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"ليست كلمة الحرية إال ُمرادًفا ألن 

اإلنسان لم يعد لديه ما يخسره"

إريك فروم
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٦ أصبح األزرق صديقي الوحيد

مع التغريات السياسية التابعة لـ ٣ يوليو ٢٠١٣ مت إلقاء القبض على آالف األشخاص 
على خلفية قضايا سياسية، واتبع النظام احلايل سياسة القمع والتخويف داخل اجملتمع 
وممارسة  السجناء  حبقوق  السماح  يف  األمنية  اجلهات  تعسف  جانب  إىل  املصري، 
واحلبس  السجون،  داخل  املتعمد  الطيب  اإلمهال  أبرزها  حياهلم،  عدة  انتهاكات 
االنفرادي لسنوات، والتكدس داخل الزنازين، وسوء املعاملة واالعتداءات البدنية، 
ومنع الزيارات، واملنع من الرتيّض.. إخل. هذه األشكال من االنتهاكات تتكرر داخل 
السجون املصرية بصفة عامة وتتفاوت يف مداها على حسب طبيعة السجن وظروفه، 
فهناك سجون بشكل خاص تزيد فيها حدة االنتهاكات، منها على سبيل املثال سجون 

طرة شديدة احلراسة، وسجن أبو زعبل، وسجن دمو بالفيوم.
املعنوي  اجلانب  ناحية  من  السجناء  ظروف  على  التعرّف  التقرير  هذا  حياول 
الشخصية  التجارب  على  الضوء  تسليط  عرب  السجن،  داخل  معيشتهم  وظروف 
حملتجزين سابقني داخل جممع سجون وادي النطرون والذي يطلق عليه أهايل احملتجزين 
به »وادي اجلحيم«.١ سبق وأن قامت اجلبهة املصرية بعرض تفصيلي لظروف السجن 
االستيعابية،  وطاقتها  والزنازين  العنابر  وتصميم  السجن،  مباني  هيكل  من  ذاته، 
وقائع  وأبرز  والزيارة،  للسجناء،  السجن  إدارة  ومعاملة  املقدمة،  الطبية  والرعاية 
من  االنطالق  إىل  التقرير  هذا  يسعى  بينما  السجن.٢  داخل  الطعام  عن  اإلضراب 
ظروف السجن إىل حالة السجني ذاهتا إزاء احتجازه وسط هذه األوضاع، وكيف 

يتمكن من التأقلم مع هذه الظروف والتعامل معها.

https://www.anhri.in�،إبريل، ٢٠٢١ الولوج ١٤  تاريخ  العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،  الشبكة  النطرون سلسلة اعرف سجنك«،  ١ »سجون وادي 
. fo/?p=19432

https://egyptianfront.org/  ،٢٠٢١ إبريل،   ١٤ الولوج  تاريخ  اإلنسان،  حلقوق  املصرية  اجلبهة  االحتجاز«،  أماكن  مرصد  النطرون  وادي  »سجن   ٢
. /ar/2020/11/wadi�natron
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بداية  النطرون،  االنتقال إىل سجن وادي  التقرير مرحلة  يستعرض اجلزء األول من 
بينما  اإليراد.  فرتة  إىل  وصواًل  واالستقبال،  الوصول  ثم  السجن،  إىل  الرتحيل  من 
الزنازين  السجناء على  توزيع  منذ  السجن،  الثاني فرتة االحتجاز داخل  اجلزء  يتناول 
وتسكينهم، وظروف هذه الفرتة وآثارها النفسية عليهم، وطبيعة األفكار واملشاعر 
اليت تراودهم، وكيف يُغيّر السجن من طبائعهم وكيف يصفون هذه التجربة بأنفسهم. 



منهجية التقرير

يهدف هذا التقرير إىل استعراض ظروف احلياة اليومية داخل جممع سجون وادي 
النطرون بصورة أكثر عمًقا، واالنطالق من سلسلة االنتهاكات املتكررة داخل السجون 
إىل صورة أكثر تكثيًفا حول أثر القضبان على احلالة النفسية للسجني. وذلك من خالل 
تقديم معايشة حلياته اليومية داخل السجن، وكيف يتأقلم مع هذه الظروف ويتعامل مع 
الوقت.  املتعنتة يف سلب حقوقه واملساومة حوهلا طوال  السجن وسياساهتا  إدارة 
وعلى خالف الكثري من التقارير احلقوقية، ال يهدف هذا التقرير إىل توثيق االنتهاكات 

حبق السجناء، لكن يهدف إىل سرد جتربة االحتجاز كما يرووها بأنفسهم.
أربعة  مع  املصرية  اجلبهة  هبا  قامت  اليت  الشخصية  املقابالت  على  التقرير  يعتمد 
حمتجزين سابقني، وثالثة من أهايل وأصدقاء سجناء داخل عدد من سجون وادي 
 ،)١( النطرون  وادي  ليمان  النطرون،  وادي  ملحق  سجن  تضمنت  واليت  النطرون، 
ليمان ٤٣٠ شديد احلراسة، وكان هؤالء األشخاص حمتجزين يف إطار زمين يبدأ من 
عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢١ اجلاري. وسيكتفي التقرير باإلشارة هنا إىل أن احملتوى 
املقابالت،  هذه  من  املصرية  اجلبهة  عليها  حصلت  اليت  الشهادات  على  مبين  بأكمله 
توثيق اجلمل  يتم  التقرير، وسوف  توثيقها بشكل متكرر يف منت  وذلك دون احلاجة إىل 
االقتباسية فقط أو أي اقتباسات من مصدر آخر بطبيعة احلال. وجتدر اإلشارة أيًضا 
بأمساء  شهاداهتم  مشاركة  على  وافقوا  الذين  األشخاص  أمساء  كل  استبدال  مت  أنه 

مزيفة محايًة لسالمتهم الشخصية.
ومن املهم اإلشارة إىل أنه بالرغم من وجود أمناط ثابتة من االنتهاكات، إال أنه توجد 
عوامل خمتلفة تؤثر يف تغيري طريقة تعامل إدارة السجن مع السجناء، ومنها أن كل سجن 
السجن،  بقية  عن  خمتلفة  سياسة  بدورها  تتبع  واليت  منفصلة  إدارة  له  اجملمع  داخل 
هذا باإلضافة إىل أن الفرتة الزمنية اليت يتناوهلا التقرير تفاوتت خالهلا املعاملة داخل 
القضية واملتهمني  تؤثر طبيعة  أيًضا قد  الطفيف،  بالتحسن  أو  بالسوء  السجون سواء 
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استمرار  عن  التغافل  ميكن  ال  لكن  معهم،  املتبعة  والطريقة  املعاملة  شكل  على  فيها 
هنج  اتباع  يف  باختالفاهتا  النطرون  وادي  سجون  جممع  وإدارات  السجون  مصلحة 

التنكيل والتعنت إزاء احملتجزين داخل تلك السجون.
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خلفية عن مجمع
سجون وادي 

النطرون

أصدر وزير الداخلية السابق حسن األلفي يف سبتمرب ١٩٩٤ قرارًا بإنشاء سجن 
وادي النطرون، وذلك يف عهد الرئيس السابق حممد حسين مبارك. يقع جممع سجون 
على  الصحراوي  اإلسكندرية  مصر  طريق  من   ٩٢ الكيلومرت  عند  النطرون  وادي 
أطراف منخفض وادي النطرون، بالقرب من مدخل مدينة السادات من اجلهة اجلنوبية 
الغربية مبحافظة البحرية. ويتكون اجملمع من أربعة سجون: وادي النطرون )١( ومعه 
وتقع   .٤٤٠ ليمان   ،٤٣٠ ليمان   ،)٢( النطرون  وادي  النطرون،  وادي  ملحق  سجن 
وإدارات  منفرد  آخر  سور  منهم  ولكل  اجملمع،  سور  داخل  األخرية  سجون  الثالثة 

مستقلة.٣ 
يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وميتد  النطرون )٢( سور خرساني  حييط بسجن وادي 
ملسافة ٥٠٠ مرت وبعرض ٣٠٠ مرت. ينقسم السجن إىل سبعة عنابر تضم ٧٢ زنزانة، 
خيصص منهم أربعة عنابر للمحتجزين السياسيني، والبقية للجنائيني. وحييط بسجن 
ليمان ٤٣٠ سور ارتفاعه حوايل عشرة أمتار، وله بوابة واحدة للدخول واخلروج يبلغ 
ارتفاعها حوايل ستة أمتار. يقع مبنى إدارة السجن يف مواجهة البوابة وعلى ميني املبنى 
الزوار،  السجن لدخول  بوابة  أمام  للزيارة وله مدخلني، أحدمها  يوجد مبنى خمصص 
واآلخر يف اخللف للدخول إىل عنابر السجن واملستشفى، وعلى ميني املستشفى يوجد 

مبنى اإلعدام.٤
وينقسم السجن إىل ١٢ عنرب وكل عنرب يتكون من قسمني، كل قسم فيهما يضم ٩ 
زنازين موزعني على قسمني، قسم به مخس زنازين، وقسم آخر به أربع زنازين باإلضافة 
للمحكوم عليهم  انفرادية وعنرب  زنازين  القسم  يتضمن هذا  كما  للرتيض،  إىل ساحات 
للتهوية.  باإلعدام. وحتتوي كل زنزانة على دورة مياه واحدة ومخس فتحات صغرية 

٣ املرجع السابق.

٤ املرجع السابق.
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أما سجن ليمان ٤٤٠ فيحيط أسواره أبراج حراسة خاصة، وبه بوابة واحدة للدخول 
واخلروج. وينقسم السجن إىل ١٢ عنرب، يضم العنرب الواحد ١٨ زنزانة.٥

بينما يقع سجن وادي النطرون )١( خارج اجملمع على الطريق الصحراوي. وتفيد 
شهادة حسام أن سجن وادي النطرون )١( يضمّ ثالثة عنابر، وخصصت إدارة السجن 
الواحد على ١٢  الدور  العنرب من ثالثة أدوار، حيتوي  للسياسيني. ويتكوّن  عنرب )أ( 
زنزانة تقريبًا، باإلضافة إىل زنزانة صغرية مقارنًة بباقي الغرف. يوجد بني العنابر الثالثة 
ملعب، ومبين يضمّ الفرن واملطعم حيث يتم حتضري طعام السجن، ومستشفى السجن 

بعد ذلك، ثم مبنى اإلدارة حيث توجد قاعة الزيارة ومكاتب الضباط.6
وارتفاعها  مرت   6×٤ مساحتها  لإليراد،  فردية  زنازين  و)٢(   )١( عنرب  يف  ويوجد 
٤ مرت، وجدران الزنزانة من اخلرسانة املسلحة اليت يصل مسكها إىل أكثر من ٣٠ سم 
الزنزانة  باب  أعلى  منهم  واحدة  فتحات،   ٣ يوجد  زنزانة  كل  ويف  األرضية.  وكذلك 
 ٢٥٠ ومساحتها  الضيق،  شديدة  شبكية  وأسالك  حديدية  أسياخ  من  ومصنوعة 
الزنزانة، وتبلغ  لباب  الفتحتني اآلخرتني تقعان على اجلدار املقابل  سم ×٢٠ سم. أما 
وال  مرت،   ٣ يبلغ  الزنزانة  باب  عن  وارتفاعهما  سم   ٢٠  × ١٠٠سم  منهما  كل  مساحة 
تسمحان بدخول أشعة الشمس والتهوية حيث تطالن على زنزانة أخرى تقع خلفهما.٧ 
وتفيد شهادة حمتجز سابق أجرت معه اجلبهة املصرية مقابلة شخصية أن سجن 
ملحق وادي النطرون هو سجن صغري، عند دخوله يوجد ساحة الستقبال الوافدين، 
الزيارة وباب يدخل منه األهايل  أثناء  لتفتيشهم  ويوجد باب من خالله يدخل األهايل 
يتكوّن  كافيترييا.  بداخلها  ويوجد  السجناء،  زيارة  فيها  يتم  حيث  كبرية  قاعة  على 
العنرب  من  جنب  كل  على  زنزانة،   ١٨ من  يتكون  الواحد  العنرب  عنابر،   ٣ من  السجن 
توجد ٩ زنازين، إضافة إىل غرفة تسمى »التقفيصة«، حيث جيلس الشاويش ومُسيّر 
العنرب اجلنائي، وتوجد ساحات الرتيّض فيما بني العنابر. ويضمّ السجن املبنى اإلداري 

وجبانبه عيادة السجن.٨

٥ املرجع السابق.

6 املرجع السابق.

٧ املرجع السابق.

