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 2إبريل/نيسان 2002
مزيد من املعلومات حول التحرك العاجل ( UA 28/08رقم الوثيقة 22 ،MDE 19/001/2008 :
يناير/كانون الثاين  )2002ومتابعته ( 7 ،MDE 19/002/2008فرباير/شباط  )2002ابعث قلق
صحي
ليبيا

فتحي اجلهمي ،العمر  66عاماً ،سجني رأي

تناهى إىل علم منظمة العفو الدولية أن احلالة الصحية لسجني الرأي فتحي اجلهمي تظل حرجة ،برغم حقيقة أنه
يتلقى اآلن رعاية طبية أفضل.
ويف  31مارس/آذار زار وفد عن املنظمتني غ ر احلووميتني حلقو انإنسان أطباء من أجل حقو انإنسان ومراقبة
حقو انإنسان اللتني يقع مقرمها يف الوالايت املتحدة فتحي اجلهمي يف مركز طرابلس الطيب حيث يظل حمبوساً.
وأظهر فحص طيب مستقل أجراه أحد أطباء منظمة أطباء من أجل حقو انإنسان أن فتحي اجلهمي الذي تشمل
أعراضه ضيق النفس يظل يعاين من مرض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السور.
وتبني من الفحص الطيب أن فتحي اجلهمي يظل معرضاً لإلصابة بنوبة قلبية وهو حباجة ملحة إىل إجراء قسطرة
ن
للقلب .وينطوي هذا انإجراء على إدخال أنبوب إىل أحد جانيب القلب للحصول على معلومات تشخيصية عن
القلب أو أوعيته الدموية .وهو إجراء دقيق ما برح فتحي اجلهمي يرفض املوافقة على اخلضوع له بسبب عدم ثقته
أبعضاء اجلهاز الطيب الذي مل يبدؤوا إال قبل ثالثة أشهر إيالء اهتمام ابحتياجاته الطبية .كذلك حيتاج فتحي اجلهمي
إىل خزعة (أخذ عينة حية لفحصها) ملعرفة ما إذا كان مصاابً بسرطان الربوستات .ويف تناقض واضح مع النتيجة اليت
توصلت إليها احملومة اليت حوكم أمامها يف العام  ،6002مل جيد الفحص الطيب أي مؤشر إىل أنه يعاين من هلوسة
كالمية أو اضطراب يف التفو ر وأن كالمه وأفواره واضحة ومنطقية.
ويف  33مارس/آذار  ،6002ذكرت مؤسسة القذايف الدولية لألعمال اخل رية والتنمية اليت يرتأسها سيف انإسالم
القذايف ابن الزعيم اللييب العقيد معمر القذايف أن فتحي اجلهمي قد أُفرج عنه وأنه "اآلن حتت رعاية عائلته" .بيد أنه
يف الواقع يظل يف حجز الدولة يف مركز طرابلس الطيب الذي ُحيتجز فيه منذ مثانية أشهر .ويواصل أفراد األمن انإشراف
عليه وهم موجودون يف الغرفة اجملاورة لغرفته .وإضافة إىل ذلك ،ختضع عائلته ملراقبة مشددة ويظل جواز سفره ُمصادراً.
وقُبض على فتحي اجلهمي للمرة األوىل يف  62مارس/آذار  6002واعتُقل يف موان مل يوشف النقاب عنه ،ورد أنه
مرفق خاص اتبع جلهاز األمن الداخلي يقع على مشارف طرابلس .وقد بدأت حماكمته بتهم غامضة الصياغة تضمنت
هتميت "تزويد موظفي دولة أجنبية مبعلومات أحلقت ضرراً مبصاحل البالد" و"التآمر مع دولة أجنبية يف زمن السلم" يف
يوليو/متوز  6002خلف أبواب موصدة .ومل يُسمح له بتوكيل مستشار قانوين من اختياره ورفض أن ميثله حمام عينته

