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منهجية
اعتمــدت الورقــة علــى التحليــل القانونــي ألوراق القضيــة رقــم  1692لســنة  2017كلــي جنــوب الزقازيــق ،والتــي
صــدر علــى إثرهــا الحكــم بســجن الناشــط الطالبــي جمــال عبــد الحكيــم .واســتندت الورقــة إلــى مالحظــات محامــي
مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر بمحافظــة الشــرقية ،الــذي حضــر جلســات القضيــة ،باﻹضافــة إلــى بعــض التقاريــر
اإلعالميــة والبيانــات الصــادرة عــن أحــزاب سياســية.

مقدمة
يقبــع الناشــط الطالبــي جمــال عبــد الحكيــم فــي الســجن منــذ ثــاث ســنوات ونصــف ،فيمــا يبــدو أنــه عقابًــا لــه
مهتمــا بالعمــل السياســي ،وذلــك بعــد صــدور حكــم بســجنه
علــى مشــاركته فــي األنشــطة الطالبيــة وكونــه
ًّ
ملــدة خمــس ســنوات ،علــى ذمــة القضيــة رقــم  1692لســنة  2017كلــي جنــوب الزقازيــق .ووفقً ــا ﻷوراق القضيــة،
فــإن عبــد الحكيــم "أعــد للترويــج الرتــكاب جرائــم إرهابيــة بالكتابــة ،بــأن حــاز محــررات تحــوي أفــكار ومعتقــدات داعيــة
الرتــكاب عنــف علــى النحــو املبيــن بالتحقيقــات".
تتنــاول هــذه الورقــة فــي قســمها األول تعريفً ــا بنشــاط جمــال عبــد الحكيــم علــى املســتويين الطالبــي والحزبــي،
وهــو نشــاط ســلمي يحميــه الدســتور والقانــون ،إضافــة إلــى املواثيــق الدوليــة ،ســواء مــن حيــث الحــق فــي حريــة
التعبيــر أو الحــق فــي التجمــع الســلمي .وتنتقــل الورقــة فــي القســم الثانــي إلــى تفاصيــل القضيــة التــي قــادت
عبــد الحكيــم إلــى الســجن ،حيــث توضــح الخــط الزمنــي لســير القضيــة ،وتفنيــد االتهامــات املوجهــة إلــى عبــد
الحكيــم ،وقــراءة لحيثيــات الحكــم الصــادر ضــده.
اعتمــدت تحريــات جهــاز األمــن الوطنــي علــى مصــادر ســرية ،ال يمكــن للمحكمــة أن تناقشــها ،كمــا كانــت األحــراز
املثبتــة بالتحقيقــات مجــرد كتابــات ،ال ُجــرم فــي حيازتهــاُ .حوكــم عبــد الحكيــم بموجــب ســت مــواد مــن قانــون
مكافحــة اإلرهــاب رقــم  94لســنة  ،2015رغــم كونــه ناشـ ً
طالبيــا معروفً ــا وأحــد مؤسســي حــزب العيــش والحريــة
ـطا
ًّ
تحــت التأســيس.وفــي القســم الثالــث واألخيــر ،تتنــاول الورقــة الوضــع القانونــي الحالــي لعبــد الحكيــم ،وإمكانيــة خروجــه مــن
الســجن ،إمــا عــن طريــق قبــول الطعــن الــذي تقــدم بــه املحامــون علــى الحكــم الصــادر بحقــه مــن خــال إصــدار
حكمــا بتخفيــف عقوبتــه أو تبرئتــه ،وإمــا عــن طريــق رئيــس الجمهوريــة ،الــذي يمكنــه إصــدار عفــو
محكمــة النقــض
ً
رئاســي يشــمل عبــد الحكيــم ،فــي أقــرب فرصــة مــع االحتفــال بذكــرى ثــورة  25ينايــر وعيــد الشــرطة ،فــي العــام
املقبــل.
