
 

  



 أبريل 1

 سنوات؟"..  5"هل سيجعلوننا نزوره مرة كل 
 bit.ly/2YHwnXKيوليو  3أرسة مرسي تندد بتباعد توقيتات زيارته منذ انقالب 

http://bit.do/eNhc2 
 

 أبريل 2

 
ت الشاطر   :"زوجة "خير

 الجلسة باإلشارات
ى
 امس ف

 ل ىل كل سنة وانت طيبةزوجى يقو 
 عونك٤٤

ى
 سنة ما شاء هللا زواج هللا يكون ف

من خمس سنوات الزم يقول ىل هذه العبارة 
اما بالكالم لما كانت هناك زيارات واما 

باالشارات وارد عليه واقول له بالعكس انت 
 
ى
كنت سبب جميل من ربنا ان تكون سبب ف
 حيات

ى
 ناحياة هلل و ابو اوالدى وقدوة جميلة ف

 نفس قضية التخابر يضحك من قلبه وهو سعيد برد فعىل
ى
 القفص النه متهم ف

ى
 وابنى بجوار والده ف

 اجمل مراسم احتفال رغم كل س   
 سبيل هللا نحيا هلل

ى
 كلنا ف

 اللهم تقبل((
http://bit.do/eNubr 

 

 أبريل 3

ى تكتبأخت الشهيد " عمر رفاعي " عن أرمل   : ته وأطفالها المختطفير
 

ى ال يرقبون   أيدي كفرة حشاشير
ى
ستة أشهر وأرملة أجى واألطفال ف

 وال ذمة
ّ
ي مؤمن إال

ى
 ف

http://bit.do/eNugB 
  

http://bit.do/eNhc2
http://bit.do/eNubr
http://bit.do/eNugB


 

 
 أخت الشهيد " أبوبكر السيد " 

 
شهد من شهر ونص تقريبا

ُ
 أبوبكر أخويا است
له سنة ونص وسايب البيت هو وماما علشان األقذار بابا مطارد بقا

مش سايبينه رغم كيى سنهم ومقدرش يودع إبنه واليشوفه 
 واليحضى جنازته

  .بابا اعتقلوه النهارده
ي غير قضايا تانية ي محكوم عليه باإلعدام غيابى  زوجى

ي قرسيا من 
ي مختفى اءة م3أنس أخو زوجى  ن محاكمهمشهور ومنعرفش عنه حاجة رغم حصوله عىل اليى

بة ومقدرش أنزل مض المحروسة بسبب  ي ببساطة مغير
ى
أنا مقدرتش أودع أبوبكر أو ألمسه أو أشوفه ألب
ى عليها ى فيها ومتسلطير  حفنة أنجاس متحكمير

ة حزينة....   قصة قصير
http://bit.do/eNuhK 

 

 ابريل 3
 

 عن مصطفى أحمد
 

اتقبض عليه بسبب قضية كانت متلفقاله من مصطفى أحمد لما 
 الحبسة الىل قبل دى دا كان ظلم

لما ندوخ عىل محاىم يطلعه من القضية الىل بسببها اتقبض عليه 
يوم عىل ذمة التنسيق رغم انه كان المفروض  22وياخد براءة ويعد 
 كان يخرج دا ظلم

رة لما كل يوم يلعبوا عليه حرب أعصاب ويقولولو بكرة تخرج بك
اب ويقولولو بكرة تخرج لمدة  تخرج خالص بكرة تخرج ويعمل اضى

 يوم فدة ظلم 22
لما فاالخر يقولولنا هوة رايح نيابة امن الدولة معموله محضى 

 مش 
ى
ويتلفقله قضية مش من حفر اتكلم عن التهم الموجه ليه الب

 محاىم بس هيا شبيه للقضية الىل كان فيها من سنة فده ظلم
 لعب لما بقا اعصا

ى
به تتعب ورغم ثباته وصموه فعال عىل الظلم دا الىل هوة احنا مش مكانه بس ف

 عاالعصاب عليه ويعيى عن دا بأى شكل ونلومه فده ظلم
أالف الشباب ووضعهم اسواء من مصطفى مش مكانهم السجن مكانهم يكملوا دراستهم ويبقوا حاجة 

ى .فدا ظل  مكويسة فالبلد مش انهم يكونوا فوسط جنائير

http://bit.do/eNuhK


لما يبفر عاذر كل واحد كان بيته جمب القسم وال حد مهم كان ممكن يعدى يسال عليه فالقسم انا 
شخصيا كنت بتحايل عىل ناس كتير يعدوا بس عليه معانا فالزيارة يطمنوه ويقولولو بكرة االمور 

د .مصطفى كان بيعذر الىل  متجوز هتكون بخير وانه يصيى ناس كبار وبيثق فيهم بس محدش كان بير
ومخلف وال حنر الىل خايف عىل نفسه انه يزوره علشان متفهم الوضع ومكنش مستنى من حد يعمل 

حاجة وانا بكتب الكالم دا مش بزايد عىل حد وهللا العظيم بس علشان اقول للناس دى لو نتيجة 
 تاريخه السياس فأنا ك

ى
دوه فانكم تتكلموا عنه وحش او تشككوا ف خلود مش تقدير مصطفى ليكم بير

هسمح بدا مصطفى مكنش بيسيب حد فيكم يمكن بيبفر معاكم فاوقاتكم الصعبة قبل الكويسة ولو 
ى ان معالجة الخزالن الىل انا وهو كنا بنحس بيه فاالول ان كل لما  برده نتيجة تقديره ليكم انكم شايفير

توا ناس فدا كالم فاضى تشوفوا وس  فالشارع تقولوىل هوة محتاج فلوس وال انتوا بتلموله فلوس وتبع
ومهزلة النه مكنش محتاج مساعدة مادية حنر لو دا الىل فايديكم تساعدوه بيه مكنش ينفع تتقال 

روا عدم وقوفكم معاه بالتشكيك فيه والمزايده عليه الن دا ظلم ليه اكير  بالطريقة دى ومكنش ينفع تيى
 حاجة توجع البنادم اكير من من كل الظلم الىل هوة فيه لما الناس الىل منه يظلموه فم

ى
عتقدش ان ف

 فيها  -كدة 
ى
 ايام هوة عاب

ى
مصطفى اترحل امبارح #طرة وهيقضى تجديدات محدش عارف اد ايه ف

ه من زمايله المظاليم وهوة قوى وانا عارفة انه  لوحده ولياىل كانت طويلة مبتخلصش هوة او غير
تبطل تشكيك ومزايدة عىل مصطفى ياتتكلموا  البوست دا علشان الناس -هيعدى كل دا وهيقدر عليه 

 مش هسمح باحتمالية ايذاء ليه اكير من كدة وطبعا دا هيفرس لناس 
ى
عنه بالخير ياتسبوه فحالو الب

كتير رد فعل منى الطبيىع عليهم. كل الىل فايدينا دلوقنر اننا ندعيله يخرج ويرجع وسط اهله وللناس 
 . الىل بيحبوه والىل بيحبهم

يبه انه بيحب البلد انه يتحبس او يهاجر  فاالخر  مصطفى مش مكانه السجن وال اى معتقل سياس ضى
ى   او يموت فربنا يفك ارس كل المعتقلير

_احمد  #الحرية_لمصطفى
http://bit.do/eNJFx 

 

 أبريل 4

 عن المراقبة
 
 

 صباحا  السادسة حنر  اءمس السادسة الساعة من تبدأ  المراقبة عقوبة
 السجن عقوبة مدة قضاء بعد 

 ٢٠١٩ابريل  ٣بتاري    خ 
http://bit.do/eNB3h 

 

  

http://bit.do/eNJFx
http://bit.do/eNB3h


 ابريل 6

 

ي يارس
 ام مصطفى

لما توصلنى رسالة من زوجى بالثبات مهما حصل ويحىك ىل انهم يوم االربعاء الماضى توصل مصلحة 
 عنيى اإلعدام انه السجون المفروض انه لل

ى
ة وده يعرف عندهم ف تفتيش والتجريد وتكون باعداد كبير

ى الىل هينفذ فيه ويخرجوه من زنزانته ويستعد  تنفيذ ويقوىل قفلوا كل عنيى االعدام وده كدة بننتظر مير
يارس ويقول لرئيس المباحث لو تنفيذ دلوقنر انا جاهز بس استنى اتوضأ للصالة وبكل برود يقول له 

فر خالص حضى نفسك بس دلوقنر هنفتش الزنزانة والمرة الىل جاية تبفر اتعودت عىل دخلتنا يب
ى منه يارب يارب اجعل لنا مخرجا  وتعرف انه التنفيذ اللهم احرق قلوب  هم والتمكن الظالمير

ى#  الحياة_ليارس_االباصير
 اوقفوا_االعدامات#

NJHphttp://bit.do/e 
 

 ابريل 7

 إدعم_جزيرة_الوراق
ى  ما يتعرض له سكان جزيرة الوراق عىل مدار العامير
ة من  ي األسابيع األخير

ى
ى ، وصوال إىل ذروته ف الماضيير

حصار شامل وتضييق وتنكيل ومالحقات أمنية 
والتهديد بالمزيد ، لهو أشد وأقسي أنواع المعاناة 

ي 
ى
ي يمكن أن تطال أي إنسان ف

وطنه ، فال النفسية النر
ي يملكونها بعقود رسميه منذ أكير من مئة 

ذنب فعله أهاىلي الجزيرة إال تمسكهم بمنازلهم وأراضيهم النر
 . عام

وح وترك الجزيرة ى ي عدة محاور متوازية من أجل إجبار األهاىلي عىل البيع أو اليى
ى
 . الدولة تسير اآلن ف

ي األ 
ى
ي التصاعد الشديد ف

ى
ة مع فرض كمائن ثابتة عىل أوال : بدأت القبضة األمنية ف سابيع األخير

 .المعديات ، فأصبح المرور من وإىل الجزيرة أشبه بالمعيى الحدودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
عىل أكيى مساحة ممكنة الجزيرة  االستحواذ ثانيا : تقوم الدولة حاليا بضاع مع األهاىلي من أجل 

ي ذلك كل السبل المتاحة أمامها س
ى
وعة ، من تضييق وحصار مستخدمة ف وعة أو غير مرس  واء مرس 

ى ...... إلخ  وتلفيق للقضايا ومالحقة أمنية وبث الفير
وي    ج من خالل منصات التواصل  ة ، الير ي األسابيع األخير

ى
ثالثا : بدأت الحملة اإلعالمية الموجهة ف

، يرة حورسويل جزيرة الوراق إىل جز لصفحات وشخصيات إعالمية ، لما يسىم مخطط تح االجتماعي 
ى أو تكدير السلم  ي الدولة عىل محاسبتهم بتهمة نرس  أخبار كاذبة أو نرس  الفير

ى
فهل يجرؤ أي فرد ف

؟! بالطبع لن يجرؤ ولن يستطيع أحد أن يحاسبهم ، ألنهم يعملون وفق خطة  االجتماعي واألمن 
 .ممنهجة ومدروسة من أجل تهيئة الرأي العام لما هو قادم

ي السابق ستفشل  عىل الدولة أن تىعي أن
ى
ي مشكلة الجزيرة ، وكما فشلت ف

ى
ي لن يجدي نفعا ف

الحل األمنى
ي الالحق ، وأن السبيل الوحيد لحل تلك المشكلة هو 

ى
امف حقوق الملكية الخاصة ألهاىلي الجزيرة ،  احير

http://bit.do/eNJHp


وح خوفا من تلفيق القضايا وهربا من الحصار هي جرائم تهجير  ى وعىل الدولة أن تدرك جيدا أن اليى
 . ، والبيع خوفا من المالحقات األمنية أيضا جريمة تهجير قرسي قرسي

ي سبيل تنفيذ أي 
ى
ة ف ورغم كل ما يعانيه أهاىلي الجزيرة ، فإن وحدتهم وترابطهم هي أكيى حجر عير

 .مخطط ، جزيرة الوراق تحتاج إىلي أبسط أنواع الدعم من الجميع ، فقط الدعم المعنوي
http://bit.do/eNJJc 

 

 أبريل 8

 : " ابنة المعتقلة " هدى عبدالمنعم
ا مع بداية الصيف خايفة عىل ماما وصحتها

ً
 ! خايفة جد

ي الصيف وبيبفر عندها دوخة وعدم اتزان مع الحر ومش بتقدر تاخد نفسها 
ى
ا ف

ً
ماما بتتعب جد

 ! ساعات
ي عشان متنساش نفسهاوالزمها سوايل كتير ودايًما كنا احنا الىلي نجيبل بى

 . ها مية ونقولها ماما ارس 
 يارب ما تطول علينا المدة يارب

 . يارب تلطف ب ماما وتخرجهلنا بالسالمة يارب يارب هون عليها يارب
 يارب طمنا عليها يارب

 الحرية_لهدى_عبدالمنعم#
http://bit.do/eNVwU 

 
 دأرسة سعد محمد سع

ي إيه سجن مشدد 
 ..٢أو عقرب٢يعنى

ي مفيش زيارة وال دخول أكل حنر 
 ..يعنى

ى لحد مايسكن  ة حنر من الكانتير
ي يدخل يفضل فيه محروم فير

ي إبنى
يعنى

 عنابر
يض ي يفضل عىل طول محبوس ومحروم من الير

 يعنى
ي له أنيميا حادة من قلة األكل ي يجى

 ..يعنى
ي اي كالم برغم الحرو  ي يتعمل له كشف طنى

ي جسمه من يعنى
ى
ق إلىلي ف

 التعذيب
والجديد إحتمال حرمان من اإلمتحانات وهو عنده مادة ثانوية عامة الزم 

 يمتحنها
ة وكمان ضياع أي فرصة للتعليم ي مقيى

ى
ي ضياع أغىل أيام عمره ف

 ..يعنى
 الحرية_لسعد_محمد_سعد#

ة_العقرب  #مقيى
http://bit.do/eNVxa 

  

http://bit.do/eNJJc
http://bit.do/eNVwU
http://bit.do/eNVxa


 
 أبريل 9

ى ودنان..  عن ي معير
 .الصحفى

 
ى ودنان احتياطًيا عىل ” يوم  ٥٢عام و ” ي معير

عىل حبس الصحفى
إلجرائه حواًرا صحفًيا مع  ٢٠١٨لسنة  ٤٤١ذمة القضية رقم 

ي 
المستشار هشام جنينة واِطالعه عىل مجموعة من الوثائق النر

 .دعم بها جنينة حواره معه
رته طيلة مدة حبسه سوى مرة لم تتمكن من زيا” ودنان” أرسة 

ابه األول عن الطعام  ى عن إضى واحدة فقط تبعت تراجع معير
يض لكن وعود مسئوىلي السجن  ا عىل منعه من الزيارة والير

ً
احتجاج

اب عن الطعام مرة  ي إضى
ى
ا ما دفعه للدخول ف

ً
له لم يتحقق منها شيئ

 .أخرى
ا لزوجة ودنان 

ً
لك من حضور جلسات تجديد حبسه منذ فإن األرسة لم تتمكن كذ” مدام هالة“وفق

ى وأخباره تماًما ومنقطعة عنهم حنر إشاراته خلف القفص  ى عن معير أربعة أشهر ما يجعلهم ُمنعزلير
اب عن الطعام مرة أخرى منذ  ي إضى

ى
ى ف ، إال أن محاميه أبلغهم أنه تمكن من معرفة دخول معير ي الزجاجى

، وال توجد لديهم حالًيا أي وسيلة ل ي
اب أم يناير الماضى  باإلضى

ً
إلطمئنان عليه ومعرفة ما إذا كان مستمرا

اجع عنه  .قرر الير
مكن األرسة من الزيارة 

ُ
ا معه حنر ت

ً
اب عن الطعام تضامن ا فقد قررت والدته اإلضى

ً
ا لزوجته أيض

ً
وفق

اب فقررت  ، لكن حالتها الصحية تأثرت بشكل بالغ بعد أسبوع من اإلضى واالطمئنان عليه بشكل طبيىعي
ي بتعليق المحاليل الطبيةإنهائ

 .ه األسبوع الماضى
ى ودنان بسجن طرة شديد الحراسة  اير  ١٦منذ  ٢يقبع معير  جنايات القاهرة إحدى  ٢٠١٨فيى

ً
وتنظر غدا

 .جلسات تجديد حبسه
http://bit.do/eNVAC 

 

ة  اجهاد خالد ابنة المحامية هدي عبد المنعم أثناء فير
ً
  اختفائها قرسي

ي عندها "
ر
، وهي كده لليوم الرابع  3والدب أدوية الزم تاخدهم بشكل يوىمي

ى ماما وهي نازلة من  ي خطر عىل حياتها.غموا عينير
ى
مأخدتوهمش وكده ف

 "البيت.موافقوش انها تاخد أي حاجة من متعلقاتها الشخصية واألدوية
tps://stopendis.org/?p=6147ht 

 
 
 

 
 
 

http://bit.do/eNVAC
https://stopendis.org/?p=6147


 عن ملك الكاشف
ي حبس انفرادي 

ى
النهاردة اليوم الخامس والثالثون عىلي وجود ملك ف

يض ين عىلي منعها من الير
  .و الواحد والعرس 

ي اوضة ممنوع تخرج منها ،ممنوع تشم هواء ،  21
ى
يوم ملك قاعدة ف
 . ممنوع تشوف الشمس

ي االنفرادي ووصلت لمرحلة ملك نفسيا تعبانة جدا وتعبت ا 
ى
كير ف

  . انها مش قادرة تاكل
ى ارب  ع حيطان طول  ملك مش خطر علشان تفضل محبوسة ما بير
ى تشوفوا بديل ليها  ة دي وال هي مسئولة عن انكوا مش عارفير الفير

  .يحافظ عىلي كرامتها جوه السجن
 #الحرية_لملك_الكاشف

it.do/eNVCjhttp://b 
 

 
 عن أحمد ماهر والمراقبة

ا، مع 
ً
ي السادسة صباح

ى
أحمد ماهر لديه فقط نصف حياة. يبدأ يومه ف

طة القطامية. من هناك ينطلق للحاق  ي قسم رس 
ى
فتح أبواب الحجز ف

ء ألبما يمكنه اللحاق به؛ العمل، الدراسة، العائلة، ا ي
صدقاء. كل س 

ي السادسة مساء  ألبرسعة 
ى
 .ن يومه ينتهي ف

يعيش ماهر نصف يوم أو نصف حياة نتيجة خضوعه للمراقبة 
طية لمدة ثالث سنوات بموجب الحكم الصادر ضده بالسجن  الرس 
ثالث سنوات بعد إدانته بتهمة التظاهر دون ترخيص. قضى ماهر 

ي يناير إلعقوبة السجن وتم ا
ى
ى  2017فراج عنه ف ومنذ ذلك الحير

 .يخضع للمراقبة
ا إذا 

ً
ي نصف يوم، لكنها تصبح   تمثل الحياة تحدي

ى
ا ف

ً
كان اليوم مضغوط

ي 
ى
ي بعض المناسبات. أحد هذه المناسبات الخاصة كانت بسبب امتحان يجب عليه أداؤه ف

ى
مستحيلة ف

ي إلا
ي شهر يناير الماضى

ى
 .سكندرية ف

طة إىل محطة قطار رمسيس، واستقل قطاًرا إىل ا ي هذا اليوم من قسم الرس 
ى
سكندرية. إلخرج ماهر ف
ة، وانته من أداء االمتحان. انطلق رسيًعا إىل محطة القطار مرة أخرى وصل إىل هنا ك بحلول الظهير

ي القسم بنصف ساعة فقط
ى
 .للتوجه إىل القاهرة. وصل إىل محطة رمسيس قبل موعد تواجده ف

طة القطامية بالقاهرة الجديدة حيث  مأله هذا بالرعب. أمامه نصف ساعة فقط كي يصل إىل قسم رس 
طية لن يسمح له  ينتهي يومه.  ي موعده، ونظام المراقبة الرس 

ى
زحام القاهرة لن يسمح له بالوصول ف

. طلب سكوتر من أوبر، والذي انطلق به لمراوغة الزحام. كان قريًبا من التأخر عن موعده لكنه  بالتأخير
 .مرألتمكن من الوصول قبل أن يتفاقم ا

ي حيات
ى
ي العمل والدراسة. يعمل ماهر إىل جانب عائلته، يحاول إعادة وصل ما انقطع ف

ى
ه المهنية ف

ا وترتبط بمسؤوليات ال يمكن تأجيلها. يقول إنه كان من  ً ا كبير
ً
مهندًسا مدنًيا، وهي وظيفة تستهلك وقت

http://bit.do/eNVCj


ض أن يقوم بتسليم أحد ا ف عىل بنائها للمكتب االستشاري، لكنه اضطر أن إلالمفير رس 
ُ
ي ي
نشاءات النر

 .يغادر كي يلحق بموعد القسم
ي من

ى
 ف

 
ى الذين يعمل معهم لتسليمه أمواًل ض أن يقابل ماهر أحد المقاولير

اسبة أخرى، كان من المفير
ى من أحد ا ن ألعياد، لكنه اضطر للذهاب إىل القسم ألمستحقة له ولسائر العمال. كان هذا قبل يومير

ورة دفع رو ألالتأخير ليس خياًرا. كان هذا هو يوم العمل ا ي ضى
اتب العمال خير قبل العيد، وهو ما يعنى

طة كي يدفع 
قبل مغادرتهم للسفر واللحاق بعائالتهم. طلب ماهر من المقاول أن يحضى إىل قسم الرس 

ا بالقسم أهانوا المقاول عىل تجرؤه للحضور للقاء ألله من هناك. لم تكن هذه فكرة سديدة 
ً
ن ضباط

ي العيد دون ماهر هناك. لم يتمكن المقاول من دفع الرواتب واضطر العمال للسفر إىل ع
ى
ائالتهم ف

ي يتمتع بها 
أموال، بحسب ماهر. اضطر إىل تغيير عمله عدة مرات منذ إطالق رساحه. نصف الحياة النر

 .ال تسمح له بالعمل بشكل منتظم
ي 
ى
ي هذا المجال كانت حلًما قديًما لدى ماهر فكر ف

ى
ا دراسة العلوم السياسية. الدراسة ف

ً
يحاول ماهر أيض

ي التقدم لدراسة دبلومة بجامعة القاهرة، لكنها تتطلب أن  تحقيقه بعد االنتهاء
ى
من أداء عقوبته. فكر ف

نامج دبلومة  . لهذا اضطر إىل االلتحاق بيى ى تكون العلوم السياسية مجال الدراسة الجامعية للمتقدمير
 إلمماثلة تقدمها جامعة ا

 
 نه سيضيف إىل أعباء نصف حياته عبءألسكندرية. لم يكن هذا خياًرا سهًل

 .سكندريةإلالسفر إىل ا
ات عن بعد من  ي بالحصول عىل تسجيالت المحاضى

ات. يكتفى لم يتمكن ماهر من حضور أي محاضى
ي نصف حياته. حاول عدة مرات أن يستثمر نصفه ا

ى
ي قسم آلزمالئه، والدراسة خالل ما يتيرس له ف

ى
خر ف

ي الدراسة واالستعداد لالمتحانات، لكن هذا كان صعًبا للغا
ى
 .يةالقطامية ف

ي قضايا سياسية، وخرجوا إىل سجن آخر اسمه المراقبة 
ى
ة سجنهم ف ون فير مثل ماهر، أنه كثير

ي محمود أبو زيد )شوكان( 
فرج عن المصور الصحفى

ُ
طية. أ ي بعد خمس سنوات  4الرس 

مارس الماضى
فرج عن الناشط

ُ
طة الهرم تستمر لمدة خمس سنوات أخرى. وأ ي قسم رس 

ى
ي المبيت ف

ى
 ليبدأ عىل الفور ف

طة  ي قسم رس 
ى
ا، ليعيش نصف حياته ف

ً
ي عالء عبد الفتاح بعد سجنه خمس سنوات أيض

السياسي والتقنى
ي لمدة خمس أخرى

ر
 .الدف

طة، هناك ا ي جميع أقسام الرس 
ى
ى آللكن العقوبة ليست سياسية فقط. ف ى المؤقتير الف من المساجير

رات قانونية، ي ظروف سيئة، ودون ميى
ى
طة ف ي حوزة الرس 

ى
ى  يقضون نصف يومهم ف بحسب محامير

. بالنسبة إىل عالء عبد الفتاح، فإن حالة السجن أفضل. السجن هدوء يستسلم فيه المسجون  ى وباحثير
 .إىل عقوبته وينتظر انتهائها. لكن المراقبة اضطراب يوىمي ال يسمح بأي هدوء

ي 
ى
 الموقف القانوب

ي أعقاب ثورة يناير 
ى
ي توىل فيها مق2011ف

ة االنتقالية النر اليد الحكم، أصدر المجلس ، وخالل الفير
ى من بينها قانون  ا من القوانير

ً
، الذي نص عىل المراقبة الحتمية لكل من «البلطجة»العسكري عدد

تها المبادرة المضية للحقوق الشخصية  ت دراسة نرس  دان بمخالفة أحكامه، وهو القانون الذي اعتيى
ُ
ي

 .اليوم، الثالثاء، أن صياغته غير واضحة وغامضة ومطاطة
 :حسب دراسة المبادرة، تنقسم المراقبة إىل خمسة أنواعب

طبق  *
ُ
ي بالمراقبة كعقوبة أصلية، والقانون المضي ال ي

 
المراقبة الخاصة: وهي صدور حكم قضاب
د ي جريمة الترس 

ى
 .المراقبة كعقوبة أصلية إال ف

طة كعقوب * ي بالوضع تحت مراقبة الرس 
 
ي حالة صدور حكم قضاب

ى
ة تكميلية المراقبة التكميلية: ف
ي بها

 .لعقوبة أصلية مقضى



وي    ع والتخويف والمساس بالطمأنينة  ي حالة الير
ى
لزم القانون توقيعها ف

ُ
والمراقبة التكميلية إما وجوبية؛ ي

ي جرائم مختلفة من بينها قتل 
ى
ي تقدير توقيعها، وتكون ف

ك القانون فيها للقاضى )البلطجة(، أو جوازية يير
ا، أو 

ً
 .إتالف الزراعات واألشجار بعض أنواع الحيوانات عمد

ي جرائم أو بعقوبات معينة حددها  *
ى
ي باإلدانة ف

 
ي حالة صدور حكم قضاب

ى
المراقبة التبعية: تطبق ف

ي منطوق الحكم، مثل الحكم بعقوبة 
ى
ع دون حاجة إىل ذكر عقوبة الوضع تحت المراقبة ضاحة ف المرس 

 .السجن المؤبد لجريمة القتل العمد
ي المراقبة البديلة:  *

ط(، وهي تعنى ي حالة صدور قرار باإلفراج المبكر عن محكوم عليه )تحت رس 
ى
هي ف

ة مراقبة ي فير
ى
ي عقوبته ف

ر
 .اإلفراج المبكر عن محكوم عليه مع قضاء باف

ي حالة صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن محكوم عليه  *
ى
: ف مراقبة ما بعد العفو الرئاسي

دلت عقوبته، و 
ُ
طة لمدة خمسة سنوات، وذلك ما لم بالسجن المؤبد أو ب يوضع تحت مراقبة الرس 

 .ينص قرار العفو عىل خالف ذلك
من القانون، يجب عىل من  2. بحسب المادة 1945لسنة  99عقوبة المراقبة تخضع لتنظيم القانون 

 إلقامته مدة 
 
ي يريد اتخاذها محال

ى لمكتب البوليس الجهة النر يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعير
حه »مراقبة. كما يجب عليه ال ى لمأواه عند غروب الشمس وأال ييى ي المكان المعير

ى
ي سكنه أو ف

ى
أن يكون ف

وقها  .7، بحسب المادة «قبل رس 
، إىل أن فلسفة أليشير حسن ا ي مؤسسة حرية الفكر والتعبير

ى
ي ف

ى
زهري، المحاىمي والباحث القانوب

ع بأن عقوبة  طية تعود إىل شعور لدى المرس  ، المراقبة الرس  ى الحبس قد ال تكون كافية لردع المجرمير
طية تمثل طريقة لحماية المجتمع منهم  .وبالتاىلي فإن المراقبة الرس 

ي حددها القانون الذي صدر منذ ما يقرب من 
ي بعض القواعد النر

ى
 ف

 
عاًما، كما يالحظ  75يتضح هذا مثًل

ي نقلألا
ى
ي يقيم   زهري. عىل سبيل المثال، يمنح القانون وزير الداخلية الحق ف

كل مراقب من الجهة النر
ي الجهة ا

ى
ى أن بقائه ف ي بها مدة المراقبة الباقية إذا تبير

وىل خطر عىل ألفيها إىل جهة أخرى كي يمضى
ا يسهل الوصول ألقامة المراقب، وذلك إلمن. وكذلك ال يجوز اختيار عزبة كمحل ألا

ً
ن العزبة ليس مكان

ةإليه وبالتاىلي ال يخضع المراقب فيها لسيطرة الرس    .طة المبارس 
ي مراكز وأقسام 

ى
لكن التطبيق العمىلي للمراقبة ينطوي عىل انتهاكات مختلفة، أهمها قضاء الليل ف

ي قسم 
ى
ي المبيت ف

ى
طة. تعتيى دراسة المبادرة أنه ال يحق لوزارة الداخلية أن تلزم الشخص ف الرس 

طة، وعليها  ي تجعل من المرا -إن أضت عىل ذلك-الرس 
قبة مستحيلة أو صعبة أن توضح األسباب النر
ا للقانون

ً
ي هذا السكن، فإن لم تفعل فيكون تضفها مخالف

ى
 .ف
ي منطقة المراقبة يمكن الوصول إليه ال يجوز تحت أي ظرف إلزامه »

ى
ولذا فإن أي مراقب لديه سكن ف

طة، والقيام بذلك أمر يخالف قانون المراقبة وبالتاىلي يعتيى مخالفة لقواعد  ي قسم الرس 
ى
بالمبيت ف

ي المواد السابق اإلشارة إليهاو 
ى
وط تقييد حرية الفرد المنصوص عليها ف  .، حسب الدراسة«رس 

امها  ى ي تحديد مكان قضاء الليل دون الير
ى
وتشير الدراسة إىل تعامل الداخلية وكأن لها السلطة المطلقة ف

ا ليلًيا لمعظم الخ
ً
طة سكن ى للمراقبة، بأي قواعد، فتقوم غالًبا بتحديد طرقات مراكز وأقسام الرس  اضعير

ب كمكان لقضاء الليل
َ
 .بغض النظر إذا كان لديهم سكن أم ال، ونادًرا ما يتم تحديد سكن المراق

http://bit.do/eNVDg 
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 أبريل 10

 
 عن عالء عبد الفتاح د. ليىل سويف

ي راحوا لعالء وهدد
وه، واضح امبارح البلطجية بتوع األمن الوطنى

إن البهوات حارقهم الكالم الىلي بيتكتب عن المراقبة، وواضح 
كمان انهم لسه مضين عىل التصور العبقري بتاع إن الحاجات 

 إن عالء معاه زرار الريموت الىلي 
ى ي باألوامر ومتخيلير

بتمس 
بيشغلنا فمتصورين إنهم لما يهددوا عالء الكالم عن المراقبة 

 حيبطل
ي اليوم  ١٢ىل انهم بيخلوا عالء وطبعا هم معتمدين ع

ى
ساعة ف

 عندهم معزول عن العالم
 عموما ال عالء معاه الريموت وال عالء بيتهدد وال احنا بنتهدد

ي 
ى
حاحط لينك للبوست الىلي كتبه عالء برسعة عن الىلي حصل ف

 أول تعليق
 سجن_نص_اليوم#

http://bit.do/eNVFp 
 
 

 عن عالء عبد الفتاح سيف منى 
ي عشان كالمه عىل المراقبة

ى
ي وهددوه بانه هيتحبس تاب

ر
ي قسم الدف

ى
 .عالء جاله أمن الدولة امبارح ف

ي السجن خمس   .لو ترجع للتايم الين هيبان ان الىلي بيتكلم عىل المراقبة أساسا احنا, عائلته
ى
عالء كان ف

ي وقفة سلمية ضد المحاك
ى
ى ظلم بسبب مشاركته ف مات العسكرية, والوقفة اتفضت بعنف موثق سنير

ى دول عن  ي الخمس سنير
ى
صوت وصورة وكانت من أوائل تطبيقهم لقانون التظاهر بتاعهم ... فاتكلمنا ف

 المعيبة الىلي الدولة بتستغلها, وعن انتهاكات 
ى حبسه, وعن المحاكمات العسكرية وعن القوانير
ى المعيبة دي, وعن ظروفه , وعن تأثرنا  الداخلية لحنر القوانير ى اتها عىل مدار السنير ي السجن وتغيير
ى
ف

ى فقررتوا برضو  5عالء خلص مدته كاملة وخرج وعليه مراقبة  .كعائلة بغيابه وحرماننا منه سنير
ى  تتجاهلوا القانون وتكدروه وتفرضوا عليه حبس انفرادي وعزلة, فهنحىكي عن المراقبة, وعن القوانير

ي وعن ازاي دي كلها طرق بتمنعه الىلي انتو بتهدروها, وعن ظروف بي
ر
ي قسم الدف

ى
اته وعزلته كل ليلة ف

ي وتالت, وتقدروا تحبسونا كلنا. واحنا   .من استعادة حياته
ى
انتو دايما بالقوة والعنف تقدروا تحبسوه تاب

تكبوه مافيش حاجة   .دايما الىلي بايدنا نعمله ودورنا نحىكي قصتنا ونواجهكم بشهادتنا عن كل انتهاك بير
, لكن الحاجة الوحيدة األكيدة هي اننا مش هنبطل نتكلمباي ي

ى
 دينا تضمن وال تمنعكم من حبسه تاب

 تسقط_مراقبتكم#
 سجن_نص_اليوم#
_عىل_سبيل_التغيير # ى  اقروا_القوانير
#FreeAlaa 

http://bit.do/ePgiS 
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ف  عبد المنعم أرس 
ي  ي ت -مات اليوم ماجد صيى

ى
ي من البيت  -فجير بالشيخ زويد ف

ر
 3منذ أكير  -الذي اعتقل والدي ووالدب

ى شمس  -سنوات  ي قسم عير
ى
ي ف

بأشد أنواع  -بعد ترحيىلي من الظوغىلي إىل القسم  -والذي استقبلنى
، وقد رأيت ماجد عبدالرازق  ى الذي يروجون  -التعذيب هو وماجد عبدالرازق الذي مات أيضا منذ يومير

ى للنوم عىل بطونهم ثم يقف بقدميه عىل  -ر كبير من األخالق!! األن أنه عىل قد حينها يجيى المحبوسير
 .وجوههم

ى سواء سياسيون أو جنائيون؛ ولهم قصص  ى والمحبوسير ي تعذيب المعتقلير
ى
 بارع ف

ٌ
ى كان لهما فن واألثنير

 .تشيب لها الرأس
ة؛ صدق هللا وكذب الظالمون ى هللا لعيى ي سيى

ى
 .وإن ف

 !؟لمن الملك اليوم؟
 !لمن الملك اليوم ؟

http://bit.do/ePgkM 
 
 

 منى سيف
 عن اهاىلي سكتوا عىل أمل حماية والدهم والتنكيل استمر 

ات ويمكن اكير عندنا بدل القصة عرس 
  .والخطر ما اتزالش

ى طالهم سجن واذى عقاب ي ادمير
  .ا عىل كالمهموايوة عندنا برضو قصص كتير عىل ازاي البنى

ى ان هو ماكانش الداعي لها، عالء اتحبس عشان  عالء اصال ما اتحبسش عشان المظاهرة ألن هم عارفير
ي أحلك اللحظات الىلي مرينا بيها ما انصاعش وضم عليهم

