من اإلعالم
أرشيف القهـر

سبتمبر 2016

تجميع وإعداد

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

المحتويات
 حصاد سبتمبر 2016
 الجداول شاملة المصادر
 رسائل وشهادات سبتمبر  2016عن ومن السجن
 تقارير سبتمبر 2016

حصاد سبتمبر 2016

 2حالة قتل

 5وفاة في مكان االحتجاز

 1طلق ناري بواسطة ضابط
 1ضرب بآلة حادة تسبب في كسر في الجمجمة
 3إهمال طبي
 1تعذيب
 1غير معروف

 37تعذيب وسوء معاملة (فردي)
 52حالة تعذيب وسوء معاملة
 15تعذيب وتكدير جماعي
 28حالة إهمال طبي في مكان االحتجاز
 113حالة اختفاء قسري
 13حالة ظهور بعد اختفاء
 14حالة عنف دولة

الجداول
القتل
تاريخ
النشر

االسم

المهنة

وسيلة القتل

المكان

المحافظة

الرابط

25

هدير محمود مهران

ربة منزل

إصابة بآلة حادة بواسطة زوجها الضابط في مديرية أمن اإلسكندرية

المنزل

اإلسكندرية

http://bit.ly/2dcAdlo

26

محمد فوزى

صاحب قهوة

طلق ناري بواسطة ضابط

القهوة

الشرقية

http://bit.do/cBXiP

وفاة في مكان االحتجاز
تاريخ النشر

االسم

1

صبحي عبد الحميد عرابي

1

عبدهللا منصور عبدالنعيم

2

محمد مصطفى الشافعي

7

سيد.م

9

عبد المنعم عبد الظاهر

السن

المهنة

58
طالب طب
21

المكان

المحافظة

السبب

الرابط

طره  2شديد الحراسة

القاهرة

إهمال طبي

http://bit.do/cwNtL

قسم شرطة مينا البصل

اإلسكندرية

إهمال طبي

http://bit.do/cwLVV

تعذيب

http://bit.do/cwRTq

إهمال طبي

http://bit.do/czbEU

غير معروف

http://bit.ly/2dgjlM2

أثناء االختفاء
حجز قسم القاهرة الجديدة ثالث
سجن المنيا شديد الحراسة

القاهرة

التعذيب
تعذيب فردي
تاريخ
النشر

االسم

1

علي نجيب

2

محمد أحمد عبدالفتاح العباسي

4

اسالم قرقورة

6

مواطن

7

فؤاد محمد

11

ثروت إبراهيم صالح

السن

المهنة

المكان

المحافظة

أثناء االختفاء

31

25

معيد جامعة السالب بالمنصورة

سجن المنصورة العمومي

بكالوريوس زراعة

أثناء االختفاء

الرابط
http://bit.do/cwL9c

الدقهلية

http://bit.do/cwQsZ
http://bit.do/cxYKz

قسم شرطة المندرة

اإلسكندرية

http://bit.do/czbB5

سائق تاكسي

قسم الوايلي

القاهرة

http://bit.ly/2d5Mg4V

عامل

مركز شرطة قلين

كفر الشيخ

http://bit.do/czmma

17

محمود الطاهر

أمن الدولة

http://bit.do/cz8K8

17

عبدهللا السيد الشبراوي

أمن الدولة/معسكر الجبل األحمر

http://bit.do/cz8K8

17

بسمه رفعت

أمن الدولة

http://bit.do/cz8K8

17

احمد حمدي مصطفي

أمن الدولة

http://bit.do/cz8K8

17

باسم احمد شفيق

أمن الدولة

http://bit.do/cz8K8

17

أحمد الشعراوي

ميكروباص شرطة

اإلسكندرية

http://bit.ly/2do4MI2

20

عمرو علي

سجن طره

القاهرة

http://bit.do/cBv9z

20

شاب

قسم الدقي

الجيزة

http://bit.do/cBv9S

20

محمود البربري

سجن العقرب

القاهرة

http://bit.do/cBXhS

20

أنس حمدي

سجن العقرب

القاهرة

http://bit.do/cBXhS

22

محمد عبد السالم القطيط

معسكر قوات أمن كفر الدوار

البحيرة

http://bit.ly/2dg7SZe

24

عبد هللا خليل

محامي

24

عبد هللا شوشه

صحفي

مستشار تنمية بشرية

http://bit.do/cBJNw
سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXeN

24

يسري النجار

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

سميرحمايل

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

احمد فوزي إبراهيم

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

احمد عوض هللا

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

احمد عبد هللا

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

احمد أبو عامر

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

اسالم الحسيني

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

احمد الحسيني

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

24

سيد علي

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.do/cBXfX

25

نادر مصطفى محمود

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.ly/2do61qx

25

السيد علي

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.ly/2do61qx

