
عودة وفد النقابة الوطنية للمحامني (الوالايت املتحدة) من 
مرص و حبوزهتا ٔادةل عىل ٕانهتااكت مهنجية حلقوق إالنسان, 

  و تطالب احلكومة أالمريكية ابلشفافية ة املساءةل.
يف شهر ٔابريل الفارط, وهّجت النقابة الوطنية للمحامني ابلوالايت املتحدة أالمريكية وفدا تكّون من حمامني و 
انشطني و ابحثني دلراسة الثورة املرصية املسـمترة. و عىل وجه اخلصوص, قام الوفد ابلتحري و التحقيق يف 

التدخل العسكري يف مرص. كام وثّق الوفد  دور احلكومة و الرشاكت أالمريكية يف ٕانهتااكت حقوق إالنسان
سـنة املاضية و كيفية ٕانهتاك هذا التدخل للسـيادة الشعبية املرصية و تثقيل  30و إالقتصادي أالمرييك عرب الـ 

  اكهل البالد يف شـبكة من ادليون.

ملثقفني و ٕاجمتع الوفد مع طائفة واسعة من الناشطني احلقوقيني, و القيادات الشـّبانية, و عدد من ا
إالسالميني و اليساريني, عالوة عن نقابيني. كام ٕالتقى ٔاعضاء الوفد مع العديد من منظامت اجملمتع املدين اليت 

للفقراء من الطبقة العامةل يف مرص, و اذلين أُسـُهتِدفوا من طرف تقدم خدمات حيوية (قانونية و ٕاجامتعية) 
  ادلوةل لنشاطهم السـيايس و املدين.

ن خالل هذه اللقاءات, عىل ٔادةل هممة ٕالنهتااكت حقوق إالنسان. تثبت هذه أالدةّل تورط حصل الوفد, م
اجليش, و الرشطة, و قوات ٔامن ادلوةل يف الهجامت العنيفة اليت ٕاسـهتدفت املتظاهرين املرصيني, و 

الواكالت إالعتقاالت غري القانونية للنشطاء, و إالسـتخدام الواسع النطاق للتعذيب. و اكن العديد من 
  .يف هذه إالنهتااكت أالمريكية رشيك

يكتسب معل الوفد ٔامهية ٕاضافية يف ضوء سلسةل املراسـمي اليت ٔاصدرها اجمللس أالعىل للقوات املسلحة و 
سـيكون لهذه املراسـمي, ابلزتامن مع صدور حمك احملمكة  اليت ّمصِمت لرتسـيخ و تعزيز سلطة اجليش.
ٔاثر تقييد سلطة الفائز ابٕالنتخاابت أالسـبوع املايض (محمد  ادلسـتورية العليا مؤخرا حلل الربملان املنتخب,

 مريس). و عىل الرمغ من ٔان نتاجئ إالنتخاابت يه االٓن رمسية, ٕاّال ٔانه من الواحض ٔانه ٕاذا مل تُتََّخذ إالجراءات
احلقيقي, حبيث سـيحافظ هذا أالخري عىل سـيطرته  الالزمة فسـيظل اجمللس أالعىل للقوات املسلحة الفائز

  عىل السلط الترشيعية, و التنفيذية, و القضائية عرب اكمل القطر املرصي.



ٕاىل عهد ٕان الثورة املرصية متثّل ٕاحدى ٔامه إالنتفاضات يف عرصان هذا, و ال تزال متكل القدرة عىل ٔان حتملنا 
جديد ملؤه ادلميقراطية, و املساواة, و حقوق إالنسان. و قد بدٔات يف ٕالهام احلراكت ادلميقراطية يف مجيع 

  " يف الوالايت املتحدة أالمريكية.Occupyٔاحناء املعمورة, مبا يف ذكل حركة "

  مقع ٔامرييك المتويل:

العامل املرضبني, و الفقراء منحى تصاعدي منذ ٔاخذت الهجامت العنيفة لدلوةل املرصية ضد املتظاهرين, و 
 12000شهرا, قامت السلطات احلامكة بسجن  18سقوط نظام حسـين مبارك. خفالل فرتة ال تتجاور الـ 

