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إن ما حدث لسامر العربيد مؤخرًا يسلط الضوء عىل استخدام التعذيب املمنهج 

ضد الفلسطينيني املعتقلني يف السجون اإلرسائيلية، حيث اعتقل الجنود اإلرسائيليون 

العربيد يف منزله برام الله يف 25 أيلول/سبتمرب 2019، وأوسعوه رضبًا قبل اقتياده 

إىل مركز اعتقال املسكوبية يف القدس الستجوابه والتحقيق معه. وبعد يومني، أُدخل 

املستشفى نتيجة التعذيب القايس بحسب محاميه، ورقد يف حالة حرجة ألسابيع 

عدة. وكانت هيئة قضائية قد أجازت لجهاز املخابرات اإلرسائييل، الّشاباك، استخداَم 

“أساليب استثنائية” النتزاع املعلومات يف هذه الحالة دون الرجوع إىل املحاكم. 

وقد أدانت منظمة العفو الدولية ما حَدث للعربيد، ووصفته بأنه “تعذيب مبوجب 
القانون.”1

ويف آب/أغسطس 2019، وقُبيل اعتقال العربيد بفرتة وجيزة، شنَّت قوات االحتالل 

اإلرسائييل حملًة تستهدف الشباب الفلسطيني واعتقلت ما يزيد عىل 40 طالبًا من 

جامعة بريزيت. وازدادت االعتقاالت عقب احتجاز العربيد، ومبا أن عددا كبريًا من 

الطالب املعتقلني قد ُحرموا الحق يف توكيل محام، فإن من املتوقع أن كثريين منهم 

أيًضا تعرَّضوا للتعذيب.

غري أن اإلجراءات املذكورة أعاله ليست أمرًا جديًدا. فام انفك جهاز األمن اإلرسائييل، 

ب الفلسطينيني تعذيبًا ممنهًجا بأساليب  منذ قيام دولة إرسائيل يف 1948، يُعذِّ

متعددة. وعىل الرغم من أن بلدانًا كثريًة تبنت حظر التعذيب يف ترشيعاتها املحلية 

)وإْن كان ال يزال ُيارس عىل نطاق واسع تحت غطاء األمن القومي(، فإن إرسائيل 

اتخذت مساًرا مختلًفا، حيث مل تسن ترشيعات محلية تحظر استخدام التعذيب، 

بل سمحت محاكُمها باستخدام التعذيب يف حاالت “الرضورة.” وهذا مكَّن جهاز 

األمن اإلرسائييل من استخدام التعذيب عىل نطاق واسع ضد املعتقلني السياسيني 

الفلسطينيني.

تركز هذه الورقة السياساتية عىل استخدام التعذيب يف املعتقالت اإلرسائيلية )لحظة 

االعتقال وداخل السجون(، ويتعقب تطوره تاريخيًا حتى اليوم الحارض. وتستند 

هذه الورقة إىل أعامل العديد من املنظامت الفلسطينية يف هذا املجال، وتخلُص إىل 

أن مامرسة التعذيب يف السجون واملعتقالت اإلرسائيلية ممنهجة ومرشعنة مبوجب 

القانون املحيل. كام تحدد خطوات عامة واضحة للمجتمع الدويل ملحاسبة إرسائيل 

ووضَع حًدا لهذه االنتهاكات.

 التعذيب والقانون

تستأثر مسألة التعذيب بنقاشات مستفيضة حول ما ُتليه األخالقيات، إذ يرى 

الكثريون أن مامرسة التعذيب تنم عن مجتمعٍ مريٍض وفاسد، ألن التعذيب يقتيض 

1. تشكر الكاتبة مكتب فلسطني/االردن التابع ملؤسسة هايرنيش-بول عىل رشاكته وتعاونه مع الشبكة يف فلسطني. االراء الواردة يف هذا املوجز السياسايت هي آراء الكاتبة وال تعرب بالرضورة عن رأي مؤسسة هايرنيش-بول.

