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ز ودنان  ي متهم بتعطيل الدولة وأحكام : مسجون انفرادي.. معت 
قصة صحفز

ي قترب “: الدستور بسبب حوار
ز
ي أنا  

( بروفايل)” ااككلوا  عز
ي وقت كإنت 

 
ي قرر ممإرسة عمله وإجرإء حوإر مع شخصية سيإسية ف

زميل صحف 
إألحدإث، فمإ كإن من قوإت إألمن ؤإل أن ألقت إلقبض عليه ووضعته فيه محور 

ي معت   ودنإن
ي قضية مع صحفيي   ونشطإء آخرين، إلزميل إلصحف 

 
 .متهمإ ف

إير  16ألقت قوإت إألمن إلقبض عىل ودنإن مسإء يوم  ، بعد أن أجرى 2018فتر
ينة، عضو حوإرإ صحفًيإ مع إلرئيس إلسإبق لجهإز إلمحإسبإت إلمستشإر هشإم جن

 .فريق ترشح رئيس أركإن إلجيش إلسإبق إلفريق سإمي عنإن إلنتخإبإت إلرئإسة
ي بإيقإف سيإرة يستقلهإ ودنإن وإثنإن من أقإربه 

-حيث قإمت قوة أمنية بزي مدن 
وكإن ودنإن قد أعرب ألعضإء بمجلس . وإقتإدتهم ؤىل جهة غت  معلومة -بينهم طفل

 .إلحقة إألمنية عقب إلحوإر، وطلب مسإندتهمنقإبة إلصحفيي   عن مخإوفه من إلم
ة لهشإم جنينة، قإل فيهإ ؤن لدى عنإن  تضمن إلحوإر إلذي أجرإه ترصيحإت مثت 

ي مرص منذ ثورة 
 
ينإير،  25وثإئق وأدلة ستغت ّ مسإر إلمحإكمإت إلسيإسية، وتكشف إلمسؤولي   عن إألزمإت إلرئيسية ف

سبت ؤليه ” إلطرف إلثإلث“وحقيقة 
ُ
ي مرص، وعىل خلفية تلك إلذي ن

 
إلعديد من إإلغتيإإلت وإلجرإئم إلسيإسية ف

 .إلترصيحإت، ألقت إلسلطإت إلمرصية إلقبض عىل جنينة
 إليوم إلتإىلي  20وكإنت أوىل جلسإت إلتحقيق مع ودنإن يوم 

 
، ثم جلسة تحقيق ثإنية ف ي

إير إلمإض  ، وطلب دفإعه 21فتر
 .خاللهإ ؤثبإت وجود أثإر ظإهرية للتعذيب

ي 
 
 موقع 2018مإرس  6وف

 
ي ف

خالل « هإفينجتون بوست»، قررت نيإبة أمن إلدولة إلعليإ، تجديد حبس معت   ودنإن إلصحف 
إلتحقيقإت معه حول حوإره مع إلمستشإر هشإم جنينة رئيس إلجهإز إلمركزي للمحإسبإت، وإلمتهم فيهإ بنشر أخبإر من 

، وإإلنضمإم لجمإعة إر بإألمن إلقومي
 .محظورة شأنهإ إؤلض 

قإل ودنإن خالل تحقيقإت نيإبة أمن إلدولة إلعليإ، ؤن حوإره مع هشإم جنينة تم بعلم أرسته، وبتنسيق كإمل معهم، وأنه 
إ  إ فيديو ديجيتإل حديثة وليست كإمت   بدإية إلحوإر من أرسته ومنه شخصيإ، مضيفإ أن إلحوإر تم تصويره بكإمت 

 
إستأذن ف

 .إملةدقيقة ك 90موبإيل، وإستغرق 
 تفإصيل 

 
 بدإية حوإره إلشكر له عىل ؤجرإء إلحوإر قبل إلدخول ف

 
وأضإف ودنإن خالل تحقيقإت إلنيإبة، أن جنينة وجه ف

 .وقإئع إلحإدث بكل دقة، مؤكدإ أنه كإن يعي تمإمإ إلتفإصيل بشكل كإمل
ي إلتحقيقإت، ؤنه أجرى مع جنينة حوإرإ مسجال، ولم يخل بمإ جإء ”ودنإن“وقإل 

 
هو إلذي ” جنينة“عىل لسإنه، وأن ، ف

ي إلحوإر، موضحإ أن 
 
ة إلمإضية، ” جنينة“يسأل عمإ ذكره ف ي إلفت 

 
شخصية عإمة، وأن كل وسإئل إؤلعالم كإنت تتصل به ف

ي صحف أو موإقع
 
هإ، سوإء ف  .وتحصل منه عىل ترصيحإت وتنشر

ي تم ضبطهإ مع معت   من بينهإ، 
جل عليه فيديو للحوإر كإمل، ووجهت له ثالث مس” إلب توب“وفضت إلنيإبة إألحرإز إلت 

إإلنضمإم لجمإعة أسست خالفإ ألحكإم إلقإنون وإلدستور إلغرض منهإ تعطيل مؤسسإت إلدولة ومنعهإ من »: إتهإمإت ىه
إر بإألمن إلقومي 

 .ممإرسة عملهإ، ووشر أخبإر كإذبة، ووشر أخبإر من شأنهإ إؤلض 
ي تشم 441وتم ضم معت   ؤىل إلقضية 

، حيث يوإجه «حسن إلبنإ مبإرك ومصطف  إألعرص»: ل ؤىل جإنبه إلصحفيي   إلت 
 مرص

 
 ؤنتإج عدد من إلموإد إؤلعالمية إلمتعلقة بإلوضع إلسيإسي ف

 
 .إألعرص وحسن إتهإمإت بإلمشإركة ف

ي مإرس 
 
أرسته من ، مع تمكي   ”معت   “دعت أرسة معت   ودنإن، نقيب إلصحفيي   ؤىل إلتدخل إلعإجل ؤلخالء سبيل  2018وف

ي محبسه، ورسعة ؤدخإل إلمستلزمإت إلخإصة به
 
 .زيإرته ف

إب عن إلطعإم  ي محبسه، حيث قإلت شقيقته، ؤنه بدأ إؤلض 
 
 14وبحسب ترصيحإت ألرسته، وإجه ودنإن تعنت وتعسف ف

ي يتعرض لهإ دإخل محبسه
 .يونيو إلجإري، بسبب إلمعإملة إلسيئة إلت 
ي ترصيحإت لـ

 
يض ودخول إلمالبس وإلطعإم ”بكإت”وأوضحت شمس إلدين ف ، أن شقيقهإ محبوس إنفرإديإ وممنوع من إلت 

ي “: وأيضإ ممنوع من إلعرض عىل طبيب إلسجن، وتإبعت
 
ي إلسجن كأنه عإيش ف

 
معت   طلب مننإ ننشر عنه علشإن إلمعإملة ف

 .”قتر 



ي إلبدإية كإنوإ ممنوعي   من زيإرته، ولم يتسن لهم رؤيته سوى خ
 
ي إلنيإبة بعد وأشإرت ؤىل أنهم ف

 
شهور من  3مسة دقإئق ف

ي بدإية حبسه حصلوإ عىل ؤذن بإلزيإرة ولكن ؤدرإة إلسجن منعتهم
 
 .حبسه، إلفته ؤىل أنه ف

يض أثر عىل عظإمه وظهر ذلك عليه أثنإء تجديد حبسه وبحإجة لعالج وإلعرض عىل  وأضإفت أن منع شقيقهإ من إلت 
ميةطبيب، خإصة وأن إألمإنإت بإلسجن منعت دخو  .ل إلدوإء وغت  مسموح بدخول إألدوية إلخإصة بإألمرإض إلرومإتت  
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 منار الطنطاوي. د 

  إلسالم عليكم
ة إلىل فإتت إلىل توقفت فيهإ عن إلكتإبة  .شكرإ لكل إلىل سألوإ عىل إلفت 

قعدت . إقوله و إل شإيفة إى سبب لىل بيحصل لينإتوقفت إلن  مش إلقيه كالم 
إصدقكم . جعفر علشإن يعملوإ معإه كده؟_هشإم#إفكر مع نفىس إيه إلىل عمله 

 زمن تإن  
 
إلقول لم إجد إى سبب نهإءى يخليهم يعملوإ معإه كده و إحنإ لو كنإ ف

 إلقمة و ترإعيه و تدفعه لم
 
زيد من كإنت إلزم إلبلد كإنت تشيل وإحد زى هشإم ف

 كل مشإريعه
 
 .إعمإل إإلصالح للوطن و تقف جنبه ف

 زمن تإن  كإنت مؤسسة زى إإلزهر دإفعت عن هشإم و إضت إن هشإم 
 
لو كنإ ف

مش إرهإنر و إلزم يتشإل من قإيمة إإلرهإبيي   و إن هشإم كإن حلمه لالزهر يرجع منإرة و يإخد وضعه و إن هشإم كإن حلمه 
 .موقع إسالم إون إلين إلىل إتقفل بشكل وحش و معروف مي   كإن ورإء إغالقهيعمل موقع إإلزهر بدل 

 إلعقرب و إل سبب لحبسه إنفرإدى و إل سبب لمنعه من إلعالج 
 
مش إلقيه سبب وإحد إلعتقإله و إل سبب وإحد لوضعه ف

 .و إل سبب لمنعه من إجرإء إلجرإحة و إل سبب لرفض دخول كرسي و إل سبب لرفض دخول رسير
 إلمطإر مش مهم عندى إسإفر لكن دخلوله كرس و رسير و

 
 .هللا و هللا قلت لضإبط إمن إلدولة ف

 إعجإز ده كرسي و رسير لمريض محبوس ظلم إلكت  من عإمي   بإلمخإلفة للقإنون
 
 .قلتله مش بتكلم ف

 إإلفرإج 
 
 رسير كرسي لمإ إتسألت ليه ممكن إكون إتمنعت من إلسفر قلت إلن  بتكلم عن حق جوزى مش ف

 
إل ده إنإ بتكلم ف

ب  .عملية إكل رسر
 .نسيت يعت  إيه إخالء سبيل إصل

 حجرن  و إجرب إقولهإ بيت  و بي   نفىسي إخالء سبيل 
 
بفرح إلى معتقل يخرج و إهله بيكتبوإ إخالء سبيل فالن و بقعد ف

لكم صوره إفرحوإ م.هشإم جعفر  .عإيإ زى مإ زعلتكم كتت  هشإم عىل إإلسفلت إنإ بكتبلكم و هشإم معإيإ و هت  
ء ي

 إلبلد هنإ مش من حقك تحلىم بإى سر
 
 . لكن إفوق لروىح و إقول عيىسر زى مإ ربنإ كتبلك و متحلميش إلنه ف

 .من حقك تستت  إلىل هيحصل و بس
 يوم لمإ يخرج يكون إلقهر إلىل جوإيإ إتملك مت  و معرفش إفرح

 
 .خإيفة ف

 إلوطن إلىل بيحلم بيه و إل إلنإس إلىل كإن بيحلم معإهمخإيفة هو لمإ يخرج ميفرحش إلنه لمإ 
 
 .يخرج مش هيالف

ت و مش عإرفة هيتقبل ده و إل إل  دنيإ غريبة و نإس رإحت و نإس إتغت 
 
 .هيالف

 .خإيفة من حإجإت كتت  قوى و مش عإيزة إستسلم و بقإوم و بقيت بتجه إلعمإل يدوية كتت  علشإن إقوإم و إتعب و إنإم
يكون عنده جلسة بكرة إو إإلسبوع إلىل جإى حسب مزإجهم مش عإرفة إلن  لم إعد إنتظر نتيجة إنإ عإرفإهإ فكله إلمفروض 

 .محصل بعضه
 .إدعوىل و إدعوله كتت  كتت  فنحن بحإجة لدعإئكم عىسي إن يفك هللا كربنإ و كرب كل إلمظلومي   

 إنتظإر فرج هللا و فقط و فقط و فقط
 
 .ف

 إمكإنه رفعهإللهم عليك بمن ظلم 
 
 .و يظلم و يعإون و يبإرك و يسكت عىل كل هذإ إلظلم و هو ف

 .إللهم إل تصلح لهم عمال و إل تبلغهم إمال و إجعل إلحشة تمأل قلوبــهم
 .يإرب يإرب كن لنإ جإرإ و معينإ يإرب

 .شهور مشوفوش هلل إإلمر من قبل و من بعد7هشإم وحشت  قوى عمرى مإ كنت إتخيل إن  إقعد 
http://bit.do/eoTtq  
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نور خكيل  

ي إلسن شعره 
 
ي رإجل كبت  ف

إمبإرح وإنإ دإخل سجن طرة عشإن إزور إسالم وقفت 
إبيض جسمه صغت  لدرجة إن جسىمي يبإن جنبه كبت  شإيل شنطتي   لونهم إبيض 

ي ممكن تكتبىلي عإلشنطة" حجمهم كبت  قإلىلي 
ي بإلقلم  لو سمحت يإ إبت 

إسم إبت 
بيشوي سمت  " خدت إلقلم وقولتله قولىلي إسمه رد عليه " عشإن مش بعرف إكتب 

كتبتله إإلسم عىل إلشنط وخدت شنطي إلىلي مكتوب عليهإ إسم إسالم " يوسف 
ي مرص جإيي   لوإلدهم 

 
إت إإلرس من كل حتة ف ي موكب كبت  من عشر

 
وتوجهت ف

ي قضإيإ سيإسية مع إلشنط إ
 
لبيضإ إلىلي مكتوب عليهإ إسم كل معتقل إلمسجوني   ف

ي ومنهم نإس عرفتهم إثنإء 
فيهم نإس إعرفهم من قبل إلسجن إو وإلدهم إصدقإن 

سإعإت إلتفتيش وطإبور إلدخول ومنهم إلىلي إتعودت إشوفه وكإلعإدة كل يوم 
ي إهإىلي جدإد بيجوإ كل زيإرة منهم عم سمت  إبو بيشوي إلىلي ق

ي بيكون فيه معتقلي   جدإد فف 
 
إبلته برإ وإلىلي تصإدف وجودنإ ف

  كشف إلزيإرة ورإ بعض
إلوقت من بإب إلسجن لحد مكإن إلزيإرة تقريبإ سإعتي   مش عشإن إلمسإفة بعيدة لكن عشإن فيه مرإحل مختلفة من 

ي 
 
مكإن شبه إلتفتيش، إإلول إنتظإر قدإم بإب إلسجن إلكبت  وبعدين إنتظإر للتفتيش زي دخول إلمطإر، وبعدين إنتظإر ف

ي إلزيإرة ولينإ 
 
ي لكل حإجة جإيبنهإ ف

وبعد ... إلقفص طويل عشإن دخول بإب إلسجن نفسه جوإ إإلسوإر وبعدين تفتيش تإن 
ي بي   إلنإس، 

 
، عشإن كل إلوقت ده يعدي بيحصل رغ ي صإلة إلزيإرة لحد مإ يدخلوإ إلمعتقلي  

 
كل ده إإلنتظإر حوإىلي سإعة ف

ي للوقت إلىلي هقضيه مع إسالم إإل لو حد إتكلم معإيإ فبتكلم معإهبلنسبة ىلي بحإول متكلمش خإلص 
 .وإوفر طإقت 

إمبإرح عم سمت  فتح معإيإ كالم 
  إنت جإي تزور مي   ؟ _
  إخويإ _
ي ؟ _

  محبوس من إمت 
  من إول شهر إربعة، وإنت ؟ _
ي بيشوي محبوس من شهر خمسة  _

ي بدإية  وبدأ يحكيىلي قصة إبنه، بيشوي... إنإ جإي إزور إبت 
 
مهندس كمبيوتر، شإب ف

و، هو  ي إلمت 
 
ي مظإهرإت وإل كإن ف

 
و، هو مكنش ف حيإته إتقبض عليه يوم إلمظإهرإت إلىلي حصلت بسبب إرتفإع إسعإر إلمت 

و بعد مإ إلمظإهرإت خلصت فقرروإ يلفوإ حوإلي    و وإلمبإحث تقريبإ وصلت إلمت  ي شإرع قريب من محطة مت 
 
ي ف

كإن مإسر
و يق ي شكله عشإن إلزم يتعمل قضية فهم هيقبضوإ عىلي إلعدد إلىلي مطلوب منهم إلىلي محطة إلمت 

 
بضوإ عىلي إلىلي يشتبهوإ ف

ي إلشإرع 
 
طة ف ي إسالك ومفكإت وقفه إمنإء إلشر

 
ي معإه شنطة إلشغل ف

هيتعمل بيهم إلقضية، بيشوي دقنه طويلة ومإسر
نه إخوإن ونإزل يتظإهر مع إلنإس وقبضوإ عليه، حإول وفتشوه لقوإ إإلسالك وحإجإت مش فإهمينهإ ودقنه طويلة فقرروإ إ

يفهمهم إنه مسيحي ومينفعش يكون إخوإن وإن إلحإجإت دي معدإت إلشغل وإنه رإيح لعمال بس إلمبإحث ومن بعدهم 
ي جمإعة إإلخوإن وكإن بيحرض إلنإس عىلي إل

 
ي ثم نيإبة إمن إلدولة مقتنعوش بإلكالم ده وقرروإ إنه عضو ف

تظإهر إإلمن إلوطت 
ي بيتجددله حبس إحتيإطي ومسجون ، وإلده وهو بيحكي من صدمته لحد 

و ومن وقتهإ ولحد دلوقت  ضد إرتفإع إسعإر إلمت 
ي من 

ي إليوم عشإن يقدر يوفر إلحد إإلدن 
 
حإإل بيقول إنه إزإي هينضم إلي حإجة إو هيعمل إي حإجة وهو شغإل شغالنتي   ف

ي وقولتله إن ده هيخلص قبل نهإية إلسنة  إلمعيشة، معندهوش وقت يشوف إصحإبه، لمإ
ي وقإىلي هو ممكن يطلع إمت 

سإلت 
ة بإلنسبة إلإلف ) وهيإخد إخالء سبيل مكنش مصدق إن إبنه ممكن يفضل لحد إخر إلسنة  بإلمنإسبة دي مدة صغت 

ي إلسجن ده وإلىلي كلهم محبوسي   إحتيإطي لمدد بتوصل لخمس سني   زي شوكإن
 
 .. ( إلمسجوني   ف

لنإ إلزيإرة قعدت إنإ وعم سمت  جنب بعض فشوفت بيشوي وعرفت مدى إلصدمة ليهم بإلىلي حصل ، إول مإ دخل لمإ دخ
إلزيإرة حضن بإبإه وفضل يعيط ويبوس رإسه وإيده ويعتذرله إن ده حصل وإنه ميعرفش إي حإجة ودي إلزيإرة إلسإبعة 

ي مش إول مرة يشوفوإ بعض بعد مإ إتقبض عليه ، إنشغ
ي إإلخر سالمإت مع بينهم يعت 

 
لت مع إسالم طول وقت إلزيإرة وف

حسن وإإلعرص وإحمد طإرق وشوكإن، بس كنت بلمحهم كل شوية وبيشوي بيعيط وعم سمت  بيطبطب عليه ويجمد قلبه 
ي وقت برإ عىلي مإ نخرج طول إلوقت ده وإقفي   جنب بعض مبنتكلمش بنولع سجإير 

ويضحكه، بعد مإ خرجنإ بننتظر تإن 
ي ... ط وقبل مإ نخرج مسح وشه عشإن ميبإنش قدإم إلحرس ضعيف وهو بيعي 

 
ي ف

خرجنإ وودعنإ بعض وكل وإحد مىسر
ي 
ي وقعدت إتخيل تفإصيل إلحيإة بي   إب وإبن طيبي   وحصل معإهم ده بشكل مفإىحر  حت 

 
ي دمإغ

 
طريقه وفضل عم سمت  ف

نوإىحي ولو ده طول معإهم ممكن يحصل إيه، مكنوش يعرفوإ إن ده بيحصل، وقد إيه إعتقإل بيشوي إثر عىلي إإلرسة من إل



كإم إوسإن ... وإفتكرت زمإن لمإ كنت بتخض لمإ حد يعتقل إو حد يقوىلي إن إسالم ممكن يطول كإم شهر محبوس إحتيإطي 
وإزإي إنإ !!! بيحصل معإهم إلىلي بيحصل معإنإ ؟ وكإم وإحد مش معروف ؟إزإي إإلنتهإك كل يوم ممكن يحوله إلمر إعتيإدي 

ي نفس إلدوإيرإت
 
ي هنفضل نلف ف

ت ؟ إلمت   !! غت 
http://bit.do/eoTs9 
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 رشا  باس 
ي وإئل عبإس

 * بيإن من أرسة إلمدّون وإلصحف 
 
ً
ي محنِته سوإء بإلشجب أو إإلستنكإر أو  :-أوال

 
م بإلشكر لكل من تضإمن مع وإئل ف

ّ
نتقد

ي تعإطف ولو بكلمة 
ي ... حت 

 
ي تووس إلذين خرجوإ ف

 
ونخص بإلذكر إألخوة إألشقإء ف

 ..وقفة تضإمن وإستنكروإ مإ وقع عىل وإئل من ظلم
إ وكوريإ ي ؤنجلت 

 
 إألخوة إلمخلصي   ف

ً
 ..وأيضإ

فهكذلك كل من   ..دإفع عن برإءته ووطنيته ورسر
 
ً
 دون ؤظهإر ؤذن نيإبة وإقتحإم  :-ثإنيإ

ً
لهإ فجرإ سة عىلي مت   تدين إألرسة إلهجمة إلشر

ل وترويــــع إألرسة وإألطفإل، وإقتيإد وإئل معصوب إلعيني   بمالبس إلنوم ؤىل مكإن  إلمت  
 ..مجهول لمدة يومي   

ة محتويإتهإ وإإلستيالء ندين إلظلم إلذي وقع عىلي وإئل إبتدإء من إقتحإ- م شقته وبعتر
ي إألحرإز

 
 ..عىل متعلقإت وأجهزة وتحف وتذكإرإت إل تقدر بثمن ولم تظهر هذه إألشيإء ف

 عىل إلبالط دون مرإعإة آلدميته -
ً
 بإلحإئط معصوب إلعيني   نإئمإ

ً
 بإلسالسل مربوطإ

ً
ة إختفإؤه مقيدإ كمإ ندين حبسه أثنإء فت 

 ..إو مرضه
 
ً
إر  تدين :-ثإلثإ إءإت، كذب وتضليل، بذإءإت ووشر أخبإر كإذبة من شأنهإ إؤلض  شر عىل إلسوشيإل ميديإ من إفت 

ُ
إألرسة كل مإ و

 بإلمذيعي   أمثإل أحمد موسي 
ً
فه وتضليل إلرأي إلعإم، وخإصة من بعض إلمعروفي   ؤعالميإ بوإئل وإلمسإس من سمعته ورسر

 ومقإضإتهم... بأفظع إأللفإظ إلذي إتهمه بإلعمإله وإلخيإنة وسّبه عىلي إلهوإء
ً
 .. وتتعهد إألرسة بمالحقتهم قإنونيإ

كة أو تلفيق أي منشوإرإت أو حوإرإت كإذبة عىل لسإن وإئل ومقإضإته-  .. كمإ نتعهد بمالحقة كل من قإم بفتر
https://goo.gl/VAhFVQ 

 
 
ز احاور منار الطنطاوي  ن ” كااب“  حكايات زوجات اللعتقكي 

عرفن طريق إلسجون، تحفظهم جيدإ .. تحولن من زوجإت وأمهإت ؤىل مكإفحإت  ”
هن من  طرقإت إلنيإبة وإلنإئب إلعإم، تحولت حيإتهم رأًسإ عىل عقب، إنتقل تفكت 

أعمإلهن، وإدإرة إلحيإة ؤىل تجهت   زيإرإت إلسجن، وحضور جلسإت إلمحإكمة، أنهن زوجإت 
 .إلسيإسيي   إلذين تحولوإ ؤىل أب وأم فور إعتقإل أزوإجهمإلمعتقلي   

ي هشإم جعفر 
من بي   هؤإلء إلزوجإت  إلدكتورة منإر إلطنطإوي زوجة إلزميل إلصحف 

حرص أمن دولة، بتهمة إؤلنضمإم لجمإعة  2015لسنة  720إلمعتقل عىل ذمة إلقضية 
ي رشوة دولية

 .ؤرهإبية وتلف 
إت إل ي طرأت عىل حيإتهإ بعد ؤعتقإل زوجهإ لمدة ثالث كإتب حإورتهإ حول إلتغيت 
ن 

 .سنوإت
ي بطريقة لم أكن 

ت حيإن  ي هشإم جعفر، تغت 
تقول دكتورة منإر إلطنطإوي زوجة إلصحف 

إ، ولكن بعد  ي بإلحبس كثت 
ي إلبدإية لم أكن أتصور أنه سيبف 

أتخيلهإ عىل وجه إؤلطالق، فف 
ن ، فتحولت من أم وزوجة إل تعرف شهرين تأكدت أن إألمر ليس سهل وأنه لن يخرج إآل

ل وإلعمل إىل أم وزوجة وأب إ ؤإل إلمت  
ً
 . طريق

http://bit.do/eoTs9
https://goo.gl/VAhFVQ


ي تحمل إلمسئولية وقد كإن، أظهر أبنإء جعفر مإ غرسه بهم، فكإنوإ عند حسن 
 
ي ف

ك أبنإن  ثقل إلحمل عىل فقررت أن أرسر
، كتبوإ بيإنإت وصوروإ فيديوهإت دعًمإ لوإلدهم  .ظنه، وتحملوإ إلمسئوليإت معي

تكمل منإر تحولت من أمرإة هإدئة ليس لهإ عالقإت ؤجتمإعية وإسعة، لشخص يتحرك طوإل إلوقت، دخلت أمإكن لم تس
هإ إلكثت  من إإلمإكن ي سأمر من أمإمهإ، مثل مصلحة إلسجون ونقإبة إلصحفيي   وإلنإئب إلعإم وغت 

 .أتصور يوًمإ أنت 
، وقررنإ إلتخىلي عن إلكثت  من إلرفإه ي

ي جلست أنإ وأبنإن 
 
ي تست  حيإتنإ قلصنإ إلمرصوفإت، وضعنإ إحتيإجإت هشإم ف

يإت، حت 
ه كإن همنإ إألكتر   .مقدمة أولويإتنإ، توفت  إلعالج وإلمالبس وغت 

ي إستطعت أن إعيش بدون هشإم، 
ي هذإ أنت 

ي أضعف ممإ أتصور، ولكن   -توإصل دكتورة منإر –إل يعت 
ي عىلي وقت أشعر أن 

يأن 
ي 
ي إلعالجكلمإ إحتإج ىلي هشإم تنتإبت 

ي أجد من يخرجه، أو يسإعده حت  عىل تلف 
 ” إلقوة، أهرول هنإ وهنإك، لعلت 

ي إلزيإرة إألوىل  
 
مرت بنإ لحظإت قإسية، تصورت وقتهإ أن إلحيإة توقفت، تشد منإر إلطنطإوي أمثلة من تلك إللحظإت ف

ي 
ي جإءت بعد عإم ونصف إلعإم من سجن جعفر، وتقول لم أقوى عىل تخيل أنت 

ي سأرإه إلت 
لن ألمسه، لن أستطع رؤيته، وأنت 

ي طإبور إلزيإرة بعد أيإم من إإلرهإق وإلتعب 
 
هة، وقفت ف ي لزيإرة قريب أو للت  

ي وأبنإن 
مقيدإ، ومرهقإ، إل يمكنه أن يصحبت 

ي سلك وأتوإصل معه بسمإعة إل تزيد عن دقيقة، تنتهي إلزيإ ي عن زوىحر
، وكإن إللقإء إألول بعد عإم ونصف يفصلت  رة ولم أبكي

ي وأشعر بإلوحدة ولكن من أجله أعود مرة أخرى قوية
، تنهإر قون  ي  .أشبع من إلنظر ؤىل زوىحر

ي تدإفع عن حق 
بصوت مخنوق يغلب عليه صوت إلبكإء تكمل إلطنطإوي حديثهإ ، نعم أمإم إلجميع أنإ إلزوجة إلقوية إلت 

ي إشعر بإلوحدة، يمر
ي إلحرية، لكن مإ إل يرإه إلنإس، أنت 

 
ي إلذي لم يرتكب ذنًبإ،  زوجهإ ف ي وأنده عىل زوىحر عىلي أوقإت أغلق بإنر

ي إفتقد ذلك إلشخص إلذي يمثل ىلي إلحيإة، تتحول كل منإسبإتنإ ؤىل فقد 
ي ألن 

أعزي نفىسي وأكرر أسمه بي   طيإت غرفت 
ي وأن يكون بيننإ، تمر علينإ أزمإت ومشإكل ليس مقدر 

ي أن يإن 
 
 ف

ً
ألحد إن يحلهإ ؤإل هو، وفقد، لم أخزن مالبسه، تركتهإ أمًل

ية إلفرقة  أنإ بمفردي، إتجرع ألم إلقيد وجتر
ي طريقة وأبف 

 
 .ينرصف إألبنإء كال ف

ي إلسجن، 
 
ي وإحفإدي من إلخإرج لزيإرة جدهم ف

تتإبع منإر طنطإوي، كإنت أقىس إللحظإت علينإ جميعإ، لحظة قدوم إبت 
ي ورفض جعفر لذلك، وتصميمه بإلرغم من إلحإحنإ عليه، أإل ت

 
رإه حفيدته مقيدإ، وأن يكون أول لقإء بينه وبي   حفيدة ف

ي خإرج إسوإر إلعتمة
 
ي صوته ف

ي جعفر ويبف 
ي وتغيب إلبهجة، ولكن إحإول وإحإول يبف 

 .إلسجن، تنهإر حيإن 
 إلعقرب و إل” وتؤكد منإر طنطإوي ؤنهإ أحيإنإ تشعر بعجز شديد

 
 مش إلقيه سبب وإحد إلعتقإله و إل سبب وإحد لوضعه ف

سبب لحبسه إنفرإدى و إل سبب لمنعه من إلعالج و إل سبب لمنعه من إجرإء إلجرإحة و إل سبب لرفض دخول كرسي و إل 
 إلمطإر مش مهم عندى إسإفر … سبب لرفض دخول رسير

 
ي من إلسفر قلت لضإبط إمن إلدولة ف

لدرجة ؤنهم لمإ منعون 
 .لكن دخلوله كرس و رسير

 رسير كرسي ولمإ إتسألت ليه ممكن إكون إ
 
 إإلفرإج إل ده إنإ بتكلم ف

 
تمنعت من إلسفر قلت إلن  بتكلم عن حق جوزى مش ف

ب  .عملية إكل رسر
 حجرن  ” وعن مشإعرهإ عندمإ تسمع ختر خروج معتقل 

 
بفرح إلى معتقل يخرج وأهله بيكتبوإ إخالء سبيل فالن و بقعد ف

لكم صوره .. وأجرب أقولهإ بيت  وبي   نفىسي ؤخالء سبيل هشإم جعفر هشإم عىل إألسفلت إنإ بكتبلكم وهشإم معإيإ وهت  
 إلبلد هنإ مش من 

 
، لكن إفوق لروىح و إقول عيىسر زى مإ ربنإ كتبلك و متحلميش إلنه ف إفرحوإ معإيإ زى مإ زعلتكم كتت 

 يوم لمإ يخرج يكون إلقهر إلىل جوإيإ إتملك مت  و معرفش إ
 
ي خإيفة ف

ء، لدرجة ؤن  ي
فرح، خإيفة من حقك تحلىم بإى سر

 .حإجإت كتت  قوى و مش عإيزة إستسلم و بقإوم و بقيت بتجه إلعمإل يدوية كتت  علشإن إقوإم و إتعب و إنإم
ي نهإية حوإرهإ مع كإتب تقول منإر طنطإوي 

 
 .“ شهور مشوفوش7هشإم وحشت  قوى عمرى مإ كنت إتخيل إن  إقعد “وف

http://bit.do/eqqrs   
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 مختار منت  اللحااي  
 "ليس لهإ من دون هللا كإشفة"

ي إآلن( بلحه)قضية أغنية 
 :ومإ حدث فيهإ حت 

ي تدور إألحدإث فيهإ بنيإبة أمن إلدولة إلعليإ
دد أن أقوم بإلكتإبة عن تلك إلقضية إلت  ة إلمإضية وأنإ مت   .طوإل إلفت 

ي تبإرسر نيإبة
ي قضية أغنية بلحه منذ شهر مإرس إلمإض 

 
 :أمن إلدولة إلعليإ إلتحقيقإت ف

ة عىلي كال من  :قبض خالل تلك إلفت 

http://bit.do/eqqrs


ي من مطإر إلقإهرة أثنإء سفره للخإرج بنإء عىلي ؤذن ضبط وإحضإر صإدر من نيإبة إمن إلدولة إلعليإ  _ إلشإعر جالل إلبحت 
ي ضده وض ي رإمي عصإم عىلي خلفية إألغنية إلمذكورة، وإلنيإبة إلعسكرية بنإء عىلي بالغ قدم من إلمحإمي سمت  صتر

د إلمغت 
، ونشر أخبإر "جمإعة إؤلخوإن إلمسلمي   "إنضمإم ؤىلي جمإعة ؤرهإبية ) وعرض عىلي نيإبة إمن إلدولة إلعليإ ووجه له إتهإمإت 

إل قيد إلحبس يوم ومإز 15وقررت حبسه عىلي ذمة إلتحقيقإت ( كإذبة، وإزدرإء إألديإن إلسمإوية، وإهإنة رئيس إلجمهورية
 .يوم 15ويتم تجديد حبسه كل 

ؤهإنة مؤسسة عسكرية، "وبإرسر إلمدغي إلعإم إلعسكري إلتحقيقإت معه أيضإ، ولكن تم ؤحإلته ؤىلي إلمحإكمة رسيعإ بإتهإمإت 
ية وخضع للمحإكمة وتم حجز إلقضية للحكم، ومدد فيهإ جلسة إلنطق ثالث مرإت متتإل" ووشر وإذإعة أخبإر وبيإنإت كإذبة

ي إنتظإر جلسة 
 
ي إآلن وف

 .لمعرفة إلحكم 2018/  7/  28حت 
ي من محل عمله ووجه له إتهإمإت  _

 
إإلنضمإم ؤىلي جمإعة ) قبض أيضإ عىلي خلفية قضية أمن إلدولة عىلي إلشإب أحمد شوف

ويــــج ألفكإر تلك إلجمإعة عتر ؤدإرة صفحة عىلي شبكإت إلتوإصل إإلجتمإغي  ي وىهي " إلفيس بوك"ؤرهإبية، وإلت 
 صفحة إلمغت 

(. رإمي عصإم، ووشر أخبإر كإذبة
ي إآلن يجدد حبسه كل 

 .يوم 15ومإزإل قيد إلحبس حت 
ف دمحم  _ ي قإم " شإدي حبش"شإدي أرسر

قبض عليه عىلي خلفية ذإت إلقضية وهو شإب له إلعديد من إألعمإل إلفنية إلت 
، وجه له إتهإمإت للفنإنة سعإد ( يإ رإوي)بإلعمل فيهإ وأخرهإ ؤخرإج وتصوير أغنية  إؤلنضمإم ؤىلي جمإعة ؤرهإبية، ونشر )مإسي

ي إآلن يجدد حبسه كل ( أخبإر كإذبة
 .يوم 15ومإزإل قيد إلحبس حت 

 ، ي ؤدإرة إلتسويق عتر شبكإت إلتوإصل إإلجتمإغي
 
ة ف ي جمإل قبض عليه عىلي خلفية ذإت إلقضية وهو طإلب لديه ختر

مصطف 
ة إنقطع  2015قإم بمسإعدة عىلي توثيق صفحة إلفيس بوك عإم ليس له أي عالقة برإمي عصإم سوي إنه  ومنذ تلك إلفت 

ة طويلة عالقة عمل من أبرإز أعمإل )إلتوإصل بينهم، وبإلرغم من ذلك قبض عليه لكونه كإن بينه وبي   رإمي عصإم منذ فت 
ي حملة إلرئيس إلسيىسي عإم 

 
ي أنه قإم بإلمشإركة ف

إإلنضمإم ؤىلي جمإعة ؤرهإبية، ) وجه له إتهإمإت( 2014ومشإركإت مصطف 
ي أقوإلهم أنه ليس له عالقة ب ؤدرإة صفحة رإمي عصإم عىلي إلفيس (ووشر أخبإر كإذبة

 
ي إلقضية ذكروإ ف

 
،أغلب إلمتهمي   ف

 .يوم 15بوك مإزإل قيد إلحبس إؤلحتيإطي ويتم تجديد حبسه كل 
ي إلكويت قبض عليه إلن أحد إلموإطني    دمحم عبد إلبإسط قبض عليه عىلي خلفية ذإت إلقضية وهو شإب يعمل _

 
ف

ي إلكويت أثنإء إإلنتخإبإت إلرئإسية إلمإضية بلغ عن دمحم أنه يقوم بسمإع أغنية بلحه وتم ترحيله وإلتحقيق معه 
 
إلمرصيي   ف

 15ه كل ومإزإل قيد إلحبس إؤلحتيإطي ويتم تجديد حبس( إؤلنضمإم ؤىلي جمإعة ؤرهإبية، ووشر أخبإر كإذبة)ووجه له إتهإمإت
 .يوم
ي حمإإلت  _

 
ي له إلعديد من إألعمإل إلفنية وشإرك ف

أسإمة إلهإدي قبض عليه عىلي خلفية ذإت إلقضية وهو ممثل ومغت 
ي مرص،وجه له إتهإمإت 

 
ي تحقيق أهدإفهإ، ووشر أخبإر كإذبة)غنإئية لتنشيط إلسيإحة ف

 
، ليس له (مشإركة جمإعة ؤرهإبية ف

ي ؤدإرة صفحة إلفيس بوك عإم أي عالقة برإمي عصإم سوي إنه ق
 
ة إنقطع إلتوإصل  2015إم بمسإعدته ف ومنذ تلك إلفت 

ي أقوإلهم أنه ليس له عالقة ب ؤدرإة صفحة رإمي عصإم عىلي إلفيس بوك مإزإل قيد 
 
ي إلقضية ذكروإ ف

 
بينهم،أغلب إلمتهمي   ف

 .يوم 15إلحبس إؤلحتيإطي ويتم تجديد حبسه كل 
https://goo.gl/9yhLoJ 

 
 

 أسلاء  بد الحليد
ي يإ إسمإء -

نفىسي إشوف بنت 
ي -

نإمي يإعبت  بف 
  إنإ جعإنة يإ إسمإء وإنإ كمإن تعإىلي وشوف إكل مع حد-
  إل هتكسف-
  ىهي فريدة بتعيط ليه...خالص تعإىلي نكتب ع إلحيطإن -

يإفريدة مإلك 
  عرفوإ إننإ محبسوين هيقدروإ يتحملوإنفىسي إشوف مإمإ وإنإ كمإن تفتكري لو -

  يإرب مإمإ متكووش مإتت من إلصدمة
ي -

  يإرب كفإية إنإ مش عإرفة إوقف صوت عيإطهإ ف ودإن 
ي -

 .. بطلوإ نكد وتعإلوإ نغت 

https://goo.gl/9yhLoJ


ي ده وإنإ عإرفة إنكم ف إلسجن لسه إنإ مش عإرفة حإجة غت  إنتظإر خروجركم بإلسالمة وفرحة  إنإ مش عإرفة إفرح بخروىحر
إهإليكم بيكم إلتجربة قإسية وإإلقىسي منهإ وجودكم كنت وحيدة وقت مإ كنت مقيدة إلحرية ووحيدة برجوعهإ إنإ بقيت 

ي معإكم يإرفإق إلزنزإنة وربنإ كريم  إتنفس كويس وإكل بس يإتري إنتو إكلتوإ وإل إل قلتر
إلحريةلعبت  #
إلحريةلفريدة #
إلحريةلنفيسة #
و-إلحريةلمعتقىلي #  إلمت 

https://goo.gl/u37btA 
 

 أسلاء  بد الحليد
ي ميول إنتحإرية

ي بتعإن 
ومحطوطة تحت إلمالحظة إلنهإ حإولت إإلنتحإر مرتي   وإنخفإض . إنإ خرجت وسيبت عبت  إلصفت 

  و فريدة ونفيسة ف ظروف معيشة قإسية جدإ دونوإ عنهم 60ف إلضغط إخر مرة كإن 
للبنإت _إلحرية#
و_لمعتقىلي _إلحرية#  إلمت 

https://goo.gl/oGYqJj 
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 ادل  دمحم
بتهمة إلتظإهر أثنإء تسليم  2013عإدل أتحكم عليه ف قضية إتعملتله هو ومإهر ودومة سنة 
نيإبة عإبدين فجأة كدإ قضية مإهر نفسه نفإذإ إلذن إلضبط وإؤلحضإر إلصإدر ضده من 

سنوإت مرإقبة  3سنوإت سجن و 3وإتهإمإت وتدولت إلجلسإت وإتحكم عليهم إلتالتة ب
  ....إلف ج وتم إستئنإف إلحكم وتم تإييده برضو50وغرإمة 

  نفذ عإدل إلعقوبة كإملة
 ... خرج عإدل وش ع إلمرإقبة ف قسم إجإ ف إلمنصورة ف محل إقإمته

وق 12إلمرإقبة متعملوش محرص  تغيب وإحد ومن يومهإ بينفذ    ..سإعة كإملي   من إلغروب للشر
مفيش إي مشإكل إهو 

فجأة من إسبوعي   عإدل مرجعش من إلمرإقبة إتإخر إهله قلقوإ توجهو للقسم مش موجود في   طيب قإلك ف جهإز إإلمن 
ي ف إلمنصورة وفي   لمإ توصلو إنه ف نيإبة إلمنصورة إلكلية وهيتعرض

