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ًْ اإلخوان والعسكر وعرضنا  من نماذج االلتحام العسكري نموذجا فً الحلمة األولً تحدثنا باختصار عن لعبة الموت بٌن عصابت

للتجمعات المعارضة للدولة ، ورغم أنه كان تجمعا مسلحا ٌضم ضباطا وكوادر الدولة السٌادٌة من نائب الرئٌس الروسً ورئٌس 
البرلمان وبعض الوزراء وكبار الضباط والضباط الشباب والمتظاهرٌن ، إال أننا رأٌنا الحكمة العسكرٌة التً غلبت السلطة الحاكمة 

.. المتعطشة للدماء وفوتت علٌها الفرصة فً صنع مذبحة ٌدفع ثمنها الشعب وتصبح وصمة عار فً ثوب العسكرٌة 
 

 الكبرى التً نصبها عسكر مصر ، تلن المذابح التً مذبحة رابعة العدوٌة وكذلن بعضا من أخواتها الخمسٌنفً الحلمة الثانٌة ذكرنا 
لشعبها بغرض تأدٌبه علً المٌام بثورتها التً كانت علً وشن تملٌم أظافرهم بإعادتهم إلً الحدود التً – أصحاب الثورة المضادة – 

.. نسْوها وكف أٌدٌهم للحٌلولة بٌنهم وبٌن نهب مصر وتعذٌب أو لتل شعبها 
 

 دور لضاء وشٌوخهم ورجال إعالمهم فً المذبحة الكبرى التً جرت وما زالت تجري بحك المصرٌٌن ، فً الحلمة الثالثة ذكرنا
.. وعرفنا أنهم أهم األعضاء فً تكتل الدولة العمٌمة ، هذا التكتل الذي ٌعتبر فٌه جهاز أمن الدولة هو لائد األوركسترا التً تنظم اإلٌماع

 
موالف محلٌة ودولٌة علً المستوٌات الحكومٌة والحمولٌة واإلعالمٌة بشأن ما جري من فً الحلمة الرابعة واألخٌرة الٌوم سنرصد 

مذابح ارتكبها عسكر الثورة المضادة بحك المصرٌٌن منذ عزل الرئٌس دمحم مرسً وما تبع ذلن من تدهور وضع مصر الدولً علً 
..  سلم الدٌممراطٌة وحموق اإلنسان

 
ًْ رابعة العدوٌة 2013  أغسطس14 فً لال الناطك باسم وزارة الخارجٌة البرٌطانٌة  وبعد ما جري خالل ساعات النهار فً مٌدان

.. حكومته تشعر بملك عمٌك إزاء التمارٌر الواردة من الماهرة حول فض اعتصامً رابعة والنهضة بالموة والنهضة أن 
 

أعمال العنف الدامٌة التً ولعت فً مصر فً مٌدانً رابعة والنهضة ودعً إلى  لوران فابٌوسوفً فرنسا أدان وزٌر الخارجٌة 
المصرٌة إلى رفض العنف والبدء فً الحوار لجمٌع الموى السٌاسٌة  وضع حدّ فوري للممع ، كما دعً جمٌع األطراف من األحزاب

 " ..إن الموة لٌس هً الحل " إٌجاد حل دٌممراطً لهذه األزمة الخطٌرة ، أضاف فابٌوس  المصرٌة لغرض
 

جمٌع األطراف بالعودة بشكل شامل إلى عملٌة سٌاسٌة تضم كل  فٌستر فٌله بٌانا طالب فٌه جٌدووفً ألمانٌا أصدر وزٌر خارجٌتها 
.. الموى السٌاسٌة 

 
كرٌستٌان فرٌس باخ بٌانا أدان فٌه ما جري من لتل فً مصر وعلك مساعدات التنمٌة وفً الدانمرن أصدر وزٌر مساعدات التنمٌة 

.. الممنوحة لمصر 
 

ودعت لوات األمن إلى " إٌجاد تسوٌة  ال ٌسهم فً"  اإلٌطالٌة إٌما بونٌنو أن تدخل الشرطة اعتبرت وزٌرة الخارجٌة وفً إٌطالٌا 
.. المزٌد من التحكم فً النفس 

