
 
 

  



 
 أبريل 4
 

 األستاذ محمد الباقر
" ديه حيكون ليها شكل، بيقعد الواحد  ي

يه وطالعة من مكان إحيكون  يتخيل لو "إشارة االمن الوطن 
ي إخالء السبيل وبتعطل اإلفراج من القسم وبتسمح وبتمنع زيارة السجون ! ... شكله أيه

 
اللي بتتحكم ف

ي قرسي وبتعذب وبتمنع من  اإلعاشةواألقسام وبتحبس انفرادي وبتمنع دخول 
وبتمنع العالج وبتخف 

ي تحديد التهم والتحريات وبينتظرها ظابط القسم وظابط المطار ووكيل النيابة  السفر 
 
وبتشارك ف

ي ألخذ القرار،والق
اللي هي اعل من الدستور وقانون .. (إلخ كتير كتير من بؤس بتسببه للناس اض 

ي نصوص وال 
 
بس األكيد انها موجودة وفوق .. !لوائحاإلجراءات وتعليمات النيابة ومش موجودة وال ف

ي 
 
ي حياة ناس وأرسهم وذوي  هم ف

 
ي ... إشارة من  !  الدنيا القانون ومتحكمة ف

هي إشارة االمن الوطن 
 !  جهنم

http://bit.do/eNBXX 
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 األستاذ أسامة بيومي 
ي القضية 

 
ي عرض جنايات ف

 
 حرص امن دوله ٢٠١٧لسنة  ٣٥٩اليوم كان ف

ي رضوان
 
 احد المعتقلير  فيها : طارق محمد مدن

ي انتظار 
 
ي قضية تانيه متهم فيها الجلسةوانا ف

 
 : فوجئت بإشكال ف

ي رضوان
 
 عمرو محمد مدن

ي رضوان
 
 وهيثم محمد مدن

ي  وسألت،ولما استغربت 
 
عرفت ان القضية اللي فيها عمرو وهيثم كان معاهم فيها والدهم محمد مدن

ي  ي السجن نتيجة االهمال الطن 
 
ي من  الجديد ان طارق وعمرو  رضوان اللي مات ف

وهيثم ليهم أخ مختف 
 شهرين

ي االلم
 
 واقع يجسد كل معان

http://bit.do/eNJGz 
 

  

http://bit.do/eNBXX
http://bit.do/eNJGz
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 المفوضية المرصية للحقوق والحريات
 13633تقدمت اول أمس المفوضية المرصية للحقوق والحريات بإنذار رقم 

ين القاهرة الجديدة الي  2019لسنة 
وازارة الداخلية لإلفصاح عن محرص 

مكان تواجد عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب العدل السابق 
ي محمد احمد النجار

 .مصطف 
ي بينها وبير  

يذكر انه بحسب االنذار المقدم من زوجته أن آخر اتصال هاتف 
ي أسوان ثم انقطع التواصل معه بعد 2018سبتمي   28كان يوم ”  النجار“

 
ها بتواجده ف ها. إال أنه وأخي 

ي يوم 
 
ل يفيد بأنه  2018أكتوبر  10وف تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول عل هاتف المي  

ي معسكر قوات االمن بالشالل. وعليه قامت األرسة بعمل بالغ 
 
قد تم إلقاء القبض عليه وموجود ف

ف  النجار بعمل بالغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا بخصوص اختفائه كما قام محامو مصط
 2018لسنة  1010)بالغ رقم  2018نوفمي   6أكتوبر وقيد بتاري    خ  31لنيابة أسوان يوم األربعاء 

 .عرائض كلي أسوان( مطلبير  أيضا بتتبع رقم هاتفه
كما تقدمت زوجته باستغاثة الي رئيس الجمهورية لمعرفة مصير زوجها عن طريق التليغراف حمل رقم 

 4/4/2019خ بتاري     233312371
http://bit.do/ePgry 
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ي مؤمناألستاذ 
 مصطف 

 
 
سواء األب الذي  ،االختفاء القرسي جريمة يعاقب بها ليس المقبوض عليه فحسب بل أرسته جميعا
ي اليوم الذي يليه 

 
 يصبح ف

ً
بنفس همه وبحثه عن يبحث عنه ليل نهار وعندما ينتهي يومه بالبحث ليال

 إلي إبنها الغائب عنها وتعد الساعات  ،ابنه الذي فارقه
ي لم تفارقها الدمعة وال الشوق والحنير 

أو األم الن 
ي يعود إليها ابنها 

 فبعضا حن 
 
ي  أو  ،بعضا

 
ي تظل كل يوم تبحث عن زوجها وتسأل عنه ف

الزوجة الن 
ي يطمي   قلبه

ي كل مكان حن 
 
ي األقسام وف

 
أو األبناء الذين يفقدون  ،ا بال جدوى أو فائدةالمستشفيات وف

 الذي يعينهم علي نوائب الدهر
 . السند واألب والمعير 

 من سنتير  ونصف لتسأل عن 
ي منذ أكير ي تتصل ن 

لست أدري فقد عجزت عن مساعدة تلك األم الن 
ا وتقول بعد أن تخل عنها كل من حوله 2016أخباره عنها منذ شهر أغسطس  انقطعتوليدها الذي 

ي حي أم ميت لقد 
ي يا ولدي هل ابن 

ك وتقول لي دلن  ي غير
 
لي يا ولدي لم يعد أحد يجيب علي اتصاالن

ي من  ،تخل عنه كل الناس حن  زوجته
 
 من األلم الذي يحارصن

 
لم أجد سوى العجز والهروب أيضا
ي تحرك مشاعر من يشعر أو يحس أو يعي 

 . كلماتها وال من دموعها الن 
ي أن يكون مثل هذا  كل منا معرض

 ويظل األيام تلو األيام والشهور تلو الشهور وربما  المختف 
 
قرسيا

 ويظل أهله وأرسته يبحثون عنه كل يوم بير  انقطاع لألمل 
 
السنير  تلو السنير  ال يعرف له أحد طريقا

 . الفقد والفراق وآالم 

http://bit.do/ePgry


 
ً
فيجب عرضه علي سلطات نقول للجهات المعنية اذا كان المقبوض عليه قد قام بجريمة فعال

 وال نعاقب أهله وذويه بجريمة لم يرتكبوها ويشعر 
 
التحقيق خالل المواعيد المقررة بذلك قانونا

 . ويحس كل من قام بالقبض بكل أب أوأم أو زوجة أو أبن فقد من يعوله
http://bit.do/ePyRv 
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 ماهينور المرصي ةاألستاذ
ف و األمانة  ٣أنا مواطنة مرصية اتسجنت  ي تهم )جنح( غير مخلة بالرسر

 
مرات ف

ي و من قراري
 
ي من صون

 .)تظاهر و تجمهر( .. و لكن الدولة قررت إنها تحرمن 
ي أصوت بال بس لألسف مش حقدر

 
 ..كان نفسي أقدر أعمل إللي مقتنعة به و هو إن

فلو إنت شخص مش مقاطع بسبب موقف سياسي و بس كنت مكسل/ة فممكن 
ي و بالنيابة عن ناس ممكن يبقوا محرومير  من حقهم سواء 

ل تقول ال بالنيابة عن  تي  
ة و  ي عرسر

 
كانوا جوة السجن أو برة انزل علشان يعرفوا إن قصاد كل صوت بيمنعوه ف

هقش   .اننا كتير و ما بي  
ي و أنا أنا حرفع قضية و كل سر  ع

ي من حف 
من  اللي لشان مش من حق حد يحرمن 
ي ده أو أل. بس ده حياخد وقت

ي بس استخدم حف 
 .حف 

ي رسالة عايزة أوصلها للسلطة االستبدادية عندنا و أبف  مش 
 
ألول مرة أحس إن ف

ي و عن  فاللي قادرة 
فعال مكسل بس و مش أخد موقف سياسي من المقاطعة ممكن يبف  بديل عن 

ي ال
 
ي وش أصدقاء ف

 
سجن أنا متأكدة إنهم لو برة كانوا حيحبوا يبف  لهم صوت و يقولوا ال عالية ف

  السيسي و نظامه
http://bit.do/eP6PA 
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 األستاذ حليم حنيش
ي #سجن_طره_استقبال عني  أ

 
 النهاردة ف

وهو مريض نفسي كان بيتعرض  ،المحلةمراد من انتحر معيد بالجامعه اسمه اسامة احمد احمد #
ي السجن و كان بيجيلوا حاله و يقلع هد

 
-حسب شهاده من معه ف السجن-ومه لضغوط شديده ف

ي بحجه انه بيمثلو 
 .حاله نفسيه سائت جدا إمبارح و تعنت اداره السجن و رفض نقله للمستشف 

 علي الس .صباح اليوم دبح نفسه وانتحر
مع  باستخفافجون حيفضلوا يتعاملوا مش عارف القائمير 

ي 
 .المريض النفسي لحد إمن 

  تحديث
ي منهم  -طنطا والية- قضيةسنير  ف  ١٠هو محكوم عليه ب 

حاليا لسه ف  والقضيةسنير   ٤قض 
 3Vhttp://bit.do/eQm  وربنا كريم وتلحقه المستشف  نقلته الي  اإلسعافعربيه  .النقض

http://bit.do/ePyRv
http://bit.do/eP6PA
http://bit.do/eQmV3


 
 ابريل 23
 

 األستاذ رمضان محمد
يتحرك قالهم يا  صما الميكروبا. قبل رمسيس. بميكروباص من  إلسكندريةعبير كانت مسافرة النهاردة 

ي االستفتاء االول وهخليلكم االجرة 
 
وح نصوت ف . عبير وكل اللي الركاب . 55جنيه بدل  35جماعة هي 

  رفضوا
ناس وارصوا يودوهم ولما عدوا مدخل اسكندرية اتوقفوا عند نقطة محرم بك ولموا البطايق من ال

ي االستفتاء. اللجان للتصويت ف 
 
. الناس رفضت برضو لكن عبير ماكتفتش بالرفض لكن اتكلمت ف

ها عليه ي االستفتاء ده اختيار تعمله او أل ومحدش يجي 
 
ة حقها السياسي ف   حقها وانه مبارسر

  رسمي  فكالمها معجبش الباشا وقبض عليها ومن وقتها مكان احتجازها غير معلوم بشكل
ي مركز كفر الدوار وعندها متابعة 

 
ازية ف و وبتنفذ تدابير احي 

عبير مخل سبيلها عل ذمة قضية المي 
بكرة .. لو مارحتش المركز هيعملوا فيها مذكرة ويبعتوها النيابة ومحرص  هروب من اداء التدابير 

و ده غير جنح
  ة الهروب من اداء التدابير وهتتعرض إللغاء التدابير واعادة حبسها عل ذمة قضية المي 

بتتعالج من آثار الحبس .. ارحموا اللي جابونا  ولسههنعمل كل االجراءات القانونية بس عبير تعبانة 
 وسيبونا ف حالنا

http://bit.do/eQnha 
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 المفوضية المرصية للحقوق والحريات 
المرصية للحقوق والحريات ما تدين المفوضية 

يتعرض له المحامي المدافع عن حقوق اإلنسان 
ي متعمد، الذي ” إبراهيم متولي “ من إهمال طن 

أدي إل التدهور الحاد لحالته الصحية بسبب 
تعرضه للتعذيب والمعاملة الالإنسانية وظروف 

ي  االحتجاز غير آدمية، بجانب اإلهمال طن 
ة حبسه احت ي سجن طرة المتعمد طوال في 

 
ياطيا ف

 ، وط عن إبراهيم متولي
شديد الحراسة والمعروف بسجن العقرب. وتطالب باإلفراج الفوري غير المرسر

وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، وتحمل السلطات المرصية مسؤولية ضمان سالمته الجسدية، 
 وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية وضمان وصو 

