
 

  

  20172017أرشيف انقهز في يُايز أرشيف انقهز في يُايز 
  

 

  تجًيع وإعداد يزكش انُديىتجًيع وإعداد يزكش انُديى 



  20172017حصاد انقهز في يُايز حصاد انقهز في يُايز 
 

  109109انقتم انقتم 

 26قصف يدفعيح 

 23حًهح أيُيح 

 20يداهًاخ 

 10قصف جىي 

 9تصفيح تعد اعتقال 

 9تصفيح 

 6تصفيح أياو األسزج 

 2دهس 

 2طهق َار عشىائي 

 1يشاجزج 

 1طهق َاري في كًيٍ 

  1166وفاج في يكاٌ االحتجاس وفاج في يكاٌ االحتجاس 

 11إهًال طثي 

 2تعذية 

 2اَتحار 

 1غيز يعزوف 

أو تعذية /تكديز و   4949أو تعذية /تكديز و
 32تعذية فزدي 

 17تكديز أو تعذية جًاعي 

  2525إهًال طثي في يكاٌ االحتجاس إهًال طثي في يكاٌ االحتجاس 

 4قهة 

 4عيىٌ 

 2كثد 

 2كهيتيٍ 

 2سكز 

 2سزطاٌ 

 2جهطح في اندياغ 

 2تُفس 

 2َشيف 

 1حًي 

 1 إعاقح

 1آثار تعذية 

  يىيا18نفتزاخ تتزاوح تيٍ ثالث سُىاخ و  171171اختفاء قسزي اختفاء قسزي 

  5858ظهىر تعد اختفاء ظهىر تعد اختفاء 

 46انُياتح 

 8َياتح أيٍ اندونح انعهيا 

 3يحكًح 

 1يعسكز أيٍ يزكشي 

    3030عُف دونح عُف دونح 



  انجداولانجداول
 انقتمانقتم

تاريخ 
 إالنرش 

 إارإبط أسلوب إاقتل إامحافظة إامكان إامهلة إاسن إالسم إاعدد

 شمإل سينإء إلعريش     ؤبرإهيم حمدإن عطوة 1 يلاير-01
ن إلميدإن  ن كمي  برصإص قوإت تأمي 

 غرب إلعريش
http://bit.do/c3pg8 

يف صإبر ؤبرإهيم 1 يلاير-01 ي سيإرإت 40 شر  http://bit.do/c3pgz دهس بسيإرة ترحيإلت إلقإهرة إلسيدة زينب شوج 

يف صإبر 1 يلاير-01 ة شر  http://bit.do/c3pgz دهس بسيإرة ترحيإلت إلقإهرة إلسيدة زينب   9 إمي 

ي حملة أمنية أسيوط ديروط     متهم 1 يلاير-03
 http://bit.do/c3poc طلق نإري فن

ن إلهرم     دمحم أحمد أبو إلليل 1 يلاير-05 ة كمي  ن ي حملة أمنية إلجي 
 http://bit.do/c3qmU طلق نإري فن

ن إلهرم     موإطن 2 يلاير-05 ة كمي  ن ي حملة أمنية إلجي 
ن
 http://bit.do/c3qmU طلق نإري ف

   36 ح. ش. شكري 1 يلاير-05

 إلدومي إلطريق 
إلسإحلي بدإئرة مركز 

لس طة إلي   شر
 كفر إلشيخ

ي حملة أمنية
ن
 http://bit.do/c3qm2 طلق نإري ف

ي حملة أمنية نقإش 37 ح. ج. صصبي  1 يلاير-05
 http://bit.do/c3qm2 طلق نإري فن

ي حملة أمنية   30 ح. ش. دمحم 1 يلاير-05
 http://bit.do/c3qm2 طلق نإري فن

ي " 9 يلاير-06  http://bit.do/c3EtS تصفية شمإل سينإء       "ؤرهإا 

 ززي  1 يلاير-06
ن  http://bit.do/c4Maw  شهور3تصفية بعد ؤخفإء قرسي  أسيوط منفلوط   34 دمحم سيد حسي 

 http://bit.do/c4Maw  شهور3تصفية بعد ؤخفإء قرسي  أسيوط منفلوط   29 عإلء رجب أحمد عويس 1 يلاير-06
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 24 عصد إلرحمن جمإل دمحم 1 يلاير-06
طإلب علوم 

 إلمنيإ
 http://bit.do/c4Maw  شهور3تصفية بعد ؤخفإء قرسي  أسيوط منفلوط

   طه محمود عصدإلحميد طلصة 1 يلاير-07
مرشد سيإجي 
م إلشيخ  برسر

ة فيصل ن له إلجي  ن ي مين
 http://bit.do/c3EwC تصفية فن

ي " 7 يلاير-07  http://bit.do/c3EwR قصف مدفعية شمإل سينإء جنوب إلشيخ زويد     "ؤرهإا 

بيين  1 يلاير-11  http://bit.do/c4JLX تصفية بعد شهر من إالعتقإل شمإل سينإء إلعريش طإلب 17 أحمد سعد إلمهدد دمحم إلرسر

 http://bit.do/c4JJ5  شهور3تصفية بعد إختفإء قرسي  شمإل سينإء إلعريش سإئق 24 أحمد يوسف دمحم رشيد 1 يلاير-11

 1 يلاير-11
عصدإلعإىط عل عصدإلعإىط 

 إلديب
 http://bit.do/c4JHo  يوم100تصفية بعد إعتقإل  شمإل سينإء إلعريش عإمل 23

 20 بإلل دمحم حمدإن إلنجإر 1 يلاير-11
طإلب بإلمعهد 

 إلصنإاي 
 http://bit.do/c4JGt تصفية بعد إعتقإل شهرين شمإل سينإء إلعريش

ن " 4 يلاير-11 ي حملة أمنية شمإل سينإء إلعريش     "مجهولي 
 http://bit.do/c4JGt طلق نإري فن

 http://bit.do/c4JHo تصفية بعد إعتقإل شهرين شمإل سينإء إلعريش     منصور دمحم سليمإن جإمع 1 يلاير-11

 http://bit.do/c4JWy  يوم50تصفية بعد إعتقإل  شمإل سينإء إلعريش سإئق تإككي  22 دمحم ؤبرإهيم دمحم أيوب أبو شنب 1 يلاير-11

ي إلرأس شمإل سينإء رفح     فإطمة سلمي صإلح 1 يلاير-11
ن
 http://bit.do/c4JKe طلق نإري ف

له شمإل سينإء إلعريش   39 حمدإن سليمإن سإلم إلنخإلوي   يلاير-11 ن ي مين
ن
 http://bit.do/c4Mdf تصفية ف

ن  8 يلاير-21  http://bit.do/c6jTV قصف مدفعي مرصي؟/قصف ؤشإئيلي  شمإل سينإء جنوب رفح     موإطني 

 http://bit.do/c6jUj قصف مدفعي مرصي؟/قصف ؤشإئيلي  شمإل سينإء جنوب رفح     جمعه إلسوإركه   يلاير-21

ي حملة أمنية شمإل سينإء جنوب إلعريش   19 محمود فرإج أبو حرإز 1 يلاير-22
 http://bit.do/c6j3r طلق نإري فن
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 20 دمحم مصطفن زإرع 1 يلاير-23
طإلب  معهد 
 إلحإسب إامي 

جي إلضإحية 
 بإلعريش

ي  شمإل سينإء
 http://bit.do/c6uVX طلق نإر عشوإايئ

ة إمصإبه صإحب عقإر   موإطن 1 يلاير-23 ن  إلجي 
ي مشإجرة وتقطيع إلجثة 

طلق نإري فن
 بإلمنشإر

http://bit.do/c6uWx 

ي 15 يلاير-24      تكفي 
جصل إلحإلل و إلخرم 

 وإلرصيف
 http://bit.do/c6uYG قصف مدفعية وسط سينإء

ي 1  يلاير26      تكفي 
ن  منطقة كمي 

ي رفح
 إلمإسورة فن

ي حملة أمنية شمإل سينإء
 http://bit.do/c7cb8 طلق نإري فن

ي 6  يلاير27 ي حملة أمنية وسط سينإء       تكفي 
 http://bit.do/c7cd6 طلق نإري فن

ي      دمحم عيد سإلمه 1  يلاير27
 http://bit.do/c7chM أشته أمإمتصفية  وسط سينإء تجمع إلمتمثين

ن  1  يلاير27 ن حسن حسي  ي      حسي 
 http://bit.do/c7chM أشته أمإمتصفية  وسط سينإء تجمع إلمتمثين

ي      عيإد سإلم سليمإن 1  يلاير27
 http://bit.do/c7chM أشته أمإمتصفية  وسط سينإء تجمع إلمتمثين

ي      خإلد دمحم سلمإن 1  يلاير27
 http://bit.do/c7chM أشته أمإمتصفية  وسط سينإء تجمع إلمتمثين

ي  شمإل سينإء جي إلزهور بإلعريش   27 مصطفن هإشم إلعطإوين 1  يلاير27
 http://bit.do/c7ci2 طلق نإر عشوإايئ

ي  1  يلاير27
 http://bit.do/c7ciW قذيفة مدفعية شمإل سينإء إلعريش   60 توفيق دمحم فإرس مإان

     س.منصور 1  يلاير27
طريق 
 إلسخنة /إلقإهرة

ي حملة أمنية  
ن
 http://bit.do/c7cjm طلق نإري ف

     مجهول 2  يلاير27
طريق 
 إلسخنة /إلقإهرة

ي حملة أمنية  
ن
 http://bit.do/c7cjm طلق نإري ف

ي 1  يلاير28  http://bit.do/c7VkV مدإهمإت شمإل سينإء       تكفي 

ي 19  يلاير28  http://bit.do/c7VkV مدإهمإت وسط سينإء       تكفي 
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 http://bit.do/c7Vqk قصف جوي أسيوط إلصدإري     مطلوب لألمن 2  يلاير28

   40 هدا  علي سلمي  1 يلاير-31
ن خلف إلمنطقة  لي  ن

مين
إلصنإعية جنوب 

 إلعريش
 http://bit.do/c8qtx قذيفة مدفعية شمإل سينإء

   10 معإذ دمحم 1 يلاير-31
ن خلف إلمنطقة  لي  ن

مين
إلصنإعية جنوب 

 إلعريش
 http://bit.do/c8qtx قذيفة مدفعية شمإل سينإء

   14 مريم علي جمعه 1 يلاير-31
ن خلف إلمنطقة  لي  ن

مين
إلصنإعية جنوب 

 إلعريش
 http://bit.do/c8qtx قذيفة مدفعية شمإل سينإء
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وفاج في يكاٌ االحتجاس وفاج في يكاٌ االحتجاس 

تاريخ 
 إالنرش 

 إارإبط وصف  سبب إاوفاة إامحافظة إامكان إامهلة إاسن إالسم

ي  إلقإهرة سجن ليمإن طره     أحمد دمحم زإهر يلاير-02  http://bit.do/c3phc شطإن ؤهمإل طي 

ي  يلاير-02    وإئل شلي 
ن إلعإم إلسإبق  إألمي 

 لمجلس إلدولة
 http://bit.do/c3pas   إنتحإر؟ إلقإهرة حجز إلنيإبة إإلدإرية

ي  إلقإهرة سجن طره     محتجز يلاير-02  ؤهمإل طي 
ي عضلة 

ضعف فن
 إلقلب

http://bit.do/c3pgb  

 http://bit.do/c3qhy   إنتحإر؟ قنإ سجن قنإ إلعمووي      محتجز يلاير-04

ة قسم ثإن أكتوبر     صإلح عصإده إسمإعيل ضحإ يلاير-04 ن  http://bit.do/c3qh4 بعد يوم من إعتقإله غي  معروف إلجي 

ن عموش يلاير-05  http://bit.do/c3qjH   تعذيب قنإ سجن قنإ إلعمووي      حسي 

ي سويف سجن سمسطإ إلمركزي     ت.ع .ج  يلاير-09
ي  بين  http://bit.do/c3R8X "أزمة صحية" ؤهمإل طي 

ن شمس     محتجزين5 يلاير-09 ي  إلقإهرة قسم عي   http://bit.do/c3Sa3 درن رئوي ؤهمإل طي 

طة أول إلزقإزيق طإلب 22 ؤيهإب نرص عصد إلرحمن بإشإ يلاير-09 قية قسم شر  http://bit.do/c4JBp   تعذيب إلرسر

ي    سجن جمصه   45 دمحم مرسي دحروج يلاير-12  ؤهمإل طي 
ي إلدورة 

هصوط حإد فن
 إلدموية

http://bit.do/c4JuQ 

طة مدرس   دمحم إلسيد مصإرك يلاير-17 ي سيإرة للرسر
ن
ة ف ي  إلصحي   ؤهمإل طي 

سكتة قلصية بعد 
 عملية قلب مفتوح

http://bit.do/c5h3y 

     يحي  توفيق يلاير-29
حيإلت بمديرية  سجن إلير

 أمن قنإ
ي  قنإ  ؤهمإل طي 

ضيق تنفس إستمر 
 لثإلث أيإم

http://bit.do/c7VmR 
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  تعذية فزديتعذية فزدي

 إارإبط إامحافظة إامكان إامهلة إاسن إالسم تاريخ إالنرش 

ي    وحيد سيد يلاير-01
ة قسم ثإن أكتوبر مخرج تليفزيوان ن  http://bit.do/c3o7s إلجي 

 http://bit.do/c3o9s أسوإن سيإرة فوق كوبري أسوإن      يإش عل حسن يلاير-02

 http://bit.do/c3o9s أسوإن سيإرة فوق كوبري أسوإن      صإلح بهجت عل جعفر يلاير-02

 http://bit.do/c3o9s أسوإن سيإرة فوق كوبري أسوإن      بإسم إلسيد أحمد يلاير-02

 http://bit.do/c3o9s أسوإن سيإرة فوق كوبري أسوإن      مؤمن حإمد دمحم يلاير-02

 http://bit.do/c3o9s أسوإن سيإرة فوق كوبري أسوإن      شإج حإمد دمحم يلاير-02

 http://bit.do/c3o9s أسوإن سيإرة فوق كوبري أسوإن      عصدئل نإرص  يلاير-02

ي  يلاير-02 ن عإم مجلس إلدولة إلسإبق   وإئل شلي   http://bit.do/c3pek إلقإهرة إلنيإبة إإلدإرية أمي 

 http://bit.do/c3pfo    إالختفإءأثنإء     خإلد دمحم عصد إلوهإب  يلاير-02

ف حسن يلاير-03 ة  إألبعإديةسجن      أحمد أشر  http://bit.do/c3piu إلصحي 

ن  يلاير-03 ة  إألبعإديةسجن      دمحم مسعد حسي   http://bit.do/c3piu إلصحي 

ة  إألبعإديةسجن      محمود مصإرك خطإب يلاير-03  http://bit.do/c3piu إلصحي 

ي    خإلد حمدي  يلاير-03
 http://bit.do/c3qgG إلقإهرة سجن إلعقرب صحفن
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 http://bit.do/c3Enc إلمنيإ سجن إلمنيإ  إبريل ٦عضو إلمكتب إلسيإسي لحركة    رإوي سيد  يلاير-06

  إبريل ٦عضو إلمكتب إلسيإسي لحركة    إحمد مإهر يلاير-06
قسم ثإلث إلقإهرة 

 إلجديدة
 http://bit.do/c3EsM إلقإهرة

قإوي  يلاير-08 طة منية إلنرص     يحي  منصور إلرسر  http://bit.do/c3R5h إلدقهلية قسم شر

ن شمس     موإطن يلاير-09  http://bit.do/c4Jge إلقإهرة قسم عي 

 http://bit.do/c4JwJ إلقإهرة       دمحم عصد إلفتإح يلاير-09

ي مجإل إلمقإوالت    عزت فوزي عصيد يلاير-09
 http://bit.do/c4Jse دميإط أثنإء إلقصض عليه فن

قية قسم إول إلزقإزيق إلطإلب بكلية دإر إلعلوم جإمعة إلقإهرة   ؤيهإب نرص عصد إلرحمن يلاير-11  http://bit.do/c4Jjo إلرسر

ن  يلاير-11 قية سجن إلزقإزيق إلعمووي  مرإسل جريدة إلحرية وإلعدإلة    عصد إلرحمن شإهي   http://bit.do/c4JK5 إلرسر

 http://bit.do/c4MaB إلمنيإ سجن إلمنيإ إلعمووي      ؤشإء خإلد سعيد يلاير-14

 http://bit.do/c4Mbt إلغربية مجمع محإكم طنطإ      عمر مصطفن إلغريب يلاير-14

 http://bit.do/c4Mbt إلغربية مجمع محإكم طنطإ      دمحم منترص يلاير-14

 http://bit.do/c4Mbt إلغربية مجمع محإكم طنطإ  بكإلوريوس خدمة إجتمإعية   دمحم يوسف يلاير-14

 http://bit.do/c4Mhh أسيوط ديوإن إلعمودية بجرجإ     موإطن يلاير-15

ة  إألبعإديةسجن  محإسب 27 مصطفن عصد إلصصور ريحإن يلاير-16  http://bit.do/c5hzv إلصحي 

 http://bit.do/c5h33   أثنإء إالختفإء محإسب   دمحم عصد إلفتإح دمحم ؤمإم يلاير-16
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     دمحم مجدي يلاير-22
كفر إلدوإر أثنإء إلقصض 

 عليه
ة  http://bit.do/c6jZj إلصحي 

ي  يناير-25
 http://bit.do/c6uXZ إلقإهرة سجن إلعقرب     عصد إلعزيز هإان

 http://bit.do/c6uXZ إلقإهرة سجن إلعقرب محام   دمحم صإدق يناير-25

 http://bit.do/c7Vk5    إالختفإءأثنإء مهندس زراعي    قرقورةؤسإلم يناير-28

http://bit.do/c6jZj
http://bit.do/c6uXZ
http://bit.do/c6uXZ
http://bit.do/c7Vk5


أو تعذية جًاعي /تكديز و أو تعذية جًاعي /تكديز و

تاريخ 
 إالنرش 

 إارإبط إامحافظة إامكان إالنتهاك

 http://bit.do/c3o93 إلدقهلية قسم منية إلنرص يشكون فرط إالنتهإكإت إلإل آدمية" منية إلنرص"معتقلو قسم  يلاير-02

 يلاير-02
 إمي سجون تأديب ويتم عرضهم يومًيإ لجلسإت كهربإء دإخل إلسجن ويتعرض 

ن تحويل إلمعتقلي 
ح ومنع إإلسعإفإت إلصحية عنهم وتعمد ؤهإنتهم نفسيإ وتحويلهم  ب إلمي  بعض كصإر إلسجن بإلرصن

 إمي حصس إنفرإدي ومنع دخول إلطعإم وإلزيإرإت
 إلكوم إلعمووي 

ن http://bit.do/c3pda إلمنوفية سجن شصي   

ن بأعدإد محدودة للغإية  يلاير-02  http://bit.do/c3peK إلقإهرة سجن إلعقرب تقييد إلزيإرإت للمعتقلي 

 يلاير-05
ن من إلزيإرة فن سجن ملحق إلمزرعة يحملون قوإت إألمن إلمسؤولية عن سإلمتهم  أش إلممنوعي 

 ويستنكرون غلق إلزيإرة عنهم دون أسصإب
 http://bit.do/c3qoC إلقإهرة سجن مزرعة طره

 إلكوم إلعمووي  إستمرإر إالنتهإكإت يلاير-06
ن  http://bit.do/c3Enr إلمنوفية سجن شصي 

طة إلجمإلية  12منع إلزيإرإت وإلطعإم وإنتهإكإت بحق معتقلي إألرض إلـ يلاير-06  http://bit.do/c3Esd إلقإهرة قسم شر

 يلاير-11
ي إلسجن بإلكإمل منذ 

ن حيث يشكو نزالء إلسجن من إنقطإع إلميإه فن الء وإلمعتقلي  ن
إلتعنت مع إلين

ة أيإم  عرسر
http://bit.do/c4Jur إلقليوبية سجن إلقنإطر  

ي دإخل إلسجون إلمرصية180 يلاير-11
http://bit.do/c4Juf محإفظة19   محإمًيإ يشكون مرإرة إالحتجإز إلتعسفن  

 http://bit.do/c4JCU إلقإهرة سجن إلعقرب حرمإن من إلطعإم يلاير-11

 يلاير-15
ب  ن من كل مإلبسهم حير إلصوكرس ويربطوهم ف إلعوإميد ف إلتلج بليل غي  إلرصن بجردون إلمعقلي 

