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أعتمد أن مالٌٌن الشرفاء فً مصر لد تألموا شدٌد األلم عندما علموا من ممال الصحفً روبرت فٌسن فً األسبوع الماضً عن
وجود المناضل العمٌد دكتور دمحم غنام فً السجون السوٌسرٌة ..
لمد حصل العمٌد الدكتور غنام علً وسام الجمهورٌة وكان المدٌر السابك لمركز البحوث المانونٌة بوزارة الداخلٌة  ،وكان أستاذا
للمانون الجنائً بؤكادٌمٌة الشرطة والعدٌد من كلٌات الحموق المصرٌة  ،هو الحاصل علً درجة الدكتوارة فً المانون الجنائً من
جامعة روما باٌطالٌا  ،ومإلفاته – كما ٌمول المختصون  -لها حضور ظاهر فً معظم التشرٌعات والموانٌن المصرٌة الحدٌثة ..
أجبرتنً صدمة الخبر أن أبحث فً عدة اتجاهات مختلفة عن التفاصٌل  ،علمت أن سوٌسرا اختطفه من أحد شوارعها رغم
المصري  ،علمت أٌضا أن
حصوله على حك اللجوء السٌاسً بها بعد أن ترن مصر احتجاجا على تدهور حموق اإلنسان
منظمات حموق اإلنسان واألمم المتحدة تتواطأ جمٌعها مع الحكومة السوٌسرٌة والتً تتواطأ بدورها مع الحكومة المصرٌة ،
فمد رفضت سوٌسرا منذ  2007كل الطلبات الممدمة لها لرؤٌته أو حتى سماع صوته  ،كما رفضت إرسال شكواه إلى المحاكم
أو حتى سماع الشهود كى تحمى جهاز األمن السوٌسري بعد فشله فً تجنٌده  ..الخالصة هً أن العالم الجلٌل مازال مختفٌا
عن األنظار داخل السجون السوٌسرٌة للعام الثالث  ،مما ٌؤكد تعرضه العتداء وحشً عند اختطافه ..
عدت بذاكرتً إلى فبراٌر  2005عندما اعتملونً فً أحد ممار أمن الدولة فً الماهرة دون ذنب فعلته وتعرضت إلى تعذٌب
عٌنً بسبب تهتن الشبكٌة فٌهما  ،بٌنما كانت زوجتً – أمرٌكٌة ال تتحدث
وحشً  ،كانت نتٌجته إجراء تسع عملٌات جراحٌة فً
ْ
العربٌة – محجوزة فً سٌارتنا أمام مركز االعتمال تبكى مع أطفالً الثالثة لمدة نصف ٌوم فً برد الشتاء ثم غادروا فً الثانٌة
صباحا عندما فمدوا األمل فً إطالق سراحً ..
حدث أن تواطؤت السفارة األمرٌكٌة مع السلطات المصرٌة وألمت بظالل من الكتمان على ما حدث  ،لم ٌكن هنان ذنب ارتكبته
جرٌمتً الكبرى هً أننً رفضت
هنا أو هنان  ،لم أكسر الموانٌن ٌوما وكنت رجل عائلة ٌبتعد عن كل ما هو متطرف  ،لكن
العمل مع جهاز األمن المصري فً مدٌنة نٌوٌورن  ،حٌنها شعرت بما ٌشعر به اآلن د .غنام وهو وحٌدا فً زنزانته..
كما عدت بذاكرتً أٌضا إلى ٌونٌه  2007عندما أخبرت السفارة األمرٌكٌة فً الماهرة السلطات المصرٌة بؤن رسائلً إلى
أعضاء الكونجرس هً السبب فً لٌام الكونجرس بتجمٌد مائتً ملٌون دوالر من أموال المساعدات  ،حٌنها شاركنً ابنً الماصر
ألم االعتمال والتعذٌب فً الظوغلى وكاد أن ٌفمد حٌاته  ..فً بداٌة مراحل التعذٌب كان هنان أربعة من موظفً السفارة بجانب
الغرفة التً كان ٌعذب فٌها ابنً وصرخاته كانت تمأل المكان وتصل إلٌهم ..رفضت السفارة األمرٌكٌة طلبً فً لماء شهود
العٌان  ،عدت برسائل الفاكس " إلى السٌناتور " بارن أوباما وأخبرته بوجود شهادات بإمضاء وبصمة شهود العٌان من المعتملٌن
فً السفارة التً رفضت ممابلتهم  ..هنا أنكرت الخارجٌة األمرٌكٌة فً ردها علٌه أن سفارتها بالماهرة لد تسلمت منى أي وثٌمة

لشهود العٌان تفٌد تعذٌبً وابنً الماصر فً الظوغلى  ..أرفك أوباما فً رسالته الثالثة لً رد وزارة الخارجٌة له  ،وكان ردا
ملٌئا بالكذب والدهاء والتضلٌل والتآمر بكل ما تحمل تلن الكلمات من معانً  ..حٌنها شعرت بما ٌشعر به اآلن د .غنام وهو
وحٌدا فً زنزانته ..
