
 
 

 مسألة الحبس اإلحتياطي كعقاب في مصر

 2016فبراير  –  ورقة إحاطة
 
 مقدمةال
 

كإجراء عقابي إلسكات الناشطين والصحفيين  لخيار الحبس االحتياطيالسلطات المصرية  ازداد لجوء، 2013يونيو  ابتداء من
 الحبس االحتياطيكل كبير وقد تجاوزت فترات في مصر بش المحبوسين احتياطًياوقد ارتفع عدد  1والمعارضين السياسيين السلميين.

 حتى الحد األقصى للمعايير المحلية.القانونية الدولية بل  المعايير
  

محمود بعد مرور أيام  اعتقل. في مصر الحبس االحتياطي استغاللسوء توضح قضية محمود محمد أحمد حسين اآلثار المترتبة على 
 حق إنساني عالمي،عبر عن ي ذو مشاركة مدنيةشاًبا طالًبا كان محمود  يًصا مناهًضا للتعذيب.على بلوغه سن الثامنة عشر الرتدائه قم

مع  ،عامين في السجون المصريةكثر من دون توجيه أي تهمة له أل أودع الحبس االحتياطي؛ ووعذبمحمود  احتجزوألجل هذا، 
الحبس لتي تمثل هذا النهج والتهديد الذي تفرضه ممارسات المجرمين والمتطرفين. وُتعد قضية محمود واحدة من آالف القضايا ا

 التي تؤثر على جيل كامل من المصريين.و االحتياطي العقابي
 

 في ميزان القانون الحبس االحتياطي
 

( في 1) فقط التاليةفي الحاالت  طبقهو إجراء قانوني استثنائي ي الحبس االحتياطيعلى أن قانون اإلجراءات الجنائية المصري،  ينص
ذات قضية إذا كانت الأو ( 4، )اإلجراءات القانونية الخوف من عرقلةأو ( 3الخوف من هروب المتهم، )أو ( 2حالة التلبس بالجريمة، )

 2محل إقامة معروف في مصر.لمتهم ليس لالسجن وب تعاقبإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو ( 5األمن والنظام العام، )ب عالقة
 

وإذا  3.يوًما في كل مرة 15دون تهمة ثالث مرات لمدة مبدئًيا المعتقل  يمكن حبس الفئات المذكورة أعاله،  تندرج فيالتي في الحاالت 
لمدد  الحبسيجوز له تجديد فترات ف، ذكورةيوًما الم الخمسة وأربعونمل بعد في غضون تكسوجد القاضي أن التحقيقات األولية لم ت

ه ال يجوز وينص قانون اإلجراءات الجنائية على أن 4.الحبستجديد بخصوص شكاوى /أو تلقي مراجعة و العام نائبإضافية؛ ويجوز لل
يحكم فيها باإلعدام أو في الجنايات، وسنتين للجرائم التي  شهًرا 18و  ،الجنححاالت ألكثر من ستة أشهر في  الحبس االحتياطي تمديد

 5 .مدى الحياةالسجن 

 
 45لمدة  الحبس االحتياطيتمديد  صالحيةالذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور أعطى المحاكم  2013على الرغم من أن تعديل و

ي سبق أن حكم االستئناف التأن هذا التعديل كان مقتصًرا على حاالت إعادة المحاكمة أو حاالت  إالا متجددة دون حد زمني أقصى، يومً 
دام فيها على المعتقل اإلع  6.حياةأو بالسجن مدى ال  ب

 
منح سلطة تقديرية وهو ما ي ،"لحات مثل "األمن أو النظام العامالغامضة الواردة في قانون اإلجراءات الجنائية مصط البنود وتستخدم

