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للصحافة 'لعالم"ة &لحر"ة #و! في ف#مي محمد كلمة   
  

.'لصحافة حر"ة &دعمو! %لذ"ن &ألبطا! $ح"ي  
  

 $لتي &%$فتي تأ$#تي "ال لشيء ل"س )عتقالي! على #و! 128 مر"! بعد &نز$نتي من للصحافة &لعالمي &لحر"ة #و! في &لرسالة #ذ! لكم $كتب
 تغط"ة في قض$ت"ا $لتي 'لماض"ة عشر %لثال! "لسنو"!  ق%مت"ا في &تو#"! %ل"ام"ا في تز"د ح%اتي! مجر! ستغ"ر $لتي 'لتجربة #ذ!. $#و!
ً  ! "لثو#"! .'فر$ق"ا %شما! %أل#سط %لشر! في &لحر"! في &ألمام"ة 'لجب#ا! في &قوفا  

  
 فالجنا! 'حتجا"! عن 'لمسؤ"! #عن سبب"ل عن فالبا! &ألسئلة تتر#"! 'غط$#ا! من $كو! "! من بدالً  &%لقصة %لحد! #لمر#سل $صبح عندما

'إل%$ابي .  '&%اب"ة لمنظمة ننتمي %$ننا &لو#ني $ألمن على خطر $ننا %ت#ا! تحت &%مالئي #نا %لكال! من لمنعنا.   %ألسو! فالسجن   &إلت#ا! $#ذ! 
%لجد"د !%لمعد فالدستو! عن"ا &لمعلن $لد)مقر$#"ة #ج! #في &لمصر! %لشعب $كاء #ج! في صفعة "ال ل%عتبر . 

  
 في محد"! شخص#ا! فقط "م. &لبا"ل حجزنا على )لمسؤ$ل"ة م%ال#"! بلد مصر! &حملو! ال "! 'لصحافة لحر"ة &لد$ل""ن %لد%عم"ن %ناشد #نا #نا

 حولك! منب تبد! "! "ي مجر#"ا #لى %ألمو! إلعا"! %لطر! $حد!. %لعمل #ذ! عن 'لمسؤلو! "م !  'لصحافة %ساس#ا! ف"م &فقد"! %لذ"ن &لنظا!
.خائن مني $جعل &لغربي للعالم مصر في تحد! $لتي للمظا$ر"! نشر! "! مقتنع #مي سجن حا"! "و حالتي #في  

 
ً  $قفت محكمة! جلسا! #خر خال!  "ل" $سأ! #"و علي نا"! )لمرسل"ن #حد. &لمحكمة من $طر! #"و لإلعال! مشا$د"ً  'لقطبا! $#"ء مغتا#ا

 مقا%مت"م شا#د!. ب"ا ل'ناضلو! $خر! %ر#قة $جو! لعد! جو! &ساب"ع 'تحملو! )لمساج"ن عشر"! نعم!" حق$قي؟ &لطعا! عن 'ضر$بكم
 30 عن "ز"د ما خسر $لذ! 'لجز#ر! مر#سل 'لشامي! عبدهللا &لحر"ة ألجل (لمناضلو! $ؤالء ضمن من. حالت"ا تتد#و! 'جسام"م &شا#د!
.&ساب"ع من ب! $قو! $لذ! "إلضر"! بسبب ك'لوجر"!  

 
 "م. محاكمة &نتظا! في فالسجن &عانو! %لذ"ن (لمحترم"ن )لمصر#"ن %العال! $جا! من بالعشر"! %لعالم أل#كر %ل#و! من $فضل فرصة #"! ال
.&لضم"ر بسبب سجناء فقط  

 
(لمعنو#ا!. لدعم"م )لكند#"ن %لمو%$ن"ن &%مالئي 'لكند"ة 'لحكومة $شكر "! #"!  (لتضامن"ة ر"!%لمس! عن &ألخبا! قصاصا! تصلنا عندما ترتفع 

 عا#"ً  (لمتنافسة "لقنو"! "! علمنا عندما $ممنا &%تفعت ! %ملنا "#!"! !. عنا لالفر"!  ل%دعو! %لنا! #ال! تجذ! $لتي تو#تر على تاغس &%ل#ا!
 تذكر! 'نز%نتي! $حد! في. عنا لإلفر"! ن#ا! ل"ل ل$دعو "! "! #سي سي بي بي كا! )خبر$ت"ا مر&سل#"ا ! قد%$ت"ا في #ال! تتشا"!
 'لصحافة #جل من &لعربي فالرب"ع ح%ات"م خسر"! كولف"ن %ما"! شد"د %نتوني مثل مر%سل"ن. "لم$د"! في قابلت"م %لذ"ن )لمبدع"ن %لمر%سل"ن
ً  هللا %حم"م. $صو$ت"م إلسكا! %اقات"ا 'ستنفذ! حكوما! قابلو! عندما .جم$عا  

 
 مع &تز#من للمحاكمة حد"! $لذ! 'لتا#"خ "! $علم لم #ن! متأكد #نا. 'لصحافي عمل ق#مة #ر! #ن! #"! $#نا قض$تنا عن 'لمسؤ"! &لقاضي %حتر!
 %لعالم "! سأ$كر! %لمر! #ذ! $لكن جلسة! كل في $فعل كما عنا "الفر"! $#لب #"! &لمحكمة في %خبر! "! $نو!. 'لصحافة لحر"ة &لعالمي %ل#و!

.قر! عن س%ر#قب  
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