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 امللخص
التنفيذي

مقار  نزالء  كاهل  عىل  تقع  التي  الباهظة  التكلفة  رصد  التقرير  هذا  يحاول 
االحتجاز املرصية وأرسهم بسبب غياب الحكم الرشيد داخل تلك املقار، أو بمعنى 
القانونية  بمسؤولياتها  الوفاء  عن  املقار  تلك  إدارة  عمليات  قصور  بسبب  آخر 
تكلفة  التقرير  ويتتبع  لحقوقهم.  مبارش  انتهاك  يف  تورطها  أو  املحتجزين  تجاه 
الجوانب املختلفة من حياة املحتجز وتأثرها بظواهر كالفساد، وخروقات القانون 
سواء بسبب اإلهمال املتعمد أو غري املتعمد، وعشوائية صنع السياسات، والفلسفة 
حقوق  ألي  االحتجاز  مقار  نزالء  باستحقاق  تعرتف  ال  التي  السائدة  العقابية 

باألساس.

هذا  إطار  يف  يقصد  ما  يوضح  نظري  وإطار  مقدمة،  عىل  التقرير  يحتوي 
األول  الفصل  يتناول   وخاتمة.  فصول،  وثالثة  الرشيد،  الحكم  بغياب  التقرير 
من  الرشطة  وأقسام  السجون  داخل  األساسية  االحتياجات  عىل  الحصول  تكلفة 
قد  وما  املناسبة،  الصحية  بالرشوط  توفريها  عدم  ظل  يف  صحية  ورعاية  طعام 
يشوب ممارسات وزارة الداخلية يف هذا اإلطار من فساد وسوء إدارة. أما الفصل 
مختلفة  اجتماعية  ألنشطة  ومبارشتهم  املحتجزين  معيشة  تكلفة  فيتناول  الثاني 
داخل األقسام والسجون. ويسلط هذا الفصل الضوء عىل أشكال أخرى من الفساد 
اآلخرين.  باملحتجزين  وعالقتهم  املحتجزين  حياة  عىل  يؤثران  اللذين  واإلهمال 
وأخريا، يناقش الفصل الثالث التكاليف التي يتحملها املحتجزون وأرسهم نتيجة 
تفتح  وكيف  اإلنسان،  وحقوق  للقانون  وصارخة  مبارشة  النتهاكات  تعرضهم 
املحتجزين  وبعض  االحتجاز  بمقار  العاملني  بعض  أمام  املجال  االنتهاكات  تلك 
أماكن االحتجاز  املحتجزين اآلخرين داخل  التي توقع عىل  االنتهاكات  للرتبح من 
عقب القبض عليهم وإخفائهم قرسًيا وتجديد حبسهم. وتنتهي الخاتمة بتلخيص 
مقار  إدارة  ترشيد  دون  تحول  التي  املختلفة  العوامل  أن  وهي  الدراسة،  نتائج 
بشكل  وأرسته  املحتجز  عىل  االحتجاز  تجربة  تكلفة  من  إجمااًل  ترفع  االحتجاز 
هم  فقرا  واألشد  األضعف  االجتماعية  الفئات  من  املحتجزون  ويكون  مجحف، 
إيل  املوجهة  التوصيات  من  بعدد  التقرير  وينتهي  ذلك.  بسبب  يعانون  من  أكثر 
القومي  واملجلس  السجون  قطاع مصلحة  النواب،  اإلدارية، مجلس  الرقابة  هيئة 

لحقوق االنسان.
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مقدمة

للحرية تكاليف مادية  أو سلب  يرتتب عىل مرور أي شخص بتجربة احتجاز 
تلك  وترتاوح  أرسته.  أفراد  بل  املحتجز  عىل  فقط  ليس  كبري  بشكل  تؤثر  متنوعة 
بمحطات  املحتجز  مرور  إجراءات  من  ذاتها  التجربة  تستلزمه  ما  بني  التكاليف 
التي تفرضها الجهات  العدالة كأتعاب املحامني والرسوم  مختلفة داخل منظومة 
الحكومية نظري الخدمات املختلفة، والتكاليف املرتتبة عىل انتقال املحتجز للمعيشة 
املرتبطة  املبارشة  غري  املادية  التكاليف  وكذلك  االحتجاز،  مقر  هو  جديد  بمكان 
بأثر  املرتبطة  أو  األسايس،  ُمعيلها  احتجز  حال  يف  األرسة  دخل  موارد  بتعطل 
املرتبطة  تلك  أو حتى  االجتماعية،  األرسة عىل مكانتها  أفراد  أحد  احتجاز  تجربة 
للتعامل مع  تبذلها األرسة  التي  اإلضافية  والبدنية واملجهودات  النفسية  بالتكلفة 

وضعها الجديد ذلك، إىل آخر ذلك من التكاليف. 

ورغم كون هذه التكاليف منطقية ومتوقعة، فإنه من املنطقي واملتوقع أيضا 
من أي دولة ومجتمع حريصني عىل فعالية املؤسسات العقابية أن ُترصف جهود 
وتخفيف  السواء،  عىل  واملعنوية  املادية  التكاليف  تلك  خفض  سبل  لبحث  دؤوبة 
أعبائها من عىل كاهل أرس املحتجزين الذين يضطرون للتعامل الدوري واملستمر 
املؤسسات  أداء  عىل  الحرص  باب  من  فقط  ليس  وذلك  املؤسسات،  تلك  مع 
املتأثرين  املواطنني  كافة  مصالح  وتعظيم  حماية  عىل  أيضا  الحرص  بل  بكفاءة، 
بسياسات منظومة العدالة واملؤسسات العقابية يف دولة ما، كونهم بشكل أو بآخر 
معايري  ألعىل  مستحقني  ثم  ومن  العامة  املؤسسات  تلك  لخدمات  »مستخدمني« 

الكفاءة.

االنتفاع  عىل  املرتتبة  »الطبيعية«  للتكاليف  بالنسبة  كذلك  األمر  كان  وإذا 
بـ«خدمات« منظومة العدالة الجنائية، فإن الحاجة للرقابة عىل مستوى التكاليف 
عندما  خاصة  إلحاًحا،  أكثر  تصبح  املنظومة  بتلك  صارخ  خلل  أي  عىل  املرتتبة 
أثًرا قد يشكل يف ذاته  ليؤثر عىل حياة املحتجز وأرسته  التكاليف  يرتفع مستوى 
يشكل  بما  املحتجز  عىل  مضاعفة  عقوبة  أو  املذنبني،  غري  األرسة  ألفراد  عقوبة 

بدورها انتهاكا للقانون.  

وينطلق هذا التقرير من مشاهدات عدة ظهرت يف إطار عمل الجبهة املرصية  
لحقوق االنسان عىل مرشوع مرصد أماكن االحتجاز، سواء داخل السجون وأقسام 
وأهاليهم،  املحتجزين  عاتق  عىل  تقع  عديدة  تكاليف  عن  كشفت  الرشطة،1والتي 
ناتجة عن خلل  أنها  بينها جميعا  لكن يجمع  لتحملها،  أسباب اضطرارهم  تتعدد 
اإلنسانية  كرامتهم  عىل  الحفاظ  ويف  قانوًنا،  لهم  الستحقة  الخدمات  توفري  يف  ما 
الذي  الخلل  وهو  واللوائح،  والقانون  الدستور  يف  املكفولة  األساسية  وحقوقهم 
سيشار إليه الحقا بغياب الحكم الرشيد. بل أن تلك التكاليف تشكل العبء األكرب 
التي  »االعتيادية«  التكاليف  من  أكثر  اليومية  حياتهم  يؤثر عىل  بشكل  األرس  عىل 

انظر: »مرصد أقسام الرشطة،«  الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، تاريخ الولوج 23 نوفمرب، 2021، 	1	
لحقوق  املرصية  الجبهة  السجون«  »مرصد  https://egyptianfront.org/ar/police-stations-observatory1؛ 

./https://egyptianfront.org/ar/prisons-observatory اإلنسان، تاريخ الولوج 23 نوفمرب، 2021، 
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يتطلبها املرور عىل منظومة العدالة والعقوبة. كما أظهرت تلك املعلومات األولية 
مقار  بها  تتعامل  ما  فلسفة  تعكس  التكاليف  لتلك  املمنهجة  الطبيعة  ألن  أيضا 
املحتجزين، تنطلق من استباحة شبه كاملة لهم، بل وربط قيمتهم  االحتجاز مع 
تحمله من  ما يستطيعون  بمقدار   – به من حقوق  يتمتعون  ما  أي   – كمواطنني 
تلك التكاليف. أي أن غياب الرشادة يف اإلدارة ووضع السياسات يفتح املجال ألن 

يتحمل املحتجزون تكلفة تأمني حقوقهم األساسية عىل نفقتهم الخاصة.

التكاليف، وتبني  التقرير رصد أو تتبع حجم وأنماط هذه  ولذلك يحاول هذا 
وانتهاكات  املتعمد،  غري  أو  املتعمد  واإلهمال  الفساد،  مثل  ظواهر  عدة  أن  كيف 
السياسات تتضافر لرتفع من تكلفة  املبارشة، وعشوائية تصميم وتنفيذ  القانون 

تجربة االحتجاز عىل املحتجز وأرسته. 

املحتجزين  معاناة  من  عنه  مسكوت  جانب  رفع  يف  أوال  تكمن  ذلك  وأهمية 
الجميع  يقّر  سلبية  ظواهر  تداخل  عىل  الضوء  التقرير  يسلط  ثانيا،  وأرسهم. 
بوجودها داخل مقار االحتجاز، لكن يتم تناول كل منها بمعزل عن األخرى، عىل 
املتداخلة ملموسة بشكل واضح يف حياة عرشات اآلالف من  آثارها  أن  الرغم من 
ضمان  أجل  من  التداخل  لهذا  االنتباه  من  بد  وال  مرص.   يف  وأرسهم  املحتجزين 
املنظومة  كفاءة  وضمان  أنواعها،  بكافة  املرصية  االحتجاز  مقار  نزالء  كرامة 
ببناء  ذاتها  املرافق  يتم من خالل مجرد تحسني جودة  أن ذلك ال  العقابية، حيث 
سجون ذات سعة استيعابية أكرب أو مدها بميزانيات أكرب فحسب، بل عن طريق 
يؤثر  وكيف  العقابية  املنظومة  إصالح  مساعي  لفشل  تؤدي  التي  العمليات  فهم 

كل عامل عىل غريه. 

الحكم  غياب  مفهوم  يناقش  تمهيدي  ومدخل  مقدمة،  إىل  التقرير  ينقسم 
املعلومات  الرشيد ويتعرض ألبرز تجلياته داخل مقار االحتجاز والتي أظهرتها 
التي وثقتها الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان، باإلضافة ملنهجية التقرير، ثم ثالثة 
مقار  توفري  عدم  عىل  املرتتبة  التكاليف  األول  الفصل  يناقش  وخاتمة.  فصول 
االحتجاز لالحتياجات األساسية للمحتجزين من تغذية ورعاية صحية. أما الفصل 
الثاني، فيحاول رصد واستكشاف التكاليف املرتبطة بمبارشة املحتجزين لحياتهم 
االجتماعية سواء مع محتجزين آخرين أو مع العالم الخارجي، وسط القيود التي 
تضعها مقار االحتجاز عليهم. أما الفصل األخري، فيناقش التكاليف املرتتبة بشكل 
عليهم  القبض  بعد  االحتجاز  أماكن  داخل  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  عىل  مبارش 
التقرير  نتائج  الخاتمة  وتلخص  حبسهم.  تجديد  وأثناء  قرسًيا  إخفائهم  وأثناء 
وتتضمن بعض التوصيات لهيئة الرقابة اإلدارية، مجلس النواب، قطاع مصلحة 

السجون واملجلس القومي لحقوق االنسان.
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 إطار نظري:

معىن غياب الحكم الرشيد 
داخل مقار االحتجاز

يرتكز هذا التقرير عىل مفهوم الحكم الرشيد – أو ما يسمى أيضا بـ«الحوكمة 
الرشيدة«. وقد ازدهرت األدبيات حول هذا املفهوم منذ تسعينيات القرن العرشين، 
هذا  إطار  يف  الرشيد  الحكم  تعريف  يمكن  باختصار  ولكن  تعريفاته،  وتعددت 
وتدير  العامة  الشؤون  العامة  املؤسسات  بها  تدير  التي  »العملية  بأنه  التقرير 
)الحقوق  اإلنسان  حقوق  وإعمال  القانون  سيادة  تعزز  بطريقة  العامة  املوارد 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(«.2

حول  الخطاب  عنارص  من  أساسيا  عنرصا  الرشيد  الحكم  مفهوم  صار  وقد 
التنمية االقتصادية وإصالح مؤسسات القطاع العام. ولعل السبب الرئييس وراء 
مركزية املفهوم هو أنه ال يركز االهتمام فقط عىل النهوض بالعمليات املؤسسية 
حول  تدور  معينة  قيمية  منظومة  أيضا  يستدعي  أنه  بل  االقتصادية،  واملعدالت 
للحوكمة  تعريفة  يف  اإلنمائي  املتحدة  األمم  برنامج  ركز  فقد  واملواطن.  اإلنسان 
الرشيدة عىل التنمية البرشية املستدامة، أي املقاربة التي تجعل التنمية تستهدف 
املتاحة  والخيارات  الفرص  وإثراء  الناس  يحياها  التي  الحياة  جودة  تحسني 

أمامهم، وخاصة الفئات األفقر واألضعف.3

ويعني ذلك أن املفهوم ال يدعو لالكتفاء بتحقيق الكفاءة االقتصادية ومكافحة 
الفساد املايل واإلداري عىل سبيل املثال،  بل يستند أيضا بشكل أسايس عىل مفاهيم 
وإعالء  واملساءلة،  والشفافية  السياسات،  وتقييم  صنع  يف  املجتمعية  املشاركة 
ما  إىل  السياسات  صانعي  اهتمام  يوجه  أنه  أي  القانون.  وسيادة  املساواة  مبادئ 
يجب أن يضيفه الحكم الرشيد للمواطنني من قيم ومصالح، وكذلك يلفت االنتباه 
يجب   – النهائية  مخرجاتها  فقط  وليس   – ذاتها  السياسات  تصميم  عمليات  ألن 
وخطط  السياسات  تصميم  عملية  أن  ذلك  ويتضمن  القيم.  تلك  عىل  ترتكز  أن 
بها  املنوط  املؤسسات  تمثلها  التي  القيم  ترشيد  إىل  تؤدي   أن  يجب  ذاتها  التنمية 
والتنمية  والديمقراطية  اإلنسان  قيم حقوق  تعكس  العامة، حتى  الخدمات  تقديم 

التشاركية.4

 14 الولوج  تاريخ  والجريمة،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  مكتب  الرشيدة«،  الحوكمة  هي  »ما  	2
https://www.unodc.org/e4j/ar/anti-corruption/module-2/key-issues/what-is-good-  .2022 مارس، 

governance.html

»تقرير التنمية البرشية الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،« األمم املتحدة، تاريخ الولوج 14  	3
/https://www.un.org/ar/esa/hdr مارس، 2022. 

4 Sam Agere, Promoting Good Governance: Principles, Practices, and Perspectives, 
(London: Commonwealth Secretariat, 2000), 1-6.
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معرض  يف  عنه  يستعاض  ال  فإنه  الرشيد،  الحكم  مفهوم  تشعب  قدر  وعىل 
دراسة أوضاع مقار االحتجاز ومحاولة تحسينها، ملا يحمل يف طياته من دالالت 
وتحقيق  بالقوانني  وااللتزام  اإلدارة  حسن  بمسائل  فقط  ليس  ترتبط  شاملة 
الكفاءة املثىل، بل أيضا بالقيم التي يجب أن تمثلها املؤسسات العقابية، واألهداف 
املجتمعية األبعد التي يجب أن تخدمها، ابتداء من احرتام حقوق اإلنسان واملساواة 
يمكن  تعقيده  عىل  التشعب  هذا  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  والشفافية.  القانون  أمام 
الباحثني من رؤية املحصلة الكلية لتفاعل الجوانب املختلفة لغياب الحكم الرشيد 

داخل منظومة مقار االحتجاز.

اتخذ التقرير من هذا املفهوم املتشعب مدخال رئيسيا لدراسة بعض التكاليف 
الرشيد  الحكم  غياب  ألن  وذويهم،  االحتجاز  مقار  نزالء  عاتق  عىل  تقع  التي 
إليه يعترب مظلة تربط بشكل واضح بني األشكال  الذي سبقت اإلشارة  باملفهوم 
الحكم  بأنها كلها نابعة من غياب  القول  التكاليف، والتي يمكن  املختلفة من تلك 
التايل  الجزء  سيناقش  أكرب  بشكل  ذلك  ولتوضيح  االحتجاز.  مقار  داخل  الرشيد 
فصول  يف  التقرير  سيعرضها  التي   – التكاليف  تلك  تتخذها  التي  األنماط  أبرز 

الحقة - وارتباطها بغياب الحكم الرشيد. 

أبرز تجليات غياب الحكم 
 الرشيد داخل منظومة

مقار االحتجاز

الفصول  يف  التقرير  سيربزها  التي  املعلومات  عىل  وبناء   – عام  بشكل  يمكن 
التالية – القول بأن أبرز تجليات غياب الحكم الرشيد داخل مقار االحتجاز والتي 
الفساد،  التي يتحملها املحتجزون وأرسهم هي  التكاليف  تؤثر بشكل مبارش عىل 
املوارد،  عجز  أو  املتعمد  اإلهمال  بسبب  سواء  واللوائح  القوانني  تطبيق  وعدم 
وأخريا عشوائية القرارات والسياسات املتبعة داخل مقار االحتجاز، باإلضافة إىل 
إرادة  الظواهر وتحول دون تواجد  فلسفة عقابية غري رشيدة تتغذى عليها هذه 
التايل، فهذه الظواهر  سياسية ومؤسسية حقيقية ملعالجتها. وكما يوضح القسم 
ولذلك  االحتجاز،  مقار  كبيئة  بيئة  يف  البعض  ببعضها  الرتابط  وشديدة  متداخلة 
التداخل  ذلك  رؤية  من  تمكن  كزاوية  الرشيد  الحكم  مفهوم  من  أفضل  فليس 

والسعي ملعالجة تلك الظواهر عىل ما بينها من تعقيد وترابط. 

يعرف دليل األمم املتحدة إلجراءات مكافحة الفساد مفهوم »الفساد« بأنه:

»كل ظرف يتأثر فيه فعل الشخص – بصفته موظفا عاما أو شخصا موكال بأداء 
وظيفة عامة – بمصالحه الشخصية من أجل تحصيل منفعة غري مستحقة )مادية أو 
غري مادية، نقدية أو غري نقدية( لنفسه أو لشخص أو هيئة أخرى. باختصار، الفساد 

هو إساءة استغالل السلطة املوكلة إىل الشخص لتحصيل منفعة غري مستحقة.«5 

5 Handbook on Anti-Corruption Measures in Prisons (Vienna: United Nations, 2017), 4.
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ويتضح من التعريف كون الفساد عقبة رئيسية أمام مساعي تأسيس الحكم 
وإعالء  القانون،  أمام  واملساواة  واملساءلة،  الشفافية  قيم  لتقويضه  الرشيد، 
الرشيد  الحكم  غياب  بني  دوما  الحوكمة  أدبيات  تربط  ولذلك  العامة.  املصلحة 
والفساد. ولكن هذا التعريف للفساد يعكس الربط السائد بني الفساد واملال العام 
واملوظفني العموميني. ويحيل ذلك عىل إشكالية حرص الفساد يف مفاهيم قانونية 
جامدة تركز يف الغالب عىل وقائع الفساد الفردية وباألخص يف القطاع العام، ما 
يحرص تعريف الفساد يف نطاق ضيق وبالتبعية أيضا ما يتم تصنيفه ضمن جرائم 

الفساد. 

مكرهني  املحتجزون  يكون  حيث  الرشطة،  قسم  أو  كالسجن  مؤسسة  ففي 
والتي تحول دون ممارستهم  املؤسسة،  التي تسنها  للسياسات  العيش وفقا  عىل 
ألنشطتهم ونظم حياتهم الطبيعية، ال يمكن حرص الفساد عىل املستوى الجزئي\

مؤسسية  أبعاد  له  تكون  قد  ذاته  الفساد  ألن  فقط  ليس  وذلك  الضيق.  الفردي 
شؤون  بإدارة  املوكل  العام  املوظف  فساد  أثر  ألن  أيضا  بل  أكرب،  وهيكلية 
مضاعف  بشكل  يفوق  الفساد،  ضحية  املحتجز  عىل  املرتتب  والرضر  املحتجزين، 
وذلك  أخرى.  سياقات  يف  العموم(  )يف  الفساد  ضحايا  تمس  قد  ضارة  آثار  أي 
بها،  الفساد  تمتع ضحية  دون  الفاسد  املوظف  يحول  التي  »املنفعة«  طبيعة  ألن 
الدستور  املكفولة يف  الغالب )كما سييل تفصيله( أحد حقوقه األساسية  تكون يف 
السجون عىل أهمية  الفساد داخل  املتحدة ملكافحة  أكد دليل األمم  والقانون. وقد 
كفء  بشكل  السجون  إدارة  يف  الفساد  بها  يتسبب  التي  التحديات  عىل  الرتكيز 

وفعال ويف الحفاظ عىل حقوق اإلنسان داخل السجون.

وتسلم األدبيات الحقوقية واألكاديمية حول حقوق اإلنسان باالرتباط الدقيق 
بني الحقوق وبني مكافحة الفساد، بسبب آثار الفساد السلبية عىل مبادئ املساواة 
واملعاملة الكريمة والحصول عىل الحقوق األساسية التي تكفلها الدول ملواطنيها. 
وال شك من أن الدولة املرصية عىل وعي بهذا الربط املسلّم به بني حقوق اإلنسان 
ومكافحة الفساد. ففي إطار »اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مرص 2030«، 
تم تدشني االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، والتي عكست صياغتها »شكليا« 
هذا االرتباط. فنصت عىل أن أحد املبادئ األساسية التي تستند إليها االسرتاتيجية 
والشفافية  النزاهة  قيم  وإرساء  الفساد،  ومكافحة  الرشيد،  الحكم  »تعزيز  هو 
نصت  ذاته  وبالشكل  األساسية«.6  والحريات  اإلنسان  بحقوق  التمتع  لضمان 
االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف مرحلتها الثانية )2019-2022( عىل أنه 
واملساواة  اإلنسان  حقوق  »احرتام  إليها  تستند  التي  األساسية  املبادئ  ضمن  من 
بني جميع املواطنني أمام القانون.«7 ويف سبيل تحقيق أهداف كال االسرتاتيجيتني، 
وقع املجلس القومي لحقوق اإلنسان وهيئة الرقابة اإلدارية بروتوكول تعاون يف 
ديسمرب 8.2020 كما نصت عىل أن الحكومة واألجهزة التابعة لها وجهات إنفاذ 

القانون هم من بني الجهات املنوط بها تنفيذ االسرتاتيجية.

القرائن إىل أن نزالء مقار االحتجاز  الكثري من  الواقع، تشري  ولكن عىل أرض 

الدائمة لحقوق اإلنسان، 2021، ص6. االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، اللجنة العليا  	6
 https://manshurat.org/node/73991

االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 2019-2022، اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من  	7
https://bit.ly/3H7bt9N الفساد ومكافحته، 2019، ص24. 

 12 مرصاوي،  اإلدارية‘،"  و’الرقابة  اإلنسان‘  حقوق  ’قومي  بني  تعاون  "بروتوكول  نصار،  محمد  	8
https://bit.ly/3mGHf67.2020 ديسمرب
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عىل  الفساد  آثار  مكافحة  عىل  املنصبة  الجهود  بتلك  مشمولني  غري  املرصية 
انتهاكات حقوق اإلنسان، رغم أنها مشمولة باتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت 
الدول  اجتماع  قرار   ويف   9∙2005 عام  عليها  وصدقت   2003 عام  مرص  عليها 
األعضاء باتفاقية مكافحة الفساد 5\4 و6\6  عامي 2013 و2015 عىل التوايل، 
دعا املؤتمر الدول األعضاء للرتكيز عىل مقومات رفع النزاهة يف منظومة العدالة 
يف  مستقل  بشكل  األخرى  االحتجاز  مقار  أو  للسجون  ذكر  يرد  فال  الجنائية.10 
اإلجراءات  تشري  وال  الرئيسية.  وأهدافها  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية 
الطبيعة  أخذ  إىل  وقياسها  األهداف  تلك  تحقيق  أجل  من  املوضوعة  التنفيذية 
الخاصة ملقار االحتجاز يف الحسبان من قبل واضعيها، حتى فيما يتعلق باألهداف 
األكثر صلة بها )تطوير جهاز إداري كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة 

عالية، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، إلخ...(. 

