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 عاجـل حتـرك

 السجن عيادة يف املوت على يوشك الطعام عن مضرب
 ولكن وت،امل من أدىن أو قوسني قاب السرسك حممود الطعام عن املضرب الفلسطيين القدم كرة  العب ابت

 ويف. حيتاجها اليت الطبية الرعاية توفري على قادر مستشفى إىل بنقله السماح يرفضون زالوا ما اإلسرائيليني املسؤولني
 .حالحلة اثئر اإلداري املعتقل سراح ُأطلق حزيران/ يونيو

ح حزيران/يونيو 6 يف  للمرة السرسك حممود بزايرة "إسرائيل يف اإلنسان حقوق أجل من أطباء" منظمة من مستقل لطبيب ُسم
 فلسطيين ومعتقل السرسك حممود من لكل طبيا   فحصا   الطبيب أجرى وقد. آذار/مارس 19 يف إضرابه بدأ أن منذ األوىل
 منهما كل  حياة أن ووجد الرملة، يف اإلسرائيلية السجون ملصلحة اتبعة عيادة يف كذلك  وحمتجز الطعام عن مضرب آخر

 املتخصصة الطبية الرعاية على احلصول فيه ميكنهما مدنيا   مستشفى فورا   إبدخاهلما السماح على وحث   جسيم، خلطر عرضة
 فقدانه بعد مدنية مستشفيات إىل مرات ثالث السرسك حممود نمقل حزيران،/يونيو 6 ومنذ. إليها ماسة حباجة مها اليت

 .اإلسرائيلية السجون صلحةمل التابع الطيب املرفق إىل يمعاد مرة كل  يف كان  ولكنه الوعي،

 الطبية امللفات على اإلطالع من ممنع السرسك أن" إسرائيل يف اإلنسان حقوق أجل من أطباء" ملنظمة التابع الطبيب وذكر
 ويعاين مرارا ، الوعي عن غاب كما  وزنه، ثلث فقد أنه الطبيب ووجد. اإلسرائيلية السجون مصلحة قبل من السرسك حملمود

 يزال وال. اخلطر من ملزيد حياته يمعر ِّض الذي األمر القلب، دقات انتظام عدم من يعاين إنه وقال. الذاكرة يف مشكالت من
 رسائل إبرسال إال له يمسمح مل اإلسرائيلية، السجون مصلحة عيادة إىل نقله ومنذ بعائلته؛ االتصال من حمروما   السرسك
 .وحمامييه الدويل راألمح الصليب مندويب بواسطة عائلته إىل متباعدة

 بدون السجن يف سنتني حوايل قضاء بعد اإلداري اعتقاله مدة أهنى عندما ،حالحلة اثئر سراح أمطلق حزيران/يونيو 5 يف
. 2010 حزيران/يونيو 26 منذ حماكمة بدون اعتقاله على احتجاجا   يوما   77 ملدة الطعام عن أضرب وقد. حماكمة أو هتمة
 بعدم وعدا   مبوجبها وتلقى أاير،/مايو 14 يف اإلسرائيلية السلطات مع أمبرمت صفقة إطار يف طعامال عن إضرابه أهنى وقد

 .سراحه إطالق فور اخلليل مستشفى إىل ونمقل. الطعام عن إضرابه أهنى إذا اإلداري االعتقال أمر جتديد



 :يلي ما تتضمن اخلاصة، بلغتكم أو العربية ابللغة مناشدات كتابة  يرجى

  إىل طويلة، لفرتات الطعام عن مضربني آخرين سجناء وأي السرسك، حممود إدخال ضمان على لسلطاتا حث 
 مدين؛ مستشفى يف إال تتوفر ال واليت إليها، احلاجة أبمس هم اليت املتخصصة الطبية الرعاية لتلقي فورا   املستشفى

 السجناء أو املعتقلني من غريهم أو مالطعا عن املضربني املعتقلني هؤالء مثل إخضاع عدم على السلطات حث 
  الذين أو الطعام، عن املضربني السجناء أو املعتقلني تكبيل قبيل من واملهينة، والالإنسانية القاسية للمعاملة

 .ابألصفاد الطعام، عن مضربني كانوا

  األربعة والرجال السرسك حممود فيهم مبن فورا ، اإلداريني املعتقلني مجيع سراح إطالق إىل السلطات دعوة 
 إىل وتقدميهم دوليا ، هبا معرتف جنائية جرائم ابرتكاب السرعة وجه على إليهم هتم توجيه يتم مل ما اآلخرين،

