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يف ضوء االدعاءات املنترشة بشيوع مخالفات لالئحة السجون وانتهاكات جسيمة لحقوق 
اإلنسان يف سجن 2 شديد الحراسة بطرة، يسعى هذا التقرير لدراسة الحالة القانونية للسجن 
يف ضوء توصيفه حسب قرار اإلنشاء كسجن عمومي شديد الحراسة، عىل ما ينطوي عليه 
ذلك التوصيف من تناقض مبديئ بني فئتي السجون العمومية والسجون شديدة الحراسة، 

والتي مل يتعرض لها القانون املرصي باألساس.

الحراسة كـ«سجن  بإنشاء سجن طرة 2 شديد  القرار  األول إشكالية إصدار  الفصل  يناقش 
الحراسة  شديدة  السجون  لتعريف  رسيع  باستعراض  وذلك  الحراسة،«  شديد  عمومي 
السجون  لتنظيم  الحاكمة  املرصي  القانون  نصوص  وببحث  بشأنها،  الحقوقية  واإلشكاليات 
والعقوبات التي تنفذ فيها، وتحديد موقع سجن 2 شديد الحراسة منها يف ظل كونه سجنا 
شديد الحراسة. أما الفصل الثاين فيستعرض الظروف املعيشية للمحتجزين ومدى تطبيق 
الئحة السجون بالسجن، وأساليب التعامل مع شكاوى السجناء وفعالية الرقابة أو اإلرضابات 

يف تحسني ظروف االحتجاز بالسجن.

اعتمدت الجبهة املرصية يف كتابة هذا التقرير عىل مثان مقابالت هاتفية وكتابية مع 
أربعة محتجزين سابقني وأربع قريبات ملحتجزين سابقني أو حاليني بالسجن. واسرتشد التقرير 
أيضا بالبيانات التي جمعتها الجبهة املرصية عن القضيتني 64 و123 عسكرية من خالل ما ورد 
التقرير عىل  باإلضافة لذلك، اعتمد  النيابة.  أثناء تحقيقات  القضيتني  بأقوال املتهمني يف 
نصوص قانون تنظيم السجون، وقانون العقوبات، والئحة السجون، وبعض األخبار الصحفية 

وتقارير املجلس القومي لحقوق اإلنسان. 

لقرار  القانوين  األساس  صحة  عدم  إىل  التقرير  نهاية  يف  املرصية  الجبهة  وخلصت 
إنشاء السجن كسجن عمومي شديد الحراسة، الختالف النظم املتبعة داخل السجون شديدة 
الحراسة عن النظم املتبعة يف السجون العمومية، ولكون النظم األوىل أشد رصامة من 
األخرية، وألن القانون املرصي نص عىل أنواع السجون بشكل واضح وليس من بينها السجون 
وسيلة  يتخذ  للسجن  التوصيف  هذا  أن  إىل  أيضا  املرصية  الجبهة  خلصت  الحراسة.  شديدة 
بتوقيع  الدولة  خصوم  والستهداف  للسجناء،  القانوين  التصنيف  عىل  والتحايل  للتالعب 
عقوبات خارج القانون حتى قبل صدور حكم قضايئ بإدانتهم، دون أي إرادة لتفعيل الرقابة 

وحامية حقوق السجناء ومبدأ سيادة القانون.

ملخص تنفيذي
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أنشئ سجن شديد الحراسة 2 مبجمع سجون طرة رسميا يف 24 نوفمرب 2٠14، مبوجب 
مبرص  ينشأ  الحراسة  شديد  سجن  خامس  وهو   ،2٠14 لسنة   4٠٧3 رقم  الداخلية  وزير  قرار 
)الصناعي\العسكري(،1  الحراسة  شديد  زعبل  أبو  وسجن  )العقرب(،   ٩٩2 طرة  سجن  بعد 
عزل  بعد  إنشاؤه  وأىت  الحراسة.3  شديد  املنيا  وسجن  الحراسة،2  شديد  جمصة  وسجن 
يف  التوسع  يف  الجديد  املرصي  النظام  سياسة  ضمن  مريس  محمد  السابق  الرئيس 

إنشاء السجون شديدة الحراسة.

يف السنوات األخرية اشتهر سجن شديد الحراسة 2 بتصاعد االنتهاكات والرتدي الشديد 
الحبس  استعامل  وإساءة  والزيارة  الرتيض  من  املنع  وخاصة  بداخله،4  االحتجاز  أوضاع  يف 
باستقباله  السجن  اشتهر  كام  سنوات.  أربع  عن  يزيد  ملا  املحتجزين  بعض  ضد  االنفرادي 
أعدادا كبرية من املحتجزين عىل ذمة قضايا رأي كمحامني حقوقيني أو نشطاء بارزين، أو 
64 عسكرية املشهورة باسم »محاولة  القضية  بارزة مثل  عىل ذمة قضايا عنف سيايس 

اغتيال النائب العام املساعد«، والقضية 123 عسكرية املشهورة باسم »حسم 2«. 

الطبيعة  وحول  االنتهاكات  حول  األخبار  هذه  يجعل  الحراسة  شديد  السجن  وكون 
السيئة  السمعة  بسبب  املخاوف  من  الكثري  تثري  يجعلها  به،  للمحتجزين  »املسيّسة« 
طرة  سجن  السيئة  السمعة  هذه  يستدعي  وبالطبع  مرص.  يف  الحراسة  شديدة  للسجون 
٩٩2 شديد الحراسة »العقرب« – أول السجون شديدة الحراسة يف مرص – والذي اشتهر 
السيايس  العنف  مارست  التي  املسلحة  الجامعات  أتباع  من  للتخلص  خصيصا  ُصمِّم  بأنه 
ذلك  عىل  وترتب  لها،6  »أعداء«  أنهم  عىل  الدولة  ورأتهم  التسعينات،5  يف  الدولة  ضد 

التعليق شبه التام لحقوق املحتجزين داخل السجن لسنوات طويلة. 

 2٠13 عام  يف  الواسعة  السياسية  التغريات  بعد  الجديد  املرصي  النظام  عاد  وقد 
دفعت  التي  للدرجة  العقرب،  بسجن  املحتجزين  السياسيني  املعارضني  حقوق  النتهاك 

1  »هناك متسع للجميع: سجون مرص قبل وبعد ثورة يناير،« الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 25 
http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/09/--------_--------_------------------------arabic-final-pdf2. ،2٠21 مارس

.pdf

https://www. ،2٠22 »اعرف سجنك: سجن جمصة شديد الحراسة،« الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 16 يونيو ٠
 .anhri.info/?p=17235

https://bit. ،2٠16 3 محمد السيد أبو ريان، »فلسفة السجون شديدة الحراسة.. العقرب منوذجا،« مدى مرص، 16 فرباير
.ly/3qI4qfr

4  »مرص: اسمحوا بزيارات السجون وغريها من سبل التواصل للمدافعني الحقوقيني املحتجزين واملعارضني السياسيني 
يف  https://bit.ly/3e7G0YbK ،2٠2٠؛ شيامء حمدي، »السجناء  16 أغسطس  الدولية،  العفو  دون متييز مجحف، منظمة 
تبني  جلسة  »قبل  https://bit.ly/2QoR9vG؛   ،2٠2٠ يوليو   ٨  ،22 رصيف  السلطة،«  بأمر  ممنوع  الخارج  مع  التواصل  مرص... 
توصيات االستعراض الدوري الشامل: السلطات املرصية تنظم زيارة صورية لسجون لتنفي عن نفسها ارتكاب انتهاكات،« 
الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، 14 فرباير https://egyptianfront.org/ar/2020/02/video-moi-prisons ،2٠2٠/؛ صفاء 
https://almanassa.com/ar/sto- ،2٠122 شهرا يف السجن،« املنصة، ٩ ديسمرب ٩  رسور، »محمد القصاص: ال تعويض عن

 .ry/13307

https://  ،2٠21 أبريل،  الولوج 15  تاريخ  السابق،« يوتيوب،  العقرب  الغفار مأمور سجن  إبراهيم عبد  اللواء  5  »اعرتافات 
 .www.youtube.com/watch?v=9RDdCFOd-nY

https://www.hrw.org/sites/ ،2٠16 6 »حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب يف مرص،« هيومن رايتس ووتش، سبتمرب
.default/files/report_pdf/egypt0916ar_web_0.pdf

مقدمة

http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/09/--------_--------_------------------------arabic-final-pdf2.pdf
http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/09/--------_--------_------------------------arabic-final-pdf2.pdf
https://www.anhri.info/?p=17235
https://www.anhri.info/?p=17235
https://bit.ly/3qI4qfr
https://bit.ly/3qI4qfr
https://bit.ly/3e7G0YbK
https://bit.ly/2QoR9vG
https://egyptianfront.org/ar/2020/02/video-moi-prisons/
https://egyptianfront.org/ar/2020/02/video-moi-prisons/
https://almanassa.com/ar/story/13307
https://almanassa.com/ar/story/13307
https://www.youtube.com/watch?v=9RDdCFOd-nY
https://www.youtube.com/watch?v=9RDdCFOd-nY
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0916ar_web_0.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/egypt0916ar_web_0.pdf
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دعوى  لرفع  العقرب«  معتقيل  أرس  »رابطة  عن  موكلة  مرصية  حقوقية  منظامت  سبع 
إلغالق  بصفتيهام  الداخلية  ووزير  الجمهورية  رئيس  ضد  اإلداري  القضاء  أمام  قضائية 
الدعوى  واحتجت  إقامتهم؛٧  ملحال  أقرب  أخرى  سجون  عىل  املسجونني  وتوزيع  السجن 
عن  عبارة  إنها  حيث  اإلنسان،  بصحة  ضار  نفسه  السجن  ملباين  الهنديس  »التصميم  بأن 
مباٍن خراسانية متنع دخول الشمس والهواء«،٨ وبأن سياسات التضييق والتعنت واإلهامل 

الطبي ترض باملحتجزين داخله. 

النظام املرصي يف إنشاء سجون شديدة الحراسة  وتأيت املوجة الجديدة من توسع 
التسعينات  لفرتة  مشابهة  سياسية  ظروف  يف   –  2 الحراسة  شديد  سجن  بينها  ومن   –
جامعات  قبل  من  السيايس  العنف  تصاعد  ناحية  فمن  العقرب،  سجن  فيها  أنشئ  التي 
ناحية  ومن   ،2٠13 عام  مريس  محمد  السابق  الرئيس  عزل  عقب  للدولة  معارضة  مسلحة 
فعاليات  أي  وربط  السلميني  السياسيني  املعارضني  مالحقة  يف  الدولة  توسعت  أخرى 
وبالفعل،  بالسجن.  ومقابلتها  الدولة  ألمن  تهديدا  واعتبارها  باإلرهاب  مرشوعة  سياسية 
جسامة  بسبب  »العقرب«  بسجن  يقاَرن   2 الحراسة  شديد  سجن  صار  تقريبا،   2٠16 عام  منذ 
إليه  يشريون  وذويهم  السجناء  إن  بل  السجنني.  بني  االحتجاز  أوضاع  ومشابهة  االنتهاكات 

أحيانا باسم »العقرب 2«. 

العقرب  لسجن  بالسجن  األوضاع  مشابهة  وعن  االنتهاكات  عن  املتوالية  األخبار  وتدفع 
لتسليط   – مرص  يف  »السياسيني«  السجناء  الستهداف  مهمة  سابقة  األخري  بصفة   –
الحراسة  شديد  طرة  بسجن  بدءا  مرص،  يف  الحراسة  شديدة  السجون  ظاهرة  عىل  الضوء 
2 بسبب كونه أبرز السجون الجديدة شديدة الحراسة، وبسبب ما اكتسبه من سمعة سيئة 
مبخالفات جسيمة للقانون واللوائح وانتهاك حقوق السجناء، كل ذلك رغم حداثة السجن. 

الحراسة  شديد   2 سجن  عىل  الضوء  لتسليط  التقرير  هذا  يسعى  ذلك،  كل  من  انطالقا 
تنظيم  بالئحة  التزامها  ومدى  فيه  االحتجاز  أوضاع  استكشاف  أجل  من  فقط  ليس  بطرة، 
»شديد  كسجن  إنشائه  من  الغرض  فهم  ملحاولة  أيضا  ولكن  لها،  مخالفتها  أو  السجون 
أنه  أم  الحراسة  شديد  كسجن  منه  املقصود  بالغرض  يفي  بالفعل  كان  إذا  وما  الحراسة«، 
سجن  مثل  للدولة  السياسيني  الخصوم  الستهداف  إضافيا  مكانا  يصبح  أن  بقصد  أنشئ 
نقطة  الحراسة«  شديد  عموميا  »سجنا  بصفته  السجن  إنشاء  قرار  التقرير  ويأخذ  العقرب. 
انطالق لتحليل الحالة القانونية للسجن ولفئات املحتجزين به، ثم ينتقل لبحث حالة احرتام 

حقوق اإلنسان داخل السجن. 

شديدة  السجون  بشأن  عامليا  الدائر  الحقوقي  الجدل  االعتبار  يف  التقرير  ويأخذ 
الحراسة، وشبهات انعدام األساس القانوين والدستوري إلنشائها وللمامرسات املتبعة 
داخلها – ويف مقدمتها العزل املشدد للسجناء ووضعهم قيد الحبس االنفرادي لفرتات 
تلك  جراء  السجناء  عىل  الخطرية  السلبية  التبعات  إىل  الشبهات  تلك  وتعود   – طويلة 

املامرسات، والتي ترقى ملستوى التعذيب واملعاملة غري اآلدمية.

الحراسة  شديدة  للسجون  األساسية  السامت  باستعراض  األول  الفصل  يف  التقرير  يبدأ 
القانونية لسجن طرة 2 شديد الحراسة  الحالة  الدائر حولها، ثم يناقش  والجدل الحقوقي 
شديد  وكسجن  عمومي  كسجن  تصنف  عقابية  مؤسسة  كونه  بني  تناقض  من  يبدو  وما 
الحراسة يف آن واحد. ينتقل الفصل الثاين من التقرير لبيان األوضاع املعيشية والسياسات 
تنظيم  بالئحة  السجن  التزام  ودرجة  السجن  داخل  املحتجزين  عىل  املفروضة  التعسفية 

https://bit.  ،2٠16 مارس   22  ،21 عريب  العقرب،«  سجن  إلغالق  قضائية  دعوى  تقيم  مرصية  »منظامت  عويس،  عمر   ٧
.ly/39fw7X7

  .https://bit.ly/31fxnVI ،2٠1٨ »دعوى تطالب بإغالق سجن العقرب شديد الحراسة،« بوابة أخبار اليوم، 3 سبتمرب ٨

https://bit.ly/39fw7X7
https://bit.ly/39fw7X7
https://bit.ly/31fxnVI
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غياب  أشكال  بعض  يناقش  ثم  املحتجزين،  كافة  عىل  بتطبيقها  االلتزام  ودرجة  السجون 
تلخص  وأخريا،  العقاب.  من  السجن  داخل  املسؤولني  إلفالت  املمنهجة  والحالة  الرقابة 
الخامتة أهم النتائج التي توصل إليها التقرير، وتقدم يف النهاية بعض التوصيات للنيابة 

العامة، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ومجلس النواب.



٩

بــ » أوامر عليا«

منهجية التقرير

التقرير عىل مثان محادثات هاتفية أو كتابية،  اعتمدت الجبهة املرصية يف كتابة هذا 
متّت عرب اإلنرتنت باستخدام تطبيق اتصال آمن، مع أربعة محتجزين سابقني بالسجن وأربعة 
من قريبات محتجزين حاليني أو سابقني. استفرست املحادثات عن أوضاع االحتجاز بالسجن، 
ومدى تطبيق الئحة السجون وقرارات النيابة واملحاكم داخل السجن، وأشكال تعامل إدارة 
أقوال  عىل  التقرير  اعتمد  املحادثات،  لتلك  وباإلضافة  وأهاليهم.  املحتجزين  مع  السجن 
النيابة واملحكمة يف القضيتني »64 عسكرية« و«123 عسكرية« – وهام  املتهمني أمام 
 – أوراقهام  من  ضوئية  نسخة  عىل  الحصول  من  املرصية  الجبهة  متكنت  التي  القضيتان 
بحث  عىل  أيًضا  التقرير  اعتمد  كام  عسكرية«.   64« القضية  يف  الحكم  نص  عىل  وكذلك 
وأخبار  الصلة،  ذات  الرسمية  والقرارات  واللوائح  املحلية  القوانني  من  عدد  تضمن  مكتبي 
القومي  املجلس  وتقارير  املدين،  املجتمع  منظامت  نرشتها  حقوقية  وتقارير  صحفية، 

لحقوق اإلنسان.

املحادثات  أصحاب  هوية  رسية  عىل  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  من  وحفاظا 
مجّهلة  التقرير  داخل  إلفاداتهم  يشار  فسوف  أرسهم،  وسالمة  الشخصية  وسالمتهم 
ألن  باإلشارة  التقرير  وسيكتفي  فيه،  أجريت  الذي  املحدد  للتاريخ  إشارة  ودون  متاما، 
ويناير-أبريل   ،2٠2٠ أغسطس-ديسمرب  زمنيتني:  فرتتني  إحدى  يف  أجريت  قد  املحادثات 
النبي‘،  عبد  ’أحمد  السابق  املحتجز  ابنة  محمود‘  ’نسيبة  شهادة  ذلك  من  وتستثنى   .2٠21
التي حصلت منها الجبهة املرصية عىل موافقة باإلفصاح عن هويتها وعن تفاصيل املدة 

التي قضاها والدها بالسجن.

كان  التقرير،  هذا  عىل  العمل  أثناء  التحديات  من  عددا  املرصية  الجبهة  واجهت  وقد 
املشددة،  الحراسة  ملسألة  كافية  إشارات  من  املرصي  القانون  نصوص  خلو  أبرزها 
تقررها،  التي  والجهات  السجون  هذه  داخل  املتبعة  بالنظم  الجزم  صعوبة  وبالتايل 
إجراء  عن  الحاليني  املحتجزين  وذوي  السابقني  املحتجزين  من  الكثري  امتناع  جانب  إىل 
قبل  من  أشخاصهم  بحق  انتقامية  إجراءات  من  خوفا  املرصية  الجبهة  باحثة  مع  محادثات 
املزيد  بفرض  حاليا  املحتجزين  ذويهم  من  السجن  إدارة  انتقام  من  أو  املرصية  السلطات 
للمعلومات  الوصول  يف  صعوبات  املرصية  الجبهة  واجهت  كذلك  عليهم.  التضييقات  من 
أدى لجهل  يقارب خمس سنوات، ما  بالسجن ملا  الزيارات عن مئات املحتجزين  بسبب منع 
الجبهة  تشكر  أن  والبد  السجن.  داخل  املعيشية  الظروف  بتفاصيل  األهايل  من  الكثري 

املرصية من أدلوا بشهاداتهم ملساهمتهم الكبرية يف إصدار هذا التقرير. 
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الفصل األول: ســـجن 2 شديد 

الحــــراسة بطرة بني السجون 

العموميـة والسجون شديدة 

الحراسة

شديد  سجن  أنشئ   ٩،2٠٠٩ عام  بدأت  قد  بالسجن  الخاصة  البناء  أعامل  كانت  أن  بعد 
الحراسة 2 مبجمع سجون طرة ’ب‘ رسميا يف 24 نوفمرب 2٠14، مبوجب قرار وزير الداخلية 
شديد   2 ’سجن  مبسمى  عمومي  سجن  »ينشأ  أن  عىل  نص  الذي   ،2٠14 لسنة   4٠٧3 رقم 
 3٩6 رقم  القانون  من  الثالثة  باملادة  ذكرهم  الوارد  األشخاص  به  يودع  بطرة‘  الحراسة 

لسنة 1٩56 يف شأن تنظيم السجون«. 1٠

شديد   2 لسجن  القانوين  الوضع  لتبني  الفصل  هذا  يسعى  القرار،  هذا  ضوء  يف 
من  وذلك  بها،  للحرية  السالبة  العقوبات  تنفيذ  يجوز  عقابية  كمؤسسة  بطرة  الحراسة 
اعتامدا  واحد،  آن  يف  الحراسة  وشديد  عمومي  كسجن  توصيفه  صحة  يف  البحث  خالل 
عىل األدبيات التي تناولت السجون شديدة الحراسة وعىل نصوص قانون تنظيم السجون 
رقم 3٩6 لسنة 1٩56، وقانون العقوبات رقم 5٨ لسنة 1٩3٧، والئحة السجون والتعديالت 
ومعيشتهم.  املسجونني  معاملة  كيفية  بشأن  الداخلية  وزير  وقرارات  عليها،  املختلفة 
عام  املعدل  املرصي  الدستور  مواد  ضوء  يف  للسجن  القانوين  الوضع  الفصل  ويقيّم 
2٠1٩، والتي تناولت مسائل السجن والعقوبات السالبة للحرية والتعذيب وحقوق السجناء 

)بخاصة املواد 51، 52، 55، 56، ٩4، ٩5، ٩6(.

 أوال: السجون شديدة الحراسة

العقابية  املؤسسات  تلك   –  supermax prisons  – الحراسة  شديدة  بالسجون  يقصد 
التي تقوم أساسا عىل مبدأ العزل شبه التام للمحتجزين ذوي التصنيف األمني العايل أو 
’شديدي الخطورة‘ الذين ميثل وضعهم يف ظروف أقل عزلة خطرا ما، مثل إلحاق األذى 
أو  باملجتمع،  األذى  وإلحاق  الهرب  أو  اآلخرين،  السجناء  أو  السجن  موظفي  أو  بأنفسهم 
لهؤالء  املفرتضة  الخطورة  وبسبب  إلخ...  التحقيق،  قيد  تزال  ال  قضية  يف  باألدلة  التالعب 
ميثلونها  التي  املخاطر  إلدارة  األمثل  الوسيلة  يكون  التام  شبه  العزل  فإن  السجناء 

ووضعها تحت السيطرة. 11

الحراسة  ذات  السجون  يف  اإلجراءات  من  حتى  أعىل  تلك  العزل  إجراءات  وتكون 

٩ محمد أبو ريان، مرجع سابق.

 ،2٠21 مارس   15 الولوج  تاريخ  قانونية،  منشورات  بطرة‘،«  الحراسة  شديد   )2( ’سجن  مبسمى  عمومي  سجن  »إنشاء   1٠
.https://manshurat.org/node/5814

11  Lorna Rhodes, “Supermax Prisons and the Trajectory of Exception,” Studies in Law, Politics, and Society 47, 
2009, p194.

https://manshurat.org/node/5814


12

بــ » أوامر عليا«

لسجناء  تخصص  كانت  وإن  التي   –  maximum security prisons  – القصوى  االعتيادية 
الحركة  وحرية  الخصوصية  من  أكرب  بهامش  يتمتعون  أنهم  إال  خطرة،  جرائم  يف  مدانني 
السجون  احتالل  وبسبب  الحراسة.  شديدة  السجون  بنزالء  مقارنة  اآلخرين  مع  والتواصل 
ما  عادة  الحراسة،  ورصامة  شدة  حيث  من  السجون  بني  األعىل  املرتبة  الحراسة  شديدة 
إليهم  ينظر  ألنه  السجناء«،  أسوأ  بني  من  »األسوأ  بأنهم  بها  املودعني  السجناء  يوصم 
عىل أنهم أصحاب التصنيف األمني األعىل يف املؤسسات العقابية بالدرجة التي تستلزم 

إيداعهم تحت حراسة مشددة أعىل من االعتيادية.12

ويتم تهيئة مناخ العزل بالسجون شديدة الحراسة من خالل مزيج من اآليت:

 13                                                                                                                       

عنارص  من  عنرص  كل  بها  يطبق  التي  الكيفية  يف  الحراسة  شديدة  السجون  وتتفاوت 
هذه  من  كبرية  نسبة  فتعتمد  بغريه.  مقارنة  عنرص  لكل  النسبي  الوزن  يف  وكذلك  األمن، 
من  الحد  وعىل  الخارجي،  العامل  وعن  غريه  عن  سجني  لكل  التام  الفصل  عىل  السجون 
التفاعل والتواصل بني املوظفني والسجناء عند املستوى الرضوري فقط، ووضع كامريات 
سجناء  بضعة  عىل  لإلبقاء  أخرى  عقابية  مؤسسات  تذهب  قد  لكن  الزنازين.  داخل  مراقبة 
مع بعضهم البعض، والسامح للسجناء بهامش أكرب من الخصوصية. ولكن ذلك ال يغري من 
محيطهم  عن  للسجناء  التام  شبه  العزل  مبدأ  عىل  قامئة  الحراسة  شديدة  سجون  كونها 

الخارجي. 14

دولة  من  الحراسة  شديدة  السجون  سياسات  تختلف  هذه،  العزل  لسياسات  وباإلضافة 
إىل أخرى ومن مؤسسة إىل أخرى داخل الدولة ذاتها، لكنها تشمل كل أو بعض ما ييل:

العزل التام يف زنازين انفرادية أو مع عدد قليل من السجناء

ملا يقارب 23 ساعة يوميا

املراقبة الدامئة للسجناء أو إشعارهم بأنهم تحت املراقبة الدامئة

إجراءات أمنية مشددة أثناء نقل السجناء داخل املؤسسة وخارجها

12  Daniel Mears, “Supermax Prisons: The Policy and the Evidence,” Criminology & Public Policy 12 )4(, 
November 2013, pp5-7.