اتخاذ قرارات قدما على يُ أن  ال يحتمللذين واالعام الموالين للنظام الحاكم في مصر،  نائبللقضاة وال موضوعيةواعتبارات  النطاق واسعة
 للحكومة.  الصريحبسبب انتقادهم  في األصلالمستهدفين  الضميرالصحفيين، أو سجناء  وأ ،صالح الناشطينل
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كحل أخير، وفي  الحبس االحتياطياستخدام  باللجوء إلىه الدولي في مجال حقوق اإلنسان، التزام اإلطار القانوني المصري ويخالف
. وبموجب القانون الدولي، يحق للمعتقلين أن يحاكموا خالل مدة زمنية معقولة الثابتةهم سيما في حالة غياب الت ، الحاالت الضرورة فقط

تحليل مبررات االعتقال، واجتهاد سلطة اإلدعاء أو سلطة التحقيق، ومدى تعقيد القضية،  بعد تخذوهو القرار الذي ي -عنهم  وإال يفرج
 7.المحتملةعقوبة مع ال الحبس ومدى تناسب

 
 من الناحية العملية اطيالحبس االحتي

 
مصلحة السجون ألحدث إحصاء رسمي صادر عن ا في مصر أضعاًفا مضاعفة. ووفقً  المحبوسين احتياطًيا، ازداد عدد 2013منذ عام 

 8؛2013منذ يونيو  احتجزواشخص  12800من إجمالي  الحبس االحتياطيشخص قيد  7389، ما زال 2014المصرية في ديسمبر 
السنة في  أعداد المحبوسين احتياطًيا في٪ 360 زيادة قدرهاأن هذا الرقم وحده يعكس خارجية األمريكية إلى وأشارت وزارة ال

نظمات تقدرفي حين و. 8الماضية المحبوسين إالّ أن عدد سجين،  40000 قاربالمصرية أن إجمالي عدد السجناء السياسيين قد  م
 . 2014 عام في من نظيرهأعلى حالًيا يكون  قد احتياطًيا

 
صر قانون على الرغم من أن  والتي من لقضايا التي تنظر ألول مرة في ا عامينهي  أن أقصى مدة للحبس االحتياطي  ينص على م

 الحبس أكملوا احتياطًيامحبوس  700 ,2015في أغسطس  المحتمل أن يصدر فيها حكم باإلعدام أو السجن مدى الحياة، إالّ أن
 9لعامين.لمدة تزيد عن ااالحتياطي 

 

مرافق محتجزين في نفس  المحبوسين احتياطًياوائحها الخاصة، ال يزال للكذا تزامات حقوق اإلنسان الدولية ولالمصر في إطار انتهاك و
غالًبا تكون غير زنزانات السجون كما أن األيديولوجيات المتطرفة.  ذوي، بما في ذلك األفراد السجناء المدانين التي تضماالحتجاز 

لضرب ل كما يتعرض المحتجزين 10بسبب سوء التهوية. درجة حرارتها مرتفعةو، ومكتظة بالسجناءمليئة بالصراصير والنمل، و، فةنظي
ومصادرة العديد من  أسرهمُيمنع المحتجزين بشكل تعسفي من لقاء أفراد في بعض األحيان، و 11والتعذيب. والسب واالعتداء الجنسي

إلى مستشفى ينتهي األمر اإلهمال الطبي وال يتلقى العديد من المحتجزين العالج الالزم، وعندما  ر حاالتكما تنتش 12متعلقاتهم الشخصية.
 13.ضئيلةالسجن، نجد أن الرعاية محدودة والموارد 

 
روف قاسية ظلتعذيب ولل تعرضواممن إلى أسس وهمية،  باالستنادعليهم  ضالقب ألقيالذين المحبوسين احتياطًيا  جدير بالذكر، أنومن ال

ا من يناير اعتبارً وعرضة لخطر التطرف. السجناء المدانين هم األكثر ب تشبه تلك الخاصةفي زنزانات  المحتجزينوغير إنسانية، و
في نفس العنابر بصفتهم ، المسلمين والجهاديينبما في ذلك أعضاء جماعة اإلخوان على اختالف توجهاتهم، كافة السجناء  أودع، 2015

