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أو  فردية  لحاالت  العلني  الشجب  بدالً من  التعذيب  مناهضة  التعذيب عىل  الوقاية من  تركز جمعية 

إعادة تأهيل الضحايا. ومتكن تلك االسرتاتيجية الجمعية من التعاون مع سلطات الدولة والرشطة والقضاء 

واملؤسسات الوطنية واألكادمييني واملنظامت غري الحكومية التي تكرس عملها إلصالح املؤسسات وتغيري 

املامرسات. 

ومن أجل الحيلولة دون التعذيب، تركز جمعية الوقاية من التعذيب عىل ثالثة أهداف متكاملة: 

1. الشفافية داخل املؤسسات

لتعزيز عمليات الفحص املنتظم واملساءلة يف املؤسسات التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم من خالل 

الزيارات املستقلة وآليات املراقبة األخرى.

2. األطر القانونية الفعالة

التعذيب وغريه من  بالوقاية من  القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية الخاصة  القواعد  لضامن احرتام 

رضوب سوء املعاملة وتنفيذها عىل الصعيد العاملي. 

3. تعزيز القدرات

لتدريب األطراف الفاعلة التي تعمل مع األشخاص املحرومني من حريتهم عىل الصعيدين الوطني والدويل 

من أجل تحسني معرفتها باملامرسات املتعلقة بالوقاية وااللتزام بها.
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األفراد  مع  جرت  مشاورات  أساس  عىل  النص  هذا  التعذيب  من  الوقاية  جمعية  أعدت 

واملنظامت أدناه بعد حضور اجتامع عقد يف جنيف يف يونيو/ حزيران عام 2007: 

- منظمة العفو الدولية

- Dr.Jean Maria Arrigo من الرابطة الدولية ألخالقيات االستخبارات

- Sylvie Bukhari-de Pontual رئيسة االتحاد الدويل لعمل املسيحيني من أجل إلغاء التعذيب

- Claire Chimelli ممثلة جنيف عن االتحاد الدويل لعمل املسيحيني من أجل إلغاء التعذيب

مركز  دراسية يف  منحة  األسبق؛ حاصل عىل  الرشطة  كبري مفتيش   Ralph Crawshaw -

   Essex حقوق اإلنسان بجامعة

القانونية  الربامج  مسؤويل  وكبري  املتحدة  األمم  برامج  مدير   Edouard Delaplace  -

بجمعية الوقاية من التعذيب 

- Carla Ferstman مديرة رابطة إنصاف لتعويض ضحايا التعذيب

أجل  من  املسيحيني  لعمل  الدويل  لالتحاد  الدويل  املكتب  مندوبة   Bernadette Jung  -

إلغاء التعذيب

- Anne-Laurence Lacroix نائبة مدير املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب

- David Luban أستاذ جامعي وأستاذ القانون والفلسفة باملركز القانوين بجامعة جورج تاون

- Nieves Molina Clemente  مستشار قانوين يف املجلس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب

- Matt Pollard مستشار قانوين بجمعية الوقاية من التعذيب

- Eric Prokosch عضو مجلس إدارة جمعية الوقاية من التعذيب

- Dr. Jose Quiroga نائب رئيس املجلس الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب

- Dr. Lawrence Rockwood ضابط سابق يف االستخبارات العسكرية املضادة

- Sir Nigel Rodley أستاذ القانون ورئيس مركز حقوق اإلنسان بجامعة Essex، عضو لجنة 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملقرر الخاص األسبق لألمم املتحدة بشأن التعذيب. 

- James Ross مستشار قانوين مبنظمة مراقبة حقوق اإلنسان

- Eric Sottas مدير املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب

- Wilder Tayler نائب األمني العام للجنة الحقوقيني الدولية

- Mark Thomson األمني العام لجمعية الوقاية من التعذيب

- Fernando Delgado مرشح لدرجة مدرس القانون بكلية الحقوق، جامعة هارفارد.
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ملا نزع الفتيل

عن سيناريو القنبلة املوقوتة

يؤكد مؤلَّف »نزع الفتيل عن سيناريو القنبلة املوقوتة« مجدداً ويعزز الحظر 

العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  وكافة  للتعذيب  لالنتقاص  القابل  وغري  املطلق 

يسمى  ما  عىل  املبنية  التحديات  وجه  يف  املهينة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 

بسيناريو القنبلة املوقوتة.

يجب أن ينظر إىل التعذيب يف صورته الحقيقية الكريهة واملخزية، فهو مل يكن 

أبداً دلياًل عىل الشجاعة أو مبعثاً للفخر. وهناك أسباب قوية أصبح التعذيب 

الجامعية  اإلبادة  شأن  ذلك  يف  شأنه  الحديث،  العرص  يف  محرماً  بفضلها 

واالسرتقاق، ويجب أن يظل محرماً.

ما هو سيناريو القنبلة املوقوتة؟

سيناريو القنبلة املوقوتة هو »اختبار فكري« افرتايض يستخدم للتشكيك يف 

الحظر املطلق للتعذيب. وميكن صياغة هذا السيناريو أو التصور كام ييل: 

» لنفرتض أن أحد مرتكبي هجوم إرهايب وشيك سوف يودي بحياة الكثريين، وقع يف 

أيدي السلطات، وأن هذا الشخص سوف يكشف النقاب عن معلومات رضورية ملنع 

الهجوم فقط إذا تعرض للتعذيب. فهل يجب تعذيبه؟«.

يطرح هذا التصور يف املناقشات العامة بوصفه سؤاالً شخصياً يوجه يف معظم 

األحيان إىل شخص ما يواجه جمهوراً ويقول إنه ضد التعذيب. ويف هذا السياق 

كثرياً ما يتحول السؤال إىل مسألة شخصية: 

»ولكن لنفرتض أنك عىل علم بالهجوم الوشيك الحدوث الذي سوف يفيض إىل قتل 

ملنع  الوحيدة  الوسيلة  وأن  قبضتك،  يف  الجرمية  مرتكب  وأن  األشخاص  من  اآلالف 

الهجوم هي تعذيبه. فهل توافق عىل تعذيبه أم ال؟«.
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ملاذا يتحدث الكثير من الناس عن هذا السيناريو؟

العاطفية  األفعال  بردود  التالعب  طريق  عن  املوقوتة  القنبلة  تصور  يعمل 

لدى الجامهري. فهو يخلق سياقاً من الخوف والغضب، كام يحرِّف الظروف 

عىل نحو مصطنع يك يثري التعاطف بل وحتى اإلعجاب مبن يقوم بالتعذيب 

وقد جعلت  التعذيب.  تجاه ضحية  املباالة  عدم  أو  بالبغض  شعوراً  ويخلق 

املسلسالت  يف  مفضلة  حبكة  أو  خطاً  منه  االحتامل  لهذا  الدرامية  الطبيعة 

التليفزيونية الشعبية وأفالم الحركة. وهو يخلق صورة فكرية قوية استحوذت 

إىل حد ما عىل خيال قطاع من الجامهري عىل املستوى العاملي، مام يعني أن 

مناقشة هذا التصور استأثرت بزخم خاص به أبعد من سياقه القانوين السيايس 

األصيل الرصيح. وقد حظيت مسألة أثر هذا التصور باهتامم كبري، ليس بني 

منظامت حقوق اإلنسان واملدافعني عنها فحسب، بل أيضاً يف أوساط ذوي 

املراتب العليا يف املؤسسات العسكرية�. 

