
 
  



 أبريل 1
 

  احمد_الرسامرسمة #
  ألوالده من محبسه
  يا رب هون عليه

  و عليهم
  يااااا رب

 #الحرية_الحمد_الرسام
http://bit.do/eNhbX 

 
 

 
 ابريل 2
 

 المحام   محمد رمضان
 الرسالة الثالثة

 "إسماعيل أبو زيد... التأديب و التعذيب قبل االعدام"
  
و مازالت تجربة االعتقال داخل معتقل برج العرب تجعلن 

  
 
شاهد عىل انتهاكات كنت اجهل إنها ترتكب بالرغم من ادعائ
  مواجهة هذه االنتهاكات بسبب طبيعة عمىل  

 
ة ف بأن لدي خبر

، قبل االعتقال كنت اعتقد إن الشخص المحكوم عليه  كمحام 
شارف عىل باإلعدام يعامل معاملة خاصة باعتباره شخص 

  زنزانة أحسن حال من  ،الموت
 
حتجز ف

ُ
فمثال كنت اظنه ي

زنزانة المحكوم العادي و إنه يتم تلبية ما يطلبه من احتياجات 
ب الشفقة، كما نص عليه قانون تنظيم السجون أو حنى من با

  اصطدمت بواقع و 
جن ليم، أوال يتم احتجاز المحكوم عليه باإلعدام داخل أحد عنابر السألكنن 

زنازين خاصة بالمعتقلي    ،الخاصة و هو عنبر التأديب هذا العنبر مقسم إل  نوعي   من الزنازين
)  
 
و النوع االخر ه  زنازين "المخصوص" و هو مصطلح أو مرادف  ،الخاضعي   للتأديب )سياس  و جنائ

 ،ملون معاملة التأديبزنازين محكوم المحكوم عليهم باإلعدام مثل زنازين التأديب تماما و يعا ،لإلعدام
ة للغاية بدون دورة مياه ح الزنازين إال نصف ساعة يوميا ال يتم فت ،الزيارة مرة كل شهر  ،زنزانة صغب 

  هذا الوقت إن يقوم المعتقل باالستحمام و عسل مالبسه، ممنوع دخول "الكاتل" أو و 
 
المطلوب ف

يت أو الوالعة و لكل محكوم بطان ية واحدة فقط، كل يوم تفتيش أو ما يسىم الغالية، ممنوع الكبر
  إن الزيارة مدتها أقل من رب  ع ساعة "بالتجريدة". 

" و ه  كلمة تعن   .و الزيارة "دواع 
ب  ٣منذ حوال   ين باقتحام أحد زنازين االعدام و قاموا بض   المعتقلي   أشهر قامت قوة من المخبر

( بسبب ترسب خبر إل   المعتقلي   دارة المعتقل مفاده إن هؤالء المحكوم عليهم باإلعدام )الجنائيي  
  )إسماعيل 

 
ب و التعذيب عن مقتل المعتقل الجنائ   الهروب )مجرد النية( و أسفر الض 

 
لديهم النية ف

http://bit.do/eNhbX


  الدورة الدموية و يوميا يتم 
 
أبو زيد( و كالعادة صدر التقرير الطنر  إن سبب الوفاة هو هبوط حاد ف

 .إبراهيم عبد الجليل اسمهوعة تعذيب معتقل آخر من ضمن هذه المجم
_والجنائيي   # _السياسيي    الحرية_للمعتقلي  
 الحرية_للفقراء#
 تسقط_عقوبة_االعدام#

 محمد رمضان
 ٢عنبر  ١٢زنزانة 

 معتقل برج العرب
http://bit.do/eNt43 

 
 
 ابريل 2
 

 مصطف  األعض
 

 
http://bit.do/eNB3z  

  

http://bit.do/eNt43
http://bit.do/eNB3z


 
 أبريل 4
 

 مصطف  األعض

  
https://bit.ly/2xn5L1K 

  

https://bit.ly/2xn5L1K


 
 ابريل 10
 

 عالء عبد الفتاح
 

  خطر
 
 أنا ف

  بالحبس 
 
  بالليل و هددوئ

 
  صحوئ

امبارح ضباط أمن وطن 
  عن ظروف المراقبة

 .مجددا عقابا عىل كتابنى
  مرة يجيىل  تهديد بالشكل ده. المرة دي رفضوا يفصحوا 

 
دي ثائ

  .هوياتهم و تضفوا بحدةعن 
  ظروف 

 
  كمان بسحب الكتب و االي بود و باحتجازي ف

 
هددوئ

 .اسوأ متجاهلي   تماما اي كالم عن القانون
http://bit.do/eNVFd 

 
 أبريل 28
 

 المحام   محمد رمضان
 
 مصلحة السجون )التجريدة و التغريبة(-٤

اكتبها ضمن مجموعة رسائل ارصد بها االنتهاكات و رسالة أخرى 
  تحدث داخل معتقل برج العرب، اكتبها رغم الحصار 

