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تقدٌم المركز اللبنانً لحقوق االنسان
ٌهدؾ المركز اللبنانً لحقوق اإلنسان  ،وهو جمعٌة لبنانٌة ،مستقلة ،وؼٌر سٌاسٌة ال تبؽى الربح ،إلى
الدفاع عن حقوق اإلنسان.
وفً العام  2006أسست هذا المركز الذي ٌتخذ بٌروت مقرا ً له ،الحركة الفرنسٌة اللبنانٌة للدفاع عن
 1996فً مجال مكافحة اإلحتجاز التعسفً
اللبنانٌٌن المعتقلٌن تعسفٌا -سولٌدا-الناشطة منذ العام
واالختفاءات القسرٌة واإلفالت من العقاب لمرتكبً انتهاكات صارخة تطال حقوق اإلنسان.
ٌُراقب المركز اللبنانً لحقوق اإلنسان وضع حقوق اإلنسان فً لبنان  ،وٌُكافح اإلختفاءات القسرٌّة ،
واإلفالت من العقاب واإلعتقال التعسُفً ،والتعذٌب  ،والعنصرٌّة ،وٌعمل جاهدًا بهدؾ إعادة تأهٌل
ضحاٌا التعذٌب.
وٌُنظم المركز اللبنانً لحقوق اإلنسان دورًٌا مؤتمرات صحفٌة ،وورش عمل ،ودورات تدرٌبٌة،
واجتماعات توعٌة حول حقوق اإلنسان فً لبنان .فضالً عن ذلكٌ ،جمع المركز معلومات حول حاالت
انتهاك حقوق اإلنسان فً تقارٌر وبٌانات صحفٌة ،وٌوثقها.
وٌدعم فرٌق المركز اللبنانً لحقوق االنسان المبادرات الرامٌة إلى تحدٌد مصٌر كافة المفقودٌن فً
لبنان.
وٌتابع المركز بانتظام عددًا من قضاٌا االعتقال التعسُفً والتعذٌب بالتنسٌق مع من ّ
ظمات لبنانٌّة ودولٌّة،
وفرٌق العمل المعنً باالعتقال التعسُفً التّابع لألمم المتحدة ،والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعنً
بقضاٌا التعذٌب.
فً العام  ،2007إفتتح المركز اللبنانً لحقوق االنسان مركز "نسٌم" إلعادة تأهٌل ضحاٌا التعذٌب فً
عضوا فً المجلس الدولً إلعادة تأهٌل ضحاٌا التعذٌب ،دع ًما
بٌروت .وٌقدم هذا المركز الذي ٌعتبر
ً
سرهم على عدة اصعدة.
لضحاٌا التعذٌب وأ َ
ٌرصد المركز اللبنانً لحقوق االنسان الصحؾ الٌومٌة حول انتهاكات الحقوق االنسانٌة والقضاٌا
القضابٌة الراهنة فً لبنان وٌقوم ٌومٌا ً بنشر العدٌد من المدونات.
المركز هو عضو مؤسس لالبتالؾ االورومتوسطً ضد االختفاءات القسرٌة ) ،(FEMEDوهو عضو
فً الشبكة االورومتوسطٌة لحقوق االنسان ) (REMDHوشبكة  SOSتعذٌب التابعة للمنظمة
العالمٌة لمناهضة التعذٌب ).(OMCT
بند رفع مسؤولٌة :ان اآلراء الواردة فً هذا التقرٌر ال تعكس بالضرورة وجهة نظر الصندوق العربً
للحقوق االنسانٌة.
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مقدمة
فً بداٌة العام  ، 2011نشر المركز اللبنانً لحقوق االنسان تقرٌرا عن االعتقال التعسفً والتعذٌب
بعنوان "اعتقال تعسفً وتعذٌب :الواقع المرٌر فً لبنان" .استندت المعلومات إلى وقابع وإحصاءات
تتعلق بهاتٌن االشكالٌتٌن مجتمعتٌن ،والتً تحققت فً العامٌن  2009و.2010
ان التقرٌر الراهن هو تحدٌث للتقرٌر المذكور أعاله .وهو ٌهدؾ إلى التركٌز على الممارسة الحالٌة
لالعتقال التعسفً والتعذٌب فً لبنان والى تقدٌم معلومات محدثة للمنظمات التً ،مثل المركز اللبنانً
لحقوق اإلنسان ،تعمل من اجل تحسٌن واقع حقوق االنسان فً لبنان ،والى صانعً السٌاسات المفترض
بها أن تأخذ موقفا بشأن هذه االنتهاكات.
ولألسؾ ،فإن اشكالٌتا االحتجاز التعسفً والتعذٌب فً لبنان تشكال جزأ ً من مجموعة واسعة من
انتهاكات ترتكب كل ٌوم على األرض اللبنانٌة .وهً أٌضا تشكل جز ءا ً من االنتهاكات التً ال ٌدركها
الرأي العام حقٌقةً ،ذلك انها تحدث فً أماكن الحرمان من الحرٌة ،بعٌدا ً عن مرأى المواطنٌن وزوار
البلد.
وذلك بالرؼم من ّ
أن االحتجاز التعسفً والتعذٌب ٌشكالن تهدٌدا ً جدٌا ً لمصداقٌة العدالة وقوتها وقدرتها،
وٌعتبر المركز اللبنانً لحقوق االنسان أن وجود قضاء مستقل ونزٌه فً لبنان هو الحل الوحٌد لوضع
حد لجمٌع انتهاكات حقوق اإلنسان.
ّ
إن النظام القضابً ٌجب ان ٌكون قادرا ً على توفٌر الحقٌقة والعدالة للضحاٌا وحماٌة المواطنٌن من
االنتهاكات المتكررة .وتحقٌقا ً لهذه الؽاٌة ،فان احترام حقوق المشتبه بهم هو الضمانة الوحٌدة .فً
الواقع ،ان التعذٌب ٌمهد الطرٌق أمام األخطاء القضابٌة ،وبالتالً ال ٌحمً ضحاٌا الجرابم وال حتى
المجتمع .االحتجاز التعسفً بدوره ٌؤدي الى توترات ال داعً لها فً المجتمع ،هً األصل لمظاهر
عنؾ وانتهاكات أخرى.
ان وضع حد لالحتجاز التعسفً والتعذٌب فً لبنان لٌس فقط ضرورة ،بل هو أٌضا شًء ممكن
تحقٌقه بقوة ألنّ ذلك ال ٌتطلب جهود مالٌة استثنائٌة ،بل بكل بساطة إرادة سٌاسٌة حقٌقٌة.
فً هذا التقرٌر ،حاول المركز اللبنانً لحقوق االنسان أن ٌُظهر الممارسات الحالٌة لالعتقال التعسفً
والتعذٌب فً لبنان ،مع إٌالء اهتمام خاص إلى كل اإلجراءات الفورٌة التً ٌمكن اتخاذها من قبل
صانعً السٌاسات من أجل تحسٌن الوضع الراهن على المدى القصٌر.

قال كوفً عنان فً احدى االٌام:
"لدٌنا الوسابل والقدرة على حل مشاكلنا ،اذا تمك ّنا فقط من اٌجاد اإلرادة السٌاسٌة".
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االعتقال التعسفً
تعرٌف

ظٍخ اٌٛاسدح فٟ
سفّ١ب ً ػٕذِب ال ٠زٛافك ِغ اٌزشش٠ؼبد اٌٛطّٕ١خٚ ،اٌّؼب١٠ش اٌذّّ١ٌٚخ راد اٌ ّ
ُ٠ؼزجش اإلػزمبي رؼ ُ
ظٍخ اٌز ٟطبدق ػٍٙ١ب ٌجٕبْ.
ظىٛن اٌذّّ١ٌٚخ راد اٌ ّ
اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟحمٛق اإلٔسبْٚ ،اٌ ُ
ظىٛن
ٚفٚ ٟجٗ ٘زا
اٌزطٛس اٌّمٍك ٌٙزٖ اٌّّبسسخٚ ،ثغ١بة رؼش٠فٍ ِحذّ ٍد ٌـ"إػزمبي رؼ ُ
سف "ٟف ٟاٌ ُ
ُ
i
سف.ٟ
اٌذّّ١ٌٚخ ،أٔشأد ٌجٕخ األُِ اٌّزحذح ٌحمٛق اإلٔسبْ ػبَ  1991فش٠ك اٌؼًّ اٌّؼٕ ٟثبإلػزمبي اٌزؼ ُ
سف ٟطفخ
ٚثٙذف اٌم١بَ ثَّّ ٙزٗ ثبإلسزٕبد إٌ ٝلبػذحٍ ِحذّدحٍ ،أػط ٝفش٠ك اٌؼًّ اٌّؼٕ ٟثبإلػزمبي اٌزؼ ُ
ظىٛن اٌذّّ١ٌٚخ ٌٍذِفبع ػٓ
"رؼ ُ
سفٌ "ٟى ًّ إػزمب ٍي ال ٠زٛافك ِغ أحىبَ حمٛق اإلٔسبْ اٌٛاسدح ف ٟأثشص اٌ ُ
طخٍُ ،حذِدد ثالس فئب ٍ
سفّ١خ: ٟ٘ٚ ،
د ِٓ اإلػزمبالد اٌزؼ ُ
حمٛق اإلٔسبْٚ .ثظٛسحٍ خب ّ
شخض ل١ذ
أسبط لبٌٍٔ ٟٔٛحشِبْ ِٓ اٌحشّ٠خ (ِثآل ،ػٕذِب ُ٠جمٝ
ٞ
ٌ
ٍ
 .1اإلػزمبي ف ٟظ ًِ غ١بة أ ِّ
اٌشغُ ِٓ إِىبّٔ١خ اٌؼف ٛػٕٗ)
اإلحزجبص ثؼذ أْ ٠ى ْٛلذ لض ٝػمٛثزٗ ،أ ٚػٍُ ٝ
شخض ٌّّبسسزٗ اٌحمٛق ٚاٌحشّ٠بد اٌز٠ ٟضّٕٙب ٌٗ اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟحمٛق اإلٔسبْ
 .2إػزمبي
ٍ
ٚاٌؼٙذ اٌذّ ٌٟٚاٌخبص ثبٌحمٛق اٌّذّٔ١خ ٚاٌس١بسّ١خ.
جشاء ِحبوّ ٍخ ال رزٛافك ِغ ِؼب١٠ش اٌّحبوّخ اٌؼبدٌخ اٌٛاسدح ف ٟاإلػالْ اٌؼبٌّٟ
 .3إػزمبي شخض ّ
ٌحمٛق اإلٔسبْ ٚطىٛن دّ١ٌٚخ أخش ٜراد اٌظٍخ.
سف١ب ً فٟ
ٚف٘ ٟزا اٌزمش٠ش ،إسزُخذَ ٘زا اٌزظٕ١ف ثبٌزاد ٌزحذ٠ذ اٌفئبد اٌّخزٍفخ ِٓ األشخبص اٌّؼزمٍ ٓ١رؼ ُ
ٌجٕبْ.
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أ  -الفئة  1من االعتقاالت التعسفٌة:
شخض قٍذ
ٌبزر الحزمان مه الحزٌّة (كإبقاء
أي
ٍ
ٍ
أساص قاوُوً ٍ ّ
جعزٌفٍا :ال شكّ فً إسححالة إقامة ّ
الزغم مه إمكاوٍّة العفُ عىً)
اإلححجاس على الزغم مه أوًّ قضى عقُبحً ،أَ على ُ

حالٌا فً لبنان ،هنالك ثالثة مجموعات أساسٌة من االشخاص ٌنبؽً اعتبارهم ضحاٌا اعتقاالت تعسفٌة
من الفبة  ، 1وهم األجانب الموقوفون بالرؼم من انهاء مدة عقوبتهم ،والموقوفون المستبقٌن فً السجن
ألسباب إدارٌة ومالٌة ،وأولبك المحكومٌن بعدة أحكام والذٌن كان ٌنبؽً اطالق سراحهم تطبٌقا ً للقانون
المتعلق بإدؼام العقوبات.

