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إىل ا�عتقلني السياسيني: إهداء  1

إىل الزمايل
نبت اهلوايل

العادلني والبخت مايل
باحلب غية

مش أي نية
برشتوا فينا بالقضية

"والقضية "عيش، عدالة، مرص حرة ليك وليا
مرص أحىل بالعمايل
مرص يا ناسية الزمايل

كل قلب بيعرصوه يف السجن عرص
فيه وراه 100 قلب تاين بيعرصوه بالسجن قهر

ألف قلب وألف حد
،برة سور السجن سجن

،للحبايب والقرايب والصحاب
للرفاقة والرباءة وللوطن

لكل من خد منه سجن بالدنا حر
يارة للرسالة يف الز

حلضن مليان با¢رارة
وكل مرة ا¢ر مر

لينا احنا بكل فخر
للمسجونني ألجلك يامرص

وخيل بالك ع الزمايل
كل واحد.. كل واحدة
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كل من لسه عايش1
رغم إن ا¢وت محاوطه.. ورغم إن الظلم جاهل

ليل حبوا الفقرا جدا.. واليل حبوا الناس بجد
ليل ماتوا الجل غريهم.. واليل واجهوا رصاص بورد

واليل أخدوا بالده منه
واليل حرموه من بالده
واليل بيته ماعدش بيته
واليل ما بيخونش وعد

نهدي مرص جمال شبابها
نهدي مرص احللم شابة

شايفة بكرة يف أحىل صورة
بس مش تمنه العيال
مش بأعمارهم فاتورة

بكرة يييج ازاي بدم
بكرة يييج ازاي بسجن
شوفيت يا مرص اخلبال
يمنعوا النور باحلديد
يحبسوا حىت اجلمال

دا اسمه إيه غري انتحار
افتحوا عيون األمل

واسمعوا والد اخليال
أقروا أسماء الزمايل

اسم اسم

تأليف الطبيب الشاعر أحمد سعيد
معتقل سيايس سابق 
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مقدمة 2
 تعج السجون ا¢رصية با¢عتقلني السياسيني من كافة األطياف واالنتماءات. وأصبح من السهل تلفيق القضايا واالتهام
 بجرائم اإلرهاب وغريها لكل من يغرد خارج ما تسمح به احلكومة أو يحاول التعبري عن رأي مختلف عنها يف أي مجال،

.سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غريه

ية الرأي والتعبري، وزادت اهلجمات األمنية  شهدت السنوات األخرية تدهورا هائال يف سجل حقوق اإلنسان وانتكاسات حلر
 عىل النشطاء السياسيني وا¢جتمع ا¢دين واحلقوقيني، بل واألشخاص العاديني غري ا¢نتمني ألي تيارات سياسية أو فكرية
ية يف إبداء الرأي والتعبري عنه. وأصبحت تلك ا¢مارسات القمعية تأخذ طابع  ممن يحاولون ممارسة حقوقهم الدستور
ا¢عارضني من  فقط  ليس  االنتقام  لتشمل  االنتقامية  األعمال  وزادت  السلمية.  للمعارضة  صورة  أي  من   االنتقام 
 وأصحاب الرأي، بل أيضا امتدت لتشمل ذويهم وأقاربهم كوسيلة للضغط عليهم. ومن هنا برزت فكرة نرش هذا السجل.
 وذلك يف ظل انتشار ظواهر القبض التعسفي واإلختفاء القرسي واطالة مدد احلبس االحتياطي بال سبب أو سند قانوين
يقبله عقل، بل وأحيانا يتم تخطي احلد األقىص ا¢قرر يف القانون ا¢رصي للحبس االحتياطي، والرضب بالقانون عرض احلائط

 يحتوي سجل ا¢عتقلني عىل مائة معتقل ومعتقلة وهو عدد رمزي من ا¢عتقلني السياسيني، عىل سبيل ا¢ثال وليس
انتماءات سياسية بحكم محكمة، ومن  أو مدانني  االحتياطي  احلبس  قيد  كانوا  ا¢رصية، سواء  السجون  داخل   احلرص، 
 وفكرية مختلفة تم حبسهم ألسباب مختلفة عىل مدار السنوات ا¢اضية والقاسم ا¢شرتك فيما بينهم أنهم محبوسون
ية الرأي والتعبري. وتم جمع األشخاص بناء عىل تقسيمات ياتهم األساسية كاحلق يف حر  نتيجة ممارستهم حلقوقهم وحر
 مختلفة مع إبراز إىل أي مدى طال ظلم االعتقاالت أشخاص من مهن وخلفيات متنوعة، من صحفيني ومحامني وأطباء

ونقابيني ونشطاء سياسيني وأعضاء أحزاب وحركات ومجموعات سياسية

 بالتأكيد األسماء الواردة يف هذا السجل ال تعرب عن جميع ا¢عتقلني السياسيني يف مرص، إنما يه مجرد وسيلة لتسليط
ونوعية طبيعة  وكذلك  القانونية،  وأوضاعهم  تصنيفاتهم  عىل  الرتكزي  خالل  من  الفكرة  وإيصال  ا¢عتقلني  عىل   الضوء 
 االنتهاكات اليت يتعرضون هلا وأوجه التشابه بينهم يف تلك االنتهاكات واالتهامات ا¢وجهة إليهم. وهو إن دل عىل يشء
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 االنتهاكات اليت يتعرضون هلا وأوجه التشابه بينهم يف تلك االنتهاكات واالتهامات ا¢وجهة إليهم. وهو إن دل عىل يشء 
 فإنما يدل عىل انتهاج األجهزة األمنية ا¢رصية سياسة التنكيل واالنتقام والتخويف إزاء كل من يمارس حقه يف ممارسة

ية الرأي والتعبري ا¢كفولة بالدستور والقانون حر

 ومن أوجه التشابه والتقارب الشديد االتهامات ا¢وجهة إىل كل منهم. جاءت تهم "االنضمام إىل جماعة إرهابية"، "نرش
 أخبار كاذبة ترض بأمن الدولة" و"اساءة استخدام وسائل التواصل االجتماà" عىل رأس االتهامات اليت يواجهها معظم
األمنية األجهزة  تتخذها  اليت  الثابتة  االتهامات  من  مجموعة  هناك  وكأن  ا¢رصية،  السجون  يف  السياسيني   ا¢عتقلني 

يعة حلبسهم والقضائية كذر

 إىل جانب هذه االتهامات، هناك أيضا مجموعة من الصفات والعوامل ا¢شرتكة اليت تربط جميع التصنيفات الوارد ذكرها
 يف السجل ببعضها البعض عىل اختالفها، مثل طول مدد احلبس االحتياطي، وتعّرض الكثري من ا¢عتقلني "للتدوير" عىل
 ذمة قضايا أخرى بتهم مشابهة للقضايا ا¢حبوسني عىل ذمتها باألساس. كذلك تعرض العديد من ا¢عتقلني لالختفاء
 القرسي لفرتات ترتاوح مدتها ما بني األيام والشهور أو تعرضوا للتعذيب أو غريه من أشكال ا¢عاملة اال إنسانية أو احلاطة
 بالكرامة. ويعاين العديد منهم من أمراض مزمنة تتفاقم نتيجة غياب أو عدم انتظام العالج أو يف احتياج لتدخل طيب
يارات أرسهم أو ظلوا يف احلبس  من متخصصني أو النقل إىل مستشفيات متخصصة. بعض ا¢عتقلني ممنوعون من ز

االنفراد لفرتات طويلة
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ا�نهجية 3

كالفنانيـــن والكتاب والناشـــرين وا�رتجمــني

7

7
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ا¢عتقلة ضمن عدة تصنيفات ومل يكن األمر سهال يف بعض  أو  ا¢عتقل  اجلائز تصنيف نفس  الكثري من احلاالت من   يف 
األحيان، كأن يكون الشخص مثال صحفيا أو محاميا ممارسا وله نشاطا سياسيا واضحا يف نفس ذات الوقت. يف هذه
وتم ¢جموعات معارضة".  منتمية  أو  تصنيف "شخصيات سياسية  أوتوماتيكيا ضمن  ا¢عتقلني  ادراج هؤالء  تم   احلالة 
 استخدام التصنيفات األخرى عندما ُاعترب أنها يه سبب االستهداف باالعتقال بشكل أسايس ومل يبدو االنتماء السيايس

.واضحا كسبب مبارش لالعتقال. تم ترتيب أسماء ا¢عتقلني أبجديا تحت كل تصنيف
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 ِسِجـــل ا�عتقليــــن
تم ترتيب أسماء ا	عتقلني أبجديا

ضمن كل تصنيف

4
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(1-4)
شخصـيات سياسيـة حزبيـة

أو منتمية 	جموعات معارضة

11 / 125



شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

أحمد سعد دومة
 خلفيـــــــــة

ألقي 11 سبتمرب 1985.   صحفي وشاعر، من مواليد 
30 يوم  عابدين  محكمة  أمام  من  عليه   القبض 
 نوفمرب 2013. جاء القبض عىل دومة يف البداية عىل
القضية يف  اتهامه  وتم  نوفمرب   30 أحداث   خلفية 
احلكم وتم  عادل،  ومحمد  ماهر  أحمد  فيها   ا�تهم 
يف متهم  حاليا  وهو  سنوات،   3 بالسجن   عليهم 
ينب، ز السيدة  جنايات   2011 لسنة   8629  القضية 
 مقيدة برقم كيل 3528 لسنة 2011 جنوب القاهرة
 وا�عروفة بأحداث مجلس الوزراء، بالتجمهر، وحيازة
اجليش من  أفراد  عىل  والتعدي  أبيض،   سالح 
 والرشطة، وحرق ا�جمع العلمي ويقيض حكما نهائيا
جنيه. ماليني   6 وغرامة  سنة   15 ا�شدد   باحلبس 
اإلهمال من  ويعاين  طره  ليمان  سجن  يف   محتجز 
 الطيب حيث يعاين من تآكل يف مفاصل الركبة. أمىض

ست سنوات يف حبس انفرادي قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

أحمد شوقـي
محمــــد عبــــــد البايق

 خلفيـــــــــة

26 يوم  عليه  القبض  ألقي  الدستور،  حزب   عضو 
لسنة  1956 رقم  القضية  يف  متهم   ،2019  ديسمرب 
أخبار ونرش  إرهابية،  جماعة  إىل  باالنضمام   2019 
 كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتما�.

محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس

13 / 125



شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

أحمد صابر 
الغنـــــدور  

 خلفيـــــــــة

30 يوم  عليه  القبض  ألقي  الدستور،  حزب   عضو 
لسنة  1956 رقم  القضية  يف  متهم   ،2019  ديسمرب 
أخبار ونرش  إرهابية،  جماعة  إىل  باالنضمام   2019 
 كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتما�.

محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

أحمد فتحــي 
مسعــود

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 9 فرباير 1990، عضو حزب الدستور، ألقي
يف متهم   ،2020 أغسطس   25 يوم  عليه   القبض 
دولة أمن  حرص   2020 لسنة   855 رقم   القضية 
كاذبة. أخبار  ونرش  إرهابية  جلماعة   باالنضمام 

محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

أحمد يرسي
غالــــي

 خلفيـــــــــة

عليه القبض  ألقي  الدستور،  حزب  عضو   مهندس، 
رقم القضية  يف  متهم   ،2020 أغسطس   25  يوم 
 855 لسنة 2020 حرص أمن دولة باالنضمام جلماعة

إرهابية ونرش أخبار كاذبة. محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

إســـراء
عبــــــد الفتــــاح

 خلفيـــــــــة

 ألقي القبض عليها من داخل سيارتها يوم 12 أكتوبر 
تواجدها أثناء  والتعذيب  للرضب  تعرضت   .2019 
 بمقر األمن الوطين بعد القبض عليها يك تفصح عن
 كلمة الرس لفتح هاتفها ا�حمول. اتهمت يف القضية
 رقم 488 لسنة 2019، ثم تم تدويرها عىل القضية
 855 لسنة 2020 حرص أمن الدولة بتهمة نرش أخبار
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة   كاذبة، 
العلم مع  إرهابية  جماعة  مشاركة   االجتما�، 
 بأغراضها. محتجزة يف سجن القناطر نساء. يذكر أنها
ا�عروفة  2011 لسنة   173 القضية  يف  أيضا   متهمة 
 بقضية منظمات ا�جتمع ا�دين عىل خلفية عالقتها

قيـــــــــــد با�عهد ا�رصي الديمقراطي
الحبس

صحفية وعضوة مؤسسة بحركة
شباب 6 ابريل
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

جمال عبد احلكيم
محمد فرحات

 خلفيـــــــــة

التجارة، بكلية   من مواليد 30 سبتمرب 1994، طالب 
عليه من القبض  ألقي  واحلرية.  العيش   عضو حزب 
 مزنله بالزقازيق يوم 12 مايو 2017، متهم يف القضية
 رقم 1693 لسنة 2017 كىل جنوب الزقازيق وا�قيدة
الزقازيق جنايات   2017 لسنة   27899 رقم   تحت 
وسائل واستخدام  احلكم  نظام  لقلب   بالرتويج 
إرهابية، جماعة  ألفكار  للرتويج  االجتما�   التواصل 
اجلنايات محكمة  أصدرت   2017 نوفمرب   22  ويف 
تم ا�شدد خمسة سنوات،  باحلبس   بالزقازيق حكما 
خمس للسجن  النقض  محكمة  من  الحقا   تخفيفه 

سنوات بدال من السجن ا�شدد خمس سنوات

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

حسام 
خـــلـــــــــــف

 خلفيـــــــــة

 مهنــــــــدس، متـــــــزوج مــــن السيـــــدة عال القرضــــاوي
 – معتقلة - ولديه أبناء، عضو بحزب الوسط واألمني
 العام ا�ساعد للحزب. ألقي القبض عليه هو وزوجته
 أثناء قضائهما عطلة بالساحل الشمايل يوم 1 يوليو
 2017. تم اتهامه يف القضية 316 لسنة 2017 حرص
خالف عىل  أسست  جلماعة  باالنتماء  الدولة   أمن 
 أحكام القانون. كان ا�هندس حسام خلف قد حصل
 عىل إخالء سبيل يف يوليو 2019، ولكن مل يتم تنفيذ
القرسي �دة خمسة أشهر.  القرار وتعرض لالختفاء 
قضية يف  متهما   2020 يناير   6 يف  ذلك  بعد   ظهر 
جريمة وارتكاب  إرهابية،  جلماعه  باالنضمام   جديدة 

تمويل اإلرهاب. محبوس يف سجن العقرب
قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

حسام 
مؤنــــــــس

 خلفيـــــــــة

 صحفي، مزتوج. ينتمي إىل حزب التيار الشعيب ومدير
 حملة ا�رشح الرئايس السابق حمدين صبايح. ألقي
وهو  ،2019 يونيو   25 يوم  مزنله  من  عليه   القبض 
 متهم يف القضية 930 لسنة 2019 حرص أمن الدولة
كاذبة، أخبار  بنرش  األمل)  تحالف  بقضية   (ا�عروفة 
 مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. محتجز

يف ليمان طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

حســـن
مصطــفى

 خلفيـــــــــة

القبض ألقي  ابن.  لديه  ية،  باإلسكندر  صاحب مكتبة 
عمله مقر  من   2019 ديسمرب   11 يوم   عليه 
لسنة  1898 رقم  القضية  يف  متهم  ية.   باإلسكندر
 2019 حرص أمن الدولة بالرتويج جلماعة إرهابية، نرش
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة  كاذبة،   أخبار 

االجتما�

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

حمــــدي زكـــي
عبد احلميد محمد

 خلفيـــــــــة

 عضو حزب الدستور، ألقي القبض عليه يوم 30
1956 رقم  القضية  يف  متهم   ،2019  ديسمرب 

لسنة 2019. محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

طــارق يــــوسف 
مصــطفى

 خلفيـــــــــة

30 يوم  عليه  القبض  ألقي  الدستور،  حزب   عضو 
لسنة  1956 رقم  القضية  يف  متهم   ،2019  ديسمرب 
أخبار ونرش  إرهابية،  جماعة  إىل  باالنضمام   2019 
 كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتما�.

محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

خالـــــد ابراهيم 
شـــرف الـــدين

 خلفيـــــــــة

 عضو حزب الدستور، ألقي القبض عليه يوم 13 يناير
2019 لسنة   1956 رقم  القضية  يف  متهم   ،2019 
كاذبة، أخبار  ونرش  إرهابية،  جماعة  إىل   باالنضمام 
االجتما�. التواصل  مواقع  استخدام   وإساءة 

محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

يــــــــــــاد   ز
الــعليمــــي 

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 21 فرباير 1980، محامي ولديه ابن، عضو
احلزب مؤسيس  ووكيل   2012 يف  الشعب   مجلس 
عليه القبض  ألقي  االجتما�.  الديمقراطي   ا�رصي 
يف متهم   ،2019 يونيو   25 يوم  ا�عادي  منطقة   من 
الدولة أمن  حرص   2019 لسنة   930  القضية 
مع باالشرتاك  األمل)  تحالف  بقضية   (ا�عروفة 
 جماعة أسست عىل خالف أحكام القانون، نرش أخبار
ا�قطم مستأنف  جنح  محكمة  أيدت  كما   كاذبة. 
2020 لسنة   694 رقم  اجلنحة  يف  ياد  ز عىل   احلكم 
 باحلبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة نرش أخبار
الصدر. يف  مزمن  منا�  مرض  من  يعاين   كاذبة. 

محبوس يف سجن طره
قيـــــــــــد
الحبس

25 / 125



شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

يـــــــــــاد   ز
أبــــــو الفضل

 خلفيـــــــــة

 عضو حزب العيش واحلرية، ألقي القبض عليه يوم 5
 مارس 2019، تعرض لالختفاء القرسي �دة 13 يوما،
لسنة  1739 رقم  القضية  ذمة  عىل  حبسه   وجرى 
 2018 خرص أمن دولة، ثم تدويره عىل قضية جديدة
 برقم 855 لسنة 2020 حرص أمن الدولة بنرش أخبار
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة   كاذبة، 
العلم مع  إرهابية  جماعة  ومشاركة   االجتما�، 

بأغراضها، عقب إخالء سبيله يف القضية األوىل

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

عبد ا	نعم
أبـــــو الفتـــوح

 خلفيـــــــــة

أكتوبر 1951، مزتوج، مؤسس  طبيب من مواليد 15 
من عليه  القبض  ألقي  القوية.  مرص  حزب   ورئيس 
 مزنله يوم 14 فرباير 2018 بعد مشاركته يف للقاءات
 تلفزيونية انتقد فيها الرئيس السييس قبيل انتخابات
أمن حرص   1781/2019 القضية  يف  متهم   الرئاسة. 
 الدولة بتويل قيادة جماعة ارهابية، نرش اخبار كاذبة.
 محبوس انفراديا يف سجن العقرب حيث تعرض ألكرث

ية وانزالق غرضويف من نوبة ذبحة صدر

قيـــــــــــد
الحبس
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عبـد النــارص اسماعيل

 خلفيـــــــــة

2019 سبتمرب   23 يوم  عليه  القبض   ألقي 
وهو أيام،   8 �دة  القرسي  لالختفاء   وتعرض 
 متهم يف القضية رقم 488 لسنة 2019 حرص
 أمن دولة بنرش أخبار كاذبة، وإساءة استخدام
التواصل االجتما�، ومشاركة جماعة  وسائل 

إرهابية مع العلم بأغراضها

قيـــــــــــد
الحبس

معلم ورئيس اتحاد ا�علمني ا�ستقلني
نائب رئيس حزب التحالف الشعيب االشتــرايك

شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

مجـدي
قــــــرقــــــــر

 خلفيـــــــــة

العام األمني  هو  مزتوج،  العمر،  من  السبعينات   يف 
يوم مزنله  من  عليه  القبض  ألقي  االستقالل.   حلزب 
يوما،  12 �دة  لالختفاء  تعرض   ،2019 سبتمرب   24 
2019 لسنة   1358 رقم  القضية  يف   ومتهم 
كاذبة أخبار  ونرش  ارهابية  جلماعة   باالنضمام 
وربو وكبد  قلب  مريض  العنف.  عىل   والتحريض 

مزمن

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

ماهر عبد احلكيم 
محــمــد

 خلفيـــــــــة

30 يوم  عليه  القبض  ألقي  الدستور،  حزب   عضو 
لسنة  1956 رقم  القضية  يف  متهم   ،2019  ديسمرب 
أخبار ونرش  إرهابية،  جماعة  إىل  باالنضمام   2019 
 كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتما�.

محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

محمد حماسة
سعد العافـي

 خلفيـــــــــة

الدستور، حزب  عضو   ،1981 سبتمرب   7 مواليد   من 
 ألقي القبض عليه يوم 26 ديسمرب 2019، متهم يف
إىل باالنضمام   2019 لسنة   1956 رقم   القضية 
 جماعة إرهابية، ونرش أخبار كاذبة، وإساءة استخدام
مواقع التواصل االجتما�. محبوس يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

محمد
عـــــــــــادل

 خلفيـــــــــة

ومهندس مدون   ،1988 أغسطس   8 مواليد   من 
كمبيوتر وعضو حركة شباب 6 ابريل، مزتوج

تأديته أثناء  أجا  رشطة  مركز  من  عليه  القبض   ألقي 
 ا�راقبة الرشطية يوم 19 يونيو 2018، ومتهم يف ثالث
 قضايا، تم إخالء سبيله يف واحدة منها بكفالة قدرها
 10 آالف جنيه ويه القضية 5606/2018 إداري أجا.
القضيتني ذمة  عىل  االحتياطي  احلبس  قيد   ومازال 
بعقد فيها  وا�تهم  و467/2020   4118/2018 
 اجتماعات داخل محبسه. محبوس انفراديا يف سجن

ا�نصورة العمومي، ممنوع من الرتيض

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

محمد عـــــــيل
إبراهيم القصاص

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 3 مارس 1974، مزتوج، نائب رئيس حزب
 مرص القوية. ألقي القبض عليه يوم 8 فرباير 2018،
 وجرى حبسه يف القضية رقم 970 لسنة 2018 أمن
 دولة، تم تدويره بعد إخالء سبيله وإعادة حبسه يف
الدولة أمن  حرص   2020 لسنة   768 رقم   القضية 
ومحبوس إرهابية،  جماعة  وتمويل   باالنضمام 

انفراديا يف سجن العقرب

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

محمد كامل غانم 
مصطفــــى الســايس

 خلفيـــــــــة

حركة عضو  أعزب،  سنة،   27 صيديل،   طبيب 
أبريل  4 يف  عليه  القبض  تم  الثوريني؛   االشرتاكيني 
 2020، وتعرض لالختفاء القرسي �دة خمسة أيام،
صاحب عن  الوطين  األمن  قبل  من  سؤل   حيث 
 الرشكة اليت يعمل بها وعن عمله وزمالئه باجلامعة.
 وبعد تفتيش هاتفه والعثور عىل ما كتبه عىل موقع
الصحة يف مواجهة يرة  وز ألداء  انتقاد   فيسبوك من 
 كورونا، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا متهما عىل ذمة
العليا الدولة  أمن  حرص   2020 لسنة   558  القضية 
 باالنضمام جلماعة أسست عىل خالف القانون ونرش
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة  كاذبة   أخبار 
طرة سجن  يف  احتياطيا  محبوس  وهو   االجتما�. 

