قائمة المائتين  ،قتلى مبارك بأيدي شرطته ( ) 01 – 01
بقلم  :رائف محمد الويشى
 13أكتوبر 0232

قدمنا في الحلقات التسع الماضية أسماء العديد من الضحايا األبرياء الذين قتلوا في أقسام الشرطة وأماكن االحتجاز لدى أجهزة
الطاغية الفاسد األمنية  ،نواصل اليوم في هذه الحلقة العاشرة واألخيرة تقديم المزيد منهم :
 -181زينب حسين أحمد (  54سنة )
قسم شرطة أبو تيج – محافظة أسيوط
قامت قوة من القسم المذكور باقتحام منزل الضحية في قرية الشيخ راجح في  52نوفمبر  5002للتفتيش عن وجود أسلحة ولم
تجد بالمنزل أى أسلحة  ..قام الضابط محمد الشرقاوي بضرب الضحية وهددها بخلع مالبسها مع بناتها البالغات أمام الجيران إذا
لم تعترف بوجود أسلحة بالمنزل مما أدى إلى إصابتها بنوبة قلبية حادة وسقطت على األرض  ..منع الضابط المذكور دخول
سيارة اإلسعاف لنقلها إلى المستشفى مما أدى إلى وفاتها ..
 -181أحمد شكري حمد (  12سنة )
سجن مزرعة طره – محافظة القليوبية
كان الضحية يقضى فترة سجنه بالسجن المذكور على ذمة إحدى القضايا  ،قامت القوة األمنية في األسبوع األول من
نوفمبر 5002بحبسه منفردا وبتعريضه للتعذيب حتى فارق الحياة في  52نوفمبر  .. 5002ادعت إدارة السجن انه مات نتيجة
هبوط حاد في الدورة الدموية  ،بينما أكد زمالؤه في السجن المذكور أنه كان يتعرض لتعذيب شديد شمل الصعق الكهربائي ..
 – 181عاطف أحمد هلهول (  11سنة )
قسم شرطة جنوب بور سعيد  -محافظة بور سعيد
كان الضحية تاجر خردة وفى  11ديسمبر  5002قا مت قوة من القسم المذكور بالقبض عليه بتهمة شراء مسروقات إال أن النيابة
أطلقت سراحه في نفس اليوم لعدم كفاية األدلة  ..أعادت القوة األمنية القبض عليه بعد يومين ثم اتصلت بأسرته بأنه مات منتحرا
شنقا عن طريق شال  ..عاينت النيابة آثار تعذيب في جثة الضحية وكذلك كدمات في الجبهة وجرح في األنف وحول الرقبة ..
أكدت زوجة الضحية هبة عادل أن زوجها لم يكن معه شال عند القبض عليه وأنه لم يعتاد على ارتدائه .
 – 185محمد حسن (  15سنة )
قسم ثان شبرا الخيمة – محافظة القليوبية
كان الضحية يعمل سائقا وفى  11ديسمبر  5002قامت قوة من القسم المذكور بالقبض عليه وسحب رخصه أثناء كمين لهم
بطريق مسطرد  ..طلب أحد أفراد القوة  100جنيه من الضحية كرشوة حتى يطلقوا سراحه إال أنه رفض لعدم ارتكابه أي مخالفة
فقام بإطالق رصاصتين على رأسه مما أدى إلى وفاته .

 -184رمضان إبراهيم األزرق (  35سنة )
قسم شرطة مركز تال – محافظة المنوفية
قامت قوة من القسم المذكور بالقبض على الضحية في  1يناير  5002بتهمة االعتداء على جارة له وأودع الحجز  ..تعرض
الضحية إلى تعذيب شديد أثناء حجزه مما أدى إلى وفاته  ..اتهم محامى الضحية رئيس مباحث القسم المذكور – الرائد خالد عبد
العليم – وكذلك معاونه – النقيب محمد السخاوى – بتعذيبه حتى الموت .
 -182حميدة سليمان عبد التواب (  11سنة )
قسم شرطة بني سويف – محافظة بنى سويف
قامت قوة من القسم المذكور بالقبض على الضحية في  51أبريل  5002بتهمة سرقة موبايل  ..تعرضت الضحية بالقسم المذكور
إلى ت عذيب شديد وصعق كهربائي وهى مقيدة بالحبال على آلة للتعذيب وهى شبه عارية  ،وهو ما أدى إلى وفاتها بعد عدة ساعات
من احتجازها ..
