقوق اإلنسان ومنظمات
 المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان
 والمنظمات القانونية الدولية التوجه إلى مصر
لتفقد اوضاع  وبذل كافة جهودها ومبادراتها 
 السجون والمعتقالت للحد من انتهاكات حقوق

اإلنسان في مصر التخلص من عواقبها

 يجب على جميع المحامين ورجال القانون في
 كل مكان في العالم بغض النظر عن توجهاتهم
إخالء اجل  من  جهودهم  كافة  بذل   السياسية 
 سبيل المحامي المعتقل عبد المنعم عبد المقصود

المحتجز في سجن طرة وهو يؤدي وظيفته

 يجب بذل الجهود الرامية إلى ضمان السالم
 والثقة في سبيل الحفاظ على سالمة مصر ومن
 أجل السالم في الشرق األوسط باسره وإيالء
 اإلهتمام الالزم للخطط والسياسات الموضوعة

بشأن شبه جزيرة سيناء

 يحاول البعض إتهام فلسطين في مرحلة التمهيد
تطورات. من  تبعه  وما  العسكري   لإلنقالب 
  يجب عدم المشاركة في هذه الدعاية القبيحة
 والعذر السياسي غير المقبول الذي ال يعكس

الحقيقة بتاتا وتوضيح ذلك للشعب المصري

يجب مواصلة المظاهرات بشكل سلمي تام

ينبغي فتح كافة وسائل اإلعالم المغلقة

 ينبغي على الجميع وخاصة الواليات المتحدة
 االمريكية والدول الغربية قبول هذا االنقالب
’‘ كونه  أحكامه وشروطه  بجميع   العسكري 

إنقالب ‘’ وتعليق جميع المساعدات المقدم

النتائج  والتوصيات
**

*

*

*

*

*

*

*
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اقتصادية ضائقة  المصري  الشعب   يواجه 
العسكري اإلنقالب  سيزيدها  جدا،   خطيرة 
 تدهورا على المدى المتوسط   والطويل ليزداد
 الشعب المصري فقرا. في هذه الحالة، يجب
إلنقاذه مصري  ل ا للشعب  الالزم  الدعم   تقديم 
 من االزمة اإلقتصادية وما سيترتب عليه من

ازمات إنسانية

 تهدد الضغوط على الحكومات المنتخبة و التزام
 الصمت على اإلنقالبات والمجالس العسكرية
العالم الديمقراطية  اإلنتخابات  ثقافة   وتدمير 
 باسره وتدفعه إلى دوامة من العنف والدمار.
 لذلك ينبغي بذل العناية القصوى للحفاظ على
للقيم أفضل  فهم  تقديم  و   اإلنتخابات   ثقافة 
 الديمقراطية من أجل ضمان السالم والحرية

في كل مكان في العالم وخصوصا في مصر

 ال ينبغي السماح للجنود باستخدام األسلحة ضد
الهجمات منع  ويجب  كما  المدنيين،   السكان 
 التي يقوم بها البلطجية الذين يتصرفون كقوات

األمن في مصر

التي اإلنتهاكات  وراء  يقف  من  تحديد   يجب 
 ترتكب ضد الشعب. على سبيل المثال، يجب
 لفت اإلنتباه للهجمات المستمرة في شبه جزيرة

سيناء والكشف عن من يقف وراءها

مصداقيتها العربي  الخليج  دول   فقدت 
لدعمها اإلسالمية  الشعوب  لدى   وإعتبارها 
 الواضح لإلنقالب العسكري في مصر. ينبغي

عليها سحب هذا الدعم على الفور

العسكري في مصر اإلنقالب  نجاح   سيشكل 
ضد ليس  اإلمبريالية  للقوى  نجاحا   كإنقالب 
كل إرادة  ضد  بل  وحده  المصري   الشعب 
هذه السماح  عدم  ينبغي  المنطقة.   شعوب 
 المبادرة الدموية التي ستؤدي إلى قتل العديد

من األبرياء في االراضي المسلمة

 يجب ان ال ننسى ان هذا اإلنقالب العسكري
 يعني عدم إمكانية المجتمع المسلمة ان تحكم
 نفسها بنفسها وسيسجلها التاريخ بهذا المفهوم.
 لو لم يقف الشعب المصري صامدا بإرادة يحكم
 فيها نفسه بنفسه، ستزداد التدخالت الخارجية
مما اإلستعمارية  خططها  لمواصلة   شجاعة 
 يعني المزيد من الدموع والدماء والقهر والظلم
جميع على  يجب  اإلنسانية.  لمستقبل   وااللم 

