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مصر: تفٍش محتمل لفیروس "كورونا" في السجون
ینبغي توفیر الحمایة والرعایة الطبیة، واإلسراع في اإلفراج عن المحتجزین

وزارة الداخلیة المصریة تعزل المحتجزین في مصر عن العالم الخارجي منذ 10 مارس/آذار 2020. منعت السلطات جمیع السجناء، بمن فیھم المحتجزون في سجن طرة في القاھرة (في
الصورة)، من استقبال زیارات، أو إجراء/تلقّي مكالمات ھاتفیة أو مراسالت مكتوبة.       © 2020 خالد دسوقي/وكالة الصحافة الفرنسیة عبر غیتي إیمدجز

 

(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إّن سجونا وأقسام شرطة عدیدة في مصر شھدت تفشیا محتمال لفیروس "كورونا" في األسابیع
األخیرة، وسط تعتیم رسمي وصارم.

تشیر روایات شھود لـ ھیومن رایتس ووتش، ورسائل مسّربة من سجنَین، وتقاریر موثوقة لمجموعات حقوقیة ووسائل إعالمیة محلیة إلى أّن
14 سجینا ومحتجزا على األقّل لقوا حتفھم، على األرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن اإلصابة بالفیروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15

یولیو/تموز 2020. على الرغم من أّن عشرات السجناء والمحتجزین – على األقل - ظھرت علیھم، أعراض خفیفة إلى شدیدة لمرض
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"كوفید-19" الناتج عن الفیروس، كانت الرعایة الطبیة في السجون غیر كافیة، مع غیاب شبھ كامل للفحص المخبري للفیروس والمسح الطبي
للكشف عن األعراض. أفرجت السلطات عن 13 ألف سجین منذ أواخر فبرایر/شباط، لكّن العدد غیر كاٍف للحدّ من االكتظاظ في السجون

ومراكز االحتجاز المكتظة.

قال جو ستورك، نائب مدیر قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش: "ینبغي للسلطات المصریة أن تتّخذ خطوات فوریة
لتأمین الرعایة الطبیة المالئمة للمحتجزین، والتدابیر الحتواء تفشي فیروس كورونا. من الضرورّي أن تعالج مصر انتشار الفیروس عبر

اإلسراع في اإلفراج عن السجناء".

تحدثت ھیومن رایتس ووتش مع خمسة سجناء في ثالثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجینا آخرین في ستة سجون أخرى
وفي قسم  للشرطة. راجعت ھیومن رایتس ووتش أیضا عشرات البیانات الرسمیة، والتقاریر اإلعالمیة والحقوقیة، ووثائق التوجیھات من
وزارة الصحة المصریة و"منظمة الصحة العالمیة" حول فیروس كورونا. لم تُجب أي من وزارة الداخلیة، و"الھیئة العامة لالستعالمات"،

والسفارة المصریة في واشنطن على أسئلة ھیومن رایتس ووتش الُمرسلة في 3 و15 یولیو/تموز.

توضح روایات الشھود والتقاریر أّن االكتظاظ جعل التباعد االجتماعي مستحیال. یبدو أّن سلطات السجن لم تتّخذ أي تدابیر لتتبّع المخالطین،
ولم تفعل شیئا یذكر لعزل السجناء الذین تظھر علیھم أعراض. في بعض الحاالت، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسھ للسجین

أو السجناء الذین تظھر علیھم أعراض اإلصابة بالفیروس. كما یبدو أّن سلطات السجون لم تتّخذ أي تدابیر خاّصة لحمایة المجموعات
المعّرضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن واألشخاص الذین لدیھم حاالت مرضیة سابقة. لم یسمح الضباط في ثالثة سجون على األقّل

للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعھا، بحسب الشھود.

قال جمیع األشخاص الذین أُجریت معھم مقابالت إنّھم یعتمدون باألساس على األدویة والمعقّمات التي تدخلھا عائالتھم عندما یسمح لھا مدیرو
السجن بذلك. قال أحد أقارب سجین في سجن القناطر للرجال إّن طبیبا كان یجري فحوصات طبیة منتظمة للسجناء ویعزل الحاالت المشتبھ

فیھا، وكانت ھذه الروایة الوحیدة عن مثل ھذه المعاملة بین األشخاص الذین تّمت مقابلتھم.

أفادت "كومیتي فور جستس"، وھي منظمة حقوقیة مقّرھا جنیف، بأنّھا وثّقت أكثر من 190 إصابة مشتبھ بھا بفیروس كورونا في 12 سجنا
و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجینا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلیة. یشمل ھؤالء 14 حالة وفاة مشتبھ بھا بین

السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

قال السجناء واألقارب الذین تّمت مقابلتھم إّن الرعایة الطبیة المالئمة كانت مفقودة في مرافق االحتجاز، وخاصة غیاب نظام فعّال لإلخالء أو
التدّخل الطبي في حاالت الطوارئ. من بین 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضھم قبل ساعات قلیلة فقط من وفاتھم. قال قریب

أحد السجناء: "یتطلّب ھذا المرض رعایة وراحة، ویستحیل الحصول على ذلك في المستنقع الذي كان فیھ".