 -181أيمن جالل على (  11عاما )
قسم شرطة المقطم – محافظة القاهرة
قامت قوة من القسم المذكور بالقبض على الضحية في  11مايو  5002أثناء قيامه بالتنزه مع صديقين له في سيارة قاموا
بتأجيرها لهذا الغرض  ..أحتجز الضحية فى مكان بالقسم المذكور يسمى " الثالجة " بال سند قانوني ودون إبالغ النيابة  ..تم تلفيق
عدة تهم للضحية وطلب منه التوقيع عليها إال أنه رفض التوقيع  ..قامت قوة من القسم المذكور يرأسها ضابط يدعى هيثم مع
اثنين من أمناء الشرطة على إثر ذلك بإلقاء الضحية من سطح مبنى القسم المذكور مما أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسور
في الذراع والقدم األيسر وتم نقله إلى مستشفى المقطم  ..لم يسجل الضحية عند دخوله المستشفى بسبب نفوذ الضابط المذكور ولم
تقد م له اإلسعافات المطلوبة وعندما أشرف على الموت قامت إدارة المستشفى بنقله إلى مستشفى الخليفة حيث توفى في الطريق
إلى هناك  ..قامت قوة من القسم المذكور بأخذ بصمات من الجثة تفيد بأنه قد انتحر بإلقاء نفسه عمدا من سطح القسم المذكور .
اتهم محامى الضحية – إبراهيم العباسي – وكذلك شقيق الضحية – أشرف جالل – القوة األمنية بقتله وذكرا أن الضحية قد حصل
على قسط وافر من التعليم ولم يكن بحاجة إلى البصم على األوراق في حالة قيامه باالنتحار ..
 -188الحسيني مصطفى سعد أبو زيد (  11سنة )
قسم شرطة ثان طنطا – محافظة الغربية
قامت قوة من القسم المذكور في األسبوع الثاني من مايو  5002بالقبض على الضحية أثناء سيره في طريقه لشراء كروت شحن
لتجارته تحت دعوى التحري عنه وذلك قبل أسبوع من زواجه  ..في  12مايو  5002قام شقيق الضحية باإلبالغ عن تغيبه وفى
 52مايو تلقى مكالمة من مأمور القسم المذكور يطلب منه الحضور وهناك علم بوجود شقيقة بمستشفى المنشاوي  ..شاهدت
األسرة الضحية في المستشفى المذكور وكان فاقد الوعي ومكبل القدمين واليدين مع تورمهما وانتشار آثار التعذيب في أنحاء
متفرقة من جسده  ..تم تحويل الضحية من المستشفى المذكور إلى مستشفى المنصورة الدولي بسبب تدهور حالته الصحية حيت
فارق الحياة في الطريق إلى هناك ..
 - 181عبد الحميد محمد (  11سنة )
قسم شرطة المرج – محافظة القليوبية
تبدأ القصة بقيام والد الضحية في  11يوليو  5002بتقديم شكوى إلى القسم المذكور بسوء معاملة الضحية إلخوته  ..اعتقلت قوة
من ال قسم المذكور الضحية ( طالب بكلية الدعوة اإلسالمية ) حيث تعرض أثناء تواجده داخل القسم لضرب مبرح على يد نقيب
حتى سقط فاقد النطق ومغشيا عليه  ..قامت قوة من القسم بنقل الضحية إلى مستشفى اليوم الواحد فرفض استقباله لسوء حالته
الصحية فنقل إلى مستشفى الدمرداش ولقى حتفه هناك بعد ثالثة أيام من دخوله  ..بين التقرير الطبي للمستشفى المذكور وجود
كسر في جمجمة الضحية ونزيف داخلي وهبوط بالدورة الدموية ..
تقدمت أسرة الضحية ببالغ ضد نقيب الشرطة واتهمته بتعذيب نجلهم حتى الموت ..

 -111فاروق سيد (  18سنة )
أحد أقسام القاهرة – محافظة القاهرة
كان الضحية يعمل بأحد مقاهي القاهرة وتعرض لضغوط دائمة من قبل الشرطة ليصبح مخبرا لهم لكنه كان مصرا على الرفض
 ..قامت قوة من الشرطة في أحد أيام شهر سبتمبر باعتقال الضحية إلصراره على الرفض وأودع الحجز في أحد أقسام الشرطة
بالقاهرة وتعرض للضرب المبرح من قبل ثالثة من الضباط بينهم ضابط برتبة مالزم حتى فارق الحياة ..