غادرت وأسرتً مصر فً أغسطس  2008وتكفل األطهار من أمثال د .غنام من عٌال مصر بإخراج ما أحمل من وثائك تدٌن
الحكومتٌن كً أستعٌدها منهم فً أمرٌكا  ،وبدأت حملة االنتخابات  ..المرشح باران أوباما  -الذي ٌعلم تفاصٌل ما تعرضت له فً
مصر ٌ -دٌن بشدة فً حملته تحالف بالده مع من أسماهم بـ " طغاة الشرق الوسط "  ،إنه ال ٌذكرها مرة واحدة بل ٌكررها فً
جوالته االنتخابٌة بٌن الوالٌات المنتشرة طو ال وعرضا ..
حدث المستحٌل وفاز باران أوباما وأصبح المظلومون هم أشد الناس فرحا بذلن  ،ولم ال وهم ٌنتظرون المستحٌل اآلخر بالحصول
لً ولطفلً من تعذٌب وحشً دون
على حمولهم  ..أرسلت الكثٌر من الفاكسات إلى الرئٌس أوباما أطلب منه تحمٌما فٌما حدث
ذنب فعلناه  ،ال خبر منه  ..فمدت األمل فٌه فؤرسلت بعشرات الفاكسات إلى أعضاء اللجان المختصة الكونجرس بمجلسٌْه أطلب
منهم إجراء تحمٌك فٌما حدث  ،لٌس فمط بناء على ما أدعٌه بل أٌضا طبما لما أحمله من وثائك  ،ال خبر أٌضا  ،ماذا حدث لهم
جمٌعا ؟!  ..لمد تلمٌت رسائل عدٌدة من أعضاء الكونجرس فً  2007ومنهم أوباما نفسه والذي أرسل لً ثالث رسائل وذلن
عندما كنت أعٌش فً مصر  ،بٌنما أعٌش اآلن معهم ولم ٌعبؤ أي منهم بشكوتى !!..
لم أكن أدرن أن ضرورات الحملة االنتخابٌة كانت تمتضى منهم ولتها جمع أخطاء اإلدارة السابمة  ،أما ولد فاز أوباما ورجاله
فً الكونجرس فلٌذهب المظلومون إلى الجحٌم  ،عزز ظنً هذا ما حدث من انحناء للرئٌس باران أوباما أمام أحد من أسماهم بـ
" طغاة الشرق األوسط " ثم زٌارته لطاغٌة مصر الفاسد وزاد علٌه استمباله له فً البٌت البٌض  ..حٌنها شعرت بما ٌشعر به
اآلن د .غنام وهو وحٌد فً زنزانته ..
ذهبت إلى منظمات حموق اإلنسان اإلسالمٌة وغٌر اإلسالمٌة هنا فً أمرٌكا  ،كما أرسلت العدٌد من الفاكسات إلى اللجان المعنٌة
بمنظمة األمم المتحدة فً جنٌف وغٌرها  ..لمد لجؤت إلٌهم منذ النصف الثانً من  2009بعد أن فمدت األمل فً ساسة واشنطن
المنافمٌن  ،فهم كما كانوا منذ عشرات السنٌن  ،حتى وإن غٌروا لون لشرتهم ..
منظمة أولى  ،ثانٌة  ،ثالثة  ،رابعة  ،جمٌع المنظمات تتهرب من المسإولٌة ومعها لجان األمم المتحدة  ..كانت أولى تلن
المنظمات لد أخبرتنً بؤنها ال تملن اإلمكانات التً تتطلبها لضٌتً  ،رغم أن اإلعالم ٌصفها بؤنها كبرى منظمات حموق اإلنسان
اإلسالمٌة فً واشنطن  ..كانت الصدمة عندما سافر رئٌس تلن المنظمة الحمولٌة ومعه العدٌد من أعضائها إلى طهران بغرض
التوسط لإلفراج عن الصحفٌة اإلٌرانٌة المولد واألمرٌكٌة التجنس روكسانا صبري  ،فهل كانت لضٌتً تتطلب إمكانات أكثر مما
فعلوه فً إٌران بطلب من ساسة واشنطن ؟!