٨ املرجع السابق.
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يستعرض هذا اجلزء مراحل االنتقال إىل سجن وادي النطرون اليت ميرّ هبا احملتجز، 
منذ نقله يف عربة الرتحيالت إىل السجن، وصواًل إىل استقبال السجن له وتكرار مشهد 
يُعرف بـ»التشريفة«، حتى يتم إيداعه ملدة ١١ يوم كما ينص القانون -إذا مل ختالف  ما 
املقرر  الزنزانة  يف  بتسكينه  انتهاءً  »اإليراد«،  غرف  يف  بالنص-  االلتزام  السجن  إدارة 

له االستقرار هبا طيلة فرتة احتجازه وهو ما سيتم تناوله يف اجلزء الثاني من التقرير.

• الرتحيل

"كـنا يعني فوق بعض بالشنط 

وكل حاجتنا"9 

عربة  »صندوق  تعبري  والصحفية  احلقوقية  املؤسسات  بعض  تستخدم 
بواقعة »عربة الرتحيالت« يف  الذهن مؤخرًا  يرتبط يف  الوصف  الرتحيالت«. وهذا 
غاز  قنبلة  إطالق  نتيجة  لالختناق  حمتجزًا   ٤٥ فيها  تعرّض  واليت   ،٢٠١٣ أغسطس 
إىل  انتقاهلم  أثناء  ذلك  منهم،  شخص   ٣٧ إثرها  على  متوفيًا  وسقط  العربة  داخل 
سجن أبو زعبل. جبانب فجاجة هذه الواقعة، إال أهنا ضمن شواهد كثرية حول أزمة 
التكدس داخل عربة الرتحيالت واليت ال تعرف الفارق بني الصيف والشتاء من فرط 
االزدحام. فهي عبارة عن صندوق حديدي الصنع، طوله ٣ أمتار وعرضه ٢ مرت، به 
للتهوية، ارتفاعها ١٥ سنتيمرت واتساعها ٣٠ سنتيمرت وهبا  نوافذ من املفرتض أهنا   ٨
أسياخ وشباك حديدية، ويوجد صف للجلوس عليه.١٠ وتعد ظروف ازدحام العربة 
باحملتجزين وتواجدهم داخل جدران مصنوعة من احلديد ولفرتات زمنية طويلة دون 

وجود دورات مياه، جيعل من هذه العربة صندوق من اجلحيم.
٩ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.

.https://bit.ly/3nCzdu1 ،١٠ »عربة ترحيالت تكتب تاريخ الـ ١٨ من أغسطس«، مصر العربية، ١٨ أغسطس، ٢٠١٤

الجزء األول

االنتقال إىل سجن
وادي النطرون

https://bit.ly/3nCzdu1
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سجن  إىل  للذهاب  الرتحيالت  لعربة  انتقاله  مشهد  )أمحد(  سابق  حمتجز  يروي 
وقتها  يكن  ومل  شخص   ٢٩ تقريبًا  حتمل  العربة  كانت  حيث  النطرون،  وادي  ملحق 
اجلميع يعلم وجهة العربة، ورغم أهنم كانوا يف فصل الشتاء إال أن درجة احلرارة كانت 
مرتفعة أثناء نقلهم يف النهار، نظرًا لضوء الشمس امُلسلّط على جدران العربة احلديدية 
والتكدس الذي عانوا منه. جبانب ذلك كانت هناك عددًا من التحديات واألسئلة، 
فهم خيوضون طريًقا ال يعرفون مالحمه وال موعد الوصول، وطيلة هذه املدة ال ميكنهم 
االحتياجات  ألبسط  أو  مفتوحة،  مساحة  يف  اهلواء  لتنفس  معدودة  لدقائق  اخلروج 
حمكمة  غري  بالستيكية  زجاجات  داخل  حاجتهم  يقضون  كانوا  احلاجة.  كقضاء 
رائحة  وظلت  الوقت،  طوال  املستقرة  العربة غري  االزدحام وحركة  هلذا  نظرًا  الغلق، 
مشهد  اللتقاط  حماوالهتم  جبانب  املسافة،  هذه  طوال  تطاردهم  والزجاجات  العرق 

الطريق أو خطف أنفاس متعثرة من اهلواء باخلارج من خالل األسالك احلديدية.
عربة  إىل  بنقلهم  يفاجئوا  حيث  احملتجزين،  من  الكثري  بني  املشهد  هذا  يتكرر 
الرتحيالت ملكان جمهول بالنسبة هلم وال يعرفونه إال عند الوصول. أخرب قسم الشرطة 
احملتجز فيه حسام وأصدقائه بتجهيز أنفسهم للتحرك من القسم، كانوا يف وقت الظهرية 
أن  إال  الصيف،  بشهور  مقارنة  ما  نوعًا  احلرارة  درجة  اخنفاض  رغم  فرباير،  شهر  يف 
التكدس داخل هذه العربة احلديدية جيعل اجللوس لفرتة طويلة بداخلها شديد الصعوبة، 
وذلك من حرارة اجلو املرتفعة وصعوبة التنفس أحيانًا. استغرق الطريق معهم ساعة أو 
ما يزيد عنها قليالً، حتى وجدوا أنفسهم أمام ليمان ٤٤٠ وادي النطرون، ظلوا لفرتة 

داخل العربة إىل أن ُفتح باب العربة للنزول.
طابع  هلا  )حازم(  املصرية  اجلبهة  معهم  وثقت  ممن  آخر  حمتجز  جتربة  كانت  بينما 
خمتلف، فكان هو ضمن ٧ أشخاص فقط تقريبًا يف ترحيلة خاصة إىل سجن وادي 
اجلغرايف  السجن  ملوقع  ونظرًا  وجهتهم.  أين  إىل  أيًضا  يعلمون  وقتها  يكونوا  مل  النطرون، 
من  الصحراء  مشهد  ورفاقه  حازم  ورأى  الطريق  العربة  سلكت  فحني  الصحراء،  يف 
النافذة احلديدية بدا االرتباك والتوتر عليهم، ومع الوصول إىل البوابة رأوا الفتة )سجن 
وادي النطرون١(. يضيف حازم أنه أتى هلم عسكري يف البداية وقال بعض العبارات 
اليت توحي بأن اختيار هذا السجن الحتجازهم فيه هو من حظهم العثر، إال أنه عندما 

علم أهنم سجناء يف قضايا تظاهر سياسي فسحب ما قاله. 
تنتهي هذه املرحلة يف ذاكرة احملتجزين بالوصول إىل بوابات السجن والتعرّف عليه 
من خالل الالفتة، ثم يبقى اجلميع يف العربة بضع ساعات ليتم استقباهلم داخل السجن. 
وتبدأ سلسلة من اإلجراءات اجملهولة هلم حتى تلك اللحظة وجولة من التعرّف عليها 

واكتشاف هيئة هذا السجن ونظامه احلاكم.
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• االستقبال

"في ذلك اليوم، لم أقف، ولم 

أقاوم. لم أصرخ ولم أبادلهم الصفعات.

لم أمتلك إال فعل مقاومة تافه يتيم. 

الكراهية."11 

مشهد االستقبال هو األول للوافدين اجلدد إىل السجن، »التشريفة« تصبح مبثابة 
ممارسات حتت إشراف إدارة وضباط السجن إلرساء قاعدة نظامية أساسها أن كل 
ما حيدث باخلارج خمتلف عمّا يقع داخل هذه األسوار، وهو ما يتبعه شعور السجناء 
حباجتهم إىل مراجعة وحساب ردود أفعاهلم وغضبهم دائمًا، وهذا ما يريده السجن 
أنواع  الرافضة النتهاك، والبدء يف ممارسة كل  أو  امُلطالِبة حبق  وهو نسف اإلرادة احلرة 

اهليمنة املمكنة على أجساد ومصائر هؤالء األشخاص.
من  وزمالئه  خروجه  ومبجرد  النطرون،  وادي  ملحق  سجن  إىل  أمحد  دخول  مع 
عربة الرتحيالت جيدون صفني من العساكر ينتهي عند بوابة السجن ومن هنا يبدأ وابل 

.https://bit.ly/32jwig6 ،١١ عبد الرمحن اجلندي، »ياما يف السجن أهالً بكم يف التشريفة«، مدى مصر، ٢٨ مارس، ٢٠٢٠

https://bit.ly/32jwig6
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من السباب واللطمات السريعة العشوائية أثناء عبورهم ودخوهلم إىل السجن. يصف 
إحدى  ويف  األسفلت،  من  واسعة  ساحة  جيد  السجن  بوابة  من  عبوره  مع  أنه  أمحد 
إليهم. ويوضح كذلك  الوافدين  الضباط يف استقبال  يوجد ركن جيلس عليه  اجلوانب 
صديقه  رأى  قد  أنه  حتى  بشعة،  جسدية  العتداءات  تعرضوا  أهنم  سابق  حمتجز 

يضربون رأسه باحلائط بقوة، لكن مل يستطع فعل شيء له.١٢
تقريبًا ٣٠ فرد، عربوا من  البالغ عددهم  نزل من عربة الرتحيالت حسام وزمالئه 
البوابة املخصصة لسجن ليمان ٤٤٠ وادي النطرون، ليجدوا ساحة كبرية، تنقلهم إىل 
بوابة أخرى. دخلوا منها ووقفوا يف ممر، حيث قام أفراد السجن بتجريدهم من كافة 
حينها  حظهم  أن  إال  الداخلية.  عدا  مالبسهم  خبلع  وأمروهم  الشخصية  متعلقاهتم 
الفجّة عند استقبال  التعذيب واإلهانات  يتعرضوا لوصلة  كان أفضل من آخرين، فلم 
الوافدين اجلدد للسجن، لكن وقعت بعض االعتداءات اجلسدية العابرة أثناء إجراءات 

التسجيل، ومت حلق شعر رؤوسهم مجيعًا. 
حازم، حمتجز سابق حتدث إىل اجلبهة املصرية، حيكي أن تلك مل تكن التجربة األوىل 
وادي  سجن  إىل  زعبل  أبو  سجن  من  ترحيلهم  مت  بل  سجن،  دخول  يف  وزمالئه  هو  له 
يتعرضوا  مل  حيث  وطأة،  أخف  االستقبال  حفلة  يف  األوىل  جتربتهم  وكانت  النطرون، 
كوهنم  بأن  الثقة  من  ببعض  النطرون  وادي  سجن  إىل  فدخلوا  جسدية،  العتداءات 
سجناء سياسيني سيخفف من وطأة مثل هذه األمور، لكن مع نزوهلم وتوجههم حنو 

السجن وجدوا األمور على النقيض. 
يصف حازم أنه عند دخول سجن وادي النطرون )١(، وجد ساحة كبرية وهيكل 
نافورة أو شيء من هذا القبيل، واملكان كان ممتلئ باملخربين والعساكر حاملني عُصيّ 
وخراطيم، أمروهم باجللوس على أقدامهم وصاحب ذلك إهانات وشتائم ال تتوقف. 
وهنا أضاف حازم أهنم دائمًا كانوا يف وضع االستعداد ألي فعل قد يرتكبه هو أو أيًا ممن 
معه، سواء يف اإلجابة على سؤال بطريقة مل تعجب هؤالء املخربين والعساكر، أو حتى 
بادهلم نظرة غري الئقة بالنسبة هلم أو أي شيء آخر قد يسبب هلم أي انزعاج. وأردف 
أنه رأى قدوم عددًا من الطلبة احملتجزين الذين مت ترحيلهم إىل السجن، والذين تعرضوا 
العتداءات جسيمة، نظرًا ألن فردًا منهم نظر لضابط بطريقة مل يستسيغها، فكان ذلك 

مربرًا لتكديرهم.
 ،)١( النطرون  وادي  سجن  إىل  وآخرين  بصالح  اخلاصة  الرتحيل  جتربة  كانت 
عربة  من  انتظار  طول  بعد  نزوهلم  فبمجرد  االستقبال،  ظروف  يف  كثريًا  ختتلف  ال 
العصي  من  خمتلفة  أدوات  حيملون  العساكر  من  صفني  انتظارهم  يف  كان  الرتحيالت، 
السجن  لدخول  اجلري  اجلميع  على  جيب  وقتها  بواسطتها،  عليهم  بالضرب  لينهالوا 
الرؤية  باإلغماء وال ميكنهم  السجن يشعرون  بقدر اإلمكان. دخلوا  الضرب  وتفادي 

١٢ املرجع السابق.



