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كثركثركل يوم أشعر بالسعادة أكل يوم أشعر بالسعادة أ  ""

  ""ألنني أشعر بأن احلرية قد اقرتبتألنني أشعر بأن احلرية قد اقرتبت
لعام  حزيران السابع عشر من شهرفي 
 ، أعلن إضرابه عن الطعام، احتجاجا  م5112

الذي تمارسه  اإلداريعلى سياسة االعتقال 
، وحتى اللحظة لم ينهي األسرىإسرائيل بحق 

مد نصر الدين مح إنه األسير المجاهد/ .إضرابه
 .مفضي عالن

 

  ةةامليالد والنشأامليالد والنشأ
في  محمد عالن /ولد األسير المجاهد -

قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس المحتلة 
وسط أسرة فلسطينية ، م2/8/1881بتاريخ 

 على مجاهدة قدمت العديد من أبنائها أسرى
 وهو أعزب. ،طريق تحرير فلسطين

محمد تتكون أسرة األسير المجاهد/  -
والده ووالدته وثالثة أشقاء وستة من  عالن

 شقيقات، ترتيبه الثامن بين أشقائه.

 محمد عالن /تلقى األسير المجاهد -
دراسته االبتدائية واإلعدادية في مدرسة 

 العامة منالثانوية حصل على عينابوس و 
 العربية مدرسة حوارة قبل أن يلتحق بالجامعة

حصل على ليسانس  حيث ،بجنيناألمريكية 
عمل بعد التخرج في لي م،5111في عامالحقوق 

 مجال المحاماة.

  املشوار اجلهادياملشوار اجلهادي
 األسير اعتقال أقدم الجيش الصهيوني على -

األولى بتاريخ  للمرة عالن محمد/ المجاهد
عامين لمدة  ليحكم عليه بالسجن ،م51/6/5116

بتهمة االنتماء لحركة الجهاد  وتسعة شهور
م. 11/1/5118حيث تحرر بتاريخ  ،اإلسالمي

  

 احملامي املعتقل بدون تهمةاحملامي املعتقل بدون تهمة
 حممد نصر الدين مفضي عالناألسري اجملاهد / 

 (وما زال 71/6/5172ل الصهيوني منذ تاريخ يخوض إضرابًا عن الطعام في سجون االحتال )
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عيد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ أثم 
لالعتقال اإلداري بدون أي  وحولم 6/11/5111

 .عنه باإلفراج االحتاللماطل  حيث، تهمة

 

  اإلضراب عن الطعاماإلضراب عن الطعام
دون أي مبرر بشكل تعسفي و على اعتقاله  ردا  

دراجه قانوني، االعتقال تحت ما يسمى " وا 
أعلن  نية لهوبعد تجديد اإلداري للمرة الثا "اإلداري

 إضرابه محمد نصر الدين عالن األسير المجاهد/
 ،م71/6/5112المفتوح عن الطعام بتاريخ 

 .سراحه فورا   بإطالق مطالبا  
 لسلطات االحتالل الصهيونيردة فعل  أول كانت 

نقله  حيث تم عن العالم الخارجي األسيرعزل 
ولم ، بسجن النقب ووضعه في زنازين انفرادية

للعزل في سجن  ىونقلته مرة أخر  ،هتسمح بزيارت
 ،وكار ومن ثم لمشفى سو  ،أيال بئر السبع الجنائي
 إلى زنازين العزل االنفرادي قبل أن تنقله مؤخرا  

وخالل هذه الرحلة الطويلة من ، في سجن ايشل
التنقالت التعسفية بين زنازين ومستشفيات 

، والتي لم يراعى فيها وضعه الصحي االحتالل
 عن الطعام، نه يخوض إضرابا قاسيا  المتدهور كو 

لمحامي الدفاع عنه بزيارته إال اإلدارة لم تسمح ف
مرة واحدة حين كان في عزل سجن أيال بئر 

