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 ،،وبعد تحية طيبة..                     

 

نح  ، بعن ا  "10/1914 قان   التجمهر   ل  يناير املاضاااا   ٣١الصااااادر     اإلنسااااا أثار تقرير مركز القاهرة دراساااااو  ق   

 " اإلفراج عن مصااار
ً

 عما األسااا لة بكثير من الدوليةو  املحلية اإلعالووساااا    ها    أوساااال الرأل العاو، وتناولت كبيرً جدل
ً

، فضاااال

، وأعضااام بنجنة ر يا لجنة الشاا    الرشاار عية والدساات ريةبينهم الساايد ومن  – أعضااام مجلا الن ا بعض السااادة طر ه 

  .من تساؤلو مح رية   ل أهم مستخلصاو التقرير  - ق   اإلنسا 

 
ً
یجیب فيه الخ رام القان نیي   للساااايداو والسااااادة أعضااااام ال رملا ،    هذا الساااايا   سااااعد مركز القاهرة أ  يرف  بخلابه دليال

برز األسااااااااا لة املشااااااااا ركة الجز باملركز بشااااااااا   م  
ٔ
 سااااااااااهم    اثرام املناقشاااااااااة الت  بدأو  لعله م،أثيرو من ال رملانيي  وغيره ت عن ا

 .بالفع 

 عن . هیر وال ثاااا   التااااریخیاااة املنحقاااة بااایغن  بااااللبن عن الرج ن لنل التقر  ھاااذا الااادلیااا  امل جز ل
ً

ول يمكن أ   ي    باااديال

شااااااااااا كة الت  تما السااااااااااللة بروافدها الثالثة هذه القضااااااااااية ال ا  ملناقشااااااااااةمجلا الن  جلسااااااااااة عامة يف را أ  يخصااااااااااصااااااااااها 

ذاو الصاااالة املرف عة أماو  القضااااا ية ى الدع     ومحام ه  بحضاااا ر ممثر  مركز القاهرة لرشاااار عية والتنفيذية والقضااااا ية ،)ا

  لمناقشة.البث التليفزي ني املباشر ل ، من خاللهذا القان    ضحايامشاركة أسر كما يمكن ، مجلا الدولة

امل اطني  اآللف من لت  يمكن أ  تساهم    وضن  د ملعاناة اهذه الجلسة العامة، و  اإلسران بعقد ادتكم عر يأخيرا، أ ث س 

منذ ال تالل ال ريلاني  ةا ساااللقان   فرضاااته قسااارً ، بم جب اظلًم  ممن يقبع   خلف قضااابا  الناااج   املصاااريي  وأسااارهم، 

مازال رغم ذلك رفضااااااااال سااااااااللة ال تالل اسااااااااتمرار العم  به، و كما ا، عاًم  ٨٩منذ املصاااااااارل بغرفتيه   رملا ال، وألغاه عاو ١٠٣

 ! تنفذها سج   وزارة الداخليةالت   ،، تسرند اليه النيابة العامة ويؤسا عليه القضاة أ  امهم تى ي منا هذا اساريً 

تهر    متشااااااااغ  الرأل العاو، خا ااااااااة    ضااااااااأ  يضااااااااللن ال رملا  بمساااااااا  ليته التاريخية ازام هذه القضااااااااية الت  من الضاااااااارورل  

، وعدو تجاوبها من طلب بعض أعضاااااااااااام مجلا تقرير مركز القاهرة بخصااااااااااا   اإلعالوالح  مة من الرد عر  أسااااااااااا لة وساااااااااااا   

  بيا  للرأل العاو. بإ دارالن ا  
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الضااااااحايا بعد كشااااااف مركز القاهرة عن هذه الحقيقة التاريخية والقان نية والسااااااياسااااااية،  فآل ا  ك   اااااابا  جديد يمر عر   

اتخاذ ممن يمل     او واملساااا  لي يتحم  املساااا  لية األخالقية والسااااياسااااية والقان نية عنه أماو التاريا والشااااعب ك  املؤسااااساااا

 القرار أو املساهمة     نعه أو التعجي  به ولم يفعل ا شي 
ً
  .ا

 

 ،ال  راو،التقدير و وافر  ولكم

 

 ن الدين حس بهي                                                                                                            

 اإلنسانرة لدراسات حقوق مدير مركز القاه                                                                                        
 


