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 مقدمة

 

 للعام 48رقم قانون لوائح السجون م معدل ل2015عن الطعام للعام  اإلضرابمنع أضرار  تتناول هذه الورقة قانون 
، وأصبح جزءًا " الذي أقره الكنيست"قانون التغذية القسريةفي األوساط السياسية والقانونية  م والمتعارف عليه1971

 المعتقلين تإضرابا، في مواجهة دولة االحتالل ىمصلحة السجون لد من التشريعات سارية المفعول، التي تطبقها
دميتهم آتوفير الحد األدنى من المعايير الدنيا لمعاملتهم بما يحفظ  الفلسطينيين النتزاع حقوقهم المشروعة في

 .ومجموع الحقوق التي ينتهكهاالدولية، للمعايير  ومدى احترام هذا القانون  وكرامتهم،
 

 ؛وأعقدها والقانونية والمعتقالت اإلسرائيلية من أهم القضايا اإلنسانية في السجون الفلسطينيين  المعتقلينتعتبر قضية 
  .ومساس بالحقوق األساسية لإلنسان كونهم بشر ومعتقلين انتهاكتمثله هذه القضية من  لما

وخاصة  ،ضد المعتقلين الفلسطينيينعقابية وقمعية  إجراءات اإلسرائيلي االحتالل سلطاتحقيقة تمارس الفي و 
 رادتهمإزعزعة ي. وتهدف من وراء إجراءاتها إلى منهجيبشكل إمعان و و  بوعيالمضربين عن الطعام، حاالت 

إضعاف قدرتهم التنظيمية، وتشتيت صفوفهم، وشل قدرتهم على تنظيم نضالهم إخضاعهم و و  ،من حقوقهموحرمانهم 
في و ، 1949الرابعة لعام جنيف  اتفاقيةفي المكفولة  حقوقهمومناضلين من أجل  معتقلينكلتحقيق حقوقهم المكفولة 

، ومجموعة 1955السيما قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعامسائر اتفاقيات حقوق اإلنسان 
شكال االحتجاز أو السجن التي تبنتها أالمبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من 

والتي انضمت  1948، واالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب للعام 1988ألمم المتحدة في العام الجمعية العامة ل
 .1991إسرائيل لها عام 

 

كونها  ،احتجازهم داخل هذه السجون تدني شروط  منفي سجون االحتالل اإلسرائيلي  ن و ن الفلسطينيو يعاني المعتقلو 
 اإلسرائيليةمصلحة السجون  إجراءاتمعيشية صعبة وقاسية في ظل  ظروفو  مية،دتفتقر ألبسط مقومات الحياة اآل

 لنيل حقوقهم المشروعةكوسيلة لإلضراب عن الطعام لجوء إلى المما يدفعهم ، المطبقة بحقهم بهدف التضييق عليهم
 والمكفولة بموجب القانون الدولي اإلنساني. 

 

في ( معتقل 1500) ، بعد استمرار حوالي2015للعام عن الطعام  اإلضرابالورقة قانون منع أضرار هذه تتناول 
تصاعد وتيرة التصريحات من المستوى السياسي  في ظل ،على التوالي 31ولليوم  2017نيسان  17إضرابهم منذ 

  . اهوجلب أطباء من الخارج لتنفيذ " بحق المعتقلين المضربينالتغذية القسرية"باستخدام 
 

حجم المخاطر الصحية من الناحية النفسية و ، وأسبابهامفهوم العالج القسري والتغذية القسرية تستعرض الورقة و 
كما تتناول الورقة موقف الجهات الدولية والحقوقية  .ل تم تنفيذ التغذية القسريةاعلى المضرب في حوالجسدية 

  . ، وصواًل للنتائج والتوصياتوالطبية من استخدامها
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  -:عن الطعام اإلضرابأسباب اقرار قانون منع اضرار  أواًل /
التغذية  منهاو التعسفية بكافة الطرق القمعية و  اإلضرابوإنهاء  ةعلى مواجه اإلسرائيلية مصلحة السجون تعمل 
  .القسرية

