
بالغ موجه إلى مكتب المدعي العام في المحكمة� الدولية لجرائم الحرب

 من قانون روما األساسي15بموجب المادة 

الوضع في دولة فلسطين

:جرائم حرب في غرفة التحقيق

 في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين ومعاملتهم بشكل الإنساني ومهينةجنهسياسة إسرائيل المم
وترحيلهم بطريقة غير قانونية وحرمانهم من المحاكمة العادلة
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تم تقديم هذه الوثيقة ببالغ االحترام� إلى مكتب المدعي العام في إطار تحقيقه في الوضع
في دولة فلسطين

2022حزيران/� يونيو 
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ملخص تنفيذي

(ISA )يكشف هذا البالغ عن ممارسات ممنهجة� قام بها عناص��ر في جه��از األمن� اإلس��رائيلي�
ومس�ؤولون حكومي�ون آخ�رون في ح�ق أف�راد فلس�طينيين� يش�تبه� في ت�ورطهم في ج�رائم
متعلق��ة ب��األمن الق��ومي. حيث تم إخض��اعهم للتع��ذيب ومع��املتهم بش��كل مهين� والإنس��اني
وترحيلهم بشكل غير القانوني من األراضي الفلسطينية إلى إسرائيل لهذا الغرض، وحرمانهم

من حقهم األساسي في محاكمة عادلة.  

( ومس�ؤولين حكوم�يين� آخ�رين�ISAيبين ه�ذا البالغ أن عناص�ر في جه�از األمن اإلس�رائيلي )
ارتكبوا جرائم ممنهجة� في حق أفراد فلسطينيين� اشتُبه بتورطهم في ج��رائم متعلق��ة ب��األمن
القومي. حيث تم إخضاعهم للتعذيب ومعاملتهم بشكل مهين� والإنساني وترحيلهم بشكل غير
القانوني من األراضي الفلسطينية� إلى إسرائيل لهذا الغرض، هذا باإلضافة إلى حرم��انهم من
حقهم األساسي في محاكمة عادل��ة. ه��ذا البالغ مق��دم من ك��ل من اللجن��ة العام��ة لمناهض��ة

( ، وهي منظم��ة إس��رائيلية غ�ير حكومي��ة تأسس�ت في ع�امPCATIالتع�ذيب في إس��رائيل )
 تسعى لمكافحة� التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية� والمهينة ، إلى ج��انب االتح��اد1990

(. منظمة� غير حكومية دولية لحق��وق اإلنس��ان تأسس��ت ع��امFIDHالدولي لحقوق اإلنسان )
 دول��ة. إن اللجن��ة العام��ة لمناهض��ة التع��ذيب في117 منظم��ة عض��و في 192 وتضم 1922

( تعت��بران الج��رائم� الموص��وفةFIDH( والفدرالية الدولية لحقوق اإلنس��ان )PCATIإسرائيل )
في هذه الوثيق��ة ج��زءاً أساس��ياً من ج��رائم الح��رب المرتكب��ة في دول��ة فلس��طين، وبالت��الي

( ب�التحقيق في ه�ذه الج�رائم�OTPتطالبان مكتب المدعي العام للمحكمة� الجنائي�ة الدولي�ة )
كجزء من تحقيقه الجاري في هذا الوضع.

الوقائعأسس 

 شكوى تعذيب عن طريق السلطات اإلسرائيلية� إلى وزارة العدل1300لقد قُدّمت أكثر من 
، . م��ا أس��فر عن تحقيقين جن��ائيين� فق��ط2021 وحزيران/يونيو� 2001اإلسرائيلية� بين عامي 

 حال��ة ألف��راد� تمثلهم اللجن��ة الدائم��ة17وع��دم توجي��ه ل��وائح اته��ام. يس��تند ه��ذا البالغ إلى 
لمناهض��ة التع��ذيب في إس��رائيل، تم اختط��افهم من األراض��ي الفلس��طينية المحتل��ة بغ��رض
االس�تجواب من قب�ل األجه�زة األمني��ة اإلس�رائيلية وتعرض�وا أثن�اء ذل�ك للتع�ذيب والمعامل�ة
الالإنسانية� والمهينة. حاالت هؤالء األشخاص الذين أُخفت هوياتهم في هذه الوثيقة، تقع ضمن
االختصاص اإلقليمي والزمني لتحقيق مكتب المدعي العام: حيث أنه��ا تتعل��ق جميع��اً بج��رائم

. ولقد حفظت لجنة مناهض��ة التع��ذيب جمي��ع2014بدأت في األراضي الفلسطينية بعد يونيو 
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اإلثباتات بش�كل آمن، بم�ا فيه�ا ش�كاوى الض�حايا واألدل�ة الداعم�ة ألق�والهم، ويمكن� لمكتب
المدعي العام االطالع هذه المواد اإلثباتية� مباشرة عند الطلب.

