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حقوق اإلنسان على يد قوات االحتالل في المناطق المحتلة من    تنتهاكاالتصدي  المن منطلق رؤيتها في  

للمساعدة  قانونيه  بإجراءات  والقيام  والقطاع،  مسانده    الضفة  وتقديم  طارئة،  إنسانية  احتياجات  في 

والحريات اإلنسان  بحقوق  تمس  إجراءات  ضد  في  ،  قانونيه  اإلنسان  لحقوق  ميزان  مؤسسة  تابعت 

ألسير الصحفي الفلسطيني محمد  اإضراب  قضية  اصرة، مع مؤسسات وهيئات حقوقية أخرى، ملف  الن

 .  ا على اعتقاله اإلداري احتجاج  الطعام القيق عن 

ا احتجاجا  يوم    95ا عن الطعام في السجون اإلسرائيلية استمر  محمد القيق صحفي فلسطيني خاض إضراب  

مايو/أيار   19اعتقاله، وأفرج عنه يوم  على اعتقاله اإلداري، وانتهى اإلضراب بتحقيق مطلب عدم تمديد 

2016 . 

 

 شفى العفولة يق في مست ، محمد القألسير المضرب عن الطعاما

 

نشط في نقل صورة الوضع باألراضي    2015ة الفلسطينية مطلع أكتوبر/تشرين األول  مع اندالع الهب  

المحتلة، وساهم في التعليق على مجريات األحداث لعدد من القنوات اإلعالمية، لكنه اعتقل من منزله في  

ل لالعتقال اإلداري.  2015لثاني نوفمبر/تشرين ا  21رام هللا يوم   وحو 

إدا اعتقال  أمر  لمدة  أصدر  القيق  الصحفي  بحق  بتاريخ    6ري  معه  التحقيق  انتهاء  بعد  شهور 

، قام القاضي العسكري "شمعون أشوال" في محكمة عوفر العسكرية بتثبيت األمر لكامل  17/12/2015

للوضع الصحي لمحمد بعد دخوله اإلضراب المفتوح عن الطعام، ولم يطلب    االمدة، وذلك دون التطرق بتات  
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لى ملفه الطبي من قبل مصلحة السجون للتأكد من وضعه الصحي. كما لم يتطرق القاضي  حتى االطالع ع

ابدا  لعمل محمد كصحفي على الرغم من ان النيابة العسكرية تدعي ان الملف السري يحتوي مواد تتعلق  

 بقيام محمد بالتحريض ضمن عمله كصحفي. 

القيق إلى معتقل تحقيق وتوقيف "الجلمة"، وشرع في اإلضراب عن الطعام  األسير  ، نُقل  2015نهاية  

ا على المعاملة المذل ة والتحقيق القاسي بحقه.  نوفمبر/تشرين الثاني من السنة نفسها، احتجاج    25بتاريخ  

 ه رفض تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية. ومنذ اليوم األول إلضراب

، وأُخضع لتحقيق قاس بتهمة التحريض  2015ديسمبر/كانون األول    9منع القيق من لقاء محاميه حتى  

ل بعدها لالعتقال اإلداري لستة أشهر، واستمر  في    15على االحتالل حتى تاريخ   من الشهر نفسه، حو 

 ا لذلك. إضرابه رفض  

ُكشف عن اتفاق ينهي القيق بموجبه اإلضراب عن الطعام، ومن بنود    2016راير/شباط  فب  26في تاريخ  

بتاريخ   المستشفيات  2016مايو/أيار    21اإلفراج عنه  لعائلته بزيارته، واستمرار عالجه في  ، السماح 

  ، وهو ما اعتبر انتصارا إلضرابه الذي أصر عليه مع تمسك االحتالل1948داخل األراضي المحتلة عام  

 بموقف عدم اإلفراج عنه. 