التغذية القسرية االحتالل بسن قانون يجيز استخدام  ةوساط السياسية في دولنادي في األتي تتعالت األصوات ال لقد
معتقل " 1600" نم أكثرفيه ، والذي شارك 2012في أعقاب إضراب المعتقلين الجماعي في نيسان من العام 

 ةمصلحة السجون اإلسرائيلية للتفاوض مع المعتقلين وتلبي خو رض نأإال التوالي،  على (يوم 28)لمدة  واستمر
 . دون اللجوء الستخدام التغذية القسرية اإلضرابهى ، أنمطالبهم

معمر و وهم أكرم الفسيس، وحيد أبو ماريا،  نيمعتقلمن ال ةوضوع التغذية القسرية عندما دخل ثالثم ةثار إكما أعيد  
حد أ ىلإن نقلتهم أبعد ، وهددتهم مصلحة السجون اإلسرائيلية 9/1/2014إضراب عن الطعام بتاريخ في  بنات

 سوء، بالتغذية القسرية إلجبارهم على كسر إضرابهم نتيجة 6/3/2014تاريخ سرائيل بإالمستشفيات المدنية داخل 
 .مات والطعامة وعدم تناولهم المدع  حالتهم الصحي

 

قانون حقوق  حسب (األخالق ةنلج)باسم وعرفت لجنة وفي أعقاب ذلك شكلت مصلحة السجون اإلسرائيلية  
 ،، وطبيبانجنةًا لل  خمسة أعضاء وهم قاضي محكمة مركزية رئيس ومكونة من سرائيلياإل 1996المريض لسنة 

مختص اجتماعي  ،رجل دين، طبيب نفسي أوممثل عن الجمهور  ومحامي، للمستشفى يالمستشار القانونو 
التغذية  رفضوا ن الثالثةيالمعتقلن أإال  ،م التغذية القسريةاهي من تقرر استخد وهذه اللجنة 1وممرضة مختصة.

 .حينه ولم يجبروا على ذلك عنوة ة فيالقسري
 

مرة أخرى بتاريخ اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع " التغذية القسرية" على  مشروع قانون وأعيد طرح 
بعد استصدار أمر قضائي  السجون لمصلحة يجيز ، وهو وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلي قدمتهحيث ، 18/5/2014

تهم في حال تعرضت حيا باإلطعام القسري لألسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام وتقديم العالج الطبي لهم قسراً 
 عضاء الكنيست. أ  بعض ها من قبلاالتي الق يجة المعارضةر نتمر  نه لم ي  أإال  رللخط

مجموعة من مع  2015،2/ 5/5، بتاريخ ىخضر عدنان موس المعتقلفيه  شرعالذي  اإلضرابأعقاب  يفو 
كرم أ، محمد تاج، القيق ومحمود السرسك، محمد عالن المعتقل سامر العيساوي ومحمدمن بينهم ، المعتقلين ادارياً 

من جديد عاد موضوع إقرار التغذية القسرية ليطفو ، والمعتقلة هناء الشلبيريخاوي، ضرار أبو سيسي وبالل كايد 
 حينهتقدم وزير األمن الداخلي في . و ضائي والتشريعي في دولة االحتاللالرسمي والق على السطح أمام المستوى 

من أجل تعديل )قانون السجون اإلسرائيلي( وشاركت في التعديل وزارتا العدل والصحة غلعاد إردان" بمسودة القانون "
صادق  ، حيث30/7/2015، بتاريخ كنيستلل القانون  تمرير وجرى  . لمستشار القضائي لحكومة االحتالللوقدم 

 قوانين ضمنعن الطعام( وبالتالي أدرج  اإلضراب)منع أضرار قانون ب ما بات يعرف على اإلسرائيليالكنيست 
 .يعالج مضرب عن الطعام قسرًا وعنوةً  طبيب بأن يطعم أوليسمح ل تشريعاً  سلطات االحتالل