 
وطالب " أنباء مملمة "  علً لسان متحدثه ماٌكل مان ما جري بأنه 2013 أغسطس 14المجزرتٌن فً  فمد وصف أما اإلتحاد األوربً

.. السلطات المصرٌة إلً ضبط النفس 
 

إزاء عدم وفاء الماهرة بالتزاماتها " للمه " انتمد االتحاد األوربً بشدة أحكام اإلعدام الجماعٌة فً مصر وأكد  2014 أبرٌل 30وفً 
.. الدولٌة بمجال حموق اإلنسان ، ووصفت مسئولة السٌاسة الخارجٌة باالتحاد كاثرٌن آشتون المحاكمات بأنها انتهان لحموق اإلنسان 

 



للمهم الشدٌد ، إزاء صدور حكم من محاكم السلطات المصرٌة بالسجن  أبدي وزراء خارجٌة اإلتحاد األوربً 2014 ٌونٌه 24وفً 
.. علً صحفٌٌن بمناة الجزٌرة الفضائٌة ، وكذلن فً شأن األحكام التً صدرت غٌابٌا بحك عدد من الصحفٌٌن األوروبٌٌن 

 
فمد فاضت الساحة الدولٌة بما صدر من إدانات وشجب من لبل – خاصة الدولً حٌث ال توجد ضغوط – أما علً المستوي الحمولً 

المنظمات الدولٌة الحمولٌة علً المذابح التً ارتكبها عسكر الثورة المضادة بحك الشعب المصري الذي خرج ٌتظاهر بصورة 
: سلمٌة وحضارٌة ، ونذكر من ذلن ما ٌلً 

  
: منظمة هٌومان راٌتس واتش

:  لال المنظمة ما ٌلً 2013 سبتمبر 13فً 
" .. إن استخدام الموات المصرٌة فً فض اعتصام رابعة العدوٌة ٌعد أسوأ حادث لتل جماعً فً التارٌخ المصري الحدٌث " 
 

المنظمة المذكورة علً إعداد تمرٌر حول مذابح العسكر منذ عزل الرئٌس دمحم مرسً ، ولد استمر العمل فً هذا التمرٌر لمدة عكفت 
مذبحة رابعة والمتل الجماعً : حسب الخطة " أصدرت المنظمة المذكورة التمرٌر تحت عنوان 2014 أغسطس 14عام ، وفً 

" ..  للمتظاهرٌن فً مصر
 

:  صفحة ، ونورد فٌما ٌلً بعض مالمحه 188ٌحتوي التمرٌر المذكور علً 
أعدت المنظمة المذكورة تمرٌرها من خالل ممابالت مع أكثر من مائتٌن من شهود العٌان لمذابح رابعة والنهضة ، كان منهم أطباء - 1

المٌدان والمتظاهرٌن وساكنو المناطك الذٌن شاهدوا من شرفاتهم ما جري وصحفٌون مستملون ، كما استند التمرٌر أٌضا إلً 
تصرٌحات المسئولٌن المصرٌٌن علً األحداث ، وكذلن األفالم الوثائمٌة المصورة أثناء ارتكاب تلن المذابح ، وأٌضا علً صور 

..  ألفا 85األلمار الصناعٌة التً لدرت أعداد المعتصمٌن بمٌدان رابعة فً أحد اللٌالً السابمة لاللتحام بـ 
 
 من الماهرة ، لكن السلطات المصرٌة احتجزت مندوبً المنظمة 2014 أغسطس 10كان من المفروض أن ٌصدر التمرٌر فً - 2

..  من خارج الماهرة 2014 أغسطس 14المذكورة فً مطار الماهرة ورفضت السماح لهم بالدخول ، فصدر التمرٌر فً 
 
المدٌر التنفٌذي للمنظمة كٌنث روث ، والمدٌرة التنفٌذٌة لمسم الشرق األوسط وشمال أفرٌمٌا كان مندوبو المنظمة المحتجزٌن فً مطار الماهرة هما : مالحظة  )

