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 بيان جمعية الشرطة والشعب لمصر وعدد من الجمعيات األهلية والحقوقية 

  والشخصيات العامة والسياسية

 بية التى تتعرض لها مصر والمصرحول األحداث اإلرها

 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

"من قتل نفسا بغير نفس او فساد فى االرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس 

  “ جميعا

 صدق اهلل العظيم

 

 

 

 

 



 

 

 

فان المجتمع المصرى وهو يعيد بناء دولته فى  … يؤكد الحضور ان تواجدهم اليوم ليس للتنديد والشجب

يواجه مجموعة من التحديات على المستوى المجتمعى واالقتصادى ... ولعل ظل قيادته المنتخبة أنما 

الجمعيات  هو التحدى الحقيقة الذى تتابعه التحدى االمنى واألوضاع االمنية التى تمر بها البالد

والشخصيات الموقعة على هذا البيان خاصة تلك الجرائم اإلرهابية التى يسقط فيها اعداد من شهداء 

  لشرطة والجيش والمدنيين مما يضع الجميع فى حالة ترقب.الوطن من ا

يتقدم الموقعون على اْلَبَيان مجتمعين بالرغم من اختالف انتمائاتهم السياسية والفكرية بخالص التعازى 

كل اطياف الشعب للتكاتف  وبالغ االسى السر الشهداء االبرار التى نالتهم ايدى االرهاب ، ويدعون

ا حتى تستطيع مصر مواجهة التحديات والجماعات االرهابية التى تعمل على افشال والوقوف صفا واحد

  واسقاط الدولة.

اذا شعر المجتمع بعدم االرتياح لما تشهده الساحة الداخلية بالرغم من النجاحات النسبية التى تحققت حتى 

ما يعكس التطلعات التى بناها االن فى المجاالت المختلفة سواء األمنية او االقتصادية او االجتماعية إن

  يونيه وهى االهداف التى يتطلع الموقعون الى تحقيقها. ٠٣يناير و ٥٢الشعب المصرى خالل ثورتين 

 ولذا يطلب الموقعون على هذا البيان :

الحكومة باتخاذ إجراءات جادة مدروسة لتحقيق معدالت فعالة فى المجال االمنى مرتبطة بخطط  اوال :

  المعالم يمكن القياس عليها.واضحة 

اللجنة العليا للتعديل التشريعى للقيام بمهامها فى وقت مناسب مع عرض رؤيتها وطرحها للحوار  ثانيا :

المجتمعي على أمل تحقيق مفاهيم العدالة االنتقالية بعيدا عن الضغوط المطروحة وتفعيل دور دوائر 

إلرهابيين فى الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة محاكمة االرهاب فى المحاكم فضال عن محاكمة ا

 . والشرطة امام المحاكم العسكرية

االحزاب والقيادات السياسية باتخاذ اإلجراءات والتواجد الفاعل على االرض وجذب الشباب للعمل  ثالثا :

 . الحزبى المنظم لبناء الدولة الديمقراطية التى يتطلع لها العالم وليس الشعب المصرى فقط

حاملى مشاعل التنوير والتعليم واإلعالم سواء من أئمة المساجد والقساوسة فى الكنائس  رابعا:

قدوة فى القيادة والتثقيف والتوعية وزرع روح البناء  واالعالميين والمدرسين وأستاذة الجامعات ليكونوا

 .والوالء للدولة

 

 

 

 



 

 

 

ء صالحين لحمل المجتمع والدور األساسى الهام لبناء أبنااالسرة المصرية األصيلة التى هى لبنة  خامسا :

 مشاعل تنمية الوطن.

المجلس القومى لحقوق االنسان الصدار بيان واضح يدين فيه االعمال اإلرهابية التى تتعرض  سادسا :

  .لها البالد ويؤيد ما تتخذه الدولة من خطوات فى مجال مكافحة االرهاب

ق االنسان فى االمم المتحدة الصدار بيان واضح يدين فيه االعمال المفوض السامى لحقو سابعا :

اإلرهابية التى تتعرض لها البالد ويؤيد ما تتخذه الدولة من خطوات فى مجال مكافحة االرهاب حماية 

 السواد األعظم من الشعب المصرى. لحقوق

التأثير المطلوب لوقف نزيف  برغم تسليمنا بأن بيانات الشجب و اإلدانة لن تجدي نفعًا ولن يكون لها

