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 : صملخّ ال

�عا�ج املقال عالقة التعذيب بال�جرة، و�ب�ن أن التعذيب أض�� عنصرا بنيو�ا �� تجر�ة ال�جرة �� معظم 

 emigrazioneأنحاء العالم؛ و��ون أحيانا سببا �� ال�جرة النازحة (
ّ
ھ عادة تجر�ة �� املسار ال�جروي  )، كما أن

)percorsomigratorio ب�ن   حال  )، وهو واقع العقود األخ��ة   �� التقارب ا�حاصل  نتيجة  ببلدان الوصول، 

الوافدين   املهاجر�ن  ع��  ("ا�حرب  ال�جرة  ظروف  وتدهور  التعذيب")  ("أزمة  التعذيب  ت�خم  عملية 

immigrati.(" 

ظاهرة   يحلل املقال العوامل املتعددة ال�امنة وراء هذه العمليات، مؤكدا أن �عذيب املهاجر�ن الوافدين

شروط  عامل �عقيد  الثالثية:  و�الديناميكية  ال�جرة،  سياسات  بتشدد  وثيقة  عالقة  لها  ية 

ال�جرات  و�سقاط)،  precarizzazioneاالستقرار( اإلقامة)    شرعية  حق  من  (بالتجر�د 

)clandestinizzazione ) وتجر�مها ،(criminalizzazione  واستفحال وتفاقم العنصر�ة. وقد عملت هذه ،(

واالحتجاز    ضافةإالعناصر،   ا�خوف،  وسياسات  األم�ي،  �ال��اد�غم  معاصرة:  اجتماعية  ظواهر  إ�� 

بممارسة   �سمح  وأوضاع  و�يئات  سياقات  إنتاج  �عز�ز  ع��  للعدو،  ا�جنائي  القانون  ونظر�ات  التعسفي، 

 التعذيب. 

 لتأم�ن التعذيب ـ املعاملة غ�� اإل�سانية ـ ال�جرة النازحة ـ العنصر�ة ـ ا :ةال�لمات املفتاحيّ 

 

 

وربا مقتطفالمقال ∗
ٔ
وربا واعرف عن ا

ٔ
  العدد هو: "التعذيب والهجرة"،  عنوان(العدد الخامس".   ،من المجلة المحكمة: "اعرف ا

عديالت التي قام بها . مع بعض التّ 38إلى صفحة   9، البندقية، من صفحة 2019كافوسكري، جامعة  إشراف فابيو بيروكو، منشورات
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ٔ
ا  من مختلف جامعات ا

ّن  المقالوامريكا، ويعتبر 
ٔ
عاد صياغته وتعديله مضيفا بعض المستجدات التي اقترنت بجائحة كورونا مقدمة العدد، إال ا

ٔ
 .الكاتب قد ا

ّي 
ٔ
ونعرضه مترجما إلى العربّية استنادا إلى مكان،  وهذا المقال الذي بين يدي القارئ، بالتعديالت التي لحقته، لم ينشر بعد في ا

صلّي 
ٔ
صلّية بما في ذلك الملّخصات.الّنّص اال

ٔ
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Abstract: 

 The article examines the relationship between torture and migration, highlighting 

how torture has become a structural element of the migratory experience in the majority 

of the world; sometimes torture is the cause for departure, itis a frequent experience 

along the migratory path, itis a reality that migrants are sometimes forced to confront 

in receiving countries. This is specifically the result of the convergence between the 

amplification of torture (the “torture crisis”) and the worsening of the conditions of 

migration (the “war on migrants”). 

The article analyzes the different factors underlying these processes, highlighting 

that torture against migrants is a global phenomenon that has a close link with the 

tightening of migration policies, the three-fold process of precarization, illegalization 

and criminalization of migration, the escalation of racism. All elements that, together 

with some social processes of contemporary society – the securitization policies, the 

politics of fear, hyper-detention, the theories on the criminal law of the enemy – 

promote the production of contexts, environments, and situations permeable to torture. 

Key words: torture, inhuman treatment, migrants, racism, securitarization. 
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 :مقدمة   -1

ب    إ�� إخضاع  ��دف حتما  أش�ال العنف الذي   أشّد   وهو  ينخرط التعذيب،
َّ

تاما،    إخضاعاال�خص املعذ

   وا�جنسية)،  (اإلنتاجية، والطبقية والعرقية،  �� العالقات االجتماعية غ�� املت�افئة
ّ
ھ التعب�� عن عالقات  إن

�جعلھ أخرس ودون أمل ال حاضرا  إذالل ال�خص، وتدم��ه جسديا ونفسيا،    القوة غ�� املت�افئة ال�ي تروم

 مستقبال.   وال

الستقاللية، وا�حر�ة والتضامن، سواء بالنسبة  ل  مشاريع وآماال  يدمر  إ�سانيتھ  لل�خص من  فبتجر�ده

ا �عرض  إ��  الذي  أوان��اع    أو  إليھل�خص  (املعاقبة،  القضائي  بالتعذيب  األمر  �علق  سواء  بھ.  ا�حيط�ن 

�ىي (من أجل القضاء ع�� األعداء، أو املعارض�ن؛ أو من أجل إرهاب �خص  أو بالتعذيب السيا   املعلومات)، 

ما). للتعذيب �عد اجتما�� يتجاوز �ل الذين تجرعوا و�التھ �ش�ل مباشر: فهو ��دف إ�� ا�حد من حر�ة  

التفك�� وحر�ة عمل ال�خص الذي يقع عليھ فعل التعذيب ومحيطھ، كما ��دف إ�� تحذير ا�جتمع برمتھ  

�ل من سولت لھ نفسھ أن �عارض الطبقة  إ��  عات املتمردة ع�� النظام القائم. إنھ تحذير موجھ  وا�جمو 

القائم   النظام  قوان�ن  تن��ك  ال�ي  الطبقة    . وهو Scott), (1999املهيمنة،  سلطة  تأكيد   �� متشددة  طر�قة 

كما أنھ جزء ال يتجزأ من عملية   ،(Lalatta Costerbosa, 2016) املهيمنة من خالل إنتاج ا�خوف االجتما��

أو مجموعة اجتماعية لطبقة   لتأكيد استغالل طبقة اجتماعية  وآلية  الهيمنة االجتماعية،  ا�حفاظ ع�� 

أخرى أو مجموعة أخرى استغالال ماديا، وفرض مجموعة مهيمنة {طبقة، أو طائفة منغلقة} لوجهة نظرها  

، عدوة، خارجة عن القانون. تتم ممارسة التعذيب ع��  ع�� مجموعة أخرى مهيمن عل��ا، بصف��ا إجرامية

ب، كما ينشره �� ا�جتمع    محيط إنھ �غرس الرعب ��    هو�ا��م، و�خصيا��م.  األفراد من أجل تدم�� 
َّ

املعذ

يؤكد  كما  هو،  االجتما��.  الصمت  فرض  أجل  ا�حضار�ةButler,2009(بوتل��  من  "املهمة  من  جزء   (

)missione civilizzatrice بعها) ا
ً
الطبقات املهيمنة واملوضوعة �� الواجهة من طرف ممث�� السلطة    ل�ي تت

 .القائمة

اعتبارها خط��ة، أو منحرفة،    للهيمنة والرقابة ع�� األفراد، وع�� ا�جماعات ال�ي يتّم   إنھ عنصر أساس

ذوي عادات    مخر�ة. كما �عت�� ممارسة عادية تم تطبيعها، وهو موجھ ضد األ�خاص الذين تم اعتبارهم  أو

طر�قة لإلذالل، واالضطهاد،    متمردين ع�� النظام االقتصادي والسيا�ىي املهيمن. فهو  ضارة، أو خطر�ن، أو

