
 

  71027102  مارسمارسأرشيف القهر في أرشيف القهر في 

  
  تجميع وإعداد مركز النديمتجميع وإعداد مركز النديم 



  المحتوياتالمحتويات

  !قالوا!قالوا  

  الحصادالحصاد  

  الجداولالجداول  

  رسائل السجنرسائل السجن  

  شهاداتشهادات  

    



  !!  قالواقالوا
 

 لمواجهة اإلرهاب« األمن الوطني»السيسي: الدولة تدعم 
http://bit.do/dgv4t 

 

 اللواء أحمد منصور: ال توجد اعتقاالت في مصر
http://bit.ly/2oJOc5R  

 
 

حد بيشير حاجة فيها تحريض على مصر كخائن ويحكم عليه  أييجب معاملة   :النائب أحمد رفعت
 باإلعدام ألنه يريد إسقاط الدولة المصرية

http://bit.do/diRG6 
 
 

لألسف كلما فرحنا بعودة الشرطة ألحضان الشعب، عاد بعض ضعاف : المستشار عالء الدين سليمان
 أمناء شرطة وأفسدوا تلك العالقةالنفوس من ضباط أو 
http://bit.do/djtaj 

 
 

 "ماعت" من جنيف: التعذيب المصري ليس ممهنجا.. والقانون يضمن المحاكمة العادلة
http://bit.do/djRxu 

 
 

 تخبيط ألحبسكقاضى اقتحام قسم حلوان لمتهم: بالش 
http://bit.do/djRyk 
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  71027102  مارسمارسالقهر في القهر في حصاد حصاد 

  022022  القتلالقتل

 27 حملة بواسطة الجيش
 63 حملة بواسطة الشرطة

 77 قصف جوي
 06 تصفية بعد اختفاء

 8 قتل بواسطة مجهولين
 6 حملة أمنية بواسطة الجيش والشرطة

 7 خطأ بواسطة الشرطة قتل
 7 قذيفة مدفعية

 7 تفجير
 0 تعذيب

 0 هدم منزل
 0 قتل خطأ بواسطة الجيش

  0606  وفاة في مكان الاحتجازوفاة في مكان الاحتجاز

 3 إهمال طبي
 5 هبوط حاد في الدورة الدموية

 7 تعذيب

  5555  تكدير و/أو تعذيبتكدير و/أو تعذيب
 62 تعذيب فردي

 08 تكدير و/أو تعذيب جماعي

 6262  عنف دولةعنف دولة  3333  في السجنفي السجن  إهمال طبيإهمال طبي

 3232  ظهور بعد اختفاءظهور بعد اختفاء 7744  اختفاء قسرياختفاء قسري



  الجداولالجداول
 القتلالقتل

تاريخ 
 النشر

 الرابط وسيلة القتل المحافظة المكان المهنة السن االسم العدد

http://bit.do/dghtJ طلق ناري بواسطة مجهولين شمال سيناء منطقة الماسورة برفح     جمعه القادود 1 مارس-01  

 مزارع 58 إبراهيم أحمد سليمان 1 مارس-01
منطقة الصرصورية )أم 

 عمد( بمدينة رفح
http://bit.do/dghxa طلق ناري بواسطة الجيش شمال سيناء  

http://bit.do/dghy6 طلق ناري بواسطة مجهولين وسط سيناء طريق نخل النقب رقيب شرطة 35 إبراهيم رجب العجيزي 1 مارس-01  

 1 مارس-01
حاتم عبدالباسط 

 عبدالعال
http://bit.do/dghy6 طلق ناري بواسطة مجهولين وسط سيناء طريق نخل النقب عريف شرطة 36  

 34 دخل الله.س.ع 1 مارس-01
من قبيلة 

 الترابين
http://bit.do/dghyE طلق ناري بواسطة الجيش جنوب سيناء منطقة رأس سدر  

http://bit.do/dghAz حملة امنية شمال سيناء جنوب العريش     مسلحين 7 مارس-01  

http://bit.do/dghz7 الجيش الثالث الميداني وسط سيناء جبل الحالل     "إرهابي" 60 مارس-02  

http://bit.do/dghGL حملة أمنية الجيزة شقة في فيصل     "إرهابي" 3 مارس-02  

 1 مارس-02
سامح محمد فرحات 

 حساسين
http://bit.do/dghE8 طلق ناري بواسطة الشرطة الجيزة كرداسة   30  

http://bit.do/dgsJZ طلق ناري بواسطة الشرطة الجيزة شقة في كرداسة     "عنصر" 1 مارس-02  

http://bit.do/dgsCR طلق ناري بواسطة الشرطة الجيزة شقة في كرداسة طالب ثانوي 18 عبدالرحمن محمد النائى 1 مارس-03  

http://bit.do/dgsCR طلق ناري بواسطة الشرطة الجيزة شقة في كرداسة سائق   عبدالحكيم العكيزى 1 مارس-03  

http://bit.do/dgsCR طلق ناري بواسطة الشرطة الجيزة شقة في كرداسة     امين ابراهيم عبدالله 1 مارس-03  

   15 مجدي حسن ابوفريح 1 مارس-03
منطقة شيبانه جنوب 

 رفح
http://bit.do/dgsEi قصف جوي شمال سيناء  

 1 مارس-04
إبراهيم سعيد حسين 

 حسن
18   

منطقة الحسينات غرب 
 رفح

http://bit.do/dgubF انفجار شمال سيناء  

 1 مارس-04
سليمان إبراهيم محمد 

 عودة
18   

منطقة الحسينات غرب 

 رفح
http://bit.do/dgubF انفجار شمال سيناء  

 قاضي عرفي 80 نصر برهم سالم 1 مارس-04
كمين أبوسنجر في  

 مدينة رفح
http://bit.do/dgubP طلق ناري بواسطة الجيش شمال سيناء  

 1 مارس-04
محمد سمير هاشم 

 ُشراب
http://bit.do/dgvAi طلق ناري بواسطة مجهولين شمال سيناء  وسط مدينة العريش       

 6 مارس-05
إرهابي غير معروف 

 الهوية
    

حي 

 العريش بمدينة الزهور

http://bit.do/dgv36 تصفية شمال سيناء  
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     "اجرامي عنصر" 2 مارس-05
طريق السويس 

 الصحراوي
http://bit.do/dg2xg حملة أمنية السويس  

http://bit.do/dg2xm حملة أمنية شمال سيناء       "نكفيري" 5 مارس-05  

http://bit.do/dhhhb الشرطةطلق ناري بواسطة  شمال سيناء العريش     عمرو سامي أبو هندية 1 مارس-07  

 1 مارس-08
محمد حسن جالل 

 مصطفى
http://bit.do/dhhe8 يوم 49تصفية بعد اختفاء  اإلسماعيلية منطقة جمعية السالم طالب باألزهر    

http://bit.do/dhhhi طلق ناري بواسطة الجيش شمال سيناء رفحجنوب مدينة      "تكفيري" 1 مارس-09  

   أحمد محفوظ 1 مارس-09
خريج علوم 

 األزهر
http://bit.do/dhhdh تصفية بعد اختفاء شهرين الشرقية أثناء االختفاء  

     "تكفيري" 3 مارس-09
العريش والشيخ زويد 

 ورفح
http://bit.do/dhhdT حملة من الجيش والشرطة شمال سيناء  

 22 عبدالله هالل المتولي 1 مارس-09
طالب هندسة 

 األزهر
http://bit.do/dhhfJ يوم 12تصفية بعد اختفاء    أثناء االختفاء  

 1 مارس-09
رجب علي ابراهيم 

 حنطور
20 

طالب جامعة 

 اإلسكندرية
http://bit.do/dhhik يوم 37تصفية بعد اختفاء    أثناء االختفاء  

   19 محمد إبراهيم المنيعي 1 مارس-11
منطقة األحراش 

 بالعريش
http://bit.do/dhoLy قذيفة شمال سيناء  

http://bit.do/dhoTk تصفية بعد اختفاء     طالب ثانوي   عبدالرحمن محمدالنائى 1 مارس-12  

http://bit.do/dhoTk تصفية بعد اختفاء     طالب ثانوي   أمين إبراهيم عيسى 1 مارس-12  

http://bit.do/dhoTk تصفية بعد اختفاء     سائق توكتوك   عبد الحكيم ربيع العكيزى 1 مارس-12  

 ربة منزل 48 ن.ا.ح 1 مارس-15
طلق ناري في الفك 

 وهي في شرفتها
http://bit.ly/2mFuLtf قتل خطأ برصاص الشرطة  أسيوط  

   52 عدنان برهوم 1 مارس-16
بمنطقة دوار سليم غرب 

 مدينة رفح
http://bit.do/dh8CN مجهولينقتل بواسطة  شمال سيناء  

   25 عبدالرحمن ابوصفره 1 مارس-16
بالقرب من مقبرة 

 المقرونتين برفح
http://bit.do/dh8CN مجهولينقتل بواسطة  شمال سيناء  

http://bit.ly/2mJ5LCh قتل خطأ بواسطة الجيش شمال سيناء منزلها بمدينة رفح ربة منزل 80 غيثه حميد فراج 1 مارس-16  

 31 هدى أحمد محمد محمد 1 مارس-16
موظفة بإدارة 
مصر الجديدة 

 التعليمية

http://bit.ly/2nohzh2 قتل خطأ برصاص الشرطة  القاهرة أحد مقاهي مدينة نصر  

http://bit.ly/2n3Hd9D إسرائيليقصف جوي  شمال سيناء جنوب رفح     طفلين 2 مارس-17  

http://bit.ly/2mXjHK0 قصف جوي  شمال سيناء جنوب رفح   22 سلمي النجره 1 مارس-17  

http://bit.ly/2mXjHK0 قصف جوي شمال سيناء جنوب رفح   21 شريف أبو شيخه 1 مارس-17  

     "تكفيري" 18 مارس-17
الشيخ  -رفح  -العريش 

 زويد
http://bit.ly/2mFqNAS قصف جوي شمال سيناء  

http://bit.ly/2mJ6ZNT مجهولينقتل بواسطة  شمال سيناء رفح   24 عبد الرحمن الرميلي 1 مارس-17  
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http://bit.do/diRig تعذيب  القليوبية شبين القناطر سمسار 34 الشهاوي فريد شوقي 1 مارس-19  

 4 مارس-20
سالمه األقرع محمد 

 وأطفاله الثالثة
    

منطقة سكنية تابعة 

 لمركز نخل
http://bit.do/diRFE قصف جوي وسط سيناء  

 2 مارس-20
مواطن  من قبيلة التياها، 

وطفله البالغ من العمر 

 عشر سنوات

    
منطقة سكنية تابعة 

 لمركز نخل
http://bit.do/diRFE قصف جوي وسط سيناء  

 1 مارس-22
رجب علي ابراهيم 

 حنطور
 المنوفية شبين الكوم سائق توكتوك  

طلق ناري بواسطة ضابط 

 مرور
http://bit.do/djfro  

http://bit.do/djtNd الجيشحملة أمنية بواسطة  وسط سيناء       تكفيري 15 مارس-22  

http://bit.do/djuPa رصاص مسلحين مجهولين شمال سيناء جنوب رفح   59 محمد اشتيوي 1 مارس-23  

   إبراهيم 1 مارس-23
سائق بشركة 

 الكهرباء
http://bit.do/djRxf قذيفة مدفعية شمال سيناء رفح  

     "تكفيري" 3 مارس-25
جنوب العريش والشيخ 

 زويد ورفح
http://bit.do/djRy8 حملة أمنية بواسطة الشرطة شمال سيناء  

http://bit.do/djRAZ الشرطةحملة أمنية بواسطة  شمال سيناء       "تكفيري" 5 مارس-26  

http://bit.do/dkc8W حملة أمنية بواسطة الشرطة المنيا قرية نزلة البدرمان     "صعايدة" 2 مارس-30  

http://bit.do/dkc9q بواسطة الشرطةحملة أمنية  المنيا قرية نزلة البدرمان     تامر. ح 1 مارس-30  

http://bit.do/dkc9q حملة أمنية بواسطة الشرطة المنيا قرية نزلة البدرمان     صدام ح. 1 مارس-30  

 65 كمال عوض الهتة 1 مارس-30

موظف بالتربية 

والتعليم 
 بالمعاش

 البحيرة مركز إيتاي البارود
الشرطة تأمر بهدم البيت 

 علي رأس صاحبه
http://bit.do/dkdbe  
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  وفاة في مكان االحتجازوفاة في مكان االحتجاز

تاريخ 
 النشر

 الرابط سبب الوفاة المحافظة المكان المهنة السن االسم

 الجيزة قسم شرطة الوراق عامل بناء 25 عبدالصبور. س. س مارس-04
هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
http://bit.do/dgv4h  

 محمود سيد محمد مارس-07
 

http://bit.do/dg2xQ تعذيب الجيزة قسم الهرم مجند  

 مارس-12
 سعيد السيد

 
 البحيرة سجن األبعادية مهندس

نزيف في -اهمال طبي 

 المخ
http://bit.do/dhoRq  

 68 أحمداحمدعبداللطيف مارس-12
 

http://bit.do/dhoSf جلطتان وسكر الدقهلية سجن المنصورة  

 مارس-12
 33 حمادة. و. ا

 
 سيناءشمال  قسم شرطة العريش

هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
http://bit.do/dhoUt  

 مارس-14
 30 محمد على مصطفى فراج

 
 الدقهلية قسم شرطة أجا

هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
http://bit.do/dh8zc  

 متهم مارس-20
  

http://bit.do/diRHx تعذيب الجيزة قسم الهرم  

 مارس-22
 28 وسيم

 
 الجيزة قسم شرطة الطالبية

هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
http://bit.do/djfos  

 مارس-22
بدوي اسماعيل بدوي 

 حسن
48 

فني بشركة النصر 
 للمنسوجات

http://bit.do/djfpg إهمال طبي: أزمة صدرية اإلسكندرية سجن برج العرب  

http://bit.do/djuK6 إهمال طبي: غيبوبة سكر الجيزة قسم شرطة امبابه مشرف مبيعات 41 شريف ع مارس-22  

 42 م. ع مارس-23
 

http://bit.do/djRwt إهمال طبي: غيبوبة سكر الجيزة مركز شرطة كرداسة  

 مارس-24
 41 فيصل.ص.ع

 

قسم ثان العاشر من 

 رمضان
 الشرقية

هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
http://bit.do/djRxF  

 38 محمد م م مارس-25
 

http://bit.do/djRyx اهمال طبي: أيدز اإلسكندرية سجن برج العرب  

 

 ؟سنة بهبوط حاد في الدورة الدموية 72و  73و  12لماذا يتوفى ثالث شباب، 
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  تعذيب فرديتعذيب فردي

تاريخ 
 النشر

 الرابط المحافظة المكان المهنة السن االسم

 مارس-05
 محتجز

  

عنبر التأديب في استقبال 

 طره
http://bit.do/dguDa القاهرة  

 سعد خليفة مارس-05
  

http://bit.do/dgvBn القاهرة شديد الحراسة 1سجن طرة   

 أحمد شبانة مارس-05
 

http://bit.do/dgvBn القاهرة شديد الحراسة 1سجن طرة  مهندس  

 مارس-05
 محمد على عبد الحميد البكري

  
http://bit.do/dhd6M القاهرة شديد الحراسة 1سجن طرة   

 احمد محمد على السيد مارس-05
  

http://bit.do/dhd6M القاهرة شديد الحراسة 1سجن طرة   

 مارس-05
 احمد ضياء

  
http://bit.do/dhd6M القاهرة شديد الحراسة 1سجن طرة   

 إبراهيم رجب مارس-12
 

 أثناء االختفاء طالب
 

http://bit.do/dhoUL  

 خطابعبدالله  مارس-14
  

http://bit.do/dh8q7 القاهرة انفرادي في العقرب  

 مارس-14
 45 عبدالله شحاتة

خبير اقتصاد دولي وأستاذ 

 جامعي
http://bit.do/dh8wh القاهرة انفاردي في العقرب  

 23 محمد اشرف فرغلي مارس-14
 

http://bit.do/dh8xc القاهرة انفرادي في العقرب  

 مارس-16
 محمد عبدالرحمن المرسي

 
http://bit.ly/2nFF2aT القاهرة أمن الدولة عضو مكتب اإلرشاد  

 19 احمد مسعود بدوي مارس-16
 

http://bit.ly/2mJ5KhH الدقهلية أثناء االختفاء  

 مارس-20
 متهم

  
http://bit.do/diRHx الجيزة قسم الهرم  

 أحمد طه وهدان مارس-21
  

http://bit.do/djfpU القاهرة سجن طره شديد الحراسة  

 احمد الغزالي مارس-23
  

http://bit.do/djuLU القاهرة سجن العقرب  

 مارس-25
 احمد وهدان

  
http://bit.do/dj2Lh القاهرة سجن العقرب  

 سعيد عبدالحكيم الشيخ مارس-26
  

http://bit.do/dj2AJ البحيرة وادي النطرون تأديب في  

 مارس-26
 عبدالرحمن الوشاحى

  
http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 عادل مارس-26
  

http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  
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 مارس-26
 عمر غريب

  
http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 عبد الرحمن غريب مارس-26
  

http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 محمد يسري مارس-26
  

http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 احمد سعد مارس-26
  

http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 انس كساب مارس-26
  

http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 مارس-26
 إسماعيل فرحات

  
http://bit.do/dj2AJ البحيرة تأديب في وادي النطرون  

 63 نادى حنا جورجى مارس-27
 

http://bit.do/dj2Z4 الجيزة مركز شرطة أوسيم  

 أنس أحمدي خليفة مارس-27
  

http://bit.do/dj4yr القاهرة سجن العقرب  

 حسام منوفى محمد مارس-28
  

http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 مارس-28
اسماعيل ممدوح اسماعيل 

   بدوى
http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 مارس-28
 محمود غريب

  
http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 عمر غريب مارس-28
  

http://bit.do/dj4z4 القاهرة العقربسجن   

 مارس-28
 عمر جمال مصطفى عبدالرحمن

  
http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 ياسر نبوى عبد الرازق مارس-28
  

http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 عامر محمد عامر مارس-28
  

http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 عمار ياسر العبوسى مارس-28
 

http://bit.do/dj4z4 المنوفية انفرادي سجن شبين الكوم طالب ثانوي  

 احمد محمد ابراهيم الصاوى مارس-28
  

http://bit.do/dj4z4 القاهرة سجن العقرب  

 مارس-29
 أحمد أمين الغزالى

 

ليسانس دار العلوم جامعة 

 القاهرة
http://bit.do/dkc2f القاهرة سجن العقرب  
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  تكدير و/أو تعذيب جماعيتكدير و/أو تعذيب جماعي

تاريخ 
 النشر

 الرابط المحافظة المكان الحدث

 مارس-01

حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية النائب  1322لسنة  319يدخل معتقلي القضية رقم 
الطعام احتجاجا على منع إدارة العام المساعد، يومهم السابع في إضرابهم الكلي عن 

السجن ذويهم من زيارتهم بالرغم من تصريح النيابة وانتهاكات إدارة السجن المتتالية 

إدارة السجن بقطع الماء عن الزنازين إلجبارهم على فك اإلضراب بحقهم، حيث قامت 
 .عن اضرابهملم يتراجعوا وتهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم ووضعهم بزنازين انفرادية إذا 

سجن طره شديد 
 الحراسة

http://bit.do/dghvy القاهرة  

http://bit.do/dghEj الشرقية عنبر )أ( بسجن الزقازيق تجريد من المالبس والغطاء وتأديب بزنازين غير آدمية مارس-01  

 مارس-02
بسبب منع الزيارة وعدم رؤية    معتقلو محافظة قنا  مضربون عن الطعام لليوم الثامن

 أهاليهم للشهر السابع وحبسهم فى زنازين إنفرادية
http://bit.do/dghHw القاهرة سجن العقرب  

http://bit.do/dgtEy القاهرة سجن العقرب ق المسجونين بسجن العقربالقتل البطئ مستمر في ح مارس-02  

 مارس-04
معتقلي سجن "الزقازيق العمومي" يبعثون برسالة استغاثة بعد تعرضهم للعديد من 

 االنتهاكات وقيل انهم حضروا أحدى الجالسات بمالبسهم الداخلية
http://bit.do/dgucA الشرقية العموميسجن الزقازيق   

 مارس-04

لليوم "العاشر" عن الطعام البالغ عددهم اكتر من  319استمرار اضراب معتقلي القضية 

مع قطع ادارة السجن الماء عن المعتقلين الجبارهم على كسر االضراب و   معتقل 273
في اليوم "السادس" من االضراب و إثنين من المضربين عن  اغماء أحمد محمد السيد

الطعام في اليوم "التاسع" نتيجة اإلعياء الشديد باإلضافة إلى منع االدوية منهم أنس 
 مصطفى مرسي

http://bit.do/dgunh القاهرة سجن العقرب  

 مارس-05

المالبس واألغطية ماعدا تلك المالبس التى ينام بها المعتقلون. تجريد الزنازين من جميع 

 -وتجريد الزنازين من جردل المياه الخاص بالوضوء وأدوات النظافة الشخصية: الصابون 
مسحوق الغسيل ومن خرطوم المياه المستخدم كحنفية للمياه ومن جميع أدوات الطعام: 

لسجن من األطعمة والمأكوالت وتقليل الوجبات األطباق البالستيك/المعالق وتفريغ كانتين ا

المقدمة للمعتقلين، وتحجيم كمية المياه المقدمة لكل معتقل للشرب إلى زجاجتين مياه 
 فقط لكل يومين

http://bit.do/dguVk القاهرة سجن العقرب  

http://bit.do/dhd6M القاهرة سجن العقرب أمن دولة 319/1322القضية تعذيب وإذالل يتعرض له المتهمون في  مارس-05  

 مارس-19

الطعام لالحتجاج على انتهاكات إدارة السجن بحقهم ومنع معتقلو طره يعلنون اإلضراب عن 

بتخفيف العدد داخل ” د“الزيارات عنهم والتريض والعيادات كما يطالب المعتقلون بعنبر 
 الزنازين ومراعاة الحاالت المرضية وفتح التريض كامالا 

عنبر ج و د بسجن 

 استقبال طره
http://bit.ly/2nFQjIb القاهرة  

 مارس-19
شباب من رابطة "ألتراس أهالوي"، إضرابهم عن الطعام، لليوم الخامس على  2واصل 

 مايو 22التوالي، بسبب المعاملة السيئة في السجن واألكل بسجن 
http://bit.do/diRMn القاهرة مايو 22سجن   

http://bit.do/dghvy
http://bit.do/dghEj
http://bit.do/dghHw
http://elshehab.net/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a6-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%b3%d8%ac%d9%86/
http://bit.do/dgtEy
http://bit.do/dgucA
http://bit.do/dgunh
http://bit.do/dguVk
http://bit.do/dhd6M
http://elshehab.net/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://elshehab.net/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://elshehab.net/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://elshehab.net/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d9%85/
http://bit.ly/2nFQjIb
http://bit.do/diRMn


 مارس-20

عرائض النائب العام ضد كل من مأمور  ٧١٠٢لسنة  ٦٦٣٣للنائب العام حمل رقم   بالغ

السجن ورئيس المباحث لقيامهما بتجريد المعتقلين من متعلقاتهم وتجويعهم ومنع األدوية 

 والعالج والمالبس والطعام عنهم وتقديم طعام فاسد

http://bit.do/diRFf القاهرة سجن العقرب  

 مارس-22
من معتقلي سجن استقبال طرة واستغاثات من أهاليهم لمعرفة مقر احتجازهم  4تغريب 
 الجديد

http://bit.do/djuvG القاهرة سجن طره  

http://bit.do/djRwW البحيرة النطرونسجن وادي  4رئيس مباحث سجن وادي النطرون يعتدي على المعتقلين بعنبر  مارس-24  

http://bit.do/dj2QQ القاهرة سجن العقرب انتشار حاالت التسمم الغذائي نتيجة فساد الطعام المقدم من السجن مارس-26  

 مارس-26

السن من المعتقلين وكانوا ستة بعضهم أطباء ومهندسين قامت إدارة السجن بعزل كبار 
وعلماء أزهر، وبعد ذلك قام ستة من ضباط النظام بتقييدهم من الخلف واطرحوهم على 

األرض واعطوا األمر للحالق بحلق لحاهم بالقوة، وبعدها طالبوهم بالحبو علي بطونهم، 
م كل منهم حبس إنفرادي وحرقوا كل مالبسهم وأمتعتهم أمام أعينهم، وقرروا حبسه

  خمسة أيام. تم هذا كله تحت إشراف مأمور سجن ليمان المنيا ورئيس مباحث ليمان

http://bit.do/dj2Dv المنيا سجن ليمان المنيا  

 مارس-28

فرداا حتي أنهم يضطرون أن يناموا  22فرداا في زنزانة ضيقة ال تستوعب أكثر من  73حوالي 

بالعكس كما أنهم ال يخرجون للتريض إال كل ثالثة أيام حوالي نصف ساعة وفي مكان 

 مغلق ال تدخله الشمس كما يعنون من اإلهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة السجن 

http://bit.do/dj4Dd شرقيةال سجن الزقازيق العمومي  

http://bit.do/dkc2o     مدير مصلحة السجون يقرر منع الزيارة عن معتقلي عدد من القضايا لثالثة أشهر مارس-29  

 مارس-30
اإلهمال الطبي بحق المعتقلين ومنع دخول األدوية ألصحاب األمراض المزمنة، حيث يوجد  

 الكثير من المرضى ذوى الحاالت الخطرة من مرضى الكبد والغضروف
 القليوبية سجن بنها العمومي

http://bit.do/dkc6R  

  

  

http://bit.do/diRFf
http://bit.do/djuvG
http://bit.do/djRwW
http://bit.do/dj2QQ
http://bit.do/dj2Dv
http://bit.do/dj4Dd
http://bit.do/dkc2o
http://bit.do/dkc6R


  إهمال طبي في مكان االحتجازإهمال طبي في مكان االحتجاز

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحالة المحافظة المكان المهنة السن االسم

   45 ياسر موسى مارس-02
سجن وادي النطرون 

973 
 البحيرة

مريض القلب مفتوح ومركب به دعامتين 

من عدة أمراض مزمنة، هلى سبيل المثال 
ال الحصر ورم بالجيوب األنفية، وعيب 

و خلقي بالفقرات القطنية بالعمود الفقري، 
نزيف بالبواسير، ومريض سكري وضغط، و 

 التهاب تقرحي مزمن في القولون

http://bit.do/dghFM  

 22 أحمد عبد الوهاب الخطيب مارس-02
طالب 

 جامعة مصر
 القاهرة سجن طره

تضخم فى الكبد وتضخم فى الطحال 
 ونسبة قليلة من كرات الدم البيضاء

 واشتباه سرطان في الدم

http://bit.do/dh8Cr  

http://bit.do/dh8vZ حرمان من العالج القاهرة سجن العقرب     عصام الحداد مارس-02  

http://bit.do/dh8vZ حرمان من العالج القاهرة سجن العقرب     جهاد الحداد مارس-02  

http://bit.do/dh8vZ حرمان من العالج القاهرة سجن العقرب صحفي   احمد سبيع مارس-02  

 65 مصطفى الخولي مارس-03

مهندس 

على 

 المعاش

    

أزمات صحية متكررة وتدهور في القلب 

وأمراض الضغط والسكر المزمنة ، كما أنه 

 يحتاج لتدخل جراحي عاجل في القلب

http://bit.do/dgtGu  

 القاهرة سجن استقبال طرة   23 مصطفى جمال عوض مارس-04
انزيمات الكبد ووظائف الكبد بنسب 

مع ارتفاع نسبة الهيموجلبين  عالية

 وارتفاع معدل التجلطالسكري 

http://bit.do/dgt9G  

 القاهرة سجن ليمان طرة   26 عبد الله سمير ابو هادية مارس-04

متالزمة مارفان وهو مرض نادر وخطير، 
عن قوة  يصيب األنسجة الضامة المسؤولة

وتماسك العظام واألوعية الدموية اصيب  
خطيرة كارتفاع ضغط الدم، بمضاعفات 

وضعف عضلة القلب، وقصور في عمل 

التاجي والتهاب في األعصاب، مما الشريان 
أدى إلى إصابته بأزمات قلبية متكررة، 

أصيب وتضخم في الشريان االورطي كما 
عبد الله باختالل في المقدرة البصرية 

لديه، آالم في ظهره ورقبته، باإلضافة إلى 

الفقرة الثالثة والرابعة في إصابته بانزالق 
 في العمود الفقري

http://bit.do/dguCa  

http://bit.do/dgvBJ آثار االضراب عن الطعام القاهرة 1سجن العقرب      انس مصطفى مارس-04  

http://bit.do/dghFM
http://bit.do/dh8Cr
http://bit.do/dh8vZ
http://bit.do/dh8vZ
http://bit.do/dh8vZ
http://bit.do/dgtGu
http://bit.do/dgt9G
http://bit.do/dguCa
http://bit.do/dgvBJ


 القاهرة العقربسجن    67 عيد دحروج مارس-05

فشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، 

وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب 
األطراف، وبحاجة ماسة لتدخل جراحي 

عاجل الستئصال الكلي اليسري بعد أن 
 بالمائه 8وصلت كفاءتها ألقل من 

http://bit.do/dg2wQ  

 القاهرة سجن العقرب     يوسف عبد الرحمن أحمد مارس-06

حتاج لعملية قلب مفتوح عاجلة لوجود 

انسداد في صمامين وارتجاع في صمام 
 آخر 

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     حسين محمد عبد العزيز مارس-06

يحتاج لعمل آشعة على المخ وحالته 

أشهر وتتزايد  99أكثر من تتفاقم منذ 
 التشنجات واإلغماءات

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     محمد محمد البحيري مارس-06

يحتاج لعملية جراحية اللتهابات الغدة 

الدرقية لتفاقم الحالة وعدم وجود اهتمام 
 أشهر 8 طبي وال عالج وتباطؤ منذ أكثر من

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     عالء محمد صابر مارس-06
يحتاج لجراحة بسبب حصوات الكلى منذ 

أشهر في ظل تباطؤ متعمد في  77

 اإلجراءات لعمل العملية 

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     أسامة أحمد عباس مارس-06

يحتاج لعناية طبية دائمة لزيادة الكهرباء 
في المخ وزيادة نوبات الصرع على مدار 

سنتين وال يوجد أي اهتمام بالحالة ويحتاج 

 لالنتقال الفوري للمستشفى

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     محمود مجاهد مارس-06

يحتاج لعناية طبية شديدة واالنتقال 

للمستشفى لعمل موجات صوتية وتحاليل 
خاصة بالقلب لتفاقم حالته بسبب عدم 

وجود اهتمام بالحالة منذ أكثر من سنة 

 ونصف

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     حسن البحيري مارس-06
يحتاج للعرض على على معهد األورام 

 اشهر 3وإجراء عملية بواسير منذ أكثر من 
http://bit.do/dg2vf  

http://bit.do/dg2vf يحتاج إلجراء عملية بواسير  القاهرة سجن العقرب     أحمد عبد العال الطحاوي مارس-06  

http://bit.do/dg2vf يحتاج إلجراء عملية بواسير  القاهرة سجن العقرب     أيمن سيد توفيق مارس-06  

 القاهرة سجن العقرب     أحمد أحمد أمين سليمان  مارس-06

إزالة جزء مكسور من الضرس يحتاج لعملية 

في اللثة و يعاني من آالم شديدة منذ أكثر 

أشهر وال توجد أي رعاية بحجة  4من 
 الدواعي األمنية

http://bit.do/dg2vf  

http://bit.do/dg2wQ
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf


 القاهرة سجن العقرب     عمر منتصر مارس-06
كيس دهني  22بحاجة لجراحة إلزالة 

 أشهر  22منتشر بالجسم منذ أكثر من 
http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     أحمد محمد إسماعيل مارس-06

 9يحتاج دوبلر على الخصيتين منذ اكثر من 

أشهر بسبب حدوث مشاكل ومضاعفات 
 أجراها من فترةبسبب عملية فتق 

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     محمد عبد الرحمن عبدالتواب مارس-06
بحاجة لعمل موجات صوتية و رسم قلب 

 منذ أكثر من شهرين
http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     خالد سحلوب مارس-06
يحتاج لعمل منظار على المعدة و األمعاء 

 أشهر بسبب حدوث نزيف 3منذ أكثر من 
http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب   64 أحمد محمد أحمد أبو زيد مارس-06
يعاني من أمراض مزمنة عديدة منها القلب 

والسكر وبحاجة لرعاية دائمة والضغط 

 واالنتقال لمستشفى لمتابعة الحالة

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     رمضان محمد علي مارس-06

بحاجة لجراحة دقيقة في العين منذ أكثر 
أشهر ولألسف أوشك على فقد  3من 

التباطؤ في البصر بها بسبب تعمد 

 اإلجراءات

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب   54 محمد جمال عبده الكاشف مارس-06

يحتاج لعملية دوالي في القدم اليمنى منذ 

أكثر من سنة ورعاية طبية وعالج طبيعي 
 على فقرات الظهر

http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     طارق طه أبو العزم  مارس-06
يعاني من انزالق غضروفي في فقرات 

  الرقبة و يحتاج لعملية وعالج طبيعي
http://bit.do/dg2vf  

 القاهرة سجن العقرب     محمود يوسف غراب مارس-06
بحاجة إلجراء عملية ناصور شرجي منذ 

 أشهر 99أكثر من 
http://bit.do/dg2vf  

 الشرقية قسم ثاني الزقازيق   26 أنس السيد إبراهيم موسى  مارس-06

جرح جراحي في العين أصيب بالتهاب 

وصل إلى العظام، كما أصيبت الشريحة 
بالتهاب أيضاا، وأوصى األطباء بضرورة إجراء 

عملية جراحية في أسرع وقت وإال وصل 

 االلتهاب للمخ

http://bit.do/dhhgZ  

 29 إبراهيم اليماني مارس-08
طبيب 

 بشري
 القاهرة سجن العقرب

آالم في الغضروف وخشونة في الركبة 

 وذبحة صدرية متكررة
http://bit.do/dhd6Q  

   حسين زكى مارس-09

دكتور 
الهندسه 

بجامعة 
 القاهره

http://bit.do/dhhhZ جلطة بالقلب      

http://bit.do/dh6fW جلطة في الذراع اإلسكندرية سجن برج العرب   21 احمد شبل مارس-12  

http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dg2vf
http://bit.do/dhhgZ
http://bit.do/dhd6Q
http://bit.do/dhhhZ
http://bit.do/dh6fW