بشكل  املحتجزين  لحقوق  تتعرض  فإنها  اإلنسان،  حقوق  اسرتاتيجية  أما 
إطار  »يف  السجون  منشآت  وتحديث  وتطوير  ذاته،  االحتجاز  كقانونية  مستقل؛ 
تدريب  أو  الصحية«،11  ورعايتهم  السجناء  إعاشة  مستوى  يف  املستمر  التحسني 
األمني،12  العمل  متطلبات  اإلنسان يف  ثقافة حقوق  وإدماج  الرشطة  هيئة  أعضاء 
أجل  من  االحتجاز  مقرات  داخل  الفساد  ملكافحة  خاصة  إلجراءات  إشارة  دون 
داخل  بالفساد  االهتمام  تنامي  رغم  لديها.  املحتجزين  النزالء  حقوق  حماية 
حقوق  وانتهاكات  املعاملة  سوء  وقائع  من  يضاعف  ألنه  العقابية  املؤسسات 
بمجلس  التعسفي  باالعتقال  املختصة  العمل  مجموعة  خلصت  وقد  اإلنسان.13 
حقوق اإلنسان باألمم املتحدة إىل أن الفساد أحد األسباب الرئيسية وراء انتهاكات 
حقوق اإلنسان واستمرار الفجوة بني القواعد واملواثيق والقوانني وبني التطبيق 

الفعيل يف السجون.14 

اإلنسان  حقوق  حالة  لتحسني  مساع  أي  أن  عىل  التقرير  هذا  يوكد  وثانيًة 
بالسجون ال بد وأن تأخذ يف االعتبار دور الفساد يف االنتهاكات التي تحدث داخل 
تلك املؤسسات، ألن مجرد سن ترشيعات إضافية أو بناء منشآت ومرافق »فاخرة« 
ليس ضمانة كافية لاللتزام بحقوق املحتجزين بالفعل، إذا لم يقرتن بجهود حثيثة 
الحكم  تحديات  مع  يتضافر  وكيف  االحتجاز  مقرات  داخل  الفساد  طبيعة  لفهم 
الرشيد األخرى كاإلهمال املتعمد أو قلة املوارد ويفاقم منها يف الوقت ذاته ليخلق 

حالة من االنتهاك التام لحقوق املحتجزين. 

حول  التساؤل  عىل  الفساد  تتناول  التي  األدبيات  بعض  تحث  اإلطار،  هذا  يف 
»تآكل مؤسيس«،  أو غري ذلك مما يتسبب يف  اإلدارة  أو سوء  اإلهمال  العالقة بني 
العمليات  تلك  املؤسيس  بالتآكل  ويقصد  »فسادا«.15  يسمى  ألن  يصلح  ما  وبني 
ما  مؤسسة  تقدمها  التي  الخدمات  جودة  يف  الرتاكمي  التدهور  إىل  تؤدي  التي 

9	 “Signature	 and	 Ratification	 Status,”	 United	 Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime,	
accessed	October	11,	2021.	https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html

10 Handbook, op. cit., 2.
االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص23. 	11
االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص75. 	12

13 Handbook, op. cit., 3.
14 Ibid., 11.
15	 Seumas	Miller,	“Corruption,”	The	Stanford	Encyclopedia	of	Philosophy,	ed.	Edward	
N. Zalta, (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018), https://plato.stanford.edu/
archives/win2018/entries/corruption/
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بشكل يؤثر عىل رسالة املؤسسة والغرض من إنشائها.16 ويخلص البعض إىل أنه 
يمكن  وحينما  املؤسيس،  التآكل  عوامل  تجنب  فيها  ممكنا  يكون  التي  الحاالت  يف 
تحميل املسؤولية األخالقية للفاعلني باملؤسسة – يف حال علمهم بعوامل اإلشكال 
وقدرتهم عىل تجنبها – فإن غضهم الطرف عن ذلك التآكل املؤسيس قد يعد رضبا 
من رضوب الفساد.17 ويمكن الخلوص من ذلك إىل ارتباط اإلهمال املتعمد بالفساد 
أو  الخدمة،  تقديم  عن  عام  موظف  يتقاعس  كأن  الفردي،  املستوى  عىل  )سواء 
املستوى املؤسيس، كأن يتم تحويل امليزانيات املخصصة ملقرات االحتجاز ورعاية 

شؤون املحتجزين ملصارف أخرى عىل سبيل املثال(. 

االنتباه أيضا إىل  املتعمد، يجب  الفساد واإلهمال  التداخل بني  وباإلضافة لهذا 
الرغم  فعىل  االحتجاز،  مقر  داخل  املوارد  وعجز  املتعمد  غري  باإلهمال  ارتباطهما 
أنها  إال  مختلفة،  جنائية  عليها مسؤولية  ترتتب  الظواهر  هذه  من  كل ظاهرة  أن 
جميعا تتضافر لتجعل من البيئة التي يعيش فيها املحتجز بيئة خارج القانون، بل 

من وجهة نظر املحتجز فهي ظواهر يعزز بعضها بعضا. 

العامة  املوازنة  من  سنوية  ميزانية  لها  ُتخصص  مؤسسة  يف  يودع  فاملحتجز 
للدولة من أجل توفري حقوقه املنصوص عليها يف الدستور والقانون،18 بل تتضاعف 
النسبة التي تستحوذ عليها هذه املؤسسات من إجمايل قيمة املوازنة العامة للدولة 
الداخلية للعام  مع إقرار املوازنات الجديدة كل عدة أعوام. )كانت موازنة وزارة 
املايل 2017-2018 26,15 مليار جنيه،19 وزادت لتصبح يف العام املايل 2020-

 2022-2021 لعام  الجديدة  املوازنة  يف  زادت  ثم  جنيه،20  مليار   59،8   2021
بنسبة 10%.(21 ولكن مقابل هذه الزيادات يجد املحتجز نفسه يتعرض لـ«مضاّر 
والسلع  الخدمات  تلك  بتقديم  املوكلني  األشخاص  ذات  قبل  من  مستحقة«  غري 
أجل  من  ليس  األشخاص،  أولئك  لرشوة  فرصة  أمامه  يجد  ذلك  وفوق  العامة. 
املنافع والحقوق  الحصول عىل »منافع غري مستحقة«، بل من أجل الحصول عىل 
التي كفلها له القانون. وقد أشار دليل األمم املتحدة إلجراءات مكافحة الفساد يف 
السجون إىل أن احتماليات الفساد تزيد بالفعل مع ازدياد تكدس السجناء وعدم 

قدرة السجن عىل توفري احتياجاتهم الخاصة أو تعنته يف ذلك.22

الفساد  استرشاء  عىل  بالفعل  تدل  القرائن  من  الكثري  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

املرجع السابق. 	16
املرجع السابق.. 	17

انظر: “موازنة 2022/2021: األولوية للديون والعاصمة الجديدة وكبار العاملني بالدولة.. وأقل من  	18
https:// يوليو، 2021،  الشخصية، 11  للحقوق  املبادرة املرصية  والتعليم،"  للصحة  الدستوري  الحد  نصف 

bit.ly/3JdFiYb
يونيو،   11 الجديد،  العربي  والصحة،"  التعليم  حساب  عىل  والداخلية  الدفاع  مخصصات  تضاعف  "مرص 

،2021
https://bit.ly/3JaiNUg

 "،21/20 التابعة  والقطاعات  الداخلية  وزارة  موازنة  مليار   59.8 عىل  توافق  النواب  "دفاع  فخري،  نورا 
https://bit.ly/33Di2T9 اليوم السابع، 11 يونيو 2020، 

19	 Ahmed	Elleithy,	“Egypt	turns	jails	into	economic	hubs	to	outpace	inflation,”	Al-Monitor,	
November 7, 2018, https://www.al-monitor.com/originals/2018/11/egypt-price-hikes-prison-made-
products.html

التابعة  والقطاعات  الداخلية  وزارة  موازنة  مليار   59،8 عىل  توافق  النواب  "دفاع  فخري،  نورا  	20
https://bit.ly/3qa1kDs 20\21،" اليوم السابع، 11 يونيو، 2020، 

الجديد"،  املايل  العام  موازنة  عىل  يوافق  "النواب  رمزي،  محمود  غريب،  محمد  القادر،  عبد  محمد  	21
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2353128 املرصي اليوم، 14 يونيو، 2021. 

22 Handbook, op.cit., 17.
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الداخلية وبالتبعية ما يخصص لقطاع السجون ورعاية املحتجزين  داخل وزارة 
الفساد  ذلك  حجم  تحديد  كان  وإن  األخرى،  االحتجاز  ومقار  الرشطة  أقسام  يف 
كانت  فقد  الشفافية.  انعدام  ظل  يف  خاصة  التقرير،  هذا  نطاق  يفوق  وأنماطه 
التي أشار املستشار هشام جنينة إىل محاولة عرقلة عمل  الهيئات  الوزارة إحدى 
 23∙2016 عام  نرش  الذي  التقرير  عىل  العمل  أثناء  للمحاسبات  املركزي  الجهاز 
بعض  ومصارف  عائدات  يف  التحقيق  أجل  من  العام  للنائب  بالغات  ُقدمت  كما 
تسكني  من  بد  وال  للوزارة.24  التابعة  املعلنة(  وغري  )املعلنة  الخاصة  الصناديق 
حول  الدائر  الجدل  هذا  وسط  الداخلية  وزارة  لدى  املحتجزين  حقوق  مسألة 

الفساد يف الوزارة.

كما أنه يف ظل رجحان كفة القوة والسلطة لصالح املوظف العام يف السجن، 
أحيانا  يعد  قد  حقوق  من  للسجني  القانون  كفله  بما  االلتزام  عن  امتناعه  فإن 
هذه  من  الجبهة  عليها  حصلت  التي  املعلومات  عززت  وقد  االبتزاز.  رضوب  من 
يف  أنه  إىل  االنتباه  السجون  يف  الفساد  مكافحة  دليل  لفت  فقد  ولذلك  الفرضية. 
الحاالت التي تكون فيها الدولة )ممثلة يف إدارة السجن( غري راغبة أو غري قادرة 
عىل تحمل مسؤوليتها يف رعاية السجني، وكانت الرشوة موجهة لضمان الحقوق 
وإشكالية  الجنائية  املسؤولية  تسقط  ألن  يكفي  قد  ذلك  فإن  للسجني،  األساسية 
أرسته(.  أو  )السجني  الرشوة  تقدم  التي  الجهة  عن  عدمها  من  الفعل  قانونية 
املحتجز  هذا  مع  التعامل  يمكن  فال  االحتجاز  ألماكن  الخاصة  الطبيعة  وبسبب 
عىل  ليحصل  املرتيش  مع  الفساد  يف  يشارك  ال  فهو  آخر،  راٍش  كأي  )الرايش( 
حقوقه  من  قريبة  امتيازات  عىل  ليحصل  بل  املحتجزين،  من  غريه  عن  امتيازات 
وامتناعه  اآلخر.  هو  الفساد  لذلك  ضحية  فهو  ولذلك  قانونا.  عليها  املنصوص 
عن اإلبالغ عن الفساد ال يكون فقط بدافع من الرغبة يف اكتساب اليد العليا عىل 
املوظف الفاسد أو خوفا منه، 25بل ألن الفساد هنا مرتبط باحتمالية الحصول عىل 
املؤسسة  املنخفض داخل  املستوى  الفساد عند هذا  الحقوق، والقضاء عىل  بعض 
قد يفاقم من سوء أوضاع االحتجاز لعدد كبري من املحتجزين، بسبب السياسات 
تهدف  مادية  بتكلفة  عليه  يعود  الفساد  يف  فمشاركته  ذاتها.  املؤسسة  يف  املتبعة 
لتخفيف وطأة سياسات املؤسسة ذاتها. ولذلك ففي سياق كهذا، ال يمكن دراسة 
الذي يغذيه، ألن  أو بمعزل عن اإلطار املؤسيس  األفراد  الفساد عىل مستوى  ذلك 
املؤسسة هي التي تخلق املناخ الذي ُيحوج املحتجزين لتلك املمارسات، وهي التي  

ُتملِّك األفراد العاملني بها حق الترصف يف حقوق السجناء بذلك الشكل. 

عىل  بالرضورة  تنطوي  ال  قد  السياسات  بعض  أن  إىل  أيضا  اإلشارة  وتجدر 
فساد أو تعنت مقصود، ولكنها تصب يف النهاية ضد مصلحة املحتجزين وأرسهم 
لالحتجاز  الكلية  التكلفة  رفعها  جانب  وإىل  واالضطراب،  بالعشوائية  التسامها 
بشكل ملحوظ فهي تساهم بدورها يف استرشاء الفساد وإساءة استخدام السلطة، 
وبالتايل فيما سبقت اإلشارة إليه بالتآكل املؤسيس. كما أن املعلومات التي حصلت 
علم  عىل  يكونون  ال  املحتجزين  من  الكثري  أن  إىل  تشري  املرصية  الجبهة  عليها 
بالسبب وراء التكلفة )سواء كان فسادا أو إهماال(، ولكن يكون من الواضح لديهم 

أن تلك التكاليف تقع عىل عاتقهم بسبب تقاعس املؤسسة عن أداء واجباتها.

 24 الجديد،  العربي   "،2015 خالل  مرص  يف  الفساد  تكلفة  جنيه  مليار   600" الرحيم،  عبد  سعيد  	23
https://bit.ly/3EkWkQG ديسمرب، 2015، 

للمنح,"  أغلبها  مخصص  صناديق   5 تمتلك  ‘الداخلية’  الفساد’ :  ضد  "’رقابيون  طنطاوي،  محمد  	24
https://www.youm7.com/551489 اليوم السابع، 10 ديسمرب، 2011، 

25 Handbook, op. cit., 110.



14معاك جنيه تساوي جنيه

»معتقدش إهنم ]السجن[ كانوا بيرصفوا كتري يعين تقريبا السجناء يف حالة 
اعتماد شبه كيل عىل نفهسم.«26

»املفروض ]القسم[ بيقدم لنا ]أكل[. بس طاملا يف زيارات ف هو مابيجيبش 
يعين ... هو فاتح لك الزيارات. ف انت ليه أجيبك أكل؟«27

نظر  الرشيد من وجهة  الحكم  غياب  تكلفة  لقياس  التقرير يسعى  أن  وحيث 
فئة  مع  التعامل  عليهم  يفرضها  التي  التكاليف  أيضا  سيشمل  فإنه  املحتجزين، 
معينة من املحتجزين اآلخرين، وهم فئة »النباطشية« أو املسريين. فاملادة الثانية 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد تنص عىل أن صفة »املوظفني العموميني« 
تقديم  أو  عامة  وظيفة  بأداء  املخولني  األشخاص  من  واسعة  فئة  تحتها  تندرج 
خدمة عامة.28 وباعتبار أن السجناء هم فئة من املواطنني ذات احتياجات وخدمات 
النباطشيني تدخل يف  فإن مهام  لهم،  أداءها  الحكومة  القانون عىل  أوجب  خاصة 
هذا التقرير يف نطاق الخدمات العامة. ألن السجني يدخل إىل تلك العالقة مضطرا، 
وتكون املؤسسة العامة )السجن أو القسم( هي من أوجب عىل املحتجز االضطرار 
معاقبة  سلطة  النباطيش  لذلك  ُتمنح  وأحيانا  بل   – أموره  لتسيري  النباطيش  إىل 
املحتجز. وهذا يف حد ذاته يشكل فتحا لباب الفساد والتعدي: ألنه – حتى وحسب 
السجناء يستلزم الخضوع  التعامل مع  الداخلية – فإن  الرسمي لوزارة  الخطاب 
مع  بالتوازي  اإلنسان  حقوق  عىل  والحفاظ  بالتأهيل،  متعلقة  متنوعة  لتدريبات 
من  يكونون  إنهم  بل  السجناء،  لهؤالء  تقدم  ال  وهذه  النظام.  حفظ  متطلبات 
ومع  األكرب،  األحكام  أصحاب  من  أنهم  حيث  الخطورة  حيث  من  تصنيفا  األعىل 
ذلك يتمتعون بحق الترصف بمصائر املحتجزين، بما يف ذلك الفئات األكثر ضعفا 
أشكال  الفساد  من  الوقاية  إلجراءات  املتحدة  األمم  دليل  صنف  وقد  وتهميشا. 
االستغالل التي يتورط فيها أحد السجناء يف فرض إتاوات عىل غريه ضمن الفساد 
لم  وإن  بذلك،29  علم  لهم  ممن  العموميني  املوظفني  تورط  عىل  أكد  كما  بالفعل، 

تتضمن تلك األفعال رشوة موظفني عموميني بشكل رصيح. 

ولذلك فالتكاليف املرتتبة عىل فساد أو انتهاكات ينخرط فيها بعض السجناء 
 – املحتجزين  باقي  لشؤون  إدارتهم  سياق  يف   – »النباطشية«  أو  كـ»املسريين« 
وتنفيذ  تصميم  بها  املنوط  الجهات  من  يكونوا  لم  وإن  التقرير،  نطاق  يف  داخلة 
السجناء  املختلفة عىل هؤالء  االحتجاز  إدارات مقار  اعتماد  سياسات رشيدة، ألن 
هو بذاته نتاج سياسة معينة تنطوي عىل مزيج من اإلهمال والفساد والعشوائية 

من قبل اإلدارات، كما سريد الحقا.

السائدة  العقابية  الفلسفة  أو  املؤسسية  بالثقافة  سبق  ما  كل  يرتبط  وأخريا 
املستحقة«  غري  »املضار  لتلك  يتعرض  قد  املحتجز  أن  حيث  االحتجاز.  مقار  يف 
و«األمن  العامة  املصلحة  عن  معني  لتصور  خدمة  أو  خاصة  مصالح  لخدمة  إما 
املواطنني  نطاق  عن  الدولة  تخرجهم  من  أو  »املذنبني«  استحقاق  يرى  القومي« 
الصالحني ملا يقع عليهم من »مضار غري مستحقة«. ولذلك فلتؤتي جهود تأسيس 
العقابية  الفلسفة  تلك  تلعبه  الذي  للدور  االنتباه  من  بد  ال  ثمارها  الرشيد  الحكم 

أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، سبتمرب 2021. 	26
ت.ع، محتجز سابق بقسم الضواحي ببورسعيد، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس 2021. 	27

28 Handbook, op. cit., 20.
29 Ibid., 20-21.
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اإلنسان  لتعكس قيم حقوق  االحتجاز  يف تقويض مساعي إصالح منظومة مقار 
واملشاركة املجتمعية التي تشمل نزالء مقار االحتجاز أنفسهم. 

أبعاد  لها  السجون  يف  الرشيد  الحكم  غياب  قضية  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أخرى كثرية يعجز التقرير عن اإلشارة إليها، مثل طرق تعيني املوظفني والحراس 
أصحاب للكفاءة الالزمة إلدارة شؤون السجناء،30 وإدارة موازنة السجون، وغري 
ذلك. كما أن الفساد تحديدا تكون له أبعاد أخرى غري تكاليفه، مثل اآلثار املعنوية 
موظفني  عىل  شؤونهم  تسيري  يف  معتمدين  أنفسهم  يجدون  الذين  الضحايا  عىل 
داخل  فيها  واملتاجرة  املمنوعات  تهريب  يف  ينخرطون  من  عىل  أثر  أو  فاسدين،31 
املحتجزين  تورط  ابتزاز  شبكات  تطور  من  ذلك  إليه  يؤدي  قد  وما  السجون، 

وأرسهم يف املزيد من الجرائم داخل أو خارج السجن.32

وليس الغرض من املناقشة الحالية تتبع كل تلك األنماط وتكلفة كل نمط منها 
عىل املحتجز بشكل مستقل أو حتى تحديد الجهات التي تتحمل املسؤولية املبارشة 
عن  الناتجة  الكلية  التكاليف  لرصد  فقط  التقرير  يسعى  بل  املمارسات.  تلك  عن 
عن  االحتجاز  مقار  إدارات  امتناع  أو  عجز  باختصار  أي  الرشيد،  الحكم  غياب 
القانون.  وأهداف  نصوص  حسب  مؤسساتهم  وإدارة  املحتجزين  مصلحة  إعالء 
ويشمل ذلك أنماط الفساد الرصيحة، واإلهمال املتعمد، واإلهمال الناتج عن زيادة 
أعباء املؤسسة العقابية عن طاقتها االستيعابية، واالنتهاك املتعمد واملبارش. وقدر 
توفر املعلومات سيوضح التقرير كيف تتداخل الظواهر التي سبقت اإلشارة إليها 
الخطوة  تعد  وهذه  املؤسيس.  لإلصالح  مساع  أي  وتقويض  التكاليف  تلك  لرفع 
األوىل الرضورية والتي ستتطلب دراسات الحقة تسعى لدراسة كل ظاهرة بشكل 

أكثر تفصيال.

30	 “Prisons,”	United	Nations	:	Office	on	Drugs	and	Crime,	accessed	July	30,	2021,	https://
www.unodc.org/unodc/en/corruption/prisons.html

31	 Smriti	 Sharma,	 Saurabh	 Singhal,	 and	 Finn	 Tarp,	 “Corruption	 and	 Mental	 Health:	
Evidence	from	Vietnam,”	Journal	of	Economic	Behavior	&	Organization	185	(May	1,	2021):	
125–37, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268121000639

32 Handbook, op. cit., 8.
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سجن استقبال طرة •
سجن الزقازيق العمومي •
 سجن الفيوم العمومي •

)سجن دمو(
سجن القناطر للنساء •
سجن برج العرب •
سجن بورسعيد للنساء •
سجن جمصة  •

شديد الحراسة
سجن شبني الكوم العمومي •
سجن شديد الحراسة  •

»1« بطرة )العقرب(
سجن شديد  •

الحراسة »2« بطرة
سجن طنطا العمومي •
سجن عنرب الزراعة بطرة •
سجن ليمان أبو زعبل 2 •
سجن وادي النطرون •
قسم رشطة الجمالية •
قسم رشطة الضواحي •
قسم رشطة العارش  •

من رمضان
قسم رشطة املرج •
قسم رشطة الهرم •
قسم رشطة بوالق الدكرور •

قسم رشطة ثان 6 أكتوبر •
قسم رشطة ثان املنتزه •

قسم رشطة دار السالم •
قسم رشطة قرص النيل •

 مهنجية التقرير
ومجع املعلومات

مرصد  مرشوع  إطار  يف  االنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  معلومات  عىل  التقرير  هذا  اعتمد 
أماكن االحتجاز، من خالل مقابالت صوتية أجريت بني عامي 2020 و2021، تضمنت معلومات حول تكاليف 
املعيشة والرشاوى وظروف االحتجاز بشكل عام. وباإلضافة لتلك املعلومات، أجرت الجبهة يف إطار إعداد هذا 
التقرير سبع مقابالت إضافية معمقة عرب شبكة اإلنرتنت استهدفت إبراز الجوانب املتعددة للفساد والرشاوى 
املقابالت  تلك  أجريت  وقد  لها.  أوضح  صورة  ورسم  االحتجاز  تجربة  عىل  املرتتبة  املختلفة  املادية  واألعباء 
محتجز  لزوجة  باإلضافة  الحقوقيني،  املحامني  من  اثنني  مع   ،2021 وديسمرب   2021 أغسطس  بني  اإلضافية 
نساء،  القناطر  طرة،  استقبال  سجون  عىل  و2019   2013 عامي  بني  مروا  سابقني  محتجزين  وأربعة  حايل، 
نطاق  بشأن  معلومات  توفرت  الهاتفية  املقابالت  تلك  خالل  ومن  )دمو(.  العمومي  والفيوم  نساء،  املنصورة 

الفساد وأنماطه داخل مقار االحتجاز التالية: 

خريطة مرص موضح علهيا مقار االحتجاز املتضمنة يف التقرير

سجن                          قسم رشطة
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وال بد من التنبيه عىل أن غالبية من تمكنت الجبهة املرصية من التوثيق معهم 
كانوا جميعا قد احتجزوا عىل خلفية اتهامات »سياسية«، وكانوا من أرس ميسورة 
الحال بدرجات متفاوتة. ولذلك فقد كان لديهم جميعا قدرة أكرب عىل تحمل تكلفة 
إيجاد بدائل عن الخدمات التي يفرتض أن تقدمها مقار االحتجاز التي مروا عليها 
وتحمل األعباء املادية للفساد سواء أخذت شكل الرشاوى أو اإلتاوات أو غري ذلك. 
لغريهم  املحتجزين عن مشاهداتهم  أولئك  املقابالت سؤال  اإلمكان حاولت  وقدر 
كما  بالتكلفة  لإلملام  يكفي  ال  بالطبع  ذلك  أن  إال  املقتدرين،  غري  املحتجزين  من 
املعلومات  فإن  ذلك  ومع  فقرا.  أشد  اجتماعية  خلفيات  من  املحتجزون  يتحملها 
التي وفرها املحتجزون الذين تحدثت إليهم الجبهة املرصية مفيدة ألنها تمكن من 
القانون،  كفلها  والتي  االحتجاز  مقار  يف  األساسية  الحقوق  تأمني  »سعر«  قياس 
فئات  من  املحتجزون  يحصل  بينما  ذلك،  لها  يتأتى  ال  األضعف  الفئات  أن  حيث 
أكثر ثراء عىل امتيازات إضافية ال ينص عليها القانون، وبالتايل فإن التكاليف التي 
يتحملونها للحصول عىل تلك االمتيازات ليست بسبب غياب الحكم الرشيد بل هي 

من الفساد الذي يفاقمه.

