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مقدمة

يعترب هذا التقرير بمثابة تقرير ختامي ملرشوع مرصد أقسام الرشطة،1 الذي 
 ،2022 ومايو   2021 يونيو  بني  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  عليه  عملت 
محافظات  مختلف  من  رشطة  قسم   24 داخل  االحتجاز  أوضاع  وثق  والذي 
لعملية  املختلفة  األبعاد  لتغطية  املرشوع  سعى  و2021.   2016 عامي  بني  مرص 
االحتجاز داخل أقسام الرشطة، بما يف ذلك التدابري االحرتازية واملراقبة الرشطية، 
وكذلك تجارب احتجاز فئات مجتمعية أضعف كالنساء والقرّص واألقليات الدينية 
والجنسانية واألجانب، ويف مناطق مهمشة مثل محافظة شمال سيناء. وبناء عىل 
بكل  للمحتجزين  اليومية  الحياة  تفاصيل  أبرزت  التي  املنفردة  املرصد  صفحات 
قسم عىل حدة، يحاول هذا التقرير رسم صورة عامة عن طبيعة االحتجاز داخل 
أقسام الرشطة املرصية وموقعها من املنظومة العقابية ككل وموقفها من اإلطار 

القانوني الذي ينظم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يف مرص. 

الفصل األول وصفا ملوقع أقسام الرشطة  التقرير إىل فصلني. يتناول  ينقسم 
عنه،  باإلفراج  وتنتهي  املحتجز  عىل  القبض  بإلقاء  تبدأ  التي  االحتجاز  دورة  من 
الدولية بأقسام الرشطة  التي حظيت باهتمام املواثيق  ثم مناقشة ألبرز الجوانب 
الدستور  التي تعرض فيها  املواضع  كأماكن احتجاز ذات طبيعة خاصة، وأخريا 
الفصل  أما  الرشطة.  أقسام  داخل  االحتجاز  لتنظيم  املرصية  واللوائح  والقانون 
واقع  من  األقسام  داخل  االحتجاز  لتجربة  عامة  صورة  رسم  فيحاول  الثاني 
املعلومات التي جمعت يف إطار مرشوع املرصد، ويقيمها يف الوقت ذاته استنادا إىل 
ما نوقش يف الفصل األول من معايري دولية ونصوص القانون املرصي. وينتهي 

التقرير بخاتمة وتوصيات إىل مجلس النواب، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة.

https://egyptianfront.org/ar/police- اإلنسان،  لحقوق  املرصية  الجبهة  الرشطة،"  أقسام  "مرصد  	1
./stations-observatory1
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منهجية التقرير

يعتمد هذا التقرير عىل مقابالت هاتفية أجريت يف إطار مرشوع مرصد أقسام 
الرشطة مع محتجزين سابقني أو أهايل محتجزين سابقني أو حاليني مروا عىل 24 
الجيزة،  بمحافظة  وأربعة  القاهرة،  بمحافظة  منهم  ثمانية  مختلف،  قسم رشطة 
بمحافظة  واثنان  الدقهلية،  بمحافظة  وواحد  سيناء،  شمال  بمحافظة  واثنان 
الرشقية، وقسم واحد يف كل من محافظات اإلسكندرية، والسويس، وبورسعيد، 

واملنوفية، والغربية، والفيوم، وأسوان

مختلفة،  أقسام  عرشة  يف  النساء  حجز  أوضاع  بشأن  شهادات  جمع  وتم 
القسم  أقرباء محتجز سابق مر عىل  وشهادة عن أوضاع حجز األحداث من أحد 
وهو دون السن القانوني، وشهادة عابر جنيس، وشهادتني من محتجَزين سابقني 
أو  ملهاجرين  الوصول  من  الجبهة  تتمكن  ولم  مختلفة.  دينية  ألقليات  ينتميان 
من  معلومات  جمع  تم  اإلمكان  قدر  ولكن  احتجازهم،  تجربة  لتوثيق  الجئني 
مشاهدات املحتجزين السابقني الذين تحدثوا إىل الجبهة حول تجارب األجانب يف 

ثالثة أقسام مختلفة. 

من  الحال  بطبيعة  الجبهة  تتمكن  فلم  حاليا،  السائد  القمعي  املناخ  وبسبب 
عىل  الرشطة  أقسام  عىل  يمرون  الذين  املحتجزين  لكل  ممثلة  عينة  إىل  الوصول 
كانت  وإن  خلفيتها،  عىل  احتجازهم  يتم  التي  والتهم  االجتماعية  فئاتهم  اختالف 
الفئات  إليهم حول  تحدثت  الذين  املحتجزين  مشاهدات  لتوثيق  قد سعت  الجبهة 
إحصاءات  تقديم  ليس  التقرير  من  الهدف  فإن  ولذلك  املحتجزين.  من  األخرى 
أقسام الرشطة، بل رسم صورة عامة وخطوط عريضة  ممثلة عما يجري داخل 
أنماط  ألبرز  اإلشارة  السابقني، وكذلك  املحتجزين  تكرر يف شهادات  ما  بناء عىل 
االنتهاكات، خاصة وأنه قد روعي قدر اإلمكان التمثيل الجغرايف والنوعي. ولذلك 
غالبية  يف  تكررها  من  يتضح  التي  الحاالت  يف  إال  التقرير  داخل  التعميم  يتم  فلن 

األقسام أنها ممنهجة.

لنصوص  وفقا  األقسام  داخل  لالحتجاز  العامة  الصورة  هذه  التقرير  ويقيم 
)قانون  املجتمعي"  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  "تنظيم  وقانون  املرصي  الدستور 
"تنظيم السجون" سابقا(، والئحة السجون، وقانون الرشطة، وقانون اإلجراءات 

الجنائية، وقانون العقوبات، وتعليمات النيابة العامة. 
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 الفصل األول:
اإلطار القانوني الحاكم 

لالحتجاز في األقسام

يناقش هذا الفصل الطبيعة القانونية لالحتجاز داخل أقسام الرشطة وموقع 
يوضح  للحرية.  السالبة  العقوبات  فيها  تنفذ  التي  العقابية  املنظومة  يف  األقسام 
املبحث األول الحاالت التي يمكث بها محتجزون داخل أقسام الرشطة، أما املبحث 
مقرات  داخل  املحتجزين  لحماية  تسعى  التي  الدولية  املعايري  فيتناول  الثاني 
االحتجاز  لتنظيم  القانوني املرصي  اإلطار  فيها  التي تعرض  الرشطة، واملواضع 

داخل األقسام. 

مبحث 1: الحيثيات القانونية 
لالحتجاز داخل األقسام

يف  أنه  القول  ويمكن  االحتجاز.  دورة  يف  مركزيا  موقعا  الرشطة  قسم  يحتل 
املنظومة  نزالء  بها  يمر  محطة  أول  القسم  يكون  الحاالت،  من  العظمى  الغالبية 
محطة  آخر  القسم  يكون  كما  أخرى،  احتجاز  مقرات  إىل  االنتقال  قبل  العقابية 
يخرجون منها لدى إخالء سبيلهم أو اإلفراج عنهم. وتكون غالبا قوة من القسم 
متواجدة  تكون  أو  عليه،  القبض  يلقي  من  هي  املتهم  سكن  محل  له  يتبع  الذي 

ضمن قوات تابعة لجهات أخرى كجهاز األمن الوطني. 

موقع قسم الرشطة يف دورة االحتجاز

السجنالقبض

إخالء سبيل/ إفراج إفراج نهايئ

تدابري احرتازية/مراقبة رشطية

قسم 

الرشطة
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إطار  يف  اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  وثقتها  التي  املعلومات  وحسب 
عىل  فيها  القبض  يلقى  التي  الحاالت  فباستثناء  الرشطة،  أقسام  مرصد  مرشوع 
أو  الوطني  األمن  كمقرات   – رسمية  غري  احتجاز  مقار  إىل  اقتياده  ويتم  املتهم 
أو  املحتجز  إليه  ُيقتاد  أول مكان  فإن  أو غريها –  الرشطة  أو  الجيش  معسكرات 
املحتجزة فور القبض عليه يكون يف قسم الرشطة  - سواء داخل غرف الحجز أو 
غرف أخرى. ويظل املحتجز هناك لحني عرضه عىل النيابة للتحقيق معه والبت يف 
أمر حبسه احتياطيا أو إخالء سبيله، وهي فرتة ال يجب قانونا أن تتجاوز أربعة 

وعرشين ساعة.2

الداخلية  وزارة  تقوم  املتهم،  بحبس  النيابة  وقرار  النيابة،  عىل  العرض  بعد 
باعتبارها املنوطة بعملية ترحيل املحتجزين وفًقا لقانون تنظيم السجون برتحيل 
املحتجز إىل مقر احتجاز رسمي آخر )كسجن، أو سجن مركزي، أو مؤسسة عقابية 
للقرص، إلخ...( أو باستمرار احتجازه داخل القسم. يف الحالة األوىل، ُيعاد املحتجز 
التايل  اليوم  يف  أو  ذاته  اليوم  يف  إما  مبارش  بشكل  ترحيله  يتم  وعادة  القسم  إىل 
مبارشة، وذلك سواء حرض املحتجز بشكل شخيص يف عرض النيابة أم صدر القرار 
لعدة  القسم  حجز  داخل  املحتجز  يظل  الثانية،  الحالة  يف  أما  عرضه.  دون  غيابيا 
أشهر لحني إصدار النيابة أو املحكمة قرارا بإخالء سبيله أو ترحيله إىل سجن. ومن 
التي أجرتها الجبهة، علمت بأن إجراءات إخالء السبيل غالبا ما تتضمن  املقابالت 
العرض عىل رئيس املباحث. كما أكد محامون للجبهة املرصية بأن العرف جري بأن 
عملية ترحيل السياسني تحدث بعد عملية العرض عىل النيابة مبارشة، يف حني تبقي 

نفس األقسام عىل املحبوسني الجنائيني داخلها لفرتات طويلة.

يمر املحتجزون ثانية عىل أقسام الرشطة عند إخالء سبيلهم أو اإلفراج عنهم 
املحكوم  العقوبة  أنهوا  قد  كانوا  سواء  كالسجون،  األخرى  االحتجاز  مقار  من 
حكم  عىل  حصلوا  أو  التحقيق،  قيد  قضية  ذمة  عىل  سبيلهم  أخيل  أو  بها،  عليهم 
من  ينتقلون  أو  السجن،  من  مبارشة  إما  القسم  إىل  انتقالهم  ويكون  بالرباءة. 
الجيزة(،  تخشيبة  أو  الخليفة،  )تخشيبة  بـ"التخشيبة"  تسمى  ما  إىل  السجن 
وهي مقر مركزي ترحل السجون املحتجزين إليه بعد إخالء سبيلهم، لحني قيام 
أقسام الرشطة املعنية بإرسال قوة لرتحيلهم منها، خاصة من يتبعون محافظات 
أقسام  عدة  عىل  املحتجز  يمر  قد  التخشيبة  ومن  والجيزة.  القاهرة  غري  أخرى 
توفر  حسب  عىل  وذلك  سكنه،  محل  يتبعه  الذي  القسم  إىل  أخريا  وصوله  لحني 
قوات لرتحيل املحتجزين. فقد يمر املحتجز بعد التخشيبة عىل أقسام بمحافظتني 
سكنه.  محل  يتبعه  الذي  الرشطة(  مركز  )أو  القسم  إىل  الوصول  قبل  مختلفتني 
مستقلة  شعبة  الرتحيالت  عن  املسؤولة  الشعبة  أن  إىل  معلومات  تشري  وبينما 
بوزارة الداخلية، أفادت املعلومات التي حصلت عليها الجبهة أن كثريا من األقسام 
تلك  من  قسم  وبكل  املحتجز.  الستالم  ترحيلة  إرسال  عن  املسؤول  هو  يكون 
األقسام، يميض املحتجز ليلة أو ليلتني، بما يف ذلك القسم الذي سيفرج عنه منه، 

لحني انتهاء إجراءات إخالء السبيل. 

وعند مرور املحتجز عىل القسم، يحرر له ملف رسمي تقيد به معلومات عنه 
وعن القضية التي قبض عليه عىل ذمتها، ويتحرك ذلك امللف بصحبة املحتجز يف 
كل مرة يتم ترحيله من قسم إىل آخر، وتكون تلك امللفات بحوزة أحد الضباط أو 

أمناء الرشطة املرافقني للرتحيلة. 

يذكر أن بعض من ُيقبض عليهم يتم اإلفراج عنهم مبارشة يف اليوم نفسه دون العرض عىل النيابة. 	2
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بها حوايل ثالث  أقسام  فهناك  الرشطة،  أقسام  الحجز يف  ويرتاوح عدد غرف 
الغرف بها عىل خمس عرشة غرفة. وبالتايل  غرف فقط، وأقسام أخرى قد تزيد 
ما  واملئات. وغالبا  العرشات  القسم بني  داخل  يوم  أي  املحتجزين يف  يرتاوح عدد 
يخصص كل قسم إحدى غرف الحجز للنساء. ويتكرر تواجد محتجزات حوامل 
يتواجد  قد  بينما  أنه  املقابالت  بعض  من  ويتبني  بداخلها.  حاضنات  وأمهات 
يف  وحتى  منفصلة.  غرف  دائما  لهم  تخصص  فال  األقسام،  غالبية  يف  األحداث 
شكل  بأي  مجهزة  الغرف  تكون  ال  منفصلة،  غرف  فيها  تخصص  التي  الحاالت 

يميزها عن غرف الحجز األخرى الخالية أيضا من أي مرافق.  

كان  إن  الوقت  بعض  فيه  قد يميض  القسم،  ذمة  من عىل  املحتجز  بعد خروج 
للمراقبة بشكل أسبوعي. ويف األساس ال  الحضور  أو  بأداء تدابري احرتازية  ملزما 
قيام  وثقت  قد  كان  املرصية  الجبهة  أن  إال  الحجز،  غرف  إىل  األفراد  هؤالء  يدخل 
التدابري الجبارهم عىل الدخول  الذين يقضون فيه  متهمتان بالشجار داخل القسم 
التي  الفرتات  إيل الحجز. يميض هؤالء األشخاص بالقسم فرتات طويلة، فمتوسط 
يقضيها املحتجزون يف التدابري االحرتازية تراوح بني الحضور لثالثة أيام يف األسبوع 

أنواع الحالة القانونية للمحتجزين داخل أقسام الرشطة املرصية

قبض عليهم 
وبانتظار العرض 

عىل النيابة

املحبوسون 
احتياطيًا قيد 

التحقيق بأمر من 
النيابة

من أنهوا أداء 
العقوبة املحكوم 

عليهم بها وبانتظار 
االفراج عنهم

الحاصلني عىل 
براءة ويف انتظار 

إجراءات االفراج 
عنهم

املخيل سبيلهم 
أثناء املحاكمة 

عىل ذمة القضية
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املراقبون،  أما  لساعتني3.  واحد  ليوم  الحضور  إىل  املرة،  يف  ساعات  لثالثة  والبقاء 
فتصل الفرتات التي يقضونها بالقسم – خاصة املحتجزين عىل ذمة قضايا جنائية 
– الثنتي عرشة ساعة يقضونها من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا 
يف اليوم التايل4. وترتاوح األقسام بني الذي يخصص مكانا محددا إلجراء التدابري أو 
املراقبة كبهو معني أو غرفة إدارية، وبني من ال يخصص. ويحرض املراقبون الذين 
القسم  لهم  ويخصص  ووسائد،  أغطية  من  الخاصة  مستلزماتهم  بالقسم  يبيتون 

منطقة )غالبا فوق سطح القسم( ليبقوا عىل تلك املستلزمات وللمبيت بها.

يمكن  الرشطة.  أقسام  داخل  املحتجزون  يمضيها  التي  االحتجاز  مدد  ترتاوح 
طويلة،  لفرتات  بداخله  املحتجزون  يبقى  أال  الرشطة  قسم  يف  األصل  بأن  القول 
بل يقيض غالبيتهم بضعة أيام إىل أسابيع قليلة قبل اإلفراج عنه أو إخالء سبيله. 
ألشهر  الحجز  داخل  محتجزين  بقاء  مبارش  بشكل  املرصية  الجبهة  وثقت  ولكن 

بل وسنوات.