الحرام النى
  منع الزيارة عنا 

 
  هذا الحصار المتمثل ف

المفروض عىل زنزاننى
  عنبر 

 
بعيدا عن  ٢منذ ما يقرب من شهرين و نصف و عزلنا ف

  
ى
كن ربك يدبر االمور لمنع التواصل و ل السياسيي    المعتقلي   باف

  إخراج الرسائل، موضو 
 
ع هذه الرسالة هو مصلحة السجون ف
مصلحة السجون ه  اإلدارة العامة لسجون مض و مقرها ح  و 

القلىل  بالقاهرة و المفروض إنها ووفقا للقانون تقوم بتفتيش 
إنها تقوم بالتفتيش عىل أوضاع  أي المعتقالتدوري عىل 

ا عندنا علمت إن هناك تفتيش من المصلحة تلفى شكتو  المعتقلي    واهم، بناء عىل ذلك فرحت كثب 
  نتعرض لها و عىل معتقل برج العرب و ظننت أنها فرصة ذهبية لعرض الشكاو 

  ي و االنتهاكات النى
لكنن 

  ساذج
( إن هناك حكم ١فالواقع هو إن زيارة المصلحة للمعتقل معناها ثالث أمور :  ،اكتشفت انن 
 ( التغريب٣ ،( التجريدة٢فذ، إعدام سين

 : أوال: تنفيذ حكم االعدام
  وجود المصلحة و فقا ألجراءات و طقوس معينة و لكن ما 

 
  ينفذ ف

 
طبيع  إن حكم االعدام النهائ

  
ييض عن جميع المعتقليي   أي يتم إلغاء مدة الثالث ساعات النى يحدث إنه يتم إلغاء التهوية أو البى

المعتقل بفتح ال زنازين علينا يوميا لتهوية البطاطي   و غسل المالبس و التمشية داخل تقوم فيها إدارة 

http://bit.do/eNVFd


قفص كبب  تدخله الشمس و طالما المصلحة موجودة داخل للمعتقل يتم منع التهوية حنى لو 
 .استمرت زيارة المصلحة عدة أيام

 : ثانيا: التجريدة
ين و ضباط  ين و ضباط المعتقل المصلحة ه  إن يتم اقتحام الزنزانة من قبل مخبر بمعاونة مخبر

يقوموا باالستيالء عىل جميع متعلقات المسجون عدا الطقم الك  يرتديه و الشبشب و ثالث بطاطي   و 
  األشياء يتم لالستيالء عليها 

ى
  المالبس الداخلية و الخارجية ،و المصحف، أما باف

ى
الشنط  ،باف

 ،الراديو هات ،المعالق ،األكواب ،األدوية ،مصاحف المفرسةالكتب و ال ،أدوات النظافة ،االكياسو 
  الماليات، الفوط و أي  ،و االوراق، الدواليب المصنوعة من الشوال، الكاتيل ،األقالم

موجود  ءس 
  األمر إن  ،بالزنزانة يتم لالستيالء عليه و مصادرته ما عدا ما ذكرته

 
٪ من األشياء ٩٠العجيب ف

اء تلك المستول عليها  ه  أشياء تباع داخل كانتي   المعتقل نفسه و طبعا عىل المعتقل إن يقوم برس 
 .و آهه كله يرزق ،األشياء مرة أخرى بعد مغادرة المصلحة

 ثالثا: التغريبة
و يخرجهم خارج  المعتقلي   التغريبة ه  إن يتم اقتحام الزنزانة و ينادي منادي عىل عدد معي   من 

لقات سوى ما يرتديه من مالبس و لكن بدون شبشب و بعد إخراج هؤالء الزنزانة بدون أي متع
من الزنزانة يتم إغالق الزنزانة عىل بائر  للمعتقلي   و ال يعود هؤالء المعتقلون مرة أخرى. و  المعتقلي   

نعم سجن آخر و  ،بعد مرور يوم او أكبر يكتشف زمالئهم إن هؤالء تم نقلهم )تغريبهم( إل  سجن آخر 
نت و حظك بفى سجن وادي النطرون أو جمصة أو الوادي الجديد إما افاة بدون أي متعلقات و هم ح

 .متعلقات فتظل ذكرى منك
 .نعم هذه ه  المصلحة

_والسياسي   # _الجنائي    الحرية_للمعتقلي  
 الحرية_للفقراء#

 محمد رمضان
 ٢عنبر  -١٢زنزانة 

 معتقل برج العرب
http://bit.do/eQYqn 

 
 أبريل 19
 

 المحسن  عبد  المعتقلة رباب
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 !هل من أحد يهتم ألمري ؟ ؟ ؟
  إليه

 إن وجدت من يهتم ألمري فهذه رسالنى
 ...../ يا سيدي يا من تكرمت واهتممت ألمري

  لم اكتب هذه الرساله 
إال بعد ان فاض الكيل أعلم أنن 
 . وزاد

  
 
ه جدا ف عندما قبض عليا كنت اشتىك مت بؤره صغب 
الكبد والتحاليل واالشاعات المبدئيه أثبتت أنها بؤره 

http://bit.do/eQYqn


وصلت لمرحلة  الدولةبعد مرحله العذاب األول من أمن  2016رسطانية. وبعد دخول السجن سنه 
  سجن القناطر وأطباء الثانيةالعذاب 

