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 عبد الرحمن كمال 

كده بقاله تقريبا سنة وكام يوم واخد براءة ولحد كمال  عبد الرحمن  
ي لسه مرجعش ألهله.....باباه خالل السنة دي تعب جامد جدا 

دلوقت 
ي عنيه ا

 
 وسكره دايما عالي وهكذا من كب  الهم وعمل عملية ف

التني  
ضغطه ...مامته لسان حالها حسن الظن باهلل لكن قلبها بينفطر بتبعت 
ي واحنا بنقولها محدش عمره ينىس مهندس 

تقول فكروا الناس بإبت 
ها انه هيخرج قريبا ألنه صنائع  الخب  واحنا واثقي   تماما وبنبشر

ي مصارع السوء يا أمي وعبد الرحمن ك
ان مشهور بصنائعه المعروف تق 

وأسألوا اهل القرى عنه سواء صعيد او فيوم ومعظم قرى مرص واسألوا 
االطفال األيتام عنه ...كلنا ثقة انه كل الناس دي بتدعيله وكلنا ثقة انه 

جع ألهله سالما   U25http://bit.do/eE. هب 
 
 

 ناس هناك يوم ولم 35زوجر كان مختق  لمده 
 
ا ظهر حىك ل بعد ما خرج من سجن العزول الحربر ان ف

 زنازين ال بدخلها الضوء و ال يعرفوا الوقت  3بقالها اكب  من 
 
سني   محدش يعرف عنهم حاجه مدفوني   ف

 /:bit.do/eE25U/http  والبسي   خيش عىل جسمهم وال اهلهم يعرفوا هما احياء وال اموات
 
 
 يناير 5
 

  زكريا ام ثائر الزهراء فاطمة
ي التاديب بالعقرب ح

 
ي ف ي نفىسي أرصخ بجد واقول حرااام حراام حررااام الىلي بيحصل لزوجر

 
ي ف ياة زوجر

 .. سافرت النهارده بعد صالة الفجر احطله أمانات وعالج الىلي معرفش هيدخل خطر وبيموتوهم بالبطئ
ي شوية بوابات ومش عارفه أشوفه كالمعتاد  والال سافرت وعىلي امل ي وبي   زوجر

اطمن بأي وسيله كان بيت 
مره من غب  مشوفه حاولت اشوف اي حد من الىلي  50من سنتي   منذ منع الزيارة رحت ورجعت فوق ال

ي العقرب ايام الزيارة وفعال لقيت رحت بشعه اكلمهم ولكن لالسف اتنقلو
 
..  كنت بشوفهم بيشتغلو ف

لو انتظرت  ي تعذرات ومش بيب  
 
اشوف اي عربية ترحيالت خارجة اسأل ان كان فيها حد من العقرب لكن ف

وده .. جلسات اليومي   دول ي عز البر
 
ي وعرفت أنهم واخدين منهم البطاطي   ف

ي الطريق واحده كلمتت 
 
وانا ف

ي التأديب 
 
ومانعي   عنهم دي واالكل بيدوهم االكل الىلي يخليهم يعيشوا وواحده تانيه قالتىلي اخوها ف

 العالج رغم أنهم تعباني   جدا
ي خطر

 
  حالتهم بتسوء وبتتدهور وهللا العظيم حياتهم ف

  اقل حق ليهم انكم تكتبو عنهم مش تستنو لمايموتو وتكتبو
  ادعو ربنا كتب  

http://bit.do/eE25U
http://bit.do/eE25U


ي التاديب  26
 
ي ف ي اسمر  26يوم والزال زوجر

 
يوووووم دون غطاء دون عالج وبفتات الطعام واوضه اسمر ف

  ازة ميةواز 
ي لومموتهمش يخلو صحتهم تتدهور رحمتك يارب رحمتك

  يعت 
  غرهم حلمك يارب

ي #خالد_حمدي ومن معه  اللهم احفظ زوجر
ي فاحفظه بحفظك ي استودعتك زوجر

 
  اللهم اب

ي والمعتقلي     اللهم حرية لزوجر
http://bit.do/eETed 

 
 

  :الرحمنعبد  شقيقة
ي مدرسة ابن حزم يوم االثني   الموافق ا

 
خويا عبدالرحمن خرج رايح شغله ف

ي من رقمه الساعة  9:45الساعه  24/12/2018
ظهرا  ٢ص لقيتو بيكلمت 

ي علشان نسية 
 
بيقولي حد هيجىلي من المدرسة عندو ياخد تلفونه التاب

دقايق  ٦ومحتاج منو حاجات تخص المدرسة وفضلت معاه عىل التلفون 
، ايوهوانا بد  ور عىل الفون بسألو انت كويس؟؟قالي

ي المدرسة بخلصها
 
ي انت تاخدو، قالي عندي حاجات ف  قلتلو طب ماتيجر

 !!!قلتلو طيب انا اجيبهولك قالي ال اديه لىلي هيجيلك البيت
لقيت الفون وقفلت معاه، واديتو لخويا يديه لىلي جاي من المدرسة، قالي 

 !!!ده حد كبب  مش تلميذ
ي وقلتلو الىلي موجود اسمو ايه قالي ادهولو وخالص كلمت عبدال

 
رحمن تاب

ي انا اديهولك قالي اسمو محمد  قولتلو الزم تقولي اسمو ياما اجر
وبعدها ب نص ساعة تلفونات  ٢،١٥محمد ده خد التلفون الساعه 

ي المدرسة قالولنا انو مراحش  ٢عبدالرحمن ال 
 
اتقفلو! روحنا سألنا ف

 !!!المدرسة اصال اليوم ده
كبوه عربيه ي ماشي   معاه وبب 

 
ان قالنا انو شاف ناس بزي مدب   !!!وواحد من الجب 

ي القسم قال مش موجود هناك
 
  !!!كلمنا المحامي بالليل يسأل عليه ف

ة ولمكتب حقوق اإلنسان  ي يوم للنايب العام والمحامي العام لنيابات شمال الجب  
 
عملت تلغرافات تاب

،ولوزير الداخليه أن اخويا م ي
 
ي دون أي سند قانوب

 ختق 
 وخدت صورة رسمية من التلغرافات دي

انا بكتب الكالم ده علشان اثبت حالة وعلشان اخويا ميتلفقلوش اي تهمه وعلشان لو حد يقدر يساعدنا 
يساعدنا وعلشان قلب امي المحروق عليه وعلشان قلة الحيلة الىلي بقينا فيها، وعلشان دولة القانون 

 !!!تخطف الناس فيها من الشوارع وميبقالهمش اي أثروالمؤسسات ازاي ي
وعلشان الناس كلها بتقولي اصبر ومتتكلمش لحد مايظهر وعلشان محدش عارف ممكن يحصلوا ايه ال 

 !!!قدر هللا
انا بناشد كل الناس واي حد واي مسؤل انهم مايقبلوش ده عىل اهاليهم وال قرايبهم، انهم يساعدونا 

ي ويخرجوا اخويا المشه بر ة الطيبة بي   الناس وكل الىلي زيه، اخويا مدرس بب  ام واالدب والسب 
ود له باالحب 

http://bit.do/eETed


طة جم البيت واقتحموه  ، وسبق قبل كده قوات من الشر أجيال ومش مجرم وملوش اي نشاط سياسي
 !!!بالليل وخدوه يومي   وخرج علشان معلهوش اي حاجة
  !!!!زي محدش هيعملو حاجةكل الناس بتقولي متتكلمش علشان ميتأزيش بس لو اتأ

حرام كل شوية تعب وب  هدلة وظلم من غب  سبب، حرام االحاسيس الىلي معيشنا فيها دي والرعب 
  http://bit.do/eE28K   والخوف والقهر وقلة الحيلة من غب  اي سبب!!! 

 
 
 يناير 6
 

فاية هللا والدة   محمد السيد  أشر
ف محمد السيد مواليد الخانكه  اية  يوم  26/2/95هللا اشر

 
ف

ل بطريق وحشيه  3/10/2018 الساعه الواحده صباحا تم اقتحام المب  
ت قوه داخل  دون مراعاه لحرمه البيت تم كش باب الشقه علينا وانتشر
ل وقاموا بتفتيش البيت   المب  

 
 وولد ف

 
البيت وكنت متواجده انا وبناب

ها بطريقه همجيه وتك يل المالبس من الدواليب وتكسب  سب  ما به وتب  
وتم كش باب غرفه البنات وطلبت ابنت  الصغرى دقيقه توقظ اختها 
النها نايمه وتلبسها النها بمالبس النوم صفعها الظابط باالقالم عىل 
 النوم النها 

 
وجهها ودخل عىل اية وفزعها من النوم وكانت مستغرقه ف

د شديد تم التحفظ عىل الموبيالت واالب توب كانت تعبانه من دور بر 
واخدوهم وطلبوا بطايقنا واخذوها دونوا بيانتنا ثم اعطوها لنا وطلب 

 وجهه ليه قال ل هنسالها سؤالي   وعشر دقايق وترجع
 
وتم اقتياد ابنت  امام  من ايه تعال معنا رصخت ف

 القسم انكروا 
 
ان وركبت بوكس وذهبنا للسؤال عليها ف  وجود حد باالسم داالجب 

ايه بنت  محبوبه جدا من كل اصحابها كل من يعرفها يعرف ايه بصاحبه االبتسامه ويعرف اخالق ايه 
الحمد هلل مشهود لها من كل من يعرفها بهدؤها واخالقها الطيبه .. . ايه من يوم ما اخدوها واخواتها 

 عليها النها كانت ام لهم حت  اختها كانت رافضه تدخل
 
االمتحان حزنا عىل اختها ... ايه عندها  حزاب

 شهر 
 
ض ف اننا هنعمل اشعه ايكو عىل القلب النها كانت بتاخد بنسلي    10مشكله ف. القلب وكان مفب 

طويل المدى النتهاء مفعول العالج وكانت ال تستطيع المىسر لمده من وجع رجلها... بنت  خريجه معهد 
 منها وحرموا اخواتها  تكنولوجيا قسم صحافه واعالم ولم تعمل

 
باالعالم اطالقا ..ليه اخدوا ايه وحرموب

ه جدا ال وزير الداخليه والنائب العام والمحام العام ونائب وزير الداخليه  منها ... عملت تلغرافات كتيب 
لحقوق االنسان وعملت لرئاسه الجمهوريه ومنظمه حقوق االنسان بمرص ومدير امن القليوبيه ورئيس 

   !الخانكه ولالسف لم يتم اى رد فعل ...بنت  عملت ايه علشان تخفوها دا كله بنت  في   ؟نيابه 
http://bit.do/eETft 

 
  

http://bit.do/eE28K
http://bit.do/eETft
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ت الشاطر  سارة خب 
ر او الناس عماله تقول الجو برد طيب انتوا عارفي   ان السيىسي وداخليته مانعي   ندخل جاكيت او بلوف

ي السجن بيلبسوهم بدلة 
 
ي هم بيوفروه ليهم ف

د ده وال حت  ي البر
 
ي وحسن والمعتقلي   ف اي لبس اساسا ألبر

ي 
ي ال تغت 

بوها تدفيهم.. السجن الت  ي حاجه سخنه يشر
ياتري جسمهم اعتاد  ..مفيش مايه سخنه وال حت 

د وعظمهم مستحمله زي ما احنا اعتادنا عىلي الدفا والبطاين وكوباي  ة الشاي السخنه... عىلي البر
http://bit.do/eE29p 

 
 

 إبنة ا. هدى عبد المنعم المحامية
  .. صباح الخب  عليىكي يا امي اينما كنت

 ٧٠بكتب الرقم وانا مش مستوعبة ازاي عدى   .. ٧٠انهاردة اليوم ال 
صلت وانت كل حاجة عدت وح  ٧٠حدث ..  ٧٠مساء ..  ٧٠..  صباح

دقيقة ومش مسموحىلي  ٢٠يوم شوفتك فيهم  ٧٠  .. مش موجودة يا امي 
ي   انطق واعبر عن غضتر

يوم واحنا مضطرين نقبل اي حاجة  ٧٠  .. حت 
ي ايدين ناس معندهمش اقل درجات التميب   

 
  .. عشان خاطر انت ف

  .. يوم عىل عيد ميالدك يا امي  ١٩فاضل 
 الىلي فاتت كنا بنفضل نرتب 

ي عشان السني  
 
من وراكي انا وبابا واخواب

ي اليوم ده السنة دي مش عاوزين اكب  من انك 
 
نعمل كل حاجة تفرحك ف

ي معانا ووسطنا ونخبيىكي من الخلق كلها
  .. تبق 

د  يا ماما الجو برد اوي وانا كل شوية اقلع الجاكت واجرب احساس البر
ي خايفة مكنش حسة بيىكي 

 
  .. الب

  .. بغيابك عننا يا ماما الحياة كشتنا اوي
  .. يا ماما قلبنا اسود اوي يا ماما
ي بجد

ي بيوجعت   ! يا ماما انا قلتر
ي روجي بتوسع كل يوم بغيابك

 
ي حفرة ف

 
  .. انا ف

  .. بقيت بقىس عىل كل الناس
فز من اقل حاجة   .. بتب 

ي الدنيا فارقة معايا خالص
 
  .. مفيش حاج ف

  .. مش عارفة احس حاجة خالص
ء   .. يا امي  بموت بالبطي

ي بدالك 
 
ي وخفوب

 
ي كويسة حت  لو خدوب

ي الدنيا وتطلعي وتبق 
 
طيب انا مستعدة اعمل اي حاجة ف

  .. ومطلعونيش ابدا
ي الهوا كدة

 
  .. يا ماما انا بفضل انادي عليىكي وانا خايفة من كب  ما بطلت انده عليىكي بقيت بجرب ف

 سايقة العربية وانده عليىكي بصوت عالي زي ا
  .. لمجاني   انا ببق 

ي اوي يا ماما
وح خالص والتفكب  تعبت   .. يا ماما انا عقىلي بب 

http://bit.do/eE29p


 av3http://bit.do/eE  يوم موات تام يا امي ..  ٧٠يوم من غب  حياة يا ماما ..  ٧٠
 

 
 يناير 11
 

 زوجة هشام جعفر منار الطنطاوي
ى كل والدك هبتجوز  وا و يستقلوا بحياتهم و انا الىل انت  ملكيش غب 

ي 
هبقالك نقعد سوا و انا يا ست  مش هقول عليىك عجوزة و ال بتمىسر

  . عىل عصاية هسندك
و انت مش هتعجز ال انا هفضل طول عمرى شباب. الشباب شباب 

بقيت لوحدى يا هشام حت  ووالدنا معايا . .الروح و العقل مش الجسم
ك وحيدة  اكتشفت ان حت  لو عملت ا.  من غب 

 
ى انجاز مش بفرح الب

حت  لما كنا نزعل مع بعض كنت اقولك  .الفرحة كانت الزم تبق  فيها
 .نفىسي اقوى كده و اخد منك موقف و ازعل حت  يومي   

  .كفاحنا طول السني   علشان لحظة ونس بينا هادم اللذات و مفرق الجماعات استخشها فينا
 
داخلة ف

ي   من غب  وجودك جنتر
وحشتت  قوى و جه البوم الىل اكتبلك عىل الفيس علشان تشوفها بعد  .ارب  ع سني  

 حياتنا الوقت بيمر عليه يطمسه و ننىسي و انا مش عايزة انىسي مالمحك و ال 
 
ء ف ما تخرج الن كل سر

 حياة  .كالمك و ال احالمك
 
بكتب علشان محدش ينساك و فعليا محدش قادر ينساك النك كنت مؤثر ف

 .عاككل الىل تعامل م
 .وحشتت  و هفضل اكتب لغاية لما تطلع او انا اموت

 هشام_جعفر#
 2019يناير 11

http://bit.do/eFbe5 
 
 

 شقيق إسالم خليل نور خليل
بي   عن الطعام بسجن طره تحقيق من يوم   يناير حت  االن ٢٥المعتقلي   المرص 

ي أبو عل ي، عبد الفتاح البناإسالم خليل، أحمد صبر يف العفريت، جالل البحب   م، إسالم غيط، شر
ابه لليوم الثامن أيضا ي إرص 

 
  وبسجن القناطر يدخل شادي الغزالي حرب ف

ب عن الطعام ألكب  من  ي معب   ودنان مرص 
يوم للمطالبة بنقله من سجن العقرب  ٣٠ومازال الصحق 

 http://bit.do/eHHBx.  تقىلي الرأيتضامنوا معهم ومع كل مع.  والسماح الشته بزيارته
 

  

http://bit.do/eE3av
http://bit.do/eFbe5
http://bit.do/eHHBx
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ت الشاطر   سارة خب 
 وكل 

ً
ي عنا قهرا

 
ي وحسن وعائشة وأزواج اخواب ي وزوجر ي واحس بالقهر والحزن لغياب أبر

ي يوجعت  كل ما قلتر
وا وبيعيشوا محرومي   هم كمان من ابهاتهم وع ائالتهم باصبر نفىسي باآلخره.. ما باشوف والدنا بيكبر

ي يوم القيامه ومن أصغر عسكري ألكبر رئيس واقفي   لحسابهم وبينهم وبي   
ي ذهت 

 
المشهد باتخيله ف

ي لو كل الناس سامحتهم هاطلب من ربنا الحكم يدخلهم النار واليسامحهم 
ي حت 

دخول الجنه مسامحت 
ي بعذابهم 

ي اسامحهم وانا هاتشق 
 
جوب ي ابدا.. هايب 

ي حق 
 
ي الطبيعيه.. ف

 
عن كل ليله اتحرمت فيها من حياب

ي نجاح او تخرج او خطبه 
 
ي به ف

 
ي تقريبا فلم انعم انا واخواب

 
ي كل مراحل حياب

 
ي ف ي من وجود أبر

 
عن حرماب

ي 
ي الىلي ساب بنت  ي بيعرفوه فقط من الصور.. عن زوجر

وا دلوقت  ي والدة اوالدي الىلي كبر
 
ي ف

او زفاف او حت 
ي عمر سنه وانهارده بتتم

 
ي وعن اوالدي خمس سنوات الي االن بدون  ف

ه ..غاب عت  ست سني   من غب 
ت الشاطر وج من ابنة خب   

 ..سبب اال انه مب 
ي كل وقت باتخيل فرحته 

 
ي وبنفتقده ف

ي وحرمونا صحبته دلوقت  عن حسن الىلي حرموه طفولته وصحبة أبر
ي زنزانة ظلم بس ألبوه.. عن حزن اوال 

 
د عائشه نور وحمزه وضحكه وهزاره وروحه الىلي حبسوها ف

ي من الزياره.. عن تروعينا 
ي واحمد درويش الىلي كبر والدهم وممنوعي   حت 

وعبدهللا.. عن اوالد مصطق 
حها  ..ومعاناه كتب  محتاجه آالف من السطور لشر

باتخيل قوات األمن بيتحاسبوا يقولو مي   دي منعرفهاش وانا باقول لهم انا كمان مش عارفه اساميكم وال 
شكالكم ويمكن مش شفتكم كلكم بنفىسي لكن ربنا عارفكم وشاهد عىلي ظلمكم وانكم كنتم اداه حافظه ا

ير انكم مأمورين فحولتوا كل لحظات حياتنا حزن وقهر فربنا العادل  ي ايد الظلمه شتتوا عيلتنا بتبر
 
ف

  ..هايدمر اخرتكم زي ما أفسدتوا دنيانا
ي عذابه فال يخرج من النار ابدااللهم كل من ارتدي لهم زيا او اطاع لهم أمرا ز 

 
 د ف

http://bit.do/eFr6n 
 
 

 نور خليل
  بوست حزين وفضفضة وهجوم ذكريات ومواقف كتب  بعد زيارة النهارده

فات سنتي   عىل البوست الىلي فاالسكرين ... خرج اسالم من السجن بعد رحلة 
يوم اختفاء قشي  ١٢٢سنة حبس إحتياطي وطويلة من العذاب السكاته 

ي بعد ما خرج يحاول 
 
تحت التعذيب... مكفهمش كده فقرروا يقبضوا عليه تاب

ي بس المرة دي 
 
يوم بس وحبس إعتباطي ملوش  ٢٠يلملم حياته وعذبوه تاب

ي بدون اي سبب اال التنكيل بيه وبس ) ازاي تتعذب ويتنكل بيك وتطلع 
 
اخر تاب

تفضل قوي وكمان تفضحنا؟( .... ما بي   كل لحظة  تكمل حياتك وتحاول
ي 
 
والتانية آالف التفاصيل الصعبة والقاسية والحزينة لدرجة ان مبقتش الف
وقت وال فرصة للحزن اصال... االيام بتتشابه واألحزان بتختلط عىل 
ي واصدقاء وأهل اصدقاء ماتوا وإسالم محبوس كان 

 
بعضها...أعمامي وجدب
ي خلفوا وإسالم بقا بيوصله الخبر بس و 

 
هو يتعايش مع ألمه لوحده ... اخواب

ي العيلة وأفراح 
 
ات المناسبات واألعياد وأفراح ف ي السجن... عشر

 
خال وهو ف

http://bit.do/eFr6n


أصدقاء اسالم غايب عنها... بابا اتسجن واتصادر شغله وتعبه وشقاه وراحت صحته بسبب انه 
ي ضهرنا ودافع عن حقوقنا بك

 
ل ما يملك( وف نفس الوقت اتقبض عىل مسكتناش زي ما اتقاله ووقف ف

، وانا اتقبض عليا  ي
 
مرات واتعرضت للتعذيب واتهددت بشكل رصي    ح، أصدقاء اتقبض عليهم  ٣اسالم تاب

ي السجون بدون جريمة، أصدقاء راحت حياتهم قدام عنينا، 
 
واتعذبوا وفقدوا أعمارهم وحياتهم واهلهم ف

ي احساس عجز وقهر وقلة حيلة وهزيمة وانعدام ق
ي سبب منطق 

 
ي كل حاجة وكل مكان .... مش الف

 
يمة ف

واحد لىلي بيحصل وال لىلي حصل او ممكن يحصل بعدين غب  اننا بنتعامل مع عصابة من المجاني   
 المتعطشي   لالنتقام والقتل

ي سنوات العذاب هو الخذالن من أشخاص كنت مؤمن بيهم او بحبهم أو عندي ثقة فيهم، 
 
األسوء ف

يبي   وخاصة مدعي   المبادئ ومعتنقي   مذهب الوساخة برغم توقعها لكن بيكون الخذالن من القر 
  الفصل األسوء الىلي ممكن معاه تفقد إيمانك بكل حاجة، بس كل ده بيعدي كمواقف مسجلة ليها وقتها
يمكن الحاجة الوحيدة الجميلة هي معرفة ناس جدعة ومؤمنة ويبقوا ضهر وسند وصحبة واصدقاء 

ي وسط المدعكة الىلي هم وانت فيها حواليك ومساحة امان وس
 
ط الغابة دي، بشر حقيقيي   تالقيهم ف

ي 
 
  وجنبك... فشكرا ليكم انكم موجودين حياب

ي 
 
جع تاب   حبس اسالم كش جزء جوانا كلنا كاشته والقريبي   منه بشكل محدش هيتخيله ومش هب 

قوي وثابت وجدع وانسان  مفيش رجوع ومفيش اسوء من الفقدان والىلي حصل فعال، وإسالم لساه
ي بكرة 

 
ي لسه قادر أقف عىل رجىلي وعندي امل ف

وطيب ومؤمن بالىلي بيقوله ويعمله وده يمكن الىلي مخليت 
ي أي زيارة بنكون فيها محبطي   او فيه اخبار حزينة نقعد نقول لبعض ) متقلقش 

 
يشيلنا خبر حلو... ف

ريات أحزن واوقات مكناش متخيلي   انها هتعدي هتعدي، احنا عدينا اسوء من كده بكتب  ونقعد نفتكر ذك
ي كل األحوال الوقت ده 

 
ي حت  لو مش حاسي   بيها وف وعدت، الساعة بتلف واأليام بتعدي يا صاحتر

ي مواجهة الموجة 
 
ي وقت احسن واحنا مع بعض مهما حصل حت  لو فضلنا لوحدنا ف هيعدي وهيجر

  (الوساخة دي ده وعد بينا مهما حصل
ي بتحرق كل لحظة عىل عمره سؤال أمي الدائ ؟ قلتر

م بدون إجابة ) هو إسالم هيفضل محبوس لحد امت 
 (وحياته

الي كتب، ذكريات طفولتنا ورب  ع قرن 
ي واشب 

ي َفسحت 
إسالم األخ والصاحب واألستاذ وأول إنسان خرجت 

ي الحلوة والوحش، الشخص المناكف دايما والمعاند مع كل قرف
 
 سوا ف

واه إنسان مرصي شهم وجدع مبيخافش وال ينكش... فخور اننا اخوات... الحياة، الغب  مسيس بس ج
ي ويأسي أحيانا، مكمل بيك وعشان. 

 http://bit.do/eFsjq اسف لعجزي وقلة حيلت 
 

  

http://bit.do/eFsjq
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 مصعب نصار شقيقة
ا لليوم السادس عىلي ا

ً
ي قشي

لتوالي هبة شقيقة #مصعب_نصار والمختق 
ت هذه الصورة وكتبت عليها التالي   .. نشر

ي االمتحان يوم السبت انها هتكون أخر "
ليه مقولتليش وانت بتوصلت 

  مره ؟
، نت سألتك ع كل األسئلة الىلي عنديكنت زودت ف الكالم شوية ، وك

ي حضنتك جامد وانت بتسلم عليا
 �� او كنت حت 

م االسبوع لالسبوع  طب بص بكرة الخميس ، الخميس الىلي كنت بستناه
ي واشوفك ، هنستناك بكره تدخل علينا وقت ارطغرل عشان  عشان تيجر

 �� نسمعها مع بعض
ي هتذاكرلي الرياضه الىلي مش فهماها

 �� وعشان انا عندي امتحان السبت ، وانت وعدتت 
ي بكره تالقيه   اطب بص خالص انا وهللا جبتلك شيكوالته النهارده وكنت عماللك مفجأة عشان تيجر

ي بعد االمتحانات
 
ي هتخرجهاب

 
 �� طب الخروجة الىلي كنت واعدب

 .. طب خالص تعالي بس ومش هنخرج وال هتذاكرلي 
ي 
 
ي األسبوع دا هحكيلك ع حاجات كتب  واجعاب ي بقول انك اول ما تيجر

 .. دا انا كنت حت 
ي "بحبه جدا" بس هي مرضيتش وبعده

 
ا قالتىلي انك وانت بتكلم ماما امبارح ، فضلت اقولها قوليله اب

ي بنفىسي 
 
ي بحبك وانك اغىلي حد ف حياب

 
ي كنت اخدت التليفون وقولتلك اب

ي .. ياريتت 
 �� سمعتت 

ي وتتخانق معايا  ت االبيض بتاعك الىلي انت كنت بتحبه وكنت مستنياك بكره عشان تيجر لبست التيشر
 .. بهزار ذي كل مره

ي كنت لسا بقرأ رسالتك الىلي كتبتهالي اول ما اعتقلت المره 
ي بص كاتبىلي "قطت 

االولي وبقول لمصطق 
ة   "الصغب 

ي 
 .. وبقوله بص درج مصعب مليان رسايل مت 

ة دي ي الفب 
 
ي ، ومش هحكيلك ع الحاجات الىلي وجعاب

 
جع نتكلم رسايل تاب  �💔� هب 

فاكر يوم ما جبتلك المحفظة والباللي   عشان كنت مدايق شوية ، وانت بتسلم عليا وقتها قولتلك خد 
فسك عشان لما جبتلك محفظة المره الىلي فاتت اعتقلت ، فضلت تضحك وقتها بس طلع بالك من ن

 ))))" احساسي صح
ي جدا وهللا

  �� طب ي مصعب انت كنت واحشت 
ي جدا

  . متأكده جدا ان كل اقدار ربنا خب  وهللا ، بس كنت واحشت 
ي ، اللهم احفظة ورده سالما غانما عما قريب  ابدا وربر

ضي  
  يارب مش معب 

 http://bit.do/eFsnw '' .. �💔💔�مش مسامحه اي حد كان سبب ف بعدك عننا ي مصعب وهللا 
 
 

  

http://bit.do/eFsnw


 حسن البناعن 
ي 
 
ي الحوار ده أنا بقالي سنة ف

 
حسن البنا وهو مبتسم : وبعدين يا أسطا ف

ي وال ايه؟
 
  السجن ومش عارف ليه؟ هفضل هنا بقية حياب

  ية وقت وهيعدوا يا اسطا، هنعمل ايه بسشو  -
 .... ماهو مفيش حاجة تتعمل، بس حياتنا وعمرنا شوية وقت أصال -

ي الزيارة مع الصديق حسن البنا انتهت بحضن وداع وبدون 
 
ة ف محادثة قصب 

 كالم
ي تم القبض عليه يوم 

اير  ٤حسن البنا صحق  وهو راكب ميكروباص  ٢٠١٨فبر
وفضلوا مختفي   اسبوعي   بعدها ظهروا  مع صديقنا مصطق  األعرص 

ي نيابة أمن الدولة العليا بتهمة نشر اخبار كاذبة عىل ذمة القضية 
 
   حرص أمن دولة ٤٤١كمتهمي   ف

http://bit.do/eFskp 
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ي 
 
 والد عيىس، المواطن األلماب

ي عيىسي 
ي فخور بابت 

 أنت 
ء مخالف او غلطعيىس لم يفعل  ي
  سر

 فهو شخصية هادئة، مؤدب، صادق
  قلب ابيض لم يتلوث بعد

  اعتذر إل والدي الذي حرمه السيىسي من رؤية حفيده مدى الحياة
 ال شك أن التجربة قاسية ال تناسب شخصيتة

  لكن الحمد هلل عىل كل حال
  اقول الي جيش السيىسي 

ي الوصول إل داعش بدون بوصلة
 
  انت فاشل ف

ي الصغب  طي
ي من ابت    .ب انت اخدت البوصلة الخاصة بر

ي ستوصلك إل داعش
  اآلن نريد أن نرى انتصارات جيش السيىسي بعد الحصول عىلي البوصلة الت 

  نصيحة الي السيىسي وجيشه
ي مرص سعرها 

 
ي  1.5جنية، وسعر الخريطة  3.5يوجد بوصالت ف

جنيهات توصلك إل  ٥جنية، يعت 
ي تأخذ منه لعبتهداعش، مش مضطر تنتظر أن

ل عطلة حت  ي يب  
 
  .ت وجيشك تلميذ ألماب

ي مرص أرخص من موقع امازون
 
 .بالمناسبه، اسعار البوصلة ف

  عيىس إن شاء هللا اقوى منكم جميعأ
يف، وقف مع عيىسي  ي لكل شر

 تحيت 
http://bit.do/eFWzt 
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  اكرم الصاويعن 
 

