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منهجية
اعتمدت الورقة عىل الدليل االسرتشادي الصادر عن منظَّمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان بشأن “كوفيد ”19-واألشخاص املحرومني من حريتهم ،باإلضافة إىل البيانات املتاحة لدى مؤسسة حرية الفكر
متهم من املحبوسني احتياط ًّيا عىل ذمة قضايا حرية التعبري .كام استعرضت الورقة تجارب دول أخرى
والتعبري عن62
ً
يف التعامل مع السجناء أثناء جائحة فريوس كوفيد.19-

مقدمة
يواجه عرشات اآلالف من املحبوسني احتياط ًّيا والسجناء يف مرص خطر اإلصابة بفريوس كوفيد ،19-والذي تزايدت
معدالت اإلصابة به ،خالل األسابيع األخرية .ليس ذلك فقط ،وإمنا أعلنت وزارة الداخلية عن ثبوت إصابة أحد موظفي
سجن طرة بفريوس كورونا املستجد ،قبل وفاته يف نهاية شهر مايو املايض.
ورغم هذه التطورات ،فال تزال السلطات املرصية متتنع عن توضيح السياسة املتبعة للوقاية من انتشار العدوى يف
السجون ،وال تشارك املعلومات األساسية حول حاالت االشتباه باإلصابة بفريوس كورونا املستجد واإلجراءات املتخذة
للتعامل مع مثل هذه الحاالت .ومثة تحفظات غري معلنة من جانب السلطات املرصية عىل إطالق رساح بعض
تقليل الحتامالت اإلصابة بالعدوى يف السجون ،سواء السجناء ممن لهم ظروف صحية ،أو هؤالء
الفئات من السجناء ً
املحرومون من حريتهم ،بسبب التعبري عن آراء تخالف توجهات نظام الحكم الحايل.
وتستعرض الورقة بعض اإلجراءات التي اتخذتها دول أخرى ،بهدف تخفيف العبء داخل السجون ،عرب اإلفراج عن
فضل عن
أعداد من السجناء ،وتحدي ًدا السجناء ذوي األولوية ،مثل :كبار السن ،األطفال وأصحاب األمراض املزمنةً ،
سجناء الرأي واملحبوسني عىل ذمة قضايا حرية التعبري.
وقد ازدادت املخاوف املتعلقة بالحالة الصحية يف السجون يف مرص ،عقب وفاة املخرج شادي حبش بسجن طرة ،يف
 2مايو املايض ،إذ كان حبش قد تجاوز املدة القصوى للحبس االحتياطي (عامني) ،وأصيب بوعكة صحية ،مل يتم فيها
تقديم الرعاية الصحية الالزمة داخل السجن ،حتى تدهورت حالته وتويف.
وبدل من اتباع اإلجراءات الالزمة واإلفصاح عن سياسة مواجهة فريوس كوفيد 19-داخل السجون ،أعلنت وزارة
ً
الداخلية عن القيام بإجراءات للتعقيم وإجراء مسحات لبعض الناشطني املعروفني ،دون تقديم أية معلومات حول ما
إذا كان هناك أَ ِّسة تم توفريها للسجناء يف حاالت اإلصابة ،وما هي األماكن املخصصة للعزل يف حاالت االشتباه ،وهل
هذه املسحات كانت إجراء يقترص عىل بعض الناشطني املعروفني أم أنها جزء من اإلجراءات املتبعة يف كافة السجون.
لذا ،تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل إصدار هذه الورقة إىل حث السلطات املرصية مجد ًدا عىل
إطالق رساح سجناء حرية التعبري ،الذين واجهوا اتهامات ال تستند إىل أدلة حقيقية ،وتم التوسع يف استخدام الحبس
االحتياطي بحقهم ،كعقوبة عىل اآلراء الناقدة لبعض مامرسات السلطات املرصية .كام تعيد التأكيد عىل رضورة
اإلفصاح عن اإلجراءات املتبعة للوقاية من فريوس كوفيدـ 19داخل السجون.