 أشخاص أمضوا فترة حكمهم :تحسٌنات دون وجود حل حقٌقً
أجانب
فً العامٌن  2011و  ، 2012أشار المركز اللبنانً لحقوق االنسان الى وجود تطور فً التنسٌق بٌن
قوى االمن الداخلً واالمن العام فٌما ٌتعلق بنقل السجناء الذٌن قضوا فترة عقوباتهم فً السجون اللبنانٌة
(الذٌن هم تحت رقابة قوى األمن الداخلً) الى مركز االحتجاز التابع لألمن العام (المسؤول عن إعادتهم
إلى بلدانهم األصلٌة أو اطالق سراحهم على االراضً اللبنانٌة).
وإذا كان عدد االجانب الذٌن نفذوا عقوباتهم وبقوا فً السجون قد انخفض بشكل ملحوظ فً الفترة
 2012-2011بالمقارنة مع الفترة ( 2010-2009فً نهاٌة العام  ،2012مهلة نقل السجناء االجانب
من السجون الى مركز االحتجاز وصلت الى بضعة أٌام ،وعلى أي حال فً ؼضون اقل من أسبوع
واحد) ،فان عددا من األجانب بقوا محتجزٌن تعسفٌا ً فً مركز االحتجاز التابع لألمن العام لفترات ممددة
ومن دون أساس قانونً.
األجانب الذٌن تم نقلهم فً نهاٌة عقوبتهم الى األمن العام ٌمكن تصنٌفهم كما ٌلً (بحسب المعاملة التً
ٌتلقونها):
لبنانٌون بدون وثابق هوٌة والجبون فلسطٌنٌونالجبون سورٌونالجبون عراقٌون وسودانٌون-العمال المهاجرون
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لبنانٌون من دون وثائق هوٌة والجئون فلسطٌنٌون
ان اللبنانٌٌن الذٌن ال ٌحوزون وثابق هوٌة والالجبٌن الفلسطٌنٌٌن الذٌن ٌقٌمون بشكل طبٌعً فً لبنان
عادة ما ٌتم تحوٌلهم إلى األمن العام فً نهاٌة فترة عقوبتهم فً السجن قبل ان ٌتم االفراج عنهم فً
ؼضون بضعة أٌام بمجرد االنتهاء من االجراءات االدارٌة.
الجئون سورٌون
فً العامٌن  2011و  ، 2012أجبرت الحرب فً سورٌا اآلالؾ من السورٌٌن إلى االلتجاء إلى لبنان،
حٌث ٌعتبرهم المجتمع الدولً بمثابة طالبً لجوء أو الجبٌن ،بٌنما تصفهم السلطات اللبنانٌة ب
"االشخاص النازحٌن" فً إشارة إلى العالقات التارٌخٌة بٌن لبنان وسورٌا .حتى آب  2012حصلت
عملٌتً طرد تعسفً لسورٌٌن إلى سورٌا بما ٌتناقض مع المادة  3من اتفاقٌة مناهضة التعذٌب ،ولكن
ٌبدو أن هذه الممارسة قد توقفت عندما استنكر المجتمع الدولً ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان
 .2012ومنذ نهاٌة العام ٌ ،2012لقى الالجبون
عملٌة طرد  14سورٌا ً فً شهر آب من العام
السورٌون نفس المعاملة التً ٌلقاها اللبنانٌون من دون وثابق هوٌة والالجبون الفلسطٌنٌون فً لبنان وٌتم
اطالق سراحهم على األراضً اللبنانٌة .ومع ذلك ،بقٌت إقامتهم فً لبنان "ؼٌر قانونٌة" ألن لبنان لم
ٌصادق على اتفاقٌة جنٌؾ لعام  1951المتعلقة بالالجبٌن.

 التعسف بحق لبنانٌٌن من دون وثائق هوٌة ،والجئٌن سورٌٌن وفلسطٌنٌٌن
حتى لو كانت المعاملة المخصصة لهم هً أفضل من تلك التً ٌلقاها ؼٌرهم من االجانب ،ان احتجاز
اللبنانٌٌن من دون وثابق هوٌة ،والالجبٌن الفلسطٌنٌٌن والسورٌٌن فً السجون اللبنانٌة وفً مركز
االحتجاز التابع لألمن العام إلى ما بعد نهاٌة العقوبة القانونٌة ،حتى لو كان ذلك لبضعة أٌامٌ ،نبؽً
اعتباره بمثابة االحتجاز التعسفً.
الجئون سودانٌون وعراقٌون
خالل الفترة التً ٌؽطٌها هذا التقرٌر ،وردت الى المركز اللبنانً لحقوق االنسان تقارٌر عن االعتقال
التعسفً الممدد لالجبٌن عراقٌٌن وسودانٌٌن ،لفترات تتراوح من  3إلى  10أشهر فً مركز االحتجاز
التابع لألمن العام .كما تم اإلبالغ عن حالة طرد واحدة على االقل لالجا عراقً معترؾ به كالجا من
قبل المفوضٌة السامٌة لالجبٌن لألمم المتحدة الى العراق.
وحٌث ال ٌمكن ترحٌل الالجبٌن إلى بلدانهم األصلٌة عند التحقق من وجود خوؾ له ما ٌبرره من
التعرض لالضطهاد (ؼالبا ما ٌتم التثبت من ذلك من قبل المفوضٌة)ن وبما أن لبنان لم ٌصادق على
اتفاقٌة جنٌؾ لعام  1951المتعلقة بالالجبٌنٌ ،عتبر هؤالء الالجبون بمثابة المهاجرٌن ؼٌر الشرعٌٌن
(لذلك ال ٌطلق سراحهم فً لبنان) وٌستبقوا قٌد االحتجاز التعسفً لفترات طوٌلة.
المطول ّلالجئٌن
 عٌوب اجرائٌة مؤدٌة الى االحتجاز التعسفً
ّ
ان اطالق سراح الالجبٌن العراقٌٌن والسودانٌٌن فً لبنان مرتبط بإٌجاد اتفاق ما بٌن المفوضٌة واألمن
العام ،او بؽٌاب هكذا اتفاق .بعض الالجبٌن ال ٌستوفون المعاٌٌر التً تسمح بإعادة التوطٌن فً بلد
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أحٌانا ً لدى

ثالث ،فً حٌن ٌقبل آخرون  -أو ٌمكن قبولهم – من قبل بلد معٌن ولكن ٌستمر احتجازهم
األمن العام حتى االنتهاء من اإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة بإعادة التوطٌن.
وباختصارّ ،
فإن الثؽرة القانونٌة التً ٌقع فٌها الالجبون العراقٌون والسودانٌون ٌعتمد بشكل كبٌر على
التنسٌق بٌن المفوضٌة واألمن العام وبلدان إعادة توطٌن للالجبٌن .هذا التنسٌق ٌتجه الى التطور خالل
المطول.
الفترة التً ٌؽطٌها هذا التقرٌر ،لكنها ال تزال ؼٌر كافٌة لحماٌة الالجبٌن من االعتقال التعسفً
ّ
من ناحٌة أخرىّ ،
ان مبادرات جمٌع األطراؾ المعنٌة ٌمكنها بسهولة ان تؤدي الى وضع حد لهذه
صلة فً التوصٌات.
الممارسة .وهذه المبادرات تجدونها مف ّ
الع ّمال المهاجرون
العمال المهاجرون ،والمهاجرون ؼٌر الشرعٌون وطالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم ٌمضون أٌضا
أسابٌع أو أشهر فً االعتقال التعسفً فً مركز االحتجاز التابع لألمن العام بانتظار اعادتهم إلى
أوطانهم.
وؼالبا ً ما ٌجد العمال المهاجرون أنفسهم محاصرٌن فً مركز االعتقال ألن مستخدمٌهم ٌمتنعون عن
دفع ثمن بطاقة الطابرة لهم.
وهم ؼالبا ً ما ٌكونوا بانتظار التعرؾ علٌهم من قبل سفار اتهم وإصدار تصارٌح مرور وتذاكر الطابرة
من أجل إعادتهم إلى وطنهم.
وٌجب على طالبً اللجوء الذٌن رفضت طلباتهم االنتظار حتى تقوم المفوضٌة بإعالم االمن العام
برفض الطلب  ،ومن ثم ،على فرار الالجبٌن ؼٌر الشرعٌٌنٌ ،تم التعرؾ الٌهم من قبل سفارتهم
واعطابهم تصرٌح مرور وتذكرة طابرة.

 ان االعتقال التعسفً المطول لهذه الفبة من الموقوفٌن ٌمكن تجنبه ذلك أن معظمهم قضوا فترات
من الوقت فً السجون اللبنانٌة ،كان ٌمكن خاللها انهاء كافة االجراءات االدارٌة ،االمر الذي
ٌجنب االحتجاز التعسفً وٌسمح بإعادة هؤالء االشخاص مباشرة الى بالدهم فً نهاٌة عقوبته
فً السجن.