فإن  معني،  سياق  املوقوتة يف  القنبلة  سيناريو  تقديم  وراء  السبب  كان  وأيًّا 

للتعذيب.  املطلق  الحظر  حكمة  حول  شك  خلق  هو  منه  املقصود  األثر 

عىل  الجامهري  لحمل  األحيان  أغلب  يف  مقصوداً  بدوره  الشك  هذا  ويكون 

قبول استثناء قانوين لحظر التعذيب، أو عىل األقل قبول عدم تطبيق القانون 

الجنايئ ضد التعذيب يف حاالت خاصة. ولعل الهدف الحقيقي ألنصار الجدل 

أنه  ظاهرياً  يبدو  بينام  عريض  استثناء  خلق  هو  املوقوتة  بالقنبلة  املرتبط 

يجادل لصالح استثناء محدود. فأنصار حجة القنبلة املوقوتة يأملون من وراء 

إجبار معاريض التعذيب عىل اإلقرار بأن التعذيب ميكن أن يكون مقبوالً عىل 

األقل يف حالة واحدة قصوى أو مفرطة تأييد فكرة املعارضة املطلقة للتعذيب 

اآلونة  السيناريو يف  أبرز هذا  تلك،  وبصفته  مبدأ ومامرسة.  مسألة  بوصفها 

التعذيب، وجعل  املفروض عىل  للتحريم  إىل وضع حد  يسعون  من  األخرية 

 Whatever it Takes: the politics of the man behind <24>«« أنظر عىل سبيل املثال املقال بعنوان  �

by Jane Mayer, the New Yorker )�9 فرباير/ شباط 2007(، الذي يصف االهتامم العميق الذي عرب 

بوينت،  ويست  يف  األمريكية  العسكرية  األكادميية  وعميد  األمرييك  بالجيش  فينيغان  باتريك  العميد  عنه 

الرواية  املوقوتة يف  القنبلة  بتصور  املرتبط  التعذيب  التي تدور حول  الدرامية  للحبكة  املسمم  األثر  بشأن 

التليفزيونية الشهرية “24” عىل األحكام أو االجتهادات األخالقية املرتبطة بالحياة العملية للقادة املتدربني 

الذين يقوم بتدريسهم.  
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ذا 
ملا تطبيقه عىل املسجونني املشتبه يف تورطهم يف أعامل إرهابية يبدو أمراً مقبوالً، 

ومنح حصانة قانونية ألنفسهم ولغريهم ممن يجيزون التعذيب أو يبيحونه 

أو يأمرون به أو ميارسونه. 

»ال« ألي استثناء حلظر التعذيب

إن املخاطرة التي يفرضها سيناريو القنبلة املوقوتة كبرية للغاية، فهي تعني 

تدمري الحظر املطلق للتعذيب. ويجب أن يكون الرد املناظر هو الرفض الحازم 

ألي استثناء لحظر التعذيب، بغض النظر عن االدعاء مبحدودية الظروف. 

وميكن رشح هذا »الرفض« املطلق يف عجالة كام ييل: 

» أواًل، من السخافة القول بفكرة أن أنجح أنا أو أنت أو أي مواطن عاٍد )أو 

يف هذا الصدد أي ممثل للحكومة( ال ميتلك أي خربة سابقة يف التعذيب ومل 

يتلق أي تدريب عليه، يف الحصول عىل معلومات من إرهايب )أغلب الظن أنه 

ن عىل مقاومة التعذيب(.  تدرب أو ُلقِّ

ومن ناحية أخرى، إذا طرح عىلَّ سؤال: هل أرغب أنا أو أنت أو أي شخص 

آخر يف مجتمعنا يف التحول إىل شخص متمرس يف »التعذيب يكون مجردًا من 

الشعور بآالم ومعاناة األشخاص الواقعني تحت سيطرته، وذلك تحسبًا لحالة 

افرتاضية مستقبلية، فإن اإلجابة هي »ال«. ال أرغب يف أن أصبح كهذا النمط 

أناسًا كهؤالء داخل مجتمعي. عىل أي حال وكام يشهد  أريد  الناس وال  من 

بذلك خرباء االستخبارات، ستكون لدينا فرصة أكرب بكثري يف الحصول بالفعل 

عىل معلومات إلنقاذ حياة الناس باستخدام وسائل اإلقناع أو التحايل أو أية 

وسائل أخرى. ومن ثم، إذا كانت حيايت متوقفة عىل الحصول عىل معلومات 

رسيعة ودقيقة، فإنني قطعًا ال أريد أن أبدد الوقت يف التعذيب«. 
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هذه إجابة رسيعة فحسب، بيد أن األقسام التالية تستعرض حججاً تفصيلية 

أكرث بكثري، من بينها: 

طبيعته  عىل  الربهنة  أجل  من  نفسه  التصور  مغالطات  كشف   .�

الخادعة، أوالً: عن طريق عرض االفرتاضات املسترتة لهذا السيناريو، 

وثانياً: إبراز زيف تلك االفرتاضات.

تكرار األثر الخبيث للتعذيب، شأنه يف ذلك شأن أخويه االسرتقاق   .2

واإلبادة الجامعية، عىل املجتمعات التي تبيحه. 

االنتشار  واسع  االستخدام  من  املزيد  نحو  اإلنزالق  منحنى  إظهار   .3

للعنف الذي ميكن أن يوقعنا فيه أي تسامح »استثنايئ« مفرتض مع 

التعذيب. 

التذكري بالطبيعة املطلقة واألساسية للحظر القانوين للتعذيب.   .4

القنبلة  التي يتالعب من خاللها سيناريو  إلقاء الضوء عىل الطرق   .5

التكلفة  حجب  طريق  عن  واألخالقية  املعنوية  باألحكام  املوقوتة 

املعنوية الحقيقية لغض الطرف عن أي عمل من أعامل التعذيب. 

افتراضات السيناريو

بعضها  يكون  قد  االفرتاضات،  من  عدد  عىل  املوقوتة  القنبلة  سيناريو  يقوم 

كشف  يتعني  ثم،  ومن  األوىل.  للمرة  عرضه  عند  فحسب  ضمنياً  أو  مسترتاً 

النقاب عن تلك االفرتاضات الخفية. 

عىل سبيل املثال، يفرتض النمط املعهود من سيناريو القنبلة املوقوتة يقيناً أو 

شبه يقني من كافة األمور التالية:

العلم بوجود هجوم محدد تم التخطيط له مسبقًا.   .1

أن الهجوم سيكون خالل فرتة قصرية جدًا ) »وشيك«(.  .2

أن الهجوم سوف يؤدي إىل مقتل عدد كبري من األشخاص.   .3

أن الشخص املتحفظ عليه هو أحد مرتكبي الهجوم.   .4

أن هذا الشخص لديه معلومات سوف تحول دون وقوع الهجوم.  .5

أن تعذيب هذا الشخص سوف يوفر معلومات يف وقت مناسب ملنع الهجوم.   .6
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ذا 
ملا ال توجد وسيلة أخرى ميكن من خاللها الحصول عىل املعلومات يف وقت مناسب.  .7

ال ميكن القيام بأي عمل آخر لتجنب الرضر.  .8

ويفرتض السيناريو أيضاً:

النية  مع  معلومات  عىل  الحصول  هو  التعذيب  ميارس  من  دافع  يكون  أن   .9

الصادقة إلنقاذ األرواح وال أكرث من ذلك. 

أن يكون هذا الوضع منفردًا وال يجب تكراره كثريًا.   .10

وقد يعدل مؤيدو هذا السيناريو تلك االفرتاضات أو يقدمون تنازالت استجابة 

للتحديات، ليك يكون السيناريو أكرث واقعية. وميكن اإلشارة إىل تلك املناورات 

اتساعاً  أكرث  استثناء  إىل  حتاًم  يفيض  السيناريو  هذا  أن  عىل  دلياًل  بوصفها 

للحظر املفروض عىل التعذيب مام كان مقرتحاً يف البداية، وهو ما يؤدي يف 

نهاية املطاف إىل هبوط نحو »منحنى االنحدار« قد يتسبب يف كارثة )سييل 

رشح هذه النقطة بتفصيل أكرث يف ما بعد(. وعىل أي األحوال، فإن سيناريو 

العرشة  االفرتاضات  تلك  تصفها  التي  »الخالصة«  املوقوتة يف صورته  القنبلة 

هو أصعب حالة: فإذا أمكن التعامل معها، يجب أن يكون التصدي للمواقف 

املتباينة األكرث واقعية )ومن ثم االستثناءات األكرث اتساعاً( أسهل.

كشف زيف االفتراضات

ميكن تحدي تلك االفرتاضات للربهنة عىل أن أي »استثناء« يف الواقع العميل 

للتكيف مع سيناريو القنبلة املوقوتة سيكون يف حقيقة األمر أكرث رحابة من 

املوقف املحدود املصطنع الذي تم وصفه يف البداية. ويعزى ذلك جزئياً إىل 

أننا نترصف يف الحياة اليومية فرادى ومجتمعني دامئاً من منطلق معلومات 

جزئية ودرجات متفاوتة من عدم التيقن. 