طاردتنً عالمات استفهام كنت أرفض تصدٌمها حول تلن المنظمة  ،أجرٌت اختبارا كً أتؤكد من حمٌمة نشاطها  ،طلبت من إدارة
تلن المنظمة " الكبرى " أن تموم بترجمة الخطاب الذي تحمله مدونتً من العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة  ،وهو إجراء متواضع وٌمع
ضمن أبسط إمكاناتها  ..إنها لضٌة أخطر من لضٌة روكسانا صبري فً طهران  ،والتً بلغ الدالل بها رفض تناول الطعام فً
وطفلً الماصر فً مركز أمن
مكان اعتمالها وجعلها ساسة واشنطن على الصفحة األولى من جرائد أمرٌكا  ،بٌنما كنت أعذب
فً بداٌة مراحله  ،ومنع عنا الطعام
الدولة بالماهرة ألٌام  ،وبعلم تام من السفارة األمرٌكٌة حٌث أشرف رجالها على تعذٌبنا
والشراب والنوم وشهادات زمالء االعتمال تإكد ذلن ..
أزعم أن طلبً المتواضع هذا من تلن المنظمة " اإلسالمٌة الكبرى " كان أحد أبسط حمولً علٌها بسبب ما تدعٌه من تصدٌها
للمظالم التً تواجه األمرٌكٌٌن من أصل عربً  ،بناء على ذلن تموم بجمع مالٌٌن التبرعات من المساجد فً جمٌع الوالٌات ..
صدمتً أنهم تهربوا من ترجمة هذا الخطاب وفى النهاٌة رفضوا المٌام بذلن  ..حٌنها شعرت بما ٌشعر به اآلن د .غنام وهو وحٌد
فً زنزانته ..
أخً العمٌد الدكتور دمحم غنام  ،كان ٌمكن لن أال تغادر مصر عمب حصولن على الدكتوراة فً المانون من إٌطالٌا وتتسلك أعلى

الرتب فً وزارة البلطجة وتضع على أكتافن بعض الدٌكور من عرض الدنٌا الزائل  ..كان ٌمكن أن ٌكون لن مكتب ربما
مبنى الظوغلى الذي كاد طفلً الماصر أن ٌموت بداخله  ..كان ٌمكن أن تأكل أشهى الطعام من دماء شعبن وتتماضى أعلى
فً شوارع مصر بالموة  ،وتأمرهم فال ٌردوا لن
المرتبات من أموال مصر المنهوبة  ..كان ٌمكن أن تنتزع احترام الناس
طلبا  ..كان ٌمكن أن تكون كمؤمن آل فرعون وذلن أضعف اإلٌمان  ..لكنن اخترت الطرٌك الصعب واألكثر ألما وهو طرٌك
النضال والبحث عن العدالة  ..لم ٌكن لً شرف الذهاب إلى هذا الطرٌك كما فعلت أنت بل دفعنً إلٌه ما تعرضت له ..

فً

أخً العمٌد الدكتور دمحم غنام  ،كانت أجهزة أمن الطاغٌة تشاوشٌسكو – السٌكورٌتاتٌا  -تضع أفضل رجال رومانٌا وأطهرهم فً
فً سجون سوٌسرا ،
السجون حٌث أنت اآلن  ،وكانت تجبرهم على ابتالع أدوٌة األمراض العملٌة وربما ٌفعلون ذلن مع اآلن
وكانت تمنعهم من تناول الطعام بؤٌدٌهم بحجة الخوف على حٌاتهم من االنتحار فٌموم أعضاإها بذلن وال عجب إن فعلوها معن ..
لم ٌسبك لً شرف لمائن لكننً ما زلت أذكرن فً لماءاتن العدٌدة مع فضائٌة الجزٌرة  ،أتذكر صوتن فً عام  2005وأنت تحلل
فً فضائٌة الجزٌرة الحدٌث الصحفً الذي أجراه طاغٌة مصر الفاسد فً صحٌفة " الجمهورٌة " اإلٌطالٌة  ،ثم سمعته بعد ذلن
مرتٌن فً شهور تالٌة فً نفس الفضائٌة  ،ثم انمطع الصوت دون معرفة السبب حتى أخبرنا روبرت فٌسن  ..فصبر جمٌل ..
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