حاالت أخرى من االحتجاز الذي ٌتجاوز نهاٌة العقوبة او المستمر بالرغم من قرار اخالء سبٌل
فً بعض الحاالتٌ ،تم ابقاء األشخاص رهن االحتجاز فً السجون اللبنانٌة ألسباب إدارٌة أو مالٌة .فً
حٌن ان القضاء قرر اطالق سراحهم ،هؤالء ٌبقون فً االحتجاز التعسفً لفترات مفرطة تتجاوز
التارٌخ المحدد فً العقوبة.
فً إطار مشروعه حول المساعدة القانونٌة ،قام المركز اللبنانً لحقوق االنسان ،على سبٌل المثال،
برصد حالة سجٌن ابقً فً السجن شهرٌن اضافٌٌن الى مدة عقوبته ألنه لم ٌكن ٌملك مبلػ  8دوالر
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لدفع الرسوم القضابٌة .وفً حالتٌن أخرٌٌن ،ان تأخر وصول مستند صادر عن المحكمة إلى السجن أدى
الى االبقاء على السجٌن فً االحتجاز التعسفً لعدة أٌام ،او حتى ألشهر.
انتهاك التزامات دولٌة وقوانٌن لبنانٌة
ٕ٠ض
ٚرُؼزجش ٘زٖ اٌّّبسسخ إٔزٙبوب ً ٌٍّبدّح  ِٓ ii9.1اٌؼٙذ اٌذّ ٌٟٚاٌخبص ثبٌحمٛق اٌّذّٔ١خ ٚاٌس١بسّ١خ اٌزٞ
ُ
ة ٕ٠ض ػٍٙ١ب
ػٍ ٝاٌزبٌ " ٟال٠جٛص رٛل١ف أحذ ًا ٚإػزمبٌٗ رؼسُفبً .ال٠جٛص حشِبْ أحذ ِٓ حشّ٠زٗ إال ألسجب ٍ
اٌّمشس ف ".ٗ١ػالٚح ً ػٓ رٌه ،إػزجشد ٌجٕخ األُِ اٌّزحذح ٌحمٛق اإلٔسبْ ّ
أْ اٌفمشح
اٌمبٔٚ ْٛطج ًمب ٌإلجشاء
ّ
 ِٓ 1اٌّبدّح اٌزّبسؼخ رٕطجك ػٍ ٝوبفّخ حبالد اٌحشِبْ ِٓ اٌحشّ٠خ ،أر رؼٍك األِش ثجٕح ٍخ أَ ثمضب٠ب أخشٜ
iii
ِثً [ِ ]...شالجخ اٌٙجشح.
ٕ٠ٚض اٌمبٔ ْٛاٌٍُجٕبٔ ٟطشاحخ ػٍ ٝأّٔٗ
ُ
iv
حبسط ،أوبْ سجال أَ اِشأحٛ٠ ،افك ػٍ ٝسجٓ
سج ْٛػٍِ ٝالحمخ اٞ
ٍ
اٌؼمٛثخ" ٕ٠ٚ .ض لبٔ ْٛرٕظ ُ١اٌ ُ
شخض٠ ،سجٕٗ٠ ،جمِ ٗ١سجٔٛب ً ِٓ د ْٚأ ٞإثجب ٍ
د أ ٚأٚساق لبٍٔ ّ١ٔٛخ رثجذ ٘زا اإلػزمبي ،أ ٚال ٠فشج ػٕٗ
ٍ
vi
v
سٕخ ٚاٌثالس سٕٛا ٍ
د .
ثؼذ سمٛط ػمٛثزٗ ٚ ،ػٍ ٝفشع ػمٛث ٍخ ػٍ ٗ١رشاٚح ِب ث ٓ١اٌ ّ

"ُ٠طٍك سشاح اٌّحى َٛػٍ ٗ١ف ٟاٌ َٛ١اٌز ٞرٕز ٟٙفِ ٗ١ذّح
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 قانون حول ادغام العقوبات :عشرات االشخاص ٌمكن تحرٌرهم هم حالٌا ًا فً السجن

شخض ثؼذّح ػمٛثب ٍ
د رطجّك ػٍٗ١
ٚرٕض اٌّبدّح  ِٓ vii205لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٔ ٟأّٔٗ ػٕذِب ُ٠حىُ ػٍٝ
ٍ
ت ثزٌه ِٓ
٠مشس اٌمبض ٟرٌه ػٕذ إطذاسٖ اٌحىُ ،أ ٚلذ ٠زمذَّ ِحبِ ٟاٌ ّ
سج ٓ١ثطٍ ٍ
اٌؼمٛثخ األشذ .لذ ّ
اٌمضبء فِ ٟشحٍ ٍخ الحمخ.
خالي ثحثٕب٠ ٌُ ،ىٓ ِٓ اٌّّىٓ رم ُ١١اٌؼذد اٌّحذّد ٌٍّؼزمٍ ٓ١فٌ ٟجٕبْ اٌزّ٠ ٓ٠ىٓ إخالء سج ٍُٙ١ف ٟحبي
ِحبَ ٙ٠ز ُُ ثّسأٌخ "رذاخً ػمٛثبر."ُٙ
حظٍٛا ػٍٝ
ٍ

ومع ذلك ،وصلت الى المركز اللبنانً لحقوق االنسان ،خالل الفترة المؽطاة بهذا التقرٌر،
ألشخاص فً هذه الوضعٌة القانونٌة.

 17حالة
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ب -الفئة  2من االحتجازات التعسفٌة
ت مىظُطا ً
جعزٌفٍاٌ :أجً الحزمان مه الحزٌّة وحٍجة ممارسة الشَّخض المعىً حقُقًا أَ حزٌَا ٍ
علٍٍا فً المُاد  xiv21 َ ،xiii20 َ ،xii19 َ ،xi18 َ ،x14 َ ،ix13 َ ،viii7مه اإلعالن العالمً
لحقُق اإلوسان ،خاطةً َأنَ الذَل المعىٍَّة َقعث على العٍذ الذَّلً الخاص بالحقُق المذوٍّة
َالسٍاسٍّة الذي ٌىض بذَري على ٌذي الحقُق َالحزٌّات فً المُاد ،xvii19 َ ،xvi18 َ ،xv12
َ.xxii27َ ،xxi26َ ،xx25َ ،xix22َ ،xviii21
جمٍٍش فً الجىسٍة
 أجاوب :إعحقاالتٌ على أساص
ٍ
 ٟف ٟأٌ َٛ١فسٗ ِٓ أزٙبء ِذّح
ف ٟاٌٛلذ اٌزُ٠ ٞخٍ ٝسجً١
ٍ
ِٛاطٓ ٌجٕبٔ ٍّ
ٌ
رّ١١ض
شخض ِٓ جٕسٍ ّ١خ أجٕجٍ َّ١خ ل١ذ اٌحجض اٌط ً٠ٛاألِذ .إّٔٗ
ػمٛثزٗ٠ ،جمٝ
ٌ
 ِٓ 7اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟحمٛق
ػٍ ٝأسبط اٌجٕسّ١خ ٚأزٙبنٌ ٌٍّبدّح
اإلٔسبٌٍّْٚ ،xxiiiبدّح  ِٓ 26اٌؼٙذ اٌذّ ٌٟٚاٌخبص ثبٌحمٛق اٌّذّٔ١خ
س١بسّ١خ .xxivػالٚح ً ػٓ رٌه ،رز ِوش ٌجٕخ حمٛق اإلٔسبْ ثأَْ األجبٔت
ٚاٌ ِ ّ
xxv
٠سزف١ذ ِٓ ْٚاٌٛاجت اٌؼبَ ثؼذَ اٌزّ١١ض ثبٌحمٛق اٌز٠ ٟضّٕٙب اٌؼٙذ .

 جُقٍفاتٌ على أساص الحّمٍٍش الجىسً
ُ٠جشَ لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد "اٌؼاللبد اٌجٕسّ١خ اٌّخبٌفخ ٌٍطج١ؼخ"ٌ ،ىٓ ِٓ د ْٚرحذ٠ذ ٔٛع اٌجشّ٠خ اٌّحذّد.
ٚلذ ُ٠سجٓ اٌ ُّخبٌفٌّ ْٛذحٍ رظً إٌ ٝسٕ ٍخٚ .رُسزخذَ ٘زٖ اٌّبدح ٌزجش ُ٠اٌّثٍَّ١خ اٌجٕسَّ١خٚ ،اٌخ١بٔخ اٌضٚجَّ١خ،
ٚاٌٍٛاطٚ ،اٌؼشثذح.
ٚرّ ِثً اٌّبدح  ِٓ 534لبٔ ْٛاٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٔ ٟإٔزٙبوب ً ٌٍّبدّح  ِٓ 7اإلػالْ اٌؼبٌٌّ ٟحمٛق اإلٔسبْ
س١بسَّ١خ. xxvii
ٌٍّٚبدح  ِٓ 26اٌؼٙذ اٌذَّ ٌٟٚاٌخبص ثبٌحمٛق اٌّذَّٔ١خ ٚاٌ ِ ّ

xxvi

فً آب  ،2012نبّهت منظمة هٌومن راٌتس ووتش الى قٌام مكتب اآلداب فً قوى االمن الداخلً
بتوقٌؾ  36شخصا ً خالل مداهمتها بتارٌخ  28تموز سٌنما ٌشتبه فً أنها تعرض أفالم اباحٌة فً محلة
برج حمود فً بٌروت  ،وهً المداهمة الثالثة من نوعها فً خالل االشهر االخٌرة .تم نقل االشخاص
إلى مركز حبٌش للشرطة حٌث تم اخضاعهم الى الفحص الشرجً .الفحوصات اجرٌت من قبل طبٌب
شرعً بناء على اشارة المدعً العام بهدؾ "إثبات" ما إذا كان لدى احد المشتبه بهم عالقات مثلٌة
الجنس .وبعد بضعة أٌام ،قامت الشرطة بإطالق سراح جمٌع هؤالء االشخاص ،ولكن ثالثة منهم جرى
اتهامهم بموجب المادة  ،534جزء من هذا االتهام استند الى الفحص الشرجً".
11

فً  17آب  ،2012ذكرت صحٌفة دٌلً ستار "توقٌؾ لبنانٌٌَن فً االشرفٌة لالشتباه بالقٌام بعالقات
 42و  22سنة ،قد تم
مثلٌة الجنس ،وفقا لمصادر أمنٌة .وأضافت المصادر ان الرجلٌن ،هم بعمر
xxviii
القبض علٌهم بالجرم المشهود فً سٌارة .تم تسلٌمهم إلى شرطة اآلداب التابعة للشرطة القضابٌة ”.
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ج -الفئة  3من االحتجازات التعسفٌة
تعرٌفها :إنَّ عدم االمتثال ،الك ِلًّ أو الجزئً ،للمعاٌٌر الدَّولٌَّة المتع ِلّقة بالحق فً الحصول على
صكوك الدَّولٌَّة ذات
محاكم ٍة عادل ٍة والمنصوص علٌها فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وفً ال ُ
الصلة التً وافقت علٌها الدُّول المعنٌَّةٌ ،نطوي على خطور ٍة كبٌر ٍة ،فٌعطً للحرمان من الحرٌّة صفةًا
ِّ
تعسُفٌَّةًا .