   مصطفى شعبان مارس-12
طالب آداب 

 دمنهور
سجن األبعادية 

 بدمنهور
 البحيرة

رفض إدارة السجن إجراء جراحة له " بإزالة 

ظفري رجليه األيمن واأليسر رغم إلتهابهما 

 الشديد لألسبوع السابع على التوالى

http://bit.do/dh7Lm  

   32 هيثم عبدالمنعم سليمان مارس-13
سجن أسيوط 

 العمومي
 أسيوط

غضروف في الفقره الرابعه والخامسه مع 

وجود تقوس في هذه الفقره وعدم القدرة 
 على الحركة

http://bit.do/dh6fv  

 66 محمد علي بشر  مارس-13

وزير التنمية 

المحلية 
 السابق

 القاهرة سجن العقرب

فيروس )سي( ويعاني من تليف في الكبد 
وتضخم في الطحال ودوالي في المريء، 

وتضخم في البروستاتا، وفتاق إربي أيمن 

 وأيسر

http://bit.do/dh6ZM  

http://bit.do/dh8rF ضعف شديد في االبصار وحرمان من العالج القاهرة سجن العقرب باحث   جعفرهشام  مارس-14  

 42 هالل عبيه  

مشرف 
جودة 

بشركة 

 سراميك

 القاهرة سجن العقرب

مريض قلب قام بإجراء عملية قلب مفتوح 

 قبل االعتقال وهو ما يعرضه لنويات إغماء
 متكررة

http://bit.do/dh8z4  

 القاهرة سجن العقرب   67 عيد دحروج مارس-15

فشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، 

وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب 
 األطراف

http://bit.do/dh8zH  

 الدقهلية سجن جمصه   19 بدوياحمد مسعود  مارس-16
شلل نصفي في الجانب األيمن نتيجة 

 التعذيب أثناء االختفاء
http://bit.ly/2mJ5KhH  

http://bit.ly/2nan2HE حرمان من العالج القاهرة سجن العقرب     أنس أحمد خليفة حمدى مارس-16  

 القاهرة سجن العقرب     احمد امين الغزالى مارس-16
انفرادي واغمى عليه عدد مرات من آثار 

 االضراب عن الطعام
http://bit.ly/2nAhvuY  

 41 رضا المحمدي مارس-17

أستاذ اللغة 

العربية 
بجامعة 

 األزهر

 القاهرة سجن طره
أزمة قلبية ويحتاج لعمل قسطرة على 

 القلب
http://bit.ly/2n3IDkD  

 مارس-19
إسماعيل إبراهيم مصطفى 

 موسى
58 

مدير 
لمدرسة 

الصم 

 والبكم 

معسكر قوات األمن 

المركزي العاشر من 
 رمضان

 الشرقية
آالم شديدة في البطن تحتاج إلى 

 وعالجتشخيص 
http://bit.ly/2nSmV0z  

 اإلسكندرية سجن برج العرب   61 عاشور يوسف معوض مارس-19
يعاني من عدة أمراض ويوجد تورم في 

 قدمه 
http://bit.do/diQZj  

 القاهرة سجن طره   23 مصطفى جمال مارس-19

زيادة إنزيمات الكبد ووظائف الكبد 
والهيموجلبين السكري عالي جدا ومعدل 

النزف والتجلط عالي ويحتاج لتحاليل 
تفصيلية لمعرفة هل الحالة مرضية أم 

 خبيثة

http://buff.ly/2nSldw6  

http://bit.do/dh7Lm
http://bit.do/dh6fv
http://bit.do/dh6ZM
http://bit.do/dh8rF
http://bit.do/dh8z4
http://bit.do/dh8zH
http://bit.ly/2mJ5KhH
http://bit.ly/2nan2HE
http://bit.ly/2nAhvuY
http://bit.ly/2n3IDkD
http://bit.ly/2nSmV0z
http://bit.do/diQZj
http://buff.ly/2nSldw6


 الدقهلية سجن جمصه   19 أحمد مسعود بدوي مارس-19

إغماءات متكررة وأصيب بشلل نصفي جراء 

التعذيب ويخرج للزيارات على كرسي 
 متحرك ويحتاج لعناية خاصة

http://buff.ly/2nG731V  

 المنيا سجن المنيا الجديد   29 آغامحمد إبراهيم  مارس-19

يعاني من كهرباء زائدة على المخ تؤدي 

إلى تشنجات وحاالت إغماء ونوبات صرع 
شديدة ، ويحتاج الي رسم مخ واشعه 

 مقطعيه علي المخ

http://buff.ly/2noBSef  

   56 محمود عبادة مارس-19
مستشفى سجن 

 ليمان طرة
 القاهرة

سرطان الدم الليمفاوى الحاد )السرطان 

وتليف جزئي النخاعى( وتليف بالطحال 

 بالكبد

http://buff.ly/2mFv1bO  

   23 أنس السيد إبراهيم مارس-19
قسم شرطة ثاني 

 الزقازيق
 الشرقية

التهاب حاد في عظام الوجه ووصل 

اإللتهاب للمخ نتيجة اإلهمال الطبي الذي 

تعرض له بعد إصابته برصاصة اخترقت فكه 
 واستقرت في عينه 

http://buff.ly/2nAwMvW  

 البحيرة سجن دمنهور     نادي فتحي جاهين مارس-19
مصاب بسرطان في المستقيم ونتيجة 

إلهمال الطبي انتشر السرطان في 

 جسده حتى وصل للرئة.

http://buff.ly/2noqj6O  

 القاهرة سجن العقرب   67 عيد دحروج مارس-19

فشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، 
وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب 

وبحاجة ماسة لتدخل جراحي األطراف، 

عاجل الستئصال الكلي اليسري بعد أن 
 بالمائه 8وصلت كفاءتها ألقل من 

http://buff.ly/2mJoKNi  

 القاهرة سجن طره   22 أحمد الخطيب مارس-19
مصاب بسرطان بالدم ويحتاج لرعاية خاصة 
وتأخر العالج يؤدي لتدهور شديد في حالته 

 الصحية.

http://buff.ly/2mJtQZI  

 18 سراج الدين علي مارس-20
طالب 

 ثانوي
 القليوبية سجن بنها

ضعف شديد بالنظر، وأن إدارة سجن بنها 
بالقليوبية ترفض قيامه بإجراء كشف نظارة 

للحصول على نظارة طبية تساعده على 

 الرؤية والمذاكرة

http://bit.do/djfkv  

   مهدي عاكف مارس-21
المرشد 

 السابق
 القاهرة القصر الفرنساوي

سرطان منتشر في الجسد وكسر في 

 الحوض والفخذا الأيسر
http://bit.do/djfqc  

 البحيرة فرق أمن دمنهور     عمرو محمد سلمان مارس-22

آالم حادة في الركبة نتج عنها صعوبة في 
الحركة و آالم تمنعه من النوم ، وقد حصل 

على تصريح من النيابة العامة بإجراء آشعة 
رنين مغناطيسي ، لكن إدارة السجن 

 تمنعه من القيام بها

http://bit.do/djfqD  

 اإلسكندرية سجن برج العرب   56 السيد أحمد مصطفى مارس-22
ضمور في األطراف األربعة . عنده ارتفاع 
في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر 

 في الدم وقصور في شرايين القلب

http://bit.do/djfqU  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2nG731V&h=ATP3waBae_jwT6NY_lK6Z2eUWXuymfKyB9-7ThTsOtwqWtmxq9cZ77N9MVaDbSW9hNA3JIL9dZEqkdF_fJZpB_dzWFsurY412Oks17kYHsHg_2qh8h1_V19rUBBmlLro-Nkm&enc=AZPLYou4-muuZLSOw32oSktfa_4x9FjY-yr5hrQDQ3uX4CnpNB4dpxEEGGMYPod1gdpQlMDeH22bxFrIYhwJwIKbNHmOLqFIHxSg8g4PIOHU9fa7IN9D9VLBrZ4tgChii350Y18nLfjtMEhaA10PJQzK&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2noBSef&h=ATPvoXn9KuDTvOAzKP7VrfT3WfSxKv5tyG05iVbPDv3492aOlziDXPcKCQAdCcQgnLaImolTw1_FRuBiyrZgPzmEagASFYLMzC3lsjH7CiY6RrbhZD2BKXgQ8mnDhONUthz8&enc=AZN-94ByNT3zXytiLNPWCGboks3CnDue4-F1f1dqkfr-6VWvzSjW2qn4x9_j_PfmgqXhhJ8CrayoXJ4QAULSBy_oflNV-cYV6Fk5iquOYIHX7iQyeZVLTCEm6j3m74mcmt64dh3HTJJb__TwgkIDIB6A&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2mFv1bO&h=ATNBtbbiA-u7Q5s-DB49pkvNwHwFDeljfhJPt2KjfFoQ8uknpch1jTCGlEBbENZ2D530GGsqcS3QOdU1bEuiU_vOtqLWS3G7DMR_kytQZoz_5fJU_Z3j6gPRjWf-11Pc0eRU&enc=AZOIAMgxCqAiLkpoCMR81BqzpGfU-WQ_aRS09rakrlquA38y1ddNxmi-d0R6zA3j9te-jjfK5xKRd9ARBPM1Du7GE38We7rkna1tW4SQyYRKPPEiYVBqOenaqAGPi-VDY-a3uiEFJtnZDldaHFDLar70&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2nAwMvW&h=ATPA0TjU4Ne3YsQeTquadlo2ho2aPpEaUbz9pZvyk6VlmSRS3wqkw4fFk81NFC-2ZN9WO3Eqe_91-rSJWDbUDC6ok9eu40KznKox3oiLrcasslVK48LLifpBee71YuYljn2U&enc=AZPIt3MiudO1GTRwoNAW0wtPTaJiekK05pWpWXjpjbqCxOSE7tZQSGp-fyQ_kTRJXMEZG5DKcS2uk5wfMRE077ntV9YG3annDa_Yn1FMWSUJ3gDMNLTX7Tv126Zrm6IsTjPFgZ2KBGHn5-wyBt1ODvvX&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2noqj6O&h=ATMB3OwHWo3j59yAavt2cU2LscF4JEf6yGND1RHWQIIEA5ExyWtYdO6RlYVlzQduTXwzaQTMlcwktEa9PEoGYNihxhwGR1PEjfVtlMFU0AetdFGo3CnimaJDdT2mUbBrucP8&enc=AZObLNQyX-Ku8Tn6eaUiso4uxbjNqvF_O3S7Kz0hsG1SogjfvEJJ65MFy3t_T2DI9Nw2fApskVjwB04t10OGIVr0VpYFtDzFHYIrYduhPazxnk9DRnMG42l4pXrhhvctkOzWrp2zzaAt-R1RkOK37lWQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2mJoKNi&h=ATP04Cmf1S3fGTp5wgSXt6Kk6VouXztfXhmWZwE2yMmTUzTndGo3GMDwsDJN5p53bDhJqobykiF5U8hqhm5AgCr2xNV7yM5Atb6yUzBzFNpTNsyWS7pfVL9sQJL9D4-xOJam&enc=AZO853yurwXWIV2EdUcENy3nz29Dn1UHOizRHVQeQmyu6adMmAfnhBbTf1fPHqsvHp5fwES4ixCTarVR12zGDC8gDF2tvku5ozz57Bnl0UYUH_da3SwdA1omd0K6UeHjKzGGldzvvbZ4vSwCyvIF6JOb&s=1
http://buff.ly/2mJtQZI
http://bit.do/djfkv
http://bit.do/djfqc
http://bit.do/djfqD
http://bit.do/djfqU


http://bit.do/djtZA أورام منتشرة في الجسد ونزيف متكرر البحيرة سجن وادي النطرون     عبدالله حسين شحاتة  مارس-22  

http://bit.do/djuRy متكررة نتيجة االضراب عن الطعامإماءات  القاهرة سجن العقرب     عمرو ربيع مارس-24  

 القاهرة سجن العقرب     أحمد يشار ابراهيم مارس-24
التهابات فى الرئتين وتليف بالرئتين 

 وحساسية بالصدر
http://bit.do/djRyS  

 القاهرة ليمان طره   26 الله سمير  أبو هاديةعبد  مارس-25

وهو مرض وراثي يصيب  "المارفان متالزمة"

األنسجة الضامة المسؤولة عن قوة 
العظام واألوعية الدموية، وبحاجة  وتماسك

ب إلى االنتظام في العالج ومتابعة الطبي

دورية. ختالل المقدرة البصرية  بصورة
ى باإلضافة إللديه،آالم في ظهره ورقبته، 

عة بانزالق في الفقرة الثالثة والراب إصابته
 في العمود الفقري

http://bit.do/djRya  

 18 محمد سعد محمد عوض زقيلح مارس-27
طالب 
 ثانوي

 اإلسكندرية سجن برج العرب
خراج أسفل الذقن وتورم في الوجه ، 

والمغص الشديد  بالقيئباإلضافة لإلصابة 

 والدخول في غيبوبة نتيجة لدغة حشرة

http://bit.do/dj3uz  

http://bit.do/dj4tC سكر ونزيف واشتباه سرطان في المثانة القاهرة سجن طره     مصطفى جمال مارس-27  

http://bit.do/dj4yr آثار االضراب عن الطعام القاهرة سجن العقرب     أحمدي خليفةأنس  مارس-27  

http://bit.do/dkc6p مريض سكر ويعاني من اغماءات متعددة البحيرة سجن وادي النطرون     أحمد سعد مارس-30  

 القاهرة سجن طره     حسين زكي مارس-30

جلطة في القلب وتم تحويله الى 

المستشفى بعد تعنت واهمال ادارة 
السجن في تقديم الرعاية الطبية الالزمة . 

عاد الدكتور حسين مرة اخرى الى السجن 

دون اجراء العملية الجراحية التي اوصى 
 بها االطباء في المستشفى 

http://bit.do/dkdah  

  

 

 

 

 

 

http://bit.do/djtZA
http://bit.do/djuRy
http://bit.do/djRyS
http://bit.do/djRya
http://bit.do/dj3uz
http://bit.do/dj4tC
http://bit.do/dj4yr
http://bit.do/dkc6p
http://bit.do/dkdah


  إخفاء قسريإخفاء قسري

تاريخ 
 النشر

 المهنة السن االسم
تاريخ 

 االختفاء
 الرابط المحافظة مكان االختفاء

 مارس-01
     شهران     جهاد رجب إبراهيم

http://bit.do/dghu6  

http://bit.do/dgtGm الشرقية مكتب تصريح العمل بالزقازيق 01/03/2017 طبيب   أحمد يحيي جودة غنيم  مارس-02  

 مارس-02
     خالد عبد الحليم البيك

سنة 
 وشهران

 شمال سيناء العريش
http://bit.do/dgsHD  

 مارس-02
 شمال سيناء العريش 08/01/2017   27 نادر عبد الحليم البيك

http://bit.do/dgsHD  

http://bit.do/dgsGq شمال سيناء من شارع القاهرة بالعريش 10/08/2016 موظف في شركة الكهرباء 34 محمود عبد الرحمن الكاشف مارس-03  

 مارس-04
 شمال سيناء أمام إدارة مرور مدينة العريش 11/10/2016 سائق 29 أحمد صابر محمد ابوسكوت

http://bit.do/dgt4s  

http://bit.do/dgtFj المنوفية مقر عمله في المنوفية 22/11/2016 مهندس مدني 25 أنس جمال خليفة مارس-04  

 مارس-04
 25/02/2017 محاسب   عادل احمد السبكى

من امام مكتب تصاريح العمل بمدينة 
 طنطا

 الغربية
http://bit.do/dgt9g  

http://bit.do/dgtUi شمال سيناء كمين لكحوش بمنطقة بئرالعبد 18/08/2015 ميكانيكي سيارات 29 محمد إبراهيم سليمان محمد مارس-04  

 مارس-05
 11/01/2017 طبيب   عمر طلعت

غرفة عمليات في مستشفى 
 بالمهندسين

 الجيزة
http://bit.do/dguDZ  

 مارس-06
 المنوفية كمين أثناء عودته للمنزل 09/09/2016 طالب زراعة شبين الكوم   ابو زيد احمد السيد

http://bit.do/dg2wC  

http://bit.do/dg2ub الشرقية منزله ببهيا 30/12/2016     السيد دسوقي مارس-06  

 http://bit.do/dg2wC المنوفية منزله أربع شهور مهندس   انس جمال خليفة مارس-06

http://bit.do/dg2ub الشرقية منزله ببهيا 27/12/2016     أحمد محمد عطيه مارس-06  

http://bit.do/dg2wb الفيوم من شارع السنترال 02/03/2017 طالب ثانوي   أسامة أحمد عبدالرحمن مارس-06  

 مارس-06
 الشرقية منزله ببهيا 04/12/2016     حسن جالل

http://bit.do/dg2ub  

http://bit.do/dg2ub الشرقية منزله ببهيا 27/12/2016   18 عبدالوهاب محمود مارس-06  

 مارس-06
 المنوفية منزله بقويسنا أربع شهور     عبده المنشاوي

http://bit.do/dg2wC 
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 مارس-06
 ثالث شهور طالب ثانوي   عمار ياسر العبوسي

اثناء خروجه من درسه في شبين 

 الكوم
 المنوفية

http://bit.do/dg2wC 

http://bit.do/dg2ub الشرقية منزله ببهيا 26/12/2016     عمر محمد عبدالواحد مارس-06  

http://bit.do/dg2ub الشرقية منزله ببهيا 26/12/2016 طالب إعالم األزهر 20 محمد جمعه مارس-06  

 مارس-06
 05/03/2017 صاحب محل دواجن 43 عبدالجواد خليفةمحمد 

من محل عمله بقرية الشوبك مركز 

 شبين القناطر
 القليوبية

http://bit.do/dg2vQ  

 http://bit.do/dg2wC المنوفية منزله بقويسنا أربع شهور طبيب أطفال   وليد كمال البهنسي مارس-06

 مارس-06
 الفيوم من شارع السنترال 02/03/2017 طالب ثانوي   ياسر عزت

http://bit.do/dg2wb  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 14/02/2017     ربيع سالم مارس-07  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 05/03/2017     سعيد خطاب مارس-07  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 17/02/2017     شريف محمود العراقي مارس-07  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 17/02/2017     محمد السيد عجوره مارس-07  

 مارس-07
 الغربية بسيون 09/02/2017     محمد صالح شوشه

http://bit.do/dhhgy  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 20/02/2017     محمد عيد حسين مارس-07  

 مارس-07
 الغربية بسيون 14/02/2017     محمد محمد محمد كوشير

http://bit.do/dhhgy  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 18/02/2017     هادي حسين السماوي مارس-07  

http://bit.do/dhhgy الغربية بسيون 19/02/2017     يوسف الدقاق مارس-07  

 مارس-08
 الفيوم كمين للشرطة بمنطقة كوم أوشيم  04/03/2017 طالب بجامعة أكتوبر 20 احمد عبد الحفيظ

http://bit.do/dhhgF  

http://bit.do/dhhfZ الجيزة منزله في العياط 24/04/2016     أحمد عادل محمد محمد عدوي مارس-08  

 مارس-08
 الجيزة منزله 07/03/2017 مهندس 48 عالء الدين عزت زكي

http://bit.do/dhhgk  

http://bit.do/dhhfm الدقهلية  الشارع في دمياط الجديدة 25/02/2017 مدرس تركيبات ميكانيكية 55 عبد الرحيم كريم الدينالسادات  مارس-09  

 مارس-09
عبدالرحمن مصطفي أحمد 

 عويضة
 قنا   15/12/2016 طالب لغة عربية األزهر  

http://bit.do/dhhiQ  

 مارس-10
 شمال سيناء العريش 01/01/2017   21 أحمد محمد محمود الحجاوي

http://bit.do/dhhjY  
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 مارس-10
 19/01/2017   60 صالح حسين جرير

من أمام منزله بحي السمران 

 بالعريش 
 سيناء شمال

http://bit.do/dhoNK  

http://bit.do/dhhiC الشرقية أبو كبير 30/12/2016 طالب ثانوي 16 عبد الرحمن منصور مارس-10  

http://bit.do/dhhiC الشرقية أبو كبير 30/12/2016 طالب ثانوي 18 عبد الله سند موسى مارس-10  

http://bit.do/dhhj8 شمال سيناء من منزله بالعريش 02/03/2017   65 عبد الله قطب مارس-10  

http://bit.do/dhhiC الشرقية أبو كبير 30/12/2016 طالب ثانوي 18 عبدالله محمود شحاتة مارس-10  

 مارس-10
   عواد سليمان حميد

فني معمل في التربية 

 والتعليم 
 شمال سيناء كمين أمني  على طريق بئر العبد 06/05/2016

http://bit.do/dhhjR  

http://bit.do/dhhiC الشرقية أبو كبير 30/12/2016 عامل 25 وحيد حسان مارس-10  

http://bit.do/dhoLk دمياط     طبيب بيطري 56 احمد عماشه مارس-11  

http://bit.do/dhoF8 الجيزة أكتوبر ٣مقر عمله بمدينة من  24/08/2016 مدير بالمصرية لألتصاالت 38 عصام كمال عبدالجليل مارس-11  

http://bit.do/dhoJn الجيزة منزله بالهرم 02/03/2017 طالب ترجمة باألزهر   عمر محمد سلطان  مارس-11  

 مارس-11
 62 فرج حجازى

مديرا للحسابات في اإلدارة 

 التعليمية 
 القاهرة الشارع 05/03/2017

http://bit.do/dhoHd  

http://bit.do/dhoFS الجيزة من أمام مستشفى أم المصريين  05/03/2017 طبيب   يوسف صابر يوسف محمد رميح مارس-11  

http://bit.do/dhoUj أسوان   08/03/2017 مديربشركةالبترول   بهاء الدين  صابر مارس-12  

http://bit.do/dh6gd شمال سيناء الشيخ زويد 07/01/2017 محار 27 دياب حمدان رياض احمد مارس-13  

http://bit.do/dh6f7 القاهرة مطار القاهرة 02/11/2016   54 عثمان محمد عثمان مارس-13  

 مارس-13
 الفيوم كمين أمني في كوم أوشيم 07/03/2017     عمر محمود ابراهيم سنهابي

http://bit.do/dh6CR  

http://bit.do/dh8vg القاهرة منطقه "التجارين" اخر جسر السويس 19/06/2016   39 ايهاب احمد العراقي مارس-14  

 مارس-15
 المنوفية نيابة شبين الكوم بعد البراءة 04/03/2017     احمد حسان خليل منصور

http://bit.do/dh8CD  

http://bit.do/dh8BE القاهرة   09/03/2017 طالب ثانوي   أسامة أحمد مارس-15  

http://bit.do/dh8CD المنوفية من منزله بأشمون 11/03/2017   57 رزق عبد الرشيد مارس-15  

 مارس-15
 شمال سيناء كمين الميدان غرب العريش 1322مايو  طالب اعدادي 14 عالء محسن حمد عايش

http://bit.do/dh8zt  
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 مارس-15
 12/03/2017 مدرس 54 عيد احمد

االبتدائية من مدرسة الكوادى 

 بأشمون
 المنوفية

http://bit.do/dh8CD  

http://bit.do/dh8xQ الجيزة كرداسة 13/03/2017 طالب ثانوي 20 محمد جمال السيد الغول مارس-15  

http://bit.ly/2nSmnaU السويس أمام منزلهمن  10/03/2017     حمدي عثمان محمود مارس-17  

http://bit.ly/2mJ4uLF شمال سيناء أمام اإلسعاف "وسط مدينة العريش" 30/04/2016 ربة منزل 35 نسرين عبدالله سليمان رباع مارس-17  

http://bit.ly/2mFrdaL القليوبية منزله في القناطر الخيرية 14/03/2017 موظف بشركة أدوية   المنعم حسبو احمد عبد مارس-18  

 مارس-18
 القليوبية منزله في القناطر الخيرية 14/03/2017 محاسب   محمود إسماعيل

http://bit.ly/2mFrdaL  

http://bit.ly/2mFrdaL القليوبية منزله في القناطر الخيرية 14/03/2017 إمام وخطيب باألوقاف   ياسر فوده مارس-18  

 مارس-19
 شمال سيناء من منزله في العريش 12/03/2017     إسالم فايق عمار أحمد

http://bit.do/diRGM  

 مارس-19
 05/03/2017 طالب ثانوي   عمر رفعت الصانع

من أمام منزله عند المركز الحضري 

 بالعريش
 شمال سيناء

http://bit.do/diRGA  

http://bit.do/diRFn المنوفية  بأشمون من منزله 14/03/2017   34 إبراهيم جابر مارس-20  

 مارس-20
   عبد الله سالم سالمة ابريك

يعمل في محل مالبس 

 بالعريش
 شمال سيناء من مقر عمله 27/07/2014

http://bit.do/djffH  

http://bit.do/djfjv الغربية أمام منزله في المحلة الكبرى 19/03/2017 ثانويطالب    احمد الديب مارس-21  

http://bit.do/djfjv الغربية أمام منزله في المحلة الكبرى 19/03/2017 طالب   حمزة عبيدة مارس-21  

http://bit.do/djfjv الغربية منزله في المحلة الكبرى 19/03/2017 طالب تجارة طنطا   عمراليماني مارس-21  

http://bit.do/djtqQ القاهرة منزل صديقه 13/03/2017 معلم رياضيات 55 محمد محمد المرسي الصياد مارس-22  

 مارس-23
 الجيزة منزله 21/03/2017 عضو بحزب االستقالل   ذكرى إدريس 

http://bit.do/djuM8  

http://bit.do/djuHE الشرقية منزله ببهيا ثالث شهور طالب   عبد الله جبر مارس-23  

 مارس-24
 أسيوط سجن أسيوط 18/03/2017 طالب تربية أسيوط   إسالم أحمد عبد الاله النجار

http://bit.do/djRwR  

http://bit.do/djRz7 شمال سيناء منزله بالعريش 25/02/2017   22 عبد الله محمود مراد مارس-25  

http://bit.do/dj2zQ شمال سيناء من عند جامع النصر بالعريش 19/02/2017     سامي سلمان  التيهي مارس-26  

 مارس-26
 اسوان الشارع 14/05/2016 طالب هندسة أسيوط 23 محمود أحمد ماجد

http://bit.do/dkcUS  

http://bit.do/dh8CD
http://bit.do/dh8xQ
http://bit.ly/2nSmnaU
http://bit.ly/2mJ4uLF
http://bit.ly/2mFrdaL
http://bit.ly/2mFrdaL
http://bit.ly/2mFrdaL
http://bit.do/diRGM
http://bit.do/diRGA
http://bit.do/diRFn
http://bit.do/djffH
http://bit.do/djfjv
http://bit.do/djfjv
http://bit.do/djfjv
http://bit.do/djtqQ
http://bit.do/djuM8
http://bit.do/djuHE
http://bit.do/djRwR
http://bit.do/djRz7
http://bit.do/dj2zQ
http://bit.do/dkcUS


 مارس-27
 دمياط من منزله 14/09/2016 خريج شريعة وقانون 28 احمد محمد نجيب زغلول

http://bit.do/dj4zk  

http://bit.do/dj4yr الجيزة الصفطاوي بالبراجيلمن منزله بشارع  27/02/2017   31 احمد مصطفى محمد مبروك مارس-27  

http://bit.do/dj4wD أسوان من كمين 24/08/2016 مهندس   أحمد جمال الدين محمد الطاهر مارس-27  

 مارس-27
   أحمد زهران 

مدير تحرير مجلة المختار 

 اإلسالمي
16/03/2017 

من كورس صحافة في مركز أدمير 

 للتعليم
 القاهرة

http://bit.do/dj3od  

http://bit.do/dj4wq الجيزة من مقر عمله  26/03/2017 مدير بشركة عالج بأكتوبر 47 أشرف عمر السيد احمد خطاب مارس-27  

 مارس-27
 شمال سيناء العريش 05/03/2017     سامي فايز أحمد العزازي

http://bit.do/dj3bz  

http://bit.do/dj4AW الغربية من منزله 19/03/2017 طالب تجارة طنطا   عمر اليماني مارس-28  

 مارس-28
 21/03/2017 طالب تجارة طنطا   محمد طه ماضي

من محل عمله بشركة تكييف بكفر 
 الزيات

 الغربية
http://bit.do/dj4AG  

 مارس-28

مصطفى حسن عباس 

 الصوفاني
 الجيزة من منزله في الشيخ زايد 24/03/2017 طبيب 43

http://bit.do/dj4CZ  

http://bit.do/dj4Cr شمال سيناء كمين جامع الرفاعي بالعريش  30/10/2015   20 مصطفى نور عطوة السواركة مارس-28  

 مارس-29
 21 عادل بسام آدم

طالب بالمعهد العالي 

 بالعريشللهندسة 
 شمال سيناء من منزله بالعريش 19/03/2017

http://bit.do/dkcYC  

http://bit.do/dkcZi الشرقية مركز شرطه ابوكبير بعد اخالء سبيله   طالب ثانوي 18 عمر علي مارس-29  

 مارس-30
المنعم محمد عبد أحمد عبد 

 الغني زهران
 16/03/2017 صحفي  

تم التحقيق معه وتجديد حبسه في 
 مكان غير معلوم وفي غيبة محاميه

  
http://bit.do/dkc7r  

 

  

http://bit.do/dj4zk
http://bit.do/dj4yr
http://bit.do/dj4wD
http://bit.do/dj3od
http://bit.do/dj4wq
http://bit.do/dj3bz
http://bit.do/dj4AW
http://bit.do/dj4AG
http://bit.do/dj4CZ
http://bit.do/dj4Cr
http://bit.do/dkcYC
http://bit.do/dkcZi
http://bit.do/dkc7r


 

  ظهور بعد اختفاءظهور بعد اختفاء

 االسم تاريخ النشر
تاريخ 

 االختفاء
تاريخ 
 الظهور

 الرابط المحافظة مكان الظهور

 مارس-02
 القاهرة نيابة امن الدولة العليا 02/03/2017 22/02/2017 محمد إبراهيم حبيش

http://bit.do/dghFt  

 ابراهيم بهنسي مارس-02
  

http://bit.do/dgsEL اإلسماعيلية سجن العزولي  

 مارس-02
 اياد ابو مطير

  
 اإلسماعيلية سجن العزولي

http://bit.do/dgsEL  

http://bit.do/dgt9Z اإلسماعيلية نيابة القصاصين 02/03/2017 02/02/2017 أحمد شوشو  مارس-03  

http://bit.do/dg2sm القاهرة نيابة أمن الدولة 28/02/2017 23/09/2016 السالمأحمد نصر الدين عبد  مارس-05  

 مارس-08
 القاهرة نيابة أمن الدولة 08/03/2017 30/01/2017 عياد سلمان عياد

http://bit.do/dhhf6  

http://bit.do/dhhf6 القاهرة نيابة أمن الدولة 08/03/2017 30/01/2017 سلمان عياد أحمد عياد مارس-08  

 مارس-09
 القاهرة نيابة أمن الدولة 09/03/2017 11/01/2017 أحمد عبدالله محمد عبدالله يوسف

http://bit.do/dhhh9  

http://bit.do/dhhik القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور محمد أحمد عبد المولى شعوط مارس-09  

http://bit.do/dhhik القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور محمد على إبراهيم محمود أبو النجا مارس-09  

http://bit.do/dhhik القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور عبد النبي سيد أحمد مطاوع مارس-09  

http://bit.do/dhhik القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور بالل حسن محمد هاشم مارس-09  

 مارس-09
 القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور حمزة حمادة محمد أبو عطيه

http://bit.do/dhhik  

http://bit.do/dhhik القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور سيد محمد محمد إبراهيم الدسوقي  مارس-09  

 مارس-09
 القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور إسماعيل عبد الغني محمد

http://bit.do/dhhik  

http://bit.do/dhhik القاهرة نيابة أمن الدولة 07/03/2017 عدة شهور أحمد عادل محمد منير مارس-09  

http://bit.do/dhoGB القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 05/12/2016 عمروجمال مارس-11  

 مارس-11
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور محمد جمعه يوسف عبد الله

http://bit.do/dhoGp  
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 مارس-11
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور عمر محمد عبد الواحد

http://bit.do/dhoGp  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور أحمد سعيد جبرعبد الله سعيد  مارس-11  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور أحمد محمد احمد محمد عطية مارس-11  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور عبد الوهاب محمود محمد عبد الوهاب مارس-11  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور عمرو جمال مارس-11  

 مارس-11
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور أحمد نادر حماد

http://bit.do/dhoGp  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور بالل حسن محمد هاشم مارس-11  

 مارس-11
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور عبدالرحمن حمدىعجوة

http://bit.do/dhoGp  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور أحمد يوسف محمد مارس-11  

 مارس-11
السيد محمدمحمد إبراهيم عاصم 

 الدسوقي
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور

http://bit.do/dhoGp  

 مارس-11
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور محمودأسامه

http://bit.do/dhoGp  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور حذيفه رشاد محمد مهدى مارس-11  

 مارس-11
 القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور عبد الرحمن كمال

http://bit.do/dhoGp  

http://bit.do/dhoGp القاهرة النيابة العسكرية 09/03/2017 عدة شهور محمد عبد الفتاح السعدنى مارس-11  

http://bit.do/dhoJC الشرقية الزقازيقنيابة  11/03/2017 20/12/2016 إبراهيم رجب إبراهيم عرفات مارس-11  

http://bit.do/dhoRF القاهرة نيابة أمن الدولة 09/03/2017 09/09/2016 إسماعيل عبدالغني هيبة مارس-12  

http://bit.do/dhNWr دمياط دمياطنيابة  12/03/2017 28/02/2017 أحمد صبري مارس-12  

 مارس-13
 القاهرة نيابة أمن الدولة العليا 12/03/2017 23/09/2016 أحمد نصر

http://bit.do/dh8s8  

http://bit.do/dh8Bg القليوبية نيابة الخانكة 15/03/2017 31/01/2017 محمد أحمد إدريس مارس-15  

