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مقدمة 
منُذ الثالث من يوليو من عام 2013 وحتى لحظة صدور هذا التقرير، يواجه طالب الجامعات والمعاهد المصرية انتهاكات 
وتضييقات عدة من قبل األجهزة األمنية للسلطات المصرية الحالية، وبدورنا فإننا بمرصد “طالب حرية” ومنذ أكثر من 
عامين نقوم بمراقبة وتوثيق تلك االنتهاكات للكشف عنها ومحاولة إيقافها، وجريمة “اإلخفاء القسري” هى أحد أبرز تلك 
االنتهاكات التي تقوم بها األجهزة األمنية المصرية بحق الطالب، والتي قمنا برصدها وتوثيق حاالت عدة لطالب مصريين 

تعرضوا لتلك الجريمة خالل العامين الماضيين.

وفي إطار سعينا الجاد للكشف عن كافة االنتهاكات التي تقع بحق طالب مصر، يطرح مرصد “طالب حرية” بين أيديكم هذا 
التقرير الذى يضع فيه خالصة مجهودات فريق عمل متكامل من مختلف جامعات الجمهورية خالل الفترة الزمنية المنحصرة 
بين 3 يوليو 2013 وحتى 1 نوفمبر 2015،  في محاولة لتسليط الضوء على جريمة “اإلخفاء القسري” وما لها من تبعات 

نفسية واجتماعية وصحية على من تقع بحقهم من طالب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية في أنحاء الجمهورية.

وقد ارتكز التقرير بشكل أساسي فى أرقامه وبياناته على :

معلومات وحدات الرصد الميداني التابعة للمرصد فى كل جامعات الجمهورية.	 

االستمارات التوثيقية التى تُمأل بواسطة طالب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية الذين تعرضوا لإلخفاء القسري، 	 
أو ذويهم، وذلك من خالل الموقع اإللكتروني للمرصد.

البالغات والرسائل المباشرة للمرصد عبر مواقع التواصل االجتماعي.	 

المصادر الرسمية للدولة من تقارير وبيانات.	 

التأكد واالستيثاق  المراجعة والفرز والتدقيق بهدف  إلينا في عمليات  الواردة  أو  المرصودة  المعلومات  ومن ثم تم إدخال 
منها، ويجدُر التنويه أن البيانات الواردة في التقرير ليست نهائية على أية حال، حيث إنها تغطي البعد الزمني السالف ذكره 
فقط وذلك وفًقا لما تمكنّا من رصده واالستيثاق منه، كما أنها وردت على سبيل المثال ال الحصر، وفى هذا التقرير نتقدم 
بخالصة تلك العمليات التى استمرت على مدار أكثر من عامين لتخرج بهذا الشكل آملين أن يكون هذا العمل له دور فى 

مساعدة ذوى الحقوق للحصول على حقوقهم المشروعة، ووقف تلك االنتهاكات الغير قانونية.

مرصد طالب حرية

طالبٌ حرّ.. وطنٌ حرّ  
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ما هو اإلخفاء القسري ؟
ولماذا هو جريمة بحق اإلنسان ؟

جاء مفهوم “اإلختفاء القسري” وفقا للمادة الثانية من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري، بأنه 
االختطاف أواالعتقال أو االحتجاز أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو 
مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حريته 

أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان احتجازه، مما يحرمه من حماية القانون.

احتجاز  الجريمة  ينكر من يقومون بهذه  إذ  قانوني،  أواًل يكون بشكل غير  أنه  القسري في  اإلختفاء  إذن، تكمن خطورة   
ثانيا حرمان  الشخصية عن أى جهة، وهو ما يترتب عليه  الحفاظ على حياته وسالمته  المختطف، مما يُسقط مسئولية 
الشخص المختطف من تبعية وحماية القانون، أو توكيل محاٍم للدفاع عنه أوحتى السماح لذويه برؤيته، وهو ما يُثيرغالبا 
المخاوف بشأن تعرضه للتعذيب أو المعامالت القاسية، وايضا بشأن ظروف احتجازه وتوفير مقومات الحياة األساسية له، مما 

يشكل خطورة حقيقية على حياة المختطف.

فيها  بما  العالم  ودساتير  قوانين  كافة  فإن  القسري”  “اإلختفاء  جريمة  تصحب  التي  المالبسات  تلك  لكل  ونتيجًة  ولهذا، 
الدستور المصري، بل وحتى المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان جرّمت وبشكل قاطع تعرض أى شخص لإلخفاء القسري 
مهما بلغ جرمه وحتى لو ارتكب ما يستوجب العقاب، وعلى سبيل المثال ال الحصر، نستعرض بعض المواد من قوانين 

الداخل المصري والمواثيق العالمية، والتي يتم فيها تجريم اإلخفاء القسري كما يلي :

 أوال : القوانين والمواثيق الدولية  
المادتين رقم )3( و)9( من اإلعالن العالمي لحقوق . 1

في  شخص  كل  حق  على  أكدتا  واللتين  اإلنسان، 
الحرية، والسالمته الشخصية، كما جرّمتا االحتجاز 

التعسفي بحق أى شخص.

المادة رقم )9( من العهد الدولي الخاص بالحقوق . 2
أن لكل فرد  المدنية والسياسية والتي أكدت على 
كما  شخصه،  على  األمان  وفى  الحرية  في  الحق  
أو  تعسفا،  اعتقاله  أو  شخص  أى  توقيف  جرّمت 

حرمانه من حريته  إال ألسباب قانونية.

المادة رقم )1( من االتفاقية الدولية لحماية جميع . 3
جرمت  والتي  القسري،  االختفاء  من  األشخاص 
أي  تحت  القسري  لإلخفاء  شخص  أى  تعريض 
ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر بحالة حرب 
االستقرار  بانعدام  أو  حرب،  باندالع  التهديد  أو 

السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثنائية أخرى

ثانيا : قوانين الداخل المصري

اإلجراءات . 1 قانون  من  و)41(   )40( رقم  المادتين 
جواز  عدم  على  نصتا  واللتين  المصري،  الجنائية 
القبض على أي إنسان أو حبسه تعسفيًا دون أمر 
قانوني من السلطات المختصة بذلك، كما ال يجوز 

حبس أي إنسان إال في السجون المخصصة لذلك.

المصري، . 2 العقوبات  قانون  من   )280( رقم  المادة 
غير  بشكل  تعسفيا  شخص  أى  احتجاز  جرمت 
يثبت  من  كل  على  عقوبة  وأوقعت  بل  قانوني، 
سند  دون  شخص  أى  اختطاف  أو  باحتجاز  قيامه 

قانوني.

المصري . 3 الدستور  من  و)55(   )54( رقم  المادتين 
الذي أقرته السلطات الحالية في عام 2014، جرمتا 
تلبس  دون  التعسفي ألى شخص  االحتجاز  قطعيا 
دون  التحقيق  جرمت  كما  مُسبب،  قضائي  أمر  أو 
أوجبت  أنها  إلى  باإلضافة  للمتهم،  محاٍم  انتداب 
االحتجاز  أماكن  إخفاء  عدم  ضرورة  واضح  بشكل 

عن ذوي المتهم أو محاميه.
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إحــصــاء بعدد الطـــالب الذين تــعـــرضــوا
 لإلخفاء القســــري وفًقا لجامعاتهـــم

واالحتجاز  القسري  اإلخفاء  تجرم  التي  القوانين  بسن  نفسها  الحالية  المصرية  السلطات  قيام  من  الرغم  على 
التعسفي بكل صوره، والتي ذكرنا بعضا منها سابًقا، إال أن األجهزة األمنية لذات السلطات أمعنت خالل العاميين 
السابقيين، في خرق تلك القوانين وانتهاكها، حيث باتت تتخذ من اإلخفاء القسري منهجًا في التعامل مع معارضيها 
السياسيين خاصة فئة الطالب، فقد قمنا بمرصد »طالب حرية« خالل الفترة من 3/7/2013 وحتى 1/11/2015  
فقط، برصد وتوثيق عدد )463( طالب، باإلضافة إلى عدد )23( طالبة بمختلف جامعات الجمهورية تعرضوا جميعًا 

لإلخفاء القسري لفترات متفاوتة، قمنا بحصرهم وفًقا لجامعاتهم كالتالي : 

 عدد حاالت اإلخفاءالجامعة
116األزهر

63الجامعات والمعاهد الخاصة
58المنصورة

42اإلسكندرية
32القاهرة

21عين شمس
15طنطا

14سوهاج
11دمياط
18حلوان
12أسيوط

16الزقازيق
9المنيا

11بني سويف

 عدد حاالت اإلخفاءالجامعة
11بني سويف
7كفر الشيخ
5بورسعيد
6السويس

3اإلسماعلية
3بنها 

6المنوفية
1دمنهور
7الفيوم
1أسوان
1قنا 

1سيناء
6جامعات أخري

http://freedomseekers.org/
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حاالت تم إخفائها قسريًا لفترات طويلة قبل إظهارها :-
تعرض عدد كبير من طالب الجامعات والمعاهد المصرية لجريمة اإلخفاء القسري لمدد كبيرة، وصلت في بعض 
األحيان إلى أكثر من 5 أشهر، ثبت احتجازهم خالل تلك الفترات لدى األجهزة األمنية المصرية دون سند قانوني 
ودون عرضهم على أى جهة تحقيق مختصة، بل وحتى دون أن يتمكن ذوو الطالب أو محاموهم من رؤيتهم أو 

معرفة مكان احتجازهم، وفيما يلي نعرض عليكم بعض تلك الحاالت من خالل الجدول التالي :

الباب األول

التفاصيلمدة االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة
عمرو محمد مرسي . 1

ربيع
منالقاهرة

1 مارس 2014 
حتى

18 مايو 2014

- وفقا لشهود عيان، فقد تم اختطاف الطالب من  
ميدان رمسيس بالقاهرة،

- قدمت والدة الطالب بالًغا إلى النائب العام تتهم فيه 
قوات األمن بإختطاف نجلها، وتمت إحالة البالغ إلى 

نيابة وسط القاهرة، التى استمعت ألقوال والد الطالب 
واثنين من الشهود.