ل األدوية الالزمة له. ووجوب نقله الفوري للمستشف 
يض  ي الي 

 
ي تجاه حقه ف

 
ي واإلنسان

 
امها القانون كذلك تحمل مصلحة السجون مسؤولية اإليفاء بالي  

 .والسماح له بالزيارات، وتطالب بوقف احتجازه بالحبس االنفرادي بشكل فوري
ي القبض عليه من مطار 

، ومدافع عن حقوق اإلنسان ألف  القاهرة الدولي يوم إبراهيم متولي هو محامي
ي اليدين 2017سبتمي   10

 
ي إبراهيم من رعشة دائمة ف

 
ي المفوضية، يعان

ا لشهادة ذويه لباحنر
 
. ووفق

ا مستدام  ي النظر واحمرار 
 
ي األعصاب نتج عن التعذيب بالكهرباء، وأصيب بضعف شديد ف

 
نتيجة خلل ف

http://bit.do/eQnha


ي العينير  نتيجة تعمد إدارة السجن جعل إضاءة الغرفة المحبوس
 
ا خافتة للغاية  ف

 
 باإلضافةفيها انفرادي

وستاتا، حيث  ي الي 
 
يض. كما أصيب بورم حاد ف لحرمانه من ضوء الشمس حيث أنه ممنوع من الي 

، وطالبت أرسته بعرضه عل طبيب  وستاتا بشدة ولم يعد يستطيع التبول بشكل طبيعي تضخمت الي 
إدارة السجن عائلته من إيصال  السجن ولكن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم. كذلك منعت
ة بتاري    خ  ي زيارتهم األخير

 
وها ف ي أحرص 

، ومنذ ذلك الحير  لم 2019مارس  3األدوية والفيتامينات الن 
 .تتوافر ليدينا معلومات بشأن حصوله عل رعاية طبية أو وصول أدوية له دخل مقر احتجازه

اهيم لالختفاء القرسي لمدة يومان، كانت المفوضية المرصية للحقوق والحريات قد وثقت تعرض إبر 
ا شهادة متولي بتعرضه للتعذيب 

 
ي بالعباسية. وقد وثقت أيض

تجز خاللهما بمقر األمن الوطن 
ُ
اح

والمعاملة الالإنسانية، وتجريده من جميع مالبسه وتصويره بدون مالبس، وسكب الماء البارد عل 
ي الخصي

 
ي مفاصل يده وصدره وف

 
ا حن  وقت عرضه عل جسده وصعقه بالكهرباء ف ا وتكرار  تير  مرار 

تأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة عل خالف “النيابة. وقد وجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات ب  
ي نرسر أفكار 

 
أحكام القانون، نرسر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه ف

ي القضية رقم ” الجماعة
 
 . أمن الدولة العلياحرص  2017لسنة  900ف

ي إبراهيم متولي من ظروف احتجاز غير مالئمة والإنسانية داخل سجن طرة شديد الحراسة منذ 
 
يعان

ي 
 
ي غرفة مليئة بالقاذورات، بها حمام 2017احتجازه احتياطيا ف

 
. أودع إبراهيم بالحبس االنفرادي ف

ي إدخال أ لالستخداموحيد غير صالح 
 
، وتم التعنت معه ف ي األدمي

 
دوات النظافة الشخصية أو ف

ي بداية سجنه، كما تم غمر 
 
بالماء عدة مرات، حن  ال يتمكن من  غرفتهالحصول عل مالبس داخلية ف

ي ممارسة حقه باستقبال 
 
النوم وهو ما يعتي  تعذيب نفسي بالحرمان من النوم. كما تم التعنت معه ف

دقائق فقط، ثم صدر قرار من  10مرت لمدة زيارات من عائلته وكانت آخر زيارة له منذ شهرين واست
، بالرغم من أنه محبوس  لمدة عام ونصف حن   انفراديا وزارة الداخلية بالمنع من الزيارة بشكل رسمي

. هذا باإلضافة إل حرمانه من الرعاية الطبية سواء عن  اآلن، مما يؤثر عل صحته النفسية إل حٍد كبير
وري طريق طبيب السجن أو عن طريق األ  ي توفرها أرسته وبالتالي حرمانه من العالج الرص 

دوية الن 
 .لوقف نمو وتطور الورم وبالتالي تعريض حياته للخطر الشديد

 226وتقدم محامي المفوضية المرصية للحقوق والحريات، ببالغ لنيابة المعادي الجزئية يحمل رقم 
لتقديم الرعاية الطبية الالزمة له، للمطالبة بنقله للمستشف   2019مارس  12، بتاري    خ 2019لسنة 

ي يوم 
 
ي المتعمد الذي يتعرض له إبراهيم، وف ي اإلهمال الطن 

 
أبريل تقدم  18كما طالب بالتحقيق ف

، وحن  اآلن لم يتم نقله. كما  محامي المفوضية بطلب آخر لرئيس فريق التحقيق لنقله للمستشف 
ح
ُ
مل فيه إدارة السجن المسئولية عن تعريض تقدم نجله ببالغ للمجلس القومي لحقوق اإلنسان، ي

ي قتل شخص محتجز لديها بسبب حرمانه من الرعاية الطبية 
 
وع ف حياة والده للخطر المميت والرسر

 .بالرغم من تدهور حالته الصحية بشكل بالغ
ا 
 
ي متعمد، يعد انتهاك ي مقر االحتجاز وإهمال طن 

 
إن ما يتعرض له إبراهيم متولي من سوء معامله ف

امات مرص الدولية بشأن معاملة المحرومير  من حريتهم جسي ا لحقوق اإلنسان، ومخالفة اللي   م 
أ للمادة 

 
من العهد الدولي للحقوق المدنية  10معاملة إنسانية، وضمان توفير الرعاية الطبية لهم وفق

روفة بقواعد ، وقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمع1966والسياسية لعام 
ي توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تميير  

 
ي تؤكد عل مسؤولية الدولة ف

نيلسون مانديال، والن 
ا للمادتير  

 جسيم 
 
. كذلك تمثل تلك الممارسات انتهاكا ي

 
من الدستور المرصي  56و 55لوضعهم القانون

ي أكدتا 
ي أو المعنوي أو  عدم جواز تعرض األشخاص المحرومير  من حريتهم لإليذاء علوالن 

 
البدن



ي كرامة اإلنسان أو يعرض حياته للخطر. كذلك تنافت تلك االنتهاكات مع المواد 
 
تعرضهم لما هو مناف

ي نصت عل وجوب توفير الرعاية الصحية  37و 31و 26
من الالئحة الخاصة بتنظيم السجون والن 

ي حالة لم عدم إمكانية العالج بم
 
ي مستشف  السجن، وف

 
ي السجن، أوجبت نقل للمحتجزين ف ستشفنر

ي العالج
 .الحالة إل مستشف  خارج السجن لتلف 

ا، تؤكد المفوضية عل أن ما تعرض إليه متولي من تعذيب ومعاملة 
 
بالكرامة يعد انتهاكا  حاطهأيض

أ للمادة 
 
وب المعاملة القاسية أو الالإنسانية، وفق ه من رص  ا للحظر المطلق للتعذيب وغير جسيم 

وب السابعة من  ه من رص  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغير
. وكذلك يعد جريمة ال تسقط 1984لسنة  المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ا للمادة 
 
 .من الدستور المرصي 52بالتقادم وفق

مسؤولية السلطات المرصية، وإدارة سجن طرة وتشدد المفوضية المرصية للحقوق والحريات عل 
ام بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية وبالدستور وبقانون تنظيم السجون والئحته التنفيذية فيما  بااللي  
يتعلق بتقديم الرعاية الصحية إلبراهيم ولكل المسجونير  بشكل مستدام، وتطالب بوقف اإلهمال 

ي سجن طرة، المستخدم ل
 
ي المتعمد ف  .وخاصة السياسيير  منهم بالمسجونير  لتنكيل الطن 

http://bit.do/eQPfW 
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 األستاذ رمضان محمد
 

ي القضية  انتهتنيابة أمن الدولة 
 
ي ف

أمن دولة  2019لسنة  674من شوية من التحقيق مع عبير الصفن 
  االتهامات بلها  وجهت يوم بعد ما  15وقررت حبسها 

  االنضمام لجماعة ارهابية مع العلم بأغراضها
استخدام حساب عل شبكة المعلومات الدولية الرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف االخالل 

  باألمن والنظام العام
ي لجنة 

 
ل من الميكروباص عشان تصوت ف عبير ماعملتش حاجة .. كل جريمتها انها رفضت إنها تي  

بير  
ي للمغي 

 
وح تدلي بصوتها ف

 وطلبت من الظابط الكارنيه بتاعه عشان تتأكد من صفته وبلغته انها هي 
لجنتها .. فادىع عليها انها كانت بتصور اللجنة ولما نفت ده وفحصوا تلفونها والالب توب بتاعها 

بعيد أيام وجابوها هنا بمحرص  تحريات  6اتأكدوا انها مكنتش بتعمل كدة ومع ذلك فضلت محتجزة 
ي ماعلكيش حاجة وموبايلك والالب توب  كل البعد عن الحقيقة

ي قالها انن 
بالرغم ان ظابط االمن الوطن 

لها انهم مودينها  والنهاردة الصبح وهما جايبنها النيابة كانوا قايلن بتاعك معليهمش حاجة وانا همشيكي 
  . لمركز كفر الدوار عشان تخرج من هناك

ها  حبس ومن وقت ما شهور  7عبير لسة خارجة من  ي حياتها غير انها بتابع تدابير
 
خرجت مابتعملش ف

ي القسم وبتابع عالجها النفسي بسبب الحبس وبتدور عل شغل عشان بنتها اللي مكملتش 
 
  سنير   5ف

ي عل تواصل معاها بشكل شبه يومي وعارف كل 
 
ي التحقيق وقررت ان

 
ي وانا قررت ده ف

عبير صديقن 
ي حياتها 

 
  خرجت محاميها وصديقها وانها ماعملتش أي حاجة من وقت ما  باعتباريتفصيلة ف

http://bit.do/eQPfW


ي بخصوص ده وانا عارف انه ما 
 
بير  صفة المدافع  ينفعش اجمع ما  وطلبت من النيابة سماع شهادن

انا مش عارف اتعاىط مع ده وكنت بحاول اتماسك قدامها ومابكيش وفضلت ألش واهزر . والشاهد 
 هي فيه معاها عشان تضحك وتنس الواقع اللي 

ي بنتها .. سيبوها تعيش  عبير عاوزة بس تعيش وترن 
http://bit.do/eQYuC 

 
 
 مايو 11
 

 األستاذ محمد الباقر
ة فلن نعتي  ان نعيش يوم نتكلم 

. تضم إيدك مع أحبابنا وأصدقائنا امر عادي .  باإلشارةمهما طالت الفي 

عل قبلك علشان تقول للقصاص وأبو هريرة انهم وحشوك .. تضم إيدك عل صدرك كأنك بتحضن 
اما وانت بتبعت سالم  ي .. تبتسم وتضع إيدك عل رأسك احي  من سعادتك لرؤيتك أنس البلتاح 

عليه  باإلشارة لهدى عبد المنعم والسيد عبد الخالق .. ورسالة باإلشارة كسالم حار كأنك بتسلم
وتبوسه لشادي ابو زيد .. تفرح لمجرد انك تعرف عائشة الشاطر شافت اوالدها .. والشعور السنر  
 تتمحي 

ً
وانت بتسيب أمل فتحي وهشام جعفر يدخلوا القفص علشان يعيشوا ساعات محتاجه أصال

ي ! ... من الذاكرة بدل ما تتكرر
 
ي  كل دول وأكير من ناس مش معروفه او متعرفهاش يكونوا ف

 
يوم واحد ف

ي التواصل
 
مع أحبابك وأصدقائك ورفقاء الدرب .. والحاجز بنا  ،مكان واحد ولغة اإلشارة ه األساس ف
ي اإلماكن ديه من أشباه المحاكم وأشباه السجون .. ! قرارات اعتقال مقي   ومحاكم شبه عرفية

