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نظمة سلطة السجون،  مشروع القانون الحكومي، الذي هو قانون أ أقر الكنيست  ،  2015تموز) يوليو(    30يوم  

  إلتاحة إطعام األسرى المضربين عن الطعام قسريا.

قد أقرت  (، وفي فترة وزيرة القضاء تسيبي ليفني،  33وكانت حكومة بنيامين نتنياهو السابقة )الحكومة الـ  

العام    9يوم   يونيو  للكنيست.2014حزيران/  العامة  الهيئة  على  التعديل، وطرحته  هذا  انشغال إال    ،  أن 

، بمشروع الموازنة العامة، وبموازاة االنشغال بقانون  2014الشتوية في خريف    الحكومة مع بدء الدورة

"دولة القومية"، أدى إلى وضع هذا القانون جانبا. خاصة وأنه يجابه بمعارضة شديدة من نقابة األطباء  

حقوق  إاإلسرائيلية،   منظمات  معارضة  إلى  محليةإضافة  اإلنسان(   نسان  لحقوق  ميزان  مؤسسة    )منها 

 وعالمية. 

العنصرية أصبحت نهج هذه   لحقوق اإلنسان بيانا أكدت فيه أن  ، أصدرت مؤسسة ميزان2/8/2015في    -

قانون  إقرار  حيث إن    الدولة، وأنها باتت تغطى بثوب من القوانين، تساندها وتؤيدها المؤسسة القضائية.

دارية التعسفية  عتقاالت اإللكسر كل سجين يواجه اال جاء  ، اإلطعام القسري للسجناء المضربين عن الطعام

من وراء هذه القوانين هو كسر إرادة أبناء شعبنا في مقاومة   الهدف"وقالت إن    سرى. وانتهاك حقوق األ

ممارسات سلطات االحتالل التعسفية، سواء كانت باالعتقاالت اإلدارية الظالمة، او بانتهاك حقوق األسرى،  

   ."او سواء كانت بممارسات أخرى كهدم البيوت ومصادرة األراضي

وجوب تكاتف كل الجهود لمواجهة هذه الهجمة   ،)الناصرة( في بيانها  نسانمؤسسة ميزان لحقوق اإل  رأت و

الحقوقية والسياسية والشعبية والدولية، من أجل ردع المؤسسة االسرائيلية عن المضي في  من كافة القوى  

 عنجهيتها، وفي اعتبار نفسها فوق المعاهدات والمواثيق الدولية.

  – مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني وهي مؤسسة ميزان لحقوق االنسان  ، قدمت  2015/ 8/ 10وفي  

التماسا  ديق لرعاية السجين ونقابة األطباء القطرية وجمعية أطباء بال حدود،  الناصرة ومؤسسة يوسف الص

مشيرة   القسرية،  التغذية  قانون  احترازيا  إضد  قرارا  ستتخذ  أنها  للتعديل"لى  القليلة    " قابال  األيام  خالل 

 ما جاء في بيان مؤسسة ميزان لحقوق اإلنسان.  ، بحسب القادمة.
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 ضد قانون التغذية القسرية  للمحكمة العليا مؤسسة ميزان ومؤسسات حقوقيةقدمته  التماس

مع العشرات من المحامين  ناصرة،  ، النسانشارك محامو مؤسسة ميزان لحقوق اإل،  2015/ 13/8في    -

في تظاهرة منددة باالعتقاالت اإلدارية بحق الفلسطينيين وبقانون اإلطعام  والحقوقيين في الداخل الفلسطيني،  
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ضربين عن الطعام والتي نظمتها مؤسسات حقوقية، من ضمنها مؤسسة ميزان، أمام  القسري لألسرى الم

بالسياسات   "برزيالي" مستشفى   المنددة  بالشعارات  المشاركون  البالد. وهتف  في مدينة عسقالن جنوبي 

اإلداري   المعتقل  رأسهم  وعلى  األسرى  لجميع  بالحرية  وطالبوا  الفلسطينيين،  األسرى  بحق  اإلسرائيلية 

ن المتواجد في مستشفى برزيالي. وتحدث عدد من المحامين  وال مام  أمضرب عن الطعام االسير محمد عالا

قضية األسرى هي قضية كل الشعب الفلسطيني.  وأكدت مؤسسة ميزان في الوقفة  المشاركين في التظاهرة.  

