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قبل االعتقال كنت اعتقد إن الشخص المحكوم عليه باإلعدام يعامل معاملة خاصة باعتباره شخص 
ي زنزانة أحسن حال من زنزانة المحكوم العادي  ،شارف عىل الموت

 
حتجز ف

ُ
 وإنه يتمفمثال كنت اظنه ي

ي تلبية ما يطلبه من احتياجات كما نص عليه قانون تنظيم السجون أو حتى من با
ب الشفقة، ولكنت 

وهو ليم، أوال يتم احتجاز المحكوم عليه باإلعدام داخل أحد عنابر السجن الخاصة أاصطدمت بواقع 
 التأديب  عنب  

تقلي   الخاضعي   للتأديب )سياسي زنازين خاصة بالمع ،هذا العنب  مقسم إلي نوعي   من الزنازين
(و  ي

 
زنازين محكوم  ،لإلعدامو النوع االخر هي زنازين "المخصوص" و هو مصطلح أو مرادف  ،جنائ

ة للغاية  ،المحكوم عليهم باإلعدام مثل زنازين التأديب تماما و يعاملون معاملة التأديب زنزانة صغب 
ي هذا ح الزنازين إال نصف ساعة يوميا و ال يتم فت ،الزيارة مرة كل شهر  ،بدون دورة مياه

 
المطلوب ف

سل مالبسه، ممنوع دخول "الكاتل" أو الغالية، ممنوع غت إن يقوم المعتقل باالستحمام و الوق
يت أو الوالعة و لكل محكوم بطانية واحدة فقط، كل يوم   تفتيش أو ما يسىم "بالتجريدة". الكب 

" و  ي إن الزيارة مدتها أقل من رب  ع ساعة وهي كلمةالزيارة "دواعي
 .تعت 

ين باقتحام أحد زنازين االعدام  ٣منذ حوالي  بأشهر قامت قوة من المخب   المعتقلي    وقاموا بض 
( بسبب ترسب خب  إلدارة المعتقل مفاده إ  المعتقلي   ن هؤالء المحكوم عليهم باإلعدام )الجنائيي  

ي الهروب )مجرد النية( 
 
بلديهم النية ف ي )إسماعيل  وأسفر الض 

 
و التعذيب عن مقتل المعتقل الجنائ

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

 .لجليلإبراهيم عبد ا اسمهتعذيب معتقل آخر من ضمن هذه المجموعة 
http://bit.do/eNt43 
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ي البلد دي " الجنائيي   
 
ي وسط الظلم الكتب  الواحد بينىس اكبى ناس مظلومي   ف

 
  "ف

ي سجون 
 
 .مضالجنائيي   هم الغالبية العظىم من الموجودين ف

 الجنائيي   بيعاملوا اسوء من السياسيي   بكتب  
ي البلد دي. من أول 

 
الجنائيي   بيتحملوا النصيب األكب  من ظلم وفساد منظومة العدالة والسجون ف
الىلي بيديها  باألحكامزيادة التهم عشان اتخانق مع الظابط و تلفيق المحاض  عشان تقفيل السنة مرورا 

ب و  فيهم،بمنتهي السهولة عشان مفيش حد هيسأل  القضاة ي السجون خلع هدوم وض 
 
إهانة وف

وتعذيب وظروف معيشة اسوء من انك تتخيلها وده كله نابع من مقاييس الضباط المختلة والطبقية 
، وكأن الطبيعي أن العقوبة هي التعذيب  مجرمي   وأنهم مش والد ناس ومش متعلمي   وشكلهم غلط او 

ي السجن مش السجن نفسه
 
 . واإلذالل ف

ي نفس الوقت الجنائيي   واخدين النصيب األ
 
 .حقوقهمقل من الكالم عنهم وعن وف

ي ادمي   زينا فيهم  كمان، الجنائيي   بننىس واحنا بنتكلم عن حقوق اإلنسان أنها تشمل الجنائيي    
بت 

يء، بسالكويس والوحش والمذنب   االكيد أنهم ال يستحقوا غب  العدل والمعاملة اآلدمية والب 
http://bit.do/ePJqq 
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 أنا حاولت االنتحار كذا مرة 

 أفعالي الىلي مبتئذيش 
ي مقارنة مقنعة بي  

ى
ي مش الف

 
بسبب ائ

  حد وردود األفعال الىلي بواجهها من الحكومة وامن الدولة
ي 
 
وانا بتعذب كنت  ٢٠١٤مرة لما كنت تحت ايد امن الدولة ف
المتكتفة ورا ظهري  محتاج اي حاجة اعرف امسكها بايدي