يقول معتز عبد الحميد وهو الحانوتى الذي غسل الجثة " أدركت على الفور أنه تعرض للضرب حتى لقي مصرعه بمجرد أن
شاهدته وشاهدت العالمات على رسغيه وصدره وظهره  ،لم أستطع تمالك نفسي وظلت أقول حسبي هللا ونعم الوكيل فيمن فعل
بهذا الشاب " ..
تقول زوجة الضحية " تقوى " ما يلي " زوجي بدا ضئيال بعد مماته  ،كانت الشرطة تريد سيد أن يعمل كمخبر لها ،وباتت تضايقه
وتحضره من وقت آلخر إلى القسم ،وظلت تضغط عليه حتى يصبح مخبرا ،ولكنه رفض ،ألنه لم يرد أن يكون جزءا من الفساد،
وأصبح بمرور الوقت أكثر عندا ،وال يخشى الشرطة ،وهنا بات الموقف خطيرا للغاية " ..
تقول مها يوسف ،المحامية الموكلة للدفاع عن أسرة سيد قولها "األمر قد يستغرق وقتا طويال حتى يتم استجواب الضباط
المتورطين فى هذه الجريمة ،والكثير من القضاة في مثل هذه ا لقضايا كانوا ضباطا أنفسهم  ،وبعضهم مارس أساليب التعذيب،
وبين مئات من قضايا التعذيب التي وكلت بها خالل العقد الماضي ،لم أنجح سوى عشر مرات في إدانة الشرطة"..
 - 111حسن محمد شندى
قسم شرطة المنتزه ثان– محافظة اإلسكندرية
كان الضحية يملك قطعة من األرض وتعرض إلى ضغوط من قبل جهاز الشرطة للتنازل عنها لصالح جهة غير معلومة  ..يقول
شريك الضحية سالمة كريم " تم اصطحابنا أنا وحسن عدة مرات إلى قسم شرطة "المنتزه ثان" ومرات أخرى إلى جهاز مباحث
أمن الدولة لتهديدنا ومحاولة إجبارنا على التنازل عن أرضنا  ،عندما رفضنا قال لنا أحد الضباط  :أنتم أحرار أنا عملت اللي عليا
!! "..
الحظ أهالي المنطقة في ليلة  50سبتمبر  5002تحركات كثيفة لسيارات فارهة تحمل أرقام " مالكي جيزة " تحوم حول المنطقة
 ،في صباح اليوم التالي وجدوا الضحية مقتوال في منطقة المعمورة وبالقرب من قطعة األرض ..
شيع أكثر من ثالثة ألف باإلسكندرية جثمان الضحية يتقدمهم النائب مصطفى محمد عضو الكتلة البرلمانية لنواب اإلخوان
المسلمين عن دائرة المنتزه ..
 -111يوسف حمدان أبو زهرى (  18سنة )
سجن برج العرب – محافظة اإلسكندرية
ينتمي الضحية إل ى قطاع غزة وهو شقيق سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس  ..اعتقل الضحية في  52أبريل 5002
بمجرد دخوله إلى األراضي المصرية قادما من قطاع غزة وتعرض للتعذيب المتواصل في السجن المذكور من قبل ضباط مباحث
أمن الدولة بغرض معرفة مكان احتجاز األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط لتقديمها إلى إسرائيل قربانا ..
قام ضباط أمن الدولة وفى بداية أكتوبر  5002بتكثيف عمليات التعذيب وشملت الصعق الكهربائي وهو ما أدى إلى إصابته
بنزيف حاد توفى على أثره في  15أكتوبر  .. 5002قام زمالء الضحية في السجن المذكور باالتصال التليفوني بعائلة الضحية
في غزة الذين حاولوا بدورهم االتصال بالسلطات المصرية لمعرفة حقيقة الخبر  ..تكتمت السلطات المصرية عن إعطاء أي
تصريح إال أنها اعترفت بخبر الوفاة في  11أكتوبر وأرجعته إلى وفاة طبيعية  ..تسلم أهل الضحية الجثة عبر معبر رفح ووجدوا
آثار تعذيب منتشرة في كل أنحا ئها  ،كما وجدوا الجثة بدون اللسان ( هذه هي الحالة الغير مصرية الوحيدة التي أردنا إلحاقها
بالقائمة للتدليل بها على صهيونية مبارك ) ..