1٦

أمساءهم  على  لينادوا  القرفصاء  وضعية  يف  باجللوس  الضباط  أمرهم  ثم  بوضوح، 
واحدًا تلو اآلخر، لتفتيشهم وحالقة شعر الرأس. أوضح صالح بأنه بدا له أن الضباط 
قاموا بتجميع قوة السجن بأكملها، فكان لكل شخص من الرتحيلة فرد خمصص له يقوم 
عن  ذاكرته  أن  فيصف  االستقبال،  فرتة  طيلة  لفظيًا  وإهانته  جسديًا  عليه  باالعتداء 

هذا املشهد يغلب عليها كلها الضرب واالعتداءات.
على  يؤكد   ،)١( النطرون  وادي  سجن  يف  السابقني  احملتجزين  ألحد  رسالة  ويف 
وذلك  السجن  إىل  الوافدون  هلا  يتعرّض  اليت  اللفظية  واإلهانات  اجلسدية  االنتهاكات 
يف حضور أعداد من املخربين والعساكر، ضباط املباحث ورئيس املباحث، مأمور 
كبرية  ملسافات  األرض  على  بالزحف  أمروهم  أهنم  يروي  واقعته  ويف  ونائبه،  السجن 

وسط الضرب والسب الذي ال يتوقف.١٣ 

.https://bit.ly/2Q9oaw9 ،١٣ رسالة عماد مراد، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١

أصبح األزرق صديقي الوحيد

https://bit.ly/2Q9oaw9


1٧ أصبح األزرق صديقي الوحيد

• اإليراد
"حتى اسمك، أبسط ُمعرِّف إنساني لك، 

يُسلب منك، فال تُنادى إال بـ »يا مسجون«"14 

"الفترة ده في وادي النطرون كان 

التعامل وال كأنك داخل جهنم«"15 

غرفة  إىل  السجناء  نقل  يتم  االستقبال،  أثناء  يف  واإلهانة  االعتداءات  وصلة  بعد 
تقريبًا  يتم احتجاز  الصعوبة، حيث  الفرتة هلا طابع خاص من  لإليراد. هذه  خمصصة 
ضعف ما ميكن للغرفة أن تتحمل من أفراد ملدة ١١ يوم، طيلة هذه املدة ال ُتفتح أبواب 
وال  الزيارة،  أو  الرتيّض  من  ممنوعني  السجناء  ويكون  الطعام.  إلدخال  سوى  الزنازين 
وتتمحور  والرتقب،  التوتر  السجني مشاعر  يسود  أبدًا. ومن هنا  باخلروج  يُسمح هلم 
بصورة  أفضل  معيشية  ظروف  حيث  التسكني  زنزانة  إىل  انتقاله  حلظة  حول  رغباته 

طفيفة، وتكون أكرب خماوفه أن يظل حبيس تلك زنزانة اإليراد لفرتة أطول.

١٤ اجلندي، »رسالة عبد الرمحن اجلندي«.
١٥ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
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ملحق  إىل  برتحيلهم  قرار  صدر  ورفاقه  أمحد  إزاء  قضائي  حكم  صدور  بعد 
وادي النطرون. كان وضعهم حسبما ذكر أمحد خاصًا، حيث خصص هلم السجن 
زنزانتني لفرتة اإليراد وكان عددهم حوايل ٥٩ شخص، خالل هذه الفرتة كانوا ممنوعني 
من الرتيّض أو الزيارة. مساحة اإليراد ال تفرق كثريًا عن باقي الزنازين امللحق، حيث 
كانت ال تتحمل ما يزيد عن ١٥ شخص، بيد أنه مت إيداعهم مجيعًا بني الغرفتني. يوضح 
أمحد أهنم من املمكن أن يظلوا طيلة الـ ١١ يوم بال نوم بسبب تكدسهم، لكن مل جيدوا 
اإليراد  زنازين  من  واالنتقال  التسكني،  زنزانة  إىل  انتقاهلم  انتظار  سوى  خيار  أمامهم 

املعروف أهنا غري جمهزة ورديئة، ألن االحتجاز هبا يكون لفرتة مؤقتة. 
هذه  خالل  ورفاقه  أمحد  فظل  مغلقة،  اإليراد  زنزانة  بوابة  نضارة  تكون  ما  وعادة 
الفرتة ينادون على السجناء باخلارج وقت الزيارة إلبالغهم ببياناهتم كمحاولة للوصول 
من  ليتمكنوا  النطرون،  وادي  ملحق  سجن  يف  احلايل  مبكاهنم  وإعالمهم  األهايل  إىل 

القدوم هلم وأداء الزيارة حني انتقاهلم إىل زنزانة التسكني. 
انتقاله  هو  الفرتة  هذه  يف  طالبًا  لكونه  أمحد  تقابل  اليت  الصعوبات  إحدى  كانت 
احتجازه  يتم  النطرون  لوادي  عودته  وعند  االمتحانات،  أدائه  فرتة  طرة  سجن  إىل 
زنازين  على  توزيعهم  رغم  وذلك  ذاهتا،  للفرتة  جديد  من  اإليراد  زنزانة  يف  هو وزمالئه 
التسكني داخل السجن بالفعل، إضافة إىل منعهم من الزيارة والرتيّض طيلة هذه املدة 
مرة أخرى. كان أيًضا يعاني صالح يف كل مرة يعود فيها إىل السجن بعد أداء امتحاناته، 
مثلما  رأسه  شعر  وحلق  واإلهانة  اجلسدية  االعتداءات  من  لوصلة  يتعرّض  حيث 

حيدث يف التشريفة.
العنابر يف سجن وادي  ورغم أن مساحة زنازين اإليراد أكرب بشكٍل ما من زنازين 
يف  عددهم  فكان  ورفاقه.  هو  التكدس  من  عانى  أيًضا  حازم  أن  إال   ،)١( النطرون 
الغرفة كحد أقصى ال تتحمل أكثر من ٣٠  يبلغ 6٠ شخص، رغم أن مساحة  الزنزانة 
- ٣٥ حمتجز. اختارت هلم إدارة السجن زنزانة هبا سجناء يف قضايا جنائية، وعند 
بتنظيفها، ودورة املياه كانت  يهتم أحد  للغاية، حيث ال  دخوهلم وجدوا زنزانة رديئة 
سيئة كذلك، كما كانت الصراصري منتشرة بصورة غري معقولة، ووجد حازم بعد ذلك 
هو  كذلك  رديًئا  كان  وما  السجن.  هبذا  اإليراد  زنازين  يف  السائد  الوضع  هو  هذا  أن 
طعام السجن الذي اعتمدوا عليه خالل هذه الفرتة، والذي وصفه حازم أنه بشعًا. 
وكان عبارة عن خبز وقطعة من اجلنب فقط على مدار األسبوع، عدا يومني يدخل هلم 

أرز وقطعة حلم. 
جبانب هذا الوضع عانوا كذلك من معاملة السجناء اجلنائيني، فكانت هلم هيمنة 
ونفوذ داخل الزنزانة وليس فقط عليهم وإمنا على األكثر ضعًفا منهم بشكل عام. حتى 
أهنم كانوا يتحكمون يف كمية األرز واللحم، فكل شخص له قطعيت حلم إال أن السجناء 
اجلنائيني الذين هلم نفوذ أكرب يعطونه قطعة واحدة والباقي يكون من نصيبهم. وحاولوا 
ليقوموا  واالبتزاز،  التهديد  من  بطريقة حتمل  مع جمموعة حازم  التعامل  الوقت  من  لفرتة 
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حماولة  يف  بينهم  فيما  مشادات  قامت  ذلك  وبسبب  والسجائر  باألموال  بتزويدهم 
لالعرتاض على هذه السياسات داخل الزنزانة.

كنوع  جنائيني  سجناء  مع  اإليراد  فرتة  يف  احتجازه  ليتم  زمالئه  عن  صالح  انفصل 
أيام  تقريبًا 6  اإليراد  نسبيًا رغم ذلك. فظل يف  أفضل  أن وضعه كان  إال  التكدير،  من 
كان  جتربة  كل  أنه  صالح  يصف  يوم.   ٢٠ حوايل  ظلوا  الذين  رفاقه  عن  خالًفا  فقط، 
السجن  فيقوم موظفو  يالقون معاملة سيئة،  املعاناة، فكان زمالئه  هلا خصوصيتها يف 
بإلقاء املياه على أرضية الزنزانة ويأمروهنم بالركض داخل الزنزانة مما يتسبب يف حدوث 
سجناء  مع  احتجازه  من  يصاحبه  اخلوف  فكان  صالح  جتربة  يف  أما  هلم.  إصابات 
جنائيني، كما كانوا يسرقون طعام التعيني من بعض احملتجزين اآلخرين، وكانت كمياته 
قليلة جدًا مقارنًة مبرحلة التسكني فيما بعد. أيًضا شهد صالح ممارسات إدارة السجن 
مع اجلنائيني، فهناك روتني صباحي يتعرّض له السجناء اجلنائيني بصورة خاصة، حيث 
مهينة  وبطريقة  بصورة علنية  احلاجة  قضاء  إجبارهم على  ويتم  الزنازين  من  خيرجون 

حبجة التأكد من عدم وجود ممنوعات أو خمدرات.
وادي   ٤٤٠ ليمان  سجن  يف  اإليراد  زنزانة  داخل  الوضع  حمتجز،  رسالة  وتصف 
ويوجد  شخص،   ٤٢ هبا  وحمتجز  مرت،   ٣,٥  × مرت   6 تقريبا  فمساحتها  النطرون، 
امُلعيَّن من إدارة السجن حترّش  الغرفة  هبا دورة مياه ولكنها مغلقة. وذكر أن مسؤول 
عليه  اعتدى  الواقعة،  هذه  على  احملتجز  هذا  وحينما  السياسيني،  السجناء  بأحد 
جسمه  من  متفرقة  أماكن  على  بالزيت  املخلوط  املغلي  املاء  وسكب  الشخص  ذات 
وأحدث إصابة يف عينه اليسرى، وذلك دون تدخل من إدارة السجن بل مت التنكيل به 
ونقله إىل زنزانة شديدة التكدس ومنها إىل التأديب انفراديًا، حتى مت ترحيله يف األخري 

إىل سجن طرة شديد احلراسة )٢(.١6 

"األسالك الشائكة تقتل 
المالئكة"1٧

يف هذه املراحل الثالثة )الرتحيل، االستقبال، اإليراد(، يتعرّض السجني لعددٍ من 
التجارب وليس فقط حمتجزًا هبذا السجن، تبث  اليت جتعله حبيسًا هلذه  الصدمات 
فيه إدارة السجن قدر كبري من الرعب لتتمكن من السيطرة عليه بأكرب صورة ممكنة. 
رغبات  تصبح  هنا  ومن  مسجونًا،  كونه  هي  حوله  الوحيدة  الثابتة  احلقيقة  وتصبح 
وحماوالت هذا الشخص تدور حول ظروف أفضل داخل السجن وليس التحرر منه. 
النطرون دونًا عن  ينساها يف سجن وادي  لن  اليت  يروي حازم أن إحدى األشياء 
غريه من سائر السجون، أنه كان مليًئا باحلديد واألسالك الشائكة بصورة فجة، فكان 

.https://bit.ly/3epyMzh ١6 رسالة عبد الرمحن شهيب، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١
.https://bit.ly/2QurMZq  ،١٧ رسالة ياسني حممد، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١

https://bit.ly/3epyMzh
https://bit.ly/2QurMZq
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وقلة  والتكدس،  الزنازين،  مساحة  تأتي  هذا  جبانب  احلديد.  سوى  حوله  يرى  ال 
من  ذلك  وغري  بالسجن،  احمليطة  واألسوار  والعنابر،  املباني  وتصميم  التهوية،  منافذ 
رموز ال ميكن أن يتحاشاها السجني أو أن يتفادى أثرها يف شعوره باحلصار، والضآلة، 

واملراقبة، وأنه متحكم به متامًا، كأمنا دخل مصيدة.



21 أصبح األزرق صديقي الوحيد

يتناول هذا اجلزء من التقرير، احلياة داخل سجن وادي النطرون، حيث يستعرض 
تعامل  وطبيعة  الصحي  والوضع  املعيشة  حيث  من  السجن  داخل  احملتجزين  أوضاع 
وطبيعة  احملتجزين  على  الظروف  هذه  كل  وأثر  السجناء  مع  وموظفيه  السجن  إدارة 

املشاعر اليت ميروّن هبا وكيف يتعاملون معها.