 .العادلة للمحاكمات الدولية ابملعايري إجراءاهتا تفي حماكمة

 :إىل 2012 متوز/ يوليو 23 قبل املناشدات إرسال يرجى

ister of DefenceDeputy Prime Minister and Min  

Ehud Barak  

Ministry of Defence 

37 Kaplan Street, Hakirya   

Tel Aviv 61909, Israel  

Fax: +972 3 69 16940 / 62757 

Salutation: Dear Minister 
Israel Prison Service Commissioner  

Lieutenant-General Aharon Franco 

Israel Prison Service 

P.O. Box 81  

Ramleh 72100, Israel  

Fax: +972 8 919 3800 

Salutation: Dear Lieutenant-General  

 

 
 وإرسال نسخة إىل:

Military Advocate General 

Brigadier General Danny Efroni 

6 David Elazar Street  

Hakirya, Tel Aviv, Israel 

Fax: +972 3 569 4526 

  avimn@idf.gov.ilEmail:  

Salutation: Dear Judge Advocate General  

 
 

mailto:avimn@idf.gov.il


 :بلدانكم لدى املعتمدين اإلسرائيليني الدبلوماسيني املمثلني إىل نسخ إرسال يرجى كما

 :أدانه احمللية الدبلوماسية العناوين إدخال ويرجى

 املخاطبة     اإللكرتوين الربيد عنوان    الفاكس رقم    3 العنوان    2 العنوان    1 العنوان   االسم

 . إرساهلا قبل فرعكم مكتب مع التنسيق يرجى أعاله، املذكور التاريخ بعد املناشدات إرسال تعتزمون كنتم  وإذا

 :الرابط أنظر إضافية، معلومات ، .UA 119/12 :رقم العاجل للتحرك الثالث التحديث هو هذا
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 عاجـل حتـرك

 السجن عيادة يف املوت على يوشك الطعام عن مضرب
 

 إضافية معلومات

 اعتقاله استمرار على احتجاجا   الطعام عن مضراب   وظل ،2009 متوز/يوليو 22 منذ هتمة بدون حمتجزا   السرسك حممود ظل
 حممود أن ويمذكر. حبقه األخري اإلداري االعتقال صدر ،2012 آذار/مارس 1 ويف. 2012  آذار/مارس 19 منذ هتمة بدون

 املضربني اآلخرين اإلداريني للمعتقلني وخالفا  . غزة قطاع يف القدم لكرة الفلسطيين الوطين الفريق أعضاء أحد هو السرسك
 الطعام عن إضرابه يف ومضى ،أاير/مايو 14 يف اإلسرائيلية السلطات مع صفقة إىل يتوصل مل طويلة، فرتة منذ الطعام عن

 لوضع حاليا   إسرائيل تستخدمه الذي القانونيني غري املقاتلني سجن قانون مبوجب حمتجز وهو. فورا   سراحه إبطالق مطالبا  
 .مسمى غري أجل إىل اإلداري االعتقال قيد غزة قطاع من أشخاص

 إىل نمقل وقد ،2010 شباط/فرباير 29 يف لطعاما عن إضرابه بدا الذي ذايب، بالل على قمبض 2011 آب/أغسطس 17 يف
 إىل وإعادته ابألصفاد مرة كل  تكبيله يتم وكان. الطعام عن إضرابه فرتة خالل مرات عدة للطوارئ حاروفة آصاف مستشفى

 لعلياا احملكمة رفضت أاير/مايو 7 ويف. ساعات بضع غضون يف الرملة يف اإلسرائيلية السجون ملصلحة التابع الطيب املرفق

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/028/2012/en


 مع صفقة إثر أاير/مايو 14 يوم من متأخر وقت يف إضرابه أهنى وقد. اإلداري االعتقال أوامر ضد التماسا   اإلسرائيلية
". امهية ذات جديدة استخباراتيه معلومات" تظهر مل ما آب/أغسطس 17 يف سراحه إبطالق تقضي اإلسرائيلية السلطات

 السجون ملصلحة التابع الطيب املرفق يف حزيران/يونو 6 يف زاره" اإلنسان حقوق أجل من أطباء" منظمة من طبيب وقال
 .إطعامه إعادة عملية أثناء الضرورية الرعاية على حيصل مل إنه فيه، حمتجزا   يزال ال الذي اإلسرائيلية،