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أول :لماذا سجناء حرية التعبير؟
ً
يعد إطالق رساح فئات من السجناء أداة رئيسية يف تخفيف مخاطر انتشار عدوى كوفيد 19-داخل
السجون .ورمبا يعتقد البعض أن إطالق الرساح يف تلك الحالة ينطبق عىل السجناء من كبار السن واملصابني
بأمراض مزمنة فقط ،ولكن ذلك ليس صحي ًحا .فثمة أشخاص قيدت حريتهم دون أن يشكلوا خط ًرا عىل
املجتمع أو يرتكبوا جرائم جنائية خطرة ،هؤالء األشخاص يف األساس ال يجب أن يكونوا يف السجون ،وما
ارتكبوه من جرم يف نظر السلطات املرصية هو التعبري عن اآلراء الناقدة تجاه بعض السياسات واملامرسات.
وهؤالء السجناء من بينهم الصحفيون ،املبدعون ،األكادمييون ،مستخدمو وسائل التواصل االجتامعي ،النشطاء
شخصا من
السياسيون واملنتمون إىل روابط األولرتاس .وقد أعدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري قامئة تشمل 62
ً
موكليها 1،املحبوسني عىل ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبري ،يك يكون هناك أسامء محددة ،معروف تفاصيل قضاياها،
مطروح عىل السلطات املرصية اإلفراج عنها .ويجمع بني قضايا كل هؤالء عدة سامت مشرتكة ،كالتايل:
	-توجيه اتهامات فضفاضة :ال تحدد نيابة أمن الدولة العليا القوانني التي تستند إليها يف توجيه اتهامات يف
القضايا املتعلقة بحرية التعبري ،وتكون االتهامات عادة باالنضامم إىل جامعة إرهابية أو مساعدتها يف تحقيق
أغراضها ،إىل جانب إساءة استخدام وسائل التواصل االجتامعي.
	-االستناد إىل تحريات األجهزة األمنية :تعتمد هذه االتهامات عادة عىل التحريات التي أجراها جهاز األمن
الوطني فقط ،وال يوجد أدلة أو قرائن ميكن مواجهة املتهمني بها ،ما يجعل التحقيقات التي تجرى معهم أم ًرا
روتينيًّا يفتقر إىل كفالة حق الدفاع بشكل حقيقي.
	-إصدار قرارات بالحبس االحتياطي :تصدر نيابة أمن الدولة العليا قرارات يف قضايا حرية التعبري بالحبس
االحتياطي ويتم متديد الحبس االحتياطي غري مرة ،ويف بعض األحيان يتم تجاوز الحد األقىص املحدد قانون ًّيا
للحبس االحتياطي وهو عامان فقط.
لذلك ،أصبح الحبس االحتياطي ملئات من الشباب الناشطني والصحفيني وغريهم عقوبة تفرضها السلطات املرصية
بسبب التعبري عن اآلراء الناقدة ،ما يستوجب عند الحديث عن مخاطر كوفيد 19-أن يكون هؤالء األشخاص خارج
السجون يف هذه اللحظة ،فهم يف األصل مل يحصلوا عىل محاكمة عادلة ،وال يشكلون خط ًرا عىل املجتمع ،كام أن يف
إطالق رساحهم فرصة لتخفيف التكدس داخل السجون ،ومن ثم ضامن اتخاذ إجراءات وقائية سليمة.
وقد أصدرت النيابة العامة قرا ًرا ،يف  19مارس  ،2020بإخالء سبيل  15من أعضاء األحزاب والقوى السياسية بينهم
األكادميي حسن نافعة والناشط شادي الغزايل 2،وكانت هناك توقعات أن يعقب ذلك مزيد من القرارات ،التي تشمل
مجموعات من املحبوسني احتياط ًّيا ،إال أن النيابة العامة مل تصدر قرارات جديدة يف هذا الشأن حتى صدور هذه
الورقة.
