
   

عمادة الدراسات العميا 
جامعة القدس    

 
 

 
 

     التعذيب النفسي لالسرى في مرحمة التحقيؽ خالؿ االنتفاضة الثانية    
 
 
 
 

زياد محمود محمد ىب الريح 
 
 
 

رسالة ماجستير 
 
 
 

فمسطيف – القدس 
 

 ـ2012/  ىػ1433



  
 

 التعذيب النفسي لالسرى في مرحمة التحقيؽ خالؿ االنتفاضة الثانية    
 
 

: إعداد
زياد محمود محمد ىب الريح 

 
 

فمسطيف - القدس مف جامعة  –دراسات اقميمية بكالوريوس 
 
 
 

عزيز حيدر  د.أ: ؼ ااشر      
 
 
 

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في الدرسات 
 جامعة القدس معيد الدراسات االقميمية-   االسرائيمية

 
 

 ـ2012/  ىػ 1433



 جامعة القدس
عمادة الدراسات العميا 

  الدراسات االقميميةمعيد 
 
رسالة إجازة اؿ

 
 

التعذيب النفسي لالسرى في مرحمة التحقيؽ خالؿ االنتفاضة الثانية    
 
 
 

زياد محمود محمد ىب الريح : اسـ الطالب
 20520227: لرقـ الجامعيا

 
 

 عزيز حيدر د.أ: اشراؼ           
 

 :مف أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ: نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ        
 

……………………… :التكقيععزيز حيدر   د.أ: رئيس لجنة المناقشة 1
 ………………………:التكقيعمحمد المصرم . د:      ممتحنا داخمي 2

 ………………………:التكقيعنظاـ صبلحات . د:    ممتحنا خارجي 3

 
 

 فمسطيف  – القدس
 

 ـ2012/ ىػ 1433



  ب 

 

 اإلىداء
 

رواحيـ مف اجؿ أالى اسرى الحرية الذيف ضحوا ب– الى الشيداء مع وقؼ التنفيذ 
 . الى الشموع الذيف  احترقوا ليضيئوا لنا الطريؽ نحو القدس . فمسطيف 

 
الى اخواني األسرى الذيف اقتسمت معيـ رغيؼ الخبز في سجوف نفحة والسبع 

وشطة  وعسقالف 
 

 سرى الذيف ما زالوا يقضوف عشرات السنيف خمؼ القضباف ألااألسيرات والى 
 

الى زمالئي واخواني الذيف اعتقموا في االنتفاضة الثانية  
 

الى اخواني االسرى الذيف تحرروا ويواصموف العطاء مف اجؿ فمسطيف 
 

الى اخواني وزمالئي  
 

الى كؿ مف يبني في ىذا الوطف الغالي 
 

مف العيوف الساىرة  ألالى رجاؿ ا
 

الى الشيداء االبرار  
 

اىدي ىذا العمؿ المتواضع 
 

زياد محمود محمد ىب الريح 
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إقرار 
 

معٌد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس ، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة،  أقر أنا ي
باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الدراسة، أك أم جزء منيا ، لـ يقدـ لنيؿ درجة عميا ألم 

. جامعة أك معيد آخر
 
 

: .................. التكقيع
 

زياد محمكد محمد ىب الريح 
 

:................... التاريخ
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الشكر والعرفاف 
 

نشكر اهلل الذم اعننا عمى تقديـ ىذا الجيد المتكاضع لشرح معاناة اخكاننا االسرل ، كنحمد اهلل الذم 
كفقنا في انجاز ىذه الرسالة ، لتككف خطكة نحك شرح اكضاع اسرل الحرية ، فالشكر اكال يككف هلل 

. سبحانو كتعالى 
 

، كقٌدـ لي الرسالة  الذم أشرؼ عمى ىذه عزيز حيدركما يسرني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير مف الدكتكر 
. النصح كاإلرشاد 

 
لبلساتذة المحترميف الذيف قدمكا لي المشكرة خبلؿ اعداد كيسرني كذلؾ أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف 

. الرسالة كاخص بالذكر الدكتكر زياد قناـ ، كالدكتكر محمكد محارب 
 

كالشكر الجزيؿ الخكاني االسرل الذيف التقيتيـ كاجريت معيـ مقاببلت حكؿ معاناتيـ خبلؿ فترة 
االعتقاؿ ، كاعطكني الكثير مف كقتيـ مف اجؿ انجاح ىذه الدراسة  

 
االخكة في جامعة القدس كالى عمادة الدراسات االقميمية ، كعمادة شؤكف كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى 

. الطمبة ، كالى االساتذة المحترميف ، كالى كؿ مف ساعدني مف الجامعة في ىذه الدراسة 
 

الرسالة المساعدة إلنجاز ىذه العكف ك أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف مد يد ا كأخير
 

                                                   زياد محمود محمد ىب الريح
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التعريفات 
 

  عمؿ يينزؿ آالمنا جسدية أك نفسية بإنساف ما كبصكرة متعمدة كمنظمة  التعذيب
ككممة نفس مشتقة مف كممة يكنانية تعني  العمـ الذم يدرس السمكؾ العقمي ،  عمـ النفس

 دراسة العقؿ اك الركح
عمـ النفس 

 الجنائي
 العمـ الذم ييتـ بكشؼ الجريمة ، كالتعرؼ عمى المجـر ، كدراسة اقكاؿ  

جيزة كاختبارات مكضكعية مثؿ اختبارات كشؼ الكذب أالشيكد عف طريؽ 
 . كاالنفعاالت كالتحميؿ النفسي كاختبارات الشخصية

 قكؿ ما يصدر عف الشخص مف أنكاع السمكؾ مادية أك رمزية يميؿ عف طريؽ  االستجابة
 إلى تحقيؽ امكاناتو أك خفض تكتراتو التي تيدد تكاممو 

 . كؿ ما يصدر عف الفرد مف تغيرات في مستكل نشاطو في لحظو معينو  السمكؾ
عممية غسؿ 

الدماغ   
قبكؿ أية فكرة حتى إذا كانت منافية لممنطؽ أك مبادئ الشخص   

 . تفاعؿ الفرد مع أحداث األمكر التي تمر بو في المحيط الذم يتعايش معو الضغط النفسي 
حالة إعياء بدني أك إرىاؽ يصيب الفرد كرد فعؿ لضغكط نفسية حقيقية أك  اإلجياد النفسي 

. متكقعة في الحياة 
التقصي كالفحص كالتحرم كالبحث عف فكرة جيد نشط . التمحيص كالتنقيب  التحقيؽ 

 . لمعرفة ام شيء
سماع اقكاؿ شخص لـ يتـ اعتقالو اك تكجيو اتياـ لو ، كقد يككف في اطار  االستجكاب 

 . اك يككف شاىد يريد اف يخفي معمكمات ةالشبو
عمـ نفس 
 الشخصية

بدراسة األنماط السمككية كالفكرية كاالنفعالية الثابتة لدل " العمـ الذيف ييتـ  
 . األفراد كالتي يشار إلييا عادةن بالشخصية

 التنميط الفريد لمعمميات العقمية ك السمككية الذم يميز الفرد كتفاعبلتو مع البيئة الشخصية 
 .

ايماءات 
 الشخص

.  مجمكعة مف االتصاالت غير المفظية المرتبطة بسمكؾ معيف  

 . استخداـ أم طريقة لمتحكـ في فكر شخص كاتجاىاتو دكف رغبة أك إرادة منو  غسيؿ الدماغ  
 . الكيفية المتغيرة لتحقيؽ غاية التحقيؽ  اسمكب التحقيؽ

جناح لبلسرل يككف عبارة عف عدد مف الزنازيف االنفرادية ، بحيث يبقى   اقساـ العزؿ
. االسير لكحده في الزنزانة طكاؿ الكقت 



  ك 

 ، كتككف بييئات متعددة منيا  عمى ىيئة كاحدة لساعات طكيمةمككث الشخص  الشبح
.  كىك جالس ، اك قائـ ، اك مقيد اليديف لمخمؼ 

كضع االسير في زنزانة ضيقة لكحده الياـ اك اسابيع ، كذلؾ لمضغط عميو   العزؿ
 .بشكؿ نفسي مف اجؿ االعتراؼ 

 ، يسجف بيا االسير طكاؿ فترة غرفة صغيرة ال تزيد مساحتيا عف  متريف مربع  الزنزانة
. التحقيؽ 

جياز كشؼ 
الكذب 

 رصد التغييرات الفسيكلكجية التي تطرأ عمى الجسـ الذم  جياز كظيفتو 
كصمت بو ، كيتمثؿ ذلؾ بقياس معدؿ نبضات القمب، كضغط الدـ، كمعدؿ 

 . التنفس كدرجة التعرؽ
جياز األمف العاـ االسرائيمي ، كيتكلى مياـ األمف الداخمي في اسرائيؿ كمف   الشاباؾ

. ضمنيا مكاجية التنظيمات الفمسطينية 
 ، كىي جياز األمف الخارجي لمكاليات  األمريكيةككالة االستخبارات المركزية اية . أم . سي 

. المتحدة 
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الممخص 

 
اختير مكضكع  التعذيب النفسي اثناء التحقيؽ مع االسرل الفمسطينيف الىمية المكضكع كخاصة اف 

 2009-2000ىذا االسمكب تـ اتبع مع االسرل خبلؿ االنتفاضة الثانية ، فكانت الدراسة خبلؿ الفترة 
، كتـ اختيار عينة مف االسرل الذيف اعتقمكا في تمؾ الفترة ، كىـ مف سكاف الضفة الغربية ، كاجراء 
مقاببلت معيـ ، لمحصكؿ عمى التجربة الشخصية لكؿ اسير منيـ ، فاختيرت عينة شممت اسرل مف 
تنظيمات مختمفة ، كمتيميف بقضايا مختمفة ، كاالسرل الذيف تـ اختيارىـ ، ىـ اسرل فمسطينييف مف 

  .اسير ، منيـ ثبلث اسيرات محررات  (101)الضفة الغربية كقطاع غزة  ، ككاف عدد عناصر العينة 
 

مف خبلؿ االطار النظرم لمدراسة ، كدراسة اساليب التعذيب النفسية ، تبيف اف التعذيب النفسي ال يقؿ 
خطكرة عف التعذيب الجسدم ، بؿ قد يككف اكثر تأثيرا عمى االسير مف التعذيب الجسدم ، الف 
التعذيب النفسي يشمؿ النفس كالجسد ، كما ىدفنا مف ىذه الدراسة فضح اساليب كممارسات ادارة 
السجكف االسرائيمية في ممارستيا لمتعذيب النفسي لبلسرل ، ككشؼ جزء مف الخدع التي يمارسيا 

جياز التحقيؽ االسرائيمي ، حيث بحثت  الرسالة عف اساليب التعذيب النفسي مع االسرل الفمسطينيف 
. اثناء التحقيؽ معيـ في المعتقبلت االسرائيمية ، مع التركيز عمى التعذيب النفسي 

 
اما مبررات الدراسة فتمثمت في اف اسرائيؿ بدأت تركز مع االسرل عمى التعذيب النفسي ، بنسبة عالية 

 ، كاف اسرائيؿ 1999جدا ، كبدأ التقميؿ مف التعذيب الجسدم كالضرب الذم كاف سائدان قبؿ عاـ 
تدعي اماـ العالـ انيا تراعي حقكؽ االنساف مع االسرل ، كانيا ال تقـك باستخداـ التعذيب ضد االسرل 

. ألنتزاع االعتراؼ منيـ 
 
الكصفي في الكثائقي التاريخي بحيث تمت دراسة تجربة االسرل بالسجكف ، كالمنيج اتبع المنيج  

 مقاببلت فأجريتعينة منتظمة مف االسرل ، مف خبلؿ اجراء مقاببلت مع اسرل ، كاختيرت الدراسة 
االسرائيمية ، كاختيرت العينة بحيث ركعي التنكع مع اسرل مف اجؿ التعرؼ عمى اساليب التحقيؽ 

باالحكاـ كالتنكع باسباب االعتقاؿ ، كالتنكع بالجنس ذككران كانثان ، كتـ مراعاة نسب كؿ فئة مف مجمكع 
 .سنة  (18)االسرل ، ككذلؾ مقابمة اطفاؿ تقؿ اعمارىـ عف 

اجريت مقاببلت مسجمة مع االسرل ، كفرغت المقاببلت ، كمنيا استخمصت اساليب التعذيب النفسي 
. مع االسرل 
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تكمف اىمية الدراسة في انيا بحثت تفاصيؿ اساليب التحقيؽ النفسي لبلسرل خبلؿ االنتفاضة الثانية ، 
كىك ما لـ تفصمو الدراسات السابقة ، كتـ بحث اساليب التحقيؽ النفسي ، كمدل تأثيرىا عمى االسير ، 

. كما  فتح افاؽ لدراسات بحثية عممية جديدة ، ككنيا مف الدرسات االكلى التي بحثت المكضكع  
 

ىدفت الدراسة تكثيؽ اساليب التعذيب النفسي التي تمارس بحؽ االسرل الفمسطينيف ، كما تيدؼ الى 
تكعية المكاطف الفمسطيني الساليب التحقيؽ االسرائيمية ، كتييئة االسير لمقاكمة اساليب التحقيؽ 

 .النفسية ، كما فضحت اساليب التعذيب النفسي التي تستخدميا  اسرائيؿ بحؽ االسرل 
، كاف رحمة التعذيب   تركز في التحقيؽ عمى ممارسة التعذيب النفسياسرائيؿ اشارت النتائج الى اف 

مف يمارس المحققكف اشكاؿ متعددة ، كاعتقالو كقبؿ خضكعو لمتحقيؽ النفسي مع االسير تبدا منذ 
،  يمحقو التعذيب الجسدم الذم لتعذيب النفسي ، كالتي تمحؽ الضرر باالسير بما ال يقؿ عف الضرر ا

مثؿ الشبح بأشكالو المتعددة ، كالتيديد ، كالعزؿ ، كالمكسيقى الصاخبة ، كحرمانو مف النـك كاالكؿ 
. كحرمانو مف احتياجاتو االساسية كالنظافة ، كالحماـ ، كاالكؿ 

 
اطباء بيا يشارؾ ، ىناؾ خطط مدركسة الشكاؿ ككسائؿ التعذيب النفسي كأظيرت النتائج اف 

االؼ االطفاؿ لحاالت مف التعذيب ، كمحاكالت خبلليا يتعرض عمـ النفس ، في كاخصائييف 
تعذيب النساء في ناؾ اساليب خاصة يتـ اتباعيا  ، كاف قالسقاطيـ ليعممكا لدل المخابرات االسرائيمية

. كاالطفاؿ 
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. Psychological Torture of Prisoners in the Initial Stage of Investigation 

During the Second Intifada 

 

Abstract: 
 

         The study attempts to discuss the psychological torture of the Palestinian prisoners 

in the elementary stage of interrogation, during the Second Palestinian Intifada. The time 

limit of the study was during (2000-2009) and a sample of Palestinian prisoners who were 

arrested during that period was chosen. Prisoners were met and interviews with them were 

conducted in order to know the personal experience of each of them, and the researcher 

chose the prisoners' sample from several Palestinian factions with various charges against 

them. The study deals with the Palestinian prisoners from both the West Bank and Gaza 

Strip. The sample included 101 released prisoners, including three female prisoners . 
 

         The results showed, through the theoretical framework of the study and through the 

employment of torture techniques, that psychological torture should not be viewed as less 

dangerous than physical torture; contrarily, it may have more dangerous effects than the 

physical torture, because psychological torture includes both the body and the mind; the 

study also aimed to disclose the involvement of Israeli prison administration in using 

psychological torture with prisoners. We succeeded to disclose some of the deliberate 

tricks applied by Israeli investigation committees .The study focuses on the prisoners' 

physical or mental suffering in the Israeli jails, for the Israeli interrogators began to engage 

in psychological interrogation for these prisoners 

 

     Regarding study justification, Israel has, to an extraordinary extent, employed the 

psychological torture against prisoners, and began to reduce the physical torture and 

beatings that had prevailed before 1999. Also, Israel claims publicly, in front of the world, 

that it abides by the prisoners rights, claiming that prisoners are not subjected to physical 

and psychological torture during their interrogation in order to force them to confess to 

activities they may or may not have done. 
 

         In this study, we've followed the descriptive and historical methods, and chosen the 

survey approach by doing a survey on a systematic sample of prisoners. Interviews were 

conducted with them to know how investigations are administered by interrogation teams. 

The sample was selected to meet the diversity of sentences, reasons of detention and 

gender, in addition to recording the ratio of each category in the sample. We've also 

interviewed children with ages less than 18 years. We recorded interviews with prisoners 

and we discharged these interviews, from which we became cognizant of the methods of 

psychological torture against these prisoners. 
 

   The importance of the current study lies in the fact that it examined the details of 

psychological interrogation techniques and their impacts on the prisoners during the 

Second Intifada, and it launched horizons for new scientific research studies, for it is 

among the first studies to discuss such matters . 
 

   The study also aimed at documenting the methods of psychological torture practiced 

against Palestinian prisoners; also it attempts to raise awareness among the Palestinian 



  م 

citizens regarding the Israeli interrogation techniques and to prepare the prisoners in 

advance to resist the Israeli psychological interrogation techniques; and it revealed the 

psychological torture methods practiced by Israel against the prisoners. 
 

         We arrived at important conclusions:  Israel focuses mainly on the psychological 

torture; the images of torturing the prisoners begin from the moment of detention, and the 

detainee is subject to torture, ill-treatment and humiliation, through brutal and barbaric 

methods, even before his arrival to the status of the investigation; methods of torture 

include: Shabeh or position abuse, in which detainees are shackled continuously to a chair, 

threats and intimidation , sleep prevention, food deprivation , toilet and hygiene 

deprivation, and verbal threats and insults , etc .  Also, amongst the important results 

reached at in this study, were as follows: the existence of plans relating to the forms and 

means of psychological torture, with the participation of doctors and psychologists; 

exposing thousands of children to cases of torture in order to recruit them in the Israeli 

intelligence; moreover, there are forms of torture practiced against women and children . 
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 الفصؿ االوؿ
 ___________________________________________________

خمفية الدراسة 
 

 :مقدمة 1.1
 

 الؼ اسير 800منذ اف قامت اسرائيؿ باحتبلؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ، اعتقمت اكثر مف 
االسرل ) . 2009عاـ  عامان ، حسب ما نشره مركز االحصاء الفمسطيني 41فمسطيني خبلؿ 

، كمنذ اف احتمت اسرائيؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ، اعتقمت  ( 2009لمدراسات كاالبحاث ، 
مئات االالؼ ، كمارست عمييـ اشكاالن مختمفة مف التعذيب الجسدم كالنفسي ، كاف آلة االحتبلؿ 

. االسرائيمي طكرت اساليب تعذيبيا مع تطكر التكنكلكجيا 
 

لقد اختمفت اساليب التعذيب التي مارستيا اسرائيؿ بحؽ المعتقميف مع تطكر الكقت ، بسبب 
االنفتاح االعبلمي ، ككثرة جمعيات حقكؽ االنساف ، كعمى الرغـ مف تطكر المجتمع كتقدمو ما 

زالت اسرائيؿ تنتيؾ حقكؽ االنساف ، كتنتيؾ المكاثيؽ الدكلية بالتحقيؽ مع االسرل ، كتنفي حقيـ 
كبشر ، كما زالت تستخدـ العنؼ بكافة اشكالو ضد االسرل ، العنؼ الجسدم ، مف التعذيب الى 

. القتؿ الى منع العبلج ، الى التعذيب النفسي ، عمى االسير بشكؿ مباشر اك غير مباشر 
 

بعد استشياد عدد مف االسرل في اقبية التحقيؽ ، كتشكيؿ لجنة تحقيؽ في اسرائيؿ ، غيرت 
اسرائيؿ اساليب التعذيب ، كبدأت بالتركيز عمى اساليب التعذيب النفسي ، حيث اقرت لجنة 

 شكمت برئاسة قاضي المحكمة العميا الندك اف الشاباؾ يستخدـ التعذيب ضد االسرل التي "كالند"
 .
 

التحقيؽ مع االسرل ، ىذه في  الضكء عمى االساليب االسرائيمية تـ القاءكفي ىذه الدراسة 
. االساليب التي تنتيؾ حقكؽ االنساف ، كتنتيؾ ادميتو ، كاف ىذه االساليب بعضيا نفسي 

إف ربع الشعب الفمسطيني " قاؿ مدير مركز ضحايا التعذيب محمكد سحكيؿ ،  
مف الذككر تعرضكا لبلعتقاؿ، كما أف %40تعرض لبلعتقاؿ أكثر مف مرة، كىناؾ 
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 اسيرا 189 الؼ أسيرا، ك تسبب بقتؿ 11االحتبلؿ اإلسرائيمي ما زاؿ يعتقؿ ما يقارب 
 % 23.3نتيجة التعذيب، ك  ( أسيران 70 )منيـ % 37، كلغاية االف، 1967منذ العاـ 

نتيجة القتؿ العمد، كالتصفية  ( أسيران 75) نتيجة اإلىماؿ الطبي، ك ( أسيران 44 )منيـ 
ال زاؿ يمارس التعذيب بشكؿ أكثر % 39.7الجسدية بعد اإلعتقاؿ مباشرة ن بما نسبتو 

 (   2010سحكيؿ ،  ) . " قسكة منذ مطمع انتفاضة األقصى 
 

ساليب التحقيؽ االسرائيمية مع االسرل مف خبلؿ اجراء مقاببلت مع أل ان  الدراسة شرحتقدـسكؼ 
 التي لـ يتـ حصر عددىا حتى االف  التعذيب النفسياسرل ، كمع محاميف ، الستخبلص اساليب 

.  مبعثرة ، ككتابات مبعثرة حكؿ بعض ىذه االساليب ان بؿ اف ىناؾ قصص
 

 ينقسـ التعذيب إلى قسميف أساسييف، يندرج تحت كؿ قسـ أساليب مختمفة ، 
التعذيب الجسدم، كالقسـ الثاني التعذيب النفسي، ككبلىما محرماف في الشرعية : القسـ األكؿ

الدكلية، بدءا باإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في مادتو الخامسة، كمركرا بالعيد الدكلي لمحقكؽ 
المدنية كالسياسية في مادتو السابعة، كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف في مادتو الخامسة، 

كاالتفاقية األميركية لحقكؽ اإلنساف في مادتيا الخامسة، كاالتفاقية األكركبية لحقكؽ اإلنساف في 
كانتياء باتفاقية مناىضة . مادتو الثالثة، كالميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف في مادتو الثالثة عشرة

 مادة تبيف األغراض مف االتفاقية كتعالج (32)آنفة الذكر المشتممة عمى - العالمية-التعذيب 
التعرؼ عمى المقصكد بالتعذيب، كتنظـ االلتزاـ بعدـ ممارستو، كاإلجراءات القانكنية لبللتزاـ بيا، 
كالعمؿ قدمان عمى تطكير العمؿ مف أجؿ تكريس مناىضة التعذيب، كترسـ خطكط تطكير آليات 

 .المحسابة كالمساءلة لضماف إنصاؼ الضحايا
 

 ، يتـ فيو تعذيب عمؿ يينزؿ آالمنا جسدية بإنساف ما كبصكرة متعمدة كمنظمةالتعذيب الجسدم 
الجسد عف طريؽ الحاؽ االلـ ، بطرؽ عديدة  

 
عتمد في المقاـ األكؿ عمى اآلثار النفسية ، م الذمالتعذيب النفسي ىك نكع مف أنكاع التعذيب اما 

ف لـ يكف التعذيب النفسي ال ينطكم عمى استخداـ   الجسدم ، كلكنو يمحؽ االذل التعذيبكا 
ستخدـ في االقتراف مع بعضيا مؤثر عميو ، فالتعذيب الجسدم كالنفسي غالبان ما مبالجسد ك

.  البعض ، ككثيران ما تتداخؿ في الممارسة العممية 
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ما بتعصيب العينيف أك إالتعذيب النفسي يككف بترؾ االسير بشكؿ انفرادم الياـ اك اسابيع ، 
بكضعو خمؼ حاجز، فيسمع صرخات األلـ كالخكؼ كالرعب الذم يتعرض لو الطرؼ الكاقع 

 .تحت ممارسة التعذيب الجسدم، أك بجعمو ينظر إلى عممية التعذيب مف خبلؿ شاشة أك كاميرا
 
 
قد استخدمت المخابرات االسرائيمية مع االسرل اسمكب التعذيب النفسي المباشر كغير المباشر ، ؿ

كالتحقيؽ المباشر ىك اتباع ضغكط نفسية مباشرة عمى االسير مف اجؿ االدالء باعترافات ، مثؿ 
فيتمثؿ في العزؿ ، الشبح ، التيديد كالكعيد ، المكسيقى الصاخبة ، قمة النـك ، اما غير المباشر 

، كككضع عمبلء " العصافير" اساليب خداع كتضميؿ عمى االسير ، مثؿ غرؼ العمبلء اتباع
.  داخؿ الزنزانة ، كالة كشؼ الكذب 

 
.  الدراسة الى عدة فصكؿ كمقدمة كخاتمة قسمت

 
 عمييـ ابشع انكاع مكرسمف االسرل ، كاألالؼ  مئات اعتقؿبعد احتبلؿ اسرائيؿ لباقي فمسطيف 

بعد تطكر الحركة الكطنية في الثمانينات كاصبح ىناؾ ك.  ، مف اجؿ نزع اعترافات منيـ التعذيب
كعي اكثر ، كنشطت منظمات حقكؽ االنساف االسرائيمية كالمحمية كالدكلية ، بدأت اسرائيؿ تركز 

 . عمى اساليب التعذيب النفسي 
 

 عف اساليب التعذيب النفسية التي مارسيا جياز التحقيؽ االسرائيمي خبلؿ الدراسة مجاؿ كاف
  ىؤالءخضعكف ، ماألالؼ مف الفمسطيني االنتفاضة الثانية ، حيث اعتقمت اسرائيؿ عشرات

الشكاؿ مختمفة مف التحقيؽ ، كاف ثبلثة كعشركف منيـ استشيدكا بعد اعتقاليـ ، بعضيـ استشيد 
السجكف ، كبعضيـ استشيد في  لبلسرل الطبيجراء التعذيب ، كاالخر استشيد جراء االىماؿ 

 .حيث اعتقؿ مصابان ، كلـ يتمقى االسعاؼ البلـز 
 

التحقيؽ في  أساليب التحقيؽ النفسية المباشرة ، التي استخدمتيا المخابرات االسرائيمية استعرضت
 تتناقض مع القانكف الدكلي ، كىيساليب الضغط النفسي عمى االسرل كثيرة ، فأمع االسرل ، 

اساليب التعذيب النفسي كثيرة ، مثؿ العزؿ كما اف كال تختمؼ عف اساليب التعذيب الجسدم ، 
االنفرادم الشير كالبعض لسنكات في زنازيف انفرادية ، مما يجعؿ ىناؾ اختبلؿ بعقؿ كنفسية 

االسير  كمف اساليب الضغط النفسي تيديد االسير باعتقاؿ ابنائو اك زكجتو اك ابيو ، اك اختو ، 
. اك تيديد االسير بيدـ منزلو مف اجؿ عقد صفقة اعتراؼ معو 
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مف االساليب االخرل كالتي تمارس عمى االشباؿ ، إجبار المعتقؿ عمى التعرم مف مبلبسو ،  
كتيديده بالتحرش الجنسي اك االغتصاب ، كاف التيديد باالغتصاب كىتؾ العرض كاف يستخدـ 

 الكبلب إلرىاب المعتقميف تمع النساء كالفتيات ، مف اجؿ انتزاع اعتراؼ منيف ، كما استخدـ
 .كاف يتـ استخداـ اسمكب الشتـ كالمسبات  ك، كخاصػة االطفػاؿ 

 
كمف االساليب النفسية االخرل مساكمة االسير عمى عبلجو مقابؿ االعتراؼ كتستخدـ مع 

ككذلؾ كضع مكسيقي صاخبة باصكات عالية قرب ،  كىـ مصابكف فاالسرل الذيف يعتقمك
السجيف ، كفي اماكف شبحو  حتى ال يرتاح كتظؿ نفسيتو بحالة تكتر ، كعدـ اعطاء فرصة 

. لبلسير بالنـك 
 

 كىك مكتكبة بالمغة العبرية كمف أساليب الخداع االخرل اف يطمب مف االسير اف يكقع عمى افادة 
المغة ، اك اف يطمب منو التكقيع عمى كرقة فارغة ، اك بيا فراغات ، كيتـ كتابة ىذه اليقرأ 

يقكلكا اف صديقكـ اعترؼ ، اك ؿاعتراؼ لو ، كاخذ ىذا االعتراؼ المزكر الفراد مجمكعتو ، 
 الكبلـ ف الحديث بكبلـ محدد ، ثـ يقطعكق مفف االسير عمى افراد مف مجمكعتو ، كيطمبكفيدخمك

، كيسحبكه  كمف اساليب الخداع االخرل اف يجمسكا مع االسير في غرفة مريحة ، كيضعكا امامو 
الطعاـ كالشراب كالفكاكو  كالدخاف ، كيجعمكا احد زمبلئو ينظر اليو مف زجاج خفي اك مف عدسة  

 .
 