- وردت أنباء إلى والدة الطالب تُفيد بوجوده في قسم 
»الهرم«، إال أن القسم أنكر وجوده مُخبرًا بأنه التوجد 
لديهم أى أوراق تخص الطالب، ثم تواردت أنباء أخرى 

إلى والدة الطالب من مصادر مختلفة تفيد بوجوده 
بمقر سجن »العازولي« ثم انتقاله لسجن »العقرب«، 

مع ورود أنباء بتعرضه للتعذيب الشديد وتدهور حالته 
الصحية نتيجة لذلك.

- قدمت والدة الطالب طلبًا للتحقيق بشأن المعلومات 
التى وصلت إليها باحتجازه في سجن العازولي ثم 

سجن العقرب وعن التعذيب الذى يتعرض له، إال أنه 
لم يتم إجراء أى تحقيقات جدية بشأن تلك المعلومات،
- ظهــر الطالب بعد أكثــر من شهــــرين من اختطافه 

بمالبس ممزقة، وقد ظهرت عليه آثار التعذيب 
واضحة، حيث كان مصابا بكسر في كتفه، كما ظهرت 
عليه آثار كدمات وجروح بمناطق متفرقة من جسده، 
ليتم عرضه على النيابة العامة التي وجهت له تهمة : 

اإلنتماء إلى تنظيم أنصار بيت المقدس، دون إجراء أى 
تحقيقات بشأن اختافائه كل هذه المدة، أو بشأن آثار 

التعذيب التي ظهرت بوضوح عليه.

http://freedomseekers.org/
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التفاصيلمدة االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة
األزهر فرع   معاذ محمد عطية. 2

المنصورة
من

14 ديسمبر 
2014
حتى

22 إبريل 2015

- قامت قوات األمن باختطاف الطالب واقتياده إلى مكان 
غير معلوم،

إلثبات  القانونية  اإلجراءات  بجميع  الطالب  والد  قام   -
إختفائه، كما قام بالبحث عنه فى جميع 

الدقهلية  محافظتي  فى  اإلحتجاز  ومقار  األقسام 
والزقازيق،

- تواردت األنباء إلى ذوي الطالب مفيدًة باحتجازه بمقر 
جهاز أمن الدولة، ثم وردت أنباء أخرى بنقله إلى سجن 
»العريش«، دون أن يتمكن ذووه من رؤيته ووسط إنكار 

من األجهزة األمنية باحتجازه،
من  أشهر   5 من  أكثر  بعد  الطالب  سبيل  إخالء  تم   -
النيابة  على  عرضه  أو  تهم  أى  توجيه  دون  اختطافه، 

العامة

منالمنصورةأحمد مجدي الوحش. 3
1 يناير 2015

حتى
15 فبراير 2015

تعسفي  بشكل  الطالب  باعتقال  األمن  قوات  قامت   -
دون تصريح من منزله بمدينة المحلة، حيث تم اقتياده 
حينها إلى معسكر األمن بطنطا، حيث تعرض للتعذيب 
التى  النيابة  على  عرضه  تم  حتى  أيام،  لعدة  الشديد 

أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات،
- بعد ذلك صدر قرار من النائب العام بالعفو عنه ضمن 

مجموعة من الطالب،
المحلة«  »ثان  قسم  مقر  إلى  الطالب  ترحيل  تم   -
ذووه  فوجيء  ولكن  سبيله،  إخالء  إجراءات  الستكمال 
اليدين  مكبل  بخروجه  القسم  أمام  انتظاره  أثناء 
غير  جهة  إلى  اقتياده  تم  حيث  العينين  ومعصوب 
معسكر  فى  الطالب  بوجود  األنباء  ترددت   - معلومة، 
األمن بطنطا، إال أنه ظهر ألول مرة في صباح يوم األحد 
الموافق 2015/2/15 بمقر قسم ثان المحلة، حيث تم 
إدراجه في قضية جديدة، على الرغم من وقوع أحداثها 
األمن،  قوات  لدى  بها  محتجزًا  كان  التي  الفترة  خالل 
ليتم بعدها ترحيله إلى دمياط فى يوم األحد الموافق 
8//2015، حيث قررت نيابة شطا بعدها بيومين حبس 

الطالب على ذمة التحقيقات.
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التفاصيلمدة االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة
من2 فبرايـــــر المنصورةعاصم حجازي. 4

2015
حتى 31 مارس 

2015

-تم اختطاف الطالب من أحد شوارع مدينة المحلة، ثم 
تم اقتياده إلى مكان غير معلوم،

- تواترت األنباء طيلة فترة إختفائه عن وجوده بمعسكر 
األمن بالمحلة، وعن تعرضه للتعذيب، وسط إنكار من 

األجهزة األمنية،
 - تأكد ذووالطالب في أواخر شهر مارس من وجوده في 

سجن »العقرب«، إال أنه كان ممنوعا من الزيارات،
- تبين بعدها أن الطالب خضع للتحقيق والعرض

حتى  أو  بمكانه،  أهله  إخطار  دون  العامة  النيابة  على 
التحقيقات  له، حيث تم حبسه على ذمة  توكيل محاٍم 
إثارة   : أبرزها  والتي كان من  إليه،  الموجهة  التهم  في 

الشغب، تخريب المنشآت، واإلرهاب.

منطنطافؤاد إسماعيل زغلول. 5
23 فبراير 2015

حتى
8 إبريل 2015

-قامت قوات األمن باعتقال الطالب وأحد زمالئه، وذلك 
لجامعة  اإلدارى  المبني  داخل  احتجازهما  تم  أن  بعد 

طنطا، ومن ثم تم اقتيادهما إلى قسم أول طنطا،
بفصل  تعسفيا  قرارا  بعدها  الجامعة  إدارة  أصدرت   -

الطالبين لمدة عام دراسي كامل،
على  حكم   2015/2/17 الموافق  الثالثاء  يوم  في   -
الطالبين بالسجن لمدة عام كامل، ليتم بعدها إصدار 
 1200 قدرها  مالية  بكفالة  سبيلهما  بإخالء  آخر  قرار 
يوم  في  أحدهما  سبيل  إخالء  إثره  على  ليتم  جنيها، 
الطالب  اقتياد  تم  بينما   ،201/2/23 الموافق  اإلثنين 
»فؤاد إسماعيل« إلى جهة غير معلومة، حيث فشلت كل 
محاوالت ذويه إليجاده، حتى ظهر ألول مرة بعد أكثر من 

شهر ونصف الشهر بسجن »طرة«.

منكفر الشيخأسامة صالح الفقي. 6
 22 إبريل  

2015
حتى

2 يوليو 2015

تعسفي  بشكل  الطالب  باعتقال  األمن  قوات  قامت   -  
دون أمر قضائي، كما تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، 

وذلك على إثر أحداث تفجيرات جامعة كفر الشيخ،
- ظل مصير الطالب مجهوال، حتى تم إخالء سبيله في 
يوم الخميس الموافق 2015/7/2، دون قضية أو عرض 

على النيابة العامة.
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التفاصيلمدة االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة
من 9 يوليو حلوانعبدالمالك محمد. 7

2015
حتى

13 أغسطس 
2015

تم  كما  األمن،  قوات  قبل  من  الطالب  اختطاف  تم   -
إقتياده إلى مكان غير معلوم،

في  له  ظهور  أول  كان  حتى  الطالب  اختفاء  استمر   -
ليتم عرضه على   ،2015/8/13 الموافق  الخميس  يوم 

النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

من 4 مايو 2015القاهرةأحمد يسري ذكى. 8
حتى

14 يونيو 2015

يوم  فجر  الطالب  منزل  باقتحام  األمن  قوات  قامت   -
باعتقاله  قامت  حيث   ،2015/5/4 الموافق  اإلثنين 
بشكل تعسفي دون أمر قضائي، كما قامت باقتياده إلى 

جهة غير معلومة،
مع  بالتحقيق  األمنية  األجهزة  قيام  بعد  فيما  ثبت   -
الطالب بشكل غير قانوني دون توكيل محاٍم له، وذلك 

بمقر نيابة أمن الدولة العليا،
- ظل مكان احتجاز الطالب مجهوال، حتى ظهر ألول مرة 
في يوم الثالثاء الموافق 2015/6/14، ليتم عرضه على 
العامة بشكل رسمي ألول مرة، واستمر بعدها  النيابة 

احتجاز الطالب بسجن »العقرب«.

من 2 مايو 2015القاهرةأحمد مصطفى غنيم. 9
حتى

1 يونيو 2015

الجامعة،  بوابات  إحدى  أمام  من  الطالب  اعتقال  تم   -
بعد  وذلك   ، معلومة  غير  جهة  إلى  اقتياده  تم  حيث 

توقيفه واالعتداء عليه بالضرب المبرح،
ومراكز  أقسام  بكافة  عنه  بالبحث  الطالب  والد  قام   -
الشرطة، إال أنها جميعا أنكرت وجود الطالب لديها، ومن 
رقم  يحمل  العام   للنائب  ببالغ  الطالب  والد  تقدم  ثم 
أمن  مدير  ومخاطبة  الالزم،  بإجراء  فيه  يطالب   9247

الجيزة للتحقيق في واقعة اختطاف نجله،
- لم تقم السلطات المعنية بأى إجراءات جدية للكشف 
عن مكان احتجاز الطالب، حيث ظل مختفيا إال أن ظهر 

ألول مرة في أول يونيو بمقر سجن االستئناف.

