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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, it is a frequent experience along the migratory path, it 

is 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. 

 

  معظم�� تجر�ة ال�جرة ��    بنيو�اعنصرا    ض�� أ   : �عا�ج املقال عالقة التعذيب بال�جرة، و�ب�ن أن التعذيبم�خص

العالم؛   أحيانا  أنحاء  ا  اسببو��ون  النازحة��  (   ل�جرة  emigrazione عادة  ،  ) أنھ  ��  كما    ويال�جر   ساراملتجر�ة 

)percorso  migratorio �� العقود األخ��ة ب�ن عملية    حاصلا�نتيجة التقارب    ،الوصول ببلدان    حال  واقع   وهو،  )

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

ا ظاهرة عاملية له ن يحلل املقال العوامل املتعددة ال�امنة وراء هذه العمليات، مؤكدا أن �عذيب املهاجر�ن الوافدي

بتش وثيقة  و دعالقة  ال�جرة،  سياسات  الثالثية�د  ��:  الديناميكية    شروط�عقيد    ال�ي 

اإلقامة  ر�د بالتج( ال�جرات  ةيشرع   اسقاطو ،  )precarizzazione(االستقرار حق  ،  )clandestinizzazione(  )من 

هذه  )criminalizzazione(  هاتجر�مو  عملت  وقد  العنصر�ة.  وتفاقم  واستفحال  ظواهر ،  إ��  باإلضافة  العناصر، 

 ،نظر�ات القانون ا�جنائي للعدوو ،  تعسفيالز  االحتجاو سياسات ا�خوف،  و ال��اد�غم األم�ي،  � :  اجتماعية معاصرة

 لتعذيب.  ا ممارسةب�سمح �يئات وأوضاع و  إنتاج سياقات عز�ز�ع�� 

  

   تأم�نالعنصر�ة ـ النازحة ـ ال�جرة ال�سانية ـ اإلعاملة غ�� املتعذيب ـ ال :ية ال�لمات املفتاح
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 مقدمة 1.

 

أش�ال  وهو  ،التعذيب  ينخرط الذي  أشد   عاملل�خص  ا  خضاعإ��  إ  حتما��دف    العنف 
َّ

تاما  ب ذ ��  اخضاعا   ،

عالقات القوة غ��  عن  التعب��    إنھ  )،جنسيةا�و   إلنتاجية، والطبقية والعرقية،ا(  غ�� املت�افئة  العالقات االجتماعية

 . مستقبال وال ا مل ال حاضر أخرس و�دون أ، �جعلھ اونفسي اجسدي ه، وتدم�� �خصذالل ال إ مرو املت�افئة ال�ي ت

و   يدمر  تھ�سانيإ  ل�خص من ل  فبتجر�ده بالنسبة لل�خص    ،تضامن الو   ةحر�ا�، و ةستقاللياال   مال آمشاريع  سواء 

و بالتعذيب أ  ،ان��اع املعلومات)  وأ ملعاقبة،  امر بالتعذيب القضائي (او ا�حيط�ن بھ. سواء �علق األ   ھالذي �عرض ل

(من   األعداء،  أالسيا��ي  ع��  القضاء  املعارضجل  ماأو  ؛  �ن أو  �خص  إرهاب  أجل  اجتما��  �عد    للتعذيب  .)من 

�� ا�حد من حر�ة التفك�� وحر�ة عمل ال�خص الذي إ�ل الذين تجرعوا و�التھ �ش�ل مباشر: فهو ��دف  تجاوز  ي

 . إنھ قائما�جموعات املتمردة ع�� النظام الو ر ا�جتمع برمتھ ي حذت�� إ��دف كما يقع عليھ فعل التعذيب ومحيطھ، 

لتحذير   نفسھ  موجھ  لھ  سولت  من  املأ�ل  الطبقة  �عارض  القائم  هيمنةن  النظام  قوان�ن  تن��ك  ال�ي   ،(Scott 

سلطة  ةمتشدد  طر�قة  وهو.  (1999 تأكيد  خالل    ةاملهيمن  ةقبالط  ��  ا�إمن  االجتما�� نتاج   Lalatta)  خوف 

Costerbosa 2016)  ،أنھ يتجزأ  جزء    كما  الهيمنة االجتماعية،  ال  ع��  ا�حفاظ  عملية  لو من  استغالل   تأكيدآلية 

 مهيمنةفرض مجموعة  و   استغالال ماديا،  مجموعة أخرى أو    لطبقة أخرى   مجموعة اجتماعيةأو    طبقة اجتماعية

عل��ا، بصف��ا  منغلقة  طائفةأو  {طبقة،   عدوة، خارجة عن    ،إجرامية} لوجهة نظرها ع�� مجموعة أخرى مهيمن 

ممارست.  القانون  التعذيبتم  األ   ة  من  ع��  تدم��أفراد  و�خصيا��م  جل  ��    إنھ  .هو�ا��م،  الرعب   محيط�غرس 

 املع
َّ

، جزء من  ;Butler)  (2009  بوتل��  يؤكد كما  ،  وجل فرض الصمت االجتما��. ه أب، كما ينشره �� ا�جتمع من  ذ

 ال�  )missione civilizzatrice(  ا�حضار�ةهمة  امل"
ً
املهيمنة واملوضوعة �� الواجهة من طرف ممث��   اتلطبقا  بعهاي تت

 .قائمةالسلطة ال

 مخر�ة.   وأمنحرفة،  أو  خط��ة،    ال�ي يتم اعتبارهافراد، وع�� ا�جماعات  لهيمنة والرقابة ع�� األ ل  عنصر أسا��يإنھ   

تطبيعها�عت��  كما   تم  عادية  ضد  وهو  ،  ممارسة  اعتبارهم  ذال�خاص  األموجھ  تم   أو ،  ةضار عادات    ي و ذين 

االضطهاد، واالحتقار من و ذالل،  إل لطر�قة    فهو.  ع�� النظام االقتصادي والسيا��ي املهيمن   ين متمرد  وأ،  �ن خطر 

 ِ
ّ

املعذ تفوق  تأكيد   ع��  ب  خالل 
َّ

املعباملعذ  . ِ
ّ

ليس    بذ التعذيب،    اجالد  فقطالذي  فعل  هويمارس  أيضا    بل 

ل  ةجماعيا�  �خصيةال املالئمة  الظروف  تخلق  مباشر    �س�حال�ي  و   ،للتعذيبهذا  ال�ي  مباشرأ�ش�ل  غ��  يد    و 

ِ املع
ّ

السلطة  إنھ.  ب ذ مراكز  من  املنبعثة  العنف  ممارسات  الستمرار  املؤسسات  نتيجة   إخضاع جل  أمن  ،  ومن 

 .ثائر�ن  وأ ��ديدمصدر األ�خاص الذين تم اعتبارهم 

معزوال تم اق��افھ من طرف وحوش    أومألوف وال فعال شاذا   حدثا غ��  �عت��  ال  الذي،  التعذيبوجب وضع    و�التا�� 

مجان�ن مجرم�ن  منطق    ،أو  إطار  االجتما��  اإل ��   ;Gjergji, 2019; Hajjar, 2013; Mackert; 2015  ھلنتاج 

Roberts,) 2008ل  هناكبل    )؛ نظامية  اجتماعية  اجتماعية    ھجذور  فا�جتمع  لكعالقات  والظروف إلخضاع. 

