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االفتتاحية
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لقد كفل القانون األساسي الفلسطيني املعدل حق املواطن في األمان 
على شخصه بالنص صراحة في املادة )13( للفقرة األولى منه على أنه 
»... ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر 
منه   )32( املادة  في  وأعتبر  الئقة«.   معاملة  حرياتهم  من  احملرومني 
اخلاصة  احلياة  حرمة  أو  الشخصية  احلريات  من  أي  على  االعتداء 
القانون  يكفلها  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  من  وغيرها  لإلنسان 
املدنية  وال  اجلنائية  الدعوى  تسقط  ال  جرمية  القانون،  أو  األساسي 
الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادال ملن وقع 

عليه الضرر.

قبل  من  االحترام  الواجبة  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  أكدت  كذلك 
القانون  من  العاشرة  املادة  مبوجب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
األشخاص  تعرض  عدم  ضمان  على  املعدل  الفلسطيني  األساسي 
للتعذيب أو سوء املعاملة، فقد أكدت املادة اخلامسة من اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان على أنه« ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للعقوبات 
أكد  ما  وهذا  بالكرامة«.  احلاطة  أو  الوحشية  أو  القاسية  املعامالت  أو 
املادة  في  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  عليه 

السابعة منه. 

واعتبرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في املادة الثانية من إعالنها 
من  وغيره  للتعذيب  التعرض  من  األشخاص  جميع  حماية  حول 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة، املعتمد 
في العام 1975 أنه »يعتبر أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من 
للكرامة  امتهانا  املهينة  أو  الالانسانية  أو  القاسية  املعاملة  ضروب 
وانتهاكًا  املتحدة  األمم  ميثاق  ملقاصد  إنكارًا  بوصفه  يدان  اإلنسانية 
اإلعالن  في  عليها  املنصوص  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حلقوق 

العاملي حلقوق اإلنسان«.

وقد أولت الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان »ديوان املظالم« ومنذ نشأتها 
كثفت  حيث  التعذيب،  مناهضة  قضية  في  خاصًا  اهتمامًا   1993 عام 
جهودها عبر السنوات في معاجلة شكاوى املواطنني الذي ادعو تعرضهم 
املختلفة  األمنية  األجهزة  لدى  والتدخل  املعاملة،  وسوء  للتعذيب 
على  ومستمر  دائم  بشكل  مطالبها  ورفع  التعذيب،  ضحايا  حلماية 

مستوى صانع القرار الفلسطيني التخاذ التدابير واإلجراءات املناسبة 
وتقدميهم  مقترفيها  ومعاقبة  ومساءلة  ومالحقة  التعذيب  حلظر 
للعدالة. كما وقامت الهيئة وعبر سنوات عملها الطويلة والزالت بايالء 
هذه القضية اهتمامًا خاصًا من خالل رصد وتوثيق االنتهاكات والقيام 
بالزيارات الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز لضمان سالمة اإلجراءات 
القانونية وعدم تعرض احملتجزين للتعذيب أو سوء املعاملة أو معاملة 
متس بسالمتهم النفسية واجلسدية، وقامت الهيئة أيضا بدراسة قضايا 
املواطن  وتعرض  اجلسدية  السالمة  بانتهاك  خاصة  وقانونية  عملية 
الفلسطيني للتعذيب. وتعمل الهيئة حاليًا، وبشكل حثيث نحو مطالبة 
التعذيب،  بتحرمي  وعلني  رسمي  موقف  بتبني  عباس  الرئيس محمود 
بأحكام  التقيد  بضرورة  األمنية  األجهزة  منتسبي  على  والتأكيد 
القانون األساسي الفلسطيني وقانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني، 
بوصفهم ضابطة قضائية، والتأكيد على ضرورة عدم ممارسة التعذيب 

حتت طائلة املسؤولية.

لقد تبني للهيئة من خالل زياراتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز 
متعددة  وأنواع  ألمناط  املوقوفني  بعض  تعرض  املواطنني،  وشكاوى 
األجهزة  قبل  من  ممارستها  متت  التي  املعاملة  وإساءة  التعذيب  من 
قطاع  في  املقالة  للحكومة  التابعة  وتلك  الغربية،  الضفة  في  األمنية 
مراكز  في  التسع  الوفاة  حاالت  تسجيل  إلى  هنا  اإلشارة  وتكفي  غزة، 
في  وقعت  التي  الثالث  واحلاالت  غزة،  قطاع  في  واالحتجاز  التوقيف 
مراكز االحتجاز والتوقيف في الضفة الغربية ومنها حالة وفاة املواطن 
الهيئة استبشرت خيرًا  2009، وكانت  العام املاضي  هيثم عمرو، خالل 
بوقف حاالت التعذيب في الضفة الغربية خالل الربع األخير من العام 
املاضي 2009، إال أن شكاوى املواطنني أفادت بعودة حاالت التعذيب منذ 

شباط 2010. 

واحلالة هذه فيما يتعلق مبسألة التعذيب في أراضي السلطة الوطنية 
الفلسطينية، يأتي هذا العدد من الفصلية في إطار اجلهود املبذولة لنشر 
املتعلق  مجتمعنا،  في  والشرائح  الفئات  ومختلف  املواطنني  بني  الوعي 
باجلوانب القانونية واحلقوقية واإلنسانية ذات العالقة مبسألة التعذيب، 
فجميع املقاالت واملواضيع التي يتناولها هذا العدد تسلط الضوء على 

جانب من جوانب هذه املسألة احلقوقية اإلنسانية.

رندا سنيورة
املديرة التنفيذية
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الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

األدلة خالل  وجمع  االجناز  من  قدر  اكبر  على حتقيق  القدرة 
املتهم،  من  االعتراف  على  واحلصول  التحقيق،  مرحلة 
واستجالب أدلة اتهام أكثر، وحتقيق غاية العقوبة بشقيها الردع 
املعلومة  إلى  الوصول  القدرة على  والردع اخلاص، وعدم  العام 
إال من خالل التعذيب، لعل تلك من املبررات التي يسوقها الذي 
يستخدم أسلوب تعذيب األشخاص احملرومني من حريتهم أثناء 
احتجازهم. بيد أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للقانون على 
اإلنسان  لكرامة  امتهان  من  فيه  ملا  والدولي  احمللي  املستويني 
املجتمع  في  اجلرمية  معدالت  نسبة  وزيادة  حلقوقه،  وهدر 

وتعميق مفاهيم الفوضى واستيفاء احلق بالذات. 

على  ونصت  واسع،  نطاق  على  التعذيب  إدانة  احلقيقة متت  في 
منعه منعا مطلقا كل وثيقة ذات صلة بحقوق اإلنسان، وقد عبرت 
مفهوم  عن  )1984م(  التعذيب  ملكافحة  املتحدة  األمم  اتفاقية 
التعذيب، وأهم دوافعه ضمن نصوصها، حيث جاء في نص املادة 
شأنه  من  متعمد  عمل  »أي  هو:  التعذيب  أن  االتفاقية  من   )1(
أو  بدنية  كانت  أو معاناة شديدة، سواء  أملا  ما  يلحق بشخص  أن 
عقلية، وذلك ألغراض مثل احلصول منه أو من طرف ثالث على 
في  يشتبه  أو  ارتكبه  على عمل  معاقبته  أو  اعتراف،  أو  معلومات 
ارتكابه من قبله هو أو من قبل طرف ثالث، أو إرهابه أو إجباره على 
الطاعة هو أو طرف ثالث، أو ألي سبب قائم على التمييز من أي 
نوع، وذلك عندما يكون هذا األلم أو املعاناة قد أحلقت بالشخص 
أو شخص آخر  إذعان من مسئول رسمي  أو  أو موافقة  بتحريض 
من  غيره  عن  وينفرد  التعذيب  ويتميز  رسمية.....«  سلطة  ميثل 

صور سوء املعاملة بدرجة املعاناة الشديدة التي جنمت عنه.

العالم  دول  جميع  في  اجلزائية  التشريعات  حظرت  وقد 
على  اعتداء  فيها  جرمية  واعتبرته  أشكاله،  بكافة  التعذيب 
من  التعذيب  هذا  على  بني  ما  وأن  وحرياته،  اإلنسان  حقوق 
لها وال ميكن ألي  باطلة ال صحة  تعتبر  إجراءات  أو  اعتراف 
مرجع قضائي االستناد إليها، وإمنا يتوجب إسقاطها واحلكم 
ببطالنها.  وهناك العديد من السوابق القضائية احمللية التي 
قضت ببطالن اإلفادة التي انتزعت من املتهم رغمًا عنه نتيجة 
أن  إليه،  اإلشارة  جتدر  ومما  املعاملة،  وسوء  للتعذيب  تعرضه 
قناعة القضاء في الواقع العملي الفلسطيني تتأتى من تطابق 
مبجرد  اإلفادة  هذه  َتنقض  حيث  الواقع،  مع  املتهم  اعتراف 

إذا  أنه  إلى  إضافة  بالكرامة،  احلاطة  للمعاملة  املتهم  تعرض 
بسبب  املتهم  من  ُأخذت  اإلفادة  بأن  القاضي  علم  إلى  تنامى 
اإلفادة  رد  يقرر  فإنه  إرادته،  مبحض  وليس  اإلكراه  أو  اخلوف 
املادة )273(  املعروضة أمامه وإسقاطها، وفقًا ملا ورد في نص 
ذلك  على  الفلسطيني. عالوة  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  من 
ال  للتعذيب  موكله  بتعرض  املتهم،  وكيل  احملامي،  ادعاء  فان 
يؤخذ على إطالقه. وفي حال علم القاضي أثناء عرض املتهم 
عليه للتوقيف أو متديد التوقيف، أو في أي حالة أخرى ُيعرض 
فإنه  للتعذيب،  تعرض  املتهم  بأن  القاضي،  على  املتهم  فيها 
يقرر تكليف مدير السجن بعرضه على طبيب اخلدمات خالل 
فترة زمنية محددة، وأحيانًا على طبيب مختص إن استدعى 

احلال ذلك من أجل حترير تقرير طبي بحقه.

إن التشريع الفلسطيني أكد على ضرورة احترام حقوق اإلنسان من 
خالل توفير جميع الضمانات القانونية الالزمة حملاسبة منتهكي 
حقوق اإلنسان وفرض سيادة القانون، وإن انتهاك حق اإلنسان في 
املدنية  وال  اجلنائية  الدعوى  تسقط  ال  هو جرمية  سالمة جسده 
األساسي  القانون  من   )32( املادة  لنص  طبقًا  بالتقادم  عنها 

الفلسطيني، كما نصت املادة )13( من ذات القانون على أنه: »

ال يجوز إخضاع احد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل املتهمون وسائر    .1
احملرومون من حرياتهم معاملة الئقة. 

الفقرة  إلحكام  باملخالفة  صدر  اعتراف  أو  قول  كل  باطال  ويقع    .2
األولى من هذه املادة«.

احملامي محمد كمنجي
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وقد أكد قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني على مجموعة من 
الضمانات التي ينبغي على املكلف بتنفيذ القانون مراعاتها خالل 
السير في إجراءات الدعوى اجلزائية، ومن هذه الضمانات املتعلقة 

باحترام حق اإلنسان في سالمة جسده:

استجوابه،  قبل  املتهم  جلسد  العامة  النيابة  ممثل  معاينة   -
لدى  عليه  القبض  فترة  خالل  للتعذيب  تعرضه  حال  وفي 
مأموري الضبط القضائي، فانه يتم تثبيت ذلك في محضر 
النيابة  ممثل  يصدر  االستجواب  نهاية  وفي  االستجواب، 
فحصه  أجل  من  اخلدمات  طبيب  على  بعرضه  قرار  العامة 
املادتني  نص  حسب  الصحية  بحالته  طبي  تقرير  وتنظيم 
الفلسطيني، ومن  )99،100( من قانون اإلجراءات اجلزائية 
واجب النيابة العامة في احلالة هذه جمع األدلة حول صحة 
ما أفاد به املتهم من تعرضه للتعذيب، وفي حال تبني أن املتهم 
ما  في  تأخذ  ال  العامة  النيابة  فإن  بالتعذيب  بادعائه  محق 

سرده من أقوال لدى مأمور الضبط القضائي.

القضائي  الضبط  مأموري  عمل  على  العامة  النيابة  إشراف   -
قانون  من   )19،20( املادتني  لنص  وفقًا  وفني  مهني  بشكل 
ممثل  على  يجب  انه  حيث  الفلسطيني،  اجلزائية  اإلجراءات 

النيابة العامة إجراء زيارات فجائية ملراكز التوقيف التي يتم 
فيها التحفظ على املتهم قبل عرضه على النيابة العامة، وذلك 
من أجل ضمان عدم جتاوز القانون ومعاملة املوقوف معاملة 
الئقة، ويتطلب هذا بالضرورة أن تبوح جهة الضبط القضائي 
فإنه  ذلك  وبخالف  فيها،  املتهم  على  يتحفظ  التي  باألماكن 

يعتبر احتجاز حلرية اإلنسان وانتهاك خطير للقانون.

التوقيف وإصدار تقارير قانونية  إلى مراكز  زيارة جهات رقابية   -
يوثق فيها واقع حقوق اإلنسان في مراكز التوقيف، وتنشر الوعي 
جسده  حماية  في  حلقه  اإلنسان  انتهاك  خطورة  مدى  حول 

وسالمته من أي اعتداء يقع عليه بشكل مخالف للقانون.

عن  املسئول  يالحق  أن  التعذيب،  عليه  وقع  الذي  للشخص  إن 
به،  حلق  الذي  الضرر  عن  بالتعويض  ويطالبه  قضائيًا  تعذيبه 
حتى لو تذرع من قام بالتعذيب انه نفذ أوامر مسئوله في العمل. 

انُتهك  مواطنون  للقضاء  توجه  أن  يندر  فإنه  عمليه  ناحية  ومن 
عن  املسئول  مبحاسبة  وطالبوا  جسدهم،  سالمة  في  حقهم 
تعذيبهم، ويعود ذلك إلى قلة الوعي بحقوق املواطن الفلسطيني، 
في  تعسفه  السلطة حال  مواجهة صاحب  باستمرار من  واخلوف 

استخدام سلطته.     
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ياسر عالونه

قانونية  مراجعة   « بعنوان  قانوني  تقرير  الهيئة  عن  مؤخرًا  صدر 
التقرير  وتناول   « الفلسطيني  القانوني  النظام  في  التعذيب  ألحكام 
الذي جاء في فصلني واعده احملامي معن ادعيس  مراجعة قانونية 
الفلسطيني  القانوني  النظام  في  التعذيب  لإلحكام  ومعمقة  شاملة 
على ضوء مراجعته لالتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية حلقوق 
وال  التعذيب  أفعال  جترم  مجملها  في  والتي  العالقة،  ذات  اإلنسان 
سيما اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب عام 1984 والبروتوكول 
إجراء  إلى  حاجتنا  إلى  التقرير  خلص  وقد  بها،  امللحق  االختياري 
جملة من التعديالت على عدد من القوانني النافذة وليس بالضرورة 

وضع قانون خاص مبناهضة التعذيب.
وقد تطرق التقرير في الفصل األول منه للتعذيب في اتفاقية األمم 
املتحدة ملناهضة التعذيب وفي النظام القانوني الفلسطيني، واشتمل 
على تاريخ التقنني الدولي للتعذيب، وعالقة التعذيب باألمن، مفهوم 
التعذيب وعالقته باحلق في السالمة الشخصية، التنظيم التشريعي 
لإلجراءات القانونية للزيارات الدورية وغير الدورية ملراكز االحتجاز، 
الذين  األشخاص  في  توفرها  الواجب  للشروط  التشريعي  التنظيم 
لواجب  التشريعي  التنظيم  احملتجزين،  مع  للعمل  اختيارهم  يتم 
الرسمي،  االحتجاز  أماكن  عن  اإلعالن  في  الرسمية  السلطات 
التنظيم  الشكاوى،  تقدمي  في  التشريعي حلق احملتجزين  والتنظيم 
ذات  الدولية  األشخاص  األجسام/  جتاه  الدولة  لواجبات  التشريعي 

العالقة بالتعذيب.
ملوضوع  العالجية  لإلجراءات  التشريعي  التنظيم  التقرير  تناول  كما 
الناجمة  واملدنية  اجلزائية  للعقوبات  التشريعي  التنظيم  التعذيب، 
بالتعذيب،  املقصود  لتعريف  التشريعي  التنظيم  التعذيب،  فعل  عن 
التنظيم التشريعي للعقوبات املفروضة على املكلفني بإنفاذ القانون 
يساعدونهم،  الذين  األطباء  وعلى  التعذيب،  أفعال  يرتكبون  الذين 
الذي  »االعتراف«  صحة  بعدم  املتعلقة  لألحكام  التشريعي  التنظيم 
التنظيم  بحقه،  التعذيب  أفعال  ممارسة  بعد  احملتجز  من  يؤخذ 
عن  القانون  بإنفاذ  املكلفني  حملاسبة  اإلدارية  لإلجراءات  التشريعي 
أفعال التعذيب، التنظيم التشريعي ملوضوعة تعويض الدولة لضحايا 
لإلجراءات  التشريعي  التنظيم  الالإنسانية،  املعاملة  أو  التعذيب 
الواجب إتباعها إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب من النواحي املختلفة 
كالتأهيل اجلسدي والنفسي، التنظيم التشريعي لإلجراءات القانونية 
التعذيب،  قضايا  في  للمحاكم  العاملي  االختصاص  مبنح  املتعلقة 
التنظيم التشريعي ملوضوعة التعاون القضائي وتسليم املجرمني في 

قضايا التعذيب.

مراجعة قانونية ألحكام التعذيب 
في النظام القانوني الفلسطيني

ئة
هي

ن ال
ر ع

صد

الثاني منه على  االستنتاجات واإلجراءات  التقرير في الفصل  وركز 
في  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  إعمال  عملية  الستكمال  الالزمة 
والعالجي  الوقائي  املستويني  على  الفلسطيني  القانوني  النظام 
القانوني  النظام  حول  واستخالص  واستنتاجات  التعذيب،  ملوضوع 
واالقتراحات  التوصيات  من  مبجموعة  وخرج  للتعذيب،  الوطني 
حول اإلجراءات التشريعية الالزمة الستكمال عملية إعمال اتفاقية 

مناهضة التعذيب في النظام القانوني الفلسطيني، ومن أهمها .
ويعد التقرير مرجع أساسي في مراجعة أحكام التعذيب على املستوى 
الوطني ال سيما أنه راجع كافة أحكام التعذيب املنصوص عليها في عدد 
من القوانني كقوانني العقوبات املوضوعية واإلجرائية السارية املفعول 

في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقانون مراكز اإلصالح والتأهيل. 
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بتاريخ  عسكريًا  قرارًا  اخلليل  في  العسكرية  احملكمة  أصدرت 
تقدمي  الفلسطينية  العامة  املخابرات  جهاز  ُيلزم   ،2010/7/20
تعويض مالي لعائلة املواطن هيثم عمرو الذي توفي في مركز توقيف 
املخابرات العام املاضي، وبرأت خمسة من املتهمني بالقضية من أفراد 
املواطن عمرو، احملكمة  بوفاة  التسبب  تهمة  من  اجلهاز  وضباط من 
بسبب  عمرو  لعائلة  مالية  تعويضات  بدفع  املخابرات  جهاز  ألزمت 
اإلهمال والتقصير في اتخاذ التدابير الالزمة حلماية املوقوفني لديه.

املخابرات  جهاز  قبل  من  توقيفه  من  أيام  أربعة  بعد  توفي  عمرو 
الفلسطيني بتهمة االنتماء حلركة »حماس«.

