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 لمضربين عن الطعاماتصريح بقتل  ريةقانون التغذية القس
 

  4192آيار  91
 22منذ تاريخ  إضرابهم عن الطعام ضد سياسة االعتقال اإلداري  إدارياا  معتقلا  021في الوقت الذي يواصل فيه أكثر من 

، على مشروع قانون 2102آيار 01صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع أمس األحد ، 2102نيسان / أبريل 
، جيز لسلطات السجون ي اإلسرائيلية،ووزيرة الصحة  ودعمته وزارة العدل 2102 في العام قدمته وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلي

المضربين عن الطعام وتقديم العلج الطبي لهم قسرا في حال والمعتقلين  سر  لأل اإلطعام القسري ببعد استصدار أمر قضائي 
 .للخطر تعرضت حياتهم

 من تغذية وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر هذا اليوم، أّن نصوص القانون الجديد تمكن سلطات االحتلل 
قسراا وتقديم العلج الطبي لهم رغماا عنهم، في شروط محددة، وفي مقّدمتها موافقة رئيس المحكمة أو المضربين عن الطعام 

 نائبه، مع اتاحة التمثيل القضائي لألسير ومحاميه أمام المحكمة لعرض موقفه.
إال استمرار لسياسة التضليل  وحياة المضربين عن الطعام، ما ه بحجة حماية هذا القانون إقرار تر  مؤسسة الضمير أن 

ق وهي محاولة فاشلة تكشفها حقيقة دأبها على استخدام أبشع أساليب القتل والتعذيب بح ،التي تمارسها دولة االحتللوالخداع 
اقمها الطبي بقتل المزيد من المعتقلين بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون اإلسرائيلية وطويعد  األسر  والمعتقلين الفلسطينيين

 .يوماا متواصلة 22وخاصة المعتقلين اإلداريين المضربين عن الطعام منذ  الفلسطينيين
محاولة من قبل حكومة االحتلل لتوفير غطاء قانوني لجرائم قوات مصلحة السجون  يشكل هذا القرار وتعتبر الضمير أن
تحدياا سافراا لألعراف والمواثيق الدولية التي حرمت التغذية القسرية وأكدت على ضرورة احترام سلطات السجون اإلسرائيلية وتعد 

لحرية وكرامة المعتقلين. فلقد أكدت اللجنة الدولية للصليب األحمر معارضتها اإلطعام القسري وشددت على ضرورة احترام 
ويتفق موقف اللجنة الدولية مع موقف الرابطة الطبية العالمية والمعلن عنه  .يةخيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم اإلنسان

 .2112طوكيو المنقحين في سنة و لطا في إعلني ما
أن " كل قرار تم بشكل غير إرادي وتحت التهديد واإللزام هو عديم  العالميةالرابطة الطبية مالطا الذي تبنته  نص إعلنحيث  

 اإلطعام اإلجباري لمن يرفض ذلك اعتبارحيث ال يصح إلزام المضربين عن الطعام بتلقي علج يرفضونه. و  القيمة األخلقية،
ن اإلطعام الذي يصاحبه التهديد او بأنه عمل  غير مبرر. ويجب على األطباء حماية المضربين عن الطعام من أي إجبار. وا 
المضرب عن  منفعةنساني، حتى ولو كان الهدف منه إل المذل واللالتكبيل يعتبر شكل من أشكال التعام استعمالاإللزام او 

جبارهم على إيقاف اإلضراب عن الطعام  ."الطعام، ويرفض اإلطعام القسري لبعض المحتجزين بهدف تخويفهم وا 
استشهدوا تحت التعذيب أثناء  10منهم قضوا نتيجة القتل العمد،  12أسيراا ،  212قتل منهم أكثر من  0621فمنذ العام  

نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد وبمشاركة الجهات الطبية التابعة لمصلحة السجون اإلسرائيلية كما وقع عندما  22التحقيق، و
ية القسرية "الزوندا " بحق األسر  الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سنوات تغذلللجأت مصلحة السجون اإلسرائيلية 
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أسر : وهم الشهيد عبد القادر أبو الفحم الذي استشهد أثناء اإلضراب عن  3السبعينات والثمانيات والتي أفضت إلى وفاة 
، 0611تموز  21لذي استشهد في تاريخ ، واألسير راسم حلوة ا0611أيار من العام  00الطعام في سجن عسقلن في تاريخ 