لدراسات  الدويل  املركز  )لندن:  بالسجون  للعاملني  كتيب  السجون:  إدارة  يف  اإلنسان  حقوق  منهجية  كويل،  أندرو    13
السجون، 2٠٠٩(، الطبعة الثانية، ترجمة وليد املربوك صافار، ص5٨-5٩.

14 Peter Scharff Smith, “The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of 
the Literature,” Crime and Justice 34 )1(, January 2006, pp448-449; Mears, “Supermax Prisons,” op. cit.

١( األمن الحيس:

هندســــة  يف  الـــــمتمثل 
الجدران  وصالبة  الســــــجن، 
وقضبان  الزنازين  وأبـــــواب 
النوافذ، واألسوار املحيطة 
املــــراقبة،  وأبراج  بالسجن 
تكنولوجـــــيا  وغري ذلك من 
كاميـــــــــرات  مثل  األمـــــن 
املراقبة واألقفال وغريها.

2( األمن االجرايئ:

النظـــام  بحفظ  الــــمتعلق 
فــــــــــرار  دون  والحيــلولة 
مسألة  وميس  املحتجزين، 
واألشخاص  األماكن  تفتيش 
الشخصية  واملــــــــتعلقات 
للسجـــناء، وفــــرض قيــود 
مثل  السجناء  عىل  مشددة 
أثناء  »الكلبشــة«  التكبيــــل 

تنقلهم خارج زنازينهم.

٣( األمن الدينامييك:

باإلشـــــراف  والــمــتــعـلق 
عىل  واإليجــايب  املباشـــر 
السجناء من ِقبل موظفيــن 
ومــؤهــليـن  مـــحــرتفـــني 
للتعامل مع هذه الفئة من 
الغاية  لتحقيــق  الســـجناء 
إعادة  وهي  احتجازهم  من 
يف  لالندمــاج  تأهـيـلــهم 

املجتمع.
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اإلبقاء عىل السجناء يف ظروف دون املستوى الطبيعي من

املحفزات البيئية والذهنية

املنع التام ألية أنشطة جامعية )دينية أو تعليمية أو خالف ذلك(

الحد من عدد وأنواع املتعلقات الشخصية املسموح للسجني

بامتالكها داخل الزنزانة

الحد من االتصال املبارش أثناء الزيارات

وبشكل عام تقليص االمتيازات املتاحة للسجني عام يحصل عليه نظريه بسجن عادي.15

ورغم استعامل الحبس االنفرادي املطول مع السجناء »شديدي الخطورة« منذ القرن 
التاسع عرش عىل األقل،16 إال أنه ميكن القول أن النامذج الحديثة للسجون شديدة الحراسة 
العرشين  القرن  سبعينات  يف  بدأت  ومتطورة  عالية  أمنية  تكنولوجيا  عىل  واملعتمدة 
بالواليات  ’ماريون‘  مبدينة  الفيدرالية  اإلصالحية  سجن  السجون  تلك  وأبرز  عدة،  دول  يف 
املتحدة،  باململكة  الشاملية  أيرلندا  يف  الجاللة«  صاحبة  »متاهة  وسجن  املتحدة، 
كان  الذي  املسلح‘  األيرلندي  الجمهوري  ’الجيش  منظمة  أعضاء  الحتجاز  ُخّصص  والذي 
شديد   ٩٩2 طرة  سجن  صمم  الذي  أيًضا  وهو   – الربيطانية  الحكومة  ضد  مسلح  رصاع  يف 
الحراسة  شديدة  الحربية  السجون  برزت  وحديثًا  منه.1٧  مصغرة  كنسخة  »العقرب«  الحراسة 
عىل  بالحرب  األمرييك  الخطاب  يف  املرتبطني  غريب  أبو  وسجن  غوانتانامو  معسكر  مثل 

اإلرهاب.1٨

تلك  عىل  باألساس  الحراسة  شديدة  السجون  أدبيات  يف  الحقوقية  االنتقادات  تنصب 
ذات  مناذج  تعترب  التقرير  هذا  إطار  يف  وهي  الدميقراطية،  الدول  يف  املطبقة  النامذج 
صممت  مؤسسات  هي  مرص  يف  الحراسة  شديدة  السجون  ألن  بالنظر  كبرية،  أهمية 
يف  الحراسة  شديدة  السجون  أول  بأن  تقول  الروايات  فأكرث  النامذج.  تلك  من  مستوحاة 
من  مجموعة  عودة  بعد  إنشائه  فكرة  أتت  قد   – ’العقرب‘  الحراسة  شديد   ٩٩2  – مرص 
الضباط – بينهم حبيب العاديل مساعد وزير الداخلية لشؤون أمن الدولة آنذاك – من بعثة 
يف  األصل  بأن  أخرى  روايات  تقول  بينام  املتحدة،1٩  للواليات  الداخلية  وزارة  مع  تدريبية 
القرار بإنشائه يعود للنموذج الربيطاين.2٠ وأيا كان النموذج الذي صمم السجن عليه، يظل 
الجدل الحقوقي بشأن السجون شديدة الحراسة ذا أهمية عند مناقشة السجون شديدة 
الحراسة يف مرص ألنه يعكس إشكاليات مرتبطة بالسجون شديدة الحراسة يف العموم، 
كام يسمح بفهم أفضل لفلسفة تلك السجون وإشكاليات احرتام حقوق اإلنسان بداخلها. 

وهذه النامذج ذات داللة أيضا ألنها تربز البُعد السيايس للسجون شديدة الحراسة أينام 

15 املرجع السابق.

أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  بالتعذيب  املعني  الخاص  للمقرر  املؤقت  التقرير   16
العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  بالتعذيب  املعني  الخاص  املقرر  مكتب  اإلنسان،  حقوق  ملجلس  التابع  املهينة، 
https://undocs.org/pdf?sym- ،15 أغسطس 2٠11، ص٩-٠  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة التابع ملجلس حقوق اإلنسان،

.bol=ar/A/66/268

1٧ محمد أبو ريان، مرجع سابق.

18  Smith, “The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates,” op. cit.

1٩  يرسي البدري، »سجن العقرب نظام أمرييك تحول من ’قبلة املعتقلني‘ إىل ’نهاية اإلسالميني‘، املرصي اليوم، 1٠ 
 .https://www.almasryalyoum.com/news/details/790126 ،2٠15 أغسطس

2٠ محمد أبو ريان، مرجع سابق.

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/66/268
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/66/268
https://www.almasryalyoum.com/news/details/790126
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سياق  يف  السجون  هذه  تنشأ  ما  فدوما  الدميقراطية،  الدول  يف  وحتى  موقعها  كان 
استحقاقهم  منطلق  من  الخطورة«  »شديدي  السجناء  مع  يتعامل  وخطايب  سيايس 
هؤالء  من  الخطاب  ذلك  فيجعل  املجتمع،  أو  للدولة  »أعداء«  كونهم  ومن  للمعاناة 
السجناء كبش فداء يحّمله املجتمع والدولة النصيب األكرب من اللوم عىل أوضاع سياسية 
أو  هيكلية  أسباب  أية  عن  النظر  رصف  يتم  وبالتايل  املجتمع،  مخاوف  تثري  اقتصادية  أو 

مسؤولية مبارشة للدولة يف انتهاء األمر بأولئك األشخاص يف السجن.21

محتجزو  فيها  يعيش  والتي  القسوة«،22  من  »مناخ  يسمى  ما  الخطاب  هذا  ويخلق   
باإلضافة  السجون،  تلك  داخل  االحتجاز  أوضاع  تغدو  حيث  الحراسة.  شديدة  السجون 
ترمي  حياتهم،  شؤون  وإدارة  السجناء  مع  التعامل  يف  اإلدارات  تتبعها  التي  للسياسات 
إىل  األحيان  بعض  ويف   – العقوبة«23  استغالل  »إساءة  خالل  من  معاناتهم  زيادة  إىل 
’جورجيو  اإليطايل  الفيلسوف  العارية« وفقا ملفهوم  بـ«الحياة  الهبوط بهم ملا سّمي 
أغامبني‘ – أي الحياة العضوية املجردة التي يجرَّد صاحبها عن حقوقه اإلنسانية واملدنية 
الذي  للنموذج  وإخضاعهم  ضبطهم  أجل  من  وذلك  الدولة،  تكفلها  التي  والسياسية 
ترضاه الدولة للمواطنني.24 وبسبب هذا املناخ املشحون الذي يتواجد السجناء املصنفني 
كشديدي الخطورة داخله، فإن الضباط والحراس بالسجون شديدة الحراسة عادة ما تُطلق 
أيديهم يف وضع فلسفة عقابية خاصة بهم،25 دون اكرتاث بالقوانني ودون رقابة، ولذلك 
تشبّه بعض األدبيات التي تناولت السجون شديدة الحراسة بأنها »صندوق أسود« ال يُعلم 

ما بداخله.26 

السجون  داخل  املطبقة  السياسات  من  الكثري  اعتبار  عىل  الحقوقي  الوسط  ويتفق 
شديدة الحراسة معاملة ترقى ملستوى التعذيب واملعاملة غري اآلدمية. حيث تخرج هذه 
السياسات عن هدف اإلصالح والتأهيل ليتلخص هدفها يف تأمني السجن وإدارة الخطورة 
املفرتضة للسجناء والسيطرة عليها من خالل تعميم االستثناء – أي من خالل تحويل الجزاء 
اإلداري املؤقت بعزل السجني إىل منظومة مستقلة تخضع لها فئات عديدة وأعداد كبرية 
ارتكاب  العزل بشكل دائم وليس بشكل مؤقت نظري  آن واحد، واتباع مبدأ  السجناء يف  من 

جرمية ما داخل السجن. 

وتعد الصحة العضوية والنفسية لنزالء هذه السجون هي املسألة الرئيسية التي تثري 
االنتهاكات  تلك  كل  تتضافر  حيث  الحراسة،  شديدة  السجون  من  الحقوقي  املجتمع  قلق 
أشكال  ومنع  الخارجي،  العامل  مع  والتواصل  الزيارة  فرص  وتقليص  املعاملة  سوء  من 
االنفرادي  الحبس  وباألخص  البعض،  وبعضهم  السجناء  بني  الطبيعي  اإلنساين  االتصال 
للوصم املجتمعي والوصم من قبل  باإلضافة  البيئية والذهنية،  املطول وقلة املحفزات 
العاملني بهذه السجون، تتضافر لزيادة معدالت االضطرابات النفسية الحادة بني السجناء، 

وفقدانهم الشعور بالجدارة للترصف يف أشخاصهم. 2٧

21  Thomas Stickrath, “Supermax Prisons: Why?” in Maureen Black )editor(, Ohio Corrections Research 
Compendium, Vol II, 2004, pp123-133.

22  Craig Haney, »A Culture of Harm: Taming the Dynamics of Cruelty in Supermax Prisons,” Criminal Justice 
and Behavior 35 )8(, August 1 2008.

23  Brown, in Lorna Rhodes, “Supermax Prisons and the Trajectory of Exception,” op. cit., p194.

24  Rallie Murray, “Invisible Bodies: The Politics of Control and Health in Maximum Security Prisons,” Trans-
Scripts 3, 2013.

25  محمد أبو ريان، مرجع سابق.

26  Mears, op. cit., p16.

27  Smith, “The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates,” op. cit.
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تسعى  الحراسة،  شديدة  السجون  نزالء  عىل  الشديدة  السلبية  اآلثار  هذه  من  وللحد 
أدبيات الوسط الحقوقي لوضع معايري تحفظ حقوق هذه الفئة من السجناء وتحول دون 

إساءة استغالل العقوبة،2٨ ومنها: 

اإلبقاء عىل عددهم عند أدىن حد ممكن – وذلك لتفادي التداعيات السلبية لظروف 
التي  التكلفة املرتفعة  السجناء وأيضا لخفض  الحراسة املشددة عىل  االحتجاز تحت 

تتطلبها اإلدارة الحسنة ملسألة السجناء شديدي الخطورة.

املشددة  الحراسة  تحت  لوضعهم  املستحقني  للسجناء  والدوري  الفردي  التقييم 
زوال  ثبت  إذا  الطبيعية  االحتجاز  ظروف  إىل  إلعادتهم  ميثلونه  الذي  الخطر  ولدرجة 

أسباب التهديد.

تنص  كام  الرضورة  تستدعيه  ما  فوق  السجني  عىل  قيود  فرض  يف  اإلفراط  عدم 
بالحزم  »يؤخذ  أن  عىل  السجناء  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  من   2٧ املادة 
يف املحافظة عىل االنضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكرث مام هو 

رضوري لضامن األمن وحسن انتظام الحياة االجتامعية.«.

»]آالم[  من  يسببه  ملا  ممكنة،  مدة  وألقرص  أخري  كحل  االنفرادي  الحبس  استخدام 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  حد  تصل  قــد  بالغة،  وجـسدية  ذهنية  ومعاناة 
الالإنسانية أو املهينـة، بـل والتعـذيب، عنـد ]استخدامه[ كوسـيلة للعقـاب، أو أثنـاء 
علــى  ]تطبيقه[  أو  مـسمى،  غـري  أجـل  إىل  أو  للمحاكمة،  الـسابقة  االحتجاز  فتـرة 
أعمـال  وقـوع  مخـاطر  من[  ]وزيادة   ... العقليـة  اإلعاقـة  ذوي  األشـخاص  أو  األحداث 
أو  الالإنـسانية  أو  القاسـية  العقوبـة  أو  املعاملـة  ضـروب  مـن  وغـريه  التعـذيب 

املهينة دون أن تكتشف وبال رادع.«.2٩

الخطورة  شديدي  السجناء  حراسة  عىل  القامئني  احرتافية  ورفع  الخاص  التدريب 
فقط  وليس  الحراس،  قبل  من  الرشيد  التفاعل  عىل  املشددة  الحراسة  تعتمد  ليك 

عىل التكنولوجيا األمنية أو العزل الفعيل.

2٨  أندرو كويل، مرجع سابق، ص٧1-٧5.

2٩  التقرير املؤقت للمقرر الخاص املعني بالتعذيب، مرجع سابق، ص 2.
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التصنيف القانوين للسجون يف مرص

بها  تنفذ  إصالح  »دار  بأنه  ’السجن‘  املرصي  السجون  تنظيم  قانون  من   1 املادة  عرّفت 
إىل  وتهدف  القضايئ،  لإلرشاف  وتخضع  القانون،  ألحكام  طبقا  للحرية  السالبة  العقوبات 
أربعة  يف  السجون  املادة  وحرصت  وثقافيا،«  اجتامعيا  عليهم  املحكوم  وتأهيل  رعاية 

أنواع دون أن تذكر السجون شديدة الحراسة من بينها كنوع مستقل. وهذه األنواع هي:

• أ. ليامنات: وتنفذ بها األحكام الصادرة بعقوبة السجن املؤبد عىل الرجال. )املادة 2، 
قانون تنظيم السجون(

بعقوبة  عليهم  املحكوم   )1 ضد  الصادرة  األحكام  بها  وتنفذ  عمومية:  سجون  ب.   •
السجن، 2( النساء املحكوم عليهن بعقوبة السجن املؤبد أو املشدد، 3( الرجال املحكوم 
أو  صحية  ألسباب  الليامنات  من  ينقلون  الذين  املشدد  أو  املؤبد  السجن  بعقوبة  عليهم 
لبلوغهم سن الستني أو لقضائهم فيها نصف املدة املحكوم عليهم بها أو ثالث سنوات 
مساعد  من  قرار  ينشئها  لجنة  تقرر  حسبام  خاللها،  حسناً  سلوكهم  وكان  أقل  املدتني  أي 
بالحبس  عليهم  املحكوم   )4 لنقله،  املسجون  صالحية  لتقدير  السجون  ملصلحة  الوزير 
الحكم عليهم أقل من  الباقية وقت صدور  إذا كانت املدة  إال  تزيد عىل ثالثة أشهر  ملدة 

ذلك ومل يكونوا مودعني من قبل يف سجن عمومي. )املادة 3(

بــ » أوامر عليا«
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قانون  من  و3   2 املادتان  تذكرهم  مل  الذين  األشخاص  بها  ويودع  مركزية:  سجون  ج.   •
مالية.  ألحكام  تنفيذا  البدين  لإلكراه  محالً  يكونون  الذين  واألشخاص  السجون،  تنظيم 

)املادة 4(

الذين  تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعني فيه فئات املسجونني  سجون خاصة  • د. 
للمحكوم  الخاصة  السجون  مثل  عنهم،  اإلفراج  ورشوط  معاملتهم  وكيفية  بها  يودعون 

عليهم بجرائم املخدرات.3٠

تنص  حيث  منها،  لكل  خاصة  نظم  حسب  السجون  هذه  من  نوع  كل  نزالء  شؤون  وتدار 
املادة 13 من قانون تنظيم السجون عىل أن »يُقّسم املحكوم عليهم إىل درجات ال تقل 
عىل  بناًء  الداخلية  وزير  من  بقرار  درجة  لكل  واملعيشة  املعاملة  كيفية  وتبنّي  ثالث.  عن 
اللوائح  وتراعى  العام.  النائب  وموافقة  السجون  مصلحة  لقطاع  الوزير  مساعد  اقرتاح 
ترتيب وضع املسجونني يف كل درجة ويف نقلهم من درجة إىل  الداخلية للسجون يف 
محطات  أول  أن   ٩ املادة  من  تبني  السجون،  الئحة  ومبراجعة  السن.«  مراعاة  مع  أخرى 
النيابة  عند  باألساس  تكون  احتياطيا  واملحبوسني  عليهم  املحكوم  املسجونني  تقسيم 
إىل  املرحلة  تلك  يف  املسجونني  تقسيم  ويتم  القضية،  ينظر  الذي  القايض  أو  العامة 
إحدى فئتني ’أ‘ أو ’ب‘، »نظرا لنوع املعيشة التي اعتادوها أو لنوع الجرمية املتهمني بها 
الفئة  من  أكرب  مميزات  ’أ‘  للفئة  تكون  وبحيث  االجتامعية،«  ألحوالهم  نظرا  أو  ظروفها  أو 

’ب‘ فيام يتعلق بالنظم التي ترسي عليهم داخل السجن.31

آخر  إداري  تقسيم  ذلك  يتبع  أن  الفئتني  إحدى  إىل  التقسيم  هذا  بعد  املفرتض  ومن 
أحكام  »تتبع  السجون  الئحة  من   11 املادة  نص  حسب  إدارية،  درجات  إىل  السجناء  يصنف 
عقوبتهم  ومدة  سوابقهم  حسب  املسجونني  ترتيب  يف  للسجون  الداخلية  اللوائح 
من  ونقلهم  درجات  إىل  فئاتهم  اختالف  عىل  تقسيمهم  وكذا  لإلصالح  قابليتهم  وحسب 

درجة إىل درجة أعىل منها بسبب السلوك والعمل واملدة.«

تلك  إىل  فيضاف   ،2٠16 عام  الداخلية  وزير  من  بقرار  السجون  الئحة  تعديل  وحسب 
االجتامعية  والخلفية  كالصحة  العامة  الشخصية  والظروف  اإلجرامية،  الخطورة  املعايري 
يف  سنة   55 عن  عمرهم  يقّل  الذين  املحتجزون  يوضع  بحيث  العمرية  والفئة  والثقافية، 
الثانية، والذين  الثالثة، والذين تقع أعامرهم بني 55 و6٠ عاما يف الدرجة  الدرجة اإلدارية 
األكرب  العمرية  الفئة  يف  دخل  من  كل  وينتقل  األوىل.32  الدرجة  يف  فأكرث  سنة   6٠ بلغوا 

إىل الدرجة اإلدارية األعىل املناسبة لسّنه. 

لتلك  وفقا  السجون  عىل  وتوزيعهم  املحتجزين  تصنيف  عن  املسؤولة  الجهة  أما 
ييل  كام  عضويتها   2٠15 عام  السجون  الئحة  عىل  التعديل  حدد  لجنة  فهي  املعايري، 
»يشكل يف كل سجن لجنه برئاسة مأمور السجن ]أو[ من ينيبه من ضباط السجن وعضويه 
وتقوم  اجتامعي،«  وأخصايئ  وطبيب   ... العقايب  التنفيذ  وضابط  السجن  مباحث  ضابط 

3٠ »حلقات ترشيعية عن السجون املرصية الفصل األول: أنواع السجون،« املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، 1٩ ديسمرب 
 .https://bit.ly/3al1EaE ،2٠16

31  مل تتوصل الجبهة املرصية ملعلومات تفيد بحدوث تعديل لهذه املادة بعد تعديل عام 1٩54 الذي أضاف يف نهايتها 
فقرة »ويجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تقرر منح هذه املعاملة الخاصة للمحكوم عليهم يف أي وقت ولو بعد 
صدور الحكم إذا مل يكن تناول نوع هذه املعاملة رصاحة وذلك بناء عىل طلب يقدم إليها من املحكوم عليهم بعد سامع 
أقوال النيابة العامة ولها أن تسمع أقوال املحكوم عليهم أو وكالئهم وال يجوز الطعن يف هذا القرار بأي وجه كام ال 

يجوز تجديد الطلب بعد رفضه.«

32  »حلقات عن ترشيعات السجون املرصية الفصل الثاين: تقسيم املسجونني ومعاملتهم،« املبادرة املرصية للحقوق 
 .https://bit.ly/2NDHn7T ،2٠16 الشخصية، 1٩ ديسمرب

https://bit.ly/3al1EaE
https://bit.ly/2NDHn7T
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بإعداد تقرير يوزع السجني بناء عليه إىل السجن املناسب لظروفه. 33

مرص،  يف  السجون  من  املختلفة  األنواع  هذه  داخل  تطبق  التي  للعقوبات  وبالنسبة 
السلطة  تقررها  التي  للحرية  السالبة  العقوبات  واضح  بشكل  العقوبات  قانون  حدد  فقد 

القضائية يف أربعة أنواع، هي:

والسجن املشدد، حسب قانون العقوبات، هو »وضع املحكوم عليه يف أحد السجون 
مدة  وذلك  الحكومة،  تعينها  التي  األعامل  يف  داخلها  وتشغيله  قانوناً،  لذلك  املخصصة 
 .)14 )املادة  مشددة.«  كانت  إذا  بها  املحكوم  املدة  أو  مؤبدة،  العقوبة  كانت  إذا  حياته 
عمرهم  من  الستني  جاوزوا  الذين  الرجال  من  العقوبتني  بهاتني  عليه  يحكم  من  ويقيض 

ومن النساء مطلقا مدة عقوبته يف أحد السجون العمومية« )املادة 15(. 

أحد  يف  عليه  املحكوم  »وضع  فهي  العقوبات،  قانون  حسب  السجن،  عقوبة  أما 
الحكومة  تعينها  التي  األعامل  يف  خارجه  أو  السجن  داخل  وتشغيله  العمومية  السجون 
يف  عليه  املحكوم  وضع  وهي  الحبس  وعقوبة   .)16 )املادة  عليه«  بها  املحكوم  املدة 

أحد السجون املركزية أو العمومية املدة املحكوم بها عليه« )املواد 11، 1٨(. 

النظم  الليامنات هي  ويتضح من هذه النصوص أنه ميكن اعتبار النظم املطبقة بداخل 
املنفذة  العقوبة  لكون  بالنظر  وذلك  مرص،  يف  السجون  أنواع  مختلف  بني  رصامة  األكرث 
تنفذ  التي  تلك  من  أغلظ  الرجال(  حالة  يف  املشدد  أو  املؤبد  )السجن  الليامنات  بداخل 
امتيازا  يعد  عمومي  سجن  إىل  الليامن  من  النقل  ولكون  واملركزية،  العمومية  بالسجون 
الصحية  الظروف  أصحاب  أو  السن  كبار  مثل  السجناء  من  الخاصة  االحتياجات  ألصحاب  يقدم 
الخاصة. ويذكر أنه حتى عام 2٠16 كان يوجد مبرص أربع ليامنات فقط وهي ليامن أبو زعبل 

وليامن وادي النطرون وليامن طرة وليامن جمصة.