فإء  إلوطت  للتحقيق ف محرص  إحد إلموإطني   إلشر
محرره ضده بيتهمه فيه بنشر أخبإر كإذبة عتر موإقع إلتوإصل إإلجتمإغي وإلنيإبة طبعإ حركت إلمحرص  ضده وخرجت إذن 

  ..ضبط وإحضإر
  يوم حبس إحتيإطي  15وطبعإ كإن إلقرإر 
ي 
  وإتجدد مرة تإن 

ي قضية ببتم إلتحقيق معإه فيهإ وعإدل رفض إإلمتثإل  وفجأة إلنهإرده فوىحر  إهل عإدل بإنه تم إقتيإده
 
بي   وإن ف لنيإبة رسر

 .. للتحقيق دون محإميه
بي   يرحله للنيإبة إلكلية وبرضو عإدل رفض إإلمتثإل للتحقيق دون محإميه   فإضطر رئيس نيإبة رسر

عليهإ إنهإ قضية فيهإ متهمي   تإنيي   يوم ع ذمة إلتحقيق ف إلقضية دي إلىلي إلكالم  15وإلنيإبة إصدرت قرإرهإ بحبس عإدل 
بي    بي   وإلتهة إلموجهة لعإدل إيه بقإ تإسيس جمإعة ؤرهإبية ف رسر تخيلوإ .. من رسر

  طب تخيلتوإ
طب كدإ عإدل عنده إيه بقإ 

  سإعة نفذ منه سنة ونص 12عنده حكم مرإقبة 
ي   نر

تهم عإدل بنشر أخبإر كإذبة عنده قضية محبوس عليهإ إحتيإطيإ بنإءإ عىل محرص  حرره إحد إلموإطني  
  عنده قضية تم إدخإله فيهإ وإتهإمه بتأسيس جمإعة ؤرهإبية

https://goo.gl/u37btA
https://goo.gl/oGYqJj


ده بإختصإر موقف دمحم عإدل 
  وتحيإ مرص يإعم

عإدل _لمحمد_إلحرية#
https://goo.gl/XCHVJS  

 
 

حالته : من الحبس يوما 40شقيقة وائل  باس اكشف افاصيل وضعه بعد .. فيديو
ليست جيدة والتهم اللوجهة إليه  كسه الاما 

ي للقبض عليه: رشإ عبإس
مش .. تم إلتجديد له للمرة إلرإبعة دون معرفة إلسبب إلحقيف 

ي إلوقت ده 
 
عإرفي   ليه ف

أول مإدخل إلسجن قلعوه لبسه وظل بمالبسه إلدإخلية : شقيقة وإئل لـ ليليإن دإود
يومإ  للمرة إلرإبعة دون  15” وإئل عبإس“إلتجديد لشقيقهإ إلمدون  قإلت رشإ عبإس ، ؤنه تم

ي لحبسه أو إلتجديد له، إلفته ؤىل أن حإلته 
إلتحقيق معه، ودون معرفة إلسبب إلحقيف 

 .إلصحية ليست جيدة
وقررت نيإبة أمن إلدولة إلعليإ، أمس إألربعإء، تجديد حبس إلنإشط إلسيإسي وإلمدون وإئل 

ي 
ي إلقق 

 
 .441ة رقم عبإس، ف

نإمج   ، وإلمذإع عىل قنإة ”ليليإن دإوود“إلذي تقدمه إؤلعالمية ” بتوقيت مرص“وأوضحت رشإ خالل مدإخلة هإتفية بتر
ي “ ي رمضإن فجر يوم “: ، تفإصيل إلقبض عىل شقيقهإ  ”إلعرنر

 
ل من خالل أربــع عربيإت  23ف ، تم إقتحإم إلمت   ي

مإيو إلمإض 
ي وملكي وج

إت وإلب كبإر و نإس إلبسي   مدن  نود مسلحة، هجموإ عىل إلشقة وإستولوإ عىل محتويإت إلشقة من أجهزة كإمت 
 .“ توب، وأشيإء خإصة لوإئل

غموإ عينيه وإخدوه بلبس إلبيت بإلعإفية ومنعوه يغت  لبسه، وبعد مإ كإنوإ مإشيي   إكتشفوإ ؤن إلبيت مرإقب “: وإستطردت
إت كشوإ بإب إلشقة بتإع وإئل، وإخدو إت إلتسجيلبإلكإمت   .”إ إلهإرد بتإع كإمت 

ة إختفإئه كإن موجود بغرفة مقيدإ بسالسل   وأضإفت أن شقيقهإ إختف  لمدة يومي   حت  ظهر بنيإبة أمن إلدولة، وخالل فت 
، ويتنإول طعإمه بهذإ إلوضع  وينإم عىل إلبالط ، تإبعت ي إلحإئط ومعصوب إلعيني  

 
وإئل أول مإدخل إلسجن قلعوه “: ف

 .”بمالبسه إلدإخلية لبسه وظل
ي بمشإركة بعض إلموضوعإت إلموجودة بإلفعل، 

ة طويلة وكإن يكتف  وأشإرت ؤىل أن شقيقهإ إوسحب من إلمشهد منذ فت 
ي إلوقت ده وإحنإ مش فإهمي   ليه، بس من إلوإضح ؤنهم مش عإيزين حد يتكلم وإلنإس تفضل سإكتة“: متسإئلة

 
 .”ليه ف

ي 
قهإ عكس طبيعة شخصيته تمإمإ وليس لهإ محل من إلصحة ، وإليوجد أي تهم ثإبتة و أكدت أن إلتهم إلموجهة ضد شف 

ء حت  إآلن، ويتوقعون إستمرإر إلتجديد وليسوإ متفإئلي    ي
 . موجهة ضده،  إلفته ؤىل أن أن إلمحإمي   إليعلمون أي سر

ي إلقضية إتهإمإت منهإ إإلنضمإم لجمإعة محظورة، ووشر أخبإر كإذبة، و
 
بث مقإطع فيديو عىلي شبكه إلتوإصل ويوإجه وإئل ف

 .كوسيلة من إلوسإئل إإلعالميه للتحريض عىلي قلب نظإم إلحكم إلمرصى( فيسبوك)إإلجتمإغي 
ي 
 
له، ليصدر قرإر من إلنيإبة  23وكإنت قوإت أمن إلقإهرة،  ألقت إلقبض  عىل وإئل عبإس ف ، بعد تفتيش مت   ي

مإيو إلمإض 
 .يومإ 15سإعة بحبسه  24بعدهإ بأ 

ي وإئل عبإس بيإنإ وجهت فيه إلشكر لكل من تضإمن معه موضحة تفإصيل إلقبض عليه و
أصدرت أرسة إلمدون وإلصحف 

ة إختفإؤه قبل إلتحقيق معه  . وطريقة إلتعإمل معه خالل فت 
كة أو تلفيق أي منشوإرإت أو حوإرإت كإذبة عىل لسإن وإئل ومقإض  . إتهوتعهدت أرسة وإئل عبإس بمالحقة كل من قإم بفتر

ل وترويــــع إألرسة وإألطفإل،  ل دون ؤظهإر ؤذن نيإبة وإقتحإم إلمت   وأدإنت أرسته خالل بيإنهإ طريقة إلقبض عليه وإقتحإم إلمت  
 .وإقتيإد وإئل معصوب إلعيني   بمالبس إلنوم ؤىل مكإن مجهول لمدة يومي   
 ب

ً
 بإلسالسل مربوطإ

ً
ة إختفإؤه مقيدإ  عىل إلبالط دون مرإعإة وأدإنت أرسته أيضإ حبسه أثنإء فت 

ً
إلحإئط معصوب إلعيني   نإئمإ

 .آلدميته أو مرضه
https://goo.gl/NJUSkT 

  

https://goo.gl/XCHVJS
https://goo.gl/NJUSkT


 
 

 أسلاء  بد الحليد
إول يوم دخلت إلسجن فريدة كإنت معدية بصتىلي وعيطت وكإن ممنوع نتكلم مع بعض بعدهإ قإبلت عبت  عىلي بوإبة عنتر 

ي إلصحية متدهورة تحقيق 
ي وعيطت سإعتهإ كإنت حإلت 

وسيت كل إلممنوع وإترمت ف حضت 
ي 
ون وهدومي كلهإ دم من إلبوإست  إلىلي جتىلي معرفش ليه وكنت بعإن 

جدإ وبإخد حقن كورتت  
ي وإلضعف إلصحي وإضح عىلي 

من إإلنيميإ إلحإدة وإنخفإض إلضغط عبت  كإنت تعبإنة إكت  مت 
ي وىهي مش قإدرة وشهإ ومالمحهإ محدش كإن بت   

ورنإ ومكنش معإنإ إكل وإل مية كإنت سندإن 
تقف عىلي رجليهإ وفريدة ونفيسة بيبصوإ علينإ من إلشبإك وفريدة كإنت بتعيط صور ف عنيإ 
ي عىلي خت  يإرب يإعبت  

ي إشوفكم تإن 
مش هنسإهإ إإل بخروجهم بإلسالمة يإرب يإ رفإق زنزإنت 

ي وفريدة ونفسية إلحرية
ي كويسة إنت 

يئة إلىلي حبسهإ يإدوب  تبف  للبنإت إلحرية للقلوب إلتر
تعإطف قلبهإ إلطيب مش إكت  من كده 

لفريدة _إلحرية#
لنفيسة _إلحرية#

إلصفت  _لعبت  _إلحرية#
و _لمعتقىلي _إلحرية#للبنإت _إلحرية# إلمت 

https://goo.gl/3UUztb 
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 بد الوهاب مصطفز  
ي  1980جئت ؤىل إلدنيإ عإم 

 
ي سويف ف

،  مرص بمحإفظة بت  ي إلسبعي  
 
ألب ف

ي ظروف كإفح من أجلنإ حت  وإفته إلمنية، ثم 
 
حملت أمي لوإء إلمسؤولية ف

بإلغة إلصعوبة، فقد كإن وإلدي يعمل خيإطإ وينفق كل دخله عىل إألرسة، 
ي لخوض رحلة كفإح 

ك لنإ أي مدخرإت، وإضطرت وإلدن  ولذلك لم يت 
 .أدن  من متطلبإت إلحيإة  ومعإنإة كي توفر لنإ إلحد إل

 ، ي
ي عندمإ توفيت وإلدن 

وأتذكر دإئمإ تأكيد كنت بإلصف إلخإمس إإلبتدإن 
ي درإستك، وأنإ مستعدة أبيع هدومي "أمي ىلي 

 
( مالبىسي )إلمهم أن تستمر ف

ي حت  ". من أجلك
إلمرحلة إلثإنوية ومع تأزم إلحيإة ولذلك وإصلت درإست 

ك إلدرإسة وإلبحث عن عمل، ومإ زلت أذكر أول مرة عدت  إضطررت لت 
ي أمي وأعدت ط

ي قإئلة فيهإ بمإل من كسب يدي حيث إحتضنتت 
عإمإ ؤلخون 

 .(كلوإ يإ أوإلدي من خت  أخيكم)
ي ضإحية حلوإن حيث  إلقإهرة بعد سنوإت، إنتقلت ؤىل

 
ي إلمقإم ف وإستقر نر

ي تزو
 
، وذإت يوم خرجت مظإهرة ف جت ورزقت بأربعة أطفإل، وإستأجرت محال لبيع إلطيور أقتإت منه مإ يسد رمق أطفإىلي
ي موإجهة إلمتظإهرين بقنإبل إلغإز فأرسعت كمإ إعتدت أن أفعل أنإ 

 
طة ف بت من محىلي ثم بدأت إلشر منطقة حلوإن وإقت 
ي خوفإ عىل نفىسي وعىل إلدجإج

ي، ؤىل ؤغالق دكإن   .إلذي أبيعه من إلغإز إلمنتشر  وغت 
ي " ميكروبإص"وأنإ أغلق إلمحل، جإءت فجأة سيإرة 

ّ  أحدإ بإلدإخل؟ هل "ونزل منهإ أحدهم وسألت  كل مإ فعلته هو " تختر
تك؟"أن إستفشت عن قصده قإئال  ي ؤىل دإخل " حد مي   حرص 

بإ وسبإ ثم جإء آخرون وحملون  فمإ كإن منه ؤإل أن إنهإل ض 
طة، قلت لهم إلسيإرة حيث  ، وعندهإ أدركت أنهم من إلشر ي

ي ووضعوإ عصإبة عىل عيت 
إتكم "قيدون  لم أكن أعرف أن حرص 

طة طة لتبدأ هنإك مرحلة أخرى" رسر  .لكن هذإ إإلعتذإر لم يجلب ىلي ؤإل مزيدإ من إلعنف، حت  وصلنإ ؤىل قسم إلشر
ي أفالم إلرعب، حيث جردو

 
طة أشيإء كنت أرإهإ فقط ف ي مقر إلشر

 
ي بإلكهربإء وجدت ف

ي وعذبون 
ي من مالبىسي وعلقون 

ولم ن 
ي عىلي أكتر من مرة

كوإ حت  إألمإكن إلحسإسة حت  أغىسر  .يت 

https://goo.gl/3UUztb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/96298762-c9b1-4970-99f1-ab3143686206
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ي 
ة أيإم كإملة ثم أخذون  ي عىل مدى ؤىل مكإن آخر نلت فيه تعذيبإ أشد، حت  ظللت عىل هذه إلحإل عشر ي من ثيإنر

ؤنهم جردون 
ي ذلك إلمكإن بينمإ كإن يمر دي، وبعد ذلك يومإ وقد أوثقوإ يدي بإلقيد إلحديدي إلذي أدم ي 27

 
ي أحد إألشخإص ف

ن  أختر
ي بك ؤىل هنإ مرة أخرى"بجوإري 

 ."ستذهب ؤىل إلنيإبة، إل تفتح فمك، وإإل سنأن 
ي 
ي إلرإبع أخذون 

 
ي للمرة إألوىل قضيت ثالثة أيإم بال تعذيب وف

ي طإلت عيت 
ؤىل نيإبة أمن إلدولة إلعليإ، كنت مثخنإ بإلجرإح إلت 

ي 
إز وأنف  ف، فقد " مإ هذإ إلقرف"، وبدإل من أن يظهر وكيل إلنيإبة تعإطفإ معي نظر ىلي بإشمت   ي تت  

إمنع هذه إلدمإء إلت 
 .إتسخت إألرض بدمك إلقذر

؟ ثم أخرج ورقة من جيبه وبدأ يقرأ منهإ إتهإمإت إل أعرف  ي إلتإىلي
 
ي مإذإ تقول ف

أمر وكيل إلنيإبة مسإعده بفتح إلمحرص  وسألت 
ي 
ّ عنهإ أي سر ي

ي أن أوقع عىل محرص  إلتحقيق، فنظرت ؤليه نظرة إستعطإف وأنإ أحرك شفت 
ي طلب مت 

ء، وقبل أن ينتظر ؤجإبت 
ي إلفرصة وسإرع بتهديدي 

 ."هل ستوقع أم أعيدك ؤىل إلمكإن إلذي جئت منه؟"محإوإل إلحديث، لكنه لم يعطت 
ي أإل أعو

 
خرجت من إلنيإبة . د ؤىل مإ كنت فيه من تعذيبسلمت أمري ؤىل هللا ووقعت إل أعرف عىل مإذإ ولكن أمال ف

ي 
ب وإلسّب وأنإ أقول لهم وأخذون  ي من إلثيإب وإنهإلوإ عىل بإلرص 

ؤىل مكإن لم أتبي   هويته لكن مإ ؤن وصلت ؤليه حت  جردون 
ب؟" ب ؤىل إلصعق بإلكهربإء" لم أفتح فىمي كمإ طلبتم، فلمإذإ إلرص   .وكإنت إؤلجإبة ىهي إلتحول من إلرص 

ي سجن العقربأنت اآل
ز
 ن  

، وعندمإ سألته كيف  ي أن أجري وأنإ معصوب إلعيني  
ي أحدهم بقدمه وطلب مت 

ي إلتعذيب، وذإت مرة ركلت 
 
كإنوإ يتفنون ف

ي فأصبحت أجري 
إنهإل عىلي بإلسوط حت  شعرت أن جسدي يتقطع، فإضطررت للجري ألتفإجأ بأصوإت كالب تالحقت 

 .م وهم حوىلي يتضإحكونكإلمجنون وأصطدم هنإ وهنإك وأسقط ثم أقو
ي فرد بوصلة من إلسبإب وقإل ىلي 

هنإ مفيش عوإطف، هنإ مفيش رحمة، أنت "إصطدمت بأحدهم وتوسلت ؤليه أن يرحمت 
ي سجن إلعقرب يإ

 
 ."........ ف

ي 
 
ي أصبحت متهمإ ف

ؤذن فقد كإن هذإ حفل إإلستقبإل إلبشع إلذي ينتظر كل قإدم ؤىل هذإ إلسجن ست   إلسمعة، وعرفت أنت 
ب وإلشتم، وطعإم إل يصلح حت  "كتإئب حلوإن"قضية تحمل إسم  ي قهر متوإصل ووصالت من إلرص 

 
، ومرت عىلي إلشهور ف

ي إألصل حمإم تم وضع بإب حديدي ضخم عليه
 
ي زنزإنة ىهي ف

 
 .للكالب، ف

ي آن وذهبت خلفه كإلمجنون، فو
 
، بكيت وضحكت ف ي

جدت حإئال بعد ثمإنية أشهر قإل ىلي إلحإرس ؤن أهىلي جإؤوإ لزيإرن 
ّ أن أنهي  ي وإلمتإح ىلي فقط أن أتحدث معهم عتر إلهإتف للحظإت مع تهديد من إلحإرس بأن عىلي

ي وبي   أمي وزوجت 
يحول بيت 

 .إلمكإلمة حإلمإ يأمر بذلك وإإل تعرضت لمإ إل أحب
ي  ، نر ي

ي بكإء متبإدل خإصة وقد لمحت أمي جسدي وقد بإت هزيال حيث فقدت نحو ثلث وزن 
 
نمإ شعرت من مرت إللحظإت ف

ين عإمإ خالل هذه إألشهر إلثمإنية ت عشر  .وجههإ أنهإ كتر
 هروب  ىل غت  اخطيط

 2017آب /أغسطس 27إستمر إلحإل أيإمإ وأسإبيع وشهورإ حت  أكملت ثالث سنوإت دون أي بريق أمل، حت  جإء يوم 
حيالت إلمتهإإلذي  لكة عىل مطب صنإغي وىهي تمىسر بشعة جرى عرضنإ فيه عىل إلمحكمة، وأثنإء عودتنإ مرت سيإرة إلت 

 .فكإنت إلمفإجأة أن بإبهإ قد إنفتح عىل مرصإعيه
ي كإنت قد هدأت من رسعتهإ، وأرسعنإ 

ء، نظرنإ ؤىل بعضنإ دون أن نتكلم وقفزنإ من إلسيإرة إلت  ي
ي ثوإن معدودة حدث كل سر

 
ف

ي مطإردتنإ بإلرصإص، وكنت محظوظإ أن نج
 
ي إلطرقإت بينمإ بدأ إلحرإس ف

 
وتمكنت بإلفعل من إلهرب، وكلمإ شعرت وت ف

 .بإلتعب تذكرت مإ أعإنيه من إلسجن فأعدو أرسع ممإ كنت أفعل
طة أرسع بإإلبتعإد، حت  وجدت نفىسي أمإم منطقة  ي إلزحإم ومشيت خإئفإ أترقب، وكلمإ سمعت صوت سيإرة رسر

 
تهت ف

أمإمي خيإر فدخلت ؤىل إلمقإبر وجلست بينهإ  إلمقإبر، شعرت بإإلنقبإض خصوصإ أن إلليل كإن قد دخل، لكن لم يكن
 .وأجهشت بإلبكإء حت  سمعت أذإن إلفجر وكإنت تلك إلمرة إألوىل منذ ثالث سنوإت

إت أخرى،  ي وبحثت حت  وجدت قطعة ختر  نإل منهإ إلنمل وربمإ حشر
ي إلنهإر بدأت أشعر بإلجوع فخرجت من مخبت 

 
ف

ي وإلتهمتهإ لكنهإ لم توقف  ي ثيإنر
 
، وكإنت ثمإرهإ لم تنضج فنظفتهإ ف  شوكي

شعوري بإلجوع، فتحركت حت  وجدت أشجإر تي  
 .بعد لكن لم يكن أمإمي خيإر فتحملت ألم إلشوك من أجل قطفهإ ثم تفإجأت بمرإرتهإ ولم أستطع مضغهإ فإبتلعتهإ

ة بحثإ عن إلدفء وقإو ول ؤىل إلمقتر  
ودة، وبعد تردد قررت إلت  ي بإلقول ؤنهإ أفضل عىل إلليلة إلتإلية كإنت شديدة إلتر

 
مت خوف

ة إلعقرب"أي حإل من   ."مقتر
ي إلجوع لقبول إلطعإم من بعض إلقإدمي   لزيإرة إلقبور، وذإت مرة كإنت ؤحدى إلزإئرإت كريمة معي 

ي إأليإم إلتإلية إضطرن 
 
ف

ي لعدة أيإم لكن إألمر إنته بآإلم معوية هإئلة بسبب إلتلوث مإ إض
إ يكفيت  ي طعإمإ كثت 

ي للمغإمرة وإلخروج من فمنحتت 
طرن 

ي أحد ة ؤىل أقرب صيدلية ثم إلعودة بشعة قبل أن يشتبه نر  .إلمقتر



ان ونلل  كالب وفتر
، مإ حإلهم إآلن؟ لعلهم ي

ي وأوإلدي وإخون 
ي أمي وزوجت 

 
ي نجوت من جحيم  جإءت ليلة مقمرة، فجلست أفكر ف

علموإ أن 
ة جإلت بخإطري ولم أجد ؤجإبة  طة عىل أحد منهم؟ أسئلة كثت  إلعقرب لكن إل يعلمون أين أنإ إآلن، ترى هل قبضت إلشر
ي مهإجمإ، كإن شكله مخيفإ كأنه نمر، فإستعنت بأحجإر 

ب مت  حت  نمت من إلتعب وإستيقظت فجأة عىل نبإح كلب يقت 
ته عىل ي لم أستطع إلنوم بقية تلك إلليلة خوفإ من هجمإت أخرىإلفرإر،  متنإثرة حوىلي وأجتر

 .لكت 
ي إلصبإح، كإن أول مإ فكرت فيه هو ؤيجإد أدإة للدفإع عن إلنفس ؤذإ وقعت هجمإت ممإثلة، وجدت شجرة صعدت ؤليهإ 

 
ف

ة كي يصبح مدببإ من ؤحدى جهإته كأنه ح ربة، ثم عدت ؤىل وقطعت منهإ غصنإ يصلح كعصإ، ثم مررته عىل سور إلمقتر
، وهو إلنمل إلذي إنقض بإلمئإت وربمإ إآلإلف عىل طعإمي حت  إلتهمه أو أفسده ي

ي فوجدت عدوإ آخر قد هإجمت 
ن   .مقتر

قررت إلبحث عن مكإن جديد وإهتديت ؤىل منطقة تفصل بي   إلمقإبر ومصنع قديم مهجور، وكإنت مليئة بإألشجإر 
ي كإنت  إلضخمة تبدو مثل غإبة، لكنهإ أيضإ كإنت

إن إلت  ي عإمرة بإلكالب إلضإلة، وكذلك إلفت 
 
أكتر جرأة ممإ إعتدنإ عليه ف

ب منك دون خوف ؤذإ وجد أمإمك طعإمإ، وشعرت بأنهإ تترصف كأن إلمكإن  بيوتنإ، فإلفأر هنإ إل يجري منك خوفإ وإنمإ يقت 
ي أنإ إلوإفد إلغريب

 .مكإنهإ وأن 
يت مالبس كنت أخرج نهإرإ ؤىل منطقة إلمقإبر وأقرأ  ي قريب وإشت  ي بعض إلزوإر نقودإ فتسللت ؤىل سوق شعتر

إلقرآن، وأعطإن 
ي  ي أن أشت 

إ، ولم يفتت  يت جهإز رإديو صغت  مسحوقإ لمكإفحة إلنمل للحفإظ عىل مإ جديدة وبطإنية وبعض إلطعإم، كمإ إشت 
 .يتوفر عندي من طعإم
 إىل العقرب مجددا

، وأستمع ؤىل إلرإديو وأ ي
ة إلسجن أو بدأت أنظم وقت  حيإنإ أقرأ كتبإ حصلت عليهإ، وأحيإنإ أكتب بعض إلخوإطر سوإء عن فت 

طة  ي بسبب تردد لصوص إلمقإبر عىل إلمنطقة، وشعرت بأن ذلك سيجلب إلشر
إلهروب، لكن ؤزعإجإ من نوع جديد دإهمت 

ي 
ي إإلختبإء لكت 

 
طة عدة مرإت نجحت خاللهإ ف ة ؤىل إلمكإن حتمإ، وهو مإ حدث حيث جإءت إلشر ي إلمرة إألخت 

 
 لم أنجح ف

ي إألول من نوفمتر 
 
ي من مختر  ف

ي /حيث أخذون 
ين إلثإن   .وهم إل يعرفون من أنإ 2017تشر

ب، ستة أيإم ذقت فيهإ كل أنوإع إلتعذيب،  حيب إلمعتإد، تجريد من إلثيإب، تعليق، كهربإء، ض  طة تعرضت للت  ي مقر إلشر
 
ف

ي سيإرة ؤىل مكإن إل أعرفه
 
ي ف

، وبإلفعل كإن كمإ وصفوإ، حيث قضيت فيه "جحيم إلدنيإ"، لكنهم قإلوإ ىلي ؤنه بعد ذلك أخذون 
ي للتحقيق أمإم إلنيإبة فلم يكن ىلي طلب ؤإل أن أرجوه  12

ي إليوم إلثإلث عشر أخذون 
 
يومإ أتعرض لكل صنوف إلتعذيب، وف
ي ممإ يحدث ىلي لكنه قإل ىلي سإخرإ 

ي ؤىل سجن إلعقرب فنظر ؤىلي وتوسلت ؤليه أإل يع" ؤنت لسه شفت حإجة؟"حمإيت 
يدن 

 .مستهزئإ ولم يجب
ي بإلتوقيع عىل مإ لم أقله ومإ إل أعرفه، 

إنته إلتحقيق إلذي كإن كمإ تعلمون، فهو يسأل ثم يكتب مإ يريد وبعدهإ يأمرن 
ي ؤىل 

ة إألحيإء"وبعدهإ أخذون  ي قإدم رغم توسىلي مجددإ، حيث نلت إإلستقبإل إلمعتإد " مقتر
ي ألن 

من أيإم أخرى أن يرحمون 
 .من إلتعذيب وأشعر أن ظهري تعرض للكش، لكن هذه إلتوسالت لم تجد طريقإ ؤىل قلوبــهم

ي مإ زلت 
، ثم تحسن إلحإل فيمإ يخص إلمعإملة لكت  ي ؤىلي برغيف ختر 

ي يوميإ ليلف 
ظللت أيإمإ إل أرى أحدإ، بإستثنإء قإدم يأن 

ي خوفإ سجينإ دون سبب أفهمه 
ي أغلقت بإب دكإن 

ي لم أفعل، لكن مإذإ يفيد إلندم؟سوى أن 
ي من إلغإز، وليتت 

 !عىل دجإجإن 
https://bit.ly/2zRhcRH 
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   ن إسالم خكيل
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  وإلنفىسي وإلتهديد بإلقتل
 2015مإيو  24خليل وإلىلي إبتدي من _إسالم#إؤلنتهإكإت ضد ؤستمرإر لمسلسل 

ي قشيإ 
ي إتعرض فيهم  122لمإ تم إلقبض عليه وإختف 

ي جهإز إألمن إلوطت 
 
يوم ف

للتعذيب وبعدين ظهر متهم عىلي ذمة قضية ملهوش عالقة بيهإ وبرغم تقديم كل 
ي عليه مش متهم فضل محبو

إئة للنيإبة إلىلي بتثبت إنه مجت  س عىلي ذمة أدلة إلتر
ألف جنيه إعتدي عليه مرة  50إلقضية سنة ؤحتيإطي وبعد إخالء سبيله بكفإلة 

ي إإلفرإج عنه، وبعد إإلفرإج عنه إتعرض للتوقيف إكت  من 
 
تإنية وإتلفقله قضية جديدة إخىلي سبيله منهإ وتعنتت إلدإخلية ف

https://bit.ly/2zRhcRH


ي بإنه يوقف وشر شهإدته وإلكالم مع إل
صحإفة وإإلعالم عن إلىلي حصله إو تقديم إي بالغإت مرة وإلتهديد من إألمن إلوطت 

ي مرص وشهإدته دليل عىلي 
 
ضد إلدإخلية لمحإسبة إلمسئولي   عن إلىلي حصله، وإلنه كإن إشهر حإلة إختفإء قشي ف

إإلنتهإكإت إلىلي بيتم ممإرستهإ من أجهزة إألمن إلمرصية وبرغم إنه ملهوش وشإط من إول مإ خرج من إلسجن وكإن لسه 
ي يوم بيت

ي من أثإر إلىلي حصله تم إلقبض عىلي ؤسالم تإن 
 
ي  10عإف

يوم إتعرض  20مإرس بإلقرب من مدينة أسوإن وفضل مختف 
ي إلقضية 

 
ي ظهر بعدهإ متهم ف

ي جهإز إألمن إلوطت 
 
حرص أمن دولة عليإ متهم بإلتحريض عىلي  482فيهم للتعذيب مرة تإنية ف
ي إلوقت إلىلي إلمفروض كإن بيحرض فيه هو كإن مع إنه تم إلق 2018مقإطعة إنتخإبإت إلرئإسة 

 
بض عليه قبل إإلنتخإبإت وف

ي 
ي إألمن إلوطت 

 
ي وموجود ف

 .مختف 
ي ظروف 

 
برغم تقديم بالغإت وهشإشة إإلتهإمإت إلموجهة ضده حت  إألن مإزإل بيتجددله إلحبس إؤلحتيإطي ومحتجز ف

  .عىل أطبإء مختصي    ؤحتجإز سيئة جدإ ومننوع عنه دخول إألدوية إلمهمة له إو عرضه
ؤسالم كإن صوت ضحإيإ كتت  وسإعد أرس كتت  عىلي إلوصول لوإلدهم وإؤلطمئنإن عليهم ، إلنهإردة إسالم محبوس وصوته 

  ممنوع ، إنتم صوته
 إتكلموإ عنه ومتنسوهوش
http://bit.do/epawt 

 
 

  الشعراويشقيقة اللعتقل إبراهيم 
إب مفتوح عن  .مكنتش إتوقع نوصل للمرحلة دى لألسف ؤبرإهيم بدأ من يومي   ؤض 

إبرإهيم بيموت بسبب إن مفيش ! إلطعإم لحد مإ إلوضع إلىل مش عإرفي   له نهإية يتحل
مفيش عالج إلن تم + حسإسية صدر وأزمإت تنفس + تريض وإل غطإ ونوم ع إلبالط 

ء حت  إلمال ي
حت  إلعالج إلىل بعتنإه نتيجته سلبية بسبب إلظروف  بستجريدهم من كل سر

   http://bit.do/epaw4 .إلسوده ربنإ يسودهإ ف عيشتهم
 

 
 

 خالد  سكر
وره  .. إمبإرح وإلدة خإلد عسكر إلمحكوم عليه بإإلعدإم كإنت بت  

ي إلمختر بيقوله 
  إلزيإرة إنتهتبعد عشر دقإئق من دخوله لف 

ي  24طبعإ لكم إن تتخيلو مإ تمثله إلزيإرة إلي حد إلبس إلبدلة إلحمرإء و قإعد 
 
سإعة ف

  زنزإنة إنفرإدي
  نعود مرة إخري إىلي حوإر إلخسيس مع إإلسد

  قوم خالص إلزيإرة خلصت: إلمختر 
ي سإعة ولسة معدإش عشر دقإئق: خإلد 

  إنإ من حف 
  يال قومإل مفيش حقوق هنإ : إلخسيس 

ي : خإلد 
  كل لوإئح إلسجون بتقول إلزيإرة سإعة وإنإ مش قإيم غت  لمإ إخد حف 

ي تقإبل وجه كريم : إلخسيس 
  قوم( قدإم إمه ) حق إيه ده إنت مستت 

روح هإتىلي إلضإبط : خإلد 
ي : إلخسيس 

  إل مفيش ضإبط و يإ تقوم يإ إقومك بطريقت 
ي خيلك إركبه: إإلسد 

 
  إعىلي مإ ف

نإديإ عىلي شلة إلبغإل وإلتفوإ حول خإلد و مشوإ إمه عنوة وإخر مشهد شإفته وإلدته و إلخسيس يقول لخإلد إنإ إلخسيس م
  هعرفك ترد إزإي ومن إنهإردة هتشوف إيإم عذإب

وهنإ إنتهت روإية إم خإلد لمإ حدث وإنقطعت عنهإ إخبإر خإلد وإل تعرف عنه و إل مإ فعل به سر  و تريد فقط إن تطمي   
  حيإة إبنهإ عىلي 

http://bit.do/epazB 
 

http://bit.do/epawt
http://bit.do/epaw4
http://bit.do/epaw4
http://bit.do/epazB
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  سيناء-شلال-هنا#

 إلقإهرة وإلمحإفظإت 
 
، سوإء إألخرىمن إلطبيع جدإ إن إل تصدق إإلشيإء إلت  إل تدخل إلعقل، فحينمإ إتكلم مع إلنشطإء ف

ون كل مإ إقوله غت  صحيحإ، منهم من يعتتر مإ إقوله هرإء  للدولة بحجة  إألعذإريعط  وإآلخرإصدقإء إو معرفة رسيعة، يعتتر
 سينإء، وىه رفح بعد إن رحل 

 
إلحرب عىل إإلرهإب، ولنكون إكتر شفإفية، إوإل إذإ كإنت إلدولة سيطرة عىل إهم ثالث مدن ف

 مربــع إل يتجإوز إهلهإ منهإ بشكل كإمل وإ
 
 عرض  3صبحت خإوية، وإلشيخ زويد إلت  تم حرص مإ بف  من إهلهإ ف

 
كم طول ،ف

 .تجمعإت تحت مرم إلكمإئن، وإلعريش إلت  إغلقت من جميع إلجوإنب 3كم، بإستثنإء  3
إخل إلمدن إلثالث، فلو إننإ جئنإ لنحسبهإ بإلعقل ، إلدولة تحإرب إإلرهإب، وإإلرهإب خإرج إلمدن وليس له إى وجود د#

 منإطق صحرإوية وزرإعية تركهإ إهلهإ خوفإ من إإلستهدإف
 
 ..وخإرج إلمدن خإىل تمإمإ من إلسكإن، ف

مإ هو إلمطلوب من إإلهإىل بعد ذلك ، إن يحإربوإ مع إلقوإت خإرج إلمدن ، إلحرب ليست من إختصإص إإلهإىل، : إلسؤإل#
بشهإدة ..لومإت عن إإلمإكن وإلتوإجد وإإلعدإد وإلسالح إلمستخدم وإلتحركإت إإلمن يملك كل إلمع...!!إإلدإلء بمعلومإت

 ..إإلمن نفسه
 تلك إلحرب، إذإ كإنت إلمعلومإت إلمؤكدة تشت  إىل إن إغلب إلجمإعإت إلمسلحة من : إلسؤإل إلثإن  #

 
مإ ذنب إإلهإىل ف

 ..، وقليل من إبنإء إلقبإئلخإرج سينإء، سوإء من بلدإن عربية إو قطإع غزة إو إلمحإفظإت إإلخرى
 ذلك، #

 
ض إن إلمجموعة كلهإ من إبنإء إلقبإئل، وإنت تملك إسمإءهم وإعدإدهم وإمإكنهم، مإدخل إلموإطني   إلعزل ف فلنفت 

ة  .هل إلمطلوب منهم قيإدة إلمدرعإت، إم إلتدريب عىل إلكالشنوف، إو إلموإجهإت إلمبإرسر
ة شبإبهم، بيوتهم  10تعإونهم فقد قتل منهم وإصيب إكتر من إهل سينإء دفعوإ ثمن : لمعلومإتك# إإلف شخص من خت 

دمرت، مزإرعهم إقتلعت، منإطقهم إصبحت بال مدإرس إو طرق إو وحدإت صحية وكهربإء، مإ فعله نظإم مبإرك إلذى 
 
 
نإه فإسد ف   30إعتتر

 
إهل سينإء إإل وقد إعتقل، سنوإت، وكل يوم إسوء من إلذى يسبقه، لم يبف  إحد من  6عإم، إنته ف

، وكثت  إختف  إثرهم بشكل تإم 3ولكن إإلعتقإل إنوإع ، منهم   .إيإم، ومنهم شهر، ومنهم شهور، ومنهم سني  
# 

 
إمإ بإلنسبة لشيوخ إلقبإئل، فمنذ بدإية إلحرب تم إغتيإل معظمهم، فمنهم من إستطإع إن ينفذ بجلده، ومنهم من وقع ف

ت إلدولة تطإلب إهل سينإء بإلتعإون، وإل إعرف إى تعإون تقصد، إذإ كإن هنإك إلكثت  من إهل سينإء إإلرس وتم قتله، ومإ زإل
 إليوم 

 
يخرجون إوقإت إلليل إليصإل إلمعلومإت برغم إن خيإل سكينة إلذبح إمإم إعينهم ، كثت  من إهل سينإء ذبحوإ ف

 .كإلتإىل لتقديمهم معلومإت للجهإت إلمعنية، وإإلجهزة تعلم ذل
يثمنإن إلدور إلذى يقوم به إهل سينإء، وهل إلمكإفأة، ىه "قيإدة وشعبإ"وكل مإ وسمعه من إجهزة إلدولة إن إلحكومة #

، إلذين تم تعويضهم من إهإىل رفح هم سكإن "تنويه"تهجت  إهإىل رفح دون تعويضإت وهدم بيوتهم، وإقتالع مزإرعهم ، 
 إلمدن لم يإخذ إحد مليم وإحد، حت  ولم يفرح إحدإ بتسجيل إسمه إلثالث مرإحل إإلول، وللبيوت فقط دون إلم

 
زإرع، وبإف

قرية من قرى جنوب وغرب وشمإل  14، ، وهل إلمكإفأة ىه تهجت  "يعت  موته وخرإب ديإر"لك يستلم تعويض إلحقإ 
ق ،إلشيخ زويد عىل وجوههم بغت  إتجإه، هل إغالق إلمدينة إلصنإعية بإلعريش، وإخالء إل طريق إلدإئرى من سإكنيه، ورسر

هل إلمكإفأة ىه قطع إلكهربإء عن إلشيخ زويد وإإلتصإإلت وإلطرق وإلميإه، هل إلمكإفأة ىه منع إلوقود عن جميع إهإىل 
 30سينإء، ومنع إلسفر إإل بإلتنسيق، هل إلمكإفأة إن تبف  سينإء عإطلة عن إلعمل ، مإذإ قدمت إلدولة للشبإب عىل مدإر 

وعإت غت  تلك إلت  يذكرهإ إعالم إحمد موس وشإكلته، مإذإ يرص  إلدولة لتقوم بإعإدة محكمة عإمإ، مإذإ ق دمت من مشر
 
 
سإعة، بدإل من معإنإة إمهإتهم  24سينإء إىل إلعريش، مإذإ لو تمت معإملة إلشبإب معإملة إدمية ويتم إلكشف عليهم ف

 ..وإبإءهم
 إإلعالم إنهإ تحب إهل سينإء، وسوف تقوم إل" بمصطلح إلخونة"هل مإ زإلت إلدولة تفكر #

 
هل سينإء ،برغم إعالنهإ ف

وعإت عمالقة ، ،  إلخ، نحن فقط سئمنإ حيإتنإ، وإخرجتونإ من عبإءتكم ، مإذإ نقول إلوإلدنإ عن فعلتكم هذه، كيف ..بمشر
 .نكتب تإريخنإ بعد كل هذإ ، مإ يتم غت  مقنع وغت  سوى

 كأس إلعإلم، مإ صدقتم إعينكم برغم إنهإ وهللا لو شإهدتم إلغضب وإلزعل #
 
 قلوب إهل سينإء عىل هزيمة إلمنتخب ف

 
ف

 إإلفق
 
 ..كرة قدم، ولكن كإن إهل سينإء يبحثون عن إى فرحة تحلق ف

 إى محإفظة مرصية ، فإن إبإئنإ هم من #
 
إرجوكم إعيدوإ حسإبإتكم ، فإننإ وستحق إلحيإة بكرإمة،شئننإ شأن إى قرية ف

 
 
 ..حروب مرص جميعهإ ضد إلعدو إلصهيون  إلذى يتفرج علينإ بعي   إلشإمت سإعدوإ ف

 http://bit.do/eqm8F سينإء-شمإل-هنإ# إمنحونإ فقط حق إلحيإة بكرإمة#إلحيإة-نريد-فقد#

http://bit.do/eqm8F
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يف    لر شر

يف  ي قضيه .. إنإ إخت عمر رسر
 
يف إلمتهم ظلم ف مذبحة إلدفإع إلجوي وإلىلي إتحكم عمر رسر

سني   ونص تقريبإ جوه إلسجن وبيحإسب ع حإجه هو 3سني   ضإع من عمره  7عليه ب
  .. معملهإش

إبه لليوم إلثإلث ع إلتوإىلي  ي سجن إلمنيإ وأعلن ؤض 
 
عمر بيتعرض ألشد أنوإع إإلنتهإكإت ف

يض إلىلي كإن يوم ويوم تقريبإ إتمنع نهإئيإ و إل أكل  بسبب سوء إلمعإمله إلغت  أدميه وكمإن إلت 
ي يشوفوإ إلنور وتم تجريدهم من أغرإضهم إلشخصيه بدون وجه 