  أثناء اإلضراب عن الطعام في سجن نفحة. 0611تموز من العام  22واألسير علي الجعفري الذي استشهد في تاريخ 

القانون ال يسعى إلى حفظ حياة األسر  والمعتقلين الذين يمارسوا حقهم في اإلضراب عن الطعام بل هو هذا وتؤكد الضمير أن 
لإلضراب عن  يلجؤون صريح لقوات مصلحة السجون اإلسرائيلية بقتل المزيد من األسر  والمعتقلين الفلسطينيين الذين بمثابة ت
في مسعى لنيل حقوقهم المشروعة والمكرسة في اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني  ،2100بشكل متواصل من العام  الطعام

في مقدمتها االعتراف بمكانتهم كأسر  حرب م و ة وحقوق المحرومين من حريتهوالقانون الدولي لحقوق اإلنسان الخاصة بمعامل
، وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، حقهم في التعليميةجل الحرية وسائر حقوقهم الصحية والغذائية و ومناضلين من أ

 الزيارات العائلية واحترام كرامتهم اإلنسانية .

ة قوانين وقرارات قضائية ولوائح داخلية صادرة عن مصلحة السجون اإلسرائيلية تعكس عنصرية لسويأتي هذا القرار ليستكمل سل
وهمجية االحتلل التي تتطلع إلى كسر إرادة األسر  والمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي 

 الحتلل.اإلنساني الخاصة بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح وا

بسحب الملح  فلقد أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قبل سنوات قراراا قضائياا يسمح بموجبه لقوات مصلحة السجون اإلسرائيلية
هم اإلضراب عن الطعام. كما تعمد قوات مصلحة السجون اإلسرائيلية ئيوماا األولى من بد 02طعام طوال من المضربين عن ال

( الخاص باإلضراب 11/02/12تقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام بموجب األمر بتعليمات رقم )األسر  والمعمعاملة 
عن الطعام الذي يجيز لوحداتها الخاصة مداهمة غرفهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم، واالعتداء عليهم بالضرب في 

ولقاءات المحامين بما يحقق عزلهم  ؛نعهم من الزيارات العائليةكثير من األحيان، وعزلهم في زنازين انفرادية ، إضافة إلى م
 التام عن العالم الخارجي. 

 
 

  مؤسسة الضمير تطالب
اللجنة الدولية للصليب األحمر وكافة منظمات األمم المتحدة ولجانها الحقوقية والمؤسسات الحقوقية الدولية لممارسة  -

وفضح انعكاساته الخطيرة على صحة األسر  والمعتقلين الفلسطينيين مع  هذا القانون الخطير، منع إقرارل ادوره
التأكيد على حقهم في اإلضراب عن الطعام كوسيلة قانونية لضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب القواعد اآلمرة 

 .للقانون الدولي اإلنساني

ضربين عن الطعام والضغط على دولة االحتلل التدخل إلنقاذ حياة الم ضرورةباألمم المتحدة و لجانها الحقوقية  -
 الحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق فوري لممارسات وانتهاكات أطباء مصلحة السجون اإلسرائيلية واشتراكهم في  -
يذاء المضربين عن الطعام.  معاقبة وا 
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 كما وتطالب الضمير 
والمسارعة إلى مطالبة األطراف السامية  منظمة التحرير الفلسطينية ممارسة حقها كدولة عضو في اتفاقيات جنيف -

 في اتفاقيات جنيف األربع وبموجب التزامها الوارد في نص المادة األولى من االتفاقيات االربع المتعاقدة
( للجتماع الفوري احترامها في جميع األحوال بـأن تحترم هذه االتفاقية وتكفلتتعهد األطراف السامية المتعاقدة )  

 .نصت عليها اتفاقيات جنيف األربع للنظر في انتهاك قوات االحتلل اللتزاماتها كقوة احتلل التي
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