 7 ويف. 2012 آذار/مارس 2 يف الطعام عن إضرابه بدأ الذي ،الصفدي حسن على قمبض ،2011 حزيران/يونيو 29 يف
 على حتتوي بسوائل قسرا   حمقن أنه وأكد ،"إسرائيل يف اإلنسان حقوق أجل من أطباء" منظمة من طبيب زاره أاير/مايو

 من أطباء" منظمة من آخر طبيب زاره حزيران/يونيو 6 ويف. أاير/مايو شهر مطلع يف املعادن من وغريها وغلوكوز أمالح
 كافية  طبية متابعة على حيصل مل ولكنه حتسن، يف الصحية حالته أن إىل أشار حيث ،"إسرائيل يف اإلنسان حقوق أجل

 .حمدودة طبية مرافق يضم الذي إسرائيل، مشال يف الواقع حدارمي سجن إىل نمقل انه وذمكر. إطعامه إعادة لعملية

 14 يف وأهناه ار،آذ/مارس 4 يف الطعام عن إضرااب   بدأ الذي ،شالل أبو عمر على قمبض ،2011 آب/أغسطس 15 يف
 ،2012 آذار/مارس 21 يف. الرملة يف اإلسرائيلية السجون ملصلحة التابع الطيب املركز يف نزيال   يزال وال. كذلك  أاير/مايو

 االستئناف حمكمة رفضت أاير/مايو 6 ويف الشهر، ذلك هناية يف الطعام عن إضرااب   وبدأ ،الدين عز جعفر على قمبض
 الحق وقت يف ونمقل كذلك  أاير/ مايو 14 يف إضرابه أهنى وقد. اإلداري االعتقال أمر ضد قدمه ذيال االستئناف العسكرية

 االعتقال أمر صالحية أن ويمذكر. إسرائيل جنوب يف كيتزيوت  سجن إىل اإلسرائيلية السجون ملصلحة التابع الطيب املركز من
 .متوز/يوليو 2 يف تنتهي حبقه اإلداري

 السجون أوضاع على احتجاجا   الطعام عن مجاعيا   إضرااب   فلسطيين ومعتقل سجني 2,000 حنو أطلق نيسان،/أبريل 17 يف
 14 يف مصرية بوساطة متت اليت الصفقة ومبوجب. حماكمة أو هتمة بدون واالعتقال العائلية الزايرات من واحلرمان والعزل

 سجينا   عشر لتسعة االنفرادي للحبس حد وضع على ئيلإسرا وافقت الطعام، عن اجلماعي اإلضراب أهنت واليت أاير،/مايو
 أمور مجلة من غزة، قطاع من السجناء عائالت زايرات عن احلظر ورفع -سنوات 10 إىل تصل ملدة انفراداي   احمتجزوا -

 قيد زالي ال األقل على واحدا   معتقال   أن وذمكر علمنا، حبدود غزة سجناء إىل عائلية زايرات أية حتدث مل ولكن. أخرى
 االعتقال أوامر جتديد عدم على وافقت إسرائيل أن تذكر اليت اإلعالم وسائل تقارير من الرغم وعلى. االنفرادي احلبس

 أكثر الدولية العفو منظمة سجلت فقد أمهية، ذات جديدة استخباراتية معلومات تظهر مل ما احلاليني، للمعتقلني اإلداري
 فلسطينيا   308 حنو ظل نيسان/أبريل هناية ويف. الصفقة إىل التوصل مت أن منذ اإلداري االعتقال ألوامر جتديدا   30 من

 ال احتجزوا رأي سجناء هؤالء بعض ويمعترب. اإلسرائيلية السجون مصلحة إحصاءات حبسب إداريني كمعتقلني  حمتجزين
 من مزيد على ولالطالع. اجلمعيات يف واالشرتاك والتجمع التعبري حرية يف حلقهم السلمية ممارستهم بسبب إال لشيء



:  الوثيقة رقم ،إسرائيل قبل من هتمة بدون معتقلون فلسطينيون: للعدالة جوعى الدولية، العفو منظمة: أنظر املعلومات،
MDE 15/026/2012، 2012 حزيران/يونيو 6 بتاريخ. 

 

 .لسرسكا حممود الدين، عز جعفر شالل، أبو عمر الصفدي، حسن ذايب، بالل: األُساء

 . ذكور: االجتماعي النوع
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