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ي جلسة د #مرسي اليوم

 
 تفاصيل ما حدث ف

دكتور مرسي كان عنده جلستي   اليوم جلسة لقضية التخابر وجلسة أخري لقضية الهروب  -1
ين ربنا ينتقم منه ي شي 

 واقتحام السجون أمام القاض 
ي  -2

 
 .. وبدأ ف

ً
 كمال غي  مسموح له بمقابلته نهائيا

ً
المحامي الخاص بدكتور مرسي اسمه تقريبا

افع وطالب ببطالن المحاكمة وهكذا والمحامي قال انه د مرسي معاه حقيبة ) يقصد أرسار (  الير
 والزم يتعمل له محاكمة خاصة للحديث عنها ... ود مرسي طلب الكلمة بعدها

رسي ... د صفوت حجازي و د عصام الحداد طلبوا إن الجلسات متكنش كل قبل ما يتكلم د م  -3
ي السن تعبانيي   وبييجوا من 

 
الصبح للعشاء بدون دواء وال اكل وبيقعدوا علي  7يوم النها كبار ف

ي  ي د رشاد بيومي جاتله زبحة صدرية بسبب اإلهمال الطب 
األرض .. وقالوا االسبوع الماض 
ي الجلسات

 
 . والتعب كل يوم ف

د مرسي بدأ كلمته وقال أنا معايا حقيبة فيها تفاصيل مهمة والمحامي نفسه ميعرفش التفاصيل  -4
 اللي فيها النه ممنوع من التواصل معايا

د مرسي كمل كالمه عن الحقيبة وقال الحقيبة فيها معلومات هامة والزم أتكلم قدام الجهات   -5
رسار اللي فيها لغاية ما أقابل ربنا ) المختصة وطالب بمحكمة خاصة .. وقال هحافظ علي األ

 أهو صدق ( وأنا طلبت كذا مرة كده بدون إستجابه
ً
 والراجل فعال

ي تعبت وبحه شديدة ...) بالدي وإن جارت علي عزيزة -6
 
وأهلي ……د مرسي قال بعدها ..بصوت ف

 وإن ضنوا علي كرام
ين علي صوته عليه وقاله انت هتقعد تخطب -7  وقام شي 
ي المجرم ر  -8

ي جلسة بكرةالقاض 
 
 وقال ف

ً
 فض طبعا طلب تأجيل الجلسات وعدم جعلها يوميا

ي الجلسة كله قعد يخبط علي القفص و يصوتوا واالمن   -9
 
فجاة سقطت د مرسي واللي معاه ف

 طلع كل االهالي بره والدنيا إدربكت جامد
 جت عربية االسعاف أخدت د مرسي وعندما وصل للمحكمة توفاه هللا -10

ي السجون دي جريمة كاملة ... علشان كده لما بنقولإهمال الرعاية الصح
 
  ية ف

ي #
 حقيقر

ً
_قتل_مرسي ده فعال  . السيسي

http://bit.do/eVmsD 
 

 حول وفاة الدكتور مرسي 
بالنسبالي " الغريب انه عايش" خي  وفاة الدكتور مرسي بداخل المحكمة اليوم ليس هو الخي  الغريب 

ي هذا اليوم ألكير من سبب
 حبر
ي  -1

 
ي إجراءات إنتقامية  2013يوليو  3منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري ف

 
وهو يعان

إجراءات انتقامية تم إخفاءه قرسيا لمدة أربعة اشهر بمعزل عن أرسته، بعد نقله من مقر الحرس 
ي 
 
ي يوليو وحبر  5الجمهوري ف

 
طة ف ي المحاكمة األول بأكاديمية الرسر

 
نوفمي  من العام نفسه،  4ظهر ف

ي حاجب للصوت  ي قفص زجاج 
 
ي بسبب وضعه ف

لكنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاض 
 .أثناء المحاكمة كذا تمكينة من الحقوق القانونية للمتهم أثناء المحاكمة

http://bit.do/eVmsD


ي سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة دون أبداء خاضع للحبس االنفرادي لمدة ثالث سنوا -2
 
ت ف

ي 
 
ي سجن برج العرب ف

 
نوفمي   6اسباب. وبحسب أرسته، لم يتمكن ذويه من زيارته سوى مرتي   األول ف

ي 2013
 
 .بسجن المزرعة 2017يونيو  4، والثانية ف

ي من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف االحتجاز السيئة والحرمان من -3
 
العالج إل  يعان

 عن 
ً
ي الفم واألسنان، فضال

 
ي اإلبصار بالعي   اليرسى، وبثور ف

 
ة بينها الضعف الشديد ف مضاعفات خطي 

ي الدم هذا باإلضافة إلصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود 
 
تكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر ف

 .الفقري وفقرات الرقبة نتيجة إجباره عل النوم عل األرض
ن هناك شكوك بإصابتة بأمراض مزمنة بالكبد والكل نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول كا -4

الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنه، هذا باإلضافة إل رفض تزويده بالمالبس أو 
 .معدات النظافة الشخصية وكذا الكتب والصحف

ي  -5
 
، ورغم ترصيحات المحكمة 2015 أغسطس 8الدكتور مرسي تقدم بطلب للمحكمة للعالج ف

ي مرض السكر، إال أنه لم يحرص  حبر اليوم
 
 .بانتداب طبيب متخصص ف

ي  -6
 
ي السجن، لكن دون  2017نوفمي   29ف

 
ي الذي يتعرض له ف اشتكي مرسي للمحكمة اإلهمال الطب 

 .جدوى
اللواء محمود  للعلم ما لدينا من معلومات توضح أن قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية،

 
ً
، بعدم االستجابة نهائيا ي قبل شغله المنصب الحالي

توفيق، والذي كان يقود جهاز األمن الوطب 
ة، بالعالج داخل  لمطالب أي من قيادات جماعة "اإلخوان"، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطي 

ي مستشفيات خارجه، عالوة عل منع إد
 
خال األدوية لهم مستشق  السجن أو عل نفقتهم الخاصة ف

 .من خالل ذوي  هم
http://bit.do/eVmwG 

 

 
 قتلوا_مرس#

 
 المرصيالعام  النائبهذا مع حدث حسب بيان 

محمد مرس اثناء جلسة المحاكمة.  الرئيسطلب 
ثم رفعت الجلسة  دقايق 5الحديث فتحدث لمدة 

 اثناء ذلك سقط مغشيا عليه حيث نقل 
 
احة وف لالسير

 تمام الرابعة والنصف عرص اليوم
 
  للمستشق  ف

 رحم هللا د مرس
http://bit.do/eVmxN 
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ي مرص ترفض تسليم جثمان الرئيس السابق د 
 