25

محمد إبراهيم عبد الحميد

سجن بورسعيد

بورسعيد

http://bit.ly/2do61qx

25

عبد هللا الفخراني

صحفي

سجن العقرب

القاهرة

http://bit.do/cBXek

27

محمد محمود مشحوت

مدرس رياضيات

سجن برج العرب

اإلسكندرية

http://bit.do/cCaqy

29

محمد حسن

صحفي

وسط البلد

القاهرة

http://bit.do/cCqQd

29

حمدي الزعيم

صحفي

وسط البلد

القاهرة

http://bit.do/cCqQd

31

29

أسامة البشبيشي

صحفي

وسط البلد

القاهرة

30

سيد أبو الوفا

يعمل في السياحة

قسم ثان الغردقة

البحر األحمر

http://bit.do/cCqQd
http://bit.ly/2dz2ssv

تكدير وتعذيب جماعي
تاريخ
النشر

المكان

المحافظة

1

قسم تاني المنصورة

الدقهلية

1

قسم شرطة ناصر

بني سويف

1

سجن المنصورة العمومي

2

معسكر األمن المركزب بدمياط

4

سجن الوادي الجديد

4

سجن الوادي الجديد

4

سجن الوادي الجديد

دمياط

الوادي الجديد

االنتهاك
استمرار انقطاع المياه لفترات طويلة .الحرمان من دخول دورات المياه ،السماح
بالطعام مرة واحدة أسبوعيا ،حاالت اختناق شديدة بسبب التكدس
تعمد ضباط القسم اإلساءة للنساء من أقارب المعتقلين ،والتحرش بهن بحجة
التفتيش ،فضال عن تقليل فترة الزيارة وتحويلها إلي زيارة من خالل “النضارة”
إجبارهم على االنتقال من عنبر أ الي عنبر ب باإلكراه وبالكالب البوليسية والتهديد
باألسلحة مع تجريدهم من المتعلقات الشخصية وتعريضهم لوابل من السباب
عدم توفير الرعاية الطبية والصحية للمعتقلين ومنع دخول األدوية ،التكدس داخل
العنابر وغرف االحتجاز مما يؤدى إلى انتشار األمراض ،الحبس االنفرادي لمدة
طويلة في ظروف غير آدمية ،سوء التغذية ومنع األطعمة من الخارج.
منع المعتقلين من مقابلة أي سجين سياسي آخر مثلهم أو مجرد التحدث إلى
بعضهم البعض ،كما يعانون من ضيق حيز االحتجاز ،بحيث أن نصيب الفرد للعيش
داخل العنبر ال تتعدى 30سم وهذ المساحة مخصصة للنوم والمعيشة
”حفالت ”الضرب والتعذيب عند خروج أيًا منهم إلى جلسات المحاكمة أو إلي تلقي
العالج  ،إضافة إلى االنتهاكات النفسية والبدنية األخرى
ضيق حيز االحتجاز ،بحيث أن نصيب الفرد للعيش داخل العنبر ال تتعدى 30سم وهذ
المساحة مخصصة للنوم والمعيشة .كما يتعمد أحد مسؤولي السجن إيذاء
المعتقلين والتعدي عليهم بـ”حفالت”الضرب والتعذيب عند خروج أيًا منهم إلى
جلسات المحاكمة أو إلي تلقي العالج

الرابط
http://bit.do/cwN3V
http://bit.do/cwPXy
http://bit.do/cwQJe
http://bit.do/cxYFE

http://bit.do/cxYHt
http://bit.do/cxYHt

http://bit.do/cxYHt

9

سجن مركز دمياط

دمياط

10
14
17

ترحيالت أسيوط
سجن برج العرب
سجن العقرب بعنبر h4 w4

أسيوط
اإلسكندرية
القاهرة

20

سجن الجيزة المركزي

الجيزة

23

سجن المنيا

المنيا

24

سجن وادي النطرون

البحيرة

24

سجن بورسعيد

بورسعيد

االستقبال بحفلة من البذاءات والسباب واإلهانات ،تفتيش غير آدمي يصل للعبث
بالمناطق الحساسة،انتشار األمراض الفطرية و المعدية بين كل الموجودين مثل
الجرب – التينيا – الحساسية بأنواعها – الحبوب و الدمامل – و الحمي و نزالت البرد
هشاشة العظام وضعف النظر نتيجة ظروف الحبس ،غياب الرعاية الطبية ألصحاب
األمراض المزمنة ويمنع عنهم األدوية أو حتى شراؤها أو دخولها في الزيارات ،تعمد
قطع المياه والكهرباء
احتجاز مجموعة متهمين داخل عربة الترحيالت ألكثر من ساعة ونصف بأسيوط
إدارة برج العرب منعت  200أسرة من زيارات العيد ..غضب وقهر والرد «أوامر عليا»
التعدي بالسباب وتهديد بعضهم لهم بالقتل والتشوية
اعتداء قوات األمن على المعتقلين وأهاليهم ،بسجن الكيلو  10ونص ،واألمن يعتدي
على األهالي بالغاز المسيل للدموع
تجريد من المالبس ،االجبار على شرب مياه بملح والزحف على البطن
اقتحام الغرف على أيام متوالية ومصادرة مالبس والتعدي على الشباب وكبار السن
أثناء التفتيش ودخول الزنازين من قبل ملثمين شاهرين الهراوات والعصي بوجه
المعتقلين
اقتحم أناس بز ّ
ي ميري يحمل اللونين األسود والبيج عنابر المحتجزين ،وقاموا
باالعتداء عليهم بالضرب المبرح الذي نتج عنه إحداث كسور ببعضهم ،ووجود حاالت
اختفاء في صفوفهم منذ األمس ،ونقل بعضهم للحبس االنفرادي ،وتجريدهم من
المالبس وسخانات المياه