فرضت السلطات تعتیما شامال على المعلومات في مراكز االحتجاز، ومنعت وزارة الداخلیة جمیع الزیارات إلى السجن، بما فیھا زیارات
المحامین، منذ 10 مارس/آذار. "المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم"، وھو ھیئة حكومیة تفرض الرقابة واإلشراف على اإلعالم، حذّر مرارا من

اتخاذ "إجراء قانوني" بحّق أي مؤسسة إعالمیة أو صحفیین یكتبون تقاریر عن فیروس كورونا في مصر بما یتناقض مع التصریحات
الرسمیة.

قال األشخاص الذین تّمت مقابلتھم إّن السجناء یخشون العقاب الجماعي في حال تسریب أخبار من سجنھم.  أفاد أشخاص تّمت مقابلتھم إلعداد
ھذا التقریر وفي وقت سابق بأّن عناصر "قطاع األمن الوطني" في السجون یستدعون السجناء بانتظام ویستجوبونھم لدى نشر أّي أخبار عن
سجونھم. قد تشمل العقوبات النقل إلى سجون بعیدة أو مصادرة متعلقات السجناء، ومنھا منتجات النظافة الشخصیة الضروریة والمالبس. في

أحد السجون، قال السجناء إنّھم تعّرضوا للضرب واالعتداء الجسدي لدى الشكوى من ظروفھم.
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قال فرد من عائلة سجین في أحد السجون الرئیسیة في القاھرة، والذي یضّم مئات السجناء، إّن السجین ظھرت علیھ أعراض كوفید-19، بما في
ذلك السعال، وأوجاع الجسم، وفقدان الشّم والذوق، والحّمى، وإّن ستة من السجناء في زنزانتھ تقریبا ظھرت علیھم أعراض مشابھة في أواخر
مایو/أیار وبدایات یونیو/حزیران. قال المتحدث  إّن العائالت تمّكنت من تأمین األدویة والطعام بشكل شبھ منتظم، لكّن مدیري السجن لم یوفروا

سوى القلیل من ھذه المستلزمات. قال السجین لعائلتھ أّن جمیع عنابر السجن تضّم سجناء لدیھم أعراض كوفید-19، لكّن الفحص المخبري
PCR غیر متوفّر.

عیّنت إدارة ذلك السجن زنزانة أو زنزانتین للسجناء الذین اختاروا االنعزال بعد ظھور أعراض اإلصابة بالفیروس علیھم، لكنّھا لم تفرض
علیھم ذلك. قال المتحدث إّن عناصر السجن أخبروا السجناء بأنّھم سینقلون المرضى منھم إلى مستشفى إذا ارتفعت حرارتھم أو وجدوا صعوبة

شدیدة في التنفّس طوال خمسة أیام.

قال سجین في السجن نفسھ إّن العائالت أّمنت بعض اسطوانات األوكسیجین ومقیاسات تأكسج النبض، التي تقیس مستویات األوكسیجین، في
الدم للعیادة الصغیرة في السجن. أضاف أّن أطبّاء السجن توقّفوا عن زیارتھ بعد سماح الضباط للسجناء األطبّاء بتولّي مسؤولیة رعایة زمالئھم

المرضى. قالت ھیومن رایتس ووتش إّن ھذه التدابیر ال تراعي المعاییر الدولیة لمعاملة السجناء.

قال سجین في سجن تحقیق طّرة، وھو جزء من مجّمع سجون طّرة في القاھرة، إّن تدابیر الحمایة التي اتُخذت ھناك كانت "جمیعھا شكلیة". في
مارس/آذار، عندما بدأ عدد حاالت اإلصابة بفیروس كورونا في مصر باالرتفاع، أّمنت إدارة السجن فحوصات تفاعل سلسلة البولیمیراز أو
PCR لسجینَین فقط، لكنّھا لم تؤّمن أي فحوصات إضافیة على الرغم من إصابة عدد من السجناء بأمراض تنفسیة، على حدّ قولھ. أضاف أّن

الضبّاط، والعساكر، وموظفي السجن لم یرتدوا الكمامات أو یتّخذوا أي تدابیر.

قالت ھیومن رایتس ووتش إّن على السلطات المصریة أن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في اإلفراج عنھم، وتجعل
المعلومات المتعلّقة بتفشي فیروس كورونا في السجون علنیة، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محامیھم وعائالتھم. ینبغي أن تنشئ الحكومة

قاعدة بیانات عاّمة على اإلنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استیعابھا ومعدّل إشغالھا.