ي سلطات اإلنقالب العسكري ف

 
. محمد مرسي لدفنه ف

قية  ي مدينة نرص و بحضور األبناء و حرمان زوجته من مسقط رأسه بقرية العدوة بالرسر
 
و تقرر دفنه ف

 الحضور
http://bit.do/eVmF4 
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، وندعو ألرسته ومحبيه بالصي    هللا الدكتور محمد مرسي

 
ي مكان أفضل توف

 
والسلوان، فهو اليوم ف

ة ي السنوات األخي 
 
ا مما كان فيه ف   .كثي 

ي أدت إل وفاة الدكتور مرسي 
أما مكانه الذي أخاله فال زال به اآلالف، يعانون من نفس الظروف البر
ي عروقه

 
ي صدره وجرى دم ف

 
ي يشجبها اليوم كل من نبض قلب ف

  .والبر
ذار للنظام؟ ال ننتظر رحمة وال إنسانية، نطالب فقط بتفعيل هل يكون ناقوس الموت هذا ناقوس إن

موا فقط أنفسكم -قانونكم، واللوائح  -القانون    .لوائحكم. نطالب بأن تحير
ي شهر يونيو فقط

 
 .ومن باب التذكرة، هذه مقتطفات فقط، من بعض الحاالت فقط، ف

يض، حالته الصحية يوم حبس انفرادي إل اآلن ٤٩٠الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح،  ، ممنوع من الير
ي وقال 

ي العالج. المحامي بتاعه طلب عرضه علي مستشق 
ي تلقر

 
متدهورة، إدارة السجن تتعنت معه ف

انه اتعرض لنوبة قلبية وان السجن يرفض دخول االدوية له، وإنه ممكن و هو نايم بالليل يتوقف عن 
 .ارة السجن رفضت دخول الجهاز دهالتنفس، بيحتاج جهاز لتنظيم النفس اثناء النوم. اد

يل   سنة ٧٨الشيخ عبد الرحيم جي 
ي "خالد حمدي" تستمر معاناته داخل #سجن_العقرب ، بعد منعه من الزيارة ألكير من 

الصحق 
ي التأديب بالشهور، وتدهور صحته بشكل كبي  ويستدعي عناية طبية عاجلة

 
، وبقاءه ف  .سنتي  

 
ً
من العساكر النه ال يستطيع حبر الوقوف عل قدميه بسبب  جهاد الحداد يدخل كل جلسة محمول

اه،  ب من الزجاج العازل لي  عجز ركبتيه عن حمله ..ثم يزحف عل أريكة القفص الخشبية ليقير
  .بحسب والدته

قية حيث  طة القنايات بالرسر االء السيد إبراهيم، تتدهور حالتها الصحية للمعتقلة بمحبسها بقسم رسر
 ماء متكررة مع تجاهل إدارة القسم طلبها للعرض عل طبيبتتعرض لحاالت إغ

 مثل هذا  ٦٠هدى عبد المنعم، المحاميه بالنقض، 
 
زار وال اى حقوق إنسانيه وأنا ف

ُ
سنه: ال أزور وال أ

حيالت وهذا   عشان اطلع عربيه الير
 
تك تعلم وأنا جايه الجلسه الحرس كانوا بيشيلون السن، حرص 

 .مؤلم علي نفسيبر 
طبيب عظام، تواصل قوات األمن اإلخفاء القرسي بحقه وذلك من –ور/ محمد زكي عبدالحميد الدكت

من مسكنه بالعارسر من رمضان حيث حملوه لعدم استطاعته  2019يونيو  3القبض عليه يوم اإلثني   
ي والضغط العالي ومرض السكري وعدم 

ي شلل نصق 
 
الحركة واقتادوه لجهة مجهولة. الدكتور زكي يعان

 ائه العالج يهدد حياتهإعط
 :زوجة المعتقل عبد الباسط شكري

http://bit.do/eVmF4


اب منذ  اب كل عن الطعام والرسر  اض 
 
أيام لرفض السجن عالجه. اعتقل يوم  10دخل زوج  ف

يوم ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة العليا عل ذمة قضية ملفقة 120وظل مختفيا لمدة  2018/4/29
 من اى مرض ولكن تم ك

 
اف بتهم لم يفعلهاوكان زوج  اليعان  رس ذراعه بسبب التعذيب لالعير

( َ ى
 
وف

ُ
 (يونيو ١٣أحمد رمضان ، والده ت
 سجن العقرب  ٢٠١٦سنة  ٦أحمد معتقل من شهر 

 
  ١قضية حسم  ٢ف
 العزل

 
 .أحمد كان أصيب بالدرن وقاعد ف

 سنة 
 
 .قسم ميكانيكا باور هندسة حلوان 4أحمد ف

 يوم، ١٥ال للتعديل(، جددوا حبسه أحمد بدوي )اللي نزل لوحده بيافطة 
ي اآلن، ويحتاج للعرض علي طبيب إلنه محبوس انفرادي وتعرض 

أحمد ممنوع من زيارة أهله حبر
 .لالغماء أكير من مرة
ي مكان مجهول، وممنوع عنها الزياره ورؤية  600سميه ماهر كملت 

 
ي زنزانه انفرادي ف

 
يوم لوحدها ف

  .اهلها
ي سنة  ١٥واخد  -سالم كامل 

 
ي سجن قنا. عاش وكمل هندسة، من سنة نقلوه سجن الوادي وف

 
ف

  .ظروف سيئة جدا هناك وبيبعت استغاثات إنه بس يرجع قنا
ي معير  ودنان ممنوع من الزيارة منذ 

بلغ أرسته بانهيار معنوياته لدرجة  7الصحق 
ُ
أشهر ومحاميه ي
ي الجلسة 

 
ي االستماع له ف

ة. معير  اعتقل بعد مقابلة صحفية تمزيقه مالبسه بعدما رفض القاض  األخي 
 .مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة

 اللي ماتوا فعال
 :ودول بقر

ي سجن 
 
ي ف المعتقل "سامح عبدالهادي ثابت " عل إثر تدهور حالته الصحية نتيجة اإلهمال الطب 

 .وادي النطرون
ي منذ قليل )

 
  عبد الرحمن ضيف يونيو( المعتقل ٩توف

ي نقل عل أثرها للعناية 
طة ههيا، و البر وذلك بعد اصابته بجلطة دماغية داخل محبسه بمركز رسر

ي المتعمد بحقه حبر وافته المنية  غيبوبة نتيجة تأخر عالجه بسبب االهمال الطب 
 
 المركزة وظل ف

 ، كان له محاوالت عديدة   يونيو( داخل سجن وادي النطرون.  ٨سنة ) 22انتحر وائل محمود السباعي
ي االنتحار ولكن اليوم المحاولة افضت إل موت. اعتقلوه وهو عنده 

 
سنة وحكموا عليه بالسجن  16ف
  . سنوات 10

مش بنتكلم عن أحكام اإلعدام، وال اإلخفاء القرسي، وال األحكام الظالمة، وال الحبس االحتياطي 
ح، وال التعذيب.  ي  -النهارده  -بنتكلم المفتوح، وال االنفرادي المي  بس عن التجاهل واإلهمال الطب 

 ونهايته.  -المتعمد 
http://bit.do/eVrxQ 

 
 

  .. محمد مرسي عل هذا النحو حزين ومتألم لرحيل الدكتور 
ي الم

 
ات األلوف من المرصيي   ف ي اليوم اشعر بخطر وألم اكي  عل عرسر

حابس والسجون ورهن لكب 
ي ظروف غي  انسانية وتفتقد عل األقل للرعاية الصحية والطبيه الكافية. 