ب الذي ليس فقط جالدا يمارس فعل التعذيب،  ِ
ّ

ب. املعذ
َّ

ب ع�� املعذ ِ
ّ

واالحتقار من خالل تأكيد تفوق املعذ

وال�ي �س�ح �ش�ل مباشر أو    لتعذيب،ائمة لهذا  ا�جماعية ال�ي تخلق الظروف املال   بل هو أيضا ال�خصية

ب. إنھ ِ
ّ

نتيجة الستمرار ممارسات العنف املنبعثة من مراكز السلطة ومن املؤسسات،    غ�� مباشر يد املعذ

 ثائر�ن. أو من أجل إخضاع األ�خاص الذين تم اعتبارهم مصدر ��ديد

 فعال شاذا أو معزوال تم اق��افھ من  مألوف وال  و�التا�� وجب وضع التعذيب، الذي ال �عت�� حدثا غ�� 

االجتما��   اإلنتاج  منطق  إطار   �� مجان�ن،  مجرم�ن  أو  وحوش   ;Gjergji, 2019; Hajjar, 2013(لھ طرف 

Roberts, 2008;2015 ,Mackert  (  بل هناك جذور اجتماعية نظامية لھ كعالقات اجتماعية لإلخضاع. ؛

إنھ   بالعكس،  واعتباطية،  معزولة  بطر�قة  يوجد  ال  فهو  طبيعيا:  و�جعالنھ  ينتجانھ  والظروف  فا�جتمع 
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وسيا�ىي واجتما��   موجود ضمن سياقات، وعالقات اجتماعية، وروايات �عي��ا، هكذا �� �ل سياق تار���

 إليھ  أ�خاص عرضةلعملية �عذيب محتملة تجعل من �عض األفراد أو مجموعات    ر وثقا��، هناك حضو 

bany, Pasqualetto, 2019) -(Ju. 

  رغم أن القوان�ن الدولية قد أقرت منعھ
ّ

 أن التعذيب اليوم �عت�� ظاهرة منتشرة جدا ��  منعا مطلقا، إال

العالم، وهو قضية عادية جدا، وممارسة شائعة ومنظمة:    192دولة من أصل    132قد �انت  ف �ل بقاع 

حد   إ��  م����،  �ش�ل  املاضية،  سنوات  العشر  خالل  تمت   )(Cassese, 2011, p. 143ماتمارسھ  كما  ؛ 

 .1مورس ف��ا  دولة 144، ل��تفع العدد إ��  )p.113) ,Noury ,2016بلدا 122من طرف  2015ممارستھ سنة 

 
ّ
حيث إنھ يتم ا�حديث عن أزمة التعذيب العاملية. وضمن  العالم بأسره،    ھ �� الواقع ظاهرة �ونية ��ّم إن

؛ هم   Sales, 2018)-(Pérez�حاياههذا التوجھ، فاملهاجرون النازحون واملهاجرون الوافدون هم �� الغالب  

ھ �ش�ل خاص، �� السياق العام لسياسات ال�جرة املتشددة والنمو املهول للعنصر�ة، هم  يل إاألك�� �عرضا  

املعاملة غ�� اإل�سانية، من أجل ترهي��م أو من أجل اب��از األموال م��م. هناك نقص �� موضوع التعذيب و 

٪ من املهاجر�ن  75إال أن هناك �عض التقار�ر ال�ي تورد أن    املعطيات املتعلقة بتعذيب املهاجر�ن النازح�ن،

صندوق األمم املتحدة  )؛ ثلثا ال�حايا الذين دعمهم  Sigvardsdotter et al., 2016(القسر��ن هم �حاياه 

  ,Unvfvt)والجئون مهاجرون   Torture) (UN Voluntary Fund for Victims ofالتعذيبللت��عات ل�حايا 

؛ ويعت�� التعذيب واملعاملة غ�� اإل�سانية �� السياقات ال�جرو�ة حقيقة جاري ��ا العمل �� أور�ا،  (2017

االحتجاز،   وخالل  ا�حدود،  طول  ع��  ( خاصة  القسر�ة  واإلعادة  ال��حيل   ;Fra, 2017, 2018)وأثناء 

Melzer,2018  . 

يحلل هذا املقال، ذو الطا�ع النظري والنقدي، ظاهرة �عذيب املهاجر�ن النازح�ن واملهاجر�ن الوافدين  

)mmigrati(i،إ��   حسب نظر�ة اإلنتاج االجتما�� للتعذيب. وسأحيل فيھ   ، واملعاملة غ�� اإل�سانية �� حقهم  

 .2التعذيب بمعناه الواسع، والعام، وليس باملع�ى القانو�ي الدقيق للمصط�ح، بما �� ذلك العنف املتعمد

الضو   املقال  التعذيب   ء�سلط  ظاهرة  �ي    ع�� 
ّ
بنيو�ا  تأصبحال إ�ّ   عنصرا  ال�جرة؛  سبب    ا �لتجر�ة 

و� أحيانا،   �  االنطالق 
ّ
أن كما  ال�جروي،  املسار  مدى  ع��  تجر�ة  الغالب  أ��  يتقاسمها  ھ  حقيقة  حيانا 

التعذيب وتدهور   ب�ن ت�خيم  التقارب  نتيجة  بلدان الوصول. و��ون هذا خاصة   �� الوافدون  املهاجرون 

ظروف ال�جرة. فقد وجد املهاجرون الوافدون أنفسهم �� العقد األخ�� ب�ن مطرقة "أزمة التعذيب" وسندان  

العوامل املتعددة ال�امنة وراء هذه العمليات، مؤكدا    "ا�حرب ع�� املهاجر�ن الوافدين". يحلل املقال، أيضا،

شروط   �عقيد  وعمليات  ال�جرة،  ظروف  بتدهور  وطيدة  عالقة  لها  عاملية  ظاهرة  املهاجر�ن  �عذيب  أن 

تنضاف إل��ا    ال�جرات، و�سقاط شرعي��ا، وتجر�مها، والنمو املهول للعنصر�ة، �ل هذه العناصر  استقرار

 
1 -AI, https://www.amnesty.org/en/get-involved/stop-torture/ (2019-11-10). 

فالتعذيب والمعاملة غير اإلنسانية والمعاملة الحاطة بالكرامة هي مفاهيم، كما هو معروف، متميزة، وذات تعريفات قانونية  -2
 مختلفة.
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للمجت إنتاج سياقات،  عدة ظواهر اجتماعية  �عز�ز  إ��  األمنية، وصوال  السياسات  بدءا من  املعاصر،  مع 

 بممارسة التعذيب.  و�يئات وأوضاع �سمح

 :بقاء التعذیب   -2

، من بي��ا: أحيل أوال وقبل �ل �ىيء ع�� الصعود الصارخ 1ساهمت مختلف العوامل �� بقاء التعذيب 

األمنية، وسياسات صعودا ش�ل    ، (Bigo, 1998, 2005, 2014; Wacquant, 1999)2األمن  لإليديولوجيا 

دامت لعقود طو�لة، ومتعددة األش�ال، و�� جزء ال يتجزأ من نموذج إدارة ا�جتمع املعاصر،    عملية عميقة، 

من االجتما�� وع��  لأل �� عنصر متف�ىي �� ا�حياة اليومية. ف��اد�غم األمن، مؤسس ع�� اإلنتاج املؤسسا�ي  

وا�حاطة    التشكيل اإل�سانية  غ��  واملعاملة  للتعذيب  الرضوخ  سهل  لألمن،  العام  للمش�ل  االجتما�� 

�م ال �شعرون باألمان �سبب  �م ال يحسون باألمان"، �� ح�ن أ�ّ تحت ذريعة "أن الناس من يطلبھ أل�ّ   بالكرامة،

مجموعة من السياسات   عدم االستقرار البنيوي ل�حياة االجتماعية، وقد تم تجسيد نظام ا�حقيقة هذا ��

بأخرى    األمنية، أو  بطر�قة  �سهل  ال�ي  اليومية،  ا�حياة  عسكرة  وظواهر  االجتماعية،  املراقبة  وممارسات 

 ممارسات التعذيب.  

