
 

  20172017  فثساٌسفثساٌسأزشٍف انقهس فً أزشٍف انقهس فً 
  

ي إيدي": من شهادإت إلعريش
 
" جريت جبت إزإزة مية وأنا برفعه بايدي عشان أسقيه، لقيت مخه كله نازل ض

 

 

 

  

ذجمٍع وإعداد مسكص انىدٌم ذجمٍع وإعداد مسكص انىدٌم 

    



  

انمحرىٌاخ انمحرىٌاخ 

! قانىا! قانىا

انحصاد انحصاد 

انجداول انجداول 

زسائم انسجه زسائم انسجه 

شهاداخ شهاداخ 

شهاداخ انعسٌش شهاداخ انعسٌش 

    الئحح انسجىن وانرعهٍق عهٍهاالئحح انسجىن وانرعهٍق عهٍها



  ! قانىا! قانىا
 

ي "
للان".. إللمجمد إل ييط  إ 11: إلبر

ً
ا جديد

ً
 !"لم يستمعبمإ إلشباب" سجن

قررت لجنة إلدفإع وإألمن إلقومي بمجلس إلنوإب إلمرصي مطإلبة إلحكومة ببنإء سجون جديدة إلستيعإب 
ي سإحإت " إلفيديو كونفرنس"إألعدإد إلهإئلة من إلمحتجزين إلمقبوض عليهم، وأن يتم ؤدخإل تقنية 

 
ف

إ لنفقإت إنتقإل إلسجنإء ؤىل إلمحإكم ً   http://bit.do/daGJ2 .إلمحإكم؛ توفير
 
 

طة  وع قانمن جديد يعتبر إلتعدي عىل ضابط إلشر  قد تصل عقمبتها لبلعدإم« جناية»مشر
وع إلقإنون إلمقدم  قإل إلنإئب أحمد عبد إلتوإب أمير  رس لجنة إلدفإع وإألمن إلقوم بمجلس إلنوإب، ؤن مشر
ة عىل  طة، نإتج عن إإلعتدإءإت إلكثير من إلنإئب يحير كدوإن  حول تغليظ عقوبة إإلعتدإء عىل رجإل إلشر

إ
ً
ة إلحإلية، وهدفه إلحد من تلك إإلعتدإءإت بفرض إلعقوبإت، معلق طة خالل إلفير ىط إلزم “: رجإل إلشر إلشر

 عمله
 
إمه ف   http://bit.do/daGKk .”تكون له مكإنة وإحير

 
 

 لبلخمإن ينتتي لجنة إلعفم لن تضع عىل قمإئلها أي يشخص : إلخمؼي 
، بأنه إل مصإلحة مع جمإعة إؤلخوإن إؤلرهإبية، وأن لجنة  ، عضو لجنة إلعفو إلرئإسي قإل إلنإئب طإرق إلخوىلي

ي  و.إلعفو إلرئإسي لن تضع عىل قوإئمهإ أي شخص ينتمي للجمإعة
أن ورود مجموعة من ؤقرإرإت إلتوبة له، إلير

ؤ من إلتنظيم، ليس معنإه أن هذإ ؤقرإر أو  أعلن خاللهإ بعض أعضإء إؤلخوإن إلموجودين دإخل إلسجون، إلتير
 http://bit.do/daPgg .تمهيد ألي مصإلحة كمإ فش إلبعض خطأ

 
 

ي إلتعذيب تمؼ إللجنة'': ''لحقمق ؤنسان إلنمإب'' ''عابد''ساويرس عن رئاسة 
 
 ''خببر ض

http://bit.do/ddCGk  
 
 

ي إلهمإء فاستقرت أسفل عير  إلسائق : مدير أمن إللنمفية 
 
إلضابط إطلق رصاصة ض

http://bit.do/ddXcQ   
 
 

 مؤقت»مغادرة إألقباط : مساعد وزير إلدإخلية إألسبق
ى
« ؤجرإء وقائ

 ،وألمح إللوإء دمحم نورإلدين، مسإعد وزير إلدإخلية إألسبق... 
ً
 ؤىل صعوبة تأمير  إألقبإط دإخل إلمدينة، معلال

 إلمدن وإألوكإر إلجبلية، وأن بعض من عنإرص
 
 يعيشون متخفير  بير  هذلك بأن إلعدو هو عنإرص متخفية ف

، يرتكبون عمليإت إغتيإل مفإجئة ويفرون هإربير  ؤىل أوكإرهم، وتعد موإجهة هذإ إلنوع من إألعدإء أسوأ إألهإىلي 
  http://bit.do/dfdXG .من موإجهة جيوش إلنظإمية
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  20172017حصاد انقهس فً فثساٌس حصاد انقهس فً فثساٌس 
 

  107107انقرم انقرم 

 45 طهق وازي تىاسطح انشسطح

 33 ذصفٍح تىاسطح انجٍش

 10قصف طائسج تدون طٍاز 

 7 قرائف مدفعٍح هدمد مىاشل

 4 طهق وازي تىاسطح مجهىنٍه

 2 زصاصح طائشح

 2 ذصفٍح تىاسطح انشسطح

 2 حسقا تىاسطح والٌح سٍىاء

 1 ذتحا تىاسطح مجهىنٍه

 1 ضسب حرى انمىخ

  88وفاج فً مكان االحرجاش وفاج فً مكان االحرجاش 

 3 إهمال طثً

 3 ذعرٌة

 1 شثهح ذعرٌة

 1 غٍس معسوف

أو ذعرٌة /ذكدٌس و   أو ذعرٌة /ذكدٌس و
 12 فسدي

 12 جماعً

  1717  إهمال طثً فً مكان االحرجاشإهمال طثً فً مكان االحرجاش

 110110اخرفاء قسسي اخرفاء قسسي 

  1111ظهىز تعد اخرفاء ظهىز تعد اخرفاء 

 8 انىٍاتح

 1 انىٍاتح انعسكسٌح

 1 قسم انشسطح

 1 األمه انىطىً

 3131عىف دونح عىف دونح 



  انجداولانجداول
 انقرمانقرم

تاريخ 
 انىشر

 انرابط وسيهت انقتم انمحافظت انمكان انمهىت انسه االسم انعدد

http://bit.do/daGCZ ؽٍّخ أ١ِٕخ ّّبي ١ٍٕبء عٕٛة لو٠خ لجو ػ١ّو ثب١ٌْـ ى٠ٚل     "ٍَِؼ" 2 فبراير-02  

 ّبة 1 فبراير-04
اٌؼمل 
 اٌضبٌش

http://bit.do/daGRz ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ ّوٛخ اٌجلاهٞ أ١ٍٛٛ ِٕيي اٌمز١ً فٟ اٌجلاهٞ    

http://bit.do/daGVV ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ اٌغ١ِ ّّبي ١ٍٕبء  عٕٛة ا١ٌْـ ى٠ٚل17لوة اٌى١ٍٛ هاػ١خ أغٕبَ 47 فبّٛخ ػٛكح ا١ٍٍُ 1 فبراير-04  

http://bit.do/dc7GR ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ ّوٛخ اٌجلاهٞ أ١ٍٛٛ أصٕبء ٚعٛكٖ ثأهٙٗ اٌيهاػ١خ فالػ   ػٍٟ ػبِو ا١ٌَل ؽ١َٓ 1 فبراير-04  

http://bit.do/daGYa رٖف١خ ثٛاٍطخ اٌغ١ِ ٍٜٚ ١ٍٕبء       "رىف١وٞ" 28 فبراير-06  

 1 فبراير-07
ػجل اٌٍط١ف ػجل اٌىو٠ُ 

 إٌٖب٠وح
http://bit.do/daZSX ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ اٌْوٛخ ّّبي ١ٍٕبء و١ّٓ اٌو٠َخ ّوق ِل٠ٕخ اٌؼو٠ِ      

http://bit.do/da4qr رٖف١خ ثٛاٍطخ اٌغ١ِ ّّبي ١ٍٕبء       رىف١وٞ 3 فبراير-08  

http://bit.do/ddf9h لن٠فخ ّّبي ١ٍٕبء عٕٛة هفؼ هثخ ِٕيي 25 ي.ي.َ 1 فبراير-08  

http://bit.do/ddf8X هٕبٓ ٛبئِ ٌٍغ١ِ ّّبي ١ٍٕبء ؽٟ اٌوٍُ ثوفؼ   40 ع.ؿ.ػجلهللا 1 فبراير-09  

http://bit.do/ddgth ؽٍّخ أ١ِٕخ ّّبي ١ٍٕبء عٕٛة اٌؼو٠ِ     رىف١وٞ 13 فبراير-11  

http://bit.do/ddgy3 ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ أ١ِٓ ّوٛخ اٌغوث١خ ىفزٝ ٍجبن   دمحم ػبكي ئثوا١ُ٘ 1 فبراير-11  

http://bit.do/ddgzH رٖف١خ ثٛاٍطخ اٌْوٛخ اٌمب٘وح ِل٠ٕخ ثله ِلهً 31 ِؾّٛك ػٕزجٍٟ ٍالِٗ 1 فبراير-11  

http://bit.do/ddgzH رٖف١خ ثٛاٍطخ اٌْوٛخ اٌمب٘وح ِل٠ٕخ ثله ٛبٌت ٛت 23 اؽّل ػجل اٌؼي٠ي فٍف 1 فبراير-11  

 http://bit.do/defkL ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ اٌْوٛخ ّّبي ١ٍٕبء ؽٟ اٌَّواْ ثبٌؼو٠ِ     ػبكي ّٛلٟ 1 فبراير-11

http://bit.do/ddBWJ ؽٍّخ أ١ِٕخ ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ     ٍَِؼ 16 فبراير-12  

http://bit.do/ddCAX لن٠فخ ّّبي ١ٍٕبء غوة ِل٠ٕخ هفؼ     ِٛا١ٕٛٓ 5 فبراير-12  

   ثٙغذ ١ٌُٚ ىافو 1 فبراير-18
ٛج١ت 

 ث١طوٞ

أِبَ ػ١بكرٗ اٌقبٕٗ ثؾٟ اٌؼجٛه عٕٛة 

 ِل٠ٕخ اٌؼو٠ِ
http://bit.do/ddCxz ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ رٕظ١ُ اٌلٌٚخ ّّبي ١ٍٕبء  
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 اٌمب٘وح ِٕطمخ اٌَالَ ػبًِ   ْ٘بَ دمحم 1 فبراير-15
 3ٙوة ؽزٝ اٌّٛد ثٛاٍطخ 

 ففواء
http://bit.do/ddXcd  

 http://bit.do/defsd ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ رٕظ١ُ اٌلٌٚخ ّّبي ١ٍٕبء ٍٛق اٌق١ٌّ ثبٌؼو٠ِ ِلهً 50 عّبي رٛف١ك عوعٌ 1 فبراير-16

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   30 ػجل اٌىو٠ُ َِؼل ؽَبْ 1 فبراير-18

 1 فبراير-18
ػجلاٌىو٠ُ ِٖطفٝ 

ٍِٝٛ 
 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   21

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   32 ؽ١َٓ ػٍٟ ؽ١َٓ 1 فبراير-18

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   38 هِٚبْ ١ٍٍُ م٠جبْ 1 فبراير-18

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   44 ِٖطفٝ ٍالِٗ ِؾَٓ 1 فبراير-18

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   43 ٔب٠ف ػط١ٗ ٍبٌّبْ 1 فبراير-18

ّّبك ١ٍٍُ اعو٠ج١غ 1 فبراير-18  http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   55 ؽ

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ   10 أؽّل ا١ٍٍُ غبُٔ 1 فبراير-18

 http://bit.do/defiH لٖف ٛبئوح ثلْٚ ١ٛبه ّّبي ١ٍٕبء لوة َِغل ١ّجبٔخ عٕٛة هفؼ     ِغٙٛي 2 فبراير-18

 http://bit.do/defkG رٖف١خ ثٛاٍطخ اٌغ١ِ ٍٜٚ ١ٍٕبء عجً اٌؾالي   30 ؽّل ٍبٌُ ١ٍٍّبْ 1 فبراير-18

 http://bit.do/defoy هٕبٕخ ٛبئْخ ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ     ٕج١ؼ ٍٍّبْ أثٛ عو٠ْخ 1 فبراير-18

 http://bit.do/devUo ٍٛك ٔبهٞ ِٓ ِغ١ٌٛٙٓ ّّبي ١ٍٕبء ِٕطمخ ١ّ٠ذ غوة ِل٠ٕخ هفؼ     ؽبفع ػجل اٌوؽّٓ أثٛ كهة 1 فبراير-19

 http://bit.do/dev8t ٍٛك ٔبهٞ ِٓ ِغ١ٌٛٙٓ ّّبي ١ٍٕبء هفؼ     دمحم ؽَٓ كهة 1 فبراير-19

 40 ػٍٝ دمحم ػجل اٌواىق 1 فبراير-20
ٍبئك 

 رٛوزٛن
http://bit.do/dewHK ٍٛك ٔبهٞ ِٓ ٙبثٜ ِوٚه إٌّٛف١خ ّج١ٓ اٌىَٛ  

http://bit.do/dewHW ٍٛك ٔبهٞ فٟ ؽٍّخ أ١ِٕخ ا١ٌّٕب ِووي ك٠وِٛاً     ا.ْ 1 فبراير-21  

http://bit.do/dewHW ٍٛك ٔبهٞ فٟ ؽٍّخ أ١ِٕخ ا١ٌّٕب ِووي ك٠وِٛاً     ً.َ 1 فبراير-21  

 http://bit.ly/2mi0aGy ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ رٕظ١ُ اٌلٌٚخ ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ     ٍؼل ؽى١ُ ؽٕب 1 فبراير-21

 http://bit.ly/2mi0aGy ؽولب ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ     ِلؽذ ٍؼل ؽى١ُ 1 فبراير-21

 http://bit.ly/2mi0aGy مثؾب فٟ اٌؼو٠ِ ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ     وبًِ هؤٚف وبًِ 1 فبراير-24

 http://bit.do/dfpBP ٍٛك ٔبهٞ ثٛاٍطخ ِغ١ٌٛٙٓ ّّبي ١ٍٕبء ٍٛق اٌَجذ فٟ هفؼ   50 دمحم اٌؼ١بكٞ 1 فبراير-25

 http://bit.do/dfNPR لن٠فخ ّّبي ١ٍٕبء ؽٟ اٌَّواْ ثبٌؼو٠ِ   10 ؤيمإن إحمد سإلم 1 فبراير-25
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 http://bit.do/dfNPZ ؽولب ّّبي ١ٍٕبء هفؼ   ّبة أحمد حمإم إلجرتىلي  1 فبراير-26

 http://bit.do/dfNP6 ؽٍّخ أ١ِٕخ ّّبي ١ٍٕبء       رىف١وٞ 6 فبراير-26
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  وفاج فً مكان االحرجاشوفاج فً مكان االحرجاش

تاريخ 
 انىشر

 انرابط سبب انىفاة انمحافظت انمكان انمهىت انسه االسم

http://bit.do/da7gT رؼن٠ت اٌغوث١خ لَُ ّطوح وفو اٌي٠بد   29 ئ٠ٙبة ػجل اٌغبثو فبراير-08  

http://bit.do/ddgyp ٘جٛٛ ؽبك فٟ اٌلٚهح اٌل٠ِٛخ اٌمب٘وح لَُ ّوٛخ اٌّطو٠خ     ِؾزغي فبراير-11  

 اٌمب٘وح لَُ أٚي ِل٠ٕخ ٖٔو ٛبٌت عبِؼخ اٌقوَٛٛ   ػ١ٌ اؽّل فبراير-11
اّ٘بي ٛجٟ عبء ئٌٝ ِٖو ١ٌؼبٌظ ِٓ أِواٗ 

 اٌمٍت
http://bit.do/ddW36  

http://bit.do/ddXh8 ّجٙخ رؼن٠ت اإلٍىٕله٠خ لَُ ّوٛخ اٌؼطبه٠ٓ   27 ِؾّٛك ّؾبرٗ فبراير-15  

طة أول طنطإ     ع. دمحم فبراير-18  http://bit.do/dewaD غ١و ِؼوٚف اٌغوث١خ قسم رسر

 http://bit.do/dewee ِْبعوح ِغ وِٛبٔلا اٌؼٕجو اٌمب٘وح لَُ ّوٛخ ؽٍٛاْ   35  أؽّل ١ٍٍُ فبراير-19

   46 .َ.ه فبراير-21
لَُ ّوٛخ ػ١ٓ 

ٌّّ 
 http://bit.do/dewV6  ٛجٟ أىِخ رٕفٌئّ٘بي اٌمب٘وح

     ِؾزغي فبراير-22
ٍغٓ ا١ٌّٕب ّل٠ل 

 اٌؾواٍخ
 غ١و ِؼوٚف ا١ٌّٕب

http://bit.do/dfdNp  

 http://bit.do/dfN9r رؼن٠ت اٌْول١خ لَُ اٚي اٌيلبى٠ك     ئ٠ٙبة ٖٔو فبراير-28

 

  

  

  

  

  

  

http://bit.do/da7gT
http://bit.do/ddgyp
http://bit.do/ddW36
http://bit.do/ddXh8
http://bit.do/dewaD
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=313&kwn=%u0623%u062D%u0645%u062F&exp=2383024
http://bit.do/dewee
http://bit.do/dewV6
http://bit.do/dfdNp
http://bit.do/dfN9r


  ذعرٌة فسديذعرٌة فسدي

تاريخ 

 انىشر
 انرابط انمحافظت انمكان انمهىت انسه االسم

http://bit.do/daGez اٌغوث١خ ِووي ّوٛخ إٌَخ ٛبٌت   دمحم ػٍٟ ػبِو فبراير-01  

http://bit.do/daGVv ثٕٟ ٠ٍٛف ِل٠و٠خ أِٓ ثٕٟ ٠ٍٛف ٛج١ت ثْوٞ 46 فبٌل أؽّل ٍؼل ف١ًٍ فبراير-04  

http://bit.do/dc7Jc اٌجؾ١وح لَُ ّوٛخ ه١ّل   16 ١ٌٚل ػٛٗ فبراير-10  

 ٛبٌت صبٔٛٞ 16 ٠ٍٛف ّو٠ف ّؾبرٗ فبراير-11
لَُ ّوٛخ ػ١ٓ 

ٌّّ 
http://bit.do/ddgzm اٌمب٘وح  

http://bit.do/ddXo5 أ١ٍٛٛ لَُ صبْ أ١ٍٛٛ      اؽّل ثق١ذئٍّبػ١ًاؽّل  فبراير-14  

http://bit.do/ddXh8 اإلٍىٕله٠خ لَُ ّوٛخ اٌؼطبه٠ٓ   27 .ُ.َ فبراير-15  

http://bit.do/ddXm4 اٌمب٘وح ِب١٥ٛ٠ٍغٓ   أ٘الٚٞأٌزواً   أؽّل ئكه٠ٌ أثٛ اٌؼال فبراير-15  

http://bit.do/ddXm4 اٌمب٘وح ِب١٥ٛ٠ٍغٓ   أ٘الٚٞأٌزواً   ِؾّٛك ِٖطفٝ فبراير-15  

http://bit.do/ddXm4 اٌمب٘وح ِب١٥ٛ٠ٍغٓ   أ٘الٚٞأٌزواً   ٍبِؼ ى٠لاْ ػي٠ي فبراير-15  

http://bit.do/ddXm4 اٌمب٘وح ِب١٥ٛ٠ٍغٓ   أ٘الٚٞأٌزواً   دمحم ػجل هللا ػٍٟ فبراير-15  

 http://bit.do/dfpAw ثٛهٍؼ١ل ٍغٓ ثٛهٍؼ١ل ِٕٙلً 24 دمحم ئثوا١ُ٘ اٌّؼالٚٞ فبراير-25

 http://bit.do/dfNPD اٌجؾ١وح ٍغٓ ٚاكٞ إٌطوْٚ     ِْؾّٛك ػجل اٌّإَ فبراير-26

http://bit.do/daGez
http://bit.do/daGVv
http://bit.do/dc7Jc
http://bit.do/ddgzm
http://bit.do/ddXo5
http://bit.do/ddXh8
http://bit.do/ddXm4
http://bit.do/ddXm4
http://bit.do/ddXm4
http://bit.do/ddXm4
http://bit.do/dfpAw
http://bit.do/dfNPD


أو ذعرٌة جماعً/ذكدٌس و   أو ذعرٌة جماعً/ذكدٌس و

تاريخ 
 انىشر

 انرابط انمحافظت انمكان انحدث

 فبراير-06
لٛح ِٓ ِجبؽش اٌَغٓ الزؾّذ اٌؼٕجو فغو أٌِ األؽل ٚلبِذ ثزفز١ِ ػلك ِٓ اٌغوف ثطو٠مخ ّ٘غ١خ 

 ٍٜٚ ثؼضوح ِؾز٠ٛبد اٌغوف ِٚزؼٍمبد اٌّؼزم١ٍٓ
ٍغٓ األثؼبك٠خ 

 ثلِٕٙٛه
http://bit.do/daGW2 اٌجؾ١وح  

http://bit.do/daGXp اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة  831ِٕغ اٌي٠بهح ػٓ ٍزخ ِؼزم١ٍٓ ثبٌم١ٚخ  فبراير-06  

 فبراير-06

 ػٍٝ اٌّؼزم١ٍٓ ، ؽ١ش لبَ األ١ِٕخ فٟ اٌّّبهٍبد ٚاٌٚغٛٛ ٛو٠ٖٛإً هئ١ٌ ِجبؽش ٍغٓ اٍزمجبي 
ئٌٝ اٌزأك٠ت ، ٚلبَ ” ١ِبكح أّوف“ ل١ٚخ اٌٖؾف١خ فٟ، أؽل اٌّز١ّٙٓ ” دمحم ىوٝ“ثاكفبي اٌّؼزمً 

  ثبإلٙبفخثزغو٠لٖ ِٓ ِؾز٠ٛبرٗ وّب رُ ِٕغ اٌّؼزم١ٍٓ ِٓ اٌزو٠٘ ٚئكفبي اٌطؼبَ ئال ٛؼبَ اٌَغٓ فمٜ
، اٌطبٌت ثى١ٍخ إٌٙلٍخ ، ىٔيأخ اٌزأك٠ت ٌّلح أٍجٛع ” ػّو ٍؼل ؽَب١ٔٓ“ئٌٝ ئكفبي اٌّؼزمً ، 

 ٌَٛء اٚٔظو  ٍغٓ ١ٌّبْ ٛوٖفٟٚؽوِبٔٗ ِٓ ى٠بهح أٍ٘ٗ ٌّلح ّٙو ، ِغ اٌؼٍُ أٔٗ ٠إكٜ اِزؾبٔبد اٌزوَ 

ػٍٟ االٔزؾبه ، وّب ٛبٌت اٌىض١و ِٓ اٌّؼزم١ٍٓ ’ ك‘األٚٙبع أللاَ أؽل اٌّؼزم١ٍٓ فٟ ػٕجو اٌلٚاػٟ ػٕجو 
 ال ٠زُ ئكفبي ئمثؼلَ ى٠بهرُٙ ٔظواً ٌالٔزٙبوبد اٌزٟ ٠ؼب١ٔٗ األ٘بٌٟ ٚرم١ًٍ فزوح اٌي٠بهح ٚػلَ علٚا٘ب 

  ِٓ األٛؼّخ ٚاٌّالثٌ اٌزٟ ٠ؾٚو٘ب األ٘بٌٟ ألثٕبئُٙ اٌّؼزم١ٍٓ ّٟء

http://bit.do/daQ7F اٌمب٘وح اٍزمجبي ٛوٖ  

 فبراير-13
اٌؾ١ٍُ ثأثْغ ٕٛه اٌزؼن٠ت ٚرُ   دمحم ػجلاٌٚبثٜ كاه اٌَالَ ث١زُ رؼن٠جُٙ ثْىً ٠ِٟٛ ػٍٟ ٠ل ِؼزمٍٛ

  ١ٔبثخ اٌّؼبكٜأِبَاٌؾ١ٍُ   دمحم ػجلاٌٚبثٜرؾو٠و ِؾٚو ٙل 
لَُ ّوٛخ كاه 

 اٌَالَ
http://bit.do/ddWW8 اٌمب٘وح  

http://bit.do/ddXoE اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة  ُِٕٙ ؽزٝ اٌجطب١ٛٓ ّٟء لبِذ ٍِٖؾخ اٌَغْٛ ا١ٌَٛ ثزغو٠لح ؽ١ش رُ ٍٍت وً  فبراير-16  

http://bit.do/dfdSh اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة  ّٙٛه7دمحم ؽٛٛو فٟ اٌؼيي ِٕن .ٍؼ١ل ِوٍٟ ٚ ا.ػّوٚ ػجل اٌَالَ ٚا.لبث١ً اٌّغبٚهٞ َٚ.اؽزغبى َ فبراير-21  

http://bit.do/dfpDK اٌْول١خ ٍغٓ اٌيلبى٠ك  ػٍٝ اٌّؼزم١ٍٓ ثَغٓ اٌيلبى٠ك ٚرغو٠ت ػلك وج١و ٌَغٓ ٚاكٞ إٌطوْٚاالػزلاء فبراير-26  

 فبراير-26

ِب ىاٌذ اٌي٠بهح ٌُٙ ِغٍمخ ؽزٝ ا٢ْ هغُ رٖو٠ؼ ا١ٌٕبثخ ٌُٙ ثبٌي٠بهح ٚئكاهح اٌَغٓ رمَٛ ثزّي٠ك رٖبه٠ؼ 

ئكاهح اٌَغٓ رمَٛ ثّٕغ كفٛي أ٠خ أٛؼّخ ٌُٙ ٚال أك٠ٚخ ٚال ِالثٌ . اٌي٠بهح ثؼل أفن٘ب ِٓ األ٘بٌٟ 

ثقالف ِب رُ كفٌٛٗ فٟ اٌّواؽً األٌٚٝ هغُ أْ ا١ٌٕبثخ ٕوؽذ ٌُٙ ثنٌه، ٚرمَٛ ثزم١ًٍ و١ّخ اٌطؼبَ 
اٌقبٕخ ثُٙ ثغوٗ رغ٠ٛؼُٙ، ٚ رقوعُٙ ِٓ اٌَغٓ ٠َٛ ػوُٙٙ ِىج١ٍٓ ا١ٌل٠ٓ ِؼٖٛثٟ اٌؼ١ٕ١ٓ ؽبف١ٓ 

 اٌمل١ِٓ ٚرّٕغ اٌطٍجخ ِٓ أكاء اِزؾبٔبرُٙ هغُ أْ ا١ٌٕبثخ لل ٍّؾذ ٌجؼُٚٙ ِٓ أكاء االِزؾبٔبد

ٍغٓ ٛوٖ ّل٠ل 

 اٌؾواٍخ
http://bit.do/dfN68 اٌمب٘وح  

 فبراير-26

اٌَبكاد "ٚاٌلوزٛه " ػّو ػجل اٌغٕٟ"ٚ اٌلوزٛه " أؽّل دمحم ئثوا١ُ٘ ّجبٔخ"ِٕغ اٌي٠بهح ػٓ إٌّٙلً 

اٌّؼزم١ٍٓ ثبٌؾجٌ االٔفواكٞ ثَغٓ ا٠ٌٌَٛ، ِٕن اػزمبٌُٙ " ٠ؼل اٌل٠ٓ دمحم ف١ٍفخ "ٚ " ئثوا١ُ٘ ػٍٟ
 ٌزو ِٓ اٌّبء فمٜ ٛٛاي 22 ٍبػخ 24ٚ ٠ٕب٠و اٌّبٟٙ، ِٕٚغ اٌطؼبَ ئال هغ١ف فمٜ ٚلطؼخ ُعجٓ وً 17

 ا١ٌَٛ، ِّب ٠ؼوٗ ؽ١برُٙ ٌٍقطو فبٕخ ثأْ ُِٕٙ ٠ؼبْٔٛ أِواٗ ِيِٕخ ٚظوٚف ٕؾ١خ فبٕخ

http://bit.do/dfN4V ا٠ٌٌَٛ    

http://bit.do/dfN5T اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة ِّٕٛع  اٌي٠بهاد ِّٕٚٛع  األوً ٚ اٌٍجٌ اٌْزٛٞ ئٙبفخ ئٌٝ  اٌٚوة اٌَّزّو فبراير-26  

http://bit.do/dfN53 اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة ِٕغ اٌي٠بهح هغُ رٖبه٠ؼ ا١ٌٕبثخ« اٌؼموة»: «إٌبئت اٌؼبَ اٌَّبػل»أ٘بٌٟ ِزّٟٙ  فبراير-26  

 فبراير-28
ثَغٓ اٌيلبى٠ك اٌؼِّٟٛ ، إلٔمبمُ٘ ِٓ اٌّؼبٔبح ٚاٌز١١ٚك اٌنٞ ٠اللٛٔٗ ِٓ ئكاهح ” أ“ٚعٗ ِؼزمٍٟ ػٕجو 

 اٌَغٓ ، ؽ١ش رُ رغو٠لُ٘ ِٓ ِزؼٍمبرُٙ اٌْق١ٖخ ِٕٚؼُٙ ِٓ اٌزو٠٘ ٚاٌطؼبَ
http://bit.do/dfN9S اٌْول١خ ٍغٓ اٌيلبى٠ك  

  

  

http://bit.do/daGW2
http://bit.do/daGXp
http://bit.do/daQ7F
http://bit.do/ddWW8
http://bit.do/ddXoE
http://bit.do/dfdSh
http://bit.do/dfpDK
http://bit.do/dfN68
http://bit.do/dfN4V
http://bit.do/dfN5T
http://bit.do/dfN53
http://bit.do/dfN9S


  إهمال طثً فً مكان االحرجاشإهمال طثً فً مكان االحرجاش

تاريخ 

 انىشر
 انرابط انمحافظت انمكان انحانت انمهىت انسه االسم

http://bit.do/daGez اٌغوث١خ ٍغٓ ٕٛطب اٌؼِّٟٛ كهْ هئٛٞ ٚلٟء كِٛٞ ٛبٌت   دمحم ػٍٟ ػبِو فبراير-01  

 فبراير-02
  ٕلهأفٖبئٟأزْبه ؽبالد اًٌَ كْٚ ٚعٛك 

 
http://bit.do/daGsx اٌمب٘وح ٛوٖ رؾم١ك  

   54 ا١ٌَل دمحم ػٍٟ إٌغٌٟٛ فبراير-03
ف١وًٚ ٍٟ، ٚرٚقُ 

 ثبٌطؾبي
http://bit.do/daGFL اٌجؾ١وح لَُ اٌوؽّب١ٔخ  

   31 أؽّل ئثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ فبراير-07
غوغو٠ٕخ فٟ ِٕطمخ اٌْبهة 

 ٚاٌق١ٖخ
http://bit.do/daQKS اٌْول١خ وفو ٕمو  

http://bit.do/daQ7j اٌلل١ٍٙخ ٍغٓ إٌّٖٛهح عٍطخ كِبغ١خ   67 أؽّل أؽّل ػجلاٌٍط١ف فبراير-07  

   33 ١ّو٠ٓ ثق١ذ فبراير-07

ِوٗ اٌٖفواء ٚٙؼف ػبَ 

ٚآالَ ثبٌظٙو ثبٍزّواه 
 ٚأقفبٗ فٟ ٙغٜ اٌلَ

http://bit.do/da3qb اٌم١ٍٛث١خ ٍغٓ اٌمٕبٛو  

http://bit.do/ddfDc ا١ٌّٕب ٍغٓ ا١ٌّٕب ٕوع ٚؽوِبْ ِٓ اٌؼالط     دمحم ئثوا١ُ٘ دمحم أغب فبراير-09  

 22 ػجلاٌوؽّٓ فٛىٞ ػجلاٌؾ١ّل فبراير-11
ٛبٌت رغبهح 

 األى٘و

ٙؼف ّل٠ل فٟ ئثٖبه اٌؼ١ٓ 

ا١ٌّٕٝ ّٚجٗ ػلَ ئثٖبه 
 ثبٌؼ١ٓ ا١ٌَوٜ

http://bit.do/ddgsQ ثٛهٍؼ١ل ٍغٓ ثٛهٍؼ١ل  

http://bit.do/ddW3K اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة عٍطخ فٟ اٌلِبؽ ِٕٙلً 70 ػجلاٌؼظ١ُ اٌْولبٚٞ فبراير-14  

http://bit.do/ddXmq اإلٍىٕله٠خ ٍغٓ ثوط اٌؼوة ٍوٛبْ فٟ اٌمٌْٛٛ     ٔبكٞ فزؾٟ عب١٘ٓ فبراير-15  

 ٕؾفٟ   ؽّلٞ اٌيػ١ُ فبراير-16

رؼفٓ ؽوط ثبٌَبق ٔز١غخ 

. إبثزٗ ثبٌَىو فٟ اٌَغٓ
 ٠قزبط ئٌٝ عواؽخ

http://bit.do/defbf اٌمب٘وح ٍغٓ ٛوٖ  

   ػجلاٌؼي٠ي ِّلٚػ ػجلاٌؼي٠ي فبراير-17
ٛبٌت كهاٍبد 

 ئٍال١ِخ
٠ؼ١ِ ثٕٖف هئئخ ٠ٚؾزبط 

 ئٌٝ عٙبى رٕفٌ
 http://bit.do/dee8x اٌجؾ١وح ٍغٓ األثؼبك٠خ

     فزؾٟ ِؾغٛة ػٍٟ اٌفواْ فبراير-17
أىِخ ٕله٠خ ٚعٍطخ ثبٌملَ 

 ٚٙغٜ ٍٚىو
 http://bit.do/dee9w اإلٍىٕله٠خ ٍغٓ ثوط اٌؼوة

     ثالي عّبي ّؼ١ت ثبٚح فبراير-19
ِٚبػفبد ػ١ٍّخ لٍت ِفزٛػ 

 ٚؽوِبْ ِٓ اٌؼالط
http://bit.do/dewCC اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة  

http://bit.do/dfdUe اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة غٚوٚف ٠ٚؾزبط ئٌٝ عواؽخ ِٕٙلً   دمحم ف١بٗ فبراير-22  

http://bit.do/daGez
http://bit.do/daGsx
http://bit.do/daGFL
http://bit.do/daQKS
http://bit.do/daQ7j
http://bit.do/da3qb
http://bit.do/ddfDc
http://bit.do/ddgsQ
http://bit.do/ddW3K
http://bit.do/ddXmq
http://bit.do/defbf
http://bit.do/dee8x
http://bit.do/dee9w
http://bit.do/dewCC
http://bit.do/dfdUe


 http://bit.do/dfpAw ثٛهٍؼ١ل ٍغٓ ثٛهٍؼ١ل غٚوٚف ٠ٚؾزبط ئٌٝ عواؽخ ِٕٙلً 24 دمحم ئثوا١ُ٘ اٌّؼالٚٞ فبراير-25

 22 إحمد عبد إلوهإب إلخطيب فبراير-28
ٛبٌت عبِؼخ 

 ِٖو

رل٘ٛه ػبَ فٟ اٌؾبٌخ 

 اٌٖؾ١خ ٠ؾزبط ئٌٝ رْق١ٔ
 http://bit.do/dfN8R اٌمب٘وح ١ٌّبْ ٛوٖ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.do/dfpAw
http://bit.do/dfN8R


