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 يناير 2

 حسن البنا

 

 
ء عملية تصفية نفسية بطيئة، لكنها فعالة، اشهد بذلك" ي

 ..هذا قبل كل ش 
 اكتشفت اآلن مدى بدائيته ووهنه،

ً
 كل دفاع بنيته يوما

 كل طاقة إدخرتها نفدت من أول ساعة،
 إلقناع شاويش، كل

ً
 ذكاء طورته لم يكن كافيا

 ارتفعت به لم يعلو عىل حذاء عسكري،
ً
 كل غرورا

طة، ن ش   كل فكرة استثمرت فيها لم تستدعي انتباه حتى أمي 
ن به،  كل خيال تصورته عن نفسي أنا اآلن أول الهازئي 

  ..كل عاطفة اخلصتها للوطن لم تكن إال مدعاة لالحتقار و التسفية
ي اكتسبتها هناكل المعا

ي البديلة التى
ي استخالصها لم تصمد امام المعانن

ن
 ف
ً
ي اجتهدت دهرا

ي التى
 ..نن

ي للخوف والقلق و االكتئاب و الوحدة و الضعف و العجز والخور و الحاجة و الحرمان و 
هذا المعتن الحقيقى

و الحرقة و التشوه و القبح  الريبة و الشك و اإلرهاق و الملل و الهم و الغم والضيق و الزحام و القهر و اليأس
 "و الغربه.. لأللم و الحديد

 حسن البنا
 
ً
ن احتياطيا  سجن طره للمحبوسي 

27-12-2018 
http://bit.do/eEFdd  

 

ي ابراهيم خليل أحد شباب كفر الشيخ 
 لطف 

ارسل كلماته الصادقة قبيل لحظات من إعدامه ظلما وب  هتانا 
 والد أحد طالب الكلية الحربية يقول له أنه برئ من دم إىل

ابنه براءة الذئب من دم يوسف، متمنيا ان يرجع عن ظلمه 
ائه عليه ، وختم رسالته بأن يسأل ضباط أمن الدولة  له وافتى

 . عن القاتل وهم يعرفونه
 مث

ن
ل هذا اليوم من العام هذه رسالة الشاب لطقن ابراهيم خليل احد شباب كفر الشيخ الذين اعدموا ف

 حادث تفجت  االستاد 
ن
السابق اىل والد الشهيد اسماعيل خليل احد طلبة الكلية الحربية الذين استشهدوا ف

  : قال فيها

http://bit.do/eEFdd


اشهد هللا انن برى من دم إبنك والكل يعلم ذلك واتمتن من هللا ان تتوب اىل هللا من 
حمد السكران وظبا

ً
ط امن الدولة وهم يقولون لك ظلمك ىل .. واتهامك ىل واسال ا

 من قتل ولدك ، أدعو ىل وانا قد سامحتك
  بكلمات قليلة .. أبرأ ذمته امام هللا ... وأعدم ظلما .. وذهب لربه يشكو ظلم العباد

 قضية واحدة إستشهد سبعة من أبناء كفر الشيخ نحبهم
ن
 . ف

ئ لم  ثالثة من أبناء الكلية الحربية .. وأربعة أعدموا ظلما ودفعوا  أرواحهم ثمنا لس 
 . يفعلوه

http://bit.do/eEE35 
 

 

 يناير 4

 إسالم خليل
 احتفلوا نيابة عنا

ي صار عمري تسع 
ي يوم الخامس عش  من شهر أغسطس الماضن

ن
ف

ي وحظكم أن 
ون زهرة، كلها لألسف أزهار ذابلة، فلسوء حظن وعش 

ي ربيع عمرنا مع خريف
الوطن لتذبل أزهار العمر مع تواىلي النكبات  يأنى

  .وتحطم األحالم واآلمال عىل أعتاب الظلم والقهر
ي متوالية كئيبة تدعو إىل اليأس 

ن
تتشابه أيام السجن و تتعاقب ف

ة قضيتها داخل السجون تعرضت خاللها  واإلحباط. أيام كثت 
، ولكن هناك أيام تبقى خ ة وذقت عذابات أكتر ي النتهاكات كثت 

ن
الدة ف
ي داخل أحد 

الذاكرة وال يمكن أبدا محوها، لعل من أبرز تلك األيام يوم ميالدي والذي لألسف الشديد ما يأنى
  .السجون

ون والذي قضيته داخل سجن محطة  ي والعش 
كان أول عيد ميالد ىلي داخل السجن هو يوم ميالدي الثانن

ن الزحف عىل الرمال الساخنة عىل بطوننا كعقاب لكل السجن، لم  أحمد جالل العسكري ألقذي يومي ما بي 
اض يتم إجباره  ن أو يبدو عليه االعتى ي الشمس طوال اليوم، ومن يهتى

ن
أعرف حتى اآلن سببه، ثم إىل الوقوف ف

ي زنزانة مظلمة خانقة معبقة برائحة البول 
ن
عىل مواصلة الزحف عىل الرمال من جديد، وينتهي بنا اليوم ف

از الناتجة من الدلو   .والزجاجات المخصصة لقضاء الحاجة والتر
ي قضيتها داخل السجن

ين أحد األيام الكئيبة والحزينة والبائسة التى ي والعش 
  .يكون بذلك يوم ميالدي الثانن

ون قد احتفلت به داخل سجن بنها العمومي متجردا قشا من كل مالبسي إال من  عيد ميالدي الثالث والعش 
ين مرتفعة السقف تشعر داخلها وكأنك شورت داخىلي عىل أرض صخرية داخل  زنزانة عرضها متى وطولها متى

يت واقفة عىل رأسها، تلك هي زنزانة التأديب. طعامي كان  ان أو رصصار محشور داخل علبة كتر ي مصيدة فتئ
ن
ف

ن عىل  ن وإن شئت أن أكون دقيقا فهي مجرد لحسة من الجير ة من الجير ي اليوم وقطعة صغت 
ن
رغيفا واحدا ف

 . زجاجة واحدة من المياه ودلو لقضاء الحاجة الرغيف و 
ا حقيقيا، قضيت  الروائح القاتلة المنبثقة منه مع ضيق الزنزانة وعدم وجود أي فتحات تهوية يجعل منها قتر
ي أش وممنيا نفسي أن يكون هذا آخر األمور 

ن
ي أحفظها بصوت عاىلي مبتسما ف

اليوم أردد كل األغنيات التى
ي أمر بها

 .السيئة التى

http://bit.do/eEE35


ي الخاصة. كنت 
ي استطعت أن أحتفل به عىل طريقتى

ون ربما يكون األسوأ ولكتن عيد ميالدي السادس والعش 
، كنت معصوب  ي بالظوغىلي

ي قشيا" محتجز بشكل شي داخل مقر إدارة األمن الوطتن
ي ذلك الوقت "مختقن

ن
ف

ن بقطعة من القماش األسود السميك ومقيد اليدين بقيد حديدي وأجلس عىل األ رض ممنوعا من العيني 
ي أنك موجود أو حي يجب أن تنساه 

ي ذلك المكان ، فاالسم الذي يعتن
ن
الكالم أو الحركة، ال وجود لألسماء ف

ي حالة نسيانك لرقمك، كنت قضيت 
ن
فأنت مجرد رقم يجب أن تحفظه جيدا وإال تعرضت ألشد عقاب ف

آثار التعذيب مازالت واضحة عىل عىل هذه الوضعية ثالثة أشهر لم أتمكن خاللها من االستحمام، كانت 
ن الرائحة النتنة  جسدي وعىل جسد كل المحتجزين، مالبس الجميع تمتىلئ ببقع الدم نحيا عىل هذا الوضع بي 
ي أي 

ن
ي ف

ي التعذيب والذي ربما يأنى
ن
ن لشهور عىل أجسادنا، الجميع ينتظر دوره ف اكمي 

للعرق وقروح الجروح المتى
ي خوف وترقب

ن
ويأس ، الجميع ينتظر الموت الذي ربما يكون راحة من كل هذا  لحظة ، يحيا الجميع ف

ي ذلك اليوم قررت أن أخالف كل التعليمات وأقول ما يضحك الجميع وأخرجهم من كل هذا األش 
ن
العذاب، ف

ولو للحظة واحدة ، انتظرت مرور الضابط وتهكمه اليومي علينا واستهزائه بنا وعندما انته من تفري    غ أمراضه 
ي فيلم النفسي

ن
ي ، فقلت فرج الىلي كان موجود ف

ن
ي آذاننا ، قلت بعد إذنك ممكن أسأل سؤال ؟ فرد ، ارع

ن
ة ف

الكرنك هل مازال حيا أم قتلتموه؟ ولم أنته من سؤاىلي حتى كان كل من يسمع الحوار يضحك حتى المختر 
ي من ي

ي وتعليقى ن المصاحب للضابط ليبدأ الضابط وصلة طويلة من الشخر والشتم ثم سحتر دي لمدة ساعتي 
ي ذلك المكان منعدم، كان وضع التعليق هذا مؤلم للغاية لكل مفاصل 

ن
أو ثالثة، ال أعرف فالشعور بالوقت ف

ا بكش القواعد  ي احتفلت بيوم ميالدي وحققت إنجازا كبت 
ي كنت أشعر أنن

الجسد والعمود الفقري إال أنن
ي إضحاك الجميع و 

ن
ي نجحت ف

جعلتهم يشعرون أنهم مازالوا أحياء ولو للحظة الخاصة لذلك المكان واألهم إنن
ء  ي

ي رغم كل ش 
ي ما زلت قويا وأنتن

ي كنت أشعر أنن
ي مؤلمة ومؤذية لكامل عظامي إال أنتن

ة تعليقى واحدة، كانت فتى
  .المنترص ال هم

ي ذلك اليوم وبعد االحتجاج عىل مخالفة 
ن
ون كنت داخل سجن برج العرب، ف عيد ميالدي السابع والعش 

اب كامل لكل السجن عن الطعام، تم سحىلي وبعد وصلة طويلة من اتفاق مس
بق مع إدارة السجن بعد إرصن

ي عرضها متى ونصف وطولها حواىلي 
ي إىل زنزانة التأديب والتى ي ، تم سحتر

ب والمقاومة البائسة متن  4الركل والرصن
اب الزنزانة كان أحد مسجونا كلهم عرايا إال من شورت داخىلي فقط ودلو لقضاء الحاجة خلف ب 14أمتار بها 

ت الجميع ضاحكا أن اليوم عيد ميالدي وطلبت منهم أن كل من يحفظ أغنية  ي أختر
األيام القاسية بحق وكتن

از المختمرين داخل الدلو المخصص لقضاء الحاجة باإلضافة  يغنيها ، كان صوت الغناء مع رائحة البول والتر
ن وتالصق األجساد العارية  ي عدت بالزمن إىل أحد إىل روائح العرق النيى

ي أنتن
ي تلك المساحة الضيقة يشعرنن

ن
ف

ي مررت بأسوأ من هذا وأؤكد لنفسي أن هذا أيضا سيمر 
سجون العصور الوسظ ظللت أردد عىل نفسي أنتن

  فكن قويا
ن احتياطيا ب"طرة تحقيق"، قضيت  ون.. كنت داخل سجن القاهرة للمحبوسي  عيد ميالدي التاسع والعش 

با  اب الذي بدأته منذ ذ ذلك اليوم مرصن يوما احتجاجا عىل تعنت إدارة السجن معي  5عن الطعام وهو اإلرصن
ي 
ن
، دون أي سبب إال أن هذا يوافق هوى إدارة السجن ف وسوء المعاملة باإلضافة إىل إيداعي بزنزانة الدواعي