تحقيق قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

محمد وليد
سعــــد

 خلفيـــــــــة

حزب عضو  السعودية،  العربية  با�ملكة   يعمل 
 العيش واحلرية، ألقي القبض عليه من مطار القاهرة
 أثناء توجهه اىل الرياض يوم 1 أكتوبر 2019، واختفى
رقم القضية  يف  اتهم  يوما.   14 �دة   قرسيا 
جلماعة باالنضمام  دولة  أمن  حرص   1358/2019 
25 يف  سبيله  اخالء  اجلنايات  محكمة  قررت   إرهابية، 
ية، مل يتم تنفيذ  أغسطس 2020 مع التدابري االحرتاز
السبيل وتعرض لالختفاء مرة أخرى، ثم  قرار إخالء 

تم تدويره عىل القضية رقم 1056 لسنة 2020

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

نرميــن
حسيـــن

 خلفيـــــــــة

 صحفية وناشطة ألقي القبض عليها من مزنهلا يوم
 20 مارس 2020، متهمة يف القضية رقم 535 لسنة
 2020 حرص أمن الدولة بمشاركة جماعة ارهابية يف
 تحقيق أغراضها ونرش أخبار كاذبة. ويف 18 يناير 2021
جنايات بمحكمة  ا�نعقدة  ا�شورة  غرفة   قررت 
 القاهرة إخالء سبيل نرمني حسني مع بعض التدابري
قرار من  أيام   8 بعد  تدويرها  تم  أنه  إال  ية.   االحرتاز
 إخالء سبيلها عىل ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021
يف متهمة  حسني  نرمني  العليا.  الدولة  أمن   حرص 
كاذبة، أخبار  وإذاعة  ونرش  ببث  اجلديدة   القضية 
التواصل وسائل  من  وسيلة  استخدام   وإساءة 
 االجتما� ”فيسبوك“، ومشاركة جماعة إرهابية مع

العلم والرتويج ألغراضها قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

هشام
جــــــنينـــة

 خلفيـــــــــة

اجلهاز رئيس  منصف  جنينة  هشام  ا�ستشار   توىل 
 ا�ركزي للمحاسبات منذ سبتمرب 2012 وحىت إقالته
 يف مارس 2016 بعد تعديالت أجريت منحت الرئيس
ألقت ا�ستقلة.  القضائية  اهليئات  رؤساء  إقالة   حق 
بعد  2018 فرباير  يف  عليه  القبض  األمن   قوات 
وجرت ية،  اإلخبار ا�واقع  ألحد  بها  أدىل   ترصيحات 
 محاكمته أمام القضاء العسكري الذي أصدر حكما
ترصيحات بإصدار  اتهامه  بعد  سنوات   5  بسجنه 
الفريق "امتالك  حول  حديثه  عىل  عطفا   مسيئة، 
بعد أي   2019 مارس  ويف  أرسار".  برئ  عنان   سامي 
محكمة أيدت  عليه،  القبض  من  شهرا   13  حوايل 

الطعون العسكرية احلكم الصادر ضد جنينة
قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

هشام
سليـــــــم

 خلفيـــــــــة

القبض ألقي  واحلرية.  العيش  حزب  عضو   محامي، 
،2018 ديسمرب   31 يوم  با�نصورة  مزنله  من   عليه 
 وظل مختفيا �دة أسبوعني حىت ظهر أمام نيابة أمن
القضية يناير 2019. متهم يف   14 يوم  العليا   الدولة 
 رقم 1739 لسنة2018 حرص أمن دولة باالشرتاك مع
أخبار ونرش  أنشطتها  ممارسة  يف  إرهابية   جماعة 
اجلنايات محكمة  قررت   2020 نوفمرب  يف   كاذبة. 
القضية عىل  ذلك  بعد  تدويره  تم  ثم  سبيله،   إخالء 
السابقة، االتهامات  بنفس  لسنة 2020   رقم 1056 

ومازال قيد احلبس االحتياطي

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

محمــود
ممدوح فؤاد

 خلفيـــــــــة

من عليه  القبض  ألقي  ا�ساجد،  بأحد  شعائر   مقيم 
رقم القضية  يف  اتهم   ،2017 يف  القاهرة   مطار 
االنضمام بتهمة  العجوزة  إداري   3947/2017 
رقم القضية  عىل  تدويره  وتم  إرهابية،   جلماعة 
يف التهمة  بنفس  البساتني  جنايات   1023/2020 
قررت  2020 نوفمرب   18 ويف  السابقة.   القضية 
 محكمة اجلنايات إخالء سبيله هو واثنني آخرين عىل
تم ثم  لالختفاء  تعرض  ولكنه  القضية  نفس   ذمة 
 تدويره للمرة الثانية عىل ذمة القضية رقم 50 لسنة
بتهمة ا�طرية  طوارئ  الدولة  أمن  جنح   2021 

االنضمام جلماعة ارهابية

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

هشام 
فــــؤاد

 خلفيـــــــــة

مزتوج الثوريني،  االشرتاكيني  بحركة  وعضو   صحفي 
 وله ابن وابنة. ألقي القبض عليه من مزنله يوم 25
 يونيو 2019، متهم يف القضية رقم 930 لسنة 2019
األمل) تحالف  بقضية  (ا�عروفة  الدولة  أمن   حرص 
 بنرش اخبار كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة   بأغراضها، 

االجتما�. محتجز يف سجن ليمان طره

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

وليـــد 
شــوقـــي

 خلفيـــــــــة

مزتوج ابريل،   6 شباب  حركة  وعضو  أسنان   طبيب 
عيادته داخل  من  عليه  القبض  ألقي  ابنة.   ولديه 
يف اتهامه  تم   .2018 أكتوبر   14 يوم  ينب  ز  بالسيدة 
ثم دولة،  امن  لسنة 2018 حرص   621 رقم   القضية 
 أخىل سبيله وتم تدويره عىل القضية رقم 880 لسنة
جماعة مشاركة  بتهم  الدولة  أمن  حرص   2020 
 إرهابية مع العلم بأغراضها، نرش أخبار كاذبة، وإساءة
تعرض االجتما�.  التواصل  وسائل   استخدام 
 لالختفاء القرسي مرتني خالل فرتة حبسه. محتجز يف

سجن طره تحقيق

قيـــــــــــد
الحبس
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شخصـــيات سياسيـــــة حزبيـة
أو منتمية لمجموعات معارضة

يحيـى حسني 
عبـــــــد اهلــــــادي

 خلفيـــــــــة

 مهندس، مزتوج، وهو ا�تحدث السابق باسم احلركة
 ا�دنية الديمقراطية. يف 29 يناير 2019، ألقت قوات
احلركة مطالبة  عقب  مزنله  من  عليه  القبض   األمن 
بسبب الكرامة“،  ”تيار  أعضاء  من   5 رساح   بإطالق 
 مشاركتهم يف احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير. ظهر بعد
القضية 277 الدولة عىل ذمة  أمن  بنيابة   24 ساعة 
ومشاركة كاذبة  أخبار  نرش  بتهمة   ،2019  لسنة 
 جماعة غري قانونية يف تحقيق أغراضها. وبعد عامني
عىل حسني  يحىي  تدوير  تم  االحتياطي،  احلبس   من 
بتهمة  2019 لسنة   1356 رقم  القضية   ذمة 

االنضمام جلماعة ارهابية مع العلم بأغراضها

قيـــــــــــد
الحبس
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(2-4)
محامون حقوقيون
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محــــامون حقوقيــــون

سيـــد     
الــــــــبنا

 خلفيـــــــــة

ابريل. ألقي القبض  محامي وعضو بحركة شباب 6 
 عليه من مزنله يوم 14 أكتوبر 2018. تعرض لالختفاء
القضية اتهامه يف  ثم  عليه  القبض  بعد  أيام   3  �دة 
 621 لسنة 2018 حرص أمن دولة بنرش أخبار وبيانات
 كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل
العلم مع  إرهابية  جماعة  ومشاركة   االجتما�، 
قررت  2020 أغسطس   23 يف  ألغراضها.   والرتويج 
ية،  محكمة اجلنايات إخالء سبيله مع التدابري االحرتاز
تمهيدا اخليمة  شربا  رشطة  قسم  إىل  ترحيله   وتم 
إخالء قرار  من  يوما   25 بعد  ولكن  سبيله.   إلخالء 
لسنة  880 رقم  القضية  عىل  تدويره  تم   السبيل 
استخدام اساءة  كاذبة،  أخبار  نرش  بتهم   2020 
 وسائل التواصل االجتما�، مشاركة جماعة ارهابية

مع العلم بأغراضها قيـــــــــــد
الحبس
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محــــامون حقوقيــــون

عزوز
محجوب

 خلفيـــــــــة

 محامي، ألقي القبض عليه يوم 1 مارس 2018 عند
 عودته إىل مزنله بإمبابة، واتهامه يف القضية رقم 441
جلماعة واالنضمام  كاذبة  أخبار  بنرش   2018  لسنة 
سبتمرب  4 ويف  القانون.  أحكام  خالف  عىل   أسست 
بتدابري سبيله  إخالء  اجلنايات  محكمة  قررت   2018 
أشهر خمسة  �دة  لالختفاء  تعرض  ولكنه  ية،   احرتاز
 ونصف، ليظهر يوم 3 مارس 2019 عىل ذمة نفس
الثانية للمرة  تدويره  تم   ،2020 مايو  ويف   القضية. 
القضية رقم 1118 لسنة 2019 أمن دولة  عىل ذمة 
كاذبة. أخبار  ونرش  إرهابية  جلماعة  االنضمام   بتهمة 

محبوس بسجن القناطر رجال

قيـــــــــــد
الحبس
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محــــامون حقوقيــــون

عمرو
نــــوهـــان

 خلفيـــــــــة

 محامي. ألقي القبض عليه يوم 10 يونيو 2019 من
بممارسة قيامه  أثناء  كرموز  رشطة  قسم   داخل 
 عمله. متهم يف القضية رقم 741 لسنة 2019 حرص

أمن الدولة باالنضمام جلماعة إرهابية

قيـــــــــــد
الحبس
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محــــامون حقوقيــــون

محمد رمضان 
عبد الباسط

 خلفيـــــــــة

من عليه  القبض  ألقي  ابن.  ولديه  مزتوج   محامي، 
ية يوم 10 ديسمرب 2018، متهم يف  مزنله باإلسكندر
ا�نزته أول  إداري   2018 لسنة   16576 رقم   القضية 
ألغراضها والرتويج  إرهابية  جلماعة   باالنضمام 
قرار صدر  كاذبة.  أخبار  ونرش  مطبوعات   باستخدام 
تدويره عىل تم  ثم  ديسمرب 2020   بإخالء سبيله يف 
الدولة أمن  حرص   2020 لسنة   467 القضية   ذمة 
 بتهمة االنضمام جلماعه إرهابية. محبوس يف سجن

ية برج العرب باإلسكندر

قيـــــــــــد
الحبس
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محــــامون حقوقيــــون

ماهينور 
ا�صــــــري

 خلفيـــــــــة

من مواليد 7 يناير 1986، محامية حقوقية

 ألقي القبض عليها يوم 22 سبتمرب 2019 من أمام
 نيابة أمن الدولة بعد انتهائها من عملها، واتهمت يف
تم ثم  دولة،  أمن  حرص   2019 لسنة   488  القضية 
بتهم  2020 لسنة   855 القضية  عىل   تدويرها 
 مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة
لنرش االجتما�  التواصل  وسائل   استخدام 

الشائعات. محبوسة يف سجن القناطر نساء

قيـــــــــــد
الحبس
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محــــامون حقوقيــــون

محمد
أبو هريرة

 خلفيـــــــــة

الشاطر. خريت  عائشة  ا�عتقلة  زوج  وهو   محامي، 
نوفمرب  1 يوم  مزنهلما  من  عليهما  القبض   ألقي 
حرص  2018 لسنة   1552 القضية  يف  متهم   ،2018 
 أمن دولة باالنضمام جلماعة محظورة، تلقي تمويل
 لغرض إرهايب. تعرض لالختفاء القرسي �دة 21 يوما

بعد إلقاء القبض عليه

قيـــــــــــد
الحبس
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محــــامون حقوقيــــون

هدى
عبد ا�نعم

 خلفيـــــــــة

حلقوق القومي  با�جلس  سابقة  وعضوة   محامية 
 االنسان، من مواليد 28 يناير 1960، مزتوجة ولديها
نوفمرب  1 يوم  مزنهلا  من  عليها  القبض  ألقي   أبناء. 
حرص  2018 لسنة   1552 القضية  يف  متهمة   ،2018 
 أمن دولة باالنضمام جلماعة محظورة، تلقي تمويل
 لغرض إرهايب. تعرضت لالختفاء القرسي وتعاين من
القناطر سجن  يف  محتجزة  اليرسى.  الكلية  يف   فشل 

يارة منذ القاء القبض عليها نساء وممنوعة من الز

قيـــــــــــد
الحبس
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(3-4)
حقوقيون منتمون 	نظمات حقوقية

ونشطاء حقوقيني
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ابراهيم عز الدين 
إبراهيم محمود سالمة