 منذ يونيو محبوس احتيا
ً
 7709عىل ذمة القضية رقم  2016طيا

 المناخ التشاؤمي  2016لسنة 
 ب  "نشر

ً
كان يبلغ .   " المعروفة إعالميا

عام وقت القبض عليه وهو اآلن يقبع داخل سجن طره ويبلغ  16
محبوس داخل  أكرمكان   2018إل  2016بي   عام  وما . عام 18

. ة محظورةمتهم باالنضمام إل جماع أكرم .بنهاقسم 

 http://bit.do/eFWGN 
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ي القشي بكر
 اخت المختق 

ممكن تكونوا راميينه ف أي مكان وقافلي   عليه ال بيستفاد منكم وال 
بتستفادوا منه غب  انكم بتعذبوه مثال كل شويه.. أخويا برئ من كل حاجه 

ب وال ي ستحمله اصال انا عارفاه دا غلبان وطيب وميستاهلش أي رص 
ومبيعملش اي حاجه ف حياته ال مفيده وال غب  مفيده )مبنحسش بيه 

 (ف البيت وال ليه اي صوت غب  لو روحتله انكشه
ساعه ف اوضته مبيتحركش منها يذاكر وال يقرأ وال يعمل  ٢٤ممكن يقعد 

ب لو مجيبتلوش ياكل وي ، أكلتوه طيب اي حاجه وينىس ياكل او يكسل يشر ب بس عمره ما نىسي يصىلي شر
بتوه، ب شر  !! وال فضل شهر كدا ال أكل وال شر

انا عارفه انكم مستحيل هتستفادوا منه بحاجه عمره م هيقدر يساعدكم بأي حاجه النه اساسا 
 ، ي المدلل مهما كبر

مبيساعدش نفسه بحاجه.. بس انا بستفاد بيه بحاجات، انا محتاجاه معايا، هو ابت 
ي جدا ف نفسه.. انتوا ممكن متكونوش فاهمي   العالقه بينا بهت

ئ
م بيه وبشاركه غصب عنه النه انطواب

ي او هتشوف 
ئ ف الوجود وغيابه فارق بالنسبالي حد السماء.. يا بكر لو سامعت  ازاي، بس انا بحبه أكب  سر

ي من أي جهه انا مبطلبش غب  صوتك.. يا بكر احنا هنا 
مش عايشي   وهللا.. يا  الكالم دا باهلل عليك تطمت 

 .عالم ظلمه أخويا معملش أي حاجه ف حياته
خدوا عمري كله لو دا هيفرج عنه. حرام عليكم الوقت دا كله حرام دا الجو تلج هو هيستحمل السقعه 

د  !! تاكل ف جسمه كدا ازاي دا جسمه ضعيف وعضمه بيتعبه من البر
ب وهدوم  ي اجيبله اكل وشر يوم كتب  كتب  وهللا..  ٢٩حت  لو كان ف المري    خ لكن قولولي هو في   وانا هاجر

ب فيه ي هنستت  ازاي احنا !! كفايه كدا مشبعتوش رص 
 !!!! اليوم بيعدي عليه ازاي دلوقت 

 !!! أخويا في   يا سيىسي 
 !! أخويا في   يا عاالم

ووحدك  يارب انقطعت أخباره عنا وانت وحدك عالم هو في   دلنا عليه ياارب منك الرجاء نحن الضعفاء
 http://bit.do/eFWBM  قوي عزيز .. 

http://bit.do/eFWGN
http://bit.do/eFWBM


 
 

  مريم مرص  
  صباح الخب  يا عبدهللا

  اتمت  أن زنزانتك تكون فيها بعض من الدفء اليوم والكثب  من الحب
ء   ال شك مىلي

 اآلن بيوم ممب  
ي لكانت تحط 

ة الت  يوم ميالد حبيبتك الصغب 
  واألحضان والرفرفة بال جناحات بي   يديك بالحب والقبالت
  عالية عبدهللا

ي مثلك بابتالء البعد عن قطعة من روحه حرفيا 
 
أدرك معت  أن يرزق قلب حاب

 ال مجازا
علوهاش" كلمتك المعهودة كل زيارة"  مب  

ي 
ي ابكيها بعض األحيان بقلة عقل مت 

 
  توبيخك لي ألب

ي 
 
  منهاواعلم أنك تقصد يكفيها ما مرت به وحرماب

  كان ليكون يوما عظيما
ة عامان   اتمت الصغب 

ي الزيارة ودقائق الحب القليلة
 
 اطفئنا شمعة كعكتها ف

  كنت تطعمها أنت وهي تطلب منك المزيد
ي فرحا"

 
ي عامه الثاب

 
 بابا ده" وتضحك أنت كطفل ف

ي إن كان سيسب  اليوم مثل ما كان مخطط له أم ستعبث بنا الدنيا فت عاندها أنت بابتسامتك ال اعلم يا حبيتر
 وقلة حيلتك فتنترص كما انترصت عليها دوما

ي 
 
ي  ٢٤لكن اعلم أن لوال ما حدث ف

 
ي لكانت عالية اآلن تحط  بذكرى يوم ميالدها الثاب

مارس الماض 
  األفضل عىل األطالق

 ((: أو باألحرى كانت ستحط  بحياة طبيعية
ي نكافح لجعله يوما جميال لعالية عبدهللا   حبيتر

 افح لجعله لمحة منكنك
 http://bit.do/eFWCm 
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عي ا.   ”إهانة القضاء“يحىكي تفاصيل منع البطاطي   عن متهمي المحامي نجاد البر

ي تغلبت عىلي ترددي وقررت أن أكتب
 .ترددت قبل أن اكتب فأنا لم استأذنها ولكنت 

ي األستاذ محمد منيب المحامي بالنقض واالمي    النهادره باتصل باالستاذة
وفاء المرصي، زوجه صديق 

العام االسبق للمنظمه المرصية لحقوق االنسان وعضو مجلس نقابه المحامي   السابق، والمحبوس مع 
ي وعبد الحليم قنديل عىلي ذمة القضيه المعروفه إعالميا بإهانة 

 
ي منترص الزيات وحمدي الفخراب

ئ
أصدقاب
 .القضاء

ي فرنسا ويتابع حاليا باشاعات ك
 
 عىلي حالة منيب النه كان عنده مرض خطب  سافر للعالج منه ف

نت اطميئ 
ي محبسهم من تضييقات

 
ي االستاذه وفاء بما يتعرض له الزمالء الكرام ف

ها، لكن صدمتت   .وتحليل وغب 

http://bit.do/eFWCm


طاءها اوراق التحاليل دقايق بس، رفضوا إع ١٠مفيش اكل من الخارج اال ليوم واحد، الزياره كل اسبوعي   
ي اجريت لمنيب لعرضها عىلي طبيبه خارج السجن الن اوراق السجن ممنوع تخرج بره

 !!الت 
ي بقولها 

ان السجن مش “كل هذه التضيقات ارفضها ولكن يمكن ان اتفهمها واعديها كمان، لكن صدمتت 
ه لحد ما دخل ت بطانية واحده لمنيب عايز يدخل للناس بطاطي   زياده وانها اضطرت تعمل مشكله كبب 

 !اما منترص الزيات فلم يسمحوا البنه وال آخرين بادخال بطاطي   
بعد الظهر . اندهشت ..انا افهم التضييق عىلي الناس الذاللهم ولكن ال  ٤الحوار ده كان النهارده الساعه 

ي اجواء عاص
 
ي شباب ف

ي السن او حت 
 
فه بارده الن افهم منع ادخال بطاطي   او مالبس ثقيلة لناس كبار ف

ي 
ي يعت 

ي قتل، فلو اضفنا لذلك ان الناس دي محبوسي   احتياطي لحد دلوقت 
 
وع ف ي زعمي جريمة شر

 
هذا ف

ي 
ة نسبيا يعت  ، ولو اضفنا لذلك ان اعمارهم كبب  ي

ئ
ي عليهم بحكم نهاب

ي يقض 
ض انهم ابرياء حت  من المفب 

ي قتلتدور حول الستي   تقريبا، فده يؤكد ان الموضوع مش تضييق وال اذال
 
وع ف  .ل ال دا شر

طبعا اتصلت بحافظ ابو سعدة الذي وعد بالتدخل والمحاولة، وكمان وفاء المرصي اتصلت باالستاذ 
ي منع ادخال مالبس 

 
ي المشكله ايه السبب ف

محمد فائق الذي يحاول من جانبه قدر المستطاع، لكن تبق 
ي جو بارد كهذا؟ ما الذ

 
ي سيحدث داخل السجن لو تم ادخال ثقيله او بطاطي   لمحبوسي   احتياطيا ف

 تلك البطاطي   اليهم؟
د أو من قلة االكل او من ظروف  ب واحد، التعذيب انك تسيبه يموت من البر التعذيب مش انك ترص 

 .انسانيه صعبه داخل السجن او تحرمه من العالج، وده إل جانب أنه تعذيب فهو جرائم جنائية
فه عىلي 

ض أن النيابة هي المشر ي تلك الشكاوي؟ هل من المفب 
 
 السجون فهل تقوم بدورها ؟ هل تحقق ف

يئس الناس منها فتوقفوا عن الشكوي باعتبار أن الشكوي لغب  هللا مذله؟ أين قطاع حقوق االنسان 
بوزارة الداخلية؟ أين قطاع حقوق اإلنسان بمكتب النائب العام ؟ لكن المهم أين نقابة المحامي   مثال ؟ 

ي مجلس النقابة واظنه الزال صديقا لنصف اعضاء المجلس بمن فيهم   محمد منيب يا سادة
 
كان عضوا ف

النقيب نفسه؛ ومنترص الزيات محام كبب  وكان منافسا غب  مرة عىلي منصب النقيب. ماذا فعلتم لهم؟ 
ي وهو رئيس تحرير فاين انتم منه وزمالئه؟ طبعا لجنه 

أين نقابة الصحفيي   من عبد الحليم قنديل صحق 
ي حقو 

 
وع قانون هيشغلوا بيه المساجي   سخره بدل قعدتهم ف لمان مشغوله بمشر ي البر

 
ق االنسان ف

 السجن ال شغله وال مشغله فمش فاضيه .أين المنظمات الحقوقيه المرصيه ؟
، وال نريد العدل وال نتصوره فالعدل يبدو وكأنه  نحن ال نريد الرحمه وال نطلبها فهي للضعفاء والخائفي  

دنا ؛ ولكننا نطلب الحقوق وسنكافح لنحصل عليها ؛ ووفقا للدستور الذي كتب بنوايا حسنه قد هجر بال 
 فإن كل من يقبض عليه او يتم احتجازه يجب ان يعامل بما يحفظ عليه كرامه االنسان وال يجوز ايذاؤه.. 

د  do/eFWFHhttp://bit.  .وطبعا ال يجوز تركه يموت من البر
 

 يناير 20
 

 عن محمود نظمي 
اف".. محمود نظمي المتهم بقتل  ي عىل تسجيل االعب 

 
وب ي وأجبر

ي بعائلت 
 
والد طفىلي الدقهلية "هددوب

ي بالمحكمة
ا عىل أسئلة القاض 

ً
 http://bit.do/eF6te... طفليه بالدقهلية رد

 
 

  

http://bit.do/eFWFH
http://bit.do/eF6te


 يناير 21
 

 اويمنار الطنط
 انتظار الزيارة طفل صغب  ال يتعدى عمره 

 
سنوات جاب  6ف

 .منديل ورق و قلم و كتب عليه بحبك يا جدو
 ابنك 

 
لقيت واحدة من الموجودين بتقول لالم الحق  شوف

ة   . بيعمل ايه؟ و كأنه وقعت جريمة كبب 
 ايه ده الىل انت عملته؟

 .ايه عابز اكتب لجدو انه وحشت  و انا بحبه
رف ان كلنا ممكن يحصلنا ايه من الىل انت عملته و انت عا

 .كورت المنديل و رمته و كشت القلم
 الولد و انا مذهولة من الحديث و الكالم

 
 الناس تأنيب ف

 
  و باف

اتضح انه فعال القلم من المحرمات و الزم يدخل باذن و يكون ليه سبب زى هيمتحن مثال و بس و ياخده 
 االمتحان فقط غب  كد

 
 .ه ال اال بتساهيل ربنا و تحايالت علشان المذاكرةف

 .طبعا الناس كلها خافت ان لو حاجة زى كده ممكن تلع  الزيارة للكل فعال
 كل الىل فكرت فيه الطفل الصغب  الىل معملش جريمة علشان عايز يقول لجده بحبك هيكمل 

انا بق 
الغلط فيها و هل يا ترى الموقف ده هيسيب  يومه ازاى و الناس كلها بتلومه عىل حاجة هو مش مدرك ايه

عت بلومه و تقريعه  السجن او الناس الىل تبر
 
 . عالمة فيه سواء من الىل ف

 .هل فعال اهله مفهمينه الوضع و ال الكالم كبب  عىل عمره و ادراكه علشان يستحمل الىل حصل
كل مرة اقول مش هروح المكان   المشهد كان ضمن مشاهد كتب  مؤلمة بتخليت  اكره السجن و الزيارة و 

 مضطرة و مغصوبة عىل زيارة مش زيارة و انتهاكات لحقوقنا و لحقه علشان 
 
ده و اروحه برجىل تاب

 بلد رافضة ده. 
 
 http://bit.do/eGiWP   ملوش تهمة و تقريبا بنتعاقب علشان اسوياء ف

 
 
 يناير 22
 

 لولعبد الرحمن زغ
ي شارع منصور منتظر ميعاد الكورس، بتاعي 

 
ي وسط البلد قاعد عىلي قهوة ف

 
 من ساعتي   ف

 وفجأة بقوات تدخل عىلي القهوة وملثمي   ومباحث،
ي وفجأة سابوا كل الناس ومسكوا فيا، مجرد ما عرف أن كنت مسجون 

ي وبطاقة صديق 
خدو بطاقت 
، غم أنهم عملوا اتصاالت مافيش حاجة عندي وفضلوا يحققوا معايا، ر  وخد موبيىلي فتش فيه، سياسي

، ئ ي أن كان معايا ورق المخالصة يثبت أن مخلص كل سر
وفجأة المعاون يحاول يثبت أن  ولحسن حط 

ي بس الحمدهلل عدت عىلي   عليا لسه قضية بقدم علطول بالورق أن ملخصها،
 
كان مصمم جدا انه ياخدب

، ، والقضايا د خب  ي القاهرة وقاعد في  
 
،بتعمل ايه ف  ٦ايه عالقتك ب ي كلها ليه أنت شكل نشاطك كبب 

ي حزب الدستور، وبتاخد في   الكورس،
 
وتصوير للجواز والبطاقة، ومصمم أنه  إبريل، وماسك لجنة ايه ف

ة، ي ألن شاف ارب  ع قضايا دي حاجة كبب 
 
ئ ياخدب  يعمل إتصاالت عشان يحاول يوجد أي سر

http://bit.do/eGiWP


ي لو قعد عندك مايكتفيش بكده ينادي عىلي صاحب القهوة، يقوله ا
 
لشخص ده مايقعدش عندك تاب

ي يقول لصاحب القهوة أن الشخص ده تبع )داعش( ماتقعدوش  هقفلك القهوة،
وكمان يروح بعيد عت 

 !عندك
ي 
 
، وأن اتبهدلت ف ي ئ من وقت خروجر م أن بعدت كل البعد عن كل سر رغم أن فضلت أفهم الظابط المحب 

ي وأن مخلص كل
 
ئ ليه بيحصل ده معايا، وأن بتعالج نفسيا لسه  السجن كتب  ومش حمل بهدلة تاب سر

ات السجن الىلي فاتت
 من فب 

ي الشارع ده )هسفرك( هحبسك مش هخليك تشوف 
 
ي ف

 
ي يقولي لو شوفتك هنا تاب

 
يرد الظابط التاب

ي ومشيت خالص من القهوة ومن الشارع مشيت وأنا مكسور ومهزوم  !الشارع
 
ي النهاية خدت ورف

 
وف

ي 
ومنظري قدام الناس، وقتها ونظرات الناس ليا، عيون عاجزة وخايفة بس بتحضن  واإلكتئاب متملك مت 

، ي
ي وال أزعل من اإلهانة والذل الىلي مابينتهيش بتطمت 

 
 مش عارف كنت فرحان أن ربنا أنقذب

ئ  ومش عارف ايه كمية االنتقام دي مش  .مش عارف أنا العك ده هينتهي امتا رغم أن مخلص كل سر
ي أحاسب وأدفع التمن، مش قولنا خلصت الحدوته من بدري  ه،مكفيهم كل الىلي شوفت

هفضل لحد امت 
ي ليه عايزين تقضوا علينا مره واحده كده كده بنموت بالبطئ وهللا من أثار تعذيبكم 

ي ايه بق 
 
، ف عدي سني  

ي السجن والحرب النفسية الىلي بتمارس ضددنا من سنوات هنموت وهللا ماتخفوش
 
  ..ف

ي الش
 
ي ف

ل أمىسر ي البيت لحد ما مش هب  
 
ي أي مكان هحبس نفىسي ف

 
ارع وال هروح قهاوي وال هسافر ف

، شكرا أن كل يوم بتكرهونا  أموت عشان سيادة الظابط يرتاح ي
 
ي وي  هددب

ويحس بروح االنتصار لما يمنعت 
ي كل حاجة

 
 http://bit.do/eGi8Y ..ف
 
 

 يناير 24
 

 عن اسالم خليل
اب كىلي عن الطعام من مساء النهاردة ولحد إس

الم قرر يبدأ إرص 
ئ سوى للتذكب  بحبسه تعسفيا ألكب   11يوم  اير ليس ألي سر فبر
يوم بعد تعرضه لإلختفاء والتعذيب، والمطالبة بحقه  320من 

 الىلي اختفوا 
ي الحرية والعدالة ومحاسبة الجناة الحقيقي  

 
ف

ب ع..  وعذبوا ولفقوا ي ذكرى الثورة إسالم إختار يرص 
 
ن الطعام ف

ي التعبب  عن رفضه 
 
ي والسلمي ف

 
ي واالنساب

 
مستخدم حقه القانوب

ي السجن بدون 
 
ي وهو ف وغضبه ألن دي مش أول مرة الذكرى تيجر

  أي جريمة جريمة وإلن مطالبه هي نفس مطالب ثورة يناير
ي، شادي اب النهاردة مع معتقلي   أخرين وهم )جالل البحب  ي  إسالم بيبدأ اإلرص  الغزالي حرب، أحمد صبر

هم من المعتقلي   من (.. أبو علم، عبد الفتاح البنا ندعوكم للتدوين عنهم والمطالبة بحريتهم ولغب 
 9http://bit.do/eGKS .  يوم 18النهاردة وعىل مدار ال

 
  

http://bit.do/eGi8Y
http://bit.do/eGKS9
http://bit.do/eGKS9


 يناير 25
 

  فاتن خاطر
خلية ..وب  هدلونا اخر بهدلة ..كنا نايمي   ..ولم يراعوا حت  مرض أم من حوال ساعة هجمت علينا الدا

مة ة..تقريبا جايي   بتوصية محب  وب  هدلوا .. خدوا التليفونات ..وجهاز الكمبيوتر ..والالب.. وحالتها الخطب 
 ولو ممكن حد من الحقوقي   ..ولو.. وخدوا اخويا تامر ونزلوا.. تامرخاطر ..رجاءا حد يساعدنا . البيت

 
ف

 http://bit.do/eGKWe  ..صحق  يرصد البهدلة ال حصلت ف بيتنا
 
 
 يناير 27
 

 عن هشام جعفر
  

فقرة من مقالة اليوم السابع بمناسبة العفو الرئاسي 
طة  .بمناسبة عيد الشر

 إطار حرص وزارة الداخلية عىل إعالء قيم "
 
 ذلك ف

 
يأب

ن وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها حقوق اإلنسا
 
 
 ف

ً
الء، خاصة الحديث وتوفب  أوجه الرعاية المختلفة للب  

 ."مجال التواصل االجتماع مع أشهم
 التواصل 

 
طيب يا وزارة الداخلية انا كمان ليا حق ف

 .االجتماع و زيارة زوجر الىل مشوفتوش من سنة و شهر
سنة بقدم طلب ان #هشام_جعفر يعمل العملية بتاعته و انتوا طيب لو توفب  الرعاية الصحية انا كل 

بتاري    خ 8/14مش بتنفذوا و ال بتهتموا بكل الطلبات الىل بنقدمها لمصلحة السجون و اخرها طلب برقم 
 وصل االستالم لعالج 2019يناير  9

 
 .و الطلب مقدماه انه يتم اجراء عملية ليتحول ف

 .نائ احنا كمان لينا حقوق كمسجون سياسي زى ما بتدوروا عىل حق المسجون الج
 االفراج النه لم يوجه له اى ادلة اتهام و لم يحول لمحاكمة رغم مرور 

 
كل ده و لم اتحدث عن حقه ف

 .سنتي   الحبس االحتياط الىل القانون وضعهما بايديكم انتم
 ارب  ع سني   حبس احتياط السباب ال نعلمها و بنخمنها طول

 
ة الىل فاتت هشام جعفر داخل ف  .الفب 

 ال ادرى لماذا كل هذا االنتقام من شخص تم وصفه بانه شيخ االصالحيي   و رجل حوار و نبذ عنف. 
http://bit.do/eG2vf 

 

  

http://bit.do/eGKWe
http://bit.do/eG2vf


 يناير 28
 

  بيان من أشة دكتور محمد عىلي بشر 
 ٢٠١٩يناير  ٢٨اإلثني   

، وزير التنمية المحلية السابق، منع تستنكر أشة الدكتور محمد  عىلي بشر
ي وحت  اآلن. وقد 

الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماض 
وصلت أنباء تفيد بنقله لمستشق  السجن للعالج، وقد استطاع 
. إال أنه بعد قبول  المحامون استصدار ترصي    ح لزيارة أشته له بالمستشق 

ي ساح
 
ة االنتظار بمستشق  السجن، تم إبالغهم بأنه ممنوع من الزيارة ورفضوا الترصي    ح وانتظار األشة ف
 .اإلفصاح عن حالته الصحية

وبناء عليه، تحمل األشة إدارة السجن والمستشق  والسلطات المختصة كامل المسئولية القانونية 
ي الزيا

 
ي ف

 
ي والدستوري واإلنساب

 
رة لمدة عام كامل واألخالقية عن صحته. وتدين حرمانه من حقه القانوب

  .وانقطاع أخباره عن ذويه
كما تؤكد األشة أنه لم يتم تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة باإلفراج عن دكتور محمد عىلي بشر حت  

ي نوفمبر عام 
 
. ويعد استمرار حبسه مخالفة قانونية ودستورية رصيحة، ٢٠١٧اآلن، وهو القرار الصادر ف

ي ذلك تلفيق تهم جزافية له بشأن أحداث جرت إذ أنه يخالف قرار المحكمة ا
 
لمختصة. وال يشفع ف

ي الحبس
 
  .وقائعها وهو ف

ي الزيارة بشكل عاجل لالطمئنان 
 
وتطالب األشة باإلفراج عنه وتمكينه من رؤية ذويه، وحقه وحقهم ف

ي تؤثر عىل صحته. 
ي سجن العقرب الت 

 
 عىل وضعه الصجي وتحسي   ظروف سجنه السيئة ف

http://bit.do/eG2ym 
 
 

 فاطمه هشام مراد، زوجة شادي الغزالي حرب
..الشق  ي و شق سياسي

 
اب شادي الغزالي عن الطعام بسبب شق قانوب

ارص 
اضه عىلي حبسه احتياطيا طول المدة دي بدون اي سبب 

ي هو العب 
 
القانوب

ة فقط،حبسه انفراديا او تهمة واضحة ،عدم التحقيق معه اال مرة واحد
يوم..و اما عن الشق  ٢٦٠بدون اي وجه حق و تجديد حبسه طوال 

السياسي فدي رصخته بمباديء الثورة الىلي غابت تماما عن الساحة..هتافه 
اضه عىلي الظلم و القهر الىلي 

بالعدل و الحرية من ورا القضبان..إعب 
 الىلي أصبح بيتعرض له هو و االف سجناء الرأي بحجة الحبس االحتياطي 

طريقة للتنكيل بكل من كان له رؤية او رأي معارض..ادعموا شادي و كل 
 http://bit.do/eG2yw الىلي زيه.. 

  

http://bit.do/eG2ym
http://bit.do/eG2yw


 

 يناير 29
 

 نور خليل
امبارح اتمنعت من الزياره بحجة أن تسجيل الزياره اتقفل، النهارده 

ي محب
 
ي سجن طرة تحقيق، إسالم برغم سمح ليا بزيارة إسالم ف

 
سه ف

اب عىل صحته إال إن معنوياته مرتفعه لدرجة عاليه  تأثب  اإلرص 
ي عينه قبل كده من بداية ما اتسجن وبيعافر ويقاوم، 

 
مشوفتهاش ف

ي 
 
 :عرفت من إسالم االب

ي  _ ي، وأحمد صبر اسالم خليل، وشادي الغزالي حرب، وجالل البحب 
ابهم عن الطعامأبو علم، وعبد الفتاح البنا  ي إرص 

 
 .مازالوا مستمرين ف

ي خالل األيام السابقه _
 
اب ف هناك معتقلي   أخرين انضموا اإلرص 

ابهم  سوف تعلن أشهم ومحاميهم إرص 
إدارة السجن وعىل رأسهم محمد عبد العظيم رئيس مباحث السجن بيحاولوا بكل الطرق إثناء  _

ابهم، مرة بالتهديد ومرة بالسيا بي   عن إرص   .سة والمناقشة والوعودالمرص 
ي مكتب رئيس المباحث بيتم التحقيق معاه بخصوص  _

 
زيارة امبارح اتلغت الن وقت الزياره كان اسالم ف

اب من رئيس المباحث. وأشخاص أخرين مش من إداره السجن   اإلرص 
بي   اكب  من مرة من - اب حت  االن برغم طلب المرص   إدارة السجن رفضت عمل محارص  إلثبات اإلرص 

 .األمور ورئيس المباحث عمل المحارص  
امبارح اسالم وجالل تعبوا ولما راحوا لدكتور السجن رفض الكشف عليهم وقياس الضغط والسكر  _

وقالهم انا مش هتدخل اال لما تبقوا بتموتوا او متوا، إسالم إتكلم معاه كتب  عن قسم المهنة وعن دوره 
ي نهاية اليوم تم الكشف 

 
 .عليهمكطبيب مش سجلن، ف

برغم ابالغنا للمجلس القومي لحقوق اإلنسان بالوضع اال ان حت  االن مفيش اي تحرك حت  االن مع  _
 .الداخلية او إدارة السجن

بي   اكب  من التهديد واحيانا بيعرضوا عىل  حت  االن مفيش اي إجراءات خدتها إدارة السجن ضد المرص 
بي   تحسي   ظروف االحتجاز مقابل إلغاء ا ي محارص  رسمية، وده دليل عىل المرص 

 
اب وعدم إثباته ف إلرص 

اب  ي من استمرار اإلرص 
بي   والمتضامني   معاهم ومدي خوف إدارة السجن واألمن الوطت  قوة المرص 

 وانضمام اعداد اكبر من المعتقلي   
ي للمرة التانيه  ٣٣٠النهارده اسالم محبوس من 

اضا عىل حبسه تعسق  ب لليوم الخامس اعب  يوم، ومرص 
ي مرص تزامنا مع ذكرى ثورة يناير مع معتقلي   أخرين وا

 
لمطالبة بالعدالة له ولكل المعتقلي   والمختفي   ف

ي قضايا مختلفة جميعهم محبوسي   تعسفيا بدون أدلة او محاكمة
 
  ف

ي حمايتهم من حدوث اي انتهاكات ضدهم، صوتكم مهم بيطمنهم 
 
ي رفع الظلم عنهم وف

 
دعمكم مهم ف

  وه من تغب  المعاملهوبيوصل ليهم وبيعرف
 #الحرية_السالم_خليل

http://bit.do/eHhCh 
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عي المحامي   ا. نجاد البر
ي مدينه نرص 

 
ي كل مكان قسم اول مدينه نرص وقسم ثاب

 
بحثنا عن المهندس يجي حسي   عبد الهادي ف
ي االن ان الرجل مريض وانه يتناول ادويه بشكل منتظم وذهبنا الي نيابه امن الدوله ال وجود له ...ما يهم
ت 

 http://bit.do/eHhCD  .ومحدد المده ويجب ان نعرف اين هو عىلي االقل كي يستطيع تناول دواؤه
 
 
اير 2  فبر
 
 المحامي  خالد المرصيا. 

