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                      لمحة عن القضية

مساء يوم 20 سبتمبر الماضي انفجرت عدة تظاهرات في أكثر من محافظة مصرية 
من بينها القاهرة واإلسكندرية والسويس، والجيزة، مطالبة برحيل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وذلك عقب انتهاء مباراة السوبر بين أكبر فريقي كرة قدم في الدوري 
المصري األهلي والزمالك. جاءت التظاهرات على خلفية الحملة التي شنها عدة شخصيات 
على النظام المصري في منصات التواصل االجتماعي بداية من المقاول محمد علي 
الذي كان يدير شركة دخلت في أكثر من تعاقد مع الجيش المصري، واتهم محمد علي  
الشركاء من النظام بعدم تسديد أكثر من 10 مليون دوالر نظير خدماته، وقد القت هذه 
الفيديوهات صدًى واسًعا في الشارع المصري، وصل إلى حد رد الرئيس المصري قائاًل 
أنها إدعاءات خطيرة وأكد على إخالصه وأمانته1. في نفس الوقت قام الناشط السيناوي/ 
مسعد أبو فجر الذي كان مقرًبا من النظام بنشر سلسلة من الفيديوهات متهًما النظام 
حرًبا  األمر  يكون  أن  نافًيا  لمكاسب شخصية وسياسية،  حالة سيناء  باستغالل  المصري 

مستمرة على اإلرهاب.  
على إثر ذلك  كانت هناك حملة قبض واسعة، سواء في يوم 20 سبتمبر أو وما يليه، 
فقد قامت قوات األمن بالقبض على  مئات األشخاص بدًءا من يوم 20 سبتمبر، ليبدأ 
أول عرض على النيابة يوم 22 سبتمبر، بينما استمرت حاالت القبض إلى أكثر من عشرة 
أيام.  كانت الجبهة المصرية قد نشرت قائمة المتهمين على ذمة القضية 13382، والتي 
للمتهمين  تعداد  آخر  الفترة، وبحسب  تقريًبا  في هذه  عليهم  المقبوض  ضمت جميع 

الذين وصل عددهم إلى 2097 متهًما وجهت النيابة لهم تهًما:
- مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها

- إنشاء موقع من مواقع التواصل االجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة
- نشر أخبار كاذبة وإذاعتها

- االنضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون ترخيص. 
التواصل مع محامَيهم،  تم  المتهمين ممن  القضية مع حاالت بعض  وبمتابعة سير 
وهم 49 متهًما. وجدنا أن هناك نمًطا بارًزا يظهر من خالله مسار القضية، فالمتهمون ما 
عدا واحًدا تعرضوا لإلخفاء القسري قبل عرضهم على النيابة، كما أفاد بعضهم بتعرضه 
لإليذاء البدني فضاًل عن اإليذاء النفسي وذلك أثناء فترة إخفائهم، كما ُحِرَم أكثر المتهمين 
من حقهم في التواصل مع ذويهم أو محاميهم عند القبض عليهم، وقد أفاد أكثر من 
الضبط  القبض عليهم، وأن  أثناء  حالة تظاهر من األساس  يكونوا في  لم  أنهم  متهم 

واإلحضار جاء على سبيل االشتباه وبعد تفتيش هواتفهم المحمولة. 
يرصد هذا التقرير المختصر الحالة القانونية وأوضاع االحتجاز لعينة من أولئك المتهمين 
المشار إليهم، مع األخذ في االعتبار أن هذه العينة ضئيلة العدد بالنسبة لعدد المتهمين 

قناة الغد . Youtube . شاهد.. رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ادعاءات محمد علي . 14 سبتمبر 2019    1
https://www.youtube.com/watch?v=B_ijwK4Xyz8

الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان . Facebook . حصر بأعداد المحقق معهم في تظاهرات 20 سبتمبر . 5 أكتوبر 2019    2
https://web.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/646171775789457/?type=3&theater

http://https://www.youtube.com/watch?v=B_ijwK4Xyz8
http://https://web.facebook.com/egyptianfront.org/photos/a.291148347958470/646171775789457/?type=3&theater
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• The right to communicate with outside world
A detainee has the right to inform, particularly, relatives or lawyers of their 

arrest as well as the place of detention. Also, law enforcement personnel 
have to inform prosecution of the arrest as well as bring the defendant before 
prosecution within 24 hrs. of the arrest. Violating the aforementioned principles 
is a breach of the detainee’s right to communicate with the outside world; a 
principle that protects defendants from enforced disappearances, torture, and 
other forms of violations. 