 مارس-17
 القاهرة نيابة أمن الدولة العليا 17/03/2017 22/09/2016 رائد محمد عويس

http://bit.ly/2nSm53O  

http://bit.ly/2nSm53O القاهرة نيابة أمن الدولة العليا 17/03/2017 22/09/2016 عشري محمد اسماعيل مارس-17  
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 مارس-19
 الجيزة نيابة الجيزة 19/03/2017 27/02/2017 مصطفي البطاوي

http://bit.ly/2nSbVAg  

http://bit.do/diRku القليوبية النيابة 20/03/2017 14/03/2017 ياسر فودة مارس-20  

http://bit.do/diRku القليوبية النيابة 20/03/2017 14/03/2017 محمود إسماعيل مارس-20  

http://bit.do/djuMG الغربية نيابة بسيون 23/03/2017 17/02/2017 محمد السيد عجوره مارس-23  

http://bit.do/djRAF شمال سيناء النيابة 26/03/2017 18/03/2017 احمد أبو دراع مارس-27  

 مارس-28
 أسيوط النيابة 22/03/2017 14/03/2017 محمود على عبد البصير

http://bit.do/dj4Bc  

 نور الدين عرفان مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 مارس-30
 محمد عايش

  
 اإلسماعيلية سجن المستقبل

http://bit.do/dkc8v  

 سامي فايز مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 محمد عطية مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 مارس-30
 محمد سامي

  
 اإلسماعيلية المستقبلسجن 

http://bit.do/dkc8v  

 حاتم محمود عبدالقادر مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 مارس-30
 رباح مغصيب

  
 اإلسماعيلية سجن المستقبل

http://bit.do/dkc8v  

 نادر عبد الحليم مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 محمود فرج مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 محمد مفرح مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 وليد محمود عبد القادر مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 مارس-30
 جادأيمن حسن 

  
 اإلسماعيلية سجن المستقبل

http://bit.do/dkc8v  

 عالء أبو عتلة مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 مارس-30
 محمد حسين

  
 اإلسماعيلية سجن المستقبل

http://bit.do/dkc8v  

 أحمد خليل الحجاوي مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  
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 مارس-30
 وليد محمد علي

  
 اإلسماعيلية سجن المستقبل

http://bit.do/dkc8v  

 أحمد فايز النحال مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 عبد الرحمن األزرق مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 حسينإسالم  مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 عبد الرشيد رشاد مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  

 مارس-30
 أحمد محمد حماد

  
 اإلسماعيلية سجن المستقبل

http://bit.do/dkc8v  

 دكتور محمد عطية مارس-30
  

http://bit.do/dkc8v اإلسماعيلية سجن المستقبل  
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  عنف دولةعنف دولة

 

تاريخ 
 النشر

 الرابط المحافظة المكان الحدث

http://bit.do/dghwf شمال سيناء حي السمران بالعريش عام، برصاص قوات األمن 92مسلم"، إصابة السيدة "فوزية حميد   مارس-01  

http://bit.do/dghEB اإلسكندرية سجن برج العرب ضابط  يعتقل اسماء محيي الدين أبو ضيف اثناء زيارة اخوها مارس-02  

 مارس-04
أصيب اليوم برصاص قوات الجيش في سوق   عام، والذي 11 "أحمد عودة أحمد مروان"

 االسبوعي بمدينة برفح السبت
http://bit.do/dgtGB شمال سيناء رفح  

 مارس-04
لمنع الزيارة عنه ومنعه من  ٧المحامي محمد صادق مضرب عن الطعام في سجن العقرب

 فبراير الماضي 11التواصل مع محاميه، من 
http://bit.do/dgucf القاهرة 1سجن العقرب   

http://bit.do/dguA6 القاهرة سجن قطاع طره )ب( تقرير حقوقي: السجين عالء عبد الفتاح في عزلة منذ سنتين مارس-04  

 مارس-05
منع اقباط عزبة نخلة بالمنيا صباح اليوم من الصالة الن االمن بيقول ان السلفيين زعالنين 

 وهم خايفين ال يحصل هجوم على الكنيسة
http://bit.do/dguDp المنيا عزبة نخلة  

http://bit.do/dg2xH اإلسكندرية الدخيلة باإلسكندرية« احتجاجات الخبز»األمن يفض  مارس-07  

 مارس-08

بـ"المقشة".. أمين شرطة يطارد طالبا بمدرسة الدلجمون الثانوية المشتركة بكفر 

لطلبة على قرار منعهم من الدخول بعد استدعائه من المدير لفض احتجاج ا الزيات#الغربية

 لتأخرهم

http://bit.do/dhd6Y الغربية مدرسة الدلجمون الثانوية   

 مارس-09
اعتصمت سيدة وأطفالها األربعة داخل طرقات مبنى مدينة دهب بجنوب سيناء بعد إزالة 

 دهب محضر ضدهمنزلهم، وحبس زوجها بعد تحرير مجلس مدينة 
http://bit.do/dhhei جنوب سيناء مبنى مدينة دهب  

 مارس-10
عامابرصاص قوات األمن في حي المساعيد غرب  12إصابةالشاب "أحمدفاروق السيد"، 

 مدينة العريش
http://bit.do/dhoPz شمال سيناء العريش  

 مارس-11
سنوات،برصاص قوات الجيش المتمركزة  3اصابةالطفل "معتز عزا لدين مصطفى أبوصيبع" 

 بكمين عسكري على الطريق الدولي،عندمنطقة المطلة غرب مدينة رفح
http://bit.do/dhoNY شمال سيناء رفح  

http://bit.do/dhoRw المنوفية مركز تال بالمنوفية نتيجة اإلضراب عن الطعام ضد التقاعس عن تنفيذ قرار إزالة لصالحهاوفاة سيدة  مارس-12  

 مارس-12
ألقت األجهزة األمنية المرافقة لحملة إزالة تعديات بالبناء علي أرض أمالك الدولة القبض 

 مواطناامن مرتكبى التعدى وذلك العتراضهم حملة اإلزالة.  13على 
http://bit.do/dhoT8 الغربية مدينة سمنود  

 مارس-13
إستخراج تصاريح لقضية "النائب العام المساعد" سواء كانت النيابة العسكرية ترفض 

 طلبات خاصة بفتح الزيارة أو اداء االمتحانات للمعتقلين
http://bit.do/dh8sX القاهرة    
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http://bit.do/dh8x9 الشرقية نجمديرب  من شباب ديرب نجم 2قوات األمن تطلق الرصاص على أهالي الشرقية وتعتقل  مارس-15  

http://bit.do/dh8Aj القاهرة وسط البلد االعتداء على المحامين المعتصمين داخل مقر النقابة  مارس-15  

http://bit.do/dh8A6 القاهرة محكمة جنح روض الفرج للدولة والرئيس عبر الفيس بوكسنوات لمتهم باإلساءة  7الحكم بدون مرافعة:  مارس-15  

http://bit.ly/2mFuLtf أسيوط قرية صنبو وفاة سيدة وإصابة مسجل شقي في تبادل إطالق نار مع شرطة أسيوط مارس-15  

 مارس-17
الذين تم القبض عليهم من  8نيابة أمن الدولة العليا تبدأ  التحقيق مع المجموعة ال 

 السنتر في مدينة نصر وتمنع المحاميين من حضور التحقيق
http://bit.ly/2mXsU56 القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  

http://bit.ly/2nSjwPm شمال سيناء رفح منازل المواطنين بقرية أبو حلو جنوب مدينة رفحالجيش يدمر  مارس-17  

 مارس-17
اصابة الطفل "مصطفى صبري مسلم رفاعي" بطلق ناري بالبطن من إحدى الكمائن 

 المجاورة لحي أبو رفاعي
http://bit.ly/2nFHm1g شمال سيناء الشيخ زويد  

 مارس-17
مايو  ٠١اليوم الرابع إلضراب جمهور النادي األهلي عن الطعام بسبب تعنت إدارة سجن 

 معاهم وسوء معاملتهم محبوسين 
http://bit.ly/2nFO9Z1 القاهرة مايو 22سجن   

 مارس-20
عام في القصف المدفعي الذي استهدف منطقة  92إصابة المواطن  "مصطفى س ع ا" 

المطلة غرب مدينة رفح هو ، واصيب بشظايا في القدم واليد وتم نقله لمستشفى 

 العريش العام للعالج

http://bit.do/djfe6 شمال سيناء رفح  

 مارس-23
جامعة القاهرة تمنع الطالب محمود شحاته إبراهيم من االمتحان بدعوى تخطيه نسبة 

وتقدم  1329الغياب المقررة والطالب يقضي عقوبة السجن لسبع سنوات منذ أكتوبر 

 بطلب تمكينه من االمتحان ثالث مرات 

كلية الزراعة، جامعة 

 القاهرة
http://bit.do/djuLe القاهرة  

 مارس-23
عام، برصاصه في الساق أطلقتها عليها قوات الجيش 12إصابة السيدة "نجوى.ف.أ" 

  المتركزة بكمين الحرية جنوب رفح
http://bit.do/djuLK شمال سيناء جنوب رفح  

 مارس-23
النطرون خوفا على ذويهم مرض الليشمانيا شكاوي جماعية من أهالي معتقلي وادي 

 الخطير
http://bit.do/djRw6 البحيرة وادي النطرون  

 مارس-23

اخرين من العاملين بشركة الكهرباء،  8واصابة  مقتل سائق يدعي ابراهيم من المنصورة

المسئول عن إصالح خط الجهد العالي بينهم مدير هندسة كهرباء الشيخ زويد، والمقاول 
من هندسة الشيخ زويد، بعد استهداف الجيش لهم  7عاملين مغتربين و 7باالضافة لـ 22

 بقذائف المدفعية والرصاص الحي جنوب العريش.

http://bit.do/djRxf شمال سيناء العريش  

 مارس-24
قوات األمن باألسكندرية تقتحم مركز الموهوبين للتنمية البشرية بالعجمي غرب 

األسكندرية والقبض علي بعض األفراد أثناء حضورهم أحد كورسات التنمية البشرية و 

 اقتيادهم الي قسم الدخيلة 

http://bit.do/djuPC اإلسكندرية العجمي  

 مارس-24
صفع زوجة أحد المعقلين على وجهها من قبل أحد الضباط، أثناء زيارتها لزوجها في سجن 

 العقرب
http://bit.do/djuRy القاهرة سجن العقرب  
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http://bit.do/dj2zv سيناءشمال  في الشيخ زويد سنوات بشظايا انفجار  8سنوات، وشقيقتها إخالص،  23إصابة مروة يوسف،  مارس-25  

 عام، وطفلتين برصاص كمين للجيش  73اصابة السيدة "زينب ص س"  مارس-26
قرية الشالق جنوب غرب  

 الشيخ زويد
http://bit.do/djRA6 شمال سيناء  

http://bit.do/dj34f القليوبية شبرا الخيمة بالخطأ « رهائن»ضباط شبرا الخيمة يقتحمون منزال ويأخذون سكانه  مارس-27  

 مارس-27
  على خلفية تصفية تجار مخدرات لشرطي.. قوات األمن تقتحم منازل بقرية البصارطة في

 عددا من األهاليدمياط وتحطم محتوياتها وتعتقل 
http://bit.do/dkcSW دمياط قرية البصارطة  

 مارس-28
عام، عجوز من مدينة رفح.. قبل قليل )بترت ساقيها(، وترقد في 27السيدة "آمنة.س.ع" 

عام، مصاب بتهتك شديد في 72مستشفى العريش العام هي وابنها "سليمان" 

 ته حرجة، اثر سقوط صاروخ من طائرة بدون طيار، على سيارتهم ومنزلهم الجمجمة وحال

http://bit.do/dj4B8 شمال سيناء رفح  

 مارس-28

عام، و 12صابة سيدتين برصاص الجيش في مدينه رفح، إحداهن السيدة "وفاء.ع.م" 

عام، واصيبت برصاص  933"فاطمه.ح.ح" اصيبت برصاص من كمين المطلة، والثانيه 
 الجيش

http://bit.do/dj4Cj شمال سيناء رفح  

 مارس-30

منزل وتكسير محتوياتها والتعدي علي  733تستمر  قوات األمن في مداهمة أكثر من 

المنازل بعد إخالءها من النساء وتهديدهن بقتل أزواجهن, و تمركزت القوات بالعديد من 

سكانها وقامت بنهب محتوياتها وإتالفها والتهديد بحرقها, وانتشر القناصة فوق أسطح 
كما جاءت تعزيزات أمنية كبيرة من مدرعات وعربيات  المنازل تهديدا بقتل شباب القرية . 

وائي ل فض وأليات كبيرة تضرب النار في كل زوايا القرية . أسفرت الحملة عن اعتقال عش
 من أبناء القرية وأخذهم كرهائن 23

http://bit.do/dkc9i دمياط قرية البصارطة  

http://bit.do/dkdbR القاهرة قاضي التحقيق إحالة قاضيين إلى التأديب إلبداء رأيهما في مشروع قانون مكافحة التعذيب مارس-30  

http://bit.do/dj2zv
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http://bit.do/dj4Cj
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 رسالة شوكان من محبسه "أحيا ميتا"

 عقلي أصبح والنوم لكبدي ووصل الحمراء دمي كرات إلى توغل قد اليأس

 للوعي فقدان .. توقف دون باستمرار عرقا بتصبب أصبح وجسدي يرفضه

 لا أصبح الأمراض في الغارق النحيل جسدي يومي.. بشكل أعتاده أمر لدقائق

 لمدة جدران أربع بين الحبس مشقة تحمل في الاستمرار علي يساعدني

 بكل الأحداث بها أصور لكاميرا حملي سوي اقترفته ذنب أي دون ينعام

 بصدر وأنتظره الموت أخشي لا فأنا ذلك من بالرغم وموضوعية.. حيادية

 http://bit.do/dhg6K محبسي." داخل فيه أنا مما علي أهون لأنه رحب
 

 

 سنة، نزيل بسجن أسيوط العمومي 27عبد المنعم"، رسالة استغاثة من المعتقل "هيثم 

منذ أكثر من عشرة أشهر وأنا أتردد علي مستشفي السجن وأعاني من آلام حادة في الغضروف علي اثر 

أشهر من  011عمليه غضروف أجريت لي في الفقرة الرابعة والخامسة منذ عدة سنوات سابقه.وخلال 

رى. عدم جدية العلاج قام طبيب العظام بالمستشفي بفحص مبدئي ليظهر له عودة الغضروف مرة أخ

لعرض حالتي علي مستشفي القصر العيني بأسيوط وابدأ الأمر في  01/0/7102فقام بعمل تقرير يوم 

حالتي من خلال الأشعة والأخصائيين "ولم يفلح خروجي مع التقرير" ثم تقدمت إلى السيد رئيس 

 المباحث بشكوى بعدم خروجي إلى  المستشفي فقام بعمل استعجال أول ولم يفلح ذلك لخروجي

وازدادت الحركة سوءا مع عدم الحركة التامة وخاصة مع الرجل اليسرى مما استدعى الأمر استدعاء 

أخصائي العظام وقام بالكشف عليا وعمل أشعه مرة ثانيه وأكد وجود غضروف في الفقرة الرابعة 

لم و 72/7/7102والخامسة مع وجود تقوس في هذه الفقرة... ثم قام بعمل استعجال ثاني في يوم 

 http://bit.do/dh6fvيفلح الأمر بالخروج إلى المستشفي حتى وقتنا هذا. 

 

  

http://bit.do/dhg6K
http://bit.do/dh6fv


 رسالة جديدة للطالب أيمن موسى من محبسه«.. قصص الامتحانات وزنزانة الطلبة»عن 

كل عام قبل الامتحانات نتجمع نحن الطلبة من جميع أنحاء السجون، وكافة الكليات والجامعات هنا.. »

روح مختلفة.. روح شبابية، رغم ما نراه من بهدلة بسبب الترحيلة، لكننا في سجن طره، زنزانة الطلبة لها 

 ."ننتظر كل عام كي نلتقي لأيام معدودة ثم يتم ترحيل الجميع مرة أخرى.. كٌل إلى "سجنه

بالنسبة إلينا من يأتون من سجون شديدة الحراسة الزنزانة واسعة.. على الأقل يمكن التحرك فيها، 

 .للنوم )النمرة( واسعة نسبياً.. يوجد حمامان والتهوية أفضلالمساحة المخصصة 

قبل امتحاني الأخير بيوم، كنت جالساً في ركن الزنزانة أذاكر.. الملازم مبعثرة من حولي ماعدا واحدة في 

إحدى يدي.. وقلم في الأخرى.. الجو شديد البرودة.. على رأسي )الكابيشون( وبداخل رأسي أرقام و 

 .ثرةمعادلات متنا

أحدق في الملزمة.. أحاول فك ألغازها.. لا أستطيع.. أضعها بجانبي في يأس، أنظر للزنزانة من حولي ، 

على يميني بعض الشباب يصنعون الطعام للزنزانة.. أمامي بعض الشباب يتحدثون في أمر ما.. بجانبهم 

 .ئق في توتر وقلقشاب يذاكر.. وآخر ينظر من )الثقب( الذي نرى به العالم الآخر لبضع دقا

هذا )الثقب( الذي رأيت منه "مصطفى عصام" قبل أن يرحل، لم أكن أعرف شيئاً عنه منذ ثلاثة أعوام.. 

 .ثم رأيته أمامي مبتسماً كعادته.. كأنه يودعني للمرة الأخيرة قبل رحيله.. رحمه الله

وبين الزنزانة من حولي ، رأسي  تتزاحم أمامي الأرقام والمعادلات.. تزداد شيئاً فشيئًا حتى تحول بيني

 ..تثقل.. أسندها على الحائط ورائي.. جفنّي يثقلان.. يسقطان شيئاً فشيئاً 

 "!أيمن! أيمن"

 !أسمع صوتا يناديني.. أشعر بجسدي يهتز.. أفتح عينّي ببطء أرى وجهاً مبتسماً ابتسامة خبيثة

 "!طب قوم نام على الفرشة ُيكمل حين يرى عينّي شبه مفتوحتين.. "إيه يابني إنت نمت؟!

نظرت إليه متعجباً هذه الابتسامة الخبيثة التي لم تذهب.. أيضحك على نومي جالساً؟ أم تراه فعل 

مقلباً ما؟! تجاهلت ابتسامته وأسئلتي وقلت له بصوت متحشرج " لا أنا هقوم دلوقت".. تركني وذهب ، 

 ."buffering" الانتظرت قليلا حتى يعود عقلي للعمل.. حتى ينتهي من 

؟!" نظرت ناحية مصدر الصوت الآتي من خلفي.. Estimation قمت لأغسل وجهي.. " أيمن! تلعب بولة

وجدت "ِجندي" جالساً ومعه ثلاث شباب آخرين وبأيديهم كروت "كوتشينة".. أشرت برأسي نافياً وقلت 

و  chips ب.. هات معاك الطيب هنخلص البولة دي ونلع" .."Poker" "لاء مش قادر بس.. ممكن ألعب

 ."إنت جاي

ذهبت إلى الحمام، أمسكت بزجاجة مياه، في هذا السجن المياه منقطعة طوال الوقت! تأتي فقط خمس 

مرات كل يوم لدقائق، فنملأ الزجاجات والجرادل وأي شيء يصلح لتخزين المياة.. صببت بعض المياه 

بل أن أتراجع ، خرجت من الحمام، نظرت ناحية جندي على يدي، المياه مثلجة! غسلت بها وجهي سريعاً ق

 .وجدتهم مازالوا يلعبون، فذهبت لصنع كوب نسكافيه

سألت "عبد الرحمن عمرو" عن مكان الأكواب، ترك الكتاب الذي كان يقرأ فيه ونظر إلي، ضغط على 

لقيه في الكيس منتصف نظارته بحركة لا إرادية وقال لي مشير إلى كيس معلق على الحائط ورائه "هت

 .ده"، فذهبت ناحية الكيس وسألته إن كان يريد أن يشرب شيئاً، فأومأ برأسه نافياً وشكرني

 "سمعت صوت "ِجندي" قائلاً لي "هتعمل إيه؟" نظرت إليه و سألته "نسكافيه، تشرب؟

 "آه إعمل لي معاك"

 وقهوة وبتلعبيابني هتبوظ مني كده، إنت مكنتش بتشرب شاي.. دلوقتي بتشرب نسكافيه "

estimation و pokerr..؟! و لا إنت علشان خلصت مذاكرة بتنتقم يعني؟" 

إنت  Estimaton رد علّي ضاحكاً "ياعم ما أنت السبب، أول كباية قهوة إنت اللي علمتهالي، و أول بولة

 "اللي علمتهالي

إتعلمناها هنا مع بعض.. عامًة دي إحنا  ..Pokerr رددت عليه مبرئاً نفسي "بس مش أنا اللي معلمك ال

 "شوف كده حد عندك عايز يشرب حاجة؟

 .سألهم و نفوا جميعاً ماعدا "علي عارف" طلب كوب شاي بدون سكر
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في طريقي  highlighter المصنوعة من أطباق فل و أقلام chips صنعت المشروبات و أتيت بال

أولى بخط عريض "قائمة العفو الثانية لمحت جريدة الأخبار ملقى على الأرض ومكتوب في الصفحة ال

 "ساعة ٢٧في خلال 

ساعات( و لم يحدث شيئاً!! أكملت طريقي إلى الشباب  ٨٦١ابتسمت نصف ابتسامة فقد مضى أسبوع )

في  game في ركن الزنزانة.. أعطيت لكٍل كوبه وجلست لنغلق دائرة من خمس أشخاص، وانتظرت آخر

 .البولة

 !شاب غيري في هذه الزنزانة ٧٢نزانة.. ألقيت نظرة سريعة على الز 

زنازين طلبة في هذا السجن فقط.. غير من يؤدون امتحاناتهم في سجون أخرى.. غير من يوجد ١١

مشاكل في أوراقهم و لا يستطيعون أداء الامتحانات، فظلوا قاعدين في "سجونهم".. صدمت عندما 

 !٨٩٩١رأيت شبابًا من مواليد 

 !!٧٢٢٢٢د عامين و سنلتقي بموالي

 ..أعلم أن هناك أطفالا قابعين في مؤسسة العقابية، لكن دائماً الرؤية غير السمع

ثم خمس ورقات على الأرض وورقتين لكل  "chips" علي عارف" يوزع ال" ..Poker ال game بدأنا

 ."!لاعب، سألني "ِجندي" "إيه النوم ده كله؟

 "!نظرت إليه متعجباً "إيه أنا نمت كتير؟

الواد خالد مسك الحلة و اشتغل.. طبعاً كله ما  ..وكمان الشباب كانت قاعدة تطبل وتهيص آه.."

 "!بيصدق.. أنت محسيتش؟

 "خالص!" ، "خلصت مذاكرتك ولا لسة طيب؟"

 "!مش فاهم منهم حاجة 02و  chapter 2لا لسة فاضل لي "

 "!طب إيه مش هاتكمل؟"

 ".اللي ورا دهدلوقت؟ لاء.. مخي فاصل شحن.. زي البتاع "

و أشرت بإبهامي خلفي على "الثقب" الذي نرى به العالم لبضع دقائق في توتر و قلق.. أبتسم جندي 

 "statisticsإلّي و قال "بس المفروض دي لعبتك.. ال

"Foldd" 

تم وضع ورقة جانبًا.. اختلست نظرة سريعة إلى ورقي ثم إلى الورق الملقى على الأرض وقلت وأنا 

لو المنهج يتشرح لي مرة واحدة بس هقفل الامتحان.. كده كده الأسئلة  يا عم " ..chip 500 أرمي ب

بتيجي مباشرة مفيهاش لف ودوران.. وبعدين الورق لسه داخلي زيارة حسن أول إمبارح، بعد ما رجعت 

بعديها من زيارتين قبله.. والامتحان بكرة! وأنا مخي وقف عامًة.. الصبح هاراجع على اللي ذاكرته و 

 ".هحاول أفهم أي حاجة من اللي ناقص

 .".آه صح الصبح الدنيا بتكون هادية"

"All in!" قولت أنا أدفع كل ال chipss بثقة قبل أن أخسرها كلها! 

 "!نظر إلّي "ِجندي" و قال لي ضاحكاً "يا بني إحنا لو كنا بنلعب على فلوس، كان زمانك بعت شرابك

 ..ضحكنا جميعاً 

لحظات تنسيك كل همومك، كالنبات الذي يشق طريقه من بين الوحل والسماد، فيخرج وروداً  أحياًنا تولد

وثمارا.. نتمنى أن نمسك بهذه اللحظات ونستمتع بكل تفصيلة فيها.. لكن سرعان ما تذهب هذه 

 .«!!اللحظات وسط قلة الشمس وعفونة المكان.. فتدبل.. وتموت

سنوات، وقضى  1ألف جنيه ومراقبة  71عاًما، وغرامة  01مشدد ُيذكر إنه صدر ضد أيمن حكم بالسجن ال

سنوات أربعة أشهر، وذلك بعد اعتقاله في أحداث رمسيس التي وقعت في أكتوبر  2منها حتى الآن 

، وكان أيمن وقتها طالبا في الفرقة الثانية، ووجهت له اتهامات بينها حيازة أسلحة نارية،  7102

 .بيةوالانضمام إلى جماعة إرها

 .وتوفى والده حزناً عليه، فيما رفضت السلطات طلب أسرته لخروجه يوم واحد لحضور دفن والده

http://bit.do/dh8sv 
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 رسالة عبدالرحمن الجندى 

"لم أصدق أذني و أنا أسمع كلمات أبى و هو يخاطبني من نظارة 

 الزنزانة.

ح. اسمي  جه في العفو!" "أنا مروَّ

حتى الآن لا أصدق. كل قضيتي الموجودة في السجن نوديت. حتى  

أقرب أصدقائي عبد الرحمن عارف سيرحل. لم أصدق و أنا أحتضنه 

 معتصراً إياه.

بعد انتهاء الضجيج و سكون الصوت، جلست وحيداً، وانفجرت في 

 البكاء.

 بكيت بشكل غريب. دموع فرح و دموع أسى.

 وحيد. وحيد تماماً. حتى رفاق الرحلة رحلوا. أنا الآن حقاً 

أين الرحلة الآن؟ أسأكمل الطريق اللانهائي وحيداً؟ وحيد فى سجن غريب لا أعرف به أحد. لابد أن هناك  

 حكمة. حكمة لا افهمها.

 أصبح فؤادي فارغاً....

  عبدالرحمن الجندى

 " 02/2/7102الإثنين 

http://bit.do/dh8rT 

 

 

 عصام سلطان يكتب قصيدة عن أوضاع العقرب

 الخلائق تشهد الشعر .. العقرب الشمس ناظِم الكلم نادِ 

 والقممِ  حكاية سجٍن شاع ظلامُه .. وذاع عذابُه بالوادِ 

 بين السجون لا يضارع له .. حقٌد وكرٌه وروح منتقمِ 

 ة الحمراء نهار صيفه .. والزمهرير شتاه بلا رحمِ هو الجمر 

 جدرانه الصخر وأبوابه الُصلب .. كِبَنا ثمود وعاٍد بذي إرمِ 

 الجوع يفترس البطون توحًشا .. حتى بدا الُأَسارى جلدا على عظمِ 

 والمنُع أصٌل والبيُن فصٌل .. فلا وصاُل ولا اتصاٌل بذي رحمِ 

 تشرُب دماءً وخًزا بلا سأمِ  وأسراُب البعوِض لا نهاية لها ..

 أو موًتا من الورمِ  فإذا أصابك داٌء فأنت متروٌك .. نهبًا إلى الموتِ 

 والفكُر محظوٌر والرأُي ملفوٌظ .. فلا يحلمن بنانك لمسة القلمِ 

 فإن ضبطت لديك قصاصٌة .. فأنت مرتكٌب لأبشع الجرمِ 

 تزيدك منًعا إلى منِع .. تكيلك تهًما إلى تهمِ 

 العذاب ألواًنا مبرمجة .. هو في المناهج موضوٌع من القدمِ ذق 

 واصرخ بصوتك تحت السوط منفجًرا .. إنَّ الصراخ ضرٌب من الألمِ 

ار .. منه فاشرب ولا تشكو ولا تُلمِ   هذا اختيارك يا قائد الثوَّ

 وإن شكوت إلى القاضي بمظلمٍة .. سمع العدالة داٌء من الصممِ 

 ُم .. بعض القضاة نوٌع من الُبهمِ فلا تأمل بشكواك عدلهُ 

ا وهم عزٌف على نغمِ   نحن الزبانيُة وهم حماة فعلتنا .. إنَّ

 متى ُأِمرنا صدعنا لسيدنا .. بالانبطاح لعًقا فلا لممِ 

 أو قل إن شئت تعبده .. هو العجل في هيئة الصنمِ 

http://bit.do/dh8rT
http://bit.do/dh8rT


ا تقارفه .. حديثك الغَز شيء من السقمِ   قف أيها السجان عمَّ

 نوٌر يستضاُء به .. محموٌل موصوٌل إلى الحرمِ زنزانتي 

 عينيك يوم فتحت بابها .. مطأطأ الرأس مغلق الفمِ  خزق

 أدماك قولي كأنه سوط .. هوى عليك فكنت هارب الدمِ 

 تسائل نفسك كل ليلة .. من المسجون ومن السجان عن رغِم؟

 نعم أنا هو قائد الثوار .. أو قائد الأحرار في مصر والأممِ 

 ه فخرا بعقيدتي التي .. أحيت ملايين طهرا من الرممِ أتي

 وحضارتي التي احتوت فيها .. على رشيٍد ومأموٍن ومعتصمِ 

 لسنا كمثل من باع بلاده .. يا فاقد الحس بل يا عادَم الفهمِ 

 فشلت في كل الأمور فليتك .. في بيت أمك لا في سدة الحكم

ا  ينفطمِ  مراهٌق أنت في كل سعيك .. أو شبه كهل لمَّ

 سيصدق فيك قول جدتي .. من يخدم الغزَّ ينداس بالقدمِ 

 لو جئتني حملا بألف عقرٍب .. لشكرُت فيك خصلة الكرمِ 

 إن العقارب لا تقرب دمى الحر .. فإن فعلت ماتت من السمِ 

 فلا تعجبن لعقرب منهم .. يلدغك بالشعر أو يقذفك بالحممِ 

 ي نسبي ومختتميقرضت القصيد ولسُت بشاعر .. فلبردة النب

http://bit.do/dg2oC 

 

 

 

 . لوالدتهجواب من أحمد الخطيب 

امي قد اشتقت إليك كثيرا ......عذرا إليكي ع ذلك الواقع الاليم الذي قد أحاط بنا وفرض علينا من الامور 

  الأنين صدي في صدريت دمعك تحدث من بما لا نحب فلا تبكي فلا تبكي فقطرا

اكتب إليكم كلماتي هذه وقد تاهت مني وأصبح قلمي متلعثم في كلمات ضعيفه لكن انتم حديث قلبي 

  ولساني

لقد اصبحت الان بعد طول المكوث هنا في هذا المكان البالي العفن في حاله من التشويش والهذيان  

 ...ليد كثر فيه الالام في صمت وسكونظلمه ليل بولبست ثوبا قبيحا يائسا لا احبب المكوث فيه في ظل 

 .. وذهول ممن اشفقوا علي بود فارقه الحب

وبعدما كسر السكون طبعي وغاب الصبر عني واصبحت في مواجه الزمن وجها لوجه اترقب كسر قوته  

 ... واترقب حالي من ضعف واسف وخجل من امري

الحريه فقط بل يحاول أن ينسينا هوياتنا فتتاسقط  هويتي اصبحت اذكر نفسي بها فالسجن لا يسلب منا 

  وكذالك يسلب منا صحتنا واعمارنا

اكثر من سبع اشهر مضت وانا علي حالي هذا اعاني من مرض ولا اعلم ماهو احاول ان اقاوم حتي لا  

  يظهر علي الانهاك والتعب الذي افتك بي لكن في الحقيقه اصبحت لا اقوي ع شئ

المرض ولكن أن أظل هنا واموت بين جدران هذه الزنزانه الباليه وأصبح فقط مجرد  خائف انا ليس من 

رقم في تعداد الموتي كما انا الان مجرد رقم هنا،يرفض عقلي التفكير في أن اموت هنا بعيدا عنك يا 

 .امي واخوتي ...اخاف أن اموت وحيدا وسط اربع حيطان

tp://bit.ly/2mFqshAht 

 

 

 انس كان كاتب القصيده دى لعمر ابنه علشان عمر ميعرفشي باباه

  عمر بيخاف يسلم عليه وبيخاف اما انس يجى جنبه

اع الزياره الا فيها التليفون وقعد يصرخ فى مره اثناء الزياره فى سجن العقرب عمر رفض يدخل الغرفه بت

http://bit.do/dg2oC
http://bit.do/dg2oC
http://bit.ly/2mFqshA
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  استحمل يشوف كده وطلب نأخذه ونمشى ولا نجيبه تانىويبكي بكاء شديد لدرجه أن أنس مش 

 يقدر يعرفه ويسلم عليه وبعد ذلك دخل انس فى اضراب الاول علشان ابنه

 اليوم السابع عشر من الاضراب وانس الان فى اضراب الرابع ولنفس السبب

 

 

http://bit.ly/2mFmZ2M 

 

 

 

http://bit.ly/2mFmZ2M
http://bit.ly/2mFmZ2M


 01عاما بعد القبض عليها في  22"شرين بخيت" المعتقلة بسجن القناطر البالغة من العمر رسالة 

 أكتوبر الماضي من منزلها

دي و أصبح كل حقي كأم ال"في الوقت الذي يحتفل العالم بيوم الأم ، أمنع أنا شيرين من الحياة بين أو

  لا سماع صوتهم و لا ضحكاتهمأشبع من النظر إليهم و ال دي مرة في الأسبوع .. الهو أن أرى أو

يوم كهدية لأم أربعة أطفال في مراحل  511و قبل أيام من يوم الأم قام ناجي شحاتة بتجديد حبسي 

  دي أكثر من إحتياجهم ليالسنوات .أنا أحتاج أو 2مختلفة من العمر أصغرهم 

 دي و أهلي .المطلوب مني أن أظل في السجن محرومة من الحرية و من أو

 نا من الدعاء في يوم الأم و نحن بين القضبان"تنسوال  

http://bit.do/djejE  

 

 

 

 لماذا أنا معتقل؟: عتقل سيد المنسى يكتب من زنزانتهالم

لماذا انا ُمعتقل؟! سؤال اتوجة بة لنفسي والآخرين من أبناء وطني.. وطني الذي اتخذته بديلاً عن أمي، 

التي فقدتها قبل أن يبلغ عمري تمام العامين، وطني الذي أبحث عنه كثيرًا وأبحث فيه عن أشياء  أمي

 أحتاج إليها كإحتياجي وكل الناس للماء والهواء، وُمبقيات الروح في الجسد ، أشياء تمنحني الحياة.