ي قضية أنصار استخراج أخون
 
ي من القفص للحديث طلبت من المحكمة اليوم ف ا المهندس / خالد حربر

ابه عن الطعام منذ أيام فرفضت المحكمة خروجه ثم طلبت منها  للمحكمة عن سبب وتداعيات إرص 
ي لزيارته واالطمئنان عليه فوافقت المحكمة وانتظرت إذن حرس القاعة لتنفيذ  دخولي القفص الزجاجر

ي مجرد دخولي واالط 
 مئنان عليه ،،،، قرار المحكمة ولكنهم رفضوا حت 

ي ظل انباء شبه 
 
ة ف سوف تظل تداعيات اإلخفاء القشي لثالثة أطفال أبناء عمر رفاعي شور مشكلة كبب 

ي ظل حالة غموض شديد 
 
مؤكدة عن إيداعهم أحد دور األيتام مع رفض السلطات تسليمهم لذوي  هم ف
ي للنائب العام بعد عن موقف أمهم مريم محمود رضوان ، ان شاء هللا سوف نتقدم غدا بالب

 
الغ التاب

 عدم الرد عىلي البالغ االول اللزام الداخلية اإلفصاح عن مكان احتجازهم ،،،
 http://bit.do/eHHGx 
 
 

 تروي تفاصيل حالته الصحية والتضييق عىل الزيارة شادي الغزالي حربزوجة 

 
http://bit.do/eHHEu 
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 مت  سيف عن زيارة شقيقها عالء سيف
 النهاردة كان يوم عجيب ومرهق جدا

ي طرة والنهاردة الزيارة كانت بترصي    ح نيابة. لىلي مش عارف النظام فعالء 
 
رحنا زي المعتاد الزيارة لعالء ف

ي حكم من حقه زيارة عادية من السجن كل 
فة لزيارة كل شهر بترصي    ح من يوم، باالضا ١٥ألنه بيقض 
 .النيابة
ونص عىل بوابة سجن عنبر الزراعة سلمنا بطايقنا وترصي    ح النيابة وانتظرنا ينادونا. لكن ألول  ١٠وصلنا 

ي الزم 
ي السجن ده اتقالنا "فيه تعليمات جديدة من أمن الدولة ودلوقت 

 
ور ف مرة واحنا بقالنا سني   بب  
 "نبعتلهم بزيارتكم وننتظر الرد

 حاولنا نفهم سبب التعليمات الجديدة
وره بقالنا اكبر من  ة، بب   : احنا أشته المباشر ي نفس السجن ده وعمر ما  ٤قلنا كل الكالم البديهي

 
سني   ف

أسابيع ويخلص  ٦حصل كدة، معانا ترصي    ح نيابة بالزيارة، باالضافة ألهم نقطة: عالء فاضله اقل من 
؟؟ ي

 مدته فليه دلوقت 
ي انتظار توجيهات أمن الدولةواالجابة كانت هي 

 
  " هي " مش بايدنا، تعليمات جديدة، ف

 "وعىل مدار ساعات االجابة كانت "لسة منتظرين التوجيهات
م. لحد ٤:٣٠ص ل ١٠:٣٠من الساعة  -مع مالحظة ان معانا خالد ابن عالء-انتظرنا قدام بوابة السجن 

لدولة لسة ماجاتش ورجعولنا البطايق والترصي    ح، ما وقتها قالولنا الزم يقفلوا السجن وتوجيهات أمن ا
واعتذروا عن انهم حت  ياخدوا األكل ويدخلوه. فواضح ان تعليمات أمن الدولة الجديدة هي ابعتولنا 

 !عشان ما نردش
سني   سجن  ٥يوم ويخلص  ٤٠فلو فيه ظابط أمن دولة بيتابعنا يا جماعة يقول لرئيسه عالء فاضله 

ي مدته تشوفوا اذا كان اهله من بالتمام والكمال، فاي
 
ي اخر اسابيع ف

 
؟ هتيجوا ف ي

ه الزمة االفتكاسات دلوقت 
  !!حقهم يزوروه وال أل؟

ين مش  ، وال هاقول حبة رحمة، بس حبة منطق! حبة منطق صغب  ام بقواني    
مش هاقول حبة الب 
 .هيخشوكم أي حاجة

ي وهيبان ده النظام الجديد وده مؤشر 
 
ألي استهباالت تانية وال كانت لحظة عابرة  عامة ادينا هنحاول تاب

ي 
ي طرة day use قرر فيها ظابط أمن الدولة المسؤول انه يخلينا نقض 

 
 ف

يوم وتنتهي عالقتنا بطرة ونبدأ فصل جديد من الرحلة ومن عالقتنا مع الداخلية وأمن الدولة  ٤٠فاضل 
 :  http://bit.do/eHHQr   سني   مراقبة لعالء ٥الىلي مش راضية تنتهي

 
 
اير 6  فبر
 

 ا. دعاء مصطق  المحامية
 اخر التحقيق هيئه وصوله كانت حوالي   

 
احمد معوض زميلنا المحام وصل نيابه اول الزقازيق شفته ف

 عينه وجاكت البدله مقطوع من الكتف
 
 العي   من لكمه ف

 
مد اح عينه الشمال دايره زرقا وتجمع دموى ف

 وقعه االعتداء عليه وتعذيبه ولم يوافق وكيل النيابه ان يسأل كمجت  عليه
 
 طلب سواله كمجت  عليه ف

 لعمل تقرير طتر باالصابات
به بلكمه  وطلب عرضه عىل مستشق  احمد حىك ان أثناء القبض عليه تم رص 

 القسم بعد الت
 
ه و لكمه العي   حدثت بسبب االعتداء عليه ف حقيق مع األمن الوطت  نزف دم من مناخب 

http://bit.do/eHHQr


 انتظار القرار) تحديث( القرار 
 
 القسم انتها التحقيق وف

 
ح ف ب المبر وكدمه بالرجل الشمال من أثر الرص 

١٥  
 
وي    ج الغراضها وف وي    ج الفكارها وحيازة مطبوعات لب  يوم تم توجية له تهمة االنضمام لجماعه والب 

تش رغم أن محام الن  قابه عنده خبر قالوا مش بنحرص  مع متهمي   سياسانتظار القرار. النقابه محرص 
http://bit.do/eHHZi 

 
 

 نور خليل عن زيارة اسالم خليل
 : الىلي حصل معايا النهاردة أنا وأشة #أحمد_دومة و أشة #حازم_عبدالعظيم

ي الطابور، سجلت الزيار  ٧روحت السجن)سجن طرة تحقيق( الصبح الساعه  -
 
ة وقعدت انتظر دوري ف

عدي اسمي ومتنداش وكمل ينادي بقية األسماء، سألت ليه اسمي مجاش الظابط الىلي عىل البوابه 
 .الخارجية قالىلي انه ممنوع من الزيارة، ايه السبب؟ منعرفش

ي محاولة لفهم ايه الىلي بيحصل بدون اي رد  ١١فضلت منتظر لحد الساعة -
 
ومفيش  تقريبا قدام السجن ف

 .اي حد بيقول معلومة مفيدة، ونفس الموضوع مع زوجة حازم عبد العظيم وأشة احمد دومة
ي للمحبوسي    ١٢الساعة -

احد افراد المباحث طلع طلب مننا البطايق وقال إن فيه قرار من األمن الوطت 
وروش غب  بعد ما ناخد الموافقة منهم، وخد البطايق ودخل السجن  .معيني   مب  

ي قفص حديد وقفلوا الباب بتاعه بعد  -
 
نص ساعة طلبوا مننا ندخل ننتظر جوا السجن، دخلنا حطونا ف

ي القفص حوالي 
 
ي رفض  ٣وفضلنا واقفي   ف

ساعات لحد ما خرج رئيس المباحث يقولنا ان األمن الوطت 
، ولما اتكلمنا انهم حت  ياخدوا االكل واالعاشة قال انه  ي

هيستاذن من الزيارة وأننا ناخد بعضنا ونمىسر
ي وبعدين رجع قال إنهم رفضوا

 .األمن الوطت 
 خالل األيام الىلي فاتت ده حصل مع أشة ) عبد الفتاح البنا، ويجي القزاز، وعالء عبد الفتاح(-
ي قضايا  -

 
ي طلع قرار بيضم عدد من المعتقلي   السياسيي   ف

الىلي عرفناه من طرطشة الكالم ان األمن الوطت 
ي عىل الزيارة األول ) والىلي مبتجيش زي النهاردة(رأي ومنع الزيارة الع

 ادية ليهم والزم موافقة األمن الوطت 
ه من إدارة سجن طرة تحقيق  - معنديش اي معلومات عن اسالم غب  أنه تعبان وببتعرض لضغوط كتب 

وعىل رأسهم محمد عبد العظيم رئيس مباحث السجن الىلي بيهدد إسالم بالحبس االنفرادي واالعتداء 
ي القضية 

 
ي بيهدده بتلفيق قضية جديدة له حت  لو خد إخالء سبيل ف

عليه، كمان ظباط األمن الوطت 
  .المحبوس عىل ذمتها

ي عشر برغم كل الضغوط والتهديدات والمنع -
 
ابه لليوم الثاب ي إرص 

 
 .إسالم مستمر ف

اب إسالم عن الطعام أمام نيابة المعادي إلثبات الحالة وم- طالبه النيابة بالتحقيق تم تقديم بالغ بإرص 
  .عرائض، وحت  اآلن النيابة محققتش فيه ٢٠١٩لسنة  ١٤واتخاذ اإلجراءات القانونية برقم 

المجلس القومي لحقوق اإلنسان والساده أعضائه عىل علم بالىلي بيحصل وبالتطورات لكن حت  االن  -
 .هنشوفمفيش اي تدخل إطالقا من اي نوع اكب  من رد عىل التليفون ومعلش و 

بكرة هنبتدي ناخد إجراءات قانونية ضد إدارة السجن الىلي بتنفذ منعنا من الزيارة، وضد محمد عبد 
العظيم رئيس مباحث السجن الىلي بيهدد إسالم وبيضغط عليه والىلي بيقول لألهالي ) انا جاي هنا عشان 

ي كل اإلجراءات القانونية والسبل الىلي ممكن يتم اتخاذ
 
ها، وهنشوف مع األش الىلي اذلكم(. وهنبحث ف

 بيتم منعها ايه التحرك الجماعي الىلي ممكن نعمله
ي 
ولحد ما نطمن عىل اسالم بنفسنا بنحمل وزارة الداخلية وقطاع السجون بالوزارة وجهاز األمن الوطت 

 و النيابة العامة ونيابة أمن الدولة مسؤلية السالمة النفسية والجسدية السالم

http://bit.do/eHHZi


حقنا وال احنا الىلي بنسيب أصحابنا واخواتنا الجدعان يواجهوا لوحدهم، وإذا كانوا مش احنا الىلي بنسيب 
متخيلي   انهم كده بيذلونا وبيكدرونا فياريت يفهموا اننا بنشفق عليهم من كم المرض والحقد والشغل 
، وعندنا وعند ذوينا قوة نستحمل اي حاجة مقابل اننا  ي النهاية مش اكب 

 
 الىلي جواهم وهيحرقهم ف

  منسيبش حقوقنا
ة، لنكن  ي السجن سعيا من السلطة الن تجعل منا عبر

 
وهقتبس من كالم عالء عبد الفتاح لما قال ) انا ف

ة اذا ولكن بارادتنا(.   http://bit.do/eHHZ5  عبر
 
 

 عن حسنوال
  تعرف ياحسن؟

ت قد ي الجلوس عىل المقاهي واألرصفة طوال الليل والبقاء لقد جربت ليومي   ونصف أال أنام، اختبر
 
ي ف

 
رب

ي انتظار 
 
د القارسة وأنا الذي ال أطيق الشتاء ف بال طعام دون الشعور بضجيج األمعاء، تحمل لفحات البر

ء والمجهول، أن تقتات عقارب الساعة عىل روحك لكي تعلن دقاتها الرتيبة المملة، أن تنسال  ي
الالسر

ي 
 
 !ليالي الشتاء الباردة والطويلةدموعك الساخنة ف

ء؟ ي
ي ياحسن أنىس أي سر

 أتظنت 
فرحتك بزهرة؟ حماسك للقائها واللعب معها والتقاط الصور لها؟ وسؤالك الدائم عنها؟ غضبك ألجىلي 
؟ كنت دائما أسند لك األمر )وأنا  ي الظلم الواقع عىلي

 
ي ؟ دعمك المطلق ف

؟ وقوفك خلق  ي
ي أي سوء مست 

 
ف

ء ي
ي سر
 
 مطميئ   الذي ال يثق ف

ً
ي واثقا

ي طريق 
 
ي ف

( وأمض   !لم أتمه بنفىسي
 .. تعرف ياحسن

ي تلك المرة لم يكن   ما فقدتك أنا لوحدي وكش ظهري غب  أن طبيتر
ً
 ويوما

ً
 ما فقدنا محمد سويا

ً
يوما
 !هناك

 ألجل عيونك ياحسن تكرم الحياة
6-2-2018 
 الحرية_لحسنوال#
 يوم_حبس_احتياطي _#365
 http://bit.do/eHH2h   زي_النهاردة_من_سنة#
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اير 7  فبر
 

 مت  سيف
  صباح الخب  

  بوست قبل التوجه لطرة لمحاولة زيارة عالء للمرة الثالثة
ص استلمنا ترصي    ح النيابة بالزيارة من دار القضاء العالي 9:30يوم الثالثاء  -

نزور ومش متصورين أبدا ان ممكن ورحنا طرة أنا وماما وخالد ابن عالء عشان 
ة من اتمام الحكم  ي األسابيع األخب 

 
يبق  فيه أي سخافة خاصة وان عالء ف

  .سني    5بحبسه 
ي طرة منعزلي   عن العالم ومنتظرين السماح لنا بالزيارة بعد ابالغنا  -

 
قعدنا ف

بان فيه تعليمات جديدة من أمن الدولة تستوجب اخطارهم بزيارة عالء 
ي انتظار توجيهات أمن 4:30ص ل 10:30توجيهاتهم. من الساعة  وانتظار 

 
م ف

  .الدولة الىلي ماجاتش أبدا ورفضوا حت  يدخلوا األكل
ي ألن السجن كان بيقفل وكان معانا خالد عمره 

سنوات وكان أصال كتب  عليه جدا التعامل  7اضطرينا نمىسر
ي من غب  ما يز  6مع انتظار زيارة باباه 

  .ورساعات واننا نمىسر
ص ماما وسناء راحوا سجن طرة مرة تانية والمرة دي قعدوا منتظرين 10:50يوم األربعاء الساعة  -

-ساعات برضو معزولي   جوة السجن مابي   انتظار توجيهات النيابة ومابي   مفاوضات لحل المشكلة 
نا عرفنا ان فيه الىلي ماحدش فينا عارف هي ايه أصال وايه سبب التحايل الجديد عىل القانون خاصة وان

م أخدوا األكل يدخلوه لعالء مع 6والساعة  -أكبر من أشة معتقل سياسي حصل معاهم نفس الموقف
ي مواعيد الزيارة هيسمح لهم بالزيارة خالص

 
ي يوم ف

 
  .وعد بأن األشة لو جت تاب

قانون ويدونا حقنا فالنهاردة احنا رايحي   لتالت مرة بترصي    ح النيابة نزور عالء وهنفضل لحد ما ينفذوا ال
ي زيارته

 
  .ف

ام كل  امنا بقوانيهم ولوايحهم يفوق تماما الب   , فهمنا والب   أنا بس حابة أؤكد ان احنا عىل مدار سني  
ظباطهم بيها. بل بالعكس أكبر من مرة نصطدم بظباط ما يعرفوش الاليحة وال اهتموا يبصوا عليه 

  .وبالتالي مش بيطبقوها
  بةمرفق صورة ترصي    ح النيا

ي محكمتي    4الورقة دي مش حاجة هينة, الترصي    ح ده عشان ناخده ماما بتتابع اجراءات كعىل مدار 
 
أيام ف

ي محكمة زينهم وزيارتي   تانيي   النهاء االجراءات واستالم الترصي    ح 
 
مختلفتي   )زيارتي   لبداية االجراءات ف

ي دار القضاء العالي 
 
  .(ف

ي النفس الىلي حواليه كل تفاصيل حياتنا والزيارة غب  انها حق أساسي لنا وللس
, لكن هي حقيق  جي  

تب. وال مش سهل وال هي   اننا نتحرم من رؤية عالء, وأكيد مش سهل اننا كأشة نفرغ   3وجداولنا بتب 
  !!أيام من حياتنا عشان نقولكم يا ظباط أمن الدولة نفذوا القانون

ارتهم. كفاية انهم متعاملي   مع سني   حبس ومش سهل وال هي   ان أي أشة أو سجي   يتحرموا من زي
ي كل خطوة. #الزيارة_حق مش ب #أوامر_أمن_الدولة

 
  ظلم واجراءات بتهدر العدالة ف

 الىلي اتمنع عنهم الزيارات
 http://bit.do/eHViB  دعواتكم لنا ولكل أهالي المعتقلي  

 
 

http://bit.do/eHViB


 رةعن قرارات المنع من الزيا
القرارات الجديدة بمنع الزيارات 
بتعليمات من أمن الدولة ما 
تخصش عالء لوحده. يبدو ان فيه 
تعميم بقاله يومي   بمنع الزيارات 
 من سجن عىل معتقلي   

ي أكبر
 
ف

سياسيي   مختلفي   وماحدش 
  .فاهم ايه سبب التصعيدة الحالية

منع الزيارة سياسة أمن الدولة 
سني   مستخدمينها بقالهم شهور و 

مع قضايا مختلفة بتنظر قدام 
نيابة أمن الدولة, عىل سبيل المثال وليس الحرص هشام جعفر وعال القرضاوي ممنوع عنهم الزيارة أكب  

  .من سنة, والوضع الكابوسي المستمر بقاله سنوات لمعتقىلي العقرب هو منع الزيارات
ة الىلي احنا لسة بنحاول نفهم أبعادها, ي التصعيدة األخب 

 
ي الىلي عرفنا أساميهم لحد  ف

 
عالء أقل حد ف

ة من انهاء مدة حبسه كاملة وبعدها ننتقل  ي األسابيع األخب 
 
را من القرار ده, ألن عالء ف ي ترص 

دلوقت 
للكابوس الجديد الىلي اسمه المراقبة والىلي خاضع تماما لتحكم أمن الدولة والداخلية. لكن بالنسبة 

  .كن طوق نجاةللباقيي   الزيارة مش بس حق أساسي ل
ي 
  : الىلي نعرف عنهم لحد دلوقت 

ب عن الطعام من يوم  - . وهو مرص  يناير, وصحته  25د. عبد الفتاح البنا: اتمنعت الزيارة عنه يوم االثني  
ي منعوهم من الزيارة 

ضعيفة, وأهله طالبوا أكبر من مرة بعمل فحوصات والداخلية تجاهلتهم, ودلوقت 
  .طمئنان عىل صحتهالىلي هي السبيل األساسي لال 

  رابط عن منع زيارته
https://www.facebook.com/mohamed.fathi.5245/posts/10218229146419760  

ي  -
 
الكىل، وصحته متدهورة لدرجة ان د.يحت  القزاز اتمنع عنه الزيارة امبارح. د. يحت  مصاب بأمراض ف

ورة عرضه عىل مستشق  متخصص. لكن إدارة السجن تجاهلت ده لحد ما  طبيب السجن أوض برص 
ي بداية هذا األسبوع

 
 .وصلت حالته الحتباس كامل للبول ف

 .وامبارح رفضوا السماح ألشته بزيارته، وبالتالي قطعوا اخر طريقة لالطمئنان عىل صحته
, ومن أحمد دومة:  - أهله اتمنعوا النهاردة عن زيارته. والزم نفتكر ان دومة محبوس انفرادي بقاله سني  

ورية المداده باألكل ولوازم  15شهر اتحكم عليه ب  ي بشكل عمىلي تماما زيارة أهله له رص 
سنة سجن. يعت 

ي حبس انفرادي, وبشكل معنوي أكيد مفهوم مش بس ليه الزيارة مهمة له, ب
 
س السؤال المعيشة ألنه ف

ي حكم 
سنة محروم من الزيارة؟؟ أو أهله بيتكدروا كل مرة ومش  15هو هم عايزين ايه؟ عايزينه يقض 

  هيعرفوا ينفع يزوروه وال أل؟
ب عن الطعام من يوم  - يناير. للتذكرة دي  25اسالم خليل: أخوه اتمنع من الزيارة النهاردة. اسالم مرص 

ة  مش أول مرة اسالم يتحبس فيها, اسالم ي المرتي   الحبس كان بدايته فب 
 
سبق واتحبس قبل كدة, وف
ي الحبسة األول اتعرض لتعذيب مروع

 
  !طويلة من االخفاء القشي, وف

و حازم عبد العظيم برضو اتمنع أهله من زيارته النهاردة بنفس الطريقة وبدون توضيح أي أسباب غب   -
  ان دي تعليمات أمن الدولة الجديدة

 ور خليل عن دومة واسالم وحازم عبد العظيمرابط بوست ن

https://www.facebook.com/mohamed.fathi.5245/posts/10218229146419760


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806745612998174&id=1000098822730
86  

ي حبس انفرادي هو  -
 
ي طرة شديد الحراسة   سيد مشاغب ف

 
, وامبارح منعوا عنه 2كمان بقاله سنتي   ف

  الزيارة هو كمان
https://www.facebook.com/ultraslife2007/photos/a.696523490707270/797214960638122/?ty
pe=3&permPage1  

, وبنفس الطريقة ساعات من - محمد أكسجي   وسامح سعودي برضو اتمنع عنهم الزيارة من يومي  
 ."االنتظار بحجة "لسة الموافقة األمنية ما جاتش

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409716829772367&id=2425501331557
05  

  ورابط عن منع الزيارة عن عالء
https://www.facebook.com/laila.soueif/posts/10156800057410995  

 http://bit.do/eHVjo  وأكيد هنعرف عن معتقلي   تانيي   بمرور الوقت. 
 
 

 مت  سيف
ي من قدام سجن طرة ١٠:٤٥الساعة 

  .م قررنا أنا وماما نمىسر
ور النهاردة وزي نظريا فيه وعود بحل أزمة الزيارات يوم السبت. باقول نظريا ألن امبارح اتوعدنا بأننا هب   

 تجاهلوا وعودهم تماما. المشكلة األساسية ان الىلي بيوصلولنا الوعود بتاعة أمن الدولة 
ما انتو شايفي  

ي السجن مش هم اصحاب القرار، وعىل مدار 
 
ي يظهر  ٣ظباط ف

أيام مافيش ظابط من أمن الدولة رض 
  .ن الزيارة ممنوعةويكلمنا واليفهمنا سبب التكديرة دي وال حت  يقول بشكل واضح ا

هم عاملونا بمنته الذوق  .بس شهادة حق كل افراد االمن عالبوابة من اصغرهم الكبر
أيام ادارة السجن منتظرين توجيهات أمن الدولة بخصوص الزيارات وأمن الدولة مش مهتمة  ٣بقالنا 

ات من األش من زيارة أحبا  .بناتعمل أي حاجة غب  انها تتجاهلنا فنتحرم احنا وعشر
  .احنا راجعي   يوم السبت، للمرة الرابعة عشان نزور عالء

ماحدش فينا اختار المعركة دي، ماحدش كان متوقعها. احنا كنا بنعد األيام عىل خروج عالء وبنحاول 
ي حالنا، ودي معركة مش هينة وما 

 
تيبات المراقبة. لكن هم مش راضيي   يسيبونا ف نحرص  نفسنا لب 

مش خناقة عىل حاجة داخلة واتمنعت، ده حرمان ألهم حاجة: الزيارة. قطع ينفعش نتجاهلها. دي 
ي متوقعي   ان يقولولنا مش هتشوفوا عالء، مش هتعرفوا هو كويس وال أل، كش 

حبل الوصال ما بينا، يعت 
هتدخلوله أكل، مش هيعرف اخباركم ويطمن عىل ماما. دي حاجة مش هينة وماينفعش نقبلها وده 

نا كابوس ألش كتب    غب 
  الزيارة حق مش رفاهية

ي ونحاول نزور عالء وهنفضل نحاول
 
وح تاب  يوم السبت هب 

 تماما عن الىلي بيحصل
 شكرا لكل حد تابعنا ودعمنا. واسفة اننا كنا معزولي  

http://bit.do/eHVoA 
 

  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806745612998174&id=100009882273086
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806745612998174&id=100009882273086
https://www.facebook.com/ultraslife2007/photos/a.696523490707270/797214960638122/?type=3&permPage1
https://www.facebook.com/ultraslife2007/photos/a.696523490707270/797214960638122/?type=3&permPage1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409716829772367&id=242550133155705
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=409716829772367&id=242550133155705
https://www.facebook.com/laila.soueif/posts/10156800057410995
http://bit.do/eHVjo
http://bit.do/eHVjo
http://bit.do/eHVoA


اير 8  فبر
 

 نور خليل
ي 
ي قطاع سجون طرة )ب ( من الساعة ليىل سويف  ودكتورة fيفمت  سمساء ،  6الساعة دلوقت 

 
 9ف

ي لسه مخرجوش وعرفنا من 
صباحا لمحاولة زيارة عالء عبد الفتاح لليوم التالت عىل التوالي ولحد دلوقت 

ي لسه مردش عىل 
المحامية راجية عمران والىلي بتنتظر معهم بأن إدارة السجن بلغتهم إن األمن الوطت 

  وإنهم هيقفلوا السجن واألشة بلغتهم إنهم مش هيمشوا إال لما يزوروا عالء السماح بالزيارة
وحوا يقفوا من الصبح لحد أخر اليوم بدون أي   الىلي فاتوا أشة عالء بتحاول تزوره وبب 

عىل مدار اليومي  
ي بمنع الزيارة إال بموافقتهم عىل الرغم من

وجود  جدوى والرد الوحيد تعليمات جديدة من األمن الوطت 
ي  4ترصي    ح نيابة معاهم ) ترصي    ح النيابة بيحتاج عشان يطلع 

( ، وده دفع مت  ي محكمتي  
 
ايام شحططة ف

  .ودكتور ليىل النهاردة انهم يروحوا النهاردة ومش هيمشوا من هناك إال لو شافوا عالء
ي #إسالم_خليل المحبوس إ

ي من زيارة شقيق 
حتياطي بدون إمبارح أنا كمان إدارة سجن طرة تحقيق منعتت 

ب من  2018محاكمة من مارس  يناير، وفضلت  25وحت  األن باتهامات الأساس لها من الصحةومرص 
، كمان إمبارح  ي

ي األخر اتبلغت بان الزيارة ممنوعة بأمر األمن الوطت 
 
امبارح يوم كامل واقف عىل رجىلي وف

  .أشة الدكتور حازم عبد العظيم وأشة أحمد دومة حصل معاهم كده
ي بمنع الزيارة عن عدد كبب  من النشطاء والسياسيي   والصحفيي   يبد

و إن فيه قرار من األمن الوطت 
، األيام الىلي فاتت إتمنع من الزيارة أشة كل من مع حفظ األلقاب ) يجي القزاز، عبد الفتاح 

المعتقلي  
، سيد مشاغب، سامح سعودي( كمان النهاردة عرفنا بمع الزيار  ة عن ) عبد المنعم البنا، محمد أكسجي  

ي 
 
  (أبو الفتوح، محمد القصاص، حمدي الفخراب

هشام جعفر ومعب   ودنان وهدى عبد المنعم ممنوع عنهم الزيارة منذ عدة أشهر، وهناك األخرين ال 
  .نعلمهم وقضايا كاملة محبوسي   إحتياطي وبيتجددلهم الحبس وأهلهم مبيشوفوهمش

من الزيارة بالشكل ده بدل السماح للمنوعي   بالزيارة مؤشر الىلي بيحصل من توسيع دايرة الممنوعي   
 .مخيف شوية

بعيدا عن التكهنات حول أسباب صدور قرار زي ده : هل هو له عالقة بالتعديالت الدستورية وفيه حد 
مخبول قالهم إن زيارتنا ممكن تأثر؟؟ هل له عالقة بقيادة أمنية جديدة؟ وال سياسة جديدة من األمن 

ي ؟
وال محاولة للضغط عىل المعتقلي   وأشهم كلهم، مش عارف ايه وجه االستفادة بردو؟؟؟ وال  الوطت 

ي حاجة يعملها فقال أطلع قرار بمنع 
 
ي مش الف

مفيش منطق كالعادة وواحد قاعد عىل مكتب فاض 
 .....الزيارة؟؟

ي أشوفه وأصحابنا الىلي أشهم
 
اتمنعوا كمان، عايزين  بعيدا عن كل ده، أنا خايف عىل أخويا الىلي بتمنع إب

 هو الحاجة الوحيدة الىلي 
يعزلوهم عننا أكب  من كده ليه؟ وال ممكن يكون هيحصل معاهم إيه؟... الشر

 بتوقعها منهم
 هناخد كل اإلجراءات القانونية ضد الهبل والفجر الىلي بيحصل، بس محتاجي   دعم كل الناس وتضامنها

: إدارة سجن طرة تح ي أبو علم المحامي تحديث بخصوص الممنوعي   قيق تمنع أشة أستاذ أحمد صبر
 http://bit.do/eHVkL  من الزيارة

 
  

http://bit.do/eHVkL


اير 9  فبر
 

 لرائد سالمه الحرية
 
 

سجن استقبال طرة يمنع اليوم السبت اشة الدكتور رائد سالمه المحبوس 
زيارته القانونية من  ٢٠١٨لسنة  ١٣٠٥احتياطيا عىلي ذمة القضية 

 األسبوعية بدون أي أسباب #الحرية_لرائد_سالمة
http://bit.do/eHVGJ 

 
 
 
 

 
 

 عن شادي الغزالي حرب
ب عن الطعام من   يناير 25وشادي الغزالي حرب كمان منعوا عنه الزيارة النهاردة. شادي مرص 

ي  كدة فيه تعميم عىل مستوى السجون مش طرة بس بمنع الزيارة عن معتقلي   سياسيي   لحد ما تيجر
ي الطلعة دي

 
 تعليمات أمن الدولة ولسة بنحاول نفهم كام حد متكدر ف

http://bit.do/eHVGQ 
 
 

 عن أحمد دومه
اضا عىل منع الزياره اب عن الطعام من النهارده اعب   .احمد ارص 

حاولت ازور احمد بعد منع اهله من الزياره يوم االرب  ع .. لينا النهارده 
يناير .. حصل نفس السيناريو الىلي  ٢٥زيارتي   عاديه واستثائيه بمناسبه 

، خدوا البطاقه  ي زيارات كل السياسيي  
 
ص دقيقه وقالوا انتظر ٩:٤٥اتكرر ف

ي الن لسه مفيش 
ثم بعد كام ساعه قالوا تاخدي البطاقه وال تستت 

، ساعه كمان وخر ج واحد من المسئولي   عن قطاع الت عليمات قلت هستت 
ي ترتيب الزيارات وحمله تفتيش وترتيبات من 

 
طره وقال عندنا مشاكل ف

ي 
.. سالت يعت  الوزاره فلالسف مش هينفع زياره وميعرفش ممكن نزور امت 

، قال كلنا وزاره واحده وبننسق ي
بلغتهم ان احمد . مع بعض دي ترتيبات من المصلحه وال قرار امن وطت 

 بكره عنده امتحان فمش هنحاول بكره لكن هنعيد المحاوله يوم االتني   
ي كل االستفزازات، بيحاول يستوعب مصابه.. فليه القرف، 

احمد بقاله كتب  بعيد عن اي معارك بيتالسر
 http://bit.do/eHVHZ.  ليه فعال 

 
 
 

http://bit.do/eHVGJ
http://bit.do/eHVGQ
http://bit.do/eHVHZ


 م خليلعن اسال 
اب عن الطعام،  ١٥يوم حبس إحتياطي بدون أي جريمة أو محاكمة أو أدلة،  ٣٣٠أكب  من  يوم إرص 

ي وأخر مرة قابلناه كان من أكب  من 
أيام وكان وضعه  ١٠ممنوعي   من زيارته القانونية بأمر من األمن الوطت 

