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في النزاعات ويكفل توفيرها تمثل قواعد القانون الدولي اإلنساني األساس الذي ينظم حقوق اإلنسان 
 القواعد على األراضي الفلسطينية؛ نظرًا لطبيعة الصراع عليها، إذ انطباق هذهعلى الرغم من  المسلحة

 اضوابط وشروطً  فرضو ة الحاجزة واألسرى المعتقلين ا من قواعده لتنظيم العالقة بين الدولخصص كثيرً 
 .يجب على الدولة الحاجزة احترامها

 
 الوقت الحاكم والجالد في ايية محايدة، ما يجعلهابعدم وجود سلطة تشريعية وقض إسراييلتمتاز دولة 

لممارسي وفير غطاء من الحماية القانونية في محاولة لت ذاته، فتصدر العديد من القوانين التعسفية
ين الفلسطينيين من جهة، ومن جهة أخرى استمرار سياسة االنتهاكات االنتهاكات تجاه األسرى والمعتقل

 ين الفلسطينيين.والمعتقلإنسانية تجاه األسرى أخالقية والالالالتشريعية وال
 

والقوانين التعسفية ن مسألة االنتهاكات من أساليب التعذيب واالعتقال اإلداري إ  إعدام قانون مقترح ك،
الذي طرح على جدول أعمال الكنيست لحظة االنتهاء من إعداد هذه الدراسة تمهيدًا لتشريعه،  األسرى 

 وقانون  ،ين الفلسطينييناإلعدام بحق األسرى والمعتقل وبةسمح لالدعاء العسكري بالمطالبة بتنفيذ عقوي
ي تزايد مستمر، األمر ف ين الفلسطينينتجاه األسرى والمعتقل اإلعالمية للتسمية وفقاً  القسرية التغذية

ون وسايل االحتجاج يلجأوسيلة من  ُيعد الذي اإلضراب عن الطعاممن األسرى إلى  اكثيرً الذي دفع 
غاية هذا اإلضراب ما يصاحب وعادة  ما يتعرضون له من انتهاكات،من أجل لفت االنتباه إلى  إليها

المتمثل  الطعام الصلبعن فقط يضربون لتحقيق هدف محدد، ومعظم المضربين عن الطعام 
 .الفيتامينات، ومنهم من يمتنع عن تناول الفيتاميناتويكتفون بشرب الماء والملح و ، بالوجبات الغذايية
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Abstract  

The rules of international humanitarian law provide the basis for organizing and 

safeguarding human rights in situations of armed conflicts. Despite the applicability of 

these rules to the Palestinian territories, due to the nature of conflict on these lands, many 

of these rules have been devoted to regulating the relationship between the Detaining 

Power and the detained prisoners,  

Therefore imposing specific controls and conditions the Detaining Power must respect. 

  

Practice of torture and administrative detention against Palestinian prisoners and detainees, 

is increasing, which led many of the prisoners to undertake  means of protest in order to 

ensure their minimum rights. Hunger strike was one of these means, which is guaranteed 

by International law. Participants in such a strike abstain from eating as an act of political 

protest, and  to draw the attention to violations they are subjected to. That strike is usually 

aims also to achieve a specific goal. Most hunger strikers abstain from eating solid food 

only, but not liquids. 

  

 Due to the ability of Israel to detain the prisoners, and the absence of an impartial 

legislative and judicial authority within the State of Israel, which makes the State of Israel 

the judge and the executioner at the same time, through the issuance of arbitrary laws 

represented by the law of force-feeding as called by the media. After failing to break the 

will of the prisoners Israel searched for a way to find a legal solution to protect its 

violations. That false cover is in fact an evidence of the legislative, moral and medical 

violations practiced by the State of Israel against the Palestinians in general and the 

prisoners in particular. The Palestinian prisoners, with their empty stomachs, have proved 

that hunger strike is a method that can break the will of the jailer, and make the State of 

Israel responsible for breaching the rules of international humanitarian law. 
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 المقدمة
 

هذا  اوبين الفئات التي ينطبق عليه ين،اتفاقياته تعريف األسرى والمعتقلعالج القانون الدولي بمنظومة 
اتفاقية جينيف الثالثة ، و 1011عام لكاتفاقية الهاي لواجبة االنطباق عليهم، الوصف، وحدد القوانين 
، 1080عام لل ، واتفاقية جينيف الرابعة الخاصة بالمدنيين1080لعام لالخاصة بأسرى الحرب 

تمتاز األراضي الفلسطينية  ، حيثالذي توسع وشمل حروب التحرير 1011لعام لاألول  البروتوكولو 
المحتلة بخضوعها لقانون االحتالل الحربي، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية فيما صدر عنها 

ترفضدولةاالحتاللانطباقاتفاقيات1432منذالعامف ،1بخصوص قضية جدار الفصل العنصري 

 تكندولةذاتسيادة.جينيفاألربعةعلىاألراضيالفلسطينيةالمحتلةمتذرعةأنهالم
 

هو من أجل  على األسرى والمعتقلينواجبة التطبيق لدولي لتبيان القوانين الدولية ن سعي المجتمع اإ
ال يشكل  في حالة وقوعهم باألسر، حيث ضمان توفير الحماية القانونية لهم، وعدم المساس بحقوقهم

 .سيراألسر حالة استثنايية تجيز سلب حقوق األ
 

يمثل جريمة وفقًا للقانون  انتهاكات لحقوق األسرى والمعتقلينكل ما يمارس من أساليب تعذيب و  ،وعليه
 لتعذيب يشكل جريمة تستوجب العقاب هو وجود اتفاقية مناهضة التعذيبالدولي، وما يدلل على أن ا
المساس ، وقد جاءت هذه االتفاقية لضمان عدم 2بداللة المادة األولى التي حددت مفهوم التعذيب

 .بحقوق اإلنسان وكرامته اإلنسانية
 

التي تعرف التي أثارت ضجة في أوساط السجون أسلوب التغذية القسرية  أساليب التعذيبمن أكثر 
بأنها عبارة عن إدخال الغذاء السايل عبر أنبوب أنفي معدي في حالة رفض الشخص تناول  3طبياً 
على  المضرب سيرإرغام األ نهاالناحية اإلجرايية بأ وتعرف من، عدم وجود رغبة لديه بلغذاء أو بسبا

كان ذلك في  او ممرضون إذأ به بالقوة سجانون  بكرسي أو يمسك يربط تناول الطعام والسوايل حيث

                                                           
- http://www.icj:التالي الرابط في ،(International Court of Justice) الدولية العدل لمحكمة اإللكتروني الموقع 1

cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.ht 
يونيو  03، التي دخلت حيز النفاذ في 1411ديسمبر  12المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، المعتمدة من الجمعية العامة في  2

1412. 
مقابلة مع دكتور عماد التالحمة، استشاري جراحة الدماغ واألعصاب والعمود الفقري وعالج اآلالم المزمنة، دكتوراه من إيطاليا، البورد  3

 الساعة الثانية ظهرًا. 1/12/0212لسطيني، البورد األوروبي، يوم الخميس بتاريخ الف



 

 ك

"بربيش" عن طريق  ًيابالستيك اأنبوبً  شخص آخر دخلثم ي ،التحرك ويثبت رأسه لمنعه ،المستشفى
 سيرعلى حياة األ فعليةشكل خطورة ما ي ،األنف حتى يصل إلى المعدة ثم يضخ سايل لزج إلى المعدة

 ،بمنظومة اتفاقياتهمن مضاعفات ومخاطر، األمر الذي يرفضه المجتمع الدولي عليه  ما يترتبل
ت الطبية كإعالن طوكيو ااتفاقية مناهضة التعذيب، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واإلعالن

تمثل باإلضراب عن الطعام، رد على أسلوب االحتجاج الملفعل من السلطات ل ومالطا، التي جاءت رد
ا غاندي، وتجربة ماته، كتجربة الجيش الجمهوري اإليرلندي، والمذلك بالتجارب العالميةوندلل على 

 ين الفلسطينيين. األسرى والمعتقل
 

 أسباب اختيار الموضوع:
ي سراييلت التي ترتكبها قوات االحتالل اإلاالنتهاكا وضوع محل الدراسة ههذا المو لعل سبب اختياري 

ألوثق ما ترتكبه قوات  مسؤوليةكقانونية داخلي في تخلق و سرى الفلسطينيين بشكل مستمر ضد األ
المعنية بمتابعة استكمااًل لدور هيئات ومنظمات حقوق اإلنسان ي بحق أبناء شعبي سراييلاالحتالل اإل

الفلسطينيين على  معتقلينوالسرى األ دولة االحتاللحيث تعامل  ،الفلسطينيين معتقلينشؤون األسرى وال
سرى حرب يدافعون عن حقوقهم وأرضهم أبيين خارجين عن القانون، وليسوا أنهم مجرد مخربين وإرها

الفلسطينية المحتلة، وما هذه راضي أل، متجاهلة الوضع القانوني لووطنهم ضد االحتالل البغيض
القوانين واألعراف  مستمرة بتجاهل إسراييلثبات أن إإنسانية سوى دليل االنتهاكات والممارسات الال
 .من الناحية الدولية مسؤولة، األمر الذي يجعلها واالتفاقيات والمواثيق الدولية

 
 - :النلاية الموضوع أهمية
 اإلنسان بحقوق  الرتباطه المباشر الدراسة محل الموضوع هذا عليها ينطوي  التي لألهمية نظًرا

 عملية اقضية األسرى والمعتقلين واحدة من األسس التي تقوم عليه أن ماناإلي منطلق ومن ،وكرامته
 من االحتالل سلطات تمارسه ما، و طويالً  شعبنا منه عانى الذي يسراييلاإل االحتالل من التحرر
 المواثيق بها تنتهك التي التعذيب أشكالمختلف ل وتعريضهم الفلسطيني الشعب ألبناء اعتقاالت
 بحق يةسراييلاإل االنتهاكات عن للحديث دراستي أخصص أن الضرورة من جعل، الدولية واالتفاقيات
 وهو الأ االحتالل دولة انتهاكات ةلسلس في األبرز االنتهاك عنو  بشكل عام، ينالفلسطيني األسرى 



 

 ل

 دق ناقوس الخطر تجاه األسرى ، وذلك ألن عملية إصداره تبشكل خاص "القسرية التغذية قانون "
 .الفلسطينيين معتقلينوال
 

 -العملية:  الموضوع أهمية
قانونية إصدار قانون التغذية القسرية،  مدى معرفة في الدراسة محل للموضوع العملية األهمية تبرز

، والعمل إسراييلوالنتايج المترتبة في حالة عدم قانونيته، وتوضيح حقيقة دور الكادر الطبي داخل دولة 
لتدعيم الشكاوى  ،يسراييلخاصة قانون العقوبات اإل، يةسراييلعلى خلق ثقافة قانونية بطبيعة القوانين اإل

ضد إدارة مصلحة السجون من جهة، ومن جهة أخرى  يتعرض النتهاك أسيربها أي  التي يتقدم
الجنايية لممارسي  مسؤوليةثبات العما تعرضوا له من تعذيب بعد إ معتقلينوال ضمان تعويض األسرى ل

التعذيب بداية من جهاز الشاباك، مرورًا بجهاز الشرطة، واألطباء الذين يخفون الحقايق ويصدرون 
 وثايق طبية مزورة.

 
 :الدراسة تساؤالت

 

مراعيييييية التسلسيييييل الزمنيييييي، كمرحلييييية أوليييييى تطبييييييق التغذيييييية  عيييييدة تسيييييا التفيييييي هيييييذه الدراسييييية أثييييييرت 
القسييييييرية ميييييين دون وجييييييود قييييييانون، ومرحليييييية ثانييييييية التهديييييييد باسييييييتخدام التغذييييييية القسييييييرية بييييييالتزامن مييييييع 
توقيييييييت إصييييييدار القييييييانون، والمرحليييييية الثالثيييييية إصييييييدار قييييييانون التغذييييييية القسييييييرية بعييييييد المصييييييادقة عليييييييه 

 بأغلبية األصوات.
، الفلسيييييطينيين معتقليييييينوال سيييييرى أللوالتكييييييف القيييييانوني  ني لألراضيييييي الفلسيييييطينية،الوضيييييع القيييييانو أواًل:  

 ، وما مدى التزام دولة االحتالل باحترام االتفاقيات والمواثيق الدولية.والحماية المقررة لهم
التييي تييدخل ميين أسيياليب التعييذيب  اأسييلوبً تصيينيفها إلييى قييى عملييية تطبيييق التغذييية القسييرية هييل تر ثانيييًا: 
هيوم االنتحيار المخيالف للشيريعة وهل يقع اإلضراب عن الطعيام ضيمن مف ؟الجرايم ضد اإلنسانيةضمن 

وميا هيو  ؟في إصدار قانون التغذية القسرية ليهاإونية األسانيد التي تم االستناد ما مدى قانو  ؟سالميةاإل
لسيييييجون ي والكيييييادر الطبيييييي داخيييييل عييييييادات مصيييييلحة اسيييييراييلموقيييييف المنظميييييات والقيييييانون اليييييداخلي اإل

 ؟والمستشفيات من صدور هذا القانون 



 

 م

فيي بنياء  اليهيإيمكين االسيتناد و ة سيير تي تمخضت عن نضال الحركة األ: ما هي البينات القانونية الثالثاً 
 ينالفلسيطيني معتقليينوال ثبات المسيؤولية الجناييية الدوليية عين االنتهاكيات بحيق األسيرى ت قانونية إلملفا

  ؟الممارساتالذين توفوا نتيجة هذه 
: مييا مييدى قييدرة القييانون الييدولي لخدميية الفلسييطينيين فييي الحصييول علييى بينييات قانونييية ميين طييرف رابعيياً 

 وهيييل مييين الممكييين أن تكيييون تجربييية األسيييرى  ؟محييياكم الجناييييية الدولييييةلإليييى االخصيييم فيييي حالييية التوجيييه 
 هم؟تنصفسابقة قضايية تصدر عن المحاكم الجنايية الدولية ل الفلسطينيين معتقلينوال

الجنايييية الدولييية فييي حاليية ثبييوت أن قييانون التغذييية القسييرية يمثييل  مسييؤولية: هييل تتييوافر أركييان الخامسيياً 
 .اوأخالقيً  اوقانونيً  اتشريعيً  اانتهاكً 

 
 - :الدراسة منهجية

 

 خالل من وذلك ،والميداني، التحليليو  ،التاريخيالوصفي المنهج هذه الدراسة في الباحث سيتبع
من أساليب التعذيب، وشهادة حية  الزنازين هذه داخل عانوا فلسطينيين ألسرى  بعينها بقضايا االستعانة

بجهة طبية فلسطينية تبين  االستعانة إلى إضافةبالتزامن مع عملية إصدار قانون التغذية القسرية، 
رى ممثلة بنادي مخاطر تطبيق التغذية القسرية، ومقابالت مع جهات فلسطينية تعنى بقضايا األس

 .ليها في بناء ملفات قانونيةكمرجعية توثيقية يمكن االستناد إ في محافظة الخليل سيراأل
 

 - :البحث قيد الموضوع حول السابقة الدراسات
 

كانت هناك بعض الدراسات التي عالجت  ة بدراسات سابقة بشكل مباشر، حيثلم يحظ موضوع الدراس
وما يتعرضون له من أساليب تعذيب بشيكل المركز القانوني لهم،  حيثمن  معتقلينموضوع األسرى وال

موضيوع التغذييية القسييرية بخصوصيية، وميين هييذه الدراسييات وموسييع، ولييم تلتفيت تلييك الدراسييات إلييى  عيام
ن فيييي ضيييوء القيييانون اليييدولي يسيييرى الفلسيييطينيألدقمييياق، بعنيييوان المركيييز القيييانوني ل مطييير نجييياحدراسييية 

  جامعة القدس. -، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 5112-5118اإلنساني، جامعة القدس،
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 خطة الاسالة:
التكيييييف القيييانوني لألسيييرى والمعتقليييين الفلسيييطينيين فيييي ظيييل مسيييميات وانتهاكيييات دولييية  :الفصـــل األول
 االحتالل.

 ول: التعريف باألسرى الفلسطينيين كأسرى حرب.األمبحث ال
 الفلسطينيين كأسرى حرب.ألسرى لول: الوضع القانوني األمطلب ال

 الفرع األول: الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية وطبيعة النزاع.
 الفلسطينيين ومعايير تصنيفهم. معتقلينالفرع الثاني: الوضع القانوني لألسرى وال

 الفلسطينيين. معتقلينواجب التطبيق على األسرى والالفرع الثالث: القانون 
 .القانونية لألسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حربالحماية  ثاني:المطلب ال

 الحماية المقررة ألسرى الحرب عند ابتداء األسر وخالل فترة التحقيق.: الفرع األول
 الحماية المقررة ألسرى الحرب أثناء األسر بعد انتهاء مرحلة التحقيق. :الفرع الثاني
 الحماية المقررة عند انتهاء األسر. :الفرع الثالث

 ثاني: أساليب التعذيب المتبعة تجاه األسرى الفلسطينيين من قبل دولة االحتالل.المبحث لا
ن )االعتقييال و التييي يتعييرض لهييا األسييرى الفلسييطينيمطلييب األول: أسيياليب التعييذيب الجسييدية والنفسييية ال

 (.4اإلداري 
 5أساليب التعذيب الجسدي في تحقيقات "الشاباك ". :الفرع األول
 .أساليب التعذيب المعنوي  :الفرع الثاني
 .أساليب تعذيب األسرى بعد مرحلة التحقيق :الفرع الثالث

 ي من اتفاقية التعذيب والمواثيق الدولية.سراييلثاني: الموقف اإلالمطلب ال
  6التغذية القسرية(. ية من الناحية التشريعية دراسة تطبيقية )قانون سراييلالنتهاكات اإل: االفصل الثاني

 7.ية المتنوعةسراييلة ضد سياسة االنتهاكات اإلسير ول: نضال الحركة األاألمبحث ال
 .ماإلضراب عن الطعا المطلب األول:

 شرعية اإلضراب عن الطعام قانونيًا وشرعيًا. ثاني:المطلب ال
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  .ثاني: االنتهاك التشريعي واألخالقي قانون التغذية القسريةالمبحث ال
 .التغذية القسرية ومراحل إصدارهن ماهية قانو  ول:األمطلب ال
 قانون التغذية القسرية كشكل من أشكال االنتهاك التشريعي واألخالقي والقانوني. :ثانيالمطلب ال
 .8تطبيق قانون التغذية القسرية من الناحية الطبية لىالث: اآلثار والمخاطر المترتبة عمطلب الثال

الجناييية الدوليية المترتبية  مسيؤوليةون التغذية القسرية والالموقف الدولي والداخلي من قان :الفصل الثالث
 على تطبيقه.
 قانون التغذية القسرية في القانون الدولي والقانون الداخلي. المبحث األول:

عالنييات قييية جينيييف، واإلقييانون التغذييية القسييرية فييي ظييل اتفاقييية مناهضيية التعييذيب واتفا: ولاألمطلييب ال
 .يسراييلوالقانون الداخلي اإل الدولية والمواثيق الطبية

 .يين من قانون التغذية القسريةسراييلية ونقابة األطباء اإلسراييلموقف المنظمات اإل: المطلب الثاني
 تطبيق قانون التغذية القسرية. لىالجنايية الدولية المترتبة ع مسؤوليةالمبحث الثاني: ال

 الماهية واألركان. بين الجنايية الدولية ما مسؤوليةمطلب األول: الال
 الجنايية الدولية. مسؤوليةالنتايج المترتبة على ثبوت ال المطلب الثاني:
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 الفصل األول: 
______________________________________________________ 

ــة التكييــف القــانوني  ــين الفلســطينيين فــي ظــل مســميات وانتهاكــات دول لألســاى والمعتقل
 االحتالل.

 

كيون لهيم امتييازات عين غييرهم تن يصلوا إلى مصيطلح أسيرى الحيرب، لجهودًا كبيرة قبل أ الباحثون بذل 
غريييق( كييان األسييرى سييالم )خاصيية عنييد الفييرس واإلففييي الحييروب القديميية قبييل مجيييء اإل ميين األسييرى،
فيتصيرف  ثيم ُرييي بعيد ذليك االنتفياع بهيم فحيل االسيترقاق محيل القتيل، يقدمون قرابين لآللهية،ُيقتلون أو 
 أو بأي شكل شاء. سواء بالقتل أو البيع، كما يشاء، بهم اآلسر

 

حتييى ذكيير بعييض  حيييث كثيير عييدد الرقيييق جيياءت الفتييرة الرومانييية التييي تلييت مرحليية الحييروب القديميية،
تلتهييا مرحليية عييرب الجاهلييية  لرومانييية يبلغييون ثالثيية أمثييال األحييرار،فييي الممالييك ا رقيييقأن ال مييؤرخيهم

 لييه، يييًداميين األسييرى ميين يشيياء ليكونييوا عب عامييل معامليية الرقيييق وكييان زعيييم القبيليية يختيياري سيييركييان األف
إلى أن جاء اإلسالم وشرع عتق الرقاب وحث عليى  أحيانًا، ن أو يقتلو  ويباع الباقون في سوق النخاسة،

 9أو العفو عنه. بالحسنى، سيرمعاملة األ
 

فقد تعاملوا مع أسراهم بطريقة وحشيية حسيب  مع األسرى، االديانة اليهودية بكيفية تعامله امتازت مرحلة
فيييإن  للصيييلح، تم دعوتهييياتييي وحيييين تقتيييرب ميين مدينييية لكيييي تحاربهيييا"....  مييا تييينص علييييه تيييوراتهم فقهييييًا:

                                                           
 .41عامر: أحكام األسرى والسبايا، دار الكتب اإلسالمية، دون سنة نشر، صد. عبد اللطيف  9
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ن لييم إو  ،د لييكبعخير وُيسييتود فيهييا يكييون لييك للتسييفكييل الشييعب الموجيي أجابتييك إلييى الصييلح، وفتحييت لييك،
فاضييرب جميييع ذكورهييا بحييد  وإذا دفعهييا الييرب إلهييك إلييى يييدك فحاصييرها، ت معييك حربيياً لييمتسييالمك بييل ع

لنفسيييك ... وأميييا ميييدن هيييؤالء فتغتنمهيييا  وأميييا النسييياء واألطفيييال والبهيييايم وكيييل ميييا فيييي المدينييية، السييييف،
فيييال تسيييتبق منهيييا نسيييمة ميييا بيييل تحرمهيييا تحيييريم الحثييييين  التيييي يعطييييك اليييرب إلهيييك نصييييبًا، ،الشيييعوب
 10والكنعانيين ...." واألموريين

 

ضيييرورة احتيييرام حقيييوق  ييييد مييين القيييرارات الصيييادرة عنهيييافيييي العد لألميييم المتحيييدة أكيييدت الجمعيييية العامييية
، الييييذي جييياء بعنييييوان إعيييالن المبيييياد  11(3113اإلنسيييان وكرامتييييه، ومنهيييا قييييرار الجمعيييية العاميييية رقيييم )

اإلنسييانية األساسييية فييي جميييع النزاعييات المسييلحة ومبيياد  الوضييع القييانوني الخيياص بالمناضييلين ضييد 
الفلسيطينيين  معتقليينتجربية األسيرى وال تأثبت األجنبية واألنظمة العنصرية، حيثالسيطرة االستعمارية و 

واالنتهاكييييات قييييرارات الجمعييييية العاميييية، فقامييييت بالعديييييد ميييين الممارسييييات عييييدم احتييييرام دوليييية االحييييتالل 
 إنسانية تجاهم.الال
 

، ففيي مستمرة مع دولة االحتاللوأساليبه أدوات الصراع  المتكافئ من حيثغير ال تزال معادلة الصراع 
لفلسيطينيين فيي ية القضاء ماديًا ومعنويًا على األسيرى اسراييلالوقت الذي كان هدف إدارة المعتقالت اإل

الفلسييطيني ميين خييالل األمييراض التييي تسييببها  سيييرتييؤدي إلييى القتييل البطيييء لأل ظييروف حياتييية قاسييية
غرف و  ،قرة إلى الشمس والتهوية المناسبةظروف االعتقال الناتجة عن االزدحام في غرف المعتقل المفت

 وعيدم السيماح لألسيرى بحريية الحركية مظلمة رطبة سيئة التهوية تنتشر فيها الحشرات الناقلة لألمراض،
 ،هيمر الفيرا  أو الغطياء الكيافي لوعيدم تيوفي والنيوم عليى األرض، والتعرض للشمس، ةرسة الرياضومما

ميا يجعلهيا فيي كثيير مين األحييان تتطيور إليى بيبعض األميراض  صابون ٍف لمن يوعدم إعطاء عالج شا
أضييف  ،12وعييدم إجييراء العمليييات الجراحيية الالزميية لألسييرى المحتيياجين لهييا، أميراض مزمنيية ومستعصييية

خرج األسرى يجل أن أكل ذلك من  ،لى ذلك الغذاء غير الصحي وغير الكافي الذي كان يقدم لألسرى إ
عيييودة إليييى حيييياتهم الطبيعيييية ال يسيييتطيعون ال، عالييية عليييى ذويهيييم ومجيييتمعهم يةسيييراييلمييين المعيييتقالت اإل

                                                           
 .312اإلصحاح العشرون ص –العهد القديم سفر التثنية -الكتاب المقدس  10
، المصدر مؤسسة الدراسات  1423( ديسمبر) األول كانون  10 بتاريخ(  01 الدورة) 3123 قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة، رقم 11
 .112ص-114، ص1لسطينية، مجلد رقم الف
 األسيرة الحركة لشؤون  جهاد أبو مركز ،" الطعام عن المفتوحة اإلضرابات تجربة القيد على انتصرت إبداعات" مؤتمر من الثانية الدورة وقايع 12

،0213. 
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والعقوبييييات  رب المبييييرحاسيييتخدام الضييييإلييييى إضييييافة  فييييي حييييياة اجتماعييييية اقتصيييادية طبيعييييية، نخيييراطاالو 
محاولة زرع العمالء في صفوف األسرى واستخدامهم من أجل و  االنفرادي(، )كالحبس الجسدية األخرى 

 إثارة الفتنة بينهم وإثارة جو من التوتر العصبي إلنهاك األسرى وإبقايهم في توتر طيلة الوقت.
 

ييب كمرحلية أوليى، وأسيلوب إلييه سيابقًا، أن دولية االحيتالل تتبيع أسيلوب التره نلحظ من خالل ميا أشيرت
عيدة، وسيوف أشيير  أمور كما أوردت من معتقلينوال األسرى  الترغيب كمرحلة ثانية، فهي تحرمالتدليل و 

 معتقليينوال ثيارة جيو مين البلبلية والتيوتر ميا بيين األسيرى أسلوب التدليل من أجل إم فيما بعد كيف تستخد
 أنفسهم، وتشتيت انتباههم على أمور أخرى.

 

 ،ن معتقليييو وال أدرك األسيييرى  حييييث ،داف الكامنييية مييين ورايهييياوهيييذه األهيييية، سيييراييلاإلالسياسيييات هيييذه هيييي 
السياسييات الصييهيونية وأهييدافها  ،بغريييزة الييدفاع عيين اليينفس فييي البداييية وعيين وعييي علمييي وفلسييفي الحقيياً 

 13ضدهم فدخلوا في صراع إرادات مع تلك السياسة الشريرة وأدواتها ومنفذيها.
 

كثيير مين ليى مير التياريخ يطيول وال تكفيهيا ة الفلسطينية ونضالها عسير تاريخ الحركة األن الحديث عن إ
مييين أسييياليب تعيييذيب وحشيييية وقاسيييية داخيييل المعيييتقالت  ن معتقليييو واليتعيييرض ليييه األسيييرى  وميييا السيييطور،

وعيدم  ،هيمالتيي تصيدرها سيلطات االحيتالل باسيتمرار بحق التعسيفيةوما يعانونيه مين القيوانين  ية،سراييلاإل
ميين بييد ميين تييوفير الحييد األدنييى  الفيي ،سييرى حييربأحييتالل باألسييرى الفلسييطينيين أنهييم اعتييراف دوليية اال

ومتيى  سييروانطالقًا من ذليك يتوجيب علينيا تحدييد مفهيوم مين هيو األ ،ى لهمالحقوق التي يجب أن تعط
 رى سيييأللنيييتمكن مييين تحدييييد الوضيييع القيييانوني ل ؛ب عليييى األسيييرى والمعتقليييينحييير ال أسييييرينطبيييق مفهيييوم 

 الفلسطينيين. معتقلينوال
 
 
 
 
 ول: التعايف باألساى الفلسطينيين كأساى حاب.األ مبحث ال
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ال بّد من توضيح من  من األهمية قبل الولوج في الحديث عن ماهية األسرى الفلسطينيين كأسرى حرب
 وفقيييًا لموسيييوعة السياسييية وضيييمن االتفاقييييات الدوليييية، سييييروتعرييييف األ لغييية واصيييطالحًا، سييييرهيييو األ

سييرى ألفييي المطلييب األول سيينتحدل عيين الوضييع القييانوني ل وسيينتطرق فييي هييذا المبحييث إلييى مطلبييين،
سيييرى ألوفيييي المطليييب الثييياني سييينتحدل عييين الحمايييية القانونيييية المتوجبييية ل الفلسيييطينيين كأسيييرى حيييرب،
 الفلسطينيين كأسرى حرب.

 

 .روجمعه ُأس واإلسار ما يشد  به، ،شّده باإلسار أسرًا: يقال أسره ييأسره،- :لغة سيرُيعرف األ 
يدّ أسيير مي كيل أّخيذ فسي وكيانوا يشيدونه بالّقيّد، ،سييرومنيه ُسيمي األ، القيد واإلسار: ويقيال ، بيه ًا وأن ليم ُيشد

 ومأسور. أسيرفهو  أسرُت الرجل أدْسرًا وّإسارًا،
 

 سيييراأل وقييال مجاهييد: ،أسيييرأو سييجن  األخيييذ. وكييل محبييوس فييي قييدّ  سيييراألوالجمييع أْسييرى وُأسييارى. و 
ألن آخيييذه يسيييتوثق منيييه  أسيييير مييين العيييدو: سييييرويقيييال لأل والجميييع ُأسيييرداء وُأسيييارى وأدْسيييرى، المسيييجون.
 ًا.أسييير أخييذه  :واستأسير أْسيرى أسييارى. أسييير أسيارى جمييع الجميع، ويقييال وهييو الّقيّد لييئال يفليت. باإلسيار،

وههم" اختلف القراء في قوليه: وقال الطيري:14لم ألسره.واستأسر له استس ـده ـا ى تهف  م أهس  فقيرأه  15."و إِّن ي أ تهوكه
عليى  إذ كيان عليى فعييل، أسييرجميع  فقيراءة أْسيرى:، أسارى ُتْفيدوهمْ  أسرى تفادوهْم، وبعضهم: بعضهم:

األسر شبيه المعنى فيي إذ كان  التي يأتي واحدها على تقدير )فعيل(. مثال جمع أسماء ذوي العاهات،
كميييا قييييل ميييريض  وأسيييرى، أسييييربيييبعض معييياني العاهيييات. فقييييل  سييييراألذى والمكيييروه اليييداخل عليييى األ

فييإنهم أخرجييوه علييى مخييرج جمييع  "ُأسييارى "ا و وأمييا الييذين قيير   وكسييير وكسييرى وجييريح وجرحييى. ومرضييى،
 ومييرة )أْسييرى( )أسيارى(وه مييرة عييوجم اأسيير سييكارى وسييكرى، وكسيالى وكسييلى، فشييبهوا  فعيالن كمييا قيالوا:

ويزعمييان  ،"األسييارى "معنييى لمخييالف  "ألدْسييرى "ايييزعم أن معنييى  وكييان بعضييهم )ميينهم أبييو عمييرو( ،بييذلك
وأن معنييى اأُلسييارى مصييير القييوم المأسييورين  اسييتئار القييوم بغييير أسيير ميين المستأسييرين، معنييى األْسييرى:

 حيد مين العيرب،أال وجه له يفهم فيي لغية وذلك ما  قال: وغلبة. اأخذهم قهرً و  في أيدي األسرين بأسرهم،
وميرة عليى فعيالى لميا  ميرة عليى فعليى لميا بينيت مين العلية، سيرولكن ذلك على ما وصفت من جمع األ

 "أْسيرى "وأولى بالصواب في ذلك قيراءة  ،بجمع سكران وكسالن وما أشبه ذلك ذكرت من تشبيههم جمعه
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والمسيتفيض الفاشيي فييهم جميع ميا كيان مين  ،العيربن ُفعالى في جمع فعيل غير مستفيض في كيالم أل
 16وقريب من ذلك القرطبي. لى،عوواحدة على تقدير فعيل على فُ  والزمانة، اآلالمالصفات التي بمعنى 

 

مييين أهيييل  سييييراأل وقيييال ابييين عبييياس: اليييذي يؤسييير فيحيييبس. سييييرعرفهيييا القرطبيييي أن األفأميييا اصيييطالحًا 
 وقال سعيد بن جبير وعطاء: هو المحبوس. سيراأل وقال مجاهد: وقاله قتادة. الشرك يكون في أيديهم،
 17هو المسلم يحبس بحق.

جريمييية، وإنميييا  هرتكابيييبأنيييه كيييل شيييخص يؤخيييذ، لييييس ال سييييرعيييرف فقهييياء القيييانون اليييدولي األفيييي حيييين ي
القيبض  شيخاص اليذين يلقيىألسباب عسكرية، وعرفيه اليدكتور عمير سيعد أ " أن أسيرى الحيرب هيم األ

 18وإنما ألسباب عسكرية". ي نزاع مسلح ليس لجريمة ارتكبوهاتًا من طرف العدو، فعليهم مؤق
 

العدو  بأنهم الذين يقبض عليهم أسرى الحرب تعرفقد موسوعة السياسة  نجد أن ومن منظور السياسة
 أو األفييراد الييذين يرافقييون القييوات ويكونييون عييادة ميين أفييراد القييوات المسييلحة النظامييية، فييي حاليية الحييرب،

وأفيراد  ت،أو أفيراد المليشييا ن،يالمسلحة في مهمات معينة كمالحي الطايرات والبواخر والمراسلين الحربي
ارهم لمقاوميية العييدو أو سييكان األراضييي غييير المحتليية الييذين يحملييون السييالح باختييي ،الوحييدات المتطوعيية

وا قيييوانين الحيييرب وأن يحترمييي أن يحمليييوا السيييالح بشيييكل علنيييي، مشيييروطًا بيييذلك أرضيييهم،عنيييد مداهمتيييه 
وذليك  أو األشخاص الذين كانوا تابعين للقوات المسيلحة فيي األراضيي المحتلية قبيل احتاللهيا، ،وتقاليدها

 19إذا رأت دولة االحتالل ضرورة العتقالهم.
 

كميا ال يوجيد  ال يجيد مفهوميًا محيددًا ليه، بشيكل عيام سييرليدولي حيول مفهيوم األن الباحث في القيانون اإ
اتفاقييية أو  ،1011الحييرب سييواء فييي اتفاقييية الهيياي عييام  سيييرالدولييية تعريييف محييدد ألفييي التشييريعات 

مييا جيياء بييه القييانون الييدولي حييول مفهييوم أسييرى الحييرب ال يعتبيير و ، 1080عييام الو  1050عييام لجينيييف ل
وهييي مفييردات  وصييف أسييرى الحييرب، اللفئييات التييي ينطبييق عليهيي اوإنمييا يعييد تبياًنيي تعريفييًا جامعييًا مانعييًا،

 نييية يسييتفاد منهييا فييي اإلجييراءات القانونييية لمعامليية أسييرى الحييرب وميين فييي حكمهييم معامليية إنسييانية،قانو 
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التييي تبييين لنييا متييى تنطبييق اتفاقييية جينيييف  المعامليية الحسيينة والمكييان الماليييموميين جهيية الغييذاء والييدواء و 
 اتبياًنيي، وعليهييا أن تييوفر هييذه الحقييوق، فهييي جيياءت ومتييى تكييون ملزميية لدوليية االحييتالل الثالثيية والرابعيية،

 .لحقوق أسرى الحرب اتنظيميً  اقانونيً 
 

اتفاقييية جينيييف ، و الثالثيية الخاصية بأسييرى الحيرباتفاقييية جينييف و ، اتفاقييية الهيايفييي نصيوص  وبالتأميل
 أسيير سييروضحت متى يعيد األ اأنهجد ن 1011للعام ن يالبروتوكولو  ،ينيالرابعة الخاصة بحماية المدن

ومتيى تنطبيق اتفاقيية جينييف  وميا هيي حقوقيه، ،حيرب أسيير روط التي يجب توافرها ليعدوما الش ،حرب
 .حروب التحرير البروتوكول، في حين عالج عليه الثالثة والرابعة

 

هييييم أ ميييين نييييرى أنهييييا ف األهمييييية، رم فييييي االتفاقيييييات الدولييييية ميييين حيييييثرأس الهيييي اتفاقييييية جينيييييف تتييييرأس 
، وذليك بظهيور ميا الحيرب العالميية الثانيية ل واضيح بعيدكوقد برزت هذه األهميية بشي الدولية،االتفاقيات 
 :األول جاهيدة عليى أميرين، اللجنية الدوليية للصيليب األحمير عملتحيث  "اتفاقية جينيف الرابعة"يسمى 

ولييية مراجعيية ثييالل اتفاقيييات د :واألميير الثيياني تحسييين الييدفاع عيين األسييرى فييي النزاعييات، العمييل علييى
 معاملة أسرى الحرب، تختص بالحديث عن األولى ،1050ن وقعتا في جينيف عام ااتفاقيت سابقة هي:
لعييام لفكانييت اتفاقييية الهيياي الخامسيية  مييا الثالثييةأ المقيياتلين الجرحييى والمرضييى، تعنييى بمعالجييةوالثانييية 
1011. 

 

اتفاقيية لحمايية الميدنيين فيي  وضيعبفيي ذليك الوقيت  للصيليب األحمير اللجنية الدوليية برزت نتايج أعمال
 بتبني اللجنية في جينيف ، وأثمر هذا اللقاء الذي عقد108020دولة عام  33حيث التقت  زمن الحرب،
في الحرب البريية  تحسين مصير الجرحى والمرضى في القوات المسلحةب تختص األولى أربع اتفاقيات:
تتعلييق  والرابعيية معامليية أسييرى الحييرب، لثالثييةاعالجييت و ، القوات البحريييةبيي مختصيية والثانييية ،أو الميييدان

 ين.يحماية المدنب
 

 اآلسير عليىأواًل:  ،منهياعيدة  اأميورً  اتفاقية الهاي وجينيف )الخاصة بمعاملية األسيرى( في حين عالجت
بأعميال إال وفيق إرادتهيم ومقابيل ثانيًا: ال يجبر األسرى على القييام  .كما يعامل جنده ى أن يعامل األسر 

العسيكرية  و الوحيداتأولييس لسيلطة األفيراد  تابعين لسلطة دولية العيدو، أسرى الحرب يعتبر :ثالثاً  أجر.
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 .و العنصر أو العقيدة الدينيية أو السياسييةأوعلى هذه الدولة أن تعاملهم دون تمييز للون ، التي أسرتهم
ميين شييارات وأن ال تجيردهم  نويييًا،و معأتعيذيبًا بييدنيًا  األسييرى أن ال تنيزل ب يقييع عليى الدوليية األسييرةرابعيًا: 

  الشيروط الصيحية الالزمية مراعية معسكراتهمتعمل على أن تكون أن خامسًا:  .رتبهم وأوسمتهم ونقودهم
 .ن وتغطيي احتياجياتهملماليمييقدم لهم الغذاء واللبياس اتأن سادسًا:  .مستوصف معسكر لكل يكون  وأن

لهيم بإرسيال  ويسيمح الفكيري والثقيافي والرياضيي، ممارسية نشياطهمبألسيرى الحيرب الحق  سابعًا: أعطت
 .للرقابةيخضع األسرى ، مع مراعاة أن مهاسلتالرسايل والبطاقات و 

 

 يحاكم أسيرى الحيرب أميام المحياكم العسيكرية فقيط، حيثوعالجت االتفاقيات موضوع محاكمة األسرى، 
سييرة قييد سييمحت للمحيياكم إذا كانييت قييوات الدوليية اآل واسييتثناء يحيياكمون أمييام المحيياكم المدنييية فييي حييال

أمييا أسييرى الحييرب الييذين  ،حييد األسييرى أحييد أفييراد القييوات المسييلحة لييذنب اقترفييه تجيياه أالمدنييية بمحاكميية 
وال يجيوز ، ويسلمون إلى السلطة العسكرية المختصية يحاولون الهرب فيكونون عرضة لعقوبات تأديبية،

، و مستشيار قيانونيأ واالسيتعانة بمحيامٍ  فرصية اليدفاع عين نفسيه،دون إعطاييه  أسييرإصيدار حكيم عليى 
 وقف األعمال العدايية يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم. وبمجرد

 

 أسيييرميين هييو  خييالل تحديييدالحييرب ميين  أسيييرمفهييوم  باتفاقياتييه الدوليييةعييالج القييانون الييدولي اإلنسيياني 
فحسييييييب اتفاقييييييية الهيييييياي  حييييييرب، أسييييييير سيييييييروذلييييييك بتحديييييييد الفئييييييات التييييييي يعتبيييييير فيهييييييا األ ،الحييييييرب

الييذين ، هييم األفييراد المنتمييون إلييى إحييدى الفئييات التالييية، 21أن "أسييرى الحييرب " اعتبيير (1400,1011)
 - يقعون تحت سلطة العدو:

ليذين ينتميون لطيرف فيي أفراد القوات المسلحة، وأعضاء المليشيات، وفيرق المتطيوعين، ا-الفئة األولى: 
 .النزاع المسلح
ن ليييم تيييتم اإلشيييارة إلييييهم فيييي الفئييية األوليييى، اليييذي أعضييياء المليشييييات أو فيييرق المتطيييوعين-الفئييية الثانيييية: 

تجعلهيم ينيدرجون تحيت هيذه افرت فييهم مجموعية مين الشيروط إضافة إلى أفراد حركات المقاومة التي تو 
 - الشروط:تمثل هذه حتى فيما لو كانت أراضيهم محتلة، وت فئةال
 أن يكونوا تحت قيادة شخص مسؤول.-
 تميزهم عن بعد. كون لهم عالمة مميزةأن ت-
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 .وعلني بشكل ظاهر مأسلحته أن يحملوا-
 22.وقواعدها الحرب يلتزموا أثناء القيام بعملياتهم بقوانينن أ-
 

ها وسييكان محتلييةإذا كانييت هييذه األراضييي غييير  ئييات المقاوميية فييي حييالوقييد عالجييت االتفاقييية تصيينيف الف
لهيم فتثبيت  ،كيرد فعيل تلقيايي و نفير عيامأتراب العدو في شكل هبة جماهيرية اقبمجرد يحملون السالح 
 يلتزمييوا بيياحترامأن ، ثانيييًا: السييالح بشييكل ظيياهر يكونييوا حيياملين أنأواًل:  ،نإذ تييوافر أمييراصييفة المقاتييل 

 23قواعد الحرب وأعرافها.
 

ممثييل دوليية  "81"خيالل اجتميياع الجهييود المبذوليية مين ممثلييي الييدول  1050عيام لاتفاقييية جينيييف ل تأثبتي
دخال تحسيينات عليى قيانون الهياي، وخلصيت نتيايج هيذا االجتمياع إليى صيياغة في جينيف، من أجل إ

اتفياقيتين، األولييى خصصيت لمعالجيية موضيوع تحسييين ظييروف الجنيود الجرحييى والمرضيى فييي الميييدان، 
ذاته الذي المبدأ  ذه االتفاقية، ألنها أكدتوالثانية اهتمت بمعاملة أسرى الحرب، لكن لم يكتب النجاح له

بيرام معاهيدة سيالم، وقيد ظهير إعيادة األسيرى إليى بالدهيم بمجيرد إ مين اشيتراط أشارت إليه اتفاقية الهاي
وانطالقًا من ذليك لثانية، ألسرى بعد الحرب العالمية ااهذا الفشل بشكل واضح من خالل وضع ماليين 

وعقييد معاهييدة  مييا بييين إعييادة األسييرى إلييى بالدهييم يجيياد اتفاقييية تعمييل علييى فييك العالقييةبييدأ السييعي إلييى إ
 سالم.

 

أغسيطس /آب  15اتفاقية جينييف الثالثية الخاصية بشيأن معاملية أسيرى الحيرب المؤرخية بتياريخ "ظهرت 
، وقيييد 1050عيييام لر فيييي اتفاقيييية جينييييف للمعالجييية القصيييور اليييذي ظهييي " المعقيييودة فيييي جينييييف 1080

ال تطبيييق عليييى جمييييع حييياالت الحيييرب قهيييا، فبينيييت أنهيييا نطييياق تطبي ددت الميييادة الثانيييية مييين االتفاقييييةحييي
األخييرى التييي قييد تنشييب بييين دولتييين أو أكثيير ميين الييدول  المسييلحة الحييروب بييل علييى، حسييبالمعلنيية ف

ال تعتيرف بوجيود حالية حيرب، كميا يمتيد نطياق حدى هذه الدول ن كانت إوإ الموقعة على االتفاقية حتى
دولية هيي طيرف فيي االتفاقيية حتيى ليو ليم  و الكلي ألراضيأحاالت االحتالل الجزيي  كل على هاتطبيق

حالة الحيرب ميع دولية ليسيت طرفيًا فيي  ، وشمل نطاق تطبيقهايواجه مثل هذا االحتالل بمقاومة مسلحة
 نصوص االتفاقية وتطبقها.االتفاقية، بشرط أن تقبل الدولة المعنية ب
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طبييق عليهييا وصييف أسييرى تحديييد الفئييات التييي ين /أ/ب"8ف الثالثيية بدالليية المييادة "عالجييت اتفاقييية جينييي
قع تحيت و وعملياته العسكرية، وتتكون معرضة لهجوم العدر مشاركة في أعمال القتال، و تعتبالحرب، و 

إال  ا بشكل إنساني، وال يجوز معاقبتهامعاملته بد من رعاية الدولة اآلسرة وليس الوحدات العسكرية، وال
  -: 24كالتالي يفي األسر، وه اعلى األفعال الالحقة لوقوعه

والمليشيييات أو الوحييدات المتطوعيية التييي تشييكل جييزءًا ميين ، أفييراد القييوات المسييلحة ألحييد أطييراف النييزاع -
 هذه القوات المسلحة.

 بمين فييهم أعضيياء حركيات المقاومية المنظميية، ألخييرى أفيراد المليشييات األخييرى والوحيدات المتطوعية ا -
حتييى لييو كييان هييذا اإلقليييم ، هأو خارجيي الييذين ينتمييون إلييى أحييد أطييراف النييزاع ويعملييون داخييل إقليييمهم

بميا فيهيا حركيات ، على أن تتوفر الشيروط التاليية فيي هيذه المليشييات أو الوحيدات المتطوعية، محتالً 
 -وهي كالتالي:  المقاومة المنظمة

 عن مر وسيه. مسؤولأن يقودها شخص  -أ
 زها من بعد.يأن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمي-ب
 أن تحمل األسلحة جهرًا.-ج
 .هاوعادات أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب-د
أفراد القوات المسلحة النظامية، وال تعترف اليدول الحياجزة بهيذه  ومة أو سلطة منمن أعلن والءه لحك -

 سلطة.الالحكومة أو 
كاألشيخاص الميدنيين الموجيودين ضيمن أطقيم ، جيزءًا منهيا يشيكلوالقوات المسلحة دون أن ل ن المرافقو  -

 وأفيييراد وحيييدات العميييال أو الخييييدمات، ومتعهيييدي التميييوين، والمراسيييلين الحيييربيين، الطيييايرات الحربيييية
أن يكييييون لييييديهم تصييييريح ميييين القييييوات المسييييلحة التييييي  ، بشييييرطالمختصيييية بالترفيييييه عيييين العسييييكريين

 .رافقونهاي
وأطقييييم  ،ومسيييياعدوهم فييييي السييييفن التجارييييية ،والمالحييييون  ،بميييين فيييييهم القييييادة، أفييييراد األطقييييم المالحييييية -

خيرى أن بمعاملة أفضل بمقتضيى أي أحكيام الذين ال ينتفعو ، الطايرات المدنية التابعة ألطراف النزاع
 من القانون الدولي.
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محتليية الييذين يحملييون السييالح ميين تلقيياء أنفسييهم عنييد اقتييراب العييدو لمقاوميية الغييير األراضييي  مواطنييو -
 ، ولكيين يشييترط أن يكونييواالقييوات الغازييية دون أن يتييوفر لهييم الوقييت لتشييكيل وحييدات مسييلحة نظامييية

 25وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها. بشكل علني،لسالح ا حاملين
الحييق فييي  اوصييف أسييرى الحييرب، وقييد منحتهميي اأضييافت فئتييين ينطبييق عليهميي إن االتفاقييية الثالثيية    

  - :ن كما يليمعاملة أسرى الحرب، وهاتان الفئتا
لقييوات المسييلحة للبلييد المحتييل إذا رأت دوليية االحييتالل ضييرورة ا يتبعييون  أو كييانوان، التييابعو األشييخاص  -

حتييى لييو كانييت قييد تييركتهم أحييرارًا فييي بيياد  األميير أثنيياء سييير هييذه القييوات، التحيياقهم باعتقييالهم بسييب 
هييؤالء األشييخاص بمحاوليية  قيييام فييي حييال خاصييةو ، األعمييال الحربييية خييارج األراضييي التييي تحتلهييا

أو فيي حالية عيدم امتثيالهم ، لحة التي يتبعونها والمشتركة في القتالفاشلة لالنضمام إلى القوات المس
 إلنذار يوجه إليهم بقصد االعتقال.

الييذين تسييتقبلهم دوليية محايييدة أو غييير محاربيية فييي إقليمهييا وتلتييزم باعتقييالهم بمقتضييى القييانون  األفييراد -
وقييد  ،26ب منحهييا لهييمميية قييد تييرى هييذه الييدول ميين المناسييءمييع مراعيياة أي معامليية أكثيير مال، الييدولي
 تنطبييقالتييي تنطبييق عليييهم بعييض األحكييام  كيين الول، هييؤالء الرجييال معامليية أفضييل كمعتقلييين يتلقييى

 .وحدهم على أسرى الحرب
 

دخييال إلييى إ 1080دفييع مييؤتمر جينيييف لسيينة  ه الحييرب العالمييية الثانييية ميين ميي سٍ ن مييا تمخضييت عنييإ
 . 27(1050واتفاقية جينيف ) ،(1011في الشروط الواردة في اليحة الهاي ) ةطفيفتعديالت 
 منحيتحييث حيرب،  أسييرإلى حد ما من يعتبير  1080عام لوسعت اتفاقية جينيف الثالثة ل نتيجة لذلك

فراد حركات المقاومة المنظمية اليذين ينتميون إليى أحيد أطيراف النيزاع ويعمليون ألوصف "أسرى الحرب " 
 28حتى لو كان هذا اإلقليم محتاًل.، هأو خارج داخل إقليمهم

 

 حقيييوق  ومبييياد  الدوليييية االتفاقييييات مبييياد  مييين لكثيييير الثانيييية العالميييية الحيييرب تجييياوزات إليييى أن ويشيييار
ه مين الممكين أن حييث إنيا، جوهرًيي اأن يكيون هنياك سيعي لمينح حركيات المقاومية امتييازً جعلت  اإلنسان
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ميا  هيذاو حتيى وليو كانيت هيذه األراضيي محتلية "  أو خارجهيا أراضييها وحدات المقاومة "في داخيل تعمل
أي  ضيييقتالتييي تكياد تكيون قيد  ابتعياد متعمييد عين اليحية الهياي ذليكوفيي ، ساسييياألنص الي أشيار إلييه

ميين اليحيية الهيياي قضييت  (83وبمجييرد احييتالل المنطقيية فييإن المييادة )، وقييت الغييزو فييي عمييل للمقاوميية
قييد تصييل العقوبييات إلييى فييي حاليية المخالفيية و ، طة المحتليية لحفييظ النظييامبإخضيياع السييكان لتييدابير السييل

أنه على سلطة االحتالل أن تعاميل رجيال المقاومية المعتقليين  قضىالنص الجديد ، لكن الحكم باإلعدام
 29في األراضي المحتلة كأسرى حرب.

 

( كملحيق التفاقيية 1011)لعيام األول ل البروتوكيولجياء  التفاقيية الهياي واتفاقييات جينييف كمرحلة تاليية
 .لمعالجة األمور التي لم تتطرق لها االتفاقيات، كحروب التحرير جينيف؛

 

الحيرب أكثير  أسييرفأصيبح تعرييف ، الحيرب أسييراألول لتوسييع مفهيوم  البروتوكوللقد بذلت جهود في 
، مسيؤولةادة والمجموعات والوحدات المسلحة التي تكيون تحيت قيي، أفراد القوات المسلحةفشمل ، شمولية

كمييا يفيييد ميين هييذه األحكييام أفييراد حييرب العصييابات الييذين ليييس لهييم زي خيياص حتييى إذا كييانوا يتبعييون 
 .األول بشموليته البروتوكول، لذلك امتاز كيانات ال يعترف بها الطرف الخصم

 

بييياحترام قواعيييد القيييانون اليييدولي  أن يلتزميييواجمييييع أفيييراد القيييوات المسيييلحة  عليييى أن البروتوكيييول وقيييد بيييين
فييي قبضيية  الحييرب فييي حييال وقوعييه سيييرال يعييد شييرطًا لميينح الوضييع القييانوني أل ، وأن التييزامهماإلنسياني
ن يميزوا أنفسهم عن السيكان أب لتزاماال أفراد القوات المسلحة يقع على من جهة أخرى و من جهة،  العدو
أن ييؤدي عيدم االلتيزام بهيذه القاعيدة ، ومين الممكين القتيالثنياء أين على األقل بحمل السالح علنيًا المدني

 30الحرب. سيرإلى الحرمان من الوضع القانوني أل
 

"يجيوز للسيلطة الممثلية لشيعب مشيتبك ميع  أنيه: عليىلتنص األول  البروتوكول( من 03المادة ) وجاءت
الميادة األوليى أن تتعهيد مين  الثالثيةطرف سام متعاقد في نزاع مسيلح مين الطيابع المشيار إلييه فيي الفقيرة 

وذلييك عيين طريييق توجيييه إعييالن ، " فيمييا يتعلييق بييذلك النييزاع البروتوكييولبتطبيييق االتفاقيييات وهييذا اللحييق "
اآلثيار التاليية ، أثير تسيلم أمانية اإلييداع ليه ويكون لمثل هيذا اإلعيالن، انفرادي إلى أمانة إيداع االتفاقيات
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"فييي حيييز التطبيييق بالنسييبة  البروتوكييولهييذا اللحييق "، و فاقييياتتييدخل االت: أواًل: فيمييا يتعلييق بييذلك النييزاع
تمييارس السييلطة المييذكورة ، ثانيييًا: طرفييًا فييي النييزاع وذلييك بييأثر فييوري  انطالقييًا ميين كونهيياللسييلطة المييذكورة 

، ثالثييًا: طييرف سييام متعاقييد فييي االتفاقيييات يلتييزم بهييا أي وتتحمييل االلتزامييات عينهييا التييينفسييها، الحقييوق 
 31."إلى حد سواء جميعهم"أطراف النزاع  البروتوكولوهذا اللحق " ،االتفاقياتلزم تُ 
 

علييى روح منعكسيية سييتبقى نتايجييه  حيييث حركييات التحرييير مميييزًا،الييذي عنييي بيعييد هييذا اليينص الخيياص 
التي  كلها األمور العملية المؤتمر الدبلوماسي يغطّ فمن النواحي العملية لم  ،اإلرادة الدولية عند التطبيق

 االعتراف بحروب التحرير. تترتب على
 

ن أ ، فمييين المتوقيييعحيييروب التحرييير بمثابييية حيييروب دولييية األول البروتوكيييولالميييادة األوليييى ميين  اعتبييرت
، وأن يستخلصييوا النتييايج المنطقييية لهييذه القاعييدةواقعيييين، ن يكونييوا أعلييى  البروتوكييول ويحييرص مشييرع

، كان ال بّد من السعي إليجاد قواعد مشيتركة ،الحربوأسرى  حث موضوع المقاتلينلذلك عندما بُ نتيجة 
، بييين قييوات منظمييات التحرييير والقييوات المسييلحة للييدول أيضيياً  (83المييادة ) كييان السييعي لمسيياواة ولييذلك 

تصبح هذه المادة  الحرب بحيث أسير( تحديد مفهوم 88ثم حاولت المادة )، ووضعت لهم تعريفًا شامالً 
 .أكثر شمولية

 

التييي  ة، كييان بمثابية العقبييالحييرب عليى المحييارب فيي حييروب التحريير أسييرييق شييروط مشييكلة تطب ولكين
ال بيّد مين تيوافر بعيض  تمييزه عين غييره يتمتيع المقاتيل بمزاييا ، فمن أجيل أنالبروتوكولواجهت مشرعي 

)وميين ضييمنها حييروب  وعممتهييا علييى كييل أنييواع المنازعييات الدولييية (83) المييادة هاحييددت التيييالشييروط 
وااللتييزام بقواعييد القييانون الييدولي التييي ، مسييؤولةن تكييون هنيياك قيييادة وتمثلييت هييذه الشييروط بييأ ،التحرييير(

 32تطبق في النزاع المسلح.
 

نطيييياق انطبيييياق الحييييرب و أسييييرى امتييييداد نطيييياق حماييييية  تحديييييد البروتوكييييول( ميييين 88المييييادة ) وعالجييييت
ة االعتييداءات والمعييارك بأنييه فييي الصييراعات المسيلحة هنيياك أوضيياع تكييون طبيعيينصوصيها، مييع مراعيياة 

محتفظيًا بوضيعه كمقاتيل شيريطة يبقيى وميع ذليك  ،أن يمييز نفسيه قيادرًا عليىالمقاتل  يجعلما العسكرية 
                                                           

 .23(، ص43اللحقان "البروتوكوالن "اإلضافيان، المرجع السابق، المادة ) 31
، مجلة الحق، 1422د. إقبال عبد الكريم الفالوجي، حول التطورات األخيرة في القانون الدولي اإلنساني "البروتوكوالن " اإلضافيان للعام  32

 .11، ص1410 -3\0\1اتحاد المحامين العرب، العدد 
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الوقيت اليذي يبقيى خالليه مريييًا ، و أثنياء أي اشيتباك عسيكري  ، ومن هيذه المواقيف:أن يحمل سالحه علناً 
اقعها استعدادًا للقتال قبيل شن هجوم عليه للخصم على مدى البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مو 

 33أن يشارك فيها.
 

القواعيد اإلنسيانية قد اتجهيت إليى تطبييق  البروتوكولأن نية مشرعي بشكل واضح  (88المادة ) أظهرت
فيإن مثيل هيذا ، و أسيرهأثناء قتاليه أيدفع ثمن ذلك سواء  ، نتيجة لذلك فهوالبروتوكولالتفاقيات جينيف و 

 .ألسرى الحربيعامل معاملة مشابهة في كل النواحي لتلك المقررة اتل غير القانوني حينما يؤسر المق
 

تطبيقيًا ، 1045يونييو  1 بتياريخ وجهت منظمة التحرير الفلسطينية نداء إليى مجليس االتحياد السويسيري 
ن مييييي (3\03والميييييادة ) 1080التيييييي تسيييييري عليييييى معاهيييييدات جينييييييف األربيييييع لسييييينة ، (3) (5للميييييادة )

ق يالتزامها بتطب نن منظمة التحرير الفلسطينية تعلأعلى ينص  ،اإلضافي األول لالتفاقيات البروتوكول
أثنيياء الصييراعات المسييلحة التييي فييي  1011األول  البروتوكييولوكييذلك ، 1080اتفاقيييات جينيييف لسيينة 

 34تعتبر طرفًا فيها.
باتفاقياتيه التيي أشيرت إليهيا كياًل مين المرتزقية والجواسييس مين  استثنى القانون الدولي اإلنسياني في حين

 35الفئات التي تخضع لوصف أسرى الحرب أو حتى معاملة أسرى الحرب.
 