ى
 .مجمل مواقفه، وعشان ف

، كل احتماالت األذى دايما واردة وخارج سيطرتن ي
ا، الحاجة مع سلطة مجنونة زي الىلي موجودة دلوقنر
  .الوحيدة الىلي بايدينا هي مواقفنا وتضفاتنا

ي ادم عايش هنا عايز يحتفظ برب  ع عقل 
فماحدش يقولنا لو بتحبوه اسكتوا، او خلوه يسكت. أي بنى

 الىلي اختاروا يقاوموا ظلم مرعب ويحكوا عنه لحظة وقوعه 
ى ي ادمير

وكرامة مهدد باألذى، يا تدعموا البنى
ها عليهم وتسيبونا نحاول نعمل الىلي ربنا يقدرنا عليهعليهم، يا تسيبوهم وتدع

 ولهم ربنا يسير
ي حياة تبفر راح منها 

ى يهددوه وهو اصال محبوس  ٥لكن مش طبيىعي وال منطفر ي ادم رايحير
، وبنى ى سنير

ي عزلة وانتو رد فعلكم هو "ما تسكتوا وتسكتوه وتفوتوا
ى
 "انفرادي وف
 !عيب بجد

 تسقط_مراقبتكم#
 سجن_نص_اليوم#

#FreeAlaa 
http://bit.do/ePgmt 
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ي 
 بيان من عائلة عالء عبد الفتاح بعد تعرضه للتهديد من ضباط باألمن الوطنى

ي عالء  ٩ليلة أمس )الثالثاء 
إىل السجن إذا لم يضع حدا  بإعادتهأبريل( هدد ضباط من األمن الوطنى

ي يتعرض لها للحوار الدائر عىل وسائل التوا
صل االجتماعي عن الظروف غير االنسانية وغير القانونية النر

ه ممن يقضون عقوبة المراقبة  .هو وغير
ي حيث يحتجز عالء 

ر
ي قسم الدف

ى
ي تمت عند منتصف الليل ف

ى عالء وضباط األمن الوطنى المقابلة بير
ي كل يوم من منفردا ويغلق عليه احد المكاتب بدون موبيل أو أي وسيلة تواصل مع العالم  م  ٦الخارجى

 .ص ٦إىل 
ى سألهم عالء عنها،  ى ورفضوا أن يفصحوا عن أسمائهم أو رتبهم حير ي كانوا عدائيير

ضباط األمن الوطنى
ي 
بل انهم لم يفصحوا ضاحة عن الجهاز الذي ينتمون اليه، وانما اكتفوا بجمل من نوع "هو انت يعنى

؟ ى  ”مش عارف احنا مير
ي مظاهرة سلميةحكم عىل عالء بخمس سنوات حب

ى
اكه ف  .س وخمس سنوات مراقبة الشير

ي المراقبة طبقا للقانون هو 
ى
ي قسم بوليس. األصل ف

ى
ال يمكن أن يكون معنى "المراقبة" هو االحتجاز ف

وقها له من غروب الشمس إىل رس  ى  .أن يلزم الشخص ميى
ي يتعرض لها ليس

عالء فقط بل جميع من  نحثكم أال تتوقفوا عن الكتابة واالحتجاج عىل االنتهاكات النر
ي رسمها القانون

ي الحدود النر
ى
 .يخضعون لعقوبة المراقبة، حنر يتم تنفيذها ف

ي اجراءات تطبيقها قد 
ى
نعلم أن دائرة االهتمام بهذه العقوبة والحديث عنها واالحتجاج عىل التعسف ف

 
َ
كت
ُ
ب عنه، وليس توسعت بشدة عقب تطبيقها عىل عالء، لكننا نعلم أيضا أن عالء ليس وحده من ي

ي ساعات 
ي خطر اآلن، لذا نطالب بأن يقضى

ى
ي منها. ومع ذلك فعالء مهدد اآلن، وهو ف

ى
وحده من يعاب

ى عىل سالمته ي بيته طبقا للقانون حنر نطمي 
ى
 .المراقبة ف

ل أجهزة الدولة المسؤولية الكاملة عن سالمته.  مِّ
َ
ح
ُ
 وحنر يتم تنفيذ هذا فنحن ن

http://bit.do/ePgmC 
 
 

 زوج المعتقلة " سمية ناصف " 
ان شاء هللا يوم السبت الجاي موعد عرض #سمية_ناصف عىل 
ي اسأل هللا العظيم 

غرفة المشوره... اول مره هتقف امام قاضى
اءة رغما عنه و ان يجعل لها  رب العرش العظيم أن ينطقه باليى

 .مخرجا
ي جوف الليل تكون ال تنسوها من صالح دع

ى
ى ف ائكم ممكن ركعتير

 خفيفه عليكم لكن اثرها كبير و يتقبل هللا منكم الدعاء
http://bit.do/ePgns 

 
 
 

 
 
 

http://bit.do/ePgmC
http://bit.do/ePgns
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 ابنة المعتقلة " ريا حسن عبدهللا " 
 

 :تحديث عىل قضية والدي
دي اىل مكتب المدعي العام , تم نقل وال2019ابريل,  7يوم االحد 

 .ايام اخرى ونقل العودة اىل السجون 15ومع ذلك تم تجديد 
ونحن بوصفها ارسهم قلقون جدا بشان صحتهم النهم يعانون 

 .من االمراض المزمنة
ة  ي انه قد حرم من الطعام كما انهم يقدم له كمية صغير قال لنا ابى

مع المتقدمة ايام!!!! شخص ما  4جدا من البطاطا الفاسدة كل 
ي اعرب عنها 

المتقدمة ال يسمح لها بالطعام اليوىمي او االدوية النر
ي زنزانة مظلمة بدون اضواء, هواء, ماء او حمام

ى
 .ايضا انه لم يستطع النوم من الجوع. ال يزال ف

التعذيب النفسي والمادي الذي يحمله والدي هو اظهار عالمات واضحة عىل صحته كما فقد الكثير 
ي الخوف طوال الوقتمن وزنه

ى
 ., بالكاد يمكن ان يرى و يتعرف عىل عائلته و يبدو مضطربا جدا و ف

اىمي ايضا فقدت الكثير من وزنها, وهاها ليست تحت السيطرة عىل الرغم من الدواء, وهي طورت 
ي السجن

ى
ى بسبب الظروف غير الصحية ف  .حساسية العير

ى جدا صحيا ونفسيا، ادعولها يخرجوا يوم لبابا و ماما، ادعولها كتير  ١٥تم التجديد  ألنهم تعبانير
 ويقضوا معانا رمضان

http://bit.do/ePgpF 
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 سوهاج الجمعة الماضية 
ى
ورافض اتكلم عنه لتكراره ولكن البد من فضح  ٢٠١٩ابريل  ١٢حدث ف

ى   المسؤولير
جع الغفير الىل المفروض الحكاية باختصار .. عمدة قرية ن

 القرية هو الىل 
ى
المسئول االول عن امن وحماية االقباط ف

 اهاىل القرية وقلهم 
ى
بيحرض ضدهم ! .. العمدة طلع ضخ ف

 كارثة هتحصل
ى
 مصيبة ف

ى
 ف

ى
 انجدوب

ى
 اغيثوب

ى
 ! الحقوب

ة العمدة ؟! .. العمده رد  ف الناس قالتلوا فيه ايه خير يا حضى
ى يجيبوها ليى عليهم وقال االقبا ط والد "ال...." مش ناويير

 قريتنا !!! .. يادى المصيبة ويادى العار 
ى
عايزين يبنوا كنيسة ف

ى .. منبقاش رجالة   قريتنا المصونة واحنا ساكتير
ى
كنيسة بتتبنى ف

 ! غير لما نهدها ونجيبها االرض
ى يقوم اهاىل القرية الغير  مير

ى ومتجمهرين وعىل  محير متجمعير
بوا الكهنة كمان حنر اطفال االقباط حبسوهم بعد ما خلوهم حسوا بالرعب االقباط معت دين ويضى

http://bit.do/ePgpF


 االخر الكنيسة يقفلوها بالضبة والمفتاح والمونة وخامات البناء يرسقوها المتشددين 
ى
واالضطهاد وف

  .. تحت رعاية االمن والعمدة الهمام
 
ى
ى الذين كانا متواجدين ف رفضا الخروج أقنعهم األمن بالخروج تحت و  الجمعيةاآلباء الكهنة االثنير

با علما بأن أحدهم  حمايته ولكن ما حدث انه قام بإخراجهما و تسليمهما للغوغاء الذين اشبعوهما ضى
 رأسه ثم 

ى
و هو ابونا باخوم لسه عامل عمليه تحويل مسار إلصابته بالرسطان و األب اآلخر أصيب ف

ات و الها مسجل فيه ما حدث وترك المكان للغوغاء  الىلي رد ديسك دخل األمن و استوىل عىل الكامير
ي فمن رسق رسق و من كرس كرس و كل و أحد فعل ما يظن أنه جهاد 
ى
 سبيل هللا ف

http://bit.do/ePyV6 
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ى من االختفاء القرسي ووالد أحد  -اسم مستعار-جزء من شهادة حمدي عبد المعطي  أحد الناجير
ا
ً
ى قرسي  المختفير

ي عربية ولما وصلنا القسم 
ى
ي وأخدونا كل واحد ف

كرسوا علينا باب الشقة الفجر وقبضوا عليا أنا وأبنى
ي 
ي مكتب األمن الوطنى

ى
، طلعوب ي

ي واقف متغىمي ومتكلبش خلفى
ي القسم، لقيت أبنى

ى
ي الدور األخير ف

ى
ف

ي يوم، وبعدين الظابط بدأ معايا التحقيق وأنا متغىمي ولما قولتله معرفش حاجة عن 
ى
ي لحد تاب

ى
وسابوب

بوا فيا باألقالم والشالليت وأنا متغىمي  تك بتقوله ده لقيته هو والعساكر الىلي معاه فضلوا يضى
الىلي حضى

ي بصاعق الكهرباء، ويقوىلي أبنك مع دا
ى
ي ويكهربوب

بنى ي ضى
ي مرة حاولت أرفع الغمامة من عىلي عينى

ى
عش وف

ي 
ى
، قعدوب ي

ى
ي اليوم، وكنت بدخل الحمام  21بجزمته كرسىلي سناب

ى
ي وجبة واحدة ف

ى
يوم كانوا بيأكلوب

 ، ي
ي أروح من غير محضى وال نيابة وال تحقيق، ولما سألت عىلي أبنى

ى
ي اليوم، وبعدها سابوب

ى
برضه مرة ف

، وبعد ما الضابط قالىلي أبنك هرب ولو جيت  ي
ى
ي هحبسك ومش هتشوف الشارع تاب

ى
سألت عليه هنا تاب

ي راحت القسم تسأل علينا قالولها معندناش حد باألساىمي دي ورفضوا يخلوها تعمل 
ر
اتقبض علينا مراب

 "محضى 
http://bit.do/ePJvQ 
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 إيمان حسن
 .. الف ليلة

ى االوىل للسفير معصوم ستمرار حبس احتياىط للمرة الثالثة بعد المائة و يوم وليلة ا 45 خمسير
  .. سطور 4.. تجديد بعد تجديد بعد تجديد بعد تجديد اىل اخر مرزوق

قب القرار  حكايات الف ليلة سودة وليلة .. نعد اللياىل ونير
ى
  .. وكاننا اصبحنا جزءا ف

ذا الرجل ظبط متلبسا بحب مض منذ نعومة اظافره ... هذه المرة نحن عىل مشارف رمضان .. والن ه
ك دراسته بالهندسة لاللتحاق بالكلية الحربية ليحرر ترابها ويطهرها من  والنه غار عىل معشوقته فير

ى جدران زنزانته   .. دنس الصهاينة كان لزاما ان يقضى رمضان بير

http://bit.do/ePyV6
http://bit.do/ePJvQ


والنه خدم بالصاعقة ونفذ عمليات خلف خطوط وتسىم عمليات  
 مواقف بطولة نادرة الال 

ى
عودة وكتب وصيته لعائلته فانجاه هللا ف

ها لنبل اخالقه ونال عليها نوط الشجاعة من الطبقة االوىل  لم ينرس 
 
ى
بل تحدث فقط عن شجاعة عساكره فردا فردا ذكرهم وخلدهم ف
قصصه ورواياته عن حرب اكتوبر حيث كان من رواد هذا االدب 

.... كان لزاما ان يحرم من  واطلق عليه فارس السيف والقلم

 بيته مع عائلته
ى
 . االفطارف

والنه بعد اتفاقية السالم قرر ان يتقاعد من الجيش ليخدم حبيبته 
 مضمار اخر فتقدم المتحان الخارجية وكان االول عىل دفعته 

ى
ف

 كل مهمة ... تشهد له الجالية 
ى
 كل محفل وف

ى
فها ف ومثل بلده ورس 

 عمان .. كان  المضية بنيويورك والعمال
ى
ى بمدينة العقبة وف المضيير

 السجون ويكلف لهم من 
ى
اليطيق ان يهان مضيا وكان يتابع قضايا من يحبس منهم ويزورهم ف

كات  ى الذين كانوا يعلقون عىل الحدود لفساد احدى رس  يدافعون عنهم . اسالوا عنه الحجيج المضيير
كهم  ى وتير  العراء اليام .. كان ال يعود اىل بيته طوال الليل اال بعد السياحة النر ال توفر لهم النقل اليى
ى
ف

اب وباصات تنقلهم اىل االراضى السعودية ..ولم يهدا له بال حنر اغلقت  ان يوفر لهم الطعام والرس 
 
ى
ته ف  وخيى

كة ابوابها .. اسالوا عن جهوده الدبلوماسية وحنكته التفاوضية عىل الصعيد االفريفر الرس 
 مشكلة منابع النيل.. اسالوا عن مواقفه كمعارض نزيه ينتقد السياسات ويقدم  القانون الدوىل

ى
وف

الحلول النر يراها اجدى وال يحتكر الحقيقة وال يحتكر الصواب .. اسالوا عن دفاعه مرة اخرى عن 
ته  .. اسالوا حنر عن الطفيليات االعالمية النر حاولت النيل من سير ى االرض وحق الغالبة والمهمشير

تهمته بالباطل بتهم الفنكوش اياها كيف ترفع عن الرد عليهم او الدفاع عن نفسه .. فالجميع يعرف وا
ه كثير كان لزاما ان يحرم من حقوقه  من هم ويسخرون منهم كما يسخروا منا . من اجل هذا وغير

  . وحريته وان يكمم فاه وان تجمد امواله النر شفر فيها طوال حياته المهنية
 موقعه .. تذكرونا نحن وكل من له عزيز برىء خلف اسواركم طيب .. رس

ى
 مض كل ف

ى
الة اىل كل جالد ف

 رمضان مع ابنائكم وعوائلكم عىل موائدكم 
ى
رجال كان او امراة او طفال .. تذكرونا جيدا وانتم تجلسون ف

. تذكرونا الننا العامرة .. تذكروا ان ظلمكم اظلم مئات البيوت المضية وابىكي العيون وكرس النفوس . 

ى   هذه االيام المباركة والنر ينكشف فيها الحجاب بير
ى
ا مع كل لحظة مرار سنمر بها ف سنذكركم كثير

ا عنده ليال ونهارا .. لن تفارقوا السنتنا ودعواتنا ..  ى هللا .. سنذكركم كثير ى وبير قلوبنا نحن المظلومير
ى يستجيب الموىل وسيفعل ان شاء هللا .. لن يبىك عل  . يكم احدوحير

 #الحرية_لمعصوم_مرزوق
http://bit.do/ePJrT 

 

  

http://bit.do/ePJrT
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ى # _النجار_فير
 مصطفى

 
 .سنة 13سنة ويمنى  11سنوات وهنا  6يوم، سهيل  200دي رسائل والده الثالثة له بعد اختفاء 

، سيب الشغل وتعاىل ي
 ."سهيل بيقول: "بابا وحشتنى

ي أويوهنا: "
، وحشتنى ي

ى
، نفسي أشوفك وترجع لنا تاب ى  ."بابا نفسي أعرف أنت فير

، بحبك أوي، هستناك وأنا مشتاقة لك،  ي :"بابا هتفضل جوايا ليوم رجوعك هتفضل بقلنى
ويمنى

ي أوي، وبحبك أوي
 ."وحشنى

http://bit.do/ePJwP 
 

 اررسالة من والدة دكتور مصطفى النج
http://bit.do/ePJxN 

 
ي بتحىكي قصة إختفائه

  : إيمان النجار شقيقة مصطفى
ي سابق  

ى
الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب أسنان وبرلماب
ي حركات التغيير ويعد من رموز ثورة 

ى
، يعمل ف ومدون وسياسي

ين من يناير والذي تم انتخا به بعدها ليصبح عضوا الخامس والعرس 
 .بمجلس الشعب

ي قضية 
ى
أة مبارك ف لمان المضي بعد الحكم بيى ي اليى

ى
ة ف له كلمه شهير

ى قتل الثوار يطالب بها بمحاسبة  عن اتالف األدلة؛ حيث  المسؤولير
ي نص حكمه ان األ 

ى
ي ف

(، دلة قد أتلفت )مرفق رابط للفيديوقال القاضى
ي قضية معروفه بإسم إه

ى
انة القضاء وكانت تلك تم اتهامه بعدها ف

الكلمة هي دليل االتهام وحكم عىل الدكتور مصطفى يوم 
 .بالسجن ثالث سنوات وغرامة مليون جنيه مضي 30/12/2017

 15تقدم محاميه بطلب لنقض الحكم وتحددت جلسة النقض يوم 
 2018اكتوبر 

ى صدور الحكم وانتظاًرا لجلسة النقض توقف دكتور مصطفى  ة ما بير
ي الفير

ى
عن كل نشاطاته ولطول ف

ي أماكن هادئة ورغم 
ى
 ف

 
ا يقضى بعض األوقات منعزًل

ً
ال الحياة لمن هو مثله كان أحيان ى المدة وقسوة اعير

ى له ا إال أنه كان عىل إتصال ببعض المقربير
ً
 .أن اتصاالته كانت محدودة جد

http://bit.do/ePJwP
http://bit.do/ePJxN


ي سبتميى  28سبتميى مساًءا سافر إىل أسوان ووصل مدينة إدفو يوم الجمعة  27يوم 
ى
، ودون الدخول ف
ا أن 

ً
تفاصيل ال يعلم حقيقتها أحد من أفراد أرسته عن سبب وهدف هذه الزيارة ولكن ما نعلمه جيد

ي هذا اليوم الساعة الثالثة عًضا وبعدها انقطع االتصال
ى
 .آخر اتصال به كان ف

انه  2018اكتوبر  10ومرت أيام من القلق والتوتر وتساؤالت دون إجابة، إىل أن جاء اتصال مجهول يوم 
 ..قد تم القبض عليه قرب مدينة أسوان

تواصلنا مع محاميه، والذي توقع أن قوات تنفيذ األحكام قد القت القبض عليه حيث أنه محكوم عليه 
 .بالسجن كما توقع ظهوره يوم جلسه النقض

ي مض نرس  خيى ال
ى
 .قبض عليهوبدأت القنوات والصحف المعارضة وقبلها الموالية للنظام الحاكم ف

ا لتعليمات المحاىمي قامت زوجته بإرسال برقية 
ً
إنتظرنا جلسة النقض، وقبل موعد الجلسة ووفق

ي جلسة النقض كانت المفاجأة أن مصطفى لم يظهر 
ى
ا بما حدث، ولكن ف

ً
للنائب العام وقدمت بالغ

ي النقض وتم تثبيت الحكم عليه
ى
 .وضاع حقه ف

 النجار غير بعد جلسة النقض أصدرت هيئة االستعالما
ى تفيد أن مصطفى ى متالحقير ت المضية بيانير

ي 
 
ي مض وأنه يعتيى هارب من تنفيذ حكم نهاب

ى
ي سجن او مكان احتجاز ف

َ
ي ا
ى
 .محتجز ف

ي أسوان وعن وجوده لدي المخابرات 
ى
ي معسكر الشالل ف

ى
ة عن احتجازه ف وردت إلينا معلومات كثير

ا تقديم بالغ لنيابات أسوان العسكرية وكلما حاولنا البحث وراء أي معلومة ال 
ً
 نصل ألي تأكيد. وتم أيض

ي معسكر الشالل
ى
 .بما ورد من معلومات عن احتجازه ف

يوم عىل اختفاءه وال يعلم أحد بحاله او مكانه. مصطفى النجار مريض كىل وحساسية  200اليوم مر 
ه وطمأنة أهله  .صدر . مصطفى النجار مواطن مضي حقه عىل الدولة اجالء مصير

؟# ى _النجار_فير
 مصطفى

https://youtu.be/4hGXXpKlYX4 
 https://bit.ly/2XogC6u 
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ي سجون العسكر يكتب
ى
  : زوج أ. سمية ناصف المعتقلة ف

حيالت ماشيه من المحكمة #سمية_ناصف ندهت عىل أهلها و قالت لهم ) أنا  مش  امبارح و عربية الير
ي االعدامات(

 عايزه اخالء سبيل من قاضى
https://bit.ly/2GxaAeB  

 

 
  

https://bit.ly/2XogC6u
https://bit.ly/2GxaAeB
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ي طاهر الغنيىمي عضو مكتب االرشاد
  بيان من ارسة د. مصطفى

ي طاهر الغنيىمي .والبالغ من 
عرفنا اليوم انه قد تم ايداع د. مصطفى

ي زانزانة  ٦٥العمر 
ى
ي سجن العقرب س  السمعة اثر عاما ف

ى
التأديب ف

ي مروان حماد مع العلم 
ى ضابط االمن الوطنى مشادة كالمية يينه وبير
ي من القلب وكفاءة القلب من 

ى
سنوات  ٤ان والدي يعاب

%ويتعرض الزمات قلبية حادة كما انه اصيب بمياة بيضاء عىلي ٤٥
ى ومنعه من اجراء الجراحة الزالة المياه الب يضاء رغم عينيه االثنير

اننا طلبنا ان نجري له العملية عىلي نفقتنا الخاصة داخل السجن 
س .. يذكر ان د/  ٣منذ  cواصيب بالتهاب الكبدي الوباءي  اشهر وال نستطيع ادخال ادوية الفير

ي 
ى
ي زنزانة انفرادية منذ اعتقاله ف

ى
ي الغنيىمي محبوس ف

كما انه ممنوع من   ٢٠١٣اغسطس  ٢٢مصطفى
سنوات وهذا ورغم حالته الصحية المتدهورة اال ان ادارة السجن ابت اال ان تقتله الزيارة منذ ثالث 

ان . رغيف واحد  ات والفي  ي زنزانة التاديب حيث الظالم الدامس وسوء التهوية وانتشار الحرس 
ى
بالبط  ف

ه مصير  ي الغنيىمي ان يكون مصير
ي اليوم مع انعدام الرعاية الصحية . ونقلق نحن ارسة د. مصطفى

ى
ف
هم ونحم/ د  ي وغير ل المسؤولية الكاملة عن صحته لسلطة ٩فريد اسماعيل ، واالستاذ نبيل المغربى

 االنقالب وادارة سجن العقرب
http://bit.do/eP6Nb 

 
 

 عن ابنة األستاذة " هدى عبدالمنعم
 
  : " نقًل

 لمحناها من بعيد يوم مشوفناش ماما وال حنر  ٦٠انهاردة نكمل 
ى من زيارتها وحضنها ووجودها  .. محرومير

  .. قلبنا موجوع اوي
 ادعولنا .. 

http://bit.do/eP6Su 
 
 
 
 

  

http://bit.do/eP6Nb
http://bit.do/eP6Su
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 عسكر خالد ة والد

خلف القضبان رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه لقد دخلت يا 
هرة شبابك خلف القضبان تعيش ولدي عامك السادس قضيت ز 

ي وجدانك تنشد احيانا و لكن عىل اطالل 
ى
عىل ذكريات تمر ف

أحزانك و أحيانا تحلم باالمجاد ما و هنا ما و هنا نحن أحفاد 
ي عينك اال الحزن و كان عينيك ادمنت أحزانك اه 

ى
المثنى لم أرى ف

يا ولدي اشتقت الن أراك بعيدا عن السجن و السجان فقد 
ي لم أعد أرى سوى صورة سقيت طف

ي و دمع عينى ولتك بدم قلنى
وجهك الحبيب و نظرات عينيك عند الوداع أصبح المكان يضيق 

من حوىلي لضيق المكان اللذي انت فيه فهي زنزانة قاسية 
ون ساعة حنر  الجدران غليظة البوابة مغلقة األبواب أربعة و عرس 

ي عينيك دموع الح
ى
زن و دموع القهر و دموع العجز و دموع قضاء الحاجة غير مسموح به وجدت ف

الفراق و أيضا دموع الخذالن اه يا ولدي كم كان الوقت يمر جميال و رسيعا و انت مىعي اه يا كبدي يا كل 
 حصاد عمري االن ما أبطأ االيام ابدا تحن إليكم األرواح و وصالكم ريحانه و الراح

o/eQhnDhttp://bit.d 
 

 
ت الشاطر " تكتب   : األستاذة " عزة توفيق " زوجة األستاذ " خير

 لوالك يا هللا ماحيينا 
ى االحبة  تربط عىل قلوبنا الممزقة بير

 زنزانة بدون طعام تقريبا اال الفتات 
ى
زوج بلغ من الكيى عتيا حاله ف

وعدم رعاية طبية ونومة متعبة ورطوبة زنزانة خرسانية شديدة 
ودة   والرطوبة شتاءا تكرس العظم والمفاصل اليى

 زنزانته ال يجد من يهون عليه ممنوع من الزيارة 
ى
وابن اصبح وحيدا ف

ى ظلم يحيط به من كل جانب منتظر   من عامير
من اول ما حبس اكير

 فرجك يارب
 نضة 

ى
وابنه شابه ينكل بها انتقاما من ابوها حبست لرقة قلبها ف

ى مسلوبة الحقوق ايضا  من الزيارة ممنوعة من رؤية اوالدها  المظلمير
 كلية الحقوق بعد ان 

ى
 سن احوج الم ترعاههم ممنوعة من اتمام اخر سنة لها ف

ى
واالطمئنان عليهم ف

ى  ى تتواصل مع اهلهم وخاصة الممنوعير ى من المعتقلير دخلتها لتكون محامية تدافع وترع المحتاجير
 من الزيارة

http://bit.do/eQhnD


 دخول هذا المجال هلل
ى
 الثالث سنوات الماضية وبفر لها سنة حال بينها كانت نواياها ف

ى
 فنجحت ف

م االول اختفائها القرسى عندهم واالن السجن يمنع عنها دخول الكتب للمذاكرة  ى دخول الير وبير
 لالستعداد لالمتحان الذى قرب موعده

  ظلم فوق ظلم
 زنزانه للتأديب بال نور بال حمام حوائط

ى
ها وارضيتها تنشع المياة منها ال زنزانتها اسوأ الزنازين فه ف

 تكفى الن تنام فيها مع متعلقتها الشخصية فمساحة الزنزانة ال تستوعبهما معا
 سجون عادية مسموح لهم 

ى
ابنى الذى لم تلده بطنى زوج ابننر الطيب الجميل الخلق كل قضيته ف
 العقرب ويحر 

ى
ت الشاطر ينكل به ف م من الزيارة والطعام حنر بالزيارة ما عدا هو النه زوج ابنة خير

 احد الجلسات
ى
 اصبح هيكل عظىم لما رايته لمدة دقيقة خلسة ف

 بال تهمة ٤٥حكم عسكريا والحكم عدم االختصاص منذ اكير من سنة ونصف ويجدد له كل 
 
ى
لوالك يا لطيف ماتحملنا ظلم العباد والذين ال يستحقون ان يكونوا عبيد لك يا هللا فقد تفننوا ف

ى ابشع اال  ى من العتقلير ى وخاصة اغلب الصالحير  االعتقال والتنكيل بالمسلمير
ى
 مور ف

 نعيش عىل انتظار الفرج من عندك والقصاص واالنتقام لنا مما نحن فيه
 انك انت المنتقم الجبار

http://bit.do/eQhqQ 
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ى   : قالت إحدى أهاىلي المعتقلير
ى بالمطرية ضخة استغاثة إلنقاذ ذوي  هم من سجون العسكر بعد تدهور أطلق عد د من أهاىلي المعتقلير

 حالتهم الصحية عقب صدور أحكام جائرة بحقهم تصل إىل المؤبد بما يعرف بإحداث المطرية
ي "

ى
ي الشارع  2015يناير  25أبنى طالب اعتقل ف

ى
ي أجازه نصف العام، يلعب مع اصدقائه ف

ى
وكان أول يوم ف

ى إىل فف ة فقام هو وزمالئه بنقل المصابير ي مسير
ى
ي الشارع كانوا ف

ى
ى ف ب نار ومصابير وجى  بسماع صوت ضى

مستشفى المطرية القريبة منهم وبمجرد دخولهم المستشفى تم القبض عليهم حنر وصل عددهم إىل 
ى شخصا  .أربعير

ى  اوح أعمارهم ما بير
طة عشوائيا حينئذ أطفال تير سنة وتم  13ات إىل سنو  9كان من اعتقلتهم الرس 

 القسم 
ى
ة أيام سمحوا لنا بزيارتهم ف طة ولم نعلم عنهم شيئا اإل بعد عرس   سيارة لقسم الرس 

ى
اقتيادهم ف

سنة  13ورأيت أبنى مصاب بإعياء شديد من التعذيب والصعق بالكهرباء، وكان مع أبنى طفل عمره 
 قدمه والتعذيب أحدث له ورم ومنعوا عنه الكشف و 

ى
 .العالجمصاب بجرح ف

ى لدرجة ان هناك شخص كانت زوجة اخيه محجوزة   لنقل المصابير
اخدوا كل من دخل المستشفى

 ويبحث عن حقنة تم القبض عليه أيضا
 

 :  معتقل آخر وتقول زوجة 
ائه بضاعة وتم أخذه هو ودراجته البخارية ومبلغا  ي بائع فول من الطريق أثناء رس  تم القبض عىل زوجى

اء البضاعة وحكم عليه بالسجن من المال كان بحوزته  عاما بتهمه أحداث المطرية، ولدى  25لرس 
ي  ى وال أستطيع تحمل أعباء الحياة وليس ىلي عائل غير زوجى  .طفلير

http://bit.do/eQmTu 

http://bit.do/eQhqQ
http://bit.do/eQmTu


 

 

 سناء عبد الجواد
 حبسه االنفرادى 

ى
  أنس البلتاجى للعام السادس ف

ذى ال أعرف عنه شيئا سلمك هللا يا حبينى ومهجة ابنى الحبيب ال
ى وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته  قلنى من أيدى الظالمير

  ومعيته من فوق سبع سموات
ينفطر قلنى عليك وال أجد إال الدعاء لك أن ينجيك هللا بواسع 

  رحمته
 
ى
كيف تصلك رسالنر ال أعرف : ربما حملها لك من تقابله ف

 ال
ى
  تجديدات الظالمةالمحكمة ف

ربما حملها لك طائر يقف عىل زنزانتك االنفرادية يغرد بها إليك 
  فتفهمها

 رؤية فتطيب بها نفسك
ى
 ربما جاءتك بها أختك اسماء كما كانت تفعل ف

 اليم
ى
  حاشاه هللا أن يضيعك يا حبينى ، وهل ضيع موس وهو ملفر ف

 الظلمات
ى
 بطن الحوت ف

ى
  وهل ضيع يونس ف

 النار فكانت له بردا وسالما وهل ضيع
ى
  إبراهيم وهو ملفر ف

 البي  او السجن
ى
  وهل ضيع يوسف ف

  أم هل ضيع فتية اصحاب الكهف
  هللا يسمع ويرى، يسمع كالمنا ويرى مكاننا وال يخفى عليه شيئا من امرنا

  احفظه يارب بحفظك واشمله بعنايتك واجمعنى به وزوجى ورد كل غائب إىل أهله
   أن يأتينى بهم جميعاعس هللا

 إن هللا عىل كل س   قدير
http://bit.do/eQmW8 
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ي 
 عن عبير الصفنر

ي انا فعليا مش مستوعبه لحد 
الىلي حصل امبارح مع عبير الصفنر

ي عبير سافرت من القاهرة السكندرية عشان عندها تدابير 
دلوقنر

ي مرك
ى
ز كفر الدوار زي كل اسبوع وبالفعل حصل معاها النهاردة ف

ي القاهرة لما السواق 
ى
ى ببعض اولهم ف ى ممكن يكونوا مرتبطير موقفير

وشخص معاه عرضوا ع العربية كلها يروحوا لجنة انتخابات قبل ما 
ي 
جنية ولكن كل الناس  55بدال من  35يتحركوا واالجرة تبفر

ى وعدي االمر ولكن لما و  صلوا الموقف رفضت عشان مستعجلير

http://bit.do/eQmW8


ى عند مدخل الموقف قدام اللجنة االنتخابية  ي اسكندرية او موقف محرم بك لقوا كمير
ى
الجديد ف

ي الموقف نفسه زي ما 
ى
ها اكير من شخص وبالفعل العجيبة الىلي معموله ف ي الصورة الىلي نارس 

ى
واضحة ف

وع " الميكروباص" و  وا الناس وقفوا المرس  ل تصوت فأحد الشباب اعاجيى ى ض وبالفعل خدوه انها تيى ير
ي ان ده حقه يروح 

ى
يصوت او ال وهيا اصال كانت رافضة التصويت النها ومشوا عبير حاولت تكلمهم ف

ي كفر الدوار ومش كانت 
ى
ى .. فحصلت رايحة لجنتها االنتخابية ف بير

ي اي لجنة مغير
ى
عايزة تصوت ف

 احد الضباط الىلي عرف نفسه انه مشادة بينها 
ى و نقطة الموقف وبالفعل تم رئيس مباحث اللجنة اوبير

بحجة انها صورت مع انها وقت المشكلة كانت لمقر اللجنة وحاولوا ياخدوا منها التليفون اقتيادها 
ي 
ى
كل حاجة عىلي التليفون بشكل مبارس  وثم التليفون مع احد االصدقاء والىلي تقريبا حضى  بتتكلم ف

طة الموقف الجديد ومن وقتها اتاخد  ي منهاقتيادها لنقطة رس 
ا التليفون واتقفل وغير معلوم مكانها حنر

  االن
ي اقل من  Amr Nohan وقتها تم االتصال باالستاذ عمرو نوهان

ى
المحاىمي باالسكندرية والىلي بالفعل ف

ي 
ى
 اللجنة والىلي انكروا وجودها ف

ى طة تأمير طة ورس  ي نقطة الرس 
ى
ي الموقف وسأل عليها ف

ى
عرس  دقايق كان ف

ي اسكندريةاالول وبعد كده قالوله انها "
ى
ي ف

 "راحت االمن الوطنى
ً
  غالبا

ازية الن  ي يودوها هما تأدي التدابير االحير
ى وتروح او حنر ي امل ان الموضوع يبقا تحقيق وكلمتير

ى
وكان ف

ازية غير جنحة 
عدم حضورها تهرب من اداء التدابير وممكن يسقط قرار اخالء سبيلها بتدابير احير

ي عبير مظهر 
ي مركز كفر الدوار وال حد يعرف هروب تانية بس لحد دلوقنر

ى
ي نيابة محرم بك وال ف

ى
تش ال ف

ى    هيا فير
ي  Mohamed Fatoh من ساعات قليلة االستاذ محمد فتوح

ى
المحاىمي ووالد عبير راحوا عملوا بالغ ف

طية  ي دائرة قسم محرم بك بمعرفة قوات رس 
ى
نيابة محرم بك بإختفائها قرسيا وعدم االستدالل عليها ف

ي مركز كفر الدوار وكذلك عمل التلغرافات بنفس المضمون والتنوية بأنه
ى
ازية ف ي تدابير احير