• التسكني

"لحد دلوقتي مش متأكد اليوم ده 

كان حلم وال حقيقة"1٨ 

يف وقت متأخر من الليل، نقلت إدارة السجن حازم ورفاقه إىل زنزانة صغرية ضيقة 
إعادة  يتم  حتى  مؤقت  وضع  فإنه  هلم  قيل  وحسبما  أشخاص،  سبعة  عددهم  وكان 
توزيعهم على الزنازين بعد ذلك. حيكي حازم أن أول ليلة هلم يف هذه الغرفة كانت صعبة 
ومن األيام اليت لن ينساها، دخلوا الزنزانة وكانت مظلمة متامًا فمصباح اإلنارة مُعّطل، 
صوت الرياح كان قويًا، وكان اجلو شديد الربودة. مبجرد دخوهلم للغرفة توجهوا للنوم، 
لكن هذه األصوات كانت تطاردهم، وفجأة توالت أصوات هتاف وتكبري من الزنازين 
احمليطة هبم وكانوا وقتها ال يفهمون سبب ذلك، كان أثر هذا الوقت عليهم جعلهم غري 

قادرين على متييز هل هذه اللحظة حقيقية أم من خياهلم.
زنزانة أخرى، حيث كانت هناك جمموعة من  الليلة كسجني يف  يذكر صالح هذه 

١٨ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.

الجزء الثاين

االحتجاز داخل
سجن وادي النطرون
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صالح  دفع  مما  باإلعدام،  احلكم  حبقهم  صدور  بعد  السجن  إىل  عائدين  األشخاص 
وزمالئه إىل حالة من االهنيار وتأثرت قدراهتم العقلية خاصًة مع طول منعهم من الزيارة 
باإلعدام  حكمًا  تنفيذ  فيها  يتم  اليت  الليايل  عمومًا  ينسى  ال  أنه  وأضاف  والرتيّض. 
بالقرب من العنرب املتواجد به، حيث يسمع أصواهتم حينها متأل السجن، وكان مروره 

بالقرب من هذا العنرب يكفي ألن يرتعد جسمه دائمًا كل مرة.
بتغطية  قاموا  الغرفة،  يف  هلم  إنارة  مصباح  وزمالئه  حازم  اشرتى  التايل،  اليوم  يف 
حماولة  يف  الشخصية  والبطاطني  األغطية  على  واعتمدوا  التهوية،  ومنافذ  شبابيك 
يائسة منهم للتدفئة إال أهنا مل تكن كافية أمام هذا املناخ القارس، ظل هذا الوضع حتى 

استطاعوا إدخال املزيد من األغطية من خالل الزيارة. 
حينما ينظر حازم من شباك زنزانته كان جيد الطريق الصحراوي ومزارع السجن، 
لكن مل يكن بوسع أشعة الشمس الوصول إىل الزنازين، ميكنهم فقط رؤية الشمس حني 

اخلروج للرتيّض يف ساحة العنرب من خالل األسالك الشائكة اليت متأل سقف الساحة.

"كانت أعضاء من بجانبي تصطدم 

بي في نومي، كم مرة استيقظت برجل 

أحدهم في وجهي، أو بركبة تضرب 

ظهري. كم مرة تقلبت فوجدت نفسي 

فوق من بجانبي!"19 

انتقلت جمموعة أمحد، بعد احتجازهم يف اإليراد ملدة ١٤ يومًا، إىل زنزانة التسكني. 
كانوا ٢٧ حمتجزًا يف غرفة ال تسع أكثر من ١٥ شخص. استخدموا عالمات يف اجلدران 
لتحدد املساحة املخصصة لكل فرد منهم، وقد تصل إىل ٢6 سنتيمرًتا فقط. جبانب 
الزنزانة ليست خمصصة بأكملها هلم، فهي مقسمة لدورة املياه، ومساحة  أن مساحة 
أخرى لوضع أدوات الطهي، كما توجد مساحة مليئة باملياه يطلقون عليها »العوّامة«، 

ال ميكن فرشها باألغطية والنوم عليها. 
باحليلة  معها  التعامل  سوى  أمامهم  يوجد  وال  التحديات  من  مزيد  السجناء  يواجه 
أحد  على  فقط  النوم  عليهم  تفرض  دائمًا  كانت  أمحد  غرفة  مساحة  عليها،  والتأقلم 
بينهم، فتكون  للنوم بطريقة خمالفة فيما  الغرفة صغري، اضطروا  اجلانبني. وألن عرض 
الرديئة  التهوية  بالغرفة وهكذا. جبانب ذلك عانوا من  أقدام زميله  النائم جبانبها  رأس 
للغاية، ومل تكن الشبابيك تطّل على أي شيء خارج أسوار هذا السجن، فإما كانت 
وادي  سجن  وضع  عكس  وعلى  أخرى.  زنزانة  على  تطل  أو  العنابر  ساحة  ترى 
الزنزانة  وتكدس  التهوية  لسوء  الربودة  شدة  من  ورفاقه  أمحد  يعاني  مل   ،)١( النطرون 

.https://bit.ly/2RLREAR  ،١٩ رسالة أمين موسى، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١

https://bit.ly/2RLREAR
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بصورة كبرية. لكن كانت املأساة يف فصل الصيف، حيث كانت توجد مروحة واحدة 
فقط، وكانت درجة احلرارة مرتفعة مع االزدحام، مما تسبب يف انتشار األمراض اجللدية 

بينهم.

"كنت نايم ورا الباب.. الصبح لما 

كان المخبر يضرب الباب، كنت أنا 
بتضرب معاه"20

قضى صالح فرتة يف سجن ملحق وادي النطرون والذي أوضح كذلك أنه شديد 
التكدس. كان حينها أحدث سجني مت نقله إىل الزنزانة فتم ختصيص مساحة صغرية 
له جبانب الباب، فكان مبجرد فتح الباب يصطدم به بقوة. وأشار أمحد إىل هذه النقطة 
أيًضا، فأوضح أن السجني القادم حديًثا تكون »فرشته« يف أسوأ مكان يف الزنزانة، ومع 

مرور الوقت يرتقى وضعه داخل الزنزانة باألقدمية ويأخذ أماكن أفضل نسبيًا. 

"تخيلي واحد قاعد في سجن، هو مهدد 

حياته أصاًل جوا السجن..

الواحد كان بيدعي ربنا كل يوم 
إنه يا رب أعيش"21

يف سجن وادي النطرون )١(، احتجز صالح مرة ثانية برفقة ثالثة حمتجزين على 
يقل  ال  وكان  وخمدرات،  نفس  قضايا  يف  جنائيني  سجناء  مع  سياسية،  قضايا  خلفية 
عددهم عن مخسني شخص. كانت مساحة كل شخص هي شرب وقبضة، إال أهنا 
النباطشي على  النفوذ مثل  بينهم، فيحصل السجناء ذو  مل تكن موزعة بصورة عادلة 
املخصصة  الزنازين  بينما  بأكملها.  الغرفة  ساحة  تكشف  زوايا  ويف  أكرب  مساحات 
سياسة  السجناء  غالبية  فينتهج  وطأة،  أخف  وضعها  يبدو  السياسيني  للسجناء 
الواضح ألصحاب السلطة  التمييز  املشاركة يف األطعمة وتقسيم املهام، على عكس 
مقارنة  أوضاعهم  حتسن  على  انعكس  والذي  الزنزانة  داخل  اجلنائيني  السجناء  من 
بالبقية كما سبق اإلشارة، وأيًضا قدرهتم على االعتداء على من يعرتض طريقهم يف 

دخول دورة املياه أو أخذ الطعام وغري ذلك. 
جبانب ذلك عانى صالح يف الزنزانة من انقطاع املياه غالبية الوقت، وكانت ال تأتي 
سوى ساعتني منفصلتني يف اليوم، فيضطروا إىل ختزين ما ميكنهم من املياه يف زجاجات 
بالستيكية. وكانت نسبة األمالح يف املياه مرتفعة بصورة ملحوظة، واشتكوا مع مرور 
من  الكثري  وقوع  صالح،  واجهت  اليت  املصاعب  ومن  الكلى.  ناحية  آالم  من  الوقت 

٢٠ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
٢١ املرجع السابق.
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املشاجرات العنيفة بني اجلنائيني طوال الوقت وحماوالت انتحار البعض داخل الزنزانة. 
بالقلق  شعوره  من  تزيد  مواقف  من  صالح  له  يتعرّض  وما  الزنزانة  مناخ  كان  وبالتايل 
اجلمع  هذا  أمام  السياسيني  من  صغرية  كمجموعة  عددهم  قلة  مع  خصوصًا  والتوتر، 

الذي ينتهج سياسة الذراع ال املناقشة أو التفاوض.
اجلبهة  إىل  حتدثوا  الذين  احملتجزين  هؤالء  قصص  بني  التفاصيل  بعض  تكررت 
نومه  أثناء  أنه  النطرون. حيكي صالح  زنازين وادي  الصراصري يف  كانتشار  املصرية، 
الصنبور يف  املياه من  كان جيد صراصري تسري على جسده ووجهه. وأيًضا تسريب 
دورة املياه، فتوجد بقعة مبتلة طوال الوقت يف الزنزانة ال ميكن النوم عليها ومع الرطوبة 

واخنفاض درجة احلرارة كانت تزيد من الربودة داخل الزنزانة.
حينما انتقل حازم إىل زنزانة أخرى داخل سجن وادي النطرون )١(، كانت زنزانته 
هبا دورتي مياه نظيفتني، واملياه داخل السجن مستمدة من آبار باألساس، فكان ميكن 
استخدامها والشرب منها، ومتوفرة طوال اليوم عدا ساعتني يف هناية اليوم من ٤ إىل 6 
صباحًا تنقطع فيها املياه. وكانت الزنزانة اجلديدة هبا 6 شبابيك، ٣ منهم يروا ساحة 
أو  املزرعة  سواء  السجن  داخل  من  مفتوحة  مساحة  على  يطّل  والباقي  نفسه  العنرب 

أرض صحراوية. 
النطرون كانت عقبة وحمل خالفات بني  وكانت دورة املياه يف زنزانة ملحق وادي 
دورة  يستخدمون  شخص   ٢٧ حوايل  هبا  جيلس  اليت  الغرفة  فكانت  الزنزانة،  زمالء 
مياه واحدة. فاتفقوا فيما بينهم على تقسيم دخول دورة املياه بالرتتيب، كل شخص 
خمصص له ٥ دقائق فقط يف دوره. ويف فصل الصيف خصوصًا، مع كثرة احلاجة إىل 
االستحمام قامت عدة مناوشات لتجاوز الدقائق احملددة وكان هذا الشخص أحيانًا 
يُعاقب باحلرمان من املياه ملدة يوم كامل، يف حماولة منهم لوجود نظام حيفظ حقوقهم سواء 
فيما بينهم يف هذه الظروف القاسية. أما املياه بالسجن فكانت سيئة حسب وصف 
أمحد، وكانوا يعتمدون على شرب املياه املعدنية، لكن كانت هناك أزمة وهي حمدودية 
الزجاجات  الزنزانة على عدد احملتجزين، فال يوجد مساحة كافية يف ختزين  مساحة 

تكفيهم للزيارة التالية.