وأخريا، فإن بعض التكاليف املشار إليها يف الفصول التالية توقع عىل املحتجزين 
خارج مقار احتجازهم، وغالبا يف النيابات. ولكنها ترد بالتقرير لكونها مرتبطة 
بسياسات تتبعها مقرات االحتجاز ذاتها التي يودع املحتجزون عىل ذمتها. ويجب 
للرتدد  املحتجزون  يضطر  التي  األخرى  العامة  املؤسسات  بعض  أن  إىل  التنبيه 
عليها، مثل »التخشيبة« و«الحبسخانة« يف املحاكم أو النيابات تكون ظروفها هي 
األخرى غري آدمية ويرسي عليها ما يرسي يف مقار االحتجاز األخرى من اضطرار 
تلك  أن  إال  بها.  تواجدهم  أثناء  تحسني ظروفهم  مقابل  األموال  لدفع  املحتجزين 

املقرات تقع خارج نطاق التقرير.

االستعاضة  تم  املرصية،  للجبهة  بشهاداتهم  أدلوا  الذين  األشخاص  ولسالمة 
عن أسمائهم بأحرف أوىل ألسماء مستعارة.  
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 الفصل األول:

االحتياجات األساسية 
للمحتجزين

األساسية  املعيشية  الخدمات  تقديم  يف  الرشادة  غياب  أثر  الفصل  هذا  يتناول 
املوكلة إلدارات مقار االحتجاز املرصية، وتحديدا التغذية والرعاية الصحية، عىل 

التكاليف املعيشية التي يتحملها نزالء تلك املقار. 

أوال: التغذية

للغاية  محددة  معايري  عىل  لسنة 1998  رقم 691  الداخلية  وزير  قرار  ينص 
لتغذية السجناء يف السجون العمومية والليمانات والسجناء »تحت التحقيق«. وال 
يفهم من هذا النص ما إذا كانت أقسام ومراكز الرشطة والسجون املركزية تدخل 
أجزاء  يقضون  عليهم  املحكوم  املحتجزين  بعض  وأن  خاصة  التصنيف،  هذا  يف 
املادة 1 مكرر من قانون  من محكومياتهم داخل تلك املقرات. ولكن حسب نص 
السجون، فمن املفرتض أن كل من ُتسلب حريته يودع بأحد السجون أو »األماكن 
التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ]وأن[ وترسى عليها جميع األحكام 
الواردة يف هذا القانون.« ويعني ذلك أن كل من هو محتجز بشكل قانوني يجب 
السجون.  تنظيم  والئحة  القانون  مواد  يف  عليها  املنصوص  بالحقوق  يتمتع  أن 
وإن كان االحتجاز داخل أقسام الرشطة يقع يف مساحة رمادية من حيث قانونية 
إيداع  االحتجاز بتلك األماكن وأهليتها الستقبال املحتجزين،33 فإن ما يحدث من 
اعرتاف  إىل  يشري  كثرية  أحيان  يف  النيابة  من  بأوامر  األقسام  داخل  املحتجزين 

الدولة بقانونية االحتجاز بداخلها، ما يعني أن عليها أن ُتشمل بمواد القانون. 

يحصل  يوميا.  وجبات  ثالث  للمحتجزين  يرصف  أن  عىل  القرار  ينص 
جم(،   50( طحينية  وحالوة  خبز  عىل  اإلفطار  وجبة  يف  الواحد  املحتجز 
الغداء  وجبة  أما  بيضتني.  أو  الفول  أو  الجبن  من  جم  لـ50  باإلضافة 
من  جم  و150  خبز،  رغيف  يوميا  املحتجز  يستلم  أن  عىل  القرار  فينص 
التوابل، و1.5 جم من البصل املجفف، و6  الخضار الطازج، و0.5 جم من 
جم من ملح الطعام، و30 جم من ملح الطعام. وتختلف األصناف املقدمة 
واألرز  والجبن  والفول  العدس  بني  لترتاوح  اليومي  التعيني  هذا  بجانب 
للطهي،  املخصصة  والطماطم  املطبوخ،  والخضار  واللحوم،  املكرونة،  أو 

الفئات  مختلف  من  محتجزين  عىل  باإلبقاء  النيابة  فيها  أمرت  مبارشة  وقائع  عدة  الجبهة  وثقت  	33
)تشمل النساء والقرص( داخل أقسام الرشطة لعدة أشهر.
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خبزا  يوميا  املحتجز  يستلم  أن  عىل  القرار  فينص  العشاء  أما  والفاكهة. 
»يقدم  أن  القرار عىل  الجبن. كما ينص  أو  العدس  أو  الفول  من  جم   50 مع 
تضاعف  وأن  ساخنة،«  املطهية  واألصناف  والطهي  اإلعداد  جيد  الطعام 
تضاعف  وأن  الدينية،  واملناسبات  األعياد  يف  اللحوم  من  املقدمة  الكمية 
لم  وبينما  الفطر.  عيد  أيام  أول  يف  مسجون  لكل  املقدمة  الفاكهة  كمية 
يتطرق القرار إىل طريقة تقديم الطعام، فإن هذا األمر ال شك مشمول فيما كفله 
السجون – خاصة  أن بعض  كما  املواطنني.  كرامة  والدستور من حفظ  القانون 
املرافق  بها بعض  قد تكون  الحراسة 2 بطرة –  املبنية حديثا كسجن شديد  تلك 

املخصصة كأماكن لتناول الطعام خارج الزنازين. 

وتتطرق الالئحة أيضا لالحتياجات الغذائية الخاصة لبعض فئات املحتجزين، 
الحوامل  والنساء  األمراض،  من  وغريها  والكىل  والكبد  والدرن  السكر  كمرىض 
واملرضعات، واألطفال املصاحبني لألمهات الحاضنات، واألطفال الرضع من سن 
إلخ...   الصحي،  الرصف  أو  باألفران  املصنعني  واملسجونني  سنة،  حتى  أشهر   6
ُتمنع أصناف  وأن  إليهم،  تقدم  التي  األصناف  تزيد كميات بعض  أن  فتنص عىل 

أخرى تماما، كالبيض يف حالة مرىض السكر.

أما يف الواقع، فترتاوح أصناف وكميات الطعام التي تقّدم للمحتجزين بأماكن 
عليها  حصلت  التي  املعلومات  أوضحت  الرشطة،  أقسام  يف  املختلفة.  االحتجاز 
الجبهة املرصية أن األقسام ترتاوح فيما بينها، بني أقسام ال تقدم للمحتجزين أي 
بعض  تقدم  وأقسام  فقط،  والجبن  الخبز  تقدم  أقسام  وبني  اإلطالق،  طعام عىل 
احتياجات  تكفي  ال  الجودة  ورديئة  جدا  قليلة  بكميات  املطبوخ  الطعام  أصناف 
ألقسام  بالفعل  تخصص  موازنات  هناك  أن  إىل  التفاوت  هذا  ويشري  املحتجزين. 
أو تستغل استغالال سيئا  أنها ال تستغل عىل اإلطالق  إال  الطعام،  لتوفري  الرشطة 

ينزل بجودة الطعام املقدم دون املستوى املنصوص عليه قانونا.

يوميا  والغداء  اإلفطار  وجبتي  بتقديم  أكرب  بشكل  فتلتزم  السجون  أما 
للمحتجزين، ولكن لم تفد أي معلومات وثقتها الجبهة املرصية يف إطار مرشوع 
التساؤل  يستدعي  ما  العشاء،34  وجبة  بتقديم  سجن  أي  بقيام  السجون  مرصد 
تجد  أن  دون  الوجبات  لتلك  تخصص  موازنة  هناك  كانت  إذا  ما  حول  أيضا 
للمحتجزين  املقدمة  الكميات  تتفاوت  اإلفطار،  لوجبة  بالنسبة  للسجناء.  طريقها 
حجم  ذات  خبز  أرغفة  ثالثة  سجن  يقدم  )كأن  آلخر  سجن  من  إما  السجون،  يف 
بعض  يف  من  أو  الحجم(،  صغريي  رغيفني  آخر  وسجن  للمحتجز  يوميا  مناسب 
األيام عن أيام أخرى )كأن يقدم السجن ثالثة أرغفة خبز خالل األسبوع ويقدم 
املقدمة  واألصناف  الخبز  جودة  تتفاوت  كما  الجمعة(.35  يوم  فقط  خبز  رغيفي 
تقدم  التي  الخرضوات  وكذلك جودة  والحالوة،  واملربى  والفول  كالجبن  بجانبه 
لهم وقد  أيام أخرى تقدم  األيام طازجة، ويف  للمحتجزين، حيث تكون يف بعض 

قاربت عىل الفساد تماما.

 »]التعيني[ كنا بناخده، بس هو استخدام لو مفيش أكل تاين يعين. الصبح 
كانوا بيجيبوا فول برده محدش كان بياكل منه. وكانوا بيجيبوا أعتقد 
حلمة مرة يف األسبوع يمكن. ويف حاجات اليل يه بتبىق زي اجلبنة 

وذلك باستثناء سجن الكيلو 10 ونص، حيث أفادت املعلومات بأن التعيني ال يقدم فيه عىل اإلطالق. 	34
ه.ع، محتجزة سابقة بسجن القناطر للنساء، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2021. 	35
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مكانوش  حالتنا  ]الكميات[ يف   ... بيجيبوها  كانوا  برده  دي  الحالوة  أو 
يكيف  فول  ف  للزنزانة.  بالنسبة  بيتعاملوا  للواحد.  بالنسبة  بيتعاملوا 
الناس. يعين ممكن تقويل وجبة فول أو طبق فول. رغيفني مثال. قطعة 

حالوة جبنة بىق مش كل واحد يعين. 4 5 علب للعرشين واحد مثال.«36

أوي  كتري  زيت  فهيا  كان   ... اليوم  يف  واحد  بار  كدا  حالوة  بار  بيدونا  »كانوا 
وكانت غامقة ومسكرة بشكل غيب ... ]اخلزب[ كان وحش جدا كان بيجيب 
تلبك معوي أصال. عارفه العيش األبيض الشايم؟ كان زيه كدا بس هو بىق 

أتخن وملا تييج تاكليه بتمضغيه بصعوبة.«37

عىل  يقوم  والذي   – السجون  تقدمه  الذي  املطبوخ  الغداء  لوجبة  بالنسبة  أما 
املقتدرين  املحتجزين  أن  إىل  املقابالت  كل  أشارت  فقد   – متصنعون  سجناء  طبخه 
أن  إىل  املقابالت  فأشارت  نظافته.  وقلة  بسبب سوء جودته  منه  األكل  عن  يمتنعون 
الخضار  أصناف  أن  كما  وامللمس،  الرائحة  وسيئة  جافة  اللحوم  يستلمون  السجناء 
ما  وكثريا  الصلصة،  أو  التوابل  من  إضافات  أي  دون  وحسب  مسلوقة  غالبا  تقدم 
تكون مهروسة ومطبوخة زيادة عن الالزم. ولم يرد استثناءات عىل هذه القاعدة إال 
يف سجن كسجن طرة تحقيق )قبل ترحيل املحتجزين منه مؤخًرا(، حيث أفاد محتجز 
ُيعاد طبخه  كان يصلح ألن  اللحم  أو  كالرز  التعيني  أن بعض طعام  بالسجن  سابق 
من قبل املحتجزين ثانية بإضافة التوابل أو الصلصة إليه أو سلقه لفرتات إضافية.38

بوزارة  مسؤولون  بها  يتباهى  التي  املتداولة  الصورة  املعلومات  هذه  وتناقض 
تلك  حسب  والتي  السجون،  داخل  تصنع  التي  الغذائية  املنتجات  حول  الداخلية 
زهيدة  بأسعار  الداخلية  وزارة  بيع  منافذ  يف  وُتباع  الجودة  عالية  تكون  الروايات 
عز  أرشف  اللواء  األسبق  السجون  قطاع  رئيس  به  رصح  ما  صح  فإن  للمواطنني. 
تقدم  التي  اللحوم  مصدر  هي  السجون  بمزارع  ُترعى  التي  املوايش  أن  من  العرب 
يف  ُيباع  بما  مقارنة  السجون  بأغلب  جودتها  سوء  تفسري  من  بد  فال  للسجناء،39 
الخارج. وال بد من تفسري تناقض هذا مع ترصيح اللواء مصطفى باز رئيس قطاع 
أجل  من  هي[  ]بالسجن  والنعام  الدواجن  تربية  »مرشوعات  بأن  األسبق  السجون 
الربح وليس إلطعام املساجني«.40 ويف الحالتني، فإن ذلك يعد تربحا عىل حساب حق 
السجناء يف الحصول عىل طعام مستوف للرشوط الصحية التي نص عليها القانون.

ليس  الذين  السجناء  من  املُعدمني  سوى  الطعام  ذلك  من  يأكل  ال  العموم  ويف 
من  الزيارات  يستقبلون  ال  ومن  للطبخ،  الخام  املواد  أو  الطعام  رشاء  بمقدورهم 
من  املعَدمة  –الفئة  رداءته  عىل   – الطعام  هذا  يكفي  ال  السجون  بعض  ويف  ذويهم، 

السجناء التي تضطر إليه.41

أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	36
ه.ع. محتجزة سابقة بسجن القناطر للنساء، محادثة. 	37

خ.س، محتجز سابق مر عىل سجني استقبال وتحقيق طرة، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، سبتمرب 2021. 	38
معايري  ونطبق   .. الصناعات  من  ذاتي  اكتفاء  لديها  املصلحة  ’السجون‘:  "رئيس  عمران،  أرشف  	39

https://gate.ahram.org.eg/News/2323836.aspx ’منظمة الغذاء‘،" األهرام، 11 نوفمرب، 2019، 
 19 الوطن،  شهريا،"  راتبا  يتقاىض  ال  السجني  األسبق:  السجون  قطاع  "رئيس  البدوي،  محمود  	40

https://www.elwatannews.com/news/details/3878526 ديسمرب 2018، 
من   – املقدمة  الكمية  ربع  تقارب  قد   – كبرية  كميات  أن  الجبهة  عليها  حصلت  شهادات  عدة  أكدت  	41
الكميات  وهذه  لألكل،  صالحيتها  عدم  بسبب  للسجناء  تسليمها  بعد  يوميا  ُتهدر  السجن  مطبخ  طعام 
عن  السجون  إدارات  عجز  بسبب  الداخلية  وزارة  ميزانية  تستنفد  أخرى  تكلفة  بدورها  تمثل  املهدرة 

استغاللها بالشكل األمثل لتكفي احتياجات السجناء بالفعل.
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»يف ناس مابزتورش ومحدش يعرف عهنا حاجة، ف يه لو جالها ايه هتاكهل. 
بعدين كمية قليةل جدا عىل العنرب. اليل شفته ]أن األكل[ مكانش بيرتيم دا كان 
بيتخطف ... أساسا مابيكفيش. بقولك بيجيبوا اجلردل بتاع البويا دا 1 أو 2 أو 3 

يوم ما الدنيا عدت معهم عىل عنرب فيه 200 300 واحدة. هتأكيل مني وال مني؟«42

»اجلنائيني معظمهم مكانش بيجيلهم زيارات أصال. ... معظم الناس دي بتقيض 
بىق أكل التعيني. بيعملوله عملية تصنيع من أول وجديد يحط عليه ملح يحط عليه 

مياه بحيث أنه يطلعه حاجة شبهية بالرز يعين. اللحمة برده يقعد يغلهيا وياكلها.«43

وقد وثقت الجبهة املرصية معلومات تفيد بأن إدارات السجون تكون عىل علم 
تام برداءة طعام مطبخ السجن، ومع ذلك ال تتخذ أية إجراءات من أجل تحسني 
يأمر  النساء كان  املباحث بأحد سجون  أن رئيس  إىل  املعلومات  جودته. فأشارت 
’النباطشية‘ املسؤولة عن العنرب – وتكون محتجزة عىل خلفية تهمة »جنائية« – 
الذي  بأن تمنع املحتجزات عىل خلفية تهم »سياسية« من تناول طعام »التعيني« 

يقدمه السجن حرصا عىل صحتهّن. 

أنا  طب  فقلتلها  دا.  األكل  من  مبياكلش  السيايس  يل  قالت  »النباطشية 
عايزة أدوقه قالت يل ال عشان انتو معدتكم مابتستحملش األكل دا فمش 
خدي  قالتيل  وجذب  شد  وحصل  معها   اتكلم  قعدت  فانا  هاتستحمليه.... 
بس انا قلتكل عشان مايحصليش مشكةل. بالضبط خدت معلقتني مكملتش 
التالتة لقيت بطين قلبت ونزلت رجعت كل اليل يف بطين. بعد كدا راحت 
لرئيس املباحث قالتهل دا يه رجعت. قال يل انت كليت من األكل دا ليه؟ أنا 
مش  هم  لو  وتدهيولهم  أكل  لهم  تعمل  النباطشية  السيايس  ]أن[  مويص 
مش  معها  من  برشامة  تديين  وخالها  تاين.  دا  األكل  متاكليش   ... معهم 
بعدهيا سمعت   ... عادي  بياكهل  اجلنايئ  كان  دا  األكل   ... ايه  برشامة  عارفة 
بىق من الناس اجلنائيني؛ هم قالويل انتو ماينفعش تاكلوا األكل دا خالص ... 
ورئيس املباحث بيقول السيايس مياكلش األكل دا خالص ... كانوا بيشوفوا 
ان احنا فرافري فمعدتنا ماتستحملش األكل دا وبنتعب. والظاهر أن مكنتش 
الطماطم  - ساعات  لو مثال  الحاجة مش كويسة.  ... ممكن جودة  أول حد 
كانت تجيلنا متفعصة وتييج فهيا بايظ فاحنا كنا ننقيه ونرميه – لو األكل دا 

اتطبخ به ما طبييع هاتعب. لو االكل اتطبخ بمياه السجن طبييع هاتعب.«44

بل إن بعض املحتجزين السابقني أفادوا بأن مرافق السجن كانت تعد طعاما 
»خاصا« للضباط وأفراد الرشطة واملخربين ليستهلكوه أثناء العمل أو ليعودوا به 
إىل منازلهم. وبفرض أن ذلك أحد املميزات الذي تمنحها الوزارة للضباط وأفراد 
داخل  الجودة  عالية  منتجات  تقديم  إمكانية  هو  هنا  بالذكر  فالجدير  الرشطة، 
كما  للسجناء.  ذلك  تقديم  عدم  سبب  عن  التساؤل  عىل  يبعث  ما  السجن،  مرافق 
أفادت الشهادات يف أكثر من سجن أنه كانت تتداول أخبار بني املحتجزين عن أن 
بعض أمناء الرشطة والضباط كانوا يختلسون من املواد الخام التي تأتي ملطبخ 

السجن من أجل إعداد الطعام للسجناء كاألرز والخضار وغريها.

ه.ع. محتجزة سابقة بسجن القناطر للنساء، محادثة. 	42
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»خمزب العيش دا كان بيطلع عيش كويس جدا اليل هو األبيض الكبري دا. بياخدوه 
بىق الضباط وأمناء الرشطة وكدا. وبعد كدا بيطلع عيش يسء جدا – هو نفس 
اخملزب – للسجناء. فمش عارف ممكن يكون مثال الخامات اليل بيستخدموها 
أقل أو يعملوها بشكل أسوأ أو مش عارف ازاي ... أنا شفهتم وهم بياخدوه. 
معهم  السجن  من  طالعني  وهم  باشوفهم  كنت  مثال  الجلسات  نازل  أبىق 

البيت.«45 واخده معه مروح  أو   ... بيبىق شكهل حلو يعين  أو كدا كان  عيش 

»احنا كان عندنا اعتقاد جوا إن إدارة سجن استقبال طرة بتحاول تبيع األكل 
بتاع املساجني عن طريق إهنم يدوهم أكل فاسد جدا محدش هايستخدمه. 
ياخدها ف يبىق اسمنا  واحدة تلف عالعنرب كهل محدش  رز  يتعمل حةل  ف 
عيل  لو  جدا  جدا  رديء  أكل  بيجيبوا  كانوا  كلهم.  عاملساجني  لف  التعيني 
مفيش  أصال  رز  مش  دا  مياه.  وعليه  حب  رز   ... رز  يعمل  هايعرف  صغري 
الرز  العالم بيتطبخ بيبىق حب وعليه مياه. هو مطبخهوش هو غسل  رز يف 
وبعهتولك. عشان يقولك دا النظام. ويف قطة مثال تلعب فيه عشان محدش 
 ... منه كتري  ورز كتري ف كبينا  رز  يا مجاعة عملنا  يتقال  ياخد خالص. ف 
الفكرة كلها إن ايه اليل يخيل مسجون زيي زيه يطلع األكل يسء بالشكل 
استنتاجات  كلها  ليه؟  والتعليمات  كدا؟  يعمل  تعليمات  عنده  أنه  غري  دا 
مش  احنا.  ونطبخ  ين  األكل  هاتولنا  طب  مجاعة  يا  محددة.  معلومة  مفيش 

هاينفع ال، تاخده مطبوخ. ليه طب لو ليا نصييب ادهيوين. ال تاخده مطبوخ.«46

ولهذا السبب أفاد كل من وثقت معهم الجبهة املرصية – سواء بشأن األقسام 
صحي  طعام  عىل  الحصول  تكلفة  بأنفسهم  يتحملون  كانوا  أنهم   – السجون  أو 
ونظيف أثناء فرتة االحتجاز، وأن تكلفة الحصول عىل الطعام الكايف يوميا مثلت 

العبء املادي األكرب عليهم وعىل أرسهم أثناء فرتة االحتجاز.

سوى  الطعام  عىل  للحصول  وسيلة  املحتجزين  أمام  يوجد  ال  األقسام،  يف 
قريبة  كافرتيات  أو  بوفيهات  الخاص من  الرشاء عىل حسابهم  أو  األهايل  زيارات 
من األقسام، حيث ال يسمح فيها بأية أجهزة أو أدوات إلعداد الطعام »وجبة يف 
اليوم مش هاتكفيين وانا اهيل بيجويل يوم ويوم. فانا هاحتاج فلوس 
تبىق معايا. ف بيدوين 500 جنيه تبىق معايا يف األسبوع ... عشان لو 

ُعزت )أردت( أجيب حاجة من العساكر. أكل وال حاجة.«47

يحرضه  الذي  الطعام  عىل  املحتجزين  من  املقتدرون  يعتمد  السجون،  يف  أما 
أهاليهم يف الزيارات، أو الطعام الذي يتاح لهم رشاءه بمالهم الخاص من كافرتيا 
أو بوفيه )داخل السجن أو خارجه(، أو ما يسمى بطعام »املعيشة« حيث تتشارك 
املادية  التكلفة  تقسيم  الطعام سويا عن طريق  إعداد  املحتجزين يف  مجموعة من 
وقد  األهايل،  طريق  عن  أو  السجن  كانتني  من  إما  ورشائها  الطبخ  ملستلزمات 

يخفض ذلك التكلفة بنسبة %50.

بالنسبة للطعام الذي يحرضه األهايل يف الزيارات، فعادة ما يقوم أهايل نزالء 
بينهم،  فيما  الطعام  إعداد  عبء  بتوزيع  غالبا(  )»السياسيني«  الواحدة  الزنزانة 

أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	45
خ.س، محتجز سابق بسجني استقبال وتحقيق طرة، محادثة. 	46

أ.ص، محتجزة سابقة بقسم املرج، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يوليو 2021. 	47



23معاك جنيه تساوي جنيه

الزيارة  يوم  كاملة يف  للزنزانة  الطعام  توفري  اثنني  أو  تتوىل أرسة محتجز  بحيث 
الخاص بهم، وبذلك تضمن األرسة دخول طعام صحي لذويهم يوميا.48 ويعني 
يف  محتجزا   35 و   15 بني  ما  يكفي  طعام  بتوفري  مكلفة  تكون  األرسة  أن  ذلك 
املتوسط هو عدد نزالء الغرفة الواحدة. ويتوقف عدد املرات التي يتعني فيها عىل 
األرسة إعداد هذه الكمية الكبرية من الطعام عىل عدد املحتجزين بالغرفة. فأفادت 
شهادة محتجزة سابقة بسجن القناطر للنساء أن أرستها كانت تضطر إلعداد هذه 
الكمية بشكل أسبوعي، ما كان يكلف األرسة ما بني 2000 و2500 جنيه للطعام 
املطبوخ فقط كل أسبوع. بينما أفاد محتجز سابق بسجن دمو بالفيوم أن أرسته 
كانت تضطر إلعداد تلك الوجبة الجماعية – بنفس التكلفة تقريبا – مرة واحدة 
يف الشهر. وباإلضافة لتلك الوجبات الجماعية، يتكلف األهايل أيضا توفري األطعمة 
والحلويات  والفاكهة  الخرضوات  من  محدودة  ككميات  ذاته،  باملحتجز  الخاصة 

واألطعمة املغلفة.  

