
 

 

2017نوفمبر   تقارير       0   

 

 

  

 



Page 1 of 4 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 2, 2020     

 ما بعد وفاة عصام العريان: القتل منهجًا
 أسماء شكر

املسلمين   اإلخوان  جماعة  في  البارز  القيادي  وفاة  العقرب، بعد  بسجن  محبسه  داخل  العريان  عصام  الدكتور 

م على الفقيد ونعيه، وقدم العديد من السياسيين من مختلف التوجهات   اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي بالترحُّ

"أزمة  توفي جراء  العريان  بأن  املصري  للنظام  املوالية  اإلعالم  وسائل  إعالن  ورغم  العريان.  عصام  وفاة  فى  العزاء 

 أن العديد من القيادات املعارضة والشخصيات الحزبية والحقوقية اتهموا السلطات في مصر بـ "تعمد  قلبي 
ّ
ة"، إال

 قتله" عبر إهمال عالجه. 

وتزامنت وفاة العريان مع الذكرى السابعة ملذبحة رابعة العدوية، وهي املذبحة األسوأ في تاريخ مصر الحديث، وكأن 

 نوات يرسل برسالة ألهل "رابعة" واملعارضين بأنه لن ُيبقي منهم أحدا. النظام املصري بعد كل تلك الس

وسادت حالة من القلق الشديد بين أهالى املعتقلين السياسيين داخل السجون املصرية، خاصة مع تساقط العديد 

 958م  وفاة  2019ديسمبر    11في    "كوميتي فور جستس"من املعتقلين داخل أماكن االحتجاز، فقد وثقت منظمة  

م، ليصل إجمالي أعداد املتوفيين خالل العام  2013أطفال داخل مراكز االحتجاز املصرية منذ    9ن بينهم  معتقال م

محافظات   5مقر احتجاز، بـ    12حالة وفاة من املصابين بفيروس كورونا داخل    17معتقال بما فيهم ال  1013الجاري  

 مختلفة. 

 نبذة عن سجن العقرب 
طره  992و "غوانتانامو مصر" كما يسميه البعض؛ واسمه الرسمي "سجن دعونا نلقي الضوء على سجن العقرب أ

شديد الحراسة"؛ ونشأت فكرته بعد عودة مجموعة من ضباط جهاز األمن املصري من دورة تدريبية أمريكية في  

 نهاية الثمانينات. 

القاهرة،   بجنوب  بمنطقة طره جنوب غرب حلوان  الواقع  في مجمع سجون طره  العقرب  وهو أحدث يقع سجن 

إّبان الفترة امللكية في عهد وزير   1928السجون التى تم إنشاؤها داخل مجموع السجون الذي كان أول سجونه بتاريخ  

 الداخلية الوفدي مصطفى النحاس. 
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كان هناك حرص حينها أن ُيطل جزء كبير من السجن على مجرى النيل، ثم تم إنشاء سجون أخرى ليصبح مجمع  

في عهد   1991آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو سجن العقرب والذي بدأ بناؤه عام    ألكثر من سجن، فكان

   1993مايو  30وزير الداخلية حسن األلفي في فترة حكم محمد حسني مبارك، وتم االنتهاء منه في 
ً
ثم افتتاحه رسميا

 بحضور مساعد وزير الداخلية حبيب العادلي.   1993يونيو  26بتاريخ 

ع السور املحيط بسجن العقرب سبعة أمتار، أما بواباته فهي مصفحة من الداخل والخارج، بينما تقع  يبلغ ارتفا 

 جميع مكاتب الضباط خلف الحواجز والقضبان الحديدية. 

كل عنبر ينفصل بشكل  و "،  Hزنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية تأخذ شكل حرف "  320يضم سجن العقرب  

غلق بوابته الخارجية املصفحة، فال يتمكن املعتقلون من التواصل عبر الزنازين، كما كامل عن باقي السجن بمجرد 

 يفعل املساجين في السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة املسلحة التي تمنع وصول الصوت. 