بالليامنات  الحراسة  كون  توضح  التي  املواد  بعض  عىل  تحتوي  السجون  الئحة  وكانت 
املرسوم  من   3 املادة  كانت  املثال،  سبيل  فعىل  العمومية.  السجون  يف  منها  أشد 
محكوم  رجل  كل  »يقيض  أن  عىل  تنص  السجون  الئحة  بشأن   1٩4٩ لسنة   1٨٠ رقم  بقانون 
أن  قبل  وذلك  قدميه،«34  يف  بالحديد  مقيدا  بالليامن  عقوبته  الشاقة  باألشغال  عليه 

33  »ننرش تعديالت الئحة السجون الجديدة بعد موافقة ’الداخلية‘ عليها.. أبرزها ’راتب شهري‘ للمسجون صاحب حرفة،« 
 .https://bit.ly/3lK0eLi ،2٠21 أخبارك.نت، تاريخ الولوج 21 مارس

األرجل يف  باستعامل حديد  السجناء  لتقييد  الحاالت املرشوعة  السجون املعدل عام 2٠15  تنظيم  34 وقد حرص قانون 
حاالت الهرب أو خشية هرب السجني ألسباب معقولة – سواء وقعت من املحبوس احتياطيا أو من سجني الليامن داخل أو 
خارج السجن )املادتان 2 و٩٠(. ونصت املادة ٩1 عىل أنه »يجب أن يقيّد كل أمر بالتكبيل بالحديد يف سجل يومية حوادث 

السجن مع بيان أسباب ذلك.«

١- السجن املؤبد )مدى الحياة(

٣-  السجن، وتنفذ هذه العقوبة والعقوبتان السابقتان عىل من 

ارتكب جناية أو رشع يف ارتكابها )املادة 46(

٤- الحبس، ويُحكم به يف قضايا الجنح )املادة 16(

2- السجن املشدد

https://bit.ly/3lK0eLi
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األرجل  قيد  استعامل  عىل  ينّص  يكن  ومل   35.1٩55 عام  تعديل  مبوجب  الفقرة  تلك  تُلغى 
مساعد  نجيب  محمد  اللواء  به  أدىل  ترصيح  من  كذلك  ويتضح  السجناء.  من  أخرى  فئة  ألي 
بالليامنات  وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة السجون لبوابة األهرام إن درجة الحراسة 

أيضا تكون أشد من غريها من السجون.36

يحصل  التي  املميزات  من  الليامنات  نزالء  كل  تحرم  تزال  ال  السجون  الئحة  أن  واألهم 
عليها السجناء من الفئة ’أ‘ املنصوص عليها يف املادة ٩ من الالئحة، فال تراعى التفرقة 
آخر  الجبهة املرصية لنص  بالالئحة. ومل تتوصل   1٠ الليامنات حسب املادة  الفئتني يف  بني 
مام  لكن  السجون،  عىل  مختلفة  إدارية  درجات  من  السجناء  توزيع  يوضح  السجون  بالئحة 
الفئات  بها  تتمتع  التي  املميزات  واختالف  السجون  بني  النظم  اختالف  بشأن  ذكره  سبق 

املختلفة، يظهر ارتباط واضح بني الدرجات اإلدارية األقل واإليداع بالليامن.

داخل  السجناء  عىل  املطبقة  القواعد  بتنظيم  اهتمت  قد  واللوائح  القوانني  كانت  وإذا 
للسجون  ذكر  أي  غياب  يلحظ  فإنه  السجناء،  توزيع  ومسألة  املختلفة  بأنواعها  السجون 
تنظيم  قانون  يتطرق  فلم  والعقوبات.  السجون  تنظيم  قانوين  يف  الحراسة  شديدة 
أو الخطورة اإلجرامية للسجني، ومل ينظم مسألة شدة  التصنيف األمني  السجون ملسألة 
الحراسة سوى يف موضع واحد باملادة 43 املعدلة مبوجب القانون 16٠ لسنة 2٠15 ضمن 

الجزاءات الجائز توقيعها عىل املسجون:

35 »قانون رقم 5٧ لسنة 1٩55 بشأن تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 1٨٠ لسنة 1٩4٩ بالئحة السجون،« شبكة 
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Mas- ،2٠21 25 مارس  قوانني الرشق، تاريخ الولوج

 .terID=1881&related

36 أحمد السني، »ماذا تعرف عن سجن العقرب ’األسطورة‘؟« بوابة األهرام، 21 مايو 2٠1٧، تاريخ الولوج للصفحة 15 أبريل 
.https://gate.ahram.org.eg/News/1516605.aspx ،2٠21

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:
1- اإلنذار.

2- الحرمان من كل أو بعض االمتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة ال تزيد 
على ثالثين يومًا.

3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة ال تزيد على ستة 
أشهر إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة ال تزيد على سنة إن كان محكومًا 

عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة ال تزيد على ستة أشهر، 
إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة ال تزيد على سنة إن كان محكومًا عليه 

بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.
5- الحبس االنفرادي لمدة ال تزيد على ثالثين يومًا.

6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة ال تزيد على ستة أشهر، وذلك 
على النحو الذي تبينه الالئحة الداخلية.

وال يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة 
إال إذا كان سنه ال يقل عن ثماني عشرة سنة، وال يجاوز الستين سنة، ويترتب على 

النقل حرمان المنقول من كل أو بعض االمتيازات المقررة بموجب القانون أو الالئحة 
الداخلية.

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1881&related
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1881&related
https://gate.ahram.org.eg/News/1516605.aspx
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بأن  القانون  نص  عىل   2٠1٧ عام  املعدلة  السجون  الئحة  من   ٨2 املادة  زادت  وقد 
الواجب  اإلجراءات  بوضوح  حددت  كام  الصحية،  الرشوط  الغرفة  بتلك  تتوافر  أن  اشرتطت 
الوزير  مساعد  من  بقرار  يصدر  الغرفة  بهذه  اإليداع  فقرار  بها.  السجني  وضع  قبل  اتباعها 
لقطاع مصلحة السجون، بطلب من مأمور السجن، وبعد أخذ رأي طبيب السجن، وبعد تحرير 

محرض بأقوال املسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود.3٧

وحيث أن القانون املرصي مل يرش يف أنواع السجون التي نظمها إىل السجون شديدة 
القانونية  الحراسة بطرة – بصفته  الحراسة كنوع مستقل من السجون، فإن سجن 2 شديد 
أن  املفرتض  من   – الجمهورية  رئيس  من  بقرار  يصدر  خاص  سجن  وليس  عمومي  كسجن 
لكن  واللوائح.  القانون  يف  عليها  املنصوص  العمومية  بالسجون  الخاصة  النظم  يتبع 
بالعودة لترصيح اللواء محمد نجيب الذي أشري إليه سابقا، يظهر أوال أن الحراسة بالسجون 
السجون،  من  الفئة  هذه  أن  وثانيا  الليامنات،  مع  الدرجة  يف  متساوية  الحراسة  شديدة 
بها  وتتبع  الشاقة،  واألشغال  باإلعدام  عليهم  للمحكوم  مخصصة  الليامنات،  مثل  مثلها 
اإلجراءات املتبعة يف الليامنات. حيث قال اللواء يف معرض الحديث عن سجن »العقرب 1« 
الخطورة  شديدي  للمتهمني  املخصصة  السجون  باقي  كشأن  »شأنه  أنه  الحراسة  شديد 
بوادي   44 وليامن  طرة  كليامن  مثله  الشاقة،  واألشغال  باإلعدام  عليهم  املحكوم  من 

ونظام  والزيارة  الطعام  يف  املتبعة  نفسها  لإلجراءات  تخضع  وكلها  وغريها،  النطرون 

التأمني الصحي، حتى درجة الحراسة املشددة نفسها.«

ومن املهم اإلشارة إىل أن هذا الترصيح يوضح مخالفة قرارات اإليداع بسجن »العقرب 
1« أيضا للقانون، حيث نص قانون تنظيم السجون عىل أن يودع بالليامنات األشخاص الوارد 
 »1 »العقرب  مثل  عمومي  بسجن  يودعون  الذين  بينام  القانون،  من   2 باملادة  ذكرهم 
الذين  وهم   ،3 املادة  يف  ذكرهم  يرد  الحراسة(  شديد  عمومي  كسجن  أيضا  )املصنف 
بالسجن  عليهم  املحكوم  أو  املشدد(  أو  املؤبد  السجن  )وليس  بالسجن  عقوبات  يقضون 
أو  الستني  سن  لبلوغهم  أو  صحية  ألسباب  الليامنات  من  ينقلون  الذين  املشدد  أو  املؤبد 
يتسق  وال  أقرب.  أيهام  سنوات  ثالث  انقضاء  أو  الليامن  داخل  العقوبة  مدة  نصف  النتهاء 
املحتجزين  للسجناء  املزعومة  الخطورة  مع شدة  األخرية  الفئة  القانوين لهذه  التوصيف 
شديد   2 سجن  إنشاء  بقرار  ورد  ما  مع  الترصيح  هذا  ويتناقض  الحراسة.  شديدة  بالسجون 
من   3 باملادة  املذكورين  األشخاص  بالسجن  يودع  أن  عىل  القرار  نص  حيث  أيضا،  الحراسة 

قانون تنظيم السجون. 

عىل  ينطوي  الحراسة  شديد   2 طرة  سجن  بإنشاء  القرار  إصدار  فإن  ذلك،  عىل  وبناء 
تناقض واضح بني إصداره بقرار من وزير الداخلية كسجن عمومي، واعتباره يف الوقت ذاته 
سجنا شديد الحراسة شبيها بالليامنات التي بطبيعة الحال تطبق بها نظم أكرث رصامة من 
التي  الحراسة  شديدة  بالغرف  شبيها  حتى  أو  سابقا،  إيضاحه  تم  كام  العمومية  السجون 
احتجاز  مكان  وليست  السجني  عىل  جزاء  توقيع  حالة  يف  فقط  تستخدم  أن  املفرتض  من 
بالحراسة  املتعلقة  النظم  معامل  لرسم  التقرير  من  التايل  القسم  وسيسعى  لهم.  أول 
فعليا  املطبقة  النظم  كانت  إذا  ما  لفهم  محاولة   ،2 الحراسة  شديد  سجن  داخل  املتبعة 

تتفق وتوصيفه كسجن عمومي.

3٧ قرار وزير الداخلية رقم 345 لسنة 2٠1٧ بتعديل بعض أحكام الالئحة الداخلية للسجون، منشورات قانونية، تاريخ الولوج 
.https://manshurat.org/node/20452 ،2٠21 للصفحة 14 أبريل

https://manshurat.org/node/20452
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• الحراسة والعزل بسجن 2 شديد الحراسة بطرة

من  الحراسة  شديد   2 طرة  سجن  يتكون  املرصية،  الجبهة  أجرتها  التي  للمقابالت  وفًقا 
طوابق.  ثالثة  منهام  وبكل   »U« شكل  عىل  مبني  منهام  كل  و’ب‘  ’أ‘  منفصلني  عنربين 
توجد بالطابق الثاين والثالث يف كل عنرب 24 زنزانة متطابقة يف الشكل والحجم، وتتوزع 
زنزانة   12 )األريض(  األول  بالطابق  توجد  بينام   – وأيرس  أمين   – »ربعني«  عىل  الزنازين 
الزنازين  فكل  األخرى،  السجون  من  الكثري  وبخالف  املبنى.  من  فقط  واحد  جانب  عىل  تقع 
لتتسع  مصممة  زنازين  أية  توجد  وال  فقط،  أفراد  تسعة  وسعتها  واحد  طراز  عىل  مصممة 
للحراسة  مخصصة  زنازين  أو  الشكل  مختلفة  تأديب  زنازين  توجد  ال  كام  ذلك،  من  أكرب  لعدد 

املشددة.  

ومن ناحية تأمني السجن أفادت شهادات املحتجزين السابقني بأنه يتميز ببعض سامت 
يف  الحراسة  شديدة  السجون  أول   1 العقرب  سجن  فيها  مبا   – الحراسة  شديدة  السجون 
مرص – ويختلف يف جوانب أخرى. فالسجن مثل سجن العقرب مبني بالكامل عىل مساحة 
تنخفض عن مستوى سطح األرض املحيط بها مبا يساوي طابقني تقريبا – أي أن الطابق 
الوحيد بالسجن الذي يتعرض للشمس هو الطابق الثالث. ومثل سجن العقرب أيضا فالسجن 
مبني من الخرسانة مبا يف ذلك الزنازين واألرّسة )املصاطب(، كام أن كل عنرب ينفصل عن 
اآلخر متاما بسور خاص يحده من الخارج السور الذي تتواجد به أبراج املراقبة. ومثل زنازين 
إىل  الشمس  أو  الهواء  بدخول  يسمح  ال  بشكل  للغاية  مرتفعة  النوافذ  فإن  أيضا،  العقرب 
 1 الزنازين. ويغلق باب الزنزانة مبفتاحني وترباس. ولكن بخالف ما يتداول عن سجن العقرب 

فال توجد داخل العنابر أو السجن أية كامريات مراقبة سوى يف مبنى اإلدارة. 

وأفاد املحتجزون السابقون أيًضا أن نظم السجن مبا فيها الحراسة والعزل بسجن طرة 
»شديدة  العنارص  وفئة  »العفو«  فئة  بني  السجناء  فئات  باختالف  تختلف  الحراسة  شديد   2
كان  و2٠15،   2٠14 عامي  بني  السجناء  استقبال  يف  رسميا  السجن  بدأ  فحني  الخطورة«. 
نزول  املفرتض  السجناء  تجميع  يتم  كان  حيث  العفو،«  بـ«سجن  الفرتة  تلك  يف  يعرف 
الفرتة  إلمضاء  الحراسة  شديد   2 بسجن  ’ب‘  بعنرب  الرئايس  العفو  قامئة  يف  أسامئهم 
السجن  يضّم  الفئة،  لهذه  وباإلضافة  القامئة.  يف  أسامئهم  نزول  تسبق  التي  التأهيلية 
احتياطيا  أعدادا كبرية من املحبوسني  الخطورة«، وتضم  أو »شديدي  أيضا فئة »العنارص« 
سياسية،  قضايا  خلفية  عىل  واملحكومني  سيايس،  عنف  قضايا  أو  رأي  قضايا  ذمة  عىل 

وسجناء آخرين محكومني عىل خلفية قضايا جنائية.

فيه في شديد الحراسة نوعين من المساجين.... كان في ناس رايحة عشان 
حوار العفو الرئاسي. وناس تانية ... اللي هم بيسموهم عناصر شديدة 
الخطورة. بيقال عليهم عناصر هناك يعني دا االسم بتاعهم في السجن. 

فدول نظام ودول نظام تاني.38 
كان من أصغر واحد ألكبر واحد في السجن بيقول لنا انتو متصنفين 
شديدي الخطورة. عناصر. كانوا مسميينا عناصر. عناصر دي يعني أخطر 
حاجة في السجون. المفروض إن في عنصر ’أ‘ وعنصر ’ب‘ وعنصر ’ج‘ 
وعنصر ’د‘. احنا كنا متصنفين عنصر ’أ‘ يعني أخطر حاجة. اللي بيجي 
العقرب دا بيبقى متصنف عنصر ’أ‘ دا اللي هو أخطر سجين موجود في 

المصلحة.39 
3٨ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

3٩ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.
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أو  العقوبات  قانون  أو  السجون  تنظيم  قانون  نصوص  يف  املرصية  الجبهة  تعرث  ومل 
ما  فئة،  لكل  املخصص  السجن  ونوع  األمني  التصنيف  هذا  ينظم  ما  عىل  السجون  الئحة 
الجبهة  إليهم  تحدثت  ممن  أي  يفد  مل  لكن  داخيل.  إداري  تصنيف  األغلب  عىل  أنه  يرجح 
سابقا  ذكرها  الوارد  اللجنة  عىل  عرضوا  قد  بأنهم  »العنارص«  ضمن  صنفوا  ممن  املرصية 
لإلصالح  وقابليتهم  اإلجرامية  خطورتهم  حسب  السجناء  بتصنيف  واملختصة  التقرير  يف 
ضمن معايري أخرى، كام مل يتم إعالمهم باملعايري التي اعتمدت يف تصنيفهم كسجناء 
شديدي الخطورة وبالتايل إيداعهم يف هذا السجن. ولكن ورد يف إحدى الشهادات بأن 

هؤالء السجناء كانوا يعلمون أن املسؤول عن ذلك التصنيف هو جهاز األمن الوطني.

إجراءات  بأن  القول  ميكن  املرصية،  الجبهة  عليها  حصلت  التي  الشهادات  وحسب 
تلك  من  أشد  إجراءات  هي  الخطورة  شديدة  بالعنارص  يسمون  من  مع  املتبعة  الحراسة 
املتبعة يف السجون العمومية والليامنات كذلك، حيث تتبع إدارة السجن إجراءات صارمة 
الحبس  مثل  وخارجه،  السجن  داخل  الخارجي  العامل  وعن  اآلخرين  عن  الفئة  هذه  لعزل 
االنفرادي املطول ألعداد كبرية من السجناء طوال الـ24 ساعة، أو اإلبقاء عىل املصنفني 
تطلب  وإن  حتى  أفراد  خمسة  تتعدى  ال  صغرية  مجموعات  يف  الخطورة  شديدة  كعنارص 
)تصل  االستيعابية  طاقتها  تفوق  بأعداد  »الخطرين«  غري  السجناء  زنازين  تكديس  ذلك 
بالقيود  والتكبيل  األعني  وتغمية  أفراد(،  تسعة  سعتها  زنزانة  يف  سجينا  عرش  لخمسة 
سيارات  من  بدال  للصوت  عازلة  سيارات  يف  والرتحيل  السجن،  خارج  التنقل  أثناء  الحديدية 
الرتحيالت التقليدية، والتفتيش الدقيق عىل انفراد لألهايل القادمني للزيارة، ومنع حديث 
املحتجزين مع بعضهم البعض، ومنع كافة أشكال التواصل بني املحتجز والعامل الخارجي 
الثاين  الفصل  الزيارة. وسيتناول الحقا  أو  أو املراسالت  الراديو  أجهزة  أو  الجرائد  من خالل 

بتفصيل أكرب سياسات العزل داخل السجن.

اتنين بكالبش. احنا كل واحد لوحده. ]كنا  التانية بيطلعوا كل  السجون 
بنتنقل في باص[ الشباك بتاعه كان مقفول وفي حتة فوق خالص بسلك 
برا يشوفنا... اللي  الناس  مايقدرش حد من  الشائك عشان  السلك  زي 
العربية  لكن  الحر.  في  مكيف  الباص  إلنه  راحة  لنا  بالنسبة  كان  الباص 
بنقدر  كنا  عشان  أهالينا  مابنشوفش  احنا  عشان  ظروفنا  في  لنا  أحسن 
نتكلم من خالل الشباك مع األهالي من خاللها. لكن الباص مكانش في 

إمكانية اننا نتكلم من الشبابيك اللي عندنا أو نسمع اللي برا.40
تفتيش شديد 2 مكانش بزيادة لكن أدق. الترابيزة اللي انت واقفة عليها 
بس  واحد  علينا  ينادي  السجن  برا  قاعدين  احنا  رحنا  ما  أول  لوحدك. 
أهالي  أي  مفيش  لوحدي  عالسير  أنزل  الدور  أنزل   ... يدخل  اللي 
تاني. لما أخلص خالص أنا، تفتيشي يخلص وأقفل شنطي وأقفل حاجتي، 
]للمحتجزين[ كان ممكن  التفتيش جوا  برا.  تاني من  يبدأ يجيب شخص 
لو  داخلين وهم خارجين. حتى  الهدوم وهم  تقليع  لمرحلة  يوصلوا 
]اللبس[ الداخلي موجود فهو ]مهين[ جامد. كان غير مسموح بالرسايل 
كانت  دي  أهلي  على  سلمولي  بتقول  رسالة  معه  يتمسك  اللي  لألهالي. 

بتبقى مصيبة. ممكن يدخل تأديب فيها.41 
سطح  عن  منخفضا  بنائه  من  بدءا   - السجن  هندسة  ومن  الشهادات،  هذه  من  ويتضح 
والسعة  بالكامل،  الخرسانة  من  وبنائه  اآلخر،  عن  يفصله  بسور  عنرب  كل  وإحاطة  األرض، 

4٠  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

41  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.
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املنخفضة لزنازينه – أنه يطبق نظام قصوى للحراسة تفوق تلك املوجودة يف السجون 
السجناء  إخضاع  عليها  يرتتب  أنه  كام   – أيضا  الليامنات  يف  النظم  وتفوق  بل  العمومية 
ذلك  ويثري  وخارجه.  السجن  داخل  اآلخرين  مع  والتواصل  بالزيارات  تتعلق  رصامة  أكرث  لنظم 
باألساس  مصمام  كان  إذا  عمومي  كسجن  تصنيفه  وراء  السبب  حول  أولها  تساؤالت،  عدة 
التناقض الكبري بني فئتي السجون، ناهيك عن غياب  ليكون سجنا شديد الحراسة رغم هذا 

األخرية عن تصنيف السجون يف القانون املرصي. 

السجون  عن  مختلفة  نظام  عمليا  تتبع  الحراسة  شديدة  السجون  فئة  أن  طاملا  ثانيا، 

القانون  كون  ولكن  السجون.  تنظيم  قانون  لها  يتعرض  أن  املفرتض  من  كان  فقد  األخرى، 
مل يتعرض لشدة الحراسة إال يف إطار الجزاءات املؤقتة التي توقع عىل السجني، ويرتتب 
إنشاء  القلق من سبب  أيضا عىل  لفئته، فذلك يبعث  االمتيازات املقررة  عليها حرمانه من 
القانون. فال  لـ1,٠٨٠ سجني عىل األقل وال تنظمه نصوص  الحراسة يتسع  سجن كامل شديد 
يعقل أن يكون سجن بهذا الحجم أنشئ فقط ليطبق به الجزاء املؤقت بالوضع يف غرف 
سجونهم  يف  بها  يتمتعون  كانوا  التي  االمتيازات  من  السجناء  وحرمان  الحراسة  شديدة 
السجون  يف  املتبعة  النظم  تكون  أن  يُخىش  ذلك  ضوء  ويف  واملركزية.  العمومية 
قبل  الخطورة  شديدة  كعنارص  السجناء  تصنيف  معايري  غموض  ظل  يف  الحراسة،  شديدة 
للحرية  السالبة  العقوبة  فوق  إضافية  عقوبات  مبثابة  هي  السجون،  هذه  يف  إيداعهم 

توقع عىل هؤالء السجناء، ودون أي ضابط قانوين.   

للسجن  القانوين  الوضع  حول  تساؤالت  السجن  توصيف  يثري  سبق  ما  عىل  بناء  ثالثا، 

 – للحرية  السالبة  القضائية  األحكام  تنفيذ  يف  الدولة  تستخدمها  رسمية  كمؤسسة 
 55 الحالة يخالف املادة  تلك  السجن يف  إذا كان  أيضا تساؤالت حول ما  ويرتتب عىل ذلك 
من الدستور املرصي املعدل عام 2٠1٩، التي تنص عىل أن »كل من يقبض عليه، أو يحبس، 
أو تقيد حريته ... ال يكون حجزه، أو حبسه إال يف أماكن مخصصة لذلك الئقة إنسانياً وصحياً 

... ومخالفة يشء من ذلك جرمية يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون.«

أكرث  للعزل والحراسة  السجون تطبق فيها قواعد وسياسات  الفئة من  فإذا كانت هذه 
هذه  إنشاء  فإن  الليامنات،  وحتى  العمومية  السجون  داخل  تطبق  التي  تلك  من  رصامة 
السجون بصفتها »سجونا عمومية« يشكل محاولة واضحة للتحايل عىل القانون. فتقسيم 
بتقسيم  تتعلق  نتائج  عليه  ينبني  للحرية  السالبة  العقوبات  بها  تنفذ  التي  االحتجاز  أماكن 
اإلدارية  الدرجات  بها  تتمتع  ال  مبزايا  منها  كل  تتمتع  إدارية«  »درجات  إىل  أيضا  السجناء 
الذي  السجن  نوع  عىل  القانون  إطار  يف  املزايا  بتلك  متتعهم  إمكانية  وتتوقف  األدىن، 
منها  رصامة  أكرث  املثال  سبيل  عىل  الليامنات  داخل  االحتجاز  أوضاع  فتكون  فيه.  يودعون 
يف السجون العمومية واملركزية، بل قد يكون النقل من الليامن إىل السجون العمومية 

امتياز لبعض الحاالت الخاصة كام سبقت اإلشارة.