عناصر الحكومة أو السلطة التيي ال تعتيرف بهيا لي اهتم بعناصر القوات المسلحة و نجد أن المشرع الدو 
التحريييير اليييوطني ليييم يعتبيييروا محييياربين فيييي اتفاقيييية ويالحيييظ أيضيييًا أن مقييياتلي حيييروب  الدولييية الحييياجزة،

معالجية مقيياتلي حييروب  تتميي المضيياف لهيذه االتفاقيييات األول البروتوكييولولكيين فيي  ،108036جينييف 
مبييدأ المعامليية اإلنسييانية لمقيياتلي  لثيية المشييتركة التفاقيييات جينيييفواشييتملت المييادة الثاالتحرييير الييوطني، 

ن فيييي و وينطبيييق عليييى ذليييك األسيييرى الفلسيييطيني سيييرى الحيييرب إلييييهم،النزاعيييات المسيييلحة إذ تمتيييد حقيييوق أ
 ي.سراييلسجون االحتالل اإل

 

                                                           
 .32"البروتوكوالن " اإلضافيان، المرجع السابق، ص  33
 1جاي ماكد وجل، السجناء المأسورون خالل الغزو اإلسراييلي للبنان هل هم سجناء حرب، مجلة الحق، اتحاد المحامين العرب، العدد  34

 .101، ص1410، 0/3/
 .وما يليها 111ص ،0221الفكر، دار مكتبة اإلنساني، الدولي القانون  الشاللدة، فهاد محمد. د 35
 .0221، دار المستقبل العربي، القاهرة، طبعة األولى، 12شريف علتم، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، صفحة  36
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فمييا هييو  ،والقييانون الييدولي اإلنسيياني بشييكل عييام، لقييانون الييدوليلالحييرب وفقييًا  أسيييربعييد تبيييان ميين هييو 
أم  ،هيييل هيييم أسيييرى حيييرب ،سيييرى الفلسيييطينيين اليييذين ييييتم اعتقيييالهمألالوضيييع القيييانوني بشيييكل خييياص ل

جمييييع هيييذا التسيييا الت سيييأحاول  وأي مييين اتفاقييييات جينييييف األربيييع تنطبيييق علييييهم، ،أم رهييياين ،ن و معتقلييي
 ها في المطلب األول من هذا المبحث.ليجابة عاإل
 
 الوضع القانوني لألساى الفلسطينيين كأساى حاب.-ول: األ مطلب ال
 

سيطينيين فييي سييجون االحييتالل فقييد عليى ميير العصييور ليين تجييد تجربية مميييزة وفريييدة كتجربيية األسييرى الفل
هيذه التجربية التيي بناهيا هيؤالء األسيرى  أصبحت نموذجًا يحتذى به لدى أحرار العيالم عليى مير التياريخ،

التيييي سيييقط فيهيييا  خاصييية اإلضيييرابات المفتوحييية عييين الطعيييام، بتضيييحياتهم ودميييايهم وحيييريتهم ومعانييياتهم،
االحتالل عليى تقيديم بعيض االمتييازات لألسيرى هي التي أجبرت سلطات  العديد من الشهداء والجرحى،

حتييى يتمكنييوا ميين العيييش فييي سييجون االحييتالل بشيييء ميين الكراميية وبوجييود حييد أدنييى ميين  الفلسييطينيين،
 فقيد انتزعيوا هيذه االمتييازات انتزاعيًا بالتضيحيات،، جيب القيوانين واالتفاقييات الدولييةحقوقهم المكفولية بمو 
فقييد ضييربت سييلطات االحييتالل بهييذه االتفاقيييات  االتفاقيييات الدولييية،ب دوليية االحييتالل وليييس بسييب التييزام
وتعاملييت مييع األسييرى الفلسييطينيين علييى أنهييم مجييرد مخييربين وإرهييابيين خييارجين عيين  عييرض الحييايط،

 37سرى حرب يدافعون عن حقوقهم وأرضهم ووطنهم ضد احتالل بغيض.أوليسوا  القانون،
 

باهتمييام الفقهيياء ي سييراييلالفلسييطينيين فييي سييجون االحييتالل اإلالوضييع القييانوني للمعتقلييين  إشييكالية تمتييع
تزايييد هييذه التسييا الت فييي اآلونيية  ، وذلييك فييي ظييلعملييية بالغيية الدقيية والصييعوبة والبيياحثين، وتمتيياز بأنهييا

ال يمكيين  األخيييرة بعييد حصييول فلسييطين علييى وضييع الدوليية المراقييب )غييير العضييو فييي األمييم المتحييدة(،
فيي  عن تحديد المركيز القيانوني لألراضيي الفلسيطينية بمعزلانوني للمعتقلين الوضع الق مناقشة موضوع

 ي.سراييلوجود نزاع مسلح دولي بين الجانبين الفلسطيني واإلظل 
 

مين أجيل الوصيول إليى تحدييد المركيز القيانوني عيدة  اأميورً  يجعل من األهمية أن نبيين إن ما أشرُت إليه
التأصيييل التيياريخي للنييزاع وإنمييا  ليييس بقصييد ي،سييراييلاإل–نشييأة النييزاع الفلسييطيني  ألسييرى الفلسييطينيين،ل

 النزاع بين الطرفين. ربهدف بيان وضع األراضي الفلسطينية واستمرا
                                                           

 .01-01، صفحة0211د.  ناصر عبد أ عودة عبد الجواد، األسرى الفلسطينيين حقوقهم وواجباتهم وأحكامهم، الطبعة األولى،  37
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 الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية وطبيعة النزاع.- :الفاع األول

 االحيتالل واالسيتعمار،لمراحيل متعيددة مين خضيعت أنهيا تاريخ األراضي الفلسيطينية، نجيُد بالنظر إلى  
ضييت لييه اإلمبراطورييية ومييا تعر  ي بعييد الحييرب العالمييية األولييى،سييراييلفكانييت نشييأة النييزاع الفلسييطيني اإل

" بإنشييياء وطيين قيييومي لليهييود فيييي  بموجييب وعيييد بلفييور، 1011تعهيييدت بريطانيييا عيييام  حيييث ،العثمانييية
عقييياب هزيمييية اإلمبراطوريييية العثمانيييية فيييي الحيييرب توليييت االنتيييداب عليييى فلسيييطين فيييي أ  ثيييم فلسيييطين "،

 ،" 1081أبرييل  5مم المتحدة في "قد انتقل االنتداب البريطاني على فلسطين إلى األو  ،العالمية األولى
خطة لتقسيم فلسيطين إليى  (1081عام )لنوفمبر ل 50في (،141وتبنت الجمعية العامة في قرارها رقم )

 .38، وتكون القدس تحت اإلدارة الدوليةواألخرى عربيةحداهما يهودية إ دولتين،
 

تي يسييارعت الواليييات المتحييدة واالتحيياد السيييوفي، 18/2/1084فييي  إسيييراييلدوليية قيييام  إعييالن فييي ظييل
ميين نتايجهييا أن أبرمييت  ،يةسييراييلاإل–الحييرب العربييية  انييدالعى لييإمييا أدى  )السييابق( إلييى االعتييراف بهييا،

 11ميا نسيبته  إسراييلاحتالل ، كما نتج عن هذه الحرب 8/1080/ 3هدنة بتاريخ  إسراييلاألردن مع 
واألردن  إسييراييلوجييرى تقسيييم القييدس مييا بييين ، 39% ميين األراضييي المقييررة لفلسييطين فييي خطيية التقسيييم

ضم القدس الغربيية  إسراييلإذ أعلنت  ،الذي صدر فيما سبق (141بالمخالفة لقرار الجمعية العامة رقم)
للحكيييم  نهييير األردنحتيييى الضيييفة الغربيييية  ، وخضيييعتن خضيييعت القيييدس الشيييرقية لحكيييم األردنحيييي فيييي

 .1044األردني، وتم فك االرتباط بموجب اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية سنة 
 

فيي ذليك الوقيت عليى كيل  سييطرت إسيراييلأن  ، ومين نتايجيهيسيراييللع العدوان اإلاند 1031وفي عام 
كثييير ميين أعقييب ذلييك صييدور  والضييفة الغربييية وقطيياع غييزة،، هضييبة الجييوالنو  شييبه جزيييرة سيييناء، ميين

باالنسيييحاب مييين  إسيييراييل طالبيييتالتيييي ، مجليييس األمييين والجمعيييية العامييية لألميييم المتحيييدة القيييرارات عييين
 رفضيت االمتثيال إسراييللكن  وإعادة األوضاع إلى ما كانت عليه،، 1031األراضي التي احتلتها عام 

فيييي نهايييية تبعيييه  ،ت حكومييية عسيييكرية فيييي كيييل مييين الضيييفة الغربيييية وقطييياع غيييزةئوأنشييي لهيييذه القيييرارات،
  إنشاء إدارة مدنية. الثمانينات

 
                                                           

38 W  Thamas Mallison ,Sally V. Mallison ,The Palestine problem in Internnatianl Law and World 

Order,Harlaw .Essex ; Langman .1986.p47. 
 .113، ص 0211د. نداء عبد الخالق البرغوثي، أسرى الحرب في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  39
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كانيت تمثيل مرحلية  اات بشيكل خياص، بأنهييامتازت المرحلة الزمنية الالحقة بشكل عام، وبدايية التسيعين
أوسيلو ومثليت معاهيدة  معاهدة طابيا، أبرمت حيثي، سراييلبداية السالم ما بين الجانبين الفلسطيني واإل

عملييية  بتوضييحاكتفيت  ن االتفاقييات التالييةإ إذ ؛والفلسيطينيين إسيراييلمعاهيدة السيالم األساسيية مييا بيين 
 .في معاهدة أوسلوااللتزامات الواردة مراعية  السالم

 

هيو  لضيفة الغربيية وقطياع غيزة،ا تمتيع بيه أراضييتي اليذ على أن الوضع القانوني يجمع القانون الدولي
( 1031عيييام )المنييذ  إسييراييل أحكمييت عليهييا قييانون االحييتالل الحربييي، ينطبييقأراضييي محتليية  اعتبارهييا
وسييندًا لمييا  ،ونتيجيية لييذلك ميين خييالل قيييادة عسييكرية، ل ميين الضييفة والقطيياععلييى أراضييي كيي سيييطرتها
)الضيييفة ويقصيييد بهيييا  يهيييودا والسيييامرا أنيييه ال يجيييوز اعتبيييار منطقييية يةسيييراييلالمحكمييية العلييييا اإل أصيييدرته
يتوجيييب بييل  بعييض،أراضيييي منفصييلة بعضييها عييين  ،المنظييورةألغيييراض القضييية  ،وقطيياع غييزة (الغربييية

ن فيي هيذا اإلقلييم  يتصيرفان نيابية عين سييلطة افهنياك قايييدان عسيكري عليى أنهيا إقلييم واحيد،النظير إليهيا 
ه :"وبصيرف النظير عين حقيقية إبيرام معاهييدة أكيدت المحكمية أيضييًا أني ذاتيه السيياق ، وفيياحيتالل واحيدة

 وليم تتفيق األطيراف عليى خيالف ذليك، فيي قطياع غيزة، وطالميا أن الحكيم العسيكري ليم ييزل قايمياً  سالم،
ويخضع مين ثيم لقواعيد القيانون  فإن المدعى عليه يظل محتفظًا بالسيطرة وفقًا لقانون االحتالل الحربي،

 ب".الدولي العرفي واجبة التطبيق زمن الحر 
 

علييى األراضييي  1011اليحيية الهياي عييام  انطبيياق عليى أي موقييف يييدلل يةسيراييلالحكوميية اإل ليم تظهيير
تصيريحًا بإلزاميية تطبييق المعاهيدة  ليم تبيدّ ن إو  أعلنت تعهدها بتطبيقها، لكنها ،1031عام الالمحتلة منذ 

بييالمعنى الييدقيق " وإنمييا  " األراضييي ليسييت محتليية أن اعتييادت أن تييدعي إسييراييلدوليية  حيييث إن ،قانونيياً 
لنلاية وطبقا  1080عام للاتفاقية جينيف نتيجة لذلك تعتبر  ،ها المعاهدةال تسري علي مدارة هي أراضٍ 

"أراضيي تابعية ألحيد األطيراف السيامية المتعاقيدة "  1031الضفة الغربيية ليم تكين عيام  نأ فااغ السيادة
خاضيعة  في تلك الفتيرة أنها كانتاعتبار ب ،40(من اتفاقية جينيف الرابعة5/5بالمعنى الوارد في المادة )

ر الحكيم ويظهي .التيي أشيرُت إليهيا فيميا سيبق 1084ية عيام سيراييللسيطرة األردن منذ الحيرب العربيية اإل
بطريقة  41رأيها االفتايي بشأن جدار الفصل العنصري  بخصوصمحكمة العدل الدولية  الذي صدر عن

                                                           
 .1414نيف الرابعة للعام المادة الثانية من اتفاقية جي 40
- http://www.icj:التالي الرابط في ،(International Court of Justice) الدولية العدل لمحكمة اإللكتروني الموقع 41

cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.ht 
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حيث أكدت "وترى المحكمة، في ضوء ما تقدم أن اتفاقية جينيف الرابعية واجبية  ،واضحة ما أشرت إليه
قيد و  ،قيدين أو أكثيرطيرفين سياميين متعا في حالة اندالع نيزاع مسيلح بيين التطبيق على أي إقليم محتل،

وليييذا فيييإن  ،1031واألردن طيييرفين فيييي تليييك االتفاقيييية عنيييد انيييدالع النيييزاع المسيييلح عيييام  إسيييراييلكانيييت 
على األراضي الفلسطينية الواقعية شيرق الخيط األخضير عنيد أن االتفاقية واجبة التطبيق المحكمة ترى 

وسندًا لذلك فيال داعيي لتبييان الوضيع  خالل ذلك النزاع، إسراييلالتي احتلتها  ،1031اندالع النزاع عام 
 (.1031) تاريخ راضي الفلسطينية قبلألالقانوني ل

 

ن اتفاقية جينيف أ ،إسراييلباستثناء  يؤمن المجتمع الدولي ويتفق بأغلبية الجماعات الدولية ومؤسساته،
ن هيذه أتيرى  1080تفاقييات جينييف راف فيي اأغلب الدول األطي حيث إن الرابعة واجبة التطبيق قانونًا،

)الجمعيية  مثيل ،ميم المتحيدةاألجهيزة المختلفية لأل تتبنياها موهذا  واجبة التطبيق فعليًا وقانونيًا،االتفاقيات 
هذا الرأي  يلقىكما ، لجنة حقوق اإلنسان(و  المجلس االقتصادي واالجتماعي،و  مجلس األمن،و  ،العامة

اللجنيية  أعلمييت أن منظميية التحرييير الفلسييطينيةإلييى والبييد ميين اإلشييارة  ،ميين أغلييب الييدول ترحيبييًا وتأييييداً 
ن دولييية إبيييل  بأنهيييا سيييوف تطبيييق "اتفاقييييات جينييييف " فيييي أكثييير مييين مناسيييبة، الدوليييية للصيييليب األحمييير

عليى أرض  األحكيام اإلنسيانية المنصيوص عليهيا فيي االتفاقيية ذاتها وافقت على وجيوب تطبييق إسراييل
 .الواقع

 

 الضفة الغربية بأنفي  "حاييم هرتسوغ "، األول قايد قوات الجيش اإلسراييليبما قام به  كذل وأدلل على
 -:1031ثالثة مناشير عسكرية عشية احتالل اسراييل في السابع من حزيران من العام  أصدر 

 .إعالن دخول الجيش اإلسراييلي للمنطقة :األول مراأل 
 .تولي قايد المنطقة  السلطات التشريعية والتنفذية والقضايية بالكامل :األمر الثاني 
 أنشاء المحاكم العسكرية وتشكيالتها. :األمر الثالث 
 

تيب عليى المحكمية العسيكرية  وميديراياتها ( " يتر 32( فيي الميادة )3حيُث نيص المنشيور العسيكري رقيم )
، بخصيوص  حمايية الميدنيين فيي 1080/آب /15تطبيق أحكام  معاهدة جينيف الرابعية المؤرخية  فيي 

زمن الحيرب، بصيدد كيل  ميا يتعليق بياإلجراءات القضيايية،  وإذ وجيد تنياقض بيين هيذا األمير وبيين هيذه 
 المعاهدة المذكورة  فتكون األفضلية ألحكام المعاهدة".
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(، 3شور رقم )( من المن32أي بعد أربعة أشهر من سريان المادة ) 1031وايل أكتوبر من العام أوفي 
( فيمييا يتعلييق بقطيياع غييزة وشييمال 111( بموجييب األميير رقييم )32قامييت القيييادة العسييكرية بإلغيياء المييادة )

 ( الذي يتعلق بالضفة الغربية.188سيناء، واألمر العسكري )
 

( علييى أن اإلشييارة إلييى اتفاقييية جينيييف ورد 3( ميين المنشييور رقييم )32وقييد عللييت اسييراييل إلغيياء المييادة )
( لعييام 314( بيياألمر العسييكري رقييم )3ولهييذا فلقييد ألغيييت، وتيم اسييتبدال المنشييور العسييكري رقيم ) بالخطيأ
 42الذي لم ُيشر إلى اتفاقية جينيف بتاتًا. 1011

 
 الفلسطينيين ومعاييا تصنيفهم. معتقلينوال ساى ألالوضع القانوني ل- :الفاع الثاني

خصوصيًا فيي ظيل  ،عمليية بالغية الصيعوبة الفلسيطينيينألسيرى والمعتقليين ل تحديد التكييف القيانوني نإ
 اولقييد أشييرت سييابقً  ي تعبيييرات غييير متناهييية علييى األسييرى الفلسييطينيين،سييراييلدوليية االحييتالل اإل طييالقإ

صييرف التعريييف إلييى األشييخاص الييذين حيييث إن إلييى المقصييود بمفهييوم األسييرى بييالمعنى الفنييي الييدقيق،
 يكونييوا اسيييتوفوا وبييذلك ن (،يفييي العمليييات العسييكرية ) المقيياتل وقعييوا فييي قبضيية العييدو خييالل اشييتراكهم

هييذا ميين  الحييرب أسيييرالشييروط المتطلبيية إلدراجهييم ضييمن إحييدى الفئييات التييي يحييق لهييم التمتييع بوصييف 
األسييرى فييي كييونهم أشخاصييًا  يتشييابه مييع وصييف المعتقلييين كييان وصييف فييإن وميين جانييب آخيير جانييب،

 العتقييالا وفييي الغالييب يكييون سييببميين المييدنيين،  يكونييون عييادة لا أن المعتقلييين فيييإال  مقيييدي الحرييية،
 يقييع االعتقييال كيإجراء وقييايي، علييى سييبيل المثييال أو ،قيييامهم بأعمييال يعاقيب عليهييا القييانون  ميياإ :ألميرين

السيجناء  أن فيي حيين أمنيية، الل استخدامه كإجراء وقيايي ليدواعٍ ي تبرر دولة االحتالذ العتقال اإلداري ا
 القانون الجنايي الداخلي. مجرمةبارتكاب أفعال  ثبتت أدانتهمالذين  كأولئ يعتبرون 

 

ن هيم األشيخاص اليذين وقعيوا فيي قبضية سيلطات االحيتالل و يعد األسرى الفلسيطيني على ما تقدم، وبناءً 
 ،انطبقييت عليييهم الشييروط التييي أوردتهييا سييابقاً والييذين  نتيجيية اشييتراكهم فييي عمليييات عسييكرية، يسييراييلاإل
الييذين تحتجييزهم سييلطات  ن الفلسييطينيو أمييا  اإلضييافي األول، البروتوكييولالتفاقييية جينيييف الثالثيية أو  وفقيياً 

 مرحلييةأو فييي توجيييه لييوايح اتهييام ضييدهم ، دون مراكييز التحقيييق وأاالحييتالل فييي السييجون والمعييتقالت 

                                                           
اإلنساني، رسالة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة مشار إليه: نجاح دقماق، المركز القانوني لألسرى الفلسطنيين في ضوء القانون الدولي  42

 .01، ص0221-0221القدس،
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حييال توجيييه  ، وفيييفاألجييدر اعتبييارهم معتقلييين أن ثبتييت مخييالفتهم للقييانون الجنييايي الييداخلي ،المحاكميية
 .ينيجناي معتقلين لوايح اتهام ضدهم يعتبرون 

 

تسيييهيل تبييييان  يسترشيييد بهييا فييييالتيييي  تصييينيف األسيييرى الفلسييطينيينالمتبعييية ميين أجيييل  معييياييرال تتكيياثر
هيذه المعيايير معييار النيوع ويجيري  وييأتي فيي طليعية الفلسيطينيين، واألسيرى  لمعتقليينالتكييف القانوني ل

 والمعييار الثياني معييار تصنيف المعتقلين الفلسيطينيين إليى معتقليين مين الرجيال ومعيتقالت مين النسياء،
يهيييا بشيييكل داييييم أو مؤقيييت أو التيييي المنطقييية الجغرافيييية وييييتم التصييينيف حسيييب المنطقييية التيييي يقيميييون ف

مييييز بييين المعتقلييين قبييل اتفاقييية ي الييذي يقييوم علييى التوالمعيييار الثالييث هييو المعيييار الزمنيي منهييا، ون يعتقليي
 43.( والمعتقلين بعدها1003عام )و وسلأ
 

نتيييايج سياسيييية  عنهيييا مييين مخضفيميييا ييييت للمعتقليييين الفلسييطينيينتكيييييف الوضيييع القيييانوني أهميييية  تتجلييى
مقارنيييية باألوصيييياف األخييييرى مدلوالتييييه األسييييرى علييييى المعتقلييييين لييييه  وصييييف يقيييياعإ حيييييث إن وقانونييييية،

النتيييايج  ، إضيييافة إليييىحيييق الشيييعب الفلسيييطيني فيييي تقريييير المصيييير ميييع مراعييياة و المعتقيييل،أالسيييجين ك
لهييم التمتييع  يضييمن و السييجناءأهييؤالء المعتقلييين المييدنيين ل حييرب أسييير فييي ميينح وصييففييإن  السياسييية

قييد يكييون قييد ارتكبييه ميين أعمييال عييدم جييواز محاكمتييه علييى مييا لعييل أبرزهييا  بالعديييد ميين الحقييوق والمزايييا،
تقييييد اليييدول إليييى إضيييافة  وضيييمان المعاملييية اإلنسيييانية ليييه خيييالل فتيييرة األسييير، عسيييكرية خيييالل المعيييارك،

لتييزام بيياإلفراج كرية، ويتمثييل هييذا القيييد ميين خييالل االالحيياجزة بييالتزام تجيياههم فييور توقييف العمليييات العسيي
 .44عنهم وإعادتهم إلى بالدهم

 

تكييف وضع المعتقلين الفلسيطينيين داخيل  بخصوص موضوعمختلفة  اتجاهات تباينت اآلراء، وظهرت
وضيع  مينحهمذهيب إليى مين  اأولهي القانون الدولي إلى ثالثية اتجاهيات، فقه انقسمف ية،سراييلالسجون اإل

المعتقليين أو  بيينتميييز التفرقية وال تبنى ضرورة ا وثانيه المقاتلين من أجل الحرية ومن ثم أسرى حرب،
 اليذين يحيق لهييم التمتيع بوضييع أسيرى الحييرب،ألوليى تضييم المقياتلين القييانونيين ا :مهم إليى طييايفتينتقسيي

                                                           
 في الفلسطينيين المعتقلين على وتطبيقاتها العامة للقواعد دراسة الدولي، القانون  في الحرب أسرى " البرغوثي، محمد الخالق عبد نداء. د 43

 .120ص ،0211 القاهرة، العربية، النهضة دار" اإلسراييلية، السجون 
 .يليها وما 111ص ،0221الفكر، دار مكتبة اإلنساني، الدولي القانون  الشاللدة، فهاد محمد. د 44
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أن المعتقلييين الفلسييطينيين هييم  أصييحاب الييرأي األخييير يييرى فييي حييين  ن،يوالثانييية تضييم المعتقلييين المييدني
 .ويقبعون في سجون تخضع لسلطتها يسراييلاالحتالل اإل دولةرهاين أو مختطفون لدى 

 

وهيذا  حيرب،ي يعتبير المعتقليين الفلسيطينيين أسيرى الذ الموقف الفلسطيني ليتبنى االتجاهيتجه  في حين
مين مجليس اليوزراء الفلسيطيني ، ممثلية بميا صيدر عين السياسيية الفلسيطينية عليى اليدوامما أكدته القيادة 

خالل شهر نوفمبر  ريحا حول قضية األسرى أالدولي األول الذي عقد في مدينة المؤتمر  فيالتوصيات 
وتكثييف الجهيود  جيل اعتمياد مصيطلح أسيرى الحيرب،أذل الجهيود مين بيالتي طالبت ب ،5110من العام 

يصدر الدولية والعالمية واإلقليمية الرامية إلى حث الجمعية العامة لألمم المتحدة على طلب رأي إفتايي 
تقلييين الفلسييطينيين فييي السييجون القييانوني لألسييرى والمع بخصييوص التكييييف عيين محكميية العييدل الدولييية

 45ية .سراييلاإل
 

األسيرى الفلسيطينيين داخيل  توجيه العتبيارالتكييف السيليم لوضيع المعتقليين الفلسيطينيين هيو  وبهذا فإن
يحيق لهيم التمتيع بوضيع  ،وقعيوا باألسير أثنياء قييامهم بعملييات عسيكرية نيإميا مقياتل يةسيراييلالسجون اإل

نهيييم أ أو ،األول البروتوكيييولتنطبيييق علييييهم اتفاقيييية جينييييف الثالثييية و و  الحيييرب أسييييروحقيييوق وضيييمانات 
وانطالقيًا  ،بحمايية اتفاقيية جينييف الرابعية لم ينخرطوا بالعمل المسلح، فيكونوا مشيمولينمعتقلون مدنيون 

 يةسييراييلعلييى األسييرى الفلسييطينيين داخييل السييجون اإل هتطبيقييبييد ميين تبيييان القييانون الواجييب  مين ذلييك ال
 .على اعتبار أنهم أسرى حرب

 
الفلســـطينيين داخـــل الســـجون  معتقلـــينوالواجـــب التطبيـــق علـــى األســـاى القـــانون الفـــاع الثالـــث: 

 ية.سااييلاإل
أفيييراد المقاوميييية  ينيييدرجون تحييييت فئيييةشييييرت إلييييه سيييابقًا باعتبييييار المعتقليييين الفلسيييطينيين أندًا إليييى ميييا سييي

وعليييه فييإن  ن مشييمولين بالحماييية المقييررة قانونييًا،يمييدنيو أ أسييرى حييرب، ن نتيجيية لييذلك يعتبييرو  المسييلحة،
عيييام لهيييو اتفاقيييية جينييييف الثالثييية بشيييأن أسيييرى الحيييرب ل واجيييب التطبييييق عليييى هيييؤالء المعتقليييين،القيييانون 

ولقيد أشيرت إليهميا فيي  1080عام لواتفاقية جينيف الرابعة ل والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، (،1080)

                                                           
ة انظر: أعمال المؤتمر الدولي لمناصرة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسراييلي، وزارة شؤون األسرى والمحررين، السلطة الوطني 45

معا اإلخبارية، خبر صحفي، وزير شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع يؤكد أن وما بعدها، وكالة  102، ص0224الفلسطينية، 
 مجلس الوزراء يتبنى توصيات المؤتمر الدولي حول األسرى. 
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الييذي يطبييق  لييى القييانون الييدولي لحقييوق اإلنسييانتكييرار سأشييير إلوتفاديييًا ل اسيية،الجييزء األول ميين هييذه الدر 
فيييي وقيييت النزاعيييات المسيييلحة تطبييييق الحيييد األدنيييى منيييه والعميييل عليييى عيييدم  فيييي جمييييع األوقيييات ويراعيييي
قييد وقعييت علييى العهييد الييدولي للحقييوق  إسييراييلن أه ميين المعييروف حيييث إنييالمسيياس بحقييوق اإلنسييان، 

ملزمييية بييياحترام حقيييوق  بموجيييب هيييذا التوقييييع إسيييراييل، ليييذلك فيييإن 46(1033عيييام )لالسياسيييية والمدنيييية ل
عييالوة عليى الحقييوق المكفولية بموجييب  ،والسيعي إلييى تطبيقهيا اإلنسيان المنصييوص عليهيا فييي هيذا العهييد
ملزميية بيياحترام أحكييام العهييد الييدولي  إسييراييلأن  إلييى كمييا أشييير القييانون الييدولي العرفييي لحقييوق اإلنسييان،

 هييا أودعييتأنإلييى إضييافة ، 1013ه دخييل حيييز النفيياذ حيييث إنيي، 1033لعييام لللحقييوق المدنييية والسياسييية 
 وهييي العهييد الييدولي للحقييوق السياسييية والمدنييية، وثييايق التصييديق علييى خمييس اتفاقيييات لحقييوق اإلنسييان،

أشيييكال التمييييز ضيييد  اتفاقييية القضييياء علييىو  االجتماعييية والثقافيييية،و العهييد اليييدولي للحقييوق االقتصيييادية و 
إنسيانية أو الماسية بالكرامية أو الال واألشكال األخيرى للمعاملية القاسيية اتفاقية مناهضة التعذيب،و  المرأة،

تفاقييية الدولييية للقضيياء اال علييى إسييراييلصييادقت ( 1010عييام )ال وفييي واتفاقييية حقييوق الطفييل، العقيياب،
 47ل التفرقة العنصرية.أشكاعلى 

 

لييييه مييين مواثييييق دوليييية، تجاهيييل ميييا صيييادقت عمحاولييية دولييية االحيييتالل  أن ميييا تقيييدم نجيييدإليييى واسيييتنادًا 
سيييؤدي إلييى انطبيياق مفهييوم  ،رفضييها االعتييراف باألسييرى الفلسييطينيين أنهييم أسييرى حييربوبييالتزامن مييع 

وهيذا ميا  أقرتهيا القيوانين الدوليية، ترتيب علييه حقيوق ي ياألمير اليذ ،الفلسيطيني سيرالحرب على األ أسير
يعيشيون فيي ظيل سياسية ممنهجية ومدروسية فيي تيدليل وترهييب لتحقييق فهم  ن األسرى الفلسطينيو يفتقده 

 وجعلهيييم يسيييعون ليبتكيييروا همكثيييير مييينأدركهيييا  األمييير اليييذي ،غاييييات تسيييلب حقيييوق األسيييرى الفلسيييطينيين
وقهم المكفولييية بموجيييب القيييوانين الدوليييية أسييياليب مقاومييية أخيييرى داخيييل هيييذه السيييجون ليحصيييلوا عليييى حقييي

الذي سعت دولة االحتالل إلى قمع هذا  ه األساليب هو اإلضراب عن الطعامهذ أحد فكان واالتفاقيات،
ال وهيو قيانون التغذيية القسيرية اليذي أريعات غير قانونية وغير أخالقيية األسلوب المشروع من خالل تش

 .ن هذه الدراسةفي القسم الثاني م تناول الحديث عنهنس
 

                                                           
، وقد أبدت إسراييل تحفظًا وحيدًا على العهد انصب على 1440من يناير للعام  3أشير إلى أن العهد دخل حيز النفاذ بالنسبة إلسراييل في  46

 من العهد(. 03ايل األحوال الشخصية التي تخضع للقانون الديني في إسراييل )المادة مس
 في الفلسطينيين المعتقلين على وتطبيقاتها العامة للقواعد دراسة الدولي، القانون  في الحرب أسرى " البرغوثي، محمد الخالق عبد نداء. د 47
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فرهييا عييدم تطبيييق الحقييوق التييي يجييب أن تو الدولييية و  قييوانين واالتفاقييياتلان عييدم احتييرام دوليية االحييتالل إ
إلجيراءات التيي يجيب من األهمية أن نقيوم بتوضييح ا جعلي ربسرى الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حألل

بالحمايية  وهيل يتمتيع أسيرى الحيرب قبضيتها،ييد بهيا عنيد وقيوع أسيرى الحيرب فيي سرة التقعلى الدولة اآل
وهيل  ومتيى تبيدأ هيذه الحمايية ومتيى تنتهيي، وما نطاق الحمايية التيي يتمتيع بهيا أسيرى الحيرب القانونية،

 وخالل مرحلة األسر. سيريمتد نطاق الحماية القانونية أثناء التحقيق مع األ
 
 باعتبارهم أساى حاب.الحماية القانونية لألساى الفلسطينيين -ثاني: المطلب ال
 

وفي كل مرحلة تبقيى الحمايية  عدة، مراحل مقررة ألسرى الحرب فإنها تشملعند الحديث عن الحماية ال
أواًل: الحماييية المقييررة عنييد ابتييداء  ،بمييا يليييسييرة وتتمثييل اآل القانونييية ألسييرى الحييرب واجبيية علييى الدوليية

 سييرألثالثيًا: الحمايية المقيررة ل أثنياء األسير، سييرألل الحمايية المقيررة ثانييًا: األسر وخيالل فتيرة التحقييق،
 عند انتهاء األسر.

 

، وبما وليس للقوة اآلسرةنهم يخضعون لها مباشرة، وع أسرى الحرب في قبضة الدولة اآلسرة فإبمجرد وق
ضيعاف قيوات العيدو إاالسيتمرار فيي القتيال توصياًل إليى  هي وقفهيم ومينعهممن حجز األسرى  أن الغاية
وجييب أن تتفييق معيياملتهم مييع هييذا الغييرض وال أو االنتقييام، فيت توقيييع جييزاء عليييهم أو الثييأر ميينهم وليييس
وأن تحميييهم ضييد ، فيجييب علييى الدوليية التييي وقعييوا فييي أسييرها أن تعيياملهم وفقييًا لمبيياد  اإلنسييانية ،تتعييداه 

مح لهم باالحتفاظ وأن تس، وأن تكفل لهم االحترام الالزم ألشخاصهم وشرفهم، أعمال العنف أو االمتهان
بملكية أشيايهم الخاصة التي تكون معهم فيميا عيدا أسيلحتهم وخييولهم واألوراق العسيكرية ومراعياة جمييع 

 48حقوقهم التي كفلتها لهم االتفاقيات الدولية .
 

على الدولة اآلسرة أن تتخذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على األسرى وعيدم تمكيينهم مين  كما يتوجب
فلهيا أن تضيعهم تحيت الرقابية أو تعيتقلهم فيي مدينية أو قلعية يلتحقون فيها، بالقوات التي كانوا  االلتحاق

مييع مراعيياة سييالمة الدوليية  تقتضيييهالضييرورة قصييوى  إالولكيين ليييس لهييا أن تحبسييهم ، أو معسييكر خيياص
  49.الحبس وزوالها بمجرد انتهاء الضرورة التي استوجبت هذا االستثناء رعدم استمرا
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لتضيمن بنصوصييها  المتعلقية بمعامليية أسيرى الحييرب، 1080اتفاقيية جينيييف الثالثية لسيينة إلييى  وباإلشيارة
كميا كفليت ، واحتيرامهم ومعياملتهم معاملية إنسيانية قد نصت عليى حمايية أسيرى الحيربف، حماية األسرى 

، الدهيملهم مجموعة مين الضيمانات منيذ لحظية وقيوعهم فيي األسير وحتيى اإلفيراج عينهم وعيودتهم إليى ب
دايرة األشخاص الذين يحق لهم التمتيع بالوضيع القيانوني  أنها وسعتهم ما ورد في هذه االتفاقية أ لذلك 

التييي تعييد مين االتفاقييية المشييار إليهيا  الميادة الرابعيية ، بداللييةألسيرى الحييرب فيي حاليية وقييوعهم فيي األسيير
 .1080عام لتفاقية جينيف الثالثة لا اإلضافة التي امتازت بهابمثابة 

 

احتيرام  اليذي يعنيي، المعاملـة اإلنسـانيةمبيدأ ، في معاملة أسرى الحيربأن تتبع الدولة اآلسرة  يقع على
ن أوهنا ال بّد . معنويًا وماديًا منذ لحظة وقوعه في قبضة العدو وحتى عودته إلى وطنه سيرشخص األ

حييين االنتهيياء والعييودة إلييى  الحييرب تبييدأ منييذ ابتييداء األسيير إلييى سيييرإلييى أن الحماييية القانونييية أل نشييير
 وفي هذه المرحلة فإن نطاق الحماية المقررة ألسرى الحرب يمتد منذ بداية األسر وحتيى انتهاييه، ،بالده
 الحرب. سيرعطته االتفاقيات الدولية ألأ االمتياز الذي  اوهذ

 الحماية المقارة ألساى الحاب عند ابتداء األسا وخالل فتاة التحقيق. :الفاع األول
 

ُيحيرم  وسيندًا ليذلك، طياق الحمايية المقيررة ألسيرى الحيربيبيدأ ن في قبضة العيدو سيرمنذ لحظة وقوع األ
على أي طرف من األطراف المتحاربة قتل المقاتلين الشرعيين للخصم بمجرد أن يكفوا عن القتال رغمًا 

أو أي نيييوع مييين أنيييواع العجيييز البيييدني أو ، أو الغيييرق ، أو الجيييرح، بسيييب ميييا أصيييابهم مييين الميييرضعييينهم 
أخيذ  ، ويراعى في هيذه الحالية أن ييتمما ألقوا سالحهم باختيارهم للعدو اكما ُيحرم قتلهم أيضًا إذ، العقلي

 أسرى حرب. واعتبارهم العاجزين عن القتال أو المستسلمين
 

فيحتفظ أسرى الحرب بجمييع األشيياء واألدوات  سيرواألدوات التي تكون مع األاء أما فيما يتعلق باألشي
وعلييى الدوليية  ،دون وثييايق تحقيييق هييويتهموال يجييوز أن يكييون األسييرى ، الخاصيية باسييتعمالهم الشخصييي

وال يجيييوز تجرييييد أسيييرى الحيييرب مييين شيييارات رتيييبهم ، الحييياجزة أن تيييزود بهيييا األسيييرى اليييذين ال يحملونهيييا
ن تؤخييذ ميين أسييرى أوال يجييوز ، و عاطفيييةأأو األدوات التييي لهييا قيميية شخصييية ، ياشييينهموجنسيييتهم أو ن

 50الحرب النقود واألدوات ذات القيمة التي معهم إال بمقابل إيصال.
 

                                                           
 (.11، المادة )1414/ آب/ أغسطس 10لثالثة المؤرخة اتفاقية جينيف ا 50



 

01 

 إبقـاءالحـاب فـي حالـة وجـود خطـا علـى  سـياوهنا يطاح تساؤل هل يمتـد نطـاق الحمايـة المقـارة أل
 الذي يقع على الدولة اآلساة؟فما الواجب  في مكان ما، سيااأل

الحيرب تمتيد لتشيمل  سييرأن نطياق الحمايية المقيررة أل بالنلا في نصوص اتفاقيـة جينيـف الثالثـة نـاى 
إجاليهيم بيد مين  األسيرى فيي مكيان ميا فيال إبقياءه إذا كان هنياك خطير عليى حيث إن حالة وجود خطر،

األسيرى بأسيرع  جلييعلى الدولة اآلسيرة أن تث يح إنسانيًا، بد أن يكون ترحيال وال إلى مكان أكثر أمنًا،
، قلهم إلى معسكرات بعيدة بعدًا كافييًا عين منطقية القتيال حتيى يكونيوا فيي ميأمن مين الخطيرتنما يمكن و 

أن اتفاقيية جينييف الثالثية قيد عالجيت  ونـاى أيضـاً ، وبصيورة مؤقتية، وال يجوز أن يبقوا في منطقة خطيرة
ففي هذه الحالة يستثنى أسيرى  ،ويتعذر نقله لوجود خطر على حياته االحرب مصابً  أسير حالة إذا كان

  51الحرب الذين يتعرضون بسب جرحهم أو مرضهم لخطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
 

وعلييى ، ضييهم للخطييريوعييدم تعر  ،إنسييانية ةقيييطر بب أسييرى الحيير  إجييالء بييد أن يراعييى القيييام بعملييية وال
أسيييرى الحيييرب اليييذين ييييتم تيييرحيلهم بكمييييات كافيييية مييين مييياء الشيييرب والطعيييام  ن تيييزودأالدولييية الحييياجزة 

ز قايميية بأسييرع وقييت ممكيين بأسييرى وعلييى دوليية االحييتالل أن تجهيي، والمالبييس والرعاييية الطبييية الالزميية
 .52دراجها في تلك القوايميناتهم التي يتوجب إب، متضمنة أسماءهم و الحرب الذين يتم ترحيلهم

 

وهذا ما  سيرالمقررة ألسرى الحرب ليشمل استمرار عملية األسر والتحقيق مع األ يستمر غطاء الحماية
 سأعرضه في الجزيية التالية.

 .سياالحماية المقارة ألساى الحاب أثناء عملية األسا والتحقيق مع األ
 ولكيين أثبتييت دوليية الحييرب، أسيييريبقييى نطيياق الحماييية المقييررة ألسييرى الحييرب ممتييدًا أثنيياء التحقيييق مييع 

حييث ، وعاداتهيا الحيرب ولقيوانين 1080عام لاالحتالل أنها تتبع سياسة مخالفة التفاقية جينيف الثالثة ل
يب جسدي أو بدني أو معنوي أنه ال يجوز ممارسة أي تعذحماية التي يتمتع به أسرى الحرب من ال إن

الييذين يرفضييون وال يجييوز تهديييد أسييرى الحييرب ، كييراه السييتخالص معلومييات ميينهم ميين أي نييوعإأو أي 
يكيييون االسييييتجواب بلغييية واضييييحة  أنويجيييب  جحيييياف،إزعييياج أو إاإلجابييية أو سيييبهم أو تعريضييييهم ألي 

 مفهومة.
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لكييين دولييية االحيييتالل ال تيييوفر أدنيييى حيييق مييين هيييذه الحقيييوق وال تراعيييي المركيييز القيييانوني اليييذي يتمتيييع بيييه 
ميين  أحييد األسييرى التييي تعييد كغيرهييا وهنييا استشييهد بشييهادة ن باعتبييارهم أسييرى حييرب،و األسييرى الفلسييطيني

تثبيييت عيييدم مراعييياة دولييية و  غيييير قانونيييية التيييي تقيييوم بهيييا دولييية االحيييتالل،الشيييهادات موثقيييًا للممارسيييات 
وحوكميت ، 1013\3\10اعتقليت فيي  اأسيير "بصيفتي  53،ألسيرى الفلسيطينيينلاالحتالل الحماية المقيررة 

، فقيييد تعرضيييت سييينة 55م بالسيييجن لميييدة الليييد وصيييدر بحقيييي حكيييفيييي فيميييا بعيييد فيييي المحكمييية العسيييكرية 
طييالق إألسيير التييي اسييتمرت تسييع سيينوات قبييل و فتييرة اأتعييذيب مختلفيية سييواء خييالل التحقيييق ألسيياليب 

ومييا سييأتناوله فييي شييهادتي هنييا لييدي كامييل االسييتعداد  (،1042سييراحي فييي عملييية تبييادل األسييرى عييام )
منيييذ اللحظييية لتحقييييق للقيييد خضيييعت  ة.ليييءدالء بيييه شيييهادة مشيييفوعة بالقسيييم ألي منظمييية أو جهييية حقوقيييي

ننييي اعتقلييت وأنييا مصيياب بجييروح بييين متوسييطة وخطيييرة فييي السيياق اليمنييى واليييد أاألولييى العتقييالي رغييم 
" حييييث  1013 \3 \ 10اليسيييرى وإصيييابات فيييي مختليييف أنحييياء جسيييدي بيييين حيييروق وشيييظايا بتييياريخ " 

فييور التحقيييق معييي فييي سيييارة اإلسييعاف ثييم  بييدأية إلييى مستشييفى هداسييا و سييراييلقييوات األميين اإل نييينقلت
عمليات جراحيية أوليية حييث كانيت سياقي اليمنيى بيالجبص حتيى جراء إخروجي من غرفة العمليات بعد 

كميا كانيت ييدي اليمنيى ملفوفية بالضيمادات وكيذلك عينيي فيميا تيربط بيي أجهيزة طبيية وأبير  ،أعلى الفخيذ
عت بهيا تحيت ثالثية أسيابيع فيي غرفية خاصية وضي وقد بدأ التحقييق فيي المستشيفى وعليى ميدى ،األدوية

ابات حييييث كنيييت سيييتطيع الحيييراك بسيييب كسيييور وحيييروق فيييي السييياق وبييياقي اإلصيييأالحراسييية المسيييتمرة ال 
وقيد اسيتخدم المحققيون وكيان عيددهم يتيراوح بيين اثنيين وسيتة اضيافة إليى الحيراس  ،مستلقيًا على الظهير

 - :54عيشهأ صعب الذي كنت رغم الوضع الصحي الشكال التالية من التعذيب األ
الختنياق بشيكل متكيرر المحقيق إليى درجية الشيعور با ادة على وجهي والضغط عليهيا مينوضع الوس (1

 .عدة يامأوعلى مدى 
 إمساك المحققين بالساق الموضوعة بالجبص وخلخلتها وهزها بشكل مؤلم. (5
 .الكتفين والصدر بلسعات سريعةلجوء أحد المحققين إلى استخدام السجاير المشتعلة وكي منطقة  (3
 الضرب على البطن والضغط. (8
 مساك المحقق بأنابيب التغذية واألدوية الموصولة بالجسم بواسطة أبر وهزها بشكل مؤلم.إ (2
 التهديد بسجني مدى الحياة. (3
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 التهديد بإقالة والدي من عمله واعتقال أفراد العايلة.ي، و التهديد بنسف منزل عايلت (1
 .والشتايم هاناتاإل وجيهت (4
 .لتحقيقليام األولى من النوم بشكل متقطع خاصة في األ الحرمان (0
 

شهادة هي دليل موثق على انتهاك دولة االحتالل الحماية المقيررة الهذه  -: سياتعليق على شهادة األ
فنلحظ بداية أن  في األسر، سيرر الحد األدنى من هذه الحماية منذ لحظة وقوع األلم توف حيث ،سيرأل

بمعنييى أنييه يقييع علييى عيياتق دوليية  (سيير وهييو مصيياب  )عيياجز عيين المقاومييةقييد وقييع فييي األ سيييرهييذا األ
صييابته  إرغم ميين وعلييى اليي االحييتالل أن تراعييي الحقييوق والضييمانات المقييررة فييي اتفاقييية جينيييف الثالثيية،
 بموجييب القييانون الييدولي،التييي لييم تشييفع لييه عنييد دوليية االحييتالل لتتوقييف عيين سييلب الحقييوق المقييررة لييه 

وهيو  اعتقيل حييثحيرب  أسييراالعتيراف بيه كعدم  أواًل: ،سيرلتستمر سلسلة هذه االنتهاكات مع هذا األ
( ميين 2لمييادة )لوفيي ذلييك مخالفيية  صييابته،إللتعييذيب رغييم  سيييرنيييًا: تعيريض األوثا ،عياجز عيين المقاوميية

فالقيانون اليدولي بمنظومية  اإلنسيان للتعيذيب،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التيي تكفيل عيدم تعيريض 
تعييريض حييياة اإلنسييان للتعييذيب فييي جميييع األحييوال فمييا بالييك لييو كانييت تفاقياتييه وإعالناتييه قييد كفييل عييدم ا

 نلحظ أن االنتهاك في هذه الحالة هو أشد قسيوة، حياة اإلنسان أساسًا في خطر ويتم تعريضه للتعذيب،
 صابته.إيب الجسدي والنفسي على الرغم من ع التعذتعرض لشتى أنوا  سيرهذا األ حيث إن

 

وعملهييا علييى تييوفير غطيياء حماييية قانونييية لممارسييي  يسييراييلكمييا أشييير إلييى تواطييؤ منظوميية القضيياء اإل
المحكمية  سياليب مشيروعة، وهيذا ميا يتضيح مين خيالل ميا صيدر عينأهذه األساليب من خالل اعتبارها 

 55.التعذيب بالحرمان من النوم قانونياد  اعتبرت التي يةسراييلالعليا اإل
 

 تعيدو  ألسيرى أثنياء عمليية أسيرهم،لتبدأ سلسلة جديدة من المعانياة  سيرانتهاء مرحلة التحقيق مع األ بعد
انتهاكات دولة االحتالل لحقيوق اإلنسيان واالتفاقييات الدوليية التيي تكفيل على واضحًا  هذه المرحلة دليالً 

ها   الحماية المقررة ألسرى يمتد غطا أن إلى وتجدر اإلشارة األسر،في ثناء وقوعهم أحتى  هذه الحقوق 
 منذ بداية عملية األسر حتى نهايته.
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 الحماية المقارة ألساى الحاب أثناء األسا بعد انتهاء ماحلة التحقيق. :الفاع الثاني
 

حليية وذلييك بسييب مييا تقييوم بييه تظهيير أهمييية اسييتمرار غطيياء الحماييية المقييررة ألسييرى الحييرب فييي هييذه المر 
، فقليد جياءت سييرفي االنتهاكات الجسدية والنفسيية عليى األ من استخدام أساليب متعددةدولة االحتالل 

المتعلقيية بمعامليية أسييرى الحييرب لتيينص علييى مجموعيية ميين الحقييوق  1080اتفاقييية جينيييف الثالثيية لسيينة 
ومين أهيم  ،ميا تيزال مسيتمرة هيمأن الحمايية المقيررة ل تؤكيدو  ،والضمانات ألسرى الحرب أثناء فتيرة أسيرهم

 - هذه الحقوق والضمانات:
معاملييية معامليية أسيييرى الحييرب  يقييع عليييى الييدول الحييياجزة واجييب- الحــق فـــي المعاملــة اإلنســـانية: (1

ويحييذر أن تقتييرف الدوليية الحيياجزة أي فعييل او إهمييال غييير مشييروع يسييبب  ،إنسييانية فييي جميييع األوقييات
وكييذلك ال يجييوز تعييريض أي ، ويعتبيير انتهاكييًا جسيييمًا لنصييوص هييذه االتفاقييية، فييي عهييدتها أسيييرمييوت 
ه المعالجة الطبية ر حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما ال تبر  أسير
بعيدة على قوات االحتالل قبل فترة ليست ب وهذا ما مارسته، 56و ال يكون في مصلحتهأالمعني  سيرلأل
، الشييهيد جعفيير عييوض الييذي استشييهد متييأثرًا بمييا تييم ميين معالجتييه معالجيية طبييية سيييئة ومقصييودة سيييراأل

إدارة تيجة اإلهمال الطبي المتعمد مين ميسرة أبو حمدية الذي استشهد ن سيروأضف إلى ذلك الشهيد األ
 .57لتابع لجامعة القدسلتشريح في معهد الطب العدلي ال، وأشير إلى أن جثمان الشهيد خضع السجون 

 
وشرفهم في جميع  شخصهمألسرى الحرب الحق في احترام - :الحق في احتاام الشخصية والشاف (5

ويحيتفظ أسيرى الحيرب بكاميل أهلييتهم ، ات بكيل االعتبيار لجنسيهنسيير األحوال ويجيب معاملية النسياء األ
الحيياجزة تقييييد ممارسيية الحقييوق التييي وال يجييوز للدوليية  ،تييي كانييت لهييم عنييد وقييوعهم فييي األسييرالمدنييية ال

 .58تكفلها هذه األهلية سواء في إقليمها أو خارجه إال بالقدر الذي يقتضيه األسر
 
ن جميعهيا تؤكيد أاثييق واالتفاقييات الدوليية، نجيُد بمراجعية المو -الحق في الاعاية الطبية والصحية: ( 3

نفسيية، ويقيع عليى دولية االحيتالل أن تيوفر الصيحة الجسيدية والسرى والمعتقلين الفلسطينيين في حق األ
(مين اإلعيالن العيالمي لحقيوق اإلنسيان  3الحدود الدنيا لمعاملتهم داخل السجون، وهذا ميا أكدتيه الميادة )

                                                           
 (.13، المادة )1414/ آب/أغسطس 10اتفاقية جينيف الثالثة المؤرخة  56
 انظر تقرير الطب الشرعي الصادر عن معهد الطب العدلي في جامعة القدس /أبو ديس. 57
 (.11، المادة )1414/آب/ أغسطس 10اتفاقية جينيف الثالثة المؤرخة  58



 

01 

( ميين 1حييق فييي الحييياة والحرييية واألمييان علييى شخصييه "وكييذلك نصييت المييادة )ال"لكييل فييرد  :التييي نصييت
ال المعامليية أو " ال يجييوز إخضيياع أحييد للتعييذيب و  :سياسيييةالعهييد الييدولي الخاصيية بييالحقوق المدنييية وال

إنسييانية أو اإلحاطيية بالكراميية علييى وجييه الخصييوص وال يجييوز إجييراء أي تجربيية  و الييالأالعقوبيية القاسييية 
( ميين العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق 15طبييية أو علمييية علييى أحييد دون رضيياه الحيير "وتيينص المييادة )

والثقافييية علييى أنييه "تقييرر الييدول األطييراف فييي هييذا العهييد بحييق لكييل إنسييان فييي االقتصييادية واالجتماعييية 
 التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه ".

 

و التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كيان، مميا ال أللتشويه البدني  سيرأن يعرض األ كما ال يجوز
( ميين اتفاقييية 01أو ال يكييون فييي مصييلحته، كمييا نصييت المييادة ) المعنييي سيييرتبييرره المعالجيية الطبييية لأل

"أن تييوفر فييي كييل معتقييل عيييادة مناسييبة يشييرف عليهييا طبيييب مؤهييل،   59(1080لعييام )لجينيييف الرابعيية 
على كل ما يحتاجه من رعاية طبية وكذلك نظام غذايي مناسب، وعليها أن تخصص  سيرويحصل األ
اصيًا أو عمليية أو تستدعي حالتهم عالجًا خ أو عقلية أو خطيرةبأمراض معدية  لمصابينلعنابر للعزل 

عاييية التييي أي منشييأة يتييوفر فيهييا العييالج المناسييب وتقييدم لهييم الر  أوالمستشييفى، فييي و عالجييًا أجراحييية 
جنسييياتهم، وال يجييوز منييع ن يقييوم علييى عييالج المعتقلييين موظفييون طبيييون ميين أيلقاهييا السييكان، ويفضييل 

الدولية الحياجزة لكيل فيي وتصيدر السيلطات الطبيية  ،على السلطات الطبيية للفحيص عرض نفسه سيراأل
 .و إصييابته ومييدة العييالج والرعاييية التييي تقييدم لييهأادة رسييمية تبييين فيهييا طبيعيية مرضييه شييه أسيييرشييخص 
ي آذار مين العيام ستعرض شهادة مقدمة لمحقق "يوفال جنيفير" التيابع لمنظمية بتسيليم فيأطار ذلك إوفي 
سنة، يتبن من خالله تقصير الكادر الطبي فيي  81المناطق يبلغ من العمر  ىحدإمن  يرس، أل1004

لمميرض لفيي معيرض شيهادته اشيتكى ف ،توفير الرعاية الطبيية وأن وجيودهم هيو مجيرد وجيود شيكلي فقيط
"أنييت كياذب اذهييب ميين  :المميرض فقييالب إصييابته بالباصيور، بإصييابته بنزييف بسييمين لطبيييب لالمرافيق 
 60هنا ".
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ق طبالفلسطينيين، هل ت ى سر ألر الحق في الرعاية الطبية لهل دولة االحتالل توف- وهنا يطاح تساؤل:
ية ومراكز التوقيف مزودة بالعييادات الطبيية بشيكل سراييلالمعتقالت اإلوهل  ،نصوص االتفاقيات الدولية

 وهل يوجد كادر طبي متخصص؟ ،عام والمتخصصة بشكل خاص
 

فييي ظييروف  ي تحتجييز األسييرى والمعتقلييين الفلسييطينيينسييراييلطات االحييتالل اإلأن سييل إلييى وهييذا يقودنييا
سيلطة االحيتالل بطريقية منظمية  اليذي تطبقيهاإلهميال الطبيي المتعميد سياسية  يعانون  حيثبالغة القسوة 

الشيييروط و ا سيييلطات االحيييتالل ال تتفيييق أن الخيييدمات التيييي تقيييدمهإليييى ومدروسييية، ميييع ضيييرورة اإلشيييارة 
أن نييرى انعكيياس هييذه السياسيية علييى ص عليهييا فييي االتفاقيييات الدولييية سييالفة الييذكر، فييال عجييب المنصييو 

صيحية خطييرة، وميا يزييد األمير سيوءًا وتعقييدًا هيو  تكالى المنهكية اليذين بياتوا يعيانون مشيأجساد األسر 
هييا، مكييان المعتقييل وظييروف االحتجيياز السيييئة التييي تكيياد تكييون مقومييات اإلنسييانية الصييحية معدوميية في

بداييية ميين االزدحييام وصييواًل إلييى انعييدام التهوييية، مييرورًا بسييوء الطعييام كمييا ونوعييا وقليية النظافيية، وانتشييار 
قلية األغطيية و الحشرات والميكروبات والفيروسات في الغرف والخييام، وسيوء مجياري الصيرف الصيحي، 

حتالل تتعمد أن تكون مواقع أن دولة اال إلى وسوء الفرشات، وانتشار الرطوبة والبرد الشديد، وهنا أشير
 تأقلم معها.تعدم توافر المؤهالت ل جغرافية يصعب التكيف معها في حالالسجون في مواقع 

 

د بعضييها يفتقيير أساسييًا لوجييو و مييزودة بالعيييادات المناسييبة،  ية غيييرسييراييلسييجون والمعييتقالت اإلالكمييا أن 
ولويييات  أوحياتييه تقييع فييي آخيير سييلم  سيييرة األأن صييحالعيييادات الطبييية المتخصصيية، وهييذا يظهيير لنييا 

وجيد طبييب  إذاعليى الطبييب، و  سيرعرض األ ية ودولة االحتالل، كما ال يتمسراييلمصلحة السجون اإل
 1080عيام لجينييف الرابعية لن مين اتفاقيية ينيية والتسيع،  وفيي هيذا مخالفية للميادة الثا61فر األدوييةتو ال ت

، والغييرض ميين ذلييك يكييون مراقبيية الحاليية 62حييدة شييهرياً ميين وجييوب إجييراء فحييوص طبييية للمعتقلييين مييرة وا
هييييذه  ي عدييييية، ولكيييين دوليييية االحييييتالل تجيييير الصييييحية والتغذييييية العاميييية والنظافيييية، واكتشيييياف األمييييراض الم

الفحوصيات فييي بعييض الحيياالت لغاييات أخييرى، تتمثييل فييي تزويييد الشياباك بنسييخة عيين الوضييع الصييحي 
العديييد ميين الهيئييات  قييد أكييدتمرحليية التحقيييق، و الله فييي ميين أجييل اعتبيياره نقطيية ضييعف واسييتغ سيييرأل

سييرى ألإجييراء العمليييات الجراحييية لنيياة األسييرى ميين التييأخر فييي معا لمعنييية بقضييية األسييرى والمؤسسييات ا
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ديييدًا كبيييرًا علييى وضييعهم الصييحي، ومعانيياتهم ميين كثييير ميين مييا يشييكل تهفييي الوقييت المناسييب  المرضييى
 فتقيييرماطلييية فيييي تقيييديم العيييالج، كميييا تهميييال الصيييحي والماإلتعميييد سيييلطات االحيييتالل األميييراض نتيجييية 

إلى الكادر الطبي المتخصيص كأطبياء العييون واألنيف واألذن والحنجيرة  واألسينان، ية سراييلالسجون اإل
كما ال توفر األجهزة الطبية الخاصة لبعض األسيرى حاالت الطارية، لوال يوجد كادر طبي مناوب لياًل ل

حالية تييوفر هيذا الكييادر ال صيية كياألطراف الصييناعية والنظيارات الطبيية، وفييي مين ذوي االحتياجيات الخا
 63يكون مؤهاًل لتقديم الخدمات الطبية.ليرقى 

ر ميين أنييواع التعييذيب الييذي آخيي االفلسييطيني فييي سييجون االحييتالل نوًعيي سيييرألتضيييف المعانيياة الطبييية ل
خدمييية سياسييية لجون الكيييادر الطبيييي موجيييود فيييي تليييك السييي ن، التيييي تثبيييت أنو يعانييييه األسيييرى الفلسيييطيني

قييد بلييغ عييدد ميين استشييهدوا نتيجيية اطليية فييي تقييديم الخييدمات الطبييية، و همييال الطبييي والتسييويف والمماإل
، وانطالقييًا مميييا أشييرت إليهيييا سييابقًا يطيييرح الرتفييياعالعيييدد قيياباًل ل  يييزالالو  اأسيييير 64( 81اإلهمييال الطبييي )

ن يكون أل التي تتبع هذه السياسة المدروسة لقتل األسرى الفلسطينيين كيف لدولة االحتال :تسا ل آخر
مييا الغاييية منييه إال  ؟انون التغذييية القسييريةن تسيين قييأعلييى األسييرى وتقلييق عليييهم ميين أجييل  قلبهييا رحيميياً 

فيييي الجيييزء الثييياني مييين هيييذه  اسيييتمرار السياسييية التيييي بيييدأتها، وهيييذا ميييا سيييأتناول الحيييديث عنيييه بالتفصييييل
 .الدراسة

 
تطبيييق المسيياواة علييى  يتوجييب علييى الدوليية الحيياجزة أن تراعييي- الحــق فــي المســاواة فــي المعاملــة:( 8

، أو اليدين، أو اآلراء السياسيية، أو الجينسدون أي تمييز ضيار عليى أسياس العنصير، أو  جميع أسراها
هم وظيروفهم معايير مماثلة أخرى، وتلتزم اليدول الحياجزة بتطبييق المسياواة لألسيرى طالميا كانيت أوضياع

متساوية، بحيث ال يخل بالمساواة مراعاة الرتب العسكرية، وما قيد يتمتيع بيه األسيرى مين معاملية أفضيل 
 65بسب ظروفهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهالتهم المهنية.

 
"  1080عيام ل(مين اتفاقيية جينييف الثالثية ل38كفليت الميادة ) - الحق في ممارسة الشـعايا الدينيـة:(2
شيييريطة ، لييية الحييياجزة أن تتيييرك ألسيييرى الحيييرب حريييية كاملييية فيييي ممارسييية شيييعايرهم الدينييييةعليييى الدو أن 
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، إلقاميية الشييعاير الدينيييةوعليهييا أن تعييد أميياكن مناسييبة ، مراعيياة النظييام الييذي تضييعه السييلطات العسييكرية
لدينيية امسياعدة األسيرى إلقامية الشيعاير بوعلى الدولة الحاجزة السماح لرجال اليدين اليذين تيم احتجيازهم 

هييا فيلييف المعسييكرات وفصييايل العمييل التييي ويتعييين تييوزيعهم علييى مخت، عقيييدتهمبييين األسييرى الييذين ميين 
اتفاقييية جينيييف الرابعيية  ( ميين03وكييذلك جيياءت المييادة )، 66" نفسييها قييواتهم وعقيييدتهم ولغييتهمأسييرى ميين 

( ميين 83والمييادة ) كمييا ضييمن المبييدأ الثالييث ميين المبيياد  األساسييية لمعامليية السييجناء هييذا الحييق، لتأكييد
 .هذا الحق وذجية الدنيا لمعاملة السجناءالقواعد النم

تجياوزت دولية االحيتالل - :الحق فـي ممارسـة األنشـطة الذهنيـة والتعليميـة والتافيهيـة والاياضـية (3
( ميين اتفاقييية جنيييف الرابعيية فيمييا يتعلييق بحييق 08المييادة ) نهيياواد التييي تكفييل حقييوق األسييرى ومكييل الميي

بيييد أن ييييوفر مجانيييًا فيييي كلتيييا  لكيييل شيييخص الحيييق فيييي التعلييييم، وال حييييثه، اسيييتكمال تعليميييفيييي  سييييراأل
( 53و) (51وكيذلك المادتيان ) ،التسهيالت الالزمة لهم تقديممن  بد ، والواإلنسانيةالمرحلتين االبتدايية 

 دوليية الحيياجزة أن تشييجع أسييرى الحييرب علييىاليجييب علييى  حيييث ميين اإلعييالن العييالمي لحقييوق اإلنسييان،
وتتخيييييذ اإلجيييييراءات الكفيلييييية بضيييييمان ، والرياضيييييية، والترفيهيييييية، ممارسييييية األنشيييييطة الذهنيييييية والتعليميييييية

تمييارين الوأن تييوفر لألسييرى إمكانييية القيييام ب ،بتييوفير األميياكن الماليميية واألدوات الالزميية لهييم، ممارسييتها
 67.بما في ذلك األلعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق، الرياضية

 

أن تلتيزم بهيا الدولية الحياجزة مين األميور التيي يتوجيب عليى  - الحق في المأوى والغـذاء والملـبس: (1
الحيق بياإليواء حييث  وذليك مين خيالل ،دون مقابل من مأوى وغذاء ولبياسؤون األسرى بشهو االهتمام 

الدوليية  يجييب علييى الدوليية الحيياجزة أن تييوفر فييي مييأوى األسييرى ظروفييًا ماليميية مماثليية لمييا يييوفر لقييوات
ويجيب أن تكيون أمياكن ، وتقالييدهم األسيرى  ة فيي ذليك عياداتييمراع، الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتهيا

 وميدفأة ومضياءة بشيكل كيافٍ ، ستعمال الفردي أو الجماعي محميية مين الرطوبيةالاألسرى المخصصة ل
للنساء بشكل منفصل مخصص  مكان بد من مراعاة توفير ، والاالحتياطات لمنع أخطار الحريق وتتخذ

عليى أن تكيون  العميليتوجيب عليى دولية االحيتالل  أما من حيث الحيق فيي الغيذاء فإنيه، 68عن الرجال 
وجبيات الغييذاء كافييية ميين حيييث النوعيية والكمييية والتنييوع لتكفييل المحافظيية عليى صييحة األسييرى فييي حاليية 

ويسيييمح لهيييم ، الشيييربكميييا يجيييب تزوييييدهم بكمييييات كافيييية مييين مييياء ، جييييدة وال تعرضيييهم لييينقص اليييوزن 
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بيييد أن تكيييون األمييياكن  وال ،أن يشيييتركوا فيييي إعيييداد طعيييامهم هيييمكميييا عليهيييا أن تسيييمح ل، باسيييتعمال التبيييغ
تأديبييية جماعييية تمييس  ر اتخيياذ إي إجييراءاتظييويحالمخصصيية لتنيياول الطعييام مجهييزة بجميييع لوازمهييا، 

حسب ، لى األسرى في السجون من الخبز ع امعينً  اوعً ندولة االحتالل  فرضوهنا أشير إلى  .69الغذاء 
ة مثييل نقعييه ن بخطييوات معينيين اسييتخدامه مباشييرة بييل يقمييعال يسييتط نأنهيي " اتسييير األ ىحييدإمييا روتييه 

  .70ثم يتم استخدامه ، طرًيابالماء ليصبح 
يتوجيب علييى اليدول الحياجزة أن تييزود األسيرى بكميييات كافيية مين المالبييس بميا فيهييا ومين حييث الملييبس 
لة الحياجزة مراعياة وعلى الدو  ها األسرى.فياليمة لمناخ المنطقة التي يحتجز األحذية المالداخلية وكذلك 

البيس المناسيبة وأن تصرف لمن يقوم بعميل مينهم الم، بانتظاموإصالحها مالبس أسرى الحرب  استبدال
محميد التياج لثنييه عين المطالبية بمعاملتيه  سيروهنا أشير إلى اعتداء الوحدات الخاصة على األ71.هلعمل
حرب حيث كان الجزء األكبر من االعتداء يتمثل في إرغامه على التفتيش العياري وإجبياره عليى  أسيرك

 72ارتداء الزي الموحد الذي تفرضه مصلحة السجون على األسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
 

حيرب  أسييريسمح لكيل  ارج األهل والمحامي،ويقصد بالخ  - حق األساى في االتصال مع الخارج:(4
سييكر لمعإليى اعليى أسيبوع واحيد ميين تياريخ وصيوله  و فيي خيالل ميدة ال تزيييدأبمجيرد وقوعيه فيي األسيير 

ن يرسيييل مباشييرة إلييى عايلتييه مييين جهيية وإلييى الوكالييية أ، مرضيييه أو نقلييه إلييى مستشييفى وكييذلك فييي حييال
وعلييى الييدول الحيياجزة أن تقييدم ، اتفاقييية جينيييف الثالثييةميين  (153لمييادة )لالمركزييية ألسييرى الحييرب وفقييا 

المسيتندات أو األوراق أو الوثيايق المرسيلة  ذاتيه الوقيتى الحرب الستقبال الطيرود وفيي التسهيالت ألسر 
وذليك عين طرييق الدولية الحياجزة أو الوكالية ، وخاصية رسيايل التوكييل أو الوصيايا، منهم أو موجهية لهيم

استشيارة ب عليى اليدول الحياجزة أن تسيمح لهيمو ، 73(153عليها في المادة ) سرى المنصوصألالمركزية ل
  .74وتتخذ اإلجراءات الالزمة للتصديق على توقيعهم ، محامٍ 
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لتواصل لزيارة األسرى  تتمثل في منع المحامينو وهنا أشير إلى الصعوبات التي تضعها دولة االحتالل 
تقيييدم ، 5115\5\54زييييارة السيييجون بتييياريخ  منيييع محيييامي الضيييمير سيييامر سيييمعان ومثيييال ذليييك ،معهيييم

تنسييق الزييارات  مسيؤول وتلقيى إجابية شيفوية مين، وعسيقالن عوفرالمحامي بطلب زيارة لكل من سجن 
وعلييه مراجعية إدارة مصيلحة السيجون مين خيالل التوجيه ، في تلك السجون أنه يواجه مشكلة فيي زياراتيه

ممنيوع  نيهأيفييد ، ب أن يكون منع خطي من اإلدارةفرفض المحامي تقديم الطلب بادعاء أنه يج، بطلب
المحيامي بطليب آخير لزييارة  تقيدم 5115\8\5وفيي تياريخ  من زيارة المعتقل بناًء عليى أسيباب واضيحة.

وبعد مماطلة بعدم ، حول موافقتهم أو عدمها اخطيً  اطلبً ومرة آخرى لم يبعثوا ، معتقلين في سجن عوفر
ه لمقابلة نايب مدير سجن عوفر ويدعى "يسحاق اليتيم   تم استدعا، تظر ساعات طويلةحيث إن، دخوله

الناييب فيي وجيه حييث ، مر المنيعأنين مقدمة إلعطاء كجزء من جلسة االستماع التي تكون وفقًا للقوا، "
ه مييع أي ميين األسييرى األمنيييين ءلمحييامي بييأن هنيياك شييبهة جدييية تفيييد أن لقيياتييدين اتهميية تلييك الجلسيية 

وبشييكل  1011.75للييوايح مصييلحة السييجون لسيينة  أ)ب(82لممنوعيية حسييب البنييد ضييمن قايميية األمييور ا
بيين  ونقلهيا معلومياتاألمنييين فيهيا شيك حيول توصييل يخص المحامي فيإن لقاءاتيه أثنياء زييارة األسيرى 

التييي لهييا صييلة بتطييوير األسييرى أنفسييهم ميين جهيية وميين جهيية ثانييية بييين األسييرى وجهييات خييارج السييجن 
وبعيدها تقيدم ، وعلييه طليب سيامر إرجياء الجلسية لحيين استشيارة محيامٍ ، اليدعم لهياوتقيديم  منظمة إرهابيية

اليييذي أطلعيييه عليييى نيييية إدارة  ولناييييب ميييدير سيييجن عيييوفر، رسيييايل عيييدة للمستشيييار القضيييايي للسيييجون ب
وعليى ادعيايهم، وطاليب المحيامي إيضياح ، منيييناألسيرى ألاة السجون إصيدار قيرار منيع زيارتيه مصلح

ودون ، كانيت اليردود دون تيواريخ حييث، اليرد الواضيحم الجهيات دلم تقي، الرسايل الموجهةالرغم من تلك 
وبناء على ما سيبق توجيه المحيامي ، كجهات قانونية مخولة بالرد القانوني اله توضيح لألسئلة الموجهة

فيي تقيديم التمياس للمحكمية المركزيية ل 5115في بداية شيهر آييار ، "لبيب حبيب "محامي األستاذ سامر
وكانيت النتيجية رفيض ، ضد األمور المتعلقة بعدم إعطاء الحق بمعرفة مجرييات جلسية االسيتماع القدس

بطليييب موعيييد جلسييية  توجيييه المحيييامي، 5115وفيييي بدايييية شيييهر تميييوز ، االلتمييياس المقيييدم مييين المحيييامي
ي كياآلتي "بميا أنكيم ترغبيون في 5115\1\13وجياء اليرد بتياريخ ، ناييب ميدير سيجن عيوفراالستماع مين 

وقد ، ومن ناحية أخرى أننا حذرون جدًا في استخدام صالحياتنا بالمنع، عقد جلسة االستماع من ناحية
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زيييارة األسييرى األمنيييين فييي  ينييا فييي منييع المحييامي سييامر سييمعانقمنييا مييؤخرًا بعمييل تقييييم جديييد حييول رأ
 76منع رسميًا بحقه ".نقرر في هذه المرحلة أن ال نصدر أمر ، السجون خالل األشهر الثالثة الماضية

 

 هج فيي انتهياك حقيوق اسيتمرار سيلطات االحيتالل فيي اتبياع هيذا الين أن ونستخلص بعد هذا االستعااض
مؤسسيييات يعييود إلييى انعييدام الرقابييية الدولييية ميين وضييماناتهم ميين خيييالل حظيير زيييارة المحيييامين األسييرى 

 المجتمع الدولي.
زال  أن غطيياء الحماييية القانونييية المقييررة ألسييرى مييانجييد  بعييد انتهيياء المراحييل األولييى ميين عملييية األسيير،

سأوضييحها  عييدة أشييكالتم بيييوتييأتي فيمييا يلييي المرحليية األخيييرة وهييي مرحليية انتهيياء األسيير الييذي  متييوافرًا،
 أثناء الحديث عن المرحلة األخيرة.

