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منهجية
اعتمد التقرير عىل التحليل القانوين ملواد الدستور والقانون والئحة تنظيم السجون يف م رص ،كام اعتمد
التقرير عىل املعايري الدولية ذات الصلة بأوضاع السجناء .واستخدم التقرير البيانات الصادرة عن النيابة
العامة املرصية بشأن وفاة شادي حبش ،إىل جانب بعض تقارير منظامت حقوقية مرصية ،تناولت أوضاع
الرعاية الصحية يف السجون .وحصل ُم ِع ُّد التقرير عىل عدد من الشهادات من سجناء سابقني.
مقدمة
ت ُ َع ُّد حالة شادي حبش مثالً لحالة طبية طارئة كان ينبغي التعامل معها باالهتامم الفوري املناسب ،حتى ال
يؤدي تفاقمها إىل مضاعفات خطرة ،وصلت يف حالة حبش إىل الوفاة داخل محبسه بسجن طرة .نتجت الوفاة
عن اإلهامل يف تقديم الخدمة الطبية املناسبة يف الوقت املالئم.
يتناول هذا التقرير حالة شادي حبش تفصيل ًّي ا ،كمثا ٍل عىل األزمة التي تواجه نظام العدالة يف م رص ،مبا يف
ذلك القبض عىل املبدعني واملعارضني بسبب إبداعهم أو آرائهم السياسية ،وتوجيه تهم متعلقة باإلرهاب
إليهم .كام يتناول التقرير اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق يف قضايا املبدعني واملعارضني عىل
خلفية هذه االتهامات .وت ُ َع ُّد نيابة أمن الدولة العليا نيابة استثنائية ،تتمتع بصالحيات خاصة تؤدي إىل
انتهاك حقوق املتهمني ،مثل :تجديد الحبس االحتياطي.
وتعترب حالة حبش أيضً ا مثالً بالغ الخطورة عىل سوء إدارة مصلحة السجون ألزمة جائحة كورونا ،من إخفاقٍ
يف توفري الرعاية الصحية للسجناء يف ظل الجائحة ،إضافة إىل التدابري التي اتخذتها ،من منع اتصال السجناء
بذويهم ،ومنع الزيارات ،وتخطي جلسات تجديد الحبس االحتياطي ،وعدم اإلف راج بشكلٍ ٍ
كاف عن املحبوسني
احتياط يًّ ا ،لتقليل االكتظاظ يف السجون .ليس ذلك فقط ،بل تسبب سوء اإلدارة يف تواجد عبوات من الكحول
امليثييل غري الصالح لالستخدام اآلدمي مع السجناء.
أخ ًريا تم السامح بعودة الزيارات إىل السجون .ولكن تتواىل التقارير عن وفاة سجناء آخرين ،حيث أعلنت
منظمة هيومن رايتس ووتش ،يف  3سبتمرب  ،2020عن وفاة أربعة من املحتجزين يف عدة سجون مرصية،
أحدهم كان محتج ًزا بسجن طرة تحقيق ،وذلك يف غضون ثالثة أيام.
يتضمن هذا التقرير خلفية عن قضية شادي حبش وارتباطها بحرية اإلبداع .ثم يقدم التقرير خ طًّا زمن يًّ ا
لوقائع مرضه ووفاته ،وفق بيانات النيابة العامة املرصية .وينتقل التقرير بعد ذلك إىل أوجه التقصري يف وقائع
وفاة حبش ،ومن ثم تفسري جوانب الحقوق التي تم انتهاكها من ِق َب ل السلطات املرصية يف هذه الوقائع .لقد
تع َّرض شادي حبش النتهاك حقه يف حرية التعبري ،والحق يف املحاكمة العادلة ،وأخ ًريا حقه يف الصحة والحياة
من واقع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان والترشيع املرصي .ويختتم التقرير بعدة توصيات توجهها مؤسسة
حرية الفكر والتعبري إىل الجهات الرسمية املعنية.
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خلفية :قضية شادي حبش وحرية اإلبداع
شادي حبش ( )٢٠٢٠ -١٩٩٦هو مصور فوتوغ رايف ومخرج مرصي شاب ،شارك يف إخ راج أغنية سياسية ساخرة،
بعنوان “بلحة” من أداء املغني رامي عصام املقيم خارج م رص .ألقت السلطات املرصية القبض عىل حبش يف
مارس  ،٢٠١٨عىل إثر نرش األغنية عىل موقع يوتيوب يف ف رباير من العام نفسه .كام ألقت السلطات املرصية
3
القبض عىل ستة آخرين عىل عالقة باألغنية ،1منهم مؤلف األغنية الشاعر جالل البحريي ،2ومصطفى جامل ،
الذي كان مسؤولً يف وقت سابق عن صفحة املغني رامي عصام عىل موقع فيسبوك.
وجهت النيابة إىل حبش اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية ،ونرش أخبار كاذبة ،يف القضية التي حملت
رقم  ٤٨٠لسنة  ٢٠١٨حرص أمن دولة عليا .وظل حبش قيد الحبس االحتياطي ملدة  ٢٦شه ًرا دون أن يُ ق َّدم إىل
املحاكمة باملخالفة للقانون ،حيث كان يجب أن يتم إخالء سبيله يف مارس  ،٢٠٢٠بعد انقضاء عامني ،وهي
املدة القصوى املحددة للحبس االحتياطي يف قانون اإلج راءات الجنائية .ولكن ظل حبش يف الحبس حتى وافته
املنية بسجن طرة  -تحقيق ،مساء الجمعة ،األول من مايو ،٢٠٢٠ ،بعد تدهور حالته الصحية.
أعادت وفاة شادي حبش داخل محبسه ،الحديث عن اإلهامل الطبي يف السجون املرصية ،ومدى توافر
إمكانيات الرعاية الصحية املق َّدمة للسجناء خاصة يف الحاالت الطارئة ،التي متثل خطورة عىل حياة السجني.
حيث تم استبقاء حبش يف الحبس االحتياطي دون مس ِّوغ قانوين ،ما يعد انتهاكًا لحقه يف املحاكمة العادلة،
ثم لقي حتفه نتيجة اإلهامل الطبي يف السجن ،فان تُ ِه ك حقه يف الصحة ويف الحياة .وبالتايل ،تعترب مسؤولية
إدارة السجن مسؤولية مضاعفة ،تستوجب وقفة من النيابة العامة ومصلحة السجون ،ويعترب التحقيق
وعقاب املتسببني فيها هو أول الخطوات الالزم عىل مؤسسات الدولة اتباعها.
كام يعد تك رار حاالت الوفاة داخل أماكن االحتجاز ،4دون تحقيقات جادة يف أسباب الوفاة من غياب الرعاية
رشا خط ًرا عىل عدم التزام وزارة
الصحية وسوء أوضاع أماكن االحتجاز ،خاصة يف ظل جائحة (كورونا) ،مؤ ً
الداخلية ،ممثلة يف مصلحة السجون ،بتحمل مسؤوليتها عن صحة وحياة اآلالف يف السجون املرصية.

“ .1مذنبون باملشاركة :سبعة مرصيني خلف القضبان بسبب عالقتهم بأغنية انتقادية” ،فنك ٢٢ ،فرباير  ،٢٠١٩تاريخ االسرتداد يوليو  ،٢٠٢٠رابطshorturl.at/fzNZ4
 .2بروفايل جالل البحريي ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ٤ ،يونيو  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابطshorturl.at/isAQT
 .3بروفايل مصطفى جامل كامل ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ٤ ،يونيو  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابط shorturl.at/ilwz0
“تفش محتمل لفريوس “كورونا” يف السجون” ،هيومن رايتس ووتش ٢٠ ،يوليو  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابط shorturl.at/gDH59
.4مرصٍّ :

6
 .١وقائع وفاة شادي حبش
أصدرت النيابة العامة 5يف  ٥مايو  ،٢٠٢٠أي بعد وفاة حبش بثالثة أيام ،بيانًا يوضح مالبسات وفاته .اعتمد
ٍ
شهادات من زمالئه يف الزنزانة.
البيان عىل شهادة الطبيب الذي وقَّع الكشف الطبي عىل حبش ،باإلضافة إىل
َّ
املتوف املياه الغازية مع الكحول
وأوضح البيان أن سبب الوفاة بحسب شهادة الشهود يرجع إىل خلط
املستخدم يف تطهري األيدي.

