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التعذيب في سجون اإلحتالل

بدأت سلطات االحتالل بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين 
منــذ احتاللهــا لفلســطين، فــي البداية كانت تســتخدم األســاليب التقليدية 
كالصعقــات الكهربائيــة، وقلــع األظافــر، والخزانــة، والشــبح بأشــكاله. ثــم 
 بالغة على الجســد، 

ً
تطــورت أســاليب التعذيــب بحيــث أصبحــت ال تتــرك آثــارا

 والشــبح علــى الكرســي، كمــا طــورت أســاليب تعذيــب نفســية 
ّ

كالهــز
كالحرمــان مــن النــوم، والموســيقى الصاخبــة، والعــزل لفتــرات طويلــة، 
وغيرها من األساليب الجسدية والنفسية الفظيعة التي مارسها محققو 
االحتــالل النتــزاع االعترافــات مــن المعتقليــن الفلســطينيين ليســقط )73( 
 فــي زنازيــن التحقيــق منــذ العــام 1967 نتيجــة للتعذيــب الــذي 

ً
شــهيدا

تعرضــوا لــه خــالل فتــرة التحقيــق.

، حيــث ال 
ً
إن سياســة ممارســة التعذيــب بحــق المعتقليــن لــم تتوقــف يومــا

زالــت ســلطات االحتــالل تمــارس التعذيــب بحــق المعتقليــن الفلســطينيين 
لت 

ّ
وشــك اإلســرائيلي،  القضائــي  الجهــاز  تحــت غطــاء  ممنهــج  بشــكٍل 

نهايــة عــام 2019 عالمــة فارقــة فــي ممارســة التعذيــب بحــق المعتقليــن 
الفلســطينيين في مراكز التحقيق اإلســرائيلية، حيث شــنت قوات االحتالل 
فــي األشــهر األخيــرة حملــة اعتقــاالت واســعة، وتابعــت مؤسســة الضميــر 
ــة ونشــطاء  ــق مــن بينهــم طلب  فــي مراكــز التحقي

ً
ــي )50( معتقــال حوال

ومدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وقيادات سياســية، تعــرض العديد منهم 
للتعذيــب الجســدي الشــديد بأســاليب ووضعيــات مختلفــة، باإلضافــة إلــى 
تعــرض جميعهــم للتعذيــب النفســي وســوء المعاملــة والتحقيــق لفتــرات 

طويلــة ومتواصلــة وحرمــان مــن النــوم والراحــة.

التــي  التعذيــب  وضعيــات  لبعــض   
ً
وشــرحا  

ً
صــورا الكتيــب  هــذا  يتنــاول 

المســكوبية.  تحقيــق  مركــز  فــي  المعتقليــن  بحــق   
ً
مؤخــرا خدمت 

ُ
اســت

 افتراضيــة تــم تصويرهــا بمســاعدة طاقــم عمــل 
ً
يعــرض الكتيــب صــورا

 لشــهادات المعتقلين 
ً
مؤسســة الضميــر، وهــي صــور تحاكي الواقع وفقا

الذيــن تعرضــوا للتعذيــب.



وضعية الموزة )القوس( «

المعتقــل  أرجــل  بتثبيــت  المحققــون  يقــوم 
بالكرســي بسالســل كــي ال تتحــرك ويكــون ظهــر 
الكرســي علــى الجنــب، واليديــن مكبلتيــن إلــى 
الخلــف، ويضغطــون علــى الصــدر إلــى الخلــف 
الكرســي  مــع  منفرجــة  زاويــة  بشــكل  ليكــون 
مــع  البطــن،  لعضــالت  جــدًا  مؤلــم  بشــكل 
اســتمرار الضغــط علــى الصــدر، ويكــون لفتــرات 
تصبــح  أن  إلــى  تحملهــا،  الجســم  يســتطيع  ال 
يــدّي المعتقــل مكّبلــة تحــت الكرســي، فيســقط 
ــى  ــة عل ــة موضوع ــى بطاني ــف عل ــل للخل المعتق
الــذي  المحقــق  أو يســقط علــى ركبتــي  األرض، 

يكــون جالســً خلفــه.





