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 #في  6مارس  2017أرسل العبد الفمٌر إلً هللا رسالة إلً الرئٌس ترامب فً ثالث عشرة صفحة بعنوان " خطة من أجل السالم فً الشرق
األوسط "  ،كما أرسلت فً أٌام الحمة نسخا عدٌدة منها لوزٌر الخارجٌة األمرٌكً وحاكم والٌة مٌزوري حٌث أعٌش ورئٌس مجلس النواب وثالثة
عشر عضوا آخرٌن من أعضاء الكونجرس بمجلسٌْه ..
فً مكتب البرٌد كنت أمام خٌارٌْن  ،إما أن أدفع دوالرات للٌلة عبارة عن طوابع عادٌة لهذه الرسائل  ،وإما أن أدفع مئات الدوالرات بغرض تحمٌك
ألصً تؤمٌن ثم الحصول علً إمضاء باالستالم من الجهة المرسلة إلٌها  ،كان الخٌار الثانً رغم تكلفته العالٌة هو األنسب  ،ولد تسلمت إمضاء
االستالم من المذكورٌن  ،وأولهم كان مكتب الرئٌس ترامب ..
( مالحظة  :كانت أول نسخة من تلك الخطة قد تسلمها باليد مكتب نائبة الكونجرس السيدة آن واجنر الواقع خلف منزلي وذلك في
المباشر مع أصحاب الشأن في البيت األبيض والكونجرس بالصورة التي ذكرتها ) ..
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انمسمت " خطة من أجل السالم فً الشرق األوسط " التً كتبتها وأرسلتها للجهات المذكورة إلً ثالثة محاور :
 -1براءة اإلسالم من اإلرهاب..
 -2دور النظم االستبدادٌة بالشرق األوسط فً انتشار اإلرهاب كسبٌل للبماء بالحكم بحجة محاربته ..
 -3عرض لضٌة سالم حمٌمٌة تحمك االستمرار والرخاء لألطرف الثالثة ( إسرائٌل – فلسطٌن – الجٌران )  ،كانت المبادرات الثالث التً لدمت
بالعمود األربعة الماضٌة تستند علً عنصر واحد وهو العودة إلً حدود ٌ 4ونٌه  ، 1967حدث ذلن فً مبادرة األمٌر فهد فً عام  ، 1981وفً "
عهدة رابٌن " فً عام  ، 1995وفً المبادرة العربٌة فً عام  ، 2002وهً نسخة فهد المعدلة..
اشتركت المبادرات الثالث فً ضرورة العودة إلً حدود ٌ 4ونٌه وفتح الحدود  ،لكن لم ٌكن بها الحافز الكافً إلسرائٌل كً تمبل بؤي منها  ،زادت
مبادرتً عما سبك فً تمدٌم هذا الحافز..
من المهم أن أذكر أن هذا الحافز لن تتمتع به إسرائٌل وحدها بل أٌضا وعلً نفس الدرجة  -وربما أكثر  -مصر وفلسطٌن وآخرون من الجٌران ،
وهو حافز ال ٌشبه " الرشوة النمدٌة " التً تدفعها أمرٌكا لمصر وإسرائٌل  ،فالرشوة لد تتولف ٌوما وتعود األمور إلً المربع األولً بعد ولت ما ،
هذا هو أساس ما ٌملك إسرائٌل  ،وباإلضافة إلً تلن الرشوة فهنان الشعب المصري الذي لم ٌشعر بؤي عائد من هذا السالم  ،الحافز فً خطتً
سٌُجبر الجمٌع من شعوب ودول – وأولهم إسرائٌل  -علً الحفاظ علً تلن الخطة ..
جلست أستمع لخطاب الرئٌس ترامب فً الرٌاض فً ٌوم األحد  21ماٌو  ،تولعت أن تكون بعض فمراتً التً كتبتها فً " خطة السالم " فً
خطابه  ،كنت علً ٌمٌن أن تلن الفمرات ستكون فمط من المحور األول  ،أي محور " براءة اإلسالم من اإلرهاب " ..
