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وّثقت لجنة العدالة انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين، تتضمن الضرب 
من يونيو  14والتهديد والحبس االنفرادي الممتد لفترات طويلة، من الفترة ما بين الـ

 أسيوط العمومى.، وحتى اآلن، في سجن 2017
 

 منهجية البحث: 
لون السياسيون في سجن أسيوط نستعرض في هذا التقرير االنتهاكات التي عانى منها المعتق

يونيو وحتى اآلن. يستند هذا التقرير على مقابالت أجراها فريق لجنة العدالة  14، في الفترة من العمومى
 مع أسر المعتقلين.  

 أخفيت جميع األسماء لحماية المعتقلين من أي عقاب ممكن.  ›

 :سجن أسيوط العمومى
متر جنوب القاهرة، ويطل على كيلو  400، ويقع على بعد 1901في عام  سجن أسيوط العمومىأنشيء 

 آالف نزيل، وبه عنبر لتنفيذ أحكام اإلعدام.  3قناة اإلبراهيمية. يتكون السجن من مبنيين يضمان ما يقارب 
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 ملخص وقائع االعتداء:

ا بتوافر طبقًا لشهادات أقارب المعتقلين فإن المعتقلين السياسيين كانوا قد طلبوا من الحّراس أن يسمحو
عجوز مـري  يقـيم معهـم فـي الحجـز، وعنـدما لـم يسـتج، الحـراس، فـإن بعـ   الصحية لمعتقلالرعاية 

 المعتقلين بدأوا في الصراخ عليهم ووصفهم بأنهم عديمو اإلنسانية.
وخصوصًا بعد أن عثر الحّراس فـي وقـت الحـق علـى هـاتو محمـول فـي المنطقـة العامـة  تصاعد التوتر،

 المخصصة للتبّرز.
نين من المعتقلين بأنهم من أدخل هـذا الهـاتو المحمـول، وأرادوا ومـعهم فـي الحـبس اّتهم الحراس اث

 اإلنفرادي، إال أن زمالئهم رفضوا تسليمهم ألنه ال يوجد أي دليل يدين هذين اإلثنين. 

 
ونتج عنه مرب قـوات أمـن السـجن للمعتقلـين، واطـالا اللـاز المسـيل  ،2017يونيو  14تصاعد التوتر يوم 

يهم، وتجريدهم من كل متعلقاتهم، وإطـالا الكـالب علـيهم، وفصـل المعتقلـين عـن بعضـهم للدموع عل
وومعهم مع المعتقلين الجنائيين الذين تم تسليطهم على المعتقلين السياسـيين، ك  باإلمـافة البع ، 

 إلى ومعهم في الحبس االنفرادي، ونقلهم إلى سجون أبعد، وتهديد اآلخرين بفعل المثل معهم، وكذلك
 توجيه تهديدات بالقتل.

 
رف  المعتقلون السماح بدخول قوات األمن إلى عنبرهم. نتج عن هذا اطـالا قـوات  ،2017يونيو  14في 

األمــن لعبــوات اللــاز المســّيل للــدموع داخــل الزنزانــة الصــليرة المكت ــة ســياة التهويــة، وعنــدما حــاول 
ين. المعتقلون الخروج من الزنزانة، تم مربهم بواسطة الهراوات، باإلمافة إلى إطالا الكالب على المعتقل

 ُجِرد المعتقلون من مالبسهم، وتر  بعضهم بالمالبس الداخلية، والبع  اآلخر عراة تمامًا. 

 
تحدثت لجنة العدالة مع أحد أفراد عائلة معتقل، وكشفت عن أنه تم تقييد هذا المعتقل، وقيام أحـد أفـراد 

 مالبسه الداخلية بواسطة سكين. قوات األمن بقطع 
معتقل في الطابق العلوي، وبينما حدث االعتداء فـي عنـابر الطـابق السـفلي، فـإن أحد العائالت لها قري، 

المعتقلين باألعلى كـانوا قـادرين علـى سـماع أصـوات الصـراخ باألسـفل. عرفـوا بعـدها أنـه قـد تـم تجريـد 
 المعتقلين من مالبسهم، وتقييدهم باألصفاد من الخلو، ومربهم، واجبارهم على الزحو على البطن.