ي �عي��ا، بالعكس،  بطر�قة معزولة واعتباطية،    وجدينتجانھ و�جعالنھ طبيعيا: فهو ال  إنھ موجود ضمن سياقات 
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تار���  �� �ل سياق    حضور وسيا��ي  واجتما��  وثقا��، هناك    وعالقات اجتماعية �عي��ا، وروايات �عي��ا، هكذا 

أو  لعملية   األفراد  �عض  من  تجعل  محتملة   ,Ju- bany, Pasqualetto)  ھل  عرضةأ�خاص  ت  مجموعا�عذيب 

2019).   

التعذيب اليوم �عت�� ظاهرة منتشرة جدا ��    إال أن،  امطلقمنعا    ھقد أقرت منع  الدولية  قوان�ن الأن  ع�� الرغم من  

العالم،   بقاع    تمارسھ   192  من أصل  دولة  132  �انتفقد    : ممارسة شائعة ومنظمة و ،  جدا   وهو قضية عادية�ل 

  2015ھ سنة  تتمت ممارس  كما؛  (Cassese, 2011, p. 143)  إ�� حد ما   ،�ش�ل م���� ،  خالل العشر سنوات املاضية

 .1ف��ا  رسو م دولة 144 العدد إ��  ل��تفع ، (Noury 2016, 113) بلدا 122من طرف 

�ونية  إنھ   ظاهرة  الواقع  العالم��  يتمإحيث  ،  بأسره  ��م  العاملية.    ا�حديث  نھ  التعذيب  أزمة  هذا وضمن  عن 

النازحون    ،التوجھ الوافدون  فاملهاجرون  �حايا  مهواملهاجرون  الغالب  األك�� ؛  (Pérez-Sales, 2018)  ه��  هم 

خاص،   �ش�ل  لھ  للعنصر�ة،  �عرضا  املهول  والنمو  املتشددة  ال�جرة  لسياسات  العام  السياق  موضوع  ه��  م 

هناك م��م.  األموال  اب��از  أجل  من  أو  ترهي��م  أجل  من  اإل�سانية،  غ��  واملعاملة  املعطيات   التعذيب   �� نقص 

ال املهاجر�ن  بتعذيب  أن   ،نازح�ناملتعلقة  أن    هناك إال  تورد  ال�ي  التقار�ر  امل75�عض  القسر��ن هم  ٪ من  هاجر�ن 

ثلث (Sigvardsdotter et al., 2016 اه�حاي دعمهم  ا)؛  الذين  ل�حايا    ال�حايا  للت��عات  املتحدة  األمم  صندوق 

؛ ويعت�� التعذيب (Unvfvt, 2017)  ن و ن والجئو مهاجر   UN Voluntary Fund for Victims of) (Tortureالتعذيب  

ا�حدود، وخالل    ع�� طول واملعاملة غ�� اإل�سانية �� السياقات ال�جرو�ة حقيقة جاري ��ا العمل �� أور�ا، خاصة  

   .  Fra, 2017, 2018; (Melzer, 2018(االحتجاز، وأثناء ال��حيل واإلعادة القسر�ة 

ذ املقال،  هذا  النظري   ويحلل  �عذيب  والنقدي  الطا�ع  ظاهرة  النازح�ن  ،  الوافدين  املهاجر�ن  واملهاجر�ن 

(immigrati)  ،  حقغ واملعاملة  �� اإل�سانية  في   هم،��  وسأحيل  للتعذيب.  االجتما��  اإلنتاج  نظر�ة  إ��   ھحسب 

 . 2العام، وليس باملع�ى القانو�ي الدقيق للمصط�ح، بما �� ذلك العنف املتعمد و لتعذيب بمعناه الواسع، ا

املقال الضوع ع��   إنھ  لتجر�ة    بنيو�ا أصبح عنصرا  الذي  التعذيب    ظاهرة�سلط  أحيانا،  ال�جرة؛  سبب االنطالق 

�� بلدان املهاجرون الوافدون    يتقاسمهاأحيانا حقيقة    كما أنھ�� الغالب تجر�ة ع�� مدى املسار ال�جروي،  هو  و 

التعذيب   ت�خيم  ب�ن  التقارب  نتيجة  خاصة  هذا  و��ون  املهاجرون الوصول.  وجد  فقد  ال�جرة.  ظروف  وتدهور 

�� العقد األخ��   الوافدين". يحلل الوافدون أنفسهم  التعذيب" وسندان "ا�حرب ع�� املهاجر�ن  ب�ن مطرقة "أزمة 

العوامل املتعددة  ال�امنة وراء هذه العمليات، مؤكدا أن �عذيب املهاجر�ن ظاهرة عاملية لها عالقة    ، أيضا، املقال

، والنمو تجر�مها، و شرعي��اسقاط  �، و ال�جرات   استقرار  �عقيد شروطور ظروف ال�جرة، وعمليات  وطيدة بتده

ال  املهول للعنصر�ة، �ل إل��ا  عناصرهذه  من السياسات   بدءا،  اجتماعية للمجتمع املعاصرظواهر  عدة    تنضاف 

 . تعذيبال بممارسة �سمح�يئات وأوضاع و إنتاج سياقات،   �زعز �، وصوال إ�� األمنية

 

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

 .مختلفة قانونیة تعریفات وذات متمیزة، معروف، ھو  كما مفاھیم،  ھي بالكرامة الحاطة والمعاملة اإلنسانیة  غیر  والمعاملة فالتعذیب 2
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 بقاء التعذيب 2.

 

 ا يديولوجيالصعود الصارخ لإل   ع�� أحيل أوال وقبل �ل ��يء    :من بي��ا  ،3ساهمت مختلف العوامل �� بقاء التعذيب

دامت   عميقة،ش�ل عملية    اصعود  ،(Bigo, 1998, 2005, 2014; Wacquant, 1999)4  وسياسات األمن ة،  األمني

األش�ال،   ومتعددة  طو�لة،  املعاصر،  لعقود  ا�جتمع  إدارة  نموذج  من  يتجزأ  ال  جزء  ��  عنصر  ��  و��  متف��ي 

لال املؤسسا�ي  اإلنتاج  ع��  مؤسس  األمن،  ف��اد�غم  اليومية.  االجتما��  أ  ا�حياة  التشكيل  وع��  االجتما��  من 

"أن الناس   تحت ذريعة  ،�سانية وا�حاطة بالكرامةللمش�ل العام لألمن، سهل الرضوخ للتعذيب واملعاملة غ�� اإل

ال االستقرار  عدم  �سبب  باألمان  �شعرون  ال  أ��م  ح�ن   �� باألمان"،  يحسون  ال  أل��م  يطلبھ  ل�حياة    بنيوي من 

األمنية السياسات  من  مجموعة   �� هذا  ا�حقيقة  نظام  تجسيد  تم  وقد  املراقبة   وممارسات  ،االجتماعية، 

 االجتماعية، وظواهر عسكرة ا�حياة اليومية، ال�ي �سهل بطر�قة أو بأخرى ممارسات التعذيب. 