 ١-١خط زمني لوقائع مرض حبش حتى وفاته طب ًق ا للرواية الرسمية
فيام ييل محاولة لرتتيب الوقائع كام جاءت يف بيان النيابة العامة .يُ ال َح ظ أن صياغة البيان مل تكن واضحة،
وينقصها التاريخ والوقت ِ
املحدد لتطورات حالة شادي حبش منذ عرضه عىل طبيب السجن.
•ظهرية الخميس  ٣٠إبريل  :٢٠٢٠طب ًق ا لشهادة أحد زمالء حبش يف الزنزانة أنه التقاه _بصحبة آخرين_
طعم غري بً ا بها ،ومل َّا سأله عن
بساحة السجن ،وبحوزته زجاجة مياه غازية ،فرشب منها رشفة فتذ َّوق ً
ذلك ،أخربه حبش بخلطه املياه الغازية مبادة الكحول املستخدمة يف تطهري األيدي ليكون لها تأثري الخمر
•فجر الجمعة  ١مايو  :٢٠٢٠قام الطبيب املك لَّف بسجن طرة ،بتوقيع الكشف الطبي عىل حبش للمرة
األوىل ،وتبني له حسن إداركه وطبيعة معدالت عالماته الحيوية ،بينام أعلمه حبش برشبه خط أً كمية
من الكحول “ظهرية اليوم السابق عىل وفاته” ،والذي وافق يوم الخميس  ٣٠إبريلُ ،م َّدع يً ا عد َم علمه
بقدرها واشتباهه يف كون الزجاجة ،التي كانت معبأة فيها زجاجة مياه ،وشعوره بآالم يف البطن بعد تناول
الكحول .أعطى الطبيب حبش مطه ًرا معويًّ ا ومضا ًدا للتقلصات ،وأعاده إىل محبسه الستق رار حالته.
ويالحظ هنا أن البيان أق َّر مبعرفة الطبيب برشب حبش كمية من الكحول يف اليوم السابق ،وبالرغم من ذلك
مل يقم بإج راءات معالجة التسمم الكحويل أو االشتباه فيه.
•صباح الجمعة  ١مايو  :٢٠٢٠أُب لِ غ الطبيب مرة أخرى باستم رار إعياء حبش وإصابته بقيء ،،فكشف
الطبيب عليه وتأكد من طبيعية معدالت عالماته الحيوية .يف هذه املرة ،حقن الطبيب حبش مبضاد
للقيء وأعاده إىل محبسه .ثم تواصل الطبيب مع طبيب آخر يعاونه ،أكد له صحة ما اتخذه من إج راءات
لعالج السجني.
هنا أق َّر البيان مناظرة الطبيب للمرة الثانية لحبش وعلمه باستم رار سوء حالته ،وبالرغم من ذلك مل يقم
باتخاذ اإلج راءات الالزمة.
•ظهر الجمعة  ١مايو  :٢٠٢٠بسبب استم رار شكوى حبش من آالم بالبطن ،قام الطبيب مبناظرة حبش
للمرة الثالثة ،حيث َح ق َن ه مبضاد للتقلصات عقب الكشف عليه ،والتأكد من سالمة معدالت عالماته
الحيوية.
هنا أق َّر البيان مبناظرة طبيب السجن للمرة الثالثة لحبش ،وعدم اتخاذه اإلج راءات الالزمة.
 .5بيان النيابة العامة بشأن واقعة وفاة املتهم شادي حبش يف محبسه ٥ ،مايو  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابطhttps://bit.ly/2Yn9gnr :
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•مساء الجمعة  ١مايو  :٢٠٢٠استمر سوء حالة شادي حبش .وبعد إبالغ طبيب املناوبة املسائية بحالة
حبش ،وحقيقة أنه رشب قد ًرا من الكحول يف اليوم السابق ،أوىص بنقله إىل عيادة السجن ،إىل حني وصول
الطبيب إىل مقر السجن .تبني الطبيب املناوب من توقيع الكشف عىل حبش اضط راب درجة وعيه ،ورشع
يف اتخاذ إج راءات ترحيله الفوري إىل مستشفى خارجي ،وإثر سوء حالته أعطاه محاليل وحاول إنعاش
قلبه ورئتيه ،إال أنه مل يست ِج ب وت ِّ
ُوف .كانت هذه هي املرة ال رابعة واألخرية ،التي ناظر فيها أطباء السجن
حبش.
هنا أقر البيان بأن التعامل مع حالة حبش باملستوى الالئق مل يبدأ إال يف املرة ال رابعة ملناظرة أطباء السجن
لحالته ،وأنه ت ُرك يعاين إىل ما يزيد عىل اثنتي عرشة ساعة دون تلقي العالج املناسب لحالته ،رغم معرفة
جميع من ناظروه بتناوله كمية من الكحول املطه ر.
الح ًق ا ،أصدرت النيابة العامة يف  ١٠مايو  ٢٠٢٠بيانًا تكميل ًّي ا 6يوضح أنه بعد فحص العينة الحشوية املأخوذة
من الجثامن ،عرث عىل الكحول امليثييل ،الذي كان السبب يف الوفاة بعدما أحدث حموضة بالدم وتثبيط الجهاز
وفشل تنفس ًّي ا حا ًّدا.
ً
العصبي املركزي
ورغم مرور أكرث من ثالثة شهور ونصف الشهر مل تصدر النيابة العامة أي بيانات أخرى عن سري التحقيقات يف
هذه القضية.

 ٢-١تقصري طبي :فشل يف تقديم الرعاية الطبية املالمئة لحالة تستوجب عناية طبية طارئة
مل يتطرق بيانا النيابة العامة إىل التقصري الواضح لألطباء وتهاونهم يف عالج أع راض واضحة للتسمم الكحويل،
ومعرفتهم بتناول حبش كمية غري معروفة من املطهر الكحويل ،منذ املرة األوىل التي شعر فيها باإلعياء.
الربوتوكول املتبع لعالج حاالت التسمم الكحويل يتمثل يف خطوات محددة ومعروفة ألي طبيب.
ويتضمن العالج مساعدة الجسم عىل التخلص من الكحول ،بينام يتم دعم الجسم باملحاليل الالزمة خالل
تلك العملية .وفور اشتباه الطبيب يف التسمم الكحويل ،يجب القيام بفحوص للدم والبول ،للتحقق من
مستويات الكحول يف الدم ،وللكشف عن عالمات أخرى قد تكون دالة ،مثل انخفاض نسبة السكر يف الدم.
كام يتضمن عالج التسمم الكحويل “امل راقبة الدقيقة ،الوقاية من مشاكل يف التنفس أو االختناق ،العالج
باألكسجني ،السوائل التي ت ُعطى عن طريق الوريد ملنع الجفاف ،واستخدام الفيتامينات والجلوكوز
للمساعدة يف منع املضاعفات الخطرة للتسمم الكحويل” .7باإلضافة إىل ذلك ،قد يحتاج من تناولوا الكحول
امليثييل (وهو ما ثبت الح ًق ا أن حبش قد تناوله) أو اإليزوبروبانول إىل غسيل ال كُىل لترسيع إزالة الكحول من
مجرى الدم.