 .1مؤسسة حرية الفكر والتعبري ،خطاب إىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان بخصوص املطالبة باإلفراج عن سجناء حرية التعبري 4 ،يونيو  ،2020تاريخ آخر زيارة9 :
يونيو  ،2020رابط2AhKJH2/ly.bit//:https :
 .2سمري حسني وأمنية املوجي ،نيابة أمن الدولة تخىل سبيل  15من أعضاء أحزاب وقوى سياسية ،اليوم السابع 19 ،مارس  ،2020تاريخ آخر زيارة 9 :يونيو  ،2020رابط:
3cMaPPF/ly.bit//:https
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كام صدرت قرارات بالعفو عن السجناء يف مناسبتني عيد تحرير سيناء وعيد الفطر ،يف شهري إبريل ومايو املاضيني،
شمل القرار األول  4011سجي ًنا 3،بينام شمل القرار الثاين  3157سجي ًنا 4.وتساهم هذه القرارات بال شك يف تخفيف
تكدس السجون إال أنها ال تعرب عن توج ٍه بإطالق رساح السجناء ،حيث أنه من املعتاد يف مثل هذه املناسبات أن تصدر
قرارات بالعفو عن سجناء قضوا جز ًءا من مدة السجن.
وميكن القول إن املطالبة بإطالق رساح السجناء يف ظل انتشار جائحة فريوس كورونا املستجد قد وجهت بها منظمة
الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،كام رشعت بعض دول العامل يف تطبيق ذلك ،ملحاولة
الحد من انتشار العدوى .وهذا ما تستعرضه الورقة يف األجزاء التالية.

ثان ًيا :أي قواعد تحكم حالة األشخاص المحرومين من
حريتهم في ظل الجائحة؟
أعدته منظمة الصحة العاملية ( ،)WHOبالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ()OHCHR
دليل اسرتشاديًّا بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها ،والتي تم االتفاق عليها من قبل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت
ً
5
( ،)IASCملواجهة خطر تفيش فريوس كورونا املستجد .تناول الدليل اإلجراءات الواجب عىل السلطات اتباعها
واملتوافقة مع املعايري الدولية والحقوقية بشأن املحتجزين .تضمن اإلجراءات ضامن نفس مستوى الرعاية الصحية
املتوفرة يف املجتمع لألشخاص املحتجزين ،بغض النظر عن املواطنة أو الجنسية أو وضعهم كمهاجرين.
نُرش الدليل يف مارس عام  ،2020بالتزامن مع انتشار فريوس كوفيد ،19-واعتباره جائحة عاملية .وجاء الدليل االسرتشادي
ليؤكد عىل أن الحفاظ عىل الصحة العامة يف أماكن االحتجاز يف مصلحة األشخاص املحرومني من حريتهم ،وكذلك
املوظفني يف أماكن االحتجاز واملجتمع بالتبعية ،إذ يضمن القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،التزام الدول بتقديم الرعاية
الصحية لألشخاص يف أماكن االحتجاز .وقد أعد الدليل بشكل خاص للرتكيز عىل أوضاع األشخاص املحرومني من
حريتهم يف السجون ومراكز االحتجاز املختلفة باعتبارهم “األكرث هشاشة” كلام تسارعت وترية تفيش الفريوس نتيجة
االكتظاظ يف األماكن الضيقة ،وتقييد إمكانية الحصول عىل الرعاية الصحية داخل أماكن االحتجاز.
وأكدت منظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان أنه عىل السلطات املختصة فتح نقاش
حول أثر الحالة الطارئة التي يعيشها العامل وتدابريها املتعلقة بحالة أماكن االحتجاز ،وكذلك بحث إمكانية اإلفراج عن
املحتجزين خاصة يف مرحلة ما قبل املحاكمة ،واقرتاح بدائل غري احتجازية مثل (اإلفراج املرشوط والغرامات املالية
والخدمة املجتمعية واإلدانة مع وقف العقوبة) .ومن جانب آخر عىل السلطات املعنية اإلعالن عن التدابري املتخذة
إلدارة املخاطر بشأن األفراد الذين سيظل استمرار احتجازهم إلزام ًّيا ،والسامح ملنظامت املجتمع املدين والجهات
الرقابية بالوصول إىل أماكن االحتجاز ،ومتكينها من جمع املعلومات وإجراء رصد وتقييم أوضاع املحتجزين.