 ، " كشؼ الكذبجياز"بكمف اساليب التحايؿ كالخداع ، عرض االسرل عمى جياز يعرؼ 
 .عميو كاقناع االسير انو يكذب كال يقكؿ الحقيقة ، مف اجؿ مكاصمة الضغط 

 
  الدراسة مبررات 2.1

 
اف قضية االسرل قضية كطنية كانسانية مف الدرجة االكلى ، فبل يكجد بيت اال كبو شخص قد 
دخؿ السجف ، اك لو قريب اك صديؽ دخؿ السجف ، كما انيا قضية انسانية تبلمس الضمير 

. االنساني نحك اناس يتعرضكف الساليب تحقيؽ غير قانكينة كغير انسانية 
 

:- لقد كاف ىناؾ العديد مف المبررات العداد ىذه الرسالة ، كىي 
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التجربة الشخصية كأسير سابؽ ، كعرفاف نحك اخكة كرفاؽ درب ، يعانكف ظركؼ صعبة - 1
 
. حجـ المعاناة التي يعيشيا االسير الفمسطيني خبلؿ فترة االعتقاؿ - 2
 
. االىتماـ العاـ في مكضكع االسرل النيا تمس الغالبية العظمى مف الشعب الفمسطيني - 3
 
. فضح دكلة االحتبلؿ كممارساتيا مع االسرل - 4
 
  ىذا المبرر ال يذكر رغـ أنو الرئيسياستكماؿ درجة الماجستير في الدراسات االقميمية - 5
 

 مشكمة الدراسة  3.1
 

خبلؿ االنتفاضة لبلسرل في مرحمة التحقيؽ ما ىي اساليب التعذيب النفسي  : سؤاؿ الدراسة
؟   (2010- 2000)الثانية 

 
السجكف االسرائيمية ، في ىناؾ اساليب متعددة كمتجددة لمتعذيب النفسي في التحقيؽ مع االسرل 

كمع زيادة نشاط مؤسسات حقكؽ االنساف كالتعاطؼ الدكلي مع الفمسطينيف عممت المخابرات 
.  االسرل بالعنؼ النفسي معاالسرائيمية عمى استبداؿ العنؼ الجسدم 

 
اسئمة الدراسة 

. ما ىي اساليب التعذيب النفسي - 1
. ما ىك اثر التعذيب النفسي عمى االسير - 2
ما ىك اثر التعذيب النفسي عمى االطفاؿ كالنساء  - 3
 

 فرضيات الدراسة 4.1
 

الفرضية الرئيسية 
مارست سمطات االحتبلؿ التعذيب النفسي في التحقيؽ خبلؿ االنتفاضة الثانية  

 
الفرضية الفرعية االولي  
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ىناؾ تعذيب نفسي ممنيج كمخطط خبلؿ التحقيؽ  
 

الفرضية الفرعية الثانية 
مارست سمطات االحتبلؿ العديد مف اشكاؿ التعذيب النفسي  

 
الفرضية الفرعية الثالثة 

ىناؾ ثأثير كبير لمتعذيب النفسي في انتزاع اعتراؼ مف االسير 
 

الفرضية الفرعية الرابعة 
ىناؾ تأثير لمتعذيب النفسي عمى االسير بعد خركجو مف السجف 

 
 اىداؼ الدراسة 5.1

 
 :الى التعرؼ تيدؼ الدراسة 

 
 .اساليب التعذيب النفسي لبلسرل  كشؼ  -1

 

 . التعذيب النفسي عمى االسير كشؼ االثار المترتبة عمى -2

 

 .اثر التعذيب النفسي عمى االطفاؿ كالنساء  -3

 
 اىمية الدراسة  6.1

 
االىمية العممية لما تضيفو لمتراث العممي ، كاالىمية التطبيقية التي اىمية الدراسة في تكمف 

. يستفيد منيا المجتمع كالشريحة المبحكثة 
 

 األىمية العممية لمدراسة  1.6.1
 

لقد اضافت الدراسة بحث تفاصيؿ اساليب التحقيؽ النفسي لبلسرل خبلؿ االنتفاضة  -1
 .الثانية ، كىك ما لـ تفصمو الدراسات السابقة 
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 .اتماـ جيد عممي في بحث اساليب التحقيؽ النفسي ، كمدل تأثيرىا عمى االسير  -2

 
 

 . فتح افاؽ لدراسات بحثية عممية جديدة  -3

 

  االىمية التطبيقية لمدراسة 2.6.1
 

تكثيؽ اساليب التعذيب النفسي التي تمارس بحؽ االسرل الفمسطينيف ، كالتي يقـك كؿ  -1
 .اسير بركايتيا دكف اف تكثؽ ىذه التجربة النضالية لمشعب الفمسطيني 

 

 .تكعية المكاطف الفمسطيني الساليب التحقيؽ االسرائيمية  -2

 
 .تييئة االسير لمقاكمة اساليب التحقيؽ النفسية  -3

 

 .اىمية المبحكثيف ، كىـ شريحة االسرل التي لـ يتـ بحثيا سابقا  -4

 
 .تناكلت الدراسة مرحمة مفصمية ىامة في حياة الشعب الفمسطيني  -5

 
 .فضح اساليب التعذيب النفسي التي تستخدميا  اسرائيؿ بحؽ االسرل  -6

 
 .عبرت الدراسة عف تجربة ذاتية لمباحث كأسير سابؽ  -7

 
اف اسرائيؿ بممارستيا لمتعذيب النفسي تنتيؾ القكانيف الدكلية ، كالمكاثيؽ التي ىي طرؼ  -8

 .  كبالتالي فضح دكلة اسرائيؿ كادعائيا انيا دكلة قانكف فييا

 
.  اف التعذيب النفسي ال يختمؼ عف التعذيب الجسدم تكضيح  -9
 

المنيج العممي واداة البحث   7.1
 

  طريقة المنيج المسحي بالدراسة ، مف خبلؿ كاختيرتفي الدراسة ،   المنيج الكصفياتبع
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 مقاببلت مع اسرل مف اجؿ التعرؼ اجريتاجراء مسح عمى عينة منتظمة مف االسرل ، حيث 
، كمقابمة االسير بعد تعبئة استمارة مف اجؿ االسترشاد بيا خبلؿ اسئمة عمى اساليب التحقيؽ 

. المقابمة 
 

عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في النو يعتمد المنيج الكصفي كيفية تـ اختيار / الف الدراسة كمية
فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة . الكاقع كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا كيعبر عنيا كيفيا أك كميا

كيكضح خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطييا كصفا رقميا يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك 
كالمنيج الكصفي يمتاز عف باقي المناىج بتتبًعو  ، حجميا أك درجة ارتباطيا مع الظكاىر األخرل

لمظاىرة المدركسة باالستناد إلى معمكمات تتعمؽ بالٌظاىرة، في زمف معيف أك فترات زمنية 
 . لمنظر إلييا في أبعادىا المختمفة كتطكراتيا مختمفة،

 
 حدود الدراسة  8.1 
 

الضفة الغربية ، لعدـ التمكف مف االتصاؿ باسرل قطاع غزة الذيف يبمغ عدىـ  : الحدود المكانية
 ( . 2007كزارة االسرل ، ) مف االسرل  (% 7.5) اسير ، ام ما نسبتو  (700)
 

 . 2009 – 2000االنتفاضة الثانية  : الحدود الزمانية
 

تككف النتائج اكثر دقة ، ككاف التنكع في اكثر مف مجاؿ ؿ، ركعي خبلؿ الدراسة التنكع في العينة 
: 

فقد اختيرت عينة حصصية مف اسرل كافة التنظيمات حسب نسبة االسرل مف كؿ تنظيـ ، 
كذكرت جمعية االسرل . االسرل مف فتح كحماس كالجبية الشعبية كالجياد االسبلمي اختير 

 ، كحركة مف االسرل% 49 نسبة اسرل حركة فتح ت كاف2009انو في نياية " حساـ"كالمحرريف 
%  3، كباقي التنظيمات % 5، كالجبية الشعبية % 11، كحركة الجياد االسبلمي % 32حماس 
 .  (2009جمعية االسرل كالمحرريف ، )"  . 

 
تـ كذلؾ خبلؿ الدراسة اختيار عينات قصدية مف ضمف العينة الرئيسة التي شممت جميع 

 :التنظيمات كشممت العينات القصدية ما يمي 

 
  اسيرات 3 اسيرات كرغـ صعكبة المكضكع فتـ الحديث مع اختيرت: الجنس في التنكع  -1
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 الحديث مع شباب ككيكؿ كاطفاؿ ، ككاف مف ضمف العينة جرل: االعمار في التنكع  -2
 . سنة 18اعمارىـ عف تقؿ  طفبلن  12

 
تيـ كبيرة كامضكا فترات خمفية  اسرل ممف اعتقمكا عمى اختير: التنكع بسبب االعتقاؿ  -3

 .اعتقالية طكيمة اك صدرت بحقيـ احكاـ كبيرة ، كاخريف اعتقمكا لفترات قصيرة 

 
 كبيرة بسبب عمميات ان الف االسرل الذيف صدرت بحقيـ احكاـ: اسرل داخؿ السجف  -4

 .عسكرية لـ يتـ االفراج عنيـ ، فتـ اجراء اتصاؿ ىاتفي مع العديد مف االسرل 

 
 ، 2009 – 2000عينة مف االسرل كاالسيرات الذيف اعتقمكا في انتفاضة االقصى اختيرت 

 اتصاالت ىاتفية مع اسرل اجريتاالسر ، حيث قيد كبعضيـ افرج عنو كالبعض االخر ما زاؿ 
 اسير كافقكا عمى االجابة عمى 101كاف عدد افراد العينة ؼ، " عكفر"في سجني النقب كبيتكنيا 

 اسيرات 3، ككاف مف ضمنيـ  ليـ حكؿ اساليب التحقيؽ كاالعتقاؿ كجيتاالستفسارات التي تـ 
جياز االمف الكقائي ،  )% 1حيث اف نسبة اعتقاؿ الفتيات خبلؿ االنتفاضة الثانية كانت 

2009  . ) 
تـ تسجيؿ المقاببلت مع االسرل التي كانت بشكؿ مباشر ، بعد اعبلميـ اف التسجيؿ الغراض 
الدراسة فقط ، ككاف التسجيؿ بمكافقتيـ ، اما االسرل في السجكف فتعذر التسجيؿ ، ككانت تؤخذ 

.  المبلحظات كتدكف مباشرة 
 

  الدراسات السابقة  9.1  : 
 

كتاب المنسيكف في غياىب االعتقاؿ الصييكني ،  لبلسير ابراىيـ ابك الييجاء مف جنيف ، 
كيتحدث الكاتب عف تجربة االسرل في السجكف االسرائيمية كاساليب التحقيؽ التي تمارسيا 
المخابرات االسرائيمية مع االسرل خبلؿ فترة االعتقاؿ ، كيتحدث عف تجربة االعتقاؿ حتى 

 ، كاف ىدؼ الكاتب اف 2004 ، كصدر الكتاب عاـ 2001أم العاـ االكؿ مف االنتفاضة 
يضع قضية االسرل عمى اكليات القيادة السياسية في المفاكضات مع اسرائيؿ ، الكتاب 

تحدث بشكؿ عاـ عف مكضكع االسرل ، كلـ يقـ بالتركيز التفصيمي عمى مكضكع معيف ، 
كما اف الكتاب كاف نتيجة تجربة المؤلؼ الشخصية كشيادات لبعض االسرل عف تجربتيـ 

 االعتقالية 
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دراسة لمكزير السابؽ ىشاـ عبد الرازؽ بعنكاف فرساف الحرية ، يتحدث فييا عف التجربة 
 ، كيعرض بشكؿ ركائي الساليب التحقيؽ كالعنؼ 1993االعتقالية لبلسرل حتى عاـ 

التحقيؽ كبعد التحقيؽ بالسجف اثناء  االسرل ، كعمى معاناة االسرل ضدالجسدم كالنفسي 
 2008 صدرت عاـ  . ، كعف ممارسات ادارة السجكف كالمخابرات االسرائيمية بحؽ االسرل

، الكتاب يتحدث عف االسرل خبلؿ االنتفاضة االكلى ، كعف قصص كتجارب فردية 
 .لبلسرل ال يمكف لمتجارب الفردية اف تعمـ عمى الجميع 

 
عػػزؿ : الغكانتانامك الصييكني : أبك المثنى ، بعنكاف – دراسة لبلسير محمد أبك جبللة 

عذابات ما فكؽ التصكر ، يتعرض الكاتب في دراستو عف الحياة داخؿ السجف ، – الرممػػة 
في كعف العذاب الجسدم كالنفسي الذم يتعرض لو االسير داخؿ السجف  كيستعرض 

ممارسات ادارة السجكف عمى االسير بعد فترة التحقيؽ ، ام فترة انتظار الحكـ كفترة دراستو 
قضاء الحكـ ، كيستعرض بالفصؿ الثالث االثار النفسية عمى االسرل جراء ممارسات ادارة 

  ، يتحدث الكاتب عف معاناتو كمعاناة زمبلئو في 2009 صدرت عاـ  . سجكف االحتبلؿ
سجف الرممة ، كعف االكضاع المعيشية الصعبة لبلسير داخؿ االعتقاؿ ، كلكنو يتحدث 
عف تجربة فردية لو كلزمبلئو في سجف الرممة ، كما انو لـ يتحدث عف التعذيب الذم 

 .يتعرض لو االسير خبلؿ التحقيؽ 

 
التجربة االعتقالية لبلسير المحرر محمد لطفي ، تتحدث الدراسة عف الحركة االسيرة كعف 

. ات مات كاكائؿ الثمانيفمات كالسبعيفماساليب التحقيؽ التي كانت متبعة خبلؿ الستيف
 سنة عف معاناة االسير اثناء التحقيؽ ، كعف 17يتحدث المؤلؼ كالذم امضى في االسر 

معاناتو داخؿ السجف ، كعف االضرابات عف الطعاـ لمحركة االسيرة ، كلكف الكتاب يفتقر 
لمعممية حيث انو يتحدث عف تجربة شخصية لبلسير كلزمبلئو االسرل ، كلـ يتحدث 
 1987الكتاب عف ام احصائيات عممية ، كما انو يتحدث عف تجربة قديمة تعكد لما قبؿ 

كىي سنة االفراج عف االسير محمد لطفي ، كما انيا لـ تتحدث عف اساليب التعذيب 
 .النفسي لبلسرل ، كتركز فقط التعذيب الجسدم ليـ 

 
، كىك كراس امني لحركة " كيفية المكاجية في اقبية التحقيؽ"كتاب صراع في الظبلـ 

، كالكتاب عبارة عف نشرة ارشادية لممناضميف حكؿ كيفية - حماس– المقاكمة االسبلمية 
مكاجية التحقيؽ كاالعتقاؿ االسرائيمي ، كيشرح الكتاب بشكؿ نظرم اساليب التحقيؽ مع 
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 الكتاب عبارة عف نشرة  ارشادية كتكجييية حكؿ .االسرل ، كالكتاب غير مؤرخ بتاريخ 
كيفيةة مكاجية االعتقاؿ كاالستدعاء باشكالو المختمفة ككيؼ يكاجو االسير المحقؽ كاف ال 
يعترؼ اثناء االعتقاؿ ، الكتاب فيو درجات كبيرة مف المبالغة كعدـ الكاقعية ، حيث انو 

يقـك بتبسيط اساليب التحقيؽ االسرائيمية ، كاف لبلنساف قدرات كبيرة تستطيع الصمكد اماـ 
قسكة التحقيؽ الجسدية كالنفسية ، كيتحدث الكتاب بشكؿ التعبكم عف االنساف البطؿ الذم 
يصمد في التحقيؽ كال يعترؼ ، كاف ىدؼ الكتاب تكجيو المكاطف الفمسطنيني بشكؿ عاـ 

. كافراد حماس بشكؿ خاص لمصمكد كعدـ االعتراؼ اثناء التحقيؽ 
 

الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة بحيث انيا بحثت في امكر لـ يتـ بحثيما في 
:-  الدراسات السابقة ، كىي 

الدراسة تحدثت عف التعذيب النفسي مع االسرل ، كىك ما تتحدث عنو الدراسات  -1
 السابقة 

 

عينة الدراسة شممت فقط اسرل االنتفاضة الثانية ، كىك ما لـ تشمميـ الدراسات  -2
السابقة باستثناء دراسة حمدكنة ، حيث يتحدث خبلؿ الدراسة عف تجربتو بالسجف 

 خبلؿ االنتفاضة الثانية ، ككانت دراسة تاريخية 

 
الدراسة شممت عينة مف االسرل كلـ تتحدث عف تجربة شخصية كما في الدراسات  -3

السابقة 
 
 

 
 
 
 

 الفصؿ الثاني
 

 االطار النظري 
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مقدمة   : 1.2
 

في العصكر القديمة كاف التعذيب يستعمؿ عادة ككسيمة الختبار مزاعـ أك تيمة معينة، ككاف 
متعمؽ عادةن بكسر عرؼ أك مبدأ ديني، ككانت الفكرة الرئيسة تكمف في كشؼ ما اعتقده القائمكف 

ا ما قد يككف مسككننا بالشيطاف أك بأية قكلن أخرل ال تتماشى مع العقيدة  بالتعذيب بأف شخصن
الدينية السائدة في تمؾ المجتمعات،  كىناؾ كسيمتيف ميكثٌقىتيف حكؿ استعماؿ التعذيب ليذا الغرض 

 :كىما  ، 
 

  جبار المتيـ باف يمشي عمى شيء محترؽ ذم حرارة عالية كضع عصابة عمى العيف كا 
 أياـ فإذا كانت ىناؾ آثار لمحركؽ فإف التيمة كانت تعتبر 3كفحص قدمي الشخص بعد 

   (1996.ف  .  تشارلز ىػ ، . مرج ) . مؤكدة
  استخراج حجر مستقر في قاع ماء مغمي كفحص اليد بعد ذلؾ فإف كانت محترقة فإف

 ( 1996.ف  .  تشارلز ىػ ، . مرج )احتراقيا كاف كفيبل بإلصاؽ التيمة 
 

في العصر الحديث استخدمت دكؿ العالـ الثالث التعذيب النتزاع االعترافات مف المعتقميف 
كخاصة المعتقميف السياسييف ، المناىضيف لنظاـ الحكـ ، ال بؿ انو كانت ىناؾ اعدامات ميدانية 

 ، كفي العراؽ في عيد صداـ حسيف ، 1981كقتؿ لبلسرل بالسجكف كما حدث في سكريا عاـ 
 .كبعد االحتبلؿ في سجف ابك غريب 

 
 ، ظيرت 2003 كالحرب عمى اإلرىاب كعممية غزك العراؽ 2001 سبتمبر 11بعد أحداث 

تقارير متعددة عف استعماؿ ككالة المخابرات المركزية األمريكية التعذيب بصكرة ركتينية ككاف 
 عف استعماؿ كسيمة 2002 ديسمبر 26أكؿ التقارير ما نشرتو صحيفة كاشنطف بكست بتاريخ 

زالة كؿ المؤثرات الحسية لممسجكف بكضع عصابة  الغمس داخؿ حكض مائي لحد االختناؽ ، كا 
ككصمت فضيحة سجف أبك ، عمى العينيف كصـ األذنيف في سجف أبك غريب كمعتقؿ جكانتانامك 

 60 عندما قدـ البرنامج األمريكي األخبارم 2004 أبريؿ 28غريب إلى االىتماـ العالمي بتاريخ 
 .  تقريرنا مفصبلن عف التعذيب في سجف أبك غريبCBSدقيقة مف عمى شبكة 

 
التعذيب وعمـ النفس   : 2.2
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 نفسيا عمى المكاطنيف، كما لعبت تفرضقامت العديد مف الدكؿ قديمان كحديثان بعمميات تعذيب 
. األفكار كالنظريات السمبية في خمؽ مناخ يسكده العنؼ بكؿ أنكاعو تحت ظؿ ىذه األنظمة

كلمتعذيب الذم يستيدؼ اإلنساف شأف خاص قد يقكض انجازات البمد المعني مع مركر الزمف، 
 .كبالتالي تنكشؼ ممفات التعذيب لتحدث تغييران في األنظمة التعسفية

 
معنىن عاٌـّ ييستعمؿ لكصؼ أم عمؿ يينزؿ آالمنا جسدية أك نفسية بإنساف ما كبصكرة " "التعذيب

متعمدة كمنظمة ككسيمة مف كسائؿ استخراج المعمكمات أك الحصكؿ عمى اعتراؼ أك لغرض 
 .  (2009. كيكيبيديا )"  التخكيؼ كالترىيب أك كشكؿ مف أشكاؿ العقكبة 

 
كعمميا غالبان ما يقع المزج بينيما . يمكف تصنيؼ طرؽ التعذيب إلى طرؽ جسدية كأخرل نفسية

نياؾ شديد كتتسبب الطرؽ الجسدية أساسا أما التعذيب النفسي فيعكد إلى األلـ . في آالـ حادة كا 
فالضرب ىك األكثر شيكعان بيف أساليب التعذيب يككف الضرب  ، الذىني الشديد كالخكؼ كالرىبة

. الخ  ..... الغمر في الماء، ككذلؾ تعذيب األسنافكبالقبضات، كبالعصي، 
 

االحتجاز مثؿ اإليداع في زنزانة صغيرة كالتعريض لمبرد كالحر سيئة في ىناؾ أحكاؿ اف كما 
 كالتحكـ في نكر الزنزانة ،الشديديف كالحرماف مف االختبلء بالنفس أك اإلكراه عمى العرم 

 كعدـ االنتظاـ في تكفير الطعاـ كالماء أك تقديمو ممكثيف ،كالمساس باالحتياجات الطبيعية 
. كالحرماف مف استعماؿ المراحيض كاالستحماـ كالنشاط الحركي 

 
 عمـ النفس الجنائي :    3.2

 
مع تطكر فركع عمـ النفس المختمفة ، اصبح ىناؾ فرع في عمـ النفس يعرؼ بعمـ النفس الجنائي 

العمـ الذم ييتـ بكشؼ الجريمة ، كالتعرؼ عمى المجـر ، كدراسة اقكاؿ الشيكد عف " ، كىك 
طريؽ اجيزة كاختبارات مكضكعية مثؿ اختبارات كشؼ الكذب كاالنفعاالت كالتحميؿ النفسي 

 .  ( 1991. ع. عمي ك . ع. الطكيؿ   )"كاختبارات الشخصية 
 

كىك عمـ شامؿ ، فعمـ النفس الجنائي ىك طريقة عممية مف اجؿ اجراء تحقيؽ نفسي مع المعتقؿ 
في عمـ الجريمة احد جكانبو التحقيؽ ، كىناؾ جكانب اخرل ليذا العمـ كىي دراسة اسباب 

. الجريمة ، كتصنيؼ المجرميف ، كدراسة سمكؾ المجرميف 
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لقد استخدمت اسرائيؿ عمـ النفس الجنائي النيا تعتبر اف االسير الفمسطيني ارتكب جريمة يعاقب 
عمييا القانكف االسرائيمي ، رغـ اف القكانيف الدكلية تسمح لمشعب الذم يخضع لبلحتبلؿ اف 

 .يناضؿ ضد االحتبلؿ مف اجؿ تحرير كطنو 
 

ييتـ بتطبيؽ المعارؼ كالمعمكمات , عمـ النفس الجنائي ىك فرع مف فركع عمـ النفس التطبيقي 
 . كيتقابؿ عمـ النفس مع القانكف في عمـ النفس الجنائي . كالنظريات النفسية في مجاؿ الجريمة  

 
     "بدراسة السمكؾ اإلنساني في إطار تعامؿ ىذا السمكؾ مع القانكف " ػ عمـ النفس الجنائي ييتـ 

كىك فرع مف عمـ النفس ييتـ بتطبيؽ المعارؼ النفسية .   ( 2009. جامعة الممؾ عبدالعزيز  )
نفس في المكاقؼ التي يتعامؿ فييا اؿفي المجاؿ اإلجرامي أك الجنائي كأنو تطبيؽ لمبادئ عمـ 

 . اإلنساف مع القانكف 
 

يعتبر ىكجك منستربيرج األب الركحي لعمـ النفس التطبيقي ، كقد اىتـ بتطبيقات عمـ النفس في 
مجاالت الحياة اليكمية كعمى رأسيا المجاؿ الجنائي كالصناعي ،  مف أبمغ مظاىر اىتمامات 

  (عمى منصة الشيادة  )ـ أصدر كتاب بعنكاف 1908منستربيرج بعمـ النفس الجنائي أنو في عاـ 
إف عمماء النفس بمعمكماتيـ "لقد أشار إلى مبلحظاتو لما يقع أثناء المحاكمة مف مداخبلت كقاؿ 

عف مكضكعات ىامة مثؿ التذكر كاإلدراؾ يستطيعكف فيـ الجكانب النفسية في الشيادة القضائية 
.   ( 2009. جامعة الممؾ عبدالعزيز  )"       

 
كشفت عف العبلقة بيف الكذب كارتفاع " ـ 1917لقد اجرل عالـ النفس مارستكف دراسة عاـ 

كتـ االستفادة مف ىذه النظرية باختراع جياز كشؼ الكذب كالمعركؼ "  . ضغط الدـ
 . بالتفصيؿ الحقان ق، كسيتـ الحديث عف" البمكيغراؼ"
 

ات استكل عمـ النفس الجنائي كأحد الفركع الرئيسة في عمـ النفس ، كقد ظير كتاب مفي الستيف
الكتاب األكؿ في مكضكع عمـ "يعتبر ، ك(تكش )ـ مؤلفو 1961عمـ النفس الجنائي كالقانكني عاـ 

" نفسية تامة النفس الجنائي ألف الذيف كتبكه اختصاصيكف في عمـ النفس كالمادة العممية مادة عمـ
 .  (  2009. جامعة عبدالعزيز )
 

اف عمـ النفس الجنائي في مجاؿ التحقيؽ ، يدرس مجاؿ االستجابة كالسمكؾ لدل المعتقؿ ، مف 
 .اجؿ استخبلص ما لديو مف معمكمات تفيد القضية قيد التحقيؽ  
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ا قىي كؿ ما يصدر عف الشخص مف أنكاع السمكؾ مادية أك رمزية يميؿ عف طريؽ"فاالستجابة 

. جامعة الممؾ عبدالعزيز  )  "إلى تحقيؽ امكانياتو أك خفض تكتراتو التي تيدد تكاممو ككحدتو
 كالسمكؾ ػ يشير إلى كؿ ما يصدر عف الفرد مف تغيرات في مستكل نشاطو في لحظو  ( 2009
 . معينو 

 
قد استخدـ االنساف االساليب النفسية لتعذيب اخاه االنساف ، كمف ىذه االساليب اإلىانات ؿ

كالتعدم المفظي أك أداء أفعاؿ مشينة ، اك التيديد بالمكت أك بإيذاء األسرة أك متابعة التعذيب أك 
السجف أك تمثيؿ عممية إعداـ صكرية عمى سبيؿ اإليياـ ، اكالتيديد بإطبلؽ حيكانات لمياجمتو 
كسابو اإلحساس بالعجز  رغاـ المعٌذب عمى الخيانة كا  مثؿ الكبلب كالقطط كالفئراف كالعقارب ، كا 

 كاإلكراه السمككي مثؿ اإلرغاـ ،ق إيحاءات متضاربة ئالتاـ كتعريضو ألكضاع ممتبسة أك إعطا
كالحبس االنفرادم حيث ، عمى ممارسات منافية لمديف أك اإلرغاـ عمى التسبب في ضرر آلخريف 
فيـ يقضكف في العادة ما . يخضع السجناء لمعزلة الشديدة كالحرماف مف التمتع باستخداـ الحكاس

 ساعة في اليـك محبكسيف في زنازيف صغيرة انفرادية، يأكمكف فييا كينامكف 24 ك22بيف 
.  كيقضكف حاجتيـ

 
التعذيب النفسي : 4.2

 
بعد الحرب العالمية الثانية جرت العديد مف الدراسات األكاديمية لتحميؿ ظاىرة الطاعة العمياء 

قاـ العالـ النفسي ستانمي ممغراـ مف القرف الماضي في الستينيات " ألكامر قد تعتبر ال أخبلقية ، 
)  " بإجراء تجربتو المشيكرة في جامعة يايؿ كالمعركفة باختبار ممغراـ (1984 - 1933)

 في محاكلة منو لتفسير ظاىرة التنفيذ األعمى لعمميات ،  (اختبار ممغراـ  . 2009كيكبيديا 
. اليكلكككست مف قبؿ الجنكد العادييف 

 
 ، كالتي 1984لقد عرفت االمـ المتحدة التعذيب كما جاء في اتفاؽ مناىضة التعذيب لعاـ 

 المتحدة ، كفتحت باب التكقيع كالتصديؽ عمييا كاالنضماـ الييا ـاعتمدتيا الجمعية العامة لبلـ
 ، كقد دخمت االتفاقية حيز 1984ديسمبر /  كانكف األكؿ 10 المؤرخ في 39/46في القرار 
  .1987 حزيراف 26التنفيذ في 
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أل عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد ،جسديا كاف أـ  " يعرؼ بانو التعذيب فافكحسب االتفاؽ 
عقميا،يمحؽ عمدا بشخص ما بقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص،أك مف شخص ثالث،عمى 

أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في انو ارتكبو ،ىك أك شخص  معمكمات أك عمى اعتراؼ ،
أك عندما يمحؽ مثؿ ىذا األلـ أك العذاب - ثالث أكتخكيفو أك ارغامو ىك أك أل شخص ثالث 

ألل سبب يقـك عمى التمييز ايا كاف نكعو،أك يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ 
رسمي أك أم شخص يتصرؼ بصفتو الرسمية كال يتضمف ذلؾ األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف 

الجمعية كثائؽ  ) . "عقكبات قانكنية أك المبلـز ليذه العقكبات أك الذم يككف نتيجة عرضية ليا 
.  ( 1984 .  المتحدةـالعامة لبلـ

 
ىناؾ الكثير مف التجارب التي تمت في القرف العشريف عمى الحيكانات باإلضافة إلى اإلنساف 

كأدت إلى نتائج مفادىا أف جرعة معينة مف األلـ الجسدم كالنفسي قد يؤثر بصكرة ايجابية عمى 
قدرات الفرد العقمية كالجسدية لتحفيزه األدريناليف ، كلكف ىذه الجرعة إذا استمرت فإف الشخص 
يدخؿ إلى منطقة ضبابية مف اإلدراؾ يعرضو إلى قبكؿ أية فكرة حتى إذا كانت منافية لممنطؽ 

ىذه الفترة يستعمؿ عادة في ما ييسمى بعممية غسؿ الدماغ خبلؿ ك، أك مبادئ الشخص 
 ( . 2009 ، بيديامكيؾ)
 

 ، تـ تعريؼ التعذيب 2006كفي كرشة عمؿ عقدت في مركز حقكؽ االنساف في كالفكرنيا عاـ 
.  (Almerindo،  2006 )"المجكء لآلذل بشكؿ مقصكد دكف العنؼ الجسدم :" النفسي 

   24ص
 

،  2006 ):  كقالت الكرشة اف ىناؾ معايير يجب اف تككف مكجكدة في التعذيب النفسي ، كىي
Almerindo)  .39ص   

 لشخص باؽ المعاناة االمعاناة ، ام الح. 

  الحاؽ االذل  

  القصد كالتعمد . 

  عدـ كجكد التعذيب الجسدم المباشر . 

 

، الغرامات  )التعذيب النفسي ىك نكع مف العقكبة التي ال تعتمد فقط الفعؿ المادم المباشر مثؿ 
، كلكنيا تترؾ اثار نفسية مثؿ الخكؼ ، الشعكر بالذنب ،  (ىدـ المنازؿ ، التعذيب الجسدم 

 الخ ..... س المرضي ، االرىاؽ االكسك
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التعذيب النفسي ىك أقؿ شيرة مف التعذيب الجسدم كيميؿ إلى أف يككف دقيقا ، كأسيؿ بكثير 

 .  لمتخفي كالتستر حيث انو ال يترؾ اثار كاضحة مممكسة عمى الضحية 
 

 ، مف خبلؿ تعذيب جسد إلحاؽ ألـ شديد أك معاناة عمى الشخص"فاذا كاف التعذيب الجسدم ىك 
، ففي التعذيب الجسدم يتـ   (13ص.  Almerindo،  2006 )" االنساف اك اجزاء مف جسده

التركيز عمى الحاؽ االلـ كالمعاناة كالعذاب بأعضاء مف جسد االنساف ، الجباره عمى االعتراؼ ، 
الخ   ...... مثؿ الضرب ، الصعؽ بالكيرباء ، الغمر بالمياه لمنع التنفس ، التعميؽ باليكاء 

 
 التعذيب النفسي يستيدؼ النفسية مع انتياكات محسكبة مف االحتياجات النفسية فاف في المقابؿ 

 ، إلى جانب الضرر النفسي العميؽ لميياكؿ كالكسر مف المعتقدات التي يقكـ عمييا العقؿ العادم
 .
 