نزَع الصفة اإلنسانية تاًما عن ضحية التعذيب، وعندها يغدو اإلذالل واالمتهان بال 

حدود. ويف حني أن األجهزة األمنية تربر استخدامها التعذيَب بأنه ينتزع معلومات 

تنقذ حياة الناس، إال أن الوقائع تُثبت بطالن هذا التربير. فالعديد من الخرباء 

البارزين، وحتى مسؤولني يف وكالة االستخبارات األمريكية، يعتقدون أن املعلومات 

املنتزعة بالتعذيب تكون كاذبة يف العادة، حيث يُضطّر املعتقلون إىل االعرتاف بأي 

يشء يك يتوقف األمل الذي يكابدونه.

يحظر النظاُم القانوين الدويل التعذيَب مبوجب قواعد القانوِن الدويل العريف ومجموعٍة 

من املعاهدات اإلقليمية والدولية. فتنص املادة 5 من اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان عىل أنه “ال يجوز إخضاُع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.” ويحتوي القانون الدويل اإلنساين، الذي يحكم 

سلوك األطراف املتنازعة، نصوًصا تحظر التعذيب. وعىل سبيل املثال، تحظر اتفاقية 

جنيف الثالثة “االعتداء عىل الحياة والسالمة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، 

والتشويه، واملعاملة القاسية، والتعذيب” و”االعتداء عىل الكرامة الشخصية، وعىل 

األخص املعاملة املهينة والحاطة بالكرامة.” ووفًقا التفاقية جنيف الرابعة، “تُحظَر 

مامرسُة أي إكراه بدين أو معنوي إزاء األشخاص املحميني، خصوصاً بهدف الحصول 

عىل معلومات منهم أو من غريهم.”

والحظر عىل التعذيب حظٌر مطلق لدرجة أنه يُعدُّ قاعدًة آمرة يف القانون الدويل، 

أي أنه ال يقبل التقييد وال يكن إبطاله مبوجب أي قانون آخر. ومع ذلك، ال يزال 

التعذيب مستخدًما يف بلدان كثرية حول العامل، حتى بات أزمًة عامليًة بحسب تصنيف 

منظمُة العفو الدولية التي رصدت مخالفات بشأن الحظر عىل مامرسة التعذيب يف 

الغالبية العظمى من الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف السنوات الخمس األخرية.

أدت “الحرب عىل اإلرهاب” التي انطلقت بقيادة الواليات املتحدة يف أعقاب هجامت 

الحادي عرش من سبتمرب إىل حاالت مريعة من التعذيب املمنهج وال سيام ضد 

املعتقلني العرب واملسلمني. ويُعد معتقل غوانتانامو الذي أقامته الواليات املتحدة 

يف 2002 الحتجاز “اإلرهابيني” مرسًحا ملامرسة التعذيب، بعد أن انترشت حول العامل 

صور املعتقلني وهم معصوبو األعني ومقيدون وجاثون عىل ركبهم يف بزّات برتقالية.
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“مل تسن إرسائيل ترشيعات محلية تحظر 
استخدام التعذيب، بل سمحت محاكُمها 

باستخدام التعذيب يف حاالت ‘الرضورة،’ ومكَّنت 
بذلك من استخدام التعذيب عىل نطاق واسع 

ضد املعتقلني السياسيني الفلسطينيني”
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ولعل الصور األفظع من تلك الحقبة هي الصور امللتقطة يف معتقل أبو غريب العسكري 

األمرييك يف العراق، حيث أظهرت الصور وتقارير الجنود املرسبة بأن السجن كان موقًعا 

ملامرسة التعذيب عىل نطاق واسع، مبا يف ذلك اغتصاب الرجال والنساء واألطفال. 

وحينها أدانت اإلدارة األمريكية تلك األفعال، وحاولت أن توحي بأنها كانت حوادث 

فردية معزولة. غري أن منظامت حقوق اإلنسان، مثل هيومن رايتس ووتش أفادت 

بعكس ذلك.

كشفت الشهادات الصادرة يف اآلونة األخرية بشأن أبو غريب عن ِصالت خبيثة بني 

التحقيقات األمريكية واإلرسائيلية، إذ يّدعي محققٌّ أمرييك سابق يف العراق يف مذكراته 

أن الجيَش اإلرسائييل درَّب أفراًدا أمريكيني عىل أساليب متنوعة من االستجواب 

والتعذيب، مثل ما بات يُعرب بأسلوب “الكريس الفلسطيني”، حيث يُجرَب املعتقل عىل 

االنحناء عىل الكريس ثم تُربط يداه بقدميه. وهذه املامرسة املؤملة جًدا أُتقنت بتطبيقها 

عىل الفلسطينيني - فُسميت باسمهم - ومن ثم تبناها األمريكيون يف العراق.