  إخفاء قسسيإخفاء قسسي

تاريخ 

 انىشر
 انمهىت انسه االسم

تاريخ 

 االختفاء
 انرابط انمحافظت مكان االختفاء

http://bit.do/daGcV ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثوفؼ 20/04/2015   30 أؽّل ٍِٛٝ ٍؼ١ل ػٛكح فبراير-01  

http://bit.do/daGbM ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثْبهع اٌؼْو٠ٓ ثبٌؼو٠ِ 15/10/2015   50 عّبي دمحم ِؾّٛك إٌؾبي فبراير-01  

http://bit.do/daGdy ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثب١ٌْـ ى٠ٚل 07/01/2017   27 ك٠بة ؽّلاْ ه٠بٗ فبراير-01  

http://bit.do/daGda اإلٍّبػ١ٍ١خ ٍغٓ اٌؼيٌٟٚ 2016ِب٠ٛ    35 ٍؼ١ل ٍِٛٝ ٍؼ١ل ػٛكح فبراير-01  

http://bit.do/daGd3 ّّبي ١ٍٕبء  ِٕيٌٗ فٟ ِٕطمخ ٠ًٛٛ األ١ِو هفؼ 2014   18 ١ًٍٙ ١ٌٚل دمحم فبراير-01  

http://bit.do/daGeW ثٛهٍؼ١ل   07/11/2016 ٕؾفٟ   ػّوٚ عّبي فبراير-01  

http://bit.do/daGfN   ِٕيٌٗ 23/01/2017 ٛبٌت رغبهح األى٘و   دمحم أووَ ى٘و اٌل٠ٓ ػٍٟ فبراير-01  

 فبراير-01
دمحم ٍٍّٟ ٍٍّبْ 

 ِٖطفٝ اثٛىٚه
43 

ِٛظف ثْووخ ١ِبٖ 
 اٌْوة ث١َٕبء

http://bit.do/daGdm ّّبي ١ٍٕبء و١ّٓ اٌؼجٛه ثبٌؼو٠ِ 05/09/2014  

 19 دمحم دمحم ١ٍٍّبْ هٙٛاْ فبراير-01
ٛبٌت ثبٌّؼٙل اٌفٕٟ 
 اٌٖؾٟ ثبإلٍّبػ١ٍ١خ

http://bit.do/daGbx ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ 04/05/2016  

 فبراير-01
ِؾّٛك ٍبٌُ ؽَٓ 

 ١ٍٍّبْ
http://bit.do/daGcf ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثوفؼ 20/04/2015   25  

 فبراير-01
َٔو٠ٓ ػجل هللا ١ٍٍّبْ 

 هثبع
http://bit.do/daGgV ّّبي ١ٍٕبء و١ّٓ ٍٜٚ اٌؼو٠ِ 30/04/2016 هثخ ِٕيي 35  

 فبراير-02
أؽّل ٍبِؼ دمحم أؽّل 

 ِٕٖٛه
 http://bit.do/daGHj اٌمب٘وح ثبٌموة ِٓ عبِؼخ األى٘و 17/12/2016 ٛبٌت ٕ٘لٍخ 20

 فبراير-02
أؽّل ١ٍف اإلٍالَ 

 ِٖطفٝ وّْٛ
21 

ٛبٌت اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ 

 ٌٍٕٙلٍخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب
http://bit.do/daGHj وفو ا١ٌْـ أِبَ اٌّؼٙل 12/01/2017  

 فبراير-02
أؽّل فٛىٞ أؽّل ؽبفع 

 ِوىٚق
 http://bit.do/daGHj وفو ا١ٌْـ  ِٕيٌٗ  فٟ لو٠خ اٌٖجب٠ب ثّؾطخ اٌجوٌٌ 02/01/2017   22

http://bit.do/daGi7 اٌْول١خ ِٕيٌٗ فٟ ثٍج١ٌ 30/10/2016 ٛبٌت ىهاػخ األى٘و 21 ؽن٠فخ هّبك اٌْؼواٚٞ فبراير-02  

http://bit.do/daGHj وفو ا١ٌْـ ِٓ أِبَ اٌّلهٍخ فٟ اٌجوٌٌ 11/01/2017 ٛبٌت صبٔٛٞ 16 ى٠ل دمحم أؽّل أؽّل اٌجٕب فبراير-02  

http://bit.do/daGcV
http://bit.do/daGbM
http://bit.do/daSWD
http://bit.do/daGda
http://bit.do/daGd3
http://bit.do/daGeW
http://bit.do/daGfN
http://bit.do/daGdm
http://bit.do/daGbx
http://bit.do/daGcf
http://bit.do/daGgV
http://bit.do/daGHj
http://bit.do/daGi7
http://bit.do/daGHj


 فبراير-02
ػجل اٌوؽّٓ فزؾٟ ػجل 

 اٌوؽّٓ ف١ٍفخ
22   

ِطٍغ أوزٛثو 

2016 

غوفزٗ فٟ ٍىٓ اٌطالة ثغبِؼخ األى٘و، 

 فٟ ِل٠ٕخ ٖٔو
http://bit.do/daGHj اٌمب٘وح  

 فبراير-02
ػجل اٌوؽّٓ دمحم ئثوا١ُ٘ 

 اٌج١ٗ
http://bit.do/daGHj اٌمب٘وح   15/11/2016 ٛبٌت ٕ٘لٍخ 21  

 17/05/2015   53 ػجلهللا ا٠ٌٛفٝ ٠ًْٛ٘ فبراير-02
و١ّٓ اٌّضٍش ػٍٝ ٛو٠ك اٌّيهػٗ 

 عٕٛة ّوق اٌؼو٠ِ
http://bit.do/daGEj ّّبي ١ٍٕبء  

 فبراير-02
دمحم عّؼخ ٠ٍٛف ػجل هللا 

 ى٘وح
http://bit.do/daGHj اٌْول١خ ِٕيٌٗ فٟ لو٠خ ِٙل٠خ 26/12/2016 ٛبٌت ئػالَ األى٘و 20  

 فبراير-02
دمحم ١ٍٍّبْ أؽّل 

 اٌَال٠ّٗ
http://bit.do/daGoP ّّبي ١ٍٕبء و١ّٓ ٌٍغ١ِ عٕٛة اٌؼو٠ِ ِٕن ػبَ   35  

http://bit.do/daGiB اٌغ١يح  أوزٛثو6ِٕيٌٗ فٟ  10/01/2017 ٕؾفٟ 29 دمحم ِؾّٛك أؽّل ا١ٌّبٟٔ فبراير-02  

 33 ِٖطفٝ ؽّبك اٌؾٛٓ فبراير-02
أ١ِٓ ِقيْ فٟ ِٖٕغ 

 إٍّٔذ ١ٍٕبء
http://bit.do/daGD6 ّّبي ١ٍٕبء  ِٕيٌٗ فٟ فٟ ِٕطمخ اٌؼجٛه ثبٌؼو٠ِ 2016فجوا٠و   

http://bit.do/daGGG اٌغ١يح ِلهٍخ ثٖفٜ اٌٍجٓ 13/01/2014 ِؾبَ ؽو، ٚهعً أػّبي 52 هأفذ ف١ًٖ ّؾبرٗ فبراير-03  

 فبراير-03
اٍّبػ١ً ػجلاٌغٕٟ 

 اٍّبػ١ً ػٍٟ ١٘جخ
http://bit.do/daGGQ اٌمب٘وح ؽً فٟ ِل٠ٕخ ٖٔو-ِٓ َ 09/09/2016 ٛبٌت ٕ٘لٍخ األى٘و 24  

http://bit.do/daGNZ اٌم١ٍٛث١خ ِٕيٌٗ ثمو٠خ ٍٕلٚح ِووي اٌقبٔىخ  31/01/2017 فو٠ظ روث١خ األى٘و   دمحم أؽّل ئكه٠ٌ فبراير-03  

http://bit.do/daGT5 اٌف١َٛ ِٓ ِؾجَٗ ثمَُ ثٕله اٌف١َٛ 03/02/2017     أؽّل فٍف أؽّل فبراير-04  

 فبراير-04
أٌٔ ٍِٛٝ ٍبٌُ أثٛ 

 اػ٠ٍٟٛ
http://bit.do/daGSw ّّبي ١ٍٕبء ِٓ ِٕطمخ اٌّبٍٛهح ِٓ ِل٠ٕخ هفؼ 12/08/2015   17  

   ػبٛف غوثبٟٔ فبراير-04
ٚو١ً ِلهٍخ فبٕخ 

 ثبٌف١َٛ
http://bit.do/daGT5 اٌف١َٛ ِٕيٌٗ ثّٕطمخ اٌَبوذ 07/01/2017  

 38 ػٖبَ وّبي ػجل اٌغ١ًٍ فبراير-04
ِل٠و ثبٌّٖو٠خ 

 ٌألرٖبالد
http://bit.do/daGM4 اٌغ١يح  أوزٛثو٦ِمو ػٍّٗ ثّل٠ٕخ  24/08/2016  

http://bit.do/daGTb ّّبي ١ٍٕبء أِبَ ِٕيٌٗ ثؾٟ إٌٛه ثوفؼ 25/10/2015     ػٟٛٔ ٠ٍٛف ١ٖٔو ١ٍٍّبْ فبراير-04  

 01/01/2017 ٕؾفٟ 31 ِٖؼت ؽبِل فبراير-04
ِٓ لَُ وفو اٌي٠بد ثؼل اٌجواءح ِٓ 

 اٌّؾىّخ اٌؼَىو٠خ
http://bit.do/daGQi اٌغوث١خ  

 فبراير-05
١ٍٍّبْ ِغُٕ ١ٍٍّبْ 

 غٕبَ
34 

ِٛظف ّووخ ا١ٌّبٖ 
 ٚاٌٖوف اٌٖؾٟ

http://bit.do/daGWe ّّبي ١ٍٕبء ِمو ػٍّٗ فٟ اٌؼو٠ِ 06/02/2015  

http://bit.do/daGUh اٌغ١يح ِووي ػ١ْٛ ثبٌّٕٙل١ٍٓ 11/01/2017 ٛج١ت   ػّو ٍٛؼذ فبراير-05  

 فبراير-06
ثالي ِؾّٛك ؽَٓ ػجلهللا 

 اٌَجبؽی
26 

ربعو ١ٍبهاد فٟ 
 اإلٍّبػ١ٍ١خ

http://bit.do/daSJt اإلٍّبػ١ٍ١خ ِٓ ِؼوٗ ١ٍبهاد 03/01/2017  

http://bit.do/daGHj
http://bit.do/daGHj
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http://bit.do/daGM4
http://bit.do/daGTb
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http://bit.do/daSWD ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ فٟ ا١ٌْـ ى٠ٚل 24/01/2016   17 فبٌل ٔب٠ف ١ٍٍّبْ ١ٍٍُ فبراير-06  

 فبراير-06
ػجل اٌوؽّٓ ػٛٗ ٍِٛٝ 

 عّؼخ
 http://bit.do/daSWD اإلٍّبػ١ٍ١خ فٟ اٌطو٠ك ئٌٝ اٌزغ١ٕل 2016ِبهً  فو٠ظ كثٍَٛ 20

 فبراير-06
ػجلاٌوؽّٓ ِٖطفٝ أؽّل 

 ػ٠ٛٚخ 
http://bit.do/daXTP لٕب   15/12/2016 ٛبٌت أى٘و لٕب    

http://bit.do/daS8z ّّبي ١ٍٕبء و١ّٓ إِٟٔ ٛو٠ك اٌّيهػخ ثبٌؼو٠ِ ػب١ِٓ ػبًِ   ِْزبق ؽَٓ اٌجبّب فبراير-06  

 فبراير-06
٠ٍٛف ػٛٗ ٍِٛٝ 

 عّؼخ
 http://bit.do/daSWD ّّبي ١ٍٕبء ِٓ ِٕيي ٕل٠ك ثب١ٌْـ ى٠ٚل 24/01/2016   16

http://bit.do/da7mk اٌلل١ٍٙخ و١ّٓ وٕزبوٝ ػٍٝ اٌجؾو فٟ إٌّٖٛهح 16/01/2017   25 ثالي ػ١ل عو٠و ػجبً اٌٍجٍل فبراير-07  

 فبراير-07
ووَ ػلٔبْ ػجل ا١ٌَّغ 

 اٌّغلالٚٞ
http://bit.do/daZSh ّّبي ١ٍٕبء لَُ أٚي اٌؼو٠ِ 10/01/2017   45  

http://bit.do/daW5E   ػٍٝ اٌطو٠ك ئٌٝ ِوٍٝ ِطوٚػ 26/01/2017 ٛج١ت   دمحم ػجل إٌبٕو ٕمو فبراير-07  

 فبراير-07
ِؾّٛك ؽّلاْ أؽّل 

 ؽّلاْ
http://bit.do/da4rU ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ غوة اٌؼو٠ِ 08/12/2016 ٍبئك ربوَٟ 20  

http://bit.do/da4qZ   ِٕيٌٗ ثؾٟ اٌؾو٠خ فٟ هفؼ 2016ِبهً  ربعو ١ٍبهاد 30 ٚائً ٠ٍٛف ػ١بك ثوان فبراير-07  

   أؽّل ػط١خ فبراير-08
ِلهً َِبػل ثى١ٍخ 

كاه اٌؼٍَٛ عبِؼخ 

 اٌمب٘وح

31/01/2017 
أصٕبء ػٛكرٗ ِٓ أؽل فوٚع رٛو١ً 

 ا١ٌَبهاد
http://bit.do/ddfDK اٌمب٘وح  

   28 أؽّل دمحم هعت اٌؼ١َٛٞ فبراير-08
أغَطٌ 

2015 
http://bit.do/da5JD ّّبي ١ٍٕبء "غوة اٌؼو٠ِ"و١ّٓ ا١ٌّلاْ   

http://bit.do/dc7CX أ١ٍٛٛ   05/12/2016 ٛبٌت ٕ٘لٍخ أ١ٍٛٛ    فبٌل دمحم أؽّل ىوٟ فبراير-08  

 07/02/2017 ػبًِ غيي ١َٔٚظ 40 ػبّٛه ػجل اٌَالَ أثٛ كاٚك فبراير-08
ِمو ػٍّخ ثْووخ اٌغيي ٚا١ٌَٕظ 

 ثّٕطمخ ووكاٍخ
http://bit.do/ddfD6 اٌغ١يح  

 28 ١ٌٚل ِؾّٛك اٌّم١ل فبراير-08
ٕبؽت ِؾً ِالثٌ 

 ثبٌؼو٠ِ
http://bit.do/da6kz ّّبي ١ٍٕبء لَُ أٚي اٌؼو٠ِ 08/12/2016  

http://bit.do/ddfEF اٌجؾ١وح ِمو ػٍّٗ 21/11/2016 ِٕٙلً ِلٟٔ   أٌٔ عّبي ف١ٍفٗ فبراير-09  

 فبراير-09
١ٍٍّبْ ٍٍّٟ ٍٛت 

 اٌٙٛاٍّخ
http://bit.do/ddf9y ّّبي ١ٍٕبء و١ّٓ عواكح ثب١ٌْـ ى٠ٚل 02/04/2016      

http://bit.do/ddf9Q ّّبي ١ٍٕبء ِٓ أِبَ ٚهّزٗ فٟ هفؼ 24/04/2014 وٙوثبئٟ ١ٍبهاد   ػجل اٌؼي٠ي ١ٍٍّبْ ٍبٌُ فبراير-09  
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http://bit.do/ddgap ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثؾٟ اٌٖفب ثبٌؼو٠ِ 25/10/2015     دمحم ١ٍٍّبْ ػ١ل ف١بٗ فبراير-09  

http://bit.do/ddgbp ١ٍٕبء ػ١بكرٗ 21/12/2016 ٛج١ت ثْوٞ   دمحم ػط١ٗ ػب٠ِ اٌجواّ٘ٗ فبراير-09  

 فبراير-11
أؽّل هٙب ئثوا١ُ٘ ػجل 

 اٌّغ١ل غ١ّٕخ
http://bit.do/ddgxF إٌّٛف١خ ثؼل افالء ٍج١ٍٗ ِٓ ِؾىّخ اٌَبكاد 02/02/2017 ٛبٌت ىهاػخ  22  

 فبراير-11
أؽّل دمحم ّّٛٛ ػطبهللا 

 ١ٍٍّبْ
http://bit.do/ddgxk اإلٍىٕله٠خ ػٍّٗ ثجوط اٌؼوة 06/02/2017 ِؾبِٟ ؽو 28  

http://bit.do/ddgcU اٌمب٘وح ػ١ٓ ٌّّ 02/02/2017 فو٠ظ ػٍَٛ و١ّ١ب االى٘و   ػبُٕ اٌْْزبٚٞ فبراير-11  

http://bit.do/ddgw9 اٌغوث١خ ِٕيٌٗ ثمطٛه 09/02/2017   53 ػجلاٌؼي٠ي اٌمبٟٙ فبراير-11  

http://bit.do/ddgw9 اٌغوث١خ ِٕيٌٗ ثمطٛه MTI 09/02/2017ٛبٌت فٟ ٕ٘لٍخ 21 ػّو ػجل اٌؼي٠ي اٌمبٟٙ فبراير-11  

   دمحم ؽَٓ فبراير-11
ٛبٌت ػٍَٛ األى٘و 

 أ١ٍٛٛ
http://bit.do/ddgzu أ١ٍٛٛ   04/02/2017  

http://bit.do/ddgrk اٌغ١يح ف١ًٖ 07/02/2017 ٔبئت ِؾبفع اٌْول١خ 50 دمحم دمحم ػيد أؽّل ثلٚٞ فبراير-11  

http://bit.do/ddgw9 اٌغوث١خ ِٕيٌٗ ثمطٛه 09/02/2017   57 ِؾّٛك اٌمبٟٙ فبراير-11  

   ٔبٕو اٌفواُ فبراير-11
َِزْبه ٚى٠و اٌز٠ّٛٓ 

 اٌَبثك
http://bit.do/ddgvw اٌمب٘وح اٌْبهع 07/02/2017  

http://bit.do/ddCvV ا١ٌّٕب ِطبٞ 25/08/2016     ػجل اٌوؽّٓ عّبي أؽّل فبراير-12  

 53 أ٠ّٓ ػجلاٌَالَ أؽّل فبراير-13
ِؾبٍت ثٕمبثخ 

 إٌّٙل١ٍٓ
http://bit.do/ddCgc اٌمب٘وح اٌطو٠ك ئٌٝ ١ٔبثخ أِٓ اٌلٌٚخ 09/02/2017  

http://bit.do/ddCvV اٌمب٘وح هاثؼخ 27/07/2013     فبٌل دمحم ؽبفع  فبراير-13  

 فبراير-13
ٍٍّٟ ؽَٓ ؽ١َٓ 

 ٍالِٗ
  

ِٛظف فٟ ِىزت 
 رأ١ِٕبد اٌؾَٕخ

http://bit.do/ddCxN اإلٍّبػ١ٍ١خ ٍغٓ اٌؼيٌٟٚ 17/12/2015  

 فبراير-13
دمحم ػٍٟ ؽّبك اٌؼ١بكٞ 

 اٌْٛهثغٟ
http://bit.do/ddCA3 ّّبي ١ٍٕبء ِؼل٠خ اٌفوكاْ 28/01/2017   32  

 23 ئٍالَ دمحم دمحم ١ٍٍّبْ فبراير-14
ٔظُ ِٚؼٍِٛبد  ٛبٌت

 ثبٌؼو٠ِ
15/01/2016 

ِٕيٌٗ ثبٌَّبػ١ل ثغٛاه اٌّلهٍخ 
 اٌفٕلل١خ

http://bit.do/ddW6k ّّبي ١ٍٕبء  

http://bit.do/ddW3z اٌمب٘وح ّمخ إٔللبء 03/02/2017 ٛبٌت ٕ٘لٍخ األى٘و   ثالي ١ٍل فزؾٟ فبراير-14  

 فبراير-14
ِٖطفٝ ؽ١َٓ ٍَُِ 

 ؽَٓ
http://bit.do/ddXaS ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثؾٟ اٌؼجٛه ثبٌؼو٠ِ 05/02/2016 ٍبئك ربوَٟ 40  
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 فبراير-15
ئثوا١ُ٘ هعت ئثوا١ُ٘ 

 ػوفبد
http://bit.do/defpz اٌْول١خ ثبٌموة ِٓ ِٕيٌٗ فٟ اٌيلبى٠ك 20/12/2016 ٛبٌت ئػالَ اٌيلبى٠ك 24  

http://bit.do/defqY اٌمب٘وح ِٕيٌٗ 12/01/2017 ر١ٍّن 15 آٍو ى٘و اٌل٠ٓ فبراير-15  

 فبراير-15
ؽ١َٓ ؽٍّٝ ػٍٝ ػجل 

 اٌّزغٍٝ
http://bit.do/ddXdQ اٌغ١يح َِبوٓ اٌظجبٛ فٝ اٌؼّوا١ٔخ  24/05/2015 ِغٕل    

   ٛٗ غبُٔ ١ٍٍّبْ غٕبَ فبراير-15
ػبًِ ثّٖٕغ كهغبَ 

 ٌألٍّٕذ
http://bit.do/ddXav ّّبي ١ٍٕبء ِمو ػٍّٗ فٟ اٌؼو٠ِ 08/12/2015  

http://bit.do/ddXiV ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ ػب١ِٓ     دمحم ػٍٟ ٍالِخ األىػو فبراير-15  

http://bit.do/ddXeR اإلٍىٕله٠خ ِٓ كافً ٚؽلرٗ اٌؼَىو٠خ 02/01/2016 ِغٕل   دمحم فٛىٞ ئثوا١ُ٘ ّو٠ف فبراير-15  

http://bit.do/defgq ِوٍٝ ِطوٚػ ِلفً ِل٠ٕخ ِوٍٝ ِطوٚػ 23/09/2016 ٛبٌت 23 اؽّل ٖٔو اٌل٠ٓ فبراير-16  

http://bit.do/ddXoj اٌمب٘وح لَُ ػ١ٓ ٌّّ ثؼل افالء اٌَج١ً 12/02/2017     ئٍالَ ػواثٟ فبراير-16  

http://bit.do/ddXoj اٌمب٘وح لَُ ػ١ٓ ٌّّ ثؼل افالء اٌَج١ً 12/02/2017     أٍبِخ دمحم فبراير-16  

http://bit.do/defhQ ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ 17/12/2016 ٍبئك ربوَٟ 25 ػجل ٍالَ ٍبٌُ أثٛ ىرْٛ فبراير-17  

   ٠بٍو اؽّل ؽَٓ فبراير-17
ٛبٌت عبِؼخ ثٕٟ 

 ٠ٍٛف
http://bit.do/dee82 ثٕٟ ٠ٍٛف ِٓ اٌْبهع 27/01/2017  

 03/02/2017 ٛبٌت ٕ٘لٍخ األى٘و   ػبٛف ؽَٓ دمحم فبراير-18
 ِٓ كافً اٌمطبه أصٕبء ػٛكرٗ ِٓ 

 اٌمب٘وح ئٌٝ اإلٍىٕله٠خ
  http://bit.do/defkV  

 37 دمحم ٍؼ١ل أثو١ُ٘ ثله فبراير-18
ِٛظف فٟ اٌزوث١ٗ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ
http://bit.do/dev7b ّّبي ١ٍٕبء  و١ّٓ اٌي٘ٛه 23/05/2015  

 فبراير-19
اٍالَ ِٖطفٟ ػجل اٌؼي٠ي 

 ِزٌٟٛ
26 

ٛبٌت ػٍَٛ ػ١ٓ 

ٌّّ 
http://bit.do/dewjH اٌمب٘وح ِٕيٌٗ ثبٌْواث١خ 18/02/2017  

http://bit.do/devQY ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثبٌؼو٠ِ 20/10/2014 ٛبٌت ٕ٘لٍخ 20 ّو٠ف ِؾّٛك ؽغبة فبراير-19  

http://bit.do/dewEK اٌغوث١خ ِٕيٌٗ ثمطٛه 05/02/2017 ٛبٌت   ػّو ٚعلٞ ا١ٌٕٚٓ فبراير-19  

 ٛبٌت ٕ٘لٍخ 20 ِٖطفٝ هثبػ فبراير-19
ك٠َّجو 

2014 
http://bit.do/devTK ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ  

   دمحم ٛالي للهٞ أثٛ ١ّزخ فبراير-20
٠ؼًّ فٟ ِٖٕغ 

 األٍّٕذ ثٍٜٛ ١ٍٕبء
http://bit.do/dewM6 ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ ثبٌؼو٠ِ 06/09/2014  

http://bit.do/dfdGy وفو ا١ٌْـ ِٕيٌٗ 14/02/2017 ِلهً ه٠ب١ٙبد ثبألى٘و 40 دمحم أثٛ إٌغب فبراير-21  
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 فبراير-21
ِؾّٛك ػجل اٌوؽّٓ 

 اٌىبّف
34 

 ِٛظف فٟ ّووخ 

 اٌىٙوثبء
http://bit.do/dfdKy اٌمب٘وح ِٓ اٌْبهع 10/08/2016  

http://bit.do/dfdS6 ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ فٟ اٌؼو٠ِ 23/03/2014 ٛبٌت صبٔٛٞ 20 أ١ِو ِؾَٓ ؽّبك فو٠ظ فبراير-22  

 http://bit.do/dfdUD اٌف١َٛ ِٕيٌٗ 17/02/2017     فبٌل اٌؼٍَٟ فبراير-22

 http://bit.do/dfdUD اٌف١َٛ ِٕيٌٗ فٟ لو٠خ ػجٛك 22/01/2017     ػجل اٌٌّٛٝ ؽّبك فبراير-22

 http://bit.do/dfdUD اٌف١َٛ لَُ ّوٛخ ثٕله اٌف١َٛ 11/02/2017 ٍبئك رٛوزٛن 35 ػ١ل دمحم ػجلاٌؾ١ّل ىٚاي فبراير-22

http://bit.do/dfdQT اٌغوث١خ ِٕيٌٗ ثج١َْٛ 17/02/2017 ٛبٌت رغبهح ٕٛطب   دمحم ا١ٌَل ػغٛح فبراير-22  

http://bit.do/dfdUD اٌف١َٛ ِٕيٌٗ فٟ أثْٛاٞ 22/09/2016     دمحم ئٍّبػ١ً فبراير-22  

http://bit.do/dfdQT اٌغوث١خ ِٕيٌٗ فٟ ٕٛطب 18/02/2017 ٛبٌت رغبهح ٕٛطب   ٘بكٞ ؽ١َٓ اٌَّبٚٞ فبراير-22  

 فبراير-22
١٘ضُ فزؾٟ اؽّل دمحم 

 إٌَلٚثٟ
http://bit.do/dfdNN اٌمب٘وح ِل٠ٕخ ٖٔو 09/09/2016 ٠ؼًّ ثّؾً ِالثٌ    

 فبراير-24
ػجل اٌؾ١ّل دمحم دمحم ػجل 

 اٌَالَ
http://bit.do/dfdV3 اٌمب٘وح ّبهع اٌط١واْ 14/08/2013 ٛبٌت ّو٠ؼخ ٚلبْٔٛ    

http://bit.do/dfdV3 اٌغوث١خ ِٕيٌٗ فٟ ٕٛطب 06/02/2017 ٛبٌت ٕ٘لٍخ   ػّوٚ ٚعلٞ اٌّؾّلٞ فبراير-24  

http://bit.do/dfdYk ّّبي ١ٍٕبء ِٕيٌٗ فٟ اٌؼو٠ِ 04/04/2016     ِؾّٛك ػجل اٌفزبػ ػط١خ فبراير-24  

http://bit.do/dfdV3 اٌغوث١خ ِٕيٌٗ فٟ ٕٛطب 08/02/2017 ٛبٌت ٕ٘لٍخ   ِؾّٛك ٠ؼمٛة فبراير-24  

   اٌجواء أ٠ّٓ ا١ٌَل اٌطٛفٟ فبراير-25
ٛبٌت أوبك١ّ٠خ 

 اٌْوٚق
http://bit.do/dfpAL اٌمب٘وح و١ّٓ فٟ ِل٠ٕخ ٖٔو 15/02/2017  

http://bit.do/dfpzn اٌف١َٛ ِٕيٌٗ 23/09/2016 ٍبئك 31 هائل دمحم ػ٠ٌٛ ِورٚٝ فبراير-25  

http://bit.do/dfpzD اٌغ١يح  أوز٠ٛو6ِمو ػٍّٗ فٟ  29/09/2016 ِٕٙلً ؽو 25 ػجلهللا ػّو ػجلإٌجٟ هىق فبراير-25  

http://bit.do/dfpCK اٌمب٘وح (ِٖبة)أؽلاس إٌّٖخ  27/07/2013     فبٌل ؽبفع ػي اٌل٠ٓ فبراير-26  

http://bit.do/dfN6y اٌمب٘وح ِطبه اٌمب٘وح 25/02/2017     ػبكي اٌَجىٟ فبراير-26  

 فبراير-26
ٔبكه ػجلاٌؾ١ٍُ ػجلاٌٛاؽل 

 ػجلاٌؾ١ٍُ اٌج١ه
http://bit.do/dfN5y ّّبي ١ٍٕبء لَُ ّوٛخ اٌؼو٠ِ 12/01/2017   27  
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  ظهىز تعد اخرفاءظهىز تعد اخرفاء

تاريخ 

 انىشر
 انمهىت انسه االسم

تاريخ 

 االختفاء

تاريخ 

 انظهىر
 انرابط انمحافظت مكان انظهىر

   ٍٕخ ٖٚٔف     ػجل هللا اٌغٕلٞ فبراير-12
- أِٓ اٌلٌٚخ 

 اٌؼجب١ٍخ
http://bit.do/ddBVq اٌمب٘وح  

ِْ ٕٛطب 12/02/2017 08/02/2017 ٛبٌت ٕ٘لٍخ   ػجل اٌوؽّٓ ٛالي فبراير-12 http://bit.do/ddCep اٌغوث١خ ١ٔبثخ صب  

   ى٠بك اٌّوّلٞ فبراير-12
ٛبٌت إٔٛي 

 اٌل٠ٓ
ِْ ٕٛطب 12/02/2017 08/02/2017 http://bit.do/ddCep اٌغوث١خ ١ٔبثخ صب  

http://bit.do/ddCfV اٌف١َٛ ِووي اثْٛاٞ 12/02/2017 10/01/2017     ٠ٍٛف ػجلاٌَالَ ػٍٝ فبراير-12  

   ػبُٕ اٌٍْزبٚٞ فبراير-13
فو٠ظ و١ّ١ب 

 األى٘و
http://bit.do/ddBW4 اٌمب٘وح ١ٔبثخ ػ١ٓ ٌّّ 12/02/2017 09/11/2016  

http://bit.do/ddCAt اٌمب٘وح ١ٔبثخ ػ١ٓ ٌّّ 17/01/2017 20/11/2016 ٛبٌت صبٔٛٞ 18 أٍبِخ ّؼجبْ فبراير-13  

 فبراير-13
ئٍالَ دمحم ػجلاٌؾ١ّل دمحم 

 ػواثٟ
http://bit.do/ddCAt اٌمب٘وح ١ٔبثخ ػ١ٓ ٌّّ 17/01/2017 25/10/2016 ٛبٌت رّو٠٘    

 ا١ٌٕبثخ اٌؼَىو٠خ 14/02/2017 12/12/2012     أؽّل ِغلٜ دمحم فبراير-15
اإلٍىٕله

 ٠خ
http://bit.do/ddW8t  

http://bit.do/devPy اٌغوث١خ ١ٔبثخ ّوق اٌغوث١خ 18/02/2017 09/02/2017     ِؾّٛك اٌمبٟٙ فبراير-19  

http://bit.do/devPy اٌغوث١خ ١ٔبثخ ّوق اٌغوث١خ 18/02/2017 09/02/2017   53 ػجل اٌؼي٠ي اٌمبٟٙ فبراير-19  

   ػّو اٌمبٟٙ فبراير-19
ٛبٌت 

 MTIٕ٘لٍخ
http://bit.do/devPy اٌغوث١خ ١ٔبثخ ّوق اٌغوث١خ 18/02/2017 09/02/2017  
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  عىف دونحعىف دونح

 

تاريخ 

 انىشر
 انرابط انمحافظت انمكان انحدث

 فبراير-01
١ٌوك ػ١ٍٗ ثبٌّضً صُ ٠ٍٛم ثبٌفواه ٘وثب ِٓ اٌوٕبٓ " ثبٌمٍُ"ٙبثٜ ٠ٚوة ِٛاٛٓ 

 ٠ٚمفي ثزوػخ ١ِبٖ ١ٌّٛد غولب
http://bit.do/daGMh أ١ٍٛٛ ك٠وٚٛ  

 فبراير-02
ٚاألِٓ إٌٛٛٝ ..  ِٓ ِْغؼٟ األٍٟ٘ ١ٌٍخ وبٍِخ ثمَُ اٌلل40ٟاٌزؾفع ػٍٝ 

 ٠ؾمك ِؼُٙ ؽزٝ اٌٖجبػ كْٚ ِؾبٙو
http://bit.do/daGhS اٌغ١يح اٌللٟ  

http://bit.do/daGrG ك١ِبٛ وفو ١ٍٍّبْ ئػبكح اػزمبي دمحم ١ٍٍُ، ِلهً ثل١ِبٛ ثؼل اإلفواط ػٕٗ ٌٛٙؼٗ اٌٖؾٟ فبراير-02  

http://bit.do/daGtb اإلٍىٕله٠خ لَُ إٌّزيٖ اٛالق اٌغبى ا١ًٌَّ ٌٍلِٛع ٌف٘ االّزجبوبد كافً لَُ إٌّزيح  فبراير-02  

http://bit.do/daGQ8 اٌمب٘وح ػ١ٓ ٌّّ ٙبثٜ ّوٛخ أٍٛك إٌبه ػٍٝ ّم١م١ٓ فٟ ِْبعوح ػٍٝ أ٠ٌٛٚخ اٌّوٚه  فبراير-03  

 فبراير-05
: ٚٚاٌلرٗ.. «١ِىوٚثبٓ ه٠غ١ٕٟ»األِٓ ٠مج٘ ػٍٝ ٔغً أؽل اٌمزٍٝ اٌقَّخ فٟ 

 ١ٌَذ اٌّوح األٌٚٝ
http://bit.do/dc7Fe اٌمب٘وح لَُ اٌَالَ  

 فبراير-06
ثّٕطمخ اإلِبَ ػٍٟ ثوفؼ، ثوٕبٓ لٛاد " ػب١ٌٗ ئثوا١ُ٘ ا١ٌٖبػ"إبثخ ا١ٌَلح 

 اٌغ١ِ اٌّزّوويح فٟ و١ّٓ ِغٌٍ اٌّل٠ٕخ
http://bit.do/daGXL ّّبي ١ٍٕبء هفؼ  

 فبراير-07

 ػبَ، إلؽلٜ َِزْف١بد 30" ػيِٟ دمحم ١ٍٍّبْ أثٍٕٛغو"رؾ٠ًٛ اٌْبة 

االٍّبػ١ٍخ، اصو إبثزٗ ثوٕبٓ لٛاد اٌغ١ِ اٌّزّوويح ثى١ّٓ اٌو٠َٗ ّوق 
 اٌؼو٠ِ 

http://bit.do/da4rh ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ  

 فبراير-08
 ػبَ، ثبالٙبفخ ١ٌَلر١ٓ أفور١ٓ، اؽلا٘ٓ ثزود 200" ي.ع.دمحم"إبثخ اٌّٛاٛٓ 

 هعٍٙب، ثؼل ٍمٛٛ لن٠فٗ ػٍٝ ػْخ 
http://bit.do/ddf9h ّّبي ١ٍٕبء عٕٛة هفؼ  

http://bit.do/ddgyw اٌمب٘وح ؽٍٛاْ أ١ِٓ ِٕٚلٚة ّوٛخ ٠غزٖجبْ ١ٍلح ٚفزبح ٠َٚولبّٔٙب ثبإلوواٖ فبراير-09  