 
 سااأل الحماية المقارة عند انتهاء: الفاع الثالث

 

سر يستمر غطاء الحماية المكفولة بموجب اتفاقية جينيف الثالثة ذا المرحلة حتى اقتراب انتهاء األفي ه
حييث يجيوز ، عن طريق اإلفراج تحيت شيرط- بأربع طرق، أواًل:سر األويكون انتهاء  والمواثيق الدولية،

ذلك قيييوانين الدولييية التيييي اإلفيييراج عييين األسيييرى بنييياء عليييى وعيييد مييينهم أو تعهيييد مييينهم بقيييدر ميييا تسيييمح بييي
تحسييين صييحة فييي ذلييك األحييوال التييي يمكيين أن يسييهم  اإلجييراء بصييفة خاصيية فييي ويتخييذ هييذا ،يتبعونهييا
ويلتيزم األسيرى اليذين يطليق  ،ل إطالق سيراحه مقابيل وعيد أو تعهيدعلى قبو  أسيروال يرغم أي ، األسرى 

سيييواء إزاء الدولييية التيييي ، سيييراحهم مقابيييل وعيييد أو تعهيييد وفقيييا للقيييوانين والليييوايح المتبعييية بتنفييييذه بكيييل دقييية
ن ال تطليب أتلتيزم الدولية التيي يتبعهيا األسيرى بي وفي مثل هذه الحاالت، و الدولة التي أسرتهمأها يتبعون
ريييق عين ط- ثانييًا:  .77خدمية ال تتفيق مييع الوعيد أو التعهيد اليذي أعطيوه  هم أو تقبيل مينهم تأديية أيمين

ح و الجييير  ب الميييرض أوبجيييب إعيييادة األسيييرى اليييذين تسيييوء حيييالتهم بسيييتاإلفييراج العتبيييارات صيييحية حييييث 
انتهيياء األسيير - وأخيييرًا: .اإلفييراج عنييد انتهيياء األعمييال العدايييية- ثالثييًا: .78الخطييرة إلييى أوطييانهم مباشييرة

وتجدر اإلشارة إلى أن اتفاقية جينيف الثالثية ليم تينص عليى  .عن طريق تبادل األسرى بين طرفي النزاع
 "وفاء األحرار ".ومثال ذلك صفقة ، نظام تبادل األسرى بل جرى العرف على ذلك

                                                           
، مؤسسة الضمير لرعاية األسير لحقوق اإلنسان، 0210تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسراييلية  76

 .133ص
 (43,40,41، المواد )1414/آب/أغسطس 10اتفاقية جينيف الثالثة  77
 (124، المادة)1414/آب/أغسطس 10اتفاقية جينيف الثالثة  78



 

31 

 

 وفيييي ضيييربها لقيييد تفننيييت دولييية االحيييتالل بأسييياليب التعيييذيب التيييي تمارسيييها بحيييق األسيييرى الفلسيييطينيين،
وعييدم تييوفير الحقييوق والحماييية التييي يجييب توافرهييا ألسييرى أثنيياء  الحييايط،ب الدولييية واالتفاقيييات المواثيييق

يين قيد اسيتخدموا سيراييلأن اإل نيرى  ون محة التاريخية عن األسير فيي  السيجلوقوعهم باألسر، و بالنظر ل
واالعتقال على خلفيات ارتكاب جرايم تحريضية على وسايل  ،االعتقال اإلداري األسر ) جديدة في اطرقً 

ومييا هييي إال ترجميية ألنييواع عديييدة ميين انتهاكييات حقييوق اإلنسييان بحييق األسييرى  ،التواصييل االجتميياعي(
ظهير هيذه الترجمية وت خوض معركية األمعياء الخاويية،إلى التي دفعت األسرى الفلسطينيين  الفلسطينيين

قييانون التغذييية ك ،دوليية االحييتالل مين قييوانين جديييدة تطبقهيا علييى األسييرى الفلسيطينيين جليية فيمييا تصيدره
 رادة األسرى الفلسطينيين.إالذي جاء من أجل كسر  القسرية

  



 

33 

ــاني: المبحــث ال الفلســطينيين مــن قبــل دولــة أســاليب التعــذيب المتبعــة تجــاه األســاى -ث
 االحتالل.

 

ية تتبيييع بشيييكل ميييدروس ومخطيييط ليييه أسييياليب تعيييذيب متنوعييية ضيييد األسيييرى سيييراييلن إدارة السيييجون اإلإ
تهيم وصيمودهم وكيرامتهم وأمعيايهم الخاويية لمواجهية هيذه الذين ال يملكيون سيوى إراد الفلسطينيين العزل،

ومين هيذه  ها لهيم القيوانين والمواثييق الدوليية،تبسيطًا من حقوقهم التي كفل اساليب الوحشية لينالوا جزءً األ
األسييرى الفلسييطينيين بخييوض سلسييلة ميين اري الييذي جيياء الييرد عليهييا ميين األسيياليب سياسيية االعتقييال اإلد

وميين هييذه األسيياليب أيضييًا سين قييوانين غييير شييرعية وغييير أخالقييية مثييل قييانون  اإلضيرابات عيين الطعييام،
ولقيد قسيمت  سرية الذي أوليته العناية والبحث بشكل معمق في القسم الثاني من هذه الدراسية،التغذية الق

أسياليب التعيذيب الجسيدية والنفسيية التيي  المطليب األول سيألقي الضيوء عليى هذا المبحيث إليى مطلبيين،
الثياني وفيي المطليب  يتعرض لها األسرى وبالوقوف على سياسة االعتقال اإلداري كأحد هذه األساليب،

 ي من اتفاقية التعذيب والمواثيق الدولية.سراييلتبيان الموقف اإل
 

، إليييى أيييين يقيييف نطييياق ممارسييية التعيييذيب، ومييين الجهيييات التيييي عيييدة تسيييا الت وفيييي هيييذا اإلطيييار تطيييرح
 تمارسه؟؟

 
ـــب األول: ال ـــذيب الجســـدية والنفســـية -مطل ـــي يتعـــاض لهـــا األســـاى الفلســـطينيوأســـاليب التع ن الت

 اإلداري(.)االعتقال 
 

 إسييراييلوحتييى اليييوم ارتكبييت  1031ي لألراضييي الفلسييطينية عييام سييراييلمنييذ اليييوم األول لالحييتالل اإل
ومواثيق حقوق ، 1080عاملاتفاقية جينيف الرابعة ل ، متجاهلة79ة من الجرايم واالنتهاكات الجسيمةلسلس

أجهزتهييا وسييلطاتها المختلفيية سييواء ضييمن سياسيية ممنهجيية رسييمتها حكوماتهييا المتعاقبيية ونفييذتها  اإلنسييان
ية )الشيياباك( والشييرطة أو سييراييلأو أجهييزة المخييابرات العاميية اإل، الحكييم العسييكري فييي األراضييي المحتليية
شييارك تالنزعيية االنتقامييية فييي عمليييات تعييذيب المعتقلييين  حيييث إن، وحييداتها العسييكرية واألمنييية الخاصيية

 حييث، (المسيتوطنينو  الكيادر الطبيي،و  الجنيود،و الشيرطة، و الجييش، مين  كلهيا أجهزة دولة االحيتاللفيها 
عتقييال وقبييل وصييوله إلييى مركييز التحقيييق وذلييك ميين خييالل عمليييات التنكيييل االيبييدأ التعييذيب منييذ لحظيية 

                                                           
 .00ص األسيرة، الحركة لشؤون  جهاد أبو مركز والداخلي، الدولي القانونين بين التعذيب حظر بعنوان دراسة العمري، مصطفى أمجد 79
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العقوبيات الجماعيية واالعتقياالت واسيعة النطياق إضافة إلى سياسة  80،الفلسطيني سيرالمتعددة بحق األ
ومارست بحقهم أبشع صور ، أطفااًل وشيوخاً ، الفلسطينيين رجااًل ونساء التي طالت عشرات اآلالف من

كمييييا تواصييييل التعييييذيب بصييييوره المادييييية والمعنوييييية فييييي ، التعييييذيب فييييي أقبييييية التحقيييييق ومركييييز االعتقييييال
وذليييك تحيييت غطييياء  إسيييراييلأو داخيييل ، 1031المعيييتقالت والسيييجون سيييواء فيييي األراضيييي المحتلييية عيييام 

يين لممارسييية التعيييذيب الجسيييدي والنفسيييي سيييراييلليييذي أطليييق ييييد المحققيييين اإلشيييرعية قانونهيييا اليييداخلي ا
، المعتدل أو في محاولة لتضليل الرأي العام والعالمي والتغطية على ما ترتكبه أجهزتها من جرايم بشعة

بميثاق روما  للمحكمة الجنايية الدولية ممثال نظام األساسياللتي يحاسب عليها في تقع ضمن الجرايم ا
كميييا  ،أن التعيييذيب يقيييع ضيييمن الجيييرايم ضيييد اإلنسيييانية /و(1) أشيييار بداللييية الميييادة حييييث، 1004عيييام لل

أنه يعتبر من جيرايم الحيرب االنتهاكيات الجسييمة التفاقيية جينييف المؤرخية إلى  (4/5/3أشارت المادة )
 جييييراء تجيييياربالمعامليييية الءنسييييانية بمييييا فييييي ذلييييك إ، التعييييذيب أو 1080/آب أغسييييطس ميييين العييييام15ب

 .81حدال معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحةوتعمد إبيولوجية، 
 

سييواء  ميين ألييم، عنييه مييا ينييتج موافقييًا وموكييداً  جيياءجريميية ميين الجييرايم الدولييية، التعييذيب اعتبييار حقيقيية أن 
ميين شييخص  وأوذلييك بقصييد الحصييول ميين هييذا الشييخص  لشييخص معييين كييان األلييم جسييديًا أو نفسيييًا،أ

و أبهييدف عقابييه علييى عمييل ارتكبييه أو قييد يشييتبه فييي ارتكابييه هييو  أو ،اعتييرافثالييث علييى معلومييات أو 
 82.(و تخويفه أو إرغامهأشخص ثالث 

 

بشيتى أنييواع  أن سييلطات االحيتالل مارسيت التعييذيب ضيد األسيرى والمعتقلييين الفلسيطينيين عيروفمين الم
و بضيربهم أبوضيع عصيابات عليى أعيينهم لمينعهم ر يية المعيتقالت مين تقيييد أييديهم أو  التعذيب ابتيداء
التيي هيي  هيمى سين قيوانين تعسيفية بحقإلي انتهياء و خالل عملية نقلهم إلى مكيان االحتجياز،أأمام أهلهم 

القسيرية وقيانون االعتقيال قانون التغذية : مثل ،أسلوب جديد لممارسة التعذيب ضد األسرى الفلسطينيين
 .اإلداري 

                                                           
 .1، ص0221، عدد32/1/0221شرات حاالت التنكيل بالفلسطينيين ال تخضع للتحقيق "، صحيفة الحياة الجديدة،منظمة بتسليم: " ع80
 (.2،1ميثاق روما النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية، المواد ) 81
 لسنة والمهينة الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب لمناهضة المتحدة األمم اتفاقية( 1) المادة نص انظر 82

1411. 
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وميا هيي  ادات المأخوذة من األسرى والمعتقلين الفلسطينيين تؤكد تعرضيهم ألشيد أنيواع التعيذيب،اإلفن إ
بهييدف حملهييم علييى  ي داخييل مراكييز التوقيييف،سييراييلأفييراد األميين اإل هايمارسيي التيييقسييوة الإال دليييل علييى 

يقوم األطباء بدور سيلبي  حيث مع المحققين، يينسراييلاإلاألطباء وذلك باشتراك مباشر من  االعتراف،
 علييى تحمييل أسيياليب التعييذيب ووسييايل تحقيييق معينيية، سيييرميين خييالل إعييداد تقييارير عيين مييدى قييدرة األ

بعيد خروجيه مين أقبيية هيذه  سييرألوعادة ما تكون نتايج التعذيب ذات آثار مستمرة تمتيد لتبقيى مالزمية ل
 السجون.

 

مين وجيوده فيي  بعد أسيبوع" :حفي جدعون ليفيصلل عبد الرحمن األحمر سيروفي شهادة مقدمة من األ
ومنييذ ذلييك الحييين وهييو  بواسييطة الشيياباك إلييى أقسييام التحقيييق فييي المسييكوبية، سييجن عتصيييون، تييم نقلييه

، ييرد عليى أسيلئة المحققيين ق معيه بيل ييتم احتجيازه مقييدًا مين يدييه، وحسب أقواله ال يجيري التحقييهناك
لحميام راحية لليذهاب إليى اوهيو يأخيذ ربيع سياعة  قاله لمحامييه، هذا ما، آخر مرة في اليوممن حين إلى 

 يضييربونه وال يعلقونييه فييي ال لتاسييعة صييباحًا حتييى السادسية مسيياء،واألكيل. هييذا كييل شيييء مين السيياعة ا
 :قبييل ثييالل سيينوات قييال لييي ،مبيييوتر، ويضييغط علييى أزرار الكالمحقييق يجلييس قبالتييه وهييو مقيييد السييقف،

ركوننييا مقيييدين ويجيبييون تيوكمبيييوتر، أحيانييًا يييرن الهيياتف، و  يهييا هيياتفوف "غييرف التحقيييق هييي مكيياتبهم
ن بعييد أن يعصييبي ، وعييادة يكونييون ...، أحيانييًا نكييون معلقييين وهييم يتحييدثون مييع عييايالتهمعلييى الهيياتف

 83تر".و مبين أكتافنا ويتسلون على ألعاب الكم نايربطون ، وحين يريدون االستراحةيتحدثوا مع نسايهم
 

 إنسيييانيلالاو % مييين مجميييل األسيييرى تعرضيييوا للتعيييذيب القاسيييي 11أن ميييا نسيييبته  إليييى يروتشيييير التقيييار 
 84األمر الذي ترتب عليه في بعض الحاالت استشهاد األسرى. والوحشي،

 

وإيجاد مبرر لميا تقيوم بيه مين ممارسيات وانتهاكيات ضيد  إضفاء الشرعية علىاالحتالل عملت دولة لقد 
ميين خييالل تسييخير السييلطة القضييايية فييي خدميية مصييالحها، منتزعيية أحكييام تبريرهييا  األسييرى الفلسييطينيين
عليى اليرغم مين أن القيوانين الدوليية ال تجييز التمسيك بيالظروف االسيتثنايية كمبيرر  الظروف االسيتثنايية

وفييي إطيييار سييعي سيييلطات ، للتعييذيب وتبقييى مالحقييية المتهمييين بارتكابيييه مسييتوجبة وفقيييًا للقييانون اليييدولي
                                                           

، 00/3/0221مقال بعنوان" عبد الرحمن األحمر يتقيأ في المحكمة العليا"، منشور في صحيفة هارتس الصادرة باللغة اإلنجليزية، بتاريخ  83
، 0223، صادر عن نادي األسير،أ.عيسى قراقع، التعذيب في سجون االحتالل اإلسراييلي قانون الموت-للصحفي جدعون ليفي، انظر: 

 20ص
 .12/1/0212فارس قدورة، تقرير إحصايي، صادر عن جمعية نادي األسير الفلسطيني الدايرة اإلعالمية، بتاريخ  84
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النظر في سلسلة األحكام فإن المتمعن في  ،هاوحشية أساليب التعذيب التي تمارسل إلى شرعنة االحتال
سييلطات لولكيين بإنييارة ضييبابية لالييذي يعطييى الضييوء  يييرى  يةسييراييلالمحكميية العليييا اإل التييي تصييدر عيين

لتقييديم  الجاًنيياألخيييرة ذاتييه تشييكل الوقييت  وفييي، ممارسييي التعييذيبلتييوفير غطيياء ميين الحماييية ل يةسييراييلاإل
ية سراييلإذ أصدرت المحكمة العليا اإل، عدة قراراتبالتزامن مع إصدار  المقترحات حول تشريع التعذيب

الطلبييات التييي تقييدمت بهييا مجموعيية  "الييذي جيياء نتيجيية3/0/1000سلسيية أحكييام منهييا مييا صييدر بتيياريخ"
أسيياليب التعييذيب ضييد األسييرى يين سييراييلالمحققييين اإلحقييوق اإلنسييان احتجاجييًا علييى اسييتمرار اسييتخدام 

التعييذيب وسييايل اسييتخدام متضييمنًا فييي فحواهييا حظيير  وأكييدت المحكميية فييي ذلييك الحكييم ،85الفلسييطينيين
أن األسياليب  هياوعليى اليرغم مين إقرار  وبشكل منتظم وغير قانوني ضد المعتقلين الفلسطينيين،الجسدية 

معتقلييين غييير قانونييية وتتنييافى مييع القييانون ية فييي التحقيييق مييع السييراييلالتييي تسييتخدمها أجهييزة األميين اإل
ية أصييرت أن تييوفر حماييية سييراييلالحكوميية اإل نأإال  واالتفاقييية الدولييية المناهضيية للتعييذيب، يسييراييلاإل

اإلبقياء  هذاتيب ممارسيتهم، وفيي الوقيت بلممارسي التعيذيب مين أجيل ضيمان عيدم تقيديمهم للمحاكمية بسي
ية" إلياكيم روبنشتاين" سراييلفصرح المستشار القانوني للحكومة اإل ية،سراييلعلى قرار المحكمة العليا اإل

وذلك في  86" القنابل الموقوتةاستعمال هذه األساليب في ظروف خاصة جدًا في حالة اإلنذار " ةبجوازي
 يجاد مخرج قانوني لمن يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.إطار السعي إلى إ

 

ية مييا هييو إال دليييل علييى عييدم حيادييية سييراييلرته المحكميية العليييا اإلأن الحكييم الييذي أصييد تــاى الباحثــة
 المنظومة القضايية في دولة االحتالل.

 

 لجنية مناهضية التعيذيب علييه كدتوهذا ما تمثل بما أ ،التصريح رافضًا له االموقف الدولي من هذ جاء
إنسييانية أو المعامليية الال أن مييا أقرتييه المحكميية يعييد خرقييًا التفاقييية مناهضيية التعييذيب وغيييره ميين ضييروب

اليذي يحظير ي ذلك من مخالفة للقانون اليدولي ( لما ف1001عام ) إسراييلالمهينة التي صادقت عليها 
بييالتوقف فييورًا عييين  إسييراييلوطالبييت اللجنيية  وال يجيييز التييذرع بييأي سييبب كييان لتبريييره، التعييذيب مطلقييًا،

                                                           
ون ، ترجمة خبير الشؤون اإلسراييلية في تلفزي3، ص31/12/1444قرار المحكمة العليا اإلسراييلية بشأن التعذيب، جريدة يديعوت، بتاريخ  85

 فلسطين "أنس أبو عرقوب".
، 01/0/0222مقال بعنوان " المستشار القانوني للحكومة اإلسراييلية يبيح تعذيب المعتقلين الفلسطينيين "، منشور في جريدة األيام، بتاريخ  86

 .1، ص1143العدد 



 

12 

اتفاقيييية مناهضييية  فيييي ميييا وردميييع  يتعيييارضي ذاالسيييتجواب الييي مرحلييية اسيييتخدام أسييياليب التعيييذيب خيييالل
 87(.1،13بداللة المادتين ) التعذيب

 

هيييل  منهيييا: ية،سيييراييلمجموعييية مييين األسيييئلة إليييى الحكومييية اإل 88لجنييية حقيييوق اإلنسيييان وجهيييتفيييي حيييين 
 إنسيييانية أوداخيييل ميييواده التعيييذيب وضيييروب المعاملييية الالفيييي حظييير ت احكاًميييأتشيييريعها اليييداخلي يضيييمن 
ستواصييل  وهييل ،يسييراييلي والدسييتور اإلسييراييلممييثاًل بكييل ميين قييانون العقوبييات اإل المهينيية،و أالقاسييية 

تسيميهم ميا و أرهابيية إعميااًل أ ير الضغط على المشتبه بارتكابهم "الضرورة األمنية " لتبر   استخدام حجة
اليييذين ثبييت ارتكيييابهم  المقدميية ضيييد المحققييين ى الشييكاو لموقفييه مييين  اتبياًنيييكميييا طلبييت  القنابييل الموقوتيية،

ومياذا ترتيب مين نتيايج  ناييب العيام،ى الليإ ى حالية هيذه الشيكاو إوهيل تميت  ،هل تم تقيديمها فعيالً  لتعذيبا
وميا هيي  فيي قايمية ميا يسيمون بالقنابيل الموقوتية، أدرجيواومن هم األشيخاص اليذين ، هذه الشكاوى  لىع

 مين الييداخلي بعملييات التعييذيبقيييام أجهيزة األللتحقييق مين عيدم  إسيراييلالتييي تتخيذها  التيدابير االحترازيية
 . تجاه األسرى 

 

 سييرسياليب التعيذيب فيي مراحيل األسير التيي يمير بيه األأية مين سراييلسلطات االحتالل اإل تستخدمهما 
علييى  يعتمييدومنهييا ، تعييذيب الجسييديعتمييد علييى الي مييامنهييا  يةسييراييلالفلسييطيني داخييل أقبييية السييجون اإل

في األسر حتيى يغيادر  سيروتبقى رحلة التعذيب التي تبدأ منذ لحظة وقوع األ ،هومعنويات سيرنفسية األ
 طالق سراحه.إحتى بعد  سيرألا تالزم هونتايجثار التعذيب آن وذلك أل هذه الحياة،

 
 89أساليب التعذيب الجسدي في تحقيقات "الشاباك ".: الفاع األول

 

النتهاكيات سيلطات االحيتالل  توثييقنظمات الحقوقيية ميا هيي إال إن شهادات األسرى وتقارير بعض الم
فينن فيي اسيتخدام تت إسيراييلتؤكد أن دولة  هذاتوفي الوقت  قانون الدولي واالتفاقيات والمواثيق الدولية،لل

أسيرى هنياك  حييث إن، اع بعيض األسيرى أن يوصيلوها لنيااسيتط ميا منهيا ،وسايل التعذيب ضد األسرى 
                                                           

 بتاريخ المؤقت، األعمال جدول من( 1) البند ين،والخمس الرابعة دورتها عن واالجتماعي االقتصادي المجلس إلى اإلنسان حقوق  لجنة تقرير 87
14/0/1441. 

انظر: الموقع اإللكتروني الرسمي لمركز ميزان لحقوق اإلنسان، بيان صحفي مشترك لمركز العدالة ومركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة،  88
التعذيب واحتجاز السجناء لفترات غير محدودة، واستخدام بعنوان" لجنة حقوق اإلنسان توجه إلسراييل ثالثين سؤااًل قاسيًا، بشأن ممارسة 

 .0224المدنيين دروًعا بشرية، والضغط على المرضى الفلسطينيين على معبر إيرز)بيت حانون(،
 ( 3ملحق بعنوان أساليب وطرق التعذيب يحمل الرقم ) 89
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ألن  ؛ساليب تعذيب وحشية وسياسات إهميال طبيي متعميدأيبلغوا عما تعرضوا له من لم يتمكنوا من أن 
دراسية سأوضيح الحياتهم كانت نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات وتعذيب مفيرط، فيي هيذه الجزييية مين 

 - :90بعض هذه األساليب
روط معيشيية عزل المعتقيل فتيرة طويلية عين العيالم الخيارجي وإخضياعه لشيأسلوب العزل، من خالل  (1

 صعبة داخل زنزانته أو غرف اعتقال انفرادية ضيقة.
 .حرمان المعتقل من النوم وقضاء الحاجةالحرمان، من خالل  أسلوب (5
 حساسة.العضاء األعلى ، والتركيز الضرب الجسدي المبرح أسلوب (3
لفتييرة طويليية تعييريض المعتقييل ألصييوات مزعجيية كالموسيييقى الصيياخبة زعيياج، ميين خييالل أسييلوب اإل (8

 .إلضاءة مبهرة لفترة طويلة هتعريض، وكذلك داخل زنزانته
شيبح ، الشبح في خزانة ألييام، ووضعية الضفدع، سورةابح بأنواعه المختلفة مثل شبح المالشأسلوب ( 2

الكلبشيات عليى يييدي  ضيغطعانييت ميين  " :91وفيي معييرض شيهادة جياء فيهيا عليى طاولية التحقييق،
فييي   المبييمييا تسييبب  ،ثميياني سيياعات متواصييلةيييد ومعصييوب العينييين للشييبح وأنييا مقوقييد تعرضييت 

المحققييين فييي  ميينومهينيية  بذيئييةوتعرضييت لشييتايم  الكلبشييات، بحييادة فييي يييدي بسييب آالمو  ظهييري،
 ". عصيون مركز 

 اإلمسييياك بواسيييطة كبييييرة بقيييوة للتحقييييق الخاضيييع رأس هيييزمييين خيييالل  وذليييك العنييييف، أسيييلوب الهيييز (3
 .حريزات الصمد عبد سيراأل الشهيد ذلك ومثال ،والكتفين العنق وهز بمالبسه

 .بالسجاير أسلوب الكي (1
 .المعتقل جسم على الساخن أو جداً  البارد الماء أسلوب سكب (4
 المعتقليييين أييييدي عليييى طويلييية لفتيييرات ميييؤلم بشيييكل وأحكامهيييا القييييود أسيييلوب الشيييد، مييين خيييالل شيييد (0

 .هموأرجل
"كنييت مقيييد : 92منهييا  وفييي معييرض شييهادة جيياء فييي جييزء ،والخنييقتغطييية الييرأس بييالكيس أسييلوب ( 11

 .وأخذت أتوسل لهم بالتوقف عن ضربي وبأنني سأعترف" اليدين ورأسي مغطى بكيس،

                                                           
 . 001- 003، ص0223غادة فريد بدر، أسرانا في سجون االحتالل اإلسراييلي، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع،  90
عام، أدلى بها أمام محامية نادي األسير الفلسطيني "أليغرا باتشيكو" منشورة في  00شهادة مشفوعة بالقسم لألسير" جميل ابراهيم درعاوي "  91

 .3/1/0220عن نادي األسير بتاريخ  تقرير صحفي صادر
 تقرير في منشورة" باتشيكو أليغرا" الفلسطيني األسير نادي محامية أمام بها أدلى عام،03" زياد محمد غنيم" لألسير بالقسم مشفوعة شهادة 92

 .3/1/0220بتاريخ  األسير نادي عن صادر صحفي
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 .المعتقلين إلرهاب بالكالب أسلوب االستعانة (11
تعيريض المعتقيل لبيرودة شيديدة خاصية أسلوب توظييف العواميل الجويية بطريقية سيلبية، مين خيالل  (15

 تركه عاريًا في طقس بارد.
 .الكهربايية للصدمة سيرأسلوب استخدام الكهرباء، من خالل تعريض األ (13
ربيط األعضياء التناسيلية بشيكل ميؤلم بالشيرج، وكيذلك  العصيا إدخال مثل أسلوب االعتداء الجنسي (18

 .والضرب بشكل مباشر عليها
منيييع الطعيييام جيييريح، وكيييذلك  لمعتقيييل العيييالج واالمتنييياع، مييين خيييالل رفيييض تقيييديم رفضاليييأسيييلوب  (12

 والشراب عن المعتقل.
 حرمان المعتقل من تغيير مالبسه وفرض الزي الموحد.أسلوب الفرض، من خالل  (13
راييد  سييراأل ليه تعيرض ميا ذليك مثيال ،التبيول مين من خالل المنع أسلوب استغالل قضاء الحاجة (11

إلى غرفة العصافير فيي  عدة ُأرسلت"بعد أيام  :التعذيب عن شهادته في قال حيث حمد الحمري أ
هددوني وأجبروني على الركيوع فيي زوايية الغرفية  ،وقد استخدموا وسايل قاسية ضدي ،المسكوبية

 .93دون هواء ومنعوني الذهاب إلى المرحاض..."ي زواية مغلقة مليئة بالصراصير و وه
والضيرب  ،شيد الشيعر وخلعيهوجهيه، و  فيي بصقلل سيرأسلوب تعمد اإلهانة، من خالل تعرض األ (14

 بالهراوات.
 

 - أساليب التعذيب المعنوي: :الفاع الثاني
 

 الترهيب والترغيب لحمل المعتقل على االعتراف.أسلوب  (1
التهديييد بهييدم ، أو تهديييد المعتقييل باغتصيياب شييقيقته أو زوجتييه أو والدتييهأسييلوب التهديييد، ميين خييالل  (5

إذا لييم  هبحقي التهدييد بإصيدار حكيم قياسٍ ، أو تشيويه السييمعةأو  ،التهدييد بالقتيلأو  ،بعيادهإأو  همنزلي
 ، أو باإلبعاد،للضغط عليهته قال واحد أو أكثر من أفراد عايلاعتب، أو التهديد يتعاون مع المحققين

: "هيددوني التعذيب عن شهادته في قال حيث عبد الرحمن األحمر سيراأل له تعرض ما ذلك مثال

                                                           
-، انظر: 01/1/0221بتاريخ " اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسراييل أمام بها ىأدل ،"رايد أحمد الحمري " لألسير بالقسم مشفوعة شهادة 93

 .03ص ،0223األسير، نادي عن صادر الموت، قانون  اإلسراييلي االحتالل سجون  في أ.عيسى قراقع، التعذيب
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ليى جنيوب ، وإللجمييع ولييس لحمياس فقيط وقالوا سيكون ميرج زهيور آخير، ولكين هيذه الميرة باإلبعاد
 94.لبنان ولن يرجع أحد..."

 الشتايم البذيئة والمهينة.ذلك من خالل استخدام و  ،التحقيرأسلوب  (3
 .95منع المحامي االلتقاء بالمعتقل لزيادة الضغط عليهأسلوب  (8
 

 أساليب تعذيب األساى بعد ماحلة التحقيق. :الفاع الثالث
 

زييييارة ذوييييه لفتيييرات  سييييرخيييالل حرميييان األ مييينمييين التواصيييل اليييداخلي والخيييارجي،  حرميييانأسيييلوب ال (1
 . االتصال بباقي األسرى ووضعه في عزل انفراديه حرمان، ومن خالل طويلة

 األسيرى  الظروف الجويية، كحرميانالتي تتالءم مع تغيير ب الحرمان من المستلزمات الخاصة أسلو  (5
 .الشتاء برد تقيهمالتي  دافئةال مالبسال

 طويليية لفتييرات وزنييازينهم غييرفهم داخييل بقييايهمإو  للفييورة الخييروج األسييرى  أسييلوب المنييع، المتمثييل بمنييع (3
 .الشمس يروا أن دون 

 عالج الطبي الماليم.ال من الحصول على منع( أسلوب ال8
محاولة ى، و الحرب النفسية لتحطيم معنويات األسر ، من خالل سيرنفسية األسلوب المعتمد على األ (2

 تجنيد عمالء إلحدال الفتنة واالقتتال في صفوف األسرى.
 96ر  األسرى بالغاز داخل غرفهم.( أسلوب 3
 

ن استخدمتها حكومية االنتيداب البريطياني مين أجذور قديمة سبق  لهاومن أساليب التعذيب المستحدثة و 
البريطيياني وأدخلييت قتييدت سييلطات دوليية االحييتالل بحكوميية االنتييداب اف إصييدار قييوانين الطييوار ،خييالل 

بيييد أن نشيييير إلييييه  وال ال وهيييو االعتقيييال اإلداري،أ األسيييلوب مييين أسييياليب التعيييذيب، ابصيييماتها عليييى هيييذ
ذا وذلك من خالل تبيان ماهية هذه السياسة التي جعلت عددًا من األسرى يردون عليى هي بشكل موجز،

 األسلوب من خالل المقاومة بأمعايهم الخاوية.
 

                                                           
 قراقع، عيسى.أ-: انظر ،1/3/1443 بتاريخ" المحامية إليغرا باتيشكو أمام بها أدلى ،"عبد الرحمن األحمر" لألسير بالقسم مشفوعة شهادة 94

 .03ص ،0223األسير، نادي عن صادر الموت، قانون  اإلسراييلي االحتالل سجون  في التعذيب
 .001- 003ص ،0223 والتوزيع، للنشر الحامد دار األولى، الطبعة اإلسراييلي، االحتالل سجون  في أسرانا بدر، فريد غادة 95
 001ص ،0223 والتوزيع، للنشر الحامد دار األولى، الطبعة اإلسراييلي، االحتالل سجون  في أسرانا بدر، فريد غادة 96
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واالعتقييال اإلدراي هيييو اعتقييال الشيييخص ميين خيييالل إجييراءات إدارايييية دونمييا توجييييه تهميية و/أو تقديميييه  
( 314( مين األميير العسيكري رقييم )41للمحاكمية ويسييمى باعتقيال وقييايي أو احتجياز وذلييك وفقيًا للمييادة )

 1011.97لعام 
 

فييي آن واحييد وهييو الحييق  هيياوأهمميين أبسييط حقييوق اإلنسييان  االحتجيياز التعسييفيالحييق فييي عييدم ُيعتبيير 
هيييذا الحييق متجاهلييية  تنتهييكي سيييراييلوعلييى اليييرغم ميين ذليييك فييإن قيييوات االحييتالل اإل ،اإلنسيياني األسيييمى

مييين  اكثييييرً تسيييلب قيييوانين عسيييكرية صيييارمة سيييتندة إليييى م أمنييييةالقيييوانين واالتفاقييييات الدوليييية تحيييت ذراييييع 
 ".اإلداري ل االعتقيييا" يسيييمى فيييي المحاكمييية العادلييية، مييين خيييالل ميييا سييييرمنها حيييق األالحقيييوق، ومييين ضييي

، وُيعييرف بأنييه عبييارة عيين عقوبيية بييال تهميية هييو ذلييك العييدو المجهييول الييذي يواجييه األسييرى الفلسييطينيين،و 
لليدفاع بسيبب عيدم وجيود أدلية  ودون إعطايه أو محاميه أي مجيال بموجبه دون محاكمة سيريحتجز األ

 "الملف السري "ما يسمى  ىي إلسراييلوتستند قرارات االعتقال اإلداري حسب القانون العسكري اإل ،إدانة
ي إصيدار أوامير االعتقيال اإلداري فيي سيراييلويتيولى وزيير اليدفاع اإل ية،سيراييلالذي تقدمه المخيابرات اإل

وتسييتند  وغييزة إصيدارها،فيي حيين يتييولى القيادة العسيكريون فييي الضيفة الغربيية  والقيدس الشييرقية، إسيراييل
( الصييييييادر بتيييييياريخ 1550لييييييى األميييييير العسييييييكري رقييييييم )إهييييييذه السياسيييييية  دوليييييية االحييييييتالل فييييييي تنفيييييييذ

"1/3/1044."98 
 

تثنايي وبشكل اس ألسباب أمنية قهايةولقد أجاز القانون الدولي اإلنساني اللجوء إلى االعتقال اإلداري  
، ن ذليك ربميا يصيل إليى مسيتوى العقياب الجمياعيأل ؛مه سلبًا وبشكل جمياعياستخداوفردي محذرًا من 

صييارمة علييى تنفيييذه  قيييود توضييعنتيجيية لييذلك و ، علييى أن ينتهييي االعتقييال اإلداري فييور زوال األسييباب
ه أبرزها معرفة وحدد إجراءات وضمانات قضايية نزيهة في حال اللجوء إلي ،واستمرار احتجاز المعتقلين

وهييذا مييا  ،عتقالييه وبشييكل تفصيييلي وكامييل وباللغيية التييي يفهمهيياأسييباب احتجييازه فييور ا المعتقييل اإلداري 
  99الرابعة حول االعتقال اإلداري. تفاقية جنيف( من ا14( و )85المادة ) هأكدت
 

                                                           
 .112مشار إليه: نجاح دقماق، المرجع السابق،ص  97
 .044، ص0211د. نداء عبد الخالق البرغوثي، أسرى الحرب في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  98

99
 .1414آب/ أغسطس من العام 10المؤرخة باتفاقية جينيف الرابعة  
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 اكم عدم جواز االحتجاز واالعتقال التعسفي، (0بداللة المادة ) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانوعالج 
ال يجيوز اعتقيال أي  أنيه ليىإ /أ(0المادة )بداللة  السياسية والمدنيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق أشار 

انتهاكيًا  اص دون تهمية أو تقيديمهم للمحاكميةيشكل اعتقيال األشيخ حيث، إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً 
سيفي وحقهيم فيراد فيي الحمايية مين االعتقيال التعخاصية حيق األللقانون الدولي ولحقيوق اإلنسيان  صارخاً 

 100.جميعها أمام محاكمة عادلة تتوفر فيها الضماناتفي المثول 
 

ال يجيوز اللجيوء  اسيتثناء أن القيانون اليدولي اعتبير عمليية االعتقيال اإلداري  وذلك يقودنا إلـى اسـتنتاج 
جييراءات تحفظيييية إجييراءات التييي تتخييذ ضييدهم هييي وعليييه فيييإن اإل إليييه إال فييي حاليية الضييرورة األمنييية،

تنيياقض وهنييا نعييود لنقييف أمييام  عقيياب الجميياعي،أنييواع الميين  التصييبح نوًعييوال تسييمح بييأن تصييل  وقايييية،
فهييو يضييع اسييتثناء ولكنييه لييم يحييدد معيييار الضييرورة األمنييية التييي تسييتوجب  القييانون الييدولي مييرة أخييرى،

تسييتند إلييى تبريرهييا المعتيياد وهييو االعتبييارات  إسييراييلدوليية  حيييث إن اسييتخدام هييذا النييوع ميين االعتقييال،
مفهييوم األميين وأميين المنطقيية هييو ميين المفيياهيم الواسييعة والفضفاضيية التييي تتييرك سييلطة تقديرييية ف األمنييية،

ون معييار فكييف يكي من يعطيي أوامير االعتقيال اإلداري، هوذاته وفي الوقت  ،للقايد العسكري لتحديدها
 ا. ن يتعسف في استخدام سلطته لخدمة مصالحهأيد من اعتاد دومًا في ن يالتقدير واإلصدار مجتمع

 

وبالتيالي مين حييق الشيعب الخاضيع لالحيتالل مقاوميية ، إن االحيتالل الحربيي هيو اسيتمرار لحاليية العيدوان
وفييي الوقييت  لكيين كيييف يكييون لنييا الحييق فييي مقاوميية االحييتالل، ه الشييرايع الدوليييةوهييذا مييا أكدتيي، المحتييل
الحيق فيي المقاومية وأمين جنودهيا؟ إذا كيان ، يجوز لدولة االحيتالل اعتقيال أي شيخص يهيدد أمنهيا هنفس

ن اليدول إ االسيتثناء؟ افكيف ولماذا يناقض القانون الدولي نفسه بوضع هذ، مشروعًا في القانون الدولي
األوروبييية وخصوصييًا الييدول المسييتعمرة، وضييعت نصوصييًا تخييدم مصييالحها بشييكل مسييتمر، علييى الييرغم 

 .القانون اإلنساني األول في تطوير مفاهيم البروتوكولمن ذلك ال نستطيع أن نتجاهل دور 
 

وهيذا األوقيات، كل وفي  محدودة التعذيب مفتوحة بطريقة أن نطاق ممارسة الباستعراض ما تقدم، نجد 
ال أكثير، لييات شيكلية آأنهيا مجيرد  شيهادات األسيرى  تالرقابية التيي أثبتييشير إلى وجود خلل فيي آلييات 

                                                           
المركز القانوني لألسرى الفلسطينيين في ضوء القانون الدولي اإلنساني "، جزيية االعتقال اإلداري رسالة ماجستير، بعنوان "د. نجاح دقماق، 100

 والمعايير الدولية، جامعة القدس.
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ممثلية  التعذيب على األسرى الفلسطينيين تشارك في ممارسة ألجهزة األمنية في دولة االحتاللكما أن ا
 101بجهاز الشاباك، والشرطة، والجيش.

 

جيراءات الداخليية وميا اإل ؟ي من اتفاقية التعذيب والمواثييق الدولييةسراييلويبقى السؤال ما هو الموقف اإل
 .الحقاً وهذا ما سأعرضه  ؟التي تتخذها سلطات االحتالل ضد من يمارسون سياسة التعذيب

 
 ي من اتفاقية التعذيب والمواثيق الدولية.سااييلالموقف اإل- ثاني:المطلب ال
 

إلييى إصييدار مييا يخييدم مصييالحها دومييًا،  الل سييلطتها التشييريعية والتنفيذيييةدوليية االحييتالل ميين خيي تسييعى
محطييات مهميية علييى صييعيد بعييض ممارسييات التعييذيب، وتعييد السيينوات األخيييرة شييرعنة بامتييازت  حيييث

تيييوفير الحمايييية ، لكييين الغايييية منهيييا لييييس تقليييين الفلسيييطينيين فيييي سيييجون االحيييتاللمحاربييية تعيييذيب المع
 .الحماية لممارسيهتوفير  بقدر لضحايا التعذيب

 

 يةسيييراييلالتييي ترأسييها رييييس محكميية العييدل العليييا اإلي لجنيية النييداو سييراييلمنحييت حكوميية االحييتالل اإل
 الضييييابطثيييير فضيييييحة علييييى إ وذلييييك التعييييذيب،للنظيييير فييييي ممارسيييية  تكليفيييياً  1041102"موشيييييه النييييداو" 

، وجياءت نتيايج اللجنية أن الضيغط الجسيدي عليى المعتقليين كيان مين الممارسيات 103ي "نافسيو"سراييلاإل
دات ميييزورة أميييام المحييياكم ي، وأنيييه تيييم اإلدالء بشيييهاسيييراييلالمقبولييية ليييدى المحققيييين فيييي جهييياز األمييين اإل

 .104من أجل تغطية أساليب التحقيق التي اتبعوها العسكرية
 

إلييى  قدمتييه التماسيياً  1000" وآخييرون فييي العييام  إسييراييلرفعييت اللجنيية العاميية لمناهضيية التعييذيب فييي " 
شييهادات المئييات ميين المعتقلييين  ميين خييذة، مت105وآخييرين إسييراييلضييد دوليية ، يةسييراييلالمحكميية العليييا اإل

، سيندًا الذين تعرضوا للتعيذيب أثنياء التحقييق معهيم عليى ييد جهياز األمين العيام "الشيين بييت" "الشياباك "
                                                           

 .1، ص0223ن الموت، صادر عن نادي األسير الفلسطيني، أ. عيسى قراقع، التعذيب في سجون االحتالل اإلسراييلي قانو  101
 .4، ص0223أ. عيسى قراقع، التعذيب في سجون االحتالل اإلسراييلي قانون الموت، نادي األسير الفلسطيني،  102
السجن الفعلي  ، حكمها المتضمن1410نافسوا: هو ضابط شركسي التحق بالجيش اإلسراييلي، أصدرت المحكمة العسكرية اإلسراييلية عام  103

، بعد رفض المحكمة العسكرية ما قدمه، وجاء حكم 1412عاما، والطرد من الجيش، قدم اعتراضه للمحكمة العليا في أيار عام 11لمدة 
شين شهرًا، معللة ذلك أن المحققين أدلوا بشهادات زور، وأن االعترافات أخذت منه في ال 01المحكمة العليا اإلسراييلية بتخفيض الحكم إلى 

 بيت تحت التعذيب.
 .4، ص0223أ. عيسى قراقع، التعذيب في سجون االحتالل اإلسراييلي قانون الموت، نادي األسير الفلسطيني، 104
 (1122\41التماس مقدم لمحكمة العليا اإلسراييلية يحمل رقم ) 105
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وأنيه  المحكمية أن التعيذيب قيد ميورس فعيالً  تمياس المقيدم، وجياء فيي فحيوى القيرار الصيادر عينللدعم اال
المشييار  ممارسيية سياسيية التعييذيب فييي "حاليية الضييرورة "غييير أنييه أبقييى البيياب مفتوحييًا أمييام ، غييير قييانوني
 106.(38/1) بداللة المادة 1011لعام لي سراييلقانون العقوبات اإلإليها في 

 

تعيذيب المعتقليين  ، عملييةأجهزة أمنها ومخابراتها وقواتها الخاصية، ممثلة بدولة االحتالل تواصل أجهزة
دراسيات  ليىإ مسيتندة بيذلك بطرق مختلفة، هاكلل االعتقال وفي مراح الفلسطينيين تعذيبًا جسديًا ونفسيًا،

 ،بفعالييية كبيييرة فييي دفييع المعتقلييين إلييى إدانيية أنفسييهم وتحطيييم شخصيييتهم ازتييمتوبحييول وتجييارب عملييية 
التييييي نييييددت بتيييياريخ  ف،نييييداء منظميييية العفييييو الدولييييية فييييي جينييييدوليييية االحييييتالل ل سييييتجبتحيييييث لييييم 107
 المتزايد ألشكال التعذيب المختلفة أثناء استجواب المعتقلين.  إسراييلبلجوء  51/11/5111108
 

ية، فكانييت حييياتهم سييراييلوأشيير إلييى واحييدة مين الحيياالت التييي تعرضييت لتعيذيب داخييل أقبييية السيجون اإل
جيياء مقتييل المعتقييل عرفييات جييرادات ليرفييع عييدد  هييي حاليية الشييهيد عرفييات جييرادات حيييثو  هييي الييثمن،

تقرييير الطبييي الصييادر عيين الخبيييرة الدولييية فييي الطييب الكشييف  إذ، األسييرى الييذين قضييوا نتيجيية التعييذيب
، 110عرفييات جييرادات هييو تعرضييه للتعييذيب سيييرأن سييبب وفيياة األ109الشييرعي "شييبنام كييورور فينتشانتشيية"

الفلسييطيني، لنييتمكن ميين تصيينيف  سيييري يتمتييع بييه األلييذأهمييية تبيييان المركييز القييانوني ا يبييين هن مقتلييوأ
 الجرايم التي تقع عليه. 

 

سياسية التعيذيب بجمييع أسياليبه، ولكين واالتفاقييات الدوليية عليى رفضيها  كما أشرت سابقًا تقف المواثيق
علييى الييرغم ميين ذلييك مييا زالييت دوليية االحييتالل تطييُرح باسييتمرار أسيياليب جديييدة تؤكييد أنهييا سييوف تسييتمر 
 بانتهاك القوانين واالتفاقيات الدولية، ومن أشهر هيذه األسياليب المسيتحدثة هيو أسيلوب التغذيية القسيرية،

                                                           
 (.1\31، المادة )1422قانون العقوبات اإلسراييلي للعام  106
 .0212و في إعادة تعريف التعذيب، منشورات مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم،وليد دقة، صهر الوعي أ 107
 .44، ص0223، الفلسطيني األسير الموت، نادي قانون  اإلسراييلي االحتالل سجون  في قراقع، التعذيب عيسى .أ 108
اسطنبول "دليل التقصي والتوثيق الفعال للتعذيب وغيره عاما، ومساهمة في صياغة بروتوكول  02طبية مختصة في الطب الشرعي منذ  109

 يًا.من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، "الذي يعتبر وثيقة من وثايق األمم المتحدة الرسمية والمعتمدة دول
 03نيسان، ص 12 جريدة صوت األسير العدد الخاص بيوم األسير، تصدر عن نادي األسير المنشورة في 110
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 ، جزييية5102لعيام ل( 84تعيديل تعليميات السيجون )رقيم  التي تحاول جاهدة شيرعنته مين خيالل قيانون 
 راسة.وهذا ما سأتناوله في الجزء الثاني من هذه الد 111"منع أضرار اإلضراب عن الطعام"

 
  

                                                           
الترجمة الحرفية للقانون الصادر عن الكنيست اإلسراييلية والمنشور على الموقع الرسمي للكنيست، راجع:  111

https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf  

https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf
https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf
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 الفصل الثاني:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التغذيـــــة ية مـــــن الناحيــــة التشـــــايعية دراســــة تطبيقيـــــة )قــــانون ســــااييلاالنتهاكــــات اإل

 112(.القساية
 

والمواثييييق الدوليييية بشيييكل عيييام،  هوقواعيييدُيعتبييير احيييتالل أراضيييي الغيييير انتهاكيييًا ألحكيييام القيييانون اليييدولي 
 غير مشروع. ومخالفة صارخة لميثاق األمم المتحدة بشكل خاص على اعتبار أنه يعد عمال

 

كمييا ُيحييرم  ُيحييرم االسييتيالء علييى أراضييي الغييير بييالقوة اسييتنادًا إلييى حييق الفييتح بموجييب القييانون الييدولي،
ثيياق األمييم مي أن، كمييا 1054"بريييان كيلييوج" سيينة عييات بييين الييدول وفقييًا لميثيياق ا ز اسييتخدام القييوة لحييل الن

المتحييدة فييي المييادة الثانييية الفقييرة الرابعيية حييرم تحريمييًا قاطعييًا اسييتخدام القييوة المسييلحة أو التهديييد بهييا فييي 
 113.، مستندًا بذلك إلى الفصل السابعغير مصلحة المجتمع الدولي

 

ضيافية تطيال قواعيد إتوجيد انتهاكيات  ، ولكينهوقواعيد إن االحتالل انتهاك صارخ ألحكام القيانون اليدولي
تهاكييات طالييت كييل قاعييدة ن هييذه االنإاتفاقييية جينيييف، حتييى  ه، خاصييةوأحكامييالقييانون الييدولي اإلنسيياني 

توثيقييًا ووضييوحًا هييي االنتهاكييات  هاوأشييهر وميين أكثيير االنتهاكييات ألحكييام القييانون الييدولي ، ميين قواعييدها
ة لجيان التحقييق الدوليي ومنيع ،إلخفايهيا محياوالتالية في األراضي الفلسيطينية المحتلية رغيم كيل سراييلاإل

 .من العمل داخل األراضي المحتلة
                                                           

منشور على الموقع ، جزيية منع أضرار اإلضراب عن الطعام، 5102( لعام 84نون تعديل تعليمات السجون )رقم قا( 1ملحق رقم ) 112
 الرسمي للكنسيت اإلسراييلية.

 .031-033، دون سنة نشر، ص 1434عز الدين فودة، قضية القدس في محيط العالقات الدولية، بيروت،  113
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 إدارييية بحيق الفلسييطينيين،و قضيايية و أشيكالها تشييريعية  كييلدوليية االحيتالل فييي االنتهاكيات ب لقيد أبيدعت 
من حرمان من الحقوق  ،سرى الفلسطينيين النصيب األوفى من هذه االنتهاكات بصوره العديدةألكان لو 

وسيين  ليية بموجييب المواثيييق الدولييية أو بصييورة فييرض سياسييات جديييدة كسياسيية االعتقييال اإلداري،المكفو 
قوانين جايرة فما كان من األسرى إال أن يخوضيوا نضياالت بأمعيايهم الخاويية ُسيطرت عليى مير التياريخ 

ى ليذلك قسيمت هيذا الفصيل إلي من أجل الحصول على أدنى حقوقهم المكفولية بموجيب المواثييق الدوليية،
ية مين سيراييلة ضيد االنتهاكيات اإلسيير في المبحث األول ألقييت الضيوء عليى نضيال الحركية األ مبحثين،

مطليييب الو  ،ن الطعييام كوسييييلة ميين وسييايل النضييالالمطلييب األول بعنيييوان اإلضييراب عيي :خييالل مطلبييين
قيانون التغذيية والمبحث الثياني كيان بعنيوان  ثاني اإلضراب عن الطعام من الناحية القانونية والشرعية،ال

مقسييمة هييذا  ة الشييرعية،سييير علييى نضييال الحركيية األ اردً انتهيياك تشييريعي وأخالقييي الييذي جيياء القسييرية ك
ومراحييل إصييدار القييانون  التعريييف بقييانون التغذييية القسييرية- فييي المطلييب األول: المبحييث إلييى مطلبييين،

 القسيرية كانتهياك تشيريعي وقيانوني،قيانون التغذيية - ثياني:المطليب الو  ،إسراييلنظام القانوني في لوفقًا ل
 تطبيق قانون التغذية القسرية طبيًا. لىاآلثار والمخاطر المترتبة ع :ثالثالمطلب الو 
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 ية المتنوعة.سااييلة ضد سياسة االنتهاكات اإلسيا نضال الحاكة األ- ول:األ مبحث ال
 

نتيجيييية الكفيييياح الييييوطني للشييييعب ية سييييراييلة الفلسييييطينية فييييي المعييييتقالت اإلسييييير ُتعييييد ظيييياهرة الحركيييية األ
فيي مين الجيدير أن نطليق عليى المناضيلين الفلسيطينيين ن أجيل الحريية واالسيتقالل، وليذلك الفلسطيني م

 مخيربين، رغيم أن العيدو يحياول أن يصيفهم بصيفات إجراميية، "مقاتلي الحرية"األسر الصهيوني وصف 
لصييراع الييذي يحكييم العالقيية بييين األسييرى ميين هييذه التسييميات التييي تييدلنا علييى طبيعيية ا وغيرهييا إرهييابيين،

الفلسطينيين وإدارة المعتقالت ممثلة بالكيان الصهيوني الذي أوضحت في الجزء األول الوضع القانوني 
 والنتايج المترتبة على هذه التسميات.

 

فييراد الشييعب أالصييهيوني كييان محييور العالقيية بييين  ن اسييتمرار النييزاع بييين الشييعب الفلسييطيني واالحييتاللإ
دت أدوات الصيراع وأسيياليبه ونتيجية ليذلك تعيد لفلسيطيني فيي المعيتقالت الصيهيونية ومصيلحة السييجون،ا

القضيياء ماديييًا ومعنويييًا علييى األسييرى إلييى ية سييراييلإدارة المعييتقالت اإلسييعت فييي الوقييت الييذي  وظروفييه
التييي يجييب أن ضييمانات الحقيوق و لل اانتهاًكيي تجسييد فيي مجموعهيياالفلسيطينيين فييي ظييروف حياتيية قاسييية 

 114دراسة.السرى التي أشرت إليها في الجزء األول من ألتتوافر ل
 

فعل على سياسة اإلذالل واإلهانة والعنف  ية كردسراييلانطلقت مسيرة العمل النضالي في المعتقالت اإل
  .الجسدي، ومن أحد أهم أساليب النضال اإلضراب عن الطعام

 
 .كأسلوب من أساليب النضال اإلضااب عن الطعام- :لالمطلب األو

 

 115ضرب وفي العرف بمعنى الكف عن عمل ما.أمصدر من الفعل  ُيعرف اإلضراب لغة:
 

صيعب أنه تعبير  في حين ُيعرف اإلضراب عن الطعام اصطالحًا أنه عبارة عن رد فعل ووسيلة لغاية،
ت عنيفية تصييب عميق آالم ومعاناة لها صدى في كل أنحياء الجسيد وهيزاللغاية وقاس لما يصاحبه من 

 النفس اإلنسانية.
 

                                                           
حثية بعنوان "السباق التاريخي لنضال الحركة الوطنية الفلسطينية األسيرة، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، أ. راضي الجراعي، ورقة ب 114

 .0213جامعة القدس، 
 .130، ص 1420د. ابراهيم أنيس، عطية الصوالحي، د. عبد الحليم منتصر، محمد خلف األحمد، المعجم الوسيط، القاهرة  115
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بيل هيو  يعد اإلضراب عن الطعام صورة من صور االحتجاج والرفض واالستنكار على الواقع المعيا ،
نيه القيدرة عليى الصيبر إ نه درب مين دروب النضيال والتحيدي،إ نوع من المواجهة القاسية والمؤلمة جدًا،

 بعيييدة المييدى،زء ميين المعركيية الطويليية والشيياقة جيي هييو والفاعليية،وإثبييات الييذات الوطنييية النقييية  والثبييات
فهييم بجييوعهم الييرافض لالسييتالم يرفعييون  ونتيجيية لييذلكالمعتقلييون جييزء ميين القضييية وفييي سييبيلها يسيييرون 

بعظييام أجسييادهم كراميية القضييية ونبلهييا وطهارتهييا فييي سييماء الشييرف والحرييية ميين أجييل تحقيييق مطييالبهم 
 .دنى من حقوقهم، وتوفير الحد األالمشروعة

 

يمثيييل قضيييية التضيييحية فيييي سيييبيل الطموحيييات قيييرار نضيييالي ووطنيييي وسياسيييي اإلضيييراب عييين الطعيييام 
  يعتبر معركة مع الذات )معركة األمعاء الخاوية(،، و ونيل الحرية وكسر إرادة السجان واألهداف النبيلة،

رغم أميام نفسيه قبيل اإلضيراب عين الطعيام ليقيرر أن الجيوع أفضيل مين الركيوع عليى الي سيريقف فيها األ
سيالح بيدافع إيمياني وفيي سيبيل تحقييق ال اللجوء إلى هذا سيراألويقرر  ،من أن الموت قد يكون النتيجة

 .من حقوق المواثيق الدولية  ما كفلته رولتوفي ،العزة والكرامة
 

فتنوعيييت  ،116يييية االحيييتالل يعيييُج بسلسييية مييين اإلضيييرابات عييين الطعيييامة منيييذ بداسيييير ن تييياريخ الحركييية األإ
وهيييي وقيييف الظليييم الجييياير اليييذي تمارسيييه دولييية االحيييتالل ضيييد األسيييرى  ولكييين الغايييية واحيييدة، األسيييباب،

يمكييين حصيييرها بمجموعييية مييين  ةوبيييالوقوف عليييى أسيييباب اإلضيييراب نجيييدها كثييييرة ومتنوعييي الفلسيييطينيين،
 - وهي كما يلي: ،تحقيقهاإلى ن و مطالب التي سعى األسرى الفلسطينيال
 اسييتعمال  فييي ظييلخاصيية  ،السييعي للحصييول علييى المعامليية اإلنسييانية التييي تليييق بوصييف اإلنسييان

 اإلجراءات القمعية واالضطهاد المستمر للمعتقلين.و العنف والضرب 
  تييوفير الرعاييية والعناييية الطبييية وفقييًا ألسييس المعامليية الطبييية، ميين خييالل التوقييف عيين ضييرب األسييرى 

 .المرضى أثناء نقلهم إلى مستشفى سجن الرملة
  كمًا ونوعًا وتصنيعًا وطهيًا.المقدم تحسين الطعام العمل على 
 مييين خيييالل السيييماح الكتيييب والصيييحف والمجيييالت الصيييادرة داخيييل فلسيييطين السيييعي للحصيييول عليييى ،

 .بإدخالها

                                                           
مقدمة في التجربة االعتقالية في المعتقالت  وطلبته عبد الرحيم العلي، فيصل المفلح، واحمد زكي، وأسماء خروب،عبد الستار قاسم، 116

 ، دون سنة نشر.101الصهيونية، قسم العلوم السياسية جامعة النجاح الوطنية، ص 
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  ،وحرييية التنقيييل المطالبيية بتحسييين ظيييروف المعيشيية داخييل السيييجن، ميين ظييروف التهويييية، واالزدحييام
 .لفترة أطولالساحة في وممارسة الرياضة، والسماح بالمكول 

  المطالبية بتحسيين ظيروف الزييارة، مين خيالل معاملية اليزوار بمعاملية إنسيانية بضيمان عيدم تعرضيهم
ر الخيدمات الصيحية فيي يفابلة األهيل دون عواييق، ومراعياة تيو ستفزاز أو التأخير أو الضرب، ومقالل

 .كالمراحيضأماكن الزيارة 
 دون تمزيقهيييا فيييي مكاتيييب إدارة  هييياوإخراجوإدخيييال الرسيييايل  تيييوفير المييياء السييياخن والبيييارد،المطالبييية ب

وحق اميتالك الميذياع وشيرايه مين ، الفرشات واألسرةات الجيدة والمالبس و البطاني مع توفير المعتقل،
وعيييدم مصيييادرة  لوطنيييية،وحريييية االحتفيييال بالمناسيييبات ا والسيييماح بيييالتعلم داخيييل المعتقيييل، المقصيييف،

 والدفاتر التيي يشيتريها المعتقليون مين أميوالهم الخاصية، الكتب التي يدخلها األهل عن طريق الزيارة،
ودون تمزيييييق  ،سييييرن يكيييون التفتيييييش معقيييواًل دون تمزيييييق للكتيييب والييييدفاتر والصيييور الخاصيييية باألأو 

 لحالقة.والكف عن تخريب معجوني األسنان وا المالبس وخلط السكر بالقهوة،
  عليى العميل فيي المرافيق االقتصيادية اإلنتاجيية  سييرجبيار األإعيدم المطالبة بحريية العميل مين خيالل

 117التابعة إلدارة المعتقل.
 

ولكيين تعسييف سييلطة االحييتالل فييي ابتكييار  ،رحليية بداييية اإلضييراب عيين الطعييام بهييذه المطالييبتمثلييت مد 
 ميييين األسييييرى  اكثيييييرً ي الييييذي أشييييرُت إليييييه سييييابقًا دفييييع االعتقييييال اإلدار  ومنهييييا تعييييذيب،للأسيييياليب جديييييدة 

لسلسلة اإلضيرابات  اامتدادً عركة األمعاء الخاوية التي جاءت في الوقت الحالي إلى خوض م معتقلينوال
وجييود شخصييية يتطلييب و  ميين أشييكال االحتجيياج السيياخن جييدًا، شييكال يعتبييرالمفتوحيية عيين الطعييام الييذي 
ليذلك فيإن هيذا العميل  ،هيذا األسيلوب توعية بكيفية اسيتخدامالوالعمل على قيادية تعمل على شحذ الهمم 

نيييه يختليييف عييين وسيييايل النضيييال األخيييرى إإذ  ،واليييوعيالنضيييالي بحاجييية لنيييوع مييين التيييدريب والممارسييية 
القيدرة عليى التكييف واالنبعيال نحيو آفياق جدييدة مين العميل  حييثبالشكل الجديد والمميز عن غييره مين 

 .اإلرادة ، ألنه مبني علىتمد كليًا على الشخص المعتقل نفسه ال غيرهالذاتي الخاص المع
 

                                                           
 المعتقالت في االعتقالية التجربة في مقدمة خروب، وأسماء زكي، واحمد المفلح، فيصل العلي، الرحيم عبد وطلبته قاسم، الستار عبد 117

 .نشر سنة دون  ،101 صفحة الوطنية، النجاح جامعة السياسية العلوم قسم الصهيونية،
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منييذ بداييية بييل هييي فكييرة وليييدة  أن اإلضييراب عيين الطعييام ليييس بييالفكرة الجديييدة،إلييى  كمييا أشييرُت سييابقًا 
داخيييل المعتقييل بموجييب ميييا  أسيييركييل  ايجييب أن يتمتيييع بهيي التييي حقييوق الأبسيييط انتهيياك دوليية االحييتالل 

 تفرضه مواثيق حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية التي تعنى بالحفاظ على الكرامة اإلنسانية.
 

لتطييور سلسييلة الحاجييات المتجييددة والييوعي الييوطني والخبييرة ضييرابات داخييل المعييتقالت تبعييًا تطييورت اإل
 - وسنرى ذلك من خالل عرض هذه اإلضرابات وتنوعها: ،االعتقالية

ثالثيية الييذي اسييتمر ة، سييير إضييراب فييي تيياريخ الحركيية األأول  1034يعييد إضييراب سييجن نييابلس عييام   -
رفييييييض سياسيييييية االحييييييتالل فييييييي اإلذالل والقمييييييع، وتحسييييييين األوضيييييياع أيييييييام، وكانييييييت الغاييييييية منييييييه 

 118المعيشية.
تحسييين إضييراب معتقييل بيييت ليييد، وكانييت الغاييية منييه  ،1030 عييامالشييهد شييهر كييانون الثيياني ميين   -

مييين أبسيييط والحرميييان  االضيييطهاد والقيييوانين التعسيييفية،تعييياني األوضييياع الداخليييية للمعيييتقالت التيييي 
 119.لى أفشالهإسعت إدارة السجون  حيثولكن لم يكتب لهذا اإلضراب النجاح،  ،متطلبات الحياة

إضييراب عيين الطعييام  أول إضييراب معتقييل عسييقالن، الييذي امتيياز بأنييه ،1011فييي تمييوز ميين العييام   -
ر فيي سياسية المعييتقالت ييتغي حصيلثيره إعليى  ييام،أتقليون والمعيتقالت واسيتمر ثمانيية يخوضيه المع

 سيييراألاستشييهد  11/1/1011بتيياريخ  مييا بييين المعييتقالت، عييدةتيينقالت نتيجيية لييه حييدثت  العاميية،
 120عبد القادر أبو الفحم.