ــوس  ــق بالجل ــوم المحق ــاالت يق ــض الح ــي بع ف
علــى أرجــل المعتقــل ويقــوم بضربــه بوضعيــة 
والفخذيــن  الصــدر  علــى  المقبوضــة  اليــد 
مــن األعلــى خاصــة علــى عضــالت الفخــذ مــن 

الخــارج.



يتــم إجبار المعتقل على الوقوف علــى رؤوس أصابع 
الرجليــن، وتكــون اليديــن مكبلــة لألمــام أو للخلــف، 
ويكــون محقــق مــن األمــام ومحقــق مــن الخلــف كــي 
ــا  ــة، مم ــذه الوضعي ــى به ــل ويبق ــقط المعتق ال يس

يســبب ضغطــً شــديدًا علــى الرجليــن. 

وضعية القرفصاء «





بالضغــط  المحققــون  يقــوم  الحــاالت،  بعــض  وفــي 
ــة  ــي وضعي ــو ف ــفل وه ــل لألس ــاف المعتق ــى أكت عل
القرفصــاء ممــا يزيــد الضغــط علــى الرجليــن واألكتــاف 

ــل. ــقوط المعتق ــى س ــؤدي إل وي



يقــوم المحققــون بإجبــار المعتقل على االســتلقاء 
اليديــن  مكّبــل  ويكــون  ظهــره،  علــى  أرضــً 
والقدميــن، اليديــن مقّيــدة خلــف الظهــر مــن 
جهــة األرض بسلســلة حديــد طولهــا نصــف متــر، 
ــكل  ــى ش ــلة عل ــل السلس ــق بجع ــوم المحق ويق
كــرة بوســط الظهــر، ويجلــس فــوق المعتقــل 
ويدفــع بالبطــن والصــدر لألســفل ممــا يســبب ألمــً 

ــل. ــرة السالس ــن ك ــن م ــر واليدي ــديدًا بالظه ش

وضعية كرة السالسل «





يقــوم المحققــون بإيقــاف المعتقــل فــي منتصــف 
ــه لألمــام  غرفــة التحقيــق، ويقومــون بتقييــد يدي
ويقــف   ،45 بدرجــة  مثنيــة  والركــب  للخلــف،  أو 
محققــان اثنــان على الجوانــب لضمــان أن المعتقل 

ال يقــف بشــكل مســتٍو. 

وضعية الكرسي الوهمي «





الكرســي  وضعيــة  أثنــاء  أخــرى،  حــاالت  فــي 
الوهمــي، يقــف محققــان علــى جانبــي المعتقــل 
وقدميهــــما  بركبيهــــما  بضربـــــه  ويقومــــان 
ــديدة  ــً ش ــبب آالم ــا يس ــذ مم ــى الفخ ــدة عل بش
وانتفاخــات فــي قدمــي المعتقــل. باإلضافــة إلــى 
الضغــط علــى أكتــاف المعتقــل مــن الجانبيــن 
ممــا يســبب ضغطــً أكبــر علــى قدمــي المعتقــل 

ــً. ــقوطه أرض ــى س ــؤدي إل ي





يقــوم مجموعــة كبيــرة مــن المحققيــن بإحاطــة 
المعتقــل مــن كافــة الجوانــب، ويباشــرون بالصــراخ 
عليــه وتهديــده وضربــه علــى كافــة أنحــاء جســده 
وهــو مكّبل بكرســي التحقيق، ممــا ُيفِقد المعتقل 

إمكانيــة التنبــؤ بمــكان الضــرب الــذي يتلقــاه.