  مواطن. 1500آخرون, و قُِتل ما يزيد عن الـ  6000خشص, كام ٔاصيب 

ت اجلسـمية من خالل تقدميها لدلمع و و اكنت حكومة الوالايت املتحدة أالمريكية متواطئة يف هذه إالنهتااك
املساعدات املالية و العسكرية املبارشة للنظام املرصي احلايل. كام اكن هذا التواطؤ من خالل املناورات 

, و 2012يناير  25أالمريكية ملساعدة النظام املرصي يف التشبّث ابلسلطة يف أالاّيم اليت تلت الـ  السـياسـية
عاما, و اليت اكن  15إبرجاء و تأخري ٕاقرار معاهدة منع جتارة أالسلحة الصغرية ملدة قيام احلكومة أالمريكية 

  من شأهنا ٔان حترم النظام املرصي من ٕاسـتخدام أالسلحة أالمريكية ضد الشعب املرصي.

ابٕالضافة ٕاىل ما سـبق, فٕان تدفق تكل أالسلحة يرفع احلجاب عن تواطؤ الرشاكت أالمريكية كذكل. حيث, 
نتفاضة الشعبية املرصية,  ٕاسـمتّرت هذه الرشاكت أالمريكية يف حشن الغاز املسـيل لدلموع ؤاسلحة خالل االٕ 

اذلي اكن يطلق النّار عىل الّرجال, و النساء, و أالطفال العّزل يف شوارع القاهرة و  ٔاخرى للنظام املرصي
  ابيق املدن املرصية. 

عالوة عىل ذكل, دمعت رشاكت القطاع اخلاص و احلكومة أالمريكية السـياسات إالقتصادية لصندوق النقد 
ادلويل والبنك العاملي, اليت ٔاسفرت عن ٕانعدام أالمن الوظيفي عىل املدى الطويل, و ٕارتفاع نسـبة الفقر, و 

  الرتكزي الشديد للرثوة يف ٔاايٍد معدودة. 

عالقة الوالايت املتحدة مع اجمللس أالعىل دعوة ٕاىل الكشف الاكمل عن 
  للقوات املسلّحة:



حىت االٓن, ليس للشعب املرصي ٔاّي ٕاماكنية للحصول عىل معلومات حول مدى ملكية اجليش اخلاصة 
للصناعة و املوارد الطبيعية يف بالدمه. و ذكل ٔالن املؤسسة العسكرية, و بدمع من الوالايت املتحدة 

عَا اباَت ٔاي حماوةل للوصول ٔاو احلصول عىل تكل املعلومات و جعلت منه ٔامرَا غري أالمريكية, قد منعت من
  قانوين. 

تصداّيَ للجهود املبذوةل من قبل اجليش للحفاظ عىل سـيطرته عىل احلكومة املرصية و الفضاء العام, جيب 
البىن إالقتصادية  هجود الشعب املرصي الرامية ٕالسـتعادة وطهنم. و مع ذكل, فٕان ٔاي هجود لتفكيكحامية 

السائدة و بىن ادلوةل اليت ختدم مصاحل خنبة صغرية ستبوؤ ابلفشل ما مل تسمح احلكومة احلالية ابلشفافية 
  الاكمةل يف معلياهتا احمللية. 

وفقَا ذلكل, تؤيد نقابة احملامني ادلعوة احملورية للنشطاء املرصيني للشفافية و حرية الوصول ٕاىل املعلومات 
 ِّ قة بتواطؤ الرشاكت و احلكومة أالمريكية يف ٔانشطة النظام العسكري القمعي. و ينبغي ٔان يتضمن ذكل املتعل

املتعلقة ابملساعدات إالقتصادية و العسكرية أالمريكية املقدمة للنظام احلايل,  الكشف عن مجيع املعلومات
  التدريب و التعاون إالسـتخبارايت و العسكري, ابٕالضافة ٕاىل بيع املعدات العسكرية.