السلطة  حينه  في  طالبت  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة   
الفلسطينية بفتح حتقيق جدي في ظروف وفاة املواطن عمرو، على 
أن يطال التحقيق اإلجراءات املتبعة في عملية الضبط والتوقيف، مبا 
في ذلك اجلهة التي أصدرت مذكرة التوقيف واجلهة التي نفذت األمر 

واملكان الذي احتجز فيه.
الهيئة  حصلت  متعددة  متابعات  وبعد  عمرو،  املواطن  وفاة  إثر  وعلى 
في  العدل  ووزير  العام  النائب  موافقة  على  اإلنسان  حلقوق  املستقلة 
املشاركة في عملية تشريح  جثة املواطن عمرو، غير أن طواقم الهيئة منعت 
من حضور التشريح، لكن الهيئة متكنت من اخذ صور جلثة املواطن عبر 

باحثها الذي افاد بوجود آثار عنف وتعذيب كانت ظاهرة على اجلثة. 
الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان رصدت خالل العامني األول والثاني 
من عمر السلطة الوطنية الفلسطينية أي خالل الفترة املمتدة ما بني 
العامني 1994 - 1996 وفاة )22( مواطنًا جراء تعرضهم للتعذيب 
صدمة  شكل  ما  للسلطة،  التابعة  واالعتقال  التوقيف  مراكز  في 
والفلسطينية،  الدولية  اإلنسان  حقوق  ومؤسسات  للمواطنني  كبيرة 
ومنذ العام 1996 حتى العام 2001 توفي مواطنان جراء تعرضهما 
للتعذيب، ومنذ العام 2001 لغاية العام 2006 توفي مواطنان أيضًا. 
وعلى إثر االنقسام الفلسطيني في العام 2007 ازدادت حاالت التعذيب 
في  التعذيب  إعتبار  الفلسطينية  اإلنسان  حقوق  مبؤسسات  حدى  ما 
فلسطني ظاهرة وسياسة ممنهجة، وتوفي خالل األعوام الثالثة املاضية 
حتى نهاية العام 2009 في مراكز التوقيف واالعتقال التابعة للسلطة 
 )20( غزة  قطاع  في  املقالة  واحلكومة  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
مواطنًا جراء تعرضهم للتعذيب في مراكز التوقيف التابعة للسلطتني. 

الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان في تقريرها السنوي الثالث عشر للعام 
2007، تلقت )274( شكوى متعلقة بالتعذيب أثناء التوقيف، واستخدام 
أو املعنوي، واملعاملة القاسية و الالإنسانية،  أو الضغط اجلسدي  العنف 

وهو ما شكل ارتفاعا غير مسبوق في حاالت التعذيب وسوء املعاملة.
املرتبطة  االنتهاكات  األكبر من  العدد هو  اعتبار هذا  الرغم من  على 
باحلق في األمن الشخصي والتعذيب  في تاريخ السلطة الفلسطينية 
الذين  املواطنني  من  كبير  عدد  أن  إال   .1994 العام  في  قيامها  منذ 

تعرضوا للتعذيب لم يتقدموا بشكاوى للهيئة.
العدد الكبير من هذه االنتهاكات وقعت وتضاعفت مرتني بعد ما سيطرت 
2007، وبدء التأريخ  حركة »حماس« على قطاع غزة في منتصف العام 
هذه  معظم  وان  الفلسطيني،  السياسي  النظام  في  االنقسام  ملرحلة 

وأعضاء  نشطاء  لها  تعرض  القاسية  واملعاملة  التعذيب  من  االنتهاكات 
حركة »فتح« في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق التي سيطرت عليها 
حركة »حماس« في القطاع، وكذلك ما تعرض له نشطاء وأعضاء حركة 

حماس الذين اعتقلوا من قبل األجهزة األمنية في الضفة الغربية.
وفي العام 2008، تراجعت حاالت التعذيب مقارنة بالعام 2007، في 
مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لألجهزة األمنية سواء تلك التابعة 
املختلفة، وجهاز  جهاز الشرطة بإداراته  مثل  الفلسطينية،  للسلطة 
األمن الوقائي، وجهازي االستخبارات العسكرية واملخابرات العامة، أو 
التابعة للحكومة املقالة: جهاز األمن الداخلي، وجهاز الشرطة بإداراته 
الشكاوى  العامة ومكافحة املخدرات«، ووصل عدد  »املباحث  املختلفة، 

املتعلقة بسوء املعاملة والتعذيب التي تلقتها الهيئة )163( شكوى.
مراكز  في  التعذيب  حاالت  في  كبيرًا  تزايدًا   2009 العام  وشهد 
املختلفة  األمنية  األجهزة  متارسه  الذي  والتحقيق،  التوقيف 
والشرطة في الضفة وغزة، ووصل عدد احلاالت )309( حالة تعذيب 
اإلنسان منها  املستقلة حلقوق  الهيئة  إلى  بشكاوى  تقدم مواطنون 
)202( شكوى في الضفة الغربية و)107( شكاوى تلقتها الهيئة في 
والتعذيب  املعاملة  لسوء  تعرضهم  املواطنون  فيها  ادعى  غزة  قطاع 

أثناء توقيفهم والتحقيق معهم.
بعدم  احلكومتني  مسؤولي  عن  صدرت  التي  التعليمات  رغم  وعلى 
ممارسة التعذيب إال ان األجهزة األمنية في الضفة وغزة مارست وال 
تزال متارس التعذيب ضد املوقوفني، وما يثير االستغراب والدهشة لم 
تتم حتى االن محاسبة أي شخص، فلم  يثبت تورط أي من ضباط 

وأفراد الشرطة واألجهزة األمنية بالتعذيب.
باستثناء قرار رئيس الوزراء في احلكومة املقالة إسماعيل هنية العام 
بتهمة  معهم،  للتحقيق  الشرطة  أفراد  من   )11( بتقدمي  املاضي 
التسبب في وفاة املواطن زايد جرادات أثناء التحقيق معه، ومن ثم مت 
إحالتهم للمحكمة العسكرية التي برأتهم من التهمة املنسوبة إليهم 

دون اتخاذ اإلجراءات املعتبرة قانونًا.
تهمة  من  املخابرات  جهاز  أفراد  من  عدد  بتبرئة  العسكرية  احملكمة  قرار 
التسبب في وفاة املواطن هيثم عمرو، يؤكد االستنتاج الذي يقول إن  معظم 
حاالت الوفاة لم يظهر سبب جرمي للوفاة، وتبني وقوع حاالت تعذيب، وأنه 
لم يتم اإلعالن عن تشكيل جلان حتقيق، أو تشريح جثث الضحايا، وفي 

احلاالت التي مت التحقيق والتشريح فيها لم يعلن عن أي نتائج. 
وعليه فإن مؤسسات حقوق االنسان وفي مقدمتها الهيئة تعتبر كل أشكال 
سوء املعاملة والتعذيب أعمااًل محظورة ويجب جترميها، والتحقيق فيها 
ومالحقة مرتكبيها باعتبارها أعمااًل مجرمة، وأن تلك اجلرائم ال تسقط 
الرسمية،  تركهم وظائفهم  بعد  بالتقادم وميكن مالحقة مرتكبيها حتى 
الوقائية  اإلجراءات  كل  اتخاذ  عبر  التعذيب  ظاهرة  من  احلد  ويجب 

تشريعية كانت أم توعوية أم رقابية، والتدخل السريع في حال حدوثها. 
في هذا  املتورطني  يتم من خالل محاسبة  التعذيب  إنصاف ضحايا 
عن  والكشف  نتائجها  عن  واإلعالن  حتقيق  جلان  وتشكيل  اجُلرم، 
مرتكبي التعذيب وتقدميهم حملاكمة عادلة، وتقدمي تعويضات تضمن 
تعويض الضحايا وحتقيق الردع العام في إطار محاربة هذه الظاهرة.

إنصاف ضحايا التعذيب
مصطفى إبراهيم

7
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بهجت احللو

موقف األديان السماوية من ممارسة التعذيب

استدعى اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب، واليه على مصر عمرو بن 
العاص وابنه، بعد أن تقدم إليه مواطن مصري  قبطي بشكوى تعرضه 
فاز على  القبطي  املواطن  الوالي كون  ابن  يد  بالضرب  على  للتعذيب 
األخير بسباق للخيل،  حيث  ضرب ابن العاص املواطن القبطي وقال 
له: أتسبق ابن األكرمني...؟ وبعد أن وصال، صرخ اخلليفة في وجه والي 
مصر وابنه قائال: متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا، ثم 

التفت إلى القبطي طالبًا منه أن يقتص لنفسه من هذا الولد املغرور.
معاني  لها من شرائع حملت  دانت  وما  اإلنسانية  للحركة  املتتبع  إن 
برز  التعذيب  مناهضة  موضوع  أن  يجد  سامية   سماوية   أخالقية 
األعراف  من  وغيرها  السماوية  األديان  بني  ما  مشترك  كمحدد 
والقيم اإلنسانية.  وبالرجوع إلى  قيم وتعاليم األديان السماوية جند 
جوهر  ميس  عماًل  باعتباره  التعذيب،  ممارسة  وقبحت  تشددت   أنها 
اإلنسان، ميس كرامته وسالمته  البدنية والنفسية والروحية وهذا ما 

أكدت علية الشرائع السماوية الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالم.
نعت  أسفارها  أن  إال  صراحًة،  التعذيب  تذكر  لم  اليهودية   الديانة 
ممارسة التعذيب الذي تعرض له أتباعها عبر التاريخ. ويؤكد الربانيون 

من  أتباع هذا الدين بأن التعذيب يتنافى مع كرامة اإلنسان.
اإلنسان،  جتاه  والرحمة  الرأفة  معاني  املسيحية  الديانة  واستمدت 
املسيح  السيد  التي حملها  وروح اخلالص  والرحمة  الرأفة  َمعني  من 
)عليه السالم( الذي واجه صنوف العذاب النفسي واجلسدي من طغاة 
عصره. ومتثل ذلك في قصة تبوأت مكانة في قلب التاريخ، وذلك عندما 
استشاط املسيح غضبًا من أولئك الناس الذين هموا )بتعذيب( امرأة 
رموها باخلطيئة  واستعدوا لرجمها باحلجارة، فقال كلمته الشهيرة: 

»من كان منكم بال خطيئة فليرجمها بحجر« !!
التي  والرهبان   القساوسة  واملودة اإلنسانية  في قلوب  الرحمة  ولعل 
عبر عنها القرآن الكرمي في قوله تعالى  » ولتجدن أقربهم مودًة للذين 
» هي  ورهبنا  بأن منهم قسيسني  ذلك  إنا نصارى،  قالوا  الذين  آمنوا 
للتعذيب  احلكام  ممارسة  رفض  إلى  الكنيسة  قساوسة  دفعت  التي  
ضد خصومهم، واعتبارها أعمااًل مهينة، وطالبوا بإلغائها،  بل كانوا 

يصلون من اجل الضحايا وجالديهم. 
ولقد بينت الديانة اإلسالمية حرصًا على كرامة اإلنسان، حرصًا على 
جتنبها التعذيب في قوله تعالى« ولقد كرمنا بني آدم«  وقول الرسول 
محمد )ص( بعد أن بلغه أن أناسًا كانوا يتعرضون للتعذيب من خالل 
الله  إن   « بالزيت وتعريضهم لشمس الصحراء احلارقة فقال  دهنهم 

يعذب يوم القيامة أولئك الذين كانوا يعذبون الناس في الدنيا«. 
وخطب اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب في إحدى خطبه فقال« : إني 
لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، من فعل به ذلك 
فليرفعه إلي أقصه منه، فقال عمرو بن العاص:  لو أن رجاًل أدب بعض 

رعيته أتقص منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده«.
وفي سياق آخر يكشف جرأة املواطنني الذين يتعرضون ملعاملة مهينة 
من  لهم  ليقتص  العادل  احلاكم  إلى  فليجأون  بكرامتهم،   وحاطه 
معذبيهم، جاء رجل من الكوفة  إلى اخلليفة بن اخلطاب، وقد وضع 

شعره احمللوق في قطعة قماش مربوطة، ثم ألقاها في صدر اخلليفة 
وقال له: انظر ماذا يفعل بنا والتك؟ في إشارة إلى عامل الكوفة الذي 
هذا  في طلب  اخلليفة  فأرسل   ، تعسفًا  املواطن  هذا  بحلق شعر  قام 
العامل- وكان يدعى أبو موسى األشعري- وقام بالتحقيق معه  ثم أمر 
للمواطن بتعويض، وقام بعزل أبو موسى األشعري ونصب عاماًل آخر 

مكانه على الكوفة.
العزيز  عبد  بن  عمر  اخلليفة  إلى  برسالة  البصرة  عامل   وبعث 
الفساد  ممارسة  بتهمة  عليهم  قبض  أشخاص   بتعذيب  يستأذنه 
مبصالح الرعية في مرحلة سبقت تولي عمر بن عبد العزيز للسلطة، 
كأنها  تساؤالت  تتضمن  برسالة  عليه  ورد  غضبًا  اخلليفة  فاستشاط 
طلقات رصاص: أتستأذنني في تعذيب القوم؟ وهل أنا لك شفيع أمام 
ربك؟..وهل أنك لك ُجنة ) أي وقاية( يوم القيامة... ويحك... إياك 
أرسل  الله  إن  البينة،  أو  ان متسهم بسوء، بل خذهم بأمرين باإلقرار 

محمدًا هاديًا ولم يرسله معذبًا أو جابيًا..
ان ممارسة التعذيب والتي عانى منها البشر منذ بدء اخلليقة القت 
السماوية، وكذلك في شرعة حقوق اإلنسان  الشرائع  تصديًا لها في 
التي أولت مساحة واسعة في صكوكها واتفاقياتها وأدبياتها ملناهضة 

التعذيب، وحترميه وجترمي مرتكبيه وحماية ضحاياه.
بيد أن هنالك فجوة عميقة، بني تعاليم األديان ونصوصها املقدسة، 
وبني ممارسة أولئك الذين حكموا باسمها، إال أن ذلك ال ميس بهيبة 
وقداسة النصوص، متامًا كما أن هذا االنفصام بني النظرية والتطبيق 
نراه في ممارسات الدول التي تنادي باحترام حقوق اإلنسان وهي قد 
متارس انتهاكات فجة حلقوق اإلنسان، وعلى رأسها ممارسة التعذيب 
التي أصبحت ظاهرة مستوطنة في  عديد من دول العالم إلى احلد 
الذي دفع  »املجلس العاملي لرد اعتبار وحقوق ضحايا التعذيب« إلى 
توثيق قيام أكثر من مائة دولة مبمارسة التعذيب وبانتظام، ومن بني 
هل  لكن  التعذيب!!   مناهضة  اتفاقية  على  دول صادقت  الدول  هذه 
يفقدون  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  املتناقضة  املمارسات  جعلت 
التعذيب  مناهضة  التفاقية  والقانونية  احلقوقية  بالقيمة  اإلميان 
ومثابرتهم  ثقتهم  أضعفت  وهل  التعذيب؟   وجرمت  حرمت  التي 
إلعمال  الرسمية  واألجهزة  واحلكومات  الدول  قيام  اجل  من  للعمل 
إن  بل  كال!  حتمًا..  اجلواب  اإلنسان؟  حقوق  واحترام  االتفاقية  هذه 
املدافعني عن حقوق اإلنسان يسعون إلى أكثر من مناهضة التعذيب، 
إنهم يسعون إلى جتسيد واقع وممارسة إنصاف الضحايا وتعويضهم 

ومسائلة ومحاسبة مقترفي هذه اجلرمية عبر اإلجراءات القانونية.
في  السماوية  والشرائع  األديان  حركة  خلط  املتتبع  فإن  وبالتالي 
في  وقوية  التاريخ،  في  عميقة  حركة  أنها  يجد  التعذيب  مناهضة 
فادح  مس  بوصفها  اجلرمية،  هذه  تشنيع  في  ومبالغة  التأصيل، 
باإلنسان وبكرامته، وبالتالي  فإن االستئناس باملوروث الديني للتصدي 
لظاهرة التعذيب، أداٌة  ذكية يجب أن يستعني بها املدافعون عن حقوق 
أن  بإمكانهما  اإلنسان  السماوية وشرعة حقوق  الشرائع  إن  اإلنسان. 

يعمال معًا من اجل حقوق اإلنسان والتصدي لظاهرة التعذيب.  
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متهيد: 
ألنه  التعذيب،  ممارسة  من  أبشع  حالة  اإلنسانية  تشهد  لم 
وإنكار  الضحية  شخصية  إلغاء  إلى  تهدف  جرمية  ببساطة 
كافة  حظرت  فقد  لذا  البشري،  الكائن  لدى  الكامنة  الكرامة 
ممارسة  والوطنية  الدولية  واملواثيق  والثقافات  الديانات 
هذا  من  وبالرغم  االنتهاك.   هذا  مقترفي  وجرمت  التعذيب 
أن سادت معايير  اإلرادي بعد  التجرمي وظهور مبدأ االعتراف 
يزال  التعذيب ال  أن  إال  التعذيب  التي جرمت  اإلنسان  حقوق 
االستبدادية،  والسلطات  الدول  في  وخاصة  ظاهرة،   يشكل 
والتي يرغب حكامها في إخضاع شعوبها بالقوة والقهر، ليصبح 
قبضتها  إلحكام   ، فيها  األمن  ألجهزة  عمل  أسلوب  التعذيب 
بالقوة أو حلمل األشخاص على اإلدالء بأقوال معينة، اعتقادًا 
العدالة القضائية في احلصول  منهم بأن هذا السلوك يخدم 
جهد؛  وأقل  وقت  أسرع  في  املتهمني  بحق  اإلثبات  أدلة  على 
وإجماال تهدف ممارسة السلطات األمنية جلرائم التعذيب إلى 

إرغام الشعوب ، وحملها على قبول احلكم االستبدادي. 
صور  من  اإلعالم،  وسائل  مختلف  عبر  شاهده  ما  العالم  راع  ولقد 
التقارير  أكدت  وقد  غوانتنمو،  ومعتقلي  العراقيني  املعتقلني  تعذيب 
واألسرى  السجناء  معاملة  إساءة  ُنشرت  التي  واإلعالمية  احلقوقية 

وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم إبان التحقيق معهم.  
وكذلك تستمر سلطات االحتالل في تعذيب األسري الفلسطينيني 
من  يتجزأ  ال  جزًء  يعتبر  اإلسرائيلية حيث  واملعتقالت  السجون  في 
معاملة األسرى اليومية، وبالتالي ليس هناك من شخص مر بتجربة 
االعتقال في سجون االحتالل اإلسرائيلية دون أن يكون قد مر بتجربة 
التعذيب، أو تعرض ألحد أشكاله املختلفة، اجلسدية والنفسية، و في 
الدولة  إسرائيل هي  أن  ذكره  بينهما.  ومن اجلدير  املزج  يتم  الغالب 
و«احملرم«  التعذيب « احملظور«  من  جعلت  التي  العالم،  في  الوحيدة 
دوليًا بكل أشكاله اجلسدية والنفسية، قانونًا، وشرعته في مؤسساتها 

األمنية والقضائية. 
وعلى الصعيد الداخلي تؤكد شكاوي املواطنني والتقارير الصادرة 
عن مؤسسات حقوق اإلنسان، استمرار ظاهرة التعذيب في مراكز 
التوقيف واالحتجاز في أراضي السلطة الفلسطينية، ولألسف فقد 
أدي  والذي  السياسي  االنقسام  حالة  بفعل  االنتهاكات  هذه  زادت 
لدرجة  الصعد،  مختلف  على  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تزايد  إلى 
بات التعذيب ممارسة قائمة في معظم مراكز التوقيف واالحتجاز، 
ويدلل على ذلك  استمرار تلقي الهيئة ومؤسسات حقوق اإلنسان 
للتعذيب  تعرضهم  مقدموها  يدعي  شكاوى  فلسطني  في  العاملة 
وفي  الغربية  الضفة  في  األمنية  األجهزة  قبل  من  املعاملة  وسوء 

قطاع غزة.

التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب 
»أي  بأنه:  التعذيب  التعذيب،  ملناهضة  املتحدة  األمم  اتفاقية  عرفت 
عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا 
بشخص ما، بقصد احلصول من ذلك الشخص أو من شخص ثالث 
على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه 
أو شخص ثالث  إرغامه هو  أو  أو تخويفه  أو شخص ثالث  ارتكبه هو 
أو عندما يلحق ذلك األلم أو العذاب به ألي سبب من األسباب يقوم 
على التمييز أيًا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 
موظف رسمي أو شخص ثالث يتصرف بصفته الرسمية ، وال يتضمن 
ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو املالزم لتلك 
املادة بأي  ».ال تخل هذه  الذي يكون نتيجة عرضية لها  أو  العقوبات 
صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما ذات 

تطبيق أشمل.
إلى  إما  تهدف  جميعًا  ولكنها  املستخدمة  التعذيب  أساليب  وتتعدد 
جسدية  إصابات  األول  على  ويترتب   ، نفسي  أو  بدني  إيذاء  إحداث 
بجسم املجني عليه ، قد تؤدي إلى عاهة مستدمية أو عجز، وأحيانًا 
تؤدي إلى الوفاة . أما النوع الثاني : فيفضي إلى آالم ومعاناة نفسية 
إلى  به  تؤدي  وقد  احلياة،  مدى  الشخص  مع  تستمر  قد  وأمراض 

اجلنون.
أبرز املعايير الدولية والوطنية ذات الصلة مبناهضة التعذيب: 

مناهضة التعذيب في القانون اإلنساني الدولي
للتعذيب،  التعرض  عدم  في  احلق  األربع  جينيف  اتفاقيات  كفلت 
من  الثالثة  املشتركة  املادة  نص  في  بوضوح  ذلك  مالحظة  وميكن 
االتفاقيات والتي تنص على انه حتظر األفعال التالية وتبقى محظورة 
البدنية  والسالمة  واألماكن االعتداء على احلياة  األوقات  في جميع 
وخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه واملعاملة القاسية والتعذيب 
املهينة  املعاملة  األخص  وعلى  الشخصية  الكرامة  على  واالعتداء 
واحلاطة بالكرامة، ذلك فان البروتوكوالت امللحقة باالتفاقيات وسعت 
الدولي وغير  املسلح  النزاع  من أطار احلماية لألشخاص في ظروف 
الدولي. كما جرم النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية جرمية 
التعذيب باعتبارها جرمية ضد اإلنسانية وجرمية من جرائم احلرب.

أ ـ  التعذيب باعتباره جرمية ضد اإلنسانية  
ميثل تعريف جرمية التعذيب في نظام )روما( تغييرًا جوهريًا للمفهوم 
على  التعذيب  ارتكاب  يشترط  ال  التعذيب، حيث  التقليدي جلرمية 
ثم  ومن   ، منهم  مباركة  أو  بتحريض  أو   ، الرسميني  املوظفني  أيدي 
ميكن أن يندرج في مفهومه ـ باعتباره جرمية ضد اإلنسانية ـ األفعال 
أو  إرهابية  منظمات  أو  جماعات  أو  خاصة  وحدات  قبل  من  املرتكبة 

مناهضة التعذيب  في املعايير الدولية
والوطنيـــــة  والواقـــــــــع الفلســـــــطيني 
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إجرامية أو أفراد عاديني ما دامت ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق 
أو منهجي، كما وال يشترط فيه كجرمية ضد اإلنسانية غاية معينة 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  في  احلال  هو  كما  املعلومات  جمع  مثل 
أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة   أو   ، املعاملة  ضروب  من  وغيره 

املهينة لعام 1984م . 

ب ـ  التعذيب باعتباره جرمية حرب.
آلالم  الشخص  إخضاع  بأنه  حرب  جرمية  بوصفه  بالتعذيب  يقصد 
جسدية أو نفسية بقصد احلصول منه على اعترافات أو معلومات عن 

جيشه أو معلومات تدخل ضمن األسرار التي حترص عليها دولته. 

مناهضة التعذيب في املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان   
نصت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان في أكثر من موضع في املواثيق 
الدولية على منع وحظر التعذيب حتت أي ظروف ولعل أهمها : ما 
1948م الذي نص في  جاء في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 
املادة )5( منه على أنه : » ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ، وال للمعاملة 
جاءت  »، وكذلك  بالكرامة  احلاطة  القاسية  العقوبة  أو   ، الالإنسانية 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  من  السابعة  املادة  نصوص 
 ،1995 ملعاملة السجناء  والقواعد النموذجية   1966. والسياسية 
التعرض  من  جميع األشخاص  حماية  بشأن  املتحدة  األمم  وإعالن  
الالنسانية  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  للتعذيب 
أو املهينة لعام 1975، ومدونة قواعد سلوك الوظيفة املكلفني بإنفاذ 
القانون1979/، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة 
 1988 االحتجاز  مبادئ  مجموعة  و   ،1984 القاسية  أو  الالنسانيه 

واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء  1990.

مناهضة التعذيب في القانون الفلسطيني
السلطة  عجز  عن  تعبير  االعتراف  على  حلمله  املتهم  تعذيب  إن 
احملقق  على  الفلسطيني  املشرع  يحظر  ولذا  للعدالة،  وتضليل 
إليها  يلجأ  التي  التعذيب  أنواع  نوع من  أي  استعمال  إلى  اللجوء 
احملقق عادة، لعدم كفاءته وقصور خبرته في التحقيق، والفرار من 
املوضوعية  األدلة  عن  البحث  مواجهة  تستلزم  التي  اجلهود  بذل 
أو  بأي عذر استثنائي  التذرع  القومية، فالتعذيب جرمية ال يجوز 
حق  التعذيب  منع  في  فاحلق  ملمارستها،  طوارئ  أو  ضرورة  حالة 
املادة  في  يؤكد  الذي  األساسي  القانون  بنصوص  مكفول  مطلق 
)13( منه على أنه : -1 ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، 
الئقة.  معاملة  حرياتهم  من  احملرومني  وسائر  املتهمون  ويعامل 
وأكدت الفقرة الثانية من ذات املادة على  بطالن أي قول أو اعتراف 

صدر نتاج التعذيب.
 كما وأكد القانون األساسي الفلسطيني في املادة )32( على 
: »كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية أو حرمة  أنه 
واحلريات  احلقوق  من  وغيرها  لإلنسان  اخلاصة  احلياة 
العامة التي يكفلها القانون األساسي أو القانون، جرمية ال 
تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، 
وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع عليه الضرر«. 
كما نص قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني في املادة ) 29( منه 
اجلهة  بأمر من  إال  أو حبسه  أحد  على  القبض  يجوز  »ال   : أنه  على 
، وال  ، كما جتب معاملته مبا يحفظ كرامته  قانونًا  املختصة بذلك 

يجوز إيذائه بدنيًا أو معنويًا.

وقد عرف قانون العقوبات الفلسطيني رقم )74( لسنة 1936م 
أو  أو األمر بإخضاع أي شخص للقوة  » إخضاع   : بأنه  التعذيب 
اعترافًا  ؛  أمره  يهمه  شخص  من  أو  منه  ينتزع  أن  بغية  للعنف 
أو  شخص  أي  تهديد  أو   ، بجرم  تتعلق  معلومات  أية  أو  بجرم 
األمر بتهديده بإحلاق أذى به أو بأمواله أو بأي شخص أو أموال 
أية  أو  بجرم  اعترافًا  منه  ينتزع  أن  بغية  أمره  يهمه  شخص  أي 

معلومات تتعلق بجرم .
)303( فقد عرفه  املادة  الفلسطيني في  العقوبات  قانون  أما مشروع 
بأنه : » أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسديًا كان أم نفسيًا ، 
يلحق عمدًا بشخص ما بقصد احلصول منه أو من شخص آخر على 
معلومات ، أو على اعتراف معاقب عليه ، بشأن فعل ارتكبه أو يشتبه 
أنه ارتكبه هو أو أي شخص آخر، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص 

آخر على ذلك . 
ويعد تعذيبًا أيضًا األلم أو العذاب الناجت عن ممارسة التمييز أيًا كان 
نوعه ، أو الذي يوافق أو يحرض عليه أو يسكت عنه موظف عام أو أي 
شخص آخر يتصرف مبقتضى صفته الرسمية . وال يعد تعذيبًا األلم 
وكذلك  القانون،  حسب  أوقعت  لعقوبات  املالزم  أو  الناشئ  العذاب  أو 
يشترط  ولم  هذا   .« لها  عرضية  نتيجة  يكون  الذي  العذاب  أو  األلم 
في  واألمر  اجلسامة،  من  معينة  درجة  للتعذيب  الفلسطيني  املشرع 
ذلك متروك لتقدير محكمة املوضوع تستخلصه من ظروف الدعوى ؛ 

وذلك حتت إشراف احملكمة االستئنافية .
ومن اجلدير اإلشارة بان مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 
في نص املادة )30( ال يجيز إصدار العفو اخلاص في جرائم 

التعذيب التي يرتكبها أي من املوظفني العموميني.
ومبراجعة للتشريعات الوطنية جندها قد نصت على حظر استخدام 
أشكالها،  بكل  املتهمني  بحق  والنفسي  البدني  اإلكراه  وسائل  جميع 
منها،  املستمد  الدليل  بطالن  السلوكيات  تلك  استعمال  جزاء  ورتب 
كما أكد القانون على ضرورة محاسبة مرتكبيها بأشد أنواع اجلزاءات 
وسدًا  الدفاع،  في  حلقه  وصونًا  وكرامته  اإلنسان  حلقوق  حماية 

للطريق أمام ممارسي تلك السلوكيات. 

ممارسات التعذيب في األراضي الفلسطينية 
تبني للهيئة من خالل زياراتها الدورية ملراكز التوقيف واالحتجاز، 
ومن خالل مئات الشكاوى التي تلقتها من املواطنني خالل األعوام 
السابقة والتي زادت وبشكل ملحوظ في السنوات الثالث األخيرة 
بفعل االنقسام السياسي ، تعرض املوقوفني واحملتجزين  للتعذيب 
أو سوء املعاملة على أيدي أفراد األجهزة األمنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وقد تعددت صور وأمناط التعذيب أو سوء املعاملة في 
الشكاوى التي تلقتها الهيئة من املواطنني، والتي تكاد تكون متكررة 
في كل األعوام كاستخدام ألفاظ نابية أو بذيئة أو حاطه بالكرامة، 
الصفع على الوجه، واالعتداء بالضرب الشديد بالهراوات وأعقاب 
الرأس  وضرب  بالرجل  والدوس  واألرجل،  وباأليدي  البنادق 
باحلائط، الشبح مع ربط اليدين إلى اخللف، الوقوف على كرسي 
صغير لفترات مختلفة، والشبح مقيدًا من اخللف ومن ثم الربط 
باب الزنزانة، وضع كيس على الرأس، احلرمان من النوم بالتسبب 
في أصوات مزعجة أو سكب املاء البارد على اجلسد، اجللد بوسائل 
إلى  احلذاء  وإدخال  والبرابيج،  كهرباء  بكوابل  كالضرب  مختلفة 
الفم وتكسير األسنان، تقييد األيدي بكلبشات حديدية وربط كامل 
اجلسم بخطاف في السقف، استمرار عصب العينني، ووضع كيس 
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فوق العصبة لكامل الرأس مما يضعف القدرة على التنفس، فلكة 
على القدمني.

وبالرغم من صدور قرارات وتوجيهات عن اجلهات املسئولة في السلطة 
الوطنية بالضفة الغربية ومن قبل احلكومة املقالة في غزة ملنتسبي 
األجهزة األمنية، إال أن الواقع في قطاع غزة والضفة الغربية ، يؤكد 
املعاملة  التعذيب وضمان  منع  في  املواطنني  انتهاك حقوق  استمرار 
شكاوى  مبتابعة  املختصة  السلطات  قيام  عدم  ساهم  فقد  الالئقة. 
تلك  في  جدية  بتحقيقات  القيام  وعدم  الكافي،  بالشكل  املواطنني 
حصانة  مقترفيها  ومنح  الظاهرة،  هذه  استمرار  في  االنتهاكات، 

تدفعهم لالستمرار في ممارسة التعذيب.
  األمر الذي يستدعي العمل اجلدي من قبل جميع املعنيني لضمان 
وحمايتهم  املواطنني،  لسالمة  الالزمة  املعايير  من  األدنى  احلد 
إنصاف ضحايا  التعذيب، وضمان  أو  املعاملة  أشكال سوء  كافة  من 
التعذيب. وضمان فتح كافة مراكز التوقيف واالحتجاز أمام اجلهات 
وعلى  احلقوقية  للمؤسسات  وبالذات  املعنية  والرقابية  القضائية 
وطنية  هيئة  باعتبارها  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  رأسها 
اإلنسان  حقوق  حماية  في  كبير  دور  بها  ومناط  اإلنسان  حلقوق 

تفرضه طبيعة عملها. 

دور الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان في مناهضة  التعذيب   
مظالم  ديوان  باعتبارها  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  تقوم 
وهيئة وطنية حلقوق اإلنسان بدور بارز وكبير في مجال الدفاع عن 
الهيئة منذ  الفلسطينية، وقد قامت  حقوق اإلنسان في األراضي 
نشأتها مبناهضة التعذيب باعتباره يشكل انتهاكًا خطيرًا حلقوق 
بخطورة  الهيئة  نظرت  فطاملا  وقفها،     ينبغي  وجرمية  اإلنسان 
بالغة لتعرض احملتجزين في مراكز التوقيف واالحتجاز للضرب 
وسوء املعاملة والتعذيب أثناء توقيفهم والتحقيق معهم من أفراد 
الشخصي  واألمان  احلياة  في  يعرض حقهم  ما  األمنية  األجهزة 

لالنتهاك، ولعل ابرز ما قامت وتقوم به الهيئة ملناهضة التعذيب 
في فلسطني يتمثل في التالي:

تلقي الشكاوى حول ادعاء املواطنني بتعرضهم للتعذيب من قبل   .1
األجهزة األمنية املختلفة، حيث تقوم الهيئة مبتابعة هذا الشكاوى 
مع اجلهات املعنية، من خالل املكاتبات والزيارات للجهات املعنية 
لضمان وقف التعذيب في مراكز التوقيف واالحتجاز في األراضي 

الفلسطينية.
منع  ملتابعة  والتأهيل  اإلصالح  ومراكز  االحتجاز  أماكن  زيارة   .2
أو  والنزالء  املوقوفني  معاملة  إساءة  القانون من  بإنفاذ  املكلفني 
وتقوم  والنزالء  املوقوفني  احترام حقوق  وملراقبة مدى  تعذيبهم، 
الهيئة بدورها في متابعة أي انتهاكات في هذا املجال، مع اجلهات 
بحق  التعذيب  جرائم  من  احلد  بهدف  السلطة   في  املسئولة 

املواطنني. 
واألطباء  واملواطنني  القانون  بإنفاذ  املكلفني  وتدريب  توعية   .3
واحملامني والصحفيني بقواعد حقوق اإلنسان للحد من ظاهرة 

التعذيب. 
إصدار تقارير تقصي حقائق لبعض حاالت الوفاة بسبب التعذيب   .4

في السجون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة .
لها  يتعرض  التي  واالنتهاكات  التعذيب  ممارسات  وتوثيق  رصد   .5

الضحايا.
التعذيب  ممارسات  تفضح  ومذكرات  وبيانات  تقارير  إصدار   .6
اجلرائم  هذه  مقترفي  ومحاسبة  بفتح حتقيق قضائي  وتطالب 

وتقدميهم للعدالة.
بسالمة  واملس  التعذيب  أشكال  كافة  لوقف  املستمرة  املطالبة   .7
اجلسد والتعدي على حقوق اإلنسان وحرياته الشخصية والعامة 

واحترام القانون 
ويكفل  ومقترفيه،  التعذيب  يجرم  خاص  تشريع  لسن  الضغط   .8

إنصاف ضحايا التعذيب.
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الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 8 كانون أول – ديسمبر 
البروتوكول  وهي  التعذيب  منع  بهدف  جديدة  آلية   2002
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )البروتوكول(. وقد 
لألمم  العمومية  اجلمعية  في  واسعًا  دعمًا  البروتوكول  لقي 

املتحدة. 
ويهدف البروتوكول إلى منع ممارس ة التعذيب عن طريق إنشاء 
والشفافية.  والنزاهة  باالستقاللية  تتمتع  ودولية  وطنية  جلان 
بزيارات  القيام  مستقلني  دوليني  خلبراء  البروتوكول  ويسمح 
)أي  األطراف  الدول  حدود  داخل  االحتجاز  أماكن  إلى  منتظمة 
الدول التي وافقت على هذا البروتوكول باملصادقة عليه أو االنضمام 
ومعاملة  االعتقال  أوضاع  تقييم  هو  الزيارات  هذه  وهدف  إليه(. 

احملتجزين، وتقدمي توصيات إلى الدول األطراف لتحسينها. 
دولية  آليات  ينشئ  أنه  هي  للبروتوكول،  الرئيسية  املالمح  إحدى 
الوقائية  الزيارات  أن  حيث  االحتجاز.  أماكن  ملراقبة  ووطنية 
احلد  على  تعمل  منتظم  بشكل  الوطنية  الهيئات  بها  تقوم  التي 
أماكن االحتجاز  العاملني في  التعذيب، بسبب خشية  من حاالت 
فالدول  احمُلتجزين.  بحق  وممارساتهم  انتهاكاتهم  اكتشاف  من 
األطراف ملزمة مبوجب البروتوكول، بأن »تنشئ أو تعني أو تستبقي 
هيئة زائرة واحدة أو أكثر على املستوى احمللي ملنع التعذيب« كما 

ورد في نص )املادة 3(.
تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 8 كانون أول – ديسمبر 
البروتوكول  وهي  التعذيب  منع  بهدف  جديدة  آلية   2002
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب املعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )البروتوكول(. وقد 
لألمم  العمومية  اجلمعية  في  واسعًا  دعمًا  البروتوكول  لقي 

املتحدة. 
ويهدف البروتوكول إلى منع ممارس ة التعذيب عن طريق إنشاء 
والشفافية.  والنزاهة  باالستقاللية  تتمتع  ودولية  وطنية  جلان 
بزيارات  القيام  مستقلني  دوليني  خلبراء  البروتوكول  ويسمح 
)أي  األطراف  الدول  حدود  داخل  االحتجاز  أماكن  إلى  منتظمة 
الدول التي وافقت على هذا البروتوكول باملصادقة عليه أو االنضمام 
ومعاملة  االعتقال  أوضاع  تقييم  هو  الزيارات  هذه  وهدف  إليه(. 

احملتجزين، وتقدمي توصيات إلى الدول األطراف لتحسينها. 
دولية  آليات  ينشئ  أنه  هي  للبروتوكول،  الرئيسية  املالمح  إحدى 
الوقائية  الزيارات  أن  حيث  االحتجاز.  أماكن  ملراقبة  ووطنية 
احلد  على  تعمل  منتظم  بشكل  الوطنية  الهيئات  بها  تقوم  التي 
أماكن االحتجاز  العاملني في  التعذيب، بسبب خشية  من حاالت 
فالدول  احمُلتجزين.  بحق  وممارساتهم  انتهاكاتهم  اكتشاف  من 
األطراف ملزمة مبوجب البروتوكول، بأن »تنشئ أو تعني أو تستبقي 
هيئة زائرة واحدة أو أكثر على املستوى احمللي ملنع التعذيب« كما 

ورد في نص )املادة 3(.

كحد  الوطنية  الوقائية  اآللية  على  يتعني  للبروتوكول  وطبقًا 
أدنى ما يلي:

القيام على نحو منتظم بدراسة معاملة األشخاص احملرومني   .1
من حريتهم.

تقدمي توصيات إلى السلطات املعنية بغرض حتسني معاملة   .2
وأوضاع األشخاص احملرومني من حريتهم.