) ;Furedi 1997, 2018; Glassner 1999أحيل أيضا ع�� سياسات ا�خوف، وخطاب وثقافة ا�خوف   

2010 Wodack 2015) ;Skoll  ما عملية عميقة بدورها، دعمت اإلنتاج االجتما�� لعدم لذي �عد انتشارها

فقد ا�جتمع، مع دول وخ��اء ا�خوف اللذين �عت��ان أبطالھ الرئيس�ن. ecuritarizzazione(S(األمن وتأم�ن

دعمت عوملة ا�خوف �شكيل سياقات تؤ�د التعذيب؛ وغذت الظروف االستثنائية، الطارئة ال�ي ينتعش ف��ا.  

)2002Wacquant ,(   معها تراجع الدولة االجتماعية وصعود الدولة املعاقبة بموازاة   ، ع��أحيل، �عدها 

مع �عز�ز آليات التمي��، والعنصر�ة واإلقصاء، فقد �ان للدولة دور ر�ادي �� خلق عدم املساواة؛ خاصة  

وتجر�م االستبعاد الذي    لإلنتاج االجتما�� لالستبعاد  وأ��ا �انت أحد األطراف الرئيسية �� العملية املزدوجة

لعالقة الوثيقة املوجودة ب�ن عنف الدولة وصعود  ا) 2009b, Wacquantن (. أكد فا�و تم إنتاجھ اجتماعيا

الدولة ا�جنائية �� سياق النمو امل��ايد لتجر�م الفقراء، حيث إن خطر �عرض األ�خاص الذين �عيشون  

جهاز الرقابة ع�� واقعهم اليومي، تحول الدولةـــــــ من ع�� هامش ا�جتمع للتعذيب أمر وارد وهو جزء من  

إ��إــــ  )workfare(العملعن طر�ق  )warfare(  ا�حرب  إ�� دولة  )welfare(  الرفاه  دولة أن االنزالقات    ضافة 

 
ّ

قد سهلت حضور مناخات مفتوحة ع�� التعذيب �� مختلف     من الدولة وا�جتمع،االستبدادية، ال�ي ��م كال

 الم.بلدان الع

نظر -1
ٔ
جل إطار عام.   Cohen, Corrado, 2005ا

ٔ
من ا

من، تنتج عدة -2
ٔ
كـثر من مائة شركة في العالم منتجة لوسائل التعذيب. إنها صناعة مثمرة جدا، التي، باإلضافة إلى صناعة اال

ٔ
هناك ا

نية ودقيقة، (حتى في حالة  
ٔ
جل نظام التعذيب. نظام يعمل بطريقة متا

ٔ
جهزة كهربائية، ومواد كيميائية وبخاخات، ورغوات، من ا

ٔ
ا

يضا  اإل
ٔ
طباء. فممارسة التعذيب مهيكلة.  لكنها ا

ٔ
خفاء الذاتي)، الذي يتم االعتماد فيه على مختلف الشخصيات "الخبيرة" من بينهم ا

ظواهر مبنية ومبنينة. 
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سياسية، وقانونية، وخطابات عامة ت��ر التعذيب، باسم    وهو مجموعة من نظر�ات  هناك عامل آخر 

األساسية، وعن دولة   ا�حقوق  بذلك عن  الوط�ي، متخل�ن  والطوارئ، واألمن  الضرورة، واالستثناء،  حالة 

،س سبتم��  11القانون. هذه النظر�ات، تم تأكيدها �ش�ل خاص �� الواليات املتحدة األمر�كية �عد أحداث  

لإلرهاب، يؤكدون أهلية التعذيب �� ا�حاالت االستثنائية من أجل مصا�ح    مناهضة  وتتوافق مع �شريعات

عن "التعذيب ا�خفيف والقانو�ي" ونظ��ه     ,Dershowitz) (2004 ,2002�ل من ديرشو�ت  الدولة. فنظر�ات

يب، الذي �ع��ف "بالتعذ)Feindstrafrecht(عن القانون ا�جنائي ا�خاص بالعدو     (Jakobs, 2009)جا�وب

�عت��ان   اللتان  واالعتباطية،  االستثنائية  فالن�عتان  للتعذيب.  مؤ�دة  سياقات  خلق  سهلتا  القانو�ي"، 

 القانون ا�خاص للعدو. بنيو�ا لل�جرة الوافدة، يتداخالن مع استثنائية واعتباطية عنصر�ن مم��ين

معتقالت العالم. ع�� الرغم من �عض  أحيل، �� ال��اية، ع�� ظروف ا�حياة القاهرة واالحتجاز �� معظم   

 
ّ
ھ لم يحدث هناك تحول حقيقي �� ظروف  ا�خطوات ا�خجولة إ�� األمام ال�ي وقعت �� العقود األخ��ة، إال أن

مركزي، حول    االعتقال. بالعكس، �انت هناك إعادة �شكيل لنظام ال�جون حول رؤ�ة تتمحور حول �جن

التعسفي    ترجمت �� عدة بلدان إ�� ظاهرة مزدوجة لالعتقال  منظور أم�ي متشدد وعقا�ي لالعتقال، ال�ي

)(Wacquant, 2013  وتردي املعيشية،  واألجواء  البناء  حالة  وتدهور  (االزدحام،  ال�جن  ظروف  وتفاقم   .

 .1)ظروف جودة ا�حياة

 :التعذیب والهجرة بین مطرقة "أزمة التعذیب" وسندان "الحرب علی المهاجرین الوافدین"  -3

التعذيب بال�جرة موجودة منذ األزل، وليست حتما موضوعا وليد ال�حظة، لكنھ اليوم، أك��    عالقة �انت  

اإلصرار   هذا  و�رجع  املا�ىي.  مع  مقارنة  مختلفة  بأش�ال  �ان  و�ن  م�ىى،  وقت  أي  من  أحيو�ة  سبابإ�� 

 . �الل�جرة وا�خصائص ا�حالية لسياسا� مختلفة، من بي��ا ا�خصائص البنيو�ة للظروف املعاصرة

قد هيأت ع�� ت�و�ن حاالت، وظروف، ومناخات مؤ�دة   فإذا �انت إدارة ال�جرات، �� العقود األخ��ة، 

املعلنة عل��م قد غذت وضاعفت وفاقمت هذه    ا�حربللتعذيب �� حق املهاجر�ن الوافدين، فإن مرحلة  

املرحلة هذه  �انت  فقد  األخ��ة.  السنوات   �� �انت    األوضاع  وعناصر  اتجاهات  العقد  نتيجة   �� حاضرة 

املعادية   الدعاية  وتفاقم  توسيع  والقمعية؛  واالنتقائية  التقييدية،  ال�جرة  سياسات  عوملة  السالف: 

للمهاجر�ن الوافدين؛ �عميم العنصر�ة املؤسساتية، حيث دول نصف العالم يتبارون من أجل جعل ظروف  

س فعسكرة  متدهورة.  الوافدين  للمهاجر�ن  املعيشية  والظروف  ا�حدود، ال�جرة  وتأم�ن  ال�جرة،  ياسات 