وإل ميه بتدخلهم وإل حت 
 .. حق

يف إو إي حد من إخوإتنإ يقبع دإخل  ر أو إذي هيحصل لعمر رسر إحنإ بنحمل ؤدإره سجن إلمنيإ ومصلحه إلسجون أي ض 
 ..بنإ يخرجه من محنته إحنإ مفيش ف إدينإ حإجه غت  إلدعإء وبعد إذنكم يإريت شت  و تدعوله ر... إلسجون

http://bit.do/eqnc2  
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ي  
ز
  ن إبراهيم اليلاا

ي سلسبيال إليمإن  زإرت ؤبرإهيم إألسبوع دإ ،بتحكي إنه كإن تعبإن جدإ ومش قإدر يقعد 
أخت 

ي إلزيإرة 
 
وطبعإ كعإدة ؤبرإهيم !! من شدة إلتعب  -شوية ويقعد شويةكإن بيقف -معإهإ ف

ي إلرسإيل إلىلي بيبعتهإ بي   إلزيإرإت إنه تعبإن بل بإلعكس بيقول إنه كويس 
 
مبيوصلنإش ف

ي إلزيإرإت بتعبه
 
 .. ): لحد مإ نفإجأ ف

ي مقولة بتقول إن
 
  .! "إلسجن أخو إلموت: "ف

ي إلزيإرإت وإلىلي ظهر عىلي 
 
ه بسبب إلسجن زي إلشعر إألبيض وتعب لمإ بنشوف ؤبرإهيم ف

ظهره إلشديد وتعب قلبه وضعف جسمه وحإجإت تإنية ،بنتأثر جدإ وبنبكي فعال عليه لكن 
ي إيدينإ غت  إلدعإء ليه ولكل إلمظلومي   

 
 .. ): مفيش ف

 .. هلهم سإلمي   ؤبرإهيم محتإج دعوإتكم كتت  ،إدعوله بتعجيل شفإؤه ورجوعه لينإ عإجال سإلمإ ،ورجوع كل إلمظلومي   أل
http://bit.do/eqpwh 

 
 

مشادات لحضور .. محامون يروون معانااهم داخل نيابة أمن الدولة 
ز  وافتيش وجكوس  ىل األرض .. التحقيقات واللالم مم اللوككي 

ي إلمعإملة يتعرض لهإ إلمحإمي   بمجرد أن تطأ أقدإمهم 
 
إنتهإكإت وتعنت ف

دإخل مبت  نيإبة أمن إلدولة إلعليإ بإلتجمع إلخإمس، مإ بي   إلمنع من إلدخول 
أو إلتحفظ عىل هوإتفهم إلمحمولة أو إإلنتظإر لسإعإت طويلة لحضور 

 .إلتحقيقإت
ونتيجة لسوء إلمعإملة تقدم عدد من إلمحإمي   بدعوى قضإئية لمجلس 

لس إلقضإء قضإئية، ضد كل من رئيس مج 70لسنة  9226إلدولة، رقم 
إألعىل، إلمحإمي إلعإم لنيإبة أمن إلدولة، وزير إلعدل، ووزير إلدإخلية، لتمكي   إلمحإمي   من دخول نيإبة أمن إلدولة بدون قيد 

ط  .أو رسر
ي أمإم : وأقإم إلدعوى إلمحإمي   

مإلك عدىلي وسإمح سمت  ودمحم عيىس وعزيزة إلطويل ودمحم عزب وأنس حسن ودمحم حنف 
لطعن عىل قرإر أمن إلدولة دإري لؤلإلقضإء إ

http://bit.do/eqnc2
http://bit.do/eqpwh


ي من إلمحكمة إؤلدإرية إلعليإ بتمكي   دخول إلمحإمي   لمبت  نيإبة أمن “يقول إلمحإمي مإلك عدىلي 
حصلنإ عىل حكم نهإن 

ط  .إلدولة إلعليإ بدون قيد أو رسر
ي ترصيحإت لـ

 
أو تعطيلهم عن ، أنه إل يعلم إلسبب إلرئيىسي من منع دخول إلمحإمي   ألدإء مهإمهم ”كإتب”وأضإف عدىلي ف

، فهو مكإن تحقيق   أو أهإىلي إلمتهمي  
ي وليس جهة أمنية رسية تمنع دخول إلمحإمي  

ممإرسة عملهم، فمبت  إلنيإبة مقر قضإن 
 .مفتوح من حق إلمحإمي دخوله وإلحديث مع موكله

إ فالزإل ولفت بإلرغم من حصولهم عىل حكم من محكمة إؤلدإرية إلعليإ ؤإل أن إلمضإيقإت مستمرة، ولم يخت لف إلوضع كثت 
 .إلمحإمي   يتعرضون للتفتيش وممنوعي   من إلدخول بهوإتفهم أو إلشنط إلخإصة بهم

ي إلوزإرية كوزإرة إلعدل  أو إلنيإبإت إلعإمة، ولمإذإ يحإط مقر إلمبت  “: وتسإءل 
ي إلمبإن 

 
لمإذإ إل يكون مبت  أمن إلدولة مثل بإف

ي 
 .”بسور حديدي بإلرغم أنه من مقر قضإن 

إل “: ورأى أن مإ يحدث بنيإبة أمن إلدولة إلعليإ هو مجرد محإولة لخلق حإلة من إلخوف بي   أجهزة إلتحقيق وإلنإس، وتإبع
ي نيإبة أمن إلدولة أمر عإدي 

 
أعلم مإ إلهدف من هذه إلفكرة، وخلق حإلة من إلذعر سوإء للمتهمي   أو أهإليهم، فإلتحقيق ف

ي وجود وكيل
 
 .”إلنيإبة بي   إلمحإمي وموكله وف

ي غيإب محإميهم، فضال عن إلتجديد إلمستمر 
 
وأوضح أن نيإبة أمن إلدولة تخإلف إلقإنون بإلتحقيق مع إلمتهمي   ف

ي أقرهإ إلقإنون إلمرصي
 .للمتهمي   لحي   تجإوزهم مدة إلحبس إإلحتيإطي إلت 

ي 
إبة أمن إلدولة جإءت عقب وقوع حإدثة تقول ؤيمإن حإمد إلمحإمية بإلمرصد إلمرصي للصحإفة وإؤلعالم، ؤن إلتشديدإت بت 

، إألمر إلذي أحدث فزع دإخل مبت  إلنيإبة  ة بي   زمالئهإ بأن شخص مجهول وضع عبوة نإسفة دإخل غرفة إلمحإمي   شهت 
 .وجعلهم يشددون ؤجرإءإت دخول إلمحإمي   ويتعرضون لمضإيقإت أثنإء إلدخول

ي ترصيحإت صحفية لـ
 
ي إلمحإكم أو ، أن إلوضع ”كإتب”وأضإفت حإمد ف

 
بنيإبة أمن إلدولة مختلف تمإمإ عن إلوضع ف

إلنيإبإت إلعإمة، حيث يتم منعهم من إلدخول بهوإتفهم إلمحمولة أو دخول إلتحقيقإت مع موكليهم وإؤلطالع عىل محرص  
 .إلتحقيقإت، بحجة رسية إلتحقيقإت بحسب قولهإ

ىل محرص  إلجلسة وإل نحصل عىل إلموإفقة، وبنحإول بنضطر نقدم طلب لرئيس فريق إلتحقيقإت لإلطالع ع“: وتإبعت
ي إلتحقيق، وتإريــــخ ومكإن إلقبض عليه ألنهإ أهم 

 
نعرف خالل إلتحقيقإت إإلتهإمإت إلموجهة لموكىلي وإألحرإز إلموجودة ف

 .”معلومإت وبنبدأ نشتغل عليهإ
إحة للمحإمي   بمقر نيإبة أمن إلدولة إلعليإ ولكنه إ غت  آدمية بإلمرة، إل تصلح للجلوس فيهإ وغت  وأشإرت ؤىل وجود غرفة إست 

ة ، وإلغرفة ضيقة تمإمإ إل تتسع ألعدإد كبت   .مجهزة وإل توجد بهإ مرإوح أو كرإسي
ولفتت ؤىل أنه بإلرغم من وجود حكم محكمة بإلسمإح للمحإمي   للدخول دون تضييق عليهم أو تفتيشهم ؤإل أن إلوضع لم  

 .مرةيتغت  وإلتضييقإت إل زإلت مست
بإلرغم  أيضإ من وجود نصوص بإلقإنون تسمح للمحإمي إلحديث مع موكله وإإلنفرإد به ؤإل أنه بي   إلحي   “: وإستطردت

طة لعدم إلوقوف مع موكليهم بحجة أنهم لديهم تعليمإت بذلك  .”وإآلخر تحدث مشإدإت بي   إلمحإمي   وأمنإء إلشر
، برفض إلطعن  وقضت إلمحكمة إؤلدإرية إلعليإ، برئإسة إلمستشإر ي

ي سبتمتر إلمإض 
 
أحمد أبوإلعزم رئيس مجلس إلدولة، ف

إلمقإم من هيئة قضإيإ إلدولة، ؤللغإء إلحكم إلصإدر من محكمة إلقضإء إؤلدإري، بإلغإء قرإر منع إلمحإمي   من دخول نيإبة 
ط  .أمن إلدولة إلعليإ بدون قيد أو رسر

ي نيإبة أمن إلدولة مختلف تمإمإ، عىل نور إلدين فهىمي إلمحإمي بإلشبكة إلعربية لمعلومإ
 
ت حقوق إؤلنسإن قإل ؤن إلوضع ف

ي إلبدإية 
 
إحة إلمحإمي   إل تصلح للجلوس فيهإ،  إلفتإ ؤىل أنه ف عكس إلوضع بإلنيإبة إلعإمة أو إلمحإكم فإلغرفة إلخإصة إلست 

ة للمحإمي     . لم تكن هنإك غرفة للمحإمي   ولكن بعد عدة شكإوى تم تخصيص غرفة صغت 
ي ترصيحإت لـ

 
ي ”كإتب”وأضإف فهىمي ف

، أن إلعمل بنيإبة أمن إلدولة إلعليإ يعد إألصعب من نوعه نظرإ للمضإيقإت إلت 
إ ؤىل أنه إل يسمح له بإلحديث أو  يتعرض لهإ إلمحإمي أثنإء إلدخول أو أثنإء إإلنتظإر مع موكليهم أو حضور إلتحقيقإت، مشت 

ي 
 
 .إلوقت إلذي ينص فيه إلقإنون عىل إلسمإح له بإلحديث مع موكله إلوقوف مع موكله قبل إلتحقيق معه ف

قبل مإ تدخل بتسيب إلموبإيل إلشخقي بتإعك وإلبطإقة عىل إلبوإبة، ولو معإك شنطة مبتدخلش بيهإ وأنإ “: وتإبع حديثه
ي كل مرة بسيبه فيهإ كإن بيتفتش ألن برجع بالقيه فإصل شحن

 
 .”متأكد ؤن  موبإيىلي ف

ي إلنيإبإت إلعإمة وأوضح أنه إل
 
 يحرص  أول تحقيق مع موكله، وإل يتم ؤخطإره بموعد إلتحقيق عىل عكس مإ يحدث ف

ي إلنيإبإت
 
 .وإلمحإكم، مؤكدإ أن نيإبة أمن إلدولة لهإ طإبع خإص عن بإف

ي ، حيث رفض وكيل إلنيإبة حضوره إلتحقيق مع موكله إلذ”وإئل عبإس“وإستشهد فهىمي  خالل حديثه بقضية إلمدون 
طة إستطإع إلدخول وحضور إلتحقيق مع موكله  .أنكر إألمن وجوده، إلفتإ ؤىل أنه بعد مشإدإت مع أمي   إلشر



طة، سوإء كإنت هذه  وأشإر ؤىل أن إلطلبإت بنيإبة أمن إلدولة إلعليإ إل تقدم للموظف إلمختص بل يسلمهإ ألمي   إلشر
تستغرق وقت طويل إلستالمهإ ، إلفتإ ؤىل أنه أحيإنإ يكتب إلطلب إلطلبإت إإلستعالم عن جلسة أو قضية وغت  ذلك وبإلتإىلي 

 .مرتي   ويقدمه بسبب ضيإع إلطلب إلسإبق
وفيمإ يخص دعإوي إإلستئنإف، قإل فهىمي ؤن إإلستئنإف يكون عىل قضإيإ معينة وليس جميع إلقضإيإ، مثلمإ حدث مع 

و“قضية  ي تضم عدد كبت  من  441إلحبس، بينمإ إلقضية إستطإع إلمحإمون إإلستئنإف عىل قرإر ” معتقىلي إلمت 
وإلت 

 .إلمتهمي   لم يتم فتح طلب إإلستئنإف عليهإ إألمر إلذي يخإلف إلقإنون
ي 
ي نيإبة أمن إلدولة إلعليإ أصبح متإح عىل إلقضإيإ إلقديمة وإلت 

 
ي ذلك إلمحإمية ؤيمإن حإمد، وقإلت ؤن إإلستئنإف ف

 
وأيدته ف
ي سمحت إلنيإبة مؤخرإ بإإلستئنإف عىل قرإر إلحبس مثلمإ حدث ، وأيض2017و  2016تعود لعإم 

إ هنإك بعض إلقضإيإ إلت 
إزية ي حصلت عىل ؤخالء سبيل بتدإبت  إحت 

و وإلت  ي أحدإث إلمت 
 
 .مع أسمإء عبد إلحميد إلمتهمة ف

ي تعرض لهإ أثنإء 
وجوده بنيإبة أمن إلدولة وروى دمحم عبد إلعزيز مدير مركز إلحقإنية للمحإمإة وإلقإنون، إلمضإيقإت إلت 

إلنهإردة فرشنإ إألرض وقعدنإ عليهإ قدإم أوضة رئيس نيإبة أمن إلدولة ومحإميإت نقض متكسفوش يقعدوإ بعد “: قإئال
 .”وقفة طإلت أكت  من تالت سإعإت

من إلدولة أنه إضطر للجلوس أمإم غرفة رئيس نيإبة أ” فيس بوك“وأوضح خالل منشور له عىل صفحة إلتوإصل إإلجتمإغي 
ة  ي أي من إألدوإر إألربعة سوى غرفة حقت 

 
ي  –بحسب وصفه  –لعدم وجود كرإسي لالنتظإر وإل توجد غرف للمحإمي   ف

 
ف

ي  أشبه بغرفة إحتجإز
 .إلدور إألرض 

ي ؤهإنتنإ، ؤحنإ” : وتإبع حديثه
 
ي عنوإن مرحلة وضيعة أوى ف

قعدنإ  لو كإن مسموح لينإ بدخول إلموبإيالت كنإ إتصورنإ وده يبف 
ي إلركبة ومننإ إلىل عنده ديسك ومننإ إلىل فعال عىل إلورق إلسن بيقوله صغت  لكن 

 
عىل إألرض ألن مننإ إلىلي عنده خشونة ف

وح أمإكن بتقرص إلعمر  .”بت 
ي إلحد إألدن  نطمن عىل إلمحإبيس وننقل لهم رسإيل إلتضإمن ” : وإستطرد 

وح يمكن عندنإ أمل لسه ؤنه عىل إألقل يبف  بت 
ونحإول ندخلهم إكل، دوإ، سجإير مستلزمإت ؤعإشة ونعتتر دخولهإ إنتصإر ونقول عىل إألقل إى مجهود ولو عنيف جه 

ي ظل ضعف إلتضإمن وحإلة إؤلحبإط
 
 .“ بفإيدة وهمه بيدفعوإ إلتمن غإىلي ف

ي إلتفإن  وإلبطولة حنفضل نعإفر ونقعد ع“: وإختتم حديثه
 
ىل إألرض عإدى وإن مهمإ ألنهم حمإلي   أسيه وبيقدموإ أمثلة ف

ي إإلمإكن إلمقبضة وإلموحشة دى حنفضل مكملي   للحرية ليهم ولينإ
حىسر  .”كإنت إألسبإب إلدإفعة إننإ نطفش ومت 

http://bit.do/eqqqF 
 
 

 .نداء  اجل من أشة جلال  بدالفتاح
ي 
 
إبويإ إلىلي فوق .عنتر إلزرإعة بسجن طرهإنهإردة كإنت زيإرتنإ إإلسبوعية لبإبإ ف

ي بإلعإفية وحإلته إلصحية إلسيئة مش محتإجة 
إلسبعي   دخل علينإ مإسر

لة شعبية خلته مش قإدر ..دليل كل إلعنتر عإرف إنه عيإن من أسبوع وأصيب بت  
ي من ضيق ف إلتنفس

لمدة أسبوع بيحإول يوصل ..يتنفس وهو أصال يعإن 
ي إلسجن وإدإرة سجن 

طره رإفضة، بإلعإفية رإح عيإدة عنتر إلزرإعة لمستشف 
وخد بخإخة وإلدكتور قإله إنه محتإج مضإد حيوي بس إلسجن مفيهوش 

ي وهإتوىلي مضإد  ..مضإد حيوي
إبويإ قإلهم خدوإ فلوس من إألمإنإت بتإعت 

حيوي ورفضوإ ده برضه عشإن كده حإلته متدهورة ومش قإدر يقف عىلي 
إ ندخل إلمضإد إلحيوي ومش عإرفي   هيوصل ف زيإرة إنهإردة حإولن..رجله

ي متعمد..لبإبإ وإل إلء ي ..إحنإ أهلنإ معتقلي   عند نظإم إلسيىسي وبيتعرضوإ إلهمإل طتر
إحنإ بنتذل عشإن نشوفه وهو بيعإن 

ي إلسجن ومحدش بيحإسب إلقتلة ألنهم بيحكموإ .عشإن يعيش
 
ي سجون إلنظإم بيموتوإ ف

 
مستشفيإت  .إبويإ زيه آإلف ف

ي إلسجو
  http://bit.do/eqqk2 .محتإجة مضإد حيوي ؤلنقإذ آإلف..ن مش محتإجة إلنشيد إلوطت 
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ي 
ز ودنان“أشة الصحفز ي بالغ لكنائب العام” معت 

ز
ابه  ن :   ب لفك إضز اعرض لكضز

 الطعام
ي 
إلمستشإر نبيل صإدق، رقم بطلب للنإئب إلعإم ” معت   ودنإن“تقدمت أرسة إلصحف 

به دإخل محبسه بسجن إلعقرب، وإتخإذ إؤلجرإءإت  7794 ي وإقعة ض 
 
للتحقيق ف

 .إلقإنونية تجإه إلوإقعة
ي 
ؤنهم  تقدموإ بطلب ” معت   ودنإن“ومن جهتهإ، قإل ندى شمس إلدين شقيقة إلصحف 

بة دإخل مح ب شقيقهإ، بعدمإ علموإ برص  ي وإقعة ض 
 
إب عن إلطعإمللنإئب إلعإم للتحقيق ف  .بسه لفك إؤلض 

ي 
 
، عقب ؤجرإء حوإرمع إلمستشإر هشإم جنينة إلرئيس إلسإبق  16وألقت قوإت إألمن إلقبض عىل ودنإن، ف ي

إير إلمإض  فتر
 .للجهإز إلمركزي للمحإسبإت وأحد أعضإء حملة إلمرشح إلرئإسي سإمي عنإن

، وإإلنضمإم لجمإعة محظورة، عىل ذمة ، تهمة نشر أخبإر من شأنهإ إؤل”معت   ودنإن”ووجهت إلنيإبة لـ إر بإألمن إلقومي
ض 

 .حرص أمن دولة عليإ ويتم إلتجديد له 441إلقضية
ي ” معت   ودنإن“وبدأ 

 
إب عن إلطعإم، ف ي يتعرض لهإ دإخل محبسه،  14إؤلض 

، بسبب إلمعإملة إلسيئة إلت  ي
يونيو إلمإض 

 .بحسب شقيقته ندى شمس إلدين
إب عن إلطعإم لحي   إلسمإح ألهله بزيإرته، إلفته ؤىل أن شقيقهإ ممنوع وأشإرت شمس إلدين ؤىل أن ش ي إؤلض 

 
قيقهإ مستمر ف

يض وحبوس بزنزإنة إنفرإدي بسجن إلعقرب، وأن إلتجديد إلمقبل له سيكون إلثالثإء إلقإدم  .من إلت 
ي 
له بأن صحته متدهورة، وفقد خالل إلتجديد ”  معت   ودنإن“وكإن إلمحإمي عمرو دمحم، كشف  عن إلحإلة إلصحية للصحف 

إب عن إلطعإم لحي   نقله من سجن  ي إؤلض 
 
إلكثت  من وزنه وبدإ ذلك ملحوظإ أثنإء حضوره إلتحقيقإت، إلفتإ ؤىل أنه مستمر ف

 .إلعقرب شديد إلحرإسة ؤىل سجن آخر
ي ترصيحإت سإبقة لـ

 
إب  ، أن ؤدإرة إلسجن علقت  لـ ودنإن محإليل لرفع مستوى”كإتب”وأضإف دمحم ف إلسكر، وفك إؤلض 

ي جعله إل يستطيع  ي جسمه وخلل بإلجهإز إلعصتر
 
ء وجعله يشعر بألم شديد ف بأي شكل إألمر إلذي أثر عليه بشكل سي

ي أعصإبه
 
 .إلوقوف عىل قدميه أو إلتحكم ف

إب وتعليق إلمحلول بإلقوة هم  وه عىل فك إؤلض  عيإدة  ممرض)ولفت ؤىل أن موكله إتهم خالل إلتحقيقإت، إثني   أجتر
 حكومي لعرضه عىل طبيب وإإلطمئنإن عىل (إلسجن وبلوك أمي   

ي إلتحقيقإت نقل موكله ؤىل مستشف 
 
إ ؤىل أنه طلب ف ، مشت 

 . صحته
ي كل “

 
ي من وجع ف

ي عىل رجله، وبيعإن 
معت   حإلته إلصحية متدهورة وحرص  إلتحقيق وهو مسنود ومش عإرف يقف وإل يمىسر

ي إلسجن 
 
ي خصوصإ ؤن جميع جسمه وخس إلنص، ووضعه ف

صعب جدإ وهو بيطإلب بأبسط إلحقوق يتنقل لسجن تإن 
ي نفس إلقضية بسجن طرة إلتحقيق

 
 .”إلمتهمي   ف

ي  معت   "
 
يض ولم يستطع أحد من أرسته رؤيته سوإء ف إلزإل محبوس إنفرإدي وممنوع عنه إلزيإرة، وأيضإ ممنوع من إلت 

ي سيعرض فيهإ معت   عىل إلنيإبة وأن إلتجديدإت إلمقبلة ستكون  ، إلفتإ ؤىل أن هذه إلمرة”إلسجن أو أثنإء إلتجديد
ة إلت  إألخت 

 .أمإم محكمة إلجنإيإت
ي 
 .أقإمت دعوى بمحكمة إلقضإء إؤلدإري لنقله ؤىل سجن آخر ليتمكنوإ من رؤيته” معت   ودنإن“وكإنت أرسة إلصحف 

ي دعوى نقل ودنإن من
 
سجن إلعقرب شديد إلحرإسة ؤىل سجن آخر  وقررت محكمة إلقضإء إؤلدإري تأجيل جلسة إلنظر ف

 .أغسطس إلمقبل للنظر وإؤلطالع 25ؤىل 
http://bit.do/ermf2  
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ي  بد هللا  بـ  64اللتهم  ىلي ذمة القضية  زوجة اللتهم ناجرب
ً
 "اغتيال النائب العام" سكرية اللعروفة ا الميا

ي إلىلي كنت بولد فيهإ سإعتهإ، نإس كإنوإ رإكبي   عربية 2016نوفمتر  29عليه يوم إنإ جوزي إتقبض "
، من إلمستشف 

ي إلنيإبة، ومش عإرفة إشوفه أو  5ميكروبإص وقفوه تحت إلمستشف  وخدوه، وفضل 
 
ي لحد مإ عرفت ؤنه ظهر ف

شهور مختف 
 "أخليه يشوف بنته إلىلي مشإفهإش من سإعة مإ إتولدت

http://bit.do/er52R 
 

 
   إحدى زوجات نزإلء سجن ليلان اللنيا

تعرفوإ يعت  إيه  ..من تغريب وتعذيب وتجريد إنإ مش هقول حإجة غت  ..بعيدإ عن أى تفإصيل بتحصل جوه سجن إلمنيإ
 مكإن يتقإلكم فيه

 
تعرفوإ يعت  إيه تنإموإ من غت  هدوم  !!إنإ هخىل إلمكإن ده سلخإنة وإحنإ جإيي   يإقإتل يإمقتول تبقوإ ف

عىل أرض أسمنت إلمعإكم لبس وإل حتة قمإشة تفرشوهإ ع إألرض 
http://bit.do/ermiP   

 
 

ي من : شقيقة وائل  باس اروي افاصيل زياراه
ز
حالته متدهورة وحراراه مرافعة ويعاا

 ه لدخول الحلاماؤل ياء الشديد وأصحابه يحلكون
ي حإلة ؤعيإء شديدة ودرجة حرإرته 

 
قإلت رشإ عبإس شقيقة إلمدون وإئل عبإس ؤن شقيقهإ ف

ي محبسه
 
وألقت قوإت أمن إلقإهرة إلقبض عىل  .مرتفعة، وأن حإلته إلصحية متدهورة ف

ي 
 
له، ليصدر قرإر من إلنيإبة بعدهإ بـ  23إلمدون وإئل عبإس ف ، بعد تفتيش مت   ي

مإيو إلمإض 
ي ترصيحإت صحفية لـ .يومإ 15سإعة بحبسه  24

 
، أنهم علموإ بمرض ”كإتب”وأضإفت ف

هم بتفإصيل مرضه وأن د رجة حرإرته كإنت مرتفعه وأصدقإئه بإلزنزإنه وإئل خالل زيإرته بإلسجن، أمس إلسبت، حيث أختر
يحملوه لدخول إلحمإم ووضعه تحت إلمإء، إلفته ؤىل أن حإلته لم تتحسن بعد وأن طبيب إلسجن أعط له مضإد حيوي 

ء وخفض درجة حرإرته ي
 http://bit.do/ermjj .لعالج إلف 
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ز  والدة اللتهم بالل ز  19حسني  طة   امم ألقت قوات األمن القبب  كيه منن  امي  اختفز بالل قرسيا من قبل الرسر
   سكرية 64شهور اعرض فيهم لتعنيب شديد مومحبوس اآلن  ىل ذمة القضية  3اللضية مدة 

ي بقإىلي سنة ونص، إلزيإرإت ممنوعة ودخول إلغيإر وإألكل وإألدوية ممنوع، بالل عنده فطريإت من إلحر  إنإ "
مشوفتش إبت 

ي ؤيده إلشمإل، ومكلش بقإله 
 
شهور، غت  3وإدإرة إلسجن رإفضة تدخله إألدوية هو تعبإن وكإن شإيل إلطحإل، وعنده ؤعإقة ف

 "ؤنه إتعرض لزهإيمر مؤقت ونىسي إألرقإم
http://bit.do/er52E 
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  ..غرفة لكحبس اإلنفرادي
أتذكر تإريــــخ ربمإ توقف إلزمن، مكإن مغلق دون معإلم وإضحة، مسإحة منظمة للعمل عىلي ضيق صدرك وإختالج  لم

ي ليلة تخإف من أشيإءك إلمفضلة
  أنفإسك، أصوإت من جميع إإلتجإهإت إل تقلق ؤنهإ أنت، تأن 

  إلظالم، إلوحدة، إلهدوء، جميع مإ سبق يذبح
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ك إلحشر  ي عىل وجهك لتقيم حفلة بعد منتصف إلليل أو تذكرة صبإحية، إل هنإ تجلس بمفردك، لكن لم تت 
 
إت وحدك، تتالف

  تقلق هنإك عرس وزفإف كل ليلة لم تتوقف إإلحتفإإلت ألنك حزين
ء ي

إل معت  .. إل دإغي للحرج عندمإ تشعر أنك إل سر
ي للصندوق ولم أعر

ي ليلة عرفت فيهإ معت 
 
إت حولك وتشعر أنك صندوق قمإمة ف ي دخوىلي فيهتتجمع إلحشر

  ..ف معت 
إ
ً
  إل دإغي ألن تنتحب بصخب، يمكنك إلبكإء صإمت
ي بعدك

  ..هنإ؛ إلهدوء سمة من سبقك ومن سيأن 
  .لي   أمك و حنإنهإ لن يجدي نفًعإ إلليلة

، لكن لم ينتهي إلعإلم بعد
ً
  .إل تشح بخيإلك، نعم تجلس هنإ وحيد

ة مسئولة عن دخول إلشمس وإلهوإء و   إلظالم وإليأس إىلي صدركهنإك مسإحة صغت 
هنإك بعض إلعصإفت  إلضإلة تبف  بجوإرك وتسمعهإ عند حلول إلصبإح، ربمإ ىهي عصإفت  كسولة لم تر للرحلة جدوى، 

  ..وربمإ ىهي هدية من هللا.. بقيت هنإ جإهل بمإ يحدث خإرج إلغرفة إلمغلقة
ي ليل

 
ي برين قإل ف

إ أطت  مع إلهوإء " ة لم أعلم إين كإن موضعه عند حك عن مإ هو أسوإ وقإتل أتذكر دإيمآ شيح  ً ي طت 
" يإ ليتت 

ي لمست إلسمإء إلليلة، نعم حلقت و كنت قإدر عىلي إلوصول ل ؤسنإ
ي برين  -أنإ طت  مهزوم ، لكنت  إلدير للبحث عن حبيتر

  !إلذي رحل
ي  ي دإيب إل يوجد بجؤإري مجإريــــح مثلك يإ عصفور وقلتر ي هوإهم قلتر

 
ي مع إلمجإريــــح ف

  ممزق هأجرون 
 .إلظالم هنإ يقتل، يذبح، هنإ يسقط إلسبع وتهزمة إأليإم.. مت  يظهر إلنور

  لكن مإ هذه إألصوإت هل عإد من هإجر ورحل؟.. أظن أنه أل يوجد من يتنفس بإلخإرج
ق إلشمس ومت  تغرق ة مت  تشر إ من خالل فتحة صغت 

ً
قت من إلغرب. عرفت جيد ق وأرسر لكن .. تمنيت لو غربت من إلشر

ي إليوم إلثإمن لم أعإتبه عىل إلبعد دون سبب ىلي 
 
ي إليوم إلسإبع، ذهب عصفور ف

 
س هنإ بجديد يحدث تأخرت إلشمس ف

ي وإألشجإر، وربمإ كإن عىلي موعد وضل طريقه هنإ
ي لك وقت .. بإلتإكيد ذهب ؤىل حيث إلختر  إلسإخن وإلهوإء إلنف 

أتمت 
ي 
  .سعيد يإ صديف 

ي وتشعر شهر أكتوبر مولد سيدي أحمد إلبدوي، 
ي إؤلشإرة، لم تنفتح ىلي إلجدرإن مثلك هل تسمع صون 

أنإ هنإ يإ سيد، لم تأتت 
  .بوجودي

، فقدت عصإ سلطإن أبو تيج إلفرغل ي
 
، غرق إلدسوف  .هل توقف إلمدد، غلقت عيإدة أم إلعوإجز، سقط إلشإذىلي

  لكنه صإمت إلليلة.. إلكون كإن ينإدي يإ عىلي 
ي 
  نظرة وإحدة تكف 

ة أنإ عىل إلبإب ذليل إفتحي    ..يإ مشت 
أنإ هنإ من دون هإتف، من دون جوجل ألعتر عن جوإب عن أفكإري إإلنتحإرية 

ي ذلك من قبل؟
 
  لم أفكر ف

  هل إلجبنة تقتل؟.. تقدم ىلي ثالث وجبإت
  هل مإت من قبل من تذوق إلعدس أو تنإول إلفول ثالث مرإت يوميآ؟

ي سيإرة 
ي عند إلمغإدرة إإلنتحإر بإلقفز غضب شديد أريد أن تدهست 

دإخل تلك إلغرفة غت  قإدر عىلي إلنهوض أو إلقيإم يمكنت 
  ..كإن يبحث عن إلمدد وضل إلطريق: من إلدور إألربعي   أو من أعىل مسجد إلحسي   وعند إلسؤإل يمكن إلقول

، إلبعد عن إلزحإم لم يسمح ىلي بإلبحث عن طريقة إنتحإر  ي
إض  ي غضون إلبعد عن إلعإلم إألفت 

 
  ثإنية؟ 30جميلة ورسيعة ف

ي 
، . دون شعور بإأللم أوإلخوف كإن من إلممكن أن تنقطع أنفإسي عندمإ سمعت ختر مقتل صديف  ي

قطع يد مجرم يؤلمت 
ي إلخإمسة، قتل أرسة من أجل 

 
  ..جنية، إلبعد وإلهجر وإلظلم 20إغتصإب فتإة ف

  أنإ هنإ إل أمتلك سكي   لكن أملك مإ يذبح إلملل وإليأس
ي مستمر

  إلروتي   يقتل لكت 
 ..إليوم إلتإسع إلخإمسة فجرآ إلجميع نيإم ؤإل عقىلي يرفض إلنوم

ي 
  ..ضيــــخ وطلب إستغإثة من وجع غت  حقيف 

ي 
ي نوم، قد أفقد إلسيطرة وقد يقتلت 

يط برشإم قد يدهست  ي غت  مزيف، ألم إلبطن .. أظن أن رسر
إل دإغي للخوف من ألم حقيف 

  ر رأسي أهون و أخف وطأة من ترص  
ر لوجودي هنإ   إل متر



ي 
ي سمإعك، أريد رؤية إلشمس، ترك ىلي سيجإرة عىلي أمل أن تقتلت 

 
أترك ىلي سم وعىل عهد .. مرحبآ يإ دكتور، إل رغبة ىلي ف

ي إلجنة
 
ي لك بيت ف

  .سأبت 
  إإلنتحإر دإخل إلسجن إألنفرإدي طريق ؤىل إلجنة

  إلوقت إل يمر إل دإغي لألستعجإل ومعرفة مإ حدث
بت سوريإ إليوم لم يسقط عقإر بإلمدنيةإل إ ، نعم ض  ي . نفجإرت إليوم، لكن هنإك إلكثت  من إلقتىلي

 
لم ينقلب قطإر ف

، تزوج عجوز من فتإة قإض   ..إنتشإر إلمرض، إلجهل، إلظلم، إلقتل، إلخرإب. إلبدرإشي  
  .إلرجإء عدم إؤلزعإج.. أنت تنعم بإألمإن وإلهدوء هنإ

ي عىل إلتفكت  من جديد، لكن ليس إلليلة كإن من إلممكن أن ينتهي 
ء، لكن رؤية إلشمس وإلنور من جديد، حرضإن  ي

 .كل سر
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 اللحامية ماهينور اللضي
صبإح إلخت  

مطلوب لقيت ؤسىمي محطوط عىل قإئمة .. أول ؤمبإرح أنإ كنت رإجعة من جنوب إفريقيإ
ي بسبب وضعي عىل .. فوري

إلحقيقة دي مش أول مرة و أنإ مسإفرة و أنإ رإجعة بيتم تفتيىسر
 إلسؤإل معإكي ورق أو كتب

طبعإ ؤحنإ عإرفي   مدى .. إلقإئمة دي بشكل مكثف و عإدة بيبف 
  .و عمري مإ إمتنعت عن إلتفتيش. ذكإء دولتنإ

ي و تفتيش 16بس أول ؤمبإرح 
شنط و ؤجبإري عىل إإلنتظإر آكت  من  يوليو مش بس تم تفتيىسر

ي مطإر إلقإهرة و بعدين فوجئت ؤنهم  3
 
سإعإت و لكن تم إقتيإدي لمكتب أمن إلدولة ف

ي 
ي ؤسكندرية و ؤن بإسبوري مسحوب مت 

ي أروح مكتب أمن وطت 
ي ؤن 

 .بيطلبوإ مت 
ي من إلسفر.. مإتمش توجيه أي تهم ليإ

ي بأي أحكإم أو قرإرإت تمنعت 
ىهي كدة  ..مإتش موإجهت 

ي أروح إستلمه من مكتب أمن دولة ؤسكندرية علشإن .. بلطجة و إلسالم
إلحقيقة أنإ رفضت ؤن 
ي إلمطإر يبلغوإ فرع أمن دولة ؤسكندرية بده

 
  .كفإية لوي درإع و بلغتهم ف

ي 
و .. تعذب و تلفقأمن إلدولة ؤلىلي بتخطف و .. أمن إلدولة كعإدتهإ بتمإرس بلطجتهإ إتجإه إلموإطني   من غت  أي سند قإنون 

ؤلىلي بتجتر إلمعتقلي   عىل إلتحقيق معإهم حت  لو أخدوإ برإءة و ؤلىلي بتصمم ؤنهإ تمإرس إلمرإقبة من غت  أي أحكإم فبتحتر 
ي 
ي كمإن بتقرر تمنع إلنإس من إلسفر بدون سند قإنون 

ي دلوقت 
ي أقسإم من غت  أي سند قإنون 

 
 .نإس ؤنهإ ترإقب ف

ي 
ي ؤن 

ي عمري مثال مإ عرفت ؤن عليإ قضية و مإ روحتش..  بوإجهأنإ بشكل شخقي معروف عت 
ي عإرفة إننإ .. يعت 

عىل إلرغم ؤن 
ي دولة قإنون و أن إلتلفيق و إألحكإم إلجإهزة ىهي إإلصل بس كنت بروح علشإن أقول إننإ مش خإيفي   من تلفيقكم

 
. مش ف

ي مإ سإفرشبس أنإ إلمرة دي برفض و بشدة بلطجة أمن إلدولة و مش حروحلهم حت  لو 
ي ؤن 

ي .. ده كلفت 
 
أنإ أصال بحب أقعد ف

 .إلبلد دي
ي 
و كفإية بلطجة من .. ده أول خطوة أخدتهإ و ىهي بالغ للمحإمي إلعإم بإلوإقعة و تم تقديمه ؤمبإرح و حكمل لحد لمإ أخد حف 

 .أمن إلدولة لحد كدة
ي كتت  حصلهم كدة أو أصعب من كدة بس خلينإ نضم عىل بعض  ي غت 

 
و إلموإجهة .. إلخوف بيموت. و نوإجههمعإرفة ؤن ف
 .ىهي طريقنإ

 و إلصمت مش حل. برفض كل شكل من إشكإل بلطجة أمن إلدولة و لويــهإ لدرإع إلموإطني   
http://bit.do/er5R2 

 
 

واتواىل ضخات اهل سيناء هل من مستجيب #
ة إلمقدمة من رئإسة إلوزرإء لطالب إلثإنوية إلعإمة، سوإء كإنت # ي ِشأن إلكثت  من إهل سينإء، لم يكن ينتظر إلمت  

إو % 2شأن 
إف من 5% ، إو حت  نصف بإلمإئة، إلن إلمنحة لطالب سينإء دون محإفظإت مرص جميعهإ ، بقدر مإ ينتظر قرإر إإلعت 

، نظرإ ....%منح إلطالب " تعت  سر  وإحد مهم، وهو تكملة إلموضوع وهو  مجلس إلوزرإء بمعإنإة إهإىل سينإء ، فقد

http://bit.do/er5Si
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إف إإلدإنة إلذى إمسك به ولن إفلته من يدى، بغض إلنظر عن " ...للظروف إلت  مروإ بهإ وكلمة نظرإ للظروف هو إعت 
 ... مكسب كم إلنسبة إلت  منحت

إف مجلس إلوزرإء إن إلطالب تعرضوإ لمحنة، ولذلك #  إلمحإفظإت إإلخرى إوإل إعت 
 
تم إعطإءهم منحة، فقد تجتر إإلخر ف

ه عىل  ويقتله إلفضول ليعرف مإ ىه معإنإة إهل سينإء إلحقيقة إلت  جعلت إلوزرإء تتدخل لدى مجلس إلجإمعإت وتجتر
 .. منحة نظرإ للمحنة

 إلمحإفظإت إإلخرى إإلجإبة عىل سؤوإله إلذى عتم ع#
 
ليه إعالم إحمد موس ولميس من هنإ كإن يجب إن نعط إلقإرئ ف

هم من تجإر إإلعالم إن يعرف مإذإ حدث إلهل سينإء بإلضبط ، وغت   ..إلحديدى وإإلبرإسر
إف مجلس إلوزرإء، فإن محنة طالب إهل سينإء لم تنفصل عن محنة إبإءهم # ه ولكن بطعم إعت  تكرإرإ لمإ سبق وشر

 موإقع وإمهإتهم ، فقد تعرضت شمإل سينإء إىل شهور عجإف لم ير
 
وإت إإل بإلمحسوبية ، ونشر ف ى فيهإ إهل سينإء إلخرص 

ى إلنإس كيلو إلطمإطم من إلسوق  إلفيس بوك وقتهإ، وإدركت إلحكومة خطر إلوضع بعدهإ ووفرت إلطعإم، بعد إن إشت 
يومإ، ولم  170جنيهإ، وقس عىل ذلك، بعدهإ تم إغالق محطإت إلوقود، وهإىه مغلقة حت  إإلن من قرإبة  30إلسودإء ب 

إب من محطإت إلوقود إإل ذلك إلذى يملك محسوبية عإلية إلمستوى، حت  إنك ترى من يملك  إت  10يتمكن إحد إإلقت  لت 
سإئق تإكس عإطل عن إلعمل ،  2000وقود كأنه حإز سينإء ومن فيهإ، إغلقت محطة وقود إلغإز إلطبيع، ليصبح إكتر من 

نقل من سيإرة إىل إخرى ، ولكن بعدهإ تم إلسمإح لهم وإل إدرى هل تدإركت إلحكومة وإل إدرى لمإ ، بإلرغم إن إلغإز إل ي
تي   إحدإهمإ  شهور وإإلخرى شهرإ،  3إلموضوع وقإمت بإلسمإح لهم إلهجوم مرة إخرى للتمويل بعد إنقطإع عىل فت 