عبدالرحمن . 10
موسى

منالقاهرة
 26 مايو 2015

حتى
8 يوليو 2015

بمدينة  الطالب  منزل  باقتحام  األمن  قوات  قامت    -
أمر  دون  تعسفي  بشكل  باعتقاله  قامت  حيث  حلوان، 

قضائي، كما تم اقتياده إلى مكان غير معلوم،
- قام ذوو الطالب بكافة اإلجراءات القانونية، كما قاموا 
نجلهم،  إظهار  ومنشادتها  المعنية  السلطات  بمخاطبة 
ومراكز  أقسام  في  عنه  البحث  استمرار  عن  فضال 

الشرطة التي أنكرت جميعها وجوده لديهم،
السلطات  قبل  من  جدية  إجراءات  أى  اتخاذ  يتم  لم   -
ظهر  حتى  مجهوال  الطالب  مصير  ظل  حيث  المعنية، 

ألول مرة في يوم األربعاء الموافق 2015/7/8. 
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وفيما يلي نعرض عليكم شهادات لذوى بعض الطالب 
الذي تعرضوا  لإلخفاء القسرى

أسامة إبراهيم محمد الدسوقي ، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة بورسعيد :. 1
ذكرت شقيقة الطالب أنه كان قد تم اعتقاله من منزله نحو الساعه الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة يوم الخميس 
الموافق 12/2/201، حيث قامت قوات من الشرطه يرتدون الزي الرسمي، وعناصر من األمن المركزي الملثمين، 
باإلضافة إلى عدد من المخبرين الذين يرتدون الزي المدني باقتحام المنزل دون تصريح أو إذن من النيابة العامة،  
ووفقا لما ذكرته شقيقة الطالب، فقد قاموا بتكسير بعض األغراض في المنزل وإشاعة الفوضى العارمه - على 
حد وصفها- في انحاء المنزل، كما قاموا بسرقة متعلقات الطالب الشخصية، كهاتفه المحمول باإلضافة إلى جهاز 
لوحي “تاب” وأغراض أخرى، ودون إداء أسباب أو إظهار أمر قضائي مسبب باالعقال، قاموا باقتياد الطالب إلى جهة 

رفضوا اإلفصاح عنها.

تابعت شقيقة الطالب حديثها قائلة بأن الطالب ظل مكان احتجازه مجهوال طيلة اسبوع كامل، وانه خالل ذلك 
االسبوع قامت أسرة الطالب بالبحث عنه بكافة أقسام ومراكز الشرطة والتي انكرت جميعها وجوده لديهم، وأضافت 
شقيقة الطالب أنهم قد قامو بعمل 2 تلغراف للمحامي العام، وتلغراف للنائب العام خالل ذلك االسبوع، ولكن ذلك 

لم يجدي نفعا على حسب تعبير شقيقة الطالب.

كما أضافت شقيقة الطالب أنه بعد أسبوع من قيام قوات األمن باعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم، علِم ذووه 
بوجوده في معسكر االمن المركزي، والى وقتها لم يتمكن االهل من معرفة سبب االعتقال او االختفاء، كما لم 
يتمكنو ايضا من رؤية الطالب او االطمئنان عليه وعلى صحته، حيث يكتفون فقط  بإيصال الطعام له عن طريق 

جنود االمن المركزي دون أن يتمكنوا من رؤيته.

كما ذكرت شقيقة الطالب أن األسرة كانت قد علمت أن الطالب كان قد تم ترحيله إلى القاهرة، حيث تم عرضه 
على نيابة أمن الدوله العليا بالتجمع الخامس، دون ان يتسنى ألي شحض حتى محامه برؤيته أو معرفة ما حدث له 
خالل فترة اإلخفاء، أو حتى اإلطالع على محضر القضية، ليبقى مصير الطالب وحالته النفسية والجسدية مجهولون 

حتى اللحظة.

عبدالرحمـن محمد السيد حسن، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد اإلسكندرية للهندسة )معهد . 2
رجب( :

 ،1/2/2015 ذكر لنا شقيق الطالب أنه قـد تم القبض على شقيقه “عبدالرحمن محمد” في يوم األحد الموافق 
وذلك من إحدى المراكز التعليمية أثناء تلقيه دورة في مجال التنمية البشـرية.

حيث ذكر شقيق الطالب أن قوات من الشرطة بالزى المدني قامت باقتحام المركز، ووفقا لما ذكره شقيق الطالب، 
فقد قاموا باالعتداء على الطالب بالضرب المبرح واأللفاظ النابية والمعامالت القاسية أثناء اعتقاله. 

 وأضاف شقيق الطالب أنه قبل اعتقال الطالب بيوم واحد، قامت قوات األمن  باقتحام منزلهم وتفتيـشه دون إبداء 
أسباب أو إذن من النيابة العامة، كما أضاف أن قوات األمن قامت باالعتداء على ذوي الطالب بالضـرب والسـب، كما 

قاموا بمصادرة جهاز “الب توب”، باإلضافة إلى هارد كمبيوتر، وبعض األوراق الخاصة بدراسته.

كما أكد شقيق الطالب أن شقيقه ظل مختفيآ منذ لحظة اعتقاله ولمدة يومين دون أن يسمح ألحد برؤيته أو التعرف 
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على مكان احتجازه، حتى ظهر في يوم الثالثاء الموافق 3/2/2015 بمقر محكمة المنشية ليتم عرضه على النيابة 
العامة التي وجهت له عدة تهم من أبرزها : إفساد العملية التعليمية، االنضمام لجماعة محظورة أسست على خالف 

القانون، والتحريض على العنف، ومن ثم أصدرت النيابة العامة قرارها بحبسه على ذمة التحقيقات. 

كما ذكر شقيق الطالب أنه تم اقتياد الطالب إلى مقر مديرية أمن اإلسكندرية -حيث يتم احتجازه حاليا - وأضاف 
أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع شقيقه أو اإلطمئنان عليه حتى اآلن، كما نوّه إلى أن الطالب يعاني من مرض 

في عينيه والبد له من رعايه صحية ومتابعة.

إسالم الوشاحي، الطالب بالفرقه الرابعة بكلية التربية – قسم اللغة العربية جامعة بورسعيد :. 3
ذكرت والدة الطالب لنا أنه في يوم األحد الموافق 15/2/2015، كان الطالب قد عاد من مدرسة “أم المؤمنين” 
االبتدائية حيث يتدرب على التربيه العملي كمدرس للغه العربيه في تلك المدرسة، ثم ذهب ليعمل في محل 
البقالة المملوك ألسرته، وفي تمام السادسة مساًءا  قدم إلى محل يجاور المحل الذي يعمل فيه الطالب سياره 
حمراء ترجّل منها رجلين وقاما بسؤال صاحب ذلك المحل عن الطالب وأخيه ووالده، وبعد ذلك توجهوا إلى المحل 
الذي يعمل فيه الطالب وطلبوا منه أن يذهب معهم، دون إبداء أسباب أو وجود أمر قضائي، ليذهب الطالب معهم 
بعد إجباره حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، زقد أكدت لنا والدة الطالب أنه ظل قيد اإلخفاء القسري لمدة 
ثالثة أيام، قام ذووه خاللها بإرسال تلغراف إلى النائب العام والمحامي العام، ولكن بدون جدوى – على حد تعبير 
والدة الطالب – كما أن جميع أقسام الشرطة أنكرت وجود الطالب لديها، ليكتشف األهل الحًقا – كما أخبرتنا والدة 

الطالب - وجوده بمعسكر األمن المركزي.

وأضافت والدة الطالب أنها لم تتمكن من رؤية نجلها أو زيارته، حيث كانت تذهب فقط إلى معسكر األمن يوميا 
لتحضر له طعامه  وشرابه، حتى فوجأت في يوم السبت الموافق 21/2/2015 أن الطالب ليس موجودًا بالمعسكر، 
وبعد السؤال والبحث علمت كما أخبرتنا أنه قد تم ترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، 
دون أن يتمكن أحد بما فيهم محامه من معرفة ما حدث للطالب أو اإلطالع على أي أوراق رسمية ليظل حال ومصير 

وصحة الطالب مجهولون حتى اللحظة وفقا لرواية والدته.

عابد أبوموسى، الطالب بالفرقه الثانية بكلية التجارة جامعة دمياط  :. 4
ذكرت والدة الطالب لنا أنه تم اختطاف الطالب مساء يوم الجمعة الموافق 27/2/2015 أثناء قيامه بالتجول برفقة 
أصدقائه بالسيارة، وذلك لدى مرورهم بكمين في الشارع الحربي بدمياط، وأخبرتنا والدة الطالب أن  بعضا من 
أصدقاء الذين كانوا برفقته أخبروها أن قوات األمن قامت باقتياده إلى مقر مركز شرطة دمياط الجديد، وعندما 

توجهت والدة الطالب بالسؤال هناك أنكر المركز وجوده لديه.

بمركز  المحتجزين  السجناء  أحد  قابلت  التالي،  اليوم  في  المحكمه  إلى  ذهابها  وعند  أنها  الطالب  والدة  وأضافت 
دمياط، وبسؤالها له عن نجلها أخبرها أنه تم احتجازه في زنزانة معه،  بينما تم احتجاز أصدقائه في زنزانه أخرى، 
ووفقا لما أخبرتنا به والدة الطالب، فإن هذا السجين أخبرها أن الطالب كان يتم تعذيبه بشتى الوسائل كالصعق 
بالكهرباء، والضرب المبرح، وحسب ما ذكره لها السجين، فإن أفراد األمن الذين كانوا يقومون بعملية التعذيب 

كانوا يقومون بتعذيب الطالب حتى يصيبه اإلغماء، ويستمر مسلسل التعذيب فور إفاقته.

إلى  جهة غير  الطالب  باقتياد  األمنية  األجهزة  قامت  استمر حتى  الوضع  بأن هذا  الطالب حديثها  والدة  وأكملت 
معلومة، مما دفعها إلى عمل تلغراف للنائب العام، إال أن ذلك لم يغير شيئا - على حد وصفها- حيث ظل مكان 
احتجاز الطالب مجهوال، حتى وردت أنباء إلى والدته بعد بضعة أيام تُفيد بأن الطالب محتجز في معسكر األمن 
المركزي، إال أنها ووفقا لما ذكرته لنا، فإنها لم يُسمح لها برؤية نجلها أو االطمئنان عليه أو حتى إدخال الطعام 
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والشراب والمالبس له، لتختم والدة الطالب حديثها بأنها وحتى اللحظة لم يُسمح لها برؤيته وال تعلم ما إذا كان 
يتم تعذيبه أم ال.