حيث تستطيع اإلدارة قطع بكل زنزانة مصباح قوته مئة وات تتحكم بها تقلبات السياسة العقابية في إدارة السجن، ب

للمعتقلين   
ً
للتأديب، خاصة زنزانة  تراه مناسبا، كما تستخدم عشرين  ما  الشبابيك حسب  املياه واإلضاءة وغلق 

 السياسيين.

 أبرز القيادات التى توفت يف محبسها
حهم نتيجة  العشرات من املعتقلين السياسيين الذين فقدوا أروا 2013شهدت السجون املصرية منذ انقالب يوليو 

التعنت في حصولهم على العالج الالزم، ويأتي في مقدمتهم املرشد العام السابق لجماعة اإلخوان املسلمين، محمد  

مهدي عاكف، الذي رفض األمن الوطني نقله ملستشفى خاص لعالجه قبل تدهور حالته الصحية، وسبقه الشيخ 

 اس ي بالعصر الحديث. نبيل املغربي، أحد مؤسس ي حركة الجهاد، وأقدم سجين سي

وكان املغربي يعاني من سرطان املعدة، ورغم تأكيدات العديد من األطباء املسجونين معه في سجن العقرب أن حالته  

خطره ويجب نقله ملستشفى املنيل الجامعي، إال أن إدارة السجن رفضت ذلك، ولم توافق على نقله للعالج خارج 

ودخوله في غيبوبة أكثر من مرة، وقد توفي املغربي بعد نقله للمستشفى بأيام، السجن، إال بعد أن أضرب عن الطعام  

 ورغم اإلهمال الطبي الواضح، إال أنه لم تتم محاسبة إدارة السجن، التي بّررت وفاته بأنها قضاء وقدر. 
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إد رفضت  فقد  إسماعيل،  فريد  السابق  والبرملاني  والعدالة  الحرية  لحزب  التنفيذي  املكتب  عضو  سجن أما  ارة 

العقرب بقيادة الضابط أحمد عزت السماح ألي طبيب بالكشف عليه، كما رفضوا تحويله ملستشفى ليمان طره 

األدوات  كل  من  وتجريدها  زنزانته،  من  الخروج  من  منعه  تم  عالجه  من  وبدال  حادة؛  كبد  لغيبوبة  تعرضه  بعد 

إجبا وتم  الصالة،  وسجادة  الطعام  ومعلقة  الصابون  مثل  الصالح الضرورية  غير  السجن  أكل  تناول  على  ره 

 لالستخدام اآلدمي، ما أدي لوفاته بعد دخوله في غيبوبة ملدة يومين، دون أن يتحرك أحد. 

الرعاية  من  والحرمان  الطبي  اإلهمال  نتيجة  ذلك  كان  محاكمته،  أثناء  توفى  والذي  مرس ي  محمد  الراحل  الرئيس 

ا النظام  اتجاه  فى فضح  كان سببا  بالتعذيب الصحية، مما  السجون،  في  السياسيين  لالنتقام من خصومه  لحالي 

 واإلهمال إلى حد القتل العمدي البطيء والحبس االنفرادي.

 اإلهمال الطبي
للقانون املنظم   للتخلص من املعارضين، رغم أنه طبقا  تعتمد الداخلية املصرية على استراتيجية اإلهمال الطبي 

الخدمة العالجية والرعاية الصحية حق أصيل لكل سجين، ويتوجب على ألوضاع السجون الحالي فى مصر، فإن  

مصلحة السجون أن تقدم هذه الرعاية من خالل املؤسسات التابعة لها، أو من خالل املستشفيات الخاصة على 

 نفقة السجين بعد "املوافقات الالزمة". 