ب اي حاجة قدامي وانا 
 الىلي متكلبش بيه واض 

واقطع بيها األفب  
الىلي هو محتاج بس امسك حاجة بايدي  .. مش شايف حاجة

ي بيها وأخلص 
انهي بيها الىلي بيحصل معايا حتى لو سكينة اقتلت 

  من الحوارات دي
ي قضيتي   تظاهر بالسجن 

 
 ١٧ومرة كمان لما خدت احكام ف

ين سنة ودخلت السجن  سنة وكنت لسه وقتها مكملتش عرسر
ي زنزانة مع جنائيي   جرائم قتل ورسقة واغتصاب 

 
اول مرة ف

ي خالص بقى مش هشوف 
 
ي اول زيارة أمي جابتىلي هدوم وحاجات كتب  عىلي أساس ائ

 
وحاجة مرعبة ، ف

ي ودا كان إحساسي بالفعل رجعت من الزيارة مكتئب معرفتش انطق بكلمة واحدة
 
مع حد  الشمس تائ

ي الوضع ده قررت بعد ما الناس 
 
ي ازاي بقيت كدة وازاي هستمر ف

 
كنت شايف كل الناس مخيفة وائ

ي السقف قدام الحمام وخالص بجهز وحطيت 
 
نامت بالليل والنور فصل انتحر وعملت حبل وعلقته ف

ي وسبت نفىسي الحبل انقطع والناس صحيت وبعدها بقوا يعملوا نبطشيات عليا عشان 
رقبتى
ي ميح

 
 صلش كدة تائ

ي زنزانة المالحظة الطبية مع ناس عياني   
 
مرعبة وكلهم كبار جدا كنت  بأمراضومرة لما احتجزت ف

 حاسس 
 
ي  أئ

 
ة مع األموات اخدت كل أقراص العالج بتاعي مرة واحدة لحقوئ  ا وعملو عايش جوة مقب 

ي من الزنزانة
 
  غسيل معدة وخرجوئ

ي الحجز االنفرادي والتأديب كن
 
ة مفيش فيها اي وكذا مرة ف ي زنزانة صغب 

 
ت فاقد الشعور بالحياة ف

وجردل صغب  عشان مفيش حمام وبطانية حاولت  مياهحاجة غب  رغيفي   عيش وحتة جبنة وازازة 
ي 
 
ي واد ايه وحشوئ   اخرج من الحالة دي وأفكر فاضل اد ايه وارجع الزنزانة مع صحائ 

ي بدات انطلق شوية بشوية واتعلق باي نقطة نور واعد 
 
األيام الىلي فاضلة علشان ارجع الزنزانة تائ

ي الشمس وكانت الشمس هي 
 
ءواخرج للتهوية ف ي

ي اخرج من  الىسر
 
ي ملهوف اوي ائ

المهم جدا الىلي مخليت 
ي زغللت ودوخت وانبسط 

ي الحياة وأول يوم خرجت وشوفت الشمس عيت 
 
التأديب ودا كان طموحي ف

ي 
ا كنت صابر ومستت  ي اخب 

 
ءجدا ائ ي

  .وحصل سر
ي التأديبال

 
ي السجن لنفس المشهد ليا ف

 
 لوحة دي رسمتها ف

http://bit.do/eQmTW 
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ي وكرسو باب المكتب عليا سني   اتقبض عليا  ٣أنا من 
 
ي هدومي وعذبوئ

 
وظباط امن الدولة قلعوئ

ي مش هشو 
 
ي بأحراز سالح وائ

 
ي وبطرق مهينة وهددوئ

ي وغمو عيت 
ي خلق 

 
ي وكتفوئ

 
ف الشمس تائ
ي باالنضمام لحركة 

 
ي خاين للبلد واتهموئ

 
ي ائ

 
ي نهاية التحقيق  ٦حسسوئ

 
ابريل وكمان منضم لإلخوان وف

ي بالحضن 
 
ي وخدئ

 ظابط منهم قالي احنا مش وحشي   يابت 
 http://bit.do/eQPmD 
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ي الحرام االنتهاكات و وعة رسائل ارصد بها رسالة أخرى اكتبها ضمن مجم
تحدث داخل معتقل برج  التى