لُّ حبق الشعب  كنشطاء و حمامني ٔامريكيني, نطالب احلكومة أالمريكية ابٕالمتناع عن ٕاختاذ ٔاي ٕاجراء ُخيِ
يف تقرير مصريه, و إالمتناع عن عرقةل إالنتقال الفوري للسلطة ٕاىل حكومة مدنية. و عىل وجه املرصي 

  التحديد, مفطالبنا يه كام ييل:

  حنن ندمع حلفاءان املرصيني يف دعوهتم ٕاىل الوقف الفوري للك إالعتقاالت التعسفية, و التعذيب, و
ضال عن ٕاصدار عفو عام عن مجيع املساجني ٔاعامل اخلطف, و التجرمي العام للمعارضة السـياسـية, ف

 السـياسـيني. 

  حنن ندمع حلفاءان املرصيني يف دعوهتم لوضع حّدٍ مجليع احملامك العسكرية, و القيام مبحاسـبة و حمامكة
مجيع ٔاعضاء النظام السابق, و اجليش و الرشطة اذلين خططوا لـ ٔاو شاركوا يف ٔاي معل من ٔاعامل 

 العنف ضد املدنيني.

  و ادلولية حلقوق  احملليةنؤيد و نساند مطالب الشعب املرصي ٕالحرتام و العمل ابلقوانني حنن
 إالنسان.



  ندعو احلكومة أالمريكية ٕاىل التوقف الفوري عن تزويد اجليش املرصي ابملال و السالح طاملا يمت
من خالل مقع لك ٔاشاكل املعارضة  ٕاسـتخداهمام يف ٕانهتاك قوانني حقوق إالنسان احمللية و ادلولية

 السـياسـية املرشوعة.

  ندعو ٕاىل الكشف الاكمل و احملاسـبة عن لك املساعدات املالية و العسكرية املقدمة من قبل
 . 1979الوالايت املتحدة للنظام املرصي منذ ٕابرام ٕاتفاقيات اكمب ديفيد سـنة 

  بني الرشاكت أالمريكية و اجليش ندعو ٕاىل الكشف الاكمل عن لك ٕاتفاقات مبيعات أالسلحة
 املرصي.

  ندعو ٕاىل فرض حظر عىل تصدير أالسلحة, مبا يف ذكل الغاز املسـيل لدلموع و غريها من "أالسلحة
 الصغرية" من قبل ٔاي رشكة ٔامريكية ٔاو جتار سالح خواص ٕاىل مرص. 

 " ندعو ٕاىل التطبيق الاكمل و الصارم لقانون لهيـي Leahy Law"  اذلي حيظر تقدمي الوالايت
 املتحدة ٔالي مساعدات عسكرية ٕاىل وحدات عسكرية ٔاجنبية تقوم إبنهتاك حقوق إالنسان.

 ) حنن نؤيد ٕاقرار قانون املسؤولية عىل أالسلحةHR 5749 و اذلي حيظر "نقل املواد و اخلدمات (
حلقوق إالنسان املعرتف هبا ادلفاعية ٕاىل حكومات ادلول أالجنبية اليت متارس ٕانهتااكت جسـمية 

 دوليا".

  ر للسـياسات الليبريالية اجلديدة يف اجملالني إالقتصادي و إالجامتعي, و اليت يمت حنن ندرك أالثر املدّمِ
بناءا عىل مطالب احلكومة أالمريكية و املؤسسات ادلولية, كام ندعو ٕاىل وضع حّدٍ للتدخل تطبيقها 

املساعدات املرشوطة مبا يسّمى ابٕالصالحات الليبريالية  إالقتصادي أالمرييك من خالل توفري
 اجلديدة و غريها من ٔاشاكل إالكراه.

  حنن نقف وقفة تضامن مع مجيع املرصيني اذلين ال يزالون يواهجون قوى القمع اذلي متارسه ادلوةل, و
قد جتسدت  العمل عىل ٕانشاء نظام قانوين حيمي كرامة امجليع و يضمن حقوق إالنسان أالساسـية. و

 هذه املطالب يف الشعار الثوري املوحد " خزب, حريّة, عداةل ٕاجامتعية".

التحقيق و يُتوقع صدوره يف وقت الحق هذا الصيف.  ٕاعداد تقرير اكمل عن نتاجئيعكف الوفد حاليا عىل 
املذكورة ٔاعاله, يف غضون ذكل, سـيقوم ٔاعضاء الوفد ابلعمل مع املنظامت و النشطاء للتنّظم حول املطالب 

  .اءةل و حماسـبة احلكومة أالمريكيةو ادلفع ملس