 #لم تكن هذه هي المرة األولي التً أسمع فٌها فمرة من رسالتً من فم الرئٌس األمرٌكً  ،بل أزعم – وأنا العبد الفمٌر إلً هللا – أنها المرة الثانٌة
 ،واألمر ٌحتاج هنا إلً المختصر المفٌد من الكالم :
ً العمل معهم فرفضت
فً النصف األول من تسعٌنات المرن الماضً اعترض طرٌمً فً نٌوٌورن بعض رجال المخابرات المصرٌة وعرضوا عل ّ
رغم المغرٌات التً آخرها نار ولودها الناس والحجارة..
كنت أعمل حٌنها فً ناطحة من أشهر ناطحات نٌوٌورن  ،بعد عدة سنوات من لماء المخابرات المصرٌة شكرنً رئٌس لسم األمن بالناطحة ( ضابط
سابك كبٌر ومحترف ) بسبب غلمً لثالث ثغرات أمنٌة خطٌرة بالناطحة  ،بعد عدة أٌام تعرضت لحادث أثناء إنماذي لطفلٌن فً الناطحة بسبب
تسالط لطع من رخام أحد الجدران  ،فمد غطٌت بجسدي الطفلٌن وسمطت تلن المطع علً جسدي بدال منهما  ،لم تكن مهمتً حٌن أغلمت الثغرات
األمنٌة الثالث الخطٌرة بالناطحة  ،كما لم تكن مهمتً أٌضا حٌن أنمذت الطفلٌن من الموت المحمك  ،لكن النتٌجة النهائٌة هً أننً تعرضت
إلصابات بلٌغة وفمدت عملً الذي كان ٌؤكل منه أطفالً  ،وهم ولدوا فً أمرٌكا ومن أم أمرٌكٌة ..

رفض مكتب الناطحة أن ٌمدنً بتمرٌر الحادث وأعلن تحدٌه لً بالخسران لو رفعت لضٌة تعوٌض  ،أجبرتنً صعوبة المعٌشة علً العودة لمصر
مع أطفالً وزوجتً وتركت المضٌة فً عهدة أحد المحامٌن فً نٌوٌورن..
خسرت لضٌتً فً عام  ، 2002أغلب الظن أن دمً لد تم بٌعه وتلمً طرف ما الثمن فً نٌوٌورن تحت الطاولة  ،هكذا لررت الناطحة الغدر بؤحد
أبطالها  ،وهو من أنمذها من إرهاب محتمل تغافل عنه المتخصصون فً لسم األمن  ،وهو أٌضا من أنمذها من تعوٌضات كانت ستصل إلً مالٌٌن
عدٌدة لو كان لد حدثت إصابة أو موت ألحد الطفلٌن أو كالهما  ،كم هً رائعة حموق اإلنسان فً أمرٌكا !!
كنت فً مصر عندما تلمٌت صفعة خسران لضٌتً  ،الحك ألول أننً لم أشعر بها  ،كانت الصفعات متتالٌة فً مصر من الجهات األمنٌة بدرجة
أفمدتنً أي شعور بصفعة نٌوٌورن  ،كان انتمام الجهات األمنٌة لً فً مصر بسبب رفضً العمل معهم فً نٌوٌورن مركزا وعنٌفا  ،كان الطبخ فً
تلن الصفعات علً نار هادئة  ،أنا اإلنسان المسالم أدفع هذا الثمن من طاغٌة ٌتعامل مع شعبه وكؤنهم لطٌع من الماشٌة !