 مئات من االشخاص موقوفون فً ملفات ذات طابع أمنً كانوا ضحٌة انتهاكات االجراءات مما
اعطى هذا التوقٌف طابع تعسفً
سنوات الثَالث األخٌرة ،بتهمة
ً والذٌن أوقفوا فً ال َّ
ٌتعرض المعتقلون فً القضاٌا ذات الطابعٍ ال ِ ّ
سٌاس ٍّ
حجز أطول من الالزم ،وتعذٌبٌ  ،ومنعهم من رؤٌة
النتهاك منهجً لحقوقهم ،مد ّة
سس،
ٍ
اإلرهاب أو التج ُّ
ٍ
ِّ
المتأخرة إلى قاضً التحقٌق ،تأ ُخر إصدار الحكم...
محامٌهم وأسرتهم خالل مد ّة اإلستجواب ،واإلحالة
وٌجب اإلشارة إلى أنَ الممارسات ،أكانت من فعل أجهزة المخابرات الت َابعة لوزارة الد َّاخلٌَّة أم لوزارة
تتطور قط منذ نهاٌة االحتالل األجنبًَّ .
إن المبدأ األساسً الفتراض البراءة المنصوص علٌه
ال ِدفاع ،لم
َّ
xxx
xxix
سٌاسٌَّة  ،والذي
فً اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وفً العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِ ّ
بموجبه ٌعتبر ك ُل مت َهم بجرٌم ٍة برٌبا ً إلى أن ٌُثبت إرتكابه لها أو إلى أن تثبت التُهمة بما ال ٌدع مجاالً
ي درج ٍة معقولة من الشك ،هو منتهكٌ بشك ٍل منهجً.
أل ِّ
فٌصل مقلد :سبع سنوات من السجن ووصول الى القضاء مرفوض
فٌصل ؼازي مقلّد ٌنتظر منذ أكثر من ثالثة سنوات ملفه باالستبناؾ بعد أن حكم علٌه بالسجن مدى
الحٌاة ٌوم  31تموز  2009من قبل محكمة عسكرٌة على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذٌب،
بعد اعتقاله فً  8شباط  .2006اعتقل من قبل عناصر من حزب هللا ،احتجز السٌد مقلّد المحتجزٌن
بشكل ؼٌر قانونً فً احدى سجون الحزب لمدة  5أشهر قبل أن ٌتم تسلٌمه إلى مخابرات الجٌش فً
مركز التوقٌؾ التابع لوزارة الدفاع حٌث بقً حتى  26آذار  .2008خالل هذه األشهر من التحقٌق،
كان فٌصل مقلّد مرؼما ً على البقاء فً زنزانة مساحتها أقل من مترٌن مربعٌن مدة  5أشهر ،وقد تعرض
للتعذٌب بواسطة الكهرباء ،ولعملٌات اعدام وهمٌة بواسطة الؽاز .كما تعرض للتعذٌب بواسطة البالنكو
(تعلٌق فً السقؾ من ٌدٌه المكبلتان خلؾ ظهره) ،وبواسطة الفلقة (ضربات متكررة على باطن القدم)
ولتهدٌدات خطٌرة جدا.
تمكن من الحصول على محام بعد اكثر من عامٌن على توقٌفه.
أثناء التحقٌق ،أجبر فٌصل مقلّد التوقٌع على اعترافات .بتارٌخ  31تموز  ،2009أصدرت المحكمة
العسكرٌة حكما بالسجن المؤبد بسبب تزوٌد العدو االسرابٌلً بمعلومات لمساعدته فً كسب الحرب
( بالرؼم من انه تم توقٌفه قبل خمسة أشهر قبل الهجوم اإلسرابٌلً) ولدخول إسرابٌل بدون تصرٌح (تم
تقدٌم الدلٌل المعاكس) ،وأخٌرا بسبب عمله مع جٌش العدو ،االمر الذي ٌنفٌه فٌصل مقلّد بشدة.
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خالل محاكمته ،اشتكى السٌد مقلّد أمام القاضً من التعذٌب الذي تعرض له ،لكن القاضً لم ٌتفحص
هذه المزاعم.
فً  13تشرٌن أول  ،2010وبعد أن قام عددا ً من منظمات حقوق اإلنسان  -بما فً ذلك المركز
اللبنانً لحقوق االنسان  -باإلبالغ عن ادعاءات التعذٌب ،جرى نقل فٌصل مقلّد بصورة ؼٌر قانونٌة
وسرا (محامٌه لم ٌكن على علم بذلك) من سجن رومٌة المركزي إلى مركز االحتجاز التابع لوزارة
الدفاع حٌث تم استجوابه حول ما نشرته منظمات ؼٌر حكومٌة فً قضٌته ،وحول ادعاءاته التعرض
للتعذٌب ،كما حاول جهاز المخابرات تروٌعه.
نهاٌة عام  ،2012فٌصل مقلّد ال ٌزال موقوفا ً وٌستمر تأجٌل محاكمته االستبنافٌة.

طارق ربعة :مدنً مالحق أمام المحكمة العسكرٌة على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذٌب
طارق ربعة ،مواطن لبنانً 41 ،سنةٌ ،عمل مهندسا فً شركة الفا لالتصاالت ،استدعً بتارٌخ 12
تموز  2010الى وزارة الدفاع إلجراء تحقٌق .هناك ،تم التحقٌق معه حول مكالمة هاتفٌة وردته من
رقم هاتؾ فرنسً على هاتفه الخلٌوي اللبنانً ،بٌنما كان ٌتابع دورة تدرٌبٌة فً فرنسا فً العام .2007
اشتبهت اجهزة المخابرات فً الجٌش اللبنانً أن هذا الرقم ٌعود إلى عمٌل فً الموساد.
تم التثبٌت الحقا ً بواسطة محامٌه بأن رقم الهاتؾ هذا كان فً الحقٌقة ٌعود إلى شركة نقل تتعامل فً
فرنسا مع مجموعة من المتدربٌن اللبنانٌٌن من شركة الفا لالتصاالت .أجاب السٌد ربعة على األسبلة
التً طرحت علٌه من قبل أجهزة االستخبارات التابعة للجٌش اللبنانً.
بعد ذلك مباشرة ،جرى تكبٌل السٌد ربعة ونزع مالبسه بالقوة .أثناء توقٌفه فً مركز االحتجاز التابع
وتعرض للضرب
ٌ 20وما،
لوزارة الدفاع ،تعرض للتعذٌب بالصدمات الكهربابٌة ،أبقً واقفا لمدة
ّ
بقسوة كبٌرة على أذنٌه .وسمح له برؤٌة شقٌقته  -بصفتها محامٌته – بعد ٌ 32وما ً من توقٌفه .وفقا
للمعلومات المتاحة ،تعرض للتعذٌب وسوء المعاملة طٌلة ٌ 108وم فً مركز التوقٌؾ التابع لوزارة
.2012
الدفاع قبل نقله إلى سجن رومٌة ،حٌث كان ال ٌزال محتجزا فً نهاٌة العام
أثناء التحقٌق ،رفض السٌد ربعة التوقٌع على معظم الوثابق التً عرضت علٌه من قبل أجهزة
االستخبارات التابعة للجٌش اللبنانً ،فقاموا بكتابة اسمه الكامل (ولٌس توقٌع) فً الجزء السفلً من
".
الصفحات ،ومن ثم عرضها على القضاء العسكري بأنه "اعتراؾ
 28تموز
على أساس الوثابق المذكورة أعاله أصدر القضاء العسكري مذكرة توقٌؾ بحقه بتارٌخ
 ،2010بعد ٌ 16وما من احتجازه .واتهم بالتعامل مع إسرابٌل سندا ً للمواد  275 ،274و  278من
قانون العقوبات اللبنانً  .بدأت محاكمته أمام المحكمة العسكرٌة فً  7شباط ( 2011خالل هذه الجلسة
فقد السٌد ربعة وعٌه ،وجرى نقله إلى المستشفى) .قدم دفاعه كل األدلة على براءته إلى القضاء
العسكري وفً  27حزٌران  ، 2011وضع طبٌب شرعً شهادة طبٌة أمام القضاء العسكري تقدم
الدلٌل على التعذٌب الذي تعرض له  ،لكن القضاء العسكري رفض النظر فٌه .فً نهاٌة عام ،2012
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السٌد ربعة ال ٌزال موقوفا ً ومحاكمته ،المبنٌة على أساس اعترافات انتزعت منه بواسطة التعذٌب ،ال
زال مستمرة.
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 أمام ال َمحاكم المدنٌّة :إنتهاكاتٌت منهجٌّة للحق فً محاكم ٍة عادل ٍة
خالل هذه ال ِد ّراسة ،كان من المستحٌل تقٌٌم عدد الذٌن أدانتهم المحاكم المدنٌَّة بعد محاكمات ؼٌر عادلة.
لكن قد تم ِثل هذه الحاالت مبات المسجونٌن الحالٌ ٌِّن فً لبنان.
عاصم كاكون معتقل تعسفٌا ًا منذ  23سنة
اعتقل عاصم كاكون بتارٌخ  6كانون الثانً  1990فً حمانا فً منزل رستم ؼزالة ،مسؤول أجهزة
االستخبارات السورٌة فً لبنان .التوقٌؾ حصل من قبل األجهزة األمنٌة السورٌة فً لبنان ،من دون
حول الى
مذكرة توقٌؾ .ثم تم نقله إلى مركز للمخابرات السورٌة فً عنجر فً البقاع ،وبعد أسبوعٌن ّ
11
مكان تحت سٌطرة أجهزة المخابرات السورٌة ،حٌث احتجز بمعزل عن العالم الخارجً لمدة
الشهر .تعرض للتعذٌب فً جمٌع أماكن احتجازه .بتارٌخ  20تشرٌن الثانً  1990قامت السلطات
 14كانون االول
السورٌة بتسلٌمه إلى الشرطة القضابٌة اللبنانٌة وصدر بحقه للمرة االولى بتارٌخ
 1990مذكرة توقٌؾ ،أي بعد حوالً عام من اعتقاله .وخالل أكثر من سبعة أشهر ،تم نقله من مركز
احتجاز إلى آخر حتى وصل إلى سجن رومٌة حٌث ال ٌزال حتى ٌومنا هذا.
 25تشرٌن الثانً
مثل السٌد كاكون أول مرة أمام محكمة لبنانٌة متهم بجرٌمة قتل وقعت بتارٌخ
 .1989اتهم السٌد كاكون بجرٌمة القتل هذه على أثر خالؾ شخصً مع السٌد ؼزالة ،ولم ٌعترؾ أبدا
إال تحت وطأة التعذٌب.
فً  10شباط 1993 ،حكمت محكمة الجناٌات فً بٌروت على عاصم كاكون باإلعدام ،استنادا ً الى
المادة  549والمادة ( 72أسلحة) وخففت عقوبته الى السجن مدى الحٌاة استنادا ً الى قانون العفو العام
رقم .91/84
أعلن الفرٌق العامل فً األمم المتحدة المعنً بموضوع االحتجاز التعسفً بتارٌخ  9أٌلول  ،2008أن
احتجاز السٌد كاكون هو تعسفٌا ً وٌتوافق مع الفبة الثالثة من الفبات التً تعرض على الفرٌق العامل.
ومع ذلك ،فً نهاٌة عام  ،2012عاصم كاكون ال ٌزال مسجونا فً سجن رومٌة.

