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 نبيل صادقالمستشار 

 ومكتبه،  العام النائب

 جمهورية مصر العربية

 

 

 السيد المستشار،

 

نكتب إليكم لالستفسار حول األحداث الخطيرة التي وقعت في سجن برج العرب 

. تحدثت "هيومن رايتس 2016نوفمبر/تشرين الثاني  19و 12 بينباإلسكندرية 

حقوقي. أثبتت أبحاثنا، باإلضافة إلى  سجناء، ومحاميين وناشط 4ووتش" مع عائالت 

تقارير وسائل إعالم عدة، أن قوات أمن السجون، وربما بدعم من قوات األمن 

المركزي التابعة لوزارة الداخلية، اقتحمت زنازين السجن وضربت عشرات السجناء 

السياسيين، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ضدهم. زعمت العائالت 

اميان أن بعض السجناء أصيبوا بحروق شديدة وكسور. كما ُزِعم أن قوات األمن والمح

جردت السجناء من جميع متعلقاتهم الشخصية، مثل األواني ومواد النظافة والمالبس، 

 واستولت على أدويتهم.

 

نُقّدر جدا مدّنا بأي معلومات بشأن الخطوات التي اتّخذها مكتبكم للتحقيق في هذه 

ومحاسبة أي مسؤول في السجن أو أفراد األمن الذين قد يكونون مسؤولين االدعاءات 

 .عن إساءة معاملة السجناء

 

زعمت عائالت السجناء أن األحداث بدأت عندما اعترض السجناء على المعاملة السيئة 

والمهينة داخل السجن، وخاصة السجناء المحكوم عليهم باإلعدام. قالت العائالت إنه 

من زيارة أقاربهم في السجن، رأوهم يرتدون مالبس ممزقة، وعليهم  عندما تمكنوا

كدمات وعالمات ضرب وحرق. ادّعى والد أحد السجناء أن ابنه لم يستطع التعرف 

 250على أي فرد من عائلته عند زيارتهم له. نقلت السلطات فيما بعد ما ال يقل عن 

لنطرون، بعيدا عن مكان سجين إلى سجون أخرى، هي سجون جمصة والمنيا ووادي ا

إقامة عائالتهم، وهو ما اعتبرته العائالت عقابا لها. أفادت العائالت أيضا أن أقاربهم 

نُقلوا إلى السجون الجديدة دون أي من أغراضهم الشخصية، وأن بعضهم كان مكبل 

اليدين ومعصوب العينين، وتعرضوا للضرب مرة أخرى عند وصولهم إلى السجون 

ت العائالت أيضا إن ضباط األمن في السجون الجديدة انتهكوا حقوقهم في الجديدة. قال

الزيارة، وخاصة في الزيارتين العائليتين األوليين بعد النقل، بتقليص وقت الزيارات 

 .دقائق، ومن وراء األسالك الشائكة ودون خصوصية 5إلى أقل من 
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 سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية
 المديرة ة، نائبلمى فقيه

 إريك غولدستين، نائب المديرة

 جو ستورك، نائب المديرة

  شمسي، مدير التواصل والمرافعة أحمد بن

 

 اللجنة االستشارية

 كاثرين بيراتيس، المديرة

 بالي، مسؤولآسلي 

 س راب، مسؤولبرو

 غاري سيك، مسؤول

 أحمد المخيني، مسؤول

 جمال أبو علي
 صالح الحجيالن

 عبدالغني اإليراني

 غانم النجار

 ليزا أندرسون

 شاؤول بخاش

 ديفيد بيرنشتاين

 روبرت بيرنشتاين
 نيثان براون

 بول شيفيغني

 أحمد الديك

 هناء إدوار

 بهي الدين حسن

 حسن المصري

 منصور فرحان

 ورغيسلبنى فريح غ
 آيل كروس

 عمر حمزاوي

 أسوس هاردي

 شوان جبارين

 مارينا بينتو كوفمان

 يوسف خالت

 عزة كامل
 أحمد منصور

 ستيفان ماركس

 حبيب نصار

 عبدالعزيز نعيدي

 نبيل رجب

 فيكي رسكين

 تشارلز شماس

 شيد شينبيرغ
 تاماسيبي سوزان

 مصطفى تليلي

 فراس زلت

 