وحقيف 
  ! اكير من النظام وحاشيته لهم فيها ،لنا فيها 

 محامي وباحث ومتطوع لسه بيعافر ويقدم دعم وعل راسي كل
 اما هما .. فاللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم ال يعجزونك
نا ، واعنا وصي   واللهم ارفع الظلم عن المظلومير  والمستضعفير 

 الحرية_لكل_المعتقلير  #
http://bit.do/eScEJ 

 
 
 مايو 12
 

 الحرية لعزت غنيم
لعدة انتهاكات قانونية منذ أن تم القبض عليه وبعد ظهوره بعد إخفائه قرسا  عزت_غنيم# يتعرض

ي 
 
 وهي كاالن

يوما عل ذمة التحقيقات دون أن يتم عرضه  45متعاقبة كل منها أوال : بطالن قرار تجديد حبسه مدد 
ي غرفة المشورة وذلك بالمخالفة لقانون اإلجراءات الجنائية

 
  عل محكمة الجنايات منعقدة ف

  فقد تم مد حبسه غيابيا دون أن يتم عرضه عل محكمة الجنايات
تهم على سلطة تجديد الحبس عرض الم  فقد أكدت نصوص قانون اإلجراءات الجنائية عل وجوب

وأال سقط أمر  ،قبل انتهاء مدة الحبس الصادر بها أمر حبسه ،االحتياطي على حسب األحوال

http://bit.do/eQYuC
http://bit.do/eScEJ
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85?epa=HASHTAG


وإذا صادف أخر يوم في مدة الحبس االحتياطي يوم عطلة  ،الحبس وتعين اإلفراج عن المتهم فورا
نما يجب عرض المتهم قبل رسمية فال يجوز امتداد مدة الحبس تلقائيا إلى أول يوم عمل بعد ذلك وإ

 يوم العطلة الرسمية وأال بطل الحبس وتعين اإلفراج عن المتهم
مارس  26. يوما منذ 45ثانيا : وجوب اإلفراج عنه لسقوط أمر الحبس االحتياىطي نظرا ألن مدة حبسه 

ي 
 
ي موعد أقصاه  8كانت لتنتهي ف

 
يو ما 9مايو اي انه كان يجب عرضه قانونا عل محكمة الجنايات ف

مة قانونا بإخالء  ي هذا التاري    خ فإن النيابة العامة ملي  
 
ونظرا لعدم عرضه وعدم صدور قرار جديد ف

فال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطي على خمسة شهور إال بعد الحصول قبل انقضائها  سبيله
جديد على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة ال تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للت

 وأال وجب اإلفراج عن المتهم ،لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
 ثالثا : قيام النيابة بعدم قبول أي استئناف علي أوامر الحبس االحتياىطي الصادره

طريقا للتظلم القضائي من أمر حبس المتهم احتياطيا إعماال لنص نظم قانون اإلجراءات الجنائية 
من  164وأضاف فقرة جديدة للمادة  2006لسنة  145رقم  من الدستور فتدخل بالقانون 71المادة 

قانون اإلجراءات نصت علي أن " للمتهم أن يستأنف األمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا 
من قانون اإلجراءات الجنائية جري نصها بأن " للمتهم أن  205الحبس " كما أضاف فقرة إلي المادة 

أو بمد هذا الحبس من القاضي الجزئي أو محكمة الجنح يستأنف األمر الصادر بحبسه احتياطيا 
  . "المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة

 P8http://bit.do/eSkهوكيل
 
 
 مايو 18
 

 األستاذ خالد علي 
 أمر 

 
طة للنظر ف النهاردة كانت جلسة أمام الجنايات بمعهد أمناء الرسر

االحتياىط للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، والمحبوس تجديد الحبس 
 االنضمام لجماعة االخوان، رغم 

 
احتياىط من سنة ونص، التهمة طبعا

، ونزوله ٢٠١٠إن مرص كلها تعلم خروجه من الجماعة من قبل 
، وتأسيسه لحزب آخر )مرص ٢٠١٢االنتخابات الرئاسية ضدهم 

نامج حزن  مغاير لمنهج وأف  العمل القوية(، بي 
 
كار وأساليب الجماعة ف

 .السياس والحزن  
ي محبسه، و وصفه باالنعزال وليس 

 
داد سوء، النهاردة حك عن وضعه ف وكل جلسه حالته الصحيه بي  

 الطرقة، ممنوع عنه الجرائد والراديو، ٣٠انفرادي غرفة مقفولة عليه، وبيخرج 
 
دقيقة تريض فقط ف

ة يحط فيها العالج الل زاد من وصالة الجمعة والمكتبة، ورافضير  يس  ٤محوا ليه بإدخال ثالجة صغير
 السماعة، ولم  ١٤أنواع قبل السجن وأصبحوا اآلن 

 
، وبيتكلم ف نوع، والزيارة من خلف حائط زجاح 

فقد جزء كبير من وزنه، وطلب أكي  من مرة تحويله  ،يسمح ألحفاده بزيارته طوال مدة حبسه
 . بةللمستشف  لكن مفيش أى استجا

 ربنا يفك كربه
 السجون

 
 .وي  هونها عليه وعل كل المظلومير  ف

http://bit.do/eSk8P


 الحرية_للدكتور_عبد_المنعم_أبو_الفتوح#
 الحرية_لمرص#

http://bit.do/eSU3x 
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يفة عز الدين عبد الفتاح  عن رسر
يفة عز الدين عبد الفتاح  بأنها قالت محامي المتهمة رسر

ي يديها ورجليها وظهرها 
 
تعرضت إل الصعق بالكهرباء ف

ب باأليدي واألقدام ولم يكن هناك  ا للرص 
 
وتعرضها أيض

ي النيابة
 
 .آثار للتعذيب أثناء وجودها ف

ي االنتهاك": حول االنتهاكات 
 
ي من تقرير "المساواة ف

 الن 
ي 
ي قضين 

 
، 2018لعام  1739تعرضت لها المتهمات ف

ا باسم "قضية  2019لعام  488و المعروفتان إعالمي 
مظاهرات قطار رمسيس" و"قضية إطمن أنت مش 

 /v8YUxP2https://bit.lyلوحدك" : 
http://bit.do/eT94Q 

 
 
 يونيو 2
 

 األستاذ محمد فتحي 
 مساء الخير 

ي  ٤٨بقالي 
 
 ساعة بحاول أقدم طلب قانون

ة، للسماح لعالء عبد الفتاح  طية بمديرية أمن الجير  ة، ومدير إدارة المراقبة الرسر لمدير أمن الجير 
 عيد الفطر من المراقبة طبقا لنص المادة الثامنة من قانون تنظيم الوضع  بالحصول علي 

 
إجازة ف
 ، لكن الكل رافض يستلم الطلب١٩٤٥لسنة  ٩٩تحت المراقبة. رقم 

  ٢٠١٩يونية  ١إمبارح 
 
 رقم استالم ويستحب ف

 
ة، قدمت الطلب وطلبت يدون  مديرية أمن الجير 

 
ف

 رقم تسجيله، ورجعولي وبعد المماطلة والمناهدة أخ ،الدفي  
 
ي الطلب بزعم هيسألوها ويسلمون

دوا من 
جعوه ل، ورفضوا يسجلوه بزعم إن اليوم السبت ومفيش موظف  بعدها بساعتير  ومعاهم الطلب بير

 يستلم الطلب من الطلب، وقالوا تعال بكرة
 
 .مدن

 وفضلت أكي  من  ٢٠١٩يونيه  ٢النهاردة 
 
بير  مديرية أمن  ساعات ونص ما  ٣روحت المديرية تان

 دخولي 
 األول مديرية األمن كانوا رفضير 

 
ي علشان أخطرهم ويستلموا من  الطلب، ف

 
ة وقسم الدف الجير 

 اللي قالولي 
المديرية من بابه، وبعد خناق متواصل سمحولي بالدخول، دخلت للموظفير  المدنيير 

ي الطلب. روحت م
 
ي ف

ي مناقشن 
كتب اإلدارة المراقبة عليهم إمبارح، فرفضوا كلهم رفض قاطع حن 

ي وكلهم رفضوا بحجة مدير اإلدارة مش موجود، ومش هنقدر 
طية بالمديرية زي مايكونوا مستنين  الرسر

http://bit.do/eSU3x
https://bit.ly/2YUxP8v
http://bit.do/eT94Q


ي النه القسم الل عالء بينفذ فيه المراقبة 
 
نستلم منك حاجة. اتخانقت تالت فاتصلوا بقسم الدف

 التليفو 
 
، وبعدها موظف واتخانق موظف المديرية مع الشخص االخر الل بيكلمه ف

 
ن من قسم الدف

 القسم
 
حت ليه إن المادة  ،المديرية قال انت غلطان إنك بتقدم لينا الطلب. روح قدمه ف من  ٨رسر

تتيح لمدير األمن إنه يعف  المراقب من قضاء الليل بالقسم إذا اقتض   ١٩٤٥لسنة  ٩٩قانون المراقبة 
 أيام العيد يعن  من وإحنا طلبنا هو إعفا  ،عمله ذلك أو أى مسوغ آخر 

 
 القسم ف

 
ء عالء من المبيت ف

له كل يوم من السادسة مساء حن  السادسة صباح   مي  
 
ام عالء بالبقاء ف الوقفة ليوم الجمعة مع الي  

 
 
 قسم الدف

 
 البيت مش القسم، رد وقال قدم للمأمورف

 
اليوم التال يعن عالء ينفذ المراقبة بس ف

ي ظابط عبقري خرج من أوضته يقولي واحنا كلمناهم وهمه منتظرين
 
، وخاصة ف ك، قولت ليهم حارص 

ي االجازة دي من عدمة هو مأمور القسم زي 
 
يا باشا مش هنستلم منك حاجة اللي مسئول عن الحق ف

ي الطلب روحله، قولت ليه المادة تتيح لمدير األمن والمأمور، ومدير األمن سلطته 
 
ما انت كاتب ف

ف عل الم  ..أمور والقسم، قال مش هنستلم منك وروح القسم إحنا اتصلنا بيهمأوسع وهو المرسر
 ورئيس المباحث، مالقتش 

 
روحت للقسم وكان معايا نسخة من نفس الصيغة لمأمورية قسم الدف

) يقصد مجرد تقديمنا طلب إجازة(  رئيس المباحث هناك، والمأمور كان رأيه إن اللي بنعمله ده كتير
ي البيت كمان عايز إجازة عيد!! وقال أنا مش هستلم منك واليطاق ومش كفاية سمحن

 
اله باالفطار ف

طلب انت تسلم لرئيس المباحث وهو يعرض علي بعد فحص الطلب )اللي هو مش عارف ازي 
هيفحص طلب اجازة( روحت لمكتب رئيس المباحث القيت معاون المباحث قال رئيس المباحث 

 قال  ،شغل المباحث ده دور المأمور ودا مش  ،مش موجود وهيح  بعد الفطار 
 
رجعت للمأمور تان

  .خالص ابف  تعال بالليل لرئيس المباحث
يومير  والداخلية رافضة تستلم مجرد طلب إجازة وتسجله، وه حرة ترفضه أو تقبله، لكن حن  مجرد 

 غاية الصعوبة
 
 .تسليم ورقة بف  أمر ف

طية بمديرية أمن فقمنا بإرسال صيغة الطلب بالتلغراف لمدير أ ة، ومدير إدارة الرقابة الرسر من الجير 
ة بتاري    خ اليوم   بأرقام ٢٠١٩يونيه  ٢الجير 

23463652 
34636453 

http://bit.do/eUaaL 
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وق سالماألستاذة "  " رسر
 كالم يوصفهمالصدمة واالنهيار ال مروة وسمية كانو فيهم النهارده وهللا 

 
 ماف

قضية جديدة بنفس االتهامات وتقريبا محرص  .. البكا بحرقة واحساسهم بالظلم والقهر ال حارق قلبهم
ي .. تحريات نسخة بالكربون من القضية ال لسه واخدين فيها اخالء سبيل