http://bit.do/czbG6

http://bit.do/czbHR
http://bit.do/czQgr
http://bit.do/cz8SY
http://bit.do/cBv43
http://bit.ly/2d5Ohhp
http://bit.do/cBXfX

http://bit.do/cBXfX

إهمال طبي في مكان االحتجاز
تاريخ
النشر

االسم

1

محمود على شرف

سجن وادي النطرون

1

صبحي عبد الحميد عرابي

طره  2شديد الحراسة

القاهرة

1

هشام جعفر

سجن العقرب

القاهرة

ورم في البروستاتا ،وضمور في العصب البصري

1

خليل العقيد

سجن العقرب

القاهرة

صداع نصفى مزمن وتشنجات وهبوط وفقد للوعى

http://bit.do/cwPqh

1

إسالم شوقي

سجن دمنهور العمومي

البحيرة

يحتاج الى جراحة في الركبة وصديد في المعدة

http://bit.do/cwPyd

1

خالد سحلوب

سجن العقرب

القاهرة

تدهور شديد في الحالة الصحية وعدم قدرة على الحركة

http://bit.do/cwQJF

2

محمود البربري

سجن العقرب

القاهرة

تدهور شديد في الحالة الصحية وحرمان من العالج

http://bit.do/cwQhX

2

مصطفى فوزي

سجن قنا العمومي

قنا

مرض السكر والحرمان من العالج

http://bit.do/cwRTh

3

أنس أحمد االحمدي

30

سجن العقرب

القاهرة

حساسية على الصدر ،كما أنه يعاني من السكري

http://bit.do/cxYCb

6

محمد العادلي

33

سجن العقرب

القاهرة

آالم غضروفية شديدة بأسفل الظهر وتنميل بقدمه األيسر
وعدم قدرة على الحركة مع استمرار قرحة المعدة والنزيف
المستمر

http://bit.do/czbCW

7

مصطفي شعبان

سجن دمنهور العمومي

البحيرة

يحتاج الى جراحة بإزالة ظفر رجله األيمن اللتهابه الشديد

http://bit.do/czbDZ

السن

20

المكان

المحافظة

الحالة

الرابط

نزيف حاد متواصل

http://bit.do/cwM8C

ضغط الدم و ضيق التنفس

http://bit.do/cwNtL
http://bit.do/cwNWC

7

علي أحمد كرات

54

سجن جمصه

الدقهلية

تليف شديد بالكبد وورم بالفص األيمن للكبد المنطقة
السابعة ويوجد تضخم في الطحال وحصوات بالمرارة
ودوالي بالمريء وقيء دموي

http://bit.do/czbEE

8

احمد دومه

28

سجن طره

القاهرة

تأكل في العظام وآالم شديدة في المعدة

http://bit.do/czbHM

9

أنس حمدي

سجن العقرب

القاهرة

غيبوبة سكر

http://bit.do/czbFR

10

أحمد مصطفى

سجن برج العرب

اإلسكندرية

ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر في الدم
وقصور في شرايين القلب

http://bit.do/czbJp

15

مصطفي طه

سجن دمنهور العمومي

البحيرة

شرخ بمفصل قدمه اليسرى

http://bit.do/cz8zK

16

محمد محمد مصطفى العادلي

سجن طره

القاهرة

ً
وتنميال أسفل ظهره وفي
آالم غضروفية شديدة في ظهره
قدمه اليسرى ،وال يستطيع الحركة بشكل جيد ،كما
يعاني أيضاً من قرحة المعدة ونزيف مستمر