تراها عيناه وقرر أن وطن لطفل والدته قبل خطاة رحلت بعيدة عنه وتركته ، تركته يبحث عنها في كل أم 

 يتخذ وطنه مصر نعم مصر بديلاً لها وطن يعطيه كل ما يعطيه لأحد التى أنجبته.

وطن لما قامت ثورة فية قال الناس عنها أنها ثورة النجاة ومبعث الحياة وهي ثورة الخامس والعشرين 

ما فقد أمه من قبل شارك وساهم فيها وهو صغير السن طفل خوفاً من أن يفقد وطنة ك ٧٢٨٨من يناير 

ولكن وللأسف لم ُيقدر له البعض من أبناء وطنه هذا الأمر الذي لا يقدره إلا الشرفاء الأحرار في وطن حر 

شريف يمنح كل أبناءه دون تفرقه أو تمييز الحرية وكل ُسبل المحافظة علي الحياة علي ترابة وتحت 

الذي جعل من وطنه أم له يمنحة كل حياته سماه وبين أحضان أهلة وأصحابة ، ولهذا أنا سيد منسي 

 دفاعاً عنه أنا معتقل.

 ويبقي السؤال قائماً ومستمراً وأنا داخل المعتقل وأنا خارجة لماذا أنا معتقل؟

لقد قال لي ضابط أمن الدولة ذات يوم أثناء التحقيق معي أنت معتقل وستظل معتقلاً حتي ولو خرجت 

الدولة وآخرين ممن يعملون تحت أمرنا دمرنا حياتك دمرناك ومعك من هنا فلقد دمرنا نحن جهاز أمن 

كثيرين ومهما بذلت من جهود لإعادة حياتك مرة أخري فلن تستطيع ونحن لن نترككم أحياء وإن تركناكم 

أحياء فستكونوا أحياء ولكنكم أموات فقلت له أنت وأمثالك الأموات حقاً وإن كنتم أحياء فلقد سجلت لنا 

اريخ سجلاً حافلاً بالفخر والعزة والشرف سيظل يقرأه الناس لمئات السنين كلما قرأوا تاريخ صفحات الت

المجيدة والتي هي البداية والمنطلق لحياة وطن أردناه نحن الشرفاء  ٧٢٨٨يناير  ٧٢مصر بعد وقبل ثورة 

 الأحرار حراً أبياً عظيماً هو مصر المحروسة الغالية.

http://bit.do/djfh9  
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 رسالة أ.عصام سلطان "المساومات لا تتوقف .. مرحبا بالبدلة الحمراء".

 بسم الله الرحمن الرحيم

 7102مارس  70السيد المستشار / رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 

 قضية فض رابعة المنظورة بجلسة اليوم بالآتي:يتقدم بهذا / عصام سلطان الوارد اسمي بقرار اتهام 

بمقر وزارة الدفاع ، أصدر الجنرال  7102-2-2على إثر رفضي المشاركة في مشهد الانقلاب مساء يوم 

وبدأت عملية مساومة لالغاء القرار مقابل تأييدي  7102-2/-5قائد الانقلاب العسكري قراره باعتقالي يوم 

وتجددت المساومات وتجدد رفضي بل  7102-2-71تم القبض علي بتاريخ للانقلاب فرفضت، وبعد أيام 

 واصراري على رفض الانقلاب.

ومنذ إيداعي سجن العقرب بما فيه من انتهاك لكافة الحقوق الآدمية من تعذيب ومنع الطعام والشراب  

نقلاب العسكري. والدواء والكتب والزيارة وغير ذلك والمساومات لا تتوقف ورفضي يستمر في تأييد الا

 وكلما أوشكت مدد الحبس الاحتياطي على الانتهاء يصدر الجنرال قائد الانقلاب التعليمات بقضية أخرى.

وإلقاء السلام على جنود الأمن المركزي لعلي أؤيد ” السلام عليكم“فصدرت تعليماته بحبسي سنة بتهمة 

سنة أخرى بتهمة ضرب لواء شرطة  الانقلاب فازددت إصرارا على رفضي ثم صدرت تعليماته بحبسي

 لأؤيد الانقلاب فازددت عزما على رفضي كذلك.

فصدرت تعليمات مؤخرا بوضع اسمي ضمن المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية الذي  

أي بعد صدور تعليماته الأولى بالقبض علّي بأربعين يوما وبعدالقبض  7102-8-05جرت وقائعه يوم 

 عشر يوما !!! الفعلي علي بستة

لتبدأ سلسلة جديدة من المساومات لتأييدي الانقلاب فيتم حرماني من جميع حقوقي أمامكم من استلام 

قرار الإحالة وأوراق القضية والالتقاء بالمحامين وغير ذلك لإجباري على تأييد الانقلاب وإلا سوف يحكم 

 بإعدامي !

ة بمحاكمة صحيحة وضمانات مكفولة حسب نص السيد المستشار / إما أن تعيد إلي حقوقي كامل 

الدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وإما أن تنفذ تعليمات قائد الانقلاب وفي 

هذه الحالة فلا داعي لعرض الأحراز أو سماع الشهود أو غير ذلك والأفضل أن تحكم بإعدامي مثل قضاة 

ل جلسة محاكمة وبدون أية إجراءات أما أنا فإن إجابتي واضحة جدا مصريا من أو 178كثر حكموا بإعدام 

 وهي:

 “لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء“

 70/2/7102أ. عصام سلطان 

http://bit.do/dkcWX  

 

رئيس المباحث بالسجن على بسجن وادي النطرون تكشف اعتداء  551سائل مسربة من ليمان ر  

 1  المعتقليين السياسين بعنبر

أكدت الرسالة قيام رئيس المباحث وعدد كبير من أمن السجن بالإعتداء على المعتقلين بالعصيان 

والهراوات وإحداث إصابات وكدمات واضحة بهم، وتجريدهم من ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية من " 

هى، و كافة التموين بالغرفة من زيت وسكر وخلاقه" وحرقها، وحلق بطاطين وملايات وكتب وأوانى الط

 رؤؤسهم جميعاً، كما تم الاستيلاء على الكوبونات وأدوية مرضى القلب.

وتم نقل كل إثنين سياسين فى عنبر جنائى، وتحويل تسعة الى عنابر التأديب وهم ... " د. سعيد 

 -محمد يسرى  -عبدالرحمن غريب  -عمر غريب  -ل أ. عاد -عبدالرحمن الوشاحى  -عبدالحكيم الشيخ 

اسماعيل فرحات" وتم منع الأخير من الزيارة لمدة أسبوعين بأمر من رئيس  -انس كساب  -احمد سعد 

 المباحث.

بالإضراب عن التعيين ، فيما أعلنت  551وأشارت الرسالة الى قيام جميع المعتقلين السياسين بليمان 

كلى عن الطعام والزيارات، وطالب المعتقلين بسرعة التدخل لآنقاذهم من مجموعة منهم الاضراب ال

 بطش وتنكيل رئيس المباحث.

http://bit.do/dkcWX
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  نص الرسالة الأولى

=========== 

محمد  -عبدالرحمن غريب  -عمر غريب  -أ. عادل  -عبدالرحمن الوشاحى  -د. سعيد عبدالحكيم الشيخ  

 اسماعيل فرحات -انس كساب  -احمد سعد  -يسرى 

خدو العلاج السرافيس البطاطين الملايات الكبرتيات الهدوم تقريبا كل حاجه حتى الحلل الألومنيوم، ا

تموين الـ في الاوضة حتى فى ناس عندها القلب خدم العلاج، الاسامى الى فوق تأديب، الاسامى تترفع 

 ويوصله إلى أقصي حد. 551عشان أهلهم تعرف ويعملو بلاغات فى تامر فى 

ضغط من بره جامد عشان المشكلة تخلص لأنهم متبهدلين وفيه ناس عامله اضراب كلى عايزين 

 سياسى فى عنبر جنائى 7ومحدش سائل، والجميع عامل اضراب عن التعيين، خدم منهم كل حاجه وكل 

http://bit.do/dj2AJ 

 

 

 

 

 يدشنون حملة للتدوين والتعريف بمطالبهم والتضامن معهاأسر معتقلي "ملحق وادي النطرون"  

  نص رسالة المعتقلين بسجن ملحق وادي النطرون

 السلام عليكم .. نعاني من الأتي :

 انعدام النظافة بكل ما تحمل الكلمة من معنى إضافة لمنع دخول كل أدوات التطهير حتى الديتول -0

 انتقاله مطهى من سجن لسجن.تسليم التعيين فاسد يوميا بسبب -7

استخدام التفتيش العقابى كل يومين وههذا أحد أهم اسباب نقل العدوى "أثناء التفتيش بيتم خلط  -2

 جميع مستخدمات المعتقلين مما يجعل الجميع لا يمكنه تمييز حاجاته عن الأخر"

 اقتراب فصل الصيف وقف التهوية أو بالاحرى منعها تمام خاصة للفروشات النوم وبالاحرى مع-5

 استخدام سياسة التجريد كل أسبوع بشكل عقابى للمعتقلين والجنائيين على حد سواء-1

 منع العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة وووقف علاج الأسنان-6

 كثرة الأعداد داخل الغرفة منا يساعد على انتشار الأمراض بسهولة كبيرة-2

 إلى التعنت فى دخول المخبوزات والادوية . التفتيش المهين لطعام الزيارات إضافة-8

 التهديد الدائم بالتغريب لسجون الصعيد .-1

 هناك حالات إشتباه بإصابة معتقلين بنفس أعراض مرض "الخطيب" الخطيرة فما مصيرهم - 01

تفعيل حملة المسح الطبي للسجون وتثمين دور النشطاء القوي فيها وسرعة دعمها لتنفيذها مع  -00

 يد على منع الأهالى من أدخال اى مطهرات او ادوية .التأك

http://bit.do/dkcX5  

 

استغاثة من ذوي المواطن المصري/ أحمد أمين الغزالى، بتعرضه لإنتهاكات وأوضاع غير إنسانية داخل 

 محبسه.

داخل مقر المخابرات الحربية وسجن طرة شديد أحمد أمين الغزالى،الذى قضى عامين ما بين الاحتجاز "

)الشهير بالعقرب( ليحال إلى محاكمة عسكرية، ويحكم عليه فى النهاية بالإعدام هو وسبعة  0الحراسة 

جنايات عسكرية غرب، من خلال محاكمة ظالمة استندت في حكمها  025/7101من زملائه فى القضية 

يوما من  52بعد -متهمين. الغزالى احتجز بعد ظهوره مباشرة لل -المفترضة-بالاعدام فقط على النوايا 

)الشهير بالعقرب( ويواجه تعنت مروع أثناء  0بعنبر الاعدام في طرة شديد الحراسة  -الاختفاء القسري

الزيارات العائلية كما هو الحال مع باقى السجناء مع كل معتقلى )العقرب( حيث لا يسمح له بالتحدث 

 لا من وراء حاجز زجاجى.مع افراد اسرته إ

http://bit.do/dj2AJ
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وكأنهم لا يكفيهم حرمانه من حقه في محاكمة عادلة والتهديد بسلبه حقه فى الحياة، فعقب صدور حكم 

تم نقله إلى الحبس الإنفرادى بسجن العقرب. واستمرت سياسات التكدير  7106الاعدام عليه, في مايو 

 أدية امتحاناته, فتم الاعتداء عليه في هناك.حتى أثناء انتقاله لأحد سجون شبين الكوم بشكل مؤقت لت

دقيقة  01يقبع الغزالي الآن في زنزانة انفرادية مساحتها اثنين متر فى متر ونصف، ولا يسمح له سوى بـ 

في اليوم للذهاب إلى الحمام، هذا بخلاف سوء التهوية بالزنزانة وسلبه جميع الأغطية والنوم على 

 1يوم، بحيث لا يتعدى وقت الزيارة أكثر من  51عائلية مرة واحدة فقط كل الأرض. ويسمح له بالزيارة ال

 دقائق.

و احتجاجاً على ظروف احتجازه الغير إنسانية، و عمليات التكدير المستمرة والمتزايدة التي يتعرض لها, 

الإضراب الكلي عن الطعام من أجل تحسين ظروف  7102مارس  1قرر أحمد الغزالى بداية من يوم 

حتجازه، ونقله من سجن طرة شديد الحراسة وضمه مع باقى زملاءه المحتجزين على ذمة نفس ا

تعرضت حالته الصحية إلى انتكاسة شديدة نقل على اثرها إلى عيادة  7102مارس  06القضية. وفي 

 السجن.

قيات حقوق ومع استمرار تجاهل الجهات المعنية لإضرابه عن الطعام واستمرار انتهاكهم للقوانين واتفا

الإنسان الموقعة من جانب السلطات المصرية والتى تحظر الحبس الإنفرادى لفترات طويلة أو اجل غير 

مما  7102مارس  01مسمى, قرر الغزالي تصعيد احتجاجه لإضراب كلي عن الطعام والماء بدءا من 

إجباره علي شرب الماء يعرض حياته لخطر حقيقي خاصة بعد تعرضه للاعتداء البدني وتقييده بالسرير و

 الماضى . 7102مارس 70واستقبال المحاليل الطبية رغما عنه في محاولة لكسر اضرابه يوم 

لكل ما سبق, تطالب المظمة التدخل الفوري لإنهاء الوضع غير الإنسانى المتمثل فى الإحتجاز الإنفرادى 

إلى أحد السجون مع باقى المتهمين في للغزالي، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. كما نطالب بنقله 

 نفس القضية، إلى أن ينال هو وزملاءه فرصة في محاكمة حقيقية عادلة ترفع عنهم وطأة حكم الاعدام.

http://bit.do/dkc2f 
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 )بيان من اسره الطالب احمد الخطيب (

تشكر أسرة أحمد الخطيب، كل من تضامن معه من نشطاء واعلاميين واطباء وكل من شارك بكلمه في 

  السوشيال ميديا ، وآمن بحقه في العلاج، وساعد في إيصال صوت الإنسانية الى كل مسؤول فى مصر

وزارة الداخلية ببيانها الامني عن نجل الأسرة، ُنعلن أننا مضينا في كافة  وانطلاًقا مما صرحت بها

بتاريخ  ٧٢٨٢لسنه  ٩١الإجراءات القانونية الخاصة بالعفو الصحي فقد قدمنا طلبا لنائب العام برقم 

ونحن في انتظار  ٧٢٨٢_٣_٧٢بتاريخ  ٧١٨٣وكذلك ايضا قدمنا الي مصلحه السجون طلب برقم  ٧٢٨٢_٣_٨

 و الإفراج الصحي عن أحمد. -كما صّرحت ببيانها الأمني  -استجابة وزارة الداخلية لطلبنا 

ونحن ماضون إلى نهاية الطريق في محاولة إنقاذه من الموت من خطر الليشمانيا الذى فتك بكل اجهزته 

  الحيوية

تفاصيل عن علاجه، كما أننا ونؤكد أننا إلى الآن لا نعلم أي تفاصيل عن حالة أحمد الصحية، ولا نعلم أي 

، وبناءا على ذلك ٧٢٨٢_٣_٨٧غير مسموح لنا بزيارة نجلنا المريض للإطمئنان على صحته منذ تاريخ 

 نطالب بحق الزيارة كما تنص لوائح السجون فهذه أبسط حقوقنا.

لرئيس بالنظر واستكمالًا لإجراءات العفو الصحي، ُقمنا بإرسال تلغراًفا لرئاسة الجمهورية ُنطالب فيه ا

بعين الرحمة إلى نجلنا المصاب والسماح له بالعلاج من هذا المرض الخطير بجانب أسرته خارج السجن 

  عن طريق العفو الصحي.

 تحديداً التي تنص على: 26ونناشد النائب العام و وزير الداخلية بتطبيق القانون طبًقا لنص المادة 

بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزاً كلياً ُيعرض أمره "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب  

 على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه"

ونرجوا سرعة التعاون والاستجابة، ونجدد الشكر لكل من توحدوا خلف قضية أحمد ، وأوصلوا صوته 

 الضعيف إلى كافة أنحاء مصر.

http://bit.do/dkc8d  
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  71027102  مارسمارسشهادات شهادات 
 

نائبة تكشف رفض محافظ الإسماعيلية تسكين بعض نازحي العريش: المجلس لم 

 يتحرك.. نرميهم في النيل ولا نحطهم في البحر

التي أعلن أسرة  111رفض محافظ الإسماعيلية أمس، الثلاثاء، تسجيل أي أسرة خارج الـ

عن تسجيلها لاستلام وحدات سكنية، بداعي عدم وجود وحدات لاستقبالهم، طالبًا من 

باقي الأسر الرحيل والتوجه لمحافظة بورسعيد، والتي أبلغت الأهالي عدم حاجتها لأسر، 

 .لأنها لن تستطيع استقبال المزيد

مع الأهالي من ( البرلماني ما حدث 03 -52وروت النائبة نادية هنري عضو تكتل )

المحافظتين، حيث كانت ضمن مجموعة النواب والشخصيات والكيانات التي توجهت إلى 

 .هناك، ومازالت متواجدة بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة أحوالهم وأوضاعهم

إن محافظ الإسماعيلية يرفض تسكين مجموعة من نازحي مدينة « البداية»وقالت لـ 

ود أماكن تكفي عددهم بالكامل، وأن المحافظة ستقوم العريش، معللًا رفضه بعدم وج

أسرة فقط، وطلب من باقي الأسر ترك المحافظة والتوجه لمحافظة  111بتسجيل 

 .بورسعيد قائلًا: روحوا بورسعيد أنا معنديش مكان ليكوا

أسرة، وذلك بحسب الكشوف  173إلى  162وأوضحت النائبة أن عدد الأسر يتراوح ما بين 

عها أول بأول لحصر أسر النازحين من مدينة العريش، وأن مجموعة مكونة من التي تتاب

أسرة توجهت اليوم لمحافظة بورسعيد وأبلغتهم "المحافظة" أنها لن تستقبل المزيد،  13

 .لأنها لا تمتلك وحدات غير مأهولة بالسكان

العريش،  وأكدت النائبة أن مجلس النواب لم يتحرك بشكل رسمي حتى الآن تجاه نازحي 

وأن كل من توجه للمحافظة من النواب ذهب بشكل فردي وبدون تكليف، وأنها لا تعلم 

 .تأخر المجلس في اتخاذ خطوات وإجراءات تجاه ما يحدث للأسر

يا رئيس »ووجهت النائبة حديثها لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قائلة: 

ي العريشي محتار، مابين محافظة الحكومة مش هقولك "المسيحيين" ، المواطن المصر 

بتقوله مش عاوزين تاني احنا اكتفينا، ومحافظة بتقوله امشي معندناش مكان كفاية اللي 

 .«اتسجلوا

نرميهم في النيل ولا نحطهم في البحر يا رئيس الحكومة ؟، ياريت ترد علينا »وتابعت: 

السكوت ده كله، ألا  وتتحرك وتقولنا مسئولية مين في الدولة دي، أنا مش عارفة ليه

 .«تتحرك يا رئيس الحكومة لحماية المصري، مش أنت المسئول برضه دلوقتي؟

واختتمت كلمتها قائلة: في كل الأحوال على رئيس الحكومة أن يخرج وينقل لنا ماذا 

يحدث، وماذا نفعل في هذه الكارثة، ما يجري الآن مع الأهالي لم أره له مثيل في الحروب 

ننا حًقا في حرب جديدة وعدونا يختبئ بيننا ولا نعرفه، ونحن نستهلك أنفسنا السابقة، لأ

في إرهاق من تقتلهم الحروب والأزمات لا في مساعدتهم في نكبتهم، علينا أن ننظر لهم 



ونهتم بهم، ونغلق الطريق على أي أحد أن يعلن عن رغبته في مد يد العون للأهالي من 

 .خارج مصر

أنت لو معندكش مكان أصلًا تفضي بيتك للأهالي »ها للمحافظ قائلة: ووجهت النائبة حديث

المتمرمطين، وبعدين انت عندك شاليهات ومساكن فاضية كتير، ياريت متقولش أي كلام 

وخلاص، احنا المفروض نخلي بالنا إن دي حرب علينا كلنا، مش نحارب الضعيف أكتر ما 

حمته موجودة في كل مكان، والحمد لله هو في مش في أمان، ارحموا الناس، ده ربنا ر

 .«!إنهم خرجوا سايبين بيوتهم وممتلكاتهم بدون دم تاني

http://bit.do/dghtX 

 

 

 

  إيمان محروس

الزيارة وأنا قاعدة مكتومة بس مقدرتش أتحمل الكتمة بصراحة أنا من وقت ما رجعت من 

  دي أكتر من كده ليه بقي؟

  هقولكم.......

الإطلاق، عشان لما   سوأ عليمش سيئ أبداً ده هو الأ #مقبرة_العقرب عشان الوضع في

أفراد بروتين فقط وما أخدتش  1أبقي رايحة بأكل مش كتير كيس أكل واحد يكفي مثلاً 

حاجة تانية عشان مش بيدخلوا أكل كتير وده اللي عرفته قبل ما أروح ثم ألاقي الأكل اللي 

ان  سنوات وطبعاً رفضت أدّخل العينة دي فضلاً  2المفروض يدخل ميكفيش طفل عنده 

 14زوجي رفضها وأخدتها تاني معايا، وغير الأكل عرفت ان تم تجريد الزنازين مرتين خلال 

 ساعة اللي هو أصلا انتو سايبين ليهم ايه عشان تاخدوه؟!!

بطاطين اتسحبت ملابس اتاخدت كتب ادوية حتي بواقي الاكل اللي كانت عندهم في  

  الزنازين أخدوها

ا قاعدين في تلاجة ولما يقولوا ملقيناش حاجة نسد بيها لما المعتقلين يقولوا احن 

احساسنا بالجوع ولما اللي يتعب منهم مش عارف ياخد علاجه عشان الادوية اتصادرت 

  تفتكروا بعد ده كله ازاي اقعد واتحمل الكتمان!

شان هو مثلاً يعني انتو لا سمح الله فاكرين اننا بنستجديكم ولاّ مثلاً هنقبل اننا نتذلل ع 

  نحصل علي اقل حق من حقوقنا!!!

  هو انتو حابسينهم وبتموتوهم بالبطئ والمفروض نحييكم ونقولكم برافو كّملوا؟ 

هو انتو بجد طبيعيين هو انتو بجد بشر طب عادي يعني الصبح تتفننوا في اذلالهم  

  ومزيد من الانتهاكات بحقهم وبالليل عايشين حياتكم عادي في بيوتكم؟!!

وانتو بتاكلوا مبيقفش الاكل في زوركم وتحسوا انكم مش عارفين تبلعوه عشان يعني  

  انتو مانعين الاكل عن اللي ليس لهم حول ولا قوة؟!!

طب لما بتتعبوا وتروحوا للدكاترة وتاخدوا العلاج مش بتحسوا بالذنب انكم بتموتوا غيركم  

هم لاااااااا والله الشدة بتقوي هو انتو فاكرين انكم كده بتكسرو  بمنعهم من العلاج؟!!!

  العزيمة وبتزود الإصرار جوانا ومش هنتنازل عن حقوقنا الصغيرة قبل الكبيرة

http://bit.do/dghGk 
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 )ذكريات الثورة والسجن(« على رجل واحدة»يوسف شعبان يكتب عن: لؤي القهوجي.. 

تعليق الصديق لؤي القهوجي، على الحكم الأول، بالحبس عامين، على رجل واحدة.. كان 

، بتهمة 5310بعد القبض عليه خلال التظاهر أثناء محاكمة قتله "خالد سعيد"، في ديسمبر 

خرق قانون التظاهر، وكانت من أوائل القضايا التي حوكمت بالقانون الجديد في ذلك 

لأي أحكام ظالمة، ويعني بها الصمود  الوقت، "على رجل واحدة"، كان يعلن بها تحديه

 .داخل السجون أي كانت الظروف

ولم يكتفي النظام في تنكيله بوجوه يناير، بالحكم الأول، ولكن أضيف إليه حكم أخر في 

، عام وثلاثة أشهر بتهمة التجمهر ومحاولة اقتحام قسم الرمل، في قضية تعود 5312مايو 

 .5310إلى مارس 

أشهر.. للشاب الذي يكمل الثلاثين عاما في مايو المقبل، دخل فيها إلى  0سنوات و  3 

سجن برج العرب، عندما كانت العنابر المخصصة للسياسيين خالية، ويخرج منها بعد أن 

اكتظت بالمحبوسين، وأصبحت الزنزانة التي من المفترض أن لا يزيد عدد المحبوسين 

 .وسمحب 52أفراد، تشمل أكثر من  4داخلها عن 

انتهت مدة الحبس يا صديقي، بدأت في عهد عدلي منصور، وشهدت مصر خلالها العديد 

فض اعتصامات بالقوة، تمنع السيسي من الترشح،  من الأحداث التي تكفي عشرة أعوام، 

تعديلات قانون الحبس الاحتياطي، إعلان ترشح السيسي بالبدلة العسكرية، انتخابات يتم 

الدنيا، افتتاح قناة السويس الجديدة، وحتبقى قد  قبال، مصر أم مدها يوم أخر لضعف الإ

الدنيا، المؤتمر الاقتصادي الأول، شراء الميسترال، الطائرة رافال، حشيله من على وش 

 .الأرض، التعويم، وأخيرا يا صديقي حنبقى كده

دس لؤي القهوجي خريج أداب قسم جغرافيا، يقول "قسم ملوش وجود في الوجود، أنا مهن

مساحة"، كان المفترض أن يكون ما قمت بكتابته الأن هو بروفايل عن لؤي، لم استطع أن 

أكتب سوى ما كتبت، فليكن بروفايل ومقال عن صديق في بروجرام واحد، زميل الحبس 

 .يستحق أكثر من ذلك

تنتهي مدة الحبس الفعلية غدا، ولكن يقول الشباب داخل السجون، ندخل السجن بسهولة 

ج بطلوع الروح، قد تكون الأوراق غير مكتملة، من يكملها هل أهل المحبوس، من ونخر 

المطالب بنقله من سجن جمصة الذي تم نقله إليه إلى الإسكندرية مرة أخرى، وقبل انتهاء 

مدة الحبس، الوزارة لا تفعل ذلك سواء بسبب الروتين أو التعنت، تبدأ بنقل المحبوس في 

بالإضافة بالطبع إلى الغرامة المفروضة عليه، صديقي .مدة الحبس اليوم الأخير من انتهاء

ألف جنيه غرامة عن ماذا، لا  23الذي قضى مدة الحبس في قضيتين، مطالب بدفع 

ننتظرك، لنتذكر، ونضحك ونعرف يقينا أنك أنهيت مدة الحبس "على  .شيء، مجرد إتاوة

 ." ttp://bit.do/dghEVhرجل واحدة
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 أم الزهراء عزه توفيق

فوجئت بأحفادي عند عودتهم من المحكمة يوجهوا السائق لمبنى النيابة لمعرفتهم 

بحضور خالهم اليوم ولم يستثنوا الصغار منهم بالرغم من التحصينات الخراسانية 

  وترسانتها حول أسوار النيابة

بصعوبة أقنعت بعض بناتي بأخذ الصغار والعودة إلى البيت بدون ان يروا خالهم الحبيب  

  من بعد عشرات الأمتار وحملا على الأكتاف لارتفاع الحواجز الخراسانية

مكبل بالكلبشات مع احد العساكر في عربة  #الحسن وبعد عودتهم ومع أذان المغرب خرج

  منفردا وحين ظهوره صاح الجميع هتافا ليبلغوه حبهم ومآذرتهم

الأحفاد خلف العربة في موقف اختلطت فيه  ومع انطلاق العربة انطلق كبار باقي 

  عر من خوف وقلق عليهم حزن على الفراقالمشا

أهمها  وسجن عقرب جديد في تنكيله بالمساجين وحرمانهم من حقوقهم في كل شيء 

  كتاب الله قانونهم حرمانهم وحجب كلام الله

 وانطلقت أمهاتهم لتلحق بهم خوفا عليهم

وا به أنواع ياالله ماذا أقول لهم؟ ٌأجرمهم على صنيعهم المتولد من حب لخالهم لم يبال

 أشجعهم على إخلاصهم وحبهم وشجاعتهم الخوف والمخاطر، أم

  حمدت الله في عودة الصغار

وحين صدر الحكم بالخمس سنوات وظهور  ٥٩٩١١تذكرت أيام المحكمة العسكرية عام 

في صحراء الهايكستب  عربات الترحيلات تجرى بالأحباب دون أن نراهم وتبعثر الأهالي

لأرض وخشيت أن تدوسها الأقدام ومن سرعة واندفاعنا خلف ووقوع رضوى على ا

 السيارات

  صدري فعل الأحفاد ولكن قررت أنأعافيهم من حمدت الله على عودة الصغار وأثلج

 الحضور بعد ذلك حرصا عليهم

 ولنصبرن على ما آذونا

 الأرض ولا في السماء في يخفى عليه شيء لمن لا  ونكتفي بالدعاء

http://bit.do/dghFY 

 

 

 مناجاة زوجة لزوجها المعتقل

زي دلوقتي من سنة كنت منورة كل أنوار البيت و مشغله التلفزيون علي اعلي صوت 

ومفتحة.كل الشبابيك و الأبواب كنت حاسة ان البيت من غير حيطان كنت مرعوبة وواقفة 

وكل ما الوقت يتاخر اتجنن اكتر ومش عارفة مستنياك ترجع علي أمل اني أشوفك جاي 

اعمل إيه كنت متربطة و متكتفة كنت عايزة اصرخ بأعلى صوت يمكن تسمعني و ترجع 

 7بليل لحد  15مستنياك في البلكونة علي أمل انك ترجع من الساعة  فضلت واقفة

ن الصبح.  لما طلع الصبح بعد ما روحي طلعت مني ألف مرة روحت كل حتة ممكن تكو

وأنا عندي أمل انك  انت فيها.  خبطت علي كل الأبواب عشان اسأل الناس عنك. كل ده

https://www.facebook.com/om.alzhraa?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86?source=feed_text&story_id=1643042265711123
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86?source=feed_text&story_id=1643042265711123
http://bit.do/dghFY
http://bit.do/dghFY


تبقي موجود في أي مكان من دول وشوية الأمل دول اللي كانوا مثبتني. بس لما اتاكدت 

إزاي. لحد دلوقتي أنا مش عارفة روحت  بيتنا أروح انك خلاص اعتقلت مكنتش عارفة حتى

أدور عليك في  ندي أمل الاقيك في البيت و دخلت زي المجنونةإزاي روحت. روحت وكان ع

قفلت بيتنا و قفلت الشبابيك والأنوار ومشيت ودا  كل مكان في البيت. بس للأسف .....

بيتنا الجميل اللي كان مليان ضحك و هزار و حب وفرح دلوقتي كل   كان آخر يوم ليا في

   حاجة في بيتنا عليها تراب ومظلم و كئيب

   ة! سنة يا احمد سنة عدت وإحنا بعيد عن بعضسن

 سنة شفتك فيهم تلات مرات من ورا الازاز

  سنة ياحمد كلها قهر و ظلم و تعب وألم

  سنة وأنا بتمني كل يوم أكون بحلم حلم وحش

  سنة وأنا كل ما الباب يخبط أقول ممكن يكون احمد مع إن عارفة انهمستحيل 

  تفت من يوم غيابكسنة يا احمد وكل حاجة حلو اخ

  سنة و ضحكتك الحلوة غيبة عن بيتنا

  سنة يا احمد وأنا لحد دلوقتي مش مصدقة و لا قادرة استوعب انك.مش موجود 

   سنة يا احمد عدت لسه مش عارفين فاضل كام سنة

  هأفضل مستنياك عمري كله أنا عارفاه إني بس كل اللي

p://bit.do/dghHthtt 

 

 

 

Mahmoud Seif 

طيب هحكلكم عن شاب خلاص هيموت خلال أيام وكل طلبنا انه يخرج يموت وسط 

 أهله... !!

احمد اتقبض عليه وهو   احمد الخطيب أجمل شاب وأكثرهم وسامة شفته جوا المعتقل،

ربيعاً كان وقتها في سنة تانية كليه في تخصص نادر أو  ٥٩العمر أكثر من لم يبلغ من 

مش منتشر وكان متفوق فيه جدا كان في بيوتكنولوجي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

احمد بعد ما قضى سنتين تحقيق اتحكم عليه ب عشر سنوات زيه زي كتير من الشباب 

بس حاول يكمل دراسته لكن الجمعة الخسيسة المرمى جوا السجون ... احمد أول لما اتح

رفضت عشان هو معتقل، احمد كان شخص جميل وسيم المظهر جميل الطباع خفيف 

الظل بشوش الوجه له ابتسامة لا تفارقه ، احمد كان من أكثر الشباب النشيطة اللي 

ا قسم بتساعد غيرها. احمد الوحيد الى كان بيشرح لكل الشباب الليفي ثانوية عامة عندن

علمي مادة الأحياء كان بارع الفهم موفق في الشرح اجبر كل أخواته الصغار هؤلاء على 

البكاء عليه بحرقة عندما حكم عليه بعشر سنوات وجرت سنة الفراق في السجن واخذوه 

  ليترحل لسجن محكوم ...