 .6بيان ملحق ببيان النيابة العامة بشأن واقعة وفاة املتهم شادي حبش يف محبسه ،نرش يف  10مايو  ،2020رابطhttps://bit.ly/2Yn9gnr :
“ .7التسمم الكحويل” ،مايو كلينيك ،تاريخ االسرتداد يوليو  ،٢٠٢٠رابطshorturl.at/cjsKS :
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 ٣-١تقصري رقايب وإداري :توزيع مطه رات سامة عىل السجناء والتهاون يف الرقابة عىل تلك
املستلزمات
يعد نوع الكحول املستخدم نقطة فارقة يف قضية حبش ،وذلك ألنه رغم أن هناك ثالثة أنواع من الكحول ،فإن
نوعني فقط منهام قابالن لالستخدام اآلدمي ،وهام الكحول اإليثييل واإليزوبروبانول .أما النوع الثالث ،الكحول
امليثييل ،الذي وجدت آثاره يف جسد حبش ،فإنه يتم استخدامه يف تصنيع املواد الكيميائية.
وميكن التعرف عىل الفروق بني هذه األنواع ،فالكحول امليثييل ،ويعرف بـ”السربتو األحمر” ،يُ ستخرج من
لس ِّم يته العالية ،ويُ ستخدم
اح رتاق الخشب ،بني اللون ،وغري صالح لالستخدام الطبي ،وغري قابل للرشب ُ
كمذيب صناعي ويدخل يف تصنيع البالستيك واملواد الكيميائية.
ٍ
أما الكحول اإليثييل عىل الجانب اآلخ ر ،فيعرف بـ”السربتو األبيض” ،يستخرج طبيع ًّي ا من تخمر القصب،
العنب والتفاح ،عديم اللون ،صالح لالستخدام الطبي يف التطهري ،كام يدخل يف تصنيع املرشوبات الكحولية
والعطور بنسب محددة .والنوع الثالث من الكحول هو اإليزوبروبانول ،ويستخدم بشكل أسايس يف التطهري
والتنظيف .وما يتم استخدامه حال ًّي ا يف تطهري اليدين واألسطح بسبب جائحة (كورونا) ،إ َّم ا كحول إيثييل وإ َّم ا
إيزوبروبانول ،أو خليط منهام .وال يتم استخدم الكحول امليثييل مطل ًق ا يف التطهري.8
ذكر بيان النيابة األول ،أنه بعد تدهور حالة حبش بالقيء والصداع الشديدين ،وشعوره باألمل يف عينه ،أخذ
زمالؤه يف التأكد من كمية الكحول املوجودة بحوزتهم .وعرث الزمالء عىل عبوتني من الكحول فارغتني سعة
الواحدة  ١٠٠مليل تقري ًب ا من نوعية مغايرة ،مل يستخدمها سوى حبش ،ووجدوا ضمن متاعه عبوة من النوع
نفسه.
يعني ذلك أن حبش كان لديه ثالث عبوات من نوعية كحول مختلفة عن التي يستخدمها زمالؤه يف الزنزانة
نفسها .فمن أين جاءت تلك العبوات ،التي اتضح بعد ذلك أنها تحتوي عىل كحول ميثييل وليس الكحول
املستخدم يف تطهري األيدي؟
تقع مسؤولية تفسري تواجد ثالث عبوات من الكحول امليثييل غري املرصح باستخدامه يف التطهري مع حبش
عىل إدارة السجن ،حيث أنها مسؤولة عن توزيع مستلزمات النظافة والوقاية من انتشار فريوس (كورونا)
عىل نزالء السجن ،وذلك يف ظل عدم متكن حبش من التواصل مع ذويه منذ آخر جلسة ُع رض فيها عىل
املحكمة يف ف رباير .٢٠٢٠كام أُلغي عرض حبش عىل غرفة املشورة يف محكمة الجنايات ،بعد اإلج راءات التي
اتخذتها السلطات املرصية ملواجهة تفيش فريوس (كورونا) داخل السجون يف  ٩مارس  ،٢٠٢٠والتي تضمنت
تعطيل عمل املحاكم وتأجيل جلسات التجديد ،باإلضافة إىل منع الزيارات األساسية واالستثنائية بني املساجني
وذويهم.9
كحول ميثيل يًّ ا ،وهي املادة التي تسببت يف
ً
وبذلك ،تعد إدارة السجن هي املسؤولة عن وجود عبوات تحوي
وفاة حبش ،إضافة إىل املسؤولية األصيلة عن اإلهامل الجسيم يف عالجه من التسمم الكحويل ،رغم تردده عىل
 .8انظر“ :أنواع الكحول األساسية” (باإلنجليزية) shorturl.at/cfgh0و”الفرق بني الكحول اإليثييل وامليثييل وأيهام يسبب الوفاة؟” تاريخ االسرتداد أغسطس ٢٠٢٠
shorturl.at/afmq
 .9هيومن رايتس ووتش ،مرجع سابق.
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عيادة السجن أربع م رات قبل وفاته ،وعدم اتخاذ الخطوات الطبية املعروفة لعالج حاالت االشتباه من التسمم
الكحويل.
ملخص ا يوضح اإلشكاليات ،التي
املفص ل لوقائع وفاة حبش املذكورة آن ًف ا .يستعرض التقرير
ً
وبعد التناول َّ
وردت ببياين النيابة العامة ،بتاريخ  ٥و ١٠مايو :٢٠٢٠
•مل يتطرق بيانا النيابة العامة لإلشكالية الرئيسية يف قضية حبش ،وهي استم رار حبسه احتياط ًّي ا رغم
انقضاء املدة القصوى املسموح بها قانون ًّي ا للحبس االحتياطي وهي عامان ،ومل يذكر أية إشارة إىل تقصري
النيابة يف إخالء سبيله أو تقدميه للمحاكمة .ويستوجب استم رار حبس حبش باملخالفة للقانون التحقيق
وعقاب املتسبب عنه.
•تردد حبش عىل عيادة السجن أربع م رات عىل مدار ما يزيد عىل اثنتي عرشة ساعة حتى وفاته ،منذ فجر
 ١مايو ،وحتى مساء اليوم ذاته .ورغم مناظرة اثنني من أطباء السجن لحبش؛ طبيب املناوبة األوىل لثالث
طبيب ثالث ،قال الطبيب األول إنه قام باستشارته
م رات ،وطبيب املناوبة الثانية ملرة واحدة ،باإلضافة إىل
ٍ
بخصوص حالة حبش الطبية ،وأقر بصحة ما أعطاه الطبيب األول لحبش ،من مضادات للتقلصات
والقيء ،فإن هذه الطريقة يف العالج مل تكن صحيحة لعالج التسمم الكحويل.
•علم الطبيبان برشب حبش كمية غري معلوم قدرها من الكحول ،ومع ذلك مل تتم محاوالت نقله إىل
مستشفى خارجي ،أو التعامل مع اشتباه التسمم الكحويل ،إال يف املرة ال رابعة ،من قبل طبيب املناوبة
الثانية ،قبيل وفاة حبش مبارشة ،حسب روايتهم.
•إشارة بيان النيابة العامة األول ،بتاريخ  ٥مايو ،إىل أن سبب الوفاة هو خلط املياه الغازية مع الكحول
“املستخدم لتطهري األيدي” ،وهو ما ثبت خطؤه الح ًق ا بعد ترشيح جثة حبش ،بحسب بيان النيابة العامة
التكمييل يف  ١٠مايو ،حيث وجدت آثار للكحول امليثييل بالجثة ،وهو ال يستخدم يف التطه ري.
املقصين يف تقديم الرعاية الصحية لحبش.
•مل يتطرق بيانا النيابة العامة إىل إج راءات للتحقيق ملحاسبة ِّ
•جاء بيان النيابة العامة األول بعد واقعة الوفاة بأربعة أيام ،بعد انتشار خرب الوفاة يف الصحف ومواقع
التواصل االجتامعي ،وكان من املفرتض أن يوضح البيان بالتفصيل ما حدث مع حبش منذ بداية شعوره
باإلعياء بالتاريخ والوقت املحدد لكل الوقائع ،لكن كانت الصياغة غري واضحة ،بحيث ال يتبني لل رأي العام
التسلسل الزمني لألزمة الصحية التي تع َّرض لها حبش ،وبيان مدى اإلهامل الطبي الذي تع َّرض له.
•مل يتطرق بيان النيابة العامة الثاين ،الذي أثبت وجود بقايا للكحول امليثييل يف جثة حبش ،إىل التحقيق
يف ،أو االستقصاء عن ،كيفية وصول عبوات من الكحول امليثييل ،غري املرصح باستخدامه يف التطهري إىل
السجني ،يف ظل عزل السجناء عن العامل الخارجي ،ومسؤولية إدارة السجن عن ذلك.
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 .٢انتهاك حقوق شادي حبش طب ً
ق ا للتشريعات المصرية
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
ينتقل التقرير يف قسمه الثاين إىل بيان االنتهاكات املتعددة لحقوق شادي حبش ،بسبب اش رتاكه يف عمل
إبداعي ،وال تعد هذه الحقوق محمية فقط مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،ولكنها تحظى بحامية
وفق الدستور والترشيعات املرصية.

 ١-٢انتهاك حق شادي حبش يف حرية التعبري واإلبداع
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إىل شادي حبش اتهامات باالنضامم إىل جامعة إرهابية ونرش أخبار كاذبة ،يف
القضية التي حملت رقم  ٤٨٠لسنة  ٢٠١٨حرص أمن دولة عليا .بينام تبني أوراق القضية أن كل ما ارتكبه
حبش هو اش رتاكه يف إخ راج أغنية ساخرة مصورة بعنوان “بلحة” قام بغنائها املغني رامي عصام ،ونرشت عىل
موقع يوتيوب عام  .٢٠١٨وبالتايل قد تستخدم السلطات املرصية مواد قانون اإلرهاب يف مالحقة والقبض عىل
املعارضني ،مستعينة يف ذلك بالصياغة الفضفاضة ملواده.
وقد وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبري يف تقاريرها السنوية استهداف املعارضني السياسيني واملبدعني
خاصة الساخرين منهم ،باستخدام اتهامات قد تكون مرتبطة مبواد ذلك القانون .وبعترب القبض عىل شادي
حبش وتوجيه تهم تتعلق باإلرهاب إليه تعديً ا ساف ًرا عىل مواد حرية التعبري يف الدستور املرصي ،حيث ينص
الدستور املرصي عىل أن حرية الفكر وال رأي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبري عن رأيه بالقول ،أو بالكتابة ،أو
بالتصوي ر ،أو غري ذلك من وسائل التعبري والن رش 10.كام أن حرية اإلبداع الفني واألديب مكفولة ،وال توقع عقوبة
سالبة للحرية يف الج رائم التي ترتكب بسبب عالنية املنتج الفني أو األديب أو الفكري 11.كام يعترب ذلك خرقًا
12
اللتزامات مرص أمام القانون الدويل لحقوق اإلنسان.