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 15 نوفمرب 1992. مهندس تخطيط عمراين
للحقوق ا�رصية  با�فوضية  السكن  قضايا  يف   وباحث 
صديقه مزنل  امام  من  عليه  القبض  ألقي   واحلريات. 
لالختفاء بعدها  تعرض   ،2019 يونيو   11 يوم   با�قطم 
 القرسي �دة 167 يوما تعرض خالهلا للرضب والتعذيب
يف اتهامه  ثم  األمنية.  األجهزة  ألحد  تابع  مكان   يف 
بنرش دولة  أمن  لسنة 2019 حرص  رقم 488   القضية 
العلم مع  إرهابية  جماعة  مشاركة  كاذبة،   أخبار 
27 إخالء سبيله يف  اجلنايات  قررت محكمة   بأغراضها. 
 ديسمرب 2020، وتم تدويره بعد 5 أيام من القرار عىل
 ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 حرص أمن الدولة
بأغراضها. إرهابية مع العلم   بتهمة االنضمام جلماعة 
التنفس يف  ضيق  من  ويعاين  طره  سجن  يف   محتجز 

وآالم يف الظهر نتيجة تعذيبه
قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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ابراهيم عبد ا	نعم
متويل حجازي

 خلفيـــــــــة

أرس رابطة  مؤسس  أبناء،  ولديه  مزتوج   محامي، 
عمرو  2013 منذ  ا�ختفي  ووالد  قرسيا   ا�ختفني 
 ابراهيم. ألقي القبض عليه من مطار القاهرة يوم 10
 سبتمرب 2017 أثناء توجهه إىل جنيف حلضور اجتماعات
التابع القرسي  االختفاء  عن  العمل  فريق  من   بدعوة 
 لألمم ا�تحدة. اختفى قرسيا ثم تم اتهامه يف القضية
 900 لسنة 2017، ثم تدويره عىل القضية 1470 لسنة
786 القضية  عىل  تدويره  ثم  دولة،  أمن  حرص   2019 
 لسنة 2020 حرص أمن دولة بتهمة تويل قيادة جماعة
محروم العقرب،  سجن  يف  انفراديا  محبوس   إرهابية. 

يارة ويعاين صحيا من تضخم يف الربوستاتا من الز

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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أحمد 
تمــــــــــــام

 خلفيـــــــــة

ا�نتدى عضو  ابن،  ولديه  مزتوج  اقتصادي،   باحث 
 ا�رصي لعالقات العمل. ألقي القبض عليه من مزنله
لسنة  930 رقم  القضية  يف  واتهامه   2019 يونيو   يف 
تحالف بقضية  (ا�عروفة  الدولة  أمن  حرص   2019 
 األمل) باالنضمام جلماعة ارهابية مع العلم بأغراضها،
الدائرة أكتوبر 2020 قررت   ونرش أخبار كاذبة. ويف 12 
تمام أحمد  سبيل  اخالء  اجلنايات  بمحكمة   األوىل 
الدكرور بوالق  قسم  إىل  ترحيله  وتم  ية،  احرتاز  بتدابري 
عىل تدويره  تم  ولكن  سبيله،  إخالء  إجراءات   لتنفيذ 
2020 لسنة   1056 رقم  القضية  ويه  أخرى   قضية 
إرهابية جلماعة  االنضمام  بتهمة  الدولة  أمن   حرص 

وتمويل جماعة

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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يـــك باتر
جورج زكــي

 خلفيـــــــــة

أيضا الشخصية. وهو  للحقوق  ا�رصية  با�بادرة   باحث 
ألقي بإيطاليا.  بولونيا   باحث وطالب ماجستري بجامعة 
 القبض عليه من مطار القاهرة يوم 7 فرباير 2020 أثناء
مرص. يف  أرسته  مع  إجازة  لقضاء  إيطاليا  من   عودته 
أمن حرص   2019 لسنة   7245 رقم  القضية  يف   متهم 
استخدام وإساءة  التظاهر،  عىل  بالتحريض   الدولة 
 وسائل التواصل االجتما�، ونرش أخبار كاذبة. محتجز

يف سجن طره تحقيق

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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حسن 
بــــربــــري

 خلفيـــــــــة

للمنتدى التنفيذي  ا�دير  ابن،  ولديه  مزتوج   محاسب، 
 ا�رصي لعالقات العمل. ألقي القبض عليه من مزنله
 يوم 25 يونيو 2019، متهم يف القضية رقم 930 لسنة
تحالف بقضية  (ا�عروفة  الدولة  أمن  حرص   2019 
أحكام خالف  عىل  أسست  جلماعة  باالنضمام   األمل) 
الستخدامها اخلارج  من  تمويالت  تلقي   القانون، 

ألغراض اجلماعة. محتجز يف سجن ليمان طره

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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رامي
شعــــث

 خلفيـــــــــة

حلركة منسق  ابنة.  ولديه  مزتوج  فلسطيين،   مرصي 
من عليه  القبض  ألقي  اإلرسائيلية.  البضائع   مقاطعة 
 مزنله يوم 5 يوليو 2019 وترحيل زوجته الفرنسية إىل
يارته سوى مرة يف  بالدها يف اليوم التايل ومل تتمكن من ز
 2021. متهم يف القضية رقم 930 لسنة 2019 حرص
 أمن الدولة (ا�عروفة بقضية تحالف األمل) بمساعدة
جماعة ارهابية ونرش أخبار كاذبة. محتجز يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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رامي
كـــــامل

 خلفيـــــــــة

رئيس األقليات،  حقوق  عن  ومدافع  قبطي   ناشط 
ألقي اإلنسان.  وحقوق  للتنمية  ماسبريو   منظمة 
 القبض عليه من مزنله بالوراق يوم 23 نوفمرب 2019
والكمبيوتر والكامريا  ا�حمول  هاتفه   ومصادرة 
2019 لسنة   1475 رقم  القضية  يف  متهم   الشخيص. 
وتمويلها، إرهابية  جلماعة  باالنضمام  دولة  أمن   حرص 
ية  نرش أخبار كاذبة. رامي كامل مريض حساسية صدر
 من الدرجة األوىل وتعرض ألزمات تنفس عديدة داخل

محبسه، ومحبوس انفراديا

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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سناء أحمد سيف
اإلســالم عبــد الفتاح

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 20 ديسمرب 1993. ناشطة ومطورة برامج.
أمام من   2020 يونيو   23 يوم  عليها  القبض   ألقي 
مع إليه  متجهة  كانت  حيث  العام،  النائب   مكتب 
قد وأرستها  سناء  كانت  بالغ.  لتقديم  وأختها   والدتها 
 تعرضن يف اليوم السابق لالعتداء أمام سجن طره من
 قبل سيدات أثناء انتظارهن تلقي جواب أو معلومات
سناء تعرضت  سناء.  شقيق  الفتاح  عبد  عالء   عن 
 لالختطاف يف سيارة ميكروباص من أمام مكتب النائب
الدولة. أمن  نيابة  عىل  عرضها  تم  ثم  بالقاهرة   العام 
التجمع القضية 12499 لسنة 2020 جنح   متهمة يف 
 األول، ا�قيدة برقم 659 لسنة 2020 حرص أمن دولة
كاذبة، أخبار  نرش  إرهابية،  جريمة  الرتكاب   بالرتويج 
يف وصادر  رشطة،  ضابط  سب  رشطة،  ضابط   وإهانة 
قسم يف  محتجزة  ونصف.  عاما  بالسجن  حكما   حقها 

اإليراد بسجن القناطر نساء قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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شيماء
سامي ذكـي

 خلفيـــــــــة

�علومات العربية  بالشبكة  السابقة  وباحثة   صحفية 
مزنهلا من  عليها  القبض  ألقي  االنسان.   حقوق 
لالختفاء تعرضت   ،2020 مايو   20 يوم  ية   باإلسكندر
 القرسي �دة 10 أيام ثم ظهرت عىل ذمة القضية رقم
باالنضمام متهمة  دولة،  أمن   2020 لسنة   535 
استخدام وإساءة  كاذبة،  أخبار  نرش  إرهابية،   جلماعة 
يناير 2021 قررت التواصل االجتما�. ويف 17   وسائل 
شيماء سبيل  إخالء  اجلنايات  بمحكمة  ا�شورة   غرفة 
ية، ليتم بعدها بأسبوعني تدويرها  سامي بتدابري احرتاز
لسنة  65 رقم  القضية  ويه  أخرى،  قضية  ذمة   عىل 

2021 بتهمة االنضمام جلماعة إرهابية

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين

60 / 125



عبد الرحمن
طــــارق مـــــوكا

 خلفيـــــــــة

يف واتهامه   2019 ديسمرب  يف10  عليه  القبض   تم 
 القضية رقم 1331 لسنة 2019 حرص أمن الدولة، ثم
أمن لسنة 2020 حرص  القضية 588  تدويره عىل   تم 
أخرى عىل تدويره مرة  ثم  إخالء سبيله،   الدولة عقب 
بعد الدولة  أمن  حرص   2020 لسنة   1056  القضية 
فيها وا�تهم  السابقة،  القضية  يف  سبيله   إخالء 
حىت ذمته  عىل  ومحبوس  إرهابية  جلماعة   باالنضمام 
 اآلن. تعرض لالختفاء القرسي بعد اخالء سبيله وقبل

 تدويره

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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عزت
غنيــــم

 خلفيـــــــــة

 محامي، مزتوج ولديه أبناء، ا�دير التنفيذي للتنسيقية
1 يوم  عليه  القبض  ألقي  واحلريات.  للحقوق   ا�رصية 
القضية يف  واتهامه  باهلرم،  مزنله  قرب   2018  مارس 
أخبار بنرش  الدولة  أمن  حرص   2018 لسنة   441  رقم 
أحكام خالف  عىل  أسست  جلماعة  واالنضمام   كاذبة، 
اجلنايات محكمة  قررت   2018 سبتمرب   4 يف   القانون. 
ية، ولكنه تعرض  إخالء سبيله مع بعض التدابري االحرتاز
لالختفاء �دة خمسة أشهر، ليظهر يوم 9 فرباير 2019
 عىل ذمة نفس القضية، وتبني عمل محرض له بالتهرب
 من التدابري. وتكرر األمر معه مرة أخرى يف مايو 2020
 حيث أخىل سبيله، ثم تم تدويره للمرة الثانية عىل ذمة
بتهمة دولة  أمن   2019 لسنة   1118 رقم   القضية 
تعرض كاذبة.  أخبار  ونرش  ارهابية  جلماعة   االنضمام 
 لالختفاء القرسي بعد القاء القبض عليه وممنوع من

يارة يف محبسه بسجن القناطر رجال الز قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين
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عالء
عصــــام

 خلفيـــــــــة

ألقي العمل.  لعالقات  ا�رصي  با�نتدى   محاسب 
القضية يف  واتهامه   2019 يوليو   9 يوم  عليه   القبض 
 930 لسنة 2019 حرص أمن الدولة (ا�عروفة بقضية
جماعة مشاركة  كاذبة،  أخبار  بنرش  األمل)   تحالف 
ليمان سجن  يف  محتجز  بأغراضها.  العلم  مع   إرهابية 

طره

قيـــــــــــد
الحبس
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عمرو
إمـــــــــام

 خلفيـــــــــة

اإلنسان. حقوق  �علومات  العربية  بالشبكة   محامي 
،2019 أكتوبر   15 يوم  مزنله  من  عليه  القبض   ألقي 
488 رقم  القضية  يف  اتهم  ثم  يومني  بعدها   اختفى 
القضية  لسنة 2019 حرص أمن دولة. تم تدويره عىل 
ارهابية مع بتهمة مشاركة جماعة   855 لسنة 2020 
العلم بأغراضها، نرش أخبار كاذبة. محتجز يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
ونشطاء حقوقيين

64 / 125



محمد
البــــــــــــاقر

 خلفيـــــــــة

التنفيذي يوليو 1980، محامي وا�دير   من مواليد 20 
�ركز عدالة للحقوق واحلريات، مزتوج

أثناء الدولة  أمن  نيابة  داخل  من  عليه  القبض   ألقي 
 حضوره التحقيق مع عالء عبد الفتاح يوم 29 سبتمرب
لسنة  1356 رقم  القضية  يف  اتهامه  وجرى   ،2019 
 2019. تم تدويره عىل القضية رقم 855 لسنة 2020
إرهابية. جلماعة  االنضمام  بتهمة  الدولة  أمن   حرص 
 محبوس يف سجن طرة شديد احلراسة 2 حيث تعرض