ومن الجدير بالذكر أن لهذا الطعام الذي يحرضه األهايل من الخارج تكاليف 
مسترتة. فباإلضافة لتكلفة املستلزمات الخام الالزمة للطبخ، يتحمل األهايل تكلفة 
إضافية لتغليف تلك الكميات الكبرية من الطعام ونقلها إىل السجن. ومن بني تلك 

التكاليف:
حافظة طعام ’أيس بوكس‘ )100-300 جنيه( •
حامل التسوق. •

كدا  أو  أمهات  بيبقوا  اليل  بس  جايباها  كتري  ناس  يف  بعجل.  شنطة  »زي 
مش قادرين يشيلوا الحاجة ... ودي أكيد غالية طبعا جدا. لو كانت الحافظة 

49».600 ممكن  مبلغ  يف  لها  داخةل  مثال  دي  فأكيد  جنيه  ـب300  العادية 

أكياس بالستيكية صغرية الحجم لتخزين الطعام )0,50 كجم بـ15 جنيها( •
الزيارة )0,25 كجم –  • لحمل مستلزمات  الحجم  أكياس بالستيكية متوسطة 

10 أكياس – بـ15 جنيها(

»قويل بنستخدم يف املرة حوايل 5 6 ]شنط[ كدا..... ألن يه مش شنطة قوية 
حاجات  يف  ونتحك  طوابري  يف  نتحرش  بىق  ونقعد  بالستيك  يه  اآلخر  يف 
مغريين  بنقوم  هاندخل  بعدها  خالص  اليل  الهنايئ  التفتيش  قبل  بعدين   ...
بقيت  حالهتا  بتبىق  ألن  جديدة  شنط  يف  الحاجات  حاطني  الشنط  كل 

شوية.«50 أقل  أو[  ]أكياس   10 نسهتكل  ممكن  املرة  يف  فقويل  يعين.  كرب 

علب بالستيكية لحفظ الطعام. •
»إنت بتاخدي مثال يف املرة حوايل 4 عبوات. حلوم عىل اتنني واخلضار ولو يف 
حاجة كمان. وأحيانا بنحط الفاكهة فهيا كمان عشان ماتتفعصش ألن طبعا 
كرت الشيل واحلط طول اليوم بيفعص الفاكهة لو يه مثال موز أو حاجات من 
اليل ممكن تتفعص ... يف املتوسط بيكونوا 4 عبوات وطبعا اليل بيطول يف 
املدة ]االحتجاز[ بتتكرس وبتتهبدل. وإنت مش بتجييب 4 عبوات بس بترضبهيم 
املتوسط 8  ... يف  بيبقوا عنده جوا وجمموعة عندك  اتنني إلن يف جمموعة  يف 

أيام الجمعة التي ال يسمح فيها بالزيارات. فيما عدا  	48
ي.ن، قريبة محتجز بسجن جمصة شديد الحراسة، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس 2021. 	49
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عبوات. العبوة عىل حسب حجمها بس قويل األسعار من 45 ملثال 70 أو حاجة.«51

بكرات قصدير أو سلوفان لتغليف الطعام. •
أطباق وأكواب بالستيكية لتناول الطعام. •

وذلك باإلضافة لتكاليف املواصالت، والتي قد ال تحتسب فعليا من التكاليف 
املرتتبة عىل اإلهمال يف ذاتها، إال أن اضطرار األهل للزيارات بشكل دوري هو ذاته 
الكميات  تلك  نقل  أن  كما  املحتجزين.  قبل   من  عليهم  الكبري  االعتماد  هذا  بسبب 
األهايل  يضطر   – االعتيادية  الزيارة  ملستلزمات  باإلضافة   – الطعام  من  الكبرية 
الجبهة  أجرتها  التي  املقابالت  لكل  فبالنظر  خاصة.  نقل  سيارات  استئجار  إىل 
جنيه،   300 عن  وإيابا  ذهابا  الخاصة  املواصالت  تأجري  تكلفة  تقل  ال  املرصية، 
أو  منفردة  الواحدة  األرسة  تتحملها  جنيه،   1600 إىل  كثرية  أحيان  يف  وتصل 
تتقاسمها عدة أرس تستأجر سويا لخفض التكلفة. وهي تكلفة واحدة سواء كان 
املحتجز يف قسم رشطة أو سجن، إال أن تكلفة مواصالت الزيارات تكون أعىل يف 

األقسام بسبب زيادة الزيارات عن زيارة واحدة يف األسبوع.

بدءا  واألقسام،  السجون  تضعها  التي  السياسات  أيضا  التكاليف  من  وترفع 
ومرورا  الزيارات،  يف  بدخولها  املسموح  الطعام  وكميات  أصناف  يف  بالتخبط 
تؤدي  ال  والتي  السجن،  داخل  الطعام  لحفظ  املخصصة  املرافق  رداءة  أو  بغياب 
فقط لهدر كميات من ذلك الطعام إذا لم يستهلكها املحتجزون يف نفس اليوم، بل 

أيضا تؤدي لتدني قيمته الغذائية.

ملا  األكل  ... خصوصا يف  جدا  مكلفة  نفهسا  ]منعها[  الحاجة  ترجيع  »فكرة 
أنه  أقولك  عايزة  دا أصال  احلر  الصيف  ... يف  باظ خالص  بيكون  به  برنجع 
متغلف  أو مش  حوافظ  لو مش حمطوط يف  ]فاسد[  خامم  حاليا  بيدخل  هو 
كويس. ما بالك بىق أن حد يرجع به 4 أو 5 ساعات تاين أو ساعتني راجع. 
األكل  أنه  العشاء. طبييع  بعد  به  راجع  7 ]صباحا[  الساعة  به من  نازل  هو 
الحاجات دي موجودة يف  برده أحيانا بيبىق عشان  دا  ... واملنع  يِخم ]يفسد[ 
كانتني السجن أو كانتني السجن جاهبا جوا. اليل هو نتفاجأ املرة دي أن مثال 

كذا دا مش هايدخل مع إنه عادي. طب ليه يف ايه؟ أصهل جوا يف الكانتني.«52

»مفيش حاجة اسمها أكل صيح يف السجن مبدئيا حىت لو جاي من برا. ليه؟ 
... أهيل بيجويل قدام السجن الساعة 11 ]صباحا[. معهم مطبوخ ومش مطبوخ. 
والحاجات اليل كانت بتتشال ]للتخزين واالسهتالك يف أيام أخرى[ مينفعش 
تكون خضار يه يا حلوم يا فراخ ]جممدة[ ... ف بتفك. وملا بشيلها يف السجن، 
مليانة رصاصري  بتبىق  وكانت  بتسقع.  بس  مابتجمدش  السجن  التالجة يف 
... بالنسبة لألكل املطبوخ اليل جايبينه. مثال من 11 لحد 4 أو 3 ملا بشوفهم 
باقعد معهم ساعة وبادخل باألكل، دخلنا يف الساعة 5. األكل يدوب باحلقه 
بالعافية قبل ما يبوظ عشان آكل منه. ف مفيش حاجة اسمها أكل صيح. 
بنطبخه عىل سخانات كهرباء. مش صحية مابتسويش  بنطبخه  اليل  حىت 

خالص.«53 السجن  يف  صيح  أكل  اسمها  حاجة  مفيش  كويس.  األكل 

املرجع السابق. 	51
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املتوسط  يف  قريبة  فيها  املتواجدة  األصناف  تكون  فبينما  السجن،  كافرتيا  أما 
األسعار  ضعف  تكون  أسعارها  أن  إال  السجن،  خارج  الجاهز  الطعام  جودة  من 
فرخة  وربع  رز  وجبة   ... برا  مثال هاجيب  »لو  األقل  عىل  السجن  خارج 

وشوية سلطة دي يف السجن كانت بتتباع جوا ب120 و130 جنيه.«54

وتضيف سياسة السجون يف تسعري املنتجات املتوفرة بكانتني السجن، ومنع 
تكلفة  إىل  منه،  الرشاء  عىل  املحتجزين  إلجبار  فيه  املوجودة  األصناف  دخول 
الحصول عىل الطعام. حيث األسعار بكل السجون أغىل من الخارج بنسب ترتاوح 
أصال  املحتجزين  بإمكان  يكن  لم  السجون  بعض  يف  أنه  بل  و%300.   %50 بني 
تجميع  املسؤول عن  النباطيش  املسري  يوصون  فقط  كانوا  األسعار، حيث  معرفة 
دون  بها  إليهم  ويرجع  فيشرتيها  املتسلزمات،  بعض  بإحضار  الكانتني  طلبات 
تمكنهم من معرفة ما إذا كانت األسعار التي يخربهم بها صحيحة. كما أن جودة 
عىل  األهايل  يحرضه  مما  بكثري  أسوأ  السجون  بعض  يف  تكون  املتوفرة  املنتجات 

حسابهم الخاص.

رئيس  أو  )املأمور  السجون  إدارات  أن  السابقني  املحتجزين  أغلب  أفاد  وقد 
املباحث( هي املسؤولة عن تسعري منتجات الكانتني. وأشار عدد قليل منهم إىل أن 
ربح الكانتني يذهب إىل الضباط باإلدارة بصفتهم الشخصية. أما سجن مثل طرة 
يدار بشكل كامل  الكانتني كان  أن  به  الحراسة 2، فقد أرش محتجز سابق  شديد 

من قبل مسري جنائي يحتفظ بالربح لنفسه بشكل كامل.

املرجع السابق. 	54

أمني رشطة يمنع دخول زيارات حملتجزين لوجود حمتوياهتا يف كانتني السجن
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مثال  السجن  يف   .]2016 ]عام  أيامها  بجنيه  ]كانت[  برا  البسكوت  »علبة 
دي  الحاجات  بتمنع  كانت  السجن  إدارة  حىت  لدرجة  جنيه.   3 جنيه،  ـب2 
الكافرتيا  عن  املسؤول   ... املأمور  وننفع  الكافرتيا  من  نشرتي  عشان  برا  من 
فلوسه  وبيدي  مسجون  واحد  فيه  واقف  بيبىق  املأمور.  كلها  دي  والحاجات 
أهنا  الكافرتيا  يف  بتتباع  اليل  السلع  كل  بيمنع  فاملأمور   ... السجن  إلدارة 
اليل  الكهربايئ  السخان  الين.  البيض  الحالقة.  مكن  الزيارات.  يف  تخش 
للمأمور.  رايح  كهل   ... خرافية  بأسعار  وبيبعه  دا  كل  مانع  هو  عليه.  بيتطبخ 

بالكانتني[.«55 توضع  اليت  األسعار  ]عىل  أصال  املأمور  بيحاسب  محدش 

تجنب  يريدون  الذين  أو  »التعيني«  طعام  يكفيهم  ال  الذين  املقتدرين  غري  أما 
الذي  املقتدرين  املحتجزين  طعام  من  يفيض  ما  عىل  فيعتمدون  عليه،   االعتماد 
يأتيهم يف الزيارات، أو بعض التربعات التي تقدمها جهات مجتمعية مختلفة، أو 
قد يلجؤون لـ«التصنع« أو العمل لدى محتجزين آخرين يتكفلون لهم بطعامهم 

اليومي وأحيانا بأجرة معينة يحصلونها نظري الخدمات التي يقدمونها.

مابزتورش  مثال  يه  لو  للجنايئ؟  بالنسبة  ازاي  بتميش  كانت  »الدنيا 
النباطشية  ايد  تحت  تشتغل  بتبدأ  يه  علهيا  يسأل  ييج  حد  ومفيش 
العنرب  يف  غنية  واحدة  أيد  تحت  تشتغل  أو  تأكلها  عشان  العنرب  يف  اليل 
يف  مساج   ... احلمام  لها  تعمل  مكاهنا...  تروق  أهنا  مقابل  تأكلها  عشان 

بتدهيالها.«56 اليل  الوجبة  مقابل  ايه؟  مقابل  غريبة.  حاجات  رجلهيا. 

التكاليف أيضا تكلفة الحصول عىل مياه  ويف عدد من السجون، ُتضاف لهذه 
نظيفة للرشب والطبخ – وأحيانا لالستحمام. حيث أفادت عدة مقابالت بأن املياه 
زعبل–  وأبو  الجديد  والوادي  للنساء  القناطر  بسجن  خاصة   – السجون  بتلك 
بالشعر  بأمراض جلدية وتساقط  أنها قد تتسبب  اللون والرائحة، لدرجة  كريهة 
طريق  عن  املعدنية  املياه  لرشاء  املحتجزين  بعض  فيلجأ  االستخدام.  كثرة  مع 
األهايل أو من السجن، ويرتاوح احتياج أولئك السجناء للمياه املعدنية بني 12 لرت 
إىل 21 لرت يف األسبوع، بتكلفة ما بني 60 و105 جنيهات أسبوعيا. وأفادت إحدى 
املقابالت أن نزيالت أحد السجون لجأن بشكل جماعي جهاز ’فلرت‘ لتنقية املياه، 
وكانوا يتولون بأنفسهن صيانته وتغيري الشمع الخاص به عىل نفقتهن الخاصة. 
وقد كانت جودة املياه سيئة لدرجة أن شمعات كان يجب تغيريها كلها أسبوعيا.

» ]املياه[ يف أبو زعبل كانت أبشع حاجة يف احلياة. كان طعمها يسء جدا. يه غري 
صاحلة لالستخدام اآلديم. مش مثال فهيا طعم متغري. يه كانت بايظة خالص. 
فرتة اإليراد كنا بنرشهبا إلن وال معنا فلوس نشرتي من الكانتني وال كان يف زيارات. 
غري أن احنا برده مكناش مدركني مدى السوء بتاعها لحد ما بدأنا نعرف إهنا 
بتجيلنا من الرتعة، ودي كانت معلومة مهشورة حىت أمناء الرشطة واخملربين 
كانوا بيقولولنا كدا. لو كنا نجيب جردل أبيض كدا نضيف ونماله مياه ونسيب 

املياه تروق شوية كدا املياه بيبىق فهيا أشياء كترية. طني وعكارة وحاجات كدا.«57

خ.س.، محتجز سابق بسجني تحقيق واستقبال طرة، محادثة. 	55
ه.ع، محتجزة سابقة بسجن القناطر للنساء، محادثة. 	56

ز.ح، محتجز سابق بسجن أبو زعبل، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، ديسمرب 2020. 	57
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ثانيا: الرعاية الصحية

أو  ليمان  كل  يف  »يكون  أن  عىل  السجون  تنظيم  قانون  من   33 املادة  تنص 
الصحية وفقاً  األعمال  به  تناط  أكثر أحدهم مقيم  أو  سجن غري مركزي طبيب 
له  يعني  لم  فإذا  طبيب  املركزي  للسجن  ويكون  الداخلية.  الالئحة  تحدده  ملا 
السجن.« كما  بطبيب  املنوطة  األعمال  أداء  الحكوميني  األطباء  أحد  طبيب كلف 
السجون عىل  لتنظيم  الداخلية  بالالئحة  الرابع  الباب  إىل 44 من  املواد 24  نصت 
بدءا من  العاملني بالسجون،  الواجبة عىل األطباء والصيادلة  املهام واإلجراءات 
الدوري  بالتفقد  مرورا  بالسجن،  حديثا  املودعني  السجناء  عىل  الطبي  الكشف 
للحالة الصحية للمحتجزين، وحتى تطعيم املسجونني والتدخل بإرسال الحاالت 
الخارجية. كما تنص باقي مواد الباب الرابع  املستشفيات  إىل  الخطرة والطارئة 
الصحية  الرعاية  توفري  أجل  من  اتباعها  الواجب  اإلجراءات  املادة 59 عىل  حتى 
ورعاية  واألوبئة،  املعدية  األمراض  حاالت  رعاية  ذلك  يف  بما  للسجناء،  الالزمة 
ملهام  وباإلضافة  الوفاة.  حاالت  يف  واإلجراءات  عقلية،  بأمراض  يصابون  من 
تنص املواد 17-20 من الالئحة الداخلية عىل أن يتواجد بالسجون عدد  األطباء، 
من األخصائيني االجتماعيني املوكلني بمتابعة ورعاية الحالة النفسية للسجناء، 
اجتماعي  أخصائي  مسجون  لكل  يكون  بحيث  عليهم  املسجونون  يقسم  وأن 

مسؤول عنه. 

وتجدر اإلشارة إىل أنه يف مقابل هذا التناول املفصل مللف الرعاية الصحية يف 
قانون والئحة تنظيم السجون، فإن الرعاية الصحية التي يحصل عليها املحتجزون 
يف أقسام الرشطة – عىل الرغم من تواجدهم بأعداد كبرية تتجاوز األلف محتجز 
ومحتجزة يف بعض األقسام – ال تحظى بأي إشارة يف نصوص القانون. ومع ذلك 
فلزم التنبيه إىل أن املادة 2 مكرر من قانون تنظيم السجون توجب اتباع اللوائح 

يف أي أماكن احتجاز قانونية.

االهتمام  القدر من  بهذا  السجون تحظى  الصحية يف  الرعاية  وحتى مع كون 
أنها تشكل بندا أساسيا يف موازنة قطاع السجون  الترشيعي – وبالتبعية فال بد 
مرشوع  إطار  يف  املرصية  الجبهة  وثقتها  التي  املعلومات  فإن  الداخلية،  بوزارة 
تكلفة  كامل  شبه  بشكل  يتحملون  املحتجزين  أن  إىل  تشري  السجون  مرصد 
املرتتبة  الرعاية الصحية – ويف أحيان كثرية تكلفة عالج األمراض  الحصول عىل 
عىل اإلهمال الطبي وسوء أوضاع االحتجاز بالسجون،58 بل وحتى تكلفة إجراءات 
طبية روتينية. فقد أفادت شهادة محتجزة سابقة أن السجينات يضطررن إلجراء 
اختبار حمل عىل نفقتهّن الخاصة يف كل مرة يدخلن فيها إىل مقر احتجاز جديد، 
حتى وإن كّن ينتقلن إىل ذلك املكان مبارشة من مقر احتجاز آخر أجربن فيه عىل 

إجراء اختبار حمل مسبقا.59 

فبالنظر ملواعيد العمل التي يقضيها أطباء السجن يف مبارشة عملهم – والتي 
أجمعت عليها كل الشهادات الخاصة بالسجون، يمكن بسهولة استنتاج أن أولئك 

نفقتهم  عىل  كالجراحة  طبية  إجراءات  تكلفة  تحملوا  محتجزين  مع  التوثيق  من  الجبهة  تتمكن  لم  	58
الخاصة.

ر.م، محتجزة سابقة بسجن دمنهور العمومي للنساء، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس 2020. 	59
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بأن  املعلومات  تفيد  حيث  قانونا.  عليهم  املوجبة  املهام  كامل  يؤدون  ال  األطباء 
استعداد  عىل  بالليل  مناوبون  مسعفون  أو  أطباء  فيها  يتواجد  ال  السجون  أغلب 
للتعامل مع الحاالت الطارئة. وال يتواجد األطباء إال يومني يف األسبوع عىل األكثر، 
وحتى عندما يحرضون فال يمكثون بالسجن إال ساعتني أو ثالث ال تكفي لعرض 
املحتجزين  شهادات  من  أي  ترش  ولم  الطبي.  للكشف  املحتاجني  املحتجزين  كل 
بمواعيدهم –  والتزامهم  األطباء  أداء  كانت ترشف عىل  أي جهة  أن  إىل  السابقني 

سواء كانوا من صف الضباط أو من مستشفيات خارجية. 

كما أن كل املقابالت تشري إىل غياب وظيفة األخصائي االجتماعي من السجن 
سابقة  محتجزة  إن  بل  له.  مخصص  مكتب  بالسجن  يوجد  عندما  حتى   – تماما 
املصابة  السجينات  إحدى  يرتك  كان  السجن  بأن  أفادت  للنساء  القناطر  بسجن 
بمرض نفيس حاد يف عهدة النباطشية »الجنائية« املسؤولة عن العنرب، والتي كانت 
بنوبات  إصابتها  عند  وتقييدها  بالرضب  عليها  االعتداء  حد  إىل  معاملتها  تيسء 

رصع أو تشنجات. 

يستغلون بعض  بالسجون  األطباء  أن بعض  إىل  أيضا  معلومات  أشارت  وقد 
رشاوى  عىل  يحصلون  أو  الشخصية،  ملنفعتهم  املستشفى  كأرسة  الطبية  املرافق 
لتقديم خدمات خاصة لبعض السجناء: »دا منترش يف اجلنايئ مش سيايس. 
حد عن طريق معارف أو رشاوي أو كدا يخيل الدكتور يكتب له إنه 
تعبان أو كدا بحيث انه يقعد فرتة يف العيادة املوجودة جوا السجن. 
يبىق قاعد مثال يف غرفة لوحده مش عارف ايه وكدا. يبىق أحسن 
بالنسبة له. عىل حسب بىق يقعد اسبوع اتنني أو هشر. سمعت أن 

دا كان بيحصل.«60

عليها  يحصلون  السجناء  فإن  السجن،  طبيب  يرصفها  التي  لألدوية  بالنسبة 
مجانا. ولكن تبقى سياسة عيادات السجن يف توريد ورصف األدوية للمحتجزين 
حسب  للمحتجزين  املالئمة  الصحية  الرعاية  لتوفري  املطلوب  املستوى  دون 
القانون. فأفادت كل املقابالت التي أجرتها الجبهة املرصية بأن الغالبية العظمى 
لهم  يوصف  أحيانا  املحتجزين  إن  بل  املسكنات.  سوى  يصفون  ال  األطباء  من 
التي  الطبية  الشكاوى  اختالف  وعىل  هو  ما  يعلموا  أن  دون  ذاته  الدواء  جميعا 
مقابل  األدوية  دخول  السجون  بعض  يمنع  قد  وأحيانا  بها.  الطبيب  إىل  يذهبون 

بيعها بأسعار مرتفعة داخل الكانتني.61

»كان يف معنا ناس دكاترة يف السجن كانوا بيقولوا إن األدوية جودهتا سيئة يعين. 
مش عارف ازاي. معظم الناس بتجيب دواء من برا. أو كان يف بعض املسجونني 
عاملني زي صيدلية صغرية كدا ]عىل حساهبم الخاص[.... هو زي كيس كدا 
أو علبة فهيا جمموعة أدوية بتاعة األمراض الشائعة بتاعة الصداع مش عارف 

إمساك مغص البطن مش عارف ايه. حاجات كدا عشان لو حد تعب يعين.«62

مرة  أول  حيوية  مضادات  وساعات  مسكنات  بتبىق  األدوية  »أغلبية 
أوال  السجون...  مصلحة  خارج  للتداول  ممنوع  علهيا  ومكتوب  عهنا  أسمع 

أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	60
https://bit.ly/3JqJdRk كانتني السجن رفاهية، العربي الجديد،  	61

أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	62
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سماعة  بيمسك  حد  مفيش  كشف  اسمها  املستشىف  يف  حاجة  مفيش 
يقولك  دواء  علهيا  يكتب  ايدك  يمسك  بايه  حاسة  انا  بتقوليهل  ويشوفك. 
كلنا  ان  فحكيناله  الكشف.  دا  هو  بس   الصيدلية.  من  ارصفيه  رويح 
ارتيكاريا  جالها  منا  واحدة  يف  احليوي  املضاد  نفس  كلنا  رصفلنا  راح  بنكح 
الصيدلية  يف  موجود  دواء  بيدينا  عليا  بيكشف  لو  مثال  هو  منه....  خدت  ملا 

اديهتا دواء.«63 انا  ينفعين ماينفعنيش. ف ملا ييج حد يتكلم معه يقول ال ما 

ومن بني أصناف األدوية التي يتحمل األهايل تكلفتها أدوية يحتاجها السجني 
باألساس بسبب ظروف االحتجاز السيئة داخل السجن من سوء التغذية والتهوية 

وضعف التعرض للشمس، كأدوية حساسية الصدر، والفيتامينات.

»باخد دواء حساسية عىل الصدر ... عشان الهتوية يف السجن وحشة... كانوا 
]أهيل[ بيشرتوا حاجات كتري. كانوا بيجيبويل دواء احلساسية مرتني يف الهشر 
لوحده بيكلف 200 أو 300 جنيه العلبة الواحدة. مثال يجيبويل أدوية برد واليل هو 
حاجات االستحالب وكان ممكن يجيبويل مسكنات علطول الزم..... 4 رشائط 
مثال مسكنات من كل نوع. وعلبتني فيتامني. 4 كمان. العلبة بتاعة احلساسية 
كان فهيا 3 رشائط كنت باخد 6 يف الهشر. ... وفيتامني يس كان الزم 30 حباية 
اخد واحدة كل يوم. ورشيط االستحالب ممكن منه علبة فهيا رشيطني تقريبا 

واليل هو الدواء بتاع الصدر العلبة الواحدة فهيا 30 حباية أنا كنت باخد 60.«64

ومن ضمن التكاليف املادية املرتتبة عىل اإلهمال الطبي تكلفة إجراء التحاليل 
الطبية يف معامل خارج السجن بسبب عدم موثوقية نتائج التحاليل التي يجريها 

السجن.