 .. (بالمنظمة ، سارة لٌا وٌتسون 

 
 817التمرٌر على شرح تفصٌلً لتخطٌط وتنفٌذ عملٌة فض اعتصام رابعة من لبل لوات العسكر ، ولد وثك التمرٌر ممتل ٌحتوي - 3

من  بالنظر لألدلة الموٌة المتاحة على وجود وفٌات إضافٌة والتً جمعها الناجون" شخصاً فً فض رابعة وحده ، لكن التمرٌر لال 
دون تسجٌل دلٌك أو هوٌة معروفة ، واألفراد الذٌن ما  رابعة والنشطاء ، والجثث اإلضافٌة التً أخذت مباشرة إلى مستشفٌات ومشارح

" .. فمن األرجح أن ما ٌزٌد على ألف شخص لد لتلوا فً رابعة  ، المفمودٌن ٌزالون فً عداد
 
اتهم التمرٌر مسئولٌن مصرٌٌن بارتكاب جرائم ضد اإلنسانٌة فً رابعة العدوٌة ، ووضعت علً رأسهم الفرٌك أول عبد الفتاح - 4

..  مدير جهاز العمليات الخاصة بىزارة الداخلية مدحث المنشاويالسٌسى وزٌر الدفاع ، واللواء دمحم إبراهٌم وزٌر الداخلٌة ، واللواء 

 
متظاهر من اعتصام رابعة ، واعتدت على بعضهم بالضرب  المصرٌة احتجزت أكثر من ثمانمائةذكر التمرٌر أن لوات األمن - 5

: والتعذٌب ، بل عمدت إلى ارتكاب إعدامات مٌدانٌة بحمهم فً بعض الحاالت كما لال شهود ، ولال التمرٌر فً هذا الصدد ما ٌلً 
هاجمت لوات األمن مخٌم احتجاج رابعة من كل مداخله الرئٌسٌة ، وذلن باستخدام نالالت الجنود المدرعة   أغسطس14فً " 

، ولم تترن  والجرافات ، والموات البرٌة والمناصة ، وأصدرت لوات األمن الملٌل من التحذٌر الفعال وفتحت النار على الحشود الكبٌرة
 " .. ساعة 12مجاال للمتظاهرٌن للخروج اآلمن لنحو 

 
 : فً شأن وصف المذبحة ما ٌلً لال التمرٌر - 6
 لد أدى إلى 2013 أغسطس 14إن استخدام لوات األمن المصرٌة للموة الممٌتة على نطاق واسع ومباغت لتفرٌك اعتصامات ٌوم " 

 .. "أخطر حوادث المتل الجماعً غٌر المشروع فً التارٌخ المصري الحدٌث 
 
 : علً ما صدر من بٌانات رسمٌة من السلطات المصرٌة ما ٌلً  التمرٌر عمب- 7
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 14وبعد تفرٌك االعتصام بالكامل فً .  من عناصر الشرطة أثناء تفرٌك رابعة8، لتل  وفما لمصلحة الطب الشرعً الرسمٌة" 
، ٌشٌر إلى أن للة  ، وهذا الرلم إذا كان دلٌما  بندلٌة فً المٌدان15، أعلن وزٌر الداخلٌة دمحم إبراهٌم أن لواته عثرت على  أغسطس

" .. ، وٌعزز األدلة التً جمعتها هٌومن راٌتس ووتش بأن الشرطة لتلت مئات المتظاهرٌن العزل  من المتظاهرٌن كانوا مسلحٌن
 

 ال ٌستطٌع المرء أن ٌثك بالبٌانات الصادرة من الجانً ، خاصة وأنه لد ارتكب مذابح جماعٌة ممثلة فً هذا العدد الغٌر :المالحظة األولً : مالحظتان ) 
مسبوق فً تارٌخ مصر الحدٌث ، من الطبٌعً أن ٌبرر جرائمه بتواجد السالح بٌن المعتصمٌن ، وما سمعناه فً مٌدان التحرٌر أثناء اعتصامنا من زمالئنا 