 جنيهإ إعإنة، منعت إلصيإدين من دخول إلبحر، ف 2000بإإلضإفة عىل منح إلسإئق إلمسجل 
 
لك إن تتخيل صيإد سمك ف

 إبو صقل بإلعريش ، يبعد بيته عن إلبحر 
 
م وقوته وقوت إطفإله من إلصيد وهو إل يملك حت  مجرد  100بت  إلعبد إو ف

 إلشبإك، حت  إن  إلقرإر إلقإس بإن يدخل إلصيإد 
 
إلمطإلبة، وكل يوم يخإطب إلبحر، ويتحسس إلمركب، ويمسح دموعه ف

، وإلمنطقة إلصنإعية إلت  تحرك إلعريش بإكملهإ، حت  مجرد "شحدة يعت  " ع إعطإءه بدل إعإنة م فقد ، م500مسإفة 
 إكتر من لقإء، 

 
إىل بت  إلعبد، " إإلنإبيب"تم نقل إلغإز " يعت  من إلمحرمإت"إلكالم عنهإ يغت  إلمسؤول إلحوإر، حدث هذإ ف

ويد إىل إلعريش ، مع إعطإء تصإريــــح لتعبئة إإلنإبيب، وبعض من إلعريش ، وإلشيخ زويد بعد إن تم نقل إلغإز من إلشيخ ز
إت إلسوإلر، وإلغريب إن صإحب إلمستودع يفرح حينمإ يمسك إلترصيــــح، وصإحب إلسيإرة يفرح حينمإ يحصل عىل  لت 

إت إلسوإلر بعد عنإء إلطوإبت  تحت حرإرة إلشمس، ولكنه إستطإع تحريك سيإرته، من إلطبع إن إلموضوع له تبع  لت 
 
يإت، ف

 ..زيإدة إإلسعإر ونولون إلسيإرإت وغت  ذلك إلكثت  
نإن  إىل إغالق إلطرق، فإن إلسفر بتنسيق من إلعريش إىل إإلتجإهإت إلثالثة، سوإء للشيخ زويد، إو وسط سينإء إو إلقنطرة #

ق، ومنهإ تعتر إلتر إإلخر وتتنفس إلصعدإء وتشم إلهوإء فإن هنإك إل توجد مالحقإت وإل يإخذ إحد موبيلك ، وبعد  رسر
 إإلسبوع وىه إلخميس وإلجمعة  3ء ، تم إلسمإح إلهل سينإء بإلسفر ضخإت وتوسالت إلوجهإء وإلنوإب وإلنشطإ

 
إيإم ف

وإلسبت، بإلرغم إن إهل قطإع غزة منذ شهر رمضإن وهم يسإفرون بشكل طبيع، بمعت  إنك إقل من إهل غزة، بإسلوب 
ف بك إصال"  .. "إنت غت  معت 
شهور، وليس بإإليإم إو إلسإعإت، بإلشهور، لك إن تتخيل نإهيك عن إنقطإع إلكهربإء عن إلشيخ زويد ومإ بف  من رفح بإل#

تب إيضإ عىل قطع إلكهربإء قطع  مريض بدون كهربإء طإلب بدون كهربإء مسن بدون كهربإء ربإت بيوت بدون كهربإء، ومإ يت 
 نقل إلميإه، حت  

 
ب يتم إلميإه، إلن إغلب إلمنإطق تعتمد عىل إإلبإر إإلهلية ، وإل يوجد إى دور للحكومة ف ميإه إلشر

إلحصول عليهإ من محطإت تحلية قإم بإلتطوع بعملهإ إهإىل إلمنطقة ممن إكرمهم هللا، وإيضإ إنقطإع شبكإت إلمحمول منذ 
من إهإىل رفح بغت  إتجإه، وإكتر من % 99عإمي   إىل إإلن، وإعتمإد إإلهإىل عىل إلمرسإل بشكل رجع قديم ، نإهيك عن نزوح 

من جنوب إلعريش وإلمنإطق إلقريبة من إلمزرعة % 30جنوب وغرب إلشيخ زويد، ومإ يقرب من من إهإىل إلقرى % 70
 ..وإلمطإر وإلدإئرى

عالوة عىل حإإلت إلطالق إلت  حدث وفسخ إلخطوبة، بسبب عدم مقدرة إلزوج إو إلشإب إإليفإء بتعهدإته بسبب إلبطإلة #
إء حليب إو بعض إحتيإجيإت إرسته إو هدية لخطيبته وعدم وجود عمل إو حت  يومية يستطيع من خاللهإ إلزوج  ..رسر

م إىل بإئع عىل طإولة عىل #  سوبر مإركت بشكل محت 
 
ميدإن إلشيخ زويد مغلق بإلكإمل، وتحول تجإر إلشيخ زويد من بإئع ف

، لك إن تتخيل إن هنإك إرس   إلشيخ زويد إل نإصية شإرع، يحركهإ للورإء كلمإ مرت إلحملة، ويقوم بتقديمهإ حينمإ تعتر
 
ف

ة إلموت إلت  كإنت   إلمحإفظإت إإلخرى لينجوإ بإطفإلهم من فت 
 
تملك ثمن نولون إلسيإرة من إلشيخ زويد إىل إى قرية ف

 إلعريش ب 
 
ة عجزوإ إن يدفعوإ  700إو  500تسمع كل يوم ، لك إن تتخيل إن إشخإص إستإجروإ شقق ف جنيهإ، وبعد فت 

 إلصحرإء وتمت مالحقتهم، وإإلن قوتهم عىل إلكرتونة وعىل معونإت إلجمعيإت إإليجإر، وقإموإ بننإء عشش 
 
ف

، نعم ليسوإ إلكل، ولكنهم إإلكتر   ..وإلمتطوعي  



تأكد إيهإ إلقإرئ إننإ لو بقينإ عإم كإمل، نكتب كل يوم عن إلمعإنإة ، مإ إستطعنإ إن نحق كل مإ حدث ومإ تعرض له إهل #
% 100هذه إلمعإنإة، وخصوصإ إن إلعلة كإنت لوجود إرهإب، وإإلن وقد إنته إإلرهإب بنسبة سينإء، إلسؤإل إىل مت  تبف  

 إلمدن، ونسبة فإقت 
 
 إلصحرإء إلبعيدة، مإذإ تنتظر إلدولة لتنه معإنإة إهل سينإء، وتعط إلمضإرين إلذين % 98ف

 
ف

لطرق، وتسمح لالعالم إن يتكلم بصورة هدمت بيوتهم وإقتلعت إشجإرهم ودمرت محإلهم إلتعويض إلمنإسب، وتفتح إ
، إلذى نحمله مسؤولية كل   كل حروبه ضد إلعدو إلصهيون 

 
إوضح وإنصف عن إهل سينإء إلذين شإركوإ إلجيش إلمرصى ف

 ..مإ حدث بتخطيطه إللعي   وإجرإمه إلمإكر إخذإ لثأره من إهل سينإء وإبإئهم، وهذه إإلرض إلت  إرتوت بدمإء إلشهدإء
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ز ودنان   ي معت 
ندى شلس الدينم شقيقة الصحفز

طة، أمس إألربعإء،  تجديد حبس  قررت محكمة جنإيإت إلقإهرة إلمنعقدة بمعهد أمنإء إلشر
ي 
ي  .يومإ 45، ”معت   ودنإن“إلزميل إلصحف 

 
 16وألقت قوإت إألمن إلقبض عىل ودنإن، ف

، عقب ؤجرإءه حوإر مع إلمستشإر هشإم جنينة إلرئيس إلسإبق للجهإز إلمركزي  ي
إير إلمإض  فتر

 .للمحإسبإت وأحد أعضإء حملة إلمرشح إلرئإسي سإمي عنإن
كيلو جرإم أو أقل  40وأضإفت شمس إلدين أن شقيقهإ فقد إلكثت  من وزنه وأصبح حوإىلي 

إبه عن إلطعإم  إب من قبل رئيس  يوًمإ، وحإلته 37فقد إستمر ؤض  ب لفك إؤلض  إلصحية سيئة، إلفته ؤىل أنه تعرض للرص 
ين 3إلمبإحث و  .مختر

ي ومعرفنإش نتكلم معإه وكنإ بنكتب عىل “  ي قفص زجإىحر
 
ة، وكإن ف طة أثنإء تجديده إألخت  ي معهد أمنإء إلشر

 
شفنإه آخر مرة ف

م وإلعيون  .”ؤيدينإ، وطلب منإ مجموعة أدوية للرومإتت  
ض إستالم ترصيــــح وأشإرت ؤىل  أنهم تقدموإ بطلب لنيإبة أمن إلدولة، منذ أسبوعي   للسمإح لزيإرة معت   ودنإن ومن إلمفت 

 .إلزيإرة يوم إلخميس إلمقبل
ي إآلخر“ 

 
وح إلسجن لزيإرته ولكن بيإخدوإ إلترصيــــح منإ ومبندخلش ف  .”بنإخد إلترصيــــح وبت 

ي 
ي وقت سإب”معت   ودنإن“وكإنت أرسة إلصحف 

 
 7794ق بطلب للنإئب إلعإم إلمستشإر نبيل صإدق، رقم ،  تقدمت ف

به دإخل محبسه بسجن إلعقرب، وإتخإذ إؤلجرإءإت إلقإنونية تجإه إلوإقعة ي وإقعة ض 
 
 .للتحقيق ف

ي إلمعتقل 
، إتهم رئيس مبإحث سجن إلعقرب ”معت   ودنإن“وقإلت إلشبكة إلعربية لمعلومإت حقوق إؤلوسإن، ؤن إلصحف 

به بمسإعدة بإإلعتدإء عليه وس إب عن إلطعإم 3حله وض  ين، ؤلجبإره عىل فك إؤلض   .من إلمختر
ته عن حإلة ودنإن، نقال عن محإميه، ؤنه خالل جلسة تجديد حبسه، أبلغ محإميه بإلشبكة  ي تقرير وشر

 
وقإلت إلشبكة ف

به وسحله ؤلجبإره عىل فك 3إلعربية، أن رئيس مبإحث سجن  إلعقرب بمسإعدة  ين قإموإ برص  إب عن إلطعإم  مختر إؤلض 
ي محرص  إلجلسة

 
 .وأثبتوإ ذلك ف

، أي منذ  7إإلعتدإء حدث يوم “ ي
ي بيإنهإ قإئلة  10يوليو إلمإض 

 
آلن معت   تم نظر جلسة تجديد “أيإم، وتإبعت إلشبكة ف

ي إلذي ينظر تجديد حبسه، 
طة، إلتإبع لوزإرة إلدإخلية، فقد حإول أن يتحدث مع إلقإض  ي معهد إلشر

 
وبدأ حبسه إليوم ف

ي إلمحبوس به ي ” يخبط عىل إلقفص إلزجإىحر ي بإخرإجه من إلقفص وتهديده بإلحبس وإرجإعه ؤىلي إلقفص إلزجإىحر
فقإم إلقإض 

ي محرص  إلجلسة” دون إإلستمإع ؤليه
 
 .فقإم محإميه بإثبإت أقوإله ف

إبه يوم  يض نهإئيإ بإؤلضإفة  14وبدأ ودنإن ؤض  ، بسبب منعه من إلزيإرإت وإلت  ي
ؤىلي عدم سمإح ؤدإرة إلسجن يونيو إلمإض 

 يوم 
ً
إير  18بدخول إي أدوإت نظإفة شخصية أو مالبس دإخلية منذ لحظة حبسه إحتيإطيإ عىلي ذمة إلقضية رقم  2018فتر

 .حرص أمن دولة 2018لسنة  441
ب منذ : شقيقة معت   ودنإن ي .. وإلسجن بيإخد ترصيــــح إلزيإرة ومش بنشوفه.. يوًمإ 37مرص 

 
إلتجديد  وكتبنإ عىل أيدينإ ف

علشإن نتكلم معإه 
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.. 441اختفز شهًرا وظهر  ىل ذمة القضية : ”مؤمن حسن“افاصيل القبب  ىل 
يوما  15واجديد حبسه 

، إلمحإمي بإلشبكة إلعربية لمعلومإت حقوق إؤلوسإن، تفإصيل  ي
كشف كريم عبدإلرإض 

ي إلقضية  15، ”حسنمؤمن “حبس 
 
حرص أمن  2018لسنة  441يومإ بعد إتهإمه ف

 .دولة عليإ طوإرئ
 10، مسإء ”مؤمن حسن عبدهللا غنيم“وقإل كريم، ؤن قوإت إألمن ألقت إلقبض عىل 

ي عن إلشهيد 
كة ؤنتإج مملوكة لصديقه، وكإن وقتهإ يعمل عىل فيلم وثإئف  ، من دإخل مكتب رسر ي

سليمإن “يونيو إلمإض 
 .”خإطر

ي أيإم 
 
يومإ  29يونيو، ؤإل أنه ظهر بعد  12و 11وأضإف كريم، أن أرسة مؤمن أرسلت تلغرإفإت للنإئب إلعإم تفيد بإختفإئه، ف

ي نيإبة أمن إلدولة، وتم ضمه للقضية  8من إإلعتقإل، وتحديدإ يوم 
 
 .441يوليو، ف

نشر “خالف إلقإنون وإلدستور، وأيضإ تهمة ووجهت إلنيإبة لـ مؤمن، إتهإمإت بإإلنضمإم لجمإعة محظورة أسست عىل 
 .”أخبإر كإذبة

ي “وأشإر كريم، ؤىل شكوى مؤمن من تعرضه مرة وإحدة لسوء معإملة منذ إلقبض عليه، وأنه تم إستخدإم 
يك كهربإن  ” ؤلكت 

كة ؤنتإج أخرى ي وإلجزيرة إلوثإئقية ورسر  .خالل إلتحقيق معه وسؤإله عن عمله مع إلتلفزيون إلعرنر
يومإ عىل ذمة إلقضية، وأخر جلسة تجديد له كإنت إألمس وقررت  15يم، ؤن إلنيإبة بعد ظهوره جددت حبسه وقإل كر

 .إلنيإبة أيضإ تجديد حبسه
، عىل رأسهم إلمدون وإئل  441أن إلقضية  يذكر حرص أمن دولة، تضم عدد كبت  من إلصحفيي   وإلسيإسيي   وإلمدوني  

هم   ودنإن وغت 
ي معت 

 .عبإس وإلمصور دمحم أكسجي   وإلزميل إلصحف 
ي صحفيي   وأصحإب رأي، فبعد وإئل وعبدإلرحمن  441إلقضية ” حول ذلك يقول كريم 

 
حوت فإتح بوقه عمإل يبلع ف

ي إلقضية نفسهإ إ
 
وق أمجد ، ظهر مؤمن حسن متهمإ ف ين ” ألنصإري ورسر هم كثت  ويبدو أن هنإك غت 
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  سكر دخال  –1إ دام بعد إخفاء 
ي 
 
إنتظرت إألم عودة إبنهإ حت  إلحإدية عشر مسإء  2014مإرس  6يوم إعتقإله ف

دون أن يعود، ثم تنإىه لمسإمعهإ نبأ عن إعتقإل عدد من إلشبإب من جإنب 
سوق إلمدينة، لتذهب مشعة لقسم أول إلمنصورة وتسأل عن إبنهإ، ليتم ؤعالمهإ 
ي إلمنصورة، تروي إألم بإرتبإك كيف 

بعدم وجوده دإخل إلقسم، تتجه لقسم ثإن 
سؤإل، قبل دفعهإ تعرضت للسب من معإون إلمبإحث إلذي توجهت ؤليه بإل

طة إلذي لم يسمح لهإ بدخوله وشيعهإ بصيإح مفإده  بغلظة بعيدإ عن قسم إلشر
هإ بوجود خإلد هنإك من عدمه  مرة أخرى، دون أن يختر

ً
 .بأنهإ لن ترى إبنهإ طليقإ

ي 
 وتنإدي عىل إبنهإ بإسمه إلثنإن 

ً
ي تحرص  للقسم صبإحإ

حيالت إلت  قب عربة إلت  ي أم خإلد نصيحة بأن تت 
، يتطوع إلمسإجي   تأن 

ي أي مكإن، تكرر إألم، 
 
دإخل إلعربة بأخذ رقم هإتف إألم عىل وعد بإيجإد وسيلة لالتصإل بهإ فور مصإدفة أحدهم إلبنهإ ف

طة تإبعة لمرإكز أخرى حول إلمنصورة دون جدوى طة إلمدينة وأقسإم رسر  .لمدة إسبوع، إلوقوف أمإم قسىمي رسر
 من إبنت

ً
 ليال

ً
ي فيديو قصت  بثه إلتلفإز، متورم تتلف  إألم إتصإال

 
نت ف هإ بإكية أنهإ رأت خإلد شقيقهإ عىل إؤلنت  ي إليإبإن تختر

 
هإ ف

ي قتل حإرس شخقي ألحد إلقضإة إلذين حكموإ 
 
، بإرتبإك، مع إثني   آخرين بدوٍر يبدو أنه تم تلقينهم ؤيإه ف

ً
فإ إلوجه، معت 

 عىل إلرئيس إلمعزول دمحم مرسي عإم 
ً
طة لتوإجههم بمإ سمعته، لتتلف  2015بإلسجن إلحقإ ، لتتوجه إألم ثإنية لقسم إلشر

 .إلسبإب وتعود خإئبة مرة أخرى
إف ي إلمنتصف, فيديو إإلعت 

 
 .يظهر خإلد ف

https://www.youtube.com/watch?v=29pxf-FIjWs  
مقر نيإبة أمن إلدولة بإلتجمع إلخإمس بإلقإهرة للسؤإل عنه، لتبدأ رحلة أخرى من إلسعي تتلف  نصيحة أخرى بإلذهإب ل

 للعإصمة مزودة بصورة حديثة إلبنهإ، وتحإول دخول إلمبت  للقإء من تستطيع 
ً
للوصول ألثر يدلهإ عىل إبنهإ، فتسإفر صبإحإ

http://bit.do/er53V
https://www.youtube.com/watch?v=29pxf-FIjWs


، تقرر إلبقإء خ منع إألم من إلدخول للمبت 
ُ
، ت ة وسؤإل من ترإه من إلمحإمي   إلدإخلي   سؤإلهم من إلمحإمي   إرج إلمبت  مبإرسر

 عىل مبت  نيإبة أمن إلدولة للبحث عن إبنهإ بي   
ً
دد يوميإ ، يستجيب أحدهم لرجإئهإ ويعدهإ بأنه سيت  وإلخإرجي   من إلمبت 

 .إلمعروضي   عىل إلنيإبة
ي نيإبة أمن 

 
هإ بأنه رأى خإلد ف  بخلع يهإتف إلمحإمي إألم بعد بضعة أيإم يختر

ً
 أثنإء عرضه عىل إلنيإبة، مصإبإ

ً
إلدولة، محموال

ي سجن طره، تذهب إألم مبكرإ 
 
ي ؤصبع قدمه إألكتر وعدد من إلكدمإت، وينصحهإ بإلذهإب لزيإرته ف

 
ي إلكتف وكش ف

 
ف

غي بعد شهر من إعتقإله دون أن تتمكن م
ي طريقه للطب إلشر

 
ن رؤيته، لمنطقة سجون طره لرؤية إبنهإ، ليتم ؤخبإرهإ بأنه ف

 من رؤية إبنهإ، تحإول إألم تمإلك نفسهإ وىهي تصف 
ً
إ ي سجن إستقبإل طره وتتمكن أخت 

 
ي إليوم إلتإىلي ف

 
تذهب له مرة أخرى ف

 منهإ، كتف مخلوع، ؤصبع إلقدم إألكتر محطم ؤثر وضع 
ً
حإلة إبنهإ عند لقإئهمإ، يد متورمة ؤثر ؤجبإره عىل إلوقوف أليإم معلقإ

ف عىل تعذيبه عليهسإق مقعد عليه ثم ج  .لوس إلضإبط إلمشر
 آخرين، متَهمي   بتخطيط وتنفيذ عملية قتل إلحإرس، بجإنب تقديمه ثغرإت أسإسية  23يذهب خإلد للمحإكمة مع 

ً
شإبإ

ة غت  قإنونية وتعرضهم 
طة لفت  ي عهدة جهإز إلشر

 
ي إلقضية، يقدم إلدفإع للمحكمة مإ يثبت بقإء عدد منهم ف

 
عديدة ف

ة وتهديدهم بإيذإء وإعتقإل إألهل، وعدم عرضهم للتعذيب بإلص ب أثنإء هذه إلفت  ي وإلحرمإن من إلنوم وإلرص  عق إلكهرنر
ي 
ي إلموعد إلقإنون 

 
ي محإسبة من .. عىل إلنيإبة ف

 
إل تتم مسإءلة أي جهة رسمية عمإ تعرض له إلشبإب، لتتبخر آمإل إألم ف

 .من إلشبإب بإؤلعدإم وبإلسجن إلممبد عىل إلبإقي    9 مإرس إلتعذيب عىل إبنهإ أثنإء إحتجإزه، ويتم إلحكم عىل
ي عىل بدلة ؤعدإم"

 "إألمهإت بيدّوروإ ألوإلدهم عىل بدل فرح، وإنإ بدور إلبت 
 من زي إلسجن إلذي وصفته بإلرديء، تجد 

ً
تمر إألم عىل متإجر إلمالبس للعثور عىل زي أحمر إلبنهإ دإخل إلسجن بدال

ي ؤيجإد زي أحمر دون 
 
زية وإحدإ تلو إآلخر لتطلب تفصيل بدلة ؤعدإم صعوبة ف أية ألوإن أخرى، فتمر عىل بإئعي إلقمإش وإلت 

ي إلطرقإت سوى 
 
كإملة، تقول إألم ؤنهإ لم تعد ترى أي ألوإن سوى إألحمر بعد إلحكم بإعدإم إبنهإ، ولم تعد ترى سيإرإت ف

حيالت  .سيإرة إلت 
 عىل خإلد و، تميد محكمة إلنقض حك 2017إلسإبع من يونيو 

ً
ي إليوم إلتإىلي  5م إؤلعدإم شنقإ

 
من إلشبإب، تذهب إألم ف

ة لزيإرة إبنهإ، إل تجد شيئإ لتقوله سوى ؤحإطة رقبته بسإعديهإ  .مبإرسر
 

 
إبراهيم  زب 

ي رد فعل أقوى من كده 19لو كإنوإ "
 
 "قطة كإن حيكون ف

ي قضية إلمنصورة، عىل تنفيذ إلسلطإت  تعلق
 
أم ؤبرإهيم عزب، زميل خإلد عسكر ف

 يومي  19حكم إؤلعدإم عىل 
ً
 .2018ينإير  2و 2017ديسمتر  26مدنيإ

إف  عىل عكس وإلدة خإلد عسكر، لم تستطع وإلدة ؤبرإهيم عزب رؤية فيديو إإلعت 
 بإرتبإك  6إلخإص بإبرإهيم، إلذي يظهر، بعد إختفإء لمدة أسبوع، مع 

ً
فإ آخرين معت 

ي فيديو آخر
 
ف به خإلد عسكر ف  مالبس تحتية، بنفس مإ إعت 

ً
 .وبذهن مشوش، ومرتديإ

 "لقيت قدإمي ميت طإلع من قتر "
ن وإلدته من زيإرته ؤإل بعد مرور ثمإنية أشهر 

َّ
َمك

ُ
ي غيإهب سجن إلعقرب، وإل ت

 
ي ؤبرإهيم ف

بعد ظهوره عىل شإشة إلتلفإز يختف 
ألم بإلهلع من هيئة إبنهإ إلنإحل، أشعث إلشعر، بثيإب قذرة وحإلة يرنر لهإ وبآثإر ؤطفإء للسجإئر عىل صدره كإملة، تصإب إ

مر عليهإ أشهر،  
ي تحكم عليه مع خمسة شبإب آخرين بإؤلعدإم

 .يمنع إلسجن ؤدخإل أي ثيإب أو طعإم آدمي ؤلبرإهيم، ويحإل للمحكمة إلت 
http://bit.do/er54U 
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سيد كابو 
ي كمي   

 
  ..وقفت ف

  كنت رإكب ميكروبإص ومن بعيد لقيت إلكمي   إلظإبط بص كده جوه إلميكروبإص وقإله إركنىلي عىلي جنب
خم   وقف إلميكروبإص وإلظإبط فتح إلبإب وكإن إلبس سلسله وشكله هت 

تك إنإ ب كه تسويق عقإري ومقإوإلت قإىلي طب إنزىلي لقيته بيقوىلي إنتإ بتشتغل إيه قولتله حرص  ي رسر
 
 ..شتغل مدير تسويق ف

  وطبعإ وإقف جنبه عسكري بسالحه
نزلت قإىلي بطإقتك طلعت إلمحفظه رإح وإخدهإ من إيدي وقعد يفتش فيهإ وقطعهإ وطلع منهإ إلبطإقه وكإرنيه إلجإمعه 

ي إلزقإزيق رإح رإمي وطلع منهإ ورق لتحضت  دبلومه إلتخإطب قإىلي إنتإ بتدرس قولتله 
 
ي إدإب علم نفس ف

 
تك إنإ ف إه حرص 

عق متتحركش غت  لمإ إقولك يإ إبن إل ي وقإىلي وهو بت  
ي من كتف 

  .......إلبطإقه وإلمحفظه عإإلرض وطيت إجيبهم رإح مإسكت 
 إل إنتإ معإك وقعد يفتش فيإ بطريقه زي إلزفت وقإىلي طلع إلحشيش إلىلي معإك قولتله يإفندم إنإ مبشر ش إلكالم ده قإىلي 

إب وخىلي  ي إلكوتش وإلشر
به إلمهم قلعت  حشيش وهتطلعه يإ ؤمإ هطلعه إنإ بإلعإفيه قولتله يإفندم إقسم بإهلل مإ بشر

ي من إلميكروبإص
ل مي   تإن  ي بيهإ عقبإل مإ هو يشوف هيت  

ي بطريقه إوسخ من إلىلي فتشت 
ي تإن 

  إلعسكري يفتشت 
ي رإح حط رجله وبعد مإ إلعسكري خلص تفتيش وطيت إخد إلب

طإقه وكإرنيه إلجإمعه وإلمحفظه من إإلرض إلظإبط شإفت 
عق   .عىلي إيدي وقإىلي وهو بت  

 ‘‘ .......متتحركش غت  لمإ إقولك إنتإ مبتسمعش إلكالم ليه يإ إبن.......... هو إنإ مش قولت لميتي   إمك يإ يإبن إل
  ....إنإ قولتلك إيهقولتله يإفندم مإ هو خلص تفتيش قإىلي إنإ مليش دعوه بيه 

تك   قولتله يإفندم إنإ إسف حرص 
ي 
  إلمهم نزل نإس وخدهم من إلعربيه وقإىلي خد حإجتك وإمىسر
  إنإ ركبت إلميكروبإص وقسمإ بإهلل دمعت من إلىلي حصل ده

ي تخإطب وتعديل سلوك وإرشإد نفىسي بشتغل وبتعب علشإن 
ي إنإ طإلب جإمعي وإخصإن  يإجمإعه إنإ إل حشإش وإل بلطحر

  إعرف إعيش
  ليه بيحصل فينإ كده وليه بيعإملونإ كده

ي إدمي   وهللا إلمفروض إن إحنإ إمل إلبلد ديه
  إحنإ بت 

ي هللا ونعم إلوكيل  حستر
للنإس إلىلي بتقول سكت ليه وكرإمتك وإلجو ده * تحديث*

طيب بص يإمعلم 
ي إلقسم ده 

 
  شهور قبل كده إمن دوله 8إنإ إتحبست ف

  بيطلعوإ ميتينهودول لمإ بييجوإ لحد 
إنإ إتقبض عليإ إكت  من مره 

  وكلهإ سيإسه إمن دوله
  وكل ده علشإن مسكتش

ي 
ي حيإن 

 
ي هتنفخ نفخ محصليش قبل كده ف

ب إلظإبط وإلجو ده يبف  ي وإعمل إلىلي بتقولوإ عليه وإض 
ي دلوقت    هإىحر

ي وإلىلي 
ي إلكمي   مش حإجه بإلنسبه لىلي ممكن  إنإ وحيد إمي وإبويإ عىلي بنتي   ومكنش عندي إستعدإد إنهم يتبهدلوإ تإن 

 
حصل ف

ي إلقسم 
 
يحصل ف

ي وهللا مإ هتعملوإ حإجه 
وإنتوإ لو مكإن 

http://bit.do/esheF   
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 أم أسلاء
 سوق 

 
بــهإ،ىه بإئعه بسيطه ف  وشهإ بسبب إن ظإبط إمبإرح ض 

 
إلست دى إخدت غرز ف

،إلست دى إرمله وعندهإ إربــع عيإل بتجرى عليهم عشإن تعلمهم سعد زغلول 
 إلشمس وإلحر عشإن خإطر عيإلهإ، جت إلدإخليه من 

 
وتإكلهم،مستحمله إلزول وإلوقفه ف

إيإم و كل يوم يحيوإ بإلبلدوزر وعربيإت ويشيلوإ كل حإجه ،حإجه إلبإئعي   إلغالبه 10إكت  من 
ي 
 بيعدى من إلشإرع ده ومش عإيز يشوف إلبإيعي   ،طبعإ إلىل جإيبينهإ بإإلجل عشإن إلوزير بف 

ي حإجه تقهر . منظر إلنإس وىه شإيله حإحتهم وبتجرى و
إلصويت وإلرصيــــخ وإلعيط بتبف 

قوم إمبإرح إلظبإط جم عإملوإ حإمله ع مخإزن ،طب إلست حإطه إلحإجه ف مخزن   إلقلب
بــهإ و فتحلهإ وشهإ كده. ومش مطلعإهإ و خإيفه إلنهإ مديونه بحقهإ   فإلظإبط ض 

 إلبلد دى يدإس كده ،إى عقل يقول إنك تيحر تكش لنإس 
 
إى عدل يقول إن إلفقت  ف

ي طب إلشإرع ده بقإله سني   إلسني   كده،، إعتقد حإجتهم وتنهبهم عشإن إلوزير هيعدى من إ
لشإرع وإنت عإيز إلشإرع فإض 

ملعون إبو إلزل وكشة إلنفس بجد،إنإ طول مإ ىه .  مش يزلوإ إلنإس ويــهينوإ كرإمتهم كده. كإنوإ يالقلهم بديل منإسب
ي بيتقطع عليهإ   عالج، عشإن إلخيإطه مإتسبش إثرج 800، وزيإده إلغولب إلمستشف  يكتبولهإ مرهم ب. بتحكيىلي وإنإ قلتر

 إخر هيطولنإ 
 
إرجووووكم يإ جمإعه إكتبوإ عن إم إسمإء ،إتكلموإ عن إلغالبه و مإتسبهومش يتبهدلوإ كده ، إلن إلظلم ده ف

و لو نقدر نجيب حقهإ من إلظإبط . و دكإتر تجميل يإريت تسإعدوهإ، يإإإريت إى حد يقدر يسإعدهإ ،يحر ويسإعدهإ. كلنإ
،،ده ي بس  إإإإريت وسإعدهإ،،عإرفه إن إلنإس هتشت  و هتكتب كلمتي   وكإم يوم وهينسوإ وكإم خإله إتظلمت وكلنإ بننىسي

 !!وإلمت  إلظلم هنسكت عليه! إلمت  هننىسي 
http://bit.do/eshdh   

 
 
 

  ن  بد اللنعم أبو الفتوح
فض؟ ليه أبويإ يتعرض لذبحة صدرية  أكتر من مره ويطلب يروح مستشف  وطلبه يت 

ي و يتألم ومش قإدر يمىسر ويتحرك ويخدم نفسه ويطلب 
 
وف ليه أبويإ يتعرض إلنزإلق غرص 

فض؟  يروح مستشف  ويت 
 
ً
 أى مستشف  حكوم طبقإ

 
 مستشف  إلسجن أو ف

 
ليه ترفض عمل فحوصإت طبية سوإء ف

 تشخيص بدون فحص؟ 
 
لقرإرإلنيإبة؟ هل ف

لب أطبإء علشإن يكشفوإ عليه وميجوش سوإء قلب أو عظإم أو عالج طبيع أو رمد؟ ليه يط
 
 
ي ف

 
وف ليه ممنوع إستخدإم إألجهزة إلريإضية لتمإرين إلعالج إلطبيعي لمعإلجة إإلنزإلق إلغرص 

إلسجن ؟ 
ليه محبوس ؤنفرإدى ؟ 
سإعة؟  ٢٤سإعة ويوم إلجمعة  ٢٢ليه مقفول عليه إلبإب 

 
 
 زنزإنة بدون تهوية عبإرة عن فرن إل ُيطإق؟ ليه سإيبه قإعد ف

 
إلحر ف

ة لحفظ إلدوإء قبل إلطعإم ؟  ليه رإفض تدخله ثالجة صغت 
ليه مفيش ورقه وقلم ؟ 

ليه مفيش جرإيد و رإديو ؟ 
ليه ممنوع إستخدإم مكتبة إلسجن ؟ 

 طرقة إلعنتر فقط ؟ 
 
ليه ممنوع يخرج بره إلعنتر ويتمىسر ف

وتختإر بمزإجك ده إه وده إل ؟  ليه بتدخل إألكل بإلمزإج
 زنزإنة آدمية؟ 

 
ليه رإفض تنقله ف

ليه ضإبط أمن وطت  يحرص  إلزيإرة كل مرة ؟ 

http://bit.do/eshdh


ليه تسلب حقوقه كمحبوس إحتيإطي ؟ 
  عبدإلمنعم أبوإلفتوح محبوس ؟#ليه 

 ليه مفيش قإنون ؟
http://bit.do/esheT 
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الحاجة رضا والدة شوكان 
ي خمس سنوإت

إ إلىلي جبتهإله هتكون سبب شقإن  تعبت .. مإكنتش أعرف أن إلكإمت 

لشوكإن _إلحرية# ��ونفىسي يخرج 
من يوم . إيتسإمته ودوشته إلىلي كإن بيعملهإ طول إلوقت  كإنت مخلية إلحيإة حيإة

ي . مإ إتظلم وغإب غإبت إلدنيإ ي نر
 
شوكإن لديه . تنإمن يوم مإ غإب وإلدنيإ ضلمة ف

.  بمتلك حنية لم تحط  بهإ أم. إخ وإخت لكن كإن هو نور إلبيت وسندي
ي يصور كل حإجة 

إ، وهو صغت  كإن بيمىسر ي طول عمره بيحب إلتصوير وإلكإمت 
إبت 

، وبعد إلثإنوية إلعإمة رفضنإ يدخل أكإديمية أخبإر إليوم،  ي
ي مصور صحف 

وكل حد معدي، سإعتهإ مكنتش أعرف أنه هيبف 
ودخل كلية إآلدإب جإمعة إلقإهرة، ولكن بعد أقل من شهرين تركهإ، ودخل أكإديمية أخبإر إليوم، وقإل دإ حلىمي وهكمله 

ي 
 
ي شغله، كإن بيفرح لمإ إلنإس تشكر ف

 
ي عىل إلصور إلىلي خدهإ ف

ي كل لحظة أتذكر كيف كإن يدخل علينإ ليلة إلوقفة ويفرجت 
 
ف

ي هو إنه حب شغله وحب إلنإس. عمره مإ كإن إخوإن وإل نعرفهم. إلشغل
.  كل إلذنب إلىلي عمله إبت 

ي أخر 
 
ي خمس سنوإت، وإنإ ف ي وعذإنر

ي إؤلعدإدي، ستكون سبًبإ لشقإن 
 
يتهإ له وهو طإلب ف ي إشت 

إ إلت  لم أكن أعرف أن إلكإمت 
. عمري

ي مظلوم، تمر 
عليإنإ إألعيإد كأنهإ مأتم خمس سني   من إلظلم كل يوم بنإم وإنإ بدغي يإ رب إرفع إلظلم، يإ رب إبت 

عب عليهم ي إلسجن. لمإ بشوف زمإيله بيتشغلوإ بت 
 
ي ف

وبدلة بيضإ . وأسوإر تفصلهم عن أمهإتهم. مبشوفش غت  مرض إبت 
ي . وزيإرة يتجهزهإ إألم أليإم عشإن تشوف إبنهإ دقإيق

ي حضت 
 
ي إخده ف

كل مإ بروح زيإة . مبشوفش غت  إلسلك إلىلي بيمنعت 
ي و

ي وضع بهإ دون ذنب يرتكب، كل مإ بسمع إنه تعبإن وإنه يفصلنإ جدرإن وإسوإر وإشوف مرض إبت 
إإلربــع جدرإن إلت 

ي إلمستشف  
بيودون 

ي 
إ تزيد حبه للتصوير وتغيبه عن دنيت  ي كإمت 

، لن إشت  ي
ي إلزمن لن أرضخ لحلم إبت  . لو عإد نر

ي هو هللا، أتمت  أن يتحىل بإلعدل وأن يخ
يءهللا هو إلعدل، ومن خلق إلقإض  ي من ظلمإت إلسجن وإن ينترص لتر

. رج إبت 
http://bit.do/esJ94 
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  انس مصطفز مرخ خفاجة
ي حتت "

 
ي عضوي إلذكري وف

 
ي رجىلي إلشمإل وف

 
ي بإسالك كهربإء ف

إنإ لمإ إتمسكت إتإخدت عىل أمن إلدولة، وهنإك كهربون 
بت عىلي رجىلي بعصإيإ ، وكمإن إض  ي جسىمي

 
 http://bit.do/esKb3.  تإنية ف

 
  

http://bit.do/esheT
http://bit.do/esJ94
http://bit.do/esKb3


 
 أسلاء  بد الحليد

ي وتجديد إمبإرح كإنت جلسة تجديد عبت  
إلصفت 

إزية ليإ  فكل مرة بقإبل فيهإ عبت  بنفجر . إلتدإبت  إإلحت 
ي 
ي رسمة رسمتهإ . من إلعيإط وىهي بتهديت 

عبت  إدتت 
إنإ فضلت . وكالم كتبته لبنتهإ إلىلي عمرهإ إربــع سني   

ف . متنحة للرسمة كتت  سجن جوإه إم وفستإن طفلة 
ب إو طفلة بتسأل حإليإ عىلي إمهإ ع عإوز تأكل إو تشر 

د ومش  تدخل إلحمإم بس إمإ بتنإدي عليهإ إمهإ مش بت 
د    ف طفلة محرومة من إمهإ يإرب تالت شهور وىهي إلرإغي إلوحيد ليهإ يإتري حإلهإ إيه.. هت 

إفرجوإ عن إإلمهإت 
إرحموإ إإلطفإل إلرضيعة 
  رجعوإ إإلمهإت إلطفإلهن
 من دإخل سجن إلقنإطر

http://bit.do/esKdk 
 

 
 
 يحع  القزاز. د 

عيب يإوزير إلدإخلية لعب إلعيإل ده 
 تحركإن  : قصة طريفة

 
إمن إلدولة تدغ إنهإ تأمنت  ف

تعرف إنت  لست بعيدإ عن إعينكم وإيديكم وتستطيعون . وزير إلدإخلية إوقف هذإ إلعبت
. يبطلوإ لعب إلعيإل وتخويف إلنإسفإختر رجإلك بإلغردقة إنهم .. إلقبض عىل وقتمإ تشإءون

ء عت  لديكم فإن شئتم إتصلوإ نر إو ذيعوإ ختر إنكم نريدونت  وسإكون عندكم بسهولة  ي
كل سر

ين  .ودون تكلفة قوإتكم عنإء إلمشقة ومصإريف إلبت  
إلقصة 
 ليلة 

 
إهمة"يوليه جإء رجإل إمن إلدول لمقر جمعية  24ف بإلغردقة ويسإلون (.إهىل" )إلتر

، وحي   سإلهم من سإلوه عت  لمإذإ؟عت   أجإبوإ إنهم مكلفي   ! وعن إبنإن  وعن إقإمت 
تهإ مزحة (. يقصدوإ وزإرة إلدإخلية)بحمإيت  شخصيإ من إلوزإرة   إليوم إلتإىل إبتسمت وإعتتر

 
حي   إبلغت  هذإ بمإ حدث ف

ن    ليلة قرآن يوم  هذإ كإن. تعودنإ إن نمزح بمإيحدث لنإ من سخإفإت ومصإئب.. ظريفة ممن يختر
 
 فرح زفإف إبن إىح  ف

 
ف

ليلة نجتمع فيهإ .. قبل إلزفإف بيوم وإحد حيث ندعو إإلهل وإألصدقإء لسمإع إلقرآن إلكريم 2018يوليه  24إلثالثإء 
إهمة بإلغردقة  مقر إلتر

 
 صحبة إألهل وإإلصدقإء ف

 
  .ونتبإرك بهإ ف

ض إلبعض عىل توإجد رجإل إمن إلدولة إمإم  إهمة"مقر جمعية ولمإ إعت  مكلفي   .. إحنإ جإيي   نحميه"وإستفزتهم كلمه " إلتر
مإعلينإ ممإدإر ومن إعتذإر .. وهو عمل إيه.. تحموه إزإى وهو بي   إهله.. وإحد قإل لهم تحموه من مي   " بحرإسته من فوق

 12بتإع سفإجإ إلىل كإن يوم  ولتخفيف حدة إلمنإقشة قإلوإ له إنتم فإكرين فرح بنت إخته.. من بتوع إمن إلدولة لمحدثهم
 عربية غت  .. يوليه

 
إهو إحنإ كنإ مإشي   ورإكم لحمإيته وحرإسته وتأمينه وإنتم متحركي   من إلغردقة لسفإجإ وهو كإن رإكب ف