بدأت الصفعات فً مصر باستدعائً عدة مرات لمركز جابر بن حٌان بالدلً بعد أسابٌع من وصولنا  ،تطور األمر بطلب مغادرتً لمصر من
ً من الجهات األمنٌة المرٌبة من السفارة األمرٌكٌة ألننً اعترضت علً رجال األمن الذٌن
الرائد " خالد " فً فرع جابر بن حٌان  ،ثم االعتداء عل ّ
ً من لبل بلطجٌة النظام أثناء
وضعوا أٌادٌهم علً جسد زوجتً بحجة تفتٌشها رغم عدم أي متعلمات معنا سوي
ْ
جوازي السفر  ،ثم االعتداء عل ّ
سٌري فً الشارع وتحرٌر محاضر ضدي  ،المإلم هو أن طفلتً كانت معً فً أحد تلن االعتداءات مما سبب لها انهٌارا عصبٌا وفمدت النطك
والسٌطرة علً التبول عندما شاهدت الدم ٌسٌل من وجهً  ،تكفل التمرٌر الطبً بالمستشفً بالتغطٌة الكاملة لبطجٌة الداخلٌة وذكر أن الجراحات
سطحٌة  ،ضمنت الجهات األمنٌة بهذه المحاضر استدعائً من منزلً عدة مرات فً كل لضٌة كً ألف طوال النهار بٌن المجرمٌن ثم صرفً بعد
إهانتً ..
زاد صمتً وعدم شكوتً إلً السفارة من شهٌة الجهات األمنٌة بمصر  ،كنت أعلم أن العاللة بٌن اإلدارتٌن بعد هجمات سبتمبر لد أصبحت
كعروسٌن فً شهر عسل وبالتالً فإن الشكوى للسفارة ستضر وال تنفع  ،كانت ألسً الصفعات هً تحوٌل حٌاة أطفالً إلً جحٌم فً جوف اللٌل
المسورة أسفل النوافذ مباشرة !
بإلماء الحجارة علً النوافذ  ،كنا نري الحجارة صباحا داخل حدٌمة المنزل
ّ
نصحنً أحد الحكماء بؤن أذهب إلً مكتب شكاوي الجماهٌر فً لصر عابدٌن ففعلت  ،أخبرنً مدٌر المكتب بمصر عابدٌن بعد تؤثره بما سمع بؤن
أذهب إلً لصر العروبة برسالة إلً زكرٌا عزمً رئٌس الدٌوان  ،تخوفت من اإللدام علً تلن الخطوة لكنها بمٌت فً خاطري ..
بعد شهرٌن جاءت الشرطة لمنزلً فً العاشرة صباحا بسبب محضر جدٌد من محاضر البلطجٌة ضدي  ،كانت المضٌة الخامسة  ،كانت بعد عشرة
أٌام من براءتً من المضٌة الرابعة التً صنعوها لً  ،اختلفت المضٌة الخامسة عن سابماتها  ،لٌدتنً الشرطة هذه المرة وسارت بً لمسم الشرطة
بغرض تحطٌم معنوٌاتً أمام المارة أو دفعً لالنتحار  ،ثم كان االعتداء اللفظً والجسدي هنان  ،أفرجوا عنً فً الرابعة فجرا  ،ألسمت لمؤمور
المسم بؤننً ذاهب بخطاب لمصر العروبة لتمدٌمه لمدٌر الدٌوان  ،ضحن ساخرا وزادت ضحكاته !
فً الواحدة ظهرا كانت سٌارتً مع أطفالً وزوجتً أمام لصر العروبة  ،حرصت علً اصطحابهم معً إلثبات سلمٌتً  ،فربما ٌتم لتلً هنان لو
ذهبت منفردا بحجة الهجوم علً المصر الغتٌال الرئٌس بعد وضع رشاش بجوار جثتً !
أمرنً أحد ضباط الحرس أمام المصر باالنصراف  ،كان ٌبدو أنه ٌعرف مسبما بمدومنا من خالل ما وعدت به المؤمور  ،للت له سؤذهب من هنا
ولكن إلً السفارة كً أذكر كل ما فعلتموه معنا وسٌتحمل هو وحده نتائج ذلن  ،طلب منً االنتظار وأجري اتصاال ثم اصحبنً داخل المجمع
السكنً لمبارن وهو فً مواجهة المصر ..
