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 والمعارضين النشطاء بحياة ديو ي التعذيب: ... التعذيب لمناهضة العالمي اليوم في: " شمس" مركز 
 الموقف سيد العقاب من واإلفالت، السياسيين

 
 وانتهاكات ةوالعنيف الالإنسانية واألساليب الممنهجة التعذيب أعمال وأقساها، العبارات بأشد" شمس" مركز يدين
 أدوات عبر بها امالقي في العنصري االستيطاني باالحتالل القائمة السلطة" إسرائيل" تستمر التي اإلنسان حقوق

رهاب ومحققين وشرطة جنود من المختلفة، منظومتها  تا/المواطنين بحق متواطئ وقضاء مستوطنين وا 
 بينهم من ة/أسير 5300 اإلحصائيات آخر وفق عددهم بلغ والذين ات،/المعتقلين سيما ال ات/الفلسطينيين

 .الصحفيين األسرى من وعدد المرضى األسرى ومئات إداري معتقل 520و السيدات، من 40و طفل، 250

 وشرعنت تتجرأ التي العالم في الوحيدة الدولة هي باالحتالل القائمة السلطة" إسرائيل" أن" شمس" مركز ريذك  
 التوصيات على اإلسرائيلي الكنيست صادق 1987 نوفمبر من الثامن في إذ القانون، برعاية وجعلته التعذيب
 المتزايدة قاداتاالنت من ومهربا   مخرجا   إليجاد اإلسرائيلية الحكومة قبل من المشكلة" لنداو" لجنة تقرير في الواردة

 اللجنة أوجدت يثح الفلسطينيين، المعتقلين تجاه" بيت الشين" العام األمن جهاز من المتبعة التحقيق ألساليب
 لجسديا الضغط" بممارسة له السماح عبر" بيت الشين" جهاز منها عانى التي للمعضلة" القانوني" الغطاء
 لضباطل اللجنة أجازت األساس ذلك على ،"إرهابية" نشاطات بارتكاب المتهمين المعتقلين بحق" والنفسي

 . متكاملة عماريةاست منظومة على الوضوح بالغ تأكيد في وشرعنته، التعذيب استخدام اإلسرائيليين والمحققين

 شكالأ كافة ممارسة في والتشريعات والممارسات، اإلجراءات، من طويلة سلسلة عبردولة االحتالل  دأبت كما
ساءة التعذيب  الفلسطينيين على داليهو  اإلسرائيليين بتفوق تؤمن تمييزية عنصرية جذور على استنادا   المعاملة وا 

 من نالمجرمي إفالت ضمان على عملت كما المتوسط، األبيض والبحر األردن نهر بين الممتدة المنطقة في
عاقةو  المحتلة الفلسطينية لألرض الدولية التحقيق لجان لوصول المتكرر منعها ذلك في بما العقاب،  جهود ا 
 ومالحقة اتهاقض على القصوى الضغوط وممارسة الدولية الجنائية المحكمة مقدمتها وفي الدولية المحاكم تحقيق

 . وتهديدهم اإلنسان حقوق عن المدافعين
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 ومن ةالدولي واالتفاقية المعاهدات من عدد إلى فلسطين دولة انضمام من الرغم وعلى أنه "شمس" مركز يؤكد
 في لمهينةا أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية ضمنها
 إجراءات تتخذ لم فلسطين دولة أن إال ،2017 العام نهاية باالتفاقية الملحق االختياري والبروتوكول 2014 العام
نفاذ االلتزام رغبة يعكس بما والممارساتي التشريعي المستوى على جدية  في االتفاقية شرن يتم لم إذ المعاهدة، وا 

 منه لوقايةا استراتيجية أو التعذيب من للحماية الوقائية الوطنية اآللية إنشاء خطوة زالت وما الرسمية، الجريدة
 ولةد جهوزية عن الصريح الرسمي اإلعالن أو الفاعلين، ومساءلة الضحايا إنصاف وعمليات ومناهضته
 المنال بعيدة أمور الدولة أجهزة كافة عبر سلوكيا   التعذيب رفض أو للرقابة، فيها االحتجاز مراكز لفتح فلسطين
 . الجهود من للكثير وبحاجة

 على املةالمع وسوء للتعذيب مواطنين تعرض حول واالدعاءات الشكاوى تزايد إلى بخطورة "شمس" مركز ينظر
 فقا  و  الخصوص، وجه على المشتركة األمنية اللجنة ضد الشكاوى سيما ال األمنية، األجهزة من عناصر يد

 على بالعصي بالضر  منها التعذيب في مرارا   اتباعها يتم عديدة أشكال موقوفين قدمها بالقسم مشفوعة لشهادات
 والخنق لوجها على باأليدي العنيف والضرب والصفع بربيج/خرطوم بواسطة والضرب الجسد من متفرقة أنحاء
جبار البطن على باألرجل والضرب بالحائط الرأس وضرب الرقبة من  باردة ياهم على الوقوف على الضحايا وا 

 االستحمام نم والمنع النوم من والحرمان طويلة لفتوات واألرجل األيدي رفع عبر بالحبال والشبح حافية بأقدام
 معتقداتهم أو اإللهية ذاتال شتم مثل للمعتقلين اإليمانية المعتقدات تنتهك بمسبات والشتم النابية باأللفاظ والشتم
 طويلة أليام والتحقيق نظيفة وغير للغاية ضيقة زنازين في واالحتجاز والبصق العينين وتعصيب الدينية

 والمهينة ةالقاسي التعذيب أساليب من وغيرها القتل أو بالضرب والتهديدات الزيارات من والحرمان ومتواصلة
 مارساتم تزايدت كما الصحية، حاالتهم وتدهور للوعي موقوفين لفقدان الحاالت من العديد في أدت والتي

