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بحق  »التدوير«  سياسة  تنفيذ  متابعة  يف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  تستمر 
املعتقلني السياسيني، وهي سياسة تنطوي عىل عمليات اعتقال تعسفي متجددة تبقي 
املتهمني عادة قيد الحبس االحتياطي املطول. رصدت الجبهة املرصية خالل النصف األول 
من عام 2021 استمرار السلطات املرصية يف اتباع سياسة تدوير املتهمني عىل ذمة قضايا 
املقررة  االحتياطي  الحبس  مدة  تتجاوز  لفرتات  االحتجاز  قيد  عليهم  اإلبقاء  أجل  من  أخرى 

قانونا، فيام ميكن اعتباره تحايل واضح عىل القانون. 

لسياسة  يتعرضون  الذين  األشخاص  حاالت  وتوثيق  رصد  عىل  املرصية  الجبهة  وتعمل 
التدوير بقدر اإلمكان، سواء كانوا قيد الحبس االحتياطي، أو مخىل سبيلهم، أو كانوا ينفذون 
املعلومات  من  عدد  بإدخال  والتوثيق  الرصد  وحدة  وتقوم  بحقهم.  صادر  قضايئ  حكم 
املصادر  بعض  عىل  اعتامدا  وذلك  الصلة،  ذات  البيانات  قواعد  يف  الحاالت  بتلك  املتعلقة 
التواصل املبارش مع بعض املحامني، ومصادر ثانوية تشمل  األولية لجمع املعلومات مثل 
بعض األخبار التي تنرشها مؤسسات إعالمية ومنظامت املجتمع املدين، وذلك بعد التحقق 
منها. وتهدف الجبهة املرصية أن تصدر نرشات دورية حول سياسة التدوير واالنتهاكات بحق 

املحتجزين الذين يتعرضون لهذه السياسة

متهيد
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قانون  من   3 املادة  من  جزء   2013 يونيو   2 يف  العليا  الدستورية  املحكمة  إلغاء  قبل 
الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وهو الجزء الخاص باالعتقال اإلداري، والذي كان ينص عىل 
شفوي  أو  كتاىب  بأمر  يتخذ  أن  الطوارئ  حالة  أعلنت  متى  الجمهورية  لرئيس  “يحق  أنه 
والرتخيص  واعتقالهم  العام  والنظام  األمن  عىل  الخطرين  أو  بهم  املشتبه  عىل  القبض 
إلغاء  قبل  الجنائية”،  اإلجراءات  قانون  بأحكام  التقيد  دون  واألماكن  األشخاص  تفتيش  ىف 
إلبقاء  املرصية  السلطات  قبل  من  املتبعة  الطريقة  هو  اإلداري  االعتقال  كان  الجزء  ذلك 

املعارضني السياسيني داخل السجون واملعتقالت لفرتات طويلة وصلت إىل سنوات.

يف  األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  وحامية  بتعزيز  املعني  الخاص  املقرر  يرشح 
سياق مكافحة اإلرهاب مارتن شاينني يف تقرير زيارة خاصة ملرص عام 2009 طريقة إبقاء 
القضايا  من  يتضح  »كام  الطوارئ  قانون  ظل  يف  طويلة  لفرتات  السياسيني  املعارضني 
من  كثري  يف  الداخلية  وزارة  تقوم  الخاص  املقرر  عليها  حصل  التي  والشهادات  املوثقة 
األحيان بتجديد أوامر االعتقال ضد الشخص الذي يتم اإلفراج عنه مبربر ال سند له وهو أن 
بصفة  القلق  يسبب  ومام  عنه،  اإلفراج  مبجرد  املشبوهة  أنشطته  فورا  استأنف  الشخص 
أمر  صدور  بعد  عنهم  املفرج  األشخاص  عن  الفعيل  اإلفراج  عدم  مامرسة  انتشار  خاصة 
اإلفراج، ولكن يقوم ضباط مباحث أمن الدولة بنقلهم إىل مواقع غري رسمية أو إىل مراكز 
الرشطة حيث يتم احتجازهم بصورة غري قانونية حتى يصدر أمر اعتقال جديد. ونتيجة لذلك 
أحيانًا  متتد  سنوات  طوال  األشخاص  من  محدد  غري  عدد  احتجاز  اآللية  هذه  باستعامل  يتم 

