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حترك عاجل
خطر عظيم يتهدد حياة املضربني عن الطعام
ال يزال كل من حسن الصفدي ،وسامر الربق مستمرين يف إضراهبما عن الطعام منذ  21يونيو /حزيران ،و 22مايو /أيار على التوايل ،وذلك
احتجاجاً على احتجازمها دون توجيه التهم إليهما .واليزاال حمتجزيْن يف احلبس االنفرادي يف عيادة أحد السجون يف إسرائيل ،وهي عيادة تفتقر
للعناية االختصاصية اليت حيتاجان إليها ،كما مل يُسمح هلما بالتواصل مع أطباء مستقلني.
ولقد سبق لكل من حسن الصفدي وسامر البرق أن أهنيا أواسط شهر مايو /أيار املاضي إضراباً سابقاً عن الطعام استمر مدة  ،70و 50يوماً
على التوايل .ولقد أُودع حسن الصفدي احلبس االنفرادي لدى استئنافه اإلضراب عن الطعام يوم  21يونيو /حزيران احتجاجاً على متديد فرتة
احتجازه مدة ستة أشهر أخرى .ولقد جرى نقل الصفدي من سجن هادارمي إىل العيادة التابعة ملصلحة السجون اإلسرائيلية يف سجن الرملة مع
هناية شهر يونيو /حزيران املاضي .ووردت تقارير تفيد باقتصار ما يتناوله على املاء وامللح والفيتامينات .وطلبت إحدى املنظمات غري احلكومية

احمللية يف إسرائيل ،وهي منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان (فرع إسرائيل) من مصلحة السجون اإلسرائيلية يف  26يونيو /حزيران املاضي كي

تتلق رداً حىت الساعة .وقال حماميه بأن موكلة قد رفض بتاريخ  4يوليو /متوز
تسمح ألحد األطباء املستقلني بزيارة الصفدي .غري أن املنظمة مل َ
اجلاري عرضاً من السلطات لنفيه إىل األردن مقابل إخالء سبيله .وأما زميله سامر الربق فقد استأنف إضرابه عن الطعام عقب جتديد أمر اعتقاله
إدارياً مدة ثالثة أشهر أخرى .وجرى نقله بعد تسعة أيام من سجن عوفر إىل عيادة سجن الرملة ,وحبسب منظمة أطباء من أجل حقوق
اإلنسان – فرع إسرائيل ،ومنظمة "أدامري" غري احلكومية ،فال يتناول سامر اآلن سوى املاء والسائل املغذي (اجللوكوز) ،وفقد حوايل مثانية
كيلوغرامات من وزنه .وتقول املنظمتان أيضاً أن سامر يعاين أيضاً من مشاكل يف الكلى ،وارتفاع ضغط الدم ،حسب ما أفادت به أسرته .ولقد
طلب فرع منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان يف إسرائيل سلطات مصلحة السجون هناك كي تسمح ألحد أطباءها بزيارة سامر الربق ،غري أن
مصلحة السجون قد رفضت هذا الطلب بتاريخ  25يونيو /حزيران املاضي دون إبداء األسباب.
وال يزال كل من بالل دياب وعمر شالل اللذان أهنيا إضراهبما عن الطعام قيد االعتقال اإلداري أيضاً ،ومن املتوقع أن يتم إطالق سراحهما يومي

 10و 30أغسطس /آب على التوايل.

وأما العب املنتخب الفلسطيين لكرة القدم ،محمود السرسك ،فلقد أُطلق سراحه يوم  10يوليو /متوز اجلاري ،فيما أُفرج عن زميله جعفر عز

الدين يف األول من الشهر اجلاري عقب أن أهنى إضرابه عن الطعام يف مايو /أيار املاضي.
الرجاء كتابة مناشداتكم فوراً بالعبرية ،أو يلغتكم الخاصة ،على أن تتضمن ما يلي:


التعبير عن بواعث قلقكم حيال مصير كل من سامر البرق وحسن الصفدي ،ومناشدة السلطات اإلسرائيلية السماح لهما بالحصول

بشكل منتظم على الرعاية الطبية ،بما في ذلك االستفادة من الخدمات الصحية المتوفرة في المستشفيات المدنية المزودة بمرافق

متخصصة ،وزيارة أطباء مستقلين من اختيارهم ،وضمان معاملتهما بشكل إنساني على الدوام ،واإلحجام عن معاقبتهما بأي شكل من