عبدالرحمن حسين، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البيطري جامعة اإلسكندرية :. 5
ذكر شقيق الطالب أن قوات األمن قامت باعتقال شقيقه تعسفيًا في يوم االثنين الموافق 8/3/2015، وذلك في 
تمام الساعة الخامسة مساًءا من أحد المقاهي، حيث تم اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتتوارد بعدها أنباء إلى ذوي 
الطالب باحتجازه بالطابق الرابع  بمقر مديرية أمن اإلسكندرية، فيما يعرف باسم “سلخانة الدور الرابع” – على حد 

تعبير شقيقه – وأنه يتعرض للتعذيب الشديد ليعترف بجرائم لم يرتكبها - على حد قوله - .

وواصل شقيق الطالب حديثه قائال أنه عند ذهاب ذوى الطالب ومحامه إلى مقر المديرية، أنكروا وجود الطالب 
لديهم، مما دفع ذوو الطالب إلى إرسال تلغراف إلى النائب العام والمحامي األول العام، باإلضافة إلى محامي عام 

شرق اإلسكندرية ووزير الداخلية، غير أن ذلك لم يحدث شيئا ولم يتمكنوا من معرفة مكان احتجاز الطالب.

جديرٌ بالذكر أنه تمت إحالة الطالب إلى محكمة الجنح، التي قضت ببراءته في يوم الثالثاء الموافق 28/4/2015، 
حيث تم إخالء سبيله في يوم الخميس الموافق 30/4/2015.

عبداهللا ياسين، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات اإلسالمية جامعة األزهر - فرع أسوان :. 6
ذكر لنا شقيق الطالب أنه في يوم األربعاء الموافق 28/1/2015 قامت قوة من رجال الشرطة مصحوبة بعناصر 
ملثمه من األمن المركزي، باإلضافة إلى عدد من ظباط من جهاز أمن الدولة باقتحام منزلهم في تمام الساعة 
البيت  العارمة في  الفوضى  العامة وإشاعة  النيابة  إذن من  الليل، حيث قاموا بتفتيشه دون  الثالثة بعد منتصف 
والنساء  الرجال  من  البيت  أهل  إصابة  إلى  أدى  مما  الطالب-   شقيق  وصف  حد  على   - عقب  على  رأسا  وقلبوه 
واألطفال بحالة من الرعب والفزع، كما ذكر شقيق الطالب أن قوات األمن قامت بسرقة جهاز “الالب توب” الخاص 
بالطالب، باإلضافة إلى هاتفه المحمول، كما قاموا باختطافه من المنزل دون أمر قضائي باالعتقال، ودون اإلفصاح 

عن الجهة التي سيتم نقله إليها.

وأكد شقيق الطالب أن الطالب ظل مصيره مجهوال لمدة ثالثة أيام، قام خاللها ذووه بالبحث بكافة أقسام ومراكز 
الشرطة، إال أنهم جميعا أنكروا وجود الطالب لديهم، حتى ظهر الطالب بعد تلك المدة، وقد أكد لنا شقيق الطالب 
أنه عند زيارتهم لشقيقه بدت عليه آثار التعذيب الشديد، إال أنه  حاول أن يطمئنهم ويؤكد أنه بخير خشية أن 

يُلحق به األمن أذى أكثر مما حدث له - على حد تعبير شقيق الطالب –

وأضاف شقيق الطالب أنهم علموا بعد ذلك من المعتقلين المحتجزين مع الطالب أنه ال يستطيع النوم ليال حيث 
الليل ويذكر أسماء الضباط الذين قامو بتعذيبه، وأن حالته ساءت أكثر بعد ذلك حيث أصبح  يظل يصرخ طول 
الطالب يقوم بسب جميع من عذبه، ويتحدث إلى نفسه وإلى الحائط، كما ساءت حالته النفسيه كثيرا - وفقا لما 
ذكره المحتجزين مع الطالب لشقيقه - وعندما تم عرضه على ظابط طبيب من الجيش أوصى بنقله إلى مستشفى 
للعالج بشكل ضروري، إال أنه لم يتم نقل الطالب إلى أى مكان لعالجه، ليقوم بعدها ذوو الطالب بعمل مذكرة 
إلى  نقله  له، ويطلبون  الالزمة  الصحية  الرعاية  الطالب، وعدم تقديم  العام يوضحون فيها تدهور حالة  للنائب 
المستشفى العام للعالج، ووافق النائب العام على ذلك، إال أن هذا القرار لم يتم تنفيذه كذلك، فوفقا لما ذكره 
شقيق الطالب، عند ذهاب األهل إلى مكان االحتجاز ليعرضوا عليهم موافقة النائب العام على نقله إلى المستشفى 
العام للعالج، رفضوا ذلكك معللين أن عملية النقل ليست من صالحياتهم وأن عليهم الذهاب إلى القسم، ليكرر 
إلى مكتب الصحة، والذين  الذهاب  أنه يجب عليهم  الطالب مدعين  احتجاز  القسم ما حدث مع االهل في مكان 

تنصلوا بدورهم من إجراء عملية النقل.

http://freedomseekers.org/
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وأكمل شقيق الطالب حديثه بأن األجهزة األمنية استمرت في احتجاز الطالب دون تقديم أى رعاية طبية حتى تم 
نقله بعد عدة أيام إلى المستشفى ليتم عرضه على طبيب مختص، والذي جاء تقريره مفيدا بأن الطالب أصيب 
بصدمة عصبية حاده نتيجة التعذيب الشديد الذي ظهرت آثاره واضحة على بطنه، وأوصى بسرعة تقديم العالج 
والرعاية الصحية المطلوبة للطالب، إال أن قوات األمن قامت  بإعادة الطالب مرة أخرى إلى مقر احتجازه دون تقديم 
السبت  يوم  إخالء سبيله في  والنفسية، حتى تم  الصحية  بالغ في حالته  إلى تدهور  أدى  رعاية صحية، مما  أى 

الموافق 14/3/2015 بعد رفض طعن النيابة على قرار غرفة المشورة.

محمد أبوهشيمة، الطالب بالفرقة األولى بكلية الهندسة – شعبة الهندسة المدنية جامعة . 7
بني سويف : 

ذكر لنا والد الطالب أنه تم اختطاف نجله من قبل قوات األمن من أمام كليته، بشكل تعسفي دون أمر قضائي 
مُسبب أو توجيه تهم له، وذلك في يوم اإلثنين الموافق 16/2/2015، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، 
ليظل مصير الطالب مجهوال لمدة ثالثة عشر يوما، لم يتمكن فيه أى من ذوية أو محاميه من معرفة مصيره أو 

مكان احتجازه.

وأضاف والد الطالب أنهم قاموا حينها بعمل تلغراف للمحامي العام بالمحافظة، حتى علم أهل الطالب بعد ذلك 
الطالب  والد  لما ذكره  وفقا  االطمئنان عليه،  أو  بزيارته  لهم  السماح  يتم  لم  أنه  إال  األمن،  بمقر مديرية  وجوده 
الذي ذكر أنه لم يسمح لهم إال بإحضار الطعام والشراب والكساء، والذين كان يتم تسليمهم إلى أفراد من األمن 

لتوصيلهم إلى الطالب.

هناء يوسف حامد سيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية البنات جامعة عين شمس :. 8
ذكر ذوو الطالبة أنه تم اعتقالها ضمن مجموعة من الطالبات أثناء ذهابهن ألداء االمتحان بجامعة عين شمس 
8/5/2014 في تمام الساعة السابعة صباحا، حيث تم اقتيادهن إلى مكان جهة غير  في يوم الخميس الموافق 
معلومة، واستمر ذوو الطالبة في البحث عنها وسط إنكار من جميع األقسام ومراكز الشرطة احتجازهم لها، حتى 
وردت إليهم أنباء باحتجاز الطالبة بمقر قسم “الوايلي” والذى كان قد أنكر من قبل احتجازه للطالبة وفقا لما ذكره 

لنا ذووها.

 وأضاف ذوو الطالبة أنهم علموا بعد ذلك أنه تم احتجاز الطالبات ومن بينهم الطالبة “هناء يوسف” بشكل غير 
رسمي دون أن يتم إدراج أسمائهن في الكشوف، كما علموا أنه تم ترحيلهن أيضا سرا لمكان غير معلوم دون أن 

يتم إدراج وأسمائهن في مصلحة السجون، ودون عرضهن على النيابة العامة أو أى جهة تحقيق مختصة.

2014 اداري مركز الجيزة بمركز ابو  1634 لسنة  وقد ذكر لنا ذوو الطالبة أنهم قاموا بعمل محضر يحمل رقم 
النمرس باختفائها في يوم الجمعة الموافق 9/5/2014، أى بعد اختفائها بـ 24 ساعة طبقا للقانون، كما تم عمل 
تلغراف للنائب العام في يوم 11/5/2014 )برقم 4ح سنترال المنيب(، باإلضافة إلى بالغ في مكتب النائب العام 

برقم 10755 لسنة 2014 شكاوى مكتب النائب العام باختفاء الطالبة. 

