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 بيان للنشر الفوري صادر عن

 

 مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

 

 هو كسر لإرادة الأسرىتغذية الأسرى المضربين عن الطعام قانون 

 
غطاء "قانوني" الرتكاب جريمة  هو قانون تغذية األسرى المضربين عن الطعام قسرا   مشروععلى أن "شمس"مركز يحذر 

المضربين عن الطعام ، وهو مقدمة الغتيال قادة الحركة األسيرة الفلسطينية السيما المضربين عن الطعام ، كما  بحق األسرى
األسرى  إقرار قانون إلعدامالذي دعا أكثر من مرة إلى   المتطرف أفيغدور ليبرمانأن مشروع القرار ينسجم مع مواقف ودعوة 

لة االحتالل  بتغذية األسرى المضربين عن الطعام خالفا  إلرادتهم ، بل أن هذا ، إن مشروع القانون سيسمح لدو  الفلسطينيين
لغاء االعتقال اإلداري .التعذيب القانون هو شكل من أشكال وأن البديل لهذا القانون العنصري هو إجراء الحوار مع األسرى وا 

تقال اإلداري يمكن أن يصنف بأنه أحد أشكال الجائر. الذي أصبح سيفا  مسلطا  على رقاب األسرى وعائالتهم، بل أن االع
 التعذيب النفسي التي تمارسه دولة االحتالل على األسرى الفلسطينيين .

 

بعد بعد أن كشفت محاكمات نورنبرغ حقائق مرعبة  جاء ،7491االتحاد الطبي العالمي عام أن إنشاء  شمس""مركز  يّذكر
والقمع في التنكيل بالسجناء وتعذيبهم، وفي إجراء األبحاث غير  هزة االستخباراتأطباء ألمان ويابانيين شاركوا أج أن تبين أن

 7499عام ففي ال القيات الطبيةصياغة معايير األخ العالمي االتحاد الطبيكما يّذكر المركز بتبني األخالقية على اإلنسان. 
ات المهنة الطبية والبحث العلمي على اإلنسان على االتحاد ) إعالن هلسنكي ( الذي أصبح نبراسا  ألخالقي راإصدوالذي توج ب

عالن طوكيو ،و إعالن جنيف وما تال ذلك من إعالنات مثل صعيد العالم.  الذي أصدره االتحاد الطبي العالمي في عام ا 
املتهم أال يشاركوا أو يؤيدوا، أو أن يلتزموا الصمت حيال إجراءات تعذيب السجناء ومع والذي حضر على األطباء أن ،7411

اعتمدته الجمعية الطبية  الذي بشأن حقوق اإلنسان قرار،و الالإنسانية والمهينة لكرامتهم، وخصوصا  أثناء النزاعات والحروب
. وغيرها الكثير  7441الواليات المتحدة األميركية في تشرين األول  –كاليفورنيا -العالمية الثانية واألربعون في رانشو ميراج 

 . االتحاد الطبي العالميدرت عن من القرار التي ص
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مؤسسززات حقززوق اإلنسززان ومنظمززة أطبززاء بززال حززدود و  ،رئززين نقابززة األطبززاء الززدكتور ليونيززد ايززدلمان "شببمس"مركززز  يطالبب 
ملزه فزي طياتزه مزن ممارسزة اإلسرائيلية بالوقوف أمام مسؤوليتها المهنية واألخالقية في التصدي لعنصزرية مشزروع القزانون ومزا يح

،بل أن مجموعزة مزن األسزرى الفلسزطينيين ،فالتغذيزة بزالقوة تعنزي التعزذيبللتعذيب بحق األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل 
الشزهيد األسزير عبزد القزادر أبزو الفحزم  المضربين عن الطعام سقطوا شهداء بفعل السياسة العنصزرية لدولزة االحزتالل فقزد استشزهد 

الشزهيد األسزير  راسزم حزالوة  والزذي استشزهد خزالل مشزاركته  ،7411عزام  مشاركته في إضراب سزجن عسزقالن التزاريخيخالل 
والشززهيد ، 7491الشززهيد األسززير علززي الجعفززري  والززذي استشززهد خززالل مشززاركته فززي إضززراب نفحززة  عززام و فززي إضززراب نفحززة .

مجموعززة مززن  ذلززك ، ومززن ثززم تززالإضززراب سززجن عسززقالن خززالل مشززاركته فززي 7491أنززين دولززة  الززذي استشززهد عززام األسززير 
سجن  خالل مشاركته في إضراب 7491عام  داستشه ذيالشهداء األسرى خالل اإلضرابات عن الطعام أمثال واسحق مراغة ال

 .  خالل مشاركته في إضراب سجن عسقالن 7441بئر السبع والشهيد األسير حسين عبيدات الذي أستشهد  عام 
 
 

ضرورة التحرك على المستوى وزارة الصحة والخارجية الفلسطينية ونقابة األطباء الفلسطينيين إلى  "شمس"مركز  يدعو
لفضح الممارسات اإلسرائيلية بحق األسرى الفلسطينيين ، وبضرورة أن يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته،  العربي والدولي

منظمة العفو الدولية االتحاد الطبي العالمي و و ، واتحاد األطباء العرب  منظمة الصحة العالمية وبضرورة التحرك الجاد من قبل
باحترام حقوق اإلنسان وعدم إصدار تشريعات تتنافى والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق  اومطالبتهدولة االحتالل  لكبح جماح

الفلسطينية  األراضيعلى  اإلنسانيالدولي  والقانون اإلنساناإلنسان باعتبارها قواعد آمرة  . وبضرورة تطبيق قانون حقوق 
 المحتلة . 
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