اعهم ألصوات الصراخ، بدأ معتقلو الطابق العلوي في الطرا على أبواب العنبر حتى انكسر البـاب، بعد سم
 أن دورهم قادم.  الطابق العلوى معتقلينبما قال أفراد العائلة، فإن مخبر قد أخبر حس

بأن عددًا من الضباط تفاخروا أمام السجناء بأنهم قد قاموا بمذبحـة  أخبرت عدد من العائالت لجنة العدالة،
رابعة في الطابق السفلي، وسيقومون بواحدة أخرى في الطابق العلوي )وهي إشارة ألعمال العنو التي 
اندلعت في الميدان بعد االطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في ميدان راعبة العدوية، والتي نتج عنها 

 عديد من المت اهرين(.وفاة ال
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يومًا، وإن كانت العائالت التي تحدثت  21تم بعدها ارسال العديد من المعتقلين إلى الحبس االنفرادي لمدة 
معها لجنة العدالة لم يعان أفرادها المعتقلون من الحبس االنفرادي، ون رًا لمنع الزيارات، فإنه ال يزال من 

 المحبوسين انفراديًا، أم أنهم ال يزالون هنا  حتى اآلن.  غير المعروف ما إكا كان قد ُأفرج عن
ين المحبوسين بأحكام جنائية، ويتم نقلهم بين زنزانة عتقلين الباقين في العديد من زنازتم التفريق بين الم

يام، وهي زنازين غير ن يفة، في أبنية قديمـة، وال تحتـوي علـى مكـان مخصـا لقضـاء أ 5أو  4وأخرى كل 
سبما قال أحد أفراد عائلة معتقل سياسي هنا ، فإنه ُيسمح لجميع األفراد في الزنزانة بالخروج الحاجة. وح

إغضـاب اإلدارة الذي ُيمنع من الخروج، بسب، خوف النزالء اآلخرين بالزنزانـة مـن  منها للترّي  ما عدا قريبه،
 ومنع الترّي  عنهم هم اآلخرين. 

ة يقطـن فيهـا ، بأنه بعد نقل أقربـائهم إلـى زنـازين مختلفـالعدالة عائالت المعتقلين لجنةديد من أخبر الع
سجناء جنائيون، ان السجناء الجنائيون أخبروا المعتقلين السياسين ان ظبـاط السـجن حثـوهم علـى مـرب و 

 التحرش بالمعتقلين السياسين. فى النهاية السجناء الجنائيون لم يتعرموا للمعتقلين السياسين.
 

 17يومًا. في يـوم السـبت  21لمدة بالزيارة الدورية  ،2017يونيو  15ت المعتقلين في يوم لم ُيسمح لعائال
، ُسمح لبع  العـائالت 2017يونيو  18، تم منع العائالت مرة أخرى من الزيارة. وفي يوم السبت 2017يونيو 

 بزيارة كويهم، حيث وجدوا على أجسادهم عالمات الضرب، وكذلك حلق شعورهم.
كل وبعد انتشار انباء االعتداء الذي تعّرض لـه السـجناء، قامـت أسـر السـجناء بشـ ،2017يونيو  18في يوم 

العام، بخصوص خرا حقوقهم في زيارة كويهم، وكذلك ما تعرض له  جماعي، بتحرير شكوى إلى المحامى
ر األمل في العام بنفسه على استالمها، مما أثا ءات، وهي الشكوى التي وّقع المحامىالسجناء من اعتدا

 نفوس العائالت بإجراء تحقيقات في الواقعة، إال أنه لم يحدث شيء حتى اآلن.
، وهـو و الـى السـجنالحرمان من الزيارة يمتد حتى عدم السماح للعـائالت برييـة كويهـم أثنـاء نقلهـم مـن 

 و الـى نعكس ما كان يحدث سابقًا، حيـث كـان ُيسـمح للعـائالت بمقابلـة كويهـم أثنـاء نقـل المعتقلـين مـ
 السجن.
كشـفت فيـه، بنـاء علـى  تقريرًا قصـيراً أصدرت التنسيقية المصرية للحقوا والحريات ، 2017يونيو  27في 

