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مقدمة
في زيارته لسجن القناطر للنساء في الرابع والعشرين من أكتوبر 2019، أثني المجلس 
الرعاية  بمستوى  وأشاد  للسجينات  المقدمة  الخدمات  على  اإلنسان  لحقوق  القومي 
المقدمة، وحسن معاملة إدارة السجن لهن. وتفقد وفد المجلس المستشفى والعيادات 
المقدمة  المختلفة  الرعاية  بأوجه  »أشدن  والالتي  النزيالت،  بعض  وقابل  األمهات،  وعنبر 
الخارجية  الرعاية  بدور  المودعين  أطفالهن  بإحضار  السجن  إدارة  وقيام  وألطفالهن،  لهن 
اعتقال موسعة شنتها  الزيارة  مع حمالت  تزامنت هذه  دورية«1.  بالسجن بصفة  لزيارتهن 
الدولة المصرية عقب مظاهرات 20 سبتمبر، طالت أكثر من 3700 شخص2، ما أدى لدخول 
المصري  ماهينور  المحامية  بينهن  من  للسجن،  السياسيات  المتهمات  من  جديدة  دفعات 
والصحفيتين إسراء عبدالفتاح وسوالفة مجدي، وغيرهن، في ما مثل أكبر حملة اعتقاالت 
شهدتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم، والذي ازدادت في عهده أعداد المتهمين 
بالتظاهر واالنضمام لجماعات إرهابية ال أحد يعرف لها اسًما. األمور ليست على ما يرام 
خلف أسوار سجن القناطر للنساء خاصة أنه بزيادة أعداد المحتجزات أصبح هناك رواية أخرى 
التي يصدرها مجلس  الوردية  الصورة  تخالف  السجن  بهذا  مررن  نساء  بشهادات  مدعومة 

حقوق اإلنسان للرأي العام.

ال توجد معلومات رسمية عن تاريخ إنشاء سجن القناطر للنساء، لكن تشير بعض المصادر 
غير رسمية إلى أنه أنشئ عام 1957. ومنذ زمن لم تكن سمعة سجن القناطر للنساء طيبة، 
سجن  في  »مذكراتي  كتابها  في  السعداوي  نوال  المصرية  والطبيبة  الكاتبة  حكت  حيث 
النساء«،عن اعتقالها عام 1981 بأمر من الرئيس األسبق  أنور السادات، هي ومجموعة من 
الشعب«3. ومصالح  الوطن  ضد  »متآمرات  أنهن  بذريعة  والكاتبات،  النشاطات  صديقاتها 
وصفت نوال السعداوي  معاناتها في التأقلم مع ظروف االحتجاز غير اآلدمية، من حشرات 
كما  المريحة.  غير  النوم  وظروف  السيئة،  الطعام  جودة  ومن  جسدها،  وتلمس  قربها  تمر 
سردت معاناة السجينات األخريات من »غير السياسيات«، خاصة السجينات الحوامل الالتي 
اضطررن إلى وضع أطفالهن داخل السجن، وكيف عانين وعانى أوالدهن من سوء الرعاية 

أماني عوض. »القومي لحقوق اإلنسان« يتابع الرعاية الصحية لسجينات القناطر والمرج العمومي. )جريدة   1
shorturl.at/ptyM8 )2019 ،المال

2  المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية. حاالت االستيقاف والقبض خالل أحداث 20 سبتمبر 2019.   
shorturl.at/yKU18

https://raseef22.com/  .)2016 ،22 رصيف( النساء«.  رواية »مذكراتي في سجن  السجون:  أدب  فايز عالم.    3
article/24693-nawal-saadawi-prison-memoire

https://raseef22.com/article/24693-nawal-saadawi-prison-memoire
https://raseef22.com/article/24693-nawal-saadawi-prison-memoire
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يتحسن  لم  أو ألطفالهن،  لهن  المالئمة  الغذائية  المواد  توافر  وعدم  والتكدس،  الصحية، 
الوضع الكائن منذ ما يقرب من 40 عاًما، بل تشابهت أوضاع السجينات في الثمانينيات مع 

أوضاع نظيراتهن في األلفية الجديدة إن لم تكن األوضاع في الوقت الحالى أشد سوًءا.

 لم تحظى سجون النساء بشكل عام وسجن القناطر بشكل خاص بانتباه حقوقي كافي، 
الحقوقي  التناول  في  الرجال  وسجون  الحراسة  شديدة  السجون  على  التركيز  يتم  حيث 
لالنتهاكات ضد السجناء. ولم تتناول األدبيات الحقوقية المصرية أحوال النساء بشكل مفصل 
اإلنسان  حقوق  جمعية  أصدرت  أن  منذ  األقل  على  سنوات   10 منذ  القناطر  سجن  داخل 
لمساعدة السجناء آخر تقرير عن االنتهاكات التي تتعرض لها النساء داخل سجن القناطر عام 
42009. ورغم التناول اإلعالمي والحقوقي ألحداث القبض على النساء في قضايا تظاهر أو 
بتهم تتعلق باإلرهاب، لكن عادة ما يتم اختزال االنتهاكات ضد المعتقالت في عملية القبض 

ذاتها، دون أن يتم التعمق في األوضاع الداخلية لسجون النساء.

االحتجاز  وأماكن  السجون  داخل  النساء  حيوات  مع  والتعامل  التحقيق  إلى  حاجة  هناك 
بمصر، بعيًدا عن النمط التقليدي لتناول قضايا حقوق اإلنسان، والذي يركز على انتهاكات 
مقار االحتجاز التي تمس الرجال، ونادًرا ما يتطرق إلى االحتياجات الخاصة للنساء، أو للعنف 
الهيكلي الناتج عن التراتبية والهيكلة الداخلية لنظام السجن في مصر.  يشمل ذلك احتياجات 
النساءالمرتبطة بالنظافة الشخصية والرعاية الصحية الخاصة بالنساء، وكذلك حقوق السجينات 

الحوامل والمرضعات وأطفالهن، والتعامل مع التحرش الجنسي كإحدى أشكال التعذيب. 

التقرير أن يكون بداية جديدة للبحث المختص بحقوق السجينات في مصر،   يحاول هذا 
عن  أهمية  تقل  ال  أساسية  كحقوق  واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق  مع  بالتعامل  وذلك 
الحقوق السياسية والمدنية، ألنه في غياب تام إلشراف حقيقي ومحايد على أماكن االحتجاز، 
ظهرت سياسات تمييزية داخل سجون مصر بشكل عام، وسجون النساء بشكل أخص، ما 
خلق بيئة سجن طبقية وتمييزية تفرق بين السجناء حسب خلفياتهم االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، ناهيك عن العبء المادي للخدمات التي بداًل من أن يوفرها السجن، يلقي بها 
على كاهل السجناء وذويهم، فتحول السجن من كونه داًرا للتهذيب واإلصالح إلى مشروع 
ربحي. األمر الذي حول عمليات االحتجاز من إجراء احترازي أو أداة عقابية، إلى نوع من أنواع 

االختطاف  الذي تعاني تحت وطأته النساء لتنكيل وتعذيب ال نهاية له.

http://www.hrcap.org/ 2009 4  جمعية حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء. أحوال المرأة داخل السجون المصرية
artical.php?id=423&cat_id=114&fbclid=IwAR0y3x653P2hqViz5ftd7RvJVNM8RWZT7YDqlhBAzr3AamnpAE-

CzNEqVT5Y

http://www.hrcap.org/artical.php?id=423&cat_id=114&fbclid=IwAR0y3x653P2hqViz5ftd7RvJVNM8RWZT7YDqlhBAzr3AamnpAECzNEqVT5Y
http://www.hrcap.org/artical.php?id=423&cat_id=114&fbclid=IwAR0y3x653P2hqViz5ftd7RvJVNM8RWZT7YDqlhBAzr3AamnpAECzNEqVT5Y
http://www.hrcap.org/artical.php?id=423&cat_id=114&fbclid=IwAR0y3x653P2hqViz5ftd7RvJVNM8RWZT7YDqlhBAzr3AamnpAECzNEqVT5Y
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المنهجية
هذا  اعتمد  القناطر،  المحتجزات في سجن  النساء  حياة  عن  واضحة  رسم صورة  بهدف 
التقرير على إجراء مقابالت شخصية وتليفونية في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس 2019 
لتوثيق شهادات 12 سجينة سابقة، ما بين محبوسات احتياطًيا ومحكوم عليهن،  باإلضافة 
إلى إجراء مقابلة مع والدة سجينة حالية، إلى جانب اثنين من المحامين نقلوا لنا ما عانته 
وثقت  من  جميع  أسماء  تجهيل  تم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  احتجازهن.  فترة  خالل  موكالتهم 
معهم الجبهة المصرية، سواءمحتجزات سابقات أو أهل محتجزات حاليات أو محامين، وذلك 

حفاًظا منا على سرية بياناتهم، وأمانهم الشخصي.

وسجن  عام،  بشكل  النساء  سجون  تختلف  كيف  سؤال  على  اإلجابة  التقرير  يستهدف 
القناطر بشكل خاص، عن السجون المخصصة للرجال، من حيث أنماط االنتهاكات الممنهجة، 
في محاولة للوقوف على ما إذا ما كان النوع االجتماعي للسيدات يلعب دوًرا في مفاقمة 

االنتهاكات ضدهن. 

المصرية من  الجبهة  ما جمعه فريق  السؤال من خالل  اإلجابة على هذا  التقرير  يحاول 
واالتفاقيات  المصري  القانون  استعراض  جانب  إلى  الشخصية،  المقابالت  عبر  معلومات 
أخبار عن  المحلية من  الصحافة  ما نشر في  أيًضا على  التقرير  الدولية، ويعتمد  والمعايير 

السجن، لتظهر نتيجة الجمع بين هذه المصادر في خمسة محاور رئيسية:، وهي: 

ليقف  الدولي  والقانون  المصري  التشريع  بين  ما  السجينات  التقرير وضع  يتناول  أواًل، 
على مدى موافقة الئحة السجون للمعايير الدولية. 

تجربة  بداية  تسبق  التي  الفترة  في  االنتهاكات  من  عدد  إلى  السجينات  تتعرض  ثانًيا، 
بكل  الخاصة  العنابر  على  توزيعهن  عليهن وحتى  القبض  منذ  القناطر،  االحتجاز في سجن 
منهن،  يركز هذا الجزء على سيارة الترحيالت، التي تقوم بنقل المحتجزات إلى السجن، وعنبر 
كنقطتين  عنابرهن،  على  توزيعهن  قبل  يوم   11 لمدة  السجينات  فيه  تسكن  الذي  اإليراد، 

أسياسيتين تتعرض فيهما السجينات النتهاكات لحقوقهن. 

ثالًثا،  يتناول هذا الجزء عملية التسكين في العنابر ذاتها، بحيث يبدأ بنظرة على تقسيم 
سجن القناطر من الداخل وعنابره، ثم يتناول ما تشهده عملية التوزيع من مخالفات دون األخذ 

في االعتبار وضع السجينات القانوني.
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رابًعا، الجزء األكبر من هذا التقرير يسلط الضوء على أبرز أنماط االنتهاكات التي تتعرض 
العنابر. ينقسم هذا  القناطر وبعد توزيعهن على  احتجازهن في سجن  أثناء  لها السجينات 
السجينات، والتي  لها  تتعرض  التي  تتناول االنتهاكات  النقطة األولى  إلى نقطتين،  الجزء 
إلى  الثانية  النقطة  تشير  بينما  أيًضا،  الرجال  سجون  في  المحتجزون  لها  يتعرض  ما  عادة 
االنتهاكات التي تحمل طابًعا جندرًيا، والتي تنتهك احتياجات النساء الخاصة أو توثر عليهن 

بشكل يختلف عن تأثيرها على الرجال. 

القناطر،  السجينات داخل سجن  بين  التمييز  التعمق في طبقات  التقرير  يحاول  خامًسا، 
وسياسات السجن التمييزية بناًء على المنشأ االجتماعي واالقتصادي والخلفية السياسية.

سادًسا، وأخيًرا يشير التقرير إلى سياسيات اإلفقار داخل سجن القناطر، من حيث الخدمات 
المجانية التي يتم بيعها داخل السجن، وتكلفة الزيارات على األهالي، والكانتين والكفيتيريا 
كمشاريع ربحية تستغل السجينات مادًيا وتزيد من العبء االقتصادي عليهن وعلى أسرهن. 

يشيع  والتي  بالتقرير  الواردة  المصطلحات  لبعض  تعريف  نستعرض  التالي،  الجزء  في 
استخدامها في مجتمع سجن القناطر:

تتعلق  قضايا  في  عليها  المحكوم  أو  المتهمة  السجينة  هي  سياسية:  سجينة   ••
بالتظاهر، نشر أخبار كاذبة، أو تهم تتعلق باإلرهاب.

•• سجينة جنائية: هي السجينة المتهمة أو المحكوم عليها في قضايا تتعلق بالقتل، 
السرقة، غسيل األموال، اآلداب، أو المخدرات.

•• عنبر اإليراد: هو عنبر ُتسّكن فيه السجينات لمدة 11 يوم قبل توزيعهن على العنابر 
الخاصة بهن.

•• الشّل: هي مالبس السجن، وهو عبارة عن عباءة بيضاء خشنة وخفيفة تقدمها إدارة 
السجن للسجينات فور دخولهن السجن.

•• النباطشية: هي سجينة تتمتع باألقدمية، بتم تعيينها من قبل إدارة السجن بمقابل 
مادي لإلشراف على الشؤون الداخلية للعنابرـ

•• التشريدة: هي وسيلة عقاب في سجن القناطر، تتم بنقل السجينة من عنبرها، بعد 
أخذ جميع متعلقاتها الشخصية، ويتم إجبارها على قضاء اليوم في الحمام، والنوم 

هناك، حتى يأمر رئيس المباحث بعودتها لزنزاتها.

السجينة  جميع  القناطر عن طريق سلب  التجريدة: هي وسيلة عقاب في سجن   ••
مالبسها ومتعلقاتها الشخصية ومن ثم حرقها كلها.

•• ملة: سرير مكون من ثالث طوابق.

•• باكية: المساحة بين كل ملة والملة المجاورة

•• »الحرق« أو »الشيل«: وسيلة تنظيف تتبعها إدارة سجن القناطر، عن طريق إخالء 
العنبر بأكمله وإحراقه.

•• التعيين: طعام السجن الذي يقدم يومًيا دون مقابل مادي

•• المعيشة: طعام تعده سجينات معينات من قبل إدارة السجن ويتم بيعه بمقابل 
مادي
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أوًل: اإلطار القانوني ألوضاع 
احتجاز النساء

تنص المادة ١١ من  الدستور المصري المعدل لعام 2019 على مبدأ المساواة بين الرجل 
والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتؤكد 
المادة على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.إال أنه عند النظر إلى وضع 
النساء،  احتياجات  من  الكثير  أغفل  القانون  أن  نجد  المصري،  القانون  في  السجينة  المرأة 
الحوامل واألمهات، ما يعكس من جانب  المسجونات على  حيث اقتصرت إشارته ألوضاع 
نظرة المشرع إلى السيدات كأمهات ومعيالت فقط، دون ذكر أي حقوق أو احتياجات للمرأة 
السجينة، الالزمة لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل. يحاول هذا الجزء من التقرير توضيح ما 
أغفله المشرع المصري في هذا الصدد مما أدى إلى اتساع الفجوة بين القانون المصري 
مرافق  أن  على  مايؤكد  السجينات،  حقوق  يخص  فيما  الدولى  المجتمع  به  وجه  ما  وبين 

السجون الخاصة بالنساء غير معدة لتلبية احتياجاتهن في الوقت الحالي.

مادتين مقتضبتين فقط، هما مجمل إشارة قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 
لوضع وحقوق المرأة السجينة.

حيث تنص المادة 19 على: »تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل 
معاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى أربعون يوًما 
والملبس  الغذاء  مع  الالزمة  الصحية  العنايه  لألم وطفلها  يبذل  أن  ويجب   . الوضع  على 
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المناسب والراحة وال يجوز حرمان المسجونة الحامل أو األم من الغذاء المقرر لها ألى سبب 
كان«

وتستكمل المادة 20: »يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فإن لم 
ترغب فى بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم ألبيه أو لمن تختاره من األقارب فإن لم يكن 
للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير 
لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد المالجئ وإخطار األم المسجونة بمكانه وتيسير 

رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى تبينه الالئحة الداخلية«

السجون،  تنظيم  بشأن   1991 لسنة   )48( رقم  للقانون  التنفيذية  الالئحة  إلى  وبالنظر 
لم  مادة،   102 السجينات، فمن ضمن  لحقوق  إشارة  أي  من  األخرى  تخلو هي  تكاد  نجدها 
تذكر السجينات سوى في مادة واحدة، هي المادة 23)ب( والتي تنص على: »يجب تشغيل 
المسجونات المحكوم عليهن داخل السجن فقط في األعمال التي تتناسب وطبيعة المرأة« 

دون اإلشارة إلى نوعية تلك األعمال التي تناسب طبيعة النساء.

المرأة5،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  نصت  الدولي،  الصعيد  على 
الحقوق  بجميع  التمتع  حق  في  والنساء  الرجال  مساواة  بضمان  األطراف  الدول  وألزمت 
الجنس.  تمييز على أساس  والمدنية والسياسية، دون  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية 
يظهر ذلك عند الحديث عن وضع السجناء والسجينات في أماكن االحتجاز، حيث نصت القواعد 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال(، التي أقرها المجلس االقتصادي 
واالجتماعي بدًءا من عام 1957، على الحقوق األساسية التي يجب على الدول اتباعها في 
معاملة السجناء، ثم أتت قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحترازية 
للمجرمات )قواعد بانكوك( في عام 2011 لتؤكد على حقوق السجينات كإحدى الفئات التي 
لها حقوق واحتياجات خاصة، ولتعزز )قواعد نيلسون مانديال(، التي وإن كانت تنطبق على كل 

السجناء دون تمييز، فإنها، لم تول القدر الكافي من االهتمام لالحتياجات الخاصة بالنساء.

تنقسم قواعد بانكوك إلى بابين، باب يتناول قواعد عامة تسري على كافة فئات السجينات، 
وباب ثاني يتناول القواعد التي ال تسري إال على فئات خاصة من السجينات. وتنص قواعد 
السجينات،  النساء  ومتطلبات  باحتياجات  تتعلق  وواضحة  تفصيلية  حقوق  على  بانكوك 
والتدابير الواجب اتخاذها لتلبية تلك االحتياجات. تفند قواعد بانكوك األمور  الواجب مراعاتها 
الحصول  وإمكانية  بأقاربهن  االتصال  تمكينهم من  مثل  السجن،  دخولهن  حال  النساء  تجاه 
على المشورة القانونية، وكذا القواعد الخاصة بالسجل والتي توجب على السجن تسجيل 
أماكن  النساء في  بأماكن االحتجاز، بحيث تودع  بيانات أطفالهن. كما تشمل قواعًدا خاصة 
قريبة من ديارهن، فضاًل عن مقتضيات النظافة الشخصية الالزمة لتلبية احتياجاتهن الخاصة. 

تتحدث قواعد بانكوك أيًضا بشكل مفصل عن خدمات الرعاية الصحية الواجب توفيرها 
للنساء، والتي تتضمن: الفحص الطبي حال دخول السجن، والرعاية الصحية الخاصة بالنساء، 
والصحة العقلية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وتوفير الرعاية للمصابين به، 
وبرامج عالج من تعاطى المواد المؤثرة في الحالة النفسية، ومنع االنتحار وإيذاء النفس، 

وخدمات الرعاية الصحية الوقائية. 

وفيما يتعلق بالقواعد الخاصة بسالمة وأمن النساء، تتحدث قواعد بانكوك عن:

السجينات وحمايتهم من  كرامة  التفتيش، وكيفية حدوثها بشكل يضمن  )أ( عملية   
االنتهاك الجنسي. 

التأديب والعقاب، بحيث يتم بشكل يحمي السجينات الحوامل والنساء الالتي  )ب( 
برفقتهن أطفال رضع واألمهات. 

5  وقعت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 16 يوليو 1980، وتم التصديق عليها 
بتاريخ 18 سبتمبر 1981.
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)ج( أدوات تقييد الحرية، والتي ال يسمح استخدامها أثناء المخاض أو الوالدة أو بعد 
الوضع مباشرة. 

)د( تزويد السجينات بالمعلومات وحقهن في الشكوى، وزيارات التفتيش

من  خاصة  فئات  على  تسري  التي  القواعد  بانكوك  قواعد  من  الثاني  الباب  يتناول 
السجينات، ويشير إلى السجينات اللواتي صدر ضدهن أحكام، وفي ذلك يتناول حقوقهن 
في التصنيف حسب الفئات والعالج على أساس كل حالة على حدة، ونظام سجن يوفر لهن 
احتياجاتهن الخاصة بحيث يكفل الحفاظ على العالقات االجتماعية والرعاية بعد السجن. وتشير 
قواعد بانكوك إلى فئات خاصة بين السجينات اللواتي صدرت ضدهن أحكام والتدابير الواجب 
اتباعها تجاههن، كالحوامل واألمهات المرضعات واألمهات الالتي يرافقهن أطفالهن في 
السجن. المجموعة الثانية تتناول القواعد الخاصة بالموقوفات أو المحتجزات رهن المحاكمة، 
والالتي يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سالمتهن خالل تلك الفترة، نظًرا لما تتعرض 

له النساء بشكل خاص خالل احتجازهن أثناء فترة المحاكمة.

المصري  المشرع  استعانة  عدم  أن  إال  ملزمة  وغير  استرشادية  القواعد  هذه  أن  رغم 
إلى مواد  السجون  تنظيم  الدولة من حقوق اإلنسان، يفتقر قانون  أين تقف  بها، يوضح 
واألوضاع  الشخصية،  والنظافة  االحتجاز،  أماكن  أوضاع  حيث  من  السجينات،  حقوق  تكفل 
مع  والتواصل  الزيارات  في  والحق  السجينات،  وسالمة  ألمن  الالزمة  والشروط  الصحية، 
العالم الخارجي، وكيفية خلق بيئة سجن وموظفين وموظفات مؤهلين للتعامل مع احتياجات 
النساء. كما يخلو من قواعد تنظم حقوق فئات خاصة من النساء كالقاصرات. ويقف هذا 
العوار في القانون المصري حائاًل بين النساء السجينات وحقوقهن المكفولة في المعايير 

الدولية، ويشكل عقبة أولية يستمر بها انتهاك حقوق السجينات، بال أمل لإلصالح.