"الواحد مش متقبل فكرة أنه 

محبوس بين أربع حيطان، الحيوانات 
والحشرات عندهم حرية أكتر منه"22

لوازم شخصية أو أطعمة  أية متعلقات أو  انتقل حسام وزمالئه، مُجرّدين متامًا من 
كانت معهم من قبل، إىل زنزانة كانت اإليراد والتسكني معًا، وأعطت اإلدارة لكل اثنني 
منهم ثالثة أغطية فقط. وطبق السجن عليهم ظروف اإليراد، فتم منعهم من الرتيّض 

٢٢ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
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ملدة ١١ يوم تقريبًا، واعتمدوا على طعام السجن لعدم وجود زيارات أو دخول أطعمة 
أثناء  التحرك  ميكنهم  كان  لكن  »مسيّفني«،  واحد  جنب  على  نومهم  كان  منها.  هلم 
نومهم، فمقارنة بأماكن احتجاز أخرى مرّوا عليها شعروا أن الوضع هنا أفضل نسبيًا 
يستيقظ  فكان  الفرتة،  هذه  يف  ليالً  خاصًة  الربد  من  عانوا  أهنم  إال  الزاوية.  هذه  من 
حسام صباحًا ليجد عالمات زرقاء على جسده من الربودة. وعلى النقيض يف فصل 
الزنزانة  داخل  يوجد  وال  حتملها  ميكن  ال  بصورة  مرتفعة  احلرارة  درجة  كانت  الصيف 
سوى شّفاط هواء واحد. كانت األيام األوىل اليت ميكن اعتبارها فرتة اإليراد صعبة 
للغاية، مل يكن لديهم ساعة فلم يتمكنوا من الشعور بالوقت أو الزمن، وحاولوا التواصل 

مع باقي الزنازين ملعرفة الوقت.
حاول حسام ورفاقه التغلب على بعض األزمات املتعلقة باإلضاءة وتردي نظافة 
الليل، فال  للقراءة خاصًة يف  املياه، فكان جيد صعوبة شديدة  الزنزانة وخاصة دورة 
الوقت هو  بينما كان هذا  ليالً،  يتم إغالقه  الزنزانة  إنارة واحد يف  يوجد سوى مصباح 
األنسب واألهدأ بالنسبة له وبعض من رفاقه للجلوس والقراءة، فاعتمدوا مع الوقت 
على كشافات إال أهنا سببت هلم أذى صحيًا يف أعينهم. أما فيما خيص النظافة حاولوا 
إحضار مستلزمات نظافة، كما حاولوا تطويع بعض األدوات ليتمكنوا من استخدامها 
يف االستحمام.  وفيما خيص املياه فبدت جيدة هلم مما دفعهم الستخدامها يف الشرب. 
على  أثرت  حملاوالت  دفعهم  مما  الساخنة،  املشروبات  لتناول  قوية  حاجة  لديهم  كانت 
صحتهم فيما بعد، فكانوا يصنعون أكواب من الشاي عن طريق وضع املياه يف زجاجة 
بالستيكية ويقوموا بوضع مبادة بالستيكية أو قماش أيًضا أسفلها ويقوموا حبرقها، إال 
أن هذا تسبب هلم يف اإلصابة بالدرن، فلجأوا إىل أساليب أخرى كأسالك الكهرباء 

وغري ذلك.
له  اإلشارة  ما سيتم  بأكمله، وهذا  السجن  مع  السجن  إدارة  تعنتت  الوقت  مبرور 
يف  جنائيني.  سجناء  مع  زمالئه  من  بسيط  وعدد  هو  حسام  نقل  مت  ذلك  إثر  الحًقا، 
البداية تعاملوا مع حسام وأصدقائه بقدر من االضطهاد والكراهية، ألهنم بدوا سببًا 

يف تدهور وضع السجن بصورة كبرية، لكن مع الوقت بدأوا يف التعاطف معهم. 
من  العديد  على  املربك  أو  املفزع  وقعها  بقدر  جنائيني  مع  االحتجاز  جتربة  كانت 
السجناء السياسيني، ورغم أهنا تكدير من إدارة السجن إال أهنا كانت فرصة للتقرب 
هلا  يتعرضون  اليت  اخلطرية  االنتهاكات  وأمناط  ألوضاعها  أكرب  وفهم  الشرحية  هذه  من 
بشكل روتيين، فكسبوا تعاطًفا كبريًا بني الكثري منهم وهذا ما أشار له حازم وحسام، 

فتوطدت عالقتهم بالكثري منهم.
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• هيكل تنظيمي داخل الزنزانة

إىل  اجلدد  فالوافدون  أساسي،  كنظام  احملتجزين  بني  خاص  نوع  من  تراتبية  توجد 
الزنزانة جيلسون يف األماكن األسوأ، جبانب دورة املياه مثالً. ذلك حتى يتم »ترقيتهم« 
سبقت  كما  أفضل  وضعهم  فيكون  القدامى  احملتجزين  من  ويصبحوا  الوقت  مرور  مع 
الواحدة  الغرفة  سجناء  بني  تنظيمي  هيكل  وجود  هو  ذلك  من  األهم  لكن  اإلشارة. 
يرجع إىل عدة عوامل، أوهلا أن النبطشي وامُلسّريين هي ألقاب متداولة بني السجناء 
تنظيمية  قواعد  احلاجة إىل وجود  والثاني هو  منذ فرتة طويلة،  والسياسيني  اجلنائيني 
تساعد على تيسري املعيشة داخل الزنزانة يف أمور عدة كالطعام، ومواعيد استخدام 
اإلنارة وإطفائها،  الزنزانة، ومواعيد إضاءة مصابيح  املياه خاصة عند تكدس  دورة 
وتقسيم املهام يف النظافة، وغري ذلك من مهام وتوزيعها بالرتتيب بينهم. وهناك عامل 
بعض  يف  الزنزانة  واحتياجات  مطالب  ينقل  فرد  وجود  إىل  السجن  حاجة  هو  ثالث 
بينما كان رأي حازم الذي  للتفاوض مع إدارة السجن أو ضباط املباحث.  األحيان 
أي منوذج  إىل وجود  بصفة عامة،  السياسيني  السجناء  وحاجة  أضافه هو حاجتهم 

دميقراطي يتبعوه حتى لو كان داخل السجن. 
فيما  عقوبة  أشد  على  احلاصل  أو  باألقدمية  النبطشي  اجلنائيون  السجناء  خيتار 
السياسيني  بني  الوضع  لكن  الزنزانة،  داخل  له  عينًا  ليكون  العنرب  خمرب  خيتاره  أو  بينهم 
ومجع  انتخابية  عملية  وتوجد  املنصب،  هلذا  يود  من  نفسه  يرشح  باالنتخاب.  كان 
إعادة  حتى  شهرين  ملدة  يتوالها  املهمة  هذه  على  حيصل  ومن  وفرزها،  األصوات 
مسائل  يتولوا  األفراد  من  جمموعة  بتعيني  يقوم  انتخابه،  وعند  جديد.  من  االنتخاب 
األدبية  سلطته  النبطشي  يستمد  ذلك.  وغري  املياه،  دورة  الغرفة،  كنظافة  خمتلفة، 
األحكام  وإصدار  املنازعات  فض  عن  مسئواًل  حتى  فتجعله  الناخبني،  أصوات  من 
جلنة  بتكوين  فيقوم  الزنزانة،  داخل  أزمة  يفتعل  أو  حقه  يتجاوز  ملن  الالزمة  والعقوبات 
للنظر يف الواقعة وإصدار احلكم املالئم هلا. أما امُلسيّر فهو سجني أيًضا، عادة ما يتم 
اختياره من قبل إدارة السجن لتسيري بعض األعمال اإلدارية كالزيارات والتسكني.٢٣ 

"بعض المجموعات صاحبة األيدولوجية 

الواحدة، إن لم تكن معهم، فال يمكن 

أن تتعامل نفس المعاملة، ال سيما إن 

كنت تجهر بخالفك، فمهما تقّربت 

من أشخاص واعتقدت أنهم يبادلونك 

حبًا صادقًا كالذي تشعره نحوهم، 

https://egyptianfront.org/ar/wp�content/uploads/2020/11/yard�lis� ،٢٣ عنرب كله يسمع، اجلبهة املصرية حلقوق اإلنسان، ٢٠٢٠
.ten�ar.pdf

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2020/11/yard-listen-ar.pdf
https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2020/11/yard-listen-ar.pdf
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فستكتشف دوًما أنك لن
تكون أبًدا »أًخا«"24

"أجلس واتأمل قدري ووحدتي 

المكتوبة، فانقسمت حياتي ما بين 

أشخاص هم الوحيدون الذين يستطيعون 

فهم ما خضته، لكنهم ال يقبلونني وال 
أقبلهم"25

وادي  سجناء  من  فالعديد  أيًضا،  املصرية  الزنازين  داخل  األغلبية  سلطة  انتقلت 
فيقوموا  الزنزانة.  داخل  األقل  الصوت  أصحاب  لكوهنم  اإلقصاء  من  يعانون  النطرون 
حازم  تعرّض  الدينية.  والدروس  اخُلَطب  وحضور  والصيام،  الصلوات  بأداء  باإلكراه 
لالضطهاد على أساس أفكاره السياسية ومعتقداته الدينية املختلفة عن باقي أفراد 
الزنزانة، فكان أحدهم يقرأ كتبه دون إذٍن منه، ليناقش أفكارها يف الدروس واحللقات 
الدينية. أيًضا كانت توجد جمموعة داخل زنزانة أمحد تقرأ يوميًا يف وقت مبكر أذكار 

بصوتٍ مرتفع، مما يزعج البقية أثناء نومهم.
البقية.  أيديولوجيا خمتلفة عن  منها هلا  متنوعة، كل  تيارات  زنزانة حسام  ضمّت 
على إثر ذلك قام الكثري من اجلدال واحتد النقاش بينهم كثريًا إال أن االحرتام والود كان 
سائدًا بينهم بصورة كبرية. ورمبا يرجع ذلك إىل تقلص نفوذ األغلبية داخل هذه الزنزانة، 

مما قلل الشعور باالغرتاب كما يف حالة أمحد.

.https://bit.ly/3wYklKZ  ،٢٤ رسالة عبد الرمحن اجلندي، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١
٢٥ املرجع السابق.

https://bit.ly/3wYklKZ
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• حيلة التأقلم

"ُعْمر السجن ما غيّر فكرة" 

يرى كثري  بينما  للنضال،  املقاومة ورمز  السجن هي داللة على  تبدو أحيانًا فكرة 
من السجناء هذه النظرة مبرور الوقت بني اجلدران هي حالة شاعرية، تتحوّل مثل هذه 
العبارات وغريها إىل دراما خالية من معنى أو رمبا واقعية. يصبغ السجن مع الوقت 
حالة رمبا تبدو سوداوية أو رمبا تكون بالنسبة هلم مبثابة الواقع، فأصبح مفهوم املقاومة 
ليس االحتجاج ضد الظلم، بل حماولة البقاء على قيد احلياة وأن تكون األيام يف أقرب 

حماكاة ممكنة للمشهد خارج القضبان.

"سأبدأ من االستفاقة إلى اقتراب 

االمتحانات دون أن استعد. منذ انحشرت 

ضاًما ركبتي إلى صدري في الثالثين 

سنتيمترًا المخصصة لي، دفنت نفسي 

في كتبي والمذاكرة طوال النهار 

والليل، ليس اجتهاًدا وال عبقرية. كنُت 

قد أدركت أن المذاكرة هي المخرج الوحيد 

الذي يحملني خارج الكابوس، ويحفظ لي 
حًدا أدنى من إنسانيتى وعقلي."2٦

أدوية  تبادل  إىل  تصل  قد  بطريقته،  السجن  داخل  التأقلم  شخص  كل  حياول 
النوم، فارتفعت أسعارها وصارت  لتمضية أطول وقت ممكن يف  املنومات واملهدئات 
رمبا  الوقت،  قضاء  على  يساعده  يومي  روتني  إىل  البعض  يلجأ  بينما  كاملخدرات. 
املذاكرة أو القراءة، وجود مواعيد حمددة للحديث مع زمالء الزنزانة، أو صنع أوراق 

من الكوتشينة وغريها من األلعاب.٢٧
املذاكرة  بني  ما  يومه  ميضي  وكان  السجن،  داخل  اهلندسة  بكلية  أمحد  التحق 
حتى  عليها  فيعكف  والكتب،  الروايات  سالسل  إحضار  حياول  كان  والقراءة. 
الوقت أصبحت الكتابة كذلك وسيلته  جيد أسبوعًا آخر مضى داخل السجن. مع 
لتمضية الوقت والتعبري عن نفسه يف هذه املرحلة، ساعدته الكتابة على إيصال صوته 
خارج جدران السجن وفتحت له مساحة من التواصل مع آخرين فوجد رسائل داعمة 

تأتي له مبختلف صورها، وهو ما دفعه إىل االستمرار والتطوير من نفسه. 