 عضكل يقع عمى شخص ما بيدؼ التيديد اك ألـالتعذيب النفسي يشمؿ كؿ ابتزاز نفسى اك 
 .التركيع اك الحصكؿ عمى معمكمات 

 
اف عدـ ترؾ اثار مادية لمتعذيب النفسي يجعؿ مرتكبيو اكثر قدرة لمتممص مف مراقبة المنظمات 

، كىـ بذلؾ يقكمكف بالتحايؿ عمى ص مف رقابة القانكف كالمحاكـ ؿلتـؿالحقكقية ، كاكثر قدرة 
. القانكف كالقضاء بممارسة التعذيب النفسي 

 
قامت الجمعية الفمسطينية لحقكؽ االنساف فقد اف التعذيب النفسي يترؾ اثار بالغة عمى االنساف ، 

الدكتكر محمكد سحكيؿ ، كىك طبيب نفسي معركؼ ، كرئيس جمعية ضحايا التعذيب باستشارة 
"  اف التعذيب النفسي يترؾ آثارا سمبية خطيرة جدا عمى نفسية السجيف "في فمسطيني ، حيث قاؿ 

يمكف تمخيصيا فيما االثار ، كىذه   (2010.فمسطيف  .  الفمسطينية لحقكؽ االنسافالمجمكعة )
 : يمي  

 
  الشعكر بالحزف كاالرىاؽ كالعجز. 

 ضعؼ في فيـ أك إدراؾ ما يحدث مف حكلو . 

 كجكد الصداع كفقداف الشيية ، كالشعكر بآالـ في اجزاء مختمفة مف الجسـ  .
  القمؽ كالخكؼ التي تسبب األرؽ .
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 التعذيب النفسي واالجياد النفسي : 5.2   
 

يؤدم  التعذيب النفسي فافارىاؽ كاجياد جسدم لبلنساف ، الى مثمما يؤدم التعذيب الجسدم 
الجياد نفسي  مما يمحؽ الضرر بجسد كنفسية االنساف ، فاذا كاف التعذيب الجسدم يمحؽ 
 .االذل بجسد االنساف ، فاف التعذيب النفسي يمحؽ االذل كالضرر بجسد كنفسية االنساف 

 
حالة إعياء بدني أك إرىاؽ يصيب الفرد كرد فعؿ لضغكط نفسية  " باعتبارهيعرؼ اإلجياد النفسي 

حقيقية أك متكقعة في الحياة ، كقد يصاب باإلجياد أم إنساف يشعر بأنو ال يستطيع الخركج مف 
 . (  2010 . المعيد الكطني لمصحة العقمية ) "مأزؽ ما 

 
. يضطرب اليضـ كتتسارع ضربات القمب مما يزيد مف ضغط الدـ كالتنفس"مف عبلمات اإلجياد 

ستركؿ ككذلؾ يستعد الدـ مؿكيمي ذلؾ تحمؿ الدىكف كالسكريات إلى الدـ مما يزيد مف مستكل الؾ
ألف الجسـ يعامؿ اإلجياد النفسي كنكع مف ،  (  2007. د عبداهلل .أ. النفسي )  " لمتخثر
. الخطر 

 
اإلجياد النفسي  تأثير  : 1.5.2

 
 .اإلجياد النفسي المزمف يستيمؾ الجسـ كيضعؼ المناعة مما يجعؿ اإلنساف عرضو لؤلمراض

يحدث اإلجياد نتاج ضغكط خارجية تمقي عمى جسـ اإلنساف أمكرا ليست في حدكد قدرتو، ك
فاستخداـ التعذيب النفسي ىك حالة صعبة يمر بيا االنساف فكؽ قدرتو كطاقتو ، مما تسبب لو 

. حالة مف االجياد النفسي 
 

يثير اإلجياد المصاحب لمضغط النفسي، رد فعؿ تحذيريان عمى جسـ اإلنساف، مما يزيد مف إفراز 
 . أكثر مف ىرمكف في مجرل الدـ زيادة كبيرة

 
تتمقى مساحة صغيرة في قاع الدماغ تعرؼ بتحت المياد، إشارات مف أجزاء الدماغ األخرل، 

التي تكفر طاقة فكرية لمجسـ  (الغدة فكؽ الكمكية)كتزيد اإلشارات مف إفراز ىرمكف الغدة الكظرية 
كفي نفس الكقت، يفرز الجسـ ىكرمكف األدريناليف الذم . كتكقؼ نشاط الجياز المناعي بالجسـ

 .  يزيد مف معدؿ ضربات القمب كارتفاع ضغط الدـ
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 طاؿ االجياد النفسي ، تبدأ مرحمة المقاكمة في الجسـ فتصؿ المقاكمة البدنية إلى قمتيا أثناء اذا"

 كىذا يفسر لماذا يصبح الناس الذيف يعانكف مف  (  2007. د عبداهلل .أ. النفسي " ) ىذه الفترة
ذا استمر التعرض لئلجياد  ضغط في العمؿ، أكثر عرضة لئلصابة بنزالت البرد كاالنفمكنزا، كا 

النفسي يفقد الجسـ قدرتو عمى التبلؤـ مع الحياة، فيدخؿ مرحمة اإلنياؾ، كأثناء ىذه الفترة تتدنى 
.  المقاكمة لمضغكط إلى حد بعيد

 
 لتعذيب النفسي والتحقيؽا: 6.2   
 

بعدما تدخمت مؤسسات حقكؽ االنساف كالمنظمات الدكلية ، كتـ سف تشريعات داخمية بمنع 
اساليب تحقيؽ يتـ فييا االلتفاؼ عمى  التي تعتمد عمى التعذيب التعذيب  ابتكرت االجيزة االمنية

القانكف ، كىي اساليب التحقيؽ النفسي ، كالتي تدخؿ ضمف التعذيب النفسي ، الف ىذا االسمكب 
 .ال يترؾ اثران ماديان مممكس اك دليؿ تجريـ بحقؽ المحقؽ اك الجياز االمني 

 
التقصي كالفحص كالتحرم كالبحث . التمحيص كالتنقيب: يعرؼ التحقيؽ في مفيكمو العاـ بأنو 
 ( 2009كيكيبيديا ،  ) . "عف فكرة جيد نشط لمعرفة ام شيء 

 
عممية دقيقة منتظمة ، كمحاكلة شاممة لمعرفة الحقائؽ عف شيء معقد أك "كيعرؼ التحقيؽ بأنو 

 . ( 2009، كيؼ تعمؿ الشرطة   ) "خفي 
 

لقد اصبح التحقيؽ عممان ، كلـ يعد مثؿ السابؽ يعتمد عمى شخص يستخدـ العنؼ الجسدم اك 
الكميات الجامعية كيحصؿ الطالب في  يدرس ان كسائؿ التعذيب الجسدية ، بؿ اصبح التحقيؽ عمـ

 بالتحقيؽ الجنائي ، ككذلؾ ىناؾ دكرات امنية كثيرة في ىذا المجاؿ ، كما عمميةعميو عمى درجة 
يتـ استخداـ خبراء عمـ نفس في تحديد شخصية المتيـ ، كلتحديد كسائؿ التعذيب النفسي التي قد 

التحقيؽ ، كما ىناؾ امكانيات تقنية تستخدـ الغراض التحقيؽ كلصالح اثناء تؤدم لنتيجة 
 .التعذيب النفسي مثؿ جياز فحص الكذب ، كىك ما سنتحدث عنو الحقان 

 
 تستخدـ االساليب النفسية في حالة االستجكاب ، كىي اقؿ درجة مف التحقيؽ ، فاالستجكاب ىك 

 اك يككف شاىد ةسماع اقكاؿ شخص لـ يتـ اعتقالو اك تكجيو اتياـ لو ، كقد يككف في اطار الشبو
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العبلقة بيف عمـ النفس كالتحقيؽ ىي عبلقة كثيقة ، كخاصة بعدما بدأ .يريد اف يخفي معمكمات 
. التحقيؽ يعتمد عمى عمـ النفس 

 
اف التحقيؽ الذم يعتمد عمى اسمكب التعذيب النفسي ، يستند في نظريتو كاساليب الى عمـ النفس 

التحقيؽ  ك.، الف ىدؼ المحقؽ الكصكؿ بما داخؿ نفس المتيـ ، مستخدمان اساليب نفسية 
مكضكع يتناكؿ باىتماماتو اإلنساف ، كمف ىذا المنطمؽ ندرؾ أف عمـ التحقيؽ ىي مف اجؿ 

عمـ التحقيؽ يستفيد مف عمـ  ؼ. المتيـ مف حقائؽ ، دكف استخداـ العنؼ الجسدم قمعرفة ما يخفي
 . عمـ النفس االجتماعي ـالنفس ،سكاء كاف عمـ النفس العاـ، أـ عمـ الشخصية ، أ

 
فإذا كانت نظريات عمـ النفس تتناكؿ بشكؿ عاـ طبيعة السمكؾ البشرم كقاعدة عامة بجميع 

، فاف المدخؿ الثاني الذم يكمؿ القاعدة  (الدكافع كالرغبات كالحكافز كاالتجاىات )فركعيا مثؿ 
كما يتعمؽ بالبناء الداخمي  (القيـ ، كالثقافة )األساسية ىك عمـ دراسة الشخصية بأبعادىا مثؿ 

ليذه الشخصية ، كبمعنى آخر التعرؼ عمى نقاط الضعؼ كالقكة في تمؾ الشخصية التي يتـ 
 .التحقيؽ معيا 

مف اىـ فركع عمـ النفس التي تستخدـ في التحقيؽ النفسي ،ىك عمـ نفس الشخصية ، كىك اف 
بدراسة األنماط السمككية كالفكرية كاالنفعالية الثابتة لدل األفراد كالتي يشار " العمـ الذيف ييتـ 

عمـ يدرس الجكانب السمككيو لئلنساف كىك  .   ( 2009كيكبيديا ،  ) "إلييا عادةن بالشخصية 
 . ، مف اجؿ تحديد معالـ الشخصية بشكؿ عاـ، كيدرس المؤثرات الداخمية كالخارجية عميو

 معالـ الشخصية ، يتـ تحديد نكع الشخصية لمفرد ، مف اجؿ استخداـ الكسيمة تحديدبعدما يتـ 
صية ليا سماتيا ، كاالسمكب الذم يمكف اف يحقؽ نتيجة مع شخصية شخالنفسية المناسبة ، فكؿ 

ما ال يمكنو اف يحقؽ نتيجة مع شخصية اخرل ، فنكعية الشخصية ىي المفتاح السمكب التعذيب 
النفسي الذم يتبع ، كمف ىنا تبرز مدل العممية كالدقة في استخداـ التعذيب النفسي مع االسرل 

 .مف اجؿ استخبلص اعتراؼ قصرم منيـ 
 

التعرؼ عمى الشخصية بالنسبة لممحقؽ كتحديد نكعيتيا مثؿ التشخيص الدقيؽ لممرض مف يعد 
قبؿ طبيب مختص ، فالتشخيص الدقيؽ لممرض يعني تحديد العبلج السميـ كالدكاء المناسب ، 

كالتشخيص السميـ لشخصية المعتقؿ يعني اختيار الكسيمة المناسبة لمتحقيؽ ، ام اختيار 
 .االسمكب المناسب ليذه الشخصية 
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لتحقيؽ مع رجؿ متديف كممتـز بالعادات كالتقاليد ، يختمؼ عف التحقيؽ مع شخص ا: مثاؿ 
فالشخص المتديف سيتـ . متحرر اجتماعيان ، كال يعير لمديف اىتماـ اك لمعادات كالتقاليد معنى 

استغبلؿ مكضكع الديف كالصدؽ كالكذب عنده ، كسيتـ استغبلؿ مكضكع الجنس بالنسبة لو ، اما 
المتحرر اجتماعيان كغير المتديف ال يجدم معو ام اسمكب يتـ فيو استغبلؿ لمقيـ الدينية 

 .كاالجتماعية 
، عف انكاع الشخصية ، كالتي  إعرؼ شخصيتؾ في كتابوعادؿ صادؽ  . د.ألقد تحدث باسياب 

  (2009صادؽ ،  ):- يمكف تمخيصيا بالجدكؿ التالي 

 
  انواع الشخصية  1.2جدوؿ 

 
ميزات الشخصية نكع الشخصية الرقـ 
 عف االخريف شخص مينعزؿ الشخصية اإلنطكائية  .1
غير قادر عمى نقؿ مشاعره ك "ىذا الشخص  الشخصية القيرية  .2

 أحاسيسو لؤلخريف
الشخصية   .3

 السيككباتية
شخصية شريرة 

الشخصية   .4
 اإلضطيادية

  شخص يشؾ فى كؿ الناس ك يتكقع منيـ األذل

 شخص متقمب ك ال يبالى باألخريف الشخصية الييستيرية  .5
 شخص المغركر المتكبر المتعالىاؿ لشخصية النرجسية  .6
الشخصية شبو   .7

 الفصامية
 غير طبيعى ك تصدر عنو أفعاؿ كتصرفات غريبة

ليس مريض ك ليس سكل ، ك ىك مريض أحيانا ك  الشخصية الحدية  .8
 سكل أحيانا

 يتحاشى العبلقات اإلجتماعية ك يتيرب منيا الشخصية المتحاشية  .9
 عاجز عف إتخاذ أل قرار الشخصية اإلعتمادية  .10
 لديو ميكؿ عدكانية كامنة الشخصية السمبية  .11
يتمذذ بالميانة ك اليزيمة الشخصية اإلنيزامية   .12
ييتـ بالترتيب ك النظاـ عمى حساب الجكدة الشخصية الكسكاسية   .13
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يقضى معظـ حياتو في حالة مف الحزف الشخصية اإلكتئابية   .14
يثؽ بالناس ك يثؽ بنفسو كىك يتخذ القرارات بسرعة الشخصية اإلنبساطية   .15
يتميز بمكاقفو اإليجابية ك ىك شخص ذكى ك الشخصية اإليجابية   .16

متحمس 
لشخصية ا  .17

السيفسطائية 
كثير الجدؿ ك يتكمـ مف أجؿ الكبلـ فقط   

 
فف ، يتـ مف خبلؿ االستفادة مف عمـ النفس ، كمف صفات شخصية اف التعذيب النفسي ىك 

  كال يمكف اف يمارسو اال اشخاص ذكم خبرة كدراية ، كليس كما يعرؼ بالتحقيؽ االنساف 
الجسدم اف المحقؽ فقط جبلد ، يكقع العقكبات الجسدية بالمتيـ حتى يعترؼ بالتيـ المكجية اليو 

. 
 

مما سبؽ نستنتج اف التعذيب النفسي يمحؽ الضرر كاالذل باالنساف ، كانو اخطر مف التعذيب 
الجسدم ، الف العذاب بالتحقيؽ النفسي يككف عمى النفس اك الركح اك العقؿ ، كىي التي تتحكـ 

. بالجسد ، فاذا تعبت اك حصؿ ليا ام شيئ ينعكس تمقائيان عمى الجسد 
 

 عمـ النفس وايماءات المعتقؿ : 7.2
 

مجمكعة مف االتصاالت غير " بلقد درس عمماء النفس ايماءات الشخص ، كىك ما يعرؼ 
 . ( 1996دار المعرفة ، ترجمة ايناس زيادة ،  ) "المفظية المرتبطة بسمكؾ معيف 

 
كااليماءات تعني حركة االنساف غير االرادية عند تصرؼ معيف ، مثؿ الكقكؼ اثناء الحادث 

 ، اك طريؽ الجمكس اثناء الحديث ، اك حركات الجسـ  االبتسامةعمى ىاتؼ عمكمي ، اك شكؿ
 "العمـ الذم يعمؿ عمى تحميؿ االيماءات باعتبار مككناتيا الفردية " كىناؾ عمـ الحركات كىك . 
 كيمكف اف تككف مجمكعة مف الحركات معان ، ، (1996دار المعرفة ، ترجمة ايناس زيادة ،  ) .

 .يتـ تفسيرىا بسمكؾ معيف لمشخص ، مثؿ تحريؾ الكتفيف كقبض اليديف معان 
 

مف حاالت التخاطب كالتكاصؿ بيف الناس تتـ بصكرة غير شفيية  % 60يعتقد عمماء النفس بأف 
كيقاؿ إف ىذه )أم عف طريؽ اإليماءات كاإليحاءات كالرمكز ، ال عف طريؽ الكبلـ كالمساف 
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عادؿ ).    (الطريقة ذات تأثير قكل، أقكل بخمس مرات مف ذلؾ التأثير الذم تتركو الكممات
 (  2009. إعرؼ شخصيتؾ ، صادؽ 

 
 135قاـ فريؽ بريطاني مف الباحثيف بقيادة كريستكفر براينجاف كديفيد ىمفريز بتصنيؼ كتميز 

 حركة فقط محددة بالكجو كالرأس  80ايماءة كتعبير عمى الكجو كحركة الرأس كالجسـ ، كمف بينيا 
 19ص . ( 1996 .مترجـ . دار المعرفة  ) ".كسجمكا كذلؾ تسعة اشكاؿ مميزة مف االبتساـ 

 
لقد اجريت تجربة عمى ثبلثة اشخاص يتحدثكف اماـ التمفاز ، احدىما يكذب كاثناف صادقاف ، 

 34ص . (1996،  مترجـ. دار المعرفة ) " .فكجد اف ايماءات الصادقاف تختمؼ عف الكاذب 
 

اف التحقيؽ النفسي يستفيد بشكؿ كبير مف االيماءات ، بحيث يمكف تفسير نفسية الشخص 
المعتقؿ متى يككف يكذب ، كمتى يصدؽ ، متى يككف يريد التعاكف مع المحقؽ كمتى يككف 

 .دفاعيان ، كمتى يككف محبط ، كمتى تككف لديو ثقة بالذات ، كمتى يككف عصبيان 
 

 عمـ النفس وغسيؿ الدماغ : 8.2
 

استخداـ أم طريقة لمتحكـ في فكر شخص كاتجاىاتو دكف " ىك Brainwashingغسيؿ الدماغ 
 ." أك التفكيؾ النفسي (أك الدماغ)رغبة أك إرادة منو، كيسمى أيضا غسيؿ المخ أك لحس المخ 

 (  2009كيكبيديا ، )
 

 عندما كاف الصينيكف يطبقكف برنامج 1950مصطمح ألكؿ مرة في الصيف في عاـ اؿظير ىذا 
حيث اعتقد الصينيكف أف األفراد الذيف لـ يتعممكا في , يسمى اإلصبلح الفكرم الشيكعي الصيني

مجتمع شيكعي لدييـ أفكار برجكازية كيجب إعادة تعميميـ قبؿ أف يأخذكا مكانيـ في المجتمع 
 لما يريده المحقؽ ان  تمامان ، كاف يصبح مستسمـان اف غسيؿ الدماغ يعني اف يككف الشخص منيار.

 .كجاىز الم اعتراؼ 
 
" اف الشدائد عمى أنكاعيا تجعؿ المخ قاببلن لبللتقاط كاإليحاء، كمف ثـ االنعطاؼ إلى اتجاه آخر"
فالعكامؿ النفسية تعرض الدماغ إلى اضطراب كانفعاؿ كتكتر ,  ( 191ص . 1982. الدباغ  )

حبلؿ أخرل محميا،  داخمي بحيث يصبح مف اليسير زعزعة اتجاىاتو كانطباعاتو السابقة كا 
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باستغبلؿ تمؾ الحالة الكقتية لمدماغ كالتي يككف فييا مفككا كمتييئا لتقبؿ اإليحاء كاالتجاه الجديد 
. 
 

غسيؿ الدماغ كتحكير الفكر ال يغير مف صفات الشخص األساسية، كلكف أفكاره كاتجاىاتو "اف 
 197ص  . 1982. الدباغ  ) . ”نحك األشياء اك األشخاص ىي التي تتعرض لمتغيير كالتبلعب

 )
إف عممية غسؿ الدماغ كالسيطرة عمى العقؿ كتحكير أفكار اآلخريف، تحتاج إلى تخصص 
كمنيجية كاحتراؼ كتمكف مف األسس كاألدكات كالكسائؿ الفنية باإلضافة إلى االستعدادات 

. كالقدرات الشخصية 
 
 التحقيؽ  : 9.2  
 

 التحقيؽ كاسمكب التحقيؽ ، فطريقة التحقيؽ ثابتو ، اما االساليب فيي ةىناؾ فرؽ بيف طريؽ
الكيفية الثابتة كالمدركسة التي يستخدميا جياز التحقيؽ "متنكعة كمتعددة ، فطريقة التحقيؽ تعني 

مة الداخمية كلمكصكؿ لغايتو ، كتتراكح بيف الضغط النفسي كالعقمي كالجسدم ، لتدمير اسس المقا
 . 2008. صراع في الظبلـ . حركة حماس  )" لممعتقؿ ، ليصؿ مرحمة االدالء باالعتراؼ

 .  ( 11ص
 

صراع في . حركة حماس  ).  "الكيفية المتغيرة لتحقيؽ غاية التحقيؽ" اما اسمكب التحقيؽ فيعني 
ىناؾ اساليب متعددة لمتحقيؽ ، ككؿ طريقة ليا اساليب مختمفة ، ك ( 11ص . 2008. الظبلـ 

 .كمتعددة ، كىذا يتعمؽ بنفسية االسير ، كالقضية المعتقؿ عمييا 
 
 

الفصؿ الثالث 
___________________________________________________

 ___
 2000 - 1967تجربة االسرى 

 
معاناة الحركة الوطنية االسيرة   1.3 
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، تعرض الفمسطينيكف مف كافة 1967منذ بداية االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية عاـ

حيث بمغ عدد "الفئات كالشرائح االجتماعية لبلعتقاؿ عمى أيدم سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي ، 
 حكالي 1967الفمسطينييف الذيف اعتقمتيـ السمطات العسكرية اإلسرائيمية منذ االحتبلؿ عاـ 

يشكمكف تقريبا ما .  ( 2009مؤسسة الضمير ،  ) "ستمائة كخمسكف الؼ فمسطيني كفمسطينية
مف مجمكع السكاف الفمسطينييف القاطنيف في األراضي الفمسطينية المحتمة، كمع % 20نسبتو 

% 40األخذ بعيف االعتبار أف غالبية ىؤالء المعتقميف ىـ مف الذككر نصؿ إلى حقيقة أف حكالي 
 . مف مجمكع الذككر الفمسطينييف في األراضي المحتمة تـ اعتقاليـ

 
تتـ عممية اعتقاؿ الفمسطينييف كفقا لمجمكعة مف األكامر العسكرية التي تتحكـ بكافة حياة 

 أمرا عسكريا 1500أكثر مف "الفمسطينييف في المناطؽ المحتمة فقد استصدرت قكات االحتبلؿ 
 أمر عسكرم مشابو يتعامؿ 1400تحكـ بو السكاف في الضفة الغربية باإلضافة إلى أكثر مف 

  (2009مؤسسة الضمير ،  ).  "مع حياة الفمسطينييف في قطاع غزة
 

  الحركػة الوطنيػة األسػيرة  تطور 2.3

 
 لسمطات االحتبلؿ في السجكف اإلجراءات القمعية بسبب عشرات الشيداء االسيرةالحركة قدمت 

فاألسرل كالمعتقمكف جزءه ال يتجزأ مف الشعب الفمسطيني كقطاع أساسي مف االسرائيمية ، 
قطاعات الحركة الكطنية الفمسطينية ، فيـ مف حممكا لكاء النضاؿ جنبان إلى جنب مع بقية 

المناضميف مف أبناء الشعب الفمسطيني في كؿ ساحات العمؿ كالتكاجد ، كتقدمكا الصفكؼ غير 
آبييف لشيء إال الستمرار النضاؿ كدعـ مسيرة شعبيـ التحررية ، كقدمكا الغالي كالنفيس دفاعان 
عف كرامة كشرؼ الشعب الفمسطيني كحقكقو العادلة ، ك لـ يعرفكا إاٌل الثكرة كطنػنا كىكيةن في 

السراء كالضراء ، كانخرطكا في صفكؼ النضاؿ في أصعب مراحمو ، كترككا عائبلتيـ كأطفاليـ ، 
كقادكا معارؾ المقاكمة كالشرؼ ، كفي األسر خاضكا معارؾ االعتقاؿ بإباء كصمكد أسطكرييف 

كخاضكا عشرات اإلضرابات عف الطعاـ ، فكاف األلـ زادىـ كالمعاناة شرابيـ ، حيث سقط 
العشرات منيـ شيداءن مف أجؿ كرامة اإلنساف الفمسطيني كحقكقو ، كمف مكاقع األلـ كالمعاناة 

العميقة ، كمف قمب جدراف القير كالحرماف طكاؿ سنكات االعتقاؿ الرىيبة كتبكا بصمكدىـ فصبلن 
جديدنا في ممحمة الحركة الكطنية الفمسطينية ، كسطركا صفحات مشرقة في تاريخ سجناء الحرية 

 .في العالـ ، كأذىمكا قمكب جبلدييـ بالحصانة الكطنية التي يتسمحكف بيا 
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 1987-1967حسب إحصائيات مؤسسات حقكؽ اإلنساف فقد قدر عدد حاالت االعتقاؿ ما بيف 
 ألؼ حالة اسر سنكيان في حيف يقدر عدد الفمسطينييف 27اسير فمسطيني بمعدؿ  (535000)ًب 

 بحكالي 1994 كحتى نياية عاـ 8/12/1987الذيف تـ اسرىـ منذ بداية االنتفاضة االكلى في 
 ( . 2009. تاريخ الحركة االسيرة  ) .  الؼ مكاطف فمسطيني275

 

، كثيقة كصفت 21/11/2008اإلسرائيمية يـك الجمعة المكافؽ " يديعكت أحرنكت"نشرت صحيفة 
حكؿ استخداـ كسائؿ تعذيب " الشاباؾ" بأنيا سرية أعدىا  جياز المخابرات اإلسرائيمية العامة 

جسدية كنفسية غير تقميدية في التحقيؽ مع األسرل الفمسطينييف المتيميف بقضايا أمنية،كذلؾ 
 (  2008 اب 21يديعكت ،  ) . لحمميـ عمى تقديـ اعترافات بالقكة

 
كالذم أداف ما يدلي بو المحققتيف اإلسرائيمييف مف شيادات  ،1987رغـ تقرير لجنة لندكا عاـ 

كاذبة حكؿ الطريقة التي يتـ فييا انتزاع اعترافات مف المعتقميف الفمسطينييف،كالتي يشيد فييا 
دكف أف تمارس عميو أية ضغكط نفسية  المحقؽ أماـ المحكمة بأف المعتقؿ أدلى باعترافات،

بؿ أدلى بيا كىك يدخف كيحتسي كأس شام أك فنجاف قيكة،كىك في حقيقة األمر يككف  كجسدية،
قد مر في عدة جمسات كدكرات مف التحقيؽ الجسدم كالنفسي متعددة األشكاؿ كاألساليب،كرغـ 

اال أف  تقرير لجنة لنداك كالقيكد التي كضعت لتقيد عممية استخداـ أساليب تعذيب جسدية كنفسية،
المحققيف استمركا باستخداـ ىذه األساليب بشكؿ ممنيج كمبرمج،كدفع العديد مف األسرل حياتيـ 

 .ثمنان ليذه األساليب في أقبية كزنازيف التحقيؽ اإلسرائيمية
 

أماط المثاـ عف  ،  ( 2008 اب 21يديعكت ،  ) اإلسرائيمية" يديعكت أحرنكت"ما نشرتو صحيفة 
ما يجرم كيستخدـ مف أساليب تحقيؽ نفسية كجسدية مع األسرل الفمسطينييف تخالؼ كؿ 

األعراؼ كالمكاثيؽ الدكلية،كىذه األساليب المتعددة كالمتنكعة األشكاؿ،ىي التي دفعت بالكثير مف 
 .المعتقميف لتقديـ إفادات كاعترافات غير حقيقية 

 
فالصفع عمى الكجو  ،"الشاباؾ"يكشؼ جزءن مف أساليب  "يديعكت أحرنكت" ما نشرتو صحيفة

كالقرفصاء كمشي البطة ، كالجمكس في أكضاع غير  كاليز العنيؼ، كالشبح المتعدد األشكاؿ،
كالضغط عمى األجزاء الحساسة في الجسـ كالحرماف مف النـك  مريحة مع تقييد القدميف كاليديف،

كاألكؿ كقضاء الحاجة كاستخداـ المكسيقى الصاخبة كاأللفاظ البذيئة كالنابية كالتيديد باعتقاؿ 
كضع كيس نتف عمى كامؿ الرأس كبما يمنع ، الماء البارد كالساخف " دكشات"المقربيف،استخداـ



 27 

عممية التنفس كميان،ىي جزء بسيط مف ما في جعبة المخابرات مف أساليب تعذيب جسدية كنفسية 
 .تستخدميا لحمؿ األسرل األمنييف الفمسطينييف لتقديـ اعترافات

 
ما يرتكب بحؽ األسرل الفمسطينييف مف أساليب تعذيب متعددة األشكاؿ،ليست قصران عمى مراكز 

 .كأقبية التحقيؽ،بؿ عممية متكاممة تشارؾ فييا  المؤسسة االمنية 
 

تكشؼ " لمشاباؾ"حكؿ ما سمي بكثيقة سرية " يديعكت أحرنكت"كمف ىنا فإف ما نشرتو صحيفة
استخداـ كسائؿ تعذيب جسدية نفسية كغير تقميدية،ىك مجرد إخراج لتمؾ األساليب مف السرية 

قرار رسمي مف قبؿ الحككمة اإلسرائيمية كأجيزة مخابراتيا باستخداـ كممارسة التعذيب  إلى العمف،كا 
كىذا االعتراؼ اإلسرائيمي يستدعي  بحؽ األسرل الفمسطينييف،بعد سنكات طكيمة مف اإلنكار،

تدخبلن عاجبلن مف كؿ المؤسسات الحقكقية كاإلنسانية،ليس فقط إلدانة كاستنكار ذلؾ كالمطالبة 
قد استشيد المئات مف االسرل ؼ . بمحاكمة مف يمارسكف ذلؾ مف محققيف كمسؤكليف عنيـ

الفمسطينييف في اقبية التحقيؽ بسبب استخداـ كسائؿ التعذيب العنيفة ككؿ ذلؾ كاف يجرم تحت 
 "محاربة االرىاب "غطاء القانكف كما يسمى 

 

      2000- 1967اساليب التعذيب االسرائيمية  3.3
 

لقد اشرنا الى كسائؿ التعذيب كاالىانة لبلسرل في السجكف كبعد انتياء فترة التحقيؽ ، اما رحمة 
االالـ كالعذاب فتبدأ عند االعتقاؿ كخبلؿ فترة التحقيؽ ، حيث مارست سمطات االحتبلؿ في تمؾ 

في   (2000- 1967  )كقد استشيد خبلؿ تمؾ الفترة"الفترة ابشع كسائؿ التعذيب ضد االسرل ، 
  )  2004ابك الييجاء ،  )" .  شييدان 140السجكف االسرائيمية 