ال�جرة،    ح�امةونقلها خارج أور�ا، واعتماد أجهزة ردع جديدة، و�سقاط الشرعية عن ال�جرة، وخ�خصة  

وتجر�م املهاجر�ن الوافدين و تمثيل ال�جرة كجر�مة، وتوسيع االقتصاد السري واالستغالل البشع للعمالة،  

امية، واالعتقال �� مراكز االحتجاز كعملية 'استقبال' مألوفة، وجعل حر�ات ال�جرة �� يد التنظيمات االجر 

داة رقابة، حيث ظاهرة 'االعتقال التعسفي هي  البرازيلفي -1
ٔ
 مؤشرات عدم المساواة في العالم ا

ٔ
سوا

ٔ
حد ا

ٔ
،اجتماعية في بلد يمثل ا

كـثر خصوبة لممارسة التعذيب ويعتبر المهاجرون الوافدون، في هذا السياق،  
ٔ
النظام الذي يهيكل االعتقال الجماهيري هو المجال اال

ن  
ٔ
و الطرد هو عامل إضافي للتعرض للتعذيب.من بين الضحايا الرئيسيين لهذه العملية، في حين ا

ٔ
 الخلط بين االعتقال ا
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�م غزاة، واستغالليون  والرفض و�عادة القبول (القانو�ي والالقانو�ي)، وتصو�ر املهاجر�ن الوافدين ع�� أ�ّ 

 
ّ
�ل الوط�ي:  األمن  ع��  وو�اء  ع��  ومجرمون،  وم�جعة  متجاو�ة  أرضية  ت�و�ن  ع��  �جعت  عناصر  ها 

التعذ اإلممارسات  غ��  واملعاملة  وغ��هم)يب  ح�ومي�ن  مسؤول�ن  طرف  (من  ع�� 1�سانية  ا�حرب  إن   .

ال�جرات قد خلقت ظروفا مسبقة وسياقات م�جعة ع�� التعذيب �� �ل م�ان، حيث إن ظاهرة �عذيب  

 . 2ةاملهاجر�ن الوافدين يتم تقديمها كظاهرة عامليّ 

نت حرب ع�� املهاجر�ن النازح�ن القادم�ن م
ُ

ن بلدان جنوب العالم معت��ين أن ال�جرات قادمة  وقد ش

األور�ي،   واالتحاد  منفردة،  أور�ية  بلدان  ا�حرب  هذه   �� وشارك  أور�ا،  إ��  األوسط  والشرق  أفر�قيا  من 

 وطنية.   شبھ  والعديد من األحزاب السياسية، ومنظماتوقطاعات واسعة من وسائل اإلعالم،  

ومذكرات   وقوان�ن  ومعاهدات  و�روتو�والت  �شريعات  عدة  ع��  فظ،  وجھ  شينكن  التفاقية  أعطي 

بدأ سنة   مسار  تقييدا. هو  أك��  سياسة �جرة  أدوات ووسائل  مقر�ن  ر�اط    2006واتفاقيات،  مع عملية 

من    ال�جرة) حول ال�جوء و   2020�� اإلغالق شبھ التام ل�حدود (اتفاقية املفوضية األور�ية  إللوصول �عدها  

)، ومذكرة  2016)، واالتفاقية املنعقدة مع تركيا (2015)، واتفاقيات مالطا (2014خالل عملية ا�خرطوم (

ـــ ليبيا ( ) واملعاهدات ا�خاصة الالحقة. �عز�ز ا�حدود، وتحو�ل إقام��ا إ�� بلدان االنطالق أو  2017إيطاليا 

عمليّ  و�قامة  ا�حدالعبور  خارج  واملراقبة  الضبط  معسكرات  ات  البلقان. وخلق  بافر�قيا ودول  األور�ية  ود 

احتجاز املهاجر�ن النازح�ن �� البلدان األصلية لل�جرة أو بلدان العبور، والطرد الفردي وا�جما�� ع�� البحر  

   ح�امةوال��، وخ�خصة القانون الدو�� وقانون  
ّ
أنتجت تدهورا حقيقيا ملسار ال�جرة    ها عناصر ال�جرة: �ل

افة إ�� الز�ادة �� جعل املهاجر�ن الوافدين �� وضعية ال قانونية. وقد سهلت هذه العناصر  إضوظروفها،  

املعاملة غ�� اإل�سانية. حيث إن التعذيب أصبح تجر�ة تتكرر ع�� طول مسار ال�جرة؛ من بلدان افر�قيا  

واملغرب   تو�س،  ع��  الك��ى  ال�حراء  وليبيا  Gadem, 2018; Migreurop, 2007; Msf, 2013)(جنوب   ،

و�سرائيل  Unsmil, Ohchr, 2013, 2016; Veglio, 2018؛  2013( لقد  (Guarnieri Jaradat, 2017))؛   ،

�ّل  أدت  التعذيب عنصر سفر "عادي". فقد  البلقان، ع�� طول    أصبح   �� األور�ية  ا�حدود  من ال مركز�ة 

�� حق املهاجر�ن النازح�ن، إ�� العنف  وص��بيا وكرواتيا وسلوفينيا، واملقار�ة العقابية    ا�حدود ب�ن البوسنا

).  ,2018b) )(AI, 2019; Msf, 2017b; No Name Kitchen, 2018aواملعاملة املهينة، وظروف حياة �ارثية  

,Msf) لكن الوضعية بخصوص ال�جرة من أمر��ا املركز�ة إ�� الواليات املتحدة ع�� املكسيك تبقى متشا��ة  

18)2017a; Unhcr, 2019; Unicef, 20  . 

ولقد ساهمت وسائل اإلعالم �� ا�حرب ع�� املهاجر�ن النازح�ن �ش�ل كب��، حيث عملت ع�� تقديمهم  

وم�حة ع�� أ��م غزاة قادمون من عوالم متخلفة ومر�ضة وجراد مف��س للرفاه األور�ي،    سةو بطر�قة مهو 
 

كده حتى المقرر الخا-1
ٔ
ن سياسات الهجرة القمعية هي سبب التعذيب هذا ما ا

ٔ
مم المتحدة عن التعذيب، الذي يعتبر ا

ٔ
ص لال

 . United Nations, HRC) ,(2018والمعاملة الحاطة بالكرامة 
ثار سلبية -2

ٓ
وربية، حيث إن الحرب على المهاجرين النازحين والمهاجرين الوافدين تحدد امتداد نهج   حتىلهذا كله ا

ٔ
في البلدان اال

ثير الهالة: الشك، والمراقبة  approach dell’hotspotالساخنة نقط ال
ٔ
وربا. كنوع من تا

ٔ
على كل الهجرات النازحة المتواجدة في ا

 الملفتة لالنتباه، واالستثناء، تقع كلها على عاتق المهاجرين الوافدين، مما يزيد من خطر العنف والمعاملة المهينة في حقهم.  
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ت بذلك  أقروا  وقد  لإلجرام.  وحاملون  دونية،  أك��  حيوانية  غرائز  ذوو  �غذي  كسا��  باملطلق  سلبيا  مثال 

أ�عاد   الكراهية والرفض تجاههم.  ذا  تمثال  ن�ج    لقد خلقت وسائل اإلعالم  للغر�ب، و�جعت ع��  عميقة 

 سياسات عقابية، مهيئة بذلك األرضية للعنف، واالعتداءات والتعذيب.  