أخت مروة لما كانت بتسألن 
ام تدابير مروة بتقول اصل احنا هنعمل فرحها ع طول مش 

ّ
 هنستناعل عدد اي

 ونعيد الكرة من جديد وال حول وال قوة اال باهلل
 
 نفس الدايرة تان

 
 النهارده هنبدأ نلف ف

 ربنا قادر عل كل الظالمير  
 http://bit.do/eUyDJ 

http://bit.do/eUaaL
http://bit.do/eUyDJ


 
 
 يونيو 10
 

 األستاذ أسامة بيومي 
ي قضية 

 
ي كتبت البوست ده عن الشاب المحكوم عليه ف

يوم االرب  ع الماض 
ي السجن أكدوا الهليتهم انه 

 
مسجد الفتح واللي مات من التعذيب زمالؤه ف

ي المؤسسه العقابية ولما بلغ السن 
 
ه ف انتحر وائل اتقبض عليه طفل وفضل في 

ر علي حا
ّ
ي بداية اعتقاله اث

 
لته النفسيه اترحل للسجن وائل خضع لتعذيب ف

ي السجن
 
 هللا يرحمه ويعفو عنا وعنه. وائل انتحر بخرطوم ف

http://bit.do/eUH9u 
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  ضد اإلعدام

 
 تمت إحالة أوراقه ال المفن  

 
كريم حميده عل حميده اللي وقت اعتقاله لم يتعدى السابعة عرسر عاما

 . تمهيدا للحكم عليه باإلعدام
ي قضية 

 
ي شحاته أوراق سبعة ف صدمة عاشها كريم وعاشتها أرسته بعد ما أحال المستشار محمد ناح 

ي اللي من بينهم كريم
 . األهرامات الثالثة للمفن 

ي الثانوي زيه زي أي طالب كر 
 
ي الصف الثان

 
 كان ف

 
يم وقت اعتقاله لم يكن يتجاوز السابعة عرسر عاما

ي  11/1/2016بيذاكر ويحرص  دروسه اتفاح   يوم 
 
له ليتم اعتقاله ويدخل ف باقتحام قوة من األمن مي  

 . يوم 42دوامة االختفاء القرسي والتعذيب . ظل كريم قيد اإلخفاء القرسي لمدة 
ي نظر طول 

 
ة أهله لم يتوقفوا عن البحث وتقديم البالغات للنائب العام إلنقاذ ابنهم اللي ف هذه الفي 

 . القانون المرصي اليزال طفل
ي قضية 

 
ب والصعق بالكهرباء ليتم وضعه ف كشف كريم بعد ذلك عما تعرض له من التعذيب والرص 

ي 
 
ي وبدأت محاكمته أمام دائرة إرهاب اللي ف

 
 . األساس غير دستورية دون أي سند قانون

ي رغم وجود المادة  6
من قانون الطفل تنص عل عدم جواز  11مايو الجارى تم إحالة أوراق كريم للمفن 

ة وقت ارتكاب الجريمة. والمادة   37الحكم باإلعدام أو السجن المؤبد عل من لم يتجاوز الثامنة عرسر

http://bit.do/eUH9u


ي بعدم جواز معاقبة طفل با
لمؤبد أو اإلعدام عل جريمة ارتكبها . هذا من اتفاقية حقوق الطفل تقض 

ي ذات القضية
 
ي ف

ي القضية تدين كريم أو تدين من تمت إحالتهم للمفن 
 
 . رغم عدم وجود أي إثباتات ف

يونيه القادم اتكلموا عن كريم حميده وصلوا صوته  22جلسة النطق بالحكم بعد اإلحالة هتكون يوم 
 . أنقذوا كريم من حكم اإلعدام

http://bit.do/eU7tK 
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 األستاذ حمدي خلف
 :سؤال وجواب

 س/ هل يجوز أن يقوم المحامي بتوصيل االعاشة لموكله داخل محبسه؟
ي اختيار طريقة دعمه لموكله، انا مش باعمل كدا 

 
ج/ طبقا لقانون المحاماة المرصي المحامي حر ف

ي يتحبسدلوقت إنما 
 .عملت كدا كتير زمان، ومش عشان عمرو نوهان اجدع من 

ي الزيارة رموز مش مفهومة، أو أرقام تليفونات علي علبة جبنة، فدي مش جريمة. الضابط 
 
يالقوا ف

المسئول يقدر يمنعها بكل بساطة، إنما انا بتحدي اي حد من النقابة يقول لي ويحدد لي عمرو اتمسك 
 .ليه وعشان ايه

، ان عمرو نوهان هو اللي غلطان عشان عمل كدا، عيب  الكالم
من أعضاء النقابة وبعض المحامير 

( المسئولية، بدل  ي عليه ) المحامي
، ومحاولة لراحة الضمير وتحميل المجن  وإهانة لكل المحامير 

 اللي بيلوموا 
ي ومحاولة مساعدة للزميل بشكل جدي، انا باطلب من السادة المحامير 

 
مواجهة الجان

ي اسكندرية، مواجهة نفسهم، اسأل نفسك: هل فعال عم
 
رو علي تقديمة اعاشة لموكله مالهاش أهل ف

ك  ي    ح ضمير
ي يومير  ماحدش يعرف مكانه؟ وإال انت بي 

ي غلطان لدرجة أنه يختف 
عمرو غلطان ؟ او حن 

؟ ي
  بكلمتير  مالهمش معن 
 استقيموا يرحمكم هللا

: ما هكذا تورد اإلبل  يا نقابة المحامير 
http://bit.do/eU7BJ 
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 األستاذة ماهينور المرصي
 من غير ما 

ي مختف 
 
ي و لليوم التان

 
لليوم التالت ألستاذ عمرو نوهان المحامي محتجز بدون سند قانون

ي قسم كرموز
 
 .نعرف مكانه ألن أول يوم كنا عارفير  إنه محتجز ف

حل  عمرو كان بيؤدي عمله ي قسم كرموز حتي 
 
فعال.. و عمله ده كان إنه يودي اعاشة لمسجونة ف

 .لسجن القناطر و هي أهلها مش من إسكندرية
ي 
 
الحقيقة مش عمرو هو إللي مسئول عن القضية و لكن ألن زميل اعتذر إنه يروح هو قرر بشكل انسان

ي ده دوره كمحامي 
 
 .إنه يساعد الزميل ده و كان شايف إنه بشكل انسان

http://bit.do/eU7tK
http://bit.do/eU7BJ


.. بس إحنا بنعتذر  سمعنا من زمال محامير  و من أعضاء نقابة إنه يودي اعاشة ده مش دوره كمحامي
ي 
 
 ..لهم اننا بنتعامل مع المهنة عل إنها مهنة سامية و لها جانب انسان

ي قسم كرموز بس ماحدش 
 
اعضاء النقابة الفرعية فيهم ناس عملوا اتصاالت وقت ما كان عمرو لسة ف

 .نوا بيلوموا عمروجاه و كمان كا
 إن مساعدة زميل محامي أو موكل تعتي  خارج المهنة بس مثال تزوير 

ي إذا كانوا شايفير 
 
بنعتذر تان

 .محررات رسمية ممكن يبف  جزء من اننا ننتفض و نتحرك مادام القضية مش ذات طابع سياسي 
أدية عملهم سر  مافيش الحقيقة وساخة أمن الدولة معروفة و تلكيكه و محاولة منع المحامير  من ت

 .آتنير  يخلفوا عليه
  .بس دور النقابة القوية إنها تتحرك بالكامل لحماية المحامي 

ي قرسيا
ي مش متوجهله أي تهم و كمان مختف 

 لو المحامي ده لدلوقن 
 .تخيل بف 

ي المحكمة صبح و بليل
 
وحش و بيشتغل قضايا  عمرو نوهان أي محامي عارف إنه مزروع ف و تقريبا ما بير

ي نفس الوقت إنه يتقبض 
 
 محامي شاطر و لكن إنسان ف

جنائية و سياسية.. هل عقابه إنه بيحاول يبف 
ي ؟؟

 عليه و يختف 
 عمرو_نوهان_فير  #

http://bit.do/eU7NB 
 
 

 األستاذة ماهينور المرصي
يف أخد براءة من قبل العيد.. و استنينا إجراءات خروجه.. كل ورقه خالص و تم عرضه عل محمد الرسر 

أمن الدولة إمبارح و كان المفروض بعدها يروح عل قسم الرمل أول إللي هو تابع له و لكن الصبح سألنا 
ي 
ي أمن وطن 

 
ي قسم المنشية إللي كان محجوز فيه و قال إنه النهاردة حيتعرض تآن

 
 .ف
ي قسم المنشية إذا كان اترحل إمن الدولة و ال أل اتقال إنه خالص روح و 

 
بعدين لما تم السؤال عليه ف

 من قسم المنشية
 يومير  و 

نفس الكلمة إللي اتقالت عل عمرو نوهان إنه خالص روح من قسم كرموز و بعدين اختف 
ي نيابة أمن الدولة

 
 . ظهر عل قضية ف

ي قسم المنشي
 
ي محمد مش ف

ة إللي بيقول إنه روح و ال قسم الرمل أول إللي المفروض يخرج منه دلوقن 
  .و ال بيتهم

 .أمن دولة إسكندرية تقريبا مقرر مايروحش حد
 .بلطجة ووساخة متوقعة بس ده شاب أخد براءاة.. فأخرة الوساخة دي إيه

تنا مع الجهاز ده  ي دماغنا غير سيناريو هات سيئة علشان خي 
 
إللي عمرها ما كانت إحنا طبعا مش جاي ف

  .عدلة
ي بيتهم من عدة أيام

 
 محمد المفروض أخد براءة و يبف  ف

ي بيتهم
 
يف يظهر و يبات ف  نتمن  ربنا يخيب ظننا و محمد الرسر

يف_فير  #  محمد_الرسر
http://bit.do/eU7QZ 
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ىعي   األستاذ نجاد الي 
ي بما إذ كانوا صالحير   اليوم يمثل اثنان من

افضل من عرفت من القضاه امام لجنه الصالحيه لتقض 
ي سلك القضاء من عدمه .....السبب انهما راجعا 

 
وع قانون لمكافحه  -مجرد مراجعه -للبقاء ف لمرسر

اء لم يكونا فيها  -جريمه التعذيب كانت المجموعه المتحده قد تبنته واعدته  بمشاركه لجنه من الخي 
صاحب االختصاص  -ته الي رئيس الجمهوريه لإلستفاده منه حيث كان مجلس الشعب وارسل -

ي    ع فوجئا كما فوجئت  Hesham Raouf Assem Abdelgabar لم يتم انتخابه . القاضيان -بالترسر
 -يطلب ندب قاض للتحقيق معهما النهما  -وزير العدل الحالي  -ببالغ من رئيس مجلس القضاء االعلي 

وع قانون لمكافحه التعذيب والضغط علي رئيس الجمهوريه شاركا مع الم ي عمل مرسر
 
جموعه المتحده ف

ي مارس   -إلصداره!! 
 
. استدعيت للتحقيق معي وبعد اكير من خمس جلسات تحقيق  ٢٠١٥كان هذا ف

ي تمويل واداره كيان 
طويله للغايه تم توجيه اتهامات تكدير السلم العام واشاعه معلومات كاذبه وتقاض 

ي . اما القاضيير  فبعد تحقيقات معهما غير 
ىعي الي والقبض علي ثم اخالء سبيلي بضمان محل سكن 

رسر
ي التحقيق اتخاذ اجراءات تأديبيه بحقهما !!. المهم ان وزير العدل السابق 

استمرت عامير  قرر قاض 
ي تشمل التنبيه ولفت النظر وارص علي احالتهما الي الصال 

حيه رفض اتخاذ اجراءات تأديبيه والن 
ي مراجعه قانون ضد التعذيب مساسا بهيبه القضاء !!. 