األشكال على إضرابهما عن الطعام؛

 ومناشدة السلطات القيام باإلفراج فوراً عن سامر الربق وحسن الصفدي ،وغريمها من املوقوفني اإلداريني ،أو القيام بأسرع وقت بتوجيه هتم
بارتكاب جرائم معرتف هبا دولياً ،وحماكمتهما يف إطار إجراءات تليب املعايري املعرتف هبا دولياً يف جمال ضمان احملاكمات العادلة.
يُرجى إرسال مناشداتكم قبل  23أغسطس /آب  2012إلى:
مفوض مصلحة السجون اإلسرائيلية
نائب رئيس الوزراء ،ووزير الدفاع
الفريق أهارون فرانكو
إيهود باراك
مصلحة السجون اإلسرائيلية
وزارة الدفاع
ص.ب81 .
 37شارع كابالن ،عاكرييا
الرملة  ،72100إسرائيل
تل أبيب  ،61909إسرائيل
فاكس+972 8 919 3800 :
فاكس+972 3 69 16940/ :
المخاطبة :حضرة العميد
62757
المخاطبة :معالي الوزير

ونسخ إلى:
املدعي العام العسكري
العميد داين عفروين
 6شارع ديفيد إليعازر
هاكرييا ،تل أبيب ،إسرائيل
فاكس+972 3 569 4526 :
البريد اإللكتروني:
avimn@idf.gov.il

كما يرجى إرسال نسخ منن المناشندات إلنى الممثلنين الدبلوماسنيين اإلسنرائيليين المعتمندين فني بلندكم ويرجنى إدخنال العنناوين الدبلوماسنية
المحلية أدناه:

االسم العنوان  1العنوان  2العنوان  3رقم الفاكس عنوان البريد اإللكتروني المخاطبة
أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً ،فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها وهذا هو خامس تحديث على التحرك
العاجل رقم 12/119؛ لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي:
http://amnesty.org/en/library/info/MDE15/035/2012/en

تحرك عاجل
خطر عظيم يتهدد حياة المضربين عن الطعام
معلومات إضافية
 .يف أعقاب صفقة توسطت فيها مصر مع السلطات اإلسرائيلية ،قرر ما يربو على ألفي سجني ومعتقل فلسطيين يوم  14مايو /أيار املاضي إهناء
إضراهبم اجلماعي عن الطعام الذي جاء احتجاجاً على تردي أوضاعهم يف السجون اإلسرائيلية ،وخصوصاً تعرضهم ملمارسات من قبيل احلبس
االنفرادي ،واحلرمان من زيارة ذويهم هلم .وضمنت الصفقة اتفاقاً تقوم مبوجبه السلطات اإلسرائيلية باإلفراج عن  19سجيناً من احلبس
االنفرادي ،وترفع احلظر الذي تفرضه على زيارة أقارب السجناء القادمني من قطاع غزة .ومل ترشح أنباء بعد عن قيام أي من أهايل سجناء قطاع
غزة بزيارهتم ،وال يزال املعتقلون يتعرضون للحبس االنفرادي .وعلى الرغم من ورود تقارير إعالمية توحي بأن إسرائيل قد وافقت على عدم جتديد

أوامر االعتقال اإلداري حبق املعتقلني ،سوى يف حال تقدمي معلومات استخباراتية جديدة تربر ذلك ،فيبدو بأن السلطات ال تزال ماضية يف إصدار
أوامر االعتقال اإلداري .وملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،يُرجى قراءة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر يف يونيو /حزيران املاضي بعنوان:
"جوعى من أجل العدالة :إسرائيل تبقي الفلسطينيني معتقلني دون حماكمة" والذي تتوفر نسخة منه على الرابط اإللكرتوين التايل:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en
وقد ُزعم أن سامر الربق البالغ  37عاماً من العمر ،قد سبق وأن جرى احتجازه يف األردن مدة أربعة أيام ونصف اليوم يف أحد مراكز االحتجاز
التابعة لدائرة املخابرات العامة هناك .وقد أُفرج عنه يف يناير /كانون الثاين  ،2008قبل أن يُعاد اعتقاله مرة أخرى يف أبريل /نيسان من عام