حقوق السجينات في قواعد بانكوك والقانون المصري

حقوق السجينات في قواعد بانكوك

حقوق السجينات في القانون المصري والئحة السجون

حق السجينة فور
دخول السجن

)االتصال 
بأقاربهن، 

الحصول على 
المشورة 
القانونية، 

التعريف بقواعد 
السجن(

حق السجينة المرضعة في أنحقوق السجينات الحوامل
يبقى معها طفلها لمدة عامين

حقوق فئات خاصة 
من السجينات 

)الحوامل 
واألمهات والنساء 
األجنبيات ونساء 

األقليات(

السجل
)تسجيل 
بيانات 

السجينة 
وأطفالها(

قرب مكان 
االحتجاز من 
محل السكن

السالمة 
واألمان

التواصل 
مع العالم 

الخارجي

موظفو 
السجن 
والتدريب

حقوق 
السجينات 
القاصرات

النظافة 
الشخصية

الرعاية 
الطبية
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ثانًيا: ما قبل التسكين في 
العنابر

تصل المتهمات إلى سجن القناطر سواًء من أماكن احتجاز سابقة كأقسام الشرطة أو فور 
القبض عليهن في »سيارة الترحيالت«،   وتمر جميع السجينات فور دخولهن السجن على 
رئيس المباحث، والذي يقوم بالتحقيق معهن. بعد ذلك يقوم أحد المخبرين العاملين في 
السجن بتفتيش المتعلقات الشخصية الخاصة بالسجينة، توضع أي أموال تمتلكها السجينة 
في األمانات ويكتب لها وصل بالمبلغ، بحيث تستطيع اإلنفاق منه داخل السجن. يتحفظ 
السجن على باقي المتعلقات الشخصية الخاصة بالسجينة ويسمح لها باستالمها فور إخالء 
السجانات.  إحدى  ذاتًيا من قبل  السجينة  انتهاء مدة حكمها. بعدها يتم تفتيش  أو  سبيلها 
تتجرد السجينة من كل شيء فور وصولها السجن، حتى من مالبسها، وتعطى ما يسمى 
ب«الشل«، وهو عباءة بيضاء خفيفة جًدا وخشنة، تمهيًدا لنقلها إلى ما يسمى باإليراد. 
عند  إليه  فئاتهن  بمختلف  المستجدات  السجينات  جميع  نقل  يتم  خاص  عنبر  هو  واإليراد 
وصولهن السجن، حيث يقضين 11 يوًما. من غير المعروف السبب وراء وجود هذا العنبر، 
عنابرهن.  توزيعهن مباشرة على  بداًل من  المدة  لتلك  فيه  السجينات  إبقاء  الهدف من  أو 
وبعد مرور 11 يوم، يتم توزيع السجينات على العنابر الخاصة بهن وفًقا للسبب القانوني 

الحتجازهن. 
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مرحلتين  في  السجينات  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  على  نظرة  الجزء  هذا  في  نلقى 
رئيسيتين قبل تسكينهن في العنابر المخصصة لكل فئة، بداية مما يتعرضن له في سيارة 
لحقوق  السجن  وإلى  من  نقل  كوسيلة  مالءمتها  مدى  على  للوقوف  وذلك  الترحيالت 
السجينات واحتياجاتهن الخاصة، ووصواًل إلى  مرحلة دخول »عنبر اإليراد« والذي يعتبر مثال 

صارخ على انتهاكات ال حصر لها قبيل تسكين السجينات في عنابرهن. 

٢. ١. سيارة الترحيالت
من  المحتجزات  بنقل  تقوم  التي  الوحيدة  المواصالت  وسيلة  هي  الترحيالت  سيارة 
وإلى السجن، ولها دور محوري خاصة للسجينات المحبوسات احتياطًيا والالتي يضطرن إلى 
القانوني.  يوًما حسب وضعهن   45 أو   15 كل  معهن   التحقيق  جهة  وإلى  من  استقاللها 
وفًقا للتوثيقات، سيارة الترحيالت مصنوعة من الحديد أو »الصاج«، بها ما يشبه الكراسى، 
مصنوعة من حديد أيًضا، طولها يمتد بطول السيارة، وعرضها ال يتجاوز عدة أشبار. وبسبب 
بعد سجن القناطر عن العمران وعن أماكن النيابات والمحاكم بشكل أخص، تستغرق السجينات 
وقًتا ال بأس به داخل السيارة، يتراوح ما بين 3 إلى 5 ساعات في المرة الواحدة. يمكن القول 
أن سيارة الترحيالت غير مجهزة إطالًقا لنقل المسجونين عموًما، وغير معدة بشكل آدمي 

يوفر االحتياجات الخاصة للسجينات. 

في  السخونة  شديدة  المقاعد  تكون  المعدن،  من  كلها  مصنوعة  السيارة  أن  وبسبب 
الصيف وشديدة البرودة في الشتاء، ما يجعل السجينات غير قادرات على لمس المقاعد أو 
جدران السيارة. فضاًل عن أن التهوية في السيارة شديدة السوء، ألن بها شباك واحد صغير 
بعض  بدخول  تسمح  أن  المفترض  من  بحيث  الفتحات  كبيرة  األسالك  من  بطبقة  مغطى 
الهواء، إال أن فوق تلك الطبقة طبقة أخرى من األسالك صغيرة الفتحات تمنع دخول أي نوع 
من التهوية إلى السيارة. عالوة على سوء التهوية، فالسيارة مليئة بالروائح غير المستحبة، 
نظًرا لقلة تنظيفها واستخدام العساكر للجزء الخاص بنقل السجينات بها كـ«علبة زبالة«، وفًقا 
األحيان.  من  كثير  في  به  ويتبولون  مخلفاتهم  فيه  يرمون  حيث  ش.أ.،  السابقة  للسجينة 

تصف س.ع. تجربتها مع سيارة الترحيالت: 

المفروض يسموها عربية الجحيم،  الترحيالت  المفروض يسموها عربية  دي مش 
حاجة سيئة جًدا جًدا، هي كبيرة من جوه، بس قذرة جًدا، كلها تراب وورق. الطريق 
سيئ وهم بيتعمدوا يسوقوا بطريقة تخلي اللي جوه يتبهدل. أنا جالي غضروف جوه 
السجن بسبب الترحيالت. العربية من جوه قطعة واحدة، قذرة جًدا، فتحات التهوية 
ضيقة ومغطيينها بنوعين من السلك، محشور فيهم ورق أكل وعلب سجاير كتير، 
ريحتها قذرة جًدا، محدش يقدر يتحمل ريحتها، لك أن تتخيلي العربية من جوه كلها 
تراب والعساكر عاملين جواها تواليت. في الصيف العربية بتبقى فرن منتقل واحنا 
جواه، حتى لو عددنا قليل، ومع المطبات والسواقة بنبقى بنتقلب جوه العربية أنت 

مش قادرة أصاًل تلمسيها بصباعك
عربية الترحيالت أيًضا غير معدة للتعامل مع االحتياجات الخاصة للسجينات، سواًء السجينات 
المصابات بحاالت صحية خاصة أو السجينات الحوامل أو األمهات اللواتي يحتجن إلى رعاية 
خاصة، فضاًل عن التعامل مع أي حاالت طوارئ. إحدى السجينات الالتي وثقنا معهن كانت 
مصابة برصاصة في قدمها، تمنعها من المشى بدون عكاز، حكت أن السيارة تعطلت مرة 
أتت  إلى االنتظار داخل  هذا »الفرن« لمدة ساعتين حتى  الدائري واضطرت  الطريق  على 

سيارة من قسم شبرا لتقلهم. 

«
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وتحكي السجينة السابقة س.خ. أن:

كانوا بيزنقوا الكالبش على إيدى جًدا والكرسى اللي بيتقعد عليه رفيع جًدا لدرجة 
إن العربية لما كانت بتاخد مطب كنت بتقلب من على الكرسى على األرض وكنت 
برجع فى الطريق والعربية مكنش فيها أى منفذ هواء ولما كنت بخبط عليهم عشان 
يوقفوا العربية مكنوش بيسمحوا فكنت برجع فى العربية والعربيات دى بتبقى بتنقل 
رجال فأحياًنا كانو بيتبولوا فيها والعربية بيبقى فيها ترجيع وبول لدرجة كنت 
بحس إن هيغمى عليا من من الكتمه والخنقة والمادة اللي مصنوع منها العربية كانت 
فى الصيف حر جًدا وفى الشتاء شديدة البرودة لدرجة كنت بحس البرودة جاية من 

العربية مش من الجو

٢. ٢. اإليراد
وفًقا لقانون تنظيم السجون، فللسجناء الحق في تلقى أول زيارة بعد مرور 11 يوًما على 
دخول السجن. بالتالي، الزيارات ممنوعة على جميع السجينات في فترة اإليراد، فال تتواصل 
السجينات لمدة 11 يوم مع أي من ذويهن، وال يسمح ألهاليهن بإدخال متعلقات الزيارة من 

طعام وشراب وملبس إليهن.

بداية  األقل في  على  يوًما   11 لمدة  به  ويمكثن  اإليراد،  بعنبر  المسجونات  جميع  تمر 
دخولهن السجن، واإليراد هو غرفة صغيرة مساحتها حوالي ثالثة أمتار في أربعة أمتار، به 
ثالث »ملل«، كل ملة بها ثالثة أسرة متراصة فوق بعضها، أي 9 أسرة في الغرفة، وعادة 
ما تقل المدة أو تزيد حسب ازدحام الغرفة، ووفًقا ألوامر رئيس المباحث. تتعرض السجينات 
في عنبر اإليراد النتهاكات ال حصر لها، حيث تمنع السجينات لمدة ال 11 يوم من الزيارات 
جودة  والتكدس وسوء  التهوية  من سوء  وتعانين  الشعر،  وتسريح  واالستحمام  والتريض 

الطعام وقلة النظافة. 

عليه،  للحصول  أخرى  بدائل  السجن  إدارة  تترك  حيث ال  اإليراد  فترة  إجباري في  الطعام 
فمن الممنوع على السجينات في هذه الفترة الحصول على المال من األمانات، وبذلك ال 
يمكنهن شراء الطعام أو الشراب من داخل كافيتيريا أو كانتين السجن، وهو ما يعد مخالفة 
لنص المادة 16 من قانون تنظيم السجون والتي تنص على أنه يجوز للمحبوسين احتياطيا 
استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراؤه من السجن بالثمن المحدد له  ما 
يضطر السجينات المحبوسات احتياطًيا في اإليراد إلى تناول طعام السجن، والذي وصفته 
جميع السجينات ممن تحدثنا معهن بأنه »مقرف« وكمياته قليلة جًدا ال تكفي احتياجاتهن. 
كما تضطررن إلى الشرب من مياه السجن غير النظيفة بالمرة، والتي ال تصلح للشرب وال 

لالستحمام، فهي سوداء ومليئة بالدود.  حسب وصف ش.أ. التي تقول:

أنا مكنتش باكل من أكل اإليراد، في مرة واحدة األكل شكله عجبني وأخدت معلقتين، 
قمت رجعت كل اللي في بطني. األكل السخن كان عبارة عن رز أبيض وفاصوليا أو 
فول أو عدس أو مسقعة. األكل البارد كان 3 أرغفة عيش في اليوم، ساعات فلفل 
رومي، يومين في األسبوع بيض، ساعات كوسة، قلقاس. أنا في اإليراد عشت 11 

يوم على جبنة وحالوة
العدد الكبير أمر آخر تعاني منه السجينات في عنبر اإليراد. ففي غرفة بها 9 أسرة، يحتجز 
إلى 95 سجينة، ووفًقا للسجينة  ما ال يقل على 30 سجينة وما يصل في بعض األحيان 
السابقة ش.أ. ينام على كل سرير 3 سجينات، فيما عدا سريران فرديان تنام عليهما نبشطيتا 
وقبضة«.  ب«شبر  تقدر  مساحة  على  األرض  على  المحتجزات  باقي  تنام  بينما  الغرفة، 

«

«
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وتعيش السجينات داخل تلك الغرفة في مساحة دنيا ال تسمح لهن حتى بالحركة، ممنوعات 
أيضًا من التريض لمدة 11 يوم، تجلس خاللها السجينة في مكانها غير مسموح لها بفعل 
أي شيء سوى تناول الطعام ودخول الحمام. وبسبب التكدس الشديد في اإليراد، فتهوية 

الغرفة تزيد األمر سوًءا، فال يوجد لكل هذا العدد سوى نافذة واحدة ومروحة واحدة.

معايير  أدنى  اإليراد  غرفة  في  تتوافر  ال  التهوية،  وسوء  التكدس  هذا  وسط  النظافة 
السجينات  مع  جنب  إلى  جنًبا  تعيش  التي  والصراصير  بالحشرات  تمتلئ  حيث  النظافة، 

وتمشى على أجسادهن. تتذكر ر.ق.

اإليراد ده مكان قذر جًدا أنا أول مرة أشوف عش الصرصار شق فى الحيط والصراصير 
متجمعه حواليه بكل األلوان من كل ناحية وده جنبك وأنت نايمة بالليل بتبقى حريصة 
قاعدة  أو  نايمة  تبقى  وممكن  عليه  يجيش  ما  عشان  الحيطة  يلمسش  ما  صابعك  إن 

وتالقى الصرصار ماشى عليكى
ويزيد التعسيف في أنه ليس مسموًحا للسجينات أن يتحممن سوى مرة واحدة خالل الــ11 
يوم، ويحظر على أي سجينة أن تمتلك مشًطا أو أي أدوات نظافة سوى صابونة، وتتعرض 
أي سجينة يتم ضبطها وهي تمشط شعرها للعقاب من قبل نباطشية العنبر. وتوجد دورة 
مياه واحدة في عنبر اإليراد لكل هذا العدد، مساحتها متر في متر، وتقف السجينات في 

صف طويل انتظاًرا لدورهن. تحكي ش.أ. عن وضع النظافة الشخصية داخل اإليراد:

حاجة  أي  أو  ديتول  أو  مطهر  معاكي  يكون  إن  وممنوع  جدا،  قذر  كان  الحمام 
تتطهري بيها. مسموحلنا بغيار واحد بس. لما كان بيتوسخ، كنت بقلعه والبس العباية 
كده على اللحم، واغسله والبسه على ضهره، والمرة اللي بعدها أقلعه واقلبه تاني 
وهكذا. مسموح يكون معاكي صابونة واحدة بس. مش مسموح ناخد شاور غير مرة 

واحدة في ال 11 يوم. ده بيخلي فيه حشرات وريحة قذرة جًدا
يتضح مما سبق أن السجينات في فترة اإليراد يتعرضن النتهاكات ال حصر لها، بداية من 
العنبر،  التهوية، عدم نظافة  الزيارات، وسوء جودة الطعام والمياه، والتكدس، وسوء  منع 
وتعنت إدارة السجن في السماح للسجينات باالستحمام والحفاظ على نظافتهم الشخصية، 
وهو ما يمكن اعتباره أن إدارة السجن تخفض سقف توقعات المحتجزات به، حيث تمهد لهن 

ما هن مقدمات عليه من فقدان ألي اعتبار من اعتبارات اإلنسانية.

«
«
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ثالًثا: التوزيع على العنابر

في حديث الجبهة المصرية مع عدد من السجينات السابقات ممن وثقنا معهن، وصفن 
الجزء  التوثيقات، نستعرض في هذا  تلك  على  وبناًء  الداخل،  القناطر من  لنا شكل سجن 
تقسيم السجن من الداخل، وعنابره المختلفة، وغيرها من المباني خلف أسوار السجن . كما 
نلقي نظرة على عملية توزيع السجينات على العنابر في سجن القناطر، وما تنطوي عليه من 

مخالفة لمبدأ الفصل بين السجينات حسب فئاتهن واألسباب القانونية الحتجازهن.

٣. ١.  مكان السجن وشكله
من  قريبة  زراعية  منطقة  في  القليوبية،  بمحافظة  للنساء  الخيرية  القناطر  سجن  يقع 
نهر النيل، ويبعد مسافة 25 كيلو متر عن محافظة القاهرة. وعند الدخول من باب السجن، 
يوجد حوش واسع به مبنى له طابقان، مخصص للسجانات والمخبرين، وحوله مكتب مأمور 
السجن ومكتب رئيس المباحث. عند الخروج  من هذا الحوش توجد أماكن الزيارات، من الجانب 
األيسر قفص صغير خاص بزيارة السجينات السياسيات، والذي كان مخصًصا في السابق 
لزيارة السجينات المحكوم عليهن باإلعدام، ويستخدم أيًضا الحتجاز السجينات الالتي سيتم 
عرضهن على نيابة، وعلى الجانب األيمن قفص أكبر خاص بزيارة السجينات الجنائيات. بعد 

ذلك يوجد سور، يفصل بين منطقة المكاتب والزيارات، ومنطقة العنابر. 
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القانوني  للسبب  وفًقا  السجينات  عليهم  توزع  عنبًرا،   ١٢ إلى  القناطر  سجن  ينقسم 
الحتجازهن. إلى جانب عنبر اإليراد المذكور سابًقا، هناك عنبر 1 وعنبر 2 خاصان بالسجينات 
المحبوسات احتياطًيا من الجنائيات. ملحق بعنبر 1 غرفتان للسجينات السياسيات خصصت 
لهن مؤخًرا، غرفة للسياسيات المحبوسات احتياطًيا واألخرى للسياسيات المحكوم عليهن. 
التسعة عنابر األخرى خاصة بالسجينات المحكوم عليهن، وتقسم هذه العنابر كالتالي: عنبر 
أموال عامة، وعنبر مخدرات ، وعنبر سرقة، وعنبر آداب، وعنبر الحوامل واألمهات، وعنبر كبار 
السن والمرضى )الضعفاء(، وعنبر المخصوص )اإلعدام(، وعنبر التأديب، وعنبر العسكري 

)الدواعي(، ويقع عنبر اإلعدام وعنبر التأديب في مكان منفصل عن بقية العنابر.

بعد منطقة العنابر يوجد المستشفى، وهو عبارة عن طابقين. الطابق األرضى به عيادات 
وغرفة  العمليات  غرفة  به  الثاني  والطابق  واالستقبال،  والصيدلية  واليسار،  اليمين  على 

اإلفاقة وغرفة العزل. وبجانب المستشفى يوجد الكانتين والكفيتيريا.

أثناء  فئاتهن  حسب  السجينات  بين  الفصل  عدم   .٢  .٣
التوزيع على العنابر  

تنص المادة 82 مكرر من الالئحة الداخلية للسجون على أن تصنيف السجناء يتم وفًقا 
لعدة معايير، هي نوع الجريمة، ومدة العقوبة، والسوابق القضائية، والخطورة اإلجرامية، 
وسن المسجون، وحالته الصحية واالجتماعية والثقافية. وتؤكد المادة 86 من قانون تنظيم 
السجون على أن إحدى واجبات النائب العام ووكالئه في دوائر اختصاصهم هى التأكد من 
عزل كل فئة من المسجونين عن األخرى ومعاملة كل فئة وفًقا للمعاملة المقررة لها. يوافق 
لمعاملة  مانديال  نيلسون  قواعد  من   11 المادة  عليه  نصت  ما  كبير  بشكل  التصنيف  هذا 
السجناء. لكن في 2014، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 3320 لسنة 2014 بتعديل بعض 
أحكام الالئحة الداخلية للسجون، والتي شمل إحداها على إضافة شرط آخر للتصنيف والفصل 

 من األمام، عنبر 1
 و عنبر 2 للتحقيق

يليهم عنبر 8 لآلداب

 صالة التريض
المسائية

 المشغل، تعمل
 فيه السجينات

 بصناعة المالبس
 والمشغوالت

اليدوية

الجامع

من اليسار،
عنبر العسكري،
يليه عنبر التأديب، 
يليه عنبر المخصوص 
)اإلعدام(، يليه عنبر 
اإليراد، يليه الكافيتيريا

من اليسار، عنبر الضعفاء
يليه عنبر األمهات

يليه عنبر 12 لألموال 
العامة

سجن جديد تحت 
اإلنشاء

 أربعة عنابر خاصة 
بالمخدرات

صالة التريض 
الصباحية

المستشفى

صورة لسجن القناطر
الخيرية للنساء
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بين السجناء، وهو أال يخالف هذا الفصل أحكام قانون السجون والالئحة والقدرة االستيعابية 
للسجن. يبدو جلًيا أن اإلشارة للقدرة االستيعابية للسجن ُوضعت خصيًصا لتبرير التكدس غير 

المسبوق في السجون، ولتبرير عدم الفصل بين فئات السجناء المختلفة. 

بهدف  فئات  إلى  مختلفة  قضايا  ذمة  على  المسجونات  تصنيف  المفترض  من  إذن 
حمايتهن من التأثير السلبي من قبل غيرهن من المسجونات على ذمة جرائم أكثر خطورة. 
منهن،  فئة  لكل  المطلوبة  الحراسة  وشدة  نوعية  السجينات  تصنيف  في  يراعى  أن  على 
حيث يجب أن توفر لكل فئة على حدة نوعية حراسة مناسبة، مع تنفيذ أقل إجراءات حراسة 
ممكنة لتأمين إحتجازهن6. إال أنه بسبب قلة السجون وأماكن االحتجاز الخاصة بالنساء، مقارنة 
بالرجال، تلجأ السجون إلى اإلخالل بتلك القاعدة، نظًرا لعدم توافر أماكن كافية تالئم عدد 

وفئات السجينات المحتجزات.

لألسباب  وفًقا  منهم  أي  على  السجينات  توزع  عنبر،   12 إلى  القناطر  سجن  ينقسم 
أماكن  توافر  وعدم  السجينات،  لعدد  الشديد  االزدياد  ومع  أنه  إال  الحتجازهن.  القانونية 
نفس  السجينات في  من  مختلفة  فئات  إلى وضع  السجن  إدارة  اتجهت  الحتجازهن،  أخرى 
العنبر، وفي أحيان كثيرة، في نفس الزنزانة. تحتجز السجينات ألسباب مدنية أو سياسية مع 
السجينات المحتجزات ألسباب جنائية، فلم يعد هناك فصل بين السياسيات والجنائيات، وال 

بين السجينات المحكوم عليهن والسجينات الالتي الزلن قيد التحقيق. 

واحدة  للسياسيات،  غرفتان مخصصتان  به  جنائيات وسياسيات،  بين  ما  ١ مقسم  عنبر 
للمحكوم عليهن وأخرى لمن ال تزال قيد التحقيق. ورغم تخصيص غرفتين للسياسيات، ال 
يتمتع عنبر 1 بأي نوع من الخصوصية أو الفصل، حيث تعيش السياسيات والجنائيات داخل 
العنبر ذاته، متشاركين دورة المياه نفسها، وال يفصل بينهن سوى ممر، وأبواب مفتوحة 

أغلب الوقت وفًقا للسجينة ز.م.

 عالوة على ذلك، ومع ازدياد عدد السجينات السياسيات في سجن القناطر ابتداًء من عام 
2013، تم توزيع السياسيات، ممن لم يتوفر لهن مكان داخل غرفة السياسيات، في عنابر 
أخرى لفئات مختلفة. فمن السجينات السابقات الالتي قمنا بمقابلتهن، كان هناك 4 على 

األقل ممن كن محتجزات في عنابر مخصصة لغير السياسيات. تقول ن.ح. : 

أنا لما دخلت القناطر السياسي كان له عنبر لوحده، مقسوم ما بين محكوم وتحقيق، 
لما القبض ابتدى يزيد وعدد المعتقالت كتر، بقو يحطو السياسيات في عنابر تانية.

فيما ترى أ.ص. أن هذا الدمج بين السياسيات والجنائيات »أشبه بالعقاب«، فالسياسيات 
المخصصة  غير  عنابر من  يتم وضعهن في  الجنائيات، حين  دائًما تحت مراقبة  يتم جعلهن 

لهن، ويتعرضن لسوء المعاملة والتمييز.

إحدى المشاكل التى ذكرتها أغلب السجينات السابقات ممن قمنا بالتوثيق معهن فيما 
يخص عدم الفصل بين فئات السجينات هي »النباطشية الجنائية«. النباطشية هي مسيرة 
بين  النباطشية من  اختيار  يتم  الداخلية. وال  ترتيب شؤونها  وعن  عنها  المسؤولة  الزنزانة، 
السجينات المحتجزات داخل زنزانة بعينها، وإنما تكون، جنائية حاصلة على حكم مؤبد أو طويل 
المدة، عادة في قضايا قتل، ويتم تعيينها من قبل إدارة السجن لـ »إدارة شؤون الزنزانة«. 
وتتمتع النباطشية الجنائية بامتيازات عديدة وسلطات استثنائية، تسمح لها باستغالل وإساءة 

معاملة باقي السجينات، ما قد يرقى إلى ممارسة التعذيب، في بعض األحيان.