 وإلصهدله
 http://bit.do/c4Mef إلمنيإ سجن ليمإن إلمنيإ

ن إلموت بإلصطيئ و يلاير-15 ي سويف مإ بي 
  حإلة إختفإء قرسي150سلخإنإت بين

أقسإم إلوإسط وسمسطإ 
 وأهنإسيإ

ي سويف
 http://bit.do/c4Mgz بين

ن بسجن  يلاير-21 ي بإلمعتقلي  ًبإ عن إلطعإم" إلعقرب"إستمرإر إلتنكيل إلمنهب   http://bit.do/c6jY5 إلقإهرة سجن إلعقرب وإلمعتقلون يصدأون ؤرصن

 يلاير-22
ة  ي إلسجن ، كمإ تم تقليل فير

ن فن ن سوء معإملة ، وؤهإنة متعمدة من ضصإط مسئولي  ي إلمعتقلي 
يتلفر

يض ؤمي سإعة وإحدة  ي زنإزين مكدسة بأعدإد أسصوعيإإلير
ن فن  إألمر إلذي يزيد من معإنإة إلمعتقلي 

ي زنإزين ضيقة رديئة إلتهوية 
ن فن ة من إلمعتقلي   .كصي 

 http://bit.do/c6uG7 إلمنيإ سجن إلمنيإ

http://bit.do/c3o93
http://bit.do/c3pda
http://bit.do/c3peK
http://bit.do/c3qoC
http://bit.do/c3Enr
http://bit.do/c3Esd
http://bit.do/c4Jur
http://bit.do/c4Juf
http://bit.do/c4JCU
http://bit.do/c4Mef
http://bit.do/c4Mgz
http://bit.do/c6jY5
http://bit.do/c6uG7


 يلاير-26

ن إلنوم أو إلصإلة أو تنإول إلطعإم ، مإ  غرف إلمركز خإنقة إلضيق حيث ال يستطيع معه إلمعتقلي 
ي كل موإثيق وأعرإف حقوق 

نإفن
ُ
ي دورة إلميإه بصوره ت

يدفعهم للتنإوب علي إلجلوس وإلنوم فن
ي منهم 

إإلنسإن ، وقد ندد إلمعتقلون خإلل رسإلتهم إلمرسبة بتعنت ؤدإرة إلمركز وعدم نقل إلمران
 عن ؤصإبتهم جميًعإ 

ً
ي كصد ، وسكر وضغط ، فضإل

ي إلعإلج ،خإصة أن بينهم مران
للمستشفن لتلفر

 بأمرإض إلعظإم وأمرإض جلدية وعضويه 

طة فإقوس قية مركز شر  http://bit.do/c7b7r إلرسر

ن من سجن برج إلعرب يلاير-27 ن إلمغربي   http://bit.do/c7Vmj     إنتهإكإت ضد إلمعتقلي 

 يلاير-28
حفإلت »يستغيثون بإلمنظمإت إلحقوقية إلنقإذهم من « إستقصإل طرة»بـ « ب»معتقلو عني  

 يومية« تعذيب
 http://bit.do/c7VkK إلقإهرة سجن إستقصإل طره

إب يلاير-31 قية مركز ههيإ  معتقلي مركز ههيإ بسصب إلمعإملة غي  إادميةؤرصن  http://bit.do/c8qxm إلرسر

  

 

  

http://bit.do/c7b7r
http://bit.do/c7Vmj
http://bit.do/c7VkK
http://bit.do/c8qxm


  إهًال طثي في يكاٌ االحتجاسإهًال طثي في يكاٌ االحتجاس

تاريخ 
 إالنرش 

 إارإبط إاحااة إاصحية إامحافظة مكان إالحتجاز إامهلة إاسن إالسم

ن لؤلخوإنإلمرشد إلسإبق  89 مهدي عإكف يلاير-05  http://bit.do/c3qoU شطإن منترسر  إلقإهرة سجن طره  إلمسلمي 

قية مركز ديرب نجم طإلب ثإنوي 17 يإش أبو إألنوإر دمحم مصطفن  يلاير-06  http://bit.do/c3Eue  وحم شديدةؤغمإء إلرسر

ي بيووي سإلم يلاير-08
ي إلشؤون إإلدإرية 58 عمر عفيفن

وس سي  إلقليوبية قسم بنهإ كإتب فن  http://bit.do/c3R3X في 

ي جمإل عوض يلاير-10
ي نزيف وتضخم    غي  مذكور   23 مصطفن

 http://bit.do/c4JhQ  إلكصد وإلطحإلفن

 إلقإهرة سجن طره     حمدد إلزعيم  يلاير-10
جلطة أدت ؤم فقدإنه إلنطق و عدم 

 مقدرته عل إلحركة
http://bit.do/c4Jzv 

 مدرس لغة عربية بإألزهر 24 دمحم أحمد محمود علي  يلاير-12
ي سويف 

سجن بين
 إلمركزي

ي سويف
ي  بين يإن إلتإج  ي إلرسر

 http://bit.do/c4JEY قصور فن

 إلصغي   يلاير-12
ي  إلقإهرة سجن إلعقرب     خإلد إحمد مصطفن

ن وضعف فن  http://bit.do/c4JYi إإلبصإرميإه عل إلعي 

قية قسم أبو حمإد    45 عصد ئل دمحم ؤبرإهيم إلشيخ يلاير-12 ي إلسإق إلرسر
 http://bit.ly/2kg7S39 سكر وعمليإت متعددة فن

ة سجن وإدي إلنطرون   17 أسإمة محمود دمحم جويدة يلاير-12  http://bit.do/c4Mhw إلقرنية إلمخروطية إلصحي 

ي سويف مركز إهنإسيإ     أ . خ  يلاير-12
 http://bit.do/c4Mgz أزمة قلصية بين

ي سويف مركز بصإ     أ . م  يلاير-12
ي  بين يإن إلتإج  ي إلرسر

ن
 http://bit.do/c4Mgz قصور ف

ي سويف مركز بصإ     ع . ع  يلاير-12
 http://bit.do/c4Mgz أزمإت تنفس بين

ي سويف قسم إلوإسط     ع . ن  يلاير-12
ي إلدمإغ بين

 http://bit.do/c4Mgz جلطة فن

http://bit.do/c3qoU
http://bit.do/c3Eue
http://bit.do/c3R3X
http://bit.do/c4JhQ
http://bit.do/c4Jzv
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ي سويف قسم إلوإسط     ب . ش يلاير-12
ي إلصطن وأزمإت تنفس بين

ن
 http://bit.do/c4Mgz إنتفإخ ف

ة  40 دمحم كمإل إلزرقإ يلاير-15 طة دمنهور  موظف بنقإبة أطصإء إلصحي  ة قسم شر ن إليرس إلصحي   http://bit.do/c5g72  دجلطة بإلعي 

ية 46 فهيم حإمد فهيم يلاير-22 ن  معلم لغة إنجلي 
طة ديرب  قسم شر

 نجم
قية  إلرسر

مصإب بؤعإقة وال يتحرك ؤال بعكإزين 
 أو كرسي متحرك

http://bit.do/c6j22 

 45 دمحم عصد إلقإدر جإد إلنجإر يلاير-22
كة  ي شر

، لتكرير "إلقإهرة"ؤدإري فن
ول  إلصير

 إلقإهرة سجن طره
شلل أطفإل وحسإسية عل إلصدر 
ي إليدين نتيجة إلتعذيب

 وكسور فن
http://bit.do/c6uUH 

ين بخيت يلاير-22    33 شي 
ن  طة شصي  قسم شر

 إلكوم
 إلمنوفية

ي إلظهر بإستمرإر، الآ
ي إلكل وفن

م فن
ي ضغط إلدم، وإ

 نيميإالوإنخفإض فن
http://bit.do/c6uUt 

ي صيإنة 48 إلسيد عصدإلرحمن جي   يلاير-22
 إإلسكندرية سجن برج إلعرب فين

إلتهإب بإلمرإرة ، ويحتإج لجرإحة 
يف الستئصإلهإعإجلة  ن  ، ومصإب بين
ي  ج 

 شر
http://bit.do/c6uWL 

ي    حمدي إلزعيم يناير-26
ي إلقدم ومرض إلسكري إلقإهرة سجن إلعقرب صحفن

 http://bit.do/c7cc6 جلطة فن

 إلقإهرة غي  مذكور   25 خإلد محمود  يناير-26
مريض قلب وعإمل عمليه قلب 

 مفتوح  
http://bit.do/c7cdP 

وس سي  إلقليوبية سجن إلقنإطر   36 ربإب عصد إلمحسن يناير-26  http://bit.do/c7ci9 شطإن إلدم وفي 

ن  يناير-26  إلقليوبية سجن إلقنإطر   31 عإل حسي 
يف ومعرضة لفقدإن  ن أصيصت بين

 جنينهإ 
http://bit.do/c7ci9 

ي إلكل ومشإكل بإلكصد  إلقإهرة إلعقرب عقيد مهندس   يإش ؤبرإهيم عرفإت  يناير-29
 http://bit.do/c7VpC حصوة فن

 إلصغي   يناير-31
 إلقإهرة إلعقرب     خإلد أحمد مصطفن

ي للصرص ويحتإج ؤم  فقدإن تدريب 
 فحص وعإلج

http://bit.do/c8qwL 
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  إخفاء قسزيإخفاء قسزي

 إارإبط إامحافظة مكان إالختفاء تاريخ إالختفاء إامهلة إاسن إالسم تاريخ إالنرش 

 فؤإد زغلول يلاير-01
 

إءة 24/12/2016 طإلب زرإعة طنطإ  http://bit.do/c6jYH إلغربية بعد حصوله عل إلي 

ي إلعمرإنية 25/12/2016 طإلب هندسة 25 حمزة حمإده دمحم أبو عطية يلاير-01
له فن ن ة مين ن  http://bit.do/c3o49 إلجي 

 ريم قطب يلاير-01
 

 http://bit.do/c3paa إلقإهرة مطإر إلقإهرة 26/12/2016 مخرجة

ف بكي   يلاير-01  إشر
  

ي منطقة نإهيإ 27/12/2016
ة قهوة فن ن  http://bit.do/c3peN إلجي 

ي كفر شكر 12/02/2016 مدرس 35 دمحم أحمد سيف إلنرص يلاير-03
 http://bit.do/c3phJ إلقليوبية مقر عمله فن

 11/05/2016 مهندس ميكإنيكإ 27 عمر عصد إلعزيز أحمد يلاير-03
أثنإء رجوعه من عمله من 

 ميدإن ألف مسكن
 http://bit.do/c3pi3 إلقإهرة

 18 عمر دمحم عصد إلوإحد يلاير-03
طإلب معهد إلتكنولوجيإ 
 بإلعإشر من رمضإن

قية سكن إلطإلب 26/12/2016  http://bit.do/c3phx إلرسر

 أنس مصطفن مرسي  يلاير-04
 

http://bit.do/c3qdi إلغربية أمإم إلكلية 17/12/2016 طإلب هندسة طنطإ  

 30 مصطفن عصد ئل عصد إلدإيم يلاير-04
كة إلمرصية  محإسًصإ بإلرسر

إلعإشر "إلسعودية بمنطقة 
 "من رمضإن

قية مقر عمله 01/02/2017  http://bit.do/c3qmz إلرسر

 52 محمود سعيد ؤبرإهيم إلدوح يلاير-05
كة  أحمد "ُمحإسب برسر
 "بهجت

له بكردإسة 12/04/2016 ن ة مين ن  http://bit.do/c3qj4 إلجي 

 38 عصإم كمإل عصد إلجليل عصد إلعليم يلاير-05
كة  ُمهندس إتصإالت برسر

إلمرصية لإلتصإالت بمنطقة 
 "إلسإدس من أكتوبر"

ة مقر عمله 24/8/2016 ن  http://bit.do/c3qkk إلجي 

 عمرو جمإل يلاير-07
  

ي أكتوبر 12/07/2016
له فن ن ة مين ن  http://bit.do/c3Ewd إلجي 

 26 أحمد مني  إلشويخ يلاير-07
خريج حإسصإت ومعلومإت 

ة ن  من إلجي 
 http://bit.do/c3RYF أسيوط محطة قطإر أسيوط 15/12/2016

 عصد ئل إلفيشإود يلاير-07
  

ن  19/12/2016  http://bit.do/c3R52 إلغربية كمي 

 20/12/2016 طإلب هندسة إلزقإزيق 23 ؤبرإهيم رجب يلاير-07
 

قية  http://bit.do/c3R3G إلرسر

 28 عمإد علي إلتوإب جمعه يلاير-07
 

ي قرية تطوإن 23/12/2016
ن
له ف ن  http://bit.do/c3R6w إلفيوم مين

له 25/12/2016 معلم بإلمعإش 63 عصد إلرحمن أحمد دمحم يلاير-07 ن  http://bit.do/c3R8G إلفيوم مين

 إحمد دمحم عطيه يلاير-07
  

له بصهيإ 27/12/2016 ن قية مين  http://bit.do/c3RYp إلرسر

 دمحم حمدي يلاير-07
 

بكإلوريوس ؤدإرة أعمإل 
ن شمس  جإمعة عي 

 http://bit.do/c3EvY إلقإهرة إلسجن 01/03/2017

إ  51 علي حسن دمحم أحمد يلاير-09
ً
ي أبو زعصل 11/06/2014 "أبو زعصل للصنإعإت"موظف

 http://bit.do/c3Sax إلقليوبية مقر عمله فن
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 24 إبرإهيم رجب إبرإهيم عرفإت يلاير-09
 

21/12/2016 
 

قية  http://bit.do/c3R9z إلرسر

ي إبو إلمعإىطي  يلاير-09
 23 أمي  كمإل إلدين حسإن إليمإان

طإلب نظم ومعلومإت 
 جإمعة إلدلتإ بإلمنصورة

21/12/2016 
 

قية  http://bit.do/c3R9z إلرسر

 عمإر سعيد عصدإلسإلم يلاير-09
 

إلطإلب بإلفرقة إلثإنية بكلية 
 أصول دين جإمعة إألزهر

31/12/2016 
ي 
ة حصسه فن بعد إنتهإء فير
طة منيإ إلقمح  قسم شر

قية  http://bit.do/c4JeJ إلرسر

ي  يلاير-09
 بإلل دمحم مرسي مهين

 
له بإلزقإزيق 01/06/2017 طإلب هندسة إلزقإزيق ن قية مين  http://bit.do/c4JeR إلرسر

ي إلعريش ثإلث سنوإت يعمل بصيإنة إلسيإرإت 23 أحمد محمود عطإئل يلاير-09
له فن ن  http://bit.do/c3R9b شمإل سينإء مين

 محمود أحمد دمحم إحمد إبو إلليل يلاير-10
  

 طريقه إم إلعمل 17/12/2016
 

http://bit.do/c4JjJ 

 30 فكري دمحم علي  يلاير-10
 

20/12/2016 
 

قية  http://bit.do/c4JqD إلرسر

 23 دمحم جمإل سصع يلاير-10
 

 http://bit.do/c4Jia إلفيوم محل عمله بقرص إلجصإمي  01/01/2017

 أحمد نرص إلدين يلاير-11
 

 23/9/2016 طإلب هندسة
ن إلركنة عند مدخل  بكمي 

 مدينة مطروح
 http://bit.do/c4JvZ مرس مطروح

ي إلشحصور يلاير-12
 50 عصد إلمنعم مصطفن

ي أول شؤون"
، "هندسية فين

 بمجلس إلمدينة بإلعريش
ي بسينإء 09/07/2015

ن أمين http://bit.do/c4JzU شمإل سينإء بكمي   

 10/02/2016 مهندس 25 عل خإلد إلطصإلود يلاير-12
 

 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية

 24 عمر دمحم وإصل يلاير-12
يعمل بإلمنطقة إلصنإعية 

 إلجديدة بمركز بدر
 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية بعد ؤخإلء سصيله 16/11/2016

 عمر غريب قإسم يلاير-12
 

 17/11/2016 طإلب علوم إألزهر
 

 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية

 إنس جمإل خليفة يلاير-12
 

 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية مقر عمله 28/11/2016 مهندس

 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية مدينة إلسإدإت 09/12/2016 طإلب بكلية إلزرإعة 22 إحمد إلسيد إبو زيد يلاير-12

 http://bit.do/c4JD8 إلقإهرة من شقة بمدينة نرص 18/12/2016 محإم 53 علي عصإس يلاير-12

ي سإلم يلاير-12
 مصطفن

 
ي مرص إلجديدة 01/04/2017 مهندس

له فن ن  http://bit.do/c4JCw إلقإهرة مين

 20 دمحم سعيد خطإب يلاير-12
طإلب بإلفرقة إلثإنية زرإعة 

 جإمعة سينإء
 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية بعد ؤخإلء سصيله 01/07/2017

ن إلصبي  55 عصإم دمحم صصب إلعصسإود يلاير-12 ن إلكوم 01/10/2017 طصيب أسنإن بإلتإمي   http://bit.do/c4JKu إلمنوفية مركز شصي 

 عمر دمحم فودة يلاير-12
 

طإلب حإسصإت ومعلومإت 
 جإمعة إلمنوفية

01/10/2017 
 

 http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية

 48 يإش إحمد دمحم إبو كإملة يلاير-12
 

ن إلكوم 01/10/2017  http://bit.do/c4JD8 إلمنوفية من شصي 

 عصد إلرحمن فتب عصدإلرحمن خليفة يلاير-14
 

 10/01/2016 طإلب زرإعة إألزهر
ي مدينة 

ن
من سكنه إلجإمعي ف

 نرص
 http://bit.do/c4JLy إلقإهرة

يعة وقإنون 28 إحمد دمحم نجيب زغلول يلاير-14  من إلطريق دميإط إلقإهرة 14/9/2016 خريج شر
 

http://bit.do/c4JLy 

يعة وقإنون 20 معإذ دمحم دمحم ؤبرإهيم مسلم يلاير-14  http://bit.do/c4JLe إلقإهرة مطإر إلقإهرة 21/9/2016 طإلب شر

 أحمد دمحم زين يلاير-14
 

 01/10/2017 طإلب هندسة كفر إلشيخ
 

 http://bit.do/c5had كفر إلشيخ
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ي  يلاير-14
ي  29 دمحم إليمإان

ي  أكتوبر 01/10/2017 صحفن
ن
ة مقر سكنه ف ن  http://bit.do/c4JLy إلجي 

له بمنطقة  01/11/2017 طإلب ثإنوي 18 نإدر كمإل دمحم يلاير-14 ن قية إنشإص إلرمل"مين  http://bit.do/c4MaF إلرسر

ن أحمد مصطفن إلكإشف يلاير-15  ؤسإلم حسي 
  

له بإلعريش 12/02/2016 ن  http://bit.do/c4Mgi شمإل سينإء مين

 19 محمود عصد إلفتإح عطيه عصد إلفتإح يلاير-15
 

له 04/04/2016 ن  http://bit.do/c5hZc شمإل سينإء مين

كة إلكهربإء 34 محمود عصد إلرحمن دمحم إلكإشف يلاير-15 له بإلعريش 10/07/2016 موظف برسر ن  http://bit.do/c4MfJ شمإل سينإء مين

 12/08/2016 سإئق تإككي  20 محمود حمدإن أحمد حمدإن يلاير-15
يإ بسإطة عل  من كإفير

إلطريق إلسإحلي غرب مدينة 
 إلعريش

 http://bit.do/c4Mgn شمإل سينإء

 21 صإلح حمإدة فوزي إلطنجي   يلاير-15
ي 
ة فن طإلب بإلسنة إألخي 

، بإلعريش  إلمعهد إلهندسي
ي إلعريش 21/10/2016

له فن ن  http://bit.do/c4Md4 شمإل سينإء مين

 http://bit.do/c4Mfk شمإل سينإء إلعريش 01/10/2017 تإجر سيإرإت 25 بإلل محمود حسن إلسصإجي  يلاير-15