                                                           
1
 1996من قانون حقوق المريض في دولة االحتالل لسنة  15تنص الفقرة  
2
 .8/7/2014نتيجة تجديد االعتقال االداري، كان موقوف منذ  اإلضرابيوم، حيث اعالن  66استمر اضراب المعتقل لمدة  
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عن الطعام  بحق المعتقل المضرب في مستشفى العفولة 25/11/2015بتاريخ  الفعليوقد دخل القانون حيز التنفيذ 
مورس بعد زيارته للمعتقل القيق في المستشفى بأنه قد محامي مؤسسة الضمير أفاد و  محمد القيق. -في حينه –

 .3رغمًا عنهحقنه بالمدعمات عبر الوريد من خالل من إضرابه عن طريق  47اليوم ال العالج القسري فيبحقه 
محكمة المركزية اإلسرائيلية للمباشرة لنيتها تقديم طلب ل 7/8/2015أعلنت مصلحة السجون اإلسرائيلية بتاريخ كما 

وقد علمت مؤسسة  .محمد عالن المضرب عن الطعامعلى المعتقل عن الطعام  اإلضرابمنع أضرار بتطبيق قانون 
محمد عالن ومحاميه جميل الخطيب أن وضعه الصحي قد  المعتقلر وحقوق اإلنسان من والد الضمير لرعاية األسي

أن وضعه الصحي قد و  ،عن الطعام اإلضرابمن  (يوماً  59)بعد  فقد وعيه أنهو  14/8/2015تدهور بتاريخ 
في الليلة السابقة، ونظرًا للتدهور الخطير على حياته قام األطباء بإنعاشه بواسطة جهاز تنفس اصطناعي،  تدهور

  .4األمالح لجسمه عن طريق الوريد وإدخال
 

 تغذية القسرية وأضرارهما الصحية:ثانيًا/ تعريف العالج القسري وال
من  ة المضربينبادعاء حمايسلطات االحتالل لتوضيح الفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري الذي مارسته 

   -نورد التعاريف التالية : خطر الموت
تقديم العالج الطبي للمعتقل المضرب عن الطعام رغمًا عنه، أو دون الحصول منه على  وه العالج القسري: -1

  .إجبار المريض على تلقي العالج والخضوع للفحوصات الطبية رغمًا عنهو  5موافقة.
الغذاء إلى الفم إليصال  نأنبوب م بإدخالهي إجبار الشخص على تناول الطعام و الشراب و تجرى غالبا  التغذية القسرية: -2

  6دةالمع
 2015للعام عن الطعام  اإلضرابقانون منع أضرار  تنفيذة الناتجة عن ينفسالو  ةجسديالالمخاطر الصحية   -3

خطر على حياة والصحية الناحية الطبية  من يعتبر ،اإللزام أو استعمال التكبيلن اإلطعام الذي يصاحبه التهديد و إ
 كون التغذيةتحيث  ًا،قسري تهتغذيالمضرب ذا صاحب ذلك عنف ورفض إالمعتقلين المضربين عن الطعام وخاصة 

د حياة األشخاص و ، العمليةناحية المن  صعبة جداً  عادًة ما تؤدي إلى العديد من المضاعفات والمخاطر التي قد ت هد 
المعدة إلى دموي، خاصة خالل عملية إدخال أنبوب ومن هذه المضاعفات: حدوث نزيف  .الذين يتعرضون لها

قد يؤدي ذلك لحدوث جروح أو تهت ك في و بالقوة من خالل فتحة األنف، ودفعه بشكل عشوائي وعنيف إلى المعدة، 
من المخاطر  وكذلك .7أغشية األنف أو المريء أو المعدة ذاتها، وحدوث نزيف من األغشية المتهتكة أو المجروحة

اإلضافية لهذا األسلوب القسري للتغذية هو إمكانية حدوث االختناق، فقد يتم إدخال أنبوب التغذية إلى مجرى التنفس 
ي  مابداًل من المريء والمعدة،  تحت الضغط من خالل إن إدخال المواد المغذية بالقوة وحقنها  الختناق.إلى ايؤد 

بها أنبوب التغذية  كما أن 8،ا يؤدي إلى حدوث التهاب رئوي حاد مع كل مضاعفاتهمم ،إلى الرئة قد يؤدي إلى تسر 