.. الزائرٌن لمٌدان رابعة هو تأكٌدهم علً سلمٌة ونظافة وانضباط تظاهرات اإلخوان فً مٌدان رابعة 
لد لال أن هنان طرفا ثالثا كان ٌطلك النار علً لواته أمام البرلمان ولتل " ألفا "  ذكرنا فً الحلمة األولً أن لائد لوات االلتحام الروسٌة :المالحظة الثانٌة 

بعض أفراده كً ٌبدو األمر وكأن إطالق النار لد جاء من داخل مبنً البرلمان ، الهدف من ذلن هو إجباره علً تنفٌذ االلتحام ، كما ذكرنا فً الحلمة الثانٌة 
لصة المندسٌن فً مظاهرات اإلخوان الذٌن كانوا ٌحملون السالح ، وذكرنا كٌف لتلوا الزمٌل عمرو فً مٌدان التحرٌر وكٌف أطلك األمن سراح الماتل بعد 

  ..(!المبض علٌه 

 
 : مالحمة لوات األمن حتى لغٌر المعتصمٌن بالمٌدان كما ٌلً  التمرٌر وصف- 8
أطلمت لوات األمن النار على المرافك الطبٌة المؤلتة ووضعت المناصة الستهداف كل من ٌسعون إلى دخول أو الخروج من مستشفى " 

" .. ، والمستشفى المٌدانً، والمسجد، والطابك األول من مستشفى رابعة   فً نهاٌة الٌوم أُضِرمت النٌران فً المنصة المركزٌة ،رابعة
 
 : علك المدٌر التنفٌذي للمنظمة المذكورة كٌنٌث روث علً التمرٌر بموله ما ٌلً - 9
عنٌفة مدبرة  ولائع لتل المتظاهرٌن فً ٌوم واحد فً تارٌخ العالم الحدٌث فً حملة لمعٌة واحدة من أكبرنفذت لوات األمن المصرٌة " 

 " .. من جانب أعلى مستوٌات الحكومة المصرٌة
 

:  للٌمٌة لمنظمة هٌومان راٌتس واتش تعلٌما علً التمرٌر ما ٌلً اإللالت سارة واتسون المدٌرة - 10
أبطال المصص المأساوٌة التً حدثت فً مصر ولم ٌكن هنان تحمٌك وافً فً أحداث فض رابعة ،  إن رجال الشرطة المصرٌة هم" 

" .. إن الحكومة تدعً أن هنان لجنة للتحمٌك فً تلن األحداث ولكن لجنة تمصً الحمائك لم تكن شفافة ولم تكن فً النور 
 وأشارت واتسون إلى أن تمرٌر المجلس المومً لحموق اإلنسان كان فٌه مجهود جٌد وأثبت أن الشرطة استخدمت العنف المفرط ولتلت 

 الكثٌر من المتظاهرٌن وفشلت فً عمل مخرج آمن للمتظاهرٌن 
 فً تمرٌر المجلس المومً لحموق اإلنسان ألنه أعتمد على شهادات الممٌمٌن فً المنطمة ا كبٌراأن هنان لصورواتسون  وأوضحت 

إفالت من  " وأشارت واتسون إلى أن ما تم رؤٌته فً مصر هو  ،ولٌس شهادة المتظاهرٌن كما اعتمدت على بعض مماطع الفٌدٌو
 .." العماب بشكل غٌر مسبوق 

 
 تعاملت السلطات المصرٌة مع تمرٌر منظمة هٌومان راٌتس واتش من خالل بٌان صدر من الهٌئة العامة لالستعالمات واتهمته :المالحظة األولً : مالحظتان )

" .. عتمد على شهود مجهولٌن ومصادر غٌر محاٌدة ا: "  بالسلبٌة والتحٌز ، ولالت عنه 
خالل جمع أدلة وإجراء ممابالت مع شهود دون أن ٌكون لها وضعٌة  كما اتهمت الحكومة منظمة هٌومن راٌتس ووتش بانتهان سٌادة الدولة المصرٌة من