ابه وسوف يستمر بعد يوم  ي إرص 
 
اير ١١الصجي سئ جدا... إسالم مازال مستمر ف  فبر

ي بالي سيناريوهات سيئة جدا، ليه 
 
أنا خايف عىل إسالم جدا وعىل كل الممن ع عنهم الزيارة، وكل الىلي ف

بيمنع نا عن زيارتهم وليه خايفي   إننا نقابلهم؟ ناويي   يعملوا ايه وبيضغطوا عليهم اكب  من كده ازاي 
 تضامنوا معانا للحصول عىل ابسط حقوقنا وليه؟

http://bit.do/eHWfr 
 
 

 نور خليل
عبد الفتاح السيىسي وكل قيادات الدولة بيقولوا ) معندناش معتقلي    

 (سياسيي   
تمام يا برنس، هتغاض  عن إن التهمة الرئيسية ) الملفقة( إلسالم هي 
ي كل 

تهمة سياسية بحتة تتعلق بالتعبب  عن الرأي، وهفوت دلوقت 
ي حقه من أفراد االنتهاك

 
ات )الموثقة قانونيا( وكل الجراثيم الىلي ارتكبت ف

تابعي   لألجهزة األمنية بعضهم معروف هويته وبعضهم مش معروف، 
وهسكت عن إن السجن بيقسم المحبوسي   وزيارتهم ل قسمي   ) 
ي بوجود مساجي   سياسيي   

اف ضمت  ( وده اعب  ، جنائيي   سياسيي  
ي الكشوف الرسمية للسج

 
ي ضعف ومسجل ف

 
ون، ومش هتكلم ف

االتهامات وعدم وجود أدلة وال عن االختفاء القشي والتعذيب وبطالن 
اإلجراءات وال عن التعنت من النيابة والقضا، وهعتبر يا سيدي ان اخويا متهم بتهم جنائية بحتة 

سبوع( بأمر األمن القانونية كل أا برنس ليه مانعي   عنه الزيارة )ومحبوس عىل ذمتها.... ممكن تقولي بقا ي
ي وجبان  ي طلع بده؟. وليه الشخص الىلي طلع القرار مستختر

؟؟ وليه مفيش قرار ادراي حقيق  ي
الوطت 

وخايف يطلع يقول أنا الىلي طلعت القرار بناء عىل كذا وكذا وكذا؟ وليه كل الىلي مسؤلي   بيحطوا المسؤلية 
تكبوا جريمة و  ، للدرجة دي كلكم عارفي   إنكم بب  ي

 
مش عايزين تورطوا بوشوشكم باينه؟ ليه عىل حد تاب

النيابة مبتتحركش برغم إن دي مسؤوليتها؟ وليه المسؤلي   الكبار مبيطلعوش بكل قوة وجراءة يكلمونا 
 عن سبب منع الزيارة؟

طب مادام عارفي   إن دول معتقلي   سياسيي   وإنتوا بتنتقموا منهم ومن عائالتهم وبتتخذوا إجراءات 
ونية ضدهم ومش هاممكم ال دستور وال قانون وال حقوق إنسان ليه مبتطلعوش استثنائية وغب  قان

 تقولوا كده بالفم المليان؟ وال انتوا عارفي   ان دي جريمة؟
الىلي بيحصل معانا ومع أش الممنوعي   من الزيارة جريمة إنسانية حت  لو حصلت مع اشى الحرب من 

 جيش األعداء؟
ي مصلحة حد إطالقا ياريت حد يفهمهم ان الىلي بيحصل 

 
ي مصلحة حد وان التصعيد بردو مش ف

 
ده مش ف

وإن #الزيارة_حق لكل مسجون أيا كانت جريمته، وان قرار جهة تنفيذية يبطل قرار جهة قضائية ده قمة 
 العك والفضيحة

http://bit.do/eHWik 
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 عن معصوم مرزوق

 انتظار االو 
 
 ... امركلنا ف

 
 
اليوم السبت ذهبت وابنت  لزيارة زوجر الحبيب وانا هم الشاغل اال يراب
 وذلك لخشونة 

 
 حياب

 
وانا امىسر باعرحاح متكأة عىل عصا الول مرة ف

 . شديدة بركبت  نظرا للوقوف الطويل
تلك الزيارة الت  ال تتجاوز النصف ساعة عىل االكبر اسبوعيا والكنها بمثابة 

لنا حي   نمىل عيوننا وقلوبنا برؤيته .. والت  علينا قضاء النهار عودة الروح 
 انتظار دورنا للدخول والتفتيش ثم نعود منهكي   يقتلنا التعب 

 
بطوله ف

 . ولكنه تعب يهون طالما قابلناه وتحدثنا معه حت  ولو لدقائق معدودة
الزم نشغل بالنا بذكر اسباب .. اليوم صدرت اوامر بعدم السماح بالزيارة .. وبدون ذكر اسباب .. مش 

 خدمة البلد بكل اخالص
 
 .. دول حيا هللا مواطني   مرصيي   .. يادوب قدموا عمرهم كله ف

اليوم زوجة تاجر المخدرات واوالده زارت زوجها .. زوجة الحرام الىل نهب البلد واوالده زارت زوجها.. 
ف رجال مرص الىل تهمتهم الحقيقية زوجة القاتل والفاسد واوالده زارت زوجها .. اما زوجا ت اشر

والوحيدة حب مرص اتحرموا من الزيارة ال وايه .. بدون ذكر اسباب . ساعات طويلة قضيناها امام البوابة 
 انتظار االوامر

 
 . ف

 امت  .. 
 
 ظروف مثال .. الظروف دى هتنته امت  ؟ مش عارفي   .. طيب نيجر نزور تاب

 
طيب النهاردة ف

 ... طيب االوامر دى من مي   . مش عارفي   مش عارفي   
 حبس انفرادى بي   جدران اربعة يوم ورا يوم وشهر يىل الشهر تكون 

 
حي   تسلبوا انسان حريته وترموه ف

 .. زيارة اشته ه النفس الذى يبقيه حيا
  ال صاحب االوامر .. انتم ادرى الناس بطهارة هؤالء الرجال .. ال صاحب االوامر

ام الشعب .. ال صاحب االوامر الزيارة ح  .. ال صاحب االوامر .. قليل من الرحمة والعدل واحب 
 
ق قانوب

  http://bit.do/eHWiYالبلد دى فيها قانوون واال ه فوض  
 
 

ي عن الزيارة 
 
  طرهف

 طرة أن أهال المعتقلي   استحملوا اإلهانة وال
 
بهدلة والقاعدة عىل األرض علشان يشوفوا ملخص اليوم ف

 السجن
 
  والدهم من ورا االزاز حت  لو مش هيقدروا يلمسوهم علشان ممنوع عنهم الزيارة ف

  ابسط حقوقهم محرومي   منها
اب   بالصدفة شوفت المهندس خالد حربر مش قادر يتكلم بسبب أنه عامل ارص 

ة لكن اتوجعت أن كنت مبسوط أن شوفت عمرو ربيع ومحمد رمضان ومحم ة كبب 
ى بعد فب  د صبر

 السجن بسبب 
 
 القفص ونفىس بتقول مدورش عليه علشان مات ف

 
كنت بدور عىل حسام مروان ف

 اإلهمال الطتر 
معتقل لدرجة أن قولت للقاض  يخىل سبيل اى حد منهم اكيد فيهم ولو  ٣٠٠القفص كان فيه حوال 

ئ    واحد بس بربي
 ناس محبوسة

 
  علشان بسبب اخواتهم مش علشان ليهم عالقة بالسياسة انهاردة كان ف

  معاذ مطر محبوس علشان اخوه معب   مطر

http://bit.do/eHWiY


 اخو هشام عبدهللا محبوس بس علشان هو اخوه مش اكب  
 .سني   علشان بس أنه ابن محمد البلتاجر  ٦انس البلتاجر محبوس من 

تب ومالوش معت  زى انهاردة بالظبط مزي    ج من الحزن وا   لضحك والقهركالم مش مب 
 النهاية ابعدوا عن السياسة وابعدوا والدكم عنها علشان متتقهروش عىلي والدكم وال عىل اهاليكم 

 
ف

 http://bit.do/eHWiL ..بسببها
 
 

 رسالة من د ليىل سويف
عد منعنا من الزيارة لليوم الرابع قررنا نحن، أشة عالء عبد الفتاح، المبيت واالعتصام أمام سجن طرة ب

، وتجاهل تام لترصي    ح نيابة رسمي بالزيارة، النتظارهم توجيهات أمن الدولة منذ أيام!   عىل التوالي
http://bit.do/eHWi3  

 
 
اير 10  فبر
 

 عن زيارة عالء عبد الفتاح
زور عالء، فكرت ان الزم أما اخرج اشكر كل الظباط الىلي اتكدروا أول ما ندهوا أسامينا أنا وماما عشان ن

 بوعده .. بس نكدوا علينا ربنا ينكد عليهم 
 
معانا األيام الىلي فاتت، والىلي اتعاملوا معانا بذوق والىلي أوف

 ويوجع قلوب  هم
ان الزيارة  أول حاجة واألهم زرنا عالء واطمنا عليه، وهو كويس وبخب  وماكانش فاهم وال عارف خالص -

 .ممنوعة عنه
ي سجن طرة شديد الحراسة  -

 
ي سجن عنبر الزراعة- ٢الزيارة تمت ف

 
والزيارة كانت  -رغم ان عالء موجود ف

ة، بينا وبي   عالء زجاج وبنكلمه من خالل سماعة تليفون ي اوضة صغب 
 
  .ف

ي ادمي   مع
ي حضور بت 

 
ي الناحية بتاعتنا ماعرفتش احضن اخويا وال امسك ايده. والزيارة كلها تمت ف

 
انا ف

  .من األوضة وناس تانية معاه من الناحية التانية
ي يخلوا الزيارة بالشكل ده ٥

 !!سني   اال أيام معدودة وجايي   دلوقت 
اكتشفنا ان االكل واللبس الىلي أخدوه مننا يوم األربعاء بوعد انه هيدخل لعالء ما دخلوش وماعرفش  -

ي كذبة تانية ت
ضاف لسلسة من الكذب والتحايل بنتعامل معاه بقالنا أيام. لما أرصينا عنه أي حاجة. يعت 

ي االخر قالولنا انها هتدخله النهاردة مع الحاجات الىلي جيبنهاله
 
، ف  .نسأل عالحاجات دي وهي راحت في  

ي ماعنديش أي ثقة انهم هينفذوا الكالم ده
 
 لكن تاب

ي سجن عنبر الزر  -
 
ي شديد نظريا عالء المفروض لسة زي ماهو ف

 
اعة، لكن الزيارات بس هي الىلي هتبق  ف

ي مافيش أي ضمان ان هم بيقولوا أي حاجة حقيقية، وبالتالي يظل ٢الحراسة 
 
. باقول نظريا ألن تاب

احتمال وارد ان جزء من التكديرة الىلي مالهاش اي معت  وال الزمة دي انهم يبقوا نقلوه شديد الحراسة 
 .د وال نطمن, ولو ده حصل مافيش طريقة نتأك٢

اخر حاجة واهم حاجة: شكرا يا وزارة الداخلية، شكرا يا أمن الدولة، النهاردة عالء الىلي شوفته أقرب 
. كان هادي، كان مهتم اكب  يطمنا ويطمن علينا، كان مرص  ي من كتب 

حاجة ألخويا الىلي انا اعرفه ووحشت 
ة دي. النهاردة أنا شوفت  ي وما تتخيلوش قد يتأكد اننا مش هنبهدل نفسنا الفب  عالء أخويا الكبب  حبيتر

 .ايه دي من أحن الحاجات الىلي حصلت من كتب  رغم قسوة وحقارة كل التفاصيل المحيطة باللحظة

http://bit.do/eHWiL
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 http://bit.do/eH7kN   يوم يا عالء ٣٦فاضل 
 
 

 عن محمد ابراهيم صادق
 استغاثة زوجة معتقل

كو حالة زوجر الصحيه واسمه محمد ابراهيم صادق علشان انا بس هعرف
 ركبته اليشى ومركب مسمار 

 
الىل بيسأل هو عنده ايه هو عنده كش ف

نخاع من حوال خمس سني   قبل مايعتقل بسبع شهور وكان بيمىسر 
 سجن العازول طبعا ساءت اكب  

 
عىل عكاز ولما اعتقل واتعزب ف
 الاطيل عليكم عمل اشاعه عليها ومبيعرفش يدوس عليها مؤخرا حت  

وطلع المسمار مكسور وطبيب السجن قاله مفروض ميحركش رجله 
ه وممكن لقدر هللا تؤدى إل البب  نسأل  ر كبب  خالص ال ن الحركة فيها رص 
هللا العافيه وهو اآلن ماعلمناه من رسائل االخوه عن طريق الجلسات أنه يتألم جدا وال يستطيع الحركه 

ا نبعتله كرس وعكاز ونطالب السجن لنعمله عمليه ونركبله مسمار بدل الىل اتكش عىل وطلب منن
نفقتنا الشخصيه ولكن الحياه لمن تنادى رفضت إدارة السجن ان تعطينا االشعه ورفضت تدخل 
الكرس والعكاز وحت  رجعت معظم األدوية الىل ه مسكنات معذره مكنتش حبه اشىك هم لغب  ربنا 

ل أحدا منكم أقرب إل هللا مت  يدعيله يعمل العمليه او ربنا يخفف ألمه وحسبنا هللا ونعم ولكن لع
  http://bit.do/eH7Hb   الوكيل وجزاكم هللا خب  

 
 
اير 11  فبر
 

 عن هشام جعفر
 نبتدى الحكاية

بقال شهور بلف علشان عالج #هشام_جعفر بعد تعرضه 
 من 

 
للموت باالهمال الطتر و تركه اكب  من ثالث ساعات يعاب

 نوفمبر 
 
كتبت بوست لمجلس اعضاء   2018احتباس البول ف

النقابة و الكل فاكره. ىتوجهت بعدها بطلب للمجلس القوم 
لحقوق االنسان اننا كاشته عىل استعداد لدفع كل تكاليف اجراء 

 المستشق  الىل ت
 
 الجراحة عىل حسابنا ف

 
حدده الداخلية و اب

 اروح ادفع التكاليف فقط
 
 المستشق  و ال ههوب ناحيتها خالص غب  اب

 
والمجلس   مش هطلب زيارته ف

 اجيب موافقة المستشق  الىل انا عايزاه يعمل 
 
اتواصل مع الداخلية و الداخلية ردت عىل اامجلس اب

 سعيت انا و اق
 
ارب و اصدقاء للحصول عىل موافقة ورقية و العملية فيها برغم انه طلب غريب لي اال اب

 .فشلنا
 تواصل ا

 
معايا و قال انا معاك و الرصاحة من ساعتها و هو  Mahmoud Kamel و هنا دور النقابة ظهر ف

  . بيساعد معمليش انفولوا زى البعض
 ان النقابة ترسل 

 
 .خطابات صورهم تحت 3ا محمود ساعدب

http://bit.do/eH7kN
http://bit.do/eH7Hb


و تم تدخل وساطات  2019يناير  9ن الجراء الجراحة بتاري    خ انا كمان قدمت طلب لمصلحة السجو 
مت الصمت  واصلة العىل مستوى و اتقال ان هشام خالص بيعمل تحاليل استعداد الجراء الجراحة و الب  

 مسموح ل زيارته رسميا  23و فصلنا نتابع ال ان جاءت تاكيدات ان هشام هيعمل العملية يوم 
 
يناير و اب

 . بس ثقل الواسطة و تاكيدتها خلتت  اقول يمكنمكنتش مصدقة نفىسي 
 ارافقه اول يومي   العملية فقط لو تمت ااموافقة و المذهل ان الجهة المسؤلة عن الترصي    ح 

 
و طلبت اب

 .ده وافقت حسب ما وصلت  من الواسطة الىل تدخلت
 .مه و اوجاعهطبعا من النجمة قمت و انا كىل امل ان الموضوع يتم عىل خب  و هو يتخلص من اال 

 حياتنا الىل كان الزم يعرفها و معرفهاش
 
 . قعدت ارتب هقوله ايه ؟ يا ترى ايه االحداث المهمة ف

ا همسك ايده و  ا ممكن اشوفه بعد سنة و شهرين. اخب  قعدت احلم مع نفىسي كتب  و طول الطريق اخب 
 .بزوره سني   ممنوعة فيهم حت  من السالم عليه ايام ما كنت 3اطبطب عليه بعد 

ا هقوله ان النهاردة   جوازنا و مش هتاخد افراج مت  يا هشام 30اخب 
 
 . سنة ف

 .فرحه و شوق وصل العىل مستوى ممكن تتخيلوله
 كشوف 

 
 كل الكالم شاب. هشام مدخلش المستشق  من زمان و اسمه مش ف

 
نروح المستشق  نالف

 .العمليات و ال الكشف و ال له ذكر انه راح مستشق  اصال
 . نزلت من قمة الفرحة الغضب و الحزن ليه كده

 الرد عىل 
 
الىل الىل بتستفادوه من الحوارات دى كلها قولوا مفيش عملية زى ما كنتم بتقولوا قبل كده ف

 .لغاية دلوقت  الطلب لم يتم الرد عليه من مصلحة السجون
 
 .طلباب

 .عمل العملية هناكالنقابة حصلت عىل موافقة مستشق  المنيل الجامع ان هشام ي
 طلبات ملهاش اى الزمة النهم رافضي   بعملوله العملية بس بتبع كل السبل 

 
و انا لغاية دلوقت  بلف ف

القانونية الىل مفروض تتعمل علشان حجتهم البايخة الىل هما عارفي   انها بايخة و ماسخة و ان رغبة 
 االنتقام من هشام لسبب ال هو و ال احنا نعر 

 
 .فه فبيدوخنا كدهشخص معي   ف

اير و لغاية دلوقت  منعرفش القرار زى مرات كتب  مش جديدة 9هشام كانت جلسته يوم   .فبر
 بعون هللا لغاية لما اموت او هو يخرج

 
 .هنكمل كل الىل بنسع فيه و هنهار و احزن و ارجع اقوم تاب

 مع مخرجي   و بنات عملوا حاجات مشينة و حولوا الساحة لجد
ال حواليهم و انسوا مظاليم تضامنوا بق 

 http://bit.do/eH7oD .كتب  جوه السجون بيموتوا حرفيا و لسه بيعافروا
 
 

 عن زيارة شادي الغزالي 
 .. ي
 
ي معلش استحملوب

 
ي دماع

 
اليوم كان متعب  انا راجعة تعبانة جدا من الزيارة و افكار كتب  ملخبطة ف

ي 
 
ي ازور عشان ا جدا لكن ف

 
نهاردة كنت جايبة اكل مخصوص لشادي عشان لاوله كان عندي امل قوي اب

اب. شادي بقاله  مش عارفة ازاي و ال قادرة اتخيل و ال عارفة  يوم عىلي ماية بس..  ١٨يكش االرص 
حلكوا تاثب  ده علينا كان ايه..  روحت  نا.. المهم االمل بدا يقل مع مرور الوقت و دخول كل الزيارة اال ا اشر

ي 
 
ي من الرعب اب

ل غصب عت  ي يمكن ادخل..بدات دموعي نب  
 
وقفت اودام باب السجن عشان يشوفوب

اب..  ي و هو  فعال مشوفش شادي و مطمنش عليه و ميكشش اإلرص 
ي مكسوف مت 

 عىلي الباب بق 
االمي  

ي مدخلتش و كل 
 
ي و الناس و هي طالعة بقوا مخضوضي   اب

ي وسر
 
واحد عمال يفتح الباب و يقفلوا ف

..ازاي  ل اكب  و تصعب علية نفىسي اكب  و احس بقلة الحيلة اكب  و اكب  ي بكلمة تخىلي دموعي تب  
ييواسيت 

ي اشوفه و اطمن عليه و هو زمانه خش نص 
ي و بي   جوزي و معرفش حت 

ي حاجز بيت 
 
وصلنا لكده..ازاي ف

http://bit.do/eH7oD


؟؟ طب هيستحمل االنفراد ي
ي امت 

 
ي ازاي و الزيارة الحاجة وزنه و هللا اعلم حالته ايه..طب هشوفه تاب

..انتظار مر لحد الساعة خمسة بدون  الوحيدة الىلي بتهون عليه؟؟الف سؤال و عجز رهيب و دموع كتب 
ب و تعب و برد جامد..لحد ما بعد كل ده قالولي ال ..مس هينفع فيه لجنة تفتيش..بقيت مش  اكل او شر

و التعب الىلي انا فيه..قلت طب ادخل االكل  عارفة اعمل ايه..و ال قادرة ارد..حاولت افكر بكل الضعف
اب عشان انا كمان اوقف و اروح اكل..المهم الحمدهلل دخلوا االكل  و امنهم رسالة يقولوا له يوقف االرص 

ب الشوربة او العصب  بعد نا فعد  ي يكون شر
 
ي مش هروح غب  لما االكل يدخل و دعواب

 
 ١٨بعد ما قلت اب

ب ماية بس..اما هشوفه ي و ازاي و ايه الىلي هيحصلنا فالحمدهلل من التعب لسة متبنجة و  يوم بيشر
امت 

 http://bit.do/eH7Pi مش قادرة افكر.. 
 
 

 إبنة ا. هدى عبد المنعم المحامية
ي الطريق لزيا ة امي بعد مرور 

 
ها ولما وصلنا السا ١٠٣من بعد اذان الفجر واحنا ف الصبح  ٧عة يوم من غب 

ورفضوا تماما نزورها او نشوفها ونطمن عليها ولم يراعو سن  ٥خدوا بطايقنا وفضلوا سايبنا لحد الساعة 
ي اي ثانية احنا وصلنا لقمة قهر انهاردة بشعة بينا 

 
ي التاسع وهتولد ف

 
ي حامل وف

والدي وال ان هند اخت 
م انتقم اللهم انتقم القهر يارب نشكو اليك وبينها سور وبيتحكم فينا انسان زينا زيه اللهم انتقم الله

 http://bit.do/eH7PB. ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا عىل الناس انت رب المستضعفي   وانت ربنا 
 
 
اير 16  فبر
 

 شقيقة شادي أبو زيد
ي سجن شديد الحراسة ورا ازاز  الحمدهلل انا وماما شوفنا شادي النهاردة والزيارة دخلتله، بس

 
شوفناه ف

ساعات واقفي   قدام بوابة طرة، مش قادرين  ٩وبنسمع أصوات بعض بالتليفون، شوفناه بعد أكب  من 
ي الحمام، ومكلناش عشان متعودين نفطر مع شادي يوم الزيارة، خايفي   نقوم 

ب عشان منحتجىسر نشر
، مش عاوزة كل شوية اتكلم عن أمي بس كتب  كده من قدام الباب عشان لو طلعوا أي وقت نادوا علينا 

ي االخر كمان 
 
ي السن ده ومريضة عندها أدوية الزم تاخدها تتبهدل كده عشان تشوف ابنها وف

 
عىل أم ف

متحضنوش وال نطبطب عىل بعض، الزيارة دي ملمسناش بعض وال عرفنا نسمع صوته كويس، دي 
ي اكب  من أي وقت، شادي مش مجرم  تالت زيارة بعد وفاة بابا احنا فعال محتاجي   

بعض قوي دلوقت 
ي انه مش مصنف سياسي بأي شكل من 

 
عشان يتعامل المعاملة دي وتبهدلوا أهله معاه، وبأكد تاب

ي بتحرموه مننا، ماما تعبت قوي 
ي اخر أيامه ودلوقت 

 
األشكال، ليه واخدينه عندكم وحرمتوا باباه منه ف

يد، بعد كده مع ي معايا لشادي وال ال، بتوسل إليكم ترحمونا ارجوكمالنهاردة وتعبها بب   ي هتقدر تيجر
   رفىسر

 https://goo.gl/PjTEzu 
 
 

 عن زيارة اسالم خليل
ي  ١٢يوم طويل وصعب بكل تفصيلية وكل مشهد لمدة 

 
ي الشمس انته بإب

 
ساعة شحططة ووقوف ف

ي غب  الىلي هو  ١٠فون وسط حراسة مشددة لمدة أشوف إسالم من ورا ازاز وبتلي
 
ي سجن تاب

 
دقايق ف

ي  ٦محبوس فيه، وده بعد منع من الزيارة من يوم 
 
اير بشكل غب  قانوب  فبر

http://bit.do/eH7Pi
http://bit.do/eH7PB
https://goo.gl/PjTEzu


الصبح سجلت الزيارة وانتظرت وزي ما حصل المرة الىلي فاتت خرج حد من  ٧وصلت السجن الساعه  -
ي وطلب إثبات الشخصية اديتهوله  المباحث قالىلي ان زيارة إسالم منتظرين التعليمات

من األمن الوطت 
 .بعد ساعة رجع اداهولي وقالىلي منتظرين التعليمات

ي انتظار التعليمات مع أشة شادي أبوزيد  ١٢الساعه عدت  -
 
وزيارة السياسيي   خلصت وانا لسه برا ف

نهم كبب  يتعذبوا ورائد سالمة.... ساعات بتعدي وكلنا واقفي   منتظرين حد يقول اي حاجة، سيدات س
ي نكلمه، لحد إدارة السجن 

بالشكل ده ليه؟ ايه المنطق من الموضوع؟ هاتلنا طايب ظابط األمن الوطت 
 الىلي له القرار ونكلمه ازاي؟ مفيش رد

 .محدش يعرف ايه الىلي هيحصل، طب مي  
قالنا هاتوا ونص عرصا خرج احد افراد المباحث خد إثبات الشخصية ودخل وبعد شوية طلع  ٣الساعة  -

ي منطقة سجون )أ( الىلي عىل الكورنيش 
 
ي سجن طرة تحقيق ف

 
الزيارات هندخلها، وبعد ما دخلنا الزيارات ف

اد، وهم ٢قالوا هنسيب الحاجات هنا ونروح سجن شديد الحراسة )  ي منطقة )ب( الىلي عىلي االتوسب 
 
) ف

، ليه؟ منعرفش د ي
 
جعوه تاب حقيقة مكنش » ي التعليمات وبسهينقلوا إسالم هناك نتقابل وبعدين هب 

ي إدارة السجن عارف اي حاجة ال األمور وال رئيس المباحث وال اي حد 
 
ي « فيه حد ف

كله مستت 
  .التعليمات

ي التعامل وبينفذوا التعليمات بدون اي ترخيم علينا -
 
  .إدارة السجن وأفراد المباحث كانوا لطاف ف

ي سجن طرة ت  ٤الساعه  _
 
حقيق، وسط متابعة من قيادات السجن بشكل دقيق كنت بفتش الزيارة ف

ب عن  ي ليه مش جايب اكل فقولتله ان اسالم مرص 
ي الزيارة، رئيس المباحث سألت 

 
لكل الىلي انا جايبه ف

ي 
 
اب و ادي أوامر انهم يطلعوب الطعام وكمان دخول الزياره مكنش مضمون، فقالىلي ان اسالم فك اإلرص 

ي اكل من اي مطعم قريب له، رو  يت االكل و سلمته وبعدين روحت سجن شديد الحراسة اشب  حت اشب 
 .( عشان أزور إسالم٢) 
وصلت عند البوابة الرئيسية مع أشة شادي ودكتور رائد وقابلنا هناك أبناء الدكتور يحت  القزاز، كان  -

ده فتحوا فيه حد منتظرا عىل البوابه وعارفي   اننا جايي   استلم مننا اثباتات الشخصية، ودخل وبعد ك
ي مكتب لمدة ساعة اال رب  ع تقريبا وبعد كده جه 

 
ي وسلمنا موبايالتنا ودخلنا قعدنا ف

 
باب اتفتشنا ذاب

ي ومسلح قالنا هتحرك للزيارة، ركبنا طفطف ودانا لحد سجن شديد الحراسة، وبعدين 
 
شخص البس مدب
 .انتظرنا نص ساعه

ي  خالل النص ساعه كان بيوصل عربيات متفيمه راكب فيها  -
 
أشخاص يبدو انهم مهم او قيادات ف
ي عربيه لوحده ومعاه حراسة 

 
الداخلية، وبعد كده بدأت توصل العربيات الىلي بتنقلهم، كل واحد ف

 .وبيدخلوهم
 .ورب  ع نادوا ألشة شادي ودكتور رائد وبعد ما خرجوا نادوا عليا لزيارة إسالم وأشة دكتور يجي  ٥الساعه  -
ل سلم وبعد السلم ممر فيه دخلت بوابة السجن، المب - ي مستوى منخفض عن الىلي برا، فببب  

 
ي جوا ف

 
اب

أشخاص، واحد منهم كان معاه كشف فيه األسماء اتأكد أن احنا الىلي جايي   نزور وبعد كده  ١٠ما يقارب 
ة فيها مبت  اشبه بالحمامات العمومية الطويلة، كذا كبينه  ٣اتحرك معانا  أشخاص دخلونا ساحة صغب 

ي، جنب بع ي ومب 
 
ي للكابينه الىلي  ٣ض وحوالي   المكان حراسة حراسة كتب  البسي   مدب

 
منهم خدوب

 ..هدخلها، لقيت إسالم ورا االزاز بيشاورلي وبيبتسم
ي مش قادر المسه وال 

 
مشاعر حزن وغضب مهولة مختلطة بمشاعر حب وحني   وفرحة برؤياه، من اب

ي كل الكالم ال
 
ىلي بقوله وهو كمان عشان عارفي   ان ده متسجل وحد قاعد احضنه وبيننا ازاز، الزم افكر ف

بيسمعه واحنا بنتكلم، حاجات كتب  تخص حياتنا الشخصية عايز احكيهاله وحاجات عايز اخد رأيه فيها، 



عايز اقول كالم كتب  وكل ملغبط مع ضغط الوقت وكم القلق الىلي معمول، اتكلمنا عىل قد ما قدرنا اننا 
ي  نطمن عىل بعض َاطمنه

 
  !!!!دقايق تقريبا ١٠عىل بابا ونفرفش ونضحك ونهلس، كل ده ف

يق عىل الىلي هم بيعملوه، حالته الصحية  -
الوضع العام السالم، متماسك جدا وبيضحك وي  هزر ويب 