هناك العديد من األدلة على قي��ام ف��رق من جن��ود جيش ال��دفاع اإلس��رائيلي وعناص��ر جه��از 
األمن العام باعتقال فلسطينيين� من أماكن موجودة في األراضي الفلسطينية� المحتل��ة.� أثن��اء
عمليات االعتقال هذه تُعصب أعين المعتقلين وتُساء معاملتهم أثناء االستجوابات الميدانية� ثم
يتم ترحيلهم إلى أماكن احتج��از خ��ارج األرض الفلس��طينية� المحتل��ة. إّن نظ��ام الترحي��ل غ��ير

 من اتفاقي�ة ج�نيف76القانوني هذا، الذي يعتبر� عمليات تسليم استثنائية، يتعارض مع المادة 
الرابع�ة )ال��تي تنص على أن�ه ال يج�وز لس�لطة احتالل احتج�از س��كان األراض�ي المحتل��ة في
سجون خارج األراضي المحتلة(. إال أن هذه االعتق��االت تج��رى بش��كل روتي��ني ويتم تمدي��دها
ً��ا م��ا يتع��رض المعتقل��ون الفلس��طينيون للتع��ذيب والمعامل��ة بم��وجب أوام��ر إداري��ة.� وغالب
الالإنس��انية والمهين��ة وغيره��ا من األعم��ال الالإنس��انية خالل عملي��ة االعتق��ال والنق��ل إلى
إسرائيل، علماً أن هذه الممارس��ات تب��دأ من��ذ لحظ��ة االعتق�ال داخ��ل األراض��ي الفلس��طينية�

المحتلة.

تج��ري التحقيق��ات العنيف��ة لجه��از األمن الع��ام في ع��دة مواق��ع داخ��ل مراك��ز االعتق��ال 
اإلسرائيلية: كيشون )الجلمة(، بتاح تكفا، القدس )المجم��ع� الروس��ي(، أش��كلون )عس��قالن(،
وبئر السبع. خالل هذه االس�تجوابات، ال�تي يش�ار إليه�ا باختص�ار "االس�تجوابات العس�كرية"،�
يتعرض المعتقلون الفلسطينيون� ألكثر أساليب التعذيب قس��وة على أي��دي الش��اباك. وتج��زم

( أنFIDH( والفدرالي��ة الدولي��ة لحق��وق اإلنس��ان )PCATIكال من اللجنة لمناهضة التع��ذيب )
سوء المعاملة والتعذيب يبدآن عند االعتقال في األرض الفلسطينية� المحتلة ويستمران� بعده.

تُس��تخدم ض��من ه��ذه التحقيق��ات ممارس��ات محظ��ورة ص��راحة من قب��ل محكم��ة� الع��دل
 )انظر� قضية اللجنة العامة(. تتضمن� هذه الممارسات تكبيل1999اإلسرائيلية� العليا منذ عام 

المحتج��زين� بالكراس��ي في وض��عيات مجه��دة مختلف��ة، منه��ا المس��ماة بوض��عية "الم��وزة"
 أو ضربهم، أو ش��د أط��رافهم في،و"الضفدع"، وذلك في بعض األحيان مع هّزهم، أو صفعهم

ً��ا عن اتجاهات غير طبيعية. ومن أكثر أساليب التعذيب شيوعاً ه��و الحرم��ان من الن��وم، أحيان
 س��اعة، أو عن طري��ق30طريق اإلخضاع لعدة استجوابات مطولة يستمر كل منها أك��ثر من 

االحتجاز في غرف شديدة البرودة، أو في زنازين قذرة مليئة بالحشرات م��ع إض��اءة ص��ناعية
مس��تمرة. ولق��د وثقت اللجن��ة العام��ة لمناهض��ة التع��ذيب في إس��رائيل ح��االت تعري��ة أثن��اء
االستجواب؛ ومنع الدخول إلى المراحيض؛� والترهيب الجنسي، وكذلك التهدي��د ب��أفراد أس��رة
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المعتقل. غالبًا ما تستخدم� هذه األساليب المختلفة في آن واح��د أو تك��رر بش��كل دوري على
مدار عدة أيام. تلقت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في الع��راق ش��هادة من معتقلين ق��الوا

 إنهم قدموا اعترافات كاذبة على أمل وضع حد لالستجواب.