قال ستورك: "بدال من تأمین الرعایة الطبیة المالئمة والتدابیر الصحیة الالزمة لمنع تفشي فیروس كورونا، تحاول الحكومة المصریة التعتیم
على أزمة صحیة خطیرة في السجون. یستحّق السجناء، وعائالتھم، والشعب المصري معرفة المخاطر الصحیة التي یواجھونھا وما تفعلھ

الحكومة للتعامل مع ھذه المخاطر".

بین حّق السجناء في العالج والواقع

ینّص القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك "قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء" ("قواعد ماندیال")، على وجوب تمتع
السجناء بالمعاییر نفسھا المتوفّرة في المجتمع للرعایة الصحیة؛ وأّن السجون یجب أن تؤّمن وصوال سریعا إلى الرعایة الطبیة في الحاالت
الطارئة؛ وأنّھ ال یجوز إالّ ألخصائیّي الرعایة الصحیة المسؤولین اتخاذ قـرارات طبیة، وال یجوز لموظفي السجون غیر الطبیین إلغاء تلك

القرارات أو تجاھلھا؛ وأنّھ یُتاح للطبیب الوصول الیومي إلى أي سجین مریض أو یشكو من مشاكل صحیة.

في مایو/أیار، أصدرت منظمة الصحة العالمیة بیانا مشتركا مع "مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان" وغیرھا من وكاالت األمم المتحدة
تقول فیھ إّن "االستجابة الصحیة لـ كوفید-19 داخل أماكن االحتجاز غیر كافیة". دعا البیان الحكومات إلى النظر في آلیات لإلفراج عن

المحتجزین والحدّ من حرمانھم من الحریة.

تنّص قوانین السجن المصریة على بعض حقوق الرعایة الصحیة. یذكر القرار 79 لوزارة الداخلیة للعام 1961 (الالئحة الداخلیة للسجون) أّن
إحدى مھام أطبّاء السجون ھي حمایة السجناء من "األمراض الوبائیة"، بما یشمل الحجر الطبي. یلزم قانون السجون للعام 1956 سلطات

https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-09-1441-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
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السجن بأن تعلم عائلة السجین فورا في حال إصابتھ بمرض خطیر.

في الواقع، قلّما تحترم السلطات القوانین المحلیة والدولیة. ال یُسمح للمجموعات المستقلّة بالوصول إلى السجون المصریة، وتفتقد ھذه األخیرة
منذ عقود لرقابة قضائیة أو مستقلّة جادة. السجون مكتظة ومخالفة لقواعد النظافة الشخصیة. منذ تولّي الرئیس عبد الفتاح السیسي الحكم فعلیا
في العام 2013، مات العشرات، إن لم یكن المئات على األرجح، من السجناء في االحتجاز، وجاءت وفاة الكثیرین منھم بعد تعذیب و/أو نقص
الرعایة الطبیة. لم یتّم التحقیق في أي من حاالت الوفاة ھذه تقریبا بشكل مجٍد. قال خبیران من "األمم المتحدة" في نوفمبر/تشرین الثاني 2019،

قبل وباء كوفید-19، إّن ظروف االحتجاز الجائرة "قد تعّرض صحة وحیاة آالف السجناء اإلضافیین للخطر الشدید".

ردّا على االنتقادات حول األوضاع في مراكز االحتجاز خالل الوباء، أصدرت وزارة الداخلیة بیانات فیدیو عدیدة تدّعي فیھا أنّھا أجرت
"فحوصات طبیة شاملة" لـ كوفید-19 بین السجناء. یظھر أحد الفیدیوھات في 16 أبریل/نیسان موظفي القطاع الصحي یأخذون مسحات من
بعض السجناء السیاسیین المعروفین، وتزعم التصریحات في الفیدیو أّن مراكز االحتجاز والسجون "تُعقّم" بانتظام. تظھر الفیدیوھات رّش
المساحات الخارجیة في بعض السجون بمواد تعقیم، وھي عملیة ال توصي بھا منظمة الصحة العالمیة. كذلك تظھر الفیدیوھات ما تصفھ بـ

"بوابات آلیة للتعقیم"، ترّش الناس الذین یمّرون عبرھا عند مداخل أماكن االحتجاز. بحسب منظمة الصحة العالمیة، ال یقلّص ذلك من إمكانیة
نقل الشخص للفیروس، وقد یكون مضّرا و"ال یوصى بھ في أي ظرف".

األطبّاء في السجون المصریة لیسوا مستقلّین مؤسسیا، فھم إما موظفون في وزارة الصحة أو أطبّاء في وزارة الداخلیة مدّربون في أكادیمیة
الشرطة لیصبحوا ضباط أطباء. في كلتا الحالتین ال تمنح القوانین المصریة استقاللیة إكلینیكیة كافیة ألطبّاء السجون، ألّن القانون یستوجب

منھم الحصول على موافقة الضباط في قرارات عدیدة.