.https://bit.ly/3uXyC8S ،٢6 عبد الرمحن اجلندي، »عن فقد األمل وذوبان الشمعة: دراسة امليكانيكا يف قوقعة«، مدى مصر، ٢6 ديسمرب، ٢٠٢٠
٢٧ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.

https://bit.ly/3uXyC8S
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الصغري،  النوم، يضيء مصباحه  إىل  الليل، مع خلود زمالئه  أيامه  اختار يف غالبية 
أو  املذاكرة  يف  ويشرع  للمخربين،  الرشاوى  من  كثري  دفع  بعد  إدخاله  من  متكن  الذي 
القراءة إىل أن حيّل الصباح فيحاول النوم حينها. وقت الرتيّض يف غالبية األيام بالنسبة 
ينتظره  األيام كان  السجناء، ويف بعض  الزنزانة من  للنوم، حيث ختلو  ألمحد هو فرصة 

ليتمكن من رؤية أحد أصدقائه باخلارج. 
مل يتمكن حسام من تأدية امتحاناته، فأخربه السجن أنه لن يوفر له ترحيلة خاصة 
لنقله إىل القسم أوقات امتحاناته وظل هذا الوضع حتى خرج من السجن. بينما كانت 
جتربة حازم باملصادفة ال ختتلف كثريًا عن أمحد، استهدف حازم هذه الفرتة يف قراءة 
موضوعات خمتلفة بصورة متعمقة. فكان حيدد الكتب أو املوضوعات اليت يودّ القراءة 
صخب  وألن  لقراءهتا.  الكتب  هذه  إدخال  حياول  باخلارج  ذويه  ومبساعدة  عنها 
أمرًا مشرتًكا بني االثنني  الزنزانة هنارًا ال يساعد يف شيء كهذا، فاختيار اهلدوء كان 

يف متضية الوقت يف القراءة، أو تفضيل النوم عن اخلروج للرتيّض. 
بينما كان الرتيّض بالنسبة آلخرين الوقت األهم يف اليوم، إن مل يكن للتمشية وتبادل 
أمين  خيتاره  ما  وهذا  الرياضة.  ملمارسة  فيكون  أخرى،  زنازين  أفراد  مع  األحاديث 
ذكر  حسبما  التفكري،  أو  الوقت  من  للهروب  الوقت  طوال  التمارين  فيمارس  موسى، 
مع  للحديث  للرتيّض  اخلروج  حسام  حياول  كان  أيًضا  لصديقه.٢٨  رسائله  إحدى  يف 
كما  الشمس،  والتمشية أسفل أشعة  معهم  الوقت  لتمضية  زنازين أخرى  حمتجزين يف 

يتحدث مع زمالئه يف الزنزانة رغم شعوره بأنه صار يعرف عنهم كل شيء تقريبًا.

"في السجن يحدث قتل مستمر ممنهج 

للمشاعر. ال يقوم به السّجان بشكل 

مباشر، ولكن على النقيض تماًما، تقوم به 
أنت لنفسك على مدار حبسك"29

والضاغطة،  املزعجة  النفسية  املواقف  مع  للتعامل  كحيلة  التأقلم  إىل  الفرد  يلجأ 
وهي عملية تدرجيية هلا صور متعددة. فمن احملتمل أن يقوم بتشتيت االنتباه بعيدًا عن 
مصدر التوتر والضغط الذي يتعرض له، بداًل من املواجهة مع املشكلة ذاهتا. أو على 
الرتكيز على مكوناهتا وأسباهبا، فيخرتق  انتباهه جتاه احملنة ذاهتا،  فيلفت  النقيض، 
الشخص املشكلة. هذا إضافة إىل خلق حاجز نفسي ما يفصل بني الشخص واحملنة 

اليت يتعرّض هلا، كوسيلة تأقلمية جتاه املواقف اليت ال يوجد ما ميكن عمله حياهلا. 
لتفاعالته  الشخص  مينحها  اليت  األمهية  أو  املعنى  كتغيري  أخرى  وسيلة  ويوجد 

.https://bit.ly/3trkHHJ ،٢٨ »أمين موسى.. طالب هندسة ورياضي مصري ضاع عمره يف السجن«، العربي اجلديد، ١١ مارس، ٢٠٢٠
.https://bit.ly/3wWf6ey .٢٩ عبد الرمحن اجلندي، »تدوينة: أنا وأنا ومكان ال يصلح لألحالم«، مدى مصر، ٢٨ أغسطس، ٢٠٢٠

https://bit.ly/3trkHHJ
https://bit.ly/3wWf6ey
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ميكن  بأنه  إجيابية  بصورة  حبسه  فرتة  احملتجز  يرى  كأن  به،  احمليطة  البيئة  مع  احلياتية 
استغالهلا يف تطوير مشاريع حبثية أو القراءة بصورة مكثفة، أو حتويل التهديد إىل مصدر 
التأقلم  يف  تتمثل  أخرى،  وسيلة  توجد  أيًضا  املوقف.  هول  من  للتهوين  رمبا  للسخرية 
املباشر،  باهلجوم  إما  بالشخص وتضغط عليه،  اليت حتيط  املفردات  تغيري  عن طريق 
أو اللجوء إىل خطة حمددة املعامل، ال تعتمد اهلجوم لكنها تسعى إىل تغيري الوضع وحل 

املشكالت والضغوط تدرجييًا، باستخدام املنطق.٣٠ 
وادي  سجون  داخل  السابقني  احملتجزين  من  عدد  مع  املصرية  اجلبهة  مقابالت  يف 
إعادة  يف  السجن  جتربة  أثرت  وكيف  املرادفات  من  لعدد  احلديث  تعرّض  النطرون، 
صياغتهم هلذه املفاهيم وشعورهم حياهلا. فبسؤاهلم عن الزمن داخل السجن، كان 
دون  وسنوات  أشهر  مبرور  وتفاجئه  الوقت  وبطء  رتابة  بني  ما  متفاوت  أمحد  شعور 
اإلحساس هبا من فرط تكرار األيام وتشاهبها. فيجد الشخص نفسه حماصرًا بنفس 
مرتبط  له  بالنسبة  بالزمن  شعوره  فكان  إخل،  األماكن..  األلوان،  اجلدران،  األوجه، 

بالتغريات واألحداث املتوالية. 

"اليوم بيعّدي بالراحة جًدا، بس السنين 
بتطير"31

٣٠ بسمة عبد العزيز، ذاكرة القهر )دار التنوير، ٢٠١٤(، ٩٥ – ٩٧.
٣١ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
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"بعد ما اتحكم علينا واالستئناف اترفض 

بييجي المباالة، خالص أنا قاعد وأعدي 

اليوم. أعدي اليوم في أي حاجة، تشوف 
الليل جه ده الشغل الشاغل."32

التحقيقات  سري  حبرص  تتابع  نفسك  جتد  صالح،  وصف  حسبما  البداية  يف 
وأقوال احملامني، ومع صدور احلكم تبدأ حالة االستسالم يف البزوغ مع قليل من األمل يف 
االستئناف. ومع رفض االستئناف يف جتربة صالح، انسال متامًا معها شعوره حيال أي 

شيء، سادت الالمباالة وأصبح مهه الوحيد كيف ميرر األيام داخل هذه اجلدران. 
يوجد روتني شبه ثابت يف يوم صالح، حيث يستيقظ يف السادسة صباحًا مع فتح 
للنوم ثانية منتظرين الرتيّض إذا مل يكن ممنوعًا.  للزنزانة وإهانته للجميع، يعودون  املخرب 
يقضي  بينهم.  فيما  االستيقاظ واملشاجرات  الزنزانة يف  تبدأ  الثانية عشر ظهرًا،  ويف 
صالح يومه يف األحاديث، يستمع إىل قصص مزيفة يرويها العديد من السجناء اجلنائيني 

ويراقب املواقف اليت حتدث من حوله يف حماولة لتمضية اليوم.
بينما كان انتقال حازم إىل وادي النطرون مبثابة بداية تغيّر يف تعامله مع الزمن. يف 
بداية جتربة احتجازه، كان لديه أمل يف خروج قريب، إال أنه مع الوقت وانتقاله إىل سجن 
وادي النطرون )١(، كانت فكرة بقائه يف السجن حتى انقضاء العقوبة ترتسخ أكثر يف 
وجدانه فبدأ يف تأهيل حياته داخل السجن على هذا املنوال. ومع ذلك، كان الشعور 
ارتباط  الوقت.  مبرور  نفسيًا  عليه  ذلك  أثر  هو  أخافه  وما  يطارده،  الزمن  بتوقف 
الزمن  أن  يرى  كان  لذلك  الوقت،  جتاه  حازم  رؤية  أيًضا  كانت  باألحداث  الزمن  مرور 
تزامنه  غياب  هو  جتربته  يف  صعوبة  األكثر  لكن  يتباطىء.  وال  السجن  داخل  يتوقف 
أسابيع،  عليها  مرّت  مواقف  جتاه  تتولد  مشاعره  كانت  كيف  باخلارج،  األحداث  مع 

ويسمعها يف الزيارة بعدما انتهت.
له يف  النيابة  ارتبطت حلظة تسلل األمل من وجدان حسام مع استمرار جتديدات 
اجللسات، حتى بدأ يف التشاور مع أصدقائه عن الوضع يف حال صدر احلكم ضدهم 
بثالث سنوات أو غري ذلك. إال أنه فقد األمل متامًا، حينما مت تداول أنباء حول اإلفراج 
عن أعداد من السجناء وأنباء حول درج امسه يف هذه القائمة، إال أهنا صدرت وخلت 

من بياناته، وكانت هذه اللحظة مبثابة خفوت األمل متامًا داخله.

"استلقيت مغطياً وجهي بمنشفتي الزرقاء، 

وجعلت أسترجع التفاصيل الصغيرة 

كما أفعل من آٍن آلخر، خوفاً من أن 
تتفلت، فأفقدها لألبد."33

٣٢ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
.https://bit.ly/2QxVkVU ،٣٣ رسالة عبد الرمحن اجلندي، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١
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بينما تطاردك احلياة باخلارج وذهنك امُلحمّل بذكريات ال تتوقف عن مالحقتك، 
جتد نفسك حماصرًا داخل سجن وزمن ال يتحرك، يف هذه اللحظة كجزء من مرحلة 
التأقلم حياول الفرد مقاومة هذا الكرب بصورة خمتلفة. يذكر حازم أن مفهوم املقاومة 
يرتبط عادة باحلراك السياسي واالحتجاج ضد سياسات الظلم، لكن داخل السجن 
األفكار  كل  يواجه  أن  حياول  ميرّ،  لكي  نفسه  اليوم  السجني  يقاوم  خمتلفة.  نظرة  حيمل 
ببساطة  جييء.  حتى  النوم  على  نفسه  جيرب  أن  حياول  عليه،  تتغلب  ال  لكي  السيئة 
أو  جسدك  يف  ممكنة  خسائر  بأقل  األيام  لتمرير  فعله  ميكنك  الذي  فيما  تتمثل  املقاومة 

روحك.
يقيم السجناء عالقات مع املخربين داخل السجن يف حماولة للحصول على املزيد 
إنارة،  مصباح  إدخال  من  ليتمكن  الرشاوى  من  الكثري  السجني  فيدفع  حقوقهم،  من 
داخل  أيامه  أفضل  من  أن  حازم  يذكر  ثري.  بي  إم  كتاب،  كهربائي،  سّخان  أغطية، 
إدخاله خلسة.  ثري متّكن من  بي  إم  بواسطة  أغنية حيبها  إىل  السجن عندما استمع 
مع  يشعر  كان  باخلارج،  العامل  على  نافذة  مبثابة  هو  لصالح  بالنسبة  الراديو  دخول  أيًضا 
باحلياة  يستمتعون  غريه  أشخاصًا  جيد  أنه  واألغاني  املذيعني  أصوات  إىل  االستماع 
باخلارج ويعيشون حبرية. جبانب الرشاوى، يتحمّل السجني املرات اليت يبلغ فيها املخرب 
عن شيء متّكن من إدخاله له، فرغم أنه باليد اليت يعطيك فيها شيء، يسلبه منك باليد 
األخرى. لكن جيب أال خيسر املخرب مهما فعل معه ألنه دائمًا جيعل من وضعه أفضل 

نسبيًا ولو ليوم واحد.

"كل من كنَت تعرفهم و تحبهم 

بالخارج اختفوا. كبروا، تحولوا، تغيروا، 

نسوك، و اختفوا. 

كل من كنَت تعرفهم و تحبهم 

بالسجن اختفوا.رحلوا، ذهبوا لبيوتهم، 

انشغلوا، نسوك، و اختفوا.

و أنت اآلن وحيد."34

نسبيًا،  األيام أسرع  انقضاء  باألمل على  الشعور  بداية فرتة االحتجاز، يساعد  يف 
قريبًا.  سينتهي  هذا  بأن  اليقني  إىل  أقرب  شعور  لتوارد  التحمّل  على  القدرة  فلديك 
باخلروج داخل حازم  ارتبط األمل  ينقضي.  الشعور حتى  الوقت خيفت هذا  ومبرور 
خروجه  أن  أدرك  األزرق،  وارتداء  ضده  احلكم  صدور  ومبجرد  البيضاء،  مبالبسه 

.https://bit.ly/32n6bVr ،٣٤ رسالة عبد الرمحن اجلندي، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١
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مرتبط بقضائه فرتة العقوبة. بينما أمحد، كان يتفائل مع كل خرب بصدور عفو أو قبول 
نقض صديق له، لكن كل ذلك ينتهي مع خروج اجلميع ممن حوله باستثنائه.