إىل عرش سنوات.«

مؤخرا  املرصية  السلطات  تفكري  انصب  القانون،  من  اإلداري  االعتقال  مادة  إلغاء  مع 
تخضع  أال  مبعنى  املبدأ،  ناحية  من  إداري  اعتقال  مبثابة  تكون  جديدة  طريقة  إيجاد  يف 
ملدد الحبس االحتياطي املقررة قانونا ويف نفس الوقت تكون مصبوغة بصبغة قانونية 
والتي  التدوير  سياسة  ظهرت  هنا  ومن  املتجددة.  التعسفي  االعتقال  عمليات  ترشعن 
تشبه يف جوهرها إىل حد كبري عملية تجديد أوامر االعتقال اإلداري املذكورة يف تقرير 
اإلداري  االعتقال  وتجديد  التدوير  بني  الفرق  ويظل  السابقة،  الفقرة  يف  الخاص  املقرر 
يف التكييف القانوين فقط، حيث كان تجديد االعتقال اإلداري يحتاج إىل أمر اعتقال جديد، 

بينام يحتاج التدوير إىل محرض تحريات معد من قبل قطاع األمن الوطني.

مرص  تلقت  التعسفي،  االعتقال  سياسات  من  وغريها  التدوير  سياسة  ملامرسة  ونتيجة 
مبجلس  التعسفي  باالحتجاز  املعني  الفريق  من  عاجلة  نداءات  مثانية   2017 عام  خالل 
التي  الدول  قامئة  يف  مرص  إيجاد  أيًضا  وميكن  املتحدة،1  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق 

1 »مجلس حقوق اإلنسان الدورة التاسعة والثالثون«: تقرير الفريق العامل املعني باالحتجاز التعسفي، االمم املتحدة، 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/196/67/PDF/G1819667.pdf?OpenElement .2018

التدوير كبديل لالعتقال 

اإلداري

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/196/67/PDF/G1819667.pdf?OpenElement


7

نرشة التدوير - النصف األول من عام 2021

مل  لكن  التعسفي،  باالحتجاز  املعني  العامل  الفريق  قبل  من  بالزيارة  طلبا  إليها  أرسل 
طريق  عن  الدولية  التزاماتها  مخالفة  يف  مستمرة  مرص  تزال  وال  استجابة.2  الطلب  يلقى 
السنوات  يف  »التدوير«  أو  املتجدد  التعسفي  االعتقال  سياسة  استخدام  يف  التوسع 
املاضية بشكل كبري حتى باتت تشمل جميع القضايا حتى تلك التي ال تحتوي عىل اتهامات 

باإلرهاب، وأصبح لهذه السياسة أشكاال متعددة ميكن تصنيفها يف األمناط التالية:

الولوج 19 أغسطس،  تاريخ  التعسفي« االمم املتحدة،  العامل املعني مبسألة االحتجاز  الفريق  2 »الزيارات القطرية – 
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Detention/Pages/Visits.aspx ،2021

الحبس عىل ذمة قضيتني منذ بداية االحتجاز

ذمة  عىل  االحتياطي  الحبس  أثناء  جديدة  قضية  ذمة  عىل  اإلدراج 

قضية أخرى بالفعل

 الحبس عىل ذمة قضية جديدة بعد إخالء السبيل من القضية األوىل

سابقة  قضية  من  السبيل  إخالء  بعد  جديدة  قضية  ذمة  عىل  الحبس 

وبالتحديد أثناء قضاء التدابري االحرتازية 

حكم  تنفيذ  بعد  اإلفراج  مرحلة  أثناء  جديدة  قضية  ذمة  عىل  الحبس 

بالسجن أو الحبس يف قضية سابقة

الرشطية  باملراقبة  حكم  تأدية  أثناء  جديدة  قضية  ذمة  عىل  الحبس 

يف قضية سابقة

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Detention/Pages/Visits.aspx
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نظرة عامة عىل أعداد 