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ً
أول :بروفايل :جمال عبد الحكيم "ناشط طالبي بجامعة الزقازيق":
جمــال عبــد الحكيــم هــو واحــد ممــن واصلــوا نشــاطهم الطالبــي والسياســي ،حتــى تــم القبــض عليــه فــي مايــو
 ،2017رغــم عمــل الســلطة الحاليــة علــى غلــق املســاحات أمــام العمــل الطالبــي والسياســي ،منــذ صيــف .2013
لعــب عبــد الحكيــم دورًا بــارزًا فــي نشــاط الحركــة الطالبيــة ،حيــث أنــه طالِــب بكليــة التجــارة بجامعــة الزقازيــق،
وعمــل مــع نشــطاء مــن اتحــادات طــاب ومجموعــات طالبيــة علــى صياغــة مقتــرح الئحــة طالبيــة ،بهــدف تحريــر
النشــاط الطالبــي مــن القيــود اإلداريــة املفروضــة عليــه.
وبالفعــل نجــح جمــال عبــد الحكيــم وزمــاؤه فــي صياغــة مســودة الئحــة أطلقــوا عليهــا اســم "الئحــة جامعتنــا"،
وأخــذ عبــد الحكيــم يــروج لهــا فــي جامعــات أخــرى ،حتــى قدمهــا وزمــاؤه إلى مكتــب وزير التعليــم العالــي والبحث
العلمــي فــي عــام  .2017ليــس ذلــك فحســب ،بــل شــارك عبــد الحكيــم فــي أنشــطة طالبيــة متنوعــة ومناقشــات
للتفكيــر فــي اســتمرارية الحركــة الطالبيــة فــي ظــل تزايــد القيــود واملالحقــات التــي تنتهجهــا مؤسســات الدولــة.
أمــا الجانــب اآلخــر مــن نشــاط عبــد الحكيــم ،فــكان عضويتــه فــي حــزب العيــش والحريــة "تحــت التأســيس" ،حيــث
ـوا فــي مكتــب طــاب الحــزب .انحــاز عبــد الحكيــم
انضــم عبــد الحكيــم إلــى اللجنــة التحضيريــة للحــزب ،وكان عضـ ً
إلــى الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،واهتــم بقضايــا املواطنــة ومجابهــة التمييــز الدينــي وحقــوق املــرأة،
وذلــك كلــه دون أن يغفــل اهتمامــه األصيــل بتطويــر التعليــم العالــي وحمايــة الحقــوق الطالبيــة.
جمــال عبــد الحكيــم نمــوذج لشــاب مهتــم باملشــاركة السياســية ودعــم قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
ســواء فــي نشــاطه داخــل الجامعــة أو خارجهــا ،لكــن الســلطة الحاليــة تنزعــج مــن هــذه النمــاذج ،وتخشــى اتســاع
املشــاركة السياســية ،مــا قــاد عبــد الحكيــم إلــى الســجن دون جريمــة حقيقيــة ،منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات
ونصــف.

ثانيا :عن القضية :تحريات "املصادر السرية" وسجن خمس سنوات مشدد:
ً
تعــد قضيــة الناشــط الطالبــي جمــال عبــد الحكيــم مــن أولــى القضايــا التــي وجهــت فيهــا الســلطات املصريــة
اتهامــات باﻹرهــاب إلــى النشــطاء املعارضيــن الســلميين ،وتتنــاول الورقــة فــي هــذا القســم أوراق القضيــة
والتحريــات التــي اســتند إليهــا الحكــم ،وســير التحقيقــات ،كمــا يلــي:
ـاء ،قــال ضابــط األمــن الوطنــي ،صاحــب تقريــر التحريــات الخاصــة بجمــال
فــي الثالثــاء  9مايــو  ،2017الســاعة  6مسـ ً
عبــد الحكيــم ،إن معلومــات مصــادره الســرية املوثــوق بصحتهــا وجديتهــا ،تُفيــد بــأن مجموعــة مــن العناصــر اإلثاريــة
حرضــت ضــد النظــام ،وأســاءت إلــى مؤسســات الدولــة ،ودعــت املواطنيــن إلــى التظاهــر وتنظيــم وقفــات
َّ
احتجاجيــة ،وإثــارة أعمــال شــغب وعنــف خــال املرحلــة املقبلــة ،وذلــك لعرقلــة خطــة الدولة فــي التنميــة والنهوض
االقتصــادي.