ي 
 .تعسيقن

ن المغضوب عليهم أو من ارت كبوا مخالفات داخل زنزانة الدواعي هي زنزانة مخصصة لتأديب المسجوني 
ن يرتدون مالبسهم وليس شيئا آخر فقط حوائط  ء، فقط مساجي  ي

السجن، هي زنزانة فارغة ال يوجد بها أي ش 
ي أي لحظة وأرضية قذرة وممتلئة بأوساخ سوداء 

ن
رمادية كئيبة، وأما السقف، فتشعر أنه سيسقط عليك ف

اكمة  متى



ة األنواع واألشكا ات الكثت  ي الغرفة ممتلئة بالحش 
ة وعجيبة الشكل جعلتتن ات كثت  ل ) بق،نمل، رصاصت  ( حش 

ي تلك الزنزانة ، قضيت عيد 
ن
ات ربما تكون انقرضت من العالم لكنها باقية ف أفكر أن ربما مثل تلك الحش 

ات مع تصنيفها وإطالق الدعابات عىل  ن الغناء وإطالق النكات وقتل الحش  ي هذه الزنزانة ما بي 
ن
ميالدي ف

ة البيضاء مازالت قيد التحقيق، والزرقاء تم الحكم عليها بالسجن أما الحمراء شكلها مثال نق ول ، أن الحش 
 فبالتأكيد محكوم عليها باإلعدام

تلك مشاهد مخترصة، خمسة أعياد ميالد داخل السجن ليس ذلك أسوأ ما مررت به ولكن هناك أيضا أسوأ، 
ين ونصف وعىل عىل قدر ضيقها تبقى هي األفضل ولعل أفضل األو  ضاع داخل السجن هو أن تمتلك شتر

داخل زنزانة نظيفة نسبيا معها تشعر أن الوطن تقلص وضاق حتى تحول إىل هذه المساحة الخانقة ولكن 
ي أحالمنا

ن
ا ف  الوطن وسيظل كبت 

  رغم كل الضيق المسبب لأللم يبقى
ليكم أيتها الطيور الحرة المشتعلة كنا وسنبقى سائرين عىل درب المحبة، ناشدين العدل والحرية والسالم، فإ

ي يصل إلينا شعاعها حانيا ليؤنسنا ، اكتبوا عنا وكونوا أنتم صوتنا 
باألمل ، غردوا باسمنا وكونوا أنتم شمسنا التى

ية المحبة أن يؤيدنا بروحه  ...الذي تم إخراسه عمدا وقشا ثم اسألوا هللا الذي اسمه السالم وهديته إىل البش 
  ما تبقى ربما نحافظ عىل

 إسالم خليل
ن احتياطي ) طره تحقيق(  سجن طرة للمحبوسي 

 http://bit.do/eEFzq 
 
 يناير 7

 أحمد زهران
.تم  ي احمد زهران نائب رئيس تحرير مجلة المختار االسالمي

انا الصحقن
ي  أثناء االعتقال تم إطالق النار عىلي  2017/3/16اعتقاىلي يوم 

ن
واصيبت ف
ي 
ن
رأشي بطلق ناري ادي اىلي تهشم عظام الجمجمة واستقرار الرصاصة ف

ي 
ي القرص العيتن

اجري ىلي عملية جراحية بعد  . رأشي تم ايداعي مستشقن
شهر كامل من اإلصابة حدثت مضاعفات ىلي فقدان الذاكرة مؤقت سيولة 

ي سجن شديد الحراسة 
ن
ي الدم ضغط منخفض وتم ايداعي ف

ن
دون  2ف

العالج الالزم ال توجد المتابعة الصحية االزمة ال يوجد عمل استكمال 
أشعة وتحاليل لمتابعة الحالة الصحية ال يوجد زيارة اليوجد تريض .انا 

 معتقل سياشي 
http://bit.do/eE26S  
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 يناير 12
 

ي  يعبد الهادإسالم جمعه 
 
 الدسوق

 
  أنا_معتقل_سياشي #
ي العالج ال 

ن
ي ف

 أم خطأ أن أطالب بحقى
ً
 أعلم أكان صوابا

 كأي معتقل.. بل كأي انسان
ي مصاب 

طالبت بإجراء فحوصات طبية ىلي حيث أنتن
ي الكىل ومريض ضغط باالضافة اىل عملية قلب 

ن
يف ف ن بتن

 من آثارها إىل اآلن
ن
 مفتوح لم اتعاف

ي اليوم الذي أخرج 
 عىل كل آالمي عس ان يأنى

ً
كنت صابرا

 للحرية فأعالج نفسي فيه 
ي حتى أخرج

  ..إال أن القدر لم يمهلتن
 بدخول أدوية

ً
ي ال يتوقف بأي أدوية ناهيك عن أنهم ال يسمحون أصال حر

يف ش  ن  فأصبت بتن
ن الكوم العام  شبي 

ي بمستشقن ه ومحارصن وافقوا عىل عالحر  وبعد ضغوطات كثت 
حيالت قام الضباط المسؤلون باالعتداء علي ي سيارة التى

ن
ب والسب بأقذع الشتائم هذا ألننا وانا ف نا بالرصن

ن تم االعتداء علينا  طالبنا بعربة إسعاف لمريض سكر كان عنده غيبوبة سكر وحينما دخلنا إىل سجن شبي 
ن بحضور رئيس المباحث محمد الحوام ب والسب من قبل ضباط وأمناء سجن شبي   بالرصن

 عنا وأمام بعضن
ً
 (ا البعض )كنا سبعة مرضن وتم تجريدنا من مالبسنا بالكامل رغما

ب ونزعوا مالبسه عنه أيضا؛  منا معتقل قعيد عىل كرشي متحرك تم االعتداء عليه بالرصن
بوا وتعرفوا ان لما تتعبوا  أما المعتقل المريض بالسكر فحرموه من ادوية السكر وقالوا لنا نصا "علشان تتى

 "تموتوا من غت  دوشه
ي هدوءوقال ىلي ضابط المباحث "انت جاي هن

ن
نر وتتعلم تموت ف

 "ا علشان تتى
ي من برد الشتاء واخذوا 

 لالستخدام اآلدمي وال ترحمتن
ى
ي مالبس باليه ال ترف

خلعت جميع مالبسي واعطونن
ي ثالثة 

ن
ه مساحتها متى ونصف ف ي زنزانه صغت 

ن
ن وقاموا بادخالنا ف ي جميع األدوية والمالبس حتى البطاطي 

متن
 (بهذه الزنزانه أمتار بدون حمام )كنا خمسه مرضن 

ي مياه وال 
 مريض عنده شلل رعاش ورصع وال يوجد بالزنزانه غت  جردل فارغ للبول وزجاجتى

ً
كان أقلنا مرضا

 يوجد بها غطاء او طعام
ي اليوم لمده خمس دقائق فقط

ن
 مكثنا بها اسبوع كانوا يسمحون لنا بالخروج للحمام مرة واحده ف

ت الطبيب  فأختر
ي هذا بعد ذلك ذهبنا للمستشقن

ن
ي لو مكثت ف

ي رافض للعالج ألنتن
ي وقلت لها انتن

ه بمرضن
 آخر سأموت

ً
 السجن يوما

ي ألقى بعض الرعاية 
ي األصىلي بوادي النطرون حتى

ي للعالج لعىلي أعود إىل سجتن
ورجوتها أن تنهي إجراءات رفضن

ن أو أحصل عىل غطاء أو طعام ي المعتقلي 
 .من زمالنئ

ي يا أحرار العالم .. اعتقلت منذ أربعة 
ي مصور صحقن

 سنوات ألنتن
ي 
ي مصور صحقن

 ألنتن
ً
اف بأشياء لم افعلها تحت التعذيب أيضا ت عىل اإلعتى  و أجتر

ي 
ي مصور صحقن

ء إال ألنتن ي
ي قاموا باالعتداء عىلي مرة أخرى ال لس   وحينما طالبت بعالحر



ء ي
ي وعمىلي ال لس 

بت وحرمت من أهىلي وابنانئ ي اعتقلت وحبسب ورصن
ن .. اعلموا انتن ي الصحفيي 

ي  زمالنئ
إال انتن

ي حاولت نقل الحقيقه
 مصور صحقن

ي للعالج
ي قتىلي بحجة رفضن

ن
ن أنهم لن يتورعوا ف ي شدة المرض ولدي يقي 

ن
 .. واآلن أنا ف

ي صمت
ن
ي أرفض أن أموت ف

 .لكتن
ي المعتقل بسجن 

 وادي النطرون ٤٣٠الصحقن
 . ي
ى
 إسالم جمعه عبدالهادي الدسوف

/eFr32http://bit.do 
 

 يناير 13
 

وق أمجد، صحفية  شر
 
 
 
 
 
 
 

(': " ي
 أنا كويسه هو بس تعبت نفسيا مش اكتى زهقت يعتن

http://bit.do/eFsah 
 

 

 

 

 

 يناير 15

ين بخيت  لعبي   رسالة شي 
ي خالص، ربنا يسعد أيامك.. انا كويسة

.. وهللا وحشتين  خالص، محتاجة دعاءكم،  أخبارك ايه يا عبي 
ي أشوفك وبنوه جميلة زيك، خدي بالك عىل نفسك يا حبيبة ماما 

فرحت خالص بالصور، كان وحشن 
( وهللا بزعل ما بعرف انك زعالنه بسبب اي -وبالش موضوع االنتحار ده الىلي كل سبت وتالت يا كلبة : 

ء فما بالك االن ي
. خليكي فاكرة، انا مش قد ربنا عتشر ي

 لشان نعانده، اوعي تنسي الجملة دي أبداحار يا بنن 
 (-وبالنسبة للرقص ده حاجة حلوة خالص، استمري يا قلب ماما : 

 سميه ماهر بتسلم عليكي كتي  وكمان فرحت خالص لما شفتك يوم الجلسة يا جميلة. 

http://bit.do/eFr32
http://bit.do/eFsah


ي ألف واحد يتمناكي محدش يطول 
بالنسبة للعرسان امن 

، أصال بس اختاري صح يا روحي علشان ما تتعبي ي
 
ش تان

 اختاري صح المرة دي
ي األخي  هفضل فرحانة بمعرفتك جدا وكمان 

 
وبرضه ق

ي الحنونة الجميلة
 فخورة ان عبي  بنن 

 (-ملحوظة: صورة الحجاب رقيقة خالص : 
ين  أمك شي 

 
ين صحفيه وام أل) ن ربعة شت  طفال محبوسه بقالها سنتي 

 (وتالت شهور التهمه انضمام ونش  اخبار كاذبه
 http://bit.do/eFWAQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : رسالة المعتقلة " "سمية ثابت" إىل والدتها
 عّز فراقك .. ستة "

ّ
أمي العزيزة جد
 شهور كلها حرمان

 
ُ
يوٌم ويوٌم ثم يوٌم بعده .. اشتقت

  للدفء كذا األحضان
  ِ ي فطم طفل راضٍع

ستة شهور تكقن
ي حتى اآلن

  .. والسجن لم يفطمتن
ي وحس بك  ربنا ووكيلنا .. رُب حستر

ن ـٰ  رحيٌم راحم رحم
.. واألهل  ي

ي بإخونى فهو العليم بك  ونر
 واألصحاب والخالن

ي الدنيا
ن
 بحبك يا أعز أم ف

 http://bit.do/eFWC4 
 
 

http://bit.do/eFWAQ
http://bit.do/eFWC4


 شمس الدين أكرم
 

المعتقل السياشي بسجن األبعادية 
شعر يكتب ال))شمس الدين أكرم(( 

 لزوجته
 http://bit.do/eFWDg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يناير 18