النه  وصل  واملوضوع  ترسيب  رسعة  عندها  كان  بنت  معنا  كان  »حصل 
ودائما  اوي  بتتعب  كانت  والبنت  القلب  صمام  يف  مشاكل  لها  عمل 
السجن  دكتور  الفل.....  وزي  حاجة  معندهاش  أن  تطلع  السجن  تحاليل 
والتحاليل مضبوطة.  حاجة  معندهاش  اهنا  ورقة  ويدهيا  دم  عينة  مهنا  ياخد 
شكوى  بتاعها  املحايم  قدم  راح  برا...  نعمل  عايزين  ال  قالوا  طالبوا  أهلها 
عينة  مهنا  خد  بعتلها  فالسجن  للسجن  بعتت  فالنيابة  الدولة  أمن  لنيابة 
عالسجن  رجعت  الزفت.  زي  النتيجة  طلعت  الربج.  ملعامل  برا  وبعهتا 
اليل  النتائج  بعتت  يه  كذا.  كذا  تحاليكل  لها  قال  بلغها  فالسجن  تاين 
دي  قالهم  راحوا  فلما  برا  دكتور  يشوفوا  عشان  ألهلها  قالها  السجن 
وبتاع.« القلب  صمام  يف  مشكةل  عندها  والبنت  الزفت  زي  نتيجة 

يتطلب  الطبيب  العرض عىل  السجني من  تمكن  أن  إىل  اإلشارة  وأخريا، تجدر 
حراسة  عن  املسؤولني  الرشطة  أفراد  أو  لألمناء  رشاوى  دفع  األحيان  بعض  يف 
العنابر، وذلك ليسمحوا لهم بالخروج للعرض مبكرا، أو حتى ليضعوا أسماءهم 

يف قائمة من سيعرضون للكشف.

ه.ع، محتجزة سابقة بسجن القناطر، محادثة. 	63
املرجع السابق. 	64
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»]إذا مادفعتش[ ال استىن بىق دورك بىق ومايردش عليك. يعمل نفسه مش 
واخد باله منك. الناس يف مرص يا استاذة حريفة كيف يتحايل عىل القانون. 
أنا عايز عيادة ... عايزين نزنل العيادة. ]يقول[ حارض هاجيكل حارض. ويفضل 
جايكل  شيخ  يا  واهلل  عينيا  واجعين..  رضيس  يكرمك  اهلل  عم  يا  يلف... 
اصرب بس... تروح انت مديهل 5 يروح فاتح مطلعك علطول ساعهتا...... طب 
هو ظاهريا لو حد جه عاتبه .... واهلل يا باشا كنت بس بافتح للناس األوض 
أصل يف جلسات طالعة.... أنا باعمل القانون. طب انت عايز تطلع طب يال 

اديين 5 جنيه اطلعك. أو استىن لحد الظهر تكون مت وال حصل حاجة.«65

خ.س، محتجز سابق بسجني استقبال وتحقيق طرة، محادثة. 	65

حمتجز يعطي رشوة ألمني الرشطة للعرض عىل عيادة السجن
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 الفصل الثاني:

احلياة االجتماعية 
للمحتجزين

يسلط هذا الفصل الضوء عىل التكاليف املرتبطة بمبارشة األنشطة االجتماعية 
االعتيادية – واملكفولة بالقانون – داخل مقار االحتجاز، بدءا من تسيري املحتجز 

لشؤونه الطبيعية داخل القسم أو السجن، وحتى الزيارة.

 أوال: الحياة اليومية
في مقار االحتجاز

لكل  يخصص  أن  عىل   1998 لسنة   691 رقم  الداخلية  وزير  قرار  ينص 
مسجون أو مسجونة ما ييل:66

 – للوسادة  كيس   )2( عدد   – وسادة   – للرسير  مالءة   – مرتبة   – »رسير 
– عدد  بالستيك  3 طبق  عدد   – اثنتان شتاء – حصرية  أو  بطانية صوف صيفا 

)2( ملعقة بالستيك – مشط للشعر للمسجونات – عدد )2( صابونة.«

التالية من املالبس للرجال: باإلضافة لألصناف 
»عدد )2( بنطلون – عدد )2( جاكيت – عدد )2( قميص – عدد )2( طاقية 
 – – حذاء  – جاكيت صوف قطن شتاء  يد  منديل   )2( – عدد  لباس   )2( – عدد 
)2( فوطة وجه  – عدد  أبيض  )2( زوج جوارب قطن  عدد   – بالستيك  شبشب 

– عدد )2( صابونة.« 

التالية: أما النساء فينص عىل أن ترصف لهن املالبس 
طرحة   )2( عدد   – لباس   )2( عدد   – قميص   )2( عدد   – جلباب   )2( »عدد 
من قماش خفيف – عدد )2( منديل للرأس – عدد )4( فوطة للطمث – جاكتة 
صوف عىل قطن شتاء – حذاء – عدد )2( فوطة وجه – شبشب بالستيك – عدد 

)2( صابونة – عدد )2( منديل يد.«

حتى  املرىض  واملسجونات  للمسجونني  كذلك  معينة  مالبس  عىل  تنص  كما 
 24 املادة  وتنص  الرضع.  األطفال  ومالبس  بالسجن،  غريهم  عن  تمييزهم  يتم 
التي  من الئحة السجون عىل أن »طبيب السجن مسؤول عن اإلجراءات الصحية 

خ.س، محتجز سابق بسجني استقبال وتحقيق طرة، محادثة. 	66



32معاك جنيه تساوي جنيه

الوبائية  األمراض  من  وقايتهم  األخص  وعىل  املسجونني  صحة  سالمة  تكفل 
للمسجونني  املخصصة  واملفروشات  واملالبس  األغذية  صالحية  ومراقبة 

وكفايتها ومالحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن.«67

توثيق  إطار  يف  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  التي  املعلومات  حسب  لكن 
فإن  اإلضافية،  التفصيلية  للمقابالت  باإلضافة  االحتجاز،  أماكن  مرصد  مرشوع 
أو  السجن )»الكحول«  السجون ال يزيد عن مالبس  السجناء من  ما يحصل عليه 
أخرى  مالبس  إحضار  عىل  املقتدرون  يرتديها  ال  والتي  والطرحة(  »الجلباب« 
»املريي«  البطاطني  من  اثنني  أو  وغطاء  الجلد،  عىل  وخشونتها  خاماتها  لسوء 
التي ال يستعملها املحتجزون إال لفرش األرض لشدة خشونتها أيضا. كما أفادت 
القناطر  سجني  هي  أرسة  بها  توجد  التي  الوحيدة  السجون  بأن  أيضا  املقابالت 
للنساء،  وبورسعيد   – الواحد  الرسير  يف  محتجزتان  تتشارك  حيث   – للنساء 
العنرب سوى  بذلك  الزراعة بطرة، وال يودع  لعنرب واحد يف سجن عنرب  باإلضافة 
املحكوم  الرشطة  أفراد  أو  كضباط  املسجونني،  بني  من  االمتيازات«  »أصحاب 
أو مالبس عىل  أثاث  أقسام الرشطة، فال يستلم فيها املحتجزون أي  أما  عليهم68، 
الذي  واألثاث  املالبس  بتوفري  السجون  إدارات  التزام  لعدم  وباإلضافة  اإلطالق. 
من  يخلو   1998 لسنة   691 رقم  الداخلية  وزير  قرار  فإن  الالئحة،  عليه  تنص 
تطابق  أن  فقط  فيشرتط  األغطية  أما  للمالبس،  معينة  جودة  ملواصفات  إشارة 

»الرشوط الصحية« دون توضيح ملعنى تلك العبارة.

بحيث  قانونا  عليها  املنصوص  بالتجهيزات  الزنازين  تجهيز  لعدم  ونتيجة 
إحضار  يف  كبرية  تكلفة  املحتجزون  يتحمل  املحتجزين،  ملعيشة  مالئمة  تصبح 
مرة.   أول  القسم  أو  للسجن  دخولهم  عند  بهم  الخاصة  الرضورية  املستلزمات 
األجهزة  الطعام، وبعض  الطبخ وتناول  وأواني  املالبس واألغطية،  ذلك  ويشمل 
الكهربائية كالسخانات الكهربائية واملراوح )يف حال سماح السجن بها(، وأدوات 
أفاد  املقابالت  من  عدد  ويف  إلخ...  شخصية،  نظافة  وأدوات  الزنازين،  لتنظيف 
التي  الكهربائية  واألجهزة  األغطية  لرتك  النهاية  يف  يضطرون  بأنهم  املحتجزون 

جلبوها عند خروجهم من السجن. 

أما يف األقسام، فإن الكثري من املحتجزين يضطرون إىل دفع »رشاوى« بمبالغ 
ثابتة للمسري أو النباطيش الذي يعينه القسم مسؤوال عن الغرفة. ويحصلون نظري 
تلك اإلتاوات عىل احتياجاتهم األساسية كأماكن مريحة للنوم والجلوس، وضمان 
تجنب اإلهانات. وترتاوح تلك التكاليف حسب ما يقرر املسري أو النباطيش نفسه، 
النساء  النباطشية بحجز  املثال، كانت  املرج عىل سبيل  القسم. ففي قسم  وحسب 
زيارة  املحتجزة  تستقبل  مرة  كل  يف  سجائر  علبة  دفع  املحتجزات  عىل  تفرض 
مرة  أو  أسبوعيا  أو  يوميا  الزيارة  استقبلت  سواء  ذويها،  من  رؤية  أو  طبلية 
تنظيم  يف  دورا  تلعب  تكن  لم  النباطشية  تلك  أن  من  الرغم  عىل  وذلك  الشهر،  يف 
الزيارة أو مناداة املحتجزة للخروج أو تسليمها متعلقاتها الشخصية. ويكون ذلك 

عىل مرأى ومسمع من القسم لكن دون تدخل لحماية املحتجزات.

الداخلية. الالئحة  	67
أ.ش، قريبة محتجز بسجن عنرب الزراعة بطرة، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يناير 2021. 	68



33معاك جنيه تساوي جنيه

»وبعدين يه مكانتش بتاخد أي سجائر كانت بتاخد »LM« انت متخيةل؟ ملزمة 
أيم كل يوم والتاين تجيب علبة سجائر »LM« كانت بحاجة وتالتني تقريبا.«69

ويف بعض الحاالت )يف قسم الهرم وقسم أول مدينة نرص مثال( أفادت الشهادات 
بأن أمناء الرشطة واملخربين يفرضون بدورهم اإلتاوات عىل ذلك املسري. 

الزم  حجز  كل  عىل  الرشطة  أمناء  من  إتاوات  فرض  بيتم  كان  القسم  »يف 
يوم  10 جنيه كل  أو   20 أدفع  يوم  وبالتايل كنت الزم كل  500 جنيه  يدفع مثال 
عشان أاليق مكان أنام فيه يف احلجز وإال هنام يف احلمام... اليل كان بيلمه كان 

واحد من املساجني البلطيج األكرب يف الزنزانة بعدين بيديه ألمناء الرشطة.«70

»مش الكل بينام. مش الكل بيقعد. اليل بيدفع بيقعد وبينام. مثال أنا كنت بادفع 
يف اليوم 20 جنيه دا يوميا ويف األسبوع 400 جنيه ... ]النباطيش[ هم ]القسم[ معينينه 
أقدم واحد يف األوضة... كل زيارة بتييج بتدخل بتدفع 50 جنيه وعلبة سجائر... و20 
جنيه يف اليوم دا غري تمن النمرة اليل إنت بتنام فهيا ... ]اليل مابيدفعوش[ بيقعدوا 
زي صفوف، كل واحد يقعد فاتح رجليه والتاين بيقعد جوا رجليه وضامم ركبته 

لفوق. بيبىق كدا صف زي توكتوك أو قطر. واليل مابيدفعش مابينامش.«71

أ.ص، محتجزة سابقة بقسم املرج، محادثة. 	69
ر.ه، محتجز سابق بقسم أول مدينة نرص، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، سبتمرب 2021. 	70

ن.ع، محتجز سابق بقسم الهرم، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، يوليو 2021. 	71

الزنزانة محتجزة تعطي رشوة للنباطشية لتعطيها مكان جيد للنوم داخل 
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تكاليف  إن  بل  الحد،  ذلك  عند  اليومية  الشؤون  تسيري  تكاليف  تنتهي  وال 
التابعة  تلك  حتى   – أجهزة  من  يتلف  ما  كل  وصيانة  للغرف  املستمر  التنظيف 
املحتجزين  عاتق  عىل  األحيان  أغلب  يف  تقع   – السقف  كمراوح  السجن  ملرافق 
أنفسهم، ويقتسم نزالء الزنزانة الواحدة يف العادة تلك التكاليف. بل أنه يف سجن 
العنابر  التي تخدم  العمومية  الحمامات  الحراسة 2، ظلت  مثل سجن طرة شديد 
خارج الخدمة تماما ال هدف منها سوى الرتويج لجودة املرافق بالسجن يف حال 
قدوم لجان تفتيش أو رقابة عىل السجن، وذلك حتى تكفل سجناء بأحد العنابر 
متعمد  إهمال  وقائع  هذه  أن  فرضية  من  ويعزز  الخاصة.72  نفقتهم  عىل  صيانته 
أن بعض مقار االحتجاز األخرى تقوم إداراتها بصيانة املرافق بالفعل، ولكن بعد 
أن يقوم املحتجزون بتقديم الشكاوى لجهات قضائية. فقد أفادت شهادة واحدة 
مروحة  توقف  مرات  عدة  للقسم  شكت  أنها  املرج  بقسم  سابقة  ملحتجزة  فقط 
السقف بغرفة الحجز عن العمل، ولم يستجب القسم لطلبها بإصالح املروحة إال 

بعد أن قدمت شكوى أمام نيابة أمن الدولة أثناء أحد عروض النيابة.73

أما بالنسبة ألنشطة املحتجزين داخل السجون، فهي عىل خالف أقسام الرشطة 
تكون مجهزة بمرافق مخصصة ليمارس املحتجزون بها أنشطة متنوعة عىل سبيل 
املرصية،  الجبهة  عليها  التي حصلت  املعلومات  ولكن حسب  التدريب.  أو  الرتفيه 
فإن إدارات السجون يف الغالب تمنعهم من االستفادة منها. ويشمل ذلك املكتبات، 
»السجن آه كان فيه بس مكانش يف أي  السجن  واملالعب، وحتى مسجد 
حاجة من دا بتستخدم كان كهل مقفول ... مكتبة مسجد مستشىف 
تعمهل  الناس  ...  كنشاط  برده مثال  أعتقد كان يف ورش  مالعب. 
جوا السجن ... كان يف مبىن كدا فيه حاجات زي كدا بس مكناش 

نعرف أصال هو كان يف ايه وال ايه اليل مسموح نستعمهل.«74

هو  ملعب  ميعتربش  السجن.  يف  بس  واحد  ملعب  يف  هو  مالعب  »مفيش 
الطائرة؟  كورة  بتاعة  الشبكة  عارفة  النص  يف  يف  و  أسمنت  كدا  حاجة 
كورة  يف  وكان  متشالة.  نفهسا  الشبكة  بس  بتاعها  العمودين  حمطوطة 
ملا  بس  يربطها  كان  بيتشال.  كان  دا  بلياردو. بس طبعا كل  وترابزيات  رسعة 
من  نطلب  كنا  ملا  واحنا  برا...  من  تصوير  ييج  ملا  أو  تفتيش  املصلحة  تييج 
رئيس املباحث يزنل لنا الحاجات دي نستفيد هبا يف الرتيض، كان يقول لنا ال 
الحاجات دي عهدة مابتطلعش غري يف وقت معني ... ترابزية البلياردو واخليط 

بتتشال.«75 كانت  الطايرة  شبكة  بيتشال.  الرسعة  بكورة  متوصل  اليل 

وخالف استعمال تلك املرافق، فقد كان مجرد استخدام كامل الحق يف الرتيض 
فالنسبة  العنابر.  حراسة  عن  املسؤولني  الرشطة  ألفراد  الرشاوى  دفع  يستلزم 
القليلة من السجناء والسجينات الذين يسمح لهم بالخروج للرتيض ال يحصلون 
الكاملة املخصصة لهم )ساعتان يف بعض السجون، وساعة واحدة يف  الفرتة  عىل 
البعض اآلخر(، ويضطرون من أجل قضاء املدة القانونية كلها لرشوة الحراس. 
وُتدفع األموال ألفراد الرشطة بكافة فئاتهم وأيا كانت مسؤولياتهم، سواء كانوا 

ف.ه، محتجز سابق بسجن طرة شديد الحراسة 2، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس – ديسمرب  	72
.2020

أ.ص، محتجزة سابقة بقسم املرج، محادثة. 	73
أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	74
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مسؤولني عن الحراسة أو غلق األبواب بعد الرتيض أو التمام. وقد يحصل فريق 
يرتاوح بني 10 و15  مبلغ من كل سجني  مثال عىل  واحد  بعنرب  املكلف  الحراسة 
من  املعاملة  حسن  ليضمنوا  بدفعها  املقتدرون  املحتجزون  يبادر  شهريا،  جنيه 

أولئك األفراد. 

املحتجزين  عىل  ترسي  تكن  لم  السيئة  األوضاع  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
من  آخر  نمط  ففي  املتوسطة.  فوق  اجتماعية  طبقات  من  القادمني  أو  املقتدرين 
من  تتمكن  املحتجزين  من  الفئة  هذه  أن  مقابلة  من  أكثر  أكدت  الفساد،  أنماط 
السجن  خارج  من  والتواصل  املباحث  ضباط  مع  حتى  أو  املخربين  مع  التفاهم 
أولئك  اإلطالق، حتى  عىل  املحتجزين  باقي  بها  يتمتع  ال  تسهيالت  عىل  للحصول 
بالزيارات  لهم  كأن يسمح  الرشاوى،  عليه من  املتعارف  املستوى  يدفعون  الذين 
الدرجة  أقارب  الزوار دون حرصهم عىل  السجن، ويسمح بأي عدد من  يوميا يف 

األوىل، كما أن الرتيض يكون مفتوحا لهم خالل اليوم قبل التمام. 

كان  الغارمات  بعيدا عن  أموال عامة.  اسمه عنرب  السجن  »كان يف عنرب يف 
السجن  بتلبس دهب يف  اليل فيه تقال بىق سيدات أعمال..... كانت  أغلب 
عادي. بتدخل ميك أب ]مستحرضات تجميل[ ماركات للسجن عادي. بتبىق 
وترجع  عايزة  ما يه  وقت  السجن  تتحرك يف  بتخدمها  عندها حاشية كدا 

محتجز يعطي رشوة ملخرب لتحسني وضعية احتجازه 
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وقت ما يه عايزة. تزور فوق معاد الزيارة احنا مثال نقعد ساعة يه ممكن 
تزور من 10 الصبح ل5 العرص. ... . أي حد يكون مقتدر يعرف يضبط الدنيا – 

بس مش سيايس – كانت الدنيا بتبىق معه حلوة اوي.«76

ويذكر أن هذه الفئة من املحتجزين األغنياء ال تنحرص فقط يف فئة املحتجزين 
عىل ذمة قضايا أموال عامة أو اختالس أو غري ذلك، بل تشمل بعض املحتجزين 
إذا كان  اتهامات »سياسية«، لكن لم يتسن للجبهة املرصية معرفة ما  عىل خلفية 
أولئك املحتجزون لهم نشاط سيايس بالفعل أم احتجزوا خطأ يف قضايا »سياسية«. 
الرشاوى لتسهيل جرائم يعاقب عليها  األمر ببعضهم إلعطاء  وأحيانا كان يصل 
واألواني  كالسكاكني  الحادة  األدوات  أو  كاملخدرات  ممنوعات  كإدخال  القانون 
الزجاجية. وكان الالفت للنظر أن هذه املعاملة كانت ُتفرد لفئات معينة فقط وال 
يسمح بها لباقي املحتجزين حتى إن دفعوا الرشاوى، وقد رجح محتجز سابق أن 
يكون األمر مرتبطا ليس فقط بدفع الرشاوى بل بالوساطات من خارج السجن.

طريق  عن  بيحصل  كان  املباحث[  أو ضباط  اخملربين  ]مع  دا  االتفاق  »اعتقد 
معارف مثال خارج السجن ... الناس اليل كانت مقتدرة كانت بتدخل حاجات. 
حاجات كتري مثال مراوح أو تالجة أو مثال مضارب بينج بونج أو كرة طائرة 
أكرت عن طريق  ببتىق  كانت  دي[  ]املعامةل  زي كدا.  عادية. حاجات  أو كرة 

املعارف زائد الفلوس.«77

وكانت تنترش أخبار بسجون أخرى أيضا أن السجانات وأمناء الرشطة بسجون 
مختلفة قد يتفقون مع أقارب بعض املحتجزين من خارج السجن ليحصلوا عىل 
أموال مقابل إدخال بعض املستلزمات املمنوعة عىل عموم املحتجزين واملحتجزات 
– مثل أكواب الشاي الحرارية، وحتى مقابل إدخال املخدرات للمحتجزات بالداخل.

العمل

تنص املادة 3 من الالئحة الداخلية للسجون عىل أنه »إذا كان املحكوم عليه ذا 
مهارة فنية يف إحدى الصناعات يشغل بها أو بأية حرفة أخرى تمت بصلة إليها. 
له بمزاولة مهنته لحسابه.« كما كفلت  السماح  احتياطيا فيجوز  املحبوس  أما 
املادتان 8 و9 للمسجون الحصول عىل أجر عن »األعمال الفنية واإلنتاجية التي 
عىل   14 املادة  نصت  كما  العمل.  يف  وكفايته  مهارته  لدرجة  مكافئ  بها«  يقوم 
»ما يحتاجه  ليحصل عىل  له«  املستحق  األجر  املسجون يف »نصف  جواز ترصف 
ما  باقي  أما  أرسته،  مساعدة  ]أو[  السجن،  يف  ببيعها  املسموح  األصناف  من 
إىل  النصوص  هذه  وتشري  عنه.«  اإلفراج  عند  له  فيرصف  أجر  من  يستحقه 
والتكسب،  مهنهم  ممارسة  عىل  السجناء  تشجيع  مسألة  راعى  القانون  نص  أن 
رئيس  بقرار  ورد  وقد  عنهم.78  اإلفراج  عند  ليرصف  الكسب  بعض  وادخار  بل 
للسجون  واإلنتاج  للتصنيع  صندوق  بإنشاء   1978 لسنة   422 رقم  الجمهورية 
ومهنيا  تأهيليا  تدريبا  املسجونني  »تدريب  لـ  تخصص  الصندوق  موارد  أن 

املرجع السابق. 	76
أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	77

مع  تتناسب  وال  للغاية  متدنية  اللوائح  يف  عليها  املنصوص  األجور  كون   )1 عن  النظر  بغض  ذلك  	78
األجور أصال ألغلب  السجون ال ترصف  العقود األخرية، و2( كون  التي طرأت خالل  االقتصادية  التغريات 

املتصنعني بالسجون، بل يتحملها املحتجزون أنفسهم.
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وإنتاجيا.«79 وقد بلغت موازنة هذا الصندوق وحده للعام املايل 2020-2021 ما 
التي خصصت للصندوق يف  القيمة  يزيد عن 277,1 مليار جنيه.80 وذلك ضعف 

العام املايل 2019-2020، والتي بلغت 150,880 مليون جنيه.81

داخل  العمل  بواقع  السابقة  النصوص  مقارنة  عند  إشكاليات  عدة  وتظهر 
السجن. اإلشكالية األوىل هي أن كل املعلومات التي حصلت عليها الجبهة املرصية 
أشارت إىل أن »تصنّع« السجني بمهنته التي كان يمارسها خارج السجن ال يحدث 
نتيجة  غالبا  يكون  بل  الالئحة،  نصت  كما  السجن  من  بمبادرة  السجناء  كل  مع 
رشوة مادية أو عينية يقدمها السجني ملسري العنرب أو أحد الحراس ليوصوا إدارة 
تلك  أن  الرغم من  الصيانة. فعىل  أو  كالسباكة  بمهنة  بالعمل  له  بالسماح  السجن 
حلقة  هم  واألمناء  املخربين  أن  إال  الضباط،  بيد  األمر  نهاية  يف  تكون  القرارات 
أنفسهم  املحتجزين  بأن  املعلومات  كل  وأفادت  املحتجزين.  وبني  بينهم  الوصل 
يقدمونها  التي  الخدمات  نظري  العنابر  داخل  املتصنعني  ألولئك  يدفعون  من  هم 
لهم، والتي تكون تكلفتها يف مستوى تكاليف الخدمات خارج السجن، أو ترتفع 
عىل  السجن  خارج  من  املستلزمات  بعض  لرشاء  املتصنع  اضطر  حال  يف  قليال 
حسابه الخاص.82 وقد يستغل بعض السجناء امليسورين هذا الفساد املسترشي يف 

منظومة العمل داخل السجن ليحصلوا عىل وظائف.