إلمهم وإحد . كنإ بنأمنه من غت  مإحد يحس.. وكإن صحيحإ.. عرببته وحددوإ إسم صإحب إلسيإرة إلىل كنت رإكب فيهإ 
، جإء ليجإملت  فرحبت ممن سألو  زحمة إلفرح وإنشغإىل بإستقبإل إلنإس إنه ضيف يسإل عت 

 
ه عت  قدم ىل شخصإ ظننته ف

فتنإ يإمعإىل إلوزير ضحكت من مجإملته وقلت له شكرإ إنإ دكتور بس وإحب يتقإىل : به وجلست بحوإره فؤذإ به ببإدرإن   رسر
 .إلدولة وليس ضيفإ عإديإ عإوز يسلم عىل إن هذإ فرد من إمن. عرفت بعدهإ بيوم.. يإإبو قزإز

 تلك إلليلة ليلة إلقرآن وإلزحمة كإن رجل إمن إلدولة يسإل إحد إقإرنر عن إبنإن  يريد إن يعرفهم
 
 .. وعرفهم.. ف

 
حيث إن ف

إر سيإرن  وبعد نقإش شبه حإد حإول رجل إمن إلدولة إن يطمن قريتر وأشإر إىل إثني   من زمالئه بجو.. بالدنإ إلننكر شيئإ
هإ .. وقإل هؤإلء لحمإيتهإ إحسن حد يلعب فيهإ خدوإ بإلكم يإلىل بتقروإ لحمإيتهإ يعت  لحمإية إلسيإرة مش لمعرفتهإ وتففجت 

إ !!عجتر .. إمن إلدولة بتحىم إلمعإرضي   . إلحقإ 
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طبعإ . ن  وعإملي   قلق إلهىلمنذ سإعتي   إتصل نر إحد إقإرنر بيقوىل إمن إلدولة بيسإل عن مكإن إقإم 2018يوليه  26إليوم 
 .حركإت عيإل.. هم عإرفي   إنإ مقيم في   لكن هم عإوزين يرعبوإ أهىل

 .خالصة إلقول
ثإنيإ إنإ عإرف إن دى رسإئل تخويف ألهىل بإلبحر إإلحمر ثإلثإ إنإ مؤمن بإلقضإء وإلقدر ىل . إوإل مإيحدث ده لعب عيإل

بجوإر سيإرن  وإضإرهم عىل معرفتهم إبنإن  يجعلت  إقول بكل هدوء لو  وإلوإلدى لكن مإحدث من وجود رجإل إمن إلدولة
يعت  .. إلنإس بتموت وىه عىل فرإشهإ. حصلهم حإجه فهذإ عإدى وقدرهم وهم متوقعي   يدفعوإ تمن ترصفإت إبوهم

 إإلر.. بكل توإضع وهدوء ورضإ إنإ متوقع كل حإجه منكم. إلوإحد ممكن يموت بأى شكل
 
 هو إلىل فرط ف

 
 إلنهر وف

 
ض وف

وأؤكد إن إلسيىسي كذإب وعميل وخإئن ولص وإنتم قوإت إحتالل . بإلطبع إل.. إلغإز إلطبيع يصعب عليه إنه يغتإل إرسة
ب شإى وإخرج معإكم. لسلطة إحتالل بقيإدة إلسيىس  .عيب.. وبطلوإ لعب إلعيإل. إتصلوإ نر وإنتم عإرفي   مكإن  وتعإىل وشر

 !إنتم من إمت  بتحموإ إلنإس وإنتم بتسجنوهم وتقتلوهم.. عيب يإوزير إلدإخلية
إلحل _ىه_إلمقإومة#
يحت  إلقزإز .د

 2018يوليه 26إلفردقة إلخميس 
http://bit.do/esKgd   
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أحلد ماهر الهنداوي 
ي فريق 

 
ي ف

جإمعة إلمنصورة، سبق إعتقإل أحمد، إلعب منتخب مرص للمالكمة وإلمغت 
ي 
 
من دإخل حرم جإمعة إلمنصورة، تم إستجوإب  2014أكتوبر  28إعتقإل شقيقته ؤرسإء ف

ل قبلهإ بحوإىلي شهر بعد تحذيره من ورود 
ؤرسإء عن مكإن شقيقهإ إلذي كإن قد ترك إلمت  

ي إلمدينة وإعتقإل بعض 
 
إسمه عىل قإئمة قضية يتم ؤعدإدهإ إلعتقإل عدد من إلشبإب ف

 إألسمإ
ً
طة بعدم ؤطالق رسإحهإ مجددإ   .ء فيهإ، يتم تهديد ؤرسإء دإخل قسم إلشر

ي قيد وإحد مع شخص آخر، بتبإدل إلكالم عرف 
 
قبل عرضهإ عىل إلنيإبة تم وضع ؤرسإء ف

، كإن قد  هإ بأنه كإن محتجز مع زميل ألحمد إسمه معت   إلشخص أنهإ شقيقة أحمد، ليختر
ي بدإية شهر أكتوبر من نفس

 
ِطف ف

ُ
إف بقتل  إخت إلعإم، وأضإف بأنه تعرض للتعذيب لالعت 

ي سبتمتر من نفس إلعإم
 
  .نجل أحد إلقضإة بإلمنصورة ف

يإ بصحبة أحد زمالئه،  يتم إعتقإل أحمد أثنإء ؤنهإء ؤجرإءإت سفره من مطإر إلقإهرة ؤىل مإلت  
يإ ويــهإتف أهل ة، يصل زميله ؤىل مإلت   ي أحمد وإقتيإده ؤىل أحد إلمقرإت إألمنية مبإرسر

هم بإعتقإل أحمد، يختف   ليختر
ً
ه تليفونيإ

، مقيد إليدين، دون محإم ودون  ، معصوب إلعيني  
ً
ي إلوإحدة ليال

 
ي إليوم إلسإبع يتم عرضه عىل إلنيإبة ف

 
لمدة ستة أيإم، ف

 .علمه حت  بأنه ُيعرض عىل إلنيإبة
صفقة 

ي إلذي 
تعرض له، بإلصعق بإلكهربإء وتهديده من قبل ضبإط أثنإء محإكمته، كشف أحمد لهيئة إلمحكمة عن إلتعذيب إلبدن 

طة،  ي عرضهإ عليه ضإبط إلشر
ي محبسهإ، وبإعتقإل أمه وأبيه، يكشف أحمد عن إلصفقة إلت 

 
طة بإغتصإب شقيقته ف إلشر

ي أمإكن مختلفة، مقإب
 
ي وتلقيه تدريبإت عىل ؤطالق إلنإر ف

ف أحمد بإرتكإبه لعملية قتل نجل إلقإض  ي بموجبهإ يعت 
ل وإلت 

ي كإنت قد أحيلت للنيإبة إلعسكرية قبل إعتقإل أحمد بشهر وإحد
ي إإلعتقإل، وإلت 

 
ي سبقته ف

  .ؤطالق رسإح شقيقته إلت 
ي مإرس 

 
ي نفس إألسبوع 2015تحكم إلمحكمة إلعسكرية عىل ؤرسإء بإلسجن عإمي   ف

 
، وف ي إلشهر إلتإىلي

 
، وتخرج من إلسجن ف

 بإلق
ً
 .تل إلعمدُيحإل أحمد لمحكمة إلجنإيإت ُمتَهمإ

بإلرجوع للمكإلمإت إلصإدرة من هإتف أحمد مع أقإربه يوم إلحإدث وتفريغهإ لتحديد مكإن  -ضمن مإ طإلب  –طإلب إلدفإع 
ي مديرية أمن إلمنصورة كإن قد ضح لوسإئل ؤعالم 

 
طة يعمل ف  عن هيئة ضإبط رسر

ً
توإجده، وأثبت إختالف هيئة إلقتيل كلية

، رغم قول إلتحريإت برصد ومتإبعة أحد إلمتهمي   بعد عملية إإلغتيإل بأنه كإن  ي
إلهدف من عملية إإلغتيإل، إل إبن إلقإض 

 .إلمستمرة للهدف ألكتر من شهر
، وبتضإيق لمإ إشوف حد إلبس أحمر"  ."أول مرة شفت أحمد فيهإ بإلبدلة إلحمرإ مإعرفتش أقف عىل رجىلي
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ي إلسجن بأن تهت   إألم منذ ؤحإلته للمحإكمة كإن أحمد يتوقع إلحكم بإؤلعدإم، 
 
 أثنإء زيإرة إألرسة له ف

ً
فكإن يحإدث شقيقته رسإ

 .للختر إلمتوقع
 
ً
 وآخرين غيإبيإ

ً
إء إلقمإش بنفسهإ وتكليف  .تحكم إلمحكمة بإعدإم أحمد مع إثني   آخرين حضوريإ إل تستطيع إألم إلقيإم رسر

زي بتفصيل بدلة ؤعدإم إلبنهإ، فتقرر إبنتهإ إلقيإم بإلمهمة   http://bit.do/es2SX .عنهإإلت 

 

 

ي إبراهيم خكيل 
لطفز

ي كل إلقضإيإ وإحدة، إلىلي بيحصل هو إختالف "
 
صيغة إؤلحإلة للمحإكمة وصيغة إلتحريإت ف

  "إألسمإء فقط
، إلذي تم ؤعدإمه مع ثالثة شبإب آخرين دإخل سجن برج  ي

يعتر ؤبرإهيم خليل وإلد لطف 
ي عهد إلسيىسي 

 
ي مرص ف

 
ي من ينإير من هذإ إلعإم، عن صورية إلمحإكمإت ف

 .إلعرب صبإح إلثإن 
له عرص يوم إألحد  ي بإلقرب من مت  

، بعد أربعة 2015أبريل  19إختطفت قوإت إألمن لطف 
أيإم من تفجت  وقع أمإم ستإد كفر إلشيخ أسفر عن مقتل ثالثة طالب من إلكلية إلحربية، 

ي بحوزة أج
ي إلمدينة إعتقلوإ خاللهإ أكتر ليختف 

 
ي قإمت بحملة إعتقإإلت وإسعة ف

هزة إألمن إلت 
 
ً
  .من ستي   شخصإ

ي إختطإف 
 
ة إلعديد من إلتلغرإفإت ؤىل إلنإئب إلعإم للتحقيق ف ي تلك إلفت 

 
ي ف

أرسلت أرسة لطف 
ي عىل يد قوإت إألمن دون فإئدة

 .لطف 
ي لمدة 

ي لطف 
ي مكإ 76يختف 

 
 بعهدة قوإت إألمن ف

ً
ي إلنيإبة يومإ

 
ن غت  معلوم ودون أي فرصة للتوإصل مع عإئلته، ثم يظهر ف

ي مع  15إلعسكرية ويصدر بحقه قرإر تجديد حبس لمدة 
 ؤىل إلمحكمة إلعسكرية متهمي   بقتل  15يومإ، ثم ُيحإل لطف 

ً
متهمإ

 .طالب إلكلية إلحربية إلثالثة
إت إلم ي محيط ستإد كفر إلشيخ، إل تتم إإلستجإبة يقدم إلدفإع طلبإت لهيئة إلمحكمة بتفريــــغ وفحص كإمت 

 
رإقبة إلمثبتة ف

ي إلذي إنتدبته إلنيإبة ضيإع معإلم إلجريمة بعد معإينته لمكإن إلتفجت  بسبب عبث قوإت إألمن 
للطلب، ويعلن إلخبت  إلفت 

ة  .بإلمكإن عقب إلتفجت  مبإرسر
ي من أمه مغإدرة قإعة إلمحإكمة

كي يتمكن من رسد مإ حدث له من تعذيب خالل  خالل ؤحدى جلسإت إلمحإكمة طلب لطف 
إت  ي إلهوإء لفت 

 
 ف
ً
ة إختفإئه، روى لطف  مإ تعرض له من صعق بإلكهربإء، وإلحرمإن من إلنوم وإجبإره عىل إلوقوف معلقإ فت 

 .طويلة وإبقإء عينيه معصوبتي   أليإم متوإصلة
ي كيف تم تصويره بإلفيديو ألكتر من عشر مرإت عىل

ي للقإض 
ة أمره إلضإبط حك لطف   بتفإصيل كثت 

ً
فإ  يد أحد إلضبإط معت 

ي تذكر بعضهإ
 
ي كل مرة ف

 
إف بهإ، وكيف كإن يخفق ف   .تحت إلتعذيب بإإلعت 

ي نهإية أغسطس 
 
، 2017بعد شهرين ونصف من تثبيت محكمة إلطعون إلعسكرية لحكم إؤلعدإم ضد إلشبإب إألربعة، وف

 للنإئب إلعإم إ
ً
لمرصي بوقف تنفيذ حكم إؤلعدإم عىل إلشبإب إألربعة بعد ظهور معطيإت جديدة قدم محإمي إلمتهمي   طلبإ

ي تهمة إلقتل عن إلشبإب
ي إلقضية تنف 

 
  .ف

ي قضية أخرى مقيدة برقم 
 
ي إلتمإسه بورود أقوإل جديدة لمتهم آخر أمإم نيإبة أمن إلدولة ف

 
  –832أفإد محإمي إلمتهمي   ف

 آخر هو من قإم بت2016
ً
ي إلتمإسه بأن إلمإدة ، تفيد بأن شخصإ

 
، وأضإف ف من قإنون إؤلجرإءإت  441نفيذ عملية إلتفجت 

ي إلعقوبإت إلنهإئية ؤذإ ظهرت أدلة جديدة بعد إلحكم لم تكن معلومة وقت إلمحإكمة
 
  .إلجنإئية تسمح بإعإدة إلنظر ف

 .رفضت هيئة إلقضإء إلعسكري وقف تنفيذ حكم إؤلعدإم
ي من ي

ي صبإح إلثإن 
  .نإير من هذإ إلعإم دإخل سجن برج إلعربتم ؤعدإم لطف 

  .تحتفظ إإلم بإلزي إلذي كإن يرتديه إبنهإ يوم ؤعدإمه ؤىل إآلن
http://bit.do/es2SX 
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  سامح  بد هللا
ي إنتفإضة ينإير 

 
ي طالء إألثإث، ف

 
ي  2011أصيب سإمح إلذي كإن يعمل ف

ي أزإحت حست 
إلت 

ي صدقت عليهإ إلحكومة  مبإرك
ي إلئحة إلمصإبي   إلت 

 
عن إلحكم، وتم تسجيل إسمه حينهإ ف

 .إلمرصية وقتهإ
ي إلسفر 

 
ة ففكر ف ي إلسنوإت إألخت 

 
وج وإلعإئل لطفلة من صعوبإت إلمعيشة ف عإن  سإمح إلمت  

ي 
 
أثنإء ؤنهإء ؤجرإءإت سفره من مطإر  2015أغسطس  28للعمل خإرج إلبالد، لكن تم ؤيقإفه ف

ي لمدة شهر دون أن يعرف ذووه عنه 
إلقإهرة، وتم إقتيإده ؤىل أحد إلمقرإت إألمنية، ليختف 

 
ً
  .شيئإ

ي كفر إلشيخ بعد 
 
ي سجن تإبع لقوإت إألمن ف

 
ي إلنيإبة إلعسكرية ثم يتم ؤيدإعه ف

 
يظهر سإمح ف
 .حبسه عىل ذمة قضية تفجت  ستإد كفر إلشيخ
 من زمالء سإمح

ً
، بإؤلضإفة ؤىل طلبإت  يقدم إلدفإع للمحكمة شهودإ ي كفر إلشيخ يوم إلتفجت 

 
 ف
ً
شهدوإ أنه لم يكن متوإجدإ

إت إلمرإقبة إلمحيطة بإإلستإد دون فإئدة   .تلو إألخرى بفحص كإمت 
بعد إلحكم إألّوىلي بإعدإمه بحثت زوجته عن كمية من إلقمإش إألحمر كإفية لخيإطة زي إؤلعدإم، دون أن تختر إلبإئعي   بأنه 

  .إلذي ينتظر موعده مع حبل إلمشنقةزي زوجهإ 
  .يوضي سإمح شقيقه بأن يتم دفنه بزّيه إألحمر

تعتقل إلسلطإت شقيق سإمح قبل ؤعدإمه بأربعة أشهر، ويتم ؤعدإم سإمح و دفنه بدون زيه إألحمر و دون إلسمإح لزوجته 
عدم به

ُ
. بإستالم زيه إلذي إ
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  دمحم مرخ
حيالت ذلك إلقتر إلحديدي إلسإخن وإلسيإرة وإقفة مكإنهإ من    3دمحم دإخل سيإرة إلت 

 ..سإعإت
حيالت فتسعمه يهتف بصوت مختنقو ب ) إلدة دمحم تقف بجوإر سيإرة إلت  عإوز .. عإوز إرسر

ب  (إرسر
إلذي رفض رفضإ تإمإ فتح وتذهب إىل إلظإبط ... تهرع إم دمحم وتحرص  زجإجة ميإه وشفإطة 

ب دمحم  ...إلبإب لكي يشر
معتقل  17إألم تبكي وتبكي وإل حول لهإ وإل قوة وىهي تتذكر مذبحة إبو زعبل حيث إستشهد 

حيالت ي سيإرة إلت 
 
 ..ف

ب ... بدأ صوت دمحم يخفت  ب ... عإوز إرسر عإوز إرسر
ي شإب مرصي شجإع ي
حيالت ويقرب إلزجإجة من خلف إلسلك يأخذ إلزجإجة من إم دمحم ويقف عىل سلم سي ... أن  إرة إلت 

ي دمحم من خلف إإلسالك وإلقضبإن
 ...إلحإجز لكي يستطيع إن يسف 

ب ممنوعة عن إلمعتقلي    ي تصف كيف إصبحت حت  ميإه إلشر
 هنإ كإنت هذه إلصورة إلت 
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ي 
 
ي شبي   إلقنإطر رإجل غلبإن إل بتإع سيإسة وإل  إلرإجل ؤلىلي ف

 
ي إلبلد ف

 
إلصورة ده من عندي ف

ي عربية وبيشتغل  ي دمحم كإن مسإفر إلكويت ورجع ؤشت 
أي حإجة ؤسمه صبحي رزق مصطف 

ي أوبر وعنده 
 
وج وأب ألربــع أطفإل ٤٥بيهإ سوإق ف   .سنه، مت  

ي وقإلوىلي ؤنه يوم إألربعإء ؤلىلي فإت لألسف أنإ إل أعرفه وإل عمري قإبلته بس نإس قرإيبه كلم
ون 

كإن بيوصل زبون مشوإر ودخل إلسبتية وهو وإقف شإف كوم زبإلة ورإجل وإقف بيإكل من 
ي كل "إلزبإلة صوره فيديو ونزله عىلي صفحته عىلي إلفيس بوك وقإل 

 
ي هللا ونعم إلوكيل ف حستر
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لكنه تعإطف مع إلرإجل إلمسكي   ونزل إلفيديو بحسن بس كده إلرإجل إل هو بتإع سيإسة وإل هو حد مشهور " حإكم ظإلم
ي لحد مإ إلفيديو جإب مليون مشإهدة وإلقنوإت 

ه من صفحته ووإحد ورإ إلتإن  ء ؤن إلفيديو حد شت  نية ولكن من حظه إلىسي
ة بتإعة إؤلخوإن ق ومكملي   "إلحقت  يس قوإت يوم إلخم..أخدوإ إلفيديو عندهم وعرضوه بدون علم إلرإجل وإل ؤذن منه" إلشر

من إلدإخلية رإحوإ له بيته وقبضوإ عليه ولحد إآلن إلرإجل مإحدش يعرف مكإنه في   وإل حصله ؤيه وإل ؤيه تهمته وإل تم 
ي إي حدث أو فإعليه 

 
 للقإنون وإلدستور، صبحي مإلوش أي إتجإه سيإسي وإل عمره شإرك ف

ً
عرضه عىلي أي نيإبه خالفإ

ه وإل مي   يوصلهم بيهوبيرصف عىلي عإئلة كإملة وأهله متبهدل وإ وإتكلموإ .. ين عشإنه ومش عإرفي   يعملوإ ؤيه من غت  ؤوشر
  ..عنه يمكن ربنإ يفرجهإ وأهله يتطمنوإ عليه

ي سجن 
 
ويإريت إلوسخي   بتوع قنوإت إؤلخوإن قبل مإ يشقوإ فيديو وإل أي حإجة تخص حد يبقوإ يعرفوإ ؤنهم بيتسببوإ ف

وهم وبيضيعوإ مستقبل  http://bit.do/etu9E ...هم عشإن همإ يعملوإ سبق ؤعالمي ويعملوإ من ورإه سبوبةإلنإس وبيرص 
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 أسلاء  بد الحليد
إثية إلخإصة بهذإ إلمكإن إلضخم إلعتيق ي إلت 

هذه إلجزيرة إلمنعزلة عن إلعإلم تحتفظ ( سجن إلقنإطر)هنإك بعض إإلغإن 
ي تعتر عن إفرإد مجتمع ذإ إلجنس إلوإحد بعإدإتهإ 

يوم ىلي بسجن إلقنإطر إرإقب إلعإدإت وإلتقإليد 20..وتقإليدهإ وإغنيإتهإ إلت 
ي بهإ سجينإت إلقنإطر

ي تتغت 
ي إلت 

ي إإلغنيإت فمن إشهر إإلغإن 
معلمي   ...عندية إنإ عندية..)وإألعرإف وحت 

ي إلخسيس عدي عل.....عملت ضهري معدية ....وصنإيعية
ي ....يإحت  ي ....يإحلوة قومي وإتعصتر ي وإعصإنر ي ركتر

عملت ....سيبت 
ي مإلقتش وإل رسر ....يتحدونإ ---شإي وعليه لمونة وإلمتنإ ي إنإ من جنتر

ي  ---طلعت سيف  ي ( . جنتر
إثية إلت  ف هذه إإلغنية إلت 

ن ليست عإر كمإ تنتقل عىلي إإللسنة كفخر من هؤإلء إلسيدإت بأنفسهن ف تحدي إلفقر وإلظروف إلعصيبة وإن جرإئمه
ويدل عىلي ذلك إغنية إخري ىهي إإلشهر وإإلوضح . بل إنهإ مدعإه للفخر ف محإولة منهن لالنتقإل من إلفقر بقوة .ينظر إليهإ 

ي ..بتوع إلبودرة..إيه إيه..إلنإس إلقإدرة..إيه إيه..إلكعب إلعإىلي )ف فخرهن بقوتهن وإنفسهن فيقلن فيهإ 
إيه إيه يعت 

ي ..إلحشيش
وين إيه إيهإيه إيه يعت  ي إلدوإلر إيه  8إيه إيه عنتر ( جرإئم نفس إو قتل)وإلبقعة إلحمرإ.. إلهت 

إيه إيه يعت 
ي كإنت سببإ ف توإجدهن بإلسجن ( وإموإل عإمة إيه إيه..إيه

ي هذه إإلغنية تذكر جميع جرإئم إلنسإء إلت 
 
هذإ إلعإلم . وف

  إلغريب إلذي يتمت   بإلعمل ثم إلعمل وإلتهذيب وإإلصالح
إلدإخل مفقود وإلخإرج مولود 

 إورإق كتبت بإلسجن
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 الصحفية هبة صبيح
، ؤنهإ تعرضت لالعتدإء  قإلت هبة صبيح إلصحفية بجريدة إلوطن وعضو نقإبة إلصحفيي  

طة بجوإر إلدإئرة إلجمركية بمحإفظة  ة ؤىل أنه من قبل أحد ضبإط إلشر بورسعيد، مشت 
ي 
 
بــهإ وسحلهإ  عىل إألرض وسبهإ بألفإظ حإدة عندمإ علم ؤنهإ صحفية، وأنه وضعهإ ف ض 
إلحجز وهددهإ بموإصلة إإلعتدإء عليهإ لوإل تمكنهإ من إلتوإصل مع أفرإد أرستهإ إلذين 

 . تحركوإ إلنقإذهإ
ح، وقإئع إإلعتدإء عليهإ ، مؤكدة أنه” كإتب”وروت هبة صبيح  لـ ب إلمتر إ تعرضت للرص 

ي كليتهإ، وأنه وإصل إإلعتدإء عليهإ بعد أن كشفت عن هويتهإ 
 
وأن إلضإبط قإم بركلهإ ف

بــهإ بحذإئه عىل رأسهإ  إلصحفية، وسبهإ بألفإظ حإدة وبذيئة، ثم سحلهإ عىل إألرض وض 
ف بإلرغم من ؤطالعه عىل بطإقة إلرقم إلقومي وعضوية إلنقإبة  .جعلهإ تت  

ت صحي  إ بعنوإن  ،"إلوطن“فة ونشر أثنإء ؤعدإدهإ تحقيقإ عن ” إلوطن“ضإبط يعتدي عىل مرإسلة “أمس إلسبت،  ختر
ي منفذ إلرسوة إلجمركي ببورسعيد، إعتدى ” إلوطن“وأشإرت صحيفة . ”تهريب إلبضإئع

 
هإ ؤىل أن ضإبط برتبة رإئد، ف ي ختر

 
ف
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ب عىل إلصحفية هبة صبيح، مرإسل  ي بورسعيد، و” إلوطن“بإلرص 
 
، أمس، خالل ؤجرإئهإ ”أطفإل إلتهريب“ُمفجرة قضية ف

ي ؤخرإج إلبضإئع غت  خإلصة إلرسوم إلجمركية من إلمنفذ
 
 .تحقيقإ عن طرق إلمهربي   ف

عن وقإئع مإ تعرضت له وأشإرت ؤىل أن إلجريدة كلفتهإ بإجرإء تحقيق عن ” كإتب“، ترصيحإتهإ لـ ”هبة صبيح“وإستكملت 
ي محإفظة بورسعيد، تهريب إلبضإئع بإلجمإرك عق

 
ته ؤدإرة إلعالقإت إلعإمة ف ب إلفيديو إلخإص بإستجوإب أطفإل إلذي نشر

 .قبل أن تضطر إلصفحة إلرسمية للمحإفظة لحذفه إلحقإ
ي إلجمإرك ببورسعيد، وإنتهيت من ” : ”كإتب”وقإلت هبة لـ

 
كنت بعمل تحقيق بتكليف من إلجريدة معإيشة مع إلمهربي   ف

ي مكإتب إلت
 
ي بجوإر إلمنفذ وكنت أرتدي نقإب طلب أحد إلضبإط إلعمل ف

 
، وخالل وقوف ب ؤىل إلمنفذ إلجمركي

سليم ولم أقت 
ي برجله

بت   .”بإلكشف عن هويتنإ، وحإولت إلحديث معه جإنبإ بعيدإ عن إلموجودين فرفض وض 
صالحيإت عمله، وإعتدى  ولفتت ؤىل أنهإ بمجرد إؤلفصإح عن هويتهإ نزع منهإ حقيبتهإ وتعسف بإستخدإم إلسلطة وتجإوز

ي بإلشالليط ودإس بجزمته عىل رأس“عليهإ قإئلة 
بت  ي تقدمت بهإ ” ض 

ي شكوإهإ إلت 
 
، بحسب قولهإ وبحسب مإ ورد ف

 .للدإخلية ونقإبة إلصحفيي   حول إلوإقعة
ي بصحبة ضإبط آخر، إل أعرف ؤسمه ؤىل غرفة إلحجز وسمعته يقول ألتب“: ووإصلت هبة روإيتهإ

كملوإ “إعه إلضإبط سحلت 
، وقإلتىلي ”عليهإ ي

بــهم ، ؤنقذى نفسك وإطلتر “، وسإعدتت  مسجونة أن أتصل من تليفونهإ ببيت  لنجدن  مش هتتحمىل ض 
 . ”من ينجدك

طية إليسمح بإلتصوير بهإ، بإلرغم من أنه لم  وأشإرت ؤىل أن إلضإبط إلذي إعتدى عليهإ إدغ بأنهإ تصور أمإكن عسكرية ورسر
 .يحدث من إألسإس

ي “: وإستطردت  ”بعد سإعة جإء قيإدإت أمن إلمينإء ؤلخرإىحر وإؤلعتذإر ىل، ورغم ذلك فؤن إلضإبط وزميله عإودإ لستر
وإ  إ ” وأشإرت هبة ؤىل أن إلقيإدإت إألمنية إلذين حرص  ً أسعفون  بإلمكتب وضمدوإ جرإىح وضغطوإ عليإ حت  إل أحرر محرص 
 .”وإ ؤنه يحتإج لـ ؤذن نيإبة، وحينمإ ذهبت للمستشف  لتحرير تقرير طتر قإل

وأوضحت أنهإ تقدمت عىل إلفور بمذكرة لوزير إلدإخلية إللوإء محمود توفيق، وأيضإ مذكرة لنقيب إلصحفيي   عبد إلمحسن 
ي إلوإقعة، وإتخإذ إؤلجرإءإت إلقإنونية ضد إلظإبط إلذي إعتدى عليهإ

 
 .سالمة بشأن إإلعتدإء إلذي لحق بهإ وللتحقيق ف
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 ليىل سويف. د

إلنهإرده وإحنإ عىل بإب مجمع سجون طره دإخلي   زيإرة عالء قإبلت وإلدة إحمد 
  .إلغزإىلي 

ي 
  ): أنإ طلع عليإ بعيإط وىهي إلىلي قعدت تهديت 

محكوم عليهم لىلي مش عإرف إلموضوع أحمد إلغزإىلي وعبد إلبصت  عبد إلرءوف شإبي   
ي قضية عسكرية 

 
وإلمحكمة إلعسكرية رفضت ( غرب عسكري ١٧٤إلقضية )بإإلعدإم ف

ي حكم إإلعدإم 
 
ي أي يوم نصح نالف

 
ي ممكن ف

إلنقض بتإعهم وإلحكم إتصدق عليه، يعت 
إتنفذ 

ي إتحإد طالب كلية دإر علوم ومتأكدة تم
 
، بس أنإ أعرف إحمد إلغزإىلي شخصيإ وإتعإملت معإه كتت  لمإ كإن ف ي إمإ إنه مش إرهإنر

ده مش مهم يجوز أنإ مش بإفهم 
ي حت  لو 

إلىلي مهم بف  ومإفيش خالف عليه ؤن إلقضية دي مإكإوش فيهإ إتهإم بإلقتل وإل بأي جريمة وقعت فعال ، يعت 
ي إلمتهمي   وصدقنإ إنهم فعال مذنبي   فكل إلتهم 

 
ي تجإهلنإ إلتعذيب وإإلختفإء إلقشي إلىلي تعرض له أحمد وبإف

 
عوإ ف رسر

ي إتني   محكوم عليهم بإإلعدإم فيهإ 
 
تشكيل خلية كإنت لمإ تتشكل حتعمل عمليإت ومع ذلك ف

ي سجن إلعقرب 
 
ي وإلدته إلىلي أنإ ( ١شديد إلحرإسة )كمإلة إلظلم بف  ؤن أحمد محبوس ف

وممنوع من إلزيإرة منذ شهور، يعت 
  .مش عإرفة تشوفه قإبلتهإ إلنهإرده إبنهإ محكوم عليه بإإلعدإم وبقإلهإ شهور

ي إلعقرب إتفتحت 
 
ط وجود ترصيــــح من إلنيإبة أو إلمحكمة )ىهي كإنت هنإك إلنهإرده علشإن سمعت ؤن إلزيإرة ف بشر

ي عالقة إألهإىلي بإلمسإجي   وإلسجون مإعرفتش ( إلمختصة
 
، وطبعإ زي كل حإجة ف ي

وكإنت عإيزة تعرف ؤذإ كإن ده حقيف 

http://bit.do/etKMN


ي نإس كإن معإهإ تصإ
 
: ريــــح وإتسمح لهإ بإلزيإرة وإألغلبية كإن معإهإ تصإريــــح ومإإتسمحلهإش بإلزيإرة، قإلتىلي معلومة مفيدة، ف

ي 
ي بإلترصيــــح وأنإ وبخت  :) خالص حآىحر

https://goo.gl/WvTCSW 
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( حكايات القهر.. ) ىل وإلدنا ايزين نطلن : واألهاىلي .. معتقكون ملنو ون من رؤية ذويــهم.. اللنم من الزيارة
ي إلمعتقل هشإم ” شهور من غت  مإ أشوفه 8ألول مرة يمر عليإ “

ت إلدكتورة منإر طنطإوي زوجة إلزميل إلصحف  هكذإ عتر
منإر أن قرإر إلمنع جإء عقب مشكلة تفجرت بي   . شهور من منع إلزيإرة عنه ، تعتقد د 8جعفر عن شوقهإ لرؤية زوجهإ بعد 

ي إلمحبوس إحتيإطيإ منذ أكتر من  زوجهإ إلكإتب
سنوإت بإلمخإلفة لقإنون إلحبس إإلحتيإطي مع رئيس مبإحث  3إلصحف 

ي 
 
، لكن إلوقإئع وإلمالبسإت تؤكد أن هشإم لم يكن إلوحيد إلذي تم منع إلزيإرة عنهإ  21سجن إلعقرب ف ي

ديسمتر إلمإض 
ع إلعالج عنه وحرمإنه من أبسط حقوقه وحت  حبسه بخالف سجل طويل من إلمخإلفإت وإإلنتهإكإت بحقه، إمتدت من من

إزيإ ي سجن إلعقرب شديد إلحرإسة بإلمخإلفة لقوإعد إلحبس إإلحتيإطي وإلذي يعتتر طبقإ لنص إلقإنون ؤجرإءإ إحت 
 
 . ف

وبحسب أحمد عبد إللطيف، إلمحإمي بإلشبكة إلعربية لمعلومإت حقوق إؤلوسإن، فؤن هشإم ليس إلوحيد إلممنوع من 
إ ؤىل وجود إلز قضإيإ بجإنب قضية جعفر ممنوع  7يإرة، ورؤية ذويه، حت  لو دقإئق قليلة تخفف عنهم أوجإع إلحبس، مشت 

 .أخرى صدر إلقرإر من رئيس مصلحة إلسجون 4فيهإ إلزيإرة، بعضهم لم يصدر قرإر بإلمنع و
ي إلزيإرة إل تزإل 

 
قيد إلتحقيقإت بإلمحإكم إلعسكرية ونيإبة أمن ويقول عبد إللطيف، ؤن جميع إلقضإيإ إلمهدور بهإ إلحق ف

ي  4إلدولة، حيث يوجد 
 
ي إلمعتقل معت   ودنإن إلمتهم ف

قضإيإ تمنع فيهإ إلزيإرة بدون أي قرإر مثلمإ يحدث مع إلصحف 
، منذ ؤيدإعه بإلسجن بتإريــــخ  915، وأيضإ إلقضية رقم 441إلقضية  ي

ي دمحم إلحسيت 
 28وإلمحبوس فيهإ إلمصور إلصحف 

ي سبتم
 .بر إلمإض 

 316أيضإ هنإك قضإيإ صإدر بحقهإ قرإر بمنع إلزيإرة من رئيس مصلحة إلسجون بينهإ إلقضية “: وأضإف عبدإللطيف
ي بدر دمحم بدر، بإؤلضإفة للقضية رقم 

، وفقإ 1000وإلقضية رقم  900، وأيضإ إلقضية رقم 79وإلمحبوس عىل ذمتهإ إلصحف 
 .”لعبد إللطيف

ولفت ؤىل أن إلزيإرإت بسجن إلعقرب كإنت ممنوعة عىل جميع إألرس بقرإر من مصلحة إلسجون، خالل إلسبعة أشهر  
، إلفتإ ؤىل أن إألهإىلي عندمإ يتسإءلون عن سبب  ي

إلمنع فؤن ؤدإرة إلسحن ترد إلمإضية وتحديد منذ شهر سبتمتر إلمإض 
 .“ دي تعليمإت جإيلنإ كده“: عليهم

أن هنإك زيإرإت كإنت ممنوعة أيضإ من قبل لبعض إألرس ولكن بقرإر من إلنيإبة، مضيفإ أن أغلب  وأوضح عبد إللطيف
 316وإلمودعي   بسجن طرة تحقيق، وأيضإ إلقضية  900إلزيإرإت ممنوعة بسجن إلعقرب فقط بإستثنإء إلقضية رقم 

 .إلمودعي   بسجن إستقبإل طرة
صبحت مسموحة لبعض إألرس بقرإر من إلنيإبة، وفقإ لروإيتهإ أثنإء زيإرتهإ إلدكتورة ليىل سويف أشإرت ؤىل أن إلزيإرإت أ
 .لنجلهإ عالء عبد إلفتإح بمجمع سجون طره

، إلمحكوم عليه  وروت إلدكتور ليىل سويف مإ حدث معهإ عىل بإب مجمع سجون طره حيث إلتقت بوإلدة أحمد إلغزإىلي
ي قضية عسكرية 

 
 .(غرب عسكري ١٧٤إلقضية )بإؤلعدإم ف

وإلدة أحمد كإنت “: ”فيس بوك“وتإبعت حديثهإ خالل منشور لهإ عىل صفحتهإ إلشخصية بموقع إلتوإصل إإلجتمإغي 
ط وجود ترصيــــح من إلنيإبة أو إلمحكمة إلمختصة، وكإنت عإيزة  ي إلعقرب إتفتحت بشر

 
هنإك  علشإن سمعت ؤن إلزيإرة ف

ي عالقة إأل
 
، وطبعإ زي كل حإجة ف ي

 .”هإىلي بإلمسإجي   وإلسجون مإعرفتش معلومة مفيدةتعرف ؤذإ كإن ده حقيف 
وأوضحت ليىل أن هنإك أرس كإن بحوزتهإ تصإريــــح وتم إلسمإح لهم بإلدخول، وإألغلبية لديهإ تصإريــــح ولم يتم إلسمإح لهإ 

ي : قإلتىلي “: بإلزيإرة، متإبعه
ي بإلترصيــــح وأنإ وبخت   .“ خالص حآىحر

، منذ  وإتفقت معهإ إلدكتورة منإر إلطنطإوي، زوجة ي أكدت منع إلزيإرإت بسجن إلعقرب لجميع إلمسجوني  
هشإم جعفر إلت 

ي قبل إإلنتخإبإت إلرئإسية، وأنه مؤخرإ صدر قرإر من إلمحكمة بإلسمإح لبعض إألرس بزيإرة ذويــهم، ولكن 
شهر مإرس إلمإض 

 .مإلذين حصلوإ عىل ترصيــــح إلبعض منهم سمحت لهم ؤدإرة إلسجن بإلدخول وآخرين لم تسمح له

https://goo.gl/WvTCSW


وأشإرت ؤىل أنهإ ممنوعة من إلزيإرة بسجن إلعقرب عقب مشإدة بي   زوجهإ ورئيس مبإحث سجن إلعقرب وصلت لالعتدإء 
عليه من قبل رئيس إلمبإحث عليه لتنتهي بمنع إلزيإرة عنه، إلفتة ؤىل أنهإ ليس لديهإ علم بسبب إلمشإدة ألنهإ لم تزره حت  

 .إلوقت إلحإىلي 
، حيث يتقدموإ بطلب ”كإتب”ثهإ لـوأوضحت منإر خالل حدي  ، أن إستخرإج طلب إلزيإرة مرهق ومتعب ألرسة إلسجي  

ي حإلة قبول إلطلب تتوجه إألرسة للزيإرة وقد يسمح لهإ 
 
وينتظرون أسبوع كإمل لمعرفة إلنتيجة سوإء بإلقبول أو إلرفض، وف

 .بإلدخول أو إل
ي زنزإنة إنفرإدية

 
يض، وإلزيإرإت أيضإ ممنوعة عنه، وكإن من  وأكدت أن هشإم جعفر إلزإل محبوسإ ف وممنوع من إلت 

وستإت ولكن لم يحدث ي إلتر
 
ي ؤلزإلة تضخم ف

ي شهر أكتوبر إلمإض 
 
ض أن يجري عملية جرإحية ف  .إلمفت 

وستإتإ ؤىل جإنب ضمور  ي إلتر
 
ي من تضخم ف

ي إلعالج دون جدوى، حيث يعإن 
إب عن إلطعإم من أجل تلف  وسبق لجعفر إؤلض 

ي إلعصب 
 
 .إلبرصي قد تؤدي لفقدإنه برصهف

موإعيد ؤلجرإئهإ، لم يتم نقله فيهإ بدعوى عدم توإفر  3وبإلرغم من تأكيد أطبإء إلسجن إحتيإجه لجرإحإت عإجلة، وتحديد 
حيله ي ؤحدى جلسإت تجديد حبسه بـ. سيإرة لت 

 
 .«إلقسطرة»حدث ذلك رغم ظهور جعفر ف

قضإيإ ممنوع فيهإ إلزيإرة 
أحمد عبد إللطيف إل يوجد أي قرإر صإدر من أي جهة بمنع من إلزيإرة عن جعفر وإل يتلف  ذويه سوى وبحسب إلمحإمي 

ؤجإبة وإحدة عند محإولة زيإرة سوى أن هنإك تعليمإت تفيد بمنع إلزيإرة، إلفتإ ؤىل أن إلنيإبة وجهت له تهمة إإلنضمإم ؤىل 
 .جمإعة ؤرهإبية ووشر أخبإر كإذبة

، وأنهم لم  وأكدت ندى شمس إلدين ي
إير إلمإض  ي فتر

 
شقيقة معت   ودنإن، ؤنهم ممنوعي   من إلزيإرة منذ ؤلقإء إلقبض عليه ف

ي نيإبة أمن إلدولة 5يتمكنوإ من رؤيته سوى 
 
  .دقإئق أثنإء إلتجديد له ف

، وإدإرة إلسجن منعتنإ من“: ”كإتب”وتإبعت حديثهإ لـ ي
ي سجن إلعقرب، إإلثني   إلمإض 

 
ي زيإرة لمعت   ف

 
إلدخول بإلرغم  كنإ ف

 .”من وجود ؤذن من إلنيإبة، وأن ؤدإرة إلسجن أخذت منهم ؤذن إلزيإرة
ي هذه إلمرة لم  6ولفتت ؤىل أنهم لم يتمكنوإ رؤية معت   ودنإن منذ 