ي منع الزيارة عنا منذ ما يقرب 
 
ي هذا الحصار المتمثل ف

العرب، اكتبها رغم الحصار المفروض عىل زنزانتى
ي عنب  

 
ي  ٢من شهرين و نصف و عزلنا ف

ى
التواصل و لكن ربك لمنع  السياسيي    المعتقلي   بعيدا عن باف

ي إخراج الرسائل، موضو 
 
مصلحة السجون هي ع هذه الرسالة هو مصلحة السجون و يدبر االمور ف

اإلدارة العامة لسجون مض و مقرها حي القلىلي بالقاهرة و المفروض إنها ووفقا للقانون تقوم بتفتيش 
تلقى شكواهم، بناء عىل ذلك تو  المعتقلي   إنها تقوم بالتفتيش عىل أوضاع  أي المعتقالتدوري عىل 

ا عندنا علمت إن هناك تفتيش من المصلحة عىل معتقل برج العرب و ظننت أنها فرصة  فرحت كثب 
ي نتعرض لها و ذهبية لعرض الشكاو 

ي ساذجي و االنتهاكات التى
ي اكتشفت انت 

فالواقع هو إن زيارة  ،لكنت 
 ( التغريب٣ ،( التجريدة٢م سينفذ، ( إن هناك حكم إعدا١المصلحة للمعتقل معناها ثالث أمور : 

 :االعدامأوال: تنفيذ حكم 
ي وجود المصلحة و فقا 

 
ي ينفذ ف

 
و طقوس معينة و لكن ما  إلجراءاتطبيعي إن حكم االعدام النهائ
يضيحدث إنه يتم إلغاء التهوية أو  ي تقوم  المعتقلي   عن جميع  البى

أي يتم إلغاء مدة الثالث ساعات التى
فيها إدارة المعتقل بفتح ال زنازين علينا يوميا لتهوية البطاطي   و غسل المالبس و التمشية داخل 
قفص كبب  تدخله الشمس و طالما المصلحة موجودة داخل للمعتقل يتم منع التهوية حتى لو 

 .استمرت زيارة المصلحة عدة أيام
 : دةثانيا: التجري

ين و ضباط المصلحة  ين و ضباط المعتقل هي إن يتم اقتحام الزنزانة من قبل مخب  بمعاونة مخب 
يقوموا باالستيالء عىل جميع متعلقات المسجون عدا الطقم الكي يرتديه و الشبشب و ثالث بطاطي   و 

ي األشياء يتم لالستيالء عليها 
ى
ي المالبس الداخلية و الخار  ،و المصحف، أما باف

ى
، الشنط جيةباف

 ،الراديو هات ،المعالق ،األكواب ،األدوية ،الكتب و المصاحف المفرسة ،أدوات النظافة ،االكياسو 
ي الماليات، الفوط و أي  ،و االوراق، الدواليب المصنوعة من الشوال، الكاتيل ،األقالم

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

 
٪ من األشياء ٩٠العجيب ف

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

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

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

http://bit.do/eQPmD


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

 .إما متعلقات فتظل ذكرى منك
 .نعم هذه هي المصلحة

http://bit.do/eQYqn 
 
 

ي  المخصوص زنازين
 
 العرب برج سجنف

ين ونصف من الخرسانة المسلحة يتخللها باب  ❌مبى ونصف   حديديمبى
اعة  ة تسىم بالرسر ي المنفذ الوحيد لهم بالعالم  هي به فتحة صغب    الخارح 

ة  هذه ي مساحة الزنزانة  هي المساحة الصغب 
صممت لتكون غرف  والتى

  لمن يرفض اوامر السجن او يكون من المغضوب عليهم االنفراديالحبس 
ي غرف ضيقة وبطبيعتها الخرسانية 

ي تكاد تكون كالقرن  التى
 
الصيف  ف

ي وكالثالجة 
 
 كالزنزانةمساحة عنابر التأديب او المستخدمة حاليا   هي الشتاء  ف

ي 
 
ج العرب والمخصصة للمحكوم عليه عنابر المخصوص بسجن بر  ف

ي او المسجون  السياسي يعيش فيها المعتقل  باإلعدام
 
ساعة يوميا  24 الجنائ

ي يتخللها ساعة واحدة فقط 
 
يض )اذا لم تقم ادارة السجن  ف  بإلغائها اليوم للبى

 وبمنعها(
ي 
المساحة الضيقة التعيسة يعيش المسجون يومه وينام ليلته  هذه فق 

  ويقض  فيها حاجته
ي ان  الطبيعي 

 
  الواحدة يعيش معتقل واحد فقط الزنزانةاو  هذه االنفراديغرفة الحبس  ف

 عىل اقض تقدير ثالثةونظًرا للتكدس الشديد يعيش بها بالكاد مسجوني   او 
ي ولكن المعتقلي   
 