 احمد اترحل لسجن وادي النطرون بعد الحكم عليه. احمد تعب هناك تعب شديد جدا 

وللأسف كان التعامل الطبي معاه في وادي النطرون سيئ جدااا إلى جانب ان مافيش 

إعدادات طبية حقيقية داخل السجن وطبعا أهله طلع عينهم عشان يطلعوه عيادة خارجة 

http://bit.do/dghHt
http://bit.do/dghHt
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علشان يكشف لكن للأسف ده كان بمثابة الحلم واحمد حالته الصحية عمالة تتدهور بشكل 

يه حتى علشان يديله علاج مضبوط لحد ما وصل شاب غير مسبوق ومحدش عارف عنده ا

وهناك  طرهاحمد لمستشفى ليمان  اكيلو بعد طول عناء رحلو 13سنة بقا وزنه  ٢٢عنه 

مشتبهين ان احمد مصاب بمرض اسمه لوكميا  الأطباءوبعد اجرأ بعض التحاليل الأولية 

 واديحاجة في  وحالته طبعا متأخرة جدااا بسبب الوقت اللي ضاع وهما مش عرفين

النطرون للعلم مرض اللوكميا ده هو السرطان في الدم وطبعا برضه مستشفى الليمان 

مفيهاش اى إعدادات للتعامل مع المرض غير المخدرات بيستخدموها كمسكن واى طبيب 

مبتدئ يقدر يقول لكم انه ملوش علاج إلا الألم فوق مستوى التخيل وهيموت في النهاية 

  فعلا هيموت ... !! احمد لو متلحقش

أهله فرصة ان هما يخففوا  يروح يموت وسط أهله. امنحوا  كل الى احنا طلبينه ان احمد

  عنه الألم قبل مايموت ... !

اللى بحكيلكم فيه ده مش خيال ومش اول مرة يحصل لكنه هيحصل لو سكتنا، من عدة  

ان في الصدر شهور كان فى زنزانتى راجل طيب اسمه عم محمد جاله برضه سرط

وعلشان معرفوش يكتشفوا المرض عم محمد مات على ايديا الساعة سبعة صباحا يوم 

 الأحد من عدة أشهر وكان طلبنا برضهان هما يسمحوا له يموت وسط اهله ... !!

انا هحطلكم فى اول كومنت صور الشاب احمد علشان تقدرو كم الجمال والوسامة 

  ى بحكى عنها ...والرجولة والشهامة والابتسامة ال

اقسم انه حقا علينا أن نذرف الدموع على مثل هذا وان نخبر الدنيا كلها عن قصة ذلك 

البطل الذى تلقى حكمه بابتسامة جعلت كل ضباط السجن يسبون فى القاضي سبا الذي 

 http://bit.do/dghHRحكم على ذلك الكائن الجميل ... !

 

 

 

 في حق المسجونين بسجن العقرب القتل البطئ مستمر

عدد من الشكاوي من أهالي المعتقلين بسجن العقرب مفادها منع إدارة السجن الأدوية 

عن ذويهم تعمدا، مما سبب لعدد منهم مضاعفات خطيرة تزامنا مع تدهور ظروف 

 . الاحتجاز الغير إنسانية

نهارده منعوا أدوية الناس في العقرب بدون مبالغة بتموت ا“حيث قالت رشا مصطفى: 

الضغط والسكر وده اسمه قتل عمد طب ايه هنفضل ساكتين كده واحنا شايفين أشرف 

ناس فينا بتموت ؟! حاسة بالعجز ومش قادرة أعمل حاجة كل ما أفكر إن فيه ناس بقالها 

أكتر من خمس شهور ممنوعه من الزيارة وانهارده بقت ممنوعه كمان من الدوا فين 

 .”بلاش طب فين الانسان؟ حقوق الإنسان؟

بصراحة أنا من وقت ما ” وأضافت إيمان محروس زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع:

رجعت من الزيارة وأنا قاعدة مكتومة بس مقدرتش اتحمل الكتمة دي أكتر من كده، 

 .”هو الأسوأ على الإطلاق مش سيئ أبدا ده مقبرة_العقرب# الوضع في

أفراد بروتين فقط  1لما أبقى رايحة بأكل مش كتير كيس أكل واحد يكفي مثلاً “وتابعت: 

ير وده اللي عرفته قبل ما أروح ثم ألاقي ومأخدتش حاجة تانية عشان مش بيدخلوا أكل كت

http://bit.do/dghHR
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سنوات وطبعا رفضت أدّخل العينة  2الأكل اللي المفروض يدخل ميكفيش طفل عنده 

دي فضلاً إن زوجي رفضها وأخدتها تاني معايا، وغير الأكل عرفت إن تم تجريد الزنازين 

 .”!ساعة اللي هو أصلا انتو سايبين ليهم ايه عشان تاخدوه؟ 14مرتين خلال 

بطاطين اتسحبت، ملابس اتاخدت، كتب وأدوية حتى بواقي الأكل اللي “وأوضحت إيمان: 

 .”كانت عندهم في الزنازين أخدوها

لما المعتقلين يقولوا احنا قاعدين في تلاجة ولما “وعن ظروف الاحتجاز بينت محروس: 

عارف ياخد  يقولوا ملقيناش حاجة نسد بيها إحساسنا بالجوع ولما اللي يتعب منهم مش

 .”!علاجه عشان الأدوية اتصادرت تفتكروا بعد ده كله إزاي أقعد واتحمل الكتمان

هو مثلا يعني انتو لا سمح الله فاكرين إننا بنستجديكم ولا مثلاً هنقبل إننا “وتساءلت: 

نتذلل عشان نحصل على أقل حق من حقوقنا! هو انتو حابسينهم وبتموتوهم بالبطئ 

ونقولكم برافو كّملوا؟ هو انتو طبيعيين؟ هو انتو بجد بشر؟ طب عادي والمفروض نحييكم 

يعني الصبح تتفننوا في إذلالهم ومزيد من الانتهاكات بحقهم وبالليل عايشين حياتكم 

 .”!عادي في بيوتكم؟

يعني وانتو بتاكلوا مبيقفش الأكل في زوركم وتحسوا إنكم مش “وتابعت إيمان غاضبة: 

انتو مانعين الأكل عن اللي ليس لهم حول ولا قوة؟! طب لما  عارفين تبلعوه عشان

بتتعبوا وتروحوا للدكاترة وتاخدوا العلاج مش بتحسوا بالذنب انكم بتموتوا غيركم بمنعهم 

 .”!من العلاج؟

هذا ما ” وقالت والدة جهاد الحداد وزوجة الدكتور عصام الحداد معقبة على حديث إيمان: 

وهو عنبر الإخوان، أخذوا كل شىء من  H2 من زيارة عنبر فعلوه في #مقبرة_العقرب

 .”الزنازين، البطاطين، الملابس، حتى بواقى الأكل، بل حتى الأدوية أخذوها

لليوم الثانى يرفضون دخول الأدوية في الزيارات حتى الأدوية الأساسية “وتابعت إمام: 

ه، لأن الأغلبية في عنابر مثل أدوية الضغط والقلب وأدوية السكر! هذا هو القتل بعين

الإخوان من كبار السن، وحتى الشباب بعد أكثر من ثلاث سنوات فى العقرب يعانون من 

أمراض عدة أقلها الأنيميا الشديدة وأجسامهم النحيلة ووجوههم الشاحبة التى نراها فى 

 .”!صورهم من الجلسات خير دليل

ام بالتحقيق في هذه الشكاوي إن مركز الشهاب لحقوق الإنسان يطالب النائب الع

ويطالب المجتمع الدولي بالوقوف على مسؤولياته والضغط على النظام المصري من 

أجل احترام القانون واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون المحلى فضلا عن القانون 

 . الدولي

إن ما يحدث في سجن العقرب هو جريمة قتل بالبطئ للمسجونين تحدث تحت سمع 

 . صر الكافة ودون رقيب أو حساب ولن تسقط هذه الجرائم عن مرتكبيها بالتقادموب

http://bit.do/dgtEy 
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 بحق معتقلي العقرب الانتهاكاتيحكي عن ” إبراهيم أبو عوف“نجل المهندس المعتقل  

شديد الحراسة يوم الثلاثاء، أبي نادرا ما يشكو حال  العقرب# كنت في آخر زيارة لأبي في

 . حضور أمي  سجنه ، ودائما يطمئنا وخاصة في

تكون الزيارة من وراء زجاج عازل للصوت والكلام  الحراسةولمن لا يعرف سجن شديد 

 . يكون في تليفون

المريرة ، قال أن إدارة السجن  بمجرد ما رفعنا السماعة وسألناه عن حاله بدأ في الشكوى

، ومفيش سكريات تماما . يعني لا سكر ولا  بيموتونا ،قالها صراحة ،مفيش أكل ولا دواء

عسل ولا تمر ولا حاجه حتى تحافظ عليهم عايشين بس، وبيجردوهم حتى من الأدوية بما 

فيها أدوية الحالات المميتة زي الكبد والسكر وخلافه ،وأخدو حتى الصور بتاعة أولادنا اللي 

 . هو طلبها

فض أبي ياخدها وقال إخواني مش معاهم رجعونا بالزياره كلها إلا وجبه صغيره جدا ور 

 .أكل ، مش هدخل بالأكل دا

 وطلب ان الكلام دا يوصل لل نقدر عليه

اللي بيتعمل معاهم دا شغل كفار ،أكيد مفيش مبرر أنك تعذب مسجون واخد حكم نهائي 

 . غير انك بتاخد تعليماتك من كافر عارف هو بيعمل ايه كويس أوي

الإنسان يستنكر الانتهاكات المتعمدة بحق المعتقلين ويحمل ومركز الشهاب لحقوق  

مسئولية سلامتهم لوزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة السجن ،ويطالب المركز 

 . النيابة العامة بالتحقيق في تلك الجرائم وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة

http://bit.do/dgtFR 

 

 

 

  شهادةأخت المعتقل محمود ف قضيه مقتل النائب العام المساعد

انا مضربه إضراب كامل عن الطعام لليوم الثالث ورغم محاولات عديدة من اللي حوليا  

لتعبي الشديد وكوني لسه خارجة من عمليه جراحية وجسمي ضعيف لوحده رفضت اني 

 #تضامنا_مع_اخي افك اضرابي

مش هكدب  #القضيه_اتحالت_عسكري اليوم كنت برة البيت واول ما رجعت اتنشر خبر ان

لدرجة اني كنت هفك اضرابي بجد بس رد فعلي الوحيد اني نمت   كنت تعبانه جدا

  اخد قرار وحاولت اهرب وحالا صحيت بدون ما

اللي بعيشه ومن الظلم اللي احنا فيها من  #الفقد تعبت ونفسيتي تعبت بجد من

  وانا بقول يارب هونها بقي ورضينا يا الله بقضائك فارضنا #استشهاد_محمد وقت

وقتها شعرنا اني في ظروف ممكن تعيشها اسوء من  #خمس_شهور ولما محمود اختفي

ضيه محاولة ولما ظهر ع ذمة ق #ميت والا #عايش الفقد وهي كونك مش عارف هو

  اغتيال النائب العام المساعد

  فرحنا بظهوره الحمد لله وابتدت معاناة جديدة في حياتنا

 #الاضراب_عن_الطعام ل #الزيارة_الممنوعه ل 5#طرة_شديد من النيابه ل

اللي من اسوء  #المحكمة_العسكرية هنبدآ بشكل جديد مرحلة جديدة وهي ودلوقتي 

http://elshehab.net/%d9%86%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%b9%d9%88%d9%81/
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4?source=feed_text&story_id=264737857310650
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4?source=feed_text&story_id=264737857310650
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D8%AA?source=feed_text&story_id=264737857310650
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%8A%D8%AA?source=feed_text&story_id=264737857310650
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=264737857310650
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=264737857310650


 قوانينها اني مفيش ستات بتزور فيها

  يا نااااااااس. #محمود يعني مش هقدر اشوف

http://bit.do/dguBV 

 

 

 

 #المختفين_قسريا عن حنان بدر الدين

 بالأكياس وجوهنا يغطون هذا وفوق ظلمات، فوق ظلمات الأرض، تحت عتمة في كنا 

 ! لايكفي الأرض قيعان ظلام وكأن السوداء

 والدماء أجسادنا، في تسري الأرواح و رئانا تتخلل مازالت الأنفاس و المقابر في شناع 

 !!" أبداننا من تجري

 السنة يقارب ما قضى قد وكان 53111 فى منه سمعتها الناجين أحد شهادة تلك كانت

 بقيادة الجلاء معسكر داخل الأرض تحت سجوناً  زوراً  المسمية المقابر في قسريا مختفى

 بالإسماعيلية. التانى شالجي

 مختفين مع زنزانته في وهو قضاها التي وأكثر العام طيلة شيئاً  عنه أهله يعلم يكن لم 

 ألقوه الخروج يوم وفى قضايا ذمة على يعرض ،ولم5311 الأولى يناير أحداث بعد غيره

 .. قسريا المختفين جميع حال وهكذا التهديدات بعد الطريق فى وحيدا

http://bit.do/dg2u3 

 

 

 زوجة عصام سلطان تعلق على إضرابه عن الطعام

 الطعام، عن مفتوًحا إضرابًا المعتقلين من وعدد سلطان عصام بدأ 5316 فبراير 52 في

 .العقرب سجن داخل لها يتعرضون التي الإنسانية وغير السيئة الأوضاع على احتجاًجا

  قائلة: الإضراب على زوجته وعلقت

 المستلزمات كل منع يتم حيث العقرب؛ مقبرة في إنسانية االل الأوضاع على "احتجاًجا

 دخول ومنع الأحيان، معظم في الشمس في للتريض خروجهم ومنع الشخصية، والملابس

 لا ةوبكمي القاتل السجن طعام تناول على يجبرهم ما السجن خارج من الماء أو الطعام

 ثمنها توفير عن الأسر معظم تعجز طائلة مبالغ دفع مع الحياة قيد على للبقاء تكفي

 ."للمعتقل

 ترى لا انفرادية مقابر في القاسية الظروف هذه في العام ونصف عامين من "أكثر

 التي الباب في الموجودة الوحيدة الفتحة غلق يتم وحديًثا نافذة.. فيها وليس الشمس

 للخارج صوته يصل لن تامة عزلة في المعتقل يجعل ما للسجين الطعام اخلاله من يقدم

 المعتقلين ولأهالي لهم المهينة المعاملة إلى بالإضافة ذلك كل مكروه، بأي أصيب إذا

 حائل خلف من وتكون قبلها السجن أمام المبيت تستلزم التي المستحيلة الزيارة وظروف

 طويلة". تلفترا غلقها مع معدودة ولدقائق زجاجي

http://bit.do/dg2oC 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF?source=feed_text&story_id=264737857310650
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF?source=feed_text&story_id=264737857310650
http://bit.do/dguBV
http://bit.do/dguBV
https://www.facebook.com/hanan.eldeen
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86_%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://bit.do/dg2u3
http://bit.do/dg2u3
http://bit.do/dg2oC
http://bit.do/dg2oC


 مدينة من السكاسكة قرية من نصار" الحميد عبد "نصار الشاب والدة رسالةفيديو:

 يعرف محدش ساعتها ومن 7/4/53122 يوم عمله مكان من اعتقاله تم والذي العريش

 عليه يطمنها حد أمنيتها كل وأمه حاجة عنه

http://bit.do/dg2vD 

 

 

 برصاص العريش وسط بالأمس قتل الذي شراب" سمير "محمد الشاب والدة : فيديو

 العريش بمدينة اليوم حدث عما خطيرة وتفاصيل نجلها مقتل تفاصيل تروي مسلحين

http://bit.do/dg2vG 

 

 

بيان أسرة المعتقل أسامة محمد مرسي عن الانتهاكات التي تمارس بحقه في مقر 

 احتجازه بسجن العقرب

  الرحيم الرحمن الله بسم

 المحامي مرسي أسامة عن الزيارة منع بشأن مرسي محمد الرئيس أسرة من بيان

  .مرسي محمد الرئيس أسرة بإسم والمتحدث

 نشرته قد بيان علي رداً  منزله من أسامة باعتقال الماضي ديسمبر من الثامن يوم فوجئنا

 الوالد زيارة من الأسرة ومنع حرمان بشأن الرسمي متحدثها لسان علي الرئيس أسرة

 وعلي الدولية للمنظمات الأسرة ومطالبة ونصف سنوات ثلاث منذ مرسي محمد الرئيس

  . محبسه داخل مرسي الرئيس برؤية للأسرة للسماح بالتدخل المتحدة الأمم رأسها

 متعلقاته إدخال أو بزيارته لنا يسمح لم اليوم وحتي مرسي أسامة اعتقال تاريخ منذ

 ، واللوائح للقوانين بالمخالفة أسباب ابداء دون ، وطعام وملابس علاج من الشخصية

 رؤية من وحرمانهم حقوقهم حرمانهم من مرسي الرئيس بوالده مرسي أسامة ليلحق

 أسرتهم

 سجن داخل معاملته سوء من لمحاميه اشتكي الأخيرة مرسي أسامة اكمةمح جلسة في

 ، جيد وطعام دواء من شئ كل عنه ممنوع انه اشتكي حيث ، السمعة سيء العقرب

 منذ أحد مع يتحدث ولم أحد يري ولم لأيام زنزانته من يخرج لا انه أسامة أيضا اشتكي

 .المعتقلين باقي عن الكاملو التام العزل من السجن داخل يعاني حيث اعتقاله

http://bit.do/dg2wq 

 

 

أسرة ضحية التعذيب بقسم الهرم: قبضوا عليه مع شقيقه ثم احتجزوا والدته لتقديمها 

 شكوى

 الأمن قطاع في مجنًدا كان الذي القتيل، الشاب عائلة أفراد أحد فكري، سامي قال

 الشاب لجدة وسرقة قتل واقعة في الهرم شرطة قسم لتحقيق تعود القضية» إن المركزي،

 من بقوة الجدة، قتل عن ببلاغ التقدم بعد العائلة فوجئت حيث تقريبًا، يوًما 12 منذ

 وبعدها الهرم. شرطة قسم إلى وتقتادهما وشقيقه، جندالم على القبض تلقي الشرطة

http://bit.do/dg2vD
http://bit.do/dg2vD
http://bit.do/dg2vG
http://bit.do/dg2vG
http://bit.do/dg2wq
http://bit.do/dg2wq


 شديد تعذيب علامات بوجود فوجئت لكنها القسم، في ابنيها الوالدة زارت أيام بخمسة

 ببلاغ وتقدمت الإنسان لحقوق القومي للمجلس بعدها فتوجهت أحدهما، وجه على

 «.تعذيب

 منزلها، إلى الهرم قسم من وةق حضرت بالبلاغ، الوالدة فيه تقدمت الذي اليوم نفس في»

 أفرجوا ثم القسم في يومين الوالدة وبقيت بقى. تعالي بتشتكينا، انت   مش لها: وقالوا

 قسم إلى الشقيقين أحد الشرطة رّحلت الأول أمس واضحة. تهمة أي توجيه دون عنها،

 لأن رماله قسم إلى الحضور بضرورة اليوم، نفس في اتصالًا تلقينا ثم العمرانية، شرطة

 «.سيئة صحية حالة في الآخر الابن

 الدورة في حاد هبوط نتيجة توفي ابنهم أن أبلغوهم القسم إلى الأهل وصل عندما»

 برؤية الإدارة لهم تسمح لم للمشرحة ذهبوا عندما زينهم. مشرحة إلى ُنقل وأنه الدموية

 أن عرفنا وبعدها لعام،ا للمحامي ببلاغ الأسرة فتقدمت تفاصيل، أي على الاطلاع أو الجثة،

 «.الموت حتى بالتعذيب رسميًا القسم تتهم الأسرة تحركت.. النيابة

  نتيجة مصرعه لقي الضحية أن أكدت الأمنية الأجهزة تحقيقات أن المصادر وأضافت

 جسده. أنحاء مختلف في وسحجات كدمات آثار وجود وتبين والتعذيب، للضرب تعرضه

http://bit.do/dhhjb 

 

 

 

 وراء كل سجين سياسي معاناة امرأة مصرية

بينما كانت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تواصل الاحتفاء بالمرأة في يومها 

أمس،كانت "لمياء" تحمل على كتفها حقيبة مثقلة بزاد ودواء لزوجها السجين سياسيا ياسر 

 كاملة. إليه بسهولة، وتوصل إليه محتويات الحقيبة عيسوي،مبتهلة إلى الله أن تصل

"ليلة الزيارة، سهرت لتحضير الغذاء والعلاج لزوجي المريض، ثم مشيت فجرا كي أصل 

 يباكرا أمام البوابة الكبيرة الكئيبة لسجن العقرب، نادى الضابط للدخول، لكنه لم يناد

غم أنني حجزت للزيارة قبلها اسمي، وحينما سألته قال لي ببرود "مش موجود"، وذلك ر 

بشهر ونصف الشهر، وبعد توسل قال إنه سينظر في أمر زيارتي لزوجي آخر الوقت، 

 لي بالزيارة في عنبره لدقائق". وبالفعل سمح

 توسلات ضائعة

"في مرحلة تفتيش الأكل، سمح لي بأقل من نصف كيلو أرز ونصف دجاجة فقط، وأهدر 

نهارة، وقلت لهم إن زوجي المحبوس احتياطيا منذ ثلاث باقي الطعام والعلاج، فتوسلت م

سنوات ونصف السنة يعاني من مرض شديد في الكبد والطحال، ولكن توسلاتي ضاعت 

 بلا جدوى على عتبات القهر".

 يوما عبر حائل زجاجي لمدة خمس دقائق". 17يسمح لنا بالزيارة كل 

–صباحا  11نية لسجن العقرب الساعة من جانبها، وصلت أخيرا "نيفين مسعد" للبوابة الثا

وهي الخارجة من بيتها فجرا، وذلك  -بعد تفتيش مهين ومبالغ فيه على البوابة الأولى

  للمرة الثانية بعد فشل الزيارة الأولى.

http://bit.do/dhhjb
http://bit.do/dhhjb


وعلى البوابة الثانية جرى تفتيش آخر، وتعنت وإهانات جديدة، "وكأنهم يتعمدون إفساد 

 ا بتفتيشها في الخارج".محتويات السلة التي لم يكتفو

ونيفين هي زوجة الباحث محمود مصطفى المحبوس احتياطيا دون محاكمة منذ عام 

ونصف العام. "ما حدث معنا في الزيارة الأخيرة أخرجني عن صمتي بعد أن قد يئست من 

الكتابة المتكررة على صفحتي الشخصية عن معاناة يوميات الزيارة، فلا أحد يريد حتى أن 

 الظلم عنا، بما فيهم مدعو حماية حقوق الإنسان".يرفع 

"يبالغون بالتفتيش أثناء الزيارة على الباب الداخلي، تفتيشا مهينا بإخراج كل المحتويات 

من خضراوات وفاكهة وأدوية حتى الملابس، مما يستغرق ساعات من الانتظار المهين، 

 وقهراً من طريقة إلقاء الطعام والعبثبه".

 مةاصطناع البس

"بعد كل هذه المعاناة ندخل لنطالع نظرات الترقب والقلق في عيون أحبابنا، الذين 

تصلهم أنباء إهانتنا عند كل زيارة، فيتضاعف عذابهم". "بعد كل هذا القهر،علينا اصطناع 

بسمة باهتة على وجوهنا لكي نخفي الحزن عن أحبابنا خلال دقائق الزيارة التي تمر 

 بسرعة".

لمنزلها منهارة آخر النهار، تجر أبناءها وخيبة الأمل والرجاء في الجميع، بعد  وتعود نيفين

 نصف يوم من المعاناة، تشكو إلى كل ركن في البيت غياب رفيق الدرب والحياة.

http://bit.do/dhoQz 

 

 

تم عاما الذي  61استغاثة من أسرة الحاج "صالح أبو جرير" 

اختطافه من أمام منزله بحي السمران بالعريش ننقلها لكم 

 كما هي:

إحنا أسرة الحاج "صالح حسين جرير" المخطوف من أمام 

منزله وسيارته من مسلحين ملثمين لا نعرف هويتهم مفقود 

 يوم ونتمنى من الله ان هيرجعلنا بالسلامة.. 25من 

رقبته وملناش إحنا محتاجين لأبويا إحنا خمس يتامى الأم في 

بعد ربنا غير أبويا الله يفرجها عليه قلوبنا تعبت من الانتظار 

 ارحمونا يرحمكم الله..

الله بيرحم كيف إحنا ياالعباد ارحمو أبويا وكبر سنه ارحموا ضعفه ومرضه أبويا ملوش 

 في أي شيء ما نعرفش ليه أخدينه لونعرف ليه أخدينه كان ارتاحت قلوبنا على الأقل..

ه ماليه فـأي شيء أبداً والله قلوبنا تعبت رجعولنا أبويا ستحلفكم الله ارحموا قلوبنا والل

أستحلفكم بالله احنا ما بنام من الحزن والهم الله يرجعك بالسلامة يابويا وأتمنى من الله 

 تطلقوا سراحه..

http://bit.do/dhoNK 

 

  

http://bit.do/dhoQz
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http://bit.do/dhoNK


 منى امام

تعرض ابني جهاد الحداد للإغماء عدة مرات أمس الجمعة وهو حاليا في حالة إعياء شديد 

 كما وصلني اليوم من زملائه في العنبر .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

يوم إضرابا تاما بعد أن منعوا عنه كل شيء منذ أكثر من أسبوعين  ٥٢جهاد مضرب منذ 

 وأغلقوا عليه تماما ..

لاؤه بإضرابه إلا بعد فتح النظارة الموجودة في باب زنزانته منذ عدة ايام .. لم يعرف زم

 ٢٢عندئذ فقط استطاعوا سماع صوته وأبلغونا يوم الخميس الماضي انه مضرب منذ 

 فبراير !!

 العنبر كله زنازين انفرادي .. لن يستطيع أحد إغاثته !

 عظم ! شهور كان فعلياً جلد على ١جهاد أخر مرة رأيناه منذ 

شهور(  ١جهاد دخل في إضراب لأنهم منعوا عنه كل شيء من أول زيارات أسرته ) منذ 

إلى تجريد الزنزانة واخذ كل ما فيها إلى منع الكانتين والماء الصالح للشرب وسحب 

 البطاطين والأدوية والكتب. 

فراغ تام منذ لم يتركوا له أي خيار ... إما الموت جوعا والانهيار النفسي في قبر مغلق و

 أسبوعين .. أو الإضراب بكل آلامه ومعاناته الشديدة والأنيميا التي يعانى منها !

 لأول مرة يصلني من جهاد هذا الطلب : " ادعوا لى كثير ! " 

ابني ليس أمامه إلا الماء .. وعليه أن يقوم إلى الصنبور في حالته تلك ليشرب من مائه 

 البلاستيك الفارغة أخذوها !!القذر لأنه حتى الزجاجة 

 #سجن_العقرب مسئول مسئولية كاملة عن حياته !

 استودعته عند ربه الحي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا فى السماء ..

 #مقبرة_العقرب

 #إضراب_العقرب

 #الإضراب_حياة

http://bit.do/dhoTN 

 

 

 إمام منى

 هذه هى "النظارة" في باب الزنزانة .. 

سم  ٨سم عرضا *٠٤هذا الشق ) 

سابقا(  زوجي ليارتفاع كما وصف 

هو كل ما يربطك بالحياة وأنت في 

زنزانتك الانفرادية في عنابر 

 #سجن_العقرب ..

من بين هذه الأعمدة الراسية 

القصيرة تأتيك ملعقة الفول أو 

 ملعقة الرز .." طعامك اليومي "!

http://bit.do/dhoTN
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فى العقرب النظارة لها من الخارج غطاء من المعدن يغطيها بإحكام .. ليعزلك تماما عن و

ساعة تفتح النظارة لثوان لملعقة الفول  ٢٠الحياة .. فما عدت تسمع أو ترى أي شيء .. كل 

 أو الرز .. فقط!

 ليس هناك ليل أو نهار .. ومعاناة لمعرفة مواقيت الصلاة .. فراغ تام .. هذه هي كل

 دنياك.. ولهذا كان الإضراب الوسيلة الوحيدة للاستمرار على قيد الحياة .. بكرامة !

 لن نذل إلا لله وحده .. 

 شباب كثير في عنابر أخرى في العقرب أيضا في إضراب .

حفظك الله يا ولدى أنت وكل شبابنا الأسري .. اللهم ثبتهم جميعا واحفظهم .. وعافهم 

 واجعل ما يتحملونه خالصا لوجهك .. واعف عنهم .. وتقبل منهم

 #مقبرة_العقرب

 #اضراب_العقرب

 #جهاد_الحداد

http://bit.do/dhoTR 

 

 

يوًما بتهمة  01يوًما اختفاء قسري.. حبس إبراهيم رجب  80في تحقيق بدون محام بعد 

 الانتماء لجماعة محظورة

ول، السبت، مع الطالب الجامعي أليوًما،حققت نيابة الزقازيق،أمس ا 41بعد اختفاء دام 

يوًما على ذمة التحقيق، الذي تم دون حضور محام،  12إبراهيم رجب، وأمرت بحبسه 

 حسبما أفادت خطيبته أسماء حمدي.

إن رجب كان في حالة إعياء شديد، ويكاد لا يقدر على « مدى مصر»أسماءلـ  وقالت

 على وجهه آثار خدوش، قالت إنها إثر تعرضه للتعذيب.الوقوف، فيما بدت 

كل ما نعرفه إنها »تزال مبهمة، و وفي حين قالت أسماء إن التهم الموجهة لخطيبها لا

، قال المحامي عبد العزيز يوسف، المتابع لقضية اختفاء رجب، إن التهمة «قضية انتماء

عة محظورة، وأنهم في انتظار ن هي الانتماء لجماآلالوحيدة المؤكد توجيهها له حتى ا

 جلسة تجديد الحبس للاطلاع على المحضر لمعرفة التهم.

إبراهيم قال لي إن الاختفاء القسري أسوأ شيء ممكن يحصل لحد، »فيما قالت أسماء: 

ه واللي ا لسوء الأكل اللي كانوا بيقدمووقال إنه ظل الفترة كلها مقيّد ويأكل بصعوبة نظًر 

 «.نظهر عليه آثار العف

وأضافت أنه قال إنه عندما هدد بالإضراب عن الطعام احتجاًجا على ظروف حبسه هددوه 

 «.بالكلبشة إيد ورجل أو بالتصفية»بـ 

عاًما، وهما في طريقهما لزيارة أسرة  51عاًما،وصديقه سمير اليماني،  50واختفى رجب، 

الماضي أمام النيابة ديسمبر الماضي، قبل أن يظهر اليماني يوم الخميس  51أسماء يوم 

 العسكرية في معسكر الجبل الأحمر بالقاهرة.

وأتى اختفاء رجب قبل أسبوع من خروج أسماء حمدي من السجن بعد ما برأتها محكمة 

 جنح مستأنف مدينة نصر من اتهامات قضت بسببها ثلاث سنوات في السجن.

http://bit.do/dhoTR
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ة الإخفاء القسري. وقد وتواجه السلطات خلال السنوات الماضية اتهامات متعددة بممارس

قائمة أولى بأسماء المختفين  5316أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في يناير 

قسريًا الذين كشفت وزارة الداخلية عن أماكن تواجدهم، بعد تلقي المجلس بلاغات بوقائع 

شخًصا  03فرًدا قد أخلي سبيلهم في حين لم يزل  12اختفائهم. بحسب تلك القائمة كان 

ثلاثة هاربين وشخص آخر قالت  ىهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، إضافة إلر 

 الداخلية إنه هارب من أسرته.

إلا أن حالات الاختفاء استمرت، وطالت أيًضا بعض المحامين الذين تولوا قضايا الممارسة 

 http://bit.do/dhoULغير القانونية. 

 

 

 يوًما داخل سجن العقرب)صور( 0211من المؤبد لـ''العفو''.. رحلة مدرس لمدة 

"لقد استخدمت سلطاتي الدستورية فئ إصدار العفو عن عدد من الصادر بحقهم أحكام 

، لتبث شعاعاً من 5316فبراير  10في  السيسي بالحبس".. جاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح

نور، وتفتح أملاً جديداً للعائلة التي ابتليت أشد أنواع البلاء، وحكم على ابنها بالسجن 

نيا صلوات إلى ربها راجية الإفراج عنه وإخراجه من غياهب الظلمات إلى المؤبد، وملئت الد

 النور.

لم تكتف  أسرة رفعت موسى مشرف شومان، المدرس الأزهري الذي اتهم في القضية رقم 

، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة حرق كنيسة سوهاج، لتثبت كذب وادعاء تحريات ٨٨١٩

أوامر الرئيس بتشكيل لجان للعفو عن الشباب الأمن الوطني، وعكفت منذ سماعها 

 المحبوسين من غير المتورطين في أعمال عنف تجميع كل الأدلة التي تثبت براءته.

نجحت الأسرة خلال فترة ليست بقليلة في الحصول على جميع الشهادات التي تثبت عدم 

وحصلت على تواجده وقت ومكان الحادث حيث التهمة الموجهة إليه وهي حرق الكنيسة، 

شهادة من زملائه الذين يعملون معه بالمدرسة، يؤكدون تواجده بينهم آنذاك تم توثيقها 

 بالشهر العقاري.

كما تقدم عبدالرزاق موسى شقيق رفعت، بمستندات تؤكد عدم انتمائه إلى أي فصيل أو 

 تيار سياسي، ودعم مستنداته بشهادات موثقة من أماكن عمله، ليكتمل مجهوده ومسعى

 فتيات وشابين(، وأشقائه، بالإفراج عنه اليوم. 1أبناء ) 6أسرته المكونة من 

حصلوا على قرار بالعفو الرئاسي،  530واستقبلت أسرة شومان ابنها المفرج عنه ضمن 

بفرحة ارتسمت في قلب كل أهالي قريته "شطورة"، لتنتشر مباركات الشباب على مواقع 

منذ إعلان اسمه في قوائم العفو ونشر الخبر في المواقع  فيسبوك التواصل الاجتماعي

 الإخبارية.