أو  القائمة  بالتشريعات  تتعلق  ومالحظات  اقتراحات  تقدمي   .3
مبشاريع القوانني.

مختلفة  أحكام  على  يشتمل  البروتوكول  أن  باملالحظة  وجدير 
الفرعية  اللجنة  الوطنية مع  الوقائية  اآلليات  تعامل  حتدد سبل 

ملنع التعذيب: 
إذ يفوض البروتوكول اللجنة الفرعية صالحية تقدمي املساعدة   

إلى الدول األطراف في تشكيل آلياتها الوقائية الوطنية. 
اآلليات  مع  اتصاالت  إقامة  الفرعية  اللجنة  على  يتعني   
الوقائية الوطنية، مبا في ذلك عن طريق تزويدها مبا تصدره 

من تقارير عن زياراتها. 
اللجنة  بني  االتصاالت  بتشجيع  ملزمة  األطراف  الدول  إن   
وبتيسير  الوطنية،  الوقائية  واآللية  التعذيب  ملنع  الفرعية 

مثل هذه االتصاالت.
بني  العالقة  أن  على  التأكيد  ميكننا  ذكره  سبق  ما  ضوء  وفي 
دورًا حاسمًا  تلعب  أن  الوطنية ميكن  واآلليات  الفرعية  اللجنة 
ُتتخذ على  التي  الدول األطراف للتوصيات  في ضمان تطبيق 

املستوى الدولي. 

أهم املواد التي تتحدث عن اآلليات الوقائية الوطنية:
* املادة )17(: تستبقي كل دولة طرف أو تعنينِّ أو تنشئ، في غضون 
فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق 
عليه أو االنضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر 

ملنع التعذيب على املستوى احمللي. 

االستقالل  بضمان  األطراف  الدول  تتكفل  )أ(   :)18( املادة   *
الوظيفي لآلليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضاًل عن استقالل 
العاملني فيها. )ب( تتخذ الدول األطراف التدابير الضرورية لكي 
والدراية  الالزمة  القدرات  الوطنية  الوقائية  اآللية  خلبراء  تتوفر 
ومتثيل  اجلنسني  بني  توازن  إليجاد  الدول  هذه  وتسعى  املهنية. 
)ج(  البلد.  في  األقلية  ومجموعات  العرقية  للمجموعات  مالئم 
تتعهد الدول األطراف بتوفير املوارد الالزمة ألداء اآلليات الوقائية 
اآلليات  إنشاء  عند  األطراف  الدول  تتولي  )د(  مهامها.  الوطنية 
مبركز  املتصلة  للمبادئ  الواجب  االعتبار  الوطنية،  الوقائية 

املؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.

البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
الباحثة نادية أبو ذياب

12
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* املادة )19(: متنح اآلليات الوقائية الوطنية السلطات التالية:
في  من حريتهم  احملرومني  األشخاص  معاملة  بدراسة  القيام  )أ( 
أماكن االحتجاز على النحو احملدد في املادة 4 بغية القيام بتعزيز 
حمايتهم من التعذيب ومن ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية.
)ب( تقدمي توصيات إلى السلطات املعنية بغرض حتسني معاملة 
مع  التعذيب  ومنع  حريتهم  من  احملرومني  األشخاص  وأوضاع 

مراعاة املعايير ذات الصلة التي وضعتها األمم املتحدة.
أو  القائمة  بالتشريعات  تتعلق  ومالحظات  اقتراحات  تقدمي  )ج( 

مبشاريع القوانني.

* املادة )20(: لتمكني اآلليات الوقائية الوطنية من أداء واليتها، 
تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:

األشخاص  بعدد  املتعلقة  املعلومات  جميع  على  احلصول  )أ( 
هو  كما  االحتجاز  أماكن  في  املوجودين  حريتهم  من  احملرومني 

محدد في املادة 4، فضاًل عن عدد هذه األماكن ومواقعها.
)ب( احلصول على جميع املعلومات التي تشير إلى معاملة هؤالء 

األشخاص فضاًل عن ظروف احتجازهم.
)ج( الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها.

من  احملرومني  األشخاص  مع  خاصة  مقابالت  إجراء  فرصة  )د( 
حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من 
خالل مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضاًل عن أي شخص آخر تعتقد 

اآللية الوقائية الوطنية أنه ميكن أن يقدم معلومات ذات صلة.
الذين  واألشخاص  زيارتها  تريد  التي  األماكن  اختيار  حرية  )هـ( 

تريد مقابلتهم.
التعذيب  ملنع  الفرعية  اللجنة  مع  اتصاالت  بإجراء  احلق  )و( 

وموافاتها مبعلومات واالجتماع بها.

* املادة )21(:-1 ال تأمر أي سلطة أو مسئول بإنزال أي عقوبة 
بأي شخص أو منظمة أو أن يطبق عليهما العقوبة أو يسمح 
بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه املنظمة 
بتبليغ اآللية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، 
وال ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه املنظمة في غير ذلك 
من األحوال بأي طريقة أيًا كانت.2 - تكون للمعلومات السرية 
التي جتمعها اآللية الوقائية الوطنية حرمتها. وال تنشر أي 
املعني  الشخص  من  صريحة  موافقة  دون  شخصية  بيانات 

بتلك البيانات.

* املادة )22(: تقوم السلطات املختصة في الدولة الطرف املعنية 
ببحث التوصيات الصادرة عن اآللية الوقائية الوطنية، وتدخل في 

حوار معها حول تدابير التنفيذ املمكنة.

بنشر  البروتوكول  هذا  في  األطراف  الدول  تتعهد   :)23( املادة   *
وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن اآلليات الوقائية الوطنية.

مما سبق نرى أن موضوع التعذيب ينال حيزًا واسعًا من اهتمام 
الهيئات  مراقبة  أهمية  على  نصت  التي  الدولية،  املواثيق 
التعذيب  حاالت  عند  للوقوف  االحتجاز  ألماكن  الوطنية 
التي قد مُتارس فيها، بل وصل االهتمام باحملتجزين إلى قيام 
ألماكن  مسبقًا  عنها  املعلن  غير  بالزيارات  الوطنية  الهيئات 
االحتجاز خوفًا من وجود حاالت تعذيب غير معلن عنها. مت 
في  الوطنية  اآلليات  بإنشاء  اخلاصة  اجلزئية  على  التركيز 
فقد  أهمية  من  لها  ملا  التعذيب  باتفاقية  امللحق  البروتوكول 
خاصة  عدة  نقاط  على  سابقًا  إليها  املشار  النصوص  أكدت 

املادتني 20 و 21 من االتفاقية.

خارطة تبني الدول ذات العالقة في البروتوكول االختياري ضد التعذيب
    الدول املوقعة واملصدقة على البروتوكول

    الدول املوقعة وغير املصدقة على البروتوكول
    الدول غير املوقعة وغير املصدقة على البروتوكول
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احملامي عالء نزال

رغم تعدد املواثيق الدولية التي حتظر التعذيب بكل أشكاله والتي 
صدرت في حقب زمنية مختلفة وبأشكال متعددة، مرورًا باإلعالن 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد  اإلنسان  العاملي حلقوق 
والبرتوكول  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  إلى  وصواًل  والسياسية 
إال  الوقائية(  اآلليات  على  يركز  )والذي  بها،  امللحق  االختياري 
أن جميع هذه املواثيق لم توفر للمؤسسات وللناشطني في مجال 
مناهضة التعذيب أي إرشادات لتوثيق حاالت التعذيب حتى صدور 

بروتوكول اسطنبول.

أهمية البرتوكول
للتعذيب  الفاعلني  والتوثيق  للتقصي  دلياًل  البروتوكول   يعتبر 
املهينة. وقد  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  املعاملة  وغيره من ضروب 
مت تقدميه إلى مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان في 
العام 1999، وهذا البرتوكول هو ثمرة ثالث سنوات من التحليل 
وحقوق  والصحة  القانون  في  خبراء  يد  على  والصياغة  والبحث 
منظمة   )40( ميثلون  خبيرًا   )75( عن  عددهم  يزيد  اإلنسان 
الفعلي  وإعداده  الدليل  هذا  ففكرة  بلد.   )15( من  مؤسسة  أو 
ميثالن جهدًا تعاونيًا بذله أخصائيون في الطب الشرعي، وأطباء 
وأخصائيون في علم النفس، ومراقبون حلقوق اإلنسان، ومحامون 
عاملون في دول عدة ومنها فلسطني، حيث ساهم في التأليف كل 
أجل حقوق  من  العاملون  )األطباء  من  دياب  حنان  الدكتورة  من 
برنامج  من  السراج  إياد  والدكتور  الفي  باسم  والسيد  اإلنسان( 

الصحة النفسية ملجتمع غزة.

الهدف من إصدار البرتوكول
حاالت  تقييم  في  مرشدًا  اتخاذه  هو  البرتوكول  هذا  من  الهدف 
األشخاص الذين يدعون أنهم عذبوا وعانوا من سوء املعاملة، وفي 
التحقيق في حاالت ادعاءات التعذيب وإبالغ النتائج إلى السلطات 
الدليل  التحقيق. ويتضمن هذا  أو غيرها من سلطات  القضائية 
ضروب  من  وغيره  للتعذيب  الفاعلني  والتوثيق  التقصي  مبادئ 
الفعال  التوثيق  الدنيا لكفالة  املعايير  املهينة، وهو يضع  املعاملة 

للتعذيب.

محتويات البروتوكول
املعايير القانونية ذات الصلة

استعرض البرتوكول املعايير القانونية ذات الصلة مبوضوع التعذيب 
والتي تضمنها القانون الدولي اإلنساني، من خالل النصوص الواردة 
املنازعات  يتناوالن  اللذان  والبرتوكوالن  األربع  جنيف  اتفاقيات  في 
في  واملتكررة  املشتركة   3 املادة  وخصوصًا  الدولية  وغير  الدولية 

االتفاقيات األربع.

هيئات واليات األمم املتحدة
اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  وكذلك  التعذيب  مناهضة  جلنة 
والتي أنشئت عماًل باملادة )28( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
التعذيب  املعني مبسألة  املقرر اخلاص  وأيضًا  والسياسية،  املدنية 
وسلطته في مجال الرصد التي متتد إلى جميع الدول األعضاء 
في األمم املتحدة، وجميع الدول احلاصلة على مركز مراقب، وذلك 
بصرف النظر عن كون الدولة قد صادقت أم لم تصادق على اتفاقية 
مناهضة التعذيب. كما تطرق البروتوكول الى صالحيات املنظمات 

اإلقليمية املعنية مبناهضة التعذيب.

مدونات السلوك املهني ذات الصلة
مهنة القانون

على  تنص  السلوك  لقواعد  مدونات  إطار  في  املهن  كل  متارس 
املهنة،  بوقوعها على ممارسي  امُلسلم  والواجبات  املشتركة  القيم 
وخصوصًا  التزامها،  منهم  يتوقع  أخالقية  مستويات  وحتدد 
القضاة  عاتق  على  يقع  حيث  القانون.  مجال  في  العاملني 
خاص  دور  العدل  إقامة  في  الفصل  القول  أصحاب  بوصفهم 
في حماية حقوق املواطنني، كما يقع على عاتق أعضاء النيابة 
في جرمية  التحقيق  عليهم  أخالقي ميلي  واجب  باملثل  العامة 
التعذيب التي يرتكبها املوظفون العموميون. وكذلك األمر فان 
على احملامني واجبًا ميلي عليهم أن يعززوا حماية حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية.
مهنة الرعاية الصحية

إن املبدأ الرئيسي جلميع آداب الرعاية الصحية هو التصرف على 
النحو الذي يرعى على الوجه األمثل مصلحة املريض، دون اعتبار 

ألية موانع أو ضغوط أو التزامات تعاقدية أخرى.
فمن احملظور عليهم استخدام مهاراتهم الطبية على نحو يتنافى 
مع حقوق الفرد املقررة في الصكوك الدولية، ومن واجب األطباء 
احلصول على موافقة طوعية صادرة عن علم من املرضى على كل 
وهذا  والسرية،  الكتمان  على  احلفاظ  مع  طبي  إجراء  أو  فحص 
املبدأ ليس مطلقا بل يجوز اخلروج عنه على نحٍو يظل متماشيًا 

مع آداب املهنة.

التحقيق القانوني في التعذيب
في  ونزيه  سريع  بتحقيق  الدول  تقوم  أن  الدولي  القانون  يوجب 
إما  تقوم  أن  األدلة  توفر  في حال  الدولة  وعلى  التعذيب،  حوادث 
بتقدمي القضية إلى سلطتها املختصة، أو تسليم املتهم بالتعذيب 
ألي  األساسية  واملبادئ  قانوني.  اختصاص  لها  أخرى  دولة  إلى 
حتقيق جاد هي الكفاءة والنزاهة واالستقالل والسرعة والشمول، 
عدم  حال  وفي  قانوني.  نظام  أي  مع  تكيفها  ميكن  عناصر  وهي 

التعريف ببرتوكول استنبول
دليل التقصي والتوثيق الفاعلني للتعذيب
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أو ألي  التحيز  أو  أو اخلبرة  املوارد  قلة  توفر حتقيق سليم بسبب 
سبب وجيه، على الدولة إيجاد جلنة حتقيق مستقلة. إن الهدف 
التعذيب  بحوادث  املتصلة  الوقائع  إثبات  هو  التحقيق  من  العام 
وحتقيق  قضائيا  مالحقتهم  وتيسير  املنتهكني  حتديد  بقصد 

اجلبر للضحايا.

املبادئ األساسية بشان التقصي والتوثيق الفاعلني للتعذيب
الضحايا  والدول جتاه  األفراد  وإثبات مسؤولية  الوقائع  توضيح   .1

وأسرهم واإلقرار بهذه املسؤولية.
حتديد التدابير الالزمة ملنع تكرار هذه األفعال.  .2

اجلزاءات  توقيع  االقتضاء  حسب  أو  القضائية  املالحقة  تيسير   .3
على  احلصول  إلى  احلاجة  وإثبات  املنتهكني،  على  التأديبية 
التعويض  ذلك  في  مبا  الدولة  من  الكاملني  واجلبر  التعويض 

املالي العادل والكافي وتوفير وسائل الرعاية الطبية والتأهيل.

اإلجراءات املقترحة للتحقيق في ادعاءات التعذيب
حتديد هيئة التحقيق املناسبة ومقابلة الشخص امُلدعى أنه ضحية 
ممكن  قدر  بأكبر  املادية  األدلة  وتأمني  الشهود.  من  وغيره  للتعذيب 
مع حتليلها. وتأمني األدلة الطبية من خالل إجراء الفحص الطبي 

بأسرع وقت ممكن قبل اختفاء عالمات التعذيب.

اعتبارات عامة فيما يختص مبقابلة الشخص املتعرض للتعذيب
والضمانات  التحقيق  مبقصد  تتعلق  تفاصيل  البرتوكول  تضمن 
اإلجرائية لصالح احملتجزين، وكذلك استعرض تقنيات االستجواب. 
وحتدث عن أساليب التعذيب وإساءة املعاملة، وحذر من خطر جتديد 

صدمة الشخص الذي جتري مقابلته.
والعواقب  التعذيب  على  النفسية  األدلة  إلى  البرتوكول  وتطرق 
النفسية للتعذيب، وكذلك حتدث عن التقييم من زاوية علم النفس 
والعالج النفسي. واختتم باحلديث عن األطفال والتعذيب سواًء من 
خالل تعذيب الطفل نفسه أو تعذيب الوالدين أو املقربني أو مشاهدته 

للتعذيب والعنف.
ليس  املتعمد  التدمير  إلى  يهدف  التعذيب  ان  البرتوكول  وأكد 
فقط لرفاه األفراد البدني والعاطفي فحسب، بل أيضًا في بعض 
جميع  يهم  أمر  وهو  بأسرها،  مجتمعات  وإرادة  لكرامة  احلاالت 
وجودنا  ملعنى  الصميم  في  يطعن  ألنه  البشرية،  األسرة  أعضاء 

وآمالنا في مستقبل أفضل.

آمنستي  منظمة  عن  الصادر   1999 العام  تقرير  وحسب 
من  أكثر  في  مُيارسان  املعاملة  وسوء  التعذيب  فإن  إنترناشيونال 
املطلق  احلظر  بني  الصارخ  التفاوت  وإن  العالم.  بلدان  نصف 
املفروض على التعذيب وانتشاره في عالم اليوم، ُيبرز ضرورة قيام 
التعذيب  من  األفراد  حلماية  فعالة  تدابير  وتنفيذ  بإقرار  الدول 
وسوء املعاملة. ومن أهم السبل حلماية األفراد هو التوثيق الفعال 
الذي ُيخرج إلى النور أدلة على وقوع االنتهاكات متكن من محاسبة 
مرتكبيها. وقد قامت كل من جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
في قرارها 43/200 واجلمعية العامة في قرارها 89/55 بتوجيه 
املبادئ املتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالني  نظر احلكومات إلى 
كوسيلة  املبادئ  هذه  اعتماد  على  احلكومات  وتشجيع  للتعذيب 

مفيدة ملناهضة التعذيب.
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لكرامته  وحاطًا  احلياة  في  اإلنسان  حلق  تهديدًا  التعذيب  يعد 
التعذيب  اإلنسان  الدولية حلقوق  املواثيق  لذا حظرت  اإلنسانية، 
في كافة نصوصها وعلى رأسها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي 
نص في)املادة 5( أنه« ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو 
املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة«، والعهد الدولي 
أنه   )7 )املادة  في  الذي نص  والسياسية  املدنية  اخلاص باحلقوق 
أو العقوبة القاسية  »ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة 
أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة. وعلى وجه اخلصوص، ال يجوز 

إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر«. 
املعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  مناهضة  إتفاقية  لقد جاءت 
لتضع   1987 لعام  املهينة،  أو  الإلنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
النصوص التي تلزم دول العالم مببدأ مناهضة التعذيب، وألزمت 
وفق  التعذيب  التي جترم  التشريعات  وإنفاذ  بسن  الدول  صراحة 

املادة الرابعة التي نصت على:
جرائم  التعذيب  أعمال  جميع  تكون  أن  طرف  دولة  كل  »تضمن 
مبوجب قانونها اجلنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص 
التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل  بأيه محاولة ملمارسة 

تواطؤا ومشاركة في التعذيب.
بعقوبات  للعقاب  مستوجبة  اجلرائم  هذه  طرف  دولة  كل  جتعل 

مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها اخلطيرة »
لقد التزمت السلطة الوطنية الفلسطينية باالتفاقيات الدولية 
من طرفها ومنها إتفاقية مناهضة التعذيب اميانًا منها بأهمية 
ما  وهذا  الفلسطينية،  التشريعات  في  اإلنسان  حماية حقوق 
الفلسطيني  األساسي  القانون  في  الفلسطيني  املشرع  أكده 

املعدل لعام 2005 في املادة )10( التي نصت على:
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.  .1

تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام   .2
إلى اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق 

اإلنسان.
على  لالطالع  الفلسطيني  األساسي  للقانون  سريعة  وبقراءة 
جندها  التعذيب  مبناهضة  تتعلق  التي  الدستورية  النصوص 
مقتصرة على املادة )13( التي نصت على حظر اإلكراه أو التعذيب« 

والتي تنص على:
املتهمون  ويعامل  تعذيب،  أو  إكراه  أحد ألي  إخضاع  يجوز  ال   .1

وسائر احملرومني من حرياتهم معاملة الئقة.

االتفاقات الدولية ملناهضة التعذيب ومدى 
التزام الـُمشّرع الفلسطيني بها

احملامي ياسر صالح

يقع باطاًل كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة   .2
األولى من هذه املادة«.