"نحن هنا نتذكـر كل شيئ.
فهـل أنتم مثلنا؟"35

املصري أحد  يلقى هذا  لن  أنه  الفرد  فيجد  بالوحدة،  الشعور  يتعزز  الوقت  يف هذا 
سواه، ويطارده الشعور بأنه أصبح منسيًا متامًا. لكن تبادل الرسائل ساعد كثريًا على 
نافذة  التهوين من هذا الشعور، فكانت مساحة إلعالن التضامن والدعم، كما كانت 
صغرية على وقع احلياة باخلارج. حيكي الكثري من احملتجزين كيف أهنم يقرأون الرسالة 
الواحدة أكثر من مرة، حتى حيفظوهنا. كانت الرسائل بالنسبة حلسام هي ما تساعده 
على مواجهة خماوفه حول أنه ذهب طي النسيان، فكان أصدقائه يرسلون له رسائل 
مكتوبة أو شفهية مع أهله وكان ذلك يساعده يف الشعور بالتضامن وأنه ليس وحده. 
أما أمحد فكان أشقاءه يطبعون له كل الرسائل والتعليقات اليت تأتي هلم ويقرأها بكل 

اهتمام، حتى أنه ال يتحمل أن يأتي أهله يف زيارة دون رسالة واحدة على األقل. 
أصبحت الكتابة أيًضا هي مساحة كثري من احملتجزين للبوح والتعبري عن أفكارهم 
ومشاعرهم، حتى لو احتفظوا هبا ألنفسهم. ويف حديث أمحد عن الكتابة، أوضح بأنه 
بدأ يف مشهد خاطف احتاج أن يدوّن عن مشاعره حيال حلظة قاسية مرّت به، حتى 
صار بعد ذلك جزءًا من تعريفه لنفسه هو كونه كاتبًا، فيهتم بتطوير مهارات الكتابة لديه 
واملشاركة يف مشاريع للكتابة حتى أنه لديه مشروعًا عن جتربة السجن اليت تعرّض هلا.

"في خلفية سريري الصغير بالطابق 

الثالث من األَِسرَّة، نافذة صغيرة. نافذتي، 

رغم صغرها، هي بمثابة المعجزة. فمن 
نافذتي أرى السماء. "3٦

على الرغم من طيلة فرتة االحتجاز، إال أنه عادةً ما يظل السجني مرتبًطا بكل ما هو 
خارج هذه القضبان. أبسط األشياء تكن مسار حديث طويل أو سببًا يف فيض من 
املشاعر املختلطة، وكلها أشياء تكسر من رمادية احلياة كمسجون ومتررّ رتابة الوقت 

الذي ال ميرّ. 
الزنازين  أو  العنابر  تطّل على ساحة  النطرون  نوافذ سجون وادي  أن غالبية  رغم 
له  فيمكن  للسجني،  ذاته  يف  حدث  هو  الصحراء  رمال  أو  السماء  رؤية  لكن  املقابلة، 
رؤية السماء يف غري فرتة الرتيّض اليت تبلغ يف أقصاها ساعتني يوميًا. أيًضا كانت نافذة 

.https://bit.ly/3smhLuJ ،٣٥ رسالة ياسني حممد، رسائل من جنوم الوحشة، تاريخ الولوج ٢٥ إبريل ٢٠٢١
٣6 اجلندي، »رسالة عبد الرمحن اجلندي«.
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عربة الرتحيالت يف بعض األوقات هي فرصة لرؤية الشوارع، حيث ميكن للسجني أن 
يرتبك أمام ما يراه من تغيّر الطرق، مالبس املارة، اهلواتف احملمولة. كان صالح يشعر 
دائمًا باحلرية عند النظر من خالل قضبان نافذة عربة الرتحيالت، يراقب املارة مرتدين 
مبالبسهم املدنية فيشعر بقليل من احلرية ينتهي متامًا مع صدور قرار من النيابة بتجديد 

حبسه فيعود للسجن منكسرًا.
فرصة  هي  حسام  لدى  واحملاكمة  النيابة  جلسات  أثناء  الرتحيالت  جتربة  كانت 
هي  كما  زالت  ما  احلياة  وترية  فيجد  العربة،  شباك  خالل  من  واملارّة  الشوارع  ملراقبة 
أن  ورغم  من؟  وملصلحة  هنا؟  يفعله  الذي  ما  حول  يتساءل  عليهم.  وقع  مبا  تتأثر  مل 
هذه هي الفرصة الوحيدة لرؤية الشارع، إال أن طول املسافة من السجن إىل احملكمة 
بالطبع  معاناة أخرى، هذا  منها  املرتفعة كانت جتعل  الرتحيالت  ودرجة حرارة عربة 
حكمًا  أو  احلبس  بتجديد  قرار  إصدار  بعد  العودة  أثناء  باإلحباط  شعورهم  جبانب 

بالسجن من قبل احملكمة إزاءهم.

"حاسة أنه بايع كل حاجة، أنه معندوش 
أمل يخرج"3٧

حتمل الزيارة الطعام، املؤن واملتعلقات الشخصية اليت حيتاجها السجناء بالداخل، 
واألهم مالقاة األهايل. لكنها أيًضا تأتي بأخبار من اخلارج ختص ذوي السجني أو ما 
حيدث يف البالد. هذه األخبار هي مسار أحاديث الكثري بني احملتجزين أثناء التقائهم يف 
الرتيّض أو داخل الزنزانة. لكن الزيارات بالنسبة لألهل حتمل كثري من املشاعر املعقدة، 
ليتمكنوا  الرشاوى  لدفع  الوقت  طوال  وحاجتهم  املهينة  واملعاملة  التفتيش  من  بدايًة 
من إدخال كل ما حيتاجه احملتجز، أو للمعاملة بصورة أقرب لآلدمية. يف مقابلة اجلبهة 
وصفوا  النطرون،  وادي  سجن  داخل  احملتجزين  بعض  وأصدقاء  أهايل  مع  املصرية 

كيف حتوّلت مشاعر ذويهم داخل السجن من قبس األمل إىل االنطفاء متامًا. 
املراقبة واملخربين حوهلم يف  بكامريات  الزيارة حماطة  أن غرفة  معتز  والدة  حتكي 
ابنها وهو يضحك وحياول املزاح معهم والسؤال عن أحواهلم إال  كل مكان. يستقبلها 
أال  خيربها  وتطوراهتا  القضية  بسري  ختربه  وحني  منكسرة،  دائمًا  عينه  نظرة  ترى  أهنا 
تتعلق بأمل اخلروج قريبًا. أما صديق فهمي حيكي أنه عادةً مينع املخربون دخول العديد 
من أدوات النظافة واملتعلقات الشخصية، ليقوم بدفع رشاوي هلم فيمرروا بعدها ما 
تعنتوا يف السماح به مسبًقا. آخر ما يذكره من زياراته لفهمي، أن كل ما يريد هو اخلروج 

من السجن والسفر بعيدًا.
مل يتعرّف أهل حسام عليه يف الزيارة األوىل له بسجن وادي النطرون، كان السجن 
قد حلق له شعر رأسه متامًا وكانت هيئته متغرية لسوء حالته. نادى على أهله ليلتفتوا 

٣٧ حمادثة عرب االنرتنت، مارس ٢٠٢١.
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وأوضح  عليه.  تعرفهم  عدم  من  متعجبًا  فكان  قبل  من  هليئته  نظر  قد  يكن  ومل  إليه، 
وكان  النيابة  لرتحيالت  اخلروج  أثناء  الزجاج  يف  النعكاسه  النظر  استطاع  أنه  حسام 

متفاجًئا أمام تدهور وسوء مظهره.

"بالنسبالي مفيش كابوس أكبر من 
إني أكون في السجن"3٨

من الصعب االستغراق يف النوم إىل درجة رؤية األحالم والكوابيس داخل السجن، 
فجسدك حماصر بالتحامه يف أجساد اآلخرين، قد جتد أثناء نومك من يتحرك فوقك 
أو صوت أحدهم يف دورة  الغرفة  سواء زميلك أو صرصار، تسمع صوت حركة يف 
املياه، طيلة الوقت ال ميكن النوم لساعات طويلة دون القلق داخل السجن. لكن ما كان 
كابوسًا بالنسبة ألمحد هو رؤيته حللم أنه خارج السجن حيظى بيوم طبيعي، فقط حني 
يستيقظ يدرك كابوس الواقع الذي يعيشه وحياول اهلروب من فرض هذه احلقيقة على 
بينما حسام يرى أن فرتة الكوابيس لديه بدأت منذ خروجه من السجن، بأن  عقله. 
حيلم أن قوات األمن تطارده للقبض عليه ثانيًة أو لتصفيته، فبالنسبة له ال ميكن أن خيلق 

عقلك الباطن ما هو أكثر فزعًا من وجودك داخل السجن.
"كل حاجة في إيد حد تاني"39

داخل السجن يفتقد املرء أبسط األشياء وأمهها، يفقد التحكم يف أي شيء داخل 
هذه اجلدران، بدايًة من مواعيد النوم، دخول دورة املياه، األطعمة املتناولة، وصواًل إىل 
الرغبة يف اخلروج من هذه اجلدران. وباحلديث مع احملتجزين بسجون وادي النطرون 
حول ما طاردهم داخل السجن وشعروا باحلنني إليه، اسرتسل كٌل منهم حول رغبات 

واحتياجات ال ختتلف كثريًا عن بعضها.
استسالمًا  أكثر  احملتجزين  جيعل  الرمادي  الزنزانة  باب  لون  أن  قبل  من  صالح  مسع 
يتعلق به  لواقعهم، ويروي أن أكثر ما افتقده هو شعوره باحلرية حيال كل ما  وانسحاًقا 
للحظة  شعوره  اخلصوصية،  هو  حيتاجه  ما  أكثر  كان  أمحد  بينما  باخلارج.  حياته  يف 
واحدة أنه جيلس وحده يف مكان بعيدًا عن ازدحام الزنزانة وصخب رفاقه، كان أيًضا 
يفتقد العديد من األطعمة كاحملاشي والرجنة، لكن حاول كثريًا مع املخربين ومتكن يف 
يريد  أما حسام فكان  الرجنة وتناوهلا مع رفاقه بضع مرات.  انتصار من دخول  حلظة 
يف  التجوّل  آدمية،  مياه  دورة  دخول  سريره،  على  كالنوم  جدًا،  بسيطة  بدت  أشياء 
الشوارع حبرية، أال يوجد شخص لديه السلطة الكاملة يف حبسه ما بني أربع جدران 

يف مقابل غياب أي قدرة على الرفض أو املقاومة.

٣٨ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.

٣٩ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
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• التأديب

يشري مفهوم التأديب هنا إىل معاملة مصلحة السجون أو إدارة السجن للمحتجزين 
بصفة عامة، وكيف حتولت االنتهاكات واالعتداءات إىل سياسة هتذيب من نوع خاص 
متارسها السجون لكسر إرادة السجني وقدرهتا على فرض إدارهتا بالصورة اليت تراها 
مناسبة لتضمن خضوعهم. فتتحول إدارة السجن إىل الواصية على حقوق ورغبات 

السجني باملنع أو املنح، يف حماولة لفرض سياسة الطاعة بني السجناء.

"طلبت أدخل حبس انفرادي عشان 
أقعد لوحدي"40

كان أمحد يفتقد حلظة واحدة فقط يف أيامه يكن فيها وحده، حياول التحايل على 
رغم  الوحيد  املكان  هو  هذا  املياه.  دورة  يف  له  دور  حبجز  وأفكاره  زنزانته  ازدحام 
رداءته وضيقه الذي ميكن أن يكون فيه وحده داخل السجن. كان يدخل فقط ليشعر 
لضابط  طلبًا  تقدميه  إىل  احلال  به  وصل  باخلارج.  األصوات  تزاحم  رغم  وحده،  أنه 
أن  إال  يكون  ما  أسوأ  الزنزانة  وضع  كان  لو  حتى  التأديب،  غرفة  إىل  لنقله  املباحث 

حاجته للجلوس منفردًا كان كل ما يبحث عنه وقتها.
حياول  أمحد  كان  به،  خاصة  فلسفة  يتبع  اإلهانة  من  نفسه  محاية  يود  شخص  كل 
دفع رشاوي طيلة الوقت ألخذ حقوقه اليت تتعنت معه إدارة السجن يف السماح هبا. 
ضباط  يستفز  ال  لكي  اإلمكان  قدر  ومسامل  الطبع  هادئ  يكن  أن  فحاول  حازم  أما 
وأفراد السجن، لكن وقت التعدي واإلهانة املباشرة كان يثور غضبًا حينها محايًة حلقه 
وصونًا لكرامته. كل ما سبق ال ميكن اعتباره ضمانات أو صور محاية داخل السجن 
من التعرّض للحبس االنفرادي، أو اقتحام الزنازين وجتريدها وما يصاحبها من تدمري 

معنوي.
"أكتر حاجة كسرتني هو التأديب"41

أهله  مع  التواصل  يف  له  صديق  ملساعدة  حممول  هاتف  إدخال  صالح  حاول 
املمنوعني من زيارته، حتى وجده السجن معه، وكانت هذه جتربته مع التأديب داخل 
هذا السجن. يف البداية مت ضربه، ثم نقلوه إىل زنزانة لتكديره مع حمتجزين مت تغريبهم إىل 
الزنزانة  انفرادي. دخل صالح  نقله إىل زنزانة تأديب  النطرون، إىل أن مت  سجن وادي 
جمردًا من كل متعلقاته الشخصية منعزاًل متامًا عن كل شيء حتى ما هو داخل أسوار 
هذا السجن، ال ميكنه خالل هذه املدة اخلروج للرتيّض أو الزيارة، وحتى داخل الزنزانة 
نفسها مل يتمكن من فرد جسمه لضيق الزنزانة. مل يكن يعرف توقيتات اليوم وكان حينها 

٤٠ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.

