
سجون مصر .. قبور موت وتصفيات بال مساءلة

 !

مجلس جنيف للحقوق والحريات 

نووفمبرر 2020 

�1



مقدمة
تشهـد الـسجون املـصريـة ظـروفـا قـاسـية ومـميتة فـي ظـل غـياب أدنـى مـقومـات الـرقـابـة سـواء الـتابـعة لـلجهات 
الـرسـمية أو األهـلية والـتي تـمنع مـن مـمارسـة أدوارهـا تـحت الـقمع والـتخويـف واملـالحـقة ملـحاولـة الـتغطية عـلى 

الجرائم واالنتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات املصرية.

يـرصـد هـذا الـتقريـر تـكرار حـاالت الـوفـاة فـي الـسجون املـصريـة، حـتى بـات أشـبه بـظاهـرة؛ ألسـباب مـتعددة 
تـبدأ مـن اإلهـمال الـطبي وغـياب الـرعـايـة، مـرورًا بـالـتعذيـب والـتصفيات الـصامـتة إلـى االنـتحار، وسـوء ظـروف 

االحتجاز.

ووفـــًقا ملـــعطيات غـــير رســـمية فـــقد تـــوفـــي خـــالل أقـــل مـــن 7 ســـنوات 1041 ســـجينًا ألســـباب مـــتعددة، وســـط 
تـــقديـــرات بـــأن الـــعدد الـــرســـمي الـــحقيقي أكـــبر مـــن ذلـــك كـــثيرًا؛ نـــظرًا ألن الســـلطات املـــصريـــة ال تـــسمح ألي 
جـهة بـتوثـيق مـهني وحـر لـواقـع االنـتهاكـات داخـل الـسجون فـي تـجاهـل واضـح لـكل األنـظمة والـقوانـني سـواء 
الـوطـنية أو الـدولـية الـناظـمة لـعمل إدارات الـسجون والـتي تـكفل حـقوق املـعتقلني أو املـوقـوفـني وتـشكل حـمايـة 

لهم. 

ونــــتجت غــــالــــبية حــــاالت الــــوفــــاة عــــن الــــظروف الــــقاســــية الــــتي شــــملت اإلهــــمال الــــطبي، مــــع االحــــتجاز غــــير 
الــقانــونــي، والــتعذيــب، والحــرمــان مــن الــنوم، وتــقليص وجــبات الــطعام، واالنــتحار. وقــد زادت األحــوال ســوءا 
فـــــي الـــــعام 2020 نـــــتيجة انـــــتشار وبـــــاء كـــــورونـــــا فـــــي مـــــقار االحـــــتجاز املـــــختلفة، فـــــي ظـــــل الـــــتعتيم األمـــــني 
الشـديـد، وتـصاعـد املـمارسـات الـهمجية، وارتـفاع وتـيرة االنـتهاكـات وأشـكال الـتعذيـب، سـواء بـالـضرب املـبرح، 

أو الحبس االنفرادي، ومنع العالج والطعام واملاء، في فترات الحبس واالختفاء القسري.

وتـــأتـــي زيـــادة أعـــداد حـــاالت الـــوفـــاة فـــي وقـــت شهـــدت مـــصر زيـــادة هـــائـــلة فـــي أعـــداد املـــعتقلني بـــدرجـــة لـــم 
تشهـدهـا فـي تـاريـخها. فـفي بـدايـة عـام 2013، كـان عـدد نـزالء الـسجون الـرسـمي قـرابـة 40 ألـف سـجني. 
وبحسـب أرقـام وزارة الـداخـلية، فـإن هـناك 16 ألـف شـخص اعـتقلوا فـي الـتسعة أشهـر الـتي تـبعت اإلطـاحـة 
بــالــرئــيس االســبق محــمد مــرســي فــي يــولــيو/تــموز، فــيما تــقدر جــهات مســتقلة أعــداد الــسجناء فــي مــصر مــع 

نهاية عام 2020 بأكثر من 120 آالف سجني، بينهم 60 ألف معتقل سياسي على األقل.

مـــع هـــذا الـــتزايـــد الـــهائـــل فـــي أعـــداد الـــسجناء واملحتجـــزيـــن، لـــم يـــكن مـــن املســـتغرب زيـــادة أعـــداد الـــسجون، 
الـتي ارتـفع عـددهـا إلـى 68 سـجنًا، أُنِشئ 25 مـنها بـعد وصـول الـرئـيس الـحالـي عـبد الـفتاح الـسيسي إلـى 
الســلطة. وعــالوة عــلى هــذه الــسجون، هــناك 382 مــقر احــتجاز داخــل أقــسام ومــراكــز الشــرطــة فــي مــختلف 
املــــحافــــظات، بــــاإلضــــافــــة إلــــى الــــسجون الســــريــــة فــــي املــــعسكرات، وذلــــك وفــــقاً لــــتقريــــر صــــادر عــــن املــــنظمة 

املصرية لحقوق اإلنسان.
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بــعض حــاالت الــوفــاة فــي الــسجون ومــقار االحــتجاز، أحــدثــت صــخبًا إعــالمــيًا وحــقوقــيًا واســًعا فــي الــداخــل 
والــخارج كــما هــو الــشأن فــي وفــاة املخــرج الــشاب شــادي حــبش، الــذي اضــطرت الســلطات املــصريــة لــفتح 

تحقيق في سبب وفاته بعد الضجة والصخب املصاحبني له.

ويسـلط هـذا الـتقريـر الـضوء عـلى واقـع الـسجون فـي مـصر؛ وذلـك مـن خـالل أربـعة مـحاور، ونسـتعرض فـي 
املــحور األول األحــوال والــظروف املــأســاويــة لــواقــع الــسجون، أمــا فــي املــحور الــثانــي فــيتناول الــتقريــر أبــرز 
األنـماط  لهـذه االنـتهاكـات والـتي تـمارس فـي الـسجون املـصريـة، وفـي املـحور الـثالـث يـتناول الـتقريـر الـوفـيات 
الـتي حـدثـت فـي الـسجون املـصريـة وأهـم الـشواهـد فـي ذلـك، وأسـباب هـذه الـوفـيات فـي عـدد مـن الـسجون، 
وفـي املـحور الـرابـع يظهـر الـتقريـر طـبيعة الـنتائـج الـتي تـوصـل إلـيها املجـلس فـي هـذا الـتقريـر وكـان أبـرزهـا؛
1_تــــفشي مــــمارســــات الــــتعذيــــب وتــــحولــــها لــــسياســــة مــــمنهجة تــــنفذهــــا الســــلطات،2_غــــياب الــــرقــــابــــة وتــــغول 
املــؤســسات الــتنفيذيــة فــي الــدولــة املــصريــة أطــلق الــعنان لــلجهات الــقائــمة عــلى رعــايــة الــسجون لــلتورط فــي 

مزيد من االنتهاكات القاسية والخطيرة.
وفـــــي أبـــــرز الـــــتوصـــــيات الـــــتي يـــــوصـــــي بـــــها الـــــتقريـــــر؛ 1_فـــــتح تـــــحقيق دولـــــي فـــــي كـــــل الـــــبالغـــــات والـــــتقاريـــــر 
والــشكاوى الــتي تحــدثــت عــن االنــتهاكــات أو كــشفت عــن وفــيات داخــل الــسجون،2_واصــدار قــرارات أمــمية 

بفرض عقوبات قاسية على الدولة املصرية نتيجة ارتفاع وتيرة االنتهاكات واملمارسات الوحشية.

املحور األول: واقع السجون املصرية:
الـسجون املـصريـة تشهـد واقـعا مـأسـاويـا يـخيم عـلى كـل شـيء سـواء الـوضـع الـقانـونـي أو الـصحي أو غـير 
ذلــك مــن األوجــه األخــرى وقــد تــحول عــام 2020 إلــى واحــد مــن أســوأ األعــوام فــي تــاريــخها، عــلى مســتوى 
الـــحفاظ عـــلى حـــياة الـــنزالء واألمـــن الـــشخصي والســـالمـــة الـــصحية، فـــي وقـــت قـــرر فـــيه الـــنظام املـــصري أن 
يـصم آذانـه إزاء املـطالـبات الـحقوقـية واملـناشـدات الـدولـية املـتكررة لتحسـني أوضـاع املـعتقلني واإلفـراج عـنهم، 
ومـنحهم حـقوقـهم الـطبيعية والـسماح ألسـرهـم بـزيـارتـهم وبـدخـول األدويـة واألطـعمة لـهم، خـصوصـاً فـي ظـل 

انتشار فيروس كورونا. 