بمسؤولياتها الوفاء  اإلنسان  حقوق   منظمات 
للحد من مثل هذه النتائج

 نسمع في هذه الفترة تصريحات حول تدخل
الداخلية. ولكن ينسى  تركيا بشؤون مصر 
المادي الدعم  التصريحات  هذه   اصحاب 
االطراف بعض  تقدمه  الذي   والسياسي 
غير العسكري  اإلنقالب  في   للمتورطين 
ذلك، ومع  المشروع.  وغير   القانوني 
 بزيادة فرص التواصل في العصر الجديد،
وإزداد العالم  شعوب  بين  الحدود   اختفت 
بقاع مختلف  في  يحدث  ما  بشأن   الوعي 
العالم بدأت شعوب  السبب،  لهذا   االرض. 
 اينما كانت تظهر إهتمامها بالقيم اإلنسانية
والممارسات بالظلم  األمر  يتعلق   عندما 
 غير القانونية وتتعامل مع مشاكل الشعوب
 االخرى بمفهوم ‘’ كتفا الى كتف ضد الظلم
يوصي الذي  السابق  بالمفهوم  وليس   ’‘ 
ينبغي االخرين.  بشؤون  التدخل   بعدم 
 تقييم التدخل العسكري في مصر على انه
 إنقالب عسكري وتصحيح هذا الوضع غير

القانوني في أقرب وقت ممكن

 في حالة تراجع اللواء عبد الفتاح السيسي عن
 إنقالبه العسكري وإنهائه، ينبغي ان تعرب كافة
للديمقراطية والحريات المحبة  العالم   شعوب 

عن تقديرها له ولجيشه

الجيش من  اإلسالمية  الشعوب  تنتظره   ما 
 المصري الذي يتشكل من إناس مؤمنين هو
 توفيره للعدالة جنبا إلى جنب مع شعبه الكريم.
 على الجيش المصري مواصلة مهمته من اجل
 الدفاع عن شعبه وما يختاره هذا الشعب لتمثيله
في فرصته  وتقييم  ومؤسسات  اشخاص   من 
كسب الهيبة والمصداقية في جميع أنحاء العالم

العسكري اإلنقالب  مواجهة  في   الصامتون 
 والراغبون في المشاركة في حكومة تشكلها
 عقلية إنقالبية والواقفون اليوم ضد إرادة شعبهم

سيواجهون نفس النتيجة عاجال أو آجال

 ينبغي عدم إستخدام تضارب المصالح والمنافع
 الشخصية والمشاكل والمعركة من أجل السلطة

ضد إرادة الشعب

السلفية الحركة  اعتمدته  الذي  الموقف   اسفر 
 عن خيبة امل كبيرة لدى الكثيرين. ينبغي على
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الالزمة من الخطوات  اتخاذ  السلفية   الحركة 
 أجل الوفاء بمسؤولياتها في سبيل ضمان السالم

والهدوء في مصر

قبل من  المستخدمة  الصدع  اهم خطوط   من 
الصراعات تشجيع  هو  الخارجية   القوى 
التصرف يجب  لذا  والمذهبية.   الطائفية 
 بحساسية بالغة وخصوصا في مصر لتفادي
 الصراع بين المسلمين والمسيحيين الذي تخطط
 له معارضي السالم من القوى الخارجية التي
 تستهدف العالم اإلسالمي. ينبغي ان ال تنسى
حالة في  المنطقة  على  ستؤثر  التي   النتائج 
 نشوب صراع بين المسلمين والمسيحيين وبين

الشيعة والسنة

 على الرغم من فقدان مصداقيتها بشكل متزايد
إتخاذ المتحدة  االمم  على  ينبغي  بيوم،   يوما 
 خطوات حازمة بشأن الممارسات غير القانونية
 المستمرة في مصر. وعلى وجه الخصوص،
  يجب على مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

اتخذ قرارا بإعداد لجنة تحقيق مستقلة

محاسبة وجدي  ملموس  وبشكل  الغرب   بدأ 
 نفسه بسبب الموقف الهزيل والداعم لإلنقالب
 العسكري في مصر. ينبغي على التشكيالت
أنواع إتخاذ موقف موحد ضد جميع   المدنية 
 المبادرة المعادية للسالم وذلك لتأسيس السالم

وامن الشعوب

موقفا إتخاذ  اإلسالمي  التعاون  منظمة   على 
وصنع والتوجيه  للحكم  وفعالية  حسما   اكثر 
 القرار في القضايا التي تهم االمة. لذلك يجب
 على المسؤولين الوفاء بجميع مسؤولياتهم في

هذا الصدد

 ينبغي على االتحاد األفريقي واالتحاد األفريقي
 لحقوق اإلنسان بذل جهود اكبر في مواجهة

التدخل العسكري في مصر

 فشل االليات الدولية الموجودة حاليا في وقف
أنحاء جميع  في  والدموع  والدماء   الحروب 
لمنظمات الماسة  الحاجة  على  يؤكد   العالم 
القوة لديها  جديد  وهيكل  بنهج  مستقلة   مدنية 
 في الضغط على مراكز القوة في العالم. كما
اإلعتبار في عين  التوصية  اخذ هذه   وينبغي 
االشخاص قبل  من  وطارئ  ملح   وبشكل 

والمؤسسات المعنيين

هو دائم  وبشكل  الحدودي  رفح  معبر   فتح 
يوفر بشكل  اإلنسانية   لضمائر   مسؤولية 
صحي بشكل  الفلسطيني  الشعب   إحتياجات 
 وكامل لكونه البوابة الوحيدة الهل قطاع غزة

إلى العالم الخارجي

وحكومة شعبا  باكملها  مصر  نرى  ان   نود 
 وجيشا في موقف مدافع عن  العدالة والحرية

والكرامة والشعوب المضطهدة
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