 (Furedi 1997, 2018; Glassner 1999; Skoll; 2010ثقافة ا�خوف  و خطاب  و سياسات ا�خوف،    ع�� حيل أيضا  أ

Wodack 2015انتشاره الذي �عد  ال�يعملية    ما .)،  األ   عميقة بدورها،  لعدم   تأم�ن من و دعمت اإلنتاج االجتما�� 

(Securitarizzazione)  اللذ ا�خوف  وخ��اء  دول  مع  الرئيسي�نيا�جتمع،  أبطالھ  �عت��ان  دعمت    .ن  عوملة فقد 

 .  ف��ا ينتعش ال�ي طارئةالستثنائية، اال ظروف الوغذت  ؛التعذيبسياقات تؤ�د �شكيل ا�خوف 

، مع �عز�ز (Wacquant 2002)  اة بموازاة معه قب عاامل  دولةال  صعوداالجتماعية و دولة  ال  تراجع  ع��حيل، �عدها،  أ

التمي��،   واإلو آليات  املساواة  فقد  قصاء،العنصر�ة  عدم  خلق   �� ر�ادي  دور  للدولة  وأ��؛  �ان  أحد   ت�ان  اخاصة 

.  اجتماعيا  نتاجھإلإلنتاج االجتما�� لالستبعاد وتجر�م االستبعاد الذي تم  األطراف الرئيسية  �� العملية املزدوجة  

و  ;Wacquant) (2009bا�ون  فأكد   الدولة  عنف  ب�ن  املوجودة  الوثيقة  العالقة  ا�  صعود ع��  ��    جنائيةالدولة 

حيث   الفقراء،  لتجر�م  امل��ايد  النمو  �عرضإسياق  خطر  ا�جتمع     األ�خاص  ن  هامش  ع��  �عيشون  الذين 

  إ��    (welfare)  الرفاه   دولة  من ـــــــ    تحول الدولة  ،للتعذيب أمر وارد وهو جزء من جهاز الرقابة ع�� واقعهم اليومي

من   ال�ي ��م كال  ،ات االستبداديةقاالنزالأن    باإلضافة إ��   ــــ  (workfare)  العملعن طر�ق    warfare)   (ا�حرب  دولة

   .�� مختلف بلدان العالم سهلت حضور مناخات مفتوحة ع�� التعذيب قد  ،الدولة وا�جتمع

وخطابات عامة ال�ي ت��ر التعذيب، باسم   ،قانونيةونظر�ات  سياسية،    نظر�اتمن  هو مجموعة  و   هناك عامل آخر

القانون.   دولةعن  و األساسية،    حقوق بذلك عن ا�  تخل�نحالة الضرورة، واالستثناء، والطوارئ، واألمن الوط�ي، م

أحداث   �عد  األمر�كية  املتحدة  الواليات   �� خاص  �ش�ل  تأكيدها  تم  النظر�ات،  مع    11هذه  وتتوافق  شتن��، 

 
 . عام إطار أجل من Cohen, Corrado, 2005 أنظر  3
 نظام  أجل  من  ورغوات،  وبخاخات، كیمیائیة  ومواد كھربائیة، أجھزة عدة تنتج ، األمن صناعة إلى باإلضافة ، التي جدا،  مثمرة صناعة إنھا. التعذیب لوسائل منتجة العالم في شركة مائة من أكثر ھناك  4

 مبنیة  ظواھر  أیضا لكنھا .  مھیكلة  التعذیب  ممارسةف. أطباء بینھم  من " الخبیرة" الشخصیات  مختلف على فیھ االعتماد تم ی الذي ، )الذاتي اإلخفاء  حالة في حتى( ودقیقة،  متأنیة  بطریقة یعمل  نظام . التعذیب
 . ومبنینة 
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م الدولة.  ل  ناهضة�شريعات  مصا�ح  أجل  من  االستثنائية  ا�حاالت   �� التعذيب  أهلية  ع��  يؤكدون  إلرهاب، 

من    نظر�اتف ا�خفيف"التع  عن،   ;Dershowitz) (2002, 2004ديرشو�تس  �ل    جا�وبونظ��ه    "والقانو�ي  ذيب 

(Jakobs; 2009)     ا�جنائي القانون  باعن  القانو�ي"،  ،  (Feindstrafrecht)لعدو  ا�خاص  "بالتعذيب  �ع��ف  الذي 

للتعذيب. خلق سياقات مؤ�دة  مم��ين �ن  اتالل،  عتباطيةواال   ئيةستثنااال   تانن�ع الف   سهلتا  عنصر�ن    بنيو�ا   عت��ان 

 . القانون ا�خاص للعدو اعتباطيةيتداخالن مع استثنائية و ، وافدةلل�جرة ال

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

األخ��ة،    خجولةا� العقود   �� وقعت  ال�ي  األمام  أنھ  إ��  يإال  اال   حدثلم  ظروف   �� حقيقي  تحول  . عتقالهناك 

�ان  �جن   تبالعكس،  حول  تتمحور  رؤ�ة  حول  ال�جون  لنظام  �شكيل  إعادة  أم�ي مركزي   هناك  منظور  حول   ،

. Wacquant 2013)(  تعسفيال  عتقالال ل، ال�ي ترجمت �� عدة بلدان إ�� ظاهرة مزدوجة  لالعتقال  متشدد وعقا�ي

  ).5ا�حياة  جودة ر حالة البناء واألجواء املعيشية، وتردي ظروفتدهو و وتفاقم ظروف ال�جن (االزدحام، 

 

افدين".ا�حرب ع�� املهاجر�ن الالتعذيب وال�جرة ب�ن مطرقة "أزمة التعذيب" وسندان ". 3  و

 

عالقة  ال�جرة  ب  التعذيبعالقة   األزل �انت  ��  منذ  موضو و ،  موجودة  حتما  ال�حظةليست  وليد  اليوم، عا  لكنھ   ، 

أك�� حيو�ة من أي وقت م��ى، و�ن �ان بأش�ال مختلفة مقارنة مع املا��ي. و�رجع هذا اإلصرار ألسباب مختلفة، 

   .سياسات ال�جرةا�خصائص ا�حالية لو لل�جرة  املعاصرة ظروفلل بنيو�ةمن بي��ا ا�خصائص ال

لتعذيب ��  ل  مؤ�دةف، ومناخات  ظرو و ت�و�ن حاالت،  قد هيأت ع��    ،�� العقود األخ��ة  ،إذا �انت إدارة ال�جراتف

�� السنوات   هذه األوضاعقد غذت وضاعفت وفاقمت  ��م  املعلنة عل  ا�حرب، فإن مرحلة  وافدين حق املهاجر�ن ال

�انت حاضرة �� العقد السالف: عوملة سياسات ال�جرة   وعناصرنتيجة اتجاهات    هذه املرحلةفقد �انت  .  األخ��ة

ال للمهاجر�ن  املعادية  الدعاية  وتفاقم  توسيع  والقمعية؛  واالنتقائية  العنصر�ة وافدين التقييدية،  �عميم  ؛ 

حيثاملؤسساتية للمهاجر�ن   ،  املعيشية  والظروف  ال�جرة  ظروف  جعل  أجل  من  يتبارون  العالم  نصف  دول 

و فمتدهورة.     وافدين ال ال�جرة،  أور�ا  هاونقلا�حدود،    تأم�نعسكرة سياسات  جديدة، و ،  خارج  أجهزة ردع  اعتماد 

تمثيل ال�جرة كجر�مة،   و تجر�م املهاجر�ن الوافدين   و ال�جرة،    مةاح�خ�خصة  و ال�جرة،    سقاط الشرعية عن�و 