                                                           
3
 http://www.addameer.org/ar/prisonerAF 19، راجع البند 26/2/2016بتاريخ  ،يوم 93تم إنهاء إضرابه الذي خاضه لمدة 

المضرب عن الطعام، رغم  رلألسي" من حق القاضي أن يسمح بإعطاء العالج الطبي  اإلضرابي د .)أ( من قانون منع اضرار 
 .اعتراض األسير"

4
 http://www.addameer.org/ar/prisoner/   16/6/2015الذي اعلن اضرابه عن الطعام بتاريخ 

5 http://www.addameer.org/ar/publications الفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري. 
6
 cambridge.orgمراجعة قاموس:  
7
 http://www.moh.ps/index/ArticleView/ArticleId/3798/Language/ar موقع وزارة الصحة الفلسطينية 

"لن أنسى أبدا المرة األولى التي مرر فيها أنبوب التغذية من أنفي. ال  السجناء الذين يضربون عن الطعام في غوانتانامويقول أحد  8

لكن لم أستطع. كان هناك ألم مبرح في صدري   شعرت برغبة في التقيؤ ،أستطيع أن أصف كم هو مؤلم ذلك"، ويضيف "دفع األنبوب في  

بوصة في  18وحنجرتي ومعدتي". ويروي كيف استمر الوضع على هذه الحال منذ ذلك الوقت، حيث يدفع فيه األنبوب أحيانا بمقدار 

 .معدته

http://www.addameer.org/ar/prisoner/
http://www.addameer.org/ar/publications
http://www.moh.ps/index/ArticleView/ArticleId/3798/Language/ar


5 
 

والسوائل بما من المضاعفات التي تترتب على التغذية القسرية كذلك حدوث ما يسمى بـ "التميُّه" وهو إدخال الماء 
 .يزيد عن حاجة الجسم

وخاصة ارتفاع الضغط الحاد، وكذلك خلل في كما أن  التغذية القسرية قد تتسبب في حدوث خلل في ضغط الدم، 
تركيز السكري في الدم وارتفاعه وخروجه عن السيطرة مع كل ما يترتب على ذلك من متاعب صحية، خاصًة لدى 

 .9 من مرض ضغط الدم المزمن أو مرض السكري وضعف عضلة القلب اً األشخاص الذين يعانون م سبق
نفسية شديدة تمتد آثارها طوياًل،  معاناةالتغذية القسرية بضغط نفسي و  سببتت قد وإلى جانب المضاعفات الجسدية

 االنهيار العصبي أو االكتئاب.حتى إلى ما بعد عملية التغذية القسرية، وقد تؤدي إلى حدوث الصدمة النفسية أو 
 

 موقف المؤسسات والجهات الدولية: ثالثا/
 رأي لجنة مناهضة التعذيب:  

ينبغي للدولة ( 26في البند ) ته بالتغذية القسرية والعالج قسراً ومواجه اإلضرابتعليقها على موضوع معرض في 
ء المعاملة أو العقاب و المسلوبة حريتهم ممن يضربون عن الطعام لس األشخاصالطرف أن تكفل عدم تعرض 
أن  أيضاً وينبغي للدولة الطرف  .رادتهمإلن تقدم لهم الرعاية الطبية الالزمة وفقًا أو  ،لدخولهم في إضراب عن الطعام

المسلوبة حريتهم القادرين على اتخاذ  األشخاصتتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الالزمة لكفالة عدم إطعام 
لغير ذلك من أساليب العالج الطبي وهم  إخضاعهمأو  ،أبداً  عن علم وتدبر ممن يضربون عن الطعام قسرياً قرارتهم 

  10التعذيب أو سوء المعاملة. مستوى إلى  ىن هذه الممارسات قد ترقله كارهون، أل
 

 اإلنسان لحقوق  المتحدة لألمم السامية المفوضية: 
لجان من ا القانون، واعتبرت لجان متعددة تجاه هذعن قلقها مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  عبرت