 -111محمد رمزي الشرقاوي (  21سنة )
قسم شرطة دمنهور – محافظة البحيرة
قامت قوة من القسم المذكور في  52أكتوبر  5002بتنفيذ إ زالة سور حظيرة يمتلكها الضحية في قرية منية عطية  ..أكد شهود

الواقعة أن الرائد م.ر – رئيس تنفيذ اإلزاالت  -قام بضرب الضحية ضربا مبرحا حتى سقط مغشيا عليه أسفل السور المطلوب
إزالته  ..أم ر الرائد المذكور سائق اللودر بإزالة السور الذي يعلو ثالثة أمتار قائال " هده على اللى فيه "  ..نفذ السائق األمر مما
أدى إلى وفاة الضحية من جراء سقوط األحجار عليه  ..تمكن الرائد من الهرب بعد إطالق بعض األعيرة النارية في الهواء بعد
محاولة المزارعين القبض عليه ..
أكد محمد عبد العزيز سالمة – محامى مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف – بأن مركز الشرطة المذكور قام
بتزوير أحداث الواقعة لحماية الرائد المذكور من تهمة القتل العمد ..
 -115عبد المحسن فتحي بركات (  51سنة )
قسم شرطة دير مواس – محافظة المنيا
قامت قوة من القسم المذكور في فجر يوم  10نوفمبر  5002بتفتيش منازل المنطقة التي يسكن فيها الضحية وكان ضمنها منزل
الضحية  ..تأخرت عائلة الضحية في فتح الباب بعد أن قامت القوة بقرعة ألن جميع أفرادها كان في حالة نوم عميق  ..قامت القوة
المذكورة بمجرد فتح الباب بالهجوم على الضحية حيث تعرض للضرب المبرح حتى سقط صريعا ..
أكدت زوجة الضحية – منال حسن محمد  -أن جميع أفراد األسرة لم تسلم من الضرب المبرح حتى بعد أن تأكدت القوة من موت
عائلها الوحيد ..
 -114محمد عاطف إبراهيم (  11سنة )
قسم شرطة العمرانية – محافظة الجيزة
كان الضحية طالبا بالجامعة ومعروفا بين أهالي المنطقة بحسن سيره وسلوكه  ..في ديسمبر  5002اشترك الضحية في مشاجرة
دفاعا عن أحد أقاربه مما أدى إلى القبض عليه وإيداعه الحجز  ..في  52ديسمبر تلقى والد الضحية مكالمة تليفونية من أحد نزالء
الحجز تفيد بتعرض نجله إلى تعذيب شديد على يد الضابط احمد عيسى والضابط أحمد ماهر وأمين الشرطة محمد عبد الستار ..
دخل الضحية في حالة غيبوبة بعد إصابته بنزيف حاد ونقل إلى مستشفى أم المصريين التي حولته إلى مستشفى القصر العيني
بسبب تدهور حالته حيث توفى بعد ثالثة أيام (  2يناير .. ) 5010
 -112تامر محمد الباز (  11سنة )
سجن المنصورة العمومي – محافظة الدقهلية
كان الضحية يقضى فترة عقوبة بالسجن المذكور مدتها عامان لهروبه من الخدمة العسكرية  ،تعرض الضحية داخل السجن
المذكور على تعذيب منظم زادت وتيرته في فبراير  5010وهو ما أدى إلى دخوله في غيبوبة من جراء إصابات تعرض لها فى
الجمجمة  ..نقل الضحية إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة في  3فبراير  5010حيث فاضت روحه هناك  ..عندما تسلم
عائلته الجثة وجدت بها آثار تعذيب منتشرة بها ..