 United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Women and Imprisonment. )United Nations  6
Office on Drugs and Crime, 2014(. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_

imprisonment_-_2nd_edition.pdf

«

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/women_and_imprisonment_-_2nd_edition.pdf
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رابًعا: انتهاكات ما بعد التوزيع 
على العنابر 

بإخالء سبيلها  إال  تنتهي  ال  والتي  المسجونة  حياة  دورة  تبدأ  العنابر  إلى  االنتقال  بعد 
حصر  ال  منهجية  النتهاكات  األساسية  حقوقها  تتعرض  وخاللها  عقوبتها،  فترة  انتهاء  أو 
لها. تنقسم هذه االنتهاكات إلى فئتين، األولى هي تلك التي يتشارك في التعرض لها 
معظم المحتجزين في مصر سواء كانوا نساء أم رجال، ويظهر ذلك في التعذيب الجسدي 
وضعف  والتكدس،  األسرة،  لوازم  توافر  وعدم  والمياه،  الطعام  جودة  وتدني  والنفسي، 

التهوية، ومشاكل اإلضاءة، والمنع من الزيارات لفترات مطولة. 

انتهاكات  أنها  إلى  المصرية  الجبهة  توصلت  فقد  االنتهاكات،  من  الثانية  الفئة  بينما   
ممنهجة أساساها هو التمييز حسب النوع االجتماعي، حيث أن مصلحة السجون والممثلة 
هنا في إدارة سجن القناطر تنتهك حقوقه المحتجزات الخاصة بوصفهن نساء، وهو ما يؤثر 
عليهن بشكل مختلف عن الرجال. تشمل هذه االنتهاكات ما تتعرض له المحتجزات في سجن 
القناطر من انتهاكات جنسية، وعدم اهتمام إدارة السجن بنظافة مرفقات السجن أو بالنظافة 
الشخصية للسجينات، وتردي األوضاع الصحية، فضاًل عن ظروف االحتجاز الغير آدمية التي 
في  أحياًنا  يتسبب  ما  بالتبعية  وهو  والحوامل،  األمهات  عنبر  في  السجينات  لها  تتعرض 

امتداد هذه االنتهاكات لينال بعضها من األطفال الموجودين بصحبة أمهاتهم. 
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٤. ١. انتهاكات عامة تتعرض لها السجينات في سجن القناطر
٤. ١. ١. التعذيب الجسدي 

النباطشية أو يضايقها، العقاب كان تقطيع شعر، تقطيع  اللي كان مبيسمعش كالم 
العقاب  بالشبشب، دة  السراير، ضرب مبرح على الوش، ضرب  هدوم، ربط في 
على  المباحث، ضرب وتهزيق وبيتداس  لرئيس  يخرجوا  لما  بقه  غير  المبدئي،  

وشهم بالجزم، بعد كده بتروح ألبلة سيدة، موظفة التأديب في السجن.
سجينة سياسية سابقة احتجزت بعنبر الحوامل 

تتعرض السجينات في سجن القناطر لإلهانة وسوء المعاملة كوسيلة للعقاب أو التأديب، 
وهو ما يمكن أن يسمى بـ«التعذيب ثالثي األركان«. ففي حالة ارتكاب سجينة لخطأ ما، أو 
عدم إطاعتها للنباطشية الجنائية، تمر السجينة بثالث مراحل من »التأديب«. يبدأ التأديب عند 
التي ال تمتلك صفة رسمية تؤهلها لمعاقبة السجينات، والتي ترسلها، بعد  النباطشية، 
ضربها وتعذيبها، إلى رئيس المباحث، الذي يستكمل فقرة التعذيب التي بدأتها النباطشية، 
ثم يتم إرسال السجينة إلى »أبلة سيدة«، موظفة التأديب في السجن، والتي تجردهن من 

مالبسهن وتنهال عليهن ضرًبا. 

• النباطشية الجنائية 
تستغل النباطشيات الحصانة التي منحهن إياها رئيس المباحث كمسؤوالت عن زنازينهن 
تتمتعن  حيث  الزنزانة،  داخل  تعسفية  قواعًدا  وتضعن  السجن،  داخل  سلطتهن  لترسيخ 
بامتيازات عديدة وتقمن بالتفرقة بين السجينات وفًقا لمن تدفع لهن أموااًل أكثر، وتجبرن 
السجينات على دفع المال مقابل الحصول على الخدمات التي يقدمها السجن، كالنوم على 
سرير أو مخدة أو استعمال الغسالة. وتؤدي مخالفة أوامر النباطشية إلى عقاب شديد، من 
وتتعامل  الحمام.  والحبسهن في  األطراف  تقييد  إلى  المالبس  التجريد من  حتى  الضرب 
النباطشيات بشكل أسوأ مع السجينات المريضات نفسًيا، فبداًل من أن يقدم السجن لهن 
ذلك  على  مثال  يهدأن.  حتى  وضربهن  أطرافهن  من  بربطهن  النباطشيات  تقوم  العالج، 

تحكيه ش. أ. :
مرة وأنا في اإليراد كان ممنوع بعد التمام حد يشرب سجاير. جات بنت عندها 
حوالي 18 سنة ولعت سجارة. فالنباطشية زعقتلها فالبنت جالها حالة زى الصرع كده، 
فالنباطشية قعدت تضربها باألقالم على وشها علشان تفوقها. ده أنا كنت بشوفه 

كتير جًدا مع الجنائيين.
وفي موقف مماثل قالت ي. ن. : »

مرة في واحدة جنائية كانت بتتشنج بالليل وتقعد تصوت، النباطشية بتاعتها كانت 
بتربطها من ايديها ورجليها وترميها في الحمام لحد ما تخلص.

• »أبلة سيدة«
أبلة سيدة هي موظفة التأديب في السجن، وهي المسؤولة عن التعامل مع السجينات 
اللواتي يخالفن قواعد السجن أو يتسببن في وقوع مشاكل. اشتكت العديد من السجينات 
من سوء تعامل موظفة التأديب معهن. حيث تتعامل مع السجينات بقسوة وإهانة شديدة.  
عاقبت »أبلة سيدة« مجموعة من الفتيات المحتجزات على ذمة قضية واحدة  وحسب وصف 
ف. م.  » ضربتهم وقطعت هدومهم«. وبعد تقديم شكاوى إلى رئيس المباحث، منع رئيس 
المباحث موظفة التأديب من التعامل مع السجينات السياسيات، إال أن هذا لم يمنع أبلة 

سيدة من مواصلة إهانة وسوء معاملة الجنائيات، وفًقا للسجينة السابقة ف.م.

تحظى الجنائيات بالنصيب األكبر من التعذيب وسوء المعاملة سواًء من قبل النباطشيات 

««

«
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أو موظفة التأديب، نظًرا لوضعهن األكثر حساسية اجتماعًيا ومادًيا، لكون الكثير منهن قد 
شكاوى  إلى  األحيان  بعض  في  تستمع  السجن  إدارة  كانت  وإن  أهاليهن.  قبل  من  هجرو 
السياسيات من سوء المعاملة، فإن شكاوى الجنائيات ال تقابل إال بالتجاهل التام. وتستخدم 
موظفة التأديب اإلهانة في تعاملها مع الجنائيات كوسيلة للعقاب، فمثاًل، تم إرسال ثالث 

فتيات جنائيات إليها، وقامت ب »سبهم بأبشع األلفاظ«، وفًقا ل ف. م. التي تقول:

الجنائي ضرب وشتيمة  بتمسك  بكل األلفاظ، هي  اتشموا  اتمسكو  بنات مرة   3 فيه 
واهانة وضرب وبيتداس على وشهم بالجزمة، بتمسك شباشبهم أو جزمهم وبتتقص 
بالمقص، لبسهم بيتاخد ويتشق نصين، ضرب على الوش وتقطيع شعر وكل حاجة

• السجانات ورئيس المباحث رئيس المباحث

السجينات،  عقاب  في  آدمية  غير  أساليب  عدة  المباحث  ورئيس  السجن  إدارة  تستخدم 
أشهرها ما يسمى بالتشريدة والتجريدة. »التشريدة« هي أن يتم أخذ السجينة من عنبرها، 
بعد أخذ متعلقاتها الشخصية منها، ووضعها في عنبر آخر، حيث يتم إجبارها على قضاء اليوم 
في الحمام، والنوم هناك، حتى يأمر رئيس المباحث بعودتها لزنزاتها، وهو ما قد يستغرق 

مدة وصلت في حالة إحدى السجينات إلى 12 يوًما، تقول إحدى السجينات السابقات:

العنبر  غير  تاني  عنبر  من  بتتنقل  إنها  معناها  تشريدة  تشريدة،  اسمها  حاجة  بيحصلهم 
بطانية جمب  يتفرش  بعدين  النوم،  لحد وقت  الصبح  بتاعه، من  الحمام  وتبات في  بتاعها 
الحمام تنام جمبها، وطبًعا بيبقى معروف انك متشردة، فالناس بتبقى طالعة داخلة بتلقح 

كالم عليكي، وبتاكل وتشرب وتعمل كل حاجة في الحمام«

»التجريدة« هي أن تسلب السجينة من جميع مالبسها ومتعلقاتها الشخصية ويتم حرقها، 
للتجريدة  خ.،  السابقات س.  السجينات  إحدى  السجن. تعرضت  عقاًبا على مخالفتها قواعد 

والتشريدة، وتحكي تجربتها وتقول: 

اتعاقبت ألنى عملت إضراب عن الطعام وشردونى كانو بيدخلونى عنابر الجنائيات 
وعنابر تانية وكانو بيتعدوا عليا بالضرب وإدارة السجن بتكون على علم بده ومرة 
مالبسى  جميع  من  بتجريدى  معاقبتى  تم  عليها  صوتى  وعليت  للسجانة  زعقت 

وروحت للجنائى ومكنش معايا حاجة البسها.
تستخدم التشريدة والتجريدة كوسائل عقاب للسجينات السياسيات، ولكن مع الجنائيات، 
إدارة السجن  أكثر عنًفا كالضرب وتقطيع المالبس. تستخدم  العقاب ممارسات  قد يشمل 
جهاًزا يسمى »الفلكة« لضرب السجينات ، والذي يتم ربط قدم السجينة عليه وضربها على 
للجنائي  »بالنسبة  الجنائيات:  بها  تعاقب  أخرى  طرًقا  أ.  بعصا سميكة. تصف ش.  قدميها 
بيعاقب بطرق كتير، بالضرب مثال، ان هو يمنع عنهم الجراية )العيش(، يقطعلهم هدومهم 
السجينة  ذلك موقف شهدته  على  مثال  حاجة«.  كل  منهم  وياخد  تفتيش  يعمل  يدخل  أو 
نفسها، عندما تنازعت ثالث بنات جنائيات بخصوص قدر من المال، »المخبرين والسجانات 

مسكوا البنات وهاتك يا ضرب، بهدلوهم تماما«.

٤. ١. ٢. التعذيب النفسي

«
 تحظر الممارسات التالية على وجه الخصوص

 • الحبس االنفرادي إلى أجل غير مسمى
• الحبس االنفرادي المطول

 يشير الحبس االنفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل
 إلجراء اتصال ذي معنى مع الغير. ويشير الحبس اإلنفرادي المطول إلى الحبس االنفرادي لمدة تزيد عن 15

يوًما     -      القاعدة 43 و44 من قواعد نيلسون مانديال

«
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مخالفات  بين  ما  تقسيمها  يمكن  مخالفة،   25 على  السجون  74 من الئحة  المادة  تنص 
جسيمة كاالعتداء على أحد العاملين بالسجن، ومخالفات أقل جسامة كإدخال الرسائل بغير 
الطرق المصرح بها، وكلها مخالفات قد تؤدي بمرتكبها، من ضمن عدة أشياء، إلى الحبس 
االنفرادي، وتنص المادة 81 من الئحة السجون على 8 وسائل مختلفة للعقاب، من بينها 
الحبس االنفرادي على أال تتجاوز مدته 15 يوًما. وتعتبر المواد الخاصة بالعقاب في الئحة 
لكل مخالفة، وإنما  الالئحة وسائل عقاب واضحة  للغاية، حيث ال توفر  السجون فضفاضة 
تسرد عدة مخالفات وعدة وسائل عقاب، ويعود لمدير السجن القرار في اختيار أي منها، ما 
يفتح الباب الستخدام وسائل عقاب قاسية، كالحبس االنفرادي، أمام ارتكاب مخالفات واهية. 

نصت المادة 44 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على »وضع المحكوم 
عليه بغرفة التأديب المخصوصة التي تعينها الالئحة الداخلية لمدة ال تزيد على ستة أشهر، 
الغرفة«،  الزيارة والتراسل خالل المدة التى تقضى بهذه  الحرمان من  ويترتب على ذلك 
العقاب  الزيارة كوسيلة من وسائل  ارتكاب مخالفة. فضاًل عن أن منع  الجزاءات عند  كإحدى 
محظور صراحة بموجب القاعدة 23 من قواعد بانكوك. تنتهك إدارة سجن القناطر باستخدامها 
متعمًدا.  نفسًيا  تعذيًبا  يكون  ألن  يرقى  ما  وهو  المحتجزات،  حقوق  أبسط  التأديب  غرفة 
ورغم أنه ال يوجد في الئحة السجون ما يحدد شكل غرفة التأديب، لكن توضح لنا شهادات 

السجينات وجود مكانين للعقاب هما عنبر التأديب وعنبر العسكري.

و160  طًوال  سنتيمتر   180 منها  كل  حجم  انفرادي،  زنزانات   3 إلى  مقسم  التأديب  عنبر 
سنتيمتر عرًضا، ال يوجد بها شباك أو فتحات في الباب، وتحتوى على مرتبة وجردل خاص 

للتبول. تتذكر س. ع. عنابر االنفرادي وتقول:

مدخلها  بنلمح  كنا  أصاًل،  مخيف  شكلها  سودة،  ستارة  عليها  أوضة  في  محطوطين 
واحنا في التريض أو واحنا جايين من اإليراد، هي عبارة عن ستارة سودة وشجر 
كتير من برا مداري عليها، هي مدخل زنزانة ضيقة متقسمة 3 زنازين، في مروحة 
واحدة محطوطة في الزنزانة الرئيسية فطبًعا مبتدخلش هوا للي في التأديب، هي بس 
للسجانة اللي قاعدة جوه، األوض حجمها صغير جدا جدا، متسحمش إن شخصين يقعدو 
في األوضة، مفيهاش ال كهرباء وال تهوية، بتتفتح مرتين بس في اليوم، ومش 
مسموحلهم بالتواليت، وبيدخلولهم جردل يعملو فيه، مفيش بقا أكل بيدخلهم، 
وأي حد في العسكري أو التأديب ممنوع عنه الزيارة نهائي، ممنوع يشوف أهله أو 

يدخلوله أكل.
تقضى السجينات أكثر من 22 ساعة من يومهن داخل الزنزانة، مسموح لهن بساعة في 
اليوم لدخول دورة المياه وبنصف ساعة للتريض. ويمثل قضاء الحاجة داخل االنفرادي أحد 
أشكال المعاناة والعقاب، تحكى عنه ن. ح. التي احتجزت في االنفرادي لمدة 6 أشهر قائلة: 

بتاعه ماسورة من غير كف وفيه سخان محطوط بحنفية  الدش  الحمام حمام بلدي 
خاصة بيها، وفيه حوض زبالة أغلب الوقت مسدود وعلشان متطلعش علينا صراصير 
والخميس  االتنين  محددين  كانو  تسده.  مياه  مليانة  كبيرة  إزازة  فيها  بنحط  كنا 
للشاور)االستحمام(، بس احنا لينا في اليوم ساعتين ساعة للحمام وساعة للتريض، 
التجوال،  برة مع فرض حظر  فيها  نتمشى  ساعة  للحمام ونص  ساعة  بعد كده بقت 
المساحة اللي كنا بنتمشى فيها 7 متر رايح جاي. الحمام مسموح مرتين في اليوم، 
مرة الصبح ومرة المغرب، لو حد عايز يدخل في وسط اليوم بيعمل في جردل جوه 

الزنزانة.
غير مسموح للسجينات بعنبر االنفرادي بأخذ أكثر من وجبة طعام داخل الزنزانة، فكن يتركن 
إلى  الطعام  للزنزانة، ويأخذن وجبة  المقابلة  الطرقة  طعامهن ومتعلقاتهن الشخصية في 
الداخل في وقت التريض. وتضطر السجينات في االنفرادي إلى تناول طعام السجن الرديء 

«
«
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وغير الكافي.

عالوة على سوء أوضاع االحتجاز داخل عنابر االنفرادي وعدم آدميتها، تمارس إدارة سجن 
السجن  الئحة  يخالف  ما  وهو  العقاب،  وسائل  كإحدى  المطول  االنفرادي  االحتجاز  القناطر 
التأديب عن فتاة متهمة بالتخابر مع  بشكل واضح. تحكي إحدى السجينات السابقات بعنبر 
إسرائيل، محتجزة في الحبس االنفرادي بسجن القناطر لما يزيد عن الثالث سنوات. وبسؤال 
سجن  في  المحتجزات  السياسيات  السجينات  قضايا  على  تعمل  التى  المحاميات  إحدى 
القناطر، قالت أن هناك ثالث سجينات سياسيات على األقل ممن تعمل على قضاياهن 
في سجن القناطر يخضعن أو خضعن في السابق، للحبس االنفرادي المطول، من بينهن: 
عال القرضاوي، المحتجزة في الحبس االنفرادي منذ أكثر من عامين وعائشة خيرت الشاطر، 

منذ 9 أشهر.

عنبر العسكري عبارة عن غرفة حوالي 5 أمتار في 8 أمتار، يقع داخل ما يسمى بـ »غرفة 
الزبالة« وفًقا لما قالته السجينات السابقات، وهي الغرفة التي يتخلص فيها السجن من 
مخلفاته. ورغم أنه غير منصوص على استخدام هذه الغرفة بغرض التأديب، يستخدم  عنبر 
يوجد  آدمية.  غير  ظروف  وفي  مطولة  لفترات  فيه  ويحتجزن  السجينات،  لعقاب  العسكري 
بالعنبر 9 أسرة، وهو شديد التكدس ومليئ بالحشرات والثعابين، لدرجة أن السجينات كن 
يضعن قطًنا في آذانهن وأنوفهن وقت النوم لمنع الحشرات من دخول أجسامهن، ال يوجد 
بالعنبر تهوية، ورائحتة كريهة نظًرا لتواجده داخل »مقلب الزبالة«. وباإلضافة لمنع الزيارة عن 
السجينات بعنبر العسكري، كنوع من العقوبة المضاعفة، فإن منع الزيارة يضطر السجينات 

لتناول طعام السجن الفاسد وقليل الكمية, تصف س. خ. عنبر العسكري وتقول:

 أخدونى لعنبر العسكرى وهو عبارة عن أوضة صغيرة جًدا فيها 3 سراير كل سرير 
مكون من 3 سراير فوق بعض السرير عرضه أقل من متر واحد وبعد كده حته صغيرة 
فرق بين السرير والحيطة وفيها باب لما بييجوا يفتحوه مكنش بيتفتح بالكامل وكان 
بيخبط فى السرير اللي وراه. األوضة الصغيرة دى أول ما روحت كان فيها 47 بنت 
كانوا بيناموا كل 3 على سرير اقل من متر فى 9 سراير والباقى بينام على االرض 

فى وضع عكس بعض عشان االوضة تاخدهم. 

يتم احتجاز السجينات في عنبر العسكري بشكل مطول، يزيد عن الستة أشهر المنصوص 
عليها في المادة 44 من الئحة السجون. كما يحدث مع مروة أحمد مدبولي، وسمية أحمد 
ناصف، وهدى عبد المنعم، المحتجزات على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة، 

الموجودات في عنبر العسكري منذ شهر نوفمبر 2018.

٤. ١. ٣. وضع الطعام

تنص المادة 4 من الئحة السجون على أنه »من ضمن واجبات مدير السجن، المرور على 
المطبخ والفرن للتأكد من حسن طهو الطعام وسالمة توزيعه ومطابقة مقاديره وأنواعه 
للمقررات«. إال أن سجن القناطر ال يوفر وجبات ثابتة ومعلومة في السجن. وتكتفى إدارة 
الصباح، ويسمى هذا  كلها في  للزنزانة  الغذائية  المواد  بعض  كرتونة من  بإدخال  السجن 
الطعام بــ »التعيين«. اإلفطار عبارة عن رغيف خبز وقطعة جبن، بينما يقدم في الغداء خضار 
نيء: ثمرة الطماطم أو بصلة أو كوسة أو باذنجان. وال يقدم أي نوع من البروتين الحيواني. 

يؤكل.  وال  »مقرف«  بأنه  التعيين  معهن  بالتوثيق  قمنا  ممن  السجينات  جميع  وصفت 
وتحفظت السجينات على جودة األكل ونظافته وكيفية تخزينه، باإلضافة إلى قلة كمياته. 
قالت إحدى السجينات أنه في بعض األحيان كان يقدم على اإلفطار رغيف خبز وبيضة واحدة، 

«
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وكانت هذه وجبة لسجينتين ليقتسمانها سوًيا. تقول س. ع. : »كمية الطعام كانت بتبقى 
أقل من األوضة بكتير«. وتحكي والدة أ. أ. »انا شوفت أكل من بتاع الجيش، تشوفيه تحسي 

إن أنت مش عايزة تاكلي خالص، محطوطة في وعاء مقرف وشكل األكل بشع«. 

تتجه السجينات إلى االعتماد على الطعام الذي يأتيهن من أهاليهن في الزيارات. في 
زنزانة السياسيات، كل سجينة مسؤولة عن توفير الطعام في أيام محددة، حسب مواعيد 
يجعل  ما  وهو  للجميع.  الطعام  توفير  على  الزنزانة  داخل  السجينات  تتناوب  بحيث  زيارتها، 
من الزيارات عبئًا مادًيا ثقياًل على األهالي، خاصة على ذوي المستوى المادي المتواضع. 
عالوة على ذلك، كثير من السجينات، خاصة من الجنائيات، ال يتلقين الزيارات، بسبب انقطاع 
الروابط العائلية، ما يضطرهن إما إلى تناول طعام السجن الردئ، أو العمل داخل السجن 

لشراء طعام الكافيتيريا غالي الثمن. 

٤. ١. ٤. لوازم السرير

ال يوفر سجن القناطر للسجينات أسرة فردية. يشغل كل سرير سجينتين أو ثالثة، فضاًل 
داخل  الشديد  التكدس  بسبب  الحمام  أو في  األرض  على  ينمن  السجينات  أغلبية  أن  عن 
الزنازين. أما في بعض العنابر، كعنبر الدواعي، ال تتوافر أسرة على اإلطالق، فتنام جميع 
السجينات على األرض. وتتوفر أسرة فردية فقط للنباطشيات الجنائيات وللسجينات الغنيات 
الالتي يدفعن أموااًل مقابل الحصول على سرير فردي. تصف ي. ن. غرفة السياسيات داخل 

عنبر 1: 

ملحق السياسي ده كان أوضة واحدة ضيقة بس طويلة، فيها 12 سرير، والسرير بينام 
عليه 3. ساعات كانو بيبقو 4 فكان فيه واحدة بتنام على األرض وال3 بيبدلوا معاها 

كل يوم.
اشتكت جميع السجينات ممن وثقنا معهن من سوء جودة األسرة. السرير يطلق عليه 
»ملة«، والملة عبارة عن ثالث أسرة متراصة فوق بعضها، مصنوعة من حديد، وعرضها 80 
سنتى. تؤدي صالبة السرير إلى مشاكل في العظام وفي الدورة الدموية لدى السجينات، 

خاصة لمن تنام بالدور الثاني والثالث من األسرة، ووفًقا إلحدى السجينات السابقات:

بتعلم في جسمها جامد وبتعمل احتباس في الدم في اإليد أو الرجل، بتعمل بقع 
زرقة كده وفي اآلخر بتسود.