 فبراير-09
ػبَ، ثطٍك ٔبهٞ ثبٌملَ ا١ٌّٕٝ، اٍٛك ػ١ٍٗ ِٓ 40، "ؿ.ً.دمحم" "إبثخ اٌّٛاٛٓ

 و١ّٓ اٌْالق  
http://bit.do/ddfUn ّّبي ١ٍٕبء غوة ا١ٌْـ ى٠ٚل  

http://bit.do/ddgto اٌغ١يح   ارّٙذ ١ٍلح فٝ ثٕٝ ٠ٍٛف أ١ِٓ ّوٛخ ثّل٠و٠خ أِٓ اٌغ١يح ثبغزٖبثٙب فبراير-09  

http://bit.do/daGMh
http://bit.do/daGhS
http://bit.do/daGrG
http://bit.do/daGtb
http://bit.do/daGQ8
http://bit.do/dc7Fe
http://bit.do/daGXL
http://bit.do/da4rh
http://bit.do/ddf9h
http://bit.do/ddgyw
http://bit.do/ddfUn
http://bit.do/ddgto


 فبراير-10
ِْبعوح ِغ ٙبثٜ الزؾُ ِٕيي ِٛاٛٓ ٚرؼلٜ ػٍٝ ١ٍلح فالي اٌجؾش ػٓ 

 ِٛر١ٍٛىً
http://bit.do/dc7KF لٕب لو٠خ إٌَبثَخ  

 فبراير-11
« فبٌل ِؾّٛك»أصٕبء ؽٚٛهٖ اٌزؾم١ك ِغ « ِٙبة اإلثواّٟ»اٌمج٘ ػٍٝ اٌّؾبِٟ 

 فٟ ل١ٚخ األهٗ
http://bit.do/ddgrT اٌمب٘وح ١ٔبثخ لٖو ا١ًٌٕ  

 فبراير-11
هف٘ روؽ١ً ػّبه دمحم ٛبٌت ثى١ٍٗ اٌزغبهح عبِؼخ االٍىٕله٠خ ألكاء االِزؾبْ هغُ 

 اوزّبي االعواءاد اٌقبٕٗ ثبءاكائٗ ٌالِزؾبْ ِٚٛافمخ ا١ٌٕبثٗ ٚٔبئت ػبَ اٌّؾبفظخ
لَُ ّوٛخ أثٛ 

 اٌّطب١ِو
http://bit.do/ddgxs اٌجؾ١وح  

http://bit.do/ddCwc اٌمب٘وح   ِقجو ٠َؾً ثبئؼخ ِٕبك٠ً فٟ ِؾطخ ِزوٚ فبراير-13  

 فبراير-13
ثوٕبٓ لٛاد األِٓ اٌّزّوويح " ٠بٍو اٌؼجل"ٚ " ٍؼ١ل أثٛ اٌؾَٓ"إبثخ والً ِٓ 

 ػٕل و١ّٓ اٌو٠َخ 
http://bit.do/ddCBe ّّبي ١ٍٕبء ّوق ِل٠ٕخ اٌؼو٠ِ  

http://bit.do/ddWWR إٌّٛف١خ ّج١ٓ اٌىَٛ رٛوزٛن ػمت ئٛالق ٙبثٜ اٌوٕبٓ ػ١ٍٗ ثَجت أ٠ٌٛٚخ اٌّوٚه _ٍبئك#ئٕبثخ  فبراير-14  

 فبراير-15
ٙغٛٛ ػٍٝ ّب٘ل اٌؼ١بْ ٌزغ١١و ألٛاٌٗ ثؼل ؽجٌ : لو٠ت ٍبئك رٛن رٛن إٌّٛف١خ

 اٌٚبثٜ اٌّزُٙ
http://bit.do/ddXix إٌّٛف١خ ّج١ٓ اٌىَٛ  

 فبراير-17
ثطٍك ٔبهٞ فٟ اٌنهاع ، ا١ٕت ثٗ اصو هٕبٕٗ ٛبئْخ ِٓ " أؽّل ه َ"إبثخ اٌّٛاٛٓ 

 لٛاد األِٓ ثؾٟ ػبٛف اٌَبكاد 
http://bit.do/defhA ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ  

 فبراير-19
اٌٚغٜ ػٍٝ أٍوح ِؾّٛك ّؾبرٗ ٌَؾت ثالغُٙ ٙل ٙبثٜ لَُ اٌؼطبه٠ٓ ثزؼن٠جٗ 

 ؽزٝ اٌّٛد
http://bit.do/devQz اإلٍىٕله٠خ اٌؼطبه٠ٓ  

http://bit.do/dewKm ّّبي ١ٍٕبء اٌؼو٠ِ  ػبَ، ثوٕبٓ لٛاد اٌغ١ِ اٌّزّوويح ثى١ّٓ اٌّيهػخ40 إبثخ ١ٍلح  فبراير-20  

 ِٕغ اٌي٠بهح ػٓ ل١ٚخ إٌبئت اٌؼبَ اٌَّبػل هغُ ٕلٚه رٖبه٠ؼ ِٓ ١ٔبثخ أِٓ اٌلٌٚخ  فبراير-22
ٍغٓ ٛوٖ ّل٠ل 

 اٌؾواٍٗ 
http://bit.do/dfdRY اٌمب٘وح  

 فبراير-22
٠ٛإً اٌّؼزمً  وّبي اثٛ اٌؼية فٟ ئٙواثٗ ػٓ اٌطؼبَ ١ٌٍَٛ اٌضبٌش ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

فٟ فوٚعٗ ئٌٟ ” األثؼبك٠خ ” ؽ١ش ٠َزّو رؼٕذ ئكاهح ٍغٓ كِٕٙٛه اٌؼِّٟٛ 

 ا١ٌٕبثخ إلِٚبء أٚهاق إٌم٘ اٌقبٓ ثٗ 

http://bit.do/dfdUQ اٌجؾ١وح ٍغٓ كِٕٙٛه اٌؼِّٟٛ  

http://bit.do/dfdVP اٌمب٘وح اٍزمجبي ٛوٖ ٚرٛكػٗ ىٔيأخ اٌزأك٠ت ثال مٔت" إٌبظو"ٍٍطبد اٍزمجبي ٛوح رغلك أزٙبوزٙب ثؾك  فبراير-22  

http://bit.do/dfdXa اٌمب٘وح ٍغٓ اٌؼموة ِٕغ اٌي٠بهح ٌقٌّ ّٙٛه ػٓ ػٖبَ ٚعٙبك اٌؾلاك فبراير-22  

 فبراير-25
فٟ " ٍالَ اثٕٛمو"ئٌمبء لن٠فخ اٌّلفؼ١خ اٌزٟ ٍمطذ ا١ٌَٛ ػٍٝ ِٕيي اٌّٛاٛٓ 

  ؽٟ اٌْٛهثغٟ
http://bit.do/dfpBV ّّبي ١ٍٕبء عٕٛة اٌؼو٠ِ  

http://bit.do/dc7KF
http://bit.do/ddgrT
http://bit.do/ddgxs
http://bit.do/ddCwc
http://bit.do/ddCBe
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%AA%D9%88%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%83?source=feed_text&story_id=1152683024842586
http://bit.do/ddWWR
http://bit.do/ddXix
http://bit.do/defhA
http://bit.do/devQz
http://bit.do/dewKm
http://bit.do/dfdRY
http://bit.do/dfdUQ
http://bit.do/dfdVP
http://bit.do/dfdXa
http://bit.do/dfpBV


http://bit.do/dfpDk اٌمب٘وح ِؼٙل إِٔبء اٌْوٛخ اٌّؾىّخ أؽبٌذ فو٠ك كفبع ل١ٚخ ف٘ هاثؼخ ١ٌٍٕبثخ اٌؼبِخ ٌالفالي ثٕظبَ اٌغٍَخ فبراير-25  

 فبراير-26

هف٘ ِؾبفع ّّبي ١ٍٕبء ٌمبء اٌّؼٍّبد اٌالرٟ رغّؼٓ أِبَ ك٠ٛاْ ػبَ ِؾبفظخ 

ّّبي ١ٍٕبء، ٌٍّطبٌجٗ ثؾّب٠زٙٓ ثؼل أْ ٘لكرُٙ ػٕبٕو ِٓ رٕظ١ُ اٌلٌٚخ 

ثٛعٛك ِؾوَ أصٕبء م٘بثٙٓ ئٌٝ اٌؼًّ،  االٍال١ِٗ  ثٚوٚهح اهرلاء إٌمبة ٚئٌياِٙٓ 
 ؽزٝ ال ٠م١ّٛا ػ١ٍٙٓ اٌؾل

http://bit.do/dfpCk ّّبي ١ٍٕبء هفؼ  

 فبراير-28

أ١ِٓ ّوٛخ ٠مطغ اٌطو٠ك ػٍٝ هثخ ِٕيي أصٕبء ١ٍو٘ب ث١َبهرٙب ثْبهع أؽّل 

ػواثٟ، ٚئصو رطٛه اٌقالف ث١ّٕٙب، أؽٚو اٌّزُٙ ػٖب ِٓ ١ٍبهرٗ ٚاػزلٜ ػٍٝ هثخ 
 إٌّيي ثبٌٚوة أِبَ أٚالك٘ب اٌن٠ٓ وبٔٛا ثوفمزٙب

http://bit.do/dfN66 اٌغ١يح ّبهع اؽّل ػواثٟ  

 فبراير-28
ٚاألِٓ ٠ف٘ رغّؼبد .. ثٛهٍؼ١ل رطفئ أٔٛاه٘ب اؽزغبعب ػٍٝ أؽىبَ اإلػلاَ

 ٌّزظب٘و٠ٓ ثبٌغبى ا١ًٌَّ ٌٍلِٛع
http://bit.do/dfN7c ثٛهٍؼ١ل    

http://bit.do/dfpDk
http://bit.do/dfpCk
http://bit.do/dfN66
http://bit.do/dfN7c
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ت يمم )رسالة إلدكتمرة بسله رفعت ؤؼ إلسيدة نمإل مصطط   إير4نشر  ( فبر
 

نوإل مصطف   :. إلسيدة إلفإضلة
ي مقإلك بتإريخه، تحية طيبة وبعد

 
رعإية " عن ؤطالقك لجمعية 25/1/20177قرأت ف

ي لحمإية إلمرأة " أطفإل إلسجينإت
في  عليهإ وكذلك عمإ ُيسم بإلتحإلف إلوطي  ي تشر

إلير
ي أنإ، بإلقإنون

إ وهي حإلير
ً
، لذإ أحببت أن أشإركك بحإلة وإقعية جد

مية :  أعرفك بدإية بنففي  ي إألمرإض إلرومإتير 
 
أنإ بسمة رفعت طبيبة مرصية مإجستير ف

تيب  ، وعإمير  تقريًبإ،  سنوإت ونصف5وإلمفإصل لدي طفالت يبلغإن من إلعمر إآلن بإلير
ي وتم ؤلصإق تهمة موتورة إل أسإس لهإ 6/3/2016تم إلقبض عىلي منذ عإم تقريًبإ   أنإ وزوجر
ي ، تهمة بال دليل وإل ؤحرإز، إإلنتهإء ؤىل إؤلخوإن، من إلصحة وهي معروفة طبًعإ

فقط لكون 
ي ؤحدى 

 
ي ف

ي حيإنر
 
ي نفس إلتخصص إلتقيت به مرتير  فقط ف

 
إعرف طبيب ؤخوإن زميل ىلي ف

ي فيهإ وهي  ي إنإ وزوجر ي تم إلزج نر
ي تلك إلقضية إلير

 
إلمؤتمرإت إلعلمية وهو متهم رئيفي ف

". قضية إلنإئب إلعإم"2016لسنة /314إلقضية 
إ
ً
فة جد ي خدم برتبة عقيد مهندس بإلجيش وخدمته مشر ي أي إنتمإءإت سيإسية،  للعلم أن زوجر ، ويستحيل أن يكون ىلي إو لزوجر

إحإت جمعيتك بتعديل إلقوإنير  ومن ضمنهإ
إ إقير ً ي كثير

:- أعجبي 
ي صىل هللا عليه وسلم حير  أجل ، تأجيل تنفيذ إلحكم ضد إلمرأة حير تلد ويبلل إلطفل عإمير  - 11 وقد سبقكم ؤىل ذلك إلنير

ي إلقصة إلمشهورة 
 
 14وأنإ تم إلقبض عىلي وحبفي إحتيإطيإ وكإن طفىلي يبلل ، إلحكم عىل إلغإمدية حير وضعت وشب إلطفل ف

ي منهإ حير إآلن
. شهر فقط وفطمته من إلرضإعة فطًمإ قهرًيإ ممإ تسبب ىلي ولطفىلي مشإكل صحية ونفسية أعإن 

ي تنص عىل تأجيل - 22
إحك إآلخر بتفعيل إلمإدة إلير ي حإل تنفيذإقير

 
ي نفس إلقصية ف

 
 إلحكم عىل أحد إألبوين ؤذإ كإنإ محكومير  ف

رص
ُ
ي نفس إلقضية  وأنإ،وجود أطفإل ق

 
ي محبوسير  ف . ومن بإب أوىل ؤخالء سبيل أحدنإ ألنه حبس إحتيإىطي ،  وزوجر



ي إلذي كتبِت أنه يدعو ويستحق إلفخر وإلسعإدة
ي هذإ إلتحإلف إلوطي 

 
ي لك ولكل إلمشإركير  ف

ولكي إستطيع أن ، أوجه حديي 
رد ؤىل أطفإىلي إلذين حرمت منهم

ُ
ي وأن أ

وأعود ألمإرس عمىلي ، إشعر مثلكم بهذإ إلفخر وبتلك إلسعإدة إلبد أن ُيرفع إلظلم عي 
خرب منشآت، فلست خطًرإ عىل إألمن إلقومي ،كطبيبة كنت أسإهم إلمجتمع بشكل فإعل ومؤثر

ُ
وإل تظإهرت بدون ، ولم أ

ي ؤرإقة دمإء، ترخيص
 
 تهمة بإطلة. ولم أشإرك ف

ً
ي ليس لهإ عالقة بمشح أحدإث إلقضية وهي أصال

سمع صدى ، وتهمير
ُ
وأرجو ت

ي من تحإلفكم إلكريم
. لكلمإنر

http://bit.do/daGML 
  

  

ت يمم )رسالة سامحي مصطط   إير8نشر  ( فبر
 

 مات.. عتي أحلد
ندإء وإستغإثة وإرد أن تنطلق من " وإحد بيموت يإ نإس… يإ دكتور … يإ شإويش يإ شإويش "

ي سجون مرص عندمإ يمرض أحدهم أو يشتد عليه إأللم، ويظل إلندإء ألكي  من 
 
كل زنزإنة ف

ي إلشإويش بعدهإ وبدوره يذهب ؤىل ضإبط إلسجن .. سإعة  وربمإ يصل ؤىل سإعتير  
ويآنر

ء طبيعي جدإ دإخل .. ليعطيه إؤلذن بفتح إلزنزإنة ومعه قوة لعالج وؤسعإف إلمريض ي
هذإ سر
إ بإت طبيعًيإ

ً
 .إلسجون إلمرصية وموت إلبعض لتأخر إؤلسعإف أيض

دإخل مستشف  إلسجن " يإ شإويش وإحد بيموت"ولكن من غير إلطبيعي أن يكون ندإء 
ي 
 
ض أن تكون هنإك رسعة ف إت طويلة وإل يجيبك أحد؛ رغم أنه من إلمفير ويظل إلندإء  لفير

ض  إإلستجإبة للندإء وإإلستغإثة ألن هنإك مرض  يعإنون من أمرإض مزمنة ومن إلمفير
 .متإبعتهم دورًيإ

ء دم بغزإرة  ي
ي طلبه ألن أحد إلمرض  يتفر

 
جد ف

ُ
وؤدإرة إلمستشف  عىل علم بحإلة هذإ إلمريض - وحينمإ كنإ نطلب إلشإويش ون

ي عضلة إلقلب 
 
ي إؤلجإبة- إلمصإب بتليف كبدي وتضخم ف

 
ء صوت عمي أحمد وهو يأن. ورغم ذلك يتأخر إلشإويش ف ي : " هنإ يجر

وبعد " ويرمولنإ شوية مسكنإت وخالص.. رإميننإ هنإ من غير رعإية.. كفإية يإ جمإعه مإ تتعبوش نفسكم هم عإيزين يموتونإ هنإ
ي .. معإنإة من طلب إلدكتور

ء... ليقف إمإم حإلة عمي أحمد" دكتور إسنإن " حرص  إلطبيب إلنبطفر ي
 !إل يستطيع فعل سر

  مإ تتعبوش نفسكم.. همإ يومير  هيقضيهم: "دخل عمي أحمد إلرعإية وأجرى إلفحوصإت إلمعتإدة ليقإبل بمقولة إألطبإء إألشهر
حيلة كإلعإدة ليموت عمي أحمد قبل خروجه من إلسجن.. بعد أيإم تم ؤخالء سبيل عمي أحمد بفضل هللا  … لكن تأخرت إلير

 إلسجن بسبب مرضه للكي يتم رعإيته 
ي مستشف 

 
ي سجن ليمإن طره وتم وضعه ف

 
عمي أحمد، مكث أكي  من ثالث سنوإت ف

 إلمنيل إلجإمعي إلستكمإل عالجه ومتإبعة حإلته ولكن لم يتم ترحيله
مثله كمثل كثير من إلمرض  إلذين .. وترحيله ؤىل مستشف 

ي لمتإبعة حإلتهم وعالجهم؛ بل لم تتم رعإيته بأي شكل   إلخإرجر
ينتظرون إلموت كل لحظه وأملهم أ يتم ترحيلهم ؤىل إلمستشف 

ف عىل إلموت ي مستشف  إلسجن ؤإل بعدمإ أرسر
 
 .ف
مإت عمي أحمد وأخد ؤخالء سبيل من إلقهر وإلوجع  و إلظلم إلىلي شإفه .. مإت عمي أحمد وإخد ؤخالء سبيل من إلدنيإ كلهإ"

ي إلىلي بينتظر كل مريض. .خالل إلثالث سنوإت مإت عمي أحمد وهو . .مإت عمي أحمد وإخد إخالء سبيل من إؤلهمإل إلطير
ي وسوء إلمعإملة .. "يإ جي يإ قيوم برحمتك إستغيث"بيقول  ولن يكون .. عمي أحمد لم يكن أول من يموت  نتيجة إؤلهمإل إلطير

ي قلبه رحمة أو شفقة 
 
مرض  إلسجن يموتون .. إألخير مإ دإم هنإك أطبإء إل يرإعون ضمإئرهم ومإ دإم هنإك ضإبط إل يحمل ف

ي وعدم وجود .. ودعك من إلسيإسيير  .. يومًيإ  كذلك يموت أحدهم يوميإ عىل إألقل لسوء إلمعإملة  وإؤلهمإل إلطير
إلجنإئيير 

ي عنير إلمالحظة . .رقإبة ومحإسبة حقيقية
 
ي إلوجع وإلقهر يحرص  إلمريض وهو مصإب بمرض معير  ويتم إستقبإله ف

 
 ف
ً
وزيإدة

ي لهذه إلسطور 28إلذي يسع 
 مريض؛ أمرإض إلدنيإ كلهإ 130تخيلوإ .  شخص130 شخًصإ فقط، ويستضيف أثنإء كتإبير

وعند إستقبإل إلمريض، يعرض عىل طبيب يشخص حإلته ويكتب له . مجتمعة؛ إلشطإن ؤىل جإنب إلكسور ؤىل جإنب إلدرن ؤلخ
ه بال رحمة خىلي بإلك مش هنعإلجك : "إألدوية إلالزمة وتقرير بحإلته وؤذإ إتضح للطبيب معإنإة إلسجير  من أمرإض أخرى يخير

ي إلتقرير إىلي إنت جإي به
 
 ."ؤإل من إلمرض إلمكتوب ف

إ كل صإحب قلب وضمير إلتحرك ؤلنقإذ مرض  إلسجون
ً
إ لهم.. أختم كالمي منإشد

ً
لكن … إل ؤلطالق رسإحهم وؤن كإن ذلك حق

إ لتخفيف إآلإلم عنهم، وعىل لجنة حقوق . .لتوفير إلعالج وإلرعإية وتخفيف إلمعإنإة.. ؤلنقإذهم
ً
علينإ مسإعدة بعضنإ بعض

إؤلنسإن أن تقوم بجوإلت تفقدية دورية وجلسإت إستمإع للمرض  دإخل إلسجون وبخإصة بإلمستشفيإت إلتإبعة لقطإع إلسجن 
ي وسوء معإملة إلمرض   ي إؤلهمإل إلطير

 
 .أهمهإ وأولهإ مستشف  ليمإن طره؛ وإلبد من محإسبة كل من له يد ف

ه وربه" ي يد ضإبط أو طبيب إل يرإىع ضمير
 
 ."حيإة إلنإس مش لعبة ف

ي معتقل بإلسجون إلمرصية
، صحف  . سإمجي مصطف 

 http://bit.do/ddfFj 
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ي 
 
ت يمم )رسالة إلطبيب ؤبرإهيم إليلائ إير13نشر  ( فبر

 
تات

ّ
ة إلش

ّ
! عىل حاف

ّ وؤليكم وؤليهم وؤىل إألّيإم وؤىل إألحيإء وإألموإت ب ؤىلي
ُ
!! أكت

ل من مإت فأمإت، وكل من أمإت فمإت
ُ
 !!أكتب ؤىل ك

ّي ولم أستِطع .. نعم
َ
 يوم كإن آخَر عهدي بإلُحرّية، من مإت بير  يد

َ
ل من مإت

ُ
ك

، ومن سإلت دمإؤه  ي
ؤسعإفه، وَمن مإت عىل مرم من برِصي، ومن مإت من خلف 

ل من ُمتنإ من بعدهم عىل كوننإ 
ُ
ي ثم لفظ آخر أنفإسه، كلهم، ك وتأّوه وإستغإث نر

!! أحيإء
تلنإ وتفإخر .. نعم

َ
ل من ق

ُ
ي إألروإح بإلفسإد، ك

 
 وسع ف

َ
تل يومهإ وحرق

َ
كل من ق

 
ً
جبإ

ُ
 وع
ً
!! وإمتت فخرإ
وإل أدري أيصل إلمكتوب أم ُيكتب عليه إلسجن كمإ صإحِبه، لكن عىل .. أكتب ؤليهم

! أّي حإل لن يضير إستغالل بعض من إلحير بعد أن أوشك عىل إإلنتهإء
ي بنإ يوم إلفّض ومع غروب ذلك إليوم كإنت قدمإي قد  ِ

لفر
ُ
تإت أ

ّ
ة إلش

ّ
عىل حإف

ّ أو إلرجوع ي
دميتإ وعجزت عن إلُمض 

ُ
. أ

نقذهم، 
ُ
ي أن أ  نر

 إلمستغيثير 
صوت إلبكإء وإلرُصإخ ورإئحة إلغإز إلمنبعثة من كل مكإن وإلمختلطة برإئحة إلموت وإلدمإء، وأنير ُ

 إلرشإشإت
ُ
وّي إلرصإص وطلقإت

َ
، ود . وآهإت إلجرج وإلمصإبير 

نإك
ُ
 ه
ُ
، ومن حينهإ مإ ِزلت ي ي نر ِ

لفر
ُ
ة أ
ّ
. عىل إلحإف

.. ذإكرة إألمس إلقريب تستعضي عىل إلنسيإن بكل مإ فيهإ
ي كنت أعجُز عن ؤحصإئهإ، بأنير  إلمستغيثير  إلذين عجزت عن ؤسعإفهم، بآهإت إلفتيإت ورصخإتهن، 

بأسمإء إلشهدإء إلير
 بمشإهد إلصدور إلممزقة وإلقلوب إلمتفجرة وإلعقول إلمتنإثرة بجإنب 

ً
إ ي تمت إلمكإن عن آِخره، وأخير

بمشإهد إلجثث إلير
. إلرؤوس إلخإوية

..  ذإكرة إألمس إلقريب تستعضي عىل إلنسيإن بكل مإ فيهإ
ح، ومشهد دخول إلسجن، وإلسب وإلقذف وإللعن وإؤلهإنة، وإلحبس إإلنفرإدي، وإؤلذإلل  ب إلُمير بصوت إلجنإزير، وآإلم إلرص 

 إلرصإص من أجسإدهم 
ُ
وإلتنكيل وإإلستعبإد وإلتعذيب، وإرتجإج جسدي وإنتفإضه ؤثر إلصعق بإلكهربإء، وآهإت من إستخرجت

ّشت أقدإمهم وأيديهم، وقهر 
ُ
ذبوإ بموإضع ؤصإبإتهم ومن ك

ُ
 جرإحهم بال إستخدإم ألدن  أنوإع إلتخدير، ورصخإت من ع

ُ
وخّيطت

. إلرجإل، وقهر إلرجإل، وقهر إلرجإل
ل مإ فيهإ

ُ
  ..ذإكرة إألمس إلقريب تستعضي عىل إلنسيإن بك

 عىل 
ُ
إب بشيرّ إلوسإئل، ثم بعد أن شإرفت  إؤلرص 

ّ
ي بشكٍل ممنهج، وؤذإلىلي إلمتعمد وؤجبإري عىل فك ي عن إلطعإم، وتعذيير إنر

ؤرص 
خرى، 

ُ
 نففي لجولة أ

ً
ي مجهزإ

 عىل هدنة كي إل أفقد حيإنر
ُ
ي ومزيد من إلتعذيب أقدمت

ف ّ
َ
ي سوى إلتش

إلموت ولم أجد من سّجإن 
إب آخر  ي ؤرص 

 
 ف
ً
دمإ

ُ
ّ ق ي

 )فعإودت إلُمض 
ً
رغم آإلم إلضعف وإؤلنهإك ووقع كلمإت إلسّجإنير  ومأموري إلسجن،  (..طويل جدإ

ي إلتنكيل وإلتعذيب وإلسب وإلقذف وإللعن وإلتهديد بإلقتل
 
. وؤمعإنهم ف

.. ذإكرة إألمس إلقريب تستعضي عىل إلنسيإن بكل مإ فيهإ
 عىل إلمإء إلمغىلي 

ً
ي سإقطإ  وعير

ُ
ي إلطويل عن إلطعإم، فقدت إنر

ي بسبب ضعف جسدي وهزإِله جّرإء ؤرص   وعير
ُ
يوم أن فقدت

ي تمت إلزنزإنة عن آخرهإ، فإجتإحت جسدي إلُحروق وإلكدمإت
 بإألسالك إلعإرية إلير

ً
.. مصعوقإ

 إستغإثة من معي بإلزنزإنة بأن 
ُ
إع إلمالبس إلملتصقة بإللحم إلمحروق من جسدي، ورصخإت ِعت روجي بإنير 

ؤبرإهيم "يوم أن إنيرُ 
ي إلمصحوبة بـ !"بيموت

، وإلكثير وإلكثير وإلكثير !!"يإ هللا.. يإ هللا"، وآهإنر ي بإلشهإدتير 
. ، ونطفر

. هإ هي إأليإم تعود، وإلذكريإت تتجدد، ومإ زإل إلحإل عىل مإ هو عليه
 عىل ِذّمة إلقضية" 

ً
"! محبوس إحتيإطّيإ

ّ "هل لفظ : ويبفر إلسؤإل يجول بخإطري ! عإئد عىل إلشهور وإلسنوإت؟" إإلحتيإىطي
نإك 

ُ
؟" قضية"وهل ه ! تؤجل جلسإتهإ لمدة جإوزت ثالث سنوإت بال تقديم أو تأخير

! ؟ وهل للقإئمير  عىل إلحكم عليهإ ِذّمة أو أمإنة أو حير عدل؟"ِذّمة"هل للقضية : ثم إلسؤإل إألهم
ي زنزإنة إل آدمّية ؤىل أجل غير ُمسّم؟

 
ي بيته وقد حكم عىل بريء بإلنوم ف

 
 ف
ً
! وكيف يكون وإلوإحد منهم ينإم هإنئإ

 أن للَهوِل أحكإمه
َ
مّر وأعظم، َبْيد

َ
ي كإن أده وأ

. ومإ خف 
ي 
.. فيإ وطي 



ي  ِ
.. أعد شفير

ي 
.. لعَل إلهول ُيسِعفي 

 ألهوإِلك
ً
 تصويرإ

َ
عطيك

ُ
.. بأن أ

http://bit.do/dee7o  
 

 

ت بتاريخ )لمإلدتها من محبسها " ؤرسإء خالد"رسالة  إير17نشر  ( فبر

 

ي خإلص أد إلسمإ و إألرض و “
ي وحشة إلتنير  إلمجنح ، وحشتيي 

ي ، وحشتيي 
مإمإ حبيبير

ي مرص و طوإغيهإ و إد قذإرة كوكب إألرض ، عإرفه لمإ 
 
ي أد إلظلم إلىلي ف

إلنجوم، وحشتيي 
 ! يبفر عندي وإلد مش هعرفهم حإجة إسمهإ مرص

ي من 
ي رإضية تمإم إلرضإ و عندي مإ يكف 

أنإ عإرفة إن ده قضإء ربنإ وهللا وحدة شإهد إن 
ي هخرج بأمره هو ، وحده إلعزيز إلمقتدر هنخرج كلنإ خروج عزيز إن 

إلثقة و إليقير  إن 
ي حقه لومة إلئم

 
ي هللا وف

 
 . شإء هللا يليق بمن لم يخشوإ ف

 إن وجودي أنإ و إلىلي زي هنإ مش عبث حإشإ هلل 
ي شئون .عإرفة و عىل تمإم إليقير 

 
للملك ف

يإمإ فرإعنة خلصوإ و .. عبإده حكم كل دإ هيخلص ؤن شإء هللا كل حإجة أصال بتخلص 
 . جبإبرة و طوإغيت ومن غرهم متإع إلحيإة إلدنيإ ونسوإ أن إآلخرة خير و أبفر 

ي صفوف إلصإبرين وصفوف من كإنوإ غربإء إلدنيإ ومن هجروإ 
 
إآلخرة يوم مإ هنكون ف

ي هللا وعده لنإ بجنإت إلخلد 
غكل إلمتإع لوجه هللا وحده و فقط، إآلخرة ، يوم أن يف 

 ”فأوطإننإ ليست هنإ“موطننإ  ، إلجنة هي إلموطن و فقط 
لهإ 9طإلبة بكلية إلهندسة سبق إلحكم عليهإ بإلسجن ” إرسإء“ويذكر إن ) ي قضية عسكرية ، بعد إن تم إعتقإلهإ من مي  

 
 سنوإت ف

ي 
 
ي سويف ف

 .(2015 من ينإير 20ببي 
http://bit.do/defbP 
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  20172017  فثساٌسفثساٌسشهاداخ شهاداخ 

  
ت» ي حياته»محلمد دمحم يتذكر « معتقل إلتيشبر

 
ت يمم ) «تفاصيل أصعب يمم ض  ( يناير2نشر

 
ه مرت عىلي ف إلسجن ، كان أول يمم 

زي إلنهاردة من ثةلث سنير  كان أصعب يمم وفبر
 .  ، فاكر إليمم كميس جدإ١ؼي ف سجن أبم زعبل ليلان 

حيةلت   ساعات وناس فينا حصل لها ؤغلاء ٧فضلنا قاعدين ف إلعربيه بتاعة إلبر
 .وتعبت إلن إلجم كان خنقه جدإ جمإ إلعربيه

بمإ فينا  وبعد كدإ دخلمنا وقلعمنا ملط كلا ولدتنا أمهاتنا وحلقمإ لينا شعرنا وفضلمإ يض 
 .جامد جدإ

ي قال للظابط 
وبعد كدإ أخدوإ مننا كل إلهدوم وإلعةلج وفاكر كميس ؤسةلم صديطر

إلدكتمر إنا مريض وباخد عةلج لليهربا إلزإيده، إلظابط قالمإ إل إنا حخليك تنمر 
 . بالليل

ب و إؤلهانات دخلمنا زنازين مختلفه وما كنش فيه أكل للدة   يمم غبر إإلكل بتاعهم إلىلي هم محدود ١٢وبعد وصلة إلض 
 . جدإ غبر ؤنه ما كنش يصلح غبر للحيمإنات ده لم وإفقمإ ياكلمإ منه

ه ده من غبر معالق، بناكل بأيدينا
 . كنا بناكل طمل إلفبر

فاكر كميس جدإ كانت إلبطاطير  محدوده جدإ كنا مش بنعرف ننام من إلسقعه كنا بنقمل لهم إحنا بنلمت من إلسقعه وما 
 .كنش فيه إي إستجابة

ي إلزم أقمله لتمثيق وفضح جرإيم إلدإخلية وإنتهاكها ألبسط قمإعد حقمق 
 
إنا مش عارف ليه قلت إليةلم ده بس حسيت ؤئ

ي أكبر ؤحساس بيهم 
. إؤلنسان، وعشان إلناس تيمن عارفه ؤيه ملين ييمن بيحصل فيها وتبطر

http://bit.do/daGwC  
 
 

ي  ت يمم )حفصه دمحم عن أول زيارة بدون فاصل زجاجر إير3نشر  ( فبر
 

 عىلي إستحياء مةلمح طفل إلشك فيها و مةلبس سجن زرقاء إلرجملة محطات أوؼوجه مةلئغي برئ وجسد رجل يتحسس 
ي 
ي غياهب إلسجمن بأعمإمتدر

 
ي ألربت عىلي . ه تشق عنمة من إحىلي سنير  علروأعمإم قضاها ض

بت منه وجهه يدفعن  إقبر
إب منه  ي من إإلقبر

ي تلك .كتفه وجسده يلنعن 
 
ي نزور فيه ة إلقذرإلغرفةكان ذلك ض

 نجلس متةلصقير  وكأنه يمم ذوينا إلنر
ي منشغةل بلةلعبه  ة أجسامهم يةلمس أن يتاح له أعمإميقارب إلثةلث   منذ ماه مرألول أطفالهإلحشر كان زوجر  ه ياإإإإ.إلصغبر

ت ويمسف طمل هيذإ ظل مندهشا يقبلهم ويةلعبهم تسلرت  ح أعير  تسبيح كبر ي يشر  إلجليع علينا متعجبير  رإح وإلد زوجر
ين وإل   لنا بةلإألوؼ إلزيارة أنهالهم  ة برهة أنفاسنا يعدون علينا ضباطزجاج وإل مخبر ي إمتحانه ليعمد قصبر  يجتاز فيها زوجر

ة إلعقربؤؼ  أدرإجه  تل بابتةلء إلعقرب وياله من ه نحن فابتةلءنا قد إبتةلؤإل إلجليع علينا وكلهم ذو إبتةلء أعير  تسلرت . مقبر
. إبتةلء

ي باسله حينلا أعير  تسلرت  ي زوجر
 
ئ . إهتلامي بهرأى  إلجليع علينا بينلا تسلرت عيناي عىل رضا ،هيذإ إخبر

ي غبر مبال وإنضف ، شاب ظريف جدإ وزي إلفل.رضا عنده سبعتارسر سنه بقاله تلت سنير  معتقل ووإخد حيم  قالها زوجر
ي محبسه رأى من هم إصغر منه وربلا رأى فربلا بأبنائهمشغمإل 