The case appeared before National Security prosecution by the end of 
January 2019 whereas families and defendants state that they were arrested in 
September and October 2019; almost three months before what MOI claims to 
be the date of arrest. During that period, detainees were kept in State Security 
headquarters, which are unofficial detention facilities, without referring them 
to prosecution, informing their families of their whereabouts, or allowing them 
to communicate with outside world. 

As response to their disappearance, families of detainees sent telegrams to 
the attorney general to report them missing. In October 30, 2018, father of 
student Fatma Gamal filed a report to attorney general against Amr Sherif, 
assistant investigator in Ain Shams police station, Mahmoud Farag, low-ranking 
police officer in Ain Shams station, and a third unknown person accusing them 
of arresting his daughter on December 30, 2018, and forcibly disappearing her. 
The father said that these officers “broke the iron gate of our building 
and knocked on our door, when I opened the door they asked me about 
Fatma, they took her after I guided them to her room. Since that day 
whenever we ask about her in the police station, they deny she’s with 
them. We don’t know anything about her until this moment” 2

Also, on November 22, 2018, brother of detainee Nevine Refaay Ahmed 
Refaay sent a telegram holding the number 259142458 to attorney general 

2 Attachement 1
٥

الحق في األمان الشخصي
يظهر القبض العشوائي على المتهمين، أو توقيفهم في الشارع، وتفتيشهم، وإلقاء 
القبض عليهم كنمط رئيسي في مسار القضية، وهو األمر الذي يعطيه قانون الطوارئ 
الغطاء القانوني الالزم. وبحسب أحد المحامين أفاد 15 متهًما بأن إلقاء القبض عليهم 
كان بشكل عشوائي وليس في حالة تظاهر، بينما أشار محامي أحد المتهمين إلى أن 
إلقاء القبض على موكله جاء بشكل كيدي من محافظ بورسعيد خاصة بعد تصويره فيديو 
شهير لمجموعة أمنية أتت لياًل للقبض عليه، وفشلهم في ذلك، وقد ُألقي القبض عليه 
بعدها بيومين من أمام منزله وعلى الرغم من ذلك فقد تم إثبات اشتراكه في مظاهرة 

في األوراق الرسمية للقضية.  
المتهمين  محامّي  أقوال  وحسب 
المتهمين  فأغلب  القضية  ذمة  على 
الذين ُألقي القبض عليهم من القاهرة 
تماًما،  عشوائي  بشكل  إيقافهم  تم 
ولم يكن هناك أي التزام بقواعد الضبط 
بالتظاهر،  الشخص  فيها  ُيتهم  التي 
حالة  في  عليه  القبض  هو  فاألصل 
يحدث في معظم  لم  ما  تلبس، وهو 
الحاالت إن لم يكن جميعها. نفس األمر 
شهدت  فقد  اإلسكندرية  في  حدث 

المدينة أكثر من تظاهرة قوية، واستمرت االشتباكات مع رجال األمن لساعات ولكن أغلب 
المقبوض عليهم كما يظهر من األقوال كان على سبيل اإليقاف والتفتيش فاالشتباه 
ثم القبض، ولكن األمر اختلف في السويس حيث شهدت المدينة احتجاجات في ميدان 
األربعين كما شهدت المدينة حاالت ضبط وإحضار من المنازل، وفى بورسعيد نشر أحد 
المتهمين فيديو لرجال أمن بمالبس مدنية جاءوا بالليل إلى محل سكنه للقبض عليه، 

الضخم في القضية، لكن تظل الحاالت الواردة بالتقرير غير استثنائية عن بقية المتهمين 
بل إن وضعهم يمثل نموذًجا يمكن تعميمه على بقية المتهمين مع بعض التحفظات 

متفاوتة الدرجات. 
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ولكنهم لم يستطيعوا كسر الباب الحديدي، وكان يسألهم عن أمر الضبط واإلحضار أو إذن 
النيابة وكانوا بالتالي ينفون رغبة القبض عليهم، وهو ما تأكد زيفه ألنه ُألقي القبض 
عليه بعدها بيومين من أمام منزله وتعرض للضرب واالعتداء في وجود زوجته قبل أن 

ُينقل إلى مكان مجهول. 
هناك اشتراك كبير في أماكن إلقاء القبض على المتهمين، فهناك 9 متهمين من أصل 
13 متهًما ُألقي القبض عليهم من القاهرة من محيط وسط البلد، فقد رافقت الفترة 
ما بين 20 سبتمبر حتى بداية أكتوبر الماضي حمالت قبض عشوائية تجاه المواطنين 
العاديين السائرين في الطرقات، وتركزت على المناطق الحيوية التي شهدت تظاهرات 

قبل ذلك مثل ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض.

