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 رال عزاء وال اعتذا

شھد میدان التحریر ومیادین أخرى في مصر أحداثًا دامیة یتعرض فیھا شباب مصر إلى القمع والقتل 
واإلصابة المتعمدة بشتي أنواع األسلحة التقلیدیة وغیر التقلیدیة، بدءًا من الضرب بالخرطوش 

وانتھاًء بالغازات الكیماویة والتي تداولت بعض المعلومات بتحریمھا علي والرصاص المطاطي 
المستوي الدولي، مما ینذر بكارثة ال یمكن تداركھا، كما یؤكد ھذا المشھد تأكیدا قاطعا على فشل 
المجلس األعلى للقوات المسلحة وحكومة تسییر األعمال في إدارة شئون البالد في ھذه المرحلة 

عسھما المتعمد عن تحقیق المطالب المشروعة لجماھیر الشعب المصري والتي عبرت الحرجة، وتقا
 ینایر المجیدة، والتي دفع الشعب المصري ثمنھا أرواحا زكیة طاھرة وآالف المصابین 25عنھا ثورة 

 .والجرحى، وما زال الثوار یسددون ضریبة ھذا التقاعس والبطء حتى اللحظة الراھنة

لمسار الذي اختاره القائمون على إدارة شئون البالد كان انحرافًا ممنھجًا والتفافا وتؤكد األحداث أن ا
واضحا علي مسار الثورة وأھدافھا ومنافیًا للشرعیة الثوریة، وترسیخا الستمرار النظام القدیم بكافة 

 .)حریة ، تغییر، عدالة اجتماعیة(أشكالھ، كما یعد أیضًا خیانة لشعارات الثورة 

 وإصرارًا علي   مصر تردیا في األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واألمنیةحیث شھدت
االستمرار في إدارة األمور بنفس السیاسات السابقة علي الثورة، بل وبنفس رجاالت النظام السابق 

 .الذین أفسدوا الحیاة السیاسیة وأفقروا الشعب المصري

ة والحكومة ضد الشعب المصري وثورتھ العدید من فقد ارتكب المجلس األعلى للقوات المسلح
االنحرافات في تعاملھ مع الكثیر من القضایا، بدءا من أحداث أطفیح وإمبابة ومرورا بأحداث البالون 

 إبریل وانتھاًء بالمجزرة األخیرة التي بدأت یوم 9 مارس و9وماسبیرو وفض االعتصامات بالقوة في 
ى اآلن عشرات القتلى وآالف المصابین، ومازال القمع والقتل  نوفمبر والتي راح ضحیتھا حت19

 .مستمرین لآلن

  

وإذ یحمل الموقعون أدناه المجلس األعلى للقوات المسلحة كامل المسئولیة الجنائیة والسیاسیة عن 
القتلى والجرحى والمصابین فضًال عن االلتفاف علي مطالب جموع الشعب العادلة، فإنھم یعلنون 

 :التالیةالمطالب 
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