 
 رحمة االعتقاؿ 1.3.3 

 
ىناؾ عدة طرؽ استخدمتيا المخابرات االسرائيمية العتقاؿ االسرل ، كلكؿ اعتقاؿ ادكاتو 

كممارساتو بالتعذيب ، حيث يتعرض المعتقؿ لكسائؿ التنكيؿ كالضرب المبرح ، كاالىانة ، 
 :كاشكاؿ اخرل يخترعيا رجاؿ الجيش اك الشرطة عند االعتقاؿ ، كمف اشكاؿ االعتقاؿ 

 
تأتي قكة كبيرة جدان مف الجيش ليبلن ، كتحاصر المنزؿ ، كتقتحمو ، كتعبث : االعتقاؿ مف المنزؿ 

بمحتكياتو ، كتكجو االىانة لكؿ مف فيو ، ثـ يعتقؿ الشخص بعد تعصيب عينيو ككضع القيكد 
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في يديو مف الخمؼ ، كثـ اجبلسو عمى ارض السيارة العسكرية ، كيبدأ كؿ مف في السيارة بعممية 
 .الضرب المبرح ، كاالىانات 

 
االعتقاؿ عف المعابر الحدكدية ، يككف اسـ الشخص عمى الحدكد ثـ يعتقؿ كينقؿ لمسجف ، كتبدأ 

. اثناء نقؿ المعتقؿ الى السجف رحمة العذاب 
 

يتـ استدعاء الشخص لمقابمة المخابرات ، كتبدأ عممية االستجكب عمى شبيات : االستدعاء 
تككف لدل المخابرات ، كفي حاؿ تعزيز الشبيات يتـ اعتقاؿ الشخص ، كاثناء المقابمة يككف 

 .ىناؾ ضرب كشتـ كشبح ، كانتظار بالبرد اك الحر 
 

االعتقاؿ بعد اشتباؾ مسمح ، كىنا تككف افظع اشكاؿ العذاب ، بعد اف يتـ القاء القبض عمى 
ارسة التعذيب ، ـركح لـجاالسير  فاذا كاف مجركحان تتـ مساكمتو عمى العبلج ، كيتـ استخداـ اؿ

 .كاذا اسر بدكف اصابة ، يتـ ضربو بشكؿ مبرح مف عشرات الجنكد حتى يفقد الكعي 
 

االعتقاؿ عف حاجز عسكرم ، حيث اف ىناؾ قكائـ مطمكبيف لمجيش تككف عمى الحكاجز ، كيتـ 
 .اثناء مركره بالحاجز تدقيؽ االسماء كاعتقاؿ المطمكب 

 
كعند الكصكؿ لمسجف ، يعاد تقييد االسير كتغميـ عينيو ، كينقؿ إلى الزنزانة مع الضرب كالشتـ، 

. كلمكصكؿ إلى الزنزانة، تككف رحمة مف الضرب كاالىانات 
 

اساليب التعذيب  2.3.3 
 

 لـ 1999 اساليب التعذيب الجسدم ، كالنفسي لتعذيب االسرل ، كحتى عاـ الشاباؾ لقد استخدـ 
 .استخداـ كافة اشكاؿ التعذيب بحؽ االسير في يكف اماـ المحقؽ االسرائيمي ام قيكد 

 
لمسجف تبدأ رحمة العذاب مع االسير ، كتككف رحمة العذاب كاستخداـ كسائؿ االسير منذ كصكؿ 

التعذيب ككثافتيا حسب قضية االسير ، فكسائؿ التعذيب عمى االسير المعتقؿ بسبب مظاىرة 
 .تختمؼ عف اساليب التعذيب لبلسير اعتقؿ بسبب عممية عسكرية 
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حدث عف ىذه الككارث كال حرج "قاؿ المحامي شكاىنة ، أما فيما يتعمؽ بأساليب التحقيؽ كطرقو 
فدكلة االحتبلؿ تستحؽ كبجدارة أف تدخؿ كتاب غينيس لؤلرقاـ القياسية إذا ما تعمؽ األمر "، 

االسرل لمدراسات  )، " بعدد طرؽ التعذيب التي تستخدميا ضد األسرل الفمسطينييف العزؿ
 أف ما يزيد ىذه الطرؽ بشاعة أف التعذيب في اسرائيؿ  مشرع بقرارات ، ( 2009كاالبحاث ، 

صدرت عف محكمة العدؿ العميا تعطي فييا الضكء األخضر ألجيزة التحقيؽ باستخداـ كؿ 
 .   أشكاؿ التعذيب التي تؤدم إلى انتزا ع االعترافات مف األسرل

 
: كتصؼ المحامية الييكدية فيميتسيا النغر عممية التحقيؽ بقكليا

يسير التحقيؽ في عمميات عدة ال بأس مف تعدادىا كاحدة تمك "
فيـ ييددكنو اكال بالضرب، كاذا لـ يجد التيديد نفعا يباشر . االخرل

بو، فيعرل ثـ يتعاقب عميو اشخاص عديدكف يتناكبكف عمى ضربو 
مع مراعاة اف يككف الضرب عمى الرأس كفي مكاف معيف كعمى 

االعضاء الجنسية، ثـ يسكب المياه عمى المعتقؿ عند كؿ اغماء، 
كبعد ذلؾ يستكمؿ التحقيؽ بالمياه الشديدة البركدة، تعقبيا مياه 

شديدة الحرارة، اك اف تطفأ السجائر في ايدم المعتقؿ كجسده ، كما 
يعرض جسده كفي اماكف حساسة لتيارات كيربائية، اك اف تحرؽ 
الشفاه، كتدفع بيف اصابع القدميف اكراؽ مشتعمة الى جانب نزع 

االظافر كنتؼ الشعر، ثـ التيديد بمضاجعة الشخص اك مضاجعة 
زكجتو اك اختو اك امو امامو، كاف يعمؽ في يديو بطرؽ مختمفة مف 

ابراىيـ ،  ).  "عمك مرتفع اك اف تكبؿ قدماه كيداه فترات طكيمة
2007 ) 

 
 انتيجت دكلة االحتبلؿ اكثر مف ثبلثيف طريقة لمتعذيب مع االسرل ، كيمكف تمخيصيا بما يمي 

 
  الشبح كلو أكثر مف عشريف شكبلن ، كاقؼ ، مقيد ، عمى االرض ، عمى الكرسي ، معمؽ

. 

 بحجـ الخزانة تتسع لكرسي كاحد فقط كتككف ة غرفة صغيرمالشبح داخؿ الخزانة ، كه 
 .قذرة نتنة 

 
  كضع كيس متعفف عمى الرأس مصنكع مف الشادر : الكيس لتغطية الرأس . 
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 د اليديف مف الخمؼ متقي. 

 
  الضرب بمختمؼ األشكاؿ كالدرجات. 

 
 شعر المحية كالرأس كالشارب نتؼ . 

 
  اقتبلع االظافر. 

 
  الصدمات الكيربائية.  

 
  مف أصعب األساليب يعدك، استخداـ الكرسي المائؿ . 

 
  رش الماء البارد كثـ التجفيؼ عمى المكيؼ. 

 
  الشبح في اياـ الشتاء تحت المطر. 

 
  المكسيقى الصاخبة. 

 
  العزؿ في زنزانة منفردة لفترات طكيمة. 

 
  الحرماف مف النـك ، كالشبح المستمر. 

 
  الحرماف مف الطعاـ كالشراب. 

 
 التحرش الجنسي مع األطفاؿ كالنساء. 

 تصكير األسير بأكضاع خادشة لمحياء لمضغط عميو كتيديده. 

 

  منع الدكاء عف المرضى. 
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  اعتقاؿ أقارب األسير خاصة النساء لمضغط عميو. 

 
  حقف األسير بإبر مخدرة إلضعاؼ جسمو كأعصابو. 

 
  كضع االسرل االطفاؿ مع السجناء الجنائييف كالمجرميف الخطريف الييكد. 

 
  العصافير"استخداـ العمبلء كغرؼ العار. " 

 
  البكليغراؼ "استخداـ جياز فحص الكذب. 

 
 تعذيب االقارب. 

 
 دىف القدميف بمادة السبيرتك كاشعاؿ النار فييما . 

 
 سحؽ االصابع . 

 
  الحقف بمحمكؿ الفمفؿ . 

 
  ادخاؿ زجاجة اك عصاة في فتح الشرج. 

 
 كضع مادة كيميائية معينة مييجة لبلعصاب . 

 
 التبكؿ عمى السجيف كالقاء االكساخ عميو. 

 
  كىي ضرب الشخص بعصا عمى رجميو بعد تقيده : الفمقة. 

 



 32 

 
 

الشبح كاقؼ   :  1.3شكؿ 
 

 
 

الشبح جالس   : 2.3شكؿ 
 

 الفصؿ الرابع
 ___________________________________________________

   التعذيب النفسي المباشر
 

 تمييد 1.4
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التعذيب في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي بأشكالو المتعددة كالمختمفة ، الجسدية كالنفسية ، لـ يكف 
 .    انطمؽ مع بدايات االحتبلؿان  ثابتان يكمان ممارسة نادرة أك استثنائية ، بؿ شكَّؿ سمكؾ

 
مف خبلؿ المقاببلت كالدراسة ال يكجد ام اسير مٌر بتجربة اإلعتقاؿ ، دكف تعرضو لشكؿ أك 
أكثر مف أشكاؿ التعذيب الجسدية كالنفسية كفقان لمتعريؼ الدكلي لمتعذيب ، حيث أف كافة مف 
لى الشتائـ  مركا بتجربة اإلعتقاؿ كاإلحتجاز قد تعرضكا لممعاممة الميينة كالسيئة كالبلإنسانية كا 
كتكبيؿ األيدم كعصب األعيف أك كضع الكيس كالمككث ساعات كقكفان أك جمكسان تحت أشعة 

 .الشمس بظركؼ صعبة 
 

مف االسرل تعرضكا  % 92" أف  تبيف 2007في دراسة لمركز االسرل كالدراسات اجريت عاـ 
أجبركا عمى الكقكؼ فترة طكيمة،  % 94حرمكا مف النكـ، فيما  % 89لمدفع كالصفع كالضرب، ك

 % 68لـ يتمؽي طعامان كشرابان مناسبان كفي الكقت المناسب ، ك % 93تعرضكا لمشبح ، ك % 75ك
تعرضكا لممككث ساعات كأياـ في ما تعرؼ  % 45تعرضكا لمبركدة أك الحرارة الشديدة، ك

 (  2009االسرل لمدراسات كاالبحاث ، ) ."بالثبلجة 
 

  تشريع التعذيب2.4 
 
 تشريع التعذيب في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ عقديف تقريبان كالتمادم في ممارستو بشكؿ اف

دائـ ، إنما يعكس ضعؼ المؤسسات الحقكقية كاإلنسانية التي لـ تتحرؾ لتغيره ، أك تحركت 
يقافو أك مبلحقة مرتكبيو  بشكؿ خجكؿ في أحسف األحكاؿ كلـ تنجح حتى المحظة في الحد منو كا 

في المحاكـ الدكلية ، عمى اعتبار أف جميع أعماؿ التعذيب ىي جرائـ تستكجب العقاب ، كال 
يجكز التذرع بأية ظركؼ استثنائية أيان كانت ، سكاء أكانت ىذه الظركؼ حالة حرب أك تيديدان 

بالحرب ، أك عدـ استقرار سياسي داخمي أك أية حالة مف حاالت الطكارئ العامة األخرل كمبرر 
 . لمتعذيب كفقان لممادتيف الثانية كالرابعة مف االتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب 

 
قسما مف " باإلجماع أف االسرائيمية  تسعة مف قضاة المحكمة العميا قاؿ 1999في شير ايمكؿ 

 1987ك في العاـ اكسائؿ التحقيؽ التي يستعمميا جياز األمف العاـ، منذ تقديـ تكصيات لجنة لند
 (  2010بتسيميـ ،  ) .  "ىي كسائؿ غير قانكنية كمرفكضة
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قد شطبت التكجييات التي كاف يعمؿ جياز األمف العاـ االسرائيمية محكمة العميا اؿكبيذا تككف 
عمى ضكئيا حتى مكعد اصدار قرار الحكـ، كىي تكجييات كانت تسمح بإستعماؿ سمسمة طكيمة 

اليز  : شطبتكمف بيف الكسائؿ التي . مف كسائؿ التحقيؽ التي تشكؿ شكبل مف أشكاؿ التعذيب
 الغي تؤدم الرتجاج بالدماغ ، كما التي، حيث استشيد عدد مف االسرل بسبب طريقة اليز ، 

 كقد ،منع النـك لفترات طكيمة ، تغطية الرأس بكيس كشبح االسير كربطو بكضعيات مؤلمة، 
 بإسـ الفمسطينييف الذيف تـ التحقيؽ معيـ، قدمتصدر قرار الحكـ في أعقاب سبعة التماسات 

جمعية حقكؽ المكاطف، مركز حماية الفرد كلجنة مكافحة : بكاسطة منظمات تيعنى بحقكؽ االنساف
 .التعذيب

 
إذا كانت الدكلة تريد أف تضمف لمحققي جياز :"كجاء عمى لساف القضاة في قرار الحكـ أنو 

األمف العاـ القدرة عمى استعماؿ الكسائؿ البدنية في التحقيقات، يتكجب عمييا في ىذه الحالة أف 
كمع ىذا، كما  ( . 2010بتسيميـ ،  ).  "صبلحية في ىذا الشأف مف خبلؿ القانكفاؿتحدد 

يضيؼ القضاة، فإف مثؿ ىذا القانكف، كالذم سيمس بالضركرة بحرية الخاضع لمتحقيؽ، يتكجب 
الئقا بقيـ دكلة اسرائيؿ، كمخصص ليدؼ الئؽ، كبمدل ال يزيد عف المطمكب، طبقا "أف يككف 

 ( . 2010بتسيميـ ،  ) "كرامة االنساف كحريتو: لمشركط التي تـ تحديدىا في قانكف األساس
 

سف قانكف يسمح لجياز األمف العاـ ب بعض احزاب اليميف طالبتكفي أعقاب قرار الحكـ 
باالستمرار في استعماؿ كسائؿ التعذيب البدني في تحقيقاتو، كقد قدـ عضك الكنيست ركبي 

 . ريفميف مف حزب الميككد مشركع قانكف يحمؿ ىذا المعنى
 

كبعد صدكر القرار قامت المجنة الكزارية لشؤكف جياز األمف العاـ، برئاسة رئيس الكزراء 
االسرائيمي في ذلؾ الكقت اييكد براؾ، بتعييف لجنة مف أجؿ فحص إذا ما كاف باإلمكاف سف 

 . تشريع قانكني بخصكص التحقيقات التي ترتبط بإستعماؿ الضغط البدني
 

كلـ يتكصؿ أعضاء المجنة، . قدمت المجنة تكصياتيا إلى الحككمة"، 1999كفي كانكف األكؿ 
برئاسة نائب المستشار القضائي لمحككمة، ميني مزكز، كنائبة النائب العاـ في الدكلة، راحيؿ 
سكر، الى اتفاؽ حكؿ التشريع المطمكب، كقاما بتحكيؿ التكصيات المختمفة بخصكص ىذا 

 . "المكضكع الى رئيس الحككمة
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 ، صرح رئيس الحككمة، اييكد براؾ، أنو يدعـ 2000 أذار 14كفي جمسة الكنيست المنعقدة في 
، أم عندما يككف "القنبمة المكقكتة"التشريع الذم يسمح بإستعماؿ الضغط البدني في حاالت 

األمر مطمكبا بصكرة فكرية إلنقاذ الحياة مف خطر محقؽ إلصابة خطيرة، كعندما ال تككف ىناؾ 
 ( . 2000/ 3 /15. معاريؼ  ) ".كسيمة أخرل معقكلة لمحصكؿ عمى ىذه النتيجة

 
طالب بسف تشريع " الشاباؾ"كىذا يعني اف رئيس حككمة اسرائيؿ كبصفتو المسؤكؿ المباشر عف 

كبع كمنذ صدكر قرار الحكـ، ، ينص عمى ممارسة التعذيب بحؽ االسرل الفمسطينييف 
اندالع انتفاضة األقصى بصكرة خاصة، طالب العديد مف رؤساء االحزاب بسف قانكف يسمح  

 .بإستعماؿ التعذيب في التحقيقات
 

 أف استخداـ العنؼ في 1999 (اكتكبر) تشريف االكؿ 6قررت المحكمة العميا االسرائيمية في لقد 
احتراـ االنساف كحريتو ، ككزع في اليـك التالي عامي : التحقيؽ يتناقض مع القانكف االساس 

في شعبة االستخبارات العسكرية تعميمات " 504الكحدة "قائد  (د)في حينو ك " شاباؾ"ايمكف رئيس 
سريعة لممحققيف بكقؼ فكرم الستخداـ الكسائؿ الخاصة كالغاء االجراءات الداخمية التي حددت 

 .في الكثيقة
 

" مجمكعة االجراءات الداخمية"لكف رغـ قرار المحكمة العميا تؤكد اكساط في االستخبارات أف 
السرية ادخمت عمييا فعبل تغيرات طفيفة، لكنيا ما زالت تستخدـ حتى اآلف كدليؿ لمحققي 

 .صحة ذلؾ" بتسيمـ"كتؤكد معطيات " الشاباؾ"
 
 

   مبادىء المجموعة السرية كيؼ يتـ التعرؼ عمى معتقؿ معادي؟ 1.2.4
 

نشرت صحيفة يديعكت احركنكت جزءا مف مبادلء المجمكعة السرية التي كتبت في اعقاب 
تـ صياغة  .تقرير لجنة لنداك، الف الرقابة شطبت جزء اخر السباب امنية كما تقكؿ الصحيفة 

  (2008/ 21/11يديعكت احركنكت ) . المجمكعة بحذر كبير بمشاركة مستشاريف قضائييف 
 

ىدؼ ىذه التعميمات، تحديد كتفصيؿ اجراءات التحقيؽ، االساليب كالكسائؿ : "كرد في الكثيقة
التي يسمح لممحقؽ باتباعيا، كاستخداميا مع المعتقؿ، اثناء التحقيؽ معو، كفي ظركؼ ميدانية 

تحديد الظركؼ كالشركط المسبقة التي تسمح باستخداـ ىذا : كاثناء التحقيؽ معو في مقر التحقيؽ
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االسمكب ، اك الكسائؿ المساعدة كصبلحيات المصادقة عمى استخداـ ىذه االساليب كيجرم 
التحقيؽ بصكرة لفظية، كيتـ استخداـ االساليب المساعدة كالضغكط الجسدية فقط في حاالت غير 

تعرض   . (2008/ 21/11يديعكت احركنكت  ) . "عادية ككفقا لمتكجيات في ىذه االجراءات
" المعادم- المحقؽ معو "الكثيقة تفاصيؿ حكؿ التعريفات التي يمكف مف خبلليا تحديد مف ىك 

- كما ىي الحاالت التي تضفي مصداقية عمى استخداـ الكسائؿ غير العادية معو كالمحقؽ معو 
 - : ، كىي فر فيو شرط اك اكثر مف ىذه الشركطاىك الذم يتك" المعادم

 
. ال يرد عمى اسئمة المحقؽ- 1
. ال يتعاكف مع المحقؽ- 2
تشير " ببلغات ضركرية"يدلي بمعمكمات تقدر ككاذبة اك خادعة، اك يخفي معمكمات اك - 3

رجؿ ابحاث، عالـ نفس، فاحص جياز الكشؼ )تقديرات المحقؽ اك انطباعاتو اك تقديرات خبير 
.  مكجكدة لديواالى أنو" عف الكذب

 
اما المعمكمات الضركرية التي يككف المعتقؿ يعمؿ عمى اخفائيا كالتي تتناكليا الكثيقة فقد تككف 

: كاحدة مف اآلتية
معمكمات تتضمف تحذيرا مف نية تنفيذ عممية عسكرية ضد دكلة اسرائيؿ، اك ضد منطقة - 1

كاقعة تحت سيطرتيا، بما في ذلؾ ضد قكاتيا، مكاطنييا اك سكانيا سكاء في الببلد اك في 
 .الخارج

 معمكمات عف عممية تخريبية اك عممية عسكرية نفذت ضد قكاتنا اك ضد منطقة تحت - 2
سيطرتيا كلـ يكشؼ النقاب عنيا بعد بما في ذلؾ اسمحة مكجكدة في منطقة اك عنصر معاد 

 .تسمؿ الى منطقة تحت سيطرة قكاتنا كلـ يكشؼ عنو النقاب بعد
 .معمكمات قد تؤثر عمى عمميات اك نشاطات لمجيش االسرائيمي- 3
معمكمة عف اسرل كمفقكديف مف الجيش االسرائيمي اك معمكمة بخصكص مكاطني دكلة - 4

 .اسرائيؿ اك سكانيا المحتجزيف لدل جيش معاد اك منظمة ارىابية
 .النسافؿمعمكمات ضركرية لمحفاظ عمى االمف الشخصي - 5
. معمكمات عف قضايا اخرل ذات اىمية - 6
 

ال يتـ استخداـ الضغكط : "كرد في الكثيقة بخصكص استخداـ الضغكط الجسدية المعتدلة
الجسدية اال اذا كاف صاحب صبلحيات المصادقة عمى استخداميا عمى قناعة انو ليس باالمكاف 

 ".الحصكؿ عمى المعمكمات الضركرية في كقت معقكؿ مف خبلؿ استخداـ الكسائؿ النفسية
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 ( 2008/ 21/11يديعكت احركنكت ) 
 

االسموب النفسي  2.2.4  
 

 ، بحيث تعرض الكثيقة تفاصيؿ متى يسمح لممحققيف باستخداـ اساليب ضغط نفسي كأالعيب
يحؽ لممحقؽ كفقان لمكثيقة، اذا كجد أف الضركرة تتطمب تقدـ التحقيؽ اك التأكد مف صحة ركاية 

كيستطيع " شتائـ، اىانات، تيديدات كأالعيب"المحقؽ معو استخداـ اساليب ضغط نفسي لفظي 
احتجاز المحقؽ معو في غرفة انتظار، "المحقؽ استخداـ اساليب ضغط نفسية غير لفظية 

ككسائؿ ضغط " احتجاز المحقؽ معو في غرفة عزؿ مغطى الرأس كفقان لمشركط المفصمة ادناه
:  اخرل فقط اذا تكفرت الشركط المسبقة المتراكمة التالية

 
. كجكد معمكمة ضركرية لدل المحقؽ معو- 1
. المحقؽ معو معادم- 2
تقدير المحقؽ أنو ليس بامكانو الحصكؿ عمى المعمكمة الضركرية مف المحقؽ مف خبلؿ - 3

. كقت مناسب في الظركؼ العممية بدكف استخداـ الكسائؿ المساعدة المذككرة
. تأكيد طبيب اك ممرض أف الحالة الصحية لممحقؽ معو طبيعية-4

 

 

 

 
وسائؿ غير عادية  3.2.4

 

ككتب تحت عنكاف  .ترد ىنا قائمة بالكسائؿ غير العادية التي يسمح باستخداميا خبلؿ التحقيؽ
صفع كجو المحقؽ معو بكؼ اليد فقط ، صفع الكجو يستخدـ الظيار ": "كسائؿ تحقيؽ جسدم"

كيشرؼ المسؤكؿ عف التحقيؽ عمى تنفيذ . السيطرة عمى المكقؼ كليس اليبلـ المحقؽ معو
يحؽ لممحقؽ استخداـ أالعيب تمثيؿ ك . ( 2008/ 21/11يديعكت احركنكت  ) . "الصفع

".  كاطبلؽ تيديدات خبلؿ ىزهالمعتقؿمياجمة 
 

لفترة " يحؽ لممحقؽ ايقاؼ المحقؽ معو عمى ساقية: المحقؽ معو" ايقاؼ"كسيمة اخرل ىي 
ال يجب اخراج المحقؽ معو الى الخارج اذا كجدت احكاؿ جكية سيئة : "معينة، كتؤكد االجراءات

رغـ تعميمات ىذا : "لكنيا تعكد كتشير بصيغة ضبابية كبتفسيرات مختمفة". اك لدل نزكؿ المطر
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البند مف صبلحيات المحقؽ خبلؿ تحقيؽ بظركؼ ميدانية ابقاء المحقؽ معو تحت السماء في 
 ) . "حاؿ عدـ تكفر امكانية نقمو الى تحت سقؼ كبشرط عدـ كجكد تخكؼ لمس حقيقي بصمتو

  (2008/ 21/11يديعكت احركنكت 
 

 ضمف الوثيقة تيديدات 4.2.4
 

: تتضمف الكثيقة التيديدات التي تسمح باستخداميا ضد المحقؽ معو كمنيا
. اتيامو اماـ اخريف بالتعاكف مع السمطات االسرائيمية اك كشؼ معمكمات عنو- 1
. اعتقاؿ افراد عائمتو خصكصان مف النساء- 2
. اعتقاؿ اصدقائو- 3
. طرده، اعتقالو اداريان، ىدـ منزلو اك اغبلقو- 4
 

اساليب التعذيب النفسي    3.4
 

مف خبلؿ الدراسة ىناؾ العديد مف اساليب التعذيب النفسي المباشر التي مارستيا سمطات 
االحتبلؿ مع االسرل الفمسطينيف ، كىناؾ اساليب تعذيب غير مباشرة ، كفي ىذا الفصؿ 

 .التعذيب النفسي مف اساليب الساليب المباشرة ؿسنتعرض 
 

الدكتكر خالد دحبلف مف برنامج غزة لمصحة النفسية في ندكة اجريت في راـ اهلل ، كشارؾ يقكؿ 
اف كثير مف الحاالت التي تعرضت لمتعذيب كالمعاممة "فييا عبر نظاـ الفيديك ككنفرنس  

 مف الحاالت اجبرت عمى االعتراؼ ان القاسية، كانت نتيجتيا المكت، مشيران ايضان الى اف كثير
بسبب ضغط التعذيب، كاف تمؾ التجارب القاسية التي عاشيا االسرل تستمـز العناية بيـ بعد 

 (  2009االسرل لمدراسات كاالبحاث ،  ) . "االفراج عنيـ
 

انو كخبلؿ الكرشة تحدث االسير المحرر محمد طو الذم قضى خمس سنكات في االسر ، 
 لمتحرش الجنسي كاساليب التعذيب القاسية ، تسببت لو لفقداف الكعي الكثر  اعتقالوتعرض خبلؿ

 ( 2009االسرل لمدراسات كاالبحاث ،  ) .مف سبعة أشير
 

نشرت المجنة االسرائيمية ضد التعذيب تقريرنا شديد الميجة بحؽ أساليب التعذيب المتبعة في 
كيتضمف التقرير شيادات لتسعة فمسطينييف . التحقيقات مع الفمسطينييف لدل المخابرات كالشرطة
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أحدىـ اشتكى مف اعتداء جنسي، كآخر ادعى بانو . 2006 – 2004 بيف االعكاـ كاؿااعتؽتـ 
اجبلسيـ في "كركل المشتككف عف . شيؿ في القسـ السفمي مف جسده في أعقاب اساليب التحقيؽ

. " كغيرىا، كضعيات جمكس أليمة عمى مدل زمف طكيؿ، كمف ضربيـ، كتقييدىـ عمى نحك اليـ 
 ( 2009االسرل لمدراسات كاالبحاث ،  )
 

الطباء في المستشفيات كفي مصمحة السجكف يسمحكف باستمرار اف ا"االسرائيمية كقالت المجنة 
االسرل لمدراسات  ). "التعذيب إذ يتجاىمكف شكاكل السجناء اك مف خبلؿ مكقفيـ المستخؼ

 ( 2009كاالبحاث ، 
 

 سنة، ادعى بانو تعرض العتداء جنسي 24مف سكاف نابمس ابف " أ"
كعندىا أبعد الكرسي الذم كنت أجمس عميو، رفع "مف قبؿ محققيو، 

قاؿ لي . ساقٌي الى االعمى ككضعيما عمى رؼ كاف عمى الحائط 
كعندىا رفع ساقيو الى االعمى حتى  (...). أرجع رأسؾ الى الكراء

كعندىا  (...)ككانت الكضعية ككأف اما تريد تحفيض كليدىا . النياية
جمب شيئا كبدأ يدخمو في . بقيت بالمباس الداخمي. خمع عني بنطالي

كيدعي التقرير باف فحصا طبيا ". أدخؿ كأخرج مرات عديدة. خمفيتي
مف معيد التشريح في ابك كبير أظير باف ىناؾ مؤشرات عمى اضرار 

كنقمت الشككل الى معالجة دائرة التحقيقات مع ". أ"جنسي في جسد 
 ( 2009االسرل لمدراسات كاالبحاث ،  ). الشرطة

 
كنت أجمس : " سنة، مف قرية صيدا، ركل يقكؿ27لؤم أشقر، ابف              

 ان عمى كرسي معكج الظير، خاص بالتحقيقات، ككاف الكرسي مربكط
بأرضية غرفة التحقيؽ، ككانت كؿ ساؽ مف ساقٌي مربكطة بساؽ 

المحقؽ ايفي كاف . الكرسي، كاليداف مربكطتيف بالكرسي مف الخمؼ
يدفعني في صدرم الى الخمؼ الى أف كاف رأسي يصؿ االرض، ككاف 

كنت افقد الكعي مف شدة األلـ، . يمسؾ بيدم المقيدتيف كيجذبيما اليو
كعندما كنت أجمس . كاف طرؼ الكرسي حادا. كال سيما في الظير

كعندما كاف المحقؽ يضربني . عميو كاف يضغط عمى أسفؿ ظيرم
كحسب التقرير أدل التعذيب الى شمؿ في ساقيو، بسبب ". عمى ركبتي
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االسرل لمدراسات كاالبحاث ،  ). الضرر الذم اصاب العامكد الفقرم
2009 ) 

 
. ىاجمكا بشدة سمكؾ الطكاقـ الطبية في منشآت الحبس كفي المستشفياتاالسرائيمية في المجنة 

ككذا – يصمت الممرضكف كاالطباء في منشآت الشرطة كمصمحة السجكف : "كجاء في التقرير
كىـ – عبلمات عنؼ كاضحة عمييـ  (...)الذيف يركف ايناسا متألميف – في المستشفيات 

كىـ يتصرفكف . (...)يعالجكف، ىذا اذا كانكا يعالجكف، العبلمات ككأنيا نزلت الييـ مف السماء 
 (...)أطباء أقسمكا اال يضركا اك يسيئكا لمرضاىـ . ككأنيـ ال يعرفكف باف أماميـ ضحايا تعذيب

 ) "يعيدكف، في معظـ الحاالت، ىؤالء المرضى الى جكالت اخرل مف التعذيب، كيصمتكف
 ( . 2009االسرل لمدراسات كاالبحاث ، 

 
ىناؾ " ، جاء فيو اف 2008 اب 21كنشرت المجنة اإلسرائيمية ضد التعذيب، تقريران اخر في 

انتشار لظاىرة العنؼ ضد المعتقميف الفمسطينييف كالتنكيؿ بيـ، مشيرةن إلى أف ىذه الظاىرة 
أصبحت اعتيادية كجزءان مف سمكؾ جنكد الجيش دكف رادع، فيما تتجاىؿ سمطات فرض القكانيف 