الحق في التواصل مع العالم الخارجي

عدا  وفيما  ُتمس،  ال  مصونة  وهي  طبيعٌي،  حق  الشخصية  »الحرية 
حالة التلبس، ال يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد 
حريته بأي قيد إال بأمٍر قضائٍي مسَبٍب يستلزمه التحقيق. ويجب أن ُيبلغ 
ُن من  فوًرا كل من ُتقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، وُيمكَّ
م إلى سلطة التحقيق خالل أربع  االتصال بذويه وبمحاميه فوًرا، وأن ُيقدَّ

وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته«
المادة ٥4 من دستور مصر

تعرض 26 متهًما ممن تم التوثيق مع محاميهم إلى اإلخفاء القسري لمدد متفاوتة ما بين 
يومين إلى ثمانية أيام وذلك قبل عرضهم على النيابة ورغم أن حالة القبض العشوائي 
كانت استثنائية العدد بما يبرر تأخر عرض جميع المتهمين أمام النيابة، فالقائمون على 
أهلهم، وهناك  أو  أي من محاميهم  التواصل مع  المتهمين في  لم يساعدوا  االحتجاز 
العديد من الحاالت التي فوجئ المحامي فيها بعرض موكله أمام النيابة، دون معرفة 
مسبقة منه. ولكن تخلو قائمة المتهمين الذين ُوثقت حالتهم من ِقَبل الجبهة المصرية 
الذين وثقت حالتهم ُعرضوا  المتهمين  التحقيق دون وجود محامي. فجميع  من حاالت 

أمام النيابة في وجود محامي.
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اإلخفاء القسري هو »االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي 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 وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.«
المادة 2 من االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري3.

أغلب المتهمين الموثق معهم الذين أفادوا بتعرضهم لإلخفاء القسري احُتجزوا في 
معسكر الجبل األحمر، فقد أفاد 17 متهًما بأنهم كانوا هناك وذلك  قبل عرضهم على 
النيابة في تحقيق رسمي، بينما أفاد 5 متهمين من خارج القاهرة بأنهم احتجزوا في مراكز 
شرطة أو في مقرات أمن الدولة، حيث أفاد أحد المتهمين بإخفائه في معسكر األمن 
في السويس، وأفاد آخر بأنه احتجز بشكل غير قانوني في مقر أمن الدولة باإلسكندرية، 
كما أفاد اثنين آخرين باحتجازهم في قسم شبرا الخيمة باإلضافة إلى احتجاز متهم آخر 
في مقر األمن الوطني في بني سويف. بينما أفاد ثالثة متهمين باحتجازهم في طرة 
أثناء إخفائهم  قسرًيا، بينما لم يتعرف متهم واحد فقط على مكان احتجازه الذي ظل فيه 

لمدة يومين قبل عرضه على النيابة.

لم توقع مصر على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري حتى اآلن رغم صدورها في عام   3
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الحق في المعاملة اإلنسانية وعدم التعرض للتعذيب
أكد 9 متهمين ممن تم ثوثيق حاالتهم على أنهم تعرضوا لإليذاء الجسدي أو النفسي 
على أيدي القائمين على احتجازهم، فقد أفاد أحد المتهمين  بتعرضه للصعق الكهربائي، 
والضرب والركل باألرجل في أماكن متفرقة من جسده داخل مكان احتجازه وذلك عقب 
أنه  آخر  الخلفية، وحكى  والكلبشة  للضرب  تعرض  أنه  آخر  كما قال متهم  عليه.  القبض 
تعرض للضرب والسباب حال القبض عليه، وأفاد كذلك متهم بتعرضه للضرب باألرجل 
التعذيب  المهين، وتظهر عالمات  السباب  للتهديد فضاًل عن  أيًضا  والعصي وتعرضه 
على جسده وفًقا لمحاميه. بينما ال تظهر آثار االنتهاكات على أجساد بقية المتهمين بما 

يسمح بإصدار تقرير شرعي بيان تعرض التهم للتعذيب وذلك بحسب المحامين.