للتعذيب وا�عاملة غري االنسانية فور وصوله للسجن

قيـــــــــــد
الحبس

حقوقيون منتمون لمنظمات حقوقية
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محمد
عبد الغنــي

 خلفيـــــــــة

با�نصورة القبض عليه من مزنله  ألقي   باحث حقويق، 
 يوم 28 ديسمرب 2019، تعرض لالختفاء القرسي �دة
 12 يوما ثم ظهر عىل ذمة القضية 1898 لسنة 2019
ونرش إرهابية  ألفكار  بالرتويج  متهما  دولة  امن   حرص 
التواصل وسائل  استخدام  وإساءة  كاذبة   أخبار 

االجتما�

قيـــــــــــد
الحبس
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ونشطاء حقوقيين

66 / 125



هيثم
محمدين

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 4 أغسطس 1984. محامي عمايل وباحث
حركة وعضو  واحلريات  للحقوق  ا�رصية   با�فوضية 
داخل من  عليه  القبض  ألقي  الثوريني.   االشرتاكيني 
التدابري أثناء   2019 مايو   13 يوم  الصف   قسم 
بعد أيام  لثالثة  القرسي  لالختفاء  تعرض  ية.   االحرتاز
 القبض عليه. متهم يف القضية 741 لسنة 2019 حرص
التواصل وسائل  استخدام  بإساءة  الدولة   أمن 
ومشاركة الكاذبة  والبيانات  األخبار  ونرش   االجتما� 
 جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وحصل عىل إخالء
تحمل جديدة  قضية  ذمة  عىل  تدويره  وجرى   سبيل 
سجن يف  محتجز  دولة.  أمن   2019 لسنة   1956  رقم 

القناطر رجال

قيـــــــــــد
الحبس
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(4-4)
صحفيون ومدونون
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صحفــيون ومدونـــون

أحمد
خليفـــــة

 خلفيـــــــــة

 صحفي بموقع مرص 360، ألقي القبض عليه يوم 6
للتحقيق له  الوطين  األمن  استدعاء  بعد   يناير 2021 
 معه. وتم عرضه عىل نيابة أمن الدولة يوم 19 يناير
 2021 عىل ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 بتهمة
بأغراضها، نرش العلم  إرهابية مع   االنضمام جلماعة 
شبكة عىل  خاص  حساب  واستخدام  كاذبة،   أخبار 

ا�علومات الدولية بهدف ارتكاب اجلريمة السابقة

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

أحمد 
شــــــاكــر

 خلفيـــــــــة

 صحفي بجريدة روز اليوسف، ألقي القبض عليه من
،2020 نوفمرب   28 يوم  القليوبية  بمحافظة   مزنله 
2019 لسنة   488 رقم  القضية  يف  معه   والتحقيق 
 حرص أمن الدولة بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع

العلم بأغراضها ونرش أخبار كاذبة

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

أحمد
محمد عالم

 خلفيـــــــــة

،2020 أبريل   25 يوم  عليه  القبض  ألقي   صحفي، 
ظهوره قبل  أيام   6 �دة  القرسي  لالختفاء   تعرض 
 بنيابة أمن الدولة حيث تم التحقيق معه يف القضية
 558 لسنة 2020 حرص أمن الدولة بتهمة االنضمام
 جلماعة ارهابية، ونرش أخبار كاذبة، واساءة استخدام

وسائل التواصل االجتما�

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

جمال
اجلــمــــــل

 خلفيـــــــــة

من عليه  القبض  ألقي  أبناء،  ولديه  مزتوج   صحفي، 
عودته من أثناء   2021 فرباير   22 يوم  القاهرة   مطار 
 إسطنبول. كان اجلمل قد غادر مرص منذ عدة أعوام
 بعد منعه من الكتابة وإلغاء عموده بجريدة "ا�رصي
 اليوم" عقب سلسلة من ا�قاالت الناقدة للحكومة،
يارة أهله. تعرض عقب  وعاد طواعية يوم 22 فرباير لز
 القبض عليه لالختفاء القرسي �دة خمسة أيام، ثم
لسنة 2017 حرص رقم 977  القضية   ظهر عىل ذمة 
،2 مكملني  بقضية  إعالميا  وا�عروفة  الدولة   أمن 
وإساءة كاذبة،  وبيانات  أخبار  بنرش  متهم   وهو 
ومشاركة االجتما�،  التواصل  وسائل   استخدام 

.جماعة عىل خالف أحكام القانون
قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

حمدي مختار
(حمدي الزعيم)

 خلفيـــــــــة

 مصور صحفي، مزتوج. قامت قوات األمن بمداهمة
تعرض  .2021 يناير   4 يوم  عليه  والقبض   مزنله 
أمن بنيابة  ظهر  ثم  يوم،   12 �دة  القرسي   لالختفاء 
2020 لسنة   955 رقم  القضية  ذمة  عىل   الدولة 
العلم مع  إرهابية  جماعة  إىل  االنضمام   بتهمة 
 بأغراضها، ونرش أخبار كاذبة، واستخدام حساب عىل
اجلريمة ارتكاب  بغرض  الدولية  ا�علومات   شبكة 

السابقة

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

رضوى
مــــحمــد

 خلفيـــــــــة

األمن قوات  قامت  بوك،  الفيس  عىل   مدونة 
ية بالقبض عليها يوم 12 نوفمرب 2019 عىل  باإلسكندر
الرئيس فيه  تنتقد  فيديو  بنرش  قيامها   خلفية 
يف الدولة  أمن  نيابة  عىل  عرضها  وتم   السييس، 
الدولة أمن  حرص   2019 لسنة   488 رقم   القضية 
وسائل استخدام  وإساءة  كاذبة  أخبار  نرش   بتهمة 
 التواصل االجتما�. ويف أغسطس 2020 تم تدوير
 رضوى عىل ذمة قضية أخرى ويه القضية رقم 855
فيها متهمة  ويه  الدولة،  أمن  حرص   2020  لسنة 
داخل اجتماعات  وعقد  إرهابية  جلماعة   باالنضمام 
 السجن الستقطاب عنارص جديدة. محتجزة يف سجن

القناطر نساء
قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

عامر
عبد ا�نعم

 خلفيـــــــــة

 صحفي من مواليد 4 أكتوبر 1963، مزتوج ولديه 3
 بنات. ألقي القبض عليه يوم 18 ديسمرب 2020، وتم
 عرضه عىل نيابة أمن الدولة يوم 20 ديسمرب 2020
بتهمة  2020 لسنة   1017 رقم  القضية  ذمة   عىل 
 االنضمام جلماعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة. مصاب
 بالسكر، وكان قبل القبض عليه قد أجرى عملية مياه
تم إذا  نظره  بفقدان  يهدد  مما  العني  عىل   بيضاء 

إهمال حالته

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

عالء أحمد سيف 
االسالم عبد الفتاح

 خلفيـــــــــة

ومهندس مدون   ،1981 نوفمرب   18 مواليد   من 
قسم من  عليه  القبض  ألقي  ابن.  لديه   برمجيات، 
اداءه أثناء   2019 سبتمرب   29 يوم  الديق   رشطة 
 ا�راقبة الرشطية ا�فروضة عليه كجزء من العقوبة يف
1356 القضية  يف  متهم  الشورى.  مجلس   قضية 
جماعة بمشاركة  دولة  أمن  حرص   2019  لسنة 
وسوء لرضب  تعرض  كاذبة.  أخبار  ونرش   إرهابية، 
 ا�عاملة أثناء نقله اىل السجن. محتجز يف سجن طرة

شديد احلراسة 2

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

محمد إبراهيم
(أكسجني)

 خلفيـــــــــة

ألقي مرص،  أكسجني  مدونة  صاحب  فيديو،   مدون 
قسم داخل  ا�راقبة  تأديته  أثناء  عليه   القبض 
 البساتني عىل ذمة القضية 621 لسنة 2018 يوم 20
1356 رقم  القضية  يف  اتهامه  وتم   ،2019  سبتمرب 
القضية وتدويره عىل  إخالء سبيله  ثم   لسنة 2019، 
بتهمة الدولة  أمن  حرص   2020 لسنة   855  رقم 
 االنضمام جلماعة إرهابية. تعرض لالختفاء القرسي

مرتني خالل فرتة حبسه. محتجز يف سجن العقرب

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

محمد
صــــــالح

 خلفيـــــــــة

يخ 28 نوفمرب 2019  صحفي. ألقي القبض عليه بتار
حرص  2019 لسنة   488 القضية  يف  معه   والتحقيق 
 أمن الدولة بتهمة انضمام جلماعة إرهابية وتمويلها
 ونرش وإذاعة أخبار كاذبة. ويف 19 يوليو 2020 صدر
دار رشطة  قسم  إىل  ترحيله  وتم  سبيله  بإخالء   قرار 
بقسم احتجازه  تم  سبيله  إخالء  من  وبدًال   السالم 
23 يف  عرضه  تم  حىت  شهر  �دة  السالم  دار   رشطة 
جديد من  الدولة  أمن  نيابة  عىل   2020  أغسطس 
 عىل ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة نرش أخبار
 كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتما�،

واالنضمام جلماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

معزت
ودنـــان

 خلفيـــــــــة

 صحفي، من مواليد 20 نوفمرب 1981، مزتوج ولديه
 4 أبناء. ألقي القبض عليه يوم 16 فرباير 2018 عقب
 قيامه بإجراء حوار صحفي مع ا�ستشار هشام جنينة
قبيل للمحاسبات  ا�ركزي  للجهاز  السابق   الرئيس 
يف معه  التحقيق  تم  آنذاك.  الرئاسية   االنتخابات 
بتهمة الدولة  أمن  حرص   2018 لسنة   441  القضية 
7 واالنضمام جلماعة محظورة. يف  كاذبة  أخبار   نرش 
 مايو 2020 قررت نيابة أمن الدولة إخالء سبيل معزت
 ودنان، ليتم بعد ذلك تدويره عىل ذمة قضية أخرى
أمن حرص   2019 لسنة   1898 رقم  القضية   ويه 
وهو إرهابية.  أعمال  الرتكاب  الرتويج  بتهمة   الدولة 

محتجز انفراديا يف سجن العقرب
قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

مصطفى
األعــصــــــــــــر

 خلفيـــــــــة

واحلريات، للحقوق  اإلقليمي  با�ركز  وباحث   صحفي 
،2018 فرباير   4 يوم  عليه  القبض  ألقي  سنة.   29 
فربابر  15 يوم  ظهر  ثم  القرسي  لالختفاء   تعرض 
يف معه  والتحقيق  الدولة  أمن  نيابة  أمام   2018 
بتهمة الدولة  أمن  حرص   441/2018  القضية 
 االنضمام جلماعة أسست عىل خالف أحكام القانون
 ونرش أخبار كاذبة، ويف 9 مايو 2020 قررت نيابة أمن
 الدولة إخالء سبيل األعرص، ولكن تم تدويره بعد 3
 أيام عىل ذمة القضية رقم 1898/2019 حرص أمن
الدولة بتهمة الرتويج لفعل إرهايب ونرش أخبار كاذبة

قيـــــــــــد
الحبس
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صحفيون ومدونـــــون

هشام 
يز عبد العز

 خلفيـــــــــة

 صحفي مرصي يبلغ من العمر 43 عاما، يعمل بقناة
إىل عودته  أثناء  عليه  القبض  تم  القطرية،  يرة   اجلز
 مرص يف يونيو 2019 لقضاء إجازته السنوية كما تعود
 منذ سفره إىل الدوحة. حققت معه نيابة أمن الدولة
القضية رقم  العليا وأصدرت قرارا بحبسه عىل ذمة 
حصوله وبعد  دولة.  أمن  حرص   2018 لسنة   1365 
ثم قرسي  الختفاء  تعرض  سبيله،  بإخالء  قرار   عىل 
 تدوير عىل القضية رقم 1956 لسنة 2019 حرص أمن
 دولة عليا. يعاين من مشاكل صحية بالعني قد تؤدي
طلب من  بأكرث  أرسته  وتقدمت  النظر،  فقدانه   إىل 