 
 أعلارهم وإحد ملن يقتات عىلي ؤإل تجعل رضا ليس أهمإإل ض

ي بةلدنا ينهش 
 
!   خلصتإلزيارة ،وأعلارهم شبابنا أروإحوحش إلظلم إللطلق أنيابه ض

ي عىلي إلزيارةإنتهت 
ي أمه ولم تنتهي بعد خمإطري تري من يدفع ثلن هذإ إلعبث، رضا ينحن  ي حنان بالغ يمدعها وزوجر

 
 ض

ي حنان بالغ ربلا كان رضا أمه وفيه عينيه دمع يروي قلبه إللخلمع ،رضا يقبل أطفالهيحتضن 
 
 بها ربلا هم أبناءهابر أ ض

هم ي تلك أبا له  أرى ربلا كان يعلل لينفق عليهم إلأكبر
 
 ؟ ترإه إجبر عىلي إلسفر أيضا قد قتل ؟ ترإه مسجمنا ه ترإ.إلزيارة ض

ي عير  
 
ي عىلي رإخي يقبله وإري ض

ي ينحن   سةلم، رضا ذإكر كميس يا ؤ دممع ،خد بالك من نفسك ياأبيهبعد إعتقال إبنه، زوجر
ي قالتها   بينلا يفتقد هم حينلا أمهمي رضا يطليى   أبينلا يجذبه إلسجان من مةلبسه ليخرجه متقلقيش يا.  إستدإرأمهحبينر

http://bit.do/daGwC


 تروي له قصه كلا كانت تفعل يفتقد رسيره إللزين أمه من يطلئنه يفتقد حضن ؤؼ يجن إلليل إليئيب عىلي إلزنازين 
ي إليرة إللفضلير  لديه يفتقد كرإمته يفتقد حريته يفتقد من يقمل له بالدم يبة؟ ومن سيدفع ؤؼ منر  وصمر إلعنر ؟ إلض 

بت منه هللت  ي جسد رجل ووجه طفل وقلب وطن قاس ينهش لحم أنوللاذإ نحن هنا؟ إقبر
 إربت عىلي كتفه إستمقفن 

. لعنة تل عىلي إلظاللير  أإل رحله   بةلإألبرإر أبنائه
http://bit.do/daRab    

 
 

ت يمم ) عن زيارة إلعقرب ألسبر إأم  إير4نشر  ( فبر
 

إللقاء إألول خارج أسمإر إلعقرب إلبغيضة 
ة صباحا ؤؼوصلت  ي إلعارسر

 
 سجن إلليلان ض

ي  إنتظرت بقلب يخفق بشعة وإلدممع تلال
عين 

ي  ياإإإإإإإإرئر
ياكل علري  ..ياصبايا ..ماهي إإل لحظات وأرإك ياضنايا 
ي كان يخفق من شدة إلفرح  قلنر

لن أكتليم رسإ 
ي إلشيطان بمساوسه إللؤللة 

فقد أحزنن 
ي من رؤيته ؤنه من إلللين أن ييمنمإ قد أجروإ له إلجرإحة وأخرجمه رسيعا ظي إل: قال ؼي 

للا إل وقد فعلمها مع ..  تتلين 
ين قبىلي   إلحجز وتسجيل إإلسم ومر ؤجرإءإتإستعذت باثل وأتللت ..بل من إلللين أن يتعللمإ بأي حجة أخرى..إليثبر

ي مرت عىلي وبعدها سلعت صمتا عاليا مدويا يقمل
إلزياإإرة : بعدها ساعتان ونصف كانتا من أثقل إلساعات إلنر

 إل أدري أين إتجه وأناهرولت 
أخذت مصي ملا لذ وطاب  

قضت عن إستيعابه يدإي  ما
وناء بتحلله عضدإي  

فعجزت عن حلىلي قدماي 
ي مصي وأيقن  ..ه فقال من هنا وأشار بيد؟ نسبر أين ؤؼفسألت أحدهم 

ي ووقعت عينه عىل إلحقائب إلنر
 
 لن إستطيع حللها ؤئ

 قال ؼي 
ي خفة وجدعنة إللضيير 

 
ي ورست خلفه غبر !!! تل:هل معغي أحد قلت : وض

ر
فحلل شنطة ثقيلة وحللت إلباض

مصدقة نفدي 
 إألوؼكنت أسبر كطفل يتعلم إلسبر لللرة 

رست خلفه وخلف إلناس ووقفت حيثلا وقفمإ ...  ومن ثقل إلحقائب تارة أخرى.. من إلفرحة إلللزوجة باإلضطرإب تارة
ي بأدب جم وإنضف  ووضع إلرجل إلحقيبة بجاننر

ي وبدأ ينادي عىل إألسلاء وكللا وقعت عيناأمير   ثم إنفتح إلباب ووقف 
طة إللرتدر  إلرشمة قال له ي عىل من أعطمه إلشر

ين جنيها ويقمل لها إجلدي بجمإر أسلاءنانعم نعم تذكرت أنه عندما كان ييتب ..إدخل  ي جيبه عشر
 
 بالخارج رأيته يضع ض

 ثم قال وبدون  ..أخمإتك
 
 مثىلي كان يزور ألنه رجل لم يفهم ما يدور حمله ؤؼ أشار ثم إألول حياء إلىلي دفع رشمة هيحجز أدئ

ي هذإ إلسجن ألول مرة قائةل له إنتظر 
 
ة جنيهات فقال له أيم. عىل جنبكده أنتض  كده ه ففطن إلرجل فأخرج له عشر

ي إسلك بطر 
 .ملين 

ي عىل ماكينة إلتفتيش بعد   ؤنسان فتشها إلجندي تفتيشا يليق بطعام سيأكله أنإللهم دخلت ووضعت حقائنر
طة بزي ملػي  وعليك قبل أمير   من ماكينة إلتفتيش يتلقفه ه ثم يلر إلطعام وغبر إألول يتم إلتفتيش أنولين بعد 

 يبدأ أن رسر
ثم تركت .. يتم إلتفتيش بلا يقلب لك إلحقائب بلا فيها من أطعلة رأسا عىل عقبأنبالتفتيش أن تسارع باللعلمم قبل 

ي عند ة جنيهات ولين كانت هنا نظبر . ودخلت غرفة تفتيش إلنساء وهذإ هم إللتبعهحقائنر  أن فأخرجت لللرة إلثالثة عشر
ي بإبقاءتسلح ؼي إللفتشة 

ة كانت مصي ألعطيها إلبن   ورقة ميتمب فيها إألبيات ؤنهاتلك إلمرقة؟؟   ماأتدرون.. ورقة صغبر
ي ورددتها 

ي إبن 
 
ي كتبتها ض

 ميتمبة مصي ظي يقرأها خالد بنفسه وظي تظل معه أخذتها .هطر بمإبة مجلع سجمن أمامإلشعرية إلنر
 بنفدي ؤياها ستصله وأنا مازلت عىل قيد إلحياة فضةل عن أن أناوله أنها ولم أكن أتصمر عندما كتبتها أبدإفأنا لم يدر بخلدي .
ي مصي إلمرقة أن إللفتشة أبت..

ي أم خالد :وبالفعل قرأها وأذن وقال.. يأذن هم أن تعرضها عىل إلضابط فةلبد أن ؤإل تبطر
 إننر

ي إلمرقة دون أي تعليق .إلصغبر إلىلي جاي من إلعقرب قلت له نعم
فسيت وناولن 

ودخلت إلقاعة وعللت إن إلشباب إألبطال سيدخلمن علينا بعد قليل 
ي يخفق بشدة إإإإإإ؟..هل ما أنا فيه حلم أم حقيقة..ياإإإإإإتل... وهنا بدأ قلنر ي إلعقرب !!!!! إخيييييييبر

 
إلزيارة ليست ض
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إلعقرب إلذي بتنا لياؼي ولياؼي نتجرع سلمم لدغاته ...
ي إلدخمل علينا 

 
ي وجمههم وإحدإ تلم إآلخرأتفرس وأنا فتح إلباب إلذي يدخل منه إألبطال وبدؤوإ ض

 
يا ؤلهي أشعر بفرحة .. ض

ي 
ررررإ ..تياد تقتلن  ي ..إخبر

ودون مرإقبة ودون جدإر ودون .دون تجسس ..سأجلس معه أبثه مشاعري..سأجلس مع إبن 
سلاعة وووووو 

ي 
 
ي رصخت ض

؟؟؟؟ قال ؼي أين وقلت له إلضابط دخل كل إللسجمنير  ولم يدخل إبن  ي
لقد حض  إلطبيب للتم لليشف :  إبن 

بعد إلزيارة   ماؤؼعىل عينه وإلطبيب سينضف ولن ينتظر 
ي يدي 

 
ي أحةلمي وتبددت ...وكدت أسقط عىل إألرض ... أسقط ض

 
 . لحظةأي وجلست عىل مقعد وحدي وكىلي أمل أن يدخل ض

ي بعد 
 أمك ؤن عنه وأقمل له ألبحث مر نصف وقت إلزيارة تقريبا  فأشفق عىلي وقال ؼي سأصعد أنإحد إلعساكر للحن 

ي هذإ .. بييشف لسهله وهم  أنا قلت: تنتظرك ونزل بعد قليل وقال 
 
ة جنيهات هم إآلخر فاليللة إلبد لها ض أعطيته عشر

ي 
 
وئ وفجأة دخل خالد قبل إنتهاء وقت إلزيارة بعشر دقائق ..إلسجن من رشمة كلا أخبر

ي يا: إحتضنته وقاؼي ؼي 
 بعد زمن  ؤإل ه أرإأإلأمي لم لم ألق إلطبيب إآلن من إلللين  إعذرين 

 أن إلقادم وهم إلذي سيجري إلعلليات فةلبد من إألسبمع إإلستشاري سييمن ممجمدإ أن ه بعض إلجنائيير  أخبر أن وخاصة 
 إلعللية ؤجرإء دون إألقل فسمف يليث هنا شهرين عىل وؤإل قبل وصمله إؤلجرإءإتينهي كافة 

كان يرتدي بدلة سجن إلعقرب إلخفيفة  
ي عىل 

 
 وقال ؼي لقد تم نقىلي يمم جهمدي وإخذ يشيرئ

ي بذلتها من أجل نقله لللستشط 
ي إألربعاء إلنر

 
ي إلثانية بعد إلظهر ض

 
 ض

ي ؤؼ إألوإمرسيارة بلفردي بأمر من مساعد وزير إلدإخلية ممجها 
 
 مستشط  إلسجن إن يتم حجزي فمرإ وبالفعل تم حجزي ض

 عنابر إللستشط  ورسير نظيف أحسن
 عىل رسير من سنتير  أنامأمي   مرة ياأول
د من سنتير    مرة ياأول ي إلبر

أمي إتغس ببطاطير  تحلين 
ي حجرة مغلقة إللنافذ وإلشبابيك من سنتير  أنامأمي   مرة ياأول

 
 ض

ي ثةلجة بلعن  إليللة نياد نتجلد رغم أننا كنا نحاول سد إلفتحات بمرق كرتمن 
 
ي إلعقرب نبيت ض

 
كنا ض
ي وأشبع أول

ى
 مرة آكل أكل نظيف من أكل إألهاؼي إللتمفر عند زمةلئ

.. آكل مخبمزإت وبسيمت و حلمي
إلعقرب ذل وقهر وقتل معنميات وؤبادة أجساد ونشر أمرإض 

ء بلعن  إليللة يا أمي  قتل بالبسي
إؤلعدإم إلشيع أهمن بيثيييييييبر 

ي مقابر إلعقرب  يا
 
أمي قمؼي للناس إتيللمإ علا يحدث ض

دإفعمإ عن أرسى إلعقرب 
لعليم عند ربيم تعذروووووووووووون 

ي 
 
 تحفظمووووووووون وأحبابيم أوإلدكموض

وشق إلهمإء صمت غرإب بير  أسمد مرعب  
إنتهت إلزيارة 

 طيب وأنتله كل سنه أقمل نسيت 
!!!!!!!! خالد  يمم مملدك إليمم يا

http://bit.do/daGUu  

 
 

ت يمم ) سيف عن زيارة عةلء عبد إلفتاح من   إير6نشر  ( فبر
 

 فيه من غبر عةلء  
ي إلقلب كةلم كتبر عن كل حدث صغبر وكببر بنبطر

 
ض

  وكةلم كتبر عن تقاطع مزإجاتنا مع حالته إلنفسية
ي تفاصيل إلمضع إإلقتصادي. ومتحلس لليةلم وإلنقاش، نروح زيارة يبطر فيها عقله صاجي 

 
حلنا أحدإث إحنا ، يحغي ض ويشر

ي إلنص يةلعب دودو ويعاكس منال ويطبطب عليا و ينيش سناء. نفسنا مش متابعير  أو مش فاهلير  تفاصيلها
 
وينيت مع ، ض

نخرج من إلزيارة خفاف وحاسير  إننا نقدر نيلل .. ماما 
ي كل كللة وحركة وكل رد فعل، نروح زيارة فيها إلتمتر ماؼي جسله

 
من رتابة ، زهق من خنقته. غضب ميتمم حاسينه ض

نخرج بنجرجر قلمبنا ورإنا وإحساس بثقل طابق عىل نفسنا وإن ماهلا حاولنا .. ومن عجزنا وقلة حيلتنا كلنا ، إلحياة عنده
متاهة طرة هتنتض علينا 
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ة وماما إلىلي بتدفع تلن ، ومنال إلىلي شايلة حلل يهد جبال، سيبيم من خالد إلىلي بييبر بعيد عنه، سيبيم من إلخطمط إليببر
ة متشابية، قمتها ومبادئها من صحة وعلر إبنها وإقرب صحابها ي ، وسناء إلىلي بتحاول تلعب أدوإر كتبر

 
وإنا إلىلي إتجمزت ض

وبابا .. غيابه 
ي حياتنا

 
تبلها بلزيج مربك من ، إللحظة إلىلي عةلقتنا بطرة تحملت لتفصيلة روتينية ض  دإئلا وإلطهقان أحيانا هي إؤلرهاقبب 

ت بةل رجعة  ي حاجة إتغبر
 
إللحظة إلىلي ض

ة بتقمينا ة قادرة تحاوطنا باحساس إلهزيلة ، زي ما إإلنتصارإت إلصغبر إلتفاصيل إلصغبر
 ه ملعمن طر

http://bit.do/daVQu  
 
 

  عن سجناء إلعقربأم أألسبر 

 سجناء إلعقرب  أبناؤكم وإخمتيم وآباؤكم  يامضيمن طالبمإ معنا بتطبيق كل بنمد إلئحة إلسجمن عىل  سجناء إلعقرب
ؤن قرإرإت ؤدإرة إلعقرب إللتعلقة بأعدإد إلزيارإت وآليات إلزيارة وحرمان إللعتقلير  من كافة حقمقهم بزعم إألوإمر 

يعد إنتهاكا صارخا وتعديا رصيحا  للقمإنير  وليل إللمإثيق وإألعرإف إللحلية وإلدولية وإلدساتبر وإلئحة إلسجمن إللضية 
بل ألبسط قمإعد إلحقمق إإلنسانية 

كيف لسجن يقل أكبر من ألف معتقل إليسلح إإل بهذإ إلعدد من إلزيارإت؟ كيف إلتسطيع أرسة إللعتقل أن تزوره إإل مرة 
كل مايقارب إلشهرين كيف يتسن  لهم أن يدخلمإ للعتقلهم إلدوإء إلةلزم له أي قانمن يلزم إألهل بالحجز إللسبق للزيارة؟ 

إما أنها منحته إلفرصة ظي يأخذ ممعدإ .. وبأي حق يتم حذف إسله و
ي إلدإرة إلعقرب شيرإ وإحبر

ض بل ينحن  عليه أإل يعبر
ي إيه أزور عشر دقائق عىل إلمإقف  

إءى لها؟ يعن  جديدإ بعد شهر إو شهرين حسبلا يبر
ي وبينه جدإر عازل من إلزجاج  

ي وإنا بين 
ي إيه إزور إبن 

 يعن 
ي سلاعة هاتف مسلمعة من إألمن 

 
ي إيه إكلله ض

يعن 
ي إيه معظم إلطعام ملنمع 

يعن 
ي إيه إللةلبس ملنمعة  

يعن 
ي إيه إلبطاطير  ملنمعة 

يعن 
ي إيه إلحلمى بيل 

 ملنمعة أنمإعهايعن 
ي إيه 

 إلنظافة إلشخصية ملنمعة أدوإتيعن 
ي إألكل  ويمصلمه هلا بعد ماأنضف ومعرفش ؤيه إلىلي دخل وؤيه إلىلي إتشق وؤيه إلىلي أكلمه هلا 

ي ؤيه يتاخد من 
ي ..يعن 

 
ض

بطمنهم  
م تشق طعامي إلىلي أنا جايباه بشقايا ودممع عينية لضنايا  ي ؤيه ياسيادة إللفتش إللحبر

يعن 
ي عليه   ي وتاكل منه قدإم عينية وتحش قلنر

وتاخده من 
يها  ي إيه معرفش إيه إلىلي وصلله من إلحاجات إلىلي طفحت إليمته علشان إشبر

إنت تعرف إيه عن إلىلي إنا بعلله علشان .. يعن 
إوفر تلن إلزيارة 

ي 
 
ي للا خرجت بعد إلزيارة ملقتهمش برة ض

 
ي حير  إئ

 
ي إلزيارة إلىلي بعدها يقملىلي إن معظم إإلكل مدخلش ض

 
ي ض

ي إيه إقابل إبن 
 يعن 

إلشنطة 
ماهذإ إلهرإء وإللعب بأعصاب إلناس بل وإللعب بهم هم أنفسهم 

ي ممعدي إلذي حددوه هم بأنفسهم ؼي وقد عانيت مجهمد سفر وتياليف ونفقات زياره وما إدرإكم ما
 
ي إيه إروح ض

  يعن 
ود ي إليشف: نفقات إلزيارة ثم يرد علية إلضابط بلنته إلبر

 
وإلناس تبغي !!!!!! مالييش زيارة إلن إسلك مش ممجمد ض

..... وتتمسل وتبمس إإليادي وإل رحلة وإلؤغاثة وإل إلوإل
ي ممعد إلحجز آتية إؼ إلقاهرة من 

 
ي بالعقرب وكنت بالطبع حاجزة قبلها وذهبت ض

 منذ أيام كانت ؼي زيارة مقررة إلبن 
ي فمجئت كعادتهم مع كثبر من إألهاؼي  يرفضمن إلزيارة بحجة إن إستي ليس ممجمدإ باليشف ولم أكن 

محافظة بعيدة لين 
ي تم معها ذلك ولين كان مصي من رفقاء تلك إللحنة حمإؼي ثلانية  وقد ذهبت كل محاوإلتنا للدخمل أدرإج 

إلمحيدة إلنر
ة صباحا وأنا أرتجف من شد ة أمامإلرياح وظللنا   بمإبة سجمن طرة من إلساعة إلسادسة وإلنصف وحنر إلساعة إلعارسر

ي حالة 
 
ودة وإؤلعياء من عناء إلسفر وإألهاؼي عىل إلبمإبة  بهم من إلعناء وإأللم إلنفدي وإللادي ماتل به عليم و كنت ض إلبر

ي عضلة إلقلب
 
... وإللرض وتياليف إلزيارة يثقةلن عىل ثقةل يعلم تل مدإه..مرضية شديدة وأنا أصةل مريضة بعدة مشاكل ض

عن إلبمإبة أما أنا فينت أجلس عىل إلفسقية  ونحن عىل تلك إلحال قاممإ بإبعاد إألهاؼي إللنتظرين لدخملهم إلزيارة..وفجأة 
إميك إللمجمدة  ي إلصحية أمامإلسبر

 
ة بصفة إستثنائية نظرإ لظروض ة تظهر إمام إلبمإبة .. إلبمإبة مبارسر وبدأت إلرتب إليببر

ة تدخل وحركة غبر عادية وتأهب وإستعدإد غبر عادي عللت بعدها أن شخصيات من مصلحة إلسجمن أتت  وسيارإت كثبر
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طبعا ليس من مصلحتهم أن يلتقمإ إألهاؼي إللظلممير  إلذين سلبمإ إبسط ...  مجلع إلسجمن برفقة منظلات حقمقية
حقمقهم بلنعهم من إلزيارة رغم إلحجز وإلتسجيل إللسبق ولم يعلم إألهاؼي بحقيقة مايجري فحاول أحد إلضباط إلصغار 
ي فقد هبطت 

 
ي عىل قدمي إلبعادي عن ميائ

 
ي ولين قدر تل أن أقع عىل إألرض وهم يحاولمن إن يمقفمئ

 
ي عن ميائ

 
أن يبعدئ

ة ولم أدر بلا حمؼي ؤضافة لبعض إللشاكل إلصحية إألخرى   نسبة إلسير عندي إؼ درجة كببر
ي من ميان 

ر
ي آئ

 
ي إللرضية  وكمئ

ة يرإقب إللمقف من بعيد وإستغلت إألخت إللمقف وحدثته عن حالنر فإذإ بأحد إلرتب إليببر
ي حاجزة ومسجلة إستي كلا قلت ليم 

 
ي إستثناءإ كلا قالمإ برغم ؤئ

 
بعيد فاتصل بادإرة إلعقرب وأدخلمئ

ي وإلحنانا من لدنه ولين خمفا من ؤثارة إلرأي إلعام وإستغةلل إللنظلات إلحقمقية لهذإ   وبالطبع كان ذلك منه ليس رحلة ئر
إللمقف بل وإؤلذإعات إللرئية أيضا ليم أن تتصمروإ كيف يقيلمن وزنا إلثارة إلرأي إلعام عليهم وكيف أنهم من إلللين أن 
يستجيبمإ ويخففمإ إلخناق عن معتقلينا وعنا نحن إألهاؼي لم كان إهاؼي إلعقرب تياتفمإ وإتخذوإ إجرإءإت تصاعدية ضدهم 

كم وضحنا إننا بسيمتنا هذإ سيصعدون إإلنتهاكات ضدنا وضد أرسإنا إؼ إؼ إبعد إلحدود وقد كان وإؼ تل إللشتغ وحسبنا 
ي كل من تقاعدوإ وتياسلمإ عن نضة إألرسى ونسمإ إن نضتهم وإجبة علينا جليعا بيل ما أوتينا من 

 
تل ونعم إلمكيل ض

قمة وليس هذإ من قبيل إإلستحباب بل هم وتل من قبيل إلمإجب بل من أوجب إلمإجبات نسيتمإ أن يد تل مع إلجلاعة 
وإ إنتهاكاتهم  ومن أحياها فيأنلا أحيا إلناس جليعا إفضحمهم إنشر

http://bit.do/da4pz 
 
 

ت يمم )  إلسجن وإلزيارة قبل ذكرى إلثمرة أو أي حدث أخرعنأحلد ماهر  إير8نشر  ( فبر
 

ي قبل كل ذكرى حدث أو أحدإث مهلة معلن عنها د
ر
ي إلسجن أنا وأرسئ

 
 غبر إلشتيلة وإتهامات هكنا بنشمف أيام سمدإ ض

ي إلسجن
 
ي بالحصمل . بالخيانة وإلعلالة وأنا قاعد ض

ي ناس تتهلن 
ر
ي إلمقت إلىلي عندنا مشاكل مالية ونةلض

 
كنت بحس بالقهرة، ض

. عىل مةليير  تلميل
http://bit.do/da7mT  

 
 

ت يمم ) تعذيب إبنها حنر إللمتعن أرسة تتهم مباحث قسم كفر إلزيات  إير8نشر  ( فبر
 

إتهلت أرسة إلشاب ، مباحث كفر إلزيات بالقبض عىل إبنها وتعذيبه حنر إللمت، بعد إلقبض عليه من أمام محل أحد 
 .إألصدقاء ليلة أمس

ي محل حةلقه أحد أصدقائه وتفاجئمإ بقمة أمنية «ؤيهاب عبد إلجابر »أقاربقال محلمد عزإم أحد 
 
، ؤنه كان جالًسا أمس ض

ه  .إقتحلت إللحل وقامت بتفتيشه وتيسبر
قمإت إألمن طلبت بطاقات تحقيق إلشخصية إلخاصة بهم، وقامت بتفتيش همإتفهم، ثم ألقت إلقبض عليهم، من أجل 

 .إلتحريات
 رفضمإ إلخروج بدونه، فقرروإ أنهم عن أصدقائه ؤإل إؤلفرإجتمجهمإ ؤؼ قسم كفر إلزيات، وهناك بعدة ساعات، قرر إلقسم 

ي إلنيابة للشهادة بلا حدثأصدقائهإحتجازهم، وبحسب 
 
ب وتعذيب، وهم إآلن ض  . تعرض ؤيهاب لحللة رص 

ي صباح إليمم تمجهنا للقسم ظي نعرف 
 
 ه إحتجازأسبابض

 
 قلبية بحسب ما قاله لنا إلقسم وتم بسيتة، وهناك عللنا بأنه تمض

 .نقله للستشط  كفر إلزيات، وعندما تمجهنا عىل إللستشط  عللنا منهم ؤنه وصل ؤؼ إللستشط  متمفًيا
ي إلمإقعة 

 
ي هوأصدقاءإلنيابة تحقق ض

ى
ي إنتظار إلتقرير إللبدئ

 
، وض شي

 سيشهدون بلا حدث، وؤيهاب تم نقله ؤؼ إلطب إلشر
إ تتهم فيه قمإت إللباحث بيفر إلزيات بتعذيب إبنهم حنر إللمت ً إ أن أرسته حررت محض 

ً
 .وتضيح إلدفن، مؤكد

، ويبلغ من إلعلر ؤيهاب  . عاًما ولديه محل مةلبس وكان يجهز لحفل زفافه30 ليس له أي نشاط سياخي
http://bit.do/dc7EZ 

 
 

ت يمم ) خليل نمر إير12نشر  ( فبر
 

إير إتقبض علينا إنا و علر حاذق ومحلمد دمحم وإحلد شاهير  وزيزو عبدو وعلرو سقرإط وإحنا قاعدين 8يمم إألربعاء   فبر
ي وسط إلبلد إتحقق معانا 9 للساعة 3عالقهمة ، من إلساعة 

 
ي ض

ي ميان تابع لةلمن إلمطن 
 
 باليل عنينا متغلية ومحتجزين ض

ي إلقسم وإنهم يبلغمإ إلقسم عشان ميبقاش مقبمض عليه ومعلمله 
 
وإثناء إلتحقيق زيزو قال لللحقق إنه عليه مرإقبة ض

http://bit.do/da4pz
http://bit.do/da7mT
http://bit.do/dc7EZ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009882273086&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009882273086&fref=nf


. محض  مرإقبة 
ي شارع 9إلساعة 

 
ي مييروباصير  قعدوإ يلفمإ شمية ورممنا كل وإحد ض

 
.   تقريبا نزلمنا متغليير  وحطمناض

ي قسم 
 
ي يمم إتعرض عىلي نيابة إمن إلدولة كلتهم ومحتجز ض

 
 بعد ما خرجنا إكتشفنا إن علرو سقرإط لسه مخرجش وتائ

وق  . إلشر
ى إن إلقسم عامله محض  هروب من إللرإقبة وتم إلتحفظ عليه من   زيزو رإح إلقسم عشان يثبت حالة عدم هروبه فمجر

ي إلقسم وحاإل بيتعرض عىلي إلنيابة 
 
.  إمبارح ض

 تفاصيل كتبر لىلي حصلنا من عبث وجنمن ، بس خلمنا نتيلم حاإل عن زيزو إلىلي بيتم إلتنييل بيه بشيل بشع وعلرو إلىلي 
 إيه إلتهلة إلىلي لبسمهاله 

لسه مش عارفير 
http://bit.do/ddgwt  

 
 

ي  ت يمم )رجب مغرئر إير12نشر  ( فبر
 

ي ليلة إإلثنير  
 
ي ٢٠ ١٧/١/١٧ض

 إلبيت ورصإخ أخنر
 
 إلبيت ٢٠...إلساعة إلمإحدة صباحا قممنا من إلنمم عىل صمتهم ض

 
 فرد ض

إ  (همإ فيه إيه !!... إيه إلىل حصل؟ )إل أفهم من هؤإلء حنر وجدت إلرشاشات بجانهم نتساءل  ي كثبر
 
تيرر إلسؤإل عىل لسائ

ي ؟؟ ...ولين إل أحد يجيب ...... ليه ؟؟؟....عىل لسانهم كللة وإحدة فير  دمحم مغرئر
إول مرة نتعرض للمقف كهذإ  

!!! إل ندري ؤؼ أين حنر إآلن؟؟؟.... من بيننا وذهبمإهإخذو
طة وإلنيابة   ي أقسام إلشر

 
سألنا ض

إل يمجد محض  يثبت وجمده معهم  
ي بأنه سمف يبلغ عنه أمن إلدولة بسبب خةلفات بيننا  

 كنا من قبل تعرضنا لتهديدإت من طليق خالنر
ي أمن إلدولة  

 
إتضح لنا أنه يعرف ضابط ض

ي 
ي  إخميا إتقبض عليه بسبب بةلغ كيدي نتيجة شهامته مع خالنر

 
 ؤؼ تحملتمشيلة عائلية "  ممقفها من قضية إلخلع ض

ي إختفاء قشي وقضية سياسية 
 
"  دولة إلةل قانمنض

http://bit.do/ddWXn    
 
 

ي  ت يمم )أحلد ؤسلاعيل إلقليمئر إير14نشر  ( فبر
 

 محافظة إسيمط .... إلسةلم علييم 
 
قسم ثائ  إسيمط وشهرئر / إنا إحلد إسلاعيل إحلد بخيت مقيم ض

إحلد إسلاعيل إلقليمئر تم إإلعتدإء عليا صباح يمم إإلثنير  من ظابط مباحث إسيمط ثائ  إسله حسام عبد 
إلعظيم مباحث قسم ثائ  إسيمط وتم علل إلتقرير إلةلزمة وتم إلتقدم لرئيس نيابة إسيمط ثائ  لم حدث ومع 

ش ... إلعلم إن صحيفة إلجنائى إل تمجد به من قضايا  إلن إول مرة إتعامل مع إلدإخلية وتم تحميل للطب إلشر
ب  وتم تهديدى بلصق محض  إذإ لم إتنازل ع إلقضية ده إثر إلض 

http://bit.do/ddXo5  
 
 

ت يمم )ؤسةلم خليل  إير14نشر  ( فبر
 

 إسيندريه 
 
تك .. وإنا دإخل محطة مض ض  غرفه.. جه بتمع إللباحث وبيل شياكه قالمؼ إتفضل معانا حض 

 
  خدوئ

 
ض

. قاؼ إيه دإ؟ . إول حاجه إلىل كان بيفتش لطر باكم شييمإلته كيندر جايبه إلخنر . إللحطه وفتحمإ إلشنطه وبدإوإ تفتيش 
وحلمه إلشييمإلته دى عىل كدإ ؟ ومستناش إرد وقام فاتحها باصص فيها : هموهم مبتسم إبتسامه صفرإ.. شييمإلته :إنا

لحد ما جه عند إللضاد إلحيمى . وإنا إقمله . بتاع إيه دإ :كل نمع يسالن  . بعدها لطر كيس إلعةلج بتاش . ورإكنها عىل جنب 
 لسه جايبها بردوإ ركنها 

ى
وإلقيته بنفس إإلبتسامه . وركنه جنب إلشييمإلته وإلفيتامير  كلان ركنه وعلبة ميلل غذإئ

إدين  إلعةلج باثل عليك علشان . طيب إنا سيبتلك إلشييمإلته : رديت .. إللستفزه بيقمؼ يةل لم حاجتك و تمكل عىل تل 
إل ميغةلش بس إنتمإ عندكم . قلتله وإنا هفرقع من جمإ .إخمك تعبان فيه حاجه تغىل عليه : قاؼ بيل سلاجه .. دإ غاؼ 

ى عةلجر  طه بتضفليم عةلج إنا بشبر .. علشان إروح 3قاؼ وتل ما بيضفملنا عةلج وهضيع يممير  .. مستشفيات إلشر
ياعم دإ مضاد ومقميات . قاؼ بنفس إلسلاجه . حاولت إنقذ إلعةلج وإقنعه إنه مينفعش ياخد دوإء من غبر ما يرجع لطبيب 

http://bit.do/ddgwt
http://bit.do/ddWXn
http://bit.do/ddXo5


 وتعبان ومش عاوز إللمضمع يطمل ... مش هتض  
 
 إلذل دإ . سبتهم ومشيت .. إنا طبعا علشان ظروض

 
مش عارف هنفضل ض

لحد إمنر ؟  
.  إدعمإ عىل إلرإجل دإ علشان إنا هلمت من إلخنقه قريب عىل إلىل بيحصل فينا دإ 

http://bit.do/ddWWn 
 
 

ي 
ت يمم )عبد إلرحلن إلقاذ  إير14نشر  ( فبر

 
 و بدأ فعةل إؤليجار شهمر ف جه وإحد و تم إإلتفاق بينهم عىلي مبلغ 6 من حمإؼي لبليجار عندنا مزرعة و وإلد كان عارضها ؤحنا

  (10/10/2016) بتاريخ نشاطهبللارسة 
يا حج : يروح له ف يقمله وإلدي و حنر إآلن إللستأجر دإ مدفعش وإل مليم من فلمس إؤليجار إللستحقة علية و كذإ مرة 

ي وإلديمحلمد شمية بس إبيع إلبضاعة إلىلي عندى و فلمسك هتيمن معاك ف
 
ي و يرجع إلبيت تائ

 إلمضع دإ ؼوع.  يقمله ماخر
ي ه إلشخص دؤن أيام جلنا خبر أربعلغاية من 

ي إللزرعة وخةلال ماخر
 إ يطلبمعشان و عت و إبن عت وإلديله  فرإح.  بيصط 

بالفلمس إلىلي لينا و لسه بيتيللمإ معاة إتفجئمإ بقمة من قسم مركز قطمر وعىل رأسها رئيس مباحث إلقسم و تم إلقبض 
  .عليهم

 هم إلىلي ؤنخمإته وكةلء نيابة و ؤو ليه إتنير   (مفصمل من إلخدمة) جيش سابق ضابط إلشخص دإ ؤن عرفناه بعد كدإ إلىلي  و
 ميدفعش إلفلمس إلىلي عليه  عشانبلغ عنهم بس 

 كلية و خةلال درإسته بدأت و مهدد ه سنة و علر إبن عت إلىلي عند53 سنة و عت صاحب 57 عنده إلىلي  وإلديإلنهاردة 
 سابق و ضابط إلبيهبالفصل منها مخفيير  قشيا بقالهم إربع أيام و غبر معلمم سبب أو ميان إحتجازهم غبر إن ساعدة 

ي ظل دولة معندهاش أي مشاكل ف هخمإتؤ
 
طة إلىلي بيحتجزهم و بيخفيهم قشيا ض

ي كامل من جهاز إلشر
 وكةلء نيابة و برذ 

إنها ترم بالقانمن للزبالة و تنتهك حرية و حق ممإطنيها بس ألنهم ملهلش ظهر و معندهلش حد ف إلجيش أو إلقضاء أو 
طة ي وإحد لىلي بيحصل دإ  . إلشر

كل إلىلي بنطالب بيه هم معرفة ميان إحتجازهم و سبب منططر
http://bit.do/ddW29 

 
 

ي روإية إلدإخلية حمل تصفية أبنائهم جسديا
 
 أهاؼي يشييمن ض

 
، عن مقتل أحلد عبد إلعزيز خلف محلمد من قبل قمإت إألمن، كان مصدر أرسته   عىل ممإقع إلتمإصل إإلجتلاشي