 
االعتقال واالختفاء القرسي ف

تيب األبجدي مع حفظ  ي اسماء اصدقاء ومعارف أعزاء أغلبهم مسني   ومن بينهم وفق الير
 
ن وتحرص 
 : االلقاب

http://bit.do/eVrxQ


    حازم عبد العظيم نائب وزير االتصاالت 
 .2014المعلومات قبل الثورة ومدير حملة السيسي االنتخابية للرئاسة  وتكنولوجيا 

اكي 
  .   جمال عبد الفتاح الدكتور الصيدلي والمناضل االشير

    سامي عنان الفريق رئيس اركان الجيش المرصي االسبق
  الذي ال نعرف اين هو بعد الزج به ال محاكمة عسكرية لتجرؤه

شح للرئا   .2018سة عل إعالن نية الير
    عبد المنعم ابوالفتوح الدكتور الطبيب

  . منافسا لمرسي  2013ورئيس حزب مرص القوية المرشح الرئاسي السابق عام 
    عصام سلطان المحامي ومن قيادات حزب الوسط

 . المنشق عل جماعة االخوان
ي العلوم

 
ي االكاديمي المتخصص ف

   محمد سعد الكتاتب 
  . ابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة وجماعة االخوانورئيس مجلس النواب الس

ي الدكتور الطبيب من قيادات     محمد البلتاج 
 . حزب الحرية والعدالة واإلخوان

ي الجليل
ي المستشار والقاض     محمود الخضي 

 . ورئيس نادي قضاة االسكندرية األسبق واحد رموز استقالل القضاء
ي النجار الدكتور طبيب 

 االسنان  مصطق 
الي السابق ي الليي 

 
لمان  والنائب الي 

  .2018ضحية االختفاء القرسي منذ سبتمي  
ي الجليل

    هشام جنينة المستشار القاض 
  . و رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق

   يحب  حسي   عبد الهادي الضابط المهندس السابق
ي بالقوات المسلحة ومدير مركز اعداد القادة سابقا والم

 
 . تحدث باسم التيار المدن

اتكم تباين مواقفهم من  وتنوع اتجاهاتهم وافكارهم  2013يوليو  3وآخرون وآخرون وستالحظون حرص 
ي خدمة الوطن

 
اتهم ف   . وخي 

ي آدمي   
ي النهاية ابناء مرص وقبل هذا وذاك برسر وبب 

 
  . وكلهم ف

ي مرص ال يجد الرعاية ويمر علي
 
ي عليهم وعل كل سجي   ف

ه اليوم تلو اليوم والسنة تلو السنة حقا اخسر
ي محابس غي  آدمية إال فيما ندر و بقوة المال وبفضل من السلطة ال القانون والحقوق وعل قاعدة 

 
ف

 . المساواة
أتألم لما لحق بالدكتور المهندس محمد مرسي الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا ومن بي   المدنيي   

ي اتساءل اذا  
ي تاري    خ مرص لكب 

 
ي هذه المحابس وهذه المحاكمات وهو من ف

 
كان هذا هو مصي  الرجل ف

ي الدستور 
 
هو بحكم كونه كان رئيسا لمرص وبما اتاحه المنصب من عالقات اقليمية ودولية ومكانة ف

وبما وراءه من تنظيم كبي  بحجم جماعة االخوان وكان من بي   قادته فمابالنا بهؤالء األخرين الذين 
وعي الحول مع ارسهم تذكرت بعضا منهم  .وما بالنا بالمرصيي   ضحايا المحابس الالآدمية الفقراء المي  

 .وبال عالقة بسلطة و مال وشهرة
حم عل الرئيس مرسي .. وال  أال يستحق هذا الخطر العظيم ان يتوحد حوله من اختلفوا حول الير

 . حول وال قوة إال باهلل



تحدثوا يرحمكم هللا عن احوال السجون واالختفاء القرسي والعدالة وال تصمتوا او تتهاونوا حبر ال 
ي مصي  الدكتور مرسي مرصي تلو آخر

 . يلقر
http://bit.do/eVPo6 

 
 

 بيان حول وفاة الرئيس األسبق محمد مرسي 
ت المبادرة المرصية للحقوق ا ر

لشخصية اليوم عن صدمتها البالغة لوفاة الرئيس األسبق محمد عي 
 باالمتناع 

ً
ورية، وهو التقاعس الذي يشكل قتًل ، نتيجة التقاعس عن توفي  الرعاية الصحية الرص  مرسي

ه من المواثيق الحقوقية الدولية ا لقانون العقوبات المرصي وغي 
ً
 .عن تقديم الرعاية الطبية، وفق

، وأرسته ومحاموه قد حذروا مراًرا من تدهور حالته 2013يوليو  3، والمحتجز من وكان الرئيس األسبق
ي نوفمي  

 
ي إحدى جلسات محاكمته ف

 
ي ف

ر
ي تسجيل صون

 
ر مرسي ف ، قبل حوالي 2017الصحية، وقد عي 

18  
ً
ي محبسه نتيجة

 
شهًرا عل وفاته، عن قلقه عل حياته وأكد عل قناعته بأنه يواجه خطر الموت ف

ي ذلك الوقتلإلهما
 
 .ل والتعنت الذي أبداه المسؤولون عن سجن مزرعة طرة ف

وبخالف التقاعس عن توفي  الرعاية الصحية، فقد نبهت عدة منظمات حقوقية مرصية ودولية إل 
ي محاكمته

 
اهة ف وط العدالة والي    .تدهور ظروف حبس الرئيس السابق وانتفاء رسر

ب ي تقير
ة البر ا ألرسته  قض  الرئيس األسبق تلك الفير

ً
ي حبس انفرادي، طبق

 
من ست سنوات ف

يض، بالمخالفة للدستور والقانون، وقواعد  ات طويلة بالخروج للير ومحاميه، دون السماح له لفير
األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نلسون مانديال(. هذا بخالف ما شاب 