  عنابر المخصوص فوجوا بإدارة سجن برج العرب بإضافة مسجون رابع لهم ف

ض المعتقلي   إلدارة سجن برج العرب عىل هذا الوضع والمهانة 
ي وعندما اعبى

أضيفت عىل معاناة  التى
ي انهم موجودين اصال 
 
 هذا المكان ف

ي من المعتقلي   بحبسهم  8تم معاقبة 
 
عنابر التأديب وما ادراك بعنابر وغرف التأديب وتهديد الباقي    ف

 بالعقاب الشديد
 وت السجانمهانة وذل تضاف ال ظلم وجب  

ي 
ي اينما وجدوا سواء  لهؤالءال اجد اال الدعاء  حقيقى

 
الجديد او المنيا او  الواديبرج العرب او العقرب او  ف

  جمصة او وادى النطرون
 المعتقلي    هؤالءاو اينما وجودا 

 فرج هللا كربكم وردكم ال أهاليكم سالمي   غانمي   
it.do/eQYv3http://b 
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كة االلمانية  ات .. المفروض تروح السجن إلبادةالرسر  . الحرسر
ي غرفة انفرادية مجهولة وضيقة، تحوي بطانية وحيدة سوداء عطنة .. ال تستطيع تميب   لونها 

 
أدخلوئ

. عرق برسر ال تعد وال تحض األصىلي حيث تراكمت عليها بقايا " ردة العيش " و المرئ  .. دهون طعام . 

ي العطن .. ناهيك عما ينبعث منها من روائح كري  هة مختلفة
 
 . مرت بها .. تكاد قدمك تغرس ف

ستارة الحمام نصف بطانية ال تقل قذارتها عن بطانية … زجاجات مياه مملوءة تحسبا النقطاع المياه 
  " فالنوم .. جردل وكوز وحنفية ماشية بمبدأ " يا بخت من زار وخ

ة شنطة زبالة ال يعلم اال هللا منذ متى تراكمت فيها أكوام النفايات .. تتدفق منها  خلف الباب مبارسر
ة النشطة ،، تزحف منها طوابب  وطوابب  من الضاصب  كأنها خيوط  ي الصغب 

 
أرساب الضاصب  األلمائ

ي كل األركان.. وحيث ال سجاير وال ونيس ال حل اال ا
 
لنوم .. وضعت أكب  زجاجة الطاعون .. تنترسر ف

ي تتسلل داخل رجل البنطلون .. 
 
مياه أسفل طرف البطانية وصنعت لنفىسي مخدة .. الضاصب  االلمائ

تزعج وتستنفر عضالت وجهك .. تصحو من نومك لتجد نفسك وقد قتلت أحدهم دون أن تقصد 
ي خدك أو ظهرك.. أرجع وأقول أهم كانوا ونس 

 
 ف
ً
 ! بردكوتجده " مفعوصا " ملتصقا

 يوميات_سجي   #
http://bit.do/eScyd 
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 أنتو شكلكو عامل كده ليه ياض منك ليه؟" "

/ات بليل عند جنينة  ي المثليي  
ى
ي وصديقائ

 
طة كانت جنبنا أنا وأصدقائ سألنا ظابط بدورية رسر

ي "المريالند" 
 
  .منطقة الجاردين بمض الجديدة ف

ي 
 
أشخاص وبعد كده بدأ يسألنا شوية أسئلة عن أسباب  8البداية طلب مننا أي إثبات هوية وكنا  ف

ي تواجدنا 
 
ي المكان ده  ف

 
ي  ف وقت متأخر فكان ردنا أننا زمالء جامعة واحدة، فبدأ يلمح عن مظهرنا الخارح 

ا؟" والرد ده بالنسبة وصفه بأنه ملفت لألنظار فكان ردنا بكل خوف وتوتر "شكلنا عامل ازاي يا باش الىلي 
اليه كان بمثابة تطاول عليه وعدم   .ليه وأتقبض علينا بدون أي سبب أو تهمة ماحبى

ي 
 
طة الدورية بقيادة الضابط ده كان بيعدى عىل أماكن حوالي   منطقة المريالند  ف الطريق لمركز الرسر

ي حي     الىلي وكان بيقومو بالقبض عىل األشخاص 
 
ي ف

 
 الىلي كان بيسيب الناس واقفي   من غب  سبب قانوئ

 .بتبيع مخدرات
تنا ولقى عليها بعض الصور العارية وتطبيقات التعارف الخاصة بالمثليي   قام الضابط بتفتيش موبايال 