 تريكه يرسل السالم من السجن
 

 

http://bit.do/eFWDg


 
http://bit.do/eFWG4 

 

 
 يناير 20

ي 
 حسام السويقن

 
ي #

ب عن الطعام حتى ي يرصخ من داخل سجن طرة ويرصن
 حسام_السويقن

ي قضية ال يمت لها بأي صلة سواء من قريب او من 
ن
يتم رفع الظلم عنه ف

ي يتم التنكيل به من قبل رئيس مباحث سجن 
بعيد .. #حسام_السويقن

ي الدواعي )تأديب( .. بداعي 
ن
ة ووضعه ف طرة حيث يقوم باضطاده كل فتى

ن اعضاء االخوان اللذين يقومون باضطهاد حسام ايضا  مشادات بينه وبي 
تهم ونظرا لالختالف الفكري والسياشي البعيد النه  لم يمكن ضمن عشت 

كليا عن فكر الجماعة المحظورة .. ويقوم رئيس المباحث بوضع حسام 
ن   السجون .. عىلي اقل تقدير يوضع الطرفي 

ن ( وهذا مخالف لقواني  ي
داخل الدواعي دون الطرف االخر )االخوانن

ون الطرف االخر .. وسنقوم بتحرير محرصن بنيابة المعادي داخل الدواعي ولكن كل مرة يقوم بوضع حسام د
ن المسئولية  ي نحمل نقابة الصحفيي 

ي حسام السويقن
ضد هذه االنتهاكات والتنكيل .. ونحن اشة الصحقن

http://bit.do/eFWG4


ي حيث انه تم القبض عليه من 
ي حسام السويقن

ر من قريب او من بعيد للصحقن ي حال حدوث اي رصن
ن
كاملة ف

ن بدعو  ن لمنارصة القدسساللم نقابة الصحفيي    ة رسمية من اعضاء مجلس نقابة الصحفيي 
ن الواقع ضدكم سواء من # ي االيدي امام هذا الظلم البي ّ

ن
ن .. إىل متى تنتظروا وانتم مكتوف أيها_الصحفيي 

شيح انفسكم والرصاع الدائم عىل الكرشي .. األوىلي  ن .. وقبل أن تقوموا بتى مجلس نقابتكم او نقيب الصحفيي 
ي العطاء المستمر والتضامن من هذا وذا

ن
ي الذي لم يبخل يوما ف

ي حسام السويقن
ك الوقوف بجانب الصحقن

ي سواء شهيد او مفصول
 .. الالمحدود ضد اى قضية ألى صحقن

ن المرصية مجلسا ونقيبا نظرا  ن ضد نقابة الصحفيي  وسنقوم بتقديم شكوي لالتحاد الدوىلي للصحفيي 
ي 
ي حسام السويقن

ي قضية الصحقن
ن
هم ف   http://bit.do/eGiVg..  لتقصت 

 

 يناير 21

 : "رسالة من خلف القضبان للمعتقلة " غادة عبدالعزيز
ي سجن القناطر، ده مش أول عيد ميالد ليا  22، دخلت وأنا 24بمناسبة عيدميالدي ال -

ن
ت وأنا لسه ف وكتر

  .هنا وأتمتن يكون األخت  
ي السن -

ن
ت ف ي مش ملكي كتر

ت وبقت حيانى ، كتر ي
ن دول بعيد عنكم يا ماما ويا بابا ويا اخوانى  .تي 

ي بدرس شوية  - ي الكلية مع أصحانر
ن
ي لو كنت بره كانت هتبقى ازاي، كنت هبقى ف

ي حيانى
ن
ي بفكر ف

غصب عتن
ي السجن

ن
ي لجنة عادية مش لجنة خاصة ف

ن
، وبمتحن ف ن  .وبتفسح شويتي 

ي مرة   -
ن
حيالت رايحة الجلسة شفت النيل بتاع كورنيش عدت أجازات ماشفتش البحر، ف ي عربية التى

ن
كنت ف

 .المعادي افتكرت البحر بعد ما كنت نسيته
ن شمس، كانت مخطوبة من  ي رابعة تجارة عي 

ن
ة للطالبة المعتقلة غادة عبدالعزيز.. غادة ف من الرسالة األخت 

ن، فراحوا خدوا غادة يوم زمان لشخص وبعدها ماحصلش نصيب وانفصلوا. الشخص ده كان مطلوب لألم
بليل عشان يضغطوا عليه يسلم نفسه، قعدت يوم وبعدها خرجوها وقالولها  2الساعة  2017مايو  11

ي من غت  سبب، واتوجه لها تهمة االنضمام المعتادة، مع 
ماعلكيش حاجة. بعدها رجعوا قبضوا عليها تانن

ي األخر قض
ن
(  2018لسنة  137يتها اتحالت عسكري)العلم إنه مافيش أي أحراز، ولو حتى ورقة، وف

http://bit.do/eGiZq 
  

http://bit.do/eGiVg
http://bit.do/eGiZq


 
 يناير 28

  احمد ساىم عبدالحميد عبدالعال
يعة  أنا المعتقل / احمد سام عبدالحميد عبدالعال طالب بكلية الش 

ي  . من قرية ميت شهالة _ الشهداء _ منوفية والقانون
ن
تم اختطاف

ي بالقاهرة 2017/  7/  1 يوم
ل عمتى ن اختفيت قشيا لمدة  . من متن

اف بتهم ملفقة  شهرين القيت خاللهم جميع أنواع التعذيب لالعتى
ي ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 

 2017/  8/  26حتى
) العقرب  2وتم ايداعي سجن شديد الحراسة  760عىل ذمة القضية 

يض وأبسط مقومات  ( شئ السمعة حيث المنع 2 من الزيارة والتى
 . الحياة

أنها ألقت القبض عىل  2017/  10/  7أعلنت الداخلية يوم 
ي / أحمد  مجموعة من أعضاء حركة حسم بالمنوفية يقودها اإلرهانر
ي بيان لها عىلي صفحتها الرسمية( 

ن
سامي عبدالحميد عبدالعال ف

ي النياب 100وذلك بعد اعتقاىلي ب 
ن
يوم  40ة ب يوم وبعد ظهوري ف

 ( مرات 4تم التجديد ىلي خاللها 
ي شهر 

ن
 .  2018/  6ليس هذا فحسب بل تم إدراج اسمي عىلي قوائم االرهاب ف

http://bit.do/eG2p3 
 

 يناير 30

 محمد رمضان المحاىمي 
 

ي... انتصار و هزيمة  أنا و الحرصن
و ها قد مر ما يقرب من الشهر و النصف  ٢٠١٩ير ينا ٢٨اليوم 

.. و يوم  ي   ٢٠١١يناير  ٢٨عىل بداية حبسي
ي زنزانة بمبتن

ن
كنت ف

ي  مديرية أمن اإلسكندرية القديمة باللبان وكان معي إسالم الحرصن
د وانتصار الثورة. واليوم وبعد  وأخرين وتشاركنا سويا الطعام و التر

ي سنوات ها أنا مع إسال 
ي زنزانة أخري مرور ثمانن

ن
ي ف م الحرصن

د ولكننا اليوم  بمعتقل برج العرب وايضا نتشارك الطعام و التر
ي سنوات مرت عىلي الحلم. و 

نتشارك الهزيمة هزيمة الثورة. ثمانن
الحلم بالحرية و العدل و الحلم الذي تبدد تحت أرجل العسكر 
ن ولكننا تركنا حلم آخر سينمو  وطبقة رجال االعمال واالنتهازيي 

  .يتحقق ولن تستطيع قوة ان تبددهو 
س ، ماهينور أبنائنا  تركنا عمر ، جومانة ،بيتر

ن   الحرية للمعتقلي 
 المجد للشهداء

http://bit.do/eG2p3


 النرص للثورة
 هللا... الوطن.. الثورة

 محمد رمضان
 ٤زنزانة 
 ٢٢عنتر 

 معتقل برج العرب
http://bit.do/eHhKW 

 

 يناير 30

  احمد عىلي  
ي الحر احمدعىلي 

  تحديث الحكم خمس سنوات عىلي الصحقن
  رساله من معتقل احمدعىلي 

يوما بخلف القضبان من محبسي بسجن القاهره طره  425اكتب اليكم بعدمرور 
ي مساحه البتعدى عرضها 

ن
شااالرض ف تحقيق مرتديا مالبس السجن االبيض مفتى

اصه ن متى ين فوق بطاطي  ي  الشتر
ن
ي ف

ى
ي شاردا فاقداآلبسط حقوف

ناظرا لسقف زنزنتى
ئ  ئ اسجن لس  ي قضيه الاعلم عنهاش 

ن
الحياه منتظرا لسماع النطق بالحكم غدا ف

ي ظلم 
ي هذاالبالء ويردعتن

ي ويرفع عتن ي آن يرفق نر  فدوله الالدوله داعيارنر
ئ االاش 

ن آلجد  المعتقلي  ي ماتخىلي فلست من مشاهت 
 تخىلي عتن

ن عالميه  مسانده آ  الظالمي 
ن مشغوله باالنتخابات وال و  دوليه  منظمات حقوقيه محليه وال  نقابة الصحافي 

ي وال 
ن يصطفون  مشاهت   تعلن تضامنها بحمالت للمطالبه بحريتى المحامي 

ي ممن يدعون انهم درعا 
ن للدفاع عتن ي الكيان الذي انتمي  للمظلومي 

ي حتى
ومنهم من كنت اظن انهم اصدقانئ

ي  حدث ىلي اثناء ربيان يرفض فيه ما سنوات لم يرهق نفسه عناءاصدا 10له منذ
ي سجتن

ي حتى
اعتقاىلي واخفانئ

ي فالمجد كل المجد  بمحافظه غت  
ي نهاية االمر اشكر  للمشاهت   محافظتى

ن
 وليضيع وينسي المجهولون وف

ي برغم كل ما  الجميع 
 دفاعا  بيها  عىلي كل كلمه نطقت نادما  غت   صامدا   رآشي  زلت رافعا  حدث ما  وآعلمكم انن

ي اىلي 
ن ممن سبقونن ي آو  سجان اثناء وال  بسجن  مباليا  عابثا وال  غت   هنا عن المعتقلي 

 كناشط  عمىلي كصحقن
ي وآسالكم  ال   احزبيآ 

ي  اآل  اريد ان آطيل عليكم بحديتر
ي فالدعاء آلنال حريتى

ي  وأعود تنسونن
ي وآهىلي  ألشنى

 وأحبتى
ي غت   وآن قدر   احببنا  آننا  الوحيد  شاكرا له ويكون عزاءنا  بقدره وقضاءه حامدا  مرضيآ  رآضيا  ذلك فآنا  ىلي رنر

 علم الذين ظلمواآي منقلب ينقلبون((الوطن))وسي
http://bit.do/eHhN5 

 

 

 

 

 

http://bit.do/eHhKW
http://bit.do/eHhN5


 أحمد الخطيب

أحمد الخطيب، المعتقل صاحب مرض الليشمانيا الحشوى، والىلي لحد 
داد سوء عن الىلي 

ن ، وكل يوم حالته بتى ن يطلعوه بعفو صحي ي مش راضيي 
دلوقتى
 .قبلها

ن أنا مش هتكلم عنه، أ نا هسيبكم مع رسالته الىلي طلعها ألهله بعد أرب  ع سني 
ي السجن