تسبب التعذيب على أيدي الشاباك بإصابات جسدية ونفسية، ظهرت أعراضها أثناء جلس��ات 
التعذيب وبقي بعض منها بعدها بف�ترة طويل�ة. ولق�د وثقت اللجن�ة لمناهض�ة التع�ذيب دالئ�ل
على اإلص�ابات الجس�دية ال�تي لحقت ب�المعتقلين مباش�رة أثن�اء االس�تجواب، ومنه�ا فق�دان
الوعي، واألسنان المكسورة، والورم ال��دموي، وتم�زق العض�الت، وال��براز ال�دموي، وفق��دان
القدرة على تناول الطعام بشكل مستقل، وفقدان مؤقت اإلحساس باألطراف بسبب القيود
الشديدة. ولقد أفاد العديد من المعتقلين بأنهم لم يتمكنوا� من المشي بعد جلسات التع��ذيب،

 وأنهم ُحملوا بعدها إلى الحمام حمالً أو نقلوا إلى هناك على كراس متحركة.

أم��ا عن األض��رار النفس��ية والجس��دية طويل��ة األم��د الناتج��ة عن التع��ذيب، فق��د ثم تقييمه��ا
وتوثيقها وفقًا لبروتوكول إس�طنبول. ومن األض�رار بالص�حة الجس�دية ن�ذكر إص�ابات طويل�ة
األمد في الساقين و/ أو في الظهر ناتجة عن ربط المحتجزين في أوض��اع ملتوي��ة، باإلض��افة
إلى تساقط الشعر. كما راقب الخبراء� األعراض النفسية ومنها تبدد� الشخصية، عودة مفاجئة

للذكريات، والكوابيس، والقلق، واالكتئاب.

طبيعة الجرائم

تقع الجرائم المدعاة في هذا البالغ تحت ثالث فئ��ات من ج��رائم الح��رب: )أ( ج��رائم تع��ذيب
(2 ��� أ� �2 8 و )  (2 � أ� �2 8وأفعال الإنسانية األخرى ذات طابع مماثل، في انتهاك للمواد )

( من نظام روما األساسي؛ )ب( الترحيل أو النقل غير الق��انوني للس��كان12 � ب � �2 8و ) 
( من نظام روما األساسي؛ و8 � ب � �2 8 و )  (7 � أ� �2 8المحتلين، في انتهاك للمادتين� ) 

 من نظ��ام روم��ا (6 ��� أ� �2 8)ج( الحرم��ان من المحاكم��ة العادل��ة في انته��اك للم��ادة ) 
األساسي. إن جميع الجرائم المدعاة هنا تُرتكب في سياق االحتالل وتتعلق به، وبالت��الي فهي
مرتبطة� بنزاع مسلح دولي وتشكل جرائم حرب. وال يستبعد التحليل أن تش��كل الممارس��ات

الموصوفة في هذا البالغ جرائم إضافية وفق نظام روما األساسي.

االختصاص% القضائي%

تقع الجرائم المدعاة ضمن اختص��اص المحكم��ة الجنائي��ة الدولي��ة. حيث أن العناص��ر المادي��ة
لجرائم التعذيب والمعاملة الالإنس��انية� والمهين��ة والحرم��ان من المحاكم��ة العادل��ة والترحي��ل
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تحدث جزئيًا داخل أراضي األرض الفلسطينية المحتلة.� تب�دأ المعامل�ة الس�يئة والحرم�ان من
المحاكمة العادلة عند االعتقال في األرض الفلسطينية� المحتلة� وتستمر� في إسرائيل. كما أن
جريمة الحرب المتمثلة� في الترحيل غير القانوني هي بطبيعته��ا جريم��ة ع��ابرة للح��دود، تب��دأ
في األرض الفلس��طينية المحتل��ة.� عالوة على ذل��ك، ف��إن الترحي��ل القس��ري للض��حايا من
األراضي الخاضعة للوالية القض��ائية للمحكم��ة� الجنائي�ة الدولي��ة إلى منطق��ة خ�ارج اختص�اص
المحكم��ة� الجنائي��ة الدولي��ة ليس إال تس��هيالً الس��تمرار ارتك��اب الج��رائم م��ع س��بق اإلص��رار

 والتعمد.