نادرا ما تسمح سلطات السجون للعائالت أو المحامین بالحصول على تقاریر طبیة، یبدو أّن القرارات المھمة، مثل تلك المتعلّقة بتأمین الحصول
على الرعایة الطبیة داخل أو خارج السجن، ھي في یَد ضابط األمن الوطني في كّل سجن بشكل رئیسي، وھو بحكم األمر الواقع صاحب سلطة

تتجاوز سلطة مأمور السجن والضباط اآلخرین، وال تعود القرارات إلى أطبّاء السجن. أغلبیة السجون في مصر ال تملك مرفقا طبیا مجّھزا
بشكل كاٍف.

المنھجیة

على ضوء الظروف المذكورة أعاله، یصعب تقییم األمراض الطبیة للسجناء بشكل قطعي، بما في ذلك احتمال إصابتھم بفیروس كورونا.

حدّدت منظمة الصحة العالمیة أسالیب لمعرفة ما إذا كان شخص "مشتبھ" في إصابتھ بـ كوفید-19 عند غیاب الفحوصات المخبریةPCR ، بما
في ذلك إصابتھ بأعراض مرض تنفسي حادّ وخیم من دون وجود تشخیص بدیل. قالت المنظمة أیضا إنّھ بإمكان الحكومات تبنّي تعریفات
مختلفة لحاالت كوفید-19 المشتبھ فیھا والمحتملة بحسب السیاق. راجعت ھیومن رایتس ووتش بیانات وزارة الصحة حیث عدّلت تعریفھا

للحاالت المشتبھ فیھا والمحتملة منذ مارس/آذار مّرات عدّة، مع تزاید تفشي فیروس كورونا.

استعملت ھیومن رایتس ووتش دلیال حدیثا أصدرتھ الوزارة في 24 یونیو/حزیران وقالت فیھ إّن اإلصابات المشتبھ بھا بالفیروس تشمل
األشخاص الذین لدیھم حمى، أو أعراض تنفسیة حادة، أو فقدان فجائي في حاّستي الشّم والتذّوق، في غیاب أسباب ظاھرة أخرى. ذكر البیان أّن
الحاالت المحتملة تشمل الحاالت المشتبھ بھا التي تظھر صور األشعة المقطعیة للصدر أو صور األشعة السینیة خصائص مرضیة معینة، أو
أولئك الذین خالطوا أشخاصا آخرین یحتمل إصابتھم بالفیروس أو توفوا بعد أن ظھرت علیھم أعراض تنفسیة حادّة ولم یتم تشخیص حالتھم.  

استنادا إلى مقابالت مع سبعة أطبّاء، یبدو أن الفحوصات في مصر بشكل عام محدودة للغایة، بما فیھا الفحوصات لعامة الجمھور، وأوصت
وزارة الصحة الطواقم الطبیة أن تعالج وتقبل المرضى بناء على أعراضھم، وصور األشعة المقطعیة أو العادیة، وعدد خالیا الدم. لم تفصح

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25772&LangID=E
https://www.cfjustice.org/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/?lang=ar
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/19/336967
https://www.hrw.org/ar/news/2015/01/21/266214
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25270&LangID=E
https://www.youtube.com/watch?v=G_QXgfybxhw
https://www.youtube.com/watch?v=cl8r4SjrISE
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/global-surveillance-for-covid-19-caused-by-human-infection-with-covid-19-virus-interim-guidance
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/6/25/1817440/-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B0%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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الحكومة سوى عن معلومات محدودة عن عدد الفحوصات التي أجرتھا منذ فبرایر/شباط، عند اكتشاف أّول حالة إصابة بفیروس كورونا في
البالد. لكّن صحیفة "الشروق" الخاصة نقلت عن مسؤول في وزارة الصحة قولھ إّن الحكومة رفعت عدد فحوصات الـ PCR إلى 4 آالف في

الیوم. قال مسؤول آخر في مقابلة تلفزیونیة إّن الحكومة أجرت حوالي 200 ألف فحص بحلول 27 مایو/أیار.

وفیات یشتبھ بأن سببھا فیروس كورونا

شاركت كومیتي فور جستس مع ھیومن رایتس ووتش أسماء 14 سجینا ماتوا جّراء ما یشتبھ بأنھ إصابتھم بفیروس كورونا في خمسة أقسام
للشرطة وخمسة سجون في محافظات القاھرة، والشرقیة، والدقھلیة، والغربیة حتى 15 یولیو/تموز. توفّي اثنان في مایو/أیار والباقون في

یونیو/حزیران وواحد في یولیو/تموز. أجرت ھیومن رایتس ووتش مقابلة مع شخصین من معارف ثالثة من ھؤالء السجناء. یبدو أّن السلطات
لم تجِر تحقیقات مستقلّة في حاالت الوفاة ھذه.