 
  ف

ى
  أخذ عالحر   مستشف   وه  معانائ

سجن القناطر ومعناه حنى
  أعلم جيدا انهم يخشون ذلك

  ذلك األمر ألنن 
 
  أن تكتب التقارير ف

 
  حسبائ

 
   ،ألكبر وما كان ف

 
حجزت ف

تليف الفص األيرس من  نتيجة المتكررة ةب الغيبوبألكبر من عام ونصف بسب سجن القناطر  مستشف  
  وهو البؤرة الرسطانية الكبد وتضخم الفص األيمن فهذا هو ا

  إثبات المنف 
 
  ف

ى
لمثبت وكانت معانائ

المصاحب بألم ال  المتكررةولكن عما بدأت مرحله جديده من المرض وه  التقيؤات الدم األسود 
  حنى  يوصف وعندما طالبت بخروحر  لعمل

وتتوقف هذه  عالجأخذ  اشاعه تداخليه بالقض العين 
  الكبد ونفوا  لكن لألسف التقرير الذي ؛المعاناة

 
  عليه خروحر  قال إنه مفيش أي مشكله ف

سيبن 
   المشكلةالمثبت عندهم اصال وقال 

 
بسيط ولما جادلت الطبيب ال أعلم  المعدةأن عندي التهاب ف
  
ى
  تقرير عن معانائ

 
ته ايه ؟ ؟ فكيف يبعد ف ويكتب عن العرض وليس المرض  األساسيةرتبة حض 
تك فاهم ئو ليتك قال ما هوا علشان عىل  مسئو مسفعندما قلت له هذا التقرير عىل     قولت حض 

لينى
ليتك المقصود أمام رئر  وليس أمام أحد من البرس  أخفض عينيه لألرض ئو خطأ عندما قلت عىل  مس

 هللا المستعان ،لألسف
  عىل  التحمل 

ى
  إال بعد أن نفذ الصبر والتحمل فااللم أصبح يفوق مقدرئ

وهللا ما كنت أكتب عن حالنى
 لم يتحرك ساكن فكلهم عبد المأمور كما يقولونولألسف 

  ال  حولك وقوتك
ى
 رئر  أبرء إليك من حول  وقوئ

 رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود
http://bit.do/eP6QD 

 
 مايو 2
 

 المحام   رمضان محمد 
 )افتح بنموت(

  
 
هم سنا( ف زنزانة واحدة معزولة ه  ثمانية معتقلي   )أنا أكبر

  يطلق عليها زنزانة التيار 
الزنزانة الوحيدة بمعتقل برج العرب النى

  إدارة المعتقل بمنع الزيارة عنا منذ ما يقرب ال
  لم تكتف 

 
 ٣المدئ

  لهذه  ١٥بل و منذ تاري    خ  ،أشهر و حنى االن
ابريل و حنى كتابنى

نة الوحيدة الكلمات قاموا بغلق الزنزانة علينا لتصبح الزنزا
يض أو الهوية، و ه  كدة الثالث ساعات يوميا  المحرمة من البى

  يت
الزنزانة عن المسجوني   للتمشية فيها فتح أبواب  مالنى
الشمس، األمر الذي جعل اجسامنا عرضة  ألشعةالتعرض و 

 سواء االمراض الجلدية أو االم العضام.  ،لألمراض
  كل ليس األمر كذلك فحسب بل مزيد من 

 
  التضييق ف

ب من  ءس  : منع الحالقة، منع أي شخص يقبى

  التأثب  السلنر  عىل  االنتهاكاتو ال اكذب عليكم إن كل هذه  ،منع خروجنا للعيادة ،الزنزانة
 
نجحت ف

اللىح طويلة و الشعر كثيف، كل تلك االمور نتعرض لها  ،حالتنا النفسية. لقد أصبحنا مثل أهل الكهف
  ظل غياب أي د

 
 ور ألي جهة رقابية عىل ذلك المعتقل. ف

فما  ،لرفع هذه المعاناة عننا  الفوريأنا فعال استغيث بكل جهة حكومية أو غب  حكومية للتدخل 

http://bit.do/eP6QD


ج العرب و ال يحدث حنى للمعتقلي   الذين يطلق  ،يحدث لنا ال يحدث ألي معتقل سياس  آخر ببر
ون عند سماع ،عليهم )الدواعش( أي خبر ألي تفجب  تتبناه الجماعات المتطرفة  الذين يهللون و يكبر