الحرية   وشددت  أسرى  مؤازرة  أجل  من  الحراك  مواصلة  ضرورة  المؤسسة    على  ظلم  يواجهون  الذي 

 اإلسرائيلية، وظالم سجونها بأمعاء خاوية. 

المحامي مصطفى سهيلو ميزان  –قال  الحقوقيين  –  )آنذاك(  مدير مؤسسة  بأن رسالة  كلمته  في معرض 

جميعا في هذه الوقفة هي أننا جميعا نقف مع حق األسرى في السجون اإلسرائيلية بنيل حريتهم. وأن قانون  

القسري مخالف للقوانين الدولية، ولهذا نحذر من ممارسة هذا األمر بحق زملينا األسير المحامي    اإلطعام 

 محمد عالن. 

 

رها حول االلتماس الذي تقدمت به مؤسسات  العليا في القدس البت في قراالمحكمة  ، أجلت  9/2015/ 17في    -

 . ضد قانون التغذية القسرية، الناصرة،  ميزان لحقوق االنسانومنها مؤسسة  حقوقية في الداخل الفلسطيني  

التي استمرت ألكثر من ثالث ساعات استعرضت النيابة اإلسرائيلية ادعاءاتها لتبرير  وخالل جلسة المحكمة  

  عت بأن هذا القانون يأتي من حيث ادا   2015ه الكنيست اإلسرائيلي نهاية شهر يوليو  هذا القانون الذي أقرا 

أجل منع األسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة األولى، على اعتبار أن األسير ال  

 يدرك ما الذي يحدث حوله خالل هذه الفترة.

سرائيلية بأن هناك اعتبارات أمنية تقف خلف طلبها السماح بتمرير قانون التغذية  اإلالعامة  ولم تخف النيابة  

اث التي يمكن أن تتبع وفاة األسير في حال لم يتم اطعامه قسريا في الوقت الذي  لى األحد إمشيرة    ،القسرية

 يصر فيه على االستمرار بإضرابه عن الطعام. 
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القاضي روبنشتاني والقاضي ميني   ؛يذكر أن من بين القضاة الذين تداولوا هذا الملف في المحكمة العليا

 مزوز وكالهما شغل منصب المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية. 

 

 ( 17/9/2015في المحكمة العليا بالقدس )  ي عمر خمايسي(ى محاميد والمحام)المحامي مصطف مؤسسة ميزان  محامو 

 

عاءات بأن ادا اعتبرت    –حدى المؤسسات الحقوقية التي قدمت االلتماس إ  –مؤسسة ميزان لحقوق االنسان 

دت المؤسسة على لسان المحامي أساس لها من الصحة، حيث أكا عاءات باطلة ال  النيابة اإلسرائيلية هي ادا 

عمر خمايسي بأن االعتبار األساسي لهذا القانون هو الخلفية األمنية وليس الحفاظ على حياة األسير التي ال  

 . قيمة لها بالنسبة للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية

والمطاي  المحاموأضاف   االحتجاج  الفلسطيني  األسير  بأن من حق  اعتقاله خمايسي  بتحسين ظروف  لبة 

بطريقة سلمية وهو ال يملك أية وسيلة للتعبير عن احتجاجه على السياسات العنصرية للمؤسسة اإلسرائيلية  

 ال باإلضراب عن الطعام. إ
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بأن زمالءه األطباء    " ليونيد ايدلمان "دت نقابة األطباء اإلسرائيليين على لسان رئيسها الدكتور  أكا من جهتها،  

شكل من األشكال بتنفيذ عملية اإلطعام القسري ألن هذا أمر مخجل ومعيب ألي طبيب  لم ولن يقوموا بأي  

ألنه يتعارض مع المعايير األخالقية لألطباء معتبرا بأن التغذية القسرية هي تعذيب ومن الممكن أن تكون  

 نتيجتها الوفاة. 

 

 

 


