
ب الفلسطينيني تعذيبًا ممنهًجا بأساليب متعددة. ما انفك جهاز األمن اإلرسائييل، منذ قيام دولة إرسائيل يف 1948، يُعذِّ

يحظر النظام القانوين الدويل التعذيب مبوجب القانون الدويل العريف ومجموعٍة من املعاهدات اإلقليمية والدولية. ومع أن إرسائيل صادقت يف 1991 عىل اتفاقية مناهضة التعذيب إال أنها مل تعكسها يف 

ترشيعاتها املحلية. وال تزال ترصُّ عىل أن اتفاقية مناهضة التعذيب ال ترسي عىل األرض الفلسطينية املحتلة بالرغم من تأكيد لجنة األمم املتحدة عكس ذلك. وهكذا تستطيع إرسائيل أْن تنفي قطًعا وقوع 

جرمية التعذيب داخل حدودها، رغم أنها فعليًا تُجيزها يف حاالت »الرضورة« التي تُدعى أيًضا »القنبلة املوقوتة« وهي عقيدة أمنية تستخدمها حكومات كثرية لتربير التعذيب والعنف يف حاالت تعدها 

حساسة من حيث الوقت.

أقرت إرسائيل كذلك أحكاًما عديدة إزاء مسألة التعذيب تغفر لألجهزة األمنية اإلرسائيلية انتهاكاتها وتشدُّ عىل يدها. فقد أصدرت محكمة العدل اإلرسائيلية قراًرا يف 1999 يقيض مبنع محققي جهاز األمن 

اإلرسائييل من استخدام األساليب الجسدية يف التحقيقات. غري أن املحكمة أضافت بنًدا مبثابة ثغرٍة قانونية للمحققني، ينص عىل أن املحققني الذين يستخدمون الضغط الجسدي لن يتحملوا مسؤوليًة جنائية 

إذا ُوِجد أنهم فعلوا ذلك إلبطال قنبلة موقوتة أو لرضورٍة يقتضيها الدفاع عن الدولة.

وبالرغم من أن منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية ترفع شكاوى وتظلامت للسلطات اإلرسائيلية بانتظام، إال أنها قلام تتلقى رًدا، ويكون الرد يف الغالب إلبالغها بأن ملف القضية أُغلق لعدم كفاية األدلة.

يُجيز القانون اإلرسائييل للجيش احتجاز املعتقل ملدة تصل إىل ستة أشهر دون اتهام مبوجب االعتقال اإلداري. ويف الفرتة األوىل من االعتقال، سواء اإلداري أو غريه، يُحرَم املعتقلون يف الغالب من التواصل مع 

املحامني أو أفراد أرسهم، ويتعرضون ألقىس أساليب التحقيق والتعذيب.

ال يَسلم األطفال من بالء السجن والتعذيب يف ظل النظام العسكري اإلرسائييل، وهم محرومون عىل الدوام تقريبًا من حضور أولياء أمورهم أثناء التحقيقات.

ويف حني أن التعذيب الجسدي ميكن أن يُلِحَق إصابات بجسم املعتقل، ككسور العظام وآالم العضالت واملفاصل املزمنة، وال سيام نتيجة الوضعيات املرهقة أو الحبس يف حيز محصور، فإن الرضر النفيس 

ميكن أن يكون أشد، حيث يتسبب يف حاالت مثل االكتئاب الدائم واملستفحل، والهلوسة، والقلق، واألرق، والتفكري يف االنتحار.

تتطلب العديد من آليات التعذيب تواطؤ فاعلني آخرين داخل النظام القضايئ العسكري اإلرسائييل، مبن فيهم العاملون يف الرعاية الطبية، رغم أن مدونة أخالقيات مهنة الطب كام يف إعالن طوكيو 

وبروتوكول اسطنبول تنص عىل أال يتعاون األطباء مع املحققني املامرسني التعذيَب، وأال يُطلعو القامئني بالتعذيب عىل املعلومات الطبية، وأن يجتهدوا يف مناهضة التعذيب. يتواطؤ األطباء يف إرسائيل يف 

التعذيب أيًضا من خالل إطعام املعتقلني قرًسا - وهو شكل آخر من أشكال التعذيب املستخدمة يف إرسائيل، وإْن كان  أقل شيوًعا.

التعذيب بالنسبة إىل الفلسطينيني ليس إال تَجٍل آخر من تجليات العنف املنظَّم الذي ميارسه النظام اإلرسائييل الذي يحتجزهم يف سجن مفتوح ويحرمهم حقوقَهم األساسية. وال يسرتعي هذا التعذيب سوى 

اهتامم ضئيل من املجتمع الدويل ألن السلطات اإلرسائيلية يف العادة تتذرع باألمن القومي وحجة »الحرب عىل اإلرهاب.«

يف 13 أيار/مايو 2016، أوصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة إرسائيل بتطبيق ما يزيد عىل 50 تدبريًا يف أعقاب االستعراض الدوري ملدى امتثالها التفاقية مناهضة التعذيب. وبالرغم من 

أهمية تلك التوصيات التي ينبغي أن متتثل لها إرسائيل، إال أنها ال تكفي حني تكون دول ثالثة غري راغبة عموًما يف محاسبة إرسائيل عىل انتهاك القانون الدويل وحقوق الفلسطينيني.

توصيات سياساتية

ينبغي للمنظامت أن ترفَع دعاوى قضائية باملسؤولية الجنائية الفردية خارج إرسائيل وفلسطني ضد املتورطني يف تعذيب الفلسطينيني. واملسؤولية ال تقترص عىل الذين 	 
ميارسون التعذيب، بل تطال كذلك َمن يتواطؤ معهم وَمن يحذف املعلومات املتعلقة بحوادث التعذيب.

ينبغي ملكتب املدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يفتَح تحقيًقا رسميًا يف االنتهاكات املرتكبة يف نظام السجون اإلرسائييل بناًء عىل كل املعلومات والتقارير 	 
املفصلة الواردة إليه.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

تعذيب الفلسطينيني املمنهج يف املعتقالت اإلرسائيلية
كتبته يارا هواري

https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2019/11/Hawari_PolicyBrief_Ara_Nov2019.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84/
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ينبغي للدول املوقعة عىل اتفاقيات جنيف ومنظامت حقوق اإلنسان الدولية أن متارس الضغط عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر ليك تلتزم بواليتها يف حامية 	 
املعتقلني الفلسطينيني والتحقيق يف كل االتهامات املوجهة مبامرسة التعذيب.

ينبغي أن يستمر املجتمع املدين الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية يف دعم القامئني عىل مساعدة ضحايا التعذيب.	 
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