 ٢-٢انتهاك حق شادي حبش يف املحاكمة العادلة :احتجاز غري قانوين بعد انتهاء مدة الحبس
االحتياطي
ينص القانون الدويل لحقوق اإلنسان عىل أنه ال يجوز احتجاز األشخاص الذين ينتظرون املحاكمة كقاعدة
عامة ،ويكون الحبس االحتياطي يف أضيق الظروف ملن يعترب استم رار تواجدهم يف املجتمع خط ًرا عليه أو قد
يؤثر يف ماجريات املحاكَمة 13.كام يجب تفضيل اإلف راج عن املتهم يف فرتة انتظاره املحاكمة ،ألنه يعترب بري ئً ا
ما مل تثبت إدانته بحكم املحكمة ،14وبالتايل ال يجوز حرمانه من حريته طاملا مل يصدر حكم نهايئ بثبوت
ارتكابه الجرمية التي تستدعي العقوبة.15
 .10املادة  ٦٥من الدستور املرصي
 .11املادة  ٦٧من الدستور املرصي
 .12انظر :العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،املادة .١٩
 .13املادة  ٩من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية.
 .14املادة  ٩٦من الدستور املرصي.
“ .15ال توقع عقوبة إال بحكم قضايئ” ،املادة  ٩٥من الدستور املرصي.
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وبالرغم من أن حبش تم القبض عليه عىل خلفية اش رتاكه يف عمل فني إبداعي ،فإنه نتيجة للصياغة غري
الواضحة لقانون مكافحة اإلرهاب املرصي ،تم اعتبار اش رتاكه يف ذلك هو من قبيل العمل اإلرهايب ،وتم إيداعه
الحبس االحتياطي ما يزيد عىل العامني ،حيث ال تلتزم نيابة أمن الدولة العليا باملدة القصوى املحددة قانون ًّي ا
للحبس االحتياطي ،كام تستخدم النيابة الحبس االحتياطي باعتباره عقوبة يف حد ذاته .ويعد احتجاز شادي
حبش مبا يزيد عىل عامني مبحبسه بسجن طرة احتجازًا غري قانوين ،حيث أن أقىص مدة للحبس االحتياطي
طب ًق ا لقانون اإلج راءات الجنائية املرصي وتعديالته ،هي عامان ،استنفدت بنهاية ف رباير .٢٠٢٠
وكانت آخر جلسة حرضها حبش بتاريخ  ٢٤ف رباير  ،٢٠٢٠ليصدر فيها ق رار بتجديد حبسه ،والذي تعاملت معه
السلطات عىل أنه سا ٍر إىل ما يزيد عىل  ٦٠يو ًم ا مبخالفة القانون ،الذي ينص عىل أن جلسات تجديد الحبس
تعقد مرة كل  ٤٥يو ًم ا ،إال أنه مع توقف جلسات غرف املشورة عىل خلفية إج راءات الوقاية من فريوس
(كورونا) ،تم مد حبسه تلقائ ًّي ا بدون صدور ق رار بذلك .16وقد رصح محامي حبش بأن موكله مل يتمكن يف ظل
اإلج راءات االستثنائية املطبقة بسبب فريوس (كورونا) من التواصل مع ذويه ،ما أدى إىل سوء حالته الصحية
17
والنفسية يف األشهر األخرية.
ويقبع اآلالف حال ًّي ا يف السجون املرصية عىل ذمة قضايا متهمني فيها ،وتظل األغلبية العظمى منهم قيد
الحبس االحتياطي وال يتم تحويلهم إىل املحاكمة إال بعد انتهاء مدة حبسهم ،وقد يف َرج عن البعض بعد
انتهاء مدة الحبس االحتياطي القصوى دون محاكمة ،دون تربير أو تعويض عن مدة الحبس التي قضوها .وقد
يتم توجيه اتهامات أخرى إىل السجني فور انتهاء مدة الحبس االحتياطي القانونية له ،18لضامن بقائه مسجونًا
احتياط ًّي ا عىل ذمة قضية جديدة ،وتبدأ مدة جديدة يف السجن قد متتد إىل عامني آخرين دون محاكمة.
خاص ا مع حالة السجناء ،لِ َم للسجن من عوامل تتعلق بطبيعته
ً
تتطلب أزمة جائحة (كورونا)
تعامل ًّ
املغلقة ،ومساحته املحدودة ،وحتمية اختالط السجناء ،متثل بيئة مناسبة النتشار الوباء .ودفع ذلك العديد
من الحكومات إىل اإلف راج عن أعداد كبرية من السجناء 19.وبالتايل كان يجب أن يتم اإلف راج عن حبش ،وغريه
ممن هم يف مثل حالته من الحبس االحتياطي ،لتخفيف اكتظاظ السجون والحد من انتشار املرض ،ال أن يتم
استبقاؤه دون مسوغ قانوين بعد متام قضائه مدة الحبس االحتياطي.
وتعترب الجائحة سب ًب ا مناس ًب ا ،ولكنه ليس الوحيد ،لإلف راج عن السجناء املحبوسني احتياط ًّي ا يف مرص .20حيث
دليل عىل سوء خدمات الرعاية الصحية املتوفرة للسجناء ،ما يتطلب إعادة النظر يف
تعترب حالة شادي حبش ً
مدة الحبس االحتياطي ،ويف اكتظاظ السجون باملحبوسني احتياط ًّي ا ،ويف مستوى الرعاية الصحية املتاحة لهم.

 .16ظل يف السجن رغم انتهاء املدة القانونية للحبس االحتياطي :من يتحمل مسؤولية وفاة الشاب شادي حبش؟ الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان ٢ ،مايو  ،٢٠٢٠تاريخ
االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابط shorturl.at/hqvKZ
“ .17حرية الفكر والتعبري تطالب النائب العام بالتحقيق يف مالبسات وفاة “شادي حبش” ،مؤسسة حرية الفكر والتعبري ٤ ،مايو  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس ،٢٠٢٠
رابط shorturl.at/bBKS7
“ .18تدوير املتهمني :عن إخالء سبيل املتهمني ،ثم حبسهم عىل ذمة قضايا جديدة” ،الشبكة العربية لحقوق اإلنسان ١٩ ،فرباير  .٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس .٢٠٢٠
“ .19إطالق رساح سجناء حرية التعبري ..إقرار للعدالة ومجابهة ملخاطر فريوس كوفيد ،”19-مؤسسة حرية الفكر والتعبري ١٧ ،يونيو  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس ٢٠٢٠
 ،رابط shorturl.at/jpGWY
“ .20مرص :أطلقوا رساح سجناء الرأي والسجناء اآلخرين املعرضني للخطر وسط تفيش فريوس كورونا” ،منظمة العفو الدولية ،أغسطس  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس
 ،٢٠٢٠رابطshorturl.at/mwK01
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 ٣-٢انتهاك حق شادي حبش يف الحياة والصحة ويف بيئة صحية آمنة
تم انتهاك حق شادي حبش يف الصحة ،كمواطن مرصي أولً  ،وكسجني ثان يً ا ،مسؤولة عن سالمته الدولة التي
تقوم باحتجازه يف سجونها التي ترشف عليها .إن إتاحة الرعاية الصحية دون متييز هي ا ٔحد العنارص الرئ يسية
للحق يف الصحة ،21وال يجب ا ٔن تت أثر بالحالة القانونية للشخص املحتج ز ،لكونه مسلوب الحرية .ويحق
للسجناء التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه ،22مثل أي مواطن يتمتع بحريته.
فعقاب السجني هو حرمانه من حريته ،وليس يف إلحاق أي نوع من األذى به ،بل يجب أن تويل الدولة اهتام ًم ا
خاص ا بالحق يف الصحة للسجناء .وبطبيعة الحال ،ال ميكن للسجناء أن يتدبروا أمرهم يف حالة مرضهم
ًّ
خالل احتجازهم ،وذلك ألنهم معزولون عن العامل الخارجي .وبالتايل يتوقف حصولهم عىل الخدمة الصحية
الالئقة عىل جاهزية السجون وإدارتها لذلك ،وتقع عىل عاتق الدولة مسؤولية توفري الخدمات الصحية
23
والبيئة الصحية املناسبة لهم .وتنص القاعدة رقم  ٢٤من قواعد األمم املتحدة الدنيا ملعاملة السجناء ،عىل
أنه “تتوىل الدولة مسؤولية توفري الرعاية الصحية للسجناء ،وينبغي أن يحصل السجناء عىل نفس مستوى
الرعاية الصحية املتاح يف املجتمع”.
وتعد حالة شادي حبش مثالً لحالة طبية طارئة كان ينبغي التعامل معها باالهتامم الفوري املناسب ،حتى
ال يؤدي تركها إىل مضاعفات خطرة ،والتي وصلت يف حالة حبش إىل فقدانه القدرة عىل اإلبصار بحسب
شهادة زمالئه يف الزنزانة ،ثم وفاته متأث ًرا باإلهامل يف تقديم الخدمة الطبية املناسبة يف الوقت املناسب .ويدل
التعامل يف حالة حبش عىل وجود فجوة يف مستوى الرعاية الصحية املقدمة للسجناء ،باملقارنة مبا يحصل
عليه الفرد خارجها .فلو أن حبش كان خارج السجن ،وتعرض للتسمم الكحويل ،كانت ستكون لديه القدرة
عىل الذهاب إىل مستشفى والحصول عىل العالج املناسب يف الوقت املناسب ،وبالتايل إنقاذ برصه وحياته.
وحق السجناء يف الصحة منصوص عليه يف الترشيع املرصي ،مبا يف ذلك الدستور املرصي وقانون تنظيم
السجون ،والئحة السجون ،باإلضافة إىل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،واملعايري الدولية املتفق عليها بشأن
حقوق السجناء والتي تم إق رارها من الجمعية العامة لألمم املتحدة .وميكن تناولها كام ييل:
•املعايري الدولية للحق يف الصحة للسجناء
ومن ق راء ٍة يف املعايري الدولية للحق يف الصحة للسجناء ،يتبني أنه يعترب مبدأ عا ًّم ا حق السجني يف الخضوع
لفحص طبي مبجرد دخوله السجن أو مكان االحتجاز 24،ويجب توفري أي عالج طبي رضوري مجانًا 25.كام يجب
أن يتمكن السجناء من حرية الوصول إىل الخدمات الصحية املتاحة يف البالد خارج أسوار السجن .26وال ينبغي
 .21التعليق العام رقم  ١٤بخصوص املادة  ١٢من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية الثقافية :الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه ،لجنة
الحقوق االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة ،تم اعتامده يف  ١١أغسطس  ،٢٠٠٠فقرة ٣٤
 .22املادة  ١٢من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
 .23قواعد نيلسون مانديال ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،١٧٥/٧٠يف  ١٧ديسمرب .٢٠١٥
 .24املبدأ  ،٢٤مجموعة املبادئ املتعلقة بجميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
 ،١٧٣/٤٣يف  ٩ديسمرب  ،١٩٨٨والقاعدة  ،٢٤قواعد نيلسون مانديال ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،١٧٥/٧٠يف  ١٧ديسمرب .٢٠١٥
 .25املبدأ  ،٢٤مجموعة املبادئ املتعلقة بجميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
 ،١٧٣/٤٣يف  ٩ديسمرب .١٩٨٨
 .26املبدأ  ،٩املبادئ األساسية ملعاملة السجناء ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،١١١/٤٥يف  ١٤ديسمرب .١٩٩٠
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اتخاذ الق رارات املتعلقة بصحة السجني ألسباب طبية إال من ِق َب ل أشخاص مؤهلني طب ًّي ا.