»سمعنا يف مرة ان يف واحدة كانت حمبوسة يف قضية اختالس من البنك األهيل 
... السجن مصنعها يف الكافرتيا واختلست من الكافرتيا 28 ألف جنيه. عرفنا 
ملا جالها عفو وخرجت. كالم اتقال من اجلنائيني لينا ... احنا كنا مستغربني 
من فكرة اهنا جاية يف قضية اختالس وانت ممسكها فلوس. دا كان بالنسبة 

لنا إجراء غريب أوي اليل هو ازاي يعين.«83

بأن  يفيد  ما  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  التي  بالشهادات  يرد  لم  ثانيا، 
الورش املوجودة ببعض السجون تعمل بالفعل سوى بسجن استقبال طرة الذي 
يعمل بعض السجناء باملخبز التابع له، وسجن القناطر حيث تصنع بعض النساء 
مالبس السجن الخاصة بالرجال فقط وال تصنَع أي منتجات أخرى. وباإلضافة 
لهذين املثالني، لم ترش أي معلومات لتوظيف إدارة السجن لسجناء سوى العاملني 
باملطبخ، وذلك يف كل السجون. ويبعث ذلك عىل التساؤل حول مصارف املوازنة 
عليه  املنصوص  السجني  أجر  أن  حيث  واإلنتاج.  التصنيع  لصندوق  الضخمة 
الواحد،  اليوم  عن  7 جنيهات  هو  لعام 2014  السجون  الئحة  تعديل  يف  رصاحة 
»ويجوز منحه قدرا أعىل«84. أما ما رصح به رئيس قطاع السجون األسبق زكريا 
الغمري من حصول بعض السجناء عىل راتب شهري يصل إىل 6000 جنيه،85 فقد 

واإلنتاج  للتصنيع  صندوق  بإنشاء   1978 لسنة   422 رقم  العربية  مرص  جمهورية  رئيس  قرار  	79
https://manshurat.org/node/48543 للسجون، منشورات قانونية، 

نورا فخري، مرجع سابق. 	80
صوت  الداخلية،"  وزارة  ميزانية  عىل  توافق  النواب‘  ’دفاع  جنيه..  مليار   51,5" النجار،  مصطفى  	81

https://bit.ly/3MTXhVs األمة، 21 مايو 2019، 
يف  الوجبات  أسعار  مثل  السجن  إدارة  تحددها  التي  األسعار  كل  أن  حيث  للنظر،  ملفت  أمر  هذا  	82
الكانتني أو الكافرتيا تكون أعىل بنسبة كبرية، ما يشري ألن السجن يعمد إىل هامش أكرب من الربح مقارنة 

بالسجناء.
أ.ص، محتجزة سابقة بقسم املرج، محادثة. 	83

للسجني  لتسمح  السجون  الئحة  تعديل   :‘1’ القضبان  وراء  كثرية  حقوق  "للسجناء  أنيس،  سمري  	84
https://bit.ly/3qgoubk بتقايض أجر عن عمل يومي،" األهرام، 5 سبتمرب 2014، 

آالف جنيه ويوجد   6 رواتبهم  السجناء  األٍسبق: بعض  السجون  الرايض، "رئيس قطاع  عبد  محمود  	85
https://bit.ly/3N3mFbi بالسجن بط وحمام،" اليوم السابع، 19 ديسمرب 2018، 
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التدني  هذا  من  أيضا.86 ويتضح  األسبق  القطاع  رئيس  باز  اللواء مصطفى  نفاه 
الداخلية  وزارة  من  أجورا  يتلقون  الذين  املتصنعني  عدد  وقلة  السجناء  أجور  يف 
أن السجناء ال تصلهم امليزانية املخصصة لصندوق التصنيع واإلنتاج. ولم تتمكن 
الجبهة املرصية من الوصول ملعلومات حول ما يحصل عليه السجناء املتصنعون 
لهم  يسمح  ال  الذين  »السياسيني«  من  معهم  وثقت  من  كل  كان  حيث  بالفعل، 

بالعمل وال يسمح لهم بمخالطة املحتجزين اآلخرين ملعرفة مثل تلك املعلومات.

القومي  واملجلس  الداخلية  وزارة  بني  املداوالت  أثناء  أنه  للنظر  الالفت  ومن 
لحقوق اإلنسان لتمرير تلك التعديالت، ُرفض مقرتح بإصدار الئحة باألجور عن 
العامل خارج  التي تتم داخل السجن تكون قريبة لقيمة ما يحصل عليه  األعمال 
العقابية  السياسه  مع  املقرتح  »تناقض  الرفض  أسباب  بني  من  وكان  السجن، 
االفراج  عقب  املجتمع  مع  لالندماج  تاهيال  هو  املسجونني  تشغيل  من  واملقصود 
واإلنتاج،  التصنيع  صندوق  يف  املحتمل  الفساد  تداخل  إىل  يشري  وذلك  عنهم.«87 

وإهمال مسؤولية تشغيل السجناء، مع فلسفة عقابية سائدة داخل املنظومة.

بخدمة  للعمل  املحتجزين  بعض  اضطرار  أن  فهي  الثالثة  اإلشكالية  أما 
محتجزين آخرين يتجه لسد عجز السجن عن توفري خدمة مستحقة لهم، ويعوق 
نظري  مال  من  لهم  يستحق  فيما  والترصف  التكسب  يف  إمكانياتهم  بدوره  ذلك 
التكسب وتعويض ما خرسه  عملهم.  ويحول ذلك أيضا دون قدرة املحتجز عىل 

من مصادر للدخل بسبب احتجازه. 

رابعا، ال تساوي السجون بني السجناء يف توفري فرص العمل عىل قلتها، حيث 
اإلطالق.  التصنع عىل  تهم »سياسية« من  للسجناء عىل خلفية  السجون  ال تسمح 
وال يسمح بالتصنع بالسجون بمهن مثل السباكة أو الكهرباء أو جمع القمامة أو 

العمل بمخبز السجن أو الغسيل وغريها سوى ملن هم يف قضايا »جنائية«. 

خالف   – فهم  السجن،  يعينهم  الذين  والنباطشية  للمسريين  بالنسبة  أما 
حقيقي  مقابل  دون  القسم  يف  »اإلتاوات«  يشبه  ما  يفرضون  الذين  النباطشيني 
تنسيق  يف  واملسؤوليات  األعمال  ببعض  بالفعل  موكلني  األغلب  يف  يكونون   –
األمور داخل العنرب مثل إخراج املحتجزين إىل الطبيب أو تنسيق طلبات الكانتني، 
ملراقبة  اإلدارة  »عيون«  لكونهم  باإلضافة  واإلدارة،  املحتجزين  بني  والتنسيق 
التي  املرتبات  أن  إال  السجناء،  هؤالء  يعني  من  هي  اإلدارات  أن  ورغم  السجناء. 
يحصلون عليها يدفعها املحتجزون أسبوعيا أو شهريا وليس السجن. ففي سجن 
به 17  املسري يف عنرب  عليه  الذي كان يحصل  املبلغ  بأن  أفاد محتجز سابق  دمو، 
أن  أي  الواحدة،  الزنزانة  أو 50 جنيه شهريا من  أو 18 زنزانة، يرتاوح بني 30 
املحتجزين سويا يتحملون ما ال يقل عن 510 جنيهات و900 جنيه شهريا هي 
مرتب املسري فقط. وقد وثقت الجبهة املرصية أن املسرية يف سجن القناطر كانت 

تستهدف من ال يدفعون.

»كان ممكن توصل اهنا تتلكك لها عىل اي حاجة وترضهبا ... كان يف واحدة 
معروفة أوي يف السجن عندها حالة نفسية. كانوا بيقولوا اهنا ملبوسة ومكانش 

محمود البدوي، مرجع سابق. 	86
"ننرش تعديالت الئحة السجون الجديدة بعد موافقة ’الداخلية‘ عليها.. أبرزها راتب شهري للمسجون  	87

https://bit.ly/3wgZBQp صاحب حرفة"، أخبارك، بدون تاريخ، 
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حد بييج يزورها خالص. وكانت علطول كدا يف وادي تاين مع نفهسا. فالبنت 
دي كانت بتتعامل وحش أوي دائما يكتفوها ويرضبوها ويرموها يف احلمام 
بالـ12 ساعة يسيبوها كدا. ممكن ميدوهاش أكل أو ]النباطشية[ تمنع العنرب 
ميدهياش أكل. يسيهبا مرمية. حىت ملا احنا بنطلع نتحايل ... تقول ال ... عشان 
يه مابتدفعش حاجة ومابتعملش حاجة والنباطشية بتتعنت معها يعين ... اليل 
هو انا مباخدش منك حاجة فانا مش جمربة بىق اديكي أكل ورشب ومش عارفة 
ايه. ]كان[ تحت عني النباطشية وتحت عني السجن ألن السجن بيبىق عارف 

... البنت كان عندها حالة نفسية شديدة ... مكانش مكاهنا السجن خالص.«88

قضايا  ذمة  عىل  املحتجزين  السجون  إدارات  منع  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كما 
فئة  فهناك  التكسب.  من  منع  مجرد  األمر  حقيقة  يف  هو  العمل  من  »سياسية« 
الطبية تحديدا –  املهن  األطباء وغريهم من أصحاب  املحتجزين – هم  من هؤالء 
يقومون بالفعل يف كل السجون التي وثقت الجبهة املرصية بشأنها، بتويل الرعاية 
املقابالت  بعض  إن  بل  السواء.  عىل  والجنائيني  السياسيني  للمحتجزين  الصحية 
وتبلغ  الضباط.  بعض  لعالج  إليهم  تلجأ  أحيانا  ذاتها  السجن  إدارات  بأن  أفادت 
درجة اعتماد السجن عىل هذه الفئة من املحتجزين السياسيني أن اإلدارات تسمح 
لهم دون غريهم باالحتفاظ بأجهزة قياس الضغط، أو الحقن واملسكنات ليتمكنوا 
من التدخل بشكل عاجل، وكذلك توكل إليهم اإلدارة مسؤولية االنتقال بني العنابر 
للكشف عىل املحتجزين ووصف الروشتات لهم يف بعض السجون. وتعتمد أحيانا 
بدخول  وتسمح  معتمدة،  كوصفات  للمرىض  يصفونها  التي  الطبية  الوصفات 
توفرت  سجن  من  أكثر  يف  إنهم  بل  السجن.  خارج  من  فيها  املكتوبة  األدوية 
طب  معدات  بعض  إحضار  أو  للسجن  صيدلية  تجهيز  يتولون  بأنهم  معلومات 
األسنان عىل نفقتهم الشخصية ومن عياداتهم الخاصة التي كانوا يعملون بها قبل 
احتجازهم. وكل هذه األعمال ال تنايف ما يرد بالئحة السجون من وجوب تشغيل 
السجن للسجناء بمهنهم والسماح للمحبوسني احتياطيا بممارسة مهنتهم. وعىل 
الرغم من ذلك، فإن هذه الفئة من املحتجزين ال تحصل عىل أجر مقابل هذا العمل 
والتنظيف  والسباكة  بالكهرباء  يتصنعون  الذين  اآلخرين  املحتجزين  غرار  عىل 

وغري ذلك.  

املحتجزين  شكاوى  ضمن  من  وردت  أنها  عىل  اإلشارة  هذه  فهم  ينبغي  وال 
السياسيني، بل لتسليط الضوء عىل شكل آخر من أشكال التكلفة التي توقع عليهم 
أنه  إتاحة أي منفذ بذيل للتكسب رغم  إدارة وفساد مؤسيس، ودون  بسبب سوء 

متاح لفئات أخرى من املحتجزين. 
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 ثانيا: الزيارات والتواصل
مع األهل

الزيارات  تكلفة  أن  املرصية  الجبهة  عليها  حصلت  التي  الشهادات  كل  تشري 
التي  املستلزمات  لتكاليف  وباإلضافة  الطعام.  بعد  املُكلفة  البنود  أعىل  ثاني  هي 
السجن  أو  القسم  زيارة  تكاليف  تنقسم  املحتجزة،  أو  للمحتجز  األهايل  يحرضها 
وتكاليف  األهايل،  من  تحصيلها  يتم  رسمية  تكاليف  فهناك  أقسام،  لعدة  ذاتها 
وتكاليف  السجن،  عند  لألهايل  شخصية  وتكاليف  وعودة،89  ذهابا  املواصالت 
تضعها  التي  والعشوائية  املدروسة  غري  السياسات  وتؤثر  والرسقات.  الرشاوى 

إدارات األقسام والسجون عىل كل فئة من تلك التكاليف. 

فمن  دفعها.  األهل  عىل  يتعني  التي  الرسوم  بعض  السجون  زيارات  تتضمن 
إىل  للدخول  ليس  جنيها   15 األرسة  تدفع  االستثنائية،  الزيارات  الحضور  أجل 
السجن،  داخل  أشقاء  تواجد  حالة  يف  أنه  أي  الواحد.  املحتجز  لزيارة  بل  الزيارة 
تتضاعف تكلفة الزيارة حسبب عددهم. كما يتعني عىل األهايل دفع تذاكر لطفطف 

السجن )وسيلة تنقل داخل السجن(.90

التي  التكلفة  عىل  تؤثر  مدروسة  غري  إدارية  قرارات  السجون  بعض  وتضع 
وثقتها  معلومات  أشارت  الحراسة،  شديد  جمصة  سجن  ففي  األهل.  يتحملها 
الجبهة املرصية أن مسؤوال جديدا باإلدارة وضع سياسة لفرتة قصرية تلزم األهل 
باألكياس  الدخول  من  بدال  الداخلية  وزارة  صنع  من  للزيارة  »أكياس«  برشاء 
الزيارة،  تكلفة  من  يرفع  ذلك  وكان  بأنفسهم،  األهل  بها  يأتي  التي  البالستيكية 
حيث كانت تلك األكياس رديئة الصنع ورسيعة التمزق. ويف السجن ذاته وضعت 
مبكر  وقت  يف  الزيارة  تسجيل  عىل  األهل  بإجبار  جديدة  سياسة  مؤخرا  اإلدارة 

للغاية، ما يجعل االنتقال إىل السجن يف ذلك الوقت أمرا مكلفا. 

»الزيارة بقت املفروض نسجل أو نكون هناك من الساعة 6 ... بيخيل الناس 
مضطرة تتفق مع سواق أو مع عربية تودهيا. يعين احنا ملا كنا برنوح عادي نبىق 
هناك 9 أو 10 بتبىق مواصالت موجودة عادي ملعظم الناس. فاليل مش متوفر معه 
فلوس أنه يأجر سيارة خاصة أو كدا كان بيييج مواصالت. دلوقيت مفيش طبعا. 
مني اليل هايزنل الساعة 4:30 وال 5:00؟ دا للقريبني كمان. مني اليل هايزنل كدا 

الست اليل هاتزنل يف الوقت دا تركب لوحدها يف املواصالت؟ مفيش أصال.«91

وبخالف تكاليف املواصالت، توجد تكاليف أخرى تتحملها األرسة، كتكاليف 
مواقف السيارات املتاحة أمام السجن، وترك األمانات كالهواتف املحمولة وغريها 
ويضعون  للسجن  تابعني  غري  مواطنون  يديرها  والتي  السجن،  أمام  أكشاك  يف 
أسعارا عالية للخدمات دون رقابة، رغم أن السجن هو من يسمح لهم باستغالل 

سبقت اإلشارة إليها يف املبحث الخاص بالتغذية. 	89
ثانية،  العودة  يف  تستخدم  وأن  واحدة  مرة  تقطع  أن  يفرتض  الطفطف  تذاكر  أن  إىل  املقابلة  أشارت  	90

وعىل الرغم من ذلك يضطر األهايل للدفع يف العودة ثانية.
ي.ن، قريبة محتجز بسجن جمصة شديد الحراسة، محادثة. 	91
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التي  املرتفعة  األسعار  هذه  عىل  الرقابة  أن  العلم  مع  الشكل.92  بذلك  املساحات 
تفرض عىل الزوار القادمني للسجن يقع عىل عاتق مصلحة السجون الرقابة عليها، 
الخدمات وعدم توفر  تلك  إىل  الناس  أن ذلك يعد استغالال الضطرار هؤالء  حيث 
بديل أمامهم، وحيث أن اضطرار هذه الفئة من املواطنني هو بسبب قرسي ناتج 
من  النوع  هذا  من  للحماية  أدعى  هم  فلذلك  ذويهم،  أحد  الدولة بسجن  قرار  عن 

االستغالل.

» فطارك هناك ]يف السجن[ هناك طبعا األسعار سياحية شوية فانت لو جبيت 
كباية شاي وبسكوتة وكيس شيبيس وإزازة مياه قويل 20 جنيه مثال عىل األقل 
... ويف حاجات مش عارفة تستاهل الكالم عهنا وال ال. بس مثال أنا باسهتكل 
باضطر  طبعا  أنا  ألن  مهولة  مبلةل[  ]مسحات  ووايبس  مناديل  كمية  هناك 
أدخل احلمام هناك. باروح مثال كل مرة بعلبة مناديل من اليل ـب10 جنيه دي ... 
وبتخلص. بايج بهيا خلصانة. والوايبس نفس الكالم ألن طبعا املكان هناك قذر. 
الحاجة نفهسا بتتعك إيدك بتتعك بتحتايج تمسكي الحاجة. هو نفسه أحيانا 
يف التفتيش بيهبدل الدنيا. يه ممكن تكون حاجات متناثرة يعين بس هتالقهيا 

مثال بتكلف الواحدة يف املرة قرب الـ100 جنيه وال حاجة. حاجات كدا جانبية.«93

والرسقة  الرشوة  تفيش  بسبب  األموال  يف  كبرية  خسائر  األهايل  يتكبد  أخريا، 
أثناء الزيارات يف األقسام والسجون عىل السواء. حيث أفادت الغالبية العظمى من 
تقل  ال  بحيث  الرشوة،  دفع  تستلزم  الزيارة  مراحل  من  مرحلة  كل  أن  السجناء 
قيمة الرشاوى املدفوعة يف املرة الواحدة عن 150 جنيها – مع األخذ يف االعتبار 
أن هذه القيمة ثابتة سواء يف السجون حيث الزيارة أسبوعية، أو يف األقسام حيث 
تتكرر الزيارة أكثر من مرة يف األسبوع. وقد أفاد محتجز سابق بقسم الهرم أن 

قيمة الرشاوى التي دفعها أهله خالل ثالثة أسابيع كانت حوايل 7500 جنيه.

حاجة ساقعة  أدخل  عاوز  لو  بفلوس.  واقفه  اليل  الوقت  بفلوس.  حاجة  »كل 
بفلوس. لو عاوز أدخل مكنة حالقة بفلوس. لو عايز يحاول يدخل يل مثال أكل 

حىت عادي كدا بفلوس.«94

السجن  أو  للقسم  القادمني  الزوار  أسماء  بتسجيل  تلك  الزيارة  مراحل  وتبدأ 
التفتيش  ثم  الزيارة،  تفتيش متعلقات  ثم يف  ذلك،  املسؤول عن  الرشطة  أمني  مع 
الذاتي، ثم يف بعض السجون يمر األهايل بمرحلة أخرى من التسجيل بعد الدخول 
لساحة السجن، ومرورا بوقت الزيارة ذاته الذي يضطر األهايل فيه لدفع الرشاوى 
ليتجنبوا تدخل أمناء الرشطة أو السجانات يف حواراتهم العائلية، وانتهاء بتفتيش 
متعلقات الزيارة والتفتيش الذاتي للسجني نفسه قبل عودته إىل زنزانته. ويف كل 
عليها  القائم  واملخرب  لألمني  لدفع رشوة  األرسة  املراحل، تضطر  تلك  من  مرحلة 
الرشاوى  الرشطة من  أفراد  يقبله  ما  قيمة  املعاملة. وترتاوح  يتجنبوا سوء  حتى 

ما بني 5 جنيه و100 جنيه.

»هو يقولك أنا بافتش يقوم حمسس عىل جسمك كهل. املوضوع مؤذي جدا 
نفسيا ملعظم الناس. هو بيتحجج أنا باعمل القانون وبتاع. يف اآلخر هو بهيينك. 

ي.ن، قريبة محتجز بسجن جمصة شديد الحراسة، محادثة. 	92
املرجع السابق 	93
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... بتشرتي كرامتك زي ما  طب الحل أيه؟ يا باشا خد 5 جنيه وال 10 جنيه 
بيقولوا يعين. أو تخش يف اشتباك بىق معه طويل جدا بىق وتخش تأديب ... 
انا اتخانقت مع خمرب مرة ... يا عم انت معك الـ’سكان‘ ]جهاز التفتيش[ بتحط 
ايدك ليه؟ يقويل يه الفلوس هاتتلقط بالـ’سكان‘؟ هدفه مش الـ’سكان‘. 

هدفه ادفع عشان تعدي.«95

فئاتهم  السجن بمختلف  أن موظفي  إىل  اإلشارة  أيضا، تجب  السياق  ويف هذا 
رصيح  بشكل  إما  الزيارات،  أثناء  السجناء  متعلقات  بعض  عىل  أيضا  يستولون 
للحرج  استشعارا  لهم  لتقديمها  وأهاليهم  املحتجزون  يضطر  »هدايا«  كأنها  أو 
يف  لو  الحاجة.  يدخل  عشان  لرشه  اتقاء  »]باديهل[  للتعنت  وتجنبا 
حلويات ممكن مايرضاش يدخلها لكن لو انت حطاله طبق عىل 
جنب وتقوليهل اتفضل واعزم عىل زمايكل هيدخلهالك. وممكن هو 
من نفسه ياخد من الحاجة ولو اعرتضيت يقولك طب واهلل مايه 
داخةل كدا يعين ...  بس اما ياخد حاجتني تالتة من الزيارة املوضوع 
بيبىق رخم. حتة انه يطلع الربفان يرش رشة وينده لصاحبه ايل جنبه 

يرشهل حاجة غبية يعين.«96

خ.س، محتجز سابق بسجني تحقيق واستقبال طرة، محادثة. 	95
ي.ن، قريبة محتجز بسجن جمصة، محادثة. 	96
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»تقريبا كنا ندهيم يف املرة 200 جنيه عشان مايهبدلش األكل أوي وهو بيفعص فيه 
عشان يرىض يدخهل الحاجات دي. ومع ذلك كان بيوافق عىل حاجات – يعين مرة 
وافق عىل شكوالتة بابا بيحهبا جدا – مدخلتلوش أبدا. يه دخلت ووافقوا علهيا 
 ... والضباط  األمناء  لهم ألهالهيم  بياخدوها  ... هم  بس مدخلتلوش. أخدوها 
الحاجات اليل تبان غالية أو الكالم دا يوافقولك لكن هم بياخدوها لنفهسم.«

هم  سجائر.  معايا  كان  دي  األوالنية  السجن  دخةل  جيت  ملا  مثال  »انا 
مخدوش مين حاجة بس خدوا من اجلنايئ. كان يفتش مثال يالقهيا جاية ب 
ممكن  اعرتضت  ولو  واحدة...  ويدهيا   2 أو  واحدة  ياخد  سجائر  خراطيش   3
تتشتم وتترضب. ومش هايتقال أنه خد مهنا خرطوشتني هايتقال أي حاجة 
]افرتاء[ تانية. اجلنائيني مكانش عندهم مجال يعرتضوا عىل أي حاجة ... كان 
بياخد مهنا الحاجة وهو بيفتهشا وهو بيشتمها فاهمة؟ ويه كانت بتاخد أن 
]أما السياسيني[   ... ... مثال يبىق جايلها حلويات كيكة تاخد مهنا  دا عادي 
هو   ... ذوقيا  بادهياله  فانا  فاهمة؟  مين  يطلب  هو  ممكن  بس  ماشوفتش. 
ما  قد  بيطلب  مش   ... تروحلها  نفسه  ف  قدامه  بتتفتش  حاجة  يشوف  ايه 
ايه  عايز  هو  فاهمة  بابىق  مدياله  باروح  ذوقيا  فانا  حلو  شكلها  مثال  يقويل 
تدهيا.  ماما  ف  تطلب  ]السجانة[  ف  عامالها  يه  حاجة  مطلعايل  ماما   ...

الجاي.«97 األسبوع  تجيهبالها  ماما  مهنا.  فتطلب  حاجة  جايبايل  ماما  تاليق 

املعاملة  لسوء  عرضة  فكونون  الرشاوى،  دفع  عىل  املقتدرين  غري  األهايل  أما 
واإلهمال.