   (2008كؿ الحقيقة ،  ) ."كقيادة الجيش ىذه الظاىرة كال تحرؾ ساكنا لكقفيا 
 

 معتقبلن فمسطينيان مف الضفة 90كاستندت المجنة في ذلؾ عمى تقرير نشرتو كيتضمف شيادات لػ
. 2007 (أكتكبر) ك تشريف أكؿ 2006 (يكنيك)الغربية، في الفترة الكاقعة بيف حزيراف 

، كاف معظميـ كأكدت الشيادات أف المعتقميف تعرضكا لمتنكيؿ في محطات مختمفة مف اعتقاليـ 
 مكبمي اليديف كمعصكبي األعيف، كما كيؤكد التقرير أف كىـكقعكا ضحية لمتنكيؿ بعد اعتقاليـ 

 . التنكيؿ طاؿ أيضا المعتقميف صغار السف الذيف تضمف القكانيف حماية خاصة ليـ
 

كيتيـ التقرير سمطات فرض القانكف بأنيا ال تقكـ بجيد لمتحقيؽ في الظاىرة كال تقدـ لكائح اتياـ 
. ضد الضالعيف فييا، كما كيتيـ المؤسسة السياسية بتجاىؿ قضية تعرض المعتقميف لعنؼ الجنكد
كما ينتقد قيادة جيش االحتبلؿ بأنيا لـ تصدر حتى اآلف تعميمات كاضحة لكيفية لمتعامؿ مع 
المعتقميف منذ اعتقاليـ كحتى نقميـ إلى مراكز التحقيؽ كاالعتقاؿ، كبذلؾ تسيـ في استمرار 

 . الظاىرة
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 استخداـ الكبلب في عممياتيا في 2000كيشير التقرير إلى أف قكات االحتبلؿ كثفت منذ عاـ 
ذالؿ كالمس بكرامة الفمسطينييف"الضفة الغربية  كينقؿ التقرير شيادة عبد اهلل ". مف أجؿ تخكيؼ كا 

 . 2007 (مايك)نابمسي مف مدينة نابمس، الذم اعتقؿ في شير أيار 
 

كيقكؿ عبد هلل إنو بعد اعتقالو كبمو الجنكد بيديو كرجميو كعصبكا عينيو كأدخمكه إلى شاحنة 
كيضيؼ عبد اهلل . كأجبركه أف يستمقي عمى أرضية الشاحنة كأجمسكا عمى ظيره كمبا كبيرا

كقاؿ لي .. صرخت كتكسمت أف يبعدكا الكمب عني إال أف الجنكد سخركا مني كعمت ضحكاتيـ "
 2008كؿ الحقيقة ،  ) . "أحد الجنكد الكمب عادة ال يقـك بمشاكؿ كلكف إذا طمبت منو سيمتيمؾ

 . )
 

نشر يـك اخر ككشؼ تقرير   28/12/2009لمجنة العامة لمناىضة التعذيب في إسرائيؿ الذم ي
، حيث يكشؼ التقرير كاقع "قرار المحكمة بخصكص التعذيب"بمناسبة الذكرل العاشرة لصدكر 

تمنع فيو سمطات الدكلة كبشكؿ منيجي فتح تحقيقات تتعٌمؽ بحاالت تعذيب بأيدم , غير مقبكؿ
تساعد األجيزة القضائية األعمى في إسرائيؿ، بشكؿ مباشر أك غير مباشر، "". الشباؾ"محققي 

في منع فتح تحقيقات جنائية ضد متيميف بالتعذيب ، كىذا يخالؼ بشكؿ كاضح لكاجب السمطات 
القاضي بفتح تحقيؽ كمما قدمت شككل حكؿ مخالفات خطرة كبخبلؼ تعيدات الدكلة تجاه 

 (  29/12/2009جريدة القدس  ).  القانكف الدكلي
 

، في 29/12/2009-27التقرير نشر خبلؿ المؤتمر الدكلي الذم عقد عمى مدار ثبلثة أياـ، بيف 
رمات جاف كالقدس بمبادرة المجنة العامة لمناىضة التعذيب في إسرائيؿ بالتعاكف مع المركز 

االستنتاج األساسي الذم يكٌشؼ عنو التقرير  . األكاديمي لمقانكف كاالقتصاد، في رمات جاف
دكف المستكل ػ غياب التحقيؽ كالعقاب في حاالت تعذيب كتنكيؿ في تحقيقات "كعنكانو ػ 

  "  . الشاباؾ"
 

 أكثر مف 2001قيدمت في العاـ "يشير التقرير انو حسب معطيات أعمنتيا دكلة اسرائيؿ نفسيا، 
، دكف أف ييفتح في أم منيا تحقيؽ جنائي الشاباؾ  شككل عف حاالت تعذيب بأيدم محققي 600

 ( 29/12/2009جريدة القدس ) . " ضد الضالعيف فييا
 
"  التميف"ما قبؿ التحقيؽ  :  4.4 
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تبدأ رحمة العذاب لبلسرل منذ لحظة االعتقاؿ حيث يتـ االعتقاؿ بعشرات مف الجنكد المدججيف 
 ان  كخرابان  يداىمكف المنزؿ ليبلن ، كبعض الحاالت نياران ، كيعيثكف باالرض فسادفباالسمحة حي

 ما يتـ اطبلؽ النار عمى الشخص ان المنزؿ مف اطفاؿ كنساء ، ككثيرفي كيرىبكف المكجكديف 
المنكم اعتقالو ، كقد استشيد مئات االشخاص لحظة اعتقاليـ ، أم انو تـ اعداميـ بدكف 

محاكمة ، حيث يقـك الجيش اك الكحدات الخاصة التي تككف مكمفة باالعتقاؿ باطبلؽ النار عمى 
 تحرؾ مف مكانو اك حرؾ يديو بحجة انو يريد استخداـ سبلح لمجرد انوالشخص المنكم اعتقالو 

 حيث تـ 2007 اسير حتى عاـ 651كقد استشيد . " ، أم انيـ يعدمكف الشخص مجرد الشؾ 
حتى بداية العاـ  شييد 1113اغتياليـ لحظة االعتقاؿ ، فيما بمغ عدد الذيف اغتالتيـ اسرائيؿ 

  .، أم اف اسرائيؿ اصدرت قرار ميداني باعداميـ  (  2010جياز االمف الكقائي ،  ) " 2010
 

بيتسيمـ ، معطيات – نشر مركز المعمكمات االسرائيمي لحقكؽ االنساف في االراضي المحتمة 
حكؿ اجراءات غير قانكنية تتـ لحاالت اعتقاؿ في القدس الشرقية ، أم اف ىذه الحاالت يتـ 

 مف الشرطة كليس مف الجيش ، حيث اف ىناؾ رقابة قانكنية اكثر عمى الشرطة مف ااعتقالو
الجيش ، الف الجيش يعمؿ في الضفة الغربية كفؽ قكانيف كتعميمات عسكرية ، كرغـ ذلؾ كاف 

 . ىناؾ خركقات فاضحة ، كعمميات تعذيب كتنكيؿ ليذه الحاالت ، كالفراد عائبلتيـ 
 

خبلؿ األشير األخيرة كقعت حاالت " بتسيميـ ة مف مؤسس2010كقاؿ التقرير الذم نشر في اذار 
، مف سكاف سمكاف، في ساعات الميؿ المتأخرة 15 حتى 12 قاصريف في أعمار اعتقؿ فيياكثيرة 

كقد تـ . مف قبؿ عناصر الشرطة كالمخابرات ، كبصحبة عناصر مسمحيف مف حرس الحدكد
إخراج القاصريف مف أسرة النـك كاقتيادىـ مف بيكتيـ لمتحقيؽ معيـ في محطة الشرطة في 

كقد تـ التحقيؽ معيـ في . كأيدم بعضيـ مكبمة كمنع أكلياء أمكرىـ مف مصاحبتيـ" المسككبية"
كأبمغ القاصركف مف خبلؿ إفاداتيـ أف المحققيف قامكا خبلؿ . لبلشتباه برشؽ الحجارة" المسككبية"

 (  2010بتسيميـ ،  ) . "التحقيؽ معيـ بضربيـ كتيديدىـ
 

قرابة الساعة  ": :  عاما، كصؼ في إفادتو لبتسيمـ مبلبسات اعتقالو ليبل12محمكد دكيؾ،                
كقد طمب رجاؿ المخابرات مف .  فجرا، صحكت عمى صكت طرؽ الباب05:00 – 04:30

عندما . فقاؿ ليـ كالدم أنني ال اممؾ بطاقة ىكية. كالدم بطاقة ىكية محمد دكيؾ، أم انا
. خرجت، شعرت أف رجاؿ المخابرات استغربكا مف صغر سني، كلكف كاف معيـ أمر اعتقاؿ

. كقد رفض رجاؿ المخابرات طمب كالدم بأف أبقى لمصباح عمى أف يسممني كالدم باليـك التالي
قاـ رجاؿ الشرطة بكضعي في سيارة . بعد أف ابتعدت عف المنزؿ تـ كمبشة يدم إلى الخمؼ
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ككاف يجمس بجانبي شرطي يقـك بضرب رجمو . ككاف معنا بالسيارة صديؽ لي. حرس الحدكد
  (2010بتسيميـ ،  )".برجمي طيمة الكقت

 
 كانكف 10 بتاريخ  عاما، لبتسيمـ مبلبسات اعتقالو كالتحقيؽ معو14كقد ركل لؤم الرجبي،           

كقد . خبلؿ التحقيؽ، عندما أنكرت التيمة ، قاـ المحقؽ بضربي عمى أنفي":  2010ثاني 
كاذكر أف . جمست عمى كرسي كأنا مكمبش اليديف كالقدميف كأنزؼ مف أنفي كالمحقؽ يقؼ أمامي

! كطمب مني اف اركب عميو، المحقؽ قاـ برسـ دراجة ىكائية عمى المكح المعمؽ عمى الحائط 
كعندما ! فقمت لو ككيؼ افعؿ ذلؾ؟ فقاؿ إف األمر عادم أف يعرؼ اإلنساف ركب البسكميت

كاذكر انو في مرحمة ما دخؿ . رفضت أف افعؿ ذلؾ، قاـ بضربي بيديو عمى رأسي ككجيي
في الكقت الذم كنت فيو جالسا عمى كأال تريد أف تعترؼ؟ : رجبلف آخراف إلى الغرفة كقاال لي

الكرسي كأنا مقيد اليديف بدأ المحققكف الثبلثة بضربي بكاسطة األيدم كاألرجؿ عمى كافة أنحاء 
 احضرفي اليـك التالي  ( 2010بتسيميـ ،  ) "جسدم كشتمي كشتـ الذات اإلليية

.  اعتقالو ليتـ إطبلؽ سراحو بعد أسبكعجددالرجبي إلى محكمة الصمح حيث 
 
 فقد ركل في 2010 كانكف ثاني 10 عاما، الذم اعتقؿ بتاريخ 12أحمد صياـ،            

". المسككبية"كصمنا إلى "": المسككبية"إفادتو كتناكؿ االنتظار لبدء التحقيؽ معو في 
كمما تحركت يقـك . كقد تـ كضعي في غرفة كطمبكا مني الجمكس عمى ركبتي ككجيي لمحائط

حكالي الساعة . كنت لكحدم بالغرفة. رجؿ أصمع بالزم المدني بضربي عمى رقبتي بكؼ اليد
الخامسة فجرا طمبت التكجو لممرحاض كلكف الرجؿ رفض كطمب مني أف انظر أمامي ككجيي 
لمحائط إال أنني رفضت فقاـ بضربي كدفعي باتجاه الحائط حيث اصطدـ انفي بالحائط كساؿ 
منو الدـ فطمبت كرؽ محاـر ألمسح الدـ كلكنو رفض ذلؾ، كطمب مني ذلؾ الرجؿ أف اسجد 

ككنت أثناء ذلؾ اشعر بألـ شديد في قدمي كأرجمي كشعرت  ، عمى األرض لو كاطمب المغفرة
  (2010بتسيميـ ،  )".بالخكؼ الشديد كبدأت ارجؼ

 
إف تعامؿ السمطات مع األكالد يتنافى بصكرة تامة مع تعميمات قانكف " تقكؿ منظمة بتسيميـ            

مف بيف ما يحدده القانكف عمكما، . (14التعديؿ رقـ ) 2008األحداث، كما تـ تعديمو في العاـ 
أنو يحؽ لمقاصر المشتبو بو بتنفيذ مخالفة استشارة كالده أك قريب عائمة قبؿ التحقيؽ معو 

كما يحظر القانكف بصكرة عامة إجراء . ككذلؾ تكاجد الكالد أك قريب العائمة خبلؿ التحقيؽ معو
التحقيؽ مع القاصر في ساعات الميؿ كيحدد القانكف انو إذا كانت ىناؾ إمكانية لتحقيؽ اليدؼ 

  (2010بتسيميـ ،  ) . "مف االعتقاؿ بطريقة أخرل اقؿ مسا، يمنع اعتقاؿ القاصر
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 مف منازليـ ، اعتقمكامف افراد العينة % 68 تبيف اف درٌستمف خبلؿ العينة التي           
% 1 عمى الحكاجز ، اعتقمكا% 17 بكاسطة قكات خاصة ، اعتقمكا% 14كاف 

.  الكرامة اثناء العكدة مف السفر معبر عمى اعتقمكا
الى تعذيب كتنكيؿ اثناء % 100لقد تعرض جميع االشخاص السابقيف أم بنسبة           

 .االعتقاؿ كقبؿ بدء التحقيؽ معيـ 
  
 طرؽ االعتقاؿ  
 

.   مف المنازؿ االعتقاؿ -1
  . االعتقاؿ بكاسطة الكحدات الخاصة -2

 االعتقاؿ عمى الحكاجز  -3

 
النسب المؤية لحاالت االعتقاؿ حسب العينة   (1.4)يكضح الجدكؿ 

 
انكاع االعتقاالت  :  1.4جدكؿ 

 
النسبة المؤية نكع االعتقاؿ   

% 68مف المنزؿ   -1
% 14بكاسطة قكات خاصة     -2
% 17عمى الحكاجز   -3
% 1معبر الكرامة   -4

 
 ، كىي ما في اجكاء صعبة نفسيان تبدأ رحمة االعتقاؿ بالتعذيب الجسدم كالنفسي الدخاؿ االسير 

منزؿ يتـ اؿج الشخص مف افبعد اخر .يف قبؿ بدء رحمة العذاب كالتحقيؽ ميعرؼ بعممية التؿ
عتقاليـ سكاء ايد االرجؿ ، فجميع مف متعصيب العينيف ، كربط اليديف الى الخمؼ ، كاحيانان تؽ

 ايدىـ بمرابط ببلستيكية لمخمؼ ، بشكؿ قيدتمف المنازؿ اك الحكاجز اك الكحدات الخاصة ، 
ركميـ كصفعيـ ، حيث يقـك الجنكد باجبلسيـ عمى ارضية السيارة ، كيتـ تغطية عيكنيـ كمؤلـ ، 

صفع ، "  القكة استخدمت معيـمف االسرل % 89 الشتائـ كاالىانات ، حيث اف كجيت ليـكما 
 " . شد اك سحب ، ركؿ 
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حاالت اعتقاؿ ، بناء عمى تحقيؽ اجرتو الصحيفة ؿ ان  اذار قصص9نشرت صحيفة ىارتس بتاريخ 

قالكا لي انزؿ عمى "حيث .  استخدـ العنؼ ضدىـ انو: مع معتقميف مف مدينة القدس ، جاء فيو
ركل ك"  (2010/ 3 /9ىارتس  ) "ركبتيؾ كصفعكني كركمكني، كاحد مف االماـ ككاحد مف الخمؼ

، عمى مدل ساعة كاصؿ 14د ابف . ـ". بيت ىدفاش"، اشتبو برشؽ الحجارة عمى 15ر، ابف . ـ
صفعني كلـ يسمح لي بالذىاب ... المحقؽ يسألني ذات السؤاؿ كفي كؿ مرة أنكرت فييا، شتمني

 اجمسكه ككجيو الى الحائط، ككمما ـفي حالة اخرل ركل طفؿ انو". الى المرحاض اك شرب الماء
  (2010/ 3 /9ىارتس  ). " لؼ رأسو ضربو المحقؽ

 
منشأة التحقيؽ   : 5.4

 
 في احد مراكز االعتقاؿ لتبدأ رحمة العذاب ، كىناؾ عدد مف مراكز يسجفبعد اعتقاؿ الشخص 

مراكز الى نقؿ االسير مالتحقيؽ في الضفة الغربية كالقدس ، كعدد اخر في اسرائيؿ ، كغالبان 
مف االسرل افراد العينة لمراكز التحقيؽ % 84التحقيؽ في الضفة الغربية كالقدس ، حيث تـ نقؿ 

مف الضفة الغربية كالقدس ، في الضفة الغربية كالقدس ، كتقع ىذه المراكز في محافظات مختمفة 
 . 48كمناطؽ اؿ 

 

 

 

 
 

 التحقيؽ  لمنشأةوصؼ  :  1.5.4
  

لقد تـ اختيار احد مراكز التحقيؽ مع االسرل كًاشيرىا ، اللقاء الضكء  : مركز تحقيؽ عسقبلف
عميو ، عممان اف مراكز التحقيؽ تتشابو في ظركؼ االعتقاؿ ، كالية االعتقاؿ مع فركقات طفيفة ، 
حيث يعتبر مركز تحقيؽ عسقبلف اكبر مراكز التحقيؽ االسرائيمية ، حيث ينقؿ اليو معتقمكف مف 

 .الضفة كغزة كالقدس 
 

يقع مركز تحقيؽ عسقبلف، داخؿ أسكار سجف عسقبلف عمى أراضي مدينة عسقبلف جنكب 
 كـ مف قطاع غزة ، كالمحاط بسكر مرتفع يصؿ ارتفاعو إلى ستة أمتار 15فمسطيف عمى بعد 
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كمحاط بأربعة أبراج مراقبو مف جميع الجيات، كيتـ تحكيؿ األسرل ،كمحاط باألسبلؾ الشائكة 
 .الفمسطينييف إلى ىذا المركز مف مراكز التكقيؼ في الضفة الغربية 

 
 زنزانة كفي كؿ زنزانة يكجد معتقؿ كاحد كفي بعض األحياف 28مركز تحقيؽ عسقبلف يكجد فيو 

، حيث تمارس أجيزة "الشاباؾ"كتخضع ادارة قسـ التحقيؽ لجياز المخابرات العامة . معتقبلف
األمف في ىذا المركز كافة ألكاف التعذيب، فيكضع المعتقؿ بداية في ظؿ ظركؼ محبطة كصعبة 

كىك مقيد اليديف كالرجميف  (ـ1× 1.5)لمغاية، حيث يزج بو في زنزانة ال تتجاكز مساحتيا 
كمعصكب العينيف بدكف فراش أك غطاء، كالزنزانة رطبة ال تدخميا أشعة الشمس، كالتيكية فييا 

تكاد تككف معدكمة، كال يكجد فييا نكافذ، لكف حيطانيا سكني غامؽ مائؿ لمسكاد كىي خشنو جدا 
كيككف المعتقؿ أثناء فترة . يصعب االتكاء عمييا، كفييا ضكء اصفر قكم جدا يعمي األبصار

 . عف العالـ الخارجيمنقطعان مككثو بيا 
 

 لتزكيد المعتقؿ بكميات بسيطة مف الطعاـ، كبعد مركر ثبلثة أياـ تستخدـىناؾ فتحة صغيرة 
ـر فييا المعتقؿ مف كؿ ذلؾ فيبدأ التحقيؽ ك التعذيب مجددا معو   .يككف قد حي

 
يكجد افراد مف الشرطة ميمتيـ شبح االسير ، كفتح الزنزانة لو كاغبلقيا ، كنقمو لغرؼ التحقيؽ ، 

. كيمارس ىؤالء عمى االسرل االذالؿ مف شتـ كضرب كصفع كاىانات 
 
 
 

بدايات التحقيؽ  :2.5.4
 

تبدا رحمة التحقيؽ مع المعتقؿ فكر كصكلو الى مركز االعتقاؿ ، كيتـ خبلؿ ىذه المرحمة 
استخداـ اساليب التحقيؽ المختمفة ، كمف خبلؿ عينة الدراسة تـ استخبلص العديد مف اساليب 

التحقيؽ كالتعذيب النفسي ، اضافة الى التعذيب الجسدم في بعض الحاالت ، كسيتـ ىنا 
. استعراض الساليب التعذيب النفسي لبلسرل كفؽ ما افاد بو المعتقمكف مف افراد العينة 

 
الشبح     6.4
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 يعني اف يظؿ االنساف عمى ىيئة كاحدة لساعات طكيمة ، كقد تستمر ليـك اك اكثر مف : الشبح 
، كتتكرر عممية يـك ، كيككف معصكب العينيف ، اك يمبس نظارة سكداء حتى يعزؿ عف العالـ 

. الشبح لعدة اياـ اك اسابيع 
 

 انيـ قكبمكا مف  االسرل الذم % 91الشبح ابرز اسمكب لمتعذيب النفسي لآلسير ، كقد افاد يعد 
تعرضكا لمشبح ، كلكف بنسب معينة ، كحسب القضية ، كقد تـ شبح بعض االسرل لعدة اياـ 
متكاصمة ، كبعضيـ الياـ كاسابيع بشكؿ منفصؿ بحيث يشبح مدة مف الزمف يكميا تتراكح بيف 

.   ساعة 12- 1
 

انيـ % 19مف االسرل انيـ شبحكا لفترة تتراكح بيف ساعة كخمس ساعات ، كافاد % 11كقد افاد 
، فيما شبح % 23 ساعة ، فكانت نسبتيـ 20- 15 ساعة ، اما الذيف شبحكا 15- 5شبحكا بيف 

مف االسرل الكثر مف يـك ، ام كاف يتكرر الشبح معيـ لعدة اياـ ، ككانت الفترة في كؿ % 47
 ، كالبعض ساعات ، حتى اف نفس  في اليـك الكاحد ساعة15يـك متفاكتة ، فبعضيـ كاف يشبح 

.  ساعة 15االسير منيـ كاف يشبح في يـك ساعات قميمة ، كفي يـك اخر يشبح الكثر مف 
يثبت المعتقؿ بالكرسي مف قبؿ المحققيف خبلؿ جكالت التحقيؽ معو، كذلؾ بربط الرجميف 

لساعات كيذا بحماالت الكرسي، كاأليدم تربط بخمفية الكرسي كقد يستمر الشبح في كضع 
ساعة في اليكـ بشكؿ متكاصؿ ، كتككف االيدم دائمان مكبمة لمخمؼ ، (  20- 3 )بيف تتراكح 

حتى يزداد االلـ ، كينتج عف عممية الشبح ىذه آالـ حادة في الظير بسبب الكرسي الذم يحكؿ 
دكف المقدرة عمى الجمكس، كذلؾ تمزؽ بالكتفيف كاليديف كتقرحات كفقداف اإلحساس بالرسغيف 

بسبب ضغط الكمبشات، كيستمر تأثير ىذه األعراض لفترة طكيمة ما بعد مرحمة التحقيؽ ، 
 الصفع كالبصؽ كالضرب عمى االسير كىك مشبكح ، كتككف عيناه معصكبتاف بربطة كيمارس

. الكيس الذم كاف يستخدـ سابقان استبدلت عف كسخة نتنة ، 
 

مدة الشبح لبلسير   :  2.4جدكؿ 
مدة الشبح المتكاصؿ بالساعات نسبة االسرل  

1.  11 %1 -5  
2.  19 %6 -15  
3.  23 %16 -20 
  24اكثر مف % 47  .4
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 اساليب الشبح  : 1.6.4

 
 لقد تفننت الة التعذيب االسرائيمية باختيار اساليب متعددة لمشبح ، ككذلؾ لزيادة كتيرة التعذيب 

 :لبلسير ، اما اساليب الشبح فيي متعددة كمتجددة ، كمف ىذه االساليب 
 
حيث يقـك ضابط المخابرات بتقييد أيدم كأرجؿ األسير بمقعد حديدم : الشبح عمى الكرسي - 1

دائرية الشكؿ كصغيرة كيقيد لساعات، كقد يمتد لعدة أياـ،  (طربيزة)مثبت باألرض عمى شكؿ 
 . حيث يفقد األسير بعدىا القدرة عمى تحريؾ أم طرؼ مف جسده

 

 

 
 الشبح عمى الكرسي 1.4شكؿ 

 

 
 
بحيث يكضع األسير في زنزانة صغيرة الحجـ، قد تقؿ مساحتيا عف : الشبح داخؿ الزنزانة- 2

ال يستطيع األسير النـك فييا أك االستمقاء، فيصاب باالرىاؽ ك آالـ شديدة خاصة إذا . متر مربع
طالت فترة مككثو بيا ، كتككف رائحتيا نتنة بيا ركائح كريية ، كبعضيا بيا اثار بكؿ ، حيث اف 

مف % 64الجنكد يخرجكف الشخص لمحماـ بعد ساعات مف طمبو الخركج لمحماـ ، كقد تعرض 
 . االسرل لمشبح داخؿ الزنزانة 

 
 

الشبح في الزنزانة  : 2.4شكؿ 
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حيث يكضع األسير في مستطيؿ اسمنتي أك حديدم يبقى فيو : (الخزانة)الشبح بالثبلجة - 3

ال يستطيع معيا الكقكؼ أك رفع ظيره فيصاب بالعفف، كاصابات . مستمقيان لساعات أك لعدة أياـ
أخرل كثيرة ، كتككف الخزانة بدكف شبابيؾ اك فتحات مناسبة لمتيكية ، كتككف رائحتيا عفنة مف 

 .  داخؿ الخزانة اك الثبلجة شبحكامف االسرل انو % 21اثار بكؿ كعرؽ ، كقد افاد 
 
ان لفترة ، مشبكححيث يقيد األسير كتربط يداه لؤلعمى كيبقى : الشبح عمى جدار أك عامكد-  4

كيككف في ساحة ، بعضيا تحت اشعة الشمس كفي البرد ، كبعضيا داخؿ ممر لرجاؿ الشرطة ، 
مف % 28كىذا النكع مف التعذيب قد يؤدم الى شمؿ اليديف أك احداىما بشكؿ دائـ ، كقد تعرض 

 .االسرل لمشبح عمى الجدار 
 
يتـ اجبلس االسير عمى االرض كيداه مكبمتاف لمخمؼ ، : الشبح كىك جالس عمى االرض - 5

مف االسرل لمشبح عمى % 77مما يؤدم الصابتو بأمراض متعددة خاصة البكاسير ، كقد تعرض 
 .االرض 

 
كبيذا االسمكب يبقى االسير ممقى : الشبح بتقييد اليديف لمخمؼ كالرجميف كربطيما ببعضيما - 6 

عمى بطنو كصدره عمى األرض كمرفكع الرجميف لؤلعمى، كال يستطيع تحريؾ يديو أك رجميو، كقد 
كىذا االسمكب يؤدم الى تعفف منطقة الصدر كالبطف، . يترؾ عمى ىذا الكضع لعدة ساعات

مف االسرل ليذا االسمكب مف % 16باالضافة الى تمزؽ أنسجة اليديف كالرجميف ، كقد تعرض 
 . الشبح 
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الشبح مع رفع اليديف لبلعمى مع تقيدىـ بسبلسؿ عمكية ، مما يعرض االسير لبللـ ، حيث -  7
. مف االسرل ليذه الطريقة % 4تعرض 

 
   ،اف اساليب الشبح متكررة ككثيرة ، ككاف يستعمؿ مع نفس االسير انكاع مختمفة مف الشبح

 مع بعض االسرل العسكرييف ، حيث استخدمتكيذكر اف ىناؾ اساليب شبح مختمفة اخرل 
مف االسرل ، مثؿ الشبح مع انحاء % 3استخدمت اساليب شبح في تعذيب جسدم مؤلـ مع 

 .الظير ، اك مع رفع الرجميف عمى الحائط 
 

االسرل الذيف تعرضكا لمشبح ، عممان انو االسير قد يتعرض  (3.4)كفيما يمي يكضح الجدكؿ 
:  الكثر مف اسمكب شبح 

 
طرؽ شبح االسرل  :  3.4جدكؿ 

 
النسبة نكع الشبح  

% 100الشبح عمى الكرسي   -1
% 64الشبح داخؿ الزنزانة   -2
% 21 (الخزانة)الشبح بالثبلجة   -3
% 28 الشبح عمى جدار أك عامكد  -4
% 77 الشبح كىك جالس عمى االرض  -5
% 16 الشبح بتقييد اليديف لمخمؼ كالرجميف كربطيما ببعضيما-   -6
% 4 الشبح مع رفع اليديف لبلعمى مع تقيدىـ بسبلسؿ عمكية-    -7

 
 يمحؽ بيـ ضرران نفسيان كجسديان ، كيصاب االسير بحالة مف االرىاؽ الشبحاف كقد افاد االسرل 

: كاالعياء ، كابرز ما عانى منو االسرل خبلؿ الشبح 
  
 .الضغط النفسي الذم يتعرض لو االسير ، حيث يظؿ منقطع عف العالـ  -1

 ضغط القيكد عمى اليديف ، بحيث تككف اليديف لمخمؼ ، كتككف القيكد مشدكدة بشكؿ مؤلـ  -2

الحماـ ، حيث يتـ السماح ليـ بدخكؿ الحماـ بعد في  حاجتوعدـ السماح لبلسير قضاء  -3
 .ساعات مف الطمب 



 51 

 .عمميات صفع كاىانة مف قبؿ افراد الشرطة كالمحققيف  -4

 .عصب العينيف بربطة كسخة كنتنة ، بحيث ال يرل المحيط الخارجي  -5

 
كقد صادقت المحكمة العميا عمى الشبح ، حيث رفضت محكمة العدؿ العميا االسرائيمية  التماس 

باالمتناع  (الشاباؾ)المجنة العامة ضد التعذيب التي طمبت اإليعاز إلى محققي جياز األمف العاـ 
قبمت المحكمة مكقؼ "إذ . تمامان عف تقييد المعتقميف األمنييف خبلؿ التحقيقات الجارية معيـ

  (26/4/2010االذاعة العبرية   ) ."الشاباؾ كالنيابة العامة حكؿ ضركرة تقييد المعتقميف
 

 االثار النفسية لمشبح : 2.6.4
 

اف الشبح يمحؽ اضراران نفسية باالسير ، حيث انو يكضع بشكؿ غير طبيعي ، كيعزؿ عف العالـ 
: كعف المحيط الخارجي ، مما يمحؽ اضرار نفسية بو ، يمكف تمخيصيا بما يمي 

 
 الىحالة نفسية صعبة جدان ، مما يؤدم في االجياد النفسي ، حيث يكضع االسير  -

 .سيككلكجية اؿبيكلكجية كاؿناحية اؿ عمى االنساف مف الذم يؤثر سمبان االجياد النفسي ، 