لتوقيع الكشف الطيب عليه وعالجه

قيـــــــــــد
الحبس
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(5-4)
أساتذة جامعات ومدرسون

وأكاديميون وباحثون وطالب
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أحمد تهامي
عبـــــــــــد احلــــــي

 خلفيـــــــــة
بجامعة السياسية  العلوم  مساعد   أستاذ 
ية. ألقي القبض عليه يوم 3 يونيو 2020،  اإلسكندر
 وتعرض لالختفاء القرسي �دة 17 يوما، ثم وجهت له
حرص  2020 لسنة   649 رقم  القضية  يف   اتهامات 
أخبار نرش  إرهابية،  جلماعة  باالنضمام  الدولة   أمن 
كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل االجتما�

قيـــــــــــد
الحبس

أساتذة جامعات ومدرسون
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أحمد سمري 
سنــطـــــاوي

 خلفيـــــــــة
بفيينا، األوروبية  ا�ركزية  باجلامعة  ماجستري   طالب 
أحمد مزنل  بمداهمة  األمن  قوات  قامت   النمسا، 
من إجازة  يف  بمرص  تواجده  أثناء  القاهرة  يف   سمري 
بتفتيشه وقامت   ،2021 يناير   23 يوم  فجر   الدراسة 
 بدون إظهار إذن النيابة. ويف 1 فرباير 2021 قام أحمد
 بتسليم نفسه طواعية لقسم رشطة التجمع اخلامس
يستدل ومل  اختفى  ولكنه  األمن،  تعليمات  عىل   بناء 
 عىل مكانه حىت يوم 6 فرباير 2021، حيث ظهر بنيابة
 أمن الدولة عىل ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021.
اتهامات سمري  ألحمد  الدولة  أمن  نيابة   وجهت 
بأغراضها، العلم  مع  إرهابية  جلماعة   باالنضمام 
استخدام وإساءة  كاذبة،  وبيانات  أخبار  نرش   تعمد 

حساب خاص عىل شبكة ا�علومات الدولية قيـــــــــــد
الحبس
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وأكاديميون وبــــاحثون وطالب

84 / 125



إسماعيل
اإلسكندرانـــي

 خلفيـــــــــة
يف متخصص  وباحث  استقصايئ  صحفي   مزتوج، 
القبض ألقي  اإلسالمية.   واجلماعات  سيناء   شئون 
أثناء الغردقة   عليه يوم 29 نوفمرب 2015 من مطار 
القضية يف  معه  التحقيق  تم  برلني،  من   عودته 
 596/2015 حرص أمن الدولة بتهمة االنتماء جلماعة
كاذبة حول أخبار  والرتويج ألفكارها، ونرش   محظورة 
قيد اإلسكندراين  إسماعيل  ظل  سيناء.  يف   األوضاع 
يتجاوز فيما  أي  االحتياطي ألكرث من سنتني،   احلبس 
 احلد األقىص للحبس االحتياطي، ثم يف 6 يناير 2018
العسكري، حيث العام  ا�د�  إىل  القضية  إحالة   تم 
2018 مايو   22 يف  العسكرية  ا�حكمة   حكمت 
 بالسجن 10 سنوات، وقيدت القضية برقم 18 لسنة
 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة. محبوس يف

.سجن ا�زرعة بطره قيـــــــــــد
الحبس
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أيمن عيل 
ابراهيم موىس

 خلفيـــــــــة
 من مواليد 25 أكتوبر 1993، حاصل عىل بكالوريوس

اقتصاد وعلوم سياسية من داخل السجن
يف   2013 اكتوبر   6 يوم  عليه  القبض  ألقي    أعزب. 
هندسه طالب  وكان  رمسيس،  تظاهرات   أحداث 
تم الوقت.  ذلك  يف  الربيطانية  باجلامعة   ميكانيكا 
2013 لسنة   10325 رقم  القضية  يف  عليه   احلكم 
لسنة  3600 كيل  برقم  وا�قيدة  األزبكية   جنايات 
 2013 شمال القاهرة بالسجن 15 عاما وغرامة مالية
 قدرها 20 ألف جنيه وا�راقبة خمسة سنوات بتهمة
 التظاهر واالنتماء جلماعة محظورة، والتحريض عىل
من فصله  تم  األمن.  قوات  عىل  والتعدي   العنف، 
 كلية اهلندسة بعد حبسه، ثم حصل عىل بكالوريوس
السجن. داخل  من  السياسية  والعلوم   االقتصاد 

.محبوس يسجن ا�زرعة بطره قيـــــــــــد
الحبس
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حسن
خالد حسن

 خلفيـــــــــة
 طالب ثانوي من مواليد 1 يناير 2000. ألقي القبض
القائد يوم 3 مارس 2019 من محيط مسجد   عليه 
448 رقم  القضية  يف  متهم  ية.  باإلسكندر  ابراهيم 
إرهابية جلماعة  باالنضمام  دولة  أمن   2019  لسنة 
أيام قبل  ونرش أخبار كاذبة. تعرض لالختفاء �دة 8 

ظهوره عىل ذمة تلك القضية

قيـــــــــــد
الحبس
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رضــــــا
عبد الرحمن

 خلفيـــــــــة
مزتوج. القرآين،  للمذهب  منتمي  أزهري،   مدرس 
مزنله من  عليه  بالقبض  األمن  قوات   قامت 
 بمحافظة الرشقية فجر 22 أغسطس 2020 ضمن
 حملة شنتها األجهزة األمنية عىل ا�نتمني للمذهب
 القرآين، الذي يزتعمهم ا�فكر اإلسالمي أحمد صبيح
 منصور. وجاء القبض عىل رضا عبد الرحمن النتمائه
 للقرآنيني إىل جانب صلة القرابة اليت تجمعه بأحمد
 صبيح منصور. تعرض لالختفاء القرسي حىت يوم 6
3418 القضية  ذمة  عىل  ظهر  حيث   2020  أكتوبر 
 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بتهمة

االنتماء إىل تنظيم داعش
قيـــــــــــد
الحبس
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محــمــد
أحمد مصطفى

 خلفيـــــــــة
عليه من مزنله القبض  ألقي  األزهر.  بجامعة   طالب 
�دة القرسي  لالختفاء  تعرض   .2017 ابريل   6  يوم 
 شهر ثم ظهر عىل القبضية رقم 3947/2017 إداري
تعرض إرهابية.  جلماعة  االنضمام  بتهمة   العجوزة 
 لالختفاء للمرة الثانية يف يونيو 2017 �دة 9 أشهر، ثم
جنايات  1023/2020 رقم  القضية  عىل  تدويره   تم 
18 يف  السابقة.  القضية  يف  التهمة  بنفس   البساتني 
سبيله إخالء  اجلنايات  محكمة  قررت   2020  نوفمرب 
 هو واثنني آخرين عىل ذمة نفس القضية، ولكن تم
 تدويره عىل ذمة القضية رقم 62 لسنة 2021 جنح

حدائق القبة
قيـــــــــــد
الحبس
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منار عادل أبــو النــجا
 خلفيـــــــــة

ياضيات بجامعة طنطا، مزتوجة ولديها ابن. ألقى  مدرسة ر
يوم 9 مارس 2019 ية  باإلسكندر عليها من مزنهلا   القبض 
البالغ الرباء  وابنهما  النجا  أبو   يه وزوجها عمر عبد احلميد 
كاملة األرسة  تعرضت  واحدا.  عاما  وقتها  العمر   من 
العامل مع  تواصل  بدون  شهرا   23 �دة  القرسي   لالختفاء 
20 يوم  ويف  احتجازهم.  مكان  ذويهم  معرفة  أو   اخلاريج 
مع الدولة  أمن  نيابة  يف  منار  السيدة  ظهرت   2021  فرباير 
 ابنها الذي أصبح عمره 3 سنوات عقب عامني من االختفاء
 القرسي. تم عرض منار عىل النيابة عىل ذمة القضية رقم
وتمويل االنضمام  بتهمة  دولة  أمن   2020 لسنة   970 
 جماعة إرهابية. وقد ذكر محرض النيابة أن منار تم القبض
 عليها يوم 17 فرباير 2021 وليس 9 مارس 2019، عىل الرغم
 من حصول أهلها عىل حكم من ا�حكمة منذ عامني بإلزام
 وزارة الداخلية باإلفصاح عن مكان احتجازها. تم ترحيل منار
مصري ومازال  أهلها،  إىل  ابنها  وتسليم  القناطر  سجن   إىل 
تاريخه. حىت  معلوم  غري  احتجازه  ومكان  عمر   زوجها 

محتجزة يف سجن القناطر نساء قيـــــــــــد
الحبس
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عبد هللا
عامر عبده

 خلفيـــــــــة
 طالب بجامعة األزهر.  ألقى القبض عليه من مزنله
�دة القرسي  لالختفاء  تعرض   .2017 ابريل   6  يوم 
3947/2017 رقم  القضية  ذمة  عىل  ظهر  ثم   شهر 
ارهابية. جلماعة  االنضمام  بتهمة  العجوزة   إداري 
يونيو 2017 �دة 9 الثانية يف   تعرض لالختفاء للمرة 
 أشهر، ثم تم تدويره عىل القضية رقم 1023/2020
 جنايات البساتني بنفس التهمة يف القضية السابقة.
إخالء اجلنايات  محكمة  قررت   2020 نوفمرب   18  يف 
القضية نفس  ذمة  عىل  آخرين  واثنني  هو   سبيله 
لسنة  62 رقم  القضية  ذمة  عىل  تدويره  تم   ولكن 

2021 جنح حدائق القبة
قيـــــــــــد
الحبس
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(6-4)
نقابيون وعمال
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نقابيـــــــون وعمـــــــال

أحمد شويق
عبد الستار عماشة

 خلفيـــــــــة

مزتوج بيطري،  طبيب   ،1962 يونيو   3 مواليد   من 
 ولديه أبناء. وشغل منصب نقيب االطباء البيطريني
 سابقا، كما أنه عضو رابطة أرس ا�ختفني قرسيا. ألقي
 القبض عليه من مزنله يوم 17 يونيو 2020، تعرض
ذمة عىل  ظهر  ثم  يوما،   25 �دة  القرسي   لالختفاء 
 القضية 1360 لسنة 2019 متهما باالنضمام جلماعة

.إرهابية. محتجز يف سجن طره

قيـــــــــــد
الحبس
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نقابيـــــــون وعمـــــــال

أيمن محمود عبد احلليم 
(أيمن موندي)

 خلفيـــــــــة

 ألقي القبض عليه يوم 12 نوفمرب 2018 من مزنله.
إداري  2018 لسنة   12587 رقم  القضية  يف   اتهم 
أخبار ونرش  إرهابية،  جلماعه  باالنضمام  ثان   ا�نزته 
التواصل وسائل  استخدام  واساءة   كاذبة، 
سبيله اخالء  الكلية  ا�نزته  نيابة  قررت   االجتما�. 
تنفيذ يتم  األوراق يف 13 ديسمرب 2020، ومل   وحفظ 
أمن نيابة  يناير 2021 ظهر يف   11 السبيل. ويف   اخالء 
 الدولة العليا للتحقيق معه يف قضية جديدة، حملت
 رقم 1017 لسنة 2020، ومنذ ذلك احلني وهو رهن
األخبار ونرش  االنضمام  باتهامات  االحتياطي   احلبس 

الكاذبة
قيـــــــــــد
الحبس
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نقابيـــــــون وعمـــــــال

خليل
رزق

 خلفيـــــــــة

ألقي النقل،  لعمال  ا�ستقلة  بالنقابة  عمايل   قيادي 
 القبض عليه يوم 17 نوفمرب 2019 من أحد ا�قايه
بعد يومني  �دة  القرسي  لالختفاء  تعرض   با�رج، 
لسنة  1475 رقم  القضية  يف  متهم  عليه،   القبض 
 2019 حرص أمن دولة بمشاركة جماعة إرهابية مع
كاذبة وإساءة استخدام أخبار  بأغراضها، نرش   العلم 

وسائل التواصل االجتما�

قيـــــــــــد
الحبس
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نقابيـــــــون وعمـــــــال