ي المحاكمة العادلة وقانون محاكمته من مخالفات متعددة للنصوص الدستور 
 
مة للحق ف

ِّ
ية المنظ

ي رؤية الدفاع والسماح للمتهم باالطالع عل كافة األوراق المتعلقة 
 
 ف
ٍّ
اإلجراءات الجنائية، من حق

 .بمحاكمته
ي حملة 

ي مرص عل تبب 
 
وتحث المبادرة المرصية كافة المعنيي   بحقوق اإلنسان والعدالة الجنائية ف

المرصية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص إل وقف استخدام السجون  واسعة لدفع السلطات
 من 

 
المرصية كساحات لالنتقام السياسي وتصفية الحسابات مع الخصوم عل حساب الحد األدن
ي المحاكمة العادلة وعدم مخالفة الدستور 

 
مة لحقوق السجناء والحق ف

ِّ
المعايي  الدولية المنظ
ن 
 .والقانون المرصيي  

، و  ي مالبسات وفاة الرئيس محمد مرسي
 
ي مستقل ف

 
ا إل إجراء تحقيق قضان ً تدعو المبادرة المرصية أخي 

ي السجون المرصية
 
 .والفحص العاجل للحاالت المشابهة الموجودة ف
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 .مرسي فجر اليوم، الثالثاء، بمدافن الوفاء واالمل بمدينة نرص تم دفن جثمان د.محمد 
ي رسية تامة وبحضور اثني   فقط من اوالده

 
 .اجراءات الدفن تمت برسعة ف

قية، ولم تسمح  -رفضت السلطات تسليم الجثمان الرسة د.مرسي لدفنه بمسقط رأسه، العدوة الرسر
ي اي مسجد بالبالد

 
 ومراسلي الصحف  .بإقامة صالة الغائب علي روحه ف

ي ان مجموعة الصحفيي  
حبر

http://bit.do/eVPo6
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الذين قضوا الليل، ليتابعوا مراسم الدفن، لم تمكنهم السلطات من رؤية الجثمان او الموكب او مكان 
 .. الدفن

ي الخصومة
 
 ..هكذا يكون الفجر ف

 .رحم هللا الفقيد وانتقم من الظالمي   
Psthttp://bit.do/eV  
 

 
 نساء ضد االنقالب

 
ي المحكمة

 
 نص كلمة دكتور #محمد_مرسي اليوم ف

http://bit.do/eVPtW  
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ي وفاة ” المفوضية السامية“مرص : 
 
 ”مرسي “تطالب بتحقيق مستقل ف

طالب المتحدث الرسمي باسم مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، روبرت كولفيل، 
ي ذلك 

 
ي ظروف وفاة الرئيس المرصي األسبق محمد مرسي ، بما ف

 
بفتح تحقيق شامل ومستقل ف

 .ظروف احتجازه
ي بيان رسمي اليوم عل أنه يجب أن يتم التحقيق من قبل سلطة قضائية أو سلطة

 
مختصة  وشدد ف

ي ظروف 
 
أخرى مستقلة عن سلطة االحتجاز تمتلك تفويضا بإجراء تحقيقات فورية ونزي  هة وفعالة ف

 .وفاته

http://bit.do/eVPst
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ي بيانه 
 
بما أن الرئيس األسبق محمد مرسي كان رهن االحتجاز لدى السلطات المرصية وقت :” وقال ف

ام حقه ي الحياة والصحة وفاته ، فإن الدولة مسؤولة عن ضمان معاملته معاملة إنسانية واحير
 
 .”ف

ي الحجز تحقيق رسي    ع ونزيه وشامل وشفاف تقوم به 
 
وأضاف أنه يجب أن يتبع أي وفاة مفاجئة ف

 .هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة
ي ذلك 

 
ي وضعتها مختلف هيئات حقوق اإلنسان الدولية، بما ف

وأوضح أنه هذه هي المبادئ العامة البر
ي نتفق معها بشكل كاملاللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان ، 

 .والبر
ورية لحماية حياة  ي اتخاذ أي تدابي  ض 

 
ي ذلك مرص واجب قوي يتمثل ف

 
وأكد أن جميع الدول، بما ف

 من حريتهم طبقا للتصديق عل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 .األفراد المحرومي  

ت مخاوف ” وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،:  لقد أثي 
 عن 

ً
ي ذلك الحصول عل الرعاية الطبية الكافية ، فضال

 
بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي ، بما ف

ي الحجز، ويبد
 
ة قرابة ست سنوات ف ي إل محاميه وعائلته ، خالل فير

 
و أنه إمكانية الوصول الكاف

ي أن يشمل التحقيق جميع جوانب معاملة 
ات طويلة، ولذلك ينبغ  ي الحبس االنفرادي لفير

 
محتجز ف

 .”السلطات للسيد مرسي لفحص ما إذا كان لظروف احتجازه تأثي  عل وفاته
من قواعد مانديال )قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء( عل  24وتنص القاعدة 

ي  الرعاية الصحية للسجناء هو مسؤولية الدولة، وأنه يجب أن يتمتع السجناء بنفس معايي  أن توف
ورية  ي المجتمع ، ويجب أن يحصلوا عل خدمات الرعاية الصحية الرص 

 
الرعاية الصحية المتوفرة ف

ي 
 
ا دون تميي   عل أساس وضعهم القانون

ً
 .مجان

ي من مانديال عل أن جميع السج 27كما تنص المادة 
 
ون تضمن الوصول الفوري إل الرعاية الطبية ف
الحاالت العاجلة وأن يتم نقل السجناء الذين يحتاجون إل عالج أو جراحة متخصصة إل مؤسسات 

 .متخصصة أو إل مستشفيات مدنية
ي المادة 

 
أنه عل الرغم من بدء التحقيق الداخلي ،  71وفيما يتعلق بالتحقيقات، تؤكد قواعد مانديال ف

ة ي جب عل مدير السجن اإلبالغ ، دون تأخي  ، عن أي وفاة أثناء االحتجاز أو اختفاء أو إصابة خطي 
لسلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة إدارة السجن وتفويضها بإجراء تحقيقات فورية 

ي ظروف وأسباب مثل هذه الحاالت 
 
 .ونزي  هة وفعالة ف

tp://bit.do/eVrz6ht 
 
 

ي فور چستس 
 كوميبر

ي فور چستس
المجتمع الدولي باتخاذ اإلجراءات وتفعيل اآلليات المستقلة لفتح تحقيق  تطالب كوميبر