الفلسطيني في نصوصه  إن هذا النص يؤكد على اهتمام املشرع 
السؤال  ولكن  التعذيب،  مبناهضة  الدولية  بالتزاماته  الدستورية 
مبناهضة  الفلسطيني  املشرع  اكتفاء  أن  هل  هنا،  يبرز  الذي 
التعذيب في نص القانون األساسي بدون التركيز على مناهضته 
إلى  يرقى  قوانينها اجلنائية،  األخرى، خاصة في  التشريعات  في 
مناهضة  اتفاقية  خاصة  الدولية،  االتفاقيات  مبتطلبات  االلتزام 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب 

الالإنسانية أو املهينة
مبراجعة التشريعات الفلسطينية جند أنها لم تنص على جرمية 
التعذيب، وإمنا تركتها للنصوص العامة هنا وهناك، دون تخصيص، 
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إستنادًا لنص القانون األساسي في مادته رقم)13(، مخالفًة بذلك 
إلتزامها الدولي الذي التزمت به بانضمامها واحترامها لالتفاقيات 
التعذيب وعلى  اتفاقية مناهضة  اإلنسان، خاصة  الدولية حلقوق 

وجه اخلصوص املادة )2( التعذيب التي نصت:
أو قضائية  إدارية  أو  تشريعية  إجراءات  دولة طرف  كل  تتخذ   .1
فعالة أو أية إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب في أي إقليم 

يخضع الختصاصها القضائي.
أكانت  أيا كانت، سواء  التذرع بأية ظروف استثنائية  ال يجوز   .2
أو عدم استقرار  أو تهديدا باحلرب  هذه الظروف حالة حرب 
سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى 

كمبرر للتعذيب.
ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو   .3

عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
أمام انتشار وقساوة جرمية التعذيب، أصبح لزامًا على احلكومات 
حقوق  ضمان  أيضًا  بل  اجلرائم،  ملرتكبي  التصدي  فقط  ليس 
الضحايا بواسطة التعويض عن ما حلق بهم من الضرر واملعاناة، 
وينطوي مفهوم التعويض على عدة معاٍن من بينها التعويض 

املباشر عن الضرر ورد االعتبار ملساندة الضحايا معنويًا. 
وبخصوص التعويض فقد نصت املادة )32( من القانون األساسي 

أو  الفلسطيني على »كل اعتداء على أي من احلريات الشخصية 
واحلريات  احلقوق  من  وغيرها  لإلنسان  اخلاصة  احلياة  حرمة 
العامة التي يكفلها القانون األساسي او القانون، جرمية ال تسقط 
وتضمن  بالتقادم،  عنها  الناشئة  املدنية  وال  اجلنائية  الدعوى 
السلطة الوطنية تعويضا عادال ملن وقع عليه الضرر« ولكن يؤخذ 

على هذا النص بالعمومية«.
التعذيب  مبناهضة  املتعلقة  الدولية  اإلتفاقيات  إن  وأخيرًا 
في  التعذيب  بتحرمي  وتأمرها  فيها  األطراف  الدول  تلزم 
ملالحقة  واضحة   نصوص  وبتشريع  الوطنية  التشريعات 
أعمال  ومحاكمتهم، وضمان حق ضحايا  التعذيب   مرتكبي 
التعذيب في اإلنصاف واحلصول على تعويض عادل وكاٍف، 
لذا فعلى املشرع الفلسطيني أن يتوجه بشكل جدي لتشريع 
نصوص واضحة ملناهضة التعذيب  وأن ُتعالج هذه النصوص 
التعريف  حيث  من  بالتعذيب  املتعلقة  اجلوانب  جميع 
وبتعويض  مرتكبها  على  املفروضة  والعقوبات  واملسؤولية 
بد  ال  التشريعي  املجلس  انعقاد  وحلني  التعذيب،  ضحايا 
من أن تأخذ اجلهات املسؤولة على عاتقها إصدار التعليمات 
حتت  املعاملة  وسوء  التعذيب  وحترم  جترم  التي  الواضحة 

طائلة املسؤولية اجلنائية.



18

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

18

الهيئـة  املـــسـتـقـلـــة حلـقــوق اإلنسان "ديوان املظالم"

واقع التعذيب في مناطق السلطة 
الوطنية الفلسطينية 

الباحث إسالم التميمي

لقد أضحى التعذيب الذي ترعاه الدولة محرمًا في العقود األخيرة 
في ظل القانون الدولي كما أنه يثير اإلدانة العاملية للدول واحلكومات 
التي متارسه. وباتت احلاجة ملحة للعمل على حتسني وضع حقوق 
ضوء  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مناطق  في  اإلنسان 
املعطيات التي وثقتها مؤسسات حقوق اإلنسان التي ترصد وتراقب 

مدى امتثال أجهزة األمن الفلسطينية ملعايير حقوق اإلنسان.

مناهضة التعذيب في التشريعات الوطنية  احمللية 
الفلسطيني  القانوني  النظام  على  ملحوظ  تطور  أي  يحدث  لم 
املتعلق مبناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية، أو 
الهيئة عملت  أن  – 2010، غير   2009 العام  املعاملة خالل  سوء 
التعذيب  العام املنصرم على إجراء مراجعة شاملة ألحكام  خالل 
هذه  إعمال  مدى  وحددت  الفلسطيني،  القانوني  النظام  في 
األحكام للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان بشأن مناهضة التعذيب 
والسيما أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وغيره من 
املهينة لعام  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  ضروب 

1984 والبوتوكول االختياري امللحق بها لعام 1989. 
ونستطيع القول أننا لسنا في فراغ قانوني فيما يتعلق مبناهضة 
الفلسطيني  األساسي  القانون  كفل  فقد  وحظره  التعذيب 
املعدل 2003 وكذلك جملة من التشريعات والقوانني ذات العالقة 
والتأهيل  اإلصالح  مراكز  وقانون  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  مثل 
والقانون الثوري الفلسطيني لعام 1979 جملة من النصوص التي 
حتظر التعذيب إال أنه ال يوجد منظومة كاملة وواضحة لتجرمي 
وحترمي التعذيب ومالحقة مرتكبي هذه األفعال كي ال يفلتوا من 
املادة )10( أن  .  فقد ضمن القانون األساسي ومن خالل  العقاب 
تكون مبادئ ومعايير حقوق اإلنسان نافذة ومعمول بها على مستوى 
التشريعات والسياسات وقد جتلى ذلك عبر النص الذي أكد على 
أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام. وأن  
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى 
اإلعالنات واملواثيق اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان.

وفي معرض إشارة القانون األساسي إلى حترمي التعذيب فقد نصت املادة 
الثالثة عشر على أنه ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل 
املتهمون وسائر احملرومني من حرياتهم معاملة الئقة. وقد مت تدعيم هذا 
النص بالبند الثاني من املادة الثالثة عشر حيث أشار إلى أنه يقع باطاًل 

كل قول أو اعتراف صدر باملخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذه املادة.

قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 3 لسنة 2001م
اشترط  فقد    )214( املادة  وعبر  اجلزائية  اإلجراءات  قانون  أما 
لصحة االعتراف أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه 

مادي أو معنوي، أو وعد،  أو وعيد. 

وأشارت املادة )217( أن للمتهم احلق في الصمت، وال يفسر صمته 
وامتناعه عن اإلجابة  بأنه اعتراف منه.

الفلسطيني  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  قانون  من  العاشر  الفصل 
رقم 6 لعام 1998

لقد وضع  قانون مراكز اإلصالح والتأهيل حقوقًا للنزالء في املادة 
)37( منع تعذيب النزيل أو استعمال الشدة معه أو مينع مخاطبته 

ببذاءة أو بألقاب محقرة.

واقع تطبيق االتفاقيات واملعايير الدولية 
املجال ليست  الفلسطينية في هذا  الوطنية  السلطة  التزامات  إن 
واضحة فالسلطة الوطنية ال تعتبر دولة حتى اآلن وبذلك ال ميكن 
أن تكون طرفًا من أطراف االتفاقية الدولية. كما أن الوضع القانوني 
للسلطة الوطنية غير واضح فهي ال تتمتع بشخصية قانونية في 
اتفاقية  فإن  حال  أي  على  مستقلة  دول  من  مؤلف  دولي  مجتمع 
»قبل  من  املمارس  التعذيب  حترمي  على  تنص  التعذيب  مناهضة 
أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي 
شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية«، إذًا فالسلطة الوطنية جهاز 
حكم انتقالي لديه سلطة منح موظفيه الصفة الرسمية وبالتالي 

فإن اتفاقية مناهضة التعذيب تنطبق على هؤالء املوظفني.
أصبحوا  الذين  املسؤولني  لدى  ظاهرة  نية  وجود  إلى  باإلضافة 
اآلن قادة السلطة الوطنية لاللتزام بقواعد القانون الدولي فقد 
دولة  »بأن   1988 العام  في  الفلسطيني  الوطني  املجلس  أعلن 
واإلعالن  املتحدة  األمم  وأهداف  مببادئ  التزامها  تؤكد  فلسطني 
العاملي حلقوق اإلنسان. دعم هذا بإعالن اللجنة التنفيذية ملنظمة 
باالتفاقيات  التزامها   1993/9/30 بتاريخ  تونس  في  التحرير 
الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان حتديدًا اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان والعهد الدولي اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية.
الوطنية  السلطة  وممارسة  التعذيب  حترمي  عاملية  اعتبار  مع 
بالقانون  املعلنة في االلتزام  أنها دولة ونيتها  الختصاصاتها على 
من  كوسيلة  التعذيب  مبنع  ملزمة  الوطنية  السلطة  فإن  الدولي 
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وسائل التحقيق. من احملتمل أن تعتبر السلطة الوطنية في حالة 
تخضع  وأن  الدولي  للقانون  ملبادىء  خارقة  للتعذيب  ممارستها 
للتحقيق من قبل املقرر اخلاص للتعذيب وجلنة مكافحة التعذيب.

واقع التعذيب في األراضي الفلسطينية احملتلة 
شهر  منتصف  غزة  قطاع  في  جرت  التي  االقتتال  أحداث  عقب 
حركة  سيطرة  إلى  أدت  والتي   2007 العام  من  تاله  وما  حزيران 
في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  مؤسسات  جميع  على  حماس 
الهيئة  تلقت  الغربية   الضفة  في  الطوارئ  حالة  وإعالن  القطاع 
االحتجاز  مراكز  في  املعاملة  وسوء  بالتعذيب  ادعاءات  من  املئات 
ومن  الغربية،   الضفة  في  الفلسطينية  األمنية  لألجهزة  التابعة 
والتي  غزة،  قطاع  في   املقالة  للحكومة  التابعة  األمنية  األجهزة 
تعرضوا  اللذين  األشخاص  وفاة  عن  احلاالت  بعض  في  أسفرت 
عامًا   34 عمرو  الله  عبد  هيثم  املواطن  توفي  حيث  للتعذيب، 
للمخابرات  التابع  التوقيف  مركز  في  اخلليل،  في  دورا  قرية  من 
حيث   ،  2009  /6/15 بتاريخ  وذلك  اخلليل  مدينة  في  العامة 
املخابرات  أفراد  القضية من  في  املتهمني  لبعض  جرت محاكمات 
والتي  اخلاصة  العسكرية  احملكمة  قبل  من  الحقا  تبرأتهم  متت 
املسئولية  حملت  حيث   2010/7/20 بتاريخ  اخلليل  في  عقدت 
جلهاز املخابرات العامة وحكمت بالدية والتعويض بحسب الشرع 
والقانون لورثة املتوفى هيثم نظير اإلهمال والتقصير في اتخاذ 

التدابير الالزمة حلماية املوقوفني.  
ففي العام 2008 تلقت الهيئة حوالي )163( شكوى تضمنت ادعاءات 
اآلتي،  النحو  على  توزعت  املعاملة  إساءة  أو   / و  للتعذيب  بالتعرض 
)52( شكوى في قطاع غزة، في  و  الغربية  الضفة  )111( شكوى في 
حني تلقت الهيئة )142( شكوى في العام 2007 ، أما في العام 2009 
فقد تلقت الهيئة )309( شكاوى تضمنت إدعاءات بالتعرض للتعذيب 
في  )202( شكوى   : اآلتي  النحو  على  توزعت   ، املعاملة  إساءة  أو  و/ 
الضفة الغربية و )107( شكاوى في قطاع غزة. هذا وقد تلقت الهيئة 
ولغاية منتصف العام 2010 وحتى إعداد هذا التقرير )151( شكوى 
 )89  ( و  الغربية  الضفة  في  )62( شكوى  اآلتي:  النحو  على  توزعت 
شكوى في قطاع غزة. معظمها تركز ضد الشرطة واملخابرات واألمن 
الوقائي واالستخبارات العسكرية في الضفة ، وجهازي الشرطة واألمن 

الداخلي التابعني للحكومة املقالة في قطاع غزة. 

مالحظات عامة : 
التوقيف  ملراكز  الدورية  زياراتها  خالل  من  للهيئة  تينب  لقد 
واالحتجاز وشكاوى املواطنني تعرض بعض املوقوفني ألمناط وأنواع 
متعددة من التعذيب وإساءة املعاملة التي مورست على املواطنني 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي جنم عن بعضها وقوع عدد من 
الوفيات حسب توثيقات الهيئة، ومن هذه األمناط الشبح املتواصل 
أليام متواصلة بعد تقييد األيدي ب كلبشات حديدية وربط كامل 
اجلسم بخطاف في السقف والشبح مع ربط اليدين إلى اخللف 
وقوفًا على كرس صغير لفترات مختلفة، والشبح مقيدًا من اخللف 
ومن ثم الربط بباب الزنزانة واحلرمان من النوم بالتسبب بأصوات 
مزعجه أو سكب املاء البارد على اجلسد واستمرار عصب العينيني، 
التنفس، باإلضافة  الرأس مما يؤثر على  ووضع كيس على كامل 
أنحاء  على  والضرب  اإليذاء  )فلقه(  القدمني  على  الضرب  إلى 
البالستيكية  والعصي واخلراطيم  بالهراوات  مختلفة من اجلسم 
وكوابل الكهرباء وأعقاب البنادق وباأليدي واألرجل وضرب الرأس 

والعزل  طويلة،  لفترات  معتمة  زنزانة  في  والوضع  باحلائط 
االنفرادي، والتهديد والوعيد، ومنع األهل من الزيارة ،  واإلجبار 

على الوقوف لفترات طويلة واحلرق  بالسجائر. 
هذه االنتهاكات هي فقط التي سجلتها الهيئة ووثقتها. ويتوقع أن 

يكون العدد أكثر من ذلك. 
تركزت االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة على املعتقلني 

السياسيني في قطاع غزة والضفة الغربية على السواء. 
قيام القوة التنفيذية في قطاع غزة بعمليات التعذيب وسوء املعاملة. 
قيام األجهزة األمنية في الضفة الغربية خصوصًا األمن الوقائي 
واملخابرات العامة واالستخبارات العسكرية، والشرطة الفلسطينية 

بعمليات التعذيب في الضفة الغربية. 

استنتاجات 
أي  سالمة  عن  كاملة  مسؤولية  مسؤولة  األمن  أجهزة  إن   

محتجز لديها، وعن شروط احتجازه وحسن معاملته.
إن تكرار حاالت الوفاة في مراكز االعتقال الفلسطينية يدفع الى   
االعتقاد بأن التعذيب وسوء املعاملة هو السبب وراء هذه الوفيات.

التي  احلاالت  من  العديد  توثق  زالت  وال  الهيئة   وثقت   
تتعرض للتعذيب الوحشي وسوء املعاملة في مراكز التحقيق 
بحيث  الفلسطينية،  األمنية  لألجهزة  التابعة  املختلفة 

ميكننا القول بأن التعذيب يعتبر ممارسة واسعة النطاق. 
ممارسة  لوقف  وملموسة  عملية  إجراءات  اتخاذ  عدم  إن   
التعذيب وسوء املعاملة في مراكز االحتجاز والتحقيق يعتبر 

تشجيعا غير مباشرا لالستمرار بالعمل في هذه املمارسات.

التوصيات 
دعوة السلطة إلى حترمي التعذيب في التشريعات الوطنية ؛   

وحتديدًا من خالل إقرار قانون مناهضة التعذيب.
اتخاذ التدابير التشريعية و اإلدارية و القضائية و غيرها من   

التدابير الفعالة ملنع ارتكاب التعذيب .
عدم التذرع » بأية أوامر عليا » أو » بأية ظروف استثنائية »   

كمبرر ألعمال التعذيب؛
تتخذه  إجراء  أي  في  ممكنة  قانونية   مساعدة  أوسع  منح   

السلطة يتعلق مبكافحة أعمال التعذيب.
في  التعذيب  أعمال  ضحايا  حق  لضمان  السلطة  دعوة   

االنتصاف و احلصول على تعويض عادل و كاف. 
تعليمية  برامج  تنفيذ  في  معها  والتعاون  السلطة  إشراك   
وحتديدًا  التعذيب.  بحظر  تتعلق  تدريبية  و  إعالمية  و 

للمكلفني بإنفاذ القانون. 
املناط  واألجسام  الدولية،  واملؤسسات  الهيئات  قيام  ضرورة   
مبالحقة  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  من  احلماية  توفير  بها 
املسئولني عن ممارسة التعذيب في دولة االحتالل وتقدميهم 
للمحاكمة، واملطالبة بإنهاء االنقسام الداخلي الذي أفضى 
التعذيب  وممارسة  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات  حدوث  إلى 

ملواطنني أثناء احتجازهم. 
املعدل  الفلسطيني  األساسي  القانون  من  العاشرة  املادة  نصت 

2003 على:
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام.  

على  إبطاء  دون  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تعمل   
التي  والدولية  اإلقليمية  واملواثيق  اإلعالنات  إلى  االنضمام 

حتمي حقوق اإلنسان.
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حقوق  جلنة  قرار  مبوجب  بالتعذيب  اخلاص  املقرر  والية  نشأت 
وقد   ،1985 عام  الصادر   33/1985 املتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان 
العالم،  مستوى  على  التعذيب  ممارسة  مراقبة  مسؤولية  به  أنيط 
وتتمثل مهمة املقرر اخلاص في تزويد مجلس حقوق اإلنسان املنشأ 
انتهاكات  عن  ممكنة  صورة  بأدق  املتحدة  لألمم  والتابع   2006 عام 
التعذيب املمارسة ضد األفراد من قبل السلطات الرسمية في جميع 
الذي  املعاملة  لسوء  اكبر  واهتمامًا  تركيزًا  إبدائه  مع  العالم،  أنحاء 
النساء  قد تتعرض له مجموعات معينة من األشخاص كمجموعات 

واألطفال واملدافعني عن حقوق اإلنسان.  
إن ما يلفت االنتباه ويسترعي االهتمام بشأن املقرر اخلاص بالتعذيب، 
هو امتداد واليته في مجال رصد وتوثيق انتهاكات التعذيب إلى جميع 
احلاصلة  الدول  جميع  وأيضًا  املتحدة،  األمم  في  األعضاء  الدول 
اتفاقية  على  الدولة  مصادقة  اشتراط  دون  فيها،  املراقب  مركز  على 
أو الال إنسانية  مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية 
باحترام  نفسها  بإلزام  الدولة  قامت  واليته، فسواء  لتفعيل  املهينة  أو 
السالمة البدنية والعقلية للجميع، من خالل تبنيها للموقف الدولي 
ومصادقتها على اتفاقية مناهضة التعذيب أو امتناعها وعزوفها، يبقى 
تبليغ  إقليمها واخلاضعني لسيادتها احلق في  املوجودين في  لألفراد 
طياته  في  يحمل  حلقوقهم  انتهاك  أي  عن  بالتعذيب  اخلاص  املقرر 
معالم التعذيب مورس ضدهم من قبل السلطات الرسمية في الدولة.