ن
 : سجن ومع بداية سنة خامسه ليه ف

ي مرة أخرى عىل النيابة بعد "
أتذكر بعد دخوىلي بيوم بعد أن تم تجديد عرضن

ي نفس  15
ن
ي يقف شاب ف يوم، أقف وأنا ساند بظهري عىلي باب الحجز وبجانتر

؛ قصت  وعريض الجسد رفيع الوجه  ي
ن ستن ة بشعر مجعد وأعي  وأسمر البش 

ات دموية تعكر صفاء لونها األبيض باالحمر، و الشهت   واسعة تجري بها شعت 
ح قوانينه وسلوكياته الفظة ح المكان ويش  ، يش   .باسم )بالوي(، بالوي كان مرشدا سياحيا بالنسبة ىلي

 .و خد حرصك من ذاكاوع تقول لحد انت جدع أو تقوله يا حاج.... أو.. أو... ابتعد عن هذا 
ي الحمام، هتنام هنا، ليك 

ن
ح عملة  6احجز دورك ف ساعات وبدل مع فالن و فالن، وما نسيش طبعا يش 

يبة حالوة السكن وحسن االستقبال  .المكان "السجاير"، ورصن
ها من المكيفات ي عتمة أدخنة السجائر، وغت 

ن
ن كأشباح ف  .كنت أتأمل المكان وما به من مساجي 

 :هو يزيد تلك العتمة بنفس آخرسألت بالوي و 
 منذ كم شهر وأنت هنا؟

 .فرد بالمباالة: خمس شهور
ي أن 

ن
ي مكان كهذا كان يبدو ىلي من الجنون أن أفكر فقط ف

ن
صعقت حينها من رده، ومن طول هذه المدة، وف

 .أتم مثل هذه المدة
" ويلف السجاير ا ي

ي نبطس  ن آلخر هو يشغل يومه بلم السجاير ويدبر أعماله كموظف "صتر لمحشوة من حي 
ي سيجارة تنفخ 

ن
، لف دماغك ف  يا زميىلي

؛ تنس أكتى ي كل مرة كفيلسوف ويقول "لف اكتى
ن
وهو يهز إىلي رأسه ف

 "فيها، فتفسيها
 هكذا يمر يومه تلو اآلخر، األيام عنده تتطاير كأدخنة السجائر،

 .شهرا 120ل شهرا" من أص 48خرج بالوي بعد أشهر قليلة وأنا هنا أتم السنة الرابعة "
ا تلو اآلخر، اختلفت األماكن وتشابهت الجدران فيها وكذلك معانيها كما كانت 

ً
انتقلت بعدها للسجون واحد

ي كانت عادة ترتبط أحداثها بأزمنة ليست بعيدة
" نعم أقصد بها أحالم اليقظة التى ي

 .تنقل معي "تهيئانى
ي توقفت عن شد  بعد أسبوع.. بعد شهر.. ال بل بعد شهرين.. بعد الحكم.. ال 

بعد النقض.. بعد.. بعد.. ولكتن
  .أحداثها بتسلسلها هذا.. المقيد بال أمل

ن البحث أين أنا فيه؟ أين أقف؟ و أين ما أريد؟ ي األمل دقة سباق الواقع حي 
 ال أريد أن يفقدنن

 ليلتصق بالجدران. ليتكفل عقىلي عناء تلك المسا
ي أعود مرة أخرى بجسدي مع هدوء الموسيقى

فات لكتن
ون لذلك  ، سجنت قبل أن أتم عامي العش  ن ي زمن ما بعد الثالثي 

ن
ي ف

اضن ألماكن بعيدة أضع فيها عالمي االفتى
ء ي

ي الخارج فهو بطريقة أو بأخرى قد يمس الواقع بس 
ن
 .سأتم عامي الثالثون ف

ا تهيؤ ىلي نجاحا، فيها أصيغ كل ذلك هناك
ً
ي ذلك السن، وظروف

ن
ي أكتر ف

ي أحالم  أرسم فيه مالمًحا تناسبتن
ن
ف

 .اليقظة
ي أعود هنا مرة أخرى

 :دعتن



ن بعدم إثارة  ض بطرح الكثت  من األسئلة ثم أعود ألستكي 
ي كثت  من األحيان كنت أتمرد وأعتى

ن
ي ف

ال أنكر أنن
، رحلة طويلة رغم  ن ض، هكذا كان اإليمان بالقدر، ليس باألمر الهي  ، ثم أعود مرة أخرى ألعتى العقل بالتفكت 

 .يهاتظاهر الكثت  بتخط
ي هي 

َبَل تلك الجدران.. لتتقبلتن
ْ
ق
َ
ي العنيد طويال طوال تلك الرحلة تعلمت أن أ

 .وبعد رفضن
ي 
ن
ي ف

ي أريد التعايش.. نعم التعايش، وأحيانا أفقد مهارانى
ال أريد المكوث فيها، ال، أبدا.. ال تخظئ فهمي ولكتن

ي أعود شيعا ألبحث عنها، وهذا مايجعل األيام تمر كسحا
. أثر منها يعالج أثر البقاء إتقانه.. لكتن ي

بة وتختقن
 .هنا

ي 
ي وجه الواقع بوسامة، هذا أفضل من أن أتجاهله ويتجاهلتن

ن
 .أبتسم ف

ي ما نريد أن نكون عليه، نختلف فتختلف المعطيات فنجتهد أكتر فأكتر 
ن
ي إرادتنا، أو ف

ن
كذلك تتحكم الظروف ف

ت اتفقت م ء يمكن بها قلت أو كتر ي
عك او اختلفت، هكذا عليك أن تتقبل عىل أن نصنع منها أفضل ش 

 .نفسك بنجاح آخر بعيدا عما كنت تريده
ي تقاطع آخر

ن
ي به بطريقة أخرى بمكان ف

 .أحيانا يفقدنا القدر مسارنا لنلتقى
ي إحدى هذه التقاطعات

ن
  .سأولد من جديد ف

ي إحدى هذه التقاطعات
ن
ي ترك أثري ف

ن
 .وسأجتهد ف

رارا مرة بعد مرة من رحم القدر ليحدد هو مالمح شخصيتنا بعيدا فنحن نولد مرة من رحم أمهاتنا، ونولد م
ي رحم أمهاتنا،

ن
 عن مالمح أشكالنا ف

ي إحدى 
ن
ي قرأتها وأنا ف

يف و صخرة بالل" من رواية "شيفرة بالل" الرائعة التى ن ا أتذكر قصة "صخرة ست  وأخت 
ن تخىل فيها الموت عن جديته ي حي 

 .غرف الرعاية المركزة إحدى محطانى
يف" مثاال للعبث والالجدوى، ومرة مع "بالل" مثاال يقول  ن فيها الكاتب: )الصخرة واحدة، مرة مع "ست 

ي حياة كل واحد منا هناك دوما 
ن
لإليمان، يقوي األشخاص ويحررهم من قيودهم ومن ضعفهم.(، كذلك ف

ي العبث أو الالجدوى، أو صخ
ن
ي حياتنا ف

يف" ونقضن ن رة نجعلها هذا الخيار؛ صخرة ما تجعلها كصخرة "ست 
 .كصخرة "بالل" تجعلنا مصاعبها نكتشف قوتنا

يف" أو "بالل ن  ."دوما ثمة صخرة وهناك اختيار واع نختاره "ست 
ي عن عناء العبث

 .سأحاول صنع نجاح، نجاح يبعدنن
 .ساصنع نجاحا ما من داخل صخرة صماء
يف ن ي ال أحب أن أكون "ست 

 ."سأحاول.. ألنن
وا عنه وفكروا ا ن ادعوا ألحمد وانش  لناس بقضيته وبمرضه عشان ميتنسيش وسط السواد والظلم الىلي عايشي 

  http://bit.do/eHhPJفيه.  
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اير 3  فتر
 

 !َمن للمنكرسين خلف الجدران ؟ .. األعرص: عاٌم من الحبس االحتياطي 
 

ي !" أما الحبس 
بت أقول " إن كنت مذنًبا ؛ فحاكمونن

حتياطي المفتوح فهو لعنة .. ال أعرف لماذا أقبع هنا اال 
رات محبسي ، فال أنا خطر عىلي  ، خاصة مع انتفاء متر
األمن القومي ، وال خطر عىلي العبث بأدلة االتهام 
ي يحمل السالح  فجميعها لدي النيابة ، وال أنا إرهانر

ن  ع اآلمني 
 . ويرتكب الجرائم ويروَّ

 عام عىلي حبسي االحتياطي ،
ي أمر  ٣٦٥يوًما ضائًعا من العمر خلف الجدران  ٣٦٥مرَّ

ن
يوًما ليس كافًيا للبت ف

  ! حبسي 
ل بعدالة  من أسبوع إىلي الذي يليه ومن شهر إىلي شهر ومن جلسة تجديد إىلي أخري نعيش عىلي أمل زائف يعجَّ

ي لست بخطر عىلي األمن القومي 
ف أنتن ي أمري وقول يعتى

ن
 - كما يدعون  -غائبة ، بنظرة حق ف

تها م ي نش 
ا ماهي األخبار الكادبة التى

ً
قيد الحرية منذ عام عىلي ذمة قضية نش  أخبار كاذبة ، وال أعرف تحديد

 .. كي أعاقب بحبس احتياطي الينتهي 
ي شاب لدي طموح وأحالم ومستقبل ، مارست عمىلي بضمت  يقظ ومهنية وموضوعية 

ما أنا إال صحقن
ي ، رفضت الغر 

ف الصحقن ي بيد نظيفة وكذلك صفحة جنائية بيضاء مستمدة من ميثاق الش 
بة وبقيت بوطتن

اير  ي عند الرابع من فتر
َّ وال غبار ، ثم فجأة دون سبب واضح توقفت حيانى ، ولم تتحرك  ٢٠١٨، ال مأخذ عىلي

  . من حينها
ي 
 .. انتهت معي التحقيقات منذ عام اإل قليل ، ومن حينها وأنا بانتظار قرار عادل ال يأنى

ي مئات 
ي أمري ؟أال تكقن

ن
 !األيام للنظر ف

ي عىلي كل أشكال الحياة االجتماعية  السجن ليس مدمًرا للنفس والروح فحسب ، إنما هو مؤثر بشكل سلتر
ي لتدمت  حياة اإلنسان ، فما بالك بعاٍم كامل

 .. والعائلية والمهنية .. يوم واحد يكقن
ي 
ن
ى  قلوبنا تصدأ بالداخل ، وأرواحنا تتآكل بالبظئ ، نمضغ آالمنا ف ي المساء ونعزَّ

ن
صمت ونلوك وحدتنا ف

ي 
  ! أنفسنا بغد أفضل وحرية مرتقبة .. لكنها ال تأنى

ي 
ف بضعفنا ، لننفض كل أساليب العقل الدفاعية التى ى من صمودنا الهش ونعتى لنتحدث بوضوح ونتعرَّ

  .. تدفعنا لالستمرار والبقاء عىلي قيد الحياة كي نري أنفسنا عىلي حقيقتها
 ً   . ا مما نبدو ومما نظننحن أضعف كثت 