ة  ي الجسيم خالل فير ، نتيجة اإلهمال الطب  ي وفاة الرئيس المرصي األسبق محمد مرسي
 
فوري ف

 .2013احتجازه االنفرادية منذ يوليو/ تموز 
ي عن قلقها العميق إزاء مصي  اآلالف من المعتقلي   تعسفي 

ا بسجون مرص وذلك وفق ما وتعرب كوميبر
ي المتعمد الذي طال العديد من السجناء  ء عي  اإلهمال الطب  وثقناه من سياسيات ممنهجة للقتل البطي

ي مرص خاصة المحتجزين عل ذمة قضايا سياسية منذ 
 
 .وحبر اليوم 2013ف

ي إجراءات القتل الب
 
ون معنا من مغبة استمرار السلطات المرصية ف ء للمعتقلي   لقد حذرنا والكثي  طي

ي 
 
ي والقتل باالمتناع عن تقديم الرعاية الطبية والصحية المالئمة والحبس ف تعسفيا عي  اإلهمال الطب 

http://bit.do/eVrz6


، ما أدي إل وفاة ما ال يقل عن  ي
 
معتقال ومحتجز وفق  900الزنازين االنفرادية والتعذيب النفسي والبدن

ة من يونيو/ حزيران  ي الفير
 
 .2019ومايو/ أيار  2013توثيقنا ف

وطبقا للمعلومات الموثقة لدينا عن الحالة الصحية للرئيس األسبق محمد مرسي فإننا إزاء جريمة قتل 
خارج إطار القانون مارست فيها السلطات المرصية إجراءات انتقامية واضحة عي  الحبس االنفرادي 

ي واالمتناع عن تقديم الدواء والعالج الالزم وغياب ي  والعزل عن العالم الخارج 
 
التحقيق العادل ف

ي جلسات 
 
صد وفق ما ذكره ف اتهاماته المتكررة وأرسته للسلطات بمحاولة قتله مع سبق اإلضار والير

 .المحاكمات
ي العديد من الجلسات وآخرها يوم 

 
قبل وفاته  2019يونيو/ حزيران  17وتحدث مرسي إل المحكمة ف

موت المتعمد من قبل السلطات المرصية، بدقائق وقال أنه تّم منع العالج عنه، وأنه يتعرض لل
ي أكير من مرة، من دون عالج أو 

وتتدهور حالته الصحية، وأنه تعرض لإلغماء خالل األسبوع الماض 
وقد  ،إسعاف، وطلب من المحكمة السماح بمقابلة الدفاع عنه الذي لم يلتقيه منذ ثالث سنوات

نهره وبإغالق الصوت عنه ومنعه من تعاملت المحكمة مع طلبه هذا بتعسف شديد بأن قامت ب
ة  .مواصلة الحديث، وما لبث دقائق حبر سقط عل األرض ولفظ بعدها أنفاسه األخي 

ي جسيم   والذين يعانون من اهمال طب 
ولذلك فإننا ندق ناقوس الخطر بحق العديد من المحبوسي  

ي 
، خاصة أن المعلومات البر لدينا حول الحالة الصحية قد ُيودي بحياتهم عل غرار ما حدث مع مرسي

للمرشح الرئاسي األسبق ورئيس حزب مرص القوية عبد المنعم أبو الفتوح والمئات من أمثال حالته 
ي دفعته إل استخدام 

دية البر نوعا من الدواء تدعونا إل وضع الجميع أمام مسئولياته  14الصحية المير
ءالقانونية واإلنسانية أمام األالف من المعتقلي   السي  .اسيي   رهن القتل البطي

ي الذي يالحق أبو الفتوح ورئيس نادي قضاة اإلسكندرية األسبق المستشار محمود  إن اإلهمال الطب 
ي ووزير التنمية المحلية األسبق محمد عل برسر والقيادي بحزب الحرية والعدالة محمد  الخضي 

ي والناشط السياسي أحمد دومة ورئيس مجلس الشعب األسبق  ي ورئيس لجنة البلتاج 
سعد الكتاتب 

لمان  إبراهيم أبو عوف والقيادي بجماعة اإلخوان عيد دحروج وعضو مجلس نقابة  2012اإلسكان بي 
ي عام 

 
ي إبراهيم متولي وعضو الفريق الرئاسي ف

ر
الصحفيي   األسبق مجدي حسي   والناشط الحقوف

ي مختلف سجون مرص،  2012
 
تدعونا للتحرك قبل عصام الحداد ونجله جهاد، وآالف الحاالت ف

 .فوات اآلوان
ي فور چستس”  يقول المدير التنفيذي ل  

معلوماتنا تؤكد أن قطاع السجون ” أحمد مفرح: ” كوميبر
ي قبل -بمرص لديه تعليمات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق 

الذي كان يقود جهاز األمن الوطب 
الذين -أي من قيادات المعارضة المرصية بعدم االستجابة نهائيا لمطالب  -شغله المنصب الحالي 

ة  ي  –يعانون من أمراض مزمنة وخطي 
 
بالعالج داخل مستشق  السجن أو عل نفقتهم الخاصة ف

 .”مستشفيات خارجه، عالوة عل منع إدخال األدوية لهم من خالل ذوي  هم
املة السجناء( عل من قواعد مانديال )قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمع 24وتنص القاعدة 

أن توفي  الرعاية الصحية للسجناء هو مسؤولية الدولة، وأنه يجب أن يتمتع السجناء بنفس معايي  
ي المجتمع

 
ورية  ،الرعاية الصحية المتوفرة ف ويجب أن يحصلوا عل خدمات الرعاية الصحية الرص 

ي 
 
ا دون تميي   عل أساس وضعهم القانون

ً
 .مجان

ي من م 27كما تنص المادة 
 
انديال عل أن جميع السجون تضمن الوصول الفوري إل الرعاية الطبية ف
الحاالت العاجلة وأن يتم نقل السجناء الذين يحتاجون إل عالج أو جراحة متخصصة إل مؤسسات 

 .متخصصة أو إل مستشفيات مدنية



ي تحفظ عليه كرامت
ه وتكفل دفع وأوجب الدستور المرصي معاملة المسجون المعاملة الالئقة البر

 
ً
ي أماكن الئقة إنسانيا

 
األذى المادي والمعنوي عنه، وأكد عل أنه ال يكون حجزه وال حبسه إال ف

 الرعاية الصحية المتكاملة، وجرم االمتناع عن 
 
ي الصحة وف

 
، كما أكد عل حق كل مواطن ف

ً
وصحيا

ي حاالت الطوارئ أو الخطر 
 
عل الحياة، كما وضع القانون تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان ف

، كما وضع سياج من الواجبات  اطات صحية وغذائية لكفالة الرعاية الصحية للمسجوني  
المرصي اشير