بعض  زيف  »لالستثناء« من خالل كشف  الحقيقي  النطاق  الربهنة عىل  إن 

تكشف  أدناه(  أكرث  بتفصيل  رشحه  سيتم  )كام  االفرتاضات  تلك  جميع  أو 

ما ُيقرتح حقيقة ليس استثناء فريداً من نوعه بل قاعدة جديدة تجيز  أن 
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التعذيب ستعود بنا إىل الوراء إىل العصور املظلمة وإىل أسوأ أمناط املجتمعات 

الشمولية. إن قبول منطق »الغاية تربر الوسيلة« يف أي استثناء لحظر التعذيب 

يتصل »بالقنبلة املوقوتة« يعني يف نهاية األمر تبني نفس املبادئ األخالقية 

كاإلرهاب يف حد ذاته. 

ويربهن كشف زيف تلك االفرتاضات أيضاً عىل اإلسهام الضئيل لفكرة القنبلة 

املوقوتة يف صورتها الخالصة يف أي تفكري جاد يتصل بإشكالية التعذيب، أو 

مبشكلة اإلرهاب يف هذا الصدد. 

إن مامرسة كشف الحقيقة ميكن أن تطرح النقاط التالية: 

االفتراض األول: العلم بوجود هجوم محدد مت التخطيط له 

االفتراض الثاني: أن الهجوم سيحدث خالل فترة قصيرة جدًا »وشيك«.    

n يجب توخي الدقة عند عرض السيناريو ألنه مييل نحو نوع من االستثناء 

القانوين لحظر التعذيب، سواء عن قصد أو عىل نحو غري مقصود. إىل أي حد 

يجب أن يكون الهجوم »وشيكاً« لتربير التعذيب؟ عدة ساعات؟ عدة أيام؟ 

عدة شهور؟

من ناحية، ومن أجل تقديم تصور لشكل من أشكال سيناريو القنبلة املوقوتة، 

يجب أن يكون توقيت الهجوم بعيداً إىل درجة كافية يف املستقبل يك تكون 

كان  إذا  أخرى،  ناحية  ومن  لوقفه.  إجراء  بأي  للقيام  حقيقية  فرصة  هناك 

الهجوم بعيداً إىل درجة إمكانية الحيلولة دون فقدان األرواح بطريقة أخرى 

)اإلخالء عىل سبيل املثال(، فإن »الحاجة« املفرتضة للتعذيب تزول ببساطة. 

باإلضافة إىل ذلك، كلام طال الوقت حتى وقوع الهجوم، كانت هناك فرصة 

أكرب أن تؤيت أساليب االستجواب اإلنسانية مثارها. 

االفتراض الثالث: أن الهجوم سوف يؤدي إلى مقتل عدد كبير من األشخاص   

n مرة أخرى، نظراً ألن الخطر يتمثل يف خلق استثناء قانوين لحظر التعذيب 

التي يتوقع أن تكون مهددة لتربير  كم عدد األرواح  الدقة.  فاألمر يستلزم 

التعذيب؟ عرشة؟ مائة؟ ألف؟ �0.000؟ �00.000؟ أكرث أم أقل؟ هل إزهاق 

روح واحدة كاف لتربير التعذيب؟
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ذا 
ملا االفتراض الرابع: أن الشخص املتحفظ عليه هو أحد مرتكبي الهجوم

االفتراض اخلامس: أن هذا الشخص لديه معلومات سوف حتول دون 
وقوع الهجوم

n يف سيناريو القنبلة املوقوتة "الخالص" يكون هناك يقني ال يدع مجاالً ألدين 

شك أن الشخص املتحفظ عليه أحد مرتكبي الهجوم وأن بحوزته معلومات 

ميكن أن متنع هذا الهجوم. تلك هي مادة الدراما التليفزيونية وأفالم الحركة 

يف هوليوود، حيث يكون إحساس الشخص الرشير بذاته متضخاًم، مام يدفعه 

املرجح  الواقع، فمن غري  أما يف  أمام معتقليه والسخرية منهم.  التباهي  إىل 

الشخص  أن  من  التيقن  من  الدرجة  هذه  عىل  التعذيب  مامرسو  يكون  أن 

الذي يحتجزونه مشارك يف الجرم أو حتى لديه معلومات ذات أهمية. ومن 

أكرث األمور خداعاً بشأن التعذيب، وعىل عكس املتوقع، من املرجح أن يعاين 

شخص ال صلة له بالهجوم وليس لديه أي علم به أكرب وأطول معاناة، حيث ال 

يكون لديه أي وسيلة للتحكم يف مصريه أو أي أمل يف أي يشء سوى استمرار 

التعذيب. 

ويف نهاية األمر، لعل بعض مؤيدي الحالة االستثنائية لحظر التعذيب الناتجة 

عن تصور "القنبلة املوقوتة" يكونون عىل استعداد للذهاب إىل أبعد من ذلك 

واإلقرار بأنهم سيسمحون بتعذيب شخص ما ليس متورطاً يف أي نشاط إرهايب 

يف األساس، والذي قد يتضح أنه ال ميتلك أي معلومات ذات صلة بالهجوم. 

وستختلف بطبيعة الحال النقطة التي سيقوم عندها أي مؤيد الستثناء القنبلة 

إىل  بحاجة شديدة  مؤيد سيكون  أي  أن  بيد  االستثناء،  بتقييد هذا  املوقوتة 

أحد  بتعذيب  تسمح  كافية  بدرجة  مرناً  املقرتح  االستثناء  كان  إذا  ما  إقرار 

األشخاص التالني: 

أي شخص تكون السلطات شبه واثقة من كونه مرتكبُا للجرم ولكنه   —

ينفي ذلك.

أي شخص تشتبه السلطات يف تورطه بأي درجة.  —

صلة  ذات  معلومات  لديه  ولكن  تورطه  يف  يشتبه  ال  شخص  أي   —

بالواقعة ويحجم عن البوح بها لسبب ما.
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املثال  يعلم عىل سبيل  ولكن قد  ليس متورطاً  الذي  األقارب  أحد   —

املكان الذي يختبئ فيه هذا الفرد من أفراد عائلته.

طفل قد يعلم أو ال يعلم بعض املعلومات ذات الصلة بالواقعة ولكنه   —

ال يثق يف السلطات أو قيل له أال يفصح عن تلك املعلومات. 

طفل ليست لديه معلومات ذات صلة بالواقعة ولكن تعذيبه يف   —

وجود مرتكب الجرم هو السبيل الوحيد لحمله عىل الكالم. 

إذا وافق املؤيدون عىل تعذيب بعض أو جميع الضحايا املذكورين أعاله، ميكن 

إلقاء الضوء عىل تلك النقطة بوصفها توضح أن أي استثناء مفرتض محدود 

ليوقع  طبيعي  نحو  وعىل  برسعة  ينمو  املوقوتة«  »القنبلة  تصور  عن  ينتج 

عدداً متزايداً من الضحايا يف براثنه. 

االفتراض السادس: أن تعذيب هذا الشخص سوف يوفر املعلومات 
في وقت مناسب ملنع الهجوم.           

n يفرتض السيناريو أوالً أن املعلومات التي سيديل بها الشخص الذي سيتم 

تعذيبه صحيحة وأنها ليست معلومات زائفة الغرض منها هو تضليل السلطات 

حتى تنفجر القنبلة )أي مطاردة ال طائل من ورائها، كمن يبحث يف املاء عن 

جذوة نار(. بيد أن املهلة الزمنية القصرية هي جزء مكمل للسيناريو، كام أنها 

تعني ضمنياً أن التعذيب سيتوقف مبجرد أن يحصل املحقق عىل املعلومات 

التي يعتقد أنه يف حاجة إليها لوقف الهجوم )حيث يتعني عليه القيام بذلك 

مرتكب  يتمكن  أن  املرجح  من  يبدو  ثم،  ومن  صادقة(.  دوافعه  كانت  إذا 

الجرم من وقف التعذيب وتضليل السلطات ملدة كافية لتفجري القنبلة، ويف 

هذه الحالة ال يكون التعذيب وسيلة فعالة للحيلولة دون الهجوم. 