 
ة ؤىل أنه ف أشهر سوى مرة وإحدة  بنيإبة أمن إلدولة، مشت 

 .يتمكنوإ من إلتحدث معه وإإلطمئنإن عليه
ي وأكدت أن معت   محبوسإ 

يض وأيضإ إلزيإرإت، مضيفه أن شقيقهإ دخل إلسجن بصحته وأصبح يعإن  إنفرإديإ، وممنوع من إلت 
يض مية بسبب إلمنع من إلت   .من إألمرإض إلرومإتت  

ي دعوى نقل معت   ودنإن من سجن إلعقرب شديد إلحرإسة 
 
وكإنت محكمة إلقضإء إؤلدإري، قد قررت تأجيل جلسة إلنظر ف

ي ؤىل  26ألرسته برؤيته من ؤىل سجن آخر وإلسمإح 
 .أغسطس إلمقبل للنظر وإؤلطالع 25يونيو إلمإض 

قرإرت بإلمنع 
ولفت عبد إللطيف ؤىل أن هنإك عدد من إلقضإيإ يتم منع إلزيإرإت من غت  صدور قرإرإت وأخرى يصدر قرإر من رئيس 

ي إلقضية رقم 
 
حرص أمن دولة، وإلمتهمي   فيهإ  2017 لسنة 316مصلحة إلسجون دون ؤبدإء إلسبب من إلقرإر مثلمإ حدث ف

ي بدر دمحم بدر  6
موإطني   بينهم إلصحف 

ي بدر دمحم بدر يتم 
، محإمي إلشبكة إلعربية لمعلومإت حقوق إؤلوسإن ؤن إلصحف  ي ذإت إلسيإق، قإل نور إلدين فهىمي

 
وف

ف إألحكإم إلقإنون وإلدستور يومإ أمإم محكمة جنإيإت إلقإهرة، بتهمة إإلنضمإم لجمإعة أسست عىل خال 45إلتجديد له 
 .إلغرض منهإ تعطيل مؤسسإت إلدولة ومنعهإ من ممإرسة عملهإ

ي 
 
ي 2017مإرس  29وألقت قوإت إألمن إلقبض عىل بدر دمحم بدر، ف

 
 .2017أبريل  5، وإختف  أليإم ليظهر بنيإبة أمن إلدولة ف

ي ترصيحإت لـ
 
أشهر، بقرإر من رئيس  4لعالج منذ إعتقإله، قبل عإم و، أن موكله ممنوع عنه إلزيإرة وإ”كإتب”وأضإف فهىمي ف

 .قطإع مصلحة إلسجون منذ بدإية إلقضية
، وسبق أن تقدم للنيإبة  ي من إلسكر وبحإجة لعالج معي   ولكن ؤدإرة إلسجن ترصف له إألوسولي  

وأشإر ؤىل أن بدر يعإن 
ي إلقلب وإرتفإع

 
ي من مشإكل ف

ضغط إلدم، وإلنيإبة تصدر جوإب لعرضه عىل  بطلب ؤلجرإء رسم قلب لموكله ألنه يعإن 
 .مستشف  إلسجن ولكن لم ينفذ إلقرإر حت  إآلن
ي جريدة إلشعب إلمرصية عإم 1988وعمل بدر رئيسإ لتحرير مجلة لوإء إؤلسالم عإم 

 
، ومدير تحرير صحيفة 1990، ثم ف

ي  2004، وتركهإ عإم 2000آفإق عربية عإم  أس تحرير جريدة إألرسة إلعرنر ي نوفمتر ليت 
 
 .2006ة حت  أغلقت ف

حرص أمن دولة،  2017لسنة  79إلقضية رقم :  ومن بي   إلقضإيإ إلصإدر بحقهإ قرإر بإلمنع من رئيس مصلحة إلسجون
 .2017لسنة  900، وإلقضية رقم ٢٠١٧لسنة  ٩٥٥وإلقضية رقم 



رإبطة إلمختفيي   قشيإ ممنوع عنهم إلزيإرة متهمإ من بينهم إلمحإمي ؤبرإهيم متوىلي رئيس  19يوجد  900وعىل ذمة إلقضية 
ي 
 .بقرإر من رئيس قطإع مصلحة إلسجون منذ شهر سبتمتر إلمإض 

أمن دولة،  حيث صدر قرإر بمنع من إلزيإرة بسجن إلعقرب من رئيس قطإع  ٢٠١٧لسنة  ١٠٠٠وتوجد أيضإ إلقضية رقم 
ي نوفمتر إلم

 
ي مصلحة إلسجون منذ بدإية إلتحقيقإت مع إلمتهمي   ف

ووجهت لهم إلنيإبة تهمة   -بحسب عبد إللطيف –إض 
طة  .إإلنضمإم ؤىل جمإعة ؤرهإبية ووشر أخبإر وبيإنإت كإذبة وإستهدإف رجإل إلجيش وإلشر

https://goo.gl/1JBNTY 
 
 

  ن إسالم خكيل
 زنزإنة معإك حوإىلي 

 
ي قإعد قإعد ف

ي قإعد بهدومك شخص كل وإحد  30بتبف 
فكره غت  إلتإن 

ي إدوإت إلنظإفه
بك حت  ي متجرد من كل متعلقإتك إلشخصيه هدومك وإكلك ورسر .. إلمت 

مبيبقإش فيهإ نور وقت إلمغرب مبتشوفش إلىلي جنبك إلزنزإنه مفيهإش إي حإجه غت  
بطإنية مفروشه عىل إألرض علشإن تنإم عليهإ و دورة ميإه بس بتفضل بنفس هدومك طول 

ي إلف
 إلدوإغي لحد أمإ ريحتك تعفن وإلسيد رئيس إلمبإحث يرض 

 
تره إلىلي إنت قإعدهإ ف

 إليوم غت  
 
 شنط زبإله عشإن نإكله  3عنك ويخرجك مبتكلش ف

 
ي ف رغيف عيش وإإلكل بيحر

جع زيإرتك مع  ي لو طلعت زيإره بت 
ي حد يجبلك أكل حت 

وغصب عنك بتإكل ألن ممنوع حت 
ي طإلع تزور أهلك وأنت ريحتك معفنه أهلك علشإن مش تتدخل بيهإ إل

دوإغي وبتبف 
ي ؤسالم خليل وبيضيق عليه من مبإحث سجن إلقإهره إلمحبوسي   

ي إلسجإير إلمعنإه دى بيمر بيهإ دلوقت 
وممنوع عنك حت 

 طره تحقيق _دمحم#تحقيق كل ده بيتم برعإية إلسيد رئيس مبإحث إلسجن _طره#إحتيإطيآ 
 
عبدإلعظيم إى حد إتسجن ف

بــهم  عإرف  وسط إلعنتر بيعملهم فلكه وبيرص 
 
ي ف

 إلسجن بيسمك إلجنإن 
 
مي   دمحم عبد إلعظيم وإحد من أوسخ إلظبإط ف

  وبيعذبهم
  إلدوإغي _من_خليل_إسالم_خرجوإ#
  يعيش_سيبوه#
 خليل_إلسالم_إلحرية#

https://goo.gl/YtmDrm   
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 دومه ن أحلد 
للمرة إلثإلثة عىل إلتوإىلي وخالل عإم وإحد يتعرض أحمد دومة لمحإوإلت أعتدإء دإخل 

محبسه من قبل إلمحتجزين عىل ذمة قضية تنظيم وإلية سينإء وبعض إإلفرإد إلمصنفي   من 
ي حينهإ

 
نإهإ ف ي وقإئع محددة إثبتنإهإ ووشر

 
 ..قبل إدإرة إلسجن كمنتمي   لوإلية دإعش، ف

ي  وصلت أوىل هذه
ي مشهد عبتر

 
إم قتله إثنإء إدإء إمتحإنإته بسجن طرة ف إلوقإئع حد إعت  

ي إإلعتدإء عليه مع وعد منه بإن يتمموإ محإولة 
 
كي   ف مروع نحر منه بعد تدخل إحد إلمشت 

ي غيإب كإمل لتوإجد إفرإد إلدإخلية إلمعنيي   بإلتأمي   
 
إلقتل بعد خروج إحمد من إلسجن ف

ي هذه إلمحإوإلت كإنت ب
حجز إلمحكمة إثنإء نظر قضية إحدإث مجلس إلوزرإء إلمحتجز ثإن 

ي غيإب كإمل إلفرإد إلدإخلية إيضإ بل وإهمإل متعمد تم ترك إحمد 
 
عىل ذمتهإ إآلن و ف

ي 
 
ي زنزإنة مالصقة بزنزإنة متهىمي وإلية سينإء وتركت زنزإنتهم وزنزإنته مفتوحتإن ف

 
  محتجزإ ف

  مشهد يجعلنإ نتسإئل
قبل إلدإخلية لقتل أحمد دومة بيدإ غت  يدهإ مستخدمي   فيهإ موتورين عىل خالف سيإسي وعقإئدي  هل هذه محإولة من

أصيل معه ومعروف للجميع وإثرنإه لتنبيههم إكتر من مرة؟ 
ومع تكرإر تلك إلوقإئع بنفس إلسينإريو إليوم بحجز إلمحكمة إيضإ ومع عدم تمكي   هيئة إلدفإع عنه من إإلطمئنإن عليه 

ف عىل مالبسإت إلوإقعة وإستحإلة إطمئنإن إإلرسة عليه نظرإ لعدم وجود زيإرإت مستحقة قريبة إل يسعنإ إإل إن وإلوقو

https://goo.gl/1JBNTY
https://goo.gl/YtmDrm


نحمل وزإرة إلدإخلية إلمسئولية إلكإملة عن سالمته ونطإلبهإ بإلتحقيق مع مسئوىلي إلتأمي   إلمسئولي   عن هذإ إإلهمإل 
ي إرتكبت هذإ إإلهمإل بإلغ .. إلجسيم إلمتكرر وإتخإذ إإلجرإءإت إلمنإسبة ضدهم

ونود إلتنويه عىل إن وزإرة إلدإخلية إلت 
  إلخطورة إلكتر من مرة ىهي ذإته

ي ترص عىل إحتجإز إحمد دومة إنفرإديإ منذ 
ي حمإيته من إلمختلفي   معه  ٢٠١٣ديسمتر  ٣إلت 

 
وحت  إآلن بحجة إلرغبة ف

 . عىل إحد إصدقإئه دإخل إلسجنوتثور وتتخذ إجرإءإت شديدة إلرصإمة إذإ تمكن من إلسالم 
كمإ نطإلب إلمجلس إلقومي لحقوق إإلوسإن بكإمل إعضإئه إلمختلفي   معنإ سيإسيإ قبل إلمتفقي   بإتخإذ إإلجرإءإت إلالزمة 

وإلقيإم بزيإرة عإجلة ألحمد بمحبسه بسجن طرة تحقيق للوقوف عىل مالبسإت إلحإدث وحجم إإلعتدإء عليه ومإ أحدثه به 
ي بيإن رسىمي  من إصإبإت

 
  https://goo.gl/mpwcAQ  دومة_إلحمد_إلحرية#. وإعالن تلك إلتفإصيل للرأي إلعإم ف
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  ن أحلد دومه
شهإدة هتحإسب عليهإ قصإد ربنإ،،  

بخصوص إإلعتدإء إليوم عىل إلرفيق و إلزميل أحد دومة من بعض متهمي   قضية وإلية سينإء،،  
 إلدوإغ و كإن متوض عليإ بمضإيقإت من ؤدإرة إلسجن فكنت 

 
قبل مإ نخرج من طره بحوإىل شهر كنت موجود وقتهإ ف

 دوإغ غرفة إلدوإعش و كإن سإكن معإيإ وقتهإ إلولد ؤلىل قتل إلقس
 
سمعإن بإلمرج لو فإكرين إلقضية دى ، بعد تإن   سإكن ف

يفإ للولد  9يوم من دخول إلولد ده غرفة ألدوإغ حوإىل إلسإعة  بة مخصوص علشإن يعملوإ تشر بليل دخلت علينإ إلقوة إلرص 
 نفس إلغرفة وقتهإ إكت  

 
 5 من ده،، و رغم أن إلولد ده منتىم لدإعش و مبإيعهم بشكل وإضح جدإ و رغم أن كإن معإنإ ف

ي ؤإل أن محدش وقف و دإفع عن إلولد ده يومهإ غت  أحمد دومة و أشهد أن ؤدإرة 
أشخإص بينتموإ لنفس إلفكر إلدإعىسر

إلسجن نفسهإ قإلت ألحمد بإلحرف لسه بدإفع عنهم يإ دومة رغم كل إلىل بيعملوإ فيك و أحمد يومهإ قإلهم أنإ بدإفع عن 
إب ل  إلوإد و نجح يومهإ فعال من ؤنقإذ إلولد ؤلىل بإلمنإسبة كإن شإيف مبدء و هدد يومهإ بإلهتإف و إؤلض 

 
ب ف و مكتفوش ض 

أن أنإ و أحمد كفرة و قتلنإ ذى قتل إلقس سمعإن عمل ديت  و فرض عليه ، 
 دومة_ألحمد_إلحرية#

https://goo.gl/kExMZ9   
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ي يكشف 
حالته متدهورة ولم يستطم رؤيتنا والقصاص كان : افاصيل جكسة اجديد حبس هشام جعفركريم  بدالراضز
 ينقل له إشاراانا

، محإمي إلشبكة إلعربية لمعلومإت حقوق إؤلوسإن، عن تفإصيل جلسة تجديد حبس إلكإتب  ي
كشف كريم عبدإلرإض 

ي عقدت أمس إإلثني   
ي هشإم جعفر، وإلت 

 .إلصحف 
، ؤن إلحإلة ي

إلصحية لـ جعفر متدهورة جدإ، حت  أنه إل يستطيع رؤيتنإ بسبب ضعف نظره، حيث أن  وقإل عبدإلرإض 
ي نفس إلجلسة وهو إلذي توىل عملية نقل إؤلشإرإت منإ ؤليه

 
 .تصإدف وجود دمحم إلقصإص ف

، ؤىل مطإلبته إلمحكمة بإخالء سبيل هشإم جعفر، وقإل ي
إنون شهور محبوس خإرج ؤطإر إلق 10بقإله “: وأشإر عبدإلرإض 

 .”ومش إلقي   حد يقولنإ لية
ي أقرهإ إلقإنون 2015أكتوبر  21وألقت قوإت إألمن إلقبض عىل جعفر، 

، وبذلك يكون تجإوز مدة إلحبس إإلحتيإطي إلت 
، حت  ظهر أمإم نيإبة أمن إلدولة إلعليإ  .إلمرصي، حيث إختف  جعفر لمدة يومي  

ي 
تهإ أجهزة إألمن ووجهت إلنيإبة له إإلنضمإم لجمإعة محظورة، وتلف  رشوة من جهإت أجنبية مقإبل تقديم معلومإت إعتتر

، عىل خلفية ؤجرإء إلمؤسسة مشإريــــع بحثية ي مجإإلت منهإ -تمت بإلتعإون مع جهإت رسمية -تمس إألمن إلقومي
 
: ف

، إلتسإمح، فض إلمنإزعإت، إألرسة وإلمرأة وإلطفل“ ي
نتإئجهإعىل إلموقع إلخإص بإلمن”إلحوإرإلوطت  ظمة، ؤذإ إعتتر ، ونشر

ي أخذ موإفقة أمنية عليهإ وعرض نتإئجهإ قبل إؤلعالن عنهإ
ورة تقتق   .إألمن أن ثمة ض 

https://goo.gl/mpwcAQ
https://goo.gl/kExMZ9


إكمة قد تؤدي لفقدإنه برصه، وقد سبق له  ي جعفر إلمحبوس بسجن إلعقرب شديد إلحرإسة من مشإكل صحية مت 
ويعإن 

ي من تض
ي إلعالج دون جدوى، حيث يعإن 

إب عن إلطعإم من أجل تلف  ي إلعصب إؤلض 
 
وستإتإ ؤىل جإنب ضمور ف ي إلتر

 
خم ف

 .إلبرصي
ي عالجه أو إلسمإح ألرسته بإدخإل إألدوية له، عىل إلرغم من تأكيد أطبإء إلسجن إحتيإجه لجرإحإت 

 
وتتعنت ؤدإرة إلسجن ف

حيله  .عإجلة، وتحديد ثالثة موإعيد ؤلجرإئهإ، لم يتم نقله فيهإ بدعوى عدم توإفر سيإرة لت 
https://goo.gl/PsjUWZ 

 
 

سا ة فقط واقدمنا ببالغات احلل النظام  24حالته ادهورت ونقكوه للستشفز السجن : جلال  بدالفتاح.زوجة د
 مسئولية حيااه

، زوجة إلدكتور جمإل عبدإلفتإح، ؤن حإلة زوجهإ تدهورت وإن ؤدإرة إلسجن  ي
إضطرت لنقله قإلت إلدكتورة مديحة إلملوإن 

ة  ي حإلته إلصحية دإخل محبسه بسجن طره، منذ فت 
 
ي من تدهور ف

ة ؤىل أن إلدكتور جمإل يعإن  من محبسه بإسعإف، مشت 
ي إلعالج أبلغوه أنهم إل يقوموإ بنقل أي مسجون 

 .”ؤإل ؤذإ كإن بيموت“طويلة وإنه عندمإ طلب من ؤدإرة إلسجن نقله لتلف 
ي ترصيحإت ل

 
، ف ي

، ؤن زوجهإ أصيب بأزمة صدرية وحسإسية شديدة بسبب إرتفإع درجإت إلحرإرة، ”كإتب”ـوأشإرت إلملوإن 
 .سإعة 24ونقلته ؤدإرة إلسجن بسيإرة ؤسعإف ثم أعإدوه بعد 

ي جميع أنحإء جسده، وبإلرغم من ذلك فؤن ؤدإرة إلسجن ترفض بشكل 
 
ي من حسإسية ف

ي ؤىل أن زوجهإ يعإن 
ولفتت إلملوإن 

ي يمكنهإ تخفيف ألمه متوإصل ؤدخإل إألدوية
 .إلت 

ي أنهإ أرسلت بالغإت للنإئب إلعإم ووزإرة إلدإخلية ومصلحة إلسجون، 
ي ستتخذهإ أرسته، قإلت إلملوإن 

وعن إؤلجرإءإت إلت 
 .وأنهإ أيضإ تحملهم فيهإ مسئولية حيإة وسالمة إلدكتور جمإل

ي فيمإ أصدرت أرسة إلدكتور جمإل بيإنإ تحمل فيه نظإم إلرئيس عبدإلفتإ
 
ح إلسيىسي إلمسئولية عن تدهور حإلته إلصحية ف
ي إلسجن منذ 

ورة عرضه عىلي مستشف  ي تقر برص 
عنتر إلزإرعة بسجن طره خإصة بعد تعدد إلبالغإت وتصإريــــح إلنيإبة إلت 

 .أشهر 5بدإية إعتقإله منذ أكت  من 
ي مع تدهور حإلة صدره وصعوبة 

إلت شعبية حإدة وأشإر إلبيإن ؤىل رفض ؤدإرة إلسجن تحويله للمستشف  إلتنفس وتعرضه لت  
ي بلغنإ إليوم من زيإرة إلدكتورة ليىلي سويف تعرض جمإل ألزمة صحية أدت إىلي نقله بإإلسعإف لخإرج إلسجن

 .متكررة، حت 
ي إلبيإن

 
ء عمإ جري لوإلدنإ خالل إأليإم إلمإضية وننتظر موعد إلزيإرة بعد أيإم“: وأضإفت إألرسة ف ي

أرسلنإ . نحن إل نعلم سر
ة ووزير إلدإخلية ورئيس مبإحث أمن إلدولة لمعرفة مإ يجري ت لغرإفإت للنإئب إلعإم وإلمحإمي إلعإم لنيإبإت جنوب إلجت  

 .”للدكتور جمإل دإخل محبسه
https://goo.gl/dRNS8K 
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   اس سوبرنوفا ن ألت 

إس »غإدرت مجموعة من  ي لحضور مبإرإة « سوبرنوفإإلت 
ي موإجهة « نإدي إلنجمة»يوم إلجمعة إلمإض 

 
نإدي »إلمهمة ف

وصلت إلمجموعة يوم إإلثني   ؤىل مدينة . «بطولة إلعرب لألندية إلبطلة»إلمرصي عىل إستإد برج إلعرب، ضمن « إإلهىلي 
قإم إلمبإرإة، قبل أربعة سإعإت من بدإية إللقإء، وذلك تس

ُ
 منهإ لألمن إلمرصي، للقيإم بوإجبإته إإلسكندرية، حيث ت

ً
هيال

 .إألمنية
ت إلمجموعة بقمصإنهإ إلسود إلمزينة بشعإر وإسم   إس»وعندمإ حرص  ء إلذي «إإللت  ، صدمت إلمجموعة بإإلستقبإل إلىسي

ي 
ة بكثإفة غريبة عقب معرفتهإ بأنه يوجد للفريق إللبنإن  ي كإنت حإض 

إس»إلقته من إألجهزة إألمنية إلمرصية، وإلت  خإص « إلت 
 ...به، ومن هنإ بدأت إلحكإية

إس إلنجمإوي»مإ ؤن شإهد أحد إلضبإط إلموجودون قمصإن   حت  بإدر ؤىل مصإدرة جوإزإت سفرهم وحجزهم خإرج « إإللت 
إلعملية . إلملعب، ؤضإفة ؤىل منعهم من إلدخول، ومن ثم إتصإله بعدد من إلوحدإت إألمنية إلمرصية وطلبهم للحضور

، مإ لبثت أن تحولت ؤىل عملية تحّري عن إلروتي    ي سّوقت لهإ إلقوى إألمنية عىل أنهإ مسألة وقت ليس أكتر
ية للتفتيش وإلت 

https://goo.gl/PsjUWZ
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إس» ، تحولت ؤىل معإملتهم كـ« إإللت  ي وأفرإده، بل وأكتر
ومحإولة ترهيبهم بإستدعإء مؤإزرإت أمنية « إلمتهمي   »إللبنإن 

 .ؤضإفية
إس»إد تبع ذلك عمليإت تفتيش دقيقة ألفر  ، وحإول إألمن إلمرصي ؤيجإد أي ثغرة أو مخإلفة يحملهإ إلمشجعون «إإللت 

ي كل أمتعة 
 
إس»ؤلثبإت عملية إلتوقيف، كمإ وعمدت إلسلطإت ؤىل إلتدقيق ف إلخإص بإلمجموعة و « إلبإنر»بمإ فيهإ « إأللت 

إس»إلخإص بإلمبإرإة وإإلذي كإن يحمل عبإرة « إلبإنر»  مع  «إلحرية ألفرإد إإللت 
ً
ي رسإلة وإضحة، تضإمنإ

 
إس إهالوي»ف « إلت 

إس وإيت نإيتس»و  أنهم عشقوإ كرة « إلت 
ّ
ي إلسجون إلمرصية إلعديد من إلشبإب إلذين إل ذنب لهم ؤّل

 
إلذين يقبع لهمإ ف

 بوجو
ً
 وإستخفإفإ

ً
إضإ ه إعت  ده إلقدم وأنديتهم وقرروإ تشجيعهإ بقوة وشغف، إألمر إلذي إستفز إألمن إلمرصي وإعتتر

وقرإرإته، فبدأ بعدهإ بممإرسة قسوته وظلمه عىل أفرإد إلمجموعة، إألمر إلذي إستدغ حضور رئيس نإدي إلنجمة أسعد 
، ومحإولتهم  ي

، ومحإمي إلنإدي نإدر إلمعلم وإلمدير إإلعالمي للنإدي محمود عيتإن  إلصقإل، مع مدير إلفريق بهيج قبيىسي
ية بأن إلموضوع ليس أكتر من عملية تضإمن بي   شبإب ُمولعي   بكرة إلقدم بشت  إلطرق ؤقنإع إألجهزة إألمنية إلمرص

ب بكل تلك إلمعطيإت عرض إلحإئط وإستمر بممإرسة تعسفه عىل أفرإد إلمجموعة  .وأنديتهم، لكن إألمن إلمرصي ض 
ة قإم بهإ رئيس نإدي   مع عدد من إلقإمإت إلمرصية، حرص  ؤىل« إلنجمة»وبعد إتصإإلت كثت 

ً
ي  متوإصال

إلمكإن إلمدير إلريإض 
ي نإدي 

 
ب بـ« إألهىلي »ف

ّ
، إلُملق ي

 
 أن محإوإلته بإءت «زيزو»عبد إلعزيز عبد إلشإف

ّ
ي محإولة منه لفض إؤلشكإل إلقإئم، ؤّل

 
، ف

طة إلعإمرية عتر  ، وكأنهم مجرمي   خإرجي   عن «إلبوكس»بإلفشل، ؤذ جرى ترحيل سبعة أفرإد من إلمجموعة ؤىل قسم رسر
ي 
بإلبقإء ؤىل جإنب إفرإد « إلنجمة»عىل إألفرإد إلبإقي   تحت إلحجز عىل أبوإب إلملعب، مإ أجتر رئيس نإدي  إلقإنون، وأبف 

إس»  بعدهإ متوجهإ للمقصورة إلرئيسية لمنإقشة إألمور مع مدير أمن « إإللت 
ً
ؤىل مإ بعد بدإية إلمبإرإة، ليفإرقهم مرغمإ

 .ل بعد نهإية إلمبإرإةإإلسكندرية إلذي كإن بإنتظإره ووعده بحل إإلشكإ
بعد إنتهإء إلشوط إألول عمد إألمن إلمرصي ؤىل ؤطالق رسإح إلمحتجزين عىل إألبوإب بعد حجزه جوإزإت سفرهم وحجزهإ  

، وصل ؤىل حد تجريد إألفرإد من ثيإبهم وإجبإرهم عىل خلع قمصإنهم «ُمذل»إىل مإ بعد نهإية إلمبإرإة وإخضإعهم لتفتيش 
لهم )برفقة محإمي إلنإدي، ومدير أمن إإلسكندرية « إلنجمة»وبعد إنتهإء إلمبإرإة غإدر رئيس . ب بإلقوةوإلدخول ؤىل إلملع

طة لمتإبعة تفإصيل إلملف، وبعد سإعإت من إلمفإوضإت ( جزيل إلشكر عىل مجهودهم إلكبت  وإلمؤثر ؤىل قسم إلشر
ط وإإلستشإرإت تمكن إلسيد إلصقإل من إلحصول عىل ؤخالء سبيل للمحت جزين من إلمدغي إلعإم إلمرصي عىل كفإلته رسر

 .ترحيلهم من أقرب مطإر أي مطإر برج إلعرب
طة   ي قسم إلشر

 
لم تنته إألمور عند هذإ إلحد ؤذ أن إلسيد إلصقإل وإلمحإمي إلمعلم بقيوإ منتظرين حت  سإعإت إلفجر إألوىل ف

ي تتيح للمحتجزين م
ي إلمرصي إلت 

 أن ذلك لم يحدث بسبب إإلجرإءإت للحصول عىل ؤشإرة إألمن إلوطت 
ّ
غإدرة إلقسم ؤّل

ة مع ؤضإر إإلمن إلمرصي عىل إلمغإدرة عتر مطإر   إىل إلمطإر مبإرسر
ّ
ي تمنع إلمحتجزين من إلمغإدرة ؤّل

إلروتينية وإألمنية إلت 
ي مرص تعذر عىل أفرإد إلمجموعة إلحصول للمحتجزين عىل. برج إلعرب

 
 للموسم إلسيإىحي إلمكتظ ف

ً
ي  ونظرإ

 
تذإكر سفر ف

ي 
 
ي ف

 إلحصول عىل فرصة مغإدرة عتر مطإر برج إلعرب مإ دفع إلقنصل إللبنإن 
ً
إليوم نفسه أو إلذي يليه، كمإ تعذر كليإ

، ؤىل إلتدخل وإلحصول عىل إستثنإء بإلمغإدرة من مطإر إلقإهرة إلذي يبعد حوإىلي إألربــع "عبد إلعزيز عيىس"إإلسكندرية 
ممإ سمح للمجموعة بإيجإد تذإكر سفر نهإر إلجمعة ،فتم حجزهإ وإرسإلهإ ؤىل إلسلطإت  سإعإت عن مطإر برج إلعرب،

 .إلمعنية
ت أحد إلمحتجزين عىل إلخروج وإلحجز بنفسه من مكتب مرصي عتر بطإقة إئتمإنية كإنت   وكإنت إلسلطإت إلمرصية أجتر

ي ب
 
 .يروتبحوزته مإ أجتر إلمجموعة بإلعودة وإلغإء إلحجز عتر مكتب إلسفر ف

، تتوجه إلمجموعة بإلشكر إلجزيل ؤىل إلمستشإر هشإم شبيطة، أول من زإر إألفرإد إلمحتجزين وسإعد عىل تأمي     
ً
ختإمإ

  .حإجيإتهم
ي إإلسكندرية عبد إلعزيز عيىس، عىل إلمجهود إلجبإر إلذي بذله  

 
ي ف

 أن تشكر سعإدة إلقنصل إللبنإن 
ّ
وإل يمكن للمجموعة ؤّل

ي سبيل تأمي   عو
 
ي من آل خليفة لمتإبعة أمور ف

 برجل أعمإل لبنإن 
ً
 بإسمه ممثال

ً
دة إلمحتجزين، ؤضإفة ؤىل ؤرسإله موفدإ

 .إلمحتجزين وتأمي   حإجيإتهم
 إلشكر إألكتر وإلذي إل يمكن أن تفيه إلكلمإت إىل رئيس نإدي  

إإلستإذ إسعد إلصقإل، ومحإمي إلنإدي « إلنجمة»ويبف 
ي سبيل قضية تحرير إلمحتجزين، وإلمدير بهيج قبيىسي إلذي إألستإذ نإدر إلمعلم، إلذين 

 
 وبذلوه ف

ّ
 ؤّل

ً
 وإل تعبإ

ً
لم يوفروإ جهدإ

ي أفرإد إلمجموعة بإنتظإر رفإقهم عىل إلطرقإت فطلب منهم إلحضور ؤىل مقر ؤقإمة إلفريق وتإبع معهم كل 
 
لم يسمح لبإف

 .خطوإت إلتحقيق حيث كإن صلة إلوصل مع إلرئيس وإلمحإمي 



 ؤضإ 
ّ
فة ؤىل ذلك تود إلمجموعة شكر كل من سع لإلطمئنإن عن أفرإد إلمجموعة إن كإن عتر رسإئل نصية أو إتصإإلت وإل بد

إس ؤيغلز»أن نخص بإلذكر  ين إلسوري)« إلت  إس تيفوزي»عىل مسإندتنإ، و( إلخإص بنإدي تشر إلخإص بنإدي إإلنصإر )« إلت 
ي 
ي سبيل ؤيج( إللبنإن 

 
 ؤىل جنبعىل إلمسإعدة إلقيمة ف

ً
 .إد تذإكر سفر للمحتجزين ووقوفهم معنإ جنبإ

https://goo.gl/N3V445    
 
 

أغسطس  17
 

ات القسم حع  : فيديو طة و اطالب بتفريــــغ كامت  الرسالة الثانية من زوجة الشهيد ماهر جرجس اوفيق اتحدى الرسر
اظهر الحقيقة لكناس 

إت إلقسم حت  تظهر إلحقيقة إلرسإلة  طة و تطإلب بتفريــــغ كإمت  إلثإنية من زوجة إلشهيد مإهر جرجس توفيق تتحدى إلشر
ه ، لكنهم يعلمون إن   وشر

 
طة لمإ ترددوإ لحظة ف للنإس وتقول لو كإن إلفيديو إلخإص بإلقسم يوجد به مإ يميد روإية إلشر

 صإلحهم ويظهر فيه تعرض زوجهإ للتع
 
ه إلفيديو ليس ف ذيب حت  إلموت دإخل إلقسم لذلك يرفضون نشر

 
ً
 شعبيإ

ً
  وإئل إؤلبرإسر و قنإة إلنهإر وكل إلقنوإت إلفضإئية ترفض إستضإفتهإ حت  إل تكتسب قضية زوجهإ دعمإ

طة ببت  سويف فخرج منه جثة هإمدة   قسم إلشر
 
جدير إن إلشهيد مإهر جرجس توفيق ذهب لعمل محرص  ف

https://goo.gl/ucidTU   
 
 

أغسطس  18
 
والدي إل يستطيم الوقوف من شدة “: جلال  بدالفتاح.رسالة  اجكة من ابنة اللعتقل د 

 إ إنقنوه من حقه الحرية والعالج.. األلم
ي زيإرة إليوم جمإل عبد إلفتإح، ؤنهإ .نهإردة كإنت زيإرة قإلت نفرتإري إبنة إلمعتقل د

 
كإنت ف

، وإن إألمر وصل ؤىل  لوإلدهإ، وإن حإلته إلصحية متدهورة وإل يستطيع إلست  إلطبيعي
أيإم من علمنإ بتدهور حإلته  4حصوله عىل مسكنإت لكي يستطيع إلوقوف، وذلك بعد 

 .إلصحية ونقله ؤىل إلمستشف  قبل ؤعإدته مرة أخرى ؤىل إلسحن
ي رسإلة عإجل

 
ة أن وإلدهإ من حقه إلرعإية إلصحية وإلحرية وختمت إلرسإلة وقإلت نفرتإري ف

 . بهإشتإج إنقذوإ جمإل عبد إلفتإح
ي تطإلبه . كإنت أرسة ج

جمإل عبدإلفتإح قد تقدمت ببالغ للنإئب إلعإم يوم إلخميس إلمإض 
 .بإؤلفرإج إلصحي عنه بسبب ظروفه إلصحية

ته د ي زوجة إلدكتور جمإل عبد إلفتإح، قإلت ؤن حإلة زوجهإ تدهورت مديحة إلم. وجإء إلبالغ بعد يومي   من بيإن نشر
لوإن 

ي حإلته إلصحية دإخل محبسه 
 
ي من تدهور ف

ة ؤىل أن زوجهإ يعإن  وأن ؤدإرة إلسجن إضطرت لنقله من محبسه بإسعإف، مشت 
ي إلعالج أبلغوه أنهم إل 

ة طويلة وإنه عندمإ طلب من ؤدإرة إلسجن نقله لتلف  يقوموإ بنقل أي مسجون بسجن طره، منذ فت 
 .”ؤإل ؤذإ كإن بيموت“

ي وصلت لكإتب وسخة منهإ
 :وإىل نص  رسإلة نفرتإري إلت 

ي عنتر إلزرإعة بسجن طره بعد 
 
أيإم من معرفتنإ أنه خرج  4رسإلة عإجلة من نفرتإري جمإل عبدإلفتإح إنهإردة كإنت زيإرة بإبإ ف

ي ..نعرف أي تفإصيل عن حإلتهبإإلسعإف ألن حإلته إلصحية إتدهورت، من غت  مإ 
دخل جمإل عبدإلفتإح إنهإردة وهو مإسر
ي إلعمود إلفقري وإضطروإ 

 
ء شديد أثنإء إلزيإرة وعرفنإ إنه تعب جدإ لدرجة مكنش عإرف يقف من إأللم ف بإلعإفية وببطي

سبب إلىلي حصل  يخرجوإ لعيإدة إلعنتر وخد مسكنإت كتت  جدإ عشإن إأللم يقل وعرف يقف عىلي رجله شوية بس معرفش
ي يكشف وإدإرة إلسجن رفضت كإلعإدة

من حق إبويإ يتعإلج، ومن حق إبويإ يخرج، ومن حقه . ألنه طلب يروح إلمستشف 
ي إلسجون 

 
ه ف إم بس إلدولة قررت تعتقل رإجل عنده فوق إلسبعي   وبتنتقم منه زي مإ بتنتقم من آإلف غت  يتعإمل بإحت 

جمإل .  إبويإ مريض وتحت إيد نإس نظإم إل يرحم. إلديكتإتورية وإلفسإد وإلظلمعشإن رإفضي   طريقة إلحكم وبيقإوموإ 
وهنفضل معإه وبنطإلب بإلعدإلة له ولكل معتقل . عبدإلفتإح إلمسن إلمريض مش هيبطل يعمل إلىلي هو عإيزه ويقول رأيه

ي مرص
 
 .ف

https://goo.gl/N3V445
https://goo.gl/ucidTU


عبدإلفتإح _جمإل_إنقذوإ#
ي ترصيحإت سإبقة  لـ

 
، ف ي

ن زوجهإ أصيب بأزمة صدرية وحسإسية شديدة بسبب إرتفإع درجإت ، ؤ”كإتب”وأشإرت إلملوإن 
 .سإعة 24إلحرإرة، ونقلته ؤدإرة إلسجن بسيإرة ؤسعإف ثم أعإدوه بعد 

ي جميع أنحإء جسده، وبإلرغم من ذلك فؤن ؤدإرة إلسجن ترفض بشكل 
 
ي من حسإسية ف

ي ؤىل أن زوجهإ يعإن 
ولفتت إلملوإن 

ي يمكن
 .هإ تخفيف ألمهمتوإصل ؤدخإل إألدوية إلت 

ي ترصيحإت لـ
 
، أن وإلدتهإ تقدمت ببالغ للنإئب بعدمإ علموإ بنقل وإلدهإ إلدكتور ”كإتب”وقإلت نفرتإري جمإل عبد إلفتإح ف

إلسبت “: وتإبعت حديثهإ. سإعة دإخل إلسجن 24جمإل عبد إلفتإح بعربة إؤلسعإف خإرج إلسجن، وإعإدته مرة أخرى بعد 
ي س

 
، إلفته ؤىل أن إلزيإرإت ستكون مسموح بهإ يوم ”جن طرة، وهنطمن عليه ونعرف منه كل حإجةعندنإ زيإرة لوإلدي ف

ي إألعيإد وإلمنإسبإت وتتم إلزيإرة بأحد إأليإم
 
 .وقفة عيد إألضحي وأول يوم للعيد وهذه حإلة إستثنإئية تحدث ف

ي  72وإلدي عنده “: وتإبعت  نفرتإري
 
ي من حسإسية ف

ي مرحلة متأخرة، ومشإكل سنة، وعنده إلضغط وبيعإن 
 
إلصدر ودوإىلي ف

ي سي لكن إلوضع عكس كده تمإمإ 
وس إلتهإب إلكبد إلوبإن  ي إلحجإب إلحإجز، ومحتإج لنظإم أكل معي   ألنه مريض بفت 

 
ف

 .”مفيش تعذية جيدة وأجوإء إلسجن سيئة
دكتور جمإل عبدإلفتإح، وذلك بعد وحملت إلشبكة إلعربية لحقوق إؤلوسإن، وزإرة إلدإخلية إلمسئولية كإملة عن سالمة إل

 .يوم من ؤعالن أرسته، تدهور صحته بشكل كبت  دإخل محبسه ونقله من دإخل محبسه بإسعإف
ي عن إهدإر وزإرة إلدإخلية لقرإرإتهإ بتوفت  

وأكدت إلشبكة ؤنهإ إل تخىلي ذمة نيإبة أمن إلدولة، من إلمسئولية وإتهمتهإ بإلتغإض 
 .إلرعإية إلصحية له

ي إلوقت إلذي يعفو فيه رئيس إلجمهورية عن إلمتهم بإلقتل إلمليونت  قإلت إ
 
ي بيإن لهإ إلخميس، إنه ف

 
هشإم ”لشبكة إلعربية ف

ي نخنوخ” ، وعن إلمتهم بإلبلطجة ”طلعت مصطف   ، يستمر إلتنكيل بسجي   إلرأي إليسإري جمإل عبدإلفتإح ، ” صتر
ي تدهور حإلته إلصحية وبإت إلمحبوس إحتيإطيإ منذ مإ يزيد عن خمسة أشهر ، وحرم

 
إنه من إلرعإية إلصحية ممإ تسبب ف

 .يهدد حيإته
عإمإ ، قد تم إلقبض عليه إلنتقإده مإ سىمي بإإلنتخإبإت إلرئإسية ، و تم إلتحقيق معه  72” وكإن إلصيدىلي إليسإري إلمسن 

ويــــج ألفكإر جمإعة إرهإ بية عتر موقع فيس بوك، ونشر إألخبإر دون حضور محإم له وتوجيه تهم تأسيس جمإعة إرهإبية وإلت 
ي روج لهإ، إو 

ي إتهم بتأسيسهإ إو إإلفكإر إلت 
 دون أن يوإجه بإسم تلك إلجمإعة إإلرهإبية إلت 

ً
إلكإذبة، وتقرر حبسه إحتيإطيإ

 بقرإرإت تمد
ً
ي إألن، وإل يزإل محبوس إحتيإطيإ

ي لم يعرفهإ هو إو محإموه حت 
يد حبس إألخبإر إلكإذبة إلمنسوبة له، وإلت 

 .متتإلية
وإشإرت إلشبكة ؤىل أنه منذ حبسه بسبب هذه إإلتهإمإت إلمطإطة غت  إلقإنونية، وهو يوإجه بإلتنكيل، وإلحرمإن من إبسط 

 .حقوقه كسجي   رأي، فضال عن إهدإر إلقإعدة إإلسإسية ، بإن إلمتهم برئ حت  تثبت إدإنته
https://goo.gl/1Zf7AW 
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 بدهللا واسم الشهره زيكو  
إللبس إلىلي إنإ إلبسه ده إسمه كإحول إو ممكن .. سنه  ٢٣إسىمي عبدهللا وإسم إلشهره زيكو 

ه وإلىلي تحت بنطلون مكتوب ف  تسميه بدله إو ممكن برضه تسىمي إلقطعه إلىلي فوق ست 
  . إلضهر نزيل ومكتوب عىلي رجل إلبنطلون نزيل