ا بتقضى
 .. للنائب العام ووزير الداخلية والمحاىمي العام

عبير حياتها حرفيا متدمرة وبتخوض تأهيل نفسي صعب عىلي اي حد اصال فياريت الىلي عايز يصدق 
وعية الىلي شفتها بغضب عىلي بوست يصدق والىلي مش عايز هو حر بس بالش كالم عبيط من الن

مش   المحاىمي الىلي كتبه عن واقعة القبض عن عبير مساء امس Ramadan Mohammed الزميل
ي مصيبة لحاجة تخصها 

ى
مطلوب من حد تعاطف النها بتثبت كل يوم انها جدعه ومفيش مرة وقعت ف

  وبرضه ده مش مهم بس المهم نبقا بنفكر قبل ما نهبد
ي التليفون * الموقف كله حص

ى
ل بالكامل والتليفون مفتوح واحد الزمالء حاضى الموقف بالكامل ف

 فياريت اي حد يفكر مية مرة قبل ما يقول اي لفظ تشكيك
http://bit.do/eQttS 

 

  

http://bit.do/eQttS
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 د. منار الطنطاوي

 .بوست متاخر شوية عن موعد كتابته
ساندنا و دعمنا و كتب عن  انا مدينة لكل حد 

ى و نصف، الوضع كان  3#هشام_جعفر طوال  سنير
صعب جدا و كان دايما جوايا مشاعر حزن و غضب 
ة الىل فاتت و ده كان مؤثر عليا  مستمرين طول الفير

 . صحيا و نفسيا و كنت بقاوم بيكم
 حد بيكتب و ينرس  و رسايل 

ر
كنت كل ما اتعب االف

بقلنى قبل ما اشوفها دعوات متواصلة كنت بحسها 
 .بعينى 

كل الىل كان بيكتب عن هشام كنت بحس بالكلمات كان انا الىل كتبتها مشاعركم كانت واصالىل بشكل 
 .ال يمكن تتخيلوه

 .كنت ساعات بعيط من الكالم الىل مكتوب عن هشام و احس بحرقة الىل بيكتب كانه اخوه او ابنه
 رقبنر  كل كلمة و كل موقف و كل مشاركة عن هشام

ى
 .مش ناسياها و جميل ف

 .مش عارفة اشكركم ازاى انتم اهىل و ناسي زى ما الناس بتقول بس انا حاساها قوى بمعناها
ازمة هشام الحمد هلل انتهت و الكتابات عنه توقفت بس تواصىل معاكم مش عايزة اوقفه مقدرش 

 
ر
 حياب

ى
 .استغنى عن دعواتكم ووجودكم ف

 . حبايب و اصدقاءممتنة لكل لحظة ألم عرفتنى 
 .ممتنة ليكم كلكم و مفيش كالم يوفيكم مواقفكم معايا

 يارب دايما تكونوا بخير و صحة و سعادة و نفضل مع بعض سند و ظهر لبعض. 
http://bit.do/eQPta  
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يا اىل مض ولم يظهر حنر اآلن تكتب عن مريم ابنة المعتقل محمد عبدالعزيز الذى تم ترحيله من مال ى ير
 : والدها

يا  ٤٦فات  ى يوم عىلي ترحيل بابا والشباب من مالير
ى قرسي ,االن مختفيير  واىلي

يد فينا؟  ي اي؟ مش كفايه ظلم بقا؟مش كفايه ترس 
ى
اي ف

مش كفايه قهر؟ مش كفايه تحرمو اطفال من اباءها؟ 
مش كفايه تحرىمي امهات من اوالدها؟ مش كفايه 

ض انه كفايه اوي وهللاعذ  اب لحد كده بقا؟ المفير
؟ ى ى او ال هما فير ى كويسير  طيب قولولنا هما فير

ى  ي مقهورين وخايفير
ي لما احنا نبفر

ى يعنى كده انتو مرتاحير
 طول الوقت عليهم وهللا انتو ميتقالش,عليكم غير شويه كالب ربنا ينتقم منكم

http://bit.do/eQPta


ي وهللا  كل حاجه بقت معقدة والكل حزين علطول مش الدونيا عماله تضيق علينا اوي من بعدك ي ابى
 عارفه امته هيخلص الحلم الىلي احنا فيه والهم ده انا نفسي اشوفك جدا وهللا

ي حد هيقعد معانا عىلي الفطار ويخلينا 
ى
ي وال ف

ي اول رمضان من غير بابا يعنى
خالص رمضان داخل هيبفر

اوي    ح وال التهجد   ندعي مش هنسمع صوته ف الير
 م يارب قريبا ان شاء هللاربنا يفك كربك

http://bit.do/eQYjX 
 
 

 : ابنة األستاذة " هدى عبدالمنعم " تكتب
  .. أىمي الحبيبة

  .. صباحك خير أينما كنت وكيفما كنت
ة   .. ايديا وقفت عن الكتابة بقالها فير
  ب ايهمش قادرة اكتب وال عارفة هكت
  .. بيقولوا رمضان كمان كام يوم

  .. انا مبقتش بفرق األحداث من بعضها
 .. كل تاري    خ بيعدي وانت مش فيه بيعدي من غير قيمة

كل حدث بيحصل وانت مش موجودة بيعدي وال كأنه عدى وال 
  .. بفتكره وال بعيشه اصال

 من اليوم الىلي 
ي اكير

 قبله األيام كلها بقت شبه بعض وكل يوم بيخنقنى
  .. عدى الشتا يا ماما

ي بيبدأ وهيخلص وفصل تالت هيبدأ وكلهم نفس الشكل والمنظر .. 
ى
فصل كامل خلص وفصل تاب

ى    .. مضلمير
  .. حياتنا بقت شبه الجثث جسم من غير روح

ى نبتسم ابتسامتنا شكلها باهت زي حياتنا   .. مش عارفير
ك احنا وعيلتنا بنتحاس  كل حاجة بقت باردة ومالهاش الزمة مفيش فرحة بتكم ل ومفيش لمة من غير

ي وش اي حد 
ى
ي القاعدة ببص ف

ى
نشوف بعض تقريبا بنخاف ده يدوس عىل وجع انك مش موجودة ف

ي نفس الوقت ببفر عاوزة 
ى
ي انك مش موجودة وف

ى
ي مش عاوزة حد يفكرب

ى
يعرفك او قريب منك واحس اب

  اشوفهم واقابلهم ألنهم من ريحتك
  .. مالهاش قيمةكل حاجة بقت تافهة و 

ي الشهر السابع يا ماما ١٧٨مر 
ى
  .. يوم .. احنا ف

ي رمضان .. ؟
ى
 !هو المفروض اعمل ايه ف

ي البيت
ى
اتك والفانوس الكبير والزينة والجو المبهج الىلي كنت بتعملهولنا ف  .. انا فاكرة تحضير

  .. السنة دي خبيت الفانوس مش عاوزة اشوفه
ي او اي

ى
  .. مظهر ليه مش قادؤة ابصله وال قادرة اسمعه وال قادرة اتجاوب معاه اي زينة لرمضان او اغاب

ي معحزة تخرجك قبل رمضان وتقضيه معانا
ى
  .. نفسي ف

  .. بعدك بيوجع اوي يا ماما
ي جواها

ي حسة انها بتبلعنى
ى
ي صدري كل يوم بتوسع لدرجة اب

ى
ي بفر حتت حسة بحفرة ف   .. قلنى

http://bit.do/eQYjX


  .. خايفة معرفش ارجع زي ما كنت
  ك شوه الىلي اتبفر فيا من روح .. وقلببعد

  .. ماما .. ارجىعي 
  ..رمضان كريم يا ماما وربنا اكرم واكرم

  .. عس الكريم أن يكرمنا بك
  .. ادعولنا بالصيى 

  .. ادعولها بالثبات والعودة
http://bit.do/eQYnm 

 

  : دي " تكتبزوجة المعتقل األستاذ " خالد حم
ه شالو  ور فيه بسجن العقرب وآخر فير ى هو ده المكان الىلي كنا بيى

ي وكل اوضه  ى بينهم حائل زجاجى ى أوضتير ي واقفير
الكراسي وكنا بنبفر

دقائق 3فيها تلفون والمكالمات متسجله وكانت الزيارة اوقات 
دقيقه وياسالم لوقالولنا 20دقائق لكنها لم تتخط ال 10واحيانا 
ى السالم  مفتوح وبعد الزيارة نسلم السالم اليتعدي الدقيقتير
ي مفتوح ديما 3اوال

 ومكنش بيبفر
و علينا الشويه دول والوضع المؤلم ده ومنعونا من الزيارة  استكير

ى    من سنتير
ي التأديب من    شهور ونص ولسه مخرجش4ودخلو زوجى

،  مش عارفه بجد إدارة سجن العقرب عاوزه ايه وليه بتعمل كده
  النافع معاهم قضايا والشكاوي والاعالم والحقوق انسان المشكله

بو عرض الحائط بكل س   اخذت باألسباب ورفعت قضيه بمنع الزيارة وقدمت شكاوي الحض لها  بيضى
  واإلعالم اتكلم برضه

  بعد االخذ باالسباب لم أعد املك سوى الدعاء
ي ونعم الوكيل   فوضت أمري هلل هو حسنى

ي #خالد_حمدي كيف ي  زوجى
ى
ب   �😓😰😢�السبيل اىلي وصالك اخيى

ى  ي والمعتقلير   اللهم حرية لزوجى
  اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير وبركه علينا

ى  ي والمعتقلير  اللهم حرية لزوجى
ي وليه تأديب مالعقرب تأديب لوحده

 #افتحوا_الزيارة بفر
 http://bit.do/eQ7ea 
 
 

  

http://bit.do/eQYnm
http://bit.do/eQ7ea


 لأبري 27

ي باألهرام ؟
 أين زميىلي العزيز األستاذ " ابراهيم فهىمي " الصحفى

بعد ان علمت بالخيى من زميل ثقة، اتصلت هاتفيا منذ قليل بزوجة 
ي 
الزميل العزيز الخلوق الجاد النابه األستاذ ابراهيم فهىمي المحرر الصحفى
ي بجريدة األهرام اليوىمي .وتأكدت من خيى اعتقاله نحو 

ى
 بالقسم الثقاف

 2019ابريل  24الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل يوم األربعاء 
ابية عىل يد قوة أمنية ابلغته وارسته )  له منطقة ابو وافيه بجي الرس  ى من ميى

هم  4زوجة و  سنة واصغرهم ثالث سنوات ونصف (  14اوالد وبنت اكيى
 بأنه سيجري اصطحابه مع الحاسوب ) الالب توب ( و الموبيل اىل قسم
ى أو ثالث  ا / القاهرة ( الجراءات لن تستغرق ساعتير ابية ) شيى طة الرس  رس 

  . ويعود . كما لم تفصح القوة عن أي سبب لالعتقال
وكالعادة لم يظهر لزميلنا المعتقل أي أثر أو مكان أو خيى اىل مساء اليوم 

ي ثقب  2019ابريل  27السبت 
ى
.وسقط كما هو مألوف هذه السنوات ف

  . رسي الرهيباالختفاء الق
السيدة الفاضلة زوجته " أم نور " قالت ىلي انها تمكنت بعد محاوالت صباح أمس الجمعة من ابالغ 
ى ) وهو بالمناسبة رئيس الهيئة العامة لالستعالمات .. وهذه من عندي ( وعضو من  نقيب الصحفيير

"بوست" عىل صفحته  مجلس النقابة . وعلمت أن عضوا ثالثا بالمجلس زميال عزيزا باألهرام نرس  
 عىلي حروبات االهرام وحدها ولم يحذف ابدا

 .بالفيس ثم حذفه .والحقا اتصل قائال انه نرس 
ي أي مناسبة أو قضية . 

ى
و تأكدت من الزوجة بأن زميلنا ابراهيم لم يجر اعتقاله او حبسه من قبل ف
ي قبل عام ونصف . وكان من قبله

ى
ا عضوا بالقسم السياسي وللعلم فإن زميلنا التحق بالقسم الثقاف

بتغطية اخبار حزب الحرية والعدالة فقام بعمله بمهنية  2013بالجريدة وجرى تكليفه قبل صيف 
افيه .و اسمه بالكامل ابراهيم فهىمي عبد القادر ابراهيم رقم عضويته بالنقابة  ى  6233واحير مشتغلير

  . 27501080101695رقم قوىمي  1975يناير 8.مواليد 
ي 
ى ولم اتمكن بعد من الكتابة مهنئا عن اخالء سبيل والحقيقة اننى  كنت بعيدا عن الفيس بوك ليومير

ى أحمد عبد العزيز بعد اختطافه من فوق سلم النقابة مع الزميل حسام  زميلنا عضو نقابة الصحفيير
ي 
بعد وقفه دعا اليها اعضاء مجلسها تضامنا مع عروبة القدس وابقائه رهن  2017ديسميى  7السويفى

طة  2019ابريل  25حتجاز حنر خروجه مساء الخميس اال  ، مع تأخير اطالق رساحه من قسم رس 
ى فدار السالم    . يوما 11البساتير

 .تنويه : والصورة الفوتوغرافية للزميل من موقع االهرام
...... 

ي 
ه األهرام للزميل االستاذ ابراهيم فهىمي يوم الثالثاء الماضى وهو عرض  2019ابريل  23وهنا آخر ما نرس 

 : كتاب عن السودان
/http://www.ahram.org.eg/News/202994/122/706126عىل-الضاع-وكتب/أرسار-أدب-

وة  -والسلطة-الير
ى
 .aspx السودان-ف

ي مكافحة االرهابوهنا 
ى
 : ايضا عرض آخر له باألهرام لكتاب ف

 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/627305.aspx 
http://bit.do/eQYjc 

http://www.ahram.org.eg/News/202994/122/706126/أدب-وكتب/أسرار-الصراع-على-الثروة-والسلطة-فى-السودان.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202994/122/706126/أدب-وكتب/أسرار-الصراع-على-الثروة-والسلطة-فى-السودان.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/202994/122/706126/أدب-وكتب/أسرار-الصراع-على-الثروة-والسلطة-فى-السودان.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/627305.aspx
http://bit.do/eQYjc


 
 أبريل 29

 زوجة ا. محمد منيب وفاء المضىا. 
 

ور عيى  ى
الزجاج..كمان منعوا الكراس ونقف تلت  مش كفاية اننا بيى

 مير 
ى
 النتحرك علشان الحجرة مير ونص ف

ى
ساعة ف

ونص..وعلشان التليفون ثابت....من اول زيارة مافيش كرس احنا 
 سمعنا عنهم بس.. ربنا ينتقم منهم

http://bit.do/eQYyn 
 
 
 
 

 
 أبريل 30

 المهندس احمد عطعوطعن 

وكيل الحقوه انقذوه باهلل عليكم حد يشوفلنا حسبنا هللا ونعم ال
ى من  ي الكلمه بدون مبالغه لسه طالعير

ي بيموت وهللا بمعنى حل ابى
ف  ى المهندس ارس  الزياره حاال قسما باهلل كانوا واحد هيبقوا اثنير
ه  ى ف الجلسه االخير ي المهندس احمد عطعوط االثنير قنديل وابى

ي حقيقي
ي وعرضهم ع مستشفى

ه مش اخدين خروج لمستشفى
ي السجن المريضه الىلي مفيهاش اي اهتمام وال متابعه وال 

مستشفى
ي 
ى
ف قنديل توف ونا لحد اما بدءنا بالمهندس ارس  اهتموا لالمر وال عيى
ف  ي زي ما سكتنا ايام عمو ارس 

وربنا يرحمه ووهللا لو سكتنا دلوقنر
ي ال ملجاء لنا اال  وهللا بابا كمان هيموت وهللا العظيم نعمل ايه يا ربى

ليك يا رحيم اسءل العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ا
ي ليس عندها 

ي وال يحوجك لهذه االشكال النر ي يا حبينى ويعافيك يا ابى
وال ضمير وال رحمه وال شفقه رحمتك يا رب اللهم اجرنا ف 

 xshttp://bit.do/eRg. مصيبتنا وييرس لنا مخرج يا قادر يا مقتدر 
  

http://bit.do/eQYyn
http://bit.do/eRgxs


 

 مايو2
 

" والدة "محمد  رسالة ي  خضى
 :قرسيا المختفى
 

ورغم كل شنر  ياولدي مازلت اتصل عىلي رقمك عىلي أمل ان يستيقظ 
ي عىلي مكان دفنك..ال 

..فقط ضمير من أخذ هاتفك ويدلنى ي كثير
ى
أطمع ف

ي واحتواك
 !..زيارة قيى حل مكان بطنى

لن اسبب أي إزعاج لك او إلخوانك الراقدين معك فقط سأبىكي داخىلي 
  .وبصمت شديد

مغلق أو غير ��  مازالت تلك الرسالة العنيدة ترد عىلي هذا الرقم دائما
 متاح،

ي البحث عنك وما زلنا 
ى
ك أننا ما فرطنا ف  اسأل ربك ياولدي وسيخيى
 نبحث وسنظل نبحث إن شاء هللا ما حيينا

ي 
ي راضية بقدرك شاكرة لكرمك ولكنى

ى
ي أب أشهدك ياربى

 !!!http://bit.do/eRuj2أم
 

 

 

ى واسالم  والده حسير
 

 الجلسة هاعرف 
ى
 ف
ً
 اشوفكم غدا

ى
ياترى هايكتب لنا هللا ويقدر ىل أب

وك اإليجازة  ى هاعرف أقول لك ميى أأقول لكم كل سنة وانتم طيبير
ياشيخ أسالم بتمنى جيى خاطرى وخاطر كل أم ويرزقنا هللا ويقدر لنا 

ء  ي
 حضنى تمنيتها من هللا وهو عىل كل س 

ى
 رمضان أخدكم ف

ى
قدير ثاب

كم  من غير
http://bit.do/eRQa5 

  

http://bit.do/eRuj2
http://bit.do/eRQa5


 

 مايو 3

 عودة :: زوجة وزبر التموين االسبق باسم 
ي تجري وتقو 

ر
ب ي صغير

ل ) انا رسمت بابا وهو بيجري عليا جاءتنى
ي رسمته ولما 

ى
ي ولما هشوفه هقوله إب

ي إلنه وحشنى
عشان يحضنى

ي التذكر من ذكريات والدها 
ي النر

يطلع هوري له الرسمه !! ( إبننر
قبل اعتقاله إال القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة 

ى ونصف ..وبعد صدور االحكام وانتهاء الجل سات لم منذ عامير
ي المنام ..وعندما سألنا السجن هل لنا 

ى
يعد لنا سبيل لرؤيته اال ف

ي بأن زيارة رمضان  زيارة بمناسبة
 
شهر رمضان ..كان الرد التلقاب

ى فليس لهم زيارة عادية وال  للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعير
ي !! يقضيه هو  استثنائيه ! ..وحنر القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجى

ي 
ي زنزانته النر

ى
ي ال نريد ان تمر بدونه..اللهم هون عليه وحدته ف

ي ايامنا النر
ر
وحيدا ..ونقضيه نحن كباف

يسكنها منذ اكير من خمس سنوات منفردا..واكتب لنا وله األجر عىل سنوات الحرمان ..واجعلها لنا 
 ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم .. 

 #من_حق_باسم_عوده_يشوف_والده
/bit.do/eRunihttp:/ 

 
 مايو 5

 زكريا ام ثائر الزهراء فاطمة
ي   ان عشان اطمن عىلي زوجى

ى ع وقانون مير ي رس 
ى
ى وف ي مير

يرضى
#خالد_حمدي وهل خرج من التأديب والال معرفش ومالقيش 

ي  ى مع زوجى ي اسافر القاهره وأحضى جلسة فيها معتقلير
ى
وسيله غير كوب

ي عامل ايه وخرج والال  واسألهم زوجى
امبارح دخلت الجلسة واستأذنت الظابط اطلع ورقه مكتوب عليها 

ي اسم ز 
ى
ي عشان اطمن عليه سمحىلي وسألت وعرفت أنه لسه ف وجى

 التأديب بس الحمدهلل نفسيته ومعنوياته عاليه
ي التأديب من 

ى
ي خمس شهور إال أسبوع  2018ديسمير 11لسه ف

يعنى
ي سجن 

ى
كنت متوقعه االقيه خرج عشان رمضان لكن قدره انه ف

تخطي كل الحدود سجن اليعرف عن االنسانيه سوى االسم سجن 
 نت متكيى ظالممتع

ي من  ي هذا السجن المسىمي بالعقرب والذي له نصيب كبير من اسمه بمنع الزيارة عن زوجى
لم يكتفى

ى وشهر ومنع الزيارة عن سجن العقرب كامال من سنه وشهرين لم يكتفو بحرمانه من أداء  سنتير
يض  ى عليه لم االمتحانات لم يكتفو بحرمانه من العالج ودخول المستشفى لم يكتفو بقفل الير والكانتير

ي 
ى
ي لوائح السجون بثالثة أشهر بل هددو بتسكينه ف

ى
يكتفو بقضائه أقض مدة التأديب المحددة ف

ي وقرر  ي استشاط غضبا من زوجى
ي وظابط االمن الوطنى ى زوجى التأديب اللس   سوى مشادة كالميةبير

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%8A%D8%B4%D9%88%D9%81_%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87?epa=HASHTAG
http://bit.do/eRuni


ة المساح ة مفتوحه )التأديب غرفة سوداء اللون صغير ي التأديب لفير ة انفرادي مفيش اكل إيداع زوجى
ب غير الفتات  ( ورس 

ي العقرب جسديا 
ى
ي بيموت جسديا بالبط  ف و البوست زوجى ي واكتبو عنه اوشير رجاء اتكلمو عن زوجى

ي الحق لومة الئم
ى
 وصحيا وليس نفسيا فوهللا ماعهدته االرجال ثابتا بطال شجاعا صامدا اليخس  ف

ي ورفع قدرك وفك ارسك بعز  ثبتك هللا زوجى
ى بعزاللهم حر  ي والمعتقلير  ية لزوجى

 افتحوا_الزيارة#
ة_العقرب#  مقيى
 سنه والنقض اترفض15وتم الحكم ب 2014مارس 27خالد_حمدي اعتقل #

ي ونعم الوكيل  وافوض امري هلل هو حسنى
 اىلي هللا المشتىكي 

ي اكتبو عنه  رجاء توصلو صوت زوجى
http://bit.do/eRQax 

 

 يوما 6

 منى سيف
ي وخاىلي ومراته ووالدهم وكل العائلة الىلي بنفطر فطار اول يوم رمضان مع بعض، 

ي وخالنر
ر
أنا ووالدب

ى منتظرين اليوم ده والفطار ده عشان نتجمع مع عالء عىل سفرة واحدة ٥بقالنا   سنير
ي البيت

ى
 بالقانون المراقبة اصال ف

 تجاهلوا القانون
ي األقسام من 

ى
 بعد الفطاربالعرف المراقبة ف

 تجاهلوا العرف
ى  ي ادمير

 ال عرف وال قانون وال بنى
ى وبيهددوا عائلة عشان بس  ى محاوطير نبير ى

ى مير ات الرجالة واقفير حموا رجالتهم. عرس  وال حنر بير
 يتأكدوا انهم ما يفطروش مع ابنهم

 سجن_نص_اليوم#
#FreeAlaa 

http://bit.do/eRJon 
 

 
  

http://bit.do/eRQax
http://bit.do/eRJon


 "بيان من أرسة الدكتور "محمد مرسي 
ي واإلسالىمي عاّمة، والشعب المضي خاّصة،    العربى

ى   العالَمير
نهنىّ

 وجلَّ -بحلول شهر رمضان الكريم، نسأل هللا 
َّ
أن يعيده علينا  -عز

 مديدة، وقد تحّررت جميع األوطان من هؤالء الطواغيت، 
ً
أعواما

ا ي األرض فسادا وتدمير
ى
 .الذين يعيثون ف

عي المنتخب، الذي تحيّ 
ة إىل كل الشعب المضي، من الرئيس الرس 

 .غّيبه اإلنقالب العسكري، للعام السابع عىل التواىلي 
د 
ّ
ى مؤي  بير

ً
از من الرئيس، الذي لم يفّرق يوما ى تحّية فخر واعير

ى محب وكاره  .وُمعاِرض، بير
ي عهده، نهديها إليكم، ن

ى
ها ف س عبير

ّ
يابة عن الرئيس الذي منعه تحّية لكل من ذاق طعم الحّرية، وتنف

 .العسكر من خدمتكم، والعمل عىل رفعة الوطن
ب  "، ُمغيَّ عي المنتخب الدكتور "محمد مرسي

يحل شهر رمضان الكريم هذا العام، ورئيس مض الرس 
وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد، عن طبيعة وظروف احتجازه، منذ االنقالب العسكري عليه، 

ضه للعزلة الكاملة ودون تمكينه من حقه الط ، وتعرُّ ي
ى
ي مقابلة أفراد أرسته، وفريق دفاعه القانوب

ى
بيىعي ف

 .والحصار التام
ي مقّرات احتجاز غير آدمية،  6قبل نحو 

ى
، وإيداعه ف عي

سنوات من اآلن، جرى اعتقال الرئيس الرس 
ي 
ى
 .والتعامل معه بشكل غير قانوب

ي   معتم، ال يراه من خالله أحد، إىل وخالل جلسات محاكمته الباطلة، تم وضعه داخل قفص زجاجى
ي   .جانب منع أي تواصل أو اتصال له بالعالم الخارجى

"، معتقل  ، ونجل الرئيس، المحاىمي "أسامة مرسي هو -كما يحل شهر رمضان، للعام الثالث عىل التواىلي
ر
َ
عية القانونية و -اآلخ ي حبس انفرادي، للتنكيل به، لدفاعه عن والده، وعن الرس 

ى
ع ف

َ
 .الدستورية، وُمود

"، أن تضع  ي هذه المناسبة المباركة، مع تلك األحداث الجسام، ترى أرسة الرئيس "محمد مرسي
ى
وف

 -الرأي العام والشعب المضي 
ً
دا
َّ
ي  -ُمجد

ى
ي صورة ما يحدث مع رئيسه المنتخب، منذ اختطافه ف

ى
 3ف

 :، حنر اليوم2013يوليو عام 
*  

ً
" ممنوع تماما : الرئيس "محمد مرسي

 
ي المرافق أوال

 من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق األمنى
ً
 وكليا

، وحصار تام وعزلة كاملة ، منذ اختطافه عشّية االنقالب حنر  ي
ي اعتقال انفرادي تعّسفى

ى
له، وهو ف

ي من لقائه سوى ثالث مّرات، عىل مدار سنوات اعتقاله 
ى
ن أرسته وفريق دفاعه القانوب

ّ
اليوم، ولم تتمك

 .الست
*  :

ً
د أرسة الرئيس ثانيا

ّ
 -تؤك

ً
دا
َّ
 عن  -ُمجد

ً
ا  عن مكان وظروف احتجازه، وال تعلم كثير

ً
أنها ال تعلم شيئا

ض حياته للخطر، والتهديد المبارس  له داخل مقر  حالته الصحية، وخاصة بعد حديثه عن تعرُّ
ي جلسات )

ى
 6 - 2015أغسطس  8احتجازه، أكير من مّرة، خالل جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها ف

 .(2018نوفميى  - 2017نوفميى  23 - 2017مايو 
د أنه 

ّ
"، فإننا نؤك ي ما يخص نجل الرئيس، المحاىمي "أسامة مرسي

ى
: ف

ً
ي ديسميى -ثالثا

ى
منذ اعتقاله ف

 عن ظروف احتجازه داخل سجن العقرب  -2016
ً
ن من زيارته سوى مّرة واحدة، وال نعلم شيئا

ّ
لم نتمك
ّ  السمعة  .سنر

*  
ّ
: نؤك

ً
ى المنظمة رابعا "، مخالفة لجميع الدساتير والقوانير د أن ظروف اعتقال الرئيس "محمد مرسي

ي مض والعالم، وزيارته واالطمئنان عليه 
ى
حق وليس َمكُرمة من أحد لنا،  -هو ونجله "أسامة"-للعدالة ف



 منذ نحو ست سنوات، ب
 
كة أصال

َ
دأت ومخالفة ذلك انتهاك للحقوق اإلنسانية والقانونية، الُمنته

 .باالنقالب العسكري
ي العالم، والمنظمات 

ى
ي هذه الصورة، فإنها تكّرر دعوتها لكل األحرار ف

ى
وأرسة الرئيس، إذ تضع الجميع ف

الحقوقية الدولية، وعىل رأسها األمم المتحدة، وكل مهتم بالحّرية والنضال، أن يلتفتوا إىل ملف انتهاك 
"، ونجله "أسامة  ."حقوق الرئيس "محمد مرسي
ي القلب منهم البنات والنساء

ى
ى وف ي المعتقلير

ر
 وباف

ي 
ى
ي نكبة حقيقية، مع ما يحدث ف

ى
كما يحل علينا الشهر الكريم هذا العام، واألّمة العربية واإلسالمية، ف

امن مع أحداث سوريا واليمن وليبيا  ى ي القلب منه مض الحبيبة، بالير
ى
، وف ي  والوطن العربى

ى فلسطير
ي 
ى
 ف
ً
ى والقدس، هي أمَّ القضايا  والعراق، وما حدث مؤخرا السودان والجزائر.. لتظل قضية فلسطير

ها، ورغم تخاذل وخيانة أغلب الحكومات العربية
َّ
ر ضد

ّ
دب
ُ
حاك وي

ُ
 .العربية واإلسالمية، رغم كل ما ي

 .كل عام واألّمة العربية واإلسالمية بخير 
ى بخير   .كل عام وأرس الشهداء والمصابير

ي سجو 
ى
 .ن االنقالب وأرسهم بخير كل عام والمعتقلون ف

كات  .وأعاد هللا رمضان علينا وعىل األّمة اإلسالمية، بالخير والفرج والنض والحّرية واليى
 أرسة الرئيس محمد مرسي 

 القاهرة
 ه 1440غّرة رمضان 

 م2019مايو 5 
http://bit.do/eRP4o 

 

 مايو 6

  : " ريا عبدهللا حسن " تتطالب ب  اإلفراج عنها لسوء وضعها الصجي  أرسة األستاذة
اب شهر رمضان المبارك, ال يزال والدي محتجزين  .مع اقير

ي من شهر 
ى
ي اليوم الثاب

ى
ي مكتب المدعي العام ف

ى
من المقرر ان يظهر ف

رمضان, ال يمكننا ان نتخيل كم سيكون هذا صعبا لهم لكي يتم 
ي الحرارة بينما مكبل اليدين, ال يسمح 

ى
نقلهم من السجن صيام ف

ي سيارة سجن غير انسانية بالهواء او الحمام لعدة ساعات
ى
 .ركوب ف

نحن مخافة عىل حياتهم كما يعانون من الظروف الطبية المزمنة 
ي تتطلب ادوية يومية, روتينية وتتطلب زيارات االطباء, حاليا ال 

النر
خارج عن السيطرة عىل  diabities يسمح لهم بزيارة الطبيب, اىمي 

حة العامة الرغم من محاوالت تغيير ادوي  ها بينما والدي الص
 .تتدهور بشكل خطير النه ال يسمح لها بالطب او الطعام

ي االقض الذي يتم حاليا عقد عليه, ال يسمح له 
ي السجن االمنى

ى
ي ف ال يزال غير قادر عىل زيارة ابى

ة  اء الطعام مثل االخرين, ادارة السجن تقدم له كمية صغير ي السجن لرس 
ى
باستخدام المال الذي تركناه ف

 .ايام 5-4د الطعام كل جدا من الفاس

http://bit.do/eRP4o


شهر رمضان معروف بال االحتفاالت االجتماعية, حيث تجمع العائالت, و كرس برسعة معا عىل وجبة 
لذيذة, تزين منازلهم, هذا رمضان لن تجربه العائلة ذلك!! نحن نشهد الحزن والخوف والحزن!!! نحن 

 !نصىلي اننا احضى مع ابائنا وان يتم تحريرها هذه المرة
http://bit.do/eRP5b 

 

 مايو 7

ي الحبيب عمار محمد
 : أجى

،حنر وأنت 
ً
را
ُ
 وكل عام وأنت بخير وح

 
شهر مبارك عليك أنت أوال
 وب  هتانا

ً
لما

ُ
 !.خلف القضبان ظ

 رمضان آخر وأنت خلف القضبان دون تهمة أو 
ر
 أنه أب

ً
أعلم جيدا

 !.إدانه
 عن بيتك وأرستك 

ً
ي المعتقل بعيدا

ى
خامس رمضان وأنت تصومه ف

 !.وأحباؤك بشكٍل عام
 أرس 

ّ
ي خمسة أعوام وأنت بعيد عن

تك وعن طقوس رمضان النر
 دون ملل وال حزن

ً
حُيها معا

ُ
تم ت

ّ
ن
ُ
 !.ك

ي ،وأنا  ثالثة أعوام منذ ان عرفتك من القهر والكبت الذي يعصف بى
ى لحظٍة وأخرى  !.انتظر عودتك وخروجك بير

ي سلبت
ل معجزته لنا باإلفراج عنك لنعانق بعضنا ونستعيد فرحتنا النر ى ها ثالثة أعوام وانا ادعوا هللا أن ييى

ي قامت باعتقالك دون تهمٍة أو إدانة
 !.تلك الجماعة النر

 طال الوقت أم قض ،فالذي  حرج أيها الحبيب عمار ، ال 
ً
 طليقا

ً
فالصيى مفتاح الفرج وستكون حرا

ل رحمته عىل المظلوم وسخطه عىل الظالم ى  .وصف نفسه بالعدل لن ينس وسييى
ي هللا بفرجه عليك وع كن بخير أيها الحبيب،

ر
،وسيأب

 
 كان أم آجال

 
وسيجعل األيام  ىل كل مظلوم عاجال

ان
ّ
ى الظالم والمظلوم والمعتقل والسج  !.دول بير

 أيها الحبيب
ً
 .كل عام وأنت بخير مجددا

،وكل األمة اإلسالمية اخوك الكبير محمد   وشهر مبارك،و  ي
ر
ي وأرسب

 
ي وأصدقاب

 
كل عام وأنتم بخير أحباب

 عبد الجليل
http://bit.do/eRP5G 

 
  

http://bit.do/eRP5b
http://bit.do/eRP5G


 

 مايو 8

 
 نها كمال

 
ى و   ٣من الصبح مش عارفة ايه ممكن يتكتب بعد مرور سنتير

ام؟
ّ
 اي

بحسبة القانون المعيب للحبس االحتياىطي والىلي عدىلي منصور 
ي المفروض  ى االعتقال اطول وقت ممكن اسالم الحضى مده لتقنير

 جلسة تجديد حبسة بكره
ى
 يخرج ف

 ما شوفنا تجاوزات وخروج عن المألوف والمنطق بس من كير 
 الواحد مش متطمن
 ده تالت رمضان اسالم يقضيه بعيد عن بيته وابنه ومراته

 !مش كفاية بفر ؟
 القضية دي خرج يوم 

ى
 شهر  ٢٠١٨مارس  ٧ده اول واحد ف

ى
 ٢٠١٨ ٧وآخر واحد ف

 واسالم لسه وألسباب مجهولة الوحيد المحتجز عىل ذمة القضية دي
ا  كفاية ظلم بفر وافير

http://bit.do/eScug 
 
 

 منى سيف
ي 
ر
 مع ماما عند قسم الدف

ي فطار رمضان عند القسم
 تالت يوم ماما تقضى

ة ى األخير ي الخمس سنير
ى
ي وال مرة عالء قضى فطار رمضان معانا ف

 ولحد دلوقنر
 ماما انضملنا ستات اصدقاء النهاردة يتضامنوا مع

#FreeAlaa  
 سجن_نص_اليوم#

http://bit.do/eScuB 
 

  

http://bit.do/eScug
http://bit.do/eScuB


 مايو 10

 زوجة المعتقل خالد حمدي
ي عنيى التاديب جردوه 

ى
ي من الفتات الىلي كان معاه ف النهارده جردو زوجى

ي اليوم لم يراعو حرمة الشهر الكريم جردوه 
ى
وبيدوه نصف رغيف فقط ف

يض  من كل س    ليضغطو عليه لم يكتفو بالحبس االنفرادي وعدم الير
و الرغيف خلوه  واالوضه الضيقه المظلمه والقليل من الطعام استكير

اشهر بالتأديب فقالو 5نصف مش قادرين يستحملو ثباته وصموده 
ي 
ى
ي ف نضغط اكير بيتبعو القتل الممنهج القتل البط  قسما باهلل حياة زوجى

 خطر
 خالد_حمدي#
 ا_الزيارةافتحو #

ة_العقرب#  مقيى
ى  ي والمعتقلير  اللهم حرية لزوجى

http://bit.do/eScBr 
 

 
 مايو 13

 ابنة األستاذة هدى عبد المنعم
ي 
ى
ى كان نايم صجي قبل المغرب بحاجة بسيطة كانت الشقة مضلمة وانا كنت ف من كام يوم ياسير

ي الشقة وهو البلكونة وهند كانت نايمةعا
ى
لكنبة برة وهو مش شايف حد فينا فاتخض وقعد يجري ف

ي مخضوض مش شايف حد فينا   .. بيعيط يا حبينى
  .. سنة ٣٣انا بفر عندي 

ى بس ٣وجوايا عيلة عندها    .. سنير
  .. مش عارفة تنام من غير حضن امها

ى دي ي مقبوض اوي خايفة من كل حاجة حواليا لما بصحىمبالقيش ماما بحس بنفس خضة ياسير  . قلنى
ي الثانية وبرجع فيهم كلهم

ى
  .. كتير بصح مخضوضة بقريف كتير بعيط كتير باخد مية الف قرار ف

  .. انا عاوزة اىمي اوي
ي الحياة ويتعايش معاها ويكمل عادي فيها مش قادرة اعمل 

ى
انا مش عارفة ابفر انسان طبيىعي يستمر ف
 .. الىلي الناس بتطلبه مزي بحاول بس قادرة

  .. مش قادرة يا خلق
 !! .. يا ماما

ها#  رمضان_من_غير
 الحرية_لهدى_عبد_المنعم#

http://bit.do/eSk2F 
 

http://bit.do/eScBr
http://bit.do/eSk2F


 مايو 15

 
 فاطمه هشام مراد

ي النيابة..راح و بكل حسن نية قاىلي متقلقيش 
ى
زي انهاردة من سنة شادي نزل من البيت للتحقيق معاه ف

ى  و خالص..فضلت قلقانة و قعدت اكلمه طول اليوم و موبايله مقفول لحد الساعة خمسة لما  سؤالير
..اول ما سمعت صوته انهارت  ي

ر
ي و قاىلي حد يجيبىلي فلوس الكفالة و يروح ىلي عىلي قسم الدف

كلمنى
فالعياط.مش عارفة ليه..قاىلي ايه بس بتعيطي ليه..ده خير انا راجعلك عىلي طول..مش عارفة ليه كنت 

..قعدح ي
ي فالبيت امنر

ى
ي مكالمات رايحة اسة انه مش مروح..انه هللا اعلم هيبات تاب

ى
نا طول الليل ف

جاية مع المحاىمي الىلي فضل طول اليوم مع شادي و بقوا اصحاب من يوم واحد شاق و مؤلم قضوه و 
ي مع بعض..االستاذ محمد فياض..لحد قرب الغجر لما استاذ محمد قاىلي خالص يا دكتورة ده هيب

ى
ات ف
ي ايه شادي يبات فالحجز ليه..قاىلي ليتم عرضه صباحا 

الحجز. حجز.؟؟؟ ليه يا استاذ محمد و يعنى
ي كان عنده 

عىلي نيابة امن الدولة..انا سمعت كلمة امن الدولة و عرفت اننا روحنا ورا الشمس..ابنى
..منمتش  ى ى بس..بقيت هتجيى طبعا و الصبح امتحان اخر السنة الصبح و رمضان كان فاضل عليه يومير

ى و  ي ادور عىلي شادي و انا مش عارفة اروح فير
ر
وصلت والدي اإلمتحان و طلعت عىلي قسم الدف

ي و لقيت واحد ابن حالل قاىلي ان شادي اترحل بدري عىلي امن الدولة 
ى
تايهة..بس ربنا ساعدب

ا من بليل فالتجمع..استنيت اودام القسم و اخدت استاذ محمد و طلعنا بعربية شادي الىلي كان راكنه
عند القسم عىلي التجمع الخامس..و بدات الرحلة الصعبة..تحديد ورا تجديد..عذاب ورا عذاب..معاناة 

.باالمها و صعابها و مناسباتها و افتقاد و تعب و شقاء ربنا وحده الىلي عالم بيه..و عدت سنة بحالها. 