عالوة على ذلك، فالمراتب رقيقة جًدا، مصنوعة من اإلسفنج، وسمكها رفيع، »تحسي 
كأنك مش نايمة على حاجة«، مما يزيد من اآلالم التي يتسبب بها السرير الحديدى. ولتقليل 
األلم تقوم السجينات بوضع بطاطين تحت المرتبة لزيادة سمكها، حيث أنه من غير المسموح 

للسجينات بشراء مراتب وإدخالها إلى الزنازين.

مخدات السجن ليست أفضل حااًل، وهي األخرى ليس ممكًنا شراؤها من خارج السجن. 
ويمكن، نظرَيا، في حالة تبين وجود آالم في العظام، أن يطلب طبيب السجن دخول مخدة 
أ. أنها  أ.  طبية للسجينة، ولكن وفًقا ل ش. أ. »ده كان بيحصل بعد عذاب«، وقالت والدة 
اشترت المخدة، بعد أن بدأت ابنتها في المعاناة من آالم في الرقبة، لكن إدارة السجن لم 

تسمح بدخولها رغم ذلك.

أما بالنسبة للمالئات والبطاطين، فإن السجن ال يوفر سوى بطانيتين خشنتين رديئتين، 
ويقوم أهالي السجينات بشراء لوازم السرير األخرى من أغطية وبطاطين. وليس هناك أي 
تبديل لألغطية، وتضطر السجينة لغسل األغطية بنفسها، ألن دورة الغسيل في السجن 

««
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تستغرق وقًتا طوياًل للغاية، وبسؤال إحدى السجينات إن كانت تضطر أن تقوم بذلك بنفسها 
أم بمساعدة اآلخرين قالت أن الجنائيات يساعدن بعضهن البعض، ولكن باعتبارها سياسية 

فليس هناك من يساعدها.

٤. ١. ٥. التكدس

ازداد عدد المحتجزات في سجن القناطر خالل السنين األخيرة بشكل هائل، خاصة أعداد 
لعدم  ونظًرا  بأضعاف.  للسجن  االستيعابية  القدرة  يفوق  ما  وهو  السياسيات،  السجينات 
تواجد سجون أخرى للنساء في نطاق القاهرة الكبرى، تسمح إدارة السجن بإدخال سجينات جدد 
رغم عدم توافر المساحة الكافية لتسعهن، مما جعل من السجن علبة محشوة بالمحتجزات، 
وتقلصت المساحة المخصصة لكل سجينة لتصل إلى عدة أشبار، بالكاد تكفى للنوم على 

إحدى الجانبين.   

عنبري 1 و2، هي أماكن مختلطة للسياسيات والجنائيات، قيد التحقيق والمحكوم عليهن 
الالتي  السابقات  المسجونات  كل  وتؤكد  العنبران مفتوحان على بعضهما،  السواء.  على 
قابلتهن الجبهة المصرية، أن هناك صالة واسعة تحتوى على ما يقارب 120 سرير، يصل عدد 
السجينات في هذين العنبرين إلى ما يقارب 560 سجينة، ما يزيد عن 4 أضعاف العدد الذي 

يتسع له  ما يتسبب في أن تنام كل سجينتين على سرير، وتنام الباقيات على األرض. 

للتحقيق،  وغرفة  عليهن  للمحكوم  غرفة  السياسيات،  للسجينات  زنزانتان   1 عنبر  داخل 
الالتي الزلن قيد  السياسيات  العنبر. تحتوى غرفة  الباقية من  المساحة  الجنائيات  وتشغل 
التحقيق على 15 سرير، وهي غرفة طولها 5 أمتار وعرضها 4 أمتار، ويصل عدد السجينات 
في الغرفة إلى ما يزيد عن ال40 في أكثر األوقات تكدًسا، و 30 في أحسن األحوال. تنام 
غرفة  داخل  لكل سجينة  المخصصة  والمساحة  أو ثالث سجينات على سرير.  كل سجينتين 

السياسيات تحقيق ال تتعدى نصف السرير الذي تنام عليه، فتقول س. ع.:

السرير ده بيتعمل فيه كل حاجة، قعدتنا وأكلنا وكل حاجة. كنا علشان نعرف ننام 
بننام على جمب واحد ومينفعش نتقلب.

بعد ازدياد عدد السجينات السياسيات خالل السنين األخيرة، لم تزد إدارة السجن المساحة 
المخصصة للسياسيات بل وزعتهن على عنابر أخرى، ما فاقم من مشكلة التكدس. تقول 
ش. أ. :  أول ما دخلت كان فيه حاجة وستين واحدة سياسي في السجن، وانا ماشية العدد 

كان عدى ال 300

الجزء الباقى من عنبر 1، الخاص بالجنائيات، أسوأ حااًل بمراحل. تنام السجينات على األرض 
وتبقى  الحمام،  داخل  وحتى  الحمام  إلى  المؤدي  الممر  وفي  األسرة  وبين  الزنزانة  داخل 
األولوية لمن ينام على السرير للجنائيات اللواتي تملكن المال، بينما تنام الفقيرات على 

األرض.  تصف س. ع. غرفة الجنائيات

السراير وفي  بيناموا على االرض وبين  كانو  انهم  لدرجة  جًدا  مكتظ  كان  العدد 
الطرقة اللي كنا بنروح منها للحمام، وكانو بينامو على األرض خلف خالف فمكنش 

فيه حتى مساحة بين السرير، كانو بيستغلو كل شبر على األرض.

قواعد نيلسون مانديال، قاعدة 13

ة الستخدام السجناء، وال سيما حجرات النوم مع الحرص على مراعاة الظروف  ُتوّفر لجميع الغرفة المعدَّ
 المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضاءة والتدفئة

والتهوية

«
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الوضع على ما هو عليه في  الضعفاء والمرضى، يبقى  عنبر  لعنبر 10، وهو  بالنسبة 
غيره من العنابر. ففي غرفة بها حوالي 50 سرير، تعيش ما يقارب ال175 سجينة، وفًقا ل أ. 
ص. تنام 3 سجينات على السرير ويضطر الباقي للنوم على األرض، دون مراعاة لوضعهن 

الصحي.

 ٤. ١. 6. التهوية

داخل  التهوية  تعتبر  القناطر،  سجن  في  الزنازين  حجم  وصغر  الشديد  التكدس  بجانب 
الزنزازين سيئة للغاية. الشبابيك داخل العنابر مصنوعة من الحديد ومغطاه بالسلك، ما ال 
يسمح بدخول قدر كاٍف من الهواء النقي. وداخل الغرفة الخاصة بالسجينات السياسيات، 
الهواء أو ضوء  العنابر األخرى، ما ال يسمح بدخول  أحد  يوجد شباكين، أحدهما يطل على 

الشمس منه. 

بهن  الخاصة  الطعام  الجنائيات سخانات  الطبيعية، تستخدم  التهوية  انعدام  بجانب شبه 
الروائح  انبعاث  في  يتسبب  ما  مساًء،  الخامسة  وحتى  صباًحا  الثامنة  من  العنبر،  داخل 
وارتفاع درجة الحرارة داخل العنبر. بجانب ذلك، وفي هذه الغرف الضيقة، تقوم السجينات 
بالتدخين. تحكي والدة إحدى السجينات » في ناس المتنفس بتاعها الحمام علشان يهربو 
من الحر والريحة » بينما أدت السخونة الشديدة وسوء التهوية إلى حاالت اختناق متكررة بين 

السجينات وأصيبت بعضهن بأمراض صدرية. تحكي ش. أ.:

السخانات شغالة على طول ومع النفس في الصيف األوضة كانت بتبقى شواية. في 
شهر 7 و8 كنا ينموت وجالنا دور كحة كلنا واتحجز من عندنا 10 في المستشفي.

يوجد بالغرفة مروحة سقف واحدة، لزنزانة بها ما يصل إلى ال40 سجينة. طلبت السجينات 
عدة مرات دخول مروحة أخرى، وهو ما قابلته إدارة السجن بالرفض المتكرر. كما قام بعض 
أهالى السجينات بشراء مراوح وطالبوا بإدخالها، وهو ما قوبل بالرفض أيًضا. تحكي والدة 

أ. أ.: 

قالتلي إنها عايزة مروحة ألن الجو حر جًدا، ده كان في شهر 4، الجو أصال كان 
برد، بس هي كانت بتقولي إن الجو حر جًدا جوه، جبتلها مروحة بس مرضوش 

يدخلوها
  

٤. ١. 7. اإلضاءة

قواعد نيلسون مانديال، قاعدة 14

 في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا، يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيث
 تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح

دخول الهواء النقي سواء وجدت تهوية صناعية أم ال

قواعد نيلسون مانديال، قاعدة 14

 في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا، يجب أن تكون اإلضاءة الصناعية كافية
لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم

قواعد نيلسون مانديال، قاعدة 43

تحظر الممارسات التالية على وجه الخصوص: حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مضاءة دون انقطاع

«
«



27

منسيات في القناطر

اإلضاءة داخل السجن قوية ومناسبة إلى حد معقول، كل غرفة بها 4 مصابيح، لكن نورها 
ال ينطفئ. النور مضاء داخل السجن بأكمله طوال الوقت، حتى في أوقات النوم. تسبب 
مؤذية،  المنقطع  غير  الضوء  قوة  أصبحت  فقد  للسجينات،  المستمر في مشاكل  الضوء 

تحكي س. ع.: 

اإلضاءة كانت قوية جًدا لدرجة إنها متعبة للعين، هي كانت لمض نيون محطوطة 
حرارة  بتعملهم  كانت  فوق  بتنام  اللي  الناس  جدا،  متعبة  فكانت  السراير،  فوق 
والضوء كان بيبقى مؤذي جًدا لعينهم، والناس اللي تحت النور اللي واصلها مش 
النور في عنينا، مبيطفيش  النوم  قوي، فتوزيع اإلضاءة كان مؤذي وبنصحى من 

خالص.
  ٤. ١. 8. الزيارات

لكل محكوم عليه الحق في الزيارة مرة كل 15 يوًما، ومرة كل أسبوع في حالة المحبوسين 
احتياطًيا، وفًقا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون والمادة 60 من الالئحة الداخلية للسجون. 
وتحدد المادة 71 من الئحة السجون المدة الدنيا للزيارة المنصوص عليها لتكون ستين دقيقة. 

الزيارة وقصر  توافر مناخ مناسب في  السجينات، بشكل عام، من  عدم  أغلب  اشتكت 
مدتها، وهو ما يقف عائًقا أمام التواصل مع األهل في جو من الخصوصية. تزور السجينات 
السياسيات في قفص كان مخصًصا، في األصل، لزيارة السجينات المحكوم عليهن باإلعدام، 
وهو مكان ضيق للغاية. مع ازدياد عدد السجينات السياسيات بدّءا من عامي 2013 و 2014، 

خصصت إدارة السجن هذا القفص لزيارة السياسيات. تتذكر ش. أ.:

 مكان الزيارة عبارة عن قفص صغير، هو أصال مكان الناس اللي واخده إعدام بس 
إحنا بنزور معاهم. هو قفص مفتوح وفيه مروحة وكل حاجة بس هو صغير، هو 
قفص نص سور ومقفول علينا، الفكرة انه كان صغير جدا ميشيلش 10 زيارات. األيام 
اللي كان بيبقى فيها الدنيا زحمة كان في ناس بتضطر تقعد على األرض، ده كان 
دايما بيحصل في االعياد. كان بيبقى معانا سجانة قاعدة وقت الزيارة بتنقل كل الكالم 
لرئيس المباحث وساعات بتدخل في نص الكالم، مكنتش بعرف اتكلم كلمتين على 

بعض مع أهلي. معرفش اتكلم مثال القضية ماشية ازاي أو المنظمات عملت ايه برا
وتقتطع إدارة السجن من وقت الزيارة في عملية التفتيش وعملية إخراج األهالي، كما 

تقول س. ع.: 

الزيارة ساعة المفروض، بس مكان الزيارة ضيق جدا جدا، بس عقبال ما األسر تتفتش 
وتدخل جوه بيكون ربع ساعة من الزيارة ضاع، والسجانة بتبدي من آخر ربع ساعة 

تبدأ تطلعنا وتقول يال نجهز، فوقت الزيارة كله مبيكملش نص ساعة.
على الجانب اآلخر، بعض السجينات مدة زيارتهن  10 دقائق فقط، يأتي أهاليهن من أنحاء 
القاهرة ومن محافظات أخرى لقضاء 10 دقائق مع بناتهن. ويرجع السبب في ذلك، وفًقا 
للسجينات السابقات ممن وثقنا معهن، إلى التكدس الشديد داخل السجن، بحيث لم تعد 
أماكن الزيارة تتسع لهذا العدد من السجينات، ما جعل رئيس المباحث يأمر بتقليل مدة الزيارة 
بالذكر أن جميع  احتجزن في عام 2019، وجدير  الالتي  الجدد  السجينات  إلى 10 دقائق لكل 

«
«
«
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السجينات المحتجزات في القضية 277 حصر أمن دولة لعام 2019 وقضية 488 حصر أمن 
دولة لعام 2019 ال تزيد مدة زيارتهن عن 10 دقائق. وتحكي والدة أ. أ.: 

احنا زيارتنا المفروض ساعة، بيقعدونا 10 دقايق، بيبقى حوالينا مخبرين وسجانات 
وبيبقوا مقفلين الدنيا علينا. الجنائي والسياسي القديم بياخدو ساعة، بس السياسي 

الجداد بياخدو 10 دقايق. 
وفي تجاهل واضح للقاعدة 23 من قواعد بانكوك تقوم إدارة سجن القناطر بمنع الزيارة 
عن السجينات، خاصة السياسيات، كوسيلة تأديب أو عقاب. حيث تنص المادة 81 من الالئحة 
الداخلية للسجون على استخدام منع الزيارة والمراسلة كوسيلة من وسائل العقاب. يمكن، 
وفًقا لالئحة، منع الزيارة مدة ال تزيد عن مرتين في الشهر، والحرمان من المراسلة مدة ال 
تزيد عن شهر، وهو، رغم مخالفته للمعايير الدولية، ما لم تقم إدارة السجن بااللتزام به رغم 

ذلك.

رشا ماهر، إحدى المجتجزات على ذمة القضية 2017/955 حصر أمن دولة، لم تتلقى أي 
زيارة منذ تاريخ القبض عليها في 10 أكتوبر 2017، ويحرمها السجن تلقى الزيارة من أطفالها. 
أما سمية ماهر، المحتجزة على ذمة نفس القضية، والمقبوض عليها في 17 أكتوبر 2017 
ممنوع عنها الزيارة أيًضا منذ دخولها السجن. تطول قائمة المنع من الزيارة، لتشمل مروة 
أحمد مدبولي، وسمية أحمد ناصف، وهدى عبدالمنعم، وعائشة خيرت الشاطر، الممنوعات 
من الزيارة من شهر نوفمبر 2018، ونهى أحمد مؤمن، الممنوعة من الزيارة منذ ما يقارب 

السنةـ، وعال القرضاوي، وهي ممنوعة من الزيارة منذ ما يزيد عن العامين.

٤. ٢. انتهاكات احتياجات السجينات الخاصة في سجن القناطر
٤. ٢. ١. االنتهاكات الجنسية 

يغيب عن قانون تنظيم السجون والالئحة الداخلية للسجون أي ذكر لعملية التفتيش الذاتي 
آليات  وجود  عدم  عن  ناهيك  المحتملة،  الجنسية  االنتهاكات  من  السجينات  حماية  وكيفية 
إبالغ عن االنتهاكات الجنسية وتقديم الدعم إلى الضحية ومحاسبة القائمين على االنتهاك. 
على الجانب اآلخر، تنص القاعدة 20 من قواعد بانكوك صراحة على ضرورة استحداث طرق 
بديلة للتفتيش الذاتي العاري وتفتيش المناطق الحميمية في الجسد. حيث يمكن استبدال 
عمليات التفتيش التي تنزع فيها المالبس بأجهزة فحص كالفحص باألشعة فوق الصوتية، 
أو حتى بوضع السجينة تحت مراقبة دقيقة، في حالة كانت تشكل خطًرا حقيقًيا. وتنطلق 
هذه القاعدة من مبدأ صيانة كرامة جسد اإلنسان وتصبو إلى تجنب تعريض السجينات إلى 
تجارب مؤلمة أو صادمة، التي قد تنتج عن تعرضهن لالنتهاك الجنسي أثناء عملية التفتيش. 

يعتمد نظام التفتيش في سجن القناطر على التفتيش العاري، حيث تمثل السجينة عارية 
أمام السجانة بينما تفتش كل جزء من جسمها ذاتًيا، بما في ذلك أعضاءها التناسلية. تقوم 
لمنطقة  الذاتي  الفحص  طريق  عن  إما  وذلك  المهبلي«  »التفتيش  يسمى  بما  السجانة 
المهبل أو بالطلب من السجينة أن تفتح قدميها وتتحرك لألعلى ولألسفل. تصف ف. م. 

عملية التفتيش كالتالي: 

اما  يا  االتنين  الست خلعتني هدومي وقالتلي هتعملي حاجة من  مانا جيت  وقت 
هتلبس كيس وتحط ايدها تحت وتفتش، يا اما هتفتحي رجلك وتنزلي وتطلع كذا 

مرة.

«

«
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كما تنقل إحدى المحاميات على لسان موكلتها، عن اإلهانة التي تتعرض لها السجينات 
أثناء عملية التفتيش: 

أول ما دخلنا السجن جردونا من كل أشيائنا ودخلنا غرفة جردونا فيها من مالبسنا 
وقامت السجانة بتفتشينا تفتيش ذاتى بإيديها وجابت كيس من األرض ولبسته فى 

إيديها وقامت بتفتيش المنطقة اللي تحت بشكل مهين جدا.
متعمدة،  كانت  فيها  واإلهانة  مؤلمة،  كانت  التفتيش  تجربة  أن  السجينات  أغلب  قالت 
وأن السجانات كن يتحرشن بهن جنسًيا، حيث تتعمد السجانات اإلطالة في تفتيش منطقة 
المهبل، ولمسها بطرق غير مبررة، كإدخال إصبعهن داخل مهبل السجينة. قالت ش. أ. معبرة 

عن ذلك:

هم بيفتشوا بطريقة مهينة جدا، انت بتحسي وهي بتمشي ايدها على جسمك انها 
بتتحرش بيكي، وبتبصلك بصات كده فيما معناها ان أيوة انا جيه هنا علشان أهينك 

وأضايقك. أنت بتحسي إنه  تحرش مش تفتيش.
حكت لنا السجينة السابقة ش. أ. عن إحدى المواقف التي تعرضت فيها للتحرش الجنسي 

من قبل إحدى السجانات:

بيمشوا  بينا. هم  بيتحرشو  اسمهم هناء وهانم دول كانو فعال  في سجانتين كان 
بايديهم على جسمنا بطريقة سيكشوال )جنسية( جدا. انا مرة كنت راجعة من جلسة، 
فجية السجانة بتقولي انتي عودك حلو اوى ومشيتك حلوة جدا، وبعد ما فتشتني 

قالتلي ما تخليكي واقفة معايا هنا شوية.
بالسجينة أ.ش. ما دفعها للذهاب إلى رئيس  التحرش   حاولت السجانة، واسمها هناء، 
المباحث، إال أن األمر لم يتوقف، على حسب روايتها. ومن الجدير بالذكر أن أغلب السجينات 
السابقات ممن وثقنا معهن شاركن حكايات مماثلة عن قيام نفس السجانتين بالتحرش بهن 

جنسًيا بشكل مستمر. 
بعد عملية التفتيش الذاتي، التي تتم عند وصول السجينات إلى السجن ألول مرة وتتكرر 
بعد كل زيارة، يتم تفتيش متعلقات السجينات الشخصية، من قبل موظفين رجال عاملين 
بالسجن، العملية التي ال تخُل من اإلهانة أيًضا، فال يراعي الموظفون التعامل باحترام مع 
السجينات، بما يحفظ كرامتهن، ولكنهم يتعمدون إذاللهن. إحدى تلك األمثلة حكته ش. أ. :

الصحية  الفوط  اإلهانة.  في  قمة  بيفتشهالنا.  المخبر  بيها  جايين  احنا  اللي  الحاجة 
بتاعنا كانت بتتفتح قدامنا واحدة واحدة وتترمي على األرض واحنا ننزل نجيبها. 
نفس الموضوع في األدوية. لو معايا سبراي أو شامبو بيقعد يفضي شوية منه ويرميه 

على األرض وأنا ألم وراه.
٤. ٢. ٢. األوضاع الصحية 

علي  متكشفش  السجن  دخلت  ما  ساعة  من  انا  مستشفى.  محتاجة  السجن  مستشفى 
بسماعة. لو تبعتتعبت بروح للدكتور اقول له عندي كذا كذا فيديني عالج من غير 
ما يكشف على. لما كان حد بيتعب كنا بنقعد ننادى على السجانات بالساعتين لحد 
ما يردوا علينا. مثال مرة واحدة من عندنا وقعت اتكسرت الفجر، احنا قعدنا نخبط 
ساعتين علشان السجانة تيجي ولما جات قالت بكل برود كده ايه ده هم مبيناموش، 
والبنت فضلت قاعدة في العنبر رجلها مكسورة ومتجبستش غير بعد يومين. كان في 
بنت اسمها رباب كان تعبانة وكانت بتقعد ترجع دم على طول. عمرهم ما حاولوا 
يعالجوها هم بس كانو بيدوها حاجة توقف الدم. احنا كنا دايما بنقول لبعض اللي 

بيتعب هنا  هيموت                             -ش.أ.

«««
««
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تكفل المادة 18 من الدستور المصري لسنة 2014 الحق في الصحة لكل المواطنين دون 
تفرقة أو استثناء مما يعني أنه لكل مسجون الحق في الرعاية الصحية. وتنص المادة 33 من 
قانون تنظيم السجون على أن يكون في كل سجن طبيب منوط به األعمال الصحية، وفًقا 
لما تحدده الالئحة الداخلية للسجون. إال أن الئحة السجون ال تنص في أي من أبوابها على 
واجبات طبيب السجن، وال تذكر المعايير المتطلبة في دائرة الرعاية الصحية داخل السجن. ال 
تكترث السلطات المعنية في مصر بما تنص قواعد نيلسون مانديال والتي توجه بأن يكون 
في كل سجن مستشفى تابعة له، يتواجد بها أطباء من كافة التخصصات، بما في ذلك 
الرعاية الصحية من يعمل  األطباء النفسيين وأطباء األسنان. على أن تتألف دائرة خدمات 
باستقاللية إكلينيكية تامة وعلى السجن توفير أطباء مؤهلين للتعامل مع حاالت الطوارئ، 
والسجناء الذين لديهم احتياجات صحية خاصة، وفي حالة احتياج السجين لتدخل جراحي أو 
رعاية خاصة، ينقل السجين إلى مستشفى مدنية لحين شفائه، وهو ما ال يحدث غالًبا في 
السجون المصرية، خاصة وأن أطباء السجن ليسوا سوى موظفين أو ضباط بوزارة الداخلية  

وال تربطهم أي صلة بنقابة األطباء المصريين.
وفًقا لوصف السجينات السابقات ممن وثقنا معهن، يوجد بسجن القناطر مستشفى تابع 
لها، يتكون من طابقين. في الطابق األرضي يوجد 6 عيادات لتخصصات مختلفة، باإلضافة 
إلى معمل تحاليل. ويحتوى الطابق الثاني على غرفة العزل والعمليات وغرفة اإلفاقة. غرفة 
العمليات مجهزة، ويتم بها استقبال السجينات الحوامل من أجل إجراء عملية الوالدة، لكن 
ال يتم بها أي تدخالت جراحية أخرى. ووفًقا لمقابلة مع إحدى السجينات السابقات، فغرفة 
العمليات غير معقمة، بابها مفتوح باستمرار، وال يوجد بها بيئة حماية مناسبة. غرفة اإلفاقة 

ليس بها سوى سريران مغطيان بالمالئات، وال يوجد بها مخدات. تقول س. ع.:

فيه غرفة عمليات والطرقة بتاعة غرفة العمليات مفتوحة باستمرار، مفيش حتى حفاظ 
او حماية لغرفة العمليات، بيتعمل فيها عمليات بس ملهاش بيئة حماية.

