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 الفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري 

 
على التوالي،  65محمد القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال الصحفي يستمر المعتقل اإلداري  – 82/1/8016- رام هللا

تعرض  همن محاميها الذي زار المعتقل القيق في مستشفى العفولة، أن لرعاية األسير وحقوق اإلنسان فقد علمت مؤسسة الضمير
 مصلحة السجون من إضرابه لعالج قسري عن طريق حقنه بالمدعمات عبر الوريد رغمًا عنه، وهددت قوات  47في اليوم ال

ة القسرية، وكيف ي والتغذيق، فما الفرق بين العالج القسر بفرض التغذية القسرية على المعتقل المضرب محمد القي االسرائيلية
 الفلسطينيين المضربين عن الطعام. تمارس دولة االحتالل كال السياستين بحق األسرى والمعتقلين

 
 التعريف 

هي إطعام الشخص رغمًا عنه وعادة ما تتم من خالل أنبوب يدخل عن طريق األنف ليصل الى المعدة عن  التغذية القسرية:
و إدخال الطعام الى طريق المريء. كما ويمكن ان يتم اإلطعام القسري من خالل إعطاء المغذيات عن طريق حقن الوريد بها، أ

محيطة في األنسجة ال اً كل هذه الطرق ضرر  وتسببلمعدة. الى اللوصول  الخارجي ق عمل فتحة في جدار البطنالمعدة عن طري
 ًا.ألمًا شديدًا والتهاب حادو 

 هي تقديم العالج الطبي للمريض أو األسير المضرب عن الطعام رغمًا عنه، أو دون الحصول منه على موافقه.  العالج القسري:
 ضرابهم.األسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لكسر إكال السياستين بحق استخدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

 
  الغطاء القانوني 

تموز  00، وفي ناتفي السبعيالتغذية القسرية بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين مارست سلطات االحتالل التغذية القسرية: 
ين أوامر تغذية قسرية بحق األسرى والمعتقلين الفلسطيني أقر الكنيست اإلسرائيلي قرارًا يجيز لمحاكم االحتالل اصدار 8015
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سمح غلقة مبنية على ملف سري ال يحاكم مأمر التغذية القسرية في جلسات مويصدر دون اخذ موافقتهم.  المضربين عن الطعام
 .المذكورمن  11وفقًا للمادة  طالع عليهاالللمعتقل وال محاميه 

دون  خالق الطبية في المستشفيات بعالج المرضىفي دولة االحتالل آلية للسماح للجان األمشرعو القانون شكل العالج القسري: 
من قانون حقوق المريض في  15تنص الفقرة  .في حاالت الخطر الشديد على حياتهم صول على موافقه منهم ورغمًا عنهمالح

ذا القانون بناًء على همن أجل الحفاظ على حياتهم. و بالسماح لألطباء بتقديم العالج القسري للمرضى  1116دولة االحتالل لسنة 
في و  لجان أخالقية في كل مستشفى للنظر في طلب األطباء عالج مرضاهم قسريًا في حال رفضوا أخذ العالج بإرادتهمتؤسس 

 االخالق الطبيةلجنة تتشكل من قانون حقوق المريض في دولة االحتالل  84بحسب الفقرة و  .على حياتهم حاالت الخطر الشديد
 ،مخول ان يكون قاضي محكمة مركزية يكون رئيس اللجنةمحامي في تخصصات مختلفة،  طبيبان خمسة أعضاء وهم: من

 طبيب نفسي أو مختص اجتماعي وممرضة مختصة.، يناو رجل دممثل عن الجمهور 
 

 نظرة القانون الدولي 
عن  بالشكل الذي تمارسه دولة االحتالل بحق االسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربينتشكل التغذية القسرية : ةالقسري التغذية
للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني. ويخالف ما نصت عليه اللجنة الدولية للصليب األحمر والبيان المشترك انتهاكًا الطعام 

 ية جنيف الثالثة والمختصة في معاملة أسرى الحرب.من اتفاق 0من األمم المتحدة والمادة  8015الذي صدر في عام 
واالعتقال اإلداري بموجب القانون  ةالقسري التغذيةعلى عدم شرعية  8015أب  2أكد البيان الذي أصدرته األمم المتحدة في 

تهمة واضحة  م بعد توجيهالدولي لحقوق اإلنسان، ودعا البيان الى االفراج عن جميع المعتقلين اإلداريين، أو اإلبقاء على احتجازه
 اعتقال إداري. المحتجزين بأوامرلب المعتقلين المضربين عن الطعام لهم أمام المحاكم. كما وعكس البيان شرعية مطا

"يحظر ممارسة الضغط إلنهاء إضراب عن  أنه علىنص اعالن مالطا الذي تبنته منظمة الصحة العالمية العالج القسري: 
اتفاقية طوكيو الى أنه "يحظر مشاركة األطباء في التعذيب، ويتضمن ذلك  وأشارتواستخدام العالج الطبي القسري".  الطعام،

 التغذية القسرية وعالج المضربين عن الطعام قسريًا".
لة القاسية المعامتعتبر األمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعية الطبية العالمية العالج القسري نوع من أنواع 

( من العهد الدولي الخاص 8والمهينة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق اإلنسان. كما وتنص المادة الثانية ) ولالإنسانية
حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". وهذا قتصادية واالجتماعية والثقافية على "بالحقوق اال

 حق ينطبق دون تمييز على جميع األشخاص بما فيهم األسرى والمعتقلين.ال
 

 حقوق االنسان التي تنتهك 
ي الصحة ف الحق في االستقالل الشخصي، الحق في تقرير المصير، الحق في عدم التعرض للتعذيب، الحقالتغذية القسرية: 

 ومبادئ القانون الدولي.في االحتجاج، كما وتشكل التغذية القسرية انتهاكًا آلداب مهنة الطب  والسالمة الجسدية، الحق
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الحق  ،الحق في الكرامة الفردية، ، الحق في رفض العالجالحق في الصحة، الحق في عدم التعرض للتعذيبالعالج القسري: 
 القسري انتهاكًا آلداب مهنة الطب ومبادئ القانون الدولي.في تقرير المصير، الحق في االستقالل الشخصي، ويشكل العالج 

 
 خاتمة
االحتالل ال يسعى من خالل سن قانون التغذية القسرية وممارسة العالج  أن لرعاية األسير وحقوق اإلنسان الضمير مؤسسة تؤكد

 اً تصريح بر ذلكيعت بل ،الطعام عن اإلضراب في حقهميمارسون  الذين الفلسطينيين والمعتقلين األسرى  حياة حفظالقسري الى 
 لنيل الطعام نع لإلضراب يلجؤون  الذين الفلسطينيين والمعتقلين األسرى  من المزيد بقتل اإلسرائيلية السجون  مصلحة لقوات

 وحقوق  ةبمعامل الخاصة اإلنسان لحقوق  الدولي والقانون  اإلنساني الدولي القانون  اتفاقيات في والمكرسة ،المشروعة حقوقهم
 حيةالص حقوقهم وسائر الحرية أجل من ومناضلين حرب كأسرى  بمكانتهم االعتراف مقدمتها وفي ،حريتهم من المحرومين

  .اإلنسانية كرامتهم واحترام العائلية الزيارات في حقهمو  العادلة، المحاكمة بضمانات التمتع في وحقهم والتعليمية، والغذائية
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