 .3محمود عبد الرايض ،السجون تفرج عن  4011سجي ًنا مبناسبة االحتفال بعيد تحرير سيناء ،اليوم السابع 25 ،إبريل  ،2020تاريخ آخر زيارة 9 :يونيو  ،2020رابط//:https :
3dRkDcs/ly.bit
 .4مرصاوي ،باألسامء| السييس يصدر قرا ًرا بالعفو عن  3157سجي ًنا مبناسبة عيد الفطر 23 ،مايو  ،2020تاريخ آخر زيارة 9 :يونيو  ،2020رابط2AaSkY2/ly.bit//:https :
 .5معهد التحرير لسياسات الرشق األوسط ،توجيهات منظَّمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن «كوفيد »19-واألشخاص املحرومني من
حريتهم 17 ،إبريل  ،2020تاريخ آخر زيارة 9 :يونيو  ،2020رابط2XKZif0/ly.bit//:https :
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وركز الدليل االسرتشادي عىل الحق يف عدم التمييز واملساواة يف الحصول عىل الرعاية الصحية والخدمات الصحية مع
إيالء اهتامم خاص لألشخاص املحرومني من الحرية الذين ينتمون إىل الفئات الضعيفة أو األشد تعرضً ا للخطر ،مثل
كبار السن والنساء الحوامل واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة ،نظ ًرا إىل ارتفاع خطر اإلصابة باملرض بينهم.
وتعد مسألة تحسني الظروف داخل أماكن االحتجاز وتقليل االكتظاظ أولوية قصوى ألن االحتجاز يف ظل هذه الحالة
الطارئة للصحة العامة ،قد يؤثر عىل حق املحتجزين يف الحياة وحقهم يف الصحة .وميكن الوصول إىل ذلك عن طريق
كل من كان احتجازه تعسف ًّيا ،وإعطاء األولوية إلجراء اإلفراج عن املحتجزين بوجه عام
إجراءات اإلفراج الفوري عن ِّ
ال سيام األطفال واألشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة ،واألشخاص الذين ارتكبوا جنحة أو جرمية بسيطة،
األشخاص ذوي تواريخ إفراج قريبة .وكذلك التأكيد عىل وجود أسباب قانونية واضحة ألي حالة حرمان من الحرية،
عىل أن تت َّم وفقًا إلجراءات منصوص عليها قانون ًّيا ،مع االلتزام بحق املحتجزين يف إمتام إجراءات التقايض.
وتأكي ًدا عىل أنه ال يجوز أب ًدا إخضاع الضامنات اإلجرائية التي تحمي حرية األشخاص للتعليق ،ومن بينها الحق يف
اتخاذ إجراءات أمام املحكمة لتمكني املحكمة من اتخاذ قرار بشأن قانونية االحتجاز ،فقد أكد الدليل بشأن تلك
التدابري عىل رضورة استمرار اللقاءات مع الدفاع القانوين للمحتجزين ،وضامن إمكانية التحدث بني املحامي واملوكل
بكل رسية ،استبدال بالزيارات العائلية تدابري أخرى ،مثل الفيديو ،واالتصاالت اإللكرتونية واالتصاالت الهاتفية املكثفة
(الهواتف املدفوعة أو الهواتف املحمولة).
وكذلك أكد الدليل عىل مراعاة الحقوق واالحتياجات الخاصة لعائالت األشخاص املحرومني من حريتهم ،باعتبارهم
فضل عن تجنب وضع عبء إضايف ،خاصة عىل النساء .كام وجهت منظمة الصحة العاملية
معرضني للتأثر بتلك التدابريً ،
ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان السلطات املعنية إىل تقديم املعلومات لكل األشخاص املحرومني من
حريتهم وعائالتهم عن تدابري الصحة الوقائية بلغة وصيغة مفهومة ومتاحة للجميع ،وبذل الجهود لتحسني نظافة
أماكن االحتجاز مراعاة لإلرشادات التي أعلنت عنها منظمة الصحة العاملية بشأن التباعد االجتامعي.
كام تض َّمن الدليل احرتام حقوق موظفي أماكن االحتجاز ،وتوفري تدريب خاص لجميع املوظفني لزيادة املعرفة
واملهارات والسلوكيات املتعلقة بالرعاية الصحية الرضورية والنظافة ،كذلك توفري الصابون ومعقم اليدين ومعدات
حامية العاملني وموظفي مراكز االحتجاز والسجن.
