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 "السادات"أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تستنكر إسقاط عضوية 

ا حربيًّا  االتهامات ال تليق بمجتمع مىفتح وديمقراطي، ومشروعات القىاويه ليست سرًّ

 

تعخب األحداب الدياسية والسشظسات الحقهقية السهقعة أدناه عن بالغ قمقيا ورفزيا إلسقاط عزهية الشائب دمحم أنهر 
الدادات عزه مجمذ الشهاب عن دائخة تال بسحافظة السشهفية، بسهجب ترهيت أعزاء مجمذ الشهاب في جمدة 

.  صهًتا، بسا يفهق ندبة الثمثين الجستهرية468 فبخايخ، بأغمبية 27االثشين 

، بخئاسة 2017 فبخايخ 26كان ىحا الترهيت قج سبقو قخار لمجشة الذئهن الجستهرية والتذخيعية بالسجمذ في 
السدتذار بياء أبه شقة، بالسهافقة عمى التهصية الرادرة عن لجشة القيم، بإسقاط عزهية الشائب دمحم أنهر الدادات، 

 نهاب، بتدويخ تهقيعات الشهاب عمى مذخوعي قانهن اإلجخاءات الجشائية 7عمى خمفية االتيامات السهجية لو من قبل 
 نهاب ىم عالء عبج السشعم ودمحم صالح عبج البجيع 3 عزًها، فيسا رفض  38وقانهن الجسعيات األىمية، بأغمبية 

 40بيشسا وافق .  آخخين عن الترهيت وىم ضياء داوود وأحسج الذخقاوي وجسال الذخيف3والمهاء عفيفي، وامتشع 
. عزًها عمى إسقاط عزهية الشائب في الهاقعة الثانية الخاصة بتذهيو صهرة البخلسان لجى السشظسات األجشبية

 تقجم الشائب دمحم أنهر الدادات ببالغ لمشائب العام يظمب فيو التحقيق معو فيسا ورد من ادعاءات 2017فبخايخ13في  
ضجه، تتعمق بتدخيب قانهن الجسعيات األىمية لبعض الدفارات وتدويخه لتهقيعات بعض الدادة الشهاب عمى اقتخاح 
بقانهن، وإرسال معمهمات في شكل شكهى بيحا الرجد لالتحاد البخلساني الجولي، وقج أحيل الدادات عمى أثخ تمك 

 صفحة ألعزاء 140 تقجم الشائب الدادات بسحكخة من 2017 فبخايخ 21وفي . االتيامات لمجشة القيم بسجمذ الشهاب
المجشة التذخيعية، والجستهرية يذخح فييا مهقفو من االدعاءات السهجية ضجه، ومؤكجا كيجيتيا وبظالنيا، فزاًل عن 

نفي الدفيخ اليهلشجي في بيان رسسي لقائو بالدادات وتدمم مذخوع القانهن مشو، خالفا لسا ورد في خظاب الهزيخة غادة 
في رسالة رسسية  تمقي أية  (لجشة حقهق البخلسانيين)والى بيحا الذأن، ناىيك عن نفي االتحاد البخلساني الجولي 

. شكاوى من الدادات عمى عكذ اإلدعاء
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وإذ تؤكج األحداب والسشظسات السهقعة أن ىحه االتيامات ال تميق بسجتسع مشفتح وديسقخاطي، يفتخض أن ال تتحهل فيو 
جخيسة تدتحق الفرل والتأديب، كسا أن انتقاد البخلسان في السحافل "تدخيبو"مذخوعات القهانين إلى سخ حخبي يعتبخ 

إال أن ىحه اإلجخاءات التعدفية تأتي . الجولية ىه من صسيم حق الشهاب في التعبيخ عن أرائيم،  بل من صسيم دورىم
متدقة مع بخلسان يتعامل مع ميدانيتو باعتبارىا سخية تجرج كخقم واحج في السهازنة العامة لمجولة وفي أولى جمداتو قخر 

. عجم بث الجمدات عمى الذعب الحي انتخبو ووثق في نهابو

األحداب والسشظسات السهقعة تؤكج تزامشيا الكامل مع الشائب الدادات، والحي لم يرجر ضجه حتى اآلن أي قخار 
إدانة من قبل الشائب العام استشاًدا لمتحقيق، وتتخهف من أن يكهن الزغط والتدخع في حسمة إسقاط عزهية الشائب 

ىه عقاب الشتباكو ومذاركتو في حهارات مجتسعية مع مشظسات مختمفة حهل مذخوع قانهن الجسعيات األىمية 
. وحخصو عمى سساع وجيات الشظخ السختمفة
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