مــع نــهايــة عــصر مــبارك (2011)، كــان عــدد الــسجون املــصريــة الــعمومــية املــعروفــة رســميا قــد بــلغ 43 مــن 
الـــسجون الـــعمومـــية والـــليمانـــات، واألخـــيرة تســـتخدم لـــتنفيذ أحـــكام الـــسجن املشـــدد، إضـــافـــة إلـــى أكـــثر مـــن 
120 ســـجنا مـــركـــزيـــا تســـتخدم لـــتنفيذ أحـــكام الـــسجن الـــبسيط، فـــضال عـــن عشـــرات مـــن أمـــاكـــن أخـــرى تـــم 
تـقنني االحـتجاز بـها وفـق قـرارات خـاصـة صـدرت مـن رئـيس الجـمهوريـة أو وزيـر الـداخـلية، كـما نـصت قـوانـني 
الـسجون املـصريـة، مـشكلة بـذلـك شـبكة سـجون عـمالقـة قـادرة عـلى اسـتيعاب اآلالف مـن الـسجناء فـي أدنـى 

األحوال.

ولـم تـنجح الـثورة املـصريـة فـي فـرض الـرقـابـة الـكامـلة عـلى الـبنية الـتحتية لـلسجون املـصريـة، الـتي أصـبحت 
مــكتظة مــنذ اإلطــاحــة بــالــرئــيس املــصري االســبق محــمد مــرســي فــي يــولــيو/تــموز عــام 2013، ومــا تــاله مــن 
أحـــداث دفـــعت هـــذه الـــسجون لـــلعمل بـــكامـــل طـــاقـــتها الســـتيعاب عشـــرات اآلالف مـــن املـــعارضـــني الـــحقيقيني 

واملحتملني للنظام في مصر.
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 فــي تــلك الــفترة، شهــدت مــصر زيــادة فــي أعــداد املــواطــنني املحتجــزيــن بــدرجــة لــم تشهــدهــا فــي تــاريــخها. 
فــفي بــدايــة عــام 2013، كــان عــدد نــزالء الــسجون الــرســمي قــرابــة 40 ألــف ســجني. وبحســب أرقــام وزارة 
الـداخـلية، فـإن هـناك 16 ألـف شـخص اعـتقلوا فـي الـتسعة أشهـر الـتي تـبعت اإلطـاحـة بـمرسـي فـي يـولـيو/
تــموز، فــيما تــقدر جــهات مســتقلة أعــداد الــسجناء فــي مــصر مــع نــهايــة عــام 2020 بــأكــثر مــن 120 آالف 

سجني، بينهم 60 ألف معتقل سياسي على األقل.
مـع هـذا الـتزايـد الـهائـل فـي أعـداد الـسجناء واملحتجـزيـن، لـم يـكن مـن املسـتغرب أن يسـتثمر الـنظام املـصري 
فــي عهــد الــرئــيس عــبد الــفتاح الــسيسي كــثيرا فــي تــعزيــز شــبكاتــه مــن الــسجون وأمــاكــن االحــتجاز بــتكلفة 

حقيقية تقدر بمليارات الجنيهات.
ويـــبلغ عـــدد الـــسجون فـــي مـــصر 68، أُنِشئ 25 مـــنها بـــعد وصـــول الـــرئـــيس الـــحالـــي عـــبد الـــفتاح الـــسيسي 
إلـــى الســـلطة. وعـــالوة عـــلى هـــذه الـــسجون، هـــناك 382 مـــقر احـــتجاز داخـــل أقـــسام ومـــراكـــز الشـــرطـــة فـــي 
مـختلف املـحافـظات، بـاإلضـافـة إلـى الـسجون السـريـة فـي املـعسكرات، وذلـك وفـقاً لـتقريـر صـادر عـن املـنظمة 

املصرية لحقوق اإلنسان.

وفـيما يـلي اسـتعراض لـبعض أبـرز الـسجون املـصريـة ومـا تخـللها مـن انـتهاكـات صـارخـة فـي 
اآلونة األخيرة: 

سجن العقرب .. سجل سيء السمعة
سجـــل ســـجن الـــعقرب، سيئ الـــسمعة وشـــديـــد الحـــراســـة، وهـــو واحـــد مـــن ســـجون مـــنطقة طـــرة، حـــالـــة الـــوفـــاة 
الــثامــنة والخــمسني داخــل الــسجون املــصريــة هــذا الــعام حــتى اآلن، والــثالــثة فــي الــسجن ذاتــه خــالل ثــالثــة 
أســابــيع، والــخامــسة عــلى الــتوالــي فــي مــصر خــالل أســبوع واحــد، بــرحــيل الــدكــتور عــمرو عــلي أبــو خــليل، 
الــطبيب الــنفسي املــعروف فــي اإلســكندريــة، وكــان قــد اعــتقل لســبب واحــد فــقط هــو كــونــه شــقيق اإلعــالمــي 
املــعارض هــيثم أبــو خــليل، والــذي كــان مــحبوســاً عــلى ذمــة الــتحقيق فــي قــضية رقــمها 1118 لــسنة 2019 
املـعروفـة إعـالمـياً بـ"إحـياء تـنظيم اإلخـوان"، وتجـمع هـذه الـقضية الـعديـد مـن املـتهمني الـذيـن ال تـربـط بـينهم 
صــالت تــذكــر، مــن ضــمنهم مــحامــون وحــقوقــيون وطــلبة بــالــجامــعات، وتــنوعــت أمــاكــن قــضائــهم فــترة الــحبس 
االحــتياطــي بــني بــضعة ســجون، وبحســب مــا هــو مــتاح مــن مــعلومــات تــلقتها أســرتــه، فــإن املــعتقل أبــو خــليل 
تــوفــي بــأزمــة قــلبية، بــعد مــشادة بــينه وبــني ضــابــط أو أكــثر داخــل الــسجن بســبب اعــتراضــه عــلى مــنع إدارة 

السجن دخول األدوية للمعتقلني، وذلك عقب أيام من ظهور أعراض كورونا عليه وعلى بعض زمالئه.
ومـن الـالفـت فـي ظـاهـرة زيـادة حـاالت الـوفـاة داخـل الـسجون، أنـها تـأتـي فـي أعـقاب إعـالن وزارة الـداخـلية 
اســـتئناف الـــزيـــارات، والـــسماح لـــذويـــهم بـــالـــحضور إلـــى الـــسجون لـــلمرة األولـــى مـــنذ بـــدء اتـــخاذ اإلجـــراءات 

االحترازية ملنع انتشار 
1كورونا في منتصف مارس/ آذار املاضي.

https://cutt.us/t5dVk :1 العربي الجديد، تاريخ النشر 8/9/2020، الرابط

�4

https://cutt.us/t5dvk


سجون طرة ورفض العفو

وذكـرت املـصادر أن األمـن الـوطـني رفـض بشـدة مـطالـبات الـسجون بـزيـادة أعـداد املـعتقلني املـعفو عـنهم فـي 
مـنطقة سـجون طـرة تحـديـداً، حـيث لـم تـبق األعـداد عـلى حـالـها فـقط، بـل زادت بـتعدد مـوجـات االعـتقال مـنذ 
ذلـك الـحني، كـما تـمت إعـادة تـدويـر العشـرات فـي قـضايـا جـديـدة، بـل وإعـادة اعـتقال العشـرات مـن الشـبان 
الــذيــن كــانــوا يــقضون فــترات مــراقــبة شــرطــية بــاألقــسام خــالل الــنصف األول مــن الــعام الــحالــي، وأوضــحت 
املــصادر أن كــل مــا ســمح بــه األمــن الــوطــني فــي هــذا الــسياق هــو إعــادة تــوزيــع املــعتقلني الــسياســيني عــلى 
الــعنابــر لــتقليل كــثافــتها، مــقابــل تــقصير فــترات الــتريــض والــفسحة، بــحجة الــتباعــد االجــتماعــي، لــكن بــمرور 
الـــوقـــت اتـــضح أن جـــميع الـــتدابـــير الـــتي اتخـــذت هـــشة، وأدت إلـــى انـــفجار املـــوقـــف بـــتعدد حـــاالت اإلصـــابـــة 
بـكورونـا والـوفـاة ألسـباب مـختلفة ملـعتقلني فـي الخـمسينيات والسـتينيات مـن عـمرهـم، عـانـوا قـبل وفـاتـهم مـن 
اإلهـمال املـمنهج، وتـم رفـض نـقلهم ملسـتشفى الـسجن املـكتظ بـحاالت اإلصـابـة بـكورونـا، وفـي الـوقـت نـفسه 

رفض نقلهم ملستشفيات خارجية ألسباب أمنية.