ن دمحم إلعجل يلاير-16  حسي 
 63 مصطفن

 
له بإلعريش 10/05/2015 ن  http://bit.do/c5h2f شمإل سينإء مين

ي نصإر يلاير-16
 32 طإرق محمود شوفر

 
ن بييئ إلعصد 10/07/2015  http://bit.do/c5h5N شمإل سينإء كمي 

 37 حإمد سليم عصدإلرحمن وإمي  يلاير-16
 

له بإلعريش 03/03/2016 ن  http://bit.do/c5h2T شمإل سينإء مين

 دمحم أحمد فرج يلاير-16
  

 2016أغسطس 
من كفر كإل إلصإب مركز 

 إلسنط
 http://bit.do/c5h3t إلغربية

 حمزة سيد رشإد يلاير-16
 

 http://bit.do/c5h4L إلمنيإ من لجنة إالمتحإن 15/1/2017 طإلب آدإب إلمنيإ

 01/03/2017 ؤمإم وخطيب مسجد 33 عصإم دمحم إلنحرإوي يلاير-16
ي طريقه لعمل جلسة عإلج 

فن
 طصيعي 

 http://bit.do/c5h3C كفر إلشيخ

 01/06/2017 تإجر موإد بنإء 53 دمحم سليمإن موس يلاير-16
ن إلقنطرة غرب  من كمي 

 بإلعريش
 http://bit.do/c5h4j شمإل سينإء

 26 عمر إلحإرون يلاير-16
 

 http://bit.do/c5hYW شمإل سينإء إلعريش 2015مطلع 

 صيدمي بمديرية إلصحة 38 إسإلم ؤبرإهيم حجإزي يلاير-16
 

ق إلعريش ن إلريسه شر  http://bit.do/c5h36 شمإل سينإء كمي 

 07/10/2014 مهندس 50 سليمإن سلمي سإلمة يلاير-20
 

 http://bit.do/c8qBv سينإء

ن دمحم إلعجل يلاير-20 ي حسي 
 10/05/2015 صإحب مقل بقإلة 63 مصطفن

ين  ن مقر عمله خلف محطة بين
 زعرب

 http://bit.do/c8qA شمإل سينإء

ي عزإم رإشد إبو سمره يلاير-21
ي إلعريش 19/1/2014 موظف بمدريه إلصحه 56 مصطفن

 http://bit.do/c8qDJ شمإل سينإء مقر عمله فن

 33 أحمد دمحم محمود عثمإن إلصيك يلاير-21
 

له بشإرع إلقإهرة 24/2/2014 ن  http://bit.do/c8qC9 شمإل سينإء مين

 11/03/2015 تإجر 41 بإسم دمحم عصد ربه إلنصإيرة يلاير-21
 شإرع 

ن
ن متحرك ف كمي 

 يوليو بإلعريش٢٣
 http://bit.do/c8qCm شمإل سينإء

 42 دمحم فرحإن دمحم عصدئل عوض إلرقإيه يلاير-21
 

 http://bit.do/c8qBJ إلسويس من طريق إلسويس 27/7/2015

ن  يلاير-21  21 حسإم دمحم حسن سإلم حسي 
 

ن إلميدإن 28/8/2015  http://bit.do/c8qB6 سينإء كمي 

 43 منصور عإلم دمحم علي  يلاير-21
 

ي إلزهور 31/10/2015
ن متحرك فن  http://bit.do/c8qCc سينإء كمي 
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ن محمود عصد إلحميد يلاير-21  http://bit.do/c6jXE إلفيوم مركز يوسف إلصديق 06/01/2017 سإئق 37 حسي 

 مصطفن دمحم سعد إلدين إلفوإخرد يلاير-21
 

محإسب بؤدإره إألقطإن 
كه مرص للغزل وإلنسيج  برسر

 http://bit.do/c6jWj إلغربية مقر عمله 14/01/2017

 17/01/2017 طإلب دإر إلعلوم إلقإهرة 21 صهيب مجدد دمحم يلاير-21
ن شمس بعد ؤخإلء  قسم عي 

 سصيله
 http://bit.do/c6jz3 إلقإهرة

 عمر يإش يلاير-21
  

17/01/2017 
ن شمس بعد ؤخإلء  قسم عي 

 سصيله
 http://bit.do/c6jz3 إلقإهرة

قية ديرب نجم 17/01/2017 عضو مجلس إلشعب إلسإبق 53 دمحم فيإض دمحم عصد إلمنعم يلاير-21  http://bit.do/c6jVs إلرسر

 28 يرسي كمإل يلاير-21
 

17/01/2017 
ن شمس بعد ؤخإلء  قسم عي 

 سصيله
 http://bit.do/c6jz3 إلقإهرة

ي إلشصت يلاير-22
 دمحم إبرإهيم مصطفن

  
14/04/2013 

 تم أخذه 2014/07/03يوم 
من دإخل سجن إلعإزومي ؤمي 
 مكإن غي  معلوم حير إان

 http://bit.do/c8qE9 شمإل سينإء

 06/09/2014 عإمل 43 أحمد سمي  عصد إلهإدي قنديل يلاير-22
ي مصنع إلصإلط بإلمنطقة 

فن
 إلصنإعية بإلمسإعيد

 http://bit.do/c6j6i شمإل سينإء

 42 منصور إلسيد عصد إلرحمن إلسيد يلاير-22
 

 http://bit.do/c8qDW شمإل سينإء من إلشإرع بإلعريش 12/11/2014

 20 عيإش دمحم عيإش مسلم يلاير-22
 

 http://bit.do/c6uVt شمإل سينإء موقف إلشيخ زويد 05/08/2015

 أحمد عرفإت عودة يلاير-22
  

12/08/2015 
من منطقة إلمإسورة من 

 مدينة رفح
 http://bit.do/c6j6Q شمإل سينإء

 وإئل يوسف عيإد برإك إلعوإبدة يلاير-22
  

06/03/2016 
من منطقة إلمإسورة من جي 
 إلحرية من مدينة رفح

 http://bit.do/c6j6A شمإل سينإء

 21 أحمد دمحم إلمندوة عنير  يلاير-22
طإلب بكلية تربية إلعريش 

 قسم ريإضيإت
17/11/2016 

له إلكإئن بشإرع  ن من مين
 إلقإهرة

 http://bit.do/c8qET شمإل سينإء

 04/12/2016 طإلب ثإنوي 16 عمإر يإش إلعصوسي  يلاير-22
كة  إحد إلمرإكز إلتعليمية بي 

 إلسصع
 http://bit.do/c6j4r إلمنوفية

 مصعب حإمد يلاير-22
  

28/12/2016 
طة كفر إلزيإت بعد  مركز شر

إءة  إلحكم بإلي 
 http://bit.do/c6j2M إلغربية

 إحمد فوزي إحمد حإفظ مرزوق يلاير-22
 

طإلب إلمعهد إلمرصي 
 إإلسكندرية

لس 02/01/2017 ج إلي  ل بي  ن
 http://bit.do/c6uXt كفر إلشيخ إلمين

 دمحم حميده يلاير-22
 

 http://bit.do/c6uWT إلفيوم مركز سويف إلصديق 03/01/2017 مقإول

 محمود مصطفن  يلاير-22
 

 http://bit.do/c6uWT إلفيوم مركز سويف إلصديق 03/01/2017 سإئق

له 11/01/2017 طإلب دإر إلعلوم 17 دمحم ؤسمإعيل سيد يلاير-22 ن  http://bit.do/c6uL2 إلقإهرة مين

له 11/01/2017 طإلب كلية إلزرإعة 21 مصطفن إسمإعيل سيد يلاير-22 ن  http://bit.do/c6uL2 إلقإهرة مين

 إحمد سيف إإلسإلم مصطفن  يلاير-22
 

 http://bit.do/c6uXf كفر إلشيخ كلية إلهندسة 12/01/2017 طإلب هندسة كفر إلشيخ
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ي عل يلاير-22 له 18/01/2017 طإلب 18 أحمد صي  ن  http://bit.do/c6uL2 إلقإهرة مين

ي إلعريش 11/04/2014 تإجر 44 موس سإلم سإلمة يلاير-23
ن
له ف ن  http://bit.do/c6uJx شمإل سينإء مين

 41 عصدإلسإلم كمإل عصدإلسإلم حسن يلاير-23
 

ن بمنطقة إلتفريعه 07/11/2014  http://bit.do/c6uRJ بورسعيد من كمي 

 35 دمحم مجإهد عصدربه حموده يلاير-23
 

ن تإبع لكتيصة  23/08/2015  http://bit.do/c6uLA شمإل سينإء 101كمي 

ي ببي إلريسة 07/09/2015 صيدمي  38 ؤسإلم ؤبرإهيم حجإزي يلاير-23
ن أمين  http://bit.do/c6uWi شمإل سينإء كمي 

 24 بإلل عيد جرير عصإس إللصد يلاير-23
 

16/01/2016 
ي عل طريق إلصحر 

ن أمين كمي 
 بمدينة إلعريش

 http://bit.do/c6uR2 شمإل سينإء

 http://bit.do/c8qGg إإلسمإعيلية من مزرعته 26/02/2016 صإحب مزرعة 33 زز عل إشحيد عل يلاير-23

ي إلعريش 04/04/2016 طإلب 19 محمود عصد إلفتإح عطية يلاير-23
له فن ن  http://bit.do/c6uVP شمإل سينإء مين

ن صإلح وإم يلاير-23  23 أحمد عصد إلكريم حسي 
 

28/05/2016 
ن لحفن جنوب  من كمي 

 إلعريش
 http://bit.do/c8qGx شمإل سينإء

 http://bit.do/c6uHK أسوإن إلطريق من أسوإن ؤم إلقإهرة 21/09/2016 مهندس 33 أحمد جمإل إلدين يلاير-23

 23 عصدئل دمحم عصد ئل ربإع يلاير-23
 

 http://bit.do/c6uZY شمإل سينإء وسط مدينة إلعريش 20/11/2016

ي قرية إألعإلم 24/12/2016 نقإش 28 عصدئل عصدإلمنعم إحمد حسن إبو إلسعود يلاير-23
 http://bit.do/c6uKY إلفيوم مقر عمله فن

قية أمإم جإمعة إلزقإزيق 02/01/2017 طإلب 22 إحمد عإدل مني   يلاير-23  http://bit.do/c6uKB إلرسر

 دمحم عصدإلخإلق غرإبة يلاير-23
 

 http://bit.do/c6uDB إلغربية بعد ؤخإلء سصيله 09/01/2017 طإلب هندسة طنطإ

 29 أحمد حلم حسن إلعصد شعصإن يلاير-23
 

http://bit.do/c6uJS وسط سينإء بإلقرب من مصنع إألسمنت ثإلث أعوإم  

 أحمد حسن مضيوف يلاير-24
  

ي إلعريش 24/01/2014
له فن ن  http://bit.do/c6u2c شمإل سينإء مين

 50 نرص إحمد نرص محسن يلاير-24
مهندس كهربإء بإدإرة كهربإء 

 إلعريش
01/10/2014 

ي 
له بكرم إبونجيلة فن ن من مين

 إلعريش
 http://bit.do/c8qG8 شمإل سينإء

 إحمد عصد إلكريم عصد إلرحيم إلعصد يلاير-24
  

 http://bit.do/c8qGK شمإل سينإء إلعريش 09/11/2016

 40 يحي  علي دمحم علي مصصح يلاير-25
 

 http://bit.do/c8qJw شمإل سينإء من موقف إلشيخ زويد 08/11/2014

 38 دمحم ؤبرإهيم دمحم سليمإن إلسإليمة يلاير-25
 

15/02/2015 
ن إلمحإجر بإلعريش  من كمي 

 هو وسيإرته
 http://bit.do/c8qHu شمإل سينإء

ي إلشيخ زويد 29/08/2015 .مدرس كهربإء 27 سمي  محمود عصدئل نإرص يلاير-25
له فن ن  http://bit.do/c8qLd شمإل سينإء من مين

 38 دمحم أحمد عصد إلعظيم ؤبرإهيم يلاير-25
 

ي منفلوط 25/10/2015
له فن ن  http://bit.do/c6uXM أسيوط مين

 دمحم سليمإن عيد فيإض يلاير-25
  

ي إلصفإ 25/10/2015
ن
ل أشته ف ن http://bit.do/c8qHi شمإل سينإء من مين  

 25 أحمد عطية يلاير-25
 

ي قرية ههيإ 25/12/2016
له فن ن قية مين  http://bit.do/c6u2r إلرسر

 26/12/2016 مقإول 42 حسن سعيد دمحم ؤبرإهيم إلغول يلاير-25
ن جعل بإلقرب من  من كمي 

 مدينة بييئ إلعصد
 http://bit.do/c8qKK شمإل سينإء

 محمود شكري عصدإلعظيم عصدإلوهإب يلاير-25
  

 http://bit.do/c6uZN إلقليوبية بعد ؤخإلء سصيله 03/01/2017

كة أمن وحرإسإت خإصة 27 أحمد أبو بكر شحإتة يلاير-25  http://bit.do/c6u2x إإلسكندرية من مقر عمله 05/01/2017 شر
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ن عصدإلعإل إلسإليمة يلاير-25  39 دمحم حسي 
 

 http://bit.do/c8qHE شمإل سينإء من بيته بإلعريش 16/01/2017

 33 عصدإلرؤف دمحم طيإب سإلم يلاير-26
 

29/09/2014 
ي 
ن
له بقرية أبو طويلة ف ن من مين

 إلشيخ زويد
 http://bit.do/c8qLu شمإل سينإء

ي سليمإن صإلح عيد يلاير-26  25 يحي 
 

17/01/2015 
حملة أمنية عل جي إلصفإ 

 بإلعريش
 http://bit.do/c8qLN شمإل سينإء

 31 طيإب دمحم طيإب سإلم يلاير-26
 

03/08/2015 
ي 
له بقرية أبو طويلة فن ن من مين

 إلشيخ زويد
 http://bit.do/c8qLE شمإل سينإء

 24 دمحم سإلم سإلمة سإلم يلاير-26
 

03/08/2015 
ي 
له بقرية أبو طويلة فن ن من مين

 إلشيخ زويد
 http://bit.do/c8qLi شمإل سينإء

يف مإهر حإمد عوإد يلاير-26  41 شر
 

ق 07/12/2015  http://bit.do/c8qLJ شمإل سينإء من معدية إلقنطرة شر

 عصد إلرحمن دمحم إبرهيم إلصيه يلاير-26
 

ي مدينة نرص 15/11/2016 طإلب هندسة إلمنوفية
 http://bit.do/c7b5R إلقإهرة من محل فن

 دمحم عصد إلفتإح عصد إلرحمن يلاير-26
  

له 12/03/2017 ن  http://bit.do/c7b6f إلقليوبية مين

 دمحم إشتيود حسونة يلاير-26
  

ي أكتوبر 01/09/2017
له فن ن ة مين ن  http://bit.do/c7cbs إلجي 

 22 سليمإن عوإد سليمإن حسن يلاير-27
 

14/09/2013 
 

 http://bit.do/c8qMj إإلسمإعيلية

 حسن سإلم عوإدإصصيح يلاير-27
  

01/09/2015 
 

 http://bit.do/c8qPF شمإل سينإء

 سإلم إحمدحسن سإلمإن يلاير-27
  

 http://bit.do/c8qP7 شمإل سينإء من قرية إلسإلم بإلمزرعة 01/11/2015

 دمحم إبرإهيم دمحمسليمإن يلاير-27
  

ن إلمزرعة 15/02/2016  http://bit.do/c8qPs شمإل سينإء من كمي 

ي مصنع إسمنت 39 دمحم سليمإن إحمد سليمإن يلاير-27
ن إلمزرعة 17/02/2016 عإمل فن  http://bit.do/c8qNL شمإل سينإء من كمي 

 أحمد فكري مصطفن كمون يلاير-27
 

 http://bit.do/c7cec كفر إلشيخ من لجنة إالمتحإن 01/12/2017 طإلب هندسة وتكنولوجيإ

 48 عصدإلنإرص عصدإللطيف عصدإلرحيم يلاير-28
 

له 2016 ن  http://bit.do/c8qMz شمإل سينإء مين

 موسي صصإح ربإع صإلح سوإركه يلاير-28
  

2016 
 

 http://bit.do/c8qMX شمإل سينإء

 25 محمود سإلم حسن أبو كتيفة يلاير-28
 

ي رفح 20/4/2015
ن
له ف ن  http://bit.do/c7Vmx شمإل سينإء مين

 29 علي إبرإهيم سيد إحمد يلاير-28
 

27/07/2015 
 

http://bit.do/c8qNp شمإل سينإء  

ي سإلم سليم يلاير-28  يوسف سمي 
  

18/09/2015 
 

 http://bit.do/c8qNB شمإل سينإء

 50 جمإل دمحم محمود إلنحإل يلاير-28
 

ي إلعريش 15/10/2015
له فن ن  http://bit.do/c7VmE شمإل سينإء مين

 20 إبرإهيم بهنكي إسمإعيل إبو إلفتوح يلاير-28
 

02/08/2016 
 

http://bit.do/c8qNu شمإل سينإء  

 http://bit.do/c7Vkp إلقإهرة إلمرج 12/10/2016 طإلب إزهر 24 عصد إلرحمن حمدي يلاير-28

ن إحمد إلصإدق يلاير-28  إسإلم حسي 
  

05/12/2016 
 

 http://bit.do/c8qNa شمإل سينإء

ي إحمد إلصإدق يلاير-28
 عصدإلرحمن مصطفن

  
05/12/2016 

 
 http://bit.do/c8qNa شمإل سينإء

 عصدإلرشيد رشإد دمحم إلكإشف يلاير-28
  

05/12/2016 
 

 http://bit.do/c8qNa شمإل سينإء

 دمحم عيد حمدإن سليمإن يلاير-28
 

عإمل بمسجد بدوإن بإلشيخ 
 زويد

08/12/2016 
 

 http://bit.do/c8qNs شمإل سينإء
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 44 ربإح إمغصيب طإلق يلاير-28
 

18/12/2016 
 

 http://bit.do/c8qNG شمإل سينإء

ن  يلاير-28  دمحم عصدئل سإلم حسي 
  

http://bit.do/c8qNi شمإل سينإء إلعريش ثإلث سنوإت  

 .إحمددمحم عصدئل سإلم يلاير-28
  

 http://bit.do/c8qNi شمإل سينإء إلعريش ثإلث شهور

 عصدئل دمحمعصدئل سإلم يلاير-28
  

 http://bit.do/c8qNi شمإل سينإء إلعريش شهرين

 43 نعيم سإلمه إدمحم إبوحلو يلاير-29
 

http://bit.do/c8qNS إإلسمإعيلية من مستشفن إإلسمإعيلية 2015  

 سمي  حسن سليمإن إلجغنة يلاير-29
  

 http://bit.do/c73wQ شمإل سينإء إلعريش 10/04/2015

 19 دمحم دمحم سليمإن رضوإن إلحجإوي يلاير-29
ي 
ي إلمعهد إلفين

طإلب فن
 إلصبي بإإلسمإعيلية

05/04/2016 
  

http://bit.do/c7VrC 

 27 نور إلدين إلسيد عصد إلرحمن عرفإن يلاير-29
 

له 28/10/2016 ن  http://bit.do/c7Vso شمإل سينإء مين

 25 وليد محمود عصد إلقإدر إلمقيد يلاير-29
 

ي بمدينة إلقنطرة 15/12/2016
ن أمين  http://bit.do/c72Ja سينإء كمي 

 إحمد سإمح دمحم إحمد منصور يلاير-29
 

 إلطريق ؤم إلجإمعة 17/12/2016 طإلب هندسة
 

http://bit.do/c73wg 

 دمحم جمعه يوسف يلاير-29
 

ي قرية إلمهدية 24/12/2016 طإلب ؤعإلم إألزهر
له فن ن قية مين  http://bit.do/c7Vo4 إلرسر

 إلسيد دسوفر  يلاير-29
  

له 27/12/2016 ن قية مين  http://bit.do/c7Vo4 إلرسر

 أحمد دمحم عطية يلاير-29
  

27/12/2016  
ً
قية من مقر عمله أثنإء عمله نهإرإ  http://bit.do/c7Vo4 إلرسر

 سعيد صإلح سعيد يلاير-29
 

كه إدويه ة من عل قهوه فن قريه نإهيإ 29/12/2016 مندوب شر ن http://bit.do/c7VpS إلجي   

 حسن دمحم جإلل يلاير-29
 

طإلب درإسإت ؤسإلمية 
 إلزقإزيق

ي إلزقإزيق 30/12/2016
له فن ن قية مين  http://bit.do/c7Vo4 إلرسر

 عصد ئل سعيد جي   يلاير-29
 

ي إلزقإزيق 30/12/2016 طإلب تمريض إلعإشر 
له فن ن قية مين  http://bit.do/c7Vo4 إلرسر

 عصد إلوهإب محمود دمحم يلاير-29
 

ي إلزقإزيق 30/12/2016 طإلب تمريض إلعإشر 
له فن ن قية مين  http://bit.do/c7Vo4 إلرسر

 25 وحيد حسإن يلاير-29
 

ي أبو كصي   30/12/2016
له فن ن قية مين  http://bit.do/c8qw3 إلرسر

ي أبو كصي   05/01/2017 طإلب ثإنوي 15 عصد إلرحمن إلسيد منصور يلاير-29
ن
له ف ن قية مين  http://bit.do/c8qw3 إلرسر