خبر إنتشر
ه  .للعرفة مصبر

إن مع إلقمإت ومحاولته إلهروب، ملا دفع  ي تبادل ؤطةلق نبر
 
، مقتل أحلد، ض ي بيانها، قبل يممير 

 
وأعلنت وزإرة إلدإخلية، ض

ي هذه إلروإية
 
.  إلقمة لتبادل ؤطةلق إلنار معه، لين أرسته تشيك ض

، لين أحد أفرإد أرسته أوضح أنهم عللمإ بلقتله من إنتشار إلبيان عىل ممإقع "مض إلعربية"وإلدة أحلد رفضت إلحديث لـ 
حة، ولم يقدم لهم أحد معلممات أو مةلبسات ما حدث لنجلهم ي إللشر

 
، ووجمده ض .  إلتمإصل إإلجتلاشي

 للدة 
ً
ي قشيا

 سنمإت، بعد عللهم بلقتل أحلد 3 يمما بعد إنتهاء مدة حبسه 17فمجئت أرسة أحلد بظهمر شقيقه إللختط 
ي قضية عسيرية

 
.  إلذي صدر ضده حيم بالسجن ض

تل محلمد عنتبىلي من 
ٌ
ي وقعت أمس، فمفقا لبيان وزإرة إلدإخلية، ق

لم يين أحلد عبد إلعزيز حالة إلتصفية إلمحيدة إلنر
.   حض أمن دولة2016 لسنة 598ممإليد أسيمط، وتبير  أنه مطلمب ضبطه وؤحضاره عىل ذمة إلقضية رقم 

 حصاد سنمي
ي تقريره إلسنمي، 2016 حالة تصفية جسدية خةلل عام 24

 
 9 رصدها مركز إلنديم لتأهيل ضحايا إلعنف وإلتعذيب ض

.   حاإلت تلت تصفيتهم أمام أرسهم6حاإلت منهم كانت تصفية بعد إلقبض، و
 حالة 143 للحقمق وإلحريات رصدت لتنسيقيةإ ؛2015كانت تلك إألعدإد أقل ملا رصدته إللنظلات إلحقمقية خةلل عام 

ي خةلل هذإ إلعام أقدمت قمإت إ1755تصفية بينلا رصد إلنديم 
ي حصادهم إلسنمي، فط 

 
ي 133من عىل تصفية أل ض

 
 ض
ً
 قياديا
ي 
 
جلاعة إؤلخمإن، دإخل أحد إلعقارإت خةلل إجتلاع لهم، لبحث كيفية دعم أرس إللعتقلير  وإلقتىل، وأعقب إلمإقعة ض

ي محافظة إلفيمم
 
. أغسطس، تصفية ستة قادة من إؤلخمإن ض

، من إحتجاجات إألهاؼي  ي
 بالعريش خةلل إلشهر إللاذ 

ً
 وعىلي إلرغم ملا تسبب فيه تصفية عدد من إلشباب إللختفير  قشيا

ي إللحافظات
ر
ي باض

 
.  لم تتمقف إلحمإدث ض

 

http://bit.do/ddWWn
http://bit.do/ddW29


  تصفية بالخطأ
، بقرية عرب مطبر مركز إلبدإري بأسيمط ضلن هؤإلء،   من حالة تصفية، كان عىلي عامر سيد حسير 

إير إلجاري أكبر شهد فبر
عبد تل عامر "ؤإل أنه بعد مقتله فمجئت أرسته بأن قمإت إألمن كانت تبحث عن شخص آخر يحلل نفس إألسم ويدش 

". أحلد حسير  
 ضباط و عدد من إلللثلير  أطلقمإ إلنار 2، أنهم فمجئمإ بعربة خرج منها "مض إلعربية"عةلء دمحم، أحد أفرإد أرسته يروي لـ

عليه وقبضمإ عليه ووضع دإخل تلك إلعربة وإنطلقمإ، حاولت أرسته إلبحث عنه لتجده دإخل مستشط  إلبدإري، لين 
.  قمإت إألمن أقامت كردونا أمامها وٌمنع دخملهم نهائيا

ي إلتابع لجامعة 15لم يبق عىلي دإخل إللستشط  ؤإل 
قل للستشط  إلقض إلعين 

ٌ
ت قمإت إألمن عربة ؤسعاف ون  دقيقة وأحض 

.  أسيمط بحجة وجمد ؤصابة بسيطة، لين ما تبير  ألرسته فيلا بعد أنه فارق إلحياة قبل وصمله للستشط  إلبدإري
 قمإت إألمن بلقتل نجله خاصة بعد تعرفه عىل 703حرر وإلد عىلي محض  برقم 

ً
 من 2 ؤدإري نيابة إلبدإري، بلا حدث متهلا

رسل 
ٌ
ى بالقسم ي ي أطلقت إلرصاال عليه، لينه لم يتمصل ألسلاء إلضباط، لينه فمجر

ين إللصاحبير  للقمة إألمنية إلنر إللخبر
طة" عبد تل عامر سيد"محض  باسم  . بلقتله أثناء تبادل ؤطةلق إلنار بينه وبير  إلشر

رفضت إألرسة تسلم جثلان يحلل إسم شخص آخر، وصللت عىل تحرير محض  وتغيبر إإلسم ليتلينمإ من دفنه، وذهبمإ 
ي إليمم إلتاؼي لتسللها بعد ؤرصإرهم عىل تحرير محض  باسله إلصحيح

 
. ض

ي قضية من قبل وليس لديه أحيام، ليننا نعلم أن حقه لن يأت وحق :" وتابع عةلء
 
إل نعلم حنر إآلن للاذإ قتلمه؟، لم يتهم ض

وح ". إلىلي مات ببر
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 هأطفال طر.. حيايات إلزيارإت

 
ين عاًما بعد أحدإث عام  ِبَس خلًسا وعشر

ُ
، ح ي زوجة معتقل سياخي

تن  ي 1981منذ ما يزيد  عىل خلسة عشر عاًما، أخبر
 
 ض

ي كّل مرة، تريد أن تأخذ أباها معها  ؤؼ إلبيت
 
ها كانت ض

ّ
ي سجنه، وكيف أن

 
 إبنتها كانت تزور  أباها ض

ّ
! مض ، كيف أن

ت وشّبت دون أب َ ُ بر
َ
.   لم تأخذ إلطفلة أباها ؤؼ إلبيت، وك

ي أن تيمن 
ي ذلك إلمقت، لم أكن عىل وشي كامل ماذإ يعن 

 
ا"ض ا سياسيًّ

ً
ي إألسبمع، " سجين

 
ولديك أوإلد يزورون أباهم مّرة ض

ي نزهة أسبمعية
 
ا عن أن يأخذهم ؤؼ إلحدإئق وأماكن إللهم ض

ً
. عمض

ي كّل زيارٍة أسبمعية ؤؼ سجن طر
 
، عىل مدى أربعة هليس لدّي أطفال، ولم أمّر بتجربة أمممة لطفٍل أباه معتقل؛ ولين ض

 .عشر  شهًرإ، إل أكّف عن مرإقبة إألطفال إلذين يأتمن مع أمهاتهم لزيارة آبائهم
 يحبمن ركمب إلطفطف، إلذي، ربلا يذكرهم بقطار 

ً
ي ننتظر فيها إلطفطف، وأرى أطفاإل

يا إلنر ي إليافتبر
 
 يلهمن ض

ً
أرى أطفاإل
.  إلخاال عن هذإ إلليان، عن إلسجن، إلذي سلب منهم آباءهم، وإنتهك برإءتهمهيلهم إألطفال، وليّل منهم تصمر! إللةلهي 

ي زيارإت طر
 
ي ض

ر
إ ما أسأل رفيقائ ً  عليهم أن ي كثبر

ّ
ي أن

ي إلسجن؟ وماذإ يعن 
 
ي أن ييمن أباهم ض

حن ألطفالهن ماذإ يعن  ، كيف يشر
ي فسحة أو نزهة أسبمعية

 
ا عن أن يذهبمإ ض

ً
ي إلسجن عمض

 
! يزوروإ أباهم ض
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ي 
، زوجة إلصحط   فعل أبنائها إلثةلثة عىل إعتقال أبيهمعن"محلمد مصطط  سعد"نيفير 

ّ
ت يمم ).  رد إير15نشر  ( فبر

 
ي أول ليلة، وقالت ألمها 

 
ة حير  إعتقل أباها، لم تنم ض ي علر إلعارسر

 
ي كانت ض

!". إل أشعر باألمان وبابا ليس معنا"حبيبة، إلنر
ي أغلب إألوقات

 
ي إلتاسعة  من علره حير  إعتقل وإلده، فقد أصابه إلصلت ض

 
ي صلت ! أّما يمسف، إلذي كان ض

 
كان يتأّمل ض

ي ذهنه
 
ي تدور ض

ر وأسلع إألسئلة إلنر
ّ
ه لم يتيلم أّي كللة، أنا أشعر بم يفي

ّ
بابا هنا ليه؟ طيب إلناس دي كلها : رهيب، حنر ؤن

"   هنا ليه؟ طيب بابا وحش؟
ا بأبيه

ً
ّ كان أصغرهم، كان علره ثةلث سنمإت ونصف، وكان أكبر ؤخمته تعلق .  لين عىلي

ّ من  ي هذإ إليمم بعد ما عدنا ؤؼ إلبيت، قام عىلي
 
ا برقبته، وإل يريد ألحد أن ييلله ؤإل هم، ض

ً
كان يجلس عىل حجر أبيه متعلق
ا 
ً
ا، وأخذ يبغي صارخ

ً
ي إلسجن"إلنمم مفزوع

 
ي ذي إلثةلث سنمإت يقمل . أنا عايز بابا، بابا ض

ي "بييت حير  سلعت إبن 
 
بابا ض

ي هذإ إلعلر أن يفهم ما معن  إلسجن"إلسجن
 
ور أباه ! ، كيف لطفل ض ي إلعلل وأنه سبر 

 
 أباه ض

ّ
ّ أن  أن تقنع عىلي

حاولت نيفير 
ة إلعلل

ّ
ّ لم يقتنع، وأخذ يضخ. بصحبة ؤخمته حنر ينتهي من مد  عىلي

ّ
ي إلسجن... إل، إل: "لين

 
!"    بابا ض
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ة عىل إليبار، فييف باألطفال؟ عليهم أن يتعاملمإ مع  ثةلثة أطفال بأعلار مختلفة، عليهم أن يتعاملمإ مع تجربة عسبر
ي حياتهم، عليهم أن يتعاملمإ مع غياب أبيهم وتجربة إلزيارة إألسبمعية للسجن، إلذي،عىل إألغلب، 

 
إلمجمد إلباهت ألبيهم ض

ا
ً
ي إللدرسة عن وجمده شيئ

 
! إل يدري أصدقائهم ض

ي يمنيم 
 
ي دمحم إلبطاوي ض

ي إلليل فِزعة، صارخة ! ، عامير  فقط2015كان علر سندس، حير  إعتقل أبمها إلصحط 
 
كانت تقمم ض

ت سندس دون رعاية أبيها! أما إآلن فعلر سندس ثةلث سنمإت ونصف" عايزة بابا" ! كبر
ي سجن إإلستقبال بطر

 
ي إألسبمع، ض

 
ه ميان علل وليس هإل صلة بير  سندس وبير  أبيها سمى ساعة وإحدة ض

ّ
 أن
ّ
 إلذي تظن

! سجن
ي إللعتقل منذ يناير

 
ي حسن إلقبائ

 تذهبان لزيارة أبيهلا برفقة أمهلا آية، فقط، حير  تقرر 2015 هلس وهيا، طفلتا إلصحط 
! حظ هلس وهيا من أبيهلا أقل من حظ سندس وحبيبة ويمسف وعىلي .  شديد إلحرإسة فتح باب إلزيارة992ؤدإرة سجن 

!  زيارة شهرية، عىل إألغلب، للدة دقائق من ورإء حاجز
ها 
ُ
يئة" أين بابا؟"بينلا كانت هيا ذإت إألعمإم إألربعة تلهم، سألت تها إلطفملية إلبر ي إلعقرب، سألتها: قالت بنبر

 
ماذإ يفعل : ض

ي إلعقرب يا هيا؟ أجابت
 
ء: بابا ض ي

ي إلعقرب...إل خر
 
ء ض ي

! بابا إل يفعل خر
 إلسجن سالٌب للحياة

ّ
ي أن

ي يقرر ! تدرك هيا ماذإ يعن 
ء سمى إإلنتظار حنر ي

ي إلسجن، إل خر
 
ي يلين فعله ض

ء حقيطر ي
فةل خر

ان فتح باب إلسجن، ليعمد إآلباء ألوإلدهم، لتشعر حبيبة باألمان، ويذهب حزن يمسف وعىلي عىل أبيهم، وتنام 
ّ
إلسج

... سندس مطلئنة، وتعانق هلس وهيا أباهلا
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محلمد سيف 
 

ي فيها شاب وإلىلي إلزنزإنة  عادي إللشيلة مش هنا بتحصل مع معتقلير  كتبر ومبيقدروش يشمفم .. لدته تمفت إمبارح إ جننر
 إلىلي  عزإئهم ، تقيل جدإإإ إنا عارف بس إإلتقل منها بجد ياخدوإ يمدعمهم وإل إ بيقدروحنر  وإل أبناءهم إو ؤخمتهم أوإبائهم 

 قضية إمن دولة بقاله ذمةحصل مع حامد ذإلك إلشاب صاحب إلطلة إلبهية وإلخلق إلحسن حامد محبمس إحتيازي عىلي 
ي رس من تةلت سنير  وطبعا مر بلرحلة إإلختفاء إلقأكبر 

 
 روتيانات بقت من إلىلي  تعذيب إمن إلدولة وكل إلحجات أقبيةي ض

 .إلحبسة إللعروفة للجليع
وري إستئصال كبد وزرع فص ميانهإحامد و ي إليبد وكانت إلزم تعلل عللية رص 

 
 حامد .لدته قبل ما تلمت حصلها مشيلة ض

عمؤنهم عىلي مامتهم إوخمإته كلهم عرضم ع مإلىلي عهم مع إلعلم إن إلها بفص من إليبد بتإ  يتبر جعش إ  بيتبر  طبيصي ؤنسانببر
 وعلل أرص لين همإ ، ظروف سجنه وكدإعشان حامد إوزين يستثنمإ عإ وكانمإألولية إلتحاليل إ إللهم كلهم عللم.إألولزي 

 إلىلي  وكلل إلتحاليل .أرص حامد . مع جسم وإلدتهيتمإءم طلع همإ إقرب حد ملين إلجزء بتاع إليبد بتاعه .إألوليةإلتحاليل 
ي إلمضع إلزفت ه جنيه ودألف 30 من أكبر كلفته 

 
 وقتها . خد وقته وطبعا إللمضمع ده بنعيشه دإلىلي  مش مبلغ بسيط ض

عذ يروح للامته ينقعشان حامد علل كل حاجة .مامته تعبت ودخلت إلعناية إللركزة  ،لها بالجزء بتاع إليبد بتاعه ها ويتبر
ة أثناءإللهم  .. ؤنسان ة يطلع ترحيلة تنقذ حياعشانإلزمة إللين إلروتير  إلعقيم وكم إلتضيحات   كل وإحد من دى إلفبر

ة إ  كلهم مإ جنيه لين طلعمألف 30 هي تيلفتها للمإحد إلىلي  علل إلتحاليل عىلي نفسه أخمإته ي إلفبر
 
ينفعمش وإلحلد ثل ض

ي عند حامد وعلل كل إألملهنا تجدد .. فاها وخرجت من إلعناية إللركزة إلدتهم ربنا عإدي و
 
 وكان إلللينة إؤلجرإءإت تائ

حيلة  ي إنتظار إلبر
 
حيلة مجتش ومحدش يسؤنسانة هينقذ بيها حياة إغىلي إلىلي قاعد ض ي حياته لين إلبر

 
... !!  لنا ليه أ ض

 ))... :ومامته تعبت فجأة وإمبارح مامته تمفيت 
حلل نفسه إنه لم كان ه بيعتضإلىلي  إأللمليم لن يستطيع إحد تقدير مقدإر شعمر   مهلا وصفت

ُ
 خاصة ؤنه سيظل ي

إض ولين لعله كان خفف من هبالخارج طبعا د ي آإلمها قدر تل إل إعبر
 
ك تل يا ...  علرها أوإخر ض ي صبر

  ...أج 
ي إلذي لم يبلغ من إلعلر  ي حادث وهي ذإهبةت عاما وحيم عليه باللؤبد وماتت إبن35ده غبر إلشاب صبر

 
ي إلصباح  ه ض

 
 ؤؼ ض

ي إلدنيا آخر يطبع عىلي جبينها أنمدرستها تحت عجةلت باال إللدرسة وحنر لم يستطع 
 
 ))... : قبلة لها ض

... !  تدوينها أردت ؤذإ كلها إلدنيا يعيشها إللعتقلير  لن تحميها دوإوين أإلم هناك 
ي إلزنزإنة ؤنعتير  إلنا خبر من س يإ جهولعلليم لس

 
 جنب زنزإنة حامد وإؼي بيفصل بينهم حائط شاب زميله إسله عبد إلىلي  ض

ي 19 هإلرحلن عند
 
...  كلها غبر وإلدته هي كلان تمفيت إلدنيا سنة معندوش ض
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ت يمم ) رحلة أرسة مع إختفاء ولدها إلمحيد..  يمًما140بعد - بالفيديم  إير16نشر  ( فبر

 

، ودعت 23فجر إلجلعة إلـ ي
، إحتضنته، أبلغته " نادية خليل" من سبتلبر إللاذ  إبنها إألكبر

ي طريقه ؤؼ " أحلد نض إلدين"بعدها تمجه . بانتظار أخمته لعمدته إلشيعة من سفره
 
ض

ة رفقة أصدقاء إلدرإسة عد صاحب إلـ. مدينة مرخ مطروح، لقضاء ؤجازة قصبر
َ
 23فيلا لم ي

ي إلمقت إلذي تؤكد خليل .  يمًما عىل خروجه140عاًما حنر إللحظة، رغم مرور ما يزيد عن 
 
وض

ي  إحتجاز إبنها بلقر
ي غياب ولدها  إألمن إلمطن 

 
بالعباسية، تحغي إألم عن تفاصيل إأللم ض

بلغ إألم بإلقاء .إلمحيد
ُ
ي إلمإحدة ظهر إلجلعة، وصلت خليل ُمياللة من أحد أصدقاء أحلد، ت

 
ض

صدمة أصابت عقل إألم، حاولت إلسيدة . إلقبض عىل إبنها، عند مدخل مدينة مرخ مطروح
ي إلتمجه عىل إلفمر ؤؼ

صاحبه قاؼي متتعبيش نفسك، " مرخ مطروح إألربعينية تفهم إألمر، طالبت إلزوجة إألب إلستين 
ي إلـ"أحلد هيخرج علطمل

 
 من عض نفس 5، تابعت إألرسة مع إلصديق تطمرإت إألمر لحظة بلحظة، وصلتها مياللته ض

طلأنها عىل تمإصله مع أحلد تليفمنًيا، وقبل أن تسأله إألم عن أحمإل إإلبن إلغائب فاجأها إلصديق بطلب ؤنهاء 
ُ
إليمم ي

 .ُمياللتهم
مرخ  ، قررت إألم وزوجها إلتمجه رسيًعا ؤؼ"إللمبايل فضل مقفمل"حاولت إألم إإلتصال بالصديق عدة مرإت 

ت" مطروح مرخ  ، تمجه إلزوجير  ؤؼ قسم"روحنا إليلير  عند مدخل مطروح، قالمإ منعرفش عنه حاجة؛ إلمردية أتغبر
ي إلدفاتر، قالملنا مجاش" مطروح

 
روحنا مديرية "، إستلر بحث إألرسة عن إلشاب بدإخل إألقسام وإللستشفيات "بصمإ ض
طليى  قلب إألم؛ "لنا ملين ييمن روح إلبيتإ أمن مطروح، قالم

ُ
، بعدها أضطر إلزوجير  إلعمدة رسيًعا ؤؼ إلقاهرة فيلا ي

ي لقاء إإلبن إلضائع
 
ي فزع .بصيص أمل ض

 
ي إلقاهرة إأليام تلر دون جدوى، تستيقظ إألم من نممها ض

 
كنت أسلع إلجرس "ض

ن، أبص من إلعير  إلسحرية ملقيش حد ي مضطربة "ببر
ين  أشمفه نايم عىل إلشير نص نممة "، تتجه ؤؼ غرفة إلشاب إلعشر

ى مةلمح وجهها رسيًعا بلجرد أن تجد أن ذلك محض رسإب "وماسك إللمبايل ي يقع "، تتحرك تجاهه ُمبتسلة، تنطط  قلنر
ي 
 ."من 

عاود ُمهاتفته بعد 
ُ
، قبل أن ت ي

ين   أيام من ُمياللته 5ُمحاوإلت إلبحث إل تنقطع، طرقت إألم كل أبمإب صديق إبنها إلعشر
ة لها  ي يممها قالىلي إنا هخرج بس كان صمته مرعمب: صاحبه قالىلي "إألخبر

بعدها أضطريت أقفل معاكم .. أحلد للا كللن 
ي قاؼي أقفل تليفمنك ومتبلغش أهله بالىلي حصل ؤإل بعد 

 ." يمم15عشان وإحد كللن 
رصخت إألم، حاول إلزوج تهدئتها، بعدها أرسلت إألرسة عدد من إلتلغرإفات لمزإرة إلدإخلية ووزإرة إلعدل وإلنائب إلعام 

ي 
وفق حديثها، " للا روحت للنائب إلعام، قالمؼي أن إلنيابة ملهاش وإلية عىل أمن إلدولة"لةلستفهام عن مصبر إإلبن إلُلختط 

قيات ؤؼ رئاسة إلجلهمرية ومجلس إلنمإب وإللجلس إلقممي لحقمق إؤلنسان رسل إألرسة إلبر
ُ
مع كل صباح جديد،  .قبل أن ت

ة، تحللق إألم بمجمه إلعابرين  ي حاجة إألرسة إلصغبر
ي "تتجمل خليل بشمإرع إللعادي، تقر 

 
أبطر نفدي أشمف وشه ض

ى طلأنتها "وشمش إلناس ، تبغي "له يا ماما؛ دعمة إألم ُمستجابة فاطلة بتطبطب عليا، وتقمؼي أدشي "، تحاول إبنتها إليبر
ي "إألم بحشة وترد بصمت مبحمح 

ي أوي يا بننر
 ."مةلمحه وحشتن 

ي إلـ
 
، وصلت إألم ُمياللة من أحد إألشخاال، أبلغ إلُلتصل إألم بلرإفقته إلبنها بدإخل قطاع19ض ي

إألمن   من أكتمبر إللاذ 
ي 
بالعباسية، حاولت إألم إإلستفسار عن سبب إحتجاز ولدها، لم يتسن لها إلحصمل عىل ؤجابة ألي من تساؤإلتها  إلمطن 

ي إلعباسية قبل ما أترحل طرة، وهم بيطلنك وبيقملك مش عايز منك غبر إلدعاء24أنا قعدت مع أحلد : قاؼي "
 
 ." يمم ض

، تنظر ؤؼ "وإتس آب"هاتف وإلدتها، تدخل عىل حساب أحلد عىل " جن  "بير  إلحير  وإآلخر، تلسك إألخت إلصغرى 
ي وإن"صمرته إلُلثبتة باألعىل، تحغي له عن تفاصيل يممها إلدرإخي بـ إءة عن سبب غيابه "ظي جر يا أحلد : بتقمله"، تسأله ببر

؟ ي أمنر ي .. هتيحر
، وأنت صمتك وحشن  ي ، بعدها تحتضن إألم طفلتها صاحبة إلخلسة "أنا زعةلنة منك عشان مش بتيحر

طالبها بالدعاء ألخيها إألكبر 
ُ
 .أعمإم، قبل أن ت

ي تتشابه مع حالتها
، دفع خليل للتمإصل مع بعض إألرس إلنر ي

ي أحد إأليام، . إنقطاع سبل إلتأكد من ميان إإلبن إللختط 
 
ض

، لم تستطع إألم تلالك نفسها  ي
ين  تها بإطةلق رسإح إبنها إلعشر قعدت أرصخ من إلفرحة، "وصلت إألم ُمياللة هاتفية، أخبر

، عجزت إلسيدة إألربعينية "دخلت عىل إلنت، لقيته تشابه أسلاء"، حاولت إألم إلتأكد من إلخبر "وأسجد وأقمل يارب
ي سايبة مش قادرة أخد نفدي "لدقائق، بعدها  ، وأعصائر ي

ي وإجعن  ة قلنر
 ."قعدت فبر
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ي إألمن "قبل شهر وإحد، وصلت إألم ُمياللة من شخص تم ؤطةلق رسإحه مؤخًرإ، حسب روإيتها 
 
قاؼي أنا كنت مع أحلد ض

، وهلا بيقملمإ أنه معللش حاجة، وهم متحققش  ي
، تمإصل آخر مع إألم، طلأنها عىل صحة ". معهإلمطن  بعدها بيممير 
ي إللستقبل " يمم، وخرجت من أسبمع33قاؼي أنا قعدت مع أحلد جمإ "ولدها 

 
ي لقاء إبنها ض

 
، هم ما زإد من أمال إألم ض

 .إلقريب
، عاود إللرض جسد وإلد أحلد  ي مريض كبد"قبل أسبمعير  حسيت "، هرعت إألم وفتياتها تجاه ؤحدى إللستشفيات "زوجر

ي بياء "ساعتها أن سندنا ميسمر
 
تقمل فاطلة، " أحلد كان طمل علره رإجل وشايل إلهم"، تعاؼ ندإء إألخت عن أخيها ض

ي إلبياء، فيلا ملئت إلدممع وجه إلسيدة إألربعينية 
 
ي إنفجرت ض

ي غياب "حاولت إألم تهدئة جن  إلنر
 
حسيت ساعاتها ؤننا ض

 
 
 ."نفدي أشمفه وأطلن عليه.. أحلد يتام وحزإئ

http://bit.do/defgq  
 
 

ي 
عبد إلرحلن إلقاذ 

 

إير بعد مشادة كةلمية بينهم و بير  مستأجر لللزرعة عندنا عن طريق 10 يمم إعتقالهموإلدى و عت و علر إبن عت تم   فبر
قمة من قسم مركز قطمر عىلي رأسها رئيس مباحث إلقسم  

مشينا ورإهم و عرفنا إنهم رإحم قسم مركز قطمر  
ي يمم إلصبح إلصبح روحنا سئلنا عنهم قالم

 
لنا إنهم فمق ف إللباحث ساعتير  إتنير  و إللمضمع ه يخلص  إ تائ

رجعنا لهم بعد ساعتير  أنيروإ معرفتهم بيهم  
 ندخلهم أكل و لبس و عةلج لمإلدي لين بدون نتيجة  هحاولنا أكبر من مر

 تم ترحيلهم للعسير إألمن إللركزي ف طنطا  ؤنهميل لو عرفنا ف نفس إليمم بال
إير قدمنا تلغر122يمم  ق إلغربية و مدير إمن إلغربية و إلنائب إلعام ف إلقاهرة و وزإرة إ فبر فات لللحام إلعام لنيابات رسر

 1315 ؤؼي 1300إلعدل ووزإرة إلدإخلية و قطاع حقمق إؤلنسان ف وزإرة إلدإخلية و إللجلس إلقممي لحقمق إؤلنسان أرقامهم 
تيب   عىلي إلبر
إير قدمنا بةلغ لنيابة قطمر يفيد بحدوث إلمإقعة  17يمم إلخليس   فبر

 إآلن لم نتلطر أي رد  حنر و 
نعرفش سبب إعتقالهم أو إ نعرفش عنهم أي حاجة و مإ  إلنهاردة وإلدي و عتي و إبن عت مخفيير  قشيا بقالهم أسبمع م

  إحتجازهمميان 
تتحللش أي بهدلة  إ وإلدي سنه كببر و مريض ضغط و سير و صحته م

حهاش  إرإ  إآلن محنر  سنه و علر إبن عت عندة جامعة 53 هعتي عبدإلعزيز عند
ي وإحد لىلي بيحصل دإ  

 إحنا قلقانير  عليهم و منعرفش إيه إلىلي بيحصل معاهم و مش قادرين نمصل لسبب منططر
http://bit.do/defcB 

 
 
 

 ساعات أمام سجن إلعقرب 7حيايات 
 

ي إلمقت إلذي يتجلع فيه  عدد  كببر من إلنساء وإألطفال  أمام مجلع  
 
، إلشمإرع تخلم من إللارة، ض

ً
إلساعة تشبر للثالثة فجرإ

إد، يجلسمن بير  حمإجز خرسانية صلاءو  عىل طريق إألوتهسجمن طر
 .سبر

، يجلس إألهاؼي بير  إلحمإجز   من إليمم إلتاؼي
ً
 منذ ساعات إلفجر إألوؼ و حنر إلثامنة صباحا

ً
مشهد إعتاده ذلك إلليان يمميا

ة قد إل تتجاوز   ي يصفمنها بقطعة من إلعذإب لرؤية ذويهم لفبر
سجن " دقايق دإخل 5إلخرسانية كجزء من رحلتهم إلنر

 . كلا يطلق عليه رسليا922 شديد إلحرإسة هأو طر" إلعقرب
ي بدإية عام 

 
 عن طره قررت ؤدإرة كل سجن بلنطقة سجمن 2016ض

ً
 زيارة ، عىل أن  ييمن  20 أإل تزيد عدد إلزيارإت يمميا

إلتسجيل مسبقا  بأسبقية إلحضمر، ما دفع إألهاؼي للذهاب للسجن من مساء إليمم إلسابق للزيارة لللبيت أمام أبمإبه  أمةل 
ي إلحصمل عىل فرصة لزيارة أبنائهم

 
 . ض

ي ممإجهة باب مجلع سجمن 
 
ينية أمام باب حديدي تنتظر حلمل طرهض  ةإلساعة إلسادس جلست سيدة وإبنتها إلعشر

 لتلر عبر تلك إلبمإبة
ً
 .صباحا

http://bit.do/defgq
http://bit.do/defcB


ي تقع بير   
ي منطقة إلجبل إألصفر إلنر

 
 تخرج  زوجة كلال عبد إللطيف، من بيتها ض

ً
ي إلتاسعة مساءإ

 
، "إلقاهرة وإلقليمبية"ض

ي حديثها لـ
 
ة، هيذإ تؤكد ض ، أثناء إلجلمس بجانب إبنتها ، "مض إلعربية"ليمنها إل تستطيع إلخروج من بيتها بعد إلعارسر

ي إلطريق ما جعل إإلنتظار أو إلنمم أمام إلسجن 
 
فعادإت أهل إللنطقة تلنعها من ذلك، حيث تخدر إلتعرض للضايقات ض

 
ً
 .أكبر أمانا

، لين هذإ إل يحدث، مع نهاية 
ً
ي زيارته أسبمعيا

 
ي قضية أنصار بيت إللقدس ولها إلحق ض

 
 ض
ً
مازإل زوجها  محبمس إحتياطيا

ي زيارة وإحدة كل شهرين ونصف، 30 قررت ؤدإرة إلسجن أن تيمن إلزيارة 2016نمفلبر 
ي ؤدإرة إلسجن ما يعن 

 
 فقط بحجز ض

 أوإلد وإلزيارة 4أنا أم لـ:"قد تتم أو إل، متحللة معاناة ؤعدإد إلطعام وإإلنتظار أمام إلسجن وضياع تيلفة إلزيارة معلقة 
 ."بتتيلف كتبر 

،ذلك هم قانمن إلزيارة إلسائد لسجن إلعقرب، فالعدد إللسلمح له بالزيارة يتحيم فيه إلضابط كل يمم، وقد "بلزإجهم"
ي بعض إألوقات مثللا يحدث مع زوجة عبد إللطيف

 
ي ؤدإرة إلسجن إلزيارة ض

 .تلص 
ي إلبدإية كان إألهاؼي هم من يحرروإ كشف إلزيارة بأنفسهم ، لين إآلن ؤدإرة إلسجن  هي من تفعل ذلك،ومع فتح أبمإب 

 
ض

، بحد قملها ي إلسادسة قد يتبخر بعض أسلاء إألهاؼي
 
 .إلسجن ض

ي أفضل إألحمإل 
 
 تبدأ إلزيارة إألوؼ إل تستغرق ض

ً
ي إلحادية عشر صباحا

 
 دقائقـ 10إلمصمل لغرفة إلتفتيش يستغرق ساعة، وض

 .فعبد إللسي بحسب ما قالته زوجة 
ي بعض إألوقات قد تضيع ورقة 

 
، ؤنه ض ي

 
 عىل إلجانب إألخر من إلحاجز إلخرسائ

ً
يقطع إلحديث أحد إلرجال يقف مرتيزإ

 .إلحجز ويعمد إألهاؼي بدون زيارة
ي ذلك إليمم كانت وإلدة أحد 

 
حيايات إألهاؼي أمام سجن إلعقرب يتخللها روإيات عن أمهات إلزلن يبحير  عن أبنائهن، ض

ي طابمر إلزيارة، ؤذ جاءت سيدة تسأل بلهفة، عن من سيدخل للعقرب
 
 .إللحبمسير  تروي ما حدث منذ يممير  أثناء وقمفهم ض

وها أنه أمر ملنمع وأعطتهم إسله  طلبت تلك إلسيدة ؤدخال صمرة لنجلها لعل أحد إللحبمسير  يتعرف عليه، لينهم أخبر
 .من إلبدرشير  " دمحم صةلح فمزي"
تجهل وإلدة صةلح ما يجب أن تفعله ، فهي تبحث عنه منذ عامير  حير  خرج ألحد دروسه ولم يعد، أمام إلسجمن أو  

، تركت رقم هاتفها لعل أحد 
ً
دإخل إألقسام لينها تجهل كيفية تحرير تلغرإفات أو شياوى مثللا فعل أهاؼي إللختفير  قشيا

 بليانه ورحلت، بحسب إألهاؼي 
ً
 .يجيبها يمما

معاناة إلزوجات 
 
ً
شة إألرض، ينام طفةل ي قضية خلية إلظمإهري، 5جلست مفبر

 
 لقدمها، تخدر ذكر إسم زوجها إللتهم ض

ً
 سنمإت مستندإ

ي من إلزيارة بحجة عدم وجمد إسلها بالتسجيل رغم بيائها كانت إؤلجابة 
تروي ما حدث معها حير  ُمنعت إألسبمع إللاذ 

 ."روجي وتعاؼي بيرة"
ي رؤية نجله إلبالغ من إلعلر سنتير  فقط، 

 
تهما جعلها متلسية بالدخمل هذإ إليمم هم طلب زوجها ض  معها لينها فأحض 

ي ؤعدإد إلطعام
 
ت عىل إلحضمر هذإ إألسبمع متحللة تيلفة ؤضافية ض بر

ُ
ي إلدخمل، وأج

 
 .فشلت ض

ي منطقة دإر إلسةلم خمف إلتحرك 
 
ي نفس إلقضية، تخرج من إلبيت معها ض

 
ينية جلست زوجة متهم ض بجانب إلسيدة إلعشر

 منها عدم إلحضمر 
ً
، مؤكدة أن زوجها يرفض ما تتعرض له طالبا

ً
ت صباحا ي إلدخمل حينلا حض 

 
 وحدإ، بعدما فشلت ض

ً
ليةل

 .لينها تضطر بعد طلب إألطفال رؤية أبيهم
ي منتصف 

 
ي سميف، تخرج من بيتها ض

ي قضية كتائب حلمإن، من بن 
 
، إللتهم ض ي

تلتقط إلحديث زوجة عبد إلمهاب مصطط 
ي بعض إألوقات لتأجبر شقة مثللا فعلت أخر 

 
، أو تضطر ض

ً
ي منطقة 3إلليل لتصل للسجن قبل إلسادسة صباحا

 
 أشهر ض

 .حلمإن لتيمن بالقرب من إلسجن
، وفقدت إلمشي  خرج طبيب إلسجن " طفطف"تعرضت زوجة عبد إلمهاب لحادثة إنقةلب  ي