 -111محمد رضا أنيس جاد الحق (  11سنة )
مركز شرطة الزرقا – محافظة دمياط
قامت قوة من المركز المذكور بالقبض على الضحية والذي كان يعمل سائقا في مساء  10فبراير  5010لالشتباه  ..تعرض
الضحية على تعذيب شديد مما أدى إلى وفاته في نفس اليوم  ..في صباح اليوم التالي وجد األهالي جثة الضحية عائمة في النيل
وبها آثار تعذيب مما أدى إلى تجمهرهم وقيامهم برشق مركز الشرطة بالحجارة  ،قامت القوة بإطالق النار على المتظاهرين
والقنابل المسيلة للدموع وهو ما أدى إلى إصابة أربعة منهم إصابات خطيرة نقلوا على أثرها إلى محافظة الدقهلية للعالج ..
 -118فضل عبد هللا حسنين (  55سنة )
قسم شرطة دير مواس – محافظة المنيا
قامت قوة من القسم المذكور بمداهمة منازل قرية عزب التل بحثا عن أسلحة بعد منتصف ليل  11مارس  .. 5010قامت القوة
بالقبض على الضحية من منزله وأجبروه على شراء سالح لتسليمه إليهم  ،تعرض الضحية إلى تعذيب شديد على يد الضابط محمد
صبحي في جميع أنحاء جسده مما أدى إلى سقوطه صريعا  ..أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الضحية لفظ أنفاسه األخيرة

داخل حجز مركز شرطة دير مواس ،عقب القبض نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية  ،إثر توقف عضلة القلب ..
جدير بالذكر أن أهالي الحالة رقم  121كانوا قد اتهموا نفس الضابط بقتل الضحية عبد المحسن بركات  ..رفضت القوات األمنية
إقامة صالة الجنازة على الضحية وقامت أسرته بدفنه وسط حراسة أمنية مشددة ..
 -111عمرو عبد العظيم أبو هاشم
قسم شرطة شبرا – محافظة القليوبية
كان الضحية محجوزا في القسم المذكور على ذمة إحدى القضايا في  55أبريل  .. 5002تعرض الضحية إلى تعذيب شديد وهو
ما أقره الشهود من المحتجزين  ،وقد توفى على أثر ذلك  ..ادعى المالزم أول محمود حسن أن الضحية قد مات نتيجة تناوله
طعاما مسموما وهو ما نفاه المحتجزون وأكدوا أنهم تناولوا نفس الطعام مع المتوفى ..
 -111ياسر نجيب
قسم شبرا الخيمة – محافظة القليوبية
كان الضحية محجوزا في القسم المذكور منذ عام  5002دون سند قانوني  ..في  7يونيه  5002تجمع عدد من المحامين أمام
محكمة شبرا الخيمة لالحتجاج على وجود جثة الضحية مقطعة إلى أشالء متفرقة وملقاة في الطريق العام ..
قامت زوجة الضحية – منى سعيد  -عقب اكتشاف الجثة بالتوجه إلى مكتب المحامى العام لنيابة شبرا وقدمت شكوى في حق
ضباط القسم المذكور واتهمتهم بقتل زوجها  ،كما اتهمت رئيس المباحث في مديرية أمن القاهرة بأنه كان دائم التحرش لزوجها
واعتقاله دون مبرر قانوني  ،وعلى أثر ذلك قوة أمنية من القسم المذكور باعتقالها وحلق شعرها في القسم المذكور وتعرضت
لتعذيب شديد كان منه إطفاء السجائر في جسدها ..
 -111خالد سعيد صبحى (  28سنة )
قسم شرطة سيدي جابر – محافظة اإلسكندرية
كان الضحية يعمل موظفا في إحدى شركات البترول وكان يجلس في  8يونيه  5010في أحد مقاهي اإلنترنت في شارع بوباست
بمنطقة كليوباترا  ..القصة يرويها شهود العيان في المقهى ومفادها أن قوة سرية من القسم المذكور منها أمين الشرطة محمود
صالح والرقيب عوض إسماعيل قامت بتفتيش الجالسين بالمقهى اإللكتروني بطريقة مهينة  ،عندما اعترض الضحية على ذلك قام
المذكوران باالعتداء الجسدي عليه حتى وفاته ..
أخلت الداخلية المتهمين من القسم المذكور بقتل الضحية بحجة أن نيابة الطاغية أكدت أن الضحية كان هاربا من التجنيد وكان
بحوزته مخدرات وأنه حاول الهروب أثناء تفتيشه في المقهى وابتلع المخدرات التي كانت في حوزته مما أدى إلى اختناقه وموته
 ..أثار موت الضحية موجة من االحتجاجات الدولية وأدى كلك إلى مظاهرات عارمة في الشارع المصري في عدة محافظات !!..