ال تلقي  من  منعه  من  سابقة،  محاكمات  في جلسات  بنفسه  اشتكى  لسوء العريان  وتعرضه  السجن،  داخل  عالج 

 من الغذاء الكافي واحتياجات النظافة الشخصية. 
ً
 املعاملة في حبسه االنفرادي، وحرمانه عمدا

 وفي إحدى جلسات محاكمته قال "نحن ُنقتل في السجون، إنهم ينتقمون منا". 

ر داخلها املعتقل السياس ي إذا مرض باإلضافة إلى مصطلح "املوافقات الالزمة" والذي يعد الدائرة املفرغة التي يدو 

بين إدارة السجن واإلدارة الطبية ملصلحة السجون والعيادة الطبية داخل  داخل السجن، حيث يتيه املعتقل ما 

للرعاية   العبور  بيده مفتاح  الذي  الوطني،  األمن  جهاز  كل هؤالء  للمصلحة، وقبل  االستشاريين  السجن واألطباء 

 الصحية. 
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 مخاوف مبررة
بعد وفاة الدكتور عصام العريان داخل محبسه بعد سنوات من اإلهمال الطبي، أثيرت حالة من الصدمة والخوف  

 ألهالي املعتقلين سواء في مصر أو خارجها خشية تعرض ذويهم لنفس املصير. 

ي الرعاية حيث تحولت السجون املصرية إلى مقاصل إعدام تودي بحياة املحتجزين لديها بحرمانهم من حقهم في تلق

الطبية الالزمة، وبتوفير بيئة خصبة النتشار األمراض واألوبئة داخل مقار االحتجاز بسبب انعدام النظافة، وانتشار 

 التلوث والتكدس، وعدم عزل املعتقلين املرض ى عن بقية املحتجزين خاصة بعد انتشار فيروس كورونا. 

 العريان لم يكن األول ولن يكون األخير 
ال في  الصحية الوضع  الرعاية  من  الحرمان  أخطرها  جسيمة  أخرى  انتهاكات  العقوبة  إلى  يضيف  املصرية  سجون 

 واإلهمال الطبي، األمر الذي من شأنه أن يتسّبب في ارتفاع الوفيات داخل السجون. 

الطبية  الرعاية  غياب  العالج و  القضاء، واشتكوا من منع  أمام  الضحايا قبل وفاتهم  تحدث  في   في وقائع متكررة، 

السجون؛ ولكن القضاء املصري أيضا متورط مع النظام في تلك الجرائم املتعمدة، والنتيجة حصيلة من مئات من  

 ضحايا اإلهمال الطبي في السجون املصرية. 

استمرار اعتقال كبار السن داخل السجون املصرية يشير إلى القتل املتعمد لهم داخل الزنازين، وآخر تلك النماذج 

 محمود عزت، القائم بأعمال املرشد لجماعة اإلخوان املسلمين. هو اعتقال 

البد من الضغط على النظام للتعامل بجدية مع الدعاوي القضائية التي تقدم للنائب العام ضد هذه التجاوزات 

ي ال لكي ال يتم حفظها، األمر الذي يمنح الضباط دعما إضافيا للقتل تحت رعاية القانون، كما أن كثيرا من األهال 

أو  في مضايقات  الدخول  دون  ذويهم،  استالم جثة  دافعهم األول  يكون  وبالتالي  ذا جدوى،  قانونيا  يجدون مسارا 

 مشاكل مع وزارة الداخلية. 

فى استمرار  تكثيف الضغط على املجتمع الدولي، وتحميله املسؤولية بل واالشتراك  لذا على النشطاء واملعارضين 

ن السياسيين فى مصر، وتكثيف واستمرار التحرك الدولى إلخراج املعتقلين السياسيين، زيادة الوفيات بين املعتقلي

والذي من املتوقع أن يواجهوا نفس مصير العريان، وخاصة في ظل تعمد النظام استهداف رموز وقيادات املعارضة 

 لصحية لهم. داخل السجون، وخاصة قيادات جماعة اإلخوان املسلمين، ومنع توفير الدواء والرعاية ا
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