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مصلحة السجون تعاقب حمبوس احتياطيا دلطالبتو حبقو يف الرعاية الصحية
المبادرة المصرية :يجب أن تتوقف المصلحة عن خرق القانون وعن التعامل غير اإلنساني
تقدمت ادلبادرة ادلصرية للحقوؽ الشخصية يوم  4أكتوبر ادلاضي ببالغ جديد للنائب العام طالبت فيو جمددا بضرورة اختاذ
اإلجراءات الطبية الالزمة لعالج وليد حسن أمحد ،احملبوس احتياطيا على ذمة قضية "أحداث نايل تاورز“ ،والذي يعاين من
إصابة جبرح يف القرنية وحيتاج بشكل عاجل إلجراء جراحتني الستكمال عالجو ،باإلضافة إىل إصابتو بكسر يف عظمة الفخذ
اليمين بسبب إطالؽ الشرطة الرصاص عليو أثناء القبض عليو .وال يلقى احلد االدىن من الرعاية الصحية داخل السجن.
ويأيت ىذ ا البالغ بعد أن قامت اسرة وليد مبساعدة ادلبادرة ادلصرية بتقدًن ثالث شكاوى وبالغات منذ  22أغسطس للمحامي
العام لنيابات وسط القاىرة ودلصلحة السجون وللمجلس القومي حلقوؽ اإلنسان ،وبعد أن أقام ادلركز ادلصري للحقوؽ االقتصادية
واالجتماعية دعوي قضائية مبجلس الدولة ضد وزارة الداخلية مطالبا بشكل مستعجل بتلقي وليد للرعاية الصحية الالزمة.
وأسفرت تلك اجلهود ادلطالبة حبق وليد يف احلصول على الرعاية الصحية طبقا للقانون عن قيام إدارة السجن بنقل وليد من
مستشفى السجن وإيداعو بسجن استقبال طرة وقررت توقيع عقوبة احلبس االنفرادي عليو دلدة أربعة عشر يوما بدأ تنفيذىا
بالفعل من يوم  4أكتوبر اجلاري .وأبلغ أحد ضباط السجن جمدي شقيق وليد يف زيارتو ألخيو بالسجن أن ما حيدث لشقيقو
جزاء ما يقوم بو من تقدًن شكاوي وطلبات بعالجو.
وقال الدكتور عالء غنام ،مدير برنامج احلق يف الصحة يف ادلبادرة ادلصرية" :إن حق السجني يف إتاحة وتوفري الرعاية الصحية يعد
من التزامات الدولة وأحد أىم الضمانات لتحقيق ذلك ىو حق السجني يف إمكانية طلب رأي طيب ثاين (استشاري) للتأكد من
ما إذا كانت الرعاية الصحية داخل حمبسو كافية أم جيب نقلو إيل مستشفى خارجي يف احلاالت اخلطرية كالعيون ".وتابع غنام:
"باإلضافة لكونو غري قانوين ،ال ميكن وصف عقاب مصلحة السجون لوليد على مطالبتو حبقو يف الرعاية الصحية اال بالتصرؼ
الغري إنساين".
و حتمل ادلبادرة ادلصرية مصلحة السجون ادلسئولية الكاملة عن تدىور احلالة الصحية لوليد حسن ،ومن اجلدير بالذكر أن ادلبادرة
ادلصرية قد تقدمت بطلبات إخالء سبيلو بكافة جلسات جتديد احلبس السابقة كما أهنا ستتقدم بذات الطلب يف اجللسة القادمة
 52أكتوبر الستكمال عالجو.
وحتمل ادلبادرة ادلصرية مصلحة السجون ادلسئولية الكاملة عن تدىور احلالة الصحية لوليد حسن.
وكان وليد قد أصيب قبل القبض عليو بشهر جبرح يف القرنية مع فقدان اخلزانة األمامية مع وجود مياه بيضاء وكان قد مت عمل رتق
أويل بالقرنية بتاريخ أول أغسطس  ،وكان حيتاج إيل عملية إزالة مياه بيضاء مضاعفة بالعني بادلوجات فوؽ الصوتية كان من

ادلفرتض أن جترى يف  3أغسطس ،باإلضافة حلاجتو لعملية ترقيع قرنية .و مت إلقاء القبض عليو يف اليوم التايل ألول عملية وتوقفت
الرعاية الطبية بالكامل منذ ذلك احلني مهددة وليد بفقدان البصر.
يذكر أن ادلبادرة ادلصرية سبق وأن أعلنت عن نتائج حتقيقاهتا عن أحداث رملة بوالؽ واليت رصدت فيها انتهاكات رجال الشرطة
ألىل ادلنطقة من بينها القتل العمد ،واالستخدام ادلفرط لألسلحة النارية والغاز ادلسيل للدموع ،وادلدامهات العنيفة للمساكن
وحتطيم حمتوياهتا وترويع ساكنيها ،وشن محالت القبض العشوائي ،وتعريض ادلقبوض عليهم ػ وبينهم أطفال ػ للتعذيب أثناء
االحتجاز ،باإلضافة إىل اختاذ رىائن من نساء ادلنطقة إلكراه زويهم تسليم أنفسهم.