ي هيعدي علية سنة من غير شادي كنت و 
ى
هقول عليه مجنون..لكن مآسيها و الىلي كان هيقوىلي اب

اهه..امر هللا..تمينا سنة ربنا اعلم عدت ازاي..و اليوم كله ذكريات كأن شادي نزل من البيت 
 ..إمبارح..كأن صوت مفتاحه و صوت عربيته و هو بيبعد انهاردة الصبح مش من سنة

http://bit.do/eSGmM 
 

 
 منى سيف
ى ل النهاردة ب ى بساط عىل نوع وجع القلب الىلي بيتعرضله الشباب الخاضعير س مثالير

ي تفاصيل ممكن ما تخطرش عىل بال أي حد فينا
ى
 ب"المراقبة" ف

ً
  #سجن_نص_اليوم المعروف رسميا

 الىلي 
ى ي القسم, النهاردة اترسقت البطاطير

ى
ي مراقبته بقاله شهور ف

عبد الرحمن طارق )موكا( بيقضى
ي القسم عشا

ى
ن يبفر عنده فرشة ينام عليها كل يوم. دي مش أول مرة مقتنياته تترسق من سايبها ف

  .القسم, وكل مرة االظباط بيقرروا ان دي حاجة ما تخصهمش
 !!ألنها معروفة الرسقة برة القسم تخصهم, لكن جوة القسم نفسه برة صالحياتهم

 المراقب وعائلته انهم كل وطبعا القسم وال فارق معاهم يفكروا قد ايه دي مصاريف مش بسيطة عىل
وا حاجات جديدة بدل الىلي اترسقت عندهم

 شوية يشير
طة القطامية وبعدها انكروا  النهاردة الظهر مصطفى ماهر أخو أحمد ماهر اتاخد من قوات من قسم رس 
وجوده عندهم ومافيش اي معلومة عنه وال سبب احتجازه. ده نفس القسم الىلي كل يوم بالليل أحمد 

http://bit.do/eSGmM


ي معاده للقسم ماهر بيق
ى
ي فيه المراقبة لحد الصبح. فأحمد ماهر زي كل يوم راح سلم نفسه ف

ضى
ي نفس الوقت الىلي القسم مسؤول عن اخفاء أخوه وبالتاىلي تعريضه لخطر

ى
  .واتقفل عليه هناك ف

ى عىل أخوه, يبفر مع أهله   الجحيم الىلي هو فيه؟ حنر اجراء انه يدور مع المحامير
ى انتو متخيلير
ي يطمنهم, ي

ي القسم دلوقنر
ى
حاول يعمل بالغات أو تلغرافات. كل ده مش بايده يعمله ألنه محتجز ف

هيحاول وقتها يفهم لو فيه أي  -لو سابوه يخرج هو كمان -لحد الصبح زي كل يوم, وأما يخرج الصبح 
 أخبار عن أخوه!! 

http://bit.do/eSGmT 
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 اهراحمد م
 .بدون أسباب منطقية

ي : مصطفى ماهر
 .رئيس نيابة التجمع يرفض استالم بالغ باختفاء شقيفر
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 مناشدة والدة المعتقلة "سمية ماهر حزيمة" 
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اس وايت ن  ايتسألير

أجهزة األمن داهمت منازل وأماكن عمل مجموعة من أعضاء الوايت 
ي أماكن مجهولة 

ى
ا ف

ً
ي وأخفوهم قرسي

نايتس عىل مدار الشهر الماضى
 .دون عرضهم عىل النيابة

 الداىلي للمرة التالتة 
بدأت الهجمة األمنية باعتقال المهندس/مصطفى

ي الجامعة دون وجه حق. مصطفى اتقبض عليه من أمام مقر عمله 
ى
ف

ة بسيطة من عقد قرانه  ١١األمريكية بالقاهرة يوم  أبريل، وده قبل فير
الىلي بيتأجل للمرة التالتة بسبب العمليات القمعية الىلي بتتعرض لها 
اس المضية بدون سبب، والىلي بتطول أي حد  مجموعات األولير

 .بينتميلها بدون ذنب
طة القبض عىل تيحا، ابن الم جموعة البار وطالب كلية نظم ومعلومات، من محيط وبعدها ألقت الرس 

ي 
ى
ي ف

ى
ي الكونفدرالية. وتحفظوا عليه داخل قسم العامرية ثاب

 
استاد برج العرب أثناء مباراة نصف نهاب

 .األسكندرية
، واحد من أبطال المجموعة الىلي  ي

ل الطالب/أدهم حسنى ى طة ميى وبعد المبارة بأيام، داهمت الرس 
امن مع ذكرى مذبحة استاد الدفاع الجوي. اتقبض عليهم السنة الىلي  ى ي النيل، بالير

ى
فاتت من مركب ف

ه  ٦أدهم قضى  ى اقب بموجبها يوم أسبوعًيا داخل قسم المنير ازية بير
ي السجن وخرج بتدابير احير

ى
شهور ف

http://bit.do/eSGmT
http://bit.do/eSGnD
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م بحضورها وحضور جلساته، لحد ما فوجى  بيهم عىل باب البيت بيقتادوه  ى أول باألسكندرية، وكان ملير
 !!معلومة لجهة غير 

ى "طالب بكلية تجارة" وحيمو "خري    ج  وبعدها بأيام، األجهزة األمنية هجمت عىل منازل حسير
ي 
ى
الجامعة العمالية" وأبو هيما "خري    ج كلية اللغة العربية بجامعة األزهر"، أعضاء المجموعة ف

ا
ً
 .أسيوط، بدون أي سبب أيض

، لقينا نيابة أمن الدولة العليا فتح ي
ت قضية جديدة لجمهور الزمالك بتهمة ويوم السبت الماضى

ي السجن بدون وجه حق. وبفر 
ى
االنضمام لجماعة إرهابية، الىلي هي بقت شماعة ل"تخزين" أي حد ف
 !!اإلرهاب تهمة سهلة لدرجة إن توجيهها لجماهير الكورة بفر أمر معتاد

 إن أبطالنا الىلي اتمسكوا دول قدها، وإنهم مش هيكونوا آخر أفرا
ى د جماهير الكورة الىلي إحنا عارفير

درج أساميها عىل قوائم قضايا نيابة أمن الدولة العليا بدون ذنب أو وجه 
ُ
تتعرض لإلخفاء القرسي وت

ي "الجهة غير المعلومة" عنده مشكلة شخصية مع 
ى
حق، بل لمجرد إن الضابط الىلي ماسك الملف ف

ي قضية
ى
 !مجموعة من الناس، وبأمر منه يتخطفوا ويتحطوا ف

، والىلي هو ده ال ي
ى فيه مع األسف. نفس سيناريو قضية معتقىلي المركب العام الماضى ىلي إحنا عايشير

زملكاوي بهدف إخضاع المجموعة. نفس السيناريو بيتكرر من جديد  ٤٠اتمسك عىل ذمتها أكير من 
ى   أفريقيا جايير

ى
ى الكورة ف  الوقت الىل مشجعير

ى
 القارة. يعنى ف

ى
 ومض بتستعد الستضافة أهم بطولة ف

 البلد الُمضيف وبتحبسهم بدون 
ى
يستمتعوا بالبطولة عىل أرضنا؛ قوات األمن بتطارد جمهور الكورة ف

 !أى سبب
 نيابة 

ى
، عىل ذمة القضية المستحدثة ف ى اس وايت نايتس بإخالء سبيل المعتقلير طالب أولير

ُ
وعليه؛ ت

ذكر
ُ
فوا ذنًبا ي  .أمن الدولة العليا ، فوًرا ألنهم لم يقير

ى وحيمو وأبو هيماالحرية لمص  وأدهم وتيحا وحسير
 طفى

اس المضية ، الحرية لحركة األولير ى  الحرية لكل أبطال المجموعة المعتقلير
http://bit.do/eSGpi  
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 شقيقة شادي أبو زيد

ي زي
ور شادي اخر مرة، ماما قالت للناس الىلي هناك مينفعس  ى ارة واحنا بيى

ي 
ي رمضان تكون المغرب عشان نفطر مع شادي؟ قالولها مينفعس 

ى
واحدة ف

ي السجن بعيدا عن 
ى
طبعا واحنا نفطر هنا ليه! حرام فعال البشاوات يفطروا ف

 أهاليهم
نا #شادي_ابو_زيد ك ويصيى ي ربنا يصيى ي القلب والبال دايما يا حبينى

ى
 ف

eSGtDhttp://bit.do/ 
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 احمد ماهر
اع قضية عبيطة فيها مصطفى وهيثم  ، واخير بحاول افهم ايه المغزى من القبض عىل مصطفى

ابط.. مفيش تفسير   .محمدين، بدون تهمة وبدون حدث وبدون أي س   مير
 .األغرب هو كم التنكيل غير المسبوق الىلي بيتعرض له مصطفى من ساعة القبض عليه

ي قسم أول القاهرة 
ى
 (الجديدة)التجمع الخامسمصطفى ف

 .وممنوع عنه األكل والمياة والزيارات والهدوم والفرش والمخدات وأي حاجة
 ليه؟

.. مانقدرش نعمل له حاجة ي
 .تعليمات األمن الوطنى

 .علشان هو أخو أحمد ماهر
 .ردود مش مقنعة ومش منطقية بضاحة

 ده؟ ايه الفايدة الىلي هاتعود عىل البلد من التنكيل بينا بالمنظر 
طيب عملنا ايه يستدعي كل الىلي حصل من حبس مفاجى  وعجيب وبدون سبب ،ثم تعسف وحرمان 

ب؟  من أبسط الحقوق الىلي هي األكل والرس 
http://bit.do/eSGtZ 
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 ديةاستغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااثة من قرية ليديا بالمحمو 

 
له إال القليل، و ال أحد يستطيع العودة إىل أرضه، الكل  ى ي ميى

ى
الجميع خائفون.. هاربون.. ال أحد تبفر ف

ا 
ً
ىلي لم يعد صالح

ى "، "ميى ى طة ليلحق بعدد غير محدد ألفر القبض عليه منذ يومير ينتظر "سارينة" الرس 
، ال أصد ي تدمر وتبعير

ر
ي الشخصية فقدت، وأثاب

ر
ي فقدت كل ما عملت من أجله للحياة، متعلقاب

ى
ق أب

ي دقائق قليلة"، هكذا وصف أحد أهاىلي قرية ليديا التابعة لمركز المحمودية بمحافظة 
ى
لسنوات ف

له عقب مداهمة أمنية لم تستغرق سوى عرس  دقائق، فجر أول أمس  ى ي ميى
ى
ة، المشهد ف البحير

ا، حنر 
ً
ال يتم احتجازه مثله مثل  الخميس، وحسب شهادته فإنه اآلن خارج القرية مع ذويه هارب

ات الذين تم احتجازهم أول أمس  .العرس 
لها، لكن يد  ى ا من مدخل قريتها إىل ميى

ً
ين من عمرها، حاولت العبور أيض ي الخامسة والعرس 

ى
ممرضة ف

ىطي وقف وعساكره أمام أبواب 
قوية أوقفتها طالبة منها العودة من حيث أتت، كانت تلك يد لرس 

نائها من الدخول إليها ثانية، فمن خرج منها لن يعود ومن دخلها لن يخرج، القرية، مانًعا أي من أب
ينية خرجت إىل المستشفى الذي تعمل به خارج القرية  حسبما أفادت شاهدة العيان، فالممرضة العرس 

ر، لتبفر شاردة بالطريق  لمزاولة عملها صباح اليوم، ومع عودتها منعت من الدخول بال ميى
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ي الثالثينات
ى
ى حول القرية، ليسمحوا له  شاب ف ا "استعطف" أفراد األمن المرابطير

ً
من عمره أيض

لهم وسط القرية، وبعد محاوالت عدة وتقديم إثبات  ى ي بقيت وحيدة بميى
بالدخول وإحضار والدته والنر

للشخصية ومحل السكن، وافق الضابط المسئول وسمح له بالدخول وإحضار والدته، حاول الشاب 
ي اليوم 

ى
له إال أن األمن منعه رافًعا شعار: "ممنوع العودة ف ى التاىلي لجلب متعلقات شخصية من ميى
 "الدخول

ي دمائه 
ى
ا ف

ً
ي فيلم األرض غارق

ى
ي ف ي قديم، ربما ترى محمود المليجى ربما تظن أنك تقف مشاهدا لفيلم عربى

ي فيلم قديم، إنما حقيقة و 
ى
ا ف

ً
ي وهو يحاول التشبث بأرضه حنر الموت، لكن األمر ليس مشهد

اقعة، ففى
، قرية  ي

ى
، اقتحمت قوات األمن ومعها عدد من سيارات المطاف ي

الساعات األوىل من يوم الخميس الماضى
ة، حسب شهادات األهاىلي فإن سيارات ومدرعات القوة  القض التابعة لمركز المحمودية بالبحير

ي االقتحام تجاوزت ال 
ى
ى  250المشاركة ف ي مشهد أرعب الفالحير

ى
لكن حفزهم ضد سيارة بأفرادها، ف

 .الهجوم المباغت، حسب وصفهم
ي يبلغ عدد سكانها 

ة وسعيد" والنر ألف نسمة تقريًبا،  20قرية القض وِعزب  ها الثالث "ليديا والعفير
ى أحد المالك ويدع  حوضت بشكل كامل منذ فجر الخميس وحنر اآلن، والسبب تنفيذ أمر بتمكير

يد فدان بالعزب الثالث،  750"محمد.ع"، من عدد  ي ترس 
أرسة كاملة، وعدد يتجاوز اآلالف  600ما يعنى

، يعيشون كمستأجرين لتلك الفدادين، ويأكلون من إنتاجها هم وذوي  هم ى  .من المواطنير
ان  تضاربت األقوال حول الواقعة، فهناك من يزعم أن أحد مستأجري األرض محل الخالف، أشعل النير

ى القمح" الخاص بالمالك، وهناك من يزعم ي "تيى
ى
ي  ف

ى
ان ليستخدم األمر ف أن المالك هو من أشعل النير

ي محاولة منه إلنهاء خالفات طويلة بسبب زيادة القيمة اإليجارية بطريقة 
ى
، ف  كيدية ضد األهاىلي

محاضى
مبالغ فيها، بينما تؤكد األغلبية ممن تحدثنا معهم أنه ال يوجد حرائق وأن األمر ال يتخط كونه ادعاء 

ا لإلصالح الزراعي وليس للمالك، بواقع كاذب، مؤكدين أنهم تو 
ً
 500صلوا إىل أن األرض ما زالت ملك

 لإلصالح و
ً
ا للمؤجر 250فدان ملكا

ً
 .فدان ملك

ي المجتمع المضي، خاصة بعد القانون رقم 
ى
ة ف ي اإلصالح الزراعي مشكلة كبير

لسنة  96وتمثل أراضى
ي مبارك، ليأذ1992

ن للعائالت اإلقطاعية بالعودة مرة ، والذي أخرجه الرئيس المخلوع محمد حسنى
ي 
ي الزراعية بملكيات غير محدودة، ففى

أصدر مجلس  1992يونيو  24أخرى للسيطرة عىل األراضى
)قانون اإلصالح الزراعي األول(،  178/1952بتعديل بعض أحكام قانون  96/1992الشعب قانون 

ى المالك والمست ي عرفت تعديالته بقانون تنظيم العالقة بير
ي الزراعية، فيما عرفت والنر

ي األراضى
ى
أجر ف

ى بقانون "طرد المستأجرين"، فالقانون الجديد منح المستأجرين مهلة  سنوات فقط  5لدى المزارعير
ي تاري    خ 

ى
ي انقضت ف

، يوم أن فقدت مليون عائلة مضية 1997أكتوبر  1لتوفيق أوضاعهم، وهي النر
ى المالك أراضى كانوا يتمتعون بحيازتها حنر صدور القانون، وك ان قانون عبد الناض قد نظم العالقة بير

يبة األرض، باإلضافة  والمستأجر من حيث العالقات اإليجارية، حيث حدد اإليجار بسبعة أمثال ضى
ي 
ى
سمح للمالك بطرد المستأجر أو ورثته، إال ف

ُ
إىل جعل العالقة تعاقدية وغير محددة المدة، ولم يكن ي

ي الجمعيات التعاونية حالة عدم دفع اإليجار المتفق ع
ى
ى ف ليه، كما أن المستأجرين كانوا مسجلير

الزراعية كحائزين، شأنهم شأن المالك الذين يزرعون أراضيهم، لتبدأ من هذه اللحظة عودة 
ى القداىم بشكل مكثف، بعضهم تحايل عىل القانون واستخدم سلطاته والبعض اآلخر تزاوج  اإلقطاعيير

ي الفالحون ك
ى
ة من مالك جدد يريدون طردهم من أراضيهممع السلطة، ليعاب  .ل فير

ي يعيش باإلسكندرية يضع 
ى
ي القرية المذكورة وجدنا مهندس مدب

ا هذه المرة، ففى ً لم يختلف األمر كثير
، لكن  750يده وعائلته عىل  فدان بالقرية، وحسب شهود عيان فإن األرض كانت أراض إصالح زراعي



" استحوذت عليها منذ سنوات دت عائلة "عىلي ، مدعية أنها تصالحت مع الجهات الحكومية واسير
" بتوقيع عقود إيجار مع أهاىلي القرى  األرض ثانية، دون مستندات تثبت ذلك، بعد ذلك قام "عىلي

ألف جنيه،  12آالف جنيه هذا العام، ثم قرر رفعه إىل  8جنيه تضاعفت إىل أن وصلت إىل  500بقيمة 
التفاق بينهم أن يتحمل المالك نصف المصاريف الخاصة وهو ما رفضه المستأجرين خاصة وأن ا

م بالمشاركة، وأوقع  ى بالزراعة طوال العام ويتحمل المستأجر النصف اآلخر، لكن المالك لم يلير
ي  ك "إيصاالت األمانة"، قبل أن يظهر مستثمر عربى

ي رس 
ى
، أراد -حسب شهادات األهاىلي –المستأجرين ف

اء األرض بالكامل وبالتاىلي طرد ا ، قام المالك بتحريك رس  لمستأجرين بأرسهم منها، وبعد رفض األهاىلي
دعاوى ضدهم بإيصاالت األمانة، واالستيالء عىل أرضه ورسقة مخازن، لتصدر أحكام ضد عدد من 
يد،  المستأجرين، والذين حاولوا االستغاثة بمجلس الوزراء أو أي مسئول حكوىمي لنجدتهم من الترس 

 المالك برجاله وأهاىلي القرى من المستأجرين  أشهر  8لكن بال جدوى، ومنذ 
ى والمناوشات قائمة بير

ة ي تزورهم كل فير
 .وقوات األمن النر

ي فجر يوم الخميس
ى
، قامت مجموعات أمنية باقتحام القرية ومطالبة -وحسب شهادات األهاىلي فإنه ف

ب أحد المستأجرين بتسليم األرض، إال أنهم قاوموا ذلك، وحدثت مناوشات، فقام بعض األ هاىلي بضى
ى  اوح بير

طة فألقت القبض عىل عدد يير  300شخص إىل  50أفراد األمن ورسقة سالحه، ما أغضب الرس 
، تم حجزهم بمعسكر األمن بدمنهور، إضافة إىل  شخًصا قبض  11شخص حسب شهادات األهاىلي

 .شخص فقط ٢٠عليهم اليوم من المناطق الثالث، ولم يخرج منذ دقائق سوى 
ي للقرية ومداخل القرى المحيطة، وتضييق عىل  المشهد العام

حسب وصف الشهود، حصار أمنى
له، واآلخر هرب من القرية بمصاحبه ذويه، وهناك من خرج  ى ، بعضهم خائف ال يخرج من ميى األهاىلي

ى شعار "ممنوع"  ا لمزاولة عمله ومع عودته رفض أفراد األمن عىل مداخل القرية دخولهم، رافعير
ً
صباح

ر أصاب بعض المنازل، فتم تكسير محتوياتها، واالستحواذ عىل فقط، ليبقوا  بالطريق، كما أن هناك ضى
ى   .بعض التكاتك الخاصة بمواطنير

ة، عىل  ، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمركز المحمودية بالبحير ي
ي ديسميى الماضى

ى
يذكر أنه ف

 بالسجن  37
ً
ار بممتلكاتهم بقرية سنوات، التهامهم باستخدام القوة وتروي    ع األه 3شخصا اىلي واإلضى

ي القضية رقم 
ى
، فحسب القضية فإن  2018لسنة  196"ليديا القض" التابعة لمركز المحمودية، ف

وي    ع المستأجرين، وبعد مقاومة  مالك األرض استعان بعدد كبير من البلطجية من خارج القرية لير
ي الوقت نفسه فإن

ى
ات، ف كثير من المستأجرين صدرت   استمرت لساعات أسفرت عن إصابة العرس 

ى سنة ل اوح بير
ى المؤجر من األرض 3ضدهم أحكام تير  .سنوات مع تمكير

_مض# ى  مش_قرى_القض_قرى_فالحير
 .تحديث: مصدر بالقرية بيؤكد إن فيه ناس من المحتجزين أرغموا عىل توقيع إقرار تنازل عن األرض
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 ابنة رانيا الجويىلي 
ي القضية  

ى
، المتهمة ف ، إن 2019لسنة  741قالت ابنة رانيا الجويىلي

ي 
ى
لهم بمدينة الرحاب، ف ى طة ألقت القبض عىل والدتها من ميى الرس 

ي 
ار، دون أي إبداء  12الساعة الثانية ظهر األحد الماضى

ّ
مايو/ أي

 .ألسباب القبض عليها
يف،  ا، للمنّصة أنها حنر هذه عامً  18وكشفت االبنة جميلة رس 

اللحظة ال تعرف أي معلومة واضحة ومؤكدة عن مصير والدتها، منذ 
ي 
ي النيابة يوم الخميس الماضى

ى
اختفائها وحنر تاري    خ ظهورها ف
ي القضية 

ى
ى ف  .741كواحدة من المتهمير

وتضم القضية، بخالف السيدة، كل من المحاىمي هيثم محمدين 
ة أيام، قبل أن  6ومصطفى ماهر، شقيق مؤسس حركة 

ّ
أبريل أحمد ماهر، وتعّرض ثالثتهم لالختفاء عد

ي تحقيق 
ى
ى ب  "مشاركة جماعة إرهابية ف ي نيابة أمن الدولة عىل ذمة هذه القضية كمتهمير

ى
يظهروا ف

أغراضها"، بينما تواجه الجويىلي تهمة أخرى هي "استخدام حسابها عىل مواقع التواصل االجتماعي 
ا، من شأنها تهديد أمن وسالمة المجتمعالرتكاب جريمة معاقب ع

ً
 ."ليها قانون

ة ي الظهير
ى
 ف

مر وقع حواىلي الساعة الثانية ظهر األحد بعد ألتحىكي االبنة عن تفاصيل القبض عىل والدتها، ُمبينة أن ا
ى تقريًبا من عودتها من الجامعة األلمانية حيث تؤدي امتحاناتها. "رجعت من االمتحان ُمرهقة،  ساعتير

ي البيت، لقيت ماما بتقول ىلي وماما ق
ى
. وفجأة صحيت عىل صوت ناس ف الت ىلي ناىمي شوية وهصحيىكي

ل محاىمي 
ّ
، اتصل ىلي بحد صديق لألرسة علشان يتضف ويوك ي

ى
ى ياخدوب  ."ماتخافيش دول جايير

ل كانوا  ى أفراد بمالبس مدنية، قاموا ببعض اإلجراءات قبل  5أضافت جميلة أن من داهموا الميى
هم "سألوا ماما بنتك عندها كام سنة، وفتشوا الشقة وموبايلها وموبايىلي وأخدوا اصطحاب األم مع

ى البتوب ماما بتشتغل عليه من البيت  ."معاهم وهما ماشيير
، وذلك منذ قررت ترك المملكة  ى ل كمحاسبة لصالح نادي ومدرسة سعوديير ى

تعمل األم من الميى
 .والعودة إىل مض لمرافقة ابنتها خالل الدراسة

ي أشارت إىل أن ما تم اختياره وكا
ا لالبنة النر

ً
ى ما حّرزته قوة الضبط "آيباد، وكتب ورقية"، وفق ن من بير

تب ماما محتفظة بيها 
ُ
نها كانت هدايا من أصدقائها، لكنها ألللتحريز كان كتًبا سياسية بالتحديد "دي ك

 ."مافتحتهاش قبل كده
لها أ ى و أسباب القبض عليها، لكن "دون إجابة" من حاولت الجويىلي االستفسار عن سبب مداهمة ميى

 .أي من الرجال الخمسة، عىل حد قول ابنتها
 زيارة ممنوعة

ها، لكن بال ألعىل مدار أيام اختفاء األم من ا ، حاولت االبنة استجالء مصير ي
حد وحنر الخميس الماضى

 ."نتيجة "كنت كل ما أحاول اسأل، يتقال ىلي معلومة مختلفة عن التانية
ي تض 

ى
ي القضية، إنه دفع ببطالن تحقيقات وف

ى
، الموكل ف يحات سابقة للمنّصة، قال المحاىمي مختار منير

ي القضية، بسبب "تزوير محضى الضبط فيما جاء 
ى
ا ف

ً
النيابة العامة والمحاكمة أو أي إجراءات تتم الحق

، لتعّرضهم لالختفاء، وكذلك بطالن تحقيقات النيابة ى بسبب عدم  به من ساعة وتاري    خ ضبط المتهمير
 24اتصالهم بذوي  هم ومحاميهم بعد القبض عليه، وعدم إبالغهم باالتهامات أو التحقيق معهم خالل 

ا للدستور وقانون اإلجراءات الجنائية
ً
 ."ساعة، وفق



مر ليوم الزيارة الرسمية ألولم يقتض فشل المساعي عند عدم الحصول عىل معلومة عن األم، بل امتد ا
عن التمكن من رؤية والدتها "إمبارح الجمعة كان معاد الزيارة، فضلنا أنا وبابا  لها، إذ عجزت االبنة

ى نزور  3ول ألقاعدين عىل الرصيف قدام قسم التجمع ا ساعات، ولما ندهوا أسامينا وعرفوا إحنا جايير
ى هاتوا تضي    ح من ا ى القسم قال مش هينفع تشوفوها، ولو ُمصممير ؛ واحد من مسؤولير ى من ألمير

ي 
 ."الوطنى

ي السعودية،  25وأشارت االبنة إىل أن والدتها ال تقوم بأي نشاط سياسي "ده حنر وقت ثورة 
ى
ا ف

ّ
ن
ُ
يناير ك

، لكن هي كل الىلي كتبته كان  ي التطوعي وماما كل نشاطها حنر اآلن ُمقتض عىل العمل المجتمىعي والخير
ي حسابها عىل فيسبوك

ى
 ."كالم بالعقل والمنطق عن زيادة األسعار ف

http://bit.do/eSU3t 
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 عن عبد الرحمن الجندي

ي العفو األخير ده و 
ى
 بعد ما مطلعش ف

ً
عبدالرحمن متدمر نفسيا

ي أي قايمة من قوايم العفو و 
ى
ي إنه يكون محطوط ف

ى
فقد األمل ف

 .سنة 15بفر مقتنع إنه هيقضى ال 
ي س

ى
 احنا بنحاول نسىع ف

ً
كة تانية أملها ضعيف لكن مفيش حاليا

ها. لىل ميعرفش، عبدالرحمن يوم ما اتمسك كان  قدامنا غير
سنة، لكن بسبب إنه و بابا اتمسكوا  18قاض لسه متمش 

لوحدهم و اتعملهم محضى ضبط لوحدهم و خدوا منهم 
ة محدش أثبت إن عبدالرحم ن قاض البطايق، لما ودوهم القسم و ضافوهم عىل محضى القضية الكبير

ى خدوا  5و مكانش معاه بطاقة يثبت ده، و القضية كان فيها  ى حكم أول درجة و  10قض تانيير سنير
ي  3نزلوا 

ى
ي النقض و روحوا ف

ى
ى ف ض عبدالرحمن يكون معاهم، لكنه بسبب  2016سنير و كان المفير
ي الورق الىل قدمناه عشان  15الخطأ ده خد 

ى
نثبت إنه سنة و نقضه اترفض زى الكبار و محدش بص ف

 .كان قاض
ي العفو الرئاسي و منهم بابا، و عبدالرحمن الىل المفروض يروح من 

ى
 أغلب القضية الكبار روحوا ف

ً
حاليا
ي السجن 6هو الىل لسه قاعد لغاية دلوقنر بقاله  2016

ى
ى و خلص كليته من أولها آلخرها ف  .سنير

بدالرحمن لمجرد بس إنه يتساوى احنا دلوقنر عايزين نقدم التماس بإعادة نظر القضية لحالة ع
ل حكمه  ى ، يعنى ييى ى كمعاملة بالمثل و يروح نهاية مدة، كل الىل  3بالقض الىل نفس حالته مش أكير سنير

عايزينه لو أي حد يعرف طريقة قانونية نعمل بيها ده أو يعرف حد يقدر يدلنا ازاى ننفذ ده بشكل 
 .يجيب فايدة أرجوكم يتواصل معانا و يساعدنا

.  15آخر أمل لعبدالرحمن إنه يروح و ميقضيش ال  ده ى  سنة كاملير
http://bit.do/eSVae  
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 جهاد فتجي 
ي زيارة و زوجها مع بابا  2الوفاة من امبارح 

ى
ى النهارده المغرب و من اخت كانت ف الفجر و لسه متبلغير

  بتتصل تعزينا واحنا اصال منعرفش
ى يبلغونا امنر  معرفش  ناويير

حه الساعه    !..قبل المغرب ورحنا رفضوا يدخلونا طب نشوفه حنر  5و جايبينه المرس 
نا  .. وجاله العفو من رب البرس  و الحمد هلل كل االخوه بتبرس  ي قائمه عفو البرس 

ى
كنا منتظرين اسمه ف

 بحسن خاتمته
ى ووقع  خرج نطق الشهادتير

 أقام الليل و قبل السحور دخل اتوضى
ى منه  ى و نتحرم منه  6البقاء هلل وحده بس كان نفسي يبفر عاألقل وقتها وسطنا مش محرومير سنير

  ...لألبد بالشكل دا
ي كان كل شويه يبعت ىلي عشان اروح وكنت ناويه اروح بعد االمتحانات بس  ي قلنى

ى
ي نار ف

ي بيوجعنى قلنى
ي ال أس

ى
ي كنت رحت و مضيعتش وقت.. اللهم إب

ي أسألك اتأخرت اووووي ياريتنى
ألك رد القضاء ولكنى

 .اللطف فيه
http://bit.do/eSU8V 
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 عن مصطفى ماهر
 ٢٠١٩/  ٥/  ١٤اليوم: الثالثاء  