 

فيي مرحلية  سييروفياة هيذا األ توثيق عبيد القيادر أبيو الفحيم سييرالية األح أن بعد اسـتعااض مـا تقـدم نجـد
ني مين إصيابة، كيان يعيا سييرسبقت إقرار قانون التغذية القسرية حسيب التسيمية اإلعالميية، وأن هيذا األ

ه يصينف ضيمن الفئيات التيي أشيرت إليهيا سيابقًا، ويشيير حيث إنالحرب،  أسيريتمتع بمركز  بمعنى أنه

                                                           
انظر: الموقع اإللكتروني الرسمي لمركز المعلومات الوطني "وفا"، تقرير بعنوان أشهر اإلضرابات عن الطعام، صادر عن نادي األسير  118

 . 0212من العام نيسان  12بتاريخ 
 المعتقالت في االعتقالية التجربة في مقدمة خروب، وأسماء زكي، واحمد المفلح، فيصل العلي، الرحيم عبد وطلبته قاسم، الستار عبد 119

 .نشر سنة دون  ،101 صفحة الوطنية، النجاح جامعة السياسية العلوم قسم الصهيونية،
األول من سكان مدينة غزة، حاول المعتقلون إقناعه قبيل اإلضراب بعدم المشاركة في اإلضراب عبد القادر أبو الفحم هو شهيد المعتقالت  120

نظرًا لوضعه الصحي إال أنه أبى وبشدة أن يتخلف عن المشاركة في المسيرة النضالية، علمًا أنه مصاب بخمس وعشرين طلقة في جسمه، 
الحياة، وأبى مساومة إدارة المعتقل لفك إضرابه، استشهد لعدم عالجه، وألن  وكان ينزف دمًا نتيجة جروحه، وأبى أن يفك إضرابه مقابل

 ممرض المعتقل رفض معالجته إال بتنازالت منه.
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 إصيابته ليم ييتم مراعياة هيذا األمير مه، نتيجيةالسياألسير ورغيم استإلى وجود نزاع مسلح أثناء وقوعيه فيي 
 .حرب أسيرك اقانونيً  اإلعطايه مركزً 

عييين الخيييروج للسييياحة وعييين باالمتنييياع اإلضيييراب هيييذا تمثيييل ، 1015عسيييقالن عيييام سيييجن إضيييراب   -
 إزالة الستاير الحديدية عن الشبابيك، :مثل ت عليه،رتبتنجاحًا باآلثار التي  حققو  الزيارة،و الحالقة 

 .ة من األهل بواسطة الصليب األحمرألول مر إدخال بعض الكتب و  ،غرفة الزيارة توسيعو 
عين باالمتنياع إضيراب جزييي  اليذي كيان بمثابية 1013مين العيام  أيليول شيهر إضراب عسيقالن فيي  -

 .1013نشوب حرب تشرين عام كتب لهذا اإلضراب الفشل نتيجة  الزيارة والخروج للساحة،
معتقيل بئير  تيم نقيل المعتقليين إليى ونتيجية ليذلكانتهيى بالفشيل  ،1013عام إضراب معتقل بيت ليد   -

 السبع.
 رفض العمييل اإلجبيياري وجعلييهبيي وتمثلييت الغاييية منييه ،1013إضييراب معتقييل بئيير السييبع فييي حزيييران   -

 .باآلثار الواضحة على المعتقلين هنجاحوتمثل ، رشهأتسعة  استمرو  لمن يرغب به، اأمرًا اختياريً 
شمل و االمتناع عن الطعام بهذه اإلضراب امتاز  ،1013ول األإضراب معتقل عسقالن في كانون   -

 فيييي الييييوم الثاليييث والثالثيييين 121ا،متتالًييييا ن يوًمييييخمسييية وأربعييي واسيييتمر ،المعتقليييين فيييي المعتقيييل لكييي
 فيييي الييييومو  العناصييير القياديييية الميييؤثرة داخيييل المعتقيييل إليييى معتقيييل بييييت لييييد، إدارة المعتقيييل أقصيييت

عييادة إ مييدير المعييتقالت العاميية بعييد تمثلييت بحضييور  ميين التفيياوضبييدأت مرحليية ن يالخييامس واألربعيي
 ،جميعهييا أن يحقييق المطالييبقسييم بشييرفه العسييكري ألييياًل و  ةالمعتقلييين المبعييدين السيياعة الثانييية عشيير 

ذلك تيييم فيييك لييي نتيجيييةو  وأنيييه سيحضييير بعيييد ثالثييية أييييام للتباحيييث ميييع المعتقليييين وتحقييييق المطاليييب،
 ميييدير المعيييتقالت لكنيييه رفيييض التعاميييل ميييع لجنييية ممثليييي المعتقيييل،جييياء بعيييد ثالثييية أييييام  .اإلضيييراب
طلبيه قبيواًل مين األسيرى المضيربين،  ليم يليقد ف ،ممين المعتقليين للتباحيث معهي ينعناصر معينيوطلب 
فكييان رد اسييتئناف اإلضييراب عيين الطعييام ميين جديييد  ،المعتقلييين كافيية مطالييبعليييه تييم رفييض  وبنيياءً 
إلييى معتقييل الجلميية  مييرة أخييرى  العناصيير القيادييية ميين المعتقلييينإقصيياء تييم و  مر عشييرين يومييًا،واسييت
أبشييع أنييواع التعييذيب والتنكيييل ضييد المعتقلييين المضييربين عيين  الييذين مارسييوا إشييراف حييرس الحييدودوب

اإلضييراب لدرجيية أن المعتقلييين سييمعوا أمييرًا ميين مييدير المعييتقالت العاميية  رغييم ذلييك اسييتمرو  الطعييام،

                                                           
أثناء هذا اإلضراب حاولت إدارة المعتقالت إجبار المعتقلين على األكل باستعمال الضرب واإلرهاب، إال أن تصميم المضربين كان مستمرًا  121

معتقل إلى إنزال الحليب عن طريق خرطوم، كذلك مورس ضغط نفسي مثل قلي البيض داخل ردهاب المعتقل من قبل ما دفع إدارة ال
 شرطة المعتقل وذلك من أجل فتح شهيتهم وفك اإلضراب، إال أن ذلك لم يؤثر عليهم.
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 ر وساسيييتطعت تكسيييير  ا"إذ :يقيييول لضيييابط حيييرس الحيييدود المرافيييق للمضيييربين أثنييياء عمليييية النقيييل
الصيييمود والتصيييميم عليييى تحقييييق  رأثييير ذليييك بشيييكل إيجيييابي فيييي اسيييتمرا"، هيييؤالء فإننيييا قيييد انتصيييرنا

انعكاسيات  ذلكوكيان لي، ة المعتقالت على مطاليب المعتقليينقت إدار بعد عشرين يوما وافو  المطالب،
هييذا اإلضييراب  قييد تتييوجبأحييد هييذه المطالييب فيمييا بعييد، و  لعلييى الييرغم ميين عييدم التييزام إدارة المعتقيي

حشييد التضييامن ميين و  اتجاهيياتهم، لالحمليية الداخلييية للمعتقلييين بكيي حصييل علييى دعييم حيييثبالنجيياح، 
تضيامن  اسيتطاع أن يكسيبكميا  من ملموسيًا عليى أرض الواقيع،وكان التضا ،سكان الوطن المحتل

 كيلعليى  إعالمييةتغطية  وحصل على  لجنة الحقوقيين الديمقراطيين وقطاع من الحقوقيين اليهود،
 122.وعربيًا ودولياً  المستويات محلياً 

 

 ، منهييياعيييدة ااتخيييذت صيييورً  أنهيييا ة فيييي اإلضيييرابسيييير تتبيييع سلسيييلة نضييياالت الحركيية األ نجـــد مـــن خـــالل
االمتنيياع عيين القيييام بييأمور اعتيادييية، كييرفض الخييروج للسيياحة أو الحالقيية أو الزيييارة، وميين هييذه الصييور 

 .التي حققت نجاحًا اإلضراب عن الطعام
 

لم تتوقف دولة  ةسير في هذه المرحلة من نضال الحركة األ: على إضراب سجن عسقالن تعليق الباحثة
  اإلضراب وهنا نقف لنلحظ أمرين: االحتالل عن استخدام أساليب التعذيب لوقف

حسيب قانونيًا سلطات االحتالل في تلك الفترة الزمنية لم تكين قيد سينت بعيد قيانون التغذيية القسيرية  أواًل:
ميا يشيكل مسياءلة  معيروض، أوه لم يكن مصادق عليه حتى مين الكنيسيت حيث إن ،التسمية اإلعالمية

 تحت باب التعذيب غير المشروع. قانونية وذلك ألن هذا النوع من األساليب يقع
ميا يجعلنيا نقيف لنتسياءل  ،إليى أجسياد األسيرى هيي الحلييبطبيًا نلحظ أن المادة التيي تيم إدخالهيا  ثانيًا:
الخرطييوم المحتييوي علييى مييادة إدخييال سييرى قبييل ألصييات طبييية سييابقة لفحو دوليية االحييتالل  أجييرتهييل 

فهنيياك أشييخاص  ى يميية لجسييد بعييض األسيير هييل راعييت إمكانييية أن تكييون هييذه المييادة غييير مال ؟الحليييب
شييراف إتييم تحييت  سيييرإدخييال الحليييب إلييى معييدة األوهييل أن  لييديهم حساسييية ميين بعييض المييواد الغذايييية،

 ؟كادر طبي متخصص أم ال

                                                           
 المعتقالت في االعتقالية التجربة في مقدمة خروب، وأسماء زكي، واحمد المفلح، فيصل العلي، الرحيم عبد وطلبته قاسم، الستار عبد 122

 .نشر سنة دون  ،101 صفحة الوطنية، النجاح جامعة السياسية العلوم قسم الصهيونية،
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مييا قامييت بييه سييلطات االحييتالل لمحاوليية تطبيييق التغذييية القسييرية عيين طريييق إدخييال الحليييب إلييى معييدة 
وظهور أمراض والتهابات  من المعدة، خول الحليب إلى الرية بدالإلى دأدى   123األسرى في تلك الفترة

وذليك ألن الخرطيوم اليذي ييتم  ،فيي تليك الفتيرة معوية لدى العديد من األسرى الذين خاضوا تليك التجربية
 إدخاله يعد بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات.

 

هيذا اإلضيراب إال أن نتايجيه السيلبية تثبيت خطيورة تعامييل  ااإليجابيية التيي حققهيي النتيايج عليى اليرغم مين
صابة اثنيين مين المضيربين نتيجية إدخيال إلفكان  النوع من االحتجاج والمقاومة، ادولة االحتالل مع هذ

وهذا ما يشير إلى أن دولة االحتالل منيذ بدايية التجربية  الخرطوم إلى المعدة للتغذية بالحليب أثرًا سلبيًا،
 إلضراب عن الطعام تستخدم أسلوب التغذية قسرًا على األسرى.النضالية با

 

مع اإلشارة إليى أن دولية االحيتالل فيي  وهنا نقُف لنوثق ونحلل خطورة استخدام أسلوب التغذية القسرية،
اسييتخدامها هييذا األسييلوب فييي هييذا اإلضييراب بالتحديييد فييي تلييك الفتييرة كييان سييابقًا لسيينها قييانون التغذييية 

ميا يشيكل مسياءلة قانونيية  في تليك الحقبية، ةيسراييلعلى الكنيست اإل اه لم يكن معروًض نإالقسرية حتى 
 مسيؤوليةال عليى ترتيبتجهيا التيي يأفعيالهم ونتابسلوب التغذية القسيرية ملتيزمين من استخدم أ كلويجعل 

تطبييق أن ميا حصيل نتيجية وقيوع خطيأ فيي بيفيما لو تذرعت دولية االحيتالل  المدنية مسؤوليةالجزايية وال
 .124عملية التغذية القسرية

حماييية ميين هييذا اإلضييراب ب هييدفوتمثييل ال ،1014ميين العييام  آذار شييهرإضييراب معتقييل بئيير السييبع   -
الزييارة وإبيالغ اتخيذ شيكل اإلضيراب عين الطعيام و  وقيد نجازات التي حققت في اإلضراب السيابق،اإل

 األهل باإلضراب.
، بييالقمع الشييديد الييذي واجهتييه مصييلحة السييجون  شييهد شييهر تمييوز إضييراب معتقييل نفحيية 1041عييام   -

لضييرب المبييرح أثنيياء وتعييرض األسييرى ل ثييره جميييع الحاجيييات الخاصيية باألسييرى،إوصييودرت علييى 
العدييد مين المعتقليين يتقيئيون اليدم بيدل الطعيام  أبيدنتيجية ليذلك  ،51/1/1041عملية النقيل بتياريخ 

                                                           
 أنبوب إدخال أعقاب في يبدو كما الرية إلى غذاء إدخال بسبب جاء الموت أن االمن لوزارة التابعة التحقيق نتايج ما توصلت إليه لجنة 123

 -المريء، انظر الموقع اإللكتروني:  إلى إدخاله من بدال التنفس أنبوب الى اإلطعام
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015014143476;view=1up;seq=1013ص والباحث في ترجمة المخت

 الشأن اإلسراييلي أنس أبو عرقوب
 . 1223انظر الموقع اإللكتروني: تقارير دولية حول حقوق اإلنسان، ص 124

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015014143476;view=1up;seq=1013 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015014143476;view=1up;seq=1013
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015014143476;view=1up;seq=1013


 

11 

 ،كية وخيراطيم الغيازيبيالهراوات البالسيتلرملية فيي سيجن اجنيود القميع اسيتقبلهم  من أمعايهم الخاوية،
رضيا مين شيدة الضيرب أومين المعتقليين مين وقيع  أثناء مرورهم يمينيًا ويسيارًا، أت عملية الضربوبد

فيي  حلية تاليية جياءت خطيوة العيزلر كم على ضرب متواصيل، ستفيقومنهم من فقد وعيه لي ،والهزل
هيا ممييرض فيإلييى قاعية كبيييرة  إدارة المعتقييل باسيتدعايهم بشييكل فيردي بيدأتو ، 125الزنيازين االنفرادييية
ذي كيان موضيوعًا عليى قناع المعتقلين بتناول الطعام اليإوحاولوا  ي المعتقل،مسؤولالمعتقل وبعض 

نتيجيية  ن المعتقلييين رفضييوا فييك اإلضييراب ورفضييوا التهديييد والوعيييد،أإال  ،ذاتهييا الغرفيية طيياوالت فييي
 126.رحلة من الضرب المبرح، وأمرهم بالتعري لرفضهم الخضوع تمت م

 

نتيجييية فشيييل إدارة المعيييتقالت فيييي كسييير إرادة األسيييرى  لييية اسيييتخدام السيييايل األبييييض الميييالحجييياءت مرح
تييم إعطييا هم السييايل األبيييض المييالح جييدًا بواسييطة خرطييوم يييتم إدخالييه بهمجييية إلييى  حيييثالمضييربين، 

يدخلوا الخرطوم أكثر من الالزم ليضرب بمعيدة المضيرب ن أ أو، و الفمأالمعدة عن طريق فتحة األنف 
وذلك بهدف استنزاف طاقة المضربين وإسالة الدم من حلقة األنف  ،ثم سحبه بعنف وإدخاله ثانية وهكذا

مييين شيييدة الوجيييع واألليييم، وقيييد سيييقط كيييل مييين راسيييم حيييالوة بتييياريخ  سيييير، نتيجييية ليييذلك يسيييقط األوالمعيييدة
إسحق مراغة الذي تيوفي فيي وقيت الحيق  سيرعلي الجعفري، واأل سير، واأل1041/تموز من العام 51

 127أنيس دولة. سيرمتأثر بإصابته، واأل
 

ميع أسيلوب الضيرب المبيرح فيهيا م اسيتخد أن مرحلة إضراب سجن النفحية ونخلص بعد هذا االستعااض
 في التغذية القسرية هذات المبدأ بالتزامن مع استخدام أسلوب التهديد والوعيد، وتطبيق األسرى المضربين
فقييد تييم  ،ولكيين الغاييية واحييدة خييرى وأداة أخييرى أولكيين باسييتخدام مييادة  سييجن عسييقالن الييذي اسييتخدم فييي

ندا ليم تكين لميرة و أن عملية إدخال الز  نالحظهخر الذي األمر اآل ،128نداو استخدام الماء المالح وأداة الز 
 مما انعكست آثاره سلبًا على األسرى.وبفترات متتالية  هنفس سيرواحدة بل أكثر من مرة على األ

 

                                                           
 (.0) انظر ملحق توضيحي بعنوان ماهية بعض المصلحات الخاصة باألسرى، يحمل الرقم 125
 المعتقالت في االعتقالية التجربة في مقدمة خروب، وأسماء زكي، واحمد المفلح، فيصل العلي، الرحيم عبد وطلبته قاسم، الستار عبد 126

 .نشر سنة دون  ،101 صفحة الوطنية، النجاح جامعة السياسية العلوم قسم الصهيونية،
 األسير نادي عن صادر الطعام، عن اإلضرابات أشهر بعنوان تقرير ،"وفا" الوطني المعلومات لمركز الرسمي اإللكتروني الموقع: انظر 127

 .0212 العام من نيسان 12 بتاريخ
 (.0انظر: ملحق توضيحي بعنوان ماهية بعض المصلحات الخاصة باألسرى، يحمل الرقم ) 128



 

14 

فييي هييذه المرحليية ميين اإلضييراب نلحييظ تييوافر القصييد الجرمييي الجنييايي إلدارة المعتقييل ومصييلحة  قانونيــًا:
إليى  نيدا أكثير مين ميرةوذليك مين خيالل إدخيال الزُ  ،سييرلميوت باألى اليإالسجون بإلحاق الضرر المؤدي 

كميا أن قييام سيلطات  المضرب الذي يكون مرهقًا جدًا نتيجية عيدم تناوليه الطعيام منيذ فتيرة، سيرجسد األ
من أجل  سيراستنزاف طاقة األ تهاغاي أنهو تأكيد على  االحتالل بضرب األسرى قبل التغذية القسرية

 هذا النظام.ن عدم مقاومته والتعبير عن رفضه ضما
 

فميا بيالكم  بالخطر، سيرندا لمرة واحدة كفيلة بأن تكون حياة األو ن عملية إدخال الخرطوم أو الز إ طبيًا:
خر هل أن الماء المالح من الصحيح أن يتم إدخاليه األمر اآل ،إدخاله أكثر من مرة وبشكل متتالٍ  لو تم

علييى اسييتيعاب هييذه  وهييل أن جميييع أجسيياد األسييرى لييديها القييدرة إلييى جسييد لييم يتنيياول الطعييام منييذ فتييرة،
 ؟هاالمادة وتقبل

 

بيييد أن نشيييير إليييى أداة تيييم اسيييتخدامها ولعبيييت دورًا محورييييًا فيييي هيييذه  فيييي هيييذه المرحلييية مييين اإلضيييراب ال
وهييي  ،129إضييرابهم كسييرعلييى اسييتخدمت كأسييلوب تهديييدي إلجبييار األسييرى المضييربين  حيييث المرحليية،
كانييت اإلدارة تلييوح بهييا فييي الماضييي ضييمن أسييلوبها التهديييدي إلجبييار المناضييلين  حيييث الزونييدامسييألة 

رغيم ن هيذه األداة انتهيى الخيوف ميمرها، نتيجة لذلك أولكن بعد استعمالها انكشف  على كسر إضرابهم،
 .تهاالمناضل على تناول السايل بواسط إجبارالمخاطر نتيجة 

 

خاصييية إذا ميييا اصيييطدم يشيييعر المناضيييل بالرغبييية فيييي التقييييؤ غالبيييًا ميييا  أثنييياء عمليييية اسيييتخدام الزونيييدا
المناضيل ألخيذ ي حالية عيدم االسيتعداد العيام مين المضياعفات السيلبية لهيذه الطريقية تنشيأ فيو  ،130باللهاة

، فيي البلعيوم أو المعيدة الزونيداومحاولة التقيؤ أو السعال أثناء وجيود  من جهة، الزونداالسوايل بواسطة 
 .وفظةقاسية  الزوندا طبيب السجن طريقة استعمال ومن المتوقع أن تكون 

إضيييراب مفتيييوح عييين ب ي سيييجون مجيييدو، وعيييوفر، والنقيييبفييي اإدارًيييي معيييتقال (151شيييارك ميييا يقيييارب )  -
امتيياز هييذا اإلضييراب و ، احتجاجييا علييى سياسيية االعتقييال اإلداري، 5118/نيسييان/58الطعييام بتيياريخ 

قانون التغذيية القسيرية  حيث إنلتغذية القسرية، باستخدام مصلحة السجون أسلوب التهديد بتطبيق ا

                                                           
، مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة، 1412في عام تيسير نصر أ، من أدب السجون "انتفاضة الجوع، اإلضراب المفتوح عن الطعام 129

0213. 
 .ويمكن مشاهدتها إذ ما حاول المناضل فتح فمه أمام المرآة ، قطعة اللحم الموجودة في القسم األعلى من الفم اللهاة عبارة عن 130
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مين خيالل التوصيل إليى اتفياق ميع  ءات، وقد حقق هذا اإلضراب نجاحاً كان ال يزال في مرحلة القرا
تمثييل بوقييف اإلضييراب وإلغيياء العقوبييات المفروضيية منييذ بداييية  يةسييراييلقيييادة اسييتخبارات السييجون اإل

سييجون التييي نقلييوا منهييا، والتوصييل إلييى صييفقة الاألسيير، وإعييادتهم بعييد نهاييية مرحليية االستشييفاء إلييى 
 131بخصوص مدة االعتقال اإلداري.

مشيياركة ب ،11/8/5111ة الييذي كييان بتيياريخ سييير أحييدل إضييراب تييم تسييجيله فييي تيياريخ الحركيية األ  -
وكانيت  ،أسيير( 1411ومشاركة ميا يقيارب ) اللجنة المركزية لحركة فتح "مروان البرغوثي "، عضو

وقيد تكليل هيذا اإلضيراب بتحقييق ميا  العمل على تحسيين أوضياع األسيرى، الغاية من هذا اإلضراب
مييا يميييز هييذا اإلضييراب هييو طييرح سييلطات االحييتالل أسييلوب  %( ميين مطالييب األسييرى،41نسييبته )

لتطبييييق التغذيييية القسيييرية فيييي ظيييل رفيييض نقابييية  إسيييراييلتهدييييد جدييييد وهيييو جليييب أطبييياء مييين خيييارج 
واسيتخدام أسيلوب الفييديوهات المفبركية إلضيعاف  ية تطبيق عملية التغذية القسرية،سراييلاألطباء اإل

 132رابهم.المعنويات لدى األسرى وجرهم إلى كسر إض
 

فييي أن الغاييية ميين خييوض تجربيية جميعهييا تشييترك  علييى ميير التيياريخ، ةسييير الحركيية األ تنجييد أن نضيياال
القييانون  ضييمانات التييي كفلهيياالحقييوق و التييوفير الحييد األدنييى ميين  ينضييال باإلضييراب عيين الطعييام هييال

خاصية بعييد الكثييير مين الفقهياء واأليميية  قييد أثيارت قضيية اإلضييراب عين الطعيام أراءو  والمواثييق الدوليية،
 استشهاد عدد من األسرى وهذا ما سأتناوله في القسم التالي من هذه الدراسة.

 
 شاعية اإلضااب عن الطعام قانونيًا وشاعيًا.- :الثانيمطلب ال
 

ية عييين تنييياول الغيييذاء سيييراييلُيعتبييير إضيييراب األسيييرى الفلسيييطينيين عييين الطعيييام فيييي سيييجون االحيييتالل اإل
ظلييم السييجان واالنتهاكييات التييي  لييىميين مظيياهر االحتجيياج ع اوسيييلة ميين وسييايل التعبييير ومظهييرً  والييدواء

عليييى مصيييلحة السيييجون والتيييأثير  لقيييوانين الدوليييية،اتميييارس بحيييق األسيييرى وفضيييح السيييجان فيييي انتهاكيييه 
 ،ان المناسببل وتوفير المك ،وتقديم الغذاء والدواء المناسب لهم ،وإجبارهم على تحسين معاملة األسرى 

 .اإلداري  وقف سياسة االعتقالو  استخدام أسلوب العزل االنفرادي،وعدم 
                                                           

 األسير نادي عن صادر الطعام، عن اإلضرابات أشهر بعنوان تقرير ،"وفا" الوطني المعلومات لمركز الرسمي اإللكتروني الموقع: انظر 131
 .0212 العام من نيسان 12 بتاريخ

 األسير نادي عن صادر الطعام، عن اإلضرابات أشهر بعنوان تقرير ،"وفا" الوطني المعلومات لمركز الرسمي اإللكتروني الموقع: انظر 132
 .0212 العام من نيسان 12 بتاريخ
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سواء في وقت  في عدم انتهاك كرامته سيرن القوانين الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان حفظت حق األإ
وأبسيط هيذه الحقيوق هيو حقيه فيي معاملتيه كإنسيان فيي ظيل القيوانين واالتفاقييات  السيلم أو وقيت الحيرب،

ن كانيييت المواثييييق والقيييوانين الدوليييية تضيييمن حقيييوق إومييين هنيييا نجيييد  ،الدوليييية ومبييياد  حقيييوق اإلنسيييان
األسيرى يحيذون إليى طرييق اإلضيراب االحتالل هيذه الحقيوق التيي تجعيل  فلماذا تسلب سلطات األسرى،

 خر.ض اآلعن الطعام األمر الذي يؤيده البعض ويرفضه البع
 

األصيييول األساسيييية التيييي يتبناهيييا مييين  نجيييد أن الناحيييية الشيييرعيةوضيييوع اإلضيييراب مييين بالحيييديث عييين م
وحيق الحيياة فهيي  عناية والرعاية هي الينفس البشيريةالقواعد والتشريعات ويحوطها بال سالم ويضع لهااإل

جييل المحتييوم الييذي ال يعلمييه إال ميين ليحفظهييا ويصييونها إلييى أن يييأتي األ منحيية ربانييية أعطيييت لءنسييان
 133خلق الموت والحياة.

 

فكيييل ميييا حفيييظ اليييدين، والييينفس، والعقيييل، والنسيييل، والميييال،  :وهيييي ،ومقاصيييد الشيييريعة اإلسيييالمية خمسييية
يتضييمن حفييظ هيييذه األصييول الخمسييية فهييو مصييلحة وكيييل مييا يفيييوت هييذه األصييول فهيييو مفسييدة ودفعهيييا 

 134مصلحة.
 

أو يمنيع  المهلكية،واستنادًا لما تقيدم ال يمليك اإلنسيان الحيق فيي أن ينتحير ويقتيل نفسيه أو يوردهيا ميوارد 
وإال اسيتحق اللعنية  مرض واألخذ بأسيباب التعيافين إوعليه االجتهاد في العالج  عنها الطعام والشراب،
فليست حياة اإلنسان ملكًا له يتصرف فيها كيف يشاء بقوليه أ تبيارك وتعيالى  والغضب من أ تعالى،

ًا فسوف نصليه نارًا وكـان ذلـك ذلك عدوانًا وظلمومن يفعل  ن هللا كان بكم رحيمًا،إوال تقتلوا أنفسكم "
 135" يسيااً  يعل

                                                           
 .11، ص0224اإلنسان في شريعة االسالم، دار الفنار، د. محمد المختار المهدي، حقوق  133
، ص 0221، 00د. جعفر عبد السالم، التجديد في الفكر االسالمي، سلسة فكر المواجهة صادرة عن رابطة الجامعات االسالمية، عدد  134

41. 
 .13ص، 32و اآلية 04القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، طباعة مكتبة الصفا، سورة النساء آية  135
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مـن تـادى مـن جبـل فقتـل فهـو فـي نـار جهـنم يتـادى خالـدًا "–صيلى أ علييه وسيلم  –ويقول الرسول 
مخلدًا فيها أبدًا ومن قتل نفسه بحديـدة فحديدتـه فـي يـده يتـوج أبهـا فـي بطنـه فـي نـار جهـنم مخلـدًا 

 136"فيها أبداً 
 

 ءفمين بياب أوليى منيع إييذا، شيرعاً  اممنوًعي ابمنع اإلنسان إهالك نفسه واعتبار ذلك أميرً  األصل وإذا كان
أنه من قتل  إسراييلومن أجل ذلك كتبنا على بني "- كما جاء في قوله تعالى: ،هاأو قتل نفس البشريةال

نفسييًا بغييير نفييس أو فسيياد فييي األرض فكأنمييا قتييل النيياس جميعييًا وميين أحياهييا فكأنمييا أحيييا النيياس جميعييًا 
."137 
 

كم وأمـوالكم وأعااضـكم حـاام علـيكم كحامـة ءفإن دمـا" –أ عليه وسيلم  ىصل–قول الرسول  جاء فيو 
 138ا "يومكم هذا في شهاكم هذا في بلدكم هذ

 

فالبييد ميين أن  ألسييرفييي اووقييوع محيياربين  لقيياء السييالحإإذا مييا تييم  حاليية وقييوع الحييربسييالم فييي يؤكييد اإل
سالم مجموعة من وضع اإلكما  ن تضمن له حقوقه وضماناته،أالحرب و  أسيريعامل المحارب معاملة 

 الضوابط والمعايير ذات الطابع الديني لتحكم العالقة ما بين السجين والسجان.
 

 - :يجعلنا نتوقف لنتساءلأشرُت إليه فجميع ما 
هييل فييي إضييراب السييجين عيين تنيياول الغييذاء والييدواء واتخيياذ الطعييام وسيييلة للتعبييير عيين ظلييم السييجان  -

 رعية التي تدعو إلى حفظ النفس ؟مخالفة للمقاصد الشرعية والقواعد الكلية واألحكام الش
لييك ألهيداف تحسييين واليدواء وذهيل يعتبير السييجين مجرميًا فييي حيق نفسييه إن امتنيع عيين تنياول الغييذاء  -

القوانين  االحتالل وهل في عدم تطبيق ؟يندرج ذلك تحت عقوبة قتل النفس  وهل  ظروف اعتقاله ؟
 من العقوبة الدينية والقانونية ؟؟ سيرواالتفاقيات الدولية الخاصة بحماية األسرى ذريعة وضمان لأل

                                                           
ه، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء وبما يخاف منه 110فتح الباري شرح، صحيح البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقالني / 136

 .1413( طبع دار الريان للترال، مصر، 1221والخبيث رقم )
 .113، ص30القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، طباعة مكتبة الصفا، سورة المايدة، اآلية  137
ه، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء وبما يخاف منه 110فتح الباري شرح، صحيح البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقالني / 138

 .113، ص1413( طبع دار الريان للترال، مصر، 1221والخبيث رقم )
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طعييام خاصيية أن قضييية اإلضييراب عيين ال يميية،واأل جابيية شييافية فييي عصيير الفقهيياءتوجييد أال فييي الحقيقيية 
ن قيد ينيا المعاصير ءونيرى أن علما هي مسألة برزت في العصر الحيديث، الخاصة باألسرى الفلسطينيين

  انقسموا إلى فريقين بخصوص هذه المسألة:
ــاأي األول: محييرم شييرعًا وأنييه ال يوجييد  فييي  أميير يييرى أصييحاب هييذا الييرأي أن اإلضييراب عيين الطعييام ال

وسيلة فهو  شيء اسمه اإلضراب عن الطعام أو الشراب لتحقيق غرض من األغراض، اإلسالمي الدين
وميين سييلك هييذا المسييلك فقييد أضيير نفسييه بييالجوع  والوسييايل المشييروعة كثيييرة، ال يأخييذ بهييا أحييد، سييلبية

فييإن  واالنتحييار ميين كبييار الييذنوب، وميين مييات بهييذا اإلضييراب يكييون منتحييرًا، والعطييش فييي غييير طاعيية،
والغاييية ال تبييرر الوسيييلة،  ال يغسييل وال يصييلى عليييه وال يييدفن فييي مقييابر المسييلمين، له كييان كييافرًا،اسييتح
حسيين عبييد الغنييي أبييو  واألسييتاذ الييدكتور هييذا الفريييق فضيييلة الشيييخ عطييية ميين األزهيير الشييريف، ويتييرأس

 جامعة الملك سعود.في غدة األستاذ 
 

 - :عدة أدلةصحاب هذا الرأي بويستشهد أ
 139" وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحيماً " عالى:*قوله ت

النهييي عيين قتييل اليينفس وأن تجويييع اليينفس باإلضييراب عيين الطعييام يفضييي إلييى قتلهييا بغييير  وجييه الدالليية:
 حق.

 140" وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" *قوله تعالى:
فيه تعيريض الينفس إليى التهلكية لقاء النفس إلى التهلكة واإلضراب عن الطعام إالنهي عن  وجه الداللة:
 ولو بعد حين.
 فمن اضطا ييـا بـاغ إنما حام عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيا وما أهل به لغيا هللا" *قوله تعيالى:

 141" ن هللا يفور رحيمإثم عليه إوال عاد فال 
ء لنفسيه ودفعيًا وجه الداللة: أن على اإلنسان أن يأكل الميتة ولحم الخنزير في حالية االضيطرار واسيتبقا

 للهالك عنها واإلضراب يتنافى مع ما تقتضيه هذه اآلية.

                                                           
 .13، ص04القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، طباعة مكتبة الصفا، سورة النساء، اآلية  139
 .32، ص141القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، طباعة مكتبة الصفا، سورة البقرة، اآلية  140
 .03، ص 123القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، طباعة مكتبة الصفا، سورة البقرة، اآلية  141
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إيـاكم والوصـال قال الرسيول أ علييه السيالم: " –رضي أ عنه -* ما رواه مسلم بسند عن أبي هريرة 
أنـي أبيـت يطعمنـي ربـي ويسـقيني  نكـم لسـتم فـي ذلـك مثلـي،إنكم تواصـل يـا رسـول هللا قـال: إفـ قالوا

 142"فاكفلوا من األعمال ما تطيقون 
 

وجه الداللة: الوصيال معنياه متابعية الصييام ليياًل ونهيارًا دون طعيام أو شيراب وإنميا جياء النهيي عنيه ميع 
بها إلى أ لكي يدفع اإلنسيان عين نفسيه المشيقة وال يضيعف بدنيه ويعيذب نفسيه ويؤذيهيا وفيي  عادةأنه 

 هذه المعاني. اإلضراب كل
 

ن نعيرض الينفس أالتي هي من الضيروريات وال ينبغيي مقاصد الشريعة االسالمية  ن حفظ المعاني منإ
 لءتالف أو ما يوقع بها الضرر.

 

ن إو  لليينفس وإلقيياء بهييا إلييى التهلكيية، اعلييى رأي هييذا الفريييق فإنييه ال يجييوز اإلضييراب واعتبييره تعييذيبً  وبنيياء
 جهنم خالدًا فيها. ه، وجزا  منتحر قاتل لنفسهمات المضرب عن الطعام فهو 

 

ُيقر أصحاب هذا الرأي بمشروعية اإلضراب عن الطعيام طالميا أنيه هيو السيالح األخيير  -:الاأي الثاني
نييه الوسيييلة الفعاليية واألكثيير تييأثيرًا لييدى السييجان وأنييه األسييلوب الييذي أيييدي األسييرى مييا دامييوا يييرون أ فييي

كمييا قييال تعييالى فييي مييدح الصييحابة  ،"ممييدوح شييرعاً "لكفييار فهييو يغيييظ ايغيييظ االحييتالل وأهلييه فكييل مييا 
ون موطنييًا يغيييظ الكفييار وال ؤ وقييال فييي شييأن المجاهييدين "وال يطيي ،143"يعجييب الييزراع ليغيييظ بهييم الكفييار "

فهم يعبرون فيه عن رأيهم ويلفتون أنظار المجتمع ، ينالون من عدوه نياًل إال كتب لهم به عمل صالح "
واإلضييراب حييق معييروف بييه عالميييًا  وبينييوا أن هييؤالء المناضييلين أصييحاب قضييية عادليية، إليييهم،الييدولي 

سيلوب اإلضيراب أاسيتخدام  كميا أفتيوا بأنيه يجيوز للسيجناء لفضح الجرايم وكشف الظلم الذي يقع عليهم،
لوب هيو ن هذا األسيأطالما  كانوا يتعرضون النتهاكات تطال حقوقهم اإلنسانية، االمفتوح عن الطعام إذ

بحييق  نتيجيية إيجابيييةوحتييى إذا لييم يييؤد إلييى  الوحيييد الييذي يمكيين أن يييؤدي إلييى نتيجيية فييي هييذا العصيير،
 السجناء فإنه يلفت نظر الرأي العام المحلي والدولي إلى الممارسات غير اإلنسانية بحق السجناء.

                                                           
 .221، ص 0باب النهي عن الوصال في الصيام، ج –صحيح مسلم بشر في النووي، كتاب الصيام  142
 .111، ص04لقرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، طباعة مكتبة الصفا، سورة الفتح، اآلية ا 143
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فيصيل الموليوي ناييب و  ولقد تبنى هذا الرأي الشيخ يوسيف القرضياوي ريييس االتحياد العيالمي للمسيلمين،
حمد محروس المدرس األعظم رييس لجنة اإلفتياء أوالدكتور  فتاء والبحول،ءرييس المجلس األوروبي ل
شيخ صالح الفوزان عضو هيئة وال الشيخ الداعي ناصر بن سليمان العمر،و  لهيئة المسلمين في العراق،

 144كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
 

وضيعوا قييودًا عليى  هذاتيأجازوا اإلضراب ولكين فيي الوقيت  قد ا الرأيإلى أن أصحاب هذتجدر اإلشارة 
 وتمثليت هيذه القييود والضيوابط وجوازه حتى ال ييؤدي بهيم األمير إليى ارتكياب مخالفية شيرعية، تهمشروعي
 ،بمراعاة
تتحول إلى وسيلة فالصيام عبادة ال يمكن أن ، أن ال يتحول اإلضراب إلى صيام بالمعنى الشرعيأواًل: 

بيد أن يأكيل بعيد  بل ال كما أن الصايم ال يجوز له المواصلة في الصوم، ثانيًا: احتجاج ضد السلطات،
ر حتى ال يعتبيروا لوا ولو قدرًا من الماء وأي شراب آخاو المغرب ولذلك فإن من واجب المضربين أن يتن

 به االنتحار المنهي عنهفهو بذلك ش أن ال يؤدي هذا اإلضراب إلى الموت لصيام،ا صايمين ومواصلي
عيياء أن يتنياولوا قليياًل اإل مين على الصايمين كلميا وصيلوا إليى درجية كبييرة ثالثًا: الذي يعد من الكباير،

فالبيييد مييين المحافظييية عليييى الحيييياة مهميييا كانيييت  مييين المييياء والطعيييام حتيييى ال يتسيييببوا ألنفسيييهم بيييالموت،
 تجاوز الحد المعتاد.تحالة االضطرار التي  باستثناء األسباب،

 

ونتيجية  إليى اإلضيرار بيالنفس أو قتلهيا وهيذا غيير جيايز شيرعًا، اإلضيراب عين الطعيامييؤدي بشكل عيام 
الوسييايل األخيرى ومراعيياة هيذه الضييوابط عنييد رأي  دألسييلوب يجيوز بالضييرورة بعييد اسيتنفافييإن هيذا ا ليذلك

سييييرى المظلييييومين صييييوت األ ن ويسييييمعو فييييإذا كييييان هييييذا األسييييلوب يغيييييظ الكفييييار  المؤيييييدين لءضييييراب،
مشيروع بيل محميود  فهو أمير ويحيي قضيتهم ويساعدهم على نيل حقوقهم، ن للعالم،هدين المنسييطوالم

 عند أصحاب هذا الرأي.
 

كميا أن  أن الرأي الثاني هو الرأي األقرب إليى الصيواب وذليك لتطابقيه ميع الواقيع المعاصير، وبذلك ناى 
اإلضيراب ففسير  ه،ييب والدافع إليه وما الهدف من ورامع فهم طبيعة اإلضرا أدلة الرأي األول ال تنطبق

 ،تهوفكر  مع طبيعة اإلضراب يتواءموهو األمر الذي ال  عن الطعام بأنه انتحار وقف عند هذا المفهوم،
أو ضيييق فييي  االنتحييار وسيييلة يلجييأ إليهييا اإلنسييان فيييتخلص ميين حياتييه بسييب سييوء المعيشيية، حيييث إن

                                                           
 .www.qaradawi.netانظر موقع اإللكتروني الخاص بالشيخ يوسف القرضاوي، رابط  144
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 فهييو هييارب فيال يجييد منيه مخلصييًا سيوى إزهيياق روحيه وقتييل نفسيه، ف قييوي صيدم مشيياعره،أو موقي رزق،
عين وطنيه  ميدافع بنفسيه، مجاهيد أميا المضيرب عين الطعيام بمقيياس قضييته، ،من الحياة في غير غايية

ورفييع الظلييم ومنعييه وتييوفير الحقييوق  ،يبتغييي تحرييير األرض والييدفاع عيين العييرض ودحيير العييدو وردعييه
 في هذا اإلضراب "أنا ال أريد الموت فقط أريد الخروج من هنا". ، شعارهالمكفولة له بموجب القانون 

 

عليييى  ءً اإلضييراُب بنيياف والمقاتييل فيييي المعركيية، أدليية الييرأي األول تييأتي علييى المجاهيييد فييي سييبيل أ، إن
 وجيه شيبه ضيرابءولييس ل إليى الجنية، ال لتهلكية،ل نفسالب لقاءإو  جهادًا بها، ليسو  نفسلل قتل ممفهومه

كما ينبغي أن تراعى المصلحة في هذا النوع من الجهاد بمعنى  المنهي عنه،المتواصل بوصال الصوم 
فاإلضراب هو  ثم تتركها وتتخذ اإلضراب وسيلة، سيلة أقوى وأعظم قيمة في اإلضرابو أي أن ال تترك 

 مدوٍ  على يقين من أن هذا األسلوب سيكون له تأثيريكون وأن ، سيريلجأ إليها األالوسيلة األخيرة التي 
وينتفي عنه  كما أن هذه الوسيلة ترفُع بال أدنى شك الظلم الواقع عليه،على المستوى العالمي والمحلي، 

ن إليييى تحقيقيييه فيييي و وهيييذا ميييا سيييعى األسيييرى الفلسيييطيني االنتحيييار وتعيييذيب الييينفس المنهيييي عنيييه شيييرعًا،
سييامر العيسيياوي  مثييل ،النجيياحكتييب لتجييربتهم  ذيناليي همكثييير ميينوهييذا مييا أكييده  إضييرابهم عيين الطعييام،

 .ننا ال نريد الموت"كان شعارهم "إ حيث، وخضر عدنان
 

ن تحقق موتيه سييكون إوالدواء من األسرى الفلسطينيين  بد من اإلشارة إلى أن المضرب عن الطعام وال
أ شيهيد ألنيه  إن شياء بيل هيو ثيم علييه،إفيال  التيي أضيرب مين أجلهيا، له أثر مؤكد في قضييته العادلية

وذليك  ،145ن أ قوي عزيز "إ" ينصر أ من ينصره  قال تعالى: ،مجاهد بنفسه في سبيل أ ثم وطنه
المضيرب النجياح فتكيون تجربتيه لتفيادي  سيرأللن لم يكتب ، وإألن اإلضراب صورة من صور المقاومة

 .السابق سيرصلت في إفشال إضراب األاألخطاء التي ح
 

لييييس  ومنهيييا الناحييية الطبييية، كلهييا، الجوانييب اأن أصييحاب الييرأي األول قيييد حرمييوا ولكيين ليييم يراعييو نييرى 
إضيافة إليى أن ديننيا  يأخيذون المياء، المضيربين األسيرى  حيث إن عن المقومات األساسية، اكليً  اامتناعً 
لطعييام نييوع ميين وفييي اإلضييراب عيين ا والجهيياد فييي سييبيل أ،سييالمي دييين يسيير وقييد شييرع المقاوميية اإل

الييذي يعيييش بييين أربعيية جييدران مييع ميين  سيييركمييا أنييه ال نسييتطيع المقارنيية بييين األ ،الجهيياد فييي سييبيل أ
أصيعب بكثيير يكيون  سييروضيع األ نإوعليى فيرض المقارنية في ،ظميأهيكون بالصحراء ال يجيد ميا ييروي 
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وما يقدم مين طعيام وشيراب شييء ، يكون لفترة وجيزة يحددها السجانن سمح له إو  فهو ال يرى الشمس،
مميين وجييد نفسييه فييي صييحراء قاحليية، أصييعب  سيييرأال يكييون بعييد كييل هييذا وضييع األ نوعييا،و ا بسيييط كًميي

 نني ال أرى في تحريم هذا الرأي سببًا مقنعًا.إف
 

اليوارد فيي اإلعيالن  146ة جسدهسالمو حق اإلنسان في الحياة والحرية والكرامة  نفإمن الناحية القانونية 
يقييع اإلضييراب عيين الطعييام ضييمن مييا صييبت غاييية  الييذيلجميييع لالعييالمي لحقييوق اإلنسييان حييق مكفييول 

إلضيييراب عييين الطعيييام ميييا هيييو إال وسييييلة مييين وسيييايل فا المشيييرع اليييدولي مييين ضيييمان الكرامييية اإلنسيييانية،
وميا  ،وكيرامتهم األسرى الفلسيطينيين االحتجاج والرفض لسياسات االحتالل التي تنتهك حقوق و المقاومة 

جيل حرميان الشيعب الفلسيطيني حيق تقريير المصيير المكفيول فيي جمييع الشيرايع أهذه السياسيات إال مين 
ميين حييق الشييعب ، كنتيجيية لييذلك لحاليية العييدوان االقييانون الييدولي يعييد االحييتالل الحربييي اسييتمرارً و  الدولييية،

لكين األسيئلة التيي تطيرح نفسيها هنيا  ،لشيرايع الدولييةه اوهيذا ميا أكدتي، الخاضع لالحتالل مقاومة المحتل
مين  ال أفيرادً يجوز لدولة االحيتالل أن تعتقي هنفسوفي الوقت ، كيف يكون لنا الحق في مقاومة االحتالل

 إذا كييان الحييق فييي المقاوميية مشييروعًا فييي القييانون الييدوليضييرورات األمنييية، الالشييعب الفلسييطيني بحجيية 
وإذا أعطيت اتفاقيية  ،شيكل خطيراً اتفاقية جينيف الرابعة لدولة االحتالل اعتقال مين يفكيف ولماذا أجازت 

 .بهم التنكيلو  تعذيب و األسرى والمعتقلينأعطتها الحق في جينيف الرابعة لدولة المحتل أن تعتقل هل 
كين هيل ول، هياجميع فهو يحاول أرضياء السياسيات الدوليية، ن التناقض في القانون الدولي موجود دوماً إ

أبناء الشيعب الفلسيطيني فيي ظيل الصيراع القيايم ميع دولية  يسعى إلرضاءالقانون الدولي  أنّ من الممكن 
هيل مين المتوقيع  وزنها وتملك من المغريات ما تثير المجتمع الدولي ليقف في جانبها، االتي له إسراييل

المحيييرومين مييين حيييريتهم فيييي  ة فيييي رفيييع المعانييياة عييين الفلسيييطينيينييييأن يكيييون القيييانون اليييدولي أداة حقيق
خاصة أن مين حيق دولية االحيتالل فيي القيانون اليدولي أن تأسير  وإطالق سراحهم،، يةسراييلالسجون اإل

ا عيدة متعلقية، منهيا أميورً  ى نظميت اتفاقيية جينييف الثالثية الخاصية باألسير  هذاتيوتعتقل، ولكن في الوقيت 
 .رتكب جرايم حرب أو جرايم ضد اإلنسانية وغيرهاإال إذا ا سيربمحاكمة األ للدولة اآلسرةسمح أنه ال ي

 .االنتهاك التشايعي واألخالقي قانون التغذية القساية-: ثانيالمبحث ال
 

ليك وذ األراضي الفلسطينية ال يعطيها حيق السييادة عليى األراضيي الفلسيطينية، إسراييلدولة ن احتالل إ
د عالجيت وقي مؤقتة وتظل السيادة على اإلقليم المحتل ألصيحاب اإلقلييم، ألن االحتالل يعد حالة واقعية
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( 1011عييام )لواتفاقييية الهيياي ل (،1400ن القواعييد المنظميية للحييرب عييام )أكييل ميين اتفاقيييات الهيياي بشيي
بغييض  حييتالل التييي تنشييأ عيين الحييروبالالحاليية الواقعييية ل ،147(1080عييام )لوكييذلك اتفاقيييات جينيييف ل

وبغييض النظيير عين مشييروعية عييدم اللجييوء إليهييا، يعييد االحييتالل ميين  ،النظير عيين مشييروعية هييذه الحييرب
نظميت االتفاقييات الدوليية الصيالحيات  هذاتي وفيي الوقيت وجهة نظر القانون الدولي عماًل غير مشيروع،

  ي لهييذا األخييير،ر المركييز القييانونيييالممنوحيية لدوليية االحييتالل علييى اإلقليييم المحتييل مييع مراعيياة عييدم تغي
وإنميا  ال يجعلهيا تشيكل مركيزًا قانونييًا، لذي يمنح صيالحيات لدولية االحيتاللاألساس القانوني ا حيث إن

حاليية واقعييية كمييا أشييرت تخييول قييوات االحييتالل سييلطات محييدودة فييي مجيياالت السييلطات المخوليية لقييوات 
 وتحدييدًا طبيعية هيذه السيلطات، وذليك لتحدييد إليى أي ميدى يمكين أن تتوقيف هيذه السيلطات، االحتالل،

هما تبنيت بيأن ا حيدلية المحتلية عليى اإلقلييم المحتيل، إسيلطات الدو  انتعالجي وقد ظهرت نظريتان في ذلك
 -: نه تعد سلطة قانونيةة، في حين النظرية الثانية قالت إالسلطة لدولة االحتالل هي سلطة فعلية مؤقت

ن سلطة االحتالل بالنسبة لءقلييم المحتيل وسيكانه هيي أترى هذه النظرية - أمايكية:-األنجلو النلاية 
ليسيت سيلطة قانونيية ونتيجة لذلك يعتبر أصحاب هيذه النظريية أن سيلطة االحيتالل  سلطة فعلية مؤقتة،

 بأي شكل من األشكال.
 

ومن ثم فإن هذه السلطة الفعلية تخول قوات االحتالل بعض الصالحيات الالزمة لتسييير الحيياة العامية 
وفقيًا لميا كانيت علييه الحيياة قبيل االحيتالل ميع األخيذ بعيين االعتبيار  بشيكل مؤقيت، اإلقليم المحتيلعلى 

ال تخييول سييلطات االحييتالل مركييزًا قانونيييًا  المؤقتيية هييذه السييلطة الفعلييية ،تهاوسييالم أميين قييوات االحييتالل
ونقصييد بييذلك أصييحاب اإلقليييم  وإنمييا تظييل السيييادة علييى اإلقليييم لميين لييه حييق السيييادة عليييه علييى اإلقليييم،

أو إذا اسيييتطاع  تعييود السيييلطة الفعليييية لمييين لييه السيييلطة القانونيييية، وانتهيييىاالحيييتالل زال ومتيييى  ،المحتييل
يسيييتعيد  فيييإن صييياحب السييييادة القانونيييية، سيييلطة القانونيييية دحييير االحيييتالل بيييأي طريقييية كانيييتصييياحب ال

 148السلطة الفعلية دون اتخاذ إجراء قانوني معين.
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ـــة ـــة: النلاي  ب هيييذه النظريييية أبعيييد مييين أصيييحاب النظريييية األنجليييو األمريكيييية،اييييذهب أصيييح- األلماني
االحيييتالل ال ينقيييل السييييادة لدولييية  أنمييين عليييى اليييرغم  أن سيييلطة المحتيييل هيييي سيييلطة قانونيييية، فييياعتبروا

 ويسييتند هييي سييلطات االحييتالل،لسييلطات المنبثقيية عيين هييذه السيييادة االحييتالل فييإن الييذي يمييارس هييذه ا
قانونييييًا لدولييية  هيييذه السيييلطات، ليييوال أن هنييياك مركيييزاً  نظميييتهيييذا اليييرأي إليييى أن اليحييية الهييياي  أصيييحاب

ضيمن نطياق محيدد، وال تخيول بموجيب تنظيمهيا لسيلطات االحيتالل  نظمت هيذه السيلطاتاالحتالل لما 
 149على اإلقليم المحتل أي حقوق.

 

لسلطة االحيتالل بتسييير الحيياة العامية  الصالحيات المخولة حددن القانون الدولي أنجد  ،سندًا لما تقدم
وذليك لتعيذر قييام السيلطات الشيرعية ا أعاله، من المشار إليهمن خالل وجود النظريتي والخدمات العامة،

قييوة قيياهرة وميين ثييم فييإن سييلطة المحتييل هييي سييلطة  ألن االحييتالل يشييكل بهييذه األعبيياء نتيجيية االحييتالل،
وتتمثيل هيذه اآلثيار بيالقيود وااللتزاميات  تترتيب عليهيا آثيار قانونيية،ولكين  فعلية تستند إلى القيوة الماديية،

 .على سلطة االحتالل
 

وبموجيب هيذا  ،ةصيالحيات االحيتالل عليى اإلقلييم المحتيل اسيتثناء مين القواعيد العامي تعتبيرنتيجة لذلك 
لحياكم ل وطيةمن وممارسية اإلدارة وال يجوز التوسع فيه أو القيياس علييه، تجيز منح الحقوق، االستثناء ال
ولكيين ذلييك ال ينفييي عنييه أنييه  يعكييس أمييرًا واقعيييًا يمكيين أن يسييتمر إلييى فتييرة غييير محييددة، ، ميياالعسييكري 

ال يجييوز لدوليية االحييتالل القيييام علييى ذلييك  وبنيياء وضييع مؤقييت فييي انتظييار بييديل سياسييي أو عسييكري،
ييرات إداريية يأن تقوم بيإجراءات وتغ تملك دولة االحتالل وال، ادايمً  اتشكل وضعً عمال من الممكن أن أب

وذليك ألن األمير  أو قضايية أو تشريعية كميا رتبتهيا سيلطة السييادة القانونيية وإدارتهيا الشيرعية القانونيية،
 150سالمة جيوشها وإدارتها الفعلية.تطلبها التي يتجاوز الحدود 

لدوليية االحييتالل بييأي  عطيييلي ال يأن المواثيييق الدولييية والقييانون الييدو نجييد  وقوفييًا علييى مييا أوردتييه سييابقًا،
 رات دايمية عليى اإلقلييم المحتيل،يتغي تحدلظروف استثنايية أن هناك حال من األحوال حتى لو كانت 

ية ميين سييراييلبضييوابط معينيية، ومييا تقييوم بييه دوليية االحييتالل اإل ان حييدل اسييتثناء فيكييون محكوًمييإحتييى و 
، ومن نتهاكات التي تقوم بها دولة االحتاللإصدار قوانين تعسفية على مر العصور شاهد حي على اال
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ي أصيدرته ذال لتسمية اإلعالمية،لوفقًا  قانون التغذية القسرية ابين سلسلة القوانين الحديثة التي أصدرته
 فما هو هذا القانون وكيف صدر؟ ،رادة األسرى الفلسطينيينإمن أجل كسر 

 
 .ومااحل إصدارهماهية قانون التغذية القساية -ول: األ مطلب ال
 

مصدر من فعل تدغدذَّى وتعني أكل الغذاء ويقال اْدن فدتدّغذ - نجد أن معاجم اللغة العربية عرفت التغذية:
فتقول ما بي تغذّّ وال تدعدشّّ وال تقول ما بي غذاٌء وال عشاٌء.

151 
 

رد فالنًا قسرا:- القسرية: ْره وعلى األمر: من قدسد  152أكرهه عليه. أي قهره على كد
 

إعالميًا لدى الجانبين الفلسطيني  إلى أن قانون التغذية القسرية هو التسمية التي تستخدموتجدر اإلشارة 
، قيانون تعيديل تعليميات ةيسيراييلاسيم القيانون وفقيًا لميا صيدر عين الكنيسيت اإل أن ي، في حيينسراييلواإل

 ضرار اإلضراب عن الطعام.جزيية منع أ 5112لعام ( ل84السجون رقم)
 

كين نسيتطيع اسيتخالص تعرييف لهيا فيي دوليًا ال نجد تعريفًا واضحًا وصريحًا لقانون التغذية القسرية، ول
ميين أجييل  اللجنيية الدولييية للصييليب األحميير بعييد الحييرب العالمييية الثانييية إلييى حشييد جهودهييا يسييعطييار إ

وضييع اتفاقييية لحماييية  علييىانعكسييت هييذه الجهييود فييي حينييه و  ،تحسيين الييدفاع عيين األسييرى فييي النزاعييات
وتبنييت أربييع اتفاقيييات: األولييى حييول تحسييين مصييير الجرحييى والمرضييى فييي  المييدنيين فييي زميين الحييرب،

حول حمايية  الرابعةو ، حول معاملة أسرى الحرب والثالثة، حول القوات البحرية والثانية القوات المسلحة،
 .المدنيين

حييث  التغذيية القسيرية أو التهدييد بهيا، اهضية التعيذيب،وكيذلك اتفاقيية من ُيحرم القيانون الجنيايي اليدولي،
بالكراميية، وأشييارت هييذه  التغذييية القسييرية أو التهديييد بهييا يعتبيير أحييد أنييواع المعامليية القاسييية والحاطيية إن

 .153إنسانية أو المهينةلى عدم جواز تعريض أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الالإالقوانين 
 

                                                           
 .321، ص1420د. ابراهيم أنيس، عطية الصوالحي، د. عبد الحليم منتصر، محمد خلف األحمد، المعجم الوسيط، القاهرة، 151
 .231، ص1420د. ابراهيم أنيس، عطية الصوالحي، د. عبد الحليم منتصر، محمد خلف األحمد، المعجم الوسيط، القاهرة، 152
، باإلضافة إلى االتفاق 1412يونيو  03، ودخلت حيز النفاذ في 1411ديسمبر  12اعتمدتها الجمعية العامة في اتفاقية مناهضة التعذيب،  153

التكميلي مباد  وآداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين وال سيما األطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب 
 .1412نوفمبر  02سية أو الءنسانية المبرمة بين دول مجلس أوروبا في وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا
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جيياءت هييذه المييادة شيياملة  حيييث ،154األولييى ميين االتفاقييية الدولييية المناهضيية للتعييذيبونستشييهد بالمييادة 
لصنوف األعمال التي تؤدي إلى المساس بسالمة اإلنسيان مين الناحيية الماديية أو المعنويية سيواء أكيان 

و لتعظييم العقياب علييه أو إلشياعة جيو أو معلومات أذلك على متهم بقصد الحصول منه على اعتراف 
أو كيييان صيييدوره عييين روح عنصيييرية تظهييير معالمهيييا الخارجيييية مييين  أو نحيييو أقرانيييه، وهرهييياب نحيييمييين اإل

 155امتهان كرامة شعب من الشعوب الخاضعة أو مجموعات جنسية ينظر إليها نظرة متدنية.
 

ينيتج عنيه  عميل أيجاءت واضحة وصريحة بأن ولى من اتفاقية مناهضة التعذيب ن المادة األوبهذا فإ
جبار إحتى أن المشرع اعتبر أن  كان ونتج عنه ألم جسدي أو حتى عقلي، ي أسلوبمعاقبة شخص بأ

فجيياء التعريييف  الشييخص علييى القيييام بعمييل أو امتناعييه عيين القيييام بعمييل هييو نييوع ميين أنييواع التعييذيب،
تشيمل أسيياليب التعيذيب التيي قييد و  لتكيون أكثير حماييية لحقيوق اإلنسيان، عليى كلمياٍت فضفاضيية،محتوييًا 

ل أسياليب جدييدة سيتحدتوقيد  طيور بتطيور الزميان والمكيان،تالشيخص، فأسياليب التعيذيب ت يتعرض إلييه
 هياذاتكما أن المادة الثانيية مين االتفاقيية  ،الشخص المعذبذي يتخذه ة التعذيب لوقف السلوك اللممارس

أشيييارت الميييادة  حييييثو  عييين أسيييلوب تعيييذيب مجيييرم، أن التغذيييية القسيييرية هيييي عبيييارةالمشيييار إليهيييا تيييدعم 
أو التهديييد بييالحرب  طييوار ، أو بأنييه ال يجييوز التييذرع فييي أي ظييرف اسييتثنايي ميين حاليية حييرب،156،(5)

 ليبرر التعذيب.
يصييينف التغذيييية  دولي باتفاقياتيييه التيييي أشيييرت إليهييياأن القيييانون اليييًا لميييا هيييو مشيييار إلييييه أعييياله، نجيييد سييند
كييان ذلييك فييي أأو حتييى التهديييد بهييا، سييواء  لقسييرية كأسييلوب ميين أسيياليب التعييذيب التييي يحظيير تطبيقهيياا

السييلم، وأن معالجيية القييانون الييدولي بدالليية مييا أشييرت إليييه لوجييود تجييارب دولييية عديييدة  موقييت الحييرب أ
، والمهاتميييا 1041ك بإضييرابهم عيين الطعييام، كتجربيية الجيييش الجمهييوري اإليرلنييدي عييام ار خاضييت معيي

 157.سرًا، لثنيها عن المطالبة بحق المرأة باالقتراعنتيجة اإلطعام ق تغاندي، وماري كالرك التي توفي

                                                           
نصت المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن " التعذيب هو أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق  154

على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه هو أو عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو 
شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق 

ناشئ فقط من عقوبات عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب ال
 قانونية أو المالزم لهذه العقوبات، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ".

 .120، الطبعة الثالثة، ص0221محمد بشير الشافعي، قانون حقوق اإلنسان، منشأة المعارف، االسكندرية،  155
 .1411سمبر دي 12اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة الثانية، معتمدة من الجمعية العامة في  156
رأفت حمدونة، دراسة بعنوان" اإلضراب المفتوح عن الطعام، التعريف، والجذور، والقانون، واألنواع"، منشورة على الموقع الرسمي لمركز  157

 (. 1512، الساعة )01/10/0211األسرى والدراسات، بتاريخ 
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بأنها عبارة عن إدخال الغذاء السايل عبر أنبوب أنفي معدي  تغذية القسرية من الناحية الطبيةوُتعرف ال
 ب عدم وجود رغبة لديه.بفي حالة رفض الشخص تناول الغذاء أو بس

 

يييتم ربطييه  حيييثالمضييرب علييى تنيياول الطعييام والسييوايل  سيييرفهييو إرغييام األ أمييا ميين الناحييية اإلجرايييية
وييتم تثبييت رأسيه لمنعيه  كان ذلك في المستشفى، اأو ممرضون إذ بكرسي أو يمسك به بالقوة سجانون،

"بيربيش" عين طرييق األنيف حتيى يصيل إليى المعيدة ثيم  ًيابالسيتيك اشيخص آخير أنبوًبي دخلثم ي التحرك،
 . سيرة على حياة األيخطورة حقيقيضخ سايل لزج إلى المعدة مما يشكل 

 

اليذي  158بد من التفرقة ما بين التغذية القسرية وما يختلط معها من مفاهيم، كمفهيوم العيالج القسيري  وال
المضيرب عين الطعيام رغميًا عنيه، أو دون الحصيول  سييرتقيديم العيالج الطبيي للميريض أو األيقصد به 

يتشابه مع مفهوم التغذية القسرية من حيث الحقوق  صحيح أن مفهوم العالج القسري  منه على موافقته،
الحيق فيي و الحيق فيي رفيض العيالج، و الحيق فيي عيدم التعيرض للتعيذيب، و كالحق في الصيحة،  ةالمنتهك

الحييق فييي االسييتقالل الشخصييي، وشييكل كالهمييا انتهاكييًا و الحييق فييي تقرييير المصييير، و الكراميية الفردييية، 
عين  امضيربً  سيير، إال أنيه فيي حالية العيالج القسيري يكيون األآلداب مهنة الطب ومباد  القانون الدولي

وقييف و الطعيام وهيو مصياب بميرض أو يوجييد خليل فيي صيحته فيتخيذ قييرارا باالمتنياع عين تنياول األدويية 
وال يتنياول  اهيو باألصيل ال يعياني أمراًضيو المضيرب عين الطعيام  سييرأللبينما التغذيية القسيرية  العالج،
 باالحتجاج من خالل االمتناع عن تناول الطعام. افرديً  ابل اتخذ قرارً  األدوية،

 

ضرار اإلضراب عن ، جزيية منع أ5112لعام ( ل84قانون تعديل تعليمات السجون رقم) مراحل إصدار
 - :159الطعام

 حييث ،المشيار إلييه أعيالهبمقتيرح لتعيديل قيانون "مرسيوم السيجون " ثلت بداية قانون التغذية القسريةتم -
ي قييد بييادرت إلييى هييذا التعييديل فييي أعقيياب إضييراب سييراييلكانييت مييا تعييرف بييوزارة األميين الييداخلي اإل

هييياء سياسيية العيييزل االنفيييرادي اليييذي جيياء إلن ،5115األسييرى الجمييياعي ميين شيييهر نيسييان مييين العييام 

                                                           
 01لفرق بين التغذية القسرية والعالج القسري "، منشور بتاريخ تقرير صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان بعنوان "ا 158

 .0213كانون الثاني من العام 
: راجع للكنيست، الرسمي الموقع على والمنشور اإلسراييلية الكنيست عن الصادر للقانون  الحرفية الترجمة (1ملحق رقم)159

https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf  

https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf
https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf
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 تفيياوضميين نتايجييه و  ،ايومييًا متتالًييي 54فلسييطيني واسييتمر  أسييير 1311 لييىيزيييد ع مييا وشييارك فيييه
 ية مع األسرى الفلسطينيين وتلبية مطالبهم.سراييلسلطة السجون اإل

 سييعت وزارة األميين الييداخلي ميين أجييل تعييديل مرسييوم السييجون،ب فييي المرحليية التالييية النتهيياء اإلضييرا -
تم إصدار صياغة معدلة بمشاركة كل من و  فيما يتعلق بالتعامل مع األسرى المضربين عن الطعام،

 ية.سراييلاإلوزارة العدل والصحة 
 -اوليس إلزامً  -أعطى التعديل الذي أدخل على القانون الصالحية لرييس المحكمة أو نايبه بالسماح   
 160معارضًا لذلك. سيرالمضرب عن الطعام حتى لو كان األ سيرألطبي لالعالج المنع ب
 ميدروس، لينهجعنيوة وفقيًا  سييرطعيام األإشطبت اللجنية الداخليية مين مشيروع القيانون أي ذكير لكلمية  -

إليييى  يقيييدمقيييد لميييا  التصيييديمييين  إسيييراييلمكييين دولييية يقانونيييية، وذليييك مييين أجيييل تيييوفير غطييياء حمايييية 
 ضد مشروع القانون. من التماساتية سراييلالمحكمة العليا اإل

"بقيانون التغذيية صيياغة قيانون عيرف التوصيل إليى استمرت المشاورات على هيذا التعيديل إليى أن تيم  -
 دوليييةذي دفييع لييياألميير ا ،5113عيييام التصيياعد ظييياهرة اإلضييرابات الفرديييية خييالل  فيييي أوج القسييرية "
، وتبييان موقفهيا مين عليى تلبيية مطاليب األسيرى المضيربين عين الطعيام لعميلى اليإتسعى لاالحتالل 
 .المضربين معتقلينوالدولة االحتالل تلبية لمطالب األسرى  د اإلداري الذي أوقفتهالتجدي

، ميين أجييل تقييديم االقتييراح جهيياز الشيياباك مييع يةسييراييلوزارة األميين الييداخلي اإلثيير ذلييك تعاونييت علييى إ -
فييي تلييك  المستشييار القضييايي لحكوميية االحييتالل "يهييودا فاينشييتاين"ب ممثليية ،يةسييراييللييوزارة العييدل اإل

 .الفترة
 - قع:نجاز القانون وإخراجه إلى أرض الواإمرحلة المشاورات الفعلية من أجل  -

 54/1/5118بتيياريخ  *فييي هييذه المرحليية بييدأ مقتييرح القييانون يخييرج ميين نطيياق الكييالم وأدراج المكاتييب،
الضيوء األخضير للجهيات األمنيية الثالثية )جييش "نشيتاين ييهيودا فا" سيراييلأعطى المستشار القضايي إل

لتقيديم مشيروع قيانون بشيكل رسيمي  ومصيلحة األمين العيام الشياباك( ،إسيراييلشيرطة  ي،سيراييلاليدفاع اإل
عليى اللجنية الوزاريية الخاصية  يطيرحمين أجيل أن ، لتغذية القسرية لألسرى المضيربين عين الطعيامايتيح 

تم تغذيتيه تي سييري حيال وجيود خطير عليى حيياة األفي" :أنيهمشروع القيانون وجاء في فحوى  بالتشريعات،

                                                           
 .0، ص0212وحدة الدراسات، مركز أسرى فلسطين للدراسات، دراسة حول قانون التغذية القسرية، شهر أغسطس من العام  160
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ليه بعيد موافقتيه المسيبقة عليى  م الطعيامقيديو  رسيي طبيب باألقسرًا من خالل قرار قضايي على أن يعتن
 161."ذلك
بتياريخ  إدارة السيجون  اسيتخدمت إسيراييلأثناء مرور القانون بمراحيل إصيداره وفقيًا لنظيام الكنيسيت فيي *
أسيييلوب التهدييييد بالتغذيييية القسيييرية عليييى ثالثييية أسيييرى مضيييربين عييين الطعيييام وهيييم "معمييير ، 3/3/5118

وذليييك مييين أجيييل  "أكيييرم يوسيييف الفسيسيييي" سييييرواأل أبيييو مارييييا "،"وحييييد حميييدي  سييييرواأل اسيييحق بنيييات"،
وتجيييدر  ،0/1/5118عييين الطعيييام منيييذ  اوكيييان الثالثييية يخوضيييون إضيييرابً  ،جبيييارهم عليييى فيييك إضيييرابهمإ

المستشيييفيات تحييت رقابييية مشييددة، نظيييرًا لسيييوء فيييي أنهييم خيييالل تليييك الفتييرة كيييانوا متواجييدين  إليييى اإلشييارة
 .ول المدعماتوضعهم الصحي نتيجة توقفهم عن تنا

 

باسييتخدام أسيييلوب  هاهديييدتمييين خييالل  وخرقتييه لقييانون الييدوليا تكيييأن إدارة السييجون انته تــاى الباحثــة
( مييين اتفاقيييية 5و1) تيندالميييلسيييابقًا  إلييييه وهيييذا األمييير بحيييد ذاتيييه مخيييالف كميييا أشيييرت ،التغذيييية القسيييرية

 162مناهضة التعذيب.
 