عزل السجناء حسب  جرى منذ ذلك الحينو ن،في إدارة السجو ازدادت مشاركتهاعلى الرغم من أن أمن الدولة  .تياطًيامحبوسين اح
المتطرفين في  بسجنهم معيعرضون السجناء لخطر التطرف  -في بعض األحيان -ن ما زالواوأن القائمين على السج إالاأليديولوجية، 

يحدثنا السجين السياسي السابق محمد سلطان من واقع تجربته و قضية ضدهم. ترتيبالي، طريق التطرف، وبالت إلىمحاولة لجرهم 
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محكوم عليهم بالسجن مدى لم يحاكموا بعد، وسجناء متهمين ، وسجناء محبوسين احتياطًياأنه كان معه في عنبره على مؤكًدا  الشخصية
. عداممحكوم عليهم باإل، وآخرين الحياة  

 
 ابيالعق بس االحتياطيللحقضية محمود: صورة 

 
 القاهرة،بعند نقطة تفتيش في المرج،  2014يناير  25ا، اعتقل تعسفًيا في عامً  20 من العمر محمود محمد أحمد حسين، الطالب البالغ

ثورة وشاًحا الرتدائه  بعد وكان قد ألقي القبض عليه وهو في طريقه إلى منزله. "وقميًصا عليه عبارة "وطن بال تعذيبيناير  25 ل
محمود عن سبب احتجازه، تعرض محمود  وعند سؤاليناير حينما أوقفته الشرطة؛  25مظاهرة سلمية إلحياء الذكرى الثالثة لثورة 

 ولم يتوقف األمر عن هذا الحد، إذ تعرض محمود، بعد ذلك، لما ال يقلللضرب وُجرد من مالبسه على يد ضباط يرتدون مالبس مدنية. 
تحت  ًاافاا ساعات من الضرب، فضالً عن تعرضه للصدمات الكهربائية في الظهر واليدين والخصيتين، وأجبر على االعتراف  4عن 

تلقيه أموال وترخيص،  والتظاهر بدون، "ة"إرهابي وانتمائه إلى جماعةقنابل مولوتوف وقنابل يدوية، ل على حيازتهوطأة التعذيب 
 .للتظاهر

 
محكمة جنايات قبل لتجديد االحتجاز شبه التلقائي من  14،رأيسجين أنه  علىمنظمة العفو الدولية  صنفتهالذي  تعرض محمود،كما 

إلى قاعة المحكمة. وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، له سلطات السجن  عدم إحضارمرة غيابًيا بسبب  22منها على األقل  –القاهرة 
الحبس محمود عامين من  أتم، 2016يناير  25في  .الموجهة إليهلى أية وثائق ذات صلة بالتهم ع باالطالعلم ُيسمح لهم  محاموهإالّ أن 

 رفضت السلطات اإلفراج عنه في تحٍد صارخ للقانون المصري، وما زال قيد االحتجاز في سجن طرة. ؛ وعلى الرغم من ذلك االحتياطي
 
في السجون المصرية  المحبوسين احتياطًياسياسي في مصر، اآلالف من  ألي حزب ينتمي المتظاهر سلمي شاب  لكونهيمثل محمود، و

بدالً من تكريمهم واحترام شجاعتهم و .والتجمعممارستهم لحرية التعبير  بسببكإجراء عقابي  لحبس االحتياطيالذين تعرضوا ل
للتعذيب وظروف االحتجاز  عرضة مستقبل أفضل لمصر، ما زال محمود وأمثاله يقضون أفضل سنوات حياتهمبواستعدادهم للحلم 

 ألبسط حقوقهم اإلنسانية األساسية. الصارخ  فضالً عن تعرضهم لالنتهاكمروعة، بين المجرمين المدانين والمتطرفين، ال
 
 
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
Wade McMullen, Managing Attorney, Robert F. Kennedy Human Rights 

mcmullen@rfkhumanrights.org | www.rfkhumanrights.org 
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