أمضٌت ساعات طوٌلة فً غرفة لٌادة المجمع السكنً  ،كنت أري سٌارتنا من شاشات تلن الغرفة  ،كان الجو باردا وزاد إلحاحً علً لائد الغرفة (
الرائد عمرو الشافعً ) كً ٌتركنً إلنماذ أسرتً من البرد والجوع واالحتجاز دون دورة مٌاه مع أمهم التً ال تتكلم العربٌة علً أن ٌحتجز
جوازات سفرنا األمرٌكٌة الخمسة وأعود له مباشرة لكنه رفض !
غادرت غرفة لٌادة المجمع برفمة أحد الضباط إلً مكان مجهول بعد دلائك من الحادٌة عشر من مساء تلن اللٌلة  ،خضعت هنان لتحمٌك استمر
عٌنً ..
لساعتٌن ثم غادرت المكان ممٌدا والعصابة علً
ْ
عٌناي مغلمتٌن من شدة التعذٌب  ،أجرٌت
تعرضت إلً تعذٌب وحشً لثالث ساعات  ،فً الخامسة صباحا لذفوا بً علً الطرٌك من سٌارة  ،كانت
ْ
تسع عملٌات جراحٌة فٌهما بسبب تهتن الشبكٌة الناتج من التعذٌب البربري ..
سبعة أشهر مضت وأنا أفكر فً االنتمام من رجل واحد بمصر ٌسمً حسنً مبارن  ،أعددت ٌافطات عرٌضة تسبه وتسب عائلته وعصابته لرفعها
علً منزلً كً ٌراها المارة  ،صنعت نموذجا من أحدهم كً ٌتم رفعه أمام لصر العروبة ٌ ،كفٌنا أن نرفعه لمدة ثانٌة ثم أموت مع أسرتً بعد ذلن
ٌ ،ا لٌتها كانت الماضٌة  ،وافمتنً زوجتً علً ذلن ..

بعد صالة فجر االثنٌن  5سبتمبر  2005رفعنا الٌافطات علً المنزل  ،لمد غطته تلن الٌافطات الكبٌرة  ،أخذنا الٌافطة النموذج معنا (  70سم 3 X
متر) إلً المصر  ،حملنا آمال المصرٌٌن معنا فً تلن الٌافطة  ،كنت أشعر أنها مهمة تكلٌفٌة من كل مصري لنا بتوصٌل تلن الرسالة إلً الطاغٌة
الفاسد  " :أٌها الدكتاتور والمخرج الهزلً  ،لمد جعلت وعصابتن من مصر سجنا به الفساد والبلطجة والفمر والبطالة واألمراض  ،ستذهبون إلً
الجحٌم ومزابل التارٌخ وستنهض مصر " !
فً التاسعة إال عشر دلائك من هذا الصباح تولف بنا التاكسً أمام بوابة المصر الرئٌسٌة  ،بعد ثانٌتٌن فمط كنت مع زوجتً نرفع الشعار  ،هرب
سائك التاكسً بسٌارته مذعورا وكاد ٌصطدم بالرصٌف  ،لم ٌكن المسكٌن ٌدري ما ننوي فعله  ،كنت لد أخبرته أن مدٌر أمن بوابة المصر هو
شمٌمً وٌنتظرنا إلعطائنا كارنٌه نحصل بموجبه علً تخفٌض للكشف بالمستشفً العسكري  ،صدق المصة خاصة بعد أن أجرٌت حدٌثا صورٌا فً
المحمول مع ما أزعم أنه شمٌمً الضابط كً ٌنتظرنا أمام البوابة ..