يض.   داخل مض أو خارجها، فهؤالء لم يحرموا من الزيارة أو البى
 محمد رمضان

 ٢، عنبر ١٢زنزانة 
 نعتقل برج العرب

 ٢٠١٩ابريل  ٢٧
http://bit.do/eRumu 

 
 مايو 12
 

 مصطف  األعض
 

 "   والموت "االحتياط 
 
 !المستمررمضان الثائ

  ل  دون األصدقاء
 
 .. هذا هو رمضان الثائ

 أنساهم؟! أتذكرهم؟ هم ل  وأنا لهم ..  األصدقاء؛
  قدرة عقىل  عىل  االستمرار 

 
  ف

  والنسيان يطعنن 
التذكر يؤلمن 

  غب   -واالحتفاظ بلحظات فارقة 
  نسق زمن 

 
  وإن كانت ف

حنى
 ،الخاصةلكن للعقل أساليبه  -متسق وغب  متسلسل منطقًيا 

 . وهيهات أن يتبع ما نريد
شة

َّ
   لحظات الذاكرة المغب

    ،ترهقن 
  ينفصل عن 

كأن جزًءا من 
واللحظات الواضحة الجلية  ،به ك  ال يلوذ بالفرار  وأتشبث

  كلكمة بيد حديدية عىل  الوجه
  بي   بي    ،تدمين 

أما تلك النى
  بحال  

 
رئ

ّ
  ألنها تذك

  المنتصف ،فتقتلن 
 
 ،أنا الذي وقعت ف

يل الموجود عىل  سب ،والالميت الالح   ،والالمقيد  الالحر  ،والالتعيس الالسعيد  ،والالخارس  الالرابح
 ! " .. أنا التجسيد الىح  لحالة الميوعة المزعجة"االحتياط

   ،السجن يقتلنا بالبط  
 
  كل ليلة يمص من دمائنا قطرة ،يفّرغنا من مضموننا اإلنسائ

 
  الصباح  ،ف

 
وف

  كل مرة يمنعنا من الحركةيأخذ من أقدامنا  ،يسحب من رئاتنا نفًسا 
 
، يأخذ من ألسنتنا الكالم خطوة ف

  كل 
 
  المقابل الخوف  ،أو الضاخ الشكوىموقف نعجز فيه عن التعبب  أو ف

 
يأخذ كل هذا ويمنحنا ف

  
 
  المشاعر وبطء ف

 
م وخشونة المفاصل وضمور العضالت وخلل ف واألرق والكوابيس والروماتب  

  القلب ال يمىح  آثارها الزمن
 
  العقل وندبات ف

 
ن يسحب من عيوننا أشعة الضوء وم ،التفاعل وتكلس ف

ة    ،رؤيتنا البصب 
يجردنا من كل س   عدا رطوبة الزنازين وقسوتها، يجّرد عقولنا من الذكريات والماض 

ا 
ً
نة سلف

َّ
ا  ،واألفكار وكل الصور المخز

ً
ا فارغ

ً
 . ويصبح الجسد جثة بال روح ،يصبح العقل صندوق

  العقل كالرسطان
 
  ينس  تماًما ماذ ،ينترس  الحزن ف

  كل خلية حنى
 
ي ف   السعادةيسترس 

   ،ا كانت تعن 
حنى

  خضم المأساة ؟
 
  أتعجب لمَّ الضحك ف

وهل الضحك هو  ،الضحك المسلوب قهًرا من شفاهنا يجعلن 
  لها ؟ َمن الغنر  األحمق الذي وضع هذه المعادلة السخيفة

ادف المنطفى قد  ،الدليل عىل  السعادة والبى
 أصبحنا ال نجيد البكاء -آسفي    -نضحك ألننا 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTcwMjc5ODMzNjY3MTg%3D&av=815525496
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTcwMjc5ODMzNjY3MTg%3D&av=815525496
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTcwMjc5ODMzNjY3MTg%3D&av=815525496
http://bit.do/eRumu


  السجن فقط أننا ليست األ
 
  تلك  ،أمام أنفسنا وأمام الجميع بسهولة ويرس  نتعرىزمة ف

 
ونظهر ف

  نكره ذواتنا 
  ال نرجوها ألنفسنا حنى

  صورة بديلة كما  ،الصورة النى
 
إنما أنه ال سبيل لتقديم أنفسنا ف

العقل وانحراف مساره  فال وسيلة فعالة إللهاء ،الواقع الدميم وأنه ال وسيلة للهروب من هذا  ،نحبها 
فكلما حاولت االبتعاد وإلهاء ذاتك بأية وسيلة تافهة متاحة تصطدم أنظارك بالجدران  ،عن التفكب  

  الضعف والعجز وانعدام 
 
لة ف

َّ
خة والممث والقضبان واألبواب الموصدة لتطرحك أمام حقيقتك المخوَّ

  .. المصب  
  السجن

 
ليس من ثمة  ،ال إلهاء وال هرب ،االحتباس الحراري تلك حقيقة يقينية كحقيقة ،ال إلهاء ف

  كل لحظة  ،طريقة غب  المواجهة
 
ا له تكرسنا ف

ً
لم يعد بنا  حنى والمواجهة لعدو ال نطيقه ولسنا أنداد

 ..صحيحةذرة 
  -أن يجرب الموت  كان؛تجارب قليلة ال يعود اإلنسان بعدها مثلما  

ا
  أحد أحبائه أو أن يعايش  -مثًل

 
ف

 ..كسجي     -احتياطًيا  -موت ال
وهذا اإلنسان الجديد الذي يولد بعد انتهاء المحنة قد يعيش غربة أبدية عن ذاته ومجتمعه ومعارفه 