اب لحد النهارده  ي اإلرص 
 
، كان مستمر ف سيئة جدا وجسمه بقا ضعيف جدا وباين عليه انه وزنه نقص كتب 

ي  لكنه فكه واكل قبل
 
ما يخرج للزيارة، قالىلي انه مش فاهم لسه ايه الىلي بيحصل وليه، وأنه محبوس ف

جع للزنزانه الىلي كان فيها بعد الزيارة، قالىلي  ٣زنزانة انفرادي من  أيام لكن رئيس المباحث باهلل انه هب 
اب َاتفاجئوا لما عرفوا انه مكمل فيه بعد يوم  لحي   السماح  ١١انهم ضغطوا عليه جدا عشان يفك اإلرص 

ابهم عن الطعام وقد ايه فرق ده معاه جدا ة لىلي تضامنوا بارص   بالزيارة، بيسلم عىل كل الناس، ومحبة كبب 
هم بشكل واضح ان  _ ابه عن الطعام واخبر ي واقعه إرص 

 
مندوب من نيابه المعادي حقق مع إشالم ف

اب هو حق كفله الدستور والقانون وأنه بيستخدمه كوسيلة سلمية ض  اإلرص  ي ايده عشان يعب 
 
وحيدة ف

ي وبدون أدلة وباتهامات باطلة، وانه بيطالب بمقابل رئيس 
 
عىل حبسه إحتياطي بدون اس سبب قانوب

ي الجلسات النه بيتجددله 
 
ي ف

نيابة أمن الدولة الىلي بتقوم بتجديد حبسه إحتياطي وأنه يتكلم مع القاض 
ي معتم وعازل للصو  ي قفص زجاجر

 
... النيابة لم تحقق الحبس االحتياطي وهو ف ي المحرص 

 
ت وتم إثباته ف

ي واقعة التهديد من رئيس المباحث
 
 .ف
 .تقريبا ٧الزيارة انتهت وخرجنا من السجن الساعه  -

الحقيقة مش عارف ليه كل العذاب ده والتنكيل ده، ليه مرصين تسوودوها لألخر، مي   المتخلف الىلي 
 األهبل الىلي فهمكم ان حبس اخويا والناس دي فيه مصلحة للب

ي مصابكم؟ مي  
 
لد وال ألي حد وال ليكم ف

 الىلي ضمنلكم نتايج ده هتكون عامله ازاي؟
 قالكم ان بالتنكيل باالهالي هيسكتوا ولو سكتوا مي  

ي مسلسل طويل من الجرايم الىلي مش باينلها نهاية ضد إسالم بداية 
 
الىلي بيحصل ايا كان سببه جريمة ف

 يقارب العام حبس إحتياطي وتنكيل ثم االن لما  ٢٠١٦و  ٢٠١٥من 
 لسه مكتفتوش؟ وال اكتفينا مناصب عىل حساب حياة الناس وارواحهم؟ طب الغل الىلي جواكم راح؟

ر للتنكيل المستهدف تجاه بعض االسخاص الىلي بيحصل ده والىلي بيوسع كل يوم  مفيش اي مبر
 .دشكرا لكل الناس الىلي بتطمن وبتسأل وبتكتب وبتنشر وبتحاول تساع

 كل الىلي عاوزينه لمحة واحدة للعدالة تصيبنا، كل الىلي عايزينه حرية إسالم وبس
فش غب  الطرق  ي بس مفيش قدامنا غب  المحاولة، واحنا سلميي   فمعب  عجز وقهر وقلة حيلة يا صاحتر

ش السلمية، مرجعيتنا بالقانون الىلي ال بيودي وال بيجيب والعدالة المسحوقة بالبيادة، وألجل ده مفي
 https://goo.gl/hLRGpn    بكرة بيخلص الكابوس. قدامنا غب  الصبر 

 
 
اير 17  فبر
 

ي 
 
 إبنة حمدي الفخراب

وعمي راح النهاردة لبابا وقعد للساعة خمسة قبل المغرب وبرضو ما دخلش لبابا كدة شهر ونص وحقنا 
ي الزيارة ممنووووع ال احنا 

 
ي   وحقه ف ي وجود حاجز زجاجر

 
ي ناس زارت ف

 
ي السياسيي   ف

 
كمان زيادة عن باف

ي 
 
وبيتكلموا بسماعة تليفون وكدة :/ وال ده كمان اتسمح بيه معانا حد يا جماعة عارف بابا عمل ايه ف

 meJL1https://goo.gl/A مرص علشان بس اقول انه هو واحنا نستاهل ؟؟؟
 

https://goo.gl/hLRGpn
https://goo.gl/hLRGpn
https://goo.gl/A1meJL
https://goo.gl/A1meJL


 
 أم أسامة

ي شدة الزعل والبكاء من 
 
ي وكانت أول زيارة من أسبوعي   وكان ف

ي سجن طره ألج 
 
ي الزيارة امبارح ف

 
كنت ف

ي مالك مش انسان طيبة وحب  ي الفرشة الىلي كان جواره وبيقول انا جنتر
 
وفاة أخونا محمد أمي   ألنه كان ف

ي االيراد الن ا
 
ي من اي مكان حالتهم سيئة وخوف عىل الناس وكان مهتم جدا بالناس الىلي ف لناس دي بتيجر

و فكان كل اهتمامه بالناس دي وقبل الوفاة بيوم كان  نفكان بيهتم بيهم ال الزيارة بتاعتهم بتكون بعد فب 
ي يوم ظهر 

 
ي انا مش قادر اكمل ففطر وتاب

المرض والتعب وفجأة قاعد االلم  عليهصايم ولكن قال الج 
عىل لسانه غب  اشهد ان ال اله اال هللا واشهد ان محمد رسول يشتد عليه وهو ذاكر محتسب ومفيش 

دقيقة ومافيش عىل لسانه غب  الشهادة وهذا ادهش  45هللا لحد ما راح العيادة . الموضوع اسغرق 
ي مش عارفه انساها النه مالك مش انسان 

ي الفاضل محمد االمي   كلمة اج 
الجميع رحمك هللا يا اج 

ي الظالمي   نحسبه شهيد ان شاء هللا و 
 
 حسبنا هللا ونعم الوكيل ف

ي الشهداء 
 
 https://goo.gl/LQdqWJ  حسبنا هللا .. اللهم تقبله ف

 

اير 21  فبر
 

 عن شادي الغزالي حرب
..ايوة..انا الىلي طل ي

بت انا روحت زيارة لشادي انهاردة من بدري حسب االوامر..و مشيت بناء عىل رغبت 
ي و انا بعيط كالعادة بعد ما انتظرت من 

ي امىسر
 
ي مش هزور انا بس جاية  ٣و نص ل ٩اب

 
و نص و فهمت اب

ة اطول...شكرا   https://bit.ly/2V8Wkgq   بدري عشان اتذل فب 
 
 
اير 22  فبر
 

 عن مصطق  النجار
عرف مكانك وال نستطيع رؤيتك يوم يا مصطق  ومازلت بعيد عنا الن 147

 حياتنا محتاجينك 
 
 تفاصيل كتب  ف

 
اللهم عجل برجوعه وحشتنا اوى وف

تحلها محتاجي   وجودك معانا واالطمئنان عليك ندعو هللا دوما ان 
 اللهم الترينا فيه مكروه اللهم احفظه 

 
يحفظك ويردك لنا سالما معاف

 أشد االحتياج له مصطق  الحيا
 
ك وجودك ألوالده فهم ف ه صعبه من غب 

يعت  األمان يارب اللهم بحق حبك لحبيبك محمد عجل برجوع مصطق  
لنا واحفظه بحفظك وكن له جار واحرسه بعينك الت  ال تنام سهيل كل 
ي بابا هييجر أمت  كل شويه أقوله الشغل الولد خالص زهق من 

يوم يسألت 
ي ا
 
لعياده وانا عارف العياده بتاعه بابا وينفع الشغل وبيقول خليه يسيب الشغل ده ويرجع يشتغل ف

ي حاجات كتب  
 
ة فاهمه بس بتقول كتب  اوى كده انا محتاجه بابا عايزة أكلمه ف اروحله فيها ويمت  الكبب 

هو ليه بابا يحصل معاه كده وهنا مش بتتكلم كتب  بس علطول خايفه من كل حاجه خايفه اوى عىل بابا 
 السؤال ان تطمنا عىل وبابا وحشت  اوى ومفتقداه ج

 
دا يارب ليس لنا سواك نسألك ونلح عليك ف

 عاجال غب  آجل
 https://bit.ly/2Nojeh1 مصطق 

https://goo.gl/LQdqWJ
https://goo.gl/LQdqWJ
https://bit.ly/2V8Wkgq
https://bit.ly/2V8Wkgq
https://bit.ly/2Nojeh1


 
اير 23  فبر
 

 عن شادي الغزالي حرب
قعدنا جلسة شادي كانت انهاردة الصبح.روحت معهد االمناء عشان احاول اشوفه لكن طبعا مدخلناش.. 

ء لحد الساعة  ي
ء الي سر ءة و جو قذر و مكان غب  مهي ي ريحة سي

 
لما الجلسة خلصت  ٤مرميي   فالشارع ف

من غب  ما ندخل بعد ما اتعاملنا معاملة الحيوانات من الىلي واقغي   عالباب هناك..ناس معذبة و متبهدلة 
ي و جايي   من المحافظات و منهم ناس عندهم شطان و الىلي جاي بعيال صغب  

 
ة و الىلي كبب  ف
ي عربية 

 
ي لو ف

السن..ممنوع عنهم الزيارة بقالهم سني   و بيتبهدلوا كل ده عشان يمكن يشوفوا والدهم حت 
حيالت لمدة ثانية..و بعد كل ده روحت بخيبة امىلي و احباطي و منتظرة القرار لكن لالسف محدش  الب 

ي  ٩تمكن يجيبوا..نزلت النيابة الساعة 
ي عىلي  و نص بليل ورا بيت 

من كب  القلق قلت يمكن حد يدلت 
ي ..و كله يرد 

ي بهدوء لكن طبعا مستغربي   مت 
 
حاجة..طبعا مفيش و الظباط هناك كانوا بيحاولوا يعاملوب

نفس الرد..تعرفوا القرار بكرة..مش عارفي   ان فيه اطفال بتعيط و امهات تعبانة و احنا كل ثانية بتعدي 
..انتوا مش حاسي   بحاجة..انتوا بتعاملونا معاملة علينا نار و الليل بيعدي بالعذا ي ب عىلي ما بكرة ييجر

ممنوع  الكالب..احنا مالناش اي تمن و ال حساب..مش كفاية سجن ظلم و عمر بيضيع..كمان
ي مش هيهدا غب  لما شوف نشوفه..احنا بلد ملعونة و  االنسان فيها مالوش تمن..ربنا المنتقم الجبار و قلتر

 http://bit.do/eJSaR .. انتقام ربنا
 
 

 عن عبد هللا بومدين
 

.. وهللا  2005دي شهادة ميالد عبدهللا بومدين .. مواليد ديسمبر 

ي عنده  1995مش  2005
شهور.. الواد مقبوض  3سنة و 13يعت 

ي وهو عنده  2017عليه من ديسمبر 
سنة بالضبط, بعد  12يعت 

من لوالده واختفاؤه بعد مرواحه لعندهم, بعدها تم استدعاء األ 
ه,,القبض عىل عبدهللا  ي أهل عبدهللا وتدمب 

 
اخالء البيت من باف

ي نيابة أمن الدولة وف 6,واختفاؤه قشيا لمدة 
 
ي بداية يوليو ف

 
ضل ياخد شهور ونص لوقت ظهوره ف

ي حجز انفرادي .. قررت محكمة االحداث 
 
ي قسم األزبكية كان ف

 
ة احتجازه ف تجديدات ورا بعض وطول فب 

ي 
 
ي العريش وتم اقناع أهله  27بالعباسية ف

 
ديسمبر الىلي فات تسليمه ألهله, تم نقل عبدهللا لقسم تاب

ة للمرة بامضاء اقرار باستالمه "عىل أمل يستلموه بعدها" .. الىلي حصل ان عبد هللا اختق  بعدها مباشر
ي من يوم 

ي العريش بينكر وجوده عنده .. عبدهللا مختق 
 
 يناير 18التانية وقسم تاب

https://bit.ly/2SrcJuM 
 
 
 
 
 

http://bit.do/eJSaR
https://bit.ly/2SrcJuM


 مارس 1
 

ي " الذي اعتقل من ميدان التحرير   استغاثة من أخت الشاب " أحمد محت 
 

 
https://bit.ly/2SKZ2ai 

 
 
 مارس 2
 

 زوجة محمد القصاص إيمان البديت  
 :تقدمت اليوم ببالغ عن طريق التلغراف لكل من

 السيد المستشار/ النائب العام
 السيد / وزير الداخلية

 السيد /مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون
  العام لنيابات أمن الدولةالسيد المستشار/ المحام

 السيد المستشار/ رئيس نيابة المعادى
طة المعادى  السيد / مأمور قسم شر

 السيد/ رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان
 :النص البالغ

 الساعة التاسعة صباح الثالثاء الموافق 
 
اير  ٢٦ف ي محمد عىلي ابراهيم  ٢٠١٩فبر توجهت لزيارة زوجر

 ٢والمودع بسجن شديد الحراسة  ٢٠١٧لسنة  ٩٧٧طًيا عىل ذمة القضية القصاص المحبوس احتيا

https://bit.ly/2SKZ2ai


اير  ٢٣بمنطقة سجون طرة، بناء عىل ترصي    ح من نيابة امن الدولة مؤرخ بتاري    خ  وبعد انتظارنا  ٢٠١٩فبر
ي انتظار السماح لنا بالزيارة تم ابالغنا ان توجيهات األمن الوطت  لم تصلهم 

 
ء ف

ً
حت  الساعة الخامسة مسا

ي اليوم التالي بش
 
 .أن تنفيذ الترصي    ح من عدمه وبالتالي لن يمكننا الزيارة ولكن يمكننا المحاولة مرة أخرى ف

وبالفعل توجهت صباح يوم االربعاء لمحاولة الزيارة مرة أخرى وبعد االنتظار للساعة الرابعة تم ابالغنا 
، وبناًء عل يه توجهت صباح اليوم للمحاولة مرة ان الرد لم يصل بعد ويمكنكم المحاولة فاليوم التالي

 .اخرى وهذه المرة تم ابالغنا ان الزيارة لن تتم ولكن بدون ابداء اسباب
ا منذ إيداعه قيد 

ً
 وانفرادي

ً
لذلك اتقدم ببالغ بشأن منعي من حق  وأوالدى زيارة زوجر المحبوس احتياطيا

  .حبسه اإلنفرادى ألكبر من عامالتحقيق وحت  اليوم دون ارتكابه ألية مخالفة أو جريمة تقتض  
 اإلنسانية المصونة بالقانون والدستور والالئحة 

 
وارجو اتخاذ الالزم لتمكيت  من حق الزيارة وفق حقوف

 .و الت  صدق عليها السيد وزير الداخلية 2017المعدلة بقرار من السيد رئيس الجمهورية لسنة 
 مقدمه لسيادتكم

ي 
 إيمان محمد حسي   البديت 

https://bit.ly/2SMiiEc 
 
 

 هموم واشجان ام ال هللا القهار
تطلب من هللا وحده الفرج ورجوع ولدها ال حضنها رساله األخت الفاضله 

  المناضله ام خالد عسكر ثبتها هللا ه وأوالدها وكل االخوان واالخوات
 تقول

ي لكل أحرار العالم أنا 
، هم يأكل  رسالت  ي هم يزيد و يكبر

 
ي السن هدب

 
ة ف أم كبب 

، أم  ي أحالمي
 
ي ف

، أنام به و أستيقظ به، حت  و هللا ال يفارقت  ب معي معي و يشر
ي عبادة هللا، 

 
ي لولدي الحبيب خالد، كان نسيج شبابه شاب نشأ ف

كان صناعت 
ي مكان يغضب هللا عز و جل، كان مكانه المسجد ألداء الص

 
الة لم يتواجد أبدا ف

و تحفيظ القرآن ألبناء الجي أو دراسته حيث أنه كان طالب دراسات عليا أو 
طة يوما من األيام،  ل لم يدخل أي قسم شر ي طلبات المب  

 
عمله أو مساعدته لي ف

ي يوم 
 
تبدل هذا النسيج بنسيج آخر..أال و هو خطف  2014_ 3_ 6و فجأة ف

ا ء لم يفعله تبدل ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره عىل االعب  ي
ف بىسر

ي المحاكم 
 
نسيج شبابه إل إخفاء قشي و تعذيب و حديد و محاكم و جلسات ف

ي و حكم باإلعدام و رفض للنقض عالم هذا؟ و قد كنت أنتظر أن أزوجه و أفرح به و يكون 
و إحالة للمفت 

ي األس عام بعد عام حت  
 
ي الحياة بعد هللا عز و جل لقد غرقت يا ولدي ف

 
وصلت لعامك سندي ف

يد و الجوع،  ي الرأي هذه السني   من األس و القهر و التشويه و التشر
 
الخامس، ألم يكف لمعارض لكم ف

ي 
 
ي عىل ولدي؟ لحساب من تحرموب لحساب من؟ ألمرص؟ و هم صفوة جندها؟ لحساب من تحرقوا قلتر

ي إنمن ثمرة عمري؟ اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موس ألمه
 
ي و حزب

ما أشكو بتر
 https://bit.ly/2ENdD13 إل هللا

 
 
 

https://bit.ly/2SMiiEc
https://bit.ly/2ENdD13


 إشاء ماهر
ي  13محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 

 
اير .. قعدوا يماطلوا ف فبر
خروجه لحد يوم األرب  ع ال فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن 

تالت كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها الدولة بس وهيخرج .. يوم ال
 وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا و قالنا ادعولي 

إنه راح أمن الدولة مرتي  
ي .. يوم الخميس روحنا ندخله 

 
أخرج ألنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوب

ي قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح 
 
أكل بالليل ف

ه .. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم األرب  ع بالليل روحوا دوروا علي
ي السجن .. اتاخد وهو عيل  1الساعة 

 
بالليل محمد بقاله خمس سني   ف

ي رابعة جامعة ..  16عنده 
 
ي تانية ثانوي .. السنادي محمد ف

 
سنة ف

ة خروجه .. مع   من يوم األرب  ع ال فات ودا التاري    خ ال القسم زوره بتأشب 
ً
ي قشيا

العلم محمد كدا مختق 
ي القضية خرجوا أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. وال من أمي إل خالص 

 
إنه الوحيد ال مخرجش وباف

ي مش كفاية قتلوا الكبب  و صدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سني   كاملي   ظلم ! 
هتموت .. يعت 

ي ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا 
 
ي لو ف

وال شافه وال حرص  المفروض حت 
ي عىلي إيه 

ي .. وحال أهله .. أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه وال نروح في   .. وال نحزن حت 
دفنته حت 

ي أحمد .. عىلي األقل 
 
ي مصيبتنا ف

 .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نّسانا حت 
وال مي  

 https://bit.ly/2Hgwnbaعن إيديهم وظلمهم .. عارفي   مكان أحمد ومطمني   عليه وضامني   إنه بعيد 
 

 مارس 3
 

 ..والد معتقل
 السجن أخذت له كتاب تجويد كان يريده .. و أثناء التفتيش أخذوا ينظرون 

 
أثناء زيارة ابت  المعتقل ف

 يد ا
 
 الصفحات .. حت  وقع ف

 
: الذى قلب أوراقة ثم نظر ل قائال لصول للكتاب بغباء و ريبة و يقلبون ف

ممنوع ده كتاب سياسي و بيتكلم عن الحكم قلت له : حكم إيه !! ففتح الكتاب و قال : بص .. أهو .. 
تعرف تقرأ فقريت العنوان " حكم النون الساكنة و التنوين " يا ح الصول ده كتاب دين مش سياسه ال 

 النهاية
 
تم منع دخول الكتاب الحمد هلل مشافش " القلقلة واإلقالب " كان  أنا عرف ديت  اكب  منك ..وف

 https://goo.gl/tBNSErعمله قضيه قلقله و قلب نظام الحكم
  

https://bit.ly/2Hgwnba
https://goo.gl/tBNSEr


 
 مارس 4
 

 زوجة محمد عبد الحفيظ الىلي اترحل من تركيا

 
http://bit.do/eKfjq 

 
 
 مارس 5

.. ورفضت عقب إعالن ي الوقت الحالي
 
ه صدور أحكام عسكرية بحبسه.. عمرو واكد: لن أعود لمرص ف

ي 
 التواصل مع جهة سيادية العام الماض 

، بعد ما وصفه ب   ي الوقت الحالي
 
مصادرة »قال الفنان عمرو واكد إنه ليس لديه النية للعودة لمرص ف

ا عىل مواقفه السياسية بداية من يوليو «حقوقه
ً
 .2013، رد

ي حال عودته لمرص، وذلك 
 
، عبر حسابه عىل تويب  أنه مهدد بالحبس ف كان واكد قد أعلن أمس، اإلثني  

، بحبسه خمس سنوات وثالث سنوات،  ي
ي مايو الماض 

 
بعد صدور حكمي   غيابيي   من محكمة عسكرية، ف

ي 
ي لم يتمكن محاموهأل، وهي ا«نشر أخبار كاذبة، وإهانة مؤسسات الدولة»بتهمت 

من الحصول  حكام الت 
 .عىل صورة منها، حسبما قال

أن المحامي   حاولوا الحصول عىل تفاصيل الحكمي   الصادرين بحقه؛ ليتمكنوا « مدى مرص»وأكد واكد ل  
ا أن 

ً
دين بها، منوه

ُ
ي أ
من اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة، إال أنهم لم يحصلوا سوى عىل التهم الت 

ا الحصول
ً
 .عىل أي توضيحات بخصوص الحكمي    المحامي   يحاولون مجدد

ا 
ً
ا أن السلطات المرصية بالخارج رفضت تجديد جواز سفره، موضح

ً
كان واكد قد ذكر عىل تويب  أيًضً

ي النصف ا« مدى مرص»ل  
 
ي العاصمة اإلسبانية مدريد ف

 
ول من العام ألأنه توجه إل السفارة المرصية ف
ي طالًبا تجديد جواز السفر، قبل أن يتم إ

ي نوفمبر ألبالغه أنه ال يمكنه ذلك، الماض 
 
ن الجواز سينتهي ف

ا أنه لم يحاول تجديد جواز سفره خارج مرص 
ً
من العام نفسه، وأن عليه العودة إل مرص لتجديده، مضيف

 .بعد انتهائه
ي ثورة يناير 

 
، والمعروف بمواقفه السياسية المعارضة لعدد 2011ويعد واكد أحد الفناني   الذين شاركوا ف

ي يوليو من 
 
، بداية من إعالنه رفض التفويض للرئيس الحالي عبد الفتاح السيىسي ف سياسات النظام الحالي

http://bit.do/eKfjq


، مروًرا برفضه التفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بي   مرص والسعودية، بما تضمنته من التنازل 2013
ي أثارت موجة احتجاجية بعد اإلعالن عن الت

، والت  ان وصنافب  ي تب 
 
ي أبريل عن جزيرب

 
 .2017وقيع عليها ف

ي سبتمبر « مدى مرص»وقال واكد ل  
 
ي »، 2017إن التضييقات الممارسة ضده بدأت ف

 
جالي استدعاء ف
ي 
 
ي كشت عربية واحد، ورحت النيابة، ولقيت فيه اتهام من شخص ما أعرفهوش إب

 
النيابة بدعوى إب

ف جنيه، واتحولت القضية كشتله مرايات عربيته، وحققوا معايا، وخرجت بكفالة خمسة آال
ي الخارج، واتحكم علّيا فيها ب  تالت شهور حبس

 
 .«للمحكمة، وكانت أول جلسة وأنا مسافر بسبب شغل ف

ل ا«غب  طبيعية»وأضاف أنه شعر أن القضية  ته والدته أن مب   شة تم اقتحامه أل، خاصة بعدما أخبر
ء من الم ي

ل، وهو ما جعله يقرر التواصل مع صاحب أثناء غيابهم، قبل أسبوع من سفره، دون شقة سر ب  
طة عن كش سيارته، طلبوا منه توجيه االتهام  ه أنه حي   أبلغ قسم الشر البالغ المقدم ضده، والذي أخبر

 .خب  ألل  واكد، حسبما قال ا
واستكمل أنه حي   طلب من مقدم البالغ التنازل عنه، رد بأن أحد ضباط المباحث هدده بحبسه هو 

ي المحكمة، بعد وأشته إن تن
 
ي جلسات القضية ف

 
ي ثاب

 
ي النهاية وتم الصلح ف

 
ازل عن البالغ، غب  أنه تنازل ف

ي وزارة الداخلية من معارف واكد، رتبته أعىل من ضابط 
 
تطمينات حصل عليها مقدم البالغ من ضابط ف

 .المباحث الذي هدده
، حاول واكد اال  ا، ومع استمرار شعوره بوجود أمر غب  طبيعي

ً
، لتصله معلومة غب  الحق

ستعالم أكبر
ي أكتوبر 

 
ة، حسبما قال، إن هناك أمًرا بضبطه وإحضاره، غب  أنه سافر خارج مرص بشكل طبيعي ف مباشر

ي قضية عسكرية ب  2017
 
ي نهاية ذلك العام أنه متهم ف

 
إهانة مؤسسات »، قبل أن يبلغه محاميه ف

 .مورألالعودة إل مرص حت  تتضح ا ، دون وجود تفاصيل، وهو ما قرر عىل إثره عدم«الدولة
ي مطلع 

 
، عشان أقعد معاها وأِحل الموضوع، » 2018وأضاف أنه ف جهة سيادية بعتت لي وسيط، مرتي  

ي شهر مايو المحامي   عرفوا بموضوع الحكمي   
 
ا ل  «وأنا رفضت، وف

ً
أنه يظن أن « مدى مرص»، موضح

 .السلطة بشكل ما الحكمي   كانا إما إلسكاته، أو للضغط عليه للتعاون مع
ي 
 
كانت تقارير صحفية قد ذكرت أن أحد المحامي   قد تقدم إل النائب العام ببالغي   ضد واكد؛ األول ف

، بسبب تغريدة كتبها «محاولة إشاعة الفوض  وتشويه االنتخابات الرئاسية»، يتهمه فيه ب  2018مارس 
ي واتهمه فيه ب  

اير الماض  ي فبر
 
ي ف

 
، بسبب تغريدة أخرى «قضاء وتكدير السلم العامإهانة ال»واكد، والثاب

 .كتبها واكد أعلن فيها رفضه لعقوبة اإلعدام
ة أشهر أي توضيح بخصوص القضايا المتهم فيها، أو األحكام  وبحسب واكد، فقد ظل ينتظر طوال عشر

ا: 
ً
، مضيف ا لم يتغب 

ً
عسكرية عايزة أنا فنان مش راجل عسكري، ليه النيابة ال»الصادرة بحقه، غب  أن شيئ

ي 
 
، هل ده نوع من اإلرهاب لىلي بيتكلم؟، من حق أي مواطن إنه يتكلم ف ي

 
تحقق معايا أو مع أي حد مدب

، مش إنه يحقق معايا،  ي
ي الدفاع عت 

 
م الجيش ف قضايا سياسية ومش من حق الجيش يحاكمه، أنا بأحب 

ي عىل أكمل وجه
ي الجيش وخلصت خدمت 

 
 .«أنا خدمت ف

ي يونيو كان تقريًرا صادًرا 
 
ي المحاكمات  2018من منظمة هيومان رايتسووتش ف

 
قد أشار إل التوسع ف

 إن حوالي  2014العسكرية منذ 
ً
ي مرص، قائًل

 
ا، من ضمنهم  15ف

ً
ألف مدنًيا تمت محاكمتهم عسكري

ي إطار استهداف النشطاء والصحفيي   ومنتقدي الحكومة
 
 .أطفال، وذلك ف

ي يهدد البالد ألباإلعالن عن اواختتم واكد بالتأكيد عىل أن قراره 
مر حالًيا سببه أن هناك خطر حقيق 

ا أنه لم يعد لديه أمل 
ً
.. بيعدلوا »بأكملها، حسب قوله، مضيف ي

اح أو أي حق يتاخد، دلوقت  إن الغمة تب  
 .«الدستور وهيعملوا البلد عزبتهم

 



ح التعديالت عىل الدستور  اير، مقب  لمان المرصي منذ منتصف فبر ة رئاسة ويناقش البر  فب 
ّ
من أبرزها مد

شح لمدتي   رئاسيتي   أخريي   بعد 
 من أرب  ع، والسماح للرئيس الحالي بالب 

ً
الجمهورية لست سنوات بدًل

ي 
 
، باإلضافة إل استحداث مجلس للشيوخ، ومواد أخرى تخص مجلس 2022انتهاء مدته الحالية ف

 https://bit.ly/2J04ExD .النواب والقضاء، إل جانب القوات المسلحة
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وق أحمد    :العقادشر
ي "

 
والدي احمد امي   عبد الرحمن محمود.. الشهب  باحمد العقاد كان ف

ي الشير يوم 
 
 ٢٠١٩مارس  ٥زياره لشخص مريض بالكبد وراقد ف

 عنوان الرجل زهراء مدينة نرص.. شارع الوفاء المتفرع من شارع أحمد 
 ٣الدور ال ٢الزمر برج القنال 

ي الساعه 
 
ي ١٠ف

 
ي وأشخاص بزي مدب ونص صباحا اقتحم ظباط بزي مب 
ي والشخص المريض وأرب  ع وثالث   الشقه الىلي تواجد فيها ابر

وملثمي  
 زوار آخرين

ان تم بعدها أفراد بزي أمن  ي الشقه.. وحسب روايه الجب 
 
احتجزوهم ف

ات ومعدات طلعوا العقار وعهم شنط كتب  مليئه وب عدها فريق بكمب 
ي الشقه مع اآلخرين 

 
ي ظل محتجز ف  ساعات ٤تصوير طلعوا المكان وابر

ي األعي   بقماشات بيضاء ويدهم مكلبشه من  ثم اقتادوهم معصوبر
ي تمام الساعة 

 
ونص ظهرا والظابط قال ١الخلف ونزلوا بهم جميعا من مقر العقار المذكور أعاله.. ف

هابيي   وتم صعودهم لميكروباص وتحركت القوه األمنية بهم وبالعربات لألهالي لقد قبضنا عىل إر 
طه الي مكان غب  معلوم الي اآلن

 الخاصه بالشر
ي بطاقته عىل العرص 

 
ي اخت والدي النه العنوان المسجل ف

وتم ابالغنا انهم توجهوا الي مقر سكن عمت 
ها وشق ي معهم مكبل األيدي وصعدوا الي الشقه وتم تكسب   تها واخذوه بعدها الي مكان غب  معلوموكان ابر