املتهمني الذين تم 

تدويرهم خالل النصف األول 

من عام 2021
التي  للحاالت  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  تجريه  الذي  الدوري  الرصد  بحسب 
بكافة  للتدوير  متهام   94 تعرض  يتضح   ،2021 عام  من  األول  النصف  خالل  للتدوير  تعرضت 
ذمة  عىل  حبسهم  تم  أنه  أي  الثاين،  التدوير  لنمط  تعرضوا  متهمني   3 منهم  أمناطه، 
قضية جديدة أثناء الحبس االحتياطي عىل ذمة قضية أخرى بالفعل، كام تعرض 83 متهام 
القضية  إخالء سبيلهم من  بعد  الثالث أي وضعهم عىل ذمة قضية جديدة  التدوير  لنمط 
جديدة  قضية  ذمة  عىل  الحبس  وهو  الخامس  التدوير  لنمط  متهمني   8 وتعرض  األوىل، 

بعد تنفيذ حكم بالسجن.

 اإلدراج على ذمة قضية جديدة أثناء الحبس االحتياطي على
ذمة قضية أخرى بالفعل

 فتح قضية جديدة بعد إخالء السبيل من
القضية األولى

 الحبس أثناء مرحلة اإلفراج بعد تنفيذ حكم
بالسجن أو الحبس

٣

٨٣

٨
• النوع االجتامعي للمتهمني 

النوع االجتامعي للمتهمني الذين تعرضوا للتدوير خالل النصف األول من عام 2021 ,

ذكورإناث 985
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أواًل: اإلدراج عىل ذمة 

قضية جديدة أثناء الحبس 

االحتياطي عىل ذمة قضية 

أخرى

حسب رصد الجبهة املرصية فقد تعرض 3 متهمني خالل النصف األول من عام 2021 لهذا 
ذمة  عىل  املتهمني  إدراج  عىل  يعتمد  منط  وهو  املتجدد،  التعسفي  االعتقال  من  النمط 
قضية جديدة أثناء حبسهم احتياطيا بالفعل عىل ذمة قضية أخرى وقبل صدور قرار بإخالء 

سبيلهم أو إحالتهم للمحاكمة يف هذه القضية. 

عبد  حسني  يحيى  الدميقراطية  املدنية  الحركة  وعضو  املهندس  مع  البداية  كانت 
يناير  من  والعرشين  التاسع  فجر  منزله  من  عليه  القبض  ألقي  قد  كان  والذي  الهادي، 
2019 وتم عرضه عىل نيابة أمن الدولة العليا يف اليوم التايل للتحقيق معه يف القضية 
277 لسنة 2019 واتهامه باالنضامم إىل جامعة إرهابية عىل علمه بأغراضها و تعمد نرش 
ارتكاب  بهدف  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  خاص  حساب  واستخدام  كاذبة  وبيانات  أخبار 
الجرمية. وظل عبد الهادي محبوسا عىل ذمة هذه القضية إىل أن تم استدعائه من قبل 
قضية  ذمة  عىل  معه  بالتحقيق  ليتفاجأ   2021 يناير   31 يف  مجددا  العليا  الدولة  أمن  نيابة 
أخرى  مرة  األوىل  القضية  تهم  بإحدى  فيها  يتهم   2019 لسنة   1356 رقم  تحمل  جديدة 
وهي االنضامم إىل جامعة إرهابية عىل علمه بأغراضها. ويف تطور ملحوظ استدعت نيابة 
أمن الدولة العليا املهندس يحي للمرة الثالثة للتحقيق معه يف قضية جديدة حملت رقم 
السلم  تكدير  شأنها  من  أخبار  ونرش  الجمهورية،  رئيس  بسب  فيها  اتهمته   2019 لسنة   210

العام يف إحدى مقاالته املنشورة يف 2018. 