وترتاوح الحالة القانونية للمحتجزين الذين يمرون عىل األقسام يف أي محطة 
النيابة، وهناك  العرض عىل  وبانتظار  عليهم  فهناك من قبض  املحطات،  تلك  من 
سبيلهم  يخىل  من  وهناك  النيابة،  من  بأمر  التحقيق  قيد  احتياطيا  املحبوسون 
أثناء املحاكمة عىل ذمة القضية، وهناك من يكونون حاصلني عىل براءة وبانتظار 
انتهاء إجراءات اإلفراج عنهم، باإلضافة ملن يكونون قد أنهوا أداء العقوبة املحكوم 
التي يقبض  التهم  الحال  أيضا. كما ترتاوح بطبيعة  اإلفراج  بها وبانتظار  عليهم 
املختلفة،  بأنواعها  وجنايات  جنح  بني  ما  خلفيتها،  عىل  املحتجزين  هؤالء  عىل 

وبالطبع ما بني تهم "جنائية" وتهم ذات طبيعة "سياسية". 

مبحث 2: اإلطار القانوني الحاكم 
لالحتجاز داخل أقسام الشرطة

يف  للغاية  هاما  موقعا  تحتل  الرشطة  أقسام  أن  السابق  القسم  من  إذا  يتضح 
دورة االحتجاز، ليس فقط لرتدد أعداد هائلة من املحتجزين عليها – والتحديات 
من  هائال  عددا  ألن  أيضا  بل   – للمحتجزين  املستمر  التبدل  هذا  يفرضها  التي 
من  الرغم  عىل  األقسام،  داخل  احتجاز طويلة  فرتات  بالفعل  يقضون  املحتجزين 
أن األقسام ال تكون يف الغالب معدة الستقبالهم لتلك الفرتات الطويلة. وإىل جانب 
أشكال الرعاية املختلفة التي يستلزمها تواجد هذا العدد الكبري من املحتجزين يف 

عهدة قسم الرشطة، فإن

أطفالهن  بصحبة  يتواجدن  ومن  احلوامل  )وخاصة  كالنساء  مهمشة  فئات  تواجد 
الرضع( واألحداث والعابرين جنسيا، إضافة للمرىض وأصحاب االحتياجات الخاصة، 

عام  سياسية  قضايا  يف  االحرتازية  بالتدابري  سبيلهم  املُخيل  حول  رصدي  تقرير  البرص:  تحت  	3
https://egyptianfront.org/ar/2019/01/police-  2٠1٩ يناير  االنسان،  لحقوق  املرصية  الجبهة   ،2٠18

/surveillance-2018

املرصية  الجبهة  لها،  املصاحبة  واالنتهاكات  وتطبيقاتها  الرشطية  املراقبة  العقوبة:  فوق  عقوبة  	4
/https://egyptianfront.org/ar/2018/03/dual-punishment-ar لحقوق االنسان، مارس 2٠18 
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يحتم الرتكزي عىل األطر القانونية واألوضاع الفعلية لالحتجاز داخل أقسام الرشطة، 
باآلالف.  تعد  واليت  تكل،  االحتجاز  لعمليات  القانونية  السالمة  لضمان  وذلك 

حول  الرشطة  أقسام  عن  املرصية  الرشطة  أقسام  يف  الوضع  هذا  يختلف  وال 
ينقصه  يزال  ال  الرشطة  أقسام  داخل  االحتجاز  كون  من  الرغم  وعىل  العالم، 
االهتمام الحقوقي الكايف ليضاهي االهتمام الذي تحظى به السجون، إال أن هناك 
وقد  لألقسام،  الخاصة  الطبيعة  االعتبار  يف  وأخذت  له  أفردت  ومعايري  أدوات 
بل  املدانني،  غري  فيهم  بما  املحتجزين  فئات  كل  شمولها  عىل  فقط  ليس  نبهت 
قوات  عهدة  تحت  فيها  الشخص  يكون  التي  االحتجاز  مراحل  كل  أيضا شمولها 
وحقوق  واالجتماعية،  السياسية  الحقوق  أن  حيث  التوقيف،  من  بدءا  الرشطة 
أيا كان موقعه، ولذلك فسوف  اإلنسان األساسية ال تنفصل عن شخص اإلنسان 
بالرضورة،  االحتجاز  تقييم تجربة  عند  التاليني  الفصلني  التقرير يف  يستحرضها 
أما الجزء التايل فسيقدم نظرة عامة عىل أبرز املعايري الدولية ذات الصلة بتجربة 

االحتجاز داخل أقسام الرشطة تحديدا.

المعايير الدولية المنظمة لحقوق المحتجزين 

بمقار الشرطة مقارنة باإلطار القانوني المصري

عىل  للرقابة  التعذيب  منع  جمعية  دليل  عىل  أسايس  بشكل  القسم  هذا  يعتمد 
الصلة  ذات  الدولية  املعايري  يجمع  دليل  وهو  الرشطة،5  مقرات  داخل  االحتجاز 
والنصوص  األدوات  مختلف  من  خصيصا،  الرشطة  بمقرات  االحتجاز  بعملية 
التعذيب،  مكافحة  اتفاقية  وأبرزها  السواء،  عىل  واالسرتشادية  امللزمة  الدولية 
القواعد  فقط  الفصل  هذا  ويناقش  السجناء.  ملعاملة  الدنيا  النموذجية  والقواعد 

واملواد األشد صلة بأقسام الرشطة دون غريها من مقار االحتجاز.

تشمل القواعد الدولية لحماية حقوق املحتجزين أقسام الرشطة بشكل خاص، 
املحتجزين يمرون عليها يف  أن  الخاصة لالحتجاز بداخلها، حيث  الطبيعة  بسبب 
الغالب يف الفرتة األوىل للقبض عليهم، وهي الفرتة التي يكونون فيها أشد عرضة 
للخطر والتعرض لالنتهاكات، حيث أنها الفرتة التي تعلو فيها احتمالية استخدام 
أثناء  أو  إليه،6  التهم  لتوجيه  الفرد  االعرتاف من  أو النتزاع  التوقيف  أثناء  العنف 
التفتيش، وتؤكد األدبيات عىل أن حماية حقوق املحتجزين عند تعاملهم مع أفراد 
كل  ويف  القسم،  إىل  دخولهم  قبل  عليهم،  القبض  لحظة  يشمل  أن  بد  ال  الرشطة 
منطقة داخل القسم وليس فقط منطقة الحجز، طاملا كانوا يف عهدة قسم الرشطة 

بشكل رسمي.7

بالطبع تركز تلك األدوات أول ما تركز عىل ضمان الحماية من أي شكل من 
أشكال التعذيب، الذي عرفته اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب بأنه "أى عمل 

5	 "Monitoring	 Police	 Custody:	 A	 Practical	 Guide,”	 Association	 for	 the	 Prevention	
of	 Torture,	 January	 2013,	 https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2013/01/
Association-for-the-prevention-of-torture-APT-Monitoring-police-custody-%E2%80%93-a-practical-
guide.pdf?x96812

6	 Ibid.,	p6,	96.
7	 Ibid.,	pp11-13.
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ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد 
الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،عىل معلومات أو عىل اعرتاف، أو 
معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه 
أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألى 
أو يسكت  يوافق عليه  أو  أو يحرض عليه  ايا كان نوعه،  التمييز  سبب يقوم عىل 
عنه موظف رسمي أو أي شخص يترصف بصفته الرسمية وال يتضمن ذلك األلم 
الذي  أو  العقوبات  لهذه  املالزم  أو  قانونية  عقوبات  عن  فقط  الناشئ  العذاب  أو 
ممارسات  تشكل  لئال  ضمانات  أيضا  وضعت  وقد  لها."8  عرضية  نتيجة  يكون 
النفسية  اإلعاقة  االستجواب والتوقيف والتقييد، خاصة مع فئات مهمشة كذوي 
أو البدنية، والنساء، واألقليات الجنسانية، شكال من أشكال التعذيب. كما حرصت 
عىل حماية الشخص من التعرض لإلكراه لالعرتاف بما يدينه ومنع استخدام أي 
للعنف  التعرض  من  املحتجزين  حماية  وضمان  التعذيب،  تحت  تنتزع  اعرتافات 

عىل يد محتجزين آخرين.

لذلك  الشخص سوى يف مقرات مخصصة  احتجاز  التشديد عىل عدم  يتم  كما 
االحتجاز بشكل رسمي ولكن دون  ذلك منع  للرقابة. ويشمل  رسميا، وخاضعة 
توفري إمكانية للتواصل مع العالم الخارجي، أو أن يحتجز الشخص بشكل رسي 
سواء يف مقرات رسمية ولكن دون اعرتاف رسمي، أو أن يحتجز يف مقرات رسية 
األهل  بإعالم  السماح  دون  االحتجاز  أن  وخاصة  لالحتجاز.  مخصصة  غري  أو 
وقد  والتعذيب،  املعاملة  لسوء  املحتجز  تعرض  احتمالية  من  يزيد  األصدقاء  أو 
يرقى يف بعض األحيان للمعاملة القاسية وغري اإلنسانية التي تستهدف ليس فقط 

املحتجز بل أهله وأصدقاءه.٩

الحاالت  يف  سوى  القوة  استخدام  تجنب  أهمية  عىل  أيضا  الدليل  ويؤكد 
الرضورية وبالدرجة الالزمة ألداء مهام الرشطة، وعىل اعتبار استخدام األسلحة 
استثناء يلجأ إليه يف حالة أبدى املحتجز العنف أو عرض اآلخرين للخطر ولم ُتجد 
معه أساليب أخرى. ويف حالة اضطرار قوات الرشطة لذلك فعليها ضمان تواجد 

الدعم الطبي ملن يتأثر باستخدامهم العنف، وإعالم ذويه يف أقرب وقت.

نقل  أن  عىل  الدليل  شدد  الرشطة،  بأقسام  خاص  بشكل  أيضا  يتعلق  ومما 
أنظار  تحت  وضعهم  عدم  فيه  يراعى  أن  يجب  ألخرى  مؤسسة  من  املحتجزين 
عموم املواطنني إال يف أضيق الحدود، واالنتباه لحمايتهم من أية إهانات أو تطفل 
نقل سيئة  املحتجزين يف وسائل  نقل  ويمنع  بأي شكل.  بأشخاصهم  تعريض  أو 

التهوية أو اإلضاءة، أو تضعهم تحت ظروف مادية صعبة.1٠

أرسع  يف  للمحتجز  سليم  طبي  فحص  إجراء  أهمية  عىل  أيضا  التشديد  ويتم 
وقت عند دخوله إىل مقر االحتجاز، وتوفري الرعاية الطبية الالزمة مجانا، وتقييد 
سجالت بإجراء الفحص الطبي عىل املحتجز ونتائج الفحص، وخاصة إلثبات أو 
لزم  إن  الطبي  الدعم  ولتقديم  املعاملة  لسوء  بتعرضه  محتملة  ادعاءات  أي  نفي 

"اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،"  	8
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against- املتحدة،  األمم 

torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

9	 “Monitoring,”	ibid.,	p101.
10	 Ibid.,	p116.
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ومرأى  مسمع  عن  وبعيدا  تأخر،  دون  طبيب  عىل  العرض  حق  وضمان  األمر.11 
أفراد الرشطة. وضمان تواجد طبيبة أو ممرضة أنثى للكشف عىل املحتجزات يف 
حال طلبهن ذلك. ويف حال قيام طبيب ذكر بالكشف عىل الرغم من طلب املحتجزة 

عكس ذلك، فال بد من أن تصاحبها موظفة أنثى أثناء الكشف. 

كما يجب ضمان سالمة إجراءات االحتجاز ذاتها، كأن ُيعلم الشخص املوقوف 
بما له من حقوق، وبأسباب القبض عليه والتهم املوجهة إليه، أثناء توقيفه وخالل 
قد  أنه  التوثق من  املحتجز بشكل يمكن  اإلفراج عن  يتم  ذلك وأن  قليلة من  فرتة 

تم اإلفراج عنه بالفعل.

البت  وضمان  الشكاوى  تقديم  من  املحتجز  تمكن  ضمان  من  بد  ال  وكذلك 
العاجل والنزيه فيها دون تعريض الشاكي أو الشهود ألي خطر أو سوء معاملة 
بسبب تقديمه الشكوى. وأن تشمل لجان التحقيق نساء ليتمكّن من التفتيش عىل 
بخصوصية  إليهم  التحدث  من  املحتجز  يتمكن  وأن  للنساء.  املعيشية  األوضاع 
املجتمعية  املنظمات  إدماج  يتم  وأن  دورية.  الزيارات  تكون  وأن  كاملة.  وحرية 

التي تمثل أصحاب اإلعاقات.

املوظفني  تعديات  من  فقط  ليس  املحتجز  التأكيد عىل رضورة حماية  يتم  كما 
الرشطة  أفراد  أن  آخرين، حيث  أفراد  قبل  من  اعتداء  يطاله  أن  من  بل  الرسميني، 
ال(  أم  محتجزين  كانوا  )سواء  املواطنني  حقوق  بحماية  القانون  بموجب  ملزمني 
املحتجزين  حماية  ضمانات  بني  ومن  آخرين.12  مواطنني  أيدي  عىل  االنتهاك  من 
من االنتهاكات فصل فئات املحتجزين عن بعضهم البعض: وخاصة فصل املدانني 
جنائية،  قضايا  يف  املتهمني  عن  مدنية  قضايا  يف  واملتهمني  التحقيق،  قيد  هم  عمن 
األكثر  األشخاص  لحماية  االهتمام  يوىل  أن  كما يجب  البالغني.  القرص عن  وفصل 
الخاصة  االحتياجات  وأصحاب  واملهاجرين  املهمشة  الفئات  للخطر، سواء  عرضة 
واألحداث، وضمان أال يتعرضوا لتمييز أو مضار غري مستحقة بسبب ذلك،13  وأن 
توضع إجراءات لحماية النساء من العنف الجنيس، وأن تقوم موظفات من النساء 
باإلرشاف عىل أماكن احتجاز النساء، وأن توفر مستلزمات النظافة الشخصية، بما يف 
ذلك الفوط الصحية، مجانا. وأن تؤخذ يف االعتبار االحتياجات الفردية لكل محتجز.

أهمية  له  الخارجي،  العالم  ومع  محام  مع  التواصل  يف  للحق  فإن  وأخريا، 
خاصة فيما يتعلق باالحتجاز يف أقسام الرشطة، لرضورة أن يتواجد املحامي أثناء 
التحقيق مع املتهم،14 وأن يسمح للمتهم بوقت كاٍف للتحدث إىل محاميه، وأن ُتعلم 

أرسة املواطن أو غريهم بتعرض الشخص لالعتقال.

11	 Ibid.,	p6.
12	 Ibid.,	p4.
13	 Ibid.,	pp7-8.
14	 Ibid.,	p114.
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اإلطار القانوني المصري

االتفاقيات واملعايري  القانونية املرصية يف مواضع عدة مع  النصوص  تتقارب 
الدولية، وإن كانت تفتقر إىل عدد من النصوص الهامة التي تضمن االلتزام بتلك 
املعايري، أو التي تغفل بعض تلك املعايري تماما. فقد انصب اهتمام بعض النصوص 
عىل سالمة إجراءات االحتجاز بدءا من الضبط واإلحضار وقيد السجالت، والنص 
وتنظيم  للرقابة،  الرشطة  وإخضاع  والتعذيب،  القسوة  من  املعاملة  خلو  عىل 
النيابة.  لسلطة  الخاضع  غري  أو  املربر  غري  االحتجاز  من  للحد  التحقيق  إجراءات 

وأبرز ما يف تلك النصوص ما ييل.

أو  عليه  يقبض  من  كل  "يبلغ  أن  عىل  املرصي  الدستور  من   71 املادة  تنص 
يرى  بمن  االتصال  له حق  ويكون  فورا،  اعتقاله  أو  عليه  القبض  بأسباب  يعتقل 
إعالنه  ويجب  القانون،  ينظمه  الذى  الوجه  عىل  به  االستعانة  أو  وقع  بما  إبالغه 
عىل وجه الرسعة بالتهم املوجهة إليه، وله ولغريه التظلم أمام القضاء من اإلجراء 
فيه  الفصل  يكفل  بما  التظلم  حق  القانون  وينظم  الشخصية،  حريته  قيد  الذى 

خالل مدة محددة، واال وجب اإلفراج حتما." 

ونظم عدد من مواد قانون اإلجراءات الجنائية الحقوق املكفولة للمواطن الذي 
يتم توقيفه من قبل جهات الضبطية القضائية، ويشمل ذلك بالطبع أفراد الرشطة 
ومرؤسيهم  القضائي  الضبط  مأموري  "عىل  أن  مكرر   24 املادة  فنصت  ابتداء. 
ورجال السلطة العامة أن يربزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مبارشة أي 
عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، وال يرتتب عىل مخالفة هذا الواجب بطالن 
العمل أو اإلجراء، وذلك دون إخالل بتوقيع الجزاء التأديبي." واملادة 40 عىل أن 
بذلك  املختصة  السلطات  من  بأمر  إال  حبسه  أو  إنسان  أي  عىل  القبض  يجوز  "ال 
قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، وال يجوز إيذاؤه بدنياً 
أو معنوياً." ونصت املادة 139عىل أن "يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس 
احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق االتصال بمن يرى إبالغه 
بما وقع واالستعانة بمحام. ويجب إعالنه عىل وجه الرسعة بالتهم املوجهة إليه."