  الضهر ١تقريبا الساعة 
ى ظابط من قسم القطامية   فتح الباب مير

الباب خبط ومصطفى
واحد اسمه ابراهيم عىلي وطلع الكارنيه بتاعه وكان بيسأل عن 

ي ، مصطفى قاله ماعرفش حد باالسم دا فقاله انا سالت 
ر
الدسوف

ي العمارة ) ودا غير صحيح( مصطفى 
ى
وقالوىلي انك اقدم واحد هنا ف

ي  ٤قاله انا بقاىلي 
ر
ى بس هنا وماعرفش غير ناس معينة الن عالقاب سنير

ي 
 محدودة جدا ا... الظابط اعتذر بذوق ومس 

ل يروح الشغل بعد نص ساعة مصطفى  ى   بياخد دش وهاييى
ي طبعا خبط عالباب بشكل  ٦الباب بيخبط القيت ناس كتير جدا معاهم أسلحة حواىلي 

ى
وبلبس مدب

ي   هستير
ي بنفسه اسمه من قسم القطامية عايز يسال كام سؤال عن الشقة وعنكم

  خير فيه ايه مقدم عرفنى
ي ايه الظابط قاله بطاقتك وره

ى
ي قاله البس مصطفى خرج برسعة وخير ف

ى
اله وبعدين واحد تاب

  يامصطفى 
ي دخلوا كلهم عىل أوضة ى اصال وبشكل هستير ي ايه ليه انتوا مير

ى
  طيب ايه ف

 النوم وقلبوا الدوالب واخدوا الالب توب بتاع الشغل وموبايله
ى بالسالح ٣ارس ابننا عنده  ى ونص وكان شايف كل دا وهما داخلير  سنير

ي ادخل اوضتكفبيقوىلي دا معاه مسدس ياماما   .. قولتله دا لعبة ياحبينى
 بعد مامشيوش ارس فضل يرجع ومخضوض من اي حد يخبط الباب

http://bit.do/eSU8V


ي ناس معاهم سالح اخدوا بابا "
ى
 وبعد شوية القيته بيقوىلي " ف

 ي مستقبله وحياته وحياتنا .... ياربعن كمية القهر 
ى
الىلي احنا فيها بعد ما بعدنا عن كل حاجة وركز ف

 هولنا بالسالمةتفك كربنا وترجع
_ماهر#  الحرية_مصطفى
 http://bit.do/eTnDN 
 

 
  ايمان العقيد

 
 يوم اختفاء وحرمان 100
 يوم قلق وانتظار100
 يوم بالغيار الشتوى الىل عليك 100
قب اى خيى يعرفنا مكانك او يطمنا عليك 100  يوم واحنا نير
 حفظ هللا 100

ى
  ورعايتهيوم ال نعلم عنك اى س   غير انك ف

ل نقرأها تالت ارب  ع مرات100 ى   يوم واحنا كل قائمة اسماء تيى
 يمكن اسمك يكون فيها

 عبدالرحمن#
 #اوقفوا_االختفاء_القرسي
http://bit.do/eTnQ5  

 

 رسالة من والدة منار عادل أبو النجا بعد وفاة والدها

 
 إنا هلل وإنا إليه راجعون

 النجاوفاة والد المختفية قرسيا #منار_عادل_أبو_ #
ة ورضيعها وزوجها #  والد منار حرسة عىل خطف ابنته الشابة الصغير

ى
 توف
 تفاصيل قصة اختفاء منار وزوجها ورضيعها •••

وجه من عمر ابن عمها شهر  ى  12/2016منار مير
اء عنده سنه وشهر  وعندهم اآلن اليى

ف واالوىلي عىلي كليتها  منار اتخرجت من كليه علوم جامعه طنطا قسم رياضيات امتياز مع مرتبة الرس 
ي معندهاش أي مشاكل

 واتعينت معيده بالكليه واستلمت شغلها ومستقره فيه يعنى
ي اول شهر مارس 

ى
 من مسكنهم باالسكنديه بميدان الساعه 2019منار اختفت هي وزوجها وابنها ف
 واىلي اآلن االمن بينكر وجودهم

http://bit.do/eTnDN
http://bit.do/eTnQ5


ى لرفع باختفا  18/3تم ارسال بالغ للنائب العام قبل االرسه يوم  ءهم ، وتم عمل توكيالت للمحامير
ي مجلس الدوله والقضيه اتحدد معادها بتاري    خ متأخر جدا عن طلب القضيه واتحددت يوم 

ى
قضيه ف

27/4 
 اىلي اآلن ما زال األمن بينكر وجودهم

 الطفل مازال رضيع
ز مع الحاله النفسية السيئه لالم ي رضاعه مع باميى

 يعنى
 ضيع وامه وأبوهأشهر عىل استمرار خطف طفل ر  3

 وحنر اآلن ال يوجد اى خيى عنهم
 http://bit.do/eTnJU 
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ي هذه الشمس الحارقة هناك ام تقف عىلي بوابة السجن لزيارة ابنها .. وزوجة تنتظر بلهفه رؤية 

ى
ف

هم كتير زوجها .. وابنه تشتاق لت ي   نادي وتقول يا بابا .. وغير
ى
ى ف هون يارب عىلي امهاتنا وابائنا الىلي واقفير

ي الزحمة والحر
ى
 طابور الزيارات بالساعات ف

http://bit.do/eTnC4 
 

 مايو 24

 مصطفى النجار والدة
 جائتنى أمس زوجة مصطفى وأوالده يمنى وهنا. وسه

ى
. سهيل فرحت جدا وكأب يل  شفت مصطفى

. قلت له ياحپينى بابا بيشتغل عشان يجيب لك   الشغل يأتينا ومش عاوز ييجى
ى
زعالن عشان پابا ف

. لم  حاجات حلوة. قاىل انا مش عاوز حاجة انا حافتح ألحصالة واديله الفلوس الىلي فيها بس هو يجى
. يارب فرحة تليق بعظمتك اجد رد. ربنا قادر يااپنى يفرحگ وأخواتك پظهور اپوگم قبل العيد 

؟ ى _ النجار_فير
 وجأللك#مصطفى

http://bit.do/eTnFn 
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عتقل والدك وأنت طفل
ُ
 !جدة وأم وطفلة.. ثالث قصص ل  "ميدان" تحىكي ما الذي يعنيه أن ي
 عائشة، وسارة، وسلىم، ثالثة أسماء مستعارة لحكايات غير مستعار 

ٌ
ة، األوىل تحكيها عائشة، سيدة

ة  قل والدها لمدة عرس  سنوات خالل الفير
ُ
مرها، اعت

ُ
، 1975-1965عىل مشارف العقد السادس من ع

قل والدها 
ُ
، اعت ى ي مقتبل عامها الثالثير

ى
 ف
ٌ
ي عهد نظام عبد الناض والسادات. والثانية سارة، شابة

ى
أي ف

ة مبارك، والثالث ة متقطعة خالل فير ات قصير
ي السابعة، ما زال والدها معتقال لمدة لفير

ى
ة سلىم، طفلة ف

ي سن 
ى
، ما يجمعهن هو أن ثالثتهن عايشن تجربة اعتقال األب ف تقارب العام خالل حكم السيسي

 [1].السادسة
فة. ثالثة 

ّ
ي "ميدان" حكاياتهن عن كثب، ونرسد عىل لسان أصحابها مشاعر مكث

ى
ي هذا التقرير، نرصد ف

ى
ف

ي مكان ال يمكن وصفه أجيال، بثالث قصص، 
ى
ومشاهد مشتتة من لقطات تمتىل  بالشاعرية، ف

ى غرفة الزيارة، وقفص   أبطالها أطفال دون السابعة، تتنوع ما بير
ٌ
ي المعتقل، حكايات

ى
بالشاعرّي؛ ف

ي نومهم ويقظتهم، وتمتد 
ى
المحاكمة، وقضبان السجن، وغرف التفتيش، حكايات تمتد مع األطفال ف

هم، وتستدعي  .ها الذاكرة وتبعثها باستمرار، كأنما حدثت باألمسمعهم لحاضى
 القصة األوىل: عائشة والقلب الذي ما زال ينبض

لسه فاكرة يوم االعتقال ده جدا، البيت مليان عساكر فوق وتحت ومش فاهمة فيه إيه، أوضة "
ي جدا، وصورة أىمي 

ي ذهنى
ى
ي  المكتبة مقلوبة، الكتب فوق وتحت، صورة األوضة المقلوبة راسخة ف

وعمنر
، كنت مستغربة الموقف ومن كير ما أنا مستغربة  ي

، ويبوسنى وهما بيعيطوا وبابا بينادي عىلي يقوىلي تعاىلي
ى فضلت أحلم باليوم الىلي هيطلع فيه  "كنت حاسة بتوهان، وطول العرس  سنير

كم عليه بمؤبد، لُيخفف 
ُ
هكذا استهلت عائشة حكاياتها ل  "ميدان" عن تجربتها كطفلة لمعتقل ح

ي الح
ى
قا إىل عرس  سنوات. تمتلك عائشة ذاكرة من شمع رهيف، منطبعة عليها تجربة اعتقال أبيها ف

ى إخوتها، فإنها كانت األكير استحضارا لتجربة االعتقال رغم  صور لم تنمِح أبدا، فرغم أنها األكيى سنا بير
 .المشاهدمرور ما يقرب من أربعة عقود عليها، فما زالت دموعها تغالبها حينما تحىكي بعض 

، فرح بقدومها كأن لم ينجب  ى ي األربعير
ى
، فقد تزوج ف عائشة هي الطفلة األوىل ألبيها، ُرزق بها عىل كيى

ا، فمنذ والدتها لم يكن ينشغل  ع كل خطاباته ب   "أبو عائشة"، تعلقت به كثير
ّ
ه، كان يوق  فتياٍت غير

ٌ
أحد

بقيت انطوائية، وبقيت لوحدي"، لعائشة  عن اللعب معها وتدليلها، وتقول ل  "ميدان": "بعد اعتقاله
ء  ي

ي هذه الحياة، ولكن، ال س 
ى
قل زوجها وخرج، لديها الكثير من أسباب االنشغال ف

ُ
أبناٌء وأحفاد، اعت

ة أعوام، من أب حنون محب نسي طفلة مرارة حرمان عرس 
ُ
 .ي

 :ترسد عائشة ل  "ميدان" تفاصيل زياراتها وتقول
ة،' وفيها كمية من الناس غير طبيعية، زحمة أول مرة أشوفها، ومن كير  أوضة الزيارة متوسطة مش كبير

الزحمة كل واحد بينادي عىل أوالده، بابا بينادي بصوت عاىلي وبعصبية، وأنا مش عارفة أوصل له، لما 
ي 
وصلت كان فيه حاجز سلك بيننا وبينه، وهو واقف فوق عشان أشوفه، وبينادي عشان يناولنى

، وكل الىلي ك ي
ى
، ولما البونبوب ي

ى
وح من دماع ي وقتها هو طلع فوق إزاي كده! الموقف ده مش بير

ي ذهنى
ى
ان ف

ي ألنه تجسيد 
أفتكره مش بقدر أمنع نفسي من البكاء، وما بحبش أتفرج عىل فيلم الكرنك لحد دلوقنر

 "مكثف للقطة دي



ي أتوبيس زحمة عىل حجر م
ى
ي ثالثة أطفال "محشورين ف

ر
ي ومن ذكريات الزيارة، كنا أنا وإخوب

اما"، أجى
ي 
ى
ة، فلم تكن قد أكملت عامها الرابع بعد، وف ي الصغير

، أما أخنر ي كان عمره عاما ونصفا عند اعتقال أبى
بت منه، خافت من مظهر لحيته  ي أن تهدي والدنا وردة، لكنها حينما اقير

إحدى المرات قررت أخنر
ي لم تكن قد أدركتها تماما، فابتعدت عنه خائفة، ولم تعطه ا

 .لوردةومالمحه النر
ي فقصته عجيبة، لم أكن  ، أما السجن الحربى ي  سجن طرة وسجن المزرعة والسجن الحربى

ى كنا نتنقل بير
ي طريقنا 

ى
ي إىل معرض الكتاب، وف

 
ت وتزوجت وذهبت مع أبناب ي إال بعدما كيى أعرف أنه السجن الحربى

ى مالمحه، فأنا ع جنا إىل مكان لم أتبير ى معالم األماكن إىل زيارة أحد األقارب بعد المعرض، عرَّ ادة ال أمير
ي جسدي وبعض االضطراب وانقبض 

ى
بت من هذا المكان، شعرت بارتعاشة ف ي حينما اقير

ليال، ولكننى
ي كان هنا"، فعرفت أننا كنا  : "نعم، السجن الحربى ي

ى
صدري، فسألتهم: "هنا كان فيه معتقل؟"، فأجابوب

ي هذا المكان
ى
ي ف ي لزيارة أبى

ر
 .نأب

وزع علينا  لم تكن الزيارة بائسة إىل
ُ
هذا الحد، فقد أحببت الشوكوالتة بفضل المعتقل، حيث كانت ت

ي محبسه. كانت 
ى
ي لنا بنفسه ف د المصنوع بمربى العنب الذي كان يعده أبى

ي الزيارة مع الكاسير
ى
بسخاء ف

ى مع والدي عىل تنظيم لقاءات معنا  الزيارة صالونا ثقافيا كذلك، حيث دأب شاب صغير من المعتقلير
، ليعقد لنا حلقات مراجعة وتحفيظ للقرآن ويصحح لنا األخطاء اللغوية نحن أطفا ى ل المعتقلير

ي قائال
ي إحدى المرات خاطبنى

ى
 :واإلمالئية، أذكر أنه ف

ي معناها األلم"
ى
ي مستهل خطابك ألبيك، فالحارة تحمل ف

ى
ي الحارة ف

ر
ي تحياب  "يا عائشة ال تكتنى

عنا، عّرفنا بنفسه قائال: "أنا فالن، طالب"، ُصدمت ولهذا الشاب حكاية، فما زلت أذكر أول لقاء له م
ي وأقرانه من السن نفسه  ي أدرك أن المعتقل ال يضم أبى

هشت للغاية، فقد كانت المرة األوىل النر
ُ
ود

ي 
ي اإلعدادي وقتذاك، فازداد ارتباىطي بالقضية ورفضى

ى
، فقد كنت طالبة ف فقط، ولكنه يضم طالبا مثىلي

 .للظلم
ي  ة اعتقال أبى

هم طيلة فير ، كان نوىمي مضطربا، وكنت أحلم بالكوابيس، أستيقظ فزعة من النوم، ألخيى
ة طويلة، وهو  ي إحدى الزيارات رأيت مشهدا ظل مالزما ألحالىمي فير

ى
أنه ثمة رجل خلف الباب، وف

حيالت أمام باب السجن، والكثير من الضوضاء والزحام 
ى وهو يسقط من عربة الير مشهد أحد الجنائيير

ي كطفلة، لم أدرك سوى أنه قد ماتحوله، سقط ا
ه، ولكننى ، ال أعرف مصير  !لرجل وغاب عن الوعي

، فقد كنا  ى فتح ويغلق مع كل رمشة عير
ُ
ي مشهد الباب الذي ي

ر
ي ذاكرب

ى
كرهت االنتظار، فما زال عالقا ف

بقوننا منتظرين لساعات ِطوال، ومع كل 
ُ
نخرج من الفجر حنر نصل مبكرا ليفتح باب الزيارة، ولكنهم ي

قب، واالنتظار، بسبب هذه  فتح الباب، نقول سندخل، سندخل، وال ندخل، فكرهت الير
ُ
مرة ي

ي  ي أرتقب فيها فتح الباب لرؤية أبى
 .اللحظات النر

ي وراء تخطينا أزمة االعتقال
.. البطل الخفى  أىمي

، ل ة المعتقل عىل صعوبتها لتمر دون صمود أىمي
م نر تكمل عائشة رواية قصتها ل  "ميدان": لم تكن فير

ي بعد دخوله المعتقل  ي لم أرها يوما تشكو أمامنا، انقطع راتب أبى
يوما دمعة لها، ربما كانت تشكو، ولكنىّ

ي القبض عىل عىمي كذلك، لتفقد العائلة الُمعيل تماما، 
لفر
ُ
ي وحده، حيث أ ة. حينها، لم يكن أبى

مبارس 
ي كذلك، وعليه، أصبحنا بمفردنا تمام ي الشهر األول، جاءت امتد األمر لُيعتقل أصدقاُء أبى

ى
ا، بال عائل. ف

، والذي كان معتقال أيضا، إال أن راتبه لم ينقطع بعد، لتقتسم تلك المرأة  ي إحدى زوجات أصدقاء أبى
 لها فضل هذا الموقف

ُ
، رغم أن أوالدها يفوقوننا عددا. ما زلت أدين  .راتبها ُمناصفة مع أىمي

، فقد أخذت قرارا حينذاك أن تعمل بالخيا طة، وظلت تخيط مالبس أهل القرية من الطبقات أما أىمي
ي ذلك أنها تحملت مسؤولية إخوتها سابقا بعد وفاة والدها، 

ى
هم، وساعدها ف الوسط، أبناء العمدة وغير



وتعلمت الخياطة منذ الصغر مع عمتها، فأنفقت علينا وعلمتنا الخياطة وبيع البيض، وأغدقت علينا 
ين، فلم نذهب يوما المدرسة بثياب رثة أو حذاء بعطائها ورعايتها واهتمامها بمظهر  ى نا، مما جعلنا ممير

ي 
ي كل يوم بفستان غير اآلخر، مما جعلنى

 
غير نظيف. كنت أذهب إىل امتحانات الصف السادس االبتداب

ي الدراسي 
ر
ي المدرسة ومعروفة، وذلك عائد لمظهري الُمعتنى به، وتفوف

ى
ة ف ى  .ممير

ي األصغر، فلم أغلقت أىمي علينا باب االختالط باآل 
خرين، عدا أهلها وأهل والدي، كانت تشد عىل أجى

ي الشارع كبقية األطفال لحرصها وخوفها علينا، وحنر ال يقال إننا "تربية 
ى
تكن تسمح لنا باللعب ف

، فقد تحملت عناء الزيارات من  ي ة اعتقال أبى
ة خالل فير ي بمواقف صعبة كثير

ر
ست". مرت والدب

ي الصباح، لم استخراج تصاري    ح الزيارة، حنر 
ى
 تحضير الطعام وإعداده من الليل حنر يكون باردا ف

ي مسافة 
ي الصغار، كنا نمس 

ر
ي األتربة   3-2تغضب أو تحنق، ولم يرتفع صوتها مع إلحاح إخوب

ى
كيلوات ف

ي 
ى
ي الصغار، فتلهينا، انظروا إىل هذه الطائرات وحركات الجنود ف

ر
 نصل لبوابة السجن، فيبىكي إخوب

حنر
 .ب من السجنالمعسكر القري

ي إحدى الزيارات، رفض الضابط أن ندخل دون تضي    ح الزيارة، لكنها 
تحملت أىمي سخافة الجنود، ففى

ى  ها أحدهم متعديا عليها بخسة قائال: "كيف تنفقير ي زيارة أخرى أخيى
ى
أّضت عىل الدخول، ودخلنا. ف

زق"، راميا إياها باتهامات، فكا زق". أما عىل أبنائك؟! وال تقوىلي ىلي إن ربنا بير نت ترد بثبات: "ربنا بير
صب 

ُ
األزمة األشد، كانت حينما سقط بيتنا عىل رؤوسنا ونحن نيام، تجمع أهل القرية وانتشلونا، لم ي

ي تحت البيت، ولحرصنا عىل أال ينقلها أي 
أحد بسوء، ولكن أهل القرية شاهدوا صفائح الكتب النر

ي القرية. شخص ال نعرفه، ظن بعضهم أن هذه الصفائح تحتوي ع
ى
ىل أموال، وراجت هذه اإلشاعة ف

وبالفعل قام بعض األشخاص من قريتنا باالنقضاض عىل عىمي وزوجته ومحاولة ذبحهما للحصول عىل 
اء وب  هتانا، ألنها خاطبت الُعمدة بشدة، واستهجنت  ي هذه الجريمة افير

ى
ي ف

ر
همت والدب

ُّ
هذه األموال، ات

ه األمن حنر غرق عىمي وزوجه بدم  .ائهما، ورغم صعوبة الموقف، عادت إلينا رسيعاعدم توفير
ي اإلجازة الصيفية، 

ى
ي ف

ر
ي وانا أخاطبها بأن نذهب كالمعتاد لزيارة جدب

ر
اءى أماىمي مشهد والدب

ما زال يير
ولكنها كانت تؤجل الموعد حنر تبيض الدجاجات، فيكتمَل عدد البيض، لتبيعها إلخوتها دون أن 

ل، حنر  ى هم أنها من دجاجات الميى حرج منهم. لم يكن أحد سوى أهل والديها يعرفون قضية تخيى
ُ
 ال ت

ة عبد الناض، ولم يكن كثير من فئات  ى فير والدها وأسباب اعتقاله، فثمة تعتيم إعالىمي عن المعتقلير
ى يقومون بهذا الدور  ي المعتقالت، فكان بعض من أطفال المعتقلير

ى
المجتمع تدري شيئا عما يحدث ف

، وعائشة أحد   .هؤالءاإلعالىمي
ى جهازا إعالميا لنقل القضية؟  جواب لرئيس الجمهورية: كيف كان أطفال المعتقلير

ا 
ّ
عرفنا  -بحسب ما تروي عائشة-سنوات من التعب، هكذا وصفت عائشة ما عانته ل  "ميدان"، ولكن

ورة أن أنقلها  ي بضى
ى
ب ي القضية، وأخيى

ى
ي ف ي أبى

كنى كيف نحمل هم القضية وأن نرفض الظلم، فقد أرس 
ي للم

ر
ي اآلب

ه، فقد طلب منى ة عىل تنفيذ ما يقوله ىلي بحذافير
 :درسة، واظبت فير

ي أكتب جوابا 
هم أننى ي المدرسون عما أفعل، أخيى

أن أترك الطابور المدرسي وأكتب جوابا، وحينما يسألنى
ين.  ه بأن والدي معتقل ومصاب بالروماتويد وممنوع عنه الدواء، سوى األسيى لرئيس الجمهورية، أخيى

ح كان ه ي أرس 
ى واستغرابهم، كنت أنا الطالبة، وهم المدرسون، وأنا النر سير

ذا الموقف يثير دهشة الُمدرِّ
ي  قل أبى

ُ
 .لهم ما الذي يعنيه االعتقال، ولماذا اعت

َ صداه عند  ي
ظللت طيلة المرحلة اإلعدادية أواظب عىل كتابة الجواب نفسه بالصيغة نفسها، حنر لفر

ي السادات، وبالفعل، فقد ذكره الس
 
ي مجلس الشعب، قائال بأن ابنة من أبناب

ى
ي إحدى خطبه ف

ى
ادات ف

ين، األمر الذي  ي المعتقل مريض بالروماتيود ال يجد الدواء سوى األسيى
ى
ي بأن أباها ف

ى
ب كتبت ىلي تخيى



ى ألمن الدولة بسبب  . وكنت قد ذهبت مرتير انعكس الحقا عىل طبيعة تمرير الدواء للسجناء المرضى
لة الجهاز اإلعالىمي الحامل للقضية. لم أشعر يوما  هذا الجواب، فقد كنا 

ى ، بميى ى نحن، أطفال المعتقلير
ة، مثل 

ّ
بالخجل أو العار ألن والدي قابع خلف القضبان. كانت أىمي تردد عىل مسامعنا حكايات عد

وته، فبينما أنكر  ي المعروف بجيى
جاعة، وصموده أمام محاكمة الدجوي، القاضى

ُّ
ي الش مواجهات أبى

ون  ي بشجاعة أنه وزوجه وأبناءه ينتمون لإلخوانالكثير ه أبى  .انتماءهم لإلخوان، أخيى
ى خالل عهد ٧٣وبعد حرب أكتوبر  ي استمرت لعامير

، ظللنا ننتظر لحظة خروجه، وهي اللحظات النر
السادات. حينما خرج والدي، كان عصبيا، فلم يكن يعرفنا، كان ذلك طبيعيا، دخل المعتقل ونحن 

ي عىل أطفال، وخرج ونحن 
ي تركها قبل اعتقاله، فأخذ يعاملنى

ي ظللت تلك الطفلة النر
ي أننى بالغون، ظن أبى

ى كيف  : "تعرفير ي
، ويسألنى ي

ي من المدرسة ليحضننى
ر
ي أمام البيت بعد عودب

ى
هذا األساس، فينتظرب

ي طفلة! بالطبع أعرف كيف 
لبيسن كيس المخدة؟!". كنت أستغرب من ردود الفعل هذه، أيظننى

ُ
ت

ى أو أكير قليال حنر تأقلم عىل وجودنا، واستعدنا حضوره. استلم ألبس كيس المخد ة! أخذ األمر عامير
ي زيادة عصبيته، ولكن 

ى
ي وظيفته مرة أخرى، كان عدم عمله ضاغطا عىل أوضاع األرسة، مساهما ف أبى

 .األوضاع هدأت فيما بعد
، فرأى أحفاده، وحفيدي األول، وكان يعاملهم بحنو شديد  ي ُمر أبى

ُ
ي ع

ى
 ف

َّ
 ُمد

ُ
، معوضا فيهم ما لم يِعشه

ة قريبة، لم أستشعر  ي منذ فير قل زوجى
ُ
مح هذه الذكريات، حينما اعت

ُ
معنا، كأبنائه. مرت السنوات ولم ت

وح المدرسة،  ة تايهة، آلة بير ي طفلة صغير
ى
ة اعتقال والدي: "كنت حاسة إب ي فير

ة نفسها، ففى الغصَّ
روح الزيارة، مكنش فيه حاجة تشغلك، تحس إنه وترجع من المدرسة، وأعمل الىلي بابا يقول عليه، وأ

ى مش عارفة، لما بنكيى ننشغل أكير  ، حتة راحت منك، فير  ."فيه حاجة ناقصاكي
ي الوضع المادي، فلم اضطر للعمل، ولم 

ى
ي أننا كنا أفضل ف قل زوجى

ُ
ي حينما اعت

ر
ى والدب ي وبير

الفارق بينى
، ولكن  ي ي سوى أشهر معدودة، بعكس أبى ي كانت تطل مدة اعتقال زوجى ي تجربة اعتقال زوجى

ى
الصعوبة ف

أن أمضى شهرين مختفيا قرسيا ال نعرف أين هو؟ هل يأكل؟ كيف ينام؟، ولكن حينما تعرضت لهذه 
ي قد تعلمت الثبات من أىمي 

، اكتشفت أننى ي  .التجربة مع زوجى
ى عائشة وابنتها، فبينما رأت عائشة، وال تزال، أن اعتقال والدها  بطولة،  ثمة مفارقة أخرى هنا، بير

ء داخل المعتقل من  ي
ي المعتقل وقدرته عىل صناعة كل س 

ى
وترسد بحماسة ممزوجة بفخر مآثر أبيها ف

ي كلية العلوم، فإن ابنتها 
ى
علب األدوية الفارغة، حنر إنه استطاع عمل جهاز لصديقه باحث الدكتوراه ف

ي اعتقال أبيها 
ى
ي تقف عىل أعتاب ال-زوج عائشة-لم تر ف

ثالثينيات، سوى مهانة، وأن ، وهي الفتاة النر
 مخاطرة، ال يتحملها الشخص نفسه فقط، ولكن تتحّملها 

ّ
ي مض يعد

ى
التفاعل مع األحداث الحالية ف

ي 
األرسة بأكملها. انتهت عائشة من قصتها ولم تنته ظالل التجربة عليها. ومن عائشة ننتقل إىل سارة النر

ة خالل فير  ي "ميدان" تجربتها كطفلة صغير
ى
ي شاهدت اعتقال والدها تشاركنا ف

ة التسعينيات، وهي النر
ة متقطعة خالل حكم مبارك ات قصير

 .لفير
ي ظروف االعتقال

ى
 القصة الثانية: سارة والتسعينيات األخف وطأة ف

ة أكير عقالنية، كمن يتخذ مسافة من حدث مرَّ  استهلت سارة حديثها ل  "ميدان" بضحكة هادئة ونيى
، به من سنوات مضت، قائلة: إن  ي الوقت الحاىلي

ى
ى أضج رفاهية ف ف أطفال المعتقلير

َ
الحديث عن ِمل

ى خلف  ي من حيوات القابعير
ى
ى وإبراز الجانب اإلنساب ي السابق كان ثمة اهتمام بحقوق أطفال المعتقلير

ى
ف

ي قرسيا، 
األسوار ألسباب سياسية، ولكن حاليا، األمر أصبح مختلفا، نحن نتحدث عن األب المختفى

ي 
ى
أن نعرف مكانه ونتأكد هل ما زال حيا أم ال؟ سقف التوقعات أصبح شديد  نتحدث عن الحق ف



ي تجربة غياب 
ى
ت وعشت ف ُ

يى
َ
ي كفتاة عىل مشارف العقد الثالث، ولدت وك

االنخفاض، ولكن عن تجربنر
ي المعتقل، فما زلت أذكر بعض التفاصيل وبالتأكيد نسيت تفاصيل أخرى

ى
ات متقطعة ف  .األب لفير

ي ال أنس المر 
ي ولكنى

ى
قل فيها والدي، كان ذلك ف

ُ
ي اعت

، 1996ة األوىل النر ي
 
ي الصف األول االبتداب

ى
، كنت ف

ي معنا يحدثنا عن االعتقال، وسألنا هل نقبل أن يكون "بابا" شيطانا  ي عمر السادسة، جلس أبى
ى
أي ف

ي 
ى
كنا ف د لنا ما يعلم أنه سيحدث، ويرس 

ّ
أخرس؟ فقد كان يتوقع أن يتم اعتقاله، وجلس معنا يمه

ي نفسي منذ هذه اللحظة كان أكيى ال
ى
، ولكن ما ترسخ ف قضية. لم تكن القضية مجرد انتماء تنظيىمي

وأعمق أثرا، وهو قضية العدل والظلم، يمكن أن نختلف فكريا وسياسيا وأيديولوجيا، ولكن ال يمكن أن 
ت نقبل الظلم. فال أقبل السكوت عن الحق، وكنت أغضب ممن يفعل ذلك، وأستاء منهم، وحينم ا كيى

ي إعالء الحق ورفض الظلم، ولكن إن لم يمتلك البعض القدرة عىل 
ى
أدركت أن للبرس  طاقات واسعة ف

ي نفسيا
 .إعالء كلمة الحق، فلماذا ينكرونه! إنكار الحق ما زال يؤذينى

ي 
ي االعتقال الذي لم يستمر سوى بضعة أشهر هي األصعب، ولكنها المرة النر

ى
لم تكن المرة األوىل ف

ي 
ى
فرت ف

ُ
ي الجامعة، عقب فض اعتصاىمي  ح

ى
ي بكل تفاصيلها، المرة األصعب كانت حينما كنت ف

ر
ذاكرب

ي مثل عمري، أي إنهم شاهدوا 
ى
ل كانوا ف ى ي فيها أن الجنود الذين اقتحموا الميى

رابعة والنهضة، ما أغضبنى
تهم  تل أصدقاءهم، أخيى

َ
صور أنهم حينما لم أت-الظلم بأنفسهم وعايشوا الثورة، وصدقوا أن هناك َمن ق

ي البحث عمن قتل صديقهم، ولكنهم لن  -قد يلقون القبض عىل الفتيات كذلك
ى
بأن لديهم الحق ف

لنا أسلحة، وأننا لم نؤذ أصدقاءهم ى ي ميى
ى
 .يجدوا ف

الواقع بالنسبة إىل سارة كما تروي ل  "ميدان" أشد وطأة، فحجم االعتقاالت الحالية ال يقارن بما كان 
ة مبارك، حال ي فير

ى
ى فإنهم مطاردون أو مهاجرون، ومن يقطن عليه ف ون إن لم يكونوا معتقلير يا، الكثير

ف مهم كاألطفال. هنا تقول سارة: 
َ
ي تسنده للتعامل مع ِمل

بالخارج فإنه ال يملك من السعة النفسية النر
 .""ليس السنر  حدوث التجربة، ولكن األسوأ غياب المحاضن االجتماعية

ي يمكن أن تساعد األطفال عىل تجاوز أزمة غياب األب، سواء كان فهذه المحاضن االجتماعية هي ال
نر

ي األرسة أو العائلة الممتدة أو أصدقاء المسجد أو المدرسة. اليوم، أصبح المجتمع 
ى
ال ف

ّ
المحضن ُمتمث

ي تدهور مستمر، كما أن الواقع االقتصادي العام 
ى
أكير هشاشة، وروابطه أكير تفككا، وقيمه األخالقية ف

ي حالة من اللهث والجري المستمر للوفاء بالمتطلبات األساسية، مما يضاعف من تأزم يجعل الن
ى
اس ف

ى أنهم  ي المجتمع، فال يشعر أبناء المعتقلير
ى
ي ظل ازدياد حالة الخوف والكراهية السائدة ف

ى
األطفال. وف

األمر لم يكن مقبولون اجتماعيا، ويظهر ذلك إما عيى كراهية فعلية، وإما خوفا من التعامل معك، وهذا 
ي السابق

ى
ف كما ف

ّ
 .موجودا بشكله الحاد والُمكث

: المرحلة العمرية، وكيف  ي وقع تجربة اعتقال األب عىل األبناء، وهي
ى
تذكر سارة أن ثمة عوامل مؤثرة ف

قل األب ألجلها، أم تعاملت معه 
ُ
ي اعت

ت نفسك جزءا من القضية النر ي الحدث، هل اعتيى
ى
رأيت نفسك ف
 
ُ
ر باعتباره حادثا ف رض عليك قرسا من الخارج، وليس أمرا مختارا، وبالتاىلي فالتفاعل النفسي مع الضى

تب عىل هذا االختيار سيكون مختلفا. هناك أطفال يرفضون الزيارة ألنهم ال يرون أنفسهم جزءا  المير
ي فرضت عليهم تحمل مسؤوليتها. 