هه  ي الب  
 
بعدها بساعه توجهت قوات األمن ومعهم مدرعه وكالب بوليسية الي مقر السكن الخاص بنا ف

ل.. تم تكسب  وشقه كل محتويات البيت واخذوا شنط   
ي المب 

 
ي لم يكن معهم.. ونحن لم نكن ف ولكن ابر

ئ اخر عن والديمعبئه باالشياء المشوقه وخرجوا دون أن نعل  م اي سر
 هذه كل المعلومات المتوفره لدينا الي اآلن"

https://bit.ly/2VM5Rdu 
  

https://bit.ly/2J04ExD
https://bit.ly/2VM5Rdu
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وق العقاد  شر
ي يوم 

 
.. صحيت بابا راح في   مش القينه وال عارفي    ٥انا كل الىلي اعرفه اب مارس بابا اختق 

 ..نوصله وال هو في   اصال
ي السن ٦١يا جماعه الخب  والرحمه ابويا احمد امي   عنده 

 
 ..سنه راجل كبب  ف

ملهوش فأي حاجة حرفيا ابويا كل الىلي بيعمله انوا بيشتغل وبيضحكنا لما يالقينا 
...وبيقعد يألش علينا   ...زعالني  
 يا وزارة الداخلية يا أمن مرص

ي 
.. انا بحملكم امانه انا واحدة بنت مرصيه مش القيه ابوها.. ابويا اختق   ومعرفش هو في  

 ومسؤوليه رجعولي بابا وبس .. ممكن؟؟
 ممكن اعرف ابويا في   وليه ومي   خده واخفاه... وهللا سهله

 وهللا العظيم سهله.. بنت عاوزه ابوها بس
ي الصوره ده طيب وهللا وجميل اوي.. ممكن تالقوه وقولولي هو في   

 
  ابويا الىلي ف

  يا عالمعاوزه اعرف بابا في   
https://bit.ly/2tY0zzJ 

 
 

 عمرو واكد يروي تفاصيل محاكمته عسكريا ومنعه من تجديد جواز السفر
ي عن طريق القنصلية المرصية  ي وأنا أحاول جاهدا تجديد جواز السفر الخاص بر

منذ بداية العام الماض 
ي مدريد 

 
ي المتواصل أسبانيا نظرا لتوا –ف

ئ
جدي خارج البالد الرتباطي بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقاب

ي حيازة جواز السفر 
 
ي ف

ي مواطن مرصي كفل لي الدستور والقانون حق 
 
ة خارج البالد، وبالرغم من أب لفب 

ي وبي   هذا الحق ما دمت 
ي دستور أو قانون يحول بيت 

 
ي وتجديده عند االقتضاء، وال يوجد نص ف الخاص بر

ي إياها سلطة من السلطات ولم يمن بها عىلي م
ي لم تمنحت 

ي أفخر بها والت 
تمتعا بالجنسية المرصية الت 

ي جاهدا طول السنوات الماضية لتمثيل بلدي  أحد، وإنما هي حق لي بالدم والميالد، وبالرغم من سعت 
، وبالرغم من  ي كل ما أقوم به وقد ينعكس عىلي صورة مرص والمرصيي  

 
فا ف فت تمثيال مشر ي شر

الثقة الت 
ا للنوايا الحسنة، إال  ي سفب 

بها من قبل برنامج مكافحة مرض اإليدز التابع لهيئة األمم المتحدة وتعييت 
ي قضية عسكرية 

 
ي فوجئت بسيل من التهديدات والتعنت ضدي بداية بما تم ترويجه من الحكم عىلي ف

أنت 
ي مواطن ال أعلم عنها شيئا ولم أخطر بها ولم أمثل فيها أمام ثمة 

 
جهة تحقيق أو محاكمة بالرغم من كوب

ي العسكرية كمجند بالجيش المرصي الذي 
ي أنهيت خدمت 

ي ال يجوز محاكمته عسكريا، ال سيما وأنت 
 
مدب

ي منذ سنوات عدة، ونهاية بإخباري شفويا من قبل  1997أعب   به منذ عام  ة االحتياط الخاصة بر
وانت فب 

ي حرية المسؤولي   بأنه لن يتم تجديد جواز 
 
ي ف

، وما ذلك إال إلرصاري عىلي التمتع بحق  ي السفر الخاص بر
ي كفلها لي الدستور المرصي الذي كفل لي أيضا حق تناول الشؤون العامة والتعليق عليها 

الرأي والتعبب  الت 
ي إذ أواجه بهذا القدر 

، وإنت  ي
ي عىلي ذي لب أنها تشكل خطرا عىلي وطت 

ي ال يخق 
ونقد السياسات الحاكمة الت 

ي أحد أبناء هذا الوطن الذين م
 
ازي بكوب ي واعب  

 
ي أن أبدي إيماب

 
ي يسعدب

ن الصلف والتعنت والتهديد فإنت 
ي العرص الحديث أال وهي ثورة الخامس 

 
ي أحداث تعد من أهم أمجاده ف

 
ف المشاركة ف كان لهم شر

https://bit.ly/2tY0zzJ


ين من يناير  ي لكل ما قد يشكل انقالبا عليها أو عودة بالزمن إ2011والعشر
ي لن ، ومعارضت 

لي الوراء، وأنت 
ي ذلك اللجوء 

 
ي كمواطن مرصي والدفاع عنها وسلوك كل السبل الالزمة بما ف

 
أمل من المطالبة بحقوف

ي 
 
 للمحاكم المرصية وكل السلطات المختصة بإزالة هذا العدوان عىلي وعىلي حقوف

 https://bit.ly/2F4tFnz 
 
 

Nour Khalil  
ي فقط بل يمتد الشته 

ره ال يلحق شخص المختق  تكمن بشاعة جريمة اإلختفاء القشي بأن رص 
  ...واصدقائه ومن يعرفهم، يكون وقع هذا اإلنتهاكاتاكبر عىل األمهات

 عليه، من حق أمي أن ترى 
ي قشيا أن ترى إبنها وتطميئ 

ي اليوم العالمي للمرأة من حق كل أم مختق 
 
ف

ي إسالم وتطميئ  
عىل حياته وصحته ومن حقها أيضا أن يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخالء سبيله ال  شقيق 

 إخفائه
ي المادتي   

 
منها ألزمت الدول الموقع  ٢٤و  ١٨اإلتفاقية الدولية لحماية األشخاص من اإلختفاء القشي ف

م بتقديم كا ي ضحايا وعىل الدولة ان تلب  
فة المعلومات عليها ) من بينها مرص( بإعتبار أهالي المختق 

ر ي حقهم والتعويض وجبر الرص 
 
  .المتاحة لديهم حوله ومعاقبة المجرمي   ف

ي ولكن رفضت  ١٩#إسالم_خليل حصل عىل إخالء سبيل من محكمة جنايات القاهرة يوم 
اير الماض  فبر

ئ برغم  ٢٥وزارة الداخلية اإلفراج عنه بل قامت بإخفائه منذ يوم  اير وحت  اآلن ال نعلم عنه سر تقديم فبر
  بالغات وشكاوي لكل الجهات المسئولة

https://bit.ly/2UtTov0 
 
 

 "ابنة المعتقلة األستاذة "ريا عبد هللا حسن
_للمرأة ماما معتقلة مع  ي #اليوم_العالمي

 
ي  ٨٤ف

 
سيدة وبنت ف
سجون مرص بدون أي جريمة وتحت تهم سياسية ظالمة، 

ي من أمراض مزمنة ماما ح
 
ات من المعتقالت تعاب الها كالكثب 

ي معتقالت عندهن 
 
وظروف االحتجاز غب  آدمية للغاية، ف

وس سي وشطان وعىل حافة الموت وال  ة زي فب  أمراض خطب 
تقدم لهن الرعاية الطبية، فيه معتقالت محبوسات انفرادي 
ي مرص بيمروا بمرحلة

 
 وال يسمح لهن بالزيارة، المعتقالت ف

اختفاء قشي قاسية يتعرضن فيها للتعذيب الجسدي 
ي النيابة وده 

 
والنفىسي والتحرش الجنىسي والتهديد ثم يظهرن ف

ي الحبسخانة 
 
حيالت ويقعدوا ف يتطلب انهم يركبوا عربية الب 

، لكم  .ودي غرفة قذرة للغاية ايح ومسامب  ي رجلها قبل كده وعندها شر
 
ماما عملت عمليتي   جراحيتي   ف

حيالت وهي متكلبشة، ماما بيتم ان تتخي ول من عربية الب  لوا كم العناء الىلي بتعانيه لمجرد الصعود والب  
 .يوم ع ذمة قضية باتهامات واهية ١٥التجديد لها كل 

ي أصابتها من احتجازها من الجنائيات الىلي 
ماما بعتت تطلب قطرة لعينها نظرا للحساسية الشديدة الت 

 .بيدخنوا طول الوقت

https://bit.ly/2F4tFnz
https://bit.ly/2UtTov0


 زم تخرج لبناتها واحفادها، الحرية حق وماما من حقها تعيش بره أسوار السجنماما ال
https://bit.ly/2F4elHw 
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 زياد العليمي المحامي 
 Mohamed Eissa أمن دولة، الىلي حكاها الصديق ٢٠١٨لسنة  ١٧٣٩حاولت أجمع حكايات القضية 

El Sarawe  ا من آالف الشباب
ً
ة جد عن المتهمي   ف القضية دي الىلي حرص  معاهم، دي عينة صغب 

ي السجون لنفس السبب؛ التعبب  عن رأيهم
 
 .الموجودين ف

هيب لتسييده هو  التعبب  عن الرأي مش جريمة، لكن محاولة تسييد رأي واحد واستخدام العنف والب 
 .الىلي جريمة؛ إسمها اإلرهاب

 أمن دولة ٢٠١٨لسنة  ١٧٣٩حكايات القضية 
1 

 القضية 
 
 التحقيقات إل تمت ف

 
وإل اتقبض عىل  1739من ضغط الشغل والوقت االسبوع إل فات ف

عدد كبب  جدا من الشباب والبنات بعد أحداث محطة مرص كان فيه قصص وحكايات كتب  عن شباب 
 القضية دى يمكن الناس دى مش مشهورة والمعروفة وال منتم

 
ية ألى أحزاب سياسية وال حت  وبنات ف

 الحقيقة دى كانت اكب  حاجة محمسة 
 
جماعات دينية وأغلب إل اتقبض عليهم مواليد الفينات وف

الواحد انه يحرص  ويتضامن معاهم وبما أن انهاردة انا مري    ح واجازة وبحاول أجمع القصص والحكايات 

 احىك قصتهم من واقع التحقيقات ومن غب  التعق
 
هحىك  ��يدات القانونية بتاعت المحامي   فقررت اب

ت معاه  واالجتماع لبعض الحاالت إل حرص 
 
 .الجانب االنساب

2 
 أول ثانوى صنايع مواليد 

 
صالح دخل صنايع ومرديش يدخل ثانوية  2002صالح الدين محمد طالب ف

 المو 
 
ينة واشتغل ف  بب  

 
 مصاريف البيت صالح اشتغل ف

 
بيالت وكان بيهتم عامة علشان يساعد والده ف

امج السوفت وير علشان تقدر تساعده انه يشتغل صالح كان يوم الخميس   محطة  28جدا ببر
 
اير ف فبر

ضة عىل األوضاع كمل لمحطة السادات وطلع  و الشهداء وسمع أن ميدان التحرير فيه ناس معب  مب 
 الميدان فاض  فصور الميدان وبعت الصورة عىل جروب

 
خاص هو وعدد من  ميدان التحرير والف

 نيابة أمن الدولة صالح  4أصحابه علشان يقولهم الميدان فاض  صالح اتقبض عليه وظهر بعد 
 
ايام ف

مش عارف هو جاى النيابة ليه وفتح للمحقق صفحته عىل الفيس بوك عادى وكان متخيل انه ممكن 
و ودا بان لما جيه يحىك   النيابة بسبب انه زوغ من تذكرة المب 

 
ت يكون ف قصته للمحقق وقاله انا غب 

االتجاه من محطة الشهداء للسادات بس اقسم باهلل بنفس التذكرة وهللا مزوغت طبعا الضحك مىل 
و انت متهم بمشاركة  اوضة التحقيق والمحقق قاله تفتكر انت جاى نيابة أمن الدولة علشان تذكرة المب 

  و جماعة إرهابية هديلك الفيس بوك بتاع كداجماعة إرهابية وهنا رد الشاب رد عبقري قاله هو انا ل
 .الحرية_لصالح#
3 

  هدير أحمد محمد أو حسام

https://bit.ly/2F4elHw


يمكن كتب  اتكلموا عن ملك الكاشف المتحولة من ولد لبنت بس فيه كتب  ميعرفش أن فيه حالة مشابه 
 القضية بس بالعكس يعت  بنت متحولة لراجل كان يوم االثني   

 
مارس  4لظروف ملك كمان موجودة ف

 أحرص  مع هدير ومكنتش اعرف اى حاجة فجأة وهما 
 
وموجود داخل نيابات أمن الدولة وطلبت اب

بينادوا عليها علشان نبدء التحقيق القيت شاب واقف قدام غرفة التحقيق شاب شاب يعت  بشارب 
 اول مرة أتعامل مع

 
حالة  ولحية خفيفة وبيقولوا هدير وقال نعم طبعا كانت صدمة بالنسبة ل الب

 
 
ورقات عن شكلها  5تحول جنىس بالشكل دا واألمر كمان كان محب  بالنسبة للنيابة إل فضلت تناظرها ف

 التحقيق سواء مت  أو من جهة التحقيق زى انت متهم وال انت  متهمة 
 
وحصل كتب  من المغالطات ف

ير انها من المنصورة وانا كمان وانا بقول إخالء سبيل المتهم ورجعت وقولت متهمة المهم قصة هد
وبسبب المشاكل العائلية المستمرة بسبب موضوع التحول قررت تيجر القاهرة وتتصل بأحد صديقتها 

 وسط البلد واألمن يقبض  27وصديقتها من سوء حظها يكونوا قاعدين يوم األربعاء 
 
 قهوة ف

 
اير ف فبر

 القضية دى لما التحقيق خلص ووقفت مع هدير اول
 
 بال أسأله ليها  عليهم وتتحط ف

 
سؤال جيه ف

 
 
 غرفة مع سيدات ف

 
احكيىل عن حجزك انت  محجوزة مع مي   وايه إل مضايقك قالتىل أنها محجوز ف

قسم عابدين وأنه بيحصل سخف وتنمر عليها بشكل مستمر ومش بس من الستات إل معاه حت  إل 
ورهم ألن لما يجر راجل ويشوف مراته المحبوسة معاه راجل  محبوس بيغضب وبيشتىك المهم قصة بب  

 التعامل مع الحاالت 
 
 أزمة حقيقة ف

 
 حاالت التحول وحقيق  ف

 
هدير وبعدها ملك خلتت  اقرأ وافهم ف

 
 
 الموضوع دا كيفية التعامل ف

 
 اتعلم واتعلم من متخصصي   ف

 
 مستعد اب

 
إل بشكل دا ودى فرصة اب

 الزم يهت
 
م فعال بتنمية قدرات العاملي   والمحامي   إل المواقف دى وشايف أن المجتمع الحقوف

 التعامل مع حاالت المتحولي   جنسيا خاصة انهم بقوا جزء مهم 
 
 مجال حقوق اإلنسان ف

 
بيشتغلوا ف

 مرص
 
 التفاعالت السياسية إل بتحصل ف

 
  ف
 الحرية_لهدير_احمد#
 
4 

 القضية إ
 
سنة اعرف إيمان من  36يمان إيمان محمد الحلو صديقت  الجدعة ودى من العواجب   إل ف

 األحداث العامة إل ممكن  2008
 
 السياسة غب  ف

 
بنت بتحب المزيكا والرسم إيمان جدعة وملهاش ف

 السينما والمسلسالت أو المشح ايمان 
 
الكل يشارك فيها إيمان ممثلة وفنانة مثلت أدوار بسيطة سواء ف

يل الحمل مع والدتها اتفاجءت لما شوفت إيمان من صغرها وه بتشتغل وبتحاول بعد وفاة باباها تش
 القضية نظراتها ليا كلها انهيار ومصدومة حاولت اهديها واقولها 

 
 طرقة النيابة مكنتش متخيل انها ف

 
ف

 القضية انها يوم األرب  ع 
 
اير بليل عىل قهوة  28متقلقيش وامسىك نفسك وهتفرج إيمان كل مشكلتها ف فبر

 وسط البلد كان فيه دع
 
وة التخبيط بتاع الحالل والصفافب  بتاعت أحد اإلعالمي   وبالصدفة ألن إيمان ف

 حتة 
 
تهوش ف  بعض وصورتهم ونزلت الفديو عىل موبايلها منشر

 
ممثلة فجابت كنكتي   وخبطتهم ف

 كان اتقبض عليها وفضلت محتجزة 
 
أيام محدش عارف مكانها  4احتفظت بيه عىل موبايلها بعدها بثواب

 النيابة إل اتهماتها أنها مشاركة مع جماعة إرهابية إيمان عمرها مكانت إرهابية إيمان لحد مظهرت 
 
ف

ت حت  الفديو اتكلموا  فنانة وممثلة شاطرة إيمان ماذتش حد وال عطلت مرور وال حت  اتظاهرت وال نشر
  عن إيمان بجد

 الحرية_ايمان_الحلو#
5 

ة يف محمد صبر   شر



 نفس القضية دخلت التحقيق مع الشاب الجميل دا مارس القينا مجمو  5الثالثاء 
 
عة تانية هتتعرض ف

يف سمع عىل حادثة القطار بتاع محطة مرص وجرى علشان  97مواليد  يف شاعر وله دواوين شعر شر شر
 وسط البلد وبالصدفة اتقبض عليه هو ومجموعة من 

 
 قهوة ف

 
ع بالدم قعد ف ع بالدم وبعد متبر يتبر

 النيابة يوم  27 أصحابه الكالم دا يوم
 
اير بليل وفضل محتجز ومحدش عارف مكانه غب  لما ظهر ف  5فبر

يف مافيش واقعة محددة متهم فيها الموضوع كله انه عىل صفحته  6يعت  بعد  ايام من القبض عليه شر
وفايل بتاعته  عىل الفيس بوك مشب  خبر لحادثة القطر وكاتب عليها حستر هللا ونعم الوكيل وصورة البر

ليها صورة حبل المشتقة وقال للمحقق أن دى صورة غالف الديوان بتاعه الجديد واسمه زهيمر ع
 محرص  

 
المحقق قاله سمعت  والولد موهوب فعال وقاله القصيدة والقصيدة بالمناسبة اتكتبت ف

يف موهوب ومش ممكن  التحقيق وقاله تقصد ايه بيها قاله دى لبنت كنا عىل عالقة وسيبنا بعض شر
يف يكو  يف كل إل كتبه عىل صفحته عىل الفيس حستر هللا ونعم الوكيل بالمناسبة شر ن ارهابر شر

 
 
يف كان بيقول للمحقق ف المفروض ميعاد الكشف الطتر بتاعه علشان تجنبد الجيش االسبوع دا شر

يف   الظروف ال هو فيها انا كدا هضيع انا عندى تجنيد اتكلموا عن شر
ة# يف_صبر  الحرية_لشر
6  
  حمد عبد المجيد عماشةم

 كلية طب الفرقة الرابعة أشة محمد كلها 
 
 األزهر ف

 
 محمد طالب ف

 
 ايوا امريكاب

 
دا بق  مرصى امريكاب

 حزب سياس وال جماعة 
 
 طنطا محمد مش ف

 
 أمريكا مامته باباه اخواته وهو قاعد مع عائلته ف

 
عايشة ف

 ا
 
 مرص ويروح امريكا ف

 
  22إلجازات محمد عنده دينية محمد مقرر يعيش ف

 
سنة كان وقت الثورة ف

سنة حىك قصته انه كان مبسوط أن الناس بتقدر تغب  وضع ه مش عاوزاه قصده عىل  14عنده  2011
الثورة ودا خاله مبهور بالمرصيي   محمد بعد حادثة القطر كان مضايق جدا وكان قبلها مضايق من غال 

انت عندك مشكلة او أزمة اقتصادية علشان تضايق محمد  األسعار وحاجات كتب  والمحقق لما سأله
مارس انه يرض  نفسه  6قاله خالص انا من أشة متيشة بس حاسس بالناس محمد قرر يوم األربعاء 

ه جاب كرتونة وكتب عليها الحرية للمعتقلي   وسافر من طنطا للقاهرة لحد موصل ميدان التحرير  وضمب 
 يوم الملهم محمد رفع الياف 6والساعة جات 

 
 أتقبض عليه لحد متعرض عىل النيابة تاب

 
طة وبعدها بثواب

بالنسبة ل ان محمد منكرش اى حاجة وقال للمحقق انا بعبر عن رأى وماذتش حد وعملت كدا علشان 
 مظاهرات أو اى حاجة كل الموضوع بعبر عن رأى الملهم اكب  أن 

 
ى وعمرى مشاركت قبل كدا ف ضمب 

ق خالص انه مع الجنسية األمريكية وكان معب   انه مرصى والمحقق اكتشف دا محمد مقالش للمحق
 نهاية التحقيق لما سأل محمد الشنطة إل معاك كان فيها ايه فقاله رخصة سواقة أمريكية 

 
بالصدفة ف

وهنا سأله انت معاك الجنسية األمريكية فقاله اه بكسوف بعدها المحقق بيقوله طيب انت تقدر تعمل 
 
 
 الشارع المحقق في   دا قاله اتفرج  كدا ف

 
ي ف

أمريكا قاله طبعا ومش بس ارفع يافطة ال ممكن الناس تمىسر
عىل المظاهرات إل بتحصل ضد ترامب الحمد هلل ورغم أن المحقق رفض أن محمد يديت  رقم تليفون 

 اوصلهم سواء إل 
 
 أمريكا أو أشته علشان اطمنهم بس قدرت من خالل وسائل التواصل االجتماع اب

 
ف

 مرص محمد جدع وهيبق  دكتور شاطر محمد مش إرهابر محمد كان بيعبر عن رأيه بشكل حضاري 
 
إل ف

 وماذش حد
  الحرية_لمحمد_عبدالمجيد#

  الخالصة



ة تحت   القبضة األخب 
 
ة ) حادثة محطة  20أغلب إل ف سنة وأغلبهم كان مضايق من األحداث األخب 

وا عن غضبهم بالطرق المتاحة فيه إل كتب عىل الفيس بوك وفيه مرص ( زي  هم زى اى حد بس هم ا عبر
إل حاول يتظاهر وفيه إل حاول يستجيب لمبادرة أحد اإلعالمي   وفيه إل أتقبض عليه من غب  أى 

 دى األدوات المتاحة
ً
 حاجة وطبعا

مساحة انهم يتنفسوا  لألسف الشديد لو الدولة فاتحة المجال العام والسياس بالتأكيد كانوا هيالقوا 
منها ولو الدولة سامحة بتقديم برامج تلفزيونية تعرض الحقيقة وتكون صوت الناس بجد اكيد محدش 

  هيستجيب للمبادرات إل بتطرح من اى حتة
 جماعة إرهابية لمجرد أنه بيعبر 

 
الخوف كل الخوف أننا نخنق الشباب الصغب  لما نقوله انت مشارك ف

 حضن جماعات إرهابية عن رأيه مش هيبق  
 
م ف  وسيلة تانية للشباب دا غب  االنتحار او انه يب 

 
ف

ويحصل الكوارث إل بنشوفها افتحوا المجال العام اسمحوا بحرية اإلعالم خلوا الناس تتنفس افرجوا 
عن الشباب دول واشكروهم انهم ما اذوش حد مقطعوش طريق مخربوش مؤسسات واستخدموا حقهم 

 ال
 
  تعبب  عن رأيهمالسلم ف

 2018لسنة1739حكايات_القضية#
 جوع_للعدل#
 الحرية_لشعب_مرص#

 #افتكروهم
http://bit.do/eLMz9 

 
 

 عن إسالم خليل
 الواقعة األول

 122) 2015سبتمبر  2وحت   2015مايو  24االختفاء القشي منذ 
 يوم(

ل  ي الرمل مكان االختفاء من المب  
 
بطنطا مكان الظهور قسم ثاب

 باإلسكندرية
 2016سبتمبر  1وحت   2015سبتمبر  2الحبس االحتياطي منذ 

 يوم( 364)
ي الرمل ٢٠١٥لسنة  ٨٢٦١قضية رقم 

 
 .إداري ثاب

 .االتهامات انضمام لجماعه أسست عىل خالف القانون
 2016بتمبر س 11تاري    خ الخروج من القسم  2016سبتمبر  1تاري    خ إخالء السبيل 

 .أيام تعنت حت  الخروج 10
 الواقعة الثانية

 يوم( 20) 2018ابريل  1وحت   2018مارس  10االختفاء القشي منذ 
 مكان االختفاء أسوان مكان الظهور نيابة امن الدولة بالتجمع الخامس

اير  19وحت   2018ابريل  1الحبس االحتياطي منذ  رص ح 2018لسنة  428القضية رقم   2019فبر
 .أمن دوله

 .االتهامات االنضمام لجماعه أسست عىل خالف القانون & نشر أخبار كاذبة

http://bit.do/eLMz9


اير  19تاري    خ إخالء السبيل   .2019فبر
 الواقعة الثالثة

اير  27منذ   االختفاء القشي   وحت  اآلن 2019فبر

طة السنطة  مكان االختفاء:   .مركز شر

طة يوم  تفاصيل االختفاء:  تم إبالغ أهله أنه  26أثناء زيارة األهل له ويوم  25كان متواجد بقسم الشر
طة وجوده 27متواجد يوم   .انكرت إدارة مركز الشر

ي أخر  ٨٢٠ أجمالي عدد األيام 
 
 سنوات. ٣يوم حبس واختفاء قشي وتعذيب ف

http://bit.do/eLMxH 
 
 

 طارق خاطر المحامي 
  سوداء كوميديا سوداء سوداء

 ****حدث بالفعل****
 س/أسمك وعملك وماهي ظروف ضبطك واحضارك للنيابة؟

ي 
 
ي من البيت وجابوب

ي البيت والمباحث جت خدتت 
 
ج/محمود سائق تاكىسي واب ألرب  ع اوالد وكنت ف

 .هنا
 س/ هل هذه المضبوطات ملكك؟

ي 
ئ
ي ابتداب

 
ي الىلي ف

يتها وانا وحبيبه بنت  ي اشب 
 كنا بنصفر جوه شقتنا واحنا قاعدين ج/ ايوه الزماميب  دي بتاعت 

طه قبضت عليا ي االوضه وبعد نص ساعه جت الشر
 
 .ف

 س/ وما قولك وعدد الزومارات ثالثه وليس اثنان؟
 .ج/ انا جبت ثالثه الخوها يزعل فقلت اجيبله واحده

 س/ ولماذا كنت تقوم بالتصفب  انت وابنتك؟
 مطر بيقول الىلي ظرو 

فه الماديه وحشه يصفر فأنا افتكرت ان الحكومه ج/ علشان سمعت المذيع معب  
ي محتاج مساعده

 
 .هتساعد الناس الىلي هتصفر وهايعرفوا اب

ي اغراضها؟
 
  س/ انت متهم بمشاركة جماعه ارهابيه ف

ج/ ارهابيه ايه سعادتك ياباشا انا انام عىلي االرض وابوس تراب وأرض بلدي مرص ارهابيه ايه انا بحب 
 .مرص

؟س/ انت متهم باس   اءة استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي
ي صغب  ومافيهوش شاشه وال النت ده تلفون نوكيا قديم بيتصل بس وانا ماعرفش 

 
ج/ تواصل ايه انا تلفوب

 .أستخدم التواصل ده اه وهللا
  س/هل لديك أقوال أخري؟

تك كل حاجه  .ج/ أخرى ايه ما انا قلت لحرص 
------ 

 زمة التحقيقات.  يوم عىلي  15القرار/ حبس محمود 
http://bit.do/eLMA9  
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  مجلس عائالت جزيرة الوراق
  بسم هللا الرحمن الرحيم

ي 
 
ي األمم المتحدةوكان البند الثالث ف

 
ي األيام الماضية الدورة األربعي   لمجلس حقوق اإلنسان ف

 
عقدت ف

ي تمت مناقشتها هو جدول أعماله يتحدث عن تعزيز 
حماية حقوق اإلنسان وكان من اهم التقارير الت 

ي أوردت الكثب  من النقاط الهامة وفق المواثيق الدولية الموقع عليها 
تقرير المقررة األممية للسكن والت 

ي مجلس حقوق اإلنسان وبالطبع من بينها مرص، ولن 
 
ي األمم المتحدة واألعضاء ف

 
من الدول األعضاء ف

ي الجزيرةنتكلم إ
 
ي تنطبق علينا ف

 .ال عن بعض النقاط الت 
ي يسكنون فيها 

ي البداية تم تعريف اإلخالء القشي بأنه نقل األفراد أو األش أو المجتمعات المحلية الت 
 
ف

ي يشغلونها
ي الت 

 بشكل دائم أو مؤقت رغما عن إرادتهم من المنازل أو األراض 
أنه ال يجوز أن تحدث أي إعادة توطي   أو تنمية ذات تأثب   وتحدث أيضا وفق القواني   والمواثيق الدولية

ي 
 
ي ف

ي مجتمعات السكان األصليي   دون موافقتهم الحرة والمسبقة وعىل حق السكان وأصحاب األراض 
 
ف

ي يعيشون فيها واال يقترص دورهم عىل مجرد المشاوره 
ي المناطق الت 

 
ي أي خطط للتنمية تتم ف

 
المشاركة ف

ي أي مشاري    ع للتنميةوكذلك يجب مراعاة عا
 
 دات وتقاليد وأعراف تلك األماكن ف

ي وردت ايضا ، أنه ال يمكن الوصول للعدالة بالتهجب  واإلخالء بزعم التهديدات 
ومن النقاط الهامة الت 

ه ألحق بحياة الناس ومجتمعاتهم ر ال يمكن جبر   فال سبيل لإلنصاف بعد رص 
ارف التنمية بمراعاة حقوق اإلنسان قبل الموافقة عىل أي والنهاية الزم التقرير المؤسسات المالية ومص

ي اي مشاري    ع 
 
ي تعهدت بها تلك المؤسسات لدمج حقوق اإلنسان ف

امات الت  خطط للتنمية وفق اإللب  
  للتنمية وعدم تأثر هذه المجتمعات من أي خطط إنمائية