http://bit.do/cz8zv

17

احمد الفخراني

سجن العقرب

القاهرة

ورم في القدم

http://bit.do/cz8Sz

19

هيام علي علوي

39

قسم أول سوهاج

سوهاج

انزالق غضروفي

http://bit.do/cBv4P

20

محمد رأفت

15

سجن أحداث الزقازيق

الشرقية

فيروس الكبد الوبائي

http://bit.do/cBv9j

20

هشام جعفر

سجن العقرب

القاهرة

ورم في البروستاتا وضعف شديد في االبصار

http://bit.ly/2dw6ovs

21

شعبان الطمالوي

سجن برج العرب

اإلسكندرية

دوالي مريء ونزيف مستمر

http://bit.do/cBwbc

21

صبري أنور

معسكر قوات األمن

دمياط

حصوات في المثانة وحرمان من العالج

http://bit.ly/2cSddGz

21

شحاتة عيسى

سجن العقرب

القاهرة

تضخم في الكبد والطحال

http://bit.ly/2cSddGz

46

22

محمد قطيط

18

معسكر قوات األمن كفر
الدوار

البحيرة

آثار التعذيب في قدمه

http://bit.ly/2dg7SZe

22

حسام حسن محمد موافي

44

سجن وادي النطرون

البحيرة

يحتاج الى منظار على المعدة

http://bit.ly/2dg7SZe

24

محمد محمود مشحوت

31

سجن برج العرب

اإلسكندرية

اضطراب نفسي

http://bit.do/cBJrw

26

محمود السقا

سجن طره

القاهرة

قرحة في المعدة وقيء دموي وانخفاض في ضغط الدم

http://bit.do/cCqPA

اختفاء قسري

تاريخ
النشر

االسم

السن

المهنة

تاريخ
االختفاء

مكان االختفاء

المحافظة

الرابط

1

اسالم قرقورة

31

خريج بكالوريوس زراعة

23/8/2016

قسم شرطة فوة بعد اخالء سبيله

كفر الشيخ

http://bit.do/cwL77

1

أحمد محمد مصطفى شرف
الدين

40

مهندس خزف

24/8/2016

كفر طلخا

القليوبية

http://bit.do/cxYGm

1

محمد صادق

باحث حقوقي

30/8/2016

محطة قطار الجيزة

الجيزة

http://bit.do/cwNj5

1

مصطفى عبد الوهاب

16/12/2015

بني سويف

بني سويف

http://bit.do/cwL8o

2

أحمد شرقاوي عبدالمجيد أبو
حسن

33

فني كهرباء

27/8/2016

بكمين أمني بمنطقة "التجمع الخامس"،

القاهرة

http://bit.do/cxYEU

3

أكرم إبراهيم محمد إبراهيم

16

طالب

31/8/2016

من منزله ببهتيم

القليوبية

http://bit.do/cxYzy

3

محمد قرني عبدالسالم

33

مدرب كراتيه

30/8/2016

حديقة سفاري بالمهندسين

الجيزة

http://bit.do/cxYAb

4

احمد نبيل كمال الدين طاحون

طالب

17/7/2016

4

أحمد حساني أحمد محمد
عثمان

4

أحمد محمد السيد أحمد
سعيد

35

بكالوريوس تجارة

http://bit.do/cxYLM

24/8/2016

المرج

القاهرة

http://bit.do/cxYKZ

01/10/2015

محطة مترو السيدة زينب

القاهرة

http://bit.do/cxYyP

4

عمر محمد عبد الوهاب شندي

5

عبد السيد درويش عبدالمنعم

5

محمد البكرى

6

أحمد أبو الحجاج عثمان

7

عبدالراضى عبدالباسط

7

علي عبدهللا مبروك الفقي

8

احمد محمد عبد هللا مصري

9

محمد حظ خليفة

10

أحمد صبحى محمد منصور

10

أحمد عبدالرحمن أحمد يوسف

10

سعيد علي سعيد دويدار

12

خالد سماحة

12

عصام سعيد

27

30

28

34

24

21

طبيب بشري

28/8/2016

مركز طبي بالهرم

الجيزة

http://bit.ly/2dokraa

خريج المعهد الفني
التجاري

27/8/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cxYTc

طالب بكلية التجارة
بجامعة االزهر

08/10/2016

قنا

http://bit.do/cxYQj

مهندس بمصنع آسيك

21/8/2016

من أحد شوارع محافظة قنا

قنا

http://bit.do/czbCx

موجه تاريخ بالتربية
والتعليم

09/01/2016

من منزله

أسوان

http://bit.do/czbDa

باحث اقتصادي

27/6/2016

من مطار القاهرة

القاهرة

http://bit.do/czbEf

27/8/2016

من منزله بمركز اطسا

الفيوم

استغاثة

صحفي

27/8/2016

من سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة
الكونيسة بالهرم

الجيزة

http://bit.do/czbGh

طالب ثانوي

28/8/2016

من أرضه الزراعيه بالصالحية

اإلسماعيلية

http://bit.do/czbHw

طبيب أسنان

09/06/2016

من أمام المستشفى العام بمدينة
السادس من أكتوبر

الجيزة

http://bit.do/czbJd

طبيب

22/8/2016

من منزله بشبرا الخيمة

القليوبية

http://bit.do/czbHX

طالب شريعة وقانون
األزهر

09/07/2016

المنصورة

http://bit.do/cz8zY

القاهرة

http://bit.do/czmnB

09/07/2016

من قسم الشرطة بعد اخالء سبيله

09/06/2016

بعد قضائه عام في السجن

المنوفية

http://bit.do/czQeP

13

مصطفي دياب

08/12/2016

المنزل

أسيوط

http://bit.do/czQgd

14

احمد درويش

مهندس طيران

المنزل

أسيوط

http://bit.do/czQgd

14

درويش أحمد نجيب

المدير العام بوزارة المالية
بالمعاش

08/12/2016

أسيوط

http://bit.do/czQgd

14

عمر درويش

طالب

08/12/2016

المنزل

الدقهلية

http://bit.do/czQfY

14

محمد أمين

طبيب جراح

09/07/2016

من العيادة بمركز طلخا

15

عبدالرحمن محمد عبد الفتاح

21

طالب جامعة األزهر

28/8/2016

16

احمد عبد الرحيم حنفي

23

http://bit.do/cz8zf

طالب تجارة اإلسكندرية

09/09/2016

من الشارع

اإلسكندرية

http://bit.do/cz8Bh

17

إيهاب صالح عطيتو

هندسة المطرية

17/9/2016

المنزل

القاهرة

http://bit.do/cz8Bx

18

احمد عاطف احمد بغدادي

طالب ثانوي أزهري

من الصيدلية التي يعمل بها بالتجمع األول

القاهرة

http://bit.ly/2d0cZip

18

أحمد حسين

من امام محل والده بكوبري الناموس رمل

اإلسكندرية

http://bit.ly/2dzfJ8r

18