ساءة التعذيب  عن لتعبيرا حرية خلفية على السياسية واالعتقاالت االستدعاءات تزايد مع المتزامنة المعاملة وا 
 .مؤخرا   السلمي التجمع في الحق وممارسة السياسي واالنتماء الرأي
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 حقوق نع والمدافع السياسي الناشط سقط القمعية، السياسة لهذه مباشرة وكنتيجة أنه ، "شمس" مركز يشدد
 ساعتين عدب الحياة فارق والذي الضحايا، كأحدث" بنات نزار" التشريعية لالنتخابات السابق والمرشح اإلنسان

 وتهم ظروف وأثارت العامة والمخابرات الوقائي األمن جهازي عناصر من كبيرة مجموعة يد على اعتقاله من
 وفق والخشبية الحديدية بالعصي المبرح بالضرب اعتداء إلى اعتقاله خالل تعرض إذ عارمة، غضب موجة

طالع والحاسم الجدي التحقيق يستدعي ما وهو. عائلته شهادات  ودقة ةموضوعي بكل جرى ما على الجمهور وا 
نصاف فيه تهاون ال بشكل الجناة ومحاسبة  حاالت من عددا   االحتجاز مراكز شهدت كما. الضحية عائلته وا 

 التحقيق أنبش المتخذة اإلجراءات على الجمهور اطالع أو حولهم مفصلة معلومات تقديم يتم لم لموقوفين الوفاة
 .حاالتهم في

 : يلي ما ضرورة على" شمس" مركز يشدد الوقائع، هذه أمام

 ينيين،الفلسط األسرى بحق التعذيب جرائم ووقف لتجريم االحتالل دولة على القصوى الضغوط ممارسة .1
 المسؤولية نطاق وتوسيع التعذيب جرم مرتكبي ومالحقة اإلنسان، حقوق ومنظومة الدولي بالقانون وااللتزام

 .فيه شكل بأي يساهم من كل ليشمل عنه

 كافة، المجاالت يف اإلسرائيلية السجون من المحررين الفلسطينيين والمعتقلين األسرى أوضاع متابعة أهمية .2
 بما منها حيةوالص النفسية المستويات على وبالذات والمدنية الرسمية الجهات من لهم والرعاية الدعم وتقديم

 .التعذيب ضحايا من جزء باعتبارهم وسليم سوي بشكل الحياة مواصلة على يساعدهم

 بفاعلية بدورها اموالقي واإلنسانية القانونية ومسؤولياتها مهامها بتولي األحمر للصليب الدولية اللجنة مطالبة .3
بالغ ليةاإلسرائي السجون في أوضاعهم على والرقابة واإلشراف الفلسطينيين األسرى مع التواصل في  وا 

 .بأوضاعهم عائالتهم
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 بجهود القيامو  والتوثيق الرصد مجال في بأدوارها القيام إلى والدولية، المحلية المدني المجتمع منظمات دعوة .4
 التعذيب بجرائم تعلقي فيما فيها، تشارك التي االئتالفات عضوية من واالستفادة التكاتفية، والمناصرة الضغط
ساءة  .كافة السلطات من الفلسطينيين األسرى لها يتعرض التي المعاملة وا 

 لسطين،ف دولة إليها انضمت التي الدولية والمواثيق والمعاهدات االتفاقيات إنفاذ على إبطاء دون العمل .5
 أو الإنسانيةال أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية منها المقدمة وفي

 كل عن راجعوالت الوطنية اآللية تشكيل في والتعجيل الرسمية الجريدة في االتفاقية نشر عبر المهينة
 .اإلنسان وحقوق الديمقراطية مع تتعارض التي والممارسات التشريعات

 أن على ،"ناتب نزار" المواطن مقتل قضية في وشفاف وموضوعي نزيه بشكل مستقلة تحقيق لجنة تشكيل .6
 وأن ناجز،و  وفاعل مستجيب التحقيق يكون وأن العائلة، عن ممثال   شرعي طبيب اللجنة في عضوا   يكون
طالع والتوصيات النتائج نشر يتم  لىإ الوصول في المواطنين حق على استنادا   عليها الجمهور وا 

نفاذ المعلومات،  والعام، خاصال الردعين يحقق بما الجناة ومحاسبة كاملة   التحقيق لجنة وتوصيات نتائج وا 
   .مستقبال   الحوادث هذه تكرار عدم ضمان شأنه من ما واتخاذ

 عبر وقيين،والحق السياسيين للنشطاء  الممنهج االستهداف على القائمة األمنية السياسية في النظر إعادة .7
 أي نم المواطنين وحماية والعامة، الخاصة والحريات الحقوق احترام أساس على األمنية العقيدة بناء إعادة
نفاذ السياسية، التجاذبات عن والترفع الديمقراطية، الممارسة على والحفاظ خارجي، عدوان  وفقا   انونالق وا 

 لدستورية،ا والمؤسسات" المؤقت الدستور" األساسي القانون وحماية الفضلى، والمعايير الدولية لالتفاقيات
 .األمنية المكونات عمل في الرقابة وتزم النزاهة ومتطلبات الشفافية ومراعاة األهلي، السلم على والحفاظ

 نتخابيا قانون أساس وعلى ومتزامنة وشاملة عامة االنتخابات تكون أن على االنتخابي، المسار استئناف .8
 في لشعبا ولحق للسلطة السلمي التداول لمبدأ احتراما   االنتخابات، لقضايا نزيهة ومحكمة عليه متوافق
 .الديمقراطية عمليةال لتمكين ونزيهة حرة انتخابية بيئة تهيئة من ذلك يتطلبه ما مع للسلطات، الشرعية منح
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