ر�ط ع��  فعملوا  النازح�ن،  املهاجر�ن  ع��  ا�حرب   �� بدورها  سياسية  أحزاب  عدة  ال�جرة    وشاركت 

ا�حدود، وحفزوا   البحر�ة وشرطة  القوات  إ��  أمن وط�ي يجب �سليمها  الوافدة بقضية عسكر�ة وقضية 

يحظوا   وأن  االجتما��  السلم  من  متم��  موقع  باحتالل  بإقناعهم  بإدان��ا،  ا�حلية  الساكنة  من  العامة 

ع��   ا�حفاظ  ع��  ا�حلية  الساكنة  وحثوا  الدولة،  قبل  من  متم��ة  و��ن  بمعاملة  بي��م  معقولة  مسافة 

 املهاجر�ن ومراقبة الالجئ�ن بانتباه.  

فقد ساهموا �� شرعنة (إضفاء الشرعية) ا�خطاب    ولم �غب مشاركة املثقف�ن واملفكر�ن �� هذه ا�حرب،

أ�ّ  ع��  النازح�ن  املهاجر�ن  عن  األرا�ىي العام  خارج  إبقاؤهم  و�جب  الوه�ي)،  (اآلخر  جذر�ا  مختلفون  �م 

أ  تمادى   واألور�ية  ب��ميشهم. وقد  الوافدين  عزلهم  املهاجر�ن  تمثيل   �� نفسھ،  الوقت   �� العام،    ا�خطاب 

يجب االحتماء منھ �� �ل جوانب ا�حياة: �� العمل، و�� البيت، و�� املدارس، و�� الرفاه، و��  ك��ديد عاملي،  

وال��اث   ا�حلية،  والساكنة  والوط�ي،  الفردي  األمن  و��  العامة،  ال�حة  و��  األحياء،   �� املعيشية  ا�حياة 

 ا�جي�ي، والثقافة والهو�ة.  

 تجذرهم االجتما��  ع أو إبطاء عمليةمن  أراد هذا الغضب املعادي للمهاجر�ن الوافدين
ّ
ھ يجعل قوة  ، ألن

القوى االجتماعية دائما    العمل األجنبية أقل انصياعا وأقل مرونة وأقل إتاحة، وأقل ت�لفة. هكذا، تراهن �ّل 

ع�� توظيف العمال املؤقت�ن، دون أسر،    أو  ،(Perocco, 2019)  فقط ع�� ال�جرة الوافدة املؤقتة والدائر�ة

إ��  جتماعية ضعيفة مع مجتمع الوصول ومعرفة هشة بالبلد، الذين يضغطون ع�� أنفسهم نظرا  بأواصر ا

لصا�ح (الشر�ات    �م يمل�ون موردا ثميناوالعتبار الطبيعة املؤقتة �حضورهم، لك�ّ   حتياجا��م االجتماعية،ا  ا

محدد.   لزمن  العمل  لكفاءة  املطلقة  اإلتاحة  'املضيفة'):  لل�جرة  السياستتجاوز  والبلدان  الداعمة  ات 

املؤقتة، سياسات ال�جرة التقليدية للبلدان األور�ية واالتحاد األور�ي وتدمج �� الوقت نفسھ سياسات الدول  

  عدم استقرار الشغيل�ن الوافدين  (إضفاء الطا�ع املؤسسا�ي عل��ا)   مأسسة   األور�ية التقييدية والقمعية،

 .   (Gjergji, 2016)النظاميدخول وجاعلة من ال�جرة املؤقتة القناة الوحيدة لل

االستقرار   شروط  عرقلة  عملية  كثفت  ال�جرات   )precarizzazione(فقد  أنظمة  وال  هذه،    املتعددة 

القانونية)، و�شظي��ا، من تكثيف سلعنة قوة العمل األجنبية، مقر�ة إياها    أوالنظامية    (اسقاط شروطها

؛ فعملية السلعنة املتشددة لقوة العمل األجنبية  ء"�ىيإ�� ظروف أداة عمل محركة للعمل، و��� حالة "ال

 هذه �� عنصر إضا�� �جع ع�� ت�و�ن سياقات مفتوحة ع�� املمارسات املهينة.  

ليس لغزا وال مبالغة القول إن سياسات ال�جرة بالدول األور�ية ودول االتحاد األور�ي �ساهم �� �غذية ـــ  

ع�� العناصر ال�ي سبق    التعذيب ضد املهاجر�ن الوافدين. أحيل بوجھ عام�ش�ل مباشر أو غ�� مباشرــــ  

ذكرها؛ أحيل خاصة، مثال، إ�� نقل ا�حدود األور�ية إ�� افر�قيا، ال�ي أفضت إ�� خلق معسكرات احتجاز  

والعبور، االنطالق  (إ��   ببلدان  تمديد  عملية  إطار   �� حدثت  وال�ي  وغ��ها)  افر�قيا،  شمال  بدول  (خاصة 
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األور�ي    دلالتحا   )hotspot (approachالنقاط الساخنة ر�قيا، وتركيا، و�لدان جنوب شرق أور�ا) من�جفإ

سنة   افتتاحها  تم  الدول  2015ال�ي  بمختلف  االحتجاز  معسكرات  انتشار  البلدان    اإلفر�قّية.   �� (خاصة 

الحتجاز �� ليبيا مدارة من  الساحلية) جعلت هذه البلدان بؤرا ساخنة كب��ة �� الهواء الطلق. فمعسكرات ا

 
ّ
  طرف قوات الشرطة الليبية، ومن العسكر اللي�ي، ومن خفر السواحل الليبية، ومن امليلشيات الليبية، إال

. فا�جالدون �� املراكز الليبية هم من الساكنة ا�حلية  1من طرف الدول األور�ية قبولهم وتنظيمهم قد تّم   أّن 

الناز  املهاجر�ن  ي�ونون من  ت�و�ن سياق(وقد   �� أور�ا قد قدمت مساهمات أساسية  أن  إال  أحيانا)،    ح�ن 

ة  ة الثالثية: عرقلة شروط االستقرار والعسكرة واالستعانة باملصادر ا�خارجيّ .وقد تأسست العمليّ 2االحتجاز

يخّص  أجل    فيما  من  ممولة  سر�ة)  أو  (عالنية  اتفاقيات،  عقد  ع��  الغالب   �� تأسست  ال�جرة،  سياسة 

شبھ  مراقب  أو  القسر�ة  واإلعادة  القبول  و�عادة  والطرد،  االنتقائي،  والقبول  ال�جرة،  حر�ات  واحتواء  ة 

القسر�ة للمهاجر�ن النازح�ن. حيث إن مذكرة اتفاق إيطاليا ـ ليبيا، �� هذا السياق، لم تمر بتاتا من ال��ملان  

إ�� مخفر ا�حدود اللي�ي وامليلشيات    االيطا��، فقد تم تفو�ض سلسلة من مهام املراقبة واإلدارة �عاقديا،

ع��   التحايل  ف��ا  تم  ال�ي  ليبيا)  إ��  البحر  ع��  القسر�ة  اإلعادة  مهام  تفو�ض  بي��ا  (من  اتفاقية  ا�حلية، 

، �� )Algostino ,(2019  . ��ذا ا�خصوص، فإّن عدم اإلعادة القسر�ة�شأن وضعية الالجئ�ن ومبدأ    جنيف

مام سياسات اال�غالق و�سليم ا�حدود إ�� مصادر خارجية، و�حذر من  يخفق أ  حظر التعذيب  تأكيده أّن 

أن اتفاقيات إعادة القبول رغم احتوا��ا دعوات رسمية �حماية ا�حقوق األساسية، حينما يتم إمضاؤها مع  

  عدمان��اك حظر التعذيب واملعاملة الالإ�سانية أو ا�حاطة بالكرامة خارق�ن مبدأ  دول مثل ليبيا، فإنھ يتّم 

لدول العالم    . يمكن حدوث هذه االن��ا�ات ح�ى �� حالة اإلعادة غ�� املباشرة أو عندما تو�لاإلعادة القسر�ة