كما وقد ذكر لنا ذوو الطالبة أنهم فوجئوا باتصال من أمين شرطة يحدثهم ويطمئنهم على ابنتهم، مفيدا بأنها 
تم القبض عليها اشتباهًا مع مجموعة من الطالبات، ووفقا لما ذكره ذوو الطالبة، فقد رفض هذا األمين أن يذكر 
لهم أي تفاصيل أخرى عنها أو عن مكان احتجازها، وظل مصير الطالبة مجهوال حتى تم اإلفراج عنها دون توجيه 

تهم إليها أو عرضها على النيابة العامة.

http://freedomseekers.org/
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كريمة أمين الصيرفي، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون جامعة األزهر :. 9
يروي شقيق الطالبة أنه في يوم السبت الموافق 29/3/2014، وفي حوالي الساعة 8:15 مساءًا قامت قوة أمنية 
مكونة من عدد 2 سيارة شرطة “تويوتا لوكس 2 كابينة” محملين بفرقة من قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة 
الداخلية، ومعهم ضابط من جهاز أمن دولة، باإلضافة إلى سيارة شرطة عادية تابعة لقسم شرطة ثانِ القاهرة 
الجديدة محمل بمجموعة من أفراد المباحث بزي مدني، قاموا بمحاصرة العمارة التي تقيم فيها الطالبة، وهى 

بناية رقم )93( بإسكان الشباب الشمالي بالتجمع األول - محطة الحضانة.

وأكمل شقيق الطالبة حديثه بأنه في تمام الساعة 8:20 كانت الطالبة تجلس في غرفتها تحدث أحد زمالئها في 
الهاتف لتسمع صوت باب الشقة يكسر ثم تم اقتحام غرفتها ليكون آخر ما يسمعه زميلها صوتها وهي تستنجد 
بأن ترتدي حجابها قائلة مجموعة من الكلمات كان منها – وفقا لشهادة زميلها - :”بعد إذنك بس ألبس الطرحة” 
.. “حد بس معلش يجيبلى اإلسدال .. حد يجيبلى اإلسدال”، ليعقب ذلك أصوات شد وجذب غير مفهومة وكلمات 

أخري بينها وبين المقتحمين ومن ثم انقطاع االتصال.

لمعرفة  التدخل  المنطقة  من  الشباب  بعض  حاول  ساعات   3 من  يقرب  ما  مدار  وعلى  أنه  الطالبة  شقيق  وأكد 
اتثنين آخرين بداخل إحدى سيارات  إال أن قوات األمن قامت باالعتداء على أحدهم بالضرب، واحتجاز  ما يحدث 
الشرطة، وأضاف شقيق الطالبة أن قوات األمن استمرت في احتجاز الطالبة حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، 
حيث تمكن شقيقها من الوصول إلى المبنى إال أن قات األمن كانت قد غادرت المكان بعد أن أخلت سبيل الشابين 

المحتجزين.

وأكمل شقيق الطالبة حديثه أنه حاول أن يستفسر عما حدث، ليخبره بعض الشهود أنه تم اقتحام منزلهم وأن 
قوات األمن قامت باحتجاز شقيقته ألكثر من ساعات لتخرج بعدها برفقة قوات األمن التي ذكر الشهود أنها كانت 

تحمل الكثير من الحقائب الممتلئة بمقتنيات ومتعلقات تم سرقتها من المنزل.

وأضاف شقيق الطالبة أنه وعند دخوله إلى المنزل وجده – على حد وصفه – مقلوبا رأسًا على عقب وسط الكثير 
من الحطام والفوضى، كما أكد شقيق الطالبة أنه قد وجد رداء شقيقته التي كانت ترتديه بالمنزل ممزًقا في أكثر 

من موضع وملقي على األرض.

“كريمة مش موجودة هنا”، ذكر لنا شقيق الطالبة أن هذا كان رد قسم ثانِ القاهرة الجديدة بالتجمع األول عليه 
أنباء غير مؤكدة  عندما ذهب إلى هناك مع أحد المحاميين للبحث عنها، حيث استمر مصيرها مجهوال مع ورود 
سجن  إلى  ترحيلها  عن  أنباء  ثم  الجديدة،  القاهرة  ثاني  قسم  في  أو  الدولة،  أمن  جهاز  مباني  بأحد  باحتجازها 

القناطر، دون أى تأكيد ألى معلومة

وأضاف شقيق الطالبة أنهم فوجئوا في نفس يوم اعتقال الطالبة بعرض مفاجئ لوالدها – المعتقل قبال - على 
نيابة أمن الدولة العليا،  وفي يوم االثنين الموافق 31/3/2014، خرج اللواء “محمد إبراهيم” وزير الداخلية األسبق 
ليعلن عن كشف قضية جديدة متهمة فيها الطالبة “كريمة الصيرفي”، ثم أكد شقيق الطالبة أنه في مساء نفس 
اليوم طلبت األجهزة األمنية أن يتوقف الجميع عن الحديث أو الكتابة عن اختفاء الطالبة، بدعوى أنه سيتم اإلفراج 

عنها من قبل جهاز أمن الدولة.

وأكمل شقيق الطالبة حديثه بأنهم فوجئوا في اليوم التالي، أى الثالثاء الموافق 1/4/2014 بأن جهاز أمن الدولة 
أعلن أن لن يتم اإلفراج عن الطالبة بسبب أن أحد أصدقائها قد قام بالكتابة عنها، ومن ثم صدر القرار بحبسها 15 
يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم ترحيلها إلى سجن “القناطر” بالقليوبية حيث استمر احتجازها حتى 

صدر القرار بإخالء سبيلها في يوم اإلثنين الموافق 18/8/2014.

http://freedomseekers.org/
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- وفيما يلي مقطع فيديو تم تسجيله مع الطالبة “كريمة الصيرفي” عقب إخالء سبيلها، تروي فيه وقائع اعتقالها 
وحبسها قرابة الخمسة أشهر :     

شاهد الفيديو

http://freedomseekers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zpCXsXdUTqQ
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حاالت تم إخفائها قسريًا و لم تظهر بعد :-
الجامعات  من  طالب  اعتقال  فيها  تم  التي  الحاالت  من  كبير  عدد  وتوثيق  برصد  حرية«  »طالب  بمرصد  قمنا 
والمعاهد المصرية منذ فترات طويلة وصلت في بعض األحيان إلى أكثر من عامين كاملين، حيث تم اقتيادهم 
إلى جهات غير معلومة، ومازالوا حتى لحظة صدور هذا التقرير قيد اإلخفاء القسري، دون أن يتمكن ذووهم أو 
محاموهم من معرفة مصيرهم أو مكان احتجازهم، وفيما يلي نعرض عليكم عددا من أبرز تلك الحاالت من خالل 

الجدول التالي :

الباب الثاني

التفاصيلتاريخ االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة

عبدالحميد محمد . 1
محمد   عبد السالم

األزهر

فرع طنطا

- شوهد الطالب آلخر مرة في شارع الطيران المجاور 14 أغسطس   2013
لميدان »رابعة العدوية« بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك 
أثناء عملية الفض االعتصام المناهض للنظام الحالي 
الطالب  والذي كان قائما بالميدان، حيث تم اختطاف 

وإخفاؤه قسريا منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة الحالية.

تفاصيل اختفاء الطالب كما رواها والده 

عمرو إبراهيم عبد     . 2
المتولى منعم

أكاديميـة 
طيبة   
للهندسة 
بالمعادي

قبل 8  يوليو 2013 من  نجله  اختطاف  تم  أنه  الطالب  والد  أفاد   -  
قوات األمن عقب األحداث المعروفة بأحداث »الحرس 

الجمهوري« في الثامن من يوليو2013.

-  تواردت بعدها أنباء إلى ذوي الطالب تفيد بتواجده 
إلي سجن  بعدها  نقله  النطرون، ثم  وادي  في سجن 
إنكار  وسط  االسماعيلية،  في  العسكري  »العازولي« 
قوات األمن احتجازه بأي من هذه األماكن أو غيرها، 
مصير  أو  احتجاز  مكان  على  االستدالل  يتم  لم  حيث 

الطالب حتى اللحظة.

http://freedomseekers.org/
https://www.facebook.com/video.php?v=663328823747264&set=vb.648123015267845&type=3&theater
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التفاصيلتاريخ االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة

عمر محمد علي . 3
حماد

- ذهب الطالب ليستطلع نتيجة امتحاناته بالجامعة 14أغسطس   2013األزهر
مع عدد من أصدقائه، ليُفاجأ ببدء قوات األمن في 
بميدان  قائمًا  كان  الذي  االعتصام  فض  عملية 
  رابعة العدوية  في ذلك الوقت، ليجدَ الطالب نفسه 
الغاز  قنابل  بوابٍل من  مُحاًطا  الطيران  في شارع 
األمن  قوات  استخدمتها  التي  الرصاص  وطلقات 

لفضّ االعتصام.                  

على  ظّل  فإنه  الطالب،  ذوو  َذكره  لما  وطبًقا   -
اتصال بهم لمدة من الوقت حتى انقطع االتصال 
الذين  الطالب  أصدقاء  ليخبرهم  مُفاجئ،  بشكل 
كانوا برفقته عند إصابته بطلق في كتفه قبل أن 

يتم اعتقاله في مدرعة تابعة للجيش.

ذوو  بها  قام  طويلة  بحثٍ  رحلة  بدأت  وهنا   -
الطالب في محاولةٍ لمعرفة مكانه أو حتى مصيره، 
بدًءا بالبحث عنه بين مصابي وقتلى عملية فضّ 
بعمل  مرورًا  العدوية”،  “رابعة  ميدان  اعتصام 
بالمشارح،  المتفحمة  الجثث  علي    DNA تحليل 
اإلحتجاز  ومقار  الشرطة  أقسام  بجميع  البحث  ثم 
جدوى  دون  كانت  البحث  عملية  أن  إال  المختلفة، 
مدرجًا  الطالب  اسم  على  العثور  يتم  لم  حيث 
فض  عملية  إثر  المعتقلين  قوائم  من  قائمة  بأى 

االعتصام.

