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בתום 103 ימים, עציר פלסטיני הפסיק לשבות רעב
בטענה שישראל הבטיחה לשחררו

מאהר אל-אחרס שבת רעב במחאה על מעצרו המינהלי, ובחודש שעבר השהה בג"ץ את המעצר.
יו"ר ועדת המעקב אמר כי ישראל הבטיחה שלא להאריך את המעצר ב-26 בנובמבר וכי הוא

יעבור בקרוב לבית חולים בגדה

העציר הפלסטיני מאהר אל-אחרס יעצור את שביתת הרעב שלו, לאחר שישראל הבטיחה שלא תאריך
את מעצרו המינהלי. כך אמר היום (שישי) יו"ר ועדת המעקב, מוחמד ברכה. שביתת הרעב של

אל-אחרס נמשכה 103 ימים. ברכה הודיע על ההחלטה בשידור חי בפייסבוק מהחדר בבית החולים
קפלן שבו אל-אחרס מאושפז. הוא הוסיף כי אל-אחרס יעבור בקרוב לבית חולים בגדה.

אל-אחרס, תושב סילת א-דהר שליד שכם, נעצר ביולי בטענה שהוא פעיל הג'יהאד האיסלאמי. בחודש
שעבר הקפיא בג"ץ את מעצרו בשל מצבו הרפואי, ומאז הגיש העציר שתי עתירות לבג"ץ בבקשה

להשתחרר ממעצר עם סיום אשפוזו ושתיהן נדחו. ב-7 באוגוסט הוצא צו מעצר מינהלי למשך ארבעה
חודשים נגדו. בצו נאמר כי לפי מידע מודיעיני חסוי, אל-אחרס הוא "פעיל ג'יהאד איסלאמי בולט,

המעורב בפעילות ארגונית המסכנת את ביטחון האזור וכן מסית ומתבטא בקיצוניות". הוא הכחיש את
המיוחס לו בחקירות ושובת רעב מאז.

בשבוע שעבר בג"ץ החליט להשהות את המעצר המינהלי של אל-אחרס. השופטים קבעו כי אם הוא
ישוחרר מבית החולים, יישקל המשך מעצרו. "אני מרגיש כאבי תופת ואיבדתי הכרה במשך כשלוש

שעות", אמר בסוף השבוע שעבר, "אני מרגיש חלש מאוד וכאבים בכל הגוף".

אל-אחרס הוסיף: "אמרתי לאנשי הצוות הרפואי שאני לא רוצה שום טיפול ושום סיוע. אם רוצים לעזור
לי אז שיעבירו אותי לבית חולים בגדה המערבית, אני רוצה למות שם - לא רוצה למות בקפלן ולא
רוצה שאהיה בחדר קירור ולא בניתוח לאחר המוות. אם אמות אז שזה יהיה כשבני משפחתי יהיו
לידי". את העתירה בעניינו הגישו עו"ד אחלאם חדאד וארגון רופאים לזכויות אדם באמצעות עו"ד

תמיר בלנק.

לשכת הנציב העליון לזכויות אדם של האו"ם קראה בשבוע שעבר לישראל לחדול ממעצרים מינהליים
ולשחרר מייד את אל-אחרס. "אל-אחרס נמצא כרגע במצב מאוד שברירי, לאחר שלא אכל במשך 89

יום", אמר אז מייקל לינק, המדווח המיוחד לאו"ם על מצב זכויות האדם בשטחים. "הביקורים
האחרונים שערכו אצלו רופאים מצביעים על כך שגופו נמצא על סף קריסת מערכות, וכי חלק מהנזק

שנגרם לו עשוי להיות קבוע", הוסיף. 
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