 أما غرفة العزل فهي غرفة فارغة تمامًا إال من سرير جلد، أرضيتها من األسمنت، مفتوحة 
أغلب الوقت، وال يتم عزل المريضات فيها عزاًل كلًيا، كما تصف ن. ح. 

المفروض فيه أوضة عزل، األوضة مفيهاش أي حاجة هي عبارة عن اوضة فاضية 
واالرض مش بالط حتى، كان فيه بنت عندها السل اتحجزت فيها وكانت قاعدة 
على االرض على الباب، في اللي المفروض انه اوضة عزل، كانت حالتها بتتدهور 
وفي اآلخر اتوفت. كان فيه واحدة عندها درن كانت محطوطة في أوضة العزل، بس 

عادي كانت بتطلع برة األوضة تقعد من غير ما تحط كمامة على بقها
ورغم وجود عيادات لكافة التخصصات، ال يوجد بالمستشفى سوى طبيب واحد مقيم، 
متخصص في طب النساء، يقوم، وفًقا لشهادة أغلب من قابلناهن من سجينات سابقات، 
بالكشف على جميع التخصصات. يأتي أطباء تخصصات أخرى كالعيون واألسنان والجلدية 
يوًما واحًدا في األسبوع، مما يضطر السجينات اللواتي في حاجة للكشف بإحدى التخصصات 
السابقة إلى االنتظار أليام. فكما قالت لنا س. خ.:فى ناس كانت بتموت من ألم األسنان  

وتحتاج تدخالت جراحية ومكنش بيتعملها حاجة التدخالت الجراحية كانت للحامل بس. 

 كما تغيب بعض التخصصات تماًما عن المستشفى، فال يوجد أطباء نفسيين أو عالج 
طبيعي، وال أطباء متخصصين في التعامل مع حاالت الطوارئ، ويغيب المتخصصون في 

المخ واألعصاب، فتقول أ. ط.

كمريضة  داخلة  كنت   انا  قاعد،  اللي  واحد  دكتور  هو  بس  التخصصات  كل  فيه 
عيون  دكتور  على  دخلت عرضوني  لما  وأعصاب،  مخ  دكتور  غضروف ومحتاجة 

ودكتورة جلدية. ومفيش في المستشفى تخصص مخ وأعصاب.

««
«
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الالزمة  الطبية  المقومات  وغياب  المطلوبة  الطبية  التخصصات  توافر  عدم  بسبب 
الرعاية الطبية للسجينات الالتي تعانين  للمستشفى، تعجز مستشفى السجن عن توفير 
من مشاكل صحية خاصة. السجينة السابقة أ. ط. كانت تعانى من إصابة في قدمها نتيجة 

رصاصة أصابتها في إحدى التظاهرات، تتذكر السجينة:

أهلى كانو بيقدموا كذا شكوى علشان موضوع رجلي، في األول قالو ان أمن الدولة 
الزم يوافق انى اتعرض على مستشفى السجن. بس مستشفى السجن مفيهاش أي 
مقومات تكفى للكشف على. انا كنت محتاجة أشعة سي تي، مستشفى السجن كانت 
فيها بس اكس راي. انا كانت اصابة رجلي برصاصة من قبل السجن بسنة ونص. مكنش 
جوه  هتعالج  واني  طبيعي  عالج  عندهم  انهم  قالو  هم  طبيعي.  عالج  عيادة  فيه 
السجن. جابوا دكتور مالزم اسمه محمد خاطر قال انه هيعملي جلسة عالج طبيعي، 
قولتله اني بحتاج أجهزة خاصة قالي احنا عندنا األجهزة دي. في اآلخر حرقلي 
رجلي، ولسة لحد دلوقتي موجودة ندبات الحرق، عملت محضر في السجن وبعد 
كده قالو ان انا اللي رفضت العالج في السجن. أهلى قدموا اني اتعالج في مستشفى 

خاص، قالو ال.
بينما س. ع. التي كانت تعانى من آالم في الغضروف تحكي:

انا اتبهدلت اكتر في المستشفى، انا كنت  داخلة كمريضة غضروف ومحتاجة دكتور 
مخ وأعصاب، لما دخلت عرضوني على دكتور عيون ودكتورة جلدية. ومفيش في 
جهاز  اشعة،  نعمل  محتاجين  قالي  العظام  دكتور  وأعصاب.  مخ  تخصص  المستشفى 
بدائي جدا، عملت اشعة مقطعية وانا مكنش ينفع في حالتي اعمل اشعة مقطعية انا كنت 
محتاجة رنين مغناطيسي، المفروض االشعة تتحط في ورق علشان يحفظها هو طلعها 
واداها للمرضة من غير حاجة. انا كنت داخلة معنديش غضروف، كنت عاملة العملية 

وباخد الدوا وكله تمام وبعرف امشي كويس
بأمراض  المصابات  بالسجينات  خاص  عنبر  وهو  الضعفاء،  بعنبر  محتجزة  ص.  أ.  كانت 
خطيرة. والن أ. ص. مصابة بالذئبة الحمراء، وفي الفترة األخيرة كانت تخرج دًما من فمها 
وهناك اشتباه بفشل كلوي، ومشاكل في الصدر، فقد تم إيداعها في هذا العنبر وهو ما 
بالكارثة، ألن مرضها مناعي باألساس، وليس هناك فصل بين األمراض المعدية  شبهته 
على  التفتيش  حالة  وفي  أكبر،  مأزق صحي  يضعها في  العنبر  إن  فتقول  المعدية،  وغير 
السجن يتم إغالق العنبر وإخفاء بوابته مع تهديدهم حتى ال يصدرن أي صوت، وذلك ألن 
الوضع كارثي على الجانب القانوني والحقوقي واإلنساني. وتقول أ. ص. أنها تعاني من 
أمراض نفسية فضاًلعن الذئبة الحمراء، وقد حاربت لكي تثبت الذئبة الحمراء نظًرا لحدوث 
مضاعفات قد تودي بحياتها إذا أهملت الدواء، وبسبب أن أهلها استطاعوا تمرير أوراق تثبت 

مرضها، لكنهم فشلوا في تمرير ما يثبت مرضها النفسي.

ما يزيد الوضع سوًءا هو أن مستشفى سجن القناطر تعتمد على وجه الحصر على األدوية 
المسكنة في عالجها للسجينات. ال تتخذ المستشفى إجراءات جدية لعالج المريضات، بل 
تكتفى بإعطائهن أدوية تسكن اآلالم. يرجع ذلك، جزئًيا، إلى عدم وجود أطباء متخصصين 
الطبيب  على  األسهل  الحل  المسكنات  يجعل  ما  دوري،  بشكل  السجن  مستشفى  داخل 
المقيم، ومن ناحية أخري إلى عدم توافر أدوية داخل مستشفى السجن. أي أدوية أخرى، 
غير المسكنات، على السجينات شرائها من الخارج وإدخالها في الزيارة، حيث تأخذها ممرضة 

السجن وتعطيها للسجينة على جرعات. تحكى س. ع.  عن مشكلة المسكنات:

عربية الترحيالت أذتني جدا، مرة بعد ما رجعلت من ترحيلة فضلت مش عارفة انام 
تالت أيام وبصرخ بس، الدكتور كتبلي على حقن مسكنة، اخدت كمية حقن مسكنة 
قالي دى الزم  اخدها،  محتاجة  االعصاب  في حقن اللتهاب  ان  له  قولتل  بشعة، 

«
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تجبيبها من برة، اهلي جابولي الدوا من برا الن الدوا اللي كان بيتكتبلي في السجن 
كان مسكنات بس، والمسكنات تعبتني وبقيت برجع.

ويصل سوء األوضاع الصحية داخل سجن القناطر إلى حدوث حاالت وفيات نتيجة اإلهمال 
الطبي، فكما حكت لما س. خ. 

وانا تعبانه كان فى واحدة تعبانه فى صدرها فضلت لحد صدرها معفن عليها وماتت 
بتاعتها  المسكنات  بياخد  وكان  مخدرات  بيتعاطى  بليل  وردية  بتاع  الدكتور  كان 
والست دى مكنش حد بيزورها. وانا جوه مات قدامى حوالى 2 او 4 حاالت كانو 

مرضى محتاجين عالج.
٤. ٢. ٣. النظافة 

مصلحة  واجب  على   1965 لسنة   396 رقم  السجون  تنظيم  قانون  من   83 المادة  تنص 
السجون بالتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة داخل السجن، وإرسال تقاريرهم إلى 
مدير عام السجون. وأكدت الالئحة الداخلية للسجون في المادة 4 على واجب مدير السجن 
بتفتيش أماكن سكن وعمل السجينات يومًيا للتأكد من النظافة. على صعيد آخر  ال يوجد 
ذكر أكثر تفصياًل لحقوق السجينات في النظافة الشخصية، وال عن واجب السجن في توفير 
خدمات وأدوات تتيح للسجينات المحافظة على نظافتهن ونظافة المكان. فمياه السجن سيئة 
وغير صالحة لالستخدام ألغراض النظافة واالستحمام من ناحية، وأدوات النظافة الشخصية 
غير متوفرة داخل السجن من ناحية أخرى. المراحيض ال تستوفي معايير النظافة المتطلبة، 
وعددها أقل بكثير من احتياجات السجينات. هذا فضاًل عن عدم توفير السجن الفوط الصحية 

للسجينات، ما يتسبب في العديد من األمراض والمشاكل الصحية.

تقدم  ال  السجن  وإدارة  السجينات،  القناطر هي مسؤولية  العنابر في سجن  نظافة   •
عدد  مقابل  العنابر  بتنظيف  الجنائيات  بعض  تقوم  النظافة.  أدوات  أو  خدمات  من  نوع  أي 
معين من علب السجائر، يؤخذ من كل سجينة. ومسؤولية إحضار أدوات النظافة تقع على 
السجينات أيًضا، حيث يحضر لهن أهاليهن أدوات النظافة في الزيارة، أو يمكن شراؤها من 
الكانتين داخل السجن بضعف ثمنها بالخارج، عالوة على أن السجن يمنع دخول بعض أدوات 
التام من قبل إدارة السجن لمشاكل النظافة التي تشكو  التجاهل  النظافة. ذلك في ظل 

منها السجينات مراًرا.

اشتكت السجينات كثيًرا إلدارة السجن من كثرة الحشرات داخل العنابر، لكن السجن لم يتخذ 
أية خطوات جدية للتخلص منها، ويرفض إدخال المبيدات الحشرية تحت زعم أنها ممنوعة 
داخل السجن. وأكد كل من وثقت معهن الجبهة المصرية على أن عنابر السجن مليئة بالثعابين 
والقطط والفئران والصراصير واألبراص،  وهو نفس المكان الذي يقضين به 22 ساعة من 
يومهن ويحتفظن بطعامهن ومتعلقاتهن الشخصية. وألن السجن يقع في منطقة زراعية 
بعيدة عن العمران، تتواجد تلك الحيوانات والحشرات داخل السجن بشكل مستمر. وتحكي 

س. ع. عن فترة وجودها في عنبر السياسيات: 

وبتقرص،  صغيرة  كلها صراصير  فيضان صراصير،  فيه  لقيت  روحت  ما  أول  انا 
بنبقى نايمين والصراصير طالعة جمبنا على الحيطة. فموضوع الصراصير بيبقى صعب 
جدا بالنسبة للناس النايمة على االرض. وطبعا الحاجة بتاعتنا محطوطة تحت السرير، 

زي الهدوم واألكل، وطبعا لكي أن تتخيلي الهدوم واألكل وفيه صراصير.

األكثر لفًتا لالنتباه هي الثعابين، والتي يحاول السجن إنكار وجودها رغم رؤية السجينات 
لها عدة مرات وإخبار رئيس المباحث عن وجودها داخل العنابر. عام2016 اعترفت إحدى المصادر 
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األمنية بقطاع السجون أن »ثعباًنا واحًدا« ظهر في السجن وتم التخلص منه7. بينما شهدت 
سجينات من عدة عنابر مختلفة ممن وثقنا معهن ثعابين داخل العنابر، منهن سجينات بعنبر 

العسكري، وعنبر التأديب، وزنزانة السياسيات. تقول س. خ. عن عنبر العسكري 

أول مرة واحنا في العسكري لما تعبان قرص بنت ادو للبنت مصل بالعافية. تاني مرة 
لما قدرت واحدة تقتله وشافوه قالولنا ده ولد تعبان مبيعملش حاجة والمرة التالتة 
المأمور فضل يتريق. تخيلي 15 شهر القينا 4 تعابين ومافيش أي حاجة. هما نفسهم 

يموتونا كلنا. 
وتؤكد ي .ن. عن زنزانة السياسيات بعنبر 1 تحقيق 

كان فيه تعبان في العنبر، قعدنا صوتنا وصرخنا، وطلبنا منهم شيح، بس مرضوش 
يدوهولنا. كان فيه فران وقطط كتير بتدخل كمان.

يجاور كومة مخلفات.  الزبالة«، وذلك ألنه  بـ »عنبر  الداخل  العسكري، معروف في  عنبر 
تروي السجينات أن العنبر رائحته ال تطاق، وتلقى فيه كل أنواع القمامة، فضاًل عن الحشرات. 

وتحكي س. خ. التي احتجزت في هذا  العنبر:

عنبر العسكرى ده جنب مقلب الزبالة وبيترمى فيه كل أنواع الزبالة لدرجة ان بيكون 
فى اطفال ميتة البنات الجنائى واالداب كانو بيجهضوا نفسهم ويرموا االجهاض 

واالطفال الميتة فى الزبالة فريحة الزبالة دى بتكون طالعة علينا فى العنبر
الكائنات  الخليط من  للتخلص من هذا  التي يستخدمها السجن  الوحيدة  النظافة  وسيلة 
الكريهة يسمي ب«الحرق« أو »الشيل«. الحرق يعني حرق العنبر حرفًيا، حيث يتم إخراج جميع 
إلقاء  يتم  ثم  الحديد،  العنبر شيء سوى األسرة  يتبقى في  السجينات حتى ال  ممتلكات 
مادة حارقة، الغرض منها قتل الحشرات الموجودة في الغرفة. إال أن هذا »الحرق« غير فعال 

بالمرة ألنه، وفًقا للسجينات، ال تلبث الحشرات والثعابين أن تعود بعد يومين أو ثالث.

السجون.  لنظافة  الدنيا  المعايير  مع  القناطر  سجن  في  الزنازين  نظافة  وضع  يتفق  ال 
إلى جمب مع  والثعابين والقطط، جمًبا  بالحشرات  القمامة مليئة  السجن أصبح كومة من 
السجينات. وال يبدو أن إدارة السجن أجرت أو تنتوى أن تجري أي محاوالت جادة لحل المشكلة.

• المياة والنظافة الشخصية

تأتي  السجن  أن مياه  السجينات  المياه، وترجح  لتحلية  القناطر نظام  ال يوجد في سجن 
مباشرة من النيل. وصفت جميع السجينات مياه السجن بأنها »قذرة«، فهي »سوداء، زفرة، 
مليئة بالدود كبير الحجم والسمك صغير الحجم«.  المياه ليست غير مناسبة للشرب فقط، 
بل غير مناسبة ألي نوع من االستخدام، سواء للنظافة الشخصية أو الطهي أو الوضوء. 

تقول ي. ن. 

زفرة  وريحتها  سودة  مياه  نالقي  الحنافية  بنفتح  ساعات  جدا.  وحشة  كانت  المياه 
وبينزل منها سمك صغير و مفيش هناك فالتر وال نظام تحلية.

7   آالء عثمان. حكايات سجينات القناطر مع الثعابين: رعب »خلف األسوار. )المصري اليوم: 2016(  
https://www.almasryalyoum.com/news/details/979249
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 يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما
تطلبه الصحة والنظافة من أدوات
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تعتمد مجموعة من السجينات على المياه المعدنية للشرب، والتي يحضرها لهن أهاليهن 
في الزيارات، أو يلجأون لشرائها من الكانتين داخل السجن، بضعف ثمنها في الخارج. تقوم 
بالكاد صالحة  يجعلها  ما  وهو  المياه،  لتنقية  الشخصية  نفقتها  على  فلتر  بإحضار  السجينة 
لالستخدام في الطهي أو لالستحمام. وكالعادة، فالسجينات األفقر هن األقل حًظا، وهن 

من يضطرن إلى شرب مياه السجن وتحمل تبعاتها الصحية.

 تسببت مياه السجن في مشاكل جلدية كثيرة للسجينات، كالحبوب وتغيير في لون الجلد، 
السجينات،  وتساقط شعر  أدت التالف  كما  الجسم،  من  معينة  مناطق  وبقع سوداء في 
لذلك كانت تلجأ بعض السجينات إلى غسل شعرهن بالمياه بالمعدنية، األمر المكلف جًدا 

بالنسبة لألهالي. وتقول س. ع. 

مياه السجن كانت سيئة جدا، شعرنا كان بيقع بطريقة صعبة ولون جلدنا اتغير واسمر، 
بشكل ملحوظ وسريع جدا، وطلعلنا بقع سمراء.

إدخال  وتتعنت في  الصابون،  للسجينات سوى  نظافة  أدوات  أية  السجن  إدارة  توفر  ال 
أدوات النظافة كالشامبو ومزيل العرق والمعطرات إلى السجينات. توجد أدوات نظافة في 
كانتين السجن، ولكن سعرها غالي جًدا مقارنة بأسعارها في الخارج. وال يوفر السجن أيًضا 
التي  الجنائيات  إحدى  إلى  السجائر  دفع  السجينات  وعلى  وكيها،  المالبس  كغسل  خدمات 
تعمل داخل السجن لتقوم بأعمال الغسل والكي، لتتلقى أجرها من السجينات بداًل من إدارة 

السجن.

بسبب التكدس الشديد في عنابر سجن القناطر، يصعب على السجينات قضاء حاجتهن 
أو االستحمام وقت الحاجة. ففي أغلب العنابر، ُيحتجز أكثر من 3 أضعاف سعة العنبر، وأعداد 
جنائية  إلى ما يقرب من 560 سجينة  به  العدد  عنبر1،  وصل  ثابتة. فمثاًل  في  الحمامات 
مخصصان  واثنان  للجنائيات  ستة  مراحيض،  ثمانية  العنبر  هذا  في  سياسية.  سجينة  و50 
للسياسيات، ولتنظيم دخول المرحاض، على السجينة أن تأخذ دوًرا وتنتظر في صف حتى 

يحين دورها، في عملية قد تستغرق ساعتين في بعض األحيان. 

المراحيض، كغيرها من مرافق السجن، تقوم الجنائيات بتنظيفها مقابل عدد معين من 
تحكي  أمراض وعدوى.  للسجينات في  غير نظيفة، وتتسبب  السجائر، ولكنها عموًما تظل 

س. ع.:

الغطا بتاع السيفون مش موجود اصال فده بيعمل بيئة مش مناسبة ممكن ينقل عدوى 
او االفرنجي،  البلدي  بنستخدم  احنا كلنا جالنا عدوى والتهابات سواء  بسهولة، 
الباكتيريا  نضيفة،  مش  بتاعته  البيئة  نفسه  المكان  الن  دوا  اي  معاها  نافع  مكنش 

موجودة فيها على طول.
يصعب أيًضا االستحمام في أوقات الحاجة نظًرا لالزدحام الشديد داخل العنابر، وعلى 
السجينات، لكي تغتسلن بالدش، أخذ اإلذن من النباطشية واالنتظار حتى ينتهى العنبر كله 
من دخول المرحاض. المياه في الدش، كغيرها من باقي مياه السجن، ملوثة، وتتسبب في 

مشاكل جلدية للسجينات وفي تساقط الشعر، فضاًل عن أنها باردة دائًما.

 قواعد نيلسون مانديال، قاعدة 15

 يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة
نظيفة والئقة
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• الفوط الصحية

ال تتوفر الفوط الصحية في السجن مجاًنا، ومن الممكن شرائها من السجينات أو من 
يزيد سعر  المحتجزات.  النساء  تعتبرها من حقوق  السجن ال  إدارة  ُوجدت ولكن  إن  الكانتين 
الفوط الصحية داخل السجن ب20 جنيًها عن سعرها خارج السجن، وهي إحدى المنتجات التي 
الكانتين. تعتمد بعض السجينات على أهاليهن  تعتبرها السجينات من أغلى ما يباع داخل 
ال  الجنائيات،  من  خاصة  السجينات،  بعض  لكن  الخارج.  من  الصحية  الفوط  على  للحصول 
يتلقين الزيارات، وال يملكن من المال الكافى لشراء الفوط الصحية. وفًقا لشهادة ش. أ.، 

والتي احتجزت مع جنائيات في عنبر 1 تحقيق:

مش عارفة اوصفلك ازاي، بس فيه جنائيات اللي مكنش بيجيلهم زيارات ومعهمش 
فلوس يشترو فوط من الكانتين، دول كانو بيمشو كده، من غير ما تحط حاجة. ممكن 
حد يعطف عليها يديها مثال، بس في ناس كتير بتفضل كده من غير ما تحط حاجة، 

وادارة السجن متوفرش الكالم ده.
أكدت كل السجينات السابقات ممن وثقنا معهن على أن الفوط الصحية المتوفرة بكانتين 
السجن رديئة للغاية، مما قد يتسبب بالتهابات وأمراض جلدية للسجينات. وتشير أ. ص. إلى 
أن هناك حاالت إصابة بفيروس سي حدثت داخل السجن من قلة الرعاية الصحية الالزمة في 

فترات الدورة الشهرية ولعدم توفر فوط صحية.

٤. ٢. ٤. انتهاك حقوق السجينات الحوامل والمرضعات 
ينص قانون تنظيم السجون في مصر على أن تعامل المسجونة الحامل معاملة طيبة، 
أن تضع مولودها وتمضى  إلى  والنوم،  والتشغيل  الغذاء  عناية خاصة من حيث  وتتلقى 
أربعين يوًما على الوضع. ووفًقا للقاعدة 48 من قواعد بانكوك، تتمتع الحوامل واألمهات 
المرضعات داخل السجن بكافة الحقوق المكفولة، ويجب أن يتلقين رعاية صحية خاصة ويوفر 
لهن نظام غذائي مناسب وفرصة ممارسة التمارين الرياضية. وتوفر لألمهات واألطفال بيئة 
صحية مناسبة، ويتلقى الطفل الرعاية الطبية بشكل متواصل. وفي هذا الجزء نستعرض 
وفًقا  القناطر  سجن  في  واألمهات  الحوامل  من  المحتجزات  مع  الحقيقي  التعامل  شكل 

لشهادتي السجينتين السابقتين ف. م. و م. م. 