والجمعية الطبية العالمية  ،وعدد من المقررين الخاصين لألمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر، ألمم المتحدةا
 11ة من الكرامة اإلنسانية".من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاط  اًل التغذية القسرية "شك

  

                                                           
9

ع فلسطين الطبي برام هللا : الدكتور/ حسام النادي،    .رئيس "وحدة الجهاز الهضمي والكبد" في مجم 
10
( والمعقودتين CSR/ SAT1492و 1491( وجلستها )CAT/C/ISR/5، )إلسرائيلالتقرير الدوري الخامس المالحظات الختامية بشأن  

 .2016أيار/مايو 12( في 1429،1428المالحظات الختامية الحالية في جلستها  واعتمدت، 2016أيار مايو/ 4، 3يومي 

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1163055  
11

    

http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1163055
http://www.arab48.com/?mod=articles&ID=1163055
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 العفو الدولية منظمة: 
 

 غير ذلك ألسباب تم إذا طبي إشراف وبدون  موافقته بدون  الطعام عن المضرب على القسرية التغذية فرض تعارض
 أن يجب ال .بالكرامة اإلنسانية ةالحاط   أو اإلنسانية غير أو القاسية المعاملة إلى يرقى بشكل تم أو الطبية الضرورة

 12.الطعام إضرابه عن إلنهاء لإلكراه  التعرض أو الطعام عن إضرابه بسبب معتقل أو سجين أي يعاقب
 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر: 
  

 خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم اإلنسانية. حترامامعارضتها اإلطعام القسري، وشددت على ضرورة  أعلنت
 

 نقابة األطباء في إسرائيل: 
اب القانون اإلسرائيلي، نحن عارضنا وال زلنا أعلنت على لسان نقيبها د. ليئونيد ايدلمن "انه قانون مضر ويوصم كت  

لقواعد شرف المهنة التي تمنع الطبيب عن  ن أطباء إسرائيل عملوا ويعملون وفقاً إالقسرية"  نعارض قانون التغذية
 .13ن إطعامه بالقوة حكمه حكم التعذيبأتعذيب أسير و 

 

  م1991إعالن مالطا لعام: 
عن الطعام، في سياقات  اإلضراب( قاعدة إرشادية، تتناول 13( مبادئ و)7من )المكون يتشكل إعالن مالطا 

مختلفة، ونصت مقدمته على أنه: بمثابة طريقة احتجاج لمن ليس لهم سبل أخرى للتعبير عن مطالبهم، ورفضهم 
جب احترام الغذاء يعبر عن أملهم في الوصول إلى أهداف معينة.."، كما نص المبدأ الثاني منه على أنه: "يتو 

وبما أن رغبة المضربين عن الطعام الحقيقية ال تكون دائمًا واضحة، فقد يؤدي هذا إلى صعوبة في  ،استقاللية الفرد
التقييم. كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد أو اإللزام أو ضغط المجموعة فهو عديم القيمة األخالقية. ال 

 أي عالج يرفضونه..."يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي 
( منه على أنه: "يجب على األطباء والمعالجين اآلخرين أن ال يقوموا بالضغط بأي شكل كان 6كما نص المبدأ )

 .."اإلضرابعلى المضرب عن الطعام لكي يتوقف عن 
أن اإلطعام أو ( على أن: "التغذية القسرية ال تكون مقبولة أخالقيًا قطعًا، حيث 13ت القاعدة اإلرشادية رقم )صون

ذل والالإنساني، حتى ولو كان الهدف من ذلك هو منفعة ال التكبيل فإنه شكل من أشكال الاإللزام أو استعم
المضرب عن الطعام. كذلك مرفوض اإلطعام قسرًا لبعض المحتجزين بهدف تخويف وإجبار المضربين عن الطعام 

 14على إيقاف صيامهم."
 