من القضية، ويشعرون بالحنق والغضب لقرار أبيهم وخياراته النر
ي تم بها نقل الموضوع، وأسبابه، والتعامل األرسي معهوك

 .ذلك الكيفية النر
 عىل القضاء 

ُ
 أم المعروضة

ُ
ي التعامل مع القضايا، سواٌء العسكرية

ى
بالتسعينيات، كان ثمة أفق متوقع ف

ي مثال، أما اليوم، نحن ال نتوقع شيئا
 العادي، والمحامون قادرون عىل التنبؤ بإجراءات التقاضى

ات االعتقال الطويلة، ويعتمد عىل طبيعة تؤكد سا ة وفير ى مدد االنقطاع القصير رة، أن ثمة فرقا بير
ات االعتقال الطويلة الممتدة  وحضور األب داخل األرسة، هل كان حضوره مؤثرا ومعتادا أم ماذا؟ ففير



ع، وعىل رغم صعوبته، وأنه ال يجعلك تعتادين األمر، 
ّ
ولكنه ال أصعب، أما الخروج والدخول المتقط

يقارن بالغياب الطويل. فالخروج والدخول المتكرر متعب، حيث يتعرض الفرد للتجربة ذاتها كل مرة، 
ي هذه الحالة ال يخرج ليفاجأ 

ى
والتكرار هنا ال يجعلها معتادة، لكن ومن جهة ثانية، فإن المعتقل ف

ة طرأت عىل الواقع من حوِله، فيصبح أكير قدرة عىل استيعا ات كبير ات والتفاعل معها، بتغير ب التغيير
ي المرحلة االبتدائية مثال

ى
عا، ليعود ليجدهم ف

ّ
ك أطفاله رض  !فهو مثال لم يير

ة  ة رخاء مقارنة باألوضاع الراهنة، فتقول ل  "ميدان": "خالل فير ووفقا لسارة، فالتسعينيات تعد فير
ي التعامل م

ى
 أم التسعينيات وسنوات األلفية األوىل، كان ثمة أفق متوقع ف

ُ
ع القضايا، سواٌء العسكرية

ي مثال، أما اليوم، نحن 
 عىل القضاء العادي، والمحامون قادرون عىل التنبؤ بإجراءات التقاضى

ُ
المعروضة

ى  اوح بير
سنوات،  7-5ال نتوقع شيئا، ربما نتوقع األسوأ فحسب. أغلب القضايا كانت تأخذ أحكاما تير

، سنوات أقض مدة، فما زلت أذكر اليوم ال 7و ي بخمس سنوات وكنت أبىكي ذي حكم فيه عىل أبى
ي القفص ضاحكا بسخرية: 

ى
ي المجاور له ف ي صديق أبى

ى عربيات رايحة وجاية، عايزاها  5فخاطبنى سنير
ين الىلي اتضف؟

ى  ."سنة؟ والبيى
تب عليه من قدرة  هذه القدرة عىل التوقع، كانت تساعد عىل تهيئة األطفال لما هو قادم، وبالتاىلي ما يير

ي حالة قلق عىل ا
ى
لتعامل مع تجربة االعتقال، أما الوضع غير المفهوم وغير المتوقع يجعل األرسة ف

مستمر، وعدم استقرار، األمر الذي ينعكس عىل سحب السعة النفسية للتعامل مع األطفال داخل 
ها، فهي لم تتعرض له ا سلبيا عليها بحد تعبير شاشة األرسة. ال يبدو من تجربة سارة أنها تركت تأثير

ى  نفسية نتجت عن غياب األب مقارنة بتجربة اعتقال أخيها األصغر، رغم أنها لم تعد طفلة حير
ة االعتقال  ة اعتقال والدها المتقطعة كانت تسمح بالتواصل معه، وما صاحب فير اعتقاله. كما أن فير

 .من إمكانية الزيارة، ومشاركته لكل تفاصيل حياتها
 اء واألطفال ثمن اعتقال الرجال؟القصة الثالثة: كيف تدفع النس

ة لم  ي حديث ل  "ميدان" مع أم لثالثة أطفال، الكبير
ة الحالية، ففى ننتقل من التسعينيات، لنصل للفير

سنوات ونصف، والثالثة كانت تبلغ شهرين ونصف وقت اعتقال  3تكمل السابعة من العمر، والثانية 
ة، فضلن ا التواصل مع األم، وهذه هي التفاصيل كما روتها. األب، ولصعوبة التواصل مع األطفال مبارس 

ي سلىم ذات السبعة أعوام، لم تفهم األمر منذ اليوم األول، فقد تعاملت معه ببعض 
تحىكي األم: طفلنر

ي 
ى
جع، ونحن ف ي ذهنها له بداية ونهاية، األب سيغيب ولكنه سير

ى
الهدوء، والكثير من الكتمان، األمر ف

ةانتظار عودته، تتعامل مع ال  .حدث بنضج كأنها فتاة كبير
وجه ىلي الكثير من األسئلة مثل: كيف ينام؟ ماذا يأكل؟ 

ُ
ة، فكانت سلىم ت وألن األب ظل مختفيا لفير

لماذا ال يجعلك تقابلينه؟ أسئلتها تدور حول التفاصيل الدقيقة، هل أكل؟ وماذا أكل؟ هل هناك رسير 
ي تعامل لينام عليه بمراتب نظيفة؟ أشعر كأنها أم تسأل بق

ى
لق عىل ابنها. ولكن ثمة مالحظات أراها ف

سلىم مع األمر، أنها تحيطه بقدر كبير من الرسية، يخالطها شعور بالخجل والعار إزاء هذا االعتقال، 
ي الزيارة، ألنها ستضطر للغياب عن المدرسة، وإذا غابت فإنها لن تعرف 

ى
أعرف ذلك من عدم رغبتها ف

ي أن صديقتها  كيف تجيب عىل أصدقائها حينما 
ي يوم جاءت لتسألنى

يسألونها عن سبب الغياب، ففى
ي 
ى
: هل أذكر لها الحقيقة؟ فقلت لها وما الحقيقة؟ قالت: "إن بابا ف سألتها عن والدها، فقالت ىلي

السجن"، فأدركت أنها ترى األمر باعتباره حدثا له خصوصية ال يجب أن يعرفه الجميع، وال يمكن 
 .الحديث معه مع أي أحد

ى مع ك ما أنها تتعامل مع تصورات األطفال الساذجة عن السجن، فبعضهم يقول لها، كيف تتحدثير
ي غرفة، ولكن األطفال أصغر من تصور األمر 

ى
ي به ف

هم أنها تلتفر والدك وهو يقف خلف القضبان، فتخيى



ون السجن كالصورة المتداولة عنه: رجل يقف خلف قضبان حديدية. ليس هذا السب ب بواقعيته، فير
ي بعض المرات اإلتيان معنا للزيارة، ولكن ألن الزيارة مجهدة 

ى
األوحد الذي يجعل سلىم ترفض ف

ي إحدى المرات 
ى
ي التفتيش، وف

ى
لألطفال، نحن ننتظر بالساعات حنر نلقاه، ونخضع إلجراءات قاسية ف

ء ي
داخل  طلب الضابط منها أن تخلع حذاءها كبقية الزائرين منعا لدخول الهواتف أو ترسيب أي س 

السجن، فما كان منها إال أنها بكت بكاء شديدا رافضة أن تخلع حذاءها، ولكن الجندي أض، فرفضت 
ي الزيارة التالية

ى
 .القدوم معنا ف

طة  تحىكي األم ل  "ميدان" عن تفاعل سلىم مع أجواء االعتقال والزيارات، فهي تخاف من الرس 
، وأن مظهرهم  ى يجعلها "مخضوضة". بالتأكيد، ال يقتض الشعور والمحاكم، ألنها ترى بعض الجنائيير

بالخضة واالنقباض عىل األطفال وحدهم، ولكن عىل الكبار كذلك، فما بالك باألطفال. تدرك سلىم أن 
سم بينما ننتظر زيارة  هذا المكان به الكثير من الممنوعات والمسموحات، فقبل أن تخرج كراستها لير

: "ماما ينفع أرسم ه ي رأت فيها سلىم األب، تقول ىلي
ي المرة األوىل النر

ى
نا؟ ماما ينفع أطلع آكل؟". ف

ي مدة ال 
ى
ل بعد. ف

ّ
، ألنه لم يكن قد ُرح ى  الدقيقتير

ّ
والدها، كان لقاء مؤثرا، لم أكن معها، اللقاء لم يتعد

ي القسم، وحينما 
ى
ي المعدودة، قابلت سلىم والدها أثناء تسليمه الطعام والمالبس ف

ى
تتجاوز الثواب

ي السالم عليه رسيعا، عادت، 
لفر
ُ
ي أن تمسك به، وأن ت

حكت ىلي الواقعة، كان ممهدا لها أنه ال ينبىعى
ي عقب هذا اللقاء األول بعد ثالثة أشهر 

ى
ب ، فيتأثر والدها. جاءت سلىم لتخيى مخافة أن تمسك به وتبىكي

ي كتير 
ي وحضنى

ي ومكنش عايز يسبنى
، وقلت له من غيابه قائلة: "وهللا ما ممسكتش فيه، هو الىلي مسكنى

ى يا بابا وماما كويسة، قلت له كده عشان يطمن عليىكي   ."إحنا كويسير
 
ُ
 للزيارة وجدت

ُ
ي ذهبت

ي المرة األوىل النر
ي حديثها ل   "ميدان" إىل معاناة الزوجات، ففى

ى
تشير األم ف

ي الحجرة تقريبا، فاألزواج هم المعتقلون بالدا
ى
خل، الحجرة الواسعة تمتىل  بالنساء، عادة مئتا سيدة ف

ى لزيارة ذوي  هم. شاهدت زوجات يحملن  وقليال ما نصادف أخا أو أبا أو زوجا، فالزوجات واألمهات يأتير
ي النوم أو دخول دورات 

ى
ي مكان غير آدىمي ورغبتهم ف

ى
هم" المستمر ف

ّ
أكير من أربعة أطفال ويتحملن "زن

يظهر عليهن مالمح المياه غير اآلدمية كذلك، ويحملن معهن الكثير من األغراض عىل أيديهن، و 
ة، وريفيات ات منهن من الطبقات الفقير  .الشقاء، كثير

ى والده،  ة غابت أسبوع الوالدة، وأتت لتحمل رضيعها عىل يديها لير ي شهور حملها األخير
ى
رأيت زوجة ف

ة، من كن بشعورهن ثم ارتدين الحجاب،  ي الثامنة والعارس 
ى
فيت تماما. رأيت أطفاال إناثا ف

ُ
ولم تكن قد ش

ه
ُ
دئ أبوهن من روعهن، ويطمئنهن كل مرة بعد ثواٍن من انتهاء الزيارة. شاهدت زوجة لديها طفلة ي

، فتبىكي األم بعد انتهاء الزيارة عىل بكاء  ي كل مرة تمسك هذه الطفلة بوالدها وتبىكي
ى
، وف ى تبلغ عامير

ي 
ى
ك حضن والدها، ورأيت صبيا ف ي ال تستوعب شيئا سوى أنها ال تريد أن تير

تها النر  الخامسة من صغير
ي لم أعتدها رغم تكرارها

ها الكثير من المشاهدات، النر  .العمر، يفتح كل مرة ذراعيه ليحضن والده، وغير
ة أال أحمل  ي معاناتهن نفسها، وقررت لفير

ى
ي سأعاب

، ألننى حينما رأيت هذا البؤس، أشفقت عىل نفسي
ي عىل ي هذا المكان، أطفاىلي مىعي للزيارة حنر ال أتعرض لذات الضغوط، وإلضار زوجى

ى
 عدم القدوم بهم ف

ي جاءت فيها الطفلة األصغر إليه، كان 
ي المرة األوىل النر

ى
رغم اشتياقه لهم. وبالفعل، لم أره يبىكي سوى ف

عونها منه عنوة، وال يستطيع حينها أن يفعل لها شيئا، فرفض أن  ى ي حضنه وينير
ى
يخس  أن تمسك ف

، حنر كانت المحاكمة، وهو داخل القفص، ف ي
ر
 .أدخلتها له، ولم يكن األمر سيئا كما توقعتأب

ر 
ّ
، فغيابه المفاجى  أث ي حديثنا اليوىمي

ى
ورة أن يحضى األب ف أدركت أهمية أن يرى األبناء والدهم، وضى

ة  ي األصغر مع جدها، حينما سألها ما اسمك، قالت اسمها واسم جدها مبارس 
ي حديث طفلنر

عليهن، ففى
ها وأين اسم اب ي البيت. دون ذكر ألبيها، فأخيى

ر
ي البيت، ولكنه لم يعد يأب

ى
ته لقد كان موجودا ف يك، فأخيى



ي لم تكمل عامها الرابع بعد-فغيابه جعلها 
، ومنذ هذه  -وهي الطفلة النر ي

ر
تحذفه من اسمها حنر يأب

 .اللحظة بدأت باصطحابها للزيارة مىعي 
لكن كثير من السجون ال تشير األم إىل أهمية التواصل عيى الهاتف، حنر لو لثواٍن محدودة يوميا، و 

تسمح بدخول الهواتف، فحينما انتقل زوجها لسجن آخر، ُمنع من التواصل عيى الهاتف، فانقطع 
 :التواصل معه سوى من خالل ساعة الزيارة، مما جعل األمر أكير صعوبة، فتقول

ى حاجة يومية بتفرق عن انقطاع التليفون، مفيش تليفونات،" فده صعب،  التيلفون والمكالمة دقيقتير
عدد التليفونات أقل من عدد الناس المهولة جوه فمش سهل تاخد تليفونات، كنا اتعودنا عىل التواصل 

ة االختفاء، أسبوع كامل غايب، ومش  ي بفير
ى
، منع التليفونات فكرب ى معه وكنا بنحس بقرب معير

 "ا أفضل حاالبنتواصل إال يوم الزيارة، بنقول الحمد هلل فيه ناس مختفية من يوم الفض، إحن
ي تجربة اعتقال األب، وليس السن فحسب، وإنما شخصية 

ي تلفر
ى
ترى األم أن سن الطفل مهم ف

ى أعمار أطفالها، إحداهن ما زالت رضيعة فال تستوعب من الحدث شيئا،  الطفل/ة نفسها، فتقارن بير
ي لم تكن تستو 

ي التجربة طفلتها ذات الثالث سنوات ونصف، والنر
ي تلفر

ى
عب األمر ولكن األصعب ف

ي البداية، لم تكن طفلتها ذات األرب  ع 
ى
ي مثل هذه السن، ولكن الطفل يكيى ويتسع إدراكه. ف

ى
تماما ف

ي البيت، 
ى
ر لوالدها، لم تكن قد رأت العساكر وهم ف سنوات تستوعب سوى غياب مفاجى  وغير ميى

ة وعن مكانه ، ولماذا أخذوه؟ كانت نائمة وهذه نقطة مهمة، ثم بدأت تسألها عن هذا الغياب بعد فير
 وكيف أخذوه؟

ي عنهن الحقائق 
خفى
ُ
تعامل والدهم السلس مع التجربة ينقل لألطفال هذا الشعور باألمان، فنحن ال ن

ك أسئلتهن بدون إجابات، ولكن والدهن يعطيهن اإلجابات السهلة الممتنعة، فتسأله األصغر:  وال نير
د عليها قائال: "هقع ي امنر البيت؟"، فير ي مرة ثانية سألته عن الكلبش "بابا هتيجى

ى
". وف ي د شوية وآجى

ي يديه، فيجيب 
ى
: "ده عشان أنا وعمو )العسكري( ما نمشيش من بعض"، هذا -ببساطة-الذي ف

ي عمو اسمه ايه؟"، وتجري حوارا تلقائيا 
ها: "ها شفنر اب، ويخيى العسكري يعرض عليه بالطعام والرس 

ي وضع معتاد حنر ال ينتقل لألطفال أن هذ
ى
 .ا المكان مأزوممعه ف

ي نظن أنهم 
ي المشاعر النر

ى
ون عما بداخلهم بتلقائية، علينا أن نمهد لهم ونتحدث ف األطفال ال يعيى

ي يصنعها والدهم 
يعايشونها كالخوف وفقدان األمان، ونساعدهم عىل التعبير عنها، كما أن الهدايا النر

ي اليوم، وحنر لهم تساعدهم عىل التواصل معه. الطفل يحتاج إىل رؤية والديه 
ى
حنر لو دقائق معدودة ف

ي 
ى
ي فكرة افتقاده، يمكن أن نربطه به دوما، بالحديث عنه، باستدعائه ف

ى
ال يستسيغ هذا الغياب وال يعاب

ل، عند الطعام، عند الخروج للنادي،  ى اء احتياجات الميى ي الحياة: أثناء رس 
ى
التفاصيل اليومية ف

ي فعل كذا"، وهكذا يحضى مع
ى
نا. وتبتسم األم وتواصل قائلة: "لقد ارتبط الدعاء عند "هنستأذن بابا ف

ي بالسالمة"،  صغاري بالدعاء بخروج والدهم، فبعد كل صالة يقولون: "يال يا ماما ندعي لبابا ييجى
 ، ي عىلي

ء تافه مثل أال تتأخر صديقنر ي
ي مرة كنت أدعي لس 

ى
وحينما تمطر يهتفون: "يال ندعي لبابا"، وف

 ."ئية: "يال ندعي لبابا يخرجفردت الطفلة األصغر بتلقا
ي األصغر صارت انطوائية قليال، طعامها ومنامها قلق، 

من آثار تجربة االعتقال السلبية عليهن أن طفلنر
ات  ي ظل هذه التغير

ى
ة االعتقال، مما صعب عليها التأقلم ف ي بيت آخر أول فير

ى
نا المبيت ف ألننا غير

ي معها ساعات  الفجائية، فليس سهال عىل طفلة أن تستوعب غيابا 
فجائيا ألب كان يدللها، يقضى

معدودة ولكن حضوره مكثف. أما اآلن، وبعد التحدث معها واإلصغاء إليها ومساعدتها للتعبير عما 
طة  .بداخلها، أصبحت أفضل، ولكنها ما زالت تخاف من فكرة الرس 



، فقد تعرفت  ى ا أطفالها متماسكير
َ
د
َ
عىل زوجة معتقل صابرة ومما الحظته أنه إذا كانت األم صامدة، ب

ي أوالدها، أما األم الهشة الجزعة، 
ى
مبتسمة ومتفائلة، فرأيت هذا الهدوء المنطبع عىل وجهها ظاهرا ف

فإنها تنقل هذا الشعور بالجزع والهشاشة ألبنائها. لكن علينا أن نىعي أن األم تقبع تحت ضغط هائل 
حول كيفية التضف، وكيف تجيب عن وتحتاج إىل مساعدات مادية ومعنوية، وتحتاج إىل توعية 

ي حال لم تجد زوجة المعتقل من 
ى
فيه عن األطفال، وف ي الير

ى
أسئلة أبنائها، تحتاج إىل من يساعدها ف

ي حالة 
ى
ي بيوتهم، فإنها ستلزم بيتها حنر تصبح ف

ى
ي وتضيق بالمكوث ف

ى
أهلها أو أهل زوجها الدعم الكاف

 .نفسية أفضل وأكير استقرارا
ي حالة نفسية سيئة  فثبات األم هو ما 

ى
ي كنت ف ة اعتقال زوجى ي أول فير

ى
يجعل األطفال أسوياء، ولكن ف

للغاية، كنت مدمرة، ولم أكن أعرف أين هو لمدة شهر ونصف، كنا نتعامل عىل أنه أمر مؤقت، وأنه 
ي عىل التفاعل مع مشاعر األطفال واالستجابة 

ى
سيعود رسيعا، هذا األمل والقلق واالنتظار لم يساعدب

يوما أو عند العرض عىل  45، شعور التعلق بأن القضية الفارغة ستنتهي حتما بعد التجديد ل  لها 
، ثم ال جديد يحدث، ال معايير واضحة للمحاكمة وال أفق عقالنيا يوضح كيف  ي

النيابة، أو بتغيير القاضى
.  تسير األمور، فبدأت التعامل بنفسية أنه أمر سيطول، ومن هنا بدأت ألتفت الحتياجات أطفاىلي

ي 
: "ال توقفى ي

تنى ، حينما أخيى ى ي تلقيتها من زوجة أحد المعتقلير
وكانت هذه إحدى النصائح الجيدة النر

ي شيئا انتظارا لعودته، ألن هذا يجعل األمر أكير 
الحياة، دعي الحياة تستمر كأنه أمر دائم، ال توقفى

 ."تعقيدا والحياة أكير صعوبة
ي كذلك عىل التعامل بهذه  ي زوجى

ى
النفسية، أال أوقف سير الحياة عىل عودته، ووضع خططا ساعدب

ي محبسي 
ى
طويلة األمد لتعليم سلىم الرسم والحساب، كان يض عىل هذا، أن الحياة لن تتوقف عندي ف

اتيجية ناجحة، فاالنتظار مخيف. وبحسب األم فاألمر صعب،  ي الخارج، وهذه إسير
ى
وال تتوقف عندنا ف

ي البيت كذلكولكن صعوبة التجربة تختلف بحس
ى
 .ب دور األب، وشكل وجوده قبل االعتقال ف

ي حالة غياب 
ى
ال نريد من خالل رصد هذه التجارب الثالث الوصول إىل تعميم عن أوضاع األطفال ف

ي األرسة الواحدة نفسها، ولكن ثمة تأكيد عىل أكير من أمر، وهو 
ى
األب، ألن استجابة األطفال مختلفة ف

ء حوله ي
ي تعامل األطفال أن الطفل يدرك كل س 

ى
، ولغياب األب تأثير قوي عليه، وأن األم هي األساس ف

ي هذه الحالة بأربعة أدوار: دور األب، ودور األم، ودور 
ى
وتجاوزهم لألزمة من عدمها، وتقوم األم ف

ي أزمته. كما أن هذه القصص اإلنسانية تسىع لتسليط الضوء عىل 
ى
العائل، ودور من يراعي األب ف

ي  مساحة عادة ال 
ى وأهليهم، وعن الطريقة النر ي تغمر أطفال المعتقلير

نظر لها باهتمام، عن المشاعر النر
ُ
ي

رَو، 
ُ
ي لم ت

ي تحيط بنا، والنر
يتعاملون بها مع اعتقال والدهم. وتبفر آالف ومئات اآلالف من القصص النر

 .ويقاسي أهلها بصمت، بانتظار الفرج، يوما ما
 http://bit.do/eTKnX 
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 عن نجع أبو عصبه
الحكايه بكل بساطه للناس الىل متعرفش موضوع نجع ابو عصبه الىل عمره أكير من ألف عام ان الدولة 

جنيه للمير يعنى الىل معاه ٢٠٠٠عايزه تزيل النجع علشان تكمل طريق الكباش وعرضوا تعويضات 
 الشارع وده كله لألسف بتعليمات من رئيس الجمهوريه الف ومع الس٢٠٠مير ياخد ١٠٠عماره 

ى
المه ف

وطبعا الناس رفضت الكالم ده الناس عايزه حقها مش اكير يقوموا يعملوا ايه يقفلوا جميع المداخل 

http://bit.do/eTKnX


ى من   فجر اليوم مكونير
ى
والمخارج بحيث يعزلوا نجع ابو عصبه عن االقض كلها و يقتحموا النجع ف

بوا عاز وخرطوش ويزيلوامنازل األهاىلي بالعافيه تشكيالت امن مركزى وقوا ت خاصه وامن وطنى ويضى
 الشارع باهلل عليكم ده كالم يعقل هو ده القانون ه دى الدوله هللا يلعنكم ويلعن كل من له يد 

ى
وبره ف

 هذه المهزله . 
ى
 ف
 https://bit.ly/2I8GFsz 
 
 

 صبهعن نجع أبو ع
ي االقض بسبب قرار اخالء المناطق االثريه وتكمله طريق الكباش

ى
  الىلي بيحصل ف

 نجع العصبة بالكرنك باالقض والناس صايمة 
ى
 نهار رمضان ف

ى
ية ف تهجير الناس بالقوة الجيى

وامتحانات طالب الثانوية العامة ودخول ع االعياد بدون تعويضات وال توفير اي بدايل يعنى من االخر 
وع طريق الكباشيير   الشارع علشان خاطر تكملة مرس 

ى
  موا ف

 ه دية سياسة الدولة العنف ثم العنف ثم العنف والىلي هيتكلم يا هنعمل واجب ونحبسه يا هنقتله
https://bit.ly/2VWPN8F 

 

 
  عن نجع أبو عصبه

ي الساعة  تقبض ع رجالة البيوت الىلي طبيىعي انهم يدافعوا   يام رمضانالفجر ف ص4قوات األمن تيجى
ي من غير عفش مش فارقة عن بيتهم

ال قوات االمن   تهد البيوت وتغرب األهاىلي والستات بالعفش بفر
ى منكم ف بلد كله استقرار الحقيقة  عرفت تحفظ األمن ..واحنا كدة آمنير

ي احنا اصحاب البلد ع فكرة
 ارحمونا بفر

 محافظ_االقض#
 هيئة_اآلثار_و_السياحة#
 نجع_أبو_عصبة#
 طريق_الكباش#
ي# _الجيى  ال_للتهجير

https://bit.ly/2JOjwiq 
  

https://bit.ly/2I8GFsz
https://bit.ly/2VWPN8F
https://bit.ly/2JOjwiq
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  عن نجع أبو عصبه

 .الصور دي مش من سوريا وال العراق وال غزة
ي الكرن

ى
، من نجع أبو عصبة ف ي

ك، الىلي بجرة قلم قرر المحافظ إنه يمحيه الصور دي من األقض دلوقنر
 .من الوجود

ي الىلي 
ي المحافظة، وبالش نتكلم ع األراضى

ى
ة ف بالش نفتح ملفات التعديات عىل النيل من ناس كبير

ي 
ى
المحافظة موزعاها عىل رجال األعمال وهي بتاعت الناس، وبالش نعمل إزاالت لألدوار المخالفة ف

 .ن نكمل طريق الكباش فتعالوا نطرد الناس من بيوتها عىل غفلةعمارات البهوات، بس إحنا عايزي
هي قرارات اإلزالة دي مش المفروض تصدرها المحكمة بأحكام قضائية وال انت يا سيادة المحافظ 

ي حقوقها باإلجبار؟
ى
 بتنتهك القانون وبعد كده عايز الناس تفرط ف

ي الشوارع
ى
دين ف  .صباح الغالبة الىلي هيقضوا العيد مترس 

أهل النجع دول ال إدوهم تعويضات وال بلغوهم بإزالة بيوتهم، وحقهم هيضيع لو الموضوع عدا من )
ُسكات، ومحدش اتكلم وال وقف جنبهم، نجع كامل فجأة ميبقاش موجود بحجة استكمال طريق 

 .(الكباش
https://bit.ly/2Z0WlFd 

 

 عن شباب تم إعدامهم
ى عشماوى ده ظابط جيش سابق " انا وهللا سعيدة انهم جابوا عشماوي من ليبيا .. الىل مش عارف مير

متهم ده غير  54وهو المخطط لعملية اغتيال النائب العام هشام بركات وبيقولوا انه واحد من 
 .. !!حماس

  9بس خلونا مننساش ال 
ى
 قضية مقتل النا 20الىل اعدموهم ف

ى
اير السنادى ف  .. ئب العامفيى

 .. اقروا
أثناء جلسات المحاكمة، تكررت شكاوى الشباب التسعة الذين تم إعدامهم من التعذيب الذي القوه 

اف بجريمة لم يرتكبوها  وإجبارهم عىل االعير
ي من تعرضه للتعذيب الشديد، وعندما 

ي ذلك، إذ اشتىك للقاضى
ى
وتعد شهادة محمود األحمدي األبرز ف

ا ي باعير
ف بأنه قتل السادات"، واجهه القاضى ي صاعقا كهربائيا وأنا أخىلي أي أحد يعير

فه، أجابه "اعطنى
ي مض 

ذبنا بكهرباء تكفى
ُ
 ."سنة 20مضيفا "ع

ي 
افاتهم النر وقال أبو بكر السيد وأحمد وهدان وأبو القاسم أحمد إنهم تعرضوا لتعذيب شديد، وإن اعير

خذت تحت التعذيب
ُ
نيت عليها أحكام القضية أ

ُ
 .ب

https://bit.ly/2Z0WlFd


ي القضية-سمة رفعت أما ب
ى
ي الواقعة تحت  -وهي إحدى المتهمات ف

ى
اك ف فت باالشير فقالت إنها اعير

 .التهديد باالغتصاب وقتل زوجها
 مفارقات

ي محمود  الذي ُوضع بالقضية -عرفت القضية العديد من المفارقات، من أبرزها أن الشاب جمال خير
ى عىل استخدام األسلحة النارية كفيف، وهو ما دفع محاميه فيصل السيد   -بتهمة تدريب المتهمير

ى عىل السالح؟ تهم شخص كفيف بتدريب المتهمير
ُ
 لتوجيه سؤال للمحكمة: كيف ي

بض عليه قبل الحادث، وتحديدا يوم 
ُ
ي قضت بإعدامه إنه ق

 22وقال أحمد محروس أمام المحكمة النر
ى ق ي حير

ى
ى معه، ف اير/شباط، وطلب إثبات ذلك من خالل زمالئه العاملير ال أحمد الدجوي إنه عرف فيى

 .بمقتل النائب العام أثناء التحقيقات فقط
ة الخدمة اإللزامية بالجيش وقت   -وهو أحد من تّم إعدامهم-كما أن إسالم مكاوي  ي فير

كان يقضى
ة خدمته العسكرية بعد مقتل النائب العام بثالثة أشهر، بحسب والدته  .الحادث، وأنه فير

ي بيته، متسائال "كيف وقال والد أحمد جمال إن اب
ى
نه كان يتابع حادث االغتيال من شاشة التلفاز ف

ى كان ببيته؟ ي حير
ى
ي تنفيذ الحادث ف

ى
 ."يكون متورطا ف

 ".. عند هللا تجتمع الخصوم
https://bit.ly/2HL3aVu 

 

 مايو 29

 تطورات الكرنك
  نقاط رسيعة

ي ص
 .حفيا مقدار اهتماىمي بالتوثيق والتدقيق وصدقية المعلومةيعلم كل من يتابعنى

ي نقل 
ى
ي الفجر  تطوراتوف

ى
ي استيقظت ف

ي وانحيازي لناسي قط ، رغم اننى
الكرنك ..لم اجري وراء عاطفنر

ي واختناقهم بمسيل الدموع والجرافات حولهم تهد البيت .اوجز فيما 
ي وعمنر

عىلي ضاخ وبكاء شقيقينر
  _:جرى هذه النقاط

  - رافات دخلت عىلي البيوت والناس والعفش بها )شهادة (الج -
 نقل عفش االهاىلي كان يتم اختطافا وبما يسمح به العساكر )شهادة( -
 .االهاىلي تمكنوا من نقل بعض عفشهم ولم يتمكنوا من نقل االخر الذي دفن امام اعينهم )شهادة( -ا

  . ان تجد من يعاون )شهادة( انقاذ العفش توقف عىلي امكانياتك الشخصية وكم تستطيع -
 هناك ورشة نجارة )شبه خرسها( صاحبها النه لم يكن موجود )شهاد( -
ي الهواء زصارينات الثارة الرعب )شهادة( -

ى
طة اطلقت مسيل للدموع وطلقات ف  الرس 

طة اعتقلت اعداد لم تتاكد بعد )يقال انها وصلت  - ي انه 60الرس 
( ويتم عرضهم عىلي النيابة )بما يعنى

 تدبر لهم قضية وليس مجرد احتجاز(
طة اعتدت عىلي اهاىلي )شهادة( -

  الرس 
ى بعضهم ابلغ ذلك رسميا واالخر فضل ان يعالج بعيد عن الحكومة )شهادة ( -   هناك مصابير
يعية ان االمور ستحل بالتفاوض  - كل هذا الموقف تم بعد تطمينات من الحكومة وواجهتها الترس 

 وبعد العيد)شهادات(

https://bit.ly/2HL3aVu


ا ..لم يحدث ان انذرت الحكومة االهاىلي ، وهناك شهادة واحدة انه تم ابالغهم بالحملة الساعة واخير 
ي قبل ساعات من االقتحام )شهادات( 12

 .مساءا ، يعنى
https://bit.ly/2KlEUev 

 
 
 يونيو 5

 ووالدة جهاد الحداد زوجة عصام الحداد 
  ىل عندكم رجاء

 ..عوة ربنا يشفيه و يعافيه و يفك أرسهتذكروا ابنى #جهاد_الحداد بد
 من العساكر النه ال يستطيع حنر 

 
جهاد يدخل كل جلسة محموال

الوقوف عىل قدميه بسبب عجز ركبتيه عن حمله ..ثم يزحف عىل 
اه ..و قلوبنا  ب من الزجاج العازل ليى أريكة القفص الخشبية ليقير

ف هللا عنه آالمه و يعتضها األلم و تنطلق ألسنتنا بالدعاء له ان يخف
 #قبور_العقرب منذ 

ى
ى ف  ٦يتقبل منه و يشفيه هو و أخوانه القابعير

 ! سنوات
 زنزانته اإلنفرادية 

ى
 هللا وحده يعلم كيف يدبر شئونه ف

ى
 سجنف

 ! العقرب
ى و يرفضون عمل من  من تمزق أربطة الركبة منذ عامير

ى
 ظار عىل الركبة للتشخيص و العالججهاد يعاب
يتلذذون بآالمه النر ال تنته  قاضى بعالجه و طلب النيابة ذلك من إدارة السجن .. و كأنهمرغم أمر ال

ين الظلمةو   كل المتجيى
ى
 ! ال تهدأ رغم المسكنات .. و حسبنا هللا و نعم الوكيل ف

و والده الدكتور #عصام_الحداد حنر اآلن يرفضون اتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل 
  .. جراءات بصعوبة منذ أكير من عام و نصفاإل 

 !! سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته و طلب عمل العملية له ٣مرت 
 العالج_حق#
 القتل_البطء#

 و حسبنا هللا و نعم الوكيل
 كتبته زوجة الدكتور " عصام الحداد "

 http://bit.do/eUyDA 
 

 يونيو 6

 والدة مصطفى النجار
السالم عليك يا مصطفى أينما كنت كل عام وانت بخير كل عام وانت معانا وف وسط والدك. ال أدرى 
ماذا اقول. عىل مدى ثمانية أشهر أو يزيد اكتب واتألم وال مچيب. لم اعد امك النر تركتها. بل حطام 

 المرض والحزن عليك. هذه ليلة العيد. اتذكر وجودك معانا وحض
ى
ورك اسكندرية مهما امرأة اقعدب

يق عىل طبخهم. تجمع األحفاد  كانت ظروفك كنت تمأل البيت بهجة وفرح تعاكس اخواتك وتير
  وتالعبهم وتعملهم مسابقات ويفرحوا بك ومعاك

https://bit.ly/2KlEUev
http://bit.do/eUyDA


 الليلة اين انت؟؟
--------------من المستفيد من اختفائك وهللا ال يعلم حاىل اال هللا هل انت ج أو كما يقول البعض

ك. قلنى موجوع. عينى التكف عن وهللا  ياابنى مش قادرة افكر فيها وال اكتبها ال أتخيل الدنيا من غير
  .البكاء. وال أملك إال الدعاء وانتظر كرم ربى وعطاياه

اللهم يا جبار أجيى خاطرى وكرسى ياكريم رد ابنى وفك ارسه سالما غانما عاجل غير اجل يارب. انك عىل 
ء قدير ي

 كل س 
http://bit.do/eUyzw 

 

ي أدانته 20أرسة فنر مضي يواجه اإلعدام تحىكي قصة ال 
 دقيقة النر

ناشدت أرسة الفنر أحمد خالد عبدالمحسن صدومة وقف حكم إعدام نجلهم، الذي أصدره القضاء 
 ."بقضية "خلية أوسيمالمضي منذ أكير من عام ونيف باإلضافة إىل آخرين فيما يعرف إعالميا 

ي عنيى اإلعدامات 
ى
ي زنزانة انفرادية، ف

ى
ومنذ ذلك التاري    خ والفنر أحمد صدومة يرتدي البذلة الحمراء ف

 .بسجن ليمان طره بالقاهرة
ى البالغ عددهم  ي الطعون المقدمة من المتهمير

ى
متهما، ضد  30وتفصل محكمة النقض، السبت، ف

 .ؤبد والمشدداألحكام الصادرة بحقهم باإلعدام والم
ي 
ى
اير  19وقضت محكمة جنايات القاهرة، ف ، 2018شباط/ فيى ، برئاسة المستشار شعبان الشاىمي

ى األربعة، والسجن المؤبد عىل   .متهما 14سنة ل  15آخرين، والسجن المشدد  12بإعدام المتهمير
خاص فيما عندما ألقت قوات األمن القبض عىل عدد من األش 2015ويعود تاري    خ القضية إىل عام 

ى  يسىم بقضية "خلية أوسيم" بزعم أنها تعد إحدى الخاليا النوعية التابعة لجماعة اإلخوان المسلمير
ات ي عدد من قضايا العنف والتفجير

ى
 .لتورطهم ف

" عىل  ل المستشار "فتجي البيوىمي ى ى بوضع عبوة ناسفة أمام ميى وتضمنت قائمة االتهامات إدانة المتهمير
اءة الذي ي إصداره لوزير الداخلية األسبق "حبيب العادىلي  خلفية حكم اليى