 
ووقفهما عن العمل النه اعتي  ان المشاركه ف

ه وسيتم  ي ان تلك الجلسه ستكون االخير
ي ظن 

 
القاضيان امام هذه اللجنه منذ قرابه العامير  او اكير . ف

نقبله وسيقبالنه بكل الشكر  فيها تحديد موقفهما ....ايا كان ما سينتهي اليه االمر فهو قضاء هللا ؛
وع قانون  ي داخلي بالحزن وبقدر من المسئوليه ...لم اتصور ان مراجعه مرسر

 
ي اشعر ف

والرضا . ولكنن 
ي ميدان حقوق االنسان 

 
ضد التعذيب يمكن ان يعرض من قاموا به لكل تلك المشكالت . منذ عملت ف

ي امريكا . انا اعلم وانا اتوقع دائما ان ادفع ثمن لما اقوم به ..انا اعلم ا
ي دوله سويرسا او حن 

 
ي ال اناضل ف

نن 
ي مرص ؛ حيث انتهاك الحقوق والحريات تحول من 

 
ي اكافح للدفاع عن حقوق االنسان من مرص وف

انن 
ي لم 

اف ومهنه ؛ انا علم ان لذلك ثمنا ان لم ادفعه اليوم فغدا...لكن  هوايه لدي انظمه الحكم الي احي 
ي ا
ي او قبل العمل معي هدف للعقاب او االنتقام . اتصور ان تكون شقيقن 

و زوجها او اي شخص يعرفن 
ي 
ي مرص فإنن 

 
ي شخصيا باعتبار ان الجريمه شخصيه والعقوبه شخصيه ..وف كنت اتصور انه سيتم عقان 

صحيح لم اتصور ان وضع قانون ضد  -اعلم منذ بدأت ان الدفاع عن حقوق االنسان هو جريمه 
ي او ول -التعذيب ركن فيها  ي او معي او بسبن 

 
ي بجريرن ي لم اتخيل ان يؤخذ غير

كنها جريمه ؛ ولكنن 
بسبب فعل فعلته او رؤيه اردت تحقيقها دعواتكم للقاضيير  الجليلير  ان يخرجا من تلك المحنه 

افضل مما دخالها ؛ ودعواتنا ان يجنب هللا القضاء والقضاه مزالق السؤ ؛ وان نري بلدنا كما نحب او 
ي قريب 

 . مما كنا نحب ....صباح الخير حن 
http://bit.do/eVbkQ 
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 األستاذ أسامة بيومي 
 سامح عبد الهادي ثابت

  انسان عادي مالوش اي اتجاه سياسي وال ليه اى عالقه بالسياسه
ي 
 
ا بدون سبب سوي انه عنده كشك ٢٠١٥يناير  ٢٥اتقبض عليه ف ي شي 

 
سجاير بيبيع فيه  من بيته ف

 بمب
ي قضية أحداث المطرية 

 
 واترحل وادي النطرون ٢٠١٥يناير  ٢٥سامح اتحكم عليه بالمؤبد ف

ي الثاثينيات من عمره
 
 سامح شاب ف
ي السجن يوم الخميس اللي فات،بدون مقدمات

 
 . ، سامح مات ف

http://bit.do/eVboM 
 
 

  المرصية للحقوق والحرياتالمفوضية 
المفوضية المرصية للحقوق والحريات تحّمل الداخلية مسئولية سالمة 

 المهندس والباحث إبراهيم عز الدين عقب اختفاءه قرسيا منذ القبض عليه
بالغات وتلغرافات للنائب العام لمعرفة مكان احتجاز إبراهيم عز الدين بعد 

 ل عنهإنكار قسم المقطم معرفة أي تفاصي
 2019يونيو  15 -القاهرة

تدين المفوضية المرصية للحقوق والحريات، تعرض المهندس إبراهيم عز 
ي بالمفوضية، للقبض واالختفاء القرسي، منذ توقيفه 

 
الدين، الباحث العمران

يونيو. وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع ذويه  11مساء الثالثاء 
حال توجيه اتهامات له، أو إطالق رساحه فورا، وتحمل وزارة الداخلية مسؤولية السالمة  ومحاميه

الجسدية والنفسية للزميل، وعدم تعريضه ألية ممارسات من شأنها تعريض سالمته للخطر، أو أن 
  .تمس كرامته اإلنسانية

المقطم بمحافظة كانت قوات من األمن المرصي قد استوقفت الزميل بالقرب من محل سكنه بحي 
ي 
يونيو، وألقت القبض عليه ثم أصطحبتهإل مكان غير معلوم. وقد  11القاهرة، مساء الثالثاء الماض 

طة التابع لها محل سكنة، ولكن لم يتوصلوا  ي أقسام الرسر
 
حاول ذويه، ومحامو المفوضية البحث عنه ف

 .لمعلومات بشأن مقر احتجازه، أو سبب توقيفه وألقاء القبض عليه
لسنة  8077وتقدم محامو المفوضية المرصية للحقوق والحريات، ببالغ للنائب العام حمل أرقام 

عرائض النائب العام، يطالبون فيه بالكشف عن مكان المهندس والباحث إبراهيم عز الدين،  2019
مل  بعد اختفائه منذ واقعة توقيفه بالقرب من محل سكنه، والقبض، واقتياده لمكان غير معلوم.كما 

ّ
ح

ي 
 
البالغ، وزارة الداخلية، المسئولية الكاملة عن أمن وسالمة إبراهيم، وأكد عل حقه القانون

ي الكشف عن مكان احتجازه وأسباب هذا االحتجاز، والتواصل مع ذويه ومحاميه. كما 
 
والدستوري ف

قت فيه واقعة أرسلت والدة إبراهيم، تلغرافا للنائب العام طالبت فيه بالكشف عن مكان نجلها، ووث
طة المقطم لالستفسار عن أسباب القبض عليه، إال أن  القبض عليه، وكشفت عن توجهها لقسم رسر

 .القسم أنكر وجوده أو معرفته بواقعة القبض من األساس
إبراهيم عز الدين هو مدافع عن حقوق اإلنسان، ومهندس حاصل عل درجة بكالوريوس الهندسة، 

ي بجامع
 
ي بالمفوضية المرصية للحقوق قسم التخطيط العمران

 
ة األزهر، ويعمل كباحث عمران

http://bit.do/eVboM


ي السكن واإلخالء القرسي وملف 
 
والحريات. عمل الزميل عل العديد من القضايا الخاصة بالحق ف

ي سكٍن 
 
ي الدفاع عن حق المرصيير  ف

 
ا ف ي أبدي فيها تفاني 

ة عمله بالمفوضية، والن  العشوائيات خالل في 
ي مالئم، وكذلك دأب عل ط

 
حات وسياسات بديله لالزمات المرتبطة بحق المرصيير  ف رح حلول ومقي 

م كرامتهم اإلنسانية   .سكٍن مالئم يحي 
اماتها  ام السلطات المرصية اللي   ورة احي  وتعيد المفوضية المرصية للحقوق والحريات التأكيد عل رص 

ي 
ي الحماية من التوقيف واالحتجاز التعسف 

 
ا لنص المادة التاسعة من  الدولية تجاه حق األشخاص ف

 
وقف

ي توجب عرض األشخاص الذين تم 1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 
. والن 

ورة إيفاء السلطات المرصية  ي أرسع وقت. وكذلك تؤكد عل رص 
 
توقيفهم عل الجهات القضائية ف

ي ا
 
اماتها الدستورية تجاه حق األفراد المحرومير  من حريتهم ف  

ا بالي 
 
لتواصل مع محاميهم وذوي  هم، وفق

ي تنص عل أنه ال يجوز القبض عل أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو  54للمادة 
من الدستور المرصي، الن 

بلغ فورا كل من تقيد 
ُ
ي مسبب يستلزمه التحقيق. وتوجب أن ي

 
تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضان

 
ُ
ن من االتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وأن ي

ٌ
مك

ي 
 
ين ساعة من وقت تقييد حريته. وال يبدأ التحقيق معه إال ف إل سلطة التحقيق خالل أرب  ع وعرسر

 .حضور محاميه
ورة إجالء مصير الزميل إبراهيم عز  وتعيد المفوضية المرصية للحقوق والحريات التشدد عل رص 

كان احتجازه وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، حال توجيه الدين، والكشف الفوري عن م
 اتهامات له، أو إطالق رساحه فورا. 
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 أحمد مفرحاألستاذ 
 حول وفاة الدكتور مرسي 

خي  وفاة الدكتور مرسي بداخل المحكمة اليوم ليس هو الخي  الغريب بالنسبالي " الغريب انه عايش" 
ي هذا اليوم ألكير من سبب

 حن 
ي  -1

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

 
وهو يعان

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

 
طة ف ي المحاكمة األول بأكاديمية الرسر

 
نوفمي  من العام نفسه،  4يوليو وحن  ظهر ف

ي حاجب للصوت  ي قفص زجاح 
 
ي بسبب وضعه ف

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

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

ي 
 
ي سجن برج العرب ف

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

ي 2013
 
 .بسجن المزرعة 2017يونيو  4، والثانية ف

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

 عن 
ً
ي الفم واألسنان، فضال

 
ي اإلبصار بالعير  اليرسى، وبثور ف

 
ة بينها الضعف الشديد ف مضاعفات خطير
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ي الدم هذا باإلضافة إلصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمو 
 
د تكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر ف

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

الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنه، هذا باإلضافة إل رفض تزويده بالمالبس أو 
 .تب والصحفمعدات النظافة الشخصية وكذا الك

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

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

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

 
ي الذي يتعرض له ف اشتكي مرسي للمحكمة اإلهمال الطن 

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

 
 
، بعدم االستجابة نهائيا ي قبل شغله المنصب الحالي

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

ي مستشفيات خارجه، عالوة عل منع إدخال األدوية لهم مستشف  
 
السجن أو عل نفقتهم الخاصة ف

 .من خالل ذوي  هم
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ي فور چستس 
 كومين 

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

ة  ي الجسيم خالل في  ، نتيجة اإلهمال الطن  ي وفاة الرئيس المرصي األسبق محمد مرسي
 
فوري ف

 .2013احتجازه االنفرادية منذ يوليو/ تموز 
ي عن قلقها العميق إزاء مصير اآلالف من المعتقلير  تعسفيا بسجون مرص وذلك وفق ما  

وتعرب كومين 
ي المتعمد الذي طال العديد من السجناء وثقناه من سياسيات ممنهجة للقتل ال ء عي  اإلهمال الطن  بطي

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

ء للمعتقلير   ي إجراءات القتل البطي
 
ون معنا من مغبة استمرار السلطات المرصية ف لقد حذرنا والكثير

ي والقتل باالمتناع ع ي تعسفيا عي  اإلهمال الطن 
 
ن تقديم الرعاية الطبية والصحية المالئمة والحبس ف

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

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

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

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

ي جلسات اتهاماته المتكررة وأرسته للسلطات بمحاو 
 
صد وفق ما ذكره ف لة قتله مع سبق اإلرصار والي 

 .المحاكمات
ي العديد من الجلسات وآخرها يوم 

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

بدقائق وقال أنه تّم منع العالج عنه، وأنه يتعرض للموت المتعمد من قبل السلطات المرصية، 
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ي أكير من مرة، من دون عالج أو  وتتدهور حالته الصحية،
وأنه تعرض لإلغماء خالل األسبوع الماض 

وقد  ،إسعاف، وطلب من المحكمة السماح بمقابلة الدفاع عنه الذي لم يلتقيه منذ ثالث سنوات
تعاملت المحكمة مع طلبه هذا بتعسف شديد بأن قامت بنهره وبإغالق الصوت عنه ومنعه من 

ةمواصلة الحديث، وما لبث د  .قائق حن  سقط عل األرض ولفظ بعدها أنفاسه األخير
ي جسيم   والذين يعانون من اهمال طن 