 المحكمة العسكرٌة :صالحٌات واسعة جدا ًا ونقص فً العدالة
تخوفت
 .1997فلقد َّ

بدأت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تنتقد ال َمحاكم العسكرٌة منذ العام
صادر فً  5أٌَّار  ،1997من توسّع نِطاق إختصاص ال َمحاكم العسكرٌة فً
اللجنة ،فً تقرٌرها ال َ
لبنان ،والسٌَّما من أنَ إختصاصها ٌتجاوزالقضاٌا الت َأدٌبٌَّة لٌشمل المدنٌ ٌِّن " ،ومن ؼٌاب اإلجراءات
xxxi
المت َبعة فً هذه ال َمحاكم.
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تُش ِكل ال َمحكمة العسكرٌة فً لبنان محكمة إستثنابٌَّةً من جهة تشكٌلها ،ونمط عملها ،ونطاق
سٌاسٌَّة.
إختصاصها .وهً تتعارض مع الماد َّة  14من العهد الد َّولً للحقوق المدنٌَّة وال ِ ّ

إختصاص نوعً واسع النِّطاق
شهد نطاق إختصاص ال َمحاكم العسكرٌة ،التابعة لوزارة ال ِد ّفاع ،إمتدادا ً واسعا ً لٌشمل ُمحاكمة المدنٌ ٌِّن.
بكل جناٌ ٍة أو جنح ٍة تنطوٌان على
وال تختص هذه ال َمحاكم بالجناٌات والجنح والجرابم فحسب ،بل ِ
المسؤولٌَّة الجزابٌَّة المباشرة أو ؼٌر المباشرة لعسكري ما.
 ٪ 26من االشخاص المستجوبٌن فً اطار الدراسة الراهنة قد تمت احالتهم أمام المحكمة العسكرٌة.
وتجدر اإلشارة إلى أن جمٌع االنتهاكات لقواعد السجن من قبل نزالء السجن تخضع أٌضا الختصاص
القضاء العسكري.

قضا ٌتء مستعجل
ال تجري ال ُمحاكمات فً ال َمحاكم العسكرٌة وفقا ً للمعاٌٌر الد َّولٌَّة للعدالة:
ال تُبرر ال َمحاكم العسكرٌة قراراتها بشك ٍل محد َّ ٍد وٌعود ذلك إلى الطابع اإلستثنابً لإلجراءات.
ؼالبا ً ما تجري المحاكمات بطرٌق ٍة مستعجل ٍة وال سٌَّما فً ال َمحكمة العسكرٌة الد َّابمة التً تتمٌَّز
بسرعتها وبالطابع اإلستثنابً إلجراءاتها.
محامٌ .نتهك هذا ال َّ
شكل من القضاء ال ُمستعجل حقوق ال ِدفاع.
ال ٌَحصل دابما ً ال ُمعتقل على
ٍ
ال تخضع ال َمحاكم العسكرٌة لمراقبة سلطة قضابٌَّة مستقلة.
ألجل ذكرى نور مرعب
فً عام  ، 2010ألول مرة على حد علمنا فً التارٌخ المعاصر للبنان ،تجرأ علنا شاب مدنً على
معارضة محاكمة أمام محكمة عسكرٌة من حٌث الشكل .قضٌة نور مرعب وضعت على موقعه على
االنترنت ،ولقد قمنا بنشرها بموافقته ،فً تقرٌرنا السابق عن االعتقال التعسفً والتعذٌب.xxxii
بتارٌخ  16أٌلول  2011أقدم نور على االنتحار ،وكانت كلماته األخٌرة قبل وفاته" :السلطة للشعب
ولكل إنسان".
ولم ٌكن ممكنا ً نشر هذا التقرٌر المحدث دون ان نتذكر نور ،الذي كان ناشطا ً ملتزما ً الدفاع عن الحرٌة
والعدالة والذي نفتقده بقوة بٌن مجموعة المدافعٌن عن حقوق اإلنسان فً لبنان.
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تعذٌب
ما هو التعذٌب؟
وفقًا لما جاء فً إ ِتفاقٌَّة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌَّة أو
المهٌنة،xxxiii

"ٌقصد "بالتعذٌب" أي عمل ٌنتج عنه ألماً وعذاب شدٌد ،جسدٌاً كان أم عقلٌاًٌ ،لحق عمدا بشخص ما
بقصد الحصول من هذا الشخص،أومن شخص ثالث ،على معلومات أو على إعتراؾ ،أو معاقبته على
عمل ارتكبه أو ٌشتبه فً أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخوٌفه أو إرؼامه هو أو أي شخص ثالث
أو عندما ٌلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األسباب ٌقوم على التمٌٌز أٌا كان نوعه ،أو
ٌحرض علٌه أو ٌوافق علٌه أو ٌسكت عنه موظؾ رسمٌا َ وأي شخص آخر ٌتصرؾ بصفته الرسمٌة.
والٌتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشا فقط عن عقوبات قانونٌة أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي ٌكون
نتٌجة عرضٌة لها".
ترتبط إشكالٌَّة التعذٌب إرتبا ً
طا وثٌقا بإشكالٌَّة اإلعتقال التعسُفً.
ت تعسُفٌَّة فحسب ،بل تم ِ ّهد الطرٌق لممارسة التعذٌب أٌضا ً.
ال تؤدي إنتهاكات اإلجراءات إلى إعتقاال ٍ
فٌؤدي عدم إحترام معاٌٌر ال ُمحاكمة العادلة المنصوص علٌها فً القانون اللبنانً وفً تع ُهدات لبنان
محام ث َّم قلة خصوصٌَّ ٍة فً االجتماعات بٌن
ت فً الممارسة :إعتقاالتٌ سرٌَّة ،وؼٌاب
الد َّولٌَّة إلى ثؽرا ٍ
ٍ
المحامً ومو ِكله ،ووضع الموقوفٌن قٌد اإلحتجازلمدَّةٍ أطول بكثٌر من الالزم ،إلى آخره .تنشىء هذه
ٌشجعان على
االختالالت كلها فً تطبٌق اإلجراءات النَّافذة ،مناخا ً من التراخً ومن الحصانة اللذٌن ِ ّ
ممارسة التعذٌب.
وبالطرٌقة نفسها ،ال شكَّ فً َّ
ت تعسُفٌَّة .ومن اللحظة التً ٌثبت
أن ممارسة التعذٌب تؤدي إلى إعتقاال ٍ
ت خالل مد َّة وضعه قٌد اإلحتجاز،
تعرض للت َعذٌب بهدؾ إجباره على توقٌع إعترافا ٍ
فٌها أنَ شخصا ً ما َ
ٌجب إخالء سبٌله على الفور ،وإال أضحى إعتقاله تعسُفٌا ً.
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منهجٌة
ان المعلومات الواردة فً هذا القسم من التقرٌر تستند الى مقابالت أجرٌت بشكل عشوابً مع االشخاص
الذٌن تعرضوا للتوقٌؾ فً العامٌن  2011و  2012بتهم الحق العام (بشكل اساسً المخدرات والقتل
والسرقة والدخول/االقامة بطرٌقة ؼٌر مشروعة).
السبب االساسً الذي دفعنا لدراسة الحاالت المتعلقة بالحق العام حالة القانون العام لزوم هذا التقرٌر هو
ان عدد االشخاص الموقوفٌن فً قضاٌا تتعلق باألمن ،مثل اإلرهاب أو التجسس انخفض بشكل الفت
فً العامٌن  2011و  2012بالمقارنة مع الفترة السابقة ،التً حصل خاللها موجات من التوقٌؾ
(قضاٌا ذات عالقة مع مواجهات مخٌم نهر البارد  -متهمون بالتعامل مع إسرابٌل) .فً الحاالت
المتعلقة باألمن ،وتٌرة التعذٌب أثناء التحقٌق تقارب ال  ٪100ومحاكمة المشتبه بهم حصلت خالل
الفترة التً ٌؽطٌها هذا التقرٌر ،بشكل ربٌسً على أساس اعترافات انتزعت قسرا تحت وطأة التعذٌب.
ان آلٌة التوثٌق المستعملة كانت التالٌة :كل شخص تمت مقابلته جرى سؤاله عن تارٌخ توقٌفه ،والتهمة
الموجهة له ،والجهاز الذي قام بالتحقٌق معه ،والطرٌقة التً أجري التحقٌق فً ظلها (على نحو أدق،
لألشخاص الذٌن اوقفوا بٌن عامً  2011و  ،2012طلبنا ما ٌلً" :صؾ لنا عملٌة احتجازك") .إذا
ذكر الشخص المستجوب أعمال عنؾ ضده/ها من قبل األجهزة األمنٌة ،عندها تتمحور األسبلة حول
البحث عن ممارسة التعذٌب (الطرق المستعملة ،المكان ،مرتكبً التعذٌب وموقؾ القاضً من مسالة
التعذٌب).
ان األسبلة التً تم توجٌهها لألشخاص المستجوبٌن حرصت بأن ال تؤثر على تصرٌحاتهم  -وأولبك
الذٌن لم ٌشٌروا مطلقا ً الى حصول تعذٌب أو سوء المعاملة لم ٌتم سؤالهم عن عالقة ما مع تجارب عنؾ
– بالمقابل ان الشهادات ؼٌر الموثوق بها سحبت من الدراسة .ان فرٌق المركز اللبنانً لحقوق االنسان
هو مختص فً توثٌق التعذٌب وقادر على تقٌٌم مصداقٌة االشخاص المستطلعٌن.
كذلك ،ان الجمعٌة ال تركز بشكل خاص على أجهزة او فرقاء معٌنٌن  ،ولكنها تحاول أكثر إعطاء
صورة أكثر دقةً حول استخدام التعذٌب فً لبنان.
وباإلضافة إلى ذلك ،ان االشخاص المستطلعٌن تم اختٌارهم عشوابٌا ،دون أي تمٌٌز اجتماعً أو وطنً
أو دٌنً أو سٌاسً.
المقابالت حصلت بطرٌقة سرٌة ،من دون قبول أي مستمع خارجً فٌها.
ومن اجل وضع اإلحصاءات الحالٌة ،تم استخراج المقابالت التً أجرٌت مع االشخاص الذٌن تم توقٌفهم
خالل الفترة المحددة ،وتحلٌلها بهدؾ توفٌر أحدث اإلحصاءات عن ممارسة التعذٌب فً لبنان.
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اطار قانونً
ٌشكل القانون اللبنانً كما اإللتزامات الد َّولٌة للبنان إطارا ً قانونٌا ً
كافٌا ً للتأكٌد على أنه ٌُمنع رسمٌا ً ممارسة التعذٌب فً لبنان.
وبموجب دستور لبنان ،إنَ العهد الد ّولً الخاص بالحقوق المدنٌّة
والسٌاسٌّة xxxivواإلتفاقٌَّة المناهضة للتعذٌب ،اللذٌن صادق علٌهما
لبنان ،األول عام ( 1972ودخل ح ٌِّز التنفٌذ عام  )1976والثانً
عام  ،2000باإلضافة إلى اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  ، xxxvتسمو فوق القوانٌن الد َّولٌَّة ،وٌمكن
ٌالتالً العمل بها.
(المشتبه فٌهم) أو
وتنص المادة  47من قانون أصول المحاكمات الجزابٌَّة على التالً ":إن أمتنعوا
ُ
صمت فٌشار إلى ذلك فً المحضر وال ٌحق لهم (الضبّاط العدلٌّون) إكراههم على الكالم أو
إلتزموا ال َّ
إستجوابهم تحت طابلة بطالن إفادتهم".
وتشٌر الماد َّة  77من الفانون نفسه إلى أنَ قاضً التحقٌق ٌجب "أن ٌتأكد من أنه (المد َّعى علٌه) ٌدلً
تأثٌر خارجً علٌه سواء أكان معنوٌا ً أم مادٌا ً".
كل
ٍ
بإفادته بعٌدا ً عن ِ
صادر عام  1943على التالً ":من سام شخصا ً ضروبا ً من
تنص الماد َّة  401من قانون العقوبات ال َّ
الشدة ال ٌجٌزها القانون رؼبة منه فً الحصول على إقرار عن جرٌمة أو على معلومات بشأنها عوقب
بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات.
وإذا أفضت أعمال العنؾ علٌه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة".
ال ترتبط العقوبة المفروضة بمدى خطورة جرٌمة التعذٌب .ومن هذا الحكم ،نستنتج أنَ التعذٌب ٌُعتبر
ت كمدَّةٍ أقصى.
جرما ً ٌعاقب علٌه بالحبس ثالث سنوا ٍ
صدد ،نشرت الجمعٌة اللبنانٌَّة للتعلٌم والتدرٌب دراسة مع َّمقة عن الماد َّة
وبهذا ال ّ
xxxvi
العقوبات .