ا كوسيلة فعالة للخالص  ،وأصدقائه
ً
  افتضحت، وقد يختار الموت طوع

قد يواجه احتقار الذات النى
  تمزقه

ا  ،من السكاكي   النى
ً
ا وفكري

ً
  كل تجربة آتية بال أي تفكب  نقدي أو ينغمس شعوري

 
بشكل جذري ف

  ..الحياةكوليد يحبو نحو 
  نفس الوقت

 
صاب بمرض البالدة وفرط الحساسية ف

ُ
ا  ،واألكيد أنه ي

ً
 ،ليصبح شخًصا غريًبا مزعج

فتتولد لديه  ،وال يدري البرس  العاديون كيف يسايرونه ،ال يجيد التعامالت اإلنسانية ،صعب المراس
  رغب

  االنعزال والُبعد المضن 
 
  رصاع جديد يمزقه إربا ..  ،ة جديدة ف

وس ءس  غريب يصيب  أشبه بفب 
   ،المخ يمنعه من أداء وظائفه اإلدراكية بالكفاءة المطلوبة

مجة اإلنسانية ءس    البر
 
 . أشبه بخطأ فادح ف

   ،إن التجارب النفسية المؤذية كخيط دخان من تبغ السجائر المحروق
 
ثواٍن إن تمكن قد تتالس  ف

ا 
ً
كما يعلق الدخان بالرئتي     ،لكن آثارها المدمرة تظل رغم ذلك عالقة به رغًما عنه ،الفرد من نفثها بعيد

  جدار  ،والدماء والشعب الهوائية
 
وكما تعلق نكهته بالفم لتعلن بوضوح لكل غريب قادم عن تقرحات ف

ا بنا  الروح .. وكلما طالت مدة التجربة كلما ازداد الدمار 
ً
   ،فنحن أكبر هشاشة مما نبدو  ،.. فرفق

 
وربما ف

  . ذات الوقت نكون أكبر صالبة مما تظنون
  جلساتكم لألصدقاء أقول :" أال 

 
  ف

  !؟زلتم تذكرونن 
 ". ال أريد أن أخرس المقعد األخب  

 مصطف  األعض
  مضي

 .. صحف 
اير  ٤محبوس احتياطًيا منذ   بدعوي نرس  أخبار كاذبة ٢٠١٨فبر

http://bit.do/eScFZ 
 

  

http://bit.do/eScFZ


 
 مايو 14
 

  
 عبب  الصفنى

 

 
  للمرة الرابعة 

  أراه باعن 
  غياهب السجون بال أي ذنب سوي حنر  لوطن 

 
للمرة الرابعة أجد نفس  ف

  رمضان عليها بال أم تحتوي  ها وال أعلم ذنب طفلة لم تتجاوز عامها 
ى
  يأئ

 
  وللعام الثائ

حرم من ابننى
ُ
أ

حرم من أمها حاولت 
ُ
   االنتحار الخامس ت

 
  الخالص من الظلم رغبة ف

 
  ف

  أمال من 
الوصول للعدل لكن 

  الخالص تصبو ئر  لما فوق  ،فشلت وما زال األمُل يسكن قلنر  
 
  ف

حلم الحرية يعانق روح  رغبنى
  نسيا منسيا كونوا صوت أم حرمت من طفلتها كونوا قلب أم سلبت 

 
كوئ   ال تبى

 
السحاب ولكن رجائ

  هذا العالم البائس سند وصوت يطالب بح
 
تها كونوا ل  ف   منه فرحته بصغب 

  أن أقض 
  بحفى

  ابننى
ضن 

  أصواتكم 
 
  ف

  من روح  ما زال أمىل  فيكم قائم وثقنى
  للسجن يأكل ما تبفى

 
كوئ عمري معها وال تبى

  رجاء كونوا صوت كل 
  حق فدافعوا عن حفى

  الدفاتر حرينى
 
  ألصبح مجرد رقم ف

 
كوئ موجودة فال تبى

 نوا لنا السند وكو  ال تنسوا مظلوم فأصواتكم تجعلنا عىل  أمل وموعد مع الحياة 
  
 التوقيع: عبب  الصفنى
  حجز قسم كرموز

13/05/2019 
http://bit.do/eSGgL  

  

http://bit.do/eSGgL


 
 مايو 15
 

 المحام   محمد رمضان
 (اقلع الباشا )إتيكيت المعتقل-٥

انتهاك آخر للكرامة رصدته بمعتقل برج العرب يضاف إل 
، المعتقل به العديد من مسلسل اذالل المساجي    الجنائيي  

أسهم رئيس المباحث و أحيانا تحدث  ضباط المباحث يبى
  
 
هذه  ،مقابالت بي   أحد ضباط المباحث و المسجون الجنائ

  الضابط للتحدث مع 
ى
المقابلة أما إن تتم داخل الزنزانة فيأئ

 .المسجون و أما إن يتم اقتياد المسجون إل  مكتب الضابط
  الحالة األ

 
 ،ول هناك طقوس متعارف عليها تتم اثناء المقابلةف

هذه الطقوس اكتشفت إنها عبارة عن اإلتيكيت المتبع و 
  : عندنا يظهر الضابط 

ى
المتعارف عليه، هذا االتيكيت يشمل اآلئ

امام المسجون يقوم المسجون عىل الفور بخلع جميع مالبسه 
بب ذلك عدا اللباس و الفانلة الحماالتو عندما سألت عن س

ام المسجون للضابط فالمسجون يقوم بخلع مالبسه بارادته دون انتظار    إنه دليل عىل احبى
 