ي مدينة نرص 23/1/2017 طإلب تجإرة إالزهر 23 دمحم أكرم زهرإلدين علي  يلاير-29
ن
 http://bit.do/c7Vp8 إلقإهرة شقة صديقه ف

ن  يلاير-29 د الشي  ي قويسنإ 26/01/2017 مهندس 45  صي 
له فن ن  http://bit.do/c7ZXB إلمنوفية مين

 عصد إلرحمن دمحم ربيع يلاير-30
 

ي إلعريش 29/03/2016 طإلب ثإنوي
له فن ن  http://bit.do/c8qxL شمإل سينإء مين

 دمحم ربيع عطية أبو سكسك يلاير-30
 

ي كلية إلعلوم 
محإسب فن

 إلزرإعية بإلعريش
ي إلعريش 29/03/2016

ن
له ف ن  http://bit.do/c8qxL شمإل سينإء مين

ي  يلاير-30  هيثم فتبي إلسندوا 
 

ي مدينة نرص 09/09/2016 بمحل مإلبس بمدينة نرص
له فن ن  http://bit.do/c8qxD إلقإهرة مين

ي إبرإهيم حجإزي يلاير-30
 http://bit.do/c8qxt كفر إلشيخ من مزرعته 15/12/2016 صإحب مزرعة 49 إبو إلوفإ عصدإلغين

 18 عصد ئل سند يلاير-30
 

ي أبو كصي   05/01/2017
له فن ن قية مين  http://bit.do/c8qw3 إلرسر
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  ظهىر تعد اختفاءظهىر تعد اختفاء

تاريخ 
 إالنرش 

 إارإبط مكان إاظهور تاريخ إاظهور تاريخ إالختفاء إامهلة إاسن إالسم

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     إلسيد علي علي طه يلاير-01

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     ؤبرإهيم دمحم حسن عصد ئل  يلاير-01

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     أحمد عصد ئل دمحم علي  يلاير-01

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     دمحم أحمد دمحم عصد إلعظيم يلاير-01

ي رزق عصد ئل يلاير-01
 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     دمحم ديإب قران

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     دمحم عصد إلفتإح دمحم ؤمإم يلاير-01

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     دمحم كمإل هليل دمحم يلاير-01

 http://bit.do/c3o7K إلنيإبة 01/01/2017 من شهور     يبي محمود أحمد دمحم شحإن يلاير-01

إئب 28 ؤيهإب جإلل يلاير-03  http://bit.do/c3pho نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 29/12/2016 18/11/2016 موظف بإلرصن

 http://bit.do/c3pho نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 29/12/2016 18/11/2016     عصده إالزهري يلاير-03

ف بشي   يلاير-06  http://bit.do/c3Eny إلنيإبة 05/01/2017 29/12/2016   23 إشر

ي  يلاير-07  07/01/2017 26/12/2016 خريج علوم 26 ؤسإلم عصد إلمعز إمصإا 
إخإلء سصيل دون عرض عل 

 http://bit.do/c3EwM إلنيإبة

ي  يلاير-07  07/01/2017 26/12/2016 محإسب عل إلمعإش   عصد إلمعز إمصإا 
إخإلء سصيل دون عرض عل 

 http://bit.do/c3EwM إلنيإبة

 http://bit.do/c3R8r نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 07/01/2017 29/09/2016     عصد إلرحمن علي دمحم إلسيإر يلاير-08

 http://bit.do/c4Jwt معسكر إمن كفر إلشيخ 05/01/2017 16/12/2016     إبوإلوفإ عصدإلغين إبرإهيم  يلاير-09

http://bit.do/c4Jek نيإبة إلمقطم 09/01/2017 05/11/2016     عمر عصدإلعزبز إحمد عصدإلعزيز يلاير-09  

http://bit.do/c4Jvq نيإبة قسم إول كفر إلشيخ 10/01/2017 06/12/2016 هندسة كفر إلشيخ   إحمد عمر مكرم يلاير-10  

 http://bit.do/c4JgL نيإبة إلمنصورة 10/01/2017 16/12/2016 طإلب طب أسنإن   إحمد محمود متومي  يلاير-10

ة 10/01/2017 29/11/2016   27 عصد إلفتإح دمحم محمود ندي يلاير-10 ن  http://bit.do/c4Ju3 نيإبة شمإل إلجي 

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     إحمد إبرإهيم إحمد إلحفنإوي يلاير-14

 http://bit.do/c4McB نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 14/01/2017 16/12/2016 مجند   ؤسإلم محروس يلاير-14

 http://bit.do/c4MbV نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 14/01/2017 17/12/2016 طإلب هندسة طنطإ   أنس مصطفن مرسي  يلاير-14

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     إلقإهره-طإرق علي حسن عصد ئل  يلاير-14

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     إلقإهره- عصد إلرحمن عصد إلفتإح علي  يلاير-14

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     عصد إلرحمن فتبي عصد إلرحمن خليفة يلاير-14

http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3o7K
http://bit.do/c3pho
http://bit.do/c3pho
http://bit.do/c3Eny
http://bit.do/c3EwM
http://bit.do/c3EwM
http://bit.do/c3R8r
http://bit.do/c4Jwt
http://bit.do/c4Jek
http://bit.do/c4Jvq
http://bit.do/c4JgL
http://bit.do/c4Ju3
http://bit.do/c4McB
http://bit.do/c4MhB
http://bit.do/c4MhB
http://bit.do/c4MhB
http://bit.do/c4MhB


 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     دمحم إحمد عزإم خلف ئل يلاير-14

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     دمحم إلسيد عصد إلمتجلي يوسف يلاير-14

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     إلقإهره-دمحم عصد إلهإدي عطية  يلاير-14

ن  يلاير-14  http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     إلقليوبية- محمود عصده محمود حسي 

 http://bit.do/c4MhB إلنيإبة 14/01/2017 غي  مذكور     نرص علي دمحم خروب يلاير-14

ي عصدإلسميع يلاير-16  http://bit.do/c5hZu نيإبة إلمرج 16/01/2017 02/01/2017     عصدإلرحمن يحي 

 http://bit.do/c5h5E نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 17/01/2017 شهور     إحمد زكريإ سعيد يلاير-17

 http://bit.do/c5h5E نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 17/01/2017 شهور     إحمد عإطف عوض يلاير-17

ي  يلاير-17 ن شمس 17/01/2017 25/10/2016     إسإلم عرإا  http://bit.do/c5h5q نيإبة عي   

ن شمس 17/01/2017 20/11/2016     أسإمة شعصإن يلاير-17  http://bit.do/c5h5q نيإبة عي 

ن شمس 17/01/2017 غي  مذكور     صهيب مجدي يلاير-17  http://bit.do/c5hZm نيإبة عي 

 http://bit.do/c5h5E نيإبة أمن إلدولة إلعليإ 17/01/2017 شهور     مصطفن محمود ؤبرإهيم يلاير-17

ن شمس 17/01/2017 غي  مذكور     يرسي كمإل يلاير-17  http://bit.do/c5hZm نيإبة عي 

ن شمس 17/01/2017 25/10/2016     (جو)يوسف علي  يلاير-17  http://bit.do/c5hZm نيإبة عي 

ك   أحمد خليفه إلسيد يلاير-23  http://bit.do/c6uWY محكمة إلفيوم 23/01/2017 05/01/2017 مدرس قرية إلمرسر

http://bit.do/c6uDf إخإلء سصيل من إلنيإبة 23/01/2017 17/01/2017 طإلب تجإرة إألزهر   أحمد دمحم ؤسمإعيل يلاير-23  

   حلمي رشإد حلمي  يلاير-23
طإلب وصإحب كزرعة 

 http://bit.do/c6uWY محكمة إلفيوم 23/01/2017 19/12/2016 دوإجن

 http://bit.do/c6uWY محكمة إلفيوم 23/01/2017 19/12/2016 سإئق   عيكي دمحم إحمد عصد إلفتإح يلاير-23

 http://bit.do/c7b55 نيإبة كفر شكر 26/1/2017 12/03/2016     ؤبرإهيم عصدإلموم دمحم   يلاير26

 http://bit.do/c7b55 نيإبة كفر شكر 26/1/2017 12/03/2016     أحمد عصدإلفتإح   يلاير26

ن   يلاير26 ن دمحم حسي   http://bit.do/c7ca8 نيإبة إلعمرإنية         حسي 

 http://bit.do/c7b55 نيإبة كفر شكر 26/1/2017 12/03/2016     سعد عصدإلعظيم عصدإلمنعم  يلاير26

ن شمس 26/1/2017 20/1/2017     دمحم ؤبرإهيم دمحم عصدإلجوإد   يلاير26  http://bit.do/c7b6D نيإبة عي 

 http://bit.do/c7b55 نيإبة كفر شكر 26/1/2017 12/03/2016     دمحم أحمد سيف إلنرص   يلاير26

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       إحمد مجدي قطب عصدإلرؤوف  يلاير29

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       إحمد دمحم زين إلعإبدين  يلاير29

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       أحمد فوزي حإفظ مرزوق  يلاير29

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       زيد دمحم أحمد إلصنإ  يلاير29

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       عإدل إمإم إبوزيد  يلاير29
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http://bit.do/c6uDf
http://bit.do/c6uWY
http://bit.do/c6uWY
http://bit.do/c7b55
http://bit.do/c7b55
http://bit.do/c7ca8
http://bit.do/c7b55
http://bit.do/c7b6D
http://bit.do/c7b55
http://bit.do/c7Vrz
http://bit.do/c7Vrz
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ئل  يلاير29  http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       عصدإلسإلم دمحم إحمد خي 

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       علي حمدي حسن سليمإن إلعمري  يلاير29

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       فتبي عصدإلستإر دمحم عإمر  يلاير29

 http://bit.do/c7Vrz نيإبة قسم أول كفر إلشيخ 27/1/2017       دمحم فوزد أبو إلغيط إلطحإن  يلاير29
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  عُف دونحعُف دونح

تاريخ 
 إالنرش 

 إارإبط إامحافظة إامكان إاحدث

 يلاير-01
ب عل "ع.م" طة وشقيقه، قد تعديإ بإلرصن ي  نقيب شر

 عليه وحيد سيد مسإعد مخرج إلمجين
ي 
ي عليه مع عدد من سكإن إلعقإر  إلتليفزيون إلمرصي، وذلك بعدمإ إجتمع فن

 يقطن إلذيإلمجين
ي حل للمشكإلت  فيه، وإلمملوك لوإلد إلمتهم؛ لصحث

ن صإحب إلعقإرإلير   بينهم وبي 

ة  أكتوبر6مدينة  ن  http://bit.do/c3o7s إلجي 

ي إلظهر أطلقته عليهإ قوإت إلجيش" نإدية عصفور غإنم"ؤصإبة إلسيدة  يلاير-01
 http://bit.do/c3pg2 شمإل سينإء إلشيخ زويد بطلق نإري فن

ة علي صإدق" إلسيدة أصيصت يلاير-02
  عإم، برصإص قوإت إلجيش37" خرصن

منطقة إبو شنإر  غرب 
 مدينة رفح

 http://bit.do/c3pgP شمإل سينإء

  من إلعمإل ويطرد إاخرين خإرج إلمصنع9بإلقوة ويعتقل « ؤفكو»إألمن يفض إعتصإم عمإل  يلاير-02
إلمنطقة إلشمإلية 

إلصنإعية غرب خليج 
 إلسويس

 http://bit.do/c3o8L إلسويس

ن »إلقصض عل متظإهري إألرض أمإم  يلاير-02 ب وسحل: «إلصحفيي   http://bit.do/c3paV إلقإهرة عصد إلخإلق ثروت رصن

ن شمس إالعتدإء عل حسإم إلدمردإش إلطإلب بإلفرقة إلثإلثة قسم إللغة إلصينية كلية إأللسن يلاير-02  http://bit.do/c3pfE إلقإهرة جإمعة عي 

 مشإمي إلجصإر شقيقه عل تسليم نفسه يلاير-03
ن ن دمحم إمي   http://bit.do/c3phP إإلسكندرية مطإر برج إلعرب أمن إإلسكندرية يوإصل إحتجإز إمي 

ة.. قوإت إألمن إقتحمت مدرج كإمل أثنإء إلمصإرإة يلاير-08 http://bit.do/c3R6f إلقإهرة مدينة نرص وأعدإد إلمقصوض عليهم كصي   

قية  يلاير-09 قية معهد إلقرين إلقصض عل طإلب من لجنة إالمتحإنإت بإلرسر  http://bit.do/c3R9n إلرسر

ي إلعريشؤصإبة يلاير-09
ن قسم ثإان  http://bit.do/c3San شمإل سينإء إلعريش  سيدة برصإص قوإت تأمي 

ي إلقصض عل  يلاير-12
طة بجنوب سينإء بقنإبل إلغإز ويلفر  http://bit.do/c4JxP جنوب سينإء    منهم50إألمن إلمركزي يفض إعتصإم أمنإء إلرسر

 http://bit.do/c4JDD إلقإهرة رمسيس تسي  عكس إالتجإه ضحية حإدث سي  سيإرة تإبعة للمخإبرإت إلحربية "خإلد حسن" يلاير-12

 يلاير-12
له، صصإح إليوم، وكإن إلطفل 13إعتقلت قوإت إلجيش إلطفل معإذ سعيد زريعي  ن  عإم من مين
، وإقتإدوه إمي معسكر إلزهور بإلشيخ زويد  يصكي

 http://bit.do/c4JJr شمإل سينإء إلشيخ زويد

 يلاير-14
ي 21"دمحم محمود إلمطري" إلشإب

ن
ن للجيش ببي إلزهور ف  عإم، أصيب أمس بطلق نإري من كمي 

ت سإقه عل ؤثرهإ  مدينة إلعريش بير
 http://bit.do/c4L8E شمإل سينإء إلعريش

 يلاير-14
ن  ي منطقة إلمهندسي 

ة غرفة عمليإت ؤحدد إلمستشفيإت فن ن إقتحمت قوإت إألمن بمحإفظة إلجي 
عإمإ، 31، إلصإلغ من إلعمر "عمر طلعت محمود عصد إلكريم"وألقت إلقصض عل موإطن يدا 

يإ أثنإء ؤجرإء جرإحة له بعينيه  .ويعمل طصيصإ برسر
ن  ة إلمهندسي  ن  http://bit.do/c4MdY إلجي 

قية أثنإء إالعتدإء يلاير-17 ن بإلرسر قية قسم إلزقإزيق إلعمووي   إلزيإرةإنتظإر علي أش إلمعتقلي   http://bit.do/c5h5w إلرسر

http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=187&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0644%u064A%u0641%u0632%u064A%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u0645%u0635%u0631%u064A&exp=2300544
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=187&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0644%u064A%u0641%u0632%u064A%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u0645%u0635%u0631%u064A&exp=2300544
http://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=187&kwn=%u0627%u0644%u062A%u0644%u064A%u0641%u0632%u064A%u0648%u0646%20%u0627%u0644%u0645%u0635%u0631%u064A&exp=2300544
http://bit.do/c3o7s
http://bit.do/c3pg2
http://bit.do/c3pgP
http://bit.do/c3o8L
http://bit.do/c3paV
http://bit.do/c3pfE
http://bit.do/c3phP
http://bit.do/c3R6f
http://bit.do/c3R9n
http://bit.do/c3San
http://bit.do/c4JxP
http://bit.do/c4JDD
http://bit.do/c4JJr
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http://bit.do/c5h5w


 يلاير-21
ب عل مصورين بموقع جريدة  وتعتقلهمإ من تظإهرة ذوي  (إلفجر)قوإت إألمن تعتدي بإلرصن

ي إلقصض عل عدد منهم قصل دخولهم شإرع شمصليون
 بليصيإ وتإلحق إألهإمي وتلفر

ن  إلمختطفي 
 http://bit.do/c6jWa إلقإهرة وسط إلصلد

 يلاير-21
ن وتسحب رخص إلقيإدة  ي ليصيإ من أمإم إلصحفيي 

ن فن  من أهإمي إلمختطفي 
ن طة تقصض عل إثني  إلرسر

 إلخإصة بهمإ
 http://bit.do/c6jWw إلقإهرة وسط إلصلد

 يلاير-22
ن إلقصض عل  ن من أثني  ن عقب أثنإء سجن طره أمإم من إلموإطني   إصطحإبهم أهإمي إلمعتقلي 
 .إلزيإرة إليوم

 http://bit.do/c6j5U إلقإهرة سجن طره

 يلاير-22
ل إألستإذ حسإم إلنجإر  ن رئيس لجنة إلحزب بمحإفظة إإلسكندرية وذلك بعد - مدإهمة مين

له ن  إختطإف وإلده وؤجصإره عل ؤرشإد إلقوة إألمنية عن مين
 http://bit.do/c6jZC إإلسكندرية  

 منهإمسئولتطرد مريضة عإرية الستقصإل زوجة « إلسويس إلعإم» يلاير-22
ً
 http://bit.do/c6uNx إلسويس مستشفن إلسويس إلعإم  بدال

 يلاير-22

ي 
ي “أعلن إلصحفن

ي تهديدإت من ” سإمبي مصطفن
إب عن إلطعإم منذ أمس ، بعد تلفر ي ؤرصن

دخوله فن
يئ  ، حيث هدده بإالعتدإء عليه غي  طرهمأمور سجن ليمإن   بشكوإه ، حيث ورد علي لسإن عإا 

، عن إإلهمإل ” سإمبي “، وذلك بعد نرسر ” هإفرمك وتشتكي مإتشتكيش مإيهمنيش” إلمأمور  
ي 
ي إلمستشفن

ي فن  إلطي 

 http://bit.do/c6uPs إلقإهرة سجن ليمإن طره

طة علي ممرضة أثنإء تأدية عملهإ بقسم إلعنإية إلحرجة يلاير-24
قية مستشفن بلصيس تعدي ضإبط شر  http://bit.do/c6uSf إلرسر

ن 8نقل ضإبط بعد إشتصإكإت مع إألهإمي أسفرت عن ؤصإبة  يلاير-24  http://bit.do/c6uSp إلغربية قرية كفر عصإم  أشخإص من إلطرفي 

 يلاير-24
، من منإزلهم وقإمت بتغمية 8قوإت إلجيش تعتقل  

ً
ن بينهم شخص معإق ذهنيإ  أعينهم موإطني 

  وتصويرهم
 http://bit.do/c6uYi وسط سينإء مركز إلحسنة

 http://bit.do/c6uVo إلقإهرة سجن طره ذويهوتوإصل إلتعنت مع " دمحم فرغلي "تمنع إلزيإرة عن " طره"ؤدإرة سجن  يلاير-24

 يلاير-25
إت إلمدرعإت وتدإهم عددإ من إلمنإزل تحسصإ لمظإهرإت  قوإت إألمن تقتحم قرد بلطيم بعرسر

 إليوم
 http://bit.do/c6uXD كفر إلشيخ بلطيم

 يلاير-29
ن فجرإ وإلقصض عل من توإجد منهم أفرإدإقتحإم بيوت بعض  ن وإلسإبقي  إس أهإلوي إلحإليي 

 أولير
ء وشقة ممتلكإت خإصة من إلصيوت وتدمي  كل أهإليهم من أو ي

  سر
 http://bit.do/c7VsB إلقإهرة  

طة يلاير-30 ة إلعجوزة إحتجإز طإلصة بدون وجه حق  سإعة دإخل ميكروبإص إلرسر ن  http://bit.do/c73vZ إلجي 

 يلاير-31

طة ؤم مكإن عمل  ن إلرسر ي توجه أمي 
، وقإم بإصطحإبه ؤم أحد شإي عليه، صإحب نصصة إلمجين

ن إاخرين قإم بؤجصإره عل إلتوقيع عل ؤيصإل   وجود إلمتهمي 
إلمنإزل تحت تهديد إلسإلح، وفن

ح، وإحتجإزه دإخل ؤحدد إلغرف، وبعد عدة سإعإت إتفق مع وإلتعديأمإنة،  ب إلمي   عليه بإلرصن
ي إلمتهم 

ي عليه، وتحرير محرصن مشإجرة بينهمإإلثإان
طة، هو وإلمجين   عل إصطحإبه ؤم قسم إلرسر

ة إمصإبه ن http://bit.do/c8qvc إلجي   

http://bit.do/c6jWa
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  20172017  رسائم انسجٍ في يُايزرسائم انسجٍ في يُايز

  
رسانح يٍ انعقزب رسانح يٍ انعقزب 

  

  : إامسسوالني   ؤىل دمحم قدريرسااة 
 
 ال تقتلوو

 
 ..إلسإلم عليكم ورحمة ئل وبركإته"