الصــراخ والتهديــد والضــرب  «
مــن قبــل أكثــر مــن محقــق



ــق  ــق بخن ــوالت التحقي ــاء ج ــون أثن ــوم المحقق يق
المعتقــل بشــّدة وذلــك مــن خــالل الضغــط علــى 
ــتخدام  ــق باس ــون الخن ــف، ويك ــى الخل ــة إل الرقب
ــة  ــى رقب ــون عل ــث يضغط ــن بحي ــع المحققي أصاب
المعتقــل بأطــراف أصابعهــم وهــو مّكبــل اليدين 
بكرســي التحقيــق، أو يقومــون بخنقــه وهــو فــي 

ــة.  ــبح المختلف ــات الش وضعي

الخنق «





ورأس  لحيــة  شــعر  بنتــف  المحققــون  يقــوم 
المعتقــل أثنــاء جــوالت التحقيــق أو وهــو فــي 
وضعيــات الشــبح المختلفــة ويكــون المعتقــل 
مكّبــل اليديــن، ممــا يســبب كدمــات وجــروح على 

الوجــه والــرأس.

نتف شعر اللحية والرأس «





ليكــون  المعتقــل  بإيقــاف  المحققــون  يقــوم 
ظهــره علــى الحائــط واليديــن مكّبلتيــن للخلــف، 
والركــب مثنيــة بدرجــة 45، ويقــف محققــان اثنــان 
علــى الجوانــب لضمــان أن المعتقل ال يقف بشــكل 
مســتٍو، ويقومــون بضــرب المعتقــل بشــّدة علــى 
رجليــه، وفــي كل مــرة يســقط فيهــا المعتقــل 

ــرب. ــتكمال الض ــه واس ــون برفع ــوم المحقق يق

وضعية الشبح على الحائط «







يقــوم المحققــون بتقييــد اليديــن للخلــف/ ويتــم 
ــط  ــون الضغ ــى يك ــات حت ــول الكلبش ــر ط تقصي
ــي  ــى الكرس ــس عل ــل يجل ــاف، المعتق ــى األكت عل
ــط  ــف الضغ ــى ال يخ ــالن وحت ــرك الرج ــي ال تتح لك
علــى األكتــاف، يجلــس محقــق علــى الركبتيــن 
حتــى يدفــع الصــدر للخلــف، وأحــد المحققيــن 
يشــدهما كل فتــرة، مثــاًل يقــوم بســحب اليديــن 
أبعــد مــا يمكــن حتــى يتســبب بضغــط أكبــر 
علــى األكتــاف. وأحيانــً يقــوم المحققــون بالضغــط 
علــى كتفــي المعتقــل للخلــف ممــا يســبب آالمــً 

ــر. ــن والظه ــن والكتفي ــي اليدي ــديدة ف ش

وضعية الشبح على الطاولة «





يقــوم المحققــون أثنــاء جــوالت التحقيــق بشــّد 
شــعر المعتقــل بشــّدة ممــا يســبب آالمــً شــديدة 
المحققــون  ويســتخدم  الــرأس،  فــروة  فــي 
والمحققــات هــذا األســلوب بشــكٍل أكبــر بحــق 
المعتقــالت اإلنــاث ممــا يــؤدي إلــى نتــف شــعر 

الــرأس ويســبب آالمــً فــي فــروة الــرأس.

شّد الشعر «



الضرب على الفخذين «

يقــوم المحققــون بضــرب المعتقــل بشــّدة علــى 
ــك مــن خــالل ركبهــم  ــن مــن الخــارج، وذل الفخذي
ــه  ــم إيقاف ــً، ليت ــقوطه أرض ــى س ــم، حت وأقدامه
ويســتخدم  كمــا  ضربــه.  واســتكمال  مجــددًا 
المحققــون الضــرب علــى الفخذيــن فــي وضعيــات 
شــديدة  آالمــً  ُيحــِدث  ممــا  المختلفــة  الشــبح 
للمعتقــل ويــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 
يــؤدي  الفخذيــن  علــى  الضــرب  إن  ســقوطه. 
إلــى انتفــاخ القدميــن بشــكٍل كبيــر، باإلضافــة 
إلــى بــروز كدمــات علــى مناطــق مختلفــة فــي 