بالرغم من هذه الفضائح، مل تُتخذ سوى إجراءات قليلة جًدا لحامية أرسى الحرب، وما 

تزال االعتبارات األمنية تُساُق لتربير التعذيب. ففي أول مقابلٍة مع دونالد ترامب عقب 

أدائه القسَم كرئيس للواليات املتحدة، أعلَن أن “التعذيب أسلوٌب ناجع” يف سياق 

“الحرب عىل اإلرهاب”. وهناك أيًضا أعامل فنية رائجة مثل املسلسلني التلفزيونيني 

“24” و”Homeland” تُطبِّع مامرسة التعذيب وال سيام ضد العرب واملسلمني، وتروِّج 

لفكرة أن التعذيَب مربٌَّر إذا كان لتحقيق الصالح العام. وتزايدت يف اآلونة األخرية 

املسلسالت التلفزيونية واألفالم السينامئية التي تضفي الطابع الدرامي عىل أنشطة 

املوساد والّشاباك مثل “Fauda” و”The Spy” وDead Sea Diving Resort””، وكلها 

د عمَل جهاز األمن اإلرسائييل وتَُشيطُن الفلسطينيني وتنعتهم باإلرهابيني. وهذه  تجِّ

املسلسالت واألفالم ترسم إلرسائيل صورًة أمام العامل تسمح لها بتربير انتهاكاتها للقانون 

الدويل، مبا يف ذلك استخدام التعذيب.

صادقت إرسائيُل يف 1991 عىل اتفاقية مناهضة التعذيب ولكنها مل تنعكس يف 

ترشيعاتها املحلية. وترصُّ إرسائيل عىل أن اتفاقية مناهضة التعذيب ال ترسي عىل األرض 

الفلسطينية املحتلة بالرغم من تأكيد لجنة األمم املتحدة عكس ذلك.2 وهكذا تستطيع 

إرسائيل أْن تنفي قطًعا وقوع جرية التعذيب داخل حدودها، رغم أنها فعليًا تُجيزها يف 

حاالت “الرضورة” كام هو االدعاء يف قضية العربيد. تُسمى حاالت “الرضورة” أيًضا باسم 

“القنبلة املوقوتة” وهي عقيدة أمنية تستخدمها العديد من الحكومات لتربير التعذيب 

والعنف يف حاالت تعدها حساسة من حيث الوقت.

أقرت إرسائيل أيًضا أحكاًما عديدة إزاء مسألة التعذيب تغفر لألجهزة األمنية اإلرسائيلية 

انتهاكاتها وتشدُّ عىل يدها. وعىل سبيل املثال، قام فلسطينيان يف العام 1987 باختطاف 

حافلٍة إرسائيلية قبل أن يقبض عليهام الّشاباك ويعدمهام. وبالرغم من صدور أمر بعدم 

النرش يف هذه القضية يف وسائل اإلعالم اإلرسائيلية، إال أن تفاصيل التعذيب واإلعدام 

ترسبت وكانت السبب يف إنشاء لجنة حكومية، خلصت إىل أن “الضغط ]عىل املعتقلنَي[ 

ال يجب أبًدا أن يبلغ مستوى التعذيب الجسدي...]بيد أن[ تجنب استخدام قدٍر معتدل 

من الضغط الجسدي غري ممكن.” ومل تكن توصيات اللجنة منسجمًة والقانون الدويل 

بسبب وصفها املبهم لعبارة “قدر معتدل من الضغط الجسدي” والتي أطلقت يد 

2. بحسب منظمة بتسليم، “تّدعي إرسائيل أن القانون الدويل الخاّص بحقوق اإلنسان ال يُلزمها يف مامرساتها يف األرايض املحتلّة ألنّها ال تقع رسميًّا ضمن منطقة سيادتها. صحيح أّن إرسائيل ليست صاحبة السيادة يف األرايض املحتلّة ولكّن هذه الحقيقة ال تنتقص يف حّد 