رشاد
كمــــال

 خلفيـــــــــة

للنقابات اإلقليمي  االتحاد  ورئيس  عمايل   قيادي 
مزنله من  عليه  القبض  ألقي  بالسويس.   ا�ستقلة 
يف معه  التحقيق  تم   .2019 سبتمرب   23 يوم   فجر 
الدولة أمن  حرص   2019 لسنة   1338 رقم   القضية 
كاذبة، أخبار  ونرش  ارهابية  جماعة  مشاركة   بتهمة 
احتجاجات خلفية  عىل  وذلك  والتجمهر،   والتظاهر 
قررت  2020 نوفمرب   3 ويف   .2019 سبتمرب   20 
 محكمة اجلنايات إخالء سبيل رشاد كمال واستبدال
أنه تعرض إال  ية،  بالتدابري االحرتاز االحتياطي   احلبس 
2020 لسنة   1056 رقم  القضية  ذمة  عىل   للتدوير 
ارهابية جلماعة  االنضمام  بتهمة  الدولة  أمن   حرص 

والرتويج ألفكارها داخل السجن
قيـــــــــــد
الحبس
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نقابيـــــــون وعمـــــــال

حسني
خميس

 خلفيـــــــــة

 ألقي القبض عليه من محل عمله يف اإلسكندرية يف
 ديسمرب 2019. متهم يف القضية 1898 لسنة 2019
 حرص أمن الدولة بنرش أخبار كاذبة ومشاركة جماعة
استخدام واساءة  بأغراضها،  العلم  مع   إرهابية 
طره سجن  يف  محتجز  االجتما�.  التواصل   وسائل 

تحقيق

قيـــــــــــد
الحبس
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أيمن 
عبد ا�عطي

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 30 يوليو 1970، مزتوج ولديه ابن، وهو
يع. والتوز للنرش  مرايا  لدار  والتسويق  الدعاية   مدير 
أكتوبر  18 يوم  عمله  مقر  من  عليه  القبض   ألقي 
 2018، وتعرض لفرتة من االختفاء القرسي ثم اتهم
 يف القضية 621 لسنة 2018 حرص أمن الدولة بنرش
خالف عىل  أسست  جلماعة  واالنضمام  كاذبة   أخبار 
 أحكام القانون. وصدر قرار بإخالء سبيله يف أغسطس
لسنة  880 رقم  القضية  عىل  تدويره  تم  ثم   2020 
جلماعة االنضمام  بتهمة  الدولة  أمن  حرص   2020 
 إرهابية، ونرش أخبار كاذبة، واساءة استخدام وسائل

التواصل االجتما�
قيـــــــــــد
الحبس
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جميلة صابر حسن

 خلفيـــــــــة

منطقة من  عليها  القبض  ألقي  مكتبة،   صاحبة 
مع بالزتامن   ،2019 فرباير   27 يوم  عائشة   السيدة 
للتظاهر، اإلعالميني  أحد  أطلقها  اليت   الدعوات 
لسنة 2018 رقم 1739  القضية   والتحقيق معها يف 
إرهابية يف بتهمة مشاركة جماعة  الدولة   حرص أمن 
قررت  2020 أغسطس   22 ويف  أغراضها،   تحقيق 
ية، احرتاز بتدابري  سبيلها  اخالء  اجلنايات   محكمة 
 ولكنها تعرضت لإلخفاء القرسي �دة 15 يوما، لتظهر
 عىل ذمة قضية أخرى ويه القضية رقم 880 لسنة
جلماعة االنضمام  بتهمة  الدولة  أمن  حرص   2020 
 ارهابية وتمويلها ونرش أخبار كاذبة، واساءة استخدام
محتجزة صابر  جميله  االجتما�.  التواصل   وسائل 
القناطر نساء ويه مريضة رصع وتعاين من  بسجن 
سابقا إلصابتها  أدت  محبسها  داخل  متكررة   نوبات 

بزنيف من الفم واألنف
قيـــــــــــد
الحبس
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خالد لطفي مــــوايف
 خلفيـــــــــة

يف عليه  القبض  ألقي  للنرش،  تنمية  دار  ومدير   مؤسس 
 ابريل 2018 عىل خلفية قيامة بنرش نسخة عربية مرتجمة
 من كتاب "ا�الك"، والذي يروي قصة أرشف مروان صهر
استدعائه تم  وقد  النارص.  عبد  جمال  الراحل   الرئيس 
بتهمة معه  والتحقيق   2018 ابريل  يف  العسكرية   للنيابة 
 اذاعة رسا من أرسار الدفاع عرب تداوله كتاب ا�الك والذي
 يحوي بعض ا�علومات احلربية والدبلوماسية والسياسية،
الكتاب أخبار وبيانات كاذبة عن حقيقة  وإذاعة عمدا عرب 
صور وتشويه  اكتوبر  حرب  يف  ا�سلحة  القوات   انتصار 
يخ الزعماء السابقني، وتشويه صورة ا�خابرات العامة  وتار
عسكرية محكمة  من  حكم  صدر  كفاءتها.  من   والتقليل 
 ضد خالد لطفي يف القضية رقم 1298 لسنة 2018 جنح
سنوات، خمسة  باحلبس   2019 أكتوبر  يف  رشق   عسكرية 
 وقد أيدته محكمة االستئناف العسكرية يف فرباير 2019،
العسكرية النقض  محكمة  أيدت   2019 ديسمرب   ويف 

احلكم باحلبس عىل خالد لطفي ليصبح حكما نهائيا قيـــــــــــد
الحبس

 منتجو الثقافة والفنون
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 منتجو الثقافة والفنون

خلود
سعـــيد

 خلفيـــــــــة

القبض ألقي  ية.  اإلسكندر بمكتبة  ومرتجمة   باحثة 
،2020 ابريل   21 يوم  ية  باإلسكندر مزنهلا  من   عليها 
ذمة عىل  ظهرت  ثم  أسبوع  �دة  لالختفاء   تعرضت 
 القضية 558 لسنة 2020 حرص أمن الدولة، متهمة
 باالنتماء جلماعة ارهابية ونرش أخبار كاذبة واستخدام
جريمة ارتكاب  بهدف  االنرتنت  شبكة  عىل   موقع 
محكمة قررت   2020 ديسمرب   13 ويف   ارهابية. 
 اجلنايات إخالء سبيل خلود سعيد. تعرضت لالختفاء
 القرسي من قسم الرشطة يف 26 ديسمرب 2020، ثم
رقم القضية  ذمة  عىل   2021 يناير   11 يوم   ظهرت 
ارهابية جماعة  مشاركة  بتهمة   2020 لسنة   1017 
واستخدام كاذبة،  أخبار  نرش  بأغراضها،  العلم   مع 
 حساب عىل شبكة ا�علومات الدولية بغرض ارتكاب

اجلريمة السابقة قيـــــــــــد
الحبس

102 / 125



عمر
الشنيطي

 خلفيـــــــــة

 رجل أعمال، مالك دار مكتبات "ألف"، مزتوج ولديه
يونيو  25 يوم  مزنله  من  عليه  القبض  ألقي   أبناء. 
2019 لسنة   930 رقم  القضية  يف  ومتهم   ،2019 
األمل) تحالف  بقضية  (ا�عروفة  الدولة  أمن   حرص 
ونرش بأغراضها  العلم  مع  إرهابية  جماعة   بمشاركة 
أغسطس منذ  أمواله  عىل  متحفظ  كاذبة.   أخبار 

2017

قيـــــــــــد
الحبس
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مروة
عــــرفــة

 خلفيـــــــــة

عليها القبض  األمن  قوات  ألقت  ومدونة،   مرتجمة 
اقتحام بعد   2020 ابريل   20 يوم  فجر  مزنهلا   من 
رهن إىل جهة غري معلومة، وظلت  واقتيادها   مزنهلا 
حىت أسبوعني  حوايل  من  ألكرث  القرسي   االختفاء 
مايو  4 مساء  العليا  الدولة  أمن  نيابة  يف   ظهورها 
عىل اتهامها  وجرى  النيابة  معها  وحققت   .2020 
 ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حرص أمن دولة
العلم مع  إرهابية  جماعة  مشاركة  باتهامات   عليا، 
التواصل وسائل  استخدام  إساءة   بأغراضها، 
ويه كاذبة،  وبيانات  أخبار  وبث  ونرش   االجتما�، 

مازالت رهن احلبس االحتياطي منذ ذلك احلني
قيـــــــــــد
الحبس
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معزت
عبد الوهاب

 خلفيـــــــــة

 منتج سينمايئ، مزتوج ولديه أبناء، ألقي القبض عليه
 من مقر رشكته با�عادي يوم 5 مايو 2020، واتهامه
الدولة امن  حرص   2020 لسنة   586 القضية   يف 
ونرش بأغراضها  العلم  مع  إرهابية  جماعة   بمشاركة 
 أخبار كاذبة. قررت محكمة اجلنايات اخالء سبيله يف 5
وتم السبيل  إخالء  قرار  تنفيذ  يتم  مل   .2020  اكتوبر 
حرص  2020 لسنة   855 رقم  القضية  عىل   تدويره 
 امن الدولة بتهمة االنضمام جلماعه إرهابية. تعرض

لالختفاء القرسي مرتني خالل فرتة حبسه

قيـــــــــــد
الحبس
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ضحايا الوصاية األخالقية

رشيفة رفعت
(شيـري هـانم)

 خلفيـــــــــة

بسبب  2020 يونيو   10 يوم  عليها  القبض   ألقي 
 مقاطع فيديو عىل تيك توك اتهمتها عىل أثرها النيابة
قيم عىل  باالعتداء  هشام  نورا  وابنتها  يه   العامة  
 األرسة ا�رصية وتهم أخرى، ويف 30 سبتمرب 2020
6 باحلبس  عليها  االقتصادية  اجلنح  محكمة   قضت 

سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومراقبة 3 سنوات

قيـــــــــــد
الحبس
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ضحايا الوصاية األخالقية

محمد 
 اجلاللــي

 خلفيـــــــــة

وهما وسكسولويج،  أحمر  خط  صفحيت  أدمن   هو 
 صفحتان مهتمة بنرش الثقافة اجلنسية بشكل علمي.
27 يوم  بطنطا  مزنله  من  عليه  القبض   ألقي 
القضية العامة يف  النيابة   أغسطس 2020 واتهمته 
وا�قيدة طنطا،  ثان  جنح   2020 لسنة   21022  رقم 
 برقم 1004 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالتحريض
والقيم ا�بادئ  عىل  والتعدي  الفجور،  ارتكاب   عىل 
 االرسية للمجتمع ا�رصي، ونرش صور خادشة للحياء
ا�علومات شبكة  عىل  خاص  حساب  وإدارة   العام، 
 الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل اجلرائم السابقة. كان
بكفالة مالية يف سبتمرب 2020،  قد تم اخالء سبيله 
31 ويف   .2020 أكتوبر  يف  القضية  إحالة  تم   ولكن 
 ديسمرب 2020 قررت ا�حكمة معاقبته باحلبس �دة

3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه قيـــــــــــد
الحبس

108 / 125



ضحايا الوصاية األخالقية

هديــــــر حمـــــدي 
(هدير اهلادي)

 خلفيـــــــــة

نساء، القناطر  سجن  يف  محبوسة  عاما،   23  عمرها 
تم توك"،  "تيك  تطبيق  عىل  "بلوجر"  تعمل   ويه 
النيابة اتهمتها   ،2020 يوليو   5 يخ  بتار عليها   القبض 
عىل واالعتداء  والفجور  الفسق  عىل   بالتحريض 
عىل والتحريض  ا�رصية  األرسة  وقيم   مبادئ 
ا�حكمة إىل  إحالتها  تحت  الدعارة.   ممارسة 
لسنة 2020 جنح رقم 762  القضية   االقتصادية يف 
عامني بحبسها  حكمت  واليت  القاهرة،   اقتصادية 
أيدت  2021 ابريل   7 ويف  جنيه.  ألف   100  وغرامة 
احلكم االقتصادية  ا�حكمة  مستأنف  جنح   محكمة 

الصادر ضدها
قيـــــــــــد
الحبس
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ضحايا الوصاية األخالقية

نورا هشام
(زمردة)