للعمالة،  و  البشع  واالستغالل  السري  االقتصاد  ال�جرة    جعلو توسيع  االجرامية، يد  ��  حر�ات  التنظيمات 

تصو�ر و الرفض و�عادة القبول (القانو�ي والالقانو�ي)،  و واالعتقال �� مراكز االحتجاز كعملية 'استقبال' مألوفة،  

ال غزاة،    وافدين املهاجر�ن  أ��م  ومجرمون،  و ع��  األ و�او استغالليون  ع��  ع��  ء  �جعت  عناصر  �لها  الوط�ي:  من 

ال�سانية  (من طرف مسؤول�ن ح�ومي�ن  غ�� ات�و�ن أرضية متجاو�ة وم�جعة ع�� ممارسات التعذيب واملعاملة  

 
 خصوبة  األكثر المجال ھو  الجماھیري  االعتقال یھیكل الذي النظام العالم، في المساواة عدم مؤشرات أسوأ أحد یمثل بلد في اجتماعیة  رقابة  أداة ھي تعسفيال االعتقال ' ظاھرة حیث البرازیل، في 5

 .للتعذیب للتعرض  إضافي عامل ھو  الطرد أو  عتقال اال بین  الخلط أن حین  في العملیة، لھذه الرئیسیین  الضحایا بین من السیاق، ھذا في  الوافدون، المھاجرون  ویعتبر التعذیب لممارسة
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حيث   ،وسياقات م�جعة ع�� التعذيب �� �ل م�ان  مسبقة  اقد خلقت ظروفرات  �ج ن ا�حرب ع�� الإ.  6وغ��هم)

 . 7كظاهرة عاملية ايتم تقديمه وافدين ن ظاهرة �عذيب املهاجر�ن الإ

 
ُ

من بلدان جنوب العالم معت��ين أن ال�جرات قادمة من أفر�قيا  القادم�ن  نت حرب ع�� املهاجر�ن النازح�ن  وقد ش

بلدان   ا�حرب  هذه   �� وشارك  أور�ا،  إ��  األوسط  منفردة،  أوالشرق  من  و ور�ية  واسعة  وقطاعات  األور�ي،  االتحاد 

 وطنية.   شبھ منظماتالعديد من األحزاب السياسية، و و ، وسائل اإلعالم

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

سنة  أمقر�ن   بدأ  مسار  هو  تقييدا.  أك��  �جرة  سياسة  ووسائل  ا��    2006دوات  �عدها  للوصول  ر�اط  عملية  مع 

ل�حدود  اإل  التام  شبھ  األ ا(غالق  املفوضية  وال�جرة)  2020ور�ية  تفاقية  ال�جوء  خالل  حول  ا�خرطوم   من  عملية 

)2014) مالطا  واتفاقيات   ،(2015) تركيا  مع  املنعقدة  واالتفاقية  إيطاليا  و )،  2016)،  (ــمذكرة  ليبيا  )  2017ـ 

بلدان االنطالق أو العبور و�قامة عمليات الضبط  إ��  واملعاهدات ا�خاصة الالحقة. �عز�ز ا�حدود، وتحو�ل إقام��ا  

بافر�قيا األور�ية  ا�حدود  خارج  البلقان  واملراقبة  ال  .ودول  املهاجر�ن  احتجاز  معسكرات  البلدان    نازح�نوخلق   ��

العبور،   بلدان  أو  لل�جرة  وال��،  و األصلية  البحر  الفردي وا�جما�� ع��  الدو�� وقانون و الطرد  القانون  خ�خصة 

املهاجر�ن  ، باإلضافة إ�� الز�ادة �� جعل  هاال�جرة وظروف  سارنتجت تدهورا حقيقيا ملأ  �لها عناصر  :ال�جرة   ح�امة

ن التعذيب أصبح تجر�ة  إحيث  ناصر املعاملة غ�� اإل�سانية.  العوقد سهلت هذه  �� وضعية ال قانونية.    وافدين ال

 ;Gadem, 2018)، واملغرب  ستتكرر ع�� طول مسار ال�جرة؛ من بلدان افر�قيا جنوب ال�حراء الك��ى ع�� تو�

Migreurop, 2007; Msf, 2013)) وليبيا  و�سرائيل Unsmil, Ohchr, 2013, 2016; Veglio, 2018؛  2013،  )؛ 

(Guarnieri Jaradat, 2017)عنصر التعذيب  أصبح  لقد  من  ف.  "عادي"  سفر  ،  �ل  أدت  ا�حدود قد  مركز�ة  ال 

حق املهاجر�ن   واملقار�ة العقابية ��   ،ور�ية �� البلقان، ع�� طول ا�حدود ب�ن البوسنا وص��بيا وكرواتيا وسلوفينيااأل 

�ارثية  ،  النازح�ن حياة  وظروف  املهينة،  واملعاملة  العنف   ,AI, 2019; Msf, 2017b; No Name Kitchenإ�� 

2018a,) 2018b  .(  ال�جرة بخصوص  الوضعية  املركز�ة  لكن  أمر��ا  املكسيك  إمن  ع��  املتحدة  الواليات  تبقى  �� 

 . Msf,) (2017a; Unhcr, 2019; Unicef, 2018متشا��ة 

ا�حرب    �� اإلعالم  وسائل  ساهمت  النازح�ن    ع�� ولقد  كب��املهاجر�ن  تقديم  ،�ش�ل  ع��  عملت  بطر�قة   همحيث 

كسا�� ذوو غرائز    األور�ي،  رفاهلوجراد مف��س لومر�ضة  وم�حة ع�� أ��م غزاة قادمون من عوالم متخلفة    مهوسة

لقد   .همالرفض تجاهو   سلبيا باملطلق �غذي الكراهية  تمثالقروا بذلك  أوقد    .حيوانية أك�� دونية، وحاملون لإلجرام

اإل  وسائل  مهيئة �عادأذا    تمثالعالم  خلقت  عقابية،  سياسات  ن�ج  ع��  و�جعت  للغر�ب،  رضية األ   بذلك  عميقة 

 للعنف، واالعتداءات والتعذيب. 

بقضية   وافدةعملوا ع�� ر�ط ال�جرة الف،  نازح�ناملهاجر�ن ال  ع�� �� ا�حرب    ة بدورهايوشاركت عدة أحزاب سياس

�� القوات البحر�ة وشرطة ا�حدود، وحفزوا العامة من الساكنة ا�حلية إعسكر�ة وقضية أمن وط�ي يجب �سليمها 

 
 . United Nations, HRC( )2018 بالكرامة الحاطة والمعاملة التعذیب سبب ھي القمعیة الھجرة سیاسات أن یعتبر  الذي التعذیب، عن المتحدة لألمم الخاص المقرر حتى أكده ما ھذا 6
 النازحة  الھجرات كل على ’hotspot approachdell الساخنة النقط نھج امتداد  تحدد الوافدین والمھاجرین ازحینن ال المھاجرین على الحرب نإ حیث وربیة،األ البلدان في حتي  سلبیة آثار كلھ لھذا 7

 . حقھم في المھینة والمعاملة العنف خطر من یزید مما الوافدین،  المھاجرین  عاتق على كلھا تقع االستثناء، و  لالنتباه، الملفتة المراقبةو  الشك،: الھالة تأثیر  من كنوع. أوربا في  المتواجدة
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السلم االجتما�� و عهم  ا قنإب  ،دان��اإب الدولة، وحثوا  أباحتالل موقع متم�� من  بمعاملة متم��ة من قبل  ن يحظوا 