متثل هذه اإلجراءات رضورة ال غنى عنها لحامية الصحة العامة وكذلك اتخاذ اإلجراءات الوقائية املناسبة لحامية
السجناء وتخفيف تكدس السجون .وهذا ما عمدت إليه بعض الدول ومنها دول يف منطقة الرشق األوسط كام تتناول
الورقة يف الجزء التايل.
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ثال ًثا :كيف تفاعلت دول أخرى مع مخاطر كوفيد 19-على
السجناء؟
بعد إعالن منظمة الصحة العاملية فريوس “كورونا املستجد” باعتباره جائحة عاملية ،ويف ظل التهديد الكبري الذي ميثله
انتشار الفريوس عىل الحق يف الحياة ملاليني البرش حول العامل ،ناشدت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 6التابعة لألمم
املتحدة ،رؤساء حكومات العامل ،باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن اإلفراج عن أكرب عدد ممكن من السجناء يف إطار خطط
مكافحة انتشار فريوس (كوفيد ،)19-وال س ّيام سجناء الرأي واملحبوسني عىل ذمة قضايا سياسية.
واتجهت عديد من الدول حول العامل إىل اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض أعداد املسجونني واملحبوسني ،خاص ًة أولئك
الذين ال ميثلون خط ًرا عىل املجتمع وكبار السن واألطفال وأصحاب األمراض املزمنة .إال أن السلطات املرصية أفرجت
عن عدد محدود للغاية من سجناء حرية التعبري 7.بينام استمرت األجهزة األمنية يف مرص يف مامرساتها القمعية ،حيث
أُلقي القبض منذ بداية شهر مارس املايض عىل عدد كبري من النشطاء والصحفيني واملبدعني ،واستمرت نيابة أمن الدولة
العليا يف إصدار قرارات الحبس االحتياطي بحقهم عىل خلفية اتهامات نرش أخبار وبيانات كاذبة تتعلق بأزمة انتشار
فضل عن اتهامات االنضامم إىل جامعة محظورة والتي تُعد من االتهامات الشائعة
فريوس “كورونا املستجد” أو غريهاً ،
واملتكررة التي يجري توجيهها إىل كل من يُقبض عليه عىل خلفية التعبري عن رأيه يف مرص يف السنوات األخرية .بينام
يجري تجديد حبس املتهمني ،دون حضورهم أو حضور محاميهم يف انتهاك للقواعد القانونية السليمة.
وقد وجه النائب العام حامدة الصاوي ،برضورة فحص أحوال املتهمني الصادرة أوامر بحبسهم احتياط ًّيا ،و ُمراعاة مدى
توافر مربرات إصدار هذه األوامر ،وإنجاز القضايا للمحبوسني عىل ذمتها يف آجال مناسبة 8.إال أنه مل تصدر أي قرارات
جديدة بإخالء سبيل مجموعات من املحبوسني احتياط ًّيا حتى صدور هذه الورقة.
يف  1إبريل  ،2020أصدر الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون ،عف ًوا رئاس ًّيا عن  5037سجي ًنا 9،جاء ذلك يف إطار محاوالت
السلطات الجزائرية الحد من تداعيات انتشار فريوس “كورونا املستجد” .وجاء يف املرسوم الرئايس الذي نرشته وكالة
األنباء الجزائرية أنه “يستفيد من هذه اإلجراءات األشخاص املحكوم عليهم نهائ ًّيا الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى
من عقوبتهم  12شه ًرا أو أقل ،وكذلك الذين تساوي أو ما تبقى من عقوبتهم  18شه ًرا أو أقل”.
كام نص املرسوم الصادر عن الرئيس الجزائري عىل “تخفيض جزيئ للعقوبة بـ  18شه ًرا إذا كان ما تبقى من العقوبة
يزيد عن  18شه ًرا ويساوي  20سنة عىل األقل” ،مش ًريا إىل أن مدة الخفض الجزيئ أو الكيل للعقوبة ترفع إىل  24شه ًرا
لفائدة املحبوسني املحكوم عليهم نهائ ًّيا الذين يساوي أو يزيد سنهم عىل  60سنة عند تاريخ إمضاء املرسوم.