تدهورت صحة القيق أكثر من مرة، وتعرض لتشنجات وخلل في ضربات القلب والغيبوبة مرات أثناء  

اإلضراب، وكان القضاء اإلسرائيلي منحازا إلى جانب رأي جهاز المخابرات في كل المحاكم التي عقدت  

 له أثناء اإلضراب. 

  21قبل موعده الذي كان مقررا السبت    2016ايو/أيار  م  19أفرج عن محمد القيق عصر يوم الخميس  

 .  من الشهر نفسه، وهو يوم إجازة في إسرائيل

تضامنية  ماهيرية الالنشاطات الج  إقامةفي  ا  واسع  ا  شعبي    احراك  الداخل الفلسطيني شهد  أن    ومن الجدير ذكره،

ا  ا احتجاج  يوم    95رابه عن الطعام  ، محمد القيق، الذي استمر اضمع قضية األسير الصحفي الفلسطيني

في هذه  القانوني  لمؤسسة ميزان في حراكها  ور البارز  ، كان الد ب ذلكإلى جان، وعلى اعتقاله اإلداري

نهاء محمد  إبعد  ضا  " القانوني أيحراك "ميزان، واستمر  نتهاكات حقوق اإلنسانالتصدي ال  وفي   القضية 

 إطالق سراحه.  ام والقيق اإلضراب عن الطع

 



4 
 

 

 محمد القيق ، ضرب عن الطعامالم أمام مستشفى العفولة حيث كان يرقد األسير صورة من النشاطات التضامنية  

 

جيش اإلسرائيلي في  لقائد ال  رسالة،  لحقوق اإلنسان في الناصرةقدمت مؤسسة ميزان  ،  27/7/2016ففي  

  دون تسلميه نسخة من األمر   غادرة البالد أمر منع الصحفي الفلسطيني محمد القيق من مول  منطقة الضفة ح

أثناء طريقه إلى    معبر جسر اللنبي )الملك حسين( ، بحيث منع من السفر من ودون أن يوضح له األسباب 

 .  إلجراء فحوصات طبية وعالجات طبيةدنية  لكة األرالمم

در  ن السفر في حال كان هناك فعال أمر صمر منع القيق مؤسسة ميزان بنزويدها بنسخة من أوطالبت م

الحصول على  ، قائد الجيش اإلسرائيلي في منطقة الضفة إلى كما طالبت ميزان في رسالتها بحق القيق، 

   تفاصيل األسباب التي شكلت أساس األمر باإلضافة إلى أي مواد أو حقائق أخرى تتعلق بالمسألة. 

من هذا القبيل   اإذا صدر أمرفي هذه المرحلة بالقول غني  " ، إلى أنه  تها هذهوبينت "ميزان" في رسال 

،  بنية إصدار األمر القيق ، حيث لم يتم إبالغ ، فقد صدر في انتهاك صارخ لقواعد العدالة الطبيعيةبالفعل

حقوقه اإلنسانيو  ضد نية إصدار أمر ينتهك بشكل خطير احتجاجه   فرصة للتعبير عنولم يتم منحه أي 

 األساسية.  
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 من السفر   محمد القيقلقائد الجيش اإلسرائيلي في منطقة الضفة حول أمر منع الصحفي  "ميزان"   رسالة
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مقر التنسيق واالرتباط  في الناصرة، برسالة إلى   ، بعثت مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان1/8/2016وفي  

لمنع  ني  ال يوجد أي قانو على ادعاء أنه  ،  إلى الخارجمحمد القيق  سفر  على منع  لالعتراض  ،  رام هللا  -

األردن ضروري إلجراء الفحوصات الطبية وتلقي  ، خاصة وأن سفره إلى من مغادرته إلى الخارجالقيق 

 الضفة الغربية.  العالجات التي ال تمنح في منطقة إقامته في 

 

 عتراض على منع محمد القيق من السفر فة لال في الضالتنيق واالرتباط رسالة "ميزان" إلى مقر 
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