- وعلى الرغم من قيام ذوي الطالب بتقديم بالغ 
“بدرية  والدته  باسم   11700 برقم  العام  للنائب 
أيضًا  آخر  بالغ  بتقديم  قاموا  كما   , عبده”  سيد 
»محمد  والده  باسم   11794 برقم  العام  للنائب 
علي علي حماد« تحول إلي مجلس الدولة، ثم إلي 
برقم  آخر  بالٍغ  إلى  باإلضافة  المفوضين،  هيئة 
للنائب  تقديمه  تم   11/6/2014 بتاريخ   12060
العام 800، كما تم عمل محضر باختفائة في يوم 
اداري   2471 برقم   31/8/2013 الموافق  السبت 
أول العاشر من رمضان، إال أنّه وحتى هذه اللحظة 

لم يتم التعرف على مكان احتجاز الطالب.      

http://freedomseekers.org/
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في 4 ديسمبر 2013بنهاهند راشد عمارة. 4 تعسفيًا  اعتقالها  تم  أنه  الطالبة  ذوو  أفاد   -
كلية  أمام  من   ،17/1/2015 الموافق  السبت  يوم 
تظاهرة  انتهاء  عقب  وذلك  بمشتهر،  البيطري  الطب 
جهة  إلى  اقتيادها  تم  حيث  الحالي،  للنظام  معارضة 

غير معلومة.

رقم  المحضر  بتحرير  قام   أنه  الطالبة  والد  ذكر   -
في  للتحقيق  بالدقهلية  غمر«  »ميت  مركز   13872
معلومات  أى  إلى  التوصل  يتم  لم  أنه  إال  اختفائها، 

مؤكدة بشأن مكان احتجازها حتى اللحظة.

األزهر – فرع  عال عبدالحكيم. 5
الزقازيق

 - تروي والدة الطالبة أن »عال ذهبت إلحضار نتيجتها 3 يوليو 2014
من الجامعة، وبعدها هاتفني أحد أفراد أمن  الجامعة 
من هاتف عال ألحضر وآخذ هاتف ابنتي، وعندما سألت 

زميالتها عنها و لم يعلموا عنها شيئا«،

مستشفيات  جميع  في  بالبحث  الطالبة  ذوو  قام   -
وأقسام ومراكز شرطة المحافظة، إال أنهم لم يتمكنوا 
قاموا  أنهم  الطالبة  ذوو  ذكر  كما  عليها،  العثور  من 

بتقديم بالغات للنائب العام بشأن اختفاء الطالبة.

http://freedomseekers.org/
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الباب الثالث

حاالت تم إخفائها قسريًا ثم تم اإلعالن عن وفاتها :
لم تتوقف انتهاكات األجهزة األمنية للسلطات الحالية بحق طالب الجامعات المصرية حد االعتقال التعسفي دون 
سند قانوني واالحتجاز التعسفي بأماكن غير معلومة ودون أوراق رسمية، بل وصل األمر حد ارتكاب جرائم قتل 
خارج إطار القانون بحق هؤالء الطالب، حاالتٌ عدة قمنا بمرصد “طالب حرية” برصدها وتوثيقها لطالب تعرضوا 
لإلخفاء القسري ثم ظهروا كجثث هامدة وأحيانا أشالء متفحمة، دون أى تحقيقات جادة من قبل السلطات المعنية 
في وقائع قتل الطالب أو محاسبة المتورطين بها، وفيما يلي نعرض عليكم بعض تلك الحاالت من الطالب التي 

تم قتلهم عقب إخفائهم قسريا لمدد متفاوتة :

التفاصيلتاريخ االختفاءالجامعةاسم الطالب/ة

محمد رمضان . 1
يحيي

يوم 3 نوفمبر 2014عين شمس في  للقانون  مخالِف  تعسفي  بشكل  اعتقاله  تم   -
اإلثنين الموافق 3/11/2014، حيث تم اقتياده إلى قسم 
الشديد بالضرب  القبة ليتعرض هناك للتعذيب  حدائق 
المبرح والصعق بالكهرباء في أجزاء مختلفة من الجسد، 
ومن ثم توفى في يوم األحد الموافق 2014/11/16 إثرَ 

تدهور حالته الصحية جرّاَء ما تعرّض له من تعذيب.

http://freedomseekers.org/
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أحمد تامر صالح . 2
الدين

تظاهرات 6 اكتوبر 2013القاهرة منذ  مفقودا  كان  أنه  الطالب  والدة  ذكرت   -
الحالي،  2013 والمناهضة للنظام  السادس من أكتوبر 
حيث كان الطالب من المشاركين بها في منطقة كورنيش 
النيل على مقربة من فندق الفورسيزون، كما ذكرت أنها 
عند اتصالها به في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا 
أخبرها أنه متواجد في المكان المذكور وأن قوات األمن 
والخرطوش  النارية  األعيرة  بإطالق  تقوم  المتواجدة 
والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، عقب ذلك 
انقطع اإلتصال بالطالب، وبدأت أسرته في البحث عنه 
يتمكنوا  لم  أنهم  إال  والمستشفيات،  الشرطة  بأقسام 
إلى  أى معلومات عنه، مما دفعهم  االستدالل على  من 
تقديم بالغ إلى قسم شرطة السيدة ذينب وكذلك بالغ 
إلى النائب العام بإختفائه وتم تقيد البالغ برقم 6411 

لسنة 2013 إداري قسم السيدة زينب.

أسرة  تلقت   9/10/2013 الموافق  األربعاء  يوم  وفي   -
الطالب اتصااًل من قسم شرطة إمبابة بالقاهرة يخبرهم 
بتوافر معلومات عن الطالب، وحين توجه ذوو الطالب إلى 
القسم أخبرهم نائب مأمور القسم بأنه تم العثور على 
جثته ملقاة في النيل، ليفاجأ ذوو الطالب بالجثة منتفخة 
وسوداء اللون وبها كسر فى الجمجمة، بينما كانت عينيه 
أسنانه  تعض  بينما  فمه  خارج  يتدلى  ولسانه  جاحظة 
الغرق  بسبب  يكن  لم  الطالب  أن موت  رجح  مما  عليه، 

وإنما بسبب التعذيب حتى الموت بمقر احتجازه.

لقاء مع والد الطالب 

http://freedomseekers.org/
http://www.youtube.com/watch?v=GT4eetiD50M
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عمر خليفة عثمان . 3
عبد الصمد

- ذكرت األسرة أن نجلهم كان مشاركا في تظاهرات 6 اكتوبر 2013حلوان
للنظام  والمناهضة   2013 أكتوبر  من  السادس 
حتى  ذويه  مع  تواصل  على  الطالب  وظل  الحالي، 
انقطع االتصال به فى حوالى الساعة الثالثة عصرًا، 
التظاهرات  في  بتواجده  أخبرهم  قد  قبلها  وكان 
وأن قوات  بالقرب من فندق سميراميس،  الموجودة 
األمن تقوم باإلعتداء على التظاهرة بالرصاص الحي 

والخرطوش والغاز المسيل للدموع بهدف فضها،

في  بدأول  بأسرته  الطالب  اتصال  انقطع  أن  بعد   -
البحث عنه بحثا مكثفا في أقسام الشرطة والنيابات، 
منها،  بأى  عليه  العثور  من  يتمكنوا  لم  أنهم  إال 
التى  القتلى والمصابين  أيضا قوائم  وتابعت األسرة 
ُأعلن عنها في هذا اليوم، ولكن اسم الطالب لم يكن 

مدرجا بها.

تلقت   ،9/10/2013 الموافق  األربعاء  يوم  وفي   -
أسرة الطالب اتصاال من قسم شرطة امبابة يخبرهم 
بوفاة الطالب غرًقا وعثور شرطة المسطحات المائية 

عليه في منطقة روض الفرج.

فوجأوا  جثته  الستالم  الطالب  ذوي  ذهاب  عند   -
بمالبسه ممزقة وعليها آثار دماء، كما وجدوا كدمات 
وجهه  أن  كما  جسده،  من  مختلفة  بأجزاء  شديدة 
وشفتيه  جاحظتين  وعينيه  تماما،  أسود  لونه  كان 
متعلقاته  استلموا  كما  مفتوحا،  وفمه  منتفختين 
الحبر الموجود  الشخصية وأوراق خاصة به لم يتأثر 
بها وال يوجد عليه آثار الماء، وهو ما رجّح لدى ذوي 
الطالب أنه توفى نتيجة اعتقاله وتعذيبه حتى الموت.

- كما ذكرت أسرة الطالب أنها لم تتقدم ببالغ نظرا 
لفقد الثقة فى منظومة العدالة في مصر –على حد 
وصفها - ولتخوفهم من التعنت في استالم الجثة أو 
الطالب  أسرة  أكدت  وقد  األسرة،  أفراد  من  أي  إيذاء 
تصريح  في  الوفاة  سبب  ذكر  رفضت   المشرحة  أن 
الدفن أو شهادة الوفاة، كما ذكروا أن تاريخ الوفاة هو 

السادس من أكتوبر.

http://freedomseekers.org/
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- اعتقلته قوات األمن في السادس من أكتوبر وظل 6 أكتوبر 2013القاهرةإبراهيم عامر. 4
ظهرت  وقد  أيام  عدة  بعد  جثته  وجدت  حتى  مختفيا 

عليها آثار تعذيب في مناطق مختلفة من جسده.

إسالم صالح الدين . 5
أبو الحمد عطيتو

- ذكر زمالء الطالب في الكلية أنه تم اعتقاله عقب 19  مايو 2015عين شمس
عقب خروجه من الجامعة حيث كان يقوم بأداء امتحان 
مادة “اإلنسانيات” بمقر لجنته بالكلية، وهو ما أكده 

أساتذة الطالب أيضا. 

وماكز  أقسام  في  عنه  يبحثون  الطالب  ذوو  ظل   -
الشرطة دون أن يتمكنوا من العثور عليه، حتى فوجئوا 
التجمع  صحراء  في  ملقاة  بجثته  التالي  اليوم  في 
الخامس، وقد ظهرت عليها آثار تعذيب، باإلضافة إلى 

وجود خمس رصاصات مستقرة بجسده.

- وجاءت رواية األجهزة األمنية مفيدة بأن الطالب لقي 
بعد  اختبأ  وكر  في  له  األمن  مطاردة  عقب  مصرعه 
اشتباههم في ضلوعه في قتل “وائل طاحون” مأمور 
مباحث قسم المطرية، وهي رواية تعارضت بشدة مع 
الواقع بعد تفريغ كاميرات المراقبة في الكلية والتي 
أظهرت وجود شخصين يتتبعان إسالم عقب خروجه 
كادر  من  خرجا  حتى  السابق  اليوم  في  الجامعة  من 
بالركض  قيامهم  عيان  شهود  أفاد  حيث  الكاميرا، 

خلف الطالب.