من بین السجناء الـ14، توفّي تسعة في المستشفى بعد نقلھم من االحتجاز. نُقل ثالثة منھم قبل بضع ساعات من وفاتھم، على ما یبدو عندما
ساءت حالتھم لدرجة أّن التدخل الطبي لم یُكن لیجدي نفعا. كان ثمانیة من بین السجناء الـ14 فوق سّن الـ50.

وفاة في معسكر األمن المركزي

توفي حمدي عبد العال ریان) 58 عاما( في 21 یونیو/حزیران بسجن داخل "معسكر قوات األمن المركزي" في مدینة العاشر من رمضان
بمحافظة الشرقیة، بعد احتجازه دون محاكمة 15 شھرا. قال أحد أقاربھ إن السلطات لم تنقلھ إلى مستشفى إال عندما كان یموت رغم أن حالتھ

كانت حرجة لعدة أیام، وإن شھادة الوفاة ذكرت سبب الوفاة على أنھ "قید البحث". تستخدم وزارة الداخلیة عادة السجون داخل معسكرات األمن
المركزي، وكثیر منھا غیر رسمي وبالتالي ھي مواقع احتجاز غیر قانونیة، وذلك على ما یبدو ألن السجون مكتظة جدا.

عندما اعتُقل ریان لم یكن قادرا على المشي بسھولة بسبب كسور مرّكبة في الفخذین نتیجة إلطالق النار علیھ من قوات األمن عام 2013. كان
ریان أیضا یتبع نظاما دوائیا مضادا للتجلط لمنع تكرار الجلطات الدمویة، التي أصابتھ مرة في ساقھ الیمنى، وبالتالي كان أیضا عرضة لنزیف

أسھل وأطول من المعتاد. قال أحد معارف ریان إنھ من المرجح أنھ كان ھناك أكثر من 20 سجینا في زنزانتھ.

كان ینبغي للسلطات أن تنظر في اإلفراج عنھ ألسباب طبیة، خاصة وأنھ احتُجز بدون محاكمة ألكثر من 15 شھرا. أصیب ریان بالحمى لبضعة
أیام وأظھر أعراضا أخرى لإلصابة بفیروس كورونا قبل وفاتھ بفترة وجیزة.

قال قریبھ إن السلطات لم تقدم أي رعایة طبیة تقریبا لریان داخل السجن ورفضت تسلیم األدویة حتى یونیو/حزیران، عندما، بحسب اعتقاد
قریبھ، ظھرت أعراض اإلصابة بفیروس كورونا على المزید من السجناء.   

أبِلغ عن وفاة ریان أیضا من قبل "مركز الشھاب لحقوق اإلنسان"، وھي مجموعة حقوقیة أسسھا محامون مقربون من "اإلخوان المسلمین".

سجن جمصة شدید الحراسة

قالت كومیتي فور جستس إن سعید غباشي (58 عاما) توفي في 28 یونیو/حزیران في سجن جمصة شدید الحراسة، حیث ظھرت علیھ
أعراض اإلصابة بفیروس كورونا على ما یبدو وُعزل داخل السجن أسبوعین دون رعایة طبیة كافیة. قالت إحدى  أقارب نزیل آخر في السجن

إن األسر تخشى على أقاربھا المسجونین بسبب قلة الزیارات والتواصل. قالت إن إدارة السجن لم تسمح للعائالت بتسلیم المطھرات أو
الكمامات.  وقالت أیضا إنھ یُسمح فقط بكمیة محدودة من األدویة، كما أنھ في بعض األحیان ال یُسمح بالمكمالت الغذائیة مثل فیتامین سي. قالت

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=08052020&id=78a71a0b-eea8-4f55-8cac-11b28ae7abaa
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2631031697169742&id=1703341533272101
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إن السجناء المفرج عنھم مؤخرا أخبروھا أنھ في مارس/آذار، جاءت مجموعة من أطباء وزارة الصحة لفحص السجناء وعزلوا حوالي تسعة
منھم، لكنھا لم تبلغھم بما إذا كانوا مصابین بفیروس كورونا.

االشتباه بوفاة ثالثة أشخاص بسبب فیروس كورونا في قسم شرطة المحلة

وثّقت كومیتي فور جستس ثالث وفیات في قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربیة. كما أبلغ مركز الشھاب وعدید من المواقع
اإلخباریة عن الوفیات. توفي السجناء حسن زیادة ومعوض محمد سلیمان في 7 و11 یونیو/حزیران، وزیاد حسن شلتوت في 24 یونیو/

حزیران. حبس السجناء الثالثة احتیاطیا ألسباب سیاسیة بتھم تتعلق بتورط مزعوم في احتجاجات مناھضة للحكومة وجماعات محظورة. توفي
الثالثة في مستشفى المحلة الحكومي، ویبدو أن شلتوت وسلیمان نُقال قبل وفاتھما بیوم أو أقل. قال ضابط شرطة بحسب باحث في كومیتي فور

جستس: "ال أرید أن یموت أي سجین في قسم الشرطة".