 سييراأل ووه ،عاصر هذه المرحلة الزمنية أثناء إصدار القانون  سيرذا الصدد سأعرض شهادة ألوفي ه
 - :163جاء في شهادته حيث"معمر اسحق محمود بنات " من مخيم العروب 

 ماحلة االعتقال واالنتهاكات التي حصلت أثناء عملية االعتقال.-
 11خضييُت تجربيية اإلضييراب عيين الطعييام بشييكل فييردي فييي سييجن عييوفر لمييدة  ،10/8/5111"بتيياريخ 

وأبيييو مارييييا  ييسييين هميييا الفساأسيييير كيييان هنييياك  هوأشيييير إليييى أنييي سياسييية االعتقيييال اإلداري،ل ارفًضييي ايوًمييي
يحميل شيعار" أنييا ال و ، فكيان اإلضيراب بقيرار فيردي نييا،نوليم يكين تنسييق فيميا بي هيذه التجربية، انيخوضي

 أريد الموت بل أريد الخروج من هذه الزنزانة ".
 

عيدد كبيير  اقيتحم كانيت طريقية وحشيية وبصيورة فجاييية، حيث فيها اعتقالي،أذكُر جيدًا الطريقة التي تم 
 حييثكان اقتحام لدكاكين تعود ألهلي  ذلكمع وبالتزامن  منزل عايلتي الساعة الرابعة فجرًا،من الجنود 

 أوراق الحسابات والفواتير الموجودة داخل المحل. واوسرق ،وهابوخر  محتوياتها وار كس

                                                           
 .3، ص0212 العام من أغسطس شهر القسرية، التغذية قانون  حول دراسة للدراسات، فلسطين أسرى  مركز الدراسات، وحدة 161
 اتفاقية مناهضة التعذيب، المرجع السابق، المادة األولى والثانية. 162
 في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم األربعاء. 12/12/0212مقابلة مع األسير معمر إسحاق بنات، بتاريخ  163
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فقيييط  و تهمييية،أومييين دون أن يوجيييه ليييي أي تبلييييغ  إليييى مركيييز الشيييرطة فيييي عيييوفر، اقتيييادونيبعيييد ذليييك 
ذاهيب ولمياذا تيم أنيا ما بين الشرطة والمخابرات دون تحدييد إليى أيين  تتنقل ،اأخبروني أنني أشكل خطرً 

 أصبحت الساعة الخامسة عصرًا دون جهة تستقبلني وتبين لي سبب اعتقالي. حيث اعتقالي،
 

بقيياء علييى وطلبييت اإل علييى القاضييي دون وجيود ملييف،المخييابرات  عرضييتنين اعتقيالي بعيد ثالثيية أيييام ميي
ُت بتحييويلي إلييى االعتقييال أتفاجييفييراج عنييي إال أننييي بعييد أن قييرر القاضييي اإل وجييودي داخييل المعتقييل،

قيرارة نفسيي فيي حسيمُت األمير  عشيرة أييام عليى هيذا القيرار الجيايربعد مرور  ر،شهأاإلداري لمدة أربعة 
)بمعنيى  في هذه المرحلة تم أبالغي بأنه تم التوصيل إليى صيفقة، تجربة اإلضراب عن الطعام،بخوض 

أنيه سييتم األفيراج عنيي بعيد  اوكيان مضيمونه دارة السجون وجواد بيولس(،إحصل اتفاق ما بين مصلحة 
 ة،لم يكن لدي معرفية بميدى مصيداقية هيذا الكيالم مين دون وجيود ورقية رسيمي ر،شهأانتهاء مدة األربعة 

وضييابط  سيييريكييون بحضييور محييامي األ اإلضييراب وُيشييترط لفييك اإلضييراب أن عليييه أعلنييُت فييك وبنيياء
 لطعام.االمخابرات الذي يشهد على تناولك 

 
 تبليغ عنه.إضاابه وال إلعالنالمضاب  سيااءات التي يتبعها األجا ماحلة اإل-

ربعة أشيهر أبتمديد مدة اعتقالي  جأتاكون خارج القضبان تفأشهر بداًل من أن أبعد انتهاء مدة األربعة 
ليييذلك اتخيييذت القيييرار  ر،هشيييأأن أصيييبحت ثالثييية  النتيجيييةوكانيييت  ،ااسيييتئنافً  ثرهييياإُت عليييى دمقييي أخيييرى،

دارة مصييييلحة السييييجون بييييأنني بييييدأت إ صييييول أبلييييغ فيهيييياألورقيييية وفقييييًا ل تموقييييد باإلضييييراب مييييرة أخييييرى،
 وهي المرحلة األصعب مرحلة الزنازين، تم عزلي في زنزانة، ذاته اليوم في وجبتي، تعرجأو  اإلضراب،

ولكين فيي  لدييه الفيتامينيات والمعيادن، تتيوفرق المضيرب عين الطعيام أن وتجدر اإلشيارة إليى أنيه مين حي
ننيي أوكانيت حجية المنيع  مكفولية ليي بموجيب القيانون، االزنزانة تكون هذه المواد ممنوعة على الرغم أنه

تييم حرميياني ميين الملييح  عيين القسييم، مسييؤولانصييياعي وامتثييالي ألواميير الضييابط النتيجيية عييدم  معاقييب،
 كييان هييا تجربيية اإلضييراب عيين الطعييامفيفتييرة التييي خضييُت ال أنانتبيياهكم إلييى  لفييت بييد ميين وال والسييكر،

 سالقيار  لبردوكيان ييتم إخراجيي بيا زنزانة التي كنيت فيهيا تعيُج بالرطوبية العاليية،الو  ،برودةال الطقس شديد
 ملح.المن دون إعطايي مالبس كافية بحجة التفتيش عن  لياًل،

 



 

23 

الييذي  ،165(ُحوفيشاالسييتعانة بممييرض المعتقييل) تتميي ،164فييي مرحليية متقدميية ميين إضييرابي عيين الطعييام
وذليييك مييين أجييل إعطييياء معلوميييات إلدارة مصييلحة السيييجون إليييى أي مرحلييية  زييييارة بشيييكل يييومي،اليقييوم ب

 وهل من المتوقع وفاتي. لى التحمل،وما مدى قدرة جسدي ع وصلت بإضرابي،
 
 ماحلة التنقل بين المستشفيات.-

تييل فيي اسيم المستشيفى كيان )شييعار بتصيديق( تيم تحيويلي فيميا بعييد إليى المستشيفيات المدنيية وأذكيير أن 
أي نييوع ميين أتنيياول كيين طيليية هييذه الفتييرة أولييم  تييم نقلييي بعييد عشييرين يومييًا ميين إضييرابي، حيييث أبيييب،

معانياة مين نيوع وهنياك تم نقلي فيما بعد إلى مستشيفى سيجن الرملية  الفيتامينات أو الملح،المدعمات أو 
ن و ولكن األشخاص الذين يقومون بدورهم هم الممرض و جنود،أفي هذه المرحلة ال وجود لضباط  أخر،

 ضغط.أسلوب المخابرات بالتهديد وال كانوا يستخدمون  حيث واألطباء والفرق بينهما هو تغير المالبس،
 

كالحرمان من الفورة أو التواصل مع األهل  كثير من األمور بحجة العقاب،وفي هذه المرحلة منع عني 
تضييليل عيين معرفيية أي لمعلومييات كاذبيية فييي محاوليية لب محييامي الصييليبتزويييد وكييان يييتم  أو المحييامي،

 .سيرمر يخص األأ
 

تييم  حيييث السييابقة فييي سييجن عييوفر،تييم اتبيياع نييوع منيياقض لسياسييية المنييع  فييي مستشييفى سييجن الرمليية،
وفيي  جيراء الفحوصيات الطبيية،إليي اليرفض وعيدم قبيول فع وكيان رد استخدام سياسية التدليل والترغييب،

 بتناول الماء والملح. يح لتلك المرحلة سم
 

جياء ريييس  حييث ليى مستشيفى هداسيا )هارتسيوفيم(،إتيم نقليي  ن مين إضيرابييفي الييوم الخيامس والثالثي
ي مضيييرب و ال أرغيييب  فييييي نوبيييدوري أخبرتيييه بيييأن المعالجيييية،برغيييب أن كنيييُت إي نلأوسييي قسيييم الطيييوار  

ونتيجييية ليييذلك تيييم  أنيييه ال يسيييتطيع اسيييتقبالي فيييي المستشيييفى، ضيييابط االسيييتخبارات بيييرأخ وهيييو العيييالج،
دون األخذ بعين االعتبار ميروري  رجاعي إلى مستشفى شعار بتصديق، إلى قسم الباطني على الفور،إ

وكأنييه تييم تشييخيص وضييعي الصييحي واتخييذ قييرار محسييوم بضييرورة ذهييابي إلييى ذلييك  الطييوار ،إلييى قسييم 

                                                           
 ة الخامسة مساء من يوم األربعاء.في تمام الساع 12/12/0212مقابلة مع األسير معمر إسحاق بنات، بتاريخ  164
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 .عالج والفحوصات ولكنني رفضُت ذلكوأذكر أنه تم عرض ال ال أدري ما هو، القسم من أجل أمر ما،
ومكثييُت هنيياك خمسيية  فييي اليييوم التييالي تييم إخراجييي ميين المستشييفى وإعييادتي إلييى مستشييفى سييجن الرمليية،

فييي الغرفيية  يجيياورننيقسييم البيياطني وكييان الإدخييالي إلييى الن و بها تييم تحييويلي إلييى مستشييفى كييابعييد يييام،أ
بطريقة الخالف وأقصُد بيذلك )الييد  باألغالل اة، وقد كنُت مقيدً ستار ا نيسي ويفصل بينسالف سيراأل هاذات

 166اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس في حالة التبديل(.
 

وأخبرتنييي  "أتلييي"تييدعى و لة القسييم البيياطني ؤو حضييرت مسيي مرحليية اإلضييراب فييي مستشييفى كييابالن فييي
ثالثية أييام وهيي  مليحالالمياء و  ُحرميتوبعد ذلك  أنني أرفض ذلك، اوأخبرته لفيتامينات،تناولي ابضرورة 

قيادرًا عليى وليم أكين  بدأُت في اليوم الثاليث مين حرمياني أتقييا دميًا مين معيدتي، حيث المرحلة األصعب،
 نساني مع حالتي.إأي تعامل  وعلى الرغم من ذلك لم أرد  ،زيفنوكان السبب حدول  الحراك،

 

وخالل هيذه  ملح،الماء و الولكن معدتي كانت ترفض استقبال  الماء والملح، أُعطيتعدة بعد مفاوضات 
 من أجل التراجع،للضغط بإشاعات كاذبة منها أن والدتي بالمشفى في محاولة  يخبروننيالمرحلة كانوا 

 167نتيجة الستمراري في تحقيق الغاية التي من أجلها خضت هذا اإلضراب بدأت مرحلة أخرى.
 ماحلة تشكيل اللجنة األخالقية، واالتفاق على قبول العالج وليس التغذية.-

القسيم وميدير  مدير المستشيفى، هممن اعضوً 12مكونة من ، 168لجنة األخالقيةالتم تشكيل لجنة ُعرفت ب
الممرضيييين  مسيييؤولو  وطييياقم اليييدايرة القانونيييية فيييي المستشيييفى المكونييية مييين ثالثييية أشيييخاص، أو نايبيييه،
أنييه يحييق لييه خبرنييي رييييس المستشييفى أو  وقايييد المنطقيية، وضييابط االسييتخبارات فييي السييجن، واألطبيياء،
عيالج ولكين فقتي عليى الأخبيرتهم بميوا ي،سيراييلوفقًا للقيانون اإل جباريًا مرة واحدة وإنقاذ حياتيإمعالجتي 

نييوع  تدحييدو  ،ودكتييور ميين الصييليب األحميير وجييواد بييولس، ،بحنييان الخطيييبحضييور كييل ميين المحامييية 
 "آن فوزيييا"وتسييمى لييديهم  فقييط ال غييير، NaCLكلوريييد الصييوديوم و  H2Oميياء عيين  عبييارة والعييالج وهيي

في الييوم التيالي صيباحًا تيم 169 ،تناولهاالمادة المتفق عليها التي سأ هاوذلك بعد تأكد طبيب الصليب بأن
 (.السيريومإعطايي علبة عن طريق الوريد وهي تسمى )
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 حيييثبييين التغذييية القسييرية والعييالج القسييري ميين  فييرق ال سيييرألل ايتضييح لنييا ميين المييواد التييي تييم تقييديمه
 طريقة التعامل وطبيعة المواد.

 
 ضااب عن الطعام.إلماحلة الشعور بلهور التغيياات الجسمانية ل-

عيدم قيدرتي عليى ب وتمثليت ،ظهر على جسدي بعد اليوم األربعينءضراب تلبدأت اآلثار الجانبية  حيث
ونخزات متتالية فيي  في منطقة الكلى والمفاصل، اآلالمو  ضيق في التنفس،و الر ية أو القراءة والتركيز، 

 عدم القدرة على الشم.و  عضلة القلب،
 

قيرار إميام القيراءات وتحدييدًا القيراءة الثالثية وفقيًا لنظيام إتب عيدم ببسي عذر تطبييق قيانون التغذيية القسيريةت
لتطبيييق عملييية التغذييية القسييرية علييى  اً وهييذا يعنييي أننييي كنييت معرضيي ،ةيسييراييلالقييانون فييي الكنيسييت اإل

اليذهاب إليى الحميام  أسيتطيع ليم أكينو كيليو  82وصل وزني في تلك المرحلية إليى  حيثجسدي المنهك 
طلبيُت كتابية وصييتي  مساك يدي، وعنيدما أبلغيوني بموضيوع قيانون التغذيية القسيرية،إبد من  الفوحدي 

 الموافقة على مطالبي. تبعد وصيتي بثالثة أيام تمو  سالمية،يقة اإلوأن يتم تكفيني بالطر 
 
 
 ماحلة فك اإلضااب.-

إلى غايتي التي من أجلها خضيُت اإلضيراب  وصلتو  ،ايومً  11ر جاءت مرحلة فك اإلضراب بعد مرو 
تييم إحضييار ورقيية مصييدقة ميين المحكميية بأنييه سيييتم اإلفييراج عنييي بعييد نهاييية مييدة التمديييد  عيين الطعييام،

 ،االسييتئناف الييذي قدمتييه سييابقاً  بمعنييى لييم يييراعد  ،رشييهأوهييي شييهر واحييد فقييط ميين أصييل أربعيية  ،المتبقييية
ب تطييابق المييادة الجوهرييية فييي قييرار بتميياس بسييلقبييول االو  عليييه تييم فييتح مييا يسييمى الملييف السييري، وبنيياءً 

 ية.سراييلوالملف المعروض أمام قاضي المحكمة العليا اإل القاضي السابق،
 

ولكيين تيييم رفيييض  ،اطبًيييي اجيييراء فحوصييات طبيييية وإعطيييايي تقريييرً إ طلبييت فيييك إضييرابي عييين الطعيييام،بعييد 
ن المييادة التييي تييم تقييديمها لييي لفييك وأشييير إلييى أ إعطييايي تقييارير ميين األطبيياء لمعرفيية وضييعي الصييحي،

 إضرابي هي عبارة عن لبنة موضوعة في علبة صغيرة جدًا.
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 ،سيييرأرى فييي تجربيية اإلضييراب عيين الطعييام وسيييلة احتجيياج توجييع المحتييل بخضييوعه إلرادة األ"وأخيييرًا 
األطبياء قسياوة و  وأنها وسييلة مشيروعة وإيجابيية عليى اليرغم مين الصيعوبات التيي تمير فيي هيذه التجربية،

طبييياء فيييي مستشيييفى سيييجن الرملييية أشيييبه األف ،لرحمييية وبحييياملي الرسيييالة اإلنسيييانيةالمعيييروفين بماليكييية ا
 170بالشياطين".

 
 :عدة امااحلها أمورً التي عاضت بكل  سياادة األج من شهتنستن
توثق المرحلة الزمنية السيابقة إلقيرار القيانون، بيالتزامن ميع مرورهيا بمراحيل إقرارهيا  سيراأل اشهادة هذ -

 لنظام المتبع في المجمع البرلماني )الكنيست(.لوفقًا 
مين االنتهاكيات لحقيوق اإلنسيان، مين اقتحيام المنيزل بعيدد كبيير مين  اكثييرً شهدت  ن عملية االعتقالإ -

الجنيود رغيم عيدم وجيود ضييرورة أمنيية ليذلك، فليم يكين أي مواجهييات أو حالية طيوار  تسيتدعي وجييود 
تحطييم المقتنييات الخاصية و أثنياء عمليية االعتقيال،  سييرهذه القوة المسلحة أو رد فعل عنيفية مين األ

ثييال المنييزل كنييوع ميين االنتقييام، فييالتفتيش ال يعنييي التعسييف خييالل تكسييير أميين  أثنيياء عملييية التفتيييش
التيي ال  ودفاتر الحسابات التجارية للمحالسلب أوراق خاصة كفواتير و واإلضرار بالملكية الخاصة، 

إلييى أكثيير ميين جهيية دون تحديييد سييبب  سيييرتييم اقتييياد األو تشييكل خطييورة أمنييية علييى دوليية االحييتالل، 
 لالعتقال اإلداري. سير، أو ما التهمة، وبعد مرور مدة زمنية تم تحويل األأو توضيحه االعتقال

في مرحلية اإلضيراب األوليى، األمير اليذي أدى إليى فشيله،  سيرعدم وجود ثقافة وعي قانوني لدى األ -
 والبدء في مرحلة إضراب جديدة.

ار اإلضراب عين الطعيام، وطريقية تعاميل عند اتخاذ قر  باإلجراءات التي يتوجب اتباعها سيرالتزام األ -
يتضيح مين األميور التيي قاميت بهيا مين عيزل  حييثالمضرب عين الطعيام،  سيرإدارة السجون مع األ

فييي زنييازين االنفرادييية والحرميييان ميين التواصييل ميييع األهييل والمحييامي والحرميييان ميين الفييورة والمعيييادن 
يسييتوجب العقيياب ميين خييالل  امجرميي التعتبيير الحييق فييي اإلضييراب عيين الطعييام فعيي اوالفيتامينييات، أنهيي

 اإلشارة إليها. تالمضرب والتي تم سيرالعقوبات التي تفرضها على األ
يتمثيل بالتهدييد بتطبييق التغذيية القسيرية، وفيي ذليك  سييرتم استخدام أسلوب محظور دوليًا مع هذا األ -

 ( من اتفاقية مناهضة التعذيب.5و1مخالفة صريحة لما أشرت إليه من المواد )

                                                           
في  12/12/0212" معمر بنات" بتجربة اإلضراب عن الطعام، مقابلة مع األسير معمر إسحاق بنات، بتاريخ الرأي الشخصي لألسير  170

 تمام الساعة الخامسة مساء من يوم االربعاء.
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ن، ويتبييين أن هييؤالء األشييخاص يتضييح الييدور السييلبي للكييادر الطبييي الموجييود داخييل عيييادات السييجو  -
 سيييرتعامييل مييع األلمييؤهلين أكاديميييًا لغييير يكونييون بالعييادة و ن لصييالح خدميية دوليية االحييتالل، مجنييدو 

 171المضرب عن الطعام بشكل خاص، واألسرى المرضى بشكل عام.
وذليييك ضيييمن سياسييية  ن إدارة السيييجون تخفيييي بشيييكل مسيييتمر نتيييايج فحوصيييات األسيييرى المرضيييى،إ -

 .172النفسي الضغط
 

أخالقيييات مكونيية ميين بتشييكيل لجنيية ُعرفييت بلجنيية  لمرحليية السييابقة ميين إصييدار القييانون *تمثلييت نتييايج ا
وهذه اللجنة هي التيي تقيرر اسيتعمال التغذيية القسيرية بحيق  ثالثة أطباء والمستشار القانوني للمستشفى،

عطياء إ كخطيوة أوليى  يسيراييلالن "اإلبوقد قررت اللجنة في مستشيفى "كيا األسرى لوقف إضرابهم بالقوة،
ونشيير أنيه فيي هيذه  ،افيتامينات رغميًا عنهميين المضربين "الفسيسي وبنات "كمية من المعادن والسير األ

لييم يكتييب للقييرار الصييادر بإعطيياء المعييادن  ،قبييول أي شيييء يييتم تقديمييهيييرفض  سييير يييزال األالالمرحليية 
 .عليه سيرعتراض األين التنفيذ، وذلك السير لأل والفيتامينات

 

ام أو بالموافقيية علييى قبييول الطعيي سيييريظهيير لنييا فييي هييذه المرحليية محاوليية سييلب دوليية االحييتالل حييق األ
لجنيية تسييمى لجنيية أخالقييية، فميين المفييروض أن هييذه اللجنيية ال تملييك القييرار فييي العييالج، وإعطيياء القييرار ل

هييو ميين اتخييذ قييرار  سيييراأل باإلضييراب عيين الطعييام، وطالمييا كييان سيييرحاليية وجييود قييرار فييردي ميين األ
 ه أو المضي قدمًا.فهو من يملك الرجوع عن اإلضراب

 

التييي  52/3/5118تيجية المعارضية الشييديدة إلقيرار القييانون تأجيل طرحيه علييى الكنيسيت فييي جلسية * ن
على قرار من فتم التأجيل بناء  ،معارضة حزب "يوجد مستقبل" بذلك بسبو  ،كان يتوقع أن يعرض فيها

 173.المشاوراتأجل مزيد من من ي " بنيامين نتنياهو"، سراييلرييس الوزراء اإل
 

، التي تعارض التصويت لصالح القيانون، تمثيل السيعي لكسيب التأيييد جبهة المعارضة في ظل وجود* 
فييي اتفيياق بييين  والتييي لعبييت دورًا فييي المسيياهمة علييى القييانون، شييكليةتعييديالت  ميين المعارضيية بإدخييال

                                                           
بتاريخ (، 1511أ. أمجد احمد النجار، مقابلة مع مدير العالقات العامة واالعالم في نادي األسير /محافظة الخليل، يوم الخميس الساعة ) 171

14/12/0212. 
 .01ص نيسان، 12 في المنشورة األسير نادي عن تصدر األسير، بيوم الخاص العدد األسير صوت جريدة 172
 .1ص ،0212 العام من أغسطس شهر القسرية، التغذية قانون  حول دراسة للدراسات، فلسطين أسرى  مركز الدراسات، وحدة 173
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المتمثييل ديل بنييد رييييس فييي القييانون تييم تعيي حيييث أحييزاب االيييتالف الحكييومي للتصييويت لصييالح القييانون،
كذلك  ،المضرب عن الطعام بالخطر وليس صحته سيرهدد حياة األتالتغذية القسرية فقط عندما ت بتنفيذ

ولألسرى المضربين الحق  ،سيرأللموافقة الشخصية الي بالتغذية القسرية دون سراييللن يقوم الطبيب اإل
اشيترط أميرين  أي أن التعديل الذي حدل في هيذه المرحلية ي،إسراييل في التعبير عن موقفهم أمام قاضٍ 

 -لتطبيق القانون تمثال:
 المضرب عن الطعام في خطر وليس صحته. سيرأن تكون حياة األ (1
 ي.إسراييل مام قاضٍ أالشخصية  سيرالقسرية بموافقة األأن تكون التغذية  (5
 

أن وجييود الشييرط الثيياني يلغييي تسييمية هييذا القييانون بالتغذييية القسييرية لوجييود عنصيير الرضييا  تــاى الباحثــة
وفي هذا الشرط تمويه من دولة االحتالل من  أجل قبول القانون مين جهية المعارضية،  ،سيربموافقة األ

بخطر بمعنى أنيه  سيرحياة األتدخل يكون في حالة وجود أي  حيث إنبل ويتعارض مع الشرط األول 
لشيخص فيي مرحلية الميوت أن يعبير ومن االستحالة  ،مرحلة ال يستطيع أن يعبر عن إراداتهإلى وصل 
وأشييير إلييى أميير قييد تسييتغله سييلطة االحييتالل وهييو أن  ،الشييرط الثيياني موافقيية فكيييف يتحقييقرادتييه بالإعيين 

عرضيية ليقييع فريسيية  سيييروفييي هييذه الحاليية يكييون األ ،يإسييراييل ن تييتم أمييام قيياضٍ أبييد  ال سيييرموافقيية األ
 لمنظومة القضاء الموالية لسلطات االحتالل.

وذلييك بعييد  ،31/3/5118طييرح القييانون بشييكل رسييمي خييالل جلسيية الكنيسييت بتيياريخ  جيياءت مرحليية* 
 ت عملييةوتميتخطي التعديالت التي تيم وضيعها مين أجيل كسيب المعارضية للتصيويت لصيالح القيانون، 

جييراءات المتبعيية داخييل ءروض وفقييًا لوكييان ميين المفيي اءة األولييى،بالموافقيية بييالقر  ى القييانون التصييويت عليي
للمصيييادقة علييييه بيييالقراءتين الثانيييية والثالثييية تمهييييدًا  هنفسييي خيييرى مسييياء الييييومأأن ُيعيييرض ميييرة  الكنيسيييت

جراءات القانون وفقًا لما هو متبع، وتيم ، نتيجة لذلك تأجل استكمال إإلدخاله في سجل القوانين الرسمية
 174.القراءة األولىالتوقف عند 

 

الشييخ "خضير عيدنان "مين جنيين اليدخول فيي  سيرلمناقشة بعد إعالن األل* عاد قانون التغذية القسرية 
األمييير اليييذي  واسيييتمر أكثييير مييين شيييهر، 2/2/5112بيييدأ إضيييرابه بتييياريخ  حييييث إضيييراب عييين الطعيييام،

 قيدم وزيير األمين اليداخلي "غلعياد أرادن " حييث، طاولية المشياورات معياودة وضيع القيانون عليى استدعى

                                                           
 .1، ص0212 العام من أغسطس شهر القسرية، التغذية قانون  حول دراسة للدراسات، فلسطين أسرى  مركز الدراسات، وحدة174
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، وتميييت المصيييادقة علييييه بيييالقراءة األوليييى لكنيسيييت،لمسيييودة القيييانون ميييرة أخيييرى  18/3/5112بتييياريخ 
أن األسرى األمنييين معنييون بتحوييل اإلضيراب عين الطعيام بعمليية انتحاريية مين " هحيصر بالتزامن مع ت

ألسييرى لننييا لين نسييمح ألي شيخص بتهديييدنا ولين نسييمح وذكير بأ ،إسييراييلنيوع جديييد يهيددون فيهييا دولية 
 175."بالموت في سجوننا

 

حيييث ظهيير بشييكل واضييح أن االحييتالل ، يةسييراييل* عييدم وجييود معارضيية ولييو شييكلية ميين األحييزاب اإل
فعليي، وذليك مين خيالل إعيادة طرحيه سيتخذ قرارًا قريبًا بإقرار هيذا القيانون وتطبيقيه عليى األسيرى بشيكل 

 .القراءاتالستكمال 
من أجل المصادقة عليه  ،50/1/5112التغذية القسرية بتاريخ قانون  موضوع كمرحلة أخيرة لمناقشة*

واسييييتمرت  ،إسييييراييلمعمييييواًل بييييه وفقييييًا لمراحييييل إصييييدار القييييانون داخييييل بييييالقراءة الثانييييية والثالثيييية ليصييييبح 
 ن القايمية العربيية المشيتركةيدة ميمعارضية شيد صبيحة اليوم التيالي، بيالتزامن ميع وجيودحتى المناقشات 

مقابيل  اصيوتً  83بأغلبيية  الكنيست على القانون  بداللة مصادقة ارضة أي أهميةلم يتم إعطاء هذه المع
 31/1/5112.176بتاريخ ، اصوتً  81معارضة 

 

باسيييتعراض ميييا سيييبق مييين مراحيييل إصيييدار قيييانون التغذيييية القسيييرية، وصيييواًل إليييى مرحلييية المصيييادقة علييييه 
األصييوات، يثييور تسييا ل، هييل أن األسييانيد القانونييية التييي اسييتندوا إليهييا فييي إصييدار هييذا القييانون بأغلبييية 

مدعمة بمواثيق وإعالنات طبية عالمية أو حتى قوانين داخلية، أم هي مجرد أسيانيد ضيعيفة متخيذة مين 
عالنات الطبية المواثيق واإلفيه وقت تغيب ا االنتهاك التشريعي في حماية أمن دولتها ذريعة لتغطية هذ

 ي؟سراييلالعالمية وقانون العقوبات اإل
ي "الكنيسيت"، اليذي يعيد بمثابية السيلطة سيراييلسنه وإجازتيه داخيل البرلميان اإل جرى أن ما  ،وذلك يقودنا
من قوانين تثبت حالة التناقض القانوني، فالمطُل على هذه القوانين يلحظ أنه تم  ،إسراييلالتشريعية في 

والمقصييود بييه"  177الكنيسييت بييالقراءة األوليى ميين أجيل إجييازة مييا يسيمى بالقتييل اليرحيم عيرض قييانون عليى

                                                           
 تصريح لوزير األمن الداخلي  175
 .1، ص0212 العام من أغسطس شهر القسرية، التغذية قانون  حول دراسة للدراسات، فلسطين أسرى  مركز الدراسات، وحدة 176
 في اليوم صباح للكنيست العامة الهيئة ، جاء فيه "رفضت13/2/0213منشور بتاريخالموقع اإللكتروني لصحيفة يديعوت احرنوت، مقال  177

 وزير وعقب" لوفاته تؤدي مخدرة دوايية وصفة الشخصي طبيبه من الطلب الموت على المشرف لءنسان ُيجيز قانون  مقترح االولى القراءة
 ".ولكنهم أفاقوا سيموتون  انهم األطباء اعتقد ناس ثمة قتل، هذا" بالقول القانون  مقترح على ليتسمان، يعقوب الصحة

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4827930,00.h   
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رادة الميريض إليى إلرادته"، على الرغم من اتجياه إ نهاء حياة مريض وفقاً السماح بتدخل طبي من أجل إ
الموت، ولكن أعضاء الكنسييت رفضيوا إجيازة هيذا القيانون متخيذين مين المبياد  األخالقيية لمهنية الطيب 

الترحيييب بييالفكرة، والمواثيييق الدولييية مرتكييزًا فييي عييدم تشييريعه، بينمييا بعييرض قييانون التغذييية القسييرية تييم 
من أن ، على الرغم إسراييلصادقت عليها يب األسانيد القانونية من مواثيق وإعالنات طبية عالمية يتغو 
وهييو الحييق فييي  ،بالشييرايع الدولييية مكفييوال اال يريييد المييوت بييل يمييارس حًقيي المضييرب عيين الطعييام سيييراأل

من جهة تستند إلى المواثيق الطبيية ومبياد  األخيالق فيي  إسراييلأن دولة جد اإلضراب عن الطعام، فن
رادة الميريض، ومين جهية أخيرى تتناسيى هيذه اتجهت إليه إت الدولية في رفض ما عالنااإلمهنة الطب و 

ا لمييا اسييتندت إليييه فييي عييدم إجازتهييا تشييريعيً  اانتهاًكييتجاوزهييا لتصييدر قانونييًا يعييد المبيياد  واإلعالنييات وت
 .قانون القتل الرحيم

 

بيالحقوق تعبيير عين اليرأي واالحتجياج والمطالبية ليعد اإلضراب عن الطعام وسيلة من الوسايل السلمية ل
نياقوس الخطير لميا ليه مين تيداعيات  دقأمير يي لية تطبييق قيانون التغذيية القسيريةوأن عم داخل السجون،

 ة ونضالها المشروع.سير خطيرة وانعكاسات سلبية على واقع الحركة األ
 

 فما يشهد على تجربة األسرى السيئة والمريرة مع سياسة التغذية القسرية التي تؤدي إلى الموت، التاريخ
 من الخطر. سيرهذا األسلوب إال طريقة قتل ولكن بصورة مجملة بصيغة إنقاذ حياة األ

قيد أشيرت إليى و  ،حياالت ألسيرى فلسيطينيين استشيهدوا نتيجية هيذا األسيلوب القاتيل ستعرض ثياللأوهنا 
 - :ة الفلسطينية التي نجد فيهاسير تسلسل اإلضرابات الخاصة بالحركة األ

اإلضييراب الييذي خاضييه األسييرى فييي سييجن عسييقالن الييذي أشييرُت إليييه  خييالل 11/2/1011بتيياريخ  (1
حيييث حيياول االحييتالل إدخييال الطعييام إلييى معدتييه  "عبييد القييادر أبييو الفحييم "، سيييرسييقط الشييهيد األ سييابقاً 

 ما أدى إلى نزيف أدى إلى استشهاده. بالقوة عبر بربيش التغذية القسرية في عيادة السجن،
إدارة السيييجون  تجعليييعيييدة  اأميييورً  ارتيييب عليهيييت يجييية تطبييييق التغذيييية قسيييراً نت سييييرألوفييياة هيييذا ا ونيييرى أن

فييي حاليية االسييتعانة بالتقييارير  سيييرعمييا تييم ارتكابييه تجيياه هييذا األ مسييؤولةي سييراييلوسييلطات االحييتالل اإل
الطبييية وشييهادات الوفيياة والسييجالت الطبييية الصييادرة عيين دوليية االحييتالل، لتكييون بمثابيية األدليية القانونييية 

تيوفي فييي مرحليية سييابقة  سيييرأن هييذا األ إلييى ، مييع ضييرورة اإلشيارةسيييرالقييانوني الخيياص بهيذا األ مليفلل
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مشيياركة ، تقضييي بموجبهييا 178يسييراييللوجييود أي اتفاقيييات تنظيمييية بييين الجانييب الفلسييطيني والجانييب اإل
 - :طبيب فلسطيني لضمان عدم التالعب بهذه األوراق

إدارة مصلحة السجون الفحوصات الطبية قبل القيام بعملية التغذية القسرية خاصة أن هذا  جرّ أواًل: لم ت
والغاية من هذه الفحوصات التأكد من أن جسده قادر على تحمل إدخال ميواد تعيد  ،اكان مريًض  سيراأل

 مضرب عن الطعام منذ فترة وال يتناول شيئًا. ألنه غريبة عن جسمه،
وتعرضيه إلييى خطيير  سيييرتيدخل فييي حيياة األتاليذي اسييتندت إلييه إدارة المعتقييل ل مييا معييار الخطيير ثانييًا:

 ؟أكبر أودى بحياته
 ؟لتعامييل مييع األسييرى المصييابينوا ق التغذييية القسييريةيييلتطب امناسييبً  اثالثييًا: هييل كانييت عيييادة السييجن مكاًنيي

نقاذ إفيما لو كانت نية االحتالل فعاًل  أبو الفحم سيرمل مع مثل حالة األوهل الكادر الطبي مؤهل للتعا
 إنسانية على أجساد األسرى لالا اخاصة أن دولة االحتالل أثبت في ممارساته، من الخطر سيرحياة األ

الممرضييين الموجييودين داخييل عيييادات السييجن أو مييا يسييمى  حيييث إنلكييادر الطبييي، لاسييتغاللها السييلبي 
ن ، وإسيعاف أوليي فيي الجييشإعليى دورة فقط  ينحاصل مونهك أكاديمياً  ينغير مؤهل افيش"،بالعبرية "حُ 

ليييم يتمكنيييوا مييين اجتيييياز و ن ضيييمن ميييا يسيييمى بيييالقوى البشيييرية، بيياء الموجيييودين هيييم األطبييياء العييياملو األط
بطاليية يييتم تييوظيفهم بهييذه  ضييمان عييدم وجييودول ،إسييراييلاالمتحانييات المقييررة لمزاوليية مهنيية الطييب فييي 

 179.عسكرية، أو التعامل معهم على الورق بأسمايهم الحقيقية ادون إعطايهم أرقامً  الطريقة
أم أنيه تيم التالعيب  يحتوي على سيبب الوفياة الحقيقيي، اطبيً  اتقريرً  سلطات االحتالل أصدرتهل  رابعًا:

 دراج المكاتب.إبه ودفنه في 
حياتيه بشيكل تطاعته أن يكميل من الناحية الطبية فيما لو كتب ألبيو الفحيم الحيياة هيل كيان باسي خامسا:
نتيجة دخول البربيش إلى  سيريتم من خالله تعويض األ وهل سيتم االعتراف بوقوع خطأ طبي ؟طبيعي

 ؟الرية بداًل من المعدة
اضيل علمًا أنه بمجرد وقيوع المن يعاني إصابة، هأن تجاهل عمداً الأبو الفحم تم  سيرسادسًا: في حالة األ

 ووضيعه الصيحي سييرالمحققيين بياألمراض التيي يعانيهيا األ إلفيادة باألسر يتم عمل فحص طبيي شيامل

                                                           
(، بتاريخ 1511أ. أمجد أحمد النجار، مقابلة مع مدير العالقات العامة واإلعالم في نادي األسير /محافظة الخليل، يوم الخميس الساعة ) 178

14/12/0212. 
(، بتاريخ 1511النجار، مقابلة مع مدير العالقات العامة واالعالم في نادي األسير /محافظة الخليل، يوم الخميس الساعة )أ. أمجد احمد  179

14/12/0212. 
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إلييى  سيييرويحييول السييجل الطبييي بعييد انتهيياء فتييرة التحقيييق مرفقييًا مييع ملييف األ ،180النتييزاع اعترافييات منييه
وبمجيييرد دخوليييه السيييجن تجيييري ليييه  وتحصيييل عييييادة السيييجن عليييى تقيييييم طبيييي، مصيييلحة إدارة السيييجون،

والعالجييات التييي  سيييرألل اطبًييي اتقييًميي داخلييهفييي  يحتييوي  اطبًييي اوتفييتح لييه ملًفيي ،فحًصييا عيييادات السييجن
وهنا هل تم أخيذ هيذه التقيارير بعيين االعتبيار عليى فيرض ليو قاميت سيلطات االحيتالل بعملهيا  يتعاطها،

 صول؟ألبحيادية وفقًا ل
وذلييك ميين  "راسييم حييالوة " ميين جباليييا شييمال قطيياع غييزة، سيييرسييقط الشييهيد األ 51/1/1041بتيياريخ  (5

حيياول االحييتالل إطعييام األسييرى بييالقوة عبيير  حيييث خييالل إضييراب سييجن نفحيية الييذي أشييرُت إليييه سييابقًا،
 األمر الذي أدى إلى اختناقه. ،بربيشبإدخال الطعام إلى جوفهم 
مور أوهناك  تؤكد التسا الت وما أثرته في الحالة السابقة، اراسم حالوة أنه سيرترى الباحثة في حالة األ

 :أخرى منها
إال أن االحتالل  على الرغم من وجود حالة وفاة سابقة نتيجة تطبيق هذا األسلوب وهو أبو الفحم :أوالً  

وهييو  سيييرونجييد أن هييذه الحاليية تؤكييد الخطيير الثيياني الييذي يتعييرض لييه األ اسييتمر بتطبيييق هييذه السياسيية،
 سيييرألاليية مماثليية لوفييي ح االختنيياق نتيجيية دخييول الطعييام إلييى الرييية )مجييرى التيينفس( بييداًل ميين المعييدة،

علي الجعفيري وإسيحق  سيرتوفي األ نفسهالذي أدى إلى وفاته وفي اإلضراب ذاته الخطر راسم حالوة و 
 . 181متأثرًا بإصابته في وقت الحق مراغة
وذليييك مييين خيييالل  ،58/1/1041استشيييهد بتييياريخ  ،" عليييي الجعفيييري " مييين نيييابلس سييييرالشيييهيد األ (3

حاول االحتالل إدخال الطعام بالقوة إلى جوفه عبر بربيش األمر اليذي أدى  حيث إضراب سجن نفحة،
 إلى اختناقه.

" حسيين سيييرلشييهيد األ، وا1048" محمييود فييريتخ" الييذي استشييهد فييي سييجن جنيييد عييام سييير( الشييهيد األ8
 182في إضراب سجن عسقالن. 18/11/1005نمر عبيدات" الذي استشهد بتاريخ 

وعليى اليرغم  ،كميا تسيميها دولية االحيتالل فيي تليك الفتيرة عملية التغذيية القسيريةفي  عدة أسرى بعد وفاة 
إال أن سيلطات االحيتالل بحيياتهم  وأودى ي تم تطبيقه على هؤالء األسيرى ذمن مخاطر هذا األسلوب ال

                                                           
أ. أنس أبو عرقوب، مقابلة شخصية مع أسير سابق وباحث في الشؤون اإلسراييلية، الساعة السابعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق  180

11/12/0212. 
 .13موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 181
انظر: الموقع اإللكتروني الرسمي لمركز المعلومات الوطني "وفا"، تقرير بعنوان أشهر اإلضرابات عن الطعام، صادر عن نادي األسير  182

 .0212يسان من العام ن 12بتاريخ 
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م السيييجون و تعيييديل مرسييجهييود إلييى أن صيييبت إلييى مرادهييا بالمصيييادقة علييى قييانون الاسييتمرت فييي بيييذل 
ولكين التسيا ل يجعلنيا  ،، حاويًا بداخليه جزييية منيع أضيرار اإلضيراب عين الطعيام5112عام ل( ل84رقم)

أو  د وجبات الطعام كمًا ونوعاً فتارة تراها تحد االحتالل تجاه األسرى، غربين من سياسةنقف وقفة المست
 رى الييذي يهيييتم بحيييياة األسيييوتيييارة أخيييرى تجيييدها تلعييب دور الشيييخص القليييق  هم مييين هيييذه الوجبييات،حييرمت

 .، فتراعي بتعديل مرسوم السجون المشار إليه جزيية منع أضرار اإلضراب عن الطعامتهموصح
دولية االحيتالل ومصيلحة السيجون تتبيع ف هيذه التسيا الت، جيدلى حياة األسرى داخل السجون نإوبالنظر 

دم عليى ميدار ثالثية أييام تق ة متمثلة بتقديم وجبات مكونة من معكرونة أو كوسكس مغربيسياسة غذايي
ملعقة كبيرة من األرز مع شوربة خضار  51وبقية األسبوع تكون وجبة الطعام عبارة عن  ،األسبوعفي 

أحيانيًا  األسيبوع،فيي أما بالنسبة للحوم فتكيون ميرة  % منها عبارة عن ماء فاتر،00بحدود نصف وعاء 
والخضيار أثنياء  ،أسييرغرام لكل  (41) دجاج أو سنيشتل أو سمك بمقدار 1/4حبش أو نقانق أو  لحم

أسيرى وحبية فواكيه واحيدة ذات  4كون عبارة عن نصف حبة فليفلة أو رأس ملفوف لكل يوجبات الغذاء 
أميا الخبيز  الفاكهة لمدة طويلة ال يحقق التوازن الصيحي،صنف واحد من إال أن تقديم  نوعية متوسطة،

 183.شرايح فقط سيرفيعطى األ
مين اتفاقيية  (40سياسة الغذايية تخالف نص المادة )الفي التي تتبعها مصلحة السجون  اإلجراءات هذه

م تقيييدأن تكيييون قلقييية عليييى حيييياة األسيييرى و و  تيييهوكميبتحدييييد نيييوع الغيييذاء  1841080عيييام لل الرابعييية جنييييف
هيا دولية االحيتالل ومصيلحة السيجون وذليك مين أجيل فيأي لعبية أدوار تمثل ،سييرألالطعام والعالج قسرًا ل

نظيير الكمييا أن المييتمعن فييي ، مير حييياة األسييرى تييدهييا يالنييية الجرمييية التييي تقصييد ميين ورا تغطييية علييىال
مين أجيل تفيادي المعارضية  انون المصادق عليه بحرفية ترجمته يجد مدى دقة دولة االحتاللبتسمية الق
 الدولية.

 
 واألخالقي والقانوني. قانون التغذية القساية كشكل من أشكال االنتهاك التشايعي- ثاني:المطلب ال
 

 صييالحية التشييريع لألراضييي الفلسييطينية، والسيييطرة الدايميية علييى لييى االسييتحواذإالحييتالل ا تسييعى دوليية
أمير عسيكري فيي الضيفة الغربيية وميا يقابليه  راصدبإ وهذا ما يجسده موقف الحاكم العسكري الذي تمثل

                                                           
 رام أ. 121، ص0224مؤسسة الضمير، تقرير انتهاكات حقوق األسيرات واألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسراييلية للعام  183
 (.14اتفاقية جينيف الرابعة، المادة ) 184
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مين قبيل الحياكم  مين يفيوضأو  المنطقية،وبالنص الحرفي في قطاع غزة أعطى صيالحية التشيريع لقاييد 
 185.العسكري 

 

عيين  بحثييه ذلييك ميين خيياللو  الصييالحية التشييريعية، فييي ممارسيية شييديدال هالحيياكم العسييكري بحييذر  امتيياز
 إال أن هذا الحال لم يستمر طيوياًل، جراءات األمر العسكري،إت األمنية إلصدار أوامره وتسهيل المبررا

ولم يعد الحاكم العسكري في حاجة للبحث عن مبيرر  نطاق واسع،السلطات أخذت تشرع بحرية وعلى ف
المخولية ليي بصيفتي قاييد  "بمقتضيى الصيالحية على هذا النحيوإذ أصبح يصدر أوامره  إلصدار أوامره،

 186."مر بما يليآالمنطقة 
 

وذليك مين أجيل  وبشيكل غيير محيدود،السلطات التشريعية بصيورة كاملية قايد المنطقة  رسافي الحقيقة م
 مختليفالثميار االقتصيادية وإليى أقصيى حيد عبير  حياكم المنطقية جنيى فمين ناحيية ،إسيراييلدولة  ةخدم

وكيييان التشيييريع والقيييانون أداة مهمييية  إضيييافة إليييى حكيييم السيييلطة األمنيييية عليييى هيييذه المنييياطق، الوسيييايل،
يض عين وبهيذا يسيتع هذا مع تجنب أي أضيرار يمكين أن تلحيق بياالحتالل، استخدمها في هذا الجانب،

 187.إسراييلما سيخلق واقعًا ديمغرافيًا ال يرغب فيه حكام األراضي بمن عليها من سكان،  ههذ
 

ال يمكييين واقعيييًا قانونييييًا  األمييير اليييذي خليييق ،الصيييادرة مختليييف مجييياالت الحيييياةشيييملت األوامييير العسيييكرية 
الجانييب و  ةاالقتصييادية واالجتماعيييتناولييت الجوانييب  أواميير متعلقيية بيياألمنأصييدرت  فميين ناحييية ،تجاهلييه
حمايييية مييين أجيييل تيييوفير الالصيييالحية التشيييريعية  األوامييير مييين خيييالل هيييذهتميييت معالجييية  حييييث ،الثقيييافي

علييى واقييع  لفييرضالمسيتوطنات  وبنيياء ،عليى األراضييي الفلسييطينية االسييتيالء ميين الالمتنهاييية مصيالحهال
منيذ بدايية احيتالل األراضيي  تتبيع لية االحيتاللدو إال أن وجودها بات واقعًا، ف الرغم من عدم مشروعيته،

قيييوانين تنتهيييك كيييل المواثييييق واألعيييراف الدوليييية بحيييق األسيييرى والميييواطنين إصيييدار سياسييية الفلسيييطينية 
 وهذا ما سأورده بطريقة واضحة جلية فيما بعد. وتطبيقها، المدنيين من الشعب الفلسطيني

                                                           
ة مما يتعلق بالمنطقة أو بسكانها تخول ( إذ ينص "كل صالحية من صالحيات الحكم، التشريع، التعيين واإلدار 0األمر العسكري رقم ) 185

 .1432( لعام 1وتمارس من قبل من أعينه لذلك أو من يعمل بالنيابة على المنشور رقم )
 .124الضفة الغربية وحكم القانون، المرجع السابق. ص –جوناثان كتاب –رجا شحادة  186
 .111، ص1410 سنة للنشر الحكمة دار – القانون  وحكم الغربية الضفة – كتاب جوناثان– شحادة رجا 187
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األراضييي  ميين أجييل بسيط سيييطرتها علييىسياسيية تشيريعية واحييدة السيير علييى نهييج  إسييراييلدوليية اعتيادت 
فالمجاالت التشريعية اختلفت من حييث في تطبيق هذه السياسة،  اواحدً  امسارً  لكنها ال تتبع الفلسطينية،
 المجال.و المكان 

 

 ينية فيي الضيفة الغربيية وقطياع غيزةفيي األراضيي الفلسيط أدى اختالف نسييج األنظمية القانونيية السيارية
فيييي هيييذه القواعييد تتشيييابه وإن كانيييت  ية،سييراييلالسيييلطة اإلتتعامييل بهيييا  متنوعييية قواعييد قانونيييية وجيييودلييى إ

، مراعيية ية فيي كيل منطقية مين المنياطقسيراييلالحتياجات السياسات اإلتبعًا  تتباينإال أنها  استراتيجيتها
األواميير التييي تصيييدرها وميين جهيية أخييرى  ،ميين جهيية فييي األراضييي الفلسييطينيةطبيعيية اخييتالف القواعييد 

 ويمتاز كل أمر عسكري برقم خاص. المضمون، حيثمن  التي تتماثلالسلطات العسكرية 
 

 ي مباشيرة،سيراييلللقيانون اإلخضيوعها و  ،1031أجيزاء واسيعة مين الضيفة الغربيية عيام و ضم القدس بعد 
إحكام السيطرة عليى  وذلك من أجل في مختلف المجاالت،عدة بالتزامن مع إصدار قايد المنطقة أوامر 
قييانون التنظيمييات القانونييية علييى سيين  إسييراييل عملييت ية،سييراييلالقييدس وسييكانها وإخضيياعهم للسيييادة اإل

 1034.188اإلدارية لسنة 
 

دولييية االحيييتالل تغيراتهيييا فيييي جمييييع المجييياالت عليييى فتيييرات زمنيييية مختلفييية مييين خيييالل مجموعييية  أجيييرت
مجياالت، وتمثليت االعتبيار شيمول هيذه التغيييرات لجمييع الخذة بعيين األوامر العسكرية التي أصدرتها، آ

 مراحل كما يلي: هذه المراحل بخمس
(، 1011وحتييى  1013تشييكلت هييذه المرحليية خييالل الفتييرة الزمنييية الممتييدة ميين العييام ) المرحليية األولييى:

دارة اإل بتسييير ام الخياصالنظي ، كميا أوجيداألسياس القيانوني لالحيتالل في هيذه المرحلية تيم وضيع حجير
مصيييادر المييياه ورخيييص ممارسيية الحيييرف والمهيين ومنييياحي ، و والسيييطرة عليييى المجييالس القرويييية والبلدييية

 .االقتصاديةالحياة 
ومن  ،المحتلةمناحي الحياة في األراضي  لالسيطرة الكاملة على ك في وتكمن غاية االحتالل العسكري 

ة من تشريعات األمن، فعليى سيبيل عملت على إصدار مجموع السيطرة األمنية أجل إتمام عملية فرض

                                                           
إلسراييلية في العدد ا ر في الجريدة الرسميةو نشم ،1034من آب / أغسطس  53 بتاريخالكنيست  أقرتهقانون التنظيمات القانونية اإلدارية،  188

 .( مادة55، مكون من )(285رقم )



 

14 

أو  أكثر من عشرة أشخاص في مكان يتم فيه سماع خطاب في موضوع سياسيي، المثال حظرت تجمع
 189لمدة تصل إلى عشرة أعوام. بالحبس المخالف  معاقبةو موضوع سياسي، من أجل البحث في 

 

عيادة تنظييم القضياء مراعيية أن التيي كانيت الغايية منهيا إ  لم يسلم القضاء من مجموعة األوامر العسكرية
ها للمحاكم تصالحيات المحاكم المدنية والجزايية، ومنحعلى إثر ذلك سحبت يكون له تأثير مستقبلي، و 

 190.العسكرية
 

تيييأثير عليييى القضييياء وتشيييكيل  انجيييد أن األوامييير العسيييكرية كيييان لهييي اسيييتنادًا إليييى ميييا أشيييرت إليهيييا سيييابقًا،
يييرات جوهرييية يحييدال تغإية سييعت منييذ البداييية إلييى سييراييلسياسيية اإلالوهييذا مييا يييدلل علييى أن  المحيياكم،

 صدار قوانين تعسفية بحق الفلسطينيين.إو 
 

 امتيازت بوجيود تعيديالت علييىو  (،1010وحتيى 1011)امتيدت هيذه المرحلية ميين العيام  المرحلية الثانيية:
أو  يهيياوغيرهييا االسييتيالء علية سييراييلقييوانين تسييجيل األراضييي المحتليية ممييا يسييهل للجهييات األجنبييية "اإل
بنيياء المسييتوطنات  ، والمقصييود بييذلكشييراءها وإنشيياء مجييالس محلييية يهودييية فييي المنيياطق الفلسييطينية "

 191.على األراضي الفلسطينية المحتلة
 

( 1041-1010) ميين العييام الفتييرة الزمنييية الممتييدة ابتييداء تشييكلت هييذه المرحليية خيياللالمرحليية الثالثيية: 
لتبرير عملية تدفق  من أجل توفير غطاء تشريعي 192يةسراييلسياسة اإللممارسة علنية لامتازت بوجود و 

 لى األراضي الفلسطينية.المستوطنين إ
الحقة لمرحلة السيطرة عليى جاءت ، و (1044- 1041) امتدت هذه المرحلة من العام المرحلة الرابعة:

 :عدة أمورب ازتامتو  ،من أجل سيطرة االحتالل على جميع جوانب الحياة األرض
وفقيًا الحيياة الطبيعيية فيي األراضيي الفلسيطينية من أجل ضمان سير ية سراييلإنشاء اإلدارة المدنية اإل -

 .ي في جانب اإلدارة المدنيةسراييل، وذلك إليجاد بصمة لدولة االحتالل اإل193لرغبة المحتل

                                                           
 (.14، منشورات عدد )1421 تعليمات بشأن األمن العام –( في الضفة الغربية 121األمر العسكري رقم ) 189
 ( الخاص بالضفة الغربية.32األمر العسكري رقم ) 190
 ( الخاص بتعديل قانون تنظيم المدن والقرى وذلك من أجل تسهيل السيطرة على األراضي لبناء المستوطنات.111األمر العسكري رقم ) 191
راجع رجا شحادة، قانون المحتل إسراييل والضفة الغربية، مؤسسة لمزيد من التفاصيل حول هذه األوامر التي صدرت خالل هذه الفترة  192

 وما بعدها.21، ص1442الدراسات الفلسطينية، جامعة الكويت، الطبعة األولى، بيروت ،
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مجموعية إصيدار تركت دولة االحتالل بصمتها في الجانب االقتصادي فيي هيذه المرحلية، مين خيالل  -
 :منها عدة، نتيجة لذلك ترتبت آثار المالية والضريبية، متعلقة بالمسايلعسكرية أوامر 

مصييييادر األمييييوال التييييي تييييدخل األراضييييي ثانيييييًا: الييييتحكم ب إنشيييياء مييييا عييييرف بالضييييريبة المضييييافة،أواًل:  
مين  ،استنزاف األموال الموجودة ليدى الميواطنين الفلسيطينيينعلى  العمل هذات، وفي الوقت طينيةالفلس

، وتصيب دون أن يكيون لهيا ميردود عليى الميواطن الفلسيطيني عاليية عليى الضيرايبزيادة  خالل فرض
 .يينسراييلفي مصلحة اإل

امتييدت ميين نهاييية  حيييثجيياءت هييذه المرحليية كمرحليية متمميية لمييا سييبقها ميين مراحييل، المرحليية الخامسيية: 
االنتفاضية الفلسيطينية التيي بيدأت منيذ  ، وفيي تليك الفتيرة كانيت(حتيى اآلن-1044)العام لمرحلة سيابقة 

لسيييطرة علييى أكبيير جييزء لية المسييتميتة سييراييلفشييال المحيياوالت اإلرًا فييي إدو  ولعبييت ،0/15/1041تيياريخ
 .هار شغلت دولة االحتالل بطرق إخماد هذه االنتفاضة وعدم استمرانحيث اراضي الفلسطينية، من األ

 

أن سياسة االحتالل في إصدار األوامر العسكرية خالل الفترات الزمنية التيي  وذلك يقودنا إلى استنتاج
أسييلوب سياسيية تشييريعية  فقييد كانييت تعتمييد هييا كافيية،ومجاالتمنيياحي الحييياة هييا سييابقًا اسييتهدفت أشييرت إلي

أنهييا  ،وخاصيية المتعلقيية بيياألمن تظهيير األواميير العسييكرية، حيييث يواحييدة ولكيين بتعييدد المجيياالت والمنيياح
 إجيييراءتعميييدت و  ،التشيييريعية امييين أجيييل فيييرض سياسيييته إسيييراييلكانيييت مييين أهيييم السيييبل التيييي اسيييتخدمتها 

والعمييييل علييييى ممارسيييية  ،ةتغيييييرات فييييي االنتفاضيييية ميييين حيييييث األسييييلوب واألسييييلحتعييييديالت لمتابعيييية أي 
جماعييية العقوبييات وال والمحاكمييات السييريعة،، اإلبعيياد واالعتقييال اإلداري ميين تقييوم بهييا  جييراءات التييياإل

حتيى تيم التوصيل  بطريقية مسيتمرة، ر ذليك مين اإلجيراءات وأعميال القميعوغيي ،كاإلغالق وحظر التجيوال
 الوضييع الحييالي، ميين خييالل أوصييلتنا إلييى التييي المفاوضييات السييلمية والترتيبييات االنتقالييية، إلييى مرحليية

 قوانين تعسفية كقانون التغذية القسرية. إصدار
 

ر ميا يحليو لهيا مين حيات االختصياص التشيريعي لتصيدتمليك صيال إسيراييلوهنا يطرح تسا ل هل دولية 
 هذه القوانين؟

  

                                                                                                                                                                                
 له ويخول اإلدارة رييس يعين الذي هو العسكري  المنطقة قانون  كان الغربية بطابع إسراييلي، إذ الضفة في المدنية اإلدارة نشأت 193

 (.412) رقم العسكري  األمر تفصيالت إبعاد بشأن بعدها وما 22 ، ص- السابق المرجع – شحادة رجا راجع يمارسها التي الصالحيات

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muslm.org%2F&h=ATNoIEuS52KrYPXGvTPtN8gF-oQXkoYTFDZSCGVxCM8dueTk5WeewT2XVf4EnxRXpMak5hMk11pNHGA795TLO1QXkuxe4W9ty-HdQB--nG-lxrSDfJJr8X5WZoIiXPPN4OVNforL34SJ&s=1&enc=AZMGWLPP0KMID-sE0ZoBcY9DGRO0cgJH44__gNtxcUqdQVliIz1TPrOr2_62yxDPQdhii2iaoCM4aet868S8Y8rSEc0Sz-BNOXPrV7s24io49Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muslm.org%2F&h=ATNoIEuS52KrYPXGvTPtN8gF-oQXkoYTFDZSCGVxCM8dueTk5WeewT2XVf4EnxRXpMak5hMk11pNHGA795TLO1QXkuxe4W9ty-HdQB--nG-lxrSDfJJr8X5WZoIiXPPN4OVNforL34SJ&s=1&enc=AZMGWLPP0KMID-sE0ZoBcY9DGRO0cgJH44__gNtxcUqdQVliIz1TPrOr2_62yxDPQdhii2iaoCM4aet868S8Y8rSEc0Sz-BNOXPrV7s24io49Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muslm.org%2F&h=ATNoIEuS52KrYPXGvTPtN8gF-oQXkoYTFDZSCGVxCM8dueTk5WeewT2XVf4EnxRXpMak5hMk11pNHGA795TLO1QXkuxe4W9ty-HdQB--nG-lxrSDfJJr8X5WZoIiXPPN4OVNforL34SJ&s=1&enc=AZMGWLPP0KMID-sE0ZoBcY9DGRO0cgJH44__gNtxcUqdQVliIz1TPrOr2_62yxDPQdhii2iaoCM4aet868S8Y8rSEc0Sz-BNOXPrV7s24io49Q
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ه ييية "إصيدار التشيريع وتعديليه وإلغاعمل حيث إنعالج القانون الدولي موضوع االختصاص التشريعي، 
كمييا أشييرت  194وإيقيياف العمييل بييه عمييل ميين إعمييال السيييادة يكييون للدوليية صيياحبة السيييادة علييى اإلقليييم 

 مؤقتيية ومييا االحييتالل إال حاليية واقعييية السيييادة فييي حاليية االحييتالل للدوليية األصييل، تكييون  وعليييه ،سييابقا
فاالحتالل  لييس مين آثياره أن ييؤدي إليى نقيل السييادة  تترتب عليها آثار قانونية يحددها القانون الدولي،

وإنميا يعطيهيا صيالحيات  من الدولة صاحبة السيادة الشرعية على اإلقليم إلى الدولة القايمية بياالحتالل،
، دارة اإلقليم وليس حكمهإفدولة االحتالل منوطة بأعمال  ،قليم المحتلمؤقتة ومحدودة من أجل إدارة اإل
 195.فيبقى الحكم لدولة اإلقليم المحتل

 

 ال يجييوز لالحييتالل أن يباشيير أي اختصيياص تشييريعي،األصييل أنييه  المشييار إليهييا، لقاعييدة العامييةل وفقييا
العميييل بالدسيييتور وبعيييض  وقيييفجوازيييية أميييرين، أولهميييا: القيييانون اليييدولي لدولييية االحيييتالل  مييينح اسيييتثناءً 

وحيق  مثيل قيوانين الخدمية العسيكرية واالقتيراع العيام، ،هيالحتالثناء فتيرة اأالقوانين ذات الطبيعة السياسية 
السييلطات المحتليية أن توقييف القييوانين التييي  تملييككمييا  وحييق حمييل السييالح وحرييية الصييحافة، االجتميياع،

 اسيتثناءً سيلطة االحيتالل ، ثانيهميا: مينح 196تتعارض مع مباد  اإلنسيانية مثيل قيوانين التفرقية العنصيرية
المادة . جاءت فراغ قانونيال بشرط وجود ما يسمى بحالةتشريعات جديدة تحكم اإلقليم  صالحية إصدار

 حييثقانوني تنظيميي يبيين حيدود االختصياص التشيريعي،  كنص 1011عام لمن اليحة الهاي ل (83)
القيوانين السيارية فيي اإلقلييم الخاضيع لالحيتالل  " وجوب احتيرام القيايم بياالحتالل إلى في فحواها أشارت

 حتيى جدييدة أو تشيريعات سن ما يبيح لالحتاللال يوجد في مضمون هذه المادة  ،197"ما لم يتعذر ذلك
اإلقلييييم إذ إن السيييلطة فيييي التشيييريع تظيييل للدولييية  ،الموجيييودة أساسييياً المحليييية  التشيييريعاتو تعيييديل القيييوانين 

 .المحتل باعتبارها دولة األصل
 

مين  المشيار إليهيا فيي القيانون اليدولي ميرت باالسيتثناءاتوهنا نتوقف لنتساءل هل األراضي الفلسيطينية 
فييراغ قييانوني يسييتدعي ميين حكوميية االحييتالل أن تسييتعين باالسييتثناء المنصييوص عليييه فييي  وجييود حاليية

                                                           
د. صالح الدين عامر، المستوطنات في األراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد  194

 .143، ص 1424نة الخامس والثالثون، س
، 1434، سنة331د. عز الدين فودة، حق المدنيين باألراضي المحتلة في الثورة على سلطات االحتالل، مجلة مصر المعاصرة، عدد 195

 .11ص
د. صالح الدين عامر، المستوطنات في األراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 196

 .11، ص1424الخامس والثالثون، سنة 
 (.13، المادة )1422اليحة الهاي للعام  197
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( من اليحة الهاي التي نصت "على حق سلطة االحتالل في اإلدارة الفعلية المؤقتية لءقلييم 83المادة )
 .198قليم"بهدف الحفاظ على النظام واألمن في اإل

 

ومييا  القييوانين التييي كانييت سييايدة حتييى بييدء االحييتالل،تلييك القييوانين السييارية هييي  يتجييه القصييد ميين كلميية
القيوانين الجدييدة التيي تصيدر  فيي حيين ُتعيد من لوايح وقرارات صادرة عن السيلطة الشيرعية، يتفرع عنها

االحيتالل  فيال يقيع عليى دولية بعد بدء االحتالل من جانب سلطات الدولة صاحبة السييادة عليى اإلقلييم،
 بسريان مثل هذه التشريعات والقوانين. هو السماح وما يقع عليها باحترامها وتطبيقها، إلزام
 

( التيي تضيمنت فيي 38) بداللية الميادة هذا األمر 1080عام لاتفاقية جينيف الرابعة لفي حين عالجت  
"تبقى قوانين العقوبات الخاصة باألراضي المحتلة نافذة إال في حالة إلغايها أو تعطيلها بواسيطة فحواها 
ن استمرار ، وإو يعتبر عقبة في سبيل تطبيق هذه االتفاقية"أمنها أكان فيها ما يهدد  اإذ االحتالل،دولة 

( مييين 38سيييريان قيييانون العقوبيييات األردنيييي حتيييى اآلن ييييدل عليييى التيييزام دولييية االحيييتالل بييينص الميييادة )
 .االتفاقية المشار إليها

 

 ولضييرورة ضييمان سييير اإلدارة القضييايية الفعاليية( 38ميع األخييذ بعييين االعتبييار مييا أشييارت إليهييا المييادة )
 فيييات المنصيييوص عليهيييا بهيييذه القيييوانينالمخاللمحتلييية واجباتهيييا فيميييا يخيييتص بتواصييل محييياكم األراضيييي ا

علييييى أنييييه يجييييوز  لدوليييية االحييييتالل إخضيييياع سييييكان ميييين منظوميييية القضيييياء الفلسييييطيني،  ابصييييفتها جييييزءً 
بالتزاماتها التي تقضي بها هيذه  طار القيامإضمن  وذلك ألحكام التي تراها ضرورية،لاألراضي المحتلة 

األميير الييذي يييؤدي إلييى ضييمان دوليية  نظامييية لألراضييي،الحكوميية ضييمان المحافظيية علييى الو  االتفاقييية،
وكيييييذلك المنشييييي ت وخطيييييوط  أو إدارة االحيييييتالل، بيييييأفراد قواتهيييييا وممتلكييييياتهم عيييييدم المسييييياسو  االحيييييتالل،

 .األراضي المحتلة في همتنقلأثناء  المواصالت التي يستخدمونها
 

نلحييظ  حيييثتظهيير جلييية فيمييا أشييرت إليييه سييابقًا، بخصييوص االختصيياص التشييريعي القواعييد العاميية  نإ
وذليك مين  نطياق، فيي أضييق اأن تفسيرهاالحيتالل ي يتوجيب عليى دولية االستثناء اليذ أنها حددت نطاق

                                                           
 .11د. موسى القدسي الدويك، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص 198
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التيي يفتيرض أن قيام بالتزاماتها حتى تتمكن من ال ،خالل الشروط التي وضعتها لممارسة هذا االستثناء
 199.لدولة االحتالل ممثلة بجنودهاالضرورة الحربية  نكارإمع عدم  في صالح السكان المدنيين،تصب 

 

موضييوع االسييتثناءات الييواردة علييى القاعييدة العاميية المشييار إليهييا فيمييا يخييص وقييد عييالج القييانون الييدولي 
 - :كلها لمجاالتلمن خالل الجوانب المتعددة االختصاص التشريعي، 

بحجز وسايل  لدولة االحتالل، أن تقوم تمنح ترخيصاً  التي 200( من اليحة الهاي23) أشارت المادة -
وبصييفة  ،والمملوكيية ملكييية خاصيية ،النقييل والمواصييالت واالتصيياالت ومسييتودعات األسييلحة والييذخيرة

هييذه األشييياء  اسييتخداملغاييية وذلييك إمييا ، عاميية الممتلكييات الخاصيية الصييالحة لالسييتخدام فييي القتييال
 بصورة معادية ضد دولة االحتالل، وعلييه يقيع عليىحجزها بقصد عدم استخدامها ، أو واالنتفاع بها

بسيب عادتهيا إ  تن تعيذر وإ هيذه الممتلكيات ألصيحابها، أن تعيد بمجرد حدول السالمقوات االحتالل 
 .ماليم لمن يملكهاالدفع التعويض ت االنتفاع بها أو ألي أمر آخر

صييالحية دوليية االحييتالل فييي اسييتخدام المييؤن والمالبييس  201ميين اليحيية الهيياي (25المييادة ) عالجييت -
ن تكييييون الزميييية لدوليييية شييييترطت ميييين أجييييل السييييماح باسييييتخدامها أالخاصيييية باالسييييتعمال اليييييومي، فا

الحصييول علييى هييذه المييواد تم يييويتوجييب أن  ،اوتبقييى دوليية االحييتالل ملتزميية بييدفع قيمتهيي ،االحييتالل
مع ضرورة مراعاة عدم إشراك السكان األصليين في العمليات التيي تيتم  قايد االحتالل، إشراف تحت

 ضد دولتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وص القييانون الييدولي ممثليية باتفاقيية الهيياي واتفاقييية جينيييف وردتيه ميين شييرح وتفسييير لنصيأفيي ضييوء مييا 

تعسفت في استخدام  ذية القسريةا على قانون التغنستنج أن دولة االحتالل بإصدارها ومصادقته ،الرابعة
الختصييياص فالقيييانون اليييدولي أعطيييى ا الصيييالحيات التشيييريعية الممنوحييية لهيييا بموجيييب القيييانون اليييدولي،

مييا ، نجييد أن دوليية االحييتالل قامييت بييذلك وال ولكيين ضييمن نطيياق ضيييق جييدًا، التشييريعي لدوليية االحييتالل
قيوانين لل ايسيتوجب المسياءلة الجناييية وانتهاكي اتشيريعيً  اانتهاًكييشكل في إصدارها قانون التغذيية القسيرية 

 .في استخدام االختصاص التشريعي ا، وتعسفً الدولية
 

                                                           
199 Schwarzenberger G .International Law as a pplied by International courts and tribunals, vol.11 the law of 

a rmed conflict, London ,Stevens& Sons Limited 1968, p19.  
 .1422( من اليحة الهاي للعام 13المادة ) 200
 .1422 للعام الهاي اليحة من( 10) المادة 201
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أنها نصيت فيي نرى  فبالرجوع للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أما من الناحية األخالقية الطبية
كاألغالل والسالسل واألصفاد وثيياب  ،قييد الحرية"ال يجوز أبدًا أن تستخدم أدوات ت :( على33المادة )

 إضافة إلى ذلك ال يجوز استخدام السالسل أو األصفاد كأدوات لتقييد الحرية، التكبيل كوسايل للعقاب،
كتدبير لالحتيراز مين هيرب  أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فال تستخدم إال في الظروف اآلتية: أ(

إذ أخفقيييت  ج( بيييأمر مييين الميييدير، بنييياء عليييى توجييييه األطبييياء، ب(ألسيييباب طبيييية السيييجين خيييالل نقليييه،
خساير بب بتسالالوسايل األخرى في كبح جماع السجين لمنعه من إلحاق األذى بنفسه أو بغيره أو من 

وعليييى الميييدير فيييي مثيييل هيييذه الحالييية أن يتشييياور فيييورًا ميييع الطبييييب وأن يبليييغ األمييير إليييى السيييلطة  ماديييية،
اإلدارة المركزيييييية للسيييييجون هيييييي التيييييي تحيييييدد نمييييياذج أدوات تقيييييييد الحريييييية وطريقييييية و  عليييييى،اإلداريييييية األ
 202".ول من المدة الضرورية كل الضرورةوال يجوز استخدامها أبدًا لمدة أط استخدامها،

 

، فهييي تمنييع تقييييد هيياوتتعييارض مع المضييرب سيييرالمييادة بمجملهييا تييرفض فكييرة التغذييية الجبرييية لأل ههييذ
 والسالسيل وذليك لمنعيه مين أبيداء أيبياألغالل  سييرل األوبحسب هيذا القيانون تكبي إسراييلوإذ ب الحرية،

 مقاومة أثناء القيام بالعملية.
 