 401من قانون

فً العام  ، 2012تمكنت مجموعة تتألؾ من ممثلٌن عن لجنة حقوق اإلنسان فً البرلمان ،وعن
وزارات العدل والداخلٌة والدفاع ،ومن خبراء فً القانون االنسانً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،بما فً
ذلك المركز اللبنانً لحقوق االنسان ،من تقدٌم مشروعً قانون الى البرلمان ،األول ٌهدؾ الى تجرٌم
التعذٌب ،والثانً إلنشاء مؤسسة وطنٌة لحقوق اإلنسان ،تتضمن آلٌة وطنٌة للوقاٌة من ممارسة التعذٌب.
المشروعٌن هما حالٌا بانتظار دراستهما والمصادقة علٌهما من قبل البرلمان.
20

احصاءات
بشكل عام ٪ 67 ،من نزالء السجون فً لبنان تعرضوا للتعذٌب أو لسوء المعاملة الجدٌة ،وتعذر علٌهم
الوصول إلى القضاء والحصول على تعوٌضات .السجناء الذٌن تمت مقابلتهم اوقفوا ما بٌن عامً
 1987و .xxxvii2013
فً عامً  2011و  ٪ 66 ،2012من األشخاص الذٌن تم توقٌفهم خالل هاذٌن العامٌن تعرضوا
للتعذٌب و  /أو سوء المعاملة الخطٌرة.
إذا كان التعذٌب ٌحصل بشكل رئٌسً خالل التحقٌقات األولٌة من قبل األجهزة األمنٌة ،فان الظروف
والمعاملة فً السجون هً فً بعض األحٌان شكال من أشكال التعذٌب.
وٌنبغً أن ٌحصل ضحاٌا التعذٌب على الحق فً وسٌلة انتصاف فعالة مقابل األلم الجسدي والنفسً
الذي أوقع علٌهم ،وكذلك الحق فً الترمٌم والتعوٌض وإعادة التأهٌل.
أي من وسائل االنتصاف الفعالة،
ولكن فً عامً  2011و  ،2012لم ٌحصل ضحاٌا التعذٌب على ّ
وحتى أنهم فً كثٌر من األحٌان بقوا محتجزٌن تعسفا فقط سندا ًا فقط الى اعترافات انتزعت قسرٌا ًا
وكان ٌنبغً إلغاؤها.
كما أن حاالت من سوء المعاملة وقعت أحٌانا ًا خالل التوقٌف ،وخاصة ضد السجناء الضعفاء.
باختصار ،ان ممارسة التعذٌب فً لبنان لم تتراجع.
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تعذٌب واساءة معاملة فً لبنان خالل العامٌن 2012-2011
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نوع ووتٌرة التعذٌب واساءة المعاملة
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تعذٌب
أ  -تعذٌب جسدي
 ضرب
ان معظم االشخاص الذٌن وقعوا ضحاٌا النتهاكات أثناء التحقٌقات ،اشتكوا كذلك من الصفعات القوٌة
والضرب من قبل المحققٌن.
وقد فوجبنا بسماع أنه ،خالل الفترة المعنٌة ،بعض االشخاص قد تعرضوا للصفع والضرب من قبل
األجهزة األمنٌة على الرؼم من اعترافاتهم بارتكاب جرٌمتهم .فً هذه الحالة ،ان اساءات المعاملة لم
تكن تحصل بهدؾ الحصول على اعترافات ،ولكن كان الهدؾ منها أن تأخذ مكان العقوبة عن الجرٌمة
المنسوبة إلى الشخص من قبل األجهزة األمنٌة ،نافٌا دور
النظام القضابً ،المؤسسة الوحٌدة المخولة توقٌع العقاب على
جرٌمة.
 تعلٌق
 2011و 2012
االشخاص الذٌن أوقفوا فً العامً
استمر فً الشكوى من التعرض لنوع محدد من التعذٌب
ٌسمى ب "البالنكو" الذي هو عبارة عن تعلٌق الشخص
بالسقؾ مقٌدا ً الٌدٌن وراء ظهره.
 صدمات كهربائٌة
وشكا آخرون من الصعق بالكهرباء أثناء التحقٌق من
قبل قوات األمن اللبنانٌة بهدؾ إجبارهم على
االعتراؾ بجرابم أو لتقدٌم معلومات إضافٌة عن
شرٌك محتمل فً الجرٌمة.

 فروج
بعض الموقوفٌن صرحوا بأنهم تعرضوا لنوع من التعذٌب
ٌسمى ب "الفروج" أثناء التحقٌق معهم من قبل قوات األمن
اللبنانٌة من أجل إجبارهم على االعتراؾ بجرابم.
 ضرب بواسطة أدوات ٌؤدي الى فقدان الوعً
24

ذكر بعض االشخاص الذٌن تمت مقابلتهم خالل الفترة المشار الٌها انهم تعرضوا للضرب أثناء التحقٌق
معهم بواسطة عقب المسدس ،أو أحزمة ،أو عصً ،أو تعرضوا للصفع والضرب حتى فقدان وعٌهم.

ب -تعذٌب نفسً
مطول
 توقٌف اداري
ّ
المطول ،وفقا لتعرٌؾ التعذٌب المنصوص عنه فً االتفاقٌة هو فً الواقع وسٌلة
ان االعتقال اإلداري
ّ
من وسابل التعذٌب .خالل العامٌن  2011و  ،2012استمر اعتقال المهاجرٌن وطالبً اللجوء وابقابهم
ألسابٌع أو حتى ألشهر فً "االعتقال اإلداري" بانتظار إعادتهم إلى بلدانهم األصلٌة أو تسوٌة أوضاعهم
فً لبنان .كما ان واقع الالجبٌن المعترؾ بهم من قبل المفوضٌة ،الذٌن ال ٌستطٌعون العودة إلى بلدانهم
األصلٌة ،والذٌن ،فً بعض األحٌان ،لم ٌطلق سراحهم فً لبنان لعدم وجود أي احتمال إلعادة توطٌنهم،
هو أسوأ من ذلك.
 احتجاز تحت االرض ٌعتبر موازي للتعذٌب

xxxviii

ٌوجد فً لبنان سجنان على األقل رسمٌَّان وٌقعان تحت األرض ،واحد ٌ فً الطوابق السُفلٌة لوزارة
ال ِدفاع الوطنً فً الٌرزة ،والثانً فً ال َ
سفلً من المقر العام لقوى األمن الد َّاخلً فً
طابق ال ُ
xxxix
ً (إرهاب وتجسس) فً هذٌن
األشرفٌَّة ٌُ .حتجز األشخاص الذٌن أوقفوا بقضاٌا ذات طابعٍ أمن ٍّ
سجنٌن بانتظام.
ال ِ ّ
أ َّما مركز اإلحتجاز التابع لألمن العام ،الواقع تحت جسر الٌاس الهراوي فً بٌروت وتحدٌدا ً فً منطقة
العدلٌَّة ،فهو مكان إعتقا ٍل أٌضاً،تصفه وزارة الد َّاخلٌَّة بالمؤقت .ففٌه ٌُحتجز األجانب فً وضعٍ ؼٌر
xl
وشهور عد َّة ،بإنتظار تسوٌة أوراقهم وترحٌلهم.
شرعً فً لبنان لفترةٍ تراوح ما بٌن أسابٌع
ٍ
أشخاص.
ت اإلعتقال
وٌظهر أنَ عد َّة
ً من قبل ملٌشٌا ٍ
ٍ
ٍ
سجون تحت األرض تُستخدم بشك ٍل ؼٌر قانون ٍّ
ت حول نوع المعتقلٌن وعددهم والمصٌر الذي ٌنتظرهم.
ومن المستحٌل الحصول على معلوما ٍ