 في البداية، يتم نقل المتهمة إلى السجن من محل سكنها، أو مقر احتجازها السابق، 
في سيارة الترحيالت، وهي كما اتضح وسيلة نقل معدنية غير صالحة لالستخدام اآلدمي، 
وتصف لنا السجينة السابقة ترحيلها إلى سجن القناطر هي وطفلتها بعد إلقاء القبض عليها:

 احنا في ليلة العذاب مكنش في المشوار بس، كانو بياخدوني من القناطر، يودوني 
عملت  بنتي  الترحيالت  عربية  في  واحنا  مرة  للنيابة،  زعبل  ابو  ومن  زعبل،  ابو 
بيبي، كانت الدنيا ضلمة جدا، غيرتلها في عربية الترحيالت على االرض وانا مش 
شايفة حاجة، كنت بغيرلها وانا بصوت، ونزلت من العربية لقيت نفسي متغرقة، مرة 
المفتاح من جوه، فضل نص ساعة  الراجل ضيع قفل  أبو زعبل،  تانية واحنا رايحين 
البنت كانت  الترحيالت، نص ساعة خبط،  الحديد جوه عربية  قفل  يكسر في  قاعد 
هتموت مني، عنيها مبرقة وبصة لفوق وانا عمالة اضحكلها واقولها متخافيش، وهي 
روحها اتسحبت ومبقتش بتتحرك من الخوف. كنت تعبت بيها جدا، كنت بطلع 
بيها االربع ادوار بتاعة النيابة، بعد النيابة كانو بينزلوني يقعدوني مع العساكر في 

اوضة النوم بتاعتهم، كنت بقعد هناك بالساعات، وارضع بنتي في وسط الرجالة.

 قواعد بانوكوك، القاعدة الخامسة

يجب أن تتوفر للسجينات في أماكن إيوائهن المرافق والمواد الضرورية لتلبية احتياجاتهن

«
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السجن  رفض  أن  بعد  السجن  خارج  بطفلتها  لالنتظار  اضطرت  المتهمة،  وصول  بعد 
استالمها لعدم إخطار النيابة لهم.  لكن بعد ساعة، وافق السجن على استالمها، وقامت 
إحدى السجانات بتفتيشها وإعطائها مالبس السجن، المسماه بالشل، قبل أن يتم تفتيش 
هي  نقلها  سبقت  التي  الفترة  عن  وتحكي  األمانات.  في  ووضعها  الشخصية  متعلقاتها 
وطفلتها إلى عنبر األمهات: فضلت قاعدة في برد شديد جدا، وبنتي متلجة، وبحاول اغطيها 

بالكفرتة اللي مش معايا، وهم قاعدين يشربو شاي

توزع السجينات الحوامل واألمهات المرضعات في سجن القناطر على عنبر 9، والمسمى 
بعنبر الحوامل، يتكون العنبر من غرفتين، ويختلف العنبر في شكل األسّرة عن باقي العنابر، 
حيث تكون بدورين ال بثالث كما الحال في بقية العنابر. والعدد ضخم في عنبر األمهات ، 
ففي الوقت الذي تبلغ قدرته االستيعابية 50 سجينة، إال أنه يضم من 130 إلى 150  أم 

سجينة8.

 ال يتم توفير أسرة إضافية للسجينات عند تجاوز سعة العنبر، بل يتم تسكين السجينات 
وفًقا لألقدمية، حيث تنام السجينات الجدد على األرض حتى يخلو أحد األسرة، هذا باستثناء 
السجينات المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والذين منع رئيس المباحث أن تنمن على 
األرض. حكت السجينة السابقة بعنبر األمهات والحوامل م. م. أن إدارة سجن القناطر تعنتت 
بوضعها في عنبر للجنائيات للتضييق عليها وخصصت لها سرير علوي، ما أثر عليها بسبب 

حملها. تتذكر ف. م. أولى لحظاتها في العنبر

أنا  السياسي مبينامش في االرض.  ان  العنبر نمت في األرض، مع  أول ما دخلت 
قعدت نايمة ببنتي 10 أيام في االرض جمب الباب، لحد ما بنتي خرجت في اليوم 
العاشر كانت صفت مني، كل يوم ترجيع، وانا كنت نايمة في االرض جمب الباب، 
فكل الهوا اللي داخل من الباب احنا اللي بناخده، البنت تعبت جدا مني، دي كانت 
فترة سودة في حياتى، جوه العنبر كانت المراوح شغالة على طول، واحنا نايمين في 
بنتي كانت سخنت جدا  الهوا كله على صدرنا،  بناخد  فاحنا  الباب  االرض جمب 
وفضلت طول الليل ترجع، كان كل ما عيل يعطس العيال في العنبر كلها تعطس، لما حد 

يرجع كله يرجع، لما حد يكح كله يكح، كان فيه 50 طفل و اوضتين،

تحصل السجينات بعنبر الحوامل واألمهات على نفس نوعية الطعام في باقي العنابر، 
دون مراعاة لظروفهن الصحية واحتياجاتهن الخاصة. يأخذ عنبر األمهات حصته من التعيين، 
وهو عبارة عن حبة بصل أو طماطم أو فاكهة، بجانب أرز أو فاصوليا أو فول، وال تختلف مياه 
عنبر الحوامل واألمهات عن باقي مياه السجن، هي ذات المياه السوداء غير المحالة المليئة 

بالدود والسمك. تحكي ف. م. عن وضع الطعام والمياه:

مفيش حاجة اسمها جودة اكل، انت ليكي بس التعيين اللي هو رز او فاصوليا او فول، 
وده أكل زبالة وبايظ، عبارة عن فول مسوس، فاصوليا بايظة، رز معجن، غير الخضار 
والبصل والطماطم والفاكهة، دي كنا بناخدها، المياه في السجن فيها حاجة اسمها 
»شابة« جوه خزانات المياه، فدى مينفعش اصال تشربيها علشان فيها شابة، احنا لما 
كنا بنستحمى بيها جسمنا كان بيسود، كانت مياه بصدى وبشابة، علشان كده دايما 

بيقولك الواحدة لما بتطلع من السجن بتطلع مسودة.
 ال تتلقى األمهات والحوامل من السجينات بالقناطر الرعاية الصحية الالزمة لوضعهن. 
فمن ناحية، مستشفى السجن وأطباؤه غير مؤهلين للتعامل مع أوضاع السجينات الحوامل، 
للسجينات،  الالزمة  الصحية  الرعاية  توفير  في  تتعنت  السجن  إدارة  فإن  أخري،  ناحية  ومن 

shorturl.at/dejlB .)2019 ،8  مني سليم. حقوق سجينة ببالد حزينة..قصص من عنابر النساء. )السفير العربي
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وتتعنت في السماح لهن بإدخال األدوية. مثال على ذلك ما تعرضت له السجينة السابقة 
م.م. من نزيف بسبب حملها، ولم تتخذ إدارة السجن أية إجراءات حيال األمر، ورفضت نيابة 
أمن الدولة الموافقة على طلب محاميها بتسليمها الدواء الخاص بها والذي تستلزمه حالتها 

الصحية.

 ، معها  رضيعتها  على  اإلبقاء  عدم  السجن  دخولها  من  أيام  عشرة  بعد  م.  ف.  قررت 
وسلمتها إلحدى قريباتها )حيث أن زوجها كان محتجًزا أيًضا(. ألن في وسط هذا التكدس، 
وسوء جودة الطعام والمياه، وسوء األوضاع الصحية، والنوم على األرض في مواجهة تيار 
الريح، فضاًل عن عذاب سيارة الترحيالت، تأكدت ف. م.  أن هذا المكان ال يصلح لتوفير بيئة 

مناسبة لألمهات وال ألطفالهن، تحكي ف.م. عن قرارها: 

معايا  قعدتهم  اللي  ايام  العشر  في  ببنتي  بشوفه  كنت  اللي  المرار  بالنسبالي  أنا 
باالربع شهور ونص اللي قعدتهم كلهم، العذاب اللي اتعذبته نفسيا وجسديا بيها 
خالني مقدرش استخدم بنتي في حاجة زى كده، حتى لو هتخرج وتعيش بعيد عني 

بس ما تعيش في المكان ده
-ف. م.

«
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خامسًا: تميـيز متعـــــدد الجوانب 
تتعرض له السجينات في سجن 

القناطر
من  بالهدف  متعلقة  غير  أسس  على  السجناء  بين  المعاملة  في  التفريق  هو  التمييز   
سجنهم، ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ منصوص عليه في كافة المعاهدات الدولية، وهو نابع 
من إيمان عميق بأن الناس، بطبيعتهم، يولدون سواسية. وذلك نظًرا لقسوة عقوبة الحبس 
في ذاتها، ولتفادي تعريض السجناء لطبقات أخرى من العقاب تزيد من قسوة احتجازهم. 
ورغم أن مبدأ عدم التمييز ال غنى عنه لتحقيق العدالة والمساواة بين السجناء، لم نجد في 

قانون تنظيم السجون في مصر ما ينص أو يتطرق لمنعه. 

تتعرض المحتجزات في سجن القناطر للنساء لتمييز متعدد الجوانب، فالتمييز ليس ثنائًيا، 
وإنما  تماًما،  محرومة  وفئة  االمتيازات  بكافة  تتمتع  فئة  هناك  أن  القول  يمكن  ال  أنه  أي 
يتشابك ويتداخل التمييز وفًقا لعدة أسس. تتعرض النساء في سجن القناطر للتمييز على 

أساس المنشأ والطبقة اإلجتماعية، والرأي السياسى، وباألخص المستوى المادي.
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٥. ١. التمييز بين السجينات بناًء على المنشأ االجتماعي
ذمة  المحتجزات على  السجينات  أن  أوضحت مقابالتنا،  االجتماعي،  المنشأ  فيما يخص 
قضايا جنائية تتعرضن لتمييز واضح نتيجة خلفتيهن االجتماعية، عند المقارنة مع السجينات 
عام، من طبقات  الجنائيات، بشكل  السجينات  تأتي  المحتجزات على ذمة قضايا سياسية. 
وتنتمين  أقل،  ومادي  تعليمي  مستوى  على  يجعلهن  مما  ضعيفة،  اجتماعية  وفئات 
لعائالت أكثر عرضة لهجرهن حال دخولهن السجن. ورغم ذلك تركز منظمات المجتمع المدني 
السياسيات،  السجينات  أوضاع  على  االحتجاز  أماكن  أوضاع  العاملة في ملف  والمنظمات 
وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى السجينات الجنائيات ورفضهن، في أغلب الوقت، التحدث 

إلى المنظمات الحقوقية. 

• التعذيب وسوء المعاملة: تستخدم إدارة السجن مع السجينات الجنائيات وسائل عقاب 
قاسية، ترقى للتعذيب والمعاملة غير اإلنسانية. ومن الممنوع على الجنائيات التحدث مع 
السياسيات، وفي حالة تحدث سجينة سياسية إلى أخرى جنائية، يتم معاقبة الجنائية بالضرب 
كيفية  خ.  تحدثنا معهن. تصف س.  الالتي  السابقات  السجينات  التشريد، وفًقا ألغلب  أو 

تعامل اإلدارة مع الجنائيات: 

بيضربوهم  وقاسية  جًدا  شديدة  معاملة  السجن  جوه  معاهم  بيتعاملوا  الجنائيات 
الجنائى  بيعاملوا  مش  الحاجة  ويرمولهم  الشتائم  بأقذر  ويشتموهم  ويهزقوهم 

بطريقة آدمية.
• سوء أوضاع أماكن احتجاز الجنائيات: ال تولى إدارة السجن أيًضا اهتماًما ألوضاع أماكن 
االحتجاز داخل عنابر الجنائيات من حيث القدرة االستيعابية للعنابر، ما يجعل عنابر الجنائيات 
مكدسة بشكل يفوق أضعاف سعة العنبر. تؤكد إحدى السجينات ممن وثقنا معهن أن: »كان 
السرير«  اتنينات على  بننام  االرض،  ينام على  السياسي مش مسموح  ان  تعليمات  فيه 
وهو ما يعد تمييًزا إيجابًيا بحق السياسيات. لكن على النقيض، تنام الجنائيات على األرض 
وبين األسرة وفي الطرقات وحتى في الحمام، وال يبدو أن إدارة السجن تعير اهتماًما تجاه 
ذلك، وال تحاول اتخاذ أية اجراءات لتوفير مساحات وأسرة نوم للسجينات الجنائيات وحكت لنا 
ز. م. عن إحدى السجينات من مدينة العريش: فى بنت من العريش ممنوع عنها الزيارة كانت 

النبطشية بتنيمها تحت السرير بتاع واحده.

• تفاعل إدارة السجن مع شكاوى الجنائيات: وتتعامل إدارة السجن مع الشكاوى المقدمة 
شكاوى  لتوثيق  وسائل  القناطر  بسجن  يوجد  ال  شديد.  بتجاهل  الجنائيات  السجينات  من 
السجينات، وبينما تحاول إدارة السجن التفاعل مع شكاوى السياسيات خوًفا من »الشوشرة 
وكالم منظمات حقوق اإلنسان«، وفًقا ل ش. أ، تدرك إدارة السجن أن وضع الجنائيات أكثر 
السياسيات. هذا  المحتمل من قبل  الضجيج  لن تحدث ذات  الجنائيات  ضعًفا، وأن شكاوى 
ال يعنى أن السياسيات محصنات من االنتهاك، ولكن يمكن القول أن شكاوى السياسيات 
واالنتهاكات الممارسة ضدهن من قبل إدارة السجن تؤخذ في عين االعتبار ويتم التفاعل 

معها ومحاولة حلها في بعض األحيان، بينما ليس للجنائيات من يدعمهن. 

تحكي ف. م. مثااًل على كيفية تفاعل اإلدارة مع شكاوى السجينات السياسيات والجنائيات، 
وعن تعامل رئيس المباحث مع شكوى عن قيام موظفة التأديب في السجن بضرب مجموعة 

من السجينات السياسيات

هي آخر مرة اتعاملت مع السياسيين كانت في القضية بتاعة بنات األزهر، المجموعة دي 
هي ضربتهم وقطعت هدومهم، ساعتها خصموها، خصومها دى يعني اتعمل فيها شكوى 
واتقرر انها لو بصت للسياسيين او اتعمل شكوى منهم تاني هتتفصل من شغلها على طول، 
رئيس  مع  بقى  السياسي  تأديب  وبعدها  السجون،  ومصلحة  السياسي  بين  متخصمة  فهي 

المباحث.

«
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على الجانب اآلخر، ال تأخذ إدارة السجن أية تصعيدات رًدا على ما تتعرض له السجينات 
الجنائيات من ضرب وإهانة وسوء معاملة، بل يشارك السجن، ممثاًل في رئيس المباحث 

والسجانات والمخبرين فيما تتعرض له السجينات الجنائيات من سوء معاملة. 

نرى أن الممارسات التمييزة داخل سجن القناطر على أساس الطبقة االجتماعية تضرب 
بمبدأ عدم التمييز عرض الحائط. ويؤدي التمييز بين السجينات على أساس الطبقة االجتماعية 
إلى انتهاكات ال حصر لها، تتضمن تعرض الجنائيات من السجينات للتعذيب والمعاملة غير 
اإلنسانية والمهينة، أوضاع احتجاز غير آدمية داخل العنابر تجعل المساحة الدنيا لكل سجينة ال 

تتجاوز عدة أشبار، فضاًل عن تجاهل شكاويهن.

٥. ٢. التمييز بين السجينات بناًء على التوجه السياسي
توجهاتهن  للتمييز بسبب  القناطر  السياسيات بسجن  السجينات  تتعرض  آخر،  جانب  من 
السياسيات  السجينات  السجن مع  إدارة  تتعامل  عام.  للنظام، بشكل  المعارضة  السياسية 
تمييز  يظهر  أيًضا.  السجينات  باقي  عن  ولكن  المجتمع،  عن  فقط  ليس  عزله،  يجب  كخطر 
الحراسة  إلى تشديد  السياسيات في عدة جوانب، جميعها تسعى  السجينات  اإلدارة ضد 
عليهن ومنعهن من االختالط بالسجينات األخريات أو حتى بالمجتمع، وفي أوقات الضرورة، 
حيث تقوم إدارة سجن القناطر بالتمييز ضد الجنائيات بمنعهن من التواصل مع السجينات 
أو  مالبسهن  غسيل  أو  للتريض  العنبر  من  بالخروج  لهن  السماح  في  والتعنت  األخريات، 
شراء لوازمهن، كذلك التعنت في السماح لهن بحضور عزاء أقاربهن، والتضييق عليهن في 

تفتيش متعلقاتهن بعد الزيارات، مقارنة بالجنائيات. 

• التريض واالختالط: تمنع إدارة سجن القناطر على السجينات السياسيات التحدث مع 
زيادة  مع  وحتى  السياسيات.  السجينات  على  السجن  قسوة  من  يزيد  ما  وهو  الجنائيات، 
أعدادهن في السنين األخيرة، يعتبرن أقلية داخل سجن القناطر، وبالرغم من أن السجينات 
السياسيات تتشاركن العنبر مع السجينات الجنائيات المحبوسات احتياطًيا، لكن يظل أي نوع 
من التواصل بينهم محرًما. يختلف األمر بالنسبة للسجينات السياسيات المسكنات في عنابر 
أخرى للجنائين، حيث تكون السياسيات قلة في وسط السجينات الجنائيات، وأحياًنا ما تكون 
هناك سجينة سياسية واحدة في عنبر جنائي، ممنوعة من التواصل مع أحد لفترة سجنها 

كاملة. تتذكر أ. ب. احتجازها في عنبر األموال العامة، سياسية وسط عنبر جنائيات:

من البداية كل اللي الناس عايزاه مني هو ان انا أسكت ومتكلمش ومتعاملش مع حد، 
المقابل  في  بس  لوحدك،  سرير  على  وتتسكنى  نضيف  عنبر  هتدخلى  انت  قالولي 
على  سألك  لو حد  السياسة،  في  مع حد ومتتكلميش  بحد ومتتكلميش  دعوة  ملكيش 
لي  وكان  لي،  السجن  طلبات  كل  كانت  دي  ومترديش،  متتكلميش  بتاعتك  القضية 
تريض ساعة في اليوم بخرجه لوحدي. أنا قعدت سنتين في السجن، قاعدة لوحدي 
في الدور التالت في السرير مبتكلمش مع حد. ممنوع أقعد في باكية حد. لي ساعة 
واحدة في اليوم تريض وساعة واحدة أتفرج على التليفزيون، لو النبطشية شافتني 
العنبر بتبقى معينة علّي  المباحث، ولما مبتكونش في  بتكلم مع حد بتقول لرئيس 

عين، بتراقبني بروح فين وباجي منين وبتكلم مع حد وال ال.
بالتحدث  لهن  المخصصة  الغرفة  المحتجزات في  السياسيات  للسجينات  المسموح  من 
العنبر  الالتي يتشاركن نفس  الجنائيات  التعايش مع  والتعايش معًا، لكنهن ممنوعات من 
معهن. وحين يأتي األمر للسجينات السياسيات المحتجزات في عنبر مخصص للجنائيات، من 
الممنوع على السياسيات التحدث حتى مع غيرهن من السياسيات في نفس العنبر، في 

حال تواجدهن. تحكي أ. ب. أنه:

«
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لما كان حد سياسى بييجي العنبر، كنا علشان ناخد االذن اننا نخرج مع بعض تريض 
ونتكلم مع بعض ده كان بياخد اسبوع مثال، ولما رئيس المباحث كان يوافق اننا 
نتكلم مع بعض، كان بيقولنا مسموح لكم بساعة واحدة في اليوم مع بعض. لما بنسأل 
احنا هنعمله  ان  فاكر  أمنية. هو  بيقولولنا دي دواعي  ليه،  معانا كده  بتعملوا  انتو 
ثورة جوه العنبر، واننا لو اتكلمنا مع الناس هنفتح عيونهم على حاجات هم مش 
شايفنها. على الناحية التانية البنات اللي قاعدة في أوضة السياسي بيتعايشوا مع بعض 
عادي وبيتكلموا مع بعض عادي، السجن مش خايف انهم يتعاملوا مع بعض علشان 
هم نوًعا ما منفصلين عن الجنائيات وممنوعين برضه من الكالم معاهم، فهم مش 

بيشكلو خطر أوي.

تمتد محاوالت إدارة السجن لعزل السياسيات إلى تحديد حركتهن داخل السجن، من حيث 
يختلف  مالبسهن.  وغسيل  لوازمهن  لشراء  العنبر  من  بالخروج  والسماح  التريض  أوقات 
من  للجنائيات  مفتوح  فهو  الجنائيات،  السجينات  تريض  عن  السياسيات  السجينات  تريض 
الخروج والتمشية وشراء لوازمهن  الخامسة مساًء، ويستطعن  الثامنة صباًحا حتى  الساعة 
بكل حرية، أما السياسيات فلديهن نباطشيات تأمين ويجب ان يستأذن في التريض الخاص 
بهن الذي ال يتجاوز ساعتين في اليوم، من الساعة التاسعة للعاشرة صباًحا، ومن الساعة 
السجينات  لكن تظل  التوقيتات من عنبر آلخر،  تختلف هذه  أن  للرابعة مساًء. يمكن  الثالثة 

السياسيات ممنوعات من الخروج من الزنزانة في غير أوقات التريض. 

• الخروج في الظروف الطارئة: تتعنت إدارة السجن في السماح للسجينات السياسيات 
بالخروج من السجن لحضور عزاء أحد من ذويهن، في حين كانت تسمح للسجينات الجنائيات 
العزاء أو األفراح. تحكي س. خ. عن حاالت شهدتها داخل  بالخروج في حاالت حضور  دائًما 

السجن: 

لما كان حد من اهل المعتقالت السياسيات بيموت كانوا ميسمحوش ليهم انهم 
يخرجوا يدفنوا ذويهم على الرغم من كده كانوا بيسمحوا للجنائيين فى حاالت 
المخدرات  انهم يخرجوا يحضروا. حبسونى مرة فى عنبر تجار  الفرح  او  الوفاة 
على  واتحايلت  بنتها  فرح  تحضر  خرجت  المخدرات  تجار  من  واحدة  فحضرت 
سايبينها  الفرح  عباية سودا وفضلت طول  تلبس  تغير هدومها وسمحلها  العسكرى 
ترقص وتفرح وبعدين رجعوها السجن. فى حين ان فى حالة تانية زوجها توفى على 
باب السجن رفضوا انها تطلع تشوفوه الخر مرة والموضوع ده كان مأثر نفسًيا 
عليها جدا وكانت على طول تفتكره وتعيط وتقول رفضوا يخلونى أخرج كام متر 

لبره عشان اشوفه الخر مرة.
في  السياسيات  السجينات  ضد  أيًضا  القناطر  سجن  إدارة  تميز  والزيارة:  التفتيش   •
التفتيش. يحضر أهالي السجينة في الزيارة ما تحتاجه من طعام ومأكل وملبس ومشرب 
وأدوات نظافة شخصية. لكن إدارة السجن تتعنت في تفتيش زيارة السجينات السياسيات، 
وتقوم بتفتيش الزيارة »حتة حتة«، وفًقا ل ي. ن.، وتمنع دخول الكثير من المنتجات كالمعلبات 
الجنائيات. كما تحدد إدارة السجن  والحلوى والمالبس الملونة، في حين تتيحها للسجينات 
تفتيش  في  تتساهل  بينما  للسياسيات،  بدخولها  المسموح  الطعام  من  معينة  كميات 

الجنائيات وتسمح لهن بإدخال كميات كبيرة من الطعام. تحكي ف. م. 