الدول احلاصلة  بالتعذيب على  املقرر اخلاص  اقتصار والية  إن عدم 
على العضوية الكاملة في األمم املتحدة، وعدم اشتراط املصادقة على 
دون  اجلميع  أمام  مفتوحًا  املجال  يبقي  التعذيب،  مناهضة  اتفاقية 
استثناء للتظلم واللجوء إليه سواء كان ذلك للوقاية من خطر سلوك 
االنتهاك  آثار  وإزالة  الضرر  جلبر  كان  أو  بالتعذيب،  وحتمي  متوقع 
احلاصل، وحتفيز الدولة على تبني النظم التشريعية واإلدارية للقضاء 
على ظاهرة التعذيب. وخير مثال في هذا السياق هو إمكانية جلوء 
املقرر اخلاص بالتعذيب  لتقدمي الشكاوى  إلى  املواطن الفلسطيني 
والتبليغ عن حاالت التعذيب في األراضي الفلسطينية، باإلضافة إلى 
باألراضي  اخلاص  املقرر  إلى  الوقت  ذات  وفي  أيضًا  اللجوء  إمكانية 
الفلسطينية احملتلة عام 1967 ضمن الوالية القطرية آلليات األمم 

املتحدة غير التعاقدية.
عام  منذ  التعذيب  اخلاص مبوضوع  املقرر  هو  نواك  مانفريد  السيد 
املتحدة  األمم  آلليات  املوضوعية  الوالية  ضمن  واليته  وتأتي   2004
غير التعاقدية، لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، ويتمتع املقرر اخلاص 
وحيادية  باستقاللية  اخلاصني  املقررين  باقي  شأن  شأنه  بالتعذيب 
تامتني، كما أنه يعمل بقدرته الشخصية  وال يتقاضى أي أجر لقاء 

علمه أو أي مقابل مادي.  
متنوعة   مصادر  من  معلوماته  بالتعذيب  اخلاص  املقرر  ويستسقي 
األفراد  من  يتلقاها  التي  املوثقة  املعلومات  على  معتمدا  ومتعددة، 
يتلقاها  التي  املعلومات  إلى  باإلضافة  احلكومية  غير  واملنظمات 
من  اإلنسان  مراقبته ألوضاع حقوق  إطار  في  نفسها  احلكومات  من 

اللجوء إلى املقرر اخلاص املعني مبسألة التعذيب
احملامية أسماء دويكات

خالل متابعته االنتهاكات املتعلقة بالتعذيب في بلد ما. أما بالنسبة 
فإنها  البالغات  للرد على  املقرر اخلاص  إليها  التي يستند  للمعايير 
تتعلق وبصورة عامة مبدى مصداقية املصدر، ومدى االتساق الداخلي 
ونطاق  املعلومات  تضمنتها  التي  التفاصيل  ودقة  الواردة  للمعلومات 

والية املقرر اخلاص.
تصديقها  ميكن  معلومات  بالتعذيب  اخلاص  املقرر  تلقي  حال  وفي 
التعذيب،  حد  إلى  تصل  وسلوكيات  ممارسات  حول  بالثقة  وجديرة 
حكومة  مع  احلوار  وبدء  إبطاء  دون  معها  التجاوب  عليه  يتوجب 
الدولة، والقيام بزيارات لتقصي احلقائق إن اقتضى األمر. وفي سياق 
للتعذيب  التعرض  بشأن  الواردة  البالغات  مع  اخلاص  املقرر  تعاطي 
ألحد  باتخاذه  ضدها  االدعاء  الوارد  الدولة  حلكومة  محاورته   يبدأ 

اإلجراءين التاليني:
املقرر اخلاص هذا اإلجراء  العاجل: يتخذ  -النداء-  االلتماس   
بأن  تفيد  وموثوقة،  حديثة  معلومات  على  فورية  بصورة  للرد 
شخصًا ما قد يواجه خطر التعذيب، مطالبًا احلكومة باتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان عدم تعرضه للتعذيب، وكفالة حماية 
أو  ما  موقف  تبني  دون  والعقلية،  البدنية  السالمة  في  حقه 
توجيه أي اتهام للحكومة فهذا اإلجراء يهدف وبصورة عامة إلى 

منع وقوع حوادث التعذيب.
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اخلاص  املقرر  يحيل   : االدعاء-  العادية-رسائل  املراسالت   
االدعاءات  ضدها  ُرفعت  التي  احلكومة  إلى  العادية  املراسالت 
بالتعذيب طالبا منها التعليق عليها، وقد يصدر املقرر اخلاص 
توصياته أو قد يطرح مزيدًا من االستفسارات معتمدًا في ذلك 
إجراء  ويتخذ  احلكومة.   من  يتلقاه  الذي  الرد  طبيعة  على 
الفردية(  )االدعاءات  التالية:  الصور  إحدى  العامة  املراسالت 
و)االدعاءات  الفردية،  باحلاالت  االدعاءات اخلاصة  وتتمثل في 
العامة( وتتمثل في مجموعة من احلوادث الفردية التي تستخدم 
لتحديد أمناط االنتهاك واإلعراب عن القلق إزاء عوامل معينة 
تسهل ممارسة التعذيب في بلد ما، فاالستخدام واسع النطاق 
لوسيلة من وسائل التعذيب، وورود تقارير مؤكدة تفيد أن مركزًا 
معينًا من مراكز الشرطة، أو فرعًا من أفرع قوات األمن ميارس 
مجموعة  أعضاء  تعرض  تفيد  مؤكدة  تقارير  ورود  أو  التعذيب 
عرقية معينة خلطر التعذيب أكثر من غيرها، مؤشرات تصلح 
لالعتماد عليها في االدعاءات العامة، وكلما ُعزز االدعاء العام 
الصورة  وتأكيد  لبيان  أفضل  كان  كلما  احلاالت  من  أكبر  بعدد 
العادية  املراسالت  وحتال  لالنتهاك.  االنتشار  واسعة  النمطية 
كافة  إلى  اإلشارة  ويتم  كما  دوري،  أساس  على  احلكومات  إلى 
املراسالت التي جرى إرسالها وتسلمها على مدار العام في تقرير 
املالئمة،  العامة  والتعليقات  التوصيات  أيضًا   سنوي، متضمنًا 
مبا في ذلك توصيات بشأن التدابير الواجب اتخاذها للقضاء 

على التعذيب في الدولة.
وبهدف تكوين انطباع دقيق عن املوقف على الطبيعة واحلصول على 
التي  للدولة  ميدانية  بزيارة  اخلاص  املقرر  يقوم  مباشرة،  معلومات 
وردت ادعاءات التعذيب ضدها‘ وذلك في إطار تقصيه للحقائق بعد 
وأثناء  بالزيارة،  للقيام  الدولة  أو دعوة من حكومة  إذن  حصوله على 
زيارته يلتقي املقرر اخلاص باملسؤولني احلكوميني وممثلي املنظمات 
غير احلكومية وأصحاب االدعاءات، كما ويقوم بزيارة أماكن االحتجاز 
مثل السجون ومراكز الشرطة.  وفي نهاية الزيارة يصدر املقرر اخلاص 
أو  املشكلة  إليها حول وجود  التي توصل  النتائج  إياه  تقريره ُمضمنًا 
عدم وجودها في الدولة املعنية، كما ويصدر توصياته باإلجراءات التي 

ميكن اتخاذها لتحسني الوضع.

ولكي يكون املقرر اخلاص قادرًا على التجاوب والتفاعل مع ادعاءات 
التعذيب املرسلة من قبل األفراد أو املنظمات ينبغي أن يتضمن البالغ 

املرسل إليه املعلومات التالية كحد أدني: 
ينبغي  أنه  املزعومة؛إال  )الضحايا(  الضحية  هوية  حتديد   
الضحية صاحب  اسم  إحالة  في  الرغبة  اإلشارة في حالة عدم 
التحقيق  يتم  املعنية، في هذه احلالة ال  إلى احلكومة  االدعاء 
أساس  لبناء  املقدمة  املعلومات  تستغل  بل  نفسها،  القضية  في 
االدعاء العام، وال يرد اسم الضحية ال في املراسلة الى احلكومة 

وال في التقرير السنوي.  
حتديد هوية األشخاص الذين ُيدعى أنهم مرتكبو االنتهاك.  

)املنظمات(  املنظمة  أو  )األشخاص(  الشخص  هوية  حتديد   
الذي يقدم البالغ )تبقى هذه املعلومة سرية(.

تاريخ ومكان احلادثة.  
وصف واقعي ومفصل لظروف احلادثة التي وقع فيها االنتهاك   

املزعوم بشكل واضح وموجز.
االستمارة  بتعبئة  بالتعذيب  اخلاص  املقرر  إلى  البالغات  إرسال  يتم 
كما  البالغ،  في  للنظر  بها  التقييد  اشتراط  دون  بالشكوى  املخصصة 
في  تفيد  أية معلومات  املقرر اخلاص  إلى  املرسل  البالغ  ميكن تضمني 
تأكيد وقوع االنتهاك، وتدلل على مصداقيته، كإرفاق شهادة طبية حصلت 
اإلنصاف  بها اللتماس  القيام  والتدابير مت  إن وجدت،  الضحية  عليها 
لتفعيل  واستنفاذها  إليها  اللجوء  اشتراط  دون  احمللي  املستوى  على 
والية املقرر اخلاص، وإرسالها  من خالل الفاكس أو البريد اإللكتروني أو 
البريد العادي إلى  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في جنيف، 
يجوز  كما  البالغ،  إليه  املرسل  اخلاص  املقرر  اسم  حتديد  يتم  أن  على 
إرسال البالغ بأي لغة من اللغات الرسمية لألمم املتحدة، ومن ضمنها 
اللغة العربية. ولكن يشترط جتنب استخدام األلفاظ النابية أو املسيئة، 

كما يشترط أن ال تكون البالغات مربوطة بدوافع سياسية واضحة. 
وبالرغم من عدم متتع توصيات واستنتاجات املقرر اخلاص بالتعذيب 
بصالحيات  اخلاص  املقرر  متتع  وعدم  امللزمة،  القانونية  بالقوة 
تطبيقها، إال أن الصدى الهائل لتقارير املقرر اخلاص وتوصياته وردة 
الدولية   الساحة  على  الدول  أقوى  حتفز  والدولية،  الداخلية  الفعل 

وتدفعها الحترام توصياته والعمل على تنفيذها.
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اآلثار النفسية للتعذيب
حوار مع الدكتور محمود سحويل

أجرى احلوار أمل مصيص

اآلثار  أن  إال  والنفسية،  اجلسدية  الناحيتني  من  آثار  للتعذيب 
النفسية تعتبر أكثر أهمية ألنها تبقى مع الشخص لفترة طويلة، 
محمود  الدكتور  التقت  الفصلية  حياته،  على  كبير  بشكل  وتؤثر 
حول  للحديث  التعذيب،  ضحايا  تأهيل  مركز  رئيس  سحويل 
التعذيب والهدف منه واآلثار السلبية التي يخلفها على الشخص 
من  التي  األسئلة  بعض  على  أجابنا  والذي  بحقه  مورس  الذي 
خاللها استطعنا أن نستوضح الهدف من التعذيب وآثاره وجوانب 

أخرى مهمة.
قتل  وإمنا  جسديا  الشخص  قتل  ليس  التعذيب  من  »الهدف 
الروح املعنوية والنفسية، بهدف بث الرعب في الشخص والعائلة 
وسلوكه  الشخص  تفكير  منط  لتغيير  وذلك  بأكمله  واملجتمع 
وحتطيم شخصيته« هذا هو الهدف من التعذيب كما أفاد الدكتور 

سحويل.
للشخص  يقال  التي  احلاالت  في  واضحًا  ذلك  وجند  ويضيف 
أحيانًا »إذا لم تعترف سنحضر زوجتك أو أحد أوالدك سنمارس 
عليهم أحد أنواع التعذيب«، فيعترف الشخص بأنه ارتكب الفعل 
التعذيب  فان  االعتراف  ذلك  من  بالرغم  ولكن  إليه،  املنسوب 
إن  بل  عمله،  وعن  به  قام  عما  الضحية مسؤول  وإبقاء  يستمر 
فعله  على  سيندم  املعذب  الشخص  ألن  يزداد  النفسي  العذاب 

ألنه إعترف. 
بعدة  التعذيب  ميارس  بالقول  التعذيب  أشكال  ضيفنا  ويصف 
أنواع  في  تغيير  هنالك  أن  جند  ولكن  ونفسية،  جسدية  أشكال 
كالشبح  انتقائية  بأساليب  أصبح  اجلسدي  فالتعذيب  التعذيب، 
التعذيب  أما  الطبية(،  اخلدمات  من  الطبي)احلرمان  واإلهمال 
النفسي كالعزل، وهو من أكثر األساليب الشائعة ، ويصاب نتيجته 
السجن  من  اخلروج  وعند  كالتشتت،  نفسية  بأعراض  الشخص 
غربة،  وحالة  وتشتت  واغتراب  ذهول  حالة  في  الشخص  يكون 
وكذلك الشعور باالهانة واإلذالل نتيجة إلستخدام أسلوب التعرية 

داخل السجون.
أساليب نفسية بحيث ال تترك  إتباع  إلى  اللجوء  بأنه مت  وجند 
املدى  بعيدة  النفسية  آثارها  أن  إال  الضحية،  على  آثارًا جسدية 
، وهذا ما يقلق النفسيني ليس اآلثار اآلنية للتعذيب بل اآلثار 
بعيدة املدى التي قد تظهر على شكل مشاكل عائلية ومجتمعية 
وعدم  املجتمع  عن  واالغتراب  النشاط  وفقدان  االنعزال  وهو 
الوطن  من  الهجرة  في  والرغبة  األسري  التأقلم  على  القدرة 

والعالم من حوله غير آمن.
ويضيف رئيس مركز تأهيل ضحايا التعذيب آثار التعذيب ومدى 
بالقول »ومن اآلثار األخرى والتي تؤثر بشكل رئيسي على  أثرها 

وصعوبة  واألرق  الثقة  فقدان  )الضحية(،  املعذب  الشخص  حياة 
خاصة  السجن،  خالل  بها  مر  التي  املؤملة  احلوادث  وتذكار  النوم 
إذا فقد الشخص عمله عند خروجه من السجن، يحدث خلل في 
التوازن العائلي حيث اعتادت الزوجة أن  تقوم مبهام الزوج وتكون 
مسؤولة عن تربية أطفالها وهذا يترك ندوب عميقة على العائلة 
قدرته  وعدم  عائلة  ورب  كأب  دوره  الزوج  يفقد  وبالتالي  والزوجة. 

على التأقلم مع محيطه«.
ويضيف وتكمن اخلطورة من أي تعذيب بردة الفعل املعاكسة التي 
يقوم بها الضحية، بحيث يتحول من ضحية مورس عليه العنف 
والتعذيب إلى جاني يقوم مبمارسة العنف على أسرته ومجتمعه، 

وهنا يصبح الضحية جاني.
الشعب  هو  التعذيب  عليها  مورس  التي  الشعوب  أكثر  ومن 
الفلسطيني، ولذلك يجب أن نتنبه لهذه الظاهرة بحيث ال تتحول 
عنف  إلى  حتولت  قد  التعذيب  آثار  أن  جند  بحيث  ثقافة،  إلى 
كبير،  بشكل  ازداد  الفلسطيني  املجتمع  في  العنف  فإن  ولألسف 
املدرسي،  والعنف  األسري،  والعنف  املجتمعي،  السياسي،  العنف 
إلى عنف  بحيث حتول  ناحية سياسية،  من  ما حدث  أيضًا  وهذا 
سياسي، وتكمن خطورته بأن الشباب  قد يتخذ هذا األسلوب منطًا 
وينتقل العنف من األسرة إلى املجتمع، كذلك عندما يرى األطفال 
هو  العنف  وبأن  البلد،  في  املتواجد  السياسي  النمط  الشباب  أو 
احلل الوحيد حلل املشاكل فإنهم سيتقلدون هذا النمط ويعتبرونه 
الوحيد  واحلل  األمثل  الطريقة  هو  العنف  ويكون   ، لهم  منوذجا 

تيمنا بالقدوة واملثل األعلى.
والتعذيب مهما تنوعت أشكاله فله آثار نفسية مدمرة ، فالتعذيب 
على  يؤثر  الوجه،  على  كف  ضرب  فمثال   ، نفسيا  يؤثر  اجلسدي 
الكرامة ويولد شعور باالهانة. واإلجبار على التعرية يعتبر إذالاًل 
وإهانة حاطة بالكرامة.أما اإلعاقة التي تنتج عن التعذيب وتؤدي 
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إلى بتر أحد األعضاء أو إحداث التشوه، يؤثر نفسيًا وبشكل كبير. 
نفسيًا  املًا  يسب  وأسرته  زوجته  أمام  الشخص  اعتقال  ومجرد 

للشخص ويبقى في الذاكرة. 
وبحسب اإلحصائيات فان %40 من األشخاص الذين يتعرضون 
للتعذيب يعانون من صدمات نفسية، وقد تظهر أعراض الصدمة 
للتعذيب، وفي  النفسية بعد عدة سنوات من تعريض األشخاص 
كثير من األحيان األشخاص الذين يعانون من صدمة نفسية جراء 
التعذيب يتولد لديهم  اخلجل وأحيانا املكابرة من اللجوء لطلب 

املساعدة النفسية.
يقضيها  التي  باملدة  ليس  التعذيب  أن  إلى  هنا  اإلشارة  ويجب 
 ( عليه  ميارس  الذي  التعذيب  بشدة  وإمنا  بالسجن،  الشخص 

فأحيانا تعذيب ساعات يحتاج إلى عالج سنوات(.

العالج:
إلعطاء  اللجوء  يتم  األحيان  بعض  في  سحويل  الدكتور  يقول 
النفسي  العالج  إلى  إضافة  األعراض،  من  للتخفيف  الدواء 
واالجتماعي، والعالج يشمل أيضا العائلة والتي تعاني هي بدورها 

كونها تركت مبفردها لسنوات طويلة، ولديها قدر كبير من املعاناة، 
فالعالج يشمل الشخص املعذب وعائلته.

النفسية،  على  يؤثر  اجلسدي  التعذيب  أن  ومبا  آخر،  سياق  وفي 
النفسي يؤثر على الصحة اجلسدية، مع  التعذيب  فباملقابل فإن 
إلى  باإلضافة  والنظافة،  األكل  من  وحرمان  طبي  إهمال  وجود 
اإلصابة  التأثيرات  هذه  للعزل.ومن  نتيجة  الذاكرة  على  التأثير 
ببعض األمراض كالربو، ومشاكل التنفس بسبب األماكن املعتمة، 

واألمراض اجللدية.
التي  احلاالت  معظم  بأن  سحويل  الدكتور  أكد  النهاية  وفي 
اإلسرائيلية،  السجون  في  تعذيب  عن  ناجتة  املركز  يستقبلها 
 ، فلسطيني  فلسطيني  تعذيب  حاالت  املركز  يستقبل  ولألسف 
مؤكدًا بأن التعذيب الفلسطيني الفلسطيني خط أحمر خاصة 
بكافة  اإلسرائيلي  التعذيب  علينا  مورس  فلسطيني  كشعب  أننا 
أشكاله، وهنا ال يسمح بالتعذيب الفلسطيني ألن التعذيب من 
عليه  ويؤثر  أقسى  آثاره  تكون  الشخص  يخص  من  أو  القريب 

نفسيا بشكل أكثر. 

وكيل وزارة الداخلية حسن علوي يخص الفصلية مبقابلة خاصة
حول جرمية التعذيب في مراكز التوقيف واالحتجاز 

أجرى املقابلة احملامي عالء غنامي

مؤسسة  املظالم«  »ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  كون 
التعذيب واإلدعاء مبثل حدوث  دستورية ترصد وتوثق حاالت 
االحتجاز  مراكز  داخل  الشكاوى  ُمقدمي  قبل  من  احلاالت  هذه 
وبناًء  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  أراضي  في  والتوقيف 
األولى  الستة  الشهور  خالل  الهيئة  تلقتها  التي  الشكاوى  على 
من العام اجلاري 2010، والبالغ عددها )183( شكوى منها )66( 
ضد  شكوى  و)117(  الغربية،  الضفة  في  األمنية  األجهزة  ضد 

األجهزة األمنية التابعة للحكومة املقالة في قطاع غزة.
وعلى ضوء تزايد حاالت االدعاء بالتعذيب في اآلونة األخيرة، 
الوزارة  موقف  الستيضاح  الداخلية  وزارة  وكيل  الفصلية  التقت 
في  والتوقيف  االحتجاز  مراكز  في  املوضوع  هذا  من  الداخلية 

الضفة الغربية.