ثانياً، من األهمية مبكان إدراك أن التعذيب ليس نوعاً من الوصفات السحرية، 

بتنفيذه هم  الهجوم ويقومون  الذين يخططون ملثل هذا  فنوعية األشخاص 

نفس األشخاص الذين تلقوا تدريباً عىل تحمل التعذيب والثبات حتى فوات 

أن  ميكن  التحقيق  أن  وتكراراً  مراراً  املتمرسون  املحققون  أكد  لقد  األوان. 

اعتقدوا  إذا  وأنهم  التعذيب،  إىل  اللجوء  فاعلية دون  أكرث  نحو  يجري عىل 
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ذا 
ملا أن لديهم فرصة واحدة فقط للنجاح، فإنهم لن يختاروا التعذيب كمحاولة 

وحيدة إلصابة الهدف�. 

ثالثاً، حتى وإن ُفرض أن التعذيب ميكن أن يكون ناجعاً يف مثل هذه الظروف، 

فإن التوقيتات القصرية تعني فرضاً أن هناك حاجة إىل توافر »أفضل« مامريس 

التعذيب يف الحال إذا كانت هناك نية لالعتامد عىل التعذيب إلنقاذ املوقف. 

وهذا بدوره يطرح افرتاضاً بأن املجتمعات التي تواجه هجامت محكمة يتعني 

عليها اتخاذ تدابري من خالل املؤسسات لخلق طبقة من مامريس التعذيب 

حديثة.  تعذيب  ومعدات  بتقنيات  وتزويدهم  عليهم  واإلبقاء  املحرتفني 

وتشكل »فرق التعذيب« املؤسسية املحرتفة خطراً وخياًم يهدد الدميقراطية 

والحريات الفردية. إن هذه الصورة األكرث واقعية التي يتم فيها إعداد العدة 

للتعذيب يف سيناريو القنبلة املوقوتة تكون مستساغة بدرجة أقل بكثري من 

ميارس  أن  فعلياً  ميكنه  العاديني«  األشخاص  من  »بطاًل  أن  الساذجة  الفكرة 

التعذيب من تلقاء نفسه ومرة واحدة فحسب ضد مجرم مفرتض مدرب عىل 

مقاومة مثل هذه املعاملة. وأكرث من ذلك، فإن تكريس املوارد لتطوير القدرة 

عىل التعذيب عىل هذا النحو يحولها عن تطوير قدرات أكرب لوسائل منع مثل 

هذا الهجوم.

االفتراض السابع: ال توجد وسيلة أخرى ميكن من خاللها احلصول 
على املعلومات في وقت مناسب.

ميارس  الذي  الشخص  أن  مؤداها  منطقية  مقولة  عادة عىل  السيناريو  يقوم 

التعذيب لديه علم بالفعل عن كافة جوانب املؤامرة باستثناء معلومة رئيسية 

واحدة رمبا تعرفها الضحية وحدها دون غريها. 

ويقود هذا بالطبع إىل تساؤل حول إمكانية عدم وجود خيوط أخرى ميكن 

تتبعها، مع توفر كل هذه املعلومات، مبا فيها وسائل استجواب إنسانية، أو 

استصدار إذن تفتيش، أو اسـتخدام أجـهزة اسرتاق... إلخ. 

 

�  أنظر عىل سبيل املثال: »Whatever it Takes«  املذكور أعاله ، و”تقرير حول مامرسات التحقيق” املقدم 

يف �3 يوليو/متوز 2006 أمام الكونغرس األمرييك من قبل عرشين محققا سابقا، وجلسة األسئلة واألجوبة عىل 

 .) www.amnestyusa.org( شبكة االنرتنت بني منظمة العفو الدولية واملحقق األسبق بيرت بوير
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االفتراض الثامن: ال ميكن القيام بأي عمل آخر لتجنب الضرر

القيام بأي عمل آخر لتجنب  القنبلة املوقوتة عدم إمكانية  يفرتض سيناريو 

الرضر. وهو افرتاض قد يكون جديراً بالتشكيك يف صحته. ففي سيناريو القنبلة 

املوقوتة “الخالص”، ال يكون هناك وقت كاٍف أو وسائل كافية إلخالء املبنى 

أو الحي أو املدينة املهددة، إما ألن الهجوم عىل وشك الحدوث، أو أن هدفه 

غري معروف عىل وجه الدقة. 

االفتراض التاسع: الدافع الصادق ملن ميارس التعذيب 

حتى وإن بدأ مامرس التعذيب مهمته بدافع صادق وهو التعذيب للحصول 

عىل معلومة محددة، إال أن التعذيب يفسد األخالق، وهي سمة متأصلة يف 

طبيعته. فعىل سبيل املثال، وصف محقق عسكري أمرييك سابق يف العراق 

املحتجزين  ضد  التعذيب  مامرسة  عند  االنتقام  يف  برغبته  يتأثر  كان  كيف 

اآلخرين�.  نفوس  الرعب يف  باستثارة  مرتبط  »مثري«  يغمره شعور  كان  وأنه 

الغرض  أن  املوقوتة عىل  القنبلة  الناجم عن سيناريو  ويرص مؤيدو االستثناء 

من التعذيب هو جمع معلومات لالستخبارات وليس العقاب. ولكن يف الحياة 

الواقعية ليست الدوافع بهذه البساطة، فالغضب والتعطش لالنتقام والرغبة 

يف »إثبات من املسيطر« ميكن أن يكون لها الغلبة يف الظروف القصوى، ومن 

غري الواقعي افرتاض أن دوافع املحققني ستكون خالصة. 

االفتراض العاشر: هذا الوضع متفرد        

مبامرسته،  السامح  أن  التعذيب  طبيعة  من  أدناه،  بالتفصيل  سيوضح  كام 

سواء منح مقدماً عن طريق ترخيص قانوين أو طبق بأثر رجعي عن طريق 

عدم إقامة الدعوى القضائية أو أي وسيلة أخرى،  يؤدي حتاًم إىل »منحدر 

أن  نحو رسيع. ويجب  عىل  انتشاراً  أوسع  تصبح مامرسته  االنزالق«، حيث 

القنبلة  سيناريو  يف  التفكري  قاد  إذا  السيام  للتعذيب،  خطرياً  انتشاراً  نتوقع 

املوقوتة إىل استثناء قانوين. 

ال  االستثناء  مؤيدي  حتى  أنه  عادة  االفرتاضات  زيف  كشف  عملية  وُتظهر 

 p.A0� ;2007 ,4 Washington Post, »The Tortured Lives of Interrogators«. Monday, June �
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ذا 
ملا ميكنهم تحديد الظروف التي يعتربون فيها التعذيب »مربراً«. بل حتى وإن 

استطاع املؤيدون وصف تلك الظروف بوضوح بلغة عادية، يقل احتامل صياغة 

استثناء قانوين يكون تطبيقه منحرصاً يف أوضاع من النوع الذي نحن بصدده. 

وحتى عىل فرض إمكانية التوصل إىل مثل هذه اللغة القانونية الدقيقة، فليس 

من املحتمل أن يكون هناك اتفاق عىل نطاق األفراد الذين ميكن تعذيبهم 

عىل نحو مرشوع. 

البراهني للرد على السيناريو برمته

مبجرد إماطة اللثام عن االفرتاضات الخفية لسيناريو القنبلة املوقوتة والتشكيك 

فيها، تتضح عدة أمور. فالَشعبية التي حظي بها السيناريو مؤخراً هي جزء 

من جهد متضافر لخلق استثناء قانوين لحظر التعذيب. وَيعني عدم الدقة يف 

تعريف نطاق السيناريو أن أي استثناء سيكون بالرضورة أوسع مام يوحي به 

سيناريو القنبلة املوقوتة أصاًل يف صورته »الخالصة«. 