املتهم الثاين هو املحامي الحقوقي عزت عيد طه فضل خضري غنيم والذي تم تدويره 
كاذبة  أخبار  وإذاعة  إرهابية،  لجامعة  االنضامم  بتهم   2021 مايو   29 يف  أيضا  الثالثة  للمرة 
عمدا بالداخل والخارج، وتكدير األمن العام حول األوضاع الداخلية للبالد بهدف إضعاف الثقة 
لسنة   1552 رقم  تحمل  التي  القضية  يف  وذلك  العام،  األمن  وتكدير  وهيبتها  الدولة  يف 

2018، وحدث ذلك أثناء حبس عزت احتياطيا بالفعل عىل ذمة القضية 1118 لسنة 2019 .

املتهم الثالث هو الباحث وطالب املاجستري يف جامعة وسط أوروبا )CEU( أحمد سمري 
سنطاوي والذي ألقي القبض عليه يف 1 فرباير 2021 وتعرض لإلخفاء القرسي ملدة 6 أيام 
قضاها يف قسم التجمع الخامس، وقسم التجمع األول، ثم مقر األمن الوطني بالعباسية، 
التحقيق  قبل  وذلك  عينيه،  وتعصيب  وكلبشته  الوجه  عىل  للرضب  الفرتة  تلك  يف  وتعرض 
وبيانات  أخبار  ونرش  إرهابية،  لجامعة  باالنضامم  واتهامه   ،2021 لسنة   65 القضية  يف  معه 
كاذبة، واستخدام موقع خاص عىل شبكة املعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجرمية محل 
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االتهام السابق. ويف 22 مايو 2021 تم استدعاء سنطاوي من محبسه والتحقيق معه من 
قبل نيابة أمن الدولة يف قضية جديدة رقمها 877 لسنة 2021 حرص أمن دولة عليا واتهمته 
العلم بأغراضها وتعمد نرش أخبار وبيانات ومعلومات  فيها باالنضامم لجامعة إرهابية مع 
كاذبة، وهي ذات االتهامات يف القضية األوىل، ثم بعد ذلك أحيلت القضية ملحكمة جنح 
أمن الدولة طوارئ، وصدر بحق سنطاوي حكم بالسجن ملدة 4 سنوات مع تغرميه 500 جنيه. 

• طبيعة االتهامات املتكررة 

التهم املعتادة  للمتهمني يف قضاياهم األوىل عن قامئة  التهم املوجهة  تخرج  مل 
الطابع  ذات  القضايا  يف  املتهمني  مع  عادة  العليا  الدولة  أمن  نيابة  تستخدمها  التي 
وال  الوطني  األمن  يجريها  مكتبية  تحريات  عىل  فقط  مبنية  دامئا  تكون  والتي  السيايس، 
التي وجهت  التهم املكررة  أدلة ملموسة. وانحرصت هذه  أو  تستند عىل مربرات قانونية 
أخبار  إرهابية، وتعمد نرش  اتهامات هي االنضامم إىل جامعة  ثالثة  الثالثة يف  للمتهمني 
ارتكاب  بهدف  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  خاص  حساب  واستخدام  كاذبة،  وبيانات 

الجرمية.
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ثانيا: الحبس عىل ذمة قضية 