ولف أطفالنا بجانب الشعار وهم ال ٌدرون ما ٌحدث  ،خرج النمل من المجمع والمصر  ،صرخ لائدهم فٌهم بعدم االعتداء علٌنا بعد أن أدرن من
مالمح زوجتً أنها أجنبٌة  ،بعد نصف ساعة خرج موكب مبارن لٌعبر الشارع إلى المصر  ،تولف فً عرض الشارع وفتح بعضا من النافذة ولرأ
الشعار المرفوع  ،نظر لً ونظرت له  ،بعد فتح الطرٌك كانت السٌارات تإٌدنا وتطلك أبوالها فاضطروا إلغالله  ،اضطرب طرٌك المطار بشدة
بسبب ذلن  ،كنت أسمع صراخهم أمامنا فً الالسلكً  ،رفضت لمدة ساعتٌن إلحاح الضباط بالدخول لممابلة الطاغٌة  ،فً الحادٌة إال عشر دلائك
جاءنا زكرٌا عزمً  ،ولف كبار ضباط الحرس الجمهوري فً نصف دائرة خلفه ٌستمعون للحوار :
 إٌه ٌا عم رائف  ،تعالً معاٌا جوه  ،الرٌس عاٌز ٌعتذر عما حدث  ،هو لم ٌكن ٌعلم به  ،سٌموم بتنفٌذ كل طلباتن ! لن أغٌر مولفً  ،إما تحضرون أحدا من سفارتً أو تستخدمون العنف لصرفنا من هنا !دامت محاوالت زكرٌا عزمً الماكرة لربع ساعة إال أنها فشلت جمٌعها  ،فً الثانٌة عشر والثلث تولفت سٌارة من السفارة األمرٌكٌة وخرج منها
أحد األمرٌكٌٌن ومعه المترجم الذي لرأ له الٌافطة  ،الترب منا بعد أن فتح له الحرس الطرٌك بمدسٌة شدٌدة :
 مرحبا  ،اسمً كرٌستوفر رٌتش  ،أنا المنصل بالسفارة األمرٌكٌة  ،هل تمانع فً الحدٌث معً ؟! مرحبا سٌد رٌتش  ،ال أمانع مطلما  ،لمد كنت فً انتظارن منذ الصباح  ،هٌا بنا إلً السفارة لنتحدث .. إنه أمر جٌد أن ٌتم ذلن بهذه السهولة  ،لمد أخبرونً بصعوبة الحدٌث معن !سمع المنصل رٌتش فً طرٌمنا إلً السفارة لمصتً  ،أعطً من السٌارة أوامره للسفارة بتجهٌز غرفة ذكر رلمها مع حضور شخص ذكر اسمه ،
استمرت جلسة السفارة ألكثر من ساعتٌن  ،شاهدت فً السفارة األسف علً وجهه بعد سماع التفاصٌل  ،لكنه لال جملة تبٌن أن ما حدث لنا كان
بضوء أمرٌكً أخضر  " :السٌد رائف لمد تسلمنا معلومات بالخطؤ عنن "  ،لالها بؤسف وهو ٌنظر إلً األرض !
لم ٌكن األمر ٌحتاج إلً ذكاء كً أدرن أن أجهزة الطاغٌة الفاسد لد كذبت علً األمرٌكٌٌن بزعم أننً أحمل فكرا إرهابٌا لٌحصلوا منهم علً ضوء
أخضر لتعذٌبنا  ،ربما ساعد الحجاب الشرعً لزوجتً فً ترسٌخ هذا الكذب عند األمرٌكٌٌن حٌث كنا نذهب شهرٌا للسفارة ألخذ برٌدنا الذي لم
أرغب فً أن ٌصل إلً منزلنا كً أتجنب العبث به من لبل األمن المصري ..
أعطٌت المنصل رٌتش رسالة بتفاصٌل ما حدث لنا  ،كانت هنان فمرة فً تلن الرسالة تمول  " :انتم تإٌدون الطغاة والفاسدٌن لتمرٌر مصالحكم " ،
سمعت جورج بوش فً خطاب له بعد ذلن ٌمول تلن العبارة  ،إذن وصلت رسالتً إلٌه !
تولفت منغصات األمن لفترة ثم عاودت فً ماٌو  ، 2007لمت علً الفور بإرسال موجة من الفاكسات إلً أعضاء الكونجرس أشكً لهم فٌها ما
وعرضها للمساءلة فٌما بعد  ،خاصة بعد أن تلمٌت ردودا من بعض أعضاء
أتعرض له  ،لمد نملت المضٌة لجهة أعلً من السفارة وهو ما أغضبها
ّ
الكونجرس  ،كان أولهم " السٌناتور " أوباما الذي كان لد أعلن نزوله الترشٌح الرئاسً ..