ومن ثم فإن الخطوة التالية هي تحديد األسباب التي تحتم رفض أي حديث 

الرباهني يف هذا  قاطعاً. وتتضمن بعض  التعذيب رفضاً  حول استثناء لحظر 

الصدد ما ييل: 

التعذيب واالسرتقاق واإلبادة الجامعية تدمر اإلنسانية  .�

منحنى االنزالق  .2

الحظر القانوين  .3

املبادئ والسلوك األخالقيان  .4
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1. التعذيب واالسترقاق واإلبادة اجلماعية تدمر اإلنسانية

تاريخنا  عرب مسار  تقدماً  وأكرثها  لإلنسانية  املطردة  اإلنجازات  أهم  بني  من 

املشرتك اإلقرار عىل مستوى العامل بالشخصية الفردية لكل إنسان، كام تضمن 

أن  الدهشة  يثري  ومام  اإلنسان.  لحقوق  العاملي  اإلعالن  املثال  سبيل  عىل 

املجتمعات كانت يف وقت ما تنظر إىل اآلخرين بوصفهم أقل من الحيوانات، 

وأن هذا األمر كان جديراً باالحرتام أو عادياً أو مقبوالً لدى بعض البرش، حيث 

كان هؤالء يستخدمون لتلبية الحاجات الرضورية أو كام يطيب لهم. وحري 

بنا أن نعلن أن تلك املعتقدات مبهمة بالنسبة ملعظم الناس اليوم. 

الفهم األسايس عدة استنتاجات أخرى، فاإلميان بالكرامة  وقد نجم عن هذا 

اإلنسانية يتطلب منح الكرامة لكافة البرش. كام أقرت بعض أساليب معاملة 

اآلخرين بوصفها غري متسقة بصفة أساسية مع االعرتاف بهم كأفراد وكبرش 

ومن ثم ال ميكن تربيرها عىل اإلطالق. 

بإنسانية  املتدرج واإلقرار  باالكتشاف  الخاصة  الركيزة  ومن أجل تعزيز هذه 

البرش، حظر القانون الدويل مامرسات كاالسرتقاق واإلبادة الجامعية والتعذيب 

عىل نحو مطلق. وَيعني عدم اتساق أي من تلك املامرسات مع اعرتاف كل 

شخص باآلخر بوصفه إنساناً عدم إمكانية قبولها مطلقاً دون هدم الدعامة 

من  كل  ينفي  نفسه.  البرشي  املجتمع  عليها  يقوم  التي  املشرتكة  اإلنسانية 

التعذيب واالسرتقاق واإلبادة الجامعية دامئاً ليس الكرامة اإلنسانية فحسب 

بل وإنسانية الضحايا ذاتها. 

وال ميكن تربير اإلبادة الجامعية بادعاء مامرستها مرة واحدة حتى وإن كانت 

تلك النية صادقة، أو بدعوى االضطرار لذلك بسبب حالة طارئة قصوى. وال 

ال  فكام  أكرب.  منفعة  تحقيق  إىل  يسعى  أنه  بدعوى  االسرتقاق  تربير  ميكن 

ميكن ألحد أن يربر استعباد شعب كرضورة لبقاء شعب آخر، أو تربير اإلبادة 

التعذيب  تربير  يحاول  من  فإن  أكرب،  جامعية  إبادة  منع  بدعوى  الجامعية 

باسم إنقاذ األرواح يعتدي بذلك عىل اإلنسانية املشرتكة بيننا جميعاً. ويجب 

أن نعامل مؤيدي التعذيب بكل الخزي والنفور كام نعامل أي مؤيد لإلبادة 

الجامعية أو االسرتقاق. 
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ملا 2. منحنى االنزالق

إن أي استثناء قانوين يبتدع الستيعاب سيناريو »القنبلة املوقوتة« سوف يؤدي 

بنا حتاًم إىل االنزالق نحو منحنى االنزالق، حيث يصبح التعذيب يف أسفل هذا 

املنحدر تعسفياً ال يناله عقاب أو يصبح واسع االنتشار ومنهجياً، أو كليهام. 

املؤسسات  تقويض  هي  التعذيب  حظر  من  استثناء  ألي  الحتمية  والنتيجة 

الدميقراطية وتدمري أي مجتمع مفتوح وحر وعادل. ويف نهاية األمر، نخرس 

القنبلة املوقوتة املحتمل  باستحداث استثناء قانوين الستيعاب سيناريو  كثرياً 

يف املستقبل، أكرث مام ميكن خرسانه إذا حافظنا عىل الحظر املطلق للتعذيب، 

حتى وإن كان ذلك يعني تحمل بعض املخاطر االفرتاضية. وُيعزى ذلك إىل أن 

الحجج والرباهني الخاصة بفرضية القنبلة املوقوتة ليست يف الحقيقة مرتبطة 

الذي  املجتمع  بنوع  ترتبط  بل  به يف مستقبل من صنع خيالنا،  مبا سنقوم 

نرغب يف العيش فيه اليوم ودامئاً. 

حتى وإن كان سيناريو القنبلة املوقوتة يف صورته الرصفة موجوداً يف الحقيقة، 

فإنه نادر لدرجة االنعدام، وهو ال يتطابق مع حقيقة الغالبية العظمى من 

املقصود وشيكاً  الهجوم  يصبح  أن  قبل  املؤامرة  إحباط  يتم  األحداث، حيث 

ميكنه  مسبقاً  عليه  متحفظ  مجرم  يوجد  ال  ولكن  الهجوم  يقع  أن  قبل  أو 

الكشف عن معلومات تساعد يف الحيلولة دون وقوع الهجوم عىل نحو مبارش. 

ما يثار يف سياق  القنبلة املوقوتة كثرياً  باإلضافة إىل ذلك، حيث أن سيناريو 

تهديدات توجهها شبكات منظمة من اإلرهابيني، يجدر اإلقرار بأن أي هجوم 

وإن  حتى  ينجح  ليك  مصماًم  يكون  أن  املرجح  من  إرهابية  شبكة  تخططه 

النادر  من  أنه  األمر  هذا  ويؤكد  الشبكة.  تلك  أعضاء  أحد  التحفظ عىل  تم 

توافق كافة االفرتاضات غري املحتملة لسيناريو القنبلة املوقوتة الرصف. فإن 

نغري  أن  املعقول  من  الندرة، هل  من  كبرية  درجة  الحاالت عىل  تلك  كانت 

منظومة القوانني الدولية والوطنية الستيعاب تلك االفرتاضات، حتى وإن تم 

فرضياً قبول الحسابات التي يطرحها السيناريو الخالص )وهو أمر غري مقبول 

لألسباب التي رشحناها سابقاً(؟
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من طبيعة القانون أن استحداث استثناءات للتعامل مع مخاطر مستقبلية غري 

معروفة إىل حد كبري ميكن أن يقوض فاعلية الحظر الضمني يف الوقت الراهن. 

ويعزى ذلك جزئياً إىل أن االستثناء يجب أن يطرح يف صيغة واسعة ليك يشمل 

الحقائق الخاصة بأي وضع افرتايض إذا ظهر يف الواقع. بيد أن وضع االستثناء 

يف قالب واسع إىل هذه الدرجة يعني أنه سيطبق عىل أوضاع تختلف كثرياً عن 

تلك التي كانت مقصودة يف األصل. كام أن الهيئات الترشيعية تبغض املخاطرة 

عندما يتعلق األمر بالسالمة العامة، وقد ُيتوَقع منها مبرور الوقت أن توسع 

نطاق أي استثناء كام كان الحال بالفعل بالنسبة لتدابري مكافحة اإلرهاب التي 

للغاية،  ُسنَّت منذ عام �200. إن للتعذيب بصفة خاصة أثراً اجتامعياً ضاراً 

والقانون بصفته مؤسسة ال ميكنه استيعاب أي استثناء لحظر التعذيب دون 

فمن املتوقع أن استحداث استثناء لحظر  الحظر ذاته غري فعال.  أن يصبح 

التعذيب سيفتح الباب ملامرسة التعذيب عىل نحو أوسع انتشاراً يف الواقع 

العميل. 