نجد  حيث يشكل انتهاكًا أخالقيًا لمباد  معاملة السجناء، أن قانون التغذية القسرية نخهلص بعد ما تقدم
فيما يخيص تقيييد  استثناءأن المادة التي أشرُت إليها من القواعد النموذجية لمعاملة السجناء قد وضعت 

 وهييذا األميير يتعييارض مييع فكييرة التغذييية قسييرًا، ،بدالليية )أ، ب، ج( وقييد حييددت هييذه االسييتثناءات سيييراأل
بيداء أي إالمقاومية أو  نهكيًا غيير قيادر عليىاإلضراب عين الطعيام يكيون م ببسب سيرجسد األ حيث إن

 دولة االحتالل من أجل تطبيق التغذية قسرًا عليه. قيدهفكيف ت اإلرهاق الشديد والتعب، ببسب فعل، رد
 

وباألخص مع القسم الطبي )أبقراط(  ها،وأخالقن فكرة التغذية القسرية تتعارض مع مباد  مهنة الطب إ
 Respect of) رادة الميريضإوذلك لوجود مبدأ عريض في هذه المهنية اإلنسيانية يسيمى بمبيدأ احتيرام 

Autonym) أقسييم بهييذا القسييم أن فكيييف لطبيييب   203، الييذي أجمييع عليييه األطبيياء فييي كييل أنحيياء العييالم
رادة الميريض فيي أي ظيرف أو م إة أن يحتير ذي أقسيم بشيرف هيذه المهنيخرق هذا المبدأ الييسمح لنفسه ب

                                                           
 (.33) المادة ،1411، السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد 202
التالحمة، استشاري جراحة الدماغ واألعصاب والعمود الفقري وعالج اآلالم المزمنة، دكتوراه من ايطاليا، البورد  مقابلة مع دكتور عماد 203

 الساعة الثانية ظهرًا. 1/12/0212الفلسطيني، البورد األوروبي، يوم الخميس بتاريخ 
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األمير  ،بيل أخالقييا ا فحسيب؛وقانونيً  اتشريعيً  ان فكرة التغذية القسرية ال تشكل انتهاكً إ حالة كان عليها،
الجنايية الدولية ليطال الكادر الطبي الذي يشارك في مثيل هيذه  مسؤوليةن يمتد نطاق الأالذي يستدعي 
 إنسانية.لفعل المادي أو بسكوته عند معرفته بهذا النوع من الممارسات الالن قام باإسواء  االنتهاكات،

 

 بيل أيضيًا يترتيب علييه فحسيب؛  ثيار كانتهياك تشيريعي وقيانونيآ تقيوم بيه سيلطات االحيتالل لييس ليه ما
 وهذا ما سنتحدل عنه في المطلب الثالث. ،آثار طبية

 
 تطبيق قانون التغذية القساية من الناحية الطبية. الث: اآلثار والمخاطا المتاتبة علىمطلب الثال
 

تغذيية القسيرية مين الناحيية تطبييق قيانون ال ليىليوج فيي موضيوع المخياطر المترتبية عمن األهمية قبل الو 
دورهم في أوقات  حيث إن بد من تبيان الدور الذي يلعبه الطاقم الطبي الموجود في السجون، ال الطبية
موجيود دايميًا فيي الطياقم الطبيي ال حييث إن عمليية التغذيية قسيريًا،لاقيد توقعهيا  رة يفوق المخاطر التييكثي

والخوف الذي نجم  اآلالمو  ىاألذ أىفإنه حتمًا ر  ،التعذيبعمليات  حتى إن لم يشهدو  السجون العسكرية
انين السييلوك أخالقيييات الطييب وقييو ف ،تهموسييالم لقييد كييان األطبيياء مسييؤولين عيين صييحة السييجناء عنهييا،

أم أنهييم أطلقييوا صييفارات  ؟لميياذا لييم يبلغييوا عمييا حييدلفعمليييات التعييذيب وفضييحها  الدولييية تلييزمهم بمنييع
قييد أثبييت تجربيية األسييرى و ، 205شيييء أنفسييهم مقابييل ال بيياعواأنهييم  أم، 204ولكنهييا أهملييت بييدورها اإلنييذار

الفلسطينيين المضربين عن الطعام الدور السيلبي اليذي يلعبيه بعيض أفيراد الكيادر الطبيي داخيل السيجون 
 معتقليينوال سيرى ألفيي تقيديم الخيدمات الصيحية ل يجيابيقد كانيت تيدخالتهم السيلبية أكثير مين دورهيم اإلف

 اص.ين بشكل عام واألسرى المضربين عن الطعام بشكل خينيالفلسط
 

 ،متجذرة منذ القدم والمعذبين هي عالقة شراكة مهنية أن العالقة بين المعالجينتاريخ نجد البالعودة إلى 
يين المروعة تجاه سوء معاملة األطباء الناز  رد الفعل العالمي واستطاع دامت خمسمئة سنة على األقل،

 الطب.بين التعذيب وأخالقيات أن تفصل خيرًا أ لسجناء مخيمات الموت
 

                                                           
ترجمة فايزة المنجد، مراجعة الدكتور محمد فداء الهاشمي، ستيفين مايلز، خيانة القسم )التعذيب، التواطؤ الطبي، والحرب على اإلرهاب(  204

 .11، ص0223الدار العربية للعلوم،
 (.0221مقولة عن سعادة السفير البريطاني في أوزبكستان " كريغ موري"، ضمن رسالة إلكترونية دبلوماسية )آب /يوليو  205
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للعمييل فييي سييجونها بشييكل يخييدم  هموتجنيييداعتييادت مجتمعييات التعييذيب توظيييف األطبيياء والممرضييات 
 تهنسيب وما ،المجتمعات الطبية المدنية للتعذيبخضوع الخوف والدعاية لضمان  مستخدمين مصالحها،

شيركاء فيي بياء الحيياة بعيد التعيذيب قيالوا إنهيم رأوا أطالمئة ممن بقيوا عليى قييد في إلى خمسين  ن و عشر 
هذه اإلحصايية السجناء الذين لم ييروا األطبياء وهيم يزّيفيون التقيارير الطبيية  ال تتضمن ،إساءة المعاملة

وال تحصي ضحايا التقنيات التي ابتدعها األطباء وعلماء  أو شهادات الوفاة بحيث تخفي أمر التعذيب،
 206النفس لكي يستعملها المعذبون.

 

 تاعُتبير  حييث ،ة التعيذيب جليية مين خيالل تقيييم اإلحصيايياتالرغبة فيي ممارسيعلى مر التاريخ تظهر 
أن نجيييد  العصيييور األوروبيييية الوسيييطى بيييالعودة إليييىو ، التعيييذيب امتييييازًا متروكيييًا لتقيييدير السيييلطةعمليييية 

عيياد و  تييم إلغييا ه فييي القييرن الثييامن عشيير، التعييذيب قانونيييًا ومقتصييرًا علييى المسييؤولين المفوضييين الاليقييين
 .شرعية لم تعد له أي حيث في القرن العشرينر من جديد ليظه

 

الرتييب العليييا  بايها أصييحمسييؤول يجعييل كمييا قييد دوليييًا، تعاقدييبتخشيى الحكومييات المشييتركة بالتعييذيب أن 
جييرايم ضييد اإلنسييانية الالتعييذيب يصينف ضييمن  حيييث إن، الجييرايم ضيد اإلنسييانيةللمحاكميية عيين  عرضية

 يكونيون معرضيين للمالحقية والمحاكميية الرتيب المنخفضيية المعيذبين أصيحابكميا أشيرت سيابقًا، كمييا أن 
إن التواطييؤ الفاعييل والمنفعييل للمييالك  207مهييرب دولييي ميين قييانون يحييدد زميين البييدء بييالحكم. وجييوددون 

يجدد بشكل مستمر الشراكة بين المعيذبين  هموإهمالي في سوء معاملة األسرى سراييلالطبي العسكري اإل
وحيياة األسيرى  اآلالمي ملطيخ بيسيراييلاألمر الذي يظهُر جليًا أن شيرف الطيب العسيكري اإل والمعالجين،
التاريخ والتجارب السابقة للدول األوروبية كالتجربة األمريكية تظهر هذه الشيراكة  حيث إن، الفلسطينيين

 .ما بين المعذبين واألطباء
 

دور األطباء قد يكون بالقيام بفعل أو االمتنياع يبين لنا أن  تعراض دور الطاقم الطبي تاريخياً ن في اسإ
عن القييام  وتشكل األفعال التي يمتنعون ، يكون كال التصرفين مجرماً  هذاتوفي الوقت  عن القيام بفعل،

قييوانين تمييارس بحييق لسييكوت عمييا يرونييه ميين التعييذيب وميين أفعييال مخالفيية لالوذلييك ب جريميية سييلبية، ابهيي
                                                           

 الهاشمي، فداء محمد الدكتور مراجعة المنجد، فايزة ترجمة( اإلرهاب لىع والحرب الطبي، التواطؤ التعذيب،) القسم خيانة مايلز، ستيفين 206
 .11ص ،0223للعلوم، العربية الدار

 الهاشمي، فداء محمد الدكتور مراجعة المنجد، فايزة ترجمة( اإلرهاب على والحرب الطبي، التواطؤ التعذيب،) القسم خيانة مايلز، ستيفين 207
 .13ص ،0223للعلوم، العربية الدار
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فعييييال ألمييييا أن تكييييون صييييورة أخييييرى لإو  ية،سييييراييلداخييييل السييييجون اإل نينييالفلسييييط معتقلييييينو الاألسييييرى 
 ،سيييرالسييجل الطبييي ألأوراق وتقييارير  تزييييفك المجرميية التييي يرتكبونهييا وذلييك ميين خييالل القيييام بعمييل،

ميا لوفاتيه إ :وذليك ألميرين اكتشيافها، )المجني علييه(سييروهذه الجرايم تمتاز بطيابع أنيه يصيعب عليى األ
كميا  طبيية الخاصية بوضيعه الصيحي،التقارير الب لرفض األطباء تزويده أو الجريمة معه،وذهاب أسرار 

لمعرفيية وضييعه الصييحي معميير بنيات الييذي رفييض األطبيياء تزويييده بتقيارير طبييية  سيييرظهير فييي حاليية األ
  208.فك إضرابهبعد 

 

دعاء دولة نظرًا ال ارج تحت باب التعذيب المباح شرعً وهنا يثور التسا ل هل أسلوب التغذية القسرية يند
عليى  التعذيب غير المشروعأنه يقع ضمن أو منع أضرار اإلضراب عن الطعام، االحتالل أن في سنه 

  ؟من الخطر سيرالرغم من أن الغاية من سنه كما تدعي دولة االحتالل إنقاذ األ
 مراحل التعذيب واالزدواج داخل دولة االحتالل. نبينجابة عن هذا التسا ل ءل
 

أطباء لحقوق اإلنسان في يين من خالل ما بينته النشرة المعدة من سراييلاالزدواج لدى األطباء اإلظهر 
 نمياإو  الصيحة لقيانون  خاضيعة غيير والجنياييين السياسييين لألسرى  المقدمة الطبية "الخدمات أن إسراييل
 التيي الطبيية الطيواقم هيي الحقيقة هذه عن تنجم التي الظواهر ىحدإ ،الشعب صحة لتعليمات وفقاً  ُتقدم
 القيوى  تشغيل شركات عبر أم مباشر بشكل كانتأ سواء" الشباص" السجون  مصلحة في تشغليها يجري 
 أولئييك لييدى تبييرز هييذا ميين وانطالقييا منييية،األ للمنظوميية نميياوإ الطبييية للسييلطة خاضييعة تليسييو  املييةالع
 للمعالج الحصري  التزامهم واجب النتهاك متزايد خطر تحت يكونون  وهم المزدوج، الوالء قضية طباءاأل

 209.منية"األ المنظومة تمارسها معلنة وأ مستترة ضغوط بسبب لديهم،
 

بعضييهم يفحييص السييجناء ليوثييق  ،عييدة طييرق بيتعيياون األطبيياء وعلميياء اليينفس مييع المعييّذبين  باختصييار،
خيييالل االسيييتجواب  همويعيييالج يراقيييب السيييجناء همبعضيييو  أنهيييم قيييادرون عليييى تحميييل االسيييتجواب الميييؤلم،

ات ال ييتقن مين خيالل إما عضهم يخفي أدلة سوء المعاملة،و ، لضمان مواصلة المعاملة المسيئة للصحة

                                                           
 في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم االربعاء. 12/12/0212مقابلة مع األسير معمر إسحاق بنات، بتاريخ  208
 والتحديات واالخالقية السياسية التحديات بين: اإلسراييلية السجون  في الفلسطينيون  األسرى  خاضها التي الطعام نشرة بعنوان "إضرابات 209

 -، انظر الموقع اإللكتروني: 02الطعام"، إعداد أطباء لحقوق اإلنسان في إسراييل، ص عن المضربين عالج في واالخالقية الطبية
D7%AAhttps://ar.scribd.com/document/135301027/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95% 

 ترجمة المختص والباحث في الشؤون اإلسراييلية أنس أبو عرقوب

https://ar.scribd.com/document/135301027/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%AA
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وبعضييهم  صييابات،إ و شييهادات الوفيياة ال تحتييوي علييى أين الملفييات الطبييية أأتأكيييد تسييبب النييدب أو بال
والعدييد  ،ظافية والطعيام والملجيأيشرف على اإلهمال المنهجي لحاجات السجناء من العناية الصحية والن

 منهم يلتزم الصمت خالل إساءة معاملة مرضاهم في السجون.
 

تفوقيييت بيييه عليييى األميييريكيين فيييي أسييياليبهم  الطبيييي التواطيييؤعليييى  اجدييييدً  اضيييافت دولييية االحيييتالل أسيييلوبً أ
ألطبيياء الييذين يمارسييون هييذا لوذلييك ميين خييالل تييوفير غطيياء حماييية المسييتخدمة فييي سييجن أبييو غريييب، 

يييية إلدارة مصيييلحة ر يييية اإلدالهيكاليوجيييد لهيييم أسيييماء أو أرقيييام عسيييكرية ضيييمن  ال فيييي الغاليييبف التعيييذيب،
فتكيون الشيكوى ضيد  وذلك من أجل توفير ضمان لهم في حالة التوجه لتقديم شيكاوى ضيدهم، السجون،

 210سماء ضمن السجالت.مجهول لعدم وجود هذه األ
 

 - ي التعذيب ييا المشاوع يتمثل بثالث حاالت:أن دور األطباء ف نخلص بعد هذا االستعااض
لضييييباط المخييييابرات وجهيييياز  سيييييرألمعلومييييات عيييين الوضييييع الصييييحي ل همتقييييديمب الحاليييية األولييييى تتمثييييل

ل رحلة التعذيب مع استكمال وذلك ،، متجاهلين ضرورة احترام سرية المعلومات الطبية للمريضالشاباك
 .سيراأل

الييذي  سيييرالعييالج قسييرًا علييى األتطبيييق  أو خييدمات طبييية بطريقيية سييلبية، بتقييديمهم الحاليية الثانييية تتمثييل
 يرفض المعالجة.

عين هيذه الجيرايم وعيدم  ماألسيرى بسيكوته اسيوء المعاملية التيي يتعيرض لهي بإخفيايهم الحالة الثالثة تتمثيل
 .تقديم تقارير طبية توثق اإلصابات نتيجة ممارسة التعذيب على أجساد األسرى 

 

 الضييبابية واالسييتغراب والتسييا ل، ازدييياد ر الطبييي الموجييود فييي مصييلحة السييجون لكييادا للمتأمييل ُيالحييظ
المقيييد العياجز عيين  سييرفكييف لكيادر طبييي يسيعى لتنفيييذ أوامير رييسييه بتطبييق التغذييية القسيرية علييى األ

 أن يعطييي تقرييير طبييي يثبييت أن وبييأنهم أصييحاب هييذه األرض، إسييراييل، ويييؤمن بوجييود دوليية المقاوميية
فالبييد ميين وجييود علييى سييبيل المثيال، هيو دخييول الطعييام إليى الييريتين بييداًل ميين المعيدة  سيييرسيبب وفيياة األ

بوجيود مشياركة طبيية مين الجانيب  يةسيراييلداخل السيجون اإل سيرلجان تحقيق محايدة لكل حالة وفاة أل
 الفلسطيني.

                                                           
(، بتاريخ 1511أ. أمجد احمد النجار، مقابلة مع مدير العالقات العامة واالعالم في نادي األسير /محافظة الخليل، يوم الخميس الساعة ) 210

14/12/0212. 
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كشيييفت محاكميييات قيييادة  حييييث ،بجمييييع أشيييكاله معارضييية التعيييذيبإليييى مؤسسيييات حقيييوق اإلنسيييان تتجيييه 
األنظميية التييي المقييدار الهايييل لوحشييية  ،ضييد اإلنسييانية وجييرايمالنييازيين فييي نومبييورغ علييى جييرايم الحييرب 

أحييدثت هييذه المحاكمييات قييوانين عالمييية لتجييريم اإلبييادة الجماعييية وحماييية لهييا،  اتأخييذ ميين التعييذيب نهًجيي
 السجناء من التعذيب وسوء المعاملة واإلهمال.

 

الجمعية العمومية عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على اعتبار أنه معييار انجياز مشيترك  وبإعالن
يجيب أال يتعيرض أحيد للتعيذيب " :مين اإلعيالن تينص الخامسية جياءت الميادة، لجميع األشخاص واألمم

 211."أو المعاملة أو العقوبة الوحشية أو غير اإلنسانية أو المذلة
 

وق اإلنسان حجر الزاوية لآلداب والقوانين والتشريعات الدولية والقوميية التيي لحق يعتبر اإلعالن العالمي
الييذي  هنفسيي، علييى اليينهج أو المعامليية أو العقوبيية الوحشييية أو غييير اإلنسييانية أو المذليية ،التعييذيب تحظيير
 ورد ة مسيتخدمة تعيابير مشيابهة لمياجاءت بقيية االتفاقييات الدوليي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تبناه

معاملية اإلنسيانية الفي اإلعالن، فنصت المادة الثالثية مين اتفاقيية جينييف الرابعية عليى ضيرورة االلتيزام ب
فييييهم  نبمييي أن األشيييخاص اليييذين لييييس لهيييم دور فعيييال فيييي الحيييروب،لمييين أشيييارت إلييييهم الميييادة بنصيييها" 
الميرض أو الجيروح أو لموا وأولئيك غيير القيادرين عليى القتيال بسيب سيأعضاء القوات المسلحة الذين است

 212".الظروف كلفي  بصورة إنسانية أو أي حالة أخرى تتوجب معاملتهم اإلعاقة
 

، وهييذا مييا أورده 213/أ(3اإلعييالن العييالمي بدالليية المييادة ) مييا تبنيياهوجيياءت اتفاقييية جينيييف الثالثيية لتؤكييد 
جينييف واإلعيالن العيالمي بمفردات مشيابهة لميا ورد فيي اتفاقييات  1011عام لاألول ل البروتوكولأيضا 

 214(.11بداللة ما أشارت إليه المادة )
 

باتفاقييات ، وتمثليت بميا يعيرف أوروبيا د فييالمنعقيمؤتمر األمين والتعياون جاءت نتايج  1012عام الفي 
، بداللية ميا االتي أكدت ما ورد فيي اإلعيالن العيالمي لحقيوق اإلنسيان واالتفاقييات المشيار إليهيهيلسنكي 

                                                           
 .1411ديسمير من العام 12 ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في1المادة) 211
 .1414(، 3اتفاقية جينيف الرابعة، المادة ) 212
 .1414/أ(، لعام 3اتفاقية جينيف الثالثة، المادة ) 213
 .1422(، 11البروتوكول األول التفاقيات جنيف، المادة) 214
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فييإن  ،المتحييدة بمييا يتناسييب مييع المبيياد  المعلنيية فييي ميثيياق األمييمو  ،"بييالنظر إلييى ذلييكا، جيياء فييي فحواهيي
االعتييراف بالكراميية المتأصييلة وحقييوق المسيياواة وعييدم االنحييياز لجميييع أفييراد األسييرة البشييرية هييو أسيياس 

 ،اإلنسييانع اإلعييالن العييالمي لحقييوق وبمييا يتناسييب ميي ،مييع االعتييراف الحريية والعداليية والسييالم فييي العييالم
بييأن الحاليية المثالييية للبشيير األحييرار المتمتعييين بالحرييية المدنييية والسياسيية والحرييية ميين الخييوف والفقيير ال 

يتمتييييع بحقوقييييه المدنييييية  يمكيييين أن تتحقييييق إال إذا وجييييدت الظييييروف التييييي تمكيييين كييييل شييييخص ميييين أن
 215إضافة إلى حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية." ،والسياسية
عاملية إنسيانية، وحظير أي قيات والوثايق الدولية تشير إلى وجوب احترام اإلنسان، ومعاملته مهذه االتفا
 كرامته وسالمته الجسدية، ولكنها تفتقد إلى الوسيلة التي تعاقب الدول التي ال تلتزم بها.أمر يمس 

 

عييل لتشييكل رد ف (1081و 1083)عييام أعمييال األطبيياء النييازيين فييي مخيمييات المييوت  جيياءت فضييحية
وإدانييية ميييا يقيييارب ثالثييية  بتوجييييه االتهيييام ومحاكمييية االشيييتراك الطبيييي فيييي التعيييذيب، تمثيييلعليييى  عيييالمي

، ثبيييت مييين خيييالل جيييرايم حيييرب وجيييرايم ضيييد اإلنسيييانيةنومبيييورغ، وذليييك الرتكيييابهم وعشيييرين سيييجينًا فيييي 
محاكميات أن أثبيت ال، 216والقييام بعملييات قتيل جمياعي إجراء تجيارب سيادية عليى السيجناء في همتواطئ

 .هموإهمال في إساءة معاملة السجناء واتواطؤ  األطباء النازيين
 

معييايير ليتبنييى الجمعيييات الطبييية الخاصيية ب التوجييه الييدولي ممييثالً بييدأ  فييي مرحليية تالييية لمييا أشييرت إليييه
 بعييدوتحديييدًا  أخالقييية لألطبيياء المسييؤولين عيين صييحة السييجناء قبييل التصييديق علييى معاهييدات جينيييف،

تبنييت نقابيية األطبيياء العالمييية )وهييي مجلييس ميين النقابييات الطبييية  نومبييورغ،محاكمييات مييرور عييام علييى 
ييم المهنييي، ، القومييية ( إعييالن جينيييف ليكييون خاصييًا بهييا ال أاألطبيياء  أوردت أن علييى حيييثفييي هييذا القدسد

 .ة غييير اإلنسييانيةمنييع التعييذيب والمعامليي، و الطبييية بمييا يتعييارض وقييوانين اإلنسييانيةيسييتخدموا معلوميياتهم 
لسيجناء لألميم المتحيدة عيام ( وقيوانين الحيّد األدنيى لمعاملية ا1080عيام )لمعاهدات جينييف ل وقد شكلت

أصيدرت نقابية األطبياء العالميية وثيقية  1023بة بني عليها فيميا بعيد، ففيي العيام أرضية خص (1022)
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 تفت باإلشارة بشكل غيير مباشيرصراعات المسلحة، ولكنها اكلتضع قوانين تخص حالة الأكثر وضوحًا 
 217الصحة الذين اشتركوا بالتعذيب. يألخصايي

متوجيية  ، لييذلك جيياءت مرحليية السييبعينياتاالشييتراك فييي التعييذيب ينتهييك األخالقيييات الطبيييةن موضييوع إ
الذي نص فيي مضيمونه عليى جيوهر موضيوع  (1013لعام )لمؤتمر العفو الدولي بجهود جدية تمثلت ب

"يجييب علييى أفييراد الطيياقم الطبييي والمسيياعد أن يرفضييوا  :جيياء فيهييا حيييثالتعييذيب واألخالقيييات الطبييية، 
ويجيب أال  كشف مهاراتهم المهنية أو البحثية بأي طريقة لغرض التعيذيب أو االسيتجواب أو المعاقبيات،

 يشاركوا في تدريب اآلخرين لمثل هذا الغرض ".
 

الييييذي يمثييييل دليييييل األطبيييياء المتعلييييق بالتعييييذيب  1012لعييييام فييييي مرحليييية متقدميييية جيييياء إعييييالن طوكيييييو ل
والطبييية يكميين أثنيياء  بن االمتييياز للطبييي:" إجيياء فييي مقدمتييه حيييثنسييانية، حشييية وغييير اإلو الوالمعامليية 

فايها دون هو خدمة اإلنسانية وصون الصحة الجسدية والعقلية والعمل على شيو ممارستهم مهنة الطب، 
( " لين يقيوم الطبييب 1ز، والمحافظة على أقصى احترام لحياة اإلنسان"، في حين نيص المبيدأ )يأي تمي

إنسيانية، أو أو الطبيبة بتشجيع ممارسة التعيذيب أو غييره مين صيور المعاملية القاسيية أو المهينية أو الال
الثياني مين اإلعيالن المشيار إلييا " لين أشيار المبيدأ  هذاتبالتغاضي عنها أو االشتراك فيها." وفي السياق 

أدوات أو ميواد معرفية لتسيهيل ممارسية التعيذيب أو غييره مين  أو الطبيبية أي مكيان أو أيالطبيب  ؤمني
في حين  ،قدرة الضحية على مقاومة هذه المعاملة" إنسانية، أو لتقليلالمعاملة القاسية أو المهينة أو الال
أنه : "نص حيث ،ضوع حضور الطبيب أثناء القيام بهذه الممارساتعالج المبدأ الثالث من اإلعالن مو 

إجراءات يتم خاللها استعمال التعذيب أو غيره من ضيروب المعاملية  أيو الطبيبة أالطبيب  حضرلن ي
 218إنسانية".المهينة أو القاسية أو الال

 

الطبيييي فيييي الممارسيييات أن وضيييع إعالنيييات ومواثييييق واتفاقييييات دوليييية للحيييد مييين االشيييتراك تيييرى الباحثييية 
ب نقيييص اإلرادة بوذليييك بسيييالتطبييييق فالخليييل يكمييين فيييي  إنسيييانية أمييير وموضيييوع تطبيقهيييا أمييير آخييير،الال

لب الدول التي شاركت في وضع اغألن في ال السياسية والمجتمعات الطبية لمحاكمة من يثبت تورطهم،
مين يثبيت تورطيه فيي ممارسيات هذه المواثيق هي مين تقيوم باالنتهاكيات، وفيي حالية توقييع الجيزاء عليى 
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لممارسيية مصييدري هيذه القيرارات أوامير  والتعيذيب يكيون فييي قضيايا محيددة ويكييون الجياني فيهيا هييم منفيذ
إلنسانية وجرايم الحرب، ففي الغالب تكيون المحاكميات الجرايم ضد االتعذيب، وبما أن التعذيب يعد من 

بيي، ليذلك يكتفيى بإدانية تصيرفات هيؤالء األطبياء مين للقادة العسكريين، ونادرًا ما تمتد لتطال الكيادر الط
مثل سحب رخصة المزاولة لمهنة الطب، واستشهد  ،المجتمعات الطبية المدنية، وبإيقاع عقوبات تأديبية

الرخصيية الطبييية للييدكتور هيياري شيييبانا سييحب ب ،فييي البرازيييل المجلييس الطبييي لسيياو بيياولو،بمييا قييام بييه 
 219.معهد الطب الشرعيذيب خالل إدارته وفاة ضحايا التعلتحريفه شهادات 

 

ن االنصياع طباء الذين يرفضو ألأن توفر حصانة وحماية لالمجتمعات الطبية  في الغالب يصعب على
 ،فيتصيرفون بطريقية فرديية معرضيين أنفسيهم للخطيير ،إنسيانيةالبتنفييذ ممارسيات  وقيراراتهمة ألوامير القياد

فييي ظييل سييعيها  التعييذيب بييالرغم ميين ضييغوط الحكوميية مقاومييةنقابيية األطبيياء التركييية  وقييد مثلييت تجربيية
 سييييفيتين كزيلكيييان، ، ود. كمهيييور أكبينييياد.  وامييير، مييينهمألطبييياء اليييذين عارضيييوا االنصيييياع لاأللحمايييية 

وحيييازتهم أدليية تييدين ممارسييي  التعييذيبسياسيية  اعتقلييوا بسييب عملهييم ضييدهييم حيييث إن، 220وزكييي أوزون 
وأثنييياء  ،الطبيييية وصيييودرت ملفاتيييه لتقديميييه وثيييايق عييين إصيييابات، اعتقيييال اليييدكتور أوزون التعيييذيب، فيييتم 

، واسيتجوابه بطريقية النوم ، وحرمانهفي الحبس االنفرادي هوضعإنسانية كلالااعتقاله تعرض للممارسات 
كية فيوق رأسيه لتسيبب يتيم وضيع حقيبية بالسيتو  ،مهينة حيث تم ضربه وركله على كل من رأسه وصدره

"لقييد  :ه، وكيان رده علييى كيل ذليكوُعصيرت خصييتا دخلييت زجاجية فيي مسييتقيمه،أُ ، و ليه شيعورًا باالختنياق
 221كنُت مخلصًا لقسم أبقراط ...وسأستمر في أداء عملي ".

 

فيييي داييييرة  تيييدخلهم بتأيييييد مييين نقيييابتهم ن تجربييية األطبييياء األتيييراك فيييي رفضيييهم سياسييية التعيييذيبفيييإ وبهيييذا
ية سراييلها الذين يحملون الجنسيات اإل  يكون أطبابأن  إسراييلفهل من الممكن أن تسمح دولة  الخطر،

المر وسين في ظل رفض نقابية األطبياء في حالة رفضهم االنصياع ألوامر  يتعرضون لضرر أو خطر
أن تسيلك طريقيًا أسيهل وفيي الوقيت  إسراييلية القيام بعملية التغذية القسرية، لذلك اختارت دولة سراييلاإل
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الفقير والبطالية مين أجيل  بالدهيمتعياني  مين خيالل جليب أطبياء مين الخيارج،وفر الحماية ألطبايها ت هذات
 .ااستغاللهم في تنفيذ سياساته

وأقصيد بيذلك  ،في معالجة الصراع القايم ما بيين الطيب والتعيذيب بعد تبيان العجز على مر التاريخ نرى 
 :أوالً  ،عيدةميور وذليك أل قليق ال حيدود لنهايتيه،يضيعنا فيي  ، (المخيابرات وضيباطبين الكادر الطبيي  )ما
إنسيانية ويرفضيون ألطبياء اليذين يفضيحون الممارسيات الاللبقاء على عدم توفير غطاء حمايية دوليية اإل

ويجعليون مين تصيرفاتهم الفرديية وإخالصيهم لقسيم أبقيراط أن تكيون حيياتهم هيي  تطبيق التغذية القسيرية،
كتجربيية الطبيييب التركييي  بشييكل فييرديميين تجييارب بعييض األطبيياء الييذين تصييرفوا  ظهيير وهييذا مييا الييثمن،

األكبر هو عندما ال تسمح أنانية الطبيب بأن يكون هو الضحية في  الضرر -ثانيًا: .المشار إليه سابقاً 
خدماته الطبية لدعم دم ويق فيتقبل سياسة التعذيب ويرحب به، طبيعة النفس البشرية، هوهذ هذا الصراع،

أن ليم  معيه هييدفن سير و  ،والضيحية هو الحلقة األضيعف فيي هيذه الحالية سيرويكون األ هذه الممارسات،
ر السيكوت والصيمت ليذهاب يختي ن حالفه الحظ ونجيا وخيرج مين قبضية السيجانإو ، نجاةاليحالفه الحظ ب

 تقريير طبيي يوثيق ميا يتعيرض ليه،ك يفتقر ألي دليلفهو  العالمات واآلثار التي تنجم  كنتيجة التعذيب،
ليييذلك يختيييار طرييييق  ،لعيييدم وجيييود جهييية طبيييية محاييييدة ن بأغليييب الحييياالت مزيفييياً ن حصيييل علييييه فيكيييو إو 

 األلم والمعاناة النفسية طيلة حياته.ب المليئةالصمت 
 

إنسانية من تعذيب األسرى وتطبيق لعملية مارسات الالملاوتقبله ، وفي حالة قبول الطبيب الخيار الثاني
 يهيياسييأبينه فييي الجزيييية التالييية وعل وهييذا مييا حمييُد عقابهييا،تقسييرية نكييون حتمييًا أمييام مخيياطر ال التغذييية ال
حقييوق لويشييكل انتهاكييًا ل أن نظييام التغذييية القسييرية يعييد تحييت تصيينيف التعييذيب غييير المشييروع، سيينؤكد

 والمواثيق والقوانين الدولية.
 

 - مخاطا التغذية من الناحية الطبية:
عين عمليية إدخيال ميواد مغذيية إليى جسيم اإلنسيان ن المقصود بالتغذية القسرية هي عبيارة أنجد - طبيًا:
أو  أو مباشيييرة عييين طرييييق مجيييرى اليييدم، ميييا عييين طرييييق الجهييياز الهضيييمي،إالحيييرة بعكيييس إرادتيييه  عنيييوة،
 بالحقن.

عييدد طييرق اإلدخييال والغاييية واحييدة، منهييا إدخييال أنابيييب التغذييية إلييى المعييدة عيين طريييق األنييف وحقيين تت
دخل إلى المعدة بالقوة، أو عن طريق إدخيال الميواد الغذاييية والسيوايل المواد الغذايية بأنبوب بالستيكي يُ 
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فيييي مجيييرى اليييدم  ل إدخيييال القسيييطرة الوريديييية بيييالقوةالمغذيييية أو الغلوكيييوز أو األميييالح بيييالحقن، مييين خيييال
 )األوردة، األوعية الدموية(.

ه التجربييية تييثبتأوهيييذا مييا  ،سييرى مضيياعفات ومخييياطر تهييدد حييياة األ\فييي العييادة تحييدل التغذيييية القسييرية 
أشيرت إلييهم سيابقًا و نتيجية تطبييق التغذيية القسيرية 222،ية على ثالثة أسرى فلسطينيين استشهدواسراييلاإل

التغذييية القسييرية تييؤدي عييادة إلييى عملييية ف ،بعييد قييانون التغذييية القسييرية امييع اإلشييارة إلييى أنييه لييم يكيين مسيينً 
خييالل  ومنهييا حييدول النزيييف الييدموي  ن لهييا،مضيياعفات ومخيياطر تهييدد حييياة األشييخاص الييذين يتعرضييو 

عملية إدخال أنبوب التغذية بالقوة من خالل فتحية األنيف ودفعيه عشيواييًا وبعنيف إليى المعيدة، إذ ييؤدي 
وسأوضييحها  ذلييك إلييى حييدول جييروح أو تهتييك ونزيييف فييي أغشييية األنييف أو المييريء أو المعييدة ذاتهييا"،

 بشي من التفصيل بشكل عام.
 

نتيجية إدخيال أنبيوب التغذيية إليى مجيرى التينفس  إمكانيية حيدول اختنياق :عةمن هيذه المضياعفات الشياي
ن إدخيال أنبيوب التغذيية بيالقوة قيد ييؤدي إليى أكما  بدل المريء والمعدة، ما يؤدي إلى حدول االختناق،

إدخيال المياء تسربها إلى الرية، وأيضا حدول التهاب ريوي حاد مع كل مضاعفاته، ومنها "التمّييه"، أي 
حاجيية الجسييم، بعكييس الوضييع الطبيعييي عنييدما يتنيياول اإلنسييان السييوايل والميياء  لييىوايل بمييا يزيييد عوالسيي

بإرادته وحسب احتياجات جسمه، وهذا ييؤدي إليى خليل فيي تركييز األميالح فيي اليدم، خاصية الصيوديوم 
ة، أو تشويش اليوعي والغيبوبيوالبوتاسيوم، ويسبب متاعب صحية جدية مثل عدم انتظام ضربات القلب 

ن  التغذية القسرية تسبب االلتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو أنواع العدوى األخرى نتيجة إلدخال أكما 
أدوات التغذيييية مثيييل األنابييييب والقسيييطرات والحقييين وتركهيييا لفتيييرات طويلييية، وتصيييبح بيئييية مناسيييبة لتكييياثر 

وإلى بقية أعضياء الجسيم ويحيدل التسيمم الجراثيم والبكتيريا عليها، وفي أماكن إدخالها، فتنتقل إلى الدم 
و قييد تسييبب خليياًل فييي ضييغط الييدم، خاصيية ارتفيياع الضييغط الحيياد، وكييذلك خليياًل فييي تركيييز  البكتيييري،

السيييكر فيييي اليييدم وارتفاعيييه وخروجيييه عييين السييييطرة، ويترتيييب عليييى ذليييك متاعيييب صيييحية، خاصييية ليييدى 
لسيييكري وضيييعف عضيييلة األشيييخاص اليييذين يعيييانون مسيييبقا مييين ميييرض ضيييغط اليييدم الميييزمن أو ميييرض ا

التيي تمتيد آثارهيا طيوياًل إليى ميا بعيد عمليية النفسية الشيديدة،  اآلالمالقلب، وتؤدي إلى الضغط النفسي و 
 223التغذية القسرية، وقد تؤدي إلى حدول صدمة نفسية أو انهيار عصبي أو اكتئاب.

                                                           
 .31، ص0223اإلسراييلي، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، غادة فريد بدر، أسرانا في سجون االحتالل  222
 البورد ايطاليا، من دكتوراه  المزمنة، اآلالم وعالج الفقري  والعمود واألعصاب الدماغ جراحة استشاري  التالحمة، عماد دكتور مع مقابلة 223

 .ظهراً  الثانية الساعة 1/12/0212 بتاريخ الخميس يوم األوروبي، البورد الفلسطيني،



 

121 

 

تعاميل لالكيادر الطبيي مؤهيل ل اهيل هيذ بعد تلخيص مضاعفات عمليية التغذيية القسيرية، يثار تسا لهنا 
علمييًا بييأن هييذه المضيياعفات التييي تحييدل  مييع المضيياعفات التييي تنييتج عيين هييذا األسييلوب فييي التعييذيب،

 افكيييف تسيين حكوميية االحييتالل قانونيي نتيجيية تطبيييق هييذا األسييلوب قييد ال تسييعفه خبييرات أمهيير األطبيياء،
 سييرالخطر األكبير هيو أن تقتيل األ أليس ،بخطر سيرذرع بأن تطبيقه يأتي في حالة دخول حياة األتوت

بطريقيية ممنهجيية ميين خييالل اسييتغالل ضييعفه وعجييزه عيين المقاوميية ورفضييه فييي مرحليية اإلضييراب عييين 
 الطعام.

 

تمتثيل فيي  ،الطبيية كميا أشيرت إليهيا بشيكل عياميترتب على تطبيق التغذية القسرية العديد من المخاطر 
توضييييحي ورسيييم سيييأوردها تباعيييًا بشيييرح  224مســـتقبليةمـــا آنيـــة أو إآثـــار تطبيقهـــا تكيييون عيييدة حيياالت 
 225.مفصل

 

تتمثيل فيي حيدول مضياعفات و  ،ء تطبييق عمليية التغذيية القسيريةوهي التي تحيدل أثنيا المخاطر اآلنية:
 .الطبيب العملية على الرغم من توقعه حدول هذه المضاعفاتستكمل وي ،متوقعة

 

 :(complication)مضاعفات التغذية القساية 
 .عدة طرق اإلدخال ويتم ب األولى: المرحلة

 عن طريق األنف بواسطة استخدام البربيش. (Insertion)اإلدخال الطريقة األولى:
 - :اآلتية مخاطرلل امعرًض  سيرأثناء هذه الطريقة يكون األ

دار األنيف جيعنوة وبالقوة يؤدي إلى تهتك في شبكة الشعيرات الدمويية الموجيودة فيي  البربيشإدخال - أ
 .(epistaxis)ما قد يؤدي إلى حدول الرعاف وهو عبارة عن نزيف دموي من األنف  األنسي،

إليى تيأثيرات أخيرى نتيجية حيدول هيذا النيوع مين المضياعفات  امعرًضي سييروفي هذه الحالة يكون األ
وهنا نشير إلى وجود تباين في حدول المضاعفات وذلك الختالف الوضع الصحي لكل  )الرعاف(،

 تي:كاآل آخرإلى  أسيرالرعاف من  أثرقد يختلف و  عن اآلخر، أسير
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 الجاذبييةقد يؤدي إلى رجوع الدم بعكيس  البربيشوتحركه نتيجة رفضه دخول  سير*أثناء مقاومة األ
األرضيية ميين تجوييف األنييف إليى البلعييوم وربميا إلييى القصيبة الهوايييية وتسيمى )الرغاميية( متجهية إلييى 

 مسببة االلتهاب واألمراض الصدرية. ،الريتين
يوجييييد علييييى سييييطحه العديييييد ميييين الميكروبييييات  ،اغريًبيييي االبييييربيش جسييييمً  ميييين الناحييييية الطبييييية يعتبيييير- ب

ميين االلتهابييات وتكييون وسييطًا ماليميياً  لتكاثرهييا  اكثيييرً البكتيريييا والفيروسييات التييي تسييبب وخصوصييًا 
وهنيييا نشييير إليييى تفيياوت حيييدول  وانتقييال العييدوى بيييين األسييرى المعرضيييين لعملييية التغذيييية القسييرية،

وقد  ،و التهاب قرينات األنفأألنف لاألعراض من االلتهابات الفيروسية للغشاء المخاطي المبطن 
وقييد يكييون مضييرًا  (Allergy Reaction)ى يصيييب بعييض األسييرى تفاعييل الحساسييية الييذي يسييم

 لبعض األسرى في حاالت معينة.
و إليييى أميييا إليييى الميييريء إيتحيييدد مسييياره  دخيييول البيييربيش وعبيييوره مييين البلعيييوم أثنييياء اسيييتكمال مسيييار- ت

 القصبة الهوايية.
  بعد دخوليه و  ،سم 3بي بعد دخوله  مناطق أهمها هناكفي حالة إدخاله إلى المريء عنوة وبالقوة

يييؤدي و  وتسييمى هييذه المنيياطق اختناقييات المييريء وتضيييقاته، ،سييم 15يبعييد دخولييه بييو  ،سييم 11يبيي
لمضيياعفات طبييية  امعرًضيي سيييروفييي هييذا الصييدد يكييون األ ذلييك إلييى خييرق فييي جييدار المييريء،

المنهيك مين التعيب واإلرهياق  سييرم شيديدة قيد ال يتحملهيا جسيم األهمها حيدول آالأ من  خطيرة،
وقييد يتسييرب هييذه النزيييف الملييول  يكييون  مصييحوبًا بنزيييف، ذاتييه وفييي الوقييت نتيجيية اإلضييراب،

أو بالطعييام الموجييود داخييل البييربيش إلييى غشيياء التيمييور  البييربيشبالميكروبييات الموجييودة خييارج 
وقيد ييؤدي ذليك إليى اإلصيابة  أو إليى الغشياء البليوري المحييط بيالريتين، المحيط بعضيلة القليب،
 . بما يسمى باالرتجاع سيرب لألوقد يتسب بالتهابات خطيرة جدًا،

 ،ونتيجيية  يييؤدي ذلييك إليى إغييالق مجييرى التيينفس، فيي حاليية دخييول البييربيش إليى القصييبة الهوايييية
االختنياق الشيديد  :أهمهيا ،إلى مضاعفات خطيرة جداً  ويؤدي ذلكمن الهواء  سيرلذلك ُيحرم األ

وحيييدول  فس،أو اختنييياق جزييييي ييييؤدي إليييى عيييذاب شيييديد وصيييعوبة بيييالتن الميييؤدي إليييى الميييوت،
وهنييا نشييير إلييى حييدول حيياالت وفيياة ميين  226،تنفسيييالجهيياز المييراض صييدرية والتهابييات فييي أ

 .أشرت إليهم فيما سبق نتيجة هذه المضاعفات ى األسر 
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قيد ييؤدي  ،ن يكيون لدييه دواليي فيي الميريءكيأ ،بحالة مرضيية خاصية امصابً  سيرفي حالة كان األ- ل
 227الموت. إلىالدماء بشكل شديد مؤديًا  ؤوتقي ،وجودها إلى حدول نزيف دوالي في المريء

 اإلدخال عن طريق الفم بواسطة استخدام البربيش.- الطريقة الثانية:
 اإلدخال عن طريق اإلبرة التي تحتوي على سكر الجلوكوز عن طريق الوريد.-الطريقة الثالثة: 
التييأثيرات التييي تعييرض االنتهيياء ميين عملييية اإلدخييال وسييحب البييربيش ويقصييد بهييا  المرحليية الثانييية:

ثيارًا مسيتقبلية عليى ترتيب أ هذاتيوفيي الوقيت  ،للخطر أثناء القيام بعملية سحب البيربيش سيرحياة األ
 - وتتمثل مضاعفات هذه المرحلة بما يلي: ،ن كان ال يزال على قيد الحياةإ سيرحياة األ

 .(discomfort)عدم الشعور بالراحة واإلرهاق الشديد - أ
 .(erosion)جدار المعدةحدول الت كل في - ب
إلييى  تهيياب المييزمن يحييدل فييي مكييان إدخييال البييربيش وقييد يمتييدلحييدول نيياعور وهييو نييوع ميين اال- ت

 .جميع األماكن التي مر بها
ب إعييادة إدخييال الطعييام لشييخص لييم يأكييل منييذ بيييض فييي الجسييم بسييحييدول خلييل فييي عملييية األ- ل

لحييييييدول  امعرًضيييييي سيييييييروفييييييي هييييييذا النييييييوع ميييييين المضيييييياعفات يكييييييون األ، (Metabolic)فتييييييرة
(Refeeding Syndrome) . 

  (Fluid over load) ي الجسمسوايل فالزيادة - ج
بسييب كثييرة الضييغط والتييوتر أثنيياء عملييية المقاوميية  (الضييغط)للمييرض المييزمن  سيييرألاتعييرض - ح

 .(hyperglycemia stress)والرفض إلدخال الطعام 
 .(Gastrointestinal intolerance)حدول حساسية مفرطة في الجهاز الهضمي - خ

 .(Nausea)*غثيان 
 .(Bloating)*انتفاخ 

 .(diarrhea)سهال إ*
 .(pain) اآلالم*

 228.(Gastroenteritis)*التهاب في المعدة واألمعاء 
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ا لجسييم هنييا يطييرح تسييا ل، هييل تعييد الحقيين الوريدييية التييي يييتم إدخييال الفيتامينييات والمعييادن ميين خاللهيي
وفييي حاليية تصيينيفها هييل ترتييب  العييالج القسييري؟يصيينف تحييت بيياب التغذييية القسييرية أم  يييرفض اسييتقباله

 يرفض استقبال هذه الفيتامينات والمعادن؟المضرب عن الطعام الذي  سيرى حياة األمخاطر عل
 

ن الحقين الوريديية تصينف تحيت بيياب العيالج القسيري، أميا فيميا يتعلييق بالمخياطر، نعيم مين الممكيين أن إ
 229الذي يرفض العالج. ب عن الطعامالمضر  سيرار ونتايج سلبية على حياة األتؤدي إلى آث

 

ز و ال يجي الذيمن الجدير تصنيفها تحت التعذيب غير المشروع  القسريةبعد استعراض مخاطر التغذية 
 في خطر. سيرلدولة االحتالل أن تستخدمه في حالة كانت حياة األ

 

ه علييى األسييرى تطبيقييإلييى عي قييانون التغذييية القسييرية والسييبإصييدارها ن مييا تقييوم بييه سييلطات االحييتالل إ
 تن وجيييدعييين إصيييدارها وتطبيقهيييا القيييانون إ يسيييتوجب المسييياءلة اشيييكل انتهاًكيييي المضيييربين عييين الطعيييام

وفيي هيذا الصيدد أشيير  ،حاالت تم تطبيق التغذية القسرية بعيد المصيادقة عليى القيانون بجمييع القيراءات
 التغذيية القسيرية علييى ثالثية أسيرى قبيل إصيدار القيانون يشيكل انتهاًكييسيلطات االحيتالل ا تطبييق نأإليى 

بد من العمل على حشد الموقف اليدولي مين أجيل الوقيوف ضيد  المساءلة الجنايية الدولية، فال يستوجب
 هذه االنتهاكات.
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  الفصل الثالث:
____________________________________________________ 

الجنايية الدولية  مسؤوليةوال الدولي والداخلي من قانون التغذية القسايةالموقف 
 المتاتبة على تطبيقه.

