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تحرك عاجل
نقل سجين مضرب عن الطعام إلى العناية المركزة لتلقي العالج
نُقل السجين محمد سلطان ،وهو مصري يحمل الجنسية األمريكية ،إلى المستشفى يوم 7
أكتوبر/تشرين األول  ،2014بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل كبير عقب إضرابه عن الطعام
واالقتصار على تناول المياه منذ ثمانية أشهر.
نُقل محمد سلطان إلى مستشفى المنيل الجامعي في العاصمة المصرية القاهرة ،بعد أن رفض األطباء في سجن
طرة تحمل المسؤولية عن حالته المتدهورة ،وذلك حسبما ذكرت عائلته لمنظمة العفو الدولية .ويُعتقد أنه في حالة
مرضية حرجة وكثير ًا ما يغيب عن الوعي ،كما ينزف من فمه وأنفه .وهو يُعالج حالي ًا في وحدة العناية المركزة.
وقد قُبض على محمد سلطان في أغسطس/آب  2013في إطار حملة القمع الشاملة على أنصار الرئيس المعزول
محمد مرسي .وهو يُحاكم مع  51آخرين بعدة تهم من بينها "تمويل اعتصام رابعة العدوية" و"نشر أخبار كاذبة"
بغرض اإلخالل بأمن البالد .وسوف تُستأنف المحاكمة يوم  11أكتوبر/تشرين األول  .2014وترى منظمة العفو
الدولية أن التهم المنسوبة إليه ال تُعتبر من الجرائم الجنائية المتعارف عليها.
يُرجى كتابة مناشدات فور ًا باللغة العربية أو اإلنجليزية أو بلغة بلدك ،تتضمن النقاط التالية:
حث السلطات المصرية على اإلفراج عن محمد سلطان دون إبطاء ،حيث أن السلوك الذي اتُهم بارتكابه

ينبغي أال يُعتبر جريمة جنائية؛
مطالبة السلطات بتوفير كل أشكال الرعاية الطبية التي قد يحتاجها محمد سلطان؛

الكف عن اتخاذ أية إجراءات عقابية ضد محمد سلطان بسبب إضرابه عن الطعام.