وئ أخبر

االوامر بذلك و هذا ليس له عالقة ب طبيعة المقابلة أي إن ذلك يحدث حنى لو كان المسجون هو 
ا  .مك الباشاالذي يريد مقابلة الضابط، و كلما كان اللباس نظيفا كان ذلك دليل عىل مدى احبى

_الجنائيي   #  الحرية_للمعتقلي  
 اقلع_للباشا#

 محمد رمضان
 ٢عنبر  ١٢زنزانة 

 معتقل برج العرب
http://bit.do/eSGnm 

 
 مايو 21
 

 المحام   محمد رمضان
 
 نشيد التجريدة-٦

  إحدى رسائىل  ما يتم اثناء زيارة مصلحة 
 
السجون لمعتقل برج العرب و من تلك سبق و أن ذكرت ف

بطاطي    ٣المعتقل السياس  عدا  األشياء ما يسىم بالتجريدة و معناها لالستيالء عىل كل س   يخص
مصحف و شبشب، و لكن نسيت إن اذكر إن قبل التجريدة بدقائق أي قبل اقتحام الزنازين يسمع و 

هذا الهتاف لبث الخوف داخل  ،تجريدةالمعتقلي   صوت هتاف جنود االمن المركزي المصاحبي   لل
اضه عىل التجريد.  نفوس المعتقلي   حنى يفكر أي معتقل تسول له نفسه الف مرة قبل أن يفدي اعبى

  ذات الوقت هو كلمات الهتاف أو ما يسىم بنشيد التجريدةو 
 
 : لكن المؤسف و المضحك ف

http://bit.do/eSGnm


 اصحوا لينا)
 إحنا جينا
 حنعلمكم

 (حب بلدكم
هذا النشيد يعبر عن الخطاب الذي تصدره السلطة لجنود  ،النشيد ال تحتاج لتفسب  طبعا كلمات 

بأن ما يقومون به من تنكيل انما هو رسالة سامية لعقاب الخونة  إلقناعهماالمن المركزي البسطاء 
  فيلم  الىل  "

 
يهما إحنا طبعا" تماما كما شاهدنا ف  .ءالبر

 الحرية_للمعتقلي   #
 ليلالحرية_الحمد_سبع_ال#
 احنا_مش_خونة#

 محمد رمضان
 ٢عنبر  - ١٢زنزانة 

 معتقل برج العرب
 http://bit.do/eS9Aa 
 
 مايو 29
 

 البخاري  أبو  حسام
 

ما أود أن يحدث ل اآلن ليس اإلفراج عن  فقد يأست 
من ذلك فقط اريد أن أنقل من سجن العقرب 

   الستكمالوجحيمه 
ى
.  دراسائ  وهللا المعي  

 http://bit.do/eTVsy 
 
 
 

 مايو 30
 

 أحمد عبد الرحيم
 :المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة

بت عىل إتمامها انقطعت  ثالثة سنوات قد اقبى
  يوم  غب  هذه 

 
  بالحياة ال أرى ف

فيها كامل صلنى
الحوائط األرب  ع وهذا الباب الوحيد لم أكن أدري 
ا من األحباب    كثب 

  تلك سوف تنسين 
ى
أن حيائ

أهىل  وأصحائر  بل وأيضا أحبائر  قضت الدنيا 
  هذه الغرفة الض

 
يقة أمامنا فلم نعد نراها إال ف

وأصبح أقض أحالمنا أن نرى السماء تزينها الشمس بعيوننا ولكنهم أبوا أن نرى ما خلق ربنا إال من وراء 

http://bit.do/eS9Aa
http://bit.do/eTVsy


هذا الزجاج فمنعونا أن نتنفس الهواء الذي يتنفسه األحرار لقد حددوا لنا ذرات هواء بعينها ال 
ها وكل هذا ألنهم قالوا عنا عنارص شديدة الخطورة فيا رب لك الحمد أن أبقيت لنا نور  نستنشق غب 

ض  بما قضيته لنا نا ورضا قلوبنا فأبدا لن يسلبوها منا عنوة فوهللا إنا لب    أعيننا وحرية تفكب 
  
 أقولها وال فخر أنا العنض أحمد عبد الرحيم حنف 

http://bit.do/eTVvc  
 
 مايو 31
 

  
 عبب  الصفنى

 

 
 http://bit.do/eTVqV 
 
 يونيو 5
 

 سيد المنس  
للحياة الوان أخري غب  االسود اسع  جدا لرؤيتها والكن االسود 

  
  موطن 

 
لذلك كنت مؤيدا لفكرة ان أخضع  ،كان أكبر انتشارا ف

  
 
لحكم المحكمة بحبس  سنة و كثب  من االصدقاء نصحوئ

هذا القرار و فضلول  الهروب الكن الهروب يعتبر بعدم اتخاذ 
 . ضعفا

  و انا لم  الرابعةأخوض االن تجربة السجن للمرة 
ى
  حيائ

 
ف

  تجارب السجن اكبر من 
ا و لكن علمتن  اعيش من العمر كثب 

  الحياة ان ننض الحق مهما كان الثمن و أن  ،عمري بكثب  
علمتن 

  . نكون ظهر الغالبة و المظلومي   
فاء أصحاب الكلمة الصادقة الحالمي   بوطن افضل من السجو  ن ليست للمجرمي   بل أصبحت للرس 
ا اكبى الما من قصتنا و أن خلف القضبان أشخاصا اكبر تحررا ألنهم فع ،ذلك   السجن قصصا كثب 