 

هما جاء من أجل توفير الحماية لحقوق األفراد يولي مع القانون الداخلي في أن كليتشابه القانون الد
ع أفرعه الدولي بجمي لقانون لوأن الغاية األسمى  ،حقوقهضرر بالفرد و من أي فعل ينجم عنه  هموحريات

وقد خصص القانون الدولي  ،ق اإلنسان في أوقات السلم والحربلحقو  األدنىن يكفل الحد أومصادره 
 يف اإلنساني لضمان حماية الحقوق والحريات المكفولة بموجب القانون الدولي بمواثيقه واتفاقياته

ع الموقف الداخلي في أغلب األوقات أن الموقف الدولي يتقاطع ملذلك نجد  ،حاالت النزاعات المسلحة
ويعتبر بعض االنتهاكات التي تمس سالمة جسد  ،برفضه أي انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان

الجنايية الدولية في حالة  مسؤوليةجرايم ضد اإلنسانية التي تستوجب الالاإلنسان وحقه في الحياة من 
ثبوتها من خالل توافر أركانها وترتب على ثبوته نتايج لكل من يثبت مخالفته وارتكابه انتهاكات بحق 

 .ن واالتفاقيات والمواثيق الدوليةالحقوق المكفولة في القواني
 

القسرية في ، المبحث األول بعنوان قانون التغذية هذا الفصل من خالل مبحثين ء فيألقيُت الضو 
في المطلب األول قانون التغذية  ،وقد تناولت الحديث عن مطلبين ،القانون الدولي والقانون الداخلي

الدولي للحقوق المدنية القسرية في ظل اتفاقية مناهضة التعذيب وإعالن حقوق اإلنسان والعهد 
)إعالن مالطا وإعالن  ة العالميةادرة عن الجمعية الطبيواتفاقية جينيف والمواثيق الطبية الص ،والسياسية
من قانون  يينسراييلاإلية وقانون نقابة األطباء سراييلوفي المطلب الثاني موقف المنظمات اإل ،طوكيو(

 مسؤوليةكانت بعنوان الفأما الجزيية الثانية من هذا الفصل  ،وتبيان الموقف الفلسطيني ،التغذية القسرية
المطلب األول بعنوان  ،من خالل مطلبين ،تطبيق قانون التغذية القسرية لىع الجنايية الدولية المترتبة

ة الجنايية الدولية نتيج مسؤوليةثبوت ال لىالمترتبة عالنتايج  الجنايية الدولية وأركانها، مسؤوليةماهية ال
 .تطبيق قانون التغذية القسرية
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 .والقانون الداخليالقانون الدولي قانون التغذية القساية في  :المبحث األول

 

جرايم ضد المن  هواعتبر  التعذيب بجميع أشكالهموضوع  عالج القانون الدولي بمنظومة اتفاقياته ومواثيقه
، والحق في سالمة جسده ،ن والحفاظ على الكرامة اإلنسانيةحقوق اإلنساضمانه  وأكد ،اإلنسانية
وما التغذية دوليًا، فعال المجرمة األمن  الحقوق وممارسة أساليب التعذيب بهذه المساسأن  واعتبر

ومن خالل الرجوع  ،ستوجب المساءلة الجنايية الدوليةالتي ت ،ساليب المجرمةالقسرية سوى أحد هذه األ
قد مارست ، و التعذيب من الجرايم ضد اإلنسانيةإلى النظام األساسي لمحكمة نومبرج نجده أكد اعتبار 

 .القانون  قبل سنها 230رية على األسرى الفلسطينييندولة االحتالل أسلوب التغذية القس
 

اعتبرت منظمة  حيث ،ضها مثل هذه االنتهاكات الخطيرةكما أكدت مجموعة المنظمات الدولية رف
بل وضعته  ،عايير األخالقية المهنية والطبية" أن أسلوب التغذية القسرية هو مخالفة لمايتس"هيومن ر 
  231.يجرمها القانون الدولي اإلنساني التي ،سيريرة أحد أشكال سوء معاملة األفي دا

 

أن على وشددت  ،سياسة اإلطعام القسري ومعارضتها قد تبت اللجنة الدولية للصليب األحمر رفضها و 
ت والحفاظ يتعارض وأساس مبدأ ضرورة احترام خيار األسرى في جميع األوقا لتغذية القسريةقرار ا

 من خالل أنهم قد يتعرضون لمالحقة جنايية من يينسراييلاإلوحذرت األطباء  ،على كرامتهم اإلنسانية
 232.هم بتطبيق عملية التغذية القسريةاآلليات الدولية في حال اشتراك

ونجد موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر واضحًا من خالل التصريح الذي نشرته المتحدثة باسم 
بوك لى مواقع التواصل االجتماعي "فيسوت" عبر صفحتها عاللجنة الدولية للصليب األحمر "سهير زق

 ،وال تتوافق مع كرامته اإلنسانية جراءات المتبعة في التغذية القسرية تهدد سالمة الفردن اإلإ"بالقول" 
قد تؤدي  ،فة للقواعد األخالقية لمهنة الطبباإلضافة إلى كونها مخال ،اعتبرت أن هذه اإلجراءات حيث
 233.قبول التغذية القسرية تحت أي ظرفال يمكن  وأنه ،انتهاك القانون الدولي اإلنساني إلى
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واعتبرت أن هذا القانون يتعارض  ،قانون التغذية القسريةرفضها يين سراييلكما أكدت نقابة األطباء اإل
ي راييلس، كما صرحت رييسة األخالقيات في االتحاد الطبي اإلمع المباد  األخالقية لمهنة الطب

"األطباء لن يخالفوا المعايير من أجل تشريعات جديدة"، ودعت أعضاء االتحاد  :"تامي كارني" بالقول
 234.لرفض هذا القانون 

 

كما  ،يرفضان هذا القانون ية سراييلونقابة األطباء اإلأن موقف القانون الدولي ما تقدم نجد سندًا ل 
وما المواثيق  ،ناحية األخالقيةالقانونية وال من الناحية الغير مقبول ال من  تبرانهويع ،يرفضان تطبيقه

 لحقوق األسرى  اً لقسرية يشكل انتهاكتطبيق التغذية اإال شاهد على أن  واالتفاقيات واإلعالنات الدولية
 ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ته كل من اتفاقية مناهضة التعذيب،وضحأوهذا ما  ،معتقلينوال

 وهذا ما سأتناول الحديث عنه في ،لطبية ممثلة بإعالن مالطا وطوكيووالمواثيق ا ،واتفاقية جينيف
 .الجزيية التالية من هذه الدراسة

 
عالنات هضة التعذيب واتفاقية جينيف، واإلقانون التغذية القساية في ظل اتفاقية منا ول:األ مطلب ال

 .يسااييلوالقانون الداخلي اإل الدولية والمواثيق الطبية
 

نة أو الحاطة إنسانية أو المهيو المعاملة القاسية أو الالألحق في عدم جواز التعرض للتعذيب ا نإ
 حيث ،ألولى من اتفاقية مناهضة التعذيبما ضمنته المادة ا ،أو العقوبة القاسية ،بالكرامة اإلنسانية

م عقليًا يلحق عمدًا أ نه ألم أو عذاب شديد جسديًا كانعرفت هذه المادة التعذيب بأنه "أي عمل ينتج ع
بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو 

لم أو عندما يلحق مثل هذا األ ،به في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالثمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشت
رض عليه أو يوافق عليه أو يز أيًا كان نوعه أو يحيويقوم على التم ،أو العذاب ألي سبب من األسباب
وال يتضمن ذلك األلم أو  ،أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية يسكت عنه موظف رسمي أو

و الذي يكون نتيجة عرضية أ ،انونية أو المالزم لهذه العقوباتالعذاب الناشئ فقط عن عقوبات ق
 235لها".
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التي تؤدي إلى يب جاءت شاملة ألنواع الممارسات المادة األولى من اتفاقية مناهضة التعذ أن نجد
كانت تلك تمارس على متهم بقصد الحصول منه  حتى ولو ،نسان ماديًا أو معنوياً سالمة اإل انتهاك

و كانت تلك الممارسات أيقاع عقاب أكبر عليه إأو من أجل  ،على معلومات أو اعترافات إلخافته
لما  ال انتهاكنجدها تمث على طبيعة التغذية القسريةالنص  وبإيقاع هذا ،روح عنصريةتصدر عن 

 .صرحت به هذه المادة
 

بعدم بوضع األصل بأنه لم تكتفي اتفاقية مناهضة التعذيب  أن وبالوقوف على ما أوردته سابقًا، نجد
فال يعد الظرف  ،ل أيضًا راعت الظروف االستثناييةب ،في أوقات السلم جواز التعرض لسالمة اإلنسان

وهذا ما أكدته المادة الثانية من اتفاقية  ،ذه األساليب وال حتى التهديد بهمبررًا لممارسة هاالستثنايي 
مناهضة التعذيب والتي جاء فيها " ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنايية أيًا كانت سواء كانت هذه 

العامة األخرى كمبرر الت الطوار  ب أو أية حالة من حاالظروف في حالة حرب او تهديد بالحر 
 236."يبللتعذ

 

وفي حالة عدم وجود  المادة األولى جاءت لتعالج حالة وقوع التعذيب في ظروف الطبيعة حيث إن
نطاق الحماية المقررة  لتوسع ثانية من اتفاقية مناهضة التعذيبالمادة ال جاءتبينما  ،نزاعات مسلحة

جود حالة طارية أو بو رير االحتجاج ال يعد تب حيثب ،وحياتهنسان بحقها في سالمة جسده لحقوق اإل
 .هك حقوق اإلنسانتلممارسات التي تنقيام بمثل هذه الأو حالة حرب لظرف استثنايي 

وز المساس بسالمة اإلنسان قد وضعت األصل بأنه ال يج نجد أن اتفاقية مناهضة التعذيب إذن
الختراق  اظروف مبررً المن  وال حتى اعتبار أي ظرف ،ال يجوز االستثناء على هذا األصلو  ،وحقوقه

 .هذا األصل
 

اك حقوقهم هل تسعف هذه المادة األسرى الفلسطينيين لضمان عدم استمرار انته :وهنا ُيطرح تسا ل
ضي اوبما أن األر  ،التفاقية حاالت النزاعات المسلحةفقد كفلت مواد هذه ا ؟داخل الزنازين المظلمة
نص يحتاج مجرد  اأنه ، أممفتسري هذه المواد عليه نزاع وصراع مع دولة االحتالل الفلسطينية في حالة

 ؟من أجل التأكد من تطبيقهإلى تفعيل أدوات الرقابة الدولية 
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أن اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت نصوصًا تجرم ممارسة التغذية أنه من المؤكد  ترى الباحثة
النصوص ما  ولكنها لم تضع آلية رقابة لتفعيل هذه ،التعذيب نواعأالقسرية على اعتبار أنها نوع من 

رض أعلى  اال تجد لها تطبيقً القانونية في اتفاقية مناهضة التعذيب مجرد كلمات هذه النصوص  يجعل
 .الواقع

 

نه من أالتي اعتبرت  ،1011عام لوبروتوكوليها ل 1080لعام لفي حين جاءت اتفاقية جينيف الرابعة 
 ،التي تجري فيها العمليات المسلحةالمحظور ممارسة التعذيب على األسرى والمدنيين في األقاليم 

تاسع من شهر الذي تم اعتماده في ال عن الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي الصادرو 
ب وغيره حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذي ، الذي نص على "ضمان1012ديسمبر للعام 

أن العهد الدولي الخاص للحقوق وأخيرًا نجد  ،إنسانيةو العقوبة القاسية أو الالمن ضروب المعاملة أ
 237".التعذيب بجميع أشكاله اسية بداللة المادة السابعة "حظرلسيالمدنية وا

 

ى أشار إلف ،1084أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في العاشر من شهر ديسمبر للعام 
ال وهو حق اإلنسان في الحياة والحرية أ ،التي يجب احترامها ومنع أي عدوانأهم الحقوق اإلنسانية 

 حيثاعتبر هذا الحق من الحقوق المترابطة والمتالزمة و  ،مة وسالمة جسده وعقله من العدوانوالكرا
امسة ، وضمنت المادة الخ238"الحرية وسالمة شخصهنص في المادة الثالثة "لكل فرد الحق في الحياة و 

عدم جواز تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو "، بنصها المشار إليه هذاتمن اإلعالن 
 239حاطة بالكرامة ".الوحشية أو القاسية أو المعامالت ال
 

واتفاقية جينيف  ،يةوالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياس ،عالن العالمي لحقوق اإلنسانن اإلإ
 .از المساس باإلنسان وسالمة جسدهبعدم جو  ذاته وبروتوكوليها أكدت المبدأ

 

عالن اإلبد من اإلشارة إلى كل من  ال واثيق الطبية من التغذية القسريةوبالحديث عن موقف الم
الذي  ،5113والمنقح بسنة  1001من العام العالمي الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 

 هاذاتكما صدر عن الجمعية  ،يينسراييلاإلمنها نقابة األطباء  ( جمعية طبية عالمية83) وقعت عليه
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الن طوكيو وإع ،1001ن عن الطعام الصادر في العام من إعالن مالطا الخاص بالمضربي كل
 .1012الصادر في العام 

 

لى " عدم إ(، في متن نصوصه 1001يشير إعالن مالطا الصادر عن الجمعية الطبية العالمية للعام )
التدخل وأكد أن كيفية  ،التغذية القسرية لألسرى المضربينولم يجز فرض  ،جواز إطعام المعتقل بالقوة

 - :رب عن الطعام مقيدة بثالثة أمورالمض سيرالطبي في حالة التعامل مع األ
 .القسرية أمر غير مقبول أخالقياً  *التغذية
حتى  ،نسانية واالنحطاط الطبياإلعدام جبار بالقوة يقع ضمن باب انبالتهديد أو اإلكراه على األكل *اإل

 .ذ حياة المضرب أو تحقيق فايدة لهولو قصد به إنقا
حيث  ،فعهم إلى وقف إضرابهمود ،لترهيب الباقين المعتقلينال يجوز تطبيق التغذية القسرية لبعض *
بداًل من إخضاعه  ،طالما كانت هذه إراداته ،ى الموتلسماح لمعتقل باإلضراب حتخالقي امن األه إن

 240لتدخالت عالجية ال يقبل بها "
 

وأجاز التدخل  ،لمضرب عن الطعاملالتغذية القسرية إعالن مالطا على عدم جواز  نص-: يثور تسا ل
ه الموافقة هل هي طبيعة هذ فما هي ،لى الموافقة من المضرب عن الطعامالطبي بعد الحصول ع

وما معيار التدخل الطبي هل هو فقط إلنقاذ حياة المضرب من الخطر بعد تجاوزه  ،أم صريحة ضمنية
 ؟إمكانية البقاء على قيد الحياةمرحلة عدم 

 

 ،وهذا األصل ،تطبيق التغذية القسرية ن إعالن مالطا قد صرح بعدم جوازأ- :وذلك يقودنا إلى استنتاج
كون هذه الموافقة وقد ت ،سيرموافقة األعلى  حالة الحصولواالستثناء عليه هو التدخل الطبي في 

وذلك حتى  ،سكوتالالضمنية هل هي باإلشارة أو بولكنه لم يحدد طبيعة الموافقة  ،ضمنية أو صريحة
جاز أخر أنه األمر اآل .بحجة الموافقة الضمنية سيرتدخل الطبي خالفًا إلرادة األلال يعطي مجااًل ل

 وفي هذا تأكيد ،توقيت إعالن هذه الموافقة م يعطّ ولكنه ل ،ول على الموافقةل الطبي بعد الحصالتدخ
تدخل الطبي من أي وعلى عدم جواز تحديد توقيت ال ،لى احترام رغبة المضرب عن الطعاممنه ع
 ،لسجون وال حتى اللجنة األخالقيةال الكادر الطبي وال القاضي وال إدارة مصلحة ا وأقصد بذلك ،أحد

وذلك بعد تعرض حياة  سيرغذية القسرية وتطبيقه على األدولة االحتالل قانون الت سنوهذا ما ُيفند 
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وذلك من باب  ،المضرب سيرألل هومعيار تحديد الخطر للخطر، فإعالن مالطا ترك نطاق  سيراأل
ل الطبي دختالوليس  ،ه وحياته بخطر ويطلب إنقاذ حياتهن صحتإفهو من يملك القول  ،رادتهإاحترام 

بتطبيق التغذية القسرية كما جاء إعالن مالطا أيضا ليؤكد عدم جواز التهديد  ،التعسفيةالقوانين  أو
 .ةلمعتقلين بتطبيقه التغذية القسريأو ترهيب بعض ا ،المضرب سيرجل كسر إرادة األأوذلك من 

 

عاله فهو أ خالف إعالن مالطا لما أشرت إليه ن جوهر قانون التغذية القسرية يأنتيجة لما تقدم نجد 
 كادر الطبيلل المضرب عن الطعام ويعطيه سيرمن األ هونطاقيسلب الحق في تحديد معيار الخطر 

 Respect of)حترام إرادة المريض وفقًا لما يسمى بمبدأ ا اي يتوجب عليهتال واللجنة األخالقية

Autonym). 
 

ليؤكد عدم جواز  ،(1012الطبية العالمية في العام )في حين جاء إعالن طوكيو الصادر عن الجمعية 
، هانة والتعذيبواعتبرها شكاًل من أشكال اإل ،المضرب عن الطعام سيررية على األفرض التغذية القس

ي يحظر ذنفسي يندرج تحت مفهوم التعذيب اللم جسدي و من خالل اعتباره أن كل ما يحدل أ وذلك
 241على الطبيب المشاركة فيه.

ال  ،ق حماية قانونية وبحرمة أخالقيةأن حق اإلنسان في حماية جسده يتمتع بنطانستنج مما سبق 
 ،أي شخص أو سلطة من سلطات الدولة وال من ،المساس بها تحت أي ظرف من الظروفيجوز 

)الموت(، فالحقوق المتعلقة بحياة  فاألصل هو البقاء على قيد الحياة واالستثناء هو أنهاء الحياة
اإلنسان وجسده هي من حقوق اإلنسان المكفولة كما أشرت سابقًا في إعالن حقوق اإلنسان، ومن 

س هذا الحق فإنه وفي حالة ارتكاب أي سلوك يم خصايصها أنها حقوق مطلقة ال يرد عليها استثناء،
كانت هذه المواد مسموحة،  حتى ولو نه ال يجوز إعطاء أي شخص موادأكما  ،يستوجب المساءلة
و ن كانت الغاية من وراء ذلك هو إنقاذ حياته، أإوحتى و  ،دون مبرر اآلالم يسببولكن إدخالها 

 .تخليصه من ألم مستقبلي أو حالي
 

فيما يتعلق بحماية الشخص من  ي عن مضمون القانون الدوليسراييلال يختلف القانون الداخلي اإل
جريمة يستوجب  امرتكبً وظيفته ب جرايم بحكم شخص آخر، واعتبار من يرتكإلحاق األذى بجسده من 

ي سراييلي، فمن خالل مراجعة قانون العقوبات اإلسراييلالمساءلة عليها بموجب القانون الداخلي اإل
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في الفصل العاشر من القانون المشار إليه  يسراييلأن المشرع اإل، نجد إسراييلالساري المفعول في 
مثل جريمة تستوجب ياعتبر أن القيام بمثل هذه األفعال 242(، 355،351،511بداللة كل من المواد )

 العقاب، وفيما يلي تحليل كل مادة تباعًا.
 

نصت  حيثعن العاجزين،  مسؤوليةالتي جاءت بعنوان ال243( 355المادة ) نجد من خالل تحليل
ي و ألأنسان بسبب جيله، أو مرضه، أو علة نفسية، أو اعتقاله، إالشخص الذي يتولى المسؤولية عن "

ية لحياته واالهتمام ر عفاء نفسه من مسؤولية توفير الحاجات الضرو إ  بمقدورهسبب آخر، ليس 
 ". بصحته

 

قانون العقوبات نطاق المقرر في ال، ويقع ضمن اعاجزً  اشخًص  الشخص المعتقلهذه المادة  اعتبرت
عن توفير االحتياجات الضرورية واالهتمام  مسؤولي، وذلك من خالل عدم إعفاء الشخص السراييلاإل

األشخاص  زين المذكورين ضرر، وهذا يعني أنلحق بأحد العاج في حال مسؤوليةبصحته من ال
ون ال يستطيع بمصلحة السجون  الموجودين في إدارة مصلحة السجون واألطباء في العيادات الخاصة

شخص الي يعتبر سراييلتجاه المعتقل، وذلك ألنه حسب قانون العقوبات اإل مسؤوليةأعفاء أنفسهم من ال
 بد من توفير الحاجات الضرورية واالهتمام بصحته. الو  اعاجزً 

 

التي جاءت بعنوان الحرمان من القدرة على الرفض أو المقاومة  244(351ترى الباحثة، بتحليل المادة)
من يحرم إنسان أو يحاول حرمانه القدرة على المقاومة والرفض نصت " حيثمن أجل ارتكاب مخالفة، 

راك محيطه، دإقدرته على نسان أو صحته، أو بوسايل تمس اإل ايل يكمن داخلها خطر على حياةبوس
ثناء المحاولة حكمه أو أبهدف تنفيذ جريمة، أو تسهيل هرب مخالف للقانون )مجرم( بعد تنفيذها 

 اد".السجن عشرين عام
 

هذه المادة أن الرفض والمقاومة لرفض ارتكاب مخالفة ضده هو حق له، بمعنى أن المشرع اعتبرت 
مقاومة، وبناء عليه اُعتبر من يسلب هذا الحق الي قد اعتبر أن الشخص له الحق بالرفض و سراييلاإل

 وسايل يكمن في داخلها خطر على حياة المجني هاستخداممن خالل من شخص ما بقصد الحرمان 
بين وكتبت لهم الشهادة في الفترة سقاط هذه المادة على حالة األسرى المضر عليه أو صحته، وبإ
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 حق المتمثل برفض ما يقع عليه من جرايمسلبت هذا ال إسراييل( نجد أن 1041-1011الزمنية )
 نهاية إلى وفاتهم.ال، فجعل حياتهم وصحتهم في خطر أدت في ومقاومتها

 

التي جاءت بعنوان الجرايم التي تقع في الخدمة العامة وما يتصل بها،  245(511المادة)وبالتأمل في 
 عوامأ دة من التالية حكمه السجن ثالثة الموظف العمومي الذي يقوم بواح نصت " حيث
و من شخص معني أجل ابتزاز منه أو العنف من أو يصدر تعليمات الستخدام القوة أمن يستخدم -1

 .و معلومات حول مخالفةأبمخالفة ف بقيامه به اعتر 
ممتلكات الشخص أو بو أذى بجسده لحاق األإ، أو يصدر تعليمات بتهديده، بامن يهدد شخًص -5

و الحصول على معلومات حول أابتزاز لالعتراف بارتكاب مخالفة جل أعني به، من شخص م
 ".المخالفة

 

أن هذه المادة عالجت أمرين في الفقرة األولى من المادة المشار إليه، بينت أن إصدار التعليمات نجد  
المجرمة في من أجل قيام بممارسة أفعال مجرمة من أجل نزع االعتراف، يقع ضمن نطاق األفعال 

ي المعمول به حاليًا، أما الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليه اعتبرت أن سراييلقانون العقوبات اإل
سقاط ي، وبإسراييلالتهديد بالقيام بألحاق األذى بالجسد يقع ضمن الجرايم التي يحاسب عليها القانون اإل

ضراب الذي جاء خالل مرحلة قراءات قانون التغذية نجد أن اإل االفقرة الثانية من المادة المشار إليه
لحاق األذى بالجسد من خالل التهديد ة قد استخدم فيه أسلوب التهديد بإيسراييلالقسرية في الكنيست اإل

ال عطار األفالتغذية القسرية تقع ضمن إ حيث إنبتطبيق قانون التغذية القسرية بعد المصادقة عليه، 
سرى ألتها التجارب السابقة لتذى بالجسد من خالل المخاطر التي أثبلحاق األالتي تؤدي إلى إ

المضربين عن الطعام فلسطينيا بشكل خاص قبل إقرار القانون، وتجربة األسرى المضربين عالميًا التي 
 أثبت مخاطر هذه العملية، وأن تصنيفها يقع ضمن باب التعذيب.

 

وكذلك في القانون  في القانون الدولي ومواثيقهن جسم اإلنسان وحياته تحاط بهالة من القدسية إ
، ويمتنع النقا  أو تطبيق ما يمس ي المشار إليهسراييلي ممثاًل بقانون العقوبات اإلسراييلالداخلي اإل
ها عيرم هذه الهالة المقدسة أم ال بسيحتممثاًل بمنظماته ونقاباته، ي سراييلفهل الموقف اإل هذه القدسية،

 اكًا تشريعيًا كما أشرُت سابقًا.انته هر اي يمثُل إصدذالتغذية القسرية الإلى تطبيق قانون 
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 يين من قانون التغذية القساية.سااييلية ونقابة األطباء اإلسااييلموقف المنلمات اإل المطلب الثاني:

 

حصد معارضة شديدة من  تمام القراءات والمصادقة عليهإيصدر قانون التغذية القسرية بعد قبل أن 
ليوند  د." يينسراييلاإلترأس رييس نقابة األطباء  حيث، يينسراييلاإلونقابة األطباء  عدة منظمات
"إن هذه حالة تتغلب فيها آداب مهنة  246المعارضين لمشروع قانون التغذية القسرية وصرح، ايدلمان "

التغذية القسرية تعني ن أوالرسالة التي نمررها لألطباء هي  ،ب على القانون بصورة ال لبس فيهاالط
في حال أقر قانون التغذية القسرية لألسرى "أنه وأضاف  يحظر على الطبيب المشاركة فيها "تعذيبًا و 

 .247"وسندعوهم لتجاهله فإن األطباء لن ينصاعوا للقانون م الذين يضربون عن الطعا
ودعوة إلى  ،لمشروع القانون  امعارضة واستنكارً  يينسراييلاإلأن في تصريح رييس نقابة األطباء  نلحظ

األطباء  نقابةولكنه لم يبين في تصريحه أي إجراء من  ،وعده واقعًا في باب التعذيب ،أطبايه لتجاهله
كسحب  ،كأن أعلن اتخاذ إجراءات نقابية بحقه ،لطبيب الذي يشارك في هذه العمليةتجاه ا يينسراييلاإل

أو تحويله إلى مجلس  ،نقابة األطباء في البرازيل ت، كما فعلالطب على سبيل المثال ةمزوالشهادة 
ني ال حيث إنانتهاك أخالقيات ورسالة مهنة الطب النبيلة، و ك من أجل ردع األطباء من تأديبي وذل

لرأي العام من لسوى مجموعة من الكلمات المضللة  يينسراييلاإلأرى في تصريح رييس نقابة األطباء 
 عالميًا. يينسراييلاإلطباء أجل الحفاظ على صورة نقابة األ

 

ن إ" :عامر يخيس " بالقول أفيون في حين صرح رييس المحكمة التابعة للهستدورت الطبية "البروفيسور 
 تكالحدى المشإوهم ال يريدون الموت "وأضاف " أن  ،فذون اإلضراب عن الطعام احتجاجاً األسرى ين

 بالسرير وتثبيت رأسه، وفي حالة فك قيوده سيرالعملية في التغذية القسرية هي أنه يتوجب تقييد األ
 ه إلىذات ويشير في النطاق ،عندها يجب إعادة إدخاله مرة أخرى و ، ستتم عملية سحب األنبوب من فمه

مراعاة عدد أيام مع  ،القيام بذلك ثالل مرات في اليوم أن الحديث عن موضوع التغذية القسرية يتطلب
 248طيلة الوقت ". امقيدً  سيراإلبقاء على األوهذا يعني  ،التغذية القسرية
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بأبعاد التغذية  الطبية للهستدورتمن رييس المحكمة التابعة  إدراكعاله أ في التصريح المشار إليه 
األمر الذي يتعارض مع مباد   ،يبقى خالل هذه العملية مقيداً  سيروبأن األ ،هاومخاطر  القسرية

 .نات العالميةالمواثيق واإلعال
 

خالل ما جاء في اتخذت رابطة نقابة األطباء لحقوق اإلنسان موقفًا سلبيًا ضد هذا القانون وذلك من 
عادت وطرحت مشروع قانون مخٍز بعد أن قوبل بالتنديد من  إسراييلن حكومة إتصريحها بالقول "

التعذيب  وأعطت وصفًا لمشروع القانون بأنه "يشرعن .والعالم " إسراييلاط األطباء في جانب أوس
أنه " بداًل من إطعام  إلى وأشارت الرابطة ،"ب مهنة الطب والمعاهدات الدولية وانتهاكات خطيرة آلدا

أن تتعامل مع  إسراييلمن خالل إذاللهم وتشكيل خطر على حياتهم، على  سرى المضربين عنوةاأل
 249".اإلداري التعسفي مطالب المضربين عن الطعام من خالل وقف االعتقال

من  لدولة االحتال تسير عليهالذي النهج  يؤكد بطة نقابة األطباء لحقوق اإلنسانموقف را وبهذا فإن
 على إصرار دولة االحتاللوأن في  ،أنه نهج يجلب العار والخزي ب، هذا القانون خالل إصدارها 

 هذات وفي الوقت ،من الناحية الدولية مسؤولةيجعل منها  اب مهنة الطب والمعاهدات الدوليةآد مخالفة
حاًل بأن توقف  إسراييلأعطت  هذا القانون، لدولة االحتالإصدار ي تبنت فيه موقفًا سلبيًا من ذال

فهي تدرك أن  ،نت فعاًل تريد الحفاظ على حياتهمن كاإإنسانية بحق األسرى المضربين الممارسات الال
الممنهجة بحق األسرى  وقف السياسات يالغاية من وراء خوض تجربة اإلضراب عن الطعام ه

 اردً جاءت اإلضرابات األخيرة  حيث ،االعتقال اإلداري التعسفي هذه السياسات رأسوعلى  الفلسطينيين
 على هذه السياسية ومن أجل تحقيق مطالب أخرى قد أشرت إليها سابقًا.

 

بأن التغذية فقد اتفقت مع رابطة األطباء لحقوق اإلنسان  ،إسراييلا جمعية حقوق المواطن في أم
 250.لية جسده وكرامته وقبوله العالجالقسرية ممنوعة وذلك ألنها تمس حق اإلنسان في استقال
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أن هناك  ية من نظام التغذية القسرية،سراييلوالبد من اإلشارة إلى موقف المستشفيات المدنية اإل
ومركز برزيالي  ،السبعي بئر ية رفضت هذا النظام وهي كل من مستشفى سوروكا فإسراييلمستشفيات 
 251في عسقالن.

 

ان ومؤسسة وجاء الموقف الفلسطيني ممثاًل بتصريحات كل من المركز الفلسطيني لحقوق اإلنس
سن  وأن أن التغذية القسرية هي أمر غير مقبول أخالقيًا وال دوليًا وال قانونيًا،ب ،الضمير وجهات أخرى 

 وكوادرهاية سراييلعطاء تصريح لمصلحة السجون اإلإ الحماية و مثل هذا القانون هو من باب توفير 
 252.ن من خالل أسلوب التغذية القسريةمزيد من الفلسطينييالطبية بقتل 

 

قسرية ومن آلية تطبيق هذا أن الموقف الدولي من قانون التغذية اليتضح لنا  هيلإية جلية لما أشرت   بر 
هذا الرفض من خالل مجموعة  ويتمثل ،اوقانونيً  اوأخالقيً  ايعيً تشر  اواعتبره انتهاكً  ،يتمثل بالرفض النظام

بعض  ي ممثالسراييلويتقاطع الموقف اإل ،عالنات الدولية التي أشرت إليهااالتفاقيات والمواثيق واإل
ية تبنت الرفض سراييلسسات اإلؤ في حين أن بعض الم ،ات برفضها أسلوب التغذية القسريةالمؤسس

غذية القسرية ما تقوم به دولة االحتالل من خالل سنها قانون التو ، اً فالشكلي فقط كما أشرت سال
دًا في باب الجرايم ضد ويقع ضمن دايرة األفعال المجرمة وتحدي انتهاك دولي وتطبيقه على األسرى 

وهذا ما سأتناوله بشيء من التفصيل في  ،الجنايية الدولية مسؤوليةاألمر الذي يترتب عليه ال ،اإلنسانية
 الجزيية التالية .
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تطبيق قانون التغذية  لىع الجنايية الدولية المتاتبة مسؤوليةال :المبحث الثاني
 .القساية

 

وذلك  ،253الجنايية الدولية مسؤوليةوضوع الجدل في القانون الجنايي الدولي ملمن أكثر األمور المثيرة ل
مخالفة غير مشروع مع مراعاة مركزه القانوني حين ارتكابه  الذي يمارس فعال نظرًا الختالف الشخص
 .بحق قواعد القانون الدولي

 

ترتب تن الغاية المنشودة في تطبيق قواعد القانون الجنايي الدولي في حالة ارتكاب جرايم وانتهاكات إ
الدولية من العقاب، وذلك من هو وضع حد إلفالت مرتكبي الجرايم  ،الجنايية الدولية مسؤوليةالعلى 

 هذاتاإلطار وفي  ،هي "المحكمة الجنايية الدولية "على جهة قضايية دولية محايدة خالل عرضهم 
ه حيث إن ،ى ال يتعسفوا في استخدام سلطاتهمحت يهاور ساتبيان حدود السلطات الممنوحة لقادة الدول 

 254.مسؤوليةن دون سلطة وال سلطة من دو  مسؤوليةفال  ،مسؤوليةعلى قدر السلطة الممنوحة تكون ال
 

الجنايية الدولية  مسؤوليةماهية ال :في المطلب األول ،لحديث عن جزييتينللمبحث سأتطرق في هذا ا
 الجنايية الدولية. مسؤوليةثبوت ال لىالنتايج المترتبة ع :وفي المطلب الثاني وأركانها،

 
 بين الماهية واألركان. الجنايية الدولية ما مسؤوليةال مطلب األول:ال
 

أو  ،من القادة المدنيين أو العسكريينعلى أوامر  ما بناءً إ ،لجرايم الدولية ترتكب في معظم األوقاتن اإ
ما أن تكون هذه الجرايم المرتكبة من قبلهم نتيجة إو  ،التحريض على ارتكاب أفعال مجرمة من خالل

 .ومقصودةتباع سياسة إهمال ممنهجة ا
 

لدولية األولى لمحاكمة تعود المبادرة ا حيثأثبت التاريخ أن فكرة مساءلة القادة جناييًا، لها جذور قديمة 
" الذي صدر ستفير كوان رادينتمت محاكمة القايد " حيثق.م(، 1534ساء الدول إلى سنة )  القادة ور 
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ومن ثم تمت محاكمة القايد العسكري ، يته عن قيام حرب غير عادلةمسؤولبحقه حكم باإلعدام لثبوت 
 255.لذي صدر أيضًا بحقه حكم باإلعدام" ا ها نباج"
 

نتيجة لوجود حاجة في المجتمع الدولي لوضع قواعد قانونية ملزمة  ،(1010ثم جاءت اتفاقية فرساي )
شاء الذي كان من نصوصها إنحرب العالمية األولى، لواتخاذ إجراءات رادعة لمنع وقوع حرب مماثلة ل

وذلك عن دوره السلبي  "،مبراطور السابق "غليوم الثانينيا اإلمحكمة جنايية خاصة لمحاكمة قيصر ألما
 دولالكرية ألي دولة من مام المحاكم العسأالجيش  ضباطفي الحرب العالمية األولى، ومحاكمة 

 256.المتحالفة
 

لك بسب طلب حق اللجوء الذي أسعف وذ ،جهود المبذولة في معاهدة فرسايلل نجاحاللكن لم يكتب 
كما أنه  (،1081العام ) مه فيرفضت الحكومة الهولندية أن تسلثره إ على حيث ،مبراطور ألمانياإ

 257مام المحكمة العليا في )ليزج(.أاأللمانيين  ضباطالتمت محاكمة 
 

ال نستطيع أن ننكر وذلك لعدم تطبيقها لكن  لم يكتب لها النجاح، يمن الصحيح أن بنود اتفاقية فرسا
 .الجنايية الدولية مسؤوليةفكرة ال صياغة لعبت دورًا في اأنه
 

ن، يتم تقديم مشروع حيث وذلك خالل مرحلة عصبة األمم، ُطرحت فكرة أنشاء محكمة جنايية دولية،
والثاني  ،شخاص الذين يرتكبون جرايم دوليةاألول نص على تأسيس محكمة عليا خاصة بمحاكمة األ

ولكنه من  ،تابعة لمحكمة العدل العليا ،ةلنشاء شعبة جنايية خاصة وليست محكمة مستقإينص على 
المؤسف أنه لم يتم استكمال هذين المشروعين، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول على القانون 

 258.الجنايية الدولية مسؤوليةثبوت الالذي يتوجب تطبيقه عند 
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لجرايم لووضع حد  ،ها من أجل إنشاء قضاء جنايي دوليقوا  تستجمع يدأت جهود المجتمع الدولب
ة اندالع الحرب العالمية وجاء هذا التعاون نتيج ،الدول على أفعالهم ور ساءالدولية ومحاكمة القادة 

 259.الثانية
 

 أغسطسبتاريخ الثامن من شهر  (نومبرجأثمرت نتايج هذا التعاون بتشكيل المحكمة العسكرية الدولية )
شرق األوسط له محكمة عسكرية دولية لتثم تبع ،مة مجرمي الحرب العالمية الثانية، لمحاك1082للعام 

لمحاكم ( لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين، ولقد أثبتت هذه ا10/1/1082)محكمة طوكيو بتاريخ 
 هذه المرحلة في ،ن األحكام ضد مرتكبي جرايم الحربصدار مجموعة مإنوعًا ما نجاحها من خالل 

 ؟سمى بقانون المنتصرهل كانت هذه األحكام بمثابة تطبيق لمبدأ القانون الغالب أو ما ي أثير تسا ل
المنهزمة إلرادة الدولة لقد اعتبرت األحكام بمثابة تطبيق لهذا المبدأ وذلك من خالل إخضاع الدول 

 260.المنتصرة
 

ن قنن أب ،ذا النجاح لمحكمتي طوكيو ونومبرجالل هسعى المجتمع الدولي ممثاًل باألمم المتحددة الستغ
نسانية وأمنها، على الرغم بمدونة الجرايم المخلة بسلم اإل هاتين المحكمتين من خالل ما عرف مباد 
التي لم  وروندا قد أثبتت فشل هذه المساعين الجرايم المرتكبة في يوغسالفيا السابقة أنها إال ينمن تق

 261.ب جرايم جديدة ضد اإلنسانية وجرايم حربارتكاتشكل رداعًا لمنع 
 

همها أ من  ،عدةر قرارات اصدإلى السعي إلمجلس األمن  دفعت الجرايم المرتكبة في يوغسالفيا وروندا
الذي نص على إنشاء محكمة جنايية دولية ليوغسالفيا ( 52/2/1003( بتاريخ )414ر رقم )القرا

( بتاريخ 022رقم ) فتم إصدار القرار بروانداأما فيما يتعلق  السابقة من أجل محاكمة مجرمي الحرب،
 اإلبادةعن جرايم  ينمسؤولالنشاء محكمة جنايية دولية لمحاكمة إ( الذي ينص على "4/11/1008)

، فتعد الفترة الزمنية الممتدة من 1080لعام لالجماعية وجرايم ضد اإلنسانية وانتهاكات اتفاقية جينيف 
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الت الحرب التي عانت موثق لويال(هي 1008ديسمبر من العام  31وحتى  1008يناير من العام 1)
 262.منها رواندا

 

إال أنها كثفت الجهود من أجل اعتماد  تي خلفتها حروب يوغسالفيا ورونداعلى الرغم من الم سي ال
بمدنية روما في دولية التي جاءت نتيجة ختام المؤتمر الدبلوماسي الجنايية المحكمة لالنظام األساسي ل

 263.رعاية األمم المتحددةتحت  (1004يوليو من العام 11)
 

لدى بعض الدول  الق نهجً محكمة الجنايية الدولية، بل خللم تقف النتايج عند اعتماد "النظام األساسي ل
خاصة الجنايية المحكمة النشاء محاكم جنايية وطنية ذات طابع دولي، وندلل على ذلك إللعمل على 

واللجان ذات الوالية القضايية الخاصة على  (ر االستثنايية في محاكم )كمبوديادوايالو  (بسيراليون )
وقد جاء تشكيل هذه المحاكم  (والمحكمة الجنايية الخاصة )لبنان ،ي تيمور الشرقيةاألفعال الخطيرة ف

قانون الدولي لالجسيمة لوذلك بعد االنتهاكات  ،األمم المتحددة والسلطات الوطنيةنتيجة اتفاق ما بين 
 264 .اإلنساني على أراضيها

 

جنايية المحكمة لالجنايية الدولية منذ البداية وصواًل العتماد ميثاق روما ل مسؤوليةفكرة ال ةن بلور أنجد 
ن المجهود أو  ،واالنتهاكات الجسيمة بحق البشريةوالحروب ر جاء نتيجة العديد من المجاز  ليةدو ال

بارتكاب جرايم وممارسات وانتهاكات  ينمسؤولواللردع كل من تسول له نفسه من القادة الدولي المبذول 
 .يتهمسؤوليية على من تثبت تورطه و من خالل وضع عقوبة جنانونية غير قا

 

جاءت نتيجة وقوع حروب ونزاعات  االدولية نلحظ أنه مسؤوليةالسقاط التدرج التاريخي لفكرة إوب
وضع الكما أشرُت سابقًا في تبيان  تعيش في حالة صراع ونزاع مسلح الفلسطينيةمسلحة، وأن األراضي 

الجنايية الدولية عما تقوم به دولة  مسؤولية، ومن هنا تأتي فكرة انطباق الالقانوني لألراضي الفلسطينية
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أصعب من  اية فهم يعيشون واقعً سراييلالفلسطينيين داخل السجون اإل معتقلينوال االحتالل تجاه األسرى 
 نفس البشرية.الاألسلحة وأكثرها فتكًا ب أشدستخدم فيه ت أقوى نزاع مسلح،

 

تالل دولة االح وجدتيضعنا أمام تسا ل هل  الجنايية الدولية مسؤوليةفكرة الن تبيان التدرج التاريخي لإ
ذه وعلى فرض وجود ه ؟سانمن أجل المعاقبة الفعلية لمنتهكي حقوق اإلنمحاكم جنايية وطنية 

منًا لمن ينتهك آمالذًا  م أنها مجرد محاكم صورية توفرأل هي محاكم جنايية وطنية حيادية ه، المحاكم
جندي الذي ينفذ أوامر االعتقال مرورًا بالقاضي الذي يصدر المن  سرى الفلسطينيين ابتداءحقوق األ
 مدة حكمه سيرقضاء األ السجان الذي يمارس التعذيب خالل فترةإلى وصواًل  المعتقلينبحق  اأحكامً 

محكمة الجنايية لفالتهم من العقاب في حالة تقديمهم لإوذلك من أجل  ،قبل صدور األحكام بحقهمو 
 ها.نيتهم عمسؤولجرايم التي ارتكبوها في حالة ثبوت ال لىالدولية لمعاقبتهم ع

 

تم التوصل إلى أنها تعد العمود  الجنايية الدولية مسؤوليةبعد تبيان المراحل التي مرت بها فكرة ال
الجنايية الدولية بمثابة المولد الذي يفعل النظام القانوني  مسؤولية،وتعد ال265الفقري ألي نظام قانوني 

الجنايية في  مسؤوليةوهذا محور ال ،عد النظرية إلى التزامات قانونيةمن خالل إعادة برمجة القوا 
ينظم  هكون ر خصوصية في نطاق القانون الدوليأكث القوانين المختلفة عمومًا، في حين نجدها

قات على التنافس وتقوم هذه العال ،ا متمسك بسيادته في مواجهة اآلخرعالقات ما بين أقاليم كل منهال
حفظ حالة السلم بين تل في القانون الدولي دور صمام األمان مسؤوليةوهنا تلعب ال ،والتصارع الدايم

 .هذه الدول
 

حيث ، الوطني عنها في القانون الدولي الجنايية في القانون  مسؤوليةيحذو بنا لنفرق بين الوهذا األمر 
لتزامات واآلثار المترتبة على القيام الالجنايية بشكل عام هو تحمل ا مسؤوليةالمقصود بمفهوم ال إن

هو أن  الدوليالقانون الوطني والقانون  في مسؤوليةبمخالفات جزايية، ومعيار التفرقة بين مفهوم ال
كأساس لمحاكمة مرتكبي الجرايم التي انعكست آثارها على المجتمع  في كنفه مسؤوليةاألخير ظهرت ال

الجنايية الوطنية  مسؤوليةالدولي، وفي أغلب األحيان تكون في حالة النزاعات المسلحة، في حين أن ال
ثارًا مضرة آوذلك لكونها رتبت  يتم إعمالها في جميع األوقات بمجرد ارتكاب جرايم ترتب جزاء جزاييًا،

                                                           
لوضعي والشريعة االسالمية، دار الجامعة د. محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنايية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون ا 265

 .1، ص0221الجديدة للنشر، االسكندرية، طبعة 



 

103 

 :االعنصر المادي، وثالثه :وثانيها العنصر الشرعي، ولها:أني عليه، وتقوم على ثالثة عناصر بالمج
ومعيار  الجنايية الدولية ليكون المميز مسؤوليةالعنصر المعنوي، في حين يضاف العنصر الرابع لل

 الجنايية في القانون الوطني وهو العنصر الدولي . مسؤوليةالتفرقة عن ال
 

فيما يخص ممارسات دولة الجنايية متوافر  مسؤوليةهل توافر جميع عناصر ال وهنا يثور التساؤل
الثة من األسرى تطبيقه على ثوالعمل على  ،ية والتهديد بتطبيقهقانون التغذية القسر  هابإصدار  االحتالل

 .يهعل ةيسراييلصادق الكنيست اإلتن أالفلسطينيين قبل 
 والمعنوي،، والمادي ،ى أربعة عناصر وهي العنصر الشرعيالجنايية الدولية عل مسؤوليةتقوم ال
 .يةسراييلقاطها على الممارسات اإلسإمع  تفصيل وبالتزامنالوهذا ما سأبينه ب والدولي،

 
 الجنايية الدولية. مسؤوليةالعنصا الشاعي لل- أواًل:

 مسؤوليةي تقوم عليها الن مبدأ الشرعية هو من المباد  الرييسة التأتتفق جميع األنظمة الجنايية على 
فال يعقل محاسبة شخص  ،الجنايية مسؤوليةركان الأدم أحد ومع عدم وجود هذا المبدأ ينه ،الجنايية

راد من تعسف السلطات فألنوع من الحماية ل رالقانون، وفي هذا المبدأ توفي عن فعل غير مجرم بنص
دون وجود نص شخص نصوص تجرم األفعال فال يمكن محاسبة  وضعوذلك من خالل  ،داخل الدولة

 .يجرم هذا الفعل
 

الدولي ن استمد المجتمع الدولي مصادر القانو  حيث ين قواعد القانون الدوليمية تقنومن هنا تظهر أه
( 34وهذا ما نجده في المادة ) 266،المتمدنينأخالقيات العالم بناها تالتي ت من ضمير المجتمع الدولي

والعرف  ،اعتبرت االتفاقيات الدولية العامة والخاصةالتي  ،ام األساسي لمحكمة العدل الدوليةمن النظ
مصادر العدل واإلنصاف مباد  و  ،ب كبار الفقهاء في القانون العامومذاه ،وأحكام المحاكم ،الدولي

 267.استداللية
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الجنايية الدولية يقتضي البحث في  مسؤوليةثبات الركن الشرعي في الإنرى مما تقدم أن البحث عن 
بد من البحث في  ال حيثجميع مصادر القانون الدولي وعدم الوقوف على النصوص المكتوبة، و 

فمثاًل نرى البحث عن الركن  أنها مصادر استداللية،المعاهدات والعرف ومباد  العامة على اعتبار 
كن الشرعي ثبات الر يتم العودة فيها إل ،لجنس البشري وجرايم ضد اإلنسانيةالشرعي في جريمة إبادة ا

 .من مصادر القانون الدولي ادرً مص للعرف الدولي باعتباره
 

ثبت في رد محكمة  وهذا ما ،الشرعيثبات الركن إل ليهاإالمحاكم دورها في االستناد أحكام  تكما أثبت
قادة لحظة على حجة الدفاع بعدم وجود نص يجرم األفعال التي ارتكبها هؤالء ال نومبرج وطوكيو

ال جريمة "ذت بمبدأ الشرعية الذي ينص على أخن أ فما كان من المحكمة إال ،هذه األفعالارتكابهم 
غييرات في م مع جميع ما يطرأ من تءليتالكن حدت من نطاق هذا المبدأ ول "268وال عقوبة إال بنص

 .العالقات ما بين الدول
 

مبدأ ف، وطوكيو د أسعفت القضاة في محاكم نومبرجق ة العرفية لقواعد القانون الدوليالسم حيث إن
تحقيقها ى لإوسع وأكثر قربًا لتحقيق العدالة التي يسعى المجتمع الدولي أالشرعية في القانون الدولي 

 .مبدأ الشرعية في القانون الوطني من
 

وحتى  رضهأالشعب الفلسطيني منذ وجوده على  ن ما يرتكبه االحتالل بحقأوانطالقًا من ذلك نجد 
وسابقة على التي كانت موجودة  مواثيق الدوليةلاآلن يقع ضمن األفعال المجرمة دوليًا والمخالفة ل

رض وجوده ن يتصورها على فأًا من القسوة ال يمكن ألي قانون التي بلغت حد ،جرايمهذه الارتكابه 
 .قبل ارتكاب هذه األفعال

جنايية الدولية متوافر ال مسؤوليةأن الركن الشرعي لما سبق على نظام التغذية القسرية نجد  سقاطإوب
 السابقةمرحلة الزمنية في الفيما يخص تطبيقه عملية التغذية القسرية على ثالثة أسرى  :بحق أوالً 

الشرعي لعدم وال تستطيع دولة االحتالل أن تذرع بعدم توافر الركن  ،إلصدارها قانون التغذية القسرية
 :ثانياً  .1011عام لر اليحة الهاي لوذلك ألن الفترة الزمنية كانت بعد صدو  ،توافر نص يجرم الفعل
وقد أشرُت  ،يخالف اتفاقية الهاي اتشريعيً  اقانون التغذية القسرية يمثل انتهاكإصدار دولة االحتالل 
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من مصادر  يتجزأمع مراعاة أن اتفاقية الهاي هي جزء ال  إلى ذلك فيما سبق بشيء من تفصيل
ها قد جاء بعد اعتماد اتفاقية ر ااق اتفاقية الهاي وذلك ألن إصداألمر الذي يؤكد اختر  القانون الدولي،

في مرحلة استخدام أسلوب التهديد بالتغذية القسرية  :ثالثاً  .من مصادر القانون الدولي هاواعتبار الهاي 
ص تحظر ذلك وتعتبرها فعاًل على الرغم من وجود نصو الفترة الزمنية المعاصرة إلصدار القانون، 

الشرعية في  أت جاءت تاليًا لمرحلة اعتماد مبدركن الشرعي متوافر فجميع الممارسااليؤكد أن  ،مجرما
 القانون الدولي.

 
 الجنايية الدولية. مسؤوليةالعنصا المادي لل- ثانيًا:

 ،269اأو سلبيً  ايجابيً إيكون هذا السلوك  وقد السلوك المترجم على أرض الواقع، المادييعد العنصر 
خارجي معاقب عندما ينتج عن ارتكابه حدول أثر في العالم ال الجنايية الدولية مسؤوليةيستوجب ال

 .بموجب القانون  عليه
 

السلوك سواء  :أوالً  ،مكونات ةثالثيستلزم وجود الذي العنصر المادي  ضرورة توافرنرى مما سبق 
النتيجة وهي الضرر الذي يلحق بالمجني عليه  :وثانياً  .يجابيًا بطريق االمتناعإ مسلبيًا أ ميجابيًا أإكان أ

 .ما بين السلوك والنتيجة السببيةالرابطة  :وثالثاً  معنويًا، أمكان ماديًا أسواء 
يان تبو بد من توافر المكونات الثالثة للعنصر المادي،  الجنايية الدولية ال مسؤوليةوحتى نكون بصدد ال

تغذية سقاطها على واقع األسرى مع قانون الإبألقوم في خطوة تالية  ،المقصود بكل من هذه المكونات
 .القسرية
التي يدخل في إطارها جميع  270رادة اآلثمةءبالترجمة المادية ل السلوك اإلجرامي ويتمثل- :أوالً 
ن ما أ إلى رض الواقع الرتكاب الجريمة، وتجدر اإلشارةأوالتحضيرية المترجمة على  التنفيذيةعمال األ

هر رض الواقع من خالل مظألية إن لم نجد لها انعكاسًا على يقع تحت إطار األفكار والمعتقدات الداخ
نتفي ، ال يمكن أن يتحقق الركن المادي ونتيجة لذلك تايجابيً إأم  اسلبيً  اكان سلوكً أخارجي سواء 

 .الجنايية الدولية مسؤوليةال
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فيكون  اإيجابيً  اكان سلوكً  وإذا ،ارة عن سلوك إيجابي أو سلوك سلبيإن السلوك اإلجرامي قد يكون عب
 ،271رادي المنشئ لهذه الحركة العضويةوالثاني األصل اإل ،األول الحركة العضوية :قوامه عنصرين
ذلك أن الحركة  يؤكدوما  فال قوام ألحدهما من دون اآلخر، بعضهما،ن يكمالن يفكال العنصري

ن النفس منابع  وما األصل اإلرادي لهذه الحركة فهوأ ،العضوية تكون نتيجة حركة في جسم اإلنسان
 .الجاني المرتكب للفعل المجرمشخص لوجود شخص واحد وهو  مكمل كالهما النفس والجسدو 
 

 الجنايية الدولية مسؤوليةمادي للمن مكونات العنصر ال امكونً  معنى السلوك اإليجابي باعتباره وبإسقاط
فيما يخص تطبيق التغذية القسرية قبل سن قانون التغذية  يةسراييلعلى ما تقوم به سلطات االحتالل اإل

 ،سابقاً المشار إليها  الثالل ممارساتالقانون التغذية القسرية والتهديد بتطبيقها في وإصدارها  القسرية،
بداية بمنفذي التغذية القسرية  سلوك اإليجابي المجرم،المشاركين في القيام ب اأشخاًص ن هناك أنجد 

الذين أعطوا  ، وبالقادة1041و1011على ثالثة أسرى في إضراب سجن عسقالن ونفحة لسنة 
ت مرورًا بكل من شارك في عملية سن قانون التغذية القسرية في الكنيس ،هذه األوامر لتنفيذيمات تعلال

برلمانية متعددة  ديمقراطيةنها دولة بأتعرف نفسها  إسراييل حيث إن ،يسراييلالبرلمان اإلالتي تعتبر 
ا القانون من خالل التصويت أن كل عضو في الكنيست شارك بإصدار هذوفي ذلك نجد  ،األحزاب
 ،راء األغلبيةآجل تجميع أضوية من فالتصويت يتم من خالل القيام بحركة ع ،مسؤوليةقع عليه تعليه 

أو استخدم  في تلك الفترة الزمنية، وصواًل إلى الكادر الطبي الذي شارك في تطبيق التغذية القسرية
خالل الفترة الزمنية المعاصرة إلصدار  سيراأل أسلوب الضغط النفسي من خالل التهديد بتطبيقها على

العضوية  السلوك اإليجابي المجرم الذي يقوم به الطبيب أو الممرض يتمثل بالحركة حيث إن ،القانون 
ندا التي أشرُت إليها فيما سبق، ويتمثل المكون الثاني و و ما يعرف بأداة الز أمن خالل إدخال البربيش 

 نتيجةالبعلى الرغم من معرفتهم  سيرحدال ضرر جسيم باألإصر المادي باإلرادة المتجهة إلى للعن
وذلك نظرًا لخبرتهم الطبية فالمفترض وفقًا ألعراف هذه المهنة يتقدم كل  ،داة إلدخال هذه األالمتوقعة 

 اتيألساسة يؤهله ليكون أرضية خصبة من المعلومات التي تشكل خبرة مبديي ةمزوالطبيب المتحان 
"أبقراط " الذي  قيامهم بذلك يخالفون القسم الطبيأنهم بكما أنهم مدركون  ،الحفاظ على صحة المريض

دور منظومة  مع األخذ بعين االعتبار رادة المريض في جميع الظروف والحاالت،إينص على احترام 
العاجز عن الحركة ليبدي موافقته ويعطي الضوء  سيراأل ميمثل أمامه نالذي ةالقضاء ممثلة بالقضا
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 سيرموافقة األتعبير عن الغير الشرعي أن يتم جاء في متن نصوص القانون  إذ األخضر لتطبيقها
 سيرمن خالل قضاتهم الستغالل عجز األ فرصة لسلطات االحتالل ذلك وفي ،يإسراييل أمام قاضٍ 

 موافقته بشكل ضمني.أثناء التعبير عن وضعفه المضرب عن الطعام 
 

صرًا على تقمليس  أفعال وممارسات مجرمةبأن دور الكادر الطبي في القيام  إلى كما تجدر اإلشارة
بل يمتد نطاق ممارساتهم المجرمة من خالل  ؛جابي مجرم من خالل إدخال البربيشيإيام بسلوك الق

ة ألسرى في حالة طلب ذلك بعد م تقارير طبيوذلك من خالل االمتناع عن تقدي القيام بسلوك سلبي،
 ه تقارير طبية،ءطاإع" معمر بنات " عندما طلب سيراألإضرابهم، وهذا ما تبين من خالل شهادة  همفك

كما أن بقاء الكادر الطبي في حالة سكوت عن الممارسات  فرفض الكادر الطبي تزويده بتقارير،
ء معاينة القيام بتوثيق ما رأتهم أعينهم أثناإنسانية والتعذيب الذي يمارس على األسرى، وعدم الال
 .متناع والسلوك السلبييقع في دايرة االه تشخيصو  سيراأل
 

امين ي "بنيسراييليجعل رييس الوزراء اإل يسراييللكنيست والكادر الطبي اإلن ما قام به أعضاء اإ
كانت في عهد وسنه مرحلة إصدار القانون  حيث إن ،وه خالل فترة حكمه عما ارتكبمسؤوالً نتنياهو" 

يمثل السلطة العليا في  بوصفه شيء يحدل من دون أوامر وتعليمات منه فالتوليه رياسة الوزراء، 
ولكنه لم يقم بواجبه في  من مخالفات وممارسات غير إنسانية،به ومون يدرك ويعلم بما يق حيث، الدولة
ما أقره النظام ونستشهد بذلك  ،الفلسطينيين معتقلينوال ألسرى بحق ا ارتكاب جرايم ضد اإلنسانيةمنعهم 

و القايد أالرييس  مسؤوليةعن  يوغسالفيا السابقةلمحكمة الجنايية الدولية فيما يخص محاكم لاألساسي 
مكانه أن يعلم بعزمهم إمن جرايم، إذ كان يعلم بها أو ب ن لهو ا يرتكبه الجنود واألفراد التابعالعسكري عم

 272ارتكاب هذا السلوك. ولكنه لم يقم بواجبه في منعهم ارتكاب هذه الجرايم،على 
السلوك المجرم الذي يقوم به الكادر  لىن النتيجة المترتبة عأالنتيجة والعالقة السببية، نرى  ثانيًا:

 سنادإوب ،الفلسطينيين معتقلينوال الطبي، وكذلك أعضاء الكنيست، وهي إلحاق الضرر المتعمد باألسرى 
في الفترة الزمنية  النتيجة إلى السلوك المجرم المتمثل بوفاة ثالثة أسرى نتيجة تطبيق التغذية قسراً 
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 مر وسيه مراقبة فعالة بحيث يحول دون ارتكابهم أي فعل ينافي قوانين الحرب.
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 تتتوافر  فيما إذا نجد أن العالقة السببية ما بين السوك المجرم والنتيجة متحققة، ،(1011-1041)
 .الجنايية الدولية مسؤوليةركان البقية أ

 

يحتم عليه القيام  يسراييلوالموقع الذي يتنصبه رييس الوزراء اإلأن الصفة الوظيفية  تاى الباحثة
تقاعس عن أداء هذا الواجب،  حيث، خالل فترة توليه منصبهبواجب منع قيام جرايم ضد اإلنسانية 
وفاة األسرى في الفترة الزمنية السابقة لواليته، وأن ما نستطيع  ولكن ال نستطيع أن نحاسبه على

تم خالل فترة واليته والذي تمثل بالسماح بالتهديد بتطبيق التغذية القسرية على  محاسبته عليه هو ما
أحزاب عدة داخل األوساط  ففي أوج طرح مشروع القانون عارضتهاألسرى خالل مراحل سن القانون، 

بأنه سيجلب  فكرة هذا القانون من خالل تصريحهي رحب بسراييلإال أن رييس الوزراء اإلاإلسراييلية 
ما وهذا ، 273ية تطبيق القانون سراييلنقابة األطباء اإل ء أجانب من أجل تطبيقه في ظل رفضأطبا

الجنايية  مسؤوليةوبذلك نكون أثبتنا الركن المادي والشرعي لل ،سأشير إليه في العنصر المعنوي 
 .الدولية

 
 الجنايية الدولية. مسؤوليةالعنصا المعنوي لل ثالثًا:

وجود نص يجرم هذا  لى جانب كل من الفعل غير المشروعالجنايية الدولية إ مسؤوليةلقيام اليشترط 
الجنايية  مسؤوليةوهي جوهر العنصر المعنوي في ال ،رادة آثمةإعن  ان يكون هذا الفعل صادرً وأ الفعل،

 .افع والقوة المحركة لسلوك المجرمإلرادة اآلثمة هي الداالدولية، ف
 

 ،يختلف عما ورد في القانون الوطنيال  بصورتيه القصد الجنايي والخطأ غير العمدي، فالركن المعنوي 
حدال نتيجة مجرمة، فالجاني يعلم إأنه انصراف اإلرادة الجرمية إلى ب فيعرف كالهما القصد الجنايي

 274ويميز الوقايع المشروعة وغير المشروعة.
 

العلم بأنه  (ICC)ساسي لمحكمة الجنايية الدولية من النظام األ (31/3عرفت المادة ) هذاتوفي السياق 
ألغراض هذه المادة "تعني لفظ العلم أن يكون الشخص مدركًا أنه توجد ظروف أو ستحدل نتايج في 

 275المسار العادي لألحدال وتفسر لفظتا يعلم أو عن علم تبعًا لذلك ".

                                                           
 .1ص ،0212 العام من أغسطس شهر القسرية، التغذية قانون  حول دراسة للدراسات، فلسطين أسرى  مركز الدراسات، وحدة 273
 .14، ص1411د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنايي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة،  274
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 صد الجنايي المكون للركن المعنوي القوقد عالجت المحاكم الجنايية الدولية عنصر العلم كأحد عناصر 
بلزوم توافر نية  "تاديشدوسكو " في قضية يوغسالفيا السابقةيية في محكمة بأن قضت الدايرة االبتدا

 276 .طار األوسع الذي ترتكب فيهكاب الجريمة المقرونة بالعلم باإلارت
 

الجنايي المكون للركن وهي العنصر الثاني من عناصر القصد  أما بخصوص اإلرادة اآلثمة،
حدال نتيجة بوسيلة ما، بغض النظر عن صورة إنها بمثابة نشاط نفسي يتجه إلى فإ، 277المعنوي 

 اإلرادة في القصد الجنايي في الجرايم العمدية والخطأ في الجرايم غير العمدية.
 

 :ترى الباحثة
إصدار أن الركن المعنوي متوافر في جريمة ضد اإلنسانية المتمثلة في باالستناد إلى ما تقدم نجد  

ح الصحفي الذي واستشهد بتوافر القصد الجرمي لدى حكومة االحتالل من خالل التصري ،القانون 
سينفذون هذا سنجد األطباء الذين ": ي "بنيامين نتنياهو" وجاء فيهسراييلء اإلراصرح به رييس الوز 
المضربين في حالة  ثر رفض لجنة األطباء تنفيذ القانون بالقوة على األسرى إى القانون " وذلك عل
 .المصادقة عليه

 

أبو  سيرية القسرية على األالتغذ واقالذين طب يينسراييلاإلكما أن القصد الجرمي متوافر بحق األطباء 
وضعه مصاب و  هأنأكثر من مرة على الرغم من علمهم وذلك من خالل إدخال البربيش  ،الفحم

( رصاصة وقد 52الطبي بأنه مصاب ب) كما لديهم علم بما يحتويه سجله ،الصحي ال يتحمل ذلك
 .تفصيل فيما سبقالإلى ذلك بشيء من  أشرتُ 
 

  

                                                                                                                                                                                
 .1444(،32/3النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية، المادة )  275
 .43ص ،0211 سنة األول، المجلد العربية، النهضة دار للقادة، الدولية الجنايية المسؤولية رجب، أبو صالح محمد. د 276
 .010ص ،1443 معدلة، السادسة الطبعة القاهرة، العربية، النهضة ادار العقوبات، قانون  حسني، نجيب محمود. د 277
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 الجنايية الدولية. مسؤوليةللالعنصا الدولي  رابعًا:
صد ويق ،278الجنايية الوطنية مسؤوليةالجنايية الدولية عن ال مسؤوليةلهذا العنصر الذي يعطي ميزة ل
 مساس بمصالح المجتمع الدوليو االمتناع عن القيام بفعل يؤدي إلى أبذلك أن يتمثل في وقوع الفعل 

 .هوقيم
 

الجنايية  مسؤوليةوهنا يثور تسا ل، ما هو معيار المصلحة الدولية التي يتوجب قيامها من أجل توافر ال
اإلنسان هي بال أدنى شك من المصالح الدولية التي يحرص  فعلى سبيل المثال حماية حقوق  الدولية،

 ،للمصلحة الدولية الحقوق يعد تهديدً هذه افكل فعل يمس  ،انون الجنايي الدولي على حمايتهاالق
طار بها يعد جريمة دولية، وفي هذا اإلالجنايية الدولية، على اعتبار أن المساس  مسؤوليةويستوجب ال

من مصلحة تقع ض أنهاي تجاه األسرى سراييلي تمارسها دولة االحتالل اإلهل تعتبر الممارسات الت
 ؟المجتمع الدولي أم ال

 

تجربة ف 279،أن كل مصلحة دولية تحقق مصلحة وطنية وليس العكس في أغلب األوقاتناى 
هل أثبت المجتمع الدولي  :نتساءلالفلسطينيين في ظل النزاع المسلح مع دولة االحتالل يجعلنا 

وذلك على  شعب الفلسطيني في كثير من االنتهاكات التي يتعرض لها على مرأى منه،لنصافه لإ
انتهاكات تمس حقوق اإلنسان التي بدورها هي الغاية  وه الفلسطينيون اعتبار أن ما يتعرض له 

 وهي توفير الحد األدنى من حقوق اإلنسان المنشودة من وراء وضع قواعد القانون الدولي اإلنساني،
 .ن و الفلسطيني هم األسرى الفلسطينيلجميع أفراد المجتمع الفلسطيني وجزء من أفراد المجتمع 

 

ال يقع ضمن التأثيرات بأن الفعل معاقب  ة أن وصف الفعل بأنه جريمة دوليةاألمر الغاية في األهمي
عليه أو غير معاقب عليه بمقتضى القانون الداخلي، األمر الذي يوثق سعي دولة االحتالل إلى سن 

فإن  ،يبرر القيام بالفعل المجرم (منع أضرار اإلضراب عن الطعام)بصياغة لغوية مظللة تشريع 
 فإنه يبقى معاقبا عليه في القانون الدولي، اقانونً  بإصدارهاالتغذية القسرية دولة االحتالل  أجازت

منع أضرار اإلضراب عن ية وخاصة أن إصدار دولة االحتالل قانون الجنايية الدول مسؤوليةويرتب ال
 إليه سابقًا. كما أشرت اً تشريعي اً يمثل انتهاكالطعام 

                                                           
 .334، ص1444-1441القاهرة، طبعة سنة د. ماجد ابراهيم علي، قانون العالقات الدولية، دار النهضة العربية،  278
 .000، ص0221د. السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، طبعة 279
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تم خاللها ارتكاب جرايم دولية، األمر الذي مراحل  نه يوجد ثاللأ طار ما أشرُت إليهإأخيرًا نجد في 
 :الجنايية الدولية مسؤوليةغطاء اليتوافر يستدعي أن 

وهذه  ،تمثلت في إضراب سجن عسقالن ونفحةو  (1041-1011هي الفترة الزمنية )-المرحلة األولى :
تغذية قسرًا على ثالثة أسرى ال دولة االحتاللطبقت بأن  قة إلصدار قانون التغذية القسريةمرحلة ساب

فتحققت النتيجة الجرمية من الفعل المجرم بالتغذية القسرية والعالقة السببية  كتب لهم الحياة،تولم 
و أ طبيةال توجد تقارير  حيث ،لبربيشدخال اإبب الوفاة قد تحقق ن سبأثبات إ نستطيع ولكن ال قايمة،
ولكن من دون أدلة  توافرةالجنايية الدولية م مسؤوليةل الما يجع ،ات وفاة تثبت سبب الوفاة الرييسشهاد
 .تدعمها

 

الجنايية الدولية،  مسؤوليةثبات الافر األدلة الداعمة إلجدًا في ظل عدم تو  اكبيرً  هذه المرحلة تثير تسا ال
 بالرجوع إلى القانون الدولي الو وهو موضوع البينات المتوفرة لدى الجاني في جرايم ضد اإلنسانية، 

كما هو الحال  280نرى أحكام المحاكم الصادرة ما يجيز السماح بطلب ما في يد الخصم من بينات،
ي طرف التي تجيز االستعانة بالبينات الموجودة ف 281(54في قانون البينات الفلسطيني بداللة المادة)

يده من ن توافرت يجوز أن يجبر الخصم على تقديم ما تحت إحاالت،  الخصم ولكنه نظم ذلك بثالل
 اأواًل: أن يكون القانون قد أجاز المطالبة بتقديم هذا المستند وتسليمه، ثانيًا: إذ ،مستندات منتجة، وهي

 كان المحرر مشتركًا ما بين الخصمين، ثالثًا: إذا استند إليه الخصم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
 

لمشرع دولي سار على النهج الذي انتهجه اأن المشرع الوأحكامه ال نجد  وبتمعن قواعد القانون الدولي
( الحصول عليها، هموضوع البينات التي يتعذر على الخصم )المجني عليالداخلي فيما يخص معالجته 

بأن تكون قضية  الوجودها في يد الطرف اآلخر الذي ارتكب الجرايم الدولية، وهذا األمر يخلق توجهً 
قة قضايية تسجل في أحكام المحاكم ساب جرايم ضد اإلنسانيةجري بحقهم من األسرى الفلسطينيين فما ي

 موضوع البينات الذي يتعذر الحصول عليها.بمعالجتها 
 

                                                           
 انظر: محكمة يوغوسالفيا وراوندا، ونومبرج وطوكيو. 280
 .0221( لسنة 1(، رقم )01قانون البينات الفلسطيني، المادة) 281
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أن ول على األراضي الفلسطينية، نجد ( من قانون البينات الفلسطيني الساري المفع54سقاط المادة )إوب
ر التي يجيز المشرع الدولي المطالبة تقارير الطبية، هي من األمو الالسجالت الطبية وشهادات الوفاة و 

ص سجالت طبية تخصفحوصات طبية، وأن  الحاجزة بأن تجري  ها، انطالقًا من إلزاميته الدولةب
في األسر، األمر اآلخر أن السجالت الطبية والتقارير الطبية هي مستندات  سيربمجرد وقوع األ

لى خلق منظومة قضايية ل سعت منذ بدايتها إن دولة االحتالاألمر األخير أو مشتركة ما بين الطرفين، 
تخدم مصالحها، وهذا ما أشرت إليه سابقاد، األمر الذي يجعل حالة من الضبابية تسود فيما يخص 

تقديمها يكون بصورة  حيث إنبهذه التقارير في مراحل الدعاوى التي يقدمها األسرى،  إسراييلاستعانة 
بمرض معين، وليس  مصاب سيرأن يكون سبب الوفاة أن األسبيل المثال تخدم دولة االحتالل، على 

 كما يدعي نتيجة إهمال طبي.
 