ى
 ."شارك ف

ي إخوته بالقضية
ى
 ثاب

ي  ي تضيحات ل "عربى
ى
ي القضية، حكم عليه 21وتقول أرسة الشاب أحمد ف

ى
ي إخوته ف

ى
": "إن أحمد هو ثاب

عاما، وقد استنفدنا كل وسائل التواصل  15باإلعدام، فيما حكم عىل شقيقه األكيى بالسجن المشدد 
افع والتحاكم أمام المحاكم، وليس أمامنا غير جلسة النطق بالحكم األخير مع الم ، والير ى  ."سؤولير

 
ي القضية دفعوا ببطالن إجراءات الضبط والقبض عليهم، فضال عن 

ى
ى ف وأكدت أن "محاىمي المتهمير

ء بطالن إجراءات المحاكمة، كما دفعوا ببطالن التحقيقات إلجرائها بمعرفة وكالء نيابة وليس رؤسا 
ي يمنع التواصل مع الدفاع أو  ي قفص زجاجى

ى
ى ف نيابة، وببطالن إجراءات المحاكمة لوضع المتهمير

 ."المحكمة
وفيما يتعلق بنجلهم األصغر أحمد الصادر بحقه حكم اإلعدام، أوضحت أرسته أن "الحكم يشوبه 

ي 
ى
ة ف ى ي مدينة أوسيم بالجير

ى
 2015مارس  آذار/  2عوار دستوري؛ ألن عمر نجلهم وقت القبض عليه ف

ي 
ى
 ."كان دون السن القانوب

يوما، وأرسلنا بالغات إىل جميع الجهات  80وأضافت: "أن أحمد ظل مختفيا منذ ذلك التاري    خ لمدة 
 لها جراء أصناف التعذيب الذي 

ر
األمنية والقضائية، وعندما استدلينا عىل مكانه كانت حالته يرب

ب وصعق بالكهرباء، وأشياء أخرى ال   ." توصف بمجرد الكالمتعرض له من ضى

http://bit.do/eUyzw


 دقيقة لإلعدام 20
ي المحكمة لم يلتفت إىل كالم المحاىمي الذي ذكر له أن التحقيقات مع نجلهم 

وأوضحت أن "قاضى
ي 
ى
ي  22أحمد كتبت ف

ى
ي العالم، وكانت  20ورقة ف

ى
ي أي تحقيق ف

ى
دقيقة فقط، وهو ما يستحيل حدوثه ف

ي قضية لم يبل
ى
 ."عاما 18غ فيها عمره كفيلة بلف حبل المشنقة حول رقبته ف

ي مزاعم 
ى
ي شعبان الشاىمي لم يلتفت إىل كل ذلك، ولم يطالب بفتح تحقيق ف

وتابعت األرسة أن "القاضى
اجع عن أقوله  80المحاىمي بتعرض نجلنا للتعذيب الشديد، واالختفاء لمدة  يوما، والتهديد بعدم الير

 ."أمام النيابة
ى أصنافا من  وأردفت أن "ضابط أمن الدولة هدد أحمد حنر   أقواله أمام النيابة وإال سير

ّ
ال يغير

اف بما نسب له من اتهامات  التعذيب، وألوانا من العذاب لم يرها من قبل، فلم يجد مفرا من االعير
 ."هربا من التنكيل به

 آخر زيارة
ة وكشفت أرسته "أن جميع التهم الملفقة لنجلهم ال تتماس  مع عمره الصغير كاالنضمام إىل جماع

 ."مسلحة وإرهابية، ومقاومة السلطات، وزرع عبوات ناسفة
ى قدموا مستندا رسميا يثبت أن حركة حسم أعلنت مسؤوليتها عن محاولة  وأكدت أرسته أن "المحامير
ي فعله، كما أنه ال يوجد شهود وال أحراز 

ى
ي فتجي البيوىمي بأوسيم، الذي يتهم نجلنا ف

تفجير بيت القاضى
ي القضية

ى
 ."ف

ي شهر رمضان، وكانت معنوياته مرتفعة، وذكر لنا وعن آخر ز 
ى
ي محبسه، قالت أرسته: "زرناه ف

ى
يارة له ف

ي زنزانة 
ى
ي بعد أن تم وضعه ف اءة عىل الرغم من أنه معزول عن العالم الخارجى أنه سيحصل حكم باليى

ي عنيى اإلعدامات بسجن ليمان طره، وهو ما ال يطيقه الكبير فما بالنا بالصغير 
ى
 ."انفرادية ف

 مبادرة الصلح
وأشارت أرسته إىل إطالقها مبادرة للمصالحة سىع لها والد أحمد وعبدالرحمن تنص عىل "اإلفراج عن 

ي السجون مقابل التصالح مع النظام، واحتواء الشباب الذي يرفض وينبذ العنف، وأنه 
ى
الشباب ف

ى   ."تواصل مع العديد منهم، وحصل عىل توقيعات وقدمها للمسؤولير
، عىل الرغم من أنهم شباب هذه ولكنها و  ى فق األرسة "باءت بالفشل ولم يلتفت لها أحد من المسؤولير

، وال يتصور قيامهم بأعمال  ى األمة، وأن الكثير منهم إن لم يكن أغلبهم أو جميعهم وقع عليهم ظلم بيرٍ
ي المدارس والجا

ى
ي معسكرات خاصة ومغلقة، ال شباب ف

ى
 ."معاتوأفعال الجماعات المسلحة المدربة ف

ى القضاء ال بد أن تزيلها محكمة النقض، وإنه بهذا الحكم   ي جبير
ى
وتقول أرسته إن "هذا الحكم وصمة ف

ي إلبداء 
ي شحاته الذي أحال أوراق الطفل كريم حميدة للمفنر ي شعبان الشاىمي لزميله ناجى

ينضم القاضى
ي إعدامه، بقضية الهجوم عىل فندق األهرامات الثالثة بشا

ى
عي ف

 ."رع الهرمالرأي الرس 
 http://bit.do/eUyLb 
 

 زوج األستاذة " سمية ناصف "
ى أنتم  ي نيابة أمن الدوله #سمية_ناصف انهارت عىل وكيل النيابه و قالت له انتم ظالمير

ى
امبارح ف

ي اجاوب عىل أ
ى
سئلة انا جاوبت قاصدين تكرسونا و تكرسوا اهلنا بس احنا مش هننكرس انت عايزب

عليها قبل كده و انت عارف االجابة كويس و انت عندك القرار من قبل ما تحقق معايا مالوش الزمه 
ي و انت بتكرس فرحتهم

ي دلوقنر ى خروجى  .الكالم اعمل الىلي عايز تعمله انا اهىلي كانوا قاعدين مستنيير
http://bit.do/eUyNS  

http://bit.do/eUyLb
http://bit.do/eUyNS


 

 
 :"ام هارون زوج المعتقلة "سمية ماهرحس

يوم ممنوعة من الزيارة  ٦٠٠يوم ،  ٦٠٠النهارده سمية كملت 
ي مرارة الفقد وألم المرض ،  ٦٠٠، 

ى
يوم ومعادش  ٦٠٠يوم بتعاب

عالج المعدة جايب نتيجة معاها ، رغم أنه أقوى عالج موجود 
د  ٦٠٠،   يوم وهي بتسأل انا مش بازور أهىلي ليه ومحدش بير

ي  ٦٠٠عليها ، 
ي وجلسة ورا التانية , قاضى

ى
يوم وعرض ورا التاب

ظالم يتلوه أظلم ، وداخلية نجسة تتبعها أنجس ، ومخابرات 
عامة متخفية وراء القضاء الظالم والداخلية النجسة ، كنا 

ي بقينا بنعد بال  ١٥يوم ورا  ١٥بنعد ف االول 
ى ايه هي  ٦٠٠يوم ،  ٤٥يوم ، دلوقنر يوم ومش عارفير

ى ورق القضية مكتوب فيه ايه ،  ي ايه  ٦٠٠التهمة وال عارفير
ى يعنى يوم؟! بنت  ٦٠٠يوم ، متخيلير

 تشوفهم ، دا الىلي بيتمسك بسالح ومخدرات  ٦٠٠محرومة من القعدة مع أهلها 
يوم ، محرومة حنر

ى ف الشهر ع األقل ، بفر سمية هي الىلي هتكدر صفو  وقتل ورسقة وأموال عامة بيشوف أهله مرتير
يوم والبلد مش عايزة حنر تسيب لينا فرصة واحدة بس اننا نحبها ،  ٦٠٠األمن العام لو شافت أهلها ، 

عهد ٦٠٠يوم ب  ٦٠٠دعوة عىل الظالم والىلي ساندوه ، و ٦٠٠يوم ب ٦٠٠لعنة ، و ٦٠٠يوم ب  ٦٠٠
 ٣٠٠وست مع هللا والنفس اننا هنفضل مع سمية ف كل لحظة لغاية ماتخرج بإذن هللا ، لما كتبت ب

ي هاكتب بوست بعده ب 
ى
يوم كمان ، مش عارف هافضل أعد لغاية امنر ،  ٣٠٠يوم ، مكنتش متخيل اب

ي ، وهي كذلك متعودة من ربنا إنه معاها وبيحفظها ، مش  بس متعود من ربنا دائما أنه واقف جننى
بص  عارف ايه الىلي هيحصل معانا ف االيام الىلي جاية ، بس ربنا أكيد مقدر لينا الخير  ، وأكيد مير

فلته
ُ
  بالظالم ، حنر إذا أخذه لم ي

 ( أشكو إىل هللا ما فعل الظالمون ) داخلية وقضاء ومخابرات
أشكو إىل هللا ما تخاذل المتخاذلون ، وما شمت الشامتون ، أشكو إىل هللا كل واحد كان سبب ف الىلي 

 (ج ف القريب ) القدر هللاحصل والىلي بيحصل والىلي هيحصل لسمية لو لم يقدر هللا لها الخرو 
صة ، بس 

ُ
أنا عارف اننا دوشناكم ببوستات سمية ، وكل ماتشوفوا بوست يخصها بتحسوا بمرارة وغ

ر بيها بعض ، علشان نبفر عىل العهد بالدعاء ، جزاكم هللا خير 
ّ
 ..اهو أي محاولة نفك

http://bit.do/eUyPt 
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 ..مأساة معتقل فقد حريته وماتت زوجته وابنته ولم يتبفر له إال ابنه المريض بالرسطان
سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ سعيد 

ة، مواليد  ى  ١٩٧١يناير  ١٥الهواري من محافظة الجير
 .والمعتقل حاليا بسجن وادى النطرون

عة سبق اعتقاله عدة مرات بالتسعينات.. وينتىمي للجما
ى أبناء منطقته برجولته  اإلسالمية ومعروف بير

ى   ..وشهامته ووقوفه مع المظلومير

http://bit.do/eUyPt


من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطالق الرصاص عليه  ٢٠١٤مايو  ٦تم اعتقاله يوم 
ي الواقعة،

ى
عي ف

ي قتله بثالث رصاصات حسب ما أثبته تقرير الطب الرس 
ى
وع ف  والرس 

ي دمائه ولم يتم عمل أي وتم اقتياده إىل معسكر األ 
ى
ة ونصف وهو ف ة بالكيلو عرس  ى من المركزي بالجير

 ..إسعافات له من قبل قوات األمن
ي الفخذ األيمن، 

ى
ونتج عن إصابته ثالثة رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد األيمن وواحدة ف
 ..ونتج عن عدم الرعاية الطبية له إصابته بحالة ضع وتشنجات نتيجة لتأخر عالجه

ي يوم اعتقاله وإصابته وتم عرضه كما هو موضح 
ى
ة ونصف ثاب وتم عرضه عىل النيابة بالكيلو عرس 

ي دمائه عىل كرسي متحرك ووجهت له النيابه تهمة االنضمام إىل جماعة، والتظاهر، ومقاومة 
ى
بالصور ف
 ..السلطات

عي تم موافقة النيابة ولكن تم عر 
ضه بعدها بعام، ونتج وبعد مطالبات عدة بالعرض عىلي الطب الرس 

ي من الخلف إىل األمام عي إثبات إصابته بثالثة طلقات مير
 ..عن تقرير الطب الرس 

ي القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان 
ى
وع ف ووجهت النيابة بناء عىلي التقرير تهمة الرس 

، تم الحكم عليه بالسجن  ى ة حبس احتياىطي لمدة عامير  ..سنوات٣الدجوي، وعقب فير
وه أنه سيتم إطالق رساحه خالل أيام ليفاجأ وبع ي وأخيى

ة حكمه تم عرضه عىل األمن الوطنى د إتمام فير
طة امبابة شهرين، ثم لم يتم إطالق رساحه، وتم اقتياده إىل نيابة  ي الثالجة بقسم رس 

ى
بعدها بمكوثه ف

ي قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل،
ى
وتم الحكم عليه  امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات ف

ى ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاري    خ  بالحبس  ٢٠١٨مايو  ١٧فيها غيابيا بعامير
ى   .عامير

ى توفت أيضا بنفس المرض وأخته توفت أثناء  عم سعيد زوجته توفت بمرض الرسطان وابنته الكيى
  ..حبسه بمرض الرسطان

(مصاب بمرض  ١٨عم سعيد عنده ابنه الصغير محمد عنده  سنه )صورته وهو داخل المستشفى
ة ي مراحله األخير

ى
 .الرسطان وف

http://bit.do/eUH6t 
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  : والدة شادي ابوزيد
ي عدا  "

امن  ٦٢١يوم عىلي حبسه عىلي ذمة القضية  ٤٠٠مساء الخير انا والدة شادي ابو زيد انهاردة يبفر
الىلي متهم فيها بتهم محدش فينا فاهمها وال فاهم ايه عالقته بيها بيقولوا انضمام لجماعة ونرس  الدولة 

 
ً
 مش صحيح تماما

ً
 .اخبار والكالم دا طبعا

ي محبوس بقاله اكير من سنة ابوه مات فيها من حرسته عليه بعد ضاع مع المرض استمر لشهور 
ابنى

  .لحد ما ربنا ريحه
ى اخالء سب يل بس النيابة استأنفت واالستئنافات اتقبلت، انا مش عارفة ليه شادي شادي خد اتنير

ي الىلي 
ي السياسية .. انا كل الىلي عايزاه ابنى

ى
ى ومليش ف ي االجراءات والقوانير

ى
لسة محبوس ومبفهمش ف

ه بعد وفاة والده   .بتسند عليه انا واخته والىلي مبقالناش غير
ي احنا قدمنا طلبات كتير للنيابة والتماسات انا بسجل الفيديو دا عشان مش عارفة ممكن اعم

ى
ل ايه تاب

ى قرروا يخلوا سبيله ي محكمتير
ى
ي لسة محبوس مع ان ف

  .للنائب العام وبرضه ابنى

http://bit.do/eUH6t


ي اقف طوابير زيارة من غير ماية وال حمام اكير من 
ى
ي الصحية متستحملش اب

انا ست مريضة قلب وحالنر
ي رب  ع ساعة او اقلعشان اشو  ٣الصبح لحد  ٨خمس ساعات كل اسبوع من 

  .. ف ابنى
ي و انا 

ي الىلي بقاله فوق السنة حالته النفسية والصحية بتتدهور قدام عينى
ي قوي عىلي ابنى

ي واجعنى قلنى
  !مش عارفة اعمله حاجة

ي الطابور من التعب والناس 
ى
ي من اسبوع واغىمي عليها ف

ي الىلي وقعت قدام عينى
ي عىلي بننر

ي واجعنى قلنى
 !اتلمت تحاول تفوقها

عملش حاجة تستاهل ان يحصل فيه وفينا كل دا وان كان عمل حاجة وزعلت حد فهو اتعاقب شادي م
ي ايده يخلصنا من الكابوس دا 

ى
ي الكفاية، يا ريس، يا نائب عام ، يا اي مسئول ف

ى
هو وارسته كلها بما ف

ه ي الىلي بتسند عليه ومش عايزة حاجة من الدنيا غير
  " ..رجعوىلي ابنى

 شادي_ابو_زيد#
ي التعليقات  مرفق في

ى
 ديو والدة شادي ف

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161864534995147&id=55875
5146  

http://bit.do/eU7o5  
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 ابن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح
 سجن معزول عن البرس  ممنوع من أى وسيل 

ى
ة أبويا عايش ف

وعة ممنوع منها   تشعره بالحياة ،أقل الحقوق المرس 
ي "ال

ى
وع وقانوب   "بقيت اإلجابة الطبيعية عىل أى طلب مرس 

ممنوع من تحويله لمستشفى إلجراء الفحوصات والعالج ، ممنوع 
يبفر عنده ثالجة يحفظ فيها الدواء واألكل،ممنوع عنه الكتب 

 .الة الجمعةوالجرائد والراديو ومكتبة السجن ،ممنوع من ص
خمس شهور مسلمتش عىل أبويا !!!ممنوع نلمسه أو نحضنه وال 

  حنر أحفاده مسموح لهم باللمس
أشهر تحول ما يسىم بزيارة من زيارة بغرفة بحضور ضابط  ٥منذ 

 سجن مزرعة طرة إىل زيارة من خالل التليفون 
ى
أمن وطنى ف

 سجن شديد الحراسة 
ى
  ٢وحائط زجاجى لمدة رب  ع ساعة ف

  سنة وأرب  ع شهور مفيش تحقيقات نيابة مر 
ء  مش كفاية ظلم و كفاية عزلة و كفاية منع و كفاية سجن و كفاية قتل بالبطي

 الحرية_للدكتور_عبد_المنعم_أبو_الفتوح#
 الحرية_لمض#
 http://bit.do/eVbkT 

  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161864534995147&id=558755146
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161864534995147&id=558755146
http://bit.do/eU7o5
http://bit.do/eVbkT
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 زوجة الدكتور جمال عبد الفتاح
  
 
 
 سجن الد

ى
ب عىل )خالد محمود( ف واعش يعتدون بالعٌض والضى

  انقذوا خالد وجمال ... القناطر وإصابته
 الحرية والحياة حقهم

http://bit.do/eVbs6 
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 شقيقة الدكتور مصطفى النجار
 يادنيا لما تضنى عليا وأما تضيفر 

ى يمسح الدمعة عنى   اال أخويا وشقيفر  مير
 هو الىل يداوى جرج
 هو الىل يفك ضيفر 

 الشدة يبفر 
ى
 هو الىل ف

 ضهرى واخويا وصديفر 
 يوم إخفاء 261

ى  _النجار_فير
 #مصطفى

http://bit.do/eVmod  
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ي 
ى
ف  عن عبير الصير

ي #قسم_كرموز حصل موقف عجيب مع أهلها يشابه 
ى
ي ليها ف

_الصفنر ي زيارة اهل #عبير
ى
النهاردة ف

ي وتم القبض عليه
ى الماضى ورها اإلثنير ى  .الموقف إلىلي حصل مع الغاىلي #عمرو_نوهان المحاىمي وهو بير

سك #علبة_جبنة_مثلثات #ميلكانا وفتحها عادي فرد األمن العاقل السوي وهو بيفتش الزيارة م
كة طابعة رقم عىلي علبه الجبنة من جوه.. فيتخيل الفرد وكذلك 

مفيش مشاكل بس لألسف بقا الرس 

http://bit.do/eVbs6
http://bit.do/eVmod


ء مجهول #تقريبا_تأثرا  ي
ي القسم إن الرقم ده شفره رسية أو رقم يدل عىلي س 

ى
#رجال_المباحث ف

 بقصص رجل المستحيل أو فيلم جيمس بوند مثال
منهم إنهم حجزوا والد ووالدة عبير نص ساعة تقريبا لحد ما يفكوا #شفرة_الجبنة.. وبعدين  فكان

 ...سابوهم يمشوا
ي ألن الزيارة إلىلي 

الحقيقة مش عارف القصة دي مضحكة وال محزنه القضي حد يتحمله إنسان يعنى
ى إن عمرو نوهان محتجز إلنهم لقوا رمز أ ي علبة فاتت وصل فعال لعلم الزمال المحامير

ى
و رقم رسي ف
ى ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بعدها بخمس أيام تقريبا ي لحير

 ..الجبنة المثلثات وفضل مختفى
هم جدعنة مع كل الناس قبل  ي اإلسكندرية وأكير

ى
ى ف ده كان سبب الحتجاز واحد من انشط المحامير

 .ه ديتلفيق لسته االتهامات المعتادة بتاعة االنضمام لكيان مش عارف خره إي
ى وياريت تتأكدوا من إن مفيش اي أرقام  ى السياسيير ي زيارات للمعتقلير

ى
محدش يجيب جبنة ميلكانا ف

عىلي علب المنتجات ويستحسن تمسحوا الباركود والرقم المسلسل للمنتج كمان محدش ضامن 
  الدماغ دي ممكن تفكر إزاي

 الحرية_لعمرو_نوهان#
ي #

_الصفنر  الحرية_لعبير
وروهم#الجبنة_الميلكانا ى _بير _والىلي

ى  _ضاره_جدا_بالسجناء_السياسيير
http://bit.do/eVrx5 

 
 ابن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح

َيْوَم الىلي قبله ومرت بسالم ولوال أنه طبيب يحاول 
ْ
ي آخر زيارة ألبويا قاىلي أنه تعرض لذبحة صدرية ال

ى
ف

ة هتكون مختلفة، رفض األجهزة األمنية المستمر لخروجه إلجراء الكشف إسعاف نفسه كانت النتيج
ء، إضار األجهزة األمنية عىل مخالفة وانتهاك القانون  وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل البطي

ء، التعذيب   وضع انعزاىل هو تعمد للقتل البطي
ى
بحرمانه من حقوقه كمحبوس احتياىطي وتعمد بقائه ف

 الحفاظ عىل صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس االنعزاىل الجسدي من خالل 
ى
اإلهمال ف

وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور .كفاية سجن ،كفاية ظلم ،كفاية 
ء  عزلة ، كفاية منع ، كفاية قتل بالبطي

 #الحرية_للدكتور_عبد_المنعم_أبو_الفتوح
http://bit.do/eVryr 

 

 هبه أنيس
 .. ي التفتيش بسبب وفاة مرسي

ى
المفروض كان عندي زيارة انهاردة وطول الليل كنت قلقانة من التكدير ف

جع يوم إيه..  الىلي حصل انهم منعوا الزيارة ومفتحوش الباب ومفيش ميعاد محدد المنر الزيارات هير
ى مش  ي كل المساجير

ي الحاالت دي يعنى
ى
يض ومفيش أكل من برة وال سجاير وف هيخرجوا من الزنزانة للير

ى فتح.. أي اعمال او رد فعل  ي فلوس مع وليد كفاية وال أل لو الكانتير
ى
الىلي هي عملة السجن ومش عارفة ف

.. مفيش غير القلق والتوتر بس نقدر نعيش  ى  عىل كل المساجير
من اإلخوان جوه رد فعله برضه هيبفر

 !فيه
http://bit.do/eVrAK 

http://bit.do/eVrx5
http://bit.do/eVryr
http://bit.do/eVrAK


 

 
 يونيو 19
 

 فدوى خالد
ي السجون وبعد وفاة دكتور مرسي وقبله آخرون احنا هنموت من 

ى
ي الىلي حاصل ف بعد االهمال الطنى

ي حالتها الصحية دي وسنها الىلي وصل ل 
ى
ى من الزيارة  ٦٠الرعب عىل أىمي خصوصا ف سنة واحنا ممنوعير

ي اصال مبن
عرفش نطمن عليها وال نعرف هي بتاخد ادويتها وال بتتعب جوة وال ايه الىلي اصال يعنى

 !!! بيحصل ماهو يا تخرجوها يا تفتحولنا الزيارة
ى نتواصل معاها  ٨انما بقالنا  ع ٢٣١شهور مش عارفير ي انهي قانون وال انهي رس 

ى
  يوم ده ف

 الحرية_لهدى_عبدالمنعم#
 افتحو_الزيارة#
 شهور٨#
 يوم٢٣١#
 http://bit.do/eVrBo 

 

 
 أمل العدوي

 الطابور 
ى
ى من عمرها واقفه معانا ف  زيارة عمر لفت نظرى امرأه عجوز تجاوزت الثمانير

ى
النهارده ف

 األيد الثانيه ال أشفق عليها العسكرى يدخلها من غير طابور وال أشفق 
ى
ماسكه عكاز بأيد وشنطه ف

دخلوها قبلهم وبعد رحلة العذاب الىل استغرقت اكير من سبع ساعات وأنا خارجه لقيتها عليها الناس ي
 ما عرفتش 

ى
 الشمس ما ركبتش الطفطف سألتها ماركبتيش ليه يا أىم قالتىل يا بننر الناس زقوب

ى
واقفه ف

 
ى
 سألتها ليه قالتىل بقاىل سبع شهور بزوره ف

ى
 جمصه أركب ومازورتش ابنى وراجعه بشنطة األكل تاب

ى ولما جينا نسأل كان الرد  وبعدين قالوىل انه جه هنا ولما جيت قالوىل مش هنا ومش عارفه اروحله فير
الىل أتعودنا عليه روج يا حجه وتعاىل بكره اسأىل سألتها عن سكنها قالتىل مكان ماعرفتوش يعنى 

و بس خايفه يابننر سواق الميكروباص مايعرفش ي كنى إيه قالتىل المير
و ..لما شوفت بير ودينى للمير

 التضف والشنطه الىل ايدها الضعيفه عاجزه عن شيلها وصوتها 
ى
قلقها وخوفها وقلة حيلتها ف

ابنى ده وهو  الضعيف الىل كنت بسمعه بالعافيه بقولها الزم يبفر معاك حد قالتىل يابننر ماليش غير
ك بقولها طيب  بيت مشير

ى
ى وفهمت منها إنها ساكنه ف أى حد منهم يبفر معاك لحد بس  مالوش غير

 وماحدش منهم بيفكر يجبىل 
ى
ى ظروف  طريقه قالتىل يابننر مابقاش حدبيساعدحد عارفير

ى
ماتعرف

حاجه وال يعمىل حاجه وابنى كان هو الىل شايلنى قالتىل يابننر أنا وأننر والىل زينا مالناش غير 
وتدعيىل وأنا بودعها ..السؤال ليه أخالقنا ربنا..مسكت دموع عنها بالعافيه خصوصا وه بتدع لعمر 

ى مسؤل عن مأساة الست دى ؟  بقت كده..ليه مشاعرنا جمدت بالشكل ده ..مير
http://bit.do/eVPpo  

 

  

http://bit.do/eVrBo
http://bit.do/eVPpo


 يونيو 19

ي 
ى
  مديحة عبد العزيز الملواب

ل من سجن ال  ٧٢جمال عبد الفتاح )
ّ
( ُرح

ً
اشهر  ٣سجن القناطر منذ ما يقرب من  ونص اىل ١٠عاما

 العنابر أو الزنازين اول وصولهم دون 
ى
ى يتسكنوا ف  االيراد الىل قوانينهم بتقول السياسيير

ى
..أودع ف

 ! المرور عىل االيراد
ى   االيراد لمدة تقارب  ١١االيراد مدة التواجد فيه للجنائيير

ى
  ٣يوم فقط ،جمال موجود ف

ى
اشهر ..ف

يناير  ٢٧شهور لم توجه له تهمة منذ القاء القبض عليه من  ٥ر شمس وال تريّض ،جمال االيراد ال طابو 
 قسم الهرم ..جمال لم يوجه له تهمه وال تحريات مباحث وال احراز ٢٠١٩

ى
 ! بعد عودته من التدابير ف

 من أزمة ربوية وفتاء بالحجاب الحاجز وتضخم والتهاب بروستاتا وضغط عال وجلطات 
ى
جمال يعاب

 .. دواىل بالساق ، األدوية تدخل بصعوبه وما يوافق عليه مرة يمنع مرةو 
ى منذ عهد السادات ومرورا بمبارك ثم عبد الفتاح السيس محاوالت  ما يحدث مع جمال من تنكيل بيرّ

منحطة الثنائه عن موقفه الواضح تجاه النظام الحاكم وسياساته ،لن تجدى شيئا وسيظل جمال 
 
ى
 الحق والعدل والحرية قابضا عىل الجمر ف

ى
  سبيل إعالء مبادئه ف

اب  ى ديموقراطية عىل كامل الير  بكل أشكاله مناضال من أجل فلسطير
ى
رافضا التطبيع مع العدو الصهيوب

الفلسطينى ،العنا التبعية والسياسات االقتصادية المدمرة ، رافضا سياسات النهب المنظم لفقراء 
 ال
ى
مقدرات الحيوية لبالده ،فاضحا بيع النظام لها واهدار حق الشعب وكادج وطنه ،ال عنا التفريط ف
وات  . المالك الحقيفر لتلك الير

 بالحرية والحق لكل مظلوم عىل أرض بالد
ّ
 ايراد  . هسيظل جمال عبد الفتاح مناديا

ى
ملحوظة: جمال ف

 مكان واحد مع 
ى
، يهددونه بالحرق والقتل ويفتعلون المناوشات  ١٦القناطر ف   لالعتداء عليهداعس 

 وجود نبطشيات عليه من زمالئه 
ى
ا ال يتثنى له النوم القليل إال ف جمال محروم من النوم الطبيىع وكثير

 .. واألصدقاء
ال يمر يوم دون افتعال خناقه واشتباك من الدواعش ومع الشكوى لإلدارة والمباحث ،يقرون بعلمهم 

أمام الدواعش اللذين يجهرون ليل نهار باناشيدهم  بما يجرى بالداخل ويعلنون عن أياديهم المغلولة
 . وهتافاتهم ونيتهم بالفتك بكل مرتد عن دينهم من اول الحاكم ألصغر طفل

_الحياه_والحرية#
ى
  ادعم_حق_جمال_ف

http://bit.do/eVPrN 
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 هبه أنيس
..  المفروض كان عندي زيارة انهاردة ي التفتيش بسبب وفاة مرسي

ى
وطول الليل كنت قلقانة من التكدير ف

جع يوم إيه..  الىلي حصل انهم منعوا الزيارة ومفتحوش الباب ومفيش ميعاد محدد المنر الزيارات هير
يض ومفيش أكل من برة وال سجاير  ى مش هيخرجوا من الزنزانة للير ي كل المساجير

ي الحاالت دي يعنى
ى
وف

ى فتح.. أي اعمال او رد فعل الىلي هي عملة ال ي فلوس مع وليد كفاية وال أل لو الكانتير
ى
سجن ومش عارفة ف

.. مفيش غير القلق والتوتر بس نقدر نعيش  ى  عىل كل المساجير
من اإلخوان جوه رد فعله برضه هيبفر

     http://bit.do/eWdig !فيه
 

http://bit.do/eVPrN
http://bit.do/eWdig


 يونيو 19
 

ء داخل السجننجل مرشح رئا  سي مضي: والدي يتعرض للقتل البطي
حذر نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مض القوية عبد المنعم أبو الفتوح من تعرض والده 

ي المتعمد ء داخل السجن بسبب اإلهمال الطنى  .للقتل البطي
ي آخر زيارة لو 

ى
ه أنه تعرض وكتب أحمد أبو الفتوح تدوينة عىل موقع فيسبوك قال فيها إنه ف الده أخيى

 .لذبحة صدرية ومرت بسالم ألنه أي والده كطبيب استطاع إسعاف نفسه
ي تغريدة أبو الفتوح

ى
 :أبرز ما ورد ف

رفض األجهزة األمنية المستمر لخروج والدي إلجراء الكشف وعمل فحوصات طبية هو تعمد للقتل 
ء  .البطي

ه بحرمان والدي من حقوقه كمحبوس احتياىطي إضار األجهزة األمنية عىل مخالفة القانون وانتهاك
ء ي وضع انعزاىلي هو تعمد للقتل البطي

ى
 .وتعمد بقائه ف

ي الحفاظ عىل صحته والتعذيب النفسي والتوحش بالحبس 
ى
التعذيب الجسدي من خالل اإلهمال ف

  .االنعزاىلي وحرمانه من أبسط حقوقه جرائم يعاقب عليها القانون والدستور
ءكفاية سجن، كفاية ظ  .لم، كفاية عزلة، كفاية منع، كفاية قتل بالبطي

ي تحذيرات أبو الفتوح بعد يوم من وفاة الرئيس المضي المعزول محمد مرسي داخل السجون 
ر
وتأب

ى وفق تحذيرات سابقة من  ي ورفض عرضه عىل األطباء المختصير المضية بسبب تعمد اإلهمال الطنى
  .أرسته

اير/شباط  اعتقلت السلطات المضية أبو الفتوح ي فيى
ى
عقب عودته من لندن بعد أن أجرى  2018ف

طالب خاللها النظام المضي بفتح المجال أمام  -بينها حوار مع قناة الجزيرة-مقابالت تلفزيونية 
 .المعارضة للمشاركة السياسية

، وكانت حجة االعتقال قيادة  هاجم بشدة السياسات الداخلية والخارجية لنظام عبد الفتاح السيسي
، ونرس  أخبار كاذبة، وتكدير األمن العام ي  .تنظيم إرهابى

ي تسجيالت صوتية مرسبة بعد االنقالب العسكري 
ى
كان الرئيس المضي عبد الفتاح السيسي قد قال ف

ي يوليو/تموز 
ى
ي متطرف2013الذي قاده عىل الرئيس المنتخب محمد مرسي ف

ى
 ."؛ إن "أبو الفتوح إخواب

ي مكتب
ى
، لكنه ترك الجماعة وأسس حزب  أبو الفتوح عضو سابق ف ى اإلرشاد بجماعة اإلخوان المسلمير

ي 
ي انتخابات الرئاسة النر

ى
، وحّل رابعا ف مض القوية وترشح للرئاسة ضد مرشح اإلخوان محمد مرسي

ى صوت 2012جرت عام  ب من أربعة ماليير
 .بجملة أصوات تقير

ي من أمراض القلب وا 68يشار إىل أن أبو الفتوح )
ى
رتفاع ضغط الدم والسكري واالنزالق عاما( يعاب

ي 
ى
وف  .الغضى

ي السجون المضي مشهد متكرر
ى
ي ف  اإلهمال الطنى

 :السجون المضية 
 ، ي ظل حكم الرئيس المضي عبد الفتاح السيسي

ى
مض تعيش أسوأ أزمة حقوقية خالل عقود، ف

 .بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش
ي عام 

ى
ي  60أن أكير من  2016قدرت هيومن رايتس ووتش ف

ى
هموا ف

ُ
بض عليهم أو ات

ُ
ألف شخص قد ق

ي انقالب عسكري عام 
ى
 .2013مض منذ أطاح السيسي بسلفه الرئيس السابق محمد مرسي ف



ون اعتقلوا بدون أي سبب  ، والكثير ى ى السياسيير االعتقاالت استهدفت مجموعة واسعة من المعارضير
ي منظمة ال

ى
، الباحث المضي ف  بيوىمي

ى  .عفو الدوليةعىل اإلطالق، بحسب حسير
ي التاري    خ الحديث

ى
ي عهد السيسي "ال مثيل لها ف

ى
… العفو الدولية تقول إن حملة القمع ضد الحريات ف

حيث يتعرض أشخاص لالحتجاز لمجرد السخرية أو كتابة تغريدات أو دعم نواد رياضية أو إدانة 
ي مونتاج األفالم

ى
، أو العمل ف  ."التحرش الجنسي

ي عام 
ى
فت الحكوم 2015ف ى بأكير من طاقتها االستيعابية اعير ة المضية بأن السجون تضم مساجير

الء160بنسبة  ى ت الخارجية األمريكية أن زحام السجون المضية يهدد حياة اليى  .٪، واعتيى
ي العالم

ى
ي السجون المضية، لكن تقرير السجون ف

ى
الء ف ى  World Prison) تختلف تقديرات عدد اليى

Brief)  بينما يوجد  90تضم قدر أن السجون المضية ، ى ى وغير السياسيير ألف نزيل، من السياسيير
ي مراكز احتجاز أخرى 16نحو 

ى
 .ألفا ف

سجنا جديدا خالل السنوات الست الماضية، بحسب هيومن رايتس  18أنشأت السلطات المضية 
 ووتش. 