في سياق القضايا المعروضة في هذا البالغ، يجب النظر إلى الفئ��ات الثالث لج��رائم الح��رب
على أنها سالسل متواصلة من األحداث ال�تي تب�دأ في األرض الفلس�طينية المحتل�ة وتس�تمر
في إسرائيل، وغالبًا ما تنتهي في األرض الفلسطينية� المحتل�ة. وبالت�الي ف�إن جمي�ع الج�رائم

المزعومة في هذا البالغ تستوفي� معايير الوالية� القضائية للمحكمة.�

خطورة الجرائم

لتقدير جسامة هذه الجرائم، يجب النظر إلى كون عملي��ات االعتق��االت والترحي��ل والتع��ذيب
تسير بشكل منهجي ومخطط له على أعلى المستويات. المحققون اإلس��رائيليون� يمارس��ون
التعذيب وفقاً لخطة منهجية� ومتعم��دة. حيث أن م��ذكرة "روبين ش��تاين" ال��تي ص��درت ع��ام

 قد أنشأت نظاما رسميا للتعذيب يتطلب الحصول على موافقات بيروقراطية� مس��بقة1999
من مسؤولين رفيعي المنصب. وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على هذا النظ��ام الحقً��ا من
قبل مسؤولي جهاز األمن الداخلي في اإلرشادات الداخلية التي أقّرتها وأيدتها محكمة� العدل

العليا اإلسرائيلية.

لقد استُهدف ض��حايا التع��ذيب بس��بب ه��ويتهم ك��أفراد من الش��عب الفلس��طيني مقيمين� في
األرض الفلس��طينية� المحتل��ة ب��دون جنس��ية إس��رائيلية.� واس��تند ه��ذا االس��تهداف� إلى أس��س
سياسية أو عرقية أو قومية أو عرقية أو دينية وهو ما يعد أحد أشكال التمييز واالضطهاد، مما

يزيد من التأكيد على خطورة الجرائم.�

التكامل

إن قضايا ضحايا التعذيب السبعة عشر التي تشكل العمود الفقري الفعلي له�ذا البالغ، ك�انت
قد أغلقت جميعاً من قبل وزارة العدل اإلسرائيلية� دون محاكمة. لم يس��عَ أي من الض��حايا أو
اللجنة� العامة لمناهضة التعذيب ال�تي تمثلهم قانوني�اً إلى الحص�ول على إنص�اف قض�ائي من

6



هذه القرارات اإلدارية� المصممة� لحماية مرتكبي التعذيب من المساءلة، نظ��ًرا� ألن المحكم��ة�
العليا في إسرائيل لم توفر العدالة الجنائية لض��حايا التع��ذيب ووافقت قبله��ا على اإلج��راءات
البيروقراطية التي يتم بموجبها ممارسة التعذيب. في قضيتي أبو غ��وش وط��بيش، الل��تين تم
البت فيهما ضمن النطاق الزمني لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين،
أجازت محكمة� العدل العليا استخدام جهاز األمن� العام للتع��ذيب. فق��د قض��ت المحكم��ة ب��أن
"اإلج�راءات الجس�دية"� المس�تخدمة� في قض�يتي أب�و غ�وش وط�بيش ال ت�رقى إلى مس�توى
التعذيب ووسعت نطاق الحاالت التي تعتبر فيه��ا ه��ذه الممارس��ات مش��روعة، متغاض��ية عن

 اإلجراء� الذي يوفر موافقة مسبقة على قيام جهاز األمن� بمثل هذه الممارسات.

عت محكمة العدل العليا فعلياً اآللية المعقدة التي توفر حصانة محكم��ة� لجه��از األمن لقد شرَّ
العام، وبالتالي أص��بحت ج��زءًا نش��طًا من انتهاك��ات إس��رائيل الممنهج��ة� اللتزاماته��ا بم��وجب
القانون الدولي. وهذا يعني أنه ال يمكن تحقيق العدال��ة في ج��رائم الح��رب ال��واردة في ه��ذا

 البالغ ضمن المنظومة� العدلية االسرائيلية.

