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تحـرك عاجـل

 اعتقال الرئيس العزول ومساعديه بمعزل عن
العالم الخارجي

ًا مع تسعة من مساعديه ف مكان غي معلوم   من قبل السلطاتل يزال الرئيس العزول محمد مرس محتجز
  يوليو/تموز. ويبدو أنهم3 بدون السماح لهم بالتصال بمحامييهم أو أطبائهم أو عائلتهم منذ الصية

  العاملة،سوءمحتجزون ف ظروف تحرمهم من حماية القانون وتعّرضهم لخطر التعذيب وغي من ضوب 
.وربما تصل إل حد الختفاء القسي

  يوليو/تموز أعلن الجيش عزل محمد مرس من السلطة بعد أيام من الحتجاجات وأعمققال العنققف السياسقق. وقققد3ففي 
 ُشوهد الرئيس العزول وفريقه آخر مرة ف دار الحرس الجمهوري، وهو مجمع عسكري يقع ف مدينة نصقق بالقققاهرة. ول
 تزال مصائرهم وأماكن وجودهم مجهولة منذ ذلك الحي، ولم تحصل عائلتهم عل أيققة معلومققات رسققمية بشققأن مكققان

وجودهم أو الجهة التي تحتجزهم أو الساس القانوني لعتقالهم.

ًا باحتجاز محمد مرسقق لققدة 26وذكرت وكالة أنباء الشق الوسط الرسمية أنه ف   15 يوليو/تموز أصدر أحد القضاة أمر
ًا عل ذمة التحقيق ف تهم تتعلق بالتعاون مع حركة حماس ف حادثة الهروب من السجن إبققان انتفاضققة عققام   .2011يوم

 وظل الدعاء العام يحقق ف شكاوى مقّدمة ضد محمد مرس وقادة الخققوان السققلمي وتتعلققق بققالتحريض علقق العنققف
  يوليو/تموز قال ناطق باسم الجيش إن محمد مرس محتجققز بهققدف حمققايته، بينمققا16والتخابر وتدمي القتصاد. وف 

قالت عائلته إنه مختطف من قبل الجيش.

 وف وقت كتابة هذا التحرك العاجل، لم يكن الدعاء العام قد ذكر أنه اّتهم أي عضو ف فريق محمد مرس بارتكاب جريمققة
  يوليو/تموز اّدعت وسائل العلم الصية أنه تم إطلق ساح ما ل يقل عن اثني من فريق محمققد مرسقق،17جنائية. وف 

ًا قيد العتقال. وف    يوليو/تموز تلّقت عائلت بعققض مسققاعدي19ولكن تلك النباء لم تكن صحيحة. ول يزال هؤلء جميع
 مرس مكالات هاتفية طلبت منهم إحضار ملبس بيضاء لولئك الرجال وتسليمها إلقق مسققؤول أمنققي فقق قصقق عابققدين

بالقاهرة. وعادًة ما يرتدي الشخاص الحتجزون قيد العتقال الوقائي ف مص ملبس بيضاء اللون.

يرجى كتابة مناشدات باللغة العربية أو النجليزية او بلغتكم الخاصة، تتضمن ما يل:

ًا؛• حث السلطات الصية عل الكشف عن مكان وجود محمد مرس وفريقه فور

ًا؛• دعوة السلطات إل السماح لهم برؤية عائلتهم ومحامييهم وأطبائهم فور
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 حث السلطات عل إطلق ساح محمد مرس وزملئه ما لم توجه لهم تهم بارتكاب جرائم جنائيققة معققتف بهققا•
ًا مع الضمانات الدوليققة  عل جناح السعة ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية بموجب إجراءات محاكمة تتسق تمام

للمحكمات العادلة؛

ّتهم وُيؤمر باعتقاله ف مكان اعتقال قانوني، ودعوتها إل حمايققة• ُي  دعوة السلطات إل ضمان احتجاز كل شخص 
جميع الشخاص الحرومي من حريتهم من التعرض للتعذيب أو غيه من أشكال سوء العاملة؛

 إل:2013 سبتمب/أيلول 6يرجى إرسال الناشدات قبل 

الرئيس الؤقت

عدل محمود منصور

مكتب الرئيس

قص التحادية

القاهرة، جمهورية مص العربية

مص

1441 391 2 202+فاكس: 

الخاطبة: سيادة الرئيس

وزير الدفاع

الفريق أول عبد الفتاح السيس

وزارة الدفاع

القاهرة، جمهورية مص العربية

مص

+6004 290 2 202+فاكس:  أو   
202 2 291 6227

 البيد اللكتوني:
mmc@afmic.gov.eg

الخاطبة: السيد الفريق الول

النائب العام

هشام محمد زكي بركات

مكتب النائب العام

دار الحكمة العليا

 يوليو26 شارع 1

القاهرة، جمهورية مص العربية

+4716 577 2 202+فاكس:  أو   
202 2 575 7165

(ملحوظة: مغلق بعد ساعات الدوام)

الخاطبة: السيد الستشار
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تحـرك عاجـل

 اعتقال الرئيس العزول ومساعديه بمعزل عن العالم
الخارجي

معلومات إضافية
 أما الرجال العتقلون بمعزل عن العالم الخارجي فهم: الرئيس العزول محمد مرس وأيمن علقق وأحمققد عبققدلتي وأسققعد

الشيخه وخالد القزاز وعصام الحداد وعبد الجيد الشال ورفاعة الطهطاوي وأيمن الهدهد وأيمن الصيف.