 .6أخبار األمم املتحدة ،مفوضية حقوق اإلنسان لرؤساء حكومات العامل :ال تنسوا القابعني خلف القضبان خالل جهود التصدي لفريوس كورونا .نرش بتاريخ  25مارس ،2020
آخر وصول  13مايو 2Ll1GCr/ly.bit//:https .2020
 .7كتب محمد فرج ،محدّث :إخالء سبيل حسن نافعة وحازم عبد العظيم وشادي الغزايل حرب والحسيني و 11آخرين .صحيفة الرشوق املرصية ،نرش بتاريخ  19مارس
 ،2020آخر وصول  13مايو 3byS9m1/ly.bit//:https .2020
 .8كتب الوليد إسامعيل ،عاجل ..النائب العام يأمر بفحص أحوال املحبوسني احتياطيًّا .جريدة الوطن ،نرش بتاريخ  11مايو  ،2020آخر وصول  13مايو //:https .2020
2WPkMWG/ly.bit
 .9يورونيوز ،الجزائر 5037 :سجي ًنا يستفيدون من عفو رئايس ال يشمل معتقيل الحراك .نرش بتاريخ  1إبريل  ،2020آخر وصول  13مايو 2Wqnz9x/ly.bit//:https .2020
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واستثنى املرسوم  14تهمة أبرزها الخيانة واإلرهاب ،كام استثنى أولئك الذين حكمت عليهم الجهات القضائية
العسكرية .وكان املوقوفون عىل خلفية الحراك األخري الذي شهدته الجزائر العام املايض ،من ضمن املستثنني من
املرسوم ،حيث ينتظرون إجراءات محاكمتهم ،ومل تصدر بشأنهم أحكام نهائية بعد ،ويبلغ عددهم بحسب اللجنة
شخصا.
الوطنية لإلفراج عن املعتقلني ً 44
تفاعل مع األزمة ،حيث أصدر الرئيس التونيس ،قيس سعيد ،يف  31مارس
بينام كانت تونس أرسع دول املنطقة العربية ً
 ،2020عف ًوا رئاس ًّيا 10بحق  1420سجي ًنا ،من أجل تخفيف االكتظاظ يف السجون كإجراء وقايئ من انتشار فريوس كورونا
املستجد .وأكد بيان الرئاسة أن سعيد أعطى تعليامت بتعقيم السجون ودعم مجهودات الوحدات الصحية الخاصة بها.
شخصا متهمني بانتهاك حظر التجول اللييل والذي بدأ يف  17مارس ،2020
ذلك بينام أوقفت الرشطة التونسية ً 1119
كام أوقفت الرشطة  242آخرين النتهاكهم قرار اإلغالق التام الذي صدر يف  22مارس  ،2020وفق ما قال املتحدث
باسم وزارة الداخلية خالد الحيوين.
األمر نفسه شهدته سلطنة عامن ،حيث أصدر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ،يف  8إبريل  ،2020قرا ًرا بالعفو عن
 599سجي ًنا من املدانني يف قضايا مختلفة ،بينهم  336من جنسيات مختلفة يف إطار خطة السلطنة ملكافحة انتشار
11
الفريوس ،بحسب ترصيحات وزير الداخلية.
ذلك بينام يفصل عن إصدار الرئيس اللبناين ،ميشال عون ،قراره بالعفو الخاص ،عن ما يقارب  300سجني ،خطوات
إجرائية بسيطة .حيث أنهت النيابة العامة التمييزية مراجعتها ملف العفو الخاص ،12وأبدت رأيها فيه ،واحالته اىل
لجنة العفو برئاسة القايض كلود كرم الذي سيحيله بدوره إىل وزيرة العدل ماري كلود نجم ،فرتفع الئحة باملحكومني
واملوقوفني املرشحني لإلفراج عنهم اىل رئيس الجمهورية ميشال عون .يوافق عىل الالئحة أو يستثني أح ًدا منها،
ويعيدها اىل الوزيرة يك تع َّد مرسو ًما نهائيًّا لتوقيعه إياه وإصداره.