جاء ت صورة الضحية على الجرائد ومواقع اإلنترنت والدماء تغطى الجثة مع خلو فم الضحية من أسنانه وتدلى شفتيه لتؤكد
حقيقة ما تعرض له ..
أكد حسين مصباح صاحب مقهى اإلنترنت ومعه شهود العيان أن الضحية تلقى تعذيبا شديدا في المقهى بضرب رأسه في الحائط
الرخامي للمقهى ثم ضرب رأسه في باب حديدي مجاور حتى فارق الحياة  ،وأضاف أن الضحية أدى الخدمة العسكرية وأنه كان
معروفا بحسن سلو كه وأن الشرطة جمعتهم وهددتهم بعدم الكالم إلى وسائل اإلعالم وإال فإنهم سيلقون مصير الضحية  ،كما أكد
أن الشرطة منعت طبيبين من إسعاف الضحية  ..ستبقى تلك الصورة في عقول الماليين خير شاهد على عصر الطاغية الفاسد
وأجهزة التحقيق في نظامه ..
-----------------------أيها القارئ الكريم  ،أيها العاشق لمصر التي اغتصبها هذا الطاغية الفاسد مع عصابته اإلجرامية  ..هؤالء هم أخوانك وأبناء بلدك
 ،جميعهم مات بفعل التعذيب في أقسام شرطة الطاغية الفاسد  ،فيهم األطفال والنساء  ،وبعضهن حوامل في شهرها األخير ،
تنبض لهم قلبا  ،حجتك أنك لم
ترفع لهم صوتا أو
ومنهم شيوخ اقتربوا من التسعين  ،هم قليل من كثير  ..جميعهم قتلوا دون أن
َ
َ

تكن تعرفهم  ،اآلن قد عرفتهم وال حجة لك بل عليك  ..يجب عليك بذل أقصى درجات الجهد لنشر تلك األسماء بين أفراد الشعب
بغرض رفع ثقافة المقاومة لدي جميع أفراده  ،الشعب مستضعف وينتظر منك مساعدته باستنهاضه ..
هناك وسائل عديدة كي يعرف الشعب المصري تلك األسماء من القتلى  ،ومنها ما يلي :
 -1طبع تلك األسماء وتوزيعها على األقارب والمعارف والطلب منهم فعل الشيء ذاته ..
 -5طبع تلك األسماء ولصقها على الجدران في الشوارع والميادين والسيارات ..
 -3إرسال تلك األسماء بالبريد اإللكتروني إلى األقارب والمعارف ومواقع النت المختلفة  ،والطلب منهم أن يفعلوا نفس الشيء ..
إننا ننتظر من شباب مصر أن يتقدم الصفوف لنشر تلك األسماء التي قتلهم الطاغية الفاسد  ،ندرك أن في جعبة شبابنا الكثير من
المفاجآت والحيل للوصول بتلك األسماء إلى الماليين من أفراد الشعب لفضح نظام الطاغية الفاسد  ..هناك أضعاف تلك األسماء
ممن قتلوا على يد هذا المجرم ولم نعرف عنهم شيئا ..
( طبقا لمركز النديم لحقوق اإلنسان فإن  % 1من القتلى تعرف أسماؤهم إما بسبب سياسة التعتيم لنظام الطاغية الفاسد أو
لخوف أهل الضحية من اإلبالغ وتهديدهم من قبل زبانيته ) ..
أمامنا فرصة أن نبرئ ذمتنا مما حدث  ،وإال أصبحنا كالشيطان األخرس ..هذا هو أقل القليل الذي يمكن عمله من أجل إصالح
مصر وإخراجها من غيبوبة الموت التي دخلتها بقدوم هذا النحس وعصابته اإلجرامية من اللصوص والقوادين والجزارين
والشاذين جنسيا  ،الكثير منا في يده فعل أكثر من ذلك  ..علينا جميعا أن نشارك في تعميم ثقافة المقاومة لدى أفراد الشعب المقيد
في النفق المظلم حيث يضرب في أحشائه الجوع بفعل نهب الطاغية الفاسد وعصابته مقدرات مصر وتفتك بجسده األمراض
الخبيثة بسبب إهماله لواجباته في التصدي لها ..
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