املوا�ئ سواء   أيضا مع سياسة إغالق  االن��ا�ات  الهو�ة، واالحتجاز. تحدث  املراقبة، وتحديد  الثالث مهام 

ع�� م�ن السفن (و�� �� الواقع ظروف احتجاز) أو �علق، تتحدث ال�اتبة لسبب    �علق األمر بظروف اإلقامة 

 .بنقل التعذيب القانو�ي و�سليمھ إ�� مصادر خارجيةوجيھ، 

�� بلدان الوصول. فطالبو ال�جوء،    (criminalizzazione)  فبعد االحتجاز �� بلدان العبور هناك التجر�م 

كذلك  ، ال �عانون فقط من قصور وعدم كفاءة نظام ال�جوء، بل  سبانيا، وخاصة �حايا التعذيب م��مإ��  

 Jubany)من إم�انية التعذيب املنتجة من االستعمال املباشر للعنف �� تطبيق سياسات ال�جرة العقابية  

et al., 2019)  سياق تصاعد تجر�م ال�جرات، وعنف املوظف�ن العمومي�ن �� تطبيق سياسات ال�جرة �� .

ها عادية، كنتيجة لالستعمال الشر�� للقوة من أجل حماية السيادة الوطنية. ح�ى أولئك  ال�ي يتم اعتبار 

ع�� طول    األمن   �خاطر �سبب �عز�زإ�� ا الذين حصلوا ع�� نوع من ا�حماية الدولية معرضون ع�� �ل حال  

�عرضهم   مما  متواصالن،  وال��حيل  االحتجاز  حيث  اا�حدود.  و إ��  املهينة.  واملعامالت  هذه  لعنف  ��جع 

ع�� آليات    املمارسات   �� وم�ان��ا  املعاصرة  أش�الھ   �� ا�حديثة  اللي��الية  ا�جتمعات   �� التعذيب  «تكرار 
 

نهى يوم -1
ٔ
مم المتحدة السامي لحقوق االنسان قد ا

ٔ
ن مفوض اال

ٔ
وربي وخفر السواحل   2017نونبر  14حتى ا

ٔ
التعاون بين االتحاد اال

 ).t.ly/QCFW  )29-11-2019الليبية «بالالإنساني»: 
حيان في حالة عبودية–فقوات الشرطة الليبية، الذين يبيعون المحتجزين  -2

ٔ
للمنظمات اإلجرامية يتم تدريبهم -الذين يصيرون ا

وربية، وفي 
ٔ
 إيطاليا  مقدمتهموتزويدهم من طرف الدول اال

https://news.un.org/en/story/2017/11/636022-libyas-detention-migrants-outrage-humanity-says-un-human-rights-chief-zeid
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مراقبة املستبعدين اجتماعيا، ومن بي��ا سياسات وممارسات مراقبة ال�جرة ال�ي تلعب دورا مركز�ا». و��  

�حظر التعذيب «�ساهم �� تطبيع و�ضفاء الشرعية  الوقت ذاتھ، عدم االع��اف ��ذا العنف باعتباره ان��ا�ا  

ال�جرة»   سياسات  �عز�ز   �� القوة  ممارسة  نظام  .Jubany et al., 2019, p. 131)(ع��  اس��داف  �ش�ل   .

وأبنا��م داخل مراكز االحتجاز شكال من أش�ال العنف؛ وتمثل    للمهاجر�ن دون وثائقالعنف �� ب�جي�ا،  

النموذ��    هينة، ال�ي تقع �� املراكز، شكال خاصا من �عذيب مراكز االحتجازاملعامالت غ�� اال�سانية وامل 

(Ouali, 2019) . 

، واالعتقال كجواب تلقائي لل�جرة "غ�� النظامية"، وعوملة  1العتقال كمهاجر�ن وافدينإ�� ا  فالتعرض

قسري، وخلق سياقات  االعتقال املؤسسا�ي كنموذج إلدارة ا�خالفات ومراقبة الفقراء، والطرد وال��حيل ال

التعذيب    ،وسياسية  ،مؤسساتية سهلت  عناصر  �لها  الوافدين،  للمهاجر�ن  معادية  وثقافية  و�دار�ة 

فقد ا�سمت سياسة �جرة "صفر �سامح" ال�ي اتبع��ا إدارة ترامب �� الواليات املتحدة �� ا�حدود    والعنف.

إ�سان ال  ظروف   �� األطفال  واحتجاز  العائالت  بفصل  هذه  املكسيكية  تأسست  وقد  األحيان.  غالب   �� ية 

إ�� صدمات   اتباعها، مما أدى  القانونية الواجب  اتباع اإلجراءات  ال�جوء دون  املمارسة ع�� تجر�م طال�ي 

الضوء ع�� أن املعاملة املهينة    ) al, 2019)etMossنفسية طو�لة األمد ل�ل من اآلباء واألطفال. وقد سلط  

افدين �� ا�حدود ا�جنو�ية وا�حتجز�ن �� مراكز االحتجاز �� نتيجة نظام  ال�ي تم تخصيصها للمهاجر�ن الو 

  منطق   وقضاء، تأسسوا ع�� قانو�ي ونصوص قانونية،
ّ
ھ نظام قائم  يوحد االستعمار والوطنية والسيادة. إن

األبيضع�� أّن ،  )whiteness(  الرجل  األساسية  مبادئھ  وتف��ض  ا�حق،  هو    كموضوع  الشر��  الفاعل 

بيضاء غ��  تصنيفات  من  عداه  ما  و�ل  وغر�اء"،  األبيض،  أجانب،  يقيّ   كـ"آخر�ن،  أو  دخولهم  يمنع  د 

ومساوا��م �� ا�حماية القانونية.هذه العوامل متجذرة �عمق �� الو�� الثقا�� للواليات املتحدة وقد أثرت  

البلد مع الزمن، حيث إن سياسة ترامب نفسها  سياسات ال�جرة ل�ل إدارة �عاقبت ع�� حكم  في  �ش�ل سل�يّ 

وتقييدية   عقابية  األصل   �� �انت  �جرو�ة  سياسة  متطرف،  �ش�ل  فقط،  أججت  فقد  شيئا،  تخ��ع  لم 

وجعلت من هذا التشدد رك��ة للسياسة الوطنية. فنظام التجر�د من اإل�سانية، واالحتجاز، والعقاب، وطرد  

��    بالواليات املتحدة األمر�كية ليست من إبداع إدارة ترامب، بقدر ما   املتواجدين حاليا   املهاجر�ن الوافدين

 ثمرة نظام قانو�ي لھ جذور عميقة.  

بلدا) حدودها مع قدوم الو�اء، وعززوا الرقابة، وفرضوا    195وقد أغلقت �ل بلدان العالم تقر�با (حوا��   

داب�� واجبة، فقد �ان الو�اء �� �عض األحيان  �ان األمر يتعلق �� كث�� من األحيان بت مز�دا من القيود؛ فإذا

ذريعة لتطبيق تداب�� وسياسات �جرة أك�� تقييدا غ�� م��رة من الو�اء. وقد قللت هذه العناصر، بطبيعة  

ت من عدد املغادر�ن، لكن، بالنظر إ�� أن األسباب ال�امنة وراء ال�جرات لم  ا�حال، حر�ات ال�جرة وحّد 

ت أك�� عمقا مع أزمة ف��وس �ورونا، فقد فاقموا وضعية عدة بلدان جنوب  تتغ��ـ بالعكس، فقد أصبح 
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أك�� صعو�ة وأك�� مشقة، وأك��   ال�جرات ولو بطر�قة  ـ واستمرت  العاملية  املساواة  العالم، وتفاقم عدم 

 خطورة، وأك�� ت�لفة. 