 املهاجر�ن ومراقبة الالجئ�ن بانتباه. و��ن الساكنة ا�حلية ع�� ا�حفاظ ع�� مسافة معقولة بي��م 

الشرعية) ا�خطاب العام عن  وا �� شرعنة (إضفاء  مقد ساهف  ،�� هذه ا�حرب  فكر�ن املثقف�ن وامل  ولم �غب مشاركة

ال الوه�ي)،    نازح�ناملهاجر�ن  (اآلخر  جذر�ا  مختلفون  أ��م  األور�ية  إ�جب  و ع��  األرا��ي  خارج  عزلهم   أوبقاؤهم 

يجب االحتماء ك��ديد عاملي،    وافدين �� تمثيل املهاجر�ن ال  ، �� الوقت نفسھ،ا�خطاب العام  ب��ميشهم. وقد تمادى

جوانب �ل   �� �ا�حياة  منھ  العمل،  :  البيت،  و�  املدارس،  و��  الرفاه،  و ��  األحياء،  و��   �� املعيشية  ا�حياة  �� و�� 

 الهو�ة.  و الثقافة، و ال��اث ا�جي�ي، و الساكنة ا�حلية، و �� األمن الفردي والوط�ي، وال�حة العامة، 

الأراد   للمهاجر�ن  املعادي  الغضب  عملية  وافدين هذا  إبطاء  أو  أل االجتما��   همتجذر   منع  العمل  ،  قوة  يجعل  نھ 

ع��  فقط  دائما    القوى االجتماعية�ل    تراهن   ،هكذا.  ، وأقل ت�لفةتاحةإاألجنبية أقل انصياعا وأقل مرونة وأقل  

أواصر اجتماعية بع�� توظيف العمال املؤقت�ن، دون أسر،    وأ  ،(Perocco 2019)  ة والدائر�ةؤقتة املوافدال�جرة ال

ع��   يضغطون  الذين  بالبلد،  هشة  ومعرفة  الوصول  مجتمع  مع  االجتماعيةال نظرا  فسهم  أنضعيفة    ، حتياجا��م 

لك��م  ال و  �حضورهم،  املؤقتة  الطبيعة  اإلا(لصا�ح    اثمين  امورد  يمل�ون عتبار  'املضيفة'):  والبلدان  تاحة  لشر�ات 

تتجاوز سياسات ال�جرة التقليدية هذه،  السياسات الداعمة لل�جرة املؤقتة  فاملطلقة لكفاءة العمل لزمن محدد.  

الوقت نفسھللبلدان األور�ية واالتحاد األور�ي    �� التقييدية والقمعية  وتدمج  الدول األور�ية  سسة  أ مم  ،سياسات 

عل املؤسسا�ي  الطا�ع  الشغ  ��ا)(إضفاء  استقرار  العدم  الوحيدة و   وافدين يل�ن  القناة  املؤقتة  ال�جرة  من  جاعلة 

 .  (Gjergji 2016) للدخول النظامي

عملية   كثفت  شروط  فقد  هذه،    (precarizzazione)ستقرار  اال عرقلة  (اسقاط    ال�جرات  أنظمةال  و املتعددة 

او  ال  هاشروط أداة   سلعنةتكثيف  من    ،��ا�شظيو ،  قانونية)النظامية  إ�� ظروف  إياها  العمل األجنبية، مقر�ة  قوة 

للعمل،   حالة  و عمل محركة  الف؛  "ءل��ي"ا���  األجنبية    سلعنةعملية  العمل  لقوة  عنصر إضا�� هذه  املتشددة   ��

 ملمارسات املهينة.  فتوحة ع�� ا�جع ع�� ت�و�ن سياقات م 

بالدول   ال�جرة  سياسات  إن  القول  مبالغة  وال  لغزا  ـليس  �غذية   �� �ساهم  األور�ي  االتحاد  ودول  �ش�ل   ــاألور�ية 

ال  ـــمباشر أو غ�� مباشرـ ال�ي    ع��   بوجھ عام. أحيل  وافدين التعذيب ضد املهاجر�ن  سبق ذكرها؛ أحيل العناصر 

إ��   مثال،  األ خاصة،  ا�حدود  إ��  نقل  أفضت  ال�ي  افر�قيا،  إ��  اال ور�ية  ببلدان  احتجاز  معسكرات  نطالق خلق 

((  ،والعبور  تمديد  عملية  إطار   �� حدثت  وال�ي  وغ��ها)  افر�قيا،  شمال  بدول  و�لدان إخاصة  وتركيا،  افر�قيا،   ��

أور�ا) شرق  سنة    hotspot) (approach الساخنة  نقاطال من�ج  جنوب  افتتاحها  تم  ال�ي  األور�ي  . 2015لالتحاد 

الدول   بمختلف  االحتجاز  معسكرات  جعلتانتشار  الساحلية)  البلدان   �� (خاصة  الب  االفر�قية  بؤرا   دانلهذه 

من العسكر  و ساخنة كب��ة �� الهواء الطلق. فمعسكرات االحتجاز �� ليبيا مدارة من طرف قوات الشرطة الليبية،  

الليبية،  و اللي�ي،   السواحل  خفر  الليبية،  و من  امليلشيات  أنمن  وتنظيمهم    إال  تم  قبولهم  الدو قد  طرف  ل من 

 إال أن أحيانا)،    نازح�ناملهاجر�ن ال  من   ن وقد ي�ونو من الساكنة ا�حلية (  هم �� املراكز الليبية  فا�جالدون  .  8األور�ية 

 
 »: نسانيإبالال« اللیبیة السواحل وخفر  األوربي االتحاد بین التعاون  2017 نونبر 14 یوم أنھى قد االنسان لحقوق  السامي المتحدة األمم مفوض أن حتى 8
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سياققد  أور�ا   ت�و�ن   �� أساسية  مساهمات  تأسست    .9االحتجاز   قدمت  الثالثية:  وقد  شروط  العملية  عرقلة 

ال�جرة  ستقراراال  سياسة  يخص  فيما  ا�خارجية  باملصادر  واالستعانة  عقد   ،والعسكرة  ع��  الغالب   �� تأسست 

أو  اتفاقيات،   ال�جرة،    )سر�ة (عالنية  �عادة  و الطرد،  و القبول االنتقائي،  و ممولة من أجل مراقبة واحتواء حر�ات 

واإل  الالقبول  للمهاجر�ن  القسر�ة  شبھ  أو  القسر�ة  ليبيا،ن  إحيث  .  نازح�نعادة  ـ  إيطاليا  اتفاق  هذ  مذكرة   ا �� 

ال��ملانالسياق،   بتاتا من  إ�� مخفر   سلسلة من مهام املراقبة واإلدارة  تم تفو�ضفقد  ،  االيطا��   لم تمر  �عاقديا، 

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

جنيفع��    التحايل ومبدأ    اتفاقية  الالجئ�ن  وضعية  القسر�ة �شأن  اإلعادة  فإن  عدم  ا�خصوص،  ��ذا   .