ج -اساءات معاملة خطٌرة
ان الموقوفٌن المهمشٌن ٌتعرضون للعدٌد من االنتهاكات فً السجون اللبنانٌة ،بشكل اساسً من قبل
ؼٌرهم من السجناء والمحتجزٌن.
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 ظروف صحٌة
خالل الفترة المحددة بالتقرٌر ،كان للمركز اللبنانً لحقوق االنسان أن تعامل مع خمسة موقوفٌن فً
ظروؾ صحٌة خطٌرة ،تتضمن انحطاط أو تدهور عصبً ،ربو حاد ،الؽرؼرٌنا ومرض اإلٌدز .وبدالً
من أن ٌستفٌدوا من الرعاٌة وظروؾ االقامة الالبقة ،كانوا ضحاٌا التمٌٌز (وبخاصة مرضى االٌدز)
وعرضة لبٌبة ضارة واضعة صحتهم فً خطر كبٌر من التدهور فً حال عدم تقدٌم المساعدة.
كما ان االشخاص الذٌن ال ٌستطٌعون المشً ٌتم ابقابهم فً السجون اللبنانٌة ؼٌر المجهزة بشكل مناسب
على عدة صعد:
 1.ال توجد مصاعد فً السجون والموقوفٌن ٌجب حملهم من قبل اآلخرٌن على االدراج وإلى زنازٌنهم
ٌعرض سالمتهم للخطر.
وعند أي نشاط ،،مما ّ
 2.السجون مكتظة وؼٌر صحٌة والموقوفون المعوقون جسدٌا ،وخاصة عندما ٌكون لدٌهم القسطرة
البولٌة أو أجهزة أخرىٌ ،مثلون خطرا ً كبٌرا ً من المضاعفات وااللتهابات.
معوقا ً أثناء احتجازهٌ ،نبؽً إعادة تقٌٌم خطورته فً المجتمع.
3.عندما ٌصبح أحدهم ّ
المعوقٌن أصحاب أولوٌة من حٌث التهمٌش.
وبنتٌجة ذلكٌ ،نبؽً اعتبار الموقوفٌن
ّ
وكان أحد الموقوفٌن الذٌن استفادوا من مساعدة المركز اللبنانً لحقوق االنسان إلطالق سراحه فقد تماما
قدرته على الحركة ،وتوفً بعد ٌومٌن من اإلفراج عنه.
كما ٌنبؽً اعتبار السجناء ذوي االعاقة العقلٌة بمثابة االشخاص المهمشٌن بشكل خاص ،وذلك بسبب
العنؾ المحٌط بهم فً السجون اللبنانٌة .خالل الفترة المشمولة بالتقرٌر ،اهتم المركز اللبنانً لحقوق
االنسان برعاٌة ستة موقوفٌن من ذوي اإلعاقة العقلٌة الذٌن ٌتعرضون بشدة لخطر اساءة المعاملة من
السجناء اآلخرٌن ،وهم عاجزٌن عن الدفاع عن أنفسهم بسبب ظروفهم.

أجانب
بما أن بعض السجناء ٌعتمدون كثٌرا ً على المواد الؽذابٌة ،ومنتجات النظافة الشخصٌة والمالبس التً
تأتٌهم من عابالتهم ،ان السجناء األجانب ٌُستع َبدون من قبل سجناء آخرٌن إذا كان لم ٌكن لدٌهم أحد لٌقدم
لهم الدعم المالً والماديٌُ .طلَب منهم التنظٌؾ للحصول على بعض الحقوق ،وؼالبا ما ٌشؽلون أسوأ
أماكن السجن وٌنامون أمام باب الحمام ،على سبٌل المثال.
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من المسؤول؟
ان مرتكبً أعمال التعذٌب واساءة المعاملة فً العامٌن  2011و  2012هم أنفسهم فً تقرٌرنا السابق.
ان التعذٌب فً لبنان ٌُمارس على نطاق واسع وال ٌزال معتبرا ً كطرٌقة تحقٌق وعقاب مقبولة ،وذلك فً
تناقض مع القانون الوطنً وااللتزامات الدولٌة للبنان.
التعذٌب هو ممارسة شابعة ،وهو ،إن لم ٌكن مش ّجع علٌه ،فهو على األقل مقبول من قبل النظام القضابً
اللبنانً .معظم االشخاص الذٌن جرى توقٌفهم وتعرضوا للتعذٌب فً العامٌن  2011و  2012اشتكوا
من ذلك أمام قاضً التحقٌق ،وهذا األخٌر لم ٌتخذ أي إجراء ،سواء لجهة إلؽاء االعترافات أو لجهة فتح
تحقٌق فً هذه المزاعم.
على مستوى االجهزة االمنٌة ،ورد نفس عدد ونوع الشكاوى من قبل الموقوفٌن فً  2011و 2012
مما كان علٌه فً السنوات السابقة .اذن ،ان األجهزة األمنٌة لم تأخذ مناهضة التعذٌب على محمل الجد،
واستمرت فً اللجوء إلى هذه الممارسة فً كل مرة ٌكون هناك حاجة للحصول على اعترافات أو
معلومات من المشتبه بهم ،بتجاهل كامل لدور هذه االجهزة فً مجال التحقٌق الحسً والبحث عن
األدلة.
وعلى حد علمنا ،لم ٌتم فتح أي تحقٌق فً مزاعم التعذٌب.
فً بداٌة عام  ،2013أثار المركز اللبنانً لحقوق االنسان حالة عاملة منزلٌة أجنبٌة تعرضت بقسوة
للتعذٌب من قبل جندي ،هو فرد فً العابلة التً تستخدمهاٌ .شار الى أنه قام برفقة آخرٌن على نقل
العاملة الى منزل فً الرٌؾ ،وقام بتعلٌقها من قدمٌها فً الحمام بواسطة االؼالل .كما أخضعها
لصدمات كهربابٌة خالل الجزء االكبر من اللٌل ،وألحق بها حروقا بواسطة سكٌن قام بتسخٌنها ،وكان
ذلك من أجل إجبارها على االعتراؾ واالقرار بمسؤولٌتها عن جرٌمة سرقة.
ان رد الجٌش الذي تمت صٌاؼته بعد أٌام قلٌلة من نشر البٌان الصحفً للمركز اللبنانً لحقوق االنسان
لم ٌتناول مسألة التعذٌب ،لكنه أشار فقط الى أن العاملة أدٌنت بجرم السرقة .كما لو أن تهمة السرقة
تبرر استخدام التعذٌب.
ّ
طالما ٌبقى مرتكبو التعذٌب مفلتٌن من العقاب ،سوؾ ٌستمر التعذٌب فً لبنان.

هل يمكن االبالغ عن التعذٌب فً لبنان؟
 ترهٌب ضد ممثل الكرامة فً لبنان من قبل القضاء العسكري
دعً الى مكتب
السٌد سعد الدٌن شاتٌال ،مدافع عن حقوق اإلنسان فً منظمة الكرامة (منظمة دولٌة) است ُ َ
 22تموز .2011
أجهزة مخابرات الجٌش فً بٌروت ،عن طرٌق مكالمة هاتفٌة ،تلقاها بتارٌخ
استجوب من قبل هذا المكتب ٌوم  25تموز لمدة  7ساعات .تركزت األسبلة على موضوعٌن:
  1البٌانات الصحفٌة التً نشرتها الكرامة بشأن مزاعم التعذٌب المرتكب من قبل الجٌش اللبنانً.27

 2طبٌعة عالقاته مع منظمة الكرامة فً جنٌؾ.بعدها أُحٌل الى الشرطة العسكرٌة استُجوب على نفس الم واضٌع .بعد عدة نداءات أطلقها المدافعٌن عن
حقوق االنسان ومنظمات حقوق اإلنسان؛ أخلً سبٌل سعد الدٌن شاتٌال من قبل القاضً العسكري صقر
صقر بتارٌخ  25تموز  2011بكفالة مكان اقامته مع توجٌه التهم التالٌة:
 .1التشهٌر :نشر معلومات تمس بسمعة الجٌش اللبنانً
 .2نشر معلومات كاذبة
فً صباح ٌوم  26تموز  ،2011تم إرسال دورٌة للشرطة العسكرٌة الى منزله ومكتبه من أجل
استدعابه من جدٌد الستكمال التحقٌق.
وبتارٌخ  3شباط  ،2012أسقطت التهم نهابٌا ً من قبل قاضً التحقٌق العسكري.
نشرت منظمة الكرامة البٌان التالً:
الٌوم ،سعد الدٌن شاتٌال ،ممثل منظمة الكرامة فً لبنانٌ ،مكنه استبناؾ نشاطاته فً مساعدة ضحاٌا
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وفً ممارسة الضؽط على السلطات من اجل احترام التزاماتها فً مجال حقوق
اإلنسان .السٌد شاتٌال ،كان قد خضع للتحقٌق من قبل قاض تحقٌق عسكري بسبب "نشر معلومات من
شأنها االضرار بسمعة الجٌش اللبنانً" مما ش ّكل محاولة واضحة لترهٌب المدافعٌن عن حقوق اإلنسان.
والٌوم تم ابالؼه أن جمٌع التحقٌقات المتعلقة به قد أقفلت ،ولن ٌتم توجٌه أٌه تهمة ضده.
منتصؾ فبراٌر  ، 2012أصدر قاضً التحقٌق األول فً المحكمة العسكرٌة ،رٌاض أبو ؼٌدا ،القرار
بإقفال التحقٌق المتعلق بالسٌد شاتٌال .هذا القرار جرى تأكٌده األسبوع الماضً من قبل مفوض الحكومة
لدى المحكمة العسكرٌة القاضً صقر صقر.
"ولبن نعبر عن سرورنا الختتام التحقٌق ،ال نزال قلقٌن إزاء حقٌقة أن السٌد شاتٌال لٌس ّاال واحدا ً بٌن
كثٌرٌن من المدافعٌن عن حقوق االنسان الذٌن ٌعانون من المضاٌقات التً تتعلق بعملهم بشكل أساسً"،
صرح رشٌد مسلً ،المدٌر القانونً لمنظمة الكرامة .ان القضٌة المقامة ضد المركز اللبنانً لحقوق
ّ
اإلنسان ) (CLDHأو الناشط علً عقٌل خلٌل فً الدفاع عن حقوق اإلنسان ،فضال عن الضؽوط التً
مورست على منظمة حقوق اإلنسان الفلسطٌنٌة فً السنوات األخٌرة تبقى كلها من أمثلة شاهدة على
ترهٌب األشخاص الذٌن ٌعملون من أجل تحسٌن حالة حقوق اإلنسان فً لبنان .وستواصل الكرامة
عملها فً المراقبة الحثٌثة لوضع المدافعٌن عن حقوق االنسان فً لبنان ،وسوف تستمر فً تحدٌث
آلٌات األمم المتحدة المتعلقة بحماٌة الحقوق اإلنسانٌة.