27

كام يجب أن يكون يف كل سجن م رافق صحية ومقدمو خدمة صحية مناسبون لتوفري مجموعة من
االحتياجات الصحية للسجناء ،مبا يف ذلك رعاية األسنان والطب النفيس .كام يجب نقل السجناء املرىض الذين
ال ميكن عالجهم يف السجن ،مثل السجناء املصابني مبرض عقيل ،إىل مستشفى مدين أو إىل مستشفى سجن
متخصص 28.ويجب أن يتحمل املسؤول الطبي مسؤولية ضامن تلبية املعايري الصحية املناسبة داخل السجن،
وذلك عن طريق التفتيش الدوري ،وإسداء املشورة إىل مدير السجن بشأن مدى مالءمة الغذاء واملاء والنظافة
29
والرصف الصحي والتدفئة واإلضاءة والتهوية واملالبس والف راش ومدى توافر فرص مامرسة الرياضة للسجناء.
ويجب التحقيق يف جميع حاالت الوفاة أثناء االحتجاز واختفاء السجناء من السجون عىل نح ٍو الئقٍ  ،حيث
يجب أن “تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق يف سبب الوفاة أو االختفاء ،سواء من تلقاء نفسها أو
طلب من أحد أف راد أرسة ذلك الشخص أو من أي شخص عيل معرفة بالقضية .ويُ جرى هذا التحقيق،
بنا ًء عىل ٍ
إذا اقتضت الظروف ،عىل نفس األساس اإلج رايئ إذا حدثت الوفاة أو حدث االختفاء عقب انتهاء االحتجاز أو
السجن بفرتة وجيزة .وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو تقرير عنه ما مل يعرض ذلك للخطر تحقي قًا
30
جنائ ًّي ا جاريً ا”.
•الترشيع املرصي وتطبيقه بشأن صحة السجناء
ويف الترشيع املرصي ،فقد كفل الدستور الحايل الحق يف الصحة لجميع املواطنني يف املادة  ١٨منه ،حيث نصت
عىل أنه“ :لكل مواطن الحق يف الصحة ويف الرعاية الصحية املتكاملة وف ًق ا ملعايري الجودة” ،كام نص الدستور
يف املادة  ٥٥عىل حق السجناء تحدي ًدا يف الصحة والرعاية الالئقة ،حيث نصت عىل أنه “كل من يقبض عليه
أو يحبس ،أو تقيد حريته ،تجب معاملته مبا يحفظ عليه ك رامته وال يجوز تعذيبه ،وال ترهيبه ،وال إك راهه ،وال
إيذا ٔوه بدن يًّ ا ا ٔو معنويًّ ا ،وال يكون حجزه ،ا ٔو حبسه إال يف ا ٔماكن مخصصة لذلك الئقة اإنسان يًّ ا وصح يًّ ا ،وتلتزم
الدولة بتوفري وسائل االٕتاحة ل الٔشخاص ذوي االٕعاقة” .كام نصت املادة  ٥٦عىل أن“ :السجن دار إصالح وت أهيل.
وتخضع السجون ل ٕالرشاف القضايئ ويحظر فيها كل ما ينايف ك رامة االٕنسان ،ا ٔو يعرض صحته للخطر”.
وجاء تنظيم االٔوضاع الصحية للمسجونني يف املواد من املادة رقم  ٣٣إىل املادة رقم  ٣٧من قانون تنظيم
السجون رقم  ٣٩٦لسنة  ١٩٥٦وتعديالته .وجاءت الئحة تنظيم السجون الصادرة بق رار وزير الداخلية رقم ٧٩
لعام  ١٩٦١وتعديالتها ،تفس ًريا لقانون تنظيم السجون ،وقد تضمنت  ٣٦مادة خاصة بعالج املسجونني ،تبدا ٔ من
املادة رقم  ٢٤وتنتهي باملادة رقم  .٥٩وميكن استخدام الالئحة يف التقايض لتفسريها نصوص القانون ،وال يجوز
مخالفة الالئحة من ِق َب ل إدارة السجن ،ويجوز استخدامها أيضً ا لتقديم شكوى إىل نقابة األطباء ضد أحد أطباء
السجن بجانب قانون نقابة األطباء والئحة آداب مهنة الطب.31
 .27القاعدة  ،٢٥قواعد نيلسون مانديال ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،١٧٥/٧٠يف  ١٧ديسمرب .٢٠١٥
 .28القاعدة  ،٢٢الفقرتان  ،٢ ،١قواعد نيلسون مانديال ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،١٧٥/٧٠يف  ١٧ديسمرب .٢٠١٥
 .29القاعدة  ،٢٦قواعد نيلسون مانديال ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،١٧٥/٧٠يف  ١٧ديسمرب .٢٠١٥
 .30املبدأ  ،٣٤مجموعة املبادئ املتعلقة بجميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ،نرشت مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة
 ،١٧٣/٤٣يف  ٩ديسمرب ١٩٨٨
“ .31يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم “اإلهامل الطبي يف السجون جرمية” ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ومركز النديم ٢١ ،مايو  ،٢٠١٧تاريخ االسرتداد يوليو ،٢٠٢٠
رابط  ،shorturl.at/ENX46ص ٩
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ويالحظ قصور النص القانوين عن ذكر مصطلح حقوق السجناء رصاحة ،32وإن تطرق النص إىل واجبات
والتزامات االٔطباء ومقدمي الخدمات الصحية والقامئني عىل إدارة السجون تجاههم ،ورشوط اإلف راج الصحي
وغريها ،إال ا ٔنه يخلو من مدخل حقوقي للسجناء يؤكد عىل حقهم يف الرعاية الصحية التي تكفلها لهم
املواثيق الدولية ومبادئ حقوق االٕنسان.
وبخالف إشكاليات النص القانوين ،فإنه توجد مشكالت يف املامرسات داخل السجون تؤدي إىل انتهاك حقوق
السجناء يف الصحة واملعاملة اآلدمية طب ًق ا لتلك املنصوص عليها يف الترشيعات املرصية بالفعل .فعىل
سبيل املثال ،يبدأ االٕهامل الطبي داخل السجون مع إغفال الكشف الصحي عىل السجناء عند إيداعهم الٔول
مرة ،بالرغم من نص املادة  ٢٧من الالئحة الداخلية للسجون عىل ذلك ،مرو ًرا بعدم توافر الخدمات الطبية
ومقدميها وقت الحاجة إليهم ،ووصولً إىل التشخيص والعالج الخاطئ ،والتباط ٔو والتعنت يف نقل املريض
من ا ٔجل تلقي العالج بالخارج حال وجود الحاجة إىل ذلك ،ثم التقاعس عن التحقيق يف إإلهامل يف عالج
33
السجناء.
يعد طبيب السجن ،كام جاء يف الالئحة الداخلية للسجون ،مسؤولً عن “اإلج راءات الصحية التي تكفل سالمة
صحة املسجونني وعىل األخص وقايتهم من األم راض الوبائية وم راقبة صالحية األغذية واملالبس واملفروشات
املخصصة للمسجونني وكفايتها ومالحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن ،وإذا تغيب
طبيب السجن يخطر مدير السجن أو مأموره مصلح َة السجون التخاذ الالزم نحو انتداب أحد أطباء وزارة
الصحة للقيام باألعامل بدلً منه ،ويجوز له استدعاء طبيب وزارة الصحة مبارشة يف األحوال املستعجلة” .كام
أن طبيب السجن هو املسؤول باتخاذ أمر نقل املريض إىل مستشفى السجن ،كام يجب عليه أن يزور كل
حبس ا انف راديًّ ا يوم ًّي ا ،وأن يعود كل مسجون من غري هؤالء مرة يف األسبوع عىل األقل ليقف
مسجون محبوس ً
عىل حالته من حيث الصحة والنظافة.
كام تنص املادة  ٣٧من الالئحة الداخلية للسجون ،عىل أنه “إذا مل تتوافر أسباب عالج املسجون مبستشفى
السجن ،ورأى طبيب السجن رضورة عالجه مبستشفى خارجي ،وجب قبل نقله عرض األمر عىل املدير املساعد
العالجي مبديرية الشؤون الصحية املختصة ،لفحص املوضوع مع طبيب السجن ،وترفع النتيجة إىل اإلدارة
الطبية مبصلحة السجون ،لتقرير ما ت راه” ،وتنص املادة ذاتها عىل أنه “...لطبيب السجن ا ٔن ي أمر بقبول االٔدوية
التي ت َرِد للمسجون من الخارج إذا را ٔى رضورة صحية لذلك”.
ومن مشكالت النص القانوين يف مسألة الحقوق الصحية للسجناء ،عدم النص عىل رضورة وجود عدد ا ٔطباء
ٍ
كاف يف السجون ووجود ا ٔطباء متخصصني يف كافة التخصصات الطبية ،حيث ا ٔنه تقرر طبيب واحد ا ٔو ا ٔكرث
لكل ليامن ا ٔو سجن عمومي ومل ينص رصاحة عىل ا ٔن يكون بكل سجن العدد الكايف من االٔطباء بحيث تتناسب
34
ا ٔعداد االٔطباء مع ا ٔعداد السجناء بكل سجن يك يستطيع الطبيب القيام مبهامه عىل النحو االٔمثل.