قال أحد أقارب سلیمان )65 عاما(، الذي كان مدرس ریاضیات متقاعد یعیش خارج مصر، إن الضباط أبلغوا األسرة أنھ مات بسبب نوبة
قلبیة. في وقت الحق علمت األسرة أنھ أظھر عوارض كوفید-19. قال القریب إن السلطات لم تقدم رعایة طبیة كافیة: "عندما بدأوا یفكرون في

أنھ یجب نقلھ إلى المستشفى، كان یموت بالفعل. كان وضعھ صعبا للغایة لمدة أربعة أو خمسة أیام قبل وفاتھ."

قال قریب سلیمان إن السلطات اعتقلت األخیر في أواخر أبریل/نیسان واحتجزتھ بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعین أو ثالثة أسابیع قبل
أن تتمكن عائلتھ من تحدید مكانھ في المحلة. علمت األسرة أن السلطات عرضتھ في مایو/أیار أمام نیابة أمن الدولة العلیا في القاھرة بدون

محامین، ولم تقدم السلطات تقاریر الطب الشرعي أو الطبي للعائلة بعد وفاتھ. قال القریب إن األسرة تمكنت من توصیل الطعام لكنھا لم تستطع
رؤیة سلیمان.

كان القریب أیضا صدیقا لـ حسن زیادة (56 عاما)، وھو مدرس لغة إنغلیزیة. قال إن السلطات نقلت زیادة إلى مستشفى المحلة الحكومي، وھو
أحد المستشفیات التي خصصتھا وزارة الصحة لمرضى كوفید-19، قبل وفاتھ بأربعة أو خمسة أیام. قال إن زیادة كان مقیدا إلى السریر

بالمستشفى معظم الوقت.

الحاالت المشتبھ بھا في سجن العقرب شدید الحراسة

"سجن 992 شدید الحراسة" المعروف بـ "سجن العقرب"، وھو جزء من مجمع سجون طرة بالقاھرة، وھو المكان الذي تحتجز فیھ السلطات

من تزعم أنھم یشكلون خطرا شدیدا على األمن القومي. حتى قبل انتشار فیروس كورونا في مصر، كانت سلطات العقرب تحظر بانتظام
الزیارات لعدة شھور في كل مرة. سبق لـ ھیومن رایتس ووتش توثیق عدة حاالت وفاة سجناء في ھذا السجن قد یكون نقص الرعایة الطبیة

سببھا.

 قالت منظمة "نحن نسجل" المستقلة المكونة من نشطاء حقوقیین وسیاسیین، ومقرھا اسطنبول، في 15 یونیو/حزیران إن السلطات عینت عنبرا
واحدا في جناح في مبنى "H4" لعزل حاالت فیروس كورونا. كما قالت المنظمة إن السجناء أبِلغوا في 28 یونیو/حزیران بأنھ "ال توجد مساحة
متبقیة" لعزل حاالت إضافیة. قالj المجموعة إنھا لم تستطع تحدید ما إذا كان جمیع المعزولین في العنبر المخصص ھم في األصل سجناء في

العقرب. أفادت وسائل إعالم محلیة في 21 یونیو/حزیران، بناء على رسالة مسربة مزعومة للسجناء، أنھ كان ھناك انتشار كبیر للفیروس داخل
السجن.

الطبیب النفسي المعروف د. عمرو أبو خلیل (58 عاما)، المحبوس احتیاطیا في سجن العقرب منذ أكتوبر/تشرین األول. قال شقیقھ ھیثم أبو
خلیل، المذیع في "قناة الشرق" المعارضة ومقرھا تركیا، إن أبو خلیل كان یعاني من صعوبة في التنفس والحمى والتعب من بین أعراض

https://www.cfjustice.org/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD/amp/?lang=ar
https://twitter.com/ElshehabNgo/status/1271092437960863745?s=08
https://arabi21.com/story/1281134/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.hrw.org/ar/report/2016/09/27/294235
https://twitter.com/WeRecordAR/status/1272482601182388229
https://twitter.com/WeRecordAR/status/1277214837114888194
https://arabi21.com/story/1280296/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D9%86%D8%A7
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أخرى في األسبوعین األخیرین من یونیو/حزیران وكان یعاني من حاالت طبیة مزمنة منھا مرض السكري، والتھاب األعصاب الطرفیة،
والفتق.

وثّقت ھیومن رایتس ووتش سابقا اعتقال عمرو أبو خلیل في عیادتھ باإلسكندریة في أكتوبر/تشرین األول، انتقاما على ما یبدو من عمل ھیثم
أبو خلیل المتعلق بمصر في برنامجھ التلفزیوني.

مددت السلطات اعتقال أبو خلیل في 27 یونیو/حزیران دون مراجعة قضائیة مناسبة. قال شقیقھ إن السلطات لم تسمح لھ بأي زیارات منذ
اعتقالھ.