 
عيناه تككف يكضع االنساف تحت ضغكط نفسية كبيرة ، حيث : الضغط النفسي  -

 كحيف يقع الفرد عمى مستكل مرتفع مف الضغكط النفسية معصبتاف ، كيداه مقيدتاف ، 
كيضطره الكقكع  في كيفية التخمص مف ىذه الحالة الصعبة ، ان  محصكرقيصبح تفكير

تحت ىذا المستكل المرتفع مف الضغط الى االعتراؼ احيانا ، كبأمكر قد ال يككف 
 .مارسيا حقا حتى يتخمص مف ىذه الحالة 

 
الشبح عممية قير لآلسير ، فعندما يقيد االسير كتٌعصب عيناه ، فبل يرل سكل الة  -

مف خبلليا اف التعذيب االسرائيمية ، فيصبح االنساف في حالة قير كبيرة ، يحاكلكف 
 .يصبح عقمو أسيران لمذم يمارس عميو القير ؼحالة القير ، الى  االسير يكصمكا

 
الى الشبح عممية اذالؿ ككسر لمكبرياء ، يقصد منيا كسر عنفكاف الثائر ، كتحكيمو  -

شخص سجيف مسمكب االرادة ، كاف ارداة الجبلد ىي االقكل كالمسيطرة كالمتحكمة بو ، 
. كعميو التجاكب معيا 
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االصوات المزعجة والعالية   7.4
 

النـك بيا داخؿ الزنزانة ، في يتعرض االسير اثناء عممية الشبح ، كفي الفترات التي يسمح لو 
ال يفكر اال ك، قسطا مف الراحة السير ا يأخذالصكات مكسيقى صاخبة كعالية جدان ، حتى ال 
لزنزانة ، يتـ اطبلؽ اصكات مكسيقى صاخبة ؿ ان بأكضاع االعتقاؿ ، كمف اجؿ اف يبقى عقمو اسير

مف االسرل لسماع اصكات صاخبة ، كذلؾ مف اجؿ % 37كقد تعرض  .جدان كبصكت مرتفع 
 :ىذا االسمكب الى كييدؼ ارسة التعذيب النفسي كالعصبي عمى االسير ، ــ
 

 .جعؿ االسير  في حالة تكتر كارتباؾ اثناء فترة التحقيؽ  -1

 .عدـ السماح لبلسير باالستراحة كالنـك  -2

تعذيب التحقيؽ كاؿجعؿ تفكيره محدد بالتحقيؽ ، كعدـ انشغالو بأم امكر غير كضع  -3
 .الذم ىك مكجكد بو 

 .الضغط عمى اعصاب االسير مف اجؿ اف يقـك باالعتراؼ  -4

 
اف تعرض االسير ليذا االسمكب مف التعذيب يمحؽ بو ضرر جسدم كنفسي ، الضرر النفسي 

جريدة  ) ".يعطؿ بعض مناطؽ الدماغ التكتر المستمر" كاف حالة تكتر مستمر ، في يجعمو دائمأ 
 ( . 28/7/2005 السعكدية ، –الرياض 

 
. اما الضرر الجسدم ، فاف تعرضو لممكسيقى العالية يعرض حاسة السمع لديو لبلذل 

 
اعمف األطباء أف المكسيقى الصاخبة التي اعتاد "في احدث مؤتمر عف الصـ عقد في ككبنياقف 

الشباب عمييا اآلف مف خبلؿ برامج المكاقع المكسيقية المختمفة سكاء في اندية االنترنت اك في 
غرفيـ الخاصة أدت الى متاعب سمعية مختمفة ، فاالستماع المستمر لممكسيقى ىك السبب في 

 –جريدة الرياض  ) . . "اصابة نسبة كبيرة مف الشباب بالصـ ، اك بعض حاالت مرضية سمعية 
 ( . 28/7/2005السعكدية ، 

 
إف االصكات : " الدكتكرة عبمة عبد الفتاح اخصائية اذف كانؼ كحنجرة ، في السعكدية  كقالت 

الصاخبة المنبعثة مف المكسيقى العالية ككذلؾ اصكات السماعات العالية المزعجة في الصناعة 
بالتدريج الى ذلؾ كقد يؤدم ، ؤدم الى التأثير عمى حاسة السمع تدريجيان عند البعض تكالنسيج 
 ( . 28/7/2005 السعكدية ، –جريدة الرياض  ) . "فقد السمع
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إف تأثير الضجيج عمى اإلنساف أصبح مؤذيا لعدة أجيزة في الجسـ فالضجيج يؤدم إلى عدة 

ؿ بعض مناطؽ الدماغ أك تمؼ معطتتسارع ضربات القمب ك: "اضرار في جسـ االنساف ، منيا 
 ( . 28/7/2005 السعكدية ، –جريدة الرياض  )  . "األعصاب السمعية

 
 الحرماف مف النـو :  8.4

 
 خبلؿ التحقيؽ مع المعتقؿ حيث يمكف لجمسات التحقيؽ أف ممارسال زاؿ استخداـ ىذا األسمكب 

 ساعة ، ال يترؾ المعتقؿ فييا لمراحة سكل خبلؿ فترة الغداء ألقؿ مف 20تستمر ألكثر مف 
حيث يتناكب المحققكف في جكالت معو ، يتابع بعدىا المحققكف جكالت التحقيؽ ، نصؼ ساعة 

التحقيؽ عمى المعتقؿ إلفقاده تركيزه ك إضعافو كانياؾ قكتو ، كجعمو يستسمـ الرادة المحقؽ الذم 
 .يريد انتزاع اعتراؼ منو 

 
كفي اعتقاليـ ، مف  مف النـك في اليـك االكؿ حرمكامف االسرل % 91كمف خبلؿ العينة تبيف اف 

 ساعة ، كما تعرض 20مف االسرل لمحرماف مف النكـ الكثر مف % 77 تعرض االياـ التالية 
كحتى الذيف يسمح ليـ بالنـك يتـ  . ساعة 24مف االسرل لمحرماف مف النكـ الكثر مف % 47

ازعاجيـ عدة مرات خبلؿ النـك ، حيث يستخدـ السجاف عدة اساليب لجعؿ نكميـ متقطع ، كال 
يجعميـ يأخذكا قسطان مف النكـ كالراحة ، كمف ىذه االساليب التي يتـ استخداميا  كما افاد 

 :االسرل 
 

جك الصراخ كالتعذيب الذم يككف في ساحة الزنازيف ، يككف مسمكعان بكضكح داخؿ  -1
 .الزنازيف 

 .السجاف قبؿ بشدة اثناء الميؿ مف يف الطرؽ عمى ابكاب الزناز -2

 .سكب ماء مف تحت باب الزنزانة عمى السجيف  -3

 .فتح شباؾ الزنزانة عدة مرات اثناء الميؿ  -4

 .شدة االضاءة داخؿ الزنزانة ، بحيث ال يطفئ الضكء ال في الميؿ كال في النيار  -5

 (سطؿ)كعاء الرائحة داخؿ الزنزانة ، حيث ىناؾ زنازيف ال يكجد بيا حماـ ، كيكجد بيا  -6
لقضاء الحاجة ، كحتى الزنازيف التي بيا حماـ ، يتـ قطع المياه في معظـ اكقات اليـك 

 .كتبقى الراحة نتنة 
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 الحجـ كال يكجد بيا شبابيؾ ةشدة الحرارة داخؿ الزنزانة اياـ الصيؼ ، حيث انيا صغير -7
 . لدخكؿ اليكاء ةلدخكؿ اليكاء ، كبعضيا يككف بو فتحات صغير

 
 الدراسات اف قمة النكـ تؤثر سمبان عمى تاف قمة النكـ تمحؽ اضراران جسدية بالسجيف ، حيث اثبت

 :-صحة االنساف ، كمف ىذه التأثيرات السمبية 
 

 النـك تؤدل الى ةقؿ" احدل المجبلت اليابانية اف ذكرتفقد .  حصكؿ ازمات قمبية  -1
خطر االصابة باالزمات القمبية ، فيي تؤدل الى ارتفاع ضغط الدـ كازدياد ضربات 

  ( 2006 ، منتدل الصحة كالحياة)  ."القمب 

كىذة العكامؿ تزيد مف نشاط األعصاب المكجكدة ، حدكث تغيرات فى كظيفة القمب  -2
لتى تؤدل الى ا،  الى درجة انيا تصيب القمب ببعض االعتبلالت القمب داخؿ عضمة 

  ( .2006 ، منتدل الصحة كالحياة)  ."القمبية األزمات 

الحرماف مف النـك يغير مستكل ، ؼالحرماف مف النـك يغير مستكل اليرمكنات بالجسـ  -3
حذر أطباء في اليند مف أف نقص النـك كلك لساعات  قميمة "اليرمكنات بالجسـ ، حيث 

) . " قد يضعؼ النشاط الحيكم اليكمي لئلنساف كيؤثر في مستكل اليرمكنات في جسمو
  ( 2009 ، منتدل صحتؾ

 
يؤثر سمبيا في الكظائؼ البدنية لفترات طكيمة أظيرت الدراسات أف الحرماف مف النـك  -4

كالعقمية، ككجد العمماء أف نقص النكـ يزيد االستجابة االلتيابية في الجسـ، كىك أمر 
, يرتبط بحاالت مرضية متعددة كارتفاع ضغط الدـ كزيادة خطر أمراض القمب كالسكرم
كأكدكا ضركرة الحصكؿ عمى قسط كافر مف النـك الميمي المريح الذم يتراكح بيف ست 

  (2009 ، منتدل صحتؾ) .  كثماني ساعات كاممة
 

التحقيؽ المتواصؿ   : 9.4
 

 االسير في جمسة تحقيؽ مستمرة يصبحيمارس المحقؽ عمميات تعذيب نفسي لبلسير ، بحيث 
احيانان تصؿ الكثر مف يكـ ، بحيث يتناكب المحققكف عمى الشخص ، بشكؿ مستمر ، كتتفاكت 

مف االسرل استمر التحقيؽ % 61جمسات التحقيؽ المتكاصمة مف اسير الخر ، كحسب العينة  
اف التحقيؽ معيـ استمر الكثر مف خمس % 49ميـ الكثر مف اربع ساعات متكاصمة ، كافاد 

استمر % 23 ساعات ، ك ستاف التحقيؽ استمر معيـ الكثر مف % 41ساعات ، كافاد 
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استمر التحقيؽ معيـ الكثر ثماني ساعات ، كفي % 18التحقيؽ الكثر مف سبع ساعات ، 
 استمر  أسرل ، كاسير3مع  ساعة متكاصمة 12 الكثر مف  التحقيؽ استمر حاالت خاصة 

 ساعة  24 ساعة ، كاسير اخر اكثر مف 20 ساعة ، كاسير اكثر مف 16التحقيؽ معو اكثر مف 
  ، الكقت حسب االسيركيقدر عممان اف تقدير الكقت نسبي لبلسير حيث انو ال يكجد لديو ساعة ، 

 تأخذ جمسات التحقيؽ شكؿ جكالت متكاصمة كمكثفة، لعدة ساعات ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ اشتراؾ 
 في عممية التحقيؽ، بحيث يتناكب عمى االسير أكثر 5- 2عدد مف المحققيف يتراكح عددىـ مف 

نياكو جسديا كفكريا، لمضغط عميو لبلعتراؼ  ، عمما اف االسير مف محقؽ بيدؼ إضعافو كا 
. الكاحد تجرم معو اكثر مف جمسة تحقيؽ 

 
فترة التحقيؽ المستمر   : 4.4جدكؿ 

 
النسبة المؤية فترة التحقيؽ المتكاصؿ 

% 61 ساعات 4اكثر مف 
% 49 ساعات 5اكثر مف 
% 41 ساعات 6اكثر مف 
% 23 ساعات 7اكثر مف 
% 18 ساعات 8اكثر مف 
% 6 ساعة 12اكثر مف 
% 3 ساعة 16اكثر مف 
% 2 ساعة  20اكثر مف 
% 1 ساعة 24اكثر مف 
االسير الكاحد قد يجرم معو اكثر مف جمسة تحقيؽ كبفترات مختمفة : مبلحظة 

 
 الضغوط النفسية وحاالت التخويؼ   :10.4

 
يتعرض االسير اثناء فترة التحقيؽ لضغكط نفسية شتى يمارسيا المحقؽ عميو مف اجؿ نزع 

عتراؼ ، اال الحيؿ كاالكاذيب احيانان ، كالتيديد احيانان ، مف اجؿ نزع كتستخدـاعتراؼ منو ، 
 اساليب الخداع ىاكاشكاؿ الضغكط النفسية التي مارسيا المحققكف مع االسرل كثيرة ، كمف

- :كالتخكيؼ ، كمف ىذه االساليب كالتيديد 
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  ، حيث يبدأ اخبار االسير انو اذا لـ يعترؼ سيتـ اعتقاؿ اختو اك زكجتو اك امو

 لو القصص عما سيجرل باختو اك زكجتو اك ابنتو عندما يتـ اعتقاليا فينسجكالمحققكف 
، ككثيران مف االسرل يضعؼ مف اجؿ حرصو عمى عرضو ، كمف القصص التي نسجيا 

 حسب ما قالو ككؿ ما كرد ىك ، اعتقمكاالمحققكف عما سيجرم مع ىؤالء عندما 
 :، كحسب اآلتيالمحققكف مع االسرل خبلؿ التحقيؽ 

 
 االعتقاؿ مف خبلؿ جنكد حرس الحدكد ، كال نضمف ماذا سيفعؿ ىؤالء بيا سينفذ - أ

 " .حسب اقكاؿ المحقؽ"بالطريؽ اثناء االعتقاؿ ، فجنكد حرس الحدكد اشخاص ىمجيكف 

 معيا ىنا ، كسنجعمؾ ترل مف خمؼ المرأة كيؼ سنحقؽ معيا ، ككيؼ سنقـك  سنحقؽ - ب
 .بتعريتيا ، كتصكيرىا كىي عارية 

نعمؿ عمى تجنيدىا معنا ، النيا عندما سترل صكرىا ستكافؽ عمى العمؿ سنصكرىا ك - ت
 .معنا 

 

  ال يكجد احد يسأؿ عنؾ ، حتى انو ال يكجد لؾ محامي. 

 
 ؾ يترددكف عمى اىمؾ في غيابؾ ، كيتحدثكف مع اخكاتؾ عف بطكالتيـ ، كنحف ؤاصدقا

نعرفيـ فعميؾ اف تعترؼ عمييـ ، كحتى بدكف اعترافؾ سنحضرىـ ، بعدما  تجيز 
 .ممفاتيـ بشكؿ كامؿ 

  قضيتؾ سيمة جدان ، كال تستحؽ منؾ كؿ ىذا االنكار ، كسيتـ االفراج عنؾ ، اك
 .ستمضي شيران اك اثناف بالسجف ، كىذا ال يستحؽ منؾ ىذا االنكار 

  عف االشخاص يفرجىناؾ عممية افراجات سياسية اك تبادؿ اسرل خبلؿ شير ، كلف 
الذيف لـ ينيكا التحقيؽ ، نعدؾ اذا اعترفت اف يككف اسمؾ ضمف القائمة النؾ تعاكنت 

 .معنا كاعترفت 

  تكجيو تيـ كبيرة جدان لو ، كتككف غير حقيقية ، فيقكؿ لو المحقؽ انا تعبت منؾ ، كيبدأ
انو صمد بالتحقيؽ ، كاف ال احد صمد مثمؾ ، حيث يجعؿ مف االسير بطؿ اسطكرم 

، كنعمؿ اتفاؽ عمى اف  (أم المحقؽ كاالسير   )كيقكؿ لو تعاؿ نحف رجاؿ عسكرييف 
اقكـ بشطب قسـ كبير مف التيـ المكجية لؾ ، كاف تعترؼ ببعضيا ، كىنا تبدأ المساكمة 

 ، كتنتيي باعتراؼ االسير ، كثـ مطالبتو بالتفاصيؿ ، كمزيد مف االعترافات 
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 كبما اف ىذا التيديد نفذ في كثير مف األحياف فإف األسير يمضي : التيديد بيدـ المنزؿ
ىؿ ىدمكا البيت؟؟ ايف األكالد كاألىؿ اليكـ؟؟ في الشارع أـ عند : ليمو كنياره كىك يفكر

الجيراف ، اـ عند األقارب؟؟ كمع كثرة التفكير كاليكاجس بيذا المكضكع كلعدـ االتصاؿ 
باالىؿ أك التكاصؿ مع الخارج بشكؿ عاـ، قد يفقد األسير البكصمة ك صكابو كركحو 

القتالية كالنضالية كتيتز شخصيتو كثقتو بنفسو ، النو يبدأ التفكير بأىمو كأسرتو كما جرل 
معيـ ، كفي بعض الحاالت يتـ مساكمة االسير ، اذا اعترفت لف نقـك بيدـ بيتؾ ، كاذا 

 .كاصمت االنكار سييدـ بيتؾ 

 كيستخدـ ىذا األسمكب لتحطيـ المناضؿ كالضغط : اعتقاؿ األخت أك الزكجة أك األـ
 .عميو بالمس بأىؿ بيتو كأقاربو مف النساء خاصة 

 كىذا أسمكب مف ضمف أساليب التعذيب النفسي لمعمؿ : التشكيؾ باآلخريف كالمقربيف
عمى ادخاؿ االضطرابات كاليكاجس كالقمؽ لنفسية االسير كالعمؿ عمى جعمو يفقد ثقتو 
باآلخريف كبنفسو عف طريؽ بث االشاعات كاالدعاءات الكاذبة عف المقربيف كبعض 
األشخاص المعركفيف لديو، كانيـ اعترفكا بكؿ شيء كبأنيـ متعاكنيف مع المخابرات 

 .االسرائيمية 

 
  الى خارج الضفة فأنو سيبعدىديد االسير انو اذا لـ يعترؼ م حيث: التيديد  باإلبعاد 

الغربية ، أم الى قطاع غزة اك لبناف ، كىنا يضعؼ االسير ، كيخاؼ مف االبعاد فيقـك 
 .باالعتراؼ 

  التيديد سحب اليكية المقدسية الىؿ القدس. 

  التيديد بكقؼ مخصصات التأميف الكطني الىؿ القدس. 

  ، التيديد بالفصؿ مف العمؿ الىؿ القدس ، اذا كاف يعمؿ في مؤسسة حككمية اك بمدية
 .اك حتى في شركة اسرائيمية 

  التيديد بكضعو في سجف انفرادم مع العمبلء كذلؾ لمتأثير عمى عائمتو حيث
 .سيضطركف لمذىاب لمزيارة مع أىالي العمبلء

  التيديد بكضعو لسنكات في العزؿ االنفرادم. 

  التيديد باالعتداء الجنسي ، كىذا يستخدـ مع االطفاؿ كالفتيات ، كبعض الشباف صغار
. السف 

 
   الحرماف مف زيارة المحامي وااللتقاء بو : 11.4
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 فترة التحقيؽ مف دنع المحاميف مف زيارة االسير مف اجؿ زيادة الضغكط النفسية عميو ، كتعيـ
أخطر مراحؿ االعتقاؿ كأكثرىا تأثيرا عمى المعتقؿ نظرا لمعزؿ النفسي الذم تمارسو المخابرات 

اإلسرائيمية عمى المعتقؿ خبلؿ فترة التحقيؽ معو، كمف ضمف األساليب التي تمجا ليا المخابرات 
اإلسرائيمية إطالة الفترة التي ال يقابؿ فييا المعتقؿ محاميو ، مف اجؿ  إضعافو معنكيا كنفسيا ، 

. اذ يستخدـ أسمكب منع الزيارة كأسمكب لمضغط عمييـ 
 

العزؿ  : 12.4
 

ىك كضع االسير في زنزانة ضيقة لكحده الياـ اك اسابيع ، كذلؾ لمضغط عميو بشكؿ : العزؿ 
غرفة صغيرة ال تزيد مساحتيا عف  متريف عف الزنزانة ىي عبارة  ك.نفسي مف اجؿ االعتراؼ 

لقاء األكامر مف متر ،  ( 2X 1) مربع   كفييا فتحة صغيرة كىي مخصصة إلدخاؿ الطعاـ كا 
 ، كيكجد في بعض الزنازيف سماعات الصدار الشرطي ، أك تقييد المعتقؿ بالقيكد الحديدية

اصكات مزعجة ، كبعض الزنازيف بيا حماـ لقضاء الحاجة ، كبعضيا ال يكجد بو حماـ ، 
 رائحتو كريية ، كيكجد داخؿ الزنزانة فرشة كحرامات (سطؿ)كعاء كيقضي المعتقؿ حاجتة داخؿ 

كالزنزانة رديئة التيكية كأشعة الشمس ال تدخميا  منذ سنكات،  ا لـ تغسؿبرائحة نتنة ككريية النو
يجرم حجز المعتقؿ داخؿ الزنزانة  لعدة أياـ أك أسابيع كحرمانو مف الحديث مع أم إنساف أك  ك.

 . مقابمة المحامي أك مندكبي الصميب األحمر الدكلي
 

بقا كظركؼ غير إنسانية، تستيدؼ كالقمؽ خكؼ يحيطيا اؿ كحيدان في بيئة ئوإف عزؿ المعتقؿ كا 
إبقاء المعتقؿ كحيدا في مكاجية المحققيف الذيف ال يردعيـ شيء عف استخداـ أساليب الضغط 

 . المختمفة إلجبار المعتقؿ عمى االعتراؼ
 

العزؿ مف أقسى أنكاع التعذيب كالعقاب ضد األسرل الفمسطينييف حيث يتـ إحتجاز األسير يعد 
ستخدـ العزؿ  كقد ا.بشكؿ منفرد لفترات طكيمة ، مما يسبب لو مضاعفات صحية كنفسية خطيرة 

 اال كتـ عزلو ، كتراكحت فترة العزؿ مف افراد العينةضد جميع االسرل ، فبل يكجد اسير 
 . يـك 65االنفرادم مف يكـ الى 

 
منيـ % 41 اياـ داخؿ الزنزانة بشكؿ انفرادم ، كما امضى 5 -1مف االسرل % 57كقد امضى 

 يـك 20 -15فترة تتركاح بيف منيـ % 19 بالعزؿ االنفرادم ، كقد امضى  يكـ14- 6فترة مف 
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% 5امضى  ، ك يكـ30 -21فترة تتراكح بيف مف االسرل % 11بالعزؿ االنفرادم ، فيما امضى 
.   يكمان 60- 31منيـ فترة تتراكح بيف 

 
العزؿ اإلنفرادم ىك شكؿ مف أشكاؿ التعذيب الجسدم كالنفسي القاسي بيدؼ تحطيـ نفسية 

االسير ، كجعمو ال يفكر بشيئ اال بأف يرل الناس كيتحدث الييـ ، كانو ال مجاؿ امامو سكل 
االعتراؼ ، كقد افاد بعض االسرل اف دماغ االنساف ينشؿ عف التفكير خبلؿ العزؿ ، كاف ىمو 
كيؼ يرل الناس ، كاف االسير يككف يتمنى اف يأتي اليو المحقؽ كيضربو اك يشبحو حتى يتحرر 

 .مف العزلة ، كاف االسير يبدأ في ىذه المرحمة يتحدث مع نفسو النو ال يرل احد لمحديث معو 
 

كقد أكدت العديد مف المنظمات الحقكقية الدكلية باف العزؿ يترؾ اثاران نفسية كاضحة ، كيصيب 
األسرل بحاالت مف الجنكف نتيجة عزليـ عف العالـ لفترات طكيمة ، حيث اف اإلنساف بطبعو 
اجتماعي ، كيحتاج لمحديث مع غيره ، فإذا تـ حرمانو بشكؿ قسرم مف ىذه الفطرة الطبيعية ، 

عزلو عف المحيط االجتماعي ،  " حيث اف االنساف كائف اجتماعي ، يحتاج لبلخريف ، كاف 
خمكس ،  ).   عمى سير حياتو بشكؿ طبيعىتؤثريعرضو لئلصابة بأمراض نفسية خطيرة 

2009 ) 
 

اياـ العزؿ االنفرادي لالسرى   : 5.4جدوؿ 
 

النسبة المؤية اياـ العزؿ 
% 57 اياـ 5- 1
% 41 يـك 14- 6

% 19 يـك 20- 15
% 11 يـك 30 – 21
% 5 يـك 60- 31

يمارس العزؿ عدة مرات كبفترات متباينة مع نفس االسير  : مبلحظة 
 

الحرماف مف النظافة  : 13.4
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جعمو يعيش في ؿ الضغط النفسي عمى االسير الى مزيد مفتمجأ سمطات االحتبلؿ اثناء التحقيؽ 
الحماـ لبلستحماـ منع كاستخداـ ، ير المبلبس م استخداـ عدـ تغككذلؾكضع نفسي صعب ، 

 .ككسيمة لمضغط النفسي عمى االسير مف اجؿ نزع اعتراؼ منو 
 

مف االسرل انيـ لـ يغيركا مبلبسيـ الداخمية كال الخارجية طكاؿ فترة التحقيؽ كاف % 91كقد افاد 
 . مبلبسيـ الداخمية بعد شير مف اعتقاليـ كامنيـ غير% 32
 

اما استخداـ الحماـ فكاف ال يسمح لممعتقميف اثناء فترة التحقيؽ لغرض االستحماـ ، كانيـ كانكا 
ترؾ األسير مدة ماف بعد  ليـ باستخداـ الحماـ لغرض االستحماـ عند انتياء التحقيؽ فيسمحك

مف كيكصمو لحالة األسير يتقزز مف نفسو ذلؾ يجعؿ كطكيمة دكف استحماـ كببل كسائؿ نظافة ، 
  .يكره نفسو كاآلخريف تكصمو احيانان اف النتانة 

 
 
 
 

الحرماف مف االكؿ   14.4
 

خبلؿ كجكد االسير في فترة التحقيؽ ال يتـ تقديـ الطعاـ لو بانتظاـ ، ففي االياـ االكلى مف 
 كجبات ثبلث تقدـ كجبة طعاـ كاحدة ، كبعد اياـ كجبتيف ، كبعد دخكلو الى الزنازيف تقدـالتحقيؽ 

الطعاـ في مكاعيده ، حيث يصؿ الطعاـ يقدـ طعاـ لو ، كلكف تككف الكمية غير كافية ، كال 
كضع غير عادم في  مكجكد بأنو  يشعر االسير اف ذلؾ كييدؼ المحققكف مف خبلؿباردان ، 

جزء مف ممارسة اساليب التعذيب عمى االسرل ، كىناؾ اشخاص تككف نقطة ضعفيـ الجكع ؾ
 .، كبالتالي يؤثر ىذا االسمكب عمى حالتيـ النفسية كالجسدية  الجكع ففيـ ال يحتممك

 
قد اجمع االسرل عمى اف الطعاـ المقدـ ليـ خبلؿ فترة التحقيؽ غير جيد ، مف ناحية النكع ؿ

كالكـ ، فالكميات تككف قميمة جدان ، فقط ليستطيع االسير الحركة كالكقكؼ ، اما مف ناحية النكعية 
 .، فيي تككف سيئة جدان 

 
 بؿ اف المكاف الذم  ،كافية كغير مبلئمة  اف نكعية ككمية الطعاـ غير يقتصر االمر عمىال 

  كجبات3-2تناكلكا انيـ مف العينة % 88يتناكؿ فيو االسير الطعاـ يككف غير مناسب ، كافاد 
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التحقيؽ ، حيث الرائحة النتنة ، كقمة النظافة ، كاف المكاف غير " مرحاض"داخؿ حماـ طعاـ 
 حماـ التحقيؽ في طعاـ  كجبات4مف العينة انيـ تناكلكا % 62مناسب اك مييئ لمطعاـ ، كافاد 

 كجبات في الحماـ ، كافاد 6تناكلكا % 36في الحماـ ، كاف طعاـ كجبات  5تناكلكا % 44، كاف 
.  كجبات طعاـ في الحماـ 10مف االسرل انيـ تناكلكا اكثر مف % 11
 

 "المرحاض"عدد المرات تناوؿ وجبات الطعاـ في الحماـ  : 6.4جدوؿ 

  
النسبة المؤية عدد الكجبات 

 % 88 كجبات 2-3
% 62 كجبات 4
% 44 كجبات 5
% 36 كجبات 6

% 11 كجبات 10اكثر مف 
 

الشتـ والسب  : 15.4
 

يقكـ المحقؽ االسرائيمي باستخداـ اسمكب الشتـ مع االسرل ، فجميع االسرل تـ شتميـ مف قبؿ 
 اسمكب الشتـ كيستخدـالمحقؽ اك الشرطي الذم يشرؼ عمى تعذيب االسير ، كيشبحو ، 

 .كالسباب الضعاؼ معنكيات االسير 
اف اسمكب الشتـ يتركاح ما بيف شتـ العائمة اك التنظيـ اك الكطف ، اك المبادئ ، اك العقيدة ، 

، فيبدأ التركيز عمى شتميا ما كتعمقو بيا  ارتباطو بقضيتوفيدرس المحقؽ نفسية االسير ، كمدل 
، فقد يككف احد االسرل متعمؽ بكالدتو كيحبيا بشكؿ كبير ، فيككف الشتـ عمييا ، اك قد يككف 

عمى عرض االسير شتـ عرض اخكاتو اك بناتو اك زكجتو ، كقد يككف الشتـ لمعائمة ، اك لمتنظيـ 
 . ، فيتـ سب الديف كالرسكؿ ان ، اك لمديف اذا كاف الشخص متديف

 
زعزعة نفسية االسير ، كجعمو يفقد الثقة العز االشياء عميو ، فيك ال الى اف اسمكب الشتـ ييدؼ 

 .يستطيع حتى الدفاع عف اىـ االشياء عميو ، كىنا يريد المحقؽ اف يظير عجز االسير 
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لقد افاد جميع االسرل انيـ تعرضكا لمشتـ كالسب خبلؿ فترة التحقيؽ ، سكاء مف المحقؽ اك 
فقد تعرض جميع االسرل ببل استثناء لمسب كالشتـ اثناء  .جنكد اثناء االعتقاؿ اؿالشرطي ، اك 

مف االسرل لمشتـ كالسب مف قبؿ شرطي % 97االعتقاؿ ، كىـ في الدكرية ، كما تعرض 
التحقيؽ ، أم الشرطي الذم يدخؿ االسير الى الزنزانة اك يخرجو مف الزنزانة لمشبح اك لغرفة 

مف االسرل انيـ تعرضكا لمشتـ كالسب خبلؿ التحقيؽ ، كذلؾ بيدؼ % 90كما افاد  .التحقيؽ 
اضعاؼ كزعزة نفسيتيـ ، مف اجؿ اف ال تبقى نفسية االسير قكية متماسكة كصمبة خبلؿ فترة 
التحقيؽ فالسب كالشتـ لبلنساف يككف لشيئ يحبو كيحترمو كيقدسو ، كاف تعرض ىذه االشياء 

. محؿ االحتراـ كالتقدير لمشتـ كالسب ، فاف نفس االنساف تتأثر بشكؿ سمبي 
 

يستخدـ المحقؽ كالسجاف الشتائـ بشكؿ ممنيج ضد االسير ، مف اجؿ تحطيـ معنكياتو كاذاللو 
مف العينة انو تـ شتـ افراد % 48فقد افاد : شتـ عائمة االسير كىناؾ عدة انكاع لمشتائـ ، منيا ، 