وعن السجون املركزية ،فقد ا ٔجاز القانون عدم تعيني طبيب للسجن املركزي عىل اإلطالق ونص عىل إمكانية
ندب طبيب من الخارج للقيام ب أعامل الطبيب .ذلك يف حني أنه من املفرتض أن “تكفل جميع السجون
“ .32الصحة يف سجون مرص :بحث ميداين عن محددات الصحة داخل عامل السجون املغلق” ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،٢٠١٣ ،تاريخ االسرتداد أغسطس ،٢٠٢٠
رابط  ،shorturl.at/npGKWص ٣٥
 .33املبادرة املرصية والنديم ،مرجع سابق ،ص ٥
 .34املبادرة املرصية والنديم ،مرجع سابق ،ص ٩
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إمكانية الحصول الفوري عىل الرعاية الطبية يف الحاالت العاجلة ،أما السجناء الذين تتطلب حالتهم عناية
متخصصة أو ج راحة فينقلون إىل مؤسسات متخصصة أو مستشفيات مدنية ،ومن الواجب حني تتوفر يف
السجن دائرة خدمات طبية خاصة به تشتمل عىل م رافق مستشفى ،أن تكون مزودة مبا يكفي من املوظفني
35
واملعدات لتوفري خدمات العالج والرعاية املناسبة للسجناء املحالني إليها”.
ويكشف واقع السجون يف مرصعن وجود نوعني من االٔطباء داخلها؛ ا ٔطباء ضباط ،وه ٔوالء ميتلكون قد ًرا من
السلطة داخل السجن؛ وا ٔطباء مدنيني ،ال ينتمون إىل سلك الرشطة لكنهم يعملون بنظام العقود ،وه ٔوالء ال
ميتلكون املرشوعية الكافية ا ٔمام إدارة السجن يف املامرسة ،وتعترب آرا ٔوهم استشارية إىل حد كب ري 36.كام أن الئحة
السجون تعطي قد ًرا كب ًريا من الحرية إلدارة السجن يف عدم القبول بتوصيات أطباء السجن ،حيث نصت املادة
 ٣٣من الئحة السجون يف فقرتها االٔوىل بوجوب تنفيذ م أمور السجن ا ٔو م أموره مبا يشري به طبيب السجن
فيام يختص بتعديل معاملة ا ٔو غذاء مسجون وفق ما تستدعيه حالته الصحية ،والنص يف املادة نفسها يف
فقرتها الثانية عىل ا ٔنه من حق مدير السجن ا ٔو م أموره عدم املوافقة عىل توصيات طبيب السجن ورفع األمر
إىل لجنة لدراسة ذلك ،وبالتايل أُفرغت املادة من مضمونها وقد يتعرض السجني نتيجة لذلك لتدهورحالته
الصحية.
ووثقت دراسات سابقة شيوع ثقافة التعامل مع املساجني بعنف واحتقار داخل السجن ،ونظر أغلبية االٔطباء
إىل السجناء “كمجرمني ال يستحقون املعاملة اإلنسانية” 37 ،وبالتايل ال يصدقون شكواهم أو احتياجهم للرعاية
الطبية .باإلضافة إىل ذلك ،هناك مشكلة عدم تواجد األطباء يف مواعيد منتظمة معلنة ،خاصة االستشاريني
واالختصاصيني ،كام أن تواجد الطبيب املناوب ليس مضمونًا طوال الوقت ،ويف حالة تواجده قد يكون حديث
مؤهل بالشكل الكايف الذي يؤهله لتشخيص الطارئة الطبية والتعامل
ً
التخرج أو قليل الخربة ،وقد ال يكون
الرسيع معها ،كام رأينا يف حالة حبش الذي تم عرضه عىل اثنني من األطباء فشال يف التعامل مع حالته
الطارئة ،كام أنه اضطر إىل انتظار حضور الطبيب املناوب فرتة طويلة.
وأوضح تقرير سابق ،38أنه من املمكن ا ٔال يتم فتح ا ٔبواب الزنزانة مرة ا ٔخرى بعد “متام السجن” ،وهو املصطلح
املتعارف عليه لوقت إغالق الزنازين ،مهام تعالت أصوات االستغاثة ُّ
ودق املساجني عىل األبواب الستدعاء
الح راس ،وإذا حدث وتم إيصال السجني ذي الحالة الطارئة إىل عيادة السجن ،فلن يحصل عىل ا ٔكرث من مس كِّن
ويتم إيداعه مرة ا ٔخرى الزنزانة ،كام حدث يف حالة حبش ،حيث اكتفى طبيب السجن بإعطائه مضادات
التقلصات والقيء يف كل مرة من م رات ثالث ذهب فيها إىل الطبيب ،رغم تدهور حالته ومعرفة الطبيب
لتناوله قد ًرا من الكحول.
أما إذا احتاج املريض إىل عالج يف مستشفى مجهز خارج السجن ،فيجب ا ٔن يتم التنسيق بني ثالث جهات
حتى يخرج السجني لتلقي عالجه ،وهي مصلحة السجون ،إدارة السجن ،إدارة الرتحيالت ،ويضاف إليها جهة
رابعة هي االٔمن الوطني يف حالة املساجني السياسيني .ففي بعض االٔحيان يتدخل قطاع االٔمن الوطني رصاحة
39
يف عملية النقل إىل املستشفى خارج السجن.
 .35القاعدة  ،٢٧قواعد مانديال ،مرجع سابق.
 .36املبادرة املرصية والنديم ،مرجع سابق  ،ص ١٦
 .37املرجع السابق ،ص ١٧
.38املرجع السابق ،ص ٥
.39املرجع السابق ،ص  ،٥ص ٢٠
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ومتثل تلك اإلج راءات خط ًرا كب ًريا عند وجوب نقل السجني لتلقي العالج مبستشفى مجهز خارجي لحالة
طبية طارئة ،حيث طول وتعقيد اإلج راءات واستلزام أكرث من موافقة قد يؤدي إىل تفاقم حالة كثري من املرىض
السجناء ،وقد يؤدي ذلك إىل الوفاة .وكام رأينا يف حالة حبش ،طب ًق ا لبيان النيابة العامة ،فإن الطبيب يف املرة
ال رابعة كان قد رشع يف إج راءات ترحيل حبش ،قبل أن تلحقه املنية ،ورمبا لو كان األمر ليس بهذا التعقيد،
كان من املمكن أن يطلب الطبيب عربة إسعاف لنقله ،ويتم إنقاذ حياته.
•إهامل إدارة السجن يف عالج شادي حبش ،ويف الرقابة عىل مستلزمات التطهري بالسجن ،قد ير َق ى إىل
القتل الخطأ
تدفع مؤسسة حرية الفكر والتعبري إىل أن إهامل إدارة السجن يف عالج حالة شادي حبش قد يرقَى إىل القتل
الخطأ ،باإلضافة إىل تواجد شبهة جنائية تتعلق باملالبسات التي أدت إىل وجود الكحول امليثييل بحوزته
بغرض استخدامه يف التطهري الالزم للوقاية من فريوس (كورونا) .مل يتم فقط انتهاك حق حبش يف الصحة
كسجني ومواطن مرصي ،مت ثَّل يف الفشل يف تقديم الخدمة الصحية الالئقة لحالته الطارئة ونتج عن ذلك
وفاته ،ولكن أيضً ا تم انتهاك حقه يف بيئة صحية آمنة ،حيث أدى اإلهامل والفساد يف اإلرشاف الطبي والرقايب
عىل السجون ،إىل التسبب يف وجود ُم نتج سام غري صالح لالستخدام اآلدمي مع السجناء ،وهو الكحول
امليثييل الذي تناوله حبش ،معتق ًدا أنه الكحول اإليثييل املستخدم يف التطهري والذي يستخدم أيضً ا يف صناعة
املرشوبات الكحولية.
وكام ذكرنا ساب ًق ا يف هذا التقري ر ،فإن الكحول امليثييل ال يستخدم يف التطهري عىل اإلطالق ،وال يوجد مسوغ
قانوين أو منطقي لتواجده بحوزة السجناء .ويذكر أن السجناء يف مرص كانوا ممنوعني من الزيارات الخارجية
بسبب إج راءات الوقاية من فريوس كورونا املستجد.
وتدفع بعض منظامت حقوق اإلنسان بأن مسؤولية أطباء السجن يف حاالت اإلهامل الطبي داخل السجون،
قتل باالمتناع ،وليس فقط القتل الخطأ“ .من املمكن ا ٔن يتم توصيف االٕهامل الطبي الذي يتسبب
قد تعترب ً
يف وفاة مسجون عىل ا ٔنه قتل خط أ وذلك إذا كان ناش ئً ا عن رعونة الطبيب ا ٔو عدم اح رتازه ا ٔو عدم م راعاته
القوانني والق رارات واللوائح واالٔنظمة فيتسبب ذلك يف الوفاة نتيجة االٕهامل .ولكن من املمكن اعتبار وفاة
السجني جرمية قتل باالمتناع ،وذلك ب أن يكون النشاط يف الجرمية سلوكًا سلب ًّي ا ويتمثل يف االمتناع والنكوص
عن التدخل للحيلولة دون حدوث النتيجة وهي الوفاة ،وال را ٔي ال راجح يف الفقه يتجه إىل املساواة بني النشاط
االٕيجايب والنشاط السلبي ،ا ٔي أنه ي ٔويد وقوع القتل باالمتناع ،وذلك يف حالة وجود التزام قانوين ا ٔو اتفاقي
بالقيام بفعل معني مينع حدوث الوفاة .ف إدارة السجن التي متتنع عن عالج سجني مريض مبرض خطر قد
40
ترتكب جرمية قتل باالمتناع”.

