بسم اهلل الرحمن الرحيم
وفاة ابن الرئيس الشرعي لمصر
الشهيد الدكتور محمد مرسى
خالص التعازي
لألسرة الصابرة المحتسبة

عبد اهلل مرسي:

هل رثى االبن الراحل نفسه
بعد وفاة أبيه؟!
بعد دقائق من وفاة "عبد اهلل حممد مرسي" ،جنل الشهيد الرئيس املصري املنتخب الراحل ،تسابق ناشطون يف رثاء
الشاب العشريين ،الذي وافته املنية ،إثر أزمة قلبية أملت به ،يف ساعة متأخرة من ليل األربعاء ،حيث لقي ربه مبستشفى
"الواحة" ،بضاحية حدائق األهرام ،مبحافظة اجليزة ،غريب العاصمة.
واحتل جنل "مرسي" صدارة "تريند تويرت "مصر وعدد من الدول العربية ،حيث غرد ناشطون يف رثاء الشاب الراحل
عرب ومسي (#عبداهلل_مرسي) و (#عبداهلل_حممد_مرسي).
وكانت أكثر املنشورات تداوال هو ما كتبه الشاب املتوىف ،عرب صفحته بـ"فيسبوك" ،يف  18يوليو/متوز املاضي ،حيث
استدعى ناشطون هذا املنشور ،والذي كتبه جنل "مرسي" بكلمات تقطر حزنا على وفاة والده يف  17يونيو/حزيران،
خالل جلسة حماكمته بالقاهرة.
كلمات رثاء "عبد اهلل مرسي" ،خالل هذا املنشور ،اعتربها ناشطون مبثابة رثاء لنفسه أيضا ،حيث عرب عن أوجاعه
الكبية بعد وفاة والده ،ومت ى أن "يلحق به على دربه" ،معتربا أن هذا هو الشيء الوحيد الذي "يشفي صدره وبجرب روحه
املكسورة".
وأضاف الشاب الراحل ،يف منشوره احلزين" :مل تعد لدي رغبة يف احلياه من بعدك يا أيب" ،وهو ما دفع ناشطني إىل
التعليق ،قائلني بأن "عبد اهلل مرسي" مات حزنا على والده.
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واستدعى آخرون مجلة ذكرها جنل "مرسي" يف منشوره ،عندما قال" :دفن قليب يا أيب يوم دفنت ،"..حيث ربطوا
معنويا بينها وبني وفاة االبن بأزمة قلبية ،وكأن قلبه املكسور مل يتحمل بالفعل فراق والده.
أما املنشور الثاين الذي تداوله الناشطون ،فكان من حساب "عبد اهلل مرسي" بـ"تويرت" ،حيث كتب ،يف
أغسطس/آب املاضي ،عدة تغريدات ،بعث فيها برسائل إىل والدته زوجة الرئيس الراحل ،يهدئ من روعها على فقد
زوحها وأبيه ،وميد حسن عشرهتا لزوجها وتربيتها ألبنائها ،وصربها على حمنة االنقالب على "مرسي" وسجنه ،مث وفاته
داخل حمبسه.
(أتعلمني؟! كنىت دائماً ىل األم واألب معاً ِ
فأنت األم ،الصديقة واألخت ،املربية والقدوة ،وأبداً احلضن الدافئ
الذي ال يتغي ،وإين ألدعو اهلل دائماً أن يرزقين زوجةً مثلك ولكن اعلم أين لو حبثت يف األرض كلها ما وجدت
عليكِ ،
أحداً مثلك أو يشبهك ،كنت وال زلت أغبط أيب كثياً ِ
كنت نعم العون له يف حياته وأحد أسباب جناحه ..
فقد صدق  -رمحه اهلل  -حني قال أنك أهم إجناز شخصي يف حياته  ..شكراً يا ريب واحلمد هلل أن جعلتين ابن حممد
مرسي وجنالء مسيل  ..فأشهد اهلل ما رأيتك على مدار حيايت ت ْشكني أو جتزعني رغم كل ما رأييت من ابتالءات وما
عهدتك إال راضية وقوية ومصدر ثبات وصرب لكل من حولك  ..علمتِين وربيتِين على اليقني أن الدنيا دار البالء والشقاء
من أجل اآلخرة دار اجلزاء واخللود والنعيم).
(ربنا يرضى عنك ويرضيكىي ويربط على قلبك وحيفظك لنا يا أمي ويبارك يف عمرك وصحتك وال يري ى فيكى مكروهاً
أو سوء وبجزيكى ع ى خي اجلزاء).
وشهدت الوسوم ،رثاء من ناشطني ومعارضني للنظام املصري داخل البالد وخارجها ،كما قدم خليجيون وعرب
تعازيهم يف وفاة جنل الرئيس املصري الراحل.
وتداول ناشطون مقطع فيديو سجله أحد أصدقاء "عبدا هلل مرسي" املقربني ،يرثيه فيه بكلمات موجعة.
ومل حتتف التساؤالت حول إمكانية وجود شبهة جنائية يف وفاة "عبد اهلل مرسي" ،حيث استدعى ناشطون وإعالميون
مقطع فيديو حتدث فيه الشاب الراحل لقناة "اجلزيرة" ،يوم وفاة والده ،كاشفا أنه تلقى هتديدات بالقتل واالعتقال.
وكان "عبد املنعم عبد املقصود" ،حمامي أسرة الرئيس املصري الراحل "حممد مرسي" ،أعلن وفاة الشاب العشريين،
بأزمة قلبية ،قال إنه تعرض هلا أثناء قيادة السيارة وكان برفقته أحد أصدقائه ،الذي متكن من السيطرة على السيارة
وإيقافها ونقل عبد اهلل إىل مستشفى "الواحة" مبنطقة حدائق األهرام ،باجليزة.
وأوضح أنه "فور وصول االبن األصغر للرئيس الراحل إىل املستشفى ،أجريت له اإلسعافات ،لكن قضاء اهلل قد نفذ".
وأشار "عبد املقصود" إىل أنه يتم إهناء اإلجراءات اخلاصة واستخراج تصريح الدفن لنقله إىل مدينة الزقازيق مبحافظة
الشرقية حيث مقابر العائلة.
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وتسود ختوفات من منع أجهزة األمن صالة اجلنازة أو الغائب على "عبد اهلل مرسي" ،على غرار ما حدث مع أبيه
الذي وافته املنية يف يونيو/حزيران املاضي.
وسبق أن اعتقلت السلطات املصرية "عبد اهلل مرسي" عام  ،2018ومت اإلفراج عنه لعدم وجود أدلة ضده ،حسبما
ذكر حمامي العائلة.
يذكر أن السلطات املصرية تواصل اعتقال "أسامة مرسي" ،األخ األكرب لـ"عبد اهلل" ،حيث جرى احلكم عليه
بالسجن  3سنوات بزعم حيازة "سال أبيض".
#اغتيال عبداهلل مرسي