ي التعاطي مع الواقع األليم واإلهمال 
 
ام به ف تقع عل عاتق طبيب السجن، وهو ما لم يتم مراعاته وااللير 

ي السجون المرصية
 
ي الشديد للمحتجزين ف  .الطب 

ءأوقفوا القتل “نا ندشن حملة إن ي سجون مرص، كرصخة حقوقية جديدة، تدعو خالل أسابيع  ”البطي
 
ف

ممتدة إل تصفي  السجون المرصية بخطوات تبدأ باإلفراج الصحي الفوري عن كبار السن والحاالت 
 .المرضية المتدهورة

ي فور چستس 
ي الحملة والتدخل العاجل  كوميبر

تطالب مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة بتبب 
ي ظل غلق السلطات المرصية لكافة مسارات 

 
ي السجون المرصية ف

 
لحل األزمة الحقوقية المتصاعدة ف

ي والتصحيح الفوري لما يحدث
 
 .الحوار والتمكي   القانون

eVrzehttp://bit.do/ 
 
 
 يونيو 19

ي السجون أداة نظام السيسي لقتل الخصوم
 
ي ف : االهمال الطب   مرسي لن يكون األخي 

 منظمات حقوقية: نطالب بالسماح للصليب األحمر وهيئات أممية بتقضي أوضاع السجون المرصية
ك  بيان مرسر

تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة عل هذا البيان أن واقعة وفاة رئيس الجمهورية األسبق محمد 
ي والحرمان من الرعاية الصحية،  مرسي بهذه الطريقة الصادمة أثناء محاكمته، نتيجة اإلهمال الطب 

ي السجون، بالتعذيب واإلهما
 
ل حد تفضح اتجاه النظام الحالي لالنتقام من خصومه السياسيي   ف

ء والحبس  استمر  إذا . وتؤكد المنظمات أن محمد مرسي لن يكون األخي  االنفراديالقتل العمدي البطي
الوضع كما هو عليه، فثمة أخرين خلف القضبان ينتظرون المصي  نفسه، طالما بقيت السجون 

ا 
ً
ي ذلك تطالب المنظمات مجدد

 
بالسماح  المرصية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة. وف

كذلك   السجناء،للجنة الصليب األحمر الدولية بتقضي أوضاع السجون المرصية والوقوف عل حالة 
السماح للمنظمات الحقوقية المرصية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق اإلنسان، 

ات الموقعة أدنا عل أن يتم نرسر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها عالنية. كما تطالب المنظم
اء مستقلي   تابعي   لألمم المتحدة للوقوف عل  محمد مرسي  وفاة أسباببالسماح لفريق من خي 

ي الذي تعرض له محمد مرسي   عن اإلهمال الطب 
ي األمر. وكذلك محاسبة المسئولي  

 
 .والتحقيق ف

ي 
 
ك تحث فيه المجتمع الدولي  8ف ي أصدرت خمس منظمات حقوقية مرصية بيان مشير

يوليو الماض 
ي “للتدخل من أجل وقف  لمحمد مرسي وأخرين، مطالبة السلطات المرصية بالوفاء ” القتل التدريح 

ي محبسه وألالف المحتجزين غي  
 
ي توفي  الرعاية الصحية الالزمة لمرسي ف

 
اماتها القانونية ف ه. إال أن بالير 

ا عل هذه النداءات إال مزيد من حمالت االغتيال المعنوي 
ً
 هوالتشويالسلطات المرصية لم تجد رد

ي االغتيال 
 
ي قدًما ف

والتشهي  بالمنظمات المرصية المنضمة للبيان وكل من تضامن معها دولًيا، والمض 
 .الفعلي للرئيس األسبق

http://bit.do/eVrze


مل المنظمات الموقعة عل هذا الب
ّ
ي ذلك تح

 
يان السلطات التنفيذية وعل رأسها الرئيس الحالي عبد وف

، حيث أنه من غي  المعقول أن يتم التنكيل  الفتاح السيسي مسئولية وفاة الرئيس األسبق محمد مرسي
ي من 

 
برئيس سابق وحرمانه من الرعاية الطبية الالزمة رغم النداءات المحلية والدولية حيث كان يعان

والضغط، دون علم الرئيس الحالي وتأييده. فمن واقع متابعة المنظمات أمراض مزمنة منها السكر 
الحقوقية لحاالت عدة يتبي   أن تعامل سلطات السجون مع السجناء السياسيي   رفيغي المستوى يحدده 

ي  رعاية تقديمقرار سياسي رفيع المستوى، كذاك الذي صدر بشأن 
صحية فاخرة للرئيس األسبق حسب 

ة  محبسه. ومن ثم تطالب المنظمات الموقعة بإنهاء الضوء األخرص  الممنوح لتوحش مبارك طوال فير
ة وغي   ي ذلك إباحة القتل بوسائل متنوعة مبارسر

 
األجهزة األمنية الغتيال الخصوم السياسيي   بما ف

ة، وتواطؤ المؤسسات الموالية األخرى ي القتل المعنوي -بما فيها اإلعالمية -مبارسر
 
 .ف

مات الموقعة عل البيان التقاعس الدولي وتجاهل رؤساء الدول الذين سبق والتقر كما تستنكر المنظ
ة واليته للنداء الذي أطلقته بعض المنظمات  اجل التدخل  من الحقوقيةبهم محمد مرسي خالل فير

ي صحف دولية حول حالة مرسي الصحية المزرية وأوضاع 
 
إلنقاذ حياته، والتقارير الصحفية المنشورة ف

ه السجو  ي تحسي   ظروف احتجازه أو إنقاذ أخرين غي 
 
ي مرص، فربما كان لتدخلهم أثره ف

 
دية ف ن المير

ي طابور الموت بالسجون المرصية
 
 .ينتظرون ف

ي 
 
ات اآلالف من المعارضي    2014منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ف تم الزج بعرسر

ي السجون سواء إسالميي   او علمان
 
راء والموافق المستقل من يي   كذلك تم الزج بأصحاب اآلالسياسيي   ف

عل خلفية اتهامات معظمها ملفقة تتعلق أغلبها باالنضمام  اإلنسان،ومدافعي   ومدافعات عن حقوق 
ي 
 
إل جماعة إرهابية أو جماعة محظورة، أو بممارسة العنف واإلرهاب والحض عليه. إن التوسع ف

ي إط
 
، جعل من الصعب الوقوف عل حقيقتها وتحديد توظيف مثل هذه االتهامات ف ار االنتقام السياسي

 الفواصل الشاسعة بي   المعارضي   السلميي   وهؤالء الذين لجأوا للعنف، واألهم 
هوية مرتكبيها، وألغ 