أمام محيط منطقة سجون  6فور خروجه اليوم عانق رفعت شقيقه عبد الرازق وأولاده الـ

واختلطت الضحكات بدموع الفرحة، واستنشق نسيم الحرية، وسط زغاريد عائلته طره، 

 الذين سجد بعضهم لله شكرا.

عاد شومان لأولاده بعد طول حرمان بلا ذنب ولا جريرة، فمكانه الطبيعي فى فصول 

" حيث شهد له القاصي والداني من أبناء قريته طرهالتعليم معلماً ومربياً، وليس فى "

 ه لكن قدره ساقه إلي السجن دون جريمة ارتكبها.بحسن خلق

http://bit.do/dhoUL
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 7يوًما، مر خلالها بـ 1032وفي أول تصريح له قال رفعت لمصراوي، أنه دخل السجن منذ 

سجون، وتم نقله من سجن سوهاج إلى الوادي الجديد وأسيوط والمنيا حتى استقر بسجن 

 شديد الحراسة والعقرب بطره.

سيسي.. لم أكن أتخيل أن استنشق هواء الحرية أبدا الحمد "الحمد لله نحمد ربنا ونشكر ال

لله شوفت عيالي وهعيش وسطهم مره تاني.. حضنهم وحشني".. قالها رفعت والدموع 

 تمتزج بسعادته.

وعن معاملته داخل السجن قال: "الشرطة كانت بتعاملنا باحترام الضباط الكبار كانوا 

 حاجه غير بفلوس". محترمين معانا، لكن العساكر مش بتعمل أي

من  13يضيف شومان: "أصحابي جوا السجن كانوا بيعيطوا واحنا خارجين، العفو شمل 

 المتهمين اللي معايا بالقضية، وبندعي ربنا إن العفو الجاي يكون الباقي فيهم" .

وقال شقيقه عبد الرازق: "أنا عرفت بالصدفة من الأهالي أمس بعد ذلك ذهبت لأولاد 

بشرهم وتأكدنا من الخبر في المواقع الإخبارية، وانتظرت أمام باب السجن شقيقي عشان أ

 فجراً في انتظار شقيقي والحمد لله ولدنا رجع في حضننا تاني". 0من الساعة 

شباب من منطقة سجون طره  530وأفرج قطاع مصلحة السجون عن معظم الـ 

هم وسط فرحة عارمة من بالمعادي؛ حيث كان فى استقبالهم أهاليهم وأقاربهم وزملائ

 الجميع، فيما شهد محيط منطقة السجون تواجدا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر.

http://bit.do/dh8vv 

 

 

 7102فبراير  77سنة، مضرب عن الطعام منذ  72عن محمد أشرف فرغلي، 

  يوم 53حبيبي ماكلش من 

  يوم 53ل و لا ميه بقاله ضي عيني لا داق اك

  شهور 6ضي عيني محبوس في زنزانه مابيدخلهاش نور بقاله 

  خطفوا حبيبي و لفقوله قضية

  خطفوا حبيبي و بيسرقوا منه عمره و صحته و مستقبله و ضحكته

 #ضحايا_التلفيق

 _عسكرية٤٠#القضية_

 ٢٢٠#القضية

 #افتحوا_الزيارة

 المساعد#معتقلي_النائب_العام_

 ٢#معتقلي_طره_شديد_الحراسة

 ٢٢٠#اضراب

 العسكرية#لا_للمحاكمات_

 #احنا_بتوع_الاتوبيس

 #محمد_اشرف_برئ

 #الحرية_لمحمد_اشرف

http://bit.do/dh8xc 
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Marim Ahmed  

بابا مش كويس .. مش كويس خالص أول   عرفت ليه قلبى كان بقاله شهر بيوجعنى جداً ..

   مرة من ساعة ما بابا اعتقل يعترف بحاجة بتحصلهم جوا !!

فضلت اتحايل عليه يقولى اى حاجة .. قالى إحنا رجعنا سنة ونص ورا .. إحنا ف  

 مرحلة*الطوق الخانق 

بيحصلك بالله إحكى .. بس الظابط كان   أنا إتصدمت من كلامه وفضلت أقوله ايه اللى

  بيزعق وبابا معرفش يقول حاجة

  بابا خاسس جدا ووشه مصفر وواضح جدا إنه ُمضرب ..

رسايل بيقول متحطوش فلوس لما تيجوا .. كنت مستغربة ليه بيقول كدا  كان باعت 

  فسألته النهاردة ع المبلغ اللى معاه طلع نفس المبلغ اللى كان معاه المرة اللى فاتت

وكمان لما شاف ماما جايبة أكل *عينات اللى دخلت* اتضايق   ودا معناه إنه مش بياكل ..

أنا مش عاوز أكل .. الفكرة إنه هو عارف إنه كل اللى جواا  جداً وقالها انتى جايبة أكل ليه

  مش عندهم أكل فأكيد مش هياكل وهم جعانين

ه ومرضيش يفيدنى بحاجة ..  ودا اللى بيعملوه كلهم .. سألته ع موضوع التسمم فضل يتّو 

بابا كان بيتكلم بثبات غير طبيعى رغم كل دا .. لدرجة إنى كنت مبلمة أقسم بالله  من 

ضمن كلامه ..قال إنه الدنيا دار ابتلاء وربنا بيختبرنا فيها وكل ما نمر به من ضغوط 

 وصعوبات لا يزيدنا إلا ثبات وقوة ..

  بابا دا روحى .. حرفياً انا بعانى من غيره لانه كان بالنسبة ليا أكتر من أب بكتيير .. 

  يرأنا قلقانة عليه جدا من بعد الزيارة دى .. بالله إدعوله كت

 إدعوا للمعتقلين كلهم

 #الحرية_لأبى

 #مقبرة_العقرب

http://bit.do/dh8yQ 

 

 

 يومين من قسرياً  اختفائه بعد الجداوي رجب أسرة من بيان

نحن أسرة رجب محمد الجداوي من محافظة كفر الشيخ مركز بلطيم نؤكد تعرضه  

ومن ثم  5317مارس  11علي يد قوات الأمن الوطني بالقاهرة يوم الثلاثاء  للاختطاف

 إقتياده لجهة غير معلومة

ومنذ ذلك الحين لم يعرض رجب علي النيابة بالمخالفة للقانون و بحثنا عنه في كافة 

لأبسط  انتهاكفي  احتجازهمراكز الشرطة وبمقر الأمن الوطني ورفضوا الإفصاح عن مكان 

 قوق الإنسان المتعارف عليهامعايير ح

تقدمنا بشكاوي للنائب العام والمحامي العام ولنيابات كفر الشيخ ولمجلس حقوق 

الإنسان وللعديد من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية نثبت واقعة الإخفاء القسري 

بواسطة السلطات المصرية ونطالبهم بضرورة التدخل لإنقاذ رجب وتمكينه من عرضه 

 . ي النيابة وإتباع الإجراءات القانونية المعروفةعل

https://www.facebook.com/marim.ahmedabomashhour
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ونحمل نحن أسرة رجب الجداوي سلطات الأمن و خاصة ضباط الأمن الوطني بالقاهرة 

كاملة عن سلامته ونطالبهم بضرورة تطبيق القانون وعرضه علي النيابة  ةالمسؤولي

سبة المتورطين في الإجراءات اللازمة لمحا باتخاذوكذلك نطالب كافة الجهات المعنية 

 . جرائم الإخفاء القسري

 5317مارس  16يوم  –أسرة المختفي قسرياً رجب محمد الجداوي 

http://bit.ly/2mXWjiR 

 

 

 الأستاذ عيد دحروج ابنةنقلا من صفحة 

يطمئنا ولكن للأسف وجدنا الوضع أكثر سوء  أبي الحبيب لعلنا نجد ما لزيارةذهبنا 

ن( تجويع من قبل الظالمي من الأكل والشرب)في حاله ممنوعونحيث أنهم  وصعوبة

وملابس   من بطاطين الشخصيةسحب المتعلقات  دويةالأالكافتيريا مغلقه منع عنهم 

لتقليل  التهويةوخلافه منع أغلبهم من التريض أخذ الكرتون الذي يتم به غلق فتحات 

 إعياءالعنبر في حاله  أفرادالتي يستخدمونها أغلب  الفارغةبروده الجو أخذ كل الزجاجات 

فلم يدخل  الزيارةجدا أما عن  وسيئةغير آدميه  المعاملة المتكررة للإغماءاتتصل  شديدة

منها إلا ما يكفي طفل صغير وتم إرجاع باقي الأشياء عند محاوله أبي السلام على أحفاده 

حملهم وجدنا العسكري يقول له لا تحملهم لأنك طول الليل مابتنمش من الألم وكده و

هتتعب أكثر لما أنتم خايفين مابتودهوش مستشفى ليه يتعالج بقالنا سنتين عاملين 

نطرق كل الأبواب ولم يجدي نفعا وطرق الأبواب هي محاوله لأخذ بالأسباب وإدانتكم 

 ياتكآيل اللهم انتقم منهم اللهم أرنا نعم الوكياظلمه أمام الله وحسبنا الله و

  اللهم إنا استودعناك أحبابنا فحفظهم بحفظك يالله

http://bit.ly/2mhldJJ 

 

 

 

 المختفي قسريا من السويس –بيان هام من اسرة حمدي عثمان محمود 

الوطني بالسويس يوم الجمعة  الأمنعلي يد قوات  للاختطافتعرضه  أسرتهتؤكد 

غير  جهةإلى منزله بالسويس وتم اقتياده  أماممن  2.03لساعة في تمام ا 13/0/5317

معلومة ومنذ ذلك الحين لم يعرض حمدي علي النيابة بالمخالفة للقانون وبحثنا عنه في 

 لأبسطهاك في انت احتجازهعن مكان  الإفصاحالوطني ورفضوا  الأمنوبمقر  الأقسامكافة 

تقدمنا بعمل تلغرافات للنائب العام والمحامي  . المتعارف عليها الإنسانمعايير حقوق 

نثبت واقعة الاختفاء  الإنسانالعام لنيابات السويس ولوزير الداخلية ولمركز حقوق 

حمدي عثمان محمود  لإنقاذالقسري بواسطة السلطات المصرية ونطالبهم بالتدخل 

  القانونية الإجراءاتوعرضه علي النيابة واتخاذ 

بالسويس المسئولية الكاملة   الوطني الأمنوخاصة ضباط  الأمنسلطات  أسرتهوتحمل 

اللازمة لمحاسبة المتورطين  الإجراءاتباتخاذ  المعنيةعن سلامته ونطالبهم وكافة الجهات 

http://bit.ly/2mXWjiR
http://bit.ly/2mXWjiR
http://bit.ly/2mhldJJ
http://bit.ly/2mhldJJ


 القسري الإخفاءفي جرائم 

 13/0/5317في قسريا حمدي عثمان محمود يوم الجمعة المخت أسرة

http://bit.ly/2nSmnaU 

 
 

  استغاثة من أسرة المعتقل "سعد الشاطر" بعد دخوله في إضراب عن الطعام

 :عن الطعام وردتنا استغاثة من أسرة المعتقل "سعد الشاطر" بعد دخوله في إضراب

بدأ إضراب كليا عن الطعام ونحن عائلته  سعد_الشاطر# من إحدي الزيارات أن ابنيعلمنا 

وصحته لإننا ممنوعين من زيارته من سته أشهر  مسئولية سعد  نحمل إدارة سجن العقرب

 ولا نعرف عنه شئ

ونتوقع نحن أسرة سعد الشاطر أنه بدأ إضراب بسبب ما يتعرض له سعد 

عددها لسته أشخاص أبرياء يتعرضوا   وباقي العائلة التي وصل خيرت_الشاطر# ووالده

 لكل أنواع التكدير والحرمان فأعلن عن أعتراضه عما يلاقيه هو وأفراد أسرته من معاناه

 أوقفوا_الإنتهاكات_بحق_المعتقلين#

http://bit.ly/2namFwU 

 

 : الشاطر نقلا من صفحة مريم الشاطر أخت المعتقل سعد

الأخ الجدع الشهم اللي كل الناس بتتكلم عن رجولته وجدعنته وشهامته  سعد_الشاطر#

  كدا عنه الما دخل السجن كل الناس قالو حتى

ومنذ ذلك اليوم لم نراه إلا صابرا راضيا محتسبا  5310أغسطس  51سعد معتقل من يوم 

  لكل ما يفعل ويكدر به

  عليهم ظلم السجان وهو من كان ينشر روح التفاؤل والصبر بين الأخوة ويهون

سعد رضا وأحتسب حرمانه من رؤية والده الذي يوجد معه بنفس السجن وبينه وبين أبيه 

 بضعه أمتار فقط

من زيارة أمه وإخوته له قرابة  مقبرة_العقرب# سعد فوض أمره لله في حرمان ضباط

  الستة أشهر

  سعد صبر علي ما يفعله رئيس مصلحة السجون وجنوده من تجريدات وتضييقات عليهم

بالتسمم بسبب وجبة التعين  خيرت_الشاطر# أبوه إصابةسعد علم وسمع في زنزانته 

أو الوقف بجانبه حتي. لأنه هو أيضا كان مصاب بنفس  الفاسدة ولكنه لم يستطع مداواته

 التعيين الفاسدةالدور لأنه أكل من نفس وجبات 

 الإضراب# ولكن لماذا بدأ سعد

  بدأ سعد إضرابه لأنه يسمع أشياء عنا ولم يتمكن من رؤيتنا والإطمئنان علينا

أعتقل وهو لا  حسن_خيرت# من الزائرين للإخوة الآخرين بأن أخوه وأقرب الناس لهعلم 

  يعلم لماذا وكيف

 ع فيه أخوه وهو عاجز عن تقديم شئ لهوسمع عن بشاعة السجن الذي يقب 

عموما  لآل_الشاطر# فقرر #البطل_سعد ببدأ الإضراب إعتراضا عما يحدث

 خصيصا حسن# ولأخيه

http://bit.ly/2nSmnaU
http://bit.ly/2nSmnaU
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1848489738702233
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1848489738702233
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1848489738702233
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%88%D9%82%D9%81%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86?source=feed_text&story_id=1848489738702233
http://bit.ly/2namFwU
http://bit.ly/2namFwU
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1323638694348597
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1323638694348597
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https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D8%A2%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1323638694348597
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عن سعد لعلها تصل لأي إنسان بقلبه ذره رحمه فيرحم ضعف سعد ويحقق له  أنشروا#

 مطلبه

 وأظن أن مطلب سعد بسيط للغاية يريد فقط رؤيتنا والإطمئنان علي أخيه

  مقبرة_العقرب#

 الحرية_لسعد_الشاطر#

t.ly/2mFgMUvhttp://bi 

 

 

 ت متواصلة على مدار ساعات الليلطرق على الأبواب وصراخ واستغاثا

ت أمن العاشر من رمضان فى محاولة لعرض هو ما قام به المعتقلون داخل قوا

على الطبيب للوقف على حالته الصحية  -عاما 24-"إسماعيل إبراهيم مصطفى موسى" 

 .لإنقاذ حياته الأوليةوتقديم الإسعافات 

 خرالآوذكرت زوجة المعتقل أنه يعنى من عدة أمراض وتتفاقم حالته الصحية يوما بعد 

الصحيح، فضلا عن كبار  الإنسانظروف الاحتجاز التي تفتقر لمعايير سلامة وصحة  في

المزمنة، وتعرض تعرض لوعكة صحية شديد نتيجة ألم فى بطنه  الإمراضالسن وأصحاب 

 .محاولة لإنقاذ حياته في الأبوابلا يعرف سببه ما دفع زملائه للصراخ والطرق على 

يعمل مدير لمدرسة الصم والبكم أنه  الذيرفيق دربها  إليهوتابعت الزوجة على ما وصل 

ازل المواطنين بمدينة القرين فى بعد حملة مداهمات على من تعسفيتم اعتقاله بشكل 

وتلفيق اتهامات لا صلة له بها لموقفه المناهض للظلم الغاشم ليتم  الماضييناير  17

 .مقر الاحتجاز بقوات أمن العاشر من رمضان في إيداعه

وأضافت أن زوجها مريض بالكبد وسكر يحتاج الى رعاية صحية خاصة لا تتوافر فى مقر 

للمستشفى لتلقى العلاج اللازم حفاظ على سلامته محمله سلطات احتجازه مطالبه بنقله 

وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مسئولية سلامته وناشدة منظمات  فيمتمثله  الأمن

 .بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه الإنسانحقوق 

http://bit.ly/2nSmV0z 
 
 
 

 من التجنيد حتى الموت« الهرمضحية قسم »قصة 

ضباط شرطة بقسم الهرم، وجدوا أنفسهم أمام جريمة مقتل سيدة مسنة فى منزل  

عائلتها بالهرم، اختفت السيدة "زكية" وبحثت أسرتها عنها دون جدوى، وكانت حجرتها 

بالطابق الأرضى مغلقة بقفل من الخارج، لكن مع حلول الليل تبين إضاءة الحجرة 

وجود القفل على باب الحجرة، فاقتحمت الأسرة الباب لتجد المسنة مقتولة  واستمرار

ومصوغاتها مسروقة، وشكل القاتل لغزًا أمام ضباط مباحث قسم شرطة الهرم،  اوأمواله

لكن يبدوا أنهم قرروا ايجاد الحل بطريق غير قانونى، عن طريق احتجاز حفيدي المتوفية، 

يمة، ليرتكبوا بذلك سلسلة جرائم انتهت بمقتل الحفيد وتعذيب أكبرهما حتى يعترف بالجر 

اشتهر بأنه "قتيل  الذيسنة،  51الأكبر للجدة، المجند محمود سيد محمد البالغ من العمر 

 4ساعة مضت، باشرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، التحقيق مع  51قسم الهرم". فخلال 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A7?source=feed_text&story_id=1323638694348597
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1?source=feed_text&story_id=1323638694348597
http://bit.ly/2mFgMUv
http://bit.ly/2mFgMUv
http://bit.ly/2nSmV0z
http://bit.ly/2nSmV0z


ا منهم على سبيل الاستدلال ضباط يمثلوا قوة المباحث بقسم شرطة الهرم، سألت عددً 

والبقية كمتهمين بارتكاب جرائم، احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل قسم شرطة، 

وتعذيب المتوفى، وضربه بما أفضى إلى موته. وتباشر النيابة التحقيق فى جريمة قتل 

مارس الجارى؛ حيث استمعت فى بداية التحقيق  6المجند داخل قسم شرطة الهرم، منذ 

قوال عائلة المتوفى، على رأسهم شقيقه الأصغر "محمد" الذى كان محتجزًا معه، إلى أ

ووالديهما، وأعمامهما وعماتهما، واتهموا جميعهم قسم شرطة الهرم، باحتجاز المتوفى 

يوًما وتعذيبه حتى الموت، لمجرد الاشتباه فى كونه وراء مقتل الجدة، نافين عنه  50لمدة 

أكدوا أن "محمود" كان أكثرهم وًدا لها، وكان يخدمها ويراعيها طوال ذلك الاتهام تماًما، بل 

تواجده بالمنزل، فى إجازاته من الجيش بسيناء. وقال سيد محمود، خال المجند 

، إن شقيق المتوفى كان فى حالة انهيار شديد، وقال لهم عقب الوفاة إنه «التحرير»لـ

علق زى الدبيحة .. كان متكلبش شاهد شقيقه ُيعذب، وقال لهم "شوفته مربوط ومت

ومتعلق من ايده على شباك حديد، وأطراف قدمه تلمس الأرض بالكاد، وكان يحاول رفع 

قدميه على سور مجاور فى محاولة لإراحتهما، لكن رجال شرطة انهالوا عليه ضربًا حينم 

وقال رأوه يفعل ذلك، فأخذ يرجوا الله ويردد "يارب أموت" من شدة الضرب والتعذيب. 

، إن ضباط قسم شرطة الهرم، احتجزوا «التحرير»سيد المحرزى، محامى أسرة المتوفى لـ

فبراير الماضى، وذلك بصورة غير قانونية دون إذن من  10المجنى عليه وشقيقه منذ 

النيابة العامة ودون عرض الشابين عليها؛ حيث كانت النيابة استدعتهما لسماع أقوالهما 

بارهم من الأهل، لكنهم لم يكونا متهمين، إلا أن ضباط قسم شرطة فى وفاة الجدة باعت

الهرم احتجزوهما، ولم يتركوا "محمد" يعود إلى منزل أسرته، إلا بعدما مات "محمود" من 

مارس الجارى.  6يوًما، انتهت يوم وفاته مساء  50شدة التعدى عليه بالضرب على مدار 

ب ببلاغات وتلغرافات إلى النائب العام ووزير وأكد المحامى على إرسال تقدم أسرة الشا

الداخلية، وإلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، يشكون فيها احتجاز المجنى 

عليه وتعذيبه داخل قسم شرطة الهرم، قبل نحو إسبوعين من وفاته، إلا أنه لم تتم 

بوفاة "محمود" وبرروا  الاستجابة لتلك الشكاوى والبلاغات، حتى أبلغ قسم شرطة الهرم

تواجد جثته داخل القسم بأنهم كانوا يستجوبونه فى واقعة مقتل جدته. وكشف المحامي 

عن أنه دخل إلى قسم شرطة الهرم، وشاهد المجنى عليه معلًقا من يديه فى ماسورة 

حديدية بالسقف، وحاول طمأنته لأنه سوف يخرج من قسم الشرطة سالًما، فرد عليه 

على الله" وكررها مرتين. وقال المحامى: "هذه شهادة أمام الله، مستعدين  بقوله "كله

للشهادة بها أمام النيابة العامة، فنحن تولينا قضية "محمود" بناء على استغاثة أهله قبل 

وفاته باسبوع واحد، وزرناه وتحدثنا معه قبل وفاته، وكان جسده به كدمات جراء الضرب 

سنة وعدة أشهر، وجسده ضعيف لا يحتمل  51كان صغير عمره والتعذيب، وتابع: "الولد 

الضرب والتعدى الله يرحمه كان نفسنا نلحقه". من ناحية أخرى قال محمد سفر المحامى: 

"مازلنا ننتظر الدليل الفنى فى القضية، متمثلًا فى تقرير الطب الشرعى، وهو إما أن 

يضيع ذلك الحق". ولفت إن كان  ينصف الضحية ويكون وسيلة لإنصافه بالقانون، وإما

التقرير ضعيًفا فإن البلاغات المقدمة للنائب العام والشكاوى المرفوعة إلى وزير 

الداخلية، تؤكد احتجاز الضحية بشكل غير قانونى، والإصابات فى جسده تؤكد تعرضه 



ى للانتهاك والتعذيب، وذلك أمر لا جدال فيه، لكن الفارق سيكون في التكييف القانون

  .للجريمة الموجهة إلى ضباط الشرطة، بحسب قوله

http://bit.do/djfma 

 

 

 وجع القلوب: أبناء في السجن.. وأمهات تتألم

مش ناسيين مش ناسيين، هاتوا “، ”اهتفي يلّا الناس سامعانا، حبس بناتنا عار وخيانة“ 

، كان هذا بعًضا من ”قوّلي يا قاضي إزاي بتنام، .وأنت بتحكم بالإعدام”، و”بناتنا المعتقلين

مارس بمناسبة يوم  4هتافات النساء من أسر المعتقلات على سلم نقابة الصحفيين يوم 

مي. الوقفة، التي حضرتها القليلات من المحسوبات على القوي اليسارية المرأة العال

والديمقراطية، كانت صرخة وجع في وجه كل من له قلب، أو بقي في نفسه بعض من 

 إنسانية. ولكن ترى هل سمعها الناس حًقا؟

في تقرير لها أن عدد النساء اللائي قتلن في التظاهرات المناهضة ” شبكة رصد“أوردت 

امرأة ماتت بسبب الإهمال،  102امرأة، وأن  150ن، آلإلى ا 5310يوليو  0لطة، من للس

امرأة تعرضت  111حالة لا تزال رهن الاعتقال، وأن  62امرأة اعُتقلت، منهن  1000و

حالة اغتصاب وتحرش داخل  75لا يزلن مختفيات، وأن هناك  11للاختفاء القسري، منهن 

 طالبة. 256لن من الجامعة مقار الاحتجاز، وأن عدد من ُفص

ليس هذا فقط، فخلف كل معتقل/ معتقلة عدد من النساء الموجوعة قلوبهم، سواء كن 

 الحاجة مؤمنة أمهات أو بنات أو أخوات أو زوجات. واحدة ممن أوجع النظام قلوبهن هي

سنة(، المحكوم عليه بالإعدام بتهم لم يرتكبها،  522عاماً، والدة أحمد الغزالي ) 73ـ ذات ال

واضطر تحت التعذيب للتوقيع على ما ُكتب من اعترافات. ُحرمت الحاجة مؤمنة من زيارة 

رجوت العساكر “ابنها، وكانت تنتظر خارج المحكمة أيام المحاكمات لتراه، فقالت: 

العسكرية في إحدي جلسات المحاكمة أن يتركوني لأصل إليه والضباط خارج المحكمة 

فرفضوا، رحت في لحظة فلّت منهم ودخلت جريت من وسطيهم على أحمد وهو بيركب 

عربية الترحيلات والعساكر تجرى ورايا، لحد ما لحقته على سلم العربية وهو طالع، كان 

بى لتقعى. أخدته بالحضن شايفنى وأنا باجري عليه وقعد يقولى: حاسبى يا أمى.. حاس

وبوسته وكل اللى قاُله ليا وقتها: أنا كويس يا أمى. كان خاسس وعدمان ودقنه طويلة 

ويوم النطق بالحكم بقت خارج المحكمة ”. وشعره طويل، منظره وحاله ما يرضيش ربنا

آخر أيًضا ولم ُيسمح بدخولها، كما لم يخبرها أحد بالحكم وإنما عرفته من منظر والد متهم 

  حضر المحكمة بصفته محاميًا. 

في مصر  عددهم  بعض الجهات في ظل عدم الإعلان الرسمي عن عدد المعتقلين، قدرت

ألف معتقل ومعتقلة. وإذا افترضنا أن متوسط حجم الأسرة المصرية خمسة  655حالياً بـ 

ألف من الأقرباء من الدرجة الأولي، وعلى  013أن الاعتقال يدمي قلوب  أفراد، سنجد

 123اعتبار أن نصفهم تقريبًا من النساء، لوجدنا أن السلطة الحاكمة توجع قلوب أكثر من 

ألف امرأة. فحبس علاء عبد الفتاح يوجع قلب أمه د. ليلي سويف وأختيه سناء ومني، 

راني يوجع قلب زوجته خديجة التي كانت برفقته سكندإلوزوجته منال. وحبس إسماعيل ا

في المطار وقت اعتقاله، ورنوة تتألم من أجل زوجها يوسف شعبان المريض الذي ُحرم 

http://bit.do/djfma
http://bit.do/djfma
https://www.facebook.com/25jan.tv/posts/1098217596876640
https://www.facebook.com/25jan.tv/posts/1098217596876640
http://albedaiah.com/news/2016/03/04/108372
http://albedaiah.com/news/2016/03/04/108372


من العلاج لولا اعتصام الصحفيين، فُسمح له بالعلاج، وتعاني نورهان زوجة أحمد دومة 

 وهي ترى زوجها يذوي يوماً بعد يوم، وهي عاجزة عن مساعدته.

يت الاعتقال يجري في شروط آدمية، وإنما يكون مصحوبًا بالتعذيب والحرمان من ول

الطعام والأدوية ومن حق الزيارة، أي الحرمان من الحد الأدنى من حقوق المسجونين، 

 خاصة في سجن مثل العقرب. مما يؤدي للموت أحياناً.

 6عتقلي العقرب يوم في منشور على رابطة أسر م -القلقة بشأن أبيها-تقول مريم محمد 

الناس بتروح السجن علشان تطمن، أنا رحت اتغميت “، عن زيارتها لأبيها: 5316مارس 

 ”.وقلقت، كان بيسلم علينا وكأنه بيودعنا، مش عارف هيشوفنا تاني امتى

، 5316فبراير  51في سجن العقرب قد بدأوا إضراباً كليا عن الطعام يوم  كان المعتقلون

معتقل أعلنوا دخولهم في إضراب كلي  1333ن أن قرابة وأعلنت أسر المعتقلين في السج

عن الطعام احتجاًجا على تردي الأوضاع داخل السجن الذي ُيعد الأسوأ على الإطلاق في 

  عن الطعام بإنهاء حالات الحصار الطبي المفروضة على طالب المضربون معاملة نزلائه.

المعتقلين من خلال منع العلاج المناسب لهم والأدوية مما أسفر عن مقتل أكثر من حالة 

بسبب الإهمال الطبي، كما طالبوا بمعاملة إنسانية لذويهم أثناء الزيارة بعد تكرار حوادث 

ومنعهم من الزيارة، وكذلك إدخال مستلزماتهم الضرورية التي الاعتداء عليهم بالضرب 

هالي في الزيارة كالأطعمة والملابس والأدوية، والتي تمنعها إدارة السجن في أليجلبها ا

كثير من الأحيان، بالإضافة إلى إزالة الحاجز الزجاجي في الزيارة بين المعتقل وأهله، 

 انون.وإطالة مدة الزيارة إلى ساعة، بموجب الق

ولم يقتصر التعدي علي المعتقلين، بل طال ذويهم، وأغلبهم من النساء، فتتعرض أسر 

المعتقلين في سجن العقرب على البوابة الرئيسية لمنطقة سجون طرة للتحرش باليد 

وباللفظ أثناء عمليات التفتيش التي تقوم بها السجانات بدافع الإهانة وللحصول على 

منهن تختلق السجانة مشكلة معها يترتب عليها المنع من  إتاوة جبرية، ومن تعترض

الزيارة، وهو ما تكرر عشرات المرات خلال العام الماضي. كما تعرضت ست نساء من أسر 

، بينهن طفلة لم تتجاوز 5316معتقلي العقرب للاعتداء بالضرب خلال شهر فبراير 

 السادسة من عمرها.

لعدم  5312ن أسر المعتقلين أمام السجن في حوادث سير على الأقل لنساء م 0ووقعت 

توفير أي إشارة مرور يعبر منها أسر المعتقلين علي طريق الأوتوستراد، وأدت تلك 

الحوادث إلي مقتل والدة د. حازم فاورق المعتقل بالعقرب، وإصابات لأخريات بعضها 

د الله شحاتة، وتلخص معاناة المعتقلين وذويهم صورة لزوجة الدكتور عب شديد الخطورة.

تنام أمام سجن  مستشار وزير المالية بحكومة الرئيس الأسبق مرسي، وهي

 بالشارع، لعلها تستطيع زيارة زوجها. العقرب

*** 

الذي ما زال طفلاً وهو بعيد عن حضنها وراء  ولعل الوجع الأكبر لأي امرأة هو رؤيتها لابنها

تفعل أم كهذه بعد أن  القضبان، بل وسماعها عن ألوان من العذاب يتعرض لها ابنها. ماذا 

أكرم  اعتقل الطفل يعاد القبض عليه لتتوقع تعرضه للتعذيب مرة آخرى؟ بعد أن

في معسكر بنها، خرج من السجن وفضح التعذيب الذي تعرض له مع أطفال  الصاوي

، فجرى اعتقاله مرة آخرى. وتحدث أكرم عن شهادتهم التي صورتها الشرطة لهم: آخرين

http://www.mo3taqaleen.com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7/
http://www.noonpost.net/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://www.noonpost.net/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%AE%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/858653-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/858653-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://almesryoon.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/858653-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://www.mo3taqaleen.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-200-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8/
http://www.mo3taqaleen.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-200-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A8/


فى القسم قعدوا يضربوا فينا، وجه ظابط قال لرئيس المباحث: صورهم فيديو وخليهم “

يقولوا إنهم يعرفوا ماندو وإنهم ممسوكين من على الدائرى، حفظونا الكلام وبدأوا يصوروا 

مه أو يقول إنه اتاخد من البيت ينضرب، ويعيدوا التصوير بالموبايل، اللى يغلط فى كل

تانى، بعدين لبسونا تيشيرتات ومسكونا شماريخ وصورونا، والصبح ودونا النيابة، وفى 

 ”.النيابة قولنا إننا انضربنا وحكينا كل اللى حصل فى القسم

سنة، والذي اعتقل في يناير  15الذي يبلغ من العمر  الطفل آسر وتتكرر المسألة مع

من منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وأحيل لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في   الماضي

داف مؤسسات الدولة. وقال والد الطفل، إن انضمامه لجماعة إرهابية والتخطيط لاسته

قوات الأمن قبضت على نجله الذي يدرس بالصف الأول الإعدادي، وحصلوا على هاتفه 

 المحمول والفلاشة الخاصة به.

لقضية حكماً في ا ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أن محكمة جنح أحداث بنى مزار أصدرت

 2  المتهم فيها أربعة أطفال مسيحيين بازدراء الأديان؛ بالسجن لمدة 5312لسنة  023رقم 

سنوات لكٍل من مولر عاطف إدوار، باسم أمجد حنا، ألبير أشرف حنا، وكلينتون مجدي 

يوسف. وقد وصل القبض العشوائي والأحكام الجزافية وغير المدروسة إلى الحكم على 

 116سنوات بالسجن المؤبد ضمن  1لعمر ة، والبالغ من اأحمد منصور قرني شرار  الطفل

 متهًما.