ذلك  أن  يف  عمومي  سجن  بأنه  الحراسة  شديد   2 طرة  سجن  توصيف  خطورة  وتكمن 
 – احتياطيا  محبوسني  إيداع  وكذلك   – أعىل  إدارية  درجات  من  سجناء  إليداع  الباب  يفتح 
غري  ملعاناة  إخضاعهم  بها  مكوثهم  ويشكل  الستقبالهم.  مناسبة  غري  عقابية  مبؤسسة 
مربرة قانونا، أي توقيع عقوبة خارج القانون. والوجه اآلخر لخطورة ذلك التوصيف هو أنه 
يف  القانوين  توصيفه  انضباط  عدم  بسبب  السجن،  حول  القانوين  الفراغ  من  حالة  يخلق 
السجون  لنظم  ومخالفتها  داخله  املطبقة  النظم  اضطراب  عليه  يرتتب  والذي  األساس، 
للامدة  ذلك  ملخالفة  وباإلضافة  السجون.  تنظيم  والئحة  لقانون  وبالتايل  العمومية، 
تنظيم  قانون  مخالفة  فإن  سابقا،  املذكورة   2٠1٩ عام  املعدل  املرصي  الدستور  من   55
الدولة.  يف  الحكم  أساس  القانون  »سيادة   ٩4 الدستور  مواد  مع  أيضا  تتعارض  السجون 
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عىل  بناء  إال  عقوبة  وال  جرمية  وال  شخصية،  »العقوبة  و٩5  للقانون«  الدولة  وتخضع 

قانون، وال توقع عقوبة إال بحكم قضايئ«.

• معايري الخطورة: من الذين يودعون بالسجون شديدة الحراسة؟

حيث أن القانون مل ينظم السجون شديدة الحراسة ومعايري قياس الخطورة اإلجرامية 
التي  بالجرائم  االسرتشاد  فسيتم  فيها،  إيداعهم  املفرتض  للسجناء  األمني  التصنيف  أو 
قانون  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  وبعض  السجون،  الئحة  من   ٨2 املادة  عليها  نصت 

العقوبات ملحاولة فهم معايري التوزيع عىل السجن شديد الحراسة. 

حدد تعديل عام 2٠1٧ عىل املادة ٨2 من الئحة السجون الجرائم التي تستوجب معاقبة 
السجني باملكوث بغرفة شديدة الحراسة إذا ارتكبها داخل السجن بأنها:

إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغري أو ألمن السجن.

رسقة مفاتيح السجن أو تقليدها.

الهروب أو الرشوع فيه.

التعدي عىل أحد املوظفني الذين يدخلون السجن ألداء عمل يتعلق بوظيفتهم أو 
عىل أحد الزائرين.

إتالف سجالت السجن، أو أوراق املسجونني عمدا، أو إحداث تغيري فيها.

إتالف يشء من محتويات السجن عمدا.

إشعال النار داخل غرف السجن.

إحداث حريق عمدا بالسجن أو مرافقه.

رضب مسجون إذا أحدث الرضب إصابة تحتاج إىل عالج.

ارتكاب أي أفعال من شأنها اإلخالل بأمن السجن.

الصياغة  توسع  األوىل،  التسعة  للبنود  الشديد  بالتحديد  مقارنة  ألنه  اإلشارة  وتجدر 
التي  املخالفات  أو  الجرائم  تصنيف  يف  السجن  إدارة  سلطة  من  العارش  للبند  الفضفاضة 
شديدي  كسجناء  السجناء  تصنيف  يف  وبالتايل  السجن  بأمن  تخل  بأنها  السجناء  يرتكبها 
الحالة  هذه  ويف  الحراسة،  شديدة  غرف  يف  باإليداع  معاقبتهم  وإمكانية  الخطورة 
وبافرتاض أن سجن 2 شديد الحراسة تأسس كمكان للتأديب – وهو افرتاض مستبعد كام تم 
التوضيح سابقا – فإنه من املفرتض أن ينتقل إليه السجناء املوقع ضدهم جزاء، ال أن يكون 
الجرمية  أو  التهم  كانت  إذا  ما  فهم  وملحاولة  الحال.  هو  كام  لهم  األول  االحتجاز  مكان 
الجرائم  معاينة  متت  الحراسة،  شديد  سجن  عىل  التوزيع  معيار  هي  السجني  بها  املدان 
املفرتض فيها »شدة خطورتها« يف قانون العقوبات وُوجد أنها الجرائم املوجودة تحت 

األبواب التالية من قانون العقوبات:

1( الكتاب الثاني - الباب األول: الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الخارج )المواد 
77-85(، وتشمل الجرائم التي ترتكب في زمن الحرب أو لغرض إرهابي
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2( الكتاب الثاني - الباب الثاني: الجنايات المضرة بالحكومة من جهة الداخل )المواد 86-
102(، وتشمل جرائم اإلرهاب *

3( الكتاب الثاني - الباب الثامن: هرب المحبوسين وإخفاء الجناة )المواد 146-138( 
4( الكتاب الثالث - الباب األول: القتل والجرح والضرب )المواد 251-230(

5( الكتاب الثالث - الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة 
»البلطجة« )المادتان 375 مكرر و375 مكرر »أ«(

أو  التهديد  أو  العنف  أو  للقوة  استخدام  »كل  بأنه  اإلرهاب  العقوبات  قانون  من   86 المادة  * تعرف 
أو  العام  بالنظام  أو جماعي, بهدف اإلخالل  إجرامي فردي  لمشروع  تنفيذاً  الجاني  إليه  يلجأ  الترويع, 
أو  بينهم  الرعب  إلقاء  أو  األشخاص  إيذاء  ذلك  شأن  من  كان  إذا  للخطر,  وأمنه  المجتمع  تعريض سالمة 
تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر, أو إلحاق الضرر بالبيئة, أو باالتصاالت أو المواصالت 
أو باألموال أو بالمباني أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو منع أو عرقلة 
ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم ألعمالها, أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو 

اللوائح.«

املؤبد،  والسجن  اإلعدام،  بني  ترتاوح  الجرائم  لهذه  املخصصة  العقوبات  أن  واتضح 
متفاوتة  بالحبس  وعقوبات  سنوات،  عرش  عن  تزيد  ال  ملدة  والسجن  املشدد،  والسجن 
أو  الليامنات  يف  إما  تنفيذها،  أماكن  مقدما  القانون  أوضح  التي  العقوبات  وهي  املدد، 
مستقلة  مسألة  بالسجن  الحراسة  شدة  أن  أيضا  بالذكر  الجدير  ومن  العمومية.  السجون 
تصدرها  التي  القصوى  القضائية  األحكام  فحتى  املشدد.  بالسجن  الحكم  عن  ومختلفة 
املؤسسة القضائية ال تتضمن توصية بإيداع املحتجز يف سجن شديد الحراسة، بل يفرتض 
أية  السابقة  القانونية  املواد  تلك  من  بأي  ترد  ومل  الليامن.  يف  محكوميته  يقيض  أن 
تلك  من  أيا  ارتكابهم  يثبت  من  عىل  إضافية  عزل  أو  حراسة  نظم  فرض  أهمية  إىل  إشارة 
الجرائم. ما يعني مرة أخرى أن قرار التوزيع عىل السجن شديد الحراسة ال يخضع للقانون، 

بخالف قرارات التوزيع عىل بقية السجون.
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• عنارص شديدة الخطورة قيد الحبس االحتياطي

واضحة  غري  إدارية  تصنيفات  عىل  بناء  الحراسة  شديد  بالسجن  يودعون  من  كل  بني  من 
 – ذمتها  عىل  املحبوسون  التهم  كانت  أيا   – احتياطيا  املحبوسون  يشكل  املعايري، 
الدستور  حسب  السجن  من  الغرض  كان  فإذا  كبرية.  إشكالية  السجن  داخل  ووجودهم 
املرصي هو اإلصالح والتأهيل، فإن املحبوس احتياطيا يفرتض براءته طاملا مل يصدر بحقه 
وإذا  والتأهيل.  لإلصالح  بعد  محال  ليس  فهو  وبالتايل  جرمية  يف  باإلدانة  قضايئ  حكم 
مزعومة،  خطورة  درجة  عىل  السيطرة  هو  الحراسة  شديد  بسجن  اإليداع  من  الغرض  كان 
من  املنع  أو  الحد  قبيل  )من  احتياطيا  املحبوس  وعزل  حراسة  إجراءات  تشديد  يجب  فال 
النيابة العامة املختصة أو  التلفونية والزيارات( إال بقرار رسمي من  املراسالت واالتصاالت 

القايض املختص، حسب املادة 3٨ من قانون تنظيم السجون. 

إعدام  واخدين  كلنا  وإننا  مذنبين  احنا  إن  معنا  بيتعامل  السجن  كل 
وإننا كلنا مش خارجين تاني وإننا كلنا عاملين مصايب برا. سواء بقى 
زي  كالم  ميعرفوش  الرجلين  في  جاي  حد  غلط  جاي  حد  ميعرفوش 
دا. هم مقتنعين تماما من أكبر حد ألصغر حد إن احنا كلنا جايين في 
بكدا.  مقتنع  دا. هو  من  يعني. وتفجيرات وكالم  كبيرة  قتل وجرائم 
حتى كانوا هم مزبهلين أو مستغربين من األحكام ]التي صدرت بعد 
احتجازهم بالسجن[ إن في عدد كبير واخد براءة مثال أو إن في عدد 
كبير خد أحكام قليلة ]المدة[. هو كان مستغرب. هو كان متوقع مثال 
القضية نصها إعدام والنص التاني مؤبد. فطبعا هو كان بيتعامل معك إن 

إنت حد مش طبيعي.42 
ويف كل األحوال، ال يجيز القانون إيداع املحبوسني احتياطيا – ولو عىل سبيل التأديب 
شديدة  السجون  مثل  الحال  بطبيعة  منها  أشد  سجون  يف  يف  )وال  الليامنات  يف   –
احتياطيا  املحبوسون  »يقيض  أن  عىل  السجون  الئحة  من   6 املادة  تنص  حيث  الحراسة(. 
يف  منهم  يدخلون  الذين  أن  عىل  السجون  يف  لهم  تخصص  أماكن  يف  حبسهم  مدة 
رشوط  فيه  توفرت  إذا  إال  مركزي  سجن  يف  يوضعون  ال  )أ(  بحرف  إليها  املرموز  الفئة 
يأمر  أن  التحقيق  لقايض  أو  للنيابة  يجوز  ذلك  ومع  الفئة.  لهذه  املقررة  املعاملة 
التحقيق ذلك،« وتنص املادة 4٨  إذا اقتضت رضورة  بإبقائهم مؤقتا يف السجن املركزي 
بالنظام  يتعلق  فيام  احتياطيا  املحبوسون  »يعامل  أن  عىل  السجون  تنظيم  قانون  من 
بالسجن، ومع ذلك ال توقع عليهم عقوبة  أو  بالحبس  التأديبي معاملة املحكوم عليهم 
النقل إىل الليامن.« وبقراءة املادتني سويا يُفهم أن كل من هم قيد الحبس االحتياطي 
ملناسبة  باألساس  العمومية  السجون  بداخل  لهم  مخصصة  أماكن  يف  إيداعهم  يجب 
بالسجون  أو  أكرب،  بامتيازات  تتمتع  التي  ’أ‘  للفئة  املقررة  النظم  لتطبيق  فيها  األوضاع 

املركزية إذا أصدر قايض التحقيق أو النيابة أمرا بذلك. 
 2 سجن  توصيف  وقررت  السابقة  املواد  استغلت  املرصية  السلطات  أن  املرجح  ومن 
إيداع  من  شكليا  التوصيف  هذا  ميكنها  بحيث  عمومي«،  »سجن  أنه  عىل  الحراسة  شديد 
إنشاء  قرار  بالفعل  ذلك  عىل  نص  وقد  اإلشارة.  سبقت  كام  بالسجن  احتياطيا  محبوسني 
سجن ٩٩2 شديد الحراسة »العقرب 1«، الذي تم توصيفه أيضا يف قرار اإلنشاء الصادر عن 
الحراسة، ونص عىل »جواز  43 كسجن عمومي شديد   1٩٩3 42٩1 لسنة  الداخلية رقم  وزير 

42 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠2٠.

43 »قرار وزير الداخلية رقم 42٩1 لسنة 1٩٩3 بشأن إنشاء سجن عمومي شديد الحراسة )رقم 2( مبنطقة طرة، شبكة 
 .https://bit.ly/3tB9DYq ،2٠21 ،قوانني الرشق، تاريخ الولوج 1٧ أبريل

https://bit.ly/3tB9DYq
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إيداع مسجونني احتياطيا به، ممن قد يشكلون خطرا عىل االمن القومي.«44

عقوبة  الحراسة  شديد   2 سجن  يف  االحتياطي  الحبس  قيد  متهمني  إيداع  ويعترب 
باملزايا املقررة  احتياطيا  القانون، ألنه يحول دون متتع املحبوسني  استباقية خارج نطاق 
لهم قانونا، مثل الحق يف املكوث بغرف مؤثثة، وارتداء مالبسهم الخاصة داخل السجن، 
14، 15، 16، 24 من قانون تنظيم  واستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن )املواد 
اللتني   ،2٠1٩ عام  املعدل  املرصي  الدستور  من  و٩6   ٩5 املادتني  ذلك  ويخالف  السجون(. 
وأن  قضايئ،«  بحكم  إال  عقوبة  توقع  وال  قانون،  عىل  بناء  إال  عقوبة  »ال  أن  عىل  تنصان 

»املتهم برئ حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية عادلة.« 

مام سبق، وبنظرة رسيعة إىل تركيبة املحتجزين »شديدي الخطورة« – حسب توصيف 
عنف  قضايا  يف  متهمني  تشمل  والتي  الحراسة،  شديد   2 سجن  داخل   – لهم  السلطات 
قليل  غري  عدد  بارزين،  وسياسيني  حقوقيني  ونشطاء  رأي  قضايا  يف  ومتهمني  سيايس 
منهم قيد الحبس االحتياطي، ميكن اعتبار توصيف السجن كسجن عمومي شديد الحراسة 
عقوبات  بتوقيع  املحتجزين  بعض  تستهدف  إدارية  مامرسات  لتمرير  خلفي  باب  مبثابة 
الجبهة  وثقتها  معلومات  وحسب  السجن،  بشأن  تتوارد  التي  األخبار  فحسب  القانون.  خارج 
يف  املطبقة  تلك  تفوق  فعليا  السجن  بهذا  املتبعة  النظم  أن  يتضح  مبارشة،  املرصية 
إما  األحوال،  بأي حال من  الليامنات  به سجناء ال يجوز وضعهم يف  بينام يودع  الليامنات، 
تجاوزوا  لكونهم  أو  خطرة،  صحية  حاالت  أصحاب  لكونهم  أو  احتياطيا،  محبوسني  لكونهم 

سن الستني. 

نيابة  أمام  قضاياهم  تُنظر  بالسجن  املحتجزين  من  جدا  كبرية  نسبة  أن  من  عجب  وال 
بتعرض  الجهات  تلك  أمام  املنظورة  القضايا  وتشتهر  اإلرهاب.  ودوائر  العليا  الدولة  أمن 
الدولية  العفو  منظمة  دفع  ما  العادلة،  املحاكمة  يف  للحق  كبرية  النتهاكات  املتهمني 
املعارضة  لقمع  أداة  السلطات  تتخذه  موازيا،«45  قضائيا  »نظاما  متثّل  بأنها  لوصفها 
هذا  وداللة  الوطني.  األمن  قطاع  مع  بالتنسيق  اإلرهاب،  مكافحة  قانون  تطبيق  وإساءة 
أنه  هي  املوازي«  القضايئ  »النظام  هذا  أمام  املنظورة  والقضايا  السجن  بني  االرتباط 
التي  املوازية،  العقابية  املنظومة  هذه  داخل  إضافية  حلقة  يكون  قد  الحالة  هذه  يف 
السياسيني  املعارضني  من  التخلص  بل  فئاتهم،  مبختلف  السجناء  وتأهيل  إلصالح  تهدف  ال 
نشطاء  أو  مسلحة  جامعات  يف  أعضاء  كانوا  سواء   – لها  خصوما  الدولة  تعتربهم  ومن 

سلميني. 

• نفوذ جهات أعىل من اإلدارة ومصلحة السجون داخل السجن

حسب املادة ٨2 املعدلة من الئحة السجون، فإن الجهات املسؤولة بشكل مبارش عن 
وضع السجني بغرفة شديدة الحراسة هي مأمور وطبيب السجن، ويصدر القرار رسميا عن 
عن  والتغايض  املادة  هذه  عىل  بالقياس  السجون.  مصلحة  لقطاع  الداخلية  وزير  مساعد 
غموض الجهة التي توزع املحبوسني احتياطيا واملسجونني ألول مرة عىل سجن 2 شديد 
الخطورة«  »شديد  للسجني  األقرب  الجهة  أن  التعديل  هذا  من  يُفهم  أن  فيمكن  الحراسة، 
واملسؤولة عنه بشكل مبارش من املفرتض أن تكون إدارة السجن، تليها مصلحة السجون. 

44 »٧- سجن شديد الحراسة ٩22، بطره “ العقرب“ سلسة إعرف سجنك،« الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 23 
 .https://www.anhri.info/?p=20124 ،2٠2نوفمرب ٠

https://www.amnesty.org/ ،2٠145 حالة االستثناء الدامئة: انتهاكات نيابة أمن الدولة العليا، منظمة العفو الدولية، ٩
./en/documents/mde12/1399/2019/ar
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النفوذ األكرب  أن  الجبهة املرصية  أجرتها  ولكن قد أكدت معلومات من أكرث من محادثة 
دون  بالسجن  املتبعة  النظم  هي  تقرر  عليا  لجهات  هو  الحراسة  شديد   2 سجن  داخل 
أو  رقابة  أي  ودون  السجون،  الئحة  يف  عليها  املنصوص  املسجونني  بحقوق  تقيّد  أي 
وبالسؤال  السجون.  مصلحة  حتى  أو  طرة،  سجون  منطقة  إدارة  أو  السجن،  إلدارة  سلطة 
األمن  جهاز  أن  إىل  مختلفة  شهادات  خمس  أشارت  تحديدا،  العليا  الجهات  تلك  هوية  عن 
بأن  بالسجن  سابق  محتجز  لقريبة  شهادة  وأفادت  بالسجن،  النظم  يضع  من  هو  الوطني 
ضباطا بجهاز األمن الوطني كانوا يجرون تحقيقات مع بعض املحتجزين داخل السجن. بينام 
أسموه  ما  أو  الداخلية  وزير  مثل  الوطني  األمن  جهاز  غري  لجهات  أخرى  شهادات  أشارت 

بـ«النظام«.

شديد 2 كان ماسكينه مش داخلية، أمن وطني... المأمور اللي قاعد داخلية. 
تاني  طقم  ]وفي[  مخبرين...  مش  شرطة  أمناء  عالتفتيش  واقف  واللي 
]أمن وطني[ قاعد بكراسي بيراقب عالمأمور ورئيس المباحث. المأمور 

نفسه كان بيبقى قاعد خايف منهم.46
تانية.  بالئحة  بتتعاملوا  انتم  إن  بيقولهالنا[  ]الضابط  حاجة  أبسط 
النظام  بتيجي من  عليا  أوامر  أوامركم  انتو   ... بنظام خاص  بتتعاملوا 
لالئحة  خاضعين  مش  انتو   ... الئحة  ألي  خاضعين  مش  انتو  نفسه. 
السجون أساسا ف متقارنش نفسك بأي سجن تاني. كان كل كالمهم كدا. 
تشتكي في أي حاجة ]يقولك[ هاعرض. هاخد موافقة. تاخد موافقة مين؟ 
لكن  بيعرض على مين.  أو  بيكلم من  اسامي  منعرفش  احنا  عليا.  قيادات 

مفيش حد في منطقة طرة كلها كان يملك قرار سجننا.47
لالئحة  السجن  خضوع  عدم  حول  السابقة  بالشهادة  ورد  ما  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
إدارة سجن  السجون، يؤكده ما قاله املحامي حليم حنيش يف أغسطس 2٠15 عن تعمد 
الفئة  هذه  أن  يرجح  ما  الحراسة،  شديد  سجن  ألنه  السجون  بالئحة  االلتزام  عدم   1 العقرب 

من السجون بالفعل لها وضع تنظيمي خاص وُمبهم، وأن األمر ال يرتبط بسجن معني.

ا �ف  اه�ف اح�ف ن ال�د حج ا ل�إ ول ك�ف
�ق �ق ون �ج لس�ج

م ا �ي �ف �ف ��ق �ق
ن ل��ئ ط[ اإ ا�ج ول� ]ال�ف

�ق وع �ق مم�ف

ها.48  ل ع�ف
ئ
سا وعى �ق عا اإ ا وط�ج �ف ع�ق �ق ��ق �ج

ا ل��ئ ��ف ع�ف ن �ف ط��ي �م�ين �ف ىي مع م�ج
ع�ف � ال��اس�ق �ي ��ي �ش

وأشارت الشهادات التي حصلت عليها الجبهة املرصية أيًضا إىل أن سلطة تلك الجهات 
العليا كانت ملزمة إلدارة السجن أكرث من قرارات الجهات القضائية.

احنا طلعلنا أكثر من تصريح زيارة والسجن يرفض وبيقولوا التعليمات 
بيقولوها  الداخلية. وساعات  بيـقولوا وزير  ساعات   ...! فوق  من  جاية 

من غير توضيح مين المقصود.49
بسجن  ذمتها  عىل  املتهمون  )واملودع  عسكرية   64 القضية  أوراق  أظهرت  وبالفعل 
النيابة، وخاصة املتعلقة بالترصيح  شديد الحراسة 2( مخالفة السجن للقرارات الصادرة عن 
تنفيذ  عن  امتنعت  السجن  إدارة  أن  التحقيق  أثناء  محتجزين  ستة  بأقوال  ورد  حيث  بالزيارة، 

46 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.

4٧ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

 3٠ اإلنسان،«  لحقوق  القومي  املجلس  تقرير  عىل  ’العقرب‘   ٩٩2 الحراسة  شديد  طرة  سجن  معتقيل  أهايل  »رد   4٨
 .https://www.slideshare.net/ayaahosni/ss-52218081 ،2٠21 أغسطس 2٠15، تاريخ الولوج للصفحة 1٧ أبريل

4٩ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

https://www.slideshare.net/ayaahosni/ss-52218081
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إدارة  رفض  آخر  محتجز  بأقوال  وورد  التصاريح.  ومزّقت  الزيارة  من  بتمكينهم  النيابة  قرار 
السجن نقله ألداء االمتحان عىل الرغم من حصوله عىل إذن من النيابة. 

شديد   2 سجن  داخل  مجهولة  موازية  بتعليامت  السجون  الئحة  استبدال  عىل  وعالوة 
الحراسة، فإن النظم املتبعة داخل السجن ليست موحدة عىل كافة املحتجزين املصنفني 
تتفاوت  أنها  كام  املحتجز،  شخصية  وحسب  القضية  حسب  تتفاوت  بل  الخطورة،  كشديدي 

من فرتة ألخرى دون أي معايري واضحة ألسباب تغري التعليامت.

لهم  معينين  مساجين  حبة  في  يبقى  ممكن  األخرى[  السجون  ]في 
تعليمات خاصة أسخف من األمن الوطني، لكن بيبقى في عامة توجه عام 
أو عرف عام له عالقة بالسجن دا. شديد الحراسة 2 مفيهوش دا. شديد 
وله ظروف  بروتوكول  له  سجين  كل  هاتالقي  حقيقي  بشكل   2 الحراسة 
معينة جدا... غريب جدا مستوى المجهود اللي حاطينه في إنهم يصمموا 
نموذج لكل سجين بإيه المسموح وإيه المش مسموح .... في إطالق تام 
شخص...  لكل  سيستم  عامل  الوطني  األمن  الوطني...  األمن  لتصورات 
القانون  حقيقي وضع غريب وكأنهم عاملين سيستم مستقل تماما عن 
بيقول ايه والالئحة بتقول ايه لكل شخص. وطبعا مش ثابت. عادي الحاجة 
بعده تالقيها مش  اللي  الشهر  ممكن  عليها شهرين  اتعودت  إنت  اللي 
سجن  حقيقي  فهو  اتغير.  دا  ليه  تفسير  أي  عندك  وميبقاش  موجودة 
سلطة  أي  أي رقابة وال  مفيش  القانون...  نطاق  كإنه خارج  غريب جدا 
وال أي متابعة. وهو واثق إن مفيش أي رقابة وال أي سلطة وال أي 

متابعة.50
مع  املتبعة  والنظم  التعليامت  تفاوت  التقرير  من  الثاين  الفصل  يتناول  وسوف 

املحتجزين بشكل أكرث تفصيال.

5٠ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.
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الفصل الثاين: حالة املحتجزين 

داخـــــل سجن 2 شديد الحراسة 

بطرة

سلّط الفصل السابق الضوء عىل ضبابية الوضع القانوين داخل سجن 2 شديد الحراسة، 
من حيث توصيفه القانوين واللوائح املطبقة داخله والجهة التي تقرر النظم املتبعة به 
ترسي  التي  النظم  أهم  لبيان  الفصل  هذا  ويسعى  السجناء.  كافة  عىل  تطابقها  ومدى 
عىل السجناء داخل السجن باختالف فئاتهم – سواء سجناء ’العفو‘ أو ’شديدي الخطورة‘، 
السجون  الئحة  وموقف  الواحدة،  الفئة  داخل  السجناء  عىل  تطبيقها  اختالف  ومدى 
الرقابة  ملسألة  ذلك  بعد  الفصل  يتعرض  منها.  السجناء  ملعاملة  النموذجية  والقواعد 
االنتهاكات  أو  املخالفات  تصحيح  يف  املختلفة  الرقابية  املؤسسات  ودور  السجن،  عىل 

التي يشكو منها السجناء. 