جديدة بعد إخالء السبيل من 

القضية األوىل

عىل  وضعهم  أي  الثالث  التدوير  لنمط  متهام   83 تعرض  املرصية،  الجبهة  رصد  بحسب 
األكرث  هو  النمط  هذا  ويعد  األوىل،  القضية  من  سبيلهم  إخالء  بعد  جديدة  قضية  ذمة 
التدوير  أمناط  بني  من  العليا-  الدولة  أمن  ونيابة  الوطني  األمن  جهاز  قبل  -من  استخداما 
قبل  عادة  النمط  هذا  يف  التدوير  تنفيذ  ويتم   .2021 عام  من  األول  النصف  خالل  املختلفة 
إمتام إجراءات إخالء سبيل املتهمني والتي بدال منها يتم ترحيلهم ملكان غري معلوم غالبا 
يظهروا  أن  قبل  أيام  لعدة  هناك  إخفائهم  يتم  حيث  الوطني  األمن  مقرات  من  مقر  يكون 

مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم يف القضية الجديدة. 

• طبيعة االتهامات املتكررة 

غالبية  يف  املتكررة  االتهامات  نفس  العليا  الدولة  أمن  نيابة  استخدمت  أخرى  مرة 
إىل  االنضامم  وهي  األوىل،  قضاياهم  يف  للمتهمني  لتوجيهها  السياسية  القضايا 
جامعة إرهابية، ونرش شائعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام منصات التواصل االجتامعي، 
معتاد  هو  وكام  الجرمية.  ارتكاب  بغرض  الدولية  املعلومات  شبكة  عىل  حساب  واستخدام 
أبقت نيابة أمن الدولة العليا عىل ذات االتهامات يف القضايا الثانية مع زيادة بعض التهم 
لبعض املتهمني كعقد لقاءات وتواصل مع قيادات خارج البالد، وتكوين خلية إرهابية، وترويج 

أفكار إرهابية واستقطاب أعضاء جدد من داخل محبسهم.

أرقام القضايا الجديدة التي تم حبس املتهمني عىل ذمتها بعد إخالء 

سبيلهم يف القضية األوىل

1017 لسنة 2020

7869 لـسنة 2020 إداري زفتى

65 لسنة 2021 

1018 لسنة 2020 

القضية 955 لسنة 2020 

4 لسنة 2021

1054 لسنة 2020 

2727 لعام 2020

1956 لسنة 2019

136 لسنة 2020 

28 لسنة 2021 

1017 لسنة 2020

679 لسنة 2021 

620 لسنة 2021

912 لسنة 2021

710 لسنة 2021
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• وقائع تعذيب املتهمني وإخفائهم قرسيا يف القضية األوىل 

بحسب رصد الجبهة املرصية تعرض 5 متهمني لجرمية التعذيب عىل يد ضباط وموظفي 
قضاياهم  يف  النيابة  عىل  عرضهم  قبل  قرسيا  اختفائهم  أثناء  وذلك  الداخلية،  وزارة 
األويل. تعرض الباحث إبراهيم عز الدين أثناء اختفائه قرسيا قبل عرضه عىل النيابة وحبسه 
أثناء  الوطني  األمن  وموظفي  ضباط  يد  عىل  للتعذيب   2019 لسنة   488 القضية  ذمة  عىل 
البدين  التعذيب  منها  مختلفة  بأشكال  وذلك  بالعباسية،  الوطني  األمن  مقر  داخل  تواجده 
وغريها  والتجويع  النوم  من  املطول  الحرمان  وكذا  بالقتل،  والتهديد  والرتهيب  والنفيس 
من رضوب املعاملة القاسية إلجباره عىل االعرتافات، وذلك وفًقا لشهادته أمام تحقيقات 

النيابة.

الشيخ  بكفر  الوطني  األمن  مبقر  قرسيا  اختفائه  أثناء  عمران  صربي  صالح  تعرض  كام 
للتعذيب الشديد والذي فقد عىل إثره قدرته عىل تحريك إحدى يديه نتيجة تعليقه من ذراع 
واحد لفرتات طويلة. وتعرض أيضا رشيف محمد سيد هاشم للتعدى البدين عليه والتعذيب 
بالصعق بالكهرباء وكلبشة األيدى واألرجل من الخلف، وذلك أثناء اختفائه داخل مقر األمن 
الله عمر عبد  بـ أبو حمص، كام تعرض أيضا كل من فاطمة فراج عيد سويلم وعبد  الوطني 

النبي رزق للشتم والرضب أثناء تواجدهم داخل مقرات األمن الوطني.