ي المريالند منطقة الخوالت بتاعة مض الجديده 
 
ي الشارع ف

 
ي بتقفولي ف

بصلنا وهو مبتسم "اه انتوا بقى
رايح والىلي جاي، قول  الىلي منك ليه عشان تظبطوا بعض وتتناكو من  عشان تتعرفوا عىل بعض ياخول

ي 
موط مي   بقى ي يارسر

ي صور ازبار، أحنا جايلنا أوامر عاليا من  الىلي لي بقى
، هي كل الصور بقى ي

 
بيظبط التائ

بنا عىل وشنا  فوق )سلطات عليا من الدولة( إن المنطقة دي هتنضف من أي خول شاذ"، بعد كده ض 
  .، ومنعونا نوصل لحد من معارفنا أو أهلناومقيدينشالليط( وأحنا متكتفي   وبرجليهم )بال

http://bit.do/eScyd


طة أمام حديقة المريالندفيه بأن "أثناء مرور سي اتهامنا أتسجل ضدنا كان بيتم  الىلي المحض    ,ارة الرسر
ي بداية الثالثي   من عمرهم يغرون 

 
ر بممارسة الرذيلة والفحشاء مقابل اج المارةوجد الضابط شابان ف

اضهممادي، حاملي   معهم سالح ابيض , وبعض الزجاجات الكحولية، عندما قمنا  ) رجال  باعبى
طة ( قاما الشابان بالتطاول علينا ورفضا االنصياع  ، قمنا بالقبض عليهم وسيتم ترحيلهم ألوامرنا الرسر

 "صباح باكر النيابةال 
ي انتظارنا. طلبوا من وكيل أتفاجئنا بوجود مجموعة من المحاميي    للنيابةلما أترحلنا 

 
الحقوقيي   ف

ي  بإجراء تحليل سموم و طلبوا بإثبات اإلنتهاكات الىلي حصلت النيابة
 
لنا من قبل الظابط والىل معاه ف

طة،  وبات الكحولية وأمرت  الىلي مركز الرسر بأخالء سبيلنا  النيابةأثبت عدم وجود آثار لتعاطينا المرسر
طة  .من مركز الرسر
ي 
طة خوفا من التعرض إل التعذيب مرة تانية، تم رسقة كل كان كل ما يعنيت  ي من مركز الرسر هو خروح 

طة من قبل الظباط بس مفيش أي  ، وبالرغم من إنه تم أثبات التعدي والتعذيب داخل مركز الرسر أموالي
ه بس   بيقولنا "دي حاجه صغب 

ُ
طة مستهزئا طة بل قابلنا ضابط الرسر إجراءات أتخدت تجاه رجال الرسر

ي  الىلي قصة الخوالت عشان 
 
ين ف  ." دول إحنا قرفنا منهم بضاحة المنطقةمنترسر

ي الكالم ده كان 
 
اير  ف ي القرسي  االختفاء انتشار بداية  2014فب 

 
ي النهاية عرفت: "عشان أنت  ف

 
مض، ف

ي بيتك ومتعملش أي حاجه ,ألن لو أتمسكت مش حياتك بس 
 
ي مض المفروض تقعد ف

 
 الىلي مثىلي ف

فش بميول أو هتدمر لكن حياة أ ي مبيعبى
ى
ف ي مجتمع محافظ رسر

 
هلك وكل المحيطي   معاك عشان إحنا ف

 . "هويات مختلفة
http://bit.do/eScFa 

 
 

بت“"...  ي اتض 
 
ي وبسبب كده ضابط األمن قالي الزم تقول ان  أنا عاوز أقول إئ

ي األمن الوطت 
 
واتعذبت ف

ي 
جعت  ي وإال هب 

ي  الحاجات الىلي ممسوكة دي بتاعتى
 
 .”تائ

 
ي   أنا بنكر كل األقوال الىلي قلتها قبل"

 
ي عندي آالم ف

ي ولحد دلوقتى
ي كنت خايف من األمن الوطت 

 
كده إلئ

ي 
ى
ي من ذراعائ

 
ي  ذراعي وظهري إلنهم علقوئ

ي األمن الوطت 
 
ي وأنا فضلت ف

 
يوم  80اإلتني   وفضلوا يكهربوئ

ي لكن انا ماعرفش عنه حاجة وأنا معرفش
ي وكارم إبراهيم إسماعيل وإبراهيم ده ابن اختى  .”الشوربج 

 
ي وكانوا   "