ي مكافحة اإلرهاب
 
 .أن أفقد الدولة الكثي  من مصداقيتها ف

ى، الهدف منها هو معاقبة المعارضي    لقد تحولت السجون المرصية إل معسكرات اعتقال كي 
ي المتعمد سواء الحتياجاتهم  ، تارة بالحبس وأخرى باإلهمال الطب  السياسيي   عل نشاطهم السياسي
الصحية أو ما ألم بهم من أمراض جديدة بسبب ظروف االحتجاز السيئة، إذ وصف تقرير 

ي 
ر
 حبر الموت “بعنوان  حقوف

ً
م تقديم ، بط  االستجابة للحاالت الحرجة وعد“كيف تعالج سجينا
ء  العالج واالعتماد عل المسكنات فقط، داخل أماكن االحتجاز. األمر   بأبرز الطرق المؤدية للقتل البطي

 رسالة تحذير قوية للمعارضي   السياسيي   خارج السجون بالكف عن نشاطهم حبر ال 
ً
الذي يحمل أيضا

 .يلقوا المصي  نفسه
ي قائمة ا

 
، الرئيس األسبق محمد مرسي ليس األول ف ي السجون المرصية ولن يكون األخي 

 
ء ف لقتل البطي

لكن واقعة وفاته تعكس بشاعة الجرم الذي يرتكب بحق المحتجزين جميعهم، بغض النظر عن 
ك فيها كل القائمي   عل تحقيق العدالة بداية من 

ي جريمة مكتملة األركان يشير
 
انتماءاتهم السياسية، ف

، مروًرا بجهات سن القو  ي نوفمي  الرئيس الحالي
 الناشط  2017اني   وسلطات إنفاذها. فق 

ر
الف

ي  ي السجن إثر تعرضه لغيبوبة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تقاعس  جمال رسور النون 
 
حتفه ف

 المرشد  سلطات السجن عن توفي  الرعاية الطبية له بسجن الشالل بأسوان. وقبله بشهرين
 
فقط، توف

ي محبسه، إذ لم ترحم سلطات السجن 89 مهدي عاكف العام السابق لجماعة االخوان المسلمي   
 
 ف
ً
عاما

حالة وفاة  245معاناته مع مرض رسطان البنكرياس وأمراض أخرى، هذا باإلضافة إل   شيخوخته وال
ي 
 
 .داخل أماكن االحتجاز المختلفة 2018لعام  مراقبة مراكز االحتجاز   تقرير أخرى ف

http://www.adalaheg.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7/
http://www.adalaheg.org/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7/
https://almanassa.co/ar/story/12110
https://almanassa.co/ar/story/12110
https://www.noonpost.com/content/19974
https://www.noonpost.com/content/19974
https://www.cfjustice.org/portal/2019/03/19/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A/?lang=ar


ي السجون مرشح للزيادة 
 
ي ف  الوفيات نتيجة اإلهمال الطب 

ي هذا السياق تحذر لمنظمات من أن مؤرسر
 
وف

ي المسئولون عنها بمعزل عن المحاسبة والمساءلة. إذ 
طالما بقيت السجون المرصية بال رقابة، وبقر

لسابق لرئاسة عام، المرشح ا 67أبو الفتوح  معبد المنع حياة الدكتور تخسر المنظمات الموقعة عل 
اير  ا منذ في 

ً
، والذي سبق وأفاد ذويه 2018الجمهورية ورئيس حزب مرص القوية، المحبوس انفرادي

ي 
 
ي التنفس، وسبق أن تعرض إلي سته ذبحات صدرية ف

 
ومحاميه بمعاناته من مشاكل صحية ضخمة ف

ي الظهر تعيقه عن الح
 
ي المعدة ومشاكل ف

 
ركة، ورفضت إدارة سجن محبسه االنفرادي باإلضافة إلي آالم ف

طرة تحسي   ظروف احتجازه وتنفيذ أمر نيابة أمن الدولة العليا بنقله للعالج بالمستشق  وعمل 
اير  ي نائب رئيس حزب مرص القوية محمد القصاص المحبوس من في 

 
 2018الفحوصات الطبية. كما يعان

وهي أمراض مزمنة تحتاج لرعاية طبية مستمرة، يتقاعس سجن  ضغط الدم والسكر أيضا، من اضطراب
ي  طرة سب   السمعة عن تقديمها. 

ر
ي المحامي الحقوف

 
وستاتا  إبراهيم متولي  كذلك يعان ي الي 

 
من تضخم ف

ي سجن طرة شديد الحراس
 
ي ف ة )العقرب(. كما ينعرض أيضا المستشار هشام ويتعرض لإلهمال الطب 

ي مما يهدد صحتهم وحياتهم  .جنينة والدكتور جمال عبد الفتاح لإلهمال الطب 
 )

ً
 :المنظمات الموقعة )أبجديا

 الجبهة المرصية لحقوق االنسان .1
ي فور جستس .2

 كومبر
 مبادرة الحرية .3
 مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسان .4
 مركز النديم .5
 لحقوق والحرياتمركز عدالة ل .6
 المفوضية المرصية للحقوق والحريات .7
 مؤسسة حرية الفكر والتعبي   .8
 مركز بالدي للحقوق والحريات .9

 

 
 
 
 

عبدهللا محمد مرسي يندد بمنع الصالة عل أبيه 
ل أرسته  وتشييعه وإقامة عزاء له حبر بمي  

http://bit.do/eVPtz 

  

https://almanassa.net/ar/story/11291
https://almanassa.net/ar/story/11291
https://www.ec-rf.net/?p=3147
https://www.ec-rf.net/?p=3147
http://bit.do/eVPtz
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االمن منع تشيع جنازه دكتور مرسي ولما أهل قريته اتحدوا وعملوا جنازه ليه وصالة غائب علي روحه 
ي الخصومه نقيصه وليس قوه األمن هاجمهم وقبض علي بعض أهالي مرسي واهالي القريه

 
 الفجر ف

http://bit.do/eVPr4 
 

ي قتل مرسي وتركه ملقر عل صحيفة "
 
طة المرصية بالتسبب ف يطانية تتهم الرسر اإلندبندنت" الي 

ي المحكمة لمدة 
 
 دقيقة بعدما فقد وعيه وسقط  20أرضية قفص االتهام ف

http://bit.do/eVPsF 
 

 ة الغائب عل محمد مرسي ومطالبته بالقصاصالتحقيق مع إمام مسجد بقرية العدوة بعد أداء صال
ا حول استخدام المساجد ” 24القاهرة “علم  

ً
من مصادر مطلعة، أن وزارة األوقاف ستفتح تحقيق

، الذي وافته المنية، مساء اإلثني    قية، لصالة الغائب عل محمد مرسي ي محافظة الرسر
 