وتــــتكامــــل هــــذه الــــسياســــة األمــــنية مــــع اتــــجاهــــات قــــضائــــية ظهــــرت هــــذا الــــعام، لتخــــلق آلــــة تــــنكيل مــــتكامــــلة 
بــاملــعتقلني الــسياســيني. واتــبعت الــنيابــة مــنحى جــديــداً، هــو فــتح قــضايــا جــديــدة لــلمحبوســني احــتياطــياً، مــن 
الـــبارزيـــن واملـــشهوريـــن عـــلى مـــواقـــع الـــتواصـــل االجـــتماعـــي، والـــذيـــن تـــركـــز عـــليهم الـــجهات الـــحكومـــية وغـــير 
الـحكومـية األجـنبية فـي مـطالـباتـها بـاإلفـراج عـنهم. ويجـد املـحبوسـون، وهـم عـلى وشـك إنـهاء فـترة الـسنتني، 
أنــفسهم مــحبوســني عــلى ذمــة قــضايــا جــديــدة، مــثل رئــيس حــزب مــصر الــقويــة عــبد املــنعم أبــو الــفتوح ونــائــبه 
محـمد الـقصاص. وزادت ظـاهـرة الـتدويـر حـدة خـالل األسـابـيع املـاضـية ضـد مـعتقلني حـقوقـيني، نُسـبت لـهم 

اتهامات بوقائع ارتكبت وهم داخل السجون.
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ومـــا يـــؤكـــد إصـــرار الـــنظام املـــصري عـــلى املـــضي قـــدمـــاً فـــي الـــتنكيل بـــاملـــعتقلني الـــسياســـيني حـــتى التخـــلص 
مـنهم، اسـتهانـته بـمناشـدات أمـيركـية إلخـالء سـبيل املـتوفـى الـسابـق مـباشـرة قـبل عـلي عـمرو أبـو خـليل، وهـو 
أحـــمد عـــبد الـــنبي محـــمود، الـــبالـــغ مـــن الـــعمر 64 ســـنة، والـــذي تـــوفـــي فـــي الـــثانـــي مـــن الشهـــر الـــحالـــي فـــي 
سـجن الـعقرب أيـضاً، بـعد سـنة وتـسعة أشهـر دون مـحاكـمة، لـتقطع الـوفـاة الـطريـق أمـام تـدويـره فـي قـضايـا 
أخــرى أو اتــهامــه بــارتــكاب جــرائــم خــالل فــترة حــبسه، كــما تــجاهــل الــنظام اتــصاالت دبــلومــاســية وحــكومــية 
غـربـية خـالل مـايـو/ أيـار املـاضـي - قـبيل وفـي أعـقاب الـوفـاة الـغامـضة لـلفنان الـشاب شـادي حـبش بـسجن 
طـــــرة إلخـــــالء ســـــبيل الـــــسجناء املـــــدانـــــني، والنشـــــطاء املـــــحبوســـــني احـــــتياطـــــياً عـــــلى ذمـــــة قـــــضايـــــا ذات طـــــابـــــع 
سياسي، إلنقاذهم من األوضاع التي ال يمكن التنبؤ بمستقبلها داخل السجون في ظل جائحة كورونا.

املحور الثاني: أبرز أنماط االنتهاكات املمارسة في السجون

وثــق مجــلس جــنيف لــلحقوق والحــريــات، عشــرات األنــماط مــن االنــتهاكــات الــتي تــقترفــها الســلطات املــصريــة 
ضـد املـعتقلني والـسجناء فـي سـجونـها، بـدًءا مـن االحـتجاز غـير الـقانـونـي، مـرورا بـعمليات الـتعذيـب املـمنهجة 
واالحـتجاز فـي ظـروف حـاطـة بـالـكرامـة، واإلهـمال الـطبي، وغـياب املـحاكـمات الـعادلـة، إلـى عـمليات الـتصفية 
واإلعــدام واإلهــمال الــطبي. وفــي حــني تحــرص الســلطات املــصريــة عــلى الــدوام، أن تــكون الــروايــة الــرســمية 
عـن أمـاكـن االحـتجاز وأوضـاع املُحتجـزيـن هـي الـتأكـيد عـلى تـمتع الـنزالء بجـميع حـقوقـهم الـقانـونـية، سـواء 
فـــي مـــا يـــخص الـــرعـــايـــة الـــصحية، أو الـــزيـــارة واملُــعامـــلة غـــير املـــهينة، وحـــتى تـــمكينهم مـــن الـــقراءة والـــتطور 

الذاتي، يُنافي الواقع ذلك تماما، وفًقا لتقارير حقوقية ُمستقلة.

وتــواجــه املــنظمات الــحقوقــية صــعوبــات كــبيرة فــي إمــكانــية رصــد ومــتابــعة االنــتهاكــات، فــي ظــل عــدم ســماح 
السـلطات بـإجـراء أي تـفتيش عـلى الـسجون أو الـقيام بـجوالت عـلى هـذه املـراكـز سـواء كـانـت الـجهات الـتي 
تــطالــب بــذلــك كــانــت مــؤســسات حــقوقــية مــصريــة أو دولــية، ودومــا يــتعذر الــحصول عــلى مُـــوافــقات مــن وزارة 
الـــداخـــلية لـــزيـــارة أمـــاكـــن االحـــتجاز والـــتأكـــد مـــن أن املُحتجـــزيـــن يـــنالـــون حـــقوقـــهم املـــكفولـــة بـــالـــقانـــون. إال أن 
الــشهادات الــواردة مــن املُحتجــزيــن أنــفسهم أو أســرهــم أو مُـــحامــيهم تــكشف عــن رؤيــة مُـــغايــرة عــما تــحاول 
الســلطات تــرويــجه بهــدف تحســني صــورتــها أمــام الــجهات الــدولــية واألمــمية، حــيث تــتنوع االنــتهاكــات داخــل 
أمــاكــن االحــتجاز عــلى أيــدي مــوظــفني وأفــراد أمــن بــاملُــخالــفة لــلقوانــني املحــلية واملــواثــيق الــدولــية دون أدنــى 

خوف من إمكانية املالحقة واملحاسبة الحقا.

ويــتضح مــن مــتابــعة املجــلس ألنــماط االنــتهاكــات داخــل أمــاكــن االحــتجاز املــصريــة، وتــفاعــل الــنيابــة الــعامــة 
املـصريـة تـجاه االنـتهاكـات والـشكاوى مـن قـبل املـتهمني، وتـراقـب عـن كـثب إجـراءات وأحـكام الـقضاء والـذي 
ال يـلتفت فـي كـل األحـوال لهـذه الـتجاوزات واالنـتهاكـات الخـطيرة الـتي مسـت سـالمـة اإلجـراءات وتـعدت عـلى 

حقوق املعتقلني أو املحتجزين.
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وقـد تـضمنت الـتقاريـر والـوثـائـق الـواردة مـن خـالل نـشاط املـنظمات الـحقوقـية شـهادات 300 محتجـز مـن بـني 
1057 مـــتهًما مـــحبوســـني فـــي 7 قـــضايـــا تـــحتوي عـــلى وقـــائـــع عـــنف ســـياســـي وانـــتهاكـــات جـــسيمة وخـــطيرة 

لهؤالء املُحتجزين في 7 أماكن احتجاز ُمختلفة.