يتـ شتـ التنظيـ بشكؿ مباشر ، اك شخصيات مف التنظيـ  فقد : شتـ التنظيـ ، كعائمة االسير 
شتـ الديف كالذات االليية ، كمف االسرل لمشتـ كالسب عمى التنظيـ كافراده كقياداتو % 61تعرض 

 .مف االسرل لشتـ الديف اك الرسكؿ عميو السبلـ % 32تعرض : 

 
 

 االعتداءات الجنسية : 16.4
 

تعرض عدد مف االسرل العتداءات جنسية عمى ايدم المحققيف االسرائيمييف ، كرغـ اف الذيف 
اجريت معيـ مقاببلت لـ يفصح احدىـ انو جرل اعتداء جنسي عميو ، اك تحرش جنسي معو ، 
فقد يككف السبب الخجؿ لدل االسير اك االسيرة ، اك قد يككف لـ يحصؿ معيـ اعتداءات جنسية 
، كلكف المجنة االسرائيمية ضد التعذيب ، كشفت اف عدد مف االسرل تعرضكا العتداءات جنسية 

 .اثناء التحقيؽ 
 

اف االعتداءات الجنسية تدخؿ ضمف التعذيب الجسدم كالنفسي ، حيث اف االعتداء الجنسي 
يترؾ اثران نفسيان كبيران عمى االنساف سكاء في التحقيؽ اـ خبلؿ حياتو بعد التحقيؽ كالسجف ، 

 عميو اعتداء اك تحرش جنسي ينيار نفسيان ، كيجد نفسو يعترؼ بكؿ ما يطمبو يقعفاالسير الذم 
 . المحققؽ االسرائيمي 
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نشرت المجنة االسرائيمية ضد التعذيب تقريرنا شديد الميجة بحؽ أساليب التعذيب المتبعة في 
 ، كيتضمف التقرير شيادات لتسعة فمسطينييف اعتقميـ الشاباؾالتحقيقات مع الفمسطينييف لدل 

أحدىـ اشتكى مف . 2006 – 2004الجيش االسرائيمي كالمخابرات االسرائيمية بيف االعكاـ 
اعتداء جنسي، كآخر ادعى بانو شيؿ في القسـ السفمي مف جسده في أعقاب اساليب التحقيؽ 

 . التي مكرست معو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الخامس
 ___________________________________________________

 التعذيب النفسي غير المباشر
 

 ضد االسرل ، بحيث يمارس تعذيب نفسي بشكؿ غير تستخدـغير مباشرة نفسية ىناؾ اساليب 
عمى الخداع كالتضميؿ ، كتستخدـ المخابرات االسرائيمية كثيرا مباشر عمى االسرل ، يعتمد 

. اساليب غير انسانية كغير قانكنية النتزاع االعتراؼ مف االسير 
 

االطباء مف قبؿ تعذيب  اؿ1.5
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 غير انساني ، بحيث يساىمكا بعمميات التعذيب الجسدم ان ف دكركيمارس االطباء االسرائيمي
كالنفسي لبلسرل خبلؿ االعتقاؿ ، بما يتناقض مع المينة االنسانية لمطبيب ، كلمقسـ الذم يقسمو 

. الطبيب ، بأف تككف مينتو انسانية كلخدمة البشرية ، كليس لتعذيب البشرية 
 

مقابمة الطبيب االسرائيمي ىي اف اكؿ مرحمة يمر بيا االسير بعد كصكلو الى مركز التحقيؽ 
 يرشد المحقؽ عف مكاطف الضعؼ كالقكة طبيالذم يشخص حالة االسير ، كيفتح لو ممؼ 

 . اثناء التحقيؽ ليستغميالبلسير حتى 
 

كالمركر عمى الطبيب عند االعتقاؿ اجبارم لجميع االسرل ، عممان اف الطبيب ال يقدـ ام 
 يعذبخدمات طبية لبلسير اثناء التعذيب خبلؿ فترة التحقيؽ ، بؿ يشرؼ عمى التعذيب بحيث 

الشخص دكف الحاؽ ضرر جسدم بارز ، ام يمثؿ دكر الميندس الذم يرسـ لممحقؽ خارطة 
االسير ، ككيؼ يمكنو تعذيبو بدكف الحاؽ ضرر جسدم بارز ، كخاصة اذا كاف االسير يعاني 
مف مرض ، اك يتناكؿ ادكية ، اك مصاب ، فيقـك الطبيب بكضع مقترحات لممحققيف مف اجؿ 

 .التعذيب دكف الحاؽ الضرر الظاىر باالسير 
 

المخابرات االسرائيمية عذبت معتقبل "   كقد نشرت صحيفة ىارتس االسرائيمية خبران قالت فيو 
  (14/3/2010.ىارتس  ) . " االطباء عرفكا كلـ يبمغكا عف ذلؾ كاففمسطينيان 

 
 كمعتقؿ كيشكف عرفكا عف تعذيب معتقؿ "لنيادك"أف اطباء في مستشفى " الصحيفة تكقاؿ

 14/3/2010.ىارتس  ) "، كلكف لـ يبمغكا احدا عف اصاباتو الخطيرة" الشاباؾ"فمسطيني عمى ايدم 
.   االشتباه بتعذيب معتقميفبالتبميغ عند خبلفا لميثاؽ دكلي يمـز االطباء ، كذلؾ ( 
  

 2008 سنة، اعتقؿ في نيساف 21جياد رياض عبدالكريـ مغربي، مف سكاف طكلكـر ابف 
في االلتماس الذم رفعو . لبلشتباه بأنو كاف ضالعا بشكؿ غير مباشر في قتؿ حارسيف اسرائيمييف

الى محكمة العدؿ العميا طمبت المجنة االسرائيمية ضد التعذيب مف المحكمة اف تأمر المستشار 
انيـ القانكني لمحككمة بالشركع في تحقيؽ جنائي ضد محققي المخابرات الذيف بزعـ مغربي 

عذبكه عمى مدل زمف طكيؿ، ضربكه باعقاب مسدساتيـ كاصابكه بجراح خطيرة في رأسو كفي 
 . صدره
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، اضطر المحققكف الى نقمو 2008 آب 5مف كثائؽ كصمت الى المجنة يتبيف انو في ك 
، حيث عالجو ىناؾ اطباء تمقكا تعميمات مف محققي المخابرات بعدـ انزالو " لنيادك"الى مستشفى 
كقد أفرج عنو ليعكد الى أيدم المخابرات بعد ساعتيف فقط، رغـ االصابات . الى المستشفى

االشتباه بشأف تعذيباتو نشر الكؿ مرة . الخطيرة كرغـ انو حذر االطباء مف انو عذب في المعتقؿ
 .2008 آب 10في " ىآرتس"في 
 
التحاد االطباء العالمي، كالذم أقره اتحاد االطباء في اسرائيؿ في كانكف " اعبلف طككيك "

ر عمى االطباء المشاركة في التحقيقات كالتعذيبات كيدعكا الى رفع التقارير ظيح"، 2007االكؿ 
مدير عاـ كزارة الصحة السابؽ، آفي يسرائيمي، رفض منذ . في حالة االشتباه بتعذيب معتقميف

 طمب ادارة اطباء لحقكؽ االنساف اعادة نشر الكثيقة التي تحظر عمى االطباء 2008بداية 
 ( 14/3/2010.ىارتس  )  ."صراحة التعاكف مع التحقيقات بالتعذيب

 
أطباء اسرائيمييف  بتجاىؿ ما كصفتو بتعذيب " أطباء مف أجؿ حقكؽ االنساف"اتيمت جمعية 

كقالت الجمعية اف نتائجيا تستند الى افادة . المعتقميف الفمسطينييف خبلؿ عمميات استجكاب
فمسطينييف اثنيف ظيرت عمييما أعراض مرتبطة بالصدمة أثناء فترة اعتقاليـ كبعدىا ، كقالت 

اف السجناء الفمسطينييف يخضعكف لفحكص طبية قبؿ "أطباء مف أجؿ حقكؽ االنساف في بياف 
استجكابيـ كاثناءه كبعده لكف االطباء في أماكف االعتقاؿ يتقاعسكف عف االببلغ عف مثؿ تمؾ 

 ( 14/3/2010.ىارتس  )". تعذيب لسجناء"االعراض مما يجعميـ متكاطئيف في
 

المحققيف االمنييف االسرائيمييف دأبكا عمى اساءة معاممة " بتسيمـ انيا كجدت أف عةكقالت جما
كقالت الجمعية الحقكقية اف االطباء الذيف يعممكف مع . كأحيانا تعذيب معتقميف فمسطينييف بدنيا

 "  كظائفيـ اذا أبمغكا عف تعذيب كدعت كزارة الصحة الى حمايتيـافالشاباؾ يكاجيكف مخاطر فقد
 ( 2010بيتسيمـ ،  ) .
 

اف الطبيب االسرائيمي خبلؿ فترة التحقيؽ يمارس دكر مرسكـ لو مف المؤسسة االمنية ، يؤديو 
بشكؿ تاـ ، كيككف ضمف منظكمة التحقيؽ ، كبالتالي يتحكؿ الطبيب الى محقؽ يمارس التعذيب 

عب دكر خطير ، يتمثؿ فيما يمي ؿالنفسي كالجسدم عمى االسير ، كاف الطبيب اثناء التحقيؽ ، م
: 
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يقـك الطبيب بإعداد استمارة خاصة بحالة المعتقؿ ، يحدد فييا الطبيب بعد إجراء : االكؿ 
كيقـك بإببلغ جياز التحقيؽ عنيا , الفحكص األكلية نقاط الضعؼ الجسدم لدل المعتقؿ

جباره عمى االعتراؼ  .الستغبلليا في الضغط عمى األسير كا 
ف ـإخفاء آثار التعذيب كالتنكيؿ عف جسد المعتقؿ قبيؿ عرضو عمى المحكمة أك زيارتو : الثاني 

نسانية  .قبؿ مؤسسات حقكقية كا 
ارشاد المحققييف لكيفية تعذيب بعض الحاالت الخاصة ، كخاصة الجرحى ، كالمرضى : الثالث 

. دكف اف يؤدم ذلؾ لفقداف حياتيـ 
 .مساكمة االسرل الجرحى كالمرضى عمى االعتراؼ ، مقابؿ تقديـ العبلج : الرابع 

اجراء دراسات طبية عمى االسرل ، النو ال يكجد رقابة قانكنية عمى االسير في فترة : الخامس 
عف ممارسة ألؼ تجربة ألدكية خطيرة تحت االختبار " قد كشفت صحيفة معاريؼ ؼالتحقيؽ ، 

( 2008/ 7 /14معاريؼ  ) ." داخؿ السجكف الطبي تنفذ سنكينا بحؽ األسرل 
 

 ، االعتقاؿىاجمت المجنة االسرائيمية ضد التعذيب بشدة سمكؾ الطكاقـ الطبية في منشآت لقد 
يصمت الممرضكف كاالطباء في منشآت الشرطة كمصمحة : "كجاء في التقرير. كفي المستشفيات

عبلمات عنؼ كاضحة  (...)الذيف يركف ايناسا متألميف –  في المستشفيات لؾككذ– السجكف 
. (...)كىـ يعالجكف، ىذا اذا كانكا يعالجكف، العبلمات ككأنيا نزلت الييـ مف السماء – عمييـ 

أطباء أقسمكا اال يضركا اك يسيئكا . كىـ يتصرفكف ككأنيـ ال يعرفكف باف أماميـ ضحايا تعذيب
يعيدكف، في معظـ الحاالت، ىؤالء المرضى الى جكالت اخرل مف التعذيب،  (...)لمرضاىـ 
 (2008/ 7 /14معاريؼ  ).  "كيصمتكف

 
جياز كشؼ الكذب   2.5

 
ىك كسيمة  ، ك"(lie detector"ك " Polygraph"جياز كشؼ الكذب أك ما يسمى باإلنجميزية 

في التحقيؽ لمضغط كالتأثير النفسي عمى المعتقميف خبلؿ مرحمة االسرائيمية تستخدميا المخابرات 
فالمحابرات االسرائيمية التحقيؽ حتى يتمكنكا مف جمع أكبر قدر مف المعمكمات اإلستخباراتية 

تستغؿ ىذه الكسيمة في الضغظ النفسي عمى االسرل مف اجؿ االعتراؼ ، فيذه االلية العممية 
ىي كسيمة ضغط نفسي عمى االسير لكي يشعر المحقؽ االسير اف كبلمو غير صحيح ، كعميو 

. اف يعترؼ بالتيـ المكجية لو 
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لجسـ ، كيتمثؿ ؿ رصد التغييرات الفسيكلكجية جياز كظيفتو"ىذا الجياز في حقيقتو عبارة عف اف 
يتـ قياس ىذه  ، كذلؾ بقياس معدؿ نبضات القمب، كضغط الدـ، كمعدؿ التنفس كدرجة التعرؽ

 كال،  ( 2008 ، راشبكة فمسطيف لمحك) " المعدالت كتسجيميا في مراحؿ مختمفة مف التحقيؽ
يخفى أف ىذه المعدالت تتغير تبعا لمضغط كالحالة النفسية التي يمر بيا المعتقؿ؛ كالتكتر 

 .كاالسترخاء، األمف ك الخكؼ كما إلى ذلؾ مف تأثيرات نفسية
 

المعدؿ الطبيعي ليذه المتغييرات  يحرص المحقؽ في بداية التحقيؽ أف يحدد كيسجؿ المستكل أك
مف مقارنة - أثناء إجابة المعتقؿ عمى أسئمة التحقيؽ - الفسيكلكجية عند المعتقؿ ليتمكف الحقا 

أسئمة " خبلؿ ما يعرؼ بمرحمة - النتائج التي يسجميا الجياز بتمؾ التي أخذىا في بداية التحقيؽ 
 .كاعتبرىا ىك بمثابة المستكل الطبيعي عند المعتقؿ" التحكـ 

 
مجمكعة مف األسئمة التي يطرحيا المحقؽ عمى المعتقؿ كالتي تككف معمكمة "فأسئمة التحكـ ىي 

اإلجابة مف كبل الطرفيف، يقـك المحقؽ بطرحيا عمى المعتقؿ كيطمب منو اإلجابة عمييا، كخبلؿ 
ذلؾ تقـك األجيزة بتسجيؿ ما يعتبركه المعدالت الطبيعية لنبض القمب كضغط الدـ كمعدؿ التنفس 

) " كالتعرؽ ، كالتي سكؼ يتـ مقارنتيا بتمؾ التي سيتـ تسجيميا خبلؿ أسئمة التحقيؽ الحقيقية
ففي حاؿ أف ارتبؾ المعتقؿ أثناء إجابتو عمى أسئمة التحقيؽ .  ( 2008 ، راشبكة فمسطيف لمحك

أف ىذه التغييرات  . ستتغير لدية تمؾ المعدالت الفسيكلكجية، كسيعتبر ذلؾ دليبل عمى كذبو
الفسيكلكجية التي ذكرناىا أنفا قد تتغير معدالتيا ألسباب أخرل غير الكذب كالعصبٌية، 

 . كالغضب، كالحزف، كالخجؿ، كالخكؼ، كاالرتباؾ، كاأللـ ، كالتنفس 
 
يفشؿ الصادقكف كينجح الكاذبكف، فقد عمى جياز كشؼ الكذب اإلختبارات  كثير مف اؿفي "

أثناء اإلختبار، فيشير الجياز إلى أنيـ ال - كالخكؼ مثبل - يعترم بعض األشخاص عكارض 
 (  2008 ، راشبكة فمسطيف لمحك)  ." يقكلكف الحقيقة مع أنيـ صادقكف

 
مدير العمميات التنفيذم السابؽ في شركة " بكب لي. " الحقيقة، فيقكؿ د بيذهمصنعك اآللة يقركف

إرادية الصممت أجيزة كشؼ الكذب لتسجيؿ ردكد الفعؿ اؿ): المصنعة لمجياز" آكيستكف سيستـ"
التي تحدث في الجسـ عندما يتعرض الشخص لمتكتر، كال يمكف لبلختبارات أف تحدد ما إذا كاف 

 .  (2008 ، راشبكة فمسطيف لمحك )  .(الشخص يكذب
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عمى " سي آم إم"تعكيؿ الػ )": جكف أـ دتش"يقكؿ مدير مركز المخابرات األمريكية األسبؽ 
جياز كشؼ الكذب فف أكثر مف ككنو عمـ، كباستثناء : )، كيقكؿ  (أجيزة كشؼ الكذب أمر غبي

  (االعترافات التي ييحصؿ عمييا أثناء االختبار، كثيران ما يككف التقرير النيائي؛ عبارة عف تخميف
 ( 2008. منتدل البراؽ االسبلمية )  .
 

كثيران ما تككف أداة . رحمة خيالية" أسئمة التحكـ"ما ييدعى بػ )": جكف جي فريد"كيقكؿ البرفيسكر 
. منتدل البراؽ االسبلمية  ) . (الجياز أساسان مرتكز عمى الكذب. نفسية لسحب االعترافات

2008 . ) 
 

 جياز فحص الكذب ، حيث عمىمف خبلؿ العينة تبيف اف نسبة قميمة مف االسرل تـ فحصيـ 
قاؿ ك، أم اف احد عشر اسيران تـ اجراء عممية فحص لمكذب عمى الجياز ، % 12بمغت النسبة 

ليـ الخبير اك المحقؽ الذم يشغؿ الجياز اف الجياز اثبت اف االسير يكذب ، عممان اف االسير 
ال يعرؼ ما ىك الجياز ، كال يعرؼ قراءة النتائج ، فالخبير يفحص كيقرر النتيجة دكف تحقؽ 

مف االسرل الذيف عرضكا عمى جياز كشؼ الكذب % 75، كاف االسير مف مدل صحتيا 
 .اعترفكا بعد ممارسة الضغكط النفسية عمييـ بسبب نتائج الفحص عمى الجياز 

 
 االضرار النفسية لالسرى مف التعذيب : 3.5

 
 قاـ بيا 2000لحؽ اضرار نفسية باالسير نتيجة ممارسة التعذيب عميو ، كقد اجريت دراسة عاـ ت

أبك إسحاؽ سامي عكض ، حكؿ االضطرابات النفسية لؤلسرل الفمسطينيف المحرريف مف 
السجكف اإلسرائيمية، إلى التعرؼ عمى االضطرابات النفسية التي يعاني منيا األسرل المحرركف 

محرران، حيث استخدـ الباحث اسيران  150مف السجكف اإلسرائيمية، كذلؾ عمى عينة قكاميا 
مجمكعة مف االختبارات، كمنيا المقابمة اإلكمينيكية، كأعدَّ الباحث مقياس ىيمتكف لمقمؽ قائمة 

اضطراب ما بعد (  PTSD بندان، كمقياس تأثير الحدث 90ديركفيت لؤلعراض، كتتككف مف 
مف أفراد العينة يعانكف مف االضطرابات %  33أف " كقد أفادت نتائج الدراسة .  (الصدمة 

مف أفراد العينة يعانكف مف حاالت % 18اف  ، كPTSDالنفسية كالقمؽ الشديد الناتج عف صدمة 
يعانكف مف أعراض جسمية نفسية، منيا الرجفة كالدكخاف، كقمة النكـ، %  13االكتئاب، ك 

كالرىاب أثناء النكـ، كآالـ المعدة، كاإلسياؿ، كالشعكر باإلغماء، كاالضطراب في . كالككابيس
، كىذه ىي " المزاج، كالغضب، كالكساكس القيرية، كقمة التركيز، كالتشكيش، كاألفكار االنتحارية
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أبرز االضطرابات النفسية التي يعاني منيا األسرل المحرركف جراء التعذيب كالتي تنعكس 
 ( 2000ابك اسحاؽ ،  ).  بالتالي عمى أسرىـ

 
النتائج الالحقة لمتعذيب   : 4.5

 
اثر التعذيب النفسي ، كامضكا فترات كالتحقيؽ المتمثمة في اف الذيف خاضكا التجربة الصعبة 

قد ك مف السجف ، كقد اصيبكا بالعديد مف االمراض الجسدية كالنفسية االسجكف ، خرجكفي الحقة 
 بحث حكؿ نتائج التعذيب كاالمراض التي اصيب بيا االسرل نتيجة التعذيب ، ككاف مف اجرم

نتائج البحث لنيؿ درجة الماجستير لؤلخصائي محمد الزير ، كبمساندة مف  برنامج غزة لمصحة 
فمسطيف  ) :- كاألتي  النتائجكانتالنفسية ، اف االسرل اصيبكا بالعديد مف ىذه االمراض ، ك

 ( 2008خمؼ القضباف ، 
 

ثبلثة مف كؿ أربعة مف الناجيف مف التعذيب في السجكف اإلسرائيمية : القمب امراض  -1
. يعانكف مف أمراض في القمب مثؿ آالـ ككخز في عضبلت القمب 

 .لدييـ  الشعكر بصعكبة في التنفس  % 75 -2

مف الناجيف مف التعذيب في السجكف اإلسرائيمية يشككف % 70ىناؾ : القناة اليضمية  -3
 آالـ فـ المعدة ، آالـ عند الجكع يخفؼ ،القرحة ، مف اعراض في القناة اليضمية 

 .تقيؤ ، يتضرع شيء حامض ، غثياف كقيء كفقداف في الكزف  باألكؿ ،

ىناؾ مشاكؿ في الرئتيف تظير بعد التعذيب عند بعض المعتقميف مثؿ سعاؿ : الرئتيف  -4
 .دائـ كحساسية في الصدر ناتجة عف الركائح كالكيس القذر الذم يكضع في الرأس 

إف فقداف الكزف مع الكضع النفسي المجيد في السجف مف الممكف أف يؤدم بعد مدة  -5
 .إللتيابات مزمنة في الرئتيف مع احتماؿ اإلصابة بدرف الرئة 

.  حاالت مف التكتر كالعصبية ، كالمزاج الحاد ، كحب الكحدة  -6
 
ـ ق ؿتمف االشخاص اف فترة التعذيب بالسجف ترؾ% 93فقد افاد الدراسة مف خبلؿ عينة ك

كما اف العديد منيـ  . نفسية ، نتيجة ما لحؽ بيـ مف معاناة في تمؾ الفترة ان اثارك جسدية ، ان امراض
 :اصيب خبلؿ فترة كجكده بالسجف بأمراض جسدية ، اىميا 

 
.  ، نتيجة سكء التغذية المعديةالقرحة  -1
 االمراض الجمدية نتيجة عدـ تعرضيـ الشعة الشمس فترات كافية  -2
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 .امراض بالمفاصؿ نتيجة قمة الحركة ، كالبرد  -3

  .ان البكاسير نتيجة البرد ، كقضاء فترات طكيمة جمكس -4

 .التيابات القكلكف  -5

 .اصابات البرد كاالنفمكنزا  -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ السادس
 __________________________________________________

   طفاؿألسيرات واألتعذيب ا
 

قامت سمطات االحتبلؿ باعتقاؿ االؼ النساء كعشرات االؼ االطفاؿ منذ االحتبلؿ االسرائيمي 
 ، كخبلؿ االنتفاضة الثانية اعتقؿ مئات النساء كاالؼ االطفاؿ 1967لبلراضي الفمسطينية عاـ 
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ظركؼ غير انسانية ، كتـ استخداـ اساليب تحقيؽ ال انسانية بحقيـ كتـ ممارسة كاحتجزكا في 
التعذيب الجسدم كالنفسي ضدىـ ، حيث تـ اختيار كسائؿ خاصة تتناسب مع طبيعة ىذه الفئة 

 .مف المجتمع مف الناحية النفسية كاالجتماعية 
 

   تعذيب االسيرات 1.6
 

 أسيرة خبلؿ االنتفاضة 523 اعتقمتتمارس سمطات االحتبلؿ التعذيب بحؽ االسيرات ، حيث 
جياز )حتى ذلؾ التاريخ ،  اسيرة 37السجف في   ، كما زاؿ يقبع 2010الثانية حتى تاريخ شباط 

 في عممية تبادؿ 2011 ، عممان انو اطمؽ سراح معظـ االسيرات في نياية  (2010،  االمف الكقائي
 كلكف لخصكصية االسيرة ، كتركيبتيا ،كقد مارست اسرائيؿ التعذيب بحؽ االسيرات االسرل ، 

ف ، باعطاء المرأة مكانة خاصة ، جعؿ مالفسيمكجية ، كالتركيبة االجتماعية لدل العرب كالمسمـ
. مزدكج اؿتعذيب اؿالمحقؽ االسرائيمي يستغؿ ذلؾ اثناء التحقيؽ  ليمارس 

 
عند كصكلي "  في شيادتيا لمؤسسة الضمير 2004 ميا عكاد التي اعتقمت عاـ االسيرةتقكؿ 

إلى تكقيؼ حكارة، ركمني احد الجنكد برجمو كساؿ الدـ مف فمي، كىددني جندم آخر باغتصابي، 
الزنزانة التي احتجزت فييا بدت ميجكرة كالفرشة كانت مبمٌمة كمتسخة، كالماء غير متكفر، كعندما 
طمبت ماءان، قاـ احد الجنكد بالتبكؿ في قنينة كأتاني بيا لشربيا، الطعاـ كاف سيئا، كعميو ذباب، 

 ) . "التيكية خفيفة، كالشبابيؾ مكسرة، ليس ىناؾ فكرة، المراحيض بعيدة عف غرفة التكقيؼ
 (.  2010مؤسسة الضمير لحقكؽ االنساف ، 

 
 في أحد مراكز التحقيؽ المخصصة لمنساء يعتقمف التحقيؽ مع النساء الفمسطينيات المكاتي يمارس

كتحـر الفمسطينيات المكاتي يتـ عتصيكف ، الجممة ، بتاح تكفا، ، الجممة ، ، كىي المسككبية 
التحقيؽ معيف كسكاىف مف األسرل الفمسطينييف خبلؿ فترة التحقيؽ معيف مف حقكقيف 

 60منعف مف زيارة المحامي لفترة قد تصؿ كماألساسية، كيفقدف اتصاليف مع العالـ الخارجي، 
يكما ، كما تمنع زيارة األىؿ لممعتقؿ أك رؤيتو حتى نياية فترة التحقيؽ كبدء المحاكمة حيث تتـ 

ىذا كيتناكب المحققكف خبلؿ . جمسات تمديد التكقيؼ خبلؿ التحقيؽ في مراكز التحقيؽ نفسو
 .جكالت التحقيؽ كممارسة أشكاؿ مف الضغط النفسي عمى األسيرة 

 
في بداية التحقيؽ كاف محقؽ كاحد "  عاما، حقؽ معيا في عصيكف، تقكؿ17األسيرة فلاير جعارة 

، كاف المحقؽ يصرخ كيخبط ثبلثةمف الصباح حتى المغرب ك بعدىا دخؿ محققكف ككاف عددىـ 
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 سنة قبؿ أف أعترؼ، شعرت 40عمى الطاكلة، كاف ييددني باني لف أخرج مف السجف كلك بعد 
(   2010. مؤسسة الضمير  ) . "بالخكؼ بعد صراخ كتيديد المحقؽ

 
 أياـ ثبلثةكنت مربكطة بكرسي ثابت لمدة "إيماف األخرس تقكؿ عف التحقيؽ في عصيكف 

(   2010. مؤسسة الضمير  ) .  .  "متكاصمة كلـ أشرب أك أكؿ أك أخرج لمحماـ أك أناـ
 

 محققيف خبلؿ ثبلثةتبدؿ في التحقيؽ " عادلة حسف محمد جكابرة تقكؿ عف تحقيؽ بتاح تكفا
التحقيؽ معي استخدـ المحققكف أسمكب الشتـ كالصراخ كىددكني بأنيـ سكؼ يتصمكف بأىمي 

(   2011. مؤسسة الضمير  ) .  "كيخبركىـ بأني مريضة حتى يبككا كأسمعيـ يبككف
 

 مف خبلؿ مقابمة عدد مف االسيرات ، كمف خبلؿ االفادات السابقة لبلسيرات يتضح لنا اف جياز 
فجميع االسيرات المكاتي تـ سؤاليف االمف االسرائيمي مارس تعذيب نفسي خاص عمى االسيرات ، 

. تعرضف لمتعذيب النفسي خبلؿ التحقيؽ 
 

كافادت االسيرات اف زميبلت ليف بالسجف تعرضف لمتحرشات الجنسية ، كلكنيف لـ يتعرضف 
. لمتحرش الجنسي ، كلكف كانت ىناؾ شتائـ بالفاظ نابية بحقيف 

 
مف خبلؿ المقاببلت مع عدد مف االسيرات ، كمف خبلؿ افادات عدد مف االسيرات ، نستخمص 

:- اساليب التعذيب بحؽ االسيرات ، كىي كاألتي
 

  يمارس المحققكف ، التعذيب النفسي عمى االسيرة مف خبلؿ : التيديد باالغتصاب
، فقد افاد افراد العينة اف زميبلت ليف بالسجف تـ تيديدىف تيديدىا باالغتصاب 

باالغتصاب ، عمما اف االجابات مف قبؿ االسيرات عف انفسيف في ىذا المكضكع قد ال 
 .تككف دقيقة لحساسية المكضكع 

 
  تـ تيديد اسيرتيف بتمزيؽ مبلبسيما ، كما افاد التيديد بيتؾ العرض ، كتعرية االسيرة ،

افراد العينة انيف سمعف مف زميبلتيف انيف تعرضف لمتيديد بيتؾ العرض ، كخاصة 
 .االسيرات المتيمات بعمميات عسكرية 
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  فقد تعرضت اسيرة لمتصكير مف قبؿ المحقؽ ، فقاـ بتصكيرىا التيديد بتصكير االسيرة ،
 .بجيازه الخمكم ، كقاؿ ليا اريد اف اضعيا عمى مكقعي عمى الفيس بكؾ 

 
 فقد  يشارككف باالعتقاؿ فالسب كالشتـ بالفاظ قبيحة كافراد الشرطة كالجيش الذم ،

 .تعرضت االسيرات افراد العينة ليذا االسمكب 

 
  تـ تيديد االسيرات مف افراد العينة انيف اذا لـ يعترفف فانيف التيديد بطكؿ فترة السجف ،

 .سيحكمف عمى اعترافات االخريف كستككف فترة سجنيف طكيمة جدا 

 
  استغبلؿ الحالة الفسيكلكجية الصحية لمفتاة خاصة عند مكعد الدكرة الشيرية ، كعدـ

، حيث افادت اسيرتيف اف اصعب تقديـ العناية الخاصة بيا ، اال اذا قامت باالعتراؼ 
 .اياـ حياتيف كاف عند الدكرة الشيرية كعدـ تمبية حاجاتيـ الخاصة لذلؾ 

 
تعذيب االطفاؿ  2.6

 
 سنة ، 18 – 13قامت سمطات االحتبلؿ باعتقاؿ اطفاؿ قاصريف ، تتراكح اعمارىـ بيف 

عمييـ اساليب نفسية اثناء االعتقاؿ كالتحقيؽ ، مف اجؿ انتزاع اعترافات منيـ ، فقد كمارست 
 طفؿ 6250 اكثر مف 2010اعتقمت قكات االحتبلؿ خبلؿ االنتفاضة الثانية كحتى نياية اذار 