 
وا ما لف

http://bit.do/eTVvc
http://bit.do/eTVqV


ف بهم أحد طالما كانت قضيتهم ،دون خوف أرادوه  أنهم يدافعون عن وطنهم دون أن يهمهم أن يعبى
 .عادلة

 (طيبي    وأنتمكل سنة )
http://bit.do/eUyxW 

 
 
 يونيو 11
 

 رسالة من األستاذة " سمية ناصف " 
 : من قسم أوسيم قبل ترحيلها

 
 هل من مزيد

  وبي   رؤية من احبهم وبي   من 
عندما كان بين 

احتاج لهم من البسطاء اراد رئر  ان يكتب ل  
  السجن مرة اخرة

  ماحل به من االبتالء 
 
وعندما يتدبر المبتىل  ف

فيسجد سجداااات شكر الن االبتالء اما لردع او 
  كال الحالتي   حب من هللا انحزن الن 

 
لرفع وف

  رئر  اراد ان يكفر سيئاتنا او يرفع درجاتنا
  انحزن الننا مظلومي   وليس ظالمي   

  طريقنا هذا
 
  انحزن الننا ف

 ان سجننا ليس عار لنا بل فخر ورفعة وعزة لناانحزن 
  ورب العزة انزل عىل  قلوبنا السكينة وسالناه الرضا والصبر فتفضل علينا

 وسالناه ان يب  ع من قلوبنا كل الخوف اال الخوف منه
  سالناه ان يستخدمنا وال يستبدلنا وان يرزقناا الصبر والشكر والحمد والرضا بالقلب قبل اللسان

  
  لمن ظلمنا وحبسناورسالنى

 لوال ظلمكم لنا لشكرناكم
  فبسجنكم للمرة الثانية زيادة اجر لنا

  الهائنا عن العبادات
 
  دوما سبب ف

  فبسجنكم لنا منعتم عنا شهوات الدنيا النى
ء ال  زوال وال نعلق انفسنا اال باهلل  

 وبسجنكم تعلمنا درس ان كل س 
  سجن تعلمنا ان االرس هو ارس الروح والقلب ولي

 
س ارس الجسد فكم من احرار الجسد ولكنهم ف

  كبييب  
  عمرنا

ى
  لعل مدة سجننا تشفع لنا عند رئر  عن باف

  اال بخب  فمرحب بما 
ى
وان سجننا او فك ارسنا ماه  غب  ارادة هللا لنا وهم ينفذونها ورب الخب  ال يائ

  كتبه هللا لنا
  لمن بالخارج ال 

ا رسالنى   ثلما ال ننساكم واستودعناكمتنسونا من الدعاء م واخب 
  فالدعاء يرفع االبتالء

http://bit.do/eUyxW


  تهون 
  بالكلمة النى

وبعد الدعاء ابحثوا عن المحتاجي   عامة والمتعفيفي   خاصة كن عونا لهم حنى
  عليهم فوهللا نحن من نحتاج لهم

  كونوا صوت لمن ال صوت لهم وكونوا عونا المستضعفي   
 العظيم ان يظلنا بظله يوم الظل اال ظلهاحبكم رئر  واسال هللا العظيم رب العرش 

http://bit.do/eU7Gv 
 
 يونيو 15
 

  هدى عبدالمنعم المحاميه
سنه مستشاره  ٦٠بالنقض سن  أنا هدى عبدالمنعم محاميه 

  
 
تحت  واإلغاثة للدعوة العالىم   اإلسالم  للمجلس  قانوئ
مثلت  ،ثم احمد الطيب طنطاويشيخ األزهر سيد  رئاسة

  سنه سابقه  ٣٠مض عىل مدار 
 
دوله حول  ٢٧أكبر من  ف

  العالم 
 
 باالتفاقيات الخاصةكل وكافه المؤتمرات   ف

والطفل وعملت أبحاث  بالمرأة الخاصة الدوليةاإلعالنات و 
ه    كثب 
 
 والقضاء عىل  التميب   ضد  ف

والطفل  المرأةالتميب  
 من التم

 
عائ

ُ
لحقوق  القوم  كنت عضو بالمجلس   ،بالسلب وليس باإليجاب المرأةيب   ضد واآلن أنا أ
  نرس  ثقافه حقوق اإلنسان  اإلنسان

 
  وكان من أهداف

 
 من فقدان حقوق اإلنسان ال  ،مض  ف

 
عائ

ُ
اآلن أنا أ

زار وال 
ُ
  حقوق إنسانيه وأنا  أيأزور وال أ

 
 . مثل هذا السن ف
تك تعلم وأنا جايه الجلسه الحرس   حيالت وهذا مؤلم عىل  حض 

 عشان اطلع عربيه البى
 
كانوا بيشيلوئ

 . نفسينى 
ه إن شاء هللا تهوش ومش هغب  أنا بطالب بإخالء سبيىل  بضمان  ،أنا ليا محل اقامه ثابت ومعلوم مغب 