الطفل الذي -طفال؟ وما إحساس أم محمود محمد ألترى ما إحساس أمهات كل هؤلاء ا

وطن “ليه تيشيرت مكتوب ع حلم بوطن يعيش فيه حراً بدون تهديد، فقبض عليه بسبب

خديني معاكي. ما “عندما يمسك طفلها بيدها في النيابة ويقول لها:  –”بلا تعذيب

 ؟”تسيبينيش هنا

  وكبر وتغيرت يوم في الحبس بدون حكم، 433قضى محمد حتى الآن ما يقرب من 

بالعجز، فقد قال  همال الذي يتعرض له في السجن إلملامحه خلف القضبان، بل ويهدده ا

إنه فقد جزًءا كبيرًا من وزنه، وأنه كان قد أجرى عملية تثبيت عظام في ساقه  طارق أخوه

كد الأطباء احتياجه لعملية أخرى، كون العظام في قدمه بدأت اليمني قبل السجن، وأ

تتآكل، وإلى خمس جلسات علاج طبيعي أسبوعيًا قبل إجراء العملية، وأكد طارق أن أخاه 

يتحرك بعكاز الآن. وأوضح أن دكتور مستشفى السجن لا يجري العلاج الطبيعي إلا مرتين 

ومحمود في آخر جلسة علاج،  فقط، مشيرًا إلى حدوث مشاجرة بين طبيب السجن

أنا ما حدش يقولي أعمل “خير أن حالته الصحية تتدهور أكثر، وجاء رد الطبيب: أللإحساس ا

 ”.إيه، وعاملني كظابط مش دكتور، يعني كل اللي أقوله تنفذه

طفلًا محتجزًا على ذمة قضايا  ٠٢٨أن هناك نحو ” الحرية للأطفال“وكشفت حملة 

أجرته الحملة، بل ورصدت منظمة التنسيقية المصرية للحقوق  سياسية، وفقا لآخر حصر

طفلًا داخل مراكز الاحتجاز المختلفة على مستوى  0533والحريات، تواجد أكثر من 

الجمهورية، إلى جانب احتجاز أطفال دون الثامنة عشرة بصورة تعسفية، وانتهاك الأجهزة 

عمليات اعتداء جنسي، وأكثر من حالة مورست ضدها  74الأمنية لهم. وأوضحت أن هناك 

أطفال داخل السجون وأماكن الاحتجاز، إلى جانب إحالة  13حالة تعذيب بدني، ووفاة  014

 طفلًا للمحاكمة العسكرية، طبًقا لتقرير آخر صدر عن التنسيقية. 100نحو 

http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9/2599645#.Vun5BpOlilM
http://yanair.net/?p=52272
http://yanair.net/?p=52272
http://elbadil.com/2016/02/22/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9/
http://elbadil.com/2016/02/22/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9/
http://www.dotmsr.com/details/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://www.dotmsr.com/details/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/940605-%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84


كل ما تعانيه النساء من وجع بسبب اعتقال الأحباب والأصدقاء، خاصة لو كانوا مرضي 

رومين من العلاج أو أطفال لا حول لهم ولا قوة، يستحق أن نراه ونحسه، وعلينا سماع مح

صرخاتهم واستغاثاتهم للتخفيف عنهم، وستكون هذه أجمل هدية يمكن تقديمها للأم في 

 عيدها.

http://bit.do/djfiW 

 

 

 حياة الزنازين.. هيثم محمدين

في السجن كل شئ يتغير .. البشر والحجر يصبح مجرد رقم .. والأشياء تسمى بأسماء 

جديدة .. تقوم بوظائف ليست هي وظيفتها .. الحبل و الولاعة يشكلان دولابك الصغير .. 

مكن أن يكون وثيقة او نشرة او جريدة .. تحفظ الذكريات الحلوة والمرة و تسجل الحائط ي

التواريخ والاحداث .. تنقل الاخبار و الرسائل .. الحائط نفسه يصبح انواع ولكل نوع أهميته 

التي تفرق في حياة البشر وراحتهم .. كما أن للحائط في السجن اسماء عديدة .. وكل اسم 

ة ومكانة .. البطانية المطوية ايضا لها في السجن أهمية ووظائف لها دال على وظيف

كثيرة غير التي يعرفها البشر .. البطانية في السجن هي بيتك الصغير .. بيتك المفتوح 

دائما على بيوت الجيران الصغيرة والمتلاصقة .. تستقبل عليها ضيوفك .. عليها تأكل 

لازمك اينما تحركت او رحلت .. تتغير قدرتها على وتشرب و تنام .. هي الحلم والكابوس .. ت

أن تريحك بتغير موقعها بين بطاطين الجيران .. فإذا كنت مستجد ستبدأ دورة الحياة في 

العالم الجديد من امام دورة المياة .. وبدلا من أن تكون البطانية هي فراشك تصبح أنت 

المميت .. يفترض أن تنام ووجهك وهي " دواسة " اهل العالم الجديد بقوانينه و نظامه 

امام المراحيض .. ينبغي عليك ان تتعود على لون واحد وحيد .. الرمادي الكئيب .. تحاول 

أن تنام بإرادتك لكنك بالتأكيد لا تصحو من نومك بإرادتك .. تنتزع من نومك العميق فجأة 

" العصفورة " .. وموقع على كلمة "التمام" .. السرير يتحول الى " نمرة " .. ودولابك هو 

شقتك / نمرتك داخل العنبر يتغير من ) الطرقة ، للصف ، للمراية ، للجنب ، للمصلب( . 

تنام " مسيف " وتريح عظم ركبك بوضع " فخادة " مخدة صغيرة تضعها بين عظام 

ركبتيك .. مساحة سريرك محدودة " شبر وقبضة " .. لا خصوصية لك داخل السجن .. 

ام وجسدك ملتصق بأجساد الآخرين .. ستارة الحمام لا تمنع أن يدخل عليك تتعود أن تن

احد .. كل شئ في السجن يهدر كرامتك في كل لحظة .. وجوه شاحبة تتعود عليها حتى 

يأتيك وجه شاحب جديد سرعان ما تختفي ملامحه الجديدة .. فتحة الباب التي لا تجاوز 

ا كذلك و هي فعلا تقوم بنفس الوظيفة .. فانت حجم كتاب تصبح هي " النضارة " .. اسمه

ورفاقك داخل الزنزانة بدونها عميان .. من خلالها تطل على مساحة اوسع .. ترى نور اوضح 

.. ووجوه اخرى .. من خلالها ايضا تتحدث الى جيرانك .. فهي نضارة و تليفون وتليفزيون .. 

 ٢٢رد عليك اي سجين .. في السجن تنادي منها على الرقم الذي تريد ان تتحدث إليه في

.. كمان النضارة وسيلة دعاية سياسية .. بالليل وبعد ان تخف حركة الحراس تصدح  ١بيكلم 

النضارات بالاناشيد و الاشعار و الهتافات .. تستطيع مع الوقت أن تعرف مصدر الصوت .. 

لله غايتنا .. قرآننا والانتماء السياسي الذي يعبر عنه .. فعندما تسمع مطلع انشودة " ا

دستورنا .. رسولنا قدوتنا .. والموت في سبيل الله اسمى امانينا " تعرف انه معتقل من 

http://bit.do/djfiW
http://bit.do/djfiW
https://www.facebook.com/haitham.mo7madain?fref=nf


جماعة الإخوان المسلمين ..ثم يأتيك الرد من عنابر الجنائي هذه المرة " انت بتقول اييييييه 

ا الصوت ساعة " و " البطة مش ليك يا مرزوق " .. يتنقل الصوت من عنبر الى عنبر " احن

ابريل او الاشتراكيين الثوريين هذه المرة .. "  ٤ما تحبوا الدنيا سكوت " ربما احد شباب 

افتح سجنك واكسر بابه قولوا للكلب يلم كلابه " فيأتي الرد سريعا من عنبر جنائي " باب 

 ايه يا عم يعني مفيش حاجة بتتكسر " وهكذا تستمر النضارة في الكلام

ن قدرات النضارة فلا يعرف قيمتها الا من اغلقت في وجهه .. عندما تغلق . لا تستغرب م

إدارة السجن النضارات تشعر وكانك سجنت جوه السجن .. اغلاق النضارة يعني اغلاق 

التليفزيون و التليفون و سد الهواء النظيف عنك .. اغلاق النضارة يعني العما .. واغلاقها 

قد وردت للتو مجموعة من الشباب تعساء الحظ و يتم  له مدلول ومعنى ايضا ..اما انه

تجيز حفلة الاستقبال لهم .. فتأتيك عبر الجدران صرخاتهم .. أو أن إغلاقها ايذانا بعملية 

تفتيش لإحدى الزنازين قد تكون هي زنزانتك فتتسارع دقات قلبك خوفا من " بهدلة 

ميل .. ترتفع التهليلات والتكبيرات التفتيش " .. في السجن تعلو الفرحة لنبأ افراج عن ز 

 فرحا "للاسفلت" وشوقا إليه .

http://bit.do/djfm3 

 

 

الشخص ده مش من النجوم ولا من النشطاء .. ملوش 

أحزاب في ضهره ولا جماعات ولا جمعيات حقوقية .. بس 

 أهله !لا خير فينا لو موقفناش كلنا جنبه وجنب 

 16السيد أحمد مصطفى أو الشهير بالسيد الغزالي عنده 

وهو ماشي بسيارته  53111يناير  52سنة اعتقل بتاريخ 

في المنصورة من كمين في الشارع ولبسوه في أحداث 

 يناير في المنصورة كلها ! 52

السيد عنده ضمور في الأطراف الأربعة . عنده ارتفاع  

ة السكر في الدم وقصور في ضغط الدم وارتفاع في نسب

 في شرايين القلب!

 راح سجن المنصورة .. ثم سجن برج العرب .. ثم قسم أول المنصورة ثم سجن برج العرب !

اتعرض على لجان تابعة للنيابة وتابعة لبعض السجون بعد اصابته بذبحة صدرية في  

عملية قسطرة  المعتقل وكلها أوصت له بالراحة التامة وعدم التعرض لأي إجهاد وعمل

في القلب أثناء تواجده في سجن جمصة وكله مثبت بالتقارير .. لدرجة إن في سجون 

 رفضت استقباله لحالته المتردية !

سنين سجن .. ومرضه لم يشفع له في النقض إنه يتثبت عليه الحكم ويتكتب عليه  13أخد 

 سنين كاملين بالسجن .. يعني باختصار يموت هناك ! 13  إنه يقضي

السيد اتعمله استشكالات كثيرة علشان يفضل في سجن المنصورة لأنه الأكثر راحة  

 بالنسبة لبقية السجون ويكون جنب أهله وكلها قوبلت بالرفض !

ساعات ..  133في آخر ترحيلة له من سجن المنصورة لسجن برج العرب . .الترحيلة أخدت 

بع ايام لقته مرمي في مستشفى وصل السجن مغمى عليه .. زوجته راحت زيارة بعد ار

http://bit.do/djfm3
http://bit.do/djfm3


 السجن بلا أي رعاية !

زوجته طلبت نقله للمستشفى الضابط قال لها ميستاهلش أخرج له حراسة مخصوص  

 علشان يروح المستشفى وكتر خيري إني نقلته من العنبر أصلا !

 أهله بيستغيثوا .. مش عاوزينه يخرج .. عاوزينه بس يعيش ويتعالج !

ضمير .. انشر عن الراجل ده .. اعتبروه شاب معتقل متصور بكاميرات  لكل من تبقى عنده 

 بروفيشنال وناشط ومعروف !

 اعتبروه إسراء الطويل أو حتى معتقل التيشرت أو محمد سلطان ..

اقولكوا .. اعتبروه د.فريد اسماعيل أو د.طارق الغندور .. وخلونا نبدأ نقول الله يرحمه من 

 دلوقتي وخلاص !

http://bit.do/djfqU 

 

 

بكلم اخت الخطيب دلوقتي اتطمن عليه وعلى حالته، لقيتها بتعيط و بتقولي اتنقل من "

 سجن لسجن مافيش فرق، فـ قعدت اسمع منها شوية ...

بتقولي الدكاترة بيقولوا ان احمد حالته متأخرة و العلاج هنا صعب، وهم هيجربوا معاه 

 وبيتمنوا يجيب نتيجة، ولكن الأمل هناك ضعيف، بمعنى إن وجوده هناك زي قّلته ...

بتقولي ان الخطيب متكلبش من إيديه ورجليه فـ السرير، واحد عليه حراسة مشددة و 

كيلو ومش قادر يمشي على رجله يتكلبش  ٨٨عنده تضخم ف الكبد و الطحال ووزنه 

 ليه؟!

له، ومش مسموح انه يشوفهم، عايزين ينقلوله هدوم و بتقول انه ممنوع منه زيارة اه

 اكل و يشوفوه بعد اللي بيحصل فيه، يرفضوا ده ليه؟!

اللي حصل ده حصل من الضغط عليهم فـ بيريحوا نفسهم وخلاص، بيتعاملوا معانا ب 

اسلوب الكلب و العضمة، لما الكلب يهوهو يترماله العضمة عشان يسكت ... مش عشان 

يب مش هينفع يقعد ف المكان اللي هو فيه ده، احنا كده ماعملناش اي حاجة الخط ياُكل.

 يا ينقلوه مستشفى كويسة، يا يّدوله عفو صحي ونسفره احنا بره ونخلص! فعلًا!!

http://bit.do/djfrh 

 

 

Manar Eltantawie  زوجة الباحث المعتقل هشام جعفر 

 نصورةالم من حضرت اللى والدته عن هكتب #هشام_جعفر على مش النهاردة البوست

 الطاقة لولا تراه. لم و العقرب اتنقل هشام كان وصلت لما و مرضها رغم تشوفه علشان

 لما #هشام_جعفر. عن سمع حد مكنش والدته فى اللى التحدى و الصمود على الرهيبة

 حاجة شايف مش انا ماما يا يقولى و الايام من يوم فى نومه من يصحى ابنى ان اتخيل

 ابنها مع تتعامل قدرت ازاى و ده الخبر استقبلت ازاى هى كربف و مرعوبة ببقي خالص

 دراسته يكمل ان تدفعه و علمه و طريقه يكمل تحفزه و تصبره قدرت و كفيف بقى اللى

 فيه زرعت ازاى . نصبر لازم و ربنا ابتلاء ده ان فيه زرعت ازاى كمان. العليا الدراسات و

 لهشام يرجع و هيعدى ده ان وثقة ايمان هاعند كان ازاى البصرية. اعاقته تحدى و صمود

http://bit.do/djfqU
http://bit.do/djfqU
http://bit.do/djfrh
http://bit.do/djfrh
https://www.facebook.com/manar.eltantawie
https://www.facebook.com/manar.eltantawie
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?source=feed_text&story_id=1581827858513938
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?source=feed_text&story_id=1581827858513938


  .إيمانها و صبرها في زيها أبقى أتمنى اللى للام نموذج هى هشام نظر.والدة شوية

 #هشام_جعفر_فى_مقبرة_العقرب

http://bit.do/djuaq 

 

 

 «قتلوه حتى يعترف بالقتل«: »قسم الهرم»أسرة المجند المتوفي بـ

المجند المتوفي في قسم شرطة الهرم، تعيش أوقات ما زالت أسرة "محمود سيد" 

عصيبة، يغلفها الحزن والحداد فقط، والتردد على أروقة النيابة العامة من وقت إلى آخر، 

للإجابة عن تساؤلات جديدة بالتحقيقات في واقعة اتهامهم ضباط قسم شرطة الهرم 

اء تعرف قانوني على يوًما، أو عرض أدلة أو إجر  50بتعذيب نجلهم حتى الموت لمدة 

الضباط المتهمين أو حتى صورهم، وذلك على أمل أن تنصف العدالة ابنهم الميت، بعدما 

تأخرت فى إنقاذه رغم البلاغات والاستغاثات العديدة التي أرسلوها للنائب العام ووزير 

على  الداخلية، خلال أيامه الأخيرة في جحيم الدنيا، على حد وصفهم. الأسرة انقلبت رأًسا

 15سنة، ومنة  17عقب، حتى أن الأب سيد حسين، والأم منى محمود، ونجليهما محمد 

سنة ذهبوا جميًعا إلى محكمة جنوب الجيزة، في آخر مرة استدعتهم فيها النيابة نهاية 

الأسبوع الماضي، كعادتهم في كل مرة يذهبون جماعة إلى سراي النيابة، سواء رفقة العم 

له الحضور، ليس لمساندة بعضهم، قدر ما شهادتهم جميًعا مطلوبة، أو الخال ومن تيسر 

لأن ضباط قسم شرطة الهرم، جمعوا الكثير من أفراد العائلة واحتجزوهم في قسم شرطة 

لومة كعاًما"، ملقين على الأسرة الم 41الهرم جماعة، بعد اكتشاف مقتل جدة الأولاد "زكية 

لى "موت وخراب ديار". انتهى الأمر بمقتل عبء جريمة قتل الجدة، ليتحول الأمر إ

سنة، مجند بشمال سيناء بعد التعدي عليه بالضرب خلال  51"محمود" الابن الأكبر للأسرة 

فترة احتجازه، علاوة على الحال الذي آلت إليه الأسرة بتحول تلبية طلبات العدالة بالحضور 

م الظلم الذي شهدناه وتعرضنا أنا إلى طقس معتاد. قالت الأم في حديثها لـ"التحرير": "رغ

 ونجلي وشقيق زوجي، باحتجازنا فى قسم شرطة الهرم، رغم مصابنا بمقتل جدة الأولاد،

حق ابني".  وأضافت الأم "النيابة حققت مع الضباط،  علكني أشعر بيقين أن الله لن يضي

وحبست ثلاثة منهم هم )عصام.ن( و)محمد.ع( و)عمرو.ح(، وأشعر باحترام شديد ونزاهة في 

تعامل النيابة العامة، وأنها تطبق القانون حتى على ضباط الشرطة". وتضيف: "حبسهم 

للضباط وتعرفت على  برد ناري شوية على محمود، النيابة عرضت على صور كثيرة

يوًما،  15أنا وأولادي داخل قسم شرطة الهرم لمدة  احتجزوناالمتهمين الثلاثة، فهم من 

أهانونا فيها وتعدوا على أولادي بالضرب وتعدوا على بالإساءة اللفظية، قبل أن يتركوني 

ويكملوا احتجاز نجلي حتى مقتل محمود". في السياق نفسه، تمسك "منة" شقيقة 

ند، بيد والدتها حينما يخنقها البكاء، وتنظر إليها بحزن وهي تحمل حقيبة المدرسة على المج

ظهرها، وتجذبها طلبًا للانصراف عن المحكمة، لتجيبنا حينما سألناها عن آخر مرة شاهدت 

فيها محمود لتقول: "أخويا وحشني .. هما قتلوه .. حرام عليهم". ويقف محمد الشاب 

، ليؤكد أنه قال للنيابة كل ما شاهده وتعرض له وشقيقه المتوفي، النحيل طويل القامة

موضًحا أنهم تعدوا عليه وشقيقه بالضرب بالشوم وخراطيم بلاستيكية، وتعرض هو 

لوصلة التعذيب مرة واحدة فقط، بينما ركزوا الضرب فى الأيام اللاحقة على محمود الله 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%81%D9%89_%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1581827858513938
http://bit.do/djuaq
http://bit.do/djuaq


أن ذلك بسبب وفاة شقيقه.   وبسؤال يرحمه، ثم فوجىء بهم يصرفونه من القسم، وعلم 

الأب عن غموض قتل الجدة، والريبة فى أفراد الأسرة والعائلة وخاصة نجله المتوفي 

داخل قسم شرطة الهرم قال: "كله إلا محمود، روحه كانت في جدته وروحها كانت فيه، 

ه، سنة بسببهم منهم لل 55وأهو لحقها الله يرحمه في أقل من شهر وهو لسا مكملش 

يوًما لو فعلها لكان اعترف، حتى أنه اعترف فعلًا من  50ساعة، دول  50ابني متعذبش 

شدة الضرب، لكن اتضح للضباط أنه كان يكذب هربًا من التعذيب، فلم يرحموه حتى فارق 

الحياة.   وكشف الأب عن اعتراف نجله بأنه قتل جدته خلال احتجازه غير القانوني بقسم 

أخذ الذهب وباعه إلى محل صاغة أرشد عنه، لكن الشرطة ذهبت إلى شرطة الهرم، وأنه 

محل الصاغة، وتبين كذب رواية ابنه وأنه لم يذهب يوًما للمحل أو يبيعهم مصوغات، وتم 

تفريغ كاميرات المراقبة ولم يكن حديث "محمود" صحيًحا، فعادوا يضربونه، وكان لديهم 

 التعذيب. عناد وإصرار أنه قاتل حتى قتلوه من شدة 

http://bit.do/djRAA 

 

 

 أحمد فؤاد

بمناسبة موضوع الخطيب أنا حابب أتكلم عن الأمراض الجلدية في السجن، الموضوع دة 

جًدا، أولاً أنا شخصياً مشوفتش حد أصيب بحالة الناس بتتكسف تتكلم فيه لكنه أمر خطير 

الخطيب دي قبل كدة ودة راجع لندرة الحشرة في مصر خصيصاً زي ما مكتوب في 

التقارير، أما اللي شوفته هو اللي بنسميه "حساسية" اللي مفيش مسجون على سبيل 

 الحصر مجلوش المرض دة

بعد كدة بيبدأ ينتشر في جسمك كله أولاً البتاع دة بيبدأ معاك بهرش في يدك وركبتك و 

تدريجياً لحد مايضرب الأعضاء التناسلية ودي بتبقى فترة لعنة مترتباتها حالة نفسية 

صعبة جداً وعدم تركيز وقلة نوم ونرفزة وعراك مع أي حد وشغلك الشاغل الفترة دي هو 

  البرشام والمراهم اللي أنت عارف إنها مش بتجيب نتيجة!

 مر من أسبوعين لحد شهرين قسماً بالله هي الفترة دي بالحبسة كلهاالفترة دي بتست

الدكاترة بيكتبوا الكريمات والمراهم المتاحة في السوق اللي زي ما قولت مش بتجيب  

نتيجة لإنهم بيشبهوا حالتنا بإننا بناخد برشام ضد حساسية الجلد وإحنا في صندوق زبالة 

  يبقى إزاي هيكون في نتيجة ؟!

 دة بينتشر وبياخد راحته جداً في الصيف المرض

  من كتر الألم في ناس بتعيط بهستيريا لإنها من كتر الهرش بتعور نفسها

أكتر حاجة مؤلمة في الموضوع هو إنك بتبقى عاوز تخلص الزيارة بأي طريقة عشان  

  أهلك ميشفوش جلدك ويشوفوك وأنت بتهرش

قع ولازم نتكلم عنه كل شوية عشان الموضوع دة ناس بتتحرج تتكلم فيه لكنه وا 

منصحاش نلاقي بقى عندنا آلاف الخطيب وبالذات إننا داخلين على صيف اللي ذروة 

 انتشار المرض

http://bit.do/dj4xV 

 

http://bit.do/djRAA
http://bit.do/djRAA
https://www.facebook.com/Foooooooo2sh?fref=nf
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زوجة المعتقل أحمد وهدان: هناك ضابط أمر زوجي بالركوع له وعندما رفض جرده من كل 

 ووضعه في التأديب!شيء 

http://bit.do/dj2Lh 

 

 

  #تسمم_العقرب

في السجن ده مهزله وقلة ادب وسفاله من ادارةالسجن ومصلحة السجون اللي بيحصل  

 ومننا

عارفين يعني ايه يمنعو الاهالي يدخلو الاكل فيجبروهم يشترو اكل بايظ في السجن الوجبه 

 جنيه 23و 13ب

 يعني يشترو اكل بايظ بفلوسهم ويتعبو عشان مفيش غيره ادامهم

 #العدس_مسمم

  #المسقعه_مسممه

 المطلوبه كلها مطهرمعوي واديه فايتمينات عشان كلهم تعبانين #الادويه

  #المايه_المعدنيه

ال يعني سمحو لكل فرد بازازتين بس علي حسابهم الشخصي طبعا ده لماحصل تسمم ق 

 عشان يغسلو معدتهم ومنعوها تاني

http://bit.do/dj2QQ 

 

 

 

  سندس أبوسريع

من سنه تقريبا كنت فى زيارة وكنا بايتين امام السجن ف 

غلبنى النوم وقومت بعدها بنص ساعه على وجع ف ايدى 

.. الناموس ملى ايدى حبوب بشعة والحباية لو اتلمست 

بتنزل دم جامد وبتحرق جدا .. فما بالكم باخواتنا جوا 

الناموس مقطعهم حرفياً والله .. وبيطلعوا وشهم ورقبتهم 

دهم كلها فيها الحبوب دى واكتر بكتيـــر .. الصور دى واي

كانت بعد اسبوع تقريبا من علاجه وفضلت اثاره لفترة 

لان ممنوع اى  طويلة .. اما اخواتنا جوا مش عارفين يعالجوه

ادوية تدخل او اى ادوات نظافة والزنزانه مجردة من كل 

بيغطوا فتحة الحمام * اعزكم الله  حاجه ودا سبب ان اغلبهم عندهم امراض جلدية .. كانوا

* ب حاجه بحيث يحسوا انهم قاعدين ف غرفة بعيدا عن انهم قاعدين ف حمام اصغر من 

حمام بيتنا حتى .. الحاجات دى اتاخدت ف تجريدة .. ممنوع عندهم وجود اى ادوات نظافة 

هم وومنوع دى تعتبر من الرفاهيات ف العقرب .. انما يجيلهم امراض جلدية وتنتشر بين

يتعالجوا منها وممنوع يقفلوا مصادرها المسؤلين عاوزين كده ..حاولنا اكتر من مرة والله 

نجيب جميع انواع ادوية الناموس وكلها اتمنع انها تدخل ! طب نعمل ايه تانى ف ايدينا 

http://bit.do/dj2Lh
http://bit.do/dj2Lh
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1448018608602999
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%85?source=feed_text&story_id=1448018608602999
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B9%D9%87_%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%85%D9%87?source=feed_text&story_id=1448018608602999
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%87?source=feed_text&story_id=1448018608602999
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87?source=feed_text&story_id=1448018608602999
http://bit.do/dj2QQ
http://bit.do/dj2QQ
https://www.facebook.com/rode.abdo.3


  ايه نعمله عشان نمنع اخواتنا الناموس ياكلهم ويشوههم ؟

م عن علاج للناموس ف حين ان اللى عندهم امراض حاسة باحتقار لنفسى وانا بتكل 

  مزمنة ومحتاجين ادوية ضغط وسكر وقلب وجلطة مش بيدخلهم علاجاتهم اصلا :"(

 _منع العلاج جريمة يا مقبرة العقرب ! 

http://bit.do/dj2TL 

 

 

والأوقاف حول أحداث قرية المهيدات بيان عاجل من النائبة منى منير لوزيري الداخلية 

 الطائفية ومحاصرة منازل الأقباط بالأقصر

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل الى وزير الداخلية، ووزير 

الاوقاف بخصوص ما شهدته قرية المهيدات بمركز الطود بالأقصر أحداث شغب، بعد 

رة منازل الأقباط، مدعين إخفاء فتاة قبطية تجمهر عدد من الأهالي المسلمين ومحاص

 أشهرت إسلامها منذ ما يقرب من شهر، وهو ما نفته أسرة الفتاة.

وقالت النائبة في بيانها إن شرار الأزمة، بدأ منذ ما يقرب من شهر، حيث توجه أحد شباب 

إسلامها نجع المهيدات إلى منزل فتاة ليؤكد لوالدها أنه متزوج من الفتاة وأنها أشهرت 

 منذ شهرين، وعليه يريدها لتصبح زوجته وتعلن إسلامها.

تجمهر عدد من الأهالي المسلمين عقب صلاة الجمعة، حول منازل الأقباط بالقرية، 

وطالب كبار العائلات أسرة الفتاة القبطية بإظهار الفتاة  مطالبين بالفتاة المسلمة.

أمام جموع الحاضرين، وهو ما رفضته  وسؤالها عن رغبتها في اعتناق الإسلام من عدمه،

 أسرة الفتاة.

وأردفت منى منير أن الفتاة لم تشهر إسلامها كما يشيع أهل الشاب، وانما ما يحدث هو 

مسلسل من الفتنة الطائفية واثارة العنف، واستغلال الموقف لتمزيق النسيج 

التى من شأنها اثارة  مطالبة زارة الداخلية والحكومة التصدى لمثل هذه الحالات الوطنى،

 الفرقة والفتن بين المسلمين والمسيحيين.

أين الخطاب الديني، وتجديد الخطاب الديني، والتوعية بالوحدة »وتساءلت منير 

؟.وناشدت النائبة وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، «الوطنية

الحرب الطائفية وإشعال الفتن بين وكافة الجهات المعنية، سرعة التدخل لوقف نزيف 

 الطرفين.

http://bit.do/dj2Bs 

 

 

Mariam Mourad 

و الدقيقة اللى لحقت اتكلم فيها مع بابا فى الزيارة كانت كلها عن ازاى هم مجوعينه 

 مانعين الأكل و عن اقتناعه التام إنه هيموت فى العقرب و بيقولى بقى عايزنى اعمل ايه

http://bit.do/dkcXG  

  

http://bit.do/dj2TL
http://bit.do/dj2TL
http://bit.do/dj2Bs
http://bit.do/dj2Bs
https://www.facebook.com/mariam.mourad.31?fref=nf
https://www.facebook.com/mariam.mourad.31?fref=nf
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فى صحراء مصر  #الوادى_الجديد وضع إنسانى كارثى يتعرض له المعتقلون بسجن

مارس الماضى، نتيجة حرار الجو داخل الغرف  511الغربية بعد وفاة اثنين من السجناء يوم 

 معتقلاً فقط على الأكثر. 15والتى لا تستوعب إلا  معتقل 53المكدسة بأكثر من 

يتفاقم الأمر سوءاً مع قيام إدارة مباحث السجن بقيادة الظابط "عماد دبور" بإغلاق  

 ساعة يومياً وغياب تام لوسائل التهوية وسط هذا التكدس. 55الزنازين لمدة 

قررة لهم وتعنت الأطباء تزيد هذه الأوضاع سوءاً بمنع المعتقلين من الرعاية الطبية الم

فى التعامل مع المعتقلين، لتخرج التقارير الطبية حسب توجيهات إدارة مباحث السجن، 

 وليس طبقاً للحالات المرضية بدون إجراء الكشف الطبى المقرر لها.

يعانى المعتقلون أكثر للتجاهل الحقوقى لحالتهم الإنسانية بسبب الوجود الجغرافى  

 ن القاهرة بمئات الكيلومترات بمدينة الخارجة فى الصحراء الغربية.للسجن وابتعاده ع

http://bit.do/dkcXT  

 

 

 استغاثة

أنا بنت الحاج "سامي فايز أحمد العزازي" من العريش اللي مخطوف بقاله  السلام عليكم 

حاجة وناس بتكتب فـ الكومينتات انه  يوم لحد دلوقتي َمـحـدش طمني عليه ولا قال أي ٢٢

هيخرج وهيطمنوني عليه وبيقولوا كلام وخلاص حرام اللي بيحصل فينا والله الواحد تعب 

 ومحدش راضي يقولنا أي حاجة..

أنا عايزة بـس حد يطمني عليه يعرفني هو فـ ايه؟ هو ُكويس ولا لا؟ ولا ايه السبب اللي 

 متاخد عشانه؟

وأمي تعبانة جـداً وكل يوم بتبقى أسوأ عشان خاطر ربنا حد يقولنا أي  والله احنا ما بنام 

حاجة واّللي هما عايزينه بردو هنعمله وياريت بلاش كل فتنة نصدقها والنَّاس تتخطف 

من غير ذنب وبابا مش تبع من أي حد وياريت بلاش فتن عشان نص الناس ماتت من كتر 

و طمنتوني عـ بابا اللي ماليش غيره ف الدنيا بعد الإشاعات والفتن دي وجزاكم الله خير لـ

 ربنا..

http://bit.do/dj3bz 

 

 

 !! #مصطفى_جمال المعتقل

في الوريد عشان يوقفوا النزيف قبل ما أروح المستشفي وفضل  " ادوني حقنة غلط

ودخلت في غيبوبة  منخفض لي السكر لقوها النزيف شغال وجالي هبوط حاد ولما قاسو

 راحو حولوني المستشفي ....

ولما روحت هناك دخلوني العناية المركزة ولما السكر والضغط ظبط خرجوني من العناية 

 جودلكن النزيف بردو فضل مو

ولما كشفت عند دكتور مسالك قالي عندك تضخم في الكبد وتضخم في الطحال بنسبة  

كبيرة وفي إرتجاع في الكلية الشمال وتضخم في جدار المثانة وإحتمال إن تضخم جدار 

المثانة يكون نتيجة سرطان ولازم تعمل اشعة بالصبغه علي المثانة و أشعة مقطعية 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://bit.do/dkcXT
http://bit.do/dkcXT
http://bit.do/dj3bz
http://bit.do/dj3bz
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84


وهدفع أنا  أشعةمجدي مدير العيادة إني لازم أعمل  لأستاذضروري جداً ولما قولت 

 فلوسها قالي لازم دي احنا اللي نقول عليها ونحددها ولو مسكتش هرجعك السجن تاني "

  دي رسالة مصطفي جمال

مصطفي حرفياً بيموت ولما جه يقول للقاضي علي اللي حصل سابه ومشي من غير ما 

 يسمعه

http://bit.do/dj4tC 

 

 

 داخل ليمان طرة؟« عبدالله»هل تقضي على حياة «.. متلازمة المارفان»

"زوجي ممكن يموت في أي لحظة"، بهذه الكلمات عبرت زوجة عبد الله سمير، المحبوس 

، عن خوفها من وفاته في أي لحظة خاصة مع تدهور حالته الصحية ليمان طرة بسجن

 لكونه مصاب بملازمة المارفان.

توضح زوجته لـ"مصر العربية" أن المرض وراثي لكن اعراضه تبدأ في الزيادة منذ سن 

، مشيرة 03ي، وفي أغلب الحالات يتوفى المريض عقب سن الـوهو سن زوجها الحال 56الـ

إلى أنه لا يوجد علاج له لكن الأمر يقتصر على تقليل ومحاولة السيطرة على مضاعفات 

  المرض المختلفة.