واألرجــل. الفخذيــن 





يســتخدم محققــو االحتــالل الشــبح علــى الكرســي 
بحــق كافــة المعتقــالت والمعتقليــن الفلســطينيين 
فــي مراكــز التحقيــق اإلســرائيلية، حيــث يقومــون 
بإجــالس المعتقــل على كرســي صغير وتقييــد يديه 
وقدميــه فــي أحيــان كثيــرة وذلــك لســاعات طويلــة.

وضعية الشبح على الكرسي «
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مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان

الضميــر مؤسســة أهليــة فلســطينية مســتقلة غيــر ربحيــة تعنــى بحقــوق اإلنســان، أسســها فــي مدينــة 
القــدس المحتلــة أواخــر عــام 1991 مجموعــة مــن النشــطاء والمهتميــن بحقــوق اإلنســان لدعــم ونصــرة 
المراقبــة  عــن طريــق  التعذيــب،  ومناهضــة  االحتــالل  فــي ســجون  الفلســطينيين  والمعتقليــن  األســرى 

التضامنيــة. والحمــالت  القانونيــة  والمتابعــة 

يحيــط بالضميــر عــدد مــن األنصــار والمتطوعيــن الذيــن يطلــق عليهــم )الضمائــر(، وهــم األشــخاص الذيــن 
.
ً
 ومعنويــا

ً
يؤمنــون بأهــداف المؤسســة ويشــاركون فــي نشــاطاتها ويعملــون علــى دعمهــا ماديــا

ــة الفلســطينية، مجلــس منظمــات حقــوق اإلنســان، الشــبكة  ــر عضــو فــي شــبكة المنظمــات األهلي الضمي
العالميــة لمناهضــة التعذيــب، االئتــالف مــن أجــل الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات، االئتــالف اإلقليمــي إللغــاء 
عقوبــة اإلعــدام، االئتــالف الدولــي لمناهضــة سياســة العــزل، وغيرهــا مــن ائتالفــات محليــة وإقليميــة ودوليــة.

رؤية المؤسسة:

تؤمــن مؤسســة الضميــر بعالميــة حقــوق اإلنســان التــي تســتند إلــى أولويــة احتــرام الكرامــة واإلنســانية 
.
ً
 إلــى األعــراف والمواثيــق المقــرة دوليــا

ً
وعــدم تجزئتهــا اســتنادا

كمــا تؤمــن الضميــر بأهميــة بنــاء مجتمــع فلســطيني ديمقراطــي حــر، يســوده العــدل والمســاواة وســيادة 
القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان فــي إطــار حقــه فــي تقريــر المصيــر.

أهداف الضمير:

: مناهضــة جريمــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية، أو الالإنســانية أو المهينــة والعمــل 
ً
أوال

علــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام.

: مناهضة االعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة.
ً
ثانيا

 
ً
 وقانونيــا

ً
: دعــم وإســناد معتقلــي الــرأي واالهتمــام بالمعتقليــن واألســرى السياســيين ونصرتهــم معنويــا

ً
ثالثــا

.
ً
وإعالميا

المســاهمة فــي ســن قوانيــن فلســطينية تصــون مبــادئ حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية   :
ً
رابعــا

تنفيذهــا. وضمــان 

: المســاهمة فــي االرتقــاء بالوعــي المجتمعــي تجــاه قضايــا حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة وســيادة 
ً
خامســا

القانــون، وحقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف.

ــة  ــة السياســية وحري ــة فــي المجتمــع الفلســطيني القائمــة علــى التعددي ــاة الديمقراطي ــاء الحي : بن
ً
سادســا

ــر. ــرأي والتعبي ال

: حشد وتكريس التأييد والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ً
سابعا
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