أضــاف الضابــط فــي تحرياتــه أن الهــدف ممــا قامــت بــه هــذه املجموعــة هــو تصديــر مشــهد مغلــوط عــن األوضــاع
الداخليــة بالبــاد وخلــق حالــة مــن الســخط الشــعبي لــدى املواطنيــن ،وذلــك لتأليــب الــرأي العــام ضــد النظــام،
وإظهــار أن الدولــة غيــر قــادرة علــى الســيطرة علــى األوضــاع الداخليــة.
رغــم إشــارة ضابــط أمــن الدولــة إلــى وجــود "مجموعــة مــن العناصــر اإلثاريــة" ،لــم يــرد فــي محضــر التحريــات ســوى
اســم واحــد فقــط هــو جمــال عبــد الحكيــم ،ولــم يــرد فــي املحضــر أيــة إشــارة إلــى اإلرهــاب ،وال يوجــد نــص صريــح
فــي قانــون العقوبــات أو قانــون مكافحــة اإلرهــاب ،يعاقــب علــى اإلســاءة إلــى مؤسســات الدولــة .ولــم توضــح
التحريــات الطريقــة التــي لجــأ إليهــا عبــد الحكيــم فــي إســاءته املزعومــة إلــى مؤسســات الدولــة.
اعتبــر ضابــط األمــن الوطنــي أن الدعــوة إلــى التظاهــر وتنظيــم وقفــات احتجاجيــة دليـ ً
ـا علــى ضــرورة إلقــاء القبــض
ً
ً
متجاهــا املــادة ( )73مــن
عمــا تقــوم بــه "الجماعــات اإلثاريــة"،
علــى عبــد الحكيــم ،وأشــار إلــى ذلــك بوصفــه
الدســتور املصــري ،والتــي تنــص علــى أنــه" :للمواطنيــن حــق تنظيــم االجتماعــات العامــة ،واملواكــب والتظاهــرات،
وجميــع أشــكال االحتجاجــات الســلمية".
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لــم يحــدد ضابــط األمــن الوطنــي إن كانــت مصــادره أوضحــت نوعيــة أعمــال الشــغب والعنــف التــي تمــت الدعــوة
أقرهــا
إليهــا ،ولــم توضــح التحريــات إذا مــا كان مقصــو ًدا باملرحلــة املقبلــة تمريــر اتفاقيــة تيــران وصنافيــر ،التــي َّ
البرملــان املصــري فــي  14يونيــو  1 ،2017بعــد حوالــي شــهر مــن القبــض علــى جمــال عبــد الحكيــم.
أشــارت التحريــات إلــى حيــازة املذكوريــن _ واملقصــود هــو عبــد الحكيــم فقــط _ بعــض املطبوعــات التــي
تتضمــن التحريــض ضــد النظــام القائــم وإســقاط مؤسســات الدولــة ،مــن بينهــا القــوات املســلحة والشــرطة
والقضــاء ،إلــى جانــب أدوات تســتخدم فــي أعمــال العنــف ،دون توضيــح مــا هــي هــذه األدوات.
ـاء ،أصــدرت النيابــة إذن ضبــط جمــال عبــد الحكيــم وتفتيــش
فــي الثالثــاء  9مايــو  ،2017الســاعة  11ونصــف مسـ ً
مســكنه ،رغــم خلــو محضــر التحريــات مــن معلومــة صريحــة ومباشــرة حــول االتهــام املوجــه إلــى عبــد الحكيــم،
فضـ ً
ـا عــن تجهيــل املصــادر املذكــورة فــي التحريــات .وأكــدت النيابــة أنهــا مطمئنــة إلــى جديــة هــذه التحريــات،
جريهــا.
وتصــدق أقــوال ُم ِ
ـرا إلثبــات القبــض علــى
ـرا ،فتــح نقيــب بقطــاع األمــن الوطنــي محضـ ً
فــي الجمعــة  12مايــو  ،2017الســاعة  4فج ـ ً
جمــال وتفتيــش مســكنه ،وأثبــت األحــراز التــي عثــرت عليهــا املأموريــة املكلفــة بالضبــط واإلحضــار فــي غرفــة
نومــه:
خمس مطبوعات مدون عليها عبارات" :جانا الفقر جانا ،ثورة الغالبة ،ثورة الفقراء،البقاء هلل في الفقير".