»كانوا بيدخلوهم مثال يف اآلخر خالص ... يعين يخلوهم ينتظروا وقت طويل 
برا لغاية ما يدخلوا الزيارة. تفتيش برده كان بيبىق أسوأ ... بيبىق يف حاجات 
مثال معرفش يه ممنوعة وال مش ممنوعة.  مكانوش بريضوا يدخلوها. زي 
اجلرائد مثال. ف دي حاجات عشان تدخل الزم يتدفع فلوس بىق ليل بيفتش 
مثال أو خمرب أو امني رشطة أو أيا ما كان عشان يسيهبا تدخل ... زائد إن لو جايبني 
أكل يفتشوه بطريقة عنيفة مثال أو يتهبدل. أي رخامة يعين إهنم يكدروهم 

... جملرد بس أن الناس تدفع فلوس. عشان مدفعوش ف هم بيعملوا كدا.«98

وإىل جانب ذلك، فقد وثقت الجبهة املرصية حدوث رسقات رصيحة يف أقسام 
ذاتها،  السجن  إدارة  بني  الحاالت  تلك  يف  الجناة  ويختلف  والسجون.  الرشطة 
ومحتجزين آخرين يكونون مكلفني من قبل اإلدارة بالتعامل مع متعلقات سجناء 
أو  التعنت  بسبب  سواء   – اإلطالق  عىل  الرؤية  بزيارات  يسمح  ال  فحني  آخرين. 
بسبب التحول لزيارات عرب سلك يف ظل إجراءات الوقاية من وباء كوفيد-19 – فإن 
الزيارة من طعام ومالبس وطلبات  املسؤولني عن تسليم املحتجزين مستلزمات 
أخرى إما يكونون مخربين أو أفراد رشطة، أو محتجزين »جنائيني«. وقد وثقت 
عدة،  مواقف  يف  املحتجزين  متعلقات  برسقة  األفراد  هؤالء  قيام  املرصية  الجبهة 
لم تصلهم،  الطلبات  أن بعض  التالية لألهايل مثال  الزيارة  املحتجزون يف  ويشكو 
املحتجزين. ويف  إىل  تسليمها  قبل  لكنها رسقت  قد سلموها  األهايل  يكون  يف حني 
املحتجزين رصاحًة  إخبار  املخربون وأفراد الرشطة عن  الحاالت ال يتورع  بعض 

باستيالئهم عىل متعلقاتهم الشخصية.

ه.ع، محتجزة سابقة بسجن القناطر للنساء، محادثة. 	97
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»كان ممكن يتاخد لو أهلنا مثال بعتولنا هدوم داخلية، طقم يتاخد ممكن. 
بس كان عارفة ايه؟ كان بيتعرف. كان بيييج يقول لنا ايه.. كان يف طقم كبري 

عليك لقيناه يف الكيس. فهمنا كدا أنه خد طقم.«99

الزيارات  تفتيش  يف  االحتجاز  مقار  إدارات  سياسة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أو  فالضابط  للزيارة.  بدخولها  يسمح  لم  التي  املتعلقات  رسقة  يف  بذاتها  تتسبب 
أمني الرشطة املسؤول عن التفتيش إذا لم يسمح بدخول بعض املستلزمات، فإنها 
األشياء  كل  توضع  بل  أصحابها،  بأسماء  معلمة  صناديق  أو  أكياس  يف  تحفظ  ال 
التي لم يسمح بدخولها – سواء كانت ممنوعات أم غري ذلك – عىل طاولة خلف 
عند  استالمها  أمل  عىل  هناك  لرتكها  مضطرين  للزيارة  األهايل  ويدخل  الضابط، 
قد  آخرين  سجناء  أهايل  يكون  األحيان  من  كثري  يف  لكن  السجن.  من  الخروج 

استولوا عليها قبل خروج األهايل اآلخرين. 

س.ل، محتجز سابق بسجن طرة شديد الحراسة 2، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، أغسطس 2020. 	99



45معاك جنيه تساوي جنيه

 الفصل الثالث:

 تطبيق القانون
ورفع االنهتاكات

يسلط هذا الفصل الضوء عىل التكاليف املرتتبة مبارشة عىل انتهاكات للقانون 
والدستور يف مراحل مختلفة يمر بها املحتجز داخل منظومة العدالة.

أوال: تكلفة االنتهاكات الواقعة 
أثناء عملية الضبط واإلحضار

تبدأ تكلفة االنتهاكات بالنسبة للكثري من املحتجزين بعملية الضبط واإلحضار، 
حيث تتوارد الكثري من األنباء بشأن قيام قوات الضبط بتكسري وإتالف محتويات 
بها  ينتهي  ال  املحتويات  تلك  من  الكثري  بأن  العلم  مع  عليها،  واالستيالء  املنازل 
من  تحريزها  عليه  ينطوي  ما  عىل   – املثال  سبيل  عىل  قضايا  يف  كأحراز  املطاف 
انتهاك للقانون بسبب عدم قانونية عملية الضبط ابتداًء. بل يف عدة حاالت وثقتها 
الشخصية  متعلقاتهم  أن  وذووهم  السابقون  املحتجزون  أكد  املرصية،  الجبهة 
أموال،  املنازل من  داخل  يتواجد  ما  أو  املحمولة،  الكمبيوتر  أجهزة  أو  كالهواتف 
عليها  االستيالء  يتم  ثمينة  أدوات منزلية  أو  أو حتى متعلقات شخصية كمالبس 
من  عليهم  يقبض  الذين  املحتجزين  مع  ذاته  األمر  ويتكرر  املنازل.  تفتيش  أثناء 
للرسقة  كذلك  الشخصية  متعلقاتهم  فتتعرض بعض  منازلهم،  بعيدة عن  مناطق 

وال تضاف لألحراز.

بسبب  تحديدا  املحتجزين  أهايل  فيتحملها  البند  هذا  تحت  الثانية  التكلفة  أما 
بعض  قبل  من  لالستغالل  عرضة  يصبحون  أوال  فهم  القرسي.  اإلخفاء  جريمة 
طائلة  نقدية  بمبالغ  يطالبونهم  الذين  الفاسدين  املحامني  أو  الرشطة  ضباط 
أماكن تواجد املخفي قرسيا، أو  مقابل وعود كاذبة بالحصول عىل معلومات عن 

االتهامات املوجهة إليه يف القضية، أو بالتوسط من أجل إطالق رساحه. 

»يف قسم الرشطة أول حاجة بيتدفع فهيا فلوس يه املعلومات. هو فني؟ طب 
ايه اليل بيحصل؟ احملرض فيه ايه؟ القضية فهيا ايه؟ الحاجات دي ... بس يه 
عادة كلها بتبىق حاجات مش مبارشة. عن طريق وساطات. قليل أوي ملا بتبىق 
مبارشة ... كهل ]بياخد[ ضباط وأمناء رشطة وخمربين. وبعدين ممكن حد ياخد 
وبعد كدا يقسم مع التانيني دا برده بيحصل أوقات. ]ممكن حد كبري يقسم 
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عىل تانيني زيه أو أصغر منه[ أو العكس برده يعين ممكن أمني رشطة يقول 
1000 وأدي للضابط 3.  1000 بس وأدي لزمييل  أنا هاخد  5000 بس  أنا عايز  مثال 

مثال يعين.«100

مهما  عنه  معلومة  تطلع  يستحيل  هايدخل  اليل  املهتم  الوطين  األمن  »يف 
املحامني  من  فساد  دا  بيكون  الواقع  أرض  عىل   ... هايتدفع  اليل  املبلغ  كان 
وطين  أمن  ضابط  مع  يتواصلوا  يقدروا  إهنم  لألهايل  يصوروا  بيحاولوا  اليل 
وبيتعاملوا معه. ويكون هايطلعوا ابنه مثال. فاألهايل ممكن تدفع أي مبلغ 
نظري دا. بعد فرتة طبعا مابيطلعش ألن املحايم كذاب. يقولهم واهلل أنا كلمهتم 
إهنم يزنلوه يف قضية بسيطة. بعد شوية بيتضح إن هو كذاب ممكن يزنلوه يف 
قضية عادي يف أمن الدولة مثال، ]يقول[ واهلل أصل هم كانوا حطوا األحراز 
وأنا شلهتا. أصل هم كانوا هايجيبوا اخواته بس أنا خليهتم يكتفوا به. وهكذا 
بىق سلسةل الكذب اليل مابتنهتيش دي. اليل هو بيحسس الناس إنه بيعمل 
لهم خدمة بدون ما تكون خدمة اتعملت أصال ... ]األهايل[ بيخافوا يتكلموا 
عن دا ممكن ألن طبييع إن أنا ]كمحايم[ أكون محذرهم من حاجة ف هم 
يجوا يقولويل إن أنت طلع كالمك صح واحنا فعال اتنصب علينا يف فلوس. 
إن  بهيددهم  أنه هو  نفسه أصال  التاين  املحايم  بيكونوا خايفني من  وممكن 
انتو لو اتكلمتوا أو عملتوا حاجة أنا هابلغ عنكم األمن الوطين ألن هم فعليا 
الوطين   باألمن  ملوش عالقة  إنه  يستوعبوا  قادرين  بيبقوا آلخر حلظة مش 

فبيخافوا منه إنه هو يقول ]أو[ يئذهيم.«101

سبيل  عىل  أشهر   6 عن  يزيد  ملا  القرسي  اإلخفاء  استمرار  حالة  يف  أنه  كما 
املثال، يضطر األهايل أحيانا إىل رفع دعوى يف مجلس الدولة إللزام وزارة الداخلية 
موازية  إضافية  تلك قضية  املخفي قرسيا، وتكون  الشخص  باإلفصاح عن مكان 
محاٍم  أفاد  وحسبما  فعليا.  املحتجز  عليها  يحاكم  التي  األصلية  للقضية  تماما 
حقوقي للجبهة املرصية، فإن قضايا مجلس الدولة هذه وحدها قد تكلف األرسة 

ما بني 5000 و10،000 جنيه.

أصال  مجهزة  غري  تكون  قرسيا  املخفيون  بها  يودع  التي  األماكن  أن  كما 
الستقبال أي محتجزين، فأفاد أحد املحتجزين السابقني بأنه احتجز بغرفة بقسم 
كان  أنه  كما  الحمام،  حتى  مرافق  أي  من  خلت  والتي  »الثالجة«  تسمى  الرشطة 
مقيدا بالكالبشات طوال فرتة االختفاء، وكان من أجل دخول الحمام يضطر إىل 

مناداة أحد أفراد الرشطة ليفك قيوده ويذهب به إىل حمام خارج الغرفة. 

رفاهية  كان  االختفاء[  ]فرتة  األوىل  الفرتة  يف  يعين  دا  برده  احلمام  »دخول 
املوضوع  بيضبط  برا  من  تاين  حد  يف  آو  فلوس[  لألمني  وأدي  ]بانده  يعترب... 
مياه هل حمتاج  يسألين هل حمتاج  بتاعته ييج  الوردية  بيييج يف  ملا  أو هو  دا. 

محام حمتاج حاجة. بيكون يف حد تاين مضبط معه من برا ]القسم[ يعين.«102

إمداد  لألمناء واملخربين كذلك  األهل واملعارف  »التوصيات« من  وتشمل هذه 
املحتجز بالطعام واملاء. وبسؤال املحتجزين عن متوسط املبالغ التي كانت تدفع يف 

ط.ج، محتجز سابق بقسم بندر الفيوم، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، سبتمرب-نوفمرب 2021. 	100
ح.ع، محام حقوقي، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، نوفمرب 2021. 	101

ط.ج، محتجز سابق بقسم بندر الفيوم، محادثة. 	102
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فرتة االختفاء القرسي لألمناء واملخربين، أفاد أنها تعد باآلالف، ورغم أنه لم يكن 
له علم بالقيمة الحقيقية التي دفعها األهل، إال أنه رجح أن تكون إجمايل الرشاوى 

املدفوعة خالل يومني حوايل 5000 جنيه تقريبا.

 – إخفائهم  مكان  عن  رسمي  غري  بشكل  ذويهم  إبالغ  من  يتمكنون  من  أما 
الرشطة  أفراد  بعض  مع  التعاون  طريق  عن  أو  مهربة  هواتف  طريق  عن  سواء 
يحتاجون  ما  عىل  للحصول  فرصة  أمامهم  فيكون  قرسيا،  تخفيهم  التي  بالجهة 
أو  الذين ساعدوهم يف إبالغ أرستهم بمكان تواجدهم،  أنفسهم  من خالل األفراد 
من  كبرية  مبالغ  األرس  هذه  وتتحمل  مراقبني.  أو حتى  كمحتجزين  آخرين  أفراد 
الرشاوى من أجل ضمان تعاون هؤالء األفراد، وقد تتعرض مستلزمات الزيارة 

للرسقة يف النهاية. 

 ثانيا: ضمان حسن سير
اإلجراءات القانونية

مرور  عند  كبرية  رسمية  غري  تكاليف  تحمل  إىل  املحتجزين  أرس  تضطر 
املحتجز داخل منظومة العدالة – مشمولة بالنيابات واملحاكم ومقرات االحتجاز. 
أجل  من  دفعها  الالزم  البسيطة  الرسمية  والرسوم  املحامني  ألتعاب  فباإلضافة 
استخراج أوراق أو تقديم طلبات أو بالغات لدى الجهات القضائية أو غري ذلك، 
العمل  سري  سوء  بسبب   – رشاوى  هيئة  يف   – مضاعفة  تكاليف  األرس  تتحمل 
داخل منظومة العدالة تلك، والذي يؤدي فعليا إىل عرقلة تنفيذ القانون. فتصبح 

الرشاوى هي وسيلة ضمان تنفيذ القانون. 

الرشاوى  التي تخلو من إمكانية دفع  الفرضية أن املساحات  ويعزز من هذه 
التعامل  بأن  حقوقي  محام  أفاد  والتي  تحديدا  العليا  الدولة  أمن  نيابة  مثل   –
حيث  األخرى  النيابات  من  أداء  أفضل  ليست   – منعدم  شبه  داخلها  بالرشاوى 
يمكن التعامل بالرشاوى، بل تكون أوضاع املحتجزين عىل ذمتها أسوأ، وفرص 
املحامني  لزيارات  بالنسبة  األمر  القانون أصعب. وكذلك  رعاية مصالحهم حسب 
ومن  الوطني  األمن  من  ضباط  حضور  يف  تتم  ما  دوما  والتي  السجون،  داخل 
السجون. فيشكل ذلك عائقا  املنصوص عليه يف الئحة  السجون – خالف  إدارات 
أمام قدرة املحامي عىل مناقشة القضية بحرية مع موكله، أو معرفة أحوال موكله 
أمام  يكون  السجن. وال  إدارة  أية شكاوى ضد  لديه  كانت  إذا  وما  السجن  داخل 
عىل  موكله  بلقاء  له  ليسمحوا  الضباط  لرشوة  إمكانية  الظروف  هذه  يف  املحامي 
أثناء  موكليهم  ولقاء  تماما،  الوضع  ذلك  لتجنب  املحامون  يضطر  ولذلك  انفراد. 
عروض النيابة، وذلك ما يتطلب دفع الرشاوى للمأموريات التي تقوم برتحيلهم 

إىل النيابة.

»احلرس اليل جايبه ...  عشان أنا كمحايم أقدر أتواصل معه وأههل يتواصلوا 
معه ويدوله هدومه وأكل ورشب ومتعلقات شخصية اليل هو احتاجها ... هنا 
برده بيتدفع مبلغ حده األدىن 200 جنيه واألقىص 1000 جنيه. كل ما األهايل بتدفع 
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كل ما هو يقلل يف املدة ويحاول ياخد مهنم فلوس أكرت ... عشان أقف معه 
وأفهم منه اليل حصل معه، وأفهمه يقول إيه ومايقولش إيه هادهيم مبلغ .... 
لو معملتش كدا معرفش أشتغل ... باكلمه 10 دقائق، ربع ساعة. أههل ييجوا 
يسلموا عليه يقف معهم كمان 10 دقائق ربع ساعة. خالص كدا املوضوع انهتى. 
طب أههل من النوع اليل عايز يقعدوا معه شوية. أو حد عنده رشكة ف عايز 
يجيب املدير بتاعه يقعد يتكلم معه. يدفع كمان 200 جنيه. شوية يقولهم ال 
خالص يا مجاعة.. نرجع نزود... هو مش أمني رشطة واحد بيبقوا 5 6 مع بعض. 

اليل بيتدفع بيبقوا شايفني إن هانقسمه مع بعض ف الزم يكون مبلغ كبري.«103

وذلك مع األخذ يف االعتبار أن هذه املبالغ ُتدفع يف كل عرض نيابة، أي يف اليوم 
التايل لضبط املتهم، ثم بعد أربعة أيام، ثم مرة كل 15 يوميا أثناء تجديد الحبس 
تستمر  قد  والتي  املشورة،  لغرف  اإلحالة  بعد  يوما  كل 45  مرة  ثم  النيابة،  أمام 

لعامني وهي املدة القصوى للحبس االحتياطي. 

كما تلعب الرشاوى دورا يف ضمان فعالية اإلجراءات والقرارات التي يحصل 
عليها املحامي لصالح املتهم، من خالل تحفيز املوظفني للسعي يف تنفيذ القرارات 
قرار  املحامي  استئناف  حيال  إجراءات  النيابة  تتخذ  كأن  إهمال،  أو  تأجيل  دون 

تجديد الحبس، أو تتخذ إجراءات لتنفيذ قرار إخالء السبيل.

»100 جنيه مثال عشان االستئناف اليل عملته يتنفذ عىل أرض الواقع. اإلكراميات 
احمليطة بإخالء السبيل: إخالء السبيل حرب عىل ورق مني هاينفذه؟ هايعدي عىل 
جمموعة من املوظفني عشان ينفذوه يف اآلخر هايبىق قرار رسيم املفروض يتبعت 
للقسم عشان القسم ينفذه. بدل ما يتحط يف الدرج واملوضوع يطول مع املهتم بدون 
ما يتنفذ او يتنيس خالص ... املوظفني ياخدوا إكراميات ... أي دورة عمل بتحصل 
مفيش حاجة بتعدي عىل حد غري أما ياخد فهيا فلوس ... لو أنا عامل استئناف 
ممكن املهتم مايجيش وكدا االستئناف يبىق حرب عىل ورق. لو انا عامل إخالء 
سبيل ممكن املهتم يفضل أسبوع أو هشر والقرار ماوصلش للسجن وال السجن 

خرج املهتم بسبب إن املوظف مكتبش القرار. ف يبىق أنا كدا باعطل املهتم.«104

أقسام  )يف  ذاته  املحتجز  يضطر  اإلجراءات  هذه  من  األخرى  الناحية  وعىل 
الرشطة( لدفع الرشاوى من أجل ضمان تنفيذ القرارات الصادرة لصالحه. فأفاد 
أنه عندما حصل عىل قرار إخالء السبيل وُنقل للقسم ليتم تنفيذه  محتجز سابق 
تعنت معه القسم حتى اضطر لعرض رشوة عىل املخرب أو أمني الرشطة. »يعين أنا 
مثال ملا اتعرضت عىل املباحث قبل ما أخرج،105 كانوا بيقعدوا يعذبونا باالنتظار. 
يعين طب تعاىل هاتتعرض دلوقيت. طب ارجع مش هاينفع. طب تعاىل تاين. 
طب ارجع ... كدا. كان الزم ساعهتا اليل هو طب ممكن تاخد دا وتخلص أو 
تضبطيل املوضوع أو أيا كان بىق. سواء هو بيعمل دا وال  مابيعملش بس كانوا 
بياخدوا فلوس يف حاجات زي كدا. هم بيخرتعوا أي حاجة علشان ياخدوا علهيا 

فلوس عموما يعين.«106

ح.ع، محام حقوقي، محادثة. 	103
املرجع السابق. 	104

ذكر أن العرض عىل املباحث إجراء روتيني ال بد منه قبل تنفيذ قرار إخالء السبيل. يدخل املحتجزون  	105
للمحتجز  تنبيهات  أو  تحقيق  يصحبه  وأحيانا  القضية  وتفاصيل  بياناتهم  معهم  ويراجع  املباحث  لرئيس 

بعدم االنخراط يف أية أنشطة سياسية أو غريها.
ط.ج، محتجز سابق بقسم بندر الفيوم، محادثة. 	106
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إال  الحالة،  تلك  يف  الرشوة  عرض  من  هو  كان  بينما  أنه  املحتجز  أفاد  وقد 
آخرين  من محتجزين  الرشوة  بطلب  يبادرون  واألمناء  املخربين  بعض  أنه شهد 
مدعني أنهم سيسهلون من عملية عرضهم عىل املباحث أو سيضمنون لهم انتهاءها 

رسيعا.

 ثالثا: تكلفة انتهاكات
ممنهجة أثناء االعتقال

تكلفة المنع من زيارات األهل والمحامين 

واالتصاالت الهاتفية

بعض  عن  الزيارة  منع  سياسة  استخدام  يف  الداخلية  وزارة  توسع  ظل  يف 
املحتجزين بعينهم، والبعض اآلخر بشكل جماعي يف سجون معينة، باإلضافة ملنع 
االتصاالت الهاتفية بشكل تام، يضطر األهايل لتحمل تكاليف موازية يف محاولتهم 

التواصل مع أقربائهم املحتجزين. 

أمني رشطة يسمح ملحتجز باستخدام هاتف مقابل دفع مبلغ من املال
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بها  يقوم  التي  القصرية  الزيارات  يف  التكاليف  هذه  من  األكرب  العبء  يقع 
عىل  األهل  يكون  فعندما  النيابات.  أو  املحاكم  عىل  عرضه  أثناء  للمحتجز  األهل 
إىل  الدخول  قبل  رؤيته  أجل  من  باالنتظار  يقومون  الجلسة،  ومكان  بموعد  علم 
الجلسة أو بعدها. ويدخل املحتجز إىل مبنى املحكمة أو النيابة بصحبة فرد رشطة 
تابع للمأمورية املسؤولة عن ترحيله، ويكون عىل األهل رشوة أحد هؤالء األفراد 
لُيسمح لهم بالتحدث إىل املحتجز لفرتة ال تتجاوز نصف ساعة. كما أفادت بعض 
املقابالت بأن قيمة الرشوة التي يدفعها هؤالء األهايل مقابل السماح برؤية قريبهم 

املحتجز فقط كانت تصل إىل 1500 جنيه مرصي يف بعض النيابات. 

الزيارة إىل محاولة توصيل احتياجات  وقد يضطر األهايل أيضا يف حالة منع 
ذلك  ويفتح  الزيارة،  حق  لهم  ممن  آخرين  محتجزين  أهايل  طريق  عن  املحتجز 

الباب أمام استغالل بعض األهايل لذلك الوضع من أجل التكسب.

دي.  النواشف  الحاجات  وجبنة  بسطرمة  له  ندخل  حاولنا  مرة  »يعين 
أجيبلكم  وانا  جنيه  ألف  اديين  يقولك  بيمررونا.  كانوا   ... أكل  أكل  مش 
وأروح  ما هشيل  تديين عمولة مكان  يقولك الزم  الحاجة  لو جبيت  الحاجة. 
كذا  جيبوا  لنا  قايلني  ويبقوا  حاجات  ندهيم  ممكن  ابين.  حاجة  مع  زيارة 
ف  السجن  هاتخش  مش  دي  ال  يقولك  ياخدوها  يقرروا  بعدين  بالضبط 
من  بس سبوبة.  عادية. يه  ناس  كانوا  اهنم  وأعتقد   ... هم  ياخدوها  يقرروا 
بزينس  املوضوع  بس  جدا  بسيطة  أهايل  هم   ... مرص  يف  جدا  فقرية  أماكن 

لهم مصدر رزق.«107 بالنسبة  ودا  أو حاجة جوا  بقالهم 7 سنني  أوالدهم  إلن 

ويتضمن هذا البند أيضا تكلفة التواصل التليفوني مع األهل من خالل الهواتف 
املهربة داخل السجون، والتي يف الغالب تكون بحوزة محتجزين عىل خلفية تهم 
من  بقرار  الصادر   2015 لسنة   106 رقم  القانون  ألن  وباإلضافة  »جنائية«. 
رئيس الجمهورية قد كفل لكل محكوم عليه الحق يف االتصال التليفوني بمقابل 
 – املحتجزين  عىل  التكاليف  تلك  توفري  بإمكانها  السجون  إدارات  فإن  مادي،108 
باإلضافة لوضع حد للغرض من تهريب الهواتف من األصل – حيث أفادت مقابلة 
بأنه يف بداية فرتة منع الزيارة ضمن إجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد-19، 
اتصاالت  بإجراء  املحتجزين  لبعض  الحراسة  شديد  جمصة  سجن  إدارة  سمحت 
اإلدارة.  معها  تجاوبت  إنسانية  لحاالت  أرسهم  تعرضت  حني  ذويهم  مع  هاتفية 
ولكن لم تعمم اإلدارة تلك السياسة لباقي املحتجزين، ورسعان ما ألغي العمل بها 

تماما، وعادت االتصاالت ممنوعة عىل السجن. 