 .40املرجع السابق ،ص .١٩
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 -٣تاريخ من حاالت الوفاة واإلهمال الطبي في السجون
دليل عىل فساد إدارة السجون يف مرص وعىل مقدار الخطر الذي يحيط بكل السجناء
تعترب قضية شادي حبش ً
بال استثناء ،يف ظل غياب الطرق القانونية التي مت كِّن األهايل والسجناء أنفسهم من التقدم بشكاوى أو
املطالبة بحقوقهم ،ولكنها مل تكن األوىل .وفاة حبش هي الثالثة يف عنرب رقم  ٤بسجن طرة يف أقل من عرشة
41
أشه ر ،حيث تويف السجني مصطفى قاسم ،والسجني عمر عادل قبله.
•عمر عادل :يف  ٢٢يوليو ،٢٠١٩ ،قبل وفاة حبش بستة أشهر تقري ًب ا ،تويف السجني عمر عادل  ٢٩ -عا ًم ا،
بعد أيام من سجنه يف “زنزانة تأديبية” انف رادية؛ عىل الرغم من علم سلطات السجن بأن حالته البدنية
والنفسية ستعرض حياته للخطر إذا وضع يف الحبس االنف رادي 42.كان عادل محكو ًم ا عليه بالسجن عرش
سنوات يف القضية رقم  ٢لسنة  ٢٠١٦أمام محكمة شامل العسكرية.
وكان لدى عادل تقرير طبي يفيد بأن لديه مشكلة يف الجهاز التنفيس ،باالضافة إىل زيادة يف الوزن تسبب له
مشاكل يف التنفس ،ما يعني أنه يستوجب عناية طبية وظروف احتجاز مالمئة لحالته .وكان رئيس مباحث
السجن عىل علم بذلك التقرير الطبي قبل أن يودع يف التأديب .استنجد عادل بإدارة السجن ليسمحوا له
43
بالخروج من الحبس االنف رادي ومل يسمحوا له حتى وفاته.
•مصطفى قاسم :يف  ١٣يناير  ،٢٠٢٠تويف مصطفى قاسم  ٦٤ -عا ًم ا ،داخل سجن طرة .كان قد قبض عليه
يف  ،٢٠١٣وصدر الحكم ضده بالسجن املشدد  ١٥عا ًم ا يف القضية التي ُع رفت إعالم ًّي ا بفض اعتصام رابعة،
وبدأ إرضابً ا عن الطعام حتى ساءت حالته قبل أيام من وفاته .كام كان قاسم مريضً ا بالسك ر ،ومل توفر له
إدارة السجن الرعاية الطبية املالمئة ملرضه املزمن وال لحقيقة إرضابه عن الطعام ،رغم إرساله استغاثات
44
إىل خارج السجن ،ومنها إىل اإلدارة األمريكية.
ورغم أن هناك توس ًع ا يف بناء السجون يف مرص بعد عام  ،٢٠١٤فإن جاهزية السجون لعالج السجناء مل تتغ ري.
حيث وثقت عدة منظامت تزايد حاالت الوفاة داخل السجون املرصية منذ ذلك الوقت ،تصل يف بعض
التقدي رات إىل املئات.
يحيك أحمد _اسم مستعار_45عن تجربته يف سجن الجيزة املركزي (سجن الكيلو عرشة ونصف)؛ وهو أحد
السجون املركزية التي بدأ إنشاؤها يف عام  ٢٠١٤مثل سجني  ١٥مايو ،والنهضة؛ ويضم بعض أقسام الجيزة مثل
العجوزة والدقي ،وإمبابة .ويختلف السجن املركزي عن السجون العمومية يف عدم وجود ساعات الرتيض وال
مساحة لذلك أيضً ا .هناك فقط ساحة صغرية الستقبال الزيارات .كام ال يوجد بالسجن املركزي عيادات ،حيث
“ .41نطالب بالتحقيق يف وفاة املخرج شادي حبش ون ّحمل النيابة مسؤولية التقاعس عن اإلفراج عن املحبوسني احتياط ًّيا” ،كوميتي فور جاستس ٤ ،مايو  ،٢٠٢٠تاريخ
االسرتداد يوليو .٢٠٢٠
“ .42مرص :دعوات إلجراء تحقيق يف وفاة أحد املحتجزين يف سجن العقرب” ،منظمة العفو الدولية ٢٣ ،أغسطس  ،٢٠١٩تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابط https://
bit.ly/3lbaqvo
“ .43عمر عادل :قتل باإلهامل وليس وفاة طبيعية” ،الجبهة املرصية ٢٦ ،يوليو  ،٢٠١٩تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابط https://bit.ly/3gmSPgG
“ .44بعد وفاة مصطفى قاسم وآخرين يف السجون املرصية :منظامت حقوقية تطالب الصليب األحمر بتفقد أوضاع السجون يف مرص” ،الشبكة العربية لحقوق اإلنسان،
 ١٦يناير  ،٢٠٢٠تاريخ االسرتداد أغسطس  ،٢٠٢٠رابط https://bit.ly/3hj9qDc
“ .45شهادة لسجني قىض فرتة حبسه يف سجن الكيلو عرشة ونصـ الجيزة املركزي” ،وثقتها مؤسسة حرية الفكر والتعبري .تم تغيري اسمه بناء عىل طلبه.
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أن املساجني يكونون عىل عهدة األقسام التابعني لها ،ويف حالة تعرض مسجون ألزمة صحية يتم إبالغ القسم
التابع له ،ويُ رسل القسم بعد ذلك قوة “ترحيالت” الصطحابه إىل أقرب مستشفى.
طويل أكرث مام تسمح به حاجة الحاالت الصحية الطارئة ،وهو ما يساعد
ً
هذه العملية عادة ما تأخذ وق تً ا
يف تدهور الحاالت الصحية البسيطة إىل خطرة بسبب التأخر يف االستجابة الطبية ،ويعرض الحاالت الخطرة
للوفاة.
أصبت بحمى شديدة
يروي أحمد تجربته الشخصية“ :تعرضت ألزمة صحية يف سجن الجيزة املركزي ،حيث
ُ
وأبلغنا إدارة السجن واستمرت نداءات زماليئ يف الزنزانة ملدة أربعة أيام حتى متكن القسم من توفري ترحيلة،
وذهبنا إىل مستشفى الشيخ زايد وأعطاين حقنة ،والدكتور أخرب قوة القسم املوجودة معي برضورة حجزي
يف املستشفى ،لكن حجز املسجون داخل املستشفى يتطلب وجود ح راسة أمام غرفة املسجون ،ومل يتكمن
القسم من توفري هذه الح راسة حيث كانت قوة الح راسة تابعة لنقط مرور بطريق الشيخ زايد ،وضابط
يل .تسبب ذلك التقصري يف رعايتي الطبية يف تدهور
القسم كان سيعود إىل القسم عقب توقيع الكشف ع َّ
الحالة أكرث”.
ويُ كمل أحمد أنه “مع استم رار الضغط من قبل نقابة األطباء والنقابة التي أنتمي لها أرسل يل دكتور لتوقيع
يل ،كان ذلك بعد أكرث من عرشة أيام بالكامل من بداية مريض .خالل هذه املدة من املمكن أن
الكشف ع َّ
تتدهور حاالت صحية أخرى من أع راض بسيطة إىل خطرة ،وقد تصل للوفاة نتيجة عدم تلقيهم الرعاية
الطبية املناسبة”.
كام يحيك حسني _اسم مستعار_ السجني السابق 46بسجن طرة عن حاالت اإلهامل الطبي التي حدثت أثناء
محبوس ا احتياط ًّي ا“ .أنا خرجت من
الفرتة التي قضاها يف سجن طرة تحقيق ،حيث قىض فرتة داخل السجن
ً
سجن طرة قبل وفاة شادي بفرتة قصرية لكن حرضت قبله حاالت وفاة أخرى نتيجة إهامل طبي من السجن
وعدم وجود رعاية طبية مناسبة يف عيادة السجن ،التي كان يوجد بها طبيبني أحدهام طبيب أسنان واآلخر
تجميل ،ويوجد بالعيادة ثالثة أنواع من األدوية :مس كِّن ،وخافض للح رارة ،ومضاد حيوى (فلوموكس) .إذا
اشتىك أي مسجون من أي مرض سيتم فقط إعطائه واح ًدا من هذه األدوية”.
ووثقت تقارير سابقة شهادات لسجناء تم التعنت يف عالجهم من قبل إدارة السجون ،مثل رفض إدارة السجن
دخول العالج الدوايئ ملريض بااللتهاب الكبدي الوبايئ من قبل أهله ،رغم تقدميهم التحليالت والشهادات
املطلوبة ملرض السجني ،ويف شهادة أخرى ،التعنت واإلهامل يف نقل مريضة بالرسطان لتلقيها العالج الكياموي
خارج السجن ما أدى إىل وفاتها.47
كام تشري الشهادات إىل صعوبة الحصول عىل الدواء داخل السجن ،وعدم تواجد كافة األصناف إن وجد بعضها،
وإىل اعتامد السجناء عىل تناول االٔصناف الدوائية املتداولة بني زمالئهم من نزالء السجن بناء عىل تشخيص
ذايت لألع راض التي يشعرون بها .وغال بً ا ترتك مهمة رصف الدواء لغري املؤهلني من املخربين أو “مسريي السجن”،
رغم أنه قانون ًّي ا ،ال بد من وجود صيدالين مؤهل لرصف الدواء وحفظه.
 .46شهادة لسجني سابق بسجن طرة وثقتها مؤسسة حرية الفكر والتعبري .تم تغيري اسمه بنا ًء عىل طلبه.
 .47املبادرة املرصية والنديم ،مرجع سابق ،ص .٢٠-١٩
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ويتخذ هؤالء املخربون من رصف الدواء وسيلة للسيطرة عىل السجناء ومقايضتهم يف املقابل 48.كام أنه يف
أغلب األحيان يتم غلق الصيدليات بعد “التامم” حتى داخل مستشفى السجن ،49وبالتايل قد ال يحصل املرىض
من السجناء عىل حصصهم الدوائية يف الوقت املناسب ،ال سيام يف الحاالت الطارئة.
ترسم تلك الشهادات صورة قامتة النتهاك حقوق السجناء يف السجون املرصية .وتك رار تلك الشهادات،
وشيوعها يف أكرث من سجن عىل مستوى البالد ،يدل عىل وجود مشكالت مؤسسية عامة يف إدارة السجون
والتعامل مع السجناء ،ترقَى إىل انتهاك حقوق السجناء وتعريضهم للمعاملة غري اآلدمية .يرتبط بذلك غياب
رقابة وتفتيش جهات مستقلة عن السجون ،وهذا الغياب ي ٔوثر سل ًب ا عىل ا ٔوضاع املساجني بشكل عام وعىل
االٔوضاع الصحية لهم بشكل خاص.
ويتمثل غياب الرقابة أولً يف تبعية ا ٔطباء السجون الكاملة الٕدارة السجون من حيث االٕرشاف والرقابة وتوقيع
الجزاء عليهم وبالتايل فقدانهم االستقاللية الالزمة الٕمتام عملهم وإلبداء رأيهم الطبي املجرد من االنحيازات
املؤسسية ،خاصة وأن تقارير ه ٔوالء االٔطباء قد تكون سب ًب ا يف استم رار معاناة أو شفاء املرىض من السجناء أو
وفاتهم.
يتمثل غياب الرقابة واملحاسبة أيضً ا يف صعوبة املساءلة القانونية يف حاالت اإلهامل الطبي ،وذلك بسبب
لف مريض لكل سجني منذ يوم
إهامل الكشف الطبي األ َّويل يف بداية دخول السجني ،ما يؤدي إىل عدم وجود َم ٍّ
دخوله السجن ،وعدم السامح بإطالع املريض أو ذويه أو محاميه عليه إن وجد ،ما يؤدي إىل صعوبة إثبات
حدوث املرض داخل السجن أو تفاقمه داخل السجن واإلهامل يف عالجه .هذا بالرغم من حق السجناء يف
االطالع عىل ملفاتهم الطبية بل وتفويض طرف ثالث إن أرادوا باالطالع عىل ملفاتهم الطبية.50
كام أن إج راءات تقديم الشكوى معقدة ،وغري معروفة حتى للسجناء أنفسهم .ويتغاىض عديد من السجناء
عن تقديم شكاوى داخل السجن ،ألن املسؤول عن التحقيق يف شكاوى املسجونني هو م أمور السجن نفسه،
ما قد يع ِّرض السجناء لخطر االنتقام ،حيث يكون هو املشكو يف حقه ا ٔو ا ٔحد العاملني الذين يديرهم.

