
في  التعذيب 
ئيل  ا سر إ
 :2021

الوضع  صورة 
ئم لقا ا

العام  منذ 
2001 مّت 

تقــدمي أكثر من 
شكوى   1,300

التعذيب  ضد 
املمــارس من قبل 

الى  الشاباك 
القضاء. وزارة 

ذلك  ومنذ 
احلني:

مت فتــح حتقيَقني 
جنائَيــني إثنني

نتــج عنهما: 
لوائح  ِصْفر 

م  تها ا

ن  ا لملَفّ ا
ن  ئَيا لجنا ا
 الوحيدان
تم  اللذان 

فتحهمــا ضد 
محّققي الشــاباك 

طين  ر لمتو ا
سة  ر بمما

تّم  التعذيب، 
إغالقهمــا  هذا 

العام: 

 .1
بدون  اغتصاب 

↙ مّتهمني 
← في العام 2019 اعُتِقل سامر عربيد وهو

بصحة جيدة ومعافى. 

← استمر التحقيق األول معه لمدة 30 ساعة،
ونِقل بعدها إلى المستشفى في حالة 

حرجة.

← كِسرت 6 من أضالعه، ظهرت على جسده
كدمات كثيرة، عانى من فشل كلوي 
وكانت حياته معرضًة لخطر شديد. 

← أمض 18 يوما في حالة غيبوبة ومربوطا
بأجهرة التنفس االصطناعي، وفور 

استيقاظه ُأعيد لتحقيق الشاباك.

← حققت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة
)ماحش( في األمر من خالل جمع 

اإلفادات والمستندات .

← في كانون الثاني\يناير 2021 أغلق
المستشار القضائي للحكومة الملف بحجة 
"عدم توّفر بّينات تثبت ارتكاب مخالفة"

← في رده على إغالق الملف، قال رئيس
الشاباك نداف أرجمان أنه "يساند 

محققي الشاباك الذي أدوا عملهم بمهنية 
وبمسؤولية"

 .2
املبرح  الضرب 

 ↙ رسمي  بتصريح 
← اعِتقلت )أ( في العام 2015 

← أدخَل المحققون أصابعهم ألعضائها
الجنسية، رغم مقاومتها، وذلك بحجة 

"الضرورة األمنية"

← هذا التفتيش غير قانوني ومهين، كما
ُيعَتبر اغتصاًبا وعماًل مشيًنا، ومخالفا 

لقواعد االعتقال.

← في العام 2018 فتحت وحدة التحقيق مع 
أفراد الشرطة )ماَحش( وقسم

التحقيقات في الشرطة العسكرية 
)ميتسح( بالتحقيق الجنائي بهذه القضية. 

← تم التحقيق مع 8 من المتورطين
بالقضية. اعترف جميعهم بالقيام 

بالتفتيش غير القانوني، لكن الضّباط 
الميدانيين من الشاباك والجيش ألقوا 

بالتهمة أحدهم على اآلخر. 

← في نيسان\أبريل 2021 ُأغِلق 
الملف وتمت تبرئة 

 جميع المتورطين
بحجة "النقص 

في البّينات"

تعذيب يوجد   هل 
إسرائيل؟! في 

↙ بالطبع 
✱ أننا في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب نعالج

سنوًيا عشرات الشكاوى من أشخاص تعرضوا 
للتعذيب القاسي خالل تحقيقات الشاباك.

✱ يشمل التعذيب تقييد األطراف المؤلم،
والحرمان من النوم، والتعريض للحرارة 

العالية أو للبرودة الشديدة، والتحرش 
الجنسي، واإلهانة على خلفية دينية.  

✱ كما أن انتهاكات حقوق األسرى سواء
المواطنين أم السكان غير المواطنين في 

إسرائيل هي حالة دائمة، وهي ممنوعة أيًضا 
بموجب القوانين واألنظمة التي تحظر 

التعذيب.

هذا  هل 
؟  ني نو قا
↙ بتاًتا  ال، 

✱ التعذيب والتنكيل محظوران بشكل مطلق
في كل وقت وفي جميع الحاالت،  وفًقا للقانون 

الدولي وكذلك اإلسرائيلي.