وترتتب عىل هذا املنع عدة صعوبات، أوال يف إعالم املحتجز بمكان تواجده أو 
األقسام والسجون  أن  آخر، حيث  إىل سجن  أو ترحيله  النيابة  بموعد عرضه عىل 
ال تقوم بإعالم األهايل بوصول املحتجزين لديها أو ترحيلهم للعرض عىل النيابة 
تواجدهم حتى  بأماكن  أهاليهم  إلعالم  يف حاجة  املحتجزون  ويكون  املحكمة.  أو 
النقود  من  واحتياجاتهم  الشخصية  متعلقاتهم  وتسليمهم  زيارتهم  من  يتمكنوا 

م.ه، ابنة محتجز سابق بسجن طرة شديد الحراسة 2، محادثة عرب شبكة اإلنرتنت، ديسمرب 2020. 	107
املرصية  املبادرة  واملراسلة،"  الزيارة  السادس  الفصل   :)3( املرصية  السجون  "حلقات عن ترشيعات  	108

https://bit.ly/3saSU0r للحقوق الشخصية، 27 فرباير 2017، 
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املحتجزين  ذلك  ويشجع  النيابة.109  عروض  يف  معهم  للحضور  محام  إرسال  أو 
القادرين عىل  اآلخرين غري  املحتجزين  واستغالل  املحمولة،  الهواتف  تهريب  عىل 
هذا  من  للتكسب  املوظفني  أمام  الباب  ذلك  يفتح  كما  بهم.  خاص  هاتف  تهريب 
الوضع أيضا »أوقات كانوا هم بىق اليل بيبادروا يعين مثال أهيل مش 
هو  بالضبط ف  املكان فني  يوصلوا  يوصلويل مش عارفني  عارفني 
يقول يل طب اتصل به خليه يحول يل كارت مثال ب50 أو أيا ما كان 
وأنا هخليك تكلمه دقيقتني أو 3. كدا كانت بتحصل طبعا كتري. 
ومرة حصلت واحد أخد مين الرقم وبعد كدا اتصل قال لهم حولوا 

فلوس وبتاع. فهم حولوله رصيد وبعد كدا مخالناش نتكلم.«110

»وانا يف السجن كان يف واقعة كدا حصلت إنه كان يف ضابط متواصل مع خمرب 
عاملني زي بزينس مع بعض أنه يجيب موبايالت يدخلها واخملرب يبيعها للسجناء. 
كان املوبايل ساعهتا اليل هو بس بيتصل دا مش فاكر ساعهتا كان ب100 جنيه 
مثال أو 150 جنيه لكن كان بيتباع جوا السجن مثال ب2000 جنيه أو 1500 جنيه ... 
كان ضابط مباحث. وبعدين الظاهر اختلف مع حد من اجلنائيني أو مش عارف 
لواحد جنايئ. ف قعدت  بهترب موبايل  الزيارة كانت  واحدة يف  ايه فمسكوا 
تصوت وتزعق ومش عارف ايه. وحممد بيه ما هو بيدخل قد كدا موبايالت ومش 
عارف ايه. فضحته يعين. بس فاستنوه يف مرة كدا وبعد كدا فتشوه ف لقيوا 
معه ساعهتا تقريبا 10 موبايالت دا عىل حسب ما سمعت ... اخملرب بيبيع مثال 
لحد من الناس اليل يه بتتنقل جوا السجن مثال كهربايئ سباك واحد من اليل 

بيوزعوا العيش واحد من اليل بيوزعوا األكل. كدا. وبعدين دا بيبدأ يبيع هو.«111

ويرتتب عىل املنع من الزيارات أيضا رسقة األمانات. فعىل سبيل املثال، أفادت 
أكثر من شهادة حصلت عليها الجبهة املرصية بأن بعض اإلدارات كإدارة سجن 
شديد الحراسة 2 بطرة ال تطلع املحتجزين يف غالب األحيان عىل القيمة الحقيقية 
أموال  بإدارة  الجنائي  واملسري  اإلدارة  تتكفل  بل  أهاليهم.  يودعها  التي  لألمانات 
السجناء بأنفسهم، دون أن تكون هناك إمكانية للرقابة عليهم من قبل السجناء. 
واملراسالت  الزيارة  من  املنع  سياسة  أيضا  هو  الوضع  هذا  يتيح  ما  أن  ويذكر 
التي يتبعها السجن مع الغالبية العظمى من املحتجزين داخله، وبالتايل ال يتمكن 

األهايل من إبالغ املحتجز بالقيمة الحقيقية لألموال التي أودعوها. 

الزيارة يتيح املجال أمام بعض موظفي السجون – املدنيني  كما أن املنع من 
أو التابعني لوزارة الداخلية – باستغالل أهايل املحتجزين ماديا مقابل وعود بأن 
إحدى  أن  إىل  الشهادات  إحدى  أشارت  فقد  املحتجزين.  أقاربهم  أخبار  يبلغوهم 
كانت  طرة  سجون  أحد  يف  األهايل  من  األمانات  تسلم  عن  املسؤولة  املوظفات 
التي  التالية  املرة  يف  املحتجز  قريبهم  عىل  طمأنتهم  مقابل  مالية  بمبالغ  تطالبهم 

يأتون فيها لتسليم األمانات. ويتكرر النمط ذاته يف أقسام الرشطة.

تابعة  قضايا  ذمة  عىل  املحتجزين  فإن  املرصية،  للجبهة  حقوقي  محام  بها  أفاد  معلومات  حسب  	109
لنيابة أمن الدولة العليا ال يتواجد معهم محاموهم يف العرض األول عىل النيابة بسبب عدم معرفة أهاليهم 
بأماكن تواجدهم ومواعيد عرضهم )سواء بشكل رسمي أو غري رسمي(، خاصة وأن الكثري منهم يخفى 

النيابة. قرسيا قبل العرض عىل 
أ.م، محتجز سابق سجن دمو، محادثة. 	110

املرجع السابق. 	111
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التجريدات

إدارات  بها  تقوم  التي  املتكررة  التجريدات  أن  أيضا  املرصية  الجبهة  وثقت 
املحتجزين  عىل  تكلفتها  تكون  واآلخر  الحني  بني  السجون  ومصلحة  السجون 
كبرية للغاية، حيث يتعني عليهم إعادة فرش الغرف وتجهيزها من الصفر كما تم 

تجهيزها عند دخولهم إىل السجن ألول مرة. 

»مثال احنا مثال كنا بنجيب من الكانتني اكل اليل هو النواشف مكرونة زي 
الحاجات دي. فكانوا مثال ممكن يف  رز حبوب فاصوليا مش عارف عدس 
التفتيش قال يعين هم بيفتشوا ف يفتحوا الحاجات دي عىل بعض ف خالص 
باظت يعين. يف زيت مثال ممكن يتكب عىل هدوم ف باظت. حاجات زي 

كدا ... بترتيم بىق الحاجات دي كلها.«112

بعض  يف  الروتني  بمثابة  صارت  التجريدات  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التجريدات  أن  مقابلة  أفادت  حيث  املثال،  سبيل  عىل  القناطر  كسجن  السجون، 
تكون  التجريدات  هذه  أن  ويذكر  تقريبا.  أسبوعني  كل  مرة  تحدث  حاليا صارت 
املتواجدين  أحد  أن  إما  قانونية. فيكون سببها  األساس عقوبات جماعية غري  من 
بالزنزانة دخل يف مشادة مع أحد املخربين أو غري ذلك، أو أن اإلدارة وجدت أشياء 

ممنوعة مع أحد املحتجزين، فتقوم بتوقيع العقوبة عىل الجميع. 

من  للرسقة  تتعرض  ما  كثريا  تجريدها  يتم  التي  السجناء  متعلقات  أن  كما 
سابق  محتجز  مع  املرصية  الجبهة  أجرتها  مقابلة  فأفادت  الرشطة.  أفراد  قبل 
بسجن دمو، أن األغراض املجردة ُتنقل خارج العنابر، ويفرزها املخربون واألمناء 
أفادت  ولكن  املتعلقات.  باقي  ترمى  ثم  منها،  إعجابهم  ينال  ما  عىل  ويستولون 
بعض املقابالت بأن استيالء املخربين عىل املتعلقات الشخصية للمحتجزين يكون 

صعبا يف حال كانت التجريدة حدثت من قبل قوات تابعة ملصلحة السجون.

»ملا بيحصل تجريدة انت بتجيبيهل كل حاجة من أول وجديد. من أول املرتبة لهدومه 
للصابونة للفوطة. كل حاجة وطبعا تكلفة مهولة يعين. وممكن لو اترحل من 
مكان ملكان ... مابيقدرش يشيل كل حاجته. وأحيانا بيبىق صحيا مايقدرش يشيل 

بياخد بس أهم حاجات فبتضطري تجييب تاين ملا يروح املكان التاين وهكذا.«113

رفع المعاملة المهينة والتعسف

يضمن الكثري من مواد الدستور والقانون املرصي للمحتجزين حق الحصول 
عىل املعاملة الكريمة والالئقة، إال أن املعلومات التي حصلت عليها الجبهة املرصية 
أماكن  داخل  األصل  بأن  تفيد  بشأنها  التوثيق  تم  التي  االحتجاز  أماكن  بني  من 
يضطر  سبب  وجود  حالة  يف  إال  فئاتهم،  بكامل  املحتجزين  إهانة  هو  االحتجاز 
كأن  إزاءه،  الحسنة  املعاملة  من  يشء  إلبداء  اضطرارا  الرشطة  وأفراد  الضباط 
يكون املحتجز ثريا أو صاحب نفوذ، أو يكون من املحتجزين »السياسيني« ممن 

أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	112
ي.ن، قريبة محتجز بسجن جمصة شديد الحراسة، محادثة. 	113
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بتقديم  قيامهم  ُيخىش  الذين  أو  الحقوقي  او  املدني  باملجتمع  قوية  صالت  لهم 
الرأي  أو يتحرك معها  العليا(  الدولة  شكاوى لجهات قضائية )خاصة نيابة أمن 

العام. 

أو  التي تسمى بـ«الترشيفة«  املمنهجة واملوسعة  السياسة  فاملثال األبسط هو 
»الحفلة«، التي يتعرض فيها املحتجز الذي يدخل للسجن أول مرة للرضب املربح 
واإلهانات اللفظية واملعنوية، ويشمل ذلك اإلجبار عىل خلع املالبس الخارجية أمام 
أمناء الرشطة وباقي املحتجزين، والزحف عىل األرض، وغري ذلك. كما أن أساليب 
للمحتجزين عىل ذمة قضايا »جنائية« –  السجون – خاصة  املعتمدة يف  التفتيش 
ويجربون  يجربون عىل خلع مالبسهم  الكرامة، حيث  من  تحط  ذاتها  هي يف حد 
النساء  أمام الضباط واملخربين. ويف سجون  التبول  عىل رشب »ماء بصابون« ثم 
من  إما  مهبيل«  »تفتيش  إلجراء  للسجن  األول  الدخول  عند  املحتجزات  تضطر 
املحتجزات  بإجبار  أو  أصابعها  باستخدام  بالفحص  بالسجن  قيام موظفة  خالل 

عىل خلع مالبسهن والقيام والجلوس عدة مرات. 

»الفكرة السجن كان بيتعامل بمبدا هم جمموعة لو اجملموعة دي عارفة ان لها 
حقوق يف السجن خالص عاملهم بالطريقة دي. لو اجملموعة دي مش فاهمة 
... تعريف تتكليم  لو لقاكي شديدة وبتاخدي حقك   ... ... حط علهيم  حاجة 
غلبانة  يا عيين  انت  ان  لىق  معاكي.  نفسه  هايلم  تعمليهل مشاكل  ممكن 

وأهكل.«114 انت  هاهيينك  حاجة  عنك  يعرف  ومحدش  حاجة  يف  وملكيش 

من  املحتجزات  من  املبذول  املجهود  هذا  أن  إىل  االنتباه  لفت  من  بد  وال 
وهي  أخرى،  معنوية  بتكلفة  عليهن  يعود  الحسنة  املعاملة  حق  »اكتساب«  أجل 
جديدة  قواعد  وضع  اإلدارة  أرادت  حني  يف  األوائل  املستهدفات  يصبحن  أنهن 
»لالنضباط« داخل السجن أو التعنت مع املحتجزين بشكل عام. وتكون هذه الفئة 
وإجبار  عنابر،  عدة  عىل  البعض، وترشيدهن  بعضهن  عن  تفريقهن  يتم  من  أول 
ال  بعض حقوقهن  اسرتداد  املمكن  من  يصبح  وال  الحمام.  يف  النوم  عىل  بعضهن 

بالرشوة وال بغريها.

هذه  وتشمل  املهينة.  املعاملة  هو  كذلك  األصل  فإن  الرشطة  أقسام  يف  وحتى 
املعاملة املهينة أشكال قد ترقى ملستوى التعذيب، من قبيل غلق القيود الحديدية 
لفرتات  املقاعد  أو  باألرض  وربطهم  املحتجزين،  أيدي  تجرح  قد  لدرجة  بشدة 
طويلة دون السماح بدخول الحمام أو الحصول عىل املياه والطعام، بل ومعاقبتهم 
باملزيد من االعتداءات البدنية واللفظية يف حال طلبوا تلك االحتياجات األساسية. 

تلك  حدة  لتخفيف  املحتجزين  لدى  الوحيد  السبيل  الرشاوى  تصبح  ولذلك 
املعاملة املهينة.

»الحاجات األساسية يعين ماتبقاش قاعد يف مكان يسء أوي. تبىق قاعد يف 
مكان يسء بس ... ممكن أمني رشطة أو خمرب ياخد فلوس عشان محدش تاين 
من اخملربين أو أمناء الرشطة يضايقك مثال ... يضايقه يعين مثال يرضبه مثال 

أو يشتمه أو يرتيق عليه أو أي حاجة فهيا مضايقة.«115

ه.ع، محتجزة سابقة بسجن القناطر، محادثة. 	114
أ.م، محتجز سابق بسجن دمو، محادثة. 	115
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»أمني الرشطة وأنا جاي ]قال يل يف القسم دا[ معك جنيه تساوي جنيه. من 
أول األمني لحد املأمور. معك جنيه تساوي جنيه.«116

ترحيل  عن  مسؤولة  تكون  التي  املأموريات  أيضا  املعاملة  سوء  ويشمل 
املحتجزين إىل املحاكم والنيابات. 

»هياخد مبلغ هايغري معاملته مع ]احملتجز[. لو هو قافل الكالبش هايفتحه. 
لو ]احملتجز[ حمتاج دواء هايخليين أجيهبوله. لو حمتاج أكل هايخليين أجيهبوله. 
األمور  ما  كل   ... تاين  مبلغ  ياخد  شوية  كدا.  كفاية  خالص  هايقول  شوية 
لها  حاجة  كل  مش   ... نفسه  الشخص  مع  املعامةل  بتغري  بالفلوس  بتقفل، 
سعر. هو بياكيدج كدا بياخد املهتم باكيدج عىل بعضه. متدفعش بىق فلوس 
خالص مثال. فانا كمحايم ال ممنوع حرضتك مش هاينفع تتكلم معه النيابة 
محذرة إنك تتكلم معه. طيب األهايل ال اطليع برا انيت ايه اليل جابك هنا؟ 
انت ازاي دخليت املحكمة؟ يجيب حرس املحكمة يطلع الناس دي برا. طب 
عايزين نديهل أكل ورشب ال مليش دعوة تروحوا تودوهاله القسم. طب هو له 

عالج. مقدرش أديهل حاجة بيقفل بىق كل الحاجات اليل كانت متاحة دي.«117

يكونوا  لم  بل  املمارسات،  هذه  عليهم  توقع  تكن  فلم  ماديا،  املقتدرون  أما 
ورجحت  بمخالفات.  قاموا  حال  يف  االعتيادية  التأديبية  لإلجراءات  يتعرضون 
محتجزة سابقة بسجن القناطر أن هؤالء املحتجزين تربطهم عالقات مصالح مع 

أفراد داخل اإلدارة تتجاوز حدود السجن نفسه.

التي  للدولة املرصية ذاتها،  العقابية  الفلسفة  أن  الفصل كيف  ويتبني من هذا 
بتوقيع  لصيق  أمر  اإلنسانية  حقوقه  كافة  من  الشخص  تجريد  أن  عىل  تتعامل 
العقوبة عليه، ترقى فعليا لنزع الحقوق األساسية عن املحتجز وتمليكها للقائمني 
للتفاوض  عرضة  الحقوق  تلك  تصبح  وبالتايل  العقابية،  املؤسسة  إدارة  عىل 

واالستثمار وفرصة للرتبح بالنسبة ألولئك األفراد.

ن.ع، محتجز سابق بقسم الهرم، محادثة. 	116
ح.ع، محام حقوقي، محادثة. 	117
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خاتمة وتوصيات

مقار  عىل  املرور  تكلفة  ترتفع  كيف  لتوضيح  التقرير  هذا  فصول  سعت 
االحتجاز يف مرص نتيجة افتقارها إىل الحكم الرشيد، من تفٍش للفساد وخروقات 
كل  تغذي  عقابية  وفلسفة  والسياسات،  القرارات  صنع  يف  وعشوائية  القانون 
التقرير  واتخذ  املحتجزين.  لحقوق  استباحة  من  عليه  تقوم  بما  الظواهر  تلك 
الضوء عىل كون  لتسليط  التكاليف  تلك  لقياس  الرشيد مدخال  الحكم  من مفهوم 
عن  بعضها  فصل  يمكن  وال  ببعضها  االرتباط  شديدة  عنها  تنتج  التي  األسباب 
بعض وال معالجة أحدها دون اآلخر – بل وال يمكن معالجتها بدون اتخاذ الحكم 
املواطنني  مركزية  يرسخ  املؤسيس  لإلصالح  عاما  مدخال  »الحوكمة«  أو  الرشيد 

ومصلحتهم العليا يف عمليات اإلصالح. 

عجز  سد  أجل  من  املحتجزون  يتحملها  التي  التكاليف  األول  الفصل  ناقش 
والجودة  بالكميات  الصحية  والرعاية  التغذية  توفري  عن  العقابية  املؤسسات 
الفصل  أثار  كما  كرامتهم.  وضمان  املحتجزين  صحة  لرعاية  الالزمة  والكيفية 
فقر  عن  ناتجة  كانت  إذا  ما  لتحديد  عنها  اإلجابة  من  بد  ال  التي  األسئلة  بعض 
وبني  الداخلية  وزارة  ميزانية  حجم  بني  الفج  التباين  وأهمها  فساد،  أم  موارد 
الحصول عىل  تكلفة  أن  الفصل كيف  االحتجاز. وبني  اإلنفاق عىل مقار  مصارف 
تشكل   – أصال  تقديمه  تم  إن  وذلك   – الرديء  والسجون  األقسام  لطعام  بديل 

العبء األكرب عىل أرس املحتجزين. 

القسم  املحتجز داخل  أبرز جوانب حياة  الثاني فسلط الضوء عىل  الفصل  أما 
التزام  املرتتبة عىل عدم  السجن، والتكاليف  السجن واتصاله مع أرسته خارج  أو 
وزارة الداخلية بالحقوق املكفولة للمحتجزين يف القانون، بدءا مما كفل لهم من 
أثاث ومالبس، حتى الحقوق الطبيعية كالرتيض والعمل. كما سلط الفصل الضوء 
األهايل  يدفعها  التي  الرشاوى  االحتجاز، وهي  مقار  الفساد يف  تجليات  أبرز  عىل 

ألفراد الرشطة واملخربين يف الزيارات. 

انتهاكات  عىل  مبارش  بشكل  املرتتبة  التكاليف  الثالث  الفصل  ناقش  وأخريا، 
والتواصل،  الزيارة  من  واملنع  القرسي،  كاإلخفاء  املحتجزين،  ولحقوق  للقوانني 
كسياسة  املهينة  املعاملة  واعتماد  الشخصية،  متعلقاتهم  من  املحتجزين  وتجريد 
وفلسفة عقابية ممنهجة. ويربز هذا الفصل كيف أن هذه الفلسفة العقابية تهيئ 
بيئة مقار االحتجاز للفساد ولإلهمال املتعمد حتى قبل أن تشكل متطلبات رعاية 

املحتجزين عبئا ماديا أو إداريا عىل تلك املؤسسات. 

قدر  وشاملة  عامة  صورة  رسمت  قد  مجتمعة  التقرير  فصول  تكون  وبذلك 
يتحملها  تكلفة  من  االحتجاز  مقار  منظومة  ترشيد  عدم  عىل  يرتتب  ملا  اإلمكان 
فاسدة  ممارسات  يف  االنخراط  وتكلفة  أوال،  البديل  إيجاد  أجل  من  املحتجزون 
ُتثري بعض املوظفني العموميني باملؤسسات العقابية فقط من أجل ضمان جزء 
من الحقوق األساسية للمحتجزين التي كفلها الدستور والقانون، وما ينال الفئات 

األشد فقرا داخل هذه املنظومة من معاناة وإهانات مضاعفة. 
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كامل  شبه  تعليق  من  االحتجاز  بمقار  يقع  ما  أن  إىل  اإلشارة  تجب  وأخريا 
وترهق  ترهقهم  إضافية  تكاليف  بتحمل  لتأمينها  يضطرهم  املحتجزين  لحقوق 
أرسهم ليس كله نتاج تعنت مقصود، بل هناك بالفعل تحديات تواجه تلك املقار 
تتعلق بالطاقة االستيعابية للمرافق املتوفرة، وتدريب كوادر مؤهلة إلدارة شؤون 
املحتجزين لتجنب عشوائية القرارات، إىل آخر ذلك. ولكن من ناحية أخرى ال يمكن 
بأي حال من األحوال نفي العمدية عما يشاَهد بمقار االحتجاز من غياب اإلدارة 
الرشيدة. فقد أوضح  التقرير كيف أن تصور أغلب اإلدارات عن مفهوم العقوبة 
الرتبح  السجون يف فساد بهدف  الكثري من موظفي  وفلسفتها، باإلضافة لضلوع 
للدولة مثل  العامة  السياسات  إىل جانب  املحتجزين،  الواقعة بحق  االنتهاكات  من 
استخدام االحتجاز كوسيلة لتنحية املعارضني السياسيني، واإلبقاء عىل املحبوسني 
احتياطيا لفرتات طويلة ثم تدوير الكثري منهم بعد انقضاء املدة القصوى للحبس 
االحتياطي، كل ذلك يشري إىل غياب أي إرادة سياسية أو استعداد مؤسيس حقيقي 

لتأسيس حكم رشيد أو معالجة الفساد أو اإلهمال املتفيش. 

وينتهي التقرير إىل عدد من التوصيات التي يؤمل إسهامها يف تمكني املجتمع 
املدني من دراسة أوجه غياب الرشادة داخل  مقار االحتجاز بشكل أكثر تفصيال 

ومكافحته بكفاءة أكرب.

توصيات إلى قطاع مصلحة السجون

وفتح  • العام  للرأي  االحتجاز  مقار  بموظفي  الخاصة  التدريبية  املواد  إتاحة 
وحقوق  العقوبة  مفهوم  عن  السائد  التصور  حول  داخلية  مؤسسية  حوارات 

املحتجزين
إتاحة ميزانية وزارة الداخلية وقطاع السجون للرأي العام  •
تفعيل آليات الشكاوى بحيث تتمكن مقار االحتجاز املختلفة من التعرف عىل  •

احتياجات املحتجزين لديها واحتياجات أرسهم وآثار السياسات املتبعة بها عليهم
السياسات  • وتوحيد  املختلفة  االحتجاز  مقار  إدارات  أداء  حول  تقارير  نرش 

عىل  املدروسة  غري  للسياسات  السلبية  اآلثار  لتقليل  الكايف  بالقدر  التنفيذية 
املحتجزين وأرسهم

تفعيل الرقابة وتحفيز إدارات السجون عىل مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين  •
مع ضمان حصول املحتجزين عىل كامل حقوقهم التي كفلها القانون

البحث عن بدائل العتماد إدارات السجون عىل نباطشية من بني املحتجزين •
الرقابة عىل درجة التزام األطباء بقطاع السجون باألعمال املوكلة إليهم قانونا •

توصيات إلى هيئة الرقابة اإلدارية

الخاصة  • والصناديق  السجون  قطاع  موازنة  مصارف  يف  التحقيق  مبارشة 
التابعة له.

مبارشة التحقيق يف الدخول الرسمية والغري رسمية ملوظفي السجون باختالف  •
درجاتهم.
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توصيات إلى مجلس النواب

املكملة  • التنفيذية  للقرارات  باإلضافة  السجون،  تنظيم  قانون والئحة  مراجعة 
املقدمة  للخدمات  الجودة  رشوط  تغفل  التي  الترشيعية  الفجوات  لسد  لهما، 

للمحتجزين

توصيات إلى المجلس القومي لحقوق اإلنسان

االحتجاز  • مقار  داخل  املتبعة  السياسات  ورشادة  الفساد  عىل  الرقابة  إدراج 
ضمن أولويات املجلس يف الرقابة عىل سري حقوق اإلنسان

تضعها  • سياسات  أو  فساد  عىل  املرتتبة  وأرسهم  املحتجزين  لشكاوى  االنتباه 
مقار االحتجاز وفتح حوار مجتمعي بشأنها

لوضع  • املستهلك  حماية  وجهاز  السجون  قطاع  مثل  املعنية  الجهات  مخاطبة 
حد لالستغالل الذي يتعرض له أهايل السجناء من قبل منافذ البيع التي تضطرهم 

لرشاء سلع وخدمات بأسعار مبالغ فيها.



اجلهبة املرصية حلقوق اإلنسان: يه منظمة أوروبية مستقةل، تأسست 
عام 2017 يف مجهورـية التشيك عىل يد عدد من النشطاـء واملدافعني 
عن حقوق اإلنسان. تعمل اجلهبة عىل تحسني أوضاع حقوق اإلنسان 
يف مرص من خالل أعماـل املنارصة والبحث والدعم القاـنوين يف عدة 

مجاالت أهمها العدالة اجلنائية.
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