لالختفاء   83 أصل  من  متهام   28 تعرض  اإلنسان،  لحقوق  املرصية  الجبهة  رصد  وبحسب 
للدستور والقانون  الوطني وأقسام ومراكز الرشطة باملخالفة  القرسي داخل مقار األمن 

وجميع االتفاقيات واملعاهدات الدولية.

أكثر من ثالثة أشهرمن شهرين إلى ثالثة أشهر

من شهر إلى شهرينأقل من شهر

122

104

مدد االختفاء

 عدد المتهمين الذين
 تعرضوا لالختفاء القسري
2٨في قضاياهم األولى
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• وقائع تعذيب املتهمني وإخفائهم قرسيا يف القضية الثانية 

القضية  يف  سبيلهم  إخالء  بني  الواقعة  الفرتة  يف  القرسي  لالختفاء  متهم   15 تعرض 
القضية  يف  معهم  للتحقيق  العليا  الدولة  أمن  نيابة  أمام  مجددا  وظهورهم  األويل 
أيام وأكرث من 5 أشهر. وقد تعرض املتهم رشيف سيد   4 تراوحت بني  الثانية، وذلك ملدد 
القضية األوىل وقبل تدويره  أثناء فرتة إخالء سبيله من  للتعذيب مرة أخرى  محمد هاشم 
عىل القضية الثانية ويف ذات مقر األمن الوطني بـ أبو حمص، حيث تعرض املتهم للصعق 
وصلت  طويلة  ملدة  عينيه  وتعصيب  خلفي  بشكل  واألرجل  األيدي  من  وكلبشته  بالكهرباء 

ألشهر.

أكثر من شهرين

من شهر إلى شهرينمن ٤ أيام إلى شهر

5

64
 عدد المتهمين الذين
 تعرضوا لالختفاء القسري
١٥في قضاياهم األولى

مدد االختفاء
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ثالثا: الحبس عىل ذمة قضية 

جديدة أثناء مرحلة اإلفراج 

بعد تنفيذ حكم بالسجن أو 

الحبس 

رصدت الجبهة املرصية خالل النصف األول من عام 2021 تعرض 8 أشخاص إلعادة االعتقال 
التعسفي أو التدوير وذلك أثناء مرحلة اإلفراج عنهم بعد تنفيذهم أحكام بالسجن، وكانوا 
جميعا قد صدرت ضدهم أحكاما بالسجن بعد اتهامهم بتهمة االنضامم إىل جامعة إرهابية. 
مرة  معهم  التحقيق  أعيد  عنهم  الفعيل  اإلفراج  وقبل  السجن  ألحكام  تنفيذهم  وعقب 

أخرى يف قضايا جديدة تم اتهامهم فيها بذات االتهامات وإعادة حبسهم مرة أخرى.

محل اإلقامة الخلفية املهنية  االسم

مهندس أسوان أسامة حسنني
- أنس حسني طلعت النجار غري معلوم

 موظف سابق بجامعة
دمنهور

دمنهور عمرو حسن مصورة

حى الساحل - القاهرة حاصل عىل ليسانس حقوق احمد محمد املرصى السيد
محاسب ومرشف معامرى حى الساحل - القاهرة محمود مجاهد محمد السيد

 طالب  بالفرقة الثالثة حقوق
جامعة حلوان

املطرية - القاهرة محمد محمود محمد احمد

الزيتون - القاهرة حاصل عىل ليسانس حقوق باسل محمود محمد محروس
اليعمل دمياط هشام أحمد محمد العفيفي