ولذلك فإننا ندق ناقوس الخطر بحق العديد من المحبوسير 
ي لدينا حول الحالة الصحية 

، خاصة أن المعلومات الن  قد ُيودي بحياتهم عل غرار ما حدث مع مرسي
رص القوية عبد المنعم أبو الفتوح والمئات من أمثال حالته للمرشح الرئاسي األسبق ورئيس حزب م

ي دفعته إل استخدام 
دية الن  نوعا من الدواء تدعونا إل وضع الجميع أمام مسئولياته  14الصحية المي 

ء  .القانونية واإلنسانية أمام األالف من المعتقلير  السياسيير  رهن القتل البطي
ي الذي يالحق أبو ا لفتوح ورئيس نادي قضاة اإلسكندرية األسبق المستشار محمود إن اإلهمال الطن 

ي ووزير التنمية المحلية األسبق محمد عل برسر والقيادي بحزب الحرية والعدالة محمد  الخضير
ي ورئيس لجنة 

ي والناشط السياسي أحمد دومة ورئيس مجلس الشعب األسبق سعد الكتاتن  البلتاح 
لمان  عوف والقيادي بجماعة اإلخوان عيد دحروج وعضو مجلس نقابة إبراهيم أبو  2012اإلسكان بي 

ي عام 
 
ي إبراهيم متولي وعضو الفريق الرئاسي ف

 
الصحفيير  األسبق مجدي حسير  والناشط الحقوف

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

 .فوات اآلوان
ي فور چستس”  يقول المدير التنفيذي ل  

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

الذي كان يقود جهاز األمن الوطن 
الذين -بعدم االستجابة نهائيا لمطالب أي من قيادات المعارضة المرصية  -شغله المنصب الحالي 
ة يعانون من أمراض مزمن ي  –ة وخطير

 
بالعالج داخل مستشف  السجن أو عل نفقتهم الخاصة ف

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

لية الدولة، وأنه يجب أن يتمتع السجناء بنفس معايير أن توفير الرعاية الصحية للسجناء هو مسؤو 
ي المجتمع

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

ي 
 
ا دون تميير  عل أساس وضعهم القانون

 
 .مجان

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

 .متخصصة أو إل مستشفيات مدنية
ي تحفظ عليه كرامته وتكفل دفع 

وأوجب الدستور المرصي معاملة المسجون المعاملة الالئقة الن 
 األذى المادي والمعنوي عنه، وأكد عل أنه ال ي

 
ي أماكن الئقة إنسانيا

 
كون حجزه وال حبسه إال ف

 الرعاية الصحية المتكاملة، وجرم االمتناع عن 
 
ي الصحة وف

 
، كما أكد عل حق كل مواطن ف

 
وصحيا

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

اطات صحية وغذائية ، كما وضع سياج من الواجبات  المرصي اشي  لكفالة الرعاية الصحية للمسجونير 
ي التعاىطي مع الواقع األليم واإلهمال 

 
ام به ف تقع عل عاتق طبيب السجن، وهو ما لم يتم مراعاته وااللي  

ي السجون المرصية
 
ي الشديد للمحتجزين ف  .الطن 



ء “إننا ندشن حملة  ي سجون مرص، كرصخة ح” أوقفوا القتل البطي
 
قوقية جديدة، تدعو خالل ف

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

ي الحملة والتدخل العاجل  
ي فور چستس تطالب مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة بتبن 

كومين 
ي 
 
ي ظل غلق السلطات المرصية لكافة مسارات لحل األزمة الحقوقية المتصاعدة ف

 
السجون المرصية ف
ي والتصحيح الفوري لما يحدث

 
 .الحوار والتمكير  القانون
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 محامون ومحاميات
، لما بيحصله مشكلة صحية ما حد ي

ي زنزانة انفرادية داخل عني  فاض 
 
ش بيسمعه، بيعرفوا محبوس ف

ّما بيدخلوله األكل بعدين، وبيقعدوا يومير  عل ما يجيبوله دكتور السجن
ُ
هكذا يصف المحامي « وه

ا: 
 
أبو الفتوح دخل »عبد الرحمن هريدي، أوضاع موكله عبد المنعم أبو الفتوح داخل السجن، مضيف

ي بياخد 
 .«نوع دواء 14السجن وهو بياخد أربعة أدوية، دلوقن 

ا، المرشح الرئاسي األسبق، هو أحد ا 68لفتوح، أبو ا ي قائمة طويلة تضّم ألعام 
 
سماء المعروفة ف

وضاع الصحية داخل السجون، وال تفرق هذه القائمة بير  ألمسجونير  حياتهم مهددة بسبب تردي ا
ي بعض األحيان وصول الشكاوى لمراقبير  

 
ة تضمن ف ، وإن كانت الصفة األخير ي أو سياسي

 
مسجون جنان

، دون أن يضمن ذلك أية استجابة تضمن تحسن اأو   .وضاع الصحية للسجناءألمتابعير 
ي هذا ا

 
، الذي توف ا لمصير الرئيس األسبق محمد مرسي

 
ي تلك القائمة يبف  مرشح

 
 ف
ْ
سبوع أثناء ألكل َمن

ي 
 
ا بمسجونير  آخرين توفوا بعد شكاٍو من تردي أوضاعهم الصحية داخل السجن. ف

 
محاكمته، الحق

ا للنظر، ليس فقط لكونه رئيس جمهورية سابق، ولكن لوجود تقارير  حير  كانت
 
وفاة مرسي أكير لفت

ا-حقوقية أشارت 
 
إل احتمالية وفاته إن استمر حرمانه من الرعاية الصحية المناسبة، وهي  -سابق

ي مرص بش
 
ا يتعّرض له السجناء ف

 
ا متعمد  طبي 

ً
ي انضمت لتقارير أخرى رصدت إهماًل

 .كل عامالتقارير الن 
ة حبسه ا ي صحة أبو الفتوح، خالل في 

 
اير أليرصد هريدي التدهور ف ة منذ في  ، ما دفعه 2018خير

م بأكير من شكوى خالل جلسات تجديد حبسه 
ّ
ي -للتقد

ي مايو الماض 
 
خاصة مع إصابته  -كان آخرها ف

فيه برشامة »أكير من مرة بذبحة صدرية ما أدى إل تدهور حالة قلبه، بحسب هريدي، الذي يضيف: 
ي حاالت األزمة القلبية، وإدارة السجن رافضة تدخلها

 
 .«للقلب بتتاخد ف

ي التنفس، ولكي يتمكن من النوم يعتمد عل جهاز 
 
ا من مشكلة ف

 
ي أبو الفتوح أيض

 
بحسب هريدي، يعان

 
ً
ي درجة حرارة الزنزانة المرتفعة، وبالتالي ال يستطيع النوم ليل

 
ا ف  .تنفس ال يعمل حالي 

يض والتعّرض للشمس يؤثر عل صحته،  وضع ء، فمنعه من الي   ّسي
ً
المرشح الرئاسي السابق إجماًل

حيالت عل صحته، بحسب هريدي الذي  ي سيارة الي 
 
وكذلك يؤثر بقاؤه لساعات كل شهر ونصف ف

ي أليشير كذلك إل ا  .ثر النفسي لتلقيه الزيارات من خلف حاجز زجاح 
 أبو الفتوح حوالي 

َ
د
َ
ق
َ
ا من وزنه، يقول هريدي ثم يتابع:  كيلو   30ف رفضوا حن  دخول حزام، »جرام 

 .«فبيفضل ماسك البنطلون بإيده عشان ما يقعش منه
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عن وضع نائبه محمد القصاص، المحبوس « مرص القوية»ال يختلف وضع أبو الفتوح، رئيس حزب 
اير  ا منذ في 

 
المعروفة ب   2017لسنة  977، بتهٍم متعلقة باإلرهاب، عل ذمة القضية 2018انفرادي

 .«2مكملير  »
ا، بحسب هريدي، بعد سماح إدارة السجن له 

 
ا طفيف ا نسبي 

 
شهدت الحالة الصحية للقصاص تحسن

ا يهدد حياته ال يزال
 
يض، إال أن حبسه انفرادي  .بالي 

ا » ي االنفرادي ما حدش هيعرف يلحقه، هو شخصي 
 
القصاص مريض سكري، لو جاتله غيبوبة وهو ف

 .، يوضح هريدي«عرف يطلب المساعدةمش هي
ي حالته، مع عدم حدوث أي « مرص القوية»أما المرشح الرئاسي األسبق ورئيس 

 
فيستمر التدهور ف

ي الظروف السيئة لحبسه االنفرادي
 
 .تغيير ف

خالل جلسات تجديد الحبس، كرر أبو الفتوح ومحاميه طلباتهما بنقل األول إل مستشف  خاص، عل 
انفقته الشخصي رفض دائم 

ُ
وستاتا، وهو الطلب الذي ي ي الي 

 
 .ة، إلجراء عملية جراحية ف

 للي بيموت بس»
عل طلب جمال عبد الفتاح « القناطر إيراد»كان هذا رد إدارة سجن « المستشف 

ي 
 
ي عليه، بحسب زوجته مديحة الملوان  .توقيع الكشف الطن 

ا، محبوس منذ مارس  72عبد الفتاح،  حرص نيابة  2018لسنة  482ضية رقم عل ذمة الق 2018عام 
االنضمام إل جماعة إرهابية، واستخدام وسائل التواصل االجتماىعي لنرسر »أمن الدولة الُعليا، بتهم 

 .«أفكارها، والتحريض بالكتابة عل ارتكاب أفعال إرهابية، ونرسر أخبار كاذبة
،« مدى مرص»تقول مديحة ل   وس سي ي من اإلصابة بفير

 
وارتفاع ضغط الدم، وأزمات  إن زوجها يعان

ي الحجاب الحاجز
 
 عن مشكلة ف

ً
ي ساقيه، فضل

 
 .الربو، ودوالي ف

ي معسكر الكيلو  
 
ي وضع عبد الفتاح الصحي داخل السجن، مع حبسه ف

 
بحسب مديحة، بدأ التدهور ف

ا بطبيب، كما أن الزوجة لم تتمكن من إدخال 10
 
[، الذي لم يكن ُمجهز ة العمومي

 ونصف ]سجن الجير 
ي تقول: 

ي »أدوية لعبد الفتاح. غير أن التدهور استمر مع نقله إل سجن القناطر، بحسب مديحة الن 
 
ف
يض  العني  المساجير  بيدخنوا، وده بيأثر عل صحته وبيجيبله أزمة، وهو كمان عشان ممنوع من الي 

وكذا مرة طلبنا  ومن الخروج للشمس صحته اتبهدلت، الدواء بندخله مرة آه، ومرة أل. وكله بالفلوس،
مت طلبات 

ّ
ي عليه واترفض، هو بيطلب كل جلسة محكمة ]تجديد حبس[، وأنا قد الكشف الطن 

 .«للنائب العام والمحامي العام وما حصلش حاجة
م عبد الفتاح أكير من مرة بطلب إلدارة السجن لنقله من العني  المحبوس 

ّ
ا، تقد

 
بحسب الزوجة أيض

ي العني  بسبب به آلخر، وذلك بعد تعّرضه لته
 
ديدات لفظية واعتداءات جسدية من مسجونير  معه ف

 .توجهه اليساري، وهو الطلب الذي ُرفض بدوره
قالوله هانولع فيك يا بتاع داروين*، وكان فيه زمايل ليه بيتطوعوا إنهم يعملوا ورديات مراقبة عشان »

، ما بقاش بيعرف ينام، لد به، ولما سابوا العني  رجة إن آخر زيارة كانت أعصابه ينام وما حدش يرص 
عش  .«تعبانة وإيده بتي 

إن كانت طلبات كل من أبو الفتوح وعبد الفتاح ُرفضت، فإن مسجونير  آخرين يأسوا من االستجابة 
ا، المسجون  60ساس، أحدهم هو المحامي محمد منيب، أللطلباتهم، فلم يعودوا يقدمونها من ا عام 