�

وفاة بالصعق الكهربائي. 
وأشــارت الــتقاريــر الــواردة للمجــلس بــأن هــناك صــورا وأنــماطــا قــاســية ومــميتة تســتخدم ضــد املــعتقلني فــي 
الــسجون أدت لــوفــاة العشــرات بــل املــئات، ويــمكن اســتعراض صــورة مــنها مــن خــالل عــرض مــالبــسات وفــاة 
املُـعتقل مـصطفى الـجبرونـي والــذي تــوفــى داخــل مــحبسه بــسجن طــرة بــالــقاهــرة  دون إخــطار أســرتــه 
السـتالم الـجثمان، والـقيام بـإجـراءات الـدفـن، والـذي كـان مـحبوس احـتياطـيًا مـنذ 10 مـايـو 2020 عـلى ذمـة 
الــقضية رقــم 558 لــسنة 2020  حــيث تــم نــقله مــن مــقر احــتجازه بــمديــنة دمــنهور (بــمحافــظة الــبحيرة) إلــى 
سـجن طـرة بـالـقاهـرة دون إخـطار مـحامـيه أو أسـرتـه بـذلـك، وقـد كـان شـقيق الـجبرونـي تـوجـه لـزيـارتـه ولـلسؤال 
عـن مـكان احـتجازه بـسجن طـرة، وحـينها تـم إخـباره أنـه مـتوفـى مـن يـوم 10 أغسـطس بمسـتشفى الـسجن، 

وأنه في مشرحة زينهم اآلن.

ووفــق املــتابــعة، تــبني أن ســبب وفــاة الــشاب الــجبرونــي (34 عــامًـــا – ســائــق تــاكــسي) كــانــت بســبب تــعرّضــه 
لــــلصعق الكهــــربــــائــــي، داخــــل مــــكان احــــتجازه فــــي ســــجن طــــرة، وفــــًقا لــــتقريــــر الــــسجن. وذلــــك بــــعد نــــقله دون 
إخــطار ذويــه مــن مــعسكر األمــن بــدمــنهور إلــى ســجن طــرة، والــتي لــم يــتم إبــالغــها أيــًضا مــن قــبل الــسجن 

بخبر وفاته حتى معرفتها ُمصادفة أثناء سؤال أسرته عنه في السجن.
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_ويمكن اجمال صور وأشكال االنتهاكات التي رصدها مجلس جنيف في سجون مصر كما يلي:

1_االخفاء القسري داخل السجون واملعتقالت.
2_التعذيب الجسدي.

3_غياب الرعاية الصحية.
4_ منع الزيارات.

5_منع املحامني من التواصل مع موكليهم.
6_سوء الوجبات الغذائية وتلوث املياه.

7_التوقيف غير القانوني.
8_اهمال شكاوى املوقوفني.

9_إطالق النار داخل العنابر واستخدام الغاز بذريعة الهرب
10_عــدم الــسماح لــلمراكــز واملــنظمات الــحقوقــية مــن اجــراء الــتفتيش واالطــالع عــلى أمــاكــن 

االحتجاز.

املحور الثالث: الوفيات في السجون: أسباب وشواهد

أظهــرت مــعطيات حــقوقــية وفــاة 56 شــخصا فــي الــسجون ومــقار االحــتجاز املــختلفة فــي مــصر، مــنذ األول 
مـن يـنايـر/كـانـون الـثانـي 2020، وحـتى 31 أغسـطس/آب 2020. ورصـدت مـنظمات حـقوقـية مـصريـة، وفـاة 
ســـبعة مـــعتقلني فـــي الـــسجون ومـــقار االحـــتجاز املـــختلفة فـــي يـــنايـــر/كـــانـــون الـــثانـــي املـــاضـــي، وخـــمسة فـــي 
فــبرايــر/شــباط املــاضــي، و6 مــعتقلني فــي مــارس/آذار املــاضــي، ومــعتقل واحــد فــي إبــريــل/نــيسان املــاضــي، 
وثــمانــية مــعتقلني فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، و13 وفــاة فــي يــونــيو/حــزيــران املــاضــي، و10 وفــيات فــي يــولــيو/

تموز، و6 وفيات في أغسطس/آب املاضي.

ويُـــقدر عـــدد الـــوفـــيات داخـــل مـــقرات االحـــتجاز املـــصريـــة خـــالل ســـت ســـنوات مُـــنذ يـــولـــيو 2013 إلـــى نـــوفـــمبر 
.Committee for Justice 2019 ب 958 حالة وفاة، وفق منظمة

وتـنوعـت أسـباب الـوفـاة مـا بـني اإلهـمال الـطبي والـتعذيـب الجسـدي وحـاالت االنـتحار وسـوء ظـروف املـعيشة، 
جــاءت نســبة وفــاة الــسجناء الــجنائــيني مــتفوقــة بــمرٍة ونــصف مــن حــيث تــعداد الــوفــيات الــذي بــلغ مــنهم 678 
بنســـبة 70.77% مـــن إجـــمالـــي الـــوفـــيات بـــينما أشـــارت تـــقديـــرات إلـــى وفـــاة 280 مـــعتقال ســـياســـيا مُــــتمثال 
بــــالنســــبة املُـــتبقية 29.33% وجــــاء االنــــتحار بــــاملــــرتــــبة الــــثالــــثة مــــن حــــيث ســــبب الــــوفــــاة بــــعدد 65 حــــالــــة بــــعد 

اإلهمال الطبي والتعذيب الجسدي بتعداد 677 و136 على التوالي.
ويــتبني مــن تــلك اإلحــصائــيات أن حــاالت الــتعذيــب الــتي تــؤدي إلــى الــوفــاة ليســت فــقط هــدفــها االســتجواب 
الـذي يـخص الـسجني الـسياسـي لـإلدالء بـاملـعلومـات الـتنظيمية أو الـسياسـية وغـير ذلـك، بـل هـي أيـًضا تـدخـل 

في إطار التعامل السادي مع جسد املُحتجز أيًا كان سبب احتجازه.
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بــعض حــاالت الــوفــاة فــي الــسجون ومــقار االحــتجاز، أحــدثــت صــخبًا إعــالمــيًا وحــقوقــيًا واســًعا فــي الــداخــل 
والــخارج، كــما هــو الــشأن فــي وفــاة املخــرج الــشاب شــادي حــبش، الــذي اضــطرت الســلطات املــصريــة لــفتح 

تحقيق في سبب وفاته بعد الضجة والصخب املصاحبني له.

وتـــوفـــي حـــبش فـــي مـــحبسه بـــسجن طـــره جـــنوبـــي الـــقاهـــرة، فـــي الـــثانـــي مـــن مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، واعـــتبرت 
مــــنظمات حــــقوقــــية مــــصريــــة ودولــــية وفــــاتــــه "دلــــيل إدانــــة إضــــافــــيا عــــلى مــــدى اســــتهتار املــــسؤولــــني عــــن إنــــفاذ 
الــقانــون فــي مــصر بــحياة املــواطــنني وبــسيادة الــقانــون، وتــفشي نــزعــات االنــتقام مــن كــافــة مــنتقدي الــنظام 
الــحالــي مــن مــختلف الــفئات واألعــمار، وبــرهــانًــا جــديــًدا عــلى مــدى تــردي أوضــاع الــسجون املــصريــة ونــقص 
الــرعــايــة الــصحية فــيها، ال ســيما فــي ظــل مــا ورد مــن شــهادات تــفيد بــاســتمرار اســتغاثــتهم لنجــدة زمــيلهم 

ساعات طويلة دون جدوى".

أمــا بــعض حــاالت الــوفــاة فــرغــم كــونــها طــبيعية، فــقد ألــقت حجــرًا فــي املــياه الــسياســية الــراكــدة فــي مــصر، 
واالنـتقام مـن املـعارضـني، مـثلما حـدث مـع الـطبيب والـسياسـي والـبرملـانـي املـصري، عـصام الـعريـان، عـضو 
جــماعــة اإلخــوان املســلمني، الــذي تــوفــي فــي مــحبسه بــسجن الــعقرب شــديــد الحــراســة بــالــقاهــرة، عــن عــمر 

يناهز 66 عاًما

شواهد حول حاالت الوفاة في السجون املصرية
وفاة الرئيس السابق محمد مرسي:

فــي 17 يــونــيو 2019، أعــلن الــتلفزيــون املــصري وفــاة الــرئــيس الــسابــق محــمد مــرســي بــعد إصــابــته بــنوبــة 
قلبية أثناء وجوده بقفص االتهام في قاعة املحكمة.