(Algostino; 2019)،    ��ا�حدود إ�� مصادر   سليم�غالق و�يخفق أمام سياسات اال  حظر التعذيبأن  �� تأكيده ع

ع�� الرغم من احتوا��ا دعوات رسمية �حماية ا�حقوق األساسية، �حذر من أن اتفاقيات إعادة القبول  خارجية، و 

نھ يتم ان��اك حظر التعذيب واملعاملة الالإ�سانية أو ا�حاطة بالكرامة إمع دول مثل ليبيا، ف  مضاؤهاإحينما يتم  

 تو�ل عندما    . يمكن حدوث هذه االن��ا�ات ح�ى �� حالة اإلعادة غ�� املباشرة أوعدم اإلعادة القسر�ة خارق�ن مبدأ  

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

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

   .مصادر خارجية � إ� و�سليمھ لتعذيب القانو�يابنقل وجيھ، 

الع بلدان   �� االحتجاز  البفبعد  هناك  فطالب  (criminalizzazione)  �مجر تور  الوصول.  بلدان  ��    و��  ال�جوء، 

إم�انية بل ح�ى من  قصور وعدم كفاءة نظام ال�جوء،  من  فقط    عانون ال �وخاصة �حايا التعذيب م��م،    اسبانيا،

العقابية   ال�جرة  تطبيق سياسات   �� للعنف  املباشر  املنتجة من االستعمال  �� (Jubany et al., 2019)التعذيب   .

��    ات،ال�جر   تجر�متصاعد  سياق   ها عادية، ر سياسات ال�جرة ال�ي يتم اعتبا  تطبيقوعنف املوظف�ن العمومي�ن 

ة الوطنية. ح�ى أولئك الذين حصلوا ع�� نوع من ا�حماية كنتيجة لالستعمال الشر�� للقوة من أجل حماية السياد

�عز�ز �سبب  للمخاطر  حال  �ل  ع��  معرضون  طول    األمن   الدولية  وال��حيل ع��  االحتجاز  حيث  ا�حدود. 

املهينة.   واملعامالت  للعنف  �عرضهم  مما  ع�� متواصالن،  املمارسات  هذه  ا�جتمعات   و��جع   �� التعذيب  «تكرار 

ا�حدي ��  اللي��الية  وم�ان��ا  املعاصرة  أش�الھ   �� سياسات آثة  بي��ا  ومن  اجتماعيا،  املستبعدين  مراقبة  ليات 

مراقبة   ان��ا�ا  وممارسات  باعتباره  العنف  ��ذا  االع��اف  عدم  ذاتھ،  الوقت  و��  مركز�ا».   دورا  تلعب  ال�ي  ال�جرة 

و  تطبيع   �� «�ساهم  التعذيب  ��  ��حظر  القوة  ممارسة  ع��  الشرعية  ال�جرةضفاء  سياسات  . (p.131)»  �عز�ز 

ب�جي�ا  �� العنف  وأبنا��م داخل مراكز االحتجاز شكال من أش�ال    لمهاجر�ن دون وثائقل،  �ش�ل اس��داف نظام 

املعامالت   وتمثل  االالعنف؛  املراكز  ،واملهينة�سانية  غ��   �� تقع  شكالال�ي  �عذيب  اخاص  ،  االحتجاز   من    مراكز 

   . (Ouali, 2019)النموذ�� 
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ك  لالعتقال  كجواب  و ،  10وافدين مهاجر�ن  فالتعرض  النظامية"،    تلقائياالعتقال  "غ��  االعتقال و لل�جرة  عوملة 

ا� إلدارة  كنموذج  الفقراء،و   خالفاتاملؤسسا�ي  القسري   مراقبة  وال��حيل  مؤسساتية و ،  والطرد  سياقات  خلق 

ال للمهاجر�ن  معادية  وثقافية  و�دار�ة  والعنف.  ،وافدين وسياسية  التعذيب  سهلت  عناصر  ا�سمت   �لها  فقد 

بفصل العائالت سياسة �جرة "صفر �سامح" ال�ي اتبع��ا إدارة ترامب �� الواليات املتحدة �� ا�حدود املكسيكية  

ي ال�جوء دون  �طال  تجر�ماألطفال �� ظروف ال إ�سانية �� غالب األحيان. وقد تأسست هذه املمارسة ع��    حتجازوا

باع اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها، مما أدى إ�� صدمات نفسية طو�لة األمد ل�ل من اآلباء واألطفال. وقد ات

ل   )Moss)  et  al  ;2019سلط   تخصيصها  تم  ال�ي  املهينة  املعاملة  أن  ع��  الوافدين  الضوء  ا�حدود   ��لمهاجر�ن 

وا� قانو�ي    حتجز�ن ا�جنو�ية  نظام  نتيجة  تأسسو   ،قانونية  نصوصو �� مراكز االحتجاز ��   منطق  ع��   واقضاء، 

تف��ض ، و ا�حقكموضوع  ،  (whiteness)  الرجل األبيض  � نظام قائم ع�إنھ  الوطنية والسيادة.  و االستعمار  وحد  ي

الشر�� ئمباد الفاعل  أن  األساسية  بيضاء  ھ  غ��  تصنيفات  من  عداه  ما  و�ل  األبيض،  ، أجانب  كـ"آخر�ن،  هو 

ي  ،غر�اء"و  أو  القانونية.و دخولهم  قيد  يمنع  ا�حماية   �� الثقا��    مساوا��م  الو��   �� �عمق  متجذرة  العوامل  هذه 

ن، حيث للواليات املتحدة وقد أثرت �ش�ل سل�ي ع�� سياسات ال�جرة ل�ل إدارة �عاقبت ع�� حكم البلد مع الزم

شيئا،إ تخ��ع  لم  نفسها  ترامب  سياسة  �جر   ن  سياسة  متطرف،  �ش�ل  فقط،  أججت  األصل و�فقد   �� �انت  ة 

الوطنية.    للسياسة  رك��ة  التشدد  هذا  من  وجعلت  وتقييدية  واالحتجاز،  فعقابية  اإل�سانية،  من  التجر�د  نظام 

لواليات املتحدة األمر�كية ليست من إبداع إدارة ترامب،  بااملتواجدين حاليا   والعقاب، وطرد املهاجر�ن الوافدين 

 بقدر ما�� ثمرة نظام قانو�ي لھ جذور عميقة.  

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

واجبة، فقد �ان الو�اء �� �عض األحيان ذريعة لتطبيق   � من األحيان بتداب��ن األمر يتعلق �� كث��ا ذافإالقيود؛  

تداب�� وسياسات �جرة أك�� تقييدا غ�� م��رة من الو�اء. وقد قللت هذه العناصر، بطبيعة ا�حال، حر�ات ال�جرة 

ـ  بالعكس، فقد أصبحت عدد  وحدت من   املغادر�ن، لكن، بالنظر إ�� أن األسباب ال�امنة وراء ال�جرات لم تتغ�� 

ـ فقد    ،�وروناف��وس  أك�� عمقا مع أزمة   فاقموا وضعية عدة بلدان جنوب العالم، وتفاقم عدم املساواة العاملية 

 أك�� ت�لفة. و أك�� خطورة، و أك�� مشقة، و استمرت ال�جرات ولو بطر�قة أك�� صعو�ة و 

، إ�� تدهور القيود ال�حيةو ، والقنوات القانونية، وتدهور سياسات ال�جرة،  11واملوا�ئإغالق ا�حدود،  وقد أدى  

ظروف ال�جرة، سواء بالنسبة ألولئك للمهاجر�ن السائر�ن �� درب ال�جرة أو نظرا��م الذين انطلقوا أثناء الو�اء. 