ذاتها من واجب إرسائيل العمل وفق أحكام القانون الدويل الخاّص بحقوق اإلنسان. املوقف اإلرسائييل ال يقبله مختّصو القانون الدويل يف العامل وال تقبله محكمة العدل الدوليّة )ICJ( وال أّي من لجان األمم املتحدة املؤتنة عىل تطبيق مختلف مواثيق حقوق اإلنسان، إذ 

عادت هذه وأقرّت أّن من واجب الدول تطبيق األحكام املذكورة يف كّل مكان تلك فيه السيطرة الفعليّة.”

الّشاباك فعليًا يف تعذيب الفلسطينيني.

وبعد تلك الحادثة بعقٍد ونيِّف، وكنتيجة ملطالبات منظامت حقوق اإلنسان، أصدرت 

محكمة العدل اإلرسائيلية قراًرا يف 1999 يقيض مبنع محققي جهاز األمن اإلرسائييل من 

استخدام األساليب الجسدية يف التحقيقات، وحظرت بذلك استخدام التعذيب مبوجب 

القانون. وقضت املحكمة بأن أربعَة أساليب من “الضغط الجسدي” ما عادت قانونية 

وهي: رجُّ املعتقل بعنف، وتقييده إىل كريس يف وضعية مؤملة، وإكراهه عىل الجلوس 

يف وضعية قرفصاء الضفدع لفرتات مطوَّلة، وحرمانه النوم. 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 - أي إذا ُوِجَد أنَّ املعتقل يشكِّل تهديًدا مبارًشا لألمن 

العام.

أكَّدت محكمُة العدل العليا اإلرسائيلية يف العام 2017 التعذيَب كرضورٍة أمنية حني 

حكمت لصالح الّشاباك الذي اعرتف مبامرسة “أشكاٍل قصوى من الضغط” عىل املعتقل 

الفلسطيني أسعد أبو غوش. ودفعت بأن أبو غوش كان يحوز معلومات عن هجوم 

إرهايب وشيك. وقد رأت املحكمة بأنه “أسلوب معّزز للتحقيق” وال يندرج يف باب 

التعذيب، وقضت بأنه مربَّر استناًدا إىل عقيدة القنبلة املوقوتة. وتكرر صدور هذا 

الُحكم منذ ذلك الحني.

بالرغم 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. ومنذ 2001، رُفعت 1,200 شكوى بحق األجهزة األمنية 

م للمحاكمة. عىل خلفية التعذيب، بيد أن محقًقا واحًدا مل يُقدَّ

السجون اإلرسائيلية: مسارح للتعذيب املمنهج

يدخل نظاَم السجون العسكري اإلرسائييل كلَّ عام آالُف املعتقلني السياسيني 

الفلسطينيني، ُجلُّهم من األرض املحتلة يف 1967. فمنذ بدء احتالل الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وتطبيق األحكام العرفية فيهام، اعتقلت إرسائيل ما يربو عىل 800,000 فلسطيني، 

أي %40 من عدد السكان الذكور أو خمس عدد السكان اإلجاميل.

يُجيز القانون اإلرسائييل للجيش احتجاز املعتقل ملدة تصل إىل ستة أشهر دون اتهام 

مبوجب االعتقال اإلداري. ويكن تديد هذه املدة إىل ما ال نهاية استناًدا إىل “اتهامات” 

غري معلنة. فال يعلم املعتقلون، وال محاموهم، التهَم املوجهة إليهم وال األدلة املستخدمة 

ضدهم. ويف آخر يوم من الشهر السادس عىل االعتقال، تخرب السلطات املعتقلني إذا 

كانت ستطلق رساحهم أم ستمدد احتجازهم. وهذه املامرسة، بحسب مؤسسة الضمري 

لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، رضٌب من رضوب التعذيب النفيس يف حد ذاتها. 

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. 