http://bit.do/eVZMo  
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ي عدم توفير 
ى
ت ف

َّ
أبو الفتوح ينجو من ذبحٍة صدرية داخل محبسه االنفرادي.. والسلطات األمنية تتعن

 الرعاية الصحية
منعم أبو نرس  أحمد أبو الفتوح، نجل المعارض المضي البارز رئيس حزب مض القوية الدكتور عبد ال

ي محبسه 
ى
ض والده لذبحٍة صدرية ف َر فيه تعرُّ

َ
ك
َ
الفتوح، منشوًرا عىل صفحته عىل موقع فيسبوك ذ

االنفرادي، وأشار إىل الرفض المتواصل من جانب السلطات األمنية خروجه إلجراء الكشف 
 والفحوصات الطبية الالزمة

ي الحفاظ ع
ى
ىل صحته، عالوة عىل التعذيب وقد وصف ذلك بالتعذيب الجسدي من خالل اإلهمال ف

ء ا بالقتل البطي
ً
د  تعمُّ

ُّ
َعد
ُ
ش بالحبس االنفرادي، ما ي

ُّ
 .النفسي والتوح

اير  ي فيى
ى
ِقَل أبو الفتوح ف

ُ
ي القضية رقم  2018اعت

ى
بتهم نرس  وإذاعة أخبار كاذبة من  2018لسنة  440ف

نِشئت 
ُ
ار بالمصالح القومية للبالد، وتوىلي قيادة جماعة أ

عىل خالف أحكام القانون )رغم شأنها اإلضى
عية الخروج عىل الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واإلخالل بالنظام  عية حزب مض القوية(، ورس  رس 

 .العام وتعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر
ي حبس أبو الفتوح 

ت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة يوم الثالثاء الماضى
َ
د
َّ
يوًما عىل  45وجد
 .التحقيقاتذمة 

ى من كبار السن وذوي األمراض يخضعون  ى السياسيير تجدر اإلشارة إىل أن هناك المئات من المعتقلير
للحبس االنفرادي، وتض الدولة عىل التنكيل بهم ومنع الرعاية الصحية لهم وتعريض حياتهم للخطر 

، مثل حازم صالح أبو إسماعيل والمستشار محم ي، وأحمد بهذا التعذيب الجسدي والنفسي ود الخضير
 .دومة

ورة  ى وضى كانت منظمات حقوقية وحركات سياسية قد طالبت بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلير
فهم من مواجهة نفس  اإلفراج الصجي عن كبار السن وذوي األمراض المزمنة منهم، وأعربت عن تخوُّ

 بمرض ا-مصير الرئيس السابق محمد مرسي 
ىَّ
ي السجن دون وقبله مهدي عاكف الذي توف

ى
لرسطان ف

ي محبسه، وطالبت بإجراء  -رعاية طبية
ى
ي ف ضه لإلهمال الطنى

بعد وفاته أثناء محاكمته بسبب تعرُّ
ي مقتل الرئيس السابق، والسماح 

ى
ى لألمم المتحدة ف ى تابعير اء مستقلير تحقيق دوىلي محايد من خيى

 .وف عىلي حالة السجناءللجنة من الصليب األحمر الدولية بتقضي أوضاع السجون المضية والوق
ووصفت المنظمات والحركات أن تلك الممارسات تفضح اتجاه النظام الحاىلي لإلنتقام من خصومه 

ي السجون
ى
ى ف  .السياسيير

http://bit.do/eVPBq 
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ى  : منع الزيارات وإغالق الزنازين يهدد حياة المعتقلير   األهاىلي
ي جميع  سيطرت

ى
ى بعد قرار وزارة الداخلية منع الزيارات عن ذوي  هم ف حالة من القلق عىل أهاىلي المعتقلير

السجون ألجل غير معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات 
ى أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم  .بتجديد الحبس بدون حضور المتهمير

يض أو الخروج من  24نازين مغلقة عىل مدار وأوضح األهاىلي أن الز  ى بالير ساعة وال يسمح للمعتقلير
ي ظل ارتفاع درجات الحرارة

ى
ا بالرغم من حالة التكدس وعدم توافر وسائل للتهوية ف

ً
 .الزنازين مطلق

http://bit.do/eVPBq


ي من أمراض مثل 
ى
وأضاف األهاىلي أنه عىل الرغم من وجود حاالت مريضة وحرجة داخل السجون، تعاب

الكبد، والقلب، والضغط، السكر، إال أن مصلحة السجون تمنع الزيارات تماًما عن كل الرسطان، و 
ى منذ  أيام وال يسمح بإدخال األطعمة والدواء، كما تمنع إدارات السجون العالج الدوري عن  5المعتقلير

 .المرضى باإلضافة إىل غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إىل المستشفيات
ي 
ى
ي ذلك ف

ر
ي جلسة قضية  3ظل توارد أنباء عن إصابة يأب

ى
قيادات من جماعة اإلخوان أثناء محاكمتهم ف

، الرئيس المضي المنتخب عام  ي شهدت وفاة الدكتور محمد مرسي
، 2012"التخابر مع حماس" النر

  .وعدم معرفة هويتهم أو حالتهم الصحية حنر األن
ي تؤثر عىل ذوي  هم جراء القرارات الصادرة وأبدى األهاىلي تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية ا
لنر

ى داخل محبسهم، تكرار  ي الذي يعانيه المعتقلير ي ظل تزايد حاالت اإلهمال الطنى
ى
بالمخالفة للقانون، ف

، أول رئيس منتخب  ي الذي تعرض له الدكتور محمد مرسي  باإلهمال الطنى
نفس سيناريو القتل البط 

ة بعد داخل قفص االتهام بعد إصابته باإلغماء ورفض إسعافه بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه األخير 
ي أكدت وفاته 20لمدة 

 .دقيقة قبل أن يتم نقله إىل المستشفى النر
ي السياق ذاته تؤكد التنسيقية المضية للحقوق والحريات عىل مخالفة قرار وزارة الداخلية بمنع 

ى
ف

ى لقانون اإلجراءات الجنائية، وم ي يكفلها القانون المضي الزيارة عن المعتقلير
عايير حقوق اإلنسان النر

ى  ى بدون حضورهم أو من ينوب عنهم من المحامير ، كما تؤكد أن قرارات تجديد حبس المتهمير والدوىلي
 مخالف لقانون السلطة القضائية. 

http://bit.do/eVPDx 
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ي 
 زوجة مصطفى النجار شيماء العفيفى

 فش حاجه عن مصطفى يوم مانعر 267
ة دى نتحرم من مصطفى وليه وإيه الفايدة واألهم وضع  كتبت الرقم وانا اشعر بمرارة ازاى كل الفير
ي ايه يوميا األحالم التفارقنى أراه اتكلم معه وكذلك يمنى وهنا ومايبكيك اكير سهيل كل يوم 

مصطفى
 اد

ى
ع عىل إلىل حرم سهيل من ابوه ربنا يحلم بالىل نفسه بابا يعملهوله أو يجيبهوله مش تربينر اب

  يحرمه من أوالده ألن أكيد ربنا مش هيسيبه وربنا حاسس بينا وبمدى فقد األوالد لباباهم
 وكل آذان وكل وقت

ر
 صالب

ى
  كل ما أفعله ف

  اللهم انت حسنى ونعم الوكيل
 وكلتك أمرى وأمر زوجى وأمر اوالدى نعم الموىل ونعم النصير 

ى
 اللهم أب

http://bit.do/eVPFD 
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ي " تكتب  : األستاذة " سناء عبدالجواد " زوجة الدكتور " محمد البلتاجى
ي للزيارات ، وغلق تام عىل 

 
ي ظل منع نهاب

ى
 خطر ف

ى
ى ف حياة المعتقلير

 حبس انفرادى مرضى 
ى
 سجونهم ومنهم كثير ف

ى
ى ف جميع المعتقلير

 السن
ى
 . وكبار ف

 
ى
 نفس الجلسة بعد ارتقاء وف

ى
ظل أخبار عن سقوط عدد منهم ف

 الشهداء، ، من هم واين هم االن وما هو 
ى
د.مرس تقبله هللا ف
 وضعهم الصج ؟

نتخوف عىل صحة د.البلتاجى وعىل سالمته وخاصة بعد معاناته 
 ظل أنباء مقلقة ال 

ى
ة، وكذلك عىل أنس ف ة األخير

 الفير
ى
الصحية ف

ي ظل منع تام عن الزيارة عنهما وعدم وجود أي تواصلنعرف حقيقتها عنهم
ى
 . ، وف

ى من امتناع عن تقديم أي رعاية صحية لهو جريمة  إن ما حدث مع د.مرس ويحدث مع المعتقلير
  إضافية وشكل من أشكال االنتقام وتصفية حسابات سياسية وموت بالبط  يمارس عليهم

ى   رحماك يارب بالمعتقلير
http://bit.do/eVZLu 

 
 

 إرساء منصور
ى منعرفش عنه أي حاجة هو و الىلي معاه  ..آرس من يوم اإلتنير

ي ناس راحت النهاردة من الصبح بدري أخدوا منهم 
ى
السجون كلها مقفوله و قالو لحد يوم السبت ف

ي 
ى
ي الشمس باالرب  ع و الخمس ساعات و ف

ى
ى ف ى  البطايق و سجلوهم وفضلوا واقفير األخر قالولهم الجنائيير

ي و قالولهم الزيارات 
 
ى عشواب ي بعض السجون إختاروا عدد قليل جدا من السياسير

ى
بس الىلي هيدخلوا و ف

ي مزاج لل ي زي النهاردة مقفولة ألجل غير مسىمي بس إبقوا تعالو ممكن لما ييجى
 
باشا نختار عشواب

ل باألكل من الصبح بدري و يقفو  ى ي الناس تيى
ي ندخلكم ) يعنى

ى
 الشمس و يستنوا و األكل يحمض وا ف

 .. بعدين يقولوهم يال مع السالمة( دخلوهم رسيعا و خرجوا قالواو 
 الىلي فات *

ى  .. جوة مقفول عليهم و مبيخرجوش تريض من يوم اإلتنير
ي مره إنه بينده عىلي  *

ى
ي بتاع السجن ) الىلي آرس كان بيحىكي ف مفيش أي حاجة بتدخلهم غير األكل المير

 يتجمعوا عند باب زنزانته يرميلهم األكل يشمشموا فيه القطط 
ً
أحيانا ياكلوه و أحيانا يسيبوه دايما

 .. ( يمشواو 
ي السجن فيها حالة طوارئ و مقفولة *

ي مستشفى
  ..مفيش أدوية بتدخل و حنر

ي كانو بيجيبو منه حاجات أدمية شوية يعرفو ياكلوها أو حاجات ناقصا *
( الىلي حنر

ى هم األماكن ) كانتير
 بأسعار خزعبلية مقفول

ى و  3آرس كان عنده جلسة النهاردة نطق بالحكم بعد ظلم  أيام و كنا عىلي أمل نطمن  10شهور و  5سنير
ل ، الجلسة إتأجلت ل  ى ى لما ييى ى  30/7/2019عليه من المحامير  .. لتعذر نقل المتهمير

ي كل األجواء دي منعرفش إم
ى
تحن ممتحنش حل محلش ال كان عنده كمان إمتحان تاري    خ ثانوية عامة ف

 .. يعلم حاله إال هللا
ي ذرة إنسانية كفايا 

ى
أعتقد أبسط حقوقهم الزيارة تتفتح نطمن عليهم و نديهم أكل و أدوية و لبس لو ف

ي 
 ظلم بفر

http://bit.do/eVZLu


ي ايه يتقفل عىلي 
ب وال لبس وال ادوية 50يعنى ي ادم من لحم و دم من غير اكل وال رس 

 .. ألف بنى
 افتحوا_الزيارة#

 نع من ان #الحرية_حقو مفيش ما
http://bit.do/eVZRy 
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ي 
ر
 زوجة الدكتور وليد شوف

ي طبيب األسنان محبوس 
ر
ي وليد شوف ثمانية أشهر وما زال زوجى

ي القضية 
ى
دون اتهامات  621احتياطًيا، عىل ذمة التحقيق ف

ي 
ى
ي من أكتو  14واضحة، وقد تم القبض عىلي وليد ف

بر الماضى
ي  6عيادته بالسيدة زينب، وظل مختفيا لمدة 

ى
أيام، ليظهر بعدها ف
نيابة أمن الدولة، بمحضى ضبط تاريخه هو يوم ظهوره وليس يوم 

  .القبض الفعىلي عليه
وجهت النيابة لوليد تهم باإلنضمام لجماعة أسست عىل خالف 

ي القضية 
ى
 621القانون ونرس  أخبار كاذبة، ثم قامت بوضعه ف

ي تضم شخصيات عدة أبرزهم  2018لسنة 
حض أمن دولة، والنر

الناشط شادي الغزاىلي حرب، وشادي أبو زيد معد برنامج "أبلة 
ى عىل ذمة هذه القضية منذ أكير  هم، والمحبوسير فاهيتا"، وغير

 .من عام
ي كان عضًوا مؤسسا بحركة شباب  كير أبريل، إال أنه ترك النشاط مع الحركة كما ترك التف 6زوجى

ي معها  3بالسياسة بشكل كامل منذ أكير من 
أعوام، خاصة مع زواجنا وميالد ابنتنا نور، والنر لم يقضى

ي تربيتها، أصبحت اليوم ال 
ى
ا أساسًيا ف

ً
سوى عاما وأربعة أشهر فقط من عمرها، كان خاللهم مشارك

ي الزيارة األسبوعية بسجن طرة، الزيارة أصبحت 
ى
اب منه ف أمر مؤلم، وليد يحتاج تعرفه، تخاف االقير

ا ً ا كثير
ً
 .للخروج وممارسة حياته كانسان وكطبيب مجتهد وأب محب ألرسته، والنر تحتاج إليه أيض

عاقب 
ُ
، لعدم ارتكابه أي جريمة ي ي

ر
ي وليد شوف أطالب رئيس الجمهورية والنائب العام باإلفراج عن زوجى

ي مهتًما بالسياسة، وال أظن هذا أمر مجرم أ و يستحق العقوبة، خاصة وأن الدولة تدعو عليها، كان زوجى
 ، ي
 
ي أو جناب ي أو تفجير ي لم يشارك بأى عمل إرهابى  عن أن زوجى

 
، هذا فضًل دائًما لحرية الرأي والتعبير

، وأصبح األن مهتًما بعمله وأرسته  .فقط كان مهتًما بالشأن السياسي
ي اإلفراج عنه

ى
ي ف  .أدعو الجميع بالتدوين مىعي والمطالبة بحق زوجى

_مسجون_ليه؟# ي
ر
 وليد_شوف

http://bit.do/eWdh4  
 

 
 
 

http://bit.do/eVZRy
http://bit.do/eWdh4


ى ودنان ي معير
 زوجة الصحفى

_ودنان.. دي الرسالة الىلي بتبعتها زوجة #
ى انقذوا_زميلكم_معير

ي البلد دي .. كل 
ى
ي وانسان ومسئول ف

ى ودنان لكل صحفى الزميل معير
ى ودنان لو حد نسي بعد سنة ونص من الحبس  جريمة معير

االحتياىطي إنه عمل حوار مع المستشار هشام جنينة بعد االعتداء 
عليه، وبعدها بدأت سلسلة طويلة من التنكيل به لدرجة أن أرسته 
ة حبسه الىلي قربت 

اتمنعت من زيارته تماما إال مرة واحدة طوال فير
اب عن الطعام  18من  ي ظل الظروف دي اعلن اضى

ى
ى ف شهر .. معير

اب بفر  أكير من يد ولكن االضى ى ي كل مرة كان التنكيل به بير
ى
مرة وف

ضخته الوحيدة الىلي بيوجهها للعالم خصوصا إن ارسته لجأت 
  .للطرق القانونية عشان تزوره ورغم صدور حكم لهم بالزيارة لم يتم تنفيذه

ب مرة تانية عن  طبقا لزوجته والىلي وثقت دا بأكير من طريقة إنه اضى
ى الطعام من  آخر تطورات معير

ي جلسة تجديد حبسه  60
ى
يوم ومن يومها انقطعت أخباره لكنه تمكن من توصيل الىلي حصل له ف

ة واشتىك إنه تعرض للتعذيب وانه تم نقله لزنزانة مفيهاش مية وال كهربا والحمام مسدود  ودا  -األخير
ي اكياس ز  -عىل حد شكواه وشكوى زوجته 

ى
بالة .. ورغم التنكيل ووصل االمر انهم بيدخلوا له المية ف

ابه  .ورغم إن صحته بتسوء إال أنه لسه مض عىل إضى
ى كان تم شهر بدون استحمام  ي المرة الىلي المحاىمي نقل الكالم دا عىل لسان معير

ى
وزوجته أكدت إنه ف

ي شكواها إن 
ى
اب والتعذيب والتأديب.. وبتؤكد ف ونظافة شخصية بجانب التعب الىلي عنده نتيجة لإلضى

 "بيئة تموت وتسبب المرض"طبعا دي 
ي ظروف حبس آدمية وإنه يتحاكم 

ى
ى بحق كل انسان ف ى بتوجه ضخة لكل زمالؤه والمهتمير زوجة معير

ي وبتقول لنا كلنا
 :محاكمة عادلة عىل جريمة انه اشتغل صحفى
ى بيموت جوه واحنا منعرفش عنه حاجه  معير

 من الزياره رغم حصولنا عىلي حكم محكمه بتمكينا من ا
ى  لزيارهممنوعير

ي دخولنا قاعه المحكمه بقالنا تقريبا
 شهور ونص مش بندخل القاعة7وحنر

وكل مطالبها وقف تعذيبه والتنكيل به والسماح الرسته بزيارته والتدخل لوقف نزيف عمره جوه 
ي القضية

ى
 نقله لسجن طره تحقيق زي زمالته ف

ى
ي الحد األدب

ى
 .السجنو االفراج عنه، وف
ى ما اكتفيتش بك ى وقف عىل زوجة معير تابة الكالم دا عىل صفحتها لكنها قدمت شكوى للنقابة الىلي معير

ي للقبض عليه وهو انه كان زميلهم، 
ى السبب الحقيفر ة طويلة والىلي كل اعضاءها عارفير

ابوابها لفير
 .. ولغاية امبارح الشكوى الىلي تم تقديمها يوم الخميس لم تحصل عىل رقم

ب العام بتفاصيل ما حصل لزوجها وبتشتىكي فيه بتعرض زوجها وامبارح تقدمت الزوجة ببالغ للنائ
يض ومنع الزيارة والدواء عنه، الشكوى كانت أفضل حظ من  للتعذيب وحبسه انفراديا ومنعه من الير

ى وخدت رقم  عرائض النائب عام.. فهل سيتحرك مجلس النقابة  2019لسنة  8545شكوى الصحفيير
  االقل التحقيق فيه النقاذ الزميل مما يتعرض له أو عىل

 حقه الحرية .. لكن الىلي بيحصل له إنه دخل دوامة العرض والتجديد 
ى ى حقه أكيى من كده .. معير

معير
ة الىلي اتولدت وهو  ي اترسق من عمره وصحة وحياة ارسته ووالده وبنته الصغير

المستمر ولغاية دلوقنر
تدافع عنه رفضت حنر تدي لشكوته جوه الحبس بسبب عجزنا كلنا وبسبب ان النقابة الىلي المفروض 

  رقم صادر إنها استلمت الشكوى



ى ودنان   انقذوا معير
ى ظلم ى والمحبوسير ى ولكل الصحفيير

  الرعاية الصحية حق .. والحرية حق لمعير
_ودنان# ى  الحرية_لمعير
 الصحافة_مش_جريمة#
 العالج_حق#
ى #   الحرية_لكل_المعتقلير

ى .. وشكواها  ي انتظار انها تاخد رقم وبالغها مرفق صور من بوست زوجة معير
ى
ى ف للنقابة الصحفيير

 للنائب العام ورسالتها لنا جميعا والىلي بتكشف عجزنا كلنا
http://bit.do/eWdfk  

 
 

ي حامد  ابنة الدكتور محنر
 سجن #ملحق_مزرعة_طرة الىلي كان فيه #الرئيس_الشهيد 

ى ونصف وبعضهم اكير من ثالت ممنوع عنه الزيارة من سن تير
 .. سنوات

ى منهم  ٩السجن به  ة الىلي   ٥معتقلير ين الجلسة االخير
كانوا حاضى

حصل فيها الوفاة واالخبار انقطعت عنهم من يومها بعد كالم 
ى عن اغماءات واخبار ال نعلم صحتها عن الحالة الصحية  المحامير

 !!لهم
ي  الطريقة الوحيدة لمعرفة اخبارهم هي خروجهم

ى
للجلسات، وف

  ظل االخبار ان الجلسات هتتوقف لحد البطولة ما تخلص
 نسألكم الدعاء لهم واننا نطمن عليهم

 حسبنا هللا ونعم الوكيل
، د. محمود ابو زيد، ا. محسن  ي

ى هم ) والدي د. مجي حامد ، د. محمد بديع، د. سعد الكتاتنى المعتقلير
، الشيخ حا ، د. باسم عودة، ا. يرسي عنير ي

 ( زم ابو اسماعيل، المستشار احمد سليمانراضى
 افتحوا_الزيارة#

http://bit.do/eWds2  
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 زوجة األستاذ محمد منيب وفاء المضىستاذة األ 
 قضية اهانة القضاء وتم التأجيل ل ٦/٢٠لم تنعقد جلسة 

ى
ى ٨/١ف ) منيب ومنتض  ...المحبوسير

وا الجلسة للتعذر   والعمدة(لم يحضى
ى
ي والفخراب

ى المباريات والضيوف األمنى .. الداخلية مشغولة بتأمير

ى ودفاعهم من المثول امام ومش مهم القانون وتقيد الحريات وحرمان ال محبوسير
يض الىل كان  قاضيهم....معلششششش....طب ليه نمنع الزيارة.. ونمنع المسجون من حنر ساعة الير

بيخرجها.. اليوم كان عندى زيارة بتضي    ح من النيابة..قلت اطمن منيب واعرفة تاري    خ الجلسة 
ة ونص حنر الثالثة منتظرين رد الم ى ولما جة الرد ضابط قاىل اصل القادمة.. من الساعة عرس  سؤلير

كباين الزيارة بيتعمل لها صيانة وضابط اخر قال ماجتلناش تعليمات بالزيارة..طب وتضي    ح النيابة دا 
 حد 

ى
مالوش الزمة!!!! ولحد الساعة خمسة بتفاوض علشان يدخلوا االكل عىل االقل منيب يحس ان ف

 قانون
ى
ى وعىل  بيحاول يزورة.....هذا اىل ان نحس ان ف  البلد دى..يارب هون عىل كل المحبوسير

ى
ف

 ارسهم
http://bit.do/eWdzw 
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 زوجة مصطفى النجار

 سهيل بيقوىل احنا بقالنا كتير اوى ماشفناش بابا قلتله ان شاء اللة تشوفه قريب
  رد كدا يارب وأنا لسه صغير 

ت بابا    هيبفر عجوز انا عايزه ييجى وانا صغير عشان يلعب معايا ويخرجنى ونسافر للبحرلو انا كيى
  معرفتش ارد

  احساس الحزن والقهر
ى سهيل يشوفه دى ابسط حقوقه  نعرف هو فير

  ارحمونا بفر
  غياب األب غياب السند والحمايه

  عياىل عايزين باباهم
؟# ى _النجار_فير

 مصطفى
http://bit.do/eWRkR  

 

 ابنة الدكتور خالد أبو شادي
عىل رصيف النيابة قعدنا منتظرين من المغرب لحد الساعة واحدة 

يوم  ١٥ونصف صباحا عىل امل يدخلونا زيارة لبابا نشوفه بعد ما بقاله 
ي 
ي ايده الكلبشات وهو . مختفى

ى
حد يصدق ان بابا هو الىلي بفر بيتحط ف

وح له النيابة وهو الىلي بنكتب اسمه عىل األكياس البيضاء الىلي  الىلي 
بيى

ى   دعواتكم لبابا  !.. بندخلها للمعتقلير
http://bit.do/eWRpV  

 

 

http://bit.do/eWdzw
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 عن عم سعيد

ى  ي من أسبوع وأجلتها لحير
مش عرفه امسك دموعي الرسالة ده وصلتنى

حة المعلومات بها لكن ليتنا ما انتظرت فالموت ال يعرف التأكد من ص
  االنتظار وقوائم الموت تمىل  جداولها برسعة الضوء

 السجون
ر
ي )موب

 (عم سعيد قابلته من عرس  سنوات خالل تحقيفر
ي سجون مبارك عىل خلفية انتمائه 

ى
وكان قبلها سنوات معتقال ف

ي المعتقل
ى
  للجماعة االسالمية وقضى سنوات شبابه ف

شبهة عىل األسم والصورة لكن التأكد من انه هو نفس الرجل اخد 
  وقت طويل لالسف

ي السجن من 
ى
سنوات ماتت خاللها زوجته وابنته وكان  ٥عم سعيد ف

ابنه محمد يصارع الرسطان وحيدا بال اب أو ام أو سند فقط كان يريد 
  رؤية والده وضمه بشدة

قيق أمنيته ... مات وترك ابوه يتمنى الموت كل يوم وهو مات محمد من خمسة أيام ولم يسمح له بتح

  وده كان نص الرسالة �😔😔� عاجز ال يستطيع حماية او رعاية او حنر وداع من احب
يقطن بشارع  ١٩٧١يناير  ١٥سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ سعيد الهوارى مواليد )

ى مطار امبابه وسبق اعتقاله عدة  مرات بالتسعينات وينتىمي للجماعه االسالميه رشدى الصالحير
ى بمنطقة المطار بمحافظة  ى ابناء منطقه المطار برجولته وشهامته ووقوفه مع المظلومير ومعروف بير

ة تم اعتقاله يوم  ى من احد الشقق السكنية بمطار امبابه بعد اطالق الرصاص عليه  ٢٠١٤مايو  ٦الجير
ي قتله بثالثه رصاصات حسب ما 

ى
وع ف ي الواقعه وتم اقتياده اىلي والرس 

ى
عي ف

اثبته تقرير الطب الرس 
ي دمائه ولم يتم عمل اي اسعافات له من 

ى
ة ونصف وهو ف ة بالكيلو عرس  ى معسكر االمن المركزى بالجير

ى هناك ونتج عن اصابته بثالثه  قبل قوات االمن بل تم اسعافه باالمكانيات المحدودة للمعتقلير
اعد االيمن وواحدة فب الفخذ االيمن ونتج عن عدم الرعايه رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالس

ة  الطبيه له اصابته بحاله ضع وتشنجات نتيجه لتاخر عالجه وتم عرضه عىلي النيابه بالكيلو عرس 
ي دمائه عىلي كرسي متحرك 

ى
ي يوم اعتقاله واصابته وتم عرضه كما هو موضح بالصور ف

ى
ونصف ثاب

 جماعه والتظاهر ومقاومه سلطات وبعد مطالبات عدة بالعرض ووجهت له النيابه تهمه االنضمام اىلي 
عي اثبات اصابته 

عي تم موافقه النيابه وعرض بعدها بعام ونتج عن تقرير الطب الرس 
عىلي الطب الرس 

ي القتل 
ى
وع ف ي من الخلف اىلي االمام ووجهت النيابه بناء عىلي النقرير تهمه الرس  بثالثه طلقات مير

ى تم احاله للضابط الذي اعتقله واس ة حبس احتياىطي لمدة عامير مه نقيب حسان الدجوى وعقل فير
ة ورقم القضيه  ى  ٢٠١٤لسنه  ٤٥٣٤القضيه للمحاكمه وتم الحكم عليه من محكمة جنايات الجير

ي ٣بالسجن 
ي وتم عرضه عدة مرات عىلي مستشفى ي اثناء حبسه كانت تاتيه نوبات ضع كيى

ى
سنوات وف

ي القض 
ي بقسم جراحه المخ واالعصابالمنيل الجامىعي ومستشفى

  العينى
وه انه  ي واخيى

طه امبابه تم عرضه عىلي االمن الوطنى
ي قسم رس 

ى
ة حكمه واثناء وجوده ف وعقب اتمام فير

طه امبابه شهرين ثم لم يتم  ي الثالجه بقسم رس 
ى
سيتم اطالق رساحه خالل ايام ليفاجأ بعدها بمكوثه ف

ي قضيه تظاهر لم اطالق رساحه ليفاجأ باقتياده اىلي نيابه امبا
ى
به واعادة تدويره لعمل اعادة اجراءات ف



ى ليقوم بعمل اعادة اجراءات ويتم الحكم عليه فيها  يسمع عنها من قبل حكم عليه فيها غيابيا بعامير
 بالحبس عامان ٢٠١٨مايو  ١٧بتاري    خ 

ي سجن
ى
ى وده مش متوفر ف ي الدم كل اسبوعير

ى
ى ف ه بوادى عم سعيد المفروض انه يعمل تحليل ايبانوتير

ي 
ي عيادة اضطربات كهربيه المخ بالقض العينى

ى
 ( النطرون ومش متوفر اال ف

ى #  حياة_للمعتقلير
 صوت_معتقل#
 ضخة_زنزانة#
 اوقفوا_قوائم_الموت#
 تجمعنا_االنسانية#

http://bit.do/eWRAV  
 

 يونيو 29

 الفتوح أبو عن عبد المنعم 

 

  

http://bit.do/eWRAV


 يونيو 30

 زيد:  والدة شادي ابو 

ي عدا " م
يوم  ٤٠٠ساء الخير انا والدة شادي ابو زيد انهاردة يبفر

امن الدولة الىلي متهم فيها بتهم  ٦٢١عىلي حبسه عىلي ذمة القضية 
محدش فينا فاهمها وال فاهم ايه عالقته بيها بيقولوا انضمام 

 .
ً
 مش صحيح تماما

ً
 لجماعة ونرس  اخبار والكالم دا طبعا
ي محبوس بقاله اكير من سنة اب

وه مات فيها من حرسته عليه ابنى
  بعد ضاع مع المرض استمر لشهور لحد ما ربنا ريحه. 

ى اخالء سبيل بس النيابة استأنفت واالستئنافات  شادي خد اتنير
ي 
ى
اتقبلت، انا مش عارفة ليه شادي لسة محبوس ومبفهمش ف

ي االجراءات والقوا
ي السياسية .. انا كل الىلي عايزاه ابنى

ى
ى ومليش ف نير

ه بعد وفاة والده. الىلي بتس  ند عليه انا واخته والىلي مبقالناش غير

ي احنا 
ى
انا بسجل الفيديو دا عشان مش عارفة ممكن اعمل ايه تاب

ي لسة 
قدمنا طلبات كتير للنيابة والتماسات للنائب العام وبرضه ابنى

ى قرروا يخلوا سبيله.  ي محكمتير
ى
  محبوس مع ان ف

ي الصحية متستحمل
ي اقف طوابير زيارة من غير ماية وال حمام اكير من انا ست مريضة قلب وحالنر

ى
ش اب

ي رب  ع ساعة او اقل ..  ٣الصبح لحد  ٨خمس ساعات كل اسبوع من 
  عشان اشوف ابنى

ي و انا 
ي الىلي بقاله فوق السنة حالته النفسية والصحية بتتدهور قدام عينى

ي قوي عىلي ابنى
ي واجعنى قلنى

  مش عارفة اعمله حاجة! 
ي 
ي عىلي بننر

ي واجعنى ي الطابور من التعب والناس قلنى
ى
ي من اسبوع واغىمي عليها ف

 الىلي وقعت قدام عينى
 اتلمت تحاول تفوقها! 

شادي معملش حاجة تستاهل ان يحصل فيه وفينا كل دا وان كان عمل حاجة وزعلت حد فهو اتعاقب 
ي ايده يخلصنا من

ى
ي الكفاية، يا ريس، يا نائب عام ، يا اي مسئول ف

ى
الكابوس دا  هو وارسته كلها بما ف

ه.. " ي الىلي بتسند عليه ومش عايزة حاجة من الدنيا غير
 رجعوىلي ابنى

ي سجن وادي النطرون زنزانة 
ى
  لشادي ابو زيد بعد ماعرفت خيى القبض عليه 2-13لوحة رسمتها ف

 شادي_ابو_زيد#
 مرفق فيديو والدة شادي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10161864534995147&id=55875
5146 

 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%8A%D8%AF?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/roula.h.abuzaid/posts/10161864534995147?__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/roula.h.abuzaid/posts/10161864534995147?__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=K-R
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https://www.facebook.com/yssinmhmd/photos/a.2219020868315012/2298109047072860/?type=3&eid=ARBwWS8zWys7P08dRsqgApNQaXn_-t0xa1gbL_6_04vM9hv4H5AV2WCuJYv3s58eETtAlgMndpbwnRg8&__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=EEHH-R


 شقيقة عباده

ين عاما من دوننا  ... ها قد اوشكت عىل إتمام العرس 

ي مراحل نضجك اآلن
ى
 ... قد تكون ف

ي .. تعوت عىل ش ىمي تعودت منذ ان ولدت ان تكون بجاننى
ُ
ى أ  عىل  جارك .. تعودت ان انام عىل يمير

َ
وانت

ّ ماتعلمته من حركات المصارعة .. تعودت عىل 
ى
يسارها .. تعودت عىل إسلوبك .. تعودت أن تجرب ف

ي الرايحة والجاية بالشلوت والقفا (
ى
 مزاحك )ف

ي عنيفة وانا افتخر بهذا العنف الذي
ي يقولون عنى

 
ي  اشتقت لذلك المزاح السخيف .. أصدقاب

ربيتنى

  عليه

ا .. ولكن مر وقت كبير لم ارك ابدا فيه وال سمعت صوتك العاىلي ذاك   اعتدت عليك كثير

https://www.facebook.com/yssinmhmd/photos/a.2219020868315012/2298109047072860/?type=3&eid=ARBwWS8zWys7P08dRsqgApNQaXn_-t0xa1gbL_6_04vM9hv4H5AV2WCuJYv3s58eETtAlgMndpbwnRg8&__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/yssinmhmd/photos/a.2219020868315012/2298109047072860/?type=3&eid=ARBwWS8zWys7P08dRsqgApNQaXn_-t0xa1gbL_6_04vM9hv4H5AV2WCuJYv3s58eETtAlgMndpbwnRg8&__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/yssinmhmd/photos/a.2219020868315012/2298109047072860/?type=3&eid=ARBwWS8zWys7P08dRsqgApNQaXn_-t0xa1gbL_6_04vM9hv4H5AV2WCuJYv3s58eETtAlgMndpbwnRg8&__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/yssinmhmd/photos/a.2219020868315012/2298109047072860/?type=3&eid=ARBwWS8zWys7P08dRsqgApNQaXn_-t0xa1gbL_6_04vM9hv4H5AV2WCuJYv3s58eETtAlgMndpbwnRg8&__xts__%5B0%5D=68.ARC35WZhBe-nAr7otkGLdN5DA2HRMQVyO7iT-U7P0Iod7JKhE-gDH_Rq9NMkVgEK_wbaYSRARDkSHlv2Qt-_vJYno6TxRyZWed_qc6-Buwoke1gvO7eu8ykqog6Bfngi6yS-DI-2iZ7_LAfr-t3VY598greTnlWhF8N26vuklE7Ui-WdlOdxvtCjfVd76MbB4WCwM6twqAd7DxF7NycRKoGdKQOi8shi_t5XF_7E10zNalUSLOG96FjCP0AxxN1aX1f5QKGsxgl1eLeHjjbI-BMUJiudlDTq71tmHyvHws1mGU3qmyNSlAJQMFostuYTivhYM0rXQI0IHQlIN57oDIAFBIpCW8IfS7KCSjaIRlM-_kmE3zwbS8Qi8A&__tn__=EEHH-R
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