وقــد جــاءت هــذه الــوفــاة بــعد ســنوات مــن ســوء املــعامــلة الــحكومــية والــحبس االنــفرادي لــفترات طــويــلة، وعــدم 
كـفايـة الـرعـايـة الـطبية والحـرمـان مـن الـزيـارات الـعائـلية والـتواصـل مـع املـحامـني. وارتـكبت السـلطات املـصريـة 
انـتهاكـات جـسيمة ضـد مـرسـي عـلى األقـل مـن خـالل حـرمـانـه مـن جـميع حـقوق الـسجناء الـتي تـفي بـاملـعايـير 
الـــدنـــيا، حـــيث لـــم تـــمنحه طـــوال ســـت ســـنوات حـــقوقـــية األســـاســـية كمحتجـــز عـــلى الـــرغـــم مـــن تـــدهـــور حـــالـــته 
الصحية والجسدية كما كان ظاهرا. وتجاهلت طلباته املتكررة من القضاء بالحصول على العالج الطبي.
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وفـــضال عـــن اإلهـــمال الـــطبي وســـوء املـــعامـــلة الـــذي تـــعرض لـــه مـــرســـي خـــالل احـــتجازه، هـــناك شـــبهات بـــأنـــه 
تــــعرض لــــلتصفية املــــتعمدة مــــن الســــلطات املــــصريــــة، وهــــو األمــــر الــــذي دفــــع املــــؤســــسات الــــحقوقــــية الــــدولــــية 

للمطالبة بتحقيق شفاف في مالبسات وفاته.
ومـــا تـــعرض لـــه يـــمثل انـــتهاكـــا للعهـــد الـــدولـــي الـــخاص بـــالـــحقوق املـــدنـــية والـــسياســـية، ومـــخالـــفة قـــواعـــد االمـــم 
املتحـدة الـنموذجـية الـدنـيا ملـعامـلة الـسجناء، وإسـاءة مـعامـلته شـكل مـن أشـكال الـتعذيـب بـما يـخالـف اتـفاقـية 

األمم املتحدة ملناهضة التعذيب". 
وكــان مــرســي قــد انــتخب رئــيسا أول انــتخابــات رئــاســية فــي مــصر بــعد ثــورة 2011 وبــقى مــرســي ملــنصبه 
لـعام، ثـم جـرى تـنفيذ انـقالب عـسكري قـاده وديـر الـدفـاع فـي حـينه الـلواء عـبد الـفتاح الـسيسي، بـدعـم بـعض 
الـــقوى الـــشعبية واملـــدنـــية، وأطـــاح بـــمرســـي، وتـــعرض لـــالعـــتقال فـــي يـــولـــيو/ تـــموز 2013. وأصـــبح الـــسيسي 

رئيسا بعد ذلك بفترة قصيرة. 

سجن العقرب وتجربة اإلضراب.. 
وفــي مــطلع يــنايــر 2020، دخــل عشــرات املــعتقلني فــي ســجن الــعقرب بــمنطقة ســجون طــرة جــنوب الــقاهــرة 
فــي إضــراب مــفتوح عــن الــطعام احــتجاجــا عــلى وفــاة مــعتقلني بســبب تــعنت إدارة الــسجن مــعهم وتــجاهــلها 
مــطالــبهم حــيث ســحبت وســائــل الــتدفــئة وتــقليص عــدد األغــطية ومــصادرة املــالبــس الشــتويــة وتــقليل كــميات 

الطعام بحسب بيان سرب عنهم.
وقــال بــيانــهم ان وفــاة ثــالثــة محتجــزيــن عــلى األقــل فــي أســبوع واحــد فــي ثــالثــة ســجون مــختلفة يــدق نــاقــوس 
الخـــطر بـــشأن مـــئات مـــن املحتجـــزيـــن الـــذيـــن يـــمكن أن يـــلقوا ذات املـــصير فـــي ظـــل عـــدم وصـــول اســـتغاثـــتهم 

للعالم الخارجي والجهات املعنية.
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شواهد أخرى لحاالت وفاة
وقــد وردت للمجــلس الــعديــد مــن األســماء لــحاالت وفــاة نــتيجة ســوء املــعامــلة، واإلهــمال وإخــضاع الــسجناء 
لـظروف قـاسـية، مـنها فـي الـثالـث عشـر مـن يـنايـر/كـانـون الـثانـي 2020، تـوفـي املـعتقل الـسياسـي املـصري/ 
األمـيركـي، مـصطفى قـاسـم، نـتيجة إضـرابـه عـن الـطعام، احـتجاجـاً عـلى الـحكم عـليه بـالـسجن املشـدد 15 
عــامــاً فــي قــضية فــّض اعــتصام رابــعة الــعدويــة (2013) وكــان يــعانــي مــن داء الــسكري، ومــن مــشكلة فــي 
الـــغدة أثـــرت عـــلى الـــكبد. تـــوفـــي قـــاســـم، فـــفتحت الـــنيابـــة الـــعامـــة املـــصريـــة تـــحقيقاً بـــشأن مـــالبـــسات الـــوفـــاة، 
وانــتدبــت طــبيباً مــن الــطّب الشــرعــي لتحــليل الــجثمان. لــكّن األمــر انــتهى بــمنع قــوات األمــن املــصريــة أســرتــه 

من إقامة عزاء له، وبعض اإلدانات اإلقليمية والدولية خفتت ثم تالشت تماماً.
وفــي الــثانــي مــن مــايــو/أيــار 2020، تــوفــي الــفنان املــصري الــشاب، شــادي حــبش، داخــل مــحبسه بــسجن 
تـحقيق طـره، بـعد اسـتغاثـات مـن املـعتقلني مـعه داخـل الـزنـزانـة إلنـقاذه، مـن دون اسـتجابـة. تـوفـي بـعد مـضي 
ثــالثــة أشهــر عــلى فــترة حــبسه االحــتياطــي مــن دون إحــالــة إلــى املــحاكــمة، وكــان مــن املــفترض إخــالء ســبيله 
فــي مــارس/آذار املــاضــي. ثــم فــتحت الــنيابــة الــعامــة املــصريــة، تــحقيًقا بــشأن وفــاة حــبش، أملــحت فــيه بــشكل 
غــــير مــــباشــــر، إلــــى أنّــــه "انتحــــر"، وأرجــــعت مــــبدئــــياً ســــبب الــــوفــــاة إلــــى "شــــرب جــــرعــــة مــــن الــــكحول". ونــــقلت 
شـــهادات مـــن رفـــاقـــه فـــي الـــزنـــزانـــة عـــن "تـــغيرات فـــي مـــزاجـــه الـــعام وتـــصرفـــاتـــه وخـــلطه الـــكحول بـــاملشـــروبـــات 

الغازية". وانتهى األمر، بعد أسابيع من بيانات الشجب واإلدانة.
كـــما تـــوفـــي الـــصحفي محـــمود عـــبد املـــجيد صـــالـــح فـــي ســـجن الـــعقرب، واملـــعتقلة مـــريـــم ســـالـــم 32 عـــام فـــي 

سجن القناطر للنساء بسبب اإلهمال الطبي.
وخـــــالل الـــــفترة األخـــــيرة تـــــوفـــــي أيـــــضاً ثـــــالثـــــة مـــــعتقلني آخـــــريـــــن، هـــــم صـــــبحي الـــــسقا بـــــسجن بـــــرج الـــــعرب 
بــاإلســكندريــة، وشــعبان حســني خــالــد بــسجن الــفيوم املــركــزي، وعــبد الــرحــمن يــوســف زوال بــسجن اســتقبال 

طرة.
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املوت بسبب اإلهمال الطبي

املـوت بسـبب اإلهـمال الـطبي شـائـع جـدا فـي الـسجون املـصريـة، وأرقـامـه مـتصاعـدة ألسـباب عـدة يـأتـي مـن 
ضــمنها عــدم صــالحــية هــذا الــسجون الســتضافــة هــؤالء الــسجناء أو املحتجــزيــن مــن حــيث الــتهويــة والــبنى 
الـتحتية والـتعقيم واملـحافـظة عـلى الـنظافـة فـكل ذلـك مـفقود تـمامـا مـا أدى النـتشار االمـراض املـزمـنة واملـعديـة 

بينهم.