كل  "يعامل  أن  عىل  منه  مكرر   20 املادة  فنصت  السجون  تنظيم  قانون  أما 
من ُتسلب حريته بغري حكم قضائي، املعاملة املقررة للمحبوسني احتياطياً يف هذا 
اإلفراج عن  أن يكون  القانون وُيلغى ما يخالف ذلك من أحكام."واملادة 49 عىل 

املسجون "ظهر اليوم التايل النتهاء مدة العقوبة."

مستخدم  أو  موظف  "كل  أن  العقوبات  قانون  نص  التعذيب  يخص  وفيما 
عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله عىل االعرتاف يعاقب بالسجن 
املشدد أو السجن من ثالث سنوات إىل عرش. وإذا مات املجني عليه يحكم بالعقوبة 
وكل  عمومي  مستخدم  أو  موظف  "كل  وأن   ،)126 )املادة  عمداً"  للقتل  املقررة 
وظيفته  عىل  اعتماداً  الناس  مع  القسوة  استعمل  عمومية  بخدمة  مكلف  شخص 
بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل  بحيث إنه أخل برشفهم أو أحدث آالماً 

سنة أو بغرامة ال تزيد عىل مائتي جنيه مرصي" )املادة 129(.

قانون  أن  للنظر  الالفت  فمن  القانوني،  الفراغ  مساحات  بعض  وتظهر 
العقوبات قد أكد عىل أال يتم التحقيق مع املقبوض عليه إال يف وجود محام وذلك 
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 ،)124 )مادة  األدلة  من ضياع  الخوف  أو  التلبس  حالة  يف  إال  النيابة  وكيل  أمام 
بينما خال القانون من ذات الضمانات فيما يتعلق بالتحريات التي ُيجريها مأمورو 
استجواب  لهم  أن  عىل  نصه  من  الرغم  عىل  املباحث،  وضباط  القضائي  الضبط 
مأمور  أحقية  عليهما  ينبني  ال  املادتان  هاتان  كانت  وإن   .)36  ،29 )املادة  املتهم 
بل  األدلة،  وجمع  األقوال  سماع  يتعدى  بشكل  التحقيق  أو  باالستجواب  الضبط 
تظل جهة التحقيق هي النيابة العامة التي يجب أن يقوم مأمور الضبط بإرسال 

املتهم إليها خالل 24 ساعة. 

ويزيد األمر بشكل واضح عندما تبدأ النصوص يف التطرق بشكل أكثر تفصيال 
"لكل  أن  عىل  السجون  تنظيم  قانون  من   42 املادة  فتنص  االحتجاز.  أماكن  إىل 
زيارة  واالستئنافية  االبتدائية  املحاكم  العامة ورؤساء ووكالء  النيابة  أعضاء  من 
السجون العامة واملركزية املوجودة يف دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود 
محبوس بصفة غري قانونية ولهم أن يّطلعوا عىل دفاتر السجن وعىل أوامر القبض 
البند  وكذلك  الرشطة.  ألقسام  ذكر  دون  منها...."  صوراً  يأخذوا  وأن  والحبس 
السالح  استعمال  "يقترص  أن  عىل  الرشطة نصت  بقانون  املادة 102  من  الثاني 
عند حراسة املسجونني يف األحوال وبالرشوط املنصوص عليها يف قانون السجون 
ويراعى يف جميع هذه األحوال أن يكون إطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
بعد  يلجأ  ثم  النار  سيطلق  بأنه  باإلنذار  الرشطة  رجل  ويبدأ  السالفة.  األغراض 
ذلك إلطالق النار. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه اإلجراءات التي تتبع يف جميع 

الحاالت وكيفية توجيه اإلنذار وإطالق النار."

يقع  حيث  احتجاز،  كمقار  الرشطة  ألقسام  القانون  إغفال  ذلك  كل  ويكرس 
شمولها  درجة  يتضح  ال  ضبابية  مساحة  يف  الرشطة  أقسام  داخل  االحتجاز 
وحمايتها بالقانون املرصي. وذلك باألساس ألن النصوص التي نظمت إجراءات 
يؤدون  ملن  الدولة  تكفلها  التي  الحقوق  وقننت  للحرية  السالبة  العقوبة  تنفيذ 
لسنة 1٩56، والذي  رقم 3٩6  قانون  السالبة للحرية تقع تحت مظلة  العقوبات 
والتأهيل  اإلصالح  مراكز  "تنظيم  قانون  مسماه  ليصبح   2022 مارس  يف  عدل 
املجتمعي" بدال من "تنظيم السجون"، وعدد من اللوائح والقرارات الوزارية التي 
كانت )قبل التعديل( تشري إىل أماكن االحتجاز التي تنظمها رصاحًة بأنها سجون 
وإىل نزالئها بأنهم سجناء. ولم يمس التعديل بطبيعة الحال عملية االحتجاز داخل 
أو  "السجون"  أنواع  تندرج تحت  ال  األخرية  أن  بأي شكل، حيث  الرشطة  أقسام 

"مراكز اإلصالح والتأهيل املجتمعي" املنصوص عليها يف املادة 1 من القانون. 

الذكر  سابق  القانون  من  مكرر   1 املادة  شملت  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعىل 
حيث  فيه،  عليها  املنصوص  والضمانات  بالحقوق  الرشطة  أقسام  محتجزي 
املادة 1 مكرر منه أقسام الرشطة ليس بعينها وإنما بصفتها "أماكن  أدرج نص 

احتجاز":

"يودع كل من ُيحجز أو ُيعتقل أو ُيتحفظ عليه أو ُتسلب حريته عىل أي وجه، 
بتحديدها  يصدر  التي  األماكن  أحد  أو  السابقة،  املادة  يف  املبينة  السجون  أحد  يف 
قرار من وزير الداخلية وترسي عليها جميع األحكام الواردة يف هذا القانون عىل 
أن يكون حق الدخول فيها املنصوص عليه يف املادة 85 للنائب العام أو من ينيبه 

من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة عىل األقل."



17أجساد خارج حسابات الدولة

وحيث أن عمليات االحتجاز التي تجري يف أقسام الرشطة يف غالبيتها عمليات 
يكون  ما  وكثريا  بوقوعها  رسمية  سجالت  حفظ  يتم  أنه  أي  رسمية،  احتجاز 
االحتجاز داخل القسم بأمر مبارش من النيابة العامة، فال شك أنها مشمولة بنص 
املادة السابقة، أي أن املحتجزين بداخل األقسام ال بد وأن ترسي عليهم نصوص 
يف  بما  السجناء،  وحقوق  االحتجاز  إجراءات  نظمت  التي  السجون  تنظيم  قانون 
العنف  استخدام  التي نظمت  واملواد  للسجناء من حقوق،  بما  املتعلقة  املواد  ذلك 
مع السجناء وتأديبهم، واملواد التي نظمت الظروف املعيشية للسجناء بما يف ذلك 
التثقيف والوعظ الديني والتأهيل االجتماعي والنفيس، وبالطبع الرعاية الصحية، 
حقوق  مجلس   قبل  من  والحقوقية  القضائية  والرقابة  واملراسلة،  والزيارة 
 1961 لسنة   79 رقم  الداخلية  وزير  بقرار  يرد  ما  ذلك  عن  ويتفرع  اإلنسان. 
 1998 لسنة   691 رقم  الداخلية  وزير  وقرار  للسجون،  الداخلية  الالئحة  بشأن 
بشأن معاملة السجناء، وهذان القراران سويا يضعان معايري ملا يتعني عىل مقار 
االحتجاز توفريه للمحتجزين من أثاث ومالبس وطعام ورعاية صحية وتثقيفية، 
ومعايري لسالمة إجراءات االحتجاز وحماية املحتجزين من سوء املعاملة، إىل آخر 

ذلك.

"مراكز  قانون  عليه  ينص  ما  التقرير  يعتمد  فسوف  سبق،  ما  عىل  وبناء 
الصلة  ذات  النصوص  وأهم  السجون،  والئحة  املجتمعي"  والتأهيل  اإلصالح 
الدولية  للمعايري  باإلضافة  والرشطة،  والعقوبات  الجنائية  اإلجراءات  قوانني  يف 
يتلقاها  التي  واملعاملة  األقسام  داخل  االحتجاز  أوضاع  لتقييم  السجناء،  ملعاملة 

املحتجزون. 
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 الفصل الثاني:
واقع االحتجاز داخل األقسام 

في ضوء القانون المصري 

والمعايير الدولية

أوال: قانونية االحتجاز

أشارت املعلومات التي وثقتها الجبهة املرصية يف إطار مرشوع مرصد أوضاع 
االحتجاز داخل أقسام الرشطة إىل أن إجراءات الضبط واالقتياد إىل األقسام ذاتها 

تتخللها الكثري من االنتهاكات للقانون ولحقوق املحتجزين. 

مراعاة  هي  السواء  عىل  واملمارسة  القانون  يغفلها  التي  املساحات  أبرز  ومن 
خصوصية املحتجزين، فأفاد من تحدثت إليهم الجبهة أن املحتجزين يتم إدخالهم 
إىل مناطق الحجز بالقسم وإخراجهم منها عىل مرأى ومسمع من املواطنني، ومن 
خصوصية  ينتهك  ما  وهو  املواطنون،  يستخدمها  التي  والبوابات  املداخل  نفس 
وأحيانا  بل  بالكالبشات  مقيدين  نقلهم  أثناء  يكونون  وأنهم  خاصة  املحتجزين، 
شهادات  الجبهة  جمعت  قسمان  إال  ذلك  من  يستثنى  ولم  األعني،  معصوبي 

بشأنهما، وهما قسم مرص القديمة والجمالية. 

يف  به  الخاص  امللف  عىل  االطالع  من  بتمكنه  سابق  محتجز  أي  يفد  لم  كما 
التي  باملأموريات  رشطة  أمناء  أو  ضباط  بصحبة  دوما  امللفات  كانت  بل  القسم، 
عىل  يكونوا  لم  أنهم  بعضهم  أفاد  بل  األقسام.  وإىل  من  املحتجزين  ترحيل  تتوىل 
علم بوجود تلك امللفات. كما ال يكون املحتجزون دوما عىل علم بما إذا كان القسم 
قد سجل وصولهم إليه يف اليوم ذاته أم ال، خاصة وأن إجراءات "الفيش" ال تتم 
القسم، ويمثل ذلك خطرا يف أن يمكث  الذي يدخل فيه املحتجز إىل  اليوم  يف ذات 
وثقت  ما  وهو  النيابة،  عىل  العرض  قبل  ساعة   24 من  أطول  فرتات  املحتجزون 

الجبهة وقوعه بالفعل بحق بعض املحتجزات يف قسم قرص النيل.

القبض عليهم  القسم متواجدة عند  الذين كانت قوة من  املحتجزين  ومن بني 
ترصيح  إبراز  عن  امتنعت  الرشطة  قوات  بأن  سابق  محتجز  أفاد  منزلهم،  من 
النيابة بالقبض عليه. كما ال يتم إعالم املحتجزين عند دخولهم إىل القسم بما لهم 
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من حقوق أو بالقواعد التي عليهم اتباعها داخل القسم ومن يمكنهم التوجه إليه 
إن كان لهم شكاوى أو مطالب. 

ويمكن القول بأن املمارسة السائدة يف األقسام هي االمتناع عن تمكني املحتجز 
من االتصال بمحاميه إلعالمه بوصوله إىل القسم وليحرض التحقيقات، سواء تلك 
املحامي بموعد عرض  النيابة. ويتوقف علم  أو الحقا يف  املباحث  التي تجري مع 
املحتجز عىل النيابة عىل تمكن األخري من العثور عىل هواتف مهربة داخل الحجز 
النيابة  عرض  ليحرض  وإرساله  املحامي  بتبليغ  بدورهم  ليقوموا  أهله،  إلعالم 
منع  هو  فاألغلب  النيابة،  عىل  العرض  بعد  االحتجاز  فرتة  أثناء  أما  املحتجز.  مع 
املحامني من زيارة املحتجز )يف بعض الحاالت حتى يف وجود ترصيح نيابة(؛ وال 
يلتقي املحتجزون محاميهم إال يف حاالت استثنائية، ولفرتات قصرية للغاية )بني 

دقيقتني إىل عرش دقائق(.

عىل  املحتجزين  لتوزيع  موحدة  معايري  توجد  ال  بأنه  أيضا  املعلومات  أفادت 
عىل  املحتجزين  بني  بالفصل  برصامة  األقسام  بعض  تلتزم  ناحية،  فمن  الغرف. 
ذمة قضايا "سياسية" ومن هم عىل ذمة قضايا "جنائية"، دون مراعاة التفرقة بني 
املحبوسني احتياطيا والحاصلني عىل أحكام قضائية. أما املحتجزين "الجنائيني"، 
فال يبدو أن القسم يفصل بينهم حسب نوعية التهم بالرضورة، بل يخضع توزيع 
املحتجزين عىل غرف الحجز بشكل أكرب للعالقات الشخصية مع "مسري الغرفة" 

أو لرشوة األمناء الذين يقومون بتوزيع املحتجزين عىل الغرف.  

ويمكن استنباط أن األمر يخضع لوجود غرف متاحة لفصل هذه الفئات عن 
أيضا يخضع  فإنه  بشكل غري رسمي،  يكون  الفصل  أن  البعض، وحيث  بعضهم 
العتبارات أخرى، فيستهدف بعض املحتجزين السياسيني عمدا باإليداع يف غرف 
التي  األقسام  أما  املحتجزين.  باقي  قبل  من  فيها  عليهم  التضييق  يتم  "جنائي" 
بها  والظروف  تكدسا  أقل  ذلك  بسبب  وتكون  للسيايس  غرف  فيها  تخصص 
لألمناء  أموال  لدفع  آخرين  "جنائيني"  محتجزين  أمام  املجال  ذلك  يفتح  أفضل، 
غرف  أي  بالقسم  تكون  ال  قد  ذاته  وبالشكل  السيايس.  بغرف  توزيعهم  ليتم 
مخصصة للسيايس ولكن يقوم بعض نزالء غرف األموال العامة أو غريها برشوة 
لتلك  النقل  السيايس من طلب  أكرب، ويتمكن  لتحصل غرفهم عىل مميزات  األمناء 

الغرف عن طريق الرشوة.

املستخدمة  االحتجاز  أماكن  أنواع  تكتنف  العشوائية  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
داخل األقسام كذلك. ففي ثالثة عىل األقل من األقسام التي وثقتها الجبهة )قسم 
رشطة السالم أول، وقسم مرص القديمة القديم، وقسم كرداسة( لم يوجد حجز 
للنساء، وأشارت املعلومات إىل أن النساء املقبوض عليهن فيهما يحتجزن يف أماكن 
غري مخصصة لذلك، إما يف ممر مكشوف عىل القسم وقد يبتن هناك، أو يف غرفة 
بعض  أن  كما  مقيدة.  أرجلهن(  )وأحيانا  وأيديهن  عليهن  اإلبقاء  ويتم  للتخزين 
فيه  قصرية  لفرتات  يحتجزون  من  إبقاء  يتم  خارجي  "قفص"  بها  يوجد  أقسام 
ثم إخراجهم، بينما تخصص غرف الحجز ملن يقضون أحكاما، أما أقسام أخرى 
فيتم توزيع املحتجزين فيها عىل غرف الحجز مبارشة، أو اإلبقاء عليهم يف غرف 

إدارية أو مخازن غري مستخدمة. 
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اإلداري"  لـ"الحجز  غرفة  داخل  االحتجاز  ممارسة  انتشار  الجبهة  ووثقت 
لم تحرر  الذين  املحتجزين  بـ"الثالجة"، وهي غرفة تستخدم لإلبقاء عىل  تسمى 
لهم محارض وتوجه لهم تهم بعد، كما تستخدم يف اإلخفاء القرسي )سواء يف بداية 
االحتجاز أو بعده(. وقد أفادت محتجزة سابقة بقسم املرج عىل سبيل املثال، أنها 
وأعينهم  الليل  من  متأخرة  ساعات  يف  القسم  إىل  إدخالهم  يتم  محتجزين  شهدت 
مغماة وهم مقيدون، وقد التقت بعدها أثناء االنتقال إىل النيابة بأحدهم وأخربها 

أنه كان محتجزا داخل تلك الغرفة. 