العبور،   ببلدان  مرة  من  أك��  النازح�ن  املهاجر�ن  �عليق  تم  ا�حدودية،  وفقد  املعابر  طول  و ��  الرحلة؛  مسار  ع�� 

وقع كب��  تدهور ظروف ال�جرة  ل  �انقد  هتمام العام. فخدمات، مع قلة اال وال  سبل للعيش،  وتمت عرقل��م دون  

بجعلهم   ضعفا؛  عل��م  املعاملة    ��مإ  حيثأك��  خطر  أن  كيف  و�انوا إالالشهدوا  الو�اء،  مع  ازداد  قد  �سانية 

والعنف. واالغتصاب  املعاملة،  سوء  لتصاعد  رسمت    موضوعا  صورة  فقد  بال�جرة  ا�خاصة  وال�جالت  التقار�ر 

 
 ).Ceccorulli, Labanca )2014 انظر  10
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مر��ا    وأ  ا�حدود املكسيكية االمر�كيةو كفن�و�ال باملنطقة ال�ولومبية،  :  للغاية ع��م �� مختلف جهات العالمقاتمة  

قد تدحرجت ف  .البحر األبيض املتوسط  ومع��أفر�قيا جنوب ال�حراء،    ومع��البلقان،  ع��  مو الهند،  و الوسطى،  

النازحة   ال�جرات  اتجاهمعظم  مظلم،    ��  اإلجرامية   لتقعمأزق  واملنظمات  املهر��ن،  أيدي   �� أك��  �ش�ل  بذلك 

نتج عنعمالن دون عوائق.  �ن  ذيالل املنظمات غ�� ا�ح�ومية، و حالة إغالق ا�حدود،    وقد  القسري (غياب  الفراغ 

الطوارئ،  و اإلغاثة،  و ال�حفي�ن،  و  وحالة  العامة)  حجمالسلطات  ز�ادة  غ��    إ��  كب��  نظاميةالال�جرات  ،  �ش�ل 

بال��ر�بو�شأ مرتبطة  جديدة  خدمات  السياق  (smuggling)  ت  مع  بذلك  متكيفة  ال��ر�ب  أ�شطة  و�غ��ت   ،

جديد �حلول  و�إيجادهم  ا�جديدة،  األوضاع  مع  بذلك  متكيف�ن  واألساليب   الطرق  املهر�ون  وغ��   .ةا�جديد، 

Sanchez,) (Achilli; 2020  . 

 

 العنصر�ة والتعذيب 4. 

 

عالقة   وضع  �انبالعنصر�ة  اليجب  التعذيب  أن  إ��  نظرا  املتسارع،  العنصر�ة  لنمو  ا�حا��  السياق   ��  ،تعذيب 

عالقة    بنيو�ا عنصرا    ،تار�خيا لفهم  واالستعمار.  عميبالتعذيب  الللعنصر�ة  فهما  الضروري  ق�جرة  من  فحص الا 

 تعذيب.   بالعنصر�ة العالقة   لتنقيب �ش�ل عميق عنوا

 

تتضمن �حظة ال�ي    هيمنةالعالقة    جناس، �� الطبقات واأل و   عراق،عالقة استغالل مادية ب�ن األ   إ�� العنصر�ة    تحيل

الرك��ة األيديولوجية و االبن الشر�� للعبودية،    � �   ،(Basso; 2016)ت��ر، و�شرعن االستغالل  و أيديولوجية تطبع،  

العنصر�ة تجعل من هو �� وضعية مادية ��  فعضوي للرأسمالية،  و   عنصر أسا��ي م�ون و��  ،  للنظام االستعماري 

مثا��.   �ش�ل  دونية  أك��  واستغاللية  دونية  الوح��يحالة  واألخال��    منھ  ا�جسدي  التمثيل  ، لألسودوالنف��ي 

يجعل  اإلعالن عن الدونية الطبيعية للشعوب امللونة، والتصنيف العر�� الذي  و ،  من ا�سانيتھ  املستعَمروتجر�د  

ذوي البشرة السوداء دوني�ن، �انت �لها وظيفية �� ا�حافظة ع�� عالقة الهيمنة االجتماعية واستغالل االستعمار 

. ااألور�ي للشعوب املستعَمرة: ش�ل االستعمار األساس التار��� واملادي للعنصر�ة كعالقة اجتماعية و�أيديولوجي

�س��   .تحرض ع�� النضال ضد األعراق والطبقات الدونية  عيةنزعة تطو وهو  مذهب نخبوي، معاد للمساواة،  إنھ  

واأل  واالجناس  والطبقات،  األعراق،  ب�ن  الالمساواة  تكريس  إ��  دولة،  العنصر�ة  سياسة  بجعلها  سياسة أي  مم، 

عنصر�ة،  بمع�ى  عنصر�ة،   حز�ي.   أي  دولة  وفعل  الالمساواة: و �شرعن،  و تنتج،  العنصر�ة  فبرنامج  ع��  تحافظ، 

تجسيد للعنصر�ة ع�� جسد املستعَمر، املضطهد،   هوالتعذيب  و �� الالمساواة.  أكرر،  العنصر�ة �� الالمساواة،  

أي    ــــإنھ  هو أداة �ستخدمها العنصر�ة �� عملية التجر�د من اإل�سانية و�خضاع من يتم اعتباره دونيا أو متمردا.  

إذا �ان التعذيب بالنسبة ف.  ةالدونيطا�ع    تحيل ع�� د املستعَمر، عالمة  سع�� جلناري  اعنصر�ة  الوشم    ـــالتعذيب  

مساواة ب�ن الطبقات ،    الالالعنصر�ة القائم ع��    ) نظاما، فإن هذا النظام بدوره هو جزء من نظام1958لسارتر (

 واألعراق، واالجناس واألمم. 
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�� العصر النيو لي��ا��، الذي تم�� �� العقدين  �جرة مرتبطة اليوم بالصعود العاملي للعنصر�ة  بال  تعذيبالعالقة  

الوافدين  للمهاجر�ن  املعادية  بالعنصر�ة  وأمر��ا مركزاه األساسي  حيث  ،األخ��ين  ليعم  اأور�ا  انتشر  ن، من هناك 

عاملية حقيقية  ظاهرة  ليص��  العالم،  أقطاب  و �ل  الدولة�عت��  .  البطل    عنصر�ة  منازعهذا  بال   ;Basso)  صعود 

الشعبية ،  (2010 للعنصر�ة  منتج  وأول  والفع��)  (املؤسسا�ي  العنصري  للتمي��  الرئي��ي  الدافع  ش�لت  ال�ي 

 �� إ��   املتفشية  انتقائية  العنصر�ة ا�حلية، من عنصر�ة  إ��  الرفاه  أور�ا، من رهاب األجانب باسم   �� بلدان.  عدة 

   .وافدمطاردة ا�جموعات اليمينية املتطرفة للمهاجر ال

أسفر   الفقد  للمهاجر�ن  املعادية  العنصر�ة  حقوق  عن   وافدين تفاقم  ��  و   االجتماعية،  همتقليص  التشدد  غذت 

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

و�ان لها دور فعال �� البناء االجتما�� والسيا��ي للعنصر�ة الشعبية والشعور بالعداء من طرف الساكنة األصلية 

 لتعذيب. ، م�جع�ن ت�و�ن ظروف و�يئات م�جعة ع�� ممارسات اهؤالء املهاجر�ن  �� حق

ضدف التعذيب  ظاهرة  فقد    همارتفاع  النيولي��ا��.  السياق   �� املؤسساتية  للعنصر�ة  الصاروخ  بالصعود  مرتبط 

شيطنة الوافدين    فتحت  الذين املهاجر�ن  األفراد،  مجردين  حقهم،   �� مهينة  سلو�ات  أمام  األبواب  املؤسساتية 

مجموعة اجتماعية تم تجر�دها   ،منذ عقود  ،هؤالء املهاجرون يمثل  تجرعوا مرار��ا �ش�ل ملموس، من ا�ساني��م.  