ي قضية 
 
وستاتا، والذي يع«إهانة القضاء»ف ي من رسطان الي 

 
 .ان

حت عليه أن  ي محبسه، الحظت زوجته وفاء المرصي انحناء ظهره، فاقي 
 
ي آخر زيارة لمحمد منيب ف

 
ف

ا ذلك بقوله:  ر   .«كده كده مش هيستجيبوا»يطلب من إدارة السجن عمل أشعة، لكنه رفض، مي 



ي بحسب وفاء، تنقطع المياه بشكل متكرر عن العني  المحبوس فيه زوجها 
 
، ما يدفعه هو وزميله ف

ا، خاصة وأنه أجرى ألالزنزانة لملء المياه ونقلها لالحتفاظ بها، وهو ا مر الذي أثر عل صحته سلب 
ي معدته

 
ا جراحة لعالج فتاق ف

 
 .سابق

ا لحكم سجنه ثالث سنوات. وبعد تكرار رفض 
 
، تنفيذ ي

ي السجن من أكتوبر الماض 
 
منيب موجود ف

 .ية يأس منيب من استجابة إدارة السجن لطلباتهطلبات متعلقة بحالته الصح
قبل حبسه كان منيب يتلف  العالج بسبب مرضه بالرسطان، وطلب طبيبه منه إجراء كشف دوري كل 

ي حّل موعد الكشف الدوري 
ي يناير الماض 

 
ي الجسد. لكن ف

 
وكان -ثالثة أشهر لمتابعة نسبة الرسطان ف

ا مت زوجت -منيب وقتها محبوس 
ّ
ه بعدة طلبات لتمكينه من عمل التحليل خارج السجن وحينما تقد

 السجن، وهو غير مجهز للتعامل مع هذا 
ي مستشف 

 
ُرفض الطلب، وكان القرار هو إجراء التحليل ف

 .المرض، بحسب وفاء المرصي
« ، ي

 
ي يعمل التحليل التان

 
ي اليوم التان

 
، محمد عمل التحليل األول، وراح ف التحليل ده بيتعمل عل مرتير 

ي أللهم عل نتيجة التحليل اسأ
 
منا شكوى ف

ّ
ول، فرفضوا يقولوله، فقرر ما يكملش التحاليل، وقد

المجلس القومي لحقوق اإلنسان وللنائب العام، ورفضوا يقولولنا نتيجة التحليل، واتقالي ده ورق 
 .«السجن وما بنطلعهوش بره

ي مألجنيه من ا 1500تضيف وفاء المرصي أن إدارة السجن خصمت مبلغ 
 
ي تضعها لزوجها ف

وال الن 
ي الذي لم يتّم 

 
 .أمانات السجن، وذلك مقابل التحليل الثان

مت وفاء بطلب جديد للسماح لزوجها بإجراء التحليل الدوري خارج السجن، 
ّ
ي تقد

ي أبريل الماض 
 
ف

 .ُرفض الطلب، ويأس الزوجان من تقديم الطلبات
ي بعض ا

 
ا لطلباتألف متعلقة بالرعاية الصحية، لكن مستوى  حيان تستجيب إدارات السجون جزئي 

ا بالنسبة للسجناء أصحاب الطلبات
 
 .الرعاية المسموح به يظل مؤرق

ي عليه رغم طلبه  ي بداية حبسه، اشتك الناشط السياسي حازم عبد العظيم من عدم الكشف الطن 
 
ف

 .ذلك
ي القضية 2018عبد العظيم محبوس منذ مايو 

 
أمن دولة، بتهم  2018لسنة  734، عل ذمة التحقيق ف

وي    ج » ي تحقيق أغراضها، واستخدام مواقع التواصل االجتماىعي للي 
 
فكار ألمشاركة جماعة إرهابية ف

 .«تلك الجماعة، ونرسر أخبار كاذبة
ا، بحسب محاميه   جراحي 

ً
ْ الحوض، تستدىعي تدخل ي

َ
ي مفصل

 
ي عبد العظيم من مشكلة صحية ف

 
يعان

، وبعد ثالثة أشهر من حب ي مستشف  مختار منير
 
ي عليه ف سه وافقت النيابة عل توقيع الكشف الطن 

السجن الذي قرر أنه ال يمكنه إجراء مثل هذه العملية الجراحية، ونقلوه إل مستشف  المنيل 
، الذي وافق عل إجراء الجراحة  .التخصضي

ي المنيل ال
 
، إال أن بعد أكير من ثالثة أشهر أخرى وافقت النيابة بدورها عل إجراء الجراحة ف تخصضي

ا من تبعاتها. يقول المحامي مختار منير ل  
 
مدى »عبد العظيم نفسه تراجع عن إجراء الجراحة خوف

إن موكله يخاف من إجراء العملية وهو محبوس لما تتطلبه من رعاية طبية متخصصة بعد « مرص
، ووضع السجن ومستشفاه ال يسم»إجرائها، ويوضح:  ي وعالج طبيعي حا بهذا مطلوب رسير طن 

 .«بطبيعة الحال
ورة تحسن ظروف احتجاز السجير  بعد ذلك، وهو ما يتضح  ي بالرص 

االستجابات لطلبات العالج ال تعن 
ي حالة أحمد دومة، المحبوس منذ ديسمي  

 
عل ذمة قضية أحداث مجلس الوزراء، والذي  2013ف

وتدهورت حالته الصحية تعّرض لالعتداء أكير من مرة من سجناء آخرين، دون تدخل من السلطات، 



ي 
 
ا عل ظروف حبسه، ورفض إدارة السجن 2014ف

 
اض اب عن الطعام اعي  ، خاصة بعد إعالنه اإلرص 

، ليصل ا  .مر إل حضوره بعض جلسات محاكمته وهو عل كرسي متحركألنقله إل المستشف 
ي ال تزال تتابع حالته عن كثب، تقول ل  

، زوجة دومة السابقة الن  ي
إن « دى مرصم»نورهان حفط 

ي 
 
ي ف

ي مستشف  قرص العين 
 
، حن  مع نقله لعني  المسجونير  ف مشكالت دومة لم تتوقف منذ ذلك الحير 

ي فيه لمدة سبعة أشهر، قبل إعادته إل السجن مرة أخرى بمجموعة أدوية 2014أكتوبر 
، والذي بف 

ي المستشف  
 
ي خضع للعالج منها ف

 .تخص قرحات المعدة الن 
ر رسير أو السماح له بالتعّرض للشمس أو بعد عودة دومة إل ا

ّ
ا لسوء األوضاع؛ عدم توف لسجن، ونظر 

 ، ي العضالت والعمود الفقري والركبتير 
 
ا، انته الحال به إل مشكالت ف

 
ة جد ات قصير

يض إال لفي  الي 
 .بحسب نورهان

لدومة، ولم بإجراء أشعة رنير   -قبل نحو عام ونصف-نتيجة هذا التدهور، سبق أن طالبت نورهان 
يتّم االستجابة لهذه المطالبة، فقامت بتقديم الشكاوى للمجلس القومي لحقوق اإلنسان ولجنة 

ي  ي مستشف  خارح 
 
ي مجلس النواب، ورغم ذلك لم تتّم الموافقة عل إجراء األشعة ف

 
حقوق اإلنسان ف

ا باإلصابة بشلل، بحسب نورهان
 
 .إال بعد ثمانية أشهر، حير  أصبح دومة مهدد

. وتوضح نورهان اآل ي
 
ن، يتناول دومة أدويته، لكن ال تساعده ظروف االحتجاز الصعبة عل التعاف

ا بالسجن، وصف لدومة أدوية لتكرار شعوره بأعراض أزمة قلبية، ما أرجعه 
 
با استشاري

ً
ي أن طبي

حفط 
 .الطبيب ألسباب نفسية. لكن أرسة دومة لم تتمكن من إدخال تلك األدوية له

ي يمنع دخول األدوية لدومة، وتوضح: كما تقول نور 
ا باألمن وطن 

 
الضابط[ عمل »]هان إن ضابط

ي وفاة مسجون مريض بسبب منعه من االنتقال 
 
ي السجن ]طرة تحقيق[.. وتسبب ف

 
مشاكل كتير ف

. كان بيمنعنا من الزيارة.. وبيمنع حاجات كتير تدخل ألحمد. بعد وفاة المسجون ده اتنقل 
للمستشف 

د الطبيب؛ ]الضابط[ من 
ّ
ا، وهو اللي بيمنع دخول األدوية.. ويبدو أنه هد

ي مؤخر 
 
السجن، لكنه رجع تان

فلما طلبنا ورقة رسمية باألدوية الطبيب تراجع عن كالمه. أحمد دلوقت ِاشتك الظابط ده لرئيس 
، ف  اتنقل مرة تانية، لكن الدوا لسه مش بيدخل ي

 .«قطاع األمن الوطن 
ي أن مشك

ي يد الضباط، وترى أنه لو ترى نورهان حفط 
 
ي السجون تعود لكون القرار ف

 
لة الوضع الصحي ف
ي أيدي األطباء لربما كان الوضع أقل كارثية

 
 .كان ف

ا بالسجن  ي حكم 
ي العالج والعودة للسجن مرة أخرى تكرر مع أحمد الخطيب، الذي يقض 

الخروج لتلف 
والذي بدأت رحلته مع المرض أواخر مايو  ،«االنضمام لجماعة إرهابية خارج البالد»أعوام بتهمة  10

ي البداية بااللتهاب الرئوي. خاصة مع  2016
 
خصت حالته ف

ُ
ل إل سجن وادي النطرون. وش

ّ
عندما ُرح

ميات 
ُ
عدم وجود سابقة مرضية له، وبعد قرابة عام، وافقت إدارة السجن عل نقله إل مستشف  الح

ي مارس 
 
ي من مستشفي 2017ف ات جامعة القاهرة يفيد بأنه مصاب بمرض بعد صدور تقرير طن 
ية»

رسرَ
َ
ي الوفاة، بحسب تقرير «الليشمانيا الح

 
ي عالجها إل مضاعفات تتسبب ف

 
ر ف

ّ
ي يؤدي التأخ

، الن 
مت به لوزارة الداخلية

ّ
ي كانت األرسة قد تقد  .طن 

ي مارس 
 
ا ف

 
عيد الخطيب إل السجن الحق

ُ
 ، ولم تستجب السلطات لدعوات اإلفراج الصحي 2018أ

، موضحة أن أخيها خرج من المستشف  «مدى مرص»عنه، بحسب ما تقوله أخته فاطمة الخطيب ل  
إل أن الخطيب مناعته  -وقتها-بناًء عل قرار من مصلحة السجون، رغم إشارة تقرير المستشف  

ي دوري للتأكد من عودة المرض  .ضعيفة ويحتاج لرعاية دورية وكشف طن 



ّما نقلوه من العباسية»
ُ
 ليمان طرة، العني  كان فيه  ه

وس  40لمستشف  مريض، فيهم اللي عيان بفير
سي وحاجات صدرية وأمراض معدية، فطلب من إدارة المستشف  أنهم ينقلوه أوضة لوحده عشان ما 

ي حبس انفرادي بالسجن
 
 .تقول فاطمة« يلقطش عدوى، فحطوه ف

ا، لكنه ال  ي المعدة  تضيف فاطمة أن حالة أخيها الصحية تحسنت نسبي 
 
ا؛ التهابات ف يزال يمرض كثير 

م له مستشف  السجن العالج، كما سمحت إدارة السجن لألرسة بإجراء تحليل 
ّ
وبعض الغدد، وتقد

ي جسده. وتختم فاطمة الخطيب بقولها إن 
 
دوري أثناء الزيارة للتأكد من مستوى كرات الدم البيضاء ف

 .الواسعة مع أخيهاإدارة السجن أصبحت متعاونة بعد حملة التضامن 
ي تحسير  ا

 
 نتائجها غير مضمونة ألوإن كانت حمالت التضامن تنجح ف

ا، تبف 
 
وضاع الصحية أحيان

ا، مثلما هو الحال مع القيادي بجماعة  ، « اإلخوان المسلمير  »دائم  ي ا، والذي  56محمد البلتاح  عام 
ا حول صحته أشارت فيه أنه يواجه 

