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 Турски председник Реџеп Тајип Ердоган оптужио је данас „тиране“ да су одговорни за
смрт бившег египатског председника Мохамеда Морсија који је данас умро пошто се
онесвестио у суду у Каиру.

  

  „Историја никад неће заборавити тиране који су га довели до смрти тиме што су га
ставили у затвор и претили да ће га погубити“, рекао је Ердоган, блиски Морсијев
савезник, у говору који је преносила телевизија у Истанбулу, преноси Франс прес.   

Односи Турске и Египта су скоро непостојећи од када је египатска војска, предвођена
генералом, а садашњим председником Абделом Фатахом ал Сисијем свргнула Морсија.

  

Ердоган је представио Морсијеву смрт као симбол прогона њега и његовог народа и
рекао да је он „мученик“.

  

Милитантни палестински покрет Хамас саопштио је данас да је у жалости због смрти
бившег египатског председника и истакнутог члана Муслиманске браће.

  

Хамас који управља Појасом Газе од 2007. године проистекао је из покрета Муслиманске
браће.

  

Смрт затвореног бившег египатског председника Морсија је била „страшна, али потпуно
предвидива“ јер му египатске власти „нису дозвољавале одговарајућу лекарску негу, а
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још мање породичне посете“ – написала је у Твитер поруци Сара Лија Вајтсон,
директорка Хјуман рајтс воча за Блиси исток.

  

Од када је свргнут, Морси се појављивао само у суду и готово увек из стакленог, звучно
изолованог кавеза.

  

Његова породица је говорила да је Морси био лошег здравља због тешких затворских
услова, укључујући више година проведених у самици.

  

Заменица директора Амнести интернешенала за Блиски исток Магдалена Муграби је
рекла да Морсијева смрт поставља низ озбиљних питања о опходјењу према њему у
затвору и позвала је египатске власти да наложе непристрасну истрагу о околностима
његове смрти, преноси АП.

  

(Бета)
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