أوضاع أماكن االحتجاز
لوا إلى معسكرات الجبل  أغلب المتهمين الذين ُألقي القبض عليهم في القاهرة ُرحِّ
للقوات  التابع  األحمر  الجبل  معسكر  في  كانوا  أغلبهم  ولكن  وطرة،  والسالم  األحمر 
عوا على مراكز الشرطة أو مقرات أمن الدولة كما يؤكد اأكثر  المسلحة، بقية المتهمين ُوَزِ

من محامي ممن حضروا تحقيقات النيابة مع المتهمين. 
أثناء وجود المتهمين في أماكن االحتجاز غير الرسمية تلك كان الحصول على الطعام 
أشبه بالمستحيل، كما أن القائمين على االحتجاز لم يقوموا بإمداد المحتجزين بأي نوع من 
أنواع األطعمة، فضاًل عن شدة التكدس في عنابر االحتجاز نظًرا للعدد الكبير للموقوفين 

المصدر: القاهرة - محمود غريب
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بشكل استثنائي، وإن كان الحرمان من الطعام الذي يعد احتياًجا أساسًيا نمط رئيسي 
في التعامل مع جميع المتهمين، فقد حرم المتهمون أيًضا من دخول مالبس أو أدوات 
النظافة الشخصية لهم وحرموا كذلك العالج أو الكشف الطبي الضروري في بداية أي 
عملية احتجاز، وهو ما شكل حالة حرجة للغاية بالنسبة للمرضى المقبوض عليهم وكانوا 
بحاجة ماسة إلى األدوية الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن الحاالت الوحيدة التي لم تعاني 
من مشكلة في التكدس كانت للمتهمين الذين تم حبسهم انفرادًيا ليالقوا مصيًرا أسوأ 

من تكدس الحبس.
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خاتمة
على الرغم من اعتماد هذا التقرير على متابعة 49 متهًما فقط تم توثيق حالتهم بشكل 
مباشر مع المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق معهم، تؤكد الجبهة المصرية على 
أن أنماط االنتهاك في هذه القضية ليست استثنائية في حاالت دون األخرى، فأنماط 
الشخصي من خالل  األمان  الحق في  انتهاك  التي شملت  التقرير  االنتهاك في هذا 
القبض العشوائي على المتهمين، وانتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي من 
خالل إخفائهم قسرًيا وذلك في الفترة التي أعقبت القبض عليهم، وعدم تمكينهم من 
النفسية  االنتهاكات  عن  فضاًل  النيابة،  أمام  معهم  التحقيق  قبل  بمحامييهم  االتصال 
من  قليل  غير  عدد  لها  تعرض  التي  االنتهاكات  مع  تتشابه  االحتجاز،  وقت  والجسدية 
المتهمين اآلخرين، وإن كان التقرير يعتمد على حاالت محددة، فانتهاك حق المتهم في 
أمًرا غريًبا في اآلونة األخيرة خاصًة إن كان األمر يتعلق بجرائم  المسار القضائي ليس 
اإلرهاب أو انتهاك قانون التظاهر. وتؤكد الجبهة المصرية على أن احترام القانون من 
ِقَبل القائمين عليه خاصًة في مسار التقاضي هو السبيل األمثل للحصول على العدالة 
واحترام القانون من ِقَبل المحكومين. وتطالب الجبهة المصرية بسرعة الفصل في أوضاع 
المتهمين بالقضية 1338 لسنة  2019 حصر أمن الدولة العليا، وإجراء تحقيقات فيما وقع 
بحقهم من انتهاكات، وتنفيذ آليات تحفظ للمتهم حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون.
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المرفقات

جدول1:  يوضح بيانات المتهمين الذين ُوثقت حالتهم 

الحالة االجتماعية مكان اإلقامة 
)المنطقة/ 
المحافظة(

المهنة السن االسم م

أعزب مدينة بدر سائق ميكروباص 27 عبد الرحمن رزق محمود 1
أعزب العبور بياع متجول 21 محمد صبحي محمد 

حسين
2

أعزب 6 أكتوبر طالب وصاحب 
محل اكسسوارات

19 خالد احمد محمد 3

أعزب السبتية صنايعي مواسير 
تحت االرض

22 محمد عبد الجليل يوسف 
يوسف

4

متزوج القليوبية موظف في 
أكاديمية السادات

33 اسامة عبد الرحمن جالل 5

متزوج 6 أكتوبر نقاش 24 محمد علي محمد 
سلومة

6

أعزب غير محدد غير محدد 26 محمد احمد مصطفى 
كامل

7

أعزب الوراق عامل في محل 
مالبس

26 عبد العال محمود عبد 
العال

8

أعزب المعادي غير محدد 27 مصطفى هادي 
مصطفى

9

أعزب برك الخام حرفي زجاج 
سيارات

21 مصطفى فتحي عبد 
الغني

10

أعزب شبرا الخيمة غير محدد 24 سعيد فتحي مدبولي 11
أعزب القليوبية طالب 18 عبد الله محمد فتحي 12
متزوج البدرشين غير محدد 37 محمد ابراهيم محمد 