وينتظر أن يشمل قرار العفو ثالث فئات يف األساس ،دون متييز طائفي ،بحسب رئيس اللجنة ،وهم املصابون بأمراض
مزمنة وكبار السن ،ممن أنهوا عقوبتهم ويفرتض خروجهم اال أنهم ال يزالون موقوفني بسبب تعذر تسديد غرامة
إطالقهم واملحكومون الذين تبقى من تنفيذ أحكامهم ما يقل عن أربعة أشهر .بينام لن تشمل قامئة العفو أي شخص
محكوم وموقوف له ملف مرتبط بجرائم اإلرهاب ،االتجار باملخدرات أو صدر يف حقه حكم باإلعدام.
ويف البلدان التي يعاين مواطنوها من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وتكتظ السجون بها بعرشات اآلﻵف من
السحناء ،مثل إيران وتركيا ،فقد نقلت وكالة رويرتز عن املتحدث باسم السلطة القضائية يف إيران ،غالم حسني
إسامعييل ،يف  17مارس  13،2020أنه تم السامح لنحو  85ألف سجني بينهم سجناء سياسيون مبغادرة السجون ،وذلك
يف إطار اإلجراءات الرامية إىل احتواء انتشار فريوس كورونا املستجد.

 .10فرانس ،24فريوس كورونا :تونس تفرج عن  1400سجني ومتدد الحظر الصحي العام حتى  19إبريل .نرش بتاريخ  31مارس  .2020آخر وصول  13مايو //:https .2020
3brO0A7/ly.bit
 .11خاتم األمري ،موقع أخبار الخليج ،سلطان عامن يعفو عن  599سجي ًنا معظمهم أجانب .نرش بتاريخ  8إبريل  ،2020آخر وصول  13مايو .bit//:https .2020
2WMFHcO/ly
 .12كتبت نقوال ناصيف ،عفو خاص عن  300موقوف قري ًبا .جريدة األخبار اللبنانية .نرش بتاريخ  12مايو  .2020آخر وصول  13مايو 3ctIiPA/ly.bit//:https .2020
 .13كتبت باريسا حافظي ،إيران تفرج مؤقتًا عن  85ألف سجني بسبب انتشار فريوس كورونا .رويرتز ،نرش بتاريخ  17مارس  ،2020آخر وصول  13مايو //:https .2020
3cy62BW/ly.bit
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وت ُعد ايران من أكرث الدول التي شهدت انتشا ًرا للفريوس آنذاك ،إال أن القرار كان بالعفو املؤقت ومرشوط بدفع كفالة
مالية .ومل يكشف القرار موعد عودة املفرج عنهم إىل السجون مرة أخرى أو قيمة الكفاالت التي طلبتها السلطات
من امل ُفرج عنهم .والذين خضعوا جمي ًعا بحسب ترصيحات إسامعييل إىل الفحوصات الالزمة التي أظهرت خلوهم من
14
اإلصابة بالفريوس.
شمل القرار الذين يقضون عقوبة السجن ألقل من خمس سنوات ،بينام سيبقى خلف القضبان سجناء سياسيون
وآخرون مدانون بتهم ذات عقوبات أكرب ترتبط مبشاركتهم يف مظاهرات مناهضة للحكومة وتحدي ًدا “السجناء
األمنيني” املحكوم عليهم بأكرث من خمس سنوات .كذلك استثنى القرار السجناء الذين يشكلون خط ًرا عىل املواطنني
مثل املدانني بالسطو املسلح والخطف والهجامت باألسيد 15.وقال املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان
يف إيران ،جاويد رحامن 16 ،يف  10مارس  ،2020أنه طلب من طهران اإلفراج مؤقتًا عن جميع السجناء السياسيني من
سجونها املكتظة واملليئة باألمراض للمساعدة يف القضاء عىل انتشار الفريوس التاجي.
أما عن الوضع يف تركيا فهو أكرث تعقي ًدا ،فرغم كون عدد املفرج عنهم هو األكرب بني مختلف دول العامل التي اتجهت
إىل تخفيف العبء داخل السجون بهدف الحد من انتشار الفريوس ،واملق َّدر عددهم بحسب وكالة األناضول90,000
سجي ًنا ،17إال أن التعديل القانوين 18الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية ،ووافق عليه الربملان بأغلبية
 279نائبًا يف مقابل  51عض ًوا صوتوا برفض التعديل من أصل  330نائبًا ،استثنى املحكومني يف “قضايا اإلرهاب” الذين
شملتهم حملة االعتقال التي تلت محاولة االنقالب العسكري عىل الرئيس أردوغان يف  ،2016ويُق َّدر عددهم بنحو
 50ألف سجني من موظفي الحكومة واملسؤولني القضائيني والعسكريني والصحافيني والساسة ،بحسب نائب برملاين
معارض نقلت عنه وكالة دويتشه فيله األملانية 19،باإلضافة إىل عدد من النشطاء األكراد.