  15م1975إعالن طوكيو لعام: 
( قواعد ت شير في مجملها إلى عدم جواز مشاركتهم في 7يشكل اإلعالن خطوط توجيهية لألطباء ويتكون من )

( منه، 5التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والالإنسانية أو المهينة، وفي هذا السياق نصت القاعدة رقم )
على تشكيل رأي صحيح ومنطقي حول النتائج  على أنه: "حين يرفض سجين ما االغتذاء ويعتبره الطبيب قادراً 

                                                           
12
 s://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/2282/2015/arhttp 

http://rotter.net/cgi-bin/go-news.pl?file=31964.html. 
13

 
14
م، وتم مراجعتها في االجتماع 1991(، سانت جوليانس، في مالطا تشرين الثاني للعام 43تبنته منظمة الطب العالمية في اجتماعها رقم ) 

 م.2005أفريقيا، أكتوبر ( في جنوب 57العام رقم )
15
م، وهو خطوط توجيهية لألطباء بالتعذيب وغيره 1975اعتمدته الجمعية الطبية العالمية التاسعة والعشرون في طوكيو في اليابان عام  

 من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة فيما يتعلق باالحتجاز أو السجن.

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/2282/2015/ar/
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المترتبة عن هذا الرفض الطوعي لالعتداء، ال ينبغي إطعامه بطريقة صناعية وينبغي أن يقوم طبيب )طبيبة( 
مستقل آخر على األقل بالتأكيد على القرار المتعلق بقدرة السجين على تشكيل هكذا رأي، ويجب على الطبيب 

 ن العواقب المترتبة على رفض االغتذاء".)الطبيبة( أن يشرح للسجي
 

 عن الطعام: اإلضرابينتهكها قانون منع اضرار الحقوق التي رابعا/  
ورغم ما تحت أي ظرف من الظروف، مهينة التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الجريمة تبرير ال يمكن 
ة دولسية والمهينة أمرًا واقعًا لدى التعذيب والمعاملة القا، يظل بالخصوص اإلنسان ق القانون الدولي لحقو أوضحه 
 .االحتالل

ته لممارسة قر أبالقانون الذي  اللاالستظتعتبر التغذية القسرية بالشكل الذي تمارسه مصلحة السجون ومن خالل كما 
مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق لي هو انتهاك واضح وصريح وجوهري طعام القسر العالج القسري أو اإل

  :جريمة وانتهاك لمجموعة حقوق منهاو ، مناهضة التعذيبنصوص اتفاقية و السياسية والمدنية 
 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أن لكل 16(1فقرة) (6تنص المادة ) :الحق في الحياة .1
حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، بطريقة غير قانونية أو غير إنسان الحق الطبيعي في الحياة وال يجوز 

وال يجوز تحت أي مبرر اهدار الحق في الحياة حتي في حالة  .فالدولة ملتزمة بالحماية القانونية لهذا الحق ،عادلة
 17.نهاء حياة المقاتلينإخير الطوارئ، وفي حال النزاعات الدولية يكون المالذ األ

 

( من العهد الدولي احترام حرمة الحياة الخاصة وكفالة حق كل فرد 17تلزم المادة ) :احترام الحياة الخاصة يالحق ف .2
خصوصيته أو التعرض لها من جانب األفراد أو و في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في حياته 

 .عتباريينسلطات الدولة أو من جانب األشخاص الطبيعيين أو اال
 

( حماية هذا الحق الذي يعنى أن للمواطنين حق عقد االحتجاج بالطرق 21تكفل المادة )الحق في االحتجاج:  .3
ات في األماكن العامة. اإلضرابالسلمية ليعبروا عن آرائهم في القضايا التي تهمهم بما في ذلك الحق في تنظيم 

 زاء قضية معينة.إوآرائهم  عن موقفهم او عبر يواألصل في هذا الحق إباحته لألفراد مجتمعين ومنفردين، ل
 

( من العهد على أنه 7تنص المادة ) :التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الحق في الحماية من .4
( على 10كما تنص المادة ) .لتعذيب أو عقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة أحدال يجوز إخضاع 

وجوب معاملة جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان. 
هذا وبالرغم من أن غالبية التشريعات تنص صراحة على حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره (1،16) كاملة االركان وفق نص المادة جريمةالتعذيب عتبر كما وي .18المهينة
 .19(CATمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة)