حاالت مشتبھ بھا في سجون عدة

سجن المنیا شدید الحراسة

وصفت رسالة مھربة كتبھا سجینان بالید في سجن المنیا شدید الحراسة، داخل مجمع سجون المنیا، ظروف احتجاز مروعة مع وجود عدد كبیر
من السجناء تظھر علیھم أعراض اإلصابة بفیروس كورونا وغیاب الرعایة الكافیة. اثنان منھم في حالة حرجة، نُقال إلى مستشفى السجن. جاء

في الرسالة أن انقطاع المیاه كان متكررا واستمر حتى 20 ساعة في المرة، وأنھ لم یكن ھناك تھویة كافیة.

حدد كاتبا الرسالة عدیدا من الضباط الذین عاقبوا بشدة السجناء المعترضین على ظروف احتجازھم، بما یشمل إبقائھم في مالبسھم الداخلیة
فقط، وضربھم بالعصي وأدوات الصعق الكھربائي، وكذلك حبس العدید منھم انفرادیا. أشارت الرسالة إلى حالتین على األقل من الضرب

الجماعي، في دیسمبر/كانون األول ویونیو/حزیران، وقالت إن 30 سجینا تعرضوا للضرب. حددت الرسالة سجینین حاوال االنتحار.

سجن تحقیق طرة

حاولت وزارة الداخلیة طمس أنباء وفاة أحد العاملین بسجن تحقیق طرة، سید أحمد حجازي في 29 مایو/أیار، بعد أسبوعین من ظھور
األعراض، وبعد بضعة أیام من إصابتھ بالفیروس. قال أحد السجناء إن وظیفة حجازي تضمنت توزیع قسائم الشراء في كافتیریا السجن، وھو
ما أدى إلى تعاملھ الواسع مع السجناء وعائالتھم. أخبرت عائلة حجازي موقع "مدى مصر" اإلخباري المستقل أن وزارة الداخلیة لم تقدم لھ أي

مساعدة طبیة وأنھ ذھب في إجازة طبیة في 18 مایو/أیار، بعد أیام قلیلة من مرضھ.

قالت عائلة یاسر الباز، وھو مواطن كندي-مصري حبس احتیاطیا 16 شھرا وأفِرج عنھ في 2 یولیو/تموز، في تصریحات إعالمیة إن أعراض
كوفید-19 ظھرت علیھ في سجن تحقیق طرة أواخر یونیو/حزیران.

قال قریب لسجین آخر في طرة تحقیق لكومیتي فور جستس إن أعراض اإلصابة بفیروس كورونا ظھرت على قریبھ في یونیو/حزیران، منھا
السعال والحمى الشدیدة، لكن ضابط السجن أخبر السجناء أنھ لن یسمح بالنقل إلى المستشفى إال حاالت الصعوبة الشدیدة في التنفس. قال
القریب إن السجین یشارك زنزانتھ مع حوالي 18 آخرین، ظھرت على كثیر منھم أعراض اإلصابة بالفیروس، وإن إدارة السجن لم تسمح

للعائالت بتقدیم الطعام واألدویة بشكل متسمر لھذه المجموعة رغم اإلعیاء الظاھر.

سجن وادي النطرون 440 شدید الحراسة

أحد أقارب السجناء في سجن 440 بمجمع سجن وادي النطرون، في محافظة البحیرة شمال القاھرة، أطلع ھیومن رایتس ووتش على رسالة
مھربة مكتوبة بخط الید، وصف فیھا السجین معاناتھ من أعراض حادة لإلصابة بفیروس كورونا في یونیو/حزیران، بما فیھا الحمى الشدیدة،

https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/19/335660
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/18/375124
https://madamasr.com/en/2020/05/31/feature/politics/turned-away-from-hospitals-a-tora-prison-employee-dies-raising-concern-about-the-pandemic-in-overcrowded-prisons/
https://globalnews.ca/news/7084532/yasser-albaz-prison-covid/
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والسعال، وآالم الجسد. قال الشخص إن قریبھ المسجون ھو الثالث في زنزانتھ الذي ظھرت علیھ أعراض وإن مسؤولي السجن رفضوا نقلھم
إلى المستشفى، قائلین إن ھذه مجرد أعراض إنفلونزا وإنھم سیتعافون.

االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بحجة كورونا  

منذ بدء الحظر على زیارات السجون في 10 مارس/آذار، یُحتجز آالف السجناء فعلیا بمعزل عن العالم مع ندرة االتصاالت بالمحامین وأفراد
األسرة إن وجدت. تسمح قوانین السجون المصریة باالتصاالت الھاتفیة والمكتوبة، لكن السلطات ال تمتثل للقانون في كثیر من األحیان.