لقد ساهم هذا اإلجراء يف خفض إجاميل عدد نزالء السجون يف تركيا بواقع الثلث 20.ووفقًا للتعديل القانوين فإن اإلفراج
رصح وزير
سيكون بشكل مؤقت عن نحو  45ألف سجي ًنا ،كام سيجري اإلفراج بشكل دائم عن عدد مامثل .ذلك بينام َّ
العدل الرتيك ،21عبدالحميد غول ،االثنني  13إبريل  ،2020أن ثالثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد ،19-من أصل
 17سجي ًنا مصابًا ،ويُعالج حال ًّيا  13سجي ًنا يف املستشفى وهم يف حالة جيدة ،لكن آخر يعاين من أمراض سابقة نقل
إىل العناية املركزة.

 .14يب يب يس عريب ،فريوس كورونا :إيران تطلق رساح  54ألف سجني مؤقتًا ملنع تفيش املرض .نرش بتاريخ  3مارس  ،2020آخر وصول  13مايو .bbc//:https .2020
35Z8RJL/in
 .15وكاالت ،مرصاوي ،بسبب كورونا ..إيران تفرج مؤقتًا عن  85ألف سجني بينهم سياسيون .نرش بتاريخ  17مارس  .2020آخر وصول  14مايو .bit//:https .2020
2WtA0Sd/ly
 .16نفس املصدر يف الهامش رقم (.)8
 .17وكالة األناضول ،تركيا ..اإلفراج عن آالف السجناء يف إطار تدابري كورونا .نرش بتاريخ  15إبريل  ،2020آخر وصول  14مايو 3cyrA1i/ly.bit//:https .2020
 .18جريدة الرشق ،تركيا تفرج عن  90ألف سجني للحد من انتشار كورونا .نرش بتاريخ  15إبريل  ،2020آخر وصول  14مايو 2xZ5ki8/ly.bit//:https .2020
 .19دويتش فيله ،تركيا تناقش اإلفراج عن آالف السجناء وهؤالء مستثنون من العفو .نرش بتاريخ  7إبريل  ،2020آخر وصول  14مايو 2WtUPgb/ly.bit//:https .2020
 .20نفس املصدر يف الهامش السابق.
 .21نفس املصدر يف الهامش رقم (.)13
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خاتمة وتوصيات
تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبري من خالل إصدار هذه الورقة إىل تحفيز الجهود من أجل حث الجهات املعنية يف
مرص عىل إطالق رساح سجناء حرية التعبري ،كاستجابة للمخاطر املتوقعة من انتشار فريوس كوفيد ،19-وتوجه مؤسسة
حرية الفكر والتعبري إىل الجهات املعنية التوصيات التالية:
	-عىل النيابة العامة أن تصدر قرا ًرا بإخالء سبيل كافة املحبوسني احتياط ًّيا عىل ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة
العليا يف القضايا املتعلقة بحرية التعبري ،عىل أن يشمل ذلك الصحفيني واملبدعني واألكادمييني ومستخدمي
متهم من موكيل مؤسسة حرية الفكر
وسائل التواصل االجتامعي وأعضاء روابط األولرتاس ،ومنهم ً 62
والتعبري.
	-يجب عىل مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية إعالن السياسة التي تتبعها للوقاية من انتشار عدوى
فريوس كوفيد 19-داخل السجون ،ومتكني نزالء السجون من التواصل مع محاميهم وذويهم سواء من خالل
املراسالت أو املكاملات الهاتفية أو اإلنرتنت.
	-عىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان استخدام صالحياته يف زيارة السجون وتَ َفقُّد عدد من السجون وإعالن
نتائج زياراته من حيث مراقبة تطبيق اإلجراءات الوقائية وتخفيف تكدس السجون عىل الرأي العام.