ن الزنزانة التي يحتجز بها ال يوجد بها وأ السبع.
وكذلك فهي مخصصه باألصل  ،نافذة للتهوية

وكذلك تمنعه  ،لتنفيذ العقوبات على األسرى
 خروج للفورة.اإلدارة من ال

 

  االمتناع عن أخذ املدعماتاالمتناع عن أخذ املدعمات
الفيتامينات تناول  محمد عالنيرفض األسير/ 

 56والملح بشكل قاطع، وفي اليوم والمدعمات 
تناول الماء إال كوب واحد العتقاله يعلن عن امتناعه 

كإجراء تصعيدي من أجل تحسين ظروف  ،يوميا  
نه أ، كما والسماح له بالخروج للفورة اليومية ،عزله

رفض نقله لمشفى مدني وكذلك يرفض إجراء 
إلى محاوالت اإلدارة  مشيرا  ، الفحوصات الطبية

إال أنه مازال يرفض  الفيتاميناتللضغط عليه لتناول 
مدة  إطالةذلك العتقاده أن من شأن تناولها 

، مؤكدا  أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن اإلضراب
الفيتامينات أو  ولن يتناول الملح ولن يتناول ،الطعام

وسيواصل إضرابه القاسي عن الطعام  ،المدعمات
 حتى الحرية.
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  الوضع الصحيالوضع الصحي
 سجانو االحتالل وأطباؤه ينّكلون باألسير المضرب

 محمد نصر الدين مفضي عالن عن الطعام/
من تراجع في وضعه  محمد عالناألسير/  يعاني

ن أطباء وسّجاني  ونقصان كبير في الوزن، الصحي، وا 
يعاني من أنه و  ،ومهينة تعسفيةحتالل يعاملونه بطريقة اال

حيث يتقيأ بشكل مستمر ويعاني من  ،حادا   صحيا   تدهورا  
ضيق في التنفس وصداع وآالم حادة في المعدة والبطن 

يرفض إجراء ، و وال يتناول سوى الماء ودوخة مستمرة،
الفحوصات الطبية أو تناول الفيتامينات والمدعمات بشكل 

ونقل عنه المحامي أن إدارة الّسجون نقلته من عزل  قاطع
'ايال' إلى عزل 'ايشل' للتنكيل به ودفعه إلنهاء إضرابه، 
 وكعقوبة له على رفضه إلجراء الفحوصات الطبية، مبّينا  
أن أطباء االحتالل يعاملونه بطريقة مهينة، وكذلك 
لقائه في زنزانته  السجانون الذين أقدموا على حمله وا 

بوحشية بعد تدهور وضعه الصحي ونقله إلى عيادة 
السجن، واّدعاء األطباء في حينه بأنه ال يشكو من 

 مرض.

ال  وبّين األسير عاّلن أنه يقبع في غرفة عزل ضيقة جدا  
مرحاض، وأن الرطوبة تنتشر في جدران الغرفة يوجد بها 

أن اإلدارة صادرت  وهي تفتقر للتهوية الكافية، مضيفا  
جميع أغراضه الخاصة، ولم تبق له سوى مالبسه التي 

  سم(. 5يرتديها وفراش بسمك )
 
 

: 'جميع هذه اإلجراءات جاء فيها منه رسالة وفي
ادتني ولن بعد يوم، ما ز  الوحشية التي أتعرض لها يوما  

على مواصلة اإلضراب، وألن المحاكم  تزيدني إال إصرارا  
فلم يكن أمامي إال  ،تخلو من القانون الصهيونيةاإلدارية 

فرض قانون األمعاء الخاوية في معركتي مع االحتالل، 
وكل يوم أشعر بالسعادة أكثر ألنني أشعر بأن الحرية قد 

 .اقتربت
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  ل امالل  ي السما  حملامي األس ر املررب عالن بييارت "مهجة القدس": سلطات االحتال
 

؛ أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية تماطل في السماح لمحامي هجة القدس للشهداء واألسرىأكدت مؤسسة م
 عاما( بزيارته. 17ي عالن )ضمفالدفاع عن األسير المضرب عن الطعام محمد نصرالدين 

رفضا لسياسة االعتقال  م،71/6/5172الذي بدأه منذ تاريخ وح عن الطعام ويواصل األسير عالن إضرابه المفت
 اإلداري التعسفي؛ ويرفض تناول المدعمات والفيتامينات؛ وكذلك يرفض تناول الملح أو السكر وال يتناول سوى الماء.