للسيناريو  املختلفة  العنارص  تحسب  الواقعي  غري  من  ذلك،  إىل  باإلضافة 

يقوم  استثناء  فأي  ثم  العملية، ومن  الحياة  أوضاع  يقيني يف  عىل نحو شبه 

عىل سيناريو القنبلة املوقوتة سوف يسمح فرضياً مبامرسة التعذيب استناداً 

التيقن املطلوبة، ازدادت  الريبة. وكلام قلت درجة  إىل درجات متفاوتة من 

إىل خطأ يف  احتامالت تعذيب األشخاص غري املتورطني عىل اإلطالق استناداً 

الهوية أو أنهم كانوا »يف املكان الخطأ يف التوقيت الخطأ«. كام يبني التاريخ 

أن أي تجاوز عن التعذيب يؤدي إىل انتشاره يف ما يتصل بأنواع أخرى من 

»الرش« تتساوى يف الخطورة مع رش »القنبلة املوقوتة« ويف ما يتصل باستخدام 

التعذيب ألغراض أخرى غري الحصول عىل معلومات. 

ويتسبب إقرار استثناء مقنن يف دولة منفردة يف االنتشار عىل املستوى الدويل 

أيضاً. فإذا كانت الدول التي تزعم أنها رائدة حقوق اإلنسان يف العامل تغض 

تتخذ  أخرى سوف  فإن دواًل  الظروف،  أضيق  التعذيب حتى يف  النظر عن 

من ذلك حافزاً لها لالستمرار يف استخدام التعذيب ضد مواطنيها أو التوسع 

املوقوتة.  القنبلة  سيناريو  من ظروف  اتساعاً  أكرث  نطاق  إليه, يف  اللجوء  يف 

وليس من الصعب مالحظة تقلص النفوذ الدبلومايس لدولة ما عىل نحو ضخم 
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عىل نحو أقل تحمساً. 

عالوة عىل ذلك، فإن استخدامنا للعنف يسمح للبلدان األخرى بتربير مامرسته 

أن  للدهشة  املثري  فليس من  ثم  أكرث ضد جنودنا ومواطنينا. ومن  بسهولة 

كثرياً من القادة العسكريني يعرتضون بشدة عىل إجازة التعذيب بني صفوف 

قواتهم. 

بوصفه  عنه  السكوت  أو  للتعذيب  الدميقراطية  الحكومات  مامرسة  إن 

الحكومات  التمييز األخالقي بني تلك  أحد تدابري مكافحة اإلرهاب يطمس 

محاولة  وتشكل  األخرى.  الدول  مواطني  عيون  يف  األقل  عىل  واإلرهابيني، 

دعامة  أكرب  منفعة  بتحقيق  اإلنسانية  غري  األفعال  تربير  تحديداً  اإلرهابيني 

أساسية لنقد الحكومة ألفعالهم، كام أنها تعضد ادعاء اإلرهابيني أن الحكومات 

تلك  عن  تتخىل  بينام  قوية  مببادئ  بالتمسك  فحسب  تتظاهر  الدميقراطية 

أن  ميكن  نفسه  التعذيب  فإن  وأخرياً،  ذلك.  يناسبها  حينام  بسهولة  املبادئ 

يؤدي إىل تطرف الضحايا واملتعاطفني معهم. كل ذلك يسهل عىل الشبكات 

اإلرهابية تجنيد أعضاء جدد وكسب تعاطف أو دعم السكان املحليني، مام 

يؤدي ببساطة يف نهاية األمر إىل مزيد من الهجامت وإىل تعزيز القول بالحاجة 

إىل مزيد من التعذيب يف املقابل. 

وكل دقيقة تنقيض يف التفكري يف التعذيب والتخطيط ملامرسته بوصفه أحد 

عىل  القدرة  بناء  يف  مستغلة  غري  دقيقة  أيضاً  هي  اإلرهاب  مكافحة  تدابري 

استخدام وسائل أخرى ملنع الهجامت. ومبرور الوقت فإن الرتكيز عىل التقنيات 

القرسية التي غالباً ما تتمخض عن معلومات غري موثوق بها أو غري مفيدة 

إن  مالءمة.  أكرث  استجواب  تقنيات  وانتشار  تطوير  عن  بعيداً  املوارد  يحوِّل 

االعتامد عىل التعذيب كتقنية لالستجواب يف بعض الظروف يقود إىل التعويل 

عليه كمامرسة عامة. 

الظروف  يف  حتى  التعذيب  الستخدام  االستعداد  بأن  نقر  أن  يجب  أخرياً، 

االستثنائية يعني ضمناً اتخاذ تدابري من خالل املؤسسات قد تبدو غري متسقة 

مراكز  إنشاء  نتوقع  أن  الناس. وميكن  يرومه معظم  الذي  املجتمع  مع منط 
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استجواب رسية يعمل بها محققون مدربون عىل تقنيات التعذيب )نوع من 

أكادمييات التعذيب عىل سبيل االفرتاض(. وسنسري يف شوارعنا بني رجال ونساء 

ومعاناة  إيالم  يف  التسبب  من  الطبيعي  نفورهم  تجاوز  عىل  تشجيعهم  تم 

الباحثون ورجال األعامل  الدفاع عن نفسه. وسيعمل  إنسان آخر عاجز عن 

عىل اكتشاف وإنتاج أدوات وتقنيات تعذيب أكرث ترويعاً. وكانت تلك التدابري 

الفاشية  والدول  بالنازيني  املايض  يف  ترتبط  املؤسسات  خالل  من  املتخذة 

األخرى واملجتمعات الشمولية والنظم الديكتاتورية واملستبدة. فامذا سيقال 

عن مجتمعنا إذا اعتمدنا التقنيات نفسها التي كانوا يستخدمونها يف األساس؟ 

وما هو نوع الرشكاء الذين نتمنى أن نحتفظ بهم؟ 
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للتعذيب وغريه  مطلقاً  حظراً  الصلة  ذات  الدولية  املعاهدات  كافة  تتضمن 

وهو  واملهينة،  والالإنسانية  القاسية  العقوبة  أو  السيئة  املعاملة  من رضوب 

مبدأ من مبادئ القانون الدويل العام )العريف( امللزم لكافة الدول. وال يسمح 

الحظر تحت أي ظروف، وحتى يف حاالت  انتقاص من هذا  أو  استثناء  بأي 

الطوارئ. 

يعد التعذيب جرمية مبقتىض القانون الدويل اتفقت الدول يف ما بينها عىل 

وجوب محاكمة مرتكبها برصف النظر عن مكان وجوده يف العامل. 

وال ميكن أن ميثل نوع الظروف املفرتضة يف تصور »القنبلة املوقوتة« أو أي 

ادعاء آخر بالترصف من منطلق دوافع طيبة، أساساً صحيحاً إلعفاء أي شخص 

من املسؤولية الجنائية عن التعذيب. وليست الرضورة وال الدفاع عن النفس 

مهام  التعذيب،  من حاالت  حالة  أي  مقبولة يف  املربرة  الدفوع  من  وغريها 

كانت خطورة الظروف أو شدتها�. حتى يف الظروف بعيدة االحتامل املتصلة 

املسؤولية  التعذيب من  أال يعفى مامرسو  املوقوتة، يجب  القنبلة  بسيناريو 

ذلك  أظن  »كنت  مثل  ادعاءات  تسلب  سوف  وإال  جرامئهم،  عن  القانونية 

رضورياً« القانون املناهض للتعذيب من أي قوة فعلية. 

بيد أن هناك مسألة منفصلة وهي العقوبة املالمئة ألي حالة تعذيب فردية. 

حالة  كل  تفرد  من  التأكد  مبكان  األهمية  من  اإلنسان،  منظور حقوق  فمن 

وربطها بظروف الجرمية والشخص املدان، مع تذكر أن كافة األحكام يف حاالت 

التعذيب يجب أن تأخذ الطبيعة الخطرية لتلك األفعال يف عني االعتبار2.

يجوز  ال   .“ ييل:  ما  عىل  التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمم  اتفاقية  من  و)3(   )2(  2 املادة  تنص   �

بالحرب  تهديدا  أو  حرب  حالة  الظروف  هذه  أكانت  سواء  كانت،  أيا  استثنائية  ظروف  بأية  التذرع 

للتعذيب. كمربر  األخرى  العامة  الطوارئ  حاالت  من  حالة  أية  أو  داخيل  سيايس  استقرار  عدم   أو 

 ال يجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعىل مرتبة أو عن سلطة عامة كمربر للتعذيب«.