�
وطـبًقا ملـبادرة "دفـتر أحـوال مـصر" الـحقوقـية، بـلغ عـدد الـوفـيات فـي الـسجون ومـقار االحـتجاز املـختلفة فـي 
الـفترة مـن فـبرايـر/شـباط 2011 حـتى إبـريـل/نـيسان 2016، 834 وفـاة، بـمعدل ضـحية كـّل يـومـني، مـقسمني 
عـــــلى 235 وفـــــاة فـــــي 2011، و65 وفـــــاة فـــــي 2012، و131 وفـــــاة فـــــي 2013، و172 وفـــــاة فـــــي 2014، 
و181 وفـاة فـي 2015، و50 وفـاة خـالل الـثلث األول مـن 2016. املـبادرة نـفسها وزعـت الـضحايـا مـكانـياً، 
إذ وقـعت 338 وفـاة مـن هـؤالء الـضحايـا فـي أقـسام شـرطـة، و255 ضـحية فـي سـجون عـمومـية، و149 فـي 

مناطق سجون، و20 ضحية أثناء الترحيل من املحكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.
وقـــد زادت األحـــوال ســـوءا بـــعد ظـــهور الـــعديـــد مـــن اإلصـــابـــات بـــجائـــحة كـــورونـــا بـــني الـــسجناء دون أن تتخـــذ 
الســلطات املــصريــة أي إجــراءات او تــدابــير لحــمايــتهم فــي تــجاهــل واضــح ملــعانــاتــهم وعــدم اكــتراثــها بــمصير 

هؤالء حتى لو لقى بعضهم مصير الوفاة.
فـــقد تـــوفـــى الـــفنان املـــصري الـــشاب شـــادي حـــبش داخـــل مـــحبسه بـــسجن تـــحقيق طـــرة بـــعد اســـتغاثـــات مـــن 
املـعتقلني مـعه داخـل الـزنـزانـة إلنـقاذه مـن دون أي اسـتجابـة، حـيث تـوفـى بـعد مـضي ثـالثـة أشهـر عـلى فـترة 
حـبسه االحـتياطـي مـن دون إخـالء سـبيله، وكـانـت الـنيابـة الـعامـة قـد فـتحت تـحقيقا بـشأن وفـاة حـبش، أملـحت 
فــيه بــشكل غــير مــباشــر إلــى أنــه انتحــر، وأرجــعت مــبدئــيا ســبب الــوفــاة إلــى شــرب جــرعــة مــن الــكحول ونــقلت 

شهادات من رفاقه في الزنزانة بما يخدم التحقيقات بحيث ال يتم ادانة السلطات.
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ورصـد مجـلس جـنيف وفـاة أربـعة مـعتقلني فـي الـسجون املـصريـة بـني 31 آب/ أغسـطس و2 أيـلول/ سـبتمبر 
2020 نــتيجة اإلهــمال وســوء املــعامــلة الــالانــسانــية الــتي تــعرضــوا لــها وأدت لــوفــاتــهم داخــل هــذه الــسجون، 
وقـد أشـارت الـتقاريـر أن رجـال مـصريـا (64) عـامـا، كـانـت أسـرتـه املسـتقرة فـي الـواليـات املتحـدة قـد طـالـبت 
بـــإطـــالق ســـراحـــه فـــي عـــدة مـــناســـبات بســـبب وضـــعه الـــصحي املـــتدهـــور، قـــد تـــوفـــى فـــي 2 أيـــلول/ ســـبتمبر 
2020 فـــي ســـجن طـــرة شـــديـــد الحـــراســـة، واملـــعروف بـــسجن الـــعقرب، وذلـــك بـــعد عـــامـــني مـــن احـــتجازه دون 
مــحاكــمة، وكــان أحــمد عــبدالــنبي محــمود كــان قــد اعــتقل فــي 23 ديــسمبر/ كــانــون األول 2018 مــع زوجــته 
ريـــا عـــبداهلل 62عـــامـــا، وابـــنتهما يســـر عـــبدالـــنبي 24 عـــامـــا أخـــفي محـــمود وعـــبد اهلل قســـريـــا ثـــالثـــة أســـابـــيع 
تــقريــبا قــبل أن تــحيلهم الســلطات إلــى نــيابــة أمــن الــدولــة الــعليا فــي 10 يــنايــر/ كــانــون الــثانــي 2019،  فــي 
حـــني احتجـــزت ابـــنتهما 22 يـــومـــا فـــي مـــطار الـــقاهـــرة ثـــم أفـــرج عـــنها دون تـــوجـــيه تـــهمة، وأخـــلي ســـبيل ريـــا 
عــــبداهلل فــــي 23 مــــايــــو/أيــــار2019 مــــع فــــرض تــــدابــــير احــــترازيــــة، واتــــهمت الســــلطات املــــصريــــة أحــــمد وريــــا 

باالنتماء إلى جماعة أسست على خالف أحكام القانون.

�
 

وقـالـت ابـنتا أحـمد الـلتان تحـمالن الـجنسيتني املـصريـة واألمـريـكية وتـعيشان فـي الـواليـات املتحـدة أنـه كـانـت 
لـــدى والـــدهـــما عـــدة أمـــراض مـــزمـــنة بـــما فـــيها الـــسكري وارتـــفاع ضـــغط الـــدم والـــربـــو، وأصـــيب فـــي الـــسجن 
بــحصى فــي الــكلى لــكنه لــم يــتمكن مــن الــحصول عــلى الــرعــايــة الــصحية الــالزمــة أو كــشف طــبي عــلى يــد 

أطباء مستقلني.
وفاة املعتقل عصام العريان:

تـوفـى الـقيادي الـبارز بجـماعـة اإلخـوان املسـلمني عـصام الـعريـان فـي 13 أغسـطس 2020 إثـر أزمـة قـلبية 
عـــن عـــمر يـــناهـــز 66 عـــامـــا بحســـب الـــروايـــة الـــتي صـــدرتـــها الســـلطات املـــصريـــة حـــول ســـبب الـــوفـــاة، داخـــل 

محبسه في مصر.
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وأفــاد مــحامــيه "عــبداملــنعم عــبداملــقصود"، أن الســلطات األمــنية أبــلغته بــوفــاة الــقيادي عــصام الــعريــان دون 
الـــكشف عـــن مـــالبـــسات وظـــروف الـــوفـــاة، وال مـــعرفـــة بـــاألســـباب الـــحقيقية حـــتى اآلن، وتـــابـــع عـــبداملـــقصود: ال 
أعـــرف مـــا إذا كـــان الـــعريـــان تـــوفـــى داخـــل الـــسجن أم فـــي املســـتشفى، وقـــد أبـــلغت أســـرتـــه بـــوفـــاتـــه، وبـــدأت 
إجـراءات مـا بـعد الـوفـاة، دون تـفاصـيل أكـثر، فـيما قـالـت وسـائـل إعـالم محـلية إن وفـاة الـعريـان "طـبيعية إثـر 

أزمة قلبية مفاجئة"،
وهـناك شـبهات بـأن الـعريـان تـوفـي فـي مـحبسه نـتيجة إجـراء عـمدي ومـقصود عـبر إخـضاعـه لـظروف قـاسـية، 
وتــــعرضــــه إلهــــمال طــــبي، وعــــدم تــــوفــــير أدنــــى املــــقومــــات الــــصحية الــــالزمــــة لــــه بــــالــــرغــــم مــــن وضــــعه الــــصحي 
الــصعب، فــيما تــعرضــت الســلطات املــصريــة التــهامــات محــلية ودولــية بـ"الــتقصير واإلهــمال الــصحي" بــحق 
الـسجناء، ال سـيما مـن أعـضاء جـماعـة اإلخـوان، وتـقول إنـها تـلتزم بـتقديـم الـرعـايـة الـصحية لجـميع املـوقـوفـني 

دون تمييز، لكن النتائج على العرض تكشف زيف رواية السلطات املصرية.

افتقار السجون ملقومات الصحة: 
تــــفتقر الــــسجون املــــصريــــة بــــشكل عــــام عــــلى أدنــــى مــــقومــــات الــــصحة األســــاســــية ودورات املــــياه الــــصالــــحة 

واملناسبة ألعداد السجناء، وكذلك اإلضاءة والتهوية وإمكانية التريض.
 كــما تــعانــي فــي أغــلبها مــن الــتكدس الشــديــد لــلسجناء داخــل أمــاكــن االحــتجاز، وأكــدت املــبادرة تــقاعــسا 
مـــمنهجا ومســـتمرا مـــن قـــبل مـــصلحة الـــسجون فـــي االســـتجابـــة لـــلطوارئ الـــصحية ومـــضاعـــفات االمـــراض 

املزمنة للمحتجزين بما يشمل املحبوسني احتياطيا والسجناء. 