أوال: تعليامت موازية باملخالفة لالئحة السجون

تفوق  عليا  جهات  تضعها  التي  النظم  فإن  السابق،  الفصل  يف  اإلشارة  متت  كام 
سلطتها سلطة إدارة السجن – والتي رجحت أغلب املحادثات التي أجرتها الجبهة املرصية 
كافة  عىل  واحدة  سياسة  تفرض  ال   – الوطني  األمن  جهاز  هي  الجهة  تلك  تكون  أن 
واملعاملة  الصحية  والرعاية  والزيارات  والرتيض  بالطعام  يتعلق  فيام  بالسجن  املحتجزين 
وغريها من ظروف االحتجاز. وقد أجمع كل من أجرت معهم الجبهة املرصية محادثات عىل 
أن لكل قضية »تعليامت« أو »توصيات« مصممة لها خصيصا تحل محل الئحة السجون– وقد 
تكون تلك التوصيات من األمن الوطني أو غريه. بل أحيانا توضع تعليامت خاصة تقرر كيفية 

التعامل مع محتجز بعينه. 

ومن الالفت للنظر أن الئحة السجون تظل معطلة ومنتهكة حتى يف حالة القضايا التي 
بأن  مثال  الشهادات  إحدى  أفادت  فبينام  شدة.  أقل  فيها  الوطني  األمن  تعليامت  تكون 
ذمتها،  عىل  املحتجزين  كل  عىل  الشديد  بالتعنت  عليها«  »متويص  كانت  القضايا  إحدى 
التجويع  تتّبع معهم أساليب  تُعامل بشكل أفضل نسبيا من غريها، فلم  كانت قضايا أخرى 
أو الرتهيب النفيس داخل السجن كام اتبعت مع املتهمني يف قضايا أخرى، ومع ذلك مل 
أو  الزيارات  تلقي  أو  الرتيض  يف  حقهم  مامرسة  من  بالسجن  بقائهم  مدة  خالل  ميكنوا 

تبادل املراسالت عىل سبيل املثال.

• دخول السجن والفرتة التالية له

موقف  يف  سواء  األوىل،  للمرة  السجن  يدخلون  من  كل  مع  ذاتها  اإلجراءات  تتبع  ال 
دخولهم  عند  السجناء  من  الكثري  يتعرض  للدخول.  التالية  األشهر  يف  أو  للسجن  الدخول 
مغّمني،  السجناء  فيكون  بـ«الترشيفة«،  يسمى  فيام  للتعذيب   2 الحراسة  شديد  سجن 
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ويجربون عىل خلع كل مالبسهم الخارجية وأحذيتهم وارتداء بدلة السجن »الكحول« أمام 
الضباط وأمناء الرشطة، ثم يؤمرون بالزحف عىل األرض – وهم حفاة األرجل – ملسافة 5٠ 
مرت تقريبا بينام أمناء الرشطة يوجهون لهم رضبات باأليدي واألرجل وإهانات لفظية. وال 
يسلم أصحاب الحاالت الصحية الحرجة من »الترشيفة«، فقد تعرض املحتجز أحمد عبد النبي 
– والذي توىف داخل السجن باإلهامل الطبي – للرضب عند دخوله السجن عىل الرغم من 
بالنصف األيرس  أنه كان حينها يعاين من شلل جزيئ  الرغم من  تجاوز سنه الستني، وعىل 
من جسده بسبب التعذيب الذي تعرّض له يف مقر األمن الوطني بالعباسية قبل نقله إىل 
الحاالت  بعض  يف  وصل  وممنهجا،  شديدا  نفسيا  ترهيبا  أيضا  الترشيفة  وتشمل  السجن. 
أثناء  بإيهام بعض املحتجزين  الضباط واملخربين  الجبهة املرصية إىل قيام  التي وثقتها 

الترشيفة بالتواجد مع حيوانات مفرتسة يف نفس املكان. 

له  قال  حد  في  النفسي.  والتهديد  الضرب  من  مزيج  كانت  التشريفة 
هنا  من  هاتطلع  مش  وإنت  زيك  اللي  الناس  عشان  معمول  دا  السجن 

تاني أبدا.51 
زنازين  داخل  البقاء  عىل  يجربون  بل  الترشيفة،  عند  السجناء  هؤالء  تعذيب  يتوقف  وال 
إحدى  يف  بلغت   – مطولة  لفرتات  والكهرباء  املياه  اإلدارة  عنهم  وتقطع  نظيفة،  غري 
ال  كام  أشهر،  لخمسة  وصلت  أخرى  حاالت  ويف  شهرين  الجبهة  وثقتها  التي  الحاالت 

يتسلمون كميات كافية من الطعام واملاء للرشب. 

طبعا ]بابا[ تعرض للتشريفة وأول ما دخل األوضة مكانش فيها حمام 
دخل  ما  أول  الوقت.  طول  ضلمة  وكانت  متقفل[  فيها  الحمام  ]كان 
اتضرب  للحمام  يستخدمه  عشان  جردل  طلب  فلما  األوالنية.  األيام 
وممنوع  الوقت  طول  ضلمة  الدنيا  كانت  األيام  أول  في  موت.  علقة 

عنهم األكل خالص.52 
السجن  دخولهم  عند  بكثري  أفضل  معاملة  يتلقون  آخرون  سجناء  كان  املقابل  ويف 
السجناء  بأن  التوثيقات  إحدى  أفادت  بل  الدخول.  عند  إهانة  أو  رضب  ألي  يتعرضون  وال 
يخاطبونهم  األمناء  كان  خاصة  »توصيات«  لها  التي  القضايا  بعض  ذمة  عىل  املحبوسني 
باحرتام شديد ويصفونهم بـ«الضيوف« أو »األساتذة«. ومل تكن الكهرباء أو املياه تُقطع 

عنهم وكانت كميات الطعام التي تقدم إليهم أكرب مام يقدم للسجناء اآلخرين.

• أوضاع االحتجاز

رصد  يف   – اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  منها   – عديدة  حقوقية  منظامت  تستمر 
يف  بالحق  تتعلق  املرصية  بالسجون  السجون  لالئحة  عديدة  مخالفات  وقوع  وتوثيق 
شديد  طرة  سجن  مييز  ما  أن  إال  ذلك.  وغري  الطبية  والرعاية  الحسنة  واملعاملة  الزيارة 
وحالة  املحتجزين  لحقوق  كامل  تعليق  كأنه  يبدو  به  االحتجاز  أوضاع  تردي  أن   2 الحراسة 
مقصودة لذاتها من أجل زيادة معاناتهم، وليس مجرد مخالفات عارضة بسبب تجاوز أعداد 
أو مجرد  السجناء بشكل سليم،  إدارة شؤون  التي ميكن معها  الصحية  السعة  املحتجزين 
االحتجاز  أوضاع  تدهور  يف  رئيسيا  سببا  ألن  يرجع  وذلك  اإلدارات.  قبل  من  وتعسف  تضييق 
ولكن  نسبيا،  حديث  سجن  وأنه  خصوًصا   – بالسجن  التحتية  البنية  أو  التجهيزات  سوء  ليس 
يف  السجناء  وضع  تستهدف  والتي  عليه،  الوطني  األمن  جهاز  من  املفروضة  السياسات 

نسب متباينة من املعاناة حسب تقييم األمن الوطني.

51 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.

52  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع ’نسيبة محمود‘ ابنة ’أحمد عبد النبي‘، ديسمرب 2٠2٠.
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والتكدس[  النوم  ]مساحة  نفسها  زنزانة  كظروف  أوضاعه   2 العقرب 
قد  نفسها  الزنزانة  مش  األكبر  مشكلته  كتير.  تانية  سجون  من  أحسن 
السجن وضاغط عالناس كلها ضغطة  اللي ماسك  الدولة هو  ما إن أمن 

نفسية رهيبة.53 
عندنا  احنا  عاألرض.  كله  خالص،   ... سراير  مفيش  التانية  السجون 

المصاطب والسراير وكل حاجة وكل واحد مستقل بسرير.54
سياسات  أن  من  محادثات  املرصية  الجبهة  معهم  أجرت  من  كل  اشتىك  عام،  وبشكل 
السجناء  فئة  عن  النظر  بغض  للغاية،  صعبة  السجن  داخل  املعيشية  األوضاع  تجعل  اإلدارة 
والربد  النظافة  قلة  ذلك  وشمل  عليهم.  املطبقة  القواعد  وطبيعة  إليها  ينتمون  التي 
والحر الشديدين بالزنازين، واإلهامل الطبي املتعمد، واملنع التام من الكتب أو الجرائد أو 
أجهزة الراديو، ومنع أغلب السجناء من الرتيض والزيارات واملراسالت. وأجمع أيًضا كل من 
الذي  املطبوخ  التعيني  طعام  جودة  رداءة  عىل  محادثات  املرصية  الجبهة  معهم  أجرت 
يقدمه السجن، ورداءة طريقة تقدميه. كام أنه ال تتوفر مياه ساخنة بالحاممات املوجودة 
يضطر  ما  والغاليات،  الدفايات  دخول  السجن  إدارة  متنع  ذاته  الوقت  ويف  الزنازين،  داخل 

السجناء التباع أساليب منافية للسالمة من أجل تسخني املياه.

]المياه[ كلها ساقعة في الزنازين ... بس في برا في آخر الطرقة خالص 
بايظين  أغلبهم   ... سخان  فيه  فيه  واحد  كل  المفروض  كبير  حمام 
... لو جه حد من  شغالين... ف هي موجودة كفكرة  ومحروقين ومش 
دايما  شغالة  مش  لكن  وبتاع  سخنة  مياه  فيها  حمامات  عندنا  اسمنا  برا 

ومحروقة ومحدش بيصلحها وال مهتم بيها.55
بنلجأ  فكنا  دا.  الكالم  أو  كاتل  أو  تسخين  وسائل  أي  معندناش  جوا 
عارفينها  يعني هم  شرعية.  لهم  بالنسبة  بقت  لكن  شرعية  غير  لطرق 
وبقوا بيسيبونا عادي ... لو جبتي سلكين سالب وموجب أرضي وحي 
الميه دي بتغلي. طبعا هي طريقة  وحطتيهم في جردل مياه مع الوقت 
خطرة جدا تموت من الكهرباء أساسا. بنحط سلكين في مياه. بس مكانش 
المياه  الشتاء في ناس كانت بتموت من  قدامنا حل غير كدا خاصة في 

الساقعة هاتستحمى ازاي؟56
وال  شخصية  مراوح  وال  دفايات  وال  بغاليات  مسموح  مكانش 
عن  دا  والكالم  الميه  الحاجات  بيسخنوا  كانوا  خالص.  دي  الحاجات 
طريق إنهم يحطوا زي حاجتين ميه وملح ويسخنوها بطريقة كيميائية 

... طريقة متعارف عليها جوا.57 
غري  أيضا  بالحاممات  املياه  فإن  الساخنة،  املياه  من  السجن  حاممات  لخلو  وباإلضافة 
واملسالك  بالكىل  بأمراض  املحتجزين  من  كبري  لعدد  وتسببت  الجودة،  وسيئة  نظيفة 
فتحات  من  الفرئان  ودخول  بالزنازين،  الحرشات  انتشار  من  املحتجزون  ويعاين  البولية. 
مسموحا  يكن  فلم  املرصية،  الجبهة  عليها  حصلت  التي  املعلومات  وحسب  الحامم. 
بسلك  مغطاة  فهي  املفتوحة  الرتيض  صالة  وحتى  »العفو«،  لسجناء  سوى  بالرتيض 

53 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

54 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

55 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

56  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

5٧  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع ’نسيبة محمود‘، ديسمرب 2٠2٠.
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كثيف وال تصلها الشمس سوى يف زاوية واحدة يضطر السجناء لـ«حجز األدوار« للوقوف 
بل  الساحة املفتوحة،  الرتيض يف  بإمضاء كامل وقت  اإلدارة ال تسمح لهم  أن  فيها، كام 

يقضون نصف مدة الرتيض يف املمر املقابل للزنازين.

التي  للسياسات  كبري  بشكل  يرجع  االحتجاز  أوضاع  سوء  أن  تؤكد  الشهادات  هذه  ولعل 
تفرضها اإلدارة، حيث أن املرافق الالزمة لتوفري ظروف معيشية مالمئة للسجناء متوفرة 
اإلدارة.  تتبعها  التي  املنع  سياسة  بسبب  منها  يستفيدون  ال  لكنهم  بالفعل،  بالسجن 
الطعام  لتناول  مخصص  مكان  أيضا  يوجد  عنرب،  بكل  املوجودة  الرتيض  لساحة  فباإلضافة 
سويا،  العنربين  تخدم  وصيدلية  أسنان  وعيادة  عيادة  وتوجد  عنرب،  كل  من  األريض  بالدور 
مخصصة  قاعة  وتوجد  السجن،  إدارة  مببنى  اجتامعي  أخصايئ  ومكتب  مكتبة  توجد  كام 
فمئات  ذلك  ومع  زجاجي،  حاجز  عرب  للزيارات  مخصصة  كابينات  ومثانية  املبارشة،  للزيارات 
أو اإلهامل من  تلك املرافق بسبب سياسات املنع  االستفادة من  السجناء ممنوعون من 

قبل اإلدارة.

• أوضاع االحتجاز املشددة والخاصة للسجناء ‘شديدي الخطورة’

إدارة  تعرّض  بالسجن،  املحتجزون  كل  منها  يعاين  التي  املرتدية  االحتجاز  ظروف  فوق 
أن  معه  يتضح  مقصود  بشكل  مضاعفة  ملعاناة  الخطورة‘  ’شديدي  املحتجزين  السجن 
أو  السجن،  عقوبة  فوق  عليهم  إضافية  عقوبات  توقيع  هو  املعاناة  تلك  من  الغرض 
استهدافهم بإجراءات انتقامية خارج نطاق القانون متاما إن كانوا قيد الحبس االحتياطي. 

السجناء،  هؤالء  عىل  تطبق  التي  املضاعفة  العزل  سياسات  مع  املعاناة  تلك  وتبدأ 
غري  انفرادية  زنازين  يف  مرة  ألول  للسجن  دخولهم  لدى  الغالب  يف  يوضعون  والذين 
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خمسة  أو  أربعة  من  صغرية  مجموعات  بتسكني  اإلدارة  تقوم  أن  قبل  أيام  لعدة  مضاءة 
وكان  املجاورة،  الزنازين  نزالء  مع  التحدث  زنزانة  كل  نزالء  عىل  ويحظر  سويا.  محتجزين 
البعض من خالل »نظارة«  السجناء يضطرون الستخدام أسامء مستعارة ملخاطبة بعضهم 
باب الزنزانة، حتى ال يسجل الحراس أسامء املتحدثني ويبلغوها لإلدارة. ومل تخفف اإلدارة 

من منعها للحديث عرب الزنازين سوى بعد دخول املحتجزين يف إرضاب عن الطعام.

كنا بنغني كل يوم. بنكلم الناس الي جنبنا كلهم. من عالشباك الطاقة 
نراضيهم  واحنا  يتكلموا  يطلعوا  ]المخبرين[  كانوا  الباب....  بتاعة 

بكلمتين. ونوطي الصوت شوية وخالص.58
من  بالليل  سمر  حفالت  نعمل  ممكن  نتكلم.  بدأنا   ... اإلضراب  بعد 

نغّني.59 عالنضارة. 
وحسب   – وقاطع  تام  بشكل  الرتيض  من  الخطورة«  »شديدي  السجناء  فئة  متنع  كام 
الرابع  عامهم  السجناء  هؤالء  بعض  مُييض  املرصية،  الجبهة  وثقتها  التي  الحاالت  بعض 
دون  الثالث  عامهم  يف  آخرون  ودخل  اإلطالق،  عىل  للرتيض  الخروج  دون  السجن  داخل 
لجلسات  الخروج  أو  العيادة  إىل  للنزول  إال  الزنازين  من  املحتجزين  هؤالء  يخرج  وال  تريض. 
النيابة أو املحكمة أو ألداء االمتحانات مبكتبة السجن أو مكتب األخصايئ االجتامعي. وكان 
من  املنع  وكان  بالحركة.  تسمح  ال  بالزنزانة  املساحة  وأن  خاصة  كبرية  صعوبة  يشكل  ذلك 
والدور  )األريض(  األول  الدور  بزنازين  املودعني  للسجناء  إضافية  مشكلة  ميثل  الرتيض 
الثاين، حيث الطابقان تحت مستوى األرض املحيطة بالسجن يف منطقة سجون طرة، وال 
تدخل الشمس إىل زنازين الطابق األريض عىل اإلطالق، بينام تدخل إىل الطابق الثاين مبا 
الكانتني  من  طلبات  برشاء  لهم  يسمح  حينام  وحتى  خفيفة.  إضاءة  الزنزانة  إلضاءة  يكفي 
ويدخلها  الباب،  أمام  مشرتواتهم  ليضع  الزنازين  عىل  ميّر  الذي  هو  العنرب  مسري  فإن 

السجناء عندما يفتح الباب إلدخال طعام تعيني السجن.

أو  ندخل هوا نضيف  إن  بحيث  الحاجات  في دخول  نتلكع شوية  نقعد 
نغير هوا الزنزانة ... لو النباطشية ]المخبرين[ كويسة كدا ومتساهلة 
معنا شوية - هو مفيش حد متساهل بس هي مصالح. هو عارف أن احنا 
الكانتين مثال. ف ممكن تديله علبة جبنة وال حاجة  معناش حاجة غير 

يسيب لك الباب مفتوح 5 دقايق وال حاجة عشان نغير الهوا.60 
ويحظر عىل هؤالء السجناء بشكل قاطع التحدث مع السجناء اآلخرين عند خروجهم من 

الزنازين، وخاصة مع السجناء ’الجنائيني‘ أو سجناء ’العفو‘.

لو كان حد من السياسي كلم حد من الجنائي، الجنائي كان ممكن يقعد 
4 أيام رافع ايده في الشمس.61 

وأفاد كل من تحدثت إليهم الجبهة املرصية أن فئة »شديدي الخطورة« أو »العنارص« 
أو  الزيارات  استقبال  قاطع  بشكل  عليهم  يُحظر   – السجن  داخل  عليهم  يطلق  كام   –
املراسالت من ذويهم منذ دخولهم األول للسجن وحتى قبل الحكم عليهم، ويشمل ذلك 
الخامس  عامهم  منهم  الكثري  ويدخل  مختلفة.  قضايا  ذمة  عىل  املحتجزين  من  املئات 
دون استقبال زيارة أو رسالة واحدة من أرسهم، وذلك عىل الرغم من دخول أعداد كبرية 
وينطبق  الزيارة.  يف  بالحق  مطالبًة  الطعام  عن  جامعية  إرضابات  عدة  يف  السجناء  من 

5٨ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.
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األمر ذاته عىل زيارات املحامني – التي كان السجن مينعها حتى يف حال حصولهم عىل 
االحتياطي  الحبس  رهن  كانوا  السجناء  هؤالء  أغلب  أن  من  الرغم  عىل  النيابة،  من  ترصيح 
سري  تفاصيل  عىل  السجناء  يُطلع  السجن  يكن  مل  ذاته  الوقت  ويف  سنوات.  أربع  لقرابة 

التحقيقات وقرارات النيابة بشأنهم.

]أحمد عبد النبي[ مضى على قرار اإلحالة في السجن وشاف اسمه ... 
على  يطلع  فرصة  مدولوش  لكن  بيمضي  وهو  سريعا  ]بتاعته[  والتهم 

قرار اإلحـالـة كله. جـابوه بــس مضـى.62
وخالل هذه السنوات كانت الوسيلة الوحيدة للتواصل بني السجني وأهله هي من خالل 
عروض النيابة أو املحكمة، وأحيانا كان يتعذر التواصل املبارش بسبب وضع املتهمني يف 

بعض القضايا يف قفص عازل للصوت، وبسبب منع دخول األهايل إىل قاعات الجلسات. 

العروض  أثناء  المحامين  خالل  من  يتم  كان  األهل[  ]مع  التواصل 
 ... والرؤية  للصوت  عازل  زجاج  وراء  من  كانت  التي  والجلسات 
واللي  كده  قدامهم  بيقفوا  المحامين  كانوا  بس  للصوت  عازل  القفص 
]مع  التواصل  ممنوع  كان  به...  يبلغونا  االشارة  خالل  من  بيلقطوه 
بس  بتتعمل  كده  حاجة  أو  زيارات  بيطلبوا  كانوا  المحامين  المحامي[. 

كانت بتقابل بالرفض.63
كلها  أوالدنا  بتاعة  الصورة  دخلت  النيابة[  عرض  ]في  أختي  مرة 
عشان يشوفها. مش عشان ياخدها معه ]السجن[ وال أي حاجة خالص. 
ممكن  حاجة  أي  الموضوع.  في  فلوس  في  كان  يشوفها.  عشان  بس 

تعمليها بفلوس. حقوقهم الطبيعية بتكون كدا.64 
بل  وحسب،  العزل  سياسات  عند  املحتجزين  من  الفئة  هذه  بحق  االنتهاكات  تتوقف  وال 
إن مبارشة تفاصيل حياتهم اليومية تصبح مصدرا للمعاناة بسبب النظم املفروضة عليهم 
من اإلدارة. فمثال بينام يسمح لكل سجني من سجناء ’العفو‘ مبرتبة إسفنجية رفيعة للنوم 
عن  املراتب  من  املزيد  عىل  الحصول  السجناء  بعض  وبإمكان   – الخرسانية  املصاطب  عىل 
للنوم  تضطر  »العنارص«  فئة  كانت   – املسريين  أو  الرشطة  وأمناء  الحراس  رشوة  طريق 
قدمها  »مريي«  ببطانيتني  سوى  لهم  يسمح  ومل  مبارشة،  الخرسانية  املصاطب  عىل 

لهم السجن يف حالة متسخة ورثة للغاية.

املقتنيات  وبعض  واألحذية  واألغطية  املالبس  عىل  الحصول  بإمكانية  يتعلق  وفيام   
الخطورة«  »شديدي  السجناء  هؤالء  من  الكثري  فكان  الشخصية،  النظافة  أدوات  مثل 
مينعون منها كذلك لشهور طويلة. فقد ظل بعض السجناء لعدة أشهر بدون أية أحذية، 
النيابة ثم تأخذها منهم  وكانت اإلدارة تسلمهم بعض »الشباشب« قبل ترحيلهم لعروض 
بعد عودتهم إىل السجن – بل يف حالة املحتجز أحمد عبد النبي تم ترحيله وعرضه عىل 
النيابة حايف القدمني متاما. ومل يكن أمامهم سبيل للحصول عىل مالبس نظيفة لفرتات 
بهم  يلتقون  حني  أخرى  بسجون  املحتجزون  لهم  يقدمه  ما  خالل  من  سوى  جدا  طويلة 
يف عروض تجديدات الحبس باملحكمة، ومل تكن اإلدارة تسمح لهم بالعودة للسجن بأكرث 

من طقم مالبس واحد حتى يف الشتاء. 

بيجيلنا  كان  هدوم...  ونغير  ناكل  عشان  فعليا  المحكمة  بننزل  كنا 
ما  قد  على  ناكل  والمحاكم.  النيابات  في  أكل  يبعتولنا  أهالينا  أكل. 
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نقدر بحيث إن ممنوع نخش باألكل والهدوم حتى ... وانت خارجة 
بطقم  ارجعيلي  الميري.  البدلة  تحت  داخلي  انت البسة طقم  بيقولك 
بقاله  ماتغسلش  معفن  انت خارجة بطقم  بقى  معه  مايفرقش  داخلي. هو 
أسبوعين. لو غيرتيه مع حد هناك في الجلسة جاي من سجن تاني مش 

هايفرق معه. لكن ترجعيله بطقمين دا هايفرق معهم.65
قدمية  بالستيكية  أواين  يف  إما  السجناء  لهؤالء  تسلّمه  اإلدارة  فكانت  الطعام  أما 
كانت  وأحيانا   – البعض  ببعضها  األصناف  كل  بها  تختلط  بالستيكية  أكياس  يف  أو  ومتسخة، 
وكان  بالستييك.  كيس  يف  اليوم  يف  واحد  مياه  لرت  مقدار  للسجناء  تقّدم  السجن  إدارة 
السجناء  بعض  كان  حيث  للسجناء،  بها  يُسمح  التي  الكميات  يف  فقط  يحدث  التفاوت 
قليلة،  كميات  اإلدارة  لهم  تدخل  أو  اإلطالق،  عىل  الطعام  من  األيام  بعض  يف  مينعون 
أمام  أقوالهم  يف  عسكرية   64 القضية  ذمة  عىل  محتجزا  وعرشون  سبعة  أفاد  فمثال 
النيابة بأنهم يشكون من قلّة األكل املقدم بالسجن. وكان كل املحتجزين عىل ذمة هذه 
ومل  ’الطبلية‘،  زيارات  يف  ذويهم  من  املطهو  الطعام  استالم  من  ممنوعني  القضية 
يُسمح لهم برشاء وجبات ساخنة مرة واحدة يف األسبوع إال بعد دخول حوايل 12٠ محتجزا 

يف إرضاب عن الطعام عام 2٠1٧، استمر لثالثة عرش يوما تقريبا. 