“ .48الصحة يف سجون مرص :بحث ميداين عن محددات الصحة داخل عامل السجون املغلق” ،املبادرة املرصية للحقوق الشخصية ،٢٠١٣ ،تاريخ االسرتداد أغسطس ،٢٠٢٠
ص .١٦
 .49املبادرة املرصية والنديم ،مرجع سابق ،ص .١٦-١٥
 .50القاعدة  ،٢٦قواعد مانديال ،مرجع سابق.
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 -٤توصيات
بنهاية هذا التقري ر ،تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبري الجهات الرسمية املعنية إىل العمل بالتوصيات
التايل ذكرها ،كام تحث مؤسسة حرية الفكر والتعبري كافة الجهات الفاعلة عىل املستوى الوطني والدويل
عىل متابعة عملية التحقيق يف وفاة شادي حبش وتبني التوصيات التالية يف جهودها لحامية حرية التعبري
وحقوق السجناء ،كام ييل:

ً
أول :بشأن حرية التعبري:
 .١عىل املؤسسات املعنية وعىل رأسها النيابة العامة االلتزام مبواد الدستور املرصي التي تحمي حرية
التعب ري.
 .٢يجب أن تتوقف األجهزة األمنية ونيابة أمن الدولة العليا عن استخدام مواد قانون مكافحة اإلرهاب يف
مالحقة املعارضني السياسيني وذوي اآلراء الناقدة لسياسات السلطة الحالية.
 .٣عىل النيابة العامة إخالء سبيل املحبوسني عىل ذمة قضايا تتعلق باتهامات اإلرهاب ،بينام ت ُجرى
التحقيقات معهم حول مامرسة حقهم الدستوري يف التعبري السلمي عن ال رأي.

ثان ًي ا :املحاكمة العادلة والحبس االحتياطي:
 .٤يجب أن تبدأ النيابة العامة التحقيق فو ًرا يف سبب بقاء شادي حبش يف الحبس االحتياطي بعد انقضاء
عامني باملخالفة للقانون ،وإعالن نتيجة التحقيقات.
 .٥عىل النيابة العامة اإلف راج الفوري عن كل من قضوا مدة الحبس االحتياطي القصوى املقررة قانون ًّي ا
بالسجون املرصية ،والنظر يف اإلف راج الفوري عن كل املحبوسني احتياط ًّي ا ما مل ميثل وجودهم خارج
السجن خط ًرا عىل املجتمع.
 .٦نرش اإلحصاءات الرسمية عن عدد املحبوسني احتياط ًّي ا عىل ذمة التحقيقات عىل مستوى الجمهورية.

ثال ثًا :الحق يف الصحة للسجناء:
 .٧عىل النيابة إعالن نتائج التحقيق يف وفاة شادي حبش والوقوف عىل املسؤولية الجنائية يف وفاته داخل
السجن ،متضم ًن ا يف ذلك أسباب وصول عبوة من الكحول امليثييل غري الصالح لالستخدام اآلدمي إليه.
 .٨عىل النيابة العامة متابعة التزام السجون بتوفري الرعاية الصحية للسجناء ،خاصة الحاالت املرضية
الطارئة.
 .٩عىل وزارة الداخلية ومصلحة السجون االلتزام بالئحة السجون ،ووقف تدخالت جهاز األمن الوطني
يف املسائل املتعلقة بالرعاية الصحية داخل السجون ،وإتاحة السجالت الطبية للمرىض من املسجونني
ولذويهم ومحاميهم.