أصبحت العزلة أكثر انتھاكا، حیث تمتنع السلطات بشكل متكرر عن نقل السجناء لجلسات تجدید احتجازھم أمام النیابة العامة والقضاة، مزیلة
بذلك المراجعة القضائیة الھزیلة المتبقیة بشأن أوامر الحبس االحتیاطي. أثر ذلك بشدة على أُسر المحتجزین القلقین على سالمة أحبائھم. غالبا

ما تمنع السلطات المحتجزین من تلقي الرسائل، أو الطعام، أو األدویة من أقاربھم الذین یسافرون في كثیر من الحاالت لمسافات طویلة، ویقفون
في مناطق انتظار غیر محمیة لساعات طویلة، فقط لیتم إعادتھم دون أخبار عن أحبائھم.

الصحفیة سالفة مجدي

ظلت تغرید زھران، والدة الصحفیة المسجونة سالفة مجدي، تزور سجن النساء في القناطر كل أربعاء منذ أوائل مارس/آذار على أمل أن
یسمح لھا ضباط السجن بتلقي رسالة من ابنتھا، لكنھم رفضوا. قالت زھران لموقع "درب" اإلخباري المستقل إن األسرة ال تعرف شیئا عما
حدث لسالفة منذ حظر الزیارات في 10 مارس/آذار. اعتقلت السلطات سالفة وزوجھا المصور الصحفي حسام الصیاد في نوفمبر/تشرین

الثاني، وحبستھما احتیاطیا حتى اآلن بتھمة بنشر أخبار كاذبة.

إفراجات غیر كافیة

في 3 أبریل/نیسان، حثّت مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان مصر على اإلفراج عن المدانین بارتكاب جرائم غیر عنیفة والمحبوسین
احتیاطیا والذین یشكلون أقل بقلیل من ثلث المسجونین، بحسب البیان. أشارت المفوضیة إلى أن السجون ومراكز االعتقال في مصر غالبا ما

تكون مكتظة، وغیر صحیة، وتعاني من نقص الموارد، ویُحرم المعتقلون بشكل روتیني من الحصول على رعایة طبیة وعالج مالئمین.

راجعت ھیومن رایتس ووتش سجالت رسمیة أظھرت أن السلطات أفرجت عن حوالي 13 ألف سجین مدان في ثماني دفعات منذ أواخر
فبرایر/شباط بموجب ثالثة مراسیم رئاسیة تأمر وزارة الداخلیة بإلغاء الجزء المتبقي من العقوبة لفئات معینة من السجناء. لم تشمل تلك

اإلفراجات أي من المدانین في قضایا ذات خلفیة سیاسیة. كما لم تربط أي تصریحات رسمیة بین تلك اإلفراجات وبین جائحة فیروس كورونا.
من بین الـ 13 ألف، ھناك 3,175 سجینا من بینھم بعض المدانین بجرائم قتل وجرائم خطیرة أخرى، وردت أسماؤھم في مرسوم رئاسي في 22

مایو/أیار.

نادرا ما تنشر الحكومات المصریة معلومات عن عدد نزالء السجون. لكن بیان األمم المتحدة الصادر في أبریل/نیسان قدّر أنھ یصل إلى 114
ألف، ولیس من الواضح ما إذا كان ھذا التقدیر یشمل المعتقلین في أقسام الشرطة. وفقا ألرقام شبھ رسمیة، تضم السجون 300 % وأقسام

الشرطة 160% زیادة عن سعتھا.

أمر أعضاء النیابة والقضاة بشكل منفصل باإلفراج عن عدد صغیر من المعتقلین، على األكثر عشرات، من بین من كانوا رھن الحبس
االحتیاطي منذ شھور، وفي بعض الحاالت منذ سنوات. من بین المفرج عنھم في مارس/آذار، أستاذ العلوم السیاسیة حسن نافع، والناشط
السیاسي شادي الغزالي حرب، و13 ناشطا آخرین، وفي مایو/أیار ویونیو/حزیران الصحفي حسن البنا، و الكندي-المصري یاسر الباز،

والمصري-األمریكي محمد عماشة.

https://c/Users/magdia/AppData/Local/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3BDNTBA6/hrw.org/news/2020/05/18/egypt-no-pretense-judicial-review-hundreds
https://daaarb.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-4-%d8%a3/
https://daaarb.com/%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d9%85%d8%ac%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-4-%d8%a3/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25772&LangID=E
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/16/339536
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85/a-52843994
https://edition.cnn.com/2020/07/06/politics/mohamed-amashah-release/index.html
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خالل تفشي فیروس كورونا، اعتقلت السلطات المنتقدین السلمیین، وسجنت عشرات العاملین في الصحة، والصحفیین، والمنتقدین. تشیر
تقاریر إعالمیة إلى أن السلطات اعتقلت في الوقت نفسھ آالف األشخاص النتھاكھم حظر التجوال اللیلي المتعلق بفیروس كورونا، والذي ُرفع

أواخر یونیو/حزیران، ولم یتضح كم منھم ظلوا رھن االعتقال.
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تونس: السجن سنتین بتھمة المثلیة الجنسیة
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