متعلقات  إدخال  من  التمكن  كذلك  الطعام  عن  إرضابهم  مكاسب  ضمن  من  وكانت 
شخصية أساسية كاألحذية )»الشباشب«( واملصاحف، وفتح إدارة السجن الكهرباء واملياه 
ما  قيام  بعد  سوى  بإدخالها  لهم  يُسمح  فلم  والقصافات  الحالقة  ماكينات  أما  بالزنازين. 

يزيد عن مائة وأربعني محتجزا بإرضاب آخر عام 2٠1٨، استمر لستة عرش يوما.

لنا  الحالقة[ كان كل شهرين يحن علينا ويحلق  ماكينات  ]قبل دخول 
الحلقة الميري. يجيب حالق يفوت عالزنازين كلها يشيل الشعر كله. 
الحساسة وكدا. طبعا دي كنا  التاني األماكن  الشعر  باتكلم عن  أنا  لكن 
بنعاني معاناة السنين فيها كنا بنستخدم الكريمات ... وطبعا دي كانت 
صعبة جدا بالنسبة لنا. طبعا كان مانع حالقة الدقن. ]واحد[ مثال مش 
يشوفوه  أهله  عشان  يحلق  جلسة الزم  نازل  فكان  دقنه  يربي  متعود 
مايقلقوش. فكان بينزل وشه متشوه بسبب الكريم دا بيكوي بيحرق.66 

غريها  دون  معينة  قضايا  ذمة  عىل  لسجناء  املعيشية  الظروف  فإن  الذكر،  سبق  وكام 
وال  السجن.  لدخولهم  األوىل  اللحظة  منذ  ذلك  من  أسوأ  معيشية  ظروف  يف  يوضعون 

ترتاجع اإلدارة عن تلك السياسات سوى بعد احتجاج السجناء. 

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  القواعد  مثل  عدة  دولية  ومواثيق  الحقوقية  األدبيات  تؤكد 
الظروف  الوضع تحت هذه  الخطورة املحتملة ألي سجني ال تتطلب  إدارة  أن  السجناء عىل 
مع  والتواصل  اإلنساين  التواصل  منع  من  السجناء،  لحقوق  انتهاكا  متثل  التي  القاسية 
وقد  نظيفة.  وبيئة  ومياه  طعام  من  األساسية  اإلنسانية  االحتياجات  توفري  وعدم  األهل 
تكن  مل  املعاملة  هذه  بأن  تفيد  املقابالت  خالل  من  معلومات  املرصية  للجبهة  توفرت 
بغرض حفظ النظام واألمن عىل اإلطالق. فمثال بعد اإلرضاب عن الطعام عام 2٠1٧، توقفت 
لكن  املحاكمة،  أو  النيابة  جلسات  إىل  ترحيلهم  أثناء  السجناء  أعني  تغمية  عن  اإلدارة 
القادمني حديثا للسجن. ولكن حتى من توقفت  السجناء  استمرت تلك املامرسة مع بعض 
أقل  ’خطورتهم‘ املزعومة صارت  بأن درجة  إقرارا  اإلدارة عن تغميتهم – ما يعني ضمنيا 
االمتحانات،  دخول  من  املنع  مثل  السجن  بأمن  لها  عالقة  ال  انتهاكات  بحقهم  استمرت   –
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الرتيض واملراسالت والزيارة.  باإلضافة ملنع  السجن،  الكتب من مكتبة  واملنع من استعارة 
ومل يطرأ تغري عىل بعض تلك األوضاع إال بعد قيام املحتجزين بإرضاب آخر عام 2٠1٨، لكن 

ظل املنع من الرتيض والزيارة واملراسالت. 

الخطورة«  »شديدي  السجناء  بعض  وأرجل  أيدي  تكبيل  تفرض  التعليامت  كانت  وبينام 
كـ«شديدي  املصنفني  غالبية  كان  لالمتحان،  أو  السجن  لعيادة  التنقل  أثناء  بعينهم 
الخطورة« ال يتعرضون لذلك، ما يعني أيضا أن درجة خطورتهم املزعومة كانت أقل ممن 
يتعرضون للتكبيل، ومع ذلك كانت املعاناة املفروضة عليهم جميعا يف حياتهم اليومية 

متساوية، فكانوا جميعا مينعون من الرتيض والزيارات وغري ذلك من أشكال التعنت. 

االحتجاز  وظروف  العزل  سياسات  أن  املرصية  الجبهة  إليها  توصلت  معلومات  وتؤكد 
بعضهم  من  املحتجزين  حامية  أو  األمن  لحفظ  تهدف  تكن  مل  أخرى  مرة  هذه  املشددة 
باعتداء  عدة  حاالت  يف  علمها  رغم  فاإلدارة  السجناء،  معاناة  لزيادة  فقط  وإمنا  البعض، 
تتدخل  ال  كانت  الخطورة‘  ’شديدة  العنارص  عنابر  داخل  آخرين  سجناء  عىل  السجناء  بعض 

بالفصل بينهم أو عزل من يقومون باالعتداء.

مثال في اتنين في زنزانة جنبه قعدوا أيام متواصلة يضربوا في بعض 
سايبينهم  والشاويش  العنبر  بتوع  والضباط  بعض.  هايموتوا  ضرب 

عادي يموتوا بعض. محدش بيفصل ما بينهم.67 
اإلدارة عليهم يف عنرب  إبقاء  للمحتجزين هو  النفيس  التعذيب  وكان شكل من أشكال 
واحد وسط زنازين ملحتجزين منتمني لتنظيم داعش، حيث كانوا يكّفرون املختلفني معهم 
خالل  من  ويتوعدونهم  جهرية،  جامعة  يف  الصالة  أو  الخطب  قراءة  من  ومينعونهم 

»النظارات«.

من  المساجين  بيحطوا  إنهم  يعني  جوا  النفسي  التعذيب  ضمن  من 
توجه  تفكير  عن  مختلف  توجهه  بابا  مثال   ... بعض.  مع  مختلفة  فئات 
تقريبا  وكانوا  دول.  من  بناس  الناحيتين  من  محاط  كان  لكن  داعش 
يوميا بيقعدوا يقرؤوا حاجات كدا هم كاتبينها ... إنه هو مش مسلم 
أماكننا،  عارفين  وإنهم  كافر  وإنه  اإلسالم  في  يدخل  الزم  وإنه 
ونساءنا  دماءنا  بيستحلوا  وإنهم  سكننا  مكان  على  الجلسات  في  سألوا 
سألنا  واحنا  الوقت....  طول  دي  بالحاجات  بيهددوه  وكانوا  ومالنا 
دماءكم  وهانستحل  مكانكم  وعرفنا  تاريخك  وعرفنا  الجلسة  في  عليك 
لو مدخلتش اإلسالم.... طول الوقت كانوا بيقولوا الكالم دا بصوت 

عالي. يعني الضباط والكالم دا سامعينهم وبيسيبوهم يعملوا كدا.68 
ويدلل أيضا عىل عدم ارتباط سياسات العزل وفرض املعاناة عىل السجناء بحفظ األمن 
»العقرب  سجن  يف  املطبقة  النظم  أن  للسجناء  املزعومة  الخطورة  عىل  والسيطرة 
أن  لدرجة  الحراسة،  شديد  سجن  أيًضا  وهو   – الفرتات  بعض  يف  رصامة  أقل  كانت  ذاته   »1
بتغريبهم  اإلدارة  تقوم  أن  يتمنون  أحيانا  كانوا  بطرة  الحراسة  شديد   2 بسجن  السجناء 
املوثقة  الواسعة  واالنتهاكات  السيئة  سمعته  رغم  الحراسة  شديد   ‘1 ’العقرب  لسجن 
بداخله ورغم الخطاب املستمر عن »خطورة« السجناء املحتجزين بداخله وتواجد عدد كبري 

من رموز سياسية بارزة فيه.

في الوقت دا 2017-2018 ]كان سجن 2 شديد الحراسة مصنف أنه[ أسوأ 
سجن في مصر تقريبا. مفيش معاملة أسوأ من اللي كنا بنتعاملها تقريبا 
]حتى أسوأ من عقرب 1[ ... عقرب 1 ساعات كان بيبقى فيه زيارات 
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عندهم  الدنيا   1 عقرب  من  ناس  بنقابل  كنا  وامتحانات.  وأمانات 
الوضع  لكن  اتمنعت  الزيارة  لو  حتى  كويس  عندهم  الكانتين  كويسة 

هـناك كان كويس يعني.69 

• اإلهامل الطبي

اشتىك كل من وثقت معهم الجبهة املرصية – حتى الذين كانت أوضاع احتجازهم أقل 
سوءا من غريهم – من ملف الرعاية الطبية وتعامل األطباء مع املحتجزين بالسجن. ويأخذ 
تجهيزات  وإهامل  للدواء،  التام  املنع  هي  السجن،  داخل  عدة  أمناطا  الطبي  اإلهامل 
العيادة، واالمتناع عن توفري الرعاية الصحية املطلوبة داخل السجن وخارجه، وأخريا االمتناع 

عن تحسني ظروف االحتجاز بحيث ال تكون عامال يف تدهور صحة املحتجزين بعد الدخول. 

األمراض  تراوحت  املرصية،  الجبهة  أجرتها  التي  باملحادثات  الواردة  املعلومات  وحسب 
مياه  طبيعة  سواء   – االحتجاز  أوضاع  سوء  بسبب  السجن  داخل  املحتجزون  بها  أصيب  التي 
للمحتجزين  مستعَملة  أغطية  تقديم  أو  املعدنية،  الرشب  مياه  ومنع  السيئة  السجن 
الشمس  دخول  عدم  بسبب  الزنازين  رطوبة  أو  بهم،  الخاصة  األغطية  اقتناء  من  ومنعهم 
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الجرب  بني  ما   – بالزنازين  النظافة  قلة  أو  الشمس،  ألشعة  والتعرض  الرتيض  منع  أو  إليها، 
صحية  ومشاكل  الحاد،  الكلوي  واملغص  كالحصوات  البولية  املسالك  وأمراض  والدرن، 
املخصصة  »التوصيات«  حسب  عىل  للسجناء  املعيشية  األوضاع  اختلفت  وكام  بالعظام. 
الرعاية  درجات  أيضا  اختلفت  السجن،  عىل  ترُشف  التي  »العليا«  الجهات  قبل  من  لهم 

الصحية التي كان السجناء يحصلون عليها – حتى بني املصنفني كعنارص شديدة الخطورة.

بالضبط  بيجيبله دواء زيه  ]السجن[  معين كان  معه دواء  كل واحد كان 
العيادة  ينزلنا  بيبعتلنا  وكان  ايه  بياخد  هو  يعرف  له.  شبيه  دواء  أو 
له  شبيه  حاجة  يكتبلنا  معندوش  زيه.  عنده  لو  دا  العالج  ويكتبلنا 
كذا  عايز  أقوله  ايه  عايز  انت  يقولي  ينزلنا  مكناش  ساعات  مثال... 
]غيرنا[  وخالص.  للدكتور  ينزلني  ما  غير  من  يبعتهولي  كان  وكذا 

 ال كان ممكن يقعد بالشهر مكانش بينزل عادي.70
مفيش  يقولك  غلط.  عالج  يديلنا  وممكن  علينا  يتكبر  الدكتور 
انت  عندهم  كلمة  أسهل   ... بتتمارض  انت  حاجة  مفيكش  إنت  عالج 

بتتمارض.71 
ويشمل ذلك أيضا أصحاب األمراض املزمنة مثل السكر، فكانت اإلدارة تراعي يف بعض 
مرىض  بطعام  املتعلقة  السجون  الئحة  يف  عليها  املنصوص  الغذائية  الرشوط  األحيان 
لهم  تقدم  كانت  من  وحتى  اإلنسولني.  أدوية  ذاته  الوقت  يف  عنهم  متنع  لكن  السكر، 
أدوية السكر بانتظام، كانوا يعانون هم ومن معهم بالزنزانة من إساءة املعاملة والرضب 
واإلهانات أثناء استالمها. ومل يدفع إدارة السجن للسامح بدخول األدوية أو »شنط الدواء« 
 ،2٠1٧ عام  الجامعي  اإلرضاب  يف  دخولهم  سوى  السجناء  من  كبري  لقطاع  العيادة  وفتح 

بينام استمر منع سجناء آخرين متاما من األدوية.

أنسولين  بياخد حقنة  المفروض  سكر.  المفروض مريض  كان   ... واحد 
كل يوم. زنزانته كان اهلل في عونهم كنا بندعيلهم إلن في كل فتحة 

إنسولين بياخدوا علقة محترمة عشان يدوله الحقنة.72 
املرصية  الجبهة  أجرتها  التي  املحادثات  أن  بالسجن  الطبي  اإلهامل  حدة  بلغت  وقد 
فارغة،  ولكن  بالعيادة  موجودة  كانت  األوكسجني  أنابيب  مثل  املعدات  بعض  بأن  أفادت 
وحتى األرسة املوجودة بعيادة السجن كانت تُستخدم من قبل الطبيب النباطيش للنوم، 
أطباء  وحتى  العيادة.  مبنى  خارج  الباب  عىل  يحدث  السجناء  عىل  الكشف  كان  بينام 
بالسجن  بالبقاء  يلتزمون  ال  محددة  أيام  يف  السجن  يزورون  الذين  الخارجية  العيادات 
العيادات  إىل  النزول  طلبوا  الذين  السجناء  كل  عىل  الكشف  من  ليتمكنوا  الكافية  للفرتة 

يف ذلك اليوم. ويضطر ذلك السجني إىل االنتظار ألسابيع قبل العرض عىل الطبيب.

النهارده  مثال  يعني  دكتور.  عبارة عن  عيادات هي  مفيش  هي أصال 
دكتور  بيجي  كذا  يوم  مثال  دي.  العيادة  في  العظام  دكتور  جاي 
وأما  مبتجيش  غالبا  دي  والناس  الباطنة.  دكتور  الدموية.  األوعية 
بشكل  بتقلبهم  بتكشف  ولما  عالمساجين.  تكشف  مابترضاش  بتيجي 

سيء جدا اللي هو انت بتتدلع ... خد حبايتين مش عارف ايه.73
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ومعلق  تعبان  واحد  فيه  وكان  للسجن  مفاجئ  تفتيش  جاي  مرة  كان 
واتحول  الدكتور  جامد  اتهزق  طبعا  ف  عالسلم.  قاعد  وهو  محلول 
المستشفى   ... المصلحة.  من  مفتش  كان  كبير...  خصم  وخد  للتحقيق 

فيها سريرين لكن هم بيستخدموها هم بيناموا عليها وكدا.74

األربع  خالل  السجن  شهد  فقد  املرصية،  الجبهة  عليها  حصلت  التي  التوثيقات  وحسب 

يقيض  سجني  بينها  من  كان  الطبي،  باإلهامل  وفيات  أربع  عن  يقّل  ال  ما  األخرية  سنوات 
السل، ومع ذلك  بالتخاطب ومرض  ’داون‘ ومشاكل  5 سنوات، ويعاين من متالزمة  عقوبة 
مل يُنقل إىل املستشفى إال بعد أن تدهورت صحته لدرجة أنه كان يتقيأ دما، وتويف يف 
املستشفى. وكانت حالة أخرى لسجني يدعى ’إبراهيم‘ تم تجاهل شكواه الطبية من قبل 

الطبيب. 

إبراهيم دا كان عنده حاجة في القلب. ونزل للدكتور قاله يا عم انت 
تاني  ومات   ... مني  أحسن  صحتك  انت  بتستهبل 

يوم. جاتله سكتة قلبية ومات.75 

التوثيق  من  املرصية  الجبهة  ومتكنت 

توفوا  من  أحد  النبي  عبد  أحمد  ابنة  مع 

مل  السجن  بأن  شهادتها  وتفيد  بالسجن، 
الصحية  الرعاية  لتوفري  إجراءات  أي  يتخذ 
ساعات  لعدة  بقي  أنه  مع  له،  الالزمة 
تدخل  دون  وفاته  ليلة  السجن  بعيادة 

طبي يذكر.  

طرة  سجن  إىل  النبي  عبد  أحمد  دخل 

أمراض  من  يعاين  وهو  الحراسة  شديد   2
والرقبة.  الظهر  بفقرات  ومشاكل  والضغط  السكر 

بالجانب  جزيئ  شلل  من  يعاين  كان  لذلك  وباإلضافة 
امليش  يف  كبرية  صعوبة  بسببه  يواجه  كان  جسده  من  األيرس 

مل  الصحية،  حالته  من  الرغم  وعىل  العيادة.  إىل  النزول  أو 
بإدخال األدوية ولو  إدارة السجن طوال فرتة احتجازه  تسمح 
كالسكر  املزمنة  األمراض  أدوية  ذلك  يف  مبا   – واحدة  مرة 
بحصوات  محبسه  داخل  أصيب  ذلك،  عىل  وعالوة  والضغط. 
بنزيف  وفاته  قبل  األخرية  الفرتة  يف  أصيب  كام  بالحالب، 
بالعني والفم – رجح طبيب السجن أن يكون سببه جلطة يف 
متكررة  إغامء  لنوبات  يتعرض  وكان  العني،  عىل  نزلت  املخ 

وطويلة املدة. 
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يخبطوا  ويقعدوا  األلم  من  يصرخ  ويقعد  كلوي  مغص  نوبات  بيجيله  كان 
مش  األول  في  كانوا  عليه.  يفتحوا  لما  العصر  لحد  الفجر  من  الزنازين 
بيستجيبوا، بيدوله حبات مسكن حاجات كدا. وبعدين لما الموضوع زاد في 
دكتور من الدكاترة قال له إنت عندك حصوات في الحالب أو الكلى. وكتب 
الخاصة وأدوية وكدا بس مفيش أي  يعمل أشعات على نفقته  تقرير إنه يطلع 
المحامي بتاعنا كان قدم طلب  الحاجات دي اتوافق عليها مع إن  حاجة من 
كمان بالعالج على النفقة الخاصة ومتوافقش عليه. في الوقت دا مطلعوهوش 
المياه  من  جاتله  والكلى  الحالب  في  جاتله  اللي  الحصوات  لكن  تحاليل.  يعمل 

السيئة في السجن.
***

لكن  تانية.  زنزانة  في  جنبه  سكر  دواء  عنده  تاني  حد  من  بياخد  كان  هو 
مكانش بياخد معظم الوقت إلنه مكانش بياكل أصال معظم الوقت ف مكانش 
محتاج ياخد الدواء أصال. كان السكر بتاعه طبعا بينزل ويطلع ويطلع وينزل 
لما  يقيسه  بيطلب  كان  لما  يعني.  السكر  يقيسوا  فرصة  في  مكانش  وأصال 
ينزل العيادة كانوا بيقولوا ان كل حاجة كويسة بس كان بيبقى عنده أعراض 

إن مش كل حاجة كويسة وال حاجة.
***

اتنين دكاترة. في شاب صغير بيتعامل بمنتهى قلة األدب والعجرفة  كان في 
دايما مع بابا. كان بينزل العيادة يوم التالت - كان مش بيحب ينزل إلن 
يعني. بس كان في دكتور  بيتعامل معه بطريقة مش كويسة أبدا  دا كان دايما 
تاني أكبر منه في السن شوية. كان أحسن شوية يعني. فقال... طبعا ال كتب 
تقرير وال أي حاجة. بس قال له دي كدا كان عندك جلطة في المخ ونزلت 
على عينيك. ومع ذلك معالجوهوش بأي حاجة خالص وال ودوه المستشفى 
تقريبا  شهرين  الكبير  للعيد  الصغير  العيد  من  فضلنا  خالص.  حاجة  أي  وال 
يطلع  كان  نايم ويقعد  يبقى  بقه  من  ينزف  بدأ  عينيه.  من  بينزف  كان  لسه 
بيطلع  كان  حاجة  أي  في  قرحة وال  مفيش  دم.  بقه  من  كبيرة  قطع  جلطات 

قطعة متجلطة كبيرة من الدم.
***

كان بيوصف للدكتور الصغير في السن. ...  قال للدكتور دا أن انا بانزف 
اللي  التشخيص  يعني  له  قال  نفسية.  حالة  دي  كل  إن  له  قال  وكدا.  وتعبان 
عندي ايه؟ قال له اللي عندك اسمه هطل. انت في سجن انت فاكر نفسك ايه؟ 

دي حالة نفسية انت مش مريض وال أي حاجة خالص.
***

الفجر  قبل  طلع  العشاء  بعد  بالليل  العيادة  نزلوه  هم  بساعات  الوفاة  قبل 
ايه.  معك  عملوا  له  قال  سأله  الزنزانة  في  معه  اللي  الراجل  لما  تحت  علطول. 
ايه  فيه  أعلم عملوا  بينزف. اهلل  يعني هو كان  ادوني دواء حموضة.  له  قال 
في الساعات دي كلها. لكن أول ما طلع مات ... خدوه شايلينه إلنه مكانش 
خالص بيقدر يمشي. المسير أخده متشال ... ولما رجع تاني فتحوا الزنزانة 

للراجل اللي معه وقالوله تعالى شيله من أول العنبر من أول الربع بتاعهم.76
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• استهداف السالمة النفسية للمحتجزين

املضاعف  والعزل  الطبي  اإلهامل  من  إليها،  اإلشارة  متت  التي  للسياسات  باإلضافة 
أن تحدث اضطرابا بصحة  الرتيض وسوء أوضاع االحتجاز بشكل عام، والتي من شأنها  ومنع 
الجبهة املرصية أفادت  التي جمعتها  املحتجزين العضوية والنفسية، فإن كل الشهادات 
بأن كرس السالمة النفسية للمحتجزين مستهدف بذاته من قبل إدارة السجن، بدءا بعمليات 
دخولهم  عند  املحتجزين  بعض  لها  يتعرض  التي  املمنهجة  النفيس  والتعذيب  الرتهيب 
بشكل  للمحتجزين  اإلنسانية  الكرامة  من  بالحط  مرورا  بـ«الترشيفة«،  يسمى  فيام  السجن 
عىل  املرىض  مساعدة  شأنه  من  تدخل  أي  لتقديم  التام  باإلهامل  وانتهاء  مستمر، 

استعادة اتزانهم وسالمتهم النفسية. 

دخلنا الوينج ]الربع[ بتاعنا بيوقفك على باب الزنزانة - كل دا انت 
متغمية انت مش شايفة أي حاجة. بتيجي التعليمات. األكل يجيلك تاكله 
ماتفتحش  مجالكش  تاخده  يجيلك  الدوءا  بقك.  ماتفتحش  أكل  مجالكش 
طلبات.  أي  مفيش  حاجة.  أي  يديلك  حد  أي  مع  بقك  ماتفتحش  بقك. 
به.  يرهبك  ايده عشان  في  الكترك ]صاعق كهربائي[  ماسك  طبعا هو 
بيشغله جنب ودنك كدا كنوع من الرهبة يعني. السجن بيولع حواليك 
كدا  متين  قفا  مديكي  وبيقوم  تعليمات  شوية   ... حد  مع  ماتتكلمش 

ويقوم رازعك جوا الزنزانة.77 
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حقوقهم  مامرسة  عن  املحتجزين  لثني  النفيس  الرتهيب  عىل  يقترص  األمر  يكن  ومل 
االعتداءات  إىل  الرتهيب  يتعدى  األمر  كان  بل  اللوائح،  يف  عليها  املنصوص  الطبيعية 
اعرتض  إذا  انفرادية  زنزانة  يف  التأديب  إىل  املحتجز  وإرسال  الفعيل  والتعذيب  البدنية 

عىل قرارات اإلدارة أو دخل يف مشادة مع أحد موظفي السجن.