السجن مش بس انك مسجونة ومش عارفة تخرجي الشارع، السجن في ان انت مش 
عارفة تلبسي لبس ملون، او بلوزة بيضة علشان فيها زرار واحد، يقولك ال دي 
خروج، يا يقطعها يا يديها الهلك، الجنائي كان بيجيلهم شنط لبس وكله ملون، 

«
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وبيدخل، علشان تفتيش الجنائي غير تفتيش السياسي، وشولة خضار وفاكهة وأكل، 
وتفتيشهم أهبل جدا رغم ان هم اللي بيدخلوا المخدرات عيني عينك، والسياسي 

بيفتشتلهم الحاجة حتة حتة. 
يزيد التعنت في تفتيش زيارة السياسيات ليس فقط من ألم السجينات، وإنما من ألم 

أهاليهن، كما تحكى والدة إحدى السجينات السياسيات:

كنت بعمل األكل وأجيبهولها وبعدين يرفضو يدخلوه، كنت برجع بيه واهلل هاين 
علي ارميه في البحر وانا ماشية. انا قاعدة طول الليل بعمل في االكل وفي االخر مش 

بيرضو يدخلوه.
إذًا، تقوم إدارة سجن القناطر بالتمييز ضد السجينات السياسيات بسبب آرائهم وتوجهاتهم 
السياسية، وذلك من خالل تحريم تعايشهن وتواصلهن مع غيرهن من السجينات، وفي حالة 
السجينات  بتحديد توصالهن مع  السجن  جنائيات، ويقوم  عنبر  المحتجزات في  السياسيات 
السياسيات إن تواجدن. كما تميز إدارة السجن ضد السجينات السياسيات في الخروج لحضور 
عزاء ذويهن، وتتعنت في تفتيش متعلقات زيارتهن وتمنع دخول الكثير من المنتجات التي 
تتيحها للسجينات الجنائيات. يظهر التمييز ضد السجينات السياسيات نمًطا يتعلق بمحاولة 
إدارة السجن تحديد حركتهم وتواصلهن مع اآلخرين، سواء داخل السجن مع باقي السجينات، 

أو خارجه مع أهاليهن. 

٥. ٣. التمييز بين السجينات بناًء على الثروة

بالتمتع  الثروات  للسجينات صاحبات  يتيح  بشكل  القناطر  لسجن  الداخلى  النظام  يعمل 
بامتيازات غير منصوص عليها قانوًنا وغير متوفرة لغيرهن من السجينات القادمات من طبقة 
اقتصادية متوسطة أو دنيا. تتيح ثروات تلك السجينات لهن »شراء« خدمات من المفترض 
توفيرها مجاًنا، كالحصول على سرير فردي وتوفير وجبات طعام جيدة  والعيش في بيئة سجن 
نظيفة وصحية. تصل في بعض األحيان أن يخصص السجن غرفًا أو عنابر خاصة للمشاهير 
اقتصادية  طبقة  من  القادمات  السجينات  أغلب  وتتركز  الثروات.  وأصحاب  السجينات  من 

مرتفعة في عنبر األموال العامة.

يعتبر عنبر األموال العامة من أنظف العنابر داخل السجن. ينقسم العنبر إلى ثالث غرف 
كبيرة وصالة واسعة. الغرفة بها حوالي 7 أسرة كل سرير ثالثة أدوار. به أربع حمامات وأماكن 
منفصلة لالستحمام. يحتجز في عنبر األموال العامة السجينات المتهمات في قضايا تتعلق 
أ. ب. التي احتجزت بعنبر األموال  بغسيل األموال، والغارمات من أصحاب الديون. تشرح 

العامة لمدة 20 شهًرا الفرق بين عنبر األموال العامة وغيره من العنابر:

الناس جوه األموال العامة مهتمين بنظافة العنبر، ومعاهم فلوس تكفى إنهم 
فيه مسيرة كويسة وكانت  كان  فيها  اللي كنت  الفترة  مرتاحة،  عيشة  يعيشو 
فيهم  ألن  الباقي،  زى  مش  الناس  من  دي  الفئة  المكان.  نظافة  على  بتحافظ 
ناس متعلمين وفيهم شخصيات عامة. األموال العامة مميز نفسه بنفسه، علشان 
معاهم فلوس وعلشان هم ناس متعلمة، هي فئة من الناس أذكياء جًدا، فبيعرفوا 
ياخدوا حقهم، هم في مستوى اجتماعي واقتصادي وتعليمي مختلف عن الناس 

التانية.
وفي حين أنه من الواجب على إدارة السجن أن تكفل مستوى معيشي متساوي لجميع 
السجينات، وأن تأخذ اإلجراءات الالزمة لحماية الفئات األكثر ضعًفا ومنع الفئات القوية من 
التمتع بامتيازات غير قانونية. على العكس، توفر إدارة سجن القناطر للمحتجزات ذوات الثروات 

«

«



43

منسيات في القناطر

والمشاهير ظروف احتجاز استثنائية ال توفر لغيرهن من السجينات. ورغم أنه من المفترض 
أن تقضى السجينة 11 يوًما في غرفة اإليراد فور دخولها السجن وقبل تسكينها في العنبر، 
وتمنع عن السجينات في تلك الفترة الزيارات أو اقتناء أي متعلقات شخصية. كما يحق لكل 
سجينة زيارة كل أسبوع، في حالة المحبوسات احتياطًيا، مرة كل أسبوعين في حالة المحكوم 
عليهن. لكن تمت مخالفة تلك القاعدة مع اإلعالمية والمذيعة المشهورة ريهام سعيد عند 

دخولها السجن، كما تحكي ر. ق.:

بالنسبة  ده  زيارات.  مفيش  يوم   12 لمدة  اإليراد  القناطر روحت  ما روحت  اول 
للسياسيات والجنائيات الغالبة لكن الناس المشهورة أو الناس الواصلة بيدخلهم 
العامة سواء ناس محكومة أو  زيارة كل يوم زى ريهام سعيد أو حاالت االموال 
لسه تحقيق. وكله الزم يروح اإليراد ما عدا واحدة زى عال القرضاوى دخلت 
مخصوص  الجوازات  عنبر  فضولها  سعيد  ريهام  زى  وواحدة  طول  على  انفرادى 
ودخلت فيه على طول من غير االيراد، وفى ناس لما بيكون ليها واسطة مش بتروح 

عنبر دخلوها المستشفى على طول لوحدها على إنها عيانة.
محتجزة أخرى كانت نائبة برلمانية سابقة أدينت بالتواطؤ مع بنك القاهرة للتهرب من دفع 

ديون بمبلغ 238 مليون جنيه مصري. تحكى عنها أ. ب.

تمر  بتطلع  انسان هي أصال  زيارة حقوق  بتيجي  لما  الشخصيات  في شخصية من 
معاهم، هم بيطلبوها تطلع معاهم بما إنها نائبة مجلس شعب. 

وتحكى أ.ط. عن سجينة أخرى من عنبر األموال العامة :

كان فيه واحدة من عنبر أموال عامة كان عندها أوضة لوحدها جوه وكان عندها 
تالجة وتلفزيون وميكروويف.

كما يتم التمييز بين السجينات الغنيات والسجينات الفقيرات في مدد الزيارة. ورغم أن 
المدة القانونية للزيارة ساعة واحدة، يمكن للسجينات الغنيات دفع أموال إلدارة السجن لمد 

الزيارة. تحكى أ. ب. في هذا الصدد«

فيه زيارات كانت مدتها اكتر من الزيارات المسموح بها قانوًنا، اللي بيحصل كمان 
ان الزيارة مدتها ساعة، بس شخصية ما علشان معروفة ممكن علشانها الساعة تمتد لـ 
3 و4 ساعات. أوضة الزيارة بتاعة الجنائي كبيرة، فبيبقى قاعد معاهم سجانتين بس، 

معانا بتبقى السجانتين في وسطنا وسامعين كل حاجة وبيتدخلو في الكالم.

«
««
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سادًسا:    سياسات   اإلفقار   في  
 سجن   القناطر   

 سجن   القناطر   هو   مصر   بس   أصغر   شوية،   فيه   طبقية   جوه   طبعا،   المفروض   ان   الناس   دي  
 انت   واخدها   تعاقبها،   فعقابهم.   انت   بتحبسهم   وتقفل   عليهم   الباب   كل   يوم،   بس   في  
 المقابل   انت   مسؤول   توفرلهم   احتياجاتهم   من   مأكل   ومشرب   وملبس   وعالج   وكل  
 حاجة،   ودة   مبيحصلش،   الناس   جوه   بتتعاقب   وتتسجن   وبتدفع   فلوس   واللي   معهوش  
 يدفع   بيتطمرمط   جوه   وبيضطروا   يشتغلوا   عند   ناس   ويخدموهم   ويمسحوا   جزمهم  
 لمجرد   ان   هم   معهمش   فلوس   والناس   التانية   معاها.   ليه؟ علشان   السجن   مش   قادر  

 يوفر   احتياجات   السجينات.   
                                                                                            -   أ.   ب.   

ينص   قرار   وزير   الداخلية   رقم   468   لسنة   2014   على   واجبات   السجون   تجاه   السجناء   من  
 حيث   توفير   احتياجاتهم   الحياتية   األساسية،   ويشمل   ذلك   واجب   السجن   بتوفير   ثالث   وجبات  
 يومية،   مع   مراعاة   المتطلبات   الغذائية   الخاصة   لبعض   السجناء   والسجينات   اللذين   يعانون   من  
 أمراض   معينة   ومن   بينها   أمراض   القلب   وتصلب   الشرايين   وارتفاع   ضغط   الدم،   باإلضافة  
 إلى   الُرضع   في   عمر   بين   ستة   شهور   إلى   سنة.   كما   يتوجب   على   السجن   توفير   المالبس  

 الخاصة   بالسجناء،   مع   مواصفات   خاصة   للرضع،   باإلضافة   إلى   المحبوسين   احتياطًيا.   

«
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تؤكد   أيًضا   قواعد   نيلسون   مانديال،   على   أنه   يتوجب   على   إدارات   السجون   توفير   بيئة  
 للسجناء   صالحة   للمعيشة،   وبناءً   عليه   توفر   إدارات   السجون   المأكل   والملبس   والمشرب  
 والمسكن   والدواء،   كما   يجب   عليهم   توفير   الخدمات   الصحية   والمحافظة   على   نظافة   مرفقات  
 السجن   وتوفير   أدوات   النظافة   الشخصية.   وحيث   أن   السجناء،   فور   احتجازهم،   تسلب   حريتهم،  
 وتقطع   روابط   صالتهم   بالعالم   الخارجي،   يجب   أن   يوفر   السجن   بيئة   متكاملة   قادرة   على   خلق  
 ظروف   معيشية   مماثلة،   على   األقل،   للظروف   المعيشية   في   العالم   الخارجي.   رغم   ذلك،   ال  
 توفر   إدارة   سجن   القناطر   للسجينات   احتياجاتهن   الحياتية   األساسية،   مما   أدى   لخلق   نظام   سجن  
 داخلى   تعمل   فيه   فئة   من   السجينات   باألجر   لتوفير   الخدمات   التي   تتغاضى   إدارة   السجن  
 عن   توفيرها،   وتعتمد   الكثير   من   السجينات   على   أهاليهن   في   توفير   احتياجاتهن   األساسية،  
 وهو   ما   يمثل   عبئاً   مادًيا   ضخًما   على   األهل.   ورغم   ذلك   تقوم   إدارة   السجن   بالتضييق   على  
 بعض   السجينات   في   تفتيش   الزيارات   وتمنع   دخول   الكثير   من   المستلزمات،   وبذلك   تضطر  
 السجينات   لشرائها   من   الكانتين   أو   الكفيتيريا.   ويؤدي   كل   ما   سبق   إلى   إرهاق   السجينات  
 وأسرهن   مادًيا،   مما   جعل   حقوق   السجينات   األساسية   من   مأكل   ومشرب   وملبس   ومسكن  

 وبيئة   نظيفة   وخدمات   صحية   »سلعة«   تباع   وتشتري   داخل   السجن.   

يتناول   هذا   الجزء   سياسات   اإلفقار   داخل   سجن   القناطر،   وينقسم   إلى   ثالثة   نقاط.   أواًل،   عن  
 الخدمات   التي   يتوجب   على   السجن   توفيرها   للسجينات   مجاًنا،   إال   أن   السجن   يقوم   بتوفيرها  
 بمقابل   مادي.   وثانًيا   حول   العبء   المادي   للزيارات   على   أهالي   السجينات،   نتيجة   سوء   جودة  
 الطعام   والمياه   داخل   السجن،   ومنع   إدارة   السجن   دخول   الكثير   من   المنتجات   األساسية.   وأخيًرا  
 عن   األسعار   الباهظة   للمنتجات   التي   تباع   داخل   السجن   في   الكانتين   والكافيتيريا،   والتي  

 تفرض   إدارة   السجن   على   السجينات   شرائها   بمنع   منتجات   معينة   من   الدخول   في   الزيارة.

6. ١. خدمات   مجانية   تباع   داخل   السجن 
يتاجر   سجن   القناطر   في   احتياجات   المحتجزات   به.   ورغم   أن   إدارة   السجن   توفر   بعض  
 احتياجاتهن،   إال   أنها   ال   توفرها   مجاًنا،   وحتى   عند   الحصول   على   بعض   األشياء   مجاًنا،   مثل  
 سرير   فردي   ولوازمه،   أو   توفير   ثالجة   لتخزين   الطعام،   تكون   جودتها   في   غاية   السوء.   على  
 صعيد   آخر   توجد   خدمات   ال   يوفرها   السجن   مطلًقا،   ويقوم   بتعيين   سجينات   لتوفيرها،   كنظافة  
 العنبر   وغسيل   المالبس   وكيها،   وأولئك   السجينات   المعينات   يتلقين   رواتبهن،   ليس   من   قبل  

 إدارة   السجن،   وإنما   من   السجينات   األخريات.  

في   حالة   الخدمات   التي   يوفرها   السجن   بمقابل   مادي،   تكون   نبطشية   العنبر   هي   المسؤولة  
 عن   جمع   أجرها   من   السجينات،   وهو   ما   يمثل   راتبها   الشهري   الذي   من   المفترض   أن   تتلقاه   من  
 إدارة   السجن.   يضع   السجن   المحتجزات   تحت   رحمة   النبطشية،   والتي   تقوم   بتأجير   مجهودها  
 في   إتاحة   خدمات   السجن   المجانية   في   األصل   وفق   السعر   الذي   تقرره.   تتلقى   النبطشية  
 مقابل   خدماتها   في   صورة   سجائر،   وهي   العملة   المتداولة   داخل   السجن،    ث  ذ م   تذهب   إلدارة  
 السجن   التي   تقوم   بتحويل   السجائر   لها   إلى   أموال   ورقية.   سعر   خرطوشة   السجائر،   للشراء،  
 200   جنيه،   بينما   في   حالة   البيع،   150   جنيه.   وتحكى   ف.   م.   عن   الثروة   التي   تجمعها   النبطشية  

 من   أموال   السجينات:   

النباطشيات   مستويات،    النباطشية   دي   بتعمل   ثروة   في   السجن،   هم   بيدو   السجاير  
فلوس،   النباطشية   دخلها   الشهري    اللي   بيجمعوها   للسجن   والسجن   يحولهالهم  
 بيعدي   20   الف   جنيه،   بيبنو   عماير   وبيوت   بالفلوس   اللي   بيعملوها   في   السجن.   انا  
 قعدت   شهرين   في   االمهات   وشهرين   في   السياسي،   في   السياسي   اللي   بتنضف   كانت  

 بتاخد   من   كل   واحدة   نص   خرطوشة،   متخيلة   بتعمل   اد   ايه   في   الشهر؟ 
«
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في الـ 11 يوًما األولى لكل امرأة داخل عنبر اإليراد، يتوجب عليها دفع خمس علب سجائر 
لنبطشية العنبر، وهو أقل مقابل يمكن دفعه وفًقا لـ ش. أ. التي تقول: كل ما تدفعي أكتر 

كل ما هي هتعاملك أحسن لو دفعتي 5 علب بس هتترمي على األرض

تكلفة الطعام والمياه .. بعد توزيع السجينات على عنابرهن، تظهر التجارة في كل نواحي 
السجن  إدارة  قبل  من  المعينات  الجنائيات  إحدى  تقوم  الطعام،  يخص  فيما  أواًل،  حياتهن. 
في كل عنبر بعمل وجبات طعام يومية، تسمى ب »المعيشة«، وتبيعها للسجينات. وتعتبر 
تكلف  يدفع.  لمن  متوفر فقط  بديل  أنه  إال  الرديء،  السجن  »تعيين«  عن  بدياًل  المعيشة 
داخل سجن  الطعام  تكلفة  أ. ب. عن  تحكى  الواحدة 1200 جنيه شهرًيا.  للسجينه  المعيشة 

القناطر:

 علشان   آكل   وجبة   واحدة   نضيفة   في   اليوم،   أهلى   مش   هيقدرو   يوفروهالي   ألن  
 هم   بيجولي   كل   أسبوعين   مرة   فمش   هيعرفوا   يجيبولي   أكل   مطبوخ،   فأنا   كنت   بدفع  
 في   الشهر   1200   جنيه   في   األكل.   في   واحدة   جوه   العنبر   بتعمل   حاجة   اسمها   المعيشة  
 )الطعام(.   لو   انت   بقى   عايزة   تاكلى   حاجة   نضيفة   ومعاها   شهادة   صحية   ومعتمدة،   يبقى  
 تجيبي   من   الكافيتيريا.   في   الكافيتيريا   علشان   تجيبي   سلطة   دة   ب 15   جنيه،   طبق   الرز  
 ب 15   جنيه،   كيلو   السمك   المشوى   ب 50   جنيه،   دة   اللي   هو   اقل   حاجة   في   الدنيا.   فوق  
 دة   بقى   جودة   االكل   سيئة،   بس   دايما   هنقول   ان   اكل   الكافيتيريا  ده  احسن   الوحشين.     

وللحفاظ   على   الطعام   الذي   تشتريه   السجينات،   أو   يحضره   أهاليهن   في   الزيارة،   توفر   إدارة  
 السجن   في   بعض   العنابر   ثالجات   صغيرة.   تدفع   السجينات   ما   ال   يقل   عن   علبتان   من   السجائر،  
 ما   يعادل   حوالي   40   جنيًها   شهرًيا،   مقابل   استخدام   الثالجة،   ويدفع   البعض   اآلخر   أضعاف  

 ذلك،   وفًقا   لكمية   الطعام   التي   يخزنونها   في   الثالجة.       

  ولعدم   وجود   نظام   تحلية   للمياه   في   سجن   القناطر،   تضطر   السجينات   لالعتماد   على  
 المياه   المعدنية   في   شربهن.   ولكن   نظًرا   الرتفاع   أسعار   المياه   المعدنية   داخل   السجن،   تضطر  
 المحتجزات   لالستحمام   بمياه   التى   تسبب   تساقط   الشعر   وبقع   في   الجلد.   تكلفة   زجاجة   المياه    
المعدنية   في   السجن   5   جنيهات   ونصف،   في   حين   تباع   في   الخارج   بثالث   جنيهات.   حسبت  

 معنا   أ.   ب.   تكلفة   ما   كانت   تدفعه   في   المياه    يومًيا   أثناء   احتجازها:   

المياه   جوه   سجن   القناطر   متتشربش،   فاحنا   كنا   بنشرب   مياه   معدنية،   فحتى   بق   المياه  
 بفلوس،   إزازة   المياه   اللتر   كانت   بتتباع  بره  ب  3   جنيه،   جوه   اإلزازة   بخمسة   جنيه  
 ونص.   الصغيرة   أعلى   منها   تمن،   النها   بتعتبر   رفاهية،   فتتباع   ب 4   جنيه.   وصعب   إن  
 حد   يشرب   بق   مياه   من   الحنافية،   المياه   عبارة   عن   مجاري،   هي   مياه   غريبة   كنوع  
 كطعم   ككل   حاجة.   بتوقع   الشعر،   بتغير لون   الجسم،   فعاًل   لون   بشرتنا   كان   متغير   من  
 المياه   وقلة   الشمس.   المياه   كلها   أمالح   بنسب   رهيبة.   المياه   كانت   بتنزل   من   الحنفية  
 لون   الشاي.   لو   قررت   استخدم   مياه   معدنية   في   الشرب   واالستحمام   دة   هيكون  
 تكلفته   رهيبة،   ازازة   المياه   ب 5   جنيه   ونص،   علشان   اطبخ   واستحمي   واشرب،   هدفع   60  

 جنيه   في   اليوم   في   المياه   بس.   
تكلفة   الحصول   على   سرير ..التسكين   على   األسرة   في   سجن   القناطر   يتم   وفًقا    •
 لألقدمية،   وال   يوفر   السجن   لكل   محتجزة    سرير   خاص   بها.   وللحصول   على   سرير   فردي   أو   حتى  
 ثنائي،   تدفع   السجينة   إيجاًرا   شهرًيا   ثابًتا   للسرير،   قدره     خرطوشة   سجائر   شهرًيا،9  أي   200   جنيه،   
  وإيجاًرا   آخر   للمرتبة   وأغطية   السرير   والستائر،   بما   يوازي   300   جنيه   شهرًيا.   ويذهب   إيجار   األسرة  
 ولوازم   األسرة   إلى   النبطشية   الجنائية.   وفي   حالة   لم   تدفع   السجينة   إيجار   السرير   للنبطشية،  
 ينتهى   بها   الحال   على   األرض،   بين   األسرة   وفي   الطرقات.   تحكي   ز.   م.   ما   حدث   لها   عندما  

9  تساوي خرطوشة السجائر عشر علب

«
«
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 رفضت   إعطاء   النبطشية   إيجار   السرير:     

 النبطشيه   نيمتني   يومين   ف   البرد   ع   الصاج   بتاع   السرير   ومرضتش   تجبلي   مرتبه  
 عشان   مكنتش   راضيه   أديها   سجاير   كل   زياره،   ولما   طلعت   اشتكيها   لرئيس   المباحث  

 نقلني   عنبر   تاني   ومعملهاش   حاجه.
•  تكلفة   العالج ..   ال   يوجد   في   مستشفى   سجن   القناطر   من   األدوية   غير   المسكنات،   وهو  
 ما   تدفع   ثمنه   السجينة   من   أموالها   الخاصة،   عن   طريق   األموال   التي   تتركها   لها   أسرتها   في  
 األمانات.   وفي   حالة   احتاجت   السجينة   إلى   أدوية   أخرى،   تقوم   بشرائها   من   خارج   السجن   من  
 خالل   منافذ   بيع   السجن،   فتدفع   السجينة   تكلفة   الدواء   وتكلفة   توصيله   إلى   السجن،   عالوة  

 على   »إكرامية«   للموظف   أو   الموظفة   العاملة   في   منافذ   بيع   السجن.   تحكى   أ.   ب.   :   

العالج   في   المستشفى   حاجات   ثابتة،   اي   حاجة   مش   موجودة   ببعت   اجيبها   من   بره 
 وبدفع   للي   هيجيبها   من  بره،   لو   انا   هجيب     علبة   مسكن   ب 15   جنيه   عقبال   ما   توصلني  
 هتبقى   ب 40   جنيه.   هي   هتجيلي   من   خالل   منافذ   البيع   بتاعة   السجن،   وانا   اللي   هدفع  