2  املادة 4)2( من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب
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4. املبادئ والسلوك األخالقيان

العاملي  العامل عن قيمنا األخالقية املشرتكة األساسية يف اإلعالن  عربت بلدان 

لألمم  العامة  الجمعية  عن  الصادرة  األخرى  واإلعالنات  اإلنسان  لحقوق 

املتحدة.

فاملادة الخامسة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان تنص عىل ما ييل: 

» ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو الوحشية أو 

الحاطة بالكرامة«�.

ملناهضة  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إعالن  من  الثانية  املادة  وتؤكد 

من  وغريه  للتعذيب  التعرض  من  األشخاص  جميع  حامية  )إعالن  التعذيب 

الحظر،  املهينة( هذا  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب 

حيث تنص عىل ما ييل: 

أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  من رضوب  غريه  أو  التعذيب  أعامل  من  عمل  أي 

الالإنسانية أو املهينة هو امتهان للكرامة اإلنسانية، ويدان بوصفه إنكارا ملقاصد ميثاق 

األمم املتحدة وانتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان.  

كام متحو املادة الثالثة من هذا اإلعالن أي شك يف أن شعوب العامل قد رفضت 

منذ أمد بعيد املنطق األخالقي الخاص بسيناريو “القنبلة املوقوتة”: 

عدم  أو  الحرب  خطر  أو  الحرب  حالة  مثل  االستثنائية،  الظروف  باتخاذ  يسمح  ال 

االستقرار السيايس الداخيل أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، ذريعة لتربير التعذيب أو 

غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

الدويل  القانون  من  جزءاً  أصبح  اإلعالنات  تلك  فإن جوهر  آنفاً،  ذكرنا  وكام 

وليس مثة شك يف أن أي استخدام للتعذيب يف إطار وضع مثل فرضية القنبلة 

�  التأكيد هنا ويف االقتباسات التالية إضايف وليس يف النص األصيل. 
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ذا 
ملا املوقوتة يعد انتهاكاً للقانون الدويل وجرمية مبقتىض هذا القانون. ولكن حتى 

وإن نحينا جانباً مسألة الرشعية الدولية، فهناك أسس معنوية وأخالقية راسخة 

لرفض أي عمل من أعامل التعذيب يف وضع كالذي تفرتضه القنبلة املوقوتة أو 

أي محاولة إلضفاء الصبغة القانونية عىل التعذيب تحت أي ظروف مبوجب 

القانون الوطني.  

ويجدر متييز مسألة رد الفعل األخالقي الذي يجب أن يتبناه املجتمع تحسباً 

ألي سيناريو واقعي للقنبلة املوقوتة، انطالقاً من مسألة ما سيفعله أي شخص 

بصفته الفردية أو ال يفعله يف واقع األمر إذا وجد نفسه يف مثل هذه الظروف. 

ويهدف سيناريو القنبلة املوقوتة عىل النحو الذي يطرح به يف معظم األحيان 

األكرث  الخبيثة  آثاره  أحد  الفاصلة وذلك هو  الخطوط  تلك  معامل  إىل طمس 

خطورة. 

وسيجيب العديد من األشخاص عىل التساؤلني التاليني بنفس اإلجابة: »ماذا 

يجب أن يتوقع املجتمع مني من الناحية األخالقية؟« و«ماذا يجب أن أفعل 

مطلق  نحو  عىل  محظور  التعذيب  أن  وهي  األخالقية؟«،  النظر  وجهة  من 

به مهام  السامح  أو  تعذيب  أي  ثم ال يجب مامرسة  أخالقية ومن  كمسألة 

املطلق  األخالقي  للحظر  سنداً  الناس  بعض  يجد  وقد  الثمن.  فداحة  كانت 

املصادر،  من  كبري  نطاق  يف  واملجتمعي  الشخيص  املستويني  عىل  للتعذيب 

إعالنات  منه  نبعت  الذي  اإلنسانية  بالكرامة  واملطلق  العاملي  االلتزام  وهو 

حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، أو املنظومات األخالقية الشخصية أو 

املعتقدات الدينية أو العقيدة العسكرية أو غريها من املصادر.

إن أي مصدر من تلك املصادر الخاصة باملعتقد املعنوي واألخالقي ميكن أن 

ما إىل نبذ استخدام التعذيب يف سيناريو القنبلة املوقوتة، من  يقود شخصاً 

وجهتي النظر املجتمعية والشخصية، وهذا ال يجب أن يكون مثرياً للدهشة 

رهيباً  أمراً  خاصة  بصفة  التعذيب  من  تجعل  التي  العديدة  للجوانب  نظراً 

وهي: 

أن التعذيب من ضمن أسوأ صنوف املعاناة التي ميكن أن ينزلها   —

مكابدة  عىل  املوت  يفضلون  الناس  من  فكثري  بآخر.  شخص 
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التعذيب. 

فالشخص  قوة.  وال  له  حول  ال  للتعذيب  يتعرض  الذي  األسري  أن   —

الذي ال ميتلك معلومات يكون غري قادر عىل تغيري مصريه وليس 

أمامه سوى مواجهة التعذيب املستمر.

أن الكرامة اإلنسانية للضحية تسحق حتى تتالىش، ويعامل جسده   —

وعقله بوصفهام مجرد وسائل. 

أن املجتمع الذي يسمح بالتعذيب أو يدعمه يسمح ويدعم بذلك   —

حرمان شخص لشخص آخر عن عمد من كرامته اإلنسانية الكلية، 

مام ميتهن كرامة املجتمع نفسه.

أن آثار التعذيب تستمر مدى الحياة يف معظم األحيان.   —

أن التعذيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأكرث الحكومات ترويعاً واستبداداً   —

يف التاريخ البرشي. 

ز، حيث يقوم شخص باضطهاد  أن التعذيب هو جوهر الطغيان امُلَركَّ  —

شخص آخر وتحطيم إرادته بتجريعه األمل. وال ميكن ملجتمعنا أن 

يسمح بالطغيان، فهو نقيض مجتمعنا.

أو حتى  بنفور شديد عند مشاهدة  العاديني  البرش  يشعر معظم   —

تخيل برت أحد أعضاء الجسم أو إيالم اآلخرين إيالماً شديداً.



��

مًا
ائ

د
ب 

ذي
ع

لت
 ل

 ال
ل

قو
 ن

ن
م أ

حت
يت

ذا 
ملا الناحية  من  مترضراً  أو  فاسداً  نفسه  التعذيب  مامرس  يكون  قد   —

تلك  بسبب  الكرامة  من  مجردا  أو  األخالق  منحط  أو  النفسية 

األفعال، مام ينتج عنه اإلرضار بعائلته وباآلخرين املحيطني به. 

كام ال يجب أن نندهش أن االلتزام األخالقي الشخيص املنايف للتعذيب لدى 

الكثري من األشخاص يقتيض ضمناً قبولهم املخاطرة بفقدان حياة الكثري من 

األشخاص نتيجة لهذا االلتزام. فبينام تعد حامية األرواح أمراً بالغ األهمية، فإن 

معظم األشخاص يؤمنون بأن الوجود اإلنساين ال يقترص عىل الحفاظ عىل حياة 

األفراد. ففي حقيقة األمر، يختار الناس بكامل إرادتهم التضحية بحياتهم من 

أجل املحافظة عىل أسلوب حياة. فمعاهدات حقوق اإلنسان الدولية األساسية 

وقوانني الحرب تقنن مبدأ أن هناك بعض األمور املستنكرة أخالقياً لدرجة ال 

ميكن معها استخدامها حتى وإن تعرضت حياة شعب بأكمله للخطر. ويرد 

ذكر التعذيب رصاحة من بني تلك األشياء. 