ويُرجى إرسال المناشدات قبل يوم  19نوفمبر/تشرين الثاني  2014إلى كل من:
النائب العام
معالي المستشار /هشام محمد زكي بركات
مكتب النائب العام
دار القضاء العالي
 1شارع  26يوليو
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
أرقام الفاكس+202 2 577 4716 :
+202 2 575 7165
(يُغلق الفاكس لدى انتهاء مواعيد العمل الرسمية ،توقيت غرينتش )2+
رئيس الجمهورية
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فخامة الرئيس /عبد الفتاح السيسي
ديوان رئيس الجمهورية
قصر االتحادية
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
رقم الفاكس+202 2 391 1441 :
وتُرسل نسخ من المناشدات إلى:
نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق اإلنسان
سعادة السفيرة /ماهي حسن عبد اللطيف
إدارة حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية واالجتماعية الدولية
وزارة الخارجية
كورنيش النيل
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
رقم الفاكس+202 2 574 9713 :
البريد اإللكترونيcontact.us@mfa.gov.eg :
كما يُرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين لدى بلدك .ويُرجى
إدراج العناوين الدبلوماسية المحلية الواردة أدناه على النحو التالي:
ويُرجى مراجعة األمانة الدولية ،أو فرع المنظمة في بلدك ،في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.
هذا هو التحديث األول للتحرك العاجل رقم .UA 128/14 :لمزيد من المعلومات ،انظر:
www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/026/2014/en
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تحرك عاجل
نقل سجين مضرب عن الطعام إلى العناية المركزة لتلقي العالج
معلومات إضافية
بدأ محمد سلطان ،وهو مصري يحمل الجنسية األمريكية ،إضرابه عن الطعام يوم  26يناير/كانون الثاني .2014
وفيما بعد ،نقلته سلطات السجن إلى الحبس االنفرادي في سجن العقرب المشدد الحراسة على سبيل العقاب .وهو ال
يتناول أي طعام ويقتصر على تناول المياه الممزوجة بالسكر .وذكر محامي محمد سلطان أن سلطات السجن في
الماضي لم تكن تنقل موكله إلى العيادة الطبية بالسجن إال بعد أن يفقد الوعي ،وكانت تعيده في كل مرة إلى زنزانته
عندما يستعيد وعيه.
وكان محمد سلطان قبل القبض عليه يعمل مع لجنة إعالمية كانت تنقل أنباء االنتهاكات التي ارتكبتها قوات األمن
ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي .وفي  14أغسطس/آب  ،2013أُصيب محمد سلطان بطلق ناري في
ذراعه اليسرى خالل أحداث العنف التي اندلعت عندما فرَّقت قوات األمن اعتصام مؤيدي محمد مرسي في ميدان
رابعة العدوية بالقاهرة .وقد أدت هذه الواقعة ،التي قُتل خاللها مئات األشخاص ،إلى حملة قمع شاملة على مؤيدي
محمد مرسي وعلى جماعة "اإلخوان المسلمين" التي كان ينتمي إليها.
وقد داهمت قوات األمن منزل محمد سلطان في القاهرة يوم  25أغسطس/آب  ،2013بحث ًا عن والده صالح
سلطان ،وهو من عناصر جماعة "اإلخوان المسلمين" .وعندما لم تعثر قوات األمن على األب ،ألقت القبض على
االبن ،وعلى ثالثة من أصدقائه كانوا يزورونه عقب الجراحة التي أُجريت له لعالج ذراعه المصابة .ونُقل محمد
سلطان ما بين سجن وادي النطرون وقسم شرطة البساتين وقسم شرطة منشية ناصر ،حيث ظل محتجز ًا لمدة 15
يوم ًا في زنازين صغيرة ومكتظة.
وقد علمت منظمة العفو الدولية أن محمد سلطان نُقل يوم  27أغسطس/آب  2013إلى سجن وادي النطرون ،الذي
يبعد عن القاهرة نحو  120كيلومتر ًا .ولدى وصوله ،ظل محتجز ًا مع غيره من السجناء داخل سيارة ترحيالت
الشرطة لما يقرب من أربع ساعات .وورد أنه أُجبر على السير إلى السجن مع السجناء اآلخرين وسط صفين من
أفراد الشرطة ،الذين راحوا ينهالون عليهم ضرب ًا وهم يسيرون إلى بوابة السجن .وقد وصف ذلك بقوله إنهم كانوا
"يُضربون مثل الدجاج" .وبعد ذلك ،نُقل السجناء إلى قاعة وأُمروا بخلع مالبسهم والبقاء بالمالبس الداخلية،
وحذروا بأن كل من
واحتُجزوا في هذه القاعة وقد ُكبلت أيديهم باألصفاد ،وطُلب منهم أن يديروا وجوههم إلى الحائط ُ
سيحاول النظر خلفه سوف يتعرض للضرب مرة أخرى .وقد ظل محمد سلطان في ذلك السجن لمدة ثالثة أيام ،ثم
أُعيد إلى قسم شرطة البساتين ،حيث ظل محتجز ًا لمدة ثالثة أسابيع ،خضع خاللها للتحقيق أمام ضباط جهاز األمن
الوطني ومحققي نيابة أمن الدولة.
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وفي نهاية المطاف ،نُقل محمد سلطان إلى سجن استقبال طرة ،حيث ظل محتجز ًا في زنزانة صغيرة جد ًا مُعدة
للحبس االنفرادي وسيئة التهوية والنظافة إلى أن نُقل الحق ًا إلى سجن العقرب المشدد الحراسة .وقد اضطُر إلى أن
يخضع إلجراء طبي في زنزانته ،بدون تخدير وال تعقيم ،بمساعدة أحد زمالئه في الزنزانة ،إلزالة الدبابيس المعدنية
الداعمة من ذراعه ،وذلك بعد أن رفضت سلطات السجن نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المالئمة.
وقد دخل عشرات المحبوسين إضراب ًا عن الطعام خالل الشهور القليلة الماضية احتجاج ًا على الظروف السيئة في
السجن وما يقولون إنها قضايا ذات دوافع سياسية رُفعت ضدهم .وحتى  8أكتوبر/تشرين األول  ،2014كان هناك
ما يزيد عن  140محبوس ًا مضربين عن الطعام ،وفق ًا للمعلومات التي جمعتها حملة "حملة الحرية للجدعان
[الشجعان]" .كما شارك كثير من النشطاء خارج السجون في إضرابات عن الطعام تضامن ًا مع المحبوسين
المضربين.
االسم :محمد سلطان
النوع :ذكر
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