✱ ومع ذلك، لم تشّرع إسرائيل قانونا واضًحا
ضد التعذيب، على الرغم من التزامها بذلك



✱ يقوم المسؤول عن وحدة "مفتان" بإغالق
الشكاوى بادعاء "انعدام أساس من األدلة 

تسند ادعاء المحقَّق معه". بما أن، تحقيقات 
الشاباك غير موثَّقة، وفقط جزء صغير منها 
ر بكاميرات المراقبة بشكل متقّطع،  مصوَّ
ودون حفظ التوثيق، فإّن جوهر الفحص 
الذي يجري في وزارة القضاء هو عبارة 
عن مقارنة بين ادعاء المشتكيُ  وادعاء 

المحققين. بينما تعتمد "مفتان" دائما ادعاء 
المحققين. 

✱ كما وتتجاهل "مفتان"، وبشكل منهجي،
الوزن الثبوتي لتقييمات االخصائيين في 

الطب والمرفقة للملفات.
* هذا المعطى بناء على الملفات التي عالجتها اللجنة

 لمناهضة التعذيب والتي تّم إغالقها في العامين
 2020-2021

لنظر  الوقت  معّدل 
الشكاوى  في  "مفتان" 

↙ التعذيب*  حول 

إغالق  يتم  حجة  بأي 
↙ الشكاوى؟ 

ت ا سنو

سن قانون ضد التعذيب

 עינויים
 בישראל

:2021 
 תמונת

מצב

 كيف
قف  نو

؟ يب لتعذ ا
↙

المسار  يلي  فيما 
به  تمر  الذي 

ضد  شكوى 
بعد  التعذيب 

تقدمها  أن 
لمناهضة  اللجنة 

: يب لتعذ ا
↓

 يتم جمع الشهادات
واإلفادات عن التعذيب 

من قبل محاٍم/ية. يخضع 
المشتكي في بعض الحاالت 

لفحص مهني طبي ونفسي 
من قبل أطباء وأخصائيين 

في الصحة النفسية، وفًقا 
لبروتوكول إسطنبول - رزمة 
القواعد المهنية المعتمدة من 

قبل األمم المتحدة لتوثيق 
التعذيب واالعتراف بضحاياه.

 ↓ ↓
يتم تقديم الشكوى للمستشار 

القضائي للحكومة، ويتم 
تحويلها للفحص األولي في 

وحدة فحص شكاوى المحقَّق 
معهم من قبل الشاباك 

)مفتان(، في وزارة القضاء. 

↓ ↓ ↓ 
تقوم الوحدة بفحص أّولي 

للشكوى، وقد يستغرق األمر 
عدة سنوات. 

↓ ↓ ↓ ↓
فقط في حال اجتياز الشكوى 

مرحلة الفحص األولي، 
يستطيع المستشار القضائي 

للحكومة إصدار أمر  إلى 
ماحش بفتح تحقيق جنائي، 

ر تقديم الئحة  وعلى أثره يقرَّ
اتهام أم ال.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
يقّدم المسؤول عن "مفتان" 

رد الوحدة على الشكوى بعد  
55 شهرا بالمعدل من تقديم 
الشكوى. وباستثناء حالتين، 
يكون الرد مماثاًل: "لم يتم 

العثور على أدلة تثبت التعذيب 
وعليه ال نرى مكاًنا للبدء 

بتحقيق جنائي"

تحصل اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في 
إسرائيل على غالبية التمويل من مؤسسات رسمية 
أجنبية. كما وتعتّز اللجنة بالدعم والتمويل الذي 

يصلها من األفراد، والصناديق، والحكومات، 
المهنية. والهيئات 

stoptorture.org.il :انضموا إلينا  
فيسبوك، تويتر 

المطالبة بمحاكمة كل من يدان 
باستخدام التعذيب والتنكيل 

ومعاقبته بصرامة

التحقيق الجاد وفحص الشكاوى حول 
التعذيب في المحاكم

توثيق تحقيقات الشاباك بشكل تام 
وإتاحة التوثيقات للضحايا

رفع الصوت من على كل 
منصة ممكنة على أن 

 التعذيب والتعامل
 الفظ محظورين

دائمًا بشكل مطلق

f

http://stoptorture.org.il
https://www.facebook.com/Stop.Torture/
https://twitter.com/stoptorture_il