احملومة .وأصدرت احملومة حومها يف سبتمرب/أيلول  6002حيث تبني هلا أن ال يتمتع ابألهلية العقلية وأرسلته إىل
مستشفى لألمراض النفسية .وحبسب ما ورد ظل هناك إىل حني نقله إىل مركز طرابلس الطيب يف يوليو/متوز .6002
وقد أبلغ فتحي اجلهمي منظميت أطباء من أجل حقو انإنسان ومراقبة حقو انإنسان أنه يف السنوات الثالث اليت
وحرم من الزايرات العائلية ومل يُسمح له إال مبقابالت عرضية
اعتُقل فيها ،غالباً ما ُوضع قيد احلبس االنفراديُ ،
للطبيب برغم سوء حالته الصحية .لونه قال إنه يف يناير/كانون الثاين  6002حتسن مستوى رعايته الصحية
واستؤنفت الزايرات العائلية للمرة األوىل منذ أغسطس/آب .6002
وتعترب منظمة العفو الدولية فتحي اجلهمي سجني رأي اعتُقل جملرد امارسته السلمية حلقه يف حرية التعب ر .ويبدو أن
التهم املنسوبة إليه تتعلق ابالتصاالت اليت ُزعم أنه أجراها مع دبلوماسيني أمريويني وتنبع من املقابالت اليت أعطاها
لقنوات األخبار الفضائية يف مارس/آذار  6002واليت انتقد فيها السلطات الليبية .وقد اعتُقل سابقاً كسجني رأي
عرب بصورة سلمية عن آرائه السياسية .وملزيد من املعلومات ،انظر تقرير
من العام  6006إىل العام  6002ألنه ر
منظمة العفو الدولية ليبيا  :آن األوان لرتمجة حقو انإنسان إىل حقيقة واقعة (رقم الوثيقة MDE :
 ،)19/002/2004إبريل/نيسان .6002
األنطةة املوصى هبا  :يرجى إرسال مناشدات حبيث تصل أبسرع وقت ممكن ابللغة العربية أو اإلجنليزية:
 للرتحيب حبقيقة تلقي فتحي اجلهمي عالجاً طبياً بعد فرتة طويلة من انإمهال ،لون مع التشديد علىوجوب السماح له بتلقي العالج الطيب الذي خيتاره يف ليبيا أو يف سواها؛
 لدعوة السلطات الليبية إىل انإفراج عن فتحي اجلهمي فوراً ودون قيد أو شرط. حلث السلطات على إعادة جواز سفره إليه وضمان عدم وضع العراقيل فيما بعد أمام حرية تنقله يف حالقرر تلقي العالج يف اخلارج؛
 حلث السلطات على ضمان عدم تعريض عائلة فتحي اجلهمي ألية مضايقة؛ ملطالبة السلطات الليبية أبن تذيع على املأل القرار الذي أصدرته إحدى احملاكم ضد فتحي اجلهمي يف العام 6002يف جلسة مغلقة.

وترسل املناشدات إىل :

رئيس الدولة
العقيد معمر القذايف
موتب قائد الثورة ،طرابلس ،اجلماه رية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى
بريد إلكرتوين info@algathafi.org :
طريقة املخاطبة  :سيادتكم
وزير العدل
مصطفى عبد اجلليل
أمني سر اللجنة الشعبية العامة للعدل
أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل

2

طرابلس ،اجلماه رية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى
فاكس +218 21 4805427 :
طريقة املخاطبة  :معاليكم
وترسل نسخ إىل  :املمثلني الدبلوماسيني لليبيا املعتمدين يف بلدكم.
مؤسسة القذايف الدولية لألعمال اخل رية والتنمية
سيف انإسالم القذايف
رئيس مؤسسة القذايف الدولية لألعمال اخل رية والتنمية
برج الفاتح ،الدور اخلامس ب رقم  ،22ص ب 3303
طرابلس ،اجلماه رية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى
بريد إلكرتوين info@gaddaficharity.org :
ويرجى إرسال املناشدات فوراً .برجاء مراجعة األمانة الدولية أو موتب فرعوم إذا كنتم سرتسلون املناشدات بعد
 32مايو/أاير .6002
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