ة أعوإم سجن، وخمسة أعوإم  ّ بعرسر ، وبعد أن حكم علي ي أكتب لكم من دإخل إلسجن بعد شعوري بأن كل إلسصل قد ضإقت ا 
ّ منذ  ي إلسجن شهر وثإلثة أعوإم، حيث قصض علي

ن
، بإتهإمإت بإطلة وبسصب 2013 ديسمي  20مرإقصة أمنية، وبعد أن قضيت ف

ي أو يؤذي أبنإئه، لقد عشقت ترإب هذإ 
ي أي عمل يؤذي وطين

ن
ي لم أشإرك ف

ن ضإبط مصإحث، فأقسم بإال أنين ي وبي 
خصومة بيين

ي أدفع ثمن شهإدة حق 
ي إألمر أان

ن
إلوطن، وكرهت كل من يحإول معإدإته، ولم أنتمي يوًمإ ؤم حزب سيإسي أو جمإعة دينية، كل مإ ف

، وبعد حوإمي 
ن ي قضية إقتحإم قسم إلتصي 

ن
إن وكإن متهًمإ ف  وإقعة تلفيق تهمة ألحد إلجي 

ن
 أشهر من إقتحإم إلقسم 3ضد ضإبط ف

ي إلسجن مإئة عإم
ن
ن ضإبط كفيلة بأن تزج بك ف ي نفس إلقضية؛ خصومة بينك وبي 

ن
 .فوجئت بإلزج بإسمي ف

 
ي أنه ال يمكن لقإض عإدل أن أعطه كل تفإصيل إلقضية إلملفقة ضدي وتفإصيل 

ن
إ ف

ً
ي أن إلعدل موجود، ووإثق

ن
إ ف

ً
كنت وإثق

ي 
إ، ولكن إلقضإء لم ينصفين

ً
 .إلخصومة أن يحكم علي بإلسجن يوًمإ وإحد

ه، أكتب وال  هإ، ألنه سيكون أعلم بحإلنإ من غي  ي ُسجن معي يوًمإ زي ينرسر
فلم يعد أمإوي سود أن أرسل هذه إلرسإلة لصحفن

 .أدري مإذإ يحدث بعدهإ، لعل ئل يحدث بعد ذلك أمًرإ
ة  ي إلسجن عرسر

ن
ي سأمكث ف

إ، وقررت وأن أتأقلم عل أان
ً
قررت أن أستسلم لقدري، وأن أنتظر قضإء ئل إلذي ال يران بإلظلم أبد

ي إلعمر بقية وكتب ئل مي أن أعيش كل هذه إلمدة، ولكن 
ن
طة خمسة أعوإم، هذإ ؤن كإن ف أعوإم وبعدهإ أذهب يومًيإ لقسم إلرسر

 .إألمر لم يتوقف عند هذإ إلظلم
ب فيه مإء إلرصف  ي زعصل كنإ نرسر ي سجن أا 

ن
ي قضيت عإًمإ ف

ي إلصحية تنحدر، أقسم لكم أان
ي من مظلوميإت أخرد، فحإلير

أعإان
ي ؤدخإل فإلتر إلميإه 

ن
، وتعنتت إإلدإرة حينهإ ف ، فكإنت إلميإه رإئحتهإ كريهة تدل عل أنهإ ممزوجة بميإه إلرصف إلصبي إلصبي

ي إلكل وصلت حجم إلوإحد منهإ 
ن
إ بمإ 3من دون سصب وإضح، وكإنت إلنتيجة أن أصصت بعدد حصوإت ف

ً
 سم، رضيت أيض

ي 
ي إلخإص، وقلت أان جرد، وليس أمإوي سود إلرضإ بقضإء ئل؛ وتقدمت بطلب إلجرإء عملية منذ تسعة أشهر عل حسإا 



إ وال أشعر 
ً
ي حير إان لم أتمكن من عملهإ، لو كنت مريض

سأتكفل بكل تفإصيلهإ وحير مصإريف إالنتقإل ؤم إلمستشفن ولكين
ي 
، ولكن إلمرض يقتلين ي

ي تركتهإ ورإايئ
 .بإلمرض لم أكن ألفعل ذلك نظًرإ لتوقف إلعمل ومصإريف إألشة إلير

ي بأن علي أن أتقدم بشكود ؤم إلمجلس وأكتب فيهإ 
، فأبلغين أرسلت ألحد أعضإء إلمجلس إلقووي لحقوق إإلنسإن بمإ جرد معي

ن  ي تحولت حيإتهإ ؤم تجهي 
ن عإًمإ، وإلير  من ستي 

ي تصلغ من إلعمر أكير
كل إلتفإصيل، ولم يكن أمإوي سود أن تذهب أوي إلير

ي إألمر جديد
ن
ي دقإئق معدودة، لكن لم يكن ف

ي دإخل إلسجن وإلوقوف أمإم أبوإب إلسجن بإلسإعإت زي ترإان
 .متطلصإار

ي إألورإق عودة مرة أخرد نظًرإ 
ن
ي ولم يطلع إلدكتور عل إإلشإرإت نظر مي وكتب ف

حدث أن ذهصت ؤم مستشفن إلقرص إلعيين
ي وحدة إلمنإظي  

ن
 .للزحإم، ومرة ثإنية كتب أنه يوجد عطل ف

ي ؤم إلمنتىه، ومإ زإل إألمر يتضخم ومإ زإل إلمرض يزدإد يومًيإ" ورم"إكتشفت مؤخرإ أنه يوجد  
ي إلكل قد يؤدي بحيإار

ن
 .ف

ي 
ي ليتم نقلي من سجن طرة ؤم سجن إلمنيإ إلذي يصعد عن مكإن سكين

ر
ي بأنه تم إعتمإد أورإف

تين ن بلة أن ؤدإرة إلسجن أخي  زإد إلطي 
ّ بإلسجن وبعد 300نحو  ي بمرض نفكي بعد أن حكم علي

ي بعد أن أصيصت زوجير
ي تولت رعإية أوالد ورعإيير

يد ألم أوي إلير
ن  كيلو، لي 

، وبأي ذنب تصإب  إءة، من يمكنه أن يتحمل كل هذه إلمعإنإة؟ وبأي ذنب تعإقب أوي ي سأحصل عل إلي 
ي أنين

ن
أن كإنت وإثقة ف

، وبأي ذنب يحرم أوالدي من أبيهم وأمهم؟  ي بمرض نفكي
زوجير

 يتم ترحيلي ؤم سجن إلمنيإ رأفة بحإل أوي مسئولأكتب لكل 
ّ
ي قلصه رحمة، ال أريد سود إلعإلج رأفة بأروإح إلنإس، وأال

ن
وأدعو .  ف

إ بمإ مررت به
ً
 .ئل أال يمر أحد

ن عل ذمة إلقضية رقم : أرسل هذإ إلخطإب  إقتحإم بـأحدإث  ؤعإلميإ  وإلمعروفة2013 لسنة 2267دمحم قدري ثإبت، إلسجي 
ي شصكإت محمول، وحإصل عل ليسإنس حقوق

، أعمل فين ن    ".قسم إلتصي 
http://bit.do/c3qnh 

 
 

 

 إاصغيني إامعتقل حاايا بسجن إاعقرب شديد إاحرإسة  رسااة 
وإادة إامهلدس خااد إحمد مصطف 

 ( ليرب إادوإا  ) 4ونج4إتش 
 

ن  ي خإلد من سنتي 
ة إالختفإء إلقرسي إللي إتعذب فيهإ عل إيد إلمخإبرإت إلحربية إشتكإمي ..  إبين من إول مإدخل إلسجن بعد فير

من إنه مش قإدر يشوف بعنيه 
ة  ي مش .. وقإللي يإمإمإ مش عإوزين يكشفوإ عليه هإتيلي إي نظإرة مكي 

ي يحصللي كسور بسصب إان
إنإ بقع وبتكعصل ومعرض إان

قإدر إشوف  
ة  كإن ضإبط إحتيإىطي وخإرج قدوة حسنة  وكإن نظره سته عل ..مع إنه كإن إثنإء تأدية خدمته إلعسكرية قصل مإيعتقل مصإشر

سته شإرب  
ي مية عل 

ن
إ و قإال إنت حد خصطك عل دمإغك خصطة جإمدة إتسصصتلك ف  وتحت ؤلحإحه كشف طصيب إلسجن عل عينه إخي 

ن وتحتإج الجرإء عملية الزإلة إلمية دي  إلعي 
ي إرسإله لمستشفن إلسجن الجرإء إلعملية  

ن
ن وإدإرة إلسجن متعنته ف إكم عل إلعي 

سنة ونص وإلمية بتير
ي مصلحة إلسجون والمجيب 

ن
قدمت شكود ف

قدمت شكود للنيإبة إالدإرية عل إلخط إلسإخن والمجيب 
إرسلت تلغرإفإت للنإئب إلعإم للتدخل بإتخإذ إالجرإءإت إلإلزمة والمجيب 

 نإشدت إكير من منظمة حقوقية والحيإة لمن تنإدي 
ي من ضيإع برصه .إنإ بنإشد كم

للتدخل النقإذ إبين
ف عل ضنإهإ إلوحيد   ن إرحموإ قلب أم بيين

إرحموإ كصد أم بينفطر كل لحظة لمجرد إنهإ تتخيل إن إبنهإ عمي 
 كفإية إوي إنه معتقل ووإخد إلحكم ده 

 .إنتهت إلرسإلة
http://bit.do/c4JYi  

 
 

 

http://bit.do/c3qnh
http://bit.do/c4JYi


 
إض  ىل قرإر  ى إامحبوس  ىل خلفية إال ير  إتفاقية ترسيم إاحدود إابحرية بلني  ؤحااةرسااة حازم إازهيني

  2017 يلاير 2مرص وإاسعودية 
 

ي 
ن مستقصلكم ليكون إان فعله أحإولكل مإ :  رزإن وحمزة إألعزإء أبنإايئ نإ ولتعلموإ وإجب إلصإلدأفضل محإوالت لتحسي    . من حإرصن
ي  ولكن قول إلحق وإجب إلحإمي إعلم مدد غضصكم من إلوضع : وي أ وأا  

ن
.  كل زمإن ومكإن ف

ي 
ن أصدقإايئ . شكرإ لكم عل تعصكم وسهركم :  إلمقربي 

ن  . إعلم مدد تعصكم ومإ تفعلوه من إجلنإ وشكرإ لكم ويإرب وينرصنإ ويوفقكم ويفرجهإ علينإ : إلمحإمي 
ن إالخوإت : خإلد إلقإان  . مفيش كإلم يتقإل بي 

  (عإش يإوحش  )إنير إخير إلجدعة : زينب إلعجرودد 
 مرحلة بنإء  نصدأرب  إطلب من إلجميع يإ

إلشعب  _بنإء_مرحلة#
إالسود  _إلثقب_دإخل_من#
# 
ن
مشإكل _ف

د   حإزم إلزهي 
  18 غرفة 2 مإيو عني  15سجن 

13-1-2017 
http://bit.do/c4MdL 

 
 
 
 

  !..  ىل هامش إاغياب:  سلوإت  ىل سجله3أحمد دومة يكتب بعد مرور 
 خررج بب قبلة  ىل ربيي 

 
ي يزرعهإ 

 أشوإك إلكرإهية إلير
ً
، ونقإوم بإلحب دإئمإ  عل إنعدإم إلتأثي 

ً
 عل إعتيإد إلغيإب، وبإلخيإل أحيإنإ

ً
نحتإل بإلذإكرة حينإ

ي طريقنإ بؤرصإره عل حرمإننإ إلحرية وإلحيإة" إلسجإن"
ن
بتعّصصه إألعم وإعتدإءإته إلمتكررة، " إلمسجون إاخر"ويزرعهإ . ف

هإ   !لكنإ موجودون، وسنصفر . ــ عل حإفة إلجهل ــ بأكإذيب يطلقونهإ الغتيإلنإ لمجرد أن وجودنإ يزعجهم" آخرون"وينرسر
ي 
ي تقول عين

ن من تلك إلير ن منذ رحلت، من دون فرصة لكلمة ودإع أو ضمة طمأنة، أو حير قصلة عل إلجصي  أنإ هنإ يإ »: ثإلث سني 
ي 
، فإل تقلفر ي

دد...". حصيصير ي ــ كعإدتهإ قصل كل خروج ــ لير
عإدٍد : "ومن دون فرصة لحمإار

 ؤم مَض
َض
ك
ُّد
 إلذي فرضَض عليك إلقرآن لرإد

ّ
 .ؤن

، ومن دون فرصة ألسإلهم كمإ تعودت" مإء إلعودة"كأنمإ ترش عل قدوي  ي
عإوزين حإجة أجيصهإ : "عند عتصإت إلصيت وهي تودعين

 ."وأنإ رإجع؟
 مع فقده

ً
 عند إألمل، وهصوطإ

ً
ن من إلغيإب وإالنتظإر، تتأرجح أروإحنإ صعودإ ن عل ... ثإلث سني  ن " إلوجع"وال معي  سود إليقي 

 أفضل
ً
 . بأننإ نستحق شيئإ

ً
ي وطننإ إلوحيد، غي  مضطرين ؤم إلهرب... أن نصفر معإ

ن
 !أو إلفرإق... أو إلصمت... ف

 للقإء
ً
 جديدإ

ً
ن ثوبإ ي كل حي 

، تشير  وهي تفتش عن خي 
ن ي قلت مرة. ثإلث سني 

إخلعي عنك إلعطر »: تغسل كل مسإء عطرهإ ألان
ي برإئحتك أنت

ي فيهإ«إلست»تستمع كل ليلة لـ. «...وإبفر
، تغفو وهي تحتضنين

ً
ب صورنإ معإ

ّ
 ... ، تقل

ّ
ي إألول إلمدم

ن
تتحّسس حرف

ي عل إلنإس، تستكمل صإلتنإ وقت إلسحر
، توزع حكإيير ي

، تطعم يمإمتينإ ... حول عنقهإ، تثور، تتوعدان ي مي
، (جيفإرإ وجميلة)تغين

دد عل أمكنتنإ أو تهرب منهإ ، تير ن ن زيإرتي  ي وتتوقع هديتهإ. تستعجل إأليإم بي 
. تستثقل إلمنإسصإت أو تعد هديير

م هذإ
ّ
. تضغط عل آخر، وتلوم ثإلث... تستداي حكإيإتنإ، تصدع لتقرص إلمسإفإت، ترسم مستقصلنإ، تعمل لتنفق علينإ، تكل

، وفخور. وتنتظر، من دون ملل أو يأس... وتنتظر... تلتمس وتنتفض، تنتظر نّ ي إالنفرإدية ــ عإجز، ممير
ي زنزإنير

ن
ووإثق ... وأنإ هنإ ــ ف

ي إلغد إلقإدم
ن
 ف
ً
   .جدإ

تسصح عينإي بغي  هدد "
لتفتش عن طوق من نور 
ي صصح متأخر ــ 

ــ يخذلين
ي قصل بلوغ إلقإع

 ..لكين
ي أمل ال ينفد

"!. يحملين
http://bit.do/c5h48 

http://bit.do/c4MdL
http://bit.do/c5h48


 

ئتها ؤىل  حمديمعتقلة إألزهر أسماء رسااة  ا بعد تيرب
ً
  قني

 خطيبها إامختف 
 

ن يإ ؤبرإهيم من .. يإ ؤبرإهيم دي كإنت آخر حإجة أتوقعهإ كنت فإكرة إننإ خدنإ نصيصنإ كله من وجع إلحيإة خإلص  تلت سني 
إ بوقتك أو مجهودك إو .. إلمعإنإة و إلحرمإن و إلقهره كنت معإيإ فيهم حصيب و إخ و أبو صإحب 

ً
مإ عمرك بخلت عليإ إبد

إيإم طويلة إلف و ميت يوم كنت إنت فيهم إالمل و إلفرحه و إلسند و إلحيإة مكونتش إبدإ إسمإء إلجإمدة إلصصورة .. مشإعرك 
طول إلمدة دي مسصنإش حإجة متفقنإش عليهإ و هرينإهإ كإلم و جوإبإت و نقإشإت من أول لون إلحيطإن لدوش .. لوالك 

 إلوقت إلمحدد إللي هنقضيه مع 
إلحمإم إلكصي  السإوي بنوتتنإ إو إبننإ و درإستنإ و مشإريعنإ و إمإكن إلفسح و إلمصيف و حير

ن جلسه إلنقض دي بفإرغ إلصي  .. إلنإس   كنإ مستنيي 
ي للصيت و .. و عشإن كده و إكير

ك هيوصلين و كنت مقرر إنو محدش غي 
ي .. محدد إلمطعم إللي هنتعكر فيه يومهإ  ي يوم خروج 

و إلفرح بعد شهر وإحد و ! إتفإقك مع إهلي أنه كتب إلكتإب هيصفر تإان
ه  كنت كمإن مستكير

ي 
ن
ي خنإقتنإ قصل إلجلسه بكإم يوم إمإ بتقومي إحتمإل إلغرإمة تفضل و عإوز إسيب فلوس إلخشب دي إشإرك بيهإ ف

أنإ فإكره دلوقير
ن حسإبهم 100 ي رفضت سإعتهإ و قولتلك ال إدفعهم عشإن يصدإو يشتغلو يإ ؤبرإهيم و إهلي عإملي 

 ألف و إان
ن و إخدت برإءة و إنت كإن إقىص إمإنيك يكتفوإ بإلمدة و لمست  ي إلتلت سني 

ن
و جه يوم إلجلسة يإ ؤبرإهيم و مجتش ألول مرة ف

ن إنك مش موجود وإول مإ مإمإ  ي إلشإرع و بي 
ن
ي خإلص ف

ن إان ن بي  ي مقسوم إتني  إ و إنت مش شإيف و ال عإرف كإن قلي  إالسفلت إخي 
ي عإوزإك يإ ؤبرإهيم، أنإ مش بصطل أدعيلك يإ ؤبرإهيم و 

ي إان
ن شهقإار ي حضنهإ إتفلقت من إلعيإط و قعدت إقولهإ بي 

ن
ي ف

خدتين
جع و هيصقإلنإ بيت و هنفرح فرحة تنسينإ كل إلصؤس و إلوجع  مستنيإك، هير

بحصك 
http://bit.do/c6uQF   

 
 

 

 من دإخل سجن طره «موكا»رسااة  بد إارحمن طارق 
 

ن إلغطإء إلذي يدفئون به،  ي سجن طرة تحقيق يسلصون من إلمعتقلي 
ن
 أنهم يمنعون إلغطإء ويمنعون دخول إلمإلبس أتتخيلونهنإ ف

د  ي هذإ إلي 
ن
ي إلسجن لو إلضإبط مثإل لم يعجصه أتعلمون، وكل ثإلث أشخإص، يضعون فوقهم بطإنية وإحدة، إلقإرصف

ن
 أن هنإ ف

ي غرفة إلدوإاي إألمنية، هذه إلغرفة ال يسمح فيهإ ؤال بإلمإلبس إلدإخلية وبدلة إلسجن فكل ثإلث أشخإص 
ن
شخص يضعه ف

. معهم غطإء وإحد ويضعون فوقهم وأسفلهم غطإء وإحد
إ ال يسمحون بدخولهإ ؤال بإلمإلبس إلدإخلية ويعطون إلمعتقل هي أمإ إألشخإص إلذين يدخلون غرفة إلتأديب، 

ً
 غرفة ضيقة جد

.  صصإًحإ7 مسإًء ويسحصونهإ منه إلسإعة 7نصف بطإنية فقط بعد إلسإعة 
ي أن هذإ إلمعتقل أتمنإه كل مإ 

ن
ي هذإ إلسجن أن أفهم بمإذإ يفكر هذإ إلضإبط؟ من إلمستحيل طصًعإ أن يفكر ف

ن
 مثله، ؤنسإن ف

ي مثل هذإ إلموقف؟ إبنهبمإذإ يفكر هذإ إلضإبط؟ مإ يكون شعوره؟ وهل يران لو 
ن
 ف

 يتم تعذيصه فقط ألنه يطإلب بحقوقه للي قصل دخول هذه إلغرف سوإء أكإنت لدوإاي أمنية أو للتأديب يتم حلق شعر إلمعتقل، 
ي ، يمكن كؤنسإندإخل إلسجن وأن يتم معإملته 

إه أنين ي إستطيع أن إكتصه وأعلم إنه سي 
 ال أجرؤ عل إلحديث أمإم إلضإبط لكين

.  إلحيوإنيةإألفعإل يتم إلضغط عليهم حير يتوقفوإ عن هذه للي ولكن 
، هنموت من إلسقعةتقرءون قولوإ لهم وإنتم  ن .  هذإ إلجوإب إسمحوإ بدخول إلصطإطي 

 
http://bit.do/c6uRB  
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  20172017شهاداخ يُايز شهاداخ يُايز 
  