هل  التعذيب؟  جرمية  من  الوطنية  السلطة  موقف  هو  ما   .1
الوطنية  السلطة  أراضي  التعذيب في  أن وقوع جرائم  ترى 

الفلسطينية هي ذات طابع سياسي أم فردي ؟
أؤكد بأن كلمة التعذيب تثير في النفس أمور كثيرة ونحن كشعب 
ولهذا  التعذيب،  من  عانينا  األرض  شعوب  أكثر  من  فلسطيني 
بأي  ممارسته  و  التعذيب  عن  بعيدين  نكون  أن  يجب  السبب 

لك  أؤكد  اجلانب  هذا  في  معرفتي  وبحكم  اإلشكال،  من  شكل 
أنه ال مجال وال مكان أن يكون هناك تعذيب ذو طابع سياسي، 
غير  إنه  نقول  لن  ألننا  منزهني  لسنا  ونحن  أحيانًا  ُوجد  وإن 
هذا  ميارس  من  وكل  فردي  جانب  من  فيكون  البتة،  موجود 
العمل الفردي سيكون عقابه بشكل واضح  وصريح ألن التعذيب 
أن نكون جميعًا  غير مسموح به بأي شكل من األشكال، ويجب 
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كسلطة ومسؤولني  ومواطنني ضد هذه الفئة التي متارسه، وإن 
مارست التعذيب يجب أن نؤكد أننا ضدها، ويجب أن نرفض هذا 
األسلوب بكل ما في الكلمة من معنى، ألن التعذيب مورس بحقنا 
جميعنًا من قبل احملتل، لذلك يجب أن ال مُيارس التعذيب وبأي 

شكل من األشكال. 

القانون  بتنفيذ  واملكلفني  األمنية  األجهزة  أداء  ترى  كيف    .2
في هذا السياق؟

األمنية بشكل عام مرت في عدة  األجهزة  أن  أحد  ال يخفى على 
مراحل، وهذه املراحل في بداية السلطة وما واجهته السلطة من 
عقبات، ومن مشاكل كثيرة، ممكن أن يكون هناك  بعض األحداث 
بها  واملعمول  واملتبعة  املوجودة  السياسة  ضمن  ولكن  الفردية، 
الوطنية  السلطة  في  املوجودة  األمنية  األجهزة  قبل  من  حاليًا 
وكبيرًا  ملحوظًا  تقدمًا  طرأ  فقد  اجلميع  وبشهادة  الفلسطينية، 
كمسؤول  بشهادتي  ليس  وهذا  املستويات  جميع  وعلى  األداء  في 
ملحوظ  تقدم  هناك  أن  اجلميع  بشهادة  إمنا  الداخلية  وزارة  في 
ونحن كما يعلم اجلميع وتنفيذًا لقرارات سيادة الرئيس ومتابعة 
الفلسطينية،  الدولة  مؤسسات  لبناء  األساسية  للمهام  احلكومة 
وفي ظل بناء سيادة الدولة الفلسطينية لن يكون، وأؤكد لك أنه 
لن يكون هناك مجال لكلمة التعذيب، وإمنا سُتمارس الصالحيات 
واضحة ومشددة في  التعليمات  بالكامل، وستكون  القانون  ضمن 
التعذيب  فقط  ليس  يواجه  ممن  اجلميع  ونناشد  األمر،  هذا 
وإمنا اإلساءة أن يتوجه إلى اجلهات املسؤولة كل في مكانه ليتم 

مراجعة هذا األمر ويتم إنهاءه.

يتم  وكيف  املواطنني  من  شكاوى  الداخلية  وزارة  تتلقى  هل   .3
التعامل بها؟

وزارة الداخلية تقوم على ركيزتني أساسيتني  وهما: الركيزة األمنية 
الشكاوى،  من  العديد  نتلقى  املدني  اجلانب  في  املدنية،  والركيزة 
أو  إشكاليات  أية  وبدون  اللحظة  نفس  في  مبعاجلتها  ونقوم 
مشاكل، ومت في األشهر الثالثة املاضية متابعة دقيقة لهذا األمر 
محافظات  ملختلف  جماهيرية  وبلقاءات  تلفزيونية  وبحلقات 
الوطن، تلقي العديد من الشكاوى، وإن كانت جميعها قيد احلل، 
إلى  بآخر  أو  بشكل  املواطنون  يتوجه  املدني  اجلانب  على  انه  إال 
في  وحدة  وهناك  ومتابعتها،  بدراستها  ونقوم  الشكاوى،  صناديق 
وزارة الداخلية للشكاوى تتلقى بعض الشكاوى من املواطنني وتقوم 

مبتابعتها بشكل دقيق.
 أما في اجلانب األمني فأنا لست مخواًل مبتابعة الشكاوى وإمنا هناك 
الداخلية وبتعاون األجهزة األمنية  وزير  متابعة لها من قبل معالي 

ومن خالل مكتب الوزير نفسه ووحدة حقوق اإلنسان في الوزارة.

الفلسطينية  الوطنية  السلطة  لدى  توجه  أي  هناك  هل   .4
على  املعاملة  وسوء  بالتعذيب  املتعلقة  األحكام  ملراجعة 

املستويني السياسي والقانوني؟
أود أن أؤكد أننا أشبه ما نكون في وزارة الداخلية بشقيها املدني 
اإلجراءات  كافة  ومبراجعة  متواصلة  عمل  بورشة  واألمني 
والتعليمات التي صدرت وتصدر، حتى نصل إلى النموذج األمثل 
يستحق  املواطن  هذا  أن  دومًا  نقول  ألننا  الفلسطيني  للمواطن 
اإلنسانية  احلياة  شروط  كل  بتوفير  عناية  وكل  خدمة  كل  منا 
السليمة له، وال يعيبنا أن نقوم مبراجعة يومية لهذا األمر، بل هذا 
مصدر فخر واعتزاز، وأود هنا أن أؤكد أنه على املستويني السياسي 
والقانوني ال وجود لكلمة تعذيب أو إساءة، وإمنا جميع املخالفات 
كافة  اهتمام  محل  وهي  الفردي  اجلانب  على  تكون  وجدت  إن 

املسؤولني والقائمني على العمل. 

في حال املساءلة واحملاسبة بحق مرتكبي هذا اجلرم ملاذا ال   .5
يتم اإلعالن عن ذلك؟

بداية إن طبيعة الواقع الفلسطيني وسيطرة السلطة الفلسطينية 
املجتمع  ولظروف  االتفاقيات،  حسب  احملددة  املواقع  بعض  على 
أو بآخر،  والتي تختلف بشكل  التي يعلمها اجلميع،  الفلسطيني 
ال يتم التشهير في املرحلة احلالية باملرتكبني ألي مخالفة، لكن 
مبراجعة امللفات ومراجعة املؤسسة التي يعمل بها املتهم في مثل 
أنه ُوجهت عقوبات وعقوبات شديدة  هذه القضايا، يعلم اجلميع 

ضد املخالفني في هذا اجلانب.

وفي ختام اللقاء ناشد وكيل وزارة الداخلية املواطنني التوجه إلى 
الوزارات واجلهات ذات االختصاص، ليروا بأم أعينهم اإلجراءات 
كامل  بشكل  تلغى  أن  يجب  التعذيب  كلمة  أن  وأضاف  تتم،  التي 
نعمل  وأن  مبرر،  وأي  ظرف  أي  حتت  الفلسطيني  القاموس  من 
التي  املقيتة  الكلمة  هذه  إلغاء  أجل  من  السبل  وبكل  جاهدين 
املاء  في  يعذبنا  "االحتالل  كثيرًا  االحتالل  بسبب  منها  عانينا 
والهواء" ويناشد اجلميع أن ال يسكت أيًا كان عن ظلم قد وقع أو 
قد يقع ال سمح الله، وقال بوضوٍح وبصراحة إن القانون ال يسمح 
الفعل  هذا  بارتكاب  القانون  بإنفاذ  واملكلفني  واملسؤولني  لألفراد 
الذي  االحتالل  بظلم  اجلميع  مذكرًا  التعذيب،  وهو  أال  املجرم 

يقع علينا جميعًا.

وكيل  لسان  على  جاء  الذي  اإليجابي  احلديث  رغم  مالحظة: 
وزارة الداخلية إال أن الواقع العملي ال يتوافق متامًا وما ورد في 
مقابلة الوكيل، حيث ال زالت الهيئة تتلقى العديد من الشكاوى 

التي يدعي فيها املواطنون تعرضهم للتعذيب وسوء املعاملة.  
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احملامي سامي جبارين

تقوم  التي  املؤسسات  أهم  من  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  تعتبر 
برصد وتوثيق حاالت التعذيب التي تتم في األراضي الفلسطينية، وهي 
كذلك من اجلهات الهامة في متابعة شكاوى املواطنني حول التعذيب. 
ومتارس الهيئة أيضًا دورها في الرقابة على أماكن التوقيف واالحتجاز، 
وتقوم  كما  واالحتجاز.  التوقيف  ألماكن  الدورية  الزيارات  خالل  من 
الهيئة برصد حاالت التوثيق من خالل وسيلتني: األولى تلقي شكاوى 
املواطنني، والثانية أخذ إفادات من مواطنني ال يرغبون بتقدمي شكاوى.
ويالحظ خالل الشهور الستة األولى من العام 2010 من واقع بنك 

معلومات الشكاوى لدى الهيئة، زيادة عدد الشكاوى املدعى فيها وقوع 
والتي صدرت   ،2009 العام  من  األخير  الثلث  مع  باملقارنة  التعذيب 
التعذيب حتت  بعدم ممارسة  الفلسطينية  الرئاسة  تعليمات  خاللها 

طائلة املسؤولية.  
فقد تلقت الهيئة خالل الشهور الستة األولى من العام 2010، )183( 
شكوى. )66( منها ضد األجهزة األمنية في الضفة الغربية و )117( 
شكوى ضد األجهزة األمنية العاملة في قطاع غزة. وقد كان توزيع تلك 

الشكاوى على النحو التالي:

األمن الداخلي/ غزةاستخباراتشرطة/ ضفةمخابرات عامة أمن وقائيالشهر 

28-112كانون ثاني

23-19-شباط

14-343آذار

25-2111نيسان

12-562آيار

255315حزيران

1318323117املجموع

التعذيب وفقًا لشكاوى الهيئة خالل 
الشهور الستة األولى من العام 2010

والحظت الهيئة عودة أمناط ووسائل معينة من التعذيب كانت 
التابعة  واالحتجاز  التوقيف  أماكن  في  املوقوفني  ضد  مُتارس 
لألجهزة األمنية، وقد كانت تلك األمناط وفقًا لشكاوى املواطنني 
كما يلي: الشبح مع ربط اليدين إلى اخللف وقوفًا على كرسي 
ثم  ومن  اخللف  من  مقيدًا  والشبح  مختلفة،  لفترات  صغير 
بواسطة  واللكم  الوجه  على  الصفع  مرتفع.  مبكان  الربط 
اليدين، والركل باألرجل. الضرب على الرجلني بواسطة عصا 
أو  مزعجة  أصوات  في  بالتسبب  النوم،  من  احلرمان  »الفلكة«. 
نابية  ألفاظ  استعمال  املوقوف.  جسد  على  البارد  املاء  سكب 
من  احملتجز  أو  املوقوف  حرمان  بالكرامة.  حاّطه  أو  بذيئة  أو 

الفرشة وغطاء النوم. 
تستمر حاالت التعذيب واالعتداء على حق املواطن الفلسطيني في األمان 
إخالل  فيها  الئقة  غير  بطريقة  املوقوفني  معاملة  وتستمر  شخصه  على 

ومخالفة للقوانني الفلسطينية واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، ويتضح 
ذلك من خالل:

لقد كفل القانون األساسي الفلسطيني املعدل حق املواطن في األمان   .1
على شخصه بالنص في املادة )13( فقرة )1( منه على أنه »... ال يجوز 
املتهمون وسائر احملرومني  ويعامل  تعذيب،  أو  إكراه  إخضاع أحد ألي 
من حرياتهم معاملة الئقة«. واعتبرت املادة )32( منه اإلعتداء على أي 
من احلريات الشخصية أو حرمة احلياة اخلاصة لإلنسان وغيرها من 
القانون،  أو  األساسي  القانون  يكفلها  التي  العامة  احلقوق واحلريات 
جرمية ال تسقط الدعوى اجلنائية وال املدنية الناشئة عنها بالتقادم، 

وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا عاداًل ملن وقع عليه الضرر.
قبل  من  االحترام  واجبة  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  أكدت  لقد   .2
القانون  من  العاشرة  املادة  مبوجب  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
األشخاص  تعرض  عدم  ضمان  على  املعدل  الفلسطيني  األساسي 
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اإلعالن  من  اخلامسة  املادة  أكدت  فقد  املعاملة،  سوء  أو  للتعذيب 
العاملي حلقوق اإلنسان على أنه ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال 
بالكرامة«.  أو احلاطة  الوحشية  أو  القاسية  املعامالت  أو  للعقوبات 
وهذا ما أكد عليه العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

في املادة السابعة منه. 
إعالنها  من  الثانية  املادة  في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتبرت   .3
حول حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املعتمد في العام 
1975 أنه »يعتبر أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب املعاملة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة امتهانًا للكرامة اإلنسانية يدان بوصفه 
إنكارًا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة وانتهاكا حلقوق اإلنسان واحلريات 

األساسية املنصوص عليها في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«.

السالمة  التي متس  التعذيب من اجلرائم اخلطرة  يعتبر  مما سبق 
املعاملة  سوء  أشكال  جميع  أن  كذلك  ويعتبر  لألفراد،  اجلسدية 
والضفة  غزة  قطاع  في  األمنية  األجهزة  متارسها  التي  والتعذيب 
الغربية، أعمااًل محظورة يجب حترميها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها 

أعمااًل ُمجرمة.
وقد قامت الهيئة بالعديد من اإلجراءات ملتابعة الشكاوى التي يدعي 
األفراد وجود التعذيب فيها، فقد قامت مبراسلة اجلهات املعنية والتي 
يدعي املواطن ممارسة التعذيب من قبلها، وقامت مبراسلة اجلهات 
املسئولة عن تلك اجلهات، وقد كانت آخر تلك الرسائل لرئيس الوزراء 
إيجابية للحد من  الهيئة تطورات  2010، وتنتظر  خالل شهر متوز 

التعذيب. 

احملامي عالء غنامي

 أهمية الطب الشرعي 
بالكشف عن جرمية التعذيب

االعتراف  هو  العالم  في  والسالم  والعدل  احلرية  أساس  »إن    
وبحقوقهم  البشرية  األسرة  أعضاء  جلميع  املتأصلة  بالكرامة 
قد  وازدراؤها  اإلنسان  حقوق  تناسي  كان  وملا  الثابتة،  املتساوية 
من  كان  وملا  اإلنساني،  الضمير  آذت  همجية  أعمال  إلى  أفضيا 
الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق اإلنسان حتى ال يضطر 

املرء آخر األمر إلى التمرد على االستبداد والظلم...«
املتحدة ديباجة اإلعالن  العامة لألمم   هكذا استهلت اجلمعية 
اإلنسان  بكرامة  الكامل  باالعتراف  اإلنسان،  حلقوق  العاملي 
املادة  منت  في  أكدت  حيث  حقوقه،  القانون  يحمي  أن  وضرورة 
أو  للعقوبات  وال  للتعذيب  إنسان  أي  ُيعّرض  ال  بأن  اخلامسة 
املعامالت القاسية أو الوحشية أو احلاطة بالكرامة، وجازمة في 
منت املادة الثامنة أن لكل شخص احلق في أن يلجأ إلى احملاكم 
الوطنية إلنصافه عن أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسية 
أن  إدراك  املؤسف  من  فانه  وباملقابل  القانون،  له  مينحها  التي 
الدول  من  العديد  في  بآخر  أو  بشكل  ميارس  زال  ال  التعذيب 
موقعة  كونها  من  بالرغم  املتحدة،  األمم  منظمة  في  األعضاء 
الوحشي،  العمل  هذا  حتظر  التي  املتحدة  األمم  قرارات  على 
وبالرغم من أن معظم حاالت التعذيب ال تفضي إلى الوفاة جند 

أن بعضها تؤدي إليه.

إن االتهام واإلدانة أيضًا بحاجة إلى فيصل مانع للشك ونافيًا 
أن  وخصوصًا  املثبت،  العلمي  بالدليل  إال  ُيقام  ال  للجهالة 
انتهاكات حقوق اإلنسان ال تصدر من مستويات  العديد من 
نفيها،  إلى  السياسي  املستوى  يذهب  بل  ال  عليا،  سياسية 
وأبعد من ذلك إلى التلويح بحظرها ومعاقبة مرتكبيها، وما 
بني هذه وذلك، وما بني احلظر واملنع وحاالت االنتهاك، كان 
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إصبع  يوجه  أين  لتحديد  علمي  اختصاص  جهة  من  بد  ال 
مييل  والذي  اإلثبات  لدى  اإلدانة  والحقًا  املعتاد،  االتهام 
املكلفني  إلى  االتهام  توجيه  إلى  باالعتياد  العموم   و  الشارع 
بإنفاذ القانون دومًا! فهل يوجه  إليهم  باجلملة أم إلى صانع 
القرار السياسي أو املرتكب الفرد  نفسه ومن جهة أخرى تبيان 
إن  باملجني عليه  املوصوف   املدعي  افتراء  احلقيقة في حال 
ينطق  وال  فيه  يفصل  ال  كله  هذا  افترى،  و  احلقيقة  جافى 
بجهة  وباالستعانة  مستقاًل  باعتباره  القضاء  إال  القول  بلب 
واملفترض  الشرعي،  الطب  وهي  أال  واخلبرة  االختصاص 
واملطلوب مسبقًا منه االلتزام بالسلوك املهنية الطبية وآدابها 
القانوني  اإلطار  االعتبار  بعني  وباألخذ  العلمية،  وحدودها 
جاء  فقد  وأصولها،  التعذيب  ضحية  على  الكشف  ملمارسة 
اإلجراءات  قانون  من   )64( املادة  في  الفلسطيني  املشرع 
وكيل  باستعانة   2001 لسنة   3 رقم  الفلسطيني  اجلزائية 
اجلرمية،  حالة  إلثبات  املختص  بالطبيب  العامة  النيابة 
واالختصاص هنا وأهميته واجبة وضرورة ال يفسرها بغياب 
أال  الطبي،  االختصاص  إال جهة منح  الشرعي  الطب  قانون 
الشرعي  الطب  باعتبار  الفلسطيني  الطبي  املجلس  وهو 
اختصاصًا قائمًا بحد ذاته، وإذا ما نظرنا مرة أخرى ملا يلعبه 
الطب الشرعي من دور مهم، وأحيانا حاسم في إثبات احلاالت 
وتوصيفها، كان ال بد من متكينه على كل املستويات القانونية 
باعتبار  الكادر  وتأهيل  باستمرار،  واللوجستية  واملادية  منها 
إلى  بحاجة  والتي  املتجددة  العلوم  من  الشرعي  الطب  عمل 
مواكبة مستمرة، وأيضًا ألهمية التوصيف الصحيح لكل حالة 
على حدى كما جاء في بروتوكول استانبول في دليل التقصي 
والتوثيق الفعالني للتعذيب في الفصلني اخلامس حول تنوع 
الوقوف على األدلة املادية  الكثيرة  والتي ذهب فيها الدليل 
أبعد من ذلك إلى الفصل السادس باألدلة النفسية للتعذيب 
في سبيل االستخدام ألغراض قانونية باالستناد على الدراية 