 فلوسها،   بس   برضه   اللي   هيروح   يجيب   هياخد   فلوس.    
تكلفة   النظافة    ..   تقع   مسؤولية   نظافة   العنابر   ودورات   المياه   على   السجينات،   حيث    •
 ال   توفر   إدارة   السجن   موظفات   تقمن   بتنظيف   مرفقات   السجن   بشكل   دوري.   تقوم   بعض  
 السجينات   من   الطبقات   األكثر   فقًرا   بين   السجينات   بتحمل   مسؤولية   نظافة   العنبر   ودورات  
 المياه،   مقابل   مبلغ   شهري   يدفع   لهن   من   كل   سجينة.   كما   ال   توفر   إدارة   السجن   أدوات   النظافة  
 الالزمة،   و   أحياًنا   ما   يحضر   أهالي   السجينات   مستلزمات   النظافة   في   الزيارات،   لكن   تتعنت  
 إدارة   السجن   في   السماح   بدخولها،   ما   يضطر   السجينات   إلى   شرائها   من   منافذ   بيع   السجن  
 التي   تبيع   المنتجات   بأضعاف   ثمنها.   تتحمل   كل   سجينة   حوالي   190   جنيه   شهرًيا   على   األقل  
العنبر   وتصل   في   حاالت   أخرى   إلى   200   أو   300   جنيه   شهرًيا،    تدفع   للمسؤولة   عن   نظافة  
 حسب   ما   إذا   كانت   السجينة   جنائية   أو   سياسية،   باإلضافة   إلى   ثمن   أدوات   النظافة،   الذي  
 يصل   إلى   حوالي   60   جنيه   شهرًيا.   عالوة   على   ذلك،   تدفع   السجينات   أيًضا   أجًرا   مقابل   نظافة  
 مالبسهن.   ويمنع   على   السجينات   غسيل   المالبس   داخل   العنابر،   ويسمح   فقط   للمتصنعات،  
 أي   العامالت،   بالنظافة   من   السجينات   بالخروج   من   العنبر   لغسل   المالبس.   تضطر   السجينات،  
 نتيجة   هذه   اإلجراءات   المتعنتة   من   اإلدارة،   والتي   تجبر   السجينات   على   دفع   مقابل   مادي   لقاء 

نظافة   مالبسهن،   إلى   دفع   مبلغ   100   جنيه   شهرًيا.    تقول   أ.   ب.:   

احنا   اللي   بندفع   للبنات   اللي   بتنضف،   وكنت   بدفع   كل   شهر   نص   خرطوشة   سجاير   في  
 نضافة   األوضة،   وانا   علشان   سياسى   مكانوش   بيعلوا   على   السعر،   بس   فيه   ناس   كانت  
 بتدفع   خرطوشة   واتنين.   فعلشان   اعيش   في   مكان   نضيف   انا   بدفع   ما   ال   يقل   عن   190  

 جنيه   شهريا.   فيه   كمان   غسيل   الهدوم،   انا   ممنوع   الغسيل   جوه   العنبر،    
في   ديسمبر   2018   تداولت   المواقع   اإلخبارية   تصريًحا   على   لسان   مساعد   وزير   الداخلية  
 لقطاع   السجون،   يقول   فيه   أن   السجين   في   بعض   المصانع   بالسجون   يحصل   على   راتب  
 شهري   ما   بين   ثالثة   آالف   و   ستة   آالف   جنيه،   وأضاف   أن   وزارة   التضامن   االجتماعي   صرفت  
 102   مليون   جنيه   معاشات   ألسر   السجناء   في   عام   2018 10. إال   أنه   وفًقا   لما   تقوله   السجينات  
 ويحكيه   أهاليهن،   فهذا   التصريح   ال   أساس   له،   ألنه   وفًقا   للجدول   التالي   يتضح   العبء   الواقع  
 على   المحتجزات   وأسرهن   وما   يضطرون   إلى   إنفاقه   ليتمكنوا   من   البقاء   على   قيد   الحياة،  
 يشرح   الجدول   متوسط   أسعار   الخدمات   التي   تضطر   السجينة   الواحدة   إلى   دفعها   شهرًيا  

 للنبطشية   الجنائية   والسجينات   العامالت   داخل   العنابر.   

10        رئيس قطاع السجون: بعض السجناء رواتبهم 6 آالف جنيه ويوجد بالسجن بط وحمام، محمود عبد الراضي، 
shorturl.at/qsJLQ   اليوم السابع

«
«
«
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 يوضح   الجدول   أن   السجينة   في   سجن   القناطر   تدفع   حوالي  4000   جنيهاً   شهرياً   مقابل  
 خدمات   من   المفترض   على   إدارة   السجن   توفيرها  للسجينات   مجانًا.   وإن   كانت   هذه   األموال  
 ال   تذهب   إلدارة   السجن،   فمن   الواضح   أن   الراتب   الذي   يقصده   مساعد   وزير   الداخلية   حقيقي،  
 لكنه   يذهب   للنبطشية   والسجينات   العامالت   داخل   السجن   من   جيوب   السجينات   وأهلهن،   ال  

 من   خزينة   مصلحة   السجون .

متوسط السعر    نوع   الخدمة

المعيشة / الطعام   1200   جنيهاً   شهريًا

المياه/ شرب وطبخ واستحمام  60 جنيًها يومًيا، 1800 شهرًيا

ايجار السرير   200   جنيهاً   شهريًا

إيجار لوازم السرير\مرتبة، مخدة، ستائر   300   جنيهاً   شهريًا

نظافة العنبر   190   جنيهاً   شهريًا

أدوات النظافة   60   جنيهاً   شهريًا

غسل المالبس   200   جنيهاً   شهريًا

الثالجة   40   جنيهاً   شهريًا

اإلجمالي   4000  جنيهاً   شهريًا

6. ٢. تكلفة الزيارات على األهل
تعتمد بعض السجينات على أسرهن لتوفير احتياجاتهن من طعام ومياه وأدوات النظافة، 
إليه  الوصول  كيلومترًا، يصبح  القاهرة ب25  يبعد عن محافظة  الخيرية  القناطر  وألن سجن 
بالمواصالت العامة أمًرا صعًبا، خاصة مع الكميات التي يحملها األهالي في الزيارات. لذلك 
يعتمد األهالى في الوصول إلى سجن القناطر على تأجير سيارة خاصة، أو ركوب التاكسي، 

وهو ما يعتبر مكلًفا للغاية. 

يوم،  وجبة  األساسية:  الطعام  متطلبات  الزيارة من  محتويات  تتكون   .. الزيارة  تكلفة   •
إفطار وعشاء، ولحوم مجمدة تكفي عدة أيام، وأرز، وزيت، ونواشف، وفاكهة. باإلضافة إلى 
متطلبات النظافة الشخصية من صابون ومعطرات وفوط صحية. ويزيد على تلك األساسيات 
في بداية فترة االحتجاز بعض االحتياجات األخرى التي ال يوفرها السجن كاألغطية والفوط 
والمالبس والمراوح. عالوة على األدوية التي يحضرها األهل. وقد تزيد محتويات أخرى تبًعا 

الحتياجات السجينة الخاصة. 

ووفًقا لمقابالتنا مع أغلب السجينات، تكلف الزيارة األهالي ما يصل إلى 2000 جنيه في 
بداية فترات االحتجاز، و1500 جنيهًا في الزيارات العادية، باإلضافة إلى ما يتم دفعه في 
المواصالت. وتتلقى السجينات زيارة مرة كل أسبوع، في حالة الحبس احتياطًيا، ومرة كل 

أسبوعين، في حالة المحكوم عليهن. تعلق أ. ط. على تكلفة الزيارات:
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الزيارة كانت مكلفة جدا، في األول كانت بتدخلها في 2000 وال حاجة، بعد كده لما 
بقيت ارتب معاهم االكل وبقا عندي هدومي والحاجات بتاعتي بقت في حدود 

1500. كتير جدا، ده غير تكلفة المواصالت.
وتقول س. ع. :

كل اسبوع اهلى بيجيبولي اكل يكفيني لالسبوع الجاي وفلوس، غير االدوية اللي 
الزم يجيبوهالي كل اسبوع. كل اسبوع كانو بيضطرو ياخدو عربية الن ولدتي 
تعبانة مبتقدرش تمشي، لما حاولو ياخدو مواصالت اتبهدلو جدا ومعرفوش يجولي 
الزيارة اللي بعدها، فبقو بياخدو عربية بتتكلف 700 جنيه غير الزيارة والفلوس اللي 

بيسيبوهالي واالدوية. يعني توتال 3000 جنيه بالمواصالت واألدوية.

بتفتيش  السجن  موظفو  يقوم  السجن،  إلى  الزيارة  وصول  عند  الزيارة..  تفتيش   •
محتويات الزيارة. تمثل عملية تفتيش الزيارة عبئًا آخر على األهالي، أكبر من التكاليف األصلية 
أسمائهم  بتسجيل  فيها  يقومون  السجن،  خارج  لالنتظار  فترة  األهالي  يستغرق  للزيارة. 
التفتيش،  عملية  وتبتدأ  السجن  إلى  األهل  يدخل  الزيارة.  بدء  على  النداء  لحين  واالنتظار 
خروج  ميعاد  لحين  واالنتظار  الزيارة  محتويات  تفتيش  يتم  ثم  الخارج،  في  األهالي  يفتش 

السجينات. تستغرق هذه العملية من 4 ل 6 ساعات، حسب شهادة أغلب السجينات. 

السياسيات، وال  السجينات  الزيارة، خاصة مع  السجن في عملية تفتيش  إدارة  وتتعنت 
تراعي الحفاظ على محتويات الزيارة أثناء تفتيشها، ما يفسد الكثير منها قبل دخولها إلى 

السجينات. تحكي س. ع. :

اللي  للتفتيش  تدخل  ما  فلحد  سليمة  دخلت  لو  بره،  تتفتش  الزيارة  بيجبو  االهل 
عندي جوه بتدخل نص سليمة، بتكون الحاجة المتبرشمة بتتفتح حتى المسحوق، لو 
في عصاير باودر في علب بالستيك ممكن مدخلوهاش، لو حلويات يفتحها ويفضل 
والمكرونات  النواشف والرز  منها،  تاكلي  تقرفي  ما  لحد  معدن  بحاجة  بيها  يبوظ 
واالكل المطبوخ بيجيب معلقة ويقعد يدخلها جوه االكل لحد ما يبوظو، الزم كل 
حاجة تتفتح حتى لو محطوطة في ورق شفاف، لحد ما الزيارة بتدخل جوه بيبقى نص 

الحاجة الزم تترمي.
عالوة على ذلك، تمنع إدارة السجن دخول الكثير من المنتجات في الزيارات، وفًقا ألغلب 
المعلبات،  جميع  الحلوى،  أنواع  جميع  المنتجات  هذه  وتشمل  قابلناهن،  ممن  السجينات 
األلبان والعصائر، المشروبات المغلفة من شاي وقهوة، والشعيرية سريعة الطبخ، والكثير 
من متعلقات النظافة الشخصية، وذلك إلجبار السجينات على شرائها من داخل السجن، كما 

تقول والدة السجينة أ. أ.: 

دلوقتي كل الحلويات اتمنعت، الجاتوه والكنافة، بوتيفور وغريبة، االسبوع اللي قبل 
العيد منعوا ده كله. اللي عرفته انهم بيشتروا جوه منتجات من العبد، فبقى استثمار، 
والبلسم  الشامبو  في  الموضوع  نفس  جوه.  من  اشتروا  بره  من  تشتروا  ما  بدل 
وزيوت الشعر ومنتجات النضافة الشخصية كلهم اتمنعو علشان الناس تشتري من 

جوه. كل حاجة سعرها الضعف جوه.
 يضطر األهالي إلى دفع الكثير من الرشاوى للسجانات وللمخبرين القائمين على تفتيش 

الزيارات، وذلك لتفادي التعنت في حالة االمتناع عن دفع الرشوة. تقول أ. ب.:

هم بيمنعوا حاجات كتير تدخل في الزيارة، علشان احنا نضطر نشتريها من جوه. 

««
«
«
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لو انا بدفع للمخبر اللي بيفتشني فلوس، هيسهلي دخول كل حاجة. فانتى يا تدفعي 
للمخبر يا تشتري حاجتك من جوه بسعر أغلى من برة الضعف.

وتؤكد والدة إحدى السجينات  على هذا العبء بقولها:

السجانات معانا كله بالفلوس، لو مدتهاش فلوس بتبدأ تضايقنا في التفتيش، تبدأ 
تدقق أوى وتفتش في كل حاجة، علشان تخليكي تدفعي المرة الجاية. من أول ما بدخل 
بيبقى فيه اتنين بيفتشوني، الزم أراضي كل واحدة فيهم ب 20 جنيه، أدخل على 
السير لألكل الزم احط في جيبه 50 جنيه، أعدى جوه عند االستراحة، االستراحة دي 
مكان ريحته قذرة جدا، فبندفع فلوس للست اللي برة علشان تعدينا من االستراحة، 
وانا داخلة دخلة السجن نفسه، فيه 6 سجانات دول واقفين مناشير، الزم وانا داخلة 
وانا خارجة اديهم فلوس، اللي بتختم واللي بتشوف البطاقة و اللي بتفتشني جوه 

واللي بتفتشني برة وكل دول.
إًذا، يتحمل أهالي السجينات مصاريف المواصالت للوصول إلى السجن الذي يقع في 
أطراف محافظة القاهرة، وعبء توفير الطعام واحتياجات السجينات الشخصية داخل السجن 
إلى  اآلخر  التفتيش، ويمنع دخول بعضها  أثناء عملية  والتي يفسد بعضها  الزيارات،  في 
السجينات إلجبارهن على شرائها من داخل السجن بأسعار مضاعفة، باإلضافة إلى الرشاوى 
التي يتم دفعها للسجانات والمخبرين أثناء عملية التفتيش، حتى يستطيعوا أن يروا بناتهن. 

6. ٢. الكانتين والكافيتيريا
الزيارات  في  بدخولها  المسموح  غير  المنتجات  على  الحصول  إلى  السجينات  تضطر 
ووفًقا  الكافيتيريا.  أو  الكانتين  إما  السجن، وهي  داخل  البيع  منافذ  من  من خالل شراءها 
البقاالت  على  »التفتيش  بـ  يقوم  أن  السجن  مدير  على  يجب  للسجون،  التنفيذية  لالئحة 
داخل السجن للتأكد من جودة األصناف المعدة لالستهالك ومالءمة أسعارها وأسعار البيع 
البقاالت األخرى«، لكن ما يحث فعاًل داخل السجن هو أن المنتجات رديئة جًدا وأسعارها عالية 

بشكل مبالغ فيه، إذا ما قورنت بالمنتجات خارج السجن. 

يوجد داخل السجن جميع السلع التي قد تحتاجها السجينات تقريًبا. وفي مخالفة واضحة 
لالئحة السجون توجد الفته عند الكانتين مكتوب عليها أن األسعار زيادة 30% عن األسعار في 
الخارج، وتذهب هذه النسبة إلى وزارة الداخلية. تؤكد السجينات السابقات ممن وثقنا معهن 
يصل  أي  األقل،  على  الخارج  في  ثمنها  بضعف  المنتجات  تبيعان  والكافيتريا  الكانتين  أن 
مكسب سجن القناطر إلى الضعف، تحكي لنا أ. ب. عن تجربتها في شراء السلع التي منع 

السجن دخولها في الزيارات:

معظم الحاجات اللي ممكن تكون الناس بتستخدمها موجودة في الكانتين. وعندهم 
تالجات. انا كنت دايما بسأل انتم بتجيبوا الحاجات الرديئة دي منين. عندهم فاكهة، 
عندهم لحمة، اسماك مملحة، بن وشاي وسكر، جالليب واندر ويرز، رفاهيات زى 
االيس كريم، وكل ما كنت الحاجة في وجهة نظرهم رفاهية كل ما ارتفع سعرها، 
البن مثال رفاهية فباكيت البن اللي ب12 جنيه هخليه ب30 جنيه ... اسعار الحاجات 
في الكانتين زيادة عن برة 100%، انا بقولهاك ومستعدة اقولها قدام اي حد، بيبعو 
بمكسب 100%، 30% دي هتالقيها على حاجات قليلة تتعد على الصوابع اللي هو مثال 

السكر اللي برة ب 9 جنيه هيتباع ب12 جنيه ونص، 

««

«
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وأسعارها  السجن  داخل  المنتجات  بعض  أسعار  التالي  الجدول  نستعرض في 
في الخارج:

السعر خارج السجن بالجنيه السعر داخل السجن بالجنيه المنتج

زجاجة المياه صغيرة الحجم 4 2
3 5.5 زجاجة المياه كبيرة الحجم
9 12.5 السكر
12 30 البن
22 49  النسكافيه
9 الفوط الصحية 18
32 80 مسحوق األطباق
9 19 المناديل
25 40 االريال
33 70 فيبا صابون سايل
20 35 كلوركس

بنيت هذه األسعار من مقابالت أجرتها الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان مع 12 سجينة 
السجن حتى خروج  السجينات من  ازدادت من وقت خروج  سابقة، وربما تكون األسعار قد 

التقرير، إال أنها تعكس مع ذلك الفرق بين أسعار السلع داخل السجن وخارجه.
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خاتمة وتوصيات
مابين قانون ناقص، ومماراسات ال رقيب عليها، أصبحت المحتجزات في مصر وخاصة 
في سجن القناطر، في حالة يرثى لها، فالمحبوسات احتياطًيا تتعرضن لعقوبة استباقية، 
سجن  في  بوجودهن  وذلك  األصلية،  عقوبتهن  فوق  لعقوبة  تخضعن  عليهن  والمحكوم 
القناطر. ليضع المرء نفسه مكان إحداهن ويتخيل حاله في مكان ليس من حقه فيه أن يأكل 
ويشرب وينام ويقضي حاجاته فيه بشكل آدمي، قطًعا لن يخرج أحد من هذا المكان سوًيا.

في سجن القناطر، اضطرت أم أن تتخلى عن وجود ابنتها الرضيعة معها خوًفا عليها من 
التواجد في مكان مؤذي لألطفال. وضمن عينة صغيرة مقارنة باألعداد الموجودة بالقناطر، 
حكت النساء عن غياب معطيات الحياة اليومية الطبيعية، وعن معاناة المرض بال عالج، إلى 
أن يصل األمر إلى الموت دون أن يبالي أحد، عن تواصل المحتجزة مع أهلها، وصعوبته إلى 

أن يصل إلى دقائق لن تسعف أًيا من الطرفين.

به،  أصابعهن  السجانات  ستقحم  القناطر،  سجن  إدارة  ستنتكهه  مهبل،  لها  امرأة  أنت 
وبدعوى التفتيش سيكون من حق أي أحد أن يضع يده على أي مكان في جسمك. ستضيق 

عليك اإلدارة عند احتياجك الشهري للفوط صحية، ستذبلين وتضعف صحتك.

في سجن القناطر الذي يتاجر في كل شيء، يصبح للهواء النظيف ثمن، وحسب موقعك 
ستتحدد  السياسية،  وحتى  واالقتصادية  االجتماعية  لخلفيتك  فوفًقا  السجن  تراتبية  من 

فرصتك للحصول حقوقك األساسية.

في نهاية هذا التقرير وبعد التعرف على ما تعانيه النساء في سجن القناطر تندد الجبهة 
المصرية لحقوق اإلنسان بأوضاع السجن وتوصي بما يلي: 

أواًل: عن التشريع:

• تعديل قانون تنظيم السجون والالئحة الداخلية للسجون بما يضمن احتياجات 
غير  والتدابير  السجينات  لمعاملة  المتحدة  األمم  لقواعد  الخاصة ووفًقا  النساء 

االحترازية للمجرمات.

الحبس  استخدام  عدم  يضمن  بما  السجون  الئحة  من   81 المادة  تعديل   •
الزيارة  من  المنع  وإلغاء  جسيمة  غير  مخالفات  على  عقاب  كوسيلة  االنفرادي 

كإحدى وسائل العقاب داخل السجون بما يتوافق مع المعايير الدولية.
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ثانًيا: عن ضرورة التحقيق

النساء في سجن  له  تتعرض  تحقيق فوري فيما  العامة فتح  النيابة  • على 
المتمثلة في  إدارة السجن  القناطر من تعذيب ومعاملة غير إنسانية من قبل 
خاصة  الجنائيات،  والنباطشيات  التأديب  وموظفة  المباحث  ورئيس  السجانات 

فيما يتعلق بالسجينات الجنائيات نظًرا لكونهن فئة أكثر ضعًفا.

السجن  بزيارة  بالرقابة  المعنية  للجهات  تسمح  أن  الداخلية  وزارة  على   •
والسماح بالتفتيش الحقيقي، وفي هذه الصدد على المجلس القومي لحقوق 
اإلنسان أال يكتفي باإلشادة والقيام بالدور المرسوم له، وأن يتخذ خطوات جادة 

في حماية حقوق اإلنسان

ثالًثا: عن الوضع الداخلي للسجن

• على إدارة السجن وقف ممارسة التفتيش الذاتي التي تنزع فيها المالبس 
أساليب  واستحداث  الحرمات  فيها  تنتهك  التي  الجسدي  التفتيش  وعمليات 
فحص بديلة بما يتوافق مع قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير 

غير االحترازية للمجرمات

• على إدارة سجن القناطر إلغاء ممارسة تسكين السجينات في عنبر اإليراد 
عند وصولهن إلى السجن قبيل تسكينهن في العنابر المخصصة لهن، نظًرا لما 

تتعرض له السجينات في اإليراد من انتهاكات تتنافى مع المعايير الدولية 

السجينات  عن  السياسيات  السجينات  فصل  القناطر  سجن  إدارة  على   •
احتياًطا وذلك  المحتجزات  السجينات  المحكوم عليهن عن  الجنائيات والسجينات 

بتخصيص عنبر خاص بكل فئة من السجينات

• على إدارة سجن القناطر نقل السجينات من عنابر التأديب واالنفرادي إلى 
عنابرهن الخاصة فوًرا ووقف ممارسة الحبس االنفرادي المطول بما يتوافق مع 

المعايير الدولية 

•  على إدارة سجن القناطر توفير وجبات مجانية للسجينات، بجودة وكميات 
المعايير  مع  يتوافق  بما  الالزمة،  الغذائية  المكونات  على  تحتوى  بحيث  كافية 

الدولية

• على إدارة سجن القناطر تركيب نظام لتحلية المياه وتوفير مياه شرب نظيفة 
ومجانية للسجينات

بما  القناطر  سجن  داخل  التكدس  تقليل  على  العمل  السجن  إدارة  على   •
يضمن حصول كل سجينة على سرير فردي وفًقا للمعايير الدولية 

والسماح  مطلًقا  اإلضاءة  انقطاع  عدم  ممارسة  إلغاء  السجن  إدارة  على   •
بإطفاء األنوار داخل العنابر في أوقات النوم، بما يتوافق مع المعايير الدولية 

حل  وإيجاد  مستمر  بشكل  العنابر  نظافة  على  العمل  السجن  إدارة  على   •
فوري لوجود ثعابين وصراصير وحشرات داخل العنابر

• على إدارة سجن القناطر الحرص على نظافة السجينات الشخصية، وذلك 
بتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والحفاظ على نظافة المراحيض 
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• على إدارة سجن القناطر توفير فوط صحية مناسبة للسجينات مجاًنا

•على إدارة السجن توفير خدمات صحية للسجينات بما يتوافق مع المعايير 
الدولية

والسجينات  الزيارة  الممنوعات من  للسجينات  السماح  السجن  إدارة  على   •
بعنبر التأديب واالنفرادي بتلقى الزيارات فوًرا وبدون تأخير.
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