موا للمحاكمة، فإنهم يواجهون قرارات يصدرها عسكريون إرسائيليون، وغالبًا ما  وإذا قُدِّ
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“ال يَسلم األطفال من بالء السجن والتعذيب يف 
ظل النظام العسكري اإلرسائييل”

“تتطلب العديد من آليات التعذيب تواطؤ فاعلني 
آخرين داخل النظام القضايئ العسكري اإلرسائييل، 

مبن فيهم العاملون يف الرعاية الطبية”

https://www.hrw.org/report/2004/06/08/road-abu-ghraib
https://www.democracynow.org/2016/4/7/ex_abu_ghraib_interrogator_israelis_trained
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jan/26/donald-trump-torture-absolutely-works-says-us-president-in-first-television-interview
https://www.haaretz.com/1.5185329
http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Documents1643
https://www.btselem.org/arabic/international_law
https://www.btselem.org/arabic/torture
https://www.jpost.com/Israel-News/High-Court-Enhanced-interrogation-was-legal-to-stop-ticking-bomb-517905
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2019/06/Factsheet-2019-ENGLISH-TORTURE.pdf
http://stoptorture.org.il/wp-content/uploads/2019/06/Factsheet-2019-ENGLISH-TORTURE.pdf
http://www.addameer.org/publications/induced-desperation-psychological-torture-administrative-detention


موجز سياساتي

يُحرمون التمثيَل القانوين الكايف. وهذا النظام غري قانوين مبوجب القانون الدويل، وقد 

وثَّقت منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية والدولية عدًدا كبريًا من انتهاكات حقوق 

اإلنسان. 

ال يَسلم األطفال من بالء السجن والتعذيب يف ظل النظام العسكري اإلرسائييل، وهم 

محرومون عىل الدوام تقريبًا من حضور أولياء أمورهم أثناء التحقيقات. وكمثال، 

اعتقلت رشطة الحدود اإلرسائيلية يف 2010 محمد حلبية البالغ من العمر 16 سنة 

يف مسقط رأسه يف أبو ديس. وقد تعرَّض حينها للرضب وكُرست ساقه، وتعمد 

عنارص الرشطة ركله يف رجله املصابة. وخضع لالستجواب لخمسة أياٍم متتالية، 

وواجه تهديدات بالقتل واالعتداء الجنيس. وبعدها أُدخل املستشفى، واستمر عنارص 

الرشطة باالعتداء عليه أثناء مكوثه هناك بغرس الحقن يف جسده وتسديد اللكامت 

إىل وجهه. حوكم محمد كرجل بالغ، كام هي الحال مع جميع األطفال الفلسطينيني 

املعتقلني الذين أتوا سّن 16، يف انتهاٍك رصيح التفاقية حقوق الطفل.3 ويف كل عام، 

تعتقُل إرسائيُل نحو 500-700 طفل فلسطيني وتحتجزهم وتحاكمهم.

ويف الوقت الحارض، تحتجر إرسائيل 5,000 معتقل سيايس فلسطيني، من بينهم 190 

طفاًل، و43 امرأة، و425 معتقاًل مبوجب االعتقال اإلداري، ويتعرَّض معظمهم إىل نوٍع 

ما من أنواع التعذيب. وبحسب مؤسسة الضمري، فإن أكرث أساليب التعذيب شيوًعا 

عند الّشاباك بيت واملحققني تشتمل عىل اآليت:

التعذيب بالوضعية: يُجرب املعتقلون عىل اتخاذ وضعيات ُمجِهدة، وغالبًا ما 	 

تنطوي عىل تقييد أيديهم خلف ظهورهم وتكبيل أقدامهم وإجبارهم عىل 

اإلنحناء إىل األمام. ويرُتكون يف تلك الوضعيات لفرتات مطوَّلة أثناء عملية 

التحقيق.

الرضب: يتعرض املعتقلون يف معظم األحيان للرضب إما باليد وإما بأداة ما، 	 

وأحيانًا يفقدون الوعي.

الحبس االنفرادي: يُودَع املعتقلون يف العزل أو الحبس االنفرادي لفرتات 	 

مطوَّلة.

الحرمان من النوم: ُيَنع املعتقلون من الراحة أو النوم، ويخضعون لجلسات 	 

استجواب وتحقيق طويلة.