استماللٌة ونزاهة المضاء المصري كونه ٌستبك نتائج عمل  للعمل فً مصر ، واعتبرت الحكومة أن التمرٌر ٌعد تدخاًل فً عمل جهات التحمٌك وٌنال من لانونٌة
 التً شكلتها الحكومة المصرٌة، على حد لولها لجنة تمصً الحمائك

علً تمرٌر منظمة " رابعة العدوٌة"اعتصام  مدحت المنشاوي ، مدٌر جهاز العملٌات الخاصة بوزارة الداخلٌة ، ولائد عملٌة فض علك اللواء :المالحظة الثانٌة 
..  استند إلٌها معدو التمرٌر  هٌومان راٌتس واتش بموله أن التمرٌر المذكور جاء لتحمٌك أهداف خارجٌة ، مشكًكا فً المصادر التً

ولائع مزٌفة لم ٌساهم فٌها أي مصري ، وأعد تمرٌره  أنه مسٌس وٌهدف إلسماط الدولة ، ال ٌمكن األخذ به ألنه معتمد على: " وأضاف اللواء المنشاوي ما ٌلً 
( .. " .. نشرتها جماعة اإلخوان فمط  استنادًا إلى معلومات

 
 حال مصر التً خطفها العسكر 

ربع تعداده  ٌناٌر علً تعكٌر الحالة األمنٌة عن طرٌك جٌش من البلطجٌة ٌبلغ 25بعد ثورة – رجال الثورة المضادة – ركز العسكر 
.. ملٌون ٌحملون أسلحة الخرطوش والمولوتوف لترهٌب الناس 

تراخً دور الشرطة فً مناهضة الجرٌمة االجتماعٌة عن عمد لترهٌب الناس فً أعراضهم علً  المرالبون ٌؤكدمن ناحٌة أخري 
وأنفسهم وأموالهم وتأدٌبهم لمٌامهم بالثورة علً فرعون العسكر ولائدهم وجعلهم ٌندمون علً هزٌمتهم لجهاز الشرطة فً جمعة 

 االغتصابنها وسٌلة فعالة من العسكر إلجبار الناس علً ترن الشارع كً ٌحموا عائالتهم وأموالهم ، لمد زادت حوادث إالغضب ، 
.. بصورة مفزعةوحوادث االعتداء عً النفس وحوادث سرلة السٌارات 

 
لشارع ، ولد لبصورة عمٌمة فً ترهٌب الناس وصدهم عن النزول  (جٌش البلطجٌة والتراخً المتعمد  )ساهم العامالن المذكوران 



.. أدي ذلن فً النهاٌة إلً تدهور وضع مصر األمنً وااللتصادي ، لكن مراكز العالم ومعاهده لٌست فً غفلة ، بل تسجل ما ٌجري 
 

 من الٌأسفً تدهور الحالة العامة فً مصر لدفع الناس إلً  (لرارات دكتاتورٌة تصدرها حكومة العسكر  )كما ساهم عامل ثالث 
 :بصورة سلمٌة ودٌممراطٌة ، ونذكر من ذلن ما ٌلً إٌجابً إحداث أي تغٌٌر 

 
 تهدٌدا سٌتم رصدها على اإلنترنت وموالع التواصل 26أعلنت وزارة الداخلٌة فً مطلع ٌونٌه من هذا العام الئحة تتضمن - 1

.. االجتماعً ، وذكرت منها التحرٌض على العنف والتمرد ، والدعوة لالحتجاجات واالعتصامات غٌر الشرعٌة واإلرهاب 
 

ئحة بأسلوب ٌفٌض منه الدهاء لتحمٌك الهدف المرجو منه ، فذكرت جرائم نعرفها وهً العنف ال صاغت حكومة العسكر ال:المالحظة األولً : مالحظتان ) 
من ممومات من محظورات الئحة داخلٌة العسكر ٌعتبر  ، والجزء األخٌر واالحتجاج والتمرد االعتصام لكنها حشرت بٌن ذلن الهدف المنشود وهو ،واإلرهاب 

