رق م الوثيق ة ( MDE 12/033/2002 :وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم 178 :
 8أكتوبر/تشرين األول 2002
مصر  :عدم السماح لمندوبي منظمة العفو الدولية بزيارة السجون
عاد توا وفد عن منظمة العفو الدولية من بعثة لتقصي الحقائق في مصرُ ،منع خاللها من مقابلة السجناء والمعتقلين.
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم "إننا نأسف لعدم سماح السلطات المصرية لنا بإجراء مقابالت مع عدة رجال ونساء محتجزين في السجون
المصرية".
والتقى أعضاء الوفد بنشطاء المجتمع المدني وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وأقربائهم ،فضال عن المسؤولين المصريين.
وقُدِّمت إلى السلطات المصرية قبل أكثر من شهر من موعد السفر قائمة بأسماء الرجال والنساء ،ومن ضمنهم سجناء الرأي ومن يحتمل أن
يكونوا من سجناء الرأي ،الذين كان المنظمة تنوي مقابلتهم ،لكن السلطات رفضت منح اإلذن بزيارة األشخاص المدرجة أسماؤهم على القائمة
التي ضمت أسماء :
ناشط حقوق اإلنسان سعد الدين إبراهيم الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا عند االستئناف بالسجن لمدة سبع سنوات في 29
·
يوليو/تموز  2002بتهمة قبول أموال أجنبية من دون إذن ،ونشر معلومات كاذبة تضر بمصلحة مصر ،واختالس أموال؛
ثالثة مواطنين بريطانيين هم ماجد نواز وإيان مالكولم نيسبت ورضا بانكهيرست ،أُلقي القبض عليهم في  1إبريل/نيسان
·
 . 2002ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في  20أكتوبر/تشرين األول بشأن انتمائهم المزعوم إلى
حزب التحرير اإلسالمي المحظور .وبحسب ما ورد تعرض الرجال الثالثة ،فضال عن المواطنين المصريين الذين اعتُقلوا في القضية ذاتها،
للتعذيب أو سوء المعاملة في الفترة األولى العتقالهم؛
سعد زغلول العشماوي محمد صابر العشماوي ومحمد بديعة عبد المجيد وأحمد إبراهيم أحمد الحلواني الذين ُحكم عليهم بالسجن مدة
·
خمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني  2000بسبب انتسابهم المزعوم إلى تنظيم األخوان المسلمين المحظور.
منال وحيد مناعي ،أم لخمسة أطفال ،حكمت عليها محكمة استثنائية  -أُنشئت بموجب قوانين الطوارئ – بالسجن مدة  5سنوات في
·
سبتمبر/أيلول  2000بتهمة ازدراء الدين .واتُهمت بتزعم جماعة دينية يُزعم أنها تنسب صفة األلوهية إلى شيخ صوفي راحل.
انتهى
وثيقة عامة
للحصول على مزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم:
+ 44 20 7413 5566
منظمة العفو الدولية  .Easton St. London WC1X 0DW 1 :موقع اإلنترنت http://www.amnesty.org :
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