كمسألة  التعذيب  مامرسة  بعدم  بالرضورة  املرء  يؤمن  أن  يتعني  ال  ولكن 

الرصفة  صورته  يف  املوقوتة  القنبلة  تصور  إطار  يف  حتى  شخصية  أخالقية 

مستوى  عىل  أخالقياً  مقبوالً  بوصفه  التعذيب  لتربير  محاولة  أي  يرفض  ليك 

املجتمع. إن الحسابات النفعية الكامنة يف “سيناريو القنبلة املوقوتة” الرصف 

تتالعب بالبديهيات األخالقية للجامهري عن طريق إظهار بعض آثار التعذيب 

أو عدم التعذيب فحسب، بينام تخفي التبعات األخرى التي تكون عىل نفس 

يف  املسترتة  اآلثار  إدخال  يتم  وعندما  خطورة.  وأشد  بل  الخطورة  مستوى 

املعادلة، يتضح أن إدراج أي استثناء عىل القاعدة القانونية واألخالقية املطلقة 

»إجحاف«  أي  بكثري  تفوق  وأخالقية  عملية  آثار  إىل  سيؤدي  التعذيب  ضد 

التعذيب يف مثل  إدانة أي شخص ميارس  معنوي نظري ميكن أن ينجم عن 

تلك األحوال. 

االستثناء  خلق  أن  حقيقة  الجمهور  عن  السيناريو  يخفي  املثال،  سبيل  عىل 

جميع  يف  الحال  كان  كام  الوقت،  مرور  مع  التعذيب  انتشار  إىل  سيؤدي 

السوابق التاريخية. ومن ثم، يجب أال نقيس معاناة مجرم أو قلة من املجرمني 

املحتملني عىل أساس حسابات نفعية، بل يتعني أن نضيف إليها معاناة املئات 

أو اآلالف أو أكرث من الضحايا اآلخرين يف املستقبل، الذين من املحتمل أال 
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لقبول  املدمرة  اآلثار  أهمية  تقاس  أن  يجب  اإلطالق.  عىل  صلة  لهم  تكون 

مخاطرة تعذيب األفراد الذين ال صلة لهم باإلرهاب عىل املجتمع، عن طريق 

حاالت الخطأ يف تحديد الهوية، كهؤالء الذين سلطت عليهم األضواء بالفعل 

يف االعرتافات الخاصة بالتعذيب عىل املستوى الدويل. يجب أن نضع يف عني 

االعتبار تبعات إعداد أنفسنا الستخدام التعذيب، وهي خلق طبقة محرتفة 

من مامريس التعذيب وتدريبها وتزويدها باملعدات. ويجب أن نضيف إىل 

السيناريو اآلثار طويلة األجل لتبني أساليب اإلرهابيني التي من املرجح أن 

تشمل زيادة عدد الهجامت اإلرهابية، حيث أن استخدامنا للتعذيب ميكن أن 

يؤدي إىل التوسع يف تجنيد أعضاء جدد يف الشبكات اإلرهابية أو يقلل رغبة 

السكان األجانب يف التعاون مع الجهود املبذولة للحيلولة دون أعامل اإلرهاب 

يف املستقبل. عىل سبيل املثال، قد يتقاعس األشخاص الذين ميكنهم إمدادنا 

ذلك  يؤدي  أن  من  مخاوفهم  تنامت  إذا  املدبرة  الهجامت  بشأن  مبعلومات 

إذا  أو  أو تعذيب آخرين معهم،  إىل استجوابات أخرى عن طريق تعذيبهم 

استاءوا من تعذيبنا آلخرين يعرفونهم أو يتعاطفون معهم. وهناك آثار أخرى 

غري ملموسة ولكنها جسيمة بالنسبة ملجتمع تشجع حكومته إلحاق املعاناة 

بأولئك الذين تسيطر عليهم جسدياً، أو تغض النظر عن ذلك. إن التعذيب 

سم ومبجرد حقن املجتمع ولو بكمية صغرية منه سوف ينترش يف مجرى دمه 

ويفسد الجسد حتى يأيت عليه متاماً.  

ومبجرد إضافة تلك العنارص إىل املعادلة، ال ترجح كفة التوازن النفعي املصطنع 

املتضمن يف سيناريو القنبلة املوقوتة لصالح التعذيب. ومن ثم، فيجب حتى 

عىل أولئك الذين يقاربون السيناريو من منظور نفعي بداًل من منظور مطلق 

وأخالقي نبذ أي ترشيع يقنن أي عمل من أعامل التعذيب. باختصار، فإن 

استجابة املجتمع ألي محاولة لتربير التعذيب يجب أن تكون باإلرصار دامئاً 

عىل أن التعذيب ال ميكن تربيره أخالقياً بأي حال من األحوال.          
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لالنتقاص  القابل  املطلق غري  الحظر  تفعيل  بدأنا. يجب  إىل حيث  إذاً  نعود 

واملهينة  والالإنسانية  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أشكال  وكافة  للتعذيب 

القنبلة  »سيناريو  يسمى  ما  املبنية عىل  التحديات  ليس يف وجه  تردد،  وبال 

املوقوتة« فحسب، بل أينام يكمن التعذيب أيضاً أو حيث ال يزال الحديث 

عنه مستمراً.

نبذ  ويتعني  واالسرتقاق.  الجامعية  اإلبادة  فصيلة  نفس  من  هو  التعذيب 

املوقوتة  القنبلة  بسيناريو  ترتبط  باتت  التي  والقانونية  السياسية  املشاريع 

بالطريقة نفسها التي نتلقى بها أي مقرتح حول اللجوء إىل اإلبادة الجامعية 

أو االسرتقاق، أي باإلدانة والخزي والبغض وبقول »ال« مطلقة مدوية. 



نزع الفتيل عن سيناريو القنبلة املوقوتة:
ملاذا يتحتم أن نقول ال للتعذيب دامئاً

القنبلة املوقوتة« االفرتايض«  التعذيب ملنع هجوم إرهايب يف »سيناريو  اللجوء إىل  تشكل إمكانية 

قضية ساخنة يف األفالم الشعبية واملسلسالت التليفزيونية ويف برامج الحوار واألخبار ويف الحوليات 

األخالقية  واإلجابات  للسيناريو  الدرامية  الطبيعة  ساعدت  فقد  السياسية.  واملجادالت  األكادميية 

هذا  أن  بيد  العامة.  الجامهري  لدى  كبرياً  انطباعاً  يرتك  أن  يف  يقدمها  التي  املصطنعة  البسيطة 

السيناريو يسعى يف نهاية املطاف إىل تدمري الحظر املطلق الذي ظفرت به اإلنسانية بعد جهد شاق 

تهديداً جسياًم لجهود  املوقوتة  القنبلة  الوطنية. ميثل سيناريو  والقوانني  الدويل  القانون  مبقتىض 

مربرة  بوصفها  التعذيب  أعامل  بعض  عرض  طريق  عن  العاملي  املستوى  عىل  التعذيب  مناهضة 

وحتى مرغوب فيها وتشويه الحقائق والتالعب باملشاعر واملنطق األخالقي، وعن طريق الهبوط 

باملجتمعات ذات النوايا الحسنة عىل منحنى االنزالق نحو تقنني ومنهجة التعذيب. 

الحجج  والحكومات  واألكادمييني  اإلنسان  حقوق  ولدعاة  الجامهري  لعموم  الكتيب  هذا  ويقدم 

القنبلة املوقوتة« لخلق استثناء لحظر  نابع من »سيناريو  اقرتاح  والرباهني األساسية املضادة ألي 

السيناريو  هذا  وراء  املسترتة  واملغالطة  املضللة  االفرتاضات  عن  النقاب  يكشف  وهو  التعذيب. 

ويؤكد عىل األثر املسمم للتعذيب عىل املجتمعات التي تسمح به، شأنه شأن االسرتقاق واإلبادة 

ر بالطبيعة األساسية واملطلقة لحظر التعذيب مبوجب القانون الدويل ويصف  الجامعية. كام يذكِّ

كيف يتالعب السيناريو باألحكام املعنوية واألخالقية عن طريق التعتيم عىل التكلفة األخالقية 

الحقيقية للسامح بأي فعل من أفعال التعذيب. 

وكجزء من سلسلة أنشطة إلحياء الذكرى الثالثني إلنشاء جمعية الوقاية من التعذيب، فقد عقدت 

القنبلة  سيناريو  إزاء  األفعال  ردود  ملناقشة  عام 2007  يونيو/حزيران  للخرباء يف  اجتامعاً  الجمعية 

املوقوتة، مام وفر بالتايل األساس لصياغة هذا النص. وجمعية الوقاية من التعذيب هي منظمة 

غري حكومية دولية تعمل يف كافة أرجاء العامل ملنع التعذيب وغريه من أشكال املعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 
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