شهادة والدة الطالب عن آثار التعذيب على جسد نجله

http://freedomseekers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Q7cGisZsf8k&feature=youtu.be
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حمدي حسن . 6
الهندي

- تم اعتقال  الطالب تعسفيًا حيث ظل قيد اإلخفاء األزهر
األشالء  متناثرة  جثته  وجدت  حتى  أليام،  القسري 
مرور  أمام   25/1/2015 الموافق  األحد  يوم  مساء 

مدينة دمياط الجديدة.

- ادعت  قوات األمن أن الطالب توفي نتيجة انفجار 
فأدت  زرعها  يحاول  كان  الصنع  بدائية  ناسفه  عبوة 
قيام  لكيفية  موضوعي  تفسير  تقديم  دون  لمقتله، 
الطالب بزرع قنبلة في الوقت الذي كان معتقال فيه 

لدى قوات األمن.

- جدير بالذكر أن جثة الطالب كانت قد انفصل الجزء 
وبفحص  االنفجار،  أثناء  السفلي  عن  منها  العلوي 
الجثة تبين وجود آثار كدمات وصعق بالكهرباء على 
الجزء العلوي منها، باإلضافة إلى عدم وجود آثار لدماء 
الطالب في موقع االنفجار، مما أكد لذوي الطالب أن 
حتى  التعذيب  هو  الطالب  وفاة  وراء  الحقيق  السبب 
عملية  حدوث  قبل   كانت  الطالب  وفاة  وأن  الموت، 

االنفجار.

http://freedomseekers.org/
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الباب الرابع

حاالت تعرضت للتعذيب أثناء اإلخفاء القسرى لالعتراف باالنضمام إلى خاليا إرهابية :-
على الرغم مما نص عليه الدستور المصري الحالي من أن “التعذيب” جريمة بحق اإلنسانية وال تسقط بالتقادم، 
الحاطة  أو  القاسية  المعامالت  أو  للتعذيب  احتجازه  يتم  شخص  اى  لتعرض  الصريح  التجريم  من  الرغم  وعلى 
جريمة  بارتكاب  وذلك  والنصوص،  القوانين  هذه  تجاهل  إلى  عمدت  المصرية  األمنية  األجهزة  أن  إال  بالكرامة، 
التعذيب بحق معظم الطالب الذين تعرضوا لإلخفاء القسري، لحملهم على االعتراف بجرائم لم تتوافر أى أدلة 

مادية تؤكد ارتكابهم لها.

ففي معظم األحيان ووفقا لما قمنا برصده على أرض الواقع، فإن عددا كبيرا من الطالب الذين تعرضوا لإلخفاء 
القسري، ظهروا بعد فترات إخفاء متفاوتة - تتوارد األنباء خاللها عن تعرضهم للتعذيب - ليعترفوا باالنضمام إلى 
خاليا إرهابية، تهدف إلى زعزعة االستقرار والتخريب، وفي كثير من األحيان تظهر على الطالب آثار تعذيب واضحة 
أثناء إدالئهم بتلك االعترافات، إال ان األجهزة القضائية تستمر في تجاهل التحقيق في مثل تلك االنتهاكات، وفيما 
يلي نعرض عليكم أمثلة لطالب جامعيين تم إدراج أسمائهم في خاليا إرهابية عقب اعترافهم باالنضمام لها بعد 

إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة :

http://freedomseekers.org/
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خلية قتل الحارس

متهمٌ بها 24 
شخص من بينهم 

عدد من طالب 
جامعة المنصورة، 

تعرضوا جميعًا 
لإلخفاء القسري 

مدة تقارب 
األسبوع، حيث 

يتم حاليا احتجاز 
عدد منهم 

بسجني العقرب 
وطرة )استقبال و 
تحقيق(، بعد أن 

وجهت لهم النيابة 
العامة تهمة قتل 
الرقيب “عبداهلل 

متولي” حارس 
عضو اليمين في 
محاكمة الرئيس 

األسبق محمد 
مرسي

- مصطفى جالل 
محروس

- إبراهيم يحيي 
عزب

- محمود ممدوح 
وهبة

- محمد فوزي

- أحمد وليد الشال

- تم اختطاف الطالب من قبل قوات األمن في 5 مارس 2014المنصورة
واقتيادهمم   ،2014 عام  مارس  شهر  أوائل 
أمن  لجهاز  تابعة  معلومة  غير  جهة  إلى 
الدولة، حيث تعرضوا جميعا للتعذيب الشديد 
حساسة  أماكن  في  بالكهرباء  بالصعق 
إلى  أدى  مما  المبرح  والضرب  بالجسم، 
إصابتهم بكسور وكدمات ال تزال آثار بعضها 
وذلك  اللحظة،  حتى  الطالب  بأجسا  باقية 
أسلحة،  بحيازة  تتعلق  باعترافات  لإلدالء 
الدولة،  منشآت  ضد  لعمليات  والتخطيط 
تقديمأدلة  دون  الشرطة،  من  رجال  وقتل 
ارتكاب  في  الطالب  تورط  تؤكد  موضوعية 

هذه الجرائم.

صفحتها  على  الداخلية  وزارة  نشرت  وقد   -
صورته  فيديو  مقطع  اإلعالم  وسائل  وعبر 
للطالب “إبراهيم عزب” المتهم ومن معه بعد 
باعترافات  يدلي  وهو  عليهم،  القبض  إلقاء 
إلى  اإلضافة  الجرائم،  لهذه  بارتكابه  تفيد 
مقطع فيديو آخر ألربعة أشخاص من بينهم 
الطالبين “أحمد الوليد” و”محمو وهبة” وهم 
قتل  في  بتورطهم  تفيد  باعترافات  يدلون 

الرقيب “عبداهلل” متولي .

رابط فيديو اعترافات الطالب “إبراهيم 
العزب “

رابط فيديو اعترافات الطالبين “أحمد 
الوليد” و “محمود وهبة”

- جديرٌ بالذكر أن الطالب الثالثة تمت إحالة 
أوراقهم للمفتي في القضية نفسها في يوم 

9 يوليو2015.

http://freedomseekers.org/
http://www.youtube.com/watch?v=cSvzyDNwkdw
http://www.youtube.com/watch?v=cSvzyDNwkdw
https://www.youtube.com/watch?v=0Dj-kfQ8uXs
https://www.youtube.com/watch?v=0Dj-kfQ8uXs
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أحداث قتل ابن  
المستشار المورلي

- تم اعتقال الطالب في يوم األربعاء الموافق 4 فبراير 2015المنصورة- أحمد ماهر
القاهرة  مطار  من  من  وذلك   2015/2/4
حيث  إندونيسيا،  إلى  سفره  أثناء  الدولي 
ورود  مع  معلومة،  غير  جهة  إلى  اقتياده  تم 
المنصورة”  “أول  قسم  بمقر  باحتجازه  أنباء 

وتعرضه للتعذيب الشديد.

في  اختفائه  من  يومين  بعد  الطالب  ظهر   -
إعادة  على  فيه  إجباره  تم  فيديو  مقطع 
المورلي،  المستشار  ابن  قتل  واقعة  تمثيل 
وهي الجريمة المتهم بها، وقد ظهرت عليه 
وإنهاك  آثارتعذيب  الفيديو  مقطع  خالل 

جسدي بالغ.

رابط فيديو اعتراف الطالب

النيابة  على  الطالب  عرض  تم  ذلك  بعد   -
العامة دون إبالغ ذويه أو توكيل محام للدفاع 
السماح  دون  الطالب  احتجاز  واستمر  عنه، 
الطالب  حتى شوهد  برؤيته،  ذويه  من  ألحد 
بعد ذلك ألول مرة في يوم الجمعة الموافق 
7/2/2015 حين تم ترحيله إلى مركز شرطة 

طلخا.

http://freedomseekers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pRmRpgiyBxc
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مجاهد مجدي 
مجاهد

27 ديسمبر اإلسكندرية
2014

الطالب  منزل  باقتحام  االمن  قوات  قامت   -
باعتقاله  قامت  حيث  النيابة،  من  إذن  دون 
يوم  في  وذلك  قضائي،  أمر  دون  تعسفيا 
اقتياده  ليتم   27/12/2014 الموافق  السبت 
إلى مكان غير معلوم حيث ظل قيد اإلخفاء 
أنباء  ورود  مع  األسبوع  قرابة  القسري 
أمن  بمديرية  الرابع  بالطابق  باحتجازه 

اإلسكندرية، وتعرضه للتعذيب.

ظهر   ،4/1/2015 الموافق  األحد  يوم  في   -
الطالب ألول مرة وقد تغيرت مالمحه وظهرت 
ليدلي  الشديد  واإلنهاك  آثارالتعذيب  عليه 

باعترافات تفيد بحيازته لآلتي :

فرد   3  – غازية  لمياه  فارغة  زجاجة   18
خرطوش - 9 طلقات نارية – 2 قفاز - جركن 
زجاجى  برطمان   - البنزين  سائل  بداخله 
اعترف  كما  اللون،  صفراء  مادة  بداخله 
بانتمائه واعترف لتنظيم اإلخوان المسلمين، 
وأن المضبوطات التى بحوزته بقصد مقاومة 
من  لعدد  بإرتكابه  إعترف   كما  السلطات، 
األجهزة  تقدم  أن  دون  التخريبية،  الوقائع 
أو  أليام  الطالب  إلختفاء  تفسير  أى  األمنية 
آلثار التعذيب الواضحة عليه، أو حتى تقديم 
أدلة حقيقة ت{كد تورط الطالب فيما نُسب 

إليه.