ي مقاضاة كل المؤسسات المالية والمصارف أو 
 
أي جهة تضطلع بأي أعمال وعليه فإننا نحتفظ بحقنا ف

ام بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ونؤكد أيضا أننا لسنا ضد أحد ولكننا  ي الجزيرة دون اإللب  
 
ف

ي كفلها لنا الدستور والقانون 
وعة والت   سبيل الدفاع عن حقوقنا المشر

 
ك بابا إال وسنطرقه ف لن نب 

 .والمواثيق الدولية الملزمة للجميع
 مرص والجزيرة وأهلها من كل سوءحفظ هللا 

http://bit.do/eLMCy  
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 نها كمال
 
 
كان يوم صعب بكل المقاييس عمر كبر ووعي وألول مره يمسك ف امبارح 
وأمه ويحضنهم وكانه حلقة وصل وبيلم شملهم وألول مره اشوف  ابوه 

اسالم جه وقت امضاء االستئناف علشان  عمر بيجري اول ما قولناله
يدور عليه من غب  ما يشوفه وسط النيابات والمحكمة واألمناء 
والمساجي   وعالم اكيد مرعب بالنسبة لسني   عمره التالته عمر فضل 
 ابوه وبيشده له لو انتباهه راح ألي حد موجود مننا او حاجة 

 
متبت ف

 ا
 
ي مره يحط ايده ف

 
ه عمر لتاب لكالبش مع ابوه لما بيفشل تانية غب 

انه يقلعهوله عمر فضل ماسك اسالم ويكرر اسالم عمر هوم ويزن بتوسل 
وبتوسل له انه يرجع معاه ظنا منه انه غائب بارادته  (Homeاسالم عمر هوم )

 فيلم هنقول ايه افورة المخرج دي تخلص 
 
 مشهد لو شوفناه ف

 
ل الحجز ف ولما سحبوا اسالم علشان يب  

وجري ورا ابوه وسط الناس دي كلها واستمر ينده عليه اسالم اسالااام لحد ما غاب عىل مدار  من الكل
حة خرجوااا اسالم   المشر

 
ي اقابله بعد أخت اسالم حسني   ف

 
ي اصعب موقف انساب

 
سني   الثورة ده تاب

استئنافه وشاف البنه بس يا ظلمه واديكم عمالي   تلموا بنات ووالد وشيوخ اسالم بقاله سنتي   والنهارده 
مرات والتغريب بالداخل ومنع الزيارات  ٣كل انواع القهر بداية من أمن الدوله والحبس وااليراد للتجريد 

 واالكل يا رب انت وكيله ووكيلنا وقادر تخرجه بإذنك النهارده لنفسه والبنه ومراته ادعوا كتب  
http://bit.do/eLUtL 
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ي " أحمد زهران"
 زوجة الصحق 

ي  ايام اجمل فيه.. �😞�يحمل عندي من المشاعر المتضاربة ما يحمل ٣شهر 
 
ي  يوم حياب  واحمد  انا  زواجر

ي  ما  بتذكر  سنويا  به نحتفل كنا   13/3
 يوم اخر .�💞� وتحاببنا  وتالفنا  تعارفنا  وكيف زواجنا  عمر  من مض 

يوما جميال عملنا حفله وقدمنا الهدايا الحمد وضحكنا مع األوالد لنا به من سنتي   فاتوا كان احتف زواج

 يوم فقط ايام بثالث بعدها  احمد  اعتقال تم حيث طويال  تددم لم الفرحة هذه لكن �😊�ولعبنا وهزرنا

ي  ماذالت االن الي  تفتح لم الهدايا  �😭😭� 16/3
 
ي يوم غاب  ايام اسوء هذا  وكان.�😞�كرتونتها  ف

 
حياب

ي الرفيق 
ي . �😢�الحبيب السند المعي   عت 

 
 احمد  صوت فيها  اسمع مرة واخر  أول كانت  دي 11/3 يوم ف

ي  الن ايه بيقولي  هو  عارفه وانا  معاها  واكلم كويس  واشوفه
 
 القفص جوة ندخل اننا  لينا  سمحوا  دا  العرض ف

تخيلوا بعد سنه كاملة من اعتقاله مشفتش احمد فيها وال سمعت صوته .☹️☹️ ونكلمهم

ي  اوالدي �😭😭�كمان سنه بعدها مشفتش احمد وال كلمته وال اعرف عنه حاجة  وادي
 سنتي    اآلن حت 

ي  أملهم كل  األوالد �😢😢� شافهم احمد  وال  والدهم مشافوش كاملي   
 
 بس باباهم يشوفوا  أنهم الحياة ف

ي  أو  احمد  يا  اشوفك نفىسي .. �😱😱�
 عدي بس..طيب يفتحوا الزيارةم واالتوبيس طيفك المح حت 

ي اسمع صوته بس ... 
علشان األوالد يشوفوا باباهم. طيب نشوفه يوم العرض ونطمن عليه..طيب حت 

 ااااه يا قهره القلب الىلي انا فيها ..هونها علينا يا هللا ..الصبر والثبات من عندك يارحمن يارحيم.. 

http://bit.do/eLUtL


http://bit.do/eL8EJ 
 
 

 محامي 
 عسكرية ١٠٨ة جديدة من هزلية حاحىكي حلق

فوجئنا ان االحراز عبارة عن مجموعة اوراق و مجموعة سيديهات تدعي النيابة ان بها فيديوهات 
 ...للمتهمي   اثناء تنفيذ الوقائع

ي جلسة علنية امام لجنة فنية
 
ورة عرض السيديهات ف  ... و لما ارص محامو هيئة الدفاع عىل رص 

ي مشحية اكبر كوميدية من هذه الجلسة فعال سمحوا بدخولنا الجلسة
 
ي حياب

 
 ... ، و انا لم اشاهد ف

ي 
 
 ... تهم خرافية ال يقوم بها اال جيش مجهز الحقيقة ١٠٨التهم الموجهة للمتهمي   ف

طة و حيازة اطنان من االسلحة ٢٧ ب نار عىل سيارات شر  ...واقعة تفجب  لبنوك و اقسام و مديريات و رص 
عن تفري    غ التليفونات المحمولة الي اتاخدت منهم وقت اعتقالهم، صور شخصية  بدا العرض و هو عبارة

 ....و فيديوهات خاصة للمعتقلي   مع اشهم
ي ايه ؟؟

 
ات و الفيلم الهندي الي بيدعوا اننا كنا ابطاله ده نالف  تخيلوا منتظرين نشوف دليل عىل التفجب 

ي التمرينصور الحد المعتقلي   مع ابنه الصغب  و هو البس بدل *
 
 ... ة الكاراتيه ف

 ... صور الحد المعتقلي   هو و زوجته راكبي   عجل بيتفسحوا *
 ... صور الحد المعتقلي   من العمرة و هو يرتدي زي االحرام *
ي المالهي مع اوالده *

 
 صور احد المعتقلي   ف

المئة بكامل الزي و وهكذا استمرت الكوميديا لساعات ... كانوا مضاعفي   التامي   و عدد العساكر تخط 
ي قاعة المحكمة بشكل يتناسب مع الوقائع المنسوبة ... العساكر كانوا بيتعاملوا معانا 

 
الدروع، واقفي   ف

ي بداية الجلسة عىل اننا اعداء الوطن و ناس خطرة جدا جدا جدا زي ما رؤسائهم مفهمينهم بق  ... انما 
 
ف

مدججي   بالسالح ال يتناسب مع الي بيتعرض ده مع استمرار عرض السيديهات كان منظر العساكر ال
خالص و كان مخىلي الموقف اكبر كوميدية ، فعال شر البلية ما يضحك... كنت باتساءل يا ترى بعد 
حوا لهم ازاي ان الي شافوه ده دليل عىل اننا ارهابيي   خطرين .. طول الوقت كنت باسال 

الجلسة حيشر
فسهم ان دي ادلة اتهام فعال ؟؟ ... بعد عدة ساعات من نفىسي يا ترى هما القضاة كدة مصدقي   ن

ي السيديهات و ستغض الطرف عنها 
 
ي عرض باف

 
السيديهات الهزلية قررت هيئة المحكمة انها لن تستمر ف

اءة المعتقلي   و بتحويل  ي نهاية الجلسة ان بعدها الزم حتنتهي المهزلة دي ببر
 
... الحقيقة كنت متخيلة ف

كمة العسكرية بتهمة اهانة القضاء و احراج هيئة المحكمة... فعال كان القضاة مش وكيل النيابة للمحا 
قادرين يرفعوا عيونهم امامنا مع استمرار العرض الهزلي ده، و ان وكيل النيابة الي حط السيديهات دي 

بان ديسمبر و فوجئنا  ١٧كأدلة اثبات أحرج المحكنة جدا و اهان القضاء العسكري ..... ثم جاء يوم 
ة رجال مرص ....  القضاة "الي شهدوا بنفسهم المهزلة دي" حكموا باالعدام و السجن المؤبد عىل خب 

مارس نظر الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية هل حتكون حلقة جديدة من حلقات هذه  ١٩يوم 
  do/eMgzBhttp://bit.  المهزلة ام ستتوقف تلك الهزلية ؟؟؟
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 عسكرية باالسكندرية ١٠٨ابرار زوجة بدر الجمل المحكوم عليه باالعدام فيما يسم بالقضية 
ي .. 

 
ي يوم زفاف

 
اق حياب ي الدنيا .. كنت انتظر اشر

 
ي الوجود .. كأي عروس ف

 
أنا اسمي ابرار .. زي أي بنت ف

ي 
 
ي لم تأب

 
ي لم تكتمل .. ! و عرسنا لم يتم .. ! و سعادب

بعد .. ! ما زلت انظر ال السماء .. ما  لكن فرحت 
ي يوم زفافنا  ي لم انله .. ! و نور عمري لم يضاء ! اخدوا عريىسي من جانتر

 
زلت انتظر الضياء .. ف  بدر حياب

 eMkGi/http://bit.do ببدلته السوداء .. واالن يرتدي البدله الحمراء ! انقذونا قبل فوات االوان
 
 

 ايمان فتج
ي عىل سؤالي   أين عبد الرحمن

 
ي ؟؟جاوبوب

 !!!اسأل مي   .أين إبت 
ء السمعة وعانينا 3المفروض انه أخد براءة من سنة وأرب  ع شهور من بعد  ي العقرب سي

 
سنوات سجن ف

  منه ومعاه أشد المعاناه
ي كلمته وأثبت انه برئ وكلنا نعرف انه بريء

ي السياسة اليحبها  ثم ظهرت براءته وقال القاض 
 
ليس له ف

ة ثم قسم  وال يتكلم فيها أساسا كان كل حبه للخب  وعمل الخب  وخرج من العقرب وراح تخشيبة الجب  
رم منها ومن حياته الطبيعية ومن أهله ومن شغله ....جهزت 

ُ
ي ح

ة إلجراء الخروج والحرية الت  الجب  
ظة دخوله البيت وأنا أتخيل وجوده ودخلته البيت بكل وسائل الفرح من باللي   و أشياء جميلة للح

من داخل قسم  31/12/2017وضحكته وحضنه وفجأه كل الفرحة دي اتقلبت واختق  وهو برئ يوم 
ي بجوار الشباك 

 
ي كل لحظة مكاب

ة ال اآلن لم يظهر عبد الرحمن ..سنة وارب  ع شهور وأنا أنتظر إبت  الجب  
ي واحضنه وأقوله وحش  عمرك الىلي راحت ظلم عشان أشوفة أول أما ييجر

ي هعوضك سني   ي يا حبيتر
تت 

ي قال بريء بريء ياناس سبوه يروح 
نفذ ليه ؟؟القاض 

ُ
اءه لم ي ي أرب  ع سني   وأنت برئ ..حكم البر

بعيد عت 

ي وأعوضه الىلي راح من عمره
ي أضم إبت 

 
عاوزة افرح بيه وبأوالده زي كل أم نفسها تشوف ابنها  �😔�خلوب

ي 
  http://bit.do/eL8Kg.  عبد الرحمن سالما واحفظه من كل شر وتفرح بيه ..يارب رد لي إبت 

 
 

 سناء عبد الجواد
ء، ي هو تصفية سياسية انتقامية وقتل بطي  ما يحدث مع د البلتاجر

ي عالجه، بالرغم من تدهور صحته واحتياجه 
ي لتلق 

ي منعه من الخروج للمستشق 
 
وما زال التعنت ف

يد لمتابعة طبية وعمل تحاليل وفحوصات طبية، وبالرغم من صدور قرار من المحكمة بأن يتم الشد
، ولكن لم يتم إل اآلن ي

ي أمانات . نقله الي المشق 
 
ونحن أشته تكفلنا بكل نفقات الخروج بوضعها له ف

ي يقوم بتقييم الو  ضع السجن، ونطالب بالسماح للمؤسسات الحقوقية والدولية إلرسال فريق طتر
ي المنيل الجامعي عىل 

ي مستشق 
 
ي متخصص ف اف طتر  مكان مؤهل لذلك، بإشر

 
الصجي وتقديم الرعاية ف

ي زنزانة 
 
ك ف ف عىل متابعة حالته، فكيف يب  نفقته الخاصة، وإال فعىل األقل انتداب طبيب من هناك يشر

ي أن يقوم باحتياجاته الشخصية !! 
ي وال يستطيع حت 

 
 http://bit.do/eL8K5 انفرادية وهو يعاب
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ي زوجة د. جمال عبد الفتاح
 
 مديحة الملواب

 وجود مأمور 
 
 زنزانة واحده من هدده ف

 
وعىل سبيل القرف والىل حاصل ابلغكم أن هناك مع) جمال ( ف

 . عنرصيي   كفرة. اتفووووووو عليكم جميعا  !!!"هولع فيك لو لم تصىل ". السجن
http://bit.do/eL8Lj  

 
 
 مارس 17
 

 عن مت  أحمد منصور
 نداء إل السيد رئيس الجمهورية

ي مت  احمد منصور عمرها 
ة صاحبة هذه الصورة ابنت  عام  19البنت الصغب 

ي األكاديمية الدولية للضيافة 
 
 كلية التجارة جامعة طنطا وأيضا طالبة ف

 
وطالبة ف

ي تم اختطاف ابنت  الجو 
اف ضابط باألمن الوطت  ية وبايعاز وتخطيط وتحت إشر

 السيارة رقم ع ج / 
 
ي ف

حيث تم 7144بواسطة أربعة من رجال األمن الوطت 
ي بالجبل األحمر بمدينة نرص وتم صعقها بالكهرباء 

اقتيادها إل مقر األمن الوطت 
اف بتهم ماانزل هللا بها من سلطان  صحيحةوجاهزة الجبارها عىل االعب  وغب 

 مقدما وتم تلفيق تهمة االنضمام لجماعة إرهابية وتم إيداعها بسجن
ي وإحدى قريباته أو 

 حجز انفرادي وذلك لمجرد خالف بي   ابنت 
 
القناطر ف

ي إرهاب الناس والصاق التهم 
 
معارفه وتدع ميادة عيد مستغال نفوذه وسلطته ف

ي عهد. بالباطل
 
 كفهل ترض  وتقبل أن يحدث ذلك ف

اب  لذلك أناشد فيكم ضمب  األب واإلنسان األمر بشعة اإلفراج عن أبنت  حرصا عىل مستقبلها واالقب 
 الوقت والرصف الذى تمر به البالد

 
 االمتحانات والتحقيق مع هذا الضابط الغب  مسؤل ف

 وجعلكم هللا حصنا المن وأمان مرص
 http://bit.do/eMgFU  أحمد منصور متولي والد الطالبة

 
 
 مارس 17
 

 .فاتن خاطر
  بسم هللا الرحمن الرحيم
 .. رسالة لمن يهمه األمر

أوال: صباح الخب  أتمت  للجميع يوما سعيدا .. مثلما أتمناه لنفىس وأهىل وأحبت  ,, كثب  من الناس 
ه  ..لكن الحق أقول لكم ،، ليس منهم من يتحدثون عن الصدق والمبادئ واألخالق واإلنسانية، وغب 

وا فيما يعتقدون ..لذلك أصبح العالم مكانا صعبا .. أعتذرعن  يعرف أيا من ذلك ..قليلون هم من يختبر
 الصباح الجميل ، الذى أتمت  فيه كل يوم بداية لطيفة خفيفة مبهجة لكل البشر .. 

 
كتابة هذا الكالم ف

ورى أن نعرف جميعا معا ما يدور حولنا ، ربما يصنع ذلك فارقا لكن هناك أوقات ف حياتنا ..من الرص  
، نما يسود ولو شيئا طفيفا من الحقولو بسيطا ، ربما تصبح الحياة اإلنسانية ..أكبر سالما وجماال .. حي

http://bit.do/eL8Lj
http://bit.do/eMgFU


.. وحينما يكون كل شخص ف مكانه المناسب .. أمس تم ترحيل أج  ..يوم األحد..يوم  والرحمة بي   البشر
سبوعية .. قبلما يرى أي منا ..فقط ..ال كان ذلك بعد أربعة أيام تحديدا من معاد تجديده ..لم زيارته األ 

 السجون المرصية .. يوضع المحتجز 
 
 11يكن يوم السبت مثال.. أو األثني   .. ومن المعلوم للجميع أنه ف

د القادم ..جميل .. ولو فرضنا يوم بدون زيارة ..تمام .. معاد زيارة تامر القادمة إمت  ، هيكون يوم التجدي
) أتمت  أال يحدث ذلك ( أنه خد تجديد أخر .. هتكون الزيارة بعدها بأسبوع .. يعت  شهر كامل ..تخيلوا  
ئ فيه   سجن طوب األرض يعلم .. أن كل سر

 
شهر كامل محتجز ال يرى أهله .. ليس معه نقود ..ف

ب حمام .. شهر كامل بغيار واحد ) بالفلوس..  األبيض(..ألنه طبعا اترحل فجأة .. عارفي   ده معناه أكل شر
 .. سؤال : اشمعت  تامر خاطر الل بيحصل معاه كده ، ليه ؟ عشان 

 
إيه .. أقىس أنواع التعذيب ..القانوب

م ؟ وال عشان مفكر حقيق  ؟ وال عشان نضيف ؟ ليه مثال ده مبيحصلش مع المجرمي   الل أنتم  محب 
مي   .. عارفيناهم كويس .. لحد إم

ت  هتفضل البلد ماشية بهذه المهزلة .. أنا مش هأقول أناشد المحب 
 أنفسكم وأوالدكم .. أنتم تعلمون جيدا أن ال الكراس 

 
أناشد..المسئولي   عن القصة ده .. اتقوا هللا ..ف

أول  تدوم وال الفلوس .. انظروا األن لنجم يحترص  روحه معلقة بي   السماء واألرض ..ومعاه مليارات .. 
ة بي   يدى هللا ..وأوالدهم  ما فعله أوالده هو البحث عن مصلحتهم .. ملوك بتكون ف اللحظات األخب 
رون ألنفسكم كل ما تفعلونه من أجل أمان أوالدكم..  ال يفكرون إال ف العرش .. أتعلمون لماذا ؟ ألنكم تبر

وتفسدون من أجلهم ، وتتخاذلون وتسب  الحياة وأنتم تظنون أنهم يحبونكم ألنكم تشقون من أجلهم ، 
 األوقات الحاسمة .. 

 
من أجلهم أيضا ..وتضيعون حقوق الناس كذلك من أجلهم.. فيعذبكم هللا بهم ف

 خلق هللا .. أما أج  فاهلل معه وسيدبر له أمره .. ولن يناله مكروها .. وسيخرج سالما 
 
اتقوا هللا ف

أج  الحبيب ..اصمد .. تستحق كل الخب  وهذا الكرم منصورا.. وسننترص .. وحسبنا ونعم الوكيل .. 
يف .. هللا معك ..هللا حاميك ..هللا يطعمك ويسقيك ..هللا يداويك .. يارب .. ثانيا : أحمل ..  والتشر
 .. وزير الداخلية المحام العام لنيابات أمن الدولة .. النائب العام .. رئيس النيابة المسئول عن قضية أج 

 أو صج أو نفىس ..يقع عىل المواطن المرصى المحتجز ف السجون مسئولية أى مك
 
روه أو أذى بدب

 http://bit.do/eMgHT شكرا .. المرصية ..تامر عامر فهم أبو خاطر .. 
 
 مارس 18
 

 انقذوا اسالم من الموت

 
  ه األمراستغاثة معتقل لمن يهم

ي العظام بسجن القاهرة تحقيق اتهمه فيها بالتواطؤ 
ئ
هذة شكوى رسمية ضد النقيب د/خالد أخصاب

 محاولة قتىل داخل محبىسي 
 
اك مع إدارة السجن بطره تحقيق ف هذة رصخة استغاثة لمن يهمه  .واإلشب 

قضية رقم  المعتقل)اسالم عبد الجيد سعد  األمر فأنا لست مجرد رقم داخل السجن انا #إنسان

 http://bit.do/eMkCx .�👇�حرص أمن دولة عليا2017لسنة 977
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ي .. توصيف وتوضيح ومطالبة  بيان من أشة البلتاجر
، وقامت األشة بتسليم 

ً
ي من العرض عىل المستشق  مستمرا ي منع الدكتور محمد البلتاجر

 
ال يزال التعنت ف
لعقرب( نفقات خروجه للعالج وصدر قرار من المحكمة بالسماح له بذلك لكن لم يتم إدارة )سجن ا

 .تنفيذه
ي تتقدم بها األشة مستعجلة وهي ليست رفاهية وال يجب أن تخضع الحياة 

وهذه الطلبات األساسية الت 
حمل اإلنسانية لحسابات سياسية من أي نوع، ونطالب كل المعنيي   بالسعي لتنفيذها بشكل عاجل ون

إدارة السجن وقطاع السجون والحكومة المرصية المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة الدكتور محمد 
ي   البلتاجر

ي متخصص )واألفضل أن يتم نقله إل مركز متخصص حيث يلق  الرعاية والمتابعة  اف طتر : توفب  اشر
ً
أوال

ي مستشق  ال ف عىل عالجه أحد استشاربي
 .منيل الجامعي ولو عىل نفقته الخاصة، أو أن يشر

 مع تفاقم الحالة الصحية 
ً
 للوائح السجون، خصوصا

ً
: المطالبة بجمع شمله مع ابنه أنس وفقا

ً
ثانيا

ي أصعب األحوال يتم 
 
ي نفس الغرفة ، أو ف

 
للدكتور محمد وحاجته الحقيقية لمن يرعاه ويقيم معه ف

ي 
 
ي المحبس بمرافقته ليتمكن من تقديم المعونة ف

 
ي يصعب  السماح ألحد زمالئه ف

الحاجات األساسية الت 
هما اب وغب  ي مواعيده والطعام والشر

 
 . عليه أدائها بنفسه مثل: تناول الدواء ف

: تعجيل إجراء الفحوص الطبية المتأخرة مثل الرني   المغناطيىسي واآلشعة المقطعية والموجات 
ُ
ثالثا

ورية من أجل  ايي   الرقبة ) وجميعها الزمة ورص   (التشخيص الدقيقالصوتية عىل الرأس وشر
ي ظهرت عىل الدكتور محمد ولم يسمح حت  

 هذا توصيف تفصيىلي لبعض األعراض الصحية الت 
ً
ا وأخب 

 وال تزال  ١٠اآلن بإجراء الفحوص الالزمة للتشخيص الدقيق بعد أن بدأت المعاناة يوم 
ً
يناير تقريبا

 : متفاقمة لآلن
ي عضالت الطرف العلوي األيمن سيما عضال 

 
  ت اليد اليمت  أسفر عن سقوط الكفضعف شديد ف

  اضطراب اإلحساس والتنميل والخدر باليدين
ي ضغط الدم

 
  ارتفاع مستمر ف

ها من األعراض ي النوم وغب 
 
  الشعور باختناق وضيق شديد بالصدر واضطراب شديد ف

ي السنوات السابقة وال يزال يعالج منه
 
ي أصيب بها أثناء السجن ف

ا وهي : اضافة لألمراض األخرى الت 
ي وظائف الغدة الدرقية ، التهاب 

 
ي وظائف الكىل ، والتهابات كلوية مناعية، وقصور شديد ف

 
قصور شديد ف

 (المفاصل
http://bit.do/eMkG4 

 
 

http://bit.do/eMkG4


 
  كيف حالهم اآلن؟
 وبماذا يشعرون؟

 مريم محمود رضوان وأطفالها الثالثة " غائبون بي   طيات "
هم  !! المجهول واليعرفون كيف يكون مصب 

 مريم وأطفالها في   ؟؟
http://bit.do/eMkHt 

 
 
 
 

 
 من أبناء الجزيرة 3تساوم أهالي الوراق عىل أراضيهم مقابل اإلفراج عن « الداخلية»مصادر: 

إن ثالثة من أبناء « مدى مرص»الجزيرة ل قال مصدر من مجلس عائالت جزيرة الوراق وآخر من أهالي 
ي 
الجزيرة تم اعتقالهم للضغط عىل أهالي الجزيرة للتفاوض حول قراري الحكومة بتحويل كامل أراض 

 .الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، ونزع ملكية أراٍض بالجزيرة لصالح محور روض الفرج
سنة( سباك، وأحمد جمال  32هيم شعرواي )سنة( عىل المعاش، وإبرا 51وظهر كل من سيد مصطق  )

ي نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم  20)
 
، ف ي

سنة( طالب، وهم من أهالي الجزيرة، السبت الماض 
ي القضية 

 
، بحسب المركز المرصي للحقوق االقتصادية واالجتماعية، بعد اختفائهم 2018لسنة  488ف

ه مجلس عائالت الوراقمارس الجاري، بحسب  13منذ األربعاء   .بيان نشر
وكان أهالي الثالثة قد أرسلوا تلغرافات للنائب العام، تفيد باختفائهم وتطالب بالكشف عن مكان 
احتجازهم، وذلك بعد علمهم عبر وسطاء لهم عالقة بأجهزة األمن، أنهم محتجزون بمعرفة وزارة 

 .الداخلية
ي القضية  36ويواجه 

 
ي تحقيق أغراضها، »اتهامات ب  488متهًما، عىل األقل، ف

 
مشاركة جماعة إرهابية ف

ا بهدف اإلخالل 
ً
واستخدام حسابات عىل شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها قانون

ي إطار حملة أمنية تلت حادث قطار محطة رمسيس، «. باألمن والنظام العام
 
،  27وذلك ف ي

اير الماض  فبر
طة القبض عىل ال ة والقليوبية حيث ألقت الشر ي محافظات القاهرة والجب  

 
ات من المواطني   ف عشر

ا عىل الحادث الذي أودى بحياة 
ً
ة، عقب انتشار دعوات للتظاهر احتجاج  22واإلسكندرية والبحب 

 .شخًصا
وأكد المصدران بالجزيرة، اللذان فضال عدم ذكر اسميهما، أن الثالثة، وهم ناشطون بالجزيرة، اعتقلوا 

، ويريد الحديث بعد استدراجه ي
م خارج الجزيرة، حيث جاءتهم مكالمة من شخص ادع أنه صحق 

 .معهم، قبل اختفائهم
ة، وجهاز  ا من األهالي قد تواصلوا مع مديرية أمن الجب  

ً
وأكد المصدر بمجلس عائالت الوراق، أن عدد

 أمنًيا بإ
ً
ا أن مسؤوًل

ً
، ومباحث الوراق بعد اختفاء الثالثة، موضح ي

حدى تلك الجهات، لم األمن الوطت 
ي المقابل؟»يحددها، قال لهم: 

 
، «إحنا مش هنطلعهم، لو عايزين تخلصوا الموضوع، هتدونا إيه ف

وطالبت الجهات األمنية بشكل مباشر عقد صفقة شاملة عىل الجزيرة كجزء من التفاوض عىل اإلفراج 
، بحسب المصدر  .عن الثالثة محبوسي  

http://bit.do/eMkHt


وض عىل بيوتنا وحياتنا، من غب  حت  ما يدونا بديل نفكر فيه، المب  هم عايزينا نتفا»وأضاف المصدر: 
ين ألف، وهم عايزين يدونا  ي المب  تعويض، ماحدش طرح تعويض  144بيوصل حوالينا عشر

 
جنيه ف

م نفكر فيه، هم مش بيسيبوا لنا حل غب  المواجهة. مفيش عندهم غب  مبدأ القوة، والىلي يتكلم  محب 
 .«يتحبس

ي سبتمبر وكان مجلس ع
 
سس ف

ُ
ي مسعاهم لوقف 2017ائالت الوراق قد أ

 
، ليمثل أهالي الجزيرة ف

ي يونيو 
 
، حي   أشار الرئيس عبد الفتاح 2017محاوالت نزع ملكية أراضيهم. وبدأت أزمة الوراق ف

ي شهدت تعديات عليها 
داد الدولة ألراضيها الت  ورة اسب  ي إطار حديثه عن رص 

 
ي إحدى خطبه، ف

 
، ف السيىسي

: بالبن
ً
ي وسط النيل، مساحتها أكب  من »اء، إل الجزيرة قائًل

 
مش هذكر -فدان  1250جزيرة موجودة ف

ي وضع يد. لو فيه  -اسمها
ي  50وابتدت العشوائيات تبق  جواها والناس تبت 

 
؟ ف ألف بيت هيرّصفوا في  

ب فيه؟ ي التعامل »وأضاف: «. النيل الىلي إحنا بنشر
 
 .«معاهاالجزر الموجودة دي تاخد أولوية ف

طة مع مسؤولي   من وزارات األوقاف والري والزراعة  ي الشهر التالي لذلك التعليق، داهمت قوة من الشر
 
وف

ي الدولة، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية وقتها.  700الجزيرة لتنفيذ 
قرار إزالة لتعديات عىل أراض 

ضوا عىل أ  قوات األمن واألهالي الذين اعب 
عمال اإلزالة. وأدت االشتباكات إل مقتل ونشبت اشتباكات بي  

صيب  19مواطن وإصابة 
ُ
ي حي   أ

 
طة،  37آخرين بحسب ترصيحات وزارة الصحة وقتها، ف من أفراد الشر

ات من أهالي الجزيرة وقتها
طة القبض عىل العشر  .بحسب بيان الداخلية. وألقت الشر

يف إسماعيل، قد أصدر قراًرا  ي الجريدة 2018لسنة  20برقم وكان رئيس الوزراء السابق، شر
 
شر ف

ُ
، ن

، بتخصيص أراٍض من جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2018يونيو  3الرسمية بتاري    خ 
ي جديد»التابعة لوزارة اإلسكان إلنشاء 