إير إللاذ  ي فبر
 
إلزيارة بها ض

سلح لها بالزيارة ؤإل لـ
ُ
ي إلبعض إألخر للدة أطمل ذلك إليمم5لليشف عليها، وعىل إلرغم من ذلك لم ي

 . دقائق بينلا بطر
ؤصابات جلدية 

ي من إألهاؼي للنمم مع  إلساعة 
ر
شمن بها إألرض، أمام منهم سيدة لم 6إستسلم إلبعض إلباض ، يحللمن بطاطير  يفبر

ً
 صباحا

ينية  .تستطع إلجلمس عىل إألرض ليبر سنها فأتت حاملة كرخي من إلبةلستيك للجلمس عليه، بصحبة إبنتها إلعشر
ي إلفتاة 

، تؤكد أنها إؤلفصاحتخدر بض عليه منذ عامير 
ٌ
ي قضية أنصار بيت إللقدس، ق

 
 عن إسلها أو إسم شقيقها، إللتهم ض

ط أن تتلين  ي منطقة مض إلجديدة، بشر
 
 من إلمإحدة وقت خروجها من بيتهم ض

َ
ي إلنمم وإإلنتظار ليةل

 
ليس لديها مشيلة ض

لنع من إلدخمل إلكتفاء ؤدإرة إلسجن بعدد معير  
ٌ
ي بعض إألوقات ت

 
 .من رؤية شقيقها، لين ض

لنع فيها عن إلقانمن إللطبق من إلئحة إلسجمن، لين ؤدإرة إلسجن إءوإلدها محامي بالنقض، تتس
ُ
ي كل مرة ت

 
هنا :"ل ض
ي إلعقرب إلقانمن 

 
، ذلك إلمضع مطبق عىل كل ما يتعلق بالزيارة من ؤدخال إللةلبس "ه إلىلي بنقملؤحنامفيش قانمن ض

 .وإلطعام وإللتعلقات إلشخصية
سلح لهم بالدخمل 

ٌ
ي أوقات متفرقة مع إألهاؼي عىل أمل أن ي

 
إت منع إلزيارة لم تستلم للمضع، إعتادت إلحضمر ض ي فبر

 
ض



، ؤدإرة مصلحة إلسجمن، تحمل إلمضع لـH3 يقبع شقيقها دإخل عنبر  ي ، لم يعد "مأساوي"، بتمؼي  إللمإء حسن إلسمهاجر
ردوإ من 3مسلمح ؤدخال إلطعام، وعندما قبلمإ به لم يعد يتعد 

ُ
، ج ة من إللحم دإخل كيس بةلستيغي  مةلعق أرز وقطع صغبر

ي  ، بعضها إل يناسب مقاسهم، هيذإ تروي"إلخيش"مةلبسهم ومتعلقاتهم، ووزعمإ بدل أشبه بـ
 
أخت  أحد إللحبمسير  ض

 .إلعقرب
 إل يلليمن أدوإت نظافة شخصية، حنر تحمل إلمضع ؤؼ حاإلت من إلجرب، 

ً
معها جلمدهم " كحتمإ"ظلمإ شهمرإ
ي رقبته تركت عةلمات سمدإء عليها بشفائه، لم ييمنمإ يلليمن "بأظافرهم

 
ها، وأصيب شقيقها بجرب ض ، عىل حد تعببر

ي من ؤدإرة إلسجن ي  إنقطعت بتحيم خارجر
 .للنظافة سمى إللياه إلنر

ي أغلب إألحيان إخفاء إألوضاع إلسيئة، عىل حد قملها، 
 
ي إلدإخل يحاولمن ض

 
حقيقة وضع إلزنزإنة إل تعللها، إللحبمسير  ض

ة منع إلزيارة   ي فبر
 
ب ض ي إألهاؼي دخمل شقيقها للتأديب للدة شهر لدفاعه عن رجل كببر تعرض للض 

ر
لينها تعلم من باض

 . منهمأخفاهاوإلتجريدة إلمتةلكه قطعة من إلخبر  
ي وضع 

 
أو إلمقمف، إلطعام دإخلها إل يتعد ربع " إلقرفصاء"غرفة إلتأديب إل يستطيع إلشخص إلجلمس فيها، أما إلجلمس ض
ينية  . رغيف خبر  وقطعة جير  يمميا، عىل حد وصف إلفتاة إلعشر

ي طابمر ليبدأ معها ؤجرإءإت دخملهم وإلتفتيش بحسب إليشف إللمجمد 
 
بحلمل إلسابعة وقف جليع إألهاؼي أمام إلبمإبة ض

 إألهاؼي دإخل إلبمإبات
ة إختط  . لدى ؤدإرة إلسجن، ظلت عللية إلدخمل حنر ما بعد إلعارسر

http://bit.do/defnd 
 
 
 

من إإلنبمكس 
إلسةلم علييم  

ي 
ر
 هعز/  أتحيائ

  إلسةلم علييم ورحلة تل وبركاته
ي 
 
 ض

 
ي  بلد إفتقدت أدئ

 
ي  إلتمإؼي  إستمؼ عليها إلشيطان ليحيلها برعاية قانمن إلغاب يمإصل يممه إلثامن عىل إؤلنسانية معائ

 
 ض

إب مفتمح عن إلطعام   ؤرص 
 إلتجارةإلطالب بيلية  ((محسن دمحم عبد إللحسن  ))  إلنطرون ترى جناية أخرى تلفق للطالبوإديمن دإخل سجن ملحق 

ي  إللنصمرةجامعة 
 
 عامه إلثالث أيضا خلف قضبان إإلنقةلب ض

 
ي  عامه إلثالث وض

 إل أرإها إرحم بشباب مض من قضبان إلنر
. إإلحتةلل 
 عىل يد إلسجان مع إلعلم بأنه لم يحدث وما حدث هم أن إلسجان إلحديدي فحمإها أن إلطالب قام بغلق إلباب إلجناية
ي رإفضا خروجه لجلب مةلبسه ،  بعد مشادة كةلميه وبعد دفعه للحسنشديدةبعصبية 

 تركها لتجف بعد غسلها خشية إلنر
إلسجان هم من أغلق إلباب _ أن يأخذها مسجمن آخر 

إ للاذإ؟؟؟ .  ينتابك عندما ترى إلتقاعس من قيادإت إلسجن مع ذلك إلسجان إلياذب إللدشي زشعمر باإلشلبى 
ي -  ودياإلقضيةلحل 

إب مفتمح عن إلطعام وهذإ هم إليمم إلثامن عىل ، ماديا أعن    إلتمإؼي ملا دفع إلطالب ؤؼ ؤرص 
ي تل ونعم إلمكيل   وحسنر

 سياخي باؤلكرإه ليس له #جدير بالذكر إن إلطالب إللذكمر هم 
 
 إألربعاء أئ

 
 إنتلاء سياخي تم إلقبض عليه عشمإئيا ض

 أيضا أن ينتقم من كل من ظلم هوندعم، ثل عىل قضائه ونسأله إلرضا بحيله  ولين دعنا نقمل إلحلد2014 3 14إللمإفق 
كأو   بظلم أو ساعد فيه  إشبر
 إألمر بهله للن إلقضية أوصل وعايز شقيق إللعتقل أنا

http://bit.do/defqT 
 

 

ت يمم ) فاطلة إلزهرإء أم أسلاء وثائر إير18نشر  ( فبر
 

ي إلعقرب وإلقائلير  عليه 
 
ي تل ونعم إلمكيل ض حسنر

ي إن سجن إلعقرب غبر 
 
ي محسسائ

ي وبعتت بتقمؼي كل إلسجمن سجن وإننر
 
ي سجن تائ

 
 . علشان بس إلىلي زوجها معتقل ض

ي حاجات إلزم تعرفيها 
 
ي وتل مقلتش حاجه عارفه بس ض

ماخر
ي باعت عاوز عةلج  .1 تك زوجر  تعبان وكيسة إلعةلج إلىلي دخلتها إلسبت قبل إلىلي فات من ألنهة لللعدإول حاجه حض 

جنيه عةلج وشاحح كلان  500يقرب من   مدخلتش فيها ماأسبمعير  

http://bit.do/defnd
http://bit.do/defqT
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004492118288&fref=nf


ي إليمم د
 
تك كنت وإخدهوض ي إليشف ه برضه حض 

 
ي إسم خالد مش ض

 
 زيارة وعربيه ورجعت مزورتش إلئ

ي بد أول.2
 مرحلة إلتجميع إوء إمبارح حصلت تجريده جردوهم من كل حاجه وقالم إإلكل وجبه وإحده بس يعن 

ور عادي كده إل إلزم تحجزي وقبل ماتزوري إلزم تتاكدي كلان حجز وتاكيد إلن ببساطه  .3 ور مش بب   تك للا بب   حض 
ي 
 
ملين يقملك إإلسم مش ممجمد ويرجعك ويديغي معاد تائ

ي كده تزوري كل قد إيه 25 زيارة بعد إلضغط خلمها 15سجن إلعقرب كان  .4
ي بطر  وإحسنر

ي خلق تل إل إلعقرب إلعلب  .5
ر
ي علب زي باض

 
ور مش بناخد إإلكل ض ي إألكل بدخىلي ملنمعة إلِفل وإؤلطباق ملنمعةللا بب  

 
 ض

إكياإإإإإإس  
ي  أكبر .6

 
ي إلعقرب ملنمع كل حاجه إألكل قائله ملنمعات ض

 
إلقليل وملين تاخدي طبيخ يرجعهملك ويقملك ؤإل  هي ض

 ه كدإلنهاردة وحصل ةملنمع بيل بساطه ملين برجعلك إلزيارة ويقملك كليه كببر 
ي إ عشان لقمنيابة إتحملت هوإحد .7

ي إللحدر
 
ي إلعقرب بتدخىلي بيها أصةل إلجمإبات إلىلي هي حق . جمإب ض

 
 ولم إلنيابة ض

 طيب هيلغيلك إلزيارة إلضابط
 ، بس هقملك إلليرونه بالباشليل بتدخلإألكلوإلهيللك عن تفتيش ... ش بالتحرأشبه إلىلي مش هتيلم عن إلتفتيش  . 8

ي تل إللستعان 
ي بطر

ميرونه باللحله إللفرومه وإللحدر
ي  .9

ور من إزإز يعن  تك بب    أمناء وخلس ه وغالبا بيقفلم إلسةلم هم مفتمح دلمقت بتسلتي كدومرإقبه مسجله وإللياللةحض 
 فاتحير  إلسةلم إهم ؤحنا .أوإمر تقضية ه إلن عينيهم عليغي يعتبر سةلم كدبإحرإجوإقفير  وسطيم عن نفدي بسلم 

ي تجريد. دخلتإلهدوم مش ب .10 إب ومش بتاخدي هدوم تغسيليها إل إلىلي بيدخل تيحر  ةبطاطير  ولبس إل طبعا كلسمن ورسر
ي وإلإل 

 
تشيله وياعالم هدخىلي تائ

تم إلزيارة  .11  زوجه أو بس أب أو بس ؤإل أم وكتبر مبيقاش ليهم حد يزورهم أخمإت أوإلد زوجه أم أب إألوؼي  للدرجةحض 
ي 
 
 إلىلي مالمش هبس وض

شهمر عن إلقيادإت 5 من وملنمعةإلزيارإت بتتلنع عادي .12
ي بنبارك .13

 
 ألهلهللا حد بيخرج من إلعقرب لسجن تائ

ي يخرج من إلعقرب .15 ي أليبدشي ربنا زوجر
 
 تل بخروجه يأذنن ؤؼ أ سجن تائ

ي 5قدمت .16 شياوي عشان نقل زوجر
ي طميل إوي إوي فياريت تعذري وتقدري وتحدي إلفرق  

ي كةلم كتبر بس عشان إلبمست هيبطر
 
وتل ض

ي قض بس إلعقرب إبتةلء 
 
 زيادةوإلسجن سجن ولم ض

ي وإللعتقلير    وإللهم حرية لزوجر
http://bit.do/dewdt  

 
 

ت يمم ) سناء عبد إلجمإد إير18نشر  ( فبر
 

ي بةلد إلظلم 
 
  أوطائ

ي منع إلزيارة  ( أركانهإنتقم تل منه وشل )عندما يصدر وزير إلدإخلية 
 
إلئحة جديدة لتعديل إلسجمن تتضلن  إلحق ض

ي ومعه كثبر ملنمع عنهم إلزيارة منذ ستة ؤذإمطلقا،   وإل إطلئنان أغطية وإل مةلبس وإل ألدوية إل دخمل أشهر كان د إلبلتاجر
 وييمن منعا مطلقا  ةإلةلئح كان ذلك بلمجب ؤذإ عىلي إللعتقل ، فييف أو إألهلعىلي 

 مع إللعتقل ، كل إإلنتهاكات وإلجرإئم وإلتعذيب أنمإعها ، يجمز لهم إستخدإم إلقمة بيل أيضا إلجديدة ةإلةلئح وبلمجب 
 فييف بيم بعدها  ةإلةلئحقد فعلتمها من قبل 

ي ؤذإ يمما كلا كان وفقا للقانمن ، 155 إستلرإر إلحبس إإلنفرإدي وعدم تحدديه ب أيضا ةإلةلئحبلمجب 
ي وإبن   كان زوجر

  ةإلةلئح من ثةلث سنمإت فييف بعد أكبر محبمسان إنفرإدي من 
 يحصل عىلي أن  إلذي إل يزور إلسجمن وإلذي قد مات من زمن ، عليه قبل إلزيارة إؤلنسان زيارة وفد حقمق أن تتضلن أيضا
  ؤدإرة تستعد حنر  إلسجن قبل إلزيارة ، وؤخبار من إلنائب إلعام ، ؤذن

ين إلسجن  ي وتبر 
 . من قبل أخرجمها ليخرجمإ لنا إلتلثيلية إلنر

وإ وإستأسدوإ علينا  ؤنهمرب  يا ي إلبةلد وتجبر
 
 قد طغمإ ض

رب غرهم حللك فأرنا فيهم عجائب قدرتك   يا
ي وكل إللعتقلير   

ي وإبن  لك تل زوجر
كل إللظلممير    ليم تل يا

ي 
   http://bit.do/dewQT،  حسبنا تل وكط 

http://bit.do/dewdt
https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad?fref=nf
https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad?fref=nf
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ت يمم ) تروي تفاصيل إلقبض عليه« قتيل إلعطارين»وإلدة  إير20نشر  ( فبر
 

ي إتهلت أرسته قسم إلعطارين، بلحافظة 
، بتعذيبه حنر إللمت، أن إؤلسيندريةقالت وإلدة إلشاب محلمد شحاته، وإلنر

بإإلثنير  قمإت إألمن، قامت فجر  ل، وإلقبض عىل نجلها بعد إإلعتدإء عليه بالض  ، باقتحام إللب   ي
 . إللاذ 

ي "، "إلبدإية"وقالت، وإلدة إلقتيل، عبر فيديم قامت بتصميره 
 
 عربيات، كشوإ 3جالنا إلفجر قمإت أمن ملثلير  متحللير  ض

به، وسيب إلملد أنا وإحده  ي ما تض  بمه، ساعتها حضنت إلضابط وقلت له وننر
ي من عىل إلشير، ورص 

إلباب وأخذوإ إبن 
ي يا وليه

 ."عاجزة، قاؼي إسينر
ي قسم إلعطارين، قالمإ لنا مش هنا، وهم "وأضافت، 

 
بعدها غلمإ عينيه، وسحبمه زي إلخروف، وإلعيال رإحمإ يسألمإ عليه ض

ي أوضة فمق 
 
ي "ض

 
 ." يسأل عليه يقملمإ له مش هناوإلىلي بيتيهرب " إلدور إلثائ

، هي دي حيممتنا "وحمل تفاصيل ؤبةلغهم بلقتله قالت،   ي
ي إبص عليه إبن 

 
حمه، ومرضمش يخلمئ إتصلمإ بينا بعد ما رسر

 إلفجر، عشان نصىلي 5 عربيات أمن عشان ندفنه وخبطمإ عىل إلجامع إلساعة 8إلظللة، وبعدين جابمإ لنا شادر، وغسلمه و
ي غلبان، هم عشان غلبان تدوسمإ عليه

ي وإل مشاغب إبن  ي ومشاغب، محلمد مش بلطحر  ."عليه، ويقملمإ عليه بلطحر
 عاًما ويعلل سايس بشارع إلفؤإد، قد إتهلت قسم إلعطارين بتعذيب إبنهم حنر 27وكانت  أرسة إلشاب محلمد شحاته، 
ي فجر إليمم 14إللمت، بعد أن ألقت إلقبض عليه يمم 

 
إير إلجاري، بتهلة رسقة ميتب ؤدإري بشارع إلفؤإد، وؤخبارهم ض  فبر

 .إلتاؼي ؤنه قام بشنق نفسه
إ، برقم  ً  ؤدإري إلعطارين، يتهلمن فيه ضابط بقسم إلعطارين، بتعذيب إبنهم حنر 2016 لسنه 807كلا حرروإ محض 

ي إنتظار قرإر إلنيابة
 
يحه، وض ا إلستخرإج إلجثلان مرة أخرى ؤلعادة تشر

ً
 .إللمت، وتقدممإ بطلب أيض

http://bit.do/dewA3  
 
 
ت يمم )  يمما33 قشيا وؤخفائهقصة إلطفل آرس وحبسه أكبر من عام .. «حياة مهدرة» إير20نشر  ( فبر
 
ي ، نفدي أذإكر من غبر ضغمط، وأنا عارف أن "

ي وأهىلي ولللدرسة، نفدي أرجع أخرج برإحنر ي وأصحائر
نفدي أرجع لتلرين 

ء، إتيللمإ عن  وماتنسينمنيش  ي
ي إلسجنعشانربنا معايا وبقمل إلحلد ثل عىل كل خر

 
..  « أنا مش هاقعد طمل علري ض

ي نقلتها عنه شقيقته
  .هيذإ كانت كللات آرس إلنر

ي إليمم إلـ
 
هم باتجاهه للنيابة دون 33وأضافت شقيقته ، أنه ض  من إختفاءه، قام آرس باإلتصال بأهله من أحد إلهمإتف وأخبر

هم إليمم إلذي يليه بأنه ذإهب لسجن إلييلم   ونصف، وهناك تم ؤنيار وجمده ثم 10أن يعلم بالتحديد أي نيابة، ثم أخبر
  .« أيام10 غبر بعد ههم هنا لين مش هتشمفم»: قيل لهم

ي قضية إل يمجد بها دليل عىل ؤدإنته، ولم ييتف إلنظام بالتنييل به، ؤؼ أن وصل 
 
، أن إلطفل آرس متهم ض وأوضح مختار منبر

 ونصف باللخالفة لقانمن إلطفل ولالعرإف إؤلنسانية، حسب 10إحتجازه دإخل أحد إللقرإت إألمنية بسجن إلييلم 
ي تعرض لها  .إللحامي 

ي وصفت إإلنتهاكات إلنر
رأسه كانت مفتمحة وعىل جسده وزرإعه عةلمات »: وتابعت شقيقته إلنر

ي أحدى إلطرقات بأمن إلدولة وإلتحقيق للدة 
 
 أيام وتم تمجه له 3لنقاط بيضاء من أثر إليهرباء، وتم تغلية عينيه ووضعه ض

ا
ً
 .«أسئلة عن أشخاال محددة إل يعرف عنهم شيئ

 ساعات 7علقمه من زرإعه للدة يمم كامل، ووقفمه عىل أصابعه ووضع تحت كعب رجله مسامبر ،للدة »: وأكللت
  .«تقريبا

، قال ؤن آرس محبمس إحتياطًيا عىل ذمة قضية ملفقة رغم ما تعرض له  ، إللحامي بلؤسسة حرية إلفير وإلتعببر مختار منبر
ي قضية فندق إألهرإمات إلثةلثة حصل عىل 33من إختفاء قشي للدة 

 
 يمًما، وإلتعذيب للدة ما يقرب من شهرين، ويحاكم ض

ي مثللا أبلغته شقيقته ي إلصف إألول إلثانمي فرع إألدئر
 
إ للحاولة ؤثبات إإلنتهاكات "منبر "وقال  إللركز إألول ض ً  كثبر

 
، أنه عائ

ي بقيت عىل جسده، 
ي تعرض لها من خةلل إآلثار إلنر

ثبت بعض إللعاناة إلنر
ُ
ا، وأ

ً
ة إختفاءه قشي ي فبر

 
ي تعرض لها آرس ض

إلنر
ي عليه وإستبيان ما بجسده من أثار تعذيب،  شي لتمقيع إليشف إلطنر

ولم تقم إلنيابة إلعامة بإرساله للصلحة إلطب إلشر
  .وبعد مجلمعة من إؤلجرإءإت إلتعسفية لم نتلين من إؤلطةلع عىل أورإق إلقضية أو إلتصمير

تم ؤرساله  للحيلة إؤلرهاب أمام إللستشار ناجر شحاتة بتهلة إإلنتلاء لجلاعة ؤرهابية بالرغم من أنه طفل إل : وأضاف 
إ ؤؼ أنه من خةلل إللحاكلة وفض  ً ي إلقتل، مشبر

 
وع ض  إألحرإزيعرف إإلنتلاء إلفيري، وإإلتهامات بالتظاهر وإلشر

ي أو غبر ذلك ي إألورإق لم يجد أي دليل مادي أو معنمي عىل إنتلاء طفل لجلاعة فير ؤرهائر
 
  .وإلفيديمهات أو أقمإل إلشهمد ض
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ت يمم ) رحلة معاناة من إلسجن لةلختفاء إلقشي.. أسلاء وؤبرإهيم إير21نشر  ( فبر

 
ي 
 
إءة عدد من طالبات جامعة إألزهر، كانت أسلاء حلدي وإحدة منهن، حيث 2016 ديسلبر 28ض  قضت محيلة إلنقض ببر

ي 
 
بض عليها ض

ُ
يم عليها بالسجن 2013 ديسلبر 24ق

ٌ
.  سنمإت5 وح

ي إلسجن 3إلتهم كانت إإلنتلاء لجلاعة ؤرهابية وإلتظاهر بدون ترخيص وؤتةلف ملتليات عامة، وقضت أسلاء 
 
 سنمإت ض

إءة . قبل أن تحصل عىل إلبر
 حنر إآلن

ً
إءة، فقبل أسبمع وإحد من جلستها إختط  خطيبها ؤبرإهيم رجب، قشيا .  لم تشعر أسلاء بفرحة تلك إلبر

ي "مض إلعربية"تروي أسلاء لـ
 
ي إليمم إلتاؼي 2016 ديسلبر 20، ما حدث ض

 
، حيث جاء ؤبرإهيم للقاهرة لللبيت وزيارإتها ض
ها أنه بصحبة   به لةلطلئنان عليه فأخبر

ً
 هاتفيا

ً
ي "بسجن إلقناطر، ممضحة أنه بحلمل إلليل أجرت وإلدتها إتصاإل

 
" أمبر إليلائ

ي خةلل 
 
.   دقائق10صديقه وسيصل ؤليها ض

لم يجب ؤبرإهيم عىل هاتفه مرة أخرى، وظل هاتفه مفتمحا للدة يممير  لين إل يجيب عىل أي إتصاإلت، وإختط  بصحبه 
. صديقه

ي إليمم إلتاؼي إلختفاء خطيبها، عللت من أرستها بقصة إإلختفاء، ممضحة أنها لم تين تعلم ما يعنيه 
 
ي زيارتها ض

 
وتقمل ؤنه ض

 سنمإت إل تعلم ما يحدث بالخارج، ؤإل أن أحدهم حاول أن يطلئنها بأن 3، خاصة أنها محبمسة منذ "إإلختفاء إلقشي"
.  إألمر يلين أن يستغرق أسبمع أو إثنير  قبل أن يظهر

 ، كها وه محبمسية مدة أسبمعير  وتشبر أسلاء ؤؼ أنها لم تين قادرة عىل إستيعاب ما يعنيه أن يغيب خطيبها إلذي لم يبر
ي عىل إإلختفاء، معلقة

 
".  حنر إآلن مازإلت أحاول إستيعاب إألمر: "لين إليمم يلر إلشهر إلثائ

ي مارس 
 
ي أحد إليلائن لينه لم يلر سمى 2014لم تين تلك إللرة إألوؼ للقبض عىل ؤبرإهيم، فمفقا لحديثها قبض عليه ض

 
 ض

 وحصل عىل ؤخةلء سبيل14
ً
.   يمما

ؤبرإهيم رفض :" سنمإت لتخرج من زنزإنتها وتعمد لحياتها، معلقة 3إلتجربة بالنسبة لها قاسية للغاية، خاصة وأنها إنتظرت 
بض 

ٌ
ي وق ي لم أرإه حنر وقت خروجر

ي محبمسة، كان نفدي نبدأ حياة جديدة وقررنا نسافر أول ما أخرج، لين 
يسافر ويسيبن 
".  عليه قبلها

 
ً
ي ظهمره، لينها تعلم أنها أنهت رحلة إلسجن لتبدأ رحلة إلبحث عن مختف قشيا

 
 ض
ً
. يتجدد إألمل لدى أسلاء يمميا

http://bit.do/dexar  

 
 

رسالة أسلاء إلبرإهيم 
 

ي بعد تلت سنير  سجن 
من تلت شهمر كنا مستنيير  جلسة إلنقض بتاعنر

ة ؤنه ناوي  ة إألخبر
ي إلفبر

 
فىلي ض

ي حالك و نتجمز و ؤعبر ي و هديغي شهر ترتنر ؤبرإهيم كان مقرر همإ عاوز ؤيه من إلبدإية تخرجر
أصةل يضغط عليا بأساليبه إلخاصة عشان يقلل إللدة دي ألسبمعير  مثةل 

ة   إت إلجذرية إلىلي حصلت ف إلتلت سنير  دول و كنت بقمله آخد فبر أنا بطر من إلبدإية كنت خايفه خالص من إلتغيبر
  إلحياة إلجديدة بتاعت إلجمإز دهير   بال بس ما أتأقلم ع إلمضع إألول بعدين أدخلقطيب كام شهر كده ع

ي دهمن عشان كلان 21  له خةلال نتجمز يمم بس أما إلدنيا طملت و ف لحظة ود خالصة قلت إير إلحر  عليك هدية أوفر فبر
ي )

  و يا للعجب وإفق مع ؤنه بعد إلجلسة بشهرين مش شهر (أي كةلم يعن 
إير بيلل 21إلنهارده   سنة و إل قلب أول زى سنة من غبر ؤبرإهيم يقمؼي كل سنة و ؤنِت طيبة من غبر وردة بيضا 255 فبر

ي سنة و إل فستان تالت سنة و إل إللينيمن إلرإئع رإبع سنة من غبر غلازإتك إلحبيبة و قدرتك عىل صنع 
 
شمكمإله زي تائ

ي حنر و إنا بعيط بطبطبة أو حنر كللة 
  ..بهجنر

ي كلا دومانمن غبر وجمدك يا ؤبرإهيم ج
 
ي و تسندئ

ي تطلن  ؼي   يمم يا ؤبرإهيم كل أفعال إلحياة خالية من إلحياة رجع63  ئر
  ؤبرإهيم يارب أرجمك

   http://bit.do/dfpBb    
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ت يمم )مختار منبر إللحامي  إير21نشر  ( فبر
 

نيابة أمن إلدولة إلعليا  : إلليان 
 شهر ملنمع من إلزيارة ٣٣ إحتيازي  شهمر وحبس ٤ تشمف إبنها بعد إختفاء قشي أمرئيس إلنيابة وإفق لدخمل : إللشهد 

 .بسجن إلعقرب
ل يبمس رجل متمإصلة دقائق ٥٥ إبنها للدة تحضنإألم   دون كةلم بتعيط وهم بيعيط بس ، إلحرس بينهي إلزيارة وإلملد بيب  

 يبيمن عىلي إللشهدوأمناء إلضابط أشاهدوإلدته ،ألول مرة 
طة وجليع إلمإقفير  .  إلشر

http://bit.do/dfdFN 
 

 
ي ذكرى 

 
 إلشمرى _حيم#بيان من أرسة عةلء ض

 
ي ذكرى حيم إلشمرى، شاركمنا آخر أخبار عةلء 

 
ض

ي إلقضية رقم 
 
إللعروفة إعةلميا بـ ،  جنايات قض إلنيل2013 لسنة 12085تحل علينا إلذكرى إلثانية لصدور إلحيم ض

طة - ، حير  أصدرت إللحيلة ”أحدإث مجلس إلشمرى" حيلها عىل عةلء أحلد سيف - إللنعقدة دإخل معهد أمناء إلشر
طية مدة مساوية ألف بالسجن إللشدد خلس سنمإت، و غرإمة مائة إلفتاحإؤلسةلم عبد   جنيه، ووضعه تحت إللرإقبة إلشر

. للعقمبة
: إليمم، مع مرور عامير  عىل إلحيم، رأيناها فرصة للشاركتيم آخر أخبار عةلء

ي - ١
ر
ي تمصيل إللرإسةلت وؤدخال إليتب، وإلذي نفهله أن هذإ إلتعنت يأئ

 
إل تزإل ظروف سجن عةلء فيها إليثبر من إلتعنت ض

ض . بناًء عىل تمصيات من جهاز أمن إلدولة،
ُ
إل تمضح إلسلطات لنا أو لعةلء أسباب إلتعنت، وإل تضع أى معايبر وإضحة ترف

، يشلل إللنع بعض إلروإيات وإلدوريات إلعللية، بل وصل إألمر ؤؼ أنهم منعمإ عنه . عىل أساسها إللمإد إللطبمعة
ً
فلثةل

، وهي إللذكرإت إلصادرة عن إللجلس إألعىل ”عمإلم متدإخلة“مذكرإت جده، إللرحمم إألستاذ إلدكتمر مصطط  سميف، 
 ق، أمام محيلة إلقضاء إإلدإري ، 71 لسنة 20107دعمى رقم ” حرية إلفير وإلتعببر “وقد أقامت مؤسسة . للثقافة

، وكذلك طالبت بإدخال (عةلء)فطالبت بمقف تنفيذ قرإر جهة إؤلدإرة بلنع دخمل إلدوريات إلعللية إللتعلقة بلهنة إلطاعن 
ي ترسل ؤليه  (عةلء)جريدتير  ورقيتير  يمميتير  عىل نفقته إلخاصة، مع ؤلزإم جهة إؤلدإرة بتسليم إلسجير  

كافة إللرإسةلت إلنر
ي تدفعها ؤؼ منع إلرسائل أو إليتب وإللطبمعات عنه

تعقد إلجلسة . بشيل منتظم، وأيضا ؤلزإمها باؤلفصاح عن إألسباب إلنر
ي 
 
.  أبريل إللقبل4إلقادمة لنظر تلك إلقضية ض

ي أكبر من - ٢
 
ديده إلسيدة نشمى إلحمض ي إؤلعةلم، ومن بينها ما قامت ببر

 
يتعرض عةلء لسيل إل ينقطع من حلةلت إلتشميه ض

ي "... مرة من أكاذيب 
 
و2011عةلء عبد إلفتاح خلع مدفع دبابة ض ي ماسببر

 
عةلء عبد إلفتاح خاطف مسدس ظابط “، ” ض

ي 
 
و ومحمل بصفتها للقضاء إلعسيري2011جيش ض ي أحدإث ماسببر

 
ي “، ” ض

 
ي أحدإث مجلس إلمزرإء ض

 
عةلء عبد إلفتاح ض

طةبضابط حاول رسقة إلةلسلػي إلخاال 2013 للان، ..."  رسر ي إلبر
 
ي عضم ض

 
وتزدإد خطمرة هذإ إألمر ألن إلسيدة نشمى إلحمض

ي 
ي إللجنة إللختصة بدرإسة حاإلت إللحبمسير  إحتياطيا وإللحيمم عليهم، وإلنر

 
ي إللجلس إلقممي لللرأة، كلا أنها عضم ض

 
وض

ي وسائل إؤلعةلم 
 
ي ؤعدإد قمإئم إلعفم، فالسيدة نشمى ليست من آحاد إلناس حنر تردد ض

 
شيلها رئيس إلجلهمرية لتساعده ض

ي إلتحقيق جليع ما نسب لعةلء فيلا يتعلق . أكاذيب أثبتت إألحيام وإلقرإرإت إلقضائية أنها أكاذيب
فقد أسقط قاذ 

ي 
ي ذإت إلساعة، وهم ما دفع قاذ 

 
ي منطقة إلحادث ض

 
و، حيث ثبت بالدليل إللادي إلقاطع عدم وجمد عةلء ض بأحدإث ماسببر

 ؤياهم بالشهادة إلزور
ً
ي قضية إلشمرى، . إلتحقيق ؤؼ ؤحالة شهمد إلمإقعة ؤؼ إلنيابة إلعامة متهلا

 
كذلك فقد نص إلحيم ض

طة إلخاال بهذه  ، بل يظهر من حيثيات إلحيم أن محض  إلشر رصإحة، عىل برإءة إللتهلير  من تهلة رسقة جهاز إلةلسلػي
.  إلمإقعة به كشط وتزوير

، وإلسيد رئيس مجلس إلشعب،  ي
 
 بناًء عىل ما سبق، فقد قام إللحاممن إللمكلمن عن عةلء بإنذإر إلسيدة نشمى إلحمض

باإلمتناع عن بث هذه إللعلممات إلخاطئة وعدم إستخدإمها مرة ".. ورئيسة إللجلس إلقممي لللرأة، وقناة صدى إلبلد 
كلا قامت وإلدة عةلء، إلدكتمرة ليىل سميف، بإرسال ” ...أخري مع تصحيح ما جاء عىلي لسان إلنائبة من تضيحات خاطئة
.  إؤلنذإر ذإته ؤؼ رئيس إلجلهمرية بخطاب مسجل بعلم إلمصمل

ي إلشهر 
 
ي طرة، وييلل هناك ثةلثة سنمإت ض

 
ي قضية إلشمرى بسجن عنبر إلزرإعة ض

 
ي عةلء إلعقمبة إلصادرة ضده ض

يقر 
ي عبد إلرحلن طارق . إلقادم

ي سجن وإدي إلنطرون، ويقر 
 
ي أحلد عبد إلرحلن عقمبة ملاثلة لعقمبة عةلء ض

بينلا يقر 
ي سجن طرة تحقيق

 
ي . عقمبة إلحبس ثةلث سنمإت ض

 
ي خلف إلقضبان من إلذين حيم عليهم ض

هؤإلء إلثةلثة هم آخر من بطر
ي سجناء هذه إلقضية بلمجب عفم رئاخي 

ر
. قضية إلشمرى، بعد أن أفرج عن باض

 بـ 
ً
ي إلقضية إللعروفة إعةلميا

 
د بعقمبة جديدة ض

َّ
ذكر أن عةلء مهد

ُ
ي تعقد جلستها إلقادمة يمم ”ؤهانة إلقضاء“ كلا ي

 8، وإلنر
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إير 23، إلقاهرة، أرسة عةلء عبد إلفتاح   http://bit.do/dfdWc. 2017 فبر

 
 