أخذ الكونجرس فً ٌ 12ونٌه  2007لرارا بتجمٌد  200ملٌون دوالر من أموال المساعدات لمصر  ،فً ٌ 18ونٌه كنت بالطرٌك الصحراوي فً
أتوبٌس عام مع زوجتً  ،اعترضت سٌارة مالكً الطرٌك وتولف األتوبٌس وصعد إلٌه رجالن بلباس مدنً  ،كان كل منهما ٌحمل مسدسا فً جانبه
 ،أخرجانً من األتوبٌس وتعرضت العتداء منهما  ،أخبرتهما أننً سؤرد علً ذلن ..
فً ٌ 20ونٌه ولفت بجانب سور وزارة الداخلٌة مع أسرتً ورفعنا ٌافطة بها التالً  :إعمال وزارة البلطجة  :حماٌة الطغاة واللصوص  -اعتمال
الشرفاء – هتن العرض – التعذٌب – المتل ..
لم تدم الولفة لربع ساعة حٌث نزل علً الفور لادة كبار وأخذوا ٌجرون اتصاالت ثم هجم علٌنا األمن مع كالبه البولٌسٌة بنوعٌْها  ،لاموا بخطفً مع
ابنً الماصر (  15سنة ) فً سٌارة مٌكروباص أجرة وغادروا المكان  ،ذهبت زوجتً إلً السفارة بعد تهدٌدها !
ً منذ ٌومٌن  ،سمعت أثناء
بعد ساعتٌن لضٌتهما منفصال عن ابنً فً لسم عابدٌن حضر أربعة من السفارة  ،اجتمعت معهم وأخبرتهم باالعتداء عل ّ

عودتً للزنزانة صراخ ابنً من التعذٌب  ،دفعت الحارس وعدت إلً األمرٌكٌٌن بالغرفة إلخبارهم  ،لم ٌهتموا بشكوتً !
فً الواحدة والنصف صباحا رأٌت ابنً للمرة األولً منذ افترالنا  ،كنا فً طرٌمنا لنٌابة عابدٌن  ،شاهدت دما علً لمٌصه  ،أخبرنً أنه من ضربة
تلماها فً أنفه  ،فً الخامسة صباحا عدنا إلً المسم  ،تركونا معا فً غرفة  ،سمط ابنً من اإلجهاد وللة النوم والجوع  ،أتً أحد الجنود وسكب
الماء علٌه لمنعه من النوم  ،فً التاسعة صباحا تم ترحٌلنا إلً الظوغلً  ،سمعت الضابط ٌمول لسائك سٌارة الترحٌل ٌ " :تشوا "  ،تولفت السٌارة
بعد دلائك فً لهٌب ٌونٌه  ،كانت السٌارة مغلمة وصندولها الحدٌدي بال نوافذ إال من ثموب وعبارة عن دورة مٌاه لمن سبمنا من معتملٌن  ،كاد ابنً
أن ٌموت اختنالا  ،عندئذ فهمت كلمة " الشوي " التً أمر بها الضابط !
فً العاشرة والنصف تولت السٌارة أمام الظوغلً  ،كنا ثالثة  ،أدخلونا ونحن معصوبً األعٌن وممٌدٌن  ،كنا نسمع صراخا  ،سمط ابنً مغشٌا
علٌه بعد ساعة من دخولنا  ،جاء الحرس فً الواحدة ظهرا الصطحاب رفٌمنا ثم الصطحابنا لمكان آخر  ،تعرضت مع ابنً للتعذٌب ونحن فً
لٌودنا ومعصوبً األعٌن  ،أعادونا إلً مكاننا  ،جاء رفٌمنا محموال  ،كان ٌنزف دما من جبهته التً كانت تلمت ضربة بآلة حادة من أحد الضباط ،
سمط ابنً مغشٌا علٌه للمرة الثانٌة  ،خرجنا فً الرابعة فجرا  ،ثالثة أٌام من االعتمال والتعذٌب دون نوم أو طعام أو شراب  ،باستثناء بعض
المطرات من مٌاه غٌر نظٌفة من دورة المٌاه عند الوضوء للصالة مع ابنً ..