ي نعاقب عىلي أ خطاء لم نرتكبها ؟
ي االنتظار ؟ إىلي متى

  إىلي متى
ي 
  "! ببساطة :" إن كنت مذنًبا ؛ فحاكمونن

ي 
ا ، فما سبب وجودي هنا ؟ وإن كنتم ال تعلمون ، ألم تكقن

ً
ي وإن كنت بريئ

 ؟ سنة كاملة لمعرفة الحق من العن
ي عن كل ذلك الوقت الضائع وا

ي ال من يعوضتن
لفرص المهدرة ؟ وعن الوقت الذي مازال يضيع والفرص التى

هدر ؟
ُ
  تزال ت

ي ؟
ي مما أصابتن

ن
ي عن الوقت الذي سأحتاجه للتعاف

 من يعوضتن
ي ؟

  ومن يعوض وجع أهىلي وحشتهم ؟ ومن يعوض قلق أصدقانئ



  ومن يدير ترس مستقبىلي من جديد ؟
  .. هل تريدون تحويلنا إىلي أسمال بالية القيمة لها

 !هل هذا ماتريدونه ؟
ي ، فعىلي ماذا أندم ؟ 

ا عتنَّ ة عقوبته ، أمَّ إن الذي يعاقب من أجل خطأ أو جريمة ارتكبها يظل يندم طوال فتى
ي ال أعرف عىلي ماذا أندم أو أحزن

  أنا حتى
ي عقوبة ما يعرف موعد اإلفراج ويعترصه االنتظار ، أما أنا فمعلق هكذا كالراقص عىلي السالل

م إن الذي يقضن
ي المجهول

ي االنتظار ولكن يقتلتن
ي حبس احتياطي مفتوح دون موعد إفراج .. ال يعترصنن

ن
  .. ، معلق ف

ي ال إجابة لها
 . والتساؤالت التى

ي تدريجًيا ، وماٍض تبهت مالمحه ، 
ى بحب األصدقاء ، وأحيا عىلي ذكريات تنضب وتختقن أظل هنا ، أتعزَّ

ي ومواقف تتبخر
 .. ووجوه تتالش 
ي م
  .. اعشت يوًما حًرا .. لقد ُولدت هاهنا خلف القضبان والجدران ، ولدت هنا وأموت هناأشعر كأنن

ي وعالمي الدميم  . السجن أصبح كوكتر
ي 
ن
وضع ف

ُ
ي تعرفها وت

نع من حياتك التى نتى
ُ
ي فجأة كأنك لم تكن ، ت

إنها تجربة أقرب ما يكون إىلي الموت ، تختقن
  .. برزخ شمدي تنتظر الحساب

منع عن ممارسة
ُ
ي كانت ت

ي أو التواصل بأي شكل مع حياتك التى
 .. أي فعل إنسانن

 ! إن السجن وجه قبيح من أوجه الموت العديدة .. وجه قبيح للموت ، ومع األسف نحن نحب الحياة
  .. ولم أكن أحلم يوًما إال بحياة كالحياة

 ! ياهحياة بسيطة هادئة بال منعطفات فجائية وبال موت اضطراري أو احتياطي كالذي أح
 !عاٌم من الحبس االحتياطي .. ومازال السؤال نفسه يدور بخلدي .. َمن للمنكشين خلف الجدران ؟

http://bit.do/eHHGM 
 
 
اير 5  فتر
 

 محمد رمضان
ت منشور عىل الفيس بوك أتحدث فيه  عن خطة منذ حواىلي ثالثة أشهر و قبل دخوىلي السجن كنت قد نش 

ية ،فافشال خطة  ي تعديل الدستور و ذكرت من وجهة نظري إن معركة الدستور هي معركة مصت 
ن
السلطة ف

ي للشعب حتى و لو جائت ديكتاتوري أخرى 
ة أخرى هو نجاح كبت  و اختبار حقيقى

الدولة البقاء السيسي فتى
ن انتهاء ديكتاتوري السيسي و ت ة ما بي 

نصيب ديكتاتوري أخرى سيسفر عنها بعد ديكتاتورية السيسي ، قالفتى
ن   .انفراجة حتى و لو عىل مستوى األفراج عن الكثت  من المعتقلي 

ة أرب  ع سنوات إذا هذه  ١٤٠المادة  ن كل فتى تي 
ات الرئاسة إىل فتى من الدستور هي المادة الخاصة بتحديد فتى

ديل تلك المادة فهذه المادة المادة هي المادة المستهدفة من التعديل ، و لكن تبقى هناك عقبة امام تع
ي آخر تلك  ٢٢٦المحصنة بموجب المادة 

ن
من الدستور و هي توضح إجراءات تعديل مواد الدستور و لكن ف

ع إنه ال يجوز المساس بالمواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية إال إذا كان التعديل يضيف  المادة ذكر المش 
 .مزيدا من الضمانات

و  ٢٢٦و لكي يتمكن النظام من تعديل تلك المادة يجب أن يعدل المادة  ١٤٠المادة إذا ال يجوز المساس ب
ي الحقيقة 

ن
ن مرة واحدة و لكن ف يحذف منها ذلك الحظر، و قد يثور تساؤل بأن النظام يمكنه يعدل المادتي 

http://bit.do/eHHGM


ي وقت واحد ، لذلك عىل نظام عبدالفتاح السيسي إن يجري استف
ن
ن ف ن المادتي  تاءان ، ال يجوز تعديل هاتي 
ي يعدل فيه المادة  ٢٢٦االستفتاء األول يعدل المادة 

. ٢٢٦بعد إلغاء الحظر الوارد بالمادة  ١٤٠و الثانن

http://bit.do/eHHNU 
 
 

اير 17  فتر

 !!  مإال الظال يواصلن الليل بالنهار وحيدات ال يرافقهن  االنفراديأرب  ع سيدات داخل الحبس 
 https://goo.gl/ZFafXN :  فيديو

 
 
اير 8  فتر

 األستاذ إبراهيم متوىلي 
ي المحكمة: 

 
 ق

 انا عاوز اعرف انا هنا ليه
ي ؟

ي علشان بدور عىل ابتن
 انتوا بتعاقبونن

ي عمره النهارده 
ي من  ٢٩ابتن

، مش عارف هو  ٢٠١٣ليو يو  ٨سنه ، مختقن
ن    في 

ي كل مكان
ن
 دورت عليه ف

طرقت باب كل المؤسسات الرسميه : النائب العام ، رئيس الوزراء ، رئيس 
ن  ي ابتن في 

لو . الجمهورية ، وزير الداخليه ، وزير الدفاع ، المجلس القوم ، كل المؤسسات ، ومحدش فادنن
ي أدافع عنه وأشوفهلو عمل جريمه ، عرف. مات هاتوا جثته ادفنه وارتاح

ي ، من حقى
ي ايه . ونن

انت عارف يعتن
ن ونص معرفش عنه حاجه ك ، حلمك ، تتحرم منه أرب  ع سني  ن

ي علشان بدور عليه ؟ !!!! ابنك ، كتن
 وحابسيتن

ي كداب
ي وطلعونن

ي بنش  أخبار كاذبة ؟ طيب هاتوا ابتن
 طيب مش بتقولوا انن

ن  ي في 
ن . ابتن ي في 

ي ابتن
ي ؟ حد يجاوبتن

 هاتوىلي ابتن واحبسونن
http://bit.do/eHVqF 

 

اير 17  فتر

 أحمد طارق إبراهيم )أرنوب(
ي من 

ي إىل قمة جبل ثم دفعتن
، وإقتادنن ئ ي أحدهم من كل ش 

ي فهمها جردنن
منذ مئات األيام و ألسباب ال يمكنتن

ي اسقط، عام كامل أسفط ال أرتطم باألرض وال يتم إنقا
ي الحافة وتركتن

ذي، هكذا هو الحبس اإلحتياط، تبقى
ي الخوف من كل جانب، 

، يحيطتن ئ ي السقوط، عاجز عن إضافة أو تغيت  أي ش 
ن
ي اإلنتظاء، وف

ن
ي الهواء، ف

ن
 ف
ً
معلقا

ي عىلي حركة
ي روحي دون أي قدرة متن

ن
ي عىلي كل الوجوه، يهزمي بقسوة ويفرغ ما ف

 .يقبلتن
ي 
ن
ي السجن عرفت فيه النوم عىلي األرض وف

ن
ديمومة الظالم، عرفت الوحدة التامة و الغربة عام كامل ف

، والجنون
ً
ي داخل الوطن و التعفن ملال

 .الموحشة، أدركت النقن
ن  ي الحالتي 

ن
ن أمل كاذب ويأس صادق، ُمتعب ف  بي 

ً
 .عام كامل عشته متقلبا

http://bit.do/eHHNU
https://goo.gl/ZFafXN
https://goo.gl/ZFafXN
http://bit.do/eHVqF


ي الحرية أريده وأرجوه
ن
ي ف

، ما كام يرهقتن ي
نن ثت 

ٌ
ي كانت ت

 غت  تلك التى
ً
ئ آخر تماما اآلن، بعد أن  تحولت الحياة لس 

ي 
ن
ن ف ي زنزانة سخيفة ضيقة، ال أخرج منها سوى ساعتي 

ن
عشت حياة متحركة أو شبه، أصبحت ثابتة محددة ف

ي الزنزانة، ك نرتاح من عناء الحصول عىلي فتات 
ن
ن ف اليوم ك أري السماء، عدا األجازات الرسمية نظل قابعي 
، ليصبح فتات الحرية، ومع هذا ال أرى السماء بوضوح، فالحديد يح

ً
 قبيحا

ً
 حديديا

ً
 قفصا

ً
ئ مكونا يط كل ش 

... حتى السماء
ً
ئ مقيدا ، ليصبح كل ش 

ً
ئ سجينا  !كل ش 

ي رغم ثقله ورغم إحتكاك قدمي 
 إىل هذا الحد، وقع خطوانى

ً
ي وحيدا

عصفت نر التجربة ولم أدِر أنها جعلتتن
؟ أشبه بظل؟ د

ً
ي األرض أصبح غت  مسموع وال صوت له، هل أصيحت منسيا

ن
؟ بقوة ف

ً
ون وزن وميت سلفا

ي من الرؤية و من الحركة، 
ي شبه إنسان، فقن بدايات إختفانئ منعونن

 كونن
ً
 وإشفاقا

ً
 وقلقا

ً
رصت ألهث خوفا

ي منذ اآلن )
 ال إسم ىل وأنتن

َ
ي أن

ونن  وأختر
ً
ي رقما

 58أعطونن
ُ
َويت

َ
ي و ه

 إنسانيتى
ْ
يلت غت 

ُ
ي أ
ي أخر، شعرت أنتن

( وال ش 
، حاولت الحركة ليالحظوا ان ي

 أحد، أردت الرصاخ ))هااااى... هل من حالتى
ْ
ى مثلهم لكن لم يلحظ ي بش 

تن
ي التيه وبللت مدامعي الغمامة

ن
؟ أنا أتحرك، ما زلت إنسان(( لكن تبدد الرصاخ ف ي

 .ترونن
ي 
ن
، واآلن مر عام وال أعلم كم عام سيمر لُيبت ف

ً
ي أمري وسأخرج شيعا

ن
ظوا عىّل، قالوا أنهم يحققون ف

َّ
تحف

ي إخباره أن اآلمر لم يكن ليحتمل كل هذا وأنه قد أمري، عام آخر؟ أكتر 
ي سؤاله؟ من يمكنتن

؟ أقل؟ من يمكنتن
 ، تهم بالنش 

ُ
، وكيف أ ن ي سجي 

 عىلي اإلطالق يجعلتن
ئ ، لست أى ش 

ً
ئ لست مدانا ي وانتن رغم كل ش 

ي عقوبتى
ن
بالغ ف

ي، فإىل متى سأظل عالق هنا ألعق كل هذه الجر  ي وال من غت 
ئ باألساس ال متن اح؟ أين أجد قونى ولم ينش  ش 