٤١ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
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يف رمضان فلم يكن قادرًا على متييز الساعة للصيام أو اإلفطار خاصًة أن السجن كان 
يدخل له وجبة اإلفطار صباحًا بصورة ثابتة وهي رغيف من اخلبز وقطعة جنب رديئة. 
والنفسية،  العقلية  قدراته  اضطراب  حول  هواجس  لديه  الظروف  هذه  خلقت 
ما  وكان  نفسه،  على  خوًفا  شكل  بأي  الوقت  لتمضية  احلشرات  مع  اللعب  إىل  فلجأ 
أهله  مع  اإلفطار  وجبة  كتناول  األشياء  أبسط  من  حرمانه  هو  حينها  عليه  يسيطر 

باخلارج أو حتى مع زمالئه يف الزنزانة.
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السجون،  مصلحة  بتفتيش  عادة  مرتبطة  وصور  أصوات  فهناك  التجريد  عن  أما 
وضرب  إهانة  مفزعة،  منهم  خترج  وأصوات  العساكر  هراوات  الكالب،  صوت 
احملتجزين، حتطيم وإفساد متعلقاهتم الشخصية وأطعمتهم، االستيالء على ما متكنوا 

من إدخاله يف الزيارة وأحيانًا حرقه أمام أعينهم. 
من  عشرات  الغرفة  اقتحم  زنزانته،  هلا  تعرّضت  جتريدة  واقعة  عن  حازم  حيكي 
بعد  لكن  للغرفة.  تنظيمهم  الشخصية ودمرّوا  متعلقاهتم  أفراد األمن وأخذوا أغلب 
حممول  هاتف  عن  للبحث  فجاءوا  والسخرية،  بالضحك  الواقعة  استقبلوا  رحيلهم 
داخل الزنزانة وشعروا حينها باالنتصار ألهنم مل جيدوا شيًئا، فلم يستقبلوا هذا االنتهاك 

الفج حينها بأي قدر من املظلومية.
وسبق وأن وقعت مشادة بني أحد زمالء حسام وإدارة السجن على إثرها مت نقله 
إىل التأديب، ومع إعالن اجملموعة اعرتاضهم على ما وقع قامت اإلدارة بإخراج زميلهم 
مساءً،  السجون  مصلحة  من  قوة  جاءت  أيام  مرور  بعد  لكن  االنفرادي.  احلبس  من 
أمر  للدموع وخرطوش.  قنابل مسيلة  البعض مت إطالق  مقاومة  الزنازين ومع  اقتحموا 
العساكر  قبل  من  عليهم  االعتداء  ومت  العنرب  ساحة  إىل  باخلروج  احملتجزين  الضباط 
أجزاء  اجتذاب  أصوات  يسمعون  وظلوا  هبا  أعينهم  وتغمية  مالبسهم  من  وجتريدهم 
كـ»أسرى  يعاملوهنم  فكانوا  اجلدران  أمام  القرفصاء  وضع  يف  جلسوا  ثم  األسلحة، 

حرب«، يف هذا الوقت تيقن حسام أن هذه اللحظة هي هنايتهم. 
السجن  إدارة  فقامت  حلسام،  بالنسبة  اإلطالق  على  أسوأهم  كان  اليوم  هذا 
الشخصية  متعلقاهتم  دون  الزنازين  على  توزيعهم  وإعادة  زنازينهم،  بتجريد  ذلك  بعد 
بعدها  القوا  أخرى.  سجون  إىل  البقية  وتغريب  جنائيني،  سجناء  مع  واحتجازهم 
كبرية،  بصورة  السجن  طعام  كمية  تقليل  الزيارات،  منع  يف  معقولة  غري  بطريقة  تشددًا 
نقله فورًا  يتم  يومية، ومن يعرتض على أي من هذه املمارسات  الزنازين بصورة  تفتيش 

إىل التأديب.  

"بين األمل واالنتحار، مفيش حاجة 
وسط"42

أن  إال  يطارده خالل فرتة احتجازه،  الذي  االكتئاب  مع  التعامل  كان حياول حسام 
الصيادلة عن أسهل  فبدأ هو ورفاقه يف سؤال أحد  الفرتة كانت سوداوية متامًا،  هذه 

طريقة ميكن هبا إدخال أدوية بسهولة تساعد على االنتحار. 

"الحاجات ده كلها بتدغدغ.. هو مع 
الوقت بيعرف يكسرك"43

٤٢ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.

٤٣ حمادثة عرب االنرتنت، إبريل ٢٠٢١.
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كان النوم هو ما يلجأ له صالح وزمالئه بعد كل جتريدة، جيدوا أنفسهم نائمني لساعات 
طويلة يف ظروف أصبحت معروفة، عند وقوع جتريدة أو مشاجرة كبرية داخل الزنزانة 
أو مع موظفي السجن، أيًضا عند األعياد واملناسبات، عند صدور قرارات بالعفو مل 
تشمل أمسائهم. أصبح النوم هو مالذهم يف األوقات اليت يواجهون فيها عجزهم التام عن 

إهناء هذه اللحظة بأي شكل رغم قسوهتا.
حتكي السيدة أمل عن ابنها معتز، أنه أصبح كتومًا وال حيكي هلا عن شيء، لكنه 
دائم االعرتاض على االنتهاكات اليت يتعرّض هلا داخل السجن، وهذا ما يعرّضه كثريًا 
إىل احلبس انفراديًا. كانت إدارة السجن متنعهم عن الزيارة لعدة أيام فتعرف أمل أنه مت 
نقله إىل التأديب، لتجد ابنها يف أول زيارة بعدها متهالك، بوجه أصفر ويف حال سيء. 
مصلحة  قدوم  مع  جتريدة  ألي  الوقت  مع  االستعداد  وضع  يف  السجناء  يصبح 
السجون إىل سجون وادي النطرون، يقع هذا مرة أو اثنتني يف السنة، أو يف حال اعتماد 
مفاهيمهم  الوقت  مبرور  احملتجزون  فيستبدل  معهم.  التعنت  سياسة  السجن  إدارة 
السجن  جتربة  أن  أمحد  يقول  احلايل.  وضعهم  مع  لتتماشى  السجن،  داخل  وآرائهم 
صاغت له تعريًفا خمتلف عن مفهوم السياسة، فمتى ميكنك االعرتاض على سياسات 
النقطة اليت جيب عندها  السجن املتبعة، وكيف حتتد نربتك يف االحتجاج، وما هي 
أن تتوقف حتى ال ختسر كل ما حققته من مكاسب. ويف هذه التجربة، حياول الفرد 
داخل السجن التعامل مع هذه الصدمة بإعادة النظر يف مبادئه وأفكاره، وقبول فكرة 

أن هذا الوضع االستثنائي هو واقع مستمر عليه التعامل معه. 
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خامتة

رمبا ينتقم النظام من معارضيه بوضعهم يف السجون، ورمبا حياول القضاء على ما 
ميكن أن يهدد بقاءه برتك أبواب السجون مفتوحة طيلة الوقت، لكنها كذلك مساحة 
خارج  هم  من  كل  وعلى  العام  اجملال  على  فقط  ليست  واهليمنة  التخويف  ملمارسة 
ملا  مُصّغرة  مساحة  هي  السجون  جتربة  رمبا  بالداخل.  هم  من  كذلك  بل  األسوار، 
يقع باخلارج، كيف ميكن من اللحظة األوىل الستقبال الوافد إىل السجن تعريضه هلذه 
تنتهي،  ال  اليت  اللفظية  واإلهانات  تتوقف  ال  اليت  الوحشية  االعتداءات  من  الصدمة 
تتدمر  حينها  هو،  ينتهي  أن  قبل  قواهم  ختور  لن  قطيع  أمام  ضئيل  فرد  أنه  يشعر  كيف 
احلياة،  احلرية،  الظلم،  رفض  املقاومة،  عن  باخلارج  يعرفها  كان  اليت  مفاهيمه  كل  لديه 
الكرامة.. إخل. تصبح سنوات السجن هي مساحة جديدة عطبة يتشكل بداخلها 
وبداخل عقله تصورات أخرى عن هذه املفردات، رمبا تبدو أكثر اهنزامية، سوداوية، 

أو رمبا أكثر واقعية. 
ال ميكن التغافل عن مرحلة القبض واالحتجاز يف مقر األمن الوطين أو قسم الشرطة 
يبدأ  السجن  إىل  الرتحيل  مع  لكن  احملتجز،  هلا  يتعرض  اليت  واالنتهاكات  والصدمات 
النطرون  وادي  سجون  إدارات  يف  املتمثلة  السجن  إدارة  فيها  حترص  جديدة  مرحلة 
التقرير- إىل إرساء قواعد جديدة من فرض السلطة واهليمنة اليت متارسها  -يف هذا 
ذلك  بعد  السجن.  داخل  واستقباهلم  األوىل  اللحظة  خالل  من  احملتجزين  على 
احتجاز  ظروف  حيث  باخلارج،  احلياة  عن  متامًا  وانفصاهلم  اإليراد  يف  احتجازهم 
قاسية ورديئة ويطغي عليها شعور باخلوف من استمرار هذا الوضع وقلق على األهايل 
باخلارج وهل استطاعوا الوصول إليهم أم ليس بعد. لتأتي مرحلة التسكني اليت ينتظرها 
السجناء، للبحث عن وضع أكثر استقرارًا والقدرة على اخلروج للرتيّض وتأدية الزيارة، 
للسجن وما  لكن مع هذه املرحلة صار هذا الشخص سجينًا، فخضع بصورة كبرية 
إدارة  تستخدم  ذلك  جبانب  واالنكسار.  اإلحباط  من  بداخله  الوقت  مرور  يفرضه 
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التأديب والتفتيش وانتهاكات مثل التجريد واالعتداءات اجلسدية  السجن إجراءات 
واخلطر  بالضآلة  الشعور  بداخلهم  لرتسخ  نفوذهم،  على  وتأكيدًا  لقوهتم  كاستعراض 

طيلة الوقت.
حاول هذا التقرير تقديم معايشة لتجربة السجني، كيف يتعامل مع حقيقة احتجازه 
وقائع  إىل  التعرّض  طريق  عن  الوقت،  طوال  معه  السجن  إدارة  وتعسف  لسنوات 
شخصية مرّت بعدد من سجون وادي النطرون، سواء من خالل مقابالت شخصية 
واالنطالق  بالداخل.  السجناء  من  عدد  أهايل  أو  السابقني  احملتجزين  من  عدد  مع 
ونفسياهتم،  األفراد  هذه  بشخوص  تصنعه  وما  السجن  جتربة  إىل  التجارب  هذه  من 
بدايًة من الرتحيل إىل سجن وادي النطرون، مرورًا بفرتة اإليراد، إىل التسكني وشكل 
حياهتم اليومية وطبيعة االنتهاكات اليت وقعت عليهم وكيف تعاملوا معها، كيف كانت 

مشاعرهم الفردية وكيف كان شعورهم كمجموعة. 



أصبح األزرق
صديقي الوحيد

تجربة االحتجاز داخل سجون وادي النطرون
كام يرويها محتجزون سابقون

مستقلة  أوروبية  منظمة  هى  االنسان  حلقوق  املصرية  اجلبهة 
من  عدد  يد  على  التشيك  مجهورية  فى   ٢٠١٧ عام  تأسست 
النشطاء واملدافعني عن حقوق االنسان. تعمل اجلبهة على حتسني 
أوضاع حقوق االنسان فى مصر من خالل أعمال البحث واملناصرة 
اجلنائية. العـدالة  أمهها  جماالت  عــدة  فى  القانونى  والدعم 