..  والعسكر فً ممدمتهم ،الدولة الحدٌثة وال ٌرفضه إال الطغاة 
حذرت فٌه مما سمته " مصر تحت المرالبة  " ٌونٌه علً بٌان الداخلٌة المذكور ببٌان ٌسمً 4فً " هٌومن راٌتس مونٌتر" ردت منظمة :المالحظة الثانٌة 

انحراف مصر عن طرٌك الدٌممراطٌة وحموق اإلنسان ، وانتمدت عزم وزارة الداخلٌة مرالبة اإلنترنت وخاصة وسائل التواصل االجتماعً ، وأكدت أن لرار 
وأضافت المنظمة .. وزٌر الداخلٌة ٌشكل انتهاكا للحرٌات الشخصٌة والعامة وٌخالف الدستور واتفالٌات حموق اإلنسان التً صدلت علٌها الحكومة المصرٌة 

لفترة طوٌلة ظلت الحكومة المصرٌة تستخدم البٌانات المتاحة على اإلنترنت لتوجٌه التهم للمدنٌٌن، ونتٌجة لذلن فمد ألمً المبض على أكثر من " فً بٌانها لائلة 
 .. (". سبعٌن من المصرٌٌن بعد نشرهم بٌانات أو تغرٌدات عبر اإلنترنت وانتماد المٌادات العلٌا فً مصر

 
 ساهمت بدور فعال فً  ، تلن الجماعة الت2014ً أبرٌل 28فً  أبرٌل 6أصدرت حكومة العسكر لرارا بحظر نشاط جماعة - 2

وهو منظمة حمولٌة مستملة، " المركز المصري للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة "  ٌناٌر ، كما داهمت داخلٌة العسكر ممر 25ثورة 
 ..مرتٌن فً غضون ستة أشهر 

 
أصدرت حكومة العسكر بعد عزل الرئٌس دمحم مرسً لرارها بغرض السٌطرة التامة علً الجمعٌات األهلٌة ، وضمنها مراكز - 3

منح الحكومة وأجهزة األمن سلطة االعتراض مناهضة لحكومة العسكر كمنظمات حموق اإلنسان ، وتمضً خطوة حكومة العسكر إلً 
على كافة أنشطة الجمعٌات األهلً فً مصر ، وهو ما ٌعنً علً أرض الوالع إنه بمثابة إعالن عن نهاٌة االستمالل الذي ناضلت 

 ..الجمعٌات األهلٌة للحفاظ علٌه
 

: علً ذلن بما ٌلً " هٌومن راٌتس ووتش"ولد علك جو ستورن نائب المدٌر التنفٌذي فً 
ال ٌتعلك هذا المانون بتنظٌم الجمعٌات األهلٌة ، بل ٌتعلك بخنمها وسلب استماللها ، ومن شأن هذه األحكام أن تمضً على مكون   "

" .. ضروري من مكونات الدٌممراطٌة فً مصر

وٌعمل مشروع المانون على إلزام المنظمات الدولٌة بالحصول على إذن مسبك من لجنة حكومٌة مصرٌة تضم ممثلٌن لوزارة الداخلٌة 
. وٌحك للجنة إلغاء ذلن اإلذن فً أي ولت وألي سبب. وأجهزة المخابرات لبل المٌام بأي نشاط فً مصر

" سٌجرم أنشطة الجمعٌات األهلٌة وٌخضعها للمؤسسة األمنٌة" جمعٌة مصرٌة مستملة من أن المانون 29وفً بٌان مشترن، حذرت 
. ".انتهان صارخ للدستور واللتزامات مصر الدولٌة"واصفة المانون بأنه 

، ٌتعٌن على كافة الكٌانات التً تعتبر الحكومة أنها تعمل   من مشروع لانون الجمعٌات والمؤسسات األهلٌة4وبموجب المادة 
،   ولد تتعرض الجمعٌات التً ال تفعل هذا إللغاء الترخٌص الصادر لها بالعمل ،كجمعٌات أهلٌة أن تتمدم إلعادة تسجٌلها بهذه الصفة

 ..  وتملن الحكومة سلطة رفض تسجٌل المنظمات التً سبك لها التسجٌل كجمعٌات بالفعل ،ومصادرة أصولها
 