ي .. إلقصة إلياملة لحسن إللجدي
 
« متعب»وينتظر شهادة « مذبحة بمرسعيد»مشجع أهةلوي محيمم عليه باؤلعدإم ض

ئته إير24بتاريخ ) لتبر  ( فبر
 

ي قضية 
 
مذبحة "قال حافظ أبم سعده، مدير إللنظلة إللضية لحقمق إؤلنسان، ومحامي حسن إللجدي، إللتهم ض

وإللحيمم عليه باؤلعدإم، ؤنه سيتقدم، إألحد إللقبل، بالتلاس للنائب إلعام ؤلعادة نظر ؤجرإءإت إلطعن " بمرسعيد
ناقش وسيتقدم بطلب لسلاع شهادة إلةلعب علاد متعب

ُ
  .إإلستثنائية عىل أحيام إلنقض، حيث ظهر دليل جديد لم ي

ي لقاء عبر فضائية ممدرن سبمرت، أنه نزل من إللدرجات ؤؼ باب إلخروج قبل  
 
وكشف إللتهم حسن إللجدي، وإلذي ظهر ض

ي جعلته يهرب ؤؼ غرفة مةلبس إألهىلي وتعرف عليه إلةلعب علاد 
، ثم وقعت أحدإث إلشغب وإلنر إنتهاء إللبارإة بدقيقتير 

يم عليه باؤلعدإم من جنايات 
ُ
ي إلغرفة، بعدما ح

 
ي إلشهر إلعقاري بأنه رأى حسن ض

 
متعب، وإلذي قام بتمثيق شهادته ض

 محامي 
ى ي " متعب"بعدم ؤدرإج طلب إإلستلاع لشهادة " حسن"بمرسعيد، ليتفاجر

 
إس ض وإثنير  آخرين من رإبطة إألولبر

  .محض  إلجلسة
ى  وبعد تقديم حسن نفسه لللحاكلة، طالب محاميه إلسابق بسلاع إلشهمد من بينهم إلةلعب علاد متعب، ؤإل ؤنه فمجر

ي محض  إلجلسة، وعليه أصدرت نيابة إلنقض تقريرها فيلا يخص حسن 
 
بعدم ؤثبات أية طلبات تخص حسن أو أي ؤشارة ض

بأنه لم يتمفر له حقمق إلدفاع، وكان يستمجب هنا ؤعادة إلقضية لدإئرة جنايات ثالثة، ؤإل أن إللحيلة قررت قبمل إلدعمى 
ا، وذلك حسبلا أوضح 

ً
 ورفضها ممضمع

ً
ا"أبم سعده"شيةل

ً
ي بأن كل »: ، مضيف

تلقيت إلحيم بصدمة ألنه تم تنبيه إلقاذ 
ي وإحد، فتلك هي إللرة إألوؼ لحسن أمام إلنقض، وطالبنا بإعادة إلقضية أمام دإئرة جديدة 

 
إللتهلير  ليس عىل مركز قانمئ

  .«وتبير  ؤن كان برئ أم مدإن
ي تضيحات لـ 

 
ا " إلبدإية"وأشار أبم سعده ض

ً
سلع بالشيل إلجيد، وإلشاب كان هارب

ُ
ؤؼ أن حسن إللجدي برئ وقضيته لم ت

حيلت إلقضية 
ُ
، ثم أ إءة لعدد من إللتهلير  م نفسه لللحاكلة حينلا صدرت أحيام بالبر

َّ
ولم يحض  أي جلسات محاكلة، وقد
  .للنقض وتم ؤثبات عليه حيم إؤلعدإم

ا لئلخر، فأحدهلا قال ؤنه شاهد حسن وهم يقتل .. وعن إلشهمد 
ً
أوضح أبم سعده أن إلشاهدين ذكرإ كةلًما غبر مطابق

 عن عدم وجمد صمر أو 
ً
ي صحة حديث إلشهمد ويثبر إلشيمك، فضةل

ا بعصا، وهم ما ينط 
ً
، وإآلخر قال ؤنه كان ملسي بسيير 
  .فيديمهات تؤكد صحة شهادتهم
قال أبم سعده ؤن إلشهادة تمضح برإءة حسن وهي صحيحة، ألنه تمجه لغرف إللةلبس .. وعن صحة شهادة علاد متعب

ا، مستنيًرإ ما قيل أنه مدإن 
ً
 إإلحتلاء بها أثناء محاولة إلةلعبير  لةلحتلاء أيض

ً
قبل إنتهاء إللبارإة وبدء أحدإث إلشغب، محاوإل

 .«وهم ماإل يصدقه عقل»وبعدما إنته من إلقتل ذهب ؤؼ إلغرفة، 
ي لشهادة " أبم سعده"ولفت 

 
ستلع أمام محيلة إللمضمع وليس إلنقض" متعب"ؤؼ إللمقف إلقانمئ

ُ
لذإ ».. وأنها إلبد أن ت

إس   .«سنتقدم باإللتلاس ؤلعادة ؤجرإءإت إللحاكلة وسنطالب بسلاع شهادة علاد وإلشاهدين من رإبطة إأللبر
ي مذبحة بمرسعيد، بقبمل إلطعن بإلغاء 

 
ي أوؼ جلسات نظر إلطعمن إللقدمة من إللتهلير  ض

 
ذكر أن نيابة إلنقض أوصت ض

ُ
ي

ي 
 
ي حقهم من محيلة إلجنايات، وؤعادة محاكلتهم مرة أخرى، وإستندت نيابة إلنقض ض

 
أحيام إلسجن وإؤلعدإم إلصادرة ض

إس وإنتفاء إلقتل، كلا أن ما ساقه إلحيم من تمإفر  ذلك ؤؼ أربعة عشر سبًبا للنقض منها إنتفاء إإلتفاقية بير  روإبط إأللبر
إ لمقائع إلدعمى، ؤضافة ؤؼ أن 

ً
ي حقيقتها ؤإل ترديد

 
صد إل يعدو ؤإل أن ييمن عبارإت مرسلة ليس ض ي سبق إؤلرصإر وإلبر

 
ظرض

ي عليهم لم يتضلن بيان سبب إلمفاة 
عية وتقارير مفتش إلصحة بشأن إللجن  مناظرة إلنيابة إلعامة أو إلتقارير إلطبية إلشر

ي عليهم
شي وتقارير مفتش إلصحة وبير  وفاة إللجن 

ي تقارير إلطب إلشر
 
 .ولم يتم إلتدليل بير  إؤلصابات إلمإردة ض

ي وإتخذ كافة إلطرق للقتل، 
ى
وأكد أبم سعده أن أحيام إؤلعدإم إلبد أن تؤكد إرتياب إلشخص للجريلة وعن علد وقصد جنائ

صد ي إل نستطيع أن نجزم بارتيابه إلقتل مع سبق إؤلرصإر وإلبر
ي حالة حسن وهم لم يتخذ كافة ؤجرإءإت إلتقاذ 

 
  .وض

أنه نزل ؤؼ بمإبة إؤلستاد وجدها مغلقة، ثم نادى أحد أفرإد إألمن " ممدرن سبمرت"وأضاف حسن إللجدي خةلل فيديم 
ي لفتحه

ر
وه إن إلضابط معه إللفتاح وسيأئ  .إللمجمدين لفتح إلبمإبة ولينهم أخبر

خةلل إلدقيقتان حدث إزدحام شديد جدإ أمام إلبمإبة وإختناقات لدرجة أنه لم أكن أستطيع أخذ نفدي »وأشار ؤؼ أنه 
وحاإلت ؤغلاء ثم وجدت بعض إألشخاال رأيتهم عىل إللدرجات باألعىل ماتت باألسفل، وحاولت ؤخرإج إلناس بعد أن 
وقعت إلبمإبة، ثم حاولت أن أبعد بنظري وجدت ميتير  كتبر أوي، مقدرتش أقف عىل رجىلي وأغتي عليا ودخلت أوضة 

 علاد متعب جابىلي مياه وكان معاه أبم تريية 
 عشان أستن  هنطلع كلنا مع بعض، بس أنا طلعت وإلىلي إلةلعيبة وكابير 

، ثم خرجت وعرفنا نمصل لبعض ومشينا بعدها جات عربية بمكس قبضت علينا وذهبمإ بنا لقسم  ي أشمف أخميا وأصحائر

http://bit.do/dfdWc
http://bit.do/dfdWc


ي بالقلم وقاؼي بةل أهىلي بةل مضي 
بن  إللناخ وفتشمنا وأخذوإ منا إللمبايةلت، وللا عرف أننا تبع جلاهبر إلنادي إألهىلي رص 

  .«ولفظ خارج
http://bit.do/dfdWZ 

 
 

ي زنازين تأديب سجن إلعقرب بسبب : وإلدة جهاد إلحدإد
 
ي ض

  إلياملة عن حياته ةإللسؤوؼي وأحلل إلدإخلية " مقالة"إبن 
 

ه مقالة " جهاد إلحدإد"عن وضع نجلها إللهندس " من  ؤمام"كشفت إلدكتمرة   زنازين إلتأديب بسجن إلعقرب منذ نشر
 
ض

 صحيفة أمريييةباسله
 
.  ض

ي منشمر لها عبر ممقع إلتمإصل إإلجتلاشي " ؤمام"حيث قالت 
 
":  فيس بمك"ض

كية) ي صحيفة أمبر
 
ة إلعقرب منذ نزول مقالة باسله ض ي  مقبر

 
ي زنازين إلتأديب ض

 
ي إللهندس جهاد إلحدإد ض

". تم وضع إبن 
قبمر مظللة بدون دورة مياه، بدون أي نمإفذ أو : زنزإنة إلتأديب يعرفها كل معتقىلي سجن إلعقرب إللعير  "وأوضحت أن 

ي أن سجينها . مغلقة باستلرإر (إلنظارة)فتحات، حنر فتحة إلباب 
جدرإنها مطلية باللمن إألسمد وبدون كهرباء؛ ملا يعن 

ي ظةلم متمإصل 
 
 ألنها (بدون فتحات) ساعة ألنه إل يمجد منفذ لدخمل ضمء إلنهار 24يعيش ض

ً
، وليس فيها أي ؤضاءة ليةل

ي هذإ إلظةلم أياًما أو أسابيع حنر يدمروه ! بدون كهرباء
 
ي أنه يظل ض

ة إلتأديب ألي سبب؛ ملا يعن  وإل يخرج منها طمإل فبر
ا ونفسًيا

ً
!". جسدي

هذه إلقبمر بةل دورة مياه، فيها جردلير  أحدهلا ؤللقاء إلطعام فيه وإآلخر لقضاء إلحاجة، مساحة هذه إلقبمر : "وأضافت
إ لصغرها

ً
!". أصغر من إلزنزإنة إإلنفرإدية؛ حنر ؤن بعضها إل يستطيع إلسجير  أن ينام ؤإل قاعد

ء فيها ملنمع، وإليانتير  : "وتابعت ي
ي منه إلسجناء)كل خر لطر ؤليه من طعام، وهم  (إلذي يشبر

ُ
ملنمع عنه؛ فليس له ؤإل ما ي

ي إليمم، وقد يحرم نهائًيا من إلطعام بلزإج ؤدإرة إلسجن 
 
ي أحسن إألحمإل نصف رغيف فقط ض

 
كلا ذكر سجناء إلتأديب ض

!". أليام
ا وتحيط به مساحات . إألدوية ملنمعة، وكذلك إألغطية وإلبطاطير  "وأكدت أن 

ً
ها تطرف وإلعقرب آخر سجمن طره وأكبر

د . وإسعة جردإء تفصله عن أسمإر إلسجن إلبعيدة ي هذإ إلبر
 
، خاصة بالليل، إل يستطيع إلسجير  إلنمم من شدة إلقارالوض

لنع عنهم أي مةلبس شتمية
ُ
د؛ مع إلعلم أن كل معتقىلي إلعقرب إل يرتدون ؤإل مةلبس إلسجن إلرثة من قلاش خفيف وت . إلبر

ويحرم إلسجير  إللاء أليام حسب ! وإل تمجد أساًسا دورة مياه! هذإ إلقبر خاٍو تلاًما حنر من قطعة صابمن"كلا لفتت ؤؼ أن 
ب إلذي يصل للرحلة كش . مزإج إؤلدإرة، وإلزيارة ملنمعة طبًعا عن سجناء إلتأديب باؤلضافة ؤؼ كل صنمف إلتعذيب وإلض 

 عن إؤلهانة وإلسب إلذي يتعرض له إلسجير  
ً
". إلعظام، فضةل
ي إلعقرب ؤإل وقد "وأشارت ؤؼ أن 

 
هذإ ما يعرفه كل سجناء إلعقرب عن إلتأديب فيه بشهادة من دخلمه، وإل يمجد عنبر ض

، وتم تمثيق هذه إلشهادإت إللتمإترة من منظلات  دخل بعض نزإلئه هذه إلزنازين؛ ولهذإ فاليل يعرفها، بلا فيهم إألهاؼي
. حقمقية

 هذه إلزنازين " جهاد"وأكدت أن 
 
ة و إل ..منذ أيام ض  من ضعف عام و أنيليا حادة وصلت سابقا ؤؼ مرحلة خطبر

 
و هم يعائ

ة إلعقرب عىل حد قملها٣أعلم كيف سيتحلل كل هذإ بعد   مقبر
 
 إلحبس إؤلنفرإدى ض

 
آخر زيارة رأه ..  سنير  و نصف ض

ي أوإلده فيها كانت يمم عيد إألضح 
..   شهمر كاملة و بدون ؤبدإء أى أسباب ٥إى منذ  .. إللاذ 

 أحلل ؤدإرة إلسجن و مصلحة إلسجمن و وزإرة إلدإخلية إللسئملية إلياملة عن صحة وحياة إبن  إللهندس إختتلتو 
ي و أطالب " جهاد إلحدإد"

 بحطر
 
. ( عليه و زيارته للتأكد من سةلمتهإإلطلئنان ض

http://bit.do/dfN5d 
 

ة  ي مقبر
 
ي دولة إلةلقانمن ض

 
 إلعقرب_سجن#عن منتهي إلقهر وإلةلدمية ض

 
 إللعروفة باسم محاولة إغتيال إلنائب إلعام إللساعد إغلبيتهم كانمإ مختفير  قشيا 724_قضية#إلشباب إللحبمس ع ذمة 

  30/٩من قبل 
ي سجن إلعقرب 

 
ي إلشباب إضاف إسلهم ع إلقضية و حاليا ض

ملنمع عنهم إلزيارإت وملنمع عنهم ..  من قبل إلمإقعه يعن 
ي بيلمت جمإ  ب إللستلر إؼي بيتعرضمله   خطينر

إإلكل و إللبس إلشتمي دإ غبر إلض 
ي يا إستاذة عزة إلقضية فيها إكبر من 

 
 هلا إللحبمسير  و كان ف ناس عللت تصاريح زيارة و 1455 شخص حمإؼي 300شمض

شياوي و ماجبتش نتيجة بعتمإ لناس و عللمإ مدإخةلت و وإل إلهمإ و إغلبيتهم إصةل غةلبه و من محافظات مختلفة و 
بعيدة و بيجمإ يمم إلعرض بالعافية يبصمإ ع وإلدهم من بعيد إللشيلة إن إحنا إصةل مانعرفش حاجة و إل إللحامير  يعرفمإ 
وإ عرض إلنيابه و إحيانا  إللحامير  ملنمع يطلعمإ ع إلقضية لحد إلنهاردة و ملنمع يقعدوإ مع إللتهلير  ع إنفرإد و يانا يحض 

http://bit.do/dfdWZ
http://bit.do/dfN5d
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_724?source=feed_text&story_id=10154967755066390
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_724?source=feed_text&story_id=10154967755066390


 إل و إحنا ملنمع نزورهم ففعةل إحنا مانعرفش إي حاجة إلجديد ب
ر
ي ض  إيام بلغمإ إللحامير  إن إلزيارة إتفتحت و 10 إن من يحر

 إلصبح لحد بعد إلعض 7تعالمإ إعللمإ تصاريح زيارة فا إإلهاؼي عللت و إلخليس إؼي فات دإ ناس رإحمإ يزوروإ قعدوهم من 
ي إإلخر طلعملهم قالملهم ماليمش زيارة إلنائب إلعام قال إلقضية دي 

 
و خدوإ منهم إلتصاريح و قالملهم إستنمإ نسأل و ض

  و 20/2مالهاش زيارة لحد شهر خلسه و قطعملهم إلتصاريح طب إزإي ما إنتم إؼي قايلير  من كام شهر إن إلزيارو هتتفتح 
إنتم إؼي بلغتم إللحامير  إنها إتفتحت 

ي قشي 
تك عارفه إن إغلبيتهم كان مختط   و إحنا نعلل إؼي إحنا عايزينه  و مافيش زيارة زي ما حض 

هم كدإ بطر
ي ناس قفلت 

 
ي ناس مقفلة 5من إمن إلدولة وبعدين ظهروإ ع إلقضية و ض

 
ي ض

 شهمر 8 شهمر تجديد و عرض ع إلنيابة يعن 
حيةلت  ماشفتش إهاليها و إل كللتهم يدوب بيشاوروإ ليهم من بعيد لبعيد من ورإ سمر إلحديد و هلا نازلير  من عربية إلبر

ي إلدقيقة إؼي كانمإ بيشمفمهم فيها كل 
لحد إليمم إإلسمد إؼي حطمإ فيه سمر خرسانه قدإم إلسمر إلحديد من شهر يناير يعن 

تك عارفه مافيش إكل و إل لبس شتمي و إل بطاطير  بتدخل 30 إو 15  يمم طارت و زي ما حض 
ي يا إستاذ عزة مش مستنير  منهم عدل و إل رحلة بس وإلدنا منسيه خاإإلص إحنا عايزين نخفف عنهم 

 
ب مستلر شمض  و رص 

ي و إستاذ خالد عىلي لم إسلهم جه 
ي شايفه وعارفه إن ناس زي إستاذ طارق إلعمذ 

بس لحد ما ربنا يفرجها عليهم و علينا و إننر
إب عن إإلكل من  ي إرص 

 
كز عليهم وإلدنا حاليا دخلمإ ض ي ممضمع إو إتيللمإ عنه يممير  ثةلثه باستلرإر إللمضمع بينتشر و يبر

 
ض

ي عارفه إنهم ملين يسبمهم يلمتمإ و مش هيفرق معاهم إنا عارفه إن إلبلد فيها مصايب إكبر عىل إلعيس 
كام يمم  بس إننر

أشيرك عىل ثقتك إلغالية يس إحنا مالناش بعد ربنا إإل إنتم تل يجزإعي إلف خبر متشيرة جدإ 
http://bit.do/dfN5T 

 

 بقسم أول إلزقازيق حنر إللمتروإية أرسة إلطالب إيهاب نض عن تعذيبه 
http://bit.do/dfN9r 

 

  

http://bit.do/dfN5T
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 شهاداخ انعسٌش

 
ة إآلن عىل قناة صدى إلبلد  :إلنائب ؤبرإهيم أبم شعبر

! سيناء تحت سيطرة إلدولة إللضية
ي يرد ة: وإللمإء هشام إلحلنر ي سيناء يلفظ أنفاسه إألخبر

 
 !إؤلرهاب ض

http://bit.do/dfNP4 

 

 
 

ت بتاريخ ) نزوح جلاشي للسيحيير  من إلعريش بعد ممجة هجلات: مسؤول كندي  إير24نشر  ( فبر
 

يال ؤبرإهيم، رإشي مطرإنية إلسيدة إلعذرإء وإللةلك ميخائيل بالعريش، ؤن   أرسة قبطية من سيان إلعريش 90قال إألب غبر
نزحمإ ؤؼ إؤلسلاعيلية ومحافظات أخرى بسبب تيرإر حمإدث إستهدإف إللسيحيير  عىل يد عنارص إلجلاعات إللسلحة 

 .مؤخرإ
ي مع أصمإت مضية، أن سبعة أقباط قتلمإ عىل يد عنارص 

ي إتصال هاتط 
 
ية"وأضاف ؤبرإهيم، ض بينهم إثنان حرقا خةلل " تيفبر

إ" أسابيع، قائةل 3أقل من  ي إلعريش ليس تهجبر
 
 ."لينه نزوح لعدم إلشعمر باآلمان.. ما يحدث لالقباط ض

ي أفرإد 
ر
ل بعد فرإر باض له بالعريش ثم إحرقمإ إللب   وجرت أحدث إلمقائع أمس إلخليس لقبسي قتله مسلحمن دإخل مب  

 .إألرسة
ي شلال سيناء حمإؼي 

 
 . أرسة قبطية، بحسب تقديرإت إلينيسة إألرثمذكسية400ويقطن ض

 أرسة قبطية نزحت ؤؼ محافظة إؤلسلاعيلية، بينلا 30وأصاف رإشي مطرإنية إلسيدة إلعذرإء وإللةلك ميخائيل بالعريش أن 
ي 60عاد حمإؼي 

 
إلخلم من " أرسة ؤؼ محافظاتهم إألصلية، مؤكدإ أن إلعريش باتت تسبر عىل خس رفح وإلشيخ زويد ض

 ."إألقباط

http://bit.do/dfNP4


ة أدى ؤؼ ترويع إألرسة "وتابع أن  إقتحام منازل إألقباط وإستهدإفهم بالقتل وإلحرق ونهب ملتلياتهم خةلل إأليام إألخبر
   ."إللسيحية وهروب معظلها

ي شلال سيناء مع جلاعات متشددة كثفت هجلاتها منذ عزل إلرئيس إألسبق دمحم مرخي 
 
وتخمض قمإت إألمن ممإجهات ض

ي يمليم 
 
 .2013إللنتتي لجلاعة إؤلخمإن إللسللير  ض

، "سينا صن"إألقباط قرب فندق " إليممية"وقال شهمد عيان من إلعريش ؤن قمإت إألمن أخلت منازل عدد من علال 
ي 
ى
طة ثالث إلعريش قبل ترحيلهم ؤؼ محافظاتهم إألصلية كأجرإء وقائ    .ونقلتهم ؤؼ قسم رسر

ي محيط إلينائس بمسط إلعريش وأحياء إلضاحية، وإللساعيد، وغرب إللدينة
 
 .كلا شددت قمإت إألمن ؤجرإءإتها إألمنية ض

ي مديرية إلشباب بلحافظة شلال سيناء ؤن تعليلات صدرت من إللحافظ عبد إلفتاح حرحمر للسؤوؼي 
 
وقال مسؤول ض

مديريات إلخدمات باللحافظة ومجلس مدينة إلعريش بلنح إللمظفير  إللسيحيير  ؤجازإت مفتمحة بلا يساعدهم عىل 
ي إنتقلمإ ؤليها بسبب تعرض حياتهم للخطر

ي إألماكن إلنر
 
 .ترتيب أوضاعهم ض

، تسجيةل مصمرإ مدته "دإعش"ونشر تنظيم إلدولة إؤلسةلمية  ي
 دقيقة هدد فيه إللمإطنير  إألقباط 20، يمم إألحد إللاذ 

ي رإح . بشن مزيد من إلهجلات
ة إلنتحاري قالمإ ؤنه منفذ تفجبر إلينيسة إلبطرسية إلنر وعرض إلتسجيل إلرسالة إألخبر

 . شخصا29ضحيتها 
ي سيناء وبعض إللحافظات" أنصار بيت إللقدس"وأعلنت جلاعة 

 
. مسؤوليتها عن هجلات إستهدفت قمإت إألمن ض

ت إلجلاعة إسلها ؤؼ  ي سمريا وإلعرإق " وإلية سيناء"وغبر
 
ي نمفلبر " دإعش"عقب مبايعتها لتنظيم إلدولة إؤلسةلمية ض

 
ض

2014. 
http://bit.do/dfdWt 

 
 

ننتظر إللزيد وإألهاؼي بةل مأوى ..  أرسة مسيحية نزحمإ لبلسلاعيلية57: مسئملة بالينيسة إؤلنجيلية
 

ي إؤلسلاعيلية، وصمل نحم 
 
 عائلة قبطية، إليمم إلجلعة، ؤؼ 48أكدت ماري ؤسيندر، مسئملة ؤدإرية بالينيسة إؤلنجيلية ض

ي أعقاب إلهجمم إللتيرر عىل إألقباط إللضيير  9محافظة إؤلسلاعيلية، و
 
ي إنتظار إللزيد، وذلك ض

 
 عائةلت باألمس، وض

ي غضمن أسبمع
 
ودعت ماري إللمإطنير  وإللسئملير  ؤؼ مساعدة   .هناك وإلذي أدى ؤؼ مقتل سبعة أشخاال حنر إآلن ض

ي ؤلحاق 
 
 عن إلصعمبات ض

ً
هؤإلء إلنازحير  بعد أن تركمإ ورإءهم كل ما يلليمن وأصبحمإ بةل مأوى أو حنر مصدر للرزق، فضةل

وأوضحت ماري أنه تم تمزيع إألرس عىل  .أبناءهم بلدإرس جديدة، ومن غبر إللعروف حنر إآلن كيف سيتم إلتنسيق لالمر
منازل إلشباب باللحافظة ومدينة إللستقبل وكذلك بعض إلبيمت إلخاصة بفاعىلي إلخبر وذلك بالتنسيق بير  إلقيادإت 

 .إلدينية بالينيسة إؤلنجيلية وبعض أعضاء مجلس إلنمإب باللحافظة
http://bit.do/dfdX4 

 

 
ي إلعريش4

 
إير25)ساعات إلرعب وإلخمف وإلقتل عىل يد إؤلرهابيير  :  شهادإت لنازحير  أقباط فارين من إللمت ض  ( فبر

« 
، جزء من شهادة ألحد إألقباط إلذين نزحمإ من إلعريش بعد وقائع «من يمم ما وعيت عىل إلدنيا ماعرفش ميان غبر إلعريش

ي سيناء، وسط حالة من إلبياء وإلحزن تخيم عىل ميان إستقبالهم
 
ي ض  .إستهدإفهم عىل يد عنارص تنظيم دإعش إؤلرهائر

ي للنازل  ي إلعريش منذ ليلة أمس، بعد سلسلة هجلات وإقتحامات لعنارص إلتنظيم إؤلرهائر
 
إت إألرس غادرت منازلها ض  7عشر

 .أقباط وقتلهم وذبحهم أمام زوجاتهم، فقرروإ إلرحيل
ي قلمبهم منذ أن سلعمإ ؤؼ « إلبدإية »إلتقت

 
، إستلعت لشهادإتهم وقصصهم، وساعات إلرعب وإلهلع ض ببعض إلنازحير 

 .باؤلضافة ؤؼ روإية سيدة لمإقعة قتل إبنها وزوجها أمامها. وإقعة مقتل أول شهيد قبسي 
http://bit.do/dfpvk 

 
 

ي : نبيلة فمزي حنا ي رأسه أمام غرفته ثم قتلمإ زوجر
 
ي برصاصة ض

ي لينها لم تين .. قتلمإ إبن 
ل إبننر ي إليمم إلتاؼي للب  

 
وذهبمإ ض

 ممجمدة
ي سيناء، 

 
كشفت إلسيدة نبيلة فمزي حنا، زوجة سعد حييم حنا، ووإلدة مدحت سعد حنا، شهدإء إلجلاعات إؤلرهابية ض

ي 
 
ي حمإر لـ22تفاصيل ما حدث، ليلة قتل زوجها وإبنها، إللذإن تم قتلهلا ض

 
إير إلجاري، وذلك ض . «إلبدإية» فبر

http://bit.do/dfdWt
http://bit.do/dfdX4
http://bit.do/dfpvk


ة وإلنصف من ليلة إلحادث،  وقالت نبيلة فمزي، ؤنه بحلمل إلساعة إلعارسر
ت زوجها، لينه لم ينتبه ؤلصابته بضعف  سلعت طرق عىل إلباب بقمة، أخبر

. إلسلع، فذهب إإلبن لفتح إلباب
ي "وإستيللت نبيلة روإيتها قائلة 

 
بمه بالنار ض ي ورص 

إول ما فتح خدوه قدإم إوضنر
ي برإ للصالة 

 
ي من إيدي، وجروئ

 
دماغه، شفت إللنظر فضلت إرصخ، مسيمئ

ودخلمإ لجمزي ييللمه وهم مش سامعهم كميس وبيقملهم إنا رإجل كببر وغلبان 
بمه بالنار ، قاممإ رص  ي

 ."ومبخرجش من بينر
ي شهادتها لـ

 
أنه بعد ؤطةلق إلنار عىل زوجها وإبنها، سألها " إلبدإية"وقالت نبيلة ض

إلقتلة عن ما ؤذإ كان لديها دهب، وقاممإ بأخذ إلدبلة منها، عىل إلرغم من 
ي 
، وأضافت نبيلة أيضا أنه إلقتلة رسقمإ إألممإل إلنر ي

ؤخبارهم ؤنها دهب صين 
ل ي إللب  

 
إن ض إم إلنبر ل وكذلك إلبطاطير  وإلبمتجاز، ثم قاممإ بارص   

 .كانت باللب 
طة جاءت بخلس مدرعات، وتم إصطحابها ؤؼ قسم  وأوضحت نبيلة، أن إلشر

طة، وإستلرت إلتحقيقات معها ثةلث ساعات . إلشر
كنت حافية وضابط جابىلي شبشب إلبسه، وعللمإ ؼي كمباية شاى، وبعد ما خلص إلتحقيق "وأضافت إلسيدة قائلة 

ي جنيه ونص إركب بيهم مييروباال 
إضطريت إستن  للصبح عشان حظر إلتجمإل، وللا جيت إتحرك طلبت من ضابط يدين 

ي إجرة تاكدي 
 
، فادإئ ي

ي عند إخنر
 ."يمصلن 

ؤنها عللت أن إؤلرهابيير  لديهم قائلة تشلل أربعير  قبطيا، وكان زوجها وؤبنها رقم سبعة " إلبدإية"وأفادت إلسيدة نبيلة للـ 
 .بالقائلة

ي يمم وفاة وإلدها 
 
ي ج إلزهمر ثائ

 
ل إبنتها ض ، ولين لم يجدوها، ولينهم  (إإلربعاء) وكشفت أن إإلرهابيير  تمجهمإ للب   ي

إللاذ 
ة، وألقمإ جثتها ورإء إلقسم، بينلا  قابلمإ جارها، كلال رؤوف إلسباك، فتتبعهمه حنر ذبحمه، وكذلك ذبحمإ إبنته إليببر

 .تلينت زوجته من إلفرإر
، وإلضحايا مش بتفرق بير  مسلم "وقالت نبيلة فمزي، أن  ي

ى
ي إلعريش عشمإئ

 
ب ض ضيش ربنا هنا، كل إلض  إلمضع مبر

، وإلمضع خارج إلسيطرة ". ومسيحي
ي إلسميس

 
ي إلعريش، دول خدوإ إللدإفن : "ولفتت إلسيدة نبيلة ؤؼ إنهم إضطروإ لدفن زوجها وإبنها ض

 
منقدرش ندفن ض

". بتاعتنا، للا مالناش عيش هناك، هيبطر لينا فيها مدفن
ي وأحفادها برفقة إبنتها وزوج إبنتها إؤلسلاعيليةوأوضحت أنها آتت ؤؼ 

 
، بناء عىل دعمة من إلقساوسة ض  إؤلسلاعيلية إإلثنير 

ري إلعريش وتمفبر شقق لهم، ووصلمإ، أمس إلجلعة، ؤؼي إلينيسة بأنهم  وتم نقلهم عىل إؤلنجيلية سيتم إستقبال متض 
ل إلشباب باللدينة . إلفمر ؤؼ مب  
http://bit.ly/2lMVtSc 

 
 
 

ي كل ميان.. من يمم ما وعيت عىل إلدنيا ماعرفش ميان غبر إلعريش: «إلبدإية»نازح قبسي باؤلسلاعيلية لـ
 
 بيقتلمنا ض

 عاًما، يعلل مدير عام بالشئمن إإلجتلاعية، 65قال رضا أنيس عبدوس، إلبالغ من إلعلر 
ؤنه يسين هم وأرسته بجانب كلير  إلحلفاء بالعريش، إلذي يشهد وقمع إنفجارإت يممًيا، 

ي   .وأن هذإ آثر عليه وعىل أوإلده بشيل سلنر
ي تضيحات لـ

 
أحنا طمل إلليل مش بنام من صمت إإلنفجارإت، ": "إلبدإية"وأضاف ض

ي مرة زجاج إلشبابيك وقعمإ وإلعيال 
 
عياؼي بيصحمإ كل يمم مفزوعير  ويفضلمإ يضخمإ، وض

". صحيمإ من نممهم يضخمإ وعىل لسانهم يا بابا إحنا هنلمت
ولفت رضا ؤؼ أنه منذ وإلته إل يعرف بلدة له سمى إلعريش، ولم يين إلمضع كهذإ من 

ي إلعريش إآلن يعجز إلعقل عىل إستيعابه
 
ا ؤؼ أن كل ما يحدث ض

ً
. قبل، إلفت

ي إلعريش لم يين بالجديد ولين تلك إللرة عنيفة عن كل ما سبق، 
 
وأكد أن قتل إألقباط ض

ي إسبمع وإحد، وطريقة إلقتل إختلفت عن قبل، حيث 7حيث أن 
 
 منهم إستشهدوإ ض

 
ً
 ساعة مبنامش 24طمل إإلسبمع إؼي فات إنا صاجي " بدأوإ يهجلمن عىل إللنازل ويقتلمن من بها ويحرقمنها فيلا بعد، قائةل

". عشان إحرال عياؼي 
 هم وإرسته فقط باللةلبس، وإل يعللمن ما مصبر إللجهمل 

ر
ل وأثاث وملتليات وآئ ولفت ؤؼ أنه ترك كل ما يللك من مب  

ي ربنا؟
، إؼي بيحصل دإ يرذ 

ً
!. إلذي ينتظرهم هنا، متسائةل

http://bit.ly/2lXnp80 
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قملتله نعزل قاؼي عشت طمل علري بدإفع عن بلدي : قصة إستشهاد زوجها ليلة إلعيد« إلبدإية»نازحة من إلعريش تروي لـ

 ودلمقت أهرب
تفاصيل فقدإنها زوجها، إلشهيد عطية " إلبدإية"روت إلسيدة إنجيل جرجس عطية، لـ

ي يناير 
 
لهم، ليلة إلعيد ض ي حادث تفجبر مب  

 
شحاته عطية، متقاعد بسةلح إللشاة، ض

ي 
 .إللاذ 

ي إللنطقة من زمان، وإليلير  : "تقمل إنجيل
 
، ؤحنا ساكنير  ض ى

 
 إلىلي بيتنا جنب كلير  إللطاض

، وحمإدث أخرى  ى
 
إتعلل جنبنا، للا بدأت حمإدث إؤلرهاب تتيرر بجانب كلير  إللطاض

، طلبت من جمزي إننا نعزل ولينه رفض، قاؼي أنا عشت علري كله  تستهدف إليلير 
ي عشان خايف من إللمت

ي دلمقت وإهرب من بينر  وتابعت، ليلة ."بدإفع عن بلدي، هاجر
ي إلحلام، وسلعت صمت إنفجار شديد، فضلت إند

 
عىل عطية مردش، ه إلعيد، كنت ض

ي إلصالة، عنيا 
 
ي مقبمض، طلعت لقيت إلبيت كله وإقع، وهم نايم ض قلت جرى وقلنر

مينتش لسه شافت إلدم، جريت جبت إزإزة مية وحاولت أسقيه، وإنا برفعه بايدي 
ي إيدي

 
". عشان إسيقه، لقيت مخه كله نازل ض

، قائلةولفتت أنهم  ي إليمم إلتاؼي
 
ملحقناش : "أنهم كانمإ يستعدون ؤؼ إستقبال إلعيد ض

، إترم كله لليةلب وإلقطط  ".نعيد وإل نفرح، حنر أكل إلعيد، إلتةلجة كانت مليانة خبر
ى، إنجبت إنجيل سيدتير   بعد إلحادث إنتقلت إلسيدة إنجيل للعيش مع إبنتها إليبر