عويس عبده مرسي

أسوان

http://bit.ly/2cA4pbW

19

شريف أشرف السيد أحمد

الجيزة

http://bit.ly/2cHY3Wu

19

عبدالرحمن جمال محمد

الجيزة

http://bit.ly/2d3cUy1

21

20

طالب في الكلية
التكنولوجية

15/9/2016

عامل بسكة حديد أسوان

09/07/2016

طالب هندسة سوهاج

24/8/2016

من محل سكنه بمنطقة البصراوي بحي
امبابه

طالب بكلية العلوم

25/8/2016

معمل تحاليل بحي السادس من أكتوبر

21

19

محمد أشرف السيد احمد

22

عالء السيد طعيمه

22

محمد ناجي مسعود مصطفى

25

22

مقداد أحمد عبد البديع

20

23

ابراهيم داود

23

احمد عبد الوهاب خميس

24/8/2016

من محل سكنه بمنطقة البصراوي بحي
امبابه

الجيزة

http://bit.ly/2cHY3Wu

09/05/2016

من منزله بزفتي

الغربية

http://bit.ly/2dg7SZe

خريج هندسة
اإلسكندرية

15/9/2016

كمين باإلسكندرية

اإلسكندرية

http://bit.ly/2dg7SZe

طالب بأكاديمية طيبة

09/07/2016

محل عمله في مصنع بويات بالسادس
من أكتوبر

الجيزة

http://bit.ly/2dg7SZe

17/9/2016

منزله بإسكان الشباب مدينة العبور

طالب تجارة سوهاج

24/06/2016

19

http://bit.ly/2d5Ohhp
الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

احمد محمد حسني

طالب بجامعة الفيوم

23/07/2016

من منزله

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

اسامة الجزار

طالب هندسة طنطا

21/9/2016

من بيته من قرية اخناواي مركز طنطا

الغربية

http://bit.ly/2dzkq24

23

اسماعيل محمد اسماعيل

30

17/06/2016

مركز طاميه

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

امير محمد عويس مرتضى

27

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

إسالم محمد محمود

32

21/9/2016

من داخل أحد المستشفيات بمنطقة
سموحة

اإلسكندرية

http://bit.ly/2d6bfFm

23

أحمد الدسوقي مصباح زغلول

28

17/9/2016

منطقة الزرقا

دمياط

http://bit.ly/2d5Ohhp

23

أحمد فؤاد فرج

19/8/2016

من منزله

مصفف شعر

http://bit.ly/2dweKmC

23

حمدى محمد عويس مرتضى

25

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

ربيع محمد اسماعيل

21

17/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

رجب ربيع محمد سيد

28

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

سالمة ربيع محمد سيد

21

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

عبد الرحمن جمال

25/9/2016

الجيزة

http://bit.do/cBXhG

23

عبدالرحمن محمد عبدالفتاح

25/08/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

عبدهللا شعبان جمعة على

28

17/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

عبدالمنعم عويس مرتضى

56

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

على شعبان جمعة على

28

17/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

على عبد المنعم عويس
مرتضى

18

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

عمرو محمد احمد شعبان

30

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

عيد طه محمد

مدرس

25/08/2016

مركز سنورس

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

محمد جمعة علي إسماعيل
حسان

سائق ميكروباص

29/8/2016

قرية السعدية بأبو حماد

الشرقية

المفوضية المصرية

20

في طريقه لعمله بمدينة أكتوبر

23

محمد عبد السميع عبدالفتاح

22

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

محمد عويس مرتضى

52

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

محمد قرني عبدالسالم

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

محمد محمود محمد

31

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

محمود احمد عبد العاطي

28

الجيزة

http://bit.ly/2dgATEn

23

مصطفى ربيع محمد سيد

38

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

مصطفى محمود محمد

25

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

نادى ربيع محمد سيد

34

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

وحيد احمد

30

24/06/2016

الفيوم

http://bit.do/cBJgu

23

يحيى محمود أحمد محمد

18

22/8/2016

قنا

http://bit.ly/2dolXcv

24

إبراهيم محمد عبدالصادق

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

إيهاب عبد الهادي القرعلي

19/09/2016

من منزله بالخانكه

القليوبية

http://bit.do/cBXfk

24

أحمد السيد أبو زيد

11/09/2016

من منزله في مدينة السادات

مدرب كراتيه

30/08/2016

قرية سنوفر

24/06/2016
محاسب قانوني

طالب

طالب هندسة شبين
الكوم

21/6/2016

الوراق

http://bit.do/cBXgW

أكثر من
شهرين

24

أحمد أبو النصر

24

أحمد أبو القاسم عبدالبصير

24

أحمد جمال الدين محمد

أكثر من
شهرين

24

أحمد سيد مرتضى

أكثر من
شهرين

أسوان

24

أسامة عبد الموجود

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

أيمن الشاذلي

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

بسام مرسى

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

جمال عبدالرحيم

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

حسن ابو الحجاج