الطبية، واخلبرة املهنية.
 واذهب مع ما ورد أيضًا في البروتوكول وبتصرف إلى أن يذهب 
الطبيب في التقرير الطبي اخلاص بالتعذيب أبعد من طلب 
املسؤول طالب إجراء التقييم الطبي القانوني الواصف للحالة 
مسؤولية  فمن  املادية  الوقائع  كل  أورد  قد  انه  افتراضه  بعدم 
الطبيب أن يكتشف ويسجل كل الوقائع املادية، التي يرى أنها 
ذات صلة، حتى لو اعتبرت بأنها عدمية الفائدة أو ضارة  بوجهة 
نظر وهدف الطرف املسؤول طالب الفحص، وال يجوز بأي حال 
من األحوال أن تستبعد من التقرير الطبي القانوني أية وقائع 
تتسق مع وجود تعذيب أو غيره من ضروب إساءة املعاملة وعليه 
فإن ذلك كله يكون ترجمة حقيقية للهدف من وراء االستعانة 
وفي  التعذيب،  جرمية  وقوع  نفي  أو  إلثبات  الطبية  بالبينة 
الوقوف على  التعذيب  نتيجة  أو  التعذيب  الوفاة جراء  حاالت 
العالقة السببية للوفاة كنتيجة للتعذيب أم ال، وبالنتيجة بيان 
أو  العام،  بإقامة دعوى احلق  القضائية  املالحقة  مدى ووجوب 
فضاًل  التعذيب  فعل  باعتبار  الشخصي،  احلق  دعوى  بإقامة 
القانون  في  ورد  ما  وحسب  الدولية،  الشرعة  في  جاء  عما 
ُمجرمًا  اعتداء  باعتباره   ،13 املادة  في  الفلسطيني  األساسي 
الناشئة  واملدنية   اجلنائية  الدعوى  يسقط  ال  اإلنسان  على 
بالتقادم مع وجوب التعويض، وذهب املشرع في الفقرة الثانية 
أبعد من ذلك بالقول، بأنه يقع باطاًل كل قول أو اعتراف صدر 
باإلكراه والتعذيب، فبدور فعال من الناحية العلمية والعملية 
للطب الشرعي ودوره بالكشف عن جرائم التعذيب باإلبراء أو 
وشهادة  ونزاهة  وحيادية  بكفاءة  األدلة  على  بالوقوف  اإلدانة 
تكون  اإلنسان  حقوق  واحترام  وصيانة  للعدالة  خدمة  احلق 
ترجمة حقيقية للعالقة ما بني الطب والقانون بضبط البينة 
واالشتباه  االدعاء  في  البت  لغاية  األمثل  الوجه  على  الطبية 
بوقوع جرمية التعذيب من عدمها ومثول املنتهكني أمام العدالة 

وإنصاف الضحايا.  
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احملامي يزن صوافطة

دور األطباء في توثيق حاالت التعذيب 
وسوء املعاملة

أجمعت النصوص واملواثيق الدولية على مبادئ مشتركة وردت في 
املعايير  تضم  والتي  الصحية،  الرعاية  مهنة  آداب  مدونات  جميع 
واإلجراءات الواجب توفرها حلماية ضحايا التعذيب وتوثيق آثاره، 
بغرض توفير كافة األدلة املتاحة التي تسمح مبالحقة املخالفني 
دور  يبرز  النبيل  اإلنساني  اجلانب  هذا  وفي  للعدالة،  وتقدميهم 
واستكمااًل  املعاملة،  وسوء  التعذيب  حاالت  توثيق  في  األطباء 
لدورهم اإلنساني في معاجلة الضحايا، فانه يتوجب عليهم أيضًا 
توثيق تلك احلاالت وإبالغ اجلهات املختصة عنها، وهذا أقل اعتبار 
ميكن رده لضحايا التعذيب من قبل األطباء، كما ويعتبر التقرير 
الطبي الشرعي دلياًل قاطعًا لإلثبات القانوني لوقوع التعذيب من 
عدمه، وال يقتصر األمر على فحص جسد مدعي التعذيب، وإمنا 
يقتصر  ال  كما  وحتليلها،  اجلنائية  األدلة  فحص  أيضًا  يتوجب 
التوثيق الطبي على اآلثار اجلسدية الناجمة عن التعذيب والتي 
قد تختفي مع الزمن )حيث أن هناك ضحايا يستمر احتجازهم 
في أماكن االحتجاز حتى تختفي اآلثار اجلسدية للتعذيب أو سوء 
التعذيب  الناجمة عن  النفسية  اآلثار  ليشمل  بل ميتد  املعاملة(، 
وسوء املعاملة، والتي تستمر لفترات أطول، بل وقد تصاحبه مدى 
احلياة، وكثيرًا ما تكون آثارها على حياة اإلنسان أكثر قسوة من أي 

إصابة جسدية.
فمن  الطبية،  اخلدمة  تلقي  في  احلق  عمومًا  لإلنسان  كان  إذًا 
اختيار  حق  من  احملرومني  لهؤالء  خاصة  رعاية  توجيه  األولى 
احلرية،  مقيدي  كونهم  بحكم  العالج  مكان  أو  املعالج  الطبيب 
املنظمات  اهتمت  فقد  للمحتجزين  اخلاصة  للوضعية  ونظرًا 
اإلنسان  حقوق  مفاهيم  بني  الوثيقة  العالقة  بتوضيح  الدولية 
وآداب ممارسة مهنة الطب، ويتجلى ذلك في وثائق األمم املتحدة 
الدولي،  املستوى  على  الصحية  املهن  ملمارسي  املمثلة  واملنظمات 
ونقابات األطباء على املستويات الوطنية، وقد كان العامل املشترك 
الطبيب  يلزم  اجلوهري  الواجب  كون  هو  املواثيق  جميع  بني 
أو  املريض  مصالح  شأن  من  يعلي  الذي  النحو  على  بالتصرف 
أو  أو ضغوط  اعتبار ألي موانع  الوجه األفضل، دون  املصاب على 
التزامات تعاقدية أخرى، ويشمل ذلك إتاحة اخلدمات الطبية، مبا 
في ذلك خدمات الطب النفسي جلميع السجناء بال متييز، وعيادة 
يومية لطالبي العالج، ويتحتم على ممارسي املهن الصحية واجب 
أخالقي يتمثل في حماية الصحة البدنية والعقلية للمحتجزين، 
فمن احملظور على األطباء، على وجه التحديد، استخدام معارفهم 
أو مهاراتهم الطبية على أي نحو يتنافى مع حقوق الفرد املقررة 
في املواثيق الدولية، كما أن القيام سواًء بصورة ايجابية أو سلبية 

أو تغاضيًا عنه يعد مخالفة  التعذيب  بأعمال تشكل مشاركة في 
جسيمة آلداب املهنة.

تشمل املشاركة في التعذيب تقييم قدرة احملتجز على حتمل إساءة 
تقدمي  أو  عليه  اإلشراف  أو  التعذيب  أثناء  احلضور  أو  املعاملة، 
إنعاش  كذلك  أثناءه،  أو  مباشرة،  التعذيب  قبل  الطبي  العالج 
بعد  الطبي  العالج  تقدمي  أو  التعذيب،  مواصلة  أجل  من  األفراد 
مسئولني  كونهم  يرجح  من  تعليمات  على  بناء  مباشرة  التعذيب 
عن التعذيب، كما يعد مشاركة في التعذيب إتاحة املعرفة املهنية 
التعذيب،  ملرتكبي  احملتجز  عن  الشخصية  الصحية  البيانات  أو 
وكذلك التجاهل املتعمد لألدلة وتزوير التقارير الطبية للناجني 
لقوا  ملن  اجلثث  تشريح  تقارير  أو  الوفاة  تقارير  أو  التعذيب،  من 

حتفهم أثناء التعذيب أو بسببه.
ومن املؤكد بعد تعرض احملتجز ملثل هذه األنواع من التعذيب أن 
ُيعرض على الطبيب،  أو أثناء تعرضه لها، من أجل فحصه طبيًا، 
الضحية  يأتي  فقد  الصعوبة  بالغ  وضع  في  الطبيب  يكون  وهنا 
في صحبة  التعذيب  الناجتة عن  العضوية  اإلصابات  للعالج من 
أو  االحتجاز  موقع  نفس  من  يكون  أن  األرجح  وعلى  الضابط، 
التعذيب، بل أحيانًا يكون نفس الشخص الذي أوقع به التعذيب، 
في مثل هذه الظروف يكون احلديث مع الضحايا بالغ الصعوبة ، 
ناهيك عن عدم توفر شروط املقابلة الصحيحة، من ناحية املكان 
املالئم للمقابلة وأسلوب استقبال املريض واحلوار معه............

الخ.
كذلك سيكون الضحية متحفظًا وخائفًا، ألن شكواه للطبيب قد 
أن  الطبيعي  ومن  مغادرته،  فور  التعذيب  من  املزيد  عليها  يترتب 
يبذل  بأن  ُينصح  لذلك  باألمان،  شعر  إذا  إال  يتكلم  لن  الضحية 
ما  مكان مستقل  في  منفردا  الضحية  ملعاينة  بوسعه  ما  الطبيب 
أمكن والبد أن تفك من يده الكالبشات وأن يقف احلارس بعيدًا 
وقد  العضوي،  العالج  بتقدمي  يهتمون  األطباء  من  وكثيرًا   ،
بسماع  يهتمون  من  منهم  قليل  ولكن  تقارير  للضحايا  يكتبون 
شكوى املريض ببعض االستفاضة، ومن خالل املقابلة يستنتجون 

األعراض النفسية التي يعاني منها الضحايا وإرفاقها بالتقرير.
لذلك يجب مراعاة مايلي عند مقابلة الضحية :

»املساحة،  ومريح  مناسب  مكان  في  الفحص  يتم  أن  يجب   .1
التهوية، اإلضاءة،....الخ »

يجب منع أي من رجال األمن حضور الفحص الطبي.  .2
يجب توافر املعدات الطبية الالزمة.  .3

يجب حترير الضحية من القيود أو عصابة العني أن وجدت،   .4
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الطبية  الرسمية  للجهات  املقدم  التقرير  في  ذلك  وتسجيل 
والقانونية.

كاملة  املعلومات  وصول  املعلومات،وأن  وسرية  خصوصية   .5
محاكمة  على  ويساعد  الفائدة  له  يحقق  التحقيق  جلهات 

املسئولني عن تعذيبه.
إخبار الضحية بأن من حقه أن يقوم بإبالغ جميع املؤسسات   .6
احلقوقية وعلى الطبيب أن يقوم باإلبالغ عن أي حالة تعذيب.

وبعد ذلك يقوم الطبيب بإجراء الفحوصات الطبية للضحية من 
خالل وصف اإلصابات واملظهر العام وفحص اجللد وفحص الرأس 
والوجه والرقبة واجلهاز العضلي الهيكلي وفحص القلب والصدر 

واجلهاز الهضمي واجلهاز البولي.

الضمانات اإلجرائية فيما يخص حقوق املعتقلني في الفحص الطبي:
على طلبات  بناء  يتم  أن  للمعتقلني يجب  الشرعي  الطب  تقييم 
رسمية كتابية من قبل النيابة العامة أو املسئولني اآلخرين من ذوي 
اجلهات  قبل  من  الطبي  الكشف  توقيع  طلبات  أما  االختصاص، 
املسئولة عن تنفيذ القانون فيجب أن تعتبر غير صحيحة إال في 
احلاالت التي يتم فيها ذلك بناء على أوامر كتابية من قبل النائب 
العام، كذلك يحق للمعتقلني أنفسهم أو محاميهم أو أقاربهم أن 
يتقدموا بطلب لتوقيع الفحص الطبي بهدف حتديد وجود أدلة 

عن وقوع التعذيب أو سوء املعاملة.
يجب أن يتم نقل املعتقل إلى حيث يتم الفحص الطبي الشرعي 
على أن يصاحبه في هذا االنتقال مسئولني غير األفراد التابعني 
لنفس اجلهاز، ألنه من احملتمل أن يكون التعذيب قد حدث من قبل 

هؤالء املسئولني، مما يعرض املعتقل والطبيب لضغوط قسرية غير 
مقبولة كي اليتم تسجيل التعذيب أو سوء املعاملة بشكل مطابق 
أن  يجب  املعتقل  نقل  عملية  على  املشرفون  املسئولون  للحقيقة، 
يكونوا مسئولني أمام النائب العام وليس أمام أي جهة أخرى من 

جهات تطبيق القانون.
بديل  أو  ثاني  طبي  تقييم  على  يحصلوا  أن  املعتقلني  حق  من 

بواسطة طبيب مؤهل لذلك إما أثناء أو بعد فترة االعتقال.
يجب أن يتم التقييم الطبي للمعتقل في مكان يرى الطبيب أنه 
األفضل  من  يكون  قد  احلاالت  بعض  في  لذلك،  مالءمة  األكثر 
اإلصرار على القيام بالفحص في املؤسسات الطبية الرسمية وليس 
في مقر السجن، ويجب على الطبيب القائم بالفحص أن يسجل 
في تقريره وجود أي رجل أمن أو أي مسئول عن تطبيق القانون في 
إن تواجد  التواجد،  النظر عن سبب ذلك  الفحص، بغض  حجرة 
أي من هؤالء أثناء القيام بالفحص الطبي ميكن أن يكون مبثابة 
األساس لرفض أي تقرير طبي »سلبي«، يجب أن يتضمن التقرير 
هوية ومنصب جميع اآلخرين املتواجدين في غرفة الفحص أثناء 

إجراء التقييم الطبي.
كما أنه يجب تسليم نسخة من التقرير الطبي للمعتقل أو محاميه، 

وأن يحتفظ الطبيب الذي قام بالفحص الطبي بنسخة أخرى.
توقيع  وكذلك  االعتقال،  بداية  يتم في  أن  الطبي يجب  والكشف 
يجب  احلاالت  هذه  وفي  اإلفراج،  عند  الطبي  والتقييم  الفحص 
يحترمون  السجناء  مع  املتعاملني  السجون  أطباء  أن  من  التأكد 
في  املهنية  واجباتهم  أداء  على  قادرون  وهم  الطبية  األخالقيات 

استقالل عن أي طرف.



نبذة تعريفية 
ياسر  الراحل  الرئيس  عن  صادر  مرسوم   / بقرار  املظالم(  )ديوان  اإلنسان  حلقوق  املستقلة  الهيئة  أنشئت 
)اجلريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  الحقًا  اإلنشاء  قرار  نشر  وقد   .1993/9/30 بتاريخ  الله،  رحمه  عرفات 

الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( ، حتت رقم )59( لعام 1995.
مبوجب القرار حتددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة 
الدوائر  مختلف  عمل  وفي  الفلسطينية،  واألنظمة  والتشريعات  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق 
وضع  مهمة  للهيئة  القرار  وترك  الفلسطينية"،  التحرير  ومنظمة  فلسطني  دولة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
نظامها األساسي مبا يضمن استقاللها وفعاليتها. وقد مارست الهيئة نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان 

مفوضها العام األول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واحملرك األول لتأسيسها.

الرؤية 
دولة فلسطينية مستقلة ُتعزز فيها سيادة القانون واملساواة أمامه، وحُتمى وتروج وحتترم فيها حقوق اإلنسان، 

وحريات جميع األفراد.

الرسالة 
توافر  )أمبودزمان( مبتابعة وضمان  املظالم  وديوان  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  الهيئة بصفتها  تقوم 
متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانني والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر 
التعامل  يشمل  بحيث  الهيئة  عمل  نطاق  يتسع  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في  واملؤسسات  واألجهزة 
مع قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان، والشكاوي التي يقدمها املواطنون بشأن سوء اإلدارة أو سوء استخدام 
السلطة، وتبذير املال العام، نشر الوعي القانوني، املراقبة، وبشكل عام تضمني حقوق اإلنسان في التشريعات 

واملمارسات الفلسطينية.

الغايات اإلستراتيجية
والتعليمات  واألنظمة  القوانني  مختلف  في  اإلنسان  حقوق  صيانة  متطلبات  توافر  وضمان  متابعة    .1

الفلسطينية، وفي عمل مختلف دوائر وهيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية.
ترويج حقوق اإلنسان في الثقافة السياسية الفلسطينية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان لدى    .2

السلطة الفلسطينية.

األهداف احملددة 
تثبيت وتعزيز دور الهيئة كديوان للمظالم (Ombudsman)، وكلجنة وطنية حلقوق اإلنسان.   .1

ترويج املبادئ القانونية واملرتبطة بحقوق اإلنسان في القطاعات املتعددة للمجتمع الفلسطيني، وتثقيف    .2
املواطنني الفلسطينيني بشأن حقوقهم وحرياتهم، وآليات حمايتها من االنتهاكات.

مراجعة القوانني الفلسطينية ومشاريع القوانني لضمان توافقها مع املعايير الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان.   .3
بنطاق  وفعال  كفؤ  بشكل  لاللتزام  للهيئة،  والعملياتية  والتنظيمية  املؤسسية  القدرة  وتطوير  توسيع    .4

عملها ومسؤولياتها.
تطوير وترويج عالقات الهيئة وشراكتها مع مؤسسات مشابهة عديدة على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.   .5



الف�صلية
ُتتابع الهيئة الشكاوى التي تتلقاها من املواطنني، وفيها انتهاكات حلقوقهم، سواء كانت شكاوى تتعّلق باألجهزة األمنية 
كاإلعتقال، والتوقيف دون اتباع اإلجراءات القانونية، أو شكاوى تتعلق بالوزارات واملؤسسات املدنية العامة، مثل الفصل 
التعسفي من الوظيفة العامة، التقصير أو التأخير غير املبرر في تقدمي اخلدمات، أو عدم اتباع اإلجراءات القانونية في 

التعيني للوظائف العامة.
عزيزي املواطن: إذا حرمت من خدمة تستحقها، أو إذا تعرضت حقوقك لالنتهاك من قبل أي من السلطات العامة، فال 

تترّدد بزيارتنا أو اإلتصال بنا على أحد العناوين املبينة أدناه:

عناويــن مكاتـــب الهيئـــة
املقر الرئيس  

رام الله – حي بور سعيد مقابل املجلس التشريعي الفلسطيني وخلف مركز التالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +
ص. ب. 2264

 E- Mail:  ichr@ichr.ps  :البريد اإللكتروني
 http// www.ichr.ps :الصفحة اإللكترونية

مكتب الشمال  - نابلس
 نابلس- شارع سفيان- عمارة اللحام- ط1 

هاتف: 2335668 / 9 972 +
فاكس: 2336408 / 9 972 +

مكتب الوسط - رام الله - مكتب املقر العام
هاتف: 2960241 / 2986958 /2987536 /9722 +

فاكس:  2987211 / 2   972 +

مكتب اجلنوب 
اخلليل- رأس اجلورة- بجانب دائرة السير- عمارة حريزات- ط1 

هاتف: 2295443 /2 972 +
فاكس: 2211120 /2 972 +

بيت حلم- شارع املهد- عمارة نزال-ط 3 
هاتف: 2750549 / 2 972 +
فاكس: 2746885 /2 972 +

مكتب غزة والشمال
الرمال- مقابل املجلس التشريعي- خلف بنك فلسطني الدولي

هاتف: 2824438 /2836632 / 8  972 +
فاكس: 2845019 / 8  972 +

مكتب جنوب غزة
خان يونس- شارع جالل- عمارة الفرا- ط 4  فوق البنك العربي

هاتف: 2060443 /8  972 +
فاكس: 2060443/ 8  972 +

الهيئـــــة املســــتقلـة حلقـــوق اإلنســـــان
"ديوان املظالم"