ي عىلي الباب خلق 
 
ي من إيدي ويعلقوئ

 
بطوئ ي وكانوا بب 

ي بأحذية عىلي وسر
 
بوئ كانوا بيض 

ي كرسي وهما 
 
ي ف

 
بطوئ ي منطقة الخصيتي   وكانوا بب 

 
ي صدري وف

 
ي ف

 
ي بالصاعق الكهربائ

 
بيكهربوئ

ي الكرسي وده سبب
 
ي ومن الكهرباء كانت رجىلي بتحك ف

 
ي بس التأمت وكمان  بيكهربوئ

ي ركبتى
 
ليا جروح ف

ي عشان  كنت 
ي أو بيكهربت 

بت   الىلي كان بيض 
ي والتعليق وأنا مش عارف مي  

إيدي بسبب الربط الخلق 
 ”ده اتكرر حوالي سبع ساعات وآخر مرة كانت تقريًبا من شهرين االعتداءمتغىمي وموضوع 

http://bit.do/eSk4p 
  

http://bit.do/eScFa
http://bit.do/eSk4p


 
 مايو 15
 

 ، انتهاك آخر للكرامة رصدته بمعتقل برج العرب يضاف إل مسلسل اذالل المساجي   الجنائيي  
أسهم رئيس المباحث و أحيانا تحدث مقابالت بي   أحد  المعتقل به العديد من ضباط المباحث يبى

ي 
 
ي الضابط للتحد ،ضباط المباحث و المسجون الجنائ

ى
ث مع هذه المقابلة أما إن تتم داخل الزنزانة فيأئ

 .المسجون و أما إن يتم اقتياد المسجون إلي مكتب الضابط
ي الحالة األول هناك طقوس متعارف عليها تتم اثناء المقابلة

 
هذه الطقوس اكتشفت إنها عبارة عن  ،ف

ي : عندنا يظهر الضابط امام المسجون 
ى
اإلتيكيت المتبع و المتعارف عليه، هذا االتيكيت يشمل اآلئ

و عندما سألت عن  يقوم المسجون عىل الفور بخلع جميع مالبسه عدا اللباس و الفانلة الحماالت 
ام المسجون للضا ي إنه دليل عىل احبى

 
وئ بط فالمسجون يقوم بخلع مالبسه بارادته سبب ذلك أخب 

دون انتظار االوامر بذلك و هذا ليس له عالقة ب طبيعة المقابلة أي إن ذلك يحدث حتى لو كان 
امك  المسجون هو الذي يريد مقابلة الضابط، و كلما كان اللباس نظيفا كان ذلك دليل عىل مدى احبى

 .الباشا
 عتقل برج العربم

http://bit.do/eSGnm 
 
 
 مايو 21
 
ي المحافظه عشان مظاهره اولي ثانوي "

 
ي واحد من كنت ممسوك ف

جالنا  المحافظةوعملي   نهتف فق 
ه بس يدخلو  مش انتو  ا مع المحافظ دخلت انا وتسعه كمان اول مدخلنا قالو  ا يتكلمو  ا وقالنا خىلي عرسر
بو  ا بقا عاملي   نفسكو ثوار وقعدو  ي الشارع طلعونا  ا يض 

 
فينا وب  هدلونا لوال الناس الىلي كانت ماشيه ف

 "مكناش هنطلع واحتمال كونا هنتحبس جوه
 http://bit.do/eS9SJ 
 

 
 شيد التجريدةن

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

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

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

ي ذات الوقت هو كلمات الهتاف و 
 
 : أو ما يسىم بنشيد التجريدةلكن المؤسف و المضحك ف

 حب بلدكم(.. حنعلمكم.. إحنا جينا .. )اصحوا لينا 

http://bit.do/eSGnm
http://bit.do/eS9SJ


هذا النشيد يعب  عن الخطاب الذي تصدره السلطة لجنود  ،طبعا كلمات النشيد ال تحتاج لتفسب  
بأن ما يقومون به من تنكيل انما هو رسالة سامية لعقاب الخونة  إلقناعهماالمن المركزي البسطاء 

ي فيلم  الىلي "
 
يهما إحنا طبعا" تماما كما شاهدنا ف  .ءالب 

 عتقل برج العربم
 http://bit.do/eS9Aa 
 
 
 يونيو 2
 

ي طالب 
 
 سنه  17يعت  وقت االعتقال كان عمره بالظبط الصف االول الثانوى  ف

ب وتعليق الذبيحة المعروف  الىلي لما فكر بس يحىك  ي حصل معه من تعذيب بالكهرباء وض 
 
 ف

ها من انواع واشكال التعذيب  ي سلخانات امن الدولة وغب 
 
 لوكيل النيابةوالنفىسي  البدئ

ت اقوالك امام النيابة هتشوف من العذاب الوان" قتها قال له ضابط امن الدولة بالنصو   "اذا غب 
اف باى سر لإلخالص من التعذيب والسلخانهوقتها   لم يجد مفر اال االعبى
يوم من  80بعد  يراهتمكن والده من رويته بمساعدة احد االقارب وقتها كان المرة االول والده  ما يوم 