ي أمرى؟ أو قادر عىل إنهاء هذا البؤس؟ 
ن
عندما أضعف؟ وأين أجد عزانئ عندما يعز العزاء؟ من يمكنه البت ف

 .فأنا ال أنتم لهذا المكان
 
ً
ح وتصف عالما ي أن يفعل لكنتن عاجز عن وصف السجن، والكلمات أضعف من أن تش  ربما يستطيع غت 

 من األحزان و الخفقا
ً
ي الحصار وإمتهان متكامال

ن
ت و الصتر و الدموع و العذاب ومطارق الزمن و الموت ف

ي 
ية عندما ُيطلب متن اإلنسان وإجباره عىل أن يكون غت  ما يريده لنفسه، فال سبيل سوى الضحك بهستت 

 ما تنفجر بالبؤس
ً
ي لها والتى غالبا

 للحظات قهقهة ال معتن
ً
ئ ثمنا  .التفاؤل و السخرية من كل ش 

ي 
من الحياة سوى ذكريات باهتة فأصبحت أتخفف منها حتى أحمي نفسي من اإلنتحار والكآبة لم يتبقى

 وجه السجن 
ن
، فرصت أتكيف وأرتدى ثوب التماه و أبتسم ف

ً
 الجراح مؤلما

ن
المفرطة، حيث أن العبث ف

 عىل حصار الزمن واألالم، ف "الصتر مفتاح الفرج" وهو ك
ً
 من الذكرى، صابرا

ً
ن والمأساة، خاويا ذلك للمساكي 

ن وهو وسيلتى الوحيدة، ودفاعي األخت  للحد من تشب الحياة  و فاقدي الحيلة و مكسوري الجناح والمساجي 
 .ومقاومة السجن

 فمتى ينته كل هذا؟
 أحمد طارق إبراهيم )أرنوب(

 .سجن طرة
 https://goo.gl/TWEgfA 
 

 .انمحمد رمض
 الزيارة بتهزك

ي االحرار خارج السجون ،
 زمالنئ

ي ظل ظروف حبس قاسية و ذلك بعد التصعيد الخطت  الذي تمارسه السلطة ضدنا و 
ن
اكتب هذه الرسالة ف

ي قرار منع الزيارة عنا، هذا القرار الذي يعد انتهاك خطت  يخالف الدستور و القانون ، فقد لجأت 
ن
المتمثل ف

ي التأديب مع أننا لم السلطة كعاد
ن
وا ذوينا بأننا ممنوعون من الزيارة لكوننا ف تها للكذب و التضليل عندما اختر

https://goo.gl/TWEgfA


ي التأديب، و علمنا إن هذا القرار يشمل جميع 
ن
ي القاهرة و اإلسكندرية و لكوننا نكن ف

ن
( ف ي

ن )التيار المدنن معتقلي 
ن جدرانها  ي تحمل بي 

ي معتقل برج العرب التى
ن
عنتر  ٤سبعة من شباب هذا التيار و هي زنزانة الزنزانة الوحيدة ف

فقد حرمنا من الزيارة ولم يقف التصعيد عند هذا الحد و انما قامت السلطة بنقلنا نحن السبعة إىلي عنتر  ٢٢
ن عدا زنزانة واحدة بها  ٣ ي الخاىلي من السياسيي 

نس ٨جنانئ  .من قيادات االخوان منهم حسن التر
لهذا االنتهاك انما هو محاولة بائسة فاشلة إللهائكم بنا عن معركة أكتر و  و أنا ارى إن سبب لجوء السلطة

ية و هي معركة تعديل الدستور ، فال تنشغلوا بنا فللمعتقل رب يحميه و انما كرسوا كل  أهم ، معركة مصت 
أو حتى  طاقاتكم لمعركة الدستور، فقد عودتنا السلطة عىل افتعال االزمات إللهاء الشعب كأزمة التشيبات

 .كأس األمم اإلفريقية
فلتتحد كل القوى الوطنية من أجل إفشال تمرير كارثة الدستور فهذا هو أكتر داعم لقضيتنا و لمعنويتنا 

ن   .كمعتقلي 
ن و الشهداء و الفقراء، من أجل حلمنا بوطن حر.   اتحدوا من أجل المعتقلي 

nbchttps://goo.gl/ZMZ 
 

 ، طبيب أطفالدكتور عمر عزت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/LoCL2Q 
 

  

https://goo.gl/ZMZnbc
https://goo.gl/LoCL2Q


 معتقل

ي معتقل الكيلو 
ن
ي أوضة اسمها الحجر الصحي ، كانت جنب أوضة ظباط مباحث  ١٠ف

ن
و نص ، حطونا ف

ي الدور األول ، كل يوم بليل بعد الساعة 
ن
كنا نشم ريحة الحشيش جاية من أوضة الظباط و   ١٢السجن ف

ي الزنازين الىلي جنبنا 
ن
ن ف بيرصخوا ، مكنوش  بعديها نسمع حفالت التعذيب و صوت الكهرباء و المساجي 

ي ، 
ي الدور األرضن

ن
بيعملوا دة من باب اإلستجواب و محاولة الوصول للمعلومات ألن أوضة التعذيب كانت ف

كانوا بيعملوا كدة من باب التسلية و مستلزمات السهرة الحلوة مع الحشيش ، أكوام لحم تحت سيطرتهم 
ي 
ي اآلخر القاضن

ن
فت" ... هللا يرحم الىلي ماتوايقدروا يعملوا فيها الىلي هم عايزينه ، و ف  . بيقولك " بس انت أعتى

 https://bit.ly/2TcTzNE 
 
 
 مارس 3

ي   د. محمد البلتاح 
 

 
ي ُيطالب المحكمة بعرضه عىل المستشقن  ي أحد".. البلتاحر صبت بجلطة ولم يهتم نر

ُ
 "أ

http://bit.do/eKe2s 
 

 

https://bit.ly/2TcTzNE
http://bit.do/eKe2s


ي 
ي يطالب المحكمة بعرض عىل مستشقن القرص العيتن  بعد إصابته بجلطة دماغية.. البلتاحر

ي 
ن
، إنه أصيب بجلطة دماغية ف ي ، أدت إىل سقوط يده اليمتن  15قال الدكتور محمد البلتاحر ي

يناير الماضن
 .وانحراف لسانه، وأصيب بعدم اإلدراك

ي خالل إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعالمًيا ب وأضاف ال ض « التخابر مع حماس»بلتاحر أنه كان من المفتى
ي  ا لتوصية الطبيب الذي وقع الكشف الطتر

ً
ن مغناطيسي عىل المخ منذ بداية ظهور األعراض وفق إجراء رني 

ن الرقبة وهو  ايي  ض عمل إشاعة موجات صوتية عىل ش  ما لم يتم إجراؤه حتى  عليه، كما أنه كان من المفتى
 .اآلن

ي 
، بعرضه عىل مستشقن قرص العيتن ين فهمي ي هئية المحكمة برئاسة المستشار محمد شت  وطالب البلتاحر

ي الصحية
 ."الجامع حتى يستطيع أطباء األمراض النفسية والعصبية والمخ واألعصاب مناظرة حالتى

ن عىل كما التمس الدفاع إحالته إىل مستشقن المنيل التخصضي إل  جراء التحاليل الطبية وعمل إشاعة رني 
ا لحالته الصحية. 

ً
 المخ عىل نفقته الخاصة تدارك

http://bit.do/eKfhS 
 

 مارس 4

ي سجن العقرب شديد الحراسة
 
ي خالد حمدي رضوان، المعتقل ق

 رسالة من الصحف 
 .”أغيثونا أغاثكم هللا“

 
ن
ي مرص ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم األحرار ف

ن
"نحن ف

ي العقرب 
ن
#سجن_العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن ف

ي أو آدمي 
ي سجن يتم حرماننا من كل ما هو إنسانن

ن
ن ف ، فال يسمح للمعتقلي 

يض وال بالزيارة وال توجد رعاية طبية  .”العقرب بالتى
  5هناك أكتر من “وتابع: 

ن
ة وجودي ف حاالت وفاة رأيتهم أمامي خالل فتى
، وهناك المزيد من قائمة االنتظار، فال  السجن، كلها جراء اإلهمال الطتر

ي 
ن
 المستشفيات توجد تهوية وال شمس، وال يسمح بإجراء عمليات ف

ي مستشقن السجن، وال يسمح 
ن
الخارجية، فضال عن عدم رصف أدوية ف

 .”بدخولها عن طريق األهاىلي 
ن السجن، ويتم تجريد “وأضاف:   كانتي 

ن
، وال تباع ف ي الشتاء ال يسمح بدخول المالبس الشتوية من األهاىلي

ن
ف

ن من أي غطاء يساعد عىل التدفئة  .”المعتقلي 
ي الحبس االنفرادي  وأوضح أنه بمجرد حديثه

ن
عىل نحو غت  ” التأديب“عن حقوقه كمسجون تم إيداعه ف

ي هذا الجو القارص، وال يسمح 
ن
، إذ ال يوجد معه إال بطانية واحدة للفرش عىل األرض وأخرى للغطاء ف ي

إنسانن
 .له بأي مالبس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة باألعىل وشوال خفيف

ي ممنوع من  أما عن“واستكمل قائال: 
ن + قطعة حالوة طوال اليوم، كما أنتن الطعام فهو رغيف + قطعة جير

م بسبب  ن والتواصل مع أهىل، كذلك حرمت من أداء االمتحانات هذا التت  اء من الكانتي  يض والش  الزيارة والتى
 .”منع دخول الكتب

ن ال شك أنه مجر  ه من المعتقلي  م ال يعرف عن اإلنسانية وأكد أن من يرتكب هذه االنتهاكات بحقه وغت 
. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم  ا، وهو مريض ال يعرف التعامل مع البش 

ً
واآلدمية شيئ

http://bit.do/eKfhS


ن منادين،  ي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائال: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقي 
واالنتهاكات التى

 .وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم
 وقت س

ن
ي خالد حمدي، المعتقل منذ وف

ابق، وثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة زوجة الصحقن
ي متعمد،  ي يتعرض لها من إهمال طتر

ي تشكو االنتهاكات التعسفية التى
ي سجون العسكر، والتى

ن
خمس سنوات ف

ي غرفة التأديب، بدون أي تغطية أو مالبس غت  بدلة السجن وتمنع إدارة السجن عنه
ن
األدوية  بعد إيداعه ف

 .رغم معاناته من أمراض مزمنة مما يعرض حياته للخطر
، وتمنع عنه الزيارة، وترفض نقله  ي

ومنذ ما يزيد عىل عام تتجاهل إدارة السجن شكوى أشة الصحقن
 . ي ء عتر اإلهمال الطتر  للمستشقن لتلقى العالج الالزم لحالته الصحية، ما يمثل عملية قتل متعمد بالبظي

http://bit.do/eKfeb 
 

 مارس 6

 محمد رمضان
 شخة اإليراد-1

ي هذه ستكون بداية لسلسلة رسائل حول االنتهاك
ي رصدتها بمعتقل برج العرب، رسالتى

ي هذه  سأتناولات التى
ن
ف

ي تحدث بحق 
ي غاية الخطورة و يعد من أكتر االنتهاكات التى

ن
ن الرسالة موضوع اعتقد إنه ف ن  المعتقلي  الجنائيي 

ج العرب يمر هذا  ز اإلجباري أو )الشخة( كما يسميها الجنائيون، فعند دخول أي معتقل لتر و هو موضوع التتر
ن المعتقل بم  : رحلتي 