المفروض بيدخل لي الميه الصبح مع فتحة الفطار.  ف مدخليش المياه. 
فبقوله  فوق  وايدي  للحيطة  وشي  وطبعا  الغداء  بيجيب  جاي  هو  ف 
الميه مجاتليش. طبعا اتهزقت واتضربت واتشتمت  يا فندم  بعد إذنك 
لو  تعبان...  واحد  حاجة.  أي  نطلب  احنا  إن  نخاف  بدأنا  قلت.  عشان 
بيموت خالص ننده. ]إلن[ عارفين إن هم هييجوا يفتحوا ويعالجوه، 
يا هايضربونا ويضربوه. بس كنا بنستحمل لو حد تعبان أوي وخالص 

بقى.78 

بيشوف  مكانش  للسجن[  اتنقل  ما  بعد  النبي  عبد  ]أول ظهور ألحمد 
جدا  بيخوفه  كان  فالنور  الوقت  طول  الضلمة  في  كان  عشان  كويس. 
مكانش بيشوف كويس مكانش عارف يتعرف ]على أهله[ حتى من مسافة 
خايف  كان  فيها.  كان  هو  اللي  والعقلية  النفسية  الحالة  عشان  قريبة 
عليه سندوتش جايباهوله  بتعرض  ]أختي[  كانت   ... الوقت.  جدا طول 
هاتضرب.  هاتضرب  ]يلبسه[  شراب  هاتضرب.  هاتضرب  لها  يقول 
كان مرعوب طول الوقت ومهزوز وبيعمل حركات تشنجات بجسمه.79 

يف  الترصف  عىل  السجناء  قدرة  مبارش  بشكل  النفيس  االستهداف  هذا  وميس 
أشخاصهم ومامرسة حقوقهم الطبيعية.

إن  بيتعمد  األول  في  وكان  الجلسات  معاد  بنعرف  مكناش  األول  في 
عشان  بيوم  قبلها  مابتقولناش  ليه  الجلسات...  معاد  علينا  يخبي  هو 
من  وتنزلنا  تزعقلنا  وتقعد  مانعطلكش  الصبح  تجيلنا  لما  عشان  نجهز؟ 
غير ما نغسل وشنا؟ ليه مابتقولناش معاد الجلسات؟ كان عنده مبررات 
مايكتبش  كدا  أو  قلم  مهرب  مثال  حد  لو  مانحضرش  عشان  تافهة 

جواب على منديل ... كدا يعني.80
هو السجن كله كان عبارة عن تأديب. كان مرهب. بيخوف. تعاملهم 
المساجين  تتكلم.  حتى  لك  مسموح  ومش  ونطر  شخط  يخوف.  معهم 
يطلبوا  وال  أماكن  في  محطوطين  يتكلموا.  لهم  مسموح  مكانش  كمان 
حاجة وال يعترضوا على حاجة. وال أي حاجة من اآلدمية دي خالص. 
كإني  أنا  قال  تاني[  ]اتنقل سجن  ما  بعد  إنه  لدرجة  فترة صعبة  وكانت 
الموجودة  بقى  المخبرين  وكمية   ... وجيت  األرض  تحت  ميت  كنت 
أكبر من  الموجود  مننا. عدد األفراد  أكبر  تكون  ممكن  الزيارة[  ]في 
مابتطلعش من  عينه  الوقت  أسرة. طول  لكل  عدد األهالي. و2 مخبرين 
عليكي لو ايديكي اترفعت كدا وال كدا يبقى كإنك أجرمتي. هو عايز 

تدخلي في قالب تفضلي عالقالب دا لحد ما تخرجي.81 
الصارمة  العزل  سياسات  هو  النفسية  السالمة  استهداف  أشكال  أخطر  فإن  وبالطبع 
حالة  يف  سنوات  عدة  ليصل  ميتد  الذي   – املطول  االنفرادي  الحبس  استخدام  وخصوصا 
بعض املحتجزين عىل خلفية قضايا عنف سيايس مثل القضيتني 64 و123 عسكرية. وتُبقي 

٧٨ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

٧٩ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع ’نسيبة محمود‘، ديسمرب 2٠2٠.

٨٠ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

٨1 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.
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اإلدارة عىل عدد من السجناء يف زنازين انفرادية منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وأحيانا يبلغ 
مجاورتني  زنزانتني  تفرغ  اإلدارة  أن  لدرجة  املحتجزين  باقي  مع  التواصل  من  منعهم  تعمد 
لزنزانة املحبوس انفراديا حتى ال يتمكن من التواصل مع سجناء آخرين من خالل »النظارة« 

املوجودة بباب الزنزانة.

ال  النفسية  الحاالت  أصحاب  فإن  بالسجن،  نفيس  أخصايئ  وجود  زعم  من  الرغم  وعىل 
أكدت ثالث محادثات  أمراضهم. وقد  بلغت حدة  يتلقون أي رعاية سوى املهدئات، مهام 
أجرتها الجبهة املرصية رواية قيام املحتجز حسام حامد يف أغسطس 2٠1٩ بشنق نفسه 
األدوية،  دخول  من  وحرمته  طويلة  لفرتة  فيها  اإلدارة  أبقته  أن  بعد  التأديب  زنزانة  داخل 
عىل الرغم من معاناته من أمراض عضوية ونفسية. وإىل جانب حالة حسام حامد، وردت 
به  يؤدي  كان  شديد  نفيس  باضطراب  أصيب  محتجز  عن  املرصية  للجبهة  أخرى  رواية 
للدخول يف نوبات غضب والتعدي عىل املحيطني به سواء كانوا من السجناء أو الحراس. 
ذلك  السجن  إدارة  من  وطلبه  النفسية  الصحية  للرعاية  باحتياجه  علمه  من  الرغم  وعىل 
عدة مرات، فإن إدارة السجن كانت ترفض نقله لسجن آخر أو توفري الرعاية الصحية له، وكان 

الرضب والتقييد وسيلتهم يف التعامل معه أثناء تعرضه لتلك النوبات.

• قمع املرضبني عن الطعام والضغط عىل أهاليهم

دا األمناء  في أي كالم من  أو  في شغب  أو  في إضراب  ]يكون[  لما 
قوات  أو  خاصة  قوات  السجن  وبيستلم  تماما  بيتنحوا  والشوايشية 
أمن مركزي هي اللي بتدير الموضوع بقى سواء في دخول األكل أو 
في دخول الجلسات وخروج الجلسات وكالم من دا بيبقى في قوات 

خاصة أو قوات أمن مركزي هي اللي بتتعامل معنا في الوقت دا.82 
ودنان  معتز  الصحفي  إرضاب  مثل  الطعام  عن  اإلرضاب  حاالت  بعض  اإلدارة  تقابل 
وباملالبس  كهرباء  أو  ماء  بال  غرفة  يف  االنفرادي  والحبس  والكهرباء،  بالرضب  بالتعذيب 
أبرز تبني حجم الغموض الذي يحيط بالجهة املسؤولة عن  ٨3ويف واقعة  الداخلية فقط. 
عىل  واالعتداء  باحتجاز   2٠1٩ عام  الداخلية  وزارة  تدخلت  بداخله،  املودعني  وعن  السجن 
وكان  اإلرضاب.  لفك  عليهم  الضغط  أجل  من  الطعام  عن  املرضبني  السجناء  بعض  أهايل 
ذلك اإلرضاب هو األكرب للمحتجزين السجن، حيث استمر لقرابة 63 يوما ودخل فيه ما يزيد 
منعوا  كانوا  أن  بعد  الزيارات  فتح  هو  الوحيد  مطلبهم  كان  محتجزا  وأربعني  مائتني  عن 
مع  عديدة  أساليب  اتبعت  قد  السجون  ومصلحة  اإلدارة  وكانت  سنوات.  ثالث  لحوايل  منها 
املحتجزين من أجل فك اإلرضاب – شملت التجاهل ومحاوالت للتفاهم وتعنت يف إسعاف 
السجن  داخل  املحتجزين  مع  حدث  إجراء  أقصاها  وكان  اإلرضاب.  نتيجة  صحتهم  تتدهور  من 
قبل  الغاز  وقنابل  بالرضب  املرضبني  السجناء  عىل  اعتدت  للسجن  ضاربة  قوة  إرسال  وهو 

تغريب عدد كبري من السجناء إىل سجن العقرب 1. 

دخلوا األرضي األول. فجأة كدا سمعنا صوت صويت وصوت ضرب 
جامد. عرفنا بعد كدا إنه غاز ورصاص مطاطي بس فشنك مابيضربش. 
جدا.  فظيع  صوت  المبنى.  بيهز  صوته  كان  بس.  صوت  بيضرب 
طبعا زعيق وصويت.  اربط.  كتِّف  بطنك  على  نام  ارقد  بقى  وصوت 
منعرفش ايه اللي بيحصل ... لكن واضح إن في كارثة بتحصل ... خيروا 

٨2 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-أبريل 2٠21.

https://bit.ly/3eib7As ،2٠1٨3 »مرص: تعذيب معتز ودنان بسبب إرضابه عن الطعام،« العريب الجديد، 22 يونيو ٩

https://bit.ly/3eib7As
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الناس اول ما دخلوا. اللي هايستمر في إضرابه يطلعلي يطلع بضهره. 
طحنه  بقى.  ايه  عمل  دا  بضهره  رجع  اللي  مكانه.  يخليه  هايفك  واللي 

وركبوهم مدرعات وطلعت على عقرب 84,1 
واقعة  بعد  حتى  اإلرضاب  عن  تراجعهم  وعدم  مطالبهم  عىل  املرضبني  إرصار  وبعد 
االعتداء تلك، اعتدت قوات تابعة لوزارة الداخلية عىل أهايل عدد من املرضبني الحارضين 
مبعهد أمناء الرشطة بالرضب وقنابل الغاز،٨5 كام اقتحمت بيوت عدد من السجناء واحتجزت 

عددا من أفراد أرسهم.

قطم  هو  اللي  اآلخر  في  عمله  اللي  البشع  الحل  غير  بقى  ملجأش 
األهالي  لقينا  يعني...  إضرابنا  نفك  بسببه  إننا  واضطرينا  ضهرنا 
نبوس  الجلسات[  إحدى  ]في  المحامين  طريق  عن  بينا  بتستنجد 
لعب  هو  برا...  بسببكم  متبهدلين  احنا  عشان  إضرابكم  فكوا  ايديكم 
دا عشان نشوف  عاملين كل  احنا  لنا إلن  بالنسبة  العواطف  على وتر 
من  رجعت  فالناس  جدا  صعب  لنا  بالنسبة  كان  دا  الوتر   ... أهالينا 

الجلسة دي منهارة جدا فاضطرينا إن احنا نفك.86 

٨4 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

https://bit.ly/32FhPvf ،2٠1٨5 »’عريب 21‘ تحاور أرسة أحد معتقيل العقرب مبرص.. ما رسالتهم؟« عريب 21، 26 يوليو ٩

٨6 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

https://bit.ly/32FhPvf
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مع  للتعامل  يتخذ  مسبوق  غري  إجراء  أنها  يف  فقط  ليس  الواقعة  هذه  داللة  وتكمن 
شديد   2 بسجن  محتجزين  إرضاب  مسألة  أن  يف  أيضا  ولكن  الطعام،  عن  اإلرضاب  حاالت 
إدارة  عن  متاما  منفصال  يكون  أن  املفرتض  من  آخر  رسمي  جهاز  تحرك  استدعى  الحراسة 

السجن ليتعامل مع ما تم اعتباره »مشكلة« داخل سجن شديد الحراسة 2. 

• اختالس أموال املحتجزين 

استغالل  إساءة  مخاطر  أن  إىل  الحراسة  شديدة  السجون  عن  الحقوقية  األدبيات  تشري 
السجون،  من  بغريها  مقارنة  كثريا  أعىل  بالفعل  تكون  فيها  املوظفني  قبل  من  السلطة 
التام  واالعتامد  املعلومات  تداول  دون  تحول  التي  املشدد  العزل  إجراءات  بسبب  وذلك 
بطرة،  الحراسة  شديد   2 سجن  حالة  يف  األمر  يختلف  وال  للسجن.  الرسمية  الرواية  عىل 
االختالس  خالل  من  تحديدا  به،  للعاملني  شخصية  ملنافع  فيه  السجناء  استغالل  يتم  الذي 
من األموال التي يودعها األهايل يف األمانات. فال يتمكن الكثري من السجناء من معرفة 
من  التي  »البونات«  أن  حيث  األمانات،  يف  أهاليهم  يودعها  التي  الحقيقية  املبالغ 
هو  ويبلغهم  العنرب،  مسري  بحوزة  تظل  املودعة  املبالغ  نظري  يتسلموها  أن  املفرتض 

بحساب ما رصفوه وما تبقى لهم.

بياخد  المفروض  ]المسير[  إن  المباحث  رئيس  بتاع  الرسمي  الكالم 
10% من مكسب الكانتين. لكن احنا نبصم بال10 كدا ]إنه[ بيدخل شهريا 
ما ال يقل عن 60ألف 70 ألف جنيه ... كان بيسرق سرقة مهولة. يعني 
كان  ف  جدا  غالية  بيبيعهالنا  كان  اللي  جدا.  غالية  الحاجات  الكانتين 

بيضبط هو والضباط وكالم من دا.87

احنا  ان  تتخيلي  أن  لك  بالضبط بس  الكانتين[  ]في  عارفة األسعار  مش 
حاطين ما يقارب 14000 أو 13000 ]خالل 20 شهر تقريبا[... أنا متأكدة 
دا - وحطي  الوقت  في خالل   ... ]ألف[ ووصلوه   12 احنا حطينا  ان 
وكانوا  شهور   6 حوالي  السجن  في  إضراب  في  كان  هو  إن  عليهم 
يعني  الكانتين.  عليهم  قافلين  تانية  وفترات  الكانتين،  عليهم  قافلين 
هو بالكتير اوي استخدم المبلغ دا كله في خالل سنة. مبلغ مهول على 

اندومي وشيبسي ومياه.88
أموال  استغالل  يتم  والبونات،  الكانتني  خالل  من  املحتجزين  أموال  لرسقة  وباإلضافة 
تنفقها  التي  الكيفية  عىل  اإلدارة  محاسبة  من  يتمكنوا  أن  دون  أخرى،  طرق  من  السجناء 
اإلرضابات  أحد  يف  بأنه  املرصية  للجبهة  الشهادات  إحدى  أفادت  فقد  علمهم.  دون  بها 
الجامعية عن الطعام اشرتت اإلدارة كميات مهولة من املحاليل الطبية الالزمة للمرضبني 
عن الطعام بأموال السجناء دون علمهم، ومع ذلك كانت تتعنت يف تعليق املحاليل ملن 
تتدهور حالته من املرضبني، وال تنقل للعيادة إال من ينخفض مستوى السكر بالدم لديهم 

عن 3٠.

٨٧ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

٨٨  محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع ’نسيبة محمود‘، ديسمرب 2٠2٠.
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ثانيا: غياب الرقابة وإفالت ممنهج من العقاب

• تواطؤ الجهات القضائية بتجاهل شكاوى السجناء 

من الجدير بالذكر أن الكثري من املحتجزين بسجن شديد الحراسة 2 هم أشخاص مل يكن 
كعنارص  لتصنيفهم  قانوين  أساس  أي  لغياب  ابتداًء  السجن  بذلك  إيداعهم  املفرتض  من 
تحت  وضعهم  رضورة  لتقييم  إدارية  لجان  أي  عىل  عرضهم  لعدم  الخطورة‘،  ’شديدة 
أية  من  منهم  الكثريين  سجالت  وخلو  ميثلونها،  التي  الخطورة  ودرجة  املشددة  الحراسة 
باإلضافة ملا يعانيه  السجن،  أن يشكلوا خطرا عىل أمن  سوابق قضائية تعزز من احتاملية 

الكثري منهم من حاالت صحية تستوجب النقل لسجون عمومية أو العفو الصحي.  

يف  املتهمني  خاصة   – السجناء  هؤالء  من  جدا  كبرية  نسبة  فإن  لذلك،  باإلضافة 
عىل  االطالع  من  املرصية  الجبهة  متكنت  اللتني  عسكرية  و123  عسكرية   64 القضيتني 
مقرات  يف  والتعذيب  القرسي  كاإلخفاء  جسيمة  النتهاكات  تعرضوا  قد  كانوا   – أوراقهام 
طلباتهم  من  الكثري  تقابل  ومل  النيابة،  عىل  عرضهم  قبل  مختلفة  ملدد  الوطني  األمن 
هذه  امتنعت  بل  فقط،  املشورة  وغرف  النيابة  بتجاهل  االنتهاكات  تلك  يف  بالتحقيق 
الجهات عن التدخل بنقلهم إىل سجون أخرى واستمرت التحقيقات معهم ال كضحايا ولكن 
لالنتهاكات  تعرضهم  استمرار  عليه  ترتّب  ما  الخطورة،  شديدة  كعنارص  مصنفني  كمتهمني 

الشديدة واملمنهجة داخل سجن شديد الحراسة 2.

علطول  قبلها  يعني  مركز.  ومش  دايخ  إنه  حاسس  دايما  كان  نفسه  بابا 
كان راح جلسة في المحكمة في معهد األمناء والقاضي طلعهم يتكلموا 
كان  هو  إنه  لدرجة  جدا  تعبانة  صحية  حالة  في  كان   ... بنفسهم 
جملة  يكون  قادر  مكانش  الذهن[.  ]مرتبك   disoriented باالنجليزي 
انه  القاضي. كان واصل لمرحلة صعبة جدا من  كاملة ويتكلم بها قدام 
تماما  أصفر  وشه  خالص  تعبان  كان  نفسه  عن  يتكلم  حتى  قادر  مبقاش 
]والقاضي  بيتهته....  كان  بها  يتكلم  كاملة  جملة  يكون  قادر  مكانش 

بهيئة غرفة المشورة[ جدد له 45 يوم.89 
وبالبحث يف ملفات القضيتني 123 و64 عسكرية، وكذلك بالنظر ملا ورد يف املحادثات 
أو   – الدولة  أمن  مبقار  القرسي  اإلخفاء  منط  أن  يتضح  املرصية،  الجبهة  أجرتها  التي 
كانا منطني  االعرتاف  التعرّف عليها – والتعذيب واإلجبار عىل  السجني من  يتمكن  مقاّر مل 
أساسيني يف التعامل مع السجناء املصنفني كخطرين. فتعرّض ٨6% من كافة املحتجزين 
و3٧3  واحد  يوم  بني  ما  ترتاوح  لفرتات  القرسي،  لإلخفاء  عسكرية   123 القضية  ذمة  عىل 
األمن  مبقر  موجودا  كان  أنه  إىل  احتجازه  مكان  عىل  منهم  تعرّف  من  كل  وأشار  يوما؛ 
بعض  أفاد  لذلك،  باإلضافة  اختفائه.٩٠  فرتة  أثناء  للتعذيب  منهم   1٠5 تعرّض  وقد  الوطني. 
القرسي  لإلخفاء  يتعرضون  كانوا  الكثري  بأن  محادثات  املرصية  الجبهة  معهم  أجرت  ممن 
بقية  عىل  يعتمدون  هؤالء  وكان  فقط،  إليه  املجيء  قبل  وليس  أيضا،  السجن  داخل 

املحتجزين ملحاولة تبليغ أرسهم مبكان تواجدهم. 

جهات  تجاهل  إىل  النيابة  أمام  القضيتني  ذمة  عىل  املحتجزين  بعض  أقوال  وأشارت 

٨٩ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع ’نسيبة محمود‘، ديسمرب 2٠2٠.

٩٠ انتهاكات بالجملة: تقرير حول انتهاكات حقوق املتهمني يف القضية 123 لسنة 2٠1٨ جنايات رشق القاهرة العسكرية، 
./https://egyptianfront.org/ar/2020/11/123y2018 ،2٠2الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، 5 نوفمرب ٠

https://egyptianfront.org/ar/2020/11/123y2018/
https://egyptianfront.org/ar/2020/11/123y2018/


4٨

بــ » أوامر عليا«

عىل  العرض  طلب  قبول  يف  النيابة  تأخر  ذلك  ويشمل  وشكاواهم،  لطلباتهم  مختلفة 
التعذيب، وتجاهل االدعاءات بوقوع حاالت تعذيب داخل سجن  الطب الرشعي إلثبات وقائع 
2 شديد الحراسة – مبا يف ذلك الحبس االنفرادي املطّول،٩1 ووجود عرشات املحبوسني 
وآخرين  االحتياطي،٩2  للحبس  القصوى  القانونية  املدة  تجاوزت  لفرتات  بالسجن  احتياطيا 

مستحقني للعفو الصحي، دون إصدار النيابة قرارا بإخالء سبيلهم. 

قرارات  تنفيذ  عن  باالمتناع  تعلقت  التي  الشكاوى  القضائية  الجهات  أيًضا  وتجاهلت 
بنقل  النيابة  قرارات  تنفيذ  يف  السجون  مصلحة  تعنت  مثل  ذاتها،  القضائية  الجهات 
السجناء ألداء االمتحانات، وامتناع السجن عن تنفيذ قرارات النيابة واألحكام القضائية التي 
تسمح لهم بالزيارة، وامتناع جهات مثل األمن الوطني عن التصديق عىل قرارات النيابة أو 
املحكمة بتمكني السجناء من الرعاية الصحية الالزمة خارج السجن أو الحصول عىل تصاريح 
تدار من قبل جهات ال ميكن مساءلتها من  السجناء  بأن شؤون  للزيارات. ويوحي كل ذلك 

قبل الجهات القضائية.

يوافق  لم  بس  الزيارة  من  بالتمكين  المحكمة  من  حكم  أخد  ]محامينا[ 
تأشيرة األمن  ياخدوا  الحكم الزم  بعد   ... الوطني.  عليها من األمن 
دي  التأشيرة  ومخدناش  نزور  نروح  عشان  عليه  بالتصديق  الوطني 

أبدا.93 
بشكاوى  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  فيها  تقدم  التي  النادرة  الحاالت  ويف 
بالنيابة  اإلنسان  لحقوق  العامة  اإلدارة  إىل  السجن  داخل  املحتجزين  بعض  بوضع  تتعلق 
مصلحة  لقطاع  الداخلية  وزير  مساعد  إىل  الشكاوى  تلك  بإرسال  األخرية  اكتفت  العامة، 
الرد إىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان دون إجراء تحقيق. واكتفى رد  السجون ونقل 
الطبية  الفحوص  لهم  أجريت  قد  السجناء  ألن  عام  بشكل  باإلشارة  السجون  مصلحة  رئيس 
وأن حالتهم مستقرة، يف إيحاء ضمني بأن حالتهم جيدة وأنهم شكاواهم ال أساس لها 
من الصحة.٩4 ومل يتسنى للجبهة املرصية العثور عىل معلومات أخرى بشأن أي إجراءات 
بالتقارير  أو  اإللكرتوين  موقعه  بالبحث عىل  سواء  السجن،  عىل  املجلس  رقابية من قبل 

السنوية التي تحتوي تقارير زيارات املجلس للسجون.

االدعاءات  لعرشات  القضائية  الهيئات  قبل  من  املمنهج  التجاهل  ذلك  مقابل  ويف 
بسوء املعاملة والتعذيب وغريها، ويف تجاوب نادر مع االدعاءات بوقوع انتهاكات داخل 
بيان رسمي٩5 ينفي دون  الداخلية عىل سبيل املثال يف إصدار  تتأخر وزارة  السجون، مل 
عن  سيف  منى  الحقوقية  الناشطة  فيه  نقلت  الذي  املصّور  التسجيل  يف  ورد  ما  تحقيق 
شقيقها املحتجز بسجن طرة 2 شديد الحراسة سامعه ألصوات تعذيب بالصاعق الكهربايئ 

ص22،   ،2٠1٨ يوليو  والحريات،  للحقوق  بالدي  ومركز  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  افرتايض،«  كوضع  »االنتهاك   ٩1
 ./https://egyptianfront.org/ar/2018/07/alentehak64case

الضبط  ملحارض  العظمى  الغالبية  أن  الحكم  أثبت  حيث  وحدها،  عسكرية   64 القضية  يف  الحكم  نص  من  ذلك  يتضح   ٩2
الرسمية املحررة من قبل جهة الضبط كانت يف العامني 2٠16 و2٠1٧، ما يعني أنهم وقت صدور الحكم عام 2٠2٠ كان قد 

مر عىل احتجازهم ما يزيد عن ثالث سنوات.

٩3 محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع ’نسيبة محمود‘، ديسمرب 2٠2٠.

٩4 التقرير السنوي الرابع عرش للمجلس القومي لحقوق اإلنسان 2٠1٨-2٠1٩، املجلس القومي لحقوق اإلنسان، تاريخ 
 .https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report141606541178.pdf ،٧5-6الولوج 1٩ أبريل، 2٠21، ص٨

٩5 الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، »ال صحة لإلدعاءات التى نرشتها املدعوة/ منى سيف ، شقيقة املتهم املحبوس/ 
عالء عبد الفتاح سيف ، حول وجود تعذيب داخل #السجون بإستخدام الكهرباء ، وجارى إتخاذ #اإلجراءات_القانونية حيال تلك 

.https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/3845566078820360 ،2٠21 ،اإلدعاءات،« فيسبوك، ٩ مارس

https://egyptianfront.org/ar/2018/07/alentehak64case/
https://egyptianfront.org/ar/2018/07/alentehak64case/
https://www.nchr.eg/Uploads/publication/ar/report141606541178.pdf
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/3845566078820360
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وقد  النيابة.٩6  أمام  األقوال  بتلك  وإدالئه  بالتهديد،  وشعوره  له  املجاورة  الزنازين  يف 
شقيقها،  شهادة  عن  سيف  منى  إلعالن  ذاته  اليوم  يف  صدر  الذي  الداخلية  بيان  سارع 
تحقيق  إلجراء  ذكر  أي  دون  االدعاءات،  تلك  مقابل  القانونية«  اإلجراءات  بـ«اتخاذ  بالتلويح 
وزارة  من  الترصف  هذا  ويربز  فيها.  النيابة  تحرك  انتظار  ودون  املذكورة،  الواقعة  يف 
السجن  داخل  يجري  فيام  الجاد  التحقيق  عن  قضائية  جهة  أية  المتناع  باإلضافة   – الداخلية 
– حالة اإلفالت العمدي من العقاب التي يتمتع بها موظفو السجن والتي يبدو أنه صمم 

ليكون عليها. 