�
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املعاملة القاسية واستمرار التعذيب:
 تســتخدم الســلطات املــصريــة وســائــل وأدوات قــاســية وتــنفذ انــماطــا وصــورا وحــشية بــحق املــعتقلني بــغرض 
تــأديــبهم واالنــتقام مــنهم ونــزع االعــترافــات ونشــر الــخوف وبــث الــرعــب فــي نــفوس املــعتقلني مــا بــني الــضرب 
بـــالهـــراوات عـــلى كـــافـــة أنـــحاء الجســـد وفـــي األمـــاكـــن واألطـــراف الـــحساســـة واســـتخدام الـــصعق بـــالكهـــربـــاء 
والشــــبح والــــتعليق لــــساعــــات وأيــــام والحــــرمــــان مــــن الــــنوم واملــــنع مــــن دخــــول دورات املــــياه واقــــتالع االســــنان 
واالظـافـر ووسـائـل أخـرهـا تـفعلها فـي كـل سـاعـة بـطريـقة مـمنهجة ووحـشية االمـر الـذي انـعكس بـشكل خـطير 
عــلى الــوضــع الــنفسي والــصحي لــلمعتقلني وفــي كــثير مــن األحــيان يــفقدون حــياتــهم اثــناء جــوالت الــتحقيق، 
لـذلـك فـإن الـتعذيـب فـي مـصر قـد تخـطى حـدود املـسئولـية الـفرديـة ملـرتـكبيه، وتـحول إلـى سـياسـة دولـة تـسعى 
إلـى إحـكام قـبضتها عـلى املـجال الـعام وتشـريـع تـصرفـاتـها بـطرق مـختلفة بـدوافـع ظـروف الـطوارئ ودوافـع 
مـواجـهة الـتطرف واإلرهـاب، فـإن تـفشي مـمارسـات الـتعذيـب وتـحولـها لـسياسـة حـكم خـلق حـالـة مـن الـتطبيع 

مع هذه الجريمة.

إطالق نار على السجناء
وتـلجأ قـوات األمـن املـصريـة إلـى تـصفية سـجناء بـإطـالق نـار مـباشـر بـذريـعة مـحاولـة الهـرب، كـما حـدث فـي 
فـــي 23 ســـبتمبر/أيـــلول 2020، عـــندمـــا أعـــلنت الســـلطات األمـــنية املـــصريـــة مـــقتل 4 ســـجناء مـــحكوم عـــليهم 
بـاإلعـدام إثـر مـا قـالـت إنـها مـحاولـة للهـروب مـن سـجن طـرة بـالـقاهـرة، ومـقتل ضـابـطني ومـجند أثـناء الـتصدي 

لهم، وإصابة آخرين، فضال عن وفاة شرطي رابع الحقا متأثرا بإصابته.
لــكن مــنصة "نــحن نسجــل" الــحقوقــية نشــرت تــحقيقا اســتقصائــيا كــشفت مــن خــاللــه مــا حــدث داخــل ســجن 
شـــديـــد الحـــراســـة 992 والـــشهير بـ"ســـجن الـــعقرب 1″ الـــذي شهـــد األحـــداث (حســـب الـــتحقيق)، خـــصوصـــا 
االنــتهاكــات بــحق الشــبان الــصادر بــحقهم أحــكام اإلعــدام مــؤخــرا، وذلــك فــي الــفترة مــن 23 ســبتمبر/أيــلول 

حتى 6 أكتوبر/تشرين األول .2020
ووفــــــق هــــــذه اإلفــــــادات، فــــــإن أحــــــداث الـ23 مــــــن ســــــبتمبر/أيــــــلول املــــــاضــــــي بــــــدأت عــــــند وصــــــول قــــــوة ملــــــبنى 
"إتــش(H4) "4 فــي ســجن الــعقرب مــكونــة مــن مــأمــور ســجن طــرة تــامــر حــامــد، ورئــيس املــباحــث بــالــسجن 
محـمد الـعادلـي، و3 ضـباط آخـريـن، مـع عـدد مـن عـناصـر الشـرطـة بهـدف تـغيير أمـاكـن الـسجناء ونـقلهم مـن 

عنبر إلى آخر.
وحسـب الـتحقيق، فـإن الـقوة األمـنية كـانـت مسـلحة فـقط بـالـعصي (هـراوات)، وعـندمـا جـاء دور نـقل املـعتقلني 
األربــعة محــل الــواقــعة فــتحت زنــزانــتهم لــتفاجــأ الــقوة بــهجومــهم وهــم يــصيحون مــردديــن عــبارات يــعلنون فــيها 

رفضهم اإلهانات التي تحدث من مصلحة السجون ضد أسر املعتقلني.
وأكـــد الـــتحقيق أنـــه لـــم يحـــدث اشـــتباك بـــأســـلحة نـــاريـــة، إال أن املـــعتقلني األربـــعة اســـتخدمـــوا أدوات مـــعدنـــية 
بــسيطة اســتطاعــوا "قــطع بــعضها مــن ســلك وضــع خــلف شــباك زنــزانــتهم بهــدف الــتضييق عــليهم"، مــشيرا 
إلــى أن مــأمــور الــسجن وأحــد الــضباط (ضــابــط أمــن الــدولــة) كــانــوا أول الــفاريــن، فــيما بــقي 4 أشــخاص، 

وهم ضابطان وعنصرا شرطة.
وتــــابــــعت املــــنصة فــــي تــــحقيقها أن قــــوة خــــاصــــة للشــــرطــــة اقتحــــمت الــــعنبر بــــعد ذلــــك، وأطــــلقت قــــنبلة غــــاز ثــــم 

الرصاص الحي والخرطوش على املعتقلني األربعة بغرض التصفية الجسدية بشكل مباشر.
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ولـم يـوضـح الـتحقيق كـيف قـتل أفـراد األمـن (الـضابـطان وعـنصرا الشـرطـة)، إال أنـه أكـد بـناء عـلى مـا تـوصـل 
إلــيه كــذب الــراويــة الــتي تــبناهــا الــنظام املــصري مــن حــدوث اشــتباك نــاري أثــناء مــحاولــة الــفرار وأدت ملــقتل 

املعتقلني األربعة وأفراد الشرطة.
حاالت االنتحار

ومن ضمن حاالت الوفاة املتكررة في سجون مصر، تلك الناجمة عن حاالت االنتحار. ففي غضون ست 
سنوات وثقت مؤسسات حقوقية 65 حالة وفاة ناجمة عن االنتحار، الذي جاء باملرتبة الثالثة من حيث 

سبب الوفاة حالة بعد اإلهمال الطبي والتعذيب الجسدي بتعداد 677 و136 على التوالي.
ووفق املتابعة، فإن الكثير من عمليات االنتحار تنجم عن ضغوط نفسية مؤملة بعد تعرضهم لتعذيب 

الشديد وامتهان الكرامة، أو االعتداء الجنسي، فضال عن األسباب االعتيادية املتعلقة باالكتئاب وسوء 
ظروف االحتجاز.

وسجلت في سجن النساء العديد من الحاالت التي تقدم فيها معتقالت على ذبح أنفسُهن بواسطة آالٍت 
حادة يُقطعن بهّن شرايينهّن أو يذبحّن أُنفسُهن.

ورغم أن االنتحار قرار شخصي؛ إال أن السلطات األمنية تبقى هي املسؤولة عن حياة السجني وضمان 
توفير بيئة حياة آمنة له.

وتتنوع طرق االنتحار ففي عنابر الرجال، تبرز عمليات االنتحار باآلالت الحادة عن طريق الذبح أو قطع 
الشرايني، وكذلك عن طريق الشنق، عبر حبل متني وربطه في مكان مرتفع ولفه حول العنق، وعن طريق 

القفز إن توفر أمامه مكان عاٍل.

�
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ومن هنا فإن مجلس جنيف يرى أن أبرز األسباب وراء ازدياد معدالت الوفيات هي:

-اإلهمال الطبي.
-التعذيب.
-االنتحار.