بقرية العدوة ف

، داخل قاعة المحكمة أثناء نظر قض ي
قيةالماض   .ية اقتحام الحدود الرسر

ا مع إمام مسجد قرية العدوة، ″24القاهرة ”وأضافت المصادر ل 
ً
، أن وزارة األوقاف ستفتح تحقيق

، إال بعد القصاص له، بحسب ما نقلته بعض التقارير  ي محمد مرسي
 
بعدما قال إنه لن يتم تسلم العزاء ف

 .الصحفية لمواقع أجنبية
 وأن وأشارت المصادر، إل أن دعو 

ً
ة بالعنف وارتكاب أعمال تخريبية، خاصة ة القصاص هي دعوة مبارسر

محمد مرسي قد وافته المنية بصورة طبيعية داخل المحكمة، بعد أن سقط مغشًيا عليه داخل قفص 
، واالنتهاء من أقواله ي

 .االتهام، عقب طلب الكلمة من القاض 
، فتحت وكانت تقارير صحفية أجنبية، أشارت إل أن مساجد قرية  العدوة مسقط رأس محمد مرسي

 .أبوابها ألداء صالة الغائب عل وفاته، وسط حضور من أهالي القرية والقرى المجاورة
، قوله:  ، حبر “ونقلت التقارير عن األمام الذي أم المصليي   ي الرئيس محمد مرسي

 
لن نأخذ العزاء ف

 .(، )بحسب موقع يورونيوز”القصاص وأخذ حقه
 (ائيلي ينغي محمد مرسي من مدفنه وينتقد التغطية المرصية )صورالتليفزيون اإلرس 

ي 
 
ي جلسة محاكمته ف

 
، محمد مرسي العياط، الرئيس األسبق، أثناء حضوره ف ي

 مساء االثني   الماض 
 
وتوف

قية والتخابر، حيث طلب  ي ” مرسي “قضية اقتحام الحدود الرسر
 
ي فسمح له، وف

الكلمة من القاض 
 عل إثرهاأعقاب رفع الجلسة، أصيب 

 
 .بنوبة إغماء وتوف

، بحسب قناة  ء عن وضعه الصحي ي
، قد تحدث مع عائلته منذ أيام ولم يذكر لهم سر وكان محمد مرسي

ي نظرة عل جثمانه 
ي أكدت عل أن عائلته ستلقر

عي العربية، والبر
 .بعد انتهاء عمل فريق الطب الرسر

ي محاكمة التخابر اليوم؟
 
 ماذا حدث ف

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة الرئيس المعزول محمد 
 ب   23مرسي و

ً
ي القضية المعروفة إعالميا

 
” التخابر مع حماس“اخرين من قيادات جماعة االخوان ف

ع عن البالد لدولة اجنبية ومن يعملون لمصلحتها، لجلسة غدا الثالثاء الستكمال وإفشاء ارسار الدفا 
 .سماع مرافعة الدفاع

http://bit.do/eVPr4
http://bit.do/eVPsF


ين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العال وحسن  وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شي 
 .العليا وسكرتارية حمدي الشناوي الدولةالسايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن 

 وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام اإلعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول وك
 
انت محكمة النقض ف

 .آخرين وقررت إعادة المحكمة 21محمد مرس و
 
 
 ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت ف

 
ت  2015يونيو  16وف حكًما بإعدام خي 

، وأحمد عبد  ي ت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع بينما عاقب العاطي الشاطر ومحمد البلتاج 
 .، وأسعد الشيخةالطهطاويسنوات للمتهمي   محمد رفاعة  7أخرين والسجن  16و

عد أن قضت محكمة حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمي   الجديد ب
ت الشاطر  جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمي   محمد خي 

ي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صالح الدين  وعمار  د عبد المقصو ومحمد البلتاج 
ي وأبو بكر حمدي  ت الشاطر وسندس شلب  واحمد السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خي 

محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسي   القزاز وعماد الدين عطوة 
 وإبراهيم فاروق الزيات باإلعدام شنقا. 

http://bit.do/eVPuD 
 

ي القتل البط   أهالي بعد منع الزيارة.. 
 
: "نخسر تكرار سيناريو الرئيس مرسي ف  المعتقلي  

ي جميع السجون ألجل غي  
 
شكا أهالي المعتقلي   من قرار وزارة الداخلية من الزيارات عن ذوي  هم ف

معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس 
 .ميهم بسبب تعذر نقلهمبدون حضور المتهمي   أو محا

ي تؤثر عل ذوي  هم جراء القرارات الصادرة 
وأبدى األهالي تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية البر

ي الذي يعانيه المعتقلي   داخل محبسهم ي ظل تزايد حاالت اإلهمال الطب 
 
 .بالمخالفة للقانون، ف

ي الذي تعرض له الدكتور وأبدى األهالي تخوفهم من تكرار نفس سيناريو القتل البط  باإله مال الطب 
ة بعد داخل قفص االتهام  ، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه األخي  محمد مرسي

ي أكدت وفاته 20بعد إصابته باإلغماء ورفض إسعافه لمدة 
 .دقيقة قبل أن يتم نقله إل المستشق  البر

ي السياق ذاته تؤكد التنسيقية المرصية للحقوق و 
 
الحريات عل مخالفة قرار وزارة الداخلية بمنع ف

ي يكفلها القانون المرصي 
الزيارة عن المعتقلي   لقانون اإلجراءات الجنائية، ومعايي  حقوق اإلنسان البر

 .والدولي 
كما تؤكد أن قرارات تجديد حبس المتهمي   بدون حضورهم أو من ينوب عنهم من المحامي   مخالف 

 لقانون السلطة القضائية. 
http://bit.do/eVPwv  
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، تقدما بطلب رسمي لمكتب المفوض «محمد_مرسي »#وزيران سابقان بحكومة الرئيس الراحل 
ي 
 
ي «األمم_المتحدة»#األعل لحقوق اإلنسان ف

 
 «مالبسات مقتل الرئيس مرسي »، للتحقيق ف

؟ هل يقبل نظام #السيسي   بتحقيق دولي
http://bit.do/eWRxU  

http://bit.do/eVPuD
http://bit.do/eVPwv
http://bit.do/eWRxU


 

 يونيو 30

 ، ين فهمي بالتنحي ي رسر
ي قتل الرئيس العريان يطالب القاض 

 
ويتهمه بالتسبب ف

ي القفص مغشيا عليه واالستعانة بطبيب رمد غي  متخصص  محمد_مرسي # الراحل
 
بعد تركه ف

 /W9k9KP2https://bit.ly. إلسعافه

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://bit.ly/2KP9k9W