غالبية  يف  تحدث  لم  وإن  ثابتا  نهجا  اتباعها  يتضح  التي  املمارسات  بني  ومن 
"عىل  يبدو  بحيث  املحتجز،  عن  اإلفراج  بتاريخ  األقسام  بعض  تالعب  األقسام،  
يف  رسمي  بشكل  املحتجز  يعد  ولم  تمت  قد  السبيل  إخالء  إجراءات  أن  الورق" 
عهدة القسم، ويكون قد تم نقله من غرف الحجز إىل غرفة الحجز اإلداري هذه، 
أو نقله بمعرفة القسم )وأحيانا عن طريق قوة من القسم( إىل مقر آخر يتعرض 
فيه لإلخفاء القرسي. ويمكن استخالص كون تورط األقسام يف حوادث اإلخفاء 
القسم،  داخل  املحتجز  تواجد  بعد  ويحدث  سائد  ونمط  ممنهج  أمر  هو  القرسي 

وليس الغرض القول بأن هذه املمارسة تتم مع غالبية املحتجزين. 

مع  ولكن  القسم  فيه  يتورط  الذي  القرسي  اإلخفاء  من  النمط  هذا  وبخالف 
جهات أخرى، فإن النوع اآلخر من االحتجاز اإلداري لم تتمكن الجبهة من توثيق 
التعامل القانوني معه من قبل القسم، وما إذا كان هناك وعي بكون ذلك مخالفا 
لسالمة اإلجراءات بالشكل الذي يدفع القسم للتالعب بالسجالت الرسمية كذلك. 

كما وثقت الجبهة املرصية قيام بعض األقسام باالحتجاز التعسفي لألشخاص 
خروقات  عىل  فيه  مبالغ  فعل  كرد  القسم،  داخل  احرتازية  تدابري  يؤدون  الذين 
بسيطة لرشوط التدابري، كأن يتأخر الشخص بضعة دقائق، أو أن يدخل يف مشادة 
عىل  بل  ممنهجة،  ممارسة  هذه  لكون  يشري  ما  يوجد  ال  ولكن  الضباط،  أحد  مع 
األرجح يكون تعنتا فرديا من قبل ضباط أو أمناء رشطة، أو استهدافا ملحتجزين 

بعينهم.15

وأخريا، تتكرر بشكل كبري وقائع مد فرتة االحتجاز عن املدة القانونية املقررة 
لفرتات طويلة يمكن اعتبارها عقوبة فوق العقوبة. وال يكون ذلك فقط باالحتجاز 
لفرتات طويلة قبل العرض عىل النيابة كما سبقت اإلشارة، بل أيضا يف التأخر يف 
تنفيذ إجراءات إخالء السبيل أو اإلفراج عن املحتجزين الذين صدرت لهم قرارات 
وقد  للحرية.  السالبة  عقوبتهم  مدة  أنهوا  الذين  أو  بذلك،  املحكمة  أو  النيابة  من 
مختلفة  رشطة  أقسام  يف  االحتجاز  رهن  املحتجزين  بقاء  املرصية  الجبهة  وثقت 
قرار  عىل  حصولهم  بعد  أو  عقوبتهم  مدة  النقضاء  السجون  من  خروجهم  بعد 
بإخالء السبيل أو حكم بالرباءة، لفرتات قاربت شهرا كامال. وتتفاوت أسباب ذلك 
لرتحيل  مأمورية  إرسال  عن  املسؤول  القسم  إلهمال  إداري،  تقصري  مجرد  بني 
املحتجز من مقر إىل مقر آخر يجب أن تتم فيه إجراءات إخالء السبيل، أو االنتظار 
إرسال  من  بدال  واحدة  مرة  لرتحيلهم  املحتجزين  من  كبري  "عدد"  تجمع  لحني 
التعنت من قبل جهاز األمن الوطني يف  أو  عدة مأموريات لرتحيلهم عىل دفعات، 

األمن  التي يطبقها  املتابعة  املتابعة: تقرير حول سياسة  االنسان، حياة قيد  الجبهة املرصية لحقوق  	15
https://egyptianfront.org/ar/2021/06/%D9%8Dsecurity- السابقني، يونيو 2٠21،  املحتجزين  الوطني عىل 
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إصدار "التأشرية" التي تسمح للقسم بتنفيذ قرار النيابة أو املحكمة باإلفراج عن 
املحتجز. 

ومن  املراقبون  يضطر   – التعنت  بسبب  وأحيانا   – ذاتها  اإلدارية  ولألسباب 
يؤدون التدابري االحرتازية إىل املكوث بالقسم لفرتات أطول من تلك املقررة عليهم 
حيث  وانرصافهم.  حضورهم  لتسجيل  الالزمة  اإلجراءات  بسبب  وذلك  قانونا، 
يتعني عليهم الحصول عىل إمضاء من ضابط املباحث قبل االنرصاف، وكثريا ما ال 
يكون الضابط متواجدا داخل القسم ليوقع يف دفرت املراقبة أو التدابري عند انتهاء 
عىل  الحصول  بانتظار  املحتجز  يقضيها  التي  اإلضافية  املدة  تصل  وقد  مدتها. 
إمضاء الضابط واالنرصاف من القسم ألربع ساعات، ويف املتوسط تكون يف حوايل 
االحرتازية  التدابري  مواعيد  تكرر  أن  خاصة  كبرية  إشكالية  هذا  ويمثل  الساعة. 
املراِقب ويمنعه يف حاالت كثرية من  واملراقبة خالل األسبوع كثريا ما يشّل وقت 
التي  املدة  أو قضاء مصالح رضورية أخرى، ما يجعل من إطالة تلك  إيجاد عمل 

يقضيها داخل القسم تزيد من تفاقم تلك املشكلة. 

ثانيا: األوضاع المعيشية

املحبوسون  من  هم  األقسام  عىل  يمرون  من  غالبية  أن  إىل  اإلشارة  سبقت 
النصوص  أنه يلزم معاملتهم وفق  أو من حصلوا عىل براءة، ما يعني  احتياطيا، 
التي تنظم معاملة املحبوسني احتياطيا، أو أنهم أنهوا أحكاما بالسجن أو الحبس 
الفئة  هذه  به  تتمتع  أن  يجب  ملا  القانون  يتعرض  ولم  سبيلهم.  إخالء  وبانتظار 
األخرية من املحتجزين من حقوق عىل اإلطالق سوى بتنظيم موعد خروجهم من 
إخالء سبيلهم،  قرار  تنفيذ  بانتظار  يقضونها  التي  املدة  لطول  وبالنظر  السجن. 
عقوبة  يعد  عقابية  ظروف  يف  عليهم  اإلبقاء  أن  حيث  لذلك  االنتباه  من  بد  فال 
املحتجزين  حالة  يف  كما  املحتجزين،  من  الفئتني  هاتني  حالة  ويف  عليهم.  إضافية 
السجون\مراكز  تنظيم  قانون  فإن  الحبس،  أو  بالسجن  أحكام  عىل  الحاصلني 
بالئحة   1961 لسنة   79 رقم  الداخلية  وزير  وقرار  املعدل  والتأهيل  اإلصالح 
يجب  التي  املختلفة  املعيشة  جوانب  تنظم  نصوصهما  تزال  ال  السجون  تنظيم 
شمول  األول  الفصل  ناقش  والتي  فئاتهم،  بمختلف  املحتجزون  بها  يتمتع  أن 

املحتجزين بأقسام الرشطة بها حسب القانون. 

بالحد  يتمتعون  الذين  وهم   – أحكام  عىل  الحاصلني  املحتجزين  حالة  ويف 
احتياطيا  املحبوسون  ويتمتع  والالئحة،  القانون  يف  املكفولة  الحقوق  من  األدنى 
ووسائد  أرسة  توفري  النصوص  تلك  تشمله  ما  فأبرز   – أكرب  وامتيازات  بحقوق 
الرياضية  األنشطة  ملمارسة  املجال  وتوفري  الرتيض  وضمان  ومالبس،  وأغطية، 
النموذجية  املعايري  يف  ما  أبرز  ذلك  إىل  ويضاف  الديني.  الوعظ  وتلقي  والثقافية 
الدنيا ملعاملة السجناء،16 من أن تكون الغرف حسنة التهوية واإلضاءة، وأن يلتزم 
فيها بمعايري السالمة والنظافة والصحة، وأن تحفظ لكل محتجز خصوصيته، إىل 
آخر ذلك. ولكن يعد واقع املحتجزين داخل أقسام الرشطة عىل النقيض تماما من 

هذه الصورة التي يرسمها اإلطار القانوني واملعايري الدولية. 

https://bit.ly/3a2wIyk قواعد نيسلون مانديال - قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 	16
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كل األقسام التي وثقتها الجبهة تخلو تماما من أية أرسة أو وسائد، ولم يرد 
تمكن أي أحد من إدخال وسادة إىل القسم سوى يف حالة واحدة بقسم املرج. وال 
داخل  املوجودة  املرافق  وتتفاوت  مالبس.  أو  أغطية  أي  املحتجزين  القسم  يسلم 
والبعض  سقف،  مراوح  بها  توجد  األقسام  فبعض  ألخرى،  أقسام  من  الغرف 
اآلخر يكون به مكيفات هواء، أما بعض الغرف فال يكون بها سوى شفاط هواء 
عىل  نوافذ  أي  بالغرف  تتواجد  لم  الحاالت  بعض  ويف  مكيفات.  أو  مراوح  دون 
اإلطالق سوى فتحة "النظارة" املطلة عىل ممر داخل القسم، ما يعني أن الغرفة 
كان  أخرى  حاالت  ويف  الشمس.  أشعة  دخول  أو  للتهوية  مصدر  أي  من  تخلو 
وبسبب  كامل.  بشكل  ليسدها  النافذة  فتحة  عىل  مركبا  املكيف  أو  الهواء  شفاط 
الذي  األمر  الحجز،  غرف  معظم  داخل  بكثرة  التدخني  وانتشار  الحرارة  ارتفاع 
يؤدي ألن تكون التهوية داخل غرف حجز األقسام سيئة للغاية، حتى يف الحاالت 
القليلة التي ال تكون فيها الغرف متكدسة أو بها شفاط هواء أو مكيف. وحتى يف 
الحاالت التي توجد بالغرفة نافذة تكون مغطاة دوما بسلك كثيف ال يمرر أشعة 
الشمس بما يكفي، كما أنه يف نفس الوقت ال يمكن غلقه بالكامل ما يسمح بدخول 
مياه املطر إىل الغرفة. وتبقى الغرف باألقسام مضاءة طوال ال24 ساعة، ويكون 

ذلك بطبيعة الحال مزعجا للمحتجزين يف ساعات الليل.

بغض  حمام،  من  أكثر  بالغرفة  تواجد  واحدة  حالة  ترد  فلم  الحمامات،  أما 
به  يوجد  الذي  بني  الحمامات  وتتفاوت  الغرفة.  يف  املحتجزين  عدد  عن  النظر 
ال  والذي  األيدي،  لغسيل  حوض  به  يوجد  والذي  لالستحمام،  "دش"  ماسورة 
يوجد به سوى ماسورة بارتفاع الركبة وفتحة يف األرض، ولكن كل الحمامات ال 
دون وجود  فقط  بستارة  مغطاة  تكون  وغالبيتها  املربع.  املرت  تتجاوز مساحتها 
داخل  االنتشار  من  املياه  لحجز  عتبة  الحجز  تفصلها عن غرفة  ال  باب، وبعضها 
كما  القذارة.  شديدة  تكون  أنها  عىل  السابقني  املحتجزين  كل  وأجمع  الغرفة. 
الشتاء  أشهر  يف  املحتجزين  يضطر  ما  اإلطالق،  عىل  ساخنة  مياه  بها  توجد  ال 
لالستحمام بمياه باردة، حيث أن السائد يف األقسام أن ُتمنع أدوات تسخني املياه. 

قسم  يف  اإلطالق، سوى  عىل  الرتيض  الرشطة  أقسام  يف  املحتجزين  عىل  يمنع 
عىل  املحتجزين  لرتيض  القسم  بهو  يف  يقع  صغري  قفص  تخصيص  تبني  واحد 
خلفية تهم "سياسية" فقط دون غريهم من املحتجزين. كما أن مساحة الغرف – 

حتى يف غري حاالت التكدس – هي صغرية يف الغالب بما ال يسمح بالحركة. 

وجود  يؤدي  فقد  األحيان،  بعض  يف  فج  بشكل  السالمة  معايري  وتختل 
أسالك كهربائية عارية بالغرف إيل التسبب بتعرض املحتجزين للصعق، ويكون 
بعض  يقوم  حيث  املحتجزين.  وسلوكيات  القسم  سياسة  من  ملزيج  نتيجة  ذلك 
املحتجزين بكشف األسالك عمدا من أجل شحن الهواتف املهربة عىل سبيل املثال، 
ويف حاالت أخرى يقوم القسم بنفسه بتعرية فتحات الكهرباء حتى ال تستخدم يف 
النظافة وانتشار الحرشات بغرف  الشكوى من قلة  املمنوعات. كما سادت  إخفاء 
الحجز، بل وتقاعس القسم يف إخراج القمامة يوميا وتركها لتتكوم داخل الحجز.

الرجالة  هم  اليل  اجلنائيني  من  واحد  يف  ساعات.   4 القسم  يف  قطع  "النور 
 … يعين  سكات  من  وطلعوه  املوضوع  عىل  وكتموا  ومات  اتخنق  مات. 
من  ناس  بيكلموا  كانوا  معايا  كانوا  اليل  الستات  كمان  وهم  سمعت[  ]أنا 
اجلنائيني الرجالة ]بالتليفونات املهربة[ فعرفوا … جابوا اإلسعاف من سكات. 
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هل  عارفة  .مش  القسم  يف  نار  رضب  سمعنا  ف  ثاروا  احملتجزين  ساعهتا 
القسم  يف  زعيق  يف  كان  وطبعا   . يخوفوهم  عشان  برا  من  نار  رضبوا  هم 
الدنيا  هيدوا  عشان  فاهمة  القسم  يف  غريبة  حركة  ويف  للناس  وشتيمة 

واإلسعاف جات من سكات ]بدون سارينة[ خالص شالت الراجل ومشيت."17

الحجز  بتفاوت موقع منطقة  تتفاوت  االحتجاز  أوضاع  أن  إىل  اإلشارة  تجب 
داخل القسم، ففي أكثر من قسم أفاد املحتجزون أن منطقة الحجز تقع يف طابق 
يف  الحجز  غرف  تكون  ال  بل  السيارات،  موقف  تشبه  ساحة  يف  أو  األرض  تحت 
أي مصابيح  يخلو من  املحتجزين، وبعضها  دوما مجهزة الستقبال  األماكن  تلك 
إنارة. أفادت محتجزة سابقة بقسم قرص النيل أن إحدى غرف حجز النساء كانت 
مخصصة للغسيل ومليئة بأنابيب الغاز ودون أي تهوية – لدرجة أن املحتجزات 
كن يتعرضن لضيق التنفس بشكل مستمر وخصص القسم لهن أنبوبة أكسجني 
السابق  املحتجز  فأفاد  آخر  أما قسم  إحداهن لالختناق.  متاحة دوما عند تعرض 

أن بعض غرف الحجز به تم بنائها بما يشبه الطني وليس الخرسانة.

فئة  عدد  قلة  بسبب  تكون  غريها  من  حاال  أفضل  تكون  التي  الغرف  أما 
املقتدرون  املحتجزون  بها  يمكث  التي  تلك  وخاصة  تخصص،  الذين  املحتجزين 
الرشاوى  تدفع  فقد  الرشطة،  أمناء  مع  منفعة  صالت  وبناء  الرشاوى  دفع  عىل 
ليتمتع املحتجز بفرش وأدوات معيشية إضافية داخل الغرفة، بما يف ذلك أجهزة 

كهربائية كالغاليات وأجهزة الراديو.

أما طعام السجن، فغالبية األقسام التي وثقت بشأنها الجبهة ال تقدم للمحتجزين 
أي طعام عىل اإلطالق، سواء األطعمة الطازجة أو "النواشف" أو الطعام املطبوخ، 
وذلك سواء كان املحتجز مقتدرا عىل رشاء الطعام من الخارج أو كان ذووه قادرين 
عىل إمداده بالطعام يف زيارات "الطبلية"18 أو غري مقتدر. أما األقسام القليلة التي 
تقدم طعام اإلفطار للمحتجزين، فال تقدم سوى تلك الوجبة رغم أن الئحة السجون 
تنص عىل حق السجني يف الحصول عىل ثالث وجبات يف اليوم. ويف قسم الجمالية 

أفادت الشهادة بأن القسم يقدم طعام التعيني )خبز وجبن( يف األعياد. 