إلهدوم دي خشنه جدإ فوق مإ تتخيل إعمل . لبس إلمسجون بعد مإ بيتحكم عليه  هوإ ده
 ف إلصيف مستحملتش إتصور 

ً
زوم هتعرف إنهإ خشنه وبتخىلي جسمك إزرق وبتحررك جدإ

ي سجون مبتسمحلكش إنك تدخل 
 
ي ف إلشتإء ف

إلصوره دي من خنقتهإ ومش بتدفيك نهإن 
ي إلىلي  ي ده صديق . إنت شإيفه ده إي هدوم ليك زرقه غت  إللبس إلمت  إللبس إلمت 

ع ف إلبدله إلىلي  إلمسجون ف إلزيإرإت وهيئته إلىلي بيخرج يشوف بيهإ إهله كل وإحد بيخت 
هو عإيزه إلىلي يخيط خيط إبيض ع إليإقه وإلىلي ممكن يكتب ع إلكم بإلخيط وهكذإ حجإت 

خموإ ويقطعوهإ ويدونإ بدله تإنيه جديده   .. من إلىلي بتشوفه ف إألفالم وإلمسلسالت فكك. كتت  وكإن سعإت بت 

https://goo.gl/1Zf7AW


ي 
 
ي تحت إلمروحه وإلتكييف ف

ي يإ معلم وإنت قإعد دلوقت 
وإحد ف قد إألوضه إلىلي إنت قإعد فيهإ نإيمي   فوق  ٧٠تخيل بف 

ي وقدإمه نص رغيف نإشف وحتة جبنه 
ي وإحد لسه دإخل إلتأديب دلوقت 

 
. بعض ومفيش إي وسإيل تهويه غت  بسيط و ف

ي وإحد دلوقت قإعد . بيلف ف مربــع صغت  بيفكر ف إهله وصحإبه ونإسه لسه فإكرينه ولال وسيوه ووإحد 
 
تخيل إن ف

ي وإحد بيصىلي عشإن يعرف يعيط .. بيعيط ف إلحمإم ومش عإيز حد يشوفه عشإن ميبينش ضعفه لحد 
 
. وتخيل إن ف

حيالت وبيبص من إلشبإك إلسلك  ي وإحد رإكب عربيه إلت 
 
ل يجري ف إلشإرعتخيل كمإن إن ف  . وعينه بتدمع ونفسه يت  

ي زعبل  ٨سني   سجن لف  ٣إلىلي إنت شإيفه قدإمك ده إتظلم   إنر
سجون ف مرص وكلهم ليهم معإمالت خإصه إلعقرب شبي  

ي إنإ قإبلت وإحد بقإله . كل مكإن فيهم ليه قصص وموإويل . إؤلستئنإف وإلقسم  ١و  ٤٤٠و  ٤٣٠وإدي إلنطرون 
سيبك مت 

 . إلسجن عإدي يعت   سنه ف ٢٢
ي وإحد بيصىلي إلفجر وبيفضل صإىحي بإصص للسمإ 

 
يد إوي فوق مإ تتخيل ، عإرف إن ف تعرف إن قبل إيإم إلعيد إلوجع بت  

 ! من وري إربــع سلوك حديد عشإن بس يستمتع بنسيم إلفجر ويدغي ويعيط إنه يقإبل إهله ويحضنهم ويصىلي معإهم إلعيد
ي حإجه إسمهإ عقبيه 

 
سنه  ١٤وده مكإن للنإس صغإر إلسن ، إحكيلك عىلي موقف صغت  ، تخيل إن طفل عنده تعرف إن ف

مي قدإمه جرإدل ميه ويدوله ربإط جزمه عشإن ينشف بيه إألرض 
إلعقبيه . مش متخيل صح إه وهللا زي مبقولك كده !! يت 

 ون
ً
 وربنإ مش هيسيب حقه ده مكإن من إألمإكن إلىلي هتشهد يوم إلقيإمه عىلي كل طفل إنتهك وإتشوه جسديإ

ً
وإكيد .. فسيإ

 . برضه متعرفش عن مؤسسه إبو أتإته مش إلزم تعرف عنهإ حإجه
ي 
 وحلم حيإن 

ً
ي تعبت جدإ

وهللا إنإ بكتب إلكالم ده وإنإ مليش إي مصلحه مع إي حد وإل ليإ إي توجه من إي حد كل إلحكإيه إن 
ي من هنإ وإعيش طبيعي من غت  خوف وإل تعب ن

ي إمىسر
ي إن 

ي إألربــع بف 
إس كتت  إتظلمت زي منإ إتظلمت وإتبهدلت صدقون 

 . حيطإن وحشي   وقسإوتهم بتعلمك حجإت كتت  وبتطلعك م إلسجن متدمر نفسيإ وبتحتإج حد يسندك ويإخد بإيدك
قربوإ من إي حد كإن مسجون ولسه مسجون سإعدوه فرحوه طبطبوإ عليه بالش تسيبوه لوإحده هتسمعوإ ختر إنه إنتحر إو 

ي هوإ بيحتإج منكم شويه كالم بسيط يفرحه إنإ وإحد م إلنإس إمي لمإ كإنت بتجيىلي . ل حإجه ف نفسه عم
بس صدقون 

ي وبيتعب 
ي ف قمه إلسعإده إن حد فإكرن 

ي إلجوإب وإبف  إلزيإره وتقوىلي فالن بيسلم عليك وبعتلك إلجوإب ده كنت بختر
ي إلجوإبإت بإلنسبه للمسجون س

عإده بطريقه متتخيلهإش إلجوإب بيتقري كل يوم مرتي   نفسه وبيكتبىلي جوإب صدقون 
 . تالته وكل زعل وخنقه بيشوفه عشإن بس يفرح

خليكوإ جنبنإ إحنإ تعبنإ كتت  بس مش حإبي   نتكلم عشإن محدش يقول علينإ نإس ضعيفه إحنإ إه كويسي   وبنضحك بس 
عل  ❤ شإيلي   كتت  لو قولنإه هت  

 . وريحنإ يإرب يإرب إتوجعنإ وإتظلمنإ فكهإ علينإ
  تحديث

ي لسه محبوس إنإ يإ جمإعه بحكي عن حجإت كإنت بتحصل وكده إنإ وإخد عفو وخرجت إلسنه إلىلي 
إلنإس إلىلي مفكره إن 
ربنإ مإ يكتبهإ عىلي حد .. فإتت ف رمضإن 

https://goo.gl/f3CpkK 
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 مصطفز أحلد
و مش هخضع لكالم إألمن أو إألهل علشإن إلىل حصل معإيإ هيحصل معإك طيب بإختصإر 

 حكم إلمعتقل إل مش بس كده أنإ معرفش أنإ  30و معإك،، لحد من 
 
دقيقة بضبط أنإ كنت ف

 حكم إإلختفإء مش بس إإلعتقإل و تم 
 
مقبوض عليإ من أمته و إل أنإ في   يعت  كنت ف

ب ثم رم من عربية عىل  إلتحقيق معإيإ و عىل عيت  غمإمة سودة و إلتعدى عليإ بإلرص 
،، أنإ حإليإ وسط أهىل بخت  و حر و عيت  قإدرة تشوف مي    إلطريق وآنإ متغىم إلعيني  

 بيكلمهإ،،
https://goo.gl/B4fe4w 

 
  

https://goo.gl/f3CpkK
https://goo.gl/B4fe4w
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يحت  حسي   عبد إلهإدى / بقلم إلمهندس، إلعإر 

 إلمعإجم تعت  إلنذإلة أو إلخسإسة أو إلحقإرة إلسفإلة 
 
 .. ف

ً
وقد روى جمإل .. أو كل ذلك معإ

 
ً
 )فهىم عن أصدقإء إلسجن من إلجنإئيي   أن بينهم كودإ

ً
 له ( أخالقيإ

ً
إل وفقإ

َّ
ون إلنش يعتتر

إف، وكليهمإ أفضل من مغتصب إألطفإل 
َّ
ط
َ
ة من إلخ  درجإت .. أقل ِخسَّ

َ
.. أى أن إلسفإلة

 إلدرك إألسفل منهإ ترويــــع أٍب أو أٍم بأبنإئهمإ أحسب أن 
 
 صالبة جدتنإ .. ف

 
فمإ كل أٍم ف

َبهإ وإىل إلطإغية ديقلديإنوس بتعذيب .. شهيدة ؤسنإ .. إلشهيدة إلمرصية دوإلىحر 
َّ
ذ
َ
إلت  ع

تد عن مسيحيتهإ   .. فلذإت أكبإدهإ إألربعة إلصغإر أمإمهإ لت 
ً
َبت ، أمر بذبحهم وإحدإ

َ
فلمإ أ

 مخيلت  .. فلمإ صمدت أَمر بذبحهإ .. آلخر عىل ركبتهإ تلو إ
 
 إلمشهد ف

ُ
جعت كلمإ إست 

 .. يقشعر بدن  
ً
 من صالبة إألم وسفإلة إلوإىل معإ

ً
 .ذهوال

 
ً
كية، قيإم إلسلطة بأخذ إألم أو إألب رهينة

َ
من إألسإليب إألمنية إلمتوإَرثة حت  من أيإم إلَمل

ِلم إإلبُن إلمطلوب نفَسه   إلتعإمل مع إلمطلوبي   .. حت  ُيسَّ
 
كإن هذإ هو إلعرف إلسإئد ف

ة ليصبح من وسإئل إلضغط عىل .. للعدإلة من إلجنإئيي     إلسنوإت إألخت 
 
ثم تطور إألمر ف

ة.. إلمعإرضي   إلسيإسيي   ؤلجبإرهم عىل إلصمت وإلرضوخ   ..وإألمثلة كثت 
 فجأة دون أ

ٌ
 أو قلٌم معإرٌض شجإع

ٌ
 أن يصمت صوت

ً
إ  لهذإ إلصمت إلمفإىحر  يحدث كثت 

ً
 مقبوال

ً
.. ن يعرف إلرأى إلعإم سببإ

 عىل 
ً
 حإإلٍت صمتت خوفإ

ً
إ)أعرف يقينإ

َ
ن
َ
ِمن بإلقيإس حإإلٍت أخرى( .. إلض

َّ
خ
ُ
 ..وأستطيع أن أ

قبل ثورة ينإير بحوإىلي عإٍم أدىل إلوزير إلنظيف حسب هللا إلكفرإوي بحديٍث عىل جزئي   ؤلحدى إلصحف إلخإصة، تنإول 
 جزئه إألول بعض ترصفإت إألرسة إلحإكمة بإإلن

 
ي .. تقإد ف

 إلجزء إلثإن 
 
 ف

م .. وتم إلتنويه لمإ سُينشرَ
َ
ي ول

لم ُينشر إلجزء إلثإن 
 مرم .. يتم إإلعتذإر عنه 

 
 تإريخه مإ يهددونه به، بأن أبنإءه سيصبحون ف

 
بعد إلثورة عِلمنإ أنهم ألمحوإ للوزير إلذى ليس ف

 
 
ي من إلحوإر ..  إلكالم إإلنتقإم ؤذإ إستمر ف

 تنشر إلجزء إلثإن 
َّ
 .. فتوسل إألب ؤىل إلصحيفة أّل

ً
حية

َّ
 وُمض

ً
فإستجإبت له مشكورة

ي 
 .بإلسبق إلصحف 

 إؤلمإرإت
 
شح لالنتخإبإت إلرئإسية بعد إحتجإز بنإته ف  . كمإ أن معظمنإ لم ينَس بعد قصة ترإُجع إلفريق شفيق عن إلت 

 هذإ إلمجإل 
 
 ف

ٌ
ة ي إلنإتج عن تلفيق خطأ أو إصطيإد خطٍأ .. وإلقصص كثت  بعض إآلبإء يصمدون ويتحملون إلضغط إلعصتر

.. وهو مإ يفوق إحتمإل جبل .. تبدأ بعده حفالت إلتشهت  وإلتلويث إؤلعالمية وقد تنته بإلحبس .. صغت  أو عإدى لألبنإء 
 .. فمإ بإلكم بفتإة؟ 

ً
أو .. كل جريمتهإ أن إسمهإ سلىم حمدين صبإىح .. إبنته فهو يعلم أنه إلمقصود إل .. وإألب يتمزق ألمإ

ي 
هن.. أو عال يوسف إلقرضإوى .. ندى عالء إألسوإن  هم أو غت   .أو غت 

يفي   إلنبيلي   يحت  إلقزإز ومعصوم مرزوق   حملة إلعيد إلت  طإلت إلحبيبي   إلشر
 
أحدث حلقإت سلسلة إلعإر حدثت ف

 .. عضو إلتيإر إلشعتر إلنإضى من بينهم إلشإب سإمح سعودى .. وآخرين 
ً
 وإل يحمل سالحإ

ً
إ  خطت 

ً
وهو بإلقطع ليس ؤرهإبيإ

 بيته قإموإ بإعتقإل زوجته ( .. دعك من إإلتهإمإت إلشيشتإوية إلمضحكة سإبقة إلتجهت   )
 
فلمإ لم تعتر عليه إلحملة ف

 إلقسم ؤىل أن سلَّ ( سنوإت 5)وأحمد ( سنوإت 7)وطفليه عال 
 
 أن تسأل عن .. م نفسه حيث أمضوإ إلعيد ف

ً
من إلعبث طبعإ

حق هذه إلزوجة وطفليهإ لدى إلمنظمإت إلمختصة مثل إلمجلس إلقوم للمرأة وإلمجلس إلقوم لألمومة وإلطفولة 
 صورة.. ووزيرإت إلسيلف  

 
ويــــج له حت  إآلن ف  فرٍد وإحٍد إل يخجل ؤعالمه من إلت 

 
لت مؤسسإتهإ ف ِ

 ُ ٍة عريقٍة إخت   دولٍة كبت 
 
 ف

 .. إؤلنسإن إألب 
ً
يفإ يف إلذى لم تعرف مرص من قبله رسر  .حبيب إألطفإل ومنصف إلنسإء وإلشر

همإ .. هذه إلمجإلس لن ترى رعب عال وأحمد سإمح سعودى  لكن هنإك من يستمع بال .. ولن تسمع شكوإه وزوجته وغت 
صغرى بنإته وزوجهإ من بيتهمإ بإلسإحل  نإدإه إألب إلتسعيت  يوسف إلقرضإوى بمنإسبة مرور عإٍم عىل إعتقإل.. وسيط 
ُ وأنت أرحم إلرإحمي   "أنإدى بمإ نإدى به نتر هللا أيوب : )إلشمإىل

 مست  إلرص ُ
من يقدر .. يإ ؤله ( .. لنإ هللا يإ إبنت  " .. أن  

 .. لقد إستغإث إلشيخ بمغيث ( .. لنإ هللا يإ إبنت  )عىل 
ً
 . أخىسر أن تصب إلسمإُء غضبهإ علينإ جميعإ

 ؤإل إلذبح عىل إلركبة يإ ديقليديإنوس 
َ
ق بَّ

َ
لم يت

 
 
 ..2018أغسطس  25إلقإهرة ف

https://goo.gl/5F38jJ 
  

https://goo.gl/5F38jJ
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Mohamed Emad Nasser 
ي دمحم إلشهت  بـ بندق

ي رفع إلظلم عن ؤبت 
 
  أعمل ؤيه علشإن أسإعد ف

ي يوم 
 
ي دمحم و عمره تم  2014ينإير  3ف

عإم و عدة أشهر بوإسطة بلطجية أثنإء دفإعه و صديقة عن بنإت  15إلقبض عىل ؤبت 
ي ؤإل 

ي دمحم أن يمىسر
طة و لقد طلب إلضإبط من ؤبت  ي و صديقه للشر

يتحرش بهن هؤإلء إلبلطجية و قإم إلبلطجية بتسليم ؤبت 
ك صديقة فتم إلقبض عليه و ؤستمر ي و يت 

ي دمحم رفض أن يمىسر
ي يونيه  3حبسه  أن ؤبت 

 
ي  2017سنوإت و نصف و ف

حصل ؤبت 
ي إلكشف  288عىل عفو رئإسي أخذ رقم 

 
ي ف

شهور تم إلقبض عليه من إلبيت حت  إألن  8و بعد  143و رقم ؤبت 
 ؤإل أبإ يوسف حي   قإل

ً
ي إل أجد ىلي ولك مثال ي حبيتر

  :ؤبت 
 
َ
ون

ُ
ِصف

َ
 َمإ ت

َ
ىل
َ
 ع
ُ
َعإن

َ
ُمْست

ْ
ُ إل

ّ
ٌ َجِميٌل َوإّلل ْ َصتر

َ
 (18سورة يوسف )ف

 يلجأ ؤليه ؤإل ربه
ٌ
 !من إستهدى بإهلل هدإه، ومن سأله أغنإه، ومن لجأ ؤليه آوإه، وليس للمؤمن أحد

يإ مإلك إلملك 
نإ بمإ يفتح مدإخل إلسعإدة ؤىل قلوبنإ  وكلنإك أمرنإ وإستودعنإك ؤبننإ و همومنإ، فبشر

https://goo.gl/Km1h2f   
 
 

ف قويدر  اشر
كمي   إلميدإن ..للعريش إمس#خالل طإبور إلفحص للقإدمي   

إلمشهد مريب كيوم حشد إو تعذيب 
ي طإبور إلذنب لفحص إلبطإقإت يمسك يد بنته ذإت إل.إلرجل

 
عإم تقريبإ  ١٢يهبط للوقوف ف

إلظإبط يمنعه من إصطحإب إلبنت 
كهإ  ر ذلك بإنه إل يستطيع إن يت  بإلميكروبص وحدهإ وإلدنيإ مش إمإن إلرجل يتر

بمنتهي إلشيإكه وإإلوسإنيه 
ب عىلي وجهه وبإلشلوت وإجبإره عىلي إلجري نحو إلميكروبإص وترك إلفتإه وحدهإ وقع ..يتم تلقي   إلرجل درس إلينىسي بإلرص 

 إلعريش#إإلب عىلي إإلرض ليس لوعورة إإلرض ولكن بسب هزه نفسيه إلن كرإمته إهينت إمإم بنته 
https://goo.gl/gFrVcp   
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 نور خكيل
ي برنإمج وأطلب ؤخالء سبيل 

 
ي أطلع أستعطف إلسلطة إلسيإسية ف

ؤتعرض عليه قبل كده ؤن 
ؤسالم بس متكلمش ؤطالقإ عن ؤختفإئه قشيإ وإل عن إؤلختفإء إلقشي مقإبل ؤن ؤسالم 

دإيمإ شإيف ؤن قضية ؤسالم مهمه ومينفعش .. وإسالم رفض ده  رفضت ده. هيطلع بعدهإ 
ي كإمل 

أتنإزل عنهإ ؤلن ده هيقتل ملف إؤلختفإء إلقشي وؤلن حإلة ؤسالم متوثقة بشكل قإنون 
ي إألن وهيفضل وصمة عإر أبدية عىلي جبي   

من بدإية ؤخفإئنإ مرورنإ بكل مرإحل إلتنكيل وحت 
برغم إلخطورة عليه ؤسالم أض نشر رسإلته وأسمإء .. إلنظإم ده وهم عإرفي   ده كويس 

ي ظهور إلشبإب دول وخروجهم بعد كده وبدأ وشر 
 
إلمختفي   إلىلي قإبلهم وإلىلي كإن سبب ف

ي إلسجن وبإلتنكيل وإلحبس إإلنفرإدي 
 
شهإدإت إؤلختفإء إلقشي وتم تهديده أكت  من مرة ف

ي وده مكنش علشإنه ألنه كإن ممكن يخر
ده كإن عشإن هو .. ج بسهولة لو سكت أو قإل ؤنه مختفإش قشيإ وإإليذإء إلبدن 

عإش معإنإة إلمختفي   وقرر ؤنه يستحمل لحد مإ قضية إؤلختفإء تنتشر ومحدش يخإف من أرس إلمختفي   ويفضل عندهم 
ي ؤنهم يالقوإ وإلدهم 

 
  تفإصيل كتت  أوي متتخيلوهإش... إألمل ف

https://goo.gl/Km1h2f
https://goo.gl/gFrVcp


و ي ؤسالم ؤنترص بقوته وإنسإنيته عىلي جتر
 
تهم وهو رإفع رإسه من غت  مإ يتخىلي وإل يبيع علشإن كده بينكلوإ بيه ويستنفذوإ بإف

  إلطإقة إلىلي عنده
  أقل حإجة نقدمهإ ؤلسالم ؤننإ نقف جنبه ونضغط علشإن يخرج وده حق مش تفضل من حد عليه

وفإيل  وممكن FreeEslamKhalil#خليل _إسالم_خرجوإ#سإعدوإ ؤسالم بإلتدوين عنه عىلي هإشتإج  وإ صورة إلتر تغت 
 لصورة ؤسالم

https://goo.gl/iFf75f 
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ي نيابة أمن الدولة
ز
  ن اإلنقطاع  ن العالم والغضب وقكة الحيكة: د اء مصطفز اكتب  ن رحكة محامية  

، منهجإ يتبعه إلنظإم،  ة أصبح تعسيف إلمحإمي  إآلونه إألخت 
 
ربمإ هو نوع من أنوإع إلعقإب لدفإعه عن إلمغضوب عليهم، ف

ي معهد إألمنإء 
 
 حوزة إألمن عىل إلبوإبة سوإء ف

 
أو  حيث جرت إلعإده عند دخول إلمحكمة عىل ترك أجهزه إلمحمول ف

ي بعض إألحيإن نمنع من إلدخول، ولكن دإئمإ لنيإبة أمن إلدولة وضع خإص بإلنسبة ىلي 
 
 .إلمحكمة إلعسكرية وف

أشعر بإنقبإضة منذ إلمرور من بوإبة إلحرس بعد إلتفتيش وسحب إثبإت إلشخصية وإلهإتف وكأن  أصبحت محتجزة لعدة 
سإعإت، إل أعلم مت  تنته؟ 

، ليس بهإ غت  مقعد وإحد، وكرس   إحة إلمحإمي   أو بإألصح غرفة إحتجإز إلمحإمي    آخره غرفة إست 
 
ندخل لممر ضيق وف

 مكإن يحتجز
 
،  ٢٠فيه أكتر من  مكسور، ف محإم يوميإ، وسمع عن وجود نقإبة وإل نرإهإ وننتظر متهمي   ليسوإ ككل إلمتهمي  

. وتتحول إلمحإمإة ؤىل عمل بقوإعد مختلفة إل يبق منهإ ؤإل إلفعل إلعإجز
 إألشد خطورة، ولكن إىلي  

 بإألمس غت  إلبعيد كنإ نتعإمل عن نيإبة أمن إلدولة، بإعتبإرهإ مخصصه للمتهمي  
 
وم كلمإ تلفت ف

ض مت  إلدفإع عنه، ولكن جميعنإ نعلم أن مإ يحدث بعيد  أرجإئهإ، أجد وإحد من إألصدقإء وإلزمالء، يمثل كمتهم ومن إلمفت 
رإ بإطالق رسإحه،  كل إلبعد عن إلقإنون، وأصبحنإ   إنتظإر أمر إل نعرف له موعدإ أو متر

 
نحن وإلمتهم نعلم أننإ جميعنإ ف

. مئنإن عليه ورفع حإلته إلمعنوية أكتر من إلدفإع عنهصإر وجودنإ لالط
إلصورة إلعإمة تمتأل بتفإصيل أكتر سوءإ، عندمإ أرى متهمإ عىل كرس متحرك وآخر كهل إليقوى عىل صعود إلسلم، وطفل 

ة من عمره، وتتعدد إإلمثله، هل هوإلء حقإ إإلرهإبيون إلذين يهددون إألمن وإلسلم إل عإم هل هذإ لم يكمل إلخإمسة عشر
ي إلذين لم يعرفوإ غت  إلسلمية لغة ولم .. إلكهل هو من كدر إمنكم أو هذإ إلطفل هو من هدد نظإمكم

ي وزمالن 
هل كل أصدقإن 

. يهتموإ بغت  مستقبل أفضل ودولة قإنون تطبق عىل إلجميع حت  للمختلفي   معهم هم إؤلرهإبيون من وجهة نظركم؟
 ؤيجإد حلول لألزمإت أشعر بإلعجز عندمإ أرى قإمة إقتصإ

 
م رإئد سالمة، إلذى كرس حيإته ف دية كإلصديق إلخلوق إلمحت 

وإلنبيل إلسفت  معصوم إلمحإرب إلسلىم ورفيق إلعمل هيثم دمحمين محإم إلعمإل وإلغالبه ودكتور عبدإلمنعم .. إإلقتصإدية
ه إلصحيه إلمتدهورة، وإلطفل نجم إلدين أبو إلفتوح وحسن حسي   وجمإل عبدإلفتإح إلذي يقإوم حت  إلنهإية رغم حإلت

ي حت  إآلن 
دد بأذن  وقصص ونظرإت أمل .. وإمل وعبت  ونظرإت إليإس وإلحرمإن من صغإرهم..إلذى مإزإل صوت بكإؤه يت 

ين، وإل نقدر ؤإل إن نردهإ بنظرإت تعإطف، مغلفة بعجز كإمل عن أن نرد بمثلهإ فجميعنإ معلقون بقرإ ر ويأس يرسلهإ لنإ إلكثت 
ي وإل إلزمن إلذي نستغرقه عىل هذه إلحإلة؟ 

ي إل نعلم مت  سيأن 
خف 

ي وبدإخىلي سؤإل وإحد، بعد كل هذإ إلعجز وقلة إلحيلة، هل مإزلنإ إسويإء أم أننإ نخدع أنفسنإ ونتظإهر بذلك كي 
أنظر لزمالن 

. وستمر وكي نظل قإدرين حت  عىل إلحضور برسإئل دفء خإدعة
إليدين، أعلم أن إل سبيل للدفإع عنهم غت  مهمإت روتينية نؤديهإ هدفهإ إلرئيىسي إإلطمئنإن عنهم  أشعر بإلعجز، وأنإ مكتوفه

ي وإسإتذن  وهم يوإجهون تهم ..وإن يشعروإ إن هنإك من يهتم لحإلهم
ي و رفقإن 

أشعر بإلقهر وقله إلحيله عندمإ إرى زمالن 
مإ إستطيع فعله هو طلب ؤخالء سبيلهم وإنإ أعلم أنه طلب غت   تفوق إلخيإل بتشكيل تنظيمإت إرهإبيه أو إإلنتمإء لهإـ وكل

.. محقق،
ت بإلة إلزمن ؤىل عإلم آخر، أو زمن آخر، ومشإغل أخرى،   عتر

أخرج من هنإك ألملم أذيإل إلخيبة، إستلم هإتف  وأشعر أن 
عمإ يجري بإلدإخل،عإلم مىل   وكأن هنإك من ثبت إلوقت دإخل نيإبه أمن إلدوله، وكأن إلعإلم خإرجهإ، عإلم آخر منعزل

ي لنإ هللا
. بإلقهر وإلعجز وقله إلحيلة، عذرإ زمالن 

https://goo.gl/YHZtw6 
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ي العدالة .. ميت سكسيل 
ز
أزمة فقد الثقة  
 عىل إدإنة  يوم 15شخص من أهإىلي مركز ميت سلسيل لمدة  28إمبإرح قررت إلنيإبة تجديد حبس 

ً
إضإ بسبب تظإهرهم إعت 

ي إلقضية إلىلي شغلت مرص كلهإ
 
ي إلبوست ده مش بننحإز لروإية معينة إنهإ إلحقيقة لكن . محمود نظىمي بقتل أطفإله، ف

 
ف

ي مرص
 
 .بنفكر سوإ ليه قطإع من إلموإطني   مش مصدقي   منظومة إلعدإلة ف

  إلحكإية بدأت إزإي؟
ي أول أيإم إلعيد قدم إلموإطن 

 
ي مالىهي ميت ف

 
محمود نظىمي بالغ بإختفإء طفليه وإختطإفهم بتوكتوك أثنإء وجودهم معإه ف

ف بقتل أطفإله، وإتقإل إنه مدمن وعنده مشإكل نفسيه  سلسيل، بعدهإ بيوم تم إلقبض عىل محمود وإنتشر فديو ليه بيعت 
 .وكإن بيحإول يستعي   بإلسحر إلكتشإف إآلثإر

ضوإ  ي أرض ورثهإ محمود عن أبوه، وإن ده كتت  من إألهإىلي إعت 
 
ت قصة إن إلسبب خالف عىل تجإرة إألثإر إلموجودة ف وإنتشر

إ رصدت إلتوك توك إلىلي بيقول  إنتقإم من نإس ذوي نفوذ، وإن فيه شهود شإفوإ وإحدة منتقبة معإهإ إألطفإل، وإن فيه كإمت 
وإ ورقة منسوبة لم ي إآلثإرعليه، وبدأ تدإول أسمإء معينة، وبعدهإ نشر

 
  .ديرية إألمن فيهإ أسمإء قيإدإت متهمة بإإلتجإر ف

ي إألول قإل قصتي   مختلفتي   منهإ قصة إآلثإر وقصة تإنية عن عالقة 
 
ي إلمقإبل إلدإخلية وإلنيإبة أكدوإ إنه رغم إن محمود ف

 
ف

ي 
 
إت كشفته ألنه إدغ إنهم إتخطفوإ منه ف ي إإلنتقإم منه، ؤإل أن إلكإمت 

 
إت وسإئية تسببت ف مالىهي ميت سلسيل بينمإ إلكإمت 

ي إلطريق 
 
ين ف إ محطة بت   أظهرته وهوإ مع إإلطفإل رإيح مدينة فإرسكور إلىلي تمت فيهإ وإقعة إلغرق، وأهم فيديو صورته كإمت 

 .وإألطفإل معإه رإيح بيهم هنإك
ة بيطإلبوإ بتحقيق عإد ي إلهتإف وبدأوإ مست 

 
ل، لكن قوإت إألمن بشعة فضت إألهإىلي إتجمعوإ قدإم بيت محمود وبدأوإ ف

شخص من بيوتهم، وإتوجهلت لهم تهم إلتظإهر وإإلنضمإم  28إلمظإهرإت بإلغإز إلمسيل للدموع، وبعدهإ قبضوإ عىل 
هإ   .لجمإعة ؤرهإبية وغت 

ي إلطريق إلرئيىسي وىهي متكشة بحمالت من إلدإخلية
 
ي وإلمحالت ف

ي يوم صحي أهإىلي إلمدينة عىل وإجهإت إلمبإن 
كعقإب  تإن 

  !لألهإىلي عىل مظإهرإتهم
إيه دإلإلت إلقصة ده؟؟ 

ي روإية 
 
ي أو يأكد أي روإية ويتعإمل معإهإ بإعتبإرهإ إلحقيقة، لكن إألكيد هو حإلة عدم إلثقة ف

ي محدش يقدر ينف 
لحد دلوقت 

ة إلدإخلية عملت فيهإ روإيإت إكتشف إلمرصيي   بعدهإ كدبهإ  قضية تعذيب  إلدإخلية، وده طبعإ نتإج لحوإدث كتت 
ً
زي مثال

فت بقتل جوزهإ وإتحكم عليهإ  ، أو قتل شيمإء إلصبإغ، أو قتل خإلد سعيد، أو قضية إلفنإنة حبيبة إلىلي إعت  عمإد إلكبت 
ي 
  .أجهزة إلعدإلة تضلل إلعدإلة( ممكن)إلنإس شإيفة إنه .. وإتضح بعد سني   إلقإتل إلحقيف 

ي ممثىلي إلبلد إلىلي 
 
 ليه إلثقة فيهم غإيبة كمإن وإضح غيإب إلثقة ف

ً
 .مفروض يكونو إلنوإب إلمنتخبي   ومفهوم طبعإ

هإ فيه نظإم إسمه  إ وغت 
ي بعض إلبالد زي أمريكإ وكندإ وإنجلت 

 
وط معينة بيكونو "إلمحلفي   "ف ي موإطني   عإديي   بشر

، يعت 
ي محإكمة إلمجرمي   وليهم رأي إستشإري للقضإة 

 
ي إلدإخلية .. طرف ف

 
ي مش بس إلثقة ف

وإلقضإء، دي كمإن قدر من يعت 
ي إلمحإكمة

 
إكة إلشعبية ف  .إلشر

ب  إألهم من ده لو روإية إلدإخلية صح أو غلط، إزإي يتم إلتعإمل مع إلنإس بإلطريقة ده؟ طريقة إلقمع إلمبإرسر وإلرص 
ودهإ ألن إلنإس بيجيلهإ تصور إن ده بيتعمل ل حمإية أطرإف وإلحصإر وإإلتهإمإت إلجإهزة، وده مش بيحل إلمشكلة بل بت  

  .مإ
إفإت إلمخإلف للقإنون إصال، وكمإن وصفت  ، من إول عرض فيديو إإلعت  ي

كمإن وسإئل إعالم كتت  تعإملت بشكل غت  مهت 
وحلهإ  -مش إلمتهم " قإتل طفليه"إلرإجل علطول بأنه  ي تحقيق نيإبة ومحإكم بدرجإتهإ هت 

 
وبدل  -إلىلي إلمفروض لسه ف

ي إلمعرف
 
ة، ومتمش مإتدعم حق إلموإطن ف ي منهم مبإرسر

ة وإلحقيقة، كمإن بقت بتحرض عىل إألهإىلي وخدت موقف عدإن 
ء حصل لألهإىلي سوإء من إلقبض أو إلغإز إلمسيل أو تكست  إلوإجهإت ي

 .ذكر أو تصوير أي سر
ي وضع مثإىلي كإن هيكون فيه إعضإء منتخبي   للمجلس إلمحىلي لميت سلسيل، ونوإب عن إلدإيرة، ودول موضع ثقة 

 
ف
ي إلمقإبل أدلة إإلدإنة، وبعدهإ محإكمة شفإفة عإدلة إلنإس وإثقة إأل

 
طة وإلنيإبة شكوكهم ويشوفو ف هإىلي يعرضوإ عىل إلشر

عل من إلحق أيإ كإن  ي إلوضع إلحإىلي كإن ممكن ده يتعمل مع كبإر عإئالت إلبلد بشكل .. فيهإ، سإعتهإ محدش هت  
 
وحت  ف

م لضمإن إلعدإلة مش بعقإب إلىلي يتجر  !أ يسأل أو يشكمحت 
ي إلجمل ده

 
ي إلنهإية نقدر نقوله ف

 
  :موقفنإ ف



إحنإ مش منحإزين ألي روإية بعينهإ ومنملكش إلحقيقة، لكن طلبنإ إنه إلنإس يتإح ليهإ إلتعبت  عن رأيهإ وإنه مهمة أجهزة 
 .إلدولة هو كشف إلحقيقة بحيإد ومهنية، وإلوصول لثقة إلنإس وقنإعتهإ

ي إلموإطني   فإقدين إلث
 
ي إؤلعالم، وبتنشر روإيتهإ وكالمهإ ورأيهإ وبتجيب معلومإتهإ من إلسوشيإل ميديإ، ولو لسه ف

 
قة تمإمإ ف

ي إلمستقبل، ومي   بجد إلىلي بيدور عىل 
 
ي مرص إلزم تشوف قد إيه خطورة ده ف

 
نإس خإيفة عىل مهنة إلصحإفة إلىلي بتنتهي ف

  .إنتشإر إلشإئعإت وغيإب إلحقيقة
ب وإلحبس ء  منهج إلرص  ي

ي كل سر
 
ي لمإ إلموإطني   يفقدوإ إلثقة تمإمإ ف

وإلتشويه إإلعالمي عمره مإ هيأدي إلستقرإر حقيف 
 ونتإيجه غت  

ً
ي حيإته، وده منطق مخيف جدإ

 
حوإليهم، ونتإيجه إلفعلية هو إنه إلموإطن ميحسش بقيمة إلدولة أو وظإيفهإ ف

  .مأمونة عىل إلجميع
ي مع مظإهرإت

  https://bit.ly/2NodO46: إألهإىلي  فيديوهإت للتعإمل إألمت 
  https://bit.ly/2OA25Ea :فيديو تكست  وإجهإت إلمحالت

  https://goo.gl/EEM6Rw 
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فاطلة موخ 

أنإ و عبدهللا بنتحرم من إننإ نعيش حيإة طبيعية كأب وأم وزوج وزوجة وإتني   بيحلموإ بمستقبل مريــــح وسعيد ، بنتحرم من 
ي إننإ 

ر مقنع ، لو عملنإ حإجة كإن إلوضع هإن عىل إلوإحد فعال ، بس إلحقيف  إننإ نعيش زي إلبشر إلطبيعيي   بدون أي متر
عقإب ده  معملنإش أي حإجة نتعإقب عليهإ كل إل

ي من إلشيل ، بتحرم إنه يفتح إلبإب للدليفري عشإن بقلق من 
ي يوجعت 

ي لمإ كتف 
إنإ بتحرم من إن جوزي يشيل معإيإ بنت 

ل إلزبإلة معإه وهو نإزل ، بتحرم إنه يقوىلي هللا إيه إلفستإن إلحلو ده ، بتحرم يقوىلي تسلم 
إلرجإلة إلغريبة ، بتحرم إنه يت  

بإسي   وقفل ؤيدك ع إإلكل ، بتحرم أ ي ويالعبهإ ويصورهإ ، بتحرم إسيب بإب إلشقة من غت  مإ أقفل عليإ بت 
شوفه بيفسح بنت 

ي قإدرة أنإم ومخإفش
 .. ومفتإح عشإن أحس إن 

 ! إلجميلة جدإ.. إلجميلة .. إلتإفهة .. حيإتنإ إلبسيطة .. بتحرم من تفإصيل تإفهة بإلنسبة للنإس بس ىهي دي حيإتنإ 
https://goo.gl/4eHXwu 

 
 

   باس_وائل#رشا أخت 
ي إلنيإبة وخرجت منهإرة وبتعيط 

 
وحسب كالمهإ وإئل تعبإن جدإ ومكإوش قإدر يتكلم معإهإ وقإلهإ ..مإمإ دخلت شإفت وإئل ف

ي إلحإلة دي
 
ي عشإن مإتشوفوش ف

. تمىسر
https://goo.gl/vQFmqy 
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  إبنة السفت  معصوم مرزوق
؟  أنر

 !مإذإ جت 
 زنزإنة إنفرإدية، إل يدخلهإ هوإء، بهإ رسير حديد 

 
وإلدى، إلسفت  معصوم مرزوق ، محتجز ف

يمنع عنه دخول أى مالبس أو .. إل مرتبة، إل مالءإت، إلوسإئد.. متهإلك ليس عليه أى سر  
يض إو إلتعرض ألشعة إلشمس ..أطعمة أو زيإرإت حإلته إلصحية تسوء كل .. إل يسمح له إلت 

 إلتنفس
 
هذإ إلرجل إلسبعيت  إلذى يشهد .. يوم، تعرض ألزمة قلبية منذ يومي   وضيق ف

تإريخه عىل وطنيته، كمإ تشهد مئإت من مقإإلته و كتإبإته إلسيإسية إلت  تعمدت إلجريدة 
إءته إلرسمية طمسهإ وحذفهإ من موقعهإ إ ون  وهم يعلمون علم إليقي   إنهإ تنطق بتر ؤللكت 

 ..من تلك إلتهم إلملفقة ثم يحدثوننإ عن إلمؤمرإت

https://bit.ly/2NodO46
https://bit.ly/2NodO46
https://bit.ly/2OA25Ea
https://goo.gl/EEM6Rw
https://goo.gl/4eHXwu
https://goo.gl/vQFmqy


هإ ته إلطويلة للخروج من أزمإت مرص، ومإ إكتر  لختر
ً
حإت وفقإ قد ! قد يكون ذنبه إلوحيد إنه إحب مرص للنخإع و تقدم بأقت 

 من 
ً
 !حمل إلدفوفيكون ذنبه إنه إختإر إن يحمل كلمة إلحق بدال

 إليوم يجب إن إلترى وإلتسمع وإل تتكلم.. هذإ مإ جنيته يإ أنر 
ً
يفإ  رسر

ً
 !كإن إلبد إن تعرف إنه ك تكون مرصيإ

 !حسبنإ هللا ونعم إلوكيل
http://bit.do/ewtCE 
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فاطلة موخ 
ي حضن عيإلنإ إلحمد هلل رب 

 
  .. إلعإلمي   إننإ نإيمي   ف

إلحمد هلل .. إننإ بندخل إلحمإم عإدي كده وبنستحىم بدوش مش جردل وكوز
ي 
 
إلحمد .. سإعإت  ٣إن عندنإ بوتجإز بيسوي إألكل بشعة وسهولة مش سخإن بسوسته بيفصل ويكهرب ويعمل إألكله ف

هلل 
  إلحمد هلل..  إلدعك إن عندنإ تالجه ، وعندنإ فريزر وغسإلة بتغسل لوحدهإ من غت  مإ نتعور من كت  

وق وإلغروب إلحمد هلل  إن عندنإ شبإك من غت  سلك بنشوف منه إلشر
ي تجيب غثيإن  ي ريحة معطر مش ريحة صدإ وبيتر

 
ي إلجسم ، وف

 
كب عربية بكرإسي جلد مش حديد بينخور ف إلحمد ..إننإ بت 

هلل 
يه وإلىلي بنشتهيه بنعمله ونإكله  إلحمد هلل إن إلىلي بنعوزه بنبعت وشت 

إننإ لمإ نتعب نروح علطول لدكتور شإطر بيفهم ونإخد إلدوإ إلمنإسب بشعة ونقدر نعمل أشعة وفحوصإت وتحإليل عشإن 
ي إلىلي يإخد بإله مننإ 

 
  إلحمد هلل.. نتطمن ، ونالف

ي وقت إلنوم ونعمة إلسكوت وإلهدوء 
إلحمد هلل عىل نعمة إلشير إلوإسع ونعمة إلنور إلمطف 