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

حسين محمود محمد

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

سعيد محمد

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

شاكر عثمان

17/09/2016

مرسى
مطروح

http://bit.do/cBXet

24

عادل الرفاعي

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

إمام وخطيب

11/09/2016

من المسجد الذي يعمل به بقرية
العجميين التابعة لمركز أبشواي

من شقة مصيف

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

الفيوم

http://bit.do/cBXfX

أسوان

http://bit.do/cCaoQ
http://bit.do/cCaoQ

24

عبدالرحمن حامد

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

عبد العاطي سيد

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

عالء الدين حسين

16/09/2016

من أحد شوارع مدينة السادس من أكتوبر

الجيزة

http://bit.do/cBXfX

24

علي سعيد

17/09/2016

من شقة مصيف

مرسى
مطروح

http://bit.do/cBXet

24

عماد عنتر

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

كفر الشيخ

http://bit.do/cBJKz

مهندس لصيانة األجهزة
الطبية

24

محمد اسماعيل

طالب هندسة

19/09/2016

بعد اخالء سبيله

24

محمد السيد محمد إسماعيل

جراح

24/08/2013

من امام منزله

24

محمد مبارك عطيطو

17/09/2016

من شقة مصيف

http://bit.do/cBXgK
مرسى
مطروح

http://bit.do/cBXet

24

محمد محمود إبراهيم

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

محمد يس

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

محمود محمد إبراهيم

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

واالستاذ عبدالوهاب

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

24

ياسر يوسف محمود

أكثر من
شهرين

أسوان

http://bit.do/cCaoQ

25

احمد محمود احمد محمود

نقابي في هيئة النقل
العام

23/09/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

25

أيمن عبد التواب سالم محمود

نقابي في هيئة النقل
العام

23/09/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

25

طارق محمد سيد بحيري

نقابي في هيئة النقل
العام

23/09/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

25

طارق محمد يوسف مصطفى

نقابي في هيئة النقل
العام

23/09/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

25

محمد عبد الخالق عوض هللا

نقابي في هيئة النقل
العام

23/09/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

25

محمد هاشم فرغلي سليمان

نقابي في هيئة النقل
العام

23/09/2016

من منزله

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

26

أحمد جمال الدين محمد طاهر

مهندس كهربائي

21/09/2016

من منزله بأسوان

أسوان

http://bit.do/cCaoc

26

رائد محمد عويس

22/09/2016

من قرية مطرطارس بسنورس

الفيوم

http://bit.do/cBXeJ

26

عشري محمد اسماعيل

22/09/2016

من مركز ابشواي

الفيوم

http://bit.do/cBXeJ

26

محمد سعيد

33

http://bit.ly/2dhZY1J

28

خالد شهاب

طالب هندسة المنصورة

20/9/2016

29

حسين حلمي علي عبد
المتجلي

مجند جيش

25/6/2015

العمرانية

الدقهلية

http://bit.do/cCqNw

الجيزة

http://bit.do/cCqPW

ظهور بعد اختفاء
تاريخ
النشر

االسم

1

علي نجيب

4

طارق محمد طلعت مصطفى كامل

10

رضا المحمدي

09/03/2016

10

محمد حشاد

09/03/2016

09/10/2016

10

عبد الرحمن مأمون

09/03/2016

09/10/2016

نيابة مدينة نصر

10

محمد عادل

09/03/2016

09/10/2016

نيابة مدينة نصر

http://bit.do/czbGR

21

مصطفى دياب

طالب

06/09/2016

21/09/2016

محكمة شبين الكوم

http://bit.ly/2d7ENAK

24

أيمن الشاذلي

مهندس

04/09/2016

24/09/2016

http://bit.do/cCaoB

24

جمال عبد الرحيم

مدرس

04/09/2016

24/09/2016

http://bit.do/cCaoB

24

عويس مرسي

موظف بسكة حديد أسوان

04/09/2016

24/09/2016

http://bit.do/cCaoB

24

عبد العاطي سيد

موظف في السياحة

04/09/2016

24/09/2016

http://bit.do/cCaoB

المهنة

ميكانيكي معدات طباعة

تاريخ
االختفاء

تاريخ الظهور

مكان الظهور

الرابط

08/08/2016

09/01/2016

النيابة العسكرية بالزقازيق

http://bit.do/cwL9c

30/8/2016

09/03/2016

مركز شرطة طلخا

http://bit.do/cxYMw

09/10/2016

نيابة مدينة نصر

http://bit.do/czbGR

نيابة مدينة نصر

http://bit.do/czbGR
http://bit.do/czbGR

24

عبد الرحمن فاروق فتح هللا

25

خالد سماحه

طالب جامعة طنطا

04/09/2016

24/09/2016

07/09/2016

25/09/2016

http://bit.do/cCaoB
نيابة طلخا

http://bit.ly/2dpYp6y

عنف الدولة
تاريخ
النشر

الحدث

المكان

المحافظة

الرابط

2

اقتحام منزل السيد "جمال محمد محمد الطنطاوي" البالغ من العمر60سنة ،ويعمل مهندس
زراعي ،وقاموا وتحطيم محتويات المنزل واعتقاله

المنصورة

الدقهلية

http://bit.do/cwQKS

8

رئيس مباحث بنها يقتحم مسكن محام دون وجه حق

بنها

القليوبية

http://bit.do/czbGr

14

أمن المنوفية يعتقل عريسا ليلة زفافة ويترك العروس في حالة انهيار كامل

مدينة السادات

المنوفية

http://bit.do/czQfD

16

القبض على مشجعي الزمالك من محيط «برج العرب»..