يف  األهايل  يحرضه  كان  الذي  الطعام  بأن  املحتجزون  أفاد  كثرية  حاالت  يف 
عن  املسؤولني  الرشطة  أمناء  قبل  من  للرسقة  منه  جزء  يتعرض  كان  الزيارة 
املحتجزين  إىل  الطعام  تسليم  عن  األمناء  يتقاعس  أخرى  حاالت  ويف  تفتيشه، 
مبارشة بعد أن يرتكه األهايل حتى يوشك عىل الفساد أو تعبث به قطط متواجدة 
أفادت محتجزة سابقة  القسم، وذلك حتى يف مواسم مثل شهر رمضان.  بهو  يف 
وتتفاوت  العشاء.  بعد  جدا  متأخرة  ساعات  يف  يدخل  كان  اإلفطار  طعام  بأن 
ثالثة  أو  ليومني  بها  تسمح  األقسام  فبعض  الطبلية،  زيارات  يف  األقسام  سياسة 
يف األسبوع، بينما تسمح بها أقسام أخرى بشكل يومي. أما فيما يسمح بإدخاله 
من طعام، تضاربت السياسات يف هذا الشأن أحيانا، فبعض األقسام تمنع دخول 
األطعمة املحشوة والتوابل والشاي، أو تمنع املرشوبات غري "الشفافة" كالعصائر. 

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجزة سابقة بقسم املرج، يوليو 2٠21. 	17
بعض  ويف   – فقط  الطعام  لتسليم  القسم  إىل  املحتجز  أهل  بها  يقوم  زيارة  هي  الطبلية  زيارات  	18
ويقوم  إليه.  الدخول  أو  املحتجز  رؤية  دون   – كاملالبس  أخرى  مستلزمات  بتسليم  أيضا  يسمح  الألقسام 
لدى  القسم  مدخل  عند  مكان  يف  إليه  ستسلم  الذي  املحتجز  اسم  وعليه  الطعام  أكياس  برتك  فيها  األهايل 

أمني رشطة مسؤول عن استالمها، ثم يكون األمناء مسؤولني عن تسليمها إىل املحتجزين.
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أما يف غرفة الحجز اإلداري )"الثالجة"( التي سبقت اإلشارة إليها، فقد أشار 
اإلطالق،  نظيفة عىل  تكون غري  أنها  إىل  بشأنها  معلومات  لديهم  توافرت  كل من 
وتكون غالبا غري مجهزة الستقبال املحتجزين، وأشارت الشهادات بأنها تكون يف 
األغلب سيئة التهوية للغاية، وأشارت شهادة إيل أنه يف إحدى الحاالت كان سقف 
هذه الغرفة مفتوحا بحيث لم توفر أي حماية للمحتجزين من الربد. فضاًل عن أن 

دورة املياه بها شديدة القذارة، وال تتوافر بها أية مرافق. 

تعم الشكوى أيضا من أوضاع سيارات الرتحيالت بمختلف أحجامها وأنواعها، 
والتكدس  الحرارة،  درجة  يف  الشديد  االرتفاع  من  بداخلها  املحتجزين  ومعاناة 

الشديد لدرجة أن بعض املحتجزين يضطرون للجلوس عىل األرض. 

وأخريا، تكثر الشكوى عرب األقسام كلها من تفيش الفساد والرشوة واستيالء 
أفراد الرشطة بأشكال مختلفة عىل أموال املحتجزين. فكل املعامالت داخل القسم 
األمناء.  التعنت من  لتجنب  الرشاوى  الزيارة تتضمن دفع  أو  الرتحيالت  أثناء  أو 
أما االستيالء عىل األموال فيكون إما بشكل مبارش عن طريق الرسقة من متعلقات 
أفراد  أحد  يقوم  حني  املحتجزين  أموال  عىل  االستحواذ  طريق  عن  أو  الزيارة، 
خارج  من  برشائها  املحتجزون  يوصيه  مستلزمات  برشاء  املخربين  أو  الرشطة 
املحتجزون،  إياه  الذي سلمه  املبلغ  املتبقية من  بالقيمة  لنفسه  ثم يحتفظ  القسم، 

أيا كانت نسبة ذلك الباقي.

ثالثا: الزيارات

تتفاوت سياسات األقسام يف عدد مرات الزيارة التي يمكن لألهل فيها الرتدد 
يتمكن  أقسام  بني  أيًضا  الزيارة  تتفاوت طبيعة  كما  املحتجز.  ورؤية  القسم  عىل 
فيها املحتجز من مالمسة ذويه، وأقسام يفصل فيها حاجز سلكي بني املحتجزين 
الزيارات فقط من وراء نظارة باب  قليلة ًتجري  الزيارة، ويف حاالت  وذويهم يف 
الحجز. أما بالنسبة ملدة الزيارة، فهي ترتاوح ما بني دقيقتني و15 دقيقة، وصفها 
لرؤية  للخروج  املحتجز  اسم  مناداة  بني  املدة  تتجاوز  ال  بأنها  محتجز  من  أكثر 
الحجز. وقد  إىل  إدخاله  ثم  إياها  الزيارة وتسليمه  أكياس  تفتيش  يتم  أهله ريثما 
يدفع بعض األهايل الرشاوى إىل األمناء من أجل إمضاء بضعة دقائق أخرى. كما 

يتفاوت أيضا عدد الزوار املسموح بدخولهم إىل املحتجز. 

وبشكل عام ال توجد أماكن مخصصة باألقسام إلجراء الزيارات كما هو الحال 
يف السجون، ويف الغالب تجري الزيارات يف املمرات أمام غرف الحجز، أو يف مدخل 
أو األمناء املسؤولون عن  الذي توجد به "االستيفة"  القسم  املمرات عند بهو  تلك 

استالم املحارض. 

لم يرد بشهادات املحتجزين السابقني ما يفيد قيام أقسام الرشطة بالتعنت يف 
أنواع املستلزمات التي تدخل للمحتجز أو كميتها. ولكن أفاد كل املحتجزين بأن 
املستلزمات  تفتيش  عىل  القائمني  الرشطة  ألمناء  رشاوي  دفع  يتم  أن  هو  األصل 
لتجنب التفتيش اليسء – ويف بعض األحيان لتجنبه تماما. ففي الوقت الذي تمنع 
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والزجاجية  الحالقة(  وماكينات  األظافر  قصافات  ذلك  يف  )بما  الحادة  األدوات 
ذلك  ويشمل  رشاوى،  مقابل  بإدخالها  للبعض  ُيسمح  باتا،  منعا  والكهربائية 
بعض  وجود  عن  فضاًل  الحجز.  غرف  داخل  تنترش  والتي  املحمولة،  الهواتف 
بني  السياسات  يف   – بأعينهم  محتجزين  يستهدف  الذي  التعنت  أو   – العشوائية 
قسم وآخر ملنع الساعات مثال يف بعض األقسام بشكل تام، حتى يف املواسم الدينية 
مثل شهر رمضان وعىل الرغم من صعوبة تمييز الوقت عن طريق النافذة بسبب 

كثافة األسالك التي تغطيها.

ذويهم  كونهم  املحتجزين  أهايل  بإعالم  اإلطالق  عىل  الرشطة  أقسام  تقوم  ال 
إلعالم  رسمي  بشكل  االتصال  من  املحتجزين  تمكني  أو  القسم  لدي  موجودين 
محاميهم أو ذويهم. فيما ُيمنع املحتجزون من املراسالت، بل وحتى إدخال األوراق 
اتصاالت  بإجراء  للمحتجزين  أي قسم رشطة  الجبهة سماح  توثق  ولم  واألقالم. 
هاتفية رسمية مع ذويهم، سواء يف املناسبات أو غريها، إال يف حالة واحدة فقط يف 
قسم مدينة السالم، حيث روى محتجز سابق بأنه شهد سماح مأمور القسم ألحد 

املحتجزين املقتدرين باستعمال الهاتف املوجود داخل غرفة املأمور.

للتعنت  كوسيلة  الزيارة  من  املنع  حاالت  بعض  وقوع  أيًضا  الجبهة  وثقت 
بسبب  الحاالت  تلك  تكون  األغلب  عىل  ولكن  الرشطة،  قسم  قبل  من  العقاب  أو 
استهداف محتجز بعينه، دون أن تكون سياسة ممنهجة كما يف بعض السجون. 

لغياب أماكن خمصصة للزيارات يف معظم أقسام الرشطة، تجري الزيارات أمام 
غرف احلجز أو يف مداخل القسم
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معاملة  إساءة  من  السابقني  املحتجزين  شكاوى  كثرة  أيًضا  الشهادات  تظهر 
يحط  بشكل  وبدنيا  لفظيا  عليهم  واالعتداء  للزيارات،  القادمني  والزوار  األهايل 
من كرامتهم. وهنا يظهر تفاوت املعاملة بشكل واضح بني أهايل املحتجزين عىل 
ذمة قضايا "سياسية" وأهايل "الجنائيني"، حيث يحرص الضباط وأفراد الرشطة 
واملخربون عىل عدم االحتكاك بأهايل الفئة األوىل، بينما ال يبدون نفس االنضباط 

مع أهايل املتهمني "الجنائيني". 

رابعا: الرعاية الصحية

تكشف الشهادات التي وثقتها الجبهة املرصية بأنه ال يتم عىل اإلطالق إجراء 
دخولهم  حال  املحتجزين  عىل  ممرضني  أو  أطباء  قبل  من  جاد  طبي  كشف  أي 
آخر،  رسمي  احتجاز  مقر  من  مجيئهم  بعد  دخولهم  كان  سواء  الرشطة،  أقسام 
أو بعد ضبطهم ألول مرة، وال حتى بعد تعرضهم لإلخفاء القرسي واالعتداءات 
األمناء  يسأل  األقسام  بعض  ويف  الوطني.  األمن  كمقرات  رسمية  غري  بمقرات 
املسؤولون عن قيد وصول املحتجزين إىل القسم ما إذا كانوا يعانون من أمراض 
معلومات  أي  تفد  لم  ولكن  خاصة،  احتياجات صحية  لديهم  كانت  إذا  أو  مزمنة 
بأن هذه املعلومات الطبية تقيد بأي مكان. ومن الجدير بالذكر أن إحدى الحاالت 
التي وثقتها الجبهة كانت ملحتجزة وصلت إىل القسم بعد يوم من اإلخفاء القرسي 
داخل أحد مقار األمن الوطني حيث تعرضت للتعذيب والتحرش الجنيس والرضب 
والصعق بالكهرباء، ومع ذلك لم تتلق أي شكل من أشكال الرعاية من قبل القسم. 

أما الرعاية النفسية فهي غائبة عن املشهد بشكل كامل. 

وعىل الرغم من أن أعداد املحتجزين داخل األقسام ترتاوح كما سبقت اإلشارة 
بني العرشات واملئات، وتزيد يف بعض األقسام كقسم املرج عىل سبيل املثال حسب 
التقديرات عن 800 محتجز، فال يتواجد بأقسام الرشطة أي أطباء أو ممرضني أو 

مسعفني مقيمني بشكل دائم ليتدخلوا بتقديم الرعاية الطبية عند الحاجة. 

وعالوة عىل ذلك، فإن كل املعلومات تشري إىل أن تعامل الضباط مع االحتياجات 
الطبية للمحتجزين يقوم باألساس عىل االستهتار واالستخفاف، إما من باب عدم 
حتى  يتذرعون  أنهم  واعتبار  الطبي  التدخل  يطلبون  الذين  املحتجزين  تصديق 
التهوين  باب  أو من  قليلة،  لفرتة  منها  الخروج  لهم  ليتاح  أو  الحجز  أبواب  ُتفتح 
لالمتناع  واألمناء  الرشطة  أفراد  يدفع  ما  الطبي، وهو  للتدخل  الحاجة  من جدية 

عن التدخل إال إذا طالت املدة وأرص املحتجزون عىل طلب التدخل الطبي.

]احتد[  املوضوع  ان  بيالقوا  ملا  ايه.  عارف  مش  اسكت.  يال.  بس  يال.  "بس 
احلجز  أوض  طبعا  ألن  يستأذن.  بيييج  كدا  بعد  يروح.  اخملرب  بيبتدي  شوية 
ممكن  ف  كذا.  يف  للضابط  يقول  بييج  ف   .5 الساعة  بتتشمع  كلها 
لو  كدا  بعد  ايه؟  وال  استعباط  دا  ايه.  هايحصل  يشوفه  شوية  بيسيبه 
ممكن  ايه.  عنده  الشخص  ويشوفوا  ويطلعوه  الباب  بيفتحوا  زاد  املوضوع 

وكذا."1٩ كذا  الصيدلية  من  هاتهل  روح  طيب  يقوله  كذا  عندي  يقوله  واحد 

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجز سابق بقسم ثان طنطا، ديسمرب 2٠21. 	1٩
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املجمل  يف  للمحتجزين  واألمناء  الرشطة  أفراد  معاملة  فإن  األحوال،  كل  ويف 
الضجيج.  إثارة  وعدم  بالهدوء  املحتجزين  ومطالبة  اإلهانات  توجيه  عىل  تقوم 
وحتى يف حالة فتح باب الحجز لتفقد حالة املريض، فإن باقي املحتجزين تطالهم 
الضباط  دخول  سابق  محتجز  روى  الحاالت  إحدى  ويف   – لفظية  اعتداءات 

باألسلحة لضبط املحتجزين بالغرفة ريثما يتم إسعاف املحتجز املريض. 

النادرة  أما عن أشكال الرعاية الطبية التي تقدم يف القسم يف الحاالت الطارئة 
التي يتدخل فيها الضباط، فتكون هزيلة للغاية، حيث يحاول الضباط التدخل بدون 
استدعاء أطباء، عن طريق رشاء أدوية أو حقن مسكنة دون كشف، أو يكون الحل 
تلك  القسم. ويف  يخدم  أقرب مستشفى  من  استدعاء طبيب  أو  اإلسعاف  هو طلب 
الحالة أفادت كل الشهادات بأن مجيء الطبيب أو اإلسعاف يستغرق ساعات عدة، 
أو  بالكشف  بأي تدخل طبي  استدعاؤه  تم  الذي  املسعف  أو  الطبيب  وقد ال يقوم 
الكشف، فال يخصص لذلك  الطبيب  التي يحاول فيها  الحاالت  أما  العالج.  وصف 
مكان بالقسم، بل يجري الكشف بشكل شفهي بينما الطبيب واملحتجز واقفان أمام 
باب الحجز. وبشكل عام يمكن القول بأن القسم يرتك املحتجزين ليتدبروا بأنفسهم 
الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها، سواء تشخيص ما لديهم من أمراض وتحديد 
الصحية،  حالتهم  تتدهور  من  وإسعاف  الخارج،  من  إحضارها  املطلوب  األدوية 
بحقن  "السياسيني"  املحتجزين  لبعض  القسم  يسمح  االستثناءات  بعض  ويف  بل 
األدوية املسكنة بأنفسهم. أما بالنسبة للرعاية الصحية الدورية ألصحاب األمراض 
قد  بل  العناية،  أشكال  من  شكل  أي  يولون  فال  املزمنة،  الصحية  االحتياجات  أو 
املقابالت  أفادت إحدى  يتعرضون لظروف واعتداءات تحول دون تعافيهم، حيث 
بقسم أول السالم أن محتجزا كان يعاني من كرس شديد يف ساقه استلزم تركيب 

جبرية، ولم يحل ذلك دون تعرضه العتداءات بدنية.