ثماني مطبوعات تحت عنوان" :حرر صوتك".مذيلة بعبارة ثوار  25يناير.
راجعين"،
عشر مطبوعات تحت عنوان" :أفيقوا -َّ
تسع مطبوعات مدون عليها 25" :يناير من جديد".وذلــك بإجمالــي  32مطبوعــة ،إضافــة إلــى كتيــب األجــور واألســعار واألربــاح لــكارل ماركــس .ولــم ُيذكــر فــي
املحضــر أن هنــاك أجهــزة إلكترونيــة ضمــن األحــراز ،لكــن هنــاك إشــارة إلــى ثالثــة أوراق تتضمــن صــورًا ضوئيــة
"لبعــض آراء اإلســقاطية ضــد النظــام القائــم لحســاب علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك معنــون
باســم جمــال عبــد الحكيــم".
وعلــى األرجــح ،تــم إقحــام هــذه الصــور الضوئيــة ضمــن أحــراز القضيــة .فضـ ً
ـا عــن أن التحريــات املذكــورة لــم
ُشــر فــي أي موضــع إلــى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي مــا نســبه ضابــط األمــن الوطنــي إلــى
ت ِ
املجموعــة اإلثاريــة التــي تتكــون مــن فــرد واحــد .وفــي نهايــة املحضــر ،أشــار ضابــط األمــن الوطنــي إلــى أن
جمــال عبــد الحكيــم اعتــرف بحيازتــه املضبوطــات إلعــادة طبعهــا ،للترويــج والتحريــض ضــد النظــام ،وهــو األمــر
الــذي يتعــارض مــع مــا جــاء فــي التحقيقــات أمــام النيابــة العامــة.
فــي الجمعــة  12مايــو  ،2017فــي نيابــة مركــز الزقازيــق وخــال أول تحقيــق ،نفــى عبــد الحكيــم االتهامــات التــي
ســئل عبــد الحكيــم
وجههــا إليــه وكيــل النيابــة ،والــذي ســأله إذا كان شــارك فــي ثــورة  25ينايــر أو  30يونيــوُ .
عمــا إذا كان شــارك فــي االنتخابــات ،أو اشــترك فــي تظاهــرات بالبــاد .وال تعتبــر إجابــة هــذه األســئلة
كذلــك َّ
ســواء كانــت بالنفــي أو اإليجــاب دليـ ً
عمــا
ســئل عبــد الحكيــم ً
أيضــا َّ
ـا علــى اإلدانــة ،أو اعترافً ــا بمخالفــة القانــونُ .
ً
طالبيــا فــي إطــار دراســته بكليــة التجــارة
ا
ـاط
ـ
نش
ـه
ـ
ل
أن
ـق
ـ
التحقي
ـال
ـ
خ
ـح
إذا كان لــه انتمــاءات سياســية ،وأوضـ
ًّ
بجامعــة الزقازيــق.
فــي  20أغســطس ُ ،2017أحيــل جمــال عبــد الحكيــم إلــى محكمــة الجنايــات 2 ،لتبــدأ محاكمتــه اســتنا ًدا إلــى
قانــون اإلرهــاب رقــم  94لســنة  .2015اســتمرت املحاكمــة ثالثــة أشــهر ،دون االســتماع إلــى ضابــط الشــرطة الــذي
أي
ـتدع املحكمــة أي شــهود نفــي ،ولــم تقــم بفــض ٍّ
تعاملــت معــه النيابــة بوصفــه شــاهد إثبــات .كمــا لــم تسـ ِ
مــن األحــراز ،ولــم تطلــع عليهــا.
فــي  22نوفمبــر  ،2017حكمــت محكمــة جنايــات الزقازيــق بالســجن املشــدد  5ســنوات علــى جمــال عبــد الحكيــم،
ومصــادرة األوراق املضبوطــة ،وإلزامــه باملصاريــف الجنائيــة.