احلديث عن ِ
املوت الفجائي والوفاة الطّبيعية يف تعليل وفاة عبد اهلل حممد مرسي ليس منص ًفا ويصب بطر ٍ
يقة غي
إ ّن
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
ٍ
السيسي اجملرم.
مباشرة يف خدمة نظام ّ
بأقل من
عبد اهلل مرسي خضع يف يوم وفاته للتّحقيق يف نيابة أمن ال ّدولة يف التّ ّ
جمع اخلامس؛ وبعد إطالق سراحه ّ
ٍ
ساعات فاضت روحه إىل باريها.
ثالث
تورعٌ يف غي حملّه؛ فهذا النّظام اجملرم ال حيتاج إىل ذر ٍ
ٍ
حر له تأثيُه ويعلن
يعة لقتل
فاستبعاد فرضيّة االغتيال ُّ
شخص ٍّ
ُ
بوضو أنّه ٍ
باق على هنج أبيه يف مقارعة الطّغيان.
َّ
بالس ّم
يتحمل املسؤوليّة الكاملة عن وفاة عبد اهلل مرسي سواءً كان ً
قاتل وهو الذي ّ
مباشرا ّ
إن نظام ّ
السيسي ٌ
اغتياال ً
الضغط اليت ّأدت إىل وفاته.
مادة أثناء التّحقيق ،أو بالقتل واالغتيال غي املباشر من خالل ش ّدة ّ
أو بأيّة ّ
الشهيد من قبله؛ وال ينبغي لعيون
الرئيس ّ
فهكذا أعلنوها صرحيةً واضحة :السيسي قتل عبد اهلل مرسي كما قتل والده ّ
الس ّفا اجملرم.
األحرار أن ّ
لكل من قتلهم هذا ّ
تقر قبل القصاص ّ
واهلل اكرب وهلل احلمد.
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