 
فيما أوضحت الخريطة المرفقة بالقرار أن «. مجتمع عمراب
ي الجزيرة تقريًبا،

ي  التخصيص يشمل كافة أراض 
 
يونيو  25مما يجعلها بأكملها تحت والية هذه الهيئة. وف

م بعض أهالي الجزيرة بدعوى أمام القضاء اإلداري ضد قرار الحكومة، وال تزال 
ّ
من نفس الشهر تقد

 .القضية منظورة أمام القضاء اإلداري
ي الجريدة الرسمية بت 2018لسنة  49بينما صدر قرار آخر من مجلس الوزراء رقم 

 
نوفمبر  28اري    خ نشر ف

ي 
 
ي بب  ع ملكية أراٍض ف

، والقاض  ي
ي محور روض الفرج بمنطقة  100نطاق مسافة »الماض   عىل جانتر

مب 
ي نطاق  مسافة 

 
ي الكائنة ف

ا  30جزيرة الوراق الالزمة لحرم الطريق، باإلضافة إل نزع ملكية األراض  ً مب 
 .، للمنفعة العامة«بمحيط الجزيرة والالزمة لتنفيذ الكورنيش

انتقال ملف الجزيرة من الجيش »إن لديه معلومات ب « مدى مرص»قال المصدر اآلخر من أهالي الوراق ل 
ا كان الجيش عبر الهيئة الهندسية « إل الداخلية

ً
ا بواقعة اعتقال األشخاص الثالثة، فسابق

ً
مستشهد

م أن المصدر للقوات المسلحة، هو المسؤول عن التفاوض مع أهالي الجزيرة، بحسب المصدر. رغ
ي ملف الجزيرة

 
ي تتدخل فيها أجهزة الداخلية ف

 .بمجلس العائالت قال إنها ليست المرة األول الت 
ي   مؤخًرا وزيًرا 

ُ
وكان الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الفريق كامل الوزير، والذي ع

، قد للنقل، هو المسؤول عن التفاوض مع أهالي الجزيرة، وكان آخر لقا  ي
اير الماض  ي فبر

 
ء له بالجزيرة، ف

 ، ي توسعة المحور إل الجزيرة، األمر الذي رفضه األهالي
 
أعلن فيه عن إدخال المعدات المستخدمة ف

 .حيث قاموا بالتجمهر أمام مدخلها والمعدية المؤدية إليها لمنع دخول معدات البناء
ا يوم الجمعة القادمة وبحسب مجلس عائالت جزيرة الوراق، فإن األهالي سينظمون 

ً
مؤتمًرا حاشد

امن  ي المؤتمر بالب  
 
ي المساء. ويأب

 
ا مع المعتقلي   الثالثة، كما أنهم سينظمون وقفات تضامنية يومًيا ف

ً
تضامن

ي الطعن المقدم ضد قرار مجلس الوزراء رقم 
 
أمام مجلس الدولة، باإلضافة  2018لسنة  20مع النظر ف

ي تخص ا
ي القضية الت 

 
ي يوليو إل النظر ف

 
ي جرت عىل الجزيرة ف

نظر أمام محكمة 2017الشتباكات الت 
ُ
،  وت



متهًما من أهالي الجزيرة اتهامات عدة من بينها التحريض عىل  22طوارئ أمن الدولة، ويواجه فيها 
 .التظاهر، ومقاومة السلطات

ات ووقفات احتجاجية ضد حصار الجزيرة، والقرا رات الحكومية ومنذ بدء األزمة، نظم األهالي مسب 
، وتضمن بعض  ي

اير الماض  ي نهاية فبر
 
ات ليلية بدأت ف الصادرة، وشملت هذه االحتجاجات مؤخًرا مسب 

ا معهم
ً
، واستمرت بعد اعتقال الثالثة، تضامن ي

 
ات استخدام الطرق عىل األواب  .هذه المسب 

تفاعلوا مع دعوات انتو بت»إن أجهزة األمن قالت لبعض األهالي « مدى مرص»وقال أحد المصدرين ل  
، وذلك بسبب تفاعل بعض الشباب مع دعوات التظاهر عقب حادث «معب   مطر وبتقولوا أل للدستور

طة القبض  ي أعقبتها حملة أمنية ألقت خاللها الشر
ي القاهرة، وهي الدعوات الت 

 
محطة قطارات رمسيس ف

ات  kJ2http://bit.do/eM .عىل العشر
 
 

 والدة إسالم وحسي   
أحىك عن والدى األثني   أسالم وحسي   إسالم محام وأمام وخطيب  

المسجد وحسي   طالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة زينة الشباب 
 منهم والبيت أصبح خال من صوتهم الجميل 

 
بفضل هللا حرموب

أيات  العزب ال ينطق غب  هلل ولكتاب هللا وهما طلعي   ونزلي   يقرءو 
 13هللا بصوتهم الجميل كانوا والدى وصحابر وحبايتر أعتقلوا يوم 

  99اختفوا  2017/  8 / 
 
يوم معرفش هما في   حبايتر وهما اآلن ف
سجن العقرب شديد الحراسة مفيش زيارة مفيش اى حاجة تطمن 
 حبايتر 

 
 حضت  وحشوب

 
قلتر عىل والدى نفىس أشوفهم واخدهم ف

حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم المول ونعم  ونور عيت  مش بقول غب  
  http://bit.do/eMkKm. النصب  
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 .... نقال عن اخت عبادة
 

ي قشيا بقاله سنة !! و هللا ما نعرف عنه أي عبادة أخويا الصغب  
مختق 

حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و ال شوفناه و ال عارفي   بياكل و لال 
ال بنفس اللبس الىلي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و لال 
بيعملوا معاه إيه كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه أنا لما 

ي معقولة سنة كاملة  بفكر فيه
 
و بحط نفىسي مكانه بقول أكيد أهىلي نسيوب

منشفهوش و ال هدينا الدنيا عشان نخرجه عبادة طيب جدا و جدع 
الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف و 

ي سجون مرص نجيبله محامي و ندافع عنه بدل العمر الىلي بيجري و بيضيع م
 
 .  نه ف

 http://bit.do/eMBwa 

http://bit.do/eMkJ2
http://bit.do/eMkKm
http://bit.do/eMBwa


 
 

 فيديو
ي عهد قائد االنقالب الدموي " عبدالفتاح السيىسي " " أنا  السياسيي   حال أطفال المعتقلي   

 
ي مرص ف

 
ف

 عسكرية #نساء_ضد_االنقالب180عاوز بابا مش عاوز بابا يموت " #
 http://bit.do/eMBxt 
 
 

 فيديو
شاهد || ماذا قالت " أبرار عىلي " زوجة المعتقل العريس المخطتف من سيارة زفافه " بدر الجمل " 

عسكرية الخاصة بأحكام  108المحكوم عليه باإلعدام الذي يوافق اليوم موعد نقض قضيته المعروفة ب  
 قفوا_االعدامات #نساء_ضد_االنقالبسنة #او  15شخص والمؤبد  14اإلعدام ل  

 http://bit.do/eMBxF 
 
 

 ابنة المعتقلة " هدى عبدالمنعم "
ها ..  ي بماما كانت عاملة ازاي وانا عاملة ازاي من غب 

محدش عارف يفهم وال يستوعب وال يقدر عالقت 
يوم وجع وقهر وذل وكل ما يمكن ان  ١٣٩ا تتخيلوا ربنا يهون عشان خالص .. الوضع بق  اصعب مم

ي زنزانة 
 
ب ماتحكمش فينا ظالم وردلنا امنا يارب .. عائشة الجميلة الرقيقة لوحدها ف تتخيلوه .. يب 

ي  ٣٠انفرادي من يوم 
ت الشاطر اقل حقوقها تتنقل مع بت  يناير بدون اي جرم ارتكبته سوى انها بنت خب 

يوم بدون  ١٣٩اصال عشان يتقبض عليهم ونتحرم منهم  ادمي   .. ده لو هم اجرموا 
 http://bit.do/eMBxM تهم.. 

 
 
 

 رمضان محمد المحامي 
عي جه سيادتك ؟

 تقرير الطب الشر
  ال لسة يا استاذ =

 عذبوك ازاي يا ............... ؟
ي الحساسة

ئ
ي اعضاب

 
ي صدري وف

 
ي ف

 
  كانوا بيكهربوب

ي 
ين عىل جسمي قبلها عشان الكهربا تحرقت    وكانوا بيحطوا بب  

ي طول النهار ومش عارف اوقف الصوت
 
ي وداب

 
ن ف   كالم المتهم بب 

ي 
 
ي ارجع البيت واعرف احط راسي ع المخدة و انام .. واصج الصبح اكمل حياب

 
ي دلوقت اب

مطلوب مت 
 وشغىلي عادي

it.do/eMBvjhttp://b 
  

http://bit.do/eMBxt
http://bit.do/eMBxF
http://bit.do/eMBxM
http://bit.do/eMBxM
http://bit.do/eMBvj
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ةفيديو:   الزيارة األخب 
ي أش السجان وزوجها مكلوًما عىل فراقه لتعيش سنوات بي   مرارة الفقد 

 
رو.. أم تفقد ابنها ف

ُ
قصص لم ت

 وذل الزيارة لتفارق الحياة آخر األمر عىل أبواب السجن دون أن تقر عينها بوحيدها 
tp://bit.do/eMBBAht 

 
 

 عن سجن القناطر نساء
 
 
 سجن القناطر كانت ف

 
ن الثعابي   ف

ّ
ا بنتكلم فيها ع

ّ
ة كن   ٢٠١٤اخر فب 

 
لما بنات األزهر كانو محبوسي   ف

 العنبر ده بتنام عىل االرض مش عىل شاير  ٢٠١٩
 
 عنبر الدواع تدخل ثعابي   امبارح والبنات ف

 
ف

ه فيهم قدرة تموت ثعبان وما كان من إدارة السجن اال انها قالتلهم اصل ويفضلوا يرصخوا ويصوتو وواحد
 منطقة زراعية وجنب النيل فوجود الحاجات دى وارد خدوا اكياس الشيح دى حطوها عشان ما 

 
احنا ف

 انا وهللا العظيم اعصابر باظت واتدمرت من كب  الحكايات القذرة المؤلمة ومن كب  االلم 
 
يدخلوش تاب

 منقول من محامية البناتالبنات والوجع ال بعيشه مع كل قصة وحكايه وكل انتهاك ليهمال فيه 
http://bit.do/eMBBe  

 
 

 عبد الرحمن طارق
 

ي السجن يقولولها كل 
 
ي عيد االم وانا ف

 
ي بيكلموها ف امي كانت بتفرح لما اصحابر

 م سنة وانت طيبة بمناسبة عيد اال 
ي تقولي اصحابك قالولي كل سنة وانت طيبة  وكان بيفرق معايا جدا لما تيجر

ي بتفرق
 
 كلمو كل ام معتقل وقولولها كل سنة وانت طيبة صدقوب

http://bit.do/eMBy9 
 
 
 

 
 

ت الشاطر..  12الطفلة نور )فيديو:   عاما( ابنة عائشة خب 
ي اآلخر يقولوا لي أكتب تعبب  عن حب الوطن.. وطن إيه! أنا بكت فأبكت المذي

 
ع والمشاهدين !! "وف

ي 
، حت  الناس الىلي بحبهم أخدوهم مت  ي

 "كارهة وطت 
http://bit.do/eMBzF 

 
  

http://bit.do/eMBBA
http://bit.do/eMBBe
http://bit.do/eMBy9
http://bit.do/eMBzF
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قوق اإلنسان والشعوب فاتن مغازي أم الطالب محمد رضا: أم مرصية تتقدم بشكوى للجنة األفريقية لح
ي 
 
تل ف

ٌ
 ولم تحصل عىل العدالة حت  اآلن 2013للحصول عىل حق ابنها الذي ق

تقدمت السيدة فاتن المغازي والدة محمد رضا، طالب كلية هندسة جامعة 
القاهرة، بمساعدة المفوضية المرصية للحقوق والحريات، بشكوى إل اللجنة 

ي نوفمبر اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب للف
 
ي قضية مقتل ولدها ف

 
صل ف

عىل أيدي قوات األمن المرصية داخل حرم كلية الهندسة بجامعة  2013
ي عيد األم لسنة 

 
لم تكل السيدة فاتن مغازي ولم تمل  2019القاهرة. هكذا ف

 .من البحث عن حق ولدها
عقب اإلطاحة بالرئيس األسبق محمد  2013تعود وقائع القضية إل نوفمبر 

، ي يوم  مرسي
 
ي الميادين والجامعات. وف

 
 28حيث اندلعت تظاهرات عديدة ف

نظم طالب جامعة القاهرة تظاهرات أمام بوابة جامعة القاهرة  2013نوفمبر 
احتجاجا عىل اإلطاحة بمرسي وتنديدا بتطبيق قانون التظاهر الجديد واعتقال 

ب القنابل المسيلة للدموع العديد من النشطاء والطلبة. قامت قوات األمن بتفريق التظاهرا ت ورص 
ي ذلك الوقت رفقة طالب آخرين داخل حرم كلية الهندسة 

 
ة النارية. كان الطالب محمد رضا ف واألعب 

مب  من مكان تظاهرات جامعة القاهرة حيث اجتمع طالب كلية هندسة عند باب  100عىل بعد حوالي 
ة نارية عىل الكلية عندما اكتشفوا أنها مغلقة. أنتقلت قوات األمن  أمام بوابة كلية هندسة ثم أطلقت أعب 

الطالب داخل حرم الكلية كما يشهد عىل ذلك العديد من الفيديوهات المنشورة. أصيب محمد رضا 
ي الصدر والظهر والحوض أطلقت من بندقية  5إل  4بثالث طلقات خرطوش قاتلة من عيار 

 
مليمب  ف

 .عي خرطوش مما أدى لوفاته طبقا لتقرير طب شر 
سلكت والدة محمد رضا منذ ذلك الحي   كل السبل القانونية للحصول عىل حق ابنها ومحاسبة قاتليه 
، وتم   من عامي  

ي القضية، والذي استمر ألكبر
 
ولكن بال جدوى. فقد أمر النائب العام بفتح تحقيق ف

ي محيط جامعة القاهرة واتهامهم بقتل ا
 
لطالب محمد رضا ثم القبض عىل أربعة أفراد كانوا متواجدين ف

 .إطالق شاحهم
ي ديسمبر 

 
ي  2013وف

 
قام رئيس جامعة القاهرة بتشكيل لجنة تقضي حقائق للتحقيق بشكل مستقل ف
ة نارية أطلقتها  مقتل محمد رضا. وتوصلت اللجنة إل استنتاج أن وفاة محمد رضا جاءت نتيجة أعب 

ي القضية لمد
 
، حي   تم 2016يناير  16ة سنتي   حت  يوم قوات األمن المرصية. وقد استمر التحقيق ف

حفظ القضية بدعوى عدم اكتمال األدلة، وتقييد القضية ضد مجهول. وقد تقدمت السيدة فاتن 
طة بأسمائهم وصورهم وذلك إلعادة  المغازي بالعديد من االلتماسات بل اتهمت أشخاص تابعي   للشر

 .فتح القضية ولكن لم يتم االستجابة لطلبها
أمام السيدة فاتن المغازي سوى اللجوء للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بسبب عدم ولم يعد 

ي معاقبة الجناة وألن التحقيقات كانت 
 
ي الشكوى –الجدية ف

 
ليست مستقلة أو   -حسب ما أفادت ف

محايدة. فقد استمر طوال العامي   مدة التحقيقات استجواب األربعة أشخاص الذين قبض عليهم بعد 
، بينما تم التعامل مع المسئولي   وأفراد األمن التابعة لوزارة  الداخلية بصفتهم  الواقعة بوصفهم المتهمي  

 .شهود فقط وليسوا متهمي   



، ومن المخطط أن  ي
أس االتحاد اإلفريق  ، تب  ي الرئيس عبد الفتاح السيىسي

 
يذكر أن مرص حاليا، ممثلة ف

ي إبريل و مايو تستضيف مرص اجتماع الدورة القادمة للجنة ا
 
إلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ف

وري أن تنظراللجنة اإلفريقية 2019 . وإذ ترى المفوضية المرصية للحقوق والحريات أنه من الرص 

ي شهدتها مرص 
لحقوق اإلنسان والشعوب قضية مقتل محمد رضا، كونها ال تنفصل عن األحداث الت 

ي ومازالت تشهدها حت  اآلن من انتهاكات جسي
مة لحقوق اإلنسان وهو ما يعد خرقا للميثاق اإلفريق 

امه والعمل عىل تطبيق مواده.  لحقوق اإلنسان والشعوب والذي وقعت عليه مرص وصارت ملزمة باحب 
وتأمل المفوضية المرصية للحقوق والحريات أن تؤدي الشكوى المقدمة من السيدة فاتن المغازي 

ل عىل حق ابنها ومعاقبة الجناة الذين حرموه من أبسط حقوقه نتيجتها المرجوة حت  تتمكن من الحصو 
ي الحياة

 
   http://bit.do/eMBFY .وهو حقه ف

 
 

 سلم الخشن
ة طويلة، من ساعة ما أخذوها وأنا بحلم بكوابيس"   "أنا ماحضنتش ماما من فب 
عدك اسمها أمان .. د"

ُ
ي ب
 
ي حاجة ف

 
ي مبقاش ف

 
 "ايما كنت ببق  متطمنة انك موجودة وسنداب

، للمحكمة والزيارة وبردو بيمنعونا "  "نفىسي أنجح عشان أسعدها، لكن أنا بغيب عن المدرسة كتب 
 حضنها "

 
 ف

 
ى الحاجة، وأنا أكب  واحدة كانت بتاخدب  معاها وه بتشب 

 
أنا بس الىل ماما كانت بتاخدب

 "شتت  أووىوتنيمت  جنبها، نفىس تخرج ألنها وح
ك"  " إحنا محتاجينك ياماما .. ارجعي بقا .. إحنا مش عارفي   نعيش من غب 

ي 
رسايل األبناء مش بتقف، والعمر مابيفرقش لما األم تكون بعيدة، من أول الطفل الىلي لسه متعلم المىسر

  ..والكالم، لحد األبناء الكبار الىلي عندهم أوالد
ي سجون السيىسي وم

 
حرومي   من عيالهم بقالهم شهور وسني   .. كل سنة وانتوا األمهات المعتقالت ف

   http://bit.do/eMEvQ .بحرية ومتجمعي   مع والدكم عىل خب  
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 عن آية حامد
ي مرجعتش 

ياجماعه انا اسفه لو مش برد عىلي حد انا ربنا الىلي عالم بيا اخت 
ي ومش عارف

ي لحد دلوقت 
ي   فينها والمحامي   قالوا انها ف االمن الوطت 

ادعولها ربنا يردهالنا بسالمه احنا بنموت بحق اي وقفه هي وقفتها مع حد 
 الىلي اتواصلو 

كان محتاجلها هي محتاجه دعواتكم واالساتذه المحامي  
ام والشكر   معانا ليهم كل االحب 

ي اتقبض عليها من بيتنا  : #تعديل
ي مش مختفيه اخت 

وتاخد كل حاجه اخت 
 http://bit.do/eMJhW.  متعلقه بيها 

 
 

  

http://bit.do/eMBFY
http://bit.do/eMEvQ
http://bit.do/eMJhW
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 زوجة مصطق  النجار
 

ي يكون 26/3/2019بهذا اليوم  شهور غائبا عنا النعرف 6أتم ال زوجر
 ظل الظروف الت  يعيشها أين هو ؟

 
ال  النعرف حالته الصحية ف

ئ يطمنا عىل  نعرف ماذا يأكل النعرف كيف يعيش النعرف اى سر
اللهم احفظه   لألسف النعرف ان كان عىل قيد الحياة ام ال  حياته

 
 
  ألوالده ورده إلينا عاجال غب  آجل سالما معاف

 النجار في   ؟ ساعدونا طمنونا
 #مصطق 

http://bit.do/eMSNM 
 
 

 
 
 

 القصاصزوجة محمد  إيمان البديت  
 
مفيش زيارة وماعرفش عنه حاجة وال   يوم مشوفتوش ٤٥

. هو يعرف عننا حاجة بكرة جلسة نظر تجديد الحبس

 ادعولي اشوفه واطمن عليه  دعواتكم يسمحولنا بالدخول
 وادعوله بالفرج

http://bit.do/eMSN9 
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 محمد رمضان المحامي 
قية جت قوة من مباحث االموال العامة الزميلة المحامية آية عبدالرحمن من  مركز ابوكبب  محافظة الشر

تقبض عىل عمها فزي أي محامي عارف حقوقه سألت الظابط عن اذن النيابة وحصلت بينهم مشادة 
ي المستشق  

 
ي شبكية العي   والزميلة ف

 
ي الجمجمة وفصل ف

 
ب  ها ويتسببلها بجرح ف وصلت ان الظابط يرص 

ي حالة حرجة معرضة لفقد ب
 
  رصها وجنينها الىلي حامل فيه ف الشهر السابعف

  وبمناسبة الحاالت الفردية

http://bit.do/eMSNM
http://bit.do/eMSN9


ي 
 
طة اول مدينة نرص اعتصم المحامي   بعدها قدام القسم  2تم االعتداء عىل  2012ف ي قسم شر

 
محامي   ف

لمدة اسبوع لغاية ماجالنا رد سامح عاشور انه حصل تواصل بينه وبي   وزير الداخلية واصدر اوامره ان 
ي اي قسم يكون مع المأمور او نائبه وده ماتنفذشتعا

 
  مل المحامي   ف

محامي اعضاء لجنة الحريات بنقابة  17حصلت مشكلة مع محامي ف قسم بوالق ابوالعال انتقل  2013
المحامي   وكنت واحد منهم عشان نعرف ايه المشكلة ونحلها واتفاجأنا بالظابط صاحب المشكلة 

ي زي  ي بيقلع هدومه عشان يتخانق وبيشد علينا اجزاء طبنجته وبعدها تم بيقلعلنا بدلته المب  اي بلطجر
تحريض افراد القسم باالعتداء علينا واتصال مباحث القسم ببلطجية الدايرة الىلي جم وحاوطوا القسم 
ي من برة ينجدنا والقسم ماتفتحش اال بعد  عشان مفيش محامي مننا يعرف يخرج وال حد يعرف ييجر

من ومساعد وزير الداخلية وانته الموضوع بمحرص  رسمي اتحال فيه بعض المحامي   ماجه مدير اال 
ي عليهم ومتهمي   

  بعد كدة مجت 
ي 
 
طة المطرية وتعذيبه لغاية ما مات من  2015ف اتقبض عىل الزميل كريم حمدي وتم احتجازه بقسم شر

  التعذيب
ي 
 
ي المنطقة نتج عن 2016ف

 
طة ف ي وبي   امي   شر

ي الجمجمة حصلت خناقة بيت 
 
ها اصابة اخويا بكش ف

ي الخناقة 
 
ي عينه اليمي   وكان ف

 
بوا نار وادعوا انهم كانوا بيحاولوا  2وتصفية ف امنا تانيي   قرايبه جايي   يرص 

طة للجنايات باتهامات احداث عاهة مستديمة وحيازة سالح ابيض  يفضوا الخناقة واتحال امي   الشر
  سني   سجن 5وخد 
ي 
 
طة بمحكمة جنوب القاهرة االبتدائية ) زينهم ( حصلت مشادة  2017ف  محامي وأحد امناء الشر

بي  
ي المحكمة

 
ب المحامي بالنار ف

ي ويرص  طة يسحب طبنجته المب    وصلت ان امي   الشر
ي 
 
 افراد المأمورية الىلي بتنقله من  2019ف

ي المحامي وبي  
حصلت مشادة بي   زميلنا مهاب يشي االبراسر

ي باب حديد  قسم الهرم للنيابة لنظر 
 
به من افراد المأمورية وخبط دماغه ف جلسات حبسه نتج عنها رص 

ي القسم وتحريض الجنائيي   عليه واخدنا االجراءات القانونية الثبات 
 
ي اكب  من حجز ف

 
ووضعه بعد كدة ف

  ده ومحاسبة الىلي عملوها
ي النيابة مع مهاب وبيحكيىلي الىلي بيحصل معاه ففرد المباحث 

 
الىلي مع المأمورية بيقولي النهاردة كنت ف

ب قبل كدة .. قولته اه .. قالي هو اكيد شتمهم .. قولتله محصلش بس حت  لو حصل كلبشه 
هو اترص 

واكتبله محرص  اثبت فيه الواقعة واعرضه ع النيابة عشان يتحاسب سب وقذف اعتداء ع موظف عام 
ي واسكتلهاي هباب حسب توصيف الفعل الىلي صدر منه .. لقيته بيقولي ازاي ي

  شتمت 
وهي دي العقيدة .. االنتقام الشخضي وتسخب  السلطة لده واستدعاء ان محدش بيتحاسب فتتطبق 

  قاعدة من أمن العقاب أساء االدب
طة تقتنع انهم موظفي   عموميي   شغلتهم ضبط مرتكب  ومش هتتوقف االنتهاكات دي اال لما الشر

  اشخاص بينتقموا لشخوصهم وكرامتهم الجريمة وتقديمه لجهات التحقيق والمحاكمة مش
 دي امثلة مش حرص من حاالت وزارة الحاالت الفردية

http://bit.do/eM6TG 
 
 
 

  

http://bit.do/eM6TG


 معن ا. هدى عبد المنع
 

ي نفس  �� وجع
 
ي احساس ماما وبابا امبارح وهما ف

 
مش قادرة مفكرش ف
افع    !عنهاالقاعة هي ورا القفص وهو بيب 

افعوا ويدافعوا  القاعة الىلي دايًما متعودين يدخلوها مع بعض جنب بعض يب 
  .المظلومي   عن 

ي لقهر الرجال ان بابا يكون شايف ماما قدامه ورا القفص ومش 
المعت  لحقيق 

افع عنها من قلبه ويوصل  قادر حت  يعد معاها ومش بايده حاجة غب  انه يب 
  !مرافعتهاحساسه ليها من خالل 

  . إحنا موجوعي   أوي يارب ثبتنا والطف بينا يارب
 يارب القلوب موجوعة ومكلومة ومش بإدينا حاجة غب  الدعاء

http://bit.do/eM6W7 
 
 
 

 

 عىل جمال عىل
تم اعتتقاله عىل يد  -عام  61يبلغ من العمر   جدو عىل كما يدعيه تالميذ

وتعرض لالخفاء  �💔� 2018يوليو  26عديمي الضمب  والرحمه يوم 
 القشى مدة قاربت الشهرين تعرض خاللهم ألبشع أنواع التعذيب

وف  - �😢� مريض بالضغط والسكر و التهاب االعصاب الطرفيه والغرص 
ئ تحت الضغط  -وضيق التنفس  سنه ال ممكن معاه يصاب باى شت 

والتعذيب والتهديد والوعيد مشفعلهوش عند عديم الضمب  .. عشان 
ئ ي  !!! خفوه كل المده دى !!! واهله ميعرفوش عنه اي شت 

كان المدير السابق لمدارس المدينة المنورة باإلسكندرية و رئيس 
 الهيئة العامه لجودة التعليم 

 
  -التفتيش ف

 
عالمه من عالمات التعليم ف

 اسكندرية ال الكل كان بيتهافت لتق
 
 مرص .. مدير المدرسه االنجح ف

 
ديم اوراق ابنائه االسكندرية وف

 http://bit.do/eM6XJ فيها .. 
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 مت  سيف عن شقيقها عالء
ي عىل الشغل والمذاكرة قدام األقسام والنيابات، أو تنقطع تماما عالقتنا بالداخلية 

 
لحد ما استعيد قدراب

ي معاكم عا
ي البلد دي .. اديت 

 
 لتايم الينوبكل ما يخصها ف

طية عقوبة مكملة لعقوبة الحبس   المراقبة الشر

http://bit.do/eM6W7
http://bit.do/eM6XJ


صادر بتوقيع الملك فاروق، اه وهللا بنتحاكم بقواني    ١٩٤٥لسنة  ٩٩القانون المنظم لها قانون 
 المفروض تنمجي أصال

ي المراقبة وهي 
 
 سني    ٥عالء واخد أقض عقوبة ممكنة ف

ض ان حت  بالقانون بتاعهم المراقبة معناه ي مكان معلوم للداخليةالمفب 
 
زي  -ا ان المحكوم عليه يبق  ف

وق -محل السكن  من الغروب للشر
ي قضايا جنائية -لكن من زمان والداخلية بتطبقها 

 
فبتستسهل وبتفرض عىل الىلي عليهم مراقبة البيات  -ف

ي القسم 
 
كن كوسيلة ساعة، ألنهم مش بيتعاملوا مع المراقبة بهدف انفاذ القانون وتحقيق األمان، ل ١٢ف

  .للتنكيل بالمواطني   والضغط عليهم ل "خدمة" الداخلية
ة الموضوع امتد لقضايا سياسية  الجديد هو ان خالل السني   األخب 

 عالء مش لوحده
ي مراقبة بقاله سنتي   

  أحمد ماهر كمان بيقض 
ي 
 
ي المراقبة برضو قبل ما يقرروا انهم عايزين يحبسوه تاب

 محمد عادل كان بيقض 
  سني   من قضية الشورى برضو ٣حمن طارق عليه حكم مراقبة عبد الر 

معتقىلي فض اعتصام رابعة وقضية غرفة عمليات رابعة والقضايا الالحقة لمذبحة رابعة الىلي خلصوا 
  أحكام السجن عليهم مراقبة

  معتقىلي قضية مظاليم عابدين عليهم أحكام بالحبس ثم المراقبة برضو
هم كتب    وغب 

ي المراقبةلسة منتظرة مع 
 
ي ينتهي أول يوم لعالء ف

 
 ماما عند قسم الدف

http://bit.do/eM9g6  
 
 
 

 عن ملك الكاشف
، باالضافة لده  ي قسم الهرم مش بس اتعرضت النتهاكات جسدية لما راحت المستشق 

 
ملك لما كانت ف

ين ساعة من دخول دورة الميا ه ده غب  كم االنتهاكات اللفظية الىلي كان بيتم منعها كمان باالربعة وعشر
ي ولد وال بنت وعلشان كده عندي قلق مستمر من ايه الىلي ممكن يحصلها جوه 

كانت بتتقال ليها زي انت 
ي ادعولها انها تكون اخر جلسة ليها  . السجن  ملك عندها جلسة يوم الثالثاء الىلي جر

T8http://bit.do/eNb 
 

http://bit.do/eM9g6
http://bit.do/eNbT8

