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 ًنهاء ، أصبحت مركزاً للمساومة على إأن تقدم العالج و لو األولً منه ، بدلٌادة فً السجنالع: العالج الطب
موقف كل الذٌن توجهوا إلى العٌادة كان الرفض القاطع و فضلوا العودة دون . العالجاالضراب مقابل تقدٌم 

 . عالج و رفضوا تلقً العالج المشروط

  ًأن الحاالت التً تستدعً تقدٌم وجبات جلوكوز، ٌتم إعادة من تلقى الوجبة إلى  حٌث .العٌادة تلعب دوراً خطٌرا
هذا أصبح ٌقٌم فٌه الكثٌرون ممن أدعت اإلدارة أنهم  2قسم ، و و ٌعرضونه على أنه كسر اإلضراب 2قسم 

عرضه و 2ٌة لعبة إحضار صحافة إلى قسم ، األسرى ٌحذرون من إمكانكسروا اإلضراب بتناولهم الجلوكوز
 .هذه الصحافة على أنه كسر اإلضرابأمام 

  تستند إلى إدعاء كاذب و  ولة فاشلةٌؤكدون مسبقاً على أن أٌة محاولة من هذا القبٌل ٌجب كشفها على أنها محاو
راب لم ٌقم أي أسٌر بكسر أنه سوى بعض الحاالت التً أعفٌت من اإلض|ٌؤكد األسرى على و. مضلل

 . اإلضراب

 ادٌو منذ الٌوم األول سحبت اإلدارة كل أجهزة الر: تعامل إدارة السجن مع األسرى المضربٌن 

منذ الٌوم األول سحبت ، وجٌن من خالله على العالم الخارجًالسكل ما ٌمكن أن ٌطل التلفزٌون والووكمان، و
ما ٌقوم السجانون بإتالف فقط و بعد عدة أٌام قامت بإعادة المٌاهو رت المٌاه والعصائر والحلٌب، صاداإلدارة و

دة تتضمن و أخذ أٌة ما ، كما ترفض اإلدارة السماح باألمالحغاراتهم على الغرف أثناء التفتٌشزجاجات المٌاه فً 
 . ، مع كل األهمٌة لوجود األمالح فً مركبات الجسمعلى ذلك، حتى لحظة إنهاء الزٌارةهً مصرة أمالحاً و

 التفتٌش ٌجري بصورة منتظمة هذا التعامل من المداهمات و: التفتٌش االستفزازيالمداهمات و 

  كذلك ٌتم تفتٌش أمتعتهم و من األحٌانن على التعري فً كثٌر ٌجبر المعتقلوشبه ٌومٌة، حٌث تداهم الغرف و ،
فراشهم، ٌعلق المعتقلون على محاوالت اإلستفزاز بشوي اللحم فً ساحات السجن قائلٌن أن ما ٌشوٌه هؤالء 

ع لم ٌشهد تنقالت تذكر وبكثرة وإنما تجري تنقالت من سجن جلبو. فلسطٌنً للكالب، مع دقة المقارنةٌرمٌه ال
أسٌر، و  546-526سجن جلبوع ٌوجد حتى األمس ما بٌن . سجناء إلى سجن شطةقسم إلى آخر، ونقل بعض ال

 .أسٌر 014-01أقسام فً كل قسم ٌقٌم بٌن  4أسٌر، فً سجن جلبوع هنالك  046فً سجن شطة حوالً 

 
 البنات  -لتلموند  15/8/1663زٌارة المحامٌة تغرٌد ٌوم 

فورة مرتٌن فً الٌوم قمن بإرجاع وجبة الطعام، ال 15/8/1663وم البنات فً سجن تلموند لم ٌلتزمن باإلضراب، ولكن الٌ
 . المساء لمدة ساعة ونصف، تم وعد البنات من قبل إدارة السجن بإلغاء التفتٌش العاريفً الصباح و

 
، بأنه فً العزل 15/8/1663دوا ٌوم فً عزل جلبوع و لكنهم ر غ.بأرسل نعامنة طلب لزٌاة مخلص  14/8/1663ٌوم 
 . الفاكس لعدالة س.أسٌرسل ك لذل
 

 

 

 