بالتشاور مع فرٌك دولً من الخبراء والمعاهد ومراكز " مؤشر السالم العالمً "  تمرٌره المسمً أصدر معهد االلتصاد والسالم
 .. البحوث الدولٌة ومركز دراسات السالم والنزاعات بجامعة سٌدنً بأسترالٌا تمرٌره السنوي 

 
حسب تمرٌر –  علً مؤشر السالم العالمً ، لكنها 113ذكر التمرٌر المذكور أن مصر كانت فً عهد الرئٌس دمحم مرسً فً المركز 

..  علً نفس المؤشر  143بعد عزله تراجعت ثالثٌن درجة واحتلت المرتبة – المعهد المذكور 
 

 فً عهد الرئٌس دمحم 100، ولال أن مصر كانت فً المرتبة " مؤشر الرخاء العالمً " أصدر المعهد المذكور مؤشرا آخر ٌسمً كما 



..  علً نفس المؤشر 116 درجة بعد عزله واحتلت المرتبة 16مرسً ، لكنها تراجعت 
 

تمرٌرا حول مصر ٌتناول الحالة األمنٌة فً مصر ، وذكر فً تمرٌره عن  2014فً بداٌة عام  معهد لٌجاتوم البرٌطانً كما أصدر
:  المواطنٌن فً مصر نصا ما ٌلً 

 " .. ، وعنف الدولة تجاه المواطنٌن ، وكذلن تنامً األحزان الجماعٌة تنامً اإلحساس بعدم األمان أثناء العودة إلى المنزل لٌاًل " 
 

 فً ترتٌب 22 فً لائمة أسوأ مائة دولة فً حرٌة الصحافة ، والمركز الـ62 مصر بالمركز الـ" فرٌدم هاوس "مؤسسة كما وضعت 
 من بٌن أسوأ أربعٌن دولة من حٌث البٌئة والمناخ السٌاسً 24ـ أسوأ ثالثٌن دولة من حٌث البٌئة التشرٌعٌة والمانونٌة ، والمركز ال

 .. من بٌن أسوأ ثالثٌن دولة من حٌث األوضاع االلتصادٌة 16 العام ، كما جاءت مصر بالمركز الـ
 

ضع ونسان حول العالم ، ولالت عن الإل تمرٌرها السنوي حول حموق ا2014 ٌولٌو 3 فً وأصدر منظمة العفو الدولٌة أمنستً
وأّن نظام العدالة الجنائً عانى نكسات كبٌرة خالل "  على كافة المستوٌات"أّن حموق اإلنسان تتدهور فً مصر الحمولً فً مصر 

..  العام الماضً نتٌجة العدٌد من األحكام التً تصدر بدوافع سٌاسٌة 
أن وضع حموق اإلنسان بمصر فً تدهور كارثً منذ عزل الرئٌس مرسً ، علً إن لدٌنا أدلة لوٌة تؤكد : " أضافت المنظمة لائلة 

" ..   وحتى ٌونٌه الماضً 2013 ألفا ، وأن ثمانٌن لموا حتفهم داخل السجون المصرٌة منذ ٌولٌو 16ولد اعتمل أكثر من 
 

وفٌما ٌخص الوضع فً مصر تحدث التمرٌر  ، 2014 أبرٌل 10 حول حموق اإلنسان بالعالم فً أصدرت برٌطانٌا تمرٌرها السنوي
عن استمرار االعتماالت للنشطاء السٌاسٌٌن والصحفٌٌن واالنتهاكات التً ترتكبها لوات األمن المصرٌة ، والمبالغة فً استخدام الموة 

 ، ولال وزٌر الخارجٌة البرٌطانً ولٌم هٌج معلما علً الوضع المصري من تلن الموات ، خاصة ضد أنصار اإلخوان المسلمٌن
: بالتمرٌر ما ٌلً 

.  . " .برٌطانٌا تشعر بالملك من استمرار تدهور أوضاع حموق اإلنسان فً مصر" 
 

رائف دمحم الوٌشى  
أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 

elwisheer@yahoo.com 
: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 

www.thowarmisr.com 
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