  يونيو/حزيران خرج آلف الصيي إل الشوارع لطالبة الرئيس محمد مرس بالتنحي. وكققان ذلققك الحققدث بدايققة30ف 
 لوجه جديدة من الحتجاجات ضد حكمه. وقد أشعلت حركة "تمرد"، التي كانت قققد تمكنققت مققن جميققع توقيعققات علقق

 عريضة تدعو الرئيس إل الستقالة، فتيل الحتجاجات، وحظيت بدعم ائتلف زعماء العارضة. وعلقق مققدى اليققام القليلققة
 التالية خرج العديد من مؤيدي الرئيس إل الشوارع ف احتجاجات مضادة. وقد شهد العديد مققن الحتجاجققات مصققادمات

بي مؤيدي الرئيس ومعارضيه.

ًا للبلد.3وف ليلة    يوليو/ تموز أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيس تعليق الدستور، وقال إن محمد مرس لم يعققد رئيسقق
ًا لص، وقال إن حكومة مؤقتققة سققتتول حكققم البلد فقق ًا جديد  وسّمى رئيس الحكمة الدستورية العليا عدل منصور رئيس

الفتة التي تسبق إجراء انتخابات جديدة.

 وبعد دقائق من بيان وزير الدفاع، داهمت قوات المن محطات التلفزة العروفة بتأييدها لحمد مرس وألقققت القبققض علقق
 موظفيها وأغلقْتها. وف اليام التي تلت، قامت قوات المققن باعتقققال مئات الشققخاص مققن أنصققار محمققد مرسقق بتهققم
 التحريض عل أعمال العنف أو الشاركة فيها. وكان من بينهم العديد من أعضاء جماعة الخوان السققلمي، وهققي الحركققة

التي يقيم مرس معها روابط سياسية وثيقة.

  رجل ف القاهرة وحدها. وكان من بينهم زعماء بققارزون فقق جماعققة الخققوان700وألقت قوات المن القبض عل أكثر من 
ًا650السلمي وحزبها السياس، حزب الحرية والعدالة. وف حي أن الحاكم أمرت بإطلق ساح  ًل بكفالة، فققإن عققدد   رج

ُتقلققوا  غي معلوم من الشخاص ما زالوا معتقلي لنهم ل يملكون الال اللزم لدفع الكفالة. وكان العديد من الرجققال قققد اع
  يوليو/تموز إثر قيام قوات المن بفض احتجاج حول دار الحقرس الجمهقوري، ممقا أدى إلقق انقدلع  أعمقال عنقف8ف 

ًا من أنصار مرس، بالضافة إل ضابط ف الجيش واثني من أفراد قققوات المققن.51أسفرت عن مقتل ما ل يقل عن    شخص
ُأعتقل ما ل يقل عن تسعة أعضاء قياديي ف جماعة الخوان السلمي وحلفققائهم، مققن بينهققم الرشققد العققام السققابق  كما 
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 للخوان السلمي محمد مهدي عاكف، ونائبا الرشد العام خيت الشاطر ورشاد بيومي، ورئيقس حقزب الحريقة والعدالقة
ًا ف سجن العقققربسعد الكتاتني ُيعتقد أنهم محتجزون حالي  ، ومحامي جماعة الخوان السلمي عبد النعم عبد القصود. و

ذي الجراءات المنية الشددة الواقع بجنوب القاهرة عل بعد نحو كيلومتين من مجمع سجن طرة.

 إن بعض أعضاء أو أنصار جماعة الخوان السلمي ربما كانوا متورطي ف التحريض عل العنف أو الشتاك فيققه. بيققد أن
 منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن هناك آخرين مستهدفي بسبب عضويتهم ف الجماعة أو مؤازرتهم لهققا، وبسققبب
 ممارستهم السلمية لحقهم ف حرية التعبي والتجمع ليس إل. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصققية إلقق إطلق
 ساح جميع العتقلي، أو توجيه تهم جنائية معتف بها لهم وتقديهم إل محاكمات عادلة، كما حثت السلطات علقق إطلق

ًا وبل قيد أو شط. ساح جميع العتقلي بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبي والتجمع وتكوين الجمعيات فور

 ، تمت مداهمة عدد من السجون من قبل أفراد مجهول الهوية قاموا بإخراج النقزلء مققن2011 يناير/كانون الثاني 28ف 
 السجن، وف بعض الحالت أرغموهم عل ذلك. كما حاول بعققض السققجناء الفققرار مققن السققجون عنققدما علمققوا بأخبققار

 النتفاضة وحالت الهرب من السجون الخرى. وقد رّدت قوات المن عل تلك الحوادث باسققتخدام السققلحة الناريققة، ممققا
 أسفر عن مقتل وجرح مئات السجناء. وقد ُحرم السجناء من الحصول علقق مققا يكفققي مققن الطعققام والققاء والضققورات

الساسية الخرى إبان النتفاضة.

 السماء:  محمد مرس وأيمن عل وأحمد عبدلتي وأسعد الشيخه وخالد القزاز وعصام الحداد وعبد الجيد الشققال ورفاعققة
الطهطاوي وأيمن الهدهد وأيمن الصيف.