-سوء أوضاع أماكن االحتجاز.
-عـــمليات الـــتصفية الـــعمديـــة بـــوســـائـــل مـــتعددة مـــنها إطـــالق الـــنار داخـــل الـــعنابـــر واســـتخدام الـــغاز بـــذريـــعة 

الهرب

املحور الرابع: النتائج والتوصيات

: النتائج:    أوالً

 مـن خـالل اسـتقراء واقـع الـسجون فـي مـصر والـظروف الـقاسـية الـتي يـخضع لـها املـعتقلني 
أو املحتجزين، تبرز أهم النتائج اآلتية:

يــتعرض الــسجناء لــلتعذيــب عــلى أيــدي مــسئولــو الشــرطــة واملــسئولــون الــعسكريــون ومــسئولــو األمــن 1)
الـــوطـــني وحـــراس الـــسجون بـــينما املـــدعـــيني الـــعامـــني والـــقضاة ومـــسئولـــي الـــسجون يسهـــلون أيـــضا 

التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب واالحتجاز التعسفي وسوء املعاملة.

تــفشي مــمارســات الــتعذيــب فــي الــسجون املــصريــة وتــحولــها لــسياســة حــكم خــلق حــالــة مــن الــتطبيع 2)
مــــع هــــذه الجــــريــــمة وانــــتقلت الــــتصرفــــات الــــفرديــــة الــــى ســــياســــة مــــمنهجة تــــنفذهــــا الســــلطات بــــحق 

السجناء.

هـــناك تـــواطـــؤ خـــطير مـــن الـــنيابـــة الـــعامـــة وخـــصوصـــا نـــيابـــة أمـــن الـــدولـــة الـــعليا، وكـــذلـــك الـــقضاء فـــي 3)
التســــتر عــــلى جــــريــــمة الــــتعذيــــب وحــــمايــــة مــــرتــــكبيها عــــلى الــــرغــــم مــــن تســــببهم فــــي وفــــاة الــــعديــــد مــــن 

السجناء.

الـــسجون املـــصريـــة تـــفتقر ألدنـــى املـــقومـــات الـــصحية الـــعامـــة الـــتي مـــن الـــضروري أن تـــكون مـــتوفـــرة 4)
لضمان سالمة السجناء.

عـدم تـهيئة الـسجون بحسـب املـواصـفات املـطلوبـة وغـياب الـبنى الـتحتية والـتهويـة واالغـطية والـنظافـة 5)
والتعقيم انتشرت االمراض املعدية التي تسببت في وفاة العشرات.
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اإلهــمال الــطبي املــتعمد وتــجاهــل اســتغاثــات وشــكاوى الــسجناء أدى لــتفاقــم وضــع بــعض الــسجناء 6)
ملسـتوى عـالـي مـن الخـطورة الـذي أدى بـدوره لـوفـاة العشـرات مـنهم لـعدم خـضوعـهم لـلفحص الـطبي 

وعدم توفر العالج الالزم.

تـكدس االعـداد فـي الـسجون فـي ظـل مـساحـات ضـيقة ومحـدودة سـبب اخـتناقـات لـلسجناء وحـرمـهم 7)
مـــن الـــتصرف بـــأريـــحية وأثـــر عـــلى حـــرمـــانـــهم مـــن الـــنوم أليـــام وبـــالـــتالـــي فـــقدوا الـــقدرة عـــلى الـــصمود 

وصوال لفقد حياتهم تحت هذا الضغط الصحي والنفسي.

غــياب الــرقــابــة وتــغول املــؤســسات الــتنفيذيــة فــي الــدولــة املــصريــة أطــلق الــعنان لــلجهات الــقائــمة عــلى 8)
رعاية السجون للتورط في مزيد من االنتهاكات القاسية والخطيرة

وجــود ســلطة انــقالب فــي مــصر ســاهــم فــي ارتــفاع نســبة الجــرائــم خــصوصــا بــعد تــولــي عــبد الــفتاح 9)
السيسي للحكم من خالل اإلطاحة بالرئيس السابق باالستعانة بقوة الجيش.

10)   هـــناك تـــقاعـــس خـــطير مـــن املـــجتمع الـــدولـــي لـــالضـــطالع بـــمسؤولـــياتـــه الـــدولـــية تـــجاه وقـــف االنـــتهاكـــات           
الـــواقـــع فـــي الـــسجون املـــصريـــة واقـــتصار دوره عـــلى بـــيانـــات الـــشجب واالســـتنكار والـــدعـــوات الـــروتـــينية دون 

خطوات فعلية في مواجهة سلوك السلطات املصرية.

11) تــعرض الــسجناء إلطــالق الــنار املــباشــر ولــالســتهداف بــواســطة قــنابــل الــغاز بــشكل مــتعمد حــيث أدعــت 
السلطات بأنها تعاملت مع محاوالت للهرب.

ثانيا: التوصيات:

1-الـضغط عـلى الـحكومـة املـصريـة مـن أجـل الـسماح لـخبراء األمـم املتحـدة وخـاصـة املـقرر الـخاص املـعني 
بـمناهـضة الـتعذيـب واملـقررة الـخاصـة املـعنية بحـمايـة حـقوق االنـسان بـزيـارة مـصر واالطـالع عـلى طـبيعة هـذه 

االنتهاكات عن كثب واالطالع على أحوال السجون..

2_تـفعيل دور املـالحـقة واملـحاسـبة لـكل األشـخاص مـهما بـلغت درجـتهم الـحكومـية املـتورطـني فـي االنـتهاكـات 
وذلـك مـن خـالل الـجهات الـقضائـية الـدولـية لـعدم إمـكانـية فـتح تـحقيق فـي هـذه الجـرائـم أمـام الـقضاء الـوطـني 
املــصري لــفقدانــه الــحيدة والــشفافــية والــنزاهــة نــتيجة تــواطــؤه مــع الســلطات وغــضه الــطرف عــن الجــرائــم فــي 

السجون.

3_دعــوة الــدولــة املــصريــة مــن جــديــد لــاللــتزام بــاالتــفاقــيات وااللــتزام بــاملــعايــير الــدولــية ذات الــعالقــة والــخاصــة 
بكفالة حق السجناء وتحسني ظروف اعتقالهم وعدم تعريضهم لإليذاء بأي صورة.
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4_ اصـــدار قـــرارات أمـــمية بـــفرض عـــقوبـــات قـــاســـية عـــلى الـــدولـــة املـــصريـــة نـــتيجة ارتـــفاع وتـــيرة االنـــتهاكـــات 
وزيـــادة عـــدد الـــضحايـــا فـــي الـــسجون وتـــجاهـــل الســـلطات املـــصريـــة لـــلدعـــوات والتحـــذيـــرات الـــدولـــية األمـــمية 

وبيانات املنظمات الحقوقية.  

5- فـــتح تـــحقيق دولـــي فـــي كـــل الـــبالغـــات والـــتقاريـــر الـــتي تحـــدثـــت عـــن حـــاالت وفـــاة فـــي الـــسجون املـــصريـــة 
نتيجة اإلهمال والتعذيب واملعاملة الوحشية. 

6_ تـخفيض الـعالقـات مـع الـدولـة املـصريـة ملـخالـفتها املـعايـير الـدولـية، وتـعليق الـكثير مـن املـساعـدات الـدولـية 
لـها لـحثها عـلى وقـف االنـتهاكـات وتـصويـب أوضـاعـها فـي الـسجون إلجـبارهـا عـلى اجـراء مـعالـجات جـذريـة 

وتغيير سياساتها في إدارة السجون.

7- تـــشكيل لـــجان تـــقصي حـــقائـــق دولـــية مـــدعـــومـــة مـــن األمـــم املتحـــدة ومجـــلس االمـــن لـــالطـــالع عـــلى حـــقيقة 
أوضـــاع الـــسجون املـــصريـــة واالطـــالع عـــن كـــثب عـــلى األوضـــاع الخـــطيرة الـــتي يـــخضع لـــها الـــسجناء فـــي 

مصر.

8_تــفعيل األلــيات الــدولــية الــالزمــة لــلضغط عــلى الــدولــة املــصريــة لــوقــف ســياســاتــها الــرامــية ملــنع املــنظمات 
الـــحقوقـــية مـــن أداء ادوارهـــم فـــي الـــرقـــابـــة عـــلى أمـــاكـــن الـــتوقـــيف واالحـــتجاز والـــعمل عـــلى تـــمكينهم مـــن أداء 

أدوارهم بكل حرية 
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+41 225934701
info@genevacouncil.com
http://genevacouncil.com
Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center, 
6ème étage, Genève-Switzerland    
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