• حيل إدارة السجن للتهرب من كافة أشكال الرقابة مبأمن من املحاسبة 

االجتامعي،  التواصل  ومنصات  اإلعالم  وهي  السجن  عىل  األخرية  الرقابة  مساحة  حتى 
التي  املعلومات  فحسب  مخالفاتها.  عن  اإلدارة  ردع  يف  يذكر  دورا  األخرى  هي  تلعب  ال 
الوقت  تبايل اإلدارة كثريا مبا يتداول عىل تلك املنصات، ويف  للجبهة املرصية، ال  وردت 
ذاته تعتمد عىل أسلوب الرتهيب والتهديد املبارش ملنع املحتجزين وذويهم من الحديث 
عن االنتهاكات داخل السجن أمام النيابة أو املحكمة. فكانت اإلدارة تقابل خروج معلومات 
أو  الخطورة«،  »شديدة  بالعنابر  املحتجزين  كل  عىل  التضييق  من  باملزيد  العام  للرأي 
تحسن  أو  الصحية  الرعاية  صعيد  عىل  السجناء  عليها  حصل  مكتسبات  أي  عن  بالرتاجع 
بالسجن من خالل اإلرضابات. ويف حالة توصلت اإلدارة لهوية  املعاملة أو ظروف االحتجاز 
والنقل  للرضب  التعرض  مخاطر  يواجه  كان  فإنه  املعلومات  إيصال  عن  مبارشة  املسؤول 

لزنزانة انفرادية، أو التغريب إىل سجن »العقرب 1«. 

نفس  في  لكن  كبيرة  حاجة  لهم  بالنسبة  كان  دا  برا  يطلع  الكالم  إن 
للمحامين  ونقول  نتكلم  بنطلع  كنا  مباالة.  ال  عندهم  كان  الوقت 
والقاضي. مكانش همُّه. بالنص كدا ... رئيس المباحث قال ... أنا باترقى 
معيشكم  مش  أنا  إن  وبعذبكم.  عليكم  بغلس  عشان  مكافآت  وباخد 

يعني.97  مرتاحين 
باإلضافة لذلك، تبذل اإلدارة جهودا متالعبة للتشويش عىل حمالت الرقابة الحقوقية – 

خاصة الدولية – التي تزور السجن.

الموقف دا كان مشهور جدا والناس كلها سمعت عنه. كان جايلنا لجنة 
بتتنجان،  يا إما  التالت  الرسمي يوم  التعيين  الكونجرس تقريبا...  من 
بطاطس، فاصولياء مسلوقة . لكن من الصبح شامين ريحة أكل حلوة مش 
غلط؟  لنا  ووصلت  الضباط  مطبخ  من  منين  جاية  دي  الريحة  عارفين 
بنستلم  نفسنا  لقينا  األكل  تقديم  وقت  جه  ايه.  في  فاهمين  مكناش 
نشوفها.  مرة  أول  بالصلصة  بطاطس  نشوفه  مرة  أول  كان  بشعرية  رز 
مني  حاجة  دي  لنا  قال  ]المسير[  بيحصل.  اللي  ايه  مستغربين  كنا  ف 
الناس كانت في  الكانتين والضباط. ترفيه لكم.... جه يوم األربع  من 
كانت  اإلنسان  حقوق  قالولهم  تانية  سجون  من  ناس  قابلوا  جلسة 
عندكم امبارح وطلعوا في التلفزيون قالوا ان انتم عندكم بيض نعام 
وشاورما وسراير والحاجات دي. طبعا الحاجات دي مابنشوفهاش. لكن 
هم عملوا القصة دي عشان جابوا ناس من استقبال عندنا. ]ناس[ تبع 
ومرتاحة.  كويسة  عندنا  الدنيا  إن  وقالوا  المبادرة.  عنبر  اسمه  عنبر 

وتجاه  كمواطنة  تجاهي  مسؤولية  عليه  وظيفته  بحكم  الصاوي  حامدة  املستشار  العام  »النائب  سيف،  منى   ٩6
https://twitter.com/Monasosh/sta-  ،2٠21 مارس،   ٩ تويرت، #النائب_العام_فني؟«   ... بنقدمها  اليل   البالغات 

.tus/1369269290310983683

٩٧ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

https://twitter.com/Monasosh/status/1369269290310983683
https://twitter.com/Monasosh/status/1369269290310983683
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والخميس  االتنين  قلتلك  ما  زي  إن  بقى  اللذيذ  تبعهم.  مساجين 
الشاورما.  جابولنا  لما  التالت  يوم  كانت  فالزيارة دي  لحمة.  بيجيلنا 
اللحمة  فين  قلنالهم  اللحمة.  مستنيين  صايمين  احنا  الخميس  يوم  جه 

قالولنا انتو خدتو اللـحـمـة يـوم التالت.98 
األمن  تبع  ]شغالين  طرة  استقبال  من  مساجين  خدوا  إنهم  اللي حصل 
يدعوا  عشان   ]2[ العقرب  ودوهم  طرة[.  استقبال  سجن  في  الوطني 
المعاملة  يكشفوا عن  العقرب. وقعدوا يصوروا معهم عشان  إنهم من 

اإلنسانية اللي بتمارس داخل ســـجن العقرب ]2[.99
 1 لشديد  خصيصا  جاية  لجنة   ... كانت  دي  الزيارات  ضمن  من  مرة 
وشديد 2. قاموا عملوا ايه؟ كدا كدا السجن صغير وعشان تحت األرض 
على  وحطوها   2 شديد  يافطة  شالوا  المنطقة.  وسط  في  أوي  باين  مش 

سجن المزرعة. فاللجنة لما جات، دخلت المزرعة على إنه شديد100,2 
الحراسة  شديد   2 بسجن  املتبعة  النظم  مخالفة  الفصل  هذا  يف  عرضه  تم  مام  يتضح 
سواء   – السجون  والئحة  السجون  تنظيم  قانون  يف  عليها  املنصوص  املواد  ألغلب  بطرة 
كامل  بشكل  مخالفتها  وكذلك  غريها،  أو  الليامنات  أو  العمومية  بالسجون  الخاصة  تلك 
للمبادئ التي استهدفتها مواثيق دولية مثل قواعد األمم املتحدة النموذجية ملعاملة 
احتياطيا،  املحبوسني  مع  التعامل  كيفية  توضح  التي   )12٠-111( القواعد  وخاصة  السجناء، 

والقواعد )36-46( التي تؤكد عىل:

رضورة عدم تجاوز إجراءات حفظ النظام واألمن الحد الالزم

واللوائح  القانون  بأحكام  السجناء  عموم  عن  الفصل  أو  العزل  أشكال  كل  تقييد 
التنفيذية 

اتخاذ التدابري الالزمة لتخفيف اآلثار السلبية للعزل عىل كل سجني مبا يناسبه 

عدم توقيع عقوبات بالعزل عىل مخالفات تصدر عن السجناء بسبب أمراض عقلية أو 
إعاقات ذهنية

الصحي  والرصف  الحرارة  ودرجة  والتهوية  بالضوء  املتعلقة  بالرشوط  االلتزام 
الرياضة  ومامرسة  الطلق  الهواء  إىل  الخروج  وإمكانية  الرشب  ومياه  والتغذية 
املكاين  الحيز  من  الكايف  والقدر  الصحية  والرعاية  الشخصية  والنظافة  البدنية 

الشخيص 

االنفرادي  الحبس  أو  مسمى،  غري  أجل  إىل  االنفرادي  الحبس  مامرسات  حظر 
خمسة  عىل  يزيد  ملا  املطول  االنفرادي  الحبس  أو  يوميا،  أكرث  أو  ساعة   22 ملدة 
ما  وخفض  البدين،  والعقاب  مظلمة،  زنازين  يف  الحبس  وحظر  متتالية.  يوما  عرش 
السجناء  منع  وحظر  الجامعي.  والعقاب  للرشب،  ومياه  طعام  من  للسجناء  يقدم 
لكل  مستقلة  مراجعة  دون  االنفرادي  الحبس  استخدام  وحظر  بأرسهم.  االتصال  من 
الرعاية  موظفي  مشاركة  ودون  مختصة  سلطة  من  ترصيح  ودون  حدة  عىل  سجني 
عىل  السلبية  آثارها  وتقييم  االنفرادي  الحبس  لدخول  السجني  صالحية  يف  الصحية 

السجني حتى ال يؤدي الحبس االنفرادي لتدهور حالته الصحية.

٩٨ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.

٩٩ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير-مارس 2٠21.

1٠٠ محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس-ديسمرب 2٠2٠.



51

بــ » أوامر عليا«

تعترب  وغريها  القواعد  هذه  فإن  الفصل،  بهذا  الواردة  املعلومات  من  يتضح  وكام 
أو  إصالح  تستهدف  السجن  إدارة  فلسفة  أن  األساس  من  يبدو  ال  كام  كامل،  بشكل  معلّقة 
مدة  طوال  املعاناة  من  مختلفة  أصناف  فرض  بل  السجن،  من  للخروج  املحتجزين  تأهيل 
السجناء  هؤالء  بأن  واإلدارة  السجن  حراس  من  الكثري  اقتناع  ظل  يف  السجن،  يف  بقائهم 
السجن  استخدام  عىل  وإرصارهم  السجن،  أسوار  داخل  حياتهم  بقية  وسيمضون  مدانون 

كمقّر يساء فيه استغالل العقوبة دون رقابة أو محاسبة. 

املحتجزين  كل  عىل  بالتساوي  تطبق  ال  والتي  املوازية  النظم  ضوء  يف  أنه  كام 
 – فالسجون  نظر.  محل  يصبح   2 الحراسة  شديد  عىل  ’السجن‘  صفة  إطالق  فإن  بالسجن، 
القانون  عرّفها  قد   – القانون  إطار  خارج  االعتقال  أو  اإلداري  االعتقال  معسكرات  بعكس 
وليس  فيها،  املتبعة  اإلجراءات  التفصيل  من  عالية  بدرجة  وبنّي  واضح  بشكل  املرصي 
البعض  عن  دونا  السجون  بعض  يف  السجون  لالئحة  موازية  لوائح  وضع  يبيح  ما  بالقانون 

اآلخر. 
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خامتة وتوصيات

موقعه  حيث  من  الحراسة،  شديد   2 طرة  سجن  عن  صورة  رسم  التقرير  هذا  حاول 
تناول  بداخله.  والقوانني  اللوائح  تطبيق  ودرجة  مبرص  السجون  منظومة  من  القانوين 
مناقشة  خالل  ومن  الحراسة.  شديد  عمومي  كسجن  السجن  إنشاء  إشكالية  األول  الفصل 
حول  تساؤالت  الفصل  أثار  السجون،  والئحة  العقوبات،  وقانون  السجون،  تنظيم  قانون 
كسجن  الحراسة  شديد  سجنا  يوصف  قرار  إلصدار  والدستوري  القانوين  األساس  سالمة 
أنواع ليست  تنقسم ألربعة  السجون  أن  القوانني واللوائح  تبنّي من مناظرة  عمومي، حيث 
السجون  وأن  الليامنات،  يف  تتبع  النظم  أشد  وأن  الحراسة،  شديدة  السجون  بينها  من 

العمومية تخضع لنظم أقل رصامة من الليامنات. 

أنها  تبني  بطرة،  الحراسة  شديد   2 بسجن  والعزل  للحراسة  املتبعة  النظم  وباستعراض 
نظم تفوق رصامة تلك املطبقة يف الليامنات، وبالتايل تفوق بالرضورة النظم املطبقة 
بالسجون العمومية، رغم توصيفه كسجن عمومي. كام اتضح من املعلومات التي حصلت 
عليها الجبهة املرصية من خالل املحادثات التي أجرتها أن أجهزة عليا – هي عىل األغلب 
الكلمة األخرية يف  جهاز األمن الوطني – تتمتع بنفوذ واسع داخل السجن، وهي صاحبة 
محتجز  لكل  وأحيانا  حدة،  عىل  قضية  لكل  خصيصا  تصمم  والتي  فيه  املتبعة  النظم  تحديد 

عىل حدة، وأن الئحة السجون معلّقة عمدا بشكل شبه كامل داخل السجن. 

الحتجاز  خلفيا  بابا  عمومي  كسجن  الحراسة  شديد  السجن  إنشاء  يعد  ذلك  ضوء  ويف 
ولتوقيع  اإلنسان،  وحقوق  اإلنسانية  للكرامة  منافية  ظروف  يف  احتياطيا  املحبوسني 
ذلك  عىل  بنظم  لإليداع  مستحقني  غري  سجناء  عىل  القانون  نطاق  خارج  إضافية  عقوبات 
الدرجات  عىل  السجناء  توزيع  عملية  تفعيل  عدم  ظل  يف  خاصة   – الرصامة  من  القدر 
اإلدارية والسجون املناسبة لهم، من خالل لجان احرتافية ومدّربة بالشكل الكايف لتحسن 

تقدير أوضاع السجناء واحتياجاتهم. 

وبذلك ميكن اعتبار السجن كمؤسسة تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية مخالفا ملواد 
الدستور، التي تنص عىل أن »كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته ... ال يكون حجزه، 
ذلك  من  يشء  ومخالفة   ... وصحياً  إنسانياً  الئقة  لذلك  مخصصة  أماكن  يف  إال  حبسه  أو 
إدارتها  يف  للقانون«  الدولة  »تخضع  أن  وعىل  للقانون،«  وفقاً  مرتكبها  يعاقب  جرمية 
وعىل  القانون،  حددها  التي  واملبادئ  القواعد  حسب  واإلصالحية  العقابية  للمؤسسات 
ترسي  أن  وعىل  قضايئ،«  بحكم  إال  عقوبة  توقع  وال  قانون،  عىل  بناء  إال  عقوبة  »ال  أنه 
يف  الواردة  األحكام  جميع  الداخلية  وزير  من  بقرار  تصدر  التي  االحتجاز  أماكن  جميع  عىل 

قانون تنظيم السجون.

استعرض الفصل الثاين من التقرير األوضاع املعيشية للمحتجزين بالسجن، مبا يف ذلك 
املصنفني كعنارص شديدة الخطورة، وتطرق ألشكال التعامل مع شكاوى السجناء والرقابة 

عىل السجن. 
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مواد  كانت  بينام  أوال،  املحتجزين.  حياة  بها  تُدار  التي  للكيفية  أمناط  عدة  وظهرت 
من  يعاين  الجميع  كان  وبينام  بالسجن،  املحتجزين  لكل  بالنسبة  معلقة  السجون  الئحة 
رداءة املرافق والطعام وسوء املعاملة واإلهامل الطبي، يظهر أيضا أن درجة املعاناة 
عىل  املحتجز  والقضية  املحتجز  شخصية  حسب  تتفاوت  املحتجزين  عىل  املفروضة 
 64 القضيتني  مثل  سيايس  عنف  قضايا  يف  احتياطيا  املحبوسني  من  مئات  وكان  ذمتها. 
يعيشون   – القضايا  يف  محتجز  كل  إىل  املنسوبة  التهم  اختالف  عىل   – عسكرية  و123 
ألبسط  وإحواجهم  اإلنسانية،  وكرامتهم  آدميتهم  من  الحط  شأنها  من  ظروف  وطأة  تحت 
سبل حفظ الحياة من ماء وطعام، ومالبس تحمي من الحر أو الربد، ووسائل للحفاظ عىل 

النظافة الشخصية، وقدر كاٍف من التواصل اإلنساين ذي القيمة.

واستعرض الفصل كذلك أمثلة عىل خطورة هذه النظم عىل صحة وسالمة املحتجزين 
الفصل  العودة لالندماج يف املجتمع بشكل سليم. فسلط  بالسجن، وعىل قدرتهم عىل 
ظروف  سوء  بسبب  املحتجزين  بني  الحادة  النفسية  والحاالت  األمراض  تفاقم  عىل  الضوء 
الفصل  هذا  وأبرز  الرضورية.  الرعاية  أشكال  توفري  عن  السجن  إدارة  وتقاعس  االحتجاز 
لالحتجاج  أخري  كمالذ  الطعام  عن  لإلرضاب  السجناء  محاوالت  بعض  اإلدارة  تواجه  كيف  أيضا 
والتعذيب،  العقابية  واإلجراءات  االنتهاكات  من  باملزيد  أوضاعهم  لتحسني  والسعي 
السجناء  بعض  أهايل  عىل  املرصية  األمن  قوات  اعتداء  حد  األمر  بلغ  األحيان  إحدى  ويف 

إلجبارهم عىل فك إرضابهم.

أخريا، أوضح الفصل الثاين حالة متعمدة من اإلفالت من العقاب تحيط بالسجن والعاملني 
به. حيث تقابَل محاوالت السجناء للتقدم بشكاوى للجهات القضائية أو الحقوقية بالتجاهل 
ميّكن  حكام  أو  قرارا  القضائية  الجهات  تصدر  حني  وحتى  كثرية.  حاالت  يف  النيابة  قبل  من 
الزيارة أو الخروج ألداء االمتحانات، ميتنع السجن عن تنفيذ  السجني من مامرسة حقه يف 
ما  قدر  وعىل  قراراتها.  أُهِدرت  التي  القضائية  الجهات  من  عواقب  أية  دون  القرارات  تلك 
اإلنسان،  وحقوق  القوانني  عىل  تعدياتها  بشأن  أخبار  تداول  مع  بأريحية  اإلدارة  تتعامل 
داخل  يدور  ما  حول  الغموض  من  حالة  عىل  لإلبقاء  أخرى  ناحية  من  تسعى  كذلك  فإنها 
السجن – إما من خالل التالعب بالحقائق وتشويش عمليات التفتيش الخارجي، أو من خالل 
ترهيب املحتجزين وأرسهم باملزيد من التضييق واالنتهاكات يف حال فضحهم للامرسات 
الضباط  بعض  ترصيحات  من  يظهر  عام،  وبشكل  بالسجن.  متارس  التي  القانون  عن  الخارجة 
يتعرض لها املحتجزون  التي  أن املعاناة  االنتهاك داخله،  السجن، ومن شيوع حالة  بإدارة 

بالسجن مقصودة لذاتها، وليست خطأ أو تعنتا قد تجدي معه الرقابة أو اإلرشاف. 

سجن  بإنشاء   4٠٧3 رقم  للقرار  القانوين  األساس  صحة  عدم  إىل  التقرير  هذا  يخلص 
والتعليق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  شيوع  من  انطالقا  فقط  ليس  بطرة،  الحراسة  شديد   2
شبه الكامل لالئحة السجون بداخله، ولكن ألن القرار املبديئ بإنشائه انطوى عىل تناقض 
لذلك،  باإلضافة  الحراسة.  ليكون سجنا شديد  أصيل بني تصنيفه كسجن عمومي وتصميمه 
السجون  ومصلحة  القضائية  للمنظومة  موازية  أجهزة  به  تتمتع  الذي  النفوذ  من  يرجح 
مقرّا  يكون  أن  له  أريد  السجن  بأن  املحتجزين،  مع  املتبعة  السياسات  ومن  السجن،  عىل 
موازيا تتمكن فيه جهات خارج املنظومة اإلصالحية والعقابية، وغري مخولة بإدارة شؤون 
وذلك  القانون،  نطاق  خارج  السياسيني  باملعارضني  التنكيل  يف  يدها  إطالق  من  السجناء، 
بالتحايل عىل مبدأ سيادة القانون واملعايري والقواعد التي نّصت عليها القوانني لتصنيف 
مع  السياسية  الخصومات  لتصفية  إمكانية  وخلق  السجون،  عىل  وتوزيعهم  السجناء 
التي  النظر عن طبيعة األفعال  إدانتهم، وبغض  أو  تثبت براءتهم  مئات املواطنني قبل أن 

يرتكبونها ومكمن »الخطورة« فيها.
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للجهات  بتوصيات  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  تتقدم  النتيجة،  هذه  عىل  وبناء 
التالية:

أوال: النيابة العامة

فتح تحقيقات مبارشة يف االنتهاكات الجسيمة املرتكبة داخل السجن خالل السنوات 
األخرية وتحديد املسؤولني عنها.

لنصوص  السجن  إدارة  مخالفة  يف  التحقيق  وبالتبعية  القضايئ  اإلرشاف  تفعيل 
وقرارات  القانون  مبخالفة  موازية  لتعليامت  وتطبيقها  السجون  والئحة  قانون 

القضائية. الجهات 

للسجناء  الطبية  للشكاوى  إهاملهم  ساهم  الذين  األطباء  مع  عاجلة  تحقيقات  فتح 
صحتها  لتدهور  الطبي  اإلهامل  أدى  حاالت  أو  الطبي  باإلهامل  وفاة  حاالت  يف 

العضوية أو النفسية.

نرش نتائج كافة التحقيقات السابقة للرأي العام وبشفافية.

ثانيا: وزير الداخلية

إعادة النظر يف قرار وزير الداخلية رقم 4٠٧3 لسنة 2٠14 الذي مبوجبه أنشئ سجن 
بالتأكيد  القرار  وتصحيح  والقانون،  الدستور  بأحكام  والتزامه  بطرة،  الحراسة  شديد   2

عىل أن السجن هو سجن عمومي. 

الئحة  من   ٨2 املادة  بتعديل   2٠1٧ لسنة   345 رقم  الداخلية  وزير  قرار  مراجعة 
البند العارش باملادة، بحيث يكون أكرث تحديًدا يف تعريف األفعال  السجون، وتعديل 
استغالل  إلساءة  السجن  إلدارة  املجال  يفتح  ال  وبالتايل  السجن،  بأمن  تخل  التي 

السلطة والعقوبة.

ثالثا: مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون

االلتزام  عن  بطرة  الحراسة  شديد   2 سجن  إدارة  تقاعس  يف  عاجل  بشكل  التحقيق 
بالقانون وقرارات الجهات القضائية، وأسباب ذلك، والجهة التي توعز بذلك لإلدارة، 

ونرش نتائج التحقيق.

والحراس  األمن  أفراد  يتلقاها  التي  التدريبية  املواد  عىل  العام  الرأي  إطالع 
والعاملون مبصلحة السجون، وتحديدا ما يتعلق منها بحسن معاملة السجناء بقصد 
اإلصالح والتأهيل، وحامية حقوق اإلنسان، وتسيري املؤسسة العقابية حسب نصوص 
تقييم  للمتخصصني  يتسنى  حتى  وذلك  السلطة،  استغالل  إساءة  وعدم  القانون، 

ونقد هذه املواد. 

مبصلحة  العاملون  األطباء  يتلقاها  التي  التدريبية  املواد  عىل  العام  الرأي  إطالع 
السجون لنفس الغرض السابق.

فتح تحقيق يف ادعاءات اإلهامل الطبي وسوء املعاملة واإلهانة من قبل األطباء 
يف السجون، ونرش نتائج التحقيق.

رابعا: مجلس النواب

التي يوضع  الجرائم  تتضمن بوضوح أشكال  السجون  تنظيم  إدخال مواد عىل قانون 
السجناء عىل إثر ارتكابها يف الغرف شديدة الحراسة. 
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السجناء  لتوضيح املقصود بحرمان  السجون  تنظيم  43 من قانون  تعديل نص املادة 
دون  تحول  قيود  ووضع  درجتهم،  أو  لفئتهم  املقررة  االمتيازات  كل  أو  بعض  من 

اتخاذ ذلك ذريعة النتهاك حقوق السجناء.

اإلجرامية  الخطورة  تصنيف  معايري  تحدد  السجون  تنظيم  قانون  عىل  مواد  إدخال 
لتلك  محدد  زمني  ونطاق  اتباعها،  الواجب  والعزل  الحراسة  وإجراءات  للسجناء، 
اإلجراءات، وضامنات ضد إساءة استخدام الحراسة والعزل للحط من الكرامة اإلنسانية 
اإلجراءات،  تلك  سالمة  عىل  القضائية  للرقابة  وآليات  حقوقهم،  وانتهاك  للسجناء 
عليهم  اإلبقاء  رضورة  ومدى  الخطورة  شديدة  للعنارص  الدورية  للمتابعة  وآليات 
الدورية  واملتابعة  اإلجراءات  سالمة  عىل  اإلرشاف  وإسناد  املشددة،  الحراسة  تحت 

لجهة قضائية.
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