كان  بيهتان.  كان  بيترضب  كان  الوقت  تقريبا. طول  مراهق  عيل صغري  "كان 
بيقولهم أنا بس تعبان رجيل واجعاين. مكانش يف أي رعاية طبية متوفراله … 

كانوا بيهبدلوه يشتموه طول الوقت لو اتكلم وال قالهم تعبان مش قادر اقف."2٠

"يف راجل كبري يف الزنزانة اليل أنا فهيا كان مابيتحركش. كان مريم عاألرض 
جنب احلمام ال بيستحىم وأحيانا بيعمل محام عىل نفسه وال حد بزيوره وال 

حد بيجيهل وال بيغري هدومه. أعتقد الراجل دا هايتساب كدا لحد ما يموت."21

أدوية، بل يتحمل املحتجزون نفقة إحضار األدوية من  أية  وال تقدم األقسام 
الخارج، حتى إن كان إلسعاف محتجزين آخرين. وبخالف األدوية املجدولة، فال 
بعض  يف  الوضع  هو  كما  األدوية  إدخال  يف  عام  بشكل  تتعنت  األقسام  أن  يبدو 
مستلزمات  إدخال  أن  يتضح  آخر  صعيد  عىل  ولكن  املثال،  سبيل  عىل  السجون 
بعض  أفادت  كما  بالرشاوى.  أكرب  بشكل  مرتبط  األقسام  يف  عام  بشكل  الزيارة 
تصنيع  يف  ُتستخدم  ال  حتى  األدوية  إدخال  من  تتخوف  األقسام  بأن  املعلومات 
نظري  املخدرات  لتصنيع  سيستخدمونها  محتجزين  مع  مبادلتها  أو  املخدرات، 
التي  األقسام  بعض  يف  إدخالها  يف  للتعنت  يدفع  قد  ما  وذلك  أخرى،  خدمات 
مع  املخدرات  تعاطي  بينهم  ينترش  الذين  "الجنائيني"  املحتجزين  احتكاك  يسُهل 

"السياسيني" الذين تطمئن األقسام بشكل عام لعدم تعاطيهم املخدرات. 

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجز سابق بقسم أول السالم، ديسمرب 2٠21. 	2٠
محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجز سابق بقسم الهرم، يوليو 2٠21. 	21
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أفراد  املخدرات داخل كافة األقسام بعلم وتواطؤ من  انتشار  الجبهة  ووثقت 
الرشطة واألمناء. بل وأفاد بعض املحتجزين السابقني أن أفراد الرشطة يكونون 
ضالعني بشكل مبارش يف إدخال املخدرات لـ"املسريين" مقابل مبالغ مالية، ويقوم 
إىل  طريقها  املخدرات  تلك  وتجد  الحجز.  غرف  داخل  بتوزيعها  بدورهم  هؤالء 

األحداث كذلك. 

لم تتمكن الجبهة من التوصل لعدد كبري من املحتجزين الذين مروا عىل أقسام 
الجبهة  عليها  حصلت  التي  القليلة  املعلومات  ترش  ولم  كوفيد-19،  جائحة  أثناء 
باتخاذ أية إجراءات احرتازية جادة للحد من العدوى وتعقيم الزنازين والحد من 
التباعد االجتماعي ولبس  أو حتى تطبيق احرتازات  التكدس وتوعية املحتجزين، 
الكمامات من قبل املوظفني أنفسهم.22 ولكن أفادت إحدى الشهادات بتغري سياسة 
منع األدوية واملكمالت الغذائية بعد الجائحة، بحيث صار دخولها أكثر سهولة. 

خامًسا: معاملة المحتجزين

أشارت كل املقابالت إىل أن األصل يف معاملة الضباط وأمناء وأفراد الرشطة 
واملخربين مع املحتجزين احتوائها عىل اعتداءات لفظية وسباب وحدة يف الحديث، 
القبض  من  بدءا  القسم،  داخل  املحتجزين  حياة  جوانب  مختلف  ذلك  ويشمل 
الحجز،  وداخل  القسم،  إىل  إدخالهم  وعند  الرتحيالت،  سيارات  وداخل  عليهم، 
وأثناء تلقيهم الزيارة من ذويهم. كما يشمل ذلك معاملة من يأتون إىل القسم من 

أجل املراقبة أو أداء التدابري االحرتازية. 

وأفادت كل املقابالت بال استثناء إىل أن فئة املحتجزين عىل خلفية تهم "جنائية" 
االعتداءات  من  األكرب  النصيب  ينالون   – منهم  فقرا  األكثر  الفئات  وباألخص   –
جميعا  يكونون  واملخربين  واألمناء  الرشطة  وأفراد  الضباط  وأن  واالنتهاكات، 
وعىل  "سياسية"  تهم  خلفية  عىل  املحتجزين  عىل  التطاول  عدم  عىل  حرصا  أكثر 
ذويهم، وكذلك عىل الخاضعني للمراقبة الرشطية ومن يؤدون التدابري االحرتازية 
من  األمر  تصعيد  باحتمالية  الرشطة  لعلم  ذلك  بأن  املقابالت  وأفادت  بينهم.  من 
قبل املحتجزين "السياسيني"، إما بتقديم شكاوى يف النيابة أو خوًفا من وصوله 
عموم الجماهري، أو التسبب يف إحداث أعمال احتجاجية يكون لها صدى واسع يف 

الرأي العام، وهو ما ال يقوم به املحتجزون اآلخرون.

أما "الجنائيون"، فقد وثقت الجبهة انتهاكات مروعة بحقهم. فروى محتجز 
عند  تفتيشه  أثناء  الكاملة  للتعرية  تعرض  "الجنائيني"  املراقبني  أحد  أن  سابق  
أقارب  بتعرض  مقابلة  من  أكثر  وأفادت  القسم،  بمبنى  املراقبة  أداء  إىل  مجيئه 
عىل  االعتداء  ويتم  الزيارة،  طابور  يف  انتظارهم  أثناء  املربح  للرضب  املحتجزين 
األهايل يف الزيارة عموما بالسباب والرصاخ والدفع باأليدي والرضب أثناء وقوفهم 

يف الطوابري. 

مطالبات  أمني:  تعتيم  وسط  الرشطة  أقسام  يف  تنترش  كورونا  االنسان،  لحقوق  املرصية  الجبهة  	22
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/  2٠2٠ يونيو   1٩ الرسيع،  بالتحرك  الداخلية  ووزارة  العامة  للنيابة 

/corona-spread-in-police-stations
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للتعامل  النساء، يضطر املحتجزون  يف غالبية غرف الحجز، بما يف ذلك حجز 
الغرفة الذي يعينه القسم لـ"السيطرة" عىل املحتجزين  مع "املسري"، أو نباطيش 
ومنع الشغب أو يقوم هو )أو هي( بفرض سطوته عىل بقية املحتجزين، استنادا 
ممن  يكون  وقد  اآلخرين.  املحتجزين  لدى  ونفوذ  إجرامية"  "أقدمية  من  له  ملا 
ويكون  ذاته.  القسم  داخل  األقدمية  يكسبه  بما  متكرر  بشكل  القسم  يمرون عىل 
تمتعهم  درجة  يف  والتحكم  املحتجزين،  من  "اإلتاوات"  جمع  سلطة  املسري  لذلك 
بمرافق الغرفة، بل وتأديب نزالء الغرفة كذلك. وقد وثقت الجبهة وقوع ذلك يف 

إحدى غرف املحتجزين األحداث، وهو ما حدث بعلم من إدارة القسم.

سنة   12 سنة   11 ممكن  نباطيش  عيل  يف  دي.  الحدث  أوضة  بنسمع  "كنا 
وبيرضهبم…  مذنهبم  موقفهم  ]أنه[  فعليا  بنسمع  كنا  األوضة.  نباطيش  دا 
مناديل.  بيبيع  إشارة  يف  واقف  واحد  بتخش…  ناس  ممكن  يف  طبعا 
بلطيج  يطلع  ممكن  مثال  هشر  بيقعد  بس  غلبان  طفل  يكون  ممكن 
جمرمني  بيطلعوا  فاألطفال   … جوا  بيتشاف  اليل  من  حقييق  دا  حمرتم. 

كتري."23 حاجات  جوا  بيتعلم  كدا  أو  حاجة  يف  ملوش  هو  لو  هناك.  من 

تأديبية  إجراءات  أية  من  الرشطة  أقسام  تخلو  السجون،  بخالف  أنه  ويذكر 
مقننة، ويكون التأديب باألساس من خالل االعتداء بالرضب املربح إما من قبل مسري 
الغرفة أو معاونيه أو من قبل أمناء وأفراد الرشطة. ومن املهم لفت االنتباه إىل أن 
هذا "التأديب" ال يكون بالرضورة مرتتبا عىل مخالفة قام بها محتجز بعينه، وذلك 
القول بأن لألقسام "نظاما" وقواعد مؤسسية تهدف لتنظيم سلوك  ألنه ال يمكن 
املحتجزين. فال ُيعلم املحتجزون عىل اإلطالق عند دخولهم إىل القسم بما عليهم من 
الطلبات. ولذلك فكل  أو  بالشكوى  إليها  التقدم  بإمكانهم  التي  الجهة  أو  واجبات، 
"تأديب" يكون بطبيعة الحال عشوائيا وتعسفيا، ويف غالبية الحاالت جماعيا أيضا. 
روى أكثر من محتجز سابق أن الضباط واألمناء يعتدون بالرضب عىل كل نزالء 
الطبي  الضباط لطلب خدمة ما كالتدخل  إن علت أصواتهم بمناداة  الغرف  إحدى 
ألحدهم عىل سبيل املثال. وقد سبقت اإلشارة إىل أن املخالفات الحقيقية مثل تعاطي 
املخدرات أو االعتداء عىل محتجزين آخرين يمر مرور الكرام عىل الضباط بالقسم 

دون توقيع عقوبات، بل يكون بتواطؤ بعض أفراد الرشطة. 

للمحتجزين،  بنزيف  فيها  الرضب  النوع من  الجبهة حاالت تسبب هذا  وثقت 
كما  طبية.  رعاية  دون  مقيدا  الشمس  يف  املحتجز  ترك  الحاالت  تلك  إحدى  ويف 
طريق  عن  املرج  بقسم  املحتجزات  إلحدى  تأديب  حادثة  وقوع  الجبهة  وثقت 
الرضب عىل أيدي ضباط كلهم من الرجال، وهو ما يمثل عامل ترهيب إضايف عىل 

النساء يف ظل غياب أية آليات تأديبية أخرى. 

ويف واقعة مروعة بقسم رشطة أول السالم،  روى املحتجز السابق أنه شاهد 
وأن  املحتجزين،  ضد  باستخدامه  والتلويح  سالحه  بإخراج  الضباط  أحد  قيام 
األمر تكرر أكثر من مرة لدرجة أن املحتجزين قاموا باالستيالء عىل السالح منه 

يف إحدى املرات وتدخل مسري الغرفة ليعيده إىل الضابط.

وضع  يعين  أجزاء  شد  جمموعة.  عىل  أجزاء  شد  ]الضابط[  شفته  "مرة 
يسوق  داخل  كان  مرة   … النار  إطالق  لوضع  االستعداد  وضع  يف  املسدس 

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجز سابق بقسم أول السالم، ديسمرب 2٠21. 	23
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التانيني قالوله  … ف زمايهل الضباط  … راح شد أجزاء ودخل  فهيم يرضهبم 
بإيديه."24 كدا  فهيم  يرضب  دخل  وهو  الطبنجة  منه  خدوا  اهدى.  طب 

ضد  تحيزات  أحيانا  يبدون  الرشطة  وأمناء  الضباط  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
املحتجزين، تختلف من قسم آلخر. فأفادت محتجزة بأن الضباط واألمناء أحيانا 
من  إجراما  أشد  بطبيعتهم  إطالقهم  عىل  "الجنائيني"  أن  اعتبار  عىل  يتعاملون 
رشطة  قسم  ويف  واملهينة.  الحادة  املعاملة  يستحقون  فهم  ولذلك  السياسيني، 
آخر أوضح محتجز سابق بأن الضباط كانوا يتعاملون مع املحتجزين بوصفهم 
أدوا  قد  أو  التحقيق  قيد  يكونون  غالبا  بالقسم  املتواجدين  أن  رغم  "إرهابيني"، 
التي يتلقاها األحداث أيضا،  للمعاملة  التحيزات  ما عليهم من عقوبة. وتمتد هذه 

فيعاملون بصفتهم مجرمني دون مراعاة لحداثة سنهم.

وقائع ترقى للمعاملة غير اإلنسانية والتعذيب

إذا قمنا – تجاوزا – باستثناء ما يتعرض له املحتجزون داخل غرف الحجز 
من رضب عىل سبيل "التأديب" من تعريف التعذيب، فمن املقابالت التي أجرتها 
الجبهة املرصية، يمكن القول بأن أغلب وقائع التعذيب املمنهجة التي تجري داخل 
أقسام الرشطة تكون الجهة املسؤولة عنها بشكل مبارش هي رشطة املباحث، بل 
أن وقائع التعذيب تحدث غالبها يف مكاتب املباحث، ويكون الجناة فيها األمناء أو 
أفراد الرشطة والضباط أيًضا. وتحدث غالبية تلك الوقائع أثناء تحقيقات املباحث 

يف بداية فرتة االحتجاز. 

متغيم  كان  املكاتب  من  مكتب  من  جايبينه  وكانوا  جنايئ  "كان 
وهم  بىق  وسمعت  ضابط.  مكتب  ودخلوه  بقماشة  ومتكتف 
كنت  قاعدة.  وأنا  دا  كل  سمعت  وكدا.  ويشتموه  فيه  يرضبوا  عمالني 

يعرتف."25 عايزينه  كانوا  سمعت...  ف  جنهبم  اليل  املكتب  يف  قاعدة 

يسمى  ما  وجود  الجبهة  وثقت  قد  األقل  عىل  قسمني  فإن  لذلك،  باإلضافة 
بـ"غرفة الَفلكة" فيهما والتي تخصص للرضب بالفلكة، حيث يعلق فيها املحتجز 
الجبهة وقوع حالة تعذيب جماعي  ويرضب رضبا مربحا عىل قدميه. كما وثقت 

مروعة عام 2016 ملجموعة كبرية من املحتجزين داخل سيارة الرتحيالت:

طبعا  بعض، ف  مع  الرسدين  زي  أو  السلمون  زي سمك  بعض  مع  "زنقنا 
الناس اتخنقت، وحصلت ما بيهنم مشادات بسبب الزنقة، فرضبوا بعض ويف 
فاليل حصل  يا مجاعة طلعونا.  احلقوا  نصوت  ابتدينا  بعض.  أذوا  مهنم  ناس 
اهنم قفلوا الباب سابوا املساجني تاكل يف بعض وبعد شوية أمني رشطة فهيم 
مرة  واقف  يروح  لقدام  جدا  برسعة  يميش  وفضل  الرتحيالت،  عربية  شغل 
ويقف ف خبط  ويطلع  ويقف  يطلع  واحدة.  مرة  ويقف  لورا  وبعدين  واحدة 
الناس يف بعهضا حىت ايدينا كانت هاتتكرس. كنا متكلبشني كلنا … ]كهل[ 
واحد  كل  اتخّدعنا.  وكلنا  هاتتكرس  كانت  ايدينا  ف  جنبه.  ايل  يف  متكلبش 
فينا خدله خبطة اليل خدله كدمة اليل اتخبط يف راسه. والناس واقفة جوا 

املرجع السابق. 	24
محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجزة سابقة بقسم العارش من رمضان، يوليو 2٠21. 	25
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ألنه مفيش مساحة تانية … أول ما العربية وقفت … يف اللحظة دي يعين 
اتنني  ووقف  الباب  فتحوا  بالنار.  يرضوبنا  هايدخلوا  قالوا  اتشاهدت  ناس  يف 
عىل الباب بخشب … اليل بيبنوا به بتاع اخلرسانة. دا جابوا خشبتني وقعدوا 

باخلشب."26 يرضبوه  يزنل  اليل  كل  الناس  يزنلوا  وبدؤوا  عالباب  هبا  واقفني 

وأخريا، يتضح أن أحد أنماط التعذيب املمنهج داخل األقسام تحدث بالتحديد 
داخل غرف الحجز اإلداري املسماة بـ"الثالجة". فعالوة عىل االنتهاكات األخرى 
السيئة  االحتجاز  وظروف  الغرفة،  بتلك  يودعون  الذين  باملحتجزين  تحيط  التي 
التعذيب،  ترقى ملستوى  للغاية  وقاسية  مهينة  ملعاملة  املحتجزون  يتعرض  فيها، 
كالتجويع لفرتات طويلة، والتقييد بالكالبشات للمنع من الحركة ودخول الحمام.