التعذيب الجنيس: يتعرض الفلسطينيون، رجااًل ونساًء وأطفااًل، إىل االغتصاب 	 

والتحرش الجسدي والتهديد باالعتداء الجنيس. والتحرش الجنيس اللفظي 

ه للمعتقلني تعليقاٌت تطالهم  مامرسٌة شائعة عىل وجه الخصوص، حيث توجَّ

أنفسهم أو تطال أفراد أرُسهم. ويُعد هذا النوع من التعذيب فعااًل يف معظم 

األحيان ا ألن وصمة العار املقرتنة باالنتهاكات الجنسية تحول دون الكشف 

عنها من قبل املعتقلني.

التهديد باستهداف أفراد األرسة: يواجه املعتقلون تهديدات باستخدام العنف 	 

ضد أفراد أرسهم ألجل الضغط عليهم لإلدالء باملعلومات. وهناك حاالت 

اعتُقل فيها أفراٌد من أرس املعتقلني واستُجِوبوا يف غرفة قريبة بحيث يستطيع 

بون. املعتقل سامع أصواتهم وهم يُعذَّ

تتسبب أساليب التعذيب آنفة الذكر برضٍر دائم للمعتقلني. ويف حني أن التعذيب 

الجسدي يكن أن يُلِحَق إصابات بجسم املعتقل، ككسور العظام وآالم العضالت 

واملفاصل املزمنة، وال سيام نتيجة الوضعيات املرهقة أو الحبس يف حيز محصور، 

فإن الرضر النفيس يكن أن يكون أشد، حيث يتسبب يف حاالت مثل االكتئاب الدائم 

واملستفحل، والهلوسة، والقلق، واألرق، والتفكري يف االنتحار.

3. أنشأت إرسائيل يف 2009 محكمًة عسكرية لألحداث ملحاكمة األطفال الذين مل يتموا سن 16، وهي أول دولة يف العامل تفعل ذلك. ووفًقا ملنظمة اليونيسيف، تستخدم إرسائيل املرافق نفسها وموظفي املحاكم أنفسهم الذين تستخدمهم يف املحكمة العسكرية 

للبالغني.

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. أما األطباء اإلرسائيليون فام انفكوا 

يتواطؤون يف تعذيب املعتقلني واألرسى الفلسطينيني، حيث كشف الصحفيون عىل 

مر السنوات وثائق تُثبُت تواطَؤ األطباء يف التعذيب كتزييفهم أسباب اإلصابات التي 

تلحق باملعتقلني أثناء االستجواب.

يتواطؤ األطباء أيًضا من خالل إطعام املعتقلني قرًسا - وهو شكل آخر من أشكال 

التعذيب املستخدمة يف إرسائيل، وإْن كان أقلَّ شيوًعا. يتطلب اإلطعام القرسي تقييَد 

املعتقل وتثبييته حتى يتسنى إدخال أنبوٍب نحيل من تجويفه األنفي حتى معدته. 

ومن ثم يُضخ خالله سائٌل لتغذية الجسم، وال بد للمامرسني الطبيني من إدخال 

األنبوب الذي قد يذهب بالخطأ عرب الفم أو القصبة الهوائية بداًل من املريء، وحينها 

يتوجب سحبه واستبداله. وهذا ال يتسبب بأمل فظيع وحسب، بل يكن أن يُحِدَث 

أيًضا مضاعفاٍت طبيًة خطرية قد ترقى إىل الوفاة.

تويف عدة معتقلني فلسطينيني يف عقدي السبعينات والثامنينات بسبب اإلطعام 

القرسي، ما حدا باملحكمة العليا اإلرسائيلية إىل إصدار أمٍر ينع هذه املامرسة، ولكّن 

الكنيست أقرَّ قانونًا يف 2012 أعاد الصفة القانونية ملامرسة اإلطعام القرسي يف 

محاولة لكرس إرضابات املعتقلني الفلسطينيني عن الطعام. ويف هذا الصدد، بعثت 

الرابطة الطبية العاملية رسالًة لرئيس الوزراء اإلرسائييل يف حزيران/يونيو 2015 جاء 

فيها أن “اإلطعام القرسي مامرسٌة عنيفة، ومؤملة يف معظم األحيان، وغالبًا ما تُنايف 

مبدأ االستقاللية الفردية. وهي تندرج تحت املعاملة املهينة والالإنسانية، وقد ترقى 

إىل حد التعذيب.”