 خلفيـــــــــة

بسبب  2020 يونيو   10 يوم  عليها  القبض   ألقي 
 مقاطع فيديو عىل تيك توك اتهمتها عىل أثرها النيابة
 العامة يه والدتها رشيفة رفعت باالعتداء عىل قيم
 األرسة ا�رصية وتهم أخرى، ويف 30 سبتمرب 2020
6 باحلبس  عليها  االقتصادية  اجلنح  محكمة   قضت 

سنوات وغرامة 100 ألف جنيه ومراقبة 3 سنوات

قيـــــــــــد
الحبس
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ضحايا الوصاية األخالقية

مـــودة
األدهم

 خلفيـــــــــة

عىل بلوجر  تعمل  مزتوجة،  غري  عاما،   23  عمرها 
قوات ألقت   .Õاالجتما التواصل  تطبيقات   إحدى 
حملة ضمن   2020 ابريل  عليها  القبض   األمن 
القضية يف  والفتيات  ا�دونات  من  عدد   استهدفت 
النيابة اتهمتها  توك".  تيك  "فتيات  باسم   ا�عروفة 
عىل واالعتداء  والفجور  الفسق  عىل   بالتحريض 
عىل والتحريض  ا�رصية  األرسة  وقيم   مبادئ 
درجة أول  يف  ا�حكمة  وقضت  الدعارة.   ممارسة 
إلغاء وتم  جنيه،  ألف   100 وغرامة  سنتني   بحبسها 
احلبس عىل رهن  بينما ظلت  االستئناف،   العقوبة يف 

"ذمة قضية جديدة بتهمة "االتجار بالبرش
قيـــــــــــد
الحبس
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ضحايا الوصاية األخالقية

حنيـن
حســـام

 خلفيـــــــــة

 ألقت قوات األمن القبض عليها يف ابريل 2020 بعد
"الييك"، تطبيق  يف  بمشاركتها  فيديو  مقاطع   انتشار 
قيم عىل  باالعتداء  اتهمتها  اليت  للنيابة   وأحيلت 
والفجور الفسق  عىل  والتحريض  ا�رصية   األرسة 
عىل باحلكم  درجة  أول  محكمة  حكمت   والدعارة. 
 مودة األدهم باحلبس سنتني وغرامة 100 ألف جنية
 واليغ حكم االستئناف عقوبة احلبس وظلت الغرامة
 فقط. ثم بعد ذلك أحيلت محبوسة �حكمة جنايات
 القاهرة يف القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات
كيل  2020 لسنة   2016 برقم  وا�قيدة   الساحل، 

شمال القاهرة ا�تهمة فيها باالتجار بالبرش
قيـــــــــــد
الحبس
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أقرباء معتقلين سياسيين

أنــــس
محمد البلتايج

 خلفيـــــــــة

محمد ا�سلمني  اإلخوان  بجماعة  القيادي  ابن   هو 
 البلتايج، ألقي القبض عليه من شقة أحد أصدقائه
 بمدينة نرص يوم 31 ديسمرب 2013. تعرض للتعذيب
نرص بمدينة  الدولة  أمن  مقر  يف  عليه  القبض   بعد 
يف حاليا  متهم  نرص.  مدينة  أول  بقسم   وكذلك 
دولة أمن  حرص   2018 لسنة   640 رقم   القضية 
أحكام خالف  عىل  أسست  جلماعة   باالنضمام 
 القانون، وتمويل هذه اجلماعة. محبوس انفراديا يف
 سجن العقرب منذ 3 سنوات، وسبق وأن تم احلكم
حبسه أثناء  مختلفتني  قضيتني  يف  بالرباءة   له 
بحيازة واألخرى  بالتجمهر  تتعلق  قضية   االحتياطي، 

سالح
قيـــــــــــد
الحبس
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أقرباء معتقلين سياسيين

عائشة
خريت الشاطر

 خلفيـــــــــة

خريت ا�سلمني  االخوان  بجماعة  القيادي   ابنة 
يرة –  الشاطر – محكوم عليه – وزوجة محمد أبو هر
 معتقل - ولديها أبناء. ألقي القبض عليه من مزنهلا
 يوم 1 نوفمرب 2018، تعرضت لالختفاء القرسي �دة
بالكهرباء والرضب أثناءها للصعق  يوم، تعرضت   21 
 والتعذيب أثناء اختفائها بمقر امن الدولة، متهمة يف
دولة امن  حرص   2018 لسنة   1552  القضية 
لغرض تمويل  وتلقي  محظورة،  جلماعة   باالنضمام 
نساء، القناطر  سجن  يف  انفراديا  محتجزة   إرهايب. 
يارة منذ القاء القبض عليها ومصابة  ممنوعة من الز
اإلهمال من  وتعاين  الالتنسيج  الدم  فقر   بمرض 

الطيب
قيـــــــــــد
الحبس
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أقرباء معتقلين سياسيين

عال 
القرضاوي

 خلفيـــــــــة

من مزتوجة  القرضاوي،  يوسف  الشيخ  ابنة   يه 
القبض ألقي  أبناء.  - ولديها   حسام خلف – معتقل 
الساحل يف  عطلة  قضائهما  أثناء  وزوجها  يه   عليها 
 الشمايل يوم 30 يونيو 2017، تم اتهامها يف القضية
 316 لسنة 2017 حرص أمن الدولة باالنتماء جلماعة
 أسست عىل خالف أحكام القانون. يف 3 يوليو 2019
ولكن سبيلها،  إخالء  القاهرة  جنايات  محكمة   قررت 
رقم القضية  ويه  أخرى،  قضية  عىل  تدويرها   تم 
 800 لسنة 2019 حرص أمن الدولة بتهمة االنضمام
محبسها. داخل  من  وتمويلها  ارهابية   جلماعة 

محتجزة انفراديا يف سجن القناطر نساء

قيـــــــــــد
الحبس
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أقرباء معتقلين سياسيين

كمال 
البليش

 خلفيـــــــــة

السياحة األجنبية بمرىس علم.  مدير إحدى رشكات 
 هو شقيق الصحفي خالد البليش، ألقي القبض عليه
 يوم 20 سبتمرب 2020، تعرض لالختفاء �دة 10 أيام
لسنة 2020 حرص القضية 880   ثم ظهر عىل ذمة 
كاذبة، أخبار  ونرش  بالتظاهر  متهم  الدولة،   أمن 
استخدام واساءة  محظورة  جلماعة   واالنضمام 
 وسائل التواصل االجتماÕ. محتجز يف سجن ليمان

طره

قيـــــــــــد
الحبس
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(10-4)
آخـــــــــــرون
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آخـــــــرون

أيمن السيد
أحمد شعبان

 خلفيـــــــــة

 من مواليد 8 فرباير 1983، مزتوج ولديه 5 أبناء، ألقي
،2020 أكتوبر   12 يوم  الشارع  من  عليه   القبض 
اتهم يف القرسي �دة 23 يوم ثم   وتعرض لالختفاء 
 القضية 1006 لسنة 2020 حرص أمن الدولة بتهمة
يارة يف سجن  االنتماء جلماعة إرهابية. ممنوع من الز

استقبال طره

قيـــــــــــد
الحبس
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خاتمة  5
 لقد حاولنا من خالل هذا السجل تقديم صورة مبسطة وواضحة عما يتعرض له األشخاص مع اختالفهم واختالف
 توجهاتهم وأعمارهم وظروفهم من ا�مارسات القمعية لألجهزة األمنية. وتم اختيار مائة اسم من أصل مئات بل وآالف
 آخرين معتقلني داخل السجون ا�رصية لنفس األسباب ويتعرضون لنفس االنتهاكات كنموذج إلثبات القمع والتنكيل
التنبؤ بما يمر به كل معتقل وكل سجني رأي من  ا�ستمر وا�منهج من قبل األجهزة األمنية. فقد أصبح من السهل 
 انتهاكات واتهامات. لقد أصبحت السجون ا�رصية إقامة مفتوحة لكل سجني رأي أو معارض أو صحفي أو حقويق وأي

شخص يتم التميزي ضده بسبب آرائه السياسية أو حىت بسبب صلة قرابة له بمعارض آخر أو سجني سيايس آخر

السياسيني يف مرص، ا�عتقلني  ا�رشوط عن  الفوري وغري  اإلفراج  واحلريات برضورة  للحقوق  ا�رصية  ا�فوضية   وتطالب 
ية، واستنادا لقوانني تتعارض ياتهم الدستور  ألنهم محبوسني عىل ذمة قضايا ملفقة، نتيجة ممارستهم حلقوقهم وحر
 مع مبادئ حقوق اإلنسان. كما تناشد احلكومة والقضاء بالتوقف عن استخدام السجون كوسيلة انتقام من ا�عارضة
 السلمية. كما تطالبهما بوقف ا�مارسات القمعية والتحقيق يف االنتهاكات اليت تقوم بها األجهزة األمنية ضد ا�عتقلني
 السياسيني داخل السجون، وضمان تطبيق القانون واحرتام الدستور وااللزتامات الدولية �رص بموجب ا�واثيق الدولية

.حلقوق اإلنسان وعىل رأسها العهد الدويل اخلاص باحلقوق ا�دنية والسياسية لسنة 1966
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إىل ذوي وأصدقاء ا�عتقلني
السياسيني الذين توفوا يف السجون: رثاء 6
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إلى ذوي وأصدقاء المعتقلين السياسيين
شـــادي حبشالذين توفوا في السجون: رثاء

 خلفيـــــــــة

ا�هنة: مخرج
السن عند الوفاة: 24 سنة
يخ الوفاة: 2 مايو 2020 تار

مكان الوفاة: سجن القاهرة بمنطقة سجون طرة بالقاهرة
مارس  1 يف  حبش  شادي  عىل  القبض  األمن  قوات   ألقت 
 2018 واتهمته نيابة أمن الدولة يف القضية رقم 480 لسنة
 2018 حرص نيابة أمن الدولة باالنضمام جلماعة أسست عىل
 خالف القانون، ونرش أخبار كاذبة ترض بأمن الدولة، وإساءة
داخل شادي  تويف  االجتما¨.  التواصل  وسائل   استخدام 
الكحول بتسمم  إلصابته  نتيجة   2020 مايو   2 يف   محبسه 
الصحية تدهور حالة شادي  السجن  إدارة  تجاهلت   ا�يثييل. 
نتيجة ا�ستشفى  إىل  بنقله  الزنزانة  يف  زمالئه   ومطالبات 
أنها التعامل مع حالته عىل   تدهور حالته الرسيع. فلم يتم 
 حالة طوارئ، وتم االكتفاء فقط بعرضه عىل طبيب السجن
 ثالث مرات واعطائه مضاد للقيء ثم إعادته إىل زنزانته. ومل
وطبيب تجميل  جراحة  طبيب  سوى  السجن  بعيادة   يكن 
يف تحقيق  بفتح  العامة  النيابة  قامت  عيون.  وطبيب   أسنان 

مالبسات وفاته
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إلى ذوي وأصدقاء المعتقلين السياسيين
عزت كاملالذين توفوا في السجون: رثاء

 خلفيـــــــــة

 الوظيفة: طبيب، أستاذ ورئيس قسم العظام األسبق
بجامعة عني شمس

السن عند الوفاة: 70 سنة
يخ الوفاة: 16 فرباير 2021  تار

مكان الوفاة: سجن طرة تحقيق بالقاهرة
كامل عزت  الدكتور  عىل  القبض  األمن  قوات   ألقت 
حالته تدهورت   .2020 ديسمرب   18 يوم  مزنله   من 
يارة الز من  ومنعه  بالسجن  حبسه  بعد   الصحية 
أمراض من  يعاين  كان  حيث  له،  األدوية   وإدخال 
العمود يف  ومشاكل  والضغط  السكري  مثل   مزمنة 
تقدم كورونا.  أعراض  عليه  ظهرت  كما   الفقري، 
لتلقي �ستشفى  بإحالته  للنيابة  طالبات   محاموه 
 الرعاية الصحية دون جدوى حىت وفاته. كان الدكتور
 عزت كامل قد تعرض لالختفاء القرسي �دة أسبوع
970 القضية  ذمة  عىل  ظهر  ثم  عليه  القبض   بعد 
 لسنة 2020 حرص نيابة أمن دولة وا�تهم فيها بتويل

قيادة جماعة أسست عىل خالف القانون
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تأليف الطبيب الشاعر أحمد سعيد
معتقل سيايس سابق 
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