استاد برج العرب

اإلسكندرية

http://bit.do/cz8yT

20

األمن يمنع المعلمين من التظاهر أمام نقابة الصحفيين ويغلق «عبدالخالق ثروت»

وسط البلد

القاهرة

http://bit.do/cBv4W

22

معتقل محتجر فى قسم العبور رغم قرار اخالء سبيله من أسبوعين "..جاد خيري"

مدينة العبور

القليوبية

http://bit.do/cBwom

24

األمن يلقي القبض على أم وبناتها رهائن لحين تسليم االبن نفسه

http://bit.do/cBXd5

25

اختطاف قيادات عمالية من هيئة النقل العام من منازلهم

25

اطالق نار عشوائي في اتجاه المدارس

الشيخ زويد

26

اقتحام قرية البصارطة فجرا واطالق رصاص عشوائي وتدمير منازل

قرية البصارطة

26

األمن يختطف ابن وابنة المختفي محمد سعيد ويلقي بهما على الطريق بعد سرقة متعلقاتهما

26

القاهرة

http://bit.do/cBXdQ

شمال سيناء

http://bit.do/cBXey

دمياط

http://bit.do/cBXey
http://bit.do/cBXjQ

ً
متلبسا بذبحه
ضابط شرطة يجبر جزار على تناول حمار بعد أن ضبطه

http://bit.do/cCqMm

27

احتجاز خمس صحفيين لتصويرهم في الشارع رغم حصولهم على تصاريح

وسط البلد

القاهرة

http://bit.do/cCapC

27

ايقاف سيدة متزوجة بمطار القاهرة منذ بضعة أيام و تمت اهانتها و التحقيق معها من سلطة غير
مختصة والسؤال عن زوجها كيف سافر واين عنوانه بالضبط ورقم تليفونه ومن ينفق عليها

مطار القاهرة

القاهرة

http://bit.do/cCapR

رسائل وشهادات سبتمبر  2016عن ومن السجن
الصحفي عمر عادل:
عرّفوا الناس باللي حصل معايا
http://bit.do/cwL7C
والد أحمد مدحت طالب الطب:
"ابني عذب حد الموت .أحمد اتقتل غدر وسابنا ومشي"
http://bit.do/cwL6o
إسالم خليل:
اتعلقت واتكهربت في األمن الوطني ..وسمعت أطفال ونساء بيتعذبوا
http://bit.do/cwQac
رسالة مسربة من مركز المنصورة:
مجموعة بتنام على جنب واحد والباقي واقف ،وبعد كده يبدلوا مع اللي كانوا نائمين
http://bit.do/cwQMq
عبد هللا محمد عبد هللا زكي:
في خمس دقايق تقريباً انقلب اليوم من فسحة عشان حمص الشام ل كالبشات ويوم ورا
التاني القيت القضية اتحولت عسكري واخدت حكم  15سنة وانا ما زلت مش فاهم!
http://bit.do/cwQtR
محمود طلعت من سجن كرموز بعد  135يوم من حبسه:
السجن شيء بشع ممل غير مفيد بالمرة هو فعليا التوصيف الحقيقي لجملة الموت بالبطيء
http://bit.do/czbDr
إسالم خليل:
هاجس الموت يسيطر على المحتجزين بأمن الدولة
http://bit.do/czbDT
مصطفي الشيخ كامل:
من في مصر لم يجرم ومن في مصر سلم من خداع جنراالت العسكر؟!
http://bit.do/czbFg
يوسف شعبان:
االنتقام من المشاركين في ثورة يناير بدأ بعد  30يونيو
http://bit.ly/2dl1Vw6
أنس موافي:
النهارده اليوم ال  730ألنس ألخويا ف السجن
http://bit.do/czmmp
إسالم خليل:
بمجرد دخولك للطرقات هتالقي بني آدمين كتير مترميين في الطرقات كل واحد فيهم عنيه
متغمية وايديه مربوطة وجزء منهم رجليه كمان مربوطة
http://bit.do/czmns
طاهر مختار:
العالج في السجون بموافقة أمن الدولة
http://bit.do/czmor

حمدي قشطة:
ً
ً
عيد سعيد علينا جميعا ،فسنبقي جميعا تجمعنا ثورة ووطن وال نتفرق.
http://bit.do/cz8So
أحمد الشعراوي:
رجعلي الظابط وقالي قول انا مره وانا امشيك ولما مردتش عليه خبطني باالزازة اللي في ايده
http://bit.do/cz8Me
ياسر إبراهيم:
اضطررت لالعتراف بقتل النائب العام بعد تهديد الضباط له باغتصاب زوجتي أمامي.
http://bit.do/cz8LZ
محمود الجوهري:
الفرق بينى وبينكم إن انتو فى ايديكم اإلمكانية إنكم تتحركوا وتدوروا على حقكم.
http://bit.do/cBwzD
عمر عبد المقصود:
تم تقييد يدي بقيد حديدي بشكل خلفي وتعصيب عيني بقطعة قماش سوداء لمدة  3أيام
متواصلة من التحقيق مع التقييد بحلقة مثبتة في أرضية الغرفة (الثالجة)
http://bit.do/cBwuu
عمر محمد علي:
مر عام ونصف من الخمسة وعشرين عا ًما
http://bit.do/cBHRZ
حسام:
اخدت عزا ابويا باألبيض انا مش مجنون بس ده لبس السجن
http://bit.do/cBXji