  

                                                           
 
16

 .1976العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعام من  6من المادة  1فقرة  
17
 .1990، و1970استخدام التغذية القسرية أو العالج القسري ما يعرف ب)الزواندا( أدى إلى استشهاد ثالث من المعتقلين عامي  
18
 .1976واالجتماعية والثقافية للعام  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية( 10) ( والمادة7نص المادة ) 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو (16) ( والمادة1نص المادة ) 19

 (CATالمهينة)
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 الخالصة
 

والمتعارف عليه في  ،2015للعام  عن الطعام اإلضرابمنع أضرار  نصوص قانون في قراءة  تقدم ورقة الموقف
مدى تحلل دولة االحتالل من أبسط التغذية القسرية"، وتظهر هذه القراءة السياسية والقانونية قانون "ساط األو 

 اني وقانون حقوق اإلنسان الدولي.التزاماتها تجاه القانون الدولي اإلنس
 

تعذيب كاملة هي جريمة التغذية القسرية أن ممارسة  بعد استعراض الورقة إلى يخل ص مركز الميزان لحقوق اإلنسانو 
اتفاقية مناهضة وفقًا لنصوص مدنية والسياسية، وكذلك الالخاص بالحقوق لعهد الدولي ا وصنصل اً وفقركان، األ

تنتهك جملة من حقوق اإلنسان . كما (CAT) التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
المكفولة بموجب االتفاقيات الدولية، بحيث تفيد الدالئل والمؤشرات أن ممارسة التغذية القسرية أداة من أدوات 

 لقمع المعتقلين المضربين عن الطعام. مصلحة السجون 
 

تسبب بألم وي عنه ج رغماً مريض على العال سمح بإجباري هنتهك أخالقيات مهنة الطب كونعالج القسري يكما أن ال
أو المهينة  أو الالإنسانية القاسية المعاملة من أشكال التعذيب وضروب عتبر شكالً ي وفهوبذلك  جسدي ونفسي شديد

 مها القانون الدولي في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.التي حر  
 

أعمال التعذيب القاسي وسوء  يرى في القانون اإلسرائيلي وتطبيقاته هو تشريع لعمل من مركز الميزان لحقوق اإلنسان
االحتالل ضد  سلطاتمن بين ممارسات أخرى كثيرة تمارسها  أصيالً المعاملة المذكورة أعاله، والتي تشكل جزء 

مكونات رها من المعاهدات و التفاقية مناهضة التعذيب وغي اً واضح اً انتهاكتمثل الفلسطينيين، و المعتقلين آالف 
  لحقوق اإلنسان. ون الدوليانالق

 

 –الذين يتهددهم تنفيذ التغذية القسرية بحقهم  -أن المطالب المعلنة للمضربين عن الطعام  ويؤكد مركز الميزان على
حريتهم كلها مطالب مشروعة وتعتبر مكونًا أساسيًا من بين جملة الضمانات التي يجب ان يتمتع المحرومون من 

المجتمع الدولي  فإن مركز الميزان يطالبوعليه  بها وفقًا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
يمارس ضغطًا حقيقيًا على سلطات االحتالل الحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون بأن 

األهمية القصوى للتدخل العاجل والفاعل لضمان وقف التعذيب وغيره من الدولي اإلنساني. هذا باإلضافة إلى 
ضروب المعاملة القاسية والمهينة وتجريمه بموجب القانون اإلسرائيلي الذي يتيح مجااًل واسعًا لممارسة التعذيب بحق 

 المعتقلين الفلسطينيين.
 

مناهضة التعذيب وتوصيات لجنتها المتكررة بوقف اتفاقية ويشدد مركز الميزان على ضرورة إجبارها على احترام 
طالب المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الشفافية ييب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين. كما ممارسة التعذ

يمارسون التعذيب وسوء  والمساءلة القانونية لألجهزة األمنية وسلطات السجون االسرائيلية لضمان تقديم من
 .منع تكرار أي انتهاكات مستقبليةللعدالة و  المعاملة

 
 انتهى