"مضاعفات في القلب والنظر والأنسجة والفقرات، وصعوبة في التنفس وخلل في 

 منها زوجها داخل السجن.الأنسجة" تلك هي أعراض المرض التي يعاني 

تضيف زوجة عبد الله أنه تعرض لحالات إغماء متكررة داخل زنزانته بسجن طرة، ينقل على 

أثرها لمستشفى السجن لكن في كل مرة بمجرد إفاقته يعود للزنزانة مرة أخرى، مشيرة 

إلى أن كافة أطباء المستشفى أوصوا بضرورة نقله لمستشفى المنيل الجامعي لإجراء 

  عض الأشعة على القلب لمعرفة درجة مرضه.ب

تؤكد أن زوجها في حاجة لأربعة عمليات وهي الصمام الأورطي في القلب، وعملية في 

حين ٌقبض  5311ديسمبر  57عدسة العين وفتق في الجانب الأيسر ودوالي، إلا أنه منذ 

رسلتها لإدارة عليه لم تنجح في إخراجه للمستشفى رغم كافة الشكاوى والبلاغات التي أ

 السجن مرفق بها كافة تقارير حالته الطبية.

عاماً صادرة ضد عبد الله سمير، في عدد من القضايا  73مجموع أحكام أكثر من 

العسكرية والمدنية، توضح زوجته أنه قبض عليه في البداية كمحاولة للضغط عليه 

  لمتهم فيها شقيقه.لمعرفة مكان شقيقه لكنه لم يكن يعلم فوضع في كافة القضايا ا

تشير إلى أنه قبل القبض عليه كان هناك متابعة شهرية وأشعة له للتأكد من وضع 

القلب، موضحة أن المرض يسبب تضخم الشريان الأورطي وفي حالة حدوثه لابد من 

تغيير الصمام كي لا يصاب بنزيف داخلي ويموت، فضلاً عن التمارين الطبية التي 

الفقري والتي تتم تحت إشراف طبي وعلاج طبيعي، أصبح من يحتاجها لوضع عموده 

  المستحيل القيام بها داخل السجن.

تتابع: أن مضاعفات المرض أصبحت ظاهرة للغاية عليه، كاختلال القدرة البصرية وعدم 

 القدرة على الحركة، مؤكدة أن إدارة السجن تعلم حالته جيداً لكنها لا تهتم، بحد تعبيرها.

http://bit.do/dj4tC
http://bit.do/dj4tC
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%A9
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B7%D8%B1%D8%A9


أنا مش بعرف “زوجته من إدخال الأدوية الخاصة به في أغلب الحالات معلقة: لم تتمكن 

  أدخل له الهدوم، هدخل له العلاج أزاي، إدارة السجن عارفة أنه هيموت في أي لحظة".

أشهر من الشكاوى والبلاغات إلا أن النتيجة صفر، بحسب قولها، فكافة  4أكثر من 

هم يعجلوا بموته، وعارفين أنه “معه، معلقة:  الإجراءات يقابلها تعنت إدارة السجن

 بيموت".

http://bit.do/dkc5z  

 

 

 بالخطأ « رهائن»بالفيديو.. ضباط شبرا الخيمة يقتحمون منزلا ويأخذون سكانه 

 من فضيحة الدكش إمبراطور المخدرات والسلاح بالمثلث الذهبي، وصولا إلى الوشاية

على زملائهم في واقعة مصطفى لطفي، وصولا إلى التورط في تجارة السلاح وتلفيق 

القضايا.. تعددت انحرافات عدد من ضباط قسم ثانى شبرا الخيمة عن خط القانون وتقاليد 

الشرطة المصرية العريقة ووضعوا قيادات الداخلية في مواقف محرجة وسبب إهانة 

الضباط الشرفاء، وعلى  الرغم من قيام وزارة الداخلية لتضحيات رجال الأمن من الجنود و

بكشف الضباط المتورطين في تلك الجرائم واستبدالهم آخرين بهم فإنه حتى هؤلاء لم 

يكونوا على قدر شرف المهنة وراحوا يهاجمون السكان الآمنين في منازلهم بدائرة القسم 

من ضباط القسم، « غارة»ي ويهتكون حرمات غرف نومهم وروعوا الأطفال والعجائز ف

إحنا لو ساكنين في »والتي تبين فيما بعد أنها جاءت عن طريق الخطأ.. وإلى التفاصيل. 

التجمع ماكانوش هايقدروا يعملوا معانا كده.. لكن احنا في شبرا الخيمة القسم بيتعامل 

مجدي » بتلك الكلمات استهل«.. معانا على إننا احنا حيوانات مالناش قيمة ولا لازمة

سنة، صاحب شركة تسويق عقاري، رصد ما تعرضوا له من انتهاكات وبطش  03« شعبان

على يد ضباط مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة به وعائلته، نتيجة اشتباه المباحث الخاطئ 

بسيارة مملوكة له. وتابع شعبان في حديثه لـ"التحرير": أعمل في مجال التسويق العقاري، 

ي تنقلي بين الساحل الشمالي والقاهرة، وفي أثناء وجودي بالساحل وطبيعة عملي تقتض

فوجئت باتصال هاتفي من والدي يخبرني بأن عددا من أفراد المباحث يريدون أخذ سيارتي 

من الجراج، فسألته عن السبب فأجاب بأن الضباط يرفضون إخباره بالسبب، فطلبت منه 

لرفض، وأثناء تحضيري للرجوع إلى القاهرة، أن أتحدث مع الضابط الموجود، فجاء الرد با

هاتفني عمي "المباحث خدت عربيتك وأخوك محمد معاهم لغاية ماتيجي من السفر.. بعد 

سنة، طالب، طرف الحديث من  10ما فتشوا البيت وبيت أخوك ونسايبه! يلتقط محمد، 

اص وفيها أنا كنت واقف في الشارع ولقيت عربية بوكس وعربية ميكروب»شقيقه ويضيف 

أفراد من قسم ثانى شبرا الخيمة، ومعاهم عامل الجراج وبيقولهم ده "محمد"  13أكتر من 

أخو صاحب العربية، ولقيتهم جايين عليا بيسألوا على أخويا "مجدي" ومفتاح العربية، 

فقلت لهم إن أخويا مسافر، فسألني على البيت ولقيتهم طلعوا البيت ودخلوا الشقة 

شاهد أيضا الكفن ينهي خصومة ثأرية بين «. الشقة عاليها واطيها وفتشوها وقلبوا

تابعة لمطرانية شبرا « مواشي»عائلتين في شبرا الخيمة كشف غموض سرقة مزرعة 

بشبرا الخيمة أسرة الطفلة « فيروس غامض»الخيمة طلب إحاطة وبيان عاجل بشأن 

ا يتابع الشقيق الصغير قسم أول شبرا الخيمة رفض نجدتها وتسبب في معاناته«: تقى»

http://bit.do/dkc5z
http://bit.do/dkc5z


بعد كده سألوني على أخويا الكبير "أحمد" فقلت لهم إنه متجوز »روايته عن ليلة الاقتحام: 

وقاعد في بيت نسايبه معانا في الشارع، فخدوني معاهم لبيت "أحمد" وطلعوا فتشوا 

لى البيت "حتة حتة"، وسط خوف وذعر من زوجة أخويا وابنه الصغير، وبعد كده سألوني ع

مفتاح عربية "مجدي أخويا" فقلت لهم إن المفتاح مجدي سايبه في الجراج، فخدوني 

معاهم على الجراج وأول ما دخلوه ضربوا "أحمد" عامل الجراج، قائلين "بتشتغلنا يا ابن 

الـ...، مش انت قلت لنا إن مفتاح العربية مش معاك" ليرد عليهم بأن السيارة أمانة عنده 

بنظرة « محمد»يكم المفتاح، لينهالوا عليه بالضرب والإهانة. ويضيف وماكانش ينفع أد

بعد وصلة الضرب لعامل الجراج، أخدوا »مكسورة مستعيدا ذكرياته بشأن ذلك اليوم 

المفتاح وفتشوا العربية، وبعد كده خدوني أنا والعربية للقسم، ولما سألتهم إنتوا واخدني 

وك ييجي من السفر، وأول ما دخلت القسم دخلوني ليه، قالولي واخدينك رهن لغاية ما أخ

حجز في الدور الثاني اسمه "التلاجة"، وكل ما أسأل حد من الأمناء أنا هافضل موجود 

لغاية إمتى، يردوا عليا بزعيق لما "أخوك ييجي هانمشيك"، وفضلت ساعتين في "التلاجة" 

وابن عمتي تحت وخدنا  لغاية ما أمين شرطة جالي وخرجني، وأول مانزلت لقيت أبويا

أنا كنت موجود لحظة »سنة، والد مجدي،  63العربية وروحنا". وتابع شعبان أبو عرام، 

اقتحام الشرطة للمنزل، وسألتهم فيه إيه يردوا "مالكش دعوة خليك في حالك"، وأنا نظري 

رايح من سنة بسبب المياه البيضاء، وأصبحت "كفيف" لكن سمعت صوت التخبيط أثناء 

تيشهم للشقة، ولما أخدوا العربية و"محمد" ابني معاهم القسم، روحت وراهم عشان تف

أفهم فيه إيه، وأخدت ابن أختي معايا عشان أسند عليه، ولما دخلنا القسم وسألت على 

رئيس المباحث "أحمد سامي"، قالولي بياكل استناه، وبعد انتظار طال لساعة ودخلناله، 

عد كده قاللي "حصل خير.. خد ابنك والعربية ورّوح!" فضل يسألني على أولادي، وب

فسألته "إنتو بعد اقتحام بيوت الناس وانتهاك حرماته، والتكسير والإهانة تقوّلي حصل 

خير.. هو كان فيه إيه أصلا فأجابني "كنا مشتبهين إن عربية ابنك اسُتخدمت في عملية 

ب لو انتو كنتوا مش متأكدين سرقة.. لكن اتضح إن مش هي العربية وحصل خير!"،.. ط

كنت جيتوا بالأدب وسألتوا على كل حاجة واحنا نجاوبكم من غير إهانة وقلة أدب.. حسبي 

الله ونعم الوكيل. يعود الحديث مرة أخرى إلى الابن مجدي شعبان الذي أضاف بصوت 

 يعني يهينونا ويقتحموا بيتنا ويحبسوا أخويا ويعتدوا على العامل اللي في»غاضب 

الجراج، وكل ده يتحل بكلمة "حصل خير"، يعني انتو مش معاكم إذن نيابة بالتفتيش، 

وبتدخلوا بيوت الناس بالباطل، وسمعتنا بقت زي الزفت في المنطقة اللي احنا فيها من 

سنة وماحدش سمع لينا صوت، والناس بقت تقول ما دام حملة كبيرة كده نزلتلهم  03

أو سلاح، والمفروض نسكت ونفرح عشان الباشا رئيس البيت يبقوا بيبعوا مخدرات 

المباحث قالنا "حصل خير". واستكملت زوجة أخيه "أم زياد"، بأنهم بعد تفتيش منزل 

 2"حماها"، توجهوا لمنزلها، واقتحموه بالرغم من أنها كانت وحدها بصحبة ابنها الصغير 

ألهم فيه إيه ماحدش بيجاوب، بقلب الشقة كأننا تجار مخدرات، ولما بنس»سنوات، وقاموا 

وابني من ساعة ماشاف اللي عملوه وهو مش عارف ينام ويقوّلي "أنا خايف عمو اللي 

واختتمت حديثها قائلة «.   بشنب وكان هنا ييجي يضربنا وياخدني زي ما خد عمو محمد

 «.مين يعوضنا عن الأضرار النفسية والاجتماعية اللي احنا اتعرضنا ليها»

 http://bit.do/dj34f .«والاجتماعية اللي احنا اتعرضنا ليهاالنفسية 

http://bit.do/dj34f


 

 

 "أنس أحمدي" معتقل يصارع الموت نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي بسجن العقرب

انتهاكات متعددة يتعرض لها المعتقل /أنس أحمدي خليفة الذي تم القبض التعسفي 

من محطة قطار رمسيس وكان برفقة زوجته وابنه عمر و تم إخفاء  5312أبريل  1عليه يوم 

قسريا لمدة شهر ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة في مدينة نصر دون محامي و تم 

 توجيه عدة تهم له اعترف بها تحت التعذيب خلال فترة إخفاءه القسري .

وتم ايداعه في سجن ره تم تحويله للنيابه العسكرية ثم للمحكمة العسكرية بعد فت

 ٨العقرب ،فدخل اضرابه الاول بسبب اوضاع السجن الصعبه ووضع في الحبس الانفرادي 

 شهور في زنزانه مدهونه بالاسود ولا يوجد بها ماء ولا ضوء.

قامت ادارة السجن بمحاولات لاجباره علي فك اضرابه بالقوة .. منها ربطه في سرير 

وتركيب المحاليل له بعد ضربه .. ومع تكرار ذلك حدث له بالكلابشات من يديه وقدميه 

 نزيف وتم تحويله الي مستشفي الليمان .

بعد فتره من مكوثه في مستشفي الليمان تم ترحيله مرة ثانية الي العقرب دون اي 

مقدمات .. وتم ايداعه في زنازين التكفيريين كعقاب له .. وبعد اعتداءات متكرره عليه 

اضرابه الثاني .. ولم يحتمل جسده ذلك فدخل في غيبوبة سكر حتي  بالضرب دخل في

 فقد وعيه تماما ونقل مرة ثانية لمستشفي الليمان وهو بين الحياة والموت

بعد اسبوع تم ترحيله للعقرب مره اخري وهددوه عند استلامه وقال له الضابط "انت 

حالته وفقد القدرة علي روحك في ايدي" دخل بعدها انس في اضرابه الثالث وتدهورت 

الوقوف علي قدميه .. وخرج لزوجته في زيارتها علي كرسي متحرك وطلب من زوجته 

 عدم زيارته مره اخري واصر علي اضرابه.

بعد استمرار اضرابه الثالث لمدة شهر تم ترحيله الي المستشفي وقامت ادارة 

اضرابه وطلب من انس  المستشفي باستعمال اساليب وقحه وغير ادميه لاجباره علي فك

ان يمضي علي اقرار بانه المسئول عن حالته وان ادارة المستشفي تخلي مسئوليتها عن 

 سلامته فرفض ، وطلبو من زوجته في زيارة لها ان تمضي علي نفس الاقرار فرفضت.

قدمت زوجته عدة شكاوي لنيابة المعادي ومجلس حقوق الانسان ومصلحة السجون 

 . ولاحياة لمن تنادي

يوم في المستشفي وهو مضرب وبدأوا مساومته علي عدم ترحيله للعقرب ليفك  ٢٤بقي 

اضرابه بعد ان تطورت حالته وساءت لدرجة حدوث ترشيح ماء زايد علي المخ وحدوث 

 ابره محاليل يوميا . ٨٤بعض الفقدان الطفيف للذاكره واعطاءه ما يقرب من 

 لا ان المستشفي كانت ترفض ذلك باستمراروبرغم طلب زوجته تقرير طبي لحالة انس ا

وكانت ادارة المستشفي تقوم بحقنه بالكورتيزون قبل كل جلسة نيابه ليظهر امام  

القاضي بحالة مقتدرة علي الكلام ، فتضاعفت سوء حالته وبقي لاكثر من شهرين لا 

 يستطيع الحركة .

ايام  ٥٤ددا بعدها ب وبعد ان فك اضرابه مقابل عدم ارساله للعقرب تم ارساله مج

ورفضت ادارة سجن العقرب استلامه وقال للترحيله "مش همضي علي استلامه لانه 

 بالوضع ده هيموت"



 فرجع في نفس الترحيله الي المستشفي.

مارس حكم عليه بالمؤبد وارسل الي العقرب مرة اخري ليبدأ في اضرابه الرابع  ٥وفي يوم 

 ووضعه الصحي مضطرب ولا تعلم عنه اسرته شيئا. المستمر حتي الآن ، زيارته ممنوعه

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين الإنتهاكات التي تتم بحق المعتقل ويحمل المركز  

مصلحة السجون وإدارة سجن العقرب مسئولية سلامة المعتقل ويطالب بحق المعتقل 

 القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية .

نه جاله تقريبا شبه فقدان للذاكرة بسبب المايه الزياده اللي علي المخ وضعه الحالي ا

وفصله في زنزانه انفراديه عن باقي المعتقلين لاعتراضهم علي وضعه الصحي وسوء 

 المعاملة.

http://bit.do/dj4yr  

 

 

 أخي في المستشفىتم منعنا من زيارة «: أحمد الخطيب»فيديو.. شقيق 

قال محمد الخطيب، شقيق الطالب السجين أحمد الخطيب الذي انتقل إلى مستشفى 

حميات العباسية لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية، إن أسرته منعت عن زيارة 

 .شقيقه منذ دخوله إلى المستشفى

عبر فضائية ، المذاع «هنا العاصمة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخطيب»وأضاف 

، مساء الأحد، أن آخر زيارة لشقيقه تمت قبل انتقاله لمستشفى حميات «سي بي سي»

 .يوًما 12العباسية بأسبوع، موضًحا أن موعد الزيارة يحين كل 

وأوضح أن الأمن المسؤول عن زيارة شقيقه منع أسرته من زيارته، مشيرًا إلى إخباره من 

 .ىقبل الأمن بمنع الزيارة في المستشف

بتهمة الانضمام لجماعة  5311وأصيب الطالب أحمد الخطيب، المقبوض عليه في عام 

إرهابية، بطفيل الليشمانيا عن طريق لدغة من الذبابة الرملية، أصيب على إثرها بتضخم 

في الطحال والكبد ونقص في مكونات الدم، وفق تقرير طبي لمستشفيات جامعة 

 .القاهرة

 .شفى حميات العباسية، لتلقي العلاج اللازمإلى مست« الخطيب»وانتقل 

http://bit.do/dj4Bv  

 

 

أسرة المعتقل "مؤمن السيد" تشتكي من المعاملة غير الآدمية بسجن الزقازيق 

 #مصر العمومي

 -قرية عمريط بمركز أبو حماد  -اشتكت أسرة المعتقل /مؤمن السيد عبد الحميد 

 احتجازهاشتكت من ظروف  5312\13\0والمعتقل بالسجن العمومي بالزقازيق بتاريخ 

فرداً في زنزانة ضيقة لا تستوعب أكثر  07الصعبة والغير آدمية وقالت الأسرة أنهم حوالي 

جون للتريض إلا كل ثلاثة ن يناموا بالعكس كما أنهم لا يخرأنهم يضرون أ حتىفرداً  12من 

أيام حوالي نصف ساعة وفي مكان مغلق لا تدخله الشمس كما يعنون من الإهمال 

 الطبي المتعمد من قبل ادارة السجن .

http://bit.do/dj4yr
http://bit.do/dj4yr
http://bit.do/dj4Bv
http://bit.do/dj4Bv
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1


دقائق وتمم من خلف  13كما اشتكت أسرته من الزيارة الغير آدمية والتي لا تتعدي الـ 

 يستطيعون حتي السلام علي المعتقل .مجموعة أسلاك ولا 

وحملت أسرته السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياتهم وعن الانتهاكات التي 

شهور دون  1تحدث لهم داخل السجون كما استنكرت الأسرة تأجيل الجلسات لأكثر من 

يسمعون عن شئ اسمه حقوق  حتي ذهابهم إلي المحكمة وأضافت الأسرة أنهم لا

 .سانالإن

سنه 15جدير بالذكر أن المعتقل مؤمن السيد لديه من الابناء ثلاثة البنت الأولي 

سنوات وليس لهم من يعولهم سوى أمهم التي تعاني مصاعب  6سنين والولد 0والثانيه

 الحياه من توفير مصاريف المنزل من أكل وفواتير كهرباء ومياه .

/bit.do/dj4Ddhttp:/ 

 

 

 زوجة هشام جعفر تروي رسالته من داخل سجن العقرب

، إنه يعاني من سجن العقرب، الصحفي المحبوس بهشام جعفر قالت منار طنطاوي، زوجة

  شحوب، مع تعرضه للدغات البعوض في وجهه بالكامل.

بي متعمد وتجويع، وأوضحت أنه، أبلغها في زيارتها له اليوم الأربعاء، بتعرضه لإهمال ط

مشيرا إلى أن إدارة السجن ترفض إدخال طعام الزيارة لهم، وتكتفي بطعام السجن 

  الفاسد، والذي تسبب في تسممهم، على حد قولها.

وأشارت لـ "مصر العربية" إلى أنه طلب منها رواية ما يحدث لهم بداخل السجن وتعرضهم 

فة الموجودين بالسجن كسياسة متبعة للموت البطيء، مؤكدا أن تلك الوقائع تشمل كا

  ضدهم.

  الحشرية الليشمانيا، وعندما أخبرته بإصابته بأحمد الخطيب وتابعت: سألني عن حالة

نتيجة عدم النظافة في السجون، قال لي: هتسمعوا عن آلاف زي أحمد من إصرارهم على 

  سجن.عدم الرش، لما بيرشوا البعوض بيخف و هما رافضين. في إشارة لإدارة ال

وقالت طنطاوي إن زوجها تعرض لاحتباس في البول، ولم يخبر الطبيب بسبب تركيب 

مستشفى السجن قسطرة له بشكل خاطىء، ما أصابه بنزيف، جعله يرفض الخضوع لأي 

 عمليات أخرى داخل السجن، قائلا: مش عايز ـتبهدل، الدواء مش بيعمل حاجة.

  الطعام اليوم وسمحوا بدخول الدواء فقط.وأضافت أن إدارة السجن، منعت عنه  

وكانت طنطاوي قد كتبت في تدوينة لها على موقع فيس بوك حول الزيارة اليوم:" هشام 

حملني أمانة إنى أتكلم ومسكتش، بس انا فعليا مش عارفة اعمل ايه اكتر من اللى 

  بعمله، مش عارفة البلد دي عايزة مننا ايه وبتعمل فينا كدا ليه".

منصب مدير مؤسسة مدى للدراسات الإعلامية، قبل إلقاء القبض عليه  هشام جعفر شغل

ة، وما زال ، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولي53122في أكتوبر من عام 

 رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن.

http://bit.do/dkc5q  
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http://bit.do/dj4Dd
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%AC%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%B3%D8%AC%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://www.masralarabia.com/hashtag/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1
http://bit.do/dkc5q
http://bit.do/dkc5q


الإعلامي السكندري المعتقل "محمد مدني" يرسل حقائق مفزعة عن الإهمال الطبي 

 #مصر بسجن برج العرب

وردتنا رسالة من الإعلامي السكندري المعتقل "محمد مدني" يتحدث فيها عن حقائق 

مفزعة عن مدى الإهمال الطبي الموجود بمستشفى سجن برج العرب ، وهذا نص 

 الرسالة :

يقولون أن سجن برج العرب به مستشفى وهذا من الناحية الظاهرية حقيقى لكن فى 

تعرضت لتجربة شخصية فيها مع طبيب العيون بعد  واقع الأمر هى أمر شكلى فقط ،

اصابتى بضعف فى إحدى العينين وتكرار الشكوى من وجود علامة سوداء أمام عينى ، 

بالكاد استطعت أن أذهب إلى المستشفى بعد شهر ونص من الطلب الملح و المفاجأة 

لى " التى تعرضت لها أننى وجدت نفسى أمام شخص يسأل دون كشف وكانت إجابته 

المرض ده إسمه الذبابة الطائرة ومابيروحش ومش هيروح وعندنا منه كتير وماتجييش 

المستشفى تانى " صدمة العبارة افقدتنى القدرة على التحدث معه فهى عبارة محفوظه 

 يرددها كثيرا .

لم أتحدث عن طبيب العظام الذى لا نشاهده ولن أتحدث عن طبيب الأنف و الأذن الذى 

السادس دون ان نعرف عنه شيئا ولا طبيب الأسنان الذى لا يفعل إلا خلع دخل شهره 

الأضراس دون تعقيم الأجهزة ويضرب المرضى ولا عن طبيب العلاج الطبيعى الذى لا 

جنيه حتى  23علاج عنده إلا شرب الماء ولا مدير المستشفى الذى طلب من أحد المرضى 

ذى لا يظهر إطلاقا وإنما يظهر نوعين من تجرى له تحاليل دم ، ولا طبيب الجلدية ال

المراهم مكانه أحدهما مضاد للحساسية والآخر مضاد للإلتهاب ، ويتم صرف العلاج 

 بنظرية " بنظرية بلاها نادية خد سوسو" .

حالة الوفاة الأخيرة داخل السجن كشفت وسلطت الضوء فقط على الوضع الصحى داخل 

ساعة وخروج التهوية ساعتين فقط  55الغرف لمدة السجن بدءا من إستمرارحبسنا داخل 

بالمخالفة الصريحة للوائح السجن ومواثيق حقوق الإنسان بل وأبسط قواعد الإنسانية 

مرورا قبله التعرض للشمس وتسول العلاج من المستشفى ورفض دخول الأدوية من 

رج و تكدس الخارج وإنتهاءا برفض إجراء فحص طبى أو إجراء عمليات جراحية فى الخا

  المعتقلين فى الغرف .

إنها أبسط مطالب الحياة الإنسانية التى تعين على الحياة ، ولذلك كان من الطبيعى أن 

تنفجر الأوضاع ولا أرى أنها ستعود إلى الهدوء مرة أخرى قبل أن نشعر بإنسانيتنا ، 

تعليمات ضمنية الخيارات مفتوحة أمامنا سواء بالمطالبة أو المواجهة ، وإن كانت هناك 

تقتلنا داخل السجن فإننا لن نقف مكتوفى الأيدى ولا أكون مبالغا إن قلت أننا نستعد لأكبر 

إضراب شامل فى الفترة القادمة ، وسنخوض معركة الأمعاء الخاوية ، فإما أن نعيش 

  بكرامة أو نموت بمواجهة ، وإن كان القتل مصيرنا فسنتقبله بنفس راضية ولكن بكرامتنا .

  محمد مدنى _ مراسل صحفى

 معتقل بسجن برج العرب

http://bit.do/dkcZC  
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 Manar Eltantawie عن نقلا

ساعتها وجه رحت الزيارة و مش هتكلم على اى حاجة غير لحظة لما شفته قلبى اتخطف  

شاحب و حوالين عينه اسود و شفايفه بيضاء ووجه كله مفيش مكان فيه من غير ما 

الناموس قرصه . اول ما اتكلم قالى انا تعبان و اللى بيحصل اهمال طبى متعمد و تجويع 

متعمد مش بيرضوا يدخلوا اكل فى الزيارات و الاكل بتاعهم بايظ و بيجيب تسمم. قلتله 

عدس و المسقعة كل اللى اكلهم تعب انت اكلت قالى لا . بس هما انا سمعت ان ال

قاصدين كل حاجة بتم بقصد و تعمد اكتبى عن اللى شفتيه و متسكتوش و متخافوش و 

قولى لكل الناس اللى بيحصل قوليهم اننا  سنة مش هيهمنى . 23ان شاء الله لو قعدت 

اللى فى السجون . قلتله ربنا  مش هشام لوحده كل الناس  بنموت بالبطىء قوليلهم ان

كشفهم بحالة احمد الخطيب . قالى احمد طلع عنده ايه قلتله مرض من ذبابة الرمل . 

قالى يعنى اللى عند احمد كان من عدم النظافة .قلتله ايوه و الناس كلعا بتتكلم علشان 

ش . لما يتعالج لانه بيموت. قالى هتسمعوا عن الاف زى احمد من اصرارهم على عدم الر 

بيرشوا الناموس بيخف و هما رافضين . هشام حملنى امانة انى اتكلم و مسكتش. بس انا 

فعليا معنتش عارفة اعمل ايه اكتر من اللى بعمله. معنتش عارفة البلد دى عايودزة مننا 

ايه و بتعمل فينا كده ليه . هشام بيجيله احتباس فى البول و قالى مش بتكلم علشان 

هنا المرة اللى فاتت ركبلى القسطرة غلط و نزفت و القسطرة بقت تجيب.  الدكتور اللى

مش عايز اتبهدل . قلتله طيب انا جبتلك الدوا معايا يارب يدخل قالى الدوا معدش بيعمل 

معايا حاجة و السبب الوحيد اللى كان مصبرنى فى مستشفى الليمان انى لما بتعب 

صباع  5. النهاردة منعوا الاكل يدخل لهشام دخلوا بيعرفوا يركبوا القسطرة من غير بهدلة 

موز و الدواء فقط. انا جيت تعبانة جدا و مكلتش من الصبح حطيت الاكل و جيت اكل 

معرفتش ابلع. مش عارفة هكمل يومى و الايام اللى جايه ازاى و انا كده . مش هكتب 

د.عايزة بس ربنا يرحمنا هاشتاج و لا هطلب من حد يعمل شير و لا عايزة اى حاجة من اى ح

 من الغابة اللى عايشين فيها . عايزة فى يوم يقولوا منار ماتت و استريحت

http://bit.do/dkdaT  
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  71027102  مارسمارستقارير منشورة في تقارير منشورة في 
  

  
 أشهر 6''الباشا في الزنزانة''.. قضايا تورط فيها رجال الشرطة خلال 

http://bit.do/dghD6  

 

 

 حق المسجونين بسجن العقربالقتل البطيء مستمر في 

http://bit.do/dh8vZ 

 
 

شهيًدا وأماكن  850كتاب يوثق أسماء «.. ضوء في درب الحرية»تعيد نشر « البداية»بعد براءة مبارك.. 

 سقوطهم وقائمة بالمتهمين

http://bit.do/dghG9 

 

 

 يشترونها للشرطة بهدف تقنين القضايا«: سلاح الوراق»دفاع المخبرين بـ

http://bit.do/dgvff 

 

 

 7102انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال فبراير  58تقرير شهري.. 

http://bit.do/dhhcJ  

 

 

 #مصر يوماً من إخفاءه قسريا..الداخلية تقوم بتصفية الشاب "محمد حسن جلال" 15بعد 

http://bit.do/dhhe8 

 

 

 مصادر: احتجاز متوفى قسم الهرم لم يكن قانونياً 

http://bit.do/dhhd9  

 

 

 بمصر أسبوع خلال الانقلاب رافضي من ثمانية تصفية

http://bit.do/dhoP6 

 

 

لوفاة سيدة بالمنوفية نتيجة الإضراب عن الطعام ضد التقاعس عن تنفيذ قرار إزالة  الكاملة القصة

 لصالحها

http://bit.do/dhoRw 
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 مصر: إعدامات غير قانونية محتملة في سيناء

http://bit.ly/2nauzGF 

 

 

 المختفون قسرياً يواجهون شبح الإعدام التعسفي في أماكن الاحتجاز السرية نتيجة تجاهل السلطات

 لظاهرة الاختفاء القسري

http://bit.ly/2nA9cPT 

 

 

 ولادنا بتموووت في العقرب يا عااالم " لإضراب الأسرى: 77اليوم ال "

http://bit.ly/2nSjNSw 

 

 

 أمام القضاء العسكري آلاف مدنى 01جريمة مستمرة .. محاكمة أكثر من 

http://bit.ly/2nSkU4o 

 

 

 من قتل سيدة مدينة نصر؟ شهادات وأدلة تنسف رواية الداخلية

http://bit.ly/2mGe9T8 

 

 

 الإعدام" قبل محاكمتهأحمد الغزالي.. عام ونصف بالحبس الإنفرادي وارتداء "بدلة 

http://bit.ly/2nawj2E 

 

 

  «سمسار المهندسين»تورط ضابط بجهة سيادية فى قتل 

http://bit.do/diRE3 

 

 

 عشوائي !!!عن خلية مدينة نصر الوهمية ... مداهمة عشوائية نتج عنها قتل وإعتقال 

http://bit.do/diRUR 

 

 

 يوًما دون إخطار'' 78النيابة في وفاة شاب بقسم الهرم: ''الضباط احتجزوه 

http://bit.do/djeCN  

 

 

ومطالبات للجهات المعنية باحترام حقوق الإهمال الطبي ُيلاحق الُمعتقلين داخل السجون المصرية 

 الإنسان

http://bit.do/djs92 
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 النيابة: شهادات المحبوسين بقسم الهرم تؤكد وفاة مجند بسبب التعذيب

http://bit.do/djfmv  

 

 

 وتضخم في الطحال والكبد « الليشمانيا»التقرير الطبي لحالة المعتقل أحمد الخطيب: يعانى من طفيل 

http://bit.do/djfmN 

 

 

 (7102)يناير و فبراير  0بيان صحفي: تقرير "مرصد أماكن الاحتجاز" 

http://bit.do/djfob  

 

 

النديم والمبادرة المصرية يطالبان بالإفراج الصحي الفوري عن أحمد الخطيب: حالته متدهورة.. واستمرار 

 سجنه يهدد حياته

http://bit.do/djfrw  

 

 

 سنوات 2طلاب الجامعات في معتقلًا بين  0080حوكموا عسكريًا و 61قتيلًا و 70تقرير حقوقي: 

http://bit.do/djtr3  

 

 

 ميدل إيست آي: الاعتقالات التعسفية تدفع الطلاب الأجانب للفرار من مصر

http://bit.do/djuLx  

 

 

يوما  111حبس «: مؤسسة بلادي»بعد مد أجل النطق بالحكم.. محطات في محاكمة أية حجازي وجدعان 

 تأجيل..  72و

http://bit.do/djuMj 

 

 

بعد إصابة الخطيب بـ الليشمانيا: حملة لإجراء مسح صحي شامل بالسجون المصرية والكشف على 

 النطرونسجناء وادي 

http://bit.do/djuRk  

 

 

 «أحمد الخطيب»القاتل يطفئ زهرة شباب « الليشمانيا»داء 

http://bit.do/djRxL  

 

 

 يتقدم بطلب للنائب العام للإفراج الصحى عن الخطيب« القومى لحقوق الإنسان»

http://bit.do/djRzA 
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 الخطيب تنذر بكارثة داخل السجون« ليشمانيا»

http://bit.do/djRyD 

 

 

 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الصحي عن مهدي عاكف 5

http://bit.do/djRzQ  

 

 

 بالخطأ « رهائن»بالفيديو.. ضباط شبرا الخيمة يقتحمون منزلا ويأخذون سكانه 

http://bit.do/dj34f  
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