 هيومن رايتس ووتش

 لتنفيذيكينيث روث، المدير ا

نائب المدير التنفيذي  ميشيل ألكساندر،

 والمبادرات العالمية
 ن ليفاين، نائب المدير التنفيذيـ البرامجايا

 تشاك الستينغ، نائب المدير التنفيذي، العمليات

 وليد أيوب، مدير تكنولوجيا المعلومات

 إيما دالي، مدير االتصاالات

 باربرا غولييلمو، مدير المالة واإلدارة

 باتوندي أولوغبوجي، نائب مدير البرامجبا

 دينا بوكيمبنير، المستشار العام
 توم بورتيوس، نائب مدير البرامج

 جيمس روس، مدير القانونية والسياسية

 جو ساوندرز، نائب مدير البرامج

 فرانسيس سينا، مدير الموارد البشرية

 

 

 
 

 



ابة رفضوا االعتراف باستقبال شكاوى ادعى المحامون والعائالت الذين قابلناهم أن أعضاء الني

نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أن تجّمع عشرات من  12العائالت المقدمة خالل األسبوع الالحق لـ 

األقارب عند محكمة المنشية في اإلسكندرية. حينها فقط دعتهم نيابة غرب اإلسكندرية إلى تقديم 

الذي استقبلها رفض في البداية أن يكتب في  شهاداتهم. ادعت شقيقة أحد السجناء أن المدعي العام

محضره أسماء الضباط الذين زعمت أنهم شاركوا في الضرب الجماعي، من بينهم مأمور سجن برج 

العرب والضباط عماد الشاذلي وعمرو عمر وسامح الصيرافي، وهم جميعا أعضاء في وحدة مباحث 

 .ب العام على كتابة أسمائهمسجن برج العرب. قالت إنها بعد أن أصّرت، وافق النائ

 

دعاويها إلى النيابة العامة، والتي استعرضتها هيومن رايتس ووتش، أن في زعمت بعض العائالت 

رئيس قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية أشرف على اإلساءة للسجناء. هل يمكنكم إخبارنا 

ن وحقيق، وإذا كان األمر كذلك، هل يُجري التحقيق أشخاص مستقلإن كان هذا االدعاء يخضع للت

 عنه؟

 

زاروا السجن  أعضاء من النيابة العامة قال محامو سجناء برج العرب لـ هيومن رايتس ووتش إن

أعضاء النيابة اتخذها مرتين الستجواب السجناء، لكنهم أكدوا أنهم ال يعلمون بأي خطوات أخرى 

المنقولين إلى  جناءوشفاف. قال المحامون إن النيابة العامة لم تزر الس لضمان فتح تحقيق عاجل

سجون المنيا أو جمصة أو وادي النطرون. قالوا أيضا إنه ال علم لهم باستدعاء النيابة العامة ألي 

بعرضهم ضابط للتحقيق معه. عالوة على ذلك، رفضت النيابة العامة أو تجاهلت طلبات السجناء 

طب الشرعي" التابعة لوزارة العدل لمعاينتهم. الفحوص الطبية العاجلة ضرورية في العلى "مصلحة 

 مثل هذه الحاالت لتحديد ما إذا وقع االعتداء.

 

نحثّكم على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان تحقيق شفاف ونزيه في هذه االدعاءات الخطيرة، 

 ص الطب الشرعي.ولحصول جميع السجناء على العالج الطبي المناسب وفح

 

كما ذكرت مسبقا، نقدّر أي معلومات يمدنا بها مكتبكم بشأن هذه الحوادث واالعتداءات المزعومة. 

ديسمبر/كانون األول حتى يتسنى لنا أن نعكس معلوماتكم ووجهة  20يرجى الرد في موعد أقصاه 

ي عن طريق البريد نظر مكتبكم في أي تقرير قد تصدره هيومن رايتس ووتش. يمكنكم التواصل مع

. يمكنكم أيضا التواصل مع )4333 612 202 1+( أو الفاكس: )storkj@hrw.orgاإللكتروني: )

1+ ( أو الهاتف: )ekmanih@hrw.orgعن طريق البريد اإللكتروني: ) هاروت كمنيانمساعدي 
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 تقبلوا فائق االحترام،

 

 جو ستورك

 نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 هيومن رايتس ووتش