ي  القرسياالختفاء 
 
ب واضحة عىل  ف  لها من اإلنهاك وأثار التعذيب بالصعق بالكهرباء والض 

ر
حالة يرئ

ه ا ي عتقاله وهو معصوب العيني   جسده وزغلله واضحة عىل عينيه من طول فبى
 
 مبت  امن الدولة ف

ي طلب من وكيل النيابة  المحامي ولما 
 
ي جلسة التجديد االول توقيع الكشف  ف ة  الطت  عليه واثبات فبى

 واثبات سنه وقت االعتقال رفض وكيل النيابة القرسياالختفاء 
http://bit.do/eT93T 

 
 
 يونيو2
 

ي مناطق حساسة كهربا 
 
ي ف

 
ي الكرسي وكهربوئ

 
ي من إيدي ورجىلي ف

تذكر الطفلة ندى "كانوا مكلبشت 
ي فيها باإللك

 
يك وفيه واحد منهم بدأ يحط إيده عىل صدري شديدة كانت أعىل من مرات فاتت كهربوئ بى

 ."وحط عضوه ببؤي
 

ج وتعرض للصعق بالكهرباء  ي فتحة الرسر
 
تعرض الطفل مازن لالعتداء الجنىسي بإدخال عصا خشبية ف

اف باالنضمام لجماعة محظورة ي أماكن حساسة بجسده إلجباره عىل االعبى
 
 .ف

 http://bit.ly/2Kj6FFX   http://bit.do/eWRycمن تقرير أطفال بال حماية
 

  

http://bit.do/eS9Aa
http://bit.do/eT93T
http://bit.ly/2Kj6FFX
http://bit.do/eWRyc


له وكان نائما حينها فقاموا بالقبض عليه بعد ان قاموا بتفتيش غرفته ، سألهم  اقتحمت قوات االمن مب  
 ... والده عن السبب فأجابوا نريد منه اإلجابة عن بعض األسئلة ثم نعيده مره أخرى

ي هناك حي   كان رهن وكان 
ي جهاز االمن الوطت 

 
ي قد اتمها ف

ة من عمره بعد والتى لم يتم الخمسة عرسر
ي عرف بعد ذلك انه اتمها وهو يقف عىل  33االختفاء القرسي طيلة ال 

ء والتى ي
يوما ال يعلم عنه احد سر

ي قدميه حتى ال تصيبه
ى
ي  أصابع قدميه ما يقرب من ست ساعات ال يستطيع انزال باف

تلك المسامب  التى
وضعوها تحت قدميه ، قاموا بتعليقه من أكتافه يوما كامال حتى أصيبت بالخلع ، تم صعقه بالكهرباء 

ه من الوقت ي جسده حتى أظهر ذلك نقط بيضاء عىل جسمه ظلت فبى
 
 .... ف

فيما بعد رآه المحامي وقد طبعت اثار التعذيب عىل جسده طلب من وكيل النيابة عرضه عىل الطب 
عي الذي رفض ذلك

 .. الرسر
http://bit.do/eUyBR  

 
 
 يونيو 23
 
ي سنة،  27

 
ي جلسة  2014مارس تم اعتقاله ف

 
من احدى شوارع المنصورة وتعرض لإلخفاء القرسي ، ف

ي وكان كالمهم بيدور »قص ما حدث له :  2014مارس  10يوم 
 
هناك ناس قعدت تحقق معي ويعذبوئ

ا وعسكريا وأنا معملتش   ي قتلت مخب 
 
، وكنت عن إئ ي وأنا متغىمي

 
بوا فيا ويكهربوئ كدة، فقعدوا يض 

ي 
 
ا وخلوئ ، وجابولي كامب  ي كل جسىمي

 
ب ف ي وبي   فخذي وأسفل ظهري والض 

باحس بكهرباء أسفل بطت 
طة؛ لكن أنا ماليش عالقة بالموضوع  افا... قلت فيه إن ليا عالقة بقتل المجند وفرد الرسر أسجل اعبى