وقف التعذيب اإلرسائييل

التعذيب بالنسبة إىل الفلسطينيني ليس إال تَجٍل آخر من تجليات العنف املنظَّم 

الذي يارسه النظام اإلرسائييل الذي يحتجزهم يف سجن مفتوح ويحرمهم حقوقَهم 

األساسية. وال يسرتعي هذا التعذيب سوى اهتامٍم ضئيل من املجتمع الدويل ألن 

السلطات اإلرسائيلية يف العادة تتذرع باألمن القومي وحجة “الحرب عىل اإلرهاب.” 

وهذا ما حصل يف حالة سامر العربيد الذي صورته وسائل اإلعالم اإلرسائيلية كإرهايب، 

ما دفَع معظم الدول إىل التزام الصمت إزاء املعاملة التي تلقاها رغم االلتامسات 

والضغوط التي مارستها عليها العديد من منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية 

والدولية. وكام هي الحال مع االنتهاكات كلها التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، 

يُشكِّك التعذيب اإلرسائييل يف جدوى النظام القانوين الدويل.
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“ال يسرتعي هذا التعذيب سوى اهتامم 
ضئيل من املجتمع الدويل ألن السلطات 

اإلرسائيلية يف العادة تتذرع باألمن القومي 
وحجة ‘الحرب عىل اإلرهاب’”

http://www.alhaq.org/advocacy/7311.html
http://www.alhaq.org/advocacy/7311.html
http://www.addameer.org/prisoner/mohammed-mahmoud-dawoud-halabiyeh
https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
https://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
http://www.addameer.org/ar/statistics
https://www.cvt.org/blog/healing-and-human-rights/why-torture-wrong-0
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://972mag.com/shin-bet-torture-israel-doctors/143835/#:~:targetText=The%20white%20robe%20passes%20through,to%20his%20or%20her%20murder.
https://io9.gizmodo.com/heres-what-really-happens-when-you-force-feed-someone-1699078018
http://www.addameer.org/publications/factsheet-force-feeding-under-international-law-and-medical-standards
https://www.phr.org.il/en/fact-sheet-forced-feeding/?pr=56
https://www.phr.org.il/en/fact-sheet-forced-feeding/?pr=56


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. ومن جملة ما أوصت به رضورُة توثيق التحقيقات وجلسات 

االستجواب كافة بالصوت والصورة، والسامح للمعتقلني بالخضوع لفحوص طبية مستقلة، 

ورضورة توقف العمل باالعتقال اإلداري. وبالرغم من أهمية هذه التوصيات التي ينبغي 

أن تتثل لها إرسائيل، إال أنها ال تكفي حني تكون دول ثالثة غري راغبة عموًما يف محاسبة 

إرسائيل عىل انتهاك القانون الدويل وحقوق الفلسطينيني.

فيام ييل بعض الخطوات التي يكن للمدافعني عن حقوق الفلسطينيني يف الساحتني 

الدولية واملحلية أن يتخذوها بهدف وقف التعذيب املمنهج الذي تارسه إرسائيل:

ينبغي للمنظامت أن ترفَع دعاوى قضائية باملسؤولية الجنائية الفردية خارج 	 

إرسائيل وفلسطني ضد املتورطني يف تعذيب الفلسطينيني. واملسؤولية ال تقترص عىل 

الذين يارسون التعذيب، بل تطال كذلك َمن يتواطُؤ معهم وَمن يحذف املعلومات 

املتعلقة بحوادث التعذيب. وهذا يشمل املحققني والقضاة العسكريني وحراس 

السجون واألطباء. ومبا أن التعذيب هو جريُة حرب آمرة، فإنه يخضع للوالية 

القضائية العاملية، أي أن مبقدور األطراف الثالثة أن تتقدم بشكاوى جنائية ضد 

األفراد.4 وعىل الرغم من أن إثبات املسؤولية الجنائية الفردية ال يُعالج التعذيب 

املمنهج املامرس بحق الفلسطينيني، إال إنه يضغط عىل اإلرسائيليني املتورطني يف 

التعذيب من خالل تقييد حركتهم وسفرهم إىل البلدان األخرى.