جدول.1 متهمون تم تدويرهم عىل 
قضايا جديدة بعد تنفيذهم أحكام بالسجن

• وقائع إخفاء املتهمني قرسيا يف القضية األوىل 

تعرض أحمد محمد املرصي السيد لالختفاء القرسي داخل مقر األمن الوطني بالعباسية 
النيابة، والتي أفادت أنه تم إلقاء القبض  ملدة تقارب 80 يوما وفًقا ألقواله يف تحقيقات 
العليا إال يف 27 ديسمرب 2017،  الدولة  نيابة أمن  أكتوبر 2017 ومل يظهر أمام  عليه يف 7 
وذلك بعد التحقيق معه عىل ذمة القضية 1000 لسنة 2017 نيابة أمن الدولة العليا واملحالة 

إىل املحكمة العسكرية برقم 137 عسكرية. 

وادعى محمد محمود محمد أحمد إلقاء القبض عليه يف 1 مايو 2017، وذلك عىل ذمة 
القضية 79 لسنة 2017 حرص أمن الدولة عليا واملحالة للمحكمة العسكرية برقم 137 لسنة 
األمن  مقر  إىل  بعدها  ثم  رشطة املطرية  قسم  إىل  اقتياده  تم  القبض عليه  وفور   ،2019
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الوطنى بالعباسية حيث تم إخفائه قرسيا إىل أن تم عرضه عىل النيابة يف 13 يونيو 2017، 
أي بعد مرور 40 يوما من تاريخ الضبط وفًقا ألقواله أمام تحقيقات النيابة. كام تعرض أيضا 
باسل محمود محمد محروس لالختفاء القرسي داخل مكتب األمن الوطني يف قسم رشطة 
الزيتون ملدة 35 يوما، حيث كان قد ألقي القبض عليه يف 11 يونيو 2017 وفًقا ألقواله أمام 

النيابة، والتي مل يعرض عليها إال يف 17 يوليو 2017. 

كام تعرض أيضا كل من أسامة حسنني،و أنس حسني طلعت النجار، عمرو حسن مصورة، 
ومحمود مجاهد محمد السيد، و هشام أحمد محمد العفيفي لالختفاء القرسي ولكن مل 

تستطع الجبهة املرصية الوصول اىل أرقام دقيقة ملدد اختفائهم. 
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السلطات املرصية لسياسة »التدوير« خالل  الضوء عىل استخدام  النرشة  سلطت هذه 
ذات  القضايا  يف  املتهمني  وإبقاء  للتحايل  قانوين  كمسلك   2021 عام  من  األول  النصف 
الطابع السيايس قيد الحبس االحتياطي لفرتات أطول من املدد القانونية املسموح بها. 
ذمة  عىل  تدويرهم  يتم  الذين  املتهمني  تدرج  تزال  ال  العامة  النيابة  أن  النرشة  وجدت 
ضعيفة  جوهرها  يف  تكون  مكتبية،  تحريات  محارض  عىل  رئييس  بشكل  معتمدة  قضايا 
ووجدت  الوطني.  األمن  قطاع  يجريها  امللموسة،  واألدلة  القانونية  الحجية  حيث  من 
منط  هو   2021 عام  من  األول  النصف  يف  استخداًما  التدوير  أمناط  أكرث  أن  أيًضا  النرشة 
والذي  األوىل،  القضية  يف  سبيلهم  إخالء  بعد  أخرى  قضايا  ذمة  عىل  املتهمني  تدوير 
االحتياطي  للحبس  القصوى  املدد  عىل  لاللتفاف  الوضوح  شديدة  تحايل  عملية  يعد 
يتم  الذين  املتهمني  من  قليلة  غري  أعداد  أن  النرشة  وجدت  وأخريًا  املرصي.  القانون  يف 

تدويرهم يتعرضون للتعذيب واالختفاء القرسي عىل يد ضباط وموظفي وزارة الداخلية.

خامتة