يف  كـــدا  حــلــقــات  يف  األرض.  يف  متكلبش  ــد  واحـ لقيت  دخــلــت  ــا  "أنـ
دخلت  ــا  أن ــا  أم لحد  الصبح  مــن  ومتساب  فهيا  متكلبش  هــو  األرض 

ــام."27 ــم احل ومــدخــلــوهــوش  الــكــالبــش  مفكولوش  بالليل   10 الــســاعــة 

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجز سابق بقسم أول السالم، مرجع سابق. 	26
محادثة مع محتجز سابق بقسم الهرم، يوليو 2٠21. 	27

يتعرض بعض احملتجزون يف أقسام الرشطة للتعذيب اجلمايع أو الفردي باستخدام “الفلكة”
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الفئات المهمشة

يمر عىل أقسام الرشطة محتجزون من فئات مجتمعية أكثر عرضة لالنتهاك 
واألقليات  واألحداث  كالنساء  إضافية،  حماية  إلجراءات  بحاجة  فهم  ولذلك 
األجانب  تجارب  توثيق  من  الجبهة  تتمكن  ولم  والالجئني.  واألجانب  الجنسانية 
بشكل مفصل، ولكن من املعلومات التي ُجمعت من مشاهدات املحتجزين السابقني، 
اتضح أنهم يتعرضون بدورهم العتداءات جسيمة. ففي أحد األقسام، أفاد محتجز 
النيابة؛  العرض عىل  أشهر دون  لستة  باكستاني  احتجاز مواطن  أنه شهد  سابق 
من  متكررة  لجوالت  فلسطيني  مواطن  بتعرض  معلومات  وردت  آخر  قسم  ويف 
التعذيب بالرضب املربح. ويف قسم ثالث أفادت محتجزة سابقة بتعرض محتجزات 

سودانيات ملضايقات عنرصية. 

النساء و النساء الحوامل واألمهات الحاضنات والرضع 

تابعات  أو  مدنيات  سواء   – النساء  من  موظفات  أي  وجود  الجبهة  توثق  لم 
لجهاز الرشطة – للتعامل بأي شكل مع نزيالت غرف الحجز باألقسام. ولم يرد 
أي ذكر ملوظفات نساء سوى يف قسم دار السالم الذي ذكرت فيه محتجزة سابقة 
إرشاف موظفة عىل التفتيش الذاتي للنساء. ويتبني من باقي التوثيقات أن النساء 
يف العموم ال يتعرضن للتفتيش الذاتي عند دخول القسم، ويف الحاالت القليلة التي 
إلحدى  األمر  الضباط  أحد  توجيه  الجبهة  وثقت  الذاتي،  التفتيش  األمر  يتطلب 

املحتجزات بتفتيش محتجزة أخرى كانت قدمت حديثا إىل القسم. 

وتشري كل املعلومات التي حصلت عليها الجبهة أن األصل يف معاملة املحتجزات 
بقسم الرشطة أن تنطوي عىل إساءات وإيحاءات جنسية واعتداءات ترقى للتحرش 
املحتجز  أفاد  القطامية، حيث  قسم  ذلك سوى  من  يستثنى  ولم  اللفظي.  الجنيس 
الضباط  قيام  دون  تحول  كانت  للمحتجزات  االجتماعية  الخلفية  بأن  السابق 
الرضب  الضباط  يعتمد  وكما  لهن.  اإلساءات  تلك  مثل  بتوجيه  الرشطة  وأفراد 
فقد روى محتجز  "النظام"،  عن  املحتجزين  حالة خروج  لـ"التأديب" يف  أسلوبا 
بالرضب  عليهن  واالعتداء  النساء  لحجز  بالدخول  الضباط  لقيام  سماعه  سابق 
أيضا عىل سبيل التأديب، وأن ذلك االعتداء تخلله أيضا تحرش باملحتجزات. وقد 
للتدابري  تأديتها  أثناء  الجنيس  للتحرش  سابقة  محتجزة  تعرض  الجبهة  وثقت 
بل  محرض  بتحرير  لطلبها  املباحث  رئيس  استجابة  وعدم  بالقسم،  االحرتازية 

وتهديده بتلفيق قضية لها.

"]بعد واقعة التحرش كان[ ويش يف األرض وعمالة أعيط ومش عارفة أعمل 
خّلصت  جدا  وعادي  وميش  خلص  ما  وبعد  أترصف.  عارفة  ومش  حاجة 
فراح  حصل؟  هو  له  وقال  ندههل.  راح  املباحث.  لرئيس  قلت  ورحت  التدابري 
دلوقيت.  أعمل حمرض  أنا عايزة  قلتهل  آه حصل.  له  وقال  واقف وضحك كدا 
وأنا  خالص  يل  قال  الدنيا.  وهاخرب  دا  كل  وهاحكي  املحكمة  هانزل  أنا 
أقولك  أو  آداب.  قضية  وهالبسك  أغريتيه  اليل  إنيت  إن  حمرض  لك  هاعمل 
وهايلبسك قضية  معاكي  يقعد  ييج  الدولة  أمن  لك  هاكلم  أنا  حاجة  عىل 
ساعهتا  أعيط  فقعدت  تانية.  مرة  الشمس  هاتشويف  ومش  تاين  سياسة 
إنه عمل كدا  لك  قال  وهو  فيا.  هو عمل كدا  إن  بقولك  أنا  له طب  وقلت 
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أنت  إن  عندي  ليكي  يل  قال  فراح  إجراء.  أي  بتاخد  مش  ازاي  وإنت  فيا 
صوتك."28 ماسمعتش  كدا  غري  برتاقيب.  إنت  ما  طول  تاين  ماتشوفهيوش 

للنساء  الزيارات  وظروف  الصحية  والرعاية  املعيشية  الظروف  تختلف  وال 
الحال، ال يقدم للنساء أي شكل من  عما يحصل عليه باقي املحتجزين. وبطبيعة 
أشكال الرعاية الخاصة التي تنص عليها املعايري الدولية. فال توفر األقسام الفوط 
الصحية للنساء، ويتعني عليهن رشاؤها عىل نفقتهم الشخصية عن طريق توصية 

أمناء رشطة أو عساكر رجال برشائها لهن من الخارج. 

وقت  يف  الدورة  جالهم   6  5 تاليق  دايما  زيارات،  بيجيلها  مش  اليل  "الناس 
غري  هدومهم  عىل  أو  مكاهنم  أو  السلم  عىل  اليل  الدم  فكمية  واحد، 
فوط  يجيبوا  عشان  فلوس  معاهم  مكانش  يعين  ومعظمهن  طبيعية 
مش  الصحية  الفوط  بس  قليةل،  فرتات  يف  الفوط  بنغري  احنا  صحية... 
حفاضات  يه  اليل  البامربز،  هو  منترش  اليل  احلجوزات،  يف  منترشة 
مسطحة  احلفاضة  فتبىق  فوق  اليل  االستيك  بيشيلوا  هما  األطفال... 

فتقعد معاهم 24 ساعة، طبعا ده حاجة سيئة جدا بس هو مفيش فلوس."2٩

محادثة مع محتجزة سابقة بقسم العارش من رمضان، يوليو 2٠21. 	28
النيل، أغسطس 2٠21. محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجزة سابقة بقسم قرص  	2٩

تعاين السيدات احملتجزات يف أقسام الرشطة من غياب توفري الفوط الصحية لهن
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يتم ترحيل محتجزات  فقد  الكايف.  بالشكل  املحتجزات   تراعى خصوصية  ال  كما 
للجلوس  يضطرهم  ما  آخرين،  بمحتجزين  متكدسة  ترحيالت  سيارات  يف  نساء 
مالصقني لهم. ووثقت الجبهة أيضا انتهاك خصوصية النساء أحيانا أثناء دخول 
قبلها  بدخوله  املحتجزات  الضابط  يعلم  ال  بحيث  الحجز،  غرفة  لتفتيش  الضباط 

بوقت كاٍف.

برسعة  قمت  فانا  بيفتح  هو   … تفتيش  دخلوا  كانوا  مرة  "فاكرة 
عىل  وبادور  عليا  وحطيهتا  عباية  جبت  ف  اسدايل  لقيت  مكنتش 
كهل  برا  يطلع  كهل  يقول  عمال  دماغنا  فوق  حرفيا  كان  ألبهسا.  طرحة 
اميش  يعين  ايه  هاتخيب  يل  قال  طرحة  باجيب  ثواين  له  قلت  برا.  يطلع 

كدا."3٠ وطلعين  طرحة  ألبس  يخليين  ومارضيش  برا.  اقيف  اطليع 

واستنادا إىل معلومات حصلت عليها الجبهة عن محتجزات سابقات وحاليات 
بقسم ثان العريش وقسم ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء، يمكن القول بأن 
قوات الرشطة تتوسع يف ممارسة االنتهاكات الفجة بحق مواطنات، تبدأ من عدم 
قانونية احتجازهم لغياب أي مسوغ قانوني، حيث يحتجز الكثري منهن للضغط 
والتهديد  والرتهيب  للرضب  يتعرضن  ثم  أنفسهم،  لتسليم  الرجال  أقاربهن  عىل 

واالحتجاز يف ظروف سيئة للغاية.

من خالل املقابالت وثقت الجبهة بشكل غري مبارش نماذج ملحتجزات تواجدن 
داخل الحجز أثناء فرتة الحمل وبعد الوضع، احتجزت إحداهن ملدة خمسة أشهر 
لعدة  به  الطفل  وظل  احتجازها  أثناء  طفلها  ووضعت  حملها،  من  األقل  عىل 
أشهر. وأفادت املقابالت التي أجريت مع محتجزات سابقات بأن النساء الحوامل 

واألمهات الحاضنات وأطفالهن يمكثون داخل األقسام يف أوضاع كارثية. 

التهوية  وسيئة  متكدسة  غرف  يف  والرضع  الحوامل  النساء  بقاء  عىل  فعالوة 
أدخنة كثيفة من  انتشار  للرتيض، ويف  إمكانية  الشمس، ودون  وال تدخلها أشعة 
فرتة  أثناء  للنساء  صحية  ورعاية  متابعة  أي  تماما  تغيب  واملخدرات،   السجائر 
الحمل وبعد الوضع، وكذلك للرضع بعد الوالدة، فقد وثقت الجبهة تواجد رضيع 
يتلقى  أن  دون  بالقسم،  معها  ومكث  املرج  قسم  داخل  والدته  احتجاز  أثناء  ولد 
من  السادس  بقسم  أخرى  شهادة  أشارت  كما  له.  الرضورية  التطعيمات  من  أيا 
فقدان  لدرجة  للمخدرات  حملها  من  السابع  الشهر  يف  محتجزة  تعاطي  أكتوبر 
الوعي تماما، دون أي تدخل من القسم لتوفري الرعاية الالزمة لها، عىل الرغم من 

علم أفراد الرشطة بوجود املخدرات داخل غرفة حجز النساء. 

يف  املحتجزات  إحدى  عن  سابقة  محتجزة  روت  الفجاجة،  شديدة  حالة  ويف 
قسم املرج عام 2018 أنها كانت يف الشهر الثالث أو الرابع من حملها عند القبض 
عليها، ومع ذلك فإلجبارها عىل االعرتاف تعرضت أثناء تحقيقات املباحث للتعرية 

والرضب والصعق بالكهرباء والتهديد بإسقاط حملها.

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجزة سابقة بقسم املرج، يوليو 2٠21. 	3٠
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األحداث

من بني األقسام التي وثقت بشأنها الجبهة، لم يرد بالشهادات تواجد أحداث 
تتجه  األقسام قد  أن  إىل  أقسام فقط، ما يشري  ثمانية  إال يف  الرشطة  أقسام  داخل 
التي وثقتها  القليلة  الحاالت  القرص. ولكن يف  اإلبقاء عىل  االمتناع عن  إىل  بالفعل 
انتهاكات  عىل  تحتوي  كانت  الرشطة،  أقسام  داخل  األحداث  تجربة  عن  الجبهة 
جسيمة. أبسط حالة عىل سبيل املثال كانت احتجاز عدد من القرص بقسم بسبب 
أي  استدعاء  دون  لفرتة  القسم  بهو  يف  عليهم  اإلبقاء  وتم  التجول،  خرقهم حظر 
من أولياء أمورهم، كما تعرضوا للرتهيب بـاحتجازهم قبل أن يتم اإلفراج عنهم 

بعد عدة ساعات. 

كانوا  بالليل  النيابة  أنزل  ما  قبل  فيه  أميش  ما  قبل  اليل  اليوم  ناس  "شفت 
كارسين احلظر. فكانوا شباب صغريين. كان يف مهنم قرص تحت 18 مثال 16 17 
سنة حاجة زي كدا ... ال بس فضلوا يكدروهم كدا قاعدين عىل ساللم برا 
كم ساعة بعد كدا مشوهم... ]كان[ العيال الصغرية بيتذللوا عشان الضابط 
يمشهيم ... وهو بيتعامل بكل عنجهية وصلف يعين وبس يابين واقعدوا ساكتني 

بدل ما أنزلكم احلجز ومش هامشيكم غري الصبح وحاجات بالشكل دا."31

كما وثقت الجبهة املرصية حالة قارص تبلغ من العمر 17 عاَما وتم احتجازها 
يستمر  أخري  ملحتجزة  باإلضافة  شهور،  السبعة  جاوزت  ملدة  املرج  قسم  يف 
احتجازها حتي وقت كتابة هذه السطور ملدة جاوزت العامني، كما يتم احتجازهن 

مع محتجزات جنائيات.

ويجدر االنتباه أيضا إىل أن بعض القرص يتم احتجازهم داخل غرف الحجز، 
من  قارصات  احتجاز  ذلك  ويشمل  للغاية،  سيئة  ظروف  ويف  البالغني  وسط 

املتسوالت دون توفري الطعام والرعاية املناسبة. 

التي تخصص فيها غرف لألحداث، فقد سبقت اإلشارة لسوء  أما يف األقسام 
األوضاع واملعاملة فيها. ويف بعض األقسام األخرى، أفادت شهادات بأن األحداث 
الحاالت  إحدى  يف  أو  لألحداث  غرف  وجود  لعدم  إما  البالغني،  وسط  يحتجزون 
األحداث  بقية  عن  فصله  فتم  "سياسية"  قضية  ذمة  عىل  محتجزا  الحدث  كان 

ووضعه مع البالغني. 

ولم يرد بأي من الشهادات اعتناء أي جهة – بما يف ذلك شعبة رعاية األحداث 
عليه  مروا  أم  القسم  داخل  احتجزوا  سواء  القرص،  بشؤون   – الداخلية  بوزارة 

رسيًعا. 

محادثة عرب شبكة اإلنرتنت مع محتجز سابق بقسم الفيوم، ديسمرب 2٠21. 	31
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األقليات الجنسانية

حاولت الجبهة املرصية قدر اإلمكان التوصل ملعلومات بشأن تجارب األقليات 
الجنسانية داخل أقسام الرشطة، ورغم أن هذه املعلومات ال يمكن اعتبارها ممثلة 
نصوص  إغفال  إىل  عام  بشكل  أشارت  قد  أنها  إال  التجارب،  تلك  لكل  شاملة  أو 
مهمشة،  فئة  كونها  الفئة وحمايتها  هذه  برعاية  قواعد خاصة  واللوائح  القانون 
أفادت  فقد  هويتهم.  بحكم  إضافية  وانتهاكات  للتمييز  تعرضهم  إىل  أشارت  كما 
داخل  مغلق  ممر  يف  عليهم  اإلبقاء  تم  املحتجزين  بعض  بأن  الشهادات  إحدى 
القسم دون إيداعهم يف غرف، كما أشارت أكثر من شهادة إىل تعرضهم ملضايقات 
وأفراد  الضباط  قبل  من  وذلك  الجنسانية،  هويتهم  تستهدف  لفظية  واعتداءات 

الرشطة واملحتجزين اآلخرين عىل السواء. 

سادًسا: انتهاكات بتورط 
مؤسسات أخرى

أنماط  بعض  بأن  الرشطة  أقسام  مرصد  مرشوع  توثيقات  إطار  يف  تبني 
املسؤولية عنها ال يمكن نسبتها  أن  إال  األقسام،  االنتهاكات تكون ممنهجة داخل 
مبارش  بشكل  الضالعة  هي  أخرى  جهة  تكون  ما  عادة  بل  وحده،  القسم  إىل 
القسم كواجهة إلضفاء صورة إجرائية  االنتهاك، ويستخدم  واملسؤول األول عن 
سليمة عليها، أو كأحد املحطات يف منظومة أوسع من االنتهاكات؛ وإدارة القسم 
تنفذ  جهة  مجرد  الحالتني  يف  تكون  الرشطة  وأمناء  الضباط  إىل  املأمور  من  بدءا 
أوامر جهة أعىل – غالبا ما تكون جهاز األمن الوطني – دون إمكانية لالعرتاض، 
يقع  انتهاك  كل  عن  املسؤولة  الجهة  قانونا  يظل  القسم  أن  من  الرغم  عىل  وذلك 
القسم. ويف حاالت أخرى،  املحتجز رسميا يف عهدة  املحتجز، ويظل  بداخله بحق 
ترجع االنتهاكات أو تدهور أوضاع االحتجاز بشكل مبارش إىل قرار نيابة أو خلل 

يف البنية الترشيعية التي تنظم تجربة االحتجاز.