أرسلت موجة ثانٌة من الفاكسات للكونجرس  ،ظل " السٌناتور " أوباما متابعا معً لمضٌتً مع الخارجٌة فً واشنطن  ،لمد أرسل لً بردهم علٌه
واكتشفت من هذا الرد أن الخارجٌة األمرٌكٌة كذبت عدة مرات علً " السٌناتور " أوباما وبالتالً فإنها متواطئة مع األمن المصري !
فً حادث االعتداء فً األتوبٌس العام تواطؤت السفارة وأعطت اسم شاهد األتوبٌس إلً الداخلٌة فذهب إلٌه األمن وهدده فانسحب  ،وفً الظوغلً
رغب رفٌك المعتمل أن ٌذهب إلً السفارة لٌشهد بما رأي فرفضت السفارة ممابلته  ،كنت لد استبمتهم وحصلت علً شهادة مكتوبة منه بإمضائه
وبصمته حتً ال توشً به السفارة إلً الداخلٌة كما فعلت مع شاهد األتوبٌس  ،لدمت شهادته إلً السفارة فؤنكروا ألوباما تسلمها  ،عرفت ذلن من
ردهم إلٌه الذي أرسله لً ..
فً فبراٌر  2008تمدم " السٌناتور " أوباما بطلب لعمد جلسة استماع ألمر ٌتعلك بمضٌتً وانمطعت التفاصٌل عنا  ،فً  15ماٌو  2008حضر
جورج بوش إلً شرم الشٌخ  ،فشلت الزٌارة فشال كبٌرا وتكلم اإلعالم العالمً عن ذلن وغادر بوش بعد ساعتٌن  ،أشعر أن لضٌة تعذٌب طفلً
كانت سببا من أسباب هذا الفشل ..
كان البد من مغادرة مصر  ،خاصة مع احتماالت كبٌرة فً فوز " السٌناتور " أوباما الذي ٌعلم تفاصٌل لضٌتنا  ،أرسلنا إلً " الرئٌس " أوباما بعد
فوزه نطلب منه عدال فمدناه  ،تعددت الخطابات دون مجٌب ! دٌممراطٌة أمرٌكٌة رائعة ال تكف عن إعطاء النصح لدول المعمورة أو انتمادها !
فً  27سبتمبر  2012أفردت صحٌفة الفجر صفحة كاملة لمصتً بملم الصحفً دمحم الباز  ،رغم ذكر الصحٌفة بعض ما حدث لً وعدم ذكر تعذٌب
ابنً الماصر إال أن الخارجٌة األمرٌكٌة أصدرت بٌانا فً الٌوم التالً ( الجمعة  28سبتمبر ) تنصح فٌه رعاٌاها فً مصر بتوخً الحذر !
هكذا حاصر الرئٌس أوباما لضٌتً كً تبمً فً الظالم  ،فؤفشل كل محاوالتنا مع اإلعالم األمرٌكً أو المحامٌن  ،كما أطلك األمن األمرٌكً العنان
لنسائه إلسماطً بطرق غرامٌة خبٌثة كً تسمط لضٌتً معً  ،وفشلوا !
كان ذلن لسببٌن  :أولها هو أن اسم الرئٌس أوباما ٌتواجد بالمضٌة  ،ثانٌها هو تعذٌب طفل لاصر أمرٌكً المولد علً أٌدي جهات أمنٌة أجنبٌة
بالخارج وفً حضور مسئولٌن أمرٌكٌٌن وهو ما سٌسبب صدمة للرأي العام األمرٌكً ٌتبعها محاكمات بالتمصٌر أو بالتآمر ..
ستبمً لضٌتنا حٌة ما حٌٌنا  ،نفضح بها العدالة األمرٌكٌة التً غدرت بنا أكثر من مرة  ،ونفضح بها عسكر الطاغوت ! الفشلة الفسدة الجهلة المتلة !
لعنهم هللا أٌنما ُوجدوا !
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