، تقمل ي : "ورجلير 
 
إن وقت إلنيسة، لغاية ما طلع معاش ض ربتهم لمحدي إلن جمزي كان وقته كله لبلده من إول سةلح إلطبر

 ."سةلح إللشاة
، ولين إلفرحة متلتش، قتلمه غدر ولغاية : "وببياء شديد تتابع فرحت للا طلع معاش وقلت ألحق إعيش معه يممير 

ي منعرفش مير  قتله وإل مير  مسئمل وإل نحاسب مير  
 ."دلمقنر

، قالت ي
ي إلعريش، إللسيحية إألرس كل أسلاءإإلرهابير  معاهم قايلة فيها : "وعن إحدإث إإلسبمع إللاذ 

 
 عددنا مش ؤحنا ض

، إل نتعدى  ا من إللمتلبلسلاعيلية أرسة، وجليعنا جئنا 100كببر
ً
 ."، هرب

 مير  إن طمل إلمقت : "وتساءلت
ء يدفعمإ تلن كل إألقباطيرذ  ي

ي هذه إلبةلد، بندبح عىل مرأى ومسلع وإل يمجد من خر
 
 ض

". وأرإضينا بنتهجر غصب عننا من بيمتنا ؤننايحلينا، حنر إألمن إل يستطيع حلايتنا، وإلنتيجة إلنهائية 
http://bit.ly/2l3npUJ 

 
 

سيناء متشحة بالسمإد ورإئحة إلدماء »: ووإلدها« بنشمف إللمت كل يمم»: رحلتها« إلبدإية»نازحة من إلعريش تشد لـ
ي كل ميان

 
« تفمح ض

ي رعب»
 
 ( عاًما58)هيذإ بدأت عمإطف سيفير  .. «كنا ض

كنا : روإيتها علا يحدث مع أقباط سيناء، مضيفة
ي 
 
بنشمف إللمت كل يمم، إألول كانمإ بيقتلمنا ض

ي بقمإ بيدخلمإ علينا إلبيمت ويدبحمنا
. إلشمإرع، دلمقنر

ب هإحنا عاوزين محبة، إللسيح علر  ما قالنا إرص 
ي تلتليه هي « أخمك

لها إلنر إلفتة ؤؼ أنها تركت مب  
ي »وأرستها بيل ما يحتميه من أثاث، 

حنر جهاز بننر
  .«إللخطمبة سبناه

ة، وعندما  تل زوجها منذ فبر
ُ
ي ق
وحيت عن جارتها إلنر

إ، قالمإ لها ً  .«مش هنقدر نعللك حاجة»: ذهبت ؤؼ إلقسم لتحرر محض 
 89كلا ينادوه، يبلغ من إلعلر " عم سيفير  "بجانب إلسيدة عمإطف، جلس وإلدها  

ً
ت إلحرب، وعلر »:  عاًما، قائةل أنا حض 

ي 
إ خاصة وإنه مريض سير وكبر سنه وإل يستطيع «ما إتعلل فينا إلىلي بيحصل دلمقنر

ً
، وعن إلرحلة قال أنها كانت متعبة جد

   .إلحركة
ً
، وشدد عىل غضبه « هيعللمإ فيها ؤيه؟ أكيد هيملعمإ فيهاى ياتر»: وأشار ؤؼ أن منازلهم أصبحت خالية متسائةل

ي كل ميان2013من تجاهل إلدولة لهم، وأن سيناء منذ عام 
 
 . وه متشحة بالسمإد ورإئحة إلدماء تفمح ض

http://bit.do/dfpvk 
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ي : فيديم
 
 إلدولة_تنظيم#إلعريش عىل يد #سيدة قبطية تروي مشهد قتل وإلدها إللسن وحرق جثة شقيقها ض

 
http://bit.do/dfpyR 

 

 
ي إلعريش« إلبدإية»أرسة نازحة تحغي لـ١٢

 
 إحنا هنا ولسه مرعمبير  : مشاهد إللمت ض

 
ي إلعريش ؤؼ إؤلسلاعيلية12كللة ترددت عىل ألسن .. «خرإب بيمت»

 
جليعهم ..  أرسة قبطية نزحت فقط من جي إلصفا ض

ي حالة ؤنيار عامة
 
شمن إألرض وأبصارهم شاخصة للا يدور حملهم ض  .يفبر

، إحنا هنا ولسه مرعمبير  » هيذإ .. «بةلش تصمير وبةلش أسلاء، إلتصمير وؤعةلن إلهمية هيخلينا صيده سهلة لبلرهابيير 
ي ولدوإ فيها وعاشمإ بها .. «إلبدإية»بدأوإ حديثهم لـ

وإ عىل ترك بلدتهم إلنر جبر
ُ
ي حياة كريلة، بعد أن أ

 
مطلبهم إلمحيد إلحق ض

إن، وجينا بالهدوم ؤؼ علينا، خفنا نشيل شنط إلحسن نلفت نظر إإلهاربير  »: يقمل أحدهم .ذكريات إلفرح وإأللم ؤحنا جبر
ي أرس مازإلت عالقة هناك، مش هينفع نقمل أسلائهم ظي إل يتم إستهدإفهم، مش عارفير  يتحركمإ »: ، وقال آخر«ويقتلمنا

 
ض

كب مسيحي معه هيطخمه بالنار ، مفاده ؤن ؤلىلي هبر
 .«إلن إؤلرهابيير  وزعمإ منشمر عىل إلسائقير 

ي تركمها خلفهم ورحلمإ أو عىل إألقل يتم تأمينها
دإ شقا علرنا حرإم »: وطالب آخر إلدولة بالتعميض عن ملتلياتهم إلنر

يضيع، إحنا هنا بقينا عىل فيض إليريم ومش عارفير  لسه هنعيش إزإى، وإلدولة شيلها مش هتعللنا حاجة، إحنا مرميير  
هي مش عارفة ؤننا بعد ما خرجنا !  أيام؟10 أو 4هنا من إمبارح، ووزيرة إلتضامن جاية إلنهاردة تقمل نرجع إلعريش بعد 

ي بعد ما هربنا من إللمت بأعجمبة، نرجع له؟
ا هذإ يؤكد عىل أن إلدولة لم تتحلل مسئملية ما ! إستحالة نرجع، يعن 

ً
مضيف

 .«يجري لنا وأننا كالعادة سندفع إلثلن وحدنا
ي »": إلبدإية"بينلا قالت سيدة لـ

، وأننر ي
ي معانا، قاؼي مش هقدر أسيب بلدي وإمدر ي إلعريش، رفض يحر

 
جمزي هناك لسه ض

ي إلىلي تعبت فيه وبنيته طمبه طمبه إستحاله إسيبه
، متسائلة عن حيلة تقنع بها «خدي إلعيال وإهربمإ من إللمت، لين بينر

 .«زوجها ظي يستلع ؤليهم ويذهب ؤؼ إؤلسلاعيلية
، بس عشان عياؼي »: وقال آخر ي لعياؼي

 
ي ملين مرجعش تائ

 
ي وعارف ؤئ

أنا صنايصي وبخرج لشغىلي إلصبح وإلخمف مالين 
ي بجازف وإخرج إجري عىل رزقهم عشان إربيهم

ة تتبمل عىل نفسها من إلخمف »: ، متابًعا«برضه غصب عن  ي إليببر
بننر

إت وأصمإت إلرصاال ة سلاع صمت إلتفجبر
 .«بسبب كبر

ي  
تها بشيل غبر مسبمق، ناهيك عن طريقة إإلستهدإف إلنر ي ذلك إألسبمع إرتفعت وتبر

 
ولفت آخر ؤؼ أن حمإدث إلقتل ض

إ ؤؼ عم جلال تمفيق جرجس، أحد إلضحايا إلسبع خةلل  ً ، مشبر ت تلاًما، حيث أن إإلستهدإف إآلن أصبح مبارسر تغبر
ي سمق إلخليس، بحي إلفمإخرية أمام 

 
ي ض

، تمجهمإ ؤليه يمم إلخليس إللاذ  ي
ي يأكل منها عيش»إألسبمع إللاذ 

« فرشته إلنر
، فقالمإ له آه، طخمه بالنار إلساعة  إ ؤؼ أن هناك كلير  9وقالمإ له أنت مسيحي ً  إلصبح وسط إلناس وسابمه ومشيمإ، مشبر

 .« مبر من ميان إلحادث وأن إألمن فقد إلسيطرة عىل إألوضاع تلاما50عىل بعد 
http://bit.do/dfNPm 

http://bit.do/dfpyR
http://bit.do/dfNPm


  

ويعلل . إألهاؼي قال شهمد عيان من رفح ؤن مسلحير  إختطفمإ إليمم إللمإطن دمحم إلعيادى من سمق إلسبت إإلسبمش أمام 
  http://bit.do/dfNPJ. خرإط بجمإر ساحة إلجيش رفح

  

إض   مرتير  .. أتمبيس معللات رفح« وإلية سيناء»تفاصيل إعبر
ي وإلية سيناء»

 
، حديثهم إللمجه لعدد من إللعللات «دإعش»بهذه إليللات بدأ عنارص إلتنظيم إللمإؼي لـ .. «أهةل بيم ض

ي مدإرس رفح، بعد إستيقاف إألتمبيس إلذي يقلهن، يمم إ
 
، وهم إألإلعامةلت ض ي

مر إلذي تيرر بعد مرور ثةلثة ألربعاء إللاذ 
 .أيام

إض إألول، « مدى مض» ي رسدت تفاصيل إإلعبر
، وإلنر ا ألمنها إلشخري

ً
تحدث مع ؤحدى إللعللات، نحتفظ بهميتها صمن

ي إللرة إألوؼ
 
ي تم ؤبةلغها لهن ض

 كتمقيف للتأكيد عىل إلتعليلات إلنر
ر
، أمس إألحد، وإلذي أئ ي

 
 .ثم إلثائ

، أثناء تمجهنا من مدينة إلعريش ؤؼ رفح، وكان إلطريق ملتىلى بيلائن للقمإت ألبدأ إ»: قالت إللعللة ي
مر يمم إألربعاء إللاذ 

، إ. إللسلحة نا، لمنها رصاذي ضت سيارة من نمع فبر
تمبيس إلذي يقلنا، ونزل منها ثةلثة ألوعند منطقة أبم شنار، إعبر

إ فيديم وبدأ يصمر . خرإنآلوقف إألول مع إلسائق خارج إألتمبيس، وصعد ؤلينا إ. مسلحير  ملثلير   كان أحدهلا يحلل كامبر
ي علينا

 
ي يلقيها إلثائ

 .«إلخطبة إلنر
، وبأخةلق »: وأضافت إم بالزي إؤلسةلمي

ورة إإللبر  ، وأورد «بنات دمحم»للدة سبع دقائق تقريًبا، تحدث معنا إلللثم عن رص 
إ من إألحاديث وكةلم من نمع

ً
ي عىل سنة دمحم؟: عدد

 
ي إللسللة أن تدخىلي إلنار؟ وهل ترضير  أإل تيمئ

ثم .. هل ترضير  أخنر
كمإ إألتمبيس « جهاز إألمر باللعروف وإلنهي عن إللنير»أنه حديثه بالتأكيد عىل أنهم  من وإلية سيناء، قبل أن يبر

 .«ويتحركمإ بسيارتهم
، أمس إألحد، لبحث إألمر، تيرر إستيقاف عنارص وإلية سيناء  وفيلا حاول عدد من إللعللات إلتمجه لللسؤولير  إلحيمميير 

 .ألتمبيس إللعللات مرة ثانية
ي إلعريش، ليننا لم نجد أي من »: تمضح إللعللة

 
بية وإلتعليم ض ي ؤؼ مديرية إلبر

ر
يمم إألحد، تمجهت مع عدد من زميةلئ

ا وحنر إلثالثة ظهًرإ قبل أن نستطيع إلتقاء أي مسؤول. إلعاملير  
ً
ي . فذهبنا ؤؼ إللحافظة، وبقينا من إلساعة إلتاسعة صباح

 
ض
ضمهن مرة أخرى، وقالمإ  ي رفح، وأبلغننا أن إللسلحير  إعبر

 
ي طريقهن لللدرسة ض

 
ي كن ض

ر
ي إللمإئ

ر
ذلك إلمقت، إتصلت زميةلئ

، ووجمد محرم معهن، وؤإل سيطبق عليهن إلحد إم بالزي إؤلسةلمي
ورة إإللبر  ، كلا أبلغمهن بض  . لهن ؤن هذإ هم إلتنبيه إألخبر

 .«إلجلد ومياه إلنار: وعندما سألت ؤحدى إللعللات عن إلحد قالمإ لهن
ي بنا إللحافظ، إنضلت لنا هؤإلء إلزميةلت»: وإستطردت إللعللة

ي غضمن ساعات إإلنتظار إلستة، قبل أن يلتطر
 
وبعد . ض

ي إلبدإية رد علينا إللحافظ . رفض إللحافظ أن يقابل ؤإل زميلتير  فقط، دخلت له وإحدة من كل مرة تعرضنا فيها للتمقيف
 
ض

، إللذين أكد أحدهلا قصتنا بيل تفاصيلها وترتيبها، فيلا خاف  بعدم تصديقه لروإيتنا، فطلبنا منه إلتحدث مع إلسائقير 
إ، وأنه سيعلل عىل فتح إلطريق إلدوؼي لنسليه . إآلخر ولم يعلق

ً
بعد ذلك، أبلغنا إللحافظ بلنحنا ؤجازة رسلية إليمم وغد

 عن إلطريق إلحاؼي 
ً
 .«بديةل

ي شلال سيناء، 
 
بية وإلتعليم ض ، وكيل وزإرة إلبر ي إللعللات إلتقير  إليمم، إؤلثنير 

ر
قال لنا ؤن مدير »وأضافت إللعللة أنها وباض

ؤدإرة رفح إلتعليلية أنير إلحادث، لينه عاد وأبلغنا بلنحنا ؤجازة حنر إلخليس، وأنه سيجتلع باللحافظ وإلقيادإت إألمنية 
 .«لتباحث إألمر

ي 
 
ي شهدتها عدة مناطق ض

ي شلال سيناء أنباًء عن عدد من إإلنتهاكات إلنر
 
ي سياق متصل، نقلت وسائل ؤعةلم محلية ض

 
ض

ي لم تصدر بشأنها بيانات رسلية من أي جهةإألحدإثيام إلقليلة إللاضية، وهي ألإللحافظة خةلل إ
 . إلنر

ي جسد أحد إللمإطنير  بقرية إلسيادرة بالشيخ 
 
وقالت وسائل ؤعةلم إللحلية ؤن مسلحير  قاممإ، أمس إألحد، بإشعال إلنار ض

ي إليمم نفسه تمإترت أنباء عن إستيةلء مسلحير  . زويد، بدعمى تعاونه مع قمإت إألمن، وذلك قبل ؤطةلق إلنار عىل رأسه
 
وض

ي وسط مدينة إلعريش، بعد ؤطةلق رسإح سائقها
 .عىل سيارة سيرتبر عام محافظة شلال سيناء، بالقرب من كلير  أمن 

ي قرية إلعيمر 
 
طلق من كلير  عسيري ض

ُ
وأتت هذه إألخبار بعد يمم وإحد من تمإتر أنباء عن ؤصابة سيدة بطلق ناري، أ

له بلنطقة نزل إلشباب برفح  عن ؤصابة ممإطن آخر جرإء سقمط قذيفة مدفعية عىل مب  
ً
ي . بلنطقة إلشيخ زويد، فضةل

 
ض

ي بلستشط  إلعريش لـ   أكد مصدر طنر
 إستقبل حالتير  لشاب وسيدة كل منهلا مصاب « مدى مض»حير 

أن إللستشط 
 .بطلق ناري

ا 100يام إللاضية نزوح ما يزيد عىل ألكانت مدينة إلعريش قد شهدت خةلل إ
ً
 أرسة قبطية ؤؼ إؤلسلاعيلية وإلقاهرة، هرب

ي أسفرت عن وفاة سبعة أقباط« وإلية سيناء»من إإلعتدإءإت إللتيررة لعنارص 
 .عليهم، وإلنر

http://bit.do/dfN5m 
  

http://bit.do/dfNPJ
http://bit.do/dfNPJ
http://bit.do/dfN5m


إير  ي فبر
 
إير تقارير منشمرة ض ي فبر
 
  20172017تقارير منشمرة ض
  
  

ا منذ يمليم 5524": إلعربية لحقمق إؤلنسان"
ً
ا حمكلمإ عسيري

ً
 2013 مضي

http://bit.do/daGLz  
  

 2016 حالة ؤخفاء قشي خةلل 1300تمثيق ": إلشهاب.. "بالفيديم
http://bit.do/daGL4  

 
ي إلصدإرة ..  إنتهاكا ضد إلصحفيير  خةلل يناير62: «صحفيمن ضد إلتعذيب»

 
إلجهات إلقضائية ض

ب إلنار»ومستشار يهدد بـ « رص 
http://bit.do/daGQJ 

 
طة إنتهت بـ6".. مجدي ميير  "آخرها وإقعة   "ؤخةلء سبيل" جرإئم لضباط رسر

http://bit.do/dc7Eu 
 

ي عبر مرإحل 500مقتل   بشلال سيناء« حق إلشهيد» ؤرهائر
http://bit.do/dc7JC  

 
"  حالة فردية جديدة"شهمد عيان يروون تفاصيل مقتل ".. إلىلي مالمش وإسطة يلمت"| مض _إلجزيرة#

طة كفر إلزيات  دإخل قسم رسر
http://bit.do/ddW4X 

 
ي لشهر يناير .. إألكبر دممية 

ر
 قتيالً بيىهم وساء 44 اوتهاك حقىقي و100.. 2017حصاد سيناء إلحقمض

 وأطفال في سيىاء
http://bit.do/ddgtQ  

 
ي أسبمع غلق 

 
 بير  3مضع شخصير  و..  إنتهاكات للدإخلية ضد ممإطنير  4ترصد « إلبدإية».. «إلنديم»ض

 إلحياة وإللمت
http://bit.do/ddgaN  

 
ا
ًّ
 حيايات إل تنتهي .. إللختفمن قشي

http://bit.do/ddCvV  
 

ي يناير
 
ي 515: إللحاكلات إلعسيرية ض

 
 مؤبد 54 ؤعدإم و35و ..  قضايا بينهم مشاغب وصادق5 متهًلا ض

بقضية وإحدة 
http://bit.do/ddW7v 

 
 

http://bit.do/daGLz
http://bit.do/daGL4
http://bit.do/daGQJ
http://bit.do/dc7Eu
http://bit.do/dc7JC
http://bit.do/ddW4X
http://bit.do/ddgtQ
http://bit.do/ddgaN
http://bit.do/ddCvV
http://bit.do/ddW7v


ي مض لعام ” إلتنسيقية إللضية“تقرير 
 
 2016إلسنمي بشان إلحقمق وإلحريات ض

http://bit.do/ddXkS 
 

 خةلل شهر يناير50أكبر من 
ً
 حقمقيا

ً
ي / إنتهاكا

 
ي ض

ي إللاذ 
 
 .سيناء_شلال#إلعريش بـ #كانمن إلثائ

http://bit.do/defh3  
 

ي إلعريش بسيناء
 
 معدل إنتهاكات حقمقية غبر مسبمقة ض

http://bit.do/defir 
 

ي ذكرى تأسيسها
 
ي إإلنتهاكات 2016: جبهة إلدفاع عن إلحريات ض

 
 433 إختفاء قشي و912» إألسمأ ض

ي 
 
 «تعذيب وحرب ضد إللجتلع إللدئ

http://bit.do/devQs   
 

ي مض: إلعفم إلدولية
 
وإألجانب ينالمن نصيبهم من إلقلع .. إإلختفاء إلقشي يطال إللئات.. ض

http://bit.do/dfdRK  
 

 . باألرقام و إلتفاصيل سيناء من بدإية شهر يناير حنر إليمم24سيناء#متابعه 
http://bit.do/dfdTg  

 
طة4.. خةلل شهر وإحد   حاإلت وفاة دإخل أقسام إلشر

http://bit.do/dfdVu 
 

إير 2013 حالة من يمنيم 13: مركز وطن بةل حدود يرصد حاإلت قتل إألقباط بسيناء .. 2017 وحنر فبر
 أغلبها باستخدإم إألسلحة إلنارية

http://bit.do/dfdWD 
 
ي :  ساعة إللاضية24إخبار شلال سيناء خةلل إل #

 
إير 25إلسبت ض م 2017 من فبر

http://bit.do/dfo9D 
 

دإعش تقتل وتهجر إألقباط بسيناء وإلدولة تتخذ ممقف إللتفرج 
http://bit.do/dfpz9 

 
 مناطق بجنمب إلعريش، إليمم، يرجح إختباء خةليا 

 
بات جمية متتالية ض وجهت إلطائرإت إلحربية رص 

 http://bit.do/dfN8D. إستهدإف إألرس إلقبطية بدإخلها

 

 

http://bit.do/ddXkS
https://www.facebook.com/sinaihr/
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A124?source=feed_text&story_id=696224933892827
http://bit.do/dfdTg
http://bit.do/dfdVu
http://bit.do/dfdWD
http://bit.do/dfo9D
http://bit.do/dfpz9
http://bit.do/dfN8D
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ذعدٌالخ الئحح انسجىن 
بإذن « إلقممي لحقمق إؤلنسان»وزيارة .. للجليع« إإلنفرإدي»: تعديةلت إلئحة إلسجمن

ت إلجريدة إلرسمية إليوم، إلخميس، قرإر وزير إلدإخلية رقم  ي بتعديل بعض 2017 لسنة 344نشر
، إلقإض 

. موإد إلالئحة إلدإخلية للسجون

ي إلغرف 
 
ضمت إلتعديالت إستبدإل أربع موإد من إلالئحة، تتعلق بإلحد إألقض لحجز إلمحكوم عليهم ف

ي حضإنة إلسجن، ومحددإت إستعمإل إلقوة مع 
 
شديدة إلحرإسة، وإلحد إألقض لسن ؤيدإع إألطفإل ف

بإؤلضإفة لتشديد إلمإدة إلخإصة . إلسجنإء، وؤجرإءإت زيإرة وفد إلمجلس إلقومي لحقوق إؤلنسإن للسجن
 يوًمإ ؤىل 15بإلحبس إإلنفرإدي بتعميمهإ عىل كإفة إلسجون بعد أن كإن قإرًصإ عىل إلليمإنإت، وزيإدة مدتهإ من 

.  أشهر6

يوقع عىل إلمحكوم عليه جزإء إلوضع بغرفة خإصة »: ونص إلتعديل عىل. 82ومن إلموإد إلمعدلة؛ إلمإدة 
وط إلصحية لمدة إل تزيد عىل ستة أشهر  بقرإر من مسإعد إلوزير لقطإع  [..]شديدة إلحرإسة تتوإفر فيهإ إلشر

مصلحة إلسجون، بنإًء عىل طلب مأمور إلسجن، وبعد أخذ رأي طبيب إلسجن، وتحرير أقوإل إلمسجون 
. «وتحقيق دفإعه وشهإدة إلشهود

ي يجوز فيهإ فرض هذه إلعقوبة، ومن أبرزهإ
ؤحرإز أشيإء يحتمل حصول أذى »: وحدد إلتعديل إلحإإلت إلير

ء من محتويإت إلسجن، إرتكإب أي  ي
منهإ للغير أو ألمن إلسجن، ؤشعإل إلنإر دإخل غرف إلسجن، ؤتالف سر

. «أفعإل من شأنهإ إؤلخالل بأمن إلسجن

 من قإنون 42مع مرإعإة إألحكإم إلوإردة بإلمإدة »: كمإ تنإول إلقرإر ؤضإفة موإد لالئحة إلمعمول بهإ، منهإ
ي أوقإت معينة ألسبإب صحية أو 

 
ي تجير  منع إلزيإرة مطلقإ أو مقيدإ، بإلنسبة ؤىل إلظروف ف

تنظيم إلسجون، إلير
ي شكإوى . متعلقة بإألمن

يجوز ألعضإء إلمجلس إلقومي لحقوق إؤلنسإن زيإرة إلسجن وتفقد مرإفقه، وتلفر
وذلك بعد إلحصول عىل ترصيح مسبق من .  من قإنون تنظيم إلسجون73إلمسجونير  طبقإ ألحكإم إلمإدة 

مع تقديم إلتسهيالت إلالزمة . إلنإئب إلعإم، محددإ به إلسجن إلمرصح بزيإرته وأسمإء إلزإئرين من إألعضإء
إت إلعمل إلرسمية ي تحددهإ ؤدإرة إلسجن وخالل فير

ي إلموإعيد إلير
 
. «لتنفيذ تلك إلزيإرإت، وذلك ف

وإشتمل قرإر وزير إلدإخلية بتعديل إلالئحة إلدإخلية للسجون عىل تعديل آخر، يتعلق بمحددإت إستعمإل 
ىعي »إلقوة مع إلمسجونير  

وتبدأ تلك إؤلجرإءإت بتوجيه إؤلنذإرإت إلشفوية . «دون إؤلخالل بحق إلدفإع إلشر
ي إلسجن، ثم إستخدإم خرإطيم إلميإه، فإستخدإم إلغإز 

 
إلمسموعة من مأمور إلسجن أو أقدم ضإبط عإمل ف

إ ؤطالق إلخرطوش . إلمسيل للدموع، ثم إستخدإم إلهرإوإت إلبالستيكية، وأخير

 عن 
ً
كمإ إشتمل إلتعديل عىل قبول ؤيدإع أطفإل إلسجينإت دإخل حضإنة إلسجن حير سن أربع سنوإت، بدإل

. سنتير  

ي عإم 
 
ي أقل من ثالث سنوإت، حيث ُعدلت إلئحة إلسجون ف

 
ي لالئحة ف

، كمإ 2014ويعد هذإ هو إلتعديل إلثإن 
ي 
 
 قبل تشكيل مجلس إلنوإب، ثم طرح 2015قإم رئيس إلجمهورية بتعديل قإنون إلسجون بقرإر جمهوري ف
، أهمهإ ي

ي أكتوبر إلمإض 
 
 4رفع سن حضإنة أطفإل إلسجينإت ؤىل : إلسيفي تعديالت عىل قإنون إلسجون ف

ي إإلتصإل بذويه من إلسجن، ووقف عقوبة . سنوإت بعد أن كإنت سنتير  
 
وؤقرإر حق إلمحبوس إحتيإطًيإ ف

 عن شهرين فقط
ً
 .إؤلعدإم عىل إلمرأة إلحإمل حير مرور سنتير  عىل تإريخ إلوإلدة بدإل
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وانرعهٍقاخ عهٍها 
علقت إلمحإمية رإجية عمرإن عضو إلمجلس إلقومي لحقوق إؤلنسإن عىل إلتعديالت إلخإصة بمحددإت 

وط زيإرة وفد إلمجلس إلقومي لحقوق إؤلنسإن للسجن، قإئلة إلتعديل ينإل من مبدأ إستقالل »ؤن : ورسر

ي زيإرة إلسجون 
 
ي تتضمن حقه ف

حإت إلمطروحة عىل قإنون إلمجلس، وإلير ، وينإل من إلمقير إلمجلس إلقومي

. «غيإب عنرص إلمفإجأة عن إلزيإرة يقلل من أهميتهإ»مضيفة أن « وإلتفتيش عليهإ بإؤلخطإر وليس بإلترصيح

؛ ؤن إلتعديالت إلمطروحة عىل إلمإدة  ي إلمبإدرة إلمرصية للحقوق إلشخصية رضإ مرىعي
 
 من 82 وقإل إلمحإمي ف

ي تجير  إلحبس إإلنفرإدي 
ي كل إلسجون»إلالئحة، وإلير

 
إ من إلوزإرة« ف

ً
إ جديد

ً
. لمدة ستة أشهر، تعد تشديد

، وهي غرفة كإن يقترص (فرقة إلتأديب إلمخصوصة)إلمإدة إلسإبقة كإنت نقر بوجود مإ يسم بـ»: موضًحإ

وبحسب إلالئحة قبل تعديلهإ؛ كإن إلحد إألقض إلمسموح . وجودهإ عىل إلليمإنإت فقط وليس كل إلسجون

أمإ بعد إلتعديل فقد تغير إإلسم ليكون إلغرف شديدة إلحرإسة، مع .  يوًمإ فقط15به للحبس إإلنفرإدي هو 

ي أقض بستة أشهر
ي يودع فيهإ . تحديد حد زمي 

ولم يعد وجود هذه إلغرفة قإرًصإ عىل إلليمإنإت إلير

ي كل إلسجون لمدة . إلمحكومير  بأحكإم مشددة
 
 من 6وهذإ معنإه إلسمإح بإلحبس إإلنفرإدي ف

ً
 أشهر، بدإل

إ15
ً
ي إلسجون شديدة إلحرإسة كمإ كإن إلوضع سإبق

 
. « يوًمإ فقط ف
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ء  تعديةلت إلئحة إلسجمن مزيد من إلقلع لللحبمسير  وتلهد للقتل إلبسي
 بشأن تنظيم إلسجون؛ 2017 لسنة 345أعلنت وزإرة إلدإخلية منذ أيإم، تعديل بعض أحكإم إلقإنون رقم

، وإستعمإل إلقوة معهم، ومنع إلزيإرة عنهم  تضمنت منح ؤدإرة إلسجون صالحيإت أوسع لمعإقبة إلمعتقلير 
. مطلقإ

ي إلجريدة إلرسمية، وتتضمن تعديل أربع موإد من إلالئحة، تتعلق بزيإدة إلحد 
 
ت هذه إلتعديالت ف ونشر

ي إلحجز إإلنفرإدي شديد إلحرإسة من 
 
 يومإ ؤىل ستة أشهر، وتعميمهإ عىل 155إألقض لمدة حجز إلمسجون ف

. كإفة إلسجون بعدمإ كإن مقصورإ عىل بعضهإ فقط
 

: ومن إلموإد إلمعدلة
 

 إلمإدة 
ً
:  إلخإصة بزيإرإت إلمجلس إلقومي  [76]أوإل

 للسجن وتفقد مرإفقه ولكن إلمإدة إؤلنسإن إلمجلس إلقومي لحقوق أعضإءزيإرة [766] هذه إلمإدة أجإزت
من إلقإنون  [42]هي مرإعإة إلمإدة : وضعت عوإئق وعرإقيل تمنع من تنفيذ إلزيإرة بإألسإس، فأول إلعرإقيل

ي إلعرإقيل
ي أوقإت معينة، ثإن 

 
ي تجير  لمصلحة إلسجون منع إلزيإرإت لسجن مإ أو مسجون معير  وف

هي : وإلير
ي 
 
ي تستغرق ف

هي إن تكون :  إلعإدية عدة أيإم، ثإلث إلعرإقيلإألوقإتإلحصول عىل موإفقة إلنإئب إلعإم وإلير
ي تحددهإ 

ي إلموإعيد إلير
 
إت إلعمل إلرسمية  ؤدإرةإلزيإرة ف  إلسجن وخالل فير

، لن يتمكن إلمجلس من  ي حإلة حدوث أي إنتهإك دإخل إلسجن أو ضد أي من إلمسجونير 
 
ي هذإ أنه ف

معي 
 إلسجير  أو إإلنتهإك، وسيصبح إلتفتيش عىل إلسجون بال شكوىزيإرة إلسجن ولن يستطيع إلتحقق من 

.  إلقإئمير  عليهإبؤرإدة ؤإل يدخلهإ نهإئيإ أن أحد أيبال ستصبح إلسجون كنتونإت مغلقة لن يستطيع  ، جدوى
ي سلطة إلنيإبة إلعإمة آخرهذه إلمإدة وضعت تعديل 

 
ومإ معنإه ،  خطير جدإ وهو جعل كل تصإريح إلزيإرة ف

ي موإعيد قإنونية محددة ألرسة نصإ قإنونيإ يبيح إلزيإرة ألغت هذه إلمإدة قد أن
 
.  إلمسجون بال ترصيح ف
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 إلمإدة 
ً
" إستعمإل إلقوة"مكرر  [8]ثإنيإ

إستعمإلهإ بإلقدر "ونصت عىل ،  إلسجن ؤدإرةجعلت هنإك ؤمكإنية إلستعمإل إلقوة ضد  إلمسجونير  من قبل 
ي تبدأ بتوجيه 

ورية وحددت إستعمإل إلقوة وإلير ي إلحدود إلرص 
 
 شفوية مسموعة من مأمور إلسجن ؤنذإرإتوف

ثم إستخدإم خرإطيم إلميإه وإستعمإل إلغإز إلمسيل للدموع ثم إستخدإم إلهرإوإت إلبالستيكية وتنتهي 
. بؤطالق إلخرطوش

تيبهإ إلوإرد هو إلمنطبق عىل إلمظإهرإت،   هذه إلمإدة كإرثية بكل تأكيد فعنإرص إستخدإم إلقوة إلمذكورة بير
يمكن تطبيق معإيير إستخدإم إلقوة بنفس إلطريقة دإخل إلسجون وإلزنإزين إلمغلقة ، فؤطالق إلغإز دإخل  فال

إلزنزإنة وهي مكإن ضيق قد يؤدي إىلي إختنإقإت دإخل إلزنزإنة وحإإلت ؤغمإءإت قد تؤدي إىلي إلوفإة ونتإئج 
إروخيمة قد تؤدي  ة ألرص  .  كبير

 
 إلمإدة 

ً
 إإلنفرإديإلحبس  [43]ثإلثإ
ي إلتعديل إلجديد 30 إلمإدة رفعت إلحد إألقض للحبس إإلنفرإدي إلذي كإن بحد أقض  ههذ

 
 يومإ ، لتصل ف

وط  : "أشهر 6ؤىل  يوقع عىل إلمحكوم عليه جزإء إلوضع بغرفة خإصة شديدة إلحرإسة تتوإفر فيهإ إلشر
".  أشهر6إلصحية لمدة إل تزيد عن 

ة فاله هذ ي حد ذإته وهي مخإلفة قإنونية خطير
 
يجوز تطبيق إي   إلمإدة جعلت إلحبس إإلنفرإدي عقوبة ف

ي وإضح وإلالئحة إلؤإل عقوبة 
ي  بنص قإنون 

ر
 هي مخإلفة لقوإعد مإنديال إلخإصة وأيضإمستوي إلقإنون ؤىل ترف

ي 
.  إلمتحدة إألمم أصدرتهإبإلسجون إو إلمعإيير إلدنيإ للسجون إلير

 إلتعديالت متعسفة وتتنإقض مع مبإدئ حقوق إؤلنسإن وكإفة إلقوإنير  هأن هذ" إلتنسيقية إلمرصية" وترى 
ي مرص 

 
ي زيإدة إلقمع وإإلنتهإكإت بحق إلمحبوسير  ف

 
ي إستمرإرإ للنهج إلذي يصب ف

وإألعرإف إلدولية، وتأنر
! للمسجونير  فكيف يحبس موإطن لمدة ستة أشهر إنفرإديإ ؟ء فهذه إلتعديالت بمثإبة حكم بإلموت إلببي 

 بمنعهم من إلزيإرة وبإلتإىلي يصبح هذإ عقإب هكمإ أن هذ
 إلتعديالت تفرض عقوبة عىل ذوي إلمحبوسير 

ي إلوقت ذإته
 
 .مزدوج للسجير  وأهله ف
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