ا�ساني��ا من  للتعذيب،  باستمرار  موضوعا  العملية.    ؛لتص��  هذه   �� فعال  �ش�ل  الدول  ساهمت  اإلدارة فوقد 

ساهمت   ل إ��االعنصر�ة �حر�ات ال�جرة لم تؤد فقط إ�� انتشار ا�جدران �� املناطق ا�حدودية ومراكز االحتجاز، ب

و  حاسمأيضا  املهاجر�ن    ،�ش�ل  ضد  املواطن�ن  ميلشيات  تطبيع  وثائق ��  رفض   undocumented)   (دون  إ�� 

الدماء  االستقبال إسالة  من  ذلك  يخلفھ  ما  مع  العنف  وانتشار  ال  صفوف  ب�ن،  احتجاز  وافدين املهاجر�ن  إ��   ،

 '.  � 'العر�ات مبنية ع�� املتغ�� حصاءاو  واعتقاالت ،مداهماتالقاصر�ن، و��� 

عالقة  ف إطار  ا�جن��ي،    ظاهرة  نأنجد  �جرة،  بال  تعذيبالفي  والعنف  �عرضت و املضايقات،  ال�ي  االغتصابات، 

�� بلدان   وأ�� بلدان العبور،  سواء    بارزة بوضوح،  ع�� طول مسار عملية ال�جرة،لهم    نازحاتالنساء املهاجرات ال

�ل    �� ال   أنحاءالوصول،  حيث  ومن  واملن�جية  العدد  حيث  من  �ش�ل،  ا�جن��ي  العنف  أن  يبدو  ،  توسعالعالم. 

 والهيمنة عل��ن.  ن �ساني��إوتجر�دهن من  نازحاتددة ومن�جية إلهانة املهاجرات الطر�قة مح

 

   . ا�خاتمة 5

 

امليدمر   و�خصية  كرامة  ال  رءالتعذيب  والنفسية  ا�جسدية  املعاناة  خالل  و�جرد    .ا��   اهمي�حق  ن�لتمن  يل��  إنھ 

 صور سارتر   . (Sartre 1958; 17)�سانا دونيا"إ "  أي �جعل منھ "وحشا �شر�ا"،  و   ،ئھأي �شيال�خص من ا�سانيتھ،  

املسر��  تم عرضھ سنة    :�� عرضھ  الذي  أموات 1946"أموات دون قبور"  �أموات دون قبور،  التعذيب  ، �حايا 

التعذيب كما  ن  ، أل احرو أ   بدون فقدوا القدرة ع�� الكالم وهم محطمون من الداخل: أ�خاص أحياء جسديا لك��م  

ل الروح» ت، «يجعل ا�جسد حيا لكنھ يق(Henri Alleg)  هن�ي   سيأ�ي �� املبحث التمهيدي �� كتاب "القضية" ل�اتبھ
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(Sartre 1958, 19)  .  وا�جسد، عقلإنھ ينتج صدمات عنيفة ع�� الذهن، وال  ،فالتعذيب ال ينت�ي بان��اء العذاب ،

�ش�ل   �حظا��ا  واس��جاع  الظهور  �عاود  نفسهاال�ي  الصدمة  و�تجاوز  فاملش�لة (van der Kolk 2015)  م�ح   .

قحام الدائم للما��ي الصادم الهاجسية للصدمة، لإل   الذي تم تجرعھ، والعودة  اببالتذكر املستمر للعذ  مرتبطة

إ��  عوا مسارا يحولهم من �حايا  ب ويشل املستقبل. ومع ذلك، يمكن ل�حايا التعذيب أن يت  �� ا�حاضر الذي  يضر 

 . (riumanizzazione) عودة اال�سنةسيتم ، (disumanizzazione) شهود: �عد التجر�د من اإل�سانية

مهاجر  الغالب   �� هم  اليوم  التعذيب  ف�حايا  أعاله،  املذ�ورة  الجئو لألسباب  طالبأ  ون ن،  وللتعذيب   و و  �جوء. 

هناك �� هذا،  إبالنظر  ؛  (Mazzetti, 2005; Pérez-Sales, 2018)عواقب متعددة ع�� �ح��م ا�جسدية والعقلية  

 فقد   .�ح��م، وسياسات رفاه مالئمة من أجل حماية  نف��ي واالجتما�� لتدخل الالتسي�� و للتداب�� خاصة  ضرورة  

، ح��ا كب��ا،  2018دجن��    17، الصادر  (GCR)احتل التعذيب واملعاملة غ�� اإل�سانية، �� امليثاق العاملي لالجئ�ن  

كمستفيدين من السياسات العامة لالجئ�ن. وطلب من الدول مز�دا من ا�جهودات    هحث ع�� اعتبار �حايا  حيث

  ؛ تحث الدول ع�� تب�ي ، وأشار إ�� أح�ام خاصة تتعلق بدعم ال�حاياھملواجهة االحتياجات ا�خاصة للناج�ن من

إ�� تحديد وفرز و�حالة األ�خاص ذوي االحتياجات ا�خاصة ع�� العمليات وا الرامية  إلجراءات املالئمة  "التداب�� 

، مبادئ توج��ية 2018التا�عة لألمم املتحدة     (CAT)�جنة مناهضة التعذيب  وقد أصدرت.  (UN, 2018a)واملتاحة"

التعذيب الذي قد يطالهم �عد العودة    ال�ي �عزز   جديدة تتعلق بحقوق الالجئ�ن  United Nations)حماي��م من 

2018b). بحق ا�خاص  األور�ي  القانون  واالستقبال�عط��م  بال�جوء  ا�خاص�ن  والقانون�ن  ال�حايا  ا�حماية   :وق 

�حايا   املهاجر�ن  وحاجات  والنفسية  ال�حية  الرعاية  إ��  الوصول  أن  إال  واالجتماعية.  وال�حية  القانونية 

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

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

ف الصدمة؛  يفاقمون  وقد  يجد  التعذيب  ما  التعذيبغالبا  �حايا  الوافدون  ا��    املهاجرون  الوصول   �� صعو�ة 

. لذلك مازال (Unvfvt, 2017)  خدمات ا�حماية والرعاية �سبب عدم ثق��م �� السلطات ونتائج التعذيب النفسية

كث�� عمل  بجذور   هناك  األمر  �علق  سواء  املهاجر�ن،  ضد  التعذيب  ملواجهة  بھ  القيام  االستجابات  هيتع�ن  أو   ،

 .  هاالجتماعية للمهاجر�ن �حايا
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