االمف الكقائي ،   ) .49846، فيما بمغ عدد المعتقميف االجمالي  سنة  18تقؿ اعمارىـ عف 
% . 12.5 ، ام اف نسبة االسرل مف االطفاؿ كانت  (2010

 
القانكف اإلسرائيمي حسب " حدثا-" مف العمر طفبل18يعتبر أم شخص دكف الثامنة عشرة 

المحمي كالقانكف الدكلي كحسب تعريؼ الحدث الكارد في قكاعد األمـ المتحدة بشأف حماية 
 كانكف 14 المؤرخ في 45/113األحداث المجرديف مف حريتيـ الذم اعتمد بقرار الجمعية العامة 

 ( 2009االسرل لمدراسات ،  ) . 1990األكؿ 
 

لـ تراعي اسرائيؿ القكانيف الدكلية في كيفية اعتقاؿ اك استجكاب اك التحقيؽ مع االطفاؿ 
 انيا ابتكرت اساليب تعذيب نفسية حتىىـ كما تتعامؿ مع الكبار ، عالقاصريف ، بؿ كتعاممت ـ

كقد افاد جميع االسرل االطفاؿ في .ـ مع االطفاؿ لصغر سنيـ ، كحداثة عقميـ كتجربتيـ ءتتبل
.  العينة انيـ تعرضكا لمعنؼ الجسدم اثناء االعتقاؿ 
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تشير نتائج دراسة تحميمية قامت بيا الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ في منتصؼ عاـ 

 خبلؿ الفترة عامان جرل اعتقاليـ 17-10 حالة تتراكح أعمارىـ بيف 50كالتي شممت ، ـ 2001
مف المعتقميف األطفاؿ تعرضكا لمضرب مف قبؿ الجنكد الذيف قامكا % 95 أف " : 2001- 2000

تعرضكا لمضرب % 88كاف . باعتقاليـ ، حيث انيالكا عمييـ بالضرب عمى كافة أجزاء الجسـ 
مف الجنكد أثناء نقميـ مف معسكرات الجيش أك مكاف االعتقاؿ إلى مراكز التحقيؽ أك السجف أك 

تعرضكا إلى التعذيب بأشكالو المختمفة بما في ذلؾ االعتداء الجسدم % 100  كافالمحكمة ،
لضرب كالشبح كالشتـ كالتيديد كالحرماف مف النـك كالتعرض لمبرد كالحر كعصب األعيف كتكبيؿ ؿ

(  2007مركز احرار لدراسات االسرل  ،  ) .األيدم كاألرجؿ 
 

شيادات الطفاؿ معتقميف    1.2.6
 

كمف خبلؿ عدد مف الشيادات الطفاؿ اعتقمكا يتبف لنا االسمكب الكحشي الذم عكممكا مف خبللو 
. كدكف مراعاة لمقكانيف الدكلية 

 
   سنة16امجد مميطات 

اعتقؿ كىك بعمر السادسة عشر مف بيتو في بمدة بيت فكريؾ، تحدث كآثار المعتقؿ ما زالت في 
 : مخيمتو بعد اختطاؼ سني طفكلتو ، كقاؿ الطفؿ 

ليمة اعتقالي تـ محاصرة المنزؿ بعشرات اآلليات العسكرية كنكع مف الترىيب " 
كالتخكيؼ، كتـ اقتيادم كأنا مكمبش إلى مركز تكقيؼ كاعتدم عمي بالضرب 

 يكما بدكف تحقيؽ أك استجكاب، بعدىا تـ نقمي 14كالشتـ، كبعدىا كقفت مدة 
 النفسيالضغط كلمتحقيؽ ككضعي في زنزانة ال تتعدل المتريف، كتعرضت لمشبح ، 

 ( 2009خمكس ،  ) ". باستخداـ األىؿ مف اجؿ االعتراؼ
 

 سنة 15سمطاف ماضي 
: في افادتو لمؤسسة الضمير  سمطاف ماضي يقكؿ 

 بالميؿ مف البيت، بعد ذلؾ أدخمكني إلى غرفة 5/11/2000 اعتقمت بتاريخ "
كاف بغرفة التحقيؽ .  ظيرا12:30 ليبل حتى الساعة 12:30التحقيؽ مف الساعة 

أربعة أك خمسة محققيف يمبسكف أقنعة عمى كجكىيـ ضربكني عمى رأسي كقدمي 
كجسمي ككفكؼ عمى كجيي، خبلؿ ىذا الكقت كنت مقيد اليديف كالقدميف بالقيكد 
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عند الصباح أبقكا يدم مربكطتيف لمخمؼ كلكف . ككاقؼ قرب الحائط حتى الصباح
 ( .2010مؤسسة الضمير ،  ) سمحكا لي بالجمكس عمى الكرسي

 
ف األسرل ؤكأكضح الباحث المختص بشئكف األسرل، مدير دائرة اإلحصاء في كزارة ش

اعتقمت منذ بدء انتفاضة األقصى عاـ "، أف قكات االحتبلؿ "عبد الناصر فركانة"كالمحرريف 
 300 عامان، باقي منيـ قيد االعتقاؿ 19 آالؼ فتى كطفؿ اعمارىـ أقؿ مف 8000 حكالي 2000

كـ منيـ بالمؤبد  .   (2009فراكنة ،  ) ." مكزعيف عمى سجكف عدة، كىناؾ مف حي
 

مف مركز غزة لمصحة النفسية، " سمير زقكت. "أما عف تأثير االعتقاؿ عمى األطفاؿ، فأكضح د
اعتقاؿ كثير مف األطفاؿ يتأثركف سمبان بسبب تجربة االعتقاؿ التي ال يفيمكف جكانبيا جيدان، "أف 

إال أنو عمى الجانب اآلخر تجد بعض األطفاؿ الذيف اعتقمكا في االنتفاضة األكلى ىـ رجاؿ 
مف التجربة، مبينان أف مف الميـ إعادة تأىيؿ " صبلبة نفسية"االنتفاضة الثانية، كقد اكتسبكا 

 ( 2009اذاعة فمسطيف ،  ).  األطفاؿ الذيف تعرضكا لبلعتقاؿ مف خبلؿ مراكز متخصصة
 

 اساليب التعذيب النفسية التي تمارس عمى االطفاؿ  : 2.2.6
 

: تمارس سمطات االحتبلؿ اساليب تعذيب قاسية بحؽ االطفاؿ ، منيا 
 

  االعتقاؿ القاسي ، سكاء االعتقاؿ مف البيت بقكة عسكرية كبيرة ، كاالعتداء عميو مف قبؿ
الجنكد ، اك االعتقاؿ مف الطريؽ اك عمى حاجز ، كالتعرض لبلىانة كالضرب ، كقد 

 مؤخران عف العديد مف حاالت االىانة كالتعذيب لبلسرل عند اعتقاليـ ، كىذه كشؼ
الحاالت تـ كشفيا بعد تصكيرىا مف قبؿ الجنكد انفسيـ ، كاف ىناؾ مئات الحاالت مف 
التعذيب التي لـ تصكر ، كطكيت صفحتيا ، فمع كؿ قصة اعتقاؿ ىناؾ تعذيب كاىانة 

 ، كقد افاد جميع افراد العينة انيـ تعرضكا لمعنؼ الجسدم عند االعتقاؿ مف قبؿ الجنكد 
. 

 
  مثمما مارس المحقؽ الشبح مع الكبار مارسو مع االطفاؿ الصغار ، فقد تعرض : الشبح

 ساعات ، فيما 3-2جميع االطفاؿ في العينة لمشبح ، لفترة زمنية اقميا تتراكح بيف 
 .  ساعات خبلؿ الشبح 8-7مف افراد العينة اكثر مف % 25امضى 
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  مف % 42تعرض عدد مف افراد العينة لمعزؿ االنفرادم ، حيث افاد : العزؿ االنفرادم
 اياـ  فيما 4انيـ عزلكا لمدة % 16 اياـ بشكؿ انفرادم ، كافاد 3االطفاؿ انيـ عزلكا ؿ 

 .انيـ تعرضكا لمعزؿ ليـك كاحد % 25لمعزؿ لمدة يكميف ، كافاد % 16تعرض 

 
  حيث افاد جميع افراد العينة مف الشتـ كالسباب كالصراخ ، الشاعة جك مف الخكؼ ،

 .االطفاؿ انيـ تعرضكا لمشتـ كالسباب كالصراخ بقصد التخكيؼ 

 
 ؽ معو عدد مف المحققيف ، اك ؽاشاعة جك مف الرعب كالخكؼ لدل الطفؿ ، كأف يح

انو تـ التحقيؽ % 83، كمف افراد العينة االطفاؿ افاد يككف المحقؽ مقنع اثناء التحقيؽ 
اف التحقيؽ معيـ كاف % 17معيـ مف قبؿ اكثر مف محقؽ في نفس الكقت ، فيما افاد 

مف قبؿ محقؽ كاحد ، كقد افاد اسير كاحد اف المحقؽ كاف معو في احد الجمسات مقنع 
 .كيتحدث العربية العامية بطبلقة ، كيمكف اف يككف عربي 

 
  كحسب العينة تعرض تيديد الطفؿ باعتقاؿ امو اك اختو ، اك ىدـ منزلو اذا لـ يعترؼ ،

 ..منيـ لمتيديد باعتقاؿ اختو اك امو % 67

 
  مقابؿ اغراءات مادية ، اك تيديد بيدـ " المخابرات االسرائيمية "تجنيد األطفاؿ مف قبؿ ،

مف االسرل االطفاؿ لمحاكلة % 42، حيث تعرض المنزؿ ، اك االعتقاؿ لمدة طكيمة 
 ..التجنيد مف قبؿ المخابرات االسرائيمية 

 
  مف افراد % 25، فقد افاد منع زيارة االىالي اك المحاميف ، لعزؿ الطفؿ عف العالـ

مف العينة % 42العينة اف عائبلتيـ زارتيـ بالسجف بعد شيريف مف االعتقاؿ ، فيما افاد 
مف العينة اف % 33اف عائبلتيـ زارتيـ بعد ثبلثة شيكر مف االعتقاؿ ، فيما افاد 

 .عائبلتيـ زارتيـ بعد اربعة شيكر مف االعتقاؿ 

 
  في كضع االسير في سجف ، دكف معرفة االسير اسـ كمكاف السجف ، لكضع االسير

مف االسرل انيـ لـ % 25، حيث افاد  مف الكحدة كالعزلة عف العالـ الخارجي اجكاء
 .يعرفكا اسـ السجف الذيف نقمكا اليو اال بعد مقابمتيـ السرل اثناء التحقيؽ 

 
  التحرش الجنسي 3.6



 77 

 
قد تصاعد بشكؿ ممحكظ في اآلكنة , كالتيديد باالغتصاب, اف اسمكب التحرش الجنسي بالمعتقميف

كاف ىذا االسمكب يستخدـ , االخيرة مف قبؿ المحققيف داخؿ أقبية التحقيؽ في السجكف االسرائيمية
كييدؼ الى تركيعيـ كبث الفزع في نفكسيـ النتزاع , بشكؿ كبير مع االطفاؿ كالقاصريف 

  . نيـرغمان عاعترافات ب
 

تبيف كجكد حاالت اغتصاب كتحرش جنسي بالفعؿ مع "أنو ,  اعدىا نادم االسير كأظيرت دراسة
 اف ىذا  ( . 2006نادم االسير ،  )"كأف ذلؾ لـ يقتصر عمى تيديد االسير فقط, االسرل

االسمكب البلخبلقي أصبح جزءان مف اساليب التعذيب كالمعاممة القاسية التي يمقاىا االسرل أثناء 
 ذلؾ يتنافى مع مبادلء حقكؽ االنساف التي تحٌرـ التعامؿ مع االسير رغـ اف, التحقيؽ معيـ

 اف ىذا االسمكب بات قاعدة ثابتة كجزءان مف أساليب الضغط عمى ك, بأساليب تمس كرامتو
كدلت الحاالت التي تابعيا نادم االسير في دراستو اف اسمكب التحرش الجنسي برز  .األسرل

 .بشكؿ كاضح ككبير خبلؿ انتفاضة األقصى
 

أدلى العديد مف االسرل خاصة االطفاؿ باعترافات عف قضايا كاعماؿ لـ يرتكبكىا بسبب ىذا كقد 
ككانت حادثة اغتصاب االسير المبناني مصطفى  .االسمكب كنتيجة إصابتيـ بالفزع كالخكؼ

.  بداية الكشؼ عف ىذا االسمكب 3191الديراني في السجف السرم الذم يحمؿ رقـ 
 

ما مف بيف الحاالت التي تابعيا نادم االسير كتعرضت الساليب االغتصاب كالتحرش الجنسي 
: يمي 

 
" عتصيكف"تـ تيديده في معتقؿ , مف سكاف الخميؿ, ( عامان 18), (ع.ف)أكد االسير  -1

باالغتصاب كتحرش بو أحد المحققيف مما سيطر الخكؼ عمى األسير كاعترؼ بالتيـ 
 ( 2006نادم االسير ،  ). المنسكبة إليو 

" عكفر"في سجف , مف سكاف مدينة اريحا, ( عامان 12)تعرض الطفؿ ركاف نصيرات  -2
  (2006نادم االسير ،  ) .لتحرش جنسي مف قبؿ الجنكد كحاكؿ االنتحار

مف سكاف , ( عامان 16)الشاب عركة قعداف , "قدكميـ"ىدد احد الجنكد في معتقؿ  -3
  (2009االسرل لمدراسات ،  ). كقاـ الجنكد بالتحرش بو, باالغتصاب, طكلكـر

بتاريخ " عكفر"لبلغتصاب في سجف  مف سكاف الخميؿ, (ق.ـ)تعرض االسير  -4
  (2006نادم االسير ،  ) ".  عمى يد جنكد اسرائيمييف 8/4/2003
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كفار "كىك معتقؿ في سجف , مف سكاف الخميؿ, ( عامان 18) (ع.ف)أكد االسير  -5
في شيادة مشفكعة بالقسـ انو تعرض لعممية , 30/3/2003كالمعتقؿ منذ " عتصيكف

  (2006نادم االسير ،  ) ."تحرش جنسي كاغتصاب مف قبؿ المحقؽ في السجف 

, 27/3/2003كمعتقؿ منذ , كىك مف سكاف بيت لحـ, ( عامان 17) (س.ـ)افاد االسير  -6
انو تعرض في تماـ الساعة الثانية ليبلن الى عممية تحرش , بشيادة مشفكعة بالقسـ

جنسي مف قبؿ جنكد االحتبلؿ كىك في سيارة الجيب اثناء اعتقالو حيث اجبر عمى 
  (2006نادم االسير ،  ). االعتراؼ

في , مف سكاف مخيـ العركب, ( عامان 17)اشتكى االسير فادم ىشاـ ابراىيـ حماد  -7
نادم  ). مف تعرضو لتحرش جنسي خبلؿ اعتقالو داخؿ سيارة جيب عسكرية, الخميؿ

  (2006االسير ، 

أف , في شيادة مشفكعة بالقسـ قدميا الى نادم االسير ( عامان 18) (ب.ـ)قاؿ األسير  -8
  (2006نادم االسير ،  ). حاكؿ التحرش بو" المسككبية"أحد المحققيف في معتقؿ 

 
 
 
 
 
 
 

 النتائج 
 

 :يمكننا اف نستخمص النتائج التالية سة ، امف خبلؿ الدر
 
التعذيب النفسي سياسة مبرمجة لدل المحققيف االسرائيميف ، كىي سياسة ثابتة لدل المؤسسة - 1

. االمنية االسرائيمية 
 
يتعرض االسرل خبلؿ التحقيؽ بشكؿ منيجي كعممي لعممية تعذيب نفسي ، يشترؾ فييا - 2

. المحقؽ كخبراء في عمـ النفس 
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. يسنخدـ التعذيب النفسي بأساليب مختمفة عمى االسرل ، كبدرجات متفاكتة - 3
 
. يتـ المجكء لمتعذيب النفسي مف اجؿ اجبار االسير عمى االعتراؼ - 4
 
لتعذيب النفسي ، كالتي تمحؽ الضرر باالسير بما ال مف ايمارس المحققكف اشكاالن متعددة - 5

 . يمحقو التعذيب الجسدم الذميقؿ عف الضرر 

 
ترؾ التعذيب النفسي اثران كبيران عمى االسرل ، حيث اف العديد منيـ كخاصة االطفاؿ كالنساء - 6

. قد اصيبكا باضطرابات نفسية كمختمفة شدتيا 
 
تتبع المخابرات االسرائيمية اساليب لمخداع كالتضميؿ مف اجؿ التحايؿ عمى االسير النتزاع - 7

 .اعتراؼ منو 

 
يتعرض االسرل لمتحرشات الجنسية ، كلكف بسبب العادات كالتقاليد ال يفصح كثير منيـ عف - 8

 . ذلؾ 

 
ىناؾ غمكض في اجابات النساء حكؿ التحرش الجنسي كحكؿ محاكالت التجنيد لحساسية -  9

 .المكضكع ، كلكنيف افدف اف زميبلت ليف تعرضف لمثؿ ىذه الحكادث  

 
يمارس الشاباؾ الضغط النفسي الكبير بحؽ االسرل االطفاؿ ، مف حيث التحرش الجنسي - 10

 . ، كمحاكالت التجنيد لمعمؿ مع المخابرات 

 
كاف ىناؾ عدـ  كضكح في اجابات االطفاؿ حكؿ التحرش الجنسي ، اال انيـ افادكا اف - 11

زمبلء ليـ تعرضكا لمثؿ ذلؾ ، كما تفيد تقارير نشرت عف االسرل ، اف العديد مف االطفاؿ 
 .تعرضكا لمتحرش الجنسي 

 
. ىناؾ غياب لدكر مؤسسات المجتمع المدني في التكعية لعمميات التعذيب النفسي - 12
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عدـ كجكد جياز قضائي في اسرائيؿ يتابع عمميات التعذيب النفسي لؤلسرل مما يجعؿ - 13
. جياز االمف يكاصؿ ىذه السياسة 

 
لقد ادل التعذيب النفسي الثار سمبية عمى المجتمع ، بحيث يكجد عشرات الحاالت التي - 14

اصيبت بأمراض نفسية ، كحاالت مف االكتئاب ، كحب العزلة ، كالعصبية ، نتيجة ممارسة 
. التعذيب النفسي عمى االسرل 

 
مف اثار التعذيب النفسي عمى المجتمع ، انو تـ ممارسة الضغط النفسي عمى عدد مف - 15

االسرل كخاصة االطفاؿ مف اجؿ ربطيـ لمعمؿ مع جياز المخابرات االسرائيمية ، مما زاد عدد 
العمبلء في صفكؼ الشعب الفمسطيني ، كىي اكثر الفئات المنبكذة بيف ابناء الشعب الفمسطيني 

 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افاؽ  بحثية مستقبمية  
 

مف خبلؿ الدراسة تبيف لنا اف ىناؾ العديد مف االمكر التي مرت خبلؿ البحث بحاجة لدراسة 
مفصمة كمستفيضة ، الغنائيا ، كمف ىنا نكصي باجراء دراسات في عدد مف المكاضيع التي تـ 

:-  استعراضيا في الدراسة ، كىي بحاجة لبحث تفصيمي معمؽ ، كمنيا 
 

 .االسرل االطفاؿ كالتحرشات الجنسية  -1
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 .اساليب التحقيؽ مع االسيرات  -2

. جياز فحص الكذب ، ككيؼ يتخمص االسير منو  -3
 . اساليب عمؿ غرؼ العصافير ، ككيفية مكاجيتيا  -4

 .دكر القضاء االسرائيمي في تشريع التعذيب النفسي  -5

 .التعذيب النفسي كالقكانيف الدكلية  -6

 . دكر مؤسسات المجتمع المدني في كقؼ التعذيب النفسي  -7

 .االضرابات النفسية لدل االسرل  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خاتمة 
 

تسميط الضكء عمى اساليب التعذيب النفسي التي تمارسيا ادارة التحقيؽ تـ مف خبلؿ ىذه الدراسة 
 .في السجكف االسرائيمية ، كاف ىذه االساليب ال تقؿ خطكرة عف اساليب التعذيب الجسدم 

 
تعمؿ بشكؿ " الشاباؾ"اف ادارة التحقيؽ في السجكف االسرائيمية كالتي تتبع لجياز االمف العاـ 

 ىذه االساليب تمنيجي مدركس عمى ممارسة التعذيب بحؽ االسرل، كمف خبلؿ الدراسة فضح
 .كالمجتمع كمدل خطكرتيا كتأثيرىا عمى االسرل 
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اف ادارة التحقيؽ االسرائيمية تمارس التعذيب النفسي عمى االسرل مستخدمة الكعيد كالتيديد احيانان 

.  ، كاستخداـ الكذب كالخداع مف خبلؿ جياز كشؼ الكذب  اخرل، كاالبتزاز احيانان 
 

يجرم احتجاز المعتقميف المصنفيف كمعتقميف أمنييف في ظركؼو غير إنسانية تحط مف الكرامة 
ىذه الظركؼ مصممة مف أجؿ خمؽ حالة مف عدـ االرتياح كعدـ التركيز مف حيث الزماف كاف 

عمى المعتقميف األمنييف لمحصكؿ النفسي كالمكاف، كىي تشكؿ جزءان ركتينيان مف عممية الضغط 
 .  عمى معمكمات أك إعترافات منيـ

 
 يمنع اعتقاليـ اك احتجازىـ ، فاف اسرائيؿ تمارس اشكاؿ التعذيب ضد االسرل االطفاؿ الذم

 ، كما ةعمميات تعذيب نفسي قاسيالى يخضعكا االطفاؿ حسب القانكف الدكلي ، كاف ىؤالء 
 . تجرم عمميات ضغط نفسي عمييـ مف اجؿ ربطيـ لمعمؿ مع جياز المخابرات االسرائيمية

 
تمارس اسرائيؿ التعذيب عمى االسيرات ، كتستخدـ اساليب خاصة لتعذيبيـ مستغمة اف المرأة 
الفمسطينية ىي امرأة شرقية ، كاف ىناؾ عادات كتقاليد في المجتمع الشرقي االسبلمي ، كاف 

الكثير مف شؤكف المرأة يعتبرىا المجتمع الشرقي جزء مف شرؼ الفتاة ، مثؿ جسدىا ، اك الكبلـ 
.  مف االىانة لمشرؼ معيا باعتباره شكؿ مف اشكاؿبشكؿ يخدش الحياء 

 
اف غياب التحقيؽ كالعقاب في حاالت التعذيب كالتنكيؿ في تحقيقات جياز األمف العاـ، تؤدم 
الى زيادة ظاىرة التعذيب في سجكف اسرائيؿ ،  أنو ال يكجد في إسرائيؿ جياز تحقيقات حقيقي 
في الشكاكم عف حاالت تعذيب ، كىذه الحقيقة تخمؽ حصانة مطمقة لمحققيف ارتكبكا مخالفات 
جنائية خطيرة ،  كىذا ما يشكؿ عمميان مكافقة بؿ تشجيعان مف جياز تطبيؽ القانكف في اسرائيؿ  

كمف األمكر التي تحدث، منع فتح  .  في غرؼ جياز األمف العاـتنفذلعمميات التعذيب التي 
 المعذبيف مف خبلؿ عدـ نقؿ الشكاكم إلى يعاقبتحقيقات جنائية في الشكاكم عف تعذيب كال 

لدل مفتش شكاكم ك بأيدم مكظفي جياز األمف العاـ، بؿ تفحصتحقيؽ جية خارجية 
بيف ، كما يتـ التكصية مف قبؿ محققيف رسميف في اداء افراد الشاب ؾ بإنياء التحقيقات االمستجكى

دكف تحكيؿ أم منيا لمتحقيؽ الجنائي ، كىكذا فإف المستشار القضائي لمحككمة كالعاممكف مف 
 . طرفو يمنحكف شرعية شاممة لمتعذيب في إسرائيؿ
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 محمية كدكلية ، كضغكطن مف دكؿ ان طمب جيكدتاف الضغط عمى اسرائيؿ مف اجؿ كقؼ التعذيب م
عربية شقيقة ، كدكؿ عالمية صديقة مناصرة لحقكؽ االنساف ككذلؾ جمعيات كمؤسسات حقكؽ 

. االنساف في اسرائيؿ ، كالتي ليا دكر بارز في فضح اساليب االحتبلؿ 
 

لقد ترؾ التعذيب عشرات االؼ الضحايا مف الفمسطينييف جراء ممارسة التعذيب عمييـ ، كعمى 
ىؤالء رفع صكتيـ عاليان لممطالبة بحقكقيـ كتعكيضيـ عما لحؽ بيـ مف جرائـ تعذيب ، فما زالت 

السجكف في المانيا منذ ستيف سنة كتدفع التعكيض لمييكد الذيف تعرضكا لبلعتقاؿ كالتعذيب 
، السجكف النازية في النازية ، كقد دفعت المانيا حتى االف المميارات لتعكيض ضحايا التعذيب 

قد لحؽ باالسير فيؿ سيقؼ العالـ مع االسير الفمسطيني لتعكيضو عما لحؽ بو مف ضرر ، ؼ
الفمسطيني ضرر جسدم كنفسي جراء التعذيب االسرائيمي ، كىذا االسير مطالب بأف يرفع صكتو 
لممطالبة بحقو ، كمف اجؿ رفع الظمـ عف االجياؿ القادمة كالتي ستتعرض لمتعذيب  اذا لـ يرفع 

. الصكت عاليان لكقؼ جريمة التعذيب 
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قائمة المراجع والمصادر 
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 (أداة الدراسة ) االستبانة 1:1 ممحؽ

 
القدس  جامعة
 الدراسات االقميمية  /العميا الدراسات كمية

  دراسات اسرائيمية تخصص
 

 بعنكاف لممقابمةاستبانو 
 

التعذيب النفسي لالسرى في مرحمة التحقيؽ خالؿ االنتفاضة الثانية    
 

  المحتـراالسير المحررالسيد 
تحية الكطف كبعد  

في البداية يسعدني اف اىنئكـ بمناسبة االفراج عنكـ في االسر ، كنتمنى لكافة االسرل كاالسيرات 
. االفراج العاجؿ مف السجكف االسرائيمية 

" التعذيب النفسي لبلسرل في مرحمة التحقيؽ خبلؿ االنتفاضة الثانية "يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ 
في جامعة القدس، الدراسات االقميمية كذلؾ استكماال لمتطمبات نيؿ درجة الماجستير  ضمف مساؽ ، 

نكد اجراء لقاء مع االسير حكؿ اساليب التحقيؽ ، كظركؼ االعتقاؿ خبلؿ كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
بالحالة ، لذا أرجك منكـ المساعدة في إنجاز ىذه الدراسة عف طريؽ تعبئة االستبانة تجربتو االعتقالية 

بكؿ دقة كمكضكعية كشفافية حيث أف دقة االجتماعية ، كاالجابة عف اسئمة المقابمة الشفكية 
 ، كذلؾ كمكضكعية إجابتكـ سيككف ليا أثر إيجابي في صدؽ كأصالة النتائج التي ستقدميا الدراسة

خدمة لقضية االسرل ، كمف اجؿ كشؼ الحقيقة كما ىي دكف زيادة اك نقصاف ، مع العمـ اف كؿ ما 
أف جميع البيانات سكؼ ك.سيقكلو االسير المحرر سيبقى لمدراسة فقط ، مع عدـ كشؼ االسماء 

تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة مع استعداد الباحث القياـ 
. بتزكيد مف يريد بنتائج البحث

" ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير"
زياد ىب الريح : الباحث
عزيز حيدر : د.أإشراؼ 
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االستمارة 2:1 
 

يرجي تعبئة االستمارة 
 

 أنثى( 2                          ذكر(   1 الجنس  -1
  منطقة السكف  -2
 العمر   -3
 " لمف يرغب"االنتماء   -4
 تاريخ االعتقاؿ   -5
 تاريخ االفراج   -6
 مدة االعتقاؿ   -7
 مكاف االعتقاؿ    -8
 مراكز التحقيؽ   -9

 كيفية االعتقاؿ   -10
 التيمة   -11
 مدة التحقيؽ   -12
اوؿ زيارة المحامي بعد االعتقاؿ   -13

بمدة 
 

اوؿ زيارة لالىؿ   -14
بعد االعتقاؿ بمدة 

 

ىؿ تـ استخداـ العنؼ عند   -15
االعتقاؿ  

ال - 2نعـ                         - 1

ىؿ تـ استخداـ العنؼ الجسدي   -16
اثناء التحقيؽ 

ال - 2نعـ                         - 1

ال - 2نعـ                         - 1ىؿ تـ استخداـ التعذيب النفسي   -17
ال - 2نعـ                         - 1ىؿ تـ استخداـ الشبح   -18
ىؿ عرضت عمى جياز كشؼ   -19

الكذب 
ال - 2نعـ                         - 1

ال - 2نعـ                         - 1ىؿ تعرضت لمعزؿ االنفرادي   -20
ال - 2نعـ                         - 1ىؿ تعرضت لمتحرش الجنسي   -21
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ىؿ عرضت عميؾ المخابرات   -22
االسرائيمية العمؿ معيا  

ال - 2نعـ                         - 1

ال - 2نعـ                         - 1ىؿ تعرضت لمموسيقى الصاخبة   -23
ال - 2نعـ                         - 1ىؿ دخمت لغرؼ العصافير   -24
ىؿ عانيت مف مرض بسبب   -25

التحقيؽ 
ال - 2نعـ                         - 1

 
 
 

"  لمباحث فقط" اسئمة المقابمة 3:1
 

. يتـ تحديد االسئمة بما يتناسب مع االجابات في االستمارة : مبلحظة 
  صؼ اجكاء االعتقاؿ. 

  كصؼ لمكاف االعتقاؿ عند الكصكؿ اليو .
  كصؼ لمزنزانة. 

  مدة الحرماف مف النـك. 

  كيفية الشبح. 

  فترات التحقيؽ المتكاصؿ ، كعدد المحققيف. 

  تفاصيؿ العزؿ االنفرادم. 

  كسائؿ النظافة كتشمؿ االستحماـ ، قضاء الحاجة ، تغير المبلبس. 

  كمية كنكعية الطعاـ ، كمكاف تناكؿ الطعاـ. 

  احتياجات خاصة خبلؿ التحقيؽ. 

  عمميات الشتـ كيؼ كانت تتـ. 

  اساليب خاصة خبلؿ التحقيؽ. 

  عمميات الترغيب كالترىيب التي تـ خبلؿ التحقيؽ. 
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فيرس المالحؽ 
 

عنواف الممحؽ رقـ  اؿ
 

الصفحة 

 88 (أداة الدراسة  )استمارة االستبانة  1:1

 89االستمارة  2:1
 90اسئمة المقابمة  3:1
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 32الشبح  1.3

 32الشبح جالس  2.3

 48الشبح عمى الكرسي  1.4

 49الشبح في الزنزانة  2.4
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فترة التحقيؽ المستمر  4.4
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