  ة إلخصوصية وإلعزلة وقت إللزومإلحمد هلل عىل نعم
ي إيدينإ نقفل ونفتح وقت مإ نحب

 
  إلحمد هلل عىل نعمة إلمفتإح إلىلي ف

  ونعمة إلبإب إلىلي بنخرج وندخل منه زي مإ نحب
إلحمد هلل عىل كل وسمة هوإ وكل شتر برإح وكل شعإع شمس وكل طلة للقمر وكل فسحة وكل جمعة مع إلحبإيب بدون إذن 

 .. وإل تصإريــــح
إ ، وإرزق إلمحرومي   أجمعي    وإن نعد لن نحقي يإ ربنإ ، فلك إلحمد كثت 

http://bit.do/ewtGC   
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  ن زيارة  بد هللا شحات
ي وإنهإ من يومي   رإحت تزور إخويإ عبدهللا بعد توقف منح تصإريــــح إلزيإرة من قبل رمضإن .. أمي بإرك هللا فيهإ 

إلمإض 
فضلت .. وصلت سجن عند بوإبة سجن إلعقرب عقب صالة إلفجر ومعهإ ترصيــــح إلزيإرة .. مشفتوش من خمسة شهور 

ي ... ؤدإرة إلسجن رفضت إلترصيــــح .. إلضإبط قإلهإ إرجع مإلكيش زيإرة .. إلظهر  ٢لحد إلسإعة 
وروىح ومإ تجيش إإل لمإ يبف 

ي .. ليه زيإرة 
ي يإ حإجة مفيش زيإرة.. طب إلترصيــــح يإبت 

 .. قإلهإ إمىسر
ي إلزيإرة .. إللهم إنتقم 

 
ي عز .. بسبب وقت إإلنتظإر إلطويل .. أمي رجعت تعبإنة .. يإرب إنتقم عىل إلبهدلة إلىلي بتحصل ف

 
وف

 يإرب إنتقم.. يإرب عليك بهم .. بعد خمس شهور بدون زيإرإت .. إلشمس علشإن تعرف بس تشوف إخويإ خمسة دقإئق 
http://bit.do/ewtJZ 

 

  

http://bit.do/ewtCE
http://bit.do/ewtGC
http://bit.do/ewtJZ


 

ي من 
 2014رسالة من شقيق  بد الرحلن محلود اللختفز

ي 
  تعرف ؤنك إلنهإردة كملت أربــع سنوإت بعيد عت 

جع مهمإ طإل إلوقت ي أوي وعمري مهيأس إنك هت 
 ... نفىسي بس أوصلك ؤنك وحشتت 

ي حإجة ممكن... هفضل أدعيلك
 
ي ف إلسجن إلكبت  إلىلي أحنإ فيه زيك  لكن بعتذرلك مش إلف

أعملهإ تإن 
ي .. نفىسي أسمع صوتك .. نفىسي أشوفك 

ي أختيإر كل حإجة ف شقت 
نفىسي تحرص  فرىحي عشإن أعرف أفرح .. نفىسي تشإركت 

 .. بجد

ي  ي يإ حبيتر
ي و هتفضل توحشت 

 ♡♡وحشتت 
http://bit.do/ewD2r 

 
 

 الغيطدمحم أبو 
قإبلت ؤعالمي كبت  ذو صالت أمنية قإىلي إنه يعرف حد من إلظبإط إلىلي شإركوإ ( قتيل حسب وزإرة إلصحة 80)بعد إلمنصة 

ي 
 
وقتل بنفسه، فكإن بيقوله بس إنتو زودتوهإ شوية عليهم، قإله كنإ بنإخد حقنإ ده إحنإ شفنإ إخوإتنإ إلمدرعإت بتولع بيهم ف

 .سينإ
 كده، و ؤحنإ وإحد وعدونإ وإحد"لة إلمرصيةإلدو"ده جزء من منطق 

ً
 .، مهإبتنإ فوق كل إعتبإر، وثأرنإ إلزم يتإخد ولو عشوإئيإ

 
ً
 ."أم إلمحإكمإت"عشإن كده وسط كل إلمحإكمإت إلمسيسة كإنت قضية رإبعة دي تحديدإ

 -إألوىل عىل حد علىمي  -رة وعشإن كده دي من قضإيإ نإد" .. ؤرإدة إلدولة"ألن دي بإلنسبإلهم لحظة لذروة إلتحدي لـ 
 !مفيهإش وإل حكم وإحد برإءة

ي وسط 
متهم مش وإرد يكون فيه ولو نفر، نفر وإحد بس، كإن معدي بإلصدفة؟  737يعت 

سنوإت، وهزر  5متهم صدرلهم حكم إلحبس  213إلمستشإر حسن فريد آخر إلجلسة بص نإحية شوكإن إلىلي هوإ ضمن 
ي إنت مديهم إلحكم ده عشإن يخرجو ليه متديش برإءة؟ طيب" .. خالص كده هتخرجوإ"معإهم 

  يعت 
ي 

 أي قإعدة قإنونية زي فردية إلتهمة وإن كل متهم عليه شهود وأحرإز وإلكالم إلفإض 
ً
لكن إلحقيقة هوإ مكإوش بيهمه أصال

ي يفكر يتحد
هب أي حد تإن  عشإن كده .. ى ؤرإدتنإ ده، إألولوية هيإ إلرسإلة إلسيإسية، إلقبضة إلحديدية، إلمطرقة إلىلي هت 

ي إلزم يوإفق، وإلزم هنإ محدش يإخد أي برإءة(شخص 75)إلزم هنإ إعدإمإت كتت  
 .، وإلمفت 

 يشملهم إلتنكيل إلمستمر، فإلحكم شمل لكل إلمتهمي   عزلهم من إلوظإئف إلحكومية، 
ً
بل حت  إلخإرجي   دول إلزم جميعإ

ي إموإلهم، وكمإن مرإقبة 
 
رغم إنه عإرف كويس إن منهم أبريإء، لكن إلرسإلة إن .. سنوإت بعد إإلفرإج  5منعهم من إلترصف ف

 .إلكل يشوف إلىلي كإن معدي بس جنب رإبعة حيإته كلهإ إتدمرت إزإي حت  بعد مإ خرج
ي لحظة 

 
ي جوإ إلحيط مش جنبه" ؤرإدة إلدولة"ف

 .إلزم كله يتعلم يمىسر
ي رإبعة  وضمن نفس إلرسإلة إلتجإهل إلتإم لكل طلبإت إلتحقيق

 
ي مقتل مئإت إلضحإيإ ف

 
عىل إختالف إلتقديرإت إلرسمية )ف

، وده رغم إن تقرير لجنة تققي إلحقإئق إلىلي شكله إلرئيس عدىلي منصور نفسه، وتقرير إلمجلس إلقومي لحقوق (نفسهإ
طة وأوصوإ بإلتحقيق  إءة لعدم كفإية ليه متمش ولو محإكمة شكلية تنت... إؤلوسإن، كالهمإ وجهوإ لوم بدرجة مإ للشر ىهي بإلتر

إألدلة أو شيوع إإلتهإم زي محإكمإت ظبإط ينإير؟ بل ليه متمش مجرد إستدعإء لتحقيق؟ 
ي " يده مرتعشة"تكون " رجإل إلدولة"ألن إلرسإلة إلمتعمدة جدإ هيإ إن محدش من 

 
وهوإ بيعمل أي مهمة جليلة زي دي ف

 .إنتم أبطإل مش متهمي   . أي وقت قإدم
ي تشيب سإبق ده بيفكرنإ بك

 
طة بقت بعد إلثورة بتخإف تتصدى لمظإهرإت ( 2013أكتوبر )إلم إلسيىسي ف عن إن إلشر

 .فيتحإكموإ وإن ده بيتغت  
ي ضيإء أحمد يإخد حكم  -أو إل منطق  -ورغم كل ده مفيش تفست  حت  بمنطق 

 !سنة؟ 15إلدولة ليه حد زي صديف 
ة"رغم إن ضيإء كإن وإحد من  أوإ من إؤلخوإن بكل إلطرق، ضيإء إلىلي " مجموعة إلعشر كتبوإ بيإنإت عن وضعهم إلمختلف، تتر

، قدموإ إدلة  ي إلمتهمي  
 
 كإن طلب إنه يتنقل زنزإنة فردية عشإن مش عإيز يقعد معإهم، كإن ليهم محإمي مختلف عن بإف

ً
أصال

ي  -وأحدهم كإن بيإع شإي غلبإن رإح يإكل عيش إل أكتر  -توإجدهم يومهإ بإلصدفة 
 سمعهم بشكل منفصل، وإلقإض 

 .. وتفإصيل أخرى إل مجإل لذكرهإ
ي أحد إلجلسإت حصلت هتإفإت رإح حكم عىل كل إلمتهمي   بإلسجن سنة إلهإنة إلمحكمة وبعدين رجع إستثت  

 
ولمإ ف

ي بيقولهم بوضوح إنإ هديكم معإملة مختلفة
ة دول، يعت   .إلعشر

http://bit.do/ewD2r


  !5وإل  10سنة، مش  15بعدهإ وإل إلهوإ، إلحكم 
وربمإ إألمر .. إلرسإلة ىهي إنه متفتكروش إنكو تقدروإ تحرجونإ أو يكون ليكو حق عندنإ أيإ كإن، كله بمزإج إلسإدة فقط  ربمإ

ه وعشوإئيإ بعد  ة وإل غت   إن فيه حإجة إسمهإ عشر
ً
، وهوإ بيكتب إإلحكإم كإن وىسي أصال  عبثية وتفإهة وإل فيه أي تفست 

أكتر
 وخالص وجت كده بإلصدفة إلبحتةإألحكإم إلممبد وإإلعدإمإت للمع

ً
 !روفي   أو إلىلي عليهم تحريإت رإح موزع عشوإئيإ
ي 
 
إءة ليه إلنإس مش وإثقة ف  ."إلقضإء إلشإمخ"وبعد كل إلعبث وإلتسييس يطلع حد بيتسإءل بتر

ي إألمور دي، وإلغإلبية إلسإحقة من إلمحإكمإت إلُمسيسة 
 
ي عهده كإن من مزإيإ مبإرك إلقليلة مدى تصإلحه مع نفسه ف

 
ف

يحولهإ عسكرية ويطلع إلقضإء إلعإدي منهإ، رغم إنه لو عإيز يلعب بيه كإن فعل، وهوإ مإ إختلف إآلن ضمن سيإسة إنه إلزم 
 ."مؤسسإت إلدولة"بس برضه إحنإ إلىلي نطلع بنهي   .. إلكل يتورط 

http://bit.do/ewDTv 
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 لنور خىلي 
معلمي   رإحوإ إلسبت إلصبح لمكتب سكرتت  إلنإئب إلعإم بدإر إلقضإء إلعإىلي عشإن يقدموإ تظلم بخصوص فصل  3فيه 

ي ضد زميل لهم إنتقد أدإء وزير إلتعليم، بحسب شهود كإنوإ موجودين تم إلقبض عليهم من إحد إلظبإط وبعدهإ 
تعسف 

  إتقفلت تليفونإتهم ومش معروف مكإنهم لحد حإإل
  إء إلمقبوض عليهم مع حفظ إإللقإبإسم

 سمت  إلغريب، ويحي إلمنشإوي ، ودمحم زهرإن
http://bit.do/ewDUc 

 
 

 اللحامية سيدة قنديل
بعد مإ يأسنإ من خروج جمإل ومنإع من قسم إلهرم رحت إدخل لهم إعإشة بعد وجع قلب وصلت لكن فوجئت بخروج 

بدل جمإل إلىل عرفت إنه إتنقل لوحده مش معروف ليه وإن كإن إلرإجح سوء إحوإل هذه إلزنزإنة عزت غنيم 
إلمهم عزت طلب هو وإحمد إنهم يتنقلوإ من إلزنزإنة بإى شكل تخيلوإ لمإ نإس مخىل سبيلهإ يبف  إملهإ إلنقل من إلزنزإنة 

إلمهم بعيدإ عن إلقهر 
 إطإر مربــع إلقسم من تسعة مسإء 

 
إىل إلرإبعة فجرإ لم إرى إى محإم بيسأل عن عزت وإل دخله إنإ ف

 قسم إلهرم يإ محإمي   
 
زميلكم محبوس ف

http://bit.do/ewDVS 
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ي 
 
طة ف ي إرتكبتهإ بحق #قوإت إلجيش وإلشر

إلعريش وبعد يومي   من إلمجزرة إلت 
 ..إلمعتقلي   وإلمختفي   بحوزتهإإلموإطني   إألبريإء 

ي إلمكون من خمسة طوإبق بإلكإمل،  أحرقت فجر إليوم بيت إإلعالمي حسإم إلشوربحر
ي إلموجودين 

 
ب وإلسبإب عىل وإلدته إلمسنة وإلنسإء وإألطفإل ف وإعتدت بإلرص 

إن من تقديم أي عون أو دعم لهم  ..بإلبيت، ولم تكتف بذلك بل حذرت جميع إلجت 
http://bit.do/ewD6N 

 

 

http://bit.do/ewDTv
http://bit.do/ewDUc
http://bit.do/ewDVS
http://bit.do/ewD6N
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ي ياش 
ام مصطفز

عىلي فكرة يإ جمإعة إحنإ مإتعودنإش ع إلبالء دإ خإإلص وهللا مإتعودنإش عىلي غيإب إلزوج وإل إتعودنإ عىلي إلزيإرإت وإل 
ين بإلعكس وهللا طريق إلسفر وإل يوم إلزيإرة وإل تجهت   إكل إلزيإرة مإ تعودنإش عىلي إلسجن  إأليإم بقت .. وإلظبإط وإلمختر

صعبة بدرجة ربنإ وحده يعلم بيهإ كل تفصيلة ف حيإتنإ بتفكرنإ بحبإيبنإ إلغإيبي   وبنقعد طول إليوم نقإوم لحد م إليوم 
ي نإس فإكرإنإ إتعودنإ وأن كل مإ إأليإم بتعدي إلموضوع بيبقإ أسهل.. يخلص 

 
  ف

ي من كرىهي للطريق إزإي حد يفكر أننإ  طريق إلسفر للمإن طره مبقتش بتحمله يبقإ قإعدة ف إلعربية مإسكة دموغي و أعصإنر
ي ! إتعودنإ وأن إلحيإة تمإم 

ي حيإن 
 
إنإ كرهت إلودإع من لحظة نهإية إلزيإرة وزوىحر وهو دإخل خالص من إتقل إللحظإت ف

ي هينفطر وإنإ شإيفإه دإخل وبيبعد ونفس إللحظة دي بتكرر م
ي بيبف    ! سني   مإتعودنإش ليه 5ن قلتر

ي مش ببقإ عإرفة إصتر نفىسي ، حد يقولىلي إنإ آسف 
ي ألن 

ن  ي ،يقولىلي كالم يصتر
ي بعد إلزيإرة يطمنت 

إنإ ببقإ عإيزة حد يحضنت 
يقوإ عىلي إلىلي بيقول بأي حإل جئت يإ  ي إلعيد بوستإتكم بتبقإ قإسية وتقعدوإ تت 

 
ي دإ ، إنإ آسف إنك حزينة ،، ف

إنك بتعيىسر
يقوإ عشإن إنتو مش فإهمي   وإل عإرفي   وإل حإسي   ، عشإن إنتو متعرفوش إن إلعيد بإلنسبإلنإ عبإرة عن أطيإف عيد  ، بتت 

يقوإ ي إليوم بنحإول منفقدش عقولنإ من إلحني   وإلحزن ، إحنإ مإتعودنإش ، وإنتو بتت 
 ! إلغإيبي   وبنقق 

 .لو حد بص ف عنينإ هيشوف إلحزنبنضحك وبنهزر عشإن نعرف نعدي إليوم ، بس وإحنإ بنضحك ، 
ي 
ي مش قإدرة وربنإ إلعليم بفرح إن حد بيسإعدن 

ي بدغي وإنإ بموت ألن 
ي إحس إلنإس بتدغي لزوىحر ألن 

ي إن  ي قمة إحتيإىحر
 
ف

 .. وبيدغي معإيإ وإن يمكن ربنإ يستجيب من حد
ي 
ي وسط كل دإ حد يقول إلحمد هلل بنصتر وبندغي ومحتسبي   إألجر وبنتحمل إلمرإر عشإن ربنإ بس مش حمل إن 

 
تالقيكو " ف

إو تتعإملوإ معإنإ عىلي إننإ إتعودنإ فتنسوإ إلمنإ فمتفهموش نفسيتنإ إو تستغربوإ حزننإ إلمفإىحر  ومزإجنإ إلمتقلب " إتعودتو 
  .. وعدم رغبتنإ ف إلكالم

  .. بالء ربنإ إحنإ رإضيي   بيه ، بس إرجوكم متبقوش إنتو كمإن بالء فوق إلبالء
 . إ هنتعود عىلي فرإق حبإيبنإ ، مفيش ؤوسإن إصال ممكن يتعود عىلي بعإد حبإيبهعمرنإ م

ى _ليإرس_إلحيإة# إإلبإصت 
 إإلعدإم_ضد#

http://bit.do/ewSm7   
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  ربنا يوجم قكب الىلي ظكلكم
  حسوإ بوجعنإ ع ؤخوتنإ

ي 
 
قبل إلعيد بكإم يوم كإن بعد إلفجر أمي  2014رمضإن أول مرة وشوف أشكإلهم كإن ف

غمضت عينهإ ع بكر وهو قإعد قدإمهإ فإتح إلكومبيوتر بيلعب إلمزرعة إلسعيدة كإن عمره 
ة شإفهم  ١٥ميكملش  ي إلشإرع فتح إلشبإك حتة صغت 

 
سنة سمع صوت نإس كتت  ف

معرفش رإح في   مصفوفي   من بدإية إلشإرع ألخرة إتفزع من إلمنظر وجري ع إلسطح و
إنإ إل ورإنإ كإنو هم بيكشو إلبوإبة تحت  بعدهإ أو رسي إلحإل بيه ع أنهي سطح من جت 
ي كل شقة 

 
ي وشوشنإ وإلبيت محإض من كل جهة ف

 
 ١٠فتحنإ بإب إلشقة إلقينإ أسلحتهم ف

ي تإريخهم 
 
أشخإص وع إلسطح وغت  إلشإرع مشهد مهول أول مرة وشوفه كإنت أكتر حملة ف

ي أمه وقعت معإنإ لس
ي بإلهإ إنه لحق يمىسر

 
ة بيقول في   بكر أمي وقعت من طولهإ ع أسإس إنهإ نإمت وهو قدإمهإ مجإش ف

ي عندكو ع 
 إلوإد هنإ أقلبو إلشقة وتكست  هنإ وهنإ إلشقة إتدمرت يومهإ وبعد م خلصو بيقولو لبإبإ في   إبنك قإلهم إبت 

يبف 
بكر دإ ! ه كذإ شهر إحنإ عإيزين بكر بإبإ ضحك ضحكة تهكمية كدإ بكر أسإس إن يوسف كإن معتقل وقتهإ من جإمعته بقإل

  ! إعدإدي يإخوإنإ دإ كله جإي لبكر ٣ف 

http://bit.do/ewSm7


 ! جإيي   لوإحد إل يعرفه سنه وإل شكله وإل تهمته
ي فإضيي   وأعتقلو يوسف للمرة إل

تإنية وإعتإدنإ زيإرتهم لينإ بي   إلحي   وإآلخر وآخر مرة قإلولنإ بكل إستخفإف معقول هنمىسر
ي إنتقإمإ  .. وبعدهإ بشهر أعتقلو أنر

ي شهر  ٥إلمهم إنهم وصلو لبكر بعد 
 
 ! إل فإت ولسه إىل إآلن منعرفش عإيش لسه وإل أل ١٢سني   مطإردة ف

ي قشيإ ٩يوم يبف  كدإ بكر تم ٣٠لو هنحسب إلشهر عىل إنه 
  شهور مختف 

ي أمن إلد ٩ 
 
ي إختف  من شهور منعرفش بكر في   حت  إلمعتقلي   إل كإنوإ ف

ولة وخرجو بينكرو إنهم سمعو إسمه جوإ يعت 
  إلوجود تمإم

 ! في   أخويإ فيييي   
 ! شهور دول ٩هللا يذيقهم لهيب قلوبنإ عىل بكر بحق كل يوم من إل 

ي إنت وعمإر حيإ ترزقإ عإجال غت  آجل  .. أسأل هللا تعإىل أن يهدينإ سبيلك يإ حبيتر
ضإقت صدورنإ وعند هللا إلمتسع 

نإ بعودته سإلم ألهلهي جبإ  إإإإإإإإر ؤجتر
https://goo.gl/rmvT87   
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ز  مؤسسة الدفاع  ن اللظكومي 
ي مرص إلجديده وقإعد هو 

 
ي سجن وإدي إلنطرون كإن شغإل بوإب عمإره ف

 
ي إلرإجل إلطيب إلجدع إتقإبلنإ ف

عم إحمد إألسوإن 
ي ومرإته 

 
ي إى حإجه غت  أنه يأكل وإلده ويعلمهم إلرإجل إلطيب إبن إألصول ف

 
ي 2013وأوإلده وملهوش ف

 
كإن فيه مظإهره ف
ي إى 

 
نطإق إلعمإره إلىلي شغإل فيهإ وإألمن جه فض إلمظإهره وعم أحمد إتإخد وسط إلىلي إتقبض عليهم وهو ملهوش ف

ي وإدي إلنطرون وحكإىلي عن مرإته إلىلي مش عإرف ىهي عإيشة إزإى  حإجه وإليعرف مي   دول وإلبيتظإهروإ ليه إصال وإتقإبلنإ
 
ف

  دلوقت  وإل أوإلده
ي إلمظإهرإت وإلكالم إلىلي مش بفهمه ده إنإ مبعرفش "عم إحمد دإيمإ كإن بيقوىل 

 
ي إنإ مليش ف

إمي ليكم يعت  يإعبدهللا مع إحت 
ي ليه إنإ بوإب وهللا 

ي مش مصدقت 
ي إلتنفس لدرجة ع" إقرأ وإكتب مش عإرف همإ إلقإض 

 
م إحمد كإن عنده مشإكل جإمده ف

ي مستشف  إلسجن وأحيإنإ بيتعب بليل فنخبط عىل إلبإب علشإن يجيبو إلجهإز ويإخد 
 
إنه كل يوم كإن بيإخد جلسه تنفس ف

  جلسه
ي إى سر  

 
ي إى حإجه حت  ملهوش رأي ف

 
ي مصدقش أن عم إحمد ملهوش ف

  إلقإض 
سنه 15حكم عليه ب ومإأفرجش عنه ألسبإبه إلصحيه إلكمإن

ي إلسجن يإترى إلدوله مبسوطه وإألمن مستتب وكل سر  تحت 
 
 ف

 
ي إتوف

جإىل تليفون من شويه بيقوىل أن عم إحمد إألسوإن 
ي وإتظلم

  إلسيطرة وموإطن غلبإن إتقبض عليه عشوإن 
كفإيه يإمرص بف  حزن لحد كده شيبتونإ وإحنإ شبإب وهللا 

أدعو لعم أحمد بإلرحمه 
https://goo.gl/cSTJn1 
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ي التنفس: شقيقة وائل  باس
ز
ي من ضيق  

ز
بات قكبه غت  منتظلة ويعاا والسجن يرفب  رضه .. اعبان وخاسس وضز

 ىل طبيب متخصص 
 .رشإ عبإس شقيقة إلمدون إلمعتقل وإئل عبإس، عن تفإصيل حإلته إلصحية دإخل إلسجن أثنإء زيإرته لهإ كشفت

ة ؤىل  وقإلت رشإ ؤن ؤدإرة إلسجن إلزإلت ترفض عرض وإئل عىل طبيب مختص، أو تسمح له بإجرإء أشعة عىل إلقلب مشت 
 .أن شقيقهإ عرض عليهم ؤجرإء إألشعة عىل نفقته إلخإصة

https://goo.gl/rmvT87
https://goo.gl/cSTJn1


ي ترصيــــح لـوأضإفت 
 
، أن ؤدإرة إلسجن ترفض دون سبب وإضح أو محدد، بإلرغم من أن إلمحإمي   سبق وأن ”كإتب”رشإ ف

 .تقدموإ أثنإء جلسإت تجديد حبس وإئل عبإس طلب بعرضه عىل طبيب مختص ووإفقت إلنيإبة عليه
ي 
 
ل 23وألقت قوإت أمن إلقإهرة، إلقبض عىل وإئل عبإس ف ، بعد تفتيش مت   ي

ه، ليصدر قرإر من إلنيإبة بعدهإ بـ مإيو إلمإض 
 .يومإ 15سإعة بحبسه  24

ي 
 
،  أثنإء جلسة تجديد حبسه بعرض وإئل عىل  16يذكر أن إلنيإبة جددت طلبهإ للمرة إلخإمسة، ف ي

أغسطس إلمإض 
 .إلمستشف  وإعالمهإ بتقرير إلكشف ولم يتم إإلستجإبة لطلبهإ

وإئل تعبإن “: وليس طبيب مختص دإخل سجن طره تحقيق، معلقةوأشإرت ؤىل أن شقيقهإ تم عرضه عىل طبيب عإدي 
ي إلقلب مستمر 

 
ي من وجع ف

وخإسس جدإ وبإين عليه إؤلرهإق وطلب مننإ تغيت  دوإء إلقلب إلىلي بيإخده، ألنه لسه بيعإن 
ي إلتنفس

 
ي من ضيق ف

بإت قلبه غت  منتظمة بإؤلضإفة ؤىل أنه يعإن   .”وض 
ي زيإرة عند وإئل“: وتإبعت

 
ي أوضه لوحدنإ ومعإنإ مختر بيسجل إلكالم إلىلي بنقوله، وبقإلنإ  كنإ ف

 
إمبإرح إلسبت، وقعدونإ ف

ي إلنإس
 
ي قإعة إلزيإرإت وسط بإف

 
ي إألوضه بس قبل كده كنإ بنقعد عإدي ف

 
 .”مرتي   بنقعد لوحدنإ ف

يض ممنوع عن كإفة إلمس  .جوني   يوم إلجمعةولفتت ؤىل أن إلكتب إلزإلت ممنوعة دإخل إلسجن، ؤضإفة ؤىل أن إلت 
إىلي بإلقلب ممإ يتسبب له “: وكإن محإمو وإئل قد أشإروإ ؤىل أن

ي إلصمإم إلميت 
 
ي من هبوط ف

حإلته إلصحية متدهورة ويعإن 
ي إلسجن لكن لم تستجب ؤدإرة سجن طرة للقرإر

 .”بضيق تنفس، مؤكدين أن إلنيإبة كإنت قد سمحت بعرضه عىلي مستشف 
ي إلقضية إتهإ

 
مإت منهإ إإلنضمإم لجمإعة محظورة، ووشر أخبإر كإذبة، وبث مقإطع فيديو عىلي شبكه إلتوإصل ويوإجه وإئل ف

 .كوسيلة من إلوسإئل إإلعالميه للتحريض عىلي قلب نظإم إلحكم إلمرصى( فيسبوك)إإلجتمإغي 
https://goo.gl/gEzLGV 
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  ن  زت العطار
ي إلزنزإنة من 

 
ضمن إلنإس إلىلي إيدت محكمة إلنقض إلنهإردة عليهم حكم إإلعدإم وإحد إسمة عزت إلعطإر،عم عزت كإن ف

ي 
ي إلسجن وتإن 

 
ي إول يوم ف

 
ي ،وهو إلىلي إستقبلنإ ف يوم دخل علينإ إلزنزإنة بكل حإجة محتإجينهإ ،إكل وحلل وسخإن إلىلي جنتر

 إقولك إيه ،بس إإلكيد إن إلعجز وحش كنت رإجل جدع يإ عم عزت ،مش عإرف. ورإديو 
https://bit.ly/2zz0mql 
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 قسم دإر إلسالم مسميينه إحمد بودره 
 
كل مإ يمسك حد وميالقيش معإه حإجه يعمله محرص  .. رئيس إلمبإحث عندنإ ف

بس محدش بيعرف يتكلم عنهم إو يعملهم حإجه إو ليهم .. إن قتنإ إلجدعإىه إلنإس دى إصحإبنإ ووإلد منط... بتذإكر بودره
 .. إخرنإ لمإ نسمع إسإميهم نقول ربنإ يفك ضيقتهم.... محإميي   بيتطوعوإ للدفإع عنهم ببالش زينإ

..  إمل للعلم إلجنإئيي   بيتظلموإ وبيتفشخوإ وبيتكهربوإ زى إلسيإسيي   ومبيكسبوش حإجه غت  إن مستقبلهم بيضيع من غت  
 https://tinyurl.com/ybsozyurحستر هللا ونعم إلوكيل .. هيفضلوإ مسجلي   وبيتحط عليهم 

 
  

https://goo.gl/gEzLGV
https://bit.ly/2zz0mql
https://tinyurl.com/ybsozyur
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 بعد الحكم  كيهاأمل فتحي  ن 
، إلمحإمية بإلمفوضية إلمرصية للحقوق وإلحريإت، وعضو هيئة إلدفإع  كشفت دعإء مصطف 

، عن إلحإلة إلنفسية وإلصحية لـ أمل بعد صدور حكم بحبسهإ  عن إلنإشطة إلحقوقية أمل فتحي
ي قضية 

 
 .”مقطع إلفيديو“عإمي   ف

ية، وكإنت  ي حإلة ضإخ هسيت 
 
وقإلت دعإء، ؤن أمل أصيبت بصدمة بعد إلحكم عليهإ، ودخلت ف

طي منهإ، إألمر إلذي دفعهم لن
إب أي رسر قلهإ محمولة من إلحجز تصإب بإلصدمة وإلذعر مع إقت 

حيالت . ؤىل عربة إلت 
، ؤن محإمو أمل حإولوإ إلدخول لهإ بعد صدور إلحكم، لكن ضبإط إألمن  وقإلت دعإء مصطف 

ي إلموجودون بإلمحكمة منعوهم وبعد قليل فوجئت بأحد إلضبإط يستدعيهإ ويطلب منهإ 
إلوطت 

ية، وكلمإ حإول دخول إلحجز معه لتفإىحر  بأمل موجودة بأحد إألركإن وىهي ترص خ بصورة هيستت 
حيالت، نتيجة  ي حمل أمل لنقلهإ لعربة إلت 

 
إب منهإ يزدإد ضإخهإ، وإشإرت دعإء ؤىل أنهإ ىهي من سإعدت ف أحد إلضبإط إإلقت 

ي عربة 
 
ب منهإ أحد إلضبإط أو إلجنود، وهو مإ دفعهإ أن تطلب مرإفقتهإ ف ألنهإ كإنت خإئفة تمإمإ، وكإنت ترصخ كلمإ إقت 

ي محإولة لتهدئتهإ، وإلسيطرة عىل مخإوفهإ لكن إلضبإط رفضوإ إلت  
 
. حيالت حت  إلسجن ف

وبإت لهإ، ولكن طلبه قوبل  ، مدير إلمفوضية، زوج أمل حإول ؤدخإل عصإئر ومشر ي
ي دمحم لطف 

 
وأشإرت دعإء، ؤىل أن ، إلحقوف
. بإلرفض من قبل قوإت إألمن

، قإلت دعإء أنهم بمجرد إ ي
ي ؤجرإءإت إإلستئنإف عىل إلحكم وعن إلموقف إلقإنون 

 
لحصول عىل صيغة إلحكم، سيبدأون ف

. ودفع إلكفإلة
ي إلقضية 

 
 621وأشإرت دعإء ؤىل أن أمل لديهإ جلسة تجديد حبس أمإم نيإبة أمن إلدولة إلعليإ طوإرئ، عىل ذمة إتهإمهإ ف

ي حإلة دفع إلكفإلة ستظل محبوسة
 
ي أنه ف

. حرص أمن دولة، مإ يعت 
ية إلمرصية للحقوق وإلحريإت، ؤن محكمة جنح إلمعإدي قضت عىل إلنإشطة أمل فتحي بإلحبس سنتي   وقإلت إلمفوض

ي إلقضية  ٢٠آإلف جنيه وكفإلة  ١٠وغرإمة 
 
جنح إلمعإدي إلمعروفة ؤعالميإ  ٢٠١٨لسنة  ٧٩٩١إلف جنيه إليقإف إلتنفيذ ف

. بفيديو إلتحرش
قد نإشدوإ إلسلطإت إلمرصية، أمس لضمإن محإكمة عإدلة لـ أمل وكإن عدد من مقرري إألمم إلمتحدة لحقوق إؤلوسإن 

ي 
 
ي قإلوإ ؤنهإ توإجه إتهإمإت ف

ي بيإن أصدروه عن قلقهم بشكل خإص بشأن أمل، إلت 
 
إء ف ، وأعرب إلمقررون وإلختر فتحي

لتعزيز حقوق  قضيتي   منفصلتي   تتعلقإن بإلتحريض عىل إؤلطإحة بإلنظإم وإؤلرهإب ونشر أخبإر زإئفة، تتعلق بجهودهإ
ة طويلة،  حيث تفيد إلتقإرير بأن . إلمرأة ي من توتر حإد نتيجة إحتجإزهإ لفت 

ي  أمل فتحي تعإن 
 
وتم تشخيص حإلتهإ بإلشلل ف

. سبتمتر  29ومن إلمقرر عقد جلسة محإكمتهإ غدإ إلسبت . يوليو إلمإض  
إء إلسلطإت إلمرصية ضمإن عإجل، إلتبإع إؤلجرإءإت إلوإجبة وإلمحإكمة إلعإدلة لجميع إلمدإفعي   عن حقوق  ونإشد إلختر

، وقإلوإ ؤن غيإب مثل هذه إلضمإنإت، يستوجب ؤطالق رسإح جميع إلمدإفعي    إؤلنسإن إلمحتجزين، بمن فيهم أمل فتحي
. عن حقوق إؤلوسإن عىل إلفور وإسقإط كل إلتهم إلموجهة ضدهم

ي بوضع إلمدإف
ي ووقع عىل إلبيإن كل من إلمقرر إلخإص إلمعت 

 
عي   عن حقوق إؤلنسإن، إلمقرر إلخإص لتعزيز وحمإية إلحق ف
ي بمسألة إلتعذيب، مجموعة إلعمل 

، إلمقرر إلخإص إلمعت  ، إلمقرر إلخإص إلستقالل إلقضإة وإلمحإمي   حرية إلرأي وإلتعبت 
ي إلقإنون وإلممإرسة، إلمقررة إلخإصة لتعزيز وحمإية حقوق إؤل

 
نسإن وإلحريإت إلمعنية بقضية إلتميت   ضد إلنسإء ف

ي 
ي سيإق محإربة إؤلرهإب، ومجموعة إلعمل إلمعنية بإإلحتجإز إلتعسف 

 
. إألسإسية ف

ي وتقدم إلمحإمون خالل إلجلسة بحإفظة 
ي جلسة إلسبت إلمإض 

 
وكإنت هيئة إلمحكمة قد حجزت إلقضية للحكم ف

، وملفهإ لدى طبيبتهإ إلنفسية سإىلي توم ي تم إإلستمإع ؤليهإ، مستندإت تخص إلحإلة إلصحية ألمل فتحي
إ إلمعإلجة لهإ، إلت 

ي من هالوس
. وسؤإلهإ عن إلحإلة إلنفسية ألمل وأكدت أنهإ مريضة إكتئإب حإد وتعإن 

ي إلسجن كذإ مرة، وأن 
 
ي من هالوس وجسمهإ مخشب ووقعت ف

وطإلبت أمل إلحديث خالل إلجلسة، وقإلت ؤنهإ تعإن 
ي إلسجن أبلغهإ بأن صحتهإ لن تتحسن 

 
. ”وأن إألدوية مش هتجيب نتيجة معإهإإلدكتور ف

وطإلب إلمحإمون خالل إلجلسة من هيئة إلمحكمة إلتقإرير إلطبية إلتإبعة للسجن ألن ؤدإرة إلسجن رفضت ؤعطإئهإ لهم، 
. إلمحكمة بإلموإفقة عىل طلبهم خالل جلسة سإبقة رغم قرإر 



ي قضية فيديو إلتحرش 
 
، لكنهإ ظلت رهن إإلحتجإز بأوإمر من وكإنت إلنيإبة قد أخلت سبيل أمل بكفإلة ف ي

ي يونيو إلمإض 
 
ف

ي تم فتح إلتحقيق فيهإ عقب إلقبض عليهإ عىل ذمة قضية  2018لعإم  621نيإبة أمن إلدولة عىل ذمة إلقضية رقم 
، إلت 

 تدعو ؤىل أعمإل ؤرهإبية ووشر أخبإ
ً
. ًرإ كإذبةفيديو إلتحرش لتوإجه إتهإمإت بإإلنتمإء ؤىل جمإعة ؤرهإبية وبث أفكإرإ

وكإنت إلمفوضية إلمرصية أكدت أن حإلة أمل فتحي إلصحية إلزإلت سيئة وأنهإ إل تشعر بأسفل سإقهإ إليشى وغت  قإدرة 
ي دون مسإعدة

إلمفوضية أنه تم عرضهإ عىل طبيب إلسجن ولكنه لم يصف لهإ إلدوإء إلذي أوض  وأوضحت .عىل إلمىسر
، ونقلت إلمفوضية عن أمل ؤن طبيب إلسجن أخذ حإلتهإ بإستخفإف وطلب منهإ إلتوقف عن  عليه طبيبهإ إلشخقي

، بعد تدهور حإلت .”إلتمثيل“ ي محبسهإ ونإشدت إلمفوضية إلسلطإت بإؤلفرإج عن إلنإشطة إلسيإسية أمل فتحي
 
هإ إلنفسية ف

بسجن إلقنإطر، وتعرضهإ لإلعيإء إلمتكرر، حيث أصيبت بأعرإض إضطرإب كرب حإد مع أعرإض تحولية نتج عنه فقدإن 
ي بمفردهإ بشكل طبيعي 

ي إلقدم إليشى مإ يجعلهإ غت  قإدرة عىل إلمىسر
 
ي أسفل إلسإق إأليش، وتنميل ف

 
. إؤلحسإس ف

ي 
 
، إألوىل يوم  وعإنت أمل فتحي من حإلة ؤعيإء ف مإيو وتم عرضهإ عىل مستشف  إلسجن وأكد طبيب  17إلسجن مرتي  

ي إلقطب
ي من إكتئإب مزمن وإضطرإب ثنإن 

. إلسجن بأنهإ تعإن 
ي 
 
ي من صدمة  4أمإ إلمرة إلثإنية كإنت ف

يونيو وتم عرضهإ مرة أخرى عىل مستشف  إلسجن وشخص إلطبيب حإلتهإ بأنهإ تعإن 
ي إلسجن، و

 
ي إليد وإنطوإء عىل نفسهإبسبب وجودهإ ف

 
ي نوبإت فزع وذعر ورعشة ف

 
ي منهإ أمل ف

ي تعإن 
. تتمثل حإلة إلتعب إلت 

ي تدهور حإلتهإ إلصحية
 
. وأكد إلطبيب أن إستمرإر حبسهإ سوف يسبب ف

نت شإركت فيه بتجإربــهإ مع إلتحرش إلجنىسي قبل أن  وإعتقلت هإ لمقطع فيديو عىل شبكة إؤلنت  أمل فتحي بسبب وشر
. 621تحيلهإ للتحقيق عىل ذمة إلقضية 

، مقطع فيديو عىل صفحتهإ عىل فيسبوك تحدثت فيه عن مدى إنتشإر ظإهرة إلتحرش  9وبثت أمل يوم  ي
مإيو إلمإض 

ي مرص، وإنتقدت تقإعس 
 
ي توفت  إلحمإية للنسإءإلجنىسي ف

 
كمإ إنتقدت إلحكومة لتدهور حقوق إؤلوسإن . إلحكومة ف

ي إلبالد
 
. وإلظروف إإلجتمإعية وإإلقتصإدية وإلخدمإت إلعإمة ف

ت وسإئل إعالم موإلية للحكومة ومملوكة للدولة مقإإلت تشت  ؤىل مقطع إلفيديو، حيث وصفت أمل  ، وشر ي إليوم إلتإىلي
 
وف

ي 
 
، وإتهمتهإ بإهإنة مرص وإلمؤسسإت إلمرصية” أبريل 6كة شبإب حر“بأنهإ نإشطة ف ي

وعإنت أمل بعدهإ . وزوجة لمحمد لطف 
، مع توجيه تهديدإت لهإ، بسبب هذإ إلفيديو . من موجة من إلمضإيقإت عىل وسإئل إلتوإصل إإلجتمإغي

ي إلسإعإت إألوىل من يوم 
 
طة إلمرصية إلقبض عىل أمل ف 11وف ، وهو مإيو ، ألقت قوإت إلشر ي

، مع زوجهإ دمحم لطف  تحي
ي منظمة إلعفو إلدولية وإلمدير إلحإىلي لـ

 
ل . ”لمفوضية إلمرصية للحقوق وإلحريإت”بإحث سإبق ف طة مت   ودإهمت إلشر

طة إلمعإدي، مع طفلهمإ إلبإلغ من إلعمر ثالث سنوإت ي إلقإهرة وإقتإدتهمإ ؤىل قسم رسر
 
. إلزوجي   ف

دقيقة، ووجدت أنه إل يحتوي عىل أي شكل من أشكإل  12ع إلفيديو إلذي إستمر وقإلت إلعفو إلدولية ؤنهإ فحصت مقط
ة ؤىل أنهإ تعتتر أمل فتحي سجينة رأي، سجنت فقط بسبب إلتعبت  . إلتحريض، وبإلتإىلي فهو يندرج تحت حرية إلتعبت   مشت 
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