 األوىل : مرحلة االيراد
 الثانية : مرحلة السكتن 

ي و المفروض وفقا - ة الحجز الطتر
مرحلة االيراد: تحدث عنها قانون تنظيم السجون و أطلق عليها مسم فتى

ي أو سياشي بعنتر 
و هو العنتر المخصص لإليراد لمدة  ٢للقانون إنها عبارة عن إيداع المسجون سواء جنانئ

ة أيام  يحرم خاللها المسجون من الزيارة ، و لكن ما يحدث بمعتقل برج العرب إنه يتم إيداع المسجون عش 
ن ال  اوح ما بي 

ي لو سياشي لمدة تتى
 من سنة، هذا العنتر "عنتر  ١٥جنانئ

" ٢يوما إىل شهور قد تصل إىلي أكتر
" و هو مسجون  ي

يعمل لحساب االمن و يحوي عىل العديد من الزنازين كل زنزانة بها شخص يدع " نباطس 
ن يقوم بمراقبة   .المعتقيي 

ن صباحا بإخراج كل  ٧تقوم إدارة السجن كل يوم الساعة  ن عدا  المعتقلي  ن الجنائيي  من الزنازين  السياسيي 
ز بصورة جماعية و هم  واقتيادهم إىلي  ن عىل التتر ي طويل راكد و ترغم الجنائيي 

مكان مكشوف به مجرى مانئ
ين الذين يحملون بإيديهم الكرابيج أو عرايا من االسفل و ذلك  ي و مجموعة من المختر

بحضور النباطس 
ن كابالت الكهرباء حتى يرغموا  ز خشية قيام أحدهم ببلع أي ممنوعات أو مخدرات المعتقلي   .عىل التتر

ي كنت اعتقد قبل دخول المعتقل إن هذا األمر يحدث للمعتقل مرة واحدة فقط و لكن 
از انتن ن المثت  لالشمتئ

ز كل ي ي يتم ارغامه عىل التتر
ويل المعتقل  يوما، و يا  ١٥إىلي  ١٠وم لمدة من ما اكتشفته إن المعتقل الجنانئ

ي يضطر 
ز لدرجة إن المعتقل الجنانئ ب حتى يتتر ين بالرصن ي هذه الحالة ينهال عليه المختر

ن
ز، ف الذي لم يتتر

ي الصباح خوفا من بطش
ن
ز ف ز يوم كامل حتى يستطيع التتر ة  لحبس التتر ين أو يضطر ألكل كميات كبت  المختر

ن حتى تسبب له االسهال ، و لكي ينجو المعتقل من هذا االنتهاك عليه  من الحالوة الطحينية المخلوطة باللير
ين يوميا و هذا أمر مكلف جدا للغاية ال  ي الذي يتقاسمها مع المختر

ن سجائر للنباطس  بدفع خرطوشتي 

http://bit.do/eKfeb


ن ميسوري ن فلهم إما  يستطيع أداؤه سوى المعتقلي  الحال أو ما يطلق عليهم "البكايتا" إما فقراء المعتقلي 
 ."الشخة" أو التعذيب

ن # _السياسي  ن ن # الحرية_للمعتقلي  _الجنائيي  ن   الحرية_للمعتقلي 
 المجد_للشهداء# الحرية_للفقراء#
 النرص_للثورة#

ة -الحرية لبندق -بريزة -تيتو -مد هالل اح -السيد عقاب -عقابية -أبوزيد -شمامة -مسعد -كفاءة  -حنتت 
 ميدو -تختخ  -رزة  -العجوز 

 معتقل برج العرب، ٢عنتر  ١٢زنزانة ، محمد رمضان
 : ملحوظة

 الرسالة القادمة إن شاء هللا ستكون حول ) سبوبة( برج العرب
https://bit.ly/2VPtWQW 

 

 غادة عبد العزيز
 

 
ن قهر يعانق  ي  كل السماءدموع المعتقلي 

ي ياصديقتى
ي يوجعتن   ادعوا لغاده واتكلموا عنها  لما افتكر حضنك قلتر

 #الحرية_لغادة_عبدالعزيز
https://bit.ly/2EJqdNI 

  

https://bit.ly/2VPtWQW
https://bit.ly/2EJqdNI


 

 مارس 9

 أنس موش

ق أحد الذين خرجوا وردت أنباء عن طري
ي مقر مبتن 

ن
من أقبية االختفاء القشي ف

ي بالزقازيق، يتحدث عن حالة 
األمن الوطتن

نا فيديو  المعتقل أنس موش الذي نش 
 استغاثة له منذ أيام،

أنس موجود داخل غرفة ليس بها شبابيك 
أو نوافذ إال بعض الثقوب لتدخل هواء 
ن  التنفس، ومعه مجموعة من المختفي 

 ،قشًيا 
 وطبيعة التواجد هناك أو اإلقامة،

ب مياه أو تناول  ي الحائط الذي بجانبه واليد األخرى غت  مكلبشة للتبول أو ش 
ن
هو جالس ومكلبش يد واحدة ف

ي إال نادًرا
 ..طعام الذي ال يأنى

ي زجاجات مياه فارغة بجانبه،
ن
ب من زجاجات مياه بجانبه والتبول ف  والش 

ي اليوم من أجل الذهاب للحمام، مرة صباحا أما الكالبش فال يفك إال مرت
ن
ن ف دقائق..  ٥دقائق ومرة مساًء  ٥ي 

ي زجاجات مياه التبول
ب ويفضنّ ي كل مرة يمأل زجاجات الش 

ن
 ..وف

ن الصحية عموًما وعىل حالة  أما األكل فهو قليل جدا وقد يكون نادًرا مما يؤثر عىل حالة جميع المختفي 
 .المعتقل أنس خصوًصا

وا عنهم .  انش  ي  وافضحوا من يخفيهم حتى ال يكونوا ضحايا تصفيات جديدة أو موت بسبب اإلهمال الطتر
 http://bit.do/eLMwc 
 

 مارس 12

 محمد رمضان
 "الجريمة "محامي 

ق اإلسكندريةمعاىلي السيد األستاذ / محمود االمت  )نقيب محا  (مي ش 
 تحية طيبة و بعد،

، و  ن اتكم قرار بعدم التضامن معي لكونكم ال تدافعون عن ارهابيي  عندما تم البقاء القبض عىل اصدرتم حرصن
ي قد تلقيت هذا الختر ليس بدهشة أو استغراب، فطالما كانت النقابة 

اتكم بأنتن ي عىل حرصن
خالل  -ال اخقن

ة توليكم لهذا المنصب العظيم اتكم إنه ما  - فتى ي قبضة الدولة توجهها كيفما شاءت، و لكن أقول لحرصن
ن
اداة ف

ي عنان 
ن
زالت لديكم فرصة لتحرير النقابة من هذه القبضة، فكلما كانت النقابة حرة، أصبحت كرامة المحامي ف
ي طليعة الحركة الوطنية و حم

ن
لوا لواء السماء ، و اذكر نفسي و إياكم بأنه عىل مر العصور كان المحامون ف

ن عىل حقوق  ي وجه الظلم و حارس أمي 
ن
قياداتها كانت المحاماة رسالة و ليست مهنة و كانت سيف يشهر ف

http://bit.do/eLMwc


ي أنجبت عظماء أمثال الخواجة و مصطقن كامل و 
، كانت النقابة هي االم الوالدة التى ن الفقراء و المستضعفي 

داعي   التر
 .مصطقن

 معاىلي النقيب ،
ي ستجدون 

ي : "المتهم لو قرأتم أوراق قضيتى
ي أكتر من موضع باآلنى

ن
إقرار من الضابط مجري التحريات يقر فيه ف

ي قضايا الحركات االثارية
ن
افع ف  "دائم التى
 معاىلي النقيب،

ي محامي 
ي انتن

أنا لست إرهابيا فأنا لم استبح الدماء و لم اخرب أو انهب و لم أبيع ارض الوطن و لكن جريمتى
 .يحلم بوطن حر

اتكم،  مقدمه لحرصن
 حمد رمضانم

 المحامي باالستئناف العاىلي 
 ٢عنتر  ١٢زنزانة 

 معتقل برج العرب
http://bit.do/eLUvM 

 

 مارس 13

 صالح الدين محمد
أنا كنت بتفرج عىل ماتش برشلونه وجه جون صفرت  "

طة دخلت القهوة  بصفارة حد كان بيوزعها لقيت الش 
  " قبضت عليا

عام طالب بالصف  16من أقوال صالح الدين محمد 
  األول الثانوي

ي يوم 
ن
ا 28ألقت قوات األمن القبض عليه ف ي فتر

ير الماضن
ي قررت 

وتم عرضه عىلي نيابة أمن الدولة العليا اليوم التى
 يوما عىلي ذمة التحقيق وهو اآلن 

حبسه خمسة عش 
 http://bit.do/eL8Ec  محتجز بالمؤسسة العقابية بالمرج

 

  

http://bit.do/eLUvM
http://bit.do/eL8Ec


 أحمد عبد العزيز
بسجن  يوما بخلف القضبان من محبسي  425اكتب اليكم بعدمرور  "

ي 
ن
شا األرض ف القاهره طره تحقيق مرتديا مالبس السجن االبيض مفتى
اصه أنظر لسقف  ن متى ين فوق بطاطي  مساحه التزيد عرضها عن الشتر
ي الحياه منتظرا لسماع النطق 

ن
ي ف

ى
ي ، شاردا افقد ابسط حقوف

زنزنتى
ي 
ي ويرفع عتن ي آن يرفق نر ي قضيه ال أعلم عنها داعيا رنر

ن
بالحكم غدا ف

ن هذا البال  ي ظلم الظالمي 
  ء ويردعتن

ن  ن آلجد مسانده آعالميه ونقابة الصحافيي  المعتقلي  لست من مشاهت 
مشغوله باالنتخابات والمنظمات حقوقيه محليه والدوليه تعلن 
ن يصطفون  ي والمشاهت  المحامي 

تضامنها بحمالت للمطالبه بحريتى
ن ومنهم من كنت اظن  ي ممن يدعون انهم درعا للمضلومي 

للدفاع عتن
ي الكيان الذي انتمي له منذا

ي حتى
سنوات لم يرهق نفسه عناء اصدار بيان يرفض فيه ماحدث  10نهم اصدقانئ

ي فالمجد كل المجدللمشاهت  وليضيع وينسي 
ي بمحافظه غت  محافظتى

ي سجتن
ي حتى

ىلي اثناء اعتقاىلي واخفانئ
ي برغم كل ماحدث مازلت راف

ي نهاية االمر اشكرالجميع وآعلمكم انن
ن
عا رآشي صامدا غت  نادما المجهولون وف

ي 
ي فالدعاء آلنال حريتى

ي اىل هنا وآسالكم اآلتنسونن
ن ممن سبقونن عىل كل كلمه نطقتة بيها دفاعا عن المعتقلي 

ذلك فآنارآضيا مرضيآ بقدره وقضاءه حامدا شاكرا له  ي غت  ي وآن قدرىلي رنر
ي وآهىلي وآحبتى

وآعود الشنى
 . (())وسيعلم الذين ظلمواآي منقلب ينقلبون

  حمد عىل عبدالعزيزأ
 القاهرة –سجن طرة تحقيق 

http://bit.do/eL8Ey 
 

 مارس 14

ن  رسائل مشبة بالخط اليد تكشف وحشية ما  ن يعيشه المعتقلي  ي مرص  السياسيي 
ن
 ف

 Fu8http://bit.do/eLفيديو: 
 

 
ئ عنها من قبعوا فيها.. رسالة مشبة من سجن أسيوط تصف أحوال  ة ينتر أوضاع السجون بالسنوات األخت 