من اإلعالم :تقارير سبتمبر 2016
معتقلي قضايا الرأي والتظاهر وازدراء األديان
ً
"تمر مصر أسوأ فترة في تاريخها الحديث وتحديدا بعد ثورة  25يناير  ،2011من طمس للحريات
وسجن صحفيين وإعالميين ،ومصادرة صحف ،وإغالق فضائيات ،وحبس كتاب ونشطاء في قضايا
ازدراء األديان ،وتوقيف شباب تظاهروا للدفاع عن قضيتهم وأرضهم"http://bit.do/cwL94 .
التعذيب داخل أماكن االحتجاز في ٩0يوم
رصدت حملة "وطن بال تعذيب" خالل فترة الحصر 11اعتداء بدني على مواطنين في  11قسم
شرطة مختلف هم أقسام (زفتى ،الخليفة ،المقطم ،تالت المحلة ،بوالق الدكرور ،المحمودية،
مدينة نصر ،طهطا ،إمبابة ،ثان الزقازيق ،مقر لألمن الوطنيhttp://bit.do/cwPhy .
في طي النسيان :ألفا معتقل في السجون المصرية تخطوا الحد األقصى للحبس االحتياطي
"تخطى مئات المعتقلين في مصر ،فترة الحد األقصى للحبس االحتياطي والبالغة عامين ،بل
تخطت بعض القضايا حاجز الثالث سنوات ،دون إخالء سبيل المتهمين فيها".
http://bit.do/cxYwY
اإلعدام دون ُمحاكمة
"ازدادت معدالت القتل العشوائي للمواطنين على حد سواء ،كانوا سياسيين أم غير ذلك،
نتيجة الثقة المفرطة في انعدام ال ُ
محاسبة والتحقيق في وقائع القتل المذكورة ،وهو ما يعكس
حالة االنفالت األمني وعدم احترام القانون واالنسان في المؤسسة التي يفترض أنها وجدت
لحماية المواطنينhttp://bit.do/cxYye .
هناك متسع للجميع … سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير
أعد هذا التقرير أحمد جمال زيادة الباحث بالشبكة العربية ،وجمال عيد المحامي ،كما شارك
في إعداده بعض الباحثين والصحفيين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم ،وقدم موقع بوابة مصر
للقانون والقضاء دع ً
ما ومساعدة قيمة للحصول على الوثائق وتوثيقهاhttp://bit.do/cxYRQ .
 650مختفيًا قسر ًيا في يوليو وأغسطس
"تم القبض على أغلبهم من منازلهم والبعض من مقر عملهم والبعض من الشوارع والطرق
والبعض من المطارات سواء ذهاب أم عودة"http://bit.do/czbBY .
أسر المصريين الـ  5قتلى الميكروباص :يا ريتنا أجانب
"توجهت األسرة بعد رحلة من البحث عن ابنهم في قسم التجمع ،الذي نفى تواجده داخل
القسم ولم يدل لهم بأي معلومات عنه ،حتى استسلمت األسرة للذهاب للمشرحة ،وهناك
وجدوا  5جثامين .وبحسب أحمد فاروق شقيقه األكبر ،فإن إبراهيم وجهه مقسوم نصفين ،من
الرصاصة" http://bit.do/czbGC
من قتل أحمد مدحت طالب طب عين شمس؟ رواية العائلة واألصدقاء
ذهب أحمد مدحت كامل لشراء بعض المأكوالت من سوبرماركت قريب من منزل أخته في حي
مدينة نصر قبل الثامنة مسا ًء بقليل .عاد أحمد ،البالغ من العمر  21عا ًما ،بعد عشر دقائق إلى
المنزل .وكانت هذه هي المرة األخيرة التي شوهد فيها حيًا .في اليوم التالي ،ظهرت جثته في
مشرحة زينهمhttp://bit.do/czbH7 .
سياسة التنكيل والتعذيب واإلهمال الطبي مستمرة في السجون المصرية
"الجدير بالذكر أن عدد المحتجزين الذين قضوا داخل مقار االحتجاز المصرية في أعقاب انقالب
الثالث من يوليو/تموز  2013قد بلغ  510محتجزاً ،منهم  420توفوا نتيجة اإلهمال الطبي وسوء
أوضاع االحتجاز"http://bit.do/cz8AD .

أطفال عيدهم وراء القضبان ،وذويهم :انتهى أملنا في العفو الرئاسي بألم
"يتجرّع هؤالء األطفال مرارة االعتقال السياسي باالنتهاك والتعذيب ،والذي قد يكون دربًا من
دروب عشوائية االنتهاكات أو ربما لمعاقبة ذويهم بسبب انتمائهم السياسي ،فلم تشكل
ّ
االتفاقيات الدولية أو حتى الدستور المصري در ًعا لحمايتهم ،لم تشفع لهم طفولتهم لتنجيهم
من هذا المصيرhttp://bit.do/cz8yp ".
طليقة أحد القتلى الخمسة ضحايا ميكروباص «ريجيني» :األمن اقتحم منزلنا واعتقل نجلي..
بيفتروا في الظلم عشان طالبنا حقنا
"القوة ظلت متواجدة من عشرة صبا ً
حا حتى الخامسة مسا ًء" .وفي تلك الفترة حاولت االتصال
بطليقها مصطفى ولكنه لم يجب ،وعندما سألت القوة عن سبب تواجدهم ،أخبروها أنه مطلوب
ضبطه وإحضاره ولم يخبرها أحد أن تم قتله منذ عدة ساعاتhttp://bit.do/cBv8L ".
حياة القبور» ..هيومان رايتس تكشف تفاصيل تعذيب  10آالف سجين بالعقرب
"هنا ترمي الحكومة معارضيها ثم تنساهم"http://bit.do/cCqPs .

