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 مصر: ملاذا ال يخشى النظام ىلع ضباط الداخلية من كورونا 
 أسماء شكر

على مدار السنوات األخيرة تعودنا أن نسمع عن صرخات االستغاثة املتكررة من داخل الزنازين ومن أهالي املعتقلين،  

وحمالت للتضامن معهم سواء من شخصيات عامة أو ناشطين، وتقارير وبيانات ال حصر لها من العديد من 

صرية لوقف االنتهاكات داخل السجون والتي لم منظمات املجتمع املدني التي تسعى دائما للضغط على الحكومة امل 

 تفرق بين أطياف املعارضة املصرية بشتى أطيافها . 

ودأبت الحكومة املصرية على تجاهل املطالبات التي تكشف عن الجحيم الذى يعانيه املعتقلون ، بل وتتصدى 

السجون املصرية، لكن اآلن وبعد تفش ي الخارجية املصرية لذلك باتهام كل من يتكلم عن حقيقة األوضاع داخل 

فيروس كورونا فى العالم كله، فالبد أن تتوقف الحكومة املصرية فورا عن هذه املمارسات واإلفراج الفوري عن 

املعتقلين، ألن استمرار حبس املعتقلين فى ظل هذه الظروف يعني الحكم عليهم باإلعدام الجماعي، ولن يتوقف هذا 

فحسب، ولكن فكما أن النظام ال يفرق بين أطياف املعارضة في القمع والقهر، فإن فيروس   األمر عند هذا الحد

كورونا أيضا ال يفرق بين املعتقلين وبين من يتعاملون معهم سواء من ضباط الداخلية أو من عناصر األمن وكل من 

 يحتك بهم داخل السجون ومقرات االحتجاز . 

 كوروناالسجون املصرية بؤر مالئمة لفيروس 
ال يخفى على أحد معاناة عشرات اآلالف من املعتقلين السياسيين وأضعافهم من الجنائيين داخل السجون 

شر عام 
ُ
فإن نسبة التكدس في السجون  2015املصرية، وحسب تقرير للمجلس القومي املصري لحقوق اإلنسان ن

 2016/ 2015ولية، وذكر املجلس في تقريره السنوي باملائة في أماكن االحتجاز األ  300باملائة وتتجاوز   150تصل إلى 

عن أوضاع حقوق اإلنسان في مصر، أن تقارير وفود املجلس التي زارت السجون أجمعت على ضعف الخدمات  

 املتاحة في السجون نظرا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات. 

األجهزة األمنية في مصر بـ "اإلمعان في قتل املعارضين واملعتقلين،   "هيومن رايتس مونيتور"سبق أن اتهمت منظمة 

من خالل احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن املرض ى منهم"، مبينة أن السلطات املصرية "ال تريد  
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اولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن االحتجاز، رغم اكتظاظ أعداد املعتقلين داخلها، اتخاذ موقف جاد ملح

 وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم".

هناك أيضا حاالت وفيات عديدة سابقة بسبب اإلهمال الطبي املتعمد للمعتقلين داخل السجون، واالمتناع عن 

، ويسبب توفير أي رعاية طبية لهم، وفشل مطالب تحسين أوضاع 
ً
السجون، وأماكن االحتجاز غير الالئقة آدميا

 اكتظاظ أعداد املعتقلين داخل الزنازين إلى انتقال العدوى بشكل سريع ومكثف. 

 دعوات لإلفراج عن املعتقلين
أعلنت العديد من املنظمات الحقوقية دعوات لإلفراج عن معتقلي الرأي فى مصر بعد تفش ي فيروس كورونا، وذلك 

مم مفوضية األ ون املصرية تفتقر ألدنى معايير السالمة الصحية والنظافة، وكانت أبرز تلك املنظمات ، ألن السج

باإلضافة إلى العديد من منظمات  منظمة العفو الدولية،  هيومن رايتس واتش ،  املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

ذا ما وصل  املجتمع املدني التى طالبت الحكومة املصرية باإلفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء لتجنب كارثة إ

 فيروس كورونا إلى هذه السجون ومقرات االحتجاز . 

وتم تسريب رسالة استغاثة عاجلة من بعض املعتقلين فى سجن طرة، تحمل عنوان " أنقذونا قبل فوات األوان" 

طالب فيها املعتقلون بسرعة التدخل إلنقاذهم قبل انتشار وشيك لفيروس كورونا بينهم، خاصة بعد منع الزيارات 

 هم وانقطاع أي تواصل لهم بالعالم الخارجي. عن 

وكانت كل من إيران، والواليات املتحدة، وتركيا، وسوريا بالسماح لعدد كبير من السجناء السياسيين بمغادرة 

 السجون، وذلك في إطار إجراءات التصدي النتشار فيروس كورونا. 

ن تقوم السلطات األمنية بسرعة اإلفراج عن  فيروس كورونا يدق نقوس الخطر في السجون املصرية، والبد أإن 

املعتقلين وكبار السن وأصحاب األوضاع الصحية املتدهورة، بصرف النظر عن خلفية املحبوسين سواء كانوا 

 جنائيين أو سياسيين، فهذه هي االستراتيجية األنسب للتعامل مع األوبئة والحد من انتشارها. 

لدول التي أسرعت بإطالق سراح املعتقلين لديها، حتى وإن كثرت األعداد، البد أن تحتذى السلطات املصرية حذو ا

 ألف سجين، بينهم عدد كبير من سجناء الرأي.  85فإيران على سبيل املثال قامت باإلفراج عن 
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وعلى الحكومة املصرية أن تتوقف عن إخفاء أرقام نزالء السجون أو قدرة السجون االستيعابية، وأعداد وأسباب  

ات داخل هذه السجون، فإن تلك املمارسات من أخطر ما يكون فى تلك املرحلة، فالسجون املصرية غير جاهزة الوفي 

 ملواجهة تفش ي فيروس كورونا. 

 أن تبطل العمل بتجديد الحبس االحتياطي وإطالق سراح املحتجزين دون محاكمة 
ً
وعلى السلطات املصرية أيضا

وأن تكف عن تجاهل الدعوات الحقوقية واملناشدات الدولية لإلفراج  ألشهر بل ولسنوات، دون مراجعة قضائية؛

 املشروط عن املعتقلين، ومسجوني الرأي، فالوضع معرض بشكل كبير النفجار وبائي داخل السجون املصرية. 

تته وإذا كانت السلطات املصرية ال تهتم باملعتقلين، وال تأبه للمخاوف والتحذيرات املوجهة إليها، وهذا ما أثب

ممارساتها خالل السنوات املاضية ، فعليها أن تخاف من تفش ى الفيروس داخل السجون، ومن ثم انتقاله إلى  

السجانين وضباط السجون واملحاكم والنيابات واملحامين وأسرهم، لذا وجب على السلطات املصرية إنقاذ ضباط  

 الداخلية املصرية من هذا الوباء العاملي. 
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