 .أسرهمم، دون إبالغ والفيووقائع موثقة، أن إدارة السجن نقلت المعتقلين سجني المنيا 
لم تتحدث لجنة العدالة مع أي عائالت تم نقل أعضائها المعتقلين إلى هذين السجنين، إال أن عائلتين أبللتـا 

 . نائهم بنقلهم إلى سجنى المنيا و الفيوملجنة العدالة بأنه قد تم تهديد أب
ي أدويـة أو طعـام أو أمـوال إلـى السـجن. مـن خالل محاولة العائالت لزيارة أبنائها، لم يتم السـماح بـدخول أ

المهم مالح ة أن العديد من المعتقلين يعانون من مشاكل طبية مسبقة تحتاج إلـى رعايـة طبيـة، فيمـا 
أصي، العديد من المعتقلين أثناء االعتداءات األخيرة، ولم ُيسمح ألي منهم بالحصول على الرعايـة الطبيـة 

 الالزمة.
 
 

http://ecrfeg.org/ar/2017/06/27/تغريب-عدد-من-معتقلي-سجن-أسيوط-العمومي-و/
http://ecrfeg.org/ar/2017/06/27/تغريب-عدد-من-معتقلي-سجن-أسيوط-العمومي-و/


 

 

7 

 لعالمية:القوانين المحلية وا
إدارة السجن أن تحفظ السالم واألمن داخل السجن، مما قدد يعندي اللجدوي فدي  -بل ويجب على–من حق 

بعض األحيان إلدى اردرايات انادبا ية بحدق السدجناي، ولبدن يجدب أن يدتم طدرا فدي إ دار احتدرام حقدو  
 السجناي اإلنسانية، ومباديي الارورة والتناسب مع الظرف.

 
على ما تم اعتباره شلبًا في السجن، كـان مباللـًا فيـه، حيـث تضـمن  أسيوط العمومىرد فعل إدارة سجن 

مـن  56و  55الضرب واالهانة، والتهديد بالقتل، وامتد إلى الحبس االنفرادي، وهو مـا يتعـارض مـع مـادتي 
يـدًا الدستور المصري، والميثاا العالمي لحقوا اإلنسان فيما يتعلـق بـالحقوا المدنيـة والسياسـية، تحد

، واللتــان تمنعــان ممارســة األفعــال التــي ال تتماشــى مــع الكرامــة اإلنســانية بحــق 10و  7فــي المــادتين 
 المعتقلين، وتحميهم من التعذي،.

 
ون، بسب، كونها قاسية، وال تتماشى سواء األخيرة للقوانين المحّلية التي تتعلق بالسج انتقدت التعديالت

 مع الدستور المصري، أو المعاهدات التي وقع عليها الجانـ، المصـري، حيـث تتـيح هـذه القـوانين الحـبس
تحـت القـوانين الجديـدة القاسـية ي ـل تعامـل ادارة سـجن لكـن حتـى شـهور.  6فرادي لمدة تصل إلى االن

لو كانت الفترة التي ومع فيها المعتقلـون فـي المصرى فاسيوط العمومى مع المعتقلين خرا للقانون 
ذا القـانون يسـتلزم تحريـر محضـر يتضـمن أقـوال المسـجون، يومـًا، فـإن هـ 15الحبس االنفرادي تزيد علـى 

 . وتحقيق دفاعه، وشهادة الشهود
 

لتحقيق فدي وقدائع سدجن تطالب لجنة العدالة النائدب العدام، والمسديولين المصدريين بدا
حقدو  المعتقلدين اإلنسدانية، وحفدظ ، كما تطالب إدارة السجن باحترام ومىأسيوط العم

كددرامت،م، واعددادة المعتقلددين الددرين في الددون فددي الحددب  اإلنفددرادي إلددى  ن انددات،م 
 الطبيعية، وتحسين رميع أوضاع حج  المعتقلين.

  

https://eipr.org/content/الفصل-الثامن-تأديب-المسجونين
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