والقيود ال�حية، إ��    ، والقنوات القانونية، وتدهور سياسات ال�جرة،1وقد أدى إغالق ا�حدود، واملوا�ئ

بالنسبة   سواء  ال�جرة،  ظروف  الذين  إ��  تدهور  نظرا��م  أو  ال�جرة  درب   �� السائر�ن  للمهاجر�ن  أولئك 

انطلقوا أثناء الو�اء. فقد تم �عليق املهاجر�ن النازح�ن أك�� من مرة ببلدان العبور، و�� املعابر ا�حدودية،  

  بل للعيش، وال خدمات، مع قلة االهتمام العام. فقد �ان وع�� طول مسار الرحلة؛ وتمت عرقل��م دون س

املعاملة   خطر  أن  كيف  شهدوا  إ��م  حيث  ضعفا؛  أك��  بجعلهم  عل��م  كب��  وقع  ال�جرة  ظروف  لتدهور 

فقد رسمت    الالإ�سانية قد ازداد مع الو�اء، و�انوا موضوعا لتصاعد سوء املعاملة، واالغتصاب والعنف.

 
ّ

صة بال�جرة صورة قاتمة للغاية ع��م �� مختلف جهات العالم: كفن�و�ال باملنطقة  ت ا�خاالتقار�ر وال�جال

الوسطى، والهند، ومع�� البلقان، ومع�� أفر�قيا جنوب    األمر�كية وأمر��اال�ولومبية، وا�حدود املكسيكية  

�� اتجاه مأزق م  ال�حراء، ومع��  النازحة  ظلم، البحر األبيض املتوسط. فقد تدحرجت معظم ال�جرات 

لتقع بذلك �ش�ل أك�� �� أيدي املهر��ن، واملنظمات اإلجرامية اللذين �عمالن دون عوائق. وقد نتج عن حالة  

والسلطات   واإلغاثة،  وال�حفي�ن،  ا�ح�ومية،  غ��  املنظمات  (غياب  القسري  والفراغ  ا�حدود،  إغالق 

ب��، و�شأت خدمات جديدة مرتبطة  العامة) وحالة الطوارئ، إ�� ز�ادة حجم ال�جرات غ�� النظامية �ش�ل ك

� املهر�ون الطرق  ، و�غ��ت أ�شطة ال��ر�ب متكيفة بذلك مع السياق ا�جديد، وغ�ّ )smuggling(  بال��ر�ب 

�حلول    واألساليب و�إيجادهم  ا�جديدة،  األوضاع  مع  بذلك   )Sanchez, 2020; Achilli ,جديدة.متكيف�ن 

2020) . 
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يجب وضع عالقة العنصر�ة بالتعذيب �� السياق ا�حا�� لنمو العنصر�ة املتسارع، نظرا إ�� أن التعذيب   

�ان، تار�خيا، عنصرا بنيو�ا للعنصر�ة واالستعمار. لفهم عالقة التعذيب بال�جرة فهما عميقا من الضروري  

 الفحص والتنقيب �ش�ل عميق عن عالقة العنصر�ة بالتعذيب. 

العنصر   ب�ن األعراق،تحيل  إ�� عالقة استغالل مادية  ال�ي  �ة  الهيمنة  �� عالقة  والطبقات واألجناس، 

، �� االبن الشر�� للعبودية،  Basso), (2016تتضمن �حظة أيديولوجية تطبع، وت��ر، و�شرعن االستغالل 

أساس   عنصر  و��  االستعماري،  للنظام  األيديولوجية  فال  ن م�وّ و والرك��ة  للرأسمالية،  عنصر�ة  عضوي 

ة واستغاللية أك�� دونية �ش�ل مثا��. التمثيل الوح�ىي ا�جسدي  ة �� حالة دونيّ تجعل من هو �� وضعية ماديّ 

�سانيتھ، واإلعالن عن الدونية الطبيعية للشعوب  إمنھ والنف�ىي واألخال�� لألسود، وتجر�د املستعَمر من  

 امللونة، والتصنيف العر�� الذي يجعل ذوي البشرة السوداء د
ّ
ها وظيفية �� ا�حافظة ع��  وني�ن، �انت �ل

 
ّ
ش� املستعَمرة:  للشعوب  األور�ي  االستعمار  واستغالل  االجتماعية  الهيمنة  األساس  عالقة  االستعمار  ل 

 
بيض المتوسط حتى سفن الحجر الصحي، وهي   فقد ظهرت في -1

ٔ
عائمة حقيقية، التي على متنها تم حجز مائت   نقاط ساخنةالبحر اال

يام.
ٔ
شخاص في بحر مفتوح لعدة ا

ٔ
 اال
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ّ
، معاد للمساواة، وهو نزعة  ھ مذهب نخبوّي التار��� واملادي للعنصر�ة كعالقة اجتماعية و�أيديولوجيا. إن

�س�� العنصر�ة إ�� تكريس الالمساواة ب�ن    د األعراق والطبقات الدونية.تطوعية تحرض ع�� النضال ض

واألمم، بجعلها سياسة دولة، أي سياسة عنصر�ة، بمع�ى دولة عنصر�ة،    واألجناساألعراق، والطبقات،  

ة تنتج، و�شرعن، وتحافظ، ع�� الالمساواة: العنصر�ة �� الالمساواة،  أي برنامج وفعل حز�ي. فالعنصر�ّ 

، �� الالمساواة. والتعذيب هوتجسيد للعنصر�ة ع�� جسد املستعَمر، املضطهد، هو أداة �ستخدمها  أكرر 

العنصر�ة �� عملية التجر�د من اإل�سانية و�خضاع من يتم اعتباره دونيا أو متمردا. إنھ ــــ أي التعذيب ـــ وشم  

سارتر  إ��  . فإذا �ان التعذيب بالنسبة  طا�ع الدونية  العنصر�ة الناري ع�� جسد املستعَمر، عالمة تحيل ع��

) نظاما، فإن هذا النظام بدوره هو جزء من نظام العنصر�ة القائم ع�� الالمساواة ب�ن الطبقات،  1958(

 واألمم.   واألجناسواألعراق،  

�� عالقة التعذيب بال�جرة مرتبطة اليوم بالصعود العاملي للعنصر�ة �� العصر النيو لي��ا��، الذي تم�� 

الوافدين، للمهاجر�ن  املعادية  بالعنصر�ة  األخ��ين  من    العقدين  األساسيان،  مركزاه  وأمر��ا  أور�ا  حيث 

و�عت��   عاملية.  حقيقية  ظاهرة  ليص��  العالم،  أقطاب  �ل  ليعم  انتشر  الدولةهناك  هذا    عنصر�ة  بطل 

للتمي�� العنصري (املؤسسا�ي والفع��) وأول    ، ال�ي ش�لت الدافع الرئيسBasso), (2010  الصعود بال منازع

العنصر�ة   إ��  الرفاه  باسم  أور�ا، من رهاب األجانب   �� بلدان.  �� عدة  املتفشية  الشعبية  للعنصر�ة  منتج 

 ا�حلية، من عنصر�ة انتقائية إ�� مطاردة ا�جموعات اليمينية املتطرفة للمهاجر الوافد.

للم املعادية  العنصر�ة  تفاقم  أسفر  الوافدينفقد  االجتماعية،  هاجر�ن  حقوقهم  تقليص  وغذت    عن 

أجل   من  ا�جديد  االنصهار  وح�ى  ا�حائط  عرض  الثقا��  التعدد  وضر�ت  ال�جرة،  سياسات   �� التشدد 

االستبعاد والرفض، و�ان لها دور فعال �� البناء االجتما�� والسيا�ىي للعنصر�ة الشعبية والشعور بالعداء  

� حق هؤالء املهاجر�ن، م�جع�ن ت�و�ن ظروف و�يئات م�جعة ع�� ممارسات  من طرف الساكنة األصلية � 

 التعذيب. 