 إخويا إتقتل ماإنتحرش: شقيي وإئل شليرب  
ي أمس، ” إلمحور“، عل شإشة ” دقيقة٩٠“قإل مرإسل برنإمج   دخول وخروج جثة إلمستشإر وإئل شلي 

إلفضإئية إلذي حرصن
يحهإ لمدة  ي إستمر ترسر

حة زينهم، وإلير ن وسط حإلة من إلغضب 4لمرسر ي وجه إلصحفيي 
ن
ي ظل يرصخ ف  سإعإت، أن أحد أخوة شلي 

وإ أخصإر كإذبة، أخويإ مإ إنتحرش، أخويإ إتقتل“مضيفإ أنه كإن يردد  .إلشديد  أنتم بتنرسر
http://bit.do/c3pkn 

 
 

إامستحيلة _إازيارة#يوميات 
ن قصل إلزيإره يوم كإمل ومن إلسإعه .. كإن عندي زيإره بإالمس  ه إلعقرب 4تجهي  وبعديوم شإق من تفتيش . نذهب إمي مقي 

ي 
شوفوإ حرقه .طلع وإحد من جوه يقول لم يكن له زيإره .وعقصإاللطفطف ودخلنإ جوه وسجلنإ إالسم وننتظر ينإدي علي إبين

د علشإن يشوفوإ بإبإ لإلدم إالطفإ ن إلي  ي رإيحه إلمشوإر ومتحملي 
.  ذنصهإ إيه تصفر
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إب وإقتحام ومحاكمة كتهم وإقتحام إألمن اها وؤحااة «  مال ؤفكو».. ؤض   المحاكمة بتهمة 27يروون تفاصيل غلي شرش
إب   إإلض 
ي إلقضية رقم 27ينتظر 

ن
كة ؤفكو للصنإعإت إلغذإئية بإلسويس إلنطق بإلحكم عليهم ف ي 2016 لسنة 2932 من عمإل شر

ن
، ف

كة29جلسة  إب وإالمتنإع عن إلعمل وؤتإلف وتخريب منشآت بإلرسر  . ينإير إلجإري، التهإمهم بإلتحريض عل إإلرصن
كة ؤن قوإت إألمن إقتحمت إلمقر فجر   عإمإل بينهم أحد 13 ينإير إلجإري، وألقت إلقصض عل 2وقإل أعضإء إللجنة  إلنقإبية للرسر

ي 14أعضإء إللجنة، وحررت محإرصن ضدهم و
ن
.  يومإ فقط15 آخرين، وأحإلتهم إلنيإبة لمحإكمة عإجلة ف

ي مإرس « إلصدإية»وأوضح أحمد بكر عضو إللجنة إلنقإبية لـ
ن
، عقدمإ وقع إلعمإل إتفإقية مع مجلس ؤدإرة 2012أن أزمتهم بدأت ف

كة بتنفيذ مإ تم  م إلرسر ن كة، ولم تلير ن بإلرسر د منصب وزيرة إلقود إلعإملة، إلعإدة هيكلة أجور إلعإملي  كة وقت تومي نإهد إلعرسر
إلرسر

ي مإيو 
ن
إب عن إلعمل ف إب لمدة 2013إالتفإق عليه، مإ دفع إلعمإل لؤلرصن كة 37، وإستمر إإلرصن  حير إستجإبت إلرسر

ً
 يومإ

. للمطإلب
ي أوإئل عإم 3نصت إالتفإقية عل أن يتم تجديدهإ بعد :  وتإبع بكر للصدإية

كة، ففن  وقصل 2015 سنوإت وهو مإ لم تنفذه إلرسر
مة عإم  كة بعدم تنفيذ مطإلصهم، وإتجإههإ لعدم تجديد إتفإقية إلعمل 2012إنتهإء مدة إالتفإقية إلمي   علم إلعمإل برغصة إلرسر

إبهم حير يتم تجديد  كة أبدد فيهإ عدم رغصته بتجديد إالتفإقية، أعلن إلعمإل ؤرصن ، وبعد مفإوضإت مع مجلس ؤدإرة إلرسر إلجمإاي
ي  ِ
كة بإلفعل منذ مإيو 3إالتفإقية لُمىصن مت إلرسر ن  بصنود إالتفإقية حير أوإخر 2015 سنوإت عل ؤبرإمهإ، وتم تجديد إالتفإقية وإلير

. 2016أكتوبر 
ي : وأضإف

ن
، بعد قرإر إلحكومة بتعويم إلجنيه ومإ نتج عنه من إرتفإع أسعإر متطلصإت إلمعيشة، طإلب إلعمإل 2016 نوفمي  3ف

كة برصف عإلوة غإلء إلمعيشة لموإجهة إالرتفإع إلذي طإل كإفة أسعإر إلسلع وإلخدمإت بعد قرإرإت إلحكومة  ؤدإرة إلرسر
كة لمطإلصنإ توجهنإ لوزإرة إلقود إلعإملة، وأبلغتنإ بأنه ال حديث عن مطإلب  ة ، وعندمإ لم تستجب ؤدإرة إلرسر إالقتصإدية إألخي 

ي 
. 2016 سنوإت من ميعإد تجديد إالتفإقية منذ مإيو 3جديدة ؤال بعد ُمىصن

ي 
ن
كة جمع إلعمإل ف ي وأبلغهم 26وقإل دمحم سعيد رئيس إللجنة إلنقإبية ؤن عمرو مخلوف، إلعضو إلمنتدب، بإلرسر

 ديسمي  إلمإان
 ألف جنيه عإلوإت  للعمإل دون إلمديرين، ؤال أنهم فوجئوإ بتوزيع إلجزء إألكي  من إلمصلغ عل إلمديرين، 800بأنه سيتم توزيع 
ن   إوح بي 

ن 10بمصإلغ تزيد  عن % 20 ؤم15بنسب تير إوح بي 
.  جنيه للعإمل400 ؤم 180 آالف جنيه لكل مدير، مقإبل مصلغ يير

ن بتوزيعهإ عليهم بمإ يتنإسب مع غإلء : وأضإف أحمد بكر  عل طريقة رصف إلعإلوإت، مطإلصي 
ً
إضإ إلعمإل إحتشدوإ يومهإ إعير

. إلمعيشة
ي 
ن
، 27وإلتقط دمحم سعيد رئيس إللجنة إلنقإبية، خيط إلحديث مجددإ، وقإل ؤن إألمن إتصل به وطلب منه إلحضور ف  ديسمي 

إب، مضيفإ إب إلعمإل، ثم طلصوإ منه مطإلصة زمإلئه بفض إإلرصن ي إلذي إستجوبه عن ؤرصن
عندمإ : وبإلفعل توجه لمقر إألمن إلوطين

http://bit.do/c3pkn
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كة، مؤكدين عل رفضهم  ي من مقر إلرسر
ي بإلتوإطؤ وإلتحإيل عل حقوقهم لحسإب إإلدإرة وإألمن، وطردوان

ي إتهموان
ت زمإلايئ أخي 

إب ؤال بعد إالستجإبة لمطإلصهم . فض إإلرصن
كة بصحصة عدد من ممثلي مكتب إلعمل : وتإبع يرسي حإفظ عضو إللجنة إلنقإبية

حكمدإر مديرية أمن إلسويس توجه لمقر إلرسر
 منه أننإ نطإلب برفع إألجور، ؤال أنه تعإطف معنإ بعدمإ إطلع عل محرصن 

ً
إب ظنإ إب، وطلب منإ ؤنهإء إإلرصن ي لؤلرصن

ي إليوم إلثإان
ن
ف

مكتب إلعمل، وطلب من إلعضو إلمنتدب ؤعإدة توزيع إلعإلوإت عل إلعمإل بشكل عإدل، ؤال أن إلعضو إلمنتدب كرر رفضه لمإ 
، وسمح ألعضإء إللجنة إلنقإبية بإالنرصإف من مقر  ن ن أو مطلوبي  طلصه إألمن، وأبلغ إلحكمدإر إلعمإل عل إلفور بأنهم غي  ُمدإني 

إبهم  لحدوث صدإم مع إلنقإبة وإلعمإل بسصب مطإلصة رئيس إللجنة إلنقإبية بفض ؤرصن
ً
كة تجنصإ . إلرسر

كة، تم تحرير محرصن ضد : «دمحم سعيد»وتإبع   أعضإء 9 عإمإل بينهم إلـ15أنه فور إنرصإف أعضإء إللجنة إلنقإبية من مقر إلرسر
ل أحمد بكر من أعضإء إللجنة و ن له ومين ن ي 4إللجنة إلنقإبية، وتمت مدإهمة مين

ن
كة 29 آخرين ف ، حير تم إقتحإم مقر إلرسر  ديسمي 

ي 
ن
.  ينإير إلجإري2من ِقصل قوإت إألمن ف

كة، وقصضت عل : «يرسي حإفظ»وقإل  ي فجر ينإير، إقتحمت عربإت إألمن إلمركزد مقر إلرسر
ن
 15 عإمإل بينهم عإمل من إلـ13ف

قت إإلدإرة منشورإ 
َّ
كة لألمن إإلدإري، ومن ثم عل ، وتم طرد إلعمإل وتسليم إلرسر إلذين تم تحرير محرصن ضدهم منذ أوإخر ديسمي 

كة150بمنع دخول  .  عإمإل من قوة عمإل إلرسر
كة  ي محإوي إلرسر

ر
كة، أنه ُبنإًء عل إلصإلغ إلذي تقدم به أحمد إلدسوف ن بإلرسر ف عصإس، محإوي إللجنة إلنقإبية للعإملي  وأوضح أشر

ي وإلذي عل ؤثره طلب من نيإبة 15ضد 
إب بقطإع إألمن إلوطين  عإمإل بينهم أعضإء إللجنة إلنقإبية، تم تحرير محرصن عن إإلرصن

إب وإالمتنإع عن إلعمل وتعطيل 8إلسويس ؤصدإر أمر ضصط وؤحضإر ألعضإء إللجنة إلنقإبية إلـ ، بتهم إلتحريض عل إإلرصن
ي 29 حير 27إإلنتإج من 

.  ديسمي  إلمإان
ي إليوم نفسه بكفإلة 2وأضإف عصإس أنه تم عرض إلمقصوض عليهم فجر 

ن
 جنيه عل ذمة إتهإمهم 200 ينإير، وتم ؤخإلء سصيلهم ف

كة، وأحإلت إلنيإبة إلقضية لمحكمة جنح عتإقة إلخميس  إب وإالمتنإع عن إلعمل وتخريب منشآت بإلرسر بإلتحريض عل إإلرصن
ي قررت ؤخإلء سصيل 

، وإلير ي
طة قصضت عليهم بنإء عل إلصإلغ إلقديم، بكفإلة 3إلمإان  جنيه لكل منهم، 500 عمإل كإنت إلرسر

ي جلسة 
ن
.  ينإير إلجإري29وحجز إلقضية للحكم ف
http://bit.do/c4Jjv  

 
 

جيرب  ىل إاسجود الضباط:  معتقلو شبلني  إاكوم
ُ
نعيش كأموإت ملسيلني   .. ن

ي وصلت إلجصإرهم علي إلركوع وإلسجود للضصإط
ن إلكوم، من إإلهإنإت وإلتعذيب، وإلير  .إستغإث إلمعتقلون بسجن شصي 

ي رسإلة إالستغإثة
ن
إ بإل عنوإن معروف لزنزإنته وال ؤسم رسمي لسجنه وال تهمة  "::يقول إلمعتقلون ف إلوطن أصصح سجن كصي 

ي 
ن
ف ليس ف ن يقودونإ ؤم جهة مجهولة ، شر ن بمجهولي  ن محإطي  ي إلعيني  قإد ؤليه فجرآ معصوا 

ُ
وإضحة لمسإجينه وإلذي أصصح ن

ن  ي يوم عصيب كهذإ ؟ يجرد فيه من ثيإبه وحير .. متنإول كصإر إلمجرمي 
هل يتوقع يومآ شإب بحمإسته وعنفوإنه وأحإلمه أنه سيأار

ي زنزإنة فردية بإسم إلثورة بعد أن ينإل حظه إلوإفر من حفإلت إلتعذيب وإلصعق بإلكهربإء ؟ وكأننإ عدنإ 
ن
سإعته وإشيإئه ويزج ف

ن إلكوم أسوأ ! ؤم أيإم إالختفإء إلقرسي وتحقيقإت أمن إلدولة والظوغلي  إألوضإع دإخل إلسجون سيئة للغإية ودإخل سجن شصي 
ن من إلكتإب.. بكثي    ".نعيش وكأننإ أموإت منسيي 

ب وإلرصإخ وإلسصإب وإلشتإئم يقوم بهإ إلضإبط :"وإضإفوإ وزبإنيته  (دمحم إلحوإم)يستيقظ إلوإحد منإ كل صصإح عل أصوإت إلرصن
ك إلتعذيب وؤدخإلك  ن بعد أن يطلب منهم أن يسجدوإ ويركعوإ له تعظيمآ وتصجيآل ، وؤذإ كإن قرإرك إلرفض أصصح مصي  للمعتقلي 

ن  ن  (إلعنصوكة)مع إلجنإئيي  ي حإجتك أمإم أعي 
ي ال يوجد بهإ حمإم ويقوموإ بؤخرإجك كل صصإح حير تقىصن

، تلك إلغرفة إلير
ين، وكإن آخر إلضحإيإ إلشإب محمود حيدر إلذي رفض خلع حذإئه عند دخوله للضإبط دمحم إلحوإم وإمتنع عن إلسجود  إلمخي 

ة أيإم.. وإلركوع ، ال يعلم أحد منإ عنه شيئآ حير إان  ي دإخل إلزنزإنة .."كإن هذإ منذ عرسر
 سإعة يوميآ ليس لنإ ؤال سإعة ٢٣نقىصن

ش إألرض بإل غطإء  ي مكإن ال يسع الن يسي  فيه ؤثنإن متجإورإن بعد أن تستيقظ لتجد نفسك تفير
ن
وإحدة للتهوية تخرج ف

ء يقيك إلسقيع ي
ء حير سصل إلمعيشة إلصسيطة وؤذإ حإولت إلتحدث .. يحميك من برد إلشتإء وال سر ي

ممنوع أنت من كل سر
ك إلتعذيب وإلتنكيل (أنت مسجون)وإلمطإلصة بإلحد إألدان من حقوقك يقإل لك   ".وكأن مصي 

ي وصفهإ ووصف مإ يحدث فيهإ ومإ يإلقون من تعنت :"وتتإبع إلرسإلة 
ن
ن فلعل أهلنإ أبلغ ف ي سجن شصي 

ن
ي سجن ف

ن
أمإ عن إلزيإرة ف

أن أهلكم بمجرد دخولهم إلسجن يصصحون - إلضإبط دمحم إلحوإم  - (إلحوإم)وسصإب وشتإئم، أتذكر ذلك إليوم إلذي قإل فيه 
 أفعل بهم مإ أشإء ومإ يحلو مي 

ن ء وحير من أدان حقوقك ،، ممنوع من ! ..مللي فهم مسإجي  ي
ي إلزيإرة من كل سر

ن
ممنوع أنت ف

ن )مصإفحتهم  ء (قإصدآ ذوي إلمعتقلي  ي
ك ، ممنوع من أن تقصل يد آبيك وأمك ،، ممنوع من كل سر ، ممنوع من أن تحمل صغي 

ين وكأنهم هم من يزوروك ال أهلك.. ألنك تزور من خلف سلك ال تملك ؤال أن تدفن أوجإعك " ..! عل كل زإئر ؤثنإن من إلمخي 
شعرهم بإلحزن وإألس عليك

ُ
تحإول أن تقنعهم دإئمآ أنك بخي  حإل، عرسر دقإئق هو .. وآالمك بدإخلك أثنإء إلزيإرة حير ال ت
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ي إإلعإلم من تعرضك 
ن
ء من إطمئنإن وسإلم بإللسإن وطمأنتهم عليك وتكذيصك لمإ يقإل ف ي

وقت إلزيإرة عليك أن تفعل فيهإ كل سر
سحب ؤم مقصلة إإلعدإم

ُ
ن ينتىهي إلوقت وكأنك ت سحب من أمإمهم حي 

ُ
قلقهم عليك ، ثم ت

ُ
  ".للتعذيب حير ال ت

أمإ عن أحوإل إلطلصة فحدث وال حرج بدإية من قدومهم لؤلمتحإن مرورآ بمإ يتعرضون له أثنإء دخولهم :"وتكمل إلرسإلة سطورهإ
ب وتنكيل وسصإب ومصإدرة مإلبسهم ومتعلقإتهم إلشخصية حير كتصهم إلدرإسية وال يتم ؤرسإلهإ ؤال قصل إمتحإن إلمإدة  من رصن

هم كمصي  حيدر - دمحم إلحوإم  - ثم مرور عل إلعنصوكة وؤنزإلهم إلعرض أمإم إلحوإم. بيوم إلشإب مصطفن حيدر - ليكون مصي 
ة أيإم  ي منذ عرسر

 إلغزإمي )ؤذإ إمتنعوإ عن إلسجود وإلركوع ولعلكم لم تسمعوإ عن - إلمختفن
ن إلذي جإء من سجن  (أحمد آمي 

ن  إلعقرب ادإء إمتحإنإته ومإ أن رأد وضع إلسجن حير قدم إعتذإر وفضل إلعودة لسجن إلعقرب وإلهروب من أحوإل سجن شصي 
 " .وكأنهم يعإقصون إلطلصة عل أشكإلهم لدرإستهم ودخولهم إالمتحإنإت .إلكوم

ي نعيش فيهإ قمنإ :"وإستطردوإ
ي أي وقت ليكون منإ إلضحية إلثإلثة، بعد كل هذإ إلعذإب وإلحيإة إلصإئسة إلير

ن
نحن معرضون ف

ء  ي
إب عن كل سر ن وإلتهوية)بؤرصن إب عن إلطعإم وهم يدخلون حإليآ يومهم إلرإبع وقد  (إلطعإم وإستإلم إلتعيي  ، وقإم إلصعض بؤرصن

ي ؤغمإءإت وذهصوإ بهم ؤم إلمستشفن ورفضوإ أن يوقعوإ لهم محإرصن بمإ حدث معهم وؤعطإئهم محإليل 
ن
سقط بعضهم ف

إب)وأعإدتهم والزإلوإ مستمرين  ي إإلرصن
ن
 ".(ف

ن من إلكتإب :"وإختتمت إلرسإلة   ي ،، وكأننإ منسيي   عن إلعإلم إلخإرج 
ن ء جدآ من أي سجن أخر، نعيش وكأننإ معزولي  ّ إلوضع سي

إ.. ،، ومستثنون من إلحيإة
َض
ن
ُ
عض ن .. إأللم يحيط من كل جإنب وإليأس يلفنإ وينهش بَض ال تنسوإ ؤخوإنكم إألحرإر دإخل سجن شصي 

! إلكوم وإلسجون إألخرد ، وألنكم مشغولون حير عن أنفسكم سندعوإ لكم ،، فهل تملكون دقيقة للدعإء لنإ ؟
ن _سجن_أحرإر#  "إلكوم_شصي 

ن لـ ن إلكوم منذ مإ يقإرب إلشهر ونصف ": رصد"تقول وإلدة أحد إلمعتقلي  ن بسجن شصي  ؤن إلمسألة بدأت تشتد عل إلمعتقلي 
ن بتقديم شكود للعديد من إلجهإت إلحقوقية أبرزهإ  بسصب حصولهم عل " هيومإن رإيتس ووتش"عندمإ قإم إثنإن من إلمعتقلي 

، وعل ؤثر ذلك  ن ي 
َض
ل
َض
ي إإلجرإءإت حير تم تلفيق قضإيإ جديدة للمعتق

ن
ي ؤخإلء إلسصيل، ؤال أن ؤدإرة إلسجن تعنتت ف

ن
إءة وأحقيتهم ف إلي 

 .تم إلتحقيق مع دمحم إلحوإم وضصإط آخرين
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  إاسجون3« اف»قصة شاب : فلني  _ررب_ؤبرإهيم#
 
ئتها ..  سلوإت ورإء خطيبته ف  قبل أسبوع من تيرب

وإختف 
، خروج خطيصته أسمإء حمدي، ؤحدد طإلصإت إألزهر إلمتهمإت بؤثإرة إلشغب  إنتظر إلشإب ؤبرإهيم رجب، بفإرغ إلصي 