ابراهيم
13

أعزب السويس طالب 17 عمر ايوب ابراهيم 14
متزوج شبرا الخيمة غير محدد 28 محمد حسني عشماوي 15
أعزب السويس طالب 18 يوسف محمد محمد 

السيد
16

أعزب طوخ طالب 25 كريم رضا الهادي عبد 
الهادي

17

أعزب القاهرة طالب 17 عبد الرحمن السعيد 
خطاب

18

أعزب بوالق الدكرور طالب 18 يوسف احمد جاد محمد 19
أعزب شبين القناطر طالب 17 كريم خالد سعد 20
متزوج بورسعيد موظف بشركة 

بترول
40 هيثم وجيه عويس 

الطويلة
21
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أعزب الحلميه طالب 19 يوسف محمد هشام 
الزهيرى

22

أعزب جسر السويس ستورجى 18 ياسر سالمة جمعه 
سليم

23

أعزب الخانكة عامل في مفحمة 19 محمد شعبان صابر احمد 24
متزوج السويس غير محدد 29 احمد حسين فهمي 

حسين
25

متزوج اإلسكندرية موظف 40 ياسر محمد بهجت 26
أعزب اإلسكندرية غير محدد 26 وائل محمود رشاد بدوي 27

متزوجة الطالبيه ربة منزل 55 رضا هالل عبد الحافظ 28
عزباء شبرا الخيمة طالبه 16 ضحى عيد جمعه 29

متزوجة شبرا الخيمة ربة منزل 21 مياده 30
أعزب اإلسكندرية موظف 27 عبد الرحمن سعيد 31
أعزب حلوان طالب 22 محمود زكى ابراهيم 32
عزباء القاهرة طالبه 21 جنى محمود الداخلى 33
أعزب حلوان طالب 20 كرم خالد محمد 34
أعزب المنيب طالب 22 محمد جمعه عبد الرؤوف 35
أعزب المنيب طالب 20 مصطفى جمعه عبد 

الرؤوف
36

أعزب السويس موظف 27 محمد عبد الخالق يحيى 37
متزوج الدقى مرشد المانى 55 شريف أنس الودود 

محمد اسماعيل
38

أعزب حى مقبل بندر 
بنى سويف

طالب 23 خالد سلطان طه سلطان 39

أعزب حلوان طالب 23 محمد ابراهيم ابراهيم 
محمد

40

أعزب الجيزه طالب 21 خالد محمد نعيم احمد 
جوهر

41

متزوج المعادي محاسب 35 احمد زينهم عبد الحميد 
عبد الوهاب

42

متزوج السيدة زينب موظف بهيئة 
قضايا الدولة

25 عبد الله إيهاب الحسينى 43

غير محدد اإلسكندرية غير محدد 22 أحمد محمد خامس حسن 
علي

44

غير محدد السويس غير محدد 29 احمد حسين فهمي 
حسين

45

غير محدد السويس غير محدد 22 كريم رضا محمد عباس 
ابراهيم

46

غير محدد السويس غير محدد 25 محمد أحمد غزالي محمد 
عمر

47

غير محدد السويس غير محدد 21 احمد مجدي سعيد عمارة 48
غير محدد القاهرة محام 29 محمد محمد سيد سالم 

عشماوي
49
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جدول2:  يوضح ظروف إلقاء القبض على عدد من المتهمين الموثقة حالتهم 