فارتفاع ظاهرة التعذيب ضدهم مرتبط بالصعود الصاروخ للعنصر�ة املؤسساتية �� السياق النيولي��ا��.  

ألفراد،  فقد فتحت شيطنة املهاجر�ن الوافدين املؤسساتية األبواب أمام سلو�ات مهينة �� حقهم، مجردين ا

. يمثل هؤالء املهاجرون، منذ عقود، مجموعة اجتماعية  إ�ساني��مالذين تجرعوا مرار��ا �ش�ل ملموس، من  

�� هذه  إ�ساني��اتم تجر�دها باستمرار من   للتعذيب؛ وقد ساهمت الدول �ش�ل فعال  ، لتص�� موضوعا 

 �جدران �� املناطق ا�حدودية ومراكزالعملية. فاإلدارة العنصر�ة �حر�ات ال�جرة لم تؤد فقط إ�� انتشار ا

إ�ّ  املهاجر�ن  االحتجاز، بل  �� تطبيع ميلشيات املواطن�ن ضد  دون وثائق  �ا ساهمت أيضا و�ش�ل حاسم، 

undocumented)(    إ�� رفض االستقبال، وانتشار العنف مع ما يخلفھ ذلك من إسالة الدماء ب�ن صفوف

القاصر�ن،   احتجاز  إ��  الوافدين،  املتغ��  املهاجر�ن  ع��  مبنية  واحصاءات  واعتقاالت  مداهمات،  و��� 

 'العر��'. 

املضايقات، والعنف ا�جن�ىي، واالغتصابات، ال�ي   بال�جرة، نجد أن ظاهرة  ففي إطار عالقة التعذيب

النازحات  إل��ا  �عرضت املهاجرات  بوضوح،  النساء  بارزة  ال�جرة،  عملية  مسار  طول  بلدان    ع��   �� سواء 
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   بلدان الوصول، �� �ّل العبور، أو��  
ّ
ل، من حيث العدد واملن�جية  أنحاء العالم. يبدو أن العنف ا�جن�ىي �ش�

ومن حيث التوسع، طر�قة محددة ومن�جية إلهانة املهاجرات النازحات وتجر�دهن من إ�ساني��ن والهيمنة  

 عل��ن. 

 :الخاتمة  -5

 يدمر التعذيب كرامة و�خصية املرء من خالل املعاناة   
ّ
ھ يل�� ا�جسدية والنفسية اللت�ن ي�حقهما ��ا. إن

Sartre, 1958); و�جعل منھ "وحشا �شر�ا"، أي "إ�سانا دونيا"  ، أي �شيئھ،إ�سانيتھو�جرد ال�خص من  

سنة    .(17 عرضھ  تم  الذي  قبور"  دون  "أموات  املسر��:  عرضھ  سارتر��  التعذيب  1946صور  �حايا   ،

القد الداخل: أ�خاص أحياء جسديا  �أموات دون قبور، أموات فقدوا  رة ع�� الكالم وهم محطمون من 

ل�اتبھ هن�ي   أرواح، ألّن   لك��م دون  "القضية"  �� كتاب  التمهيدي  املبحث   �� ) Henriالتعذيب كما سيأ�ي 

)Alleg ّھ يقتل الروح»  ا لكنّ ، «يجعل ا�جسد حي(Sartre, 1958, p. 19) ،فالتعذيب ال ينت�ي بان��اء العذاب .

 
ّ
ج صدمات عنيفة ع�� الذهن، والعقل، وا�جسد، ال�ي �عاود الظهور واس��جاع �حظا��ا �ش�ل م�ح  ھ ينتإن

نفسها  الصدمة  تم  (Van der Kolk, 2015)  و�تجاوز  الذي  للعذاب  املستمر  بالتذكر  مرتبطة  فاملش�لة   .

والعودة يضرالهاجسيّ   تجرعھ،  الذي  ا�حاضر   �� الصادم  للما�ىي  الدائم  لإلقحام  للصدمة،  ويشل    ة 

املستقبل. ومع ذلك، يمكن ل�حايا التعذيب أن يتبعوا مسارا يحولهم من �حايا إ�� شهود: �عد التجر�د  

 . iumanizzazione(r( �سنةاأل عودة، سيتم )disumanizzazione(من اإل�سانية

الجئون  مهاجرون،  الغالب   �� هم  اليوم  التعذيب  ف�حايا  أعاله،  املذ�ورة  �جوء.   لألسباب  طالبو    أو 

والعقلية   ا�جسدية  �ح��م  ع��  متعددة  عواقب  ؛  Sales, 2018)-(Mazzetti, 2005; Pérezوللتعذيب 

بالنظر إ�� هذا، هناك ضرورة لتداب�� خاصة للتسي�� والتدخل النف�ىي واالجتما��، وسياسات رفاه مالئمة  

،  (GCR)احتل التعذيب واملعاملة غ�� اإل�سانية، �� امليثاق العاملي لالجئ�ن    من أجل حماية �ح��م. فقد

، ح��ا كب��ا، حيث حث ع�� اعتبار �حاياه كمستفيدين من السياسات العامة  2018دجن��    17الصادر  

  لالجئ�ن. وطلب من الدول مز�دا من ا�جهودات ملواجهة االحتياجات ا�خاصة للناج�ن منھ، وأشار إ�� أح�ام 

إ�� تحديد وفرز و�حالة األ�خاص   الرامية  تب�ي "التداب��  خاصة تتعلق بدعم ال�حايا؛ تحث الدول ع�� 

املالئمة واملتاحة" العمليات واإلجراءات  ا�خاصة ع��  . وقد أصدرت �جنة  (UN, 2018a)ذوي االحتياجات 

تعلق بحقوق الالجئ�ن ال�ي ة جديدة ت، مبادئ توج��يّ 2018التا�عة لألمم املتحدة   (CAT)التعذيبمناهضة 

العودة   �عد  يطالهم  قد  الذي  التعذيب  من  حماي��م  القانون    .(United Nations, 2018b)�عزز  �عط��م 

وال�حيّ  القانونية  ا�حماية  واالستقبال:  بال�جوء  ا�خاص�ن  والقانون�ن  ال�حايا  بحقوق  ا�خاص  ة  األور�ي 

 واالجتماعيّ 
ّ

ة والنفسية وحاجات املهاجر�ن �حايا التعذيب محدودة  الوصول إ�� الرعاية ال�حي    أّن ة. إال

. فغالبا ما ت�ون الفحوصات الطبية ا�خاصة بتحديد املهاجر�ن �حايا التعذيب  (Irct, 2016)جدا �� الواقع  

. فأحيانا ما ي�ون لطلبات ال�جوء وقع سل�ي ع�� �حايا التعذيب  (Fra, 2017)ومرافق االستقبال غ�� �افية  

خدمات    إ��  لصدمة؛ فغالبا ما يجد املهاجرون الوافدون �حايا التعذيب صعو�ة �� الوصول وقد يفاقمون ا

. لذلك مازال  (Unvfvt, 2017)  ا�حماية والرعاية �سبب عدم ثق��م �� السلطات ونتائج التعذيب النفسية
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أو االستجابات    هناك عمل كث�� يتع�ن القيام بھ ملواجهة التعذيب ضد املهاجر�ن، سواء �علق األمر بجذوره،

 االجتماعية للمهاجر�ن �حاياه.  
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