ي إلسجن، مرت إأليإم، وعندمإ 3.. وإلتظإهر، من إلسجن
ن
ي كل تفصيلة من حيإتهإ ف

ن
إ ف  سنوإت حرص خإللهإ عل أن يكون حإرصن

ي مدينة إلزقإزيق، قصل أسصوع وإحد من 
ن
ي ظروف غإمضة، أثنإء وجوده ف

ن
خرجت أسمإء لم تجد ؤبرإهيم منتظًرإ، فقد إختفن ف

ئتهإ، وهو مإ دفع أسمإء ونشطإء التهإم إألجهزة إألمنية بؤخفإئه قرسيإ  .تي 
 يوًمإ من إختفإئه، ال 22أفسد فرحة أسمإء ورفيقإتهإ وأشهن وأصدقإئهن بإلحرية، وحير هذه إللحظة، بعد « إختفإء ؤبرإهيم»

. أحد يعلم مإذإ حدث له؟ أو أين هو؟
، أنهم أرسلوإ تلغرإفإت للمحإوي إلعإم لنيإبإت إلزقإزيق، أعربوإ فيهإ عن «ؤبرإهيم رجب»قإلت أسمإء حمدي، خطيصة إلشإب 

ي أي قصل 20قلقهم من إختفإئه منذ يوم 
 . يومإ من إان23 ديسمي  إلمإان

ي إلتلغرإف
ن
، وأخكر أن يكون قد تم إحتجإزه من قصل جهإز إألمن 2016 ديسمي  20إختفن ؤبرإهيم رجب ؤبرإهيم، منذ »: وجإء ف

ي وأخكر عن أن يتم تلفيق إلتهم له دون وجه حق، برجإء عمل إلإلزم خوفإ عليه
 .«إلوطين

 ف إلحرية ؟ يإترد »: أسمإء، كتصت عن مأسإتهإ قإئلة
َض
 ؤمير بفر أنإ و ؤنت

ر
ي خرجت خإلص؟ يإترد هنتإلف

ي ؤان يإ ترد تعرف يإ قلي 
 عإمل ؤيه يإ ؤبرإهيم ؟

َض
 «ؤنت

وقإل نشطإء ؤن أشة ؤبرإهيم وأصدقإؤه سلكوإ كل إلطرق إلقإنونية لإلستعإلم عنه، وأرسلوإ خطإبإت لمكتب إلنإئب إلعإم ووزإرة 
ء عنه ي

ي نفت معرفتهإ سر
وحملوإ أجهزة إألمن إلمسؤولية كإملة عن إختطإف ؤبرإهيم، وعن سإلمته إلجسدية . إلدإخلية، وإلير

 .وإلنفسية
ي  « جريمة_إلقرسي_إالختفإء»وأطلق نشطإء ومستخدوي موقع إلتوإصل إالجتمإاي فيسصوك حملة عي  هإشتإج 

ن _رجب_ؤبرإهيم»و إالختفإء إلقرسي جريمة مرعصة، كل »: للمطإلصة بإلكشف عن مكإن ؤبرإهيم، وقإلت إلنإشطة مين سيف« في 
ن يطمنوإ عليه بيصفر فيهإ تفإصيل خإصة توجع إلقلب ي عن أهله مش عإرفي 

 .«قصة لشإب مخطوف ومخفن
ي سجنهإ و 3بعد . عإرفة إنه مش بإيدك يإ ؤبرإهيم»: «مإهينور إلمرصي»وقإلت إلنإشطة 

ن
ن من لفك ورإ أسمإء و دعمك لهإ ف  سني 

فع إلظلم عنهإ بأسصوع، قرروإ يحرموك من إلفرحة و يخطفوك ي »: وتإبعت. «قصل مإ يير
ن من حصسير ؤبرإهيم إعرفه من سنتي 

إألوالنية شإب مإبيعملش حإجة غي  إنه بيدعم خطيصته، وبيحإول يخفف عنهإ إلظلم، إستحمل كتي  أوي وإلحقيقة هو من 
ي إلحيإة

ن
كإئهم ف ن لرسر ن إلدإعمي  ي ومعإه .. ال عمره كل وال عمره مإجإش زيإرة.. إلرجإلة إلقليلي  حير لمإ منعوه من إلزيإرة كإن بيب 
ي أي زيإرة

ن
 . «وردة يحإول يدخلهإ ألسمإء ف
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ومش هيمر مرور إلكرإم متخلهمش يتحولوإ الرقإم .. إإلخفإء إلقرسي أبشع جرإئم هذإ إلنظإم»أمإ إلنإشطة رنوة يوسف فكتصت 
 «وإتكلموإ عنهم

ن  ن عشإن خإطر إسمإء عشإن يشوفهإ حره، إسمإء خرجت 3ؤبرإهيم إللي إتسحل فعليإ »: ودون متضإمنون عن ؤبرإهيم قإئلي   سني 
ي إبرإهيم، قمة إلقهر وئل

. « وإختفن
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إءة: رحلة أسماء   إنتظار إايرب
 
ا ف

ً
ا .. ثبثة أ وإم سجل

ً
  قني

وإاخروج النتظار إامختف 
ي 
ن
ي شهدتهإ ألمن إلقصض عل عدد من طإلصإت جإمعة إأل ألقت قوإت إ2013 ديسمي  24ف

زهر، عل خلفية إلمظإهرإت إلير
ي أعقإب عزل إلرئيس إ

ن
ن هؤالء إلطإلصإت كإنت أسمإء حمدي، إلطإلصة بإلفرقة . سصق دمحم مرسي ألإلجإمعة حينذإك، ف ومن بي 

إير  ي في 
ن
ي أصدرت محكمة جنح مدينة نرص، ف

، حكًمإ بسجنهإ خمس سنوإت، هي وأربع 2014إلثإنية بكلية طب إألسنإن، وإلير
طإلصإت أخريإت، وتغريم كل منهن مئة ألف جنيه، بعدمإ أدإنتهن بتهم إالعتدإء عل قوإت إألمن إلمركزي وإالنتمإء لجمإعة 

ي نوفمي  من 
ن
ؤرهإبية وإلتظإهر بدون ترخيص وؤتإلف ممتلكإت عإمة، وهو إلحكم إلذي أيدته محكمة جنح مستأنف مدينة نرص ف

ي إلحكم، لتعإد محإكمتهن أمإم دإئرة أخرد 
إلعإم نفسه، قصل أن تطعن إلفتيإت عل إلحكم، وتقصل محكمة إلنقض طعنهن وتلعن

ي 
ن
ي قضت ف

إءتهن، بعدمإ مرت ثإلث أعوإم من أعمإرهن خلف قضصإن 28بجنح مستأنف مدينة نرص، وإلير ي بي 
 ديسمي  إلمإان

 .سجون مختلفة
 عإًمإ، تجربة شإقة، شملت مزإملة سجينإت عنإبر إلقتل وإلمخدرإت، وموإجهة 22خإلل هذه إلسنوإت إلثإلثة خإضت أسمإء، 

ي لم يشإركنهإ إلكثي  من 
 عن إلتعإمل مع رفيقإت إلحصس إلإلار

ً
ي وصلت ؤم حد إالعتدإء إلجسدي عليهإ، فضإل

فإت إلسجن إلير مرسر
وبعدمإ إنتهت تلك إلتجربة، أصصح عل أسمإء أن توإجه تجربة جديدة، هي غيإب خطيصهإ ؤبرإهيم رجب، رفيق رحلة . إهتمإمتهإ

ي إلسجن، وإلذي إختفن قرسًيإ قصل خروج أسمإء من إلسجن بعد 
ن
إلسنوإت إلثإلثة، إلذي لم يفوت جلسة محإكمة أو زيإرة ف

إءة . حصولهإ عل إلي 
ي أروح إلصحر، وهو قإل لمإمإ إترصفوإ أنإ رإيح معإكم، كل حإجة رتصت ليهإ كنت عإملة »

كنت مقررة أول حإجة أعملهإ لمإ أخرج ؤان
ي كل خططهإ بعد إلخروج، بدًءإ بأن يقلهإ بسيإرته، ؤال أنه «حسإب ؤنه هيصفر موجود عل طول

ن
إ ف

ً
ن كإن ؤبرإهيم موجود ي حي 

ن
، وف

. لم يأت، ولم تعرف أين هو
ي كلية إإلعإلم، وإلذي «هو أكير حإجة هّونت علّيإ إلحصسة»

ن
، إلمصور وإلطإلب ف ي

، هكذإ بدأت أسمإء حديثهإ عن خطيصهإ إلمختفن
لهإ بقرية  ن ي مين

ن
ن إلتقيتهإ ف . بمدينة إلزقإزيق« شيصة»أحصته قصل إلقصض عليهإ بشهور قليلة، مثلمإ أوضحت حي 

ت أيٍد من جلسإت محإكمتهإ، حير 
ة سجنهإ بشكل أعمق، حسصمإ تقول، موضحة أنه لم يفوِّ تعرفت أسمإء عل ؤبرإهيم خإلل فير

هإ، كمإ كإن ينتظر خإرج أسوإر إلسجن إنتظإًرإ  إ أنهإ لن تحرصن
ً
ي كإن يعرف جيد

ن كإن ُيمنع من إلدخول لزيإرتهإ ألتلك إلير خصإرهإ حي 
إ لكونه ليس من أقإرب إلدرجة إ

ً
. ومألأحيإن

، لكن تجربة إلسجن تجهل  ي إلسجن غّيب إلموت خإلهإ وخإل وإلدهإ، إللذين كإنت مرتصطة بهمإ بشكل كصي 
ن
خإلل وجودهإ ف

، عل حد قولهإ؛ فىهي ال تعيش معهمإ من إ مر إختلف بغيإب ؤبرإهيم ألصل حير تفتقدهمإ، لكن إألفكرة إلفقد غي  ذإت معين
ي إلـ »إلذي تصفه بأنه 

ن
فته ف

ُ
ن دي3كإن أكير وإحد ش ، وإلذي عرفت بأمر إختفإئه خإلل أخر زيإرة عإئلية قصل حصولهإ عل « سني 

إءة، حينمإ سألت وإلدهإ عن سصب عدم وجوده فكإنت ؤجإبته . «ئل أعلم»: إلي 
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 أهاىل  إاضحايا يثبتون كذب إاروإية إألملية بخصوص إاتصفية إاجسدية اشباب سيلاء

ي 
ن
ي هي ف

ي جرإئم إلقتل وإلتصفية إلجسدية إلير
ن
توإصل قوإت إألمن إلمرصي ؤتصإع سيإسة إلقتل خإرج ؤطإر إلقإنون، إلمتمثلة ف

، وجإء عدم إلعمل  ي ظل إلصمت إلمجتمع إلدومي
ن
ي أعمإل ؤرهإبية ضد إلسلطإت ف

ن
ن ف ن تداي أنهم ضإلعي  إزديإد ُمستمر لموإطني 

عل وقف تلك إلجرإئم وإتخإذ تدإبي  وؤجرإءإت عملية تجإه إلدولة إلمرصية كدإفع تلك إلقوإت ؤم إرتكإب إلمزيد من جرإئم 
 خإصة أهإمي سينإء

ن . إلحرب بحق إلمرصيي 
ي 
ن
يك أسإسي ف ي تلك إلوقإئع شر

ن
ي تعد بصمتهإ إلُمتخإذل عن إلتحقيق ف

ي إلسلطة إلقضإئية إلير
ن
بسصب غيإب يد إلعدإلة إلُمتمثلة ف

جي  إألهإمي عل 
ُ
ي كل قضإيإ إلتصفية إلجسدية وإلقتل خإرج ؤطإر إلقإنون، كمإ ت

ن
تلك إلجرإئم، فإلنيإبة إلعإمة ترفض إلتحقيق ف

ي إلشكإود أو إلتقإرير إلطصية، ويعزوإ إزديإد حإالت إلقتل خإرج إلقإنون ؤم زيإدة إلصإلحيإت إلممنوحة 
ن
إلتنإزل عن حقهم ف

ن أم  ن عل حد سوإء، كإنوإ سيإسيي  ي للموإطني 
ألجهزة إألمن مع غيإب إلرقإبة وإلمحإسصة نهإئًيإ، فإزدإدت معدالت إلقتل إلعشوإايئ

. غي  ذلك
ي 
ن
ي /ينإير13ومن جديد ف

إ لهإ عل موقع 2017كإنون إلثإان
ً
، عن مقتل مجموعة من "فيس بوك"، تعلن وزإرة إلدإخلية عي  بيإن
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ي أحدإث 
ن
ن ف ن وضإلعي  ي سمتهم ؤرهإبيي 

ن قوإت إألمن وإلمجموعة إلير ي حوإدث ؤرهإبية وذلك أثنإء إشتصإك دإوي بي 
ن
ن ف إلمتورطي 

ي ال تتجدد دإئًمإ وال تظهر مإلبسإتهإ وبإختإلف إلضحإيإ وإلمإلبسإت وإلوقإئع وأمإكن إلحوإدث تظل تفإصيل 
عنف، إلروإية إلير

ل-إلمأسإة وإحدة، فإالختطإف  ن ي إنعدإم - سوإء كإن من إلشإرع أو من إلمين
ن
ه وإحد هو إلقتل، نتيجة إلثقة إلمفرطة ف مصي 

ي إلمؤسسة 
ن
إم إلقإنون وإالنسإن ف ي وعدم إحير

ي وقإئع إلقتل إلمذكورة، وهو مإيعكس حإلة إالنفإلت إألمين
ن
إلُمحإسصة وإلتحقييق ف

ن  ض أنهإ وجدت لحمإية إلموإطني 
ي يفير

. إلير
إء إدعإئإت وزإرة إلدإخلية، حيث أن ستة من إللذين تم  وبتتصع أسمإء إللذين تم تصفيتهم وفق إلروإية إألمنية، يظهر كذب وإفير
، وذلك  ي

إ منذ مإيقرب من ثإلثة أشهر أي من إلعإم إلمإان
ً
تصفيتهم كإنوإ قد سصق إختطإفهم قرًسإ وإلقصض عليهم تعسفًيإ مسصق

ن  وفق روإيإت إألهإمي وشهود إلعيإن إللذين أكدوإ أنهم كإنوإ بحوزة وزإرة إلدإخلية وبعيدين كل إلصعد عن حإدث تفجي  إلكمي 
ي إلحيإة وإلقتل إلممنهج خإرج ؤطإر إلقإنون هو إلمتصدر 

ن
إلذي إدعت إلدإخلية كذًبإ ضلوعهم فيه، ليصفر بذلك إنتهإك إلحق ف

ي منأد تمإمإ عن إلمحإسصة إلقإنونية، 
ن
ي تعد جإئم حرب من أفرإد وزإرة إلدإخلية ف

ي تلك إلجرإئم إلير
ن
ن ف  إلضإلعي 

للموقف، ويصفر
ن عنهإ .  ولتظل يد إلعدإلة مكصلة بيد إلمدإفعي 

إ لنص إلمإدة 
ً
ي تنص عل 4وذلك تجإوز

تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمإل . 1" من إتفإقية منإهضة إلتعذيب إلير
، وينطصق إألمر ذإته عل قيإم أي شخص بأية محإولة لممإرسة إلتعذيب وعل قيإمه بأي  ي

إلتعذيب جرإئم بموجب قإنونهإ إلجنإايئ
ي إلتعذيب

ن
. عمل آخر يشكل توإطؤإ ومشإركة ف

ة. 22 ي إالعتصإر طصيعتهإ إلخطي 
ن
". تجعل كل دولة طرف هذه إلجرإئم مستوجصة للعقإب بعقوبإت منإسصة تأخذ ف

:  جثث مجهولة إلهوية حير إان 4وفيمإ يلي نستعرض أسمإء إلشصإب إلذين تم تصفيتهم، فيمإ التزإل 
وج وشغإل عل تإككي ٢٧٧" منصور دمحم سليمإن جإمع"ـ 1 ن  من قصيلة إلسوإركة من مدينة إلعريش من جي كرم أبو نجيلة مير

ً
 عإمإ

ي شهر أكتوبر
ن
إن، بعد أن دإهمت حملة أمنية /أجرة، تم إعتقإله ف ة إلجي  ي حرصن

ن
له ف ن ي حإل توإجده بمحيط مين

ين أول إلمإان ترسر
ه قإلوإ ألهله  ل، وبإالستفسإرعن مصي  ن

 ؤم أن تفإجئت إألشة بخي  تصفيته"تحريإت وهيخرج"إلمين
ً
ه مجهوال . ، وظل مصي 

 
 من قصيلة إلفوإخرية من مدينة إلعريش شغإل عل ٢٢" حمودة أبو ربع"إلشهي  بـ " دمحم ؤبرإهيم دمحم أيوب أبو شنب"ـ 2

ً
 عإمإ

له بإلعريش منذ مإ يقرب من ن ، وقد تم إعتقإله من مين .  يوم٥٠تإككي
ين أول / أكتوبر5تم إعتقإله بتإريخ ” عصدإلعإىطي علي عصدإلعإىطي “ـ 3  يوم عل إعتقإله وإخفإءه 100 وبعد مرور 2016ترسر

. قرسيإ
ي قرسيإ من ” بإلل دمحم حمدإن إلنجإر“ـ 4

إلعصد وأخفن ي مدينة بييئ
ن
له قصل شهرين وهو طإلب بإلمعهد إلصنإاي ف ن تم إعتقإله من مين

وقتهإ، وفوجئت إليوم إشته بخي  قتله وإتهإمه بإالرهإب  
ي ٢٤، إلصإلغ من إلعمر "أحمد يوسف دمحم رشيد"ـ 5

ن
 من مدينة إلعريش تم إعتقإله ف

ً
ين أول من إلعإم / أكتوبر17 عإمإ ترسر

ي لحظة 
ن
إ وف

ً
وج حديث ن له بإلعريش عل مرأد ومسمع من إلجميع، وإلجدير بإلذكر أنه مير ن ، أي منذ ثإلث شهور من مين ي

إلمإان
ي 
ن
له قإم أحد أفرإد إألمن بركل زوجته ف ن . ، ممإ أسفر عن إجهإضهإ فوًرإ"بطنهإ"إلقصض عليه من مين

ي "ـ 6
بيين ي من إلنيإبة إلعإمة 16، إلصإلغ من إلعمر "أحمد سعد إلمهدي دمحم إلرسر ي أو أذن نيإا 

 عإًمإ، وقد تم إعتقإله دون سند قإنوان
. ودون ُمرإعإة لسنه إلصغي  
http://bit.do/c4JXN 

 
 

 حوإر اـ« إاقوىم احقوق إإلنسان»إادكتور صبح سبم رئيس وحدة سيلاء بـ
 
أهاىل سيلاء يعيشون بلني   :«إامرصي إايوم»ف

 «إامعاناة»وسلدإن « غياب إألمن»مطرقة 
 إلشيخ زويد ورفح مستقر نسصيإ 

ن
قإل إلدكتور صإلح سإلم، رئيس وحدة سينإء بإلمجلس إلقوو لحقوق إإلنسإن، ؤن إلوضع ف

 إلعريش إألصعب نظرإ لمإ يشكله 
ن
ن وإاخر، الفتإ ؤم أنه يصفر إلوضع ف ن إلحي  بإستثنإء عدد من إلحوإدث إلنوعية إلير تحدث بي 

 .من كثإفة إلتعدإد إلسكإان 
 حوإر لـ« سإلم»وقإل 

ن
 موإطنإ سينإويإ عل يد إلعنإرص 342 سنوإت إلمإضية تم إستشهإد نحو 3عل مدإر إلـ« إلمرصد إليوم»ف

إ أن أهإم سينإء يعيشون معإنإة  ية وإإلرهإبية، ؤمإ ذبحإ أو رميإ بإلرصإص، بزعم أنهم متعإونون مع إألجهزة إألمنية، معتي  إلتكفي 
ن مطرقة غيإب إألمن وسندإن إلظروف إالقتصإدية إلصعصة  :وؤم نص إلحوإر.. حقيقية بي 

ة؟.. بدإية ■  ضوء إلتطورإت إألخي 
ن
 سينإء ف

ن
 !كيف تصف لنإ إلوضع ف

ن وإاخر، ولكن  - ن إلحي   إلشيخ زويد ورفح يكإد يكون مستقرإ نسصيإ بإستثنإء بعض إلحوإدث إلنوعية إلير تحدث بي 
ن
إلوضع ف

 إلعريش هو إألصعب نظرإ لمإ يشكله من كثإفة إلتعدإد إلسكإان 
ن
 .يصفر إلوضع ف

 كم يصلغ عدد سكإن مدينة إلعريش؟ ■

http://bit.do/c4JXN


ون أن إلعريش عل مدإر 150حوإم  -  ألف نسمة وهم ال يشكلون قصإئل أو عوإئل سينإوية بدوية وؤنمإ مإ لم يعلمه إلكثي 
ية وليست مجتمعإ بدويإ، بمعين أن به سكإنإ من جميع محإفظإت مرص، حيث  ين عإمإ إلمإضية تحولت ؤم مدينة حرصن إلعرسر