 
ي بيان

ي مارس الماض 
 
ء»أصدرت أرسته ف وطالبت «. القتل البطي

، بعد إصابته بجلطة دماغية ورفض إدارة  بالسماح لمؤسسات حقوقية ودولية تقييم وضعه الصحي
 .سجن العقرب نقله إل المستشف  

ي بجلطة، دون أن  ل إصابة البلتاح 
َّ
ي ُمجه

ي مصدر أمن 
بعد أيام من ذلك البيان، نقلت تقارير صحفية نف 

 .رسة أو تنفيهأله، تؤكد بيان اتصدر ترصيحات رسمية حول حالت
ي المصادر أو تأكيدها، ويبف  أثر تدهور ا

ا أوضح من نف 
 
ي أللكن الحقائق تكون أحيان

 
حوال الصحية ف

ا عل البعض حن  بعد خروجهم من السجن  .السجون باقي 
ي أكتوبر 

 
ي من ضعف عصب 2015ف

 
ي هشام جعفر، والذي كان يعان

بض عل الباحث والصحف 
ُ
، ق

ا لمدة ثالثة سنوات ونصف اإلبصار وت
 
ي البول، ومع حبسه انفرادي

 
وستاتا واحتباس ف ي الي 

 
ضخم ف

ا، ومنع الزيارات عنه، وسوء الرعاية الصحية، تدهورت حالته بشدة  .تقريب 
ورغم المطالبات المختلفة من ِقبل أرسة جعفر، ومن المجلس القومي لحقوق اإلنسان ونقابة 

وستاتا، إال أن إدارة سجن العقرب لم تسمح له الصحفيير  بإجراء جراحة عاجلة ل ه الستئصال الي 
اير  ا من تحديد أول موعد له إلجراء العملية 17، بعد 2019بإجراء العملية حن  في   .شهر 

ازية، غير أنه خرج من السجن وقد أوشك عل 
خل سبيل هشام جعفر بتدابير احي 

ُ
، أ ي

ي أبريل الماض 
 
ف

ا، وبعدما تف وستاتا لديهفقد برصه تمام   .اقمت حالة الي 
 من مسجونير  

ً
ي المسجونير  الذين يعانون من ظروف صحية سيئة يبقون أفضل حاًل

 
لكن جعفر وباف

آخرين انتهت حياتهم داخل السجون، وسط اتهامات من ذوي  هم لسوء الرعاية الصحية وظروف 
ي وفاتهم -قل اإلرساعألأو عل ا-االحتجاز بالتسبب 

 
 .ف

ي سبتمي  أحد هؤالء هو الم
 
ي ف

 
، مهدي عاكف، الذي توف رشد العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمير 

ا عل ذمة عدد من القضايا. وكانت أرسته وعدد من  2017 ، بينما كان محبوس  ي
ي مستشف  قرص العين 

 
ف

ي يناير 
 
ي إل مستشف  خاص، ف

، بعد تدهور حالته 2017الحقوقيير  قد طالبوا بنقله من القرص العين 
ي الصحي

نقل وبف  بالقرص العين 
ُ
 .ة إثر إصابته بالرسطان. لكنه لم ي

ي كذلك القيادي بجماعة 
 
ي مايو « اإلخوان المسلمير  »باإلضافة إل عاكف، توف

 
، 2015فريد إسماعيل ف

ي يونيو 
 
ي ف ي الجماعة اإلسالمية نبيل المغرن 

 
ي القيادي ف

 
، ولحق به عدد آخر من قيادات 2015كما توف
ي أغسطس « سالميةالجماعة اإل »تنظيم 

 
ي ف

 
، 2015وهم عصام دربالة ومرجان سالم وعزت السالمون

 عن القيادي بجماعة 
ً
ي الشهر نفسه« اإلخوان المسلمير  »فضل

 
 أحمد غزالن ف

ي نظر البعض 
 
ي داخل السجون، والذي ارتف  ف حاالت الوفاة تلك زادت من الحديث عن اإلهمال الطن 

 .إل اعتباره بمثابة قتل عمد



سبق ألعن مسؤولية السلطات عن أحوال المسجونير  الصحية لم تفتحه فقط وفاة الرئيس ا الحديث
ا، بل هو شأن أثارته العديد من التقارير الصحفية والحقوقية خالل السنوات  محمد مرسي مؤخر 

 .الماضية
ي مايو 

 
، أصدرت المبادرة المرصية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 2017ف
ا بعنوان و  ي السجون جريمة»التعذيب، تقرير 

 
ي ف تضمن « يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم: اإلهمال الطن 

يعية وراء ذلك، مطالبة بتغيير بعض  ي داخل السجون، والمشكالت الترسر شهادات عدة لإلهمال الطن 
ي مستشفيات مجهزة، و 

 
زيادة مواد قانون تنظيم السجون، ومنها السماح بإيداع المساجير  المرض  ف

عدد األطباء المتخصصير  داخل السجون، باإلضافة إل مواد تجعل األطباء بالسجون مستقلير  عن 
اف وزارة الصحة  .إدارات السجون وخاضعير  إلرسر

ي تحتاج إل تدخل 
ورة االستجابة الرسيعة للحاالت الطارئة الن  ا إدارات السجون برص 

 
أوض التقرير أيض

، وإيجاد آلية قانونية تضمن ي ا  طن 
 
حصول أي سجير  عل الرعاية الصحية عند الحاجة، كما طالب أيض

ي 
 
 .بتحسير  أوضاع السجون من منظور صحي وقان

ي مارس 
 
ي تقرير سابق، ف

 
ي 2016كانت المبادرة قد أشارت ف

 
، إل مستويات غير مسبوقة من التدهور ف

الء إل أبسط إمكانيات يفتق»البنية التحتية للسجون وانعدام الرعاية الصحية، حيث قال التقرير  ر الي  
ي الوقت الذي يعانون فيه سوء معاملتهم هم وزائروهم وعدم 

 
الحياة الصحية والنظافة األساسية، ف

-السماح بإدخال المالبس واألغطية واألطعمة لهم من خارج السجن رغم عدم توفرها للسجناء 
ي 
 
ب -بالشكل الكاف ي بعض األحوال تقي 

 
ي القرون  بالداخل. وتكاد األوضاع ف

 
مما كان عليه الحال ف

الوسط، حيث كانت إساءة المعاملة والتعذيب والحرمان من الطعام والرعاية الصحية هي سمات 
 .«طبيعية لحياة السجون

ي 
 
ي الحاالت الموجودة ف

 
كير  عل األوضاع الصحية، وفحص باف

دت المطالبات بالي 
ّ
، تجد بعد وفاة مرسي

ي بيان بفحص الحاالت المشابهة لحالة السجون، فطالبت المبادرة المرص 
 
ية للحقوق الشخصية ف

ي السجون، بينما طالبت ستة مراكز حقوقية، ب  
 
السماح للجنة الصليب األحمر »مرسي الصحية ف

الدولية بتقضي أوضاع السجون المرصية والوقوف عل حالة السجناء، كذلك السماح للمنظمات 
قومي لحقوق اإلنسان بزيارة السجون، عل أن يتّم نرسر الحقوقية المرصية والدولية والمجلس ال

 .«تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها عالنية
ا 
 
رغم كل ما سبق، فإن رد الفعل الرسمي عل تلك التقارير والمطالبات يكون بالتجاهل عادة، وأحيان

 العتبار أن ا
ً
ي السجأليكون بتقارير تحمل روايات رسمية مضادة، وصوًل

 
ون المرصية وصلت وضاع ف

، هو  ي  باإلهمال الطن 
ي وفاة سجير 

 
ي أحيان أخرى يكون االتهام بالتسبب ف

 
تدوير »للمعايير العالمية. وف

ي أل، مثلما قال بيان هيئة االستعالمات ا«لألكاذيب
 
ا عل اتهام من مسؤولة ف

 
، رد هيومن رايتس »خير

ي وفاة محمد مرسي « ووتش
 
 .للحكومة المرصية بالتسبب ف

http://bit.do/eVPvZ  
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 األستاذ أسامة بيومي 
ة_العقرب#  مقي 

ي العقرب 
يض والطعام واللبس والعالج وكل مقومات  الزيارةمن  ممنوعير   ٢و ١معتقلي سجن  والي 

ض من معتقلي العقرب  الحياة
ض من معتقلي العقرب ٢يتم نقله للعقرب  ١ومن يعي 

يتم  ٢ ومن يعي 
ي العقرب . ١نقله للعقرب 

  اآلدمية الحياةال تتوافر فيهما مقومات  الحراسة(طره شديد ) ٢و ١سجن 
 جريمة(فرض ارتكاب نزالئه ثمة  )علي السجن تحول من غرضه األساسي اإلصالح والتأهيل والتهذيب 

 للتعذيب والقتل 
 
ءألن يكون مكانا  البطي

 اغلقوا_العقرب#
 افتحوا_الزياره#
 اوقفوا_القتل_البطنر  #
 الزياره_حق#
يض_حق#  الي 
 العالج_حق#
 الحريه_للمعتقلير  #

http://bit.do/eWRn5  
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  مركز عدالة للحقوق والحريات
_لمساندة_ضحايا_التعذيب#  اليوم_العالمي

بت   ..اتكهربت .. اتعلقت ،اترص 
 أخرى من 

 
وبا ي مثل هذه الصور، إال أن رص 

 
 ف
 
قد يبدو التعذيب أكير وضوحا

  التنكيل يتعرض لها هؤالء السجناء
 أو أكير من حقوقهم

 
أن يمنع أحدهم من رؤية ذويه  ،كحرمانهم واحدا

داد قسوة السجن وطأة فال  ي في    للعالم الخارح 
 
أو أن يحرم  ،يجد منفذا

أحدهم حن  من لقاء زمالء سجنه فيصبح حبيس زنزانة انفرادية يزداد 
ي العالج

 
وتتضاعف آالمه وال يقوى سوى  ،ضيقها قدر وحشته بداخلها، أو أن يحرم أحدهم من حقه ف

 بالعرض عل طبيبانتظار قرار أحدهم باإلفراج الصحي أو حن  عل األقل قر  ،عل االنتظار 
 
  .. ارا

  التعذيب_بالمنع#
 ال 
 
يض أو العالج جانبا  يمكن إغفاله من التعذيب،  يعد المنع من الزيارة أو الي 

ي داخل السجون إل ما يقارب  وحن   2014حالة عل األقل منذ  850فوصلت حاالت اإلهمال الطن 
ي الجهاز التنفسي 

 
ي مشكالت ف

 
ي  اليوم ويعد #أبوالفتوح الذي يعان

 
القلب أدت إل إصابته  ومشكالت ف
ة حبسه أبرز األمثلة عل هذا اإلهمال   بذبحة صدرية خمس مرات خالل في 

http://bit.do/eWRn5


اث من جانب الدولة كان آخرهم الرئيس  80كما أدى المنع من العالج إل وفاة   دون أي اكي 
 
مريضا

  األسبق #محمد_مرسي 
_ودنان،و ال يزال الكثير من السجناء يعانون المنع من الز  ي #معي  

 يارة كالصحف 
ه الكثير أو حن   ي المئات سجنهم وحيدين داخل زنزانة انفرادية مثل #محمد_القصاص وغير

كما يقض 
 أن يصل التنكيل إل الحبس داخل عني  انفرادي كما الحال مع

  أبو الفتوح" داخل عني  انفرادي "
ي السجون المرصية لم يقترص التعذيب عل اإليذاء  -
 
ي فقط بل تعد حياة السجير  منذ دخوله ف

 
البدن

  لذا فحق هؤالء أن ندعمهم ضد كل هذا التعذيب ،السجن وحن  الخروج هي رحلة من التعذيب
 #ادعم_حقوق_السجناء

http://bit.do/eWRpq 
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