إسرائيل :وضع حد لإلجراءات القضائية بحق دارين طاطور وإطالق سراحها فورا
 3حزيران/يونيو 2018
نداء للتحرك
دارين طاطور ،شاعرة فلسطينية من مواطني إسرائيل ،أدينت في  3آيار/مايو  2018من طرف محكمة الصلح في الناصرة
ب"دعم منظمة إرهابية" و"التحريض على العنف" .قضت طاطور أكثر من عامين في السجن أو قيد اإلقامة الجبرية منذ
أكتوبر/تشرين األول  .2015طاطور في انتظار جلسة النطق بالحكم ،والتي تم تأجيلها حتى  31تموز/يوليو .2018
راجعت منظمة القلم الدولي بحذر الئحة االتهام الموجهة ضد طاطور وخلصت إلى أنّها استُهدِفت بسبب شعرها ونشاطها
السلمي .وتتعلق إدانة طاطور بشكل أساسي بفيديو على موقع يوتيوب ،ترفق به إحدى قصائدها بعنوان" قاوم يا شعبي،
قاومهم ".وكانت النيابة قد طلبت سابقا الحكم عليها بالسجن لمدة تتراوح بين  15و  26شهرا.
نؤيد دعواتنا السابقة إلى السلطات اإلسرائيلية إلنهاء المضايقة القضائية لطاطور ونطالبها بإطالق سراحها فورا ودون قيد
أو شرط.
لمزيد من المعلومات حول قضية طاطور ،أنظر نداء القلم السابق هنا
انظر أيضا مقابلة القلم الدولي مع طاطور هنا
دعوة إلى التحرك ! المشاركة على تطبيقات فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي
إرسال مناشدات إلى السلطات اإلسرائيلية:



دعوتها إلى إنهاء اإلجراءات القضائية بحق طاطور بما ّ
أن ذلك مرتبط فقط بممارستها السلمية لحقها في حرية
التعبير؛
مطالبتهم بإنهاء اإلقامة الجبرية لطاطور بشكل فوري وغير مشروط.

ت ُرسل المناشدات إلى:
 وزير العدل ،السيدة أيليت شكدوزارة العدل
 9شارع صالح الدين
القدس 91010
إسرائيل
فاكس+972 2 628 5438 :
البريد األلكترونيsar@justice.gov.il :
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 المدعي العام ،السيد أفيخاي مندلبليت،وزارة العدل
 29شارع صالح الدين
القدس 91010
إسرائيل
الفاكس+972 2 530 3367 :
البريد اإللكترونيlishkat-yoetz@justice.gov.il :
 وزارة العدل مكتب نائب المدعي العام (القانون الدولي)  -أليسا غانيل  ،أدفالصندوق البريدي 9299
تل أبيب 61092
إسرائيل
فاكس+97 2-3 -68 99 80 1 :
البريد اإللكترونيinternational@justice.gov.il :

يُنصح بإرسال نسخة عن مناشداتكم عبر ممثّل إسرائيل الدبلوماسي في بالدكم .يمكن إيجاد معلومات التواصل مع السفارات
على هذا الرابط.
**يُرجى إبالغ منظمة القلم الدولي بأي تحرك تقومون به في قضية دارين طاطور بما فيها أي أجوبة تتلقونها من السلطات.
الدعاية
يُشجَّع األعضاء في منظمة القلم الدولي على:



نشر مقاالت وأفكار في صحف وطنية أو محلّية تسلّط الضوء على قضية طاطور؛
تنظيم فعّاليات عا ّمة وقراءات ومؤتمرات صحافية أو تظاهرات ؛



االنضمام إلى لجنة الترجمة واللغات اللغوية في ترجمة شعر طاطور ،متوفر باللغة العربية األصلية هنا وغيرها
من اللغات هنا ؛



التوقيع على هذه المناشدة المتعلقة بطاطورhttps://jewishvoiceforpeace.org/dareen/ :

تضامن
ف ّكر بتسمية دارين طاطور كعضو شرف ي في مركزك .يمكن االطالع على التفاصيل حول كيفية القيام بحملة ألعضاء
الشرف في دليل لجنة الكتاب في السجون والمتاح هنا

للمزيد من المعلومات ،يُرجى التواصل مع نائل جرجس ،من من ّ
ظمة القلم الدولي ،في Koops Mill
|  - Abbey Street, London SE1 2ANرقم الهاتف:
 +44 (0) 207 405 0338البريد اإللكترونيNael.Georges@pen-international.org :
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