ليس لهإ « أنهم قصإئل يعرفون بعض»من أهإم إلمدينة أغرإب عنهإ، وهنإ أشي  ؤم أن مإ يردده إلصعض ومقولة % 40ؤن نحو 
 شوإرعهإ ال أعلم وجوه 

ن
أسإس من إلصحة وخإطئة، وغي  مقصول ترديدهإ، ويكفن أن أقول لك ؤنين عندمإ أزور إلعريش وأسي  ف

 .إلصعض ألنك تتحدث عن أجيإل ومجتمع ال يشكله فصيل وإحد
 إلحوإدث إإلرهإبية25سينإء بعد  ■

ن
كيف ترصدهإ ومإ إألسصإب إلحقيقية ورإء تصإعد تلك ..  ينإير شهدت تطورإ نوعيإ ف

 !إألحدإث؟
، ولكن 2011إلخطورة أن سينإء عل إمتدإدهإ ونظرإ لظروفهإ إلجغرإفية، كإنت تشهد عمليإت تهريب للسإلح حير من قصل  -

 
ن
 ينإير تم تهريب كميإت هإئلة من إلسإلح بحجة دعم حمإس وموإجهة ؤشإئيل، وكإنت إلحكومة 25إلمشكلة أنه بعد إلثورة ف

 ليصيإ تم تهريصه ؤم منإطق 
ن
 سنوإت بعد إلثورة يمكن إلقول ؤن نحو ثإلثة أربإع إلسإلح إلموجود ف

ن
تغض إلطرف عن ذلك، لكن ف

 .سينإء
 !هل هذإ هو إلمصدر إلوحيد أم أن هنإك مصإدر أخرد؟ ■
ق وبين غإزد، وكإن يحدث ذلك جهإرإ نهإرإ وطصعإ  -  طي 

جزء من إلسإلح إلليي  كإن يهرب ؤم سينإء عن طريق إلصحرعي  مينإايئ
 مدن سينإء، وجزء آخر عن طريق « حمإس»إلعنوإن إلرئيك 

ن
ولكن مإ تحت هذإ إلعنوإن ئل أعلم لمن وأين يتم تخزينه ف

 .إلسودإن ثم يجرد تهريصه عن طريق إلصحر إألحمر حير جنوب سينإء ثم يتم نقله فيمإ بعد ؤم مدن وسط وشمإل سينإء
 سينإء؟ ■

ن
ية ف  !إلصعض يرد أن هنإك دعمإ لوجستيإ للجمإعإت إإلرهإبية وإلتكفي 

 سينإء مئإت إلمخإزن إلير ال تعد وال تحىص، وقد يكون إلدعم إللوجيسير موجودإ من قصل أجهزة  -
ن
هم ال يحتإجون ؤم إلسإلح ف

ة أضعإف مسإحة لصنإن، و61مخإبرإت ودول، إلخطورة أنك تتحدث عن مسإحة من إألرإان تتجإوز   3 ألف كيلو مير تشكل عرسر
ن تإريخيإ، وبهإ نحو   . آالف ممر10أضعإف مسإحة إألردن ومثلهإ ؤشإئيل وإألرإان إلمحتلة أو فلسطي 

ة وهل ه كإفية من وجهة نظرك؟ ■  !هذإ يقودنإ ؤم معرفة إإلجرإءإت إألمنية إألخي 
ألف جندد يقإومون إلصؤر إإلرهإبية، ومن وجهة نظرد هذإ إلرقم قليل جدإ نظرإ لمسإحة  21مإ أعلن حير إان أن هنإك  -

 إلكر وإلفر، فضإل عن أنه ال يمكن أن يكون إلحل هو تصوير نحو 
ن
إلعمليإت، خإصة أن تلك إلجمإعإت تستخدم تكتيكإت حديثة ف

20 
ن
 منطقة إلدإئرد إإلقليم إلدإئرد ف

ن
 ألف فدإن من مزإرع إلزيتون قإم إألهإم بإستصإلحهإ عن طريق إلجهود إلذإتية ف

 .إلعريش، ويجب أن تكون هنإك حلول بديلة
 !هذإ رقم ضخم من أين حصلتم عليه؟ ■
 ألف فدإن وه عصإرة عن مزإرع موإلح وبرتقإل وخوخ ومإنجو وزيتون، ونتيجة 300وفقإ للتقديرإت فؤنه تم إستصإلح نحو  -

 إلصعيد عندمإ 
ن
 منتصف إلتسعينيإت ف

ن
ألسصإب أمنية تم تصوير تلك إلمزإرع بنفس إلمعإلجة إألمنية إلير كإنت تقوم بهإ إلدولة ف

 تلك إلمزإرع
ن
 .كإنت تقوم بتصوير زرإعإت قصب إلسكر لموإجهة إلجمإعإت إإلرهإبية وإلعنإرص إلهإربة ف

 إالجتمإع إألخي  للمجلس إلقوو لحقوق إإلنسإن من خطورة إقتإلع مزإرع إلزيتون؟■
ن
 حذرت ف

، بإلفعل موضوع إقتإلع مزإرع إلزيتون، حيث تم عرض إلموضوع عل  -  إجتمإعه إلشهرد، إألربعإء إلمإان
ن
إلمجلس نإقش ف

ورة إلتعويض إلكإمل ليس فقط عن إلشجر ولكن عن  جلسة إلمجلس، ووإفق إلمجلس عل مخإطصة كل إلجهإت إلمعنية برصن
إلصنية إلتحتية وشصكة إلرد وإلكإبإلت وإابإر وإألسوإر، وهنإ أود أن أقول ؤن إلمجلس أرسل من قصل لجنير تقىص حقإئق لحرص 
حوإ بإالتفإق مع معإم إلوزير إلمحإفظ  ن ن وإحتيإجإتهم وإلتنسيق مع وزإرة إلتضإمن لرصف إلمعإشإت لهم ومن لم يين إلنإزحي 

ن  لربطهم بإألرض وكذلك مع بعض جمعيإت إلمجتمع إلمدان ومحإفظ إلروتإرد وإلذين تفضلوإ بؤرسإل بعض إحتيإجإت إلنإزحي 
 .بإلتنسيق مع مديرية إلتضإمن إالجتمإا

إتيجية إألمنية لموإجهة ومحإربة تلك إلجمإعإت؟ ■  !كيف ترد إلحلول إلصديلة وإالسير
 سنوإت كإن ؤنشإء إألنفإق يشكل عنرص دخل لألهإم وإلجميع كإن 8، قصل «تهريج»ؤذإ تحدثنإ عن إلحلول إألمنية فقط فهذإ  -

ن   ألف موإطن يستفيدون بشكل مصإشر أو غي  مصإشر من 15 ؤم 10يستفيد منهإ بمإ فيهإ إألجهزة إلتنفيذية، لدرجة أن هنإك مإ بي 
هإ، ثم تم ترحيل   تجإرة إألنفإق، حير وصلنإ لمرحلة أن تلك إألنفإق أصصحت تشكل خطرإ عل إألمن إلقوو وتم تدمي 

ن
إلعمل ف

 منإطق رفح إلحدودية، ولكن هل قدم هذإ معإلجة أمنية لألزمة، بإلعكس إألمر زإد 
ن
عدد من إألهإم وؤزإلة إلكثي  من إلمنإزل ف

 .تعقيدإ
 !كيف ترد إلوضع إان؟ ■
ه عقب كل  -  إلعإلج، أنت توإجه عنإرص يصدو ممإ تنرسر

ن
 إلتشخيص وخلل ف

ن
مإزلنإ نعود ؤم إلمربع رقم وإحد، هنإك خلل ف

إفية وتنفذ عمليإتهإ بكل دقة، أنت بحإجة ؤم تكتيك جديد، وتفكي  غي  تقليدد لمحإربة تلك إلعنإرص، 
عملية أنهإ تخطط بإحير

ن ثإبت أكير من  ب كمي   مرإت فىه تشكل هدفإ سهإل لتلك إلجمإعإت، وأنت بحإجة ؤم 5ال يجوز وال يتصور أحد أن يتم رصن
 إلجو 

ن
ونية، تعإونهإ قوإت تدخل شيع عل إألرض وف إت ؤلكير ن إت مرإقصة، وتجهي  ؤنشإء كمإئن بديلة بموإصفإت حديثة وكإمي 

 إلتخفن عقب كل عملية تقوم بهإ، وبإلتإم ردع تلك إلعنإرص
ن
 .بإلطإئرإت، تحد من سيطرة تلك إلجمإعإت وشعتهإ ف



هإ  ■ ن وإاخر نسمع عن شقة سيإرإت حكومية ثم يتم إإلعإلن عن إستخدإمهإ كسيإرإت مفخخة أو يقوم بتفجي  ن إلحي  بي 
 !إنتحإريون؟

هذإ إألمر شإئع وإلخطورة أنه أصصح متعإرفإ عليه، حيث تقوم إلعنإرص إإلرهإبية برسقة سيإرإت حكومية، ثم يجرد إستخدإمهإ  -
 إلعمليإت إإلرهإبية، ويمكنك إلقول ؤن هذإ إألمر قد يكون كإلكيت 

ن
 مرة، وهو أمر خطي  بحإجة ؤم حلول بديلة، وؤذإ 50ف

 سينإء
ن
 عإلج تلك إلمشكإلت بنفس إألسلوب أتوقع أن تطول إلموإجهة ف

ن
 .إستمرينإ ف

 إلعريش من  ■
ن
مإذإ عن إالتهإمإت إلير توجه ؤم أهإم سينإء أنهم مسؤولون عن هذإ إلتقصي  ومإ تشهده منإطق سينإء خإصة ف

 !ثغرإت؟
ية وإإلرهإبية، ؤمإ ذبحإ أو رميإ 342 سنوإت إلمإضية تم إستشهإد نحو 3عل مدإر إلـ -  موإطنإ سينإويإ عل يد إلعنإرص إلتكفي 

بإلرصإص، بدعود أنهم متعإونون مع إألجهزة إألمنية، فكيف يكون هذإ إالتهإم وتلك إلفرضية موجودة من إألسإس، أهإم سينإء 
ن مطرقة غيإب إألمن وسندإن إلظروف إالقتصإدية إلصعصة  معإنإة حقيقية بي 

ن
 .ف
 ضوء مإ يصلك ومإ تشإهده عل أرض إلوإقع؟ ■

ن
 !كيف ترصد لنإ تلك إلمعإنإة ف

أهإم سينإء بحإجة ؤم فتح أبوإب رزق، إلدولة قفلت إألنفإق، وجرفت إلمزإرع، وأغلقت إلعديد من مصإنع إلرخإم، ألنهإ تعتمد  -
موإد متفجرة وهو مإ يتعإرض مع عمليإت إلموإجهة لصد تلك إلجمإعإت، أضف ؤم ذلك فؤن إلعديد من إلسلع إلغذإئية تقف 

 .عل إلمعإبر بإأليإم وإألسإبيع وهو مإ يزيد من قيمتهإ، وبإلتإم تحميل ذلك عل كإهل إلموإطن إلصسيط
 !مإ إلذد يقوم به إلموإطنون لموإجهة تلك إلظروف؟ ■
 إعتصإرهإ  -

ن
إلعديد منهم سإفر وتركوإ منإزلهم وهجروإ إلمكإن، وهذإ يعود ؤم أن إلدولة تكتفن بإلمعإلجة إألمنية فقط وال تأخذ ف

 تلك إلحرب، ولكن مإ إلذد قدمته إلدولة لهم، 
ن
حجم إلمعإنإة إلوإقعة عل إألهإم هنإك، وهم مع إلدولة ويرون أن عليهم دورإ ف

 مدن تشهد 
ن
إئب عقإرية ورسومإ وكأنهم يعيشون ف مإزإلت تتعإمل معهم وكأنهم من سكإن محإفظة إلقإهرة، وتفرض عليهم رصن

إئب، ووقف  ح بؤعفإء أهإم سينإء من إلرصن إستقرإرإ وليس حربإ ضد إإلرهإب وفرض حإلة طوإرئ وحظر تجوإل، وهنإ كإن م مقير
من إلسكإن هنإك عإجزون عن دفع مرصوفإت إلدرإسية بمرإحلهإ  % 60دفع إلرسوم إلمدرسية وإلكليإت، حيث ؤن نحو 

 هذإ إلشأن
ن
 .إلمختلفة لذويهم، وهو مإ جعل أحد إلنوإب يتقدم بطلب ؤحإطة ف

 !مإذإ عن مطإلصك كجزء من حل ورفع إلمعإنإة؟ ■
، ألن إلخطورة لو  - ن إئب وإلرسوم إلدرإسية لمدة عإمي   مدن سينإء من إلرصن

ن
ن ف أطإلب بأن تصدر إلدولة قرإرإ بؤعفإء إلمقيمي 

 أن تجعل من سينإء منطقة خإلية من 
ن
فرغت هذإ إلمكإن فأنت تحقق إلهدف إألسم لتلك إلجمإعإت ومن قصلهإ ؤشإئيل ف

ن فيهإ ويعلمون خطورته ويدفعون  إلسكإن، ومرتعإ للجمإعإت إإلرهإبية، وهو مإ يرفضه أهإم سينإء سوإء إلصدو أو حير إلمقيمي 
 موإجهة مخططإت إإلرهإب إلسإعية ؤم فصل سينإء، وهو مإ لم 

ن
يصة ؤم يومنإ هذإ، لدعمهم جهود إلدولة ف نتيجة ذلك رصن

 .يحدث أبدإ
 مإذإ أيضإ عن مطإلب أهإم سينإء وإلير رصدتهإ من خإلل زيإرتك ومتإبعتك؟ ■
رين من إإلجرإءإت إألمنية إلير تقوم بهإ عل إألرض هنإك -  .يجب رصف بدل بطإلة، وتعويض إلضحإيإ وإلمترصن
ن ومشتصه بهم ■  من مرة عن جهود لؤلفرإج عن محصوسي 

 كم عددهم؟.. أعلنت أكير
ن قإئمة ضمت نحو  -  سينإء، وهؤالء يتم 650قدمت ؤم إللجنة إلرئإسية لؤلفرإج عن إلمحصوسي 

ن
 موإطنإ تم ؤلقإء إلقصض عليهم ف

 إإلسمإعيلية للفحص، وقد يستغرق ذلك شهورإ ومددإ طويلة قد تصل 
ن
ؤلقإء إلقصض عليهم ويتم ترحيلهم ؤم معسكر إلجإلء ف

 بعض إألحيإن
ن
 .ؤم عإم وأكير ف

 مسإعدة إألجهزة إألمنية ■
ن
 !مإ مدد صحة ذلك؟..يرد إلصعض أن هنإك توإطؤإ من قصل بعض إألهإم وحإلة من إلصمت ف

ن يمتلك  - ن من « دكإن»سوف أرود لك قصة بطلهإ أحد إلموإطني   مدينة إلعريش، شإهد ذإت مرة حإدث إستشهإد إثني 
ن
إ ف صغي 

طة يستقإلن  ية، وتوإصل مع إألجهزة إألمنية وأدم بمإ شإهده، « درإجة بخإرية»أمنإء إلرسر عن طريق بعض إلعنإرص إلتكفي 
يئ إلرجل أن نحو   كل مرة يتم ؤرسإل مدرعة ؤم  6وفؤج 

ن
، ممإ دعإ إلرجل ؤم ترك محله «دكإنه»أجهزة أمنية قإمت بإستدعإئه، وف

ن وتقوم  صد إلموإطني 
ية وإلير تير ومصدر رزقه إلوحيد وأخذ أشته وهرب ؤم إلزقإزيق خوفإ من مإلحقة إلجمإعإت إلتكفي 

 إلشوإرع بتهمة إلتعإون مع إلدولة ضدهم
ن
 .بذبحهم ف

حت عددإ من إلتوصيإت من خإلل بعثإت تقىص إلحقإئق إلير أرسلتهإ وحدة سينإء بإلمجلس ؤم عدد من  ■ قلت ؤنك إقير
هإ؟  !إلجهإت مإ أبرزهإ ومصي 

ية وإلجمإعإت  -  رصد إلعنإرص إلتكفي 
ن
ن خط سإخن لتلفر إلصإلغإت وإلشكإود وبإلتإم إلرسعة ف  من مرة بتدشي 

طلصت أكير
ن إألجهزة «إلتخصط إألمين »و «إلهرتلة»إإلرهإبية، ولكن مإ أود قوله ؤن هنإك مإ يشصه حإلة من  ، فليس هنإك تنسيق بي 

 سينإء
ن
ن وإلمنظومة إألمنية ال وجود لهإ وبحإجة ؤم مرإجعة عإجلة تتنإسب مع خطورة مإ يحدث ف  .وإلموإطني 

http://bit.do/c4L72 

http://bit.do/c4L72


  يلاير 
 
  يلاير تقارير ملشورة ف
 
  20172017تقارير ملشورة ف

  
 

  تقريرها إاعاام  
 
 وآالف إامعتقللني  .. تعذيب وؤخفاء إامسات قنيا.. إاسيس   هد من إاقمع : 2017هيومن رإيتس ف

http://bit.do/c4JDR 

 

 ام إاتلكيل بااشباب وحصد أروإحهم 

 http://bit.do/c3o62 

 

شليرب  ايس إاوحيد .. إالنتحار إاغامض دإخل إاسجون

 http://bit.do/c3pb8 

 

  مرص ".. مسجل خطر سياا  
 
رحيم يدمر حياة إامفرج  لهم ف

http://bit.do/c3R7b  

 

 2016حصاد 

http://bit.do/c3Eof  

 

 إاسجون 
 
معاناة مرض  إانطان ف

http://bit.do/c3qnS 

 

   سيلاء
 
  2016ف

http://bit.do/c3Eyk 

 

  
 
  180: 2016تقرير املترص إازيات يكشف إنتهاكات بحي إامحاملني  ف

 
محامون بب نقابة ..  محافظة19 محبوسلني  ف

http://bit.do/c3R75 

 

ة   مرص : العلف سجون كثيني
 
نظرة  ىل تجارب إالساء دإخل إاسجون وأماكن إالحتجاز ف

http://bit.ly/2jzUsip 

 

 يونيو 30 سجلا ملذ 11ؤنشاء .. من إاقاهرة ؤىل إاصعيد وسيلاء

http://bit.do/c6j46 
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 ".. حكاية ريجيي  "تفاصيل رديدة ف

ر
و إادف إت مير إء أامان وطليان يصلون قريبا اتفريي كاميني  .. خيرب

http://bit.do/c6uMz 

 

  »صحيفة ؤيطااية تلنرش أرزإء محذوفة من محادثة 
  أذإ ها إاتليفزيون إامرص« ريجيي 

  وممثل إابا ة إاجائللني  إاير

http://bit.do/c6uNN 

 

  إاذكرى إ
 
  .. وىل الختفائهألف

  اقضية روايو ريجيي 
 تسلسل زمي 

http://bit.do/c6uYc 

 

  »إاعفو إادواية تطلي حملة 
   « إاحقيقة من أرل ريجيي 

يطانية وقفة تضاملية بعد مقتل روايو ريجيي  بااجامعات إايرب

http://bit.do/c6uZm 

 

  بااشموع.. فيديو
  تصفية إاخمسة إامرصيلني  7: وصحيفة ..إإليطاايون يحيون ذكرى ريجيي 

 
   لاض أملية متورطة ف

http://bit.do/c7ccC 

 

  حاالت إختفاء قني رديدة يدفع ثملها طااب وطبيب ومهلدس وشقيقلني  5نرصد .. بااصور وإاببغات وشهادإت إألهاىل  

http://bit.do/c6uRq 

 

  727صحفيون ضد إاتعذيب يرصد 
 
ا ضد حرية إإل بم ف

ً
 تعدي 12 حكما بااحبس و16إقتحام إاصحفيلني  و : 2016 إنتهاك

 http://bit.do/c6uYX    دإخل إاحجز

 

  حي شعب.. إادإخلية
 
 صا : كيف أصبحج أكيرب مستفيد من ثورة قامج ضد قمعها وتعذيبها وإستبدإدها وإنتهاكاتها ف

 http://bit.do/c6u2nإامستبد  

 

  ن إامفصوالني  من إاعمل ادوإٍع أملية: حياة ما بعد إاسجون

http://bit.ly/2jZ0bu9 

 

  قضية « إابدإية»
 
ة»تحقي ف  بسيلاء وحقيقة إاقبض  ليهم قبل أشهر« إاقتىل إاعنرش

http://bit.do/c7VoD 
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