ن   http://bit.do/eL8Kr  المعتقلي 
 

http://bit.do/eL8Ey
http://bit.do/eL8Fu
http://bit.do/eL8Kr


 مارس 18

 إسالم عبد الجيد سعد

 
 استغاثة معتقل لمن يهمه األمر

ي العظام بسجن القاهرة تحقيق اتهمه فيها بالتواطؤ  هذة شكوى رسمية ضد النقيب
د/خالد أخصانئ

 محاولة قتىل داخل محبسي 
ن
اك مع إدارة السجن بطره تحقيق ف  .واإلشتى

 هذة رصخة استغاثة لمن يهمه األمر فأنا لست مجرد رقم داخل السجن انا #إنسان

 �👇�.ة علياحرص أمن دول2017لسنة 977المعتقل)اسالم عبد الجيد سعد قضية رقم 
http://bit.do/eMkCx 

 
 

 مارس 19
 

 رسالة من محمد رمضان
 عزبة أبو لباس

ي داخل معتقل برج العرب ال يعرف "عزبة أبو لباس
 ."ال يوجد معتقل جنانئ

 :عندما يرتكب أي جرم أو مخالفة و هي  عزبة أبو لباس" هي أحدى ثالث طرق تعذيب يتعرض لها المعتقل"
 عزبة أبو لباس -٣الفلكة ،  -٢التأديب ،  -١

ي أو سياشي و هو عبارة عن 
أوال: التأديب : هو العقاب الرسمي ألي معتقل قد يرتكب مخالفة سواء جنانئ

ن آخرين و ال يوجد ب ٦م لمدة شهر كامل مع ٣ x م١ايداع المسجون داخل زنزانة مساحتها  ها سوى مساجي 
ي اليوم ، أما الطعام فهو عبارة 

ن
بطانية واحدة و جردل للتبول و زجاجة لتى و نصف مياه للسبعة يستخدمونها ف

 .عن رغيف لكل مسجون طوال اليوم مع باكو حالوة طحينية صغت  و ملعقة جبنة بيضاء
ن فقط و هي عبارة عن عصا  غليظة طويلة مربوطة  ثانيا: الفلكة : و هي وسيلة تعذيب غت  رسمية للجنائيي 

ن الحبل و العصا ثم يقوم المختر بلف العصا عدة  من طرفيها بحبل غليظ و يتم وضع أرجل المعتقل ما بي 
ن العصا و الحبل حتى يفقد المعتقل السيطرة عىل تحريك رجله و هناك مختر  لفات حتى يتم حش  الرجل بي 

ب به المعتقل ع ي يده كابل كهرباء غليظ يرصن
ن
 .ىل رجليه حتى تتورم قدماهآخر يحمل ف

ن و هي عبارة عن مستنقع من مياه الرصف  ثالثا: عزبة أبو لباس : هي وسيلة تعذيب غت  رسمية للجنائيي 
ي مكان بأطراف السجن يرغم فيه المعتقل عىل السباحة عدة مرات ذهابا و ايابا داخل هذا المستنقع 

ن
الصحي ف

http://bit.do/eMkCx


ثم برغم عىل الغطس برأسه عدة مرات ، و طبعا سبب تسمية حتى يغظي الخراء و المياه العفنة كل جسمه 
 .هذا المستنقع ب "عزبة أبو لباس" هو إن المعتقل يقوم بالسباحة متجردا من كل مالبس عدا اللباس

ن # _السياسي  ن  الحرية_للمعتقلي 
ن # _الجنائي  ن  الحرية_للمعتقلي 

 محمد رمضان
 ٢عنتر  - ١٢زنزانة 

 معتقل برج العرب
http://bit.do/eMp2o 

 

 مارس 19

 أحمد الخطيب

 
ي الشديد لضحايا حادث نيوزالندا وحادث مسجد الروضه.... 

ه من قذاره تفكت  بعض المرضن  عزانئ وغت 
ي لكل الضحايا

ن الذين ال عالقه لهم بدين...... عزانئ  النفسي 
 http://bit.do/eMBwQ 
 

 مارس 20

 محمد رمضان
 سجن برج العرب

ن
اب عن الطعام ف   رسالة من المحامي محمد رمضان يعلن فيها اإلرصن

اضا عىل استمرار منعي من "أعلن انا المح ( اعتى ن ي )التعيي  اب عن طعام السجن المت  ام محمد رمضان إرصن
 حالة استمرار ذلك"

ن
اب ف  تصعيد اإلرصن

ن
ي ف

ن يوم بدون سبب مع االحتفاظ بحقى  الزيارة ما يقول من أربعي 
http://bit.do/eMBwX 

  

http://bit.do/eMp2o
http://bit.do/eMBwQ
http://bit.do/eMBwX


 

 مارس 21

  رسالة من داخل المعتقل لكل حرة تقف كالجبل والوتد خلف معتقل غيبه الظالمون خلف أسوارهم
 :جزء من الرسالة

 

 
ي ثبات

ن
طاعتها لرب  ها، اتباعها لنهج نبيها، حبها ووفاؤها . ”إنا باقون عىل العهد“ :امتأل وجهها عزًما، تمتمت ف

بذلت نفسها ومالها وصحتها عن حبٍّ فداًء  .وليتها تجاه ابنتها .. هذه مجتمعة كانت دوافعهالزوجها، مسؤ 
ي نفسها 

ن
ي وجه كل طامٍع وعابث؛ لتحفظ زوجها ف

ن
عت أسلحتها ف ي سبيله، أش 

ن
َن ف ح 

ُ
لزوجها وللحق الذي امت

ن سجنوه فيه، تضمد جراحه، وتقوي .وماله ت  ارتحلت خلفه إىل كل شعب من شعاب المجرمي  عزيمته.. صتر
ا أن يهاجم روحها، فمزقته إرًبا

ً
عت الوهن الذي حاول عبث ن ي جامعتها، انتى

ن
 ..حتى قصدها الصتر متعلًما ف

ن المنيعة، فما نفذ إليها سهٌم غادر .. طالت  ي وجه اليأس القاتل، وتدرعت بحصون اليقي 
ن
أوصدت أبوابها ف

 http://bit.do/eMByW .”ر الفرجوأفضل العبادة انتظا“سنون المحنة، وما زال حداؤها: 
 

ها   - رسالة مرسبة من عصام سلطان مخاطًبا رئيس المجلس العالمي لحقوق اإلنسان نرسر
لمان الثورة ونائب رئيس حزب  ي النائب السابق بتر

ى
من عصام سلطان المحامي والحقوف

 الوسط اىل رئيس المجلس العالمي لحقوق االنسان المنعقد اآلن بسويشا
الحراسة ور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد صأتعرض ألبشع 

وحتى اآلن غتر محاكمات صورية هزيلة فاقدة ألدنن  29/7/2013المعروف بالعقرب منذ 

http://bit.do/eMByW


اب  الضمانات الدستورية والدولية، بدءا من منع الطعام والش 
ي مالوال والدواء

بس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أخىلي عتن
ي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي 

 نهائيا وذلك بقصد إثنانئ
 العسكري.  3/7/2013قائد انقالب 

ن معي قد أصيبوا  ا من رموز العمل السياشي المعتقلي  إن عددا كبت 
بالغة تحت وطأة التعذيب  ونفسية وعقليةبإصابات جسدية 

ي أن أصل اىل نفس حالة االنهيار الصحي الك مل االمتواصل، ويراد نر
ي السياسية ورفضي اصدار بيان تأيي

د وذلك بسبب تمسكي بآرانئ
 للضابط المذكور. 

ي 
ي بسجتن

، لعرضه  لالطالعأطلب عىل وجه الشعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارنى ي
عىل أحواىلي وكتابة تقرير بشأنن

ي ضوء النظام األساشي لعمل المجلس
ن
 عىل مجلسكم التخاذ القرار المناسب ف

http://bit.do/eMBBW 
 
 
 مارس 22

 رسالة من محام معتقل

 
 ده محامي محبوس وبعتىلي رسالة من جوة السجن اوالده باعو الدهب عشان مصاريفه

eMBHBhttp://bit.do/ 
 

  

http://bit.do/eMBBW
http://bit.do/eMBHB


 مارس 23

 دخل سجن طنطا العموىمي رسائل مرسبة تكشف معاناة المعتقلي   

 
  

http://bit.do/eMEvn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.do/eMEvn


 

 مارس 27

ي 
ي يخاطب نقيب الصحفيي   وأعضاء مجلس نقابة الصحفيي   بعد مرور  حسام الصحف 

 500السويف 
 من حبسه خلف القضبان

ً
 . يوما

ن    السيد / نقيب الصحفيي 
ن    السادة / أعضاء مجلس نقابة الصحفيي 

ن الس يفة بينكم وبي  ن امامكم ، تابعت داخل زنزانتى المنافسة الش  ادة اعضاء الجمعية العمومية المرشحي 
ي اشخاصكم الموقرة

ن
ن ف  . والتى انتهت بنيلكم ثقة الزمالء الصحفيي 

ة عضوية المجلس  ن والتعبت  عن مطالبهم خالل فتى  بتمثيل الزمالء الصحفيي 
ً
 ونقيبا

ً
وأنتن إذ أهنئكم مجلسا

ي الوقت نفسه أن 
ن
ب لكم ، وأن فرحتكم لن تكتمل إال بعد ما ينال لن يطي االحتفالالموقر ، فإنتن أعلم ف

ن خلف القضبان حريتهم المسلوبة  . زمالؤكم القابعي 
ة حبسي   خلف القضبان عىل ذمة القضية  500نحو  احتياطيا أكتب إليكم وقد مرت عىل فتى

ً
لسنة  977يوما

، حيث تم إلقاء القبض حرص أمن دولة عليا ، أكتب إليكم وأنا محارص بتهم ه أبعد ما تكون عتن  2017
ي 
ن
ّ ف ي  االحتجاجيةأثناء تغطية الوقفة  2017ديسمتر لسنة  7عىلي

مها  التى
ّ
ن عىل سل نظمتها نقابة الصحفيي 

  احتجاجا 
ً
عىل قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بجعل القدس عاصمة للصهاينة ، أكتب إليكم وأعلم مسبقا

ي السابقة المناهضة لجماع
ة اإلخوان المحظورة ولحكم الرئيس المعزول محمد مرشي ، أنكم تعلمون مواققن

ي الحكم عىل المعزول مرشي و
ن
 ف
ً
 آخرين من قيادات الجماعة المحظورة بالسجن  14وأنتن كنت سببا

ً
متهما

 بقضية  20
ً
ي القضية المعروفة إعالميا

ن
ي أبو ضيف )رحمة هللا عليه( ف

ي قضية إغتيال الشهيد الحسيتن
ن
 ف
ً
عاما

ي الدفاع عن حقوق الزمالء "أحداث اإلتحا
ن
 ف
ً
دية" ، أكتب إليكم وأعلم أنكم تعلمون أنتن لم أتخاذل يوما

ي مواجهة أي تجاوزات
ن
ن أو الدفاع عن نقابتنا ف  . الصحفيي 

 أنكم تشعرون بمدى القهر والظلم واليأس ، ولكتنّ أثق 
ً
أكتب إليكم وأعلم أنكم تعلمون كل ذلك وأعلم أيضا

ي هللا عز وجل ثم فيكم
ن
ن من مهامكم  ف ي أن إنصاف المظلومي 

ي كانت عىل رأس برنامجكم   التى  .  االنتخانر
 http://bit.do/eM6So 

 
 

 

http://bit.do/eM6So