مداخلة لوالدة الطالب على احدى القنوات 
الفضائية تروي فيها وقائع تعرض نجلها 

للتعذيب

http://freedomseekers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=SloG8446PX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SloG8446PX4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SloG8446PX4&feature=youtu.be
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خلية عبد الفتاح 
وعمر عطية

المعهد عبد الفتاح عطية
التكنولوجى 
بالعاشر من 

رمضان

“عبد 14 فبراير 2015 الطالب  باعتقال  األمن  قوات  قامت   -
والدته  إلى  باإلضافة  ووالده  عطية”  الفتاح 
في  منزلهم  من  تعسفي  بشكل  وشقيقته 
وذلك   14/2/2015 الموافق  السبت  يوم 
إلجبار “عمر عطية” وهو شقيق الطالب ويبلغ 
17 عام على تسليم نفسه لجهاز  العمر  من 

أمن الدولة.

- وعلى الرغم من قيام الطالب “عمر عطية” 
أن  إال  األمنية،  األجهزة  إلى   نفسه  بتسليم 
قوات األمن قامت بإخالء سبيل والدة الطالب 
الطالب  والد  نقل  تم  بينما  فقط،  وشقيقته 

وشقيقيه إلى جهة غير معلومة.

- استمر اختفاء الطالبين ووالدهما أليام حتى 
بمقر  عليهم  العثور  من  محاموهم  تمكن 
تعرضهم  من  تأكدوا  حيث  “الهرم”  قسم 
للتعذيب الشديد طيلة مدة إخفائهم، وعندما 
رئيس  قام  زيارتهم  الطالب  والدة  حاولت 
مباحث قسم الهرم بتهديدها باالعتقال، مما 
دفعها إلى االنصراف، لتفاجأ بعد ذلك بقيام 
قوات األمن بالبحث والسؤال عنها في أماكن 
بالتعذيب  ولديها  على  والضغط  بل  عدة، 
الشديد إلجبارها على تسليم نفسها، بدعوى 
ووالدهما  الطالبين  عن  اإلفراج  سيتم  أنه 

عقب أن تقوم والدتهما بتسليم نفسها.

- وبعد أيام ظهر الطالب “عبدالفتاح عطية” 
إلى  باالنضمام  إتهامهما  ليتم  وشقيقه 
أعمال  إرهابية متورطة في عدة  خلية خلية 

تخريبية، من أبرزها :

أبوظبى  بنك  بواجهة  النيران  إضرام  حادثة 
الكائن بشارع األهرام، وحادث إضرام النيران 

بواجهة بنك CIB  فرع الهرم.

http://freedomseekers.org/
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من 14 فبراير 2014القاهرةطارق السيد الطالب  باعتقال  األمن  قوات  قامت   -
قضائي،  أمر  دون  تعسفي  بشكل  منزله 
 14/2/2015 الموافق  وذلك في يوم السبت 
ليظل  مجهول،  مكان  إلى  اقتياده  تم  حيث 
قيد اإلخفاء القسري لعدة أيام تبين فيما بعد 
تواجده خاللهم بمقر قسم “العمرانية” حيث 
تعرض للتعذيب الشديد، بل إنه كانت قد ورد 
إلينا ان قوات األمن كانت قد قامت باعتقال 
عليه  الضغط  بهدف  وزوجها  الطالب  شقيقة 

لالعتراف بتهم معينة.

بقسم  رسميا  ذلك  بعد  الطالب  ظهر   -
بنشر  األمنية  األجهزة  قامت  كما  العمرانية، 
ووجه  ممزقة  بمالبس  وهو  للطالب  صور 
شديد،  تعذيب  آثار  عليه  بدت  وقد  متورم 
أدلى  الطالب  أن  األمنية  األجهزة  لتدعي 
بزرع  القيام  في   بتورطه  تفيد  باعترافات 
عبوات ناسفة، واالنتماء لتنظيم أنصار بيت 

المقدس.

http://freedomseekers.org/
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 - صهيب سعد خلية الماريوت
محمد   محمد

- شادي إبراهيم

- أحمد عبدالحميد 
عبدالعظيم

- أنس محمد 
البلتاجي

- أحمد فراج 
عبدالغني

عبد  محمد  خالد   -
بـ  الشهير  الرؤوف 

”خالد سحلوب”

األول من يناير القاهرة
2014

- قامت قوات األمن باعتقال الطالب في بداية 
اقتيادهم  تم  حيث   ،2014 عام  يناير  شهر 
والذي  “المقطم”  شرطة  قسم  مقر  إلى  أواًل 
يتم  أن  قبل  طويلة  لفترة  فيه  يمكثوا  لم 
غير  مكان  إلى  واقتيادهم  أعينهم  تعصيب 
معلوم، حيث ظّلوا قيد اإلخفاء القسري ألكثر 
من ثالثة أياٍم، ثبت فيما بعد تعرضهم فيها 
والصعق  المبرح  بالضرب  الشديد  للتعذيب 
أو  ذويهم  من  أى  يتمكن  أن  دون  بالكهرباء، 

محاميهم من معرفة مكان احتجازهم.

أنهم كانوا  ليتبين  أيام،  الطالب بعد  - ظهر 
حيث  الدولة  أمن  جهاز  بمقر  محتجزين 
الطالب  محامو  علم  كما  للتعذيب،  تعرضوا 
إرهابية،  خلية  إلى  باالنتماء  متهمين  أنهم 
الماريوت”،  “خلية  اسم  إعالميا  عليها  أطلق 
والتي تضم نحو 20 متهم متهمون بعدة تهم 
ُأسست على  لجماعة  االنضمام   : أبرزها  من 
الدولة  مؤسسات  منع  القانون،  أحكام  خالف 
الحرية  على  االعتداء   ، أعمالها  ممارسة  من 
بالوحدة  اإلضرار   ، للمواطنين  الشخصية 

الوطنية والسالم االجتماعي.

مقر  إلى  الطالب  ترحيل  تم  ذلك  بعد   -
استمر  حيث  الحراسة،  شديد  العقرب  سجن 
بإخالء  القرار  صدر  تم  حتى  احتجازهم 
سبيلهم على ذمة القضية في فبراير 2015، 
باستثناء الطالب “خالد سحلوب” والذي استمر 

احتجازه على ذمة قضية أخرى. 

 ،29/8/2015 الموافق  السبت  يوم  وفي   -
لمدة  بالسن  القاهرة  جنايات  محكمة  قضت 
إبراهيم”،  “شادي  من  كال  بحق  سنوات   3
“صهيب سعد” و “خالد سحلوب” على خلفية 

اتهامهم في القضية.

“ أحمد  - جديرٌ بالذكر أن كال من الطالبين 
البلتاجي” كان قد تمت  عبدالحميد”، و”أنس 

تبرئتهما مسبقا في نفس القضية.

http://freedomseekers.org/
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مقاطع فيديو لمقابالت تم إجرائها مع ذوى بعض الطالب الذين تعرضوا لالختفاء القسرى :
1.والدة “حسن ريحان”الطالب بجامعة السالب 

2. أسرة “محمد ممدوح الشربيني” الطالب بجامعة االزهر

3. أسرة  “جالل الدين محمود جالل” الطالب بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس اتحاد طالب الكلية 

4. أسرة “عبدالرحمن الجالدي” الطالب بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة

5. والدة  “محمد رجائي” الطالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة

6. شقيقة “إسراء الطويل” الطالبة بكلية اآلداب جامعة القاهرة

http://freedomseekers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=RLG5Jh5Jv80
https://www.youtube.com/watch?v=RLG5Jh5Jv80
https://youtu.be/4hjKsAdj5ck
https://youtu.be/4hjKsAdj5ck
https://www.youtube.com/watch?v=yNIci4pPEzA
https://www.youtube.com/watch?v=yNIci4pPEzA
https://www.youtube.com/watch?v=Inir5vVd1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Inir5vVd1Jw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TGbT6zN2vvU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TGbT6zN2vvU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dLAlfZP1N5E
https://www.youtube.com/watch?v=dLAlfZP1N5E
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خاتمة

تقوم  ومازالت  قامت  التي  الممارسات  لمثل هذه  إدانته  يؤكد مرصد “طالب حرية” على  التقرير،  في ختام هذا 
القوانين  وبحق  أواًل،  المصرية  والمعاهد  الجامعات  طالب  بحق  الحالية  المصرية  للسلطات  األمنية  األجهزة  بها 
لوقف  التدخل  بسرعة  المعنية  السلطات  المرصد  يطالب  كما  ثانيًا،  المصري  الدستور  ومواد  والمحلية  الدولية 
هذه الممارسات خاصة فيما يتعلق بجريمة “اإلخفاء القسري” والعمل الجاد لتطبيق القانون وتمكين الطالب من 
الحصول على حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور المصري من حرية التعبير عن الرأى واعتناق األفكار، 

دون معاقبتهم على انتماءاتهم وأفكارهم.

 كما ونطالب بوقف المعامالت الحاطة للكرامة بحق الطالب حتى وإن ثبت ارتكابهم لما يستوجب العقاب، ومعاملتهم 
بما يليق باإلنسان وبما أوجبه قانون العقوبات المصري، دون المساس بكرامتهم اإلنسانية أو سالمتهم الشخصية، 
كما ويطالب “المرصد” المجلس القومي لحقوق اإلنسان بالتحرك من أجل دفع السلطات المصرية إلى الكشف عن 
أماكن الطالب الذين مازالوا قيد اإلخفاء القسري دون أن يتمكن ذووهم أو محاموهم من معرفة مكان احتجازهم 

أو حتى مصيرهم.

ويؤكد مرصد “طالب حرية” على أنه مُستمر في سعيه الجاد لرصد وتوثيق كافة االنتهاكات التي تقع بحق طالب 
والدفاع عن كافة  االنتهاكات  للكشف عن تلك  الجمهورية، كما ولن يدخر جهدا  أنحاء  والمعاهد بكافة  الجامعات 

الطالب ودعم حقوقهم المشروعة تحت أى ظرف كان.

مرصد طالب حرية

طالبٌ حرّ.. وطنٌ حرّ

http://freedomseekers.org/
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