جهاز  قبل  من  الرشطة  أقسام  استخدام  هو  النوع  هذا  من  األبرز  االنتهاك 
األمن الوطني كمقار لـ"تخزين" املختفني قرسيا الذين يصدر القرار بعدم اإلبقاء 
عليهم داخل مقار األمن الوطني، أو من صدرت قرارات بإخالء سبيلهم أو أنهوا 
عقوباتهم وبانتظار إصدار األمن الوطني ملا يسمى بـ"تأشرية" خروجهم. ويكون 
املدة  عن  االحتجاز  مدة  لزيادة  آخر  سببا  الوطني"  األمن  "تأشرية  عىل  الحصول 
املحتجزين  من  عدد  بقاء  الجبهة  وثقت  حيث  املحتجز،  عىل  املفروضة  القانونية 
لعدة أسابيع داخل القسم رغم اكتمال إجراءات خروجهم، النتظار القسم تأشرية 

تسمح له بإخالء سبيل املحتجز.

قضايا  ذمة  عىل  رسمي  بشكل  املحتجزين  بعض  أن  عىل  التنبيه  يجب  أوال، 
أمن الدولة داخل األقسام تكون عالقتهم بالقسم مرتبكة، ويسود داخل األقسام 
اإلشارة لهم بأنهم محتجزون "تابعون ألمن الدولة"، ويرتتب عىل ذلك من ناحية 
مميزات، حيث يواجهون تعنتا أقل لخوف القسم من قيام املحتجز بالشكوى أمام 
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الجهاز ضد أي انتهاك يحدث له. ويتضح أن تعليمات األمن الوطني فيما يتعلق 
ومنع  اإلمكان  قدر  لهم  التعرض  بعدم  تكون  الدولة  أمن  قضايا  يف  باملحتجزين 
السلطة بني أقسام  الفارق يف  التعرض لهم كذلك. وينعكس  باقي املحتجزين من 
الرشطة وجهاز األمن الوطني عىل معاملة ضباط القسم ألولئك املحتجزين، حيث 
املحتجزين  مع  يتعاملون  كثرية  أحيان  يف  الضباط  أن  محتجز  من  أكثر  أوضح 

بخوف وقلق. 

جيدة  احتجاز  بظروف  املحتجزين  هؤالء  تمتع  اإلطالق  عىل  ذلك  يعني  وال 
القسم  عىل  ُيفرض  أخرى،  ناحية  فمن  القسم.  يف  املحتجزين  بباقي  مقارنة 
معني،  بقدر  املحتجز  عىل  توقيعه  الوطني  األمن  يقرر  الذي  االنتهاك  "هندسة" 
ويصبح القسم يف تلك الحالة ليس ضالعا فقط يف االنتهاك، بل غري قادر عىل تقديم 
أي عون أو تحسني لوضع املحتجز حتى وإن رغب الضباط يف ذلك، وأحيانا تصدر 
تعليمات مبارشة من األمن الوطني بإساءة معاملة املحتجز، كأن ُيمنع من الحديث 
إىل محتجزين آخرين أو أمناء رشطة عىل سبيل املثال. مثال لهذا ما كشفه شهادة 
محتجز سابق يف قسم الهرم والذي كان يف ظروف ترقى للتعذيب لكنه أكد بأن 
الضابط لم يكن له إمكانية "التسلط" عليه ، بل بل أظهر خوفه منه عند التلويح 

بالشكوى منه هناك.

وتلعب األقسام دورا هاما للغاية يف عمليات التدوير التي يرشف عليها األمن 
الوطني. فخاصة يف الحاالت التي يتضمن التدوير أيضا جريمة اإلخفاء القرسي، 
يكون القسم هو الجهة التي تحرر رسميا محرضا بخروج املحتجز من القسم يف 
)أو  الجهة  أيضا  القسم  بينما يكون  أنه قد أخيل سبيله فعال،  ليبدو  تاريخ معني، 
أحد الجهات( املسؤولة عن نقله للمكان الذي يخفى فيه قرسيا لفرتة قبل الظهور 
النيابة عىل ذمة قضية أخرى. ويف أغلب الحاالت التي وثقتها الجبهة كان هذا  يف 
كامل  طابق  داخل  تقع  الغرفة  هذه  كانت  حاالت  عدة  ويف  "الثالجة"،  هو  املكان 

خاص باألمن الوطني أصال. 

األمن  أو طابق كامل لجهاز  به غرفة  ما يوجد  تتفاوت بني  األقسام  أن  يذكر 
به  يتواجد  من  أو  للجهاز،  تابعني  موظفني  أي  به  يوجد  ال  من  وبني  الوطني، 
تدخلهم  يرد  ولم  والقسم.  الجهاز  بني  التنسيق  عن  مسؤول  واحد  رشطة  أمني 
أنهم  السابق  املحتجز  أفاد  حيث  السالم،  أول  قسم  يف  إال  العادية  القسم  بشؤون 
كانوا يتواجدون أثناء زيارات الرؤية لبعض املحتجزين السياسيني، بل ويقومون 
الدولة  أمن  املحتجزين عىل ذمة قضايا  أحد  تلقي  بأنفسهم، وذلك عند  بالتفتيش 

زياراته. كما أنه يف بعض األقسام تجرى تحقيقات األمن الوطني داخل القسم.

الشكاوى والرقابة

الرقابة  لواقع  أيضا  الرشطة  بأقسام  تحيط  التي  القانونية  الضبابية  تمتد 
اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  يخصص  فبينما  عليها.  والحقوقية  القضائية 
تغطية أكرب ألنشطته يف الرقابة عىل السجون عىل سبيل املثال، ال تحظى األقسام 
املرصية مع محتجزين  الجبهة  أجرتها  التي  املقابالت  واقع  ذاته. ومن  باالهتمام 
لتفتيش قضائي عىل  أي تغطية  بالبحث يف وسائل اإلعالم حول  سابقني، وكذلك 

أقسام الرشطة، يتضح أنها شبه معدومة. 
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املجلس  من  وفد  حضور  الشهادات  إحدى  وثقت  التي  الوحيدة  الحالة  ففي 
املحتجزات يف وجود  إىل  تحدثوا  بأنهم  أفادت  للتفتيش،  اإلنسان  لحقوق  القومي 
إهمال طبي  حالة  عن  املحتجزات  تبليغ  دون  ذلك حال  وأن  الرشطة،  من  ضباط 
بحق محتجزة مسنة كانت بحاجة لغسيل كلوي أسبوعي وكان القسم يتعنت يف 
نقلها إىل املستشفى، عىل الرغم من أن العالج كان عىل نفقتها الخاصة. ولم يرتتب 
عىل تلك الزيارة أية آثار إيجابية سوى أن إحدى املحتجزات التي وضعت طفلها 
وبقيت معه يف الحجز لعدة أشهر بعد والدته تم نقلها يف اليوم التايل للزيارة إىل 
أفاد  وبينما  أفضل.  الحاضنات  لألمهات  املخصصة  املرافق  حيث  للنساء،  سجن 
إال  القسم،  داخل  تكثر  كانت  تفتيش  لجان  بوجود  أنباء  بأن  آخرون  محتجزون 
لم  كما  املحتجزين.  إىل  للحديث  الحجز  غرف  داخل  إىل  أبدا  تدخل  لم  إحداها  أن 
يرد أي ذكر لقيام النيابة العامة بالتفتيش عىل األقسام، ولم توثق الجبهة تدخل 
الهرم  بقسم  سابقة  محتجزة  حالة  يف  إال  محتجزين  من  شكوى  إثر  عىل  النيابة 
شكت للنيابة من سوء التهوية بغرفة الحجز وامتناع اإلدارة عن إصالح املروحة 

املوجودة بالحجز، ووجدت القسم قد سارع يف اليوم التايل إلصالحها. 

التي  املعلومات  فتشري  الداخلية،  لوزارة  التابعة  اإلنسان  حقوق  مكاتب  أما 
حقوق  لشعبة  مكتب  به  يوجد  األقسام  من  الكثري  أن  إىل  الجبهة  عليها  حصلت 
اإلنسان بالفعل، إال أنه عىل األغلب يكون مغلقا أو خاليا. ويف كل األحوال لم يرش 
إن  بل  طلب،  أو  شكوى  تقديم  أجل  من  للمكتب  التوجه  إمكانية  إىل  محتجز  أي 
الكثري ممن تحدثت إليهم الجبهة لم يكونوا عىل علم بوجود املكتب يف القسم من 

عدمه. 
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الخاتمة والتوصيات

الرشطة  أقسام  داخل  االحتجاز  واقع  عن  صورة  لرسم  التقرير  هذا  سعى 
الضوء بشكل خاص  املحتجزين، وحاول تسليط  املختلفة من  الفئات  كما تعيشه 
الجنسانية، وكذلك  واألقليات  واألحداث  الحاضنات  واألمهات  النساء  تجارب  عىل 
األوضاع يف أماكن مهمشة كشمال سيناء. وقد أشري إىل جوانب مختلفة من واقع 
االحتجاز يف محاولة ملقارنتها بأفضل املمارسات التي يجب أن يكون عليها األمر 

بحسب القانون املرصي واملعايري الدولية. 

حاول الفصل األول الرتكيز عىل ضبابية اإلطار القانوني الحاكم لالحتجاز يف 
أقسام الرشطة، وسببها األسايس هو أن النصوص التي نظمت حقوق املحتجزين 
ركزت بشكل أسايس عىل السجناء، أي من يودعون داخل سجون، والتي ال تدخل 
يف تعريفها أقسام الرشطة. ولكن وفقا للمادة 1 مكرر من قانون مراكز اإلصالح 
قانوني  فإن كل من يحتجز بشكل  السجون سابقا(،  )قانون  املجتمعي  والتأهيل 
ال بد أن ترسي عليه أحكام ذلك القانون، وأيضا ما يرتتب عىل القانون من لوائح 
الداخلية  بالالئحة   1961 لسنة   79 رقم  الداخلية  وزير  قرار  أبرزها  وقرارات، 

للسجون، وقرار رقم 691 لسنة 1998 بشأن معاملة السجناء. 

والعقوبات،  الجنائية،  اإلجراءات  قوانني  يف  أخرى  لنصوص  وباإلضافة 
والرشطة، فقد وضعت هذه النصوص مجتمعة ضمانات محددة لسالمة اإلجراءات 
الضبط  من  بدءا  االحتجاز،  مراحل  من  الكثري  يف  املحتجزين  وحقوق  القانونية 
واإلحضار، مرورا بظروف االحتجاز نفسه من املرافق واألثاث والطعام والرعاية 
عن  باإلفراج  وانتهاء  للمحتجز،  ضمانه  يجب  مما  ذلك  وغري  والتثقيفية  الصحية 
اإلفراج  إجراءات  تنظيم  إىل عدم  أدى  أيضا  السجون  الرتكيز عىل  أن  إال  املحتجز. 
بشكل كاٍف يضمن أال تقع انتهاكات لحقوق أو استطالة لسلب حرية املحتجز بعد 
إنهائه عقوبته أو صدور قرار قضائي بإخالء سبيله، حيث تطرق القانون ملوعد 
نقل املحتجز خارج السجن بعد انتهاء مدته، دون تنظيم للعملية التالية عىل ذلك 
إىل  األقرب  الرشطة  اإلفراج عنه من مقر  قبل  إىل مقرات رشطة مختلفة  نقل  من 

محل سكنه. 

التي يقدمها مرشوع مرصد أقسام الرشطة عن تلك  ورغم ذلك فإن الصورة 
مشمولة  باعتبارها  املقرات  تلك  تحتسب  ال  الداخلية  وزارة  بأن  يوحي  املقرات 
بالنصوص التي نظمت حقوق السجناء، وال تصمم مناطق الحجز بأقسام الرشطة 
وفق أي اعتبارات لتطبيق مثل تلك النصوص أو توفري أي حد من املعيشة اآلدمية 
للمحتجزين. كما حاول التقرير إبراز بعض االنتهاكات الجسيمة واملمنهجة التي 
تحدث داخل األقسام، مثل وقائع اإلهمال الطبي والتعذيب والعنف الذي يستهدف 
فئات مهمشة، وكذلك االنتهاكات التي تكون جهات أخرى يف الدولة ضالعة فيها، 

مثل اإلخفاء القرسي والتدوير وغياب الرقابة واملحاسبة. 

األقسام  إىل  املحتجزين  وصول  قيد  بها  يتم  التي  اإلجرائية  الدقة  وبمقارنة 
أولئك  بوضع  فعال،  منها  خرجوا  قد  يكونوا  لم  وإن  حتى   – منها  وخروجهم 
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أن  القسم، يمكن استخالص نتيجة مفادها  الفعيل يف  أثناء احتجازهم  املحتجزين 
باعتبارهم  األقسام  تلك  الذين يمرون عىل  املحتجزين  تتعامل مع  الداخلية  وزارة 
أنهم  عىل  وليس  واألمني،  اإلداري  الجهاز  داخل  حركتها  قيد  يجب  "ملفات" 
حقوقهم  توفري  مسؤولية  بداخلها  يحتجزون  التي  األقسام  تتوىل  مواطنون 
مع  التعامل  يف  األصل  حيث  اإلنسانية.  احتياجاتهم  ورعاية  القانون،  كفلها  التي 
املحتجزين هو "عدم التدخل" إال عند الحاجة القصوى وتركهم لتسيري شؤونهم 
بمفردهم، وحتى دون تمكينهم من وسائل تعينهم عىل تسيري شؤونهم بأنفسهم. 
ومن أجل تحسني أوضاع االحتجاز داخل أقسام الرشطة، تتوجه الجبهة املرصية 

ببعض التوصيات إىل الجهات التالية:

إلى مجلس النواب

تعديل نصوص القوانني املنظمة لالحتجاز داخل السجون لتنص بشكل رصيح  •
عىل شمول أقسام الرشطة بتلك النصوص. 

استحداث نصوص تأخذ يف االعتبار الطبيعة الخاصة لالحتجاز بقسم الرشطة  •
وما ينبني عليه من مخاطر تهدد املحتجزين.

استحداث نصوص تنظم بشكل واضح النظم الواجب عىل املحتجزين اتباعها  •
داخل أقسام الرشطة، واآلليات التأديبية الواجب العمل بها يف حال إخاللهم بتلك 

النظم.

استحداث نصوص تحدد معايري موحدة وواضحة لبناء ومرافق األماكن التي  •
والسعة  والسالمة  الصحة  معايري  االعتبار  يف  أخذا  لالحتجاز،  كمقار  تستخدم 
الفئات  احتياجات  االعتبار  يف  وأخذا  داخلها،  املرافق  وجودة  للغرف  الصحية 

املهمشة كاألقليات الجنسانية وأصحاب االحتياجات الخاصة.

استحداث نصوص تبني اإلجراءات الواجب اتباعها عند احتياج أحد املحتجزين  •
بأقسام الرشطة للرعاية الصحية، وذلك بضمان توفر الرعاية الطبية العاجلة إن 

لزمت، وأيضا ضمان إجراءات الحصول عىل رعاية لألمراض املزمنة.

التي  • التحقيقات  تكون  أن  يشرتط  بحيث  الجنائية  اإلجراءات  قانون  تعديل 
تجري يف مقار الرشطة قبل العرض عىل النيابة مسجلة بالصوت والصورة، وأن 
النيابة، والنص  ينتهي أي دور للتحقيق من قبل قوات الرشطة بعد العرض عىل 

عىل ضمانات بذلك. 

وجهاز  • الرشطة  أقسام  سلطات  بني  الحدود  واضح  بشكل  تحدد  قوانني  سن 
األمن الوطني، خاصة يف حاالت إيداع محتجزين عىل ذمة قضايا أمن الدولة داخل 
األقسام، وتوضح أين تقع املسؤولية عن االنتهاكات التي تطال هؤالء املحتجزين.
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إلى وزارة الداخلية

توظيف موظفات نساء بكل قسم توجد فيه منطقة احتجاز للنساء، بحيث يكن  •
مسؤوالت عن التفتيش وتلقي الشكاوى.

تحسني كفاءة عمليات ترحيل ونقل املحتجزين املفرتض إخالء سبيلهم، بحيث  •
ال تؤدي إىل إطالة مدة العقوبة.

إلى النيابة العامة

من  • وغريها  الجنيس  والتحرش  التعذيب  وقائع  يف  شفافة  تحقيقات  فتح 
االعتداءات التي تتوارد من داخل مقار الرشطة.

الرسمية  • األوراق  القانونية يف تزوير  أقسام الرشطة بتحمل مسؤوليتها  إلزام 
يف وقائع التدوير واإلخفاء القرسي.

تفعيل آليات التفتيش عىل أماكن االحتجاز داخل مقار الرشطة ونرش نتائجها. •



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

مجاالت أهمها العدالة اجلنائية.
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