مكان اإلخفاء مدة 
اإلخفاء

تاريخ 
العرض 
على 
النيابة

سبب 
القبض 
وفًقا 

للمتهمين

سبب 
التوقيف 

وفًقا للمحضر 
الرسمي

تاريخ 
القبض 

مكان 
القبض

االسم م

معسكر 
الجبل األحمر

7 9 / 28 تفتيش 
الهاتف

تظاهر  9\21 وسط 
البلد

ياسر سالمة 
جمعه سليم

1

معسكر 
الجبل األحمر

8 9 / 28 تفتيش 
الهاتف

مشاركة 
في تظاهرة

9\20 وسط 
البلد

محمد شعبان 
صابر احمد

2

غرفة األمن 
الوطني 

في المطار 
وقسم شبرا 

الخيمة 

8  10\1 ال يوجد 
سبب 

مشاركة 
جماعة 
ارهابية 

والتشارك 
في 

تظاهرات 

 9\23 مطار 
القاهرة 

عبد الله محمد 
فتحي 

3

معسكر 
الجبل األحمر 

6  9\28 ال يوجد 
سبب 

االشتراك 
في 

تظاهرات 

 9\21 كورنيش 
النيل 

بالقرب 
من 

ميدان 
التحرير 

معاذ عبد الله 
السعيد خطاب 

4

الجبل األحمر   6  9\28 ال يوجد 
سبب 

التظاهر   9\21 التحرير  اشرف محمد 
الموافي 

5

الجبل األحمر   6 9\28 ال يوجد 
سبب 

التظاهر   9\21 التحرير  يوسف محمد 
جاد محمد 

6

الجبل األحمر  6 9\28 ال يوجد 
سبب 

التظاهر  9\21 التحرير  جمال حسام عبد 
القادر 

7

الجبل األحمر  6 9\28 ال يوجد 
سبب 

التظاهر  9\21 التحرير  احمد حسن ربيع 
حسان 

8

- 2 9\22 ال يوجد 
سبب 

التظاهر  9\20 التحرير  محمد محمد سيد 
سالم عشماوي 

9

معسكر 
األمن 

بالسويس 

 2 9\26 ال يوجد 
سبب 

التظاهر  9\23 السويس  احمد حسين 
فهمي حسين 

10

الجبل األحمر  2 9\22 ال يوجد 
سبب 

تظاهر  9\20 بوالق  عبد الرحمن رزق 
محمد 

11

الجبل األحمر  2 9\22 ال يوجد 
سبب 

تظاهر  9\20 التحرير  محمد صبحي 
محمد حسين 

12

الجبل األحمر  2 9\22 ال يوجد 
سبب 

تظاهر  9\20 عبد 
المنعم 
رياض 

خالد احمد محمد  13
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الجبل األحمر  2 9\22 ال يوجد 
سبب 

تظاهر  9\20 وسط 
البلد 

محمد عبد الجليل 
يوسف يوسف 

14

الجبل األحمر  2 9\22 ال يوجد 
سبب 

تظاهر  9\20 عبد 
المنعم 
رياض 

اسامة عبد 
الرحمن جالل 

15

الجبل األحمر 4 9/25 كان 
بيشترى 
ميداليات 
للمدرسه

تظاهر 9/،21 العتبه كريم خالد سعد  17

األمن 
الوطنى 
بورسعيد

1 10/3 صور 
مجموعه 

من 

تحريض 
على 
تظاهرة

10/2 بورسعيد 
منزله

هيثم وجيه 
عويس الطويلة

18

الجبل األحمر 6 9/27 أثناء 
عودتها 

من 
الدكتور 

االشتراك 
في تظاهر

9/21 شارع 
الجيش

رضا هالل عبد 
الحافظ

19

طره 3 9/25 عودته 
من 

العمل

تظاهر 9/21 التحرير يوسف هشام 
الزهيري 

20

مركز شبين 
القناطر

2 9/22 عودتها 
من 

الدرس 

تظاهر 9/20 شبرا 
الخيمه 

ضحى عيد جمعه  21

طره  6 9/26 خارج مع 
صاحبته 
ومروح 

تظاهر 9/20 التحرير كرم خالد عبد 
العظيم

22

طره 5 9/25 خارج من 
النادى 

تظاهر  9/20 امام 
قصر 
الملكه 
فريده 

شريف أنس 
الوجود 

23

الجبل األحمر 5 9/25 بيصلح 
الالب 
توب

تظاهر 9/20 مول 
البستان 

محمد جمعه عبد 
الرؤوف

24

الجبل األحمر 7 9/28 بيصلح 
الب اخوه 

تظاهر 9/20 مول 
البستان

مصطفى جمعه 
عبد الرؤوف

25

األمن 
الوطنى 

بنى سويف

7 9/28 بيقدم 
في 

الجامعه

تظاهر 9/21 الجامعه خالد سلطان  طه 
سلطان

26

الجبل األحمر 7 9/28 وهو في 
مأمورية 

أثناء 
عمله 

تظاهر 9/22 قصر 
النيل 

عبد الله إيهاب 
الحسينى

27

األمن 
الوطنى

7 9/28 رايح فرح  تظاهر 9/22 محمد عبد الله 
سالم عبد الله 

28