 1دويتشه فيله ،البرلمان المصري يمرر اتفاقية تيران وصنافير عل ى عجل 14 ،يونيو  ،2017تاريخ آخر زيارة 19 :ديسمبر  ،2020رابطhttps://bit.ly/34vj3KN :
 2بيان موقف جماع ي ،من تحاكمون بتهمة اإلرهاب 15 ،أغسطس  ،2017آخر زيارة  20ديسمبر  ،2020رابطhttps://www.ec-rf.net/?p=2045 :
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عفو رئاسي ال يصدر
ثال ًثا :الخروج من السجن :بين
ٍ
وطعن تنظره محكمة النقض
كمــا بينــت الورقــة ســابقً ا ،يقضــى جمــال عبــد الحكيــم عقوبــة الســجن خمــس ســنوات مشــدد ،عقابًــا لــه علــى
نشــاطه الســلمي فــي الدفــاع عــن الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ،لــم تســتجب الســلطات املصريــة إلــى دعــوات
إخــاء ســبيله .ورغــم ذلــك ،تــزداد أهميــة إنقــاذ عبــد الحكيــم مــن البقــاء فــي الســجن حتــى انتهــاء العقوبــة بعــد
عــام ونصــف.
فــي نفــس الوقــت الــذي ُألقــي خاللــه القبــض علــى جمــال عبــد الحكيــم ،انضــم نشــطاء سياســيون مــن محافظــة
الشــرقية إلــى قضايــا أخــرى باتهامــات مشــابهة ،ومنهــم كل مــن أنــدرو ناصــف ،وهــو أول مســيحي يحاكــم وفــق
قانــون اإلرهــاب ،وإســام مرعــي ،أميــن تنظيــم الحــزب املصــري الديمقراطــي بالشــرقية .صــدر حكــم بســجن
ناصــف ملــدة خمــس ســنوات ،بينمــا حكــم علــى مرعــي بالســجن ملــدة  3ســنوات .وفــي مايــو  ،2018تــم اإلفــراج
عنهمــا ،تنفي ـذًا لقــرار رئيــس الجمهوريــة بالعفــو عــن  332مســجونًا بأحــكام نهائيــة .ولــم يكــن عبــد الحكيــم مــن
بيــن املذكوريــن فــي قوائــم العفــو عــن الســجناء علــى مــدار الســنوات الســابقة ،رغــم تشــابه حالتــه مــع كثيريــن
غيــره شــملهم هــذا العفــو.
ً
ارتباطــا باألعيــاد
يمتلــك رئيــس الجمهوريــة صالحيــة إصــدار قــرارات بالعفــو عــن الســجناء ،وعــادة مــا يتــم ذلــك
ـوا للنشــطاء الشــباب ،اســتجابة للضغــوط علــى
القوميــة والرســمية .وفــي بعــض األحيــان ،خصــص الرئيــس عفـ ً
املســتويين الوطنــي والدولــي ،حيــث قامــت لجنــة تضــم بعــض الشــخصيات العامــة بإعــداد قوائــم تشــمل نشــطاء
ســلميين ،ومــن ثــم إرســالها إلــى رئاســة الجمهوريــة لكــي يتــم اإلفــراج عنهــم.
ومــن املتوقــع فــي العــام املقبــل ،فــي  25ينايــر ،والــذي يوافــق ذكــرى ثــورة ينايــر وعيــد الشــرطة ،أن يصــدر عفــو
رئاســي عــن بعــض الســجناء ،وهنــا يمكــن أن يتــم إدراج اســم جمــال عبــد الحكيــم ضمــن قــرار رئيــس الجمهوريــة.
أمــا املســار اآلخــر لخــروج جمــال عبــد الحكيــم مــن الســجن فيرتبــط بمحكمــة النقــض ،التــي تملــك تخفيــف الحكــم
أو التبرئــة مــن االتهــام .وخــال شــهرين مــن صــدور حكــم ســجن عبــد الحكيــم فــي نوفمبــر  ،2017أودع محامــو عبــد
الحكيــم مذكرتيــن بالطعــن علــى حكــم ســجنه لــدى محكمــة النقــض .وجــاء بمذكــرة الطعــن أن إدانــة جمــال عبــد
الحكيــم شــابها قصــور فــي التســبيب وفســاد فــي االســتدالل ،وإخــال بحــق الدفــاع ،مــا يقضــي ببطــان الحكــم
الصــادر ضــده.