فإننا نتوجه بنداء إلي جميع  الدماء الزكية الطاهرة التي يتم إراقتها بكل خسة وغدر في جميع ربوع مصر

تصدر بياناتها  المنظمات والجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق اإلنسان سواء داخل مصر او خارجها ان

والتى راح  ٥٣٠٢/٠٣/٥٢آخرها ما وقع فى سيناء يوم لتدين العمليات اإلرهابيه التى تقع فى مصر و

 …فى القوات المسلحه بين شهيد ومصاب  ضحيتها العشرات من خيرة شبابنا ورجالنا

تلتزم بالموضوعيه فى مراقبتها إللتزام الدول بتطبيق معايير  وكذلك فأننا نناشد المنظمات والجمعيات ان 

حقوق اإلنسان واال تغفل عن الشروط المنصوص عليها فى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان وكافة 

 المواثيق الدوليه المعنيه بهذا الشأن والتى تنص 

والسالمه العامه والنظام العام  ة اإللتزام باعتبارات صيانة األمن القومىفيه على ضرور صراحة ال لبس

  وحماية الصحه العامه وحماية حقوق األخرين وحرياتهم.

يؤكد الموقعون على البيان ان ساحات الجامعات والمعاهد اماكن مخصصه لتلقى العلم وليست ساحات 

ولذا فأنه يتعين على المسئولين بالجامعات  لنشر الفوضى والتدمير والحرق لتحقيق اغراض سياسيه

 ووزارة التعليم العالى اإللتزام بتطبيق القوانين.

ان مصر وهى تتطلع الى غدا مشرق تنبذ فيه العنف والفرقة وتعمل على دعم مفاهيم وقواعد العمل 

يع ان يدرك ان الحزبى وحقوق االنسان إنما تؤمن ان ذلك لن يتم اال باطالع كل مسئول بدوره وعلى الجم

 التحديات التى تواجهها مصر ما هى اال خطوة فى اعاقة الموجة اإلرهابية من االمتداد حول العالم ...

 تحيا مصر ... اهلل . الوطن . الواجب

 

 

 



 

 

 

 التوقيـــــعات 

 جمعية الشرطة والشعب لمصر

  االتحاد النوعى لمنظمات حقوق االنسان والعدالة االنتقالية

 المصرية لحقوق االنسانالمنظمة 

 المنظمة العربية لالصالح الجنائى

 جمعية حقوق االنسان لمساعدة السجناء

 المجلس القومى لحقوق اإلنسان 

 الحملة الشعبية إلدراج اإلخوان تنظيم إرهابى دولى

 

 الشخصيات :

 االستاذ حافظ ابو سعده

 االستاذ جورج إسحاق

 السيد نبيل زكى

 السيدة مارجريت عازر

 الفنان محمد ثروت

 الدكتور سعد الزنط

 االستاذ محمد زارع

 الشيخ عماد طه 

 

 

 

 



 

 

 

 السيدة / منى رجب

 السيدة أفكار الخرادلى

 السيدة داليا زيادة 

 

 الخبراء االمنيون :

 اللواء محمد نور الدين

 اللواء حمدى ســرحان

 اللواء دكتور عالء عز الدين

 اللواء دكتور سيد محمدين

 احمد عبد الباسطاللواء 

 الدكتور ايهاب محمد يوسف

 

 أعضاء جمعية الشرطة والشعب لمصر 

 الدكتور حسن الحيوان

 الدكتور إيهاب يوسف 

 محمد ماجد المنشاوى السيد

 محمد جمال محرم  السيد

 السيدة داليا يوسف 

 السيدة عزيزة طنانى 

 

 

 

 



 

 

 

 اللواء ياسين سند 

 السيدة توفيقة عثمان توفيق 

 السيدة جيالن جبر 

 االستاذ شريف عصمت عبد المجيد

 السيدة إيمان عفرة

 الدكتور إسماعيل عثمان 

 السيد  هشام فهمى 

 الدكتور قدرى حفنى 

 الدكتور نبيل شعيب 

 السيدة سيلفيا نقادى

 السيدة ليلى شكرى

 السيد  عمر مهنا 

 اللواء ابو الفتوح عبد السميع 

 دكتورة سميحة نصر

 دكتورة أمينة الُعطيفى 

 السيد إيهاب سرور