ا(، نجد أنه عالج موضوع قواعد وبالوقوف على النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روم
، ومنح الميثاق المدعي العام صالحيات التحقيقات بموجب المادة 282(21ثبات، من خالل المادة)اإل
مرحلة من مراحل  ، التي بموجبها أعطته صالحية الموافقة على عدم الكشف في أي283/ه/و(28/3)
جراءات عن أي مستندات أو معلومات يحصل عليها، بشرط المحافظة على سريتها ولغرض واحد اإل

ج معلومات على كشفها، وفي ذلك نرى أن الميثاق لم يعاللم يوافق مقدم ال ما قاء أدلة جديدةوهو است
 مكانية االستعانة بالبينات الموجود لدى الطرف اآلخر من خالل طلب يقدمه المدعي العام.   إ
 

صيدار قيانون التغذيية القسيرية والمشياورات مين أجيل المصيادقة إهي مرحلية العميل عليى  :المرحلة الثانية
أسيلوب التهدييد  ولكين قيد تيم اسيتخدام ،أسييرتطبيق التغذيية القسيرية عليى أي فيي هيذه المرحلية ليم  عليه،

األمييير اليييذي يجعيييل  "معمييير بنيييات "، سييييربتطبييييق التغذيييية القسيييرية وهيييذا ميييا أشيييرُت إلييييه فيييي شيييهادة األ
 الجنايية الدولية متوافرة فيما يخص التهديد بتطبيق التغذية القسرية. مسؤوليةال

، ةيسراييلالكنيست اإلقراره من إدقة على قانون التغذية القسرية و هي مرحلة المصا :المرحلة الثالثة
الجنايية الدولية لتعارضه  مسؤوليةيستوجب ال اتشريعيً  اإصدار القانون والمصادقة عليه يشكل انتهاكً و 

فيما ال أستطيع أن أجزم صداره وحتى اليوم إمع اإلشارة منذ لحظة  مع مباد  ومواثيق حقوق اإلنسان،
 .أم ال أسيرعلى أي  تم تطبيق هذا القانون إذا 

                                                           
 .1444( عام11النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روما(، المادة) 282
 .1444( عام 11النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روما(، المادة) 283
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إليها تفتقر إلى أدلة وبينات ملموسة يفترض أن نستند  ارتأن جميع المراحل التي أش :الباحثة ترى 
وأقصد باألدلة )شهادات  ،لبناء الملفات القانونية الجنايية الدولية مسؤوليةإليها من أجل تدعيم توافر ال

القضاة، قرارات درة عن القرارات واألحكام القضايية الصا الوفاة، تقارير الطبية، السجالت الطبية،
م في ه  األطباء المدرجة أسماو  ،هاوعيادات الهيكلية اإلدارية إلدارة مصلحة السجون  ،اللجنة األخالقية
فجميعها موجودة لدى الطرف المحتل ومخفية بطريقة يصعب الوصول إليها،  ،يةسراييلنقابة األطباء اإل

المجتمع طلب ذلك، األمر الذي يستدعي وجود تدخل من  إذا سيراألإلى  إسراييلدولة  دمهاوال تق
ثبات إ في ةالقانوني اتهالشعب الفلسطيني ليكمل بناء ملف سعافإمن أجل  الدولي ممثال بهيئاته

دولة االحتالل تجاه األسرى  ترتكبهاالجنايية الدولية في الجرايم ضد اإلنسانية التي  مسؤوليةال
 ية .ييلسراداخل السجون اإل الفلسطينيين

 

لة االحتالل أمر غاية في الجنايية الدولية فيما يخص الجرايم التي ترتكبها دو  مسؤوليةثبات الإأن 
نايية الج مسؤوليةوفيما سبق نجد أن ال، ي تمتع به دولة االحتاللذبيث الدهاء الخلوذلك ل ،الصعوبة

الجالد، األمر الذي يجعلنا نتساءل في ولكن أمر أثباتها محصور في يد  ،عدة رالدولية توافرت في أمو 
 ةترتبالنتايج الم ية ماالجنايية الدول مسؤوليةثبات الإعلى هذه األدلة واستكمال مرحلة  حالة الحصول

 ؟على ذلك
 

 الجنايية الدولية. مسؤوليةالنتايج المتاتبة على ثبوت ال المطلب الثاني:
 

واجتزاه: سأله الجزاء،  284معان، جزى، جزاء الرجل بكذا: كافأه. ةثالث ايعني الجزاء لغة: كلمة له
والجزاء والجازية والمجازاة: المكافأة على الشيء وجمع الجازية الجوازي، جزى فالنًا حقه: قضاه إياه، 

ى الشيء كفاه، وأجزي األمر منه أو عنه قام مقامه، وأغنى عنه. أما اصطالحًا: العوض أو ز ج
عقابًا أم ثوابًا كذلك تعني المكافأة أو المحاكمة، وهذا ما هو متفق عليه في ساير  المقابل سواء أكان

 285لغات دول العالم المعاصر.
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الجرايم التي تدخل  مرتكبي الطبيعيينشخاص ن القانون الدولي الحديث بمنظوره الحالي يرى أن األإ
ذه المسؤولية الجنايية الدولية مسؤولين عنها، وله ن المحكمة الجنايية الدولية يكونو  ضمن اختصاص

 حيث إنأهمية بالغة لمنع ارتكاب الجرايم وضمان مراعاة القوانين الدولية،  الطبيعيينلألشخاص 
و ساهم أو سمح بارتكابه أن ساعد على ارتكاب الفعل الجرمي م المسؤولية الجنايية تمتد لتشمل كال

ومهما بلغت صفته الرسمية وبغض النظر عن الحصانات التي يتمتع بها وبالتالي فإن الصفة  ،به
ن أة من وجهة القانون الدولي، و عها ليس لها مكانو و سهل وقأمية لمرتكب الجريمة او لمن ساهم الرس

ب الدفاع لة هي مسألة السن والمرض العقلي وهذا الى جانءليه في موضوع امتناع المساإما يتم النظر 
 من النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية، 286(31الشرعي والمعاملة بالمثل كما ورد بنص المادة)

 إنسانية تجاه الفلسطينيين.يين المشاركين في جرايم ضد الالسراييلمنطبق على اإلالغير األمر 
 

للقانون الدولي اإلنساني، وهذا ما ن المسؤولية عن الجرايم واالنتهاكات الخطيرة و يتحمل القادة العسكري
جرت عليها العادة، وذلك للحد من هذه االنتهاكات بتحميل القادة المسؤولية عنها، ونتيجة لذلك فالقايد 

جراءات الالزمة لمنع وقوع خذ اإلأو أهمل في أحال فشل في منع ارتكاب الجرايم  يتحمل المسؤولية في
( من النظام األساسي للمحكمة الجنايية 1\54ص المادة )مثل هذه الجرايم، وندلل بما جاء في ن

 287الدولية.
 

( من النظام األساسي للمحكمة مساءلة الر ساء غير 54في حين عالجت الفقرة الثانية من المادة)
 ابد من توافره ، وهناك ثالثة شروط التهم عليهامحاكمو  العسكريين عن الجرايم المرتكبة من مر وسيهم
و تجاهل عن وعي أي معلومات أ، أواًل : إذا كان قد علم حتى يكون الرييس غير العسكري مسؤوال

حدى الجرايم المنصوص عليها في النظام إو على وشك ارتكاب أن مر وسيه يرتكبون أتبين بوضوح 
أن  س، ثالثًا:تلك الجرايم في نطاق المسؤولية والسيطرة الفعلية للريي دخلأن ت لمحكمة، ثانيا:لاألساسي 

و قمع ارتكاب أة والمعقولة في حدود سلطته لمنع جراءات الالزمألخير لم يتخذ التدابير واإلا
 288الجرايم.
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وذلك انطالقًا  آثار إسراييليترتب على دولة  أوردتها سابقاً  الجنايية الدولية التي مسؤوليةوفقًا لقواعد ال
 حيث إن، (1031عام )المن وصفها قوة احتالل حربي قايمة على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ 

نابع مما استندت إليه في إقرار دولتها وهو قرار التقسيم رقم  سراييلالجنايية الدولية إل مسؤوليةقوام ال
، كما أن 1081289نوفمبر من العام  50العامة لألمم المتحدة في  الجمعية( الصادر عن 141)

وذلك لكونها خاضعة  ،محتلة هي أراضٍ  الفلسطينيةأن األراضي ( اعترفت 1011لعام )لاتفاقية الهاي 
لسالم، كما أن العديد من قرارات لي منذ اتفاقيات أوسلو سراييلة الفعلية لجيش االحتالل اإلر لسيطل

 290لتؤكد سريان اتفاقية جينيف الرابعة على األراضي الفلسطينية.مجلس األمن جاءت 
 

نسانية التي جرايم المرتكبة ضد اإلالعن  إسراييلالجنايية الدولية على دولة  مسؤوليةبانطباق قواعد ال
ية، ومن أحدل هذه الممارسات سن قانون  سراييلاإل السجون داخل  معتقلينوال تمارسها تجاه األسرى 

صل من التزاماتها الدولية مستندة بذلك لسنها قانونا نتأن ت إسراييلال تستطيع  حيث القسرية،التغذية 
وسندًا لما أشرت إليه سابقًا من مصادقة وتوقيع دولة  (،ضرار اإلضراب عن الطعاممنع أداخليًا )قانون 

مواءمة قانونه الداخلي بما  على العديد من االتفاقيات الدولية يجعلها ملزمة بأن تعمل على إسراييل
األمر الذي يستوجب ترتيب  291،م مع هذه االتفاقيات وليس سن قوانين تخالف هذه االتفاقياتءيتال
المدنية المتمثلة بالتعويض الدولية من الناحية  مسؤوليةالجنايية الدولية بشقيها، أولهما ال مسؤوليةثار الآ

ومنها  ،نية ضد األسرى الفلسطينيين بصورها المتعددةإنساضرار الناجمة عن الممارسات الالعن األ
 مسؤوليةالتعويض المالي والعيني والترضية وسأشير إلى كل واحدة بشيء من التفصيل، وثانيهما ال

ولكل  ،ين عن ارتكاب جرايم ضد اإلنسانيةمسؤولالدولية بشقها الجزايي المتمثل بمحاكمة األشخاص ال
نصياع لمواثيق حقوق اإلنسان، وعدم توفير وعدم اال من يثبت تورطه في مخالفة قواعد القانون الدولي،

 المكفولة في ظل القانون الدولي اإلنساني. هوضماناتحقوق األسر 
 

نسانية تجاه م مع الجرايم ضد اإلءما هي صورة التعويض التي تتال :، أوالً عدة ثار تساؤالتتوهنا 
من وقع من األسرى ضحية هذه الجرايم أن يطالبوا بالتعويض  و، وهل يملك ذو الفلسطينييناألسرى 

فيما  :ثانياً  ؟في حالة كان معيل عايلته سيرنتيجة لما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي من وفاة األ

                                                           
 .1412 العام من نوفمبر 04 في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر( 111) التقسيم قرار 289
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لسوابق القضايية في المحاكم الجنايية الدولية، هل لعبت ا مسؤوليةال لىيخص الشق الجزايي المترتب ع
الجنايية الدولية دورًا يخدم فيه من تعرضوا النتهاكات وممارسات ضد اإلنسانية من دولة االحتالل أم 

ي في إصدار أحكام لتوفير غطاء حماية قانونية قد أنقذ الجناة سراييلأن فساد منظومة القضاء اإل
 الذين ثبت تورطهم في جرايم ضد اإلنسانية ودولية. يينسراييلاإل
 

 الجنايية الدولية من الناحية المدنية. مسؤوليةاآلثار المتاتبة ل أواًل:
ثبت تعويض كجزاء على من هو ترتيب الت طار القانون الدوليإالمدنية في  مسؤوليةالمقصود بال
الذي نتج عن هذه المخالفة الذي مارسه الجاني قواعد القانون الدولي، فغايته هو جبر الضرر مخالفته 

من أجل إلحاق الضرر بالمجني عليه، ولتعويض أشكال متعددة )التعويض العيني، التعويض المالي، 
 292الترضية(.

 

وهو ما  عليه قبل وقوع الضرر، يقصد به إعادة الحال إلى ما كانالتعويض العيني و  :الصورة األولى
عدل الدولية في قضية مصنع "كورازو"، وقد يكون إعادة الحال إلى ما كان يستفاد من حكم المحكمة ال

وهو ما يعرف بمسمى  ما من خالل إلغاء حكم قضايي أو قانون تشريعي أو عمل تنفيذي،إعليه 
 عمارمادي على سبيل المثال إعادة إ وإما أن يقع تحت ما يسمى بالتعويض ال التعويض القانوني،
 ها. المباني التي تم تدمير 

 

البة مطإلى الفلسطيني في السعي أن هذه الصورة من صور التعويض تسعف الشعب النلحظ 
، وأن الصورة األخرى ضرار اإلضراب عن الطعاممنع ألغاء قانون إبالتعويض القانوني من خالل 

 ،هذه الحالة بل تسري على جرايم الحرب التي ارتكبتها دولة االحتالل علىال تنطبق  العينيلتعويض ل
 .على قطاع غزة حربها األخيرةك
 

عن طريق دفع مبلغ من المال  التعويض المالي، ويقصد به جبر الضرر- :الصورة الثانية
لتحديد عدة ويتم اللجوء إليه في حالة تعذر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وهناك طرق  ،293لمضرور
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فقد يتم تحديده عن طريق االتفاق ما بين أطراف النزاع، أو من خالل اللجوء إلى التحكيم أو  ،المبلغ
أن ال يقل مبلغ التعويض عن  :األول ،نافي تحديد مقدار التعويض يراعى أمر ء الدولي، و القضا

ما إالمبلغ المتفق عليه  يدفع األمر الثاني:. بد أن يكون مساويًا ومطابقًا له فال ،وال يزيداألضرار 
ومرد ذلك االتفاق أو القرار الصادر عن لجان التحكيم أو  ،بذهب أو نقد أو دفعة واحدة أو على أقساط

 .294المحكمة الدولية
 

 معتقلينوال بق قضايية فيما يخص تعويض األسرى أن افتقار القانون الدولي إلى سوا-ترى الباحثة :
وممارسات داخل المعتقالت والسجون السرية، يجعل من الصعوبة أن وكل من يتعرض النتهاكات 

مطالبة بتعويضات مالية نتيجة ما تعرضوا له من إلى الهم و أو ذو  الفلسطينيين معتقلينوال يستند األسرى 
إلى الدول الكبرى التي وضعت  يانتهاكات وممارسات جسيمة من دولة االحتالل، ويعود ذلك برأي

فسمعنا عن سجن  إنسانية داخل سجونها،هي من تمارس هذه الممارسات الالو ولي قواعد القانون الد
 امن كتب لهم النجاة بالخروج من هذولكن لم نسمع ل والجرايم المرتكبة داخله، الكوارلوعن  انمواغوانت

، وحاطة بالكرامة اإلنسانيةمارسات غير قانونية من م همعما مورس تجاه متم تعويضه المعتقل أنه
في الحاالت التي يتم فيها التعويض يكون عن طريق ما يسمى بصفقة أو بإعالن حل وسط ما  حتى

الذي تعرض للتعذيب ودولة االحتالل، وهذا ما ظهر جليًا من خالل الشكوى التي تقدم بها  سيربين األ
ن وزارة األمو  إسراييلعبد الرحمن خضر األحمر بواسطة محاميته جودة حلحيل، ضد دولة  سيراأل
عالن حل وسط مضمونه" يتشرف الطرفان تم التوصل إلى إ  حيثوكيل نيابة تل أبيب أريت كلمان، و 

،إسرائيل(الطرفالمشتكىعليهدولة1حل وسط كما يلي:توصال إلى ن أمام المحكمة أنهما لءعال

المذكور(المبلغ2سبعمائةوخمسينألفشيكل(شاملةأجرالمحامي.007777مبلغ)تدفعللمشتكي

نيوماً،فيحاللميدفعالمبلغلمشتكىعليهافيغضونخمسةوأربعيفيالبنداألولتدفعهالجهةا

الوقتالمحدد في بدءًالمتفقعليها المبلغ يجرياحتسابفوائد قرارا، فيه الذييصدر اليوم من

295(كلطرفيتحملنفقاته".3المحكمة.
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دلل على أو  وهي طريقة أوجدت بمقتضى العرف الدولي إلصالح الضرر، ،الترضية- :الصورة الثالثة
وتقديم  ذلك بتقديم التحية للعلم الوطني، أو تقديم اعتذار أو اعتراف بعدم مشروعية الفعل المرتكب،

 مع إمكانية تقديم مبلغ نقدي. مساءلة القانونيةلالمتورطين ل
 

ب بساطة ما بوذلك بس الفلسطينيين أي فايدة، معتقلينوال سرى ألتحقق ل اأنه ال أرى في هذه الصورة
جسامة ما هو مرتكب ضد وعدم توافقه مع  ،ترتبه كونها تعتمد على العرف وأخالقيات القانون الدولي

األسرى الفلسطينيين، بل أرى فيها صورة تمكن دولة االحتالل من استغاللها من أجل التملص من 
 .األخرى اآلثار 

 
 الجنايية الدولية من الناحية الجزايية. مسؤوليةالمتاتبة لاآلثار  ثانيًا:

ويقصد بذلك محاكمة من ثبت تورطه بجرايم ضد اإلنسانية، وذلك من خالل النظام األساسي لمحكمة 
ق لمحاكمة هؤالء طر  قضاء الدولي الدايمة، وهناك ثاللالجنايية الدولية، باعتبارها الممثلة لمنظومة ال

أعمال االختصاص القضايي العالمي وهذا مكفول في جميع االتفاقيات الدولية ومن  :المجرمين، أوالً 
المحاكم الدولية الخاصة المنوط تنظيمها من قبل  :األول، ثانياً  البروتوكولجينيف و  أشهرها اتفاقيات

ة لنظام األساسي لمحكملوفقًا  :دراسة، ثالثاً الموضع سابق في هذه  مجلس األمن وقد أشرت إليها في
 296.النفاذ يم المرتكبة بعد دخول النظام حيزالجنايية الدولية فيما يخص الجرا

 

في البداية التوقيع على نظام روميا، وخاصية أن النظيام أدرج جريمية االستيطان  إسراييل دولة ترفض 
ويثير مخاوفها من خالل فتحه أبواب الجرايم  إسراييلمن ضمن جرايم الحرب، األمر الذي يقلق دولة 

جريمة  حيث إناألخرى المرتكبة ضد الفلسطينيين كجرايم ضد اإلنسانية تجاه األسرى الفلسطينيين، 
وبدعم ومساندة من الوالييات  إسراييلاالستيطان ما زاليت مستمرة في األراضي الفلسطينية، وقد حاولت 

على النظام في اليوم  إسراييلإدراجها ولكنها فشلت في النهاية، ووقعت  لحيلولة دون االمتحيدة األمريكية 
األخير المتاح فيه للدول التوقيع، وأرفقت مع التوقيع إعالنا يتضمن رفيض تفسيير نصيوص النظام 

دم االلتزام المستقبلية بع إسراييلنية مواطنيها، ويكشف هذا اإلعالن  أو إسراييلتفسيرا سياسيا ضد 
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الجنايية الدولية عن الجرايم التي تدخل ضمن نطاق ميثاق  مسؤوليةثبات الإوما في حالة بنظام ر 
 روما. 

 

سقاط واقعة محاكمة من ثبت تورطه إلمحكمة الجنايية الدولية من أجل بالتأمل في النظام االساسي ل
 المحكمة الجنايية الدولية،أميام يين بارتكاب جرايم ضد اإلنسانية تجاه األسرى الفلسطينيين سراييلمن اإل

نه ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق بالجرايم التي ترتكيب إف 297(11نجد أنه وفقا لنص المادة )
بعد بدء نفاذ النظام، وال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إال فيما يتعلق بيالجرايم التي ترتكب بعد 

 طرفا في النظام. نظام بالنسبة لتلك الدولة في حال أصبحتنفاذ ال
 

وبهذا يثار تسا ل هل يبقى دور للمحكمة الجنايية الدولية إزاء ما يحدل من جرايم حيرب وجرايم ضد 
  .اإلنسانية فيي األراضي الفلسطينية

 

قد حددت الجرايم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة    298( من ميثاق روما2) المادة حيث إن
كما عالجت المادة ضد اإلنسانية، جرايم الحرب، جريمة العدوان(  )جريمة اإلبادة الجماعية، الجرايم

من نظام روما الحاالت التي يعطي فيها مجلس األمن صالحية اإلحالة، التي أعطت لمجلس 299(13)
األمن الصالحية فيي إحالة جرايم ضد اإلنسانية إلى المدعي العام للمحكمة، كذلك للمدعي العيام 

التحقيق فيما يتعلق بالجرايم الداخلة في اختصاص المحكمة ومنها جريمة التعذيب الصيالحية بمباشيرة 
بعد من ذلك حيث أإلى  ( من النظام18جرايم ضد اإلنسانية، وقد ذهبت المادة )المن  عدكونها ت
حالة يبدو فيها أن جريمة أو  رف أن تحييل إلى المدعي العام أييجوز لدولة ط -1على " 300نصت

ن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في أفي اختصياص المحكمة قد ارتكبت و  ايم الداخلةأكثر من الجر 
 الحالة بغرض البيت فيميا إذا كان يتعين توجيه االتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرايم".

 

أن إثارة  على دلللر ساء التي أشرت إليها سابقًا تن الوقايع التاريخية لمحاسبة الحكام واأ :تاى الباحثة
المسؤولية ضد الحكام ور ساء الدول ال يمكن أن تتحقق عموما إال من خالل الدول المنتصرة التي 

                                                           
 .1444عام( 11)المادة ،(روما ميثاق) الدولية الجنايية للمحكمة األساسي النظام 297
 .1444( عام1النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روما(، المادة) 298
 .1444( عام13النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روما(، المادة) 299
 .1444( عام11النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روما(، المادة) 300
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إليهم، كما أن عدم وجود اتفاقية دولية تنظم مسألة الحصانة حق مرتكبي الجرايم وتوجه التهم تال
ممتدة  ةقيامهم بوظايفهم حصان  ساء أثناءأن يمنح الر  دوليالعرف ليعطي مجااًل ل لمسؤولينللر ساء وا

 لتشمل مسؤولين آخرين يمثلون الدولة التي يتبعونها احترامًا لسيادتها.
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 الخاتمة:
 

أنها ال تعنى  للتسمية اإلعالميةقانون التغذية القسرية وفقًا ا ن دولة االحتالل أثبتت من خالل سنهإ
تمر هي دومًا التي تحتل سلم األولويات، وستس ات حقوق اإلنسان، وأن مصلحتهاباحترام مواثيق وإعالن

 معتقلينوالنسانية وجرايم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني عامة واألسرى بمزيد من الجرايم ضد اإل
ال يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني، والذين أثبتوا نجاح  االفلسطينيين خاصة الذين يشكلون جزءً 
تستخدم ودفعها ل إسراييلعن الطعام، األمر الذي أقلق دولة  أسلوب االحتجاج المتمثل باإلضراب

منع " جزيية 5112عام ل( ل84بتعديل تعليمات السجون رقم ) صياغة مضللة في تسمية القانون تمثلت
في محاولة منها لتوفير غطاء من الحماية القانونية لممارسي عملية ضراب عن الطعام"، أضرار اإل

رية تمثل جريمة تطبيقها، ولكن على الرغم من ذلك ستبقى عملية التغذية القسالتغذية القسرية في حال 
جسدية  اآالمً من أساليب التعذيب الذي يحدل  انسانية، وذلك ألنها تعد أسلوبً من الجرايم ضد اإل

أكبر شاهد على مخاطر  (1041-1011السابقة لسن القانون )ونفسية، وستجسد المرحلة الزمنية 
 القسرية.عملية التغذية 

 
 -النتايج: 

بوصف  الذين يقعون في األسر أثناء العمليات المسلحة ن الفلسطينيو  ن معتقلو وال يتمتع األسرى  (1
في حين يتمتع أسرى الحرب، وذلك النطباق قانون االحتالل الحربي على األراضي الفلسطينية، 

تنطبق اتفاقية جينيف  حيث ،المدنيين معتقلينخر من األسرى الفلسطينيين بوصف الالجزء اآل
، الخاصة بحماية األسرى على األسرى الفلسطينيين الذين وقعوا في األسر 1080عام لالثالثة ل

، على الفلسطينيين 1080لعام لأثناء عمليات النزاع المسلحة، وتنطبق اتفاقية جينيف الرابعة 
 المدنيين الذين تم اعتقالهم في غير أوقات النزاعات المسلحة.

فراج عنه بالحماية المقررة في القانون الدولي منذ لحظة وقوعه باألسر إلى حين اإل سيراأليتمتع  (5
إنسانية عالمية، وكل ما يقع من ممارسات الممثلة باالتفاقيات الدولية والمواثيق واإلعالنات ال

 خالل فترة األسر يقع ضمن األفعال المجرمة التي تستوجب المساءلة الجنايية الدولية.
تعد التغذية القسرية من األفعال التي تصنف تحت باب التعذيب، لما ترتبه من معاناة جسدية  (3

 نواع التعذيب.ا من أجرايم ضد اإلنسانية، وذلك العتبارها نوعً الونفسية، وفي حالة وقوعها تعد من 
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نظمات وم ي الساري المفعولسراييلي ممثاًل بقانون العقوبات اإلسراييليرفض القانون الداخلي اإل (8
ي إلى سراييلأشكاله، ولكن بالرغم من ذلك سعت منظومة القضاء اإل حقوق اإلنسان التعذيب بكل

 إجازة بعض أساليب التعذيب كالحرمان من النوم.
شريعة اإلسالمية، فالموت ليس لالمخالف ل االنتحار ال يقع اإلضراب عن الطعام ضمن مفهوم (2

 تمثل باإلضراب عن الطعام.الغاية من القيام بأسلوب االحتجاج الم
أن ا، وذلك ، وقانونيً ا، وأخالقيً اتشريعيً  اانتهاكً  للتسمية اإلعالميةيشكل قانون التغذية القسرية وفقًا  (3

بعدم جواز إصدار تشريعات جديدة على  1011عام لدولة االحتالل خالفت اتفاقية الهاي ل
تسن أو تعدل قوانين، كما يشكل  وجد إي ظرف استثنايي يجيز أنيال  حيثاألراضي المحتلة، 

عالنات الطبية الدولية كإعالن اإلمن خالل تجاوزه وأخالقياتها لمباد  مهنة الطب  اأخالقيً  اانتهاكً 
كونه يخالف ما جاء من مواد في قانون العقوبات ا قانونيً  امالطا وإعالن طوكيو، كما يشكل انتهاك

 ي ساري المفعول.سراييلاإل
مراحل فيما إذ تم االستناد إلى  خالل ثالل من الناحية الدولية جنايياً  مسؤولة تعد دولة االحتالل (1

بحوزتها من تقارير طبية، وسجالت طبية، وشهادات وفاة، وهيكليات  ةاألدلة القانونية الموجود
هي و المرحلة األولى: ب ، وتتمثل هذه المراحلطواقم الطبية العاملة في عيادات السجون لإدارية ل
ة الثانية: مرحلة مرحلالو  لتي استشهد خاللها عدد من األسرى.االسابقة إلصدار القانون  المرحلة

مرحلة الثالثة: وال يد بتطبيق قانون التغذية القسرية.ي تم فيها استخدام أسلوب التهدإقرار القانون الت
أضرار ، جزيية منع 5112عام ل( ل84مرحلة المصادقة على قانون تعديل تعليمات السجون رقم )

 اإلضراب عن الطعام.
 ايا في المحكمة الجنايية الدوليةتتمثل البينات التي يملكها الكادر القانوني المختص بمتابعة القض (4

بشهادات األسرى، والتقارير الطبية التي سمح للجانب الفلسطيني بالمشاركة فيها بعد قدوم السلطة 
إلنسان إن قبلت منحها، ألن مصلحة هذه الوطنية الفلسطينية، وتقارير منظمات وهيئات حقوق ا

ر عملها في المنظمات كهيئة الصليب األحمر هي البقاء في دايرة الحيادية لضمان استمرا
 ها.األماكن التي تتواجد في

الذي أعطى بموجبه صالحية جمع  من خالل ميثاق روماثبات إن القانون الدولي عالج أدلة اإل (0
ولكن لم يعالج موضوع البينات التي تسبق مرحلة التحقيق من األدلة وفحصها للمدعي العام، 

 المدعي العام.
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 ن معتقلو ية التي يتعرض لها األسرى والسراييلعدم وجود آليات رقابة دولية على االنتهاكات اإل (11
 ن، وعدم وجود جهات طبية محايدة داخل مراكز االعتقال والسجون.و الفلسطيني

 
 -التوصيات: 

واجب ، وذلك لتحديد القانون الفلسطينيين مركزًا قانونيًا كأسرى حرب معتقلينمنح األسرى وال (1
تحديد مركزهم القانوني  في حالةوضماناته  الحرب أسيرالتطبيق عليهم، وضمان توفير حقوق 

 حقوق أسرى الحربعن انتهاكات  إسراييلأسرى حرب من المجتمع الدولي، ومساءلة ك
 .وضماناتهم

بخصوص مقاصدهم من اإلضراب عن الطعام،  معتقلينوال ى ر لدى األسخلق ثقافة قانونية  (5
 .كالسعي للمطالبة بمعاملتهم كأسرى حرب

لطبيعة  امعمقً  ابد من وجود كادر قانوني متخصص يكون تابعًا لوزارة األسرى، يمتلك فهمً  ال (3
تمتع تالجنايية، قادر على بناء ملفات قانونية مدعمة باألدلة الجنايية المادية الملموسة، و  مسؤوليةال

 يين لمواجهة هذه الملفات.سراييلليسد جميع الطرق على اإل يسراييلبميزة محاكاة الفكر اإل
له السماح بتقديم طلبات تسبق تقديم الملف للمدعي العام في المحكمة الجنايية الدولية، من خال (8

يسمح باالستعانة بالبينات الموجودة في يد الطرف المنتهك لحقوق اإلنسان ومرتكب جرايم ضد 
 اإلنسانية.

ية بشكل دايم، والسماح بمشاركة أطباء سراييلة محايدة داخل السجون اإلالسعي لوجود جهات طبي (2
 .معتقلينوال فلسطينيين في توثيق حاالت وفاة األسرى 

جرايم ضد اإلنسانية دولية بشكل دوري، وذلك لضمان عدم إفالت مرتكبي تفعيل آليات الرقابة ال  (3
م مع جسامة االنتهاكات التي يقاع الجزاءات الدولية التي تتالءوجرايم الحرب، والعمل على إ

، والعمل على تقنينها وتدوينها لتشكل مرجعًا دوليًا، وخطورتها تمارس بحق األسرى الفلسطينيين
 نفسه بارتكاب جرايم دولية. ولردع كل من تسول له

 عمل على متابعة إيقاع الجزاءات الدولية.جهة رقابة ذات طابع قضايي تنفيذي تالعمل على بناء  (1
محاسبة من شارك في تطبيق التغذية القسرية قبل سن القانون، ومن سيشارك في تطبيقه بعد  (4

و جنود أو ضباط أسنه، وتوسيع دايرة المحاسبة حتى ال تقف عند من ينفذون األوامر من أطباء 
 مخابرات، بل تطال القضاة والقادة ور ساء الدول.
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القسرية قبل سن  استشهدوا نتيجة تطبيق التغذيةتعويض أهالي األسرى عن وفاة أبنايهم الذين  (0
 ن أنهم توفوا نتيجة خطأ في تطبيق عملية التغذية القسرية.و يسراييلاإل اعترف القانون في حال
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 : والمصادر المااجع
 المصادر.أواًل: 
 القرآن الكريم.-
 األحاديث النبوية الشريفة.-
 .1011لعام لي سراييلقانون العقوبات اإل-
 ، منع أضرار اإلضراب عن الطعام.5112عام ل( ل84قانون تعديل تعليمات السجون رقم )-
 .5111( لسنة 8قانون البينات الفلسطيني رقم )-
 .1011لوايح مصلحة السجون لسنة -
 .1411، السجناء لمعاملة الدنيا النموذجية القواعد-
 .1432عام ل( ل0األمر العسكري رقم)-
 .1424( الخاص بتعديل قانون تنظيم المدن والقرى، 111العسكري رقم )األمر  -
، منشورات عدد 1421تعليمات بشأن األمن العام  –( في الضفة الغربية 121األمر العسكري رقم ) -

(14.) 


 ثانياً: الكتب.

 العرب، دار المعارف، القاهرة، دون سنة نشر. منظور، لسان ابن -

الجنايية الدولية، مؤسسة الطوبجي للتجارة  مسؤوليةعي، النظرية العامة للحمد عبد الحميد الرفاد. أ  -
 .0221والطباعة والنشر، القاهرة، طبعة

د. ابراهيم أنيس، عطية الصوالحي، د. عبد الحليم منتصر، محمد خلف األحمد، المعجم الوسيط،  -
 .1420القاهرة 

ة فكر المواجهة صادرة عن رابطة لد. جعفر عبد السالم، التجديد في الفكر االسالمي، سلس  -
 .0221، 00الجامعات االسالمية، عدد 

والعقاب على جرايم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرايم الحرب  مسؤوليةد. حسام علي الشيخة، ال -
 .0221في البوسنة والهرسك، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، سنة

 .1410سنة لنشرل الحكمة دار – القانون  وحكم يةالغرب الضفة – كتاب جوناثان– شحادة رجا -
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والضفة الغربية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، جامعة الكويت،  إسراييلرجا شحادة، قانون المحتل  -
 .1442الطبعة األولى، بيروت ،

رمضان بطيخ، أصول التنظيم اإلداري في النظم الوضعية واالسالمية، دار النهضة العربية،  -
 .1441 القاهرة، طبعة

ستيفين مايلز، خيانة القسم )التعذيب، التواطؤ الطبي، والحرب على اإلرهاب( ترجمة فايزة المنجد،  -
 .0223مراجعة الدكتور محمد فداء الهاشمي، الدار العربية للعلوم،

د. السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،  -
 .0221ةطبع

شريف علتم، محاضرات في القانون الدولي اإلنساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، طبعة   -
 .0221األولى،

طبعة عبد أ التركي، دار عالم الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع،  0/013الطبري: جامع البيان  -
 هي.1101سنة 

 في مقدمة خروب، وأسماء زكي، حمدوأ المفلح، فيصل العلي، الرحيم عبد وطلبته قاسم، الستار عبد -
 سنة دون  الوطنية، النجاح جامعة السياسية العلوم قسم الصهيونية، المعتقالت في االعتقالية التجربة
 .نشر

  سالمية، دون سنة نشر.لكتب اإلد. عبد اللطيف عامر: أحكام األسرى والسبايا، دار ا -

 ، دون سنة نشر.1434العالقات الدولية، بيروت، عز الدين فودة، قضية القدس في محيط  -
ي، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، سراييلغادة فريد بدر، أسرانا في سجون االحتالل اإل -

0223. 
ه، كتاب الطب، باب 110فتح الباري شرح، صحيح البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقالني / -

 .1413( طبع دار الريان للترال، مصر،1221الخبيث رقم )شرب السم والدواء وبما يخاف منه و 
-1441براهيم علي، قانون العالقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة د. ماجد إ -

1444.  

 ، الطبعة الثالثة.0221محمد بشير الشافعي، قانون حقوق اإلنسان، منشأة المعارف، االسكندرية،  -
قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للجريمة، كلية الحقوق الجامعة د. محمد صبحي نجم،  -

 .0220األردنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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الجنايية الدولية للقادة، دار النهضة العربية، المجلد األول،  مسؤوليةد. محمد صالح أبو رجب، ال -
 .0211سنة 

 .0221الفكر، دار مكتبة إلنساني،ا الدولي القانون  الشاللدة، فهاد محمد. د -
ة في القانون الوضعي الجنايية أساسها وتطورها، دراسة مقارن مسؤوليةد. محمد كمال الدين إمام، ال -

 .0221سالمية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، طبعة والشريعة اإل
 .0224الفنار، سالم، دار لمهدي، حقوق اإلنسان في شريعة اإلد. محمد المختار ا -
 .1434د. محمود محمد مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة جامعة القاهرة،  -

معدلة،  السادسة الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار العقوبات، قانون  حسني، نجيب محمود. د -
1443. 

القاهرة، الطبعة  د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنايي، دار النهضة العربية، -
 .1411الثالثة، 

 .1430د. مصطفى السعيد، األحكام العامة في قانون العقوبات، بدون دار نشر، الطبعة الرابعة، -
موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون 

 ة /جامعة القدس.سير الحركة األ

حماية الدولية للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، اإلسكندرية، د. موسى القدسي الدويك، ال -
 .1411منشأة المعارف،

ن حقوقهم وواجباتهم وأحكامهم، الطبعة دة عبد الجواد، األسرى الفلسطينيو د.  ناصر عبد أ عو  -
 .0211األولى، 

ية، القاهرة، د. نداء عبد الخالق البرغوثي، أسرى الحرب في القانون الدولي، دار النهضة العرب -
0211. 

 
 المجالت والمقاالت والتقاريا والصحف والمقابالت.ثالثًا: 

رأفت حمدونة، دراسة بعنوان" اإلضراب المفتوح عن الطعام، التعريف، والجذور، والقانون، واألنواع"،  -
 .01/10/0211بتاريخ 

 ،"قسرياً  المضربين األسرى  إلطعام أجانب أطباء إحضار إمكانية تدرس إسراييل" بعنوان مقال -
 .0212 العام من مايو1 الموافق
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ة، سير أ. راضي الجراعي، ورقة بحثية بعنوان "السباق التاريخي لنضال الحركة الوطنية الفلسطينية األ
 .0213ة، جامعة القدس، سير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األ

 الفلسطيني. سيراأل الموت، نادي قانون  يسراييلاإل االحتالل سجون  في قراقع، التعذيب عيسى .أ
 جهاد أبو مركز والداخلي، الدولي القانونين بين التعذيب حظر بعنوان دراسة العمري، مصطفى أمجد
 ة، دون سنة نشر.سير األ الحركة لشؤون 

، مؤسسة الضمير 0210ية سراييلات واألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسير تقرير انتهاكات حقوق األ
 لحقوق اإلنسان. رسيلرعاية األ

 العام من نيسان 12 بتاريخ سيراأل نادي عن صادر الطعام، عن اإلضرابات أشهر بعنوان تقرير
0212. 

نسان بعنوان "الفرق بين التغذية القسرية وحقوق اإل سيرتقرير صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية األ
 .0213كانون الثاني من العام  01والعالج القسري "، منشور بتاريخ 

 بتاريخ والخمسين، الرابعة دورتها عن واالجتماعي االقتصادي المجلس إلى اإلنسان حقوق  لجنة تقرير
14/0/1441. 
، 1412ر نصر أ، من أدب السجون "انتفاضة الجوع، اإلضراب المفتوح عن الطعام في عام يتيس

 .0213ة، سير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األ
ي للبنان هل هم سجناء حرب، مجلة الحق، سراييلالمأسورون خالل الغزو اإل جاي ماكد وجل، السجناء

 .1410، 0/3/ 1اتحاد المحامين العرب، العدد 
 مركز عن تصدر دورية مجلة ميزان، ية،سراييلاإل السجون  في للمعتقل الصحي الوضع سرحان، جميل
 األول. العدد اإلنسان، لحقوق  الميزان

ن " البروتوكوالالفالوجي، حول التطورات األخيرة في القانون الدولي اإلنساني "د. إقبال عبد الكريم 
 .1410 -3\0\1، مجلة الحق، اتحاد المحامين العرب، العدد 1422عام لاإلضافيان ل

د. رجب عبد المنعم متولي، مبدأ تحريم االستيالء على أراضي الغير بالقوة في ظل القانون الدولي 
 .0221يقية للعدوان العراقي ضد الكويت"، طبعة الثانية، المعاصر "دراسة تطب

د. صالح الدين عامر، المستوطنات في األراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر، المجلة 
 .1424المصرية للقانون الدولي، المجلد الخامس والثالثون، سنة 
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على سلطات االحتالل، مجلة مصر  د. عز الدين فودة، حق المدنيين باألراضي المحتلة في الثورة
 .1434، سنة331المعاصرة، عدد

الفلسطيني الدايرة اإلعالمية، بتاريخ  سيرفارس قدورة، تقرير إحصايي، صادر عن جمعية نادي األ
12/1/0212. 

ية يبيح تعذيب المعتقلين الفلسطينيين "، بتاريخ سراييلمقال بعنوان " المستشار القانوني للحكومة اإل
01/0/0222. 

ي، وزارة شؤون األسرى سراييلالمؤتمر الدولي لمناصرة األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإل
 .0224والمحررين، السلطة الوطنية الفلسطينية، 

ية، رام سراييلات واألسرى الفلسطينيين في السجون اإلسير مؤسسة الضمير، تقرير انتهاكات حقوق األ
 .0224عام لأ، ل
 بين: يةسراييلاإل السجون  في ن الفلسطينيو  سرى األ خاضها التي الطعام ضراباتنوان "إنشرة بع-

الطعام"، إعداد  عن المضربين عالج في خالقيةواأل الطبية والتحديات خالقيةواأل السياسية التحديات
أنس  ية في تلفزيون فلسطين، أ.سراييلشؤون اإلال، ترجمة المختص بإسراييلأطباء لحقوق اإلنسان في 

 أبو عرقوب.
 من أغسطس شهر القسرية، التغذية قانون  حول دراسة لدراسات،ل فلسطين أسرى  مركز الدراسات، وحدة
 .0212 العام

"، بة اإلضرابات المفتوحة عن الطعاموقايع الدورة الثانية من مؤتمر "إبداعات انتصرت على القيد تجر 
 .0213ة ،سير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األ

دقة، صهر الوعي أو في إعادة تعريف التعذيب، منشورات مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية وليد 
 .0212للعلوم،

 
 الصحف والجاايد

  جريدة األيام.- 
 .(285ية في العدد رقم )سراييلإلا الجريدة الرسمية-
 .سيرجريدة صوت األ-
  صحيفة الحياة الجديدة.-
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 صحيفة القدس.-
 ية.سراييلصحيفة ه رتس اإل-
 صحيفة يديعوت آحرنوت.-
 
 المقابالت 

 الخامسة الساعة تمام في 11/11/5111 بتاريخ نات،ب إسحاق معمر سيراأل مقابلة شخصية مع
 .ربعاءاأل يوم من مساء

ية، أ. أنس أبو عرقوب، الساعة السابعة سراييلاإل الشؤون سابق وباحث في  أسيرمقابلة شخصية مع 
 .11/12/0212السبت الموافق نصف من مساء يوم الو 

مقابلة شخصية مع دكتور عماد التالحمة، استشاري جراحة الدماغ واألعصاب والعمود الفقري وعالج 
المزمنة، دكتوراه من ايطاليا، البورد الفلسطيني، البورد األوروبي، يوم الخميس بتاريخ  اآلالم

 الساعة الثانية ظهرًا. 1/12/0212
/محافظة  سيرعالم في نادي األلنجار، مدير العالقات العامة واإلحمد اجد أمقابلة شخصية مع أ. أم

 .14/12/0212(، بتاريخ 1511الخليل، يوم الخميس الساعة )
 

 : الاسايل الجامعية.رابعاً 
د. مصطفى كامل شحاتة، االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر، رسالة مقدمة إلى  

 .1422جامعة القاهرة، 
ألسرى الفلسطينيين في ضوء القانون لالمركز القانوني رسالة ماجستير، بعنوان "د. نجاح دقماق، 

 .0221، القدسالدولي اإلنساني "، جامعة 
 

 : االتفاقيات والمواثيق والقاارات الدولية.خامساً 
، 1011لعام ل، وبرتوكوليها اإلضافيين 1080آب/ أغسطس 15ملخص اتفاقيات جينيف المؤرخة -

 .1008، جينيف، 2اللجنة الدولية للصليب األحمر، ط
 .1422أكتوبر/ تشرين األول  11 المؤرخة فياتفاقية الهاي، -
 .1084كانون األول/ ديسمبر  11اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المؤرخ بتاريخ -
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 .1033ديسمبر كانون األول / 13العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ بتاريخ  -
كانون  11إنسانية، المؤرخ بتاريخ الالاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية و -

 .1048األول/ ديسمبر 
( 83، والموقع من)1001إعالن مالطا الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر من العام -

 جمعية طبية عالمية.
لجمعية الطبية العالمية التاسعة والعشرين، في طوكيو/ اليابان، عام إعالن طوكيو المعتمد من ا-

1012. 
، 1004تموز/ يوليه  11النظام األساسي للمحكمة الجنايية الدولية )ميثاق روما(، المؤرخ بتاريخ -

 .5115 وتموز/ يولي1دخل حيز النفاذ في 
 محكمة الجنايية الدولية لرواندا.لالنظام األساسي ل-
 .1412 العام من نوفمبر 04 في المتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر( 111) التقسيم قرار -
 .1432يونيو من العام 11( الصادر عن مجلس األمن في 032قرار رقم ) -

 : المصادر األجنبية.سادساً 
، 1فرانسواز يوري، نشأة وتطور القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر، ط -

 .1412جينيف،
 .1411ه، جينيف، معهد هنري دونان، نون الدولي اإلنساني تطوره ومباديجان بكتيه القا -

 : المواقع اإللكترونية.سابعاً 
مقولة عن سعادة السفير البريطاني في أوزبكستان " كريغ موري"، ضمن رسالة إلكترونية دبلوماسية  -

 (.0221)آب /يوليو 
 .إسراييلز أوف الموقع اإللكتروني تايم-
 .ةيسراييلالموقع الرسمي للكنيست اإل-
 الموقع الرسمي لصحيفة ه رتس العبرية.-
 الموقع الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي.-
 الموقع الرسمي لمركز األسرى والدراسات.-
 الموقع الرسمي لمركز المعلومات الوطني وكالة وفا.-
 الموقع الرسمي لمركز ميزان لحقوق اإلنسان.-
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 وقع الرسمي لوكالة معا اإلخبارية.الم-
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جزيية  7192لعام ( ل32قانون تعديل تعليمات السجون رقم)ملخص  تاجمة( 9ملحق)
 301ضاار اإلضااب عن الطعاممنع أ

 آخر طبيب أي" ضافةبإ" الطبيب" تعديل التعريفات في 1 البند في-1011 عاملل السجون  أوامر -1
 ."التعليمات لهذه وفقاً  تحديده تم

 .السجون  أوامر من 13 البند في  -5
 وصف" حكومي مشفى"مكان وفي" طبيب" كلمة" حكومي بطبي" بدل يحل الفرعي( أ") بند في -1

 " مشفى".
  .الحكومي الطبيب" بدل" طبيب" وصف يحل الفرعي( ب) بند في -5

 
                      الطعام عن المضاب سياباأل تلحق التي الصحية ضااراأل منع

 :التعايفات
 المريض. قانون  على بناء ُشكلت التي قخالاأل لجنة :"خالقاأل لجنة"  
 م.1013 عاملل طباءاأل لتعليمات وفقا المهنة مزوالة شهادة يملك الذي الطيبب: "الطبيب"

 االحتجاج جلأ من الجزيي، االمتناع ويشمل الشرب، أو الطعام عن رادياإل االمتناع: "الطعام "أضاار
 معين. هدف لتحقيق وأ

 .امعالط عن المضاب سيالأل الطبي العالج لتقديم التصايح طلب
 مؤخراً  عالجه نإ يعالجه الذي الطعام عن سيراأل ضرابإ أن يؤكد طبيب من مكتوب مهني تقرير ()أ
 عدم حال وفي خطيرة، عاقةإ  به يلحق قد وأ حياته على خطرا قصيرة زمنية فترة خالل يسبب قد

 مصلحة رييسعلى  يكون  الطبي التقييم في الواردة ةالطبي العالجات من طبي عالج على حصوله
 وأ اللوايية المحكمة رييس الى التوجه لذلك، يخوله أو للحكومة القاضي المستشار بموافقة السجون 
 .سيرلأل عالج لتقديم تصريح على الحصول بطلب نايبه
 سيرلأل المطلوب الطبي العالج تفاصيل الطبي العالج بتقدم السماح طلب يتضمن أن يجب ()ب
 .طبي بتقييم مرفقا

 .خالقاأل لجنة لىإ السجون  سلطة من ُتحول الطبي العالج تقديم طلب من نسخة ()ج

                                                           
ترجمة المختص والباحث بالشؤون اإلسراييلية في تلفزيون فلسطين" أنس أبو عرقوب"، انظر الموقع اإللكتروني الرسمي للكنيست  301

 .https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtfاإلسراييلية: 

https://knesset.gov.il/privatelaw/data/20/3/870_3_1.rtf
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 للحصول وسةممل جهود بذل بعد الإ الطبي العالج ميلتقد تصريح على الحصول طلب تقديم يتم ال ()د
 التوضيح وبعد ،سيراأل مع الطبيب حديث الجهود تلك من للعالج، للخضوع سيراأل موافقة على
 .لمحكمةإلى ا التوجه تسبق التي جرءاتاإل سلسلة سيرلأل
 .أمره لولي أو سيرلأل الطبي التقييم يقدم ()ه
 

 الطبي العالج تقديم طلب في المحكمة قاار
 المحكمة رييسفإن  المريض، حقوق  قانون  من 12و 13 يندالبن تعليمات من الرغم على-1 ()أ

 سيرلأل الطبي العالج بتقديم بالسماح مخول الطبي العالج تصريح طلب له ُقدم الذي نايبه أو اللوايية
 في العالج تقديم يتم لمإذا  أنه لىإ توصل حال في ،سيراأل معارضة رغم الطعام، عن المضرب
 منوأنه  ،خطيرة عاقةبإ ضراباإل يتسبب أو سيراأل بحياة خطر سيحدق وجيزة زمنية فترة غضون 
 .سيراأل وضع نتحس لىإ العالج يؤدي أن المتوقع

 العالج تقديم طلب في اقرارً  المحكمة تصدر لم ما لمفعولا سارية تظل المريض قانون  تعليمات-5
 .الطبي

 بعد الإ( أ) الفرعي البند بحسب الطبي العالج تقديمب نايبه أو اللوايية المحكمة رييس يسمح ال ()ب
 له حوض أن بعد للعالج، بالخضوع سيراأل موافقة على للحصول ةملموس جهود بذل تم هأن اقتناعه
 ،وضعه على الطعام عن ضرابهإ مواصلة وتداعيات الصحي وضعه ،مفهومة وبطريقة مفصل، بشكل
 على سيرألا صرارإ وبعد المريض، حقوق  لقانون  وفقا الصحي وضعه حول له معلومات وتقديم
 .العالج تلقي عن االمتناع

 لجنة تقييم على المحكمة تحصل أن بعد يعطى الطبي العالج تقديم طلب في المحكمة قرار ()ج
 من ىويستثن مره،أ ولي سماع أو الصحي وضعه مراعاة مع قرارلل سيراأل استماع وأثناء خالق،األ
 التالية: الحاالت ذلك
 تقديم لطلب لالستجابة مكان ثمة ليس نهأ الموضوعة للظروف طبقا المحكمة اعتقدت حال في-1

 .العالج
 ليس نهأ سيرلأل الصحي الوضع من نابعة واستثنايية عاجلة طبية سبابأ على بناء المحكمة اعتقاد-5
 حال وفي أمره، ولي أو سيرلأل القرار سماعإ أو طبي تقييم على الحصول حتى االنتظار مكانباإل

 .سيراأل مرأ ولي مع االتصال محاولة جرت أنه المحكمة اقتناع
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 سيراأل صحةعلى  الحفاظ لىإ السجون  سلطة تنبه بالحسبان المحكمة تأخذ القرار اتخاذها ثناءأ ()د
 النفسي. ووضعه وحياته

 خطير أذى لحاقبإ المخاوف وأ البشر حياة على المخاوف اعتبارات بالحسبان تأخذ المحكمة ()ه
 أدلة. امامهأ قدمت حال في الدولة، بأمن

 المحكمة بقرار تفصيال يتضمن الطعام عن المضرب سيرلأل طبي عالج بتقديم المحكمة تصريح ()و
 في المذكورة واالعتبارات يماتيالتق االعتبار بعين خذاأل مع هاب يسمح التي العالجات وأ العالج نوع
 .)د( فرعي بند

 الطعام عن المضاب سيالأل الطبي العالج تقديم
 لطلب ستجابةباال لو خغير م السجان المطلوب فإن الطبي الجالع تلقي سيراأل رفض حال في( د) بند

 القوة استخدام يكون  أن وبشرط المعالج، بيد العالج تقديم ه منتمكن معقولة قوة استخدامو  المعالج،
 العالج. تقديم حاجة لتحقيق المطلوبة بالدرجة

 المسؤولية على تحفلات
 يحمل الذي ،10 للبند) طبقاً  المحكمة لقرار وفقا بها قام فعالأ بسب الشخص ضد شكوى  تقدم ال ()أ

 .الضرر لحاقإ بنية به القيام تم عمل على ي يسر  ال البند هذا ،(ضرارعن أ المسؤولية
 لمعقو  وبشكل حسنة بنية المؤسسةفي  عامل به قام عمل على اضرارً أ الطبية المؤسسة تتحمل ال ()ب
 .10 لبندا المحكمة لقرار وفقا

 البحث إعادة
 الذي ارالقر  نقا  عادةإل بطلب لمحكمةى الإ بالتوجه نمخوال سيراأل أو السجون  سلطة رييس :ح 19
 على يؤثر قد بشكل الظروف تغير وأ جدية حقايق اكتشاف تم حال في د ي10 للبند وفقا صدرتهأ

 .المحكمة قرار
  االستئناف

 العليا. المحكمة أمام عليه االستئناف مكانباإل د يي 10 بند بحسب المحكمة قرار: ت يـ 19
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 توضيحي لماهية بعض المصطلحات الخاصة باألساى  (7)ملحق
 حات الخاصة باألسرى الفلسطينيين من خالل جوانبيحتوي هذا الملحق على مجموعة من المصطل

 - :عدة
 المصطلحات ذات الدالالت السياسية والقانونية واللغوية.- أواًل:

ات الفلسطينيين الذين تعرضوا لالعتقال سير ويقصد بها مجموعة األسرى واأل- :ةسير األالحركة الوطنية 
 ،1031الضفة الغربية وقطاع غزة عام  إسراييلواحتالل ، 1084ي عام سراييلمنذ بداية االحتالل اإل

 302.نحتى اآل
تحمل وتعني امتحان صبر اإلنسان في 303 ،بكسر الراء ومصدرها جرب ،وجمعها تجارب- :تجربة

 .ات الفلسطينيينسير رب األسرى واألتجا والمقصود بها في هذه الدراسة المحن والشدايد،
 304.ي منذ أن عرفت فلسطين بهذا االسموهو كل من ولد ألب فلسطين :الفلسطيني

 ،ّده باإلسار واإلسار ما يشد  بهش :أسراً  ،المأخوذ في الحرب، يقال أسره ييأسره سيرهو األ- :سيراأل
د  أسير أّخذ  فسمي كل ،وكانوا يشدونه بالّقدّ  ،سيرومنه ُسمي األ، القيد :واإلسار ُأسُر،وجمعه  ًا وأن لم ُيشد

وتلفظ بالعبرية كما في العربية  305ومأسور أسيرفهو  ،ال أسرُت الرجل أدْسرًا وّإساراً ويق. به

كل من أمضى في وفقا لمعايير منظمة الصليب األحمر هو  ،أو معتقل أسيرسجين أو  :306(.אסיר)
 ر.شهأي أكثر من ثالثة سراييلاألسر اإل

هو المحارب أو المقاتل الذي يحمل السالح جهرًا وعلنًا ضد الدولة المعتدية على وطنه،  :الحرب أسير
فر له مجموعة من تو  ،مقاتال مأ انظاميً  اكان جنديً أسواء  ،و مشتبهًا بهلقاء القبض عليه متلبسًا أإوعند 

وهذا الوصف 307 ،(Prisoners of War)الحرب  أسيرالضمانات والحقوق وذلك ألنه يحمل صفة 
 الذي ينطبق على معظم األسرى الفلسطينيين.

                                                           
 .  13موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 302
 .14، معجم لسان العرب، صأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 303
، رام 0222ناصر دمج، تحوالت منهجية في مسار الصراع العربي اإلسراييلي، الطبعة الثانية، منشورات مركز الدراسات االستراتيجية للعام  304

 .13أ، ص
 .1/111حكام القرآن .وانظر القرطبي: الجامع أل1/12.د.إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط 1/22ابن منظور: لسان العرب  305
 ترجمة المختص والباحث بالشؤون اإلسراييلية "أنس أبو عرقوب ".306
 ، بشأن معاملة أسرى الحرب.1414آب  10اتفاقية جينيف الثالثة المؤرخة في  307
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ية " سراييلالفلسطيني ويسمى بلغة مصلحة المعتقالت اإل سيروهو المكان الذي يحتجز فيه األ :عتقلالمُ 
كمكان لحجز ، ناحية قانونية وجوهرية عن السجنوالمعتقل يختلف من  308،" .סוהר ביתبيت سوهر

كان حرب وم أسيرفهو  فإذا كان مناضاًل ومقاتال ،داخله هوذلك تبعا لسبب تواجد ،اإلنسان وحريته
 .سجناء المدنيينلما السجن فهو مخصص لأ ،اوليس سجنً  احتجازه يسمى معتقال

 
 ية العامة.سااييلالمعتقالت اإلثانيًا: مصطلحات خاصة بمصلحة 

سعاف لزامية لتقديم اإلي تأهيله خالل خدمته العسكرية اإلُتلفظ بالعبرية "ُحوفيش": ُمجند يجر  :חֹוֵבׁש
ولي داخل الجيش، ويقابله في القطاع المدني مصطلح "براميدك"، وهو الموظف في خدمات األ
ما مصطلح "ممرض" فيقابله أسعاف المدنية ويجري تأهيله في معاهد ودورات خاصة لهذا الغرض. اإل

للمذكر والمؤنث "أخت"، فيما ُتلفظ بالعبرية  "أخ""آح"، وترجمتها الحرفية  ويلفظ "אח" بالعبرية
 309"أحوت".
الفلسطينيين في ومتخصص بمالحقة  ية،سراييلوهو جهاز األمن الداخلي في المخابرات اإل الشاباك:

 والجوالن السوري المحتل. 1084الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والداخل المحتل عام 
 

 مصطلحات االعتقال اإلداري. ثالثًا:
وهو أمر اعتقال بال حجة قانونية مسبقة صادر عن القايد العسكري  ":מנהלי מעצרاعتقال إداري "

 310لمنطقة.ل
ء على توصية من جهاز اعتقال جديد يصدر عن قايد المنطقة العسكري بنامر أ" هو  הארכתتمديد "

 311.دارياً إالمعتقل  سيري بحق األسراييلإلالمخابرات ا
وتطلق على حالة تطابق ما ورد في الملف المعروض أمام القاضي في حالة - المادة الجوهرية:

  312.اإلداري المعتقل إداريًا مع المادة التي تخص الملف السري في حاالت االعتقال  سيراأل
  

                                                           
 ترجمة المختص والباحث بالشؤون اإلسراييلية "أنس أبو عرقوب ". 308
 أنس أبو عرقوب ".ترجمة المختص والباحث بالشؤون اإلسراييلية " 309
 .044، ص0211نداء عبد الخالق البرغوثي، أسرى الحرب في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 310
 .  34موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 311
 في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم األربعاء. 12/12/0212معمر إسحاق بنات، بتاريخ مقابلة مع األسير  312
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 رابعًا: مصطلحات اإلضاابات والخطوات االحتجاجية.
من  باالمتناع عن تناول الطعام، ،ما بشكل منفرد أو جماعيإهو قرار األسرى  إضراب عن الطعام:

 313الطعام. وجباتوإرجاع  خالل إبالغ مصلحة المعتقل باإلضراب،
يجة نهاية اإلضراب بعد التوصل إلى تحقيق النت سيروتعني إعالن األ :إنهاء اإلضراب عن الطعام
 314.التي يبتغيها من وراء إضرابه
سباب تعليقه ليس من باب الوقوف أو التراجع بل أل سيروفيها يعلن األ :تعليق اإلضراب عن الطعام
 315.مستجدة وقاهرة لفترة محدودة

المضرب عن الطعام بوقف تناول  سيرهو قرار يتخذه األ :عن المدعمات خالل اإلضرابإضراب 
إجراء وتأتي  ،جوهر اإلضرابانون التي ال تمس والمسموحة بموجب الق الفيتاميناتالمدعمات الغذايية 

 سيرمثال ذلك إضراب األ 316،سيرنتيجة مماطلة إدارة المعتقل في االستجابة لمطالب األ اتصعيديً 
 .خضر عدنان

 
 مصطلحات التعذيب.: خامساً 
وهي عبارة عن غرفة صغيرة ، ليقضي فترة عقوبة محددة سيراأل وهي المكان الذي يوضع فيه :الزنزانة
 317(.أبعادها بين )مترين في متر واحد تتراوح

تزيد  آخر في زنزانة معتمة وضيقة ال أسيرمنفردًا أو بصحبة  سيروهو احتجاز األ :العزل االنفرادي
 318.ربينالمض ى ( ويتم اللجوء إليها في حاالت األسر متر5.2في  1.2) لىمساحتها ع

يتم ، ب فيه سوايل غذايية أو ماء وملحفي مقدمته قمع تسك، هي عبارة عن بربيش بالستيكي :الزوندا
وهي ، لكسر إضرابه، ام قصرًا عن طريق الفم أو األنفالمضرب عن الطع سيرضخها إلى معدة األ

 319".وة وعلي الجعفري وإسحاق المراغة"راسم حال سيرلة خطيرة تسببت بمقتل كل من األوسي

                                                           
 في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم األربعاء. 12/12/0212مقابلة مع األسير معمر إسحاق بنات، بتاريخ  313
 مساء من يوم األربعاء.في تمام الساعة الخامسة  12/12/0212مقابلة مع األسير معمر إسحاق بنات، بتاريخ  314
 .  34موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 315
 22س، صموسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القد 316
 .20موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 317
، 20موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 318

 شهادة األسير معمر إسحاق بنات.انظر 
 .20موسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامعة القدس، ص 319
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عند اعتقاله  سيرهي عبارة عن قيود معدنية من نوع بالستيكي شديد الضرر يكبل به األ :كلبشات
خر أو محاولة تطبيق التغذية القسرية عليه باستخدام إلى آ التحقيق معه أو نقله من معتقل وأثناء

 320.د اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس(طريقة التقييد من خالف )بمعنى الي
 
















































 ( صور توضيحية ألساليب التعذيب الوحشية 3ملحق)
 

                                                           
، 23ة القدس، صموسوعة تجارب األسرى الفلسطينيين والعرب، الجزء األول، الصادرة عن مركز أبو جهاد لشؤون الحركة األسيرة /جامع 320

 انظر شهادة األسير معمر إسحاق بنات.
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تكبيل يديه و  جباره على االنحناء،على الوقوف بعد تقييد رجليه وإ سيراأل جبارإيتم  حيث ،وقوفاً  الشبح
 .321سورةبمامن الخلف، وربطهما 

 

مكبل اليدين من  سيرعلى كرسي مقابل المحققين، ويكون األ سيرس األاليتم إج حيثالصفع والهز، 
مساك قميصه، فيما يمسك ضابط آخر كتفيه، ويتم استخدام الهز بشكل ن خالل إالخلف ويتم الهز م

 . 322عنيف

                                                           
 .0224للعام  سبتمبر شهر من ،(13)العدد إسراييل، في التعذيب لمناهضة الجماهيرية اللجنة مجلة 321
 .0224 للعام (، من شهر سبتمبر13مجلة اللجنة الجماهيرية لمناهضة التعذيب في إسراييل، العدد) 322
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 الرجلين.لعكس، وربط اليدين بأسفل الموزة، وهي عبارة عن طي الجسد با

 ن.ت طويلة، واليدان مفتوحتااإلجبار على الوقوف ساعا
 على الحايط، دون وجود كرسي. ى الجلوس بجوار الحايط وظهره متكئعل سيرإجبار األ

 تغطية العيون لفترات طويلة.
 مكبل.وهو  سيراألوجه الريشة، والتي تستخدم من خالل مالمستها 

 الصفعات.
 323محققين على مدار ساعات طويلة. ةخمس إطالق صرخات في األذن بواسطة

                                                           
، للكاتب "حاييم ليفنسيم"، 3/3/0211عنوان "ارتفاع حاد في التعذيب في تحقيقات الشاباك" نشر بتاريخ صحيفة ه رتس، تحقيق صحفي ب 323

 ". عرقوب أبو أنس" اإلسراييلية بالشؤون  والباحث المختص ترجمة
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 324ن.الهز بعنف أثناء التحقيق واليدان مكبلتا

 ن.الجلوس بطريقة القرفصاء واليدان مكبلتا
 ءضاءة الشديدة أثناء النوم.لالتعريض 
  325يتم طي الجسد بالعكس، وربط اليدين بأسفل الرجلين. حيثالموزة، 

 
إلى  يتخلله دفع جسمهمن الخلف و  يكبلعلى كرسي صغير عنوة، و  سيراأل يجلس حيث الشبح ، 

 326بالمفاصل. اآلالمالخلف واألمام بحركة فجايية، بغية التسبب في 
 
 

                                                           
 أشير إلى أن األسير عبد الصمد حريزات استشهد نتيجة هذا األسلوب في التعذيب. 324
 في إسراييل. منظمة بتسيلم لحقوق اإلنسان 325
 المرجع السابق. 326
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 327لمضاعفات الطبية لعملية التغذية القسايةل( صور توضيحية 4ملحق)




وتجيدر اإلشيارة إليى أنهيا صورة توضيحية ألنواع األنابيب شايعة االستخدام فيي عمليية التغذيية القسيرية، 
مصييينعة مييين ميييادة البالسيييتيك أو السييييلكون، وهيييي عليييى نيييوعين، النيييوع األول: أنبيييوب بمجيييريين، النيييوع 

 الثاني: أنبوب بمجرى واحد.

                                                           
 ايطاليا، البورد من المزمنة، دكتوراه  اآلالم وعالج الفقري  والعمود واألعصاب الدماغ جراحة التالحمة، استشاري  عماد دكتور مع مقابلة 327

 .صباحاً  11522 الساعة 14/12/0212 بتاريخ الخميس األوروبي، يوم الفلسطيني، البورد



 

132 




 

صورة توضيحية تظهر الطريقة األكثر شيوعا إلدخال األنبوب، وهي طريقة اإلدخال عبر األنف، مبينًا 
المعدة.إلى  من األنف من ثم البلعوم وصوالً ل فيها مسار األنبوب المدخ  
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ظهر األعضاء التي يمر به أنبوب التغذية والنتايج يصورة توضيحية لمقطع وسطي 
 الممكنة وفقًا لما يشير إليه التسلسل الرقمي لكل منطقة:

لدماغ.إلى ااختراق قعر الجمجمة، خصوصًا إن كانت ضعيفة، ودخوله  (1  
هضمي.الجهاز الب االدخول إلى البلعوم محدثًا أضرارً  (5  
يعاني من أحد أنواع التشوه الخلقي  سيراختراق جدار البلعوم، خصوصًا إذا كان األ (3

 في البلعوم، والذي قد ال يكون ظاهرًا مرضيًا.
القرحة في منطقة مدخل األنف، بسب ضغط األنبوب على األنسجة الحيوية وقد  (8

 تظهر القرحة في أي مكان يمر منه األنبوب.

1 

0 

3 

1 

1 
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لمجاري لمريء، وأنه يدخل بسهولة أكثر ى اللإصورة توضيحية تبين إمكانية عدم دخول األنبوب 

( ما يؤدي إلى أضرار اخل األنف مثل )الرعاف، االرتجاعالتنفسية، أو ينعطف انعطافات ضارة د
لجدران الجهاز التنفسي.ألنف، وكذلك المبطنة ل ةجدران المبطنلمخاطية ل  

 

مع  سيرصورة توضيحية تبين إلى أي مدى يمكن أن يصل األنبوب أثناء عملية إدخاله إلى جسد األ
ضرار التي يمكن أن تقع في المناطق التي يمر به األنبوب نية حدول الضرر، وذلك من خالل األإمكا

 - أثناء عملية إدخاله:
 .تمزق داخل فم المعدة (1
 جدران المعدة.اختراق  (5
 تمزق في مخرج المعدة. (3
 عشر. يثنتمزق وقرحة في األ (8