ي 
 
ف إئ ي أعبى

فجرت مديرية األمن وكمي   كوبري الجامعة بالمنصورة، وطبًعا لما جيت دة... كانوا عايزيت 
ي وقائع التعذيب ولم تبطل « النيابة ماقلتش الكالم دة ألنه ماحصلش

 
رغم ذلك لم تحقق النيابة ف

افات الناتجة عنها  .االعبى
 
ي تم اعتقاله سنة،  28

 
ما للمحكمة أيام ، وقد قص  10تعرض لإلخفاء القرسي مدة ،  2014مارس ف

تعرض له من التعذيب الذي بلغ حد هتك عرضه ، كما تعّرض إل التهديد باغتصاب والدته إلجباره 
ف فيه بارتكاب جريمة القتل  .... عىل تصوير فيديو يعبى

 
ي أذنه »عن حىك للمحكمة ، خري    ج كلية العلوم

 
تعرضه إل التعذيب بعد اعتقاله بالصعق بالكهرباء ف

ب عىل قدمه  ...«وبالض 
 

ة  2014مارس  2، تم اعتقاله يوم هندسة البكلية طالب  ي فبى
 
من احدى شوارع المنصورة وقد تعرض ف

 ... اختفاؤه للتعذيب وتهديده بوالدته
 

ي 
 
كة تابعة لهيئة السكك الحديدية ، تم اعتقاله ف من احدى  2014مارس كان يعمل مهندًسا برسر

ي شوارع ال
 
ي أوائل جلسات التحقيق معه ف

 
، أقّر باسم بإصابته إثر 2014يونيو  9و 3، اختق  قرسيا وف

، ولم تلتفت النيابة لذلك عي
 التعذيب وطلب محاميه عرضه عىل الطب الرسر

 

http://bit.do/eUyBR


واألول عىل دفعته بطب األزهر لمدة ثالث سنوات ، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة األزهر، 
ي 
 
و األنفاق بالقاهرة؛ ليظل رهن اإلخفاء القرسي أليام  2014مارس تم اعتقاله ف أثناء استقالله مبى

ف بالتهم  تعرض فيها إل التعذيب بالسحل والتعليق والصعق بالكهرباء والتهديد باألهل كي يعبى
ي  المنسوبة ضده ، وهذا ما 

 
ي 2014مارس  20 جلسة تحقيق يوم ذكره ف

 
؛ ورغم ذلك لم تحقق النيابة ف

عي 
 ادعائه ولم تعرضه عىل الطب الرسر

http://bit.do/eWdgi 
 
 
 يونيو 26
 
طه١٤وانا ست  تقريبا كان " ي االزهر وكان يوم جمعه وكانت هناك   عام من قبل الرسر

 
كنت ادرس ف

ي مسجد االزهر 
 
مظاهرات لفلسطي   تنديدا بمقتل محمد الدرة تقريبا وكان عندي درس تسميع قران ف

ي معاهم
  لم يكن يخطر ببالي ان هناك سر  اسمه المظاهرات ولقيت نفىسي ماسر

ة عند مقر الحز  ة الي التحرير وتم التصدي للمسب  ي وكنت ارتدي الجلباب فتم ووصلت المسب 
ب الوطت 

ي ز  مكان غب  معلوم ثم الي قسم االالقبض عىلي واقتيادي الي 
بكيه وكنت ابىكي بجنون الن الضابط يحرقت 

 الىلي انا معرفهمش اصال
ي بكل وحشية الرشده عن الباقي  

بت    بالسجاير وض 
ي عىلي مسح سلم  وكانت كلمه عىلي 

 
ئ ي اجب 

ي وهي عندي امتحان بكرة عندي امتحان بكرة لم يسمعت 
 
لسائ

ي وجلس طفل من اطفال العقابيه عىلي ظهري وقالي ازحف وهو ماسك 
ي عىلي بطت 

القسم والحاجز نيمت 
ب   الحزام وبيض 

ي  ٢٠١٣
ي ايضا بشكل وحىسر   تم القبض عىلي من امام قض عابدين وتم تعذيت 

ي 
 
ي السجنتم القبض ع ٢٠١٧ف

 
ي صعقا بالكهرباء والتاديب ف   ىلي انا وارب  ع اشخاص وتم تعذيت 

ة االختفاء القرسي  واثناء فبى
http://bit.do/eWQ66 

 

 

 .." ي كل حتة ومتغميي  
 
 فيديو: "دخلت القيت ناس متعلقة والدم سايح ف

ي اليوم العال
 
"ف  ىمي لدعم ضحايا التعذيب معتقل سابق بسجن العقرب يروي معاناة المعتقلي  

http://bit.do/eWRwb 
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