 (نص كلمه االستاذه هدى أمام المحكمه اليوم).... محل إقامنى 
 ٢٠١٩يونيو  ١٥

http://bit.do/eVbut  
 
 يونيو 23
 

 يوم عىل حبسها 100الكاشف بعد مرور ملك 
  كرست حاجز الظ

 
يوم وظروف  100هور الرسالة دي معناه إئ

احتجازي معروفة للكل: انفرادي وكل شكل من أشكال التعسف نظًرا 
  احتجيت عىل  حادثة انفجار القطر المعروفة وعىل  استهتار 

 
الئ

  
 
   العاملي   ف

 
  ف

 
المحطة، فتم اتهام  باالنضمام لجماعة إرهابية برغم إئ

  التليفزيون أو الصحافة بحارب 
 
 الىل  فاتت كنت بطلع ف

خالل السني  
كل أشكال العنف والتميب   والعنضية الىل  بواجهها أنا "كملك" والىل  
ب  بيواجهها العابرين والعابرات جنسًيا بشكل عام من شتيمة لض 

  أ
 
 .جسامنا عالمات وسابت فينا خوف وألملتحرش سابت ف

http://bit.do/eU7Gv
http://bit.do/eVbut


  
 
  الدليل اإلحصائ

 
برغم إننا بنحمل تقارير طبية وأزهرية بتتيح لينا عمليات تصحيح الجنس، وإن ف

" 5آالف، ومن جسد أننر لجسد ذكر ه  " 10" لكل 1نسبة العابرين من جسد ذكر لجسد أننر ه  "
  من شتيمة مليون هيطلع عدد يم 120" لو حسبناهم عىل  100لكل "

 
كن قليل لكنه موجود، بيعائ

ب وتحرش وأذى وعنضية وكان محتاج حد يسلط الضوء عليه، وقررت أنا وكام شخص نعمل ده  ورص 
  
  سن 

 
  أحارب العنف  19إعالميا وعن طريق السوشيال ميديا كمان وبرغم إئ

 
  مخوفتش إئ

سنة، لكن 
  أطلب ليا ولكل العابرين والعابرات جنس

 
سني   فاتوا حقنا إننا نعيش  3ًيا عىل  مدار والعنضية وإئ

 .بسالم
  إف

 
  من العنف والعنضية واألذى وبيحارب العنف والعنضية وبيطلب إنه يعيش ف

 
زاي شخص بيعائ

تكب عنف وعنضية وأذى؟ إزاي هحارب حاجة أنا بعملها ازاي؟! حد  سالم يكون منضم لجماعة ببى
  
 
  للعنف يونيو هينضم للجماعة  30كان موجود ف

الىل  هو نزل يحتج عىل  وجودهم؟! أنا دليل محاربنى
  حلقات ومقاالت ليها وجود ومن قريب مش من بعيد، باختصار أنا دافعت عن حقوق 

 
موجود ف

اإلنسان وحاربت العنف واألذى والتحرش والعنضية لسني   من عمري وظهوري للنور عشان أدافع عن 
  
 
  اإلعالم  حقوق فئة بيتم اضطهادها مدانيش حق إئ

 
  ظهرت ألول مرة ف

 
  بسالم نظًرا إلئ

أعيش حنى
  جسىم  قصاد طلنر  لحريتنا  17وانا عندي 

 
  معاناة وأذى لسه معلم ف

 
  عشت ف

 
سنة؛ وده خالئ

 .وحقوقنا
  أنا وكل شخص مارتكبش 

  لو بالتدوين عن 
  حنى

  حرينى
 
  ف

  تدافعوا عن حفى
فأنا بطلب منكم دلوقنى

  عنف وقال رأيه بشكل سلىم بدو 
 
ض ف ن تخريب أو عنف. وألن باين زي الشمس مي   قال رأيه واعبى

ض ونقول رأينا طالما بنعمل  ، ومي   كرس وخرب وكل همه إنه يهد، إحنا من حقنا نعبى  
سالم وعايز يبن 

  سالم، وألن الدستور بيكفل لينا حرية الرأي والتعبب  وألننا بنحمل بطاقة رقم قوم بتكفل لينا 
 
ده ف

  ال
 
 .مواطنة الىل  منها حرية الرأيحقوقنا ف

  الىل  دفعت من عمري علشانه كتب  وضحيت 
  وأشتغل وأكمل طريفى

  أكمل دراسنى
 
  إئ

أنا من حفى
علشانه كتب  ومينفعش أبدا إن أي شخص يتسجن عشان قال رأيه مهما كان رأيه مختلف.. طالما كان 
 إحنا مش هنبطل نقول آرائنا ألن ده حقنا، ومش هنبطل نت

ا
  ده حقه وعامة

من  رأئ   عابر ومسالم يبفى
وطن أفضل وأقوى وبدون عنضية وعنف ألننا شباب البلد دي وحقنا نالقيها أفضل.. وألن الشباب 

  ومبيكرسش.. دمتم أحرار مسالمي   مدافعي   عن حقوقكم
 ."هو الىل  بيبن 

 ملك الكاشف
http://bit.do/eWdme 
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