 ، 2010واحتجازه دون توجيه هتمة إليه حىت يوليو /متوز من العام نفسه ،حيث يبدو أنه قد جرى نقله بعد ذلك إىل إسرائيل – دون مراعاة
اإلجراءات حسب األصول يف هذا اإلطار – حيث جرى احتجازه حينها يف سجن عوفر .وال يزال سامر قيد االعتقال اإلداري منذ ذلك احلني.
وأما حسن الصفدي فما يزال حمتجزاً منذ  29يونيو /حزيران  .2011وكان من املفرتض مبدة أمر االعتقال اإلداري الصادر مسبقاً حبقه أن

تنتهي يوم  29يونيو /حزيران ،غري أنه علم قبيل أسبوع من ذلك املوعد بتجديد أمر االعتقال اإلداري ملدة ستة أشهر أخرى ،مما محله على
معاودة اإلضراب عن الطعام ثانيةً ،ليجري وضعه عقب ذلك قيد احلبس االنفرادي .وال يزال حسن بانتظار نتائج املراجعة القضائية ألمر االعتقال
الصادر حبقه ،وهو ما ميكن أن يقود إما إىل إخالء سبيله ،أو تقليص مدة اعتقاله ،غري أنه من املعروف عن تلك املراجعات القضائية أهنا غالباً ما
تؤيد أمر االعتقال اإلداري أو االحتجاز .ويبدو أنه قد ُعرض على حسن الصفدي خيار قبوله بالنفي إىل األردن مقابل إطالق سراحه .ولقد
أُخلي سبيل بعض املوقوفني إدارياً عقب موافقتهم على شرط مغادرهتم لألراضي الفلسطينية احملتلة إىل املنفى يف اخلارج .ويُذكر بأن اتفاقية جنيف
الرابعة حتظر على قوى االحتالل القيام بنقل سكان األراضي احملتلة أو ترحيلهم قسراً .ويف هذا املقام ،تدعو منظمة العفو الدولية إىل وقف يميع
لفلسطينيي األراضي احملتلة إىل املنفى ،أو القيام بنقلهم قسراً من الضفة الغربية إىل قطاع غزة ،وخصوصاً يف سياق
عمليات الرتحيل القسري
ّ
الصفقات اليت تُعقد من أجل اإلفراج عن املعتقلني إدارياً.
ولقد جرى اعتقال بالل دياب منذ  17أغسطس /آب  ،2011وأهنى يف  14مايو /أيار املاضي إضراباً عن الطعام دام  76يوماً .وأما عمر
أبو شالل فلقد جرى اعتقاله منذ  15أغسطس /آب  ،2011وأهنى يوم  14مايو /أيار أيضاً إضراباً عن الطعام دام  72يوماً.

يؤمن مبوجبه إخالء سبيله ،أهنى حممود السرسك إضرابه عن الطعام الذي دام
وعقب توصل حماميه إىل اتفاق مع مصلحة السجون اإلسرائيلية ّ

 92يوماً احتجاجاً على استمرارا اعتقاله إدارياً دون توجيه أية هتمة إليه ،أو مثوله أمام احملكمة .ولقد عاد حممود إىل منزله وانضم إىل أسرته يف
غزة يوم العاشر من الشهر اجلاري ،وذلك عقب أن أمضى ما يقرب من ثالثة أعوام قيد االعتقال دون توجيه أية هتم إليه .ولقد كان حممود
الفلسطيين الوحيد املعتقل مبوجب أحكام قانون "احتجاز املقاتلني غري الشرعيني" الذي يُستخدم العتقال فلسطينيي قطاع غزة إدارياً .وملعرفة
املزيد عن املوضوع ،يُرجى زيارة الرابط اإللكرتوين التايلhttp://www.amnesty.org/en/for-media/press- :

releases/israel-s-release-palestinian-footballer-shows-need-end-unjust-detention-wit

ولقد قضت حمكمة العدل العليا يوم  20مايو /أيار املاضي بعدم جتديد أمر االعتقال اإلداري الصادر حبق جعفر عز الدين.
األمساء :حسن الصفدي ،وسامر الربق ،وعمر شالل ،ومحود السرسك ،وجعفر عز الدين.
اجلنس :يميعهم من الذكور
معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم  ،12 /119رقم الوثيقة ،MDE 15/038/2012 :الصادرة بتاريخ  12يوليو /متوز 2012