جهلــة املصــدر ،ودون وجــود دليــل آخــر ،وهــو مــا
ذكــر املحامــون أن اإلدانــة اســتندت فقــط إلــى تحريــات الشــرطة ُم َّ
ـاء علــى تحريــات غيــر جــادة ،ومعنيــة بجريمــة مســتقبلية لــم تقــع مــن األصــل.
يبطــل إذن النيابــة بالقبــض عليــه بنـ ً
كمــا دفــع املحامــون بــأن املطبوعــات التــي اعتبرهــا ضابــط األمــن الوطنــي أحــرازًا لــم توضــح األوراق الرســمية
مضمونهــا أو ســبب اعتبارهــا دليـ ً
ـا علــى ارتــكاب جريمــة متصلــة باإلرهــاب.
يعاقــب الناشــط الطالبــي جمــال عبــد الحكيــم علــى اتهامــه بالتخطيــط للترويــج لجريمــة متصلــة باإلرهــاب ،أي أنــه
ُيعاقــب علــى وجــود نيــة فــي ارتــكاب جريمــة ،وفــق أوراق القضيــة .وال يوجــد فــي أوراق القضيــة ســوى شــاهد
ألي مــن شــهود النفــي ،إلــى جانــب أنهــا
إثبــات واحــد وهــو ضابــط شــرطة ،بينمــا لــم تســتمع النيابــة العامــة ٍّ
لــم تعايــن مــكان الضبــط .ولــم تســتمع محكمــة الجنايــات التــي أصــدرت حكــم أول درجــة إلــى أي شــهود ،كمــا
جهلــة
أغفلــت املحكمــة االطــاع علــى األحــراز ،ورغــم ذلــك أصــدرت
حكمــا بالســجن املشــدد اســتنا ًدا إلــى تحريــات ُم َّ
ً
املصــدر فقــط.
وقــد ارتــأت محكمــة النقــض أن الطعــن الــذي قدمــه محامــو جمــال عبــد الحكيــم صالــح للفصــل فــي موضوعــه،
بعدمــا رأت أن الحكــم الصــادر اســتند إلــى املطبوعــات الــواردة فــي األحــراز ،دون أن تعمــل املحكمــة علــى توضيــح
مواضــع مخالفــة مضمونهــا للقانــون ،فضـ ً
ـا عــن كــون هــذه املطبوعــات مبهمــة وغامضــة ال تثبــت الواقعــة التــي
اقتنعــت بهــا املحكمــة.
مــا زال جمــال عبــد الحكيــم فــي انتظــار أن تفصــل محكمــة النقــض فــي الطعــن الــذي تقــدم بــه منــذ مــا يقــرب مــن
ثالثــة أعــوام ،إال أنــه تــم تأجيــل جلســة النقــض لــدور انعقــاد مــارس  ،2021دون ســبب أو مبــرر واضــح.
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خاتمة
ـون اإلرهــاب كذريعــة ملعاقبة
تؤكــد مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر علــى رفضهــا اســتخدام مؤسســات الدولــة قانـ َ
املهتميــن بالعمــل العــام والنشــطاء الســلميين .وتدعــو مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر رئاســة الجمهوريــة إلــى
وضــع اســم جمــال عبــد الحكيــم ضمــن أقــرب قائمــة لقــرارات العفــو الرئاســي عــن الســجناء ،والتــي يتوقــع صدورها
قبــل  25ينايــر  ،2021فــي ذكــرى ثــورة ينايــر وعيــد الشــرطة.
وتأمــل مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر فــي أن تفصــل محكمــة النقــض فــي الربــع األول مــن العــام القــادم فــي
الطعــن املقــدم علــى حكــم ســجن جمــال عبــد الحكيــم ،ســواء بتبرئــة عبــد الحكيــم أو بتخفيــف الحكــم عنــه ،بمــا
يســمح بخروجــه مــن الســجن ،ووقــف االنتهــاكات التــي تعـ َّـرض لهــا علــى مــدار ســنوات.
وتســعى مؤسســة حريــة الفكــر والتعبيــر مــن خــال نشــر هــذه الورقــة والتحليــل القانونــي لوقائــع قضيــة جمــال
عبــد الحكيــم إلــى التضامــن مــع عبــد الحكيــم داخــل مصــر وخارجهــا ،بهــدف حــث الســلطات املصريــة علــى إخراجــه
مــن الســجن.
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