أش��ارت العدي��د من آلي��ات حق��وق اإلنس��ان دولي��ة إلى ع��دم تع��رض إس��رائيل للمس��اءلة.
ولالستشهاد بواحد من أحدث التقارير، نذكر المراجعة الدورية الخامس��ة لدول��ة إس��رائيل من

،2022(، ال��تي ص��درت في م��ارس HRCقبل لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتح��دة )  
حيث ج��اء في مالحظاته��ا الختامي��ة� أن اللجن��ة تش��عر بقل��ق ب��الغ إزاء "التق��ارير المتعلق��ة
بالممارسات الممنهج��ة� والش��ائعة ل���" التع��ذيب وس��وء المعامل��ة من قب��ل ح��راس الس��جون
اإلسرائيلية� وقوات األمن اإلسرائيلية ض��د الفلس��طينيين ، بمن فيهم األطف��ال ...خصوص��اً ...
واستخدام العنف الجسدي والنفسي ، والحرمان من الن��وم ، والوض��عيات المجه��دة والحبس
االنفرادي� المطول ، حتى في حق األطفال و المعتقلين الذين يع��انون من إعاق��ات عقلي��ة أو
نفسية. كما أشارت لجنة حقوق اإلنسان إلى "االنخفاض الشديد لمع��دّل التحقيق��ات الجنائي��ة

والمحاكمات واإلدانات المتعلقة بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة".

مصالح العدل

فيما يتعلق بالوض��ع في فلس��طين، وج��د مكتب الم��دعي الع��ام س��ابقاً أن��ه "ال توج��د أس��باب
جوهرية لالعتقاد بأن التحقيق لن يخ��دم مص��لحة العدال��ة". وبالفع��ل، ال ب��د من التحقي��ق في
الجرائم الواردة في ه��ذا البالغ لتحقي��ق العدال��ة لض��حايا التع��ذيب ولجمي��ع س��كان فلس��طين
وإسرائيل عموماً. إن فصل هذه الجرائم� عن باقي االدعاءات المتعلقة بالوضع في فلس��طين
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قد يؤدي إلى تحقيق غ��ير ع��ادل وتعس��في، تع��ترف في��ه المحكم��ة� والمجتم��ع ال��دولي ببعض
الضحايا، بينما يتم تجاهل وإسكات بعضهم اآلخر.

إن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل على اتصال بالضحايا الذين تشكل ش��هادتهم
أساس الوقائع في هذا البالغ. وقد أعربوا للجنة عن رغبتهم في السعي لتحقيق العدالة أم��ام
المحكمة� الجنائية الدولي��ة في محاول��ة لممارس��ة حقهم األساس��ي ال��ذي تم تجاهل��ه إلى ح��د
اآلن. ندعو مكتب المدعي العام لبدء حوار مع الضحايا ومع اللجنة العام�ة لمناهض��ة التع��ذيب
في إسرائيل والمنظمات المماثلة بما فيها المنظمات الفلسطينية� ال��تي تمثلهم في المجتم��ع

المحلي.

إن لجنة مناهضة التعذيب ال تستهين� بالتوجه إلى المحكمة� الجنائية الدولي��ة، خصوص��اً لكونه��ا
منظمة إسرائيلية وتدرك جيدًا الثمن الذي قد تدفعه ويدفع��ه أعض��اؤها )علن��اً وس��راً( لمج��رد
اقترابها من المحكمة الجنائية� الدولية. ومع ذلك، فإن األط��راف المش��اركة في المل��ف تق��ف
ً��ا التع��ذيب بش��كل وراء الرس��الة األساس��ية للبالغ: إن الس��لطات اإلس��رائيلية تس��تخدم� حالي
منهجي ض��د الفلس��طينيين� أثن��اء االعتق��االت واالس��تجوابات. في حين أثبت النظ��ام الق��انوني
اإلسرائيلي، بما فيه القضاء، عدم استعداده وعدم قدرت��ه على محاس��بة ممارس��ي التع��ذيب.
تاركًا الضحايا، ومن بينهم موكلينا، بال س��بل انتص��اف أو إمكاني��ة� اللج��وء إلى العدال��ة. ول��ذلك

نتجه إلى المحكمة الجنائية� الدولية كمالذ قضائي أخير.�
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