وحجج واهية؛ وكانت قد وأفادت المؤسسة أن اإلدارة الصهيونية تواصل منع محامي األسير عالن من زيارته تحت ذرائع 
نقلته في بداية إضرابه لزنازين العزل االنفرادي في سجن النقب ولم تسمح بزيارته؛ ونقلته مرة أخرى للعزل في سجن أيال 
بئر السبع الجنائي؛ ومن ثم لمشفى سوروكا؛ قبل أن تنقله مؤخرا إلى زنازين العزل االنفرادي في سجن ايشل؛ وخالل هذه 

من التنقالت التعسفية بين زنازين ومستشفيات االحتالل؛ والتي لم يراعى فيها وضعه الصحي المتدهور الرحلة الطويلة 
كونه يخوض إضرابا قاسيا عن الطعام؛ فلم تسمح اإلدارة لمحامي الدفاع عنه بزيارته إال مرة واحدة حين كان في عزل 

 سجن أيال بئر السبع.
ة مصلحة السجون ومن ورائها جهاز الشاباك المجرم باإلبقاء على األسير أن إصرار إدار  واعتبرت مؤسسة مهجة القدس

عالن في السجون الجنوبية وكذلك عدم نقله لمشفى مدني في الشمال؛ إنما يأتي في إطار التضييق والضغط على األسير 
قوقية التي تدافع عن إلنهاء إضرابه؛ حيث تتعذر زيارته في الجنوب من قبل أعضاء الكنيست والنشطاء والمؤسسات الح

األسرى؛ مما يجعله مغيبا أكثر عن اإلعالم؛ ويخفف حجم الضغط على سلطات االحتالل لإلفراج عنه؛ مما دفعها أن 
 تتعامل مع ملفه بالمباالة وتتجاهل مطالبه حتى اللحظة.

ابنه األسير؛ وكل  أن يجهل أي معلومات جديدة حول صحة بدوره أكد والد األسير محمد عالن لمؤسسة مهجة القدس
ما وصله أو ما سمحت اإلدارة الصهيونية بنقله حول وضع نجله الصحي؛ أنه يعاني من تدهورا صحيا حادا ؛ حيث يتقيأ 
بشكل مستمر ويعاني من ضيق في التنفس وصداع وآالم حادة في المعدة والبطن ودوخة مستمرة، وال يتناول سوى الماء؛ 

ألسير من قبل السجانين الذي ينكلون به ويعاملونه معاملة مهينة؛ وبحسب آخر الرسائل وسط معاملة إجرامية يتلقاها ا
التي نقلت عن األسير عالن فقد قال: "جميع هذه اإلجراءات الوحشية التي أتعرض لها يوما بعد يوم، ما زادتني ولن 

نون؛ فلم يكن أمامي إال فرض قانون تزيدني إال إصرارا على مواصلة اإلضراب، وألن المحاكم اإلدارية تخلو من القا
 األمعاء الخاوية في معركتي مع االحتالل، وكل يوم أشعر بالسعادة أكثر ألنني أشعر بأن الحرية قد اقتربت....".

وأبدى والده قلقه البالغ على حياة نجله المحامي؛ مطالبا مؤسسات حقوق االنسان والجمعيات التي تعنى بشئون األسرى 
نهاء سياسة االعتقال اإلداري التعسفي بضرورة التدخ ل الفوري للضغط على االحتالل من أجل اإلفراج الفوري عن نجله؛ وا 

 بحقه.
 

 