تقع عىل عاتق املحكمة الجنائية الدولية مسؤوليُة محاسبِة إرسائيل بوصفها 	 

الهيئة القضائية املستقلة الوحيدة القادرة عىل وضع حٍد إلفالت منتهيك حقوق 

الفلسطينيني من العقاب. وينبغي ملكتب املدعي العام أن يفتح تحقيًقا رسميًا يف 

االنتهاكات املرتكبة يف نظام السجون اإلرسائييل بناًء عىل كل املعلومات والتقارير 

املفصلة الواردة إليه.

ينبغي للدول املوقعة عىل اتفاقيات جنيف ومنظامت حقوق اإلنسان الدولية أن 	 

تارس الضغط عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر ليك تلتزم بواليتها يف حامية 
املعتقلني الفلسطينيني والتحقيق يف كل االتهامات املوجهة مبامرسة التعذيب.5

ينبغي أن يستمر املجتمع املدين الفلسطيني واملؤسسات الفلسطينية يف دعم 	 

القامئني عىل مساعدة ضحايا التعذيب. ومن املمكن تعزيز هذا الدعم من خالل 

تكريس الجهود بهدف تنمية تلك املوارد وإتاحتها يف كل مناطق الضفة الغربية 

وقطاع غزة. وينبغي أن يشتمَل ذلك أيًضا عىل كرس الحرمة االجتامعية املقرتنة 

بالعالج النفيس وإزالة وصمة العار عن االعتداء الجنيس. فالتعامل مع حوادث 

االعتداء الجنيس قارٌص يف العادة ألن الضحايا يشعرون بعار شديد يلجمهم عن 

الحديث عن محنتهم، وامتناعهم عن اإلفصاح يزيد التعايف صعوبًة. إن إيجاد 

مساحات أكرث أمًنا لألفراد والجامعات بغرض الحديث واإلدالء بالشهادات هو أمر 

أسايس يف مساعدة الناجني يف التعايف.

وبتضافر الجهود، يستطيع الفلسطينيون وحلفاؤهم أن يعملوا عىل تقييد مامرسة 

التعذيب املتجذرة يف نظام السجون اإلرسائييل بغطاء القانون، وأن يعملوا يف الوقت 

نفسه عىل مساعدة ضحايا التعذيب يف التعايف.

 تتوجه الكاتبة بالشكر إىل باسل فراج وسهيل طه ورندة َوْهبة لدعمهم وخرباتهم يف 

كتابة هذه الورقة السياساتية.

4. تُعد قضية تسيبي ليفني مثااًل لذلك، حيث كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية اإلرسائيلية إبان العدوان عىل غزة يف 2009 والذي قىض فيه 1400 فلسطيني. ويف تلك السنة، نجحت مجموعٌة من املحامني يف اململكة املتحدة يف استصدار أمر بالقبض عليها من محكمة 

بريطانية. ولذلك اضطُرت الحًقا إىل إلغاء زيارة إىل اململكة املتحدة، كام اضطُرت إىل إلغاء سفرها إىل بلجيكا يف 2017 حني أعلن مكتب املدعي العام البلجييك عزمه إلقاَء القبض عليها واستجوابها بشأن دورها يف العدوان.

5. نرشت اللجنة الدولية للصليب األحمر مؤخرًا يف أعقاب اعتقال سامر العربيد وتعذيبه بيانًا ليس إلدانة االنتهاكات اإلرسائيلية وإمنا إلدانة الناشطني الذين تظاهروا واحتلوا مكتب اللجنة يف رام الله احتجاًجا عىل صمتها إزاء ما حصل للعربيد. 4
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https://www.adalah.org/en/content/view/8803
https://www.icrc.org/ar/who-we-are/mandate
https://trialinternational.org/latest-post/tzipi-livni/
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/palestinians-demand-freedom-torture-191008110413140.html
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.يكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

يارا هواري الزميلة السياساتية للشبكة يف فلسطني، حاصلة عىل درجة 

الدكتوراه يف سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت. ركزت أطروحتها عىل 

مشاريع التاريخ الشفوي والذاكرة السياسية يف إطار أوسع ضمن دراسات 

الشعوب األصلية.

https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