 ممثلو المركز اللبنانً لحقوق االنسان حتى اللحظة مالحقون بسبب التقرٌر السابق عن
االحتجاز التعسفً والتعذٌب
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على أثر شكوى تقدمت بها حركة امل ضد المركز اللبنانً لحقوق االنسان ،على خلفٌة نشره بتارٌخ 10
شباط  2011تقرٌرا بعنوان "اعتقال التعسفً وتعذٌب :الواقع المرٌر فً لبنان" ،تم فتح تحقٌق
بالموضوع واستمر فً العام  2012من قبل قاضً التحقٌق جان فرنٌنً فً قصر العدل فً بعبدا.
التقرٌر المذكور أعاله ٌحتوي على أكثر من  60صفحة تصؾ أسباب االحتجاز التعسفً والتعذٌب فً
لبنان ،على أساس بٌانات إحصابٌة وشهادات ومقابالت ،ومكافحة الممارسات المزعومة لمعظم األجهزة
األمنٌة اللبنانٌة المسؤولة عن االحتجازٌ .بدو أن حركة أمل باشرت دعواها أمام القضاء ضد المركز
اللبنانً لحقوق االنسان على أساس أربعة أسطر من التقرٌر ،حٌث ٌشٌر المركز إلى أنّه جمع شهادات
تشٌر الى حصول حاالت توقٌؾ من قبل حركة أمل ،وفً هذه الشهاداتٌ ،تم الكشؾ فً بعض الحاالت،
عن مزاعم خطٌرة من ارتكاب التعذٌب أثناء التحقٌق (صفحة  ،)25مع التأكٌد فً االستنتاجات عدم
امكانٌة تقٌٌم وتٌرة مزاعم التعذٌب هذه على وجه التحدٌد (صفحة .)29
خالل هذه الفترة ،خضع ممثلو المركز اللبنانً لحقوق االنسان لالستجواب على عدة مراحل من قبل
الشرطة ومن ثم من قبل القاضً جان فرنٌنً .حركة أمل ،التً ٌدٌرها ربٌس مجلس النواب نبٌه بري،
اعتبرت أن هذا التقرٌر ٌحتوي على معلومات تشهٌرٌة وتحرض على الصراع الطابفً.
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خالصة/تحلٌل
إنَ قمع إنتهاكات حقوق اإلنسان فً لبنان منوط باإلرادة ،ولٌس بالوسابل.
بحق شخص اإلنسان إلى ما نهاٌة.
ستستمر الجرابم التً ترتكبها الد َّولة
ومن دون هذه اإلرادة،
ُ
ِّ
إنَ الوسابل موجودة .ففً لبنان ،مفكرون وجامعٌون بامتٌاز ،وموارد مادٌَّة ،كلها عوامل ٌمكن بفضلها
ضا من مساعد ٍة دولٌَّ ٍة إستثنابٌَّ ٍة ،سٌاسٌَّ ٍة ومالٌَّ ٍة
وصؾ لبنان بالبلد "المتق ِد ّم إلى ح ٍد ّ ما" ،الذي ٌستفٌد أٌ ً
بالقدر ذاته .عالوة ً عن ذلك ،ومنذ عام ٌ ،2005نتخب ال َّ
إطار من الهدوء
شعب اللبنانً المم ِثّلٌن عنه فً
ٍ
والدٌمقراطٌَّة نسبٌا ً.
وحدها اإلرادة تنقص.
غٌاب اإلرادة اإلجتماعٌَّة
شعب اللبنانً ٌجهل أنَّه شعبٌ ٌملك حقوقا ً
أن ال َّ
ٌبدو َّ
ٌنص علٌها دستور البالد ،وقانونه المح ِلً،
ُ
والتزاماته الد َّولٌَّةَّ ،
بؽض النَّظر عن
وأن حقوقه عالمٌَّة ٌتمتع ك ُل شخص ٌعٌش فً لبنان بالحقوق نفسها،
ِّ
جنسٌَّته ،وإنتماءاته الطابفٌَّة ،أؼنٌا ً كان أم فقٌراًٌ ،ملك معارؾ قوٌَّة أم ال.
ال مباالة الدَّولة
َّ
سٌاسٌٌن وموظفً الد َّولة هم مواطنون أٌضا ً ٌتو َجب علٌهم وضع إصالحات تقوم على
إن المسؤولٌن ال ِ ّ
حقوقهم وعلى حقوق كافة المواطنٌن.
ولكم من المحزن رؤٌة حالة مراكز الشرطة وقصور العدل والسجن المركزي وهذه لٌست إال بعض
األمثلة التً لم تعد قدٌمةً نسبٌا ً فحسب ،بل تسودها القذارة والشعور بالالمباالة اللذان ٌؤثران على
العاملٌن فٌها كما على المحكوم علٌهم.

ما الذي ٌمنع موظفً الد َّولة ،بصفتهم مواطنٌن وك ٍل منهم على صعٌده ،عن العمل للمصلحة المشتركة؟
إحدى اإلجابات األكثر إزعاجا ً التً نسمعها من موظفً الد َّولة عند ذكر مسألة حقوق اإلنسان فً لبنان
هً التالٌةٌ" :مكن تطبٌق ذلك فً السوٌد ،لكن لٌس فً لبنان" .وما الذي ٌمنع اللبنانٌٌن من مجاراة
السوٌدٌٌن ،وحتى التفوق علٌهم؟
هذه هً خالصة هذا البحث حول اإلعتقال التعسُفً والتعذٌب فً لبنان.
مواطن ٌطوق إلى إحداث تؽٌٌر فً لبنان.
ٌتو َّجه هذا التقرٌر إلى كل شخص ،أو سٌاسً ،أو ناشط ،أو
ٍ
إن وضع ح ٍد ّ لإلعتقال التعسُفً وللتعذٌب فً لبنان لسه ٌل .وحدها اإلرادة تكفً.
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توصٌات
إلى الحكومة اللُّبنانٌَّة:
ممكن ،وفقا ً ألحكام البروتوكول االختٌاري إلتفاقٌَّة
ت
إعتماد اآللٌة الوقابٌَّة الوطنٌَّة فً أقرب وق ٍٍ
مناهضة التعذٌب.
اإلسراع فً تقدٌم التَّقرٌر األولً إلى اللجنة المناهضة للتعذٌب التابعة لألمم المتحدة ،التً كانت تتوقعهعام  ،2001واالمتثال لتوصٌاتها.
اللجنة فً تسلم
التقٌُد بالمادة  22من االتفاقٌَّة المناهضة للتعذٌب ،واالعتراؾ بالت َالً باختصاصٌتعرضون إلنتهاكات أحكام هذه االتفاقٌَّة.
ودراسة شكاوى واردة من أفراد
َّ
دعوة المقررالخاص لألمم المتحدة المعنً بمسألة التعذٌب للقٌام بزٌارة تقصً حقابق إلى لبنان.المصادقة على االتفاقٌَّة الد َّولٌَّة بشأن حماٌة حقوق ك ّل الع َّمال المهاجرٌن بما فً ذلك أعضاء أسرهم.سجون ؼٌر القانونٌَّة التً ال تتبع للد َّولة.
-إصدار أمر بإؼالق كافَّة ال ُّ

إلى البرلمان اللبنانً:
تعدٌل الماد َّة  401من قانون العقوبات بؽٌة تجرٌم كافة أشكال التعذٌب وسوء المعاملة ،بما فً ذلك3
التعذٌب النَّفسً ،وتكٌٌؾ العقوبة الناشبة عن جرٌمة التعذٌب ،وهً تصل حالٌّا ً إلى الحبس لمد َّة
سنوات ،مع خطورة الجرٌمة.
تعدٌل قانون  1962الخاص بتنظٌم دخول وإقامة األجانب فً لبنان والخروج من البالد وذلك إلعفاءطالبً اللجوء والالجبٌن من العقوبات بسبب تواجدهم فً البالد بشك ٍل ؼٌرشرعً.
توقٌؾ على أساس التمٌٌز الجنسً.
إلؽاء الماد َّة  534من قانون العقوبات لوضع ح ٍد لكلٍ
إصدار أمر باإلؼالق الفوري لسجون وزارة ال ِدفاع والمقر العام لقوى األمن الد َّاخلً فً األشرفٌَّةومركز اعتقال األجانب فً العدلٌَّة.
إعادة النَّظر فً صالحٌَّات المحاكم العسكرٌة.-وضع جدول زٌارات منتظمة للجنة البرلمانٌَّة لحقوق اإلنسان إلى كافة السُجون اللبنانٌة.

إلى وزارة الدَّاخلٌَّة
إصالح إجراءات األمن العام المتعلقة بطرٌقة معاملة األجانب ،والحرص على وضع ح ٍد لإلعتقالالمنهجً لألجانب بعد انتهاء مد َّة عقوبتهم.
ت تأدٌبٌَّة كلما حصل
ت داخلٌَّة وفرض عقوبا ٍ
القٌام بمراقب ٍة فعَّالة ألجهزة األمن عبر إجراء تحقٌقا ٍانتهاكٌ
31

تحدٌد الد َّور ،ضمن نطاق التوقٌؾ واإلستجواب ،الذي ٌضطلع به كل جهاز تابع لوزارة الد َّاخلٌَّةفتح مركز إحتجاز جدٌد ٌحترم المبادىء والمعاٌٌر الد َّولٌَّةضمان الخصوصٌَّة فً االجتماعات بٌن المعتقلٌن ومحامٌهم ،وفقا ً للت َشرٌعات الوطنٌَّة.تأمٌن تنسٌق أفضل بٌن مو َسامٌة لألمم المتحدة لشؤون الالَّجبٌن
سجن واألمن العام
والمفوضٌَّة ال َّ
ظفً ال ِ ّ
َّ
سفارات فً تلبٌة حاجات المعتقلٌن.
إلعادة نظر منهجٌَّة فً وضع األجانب ،ولمشارك ٍة أفضل لل َّ
سفارات عن مقابلة رعاٌاها المعتقلٌن ما أن ٌطلبوا أو ٌفكروا فً طلب اللجوء أو ٌصبحوا فً
منع ال َّموضع الالجىء.
حظر توقٌؾ أو/واعتقال الالجبٌن أو طالبً اللجوء ،فقط بسبب دخولهم أو/وإقامتهم ؼٌر ال َّشرعٌٌَّن.

إلى وزارة العدل
إجراء إصالحات عمٌقة فً مجال المساعدة القضابٌَّة.مراجعة كافَّة المحاكمات ؼٌر العادلة.ق.
فتح تحقٌق منهجً حول كل ا ِد ّعاء تعذٌ ٍب موثو ٍ
ب موثوقةً.
ق َّأولً منهجٌا ً إذا كان ٌتض َّمن ا ِد ّعاءات تعذٌ ٍ
إلؽاء كل تحقٌ ٍمالحقة ومحاكمة كل مشتبه فٌه مزعوم فً قضاٌا تعذٌب.ضمان وجود محام خالل جلسات التحقٌق كلها ،وخالل المحاكمة ،لألجانب حتَّى الذٌن ٌنبؽً أنٌحصلوا على مترجم فوري أٌضا ً.
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مالحظات ختامٌة

تتخوؾ من ممارسة اإلعتقال التعسُفً .وفً عام  ،1990طلبت من اللجنة الفرعٌَّة ضد َّ
 iمنذ عام  ،1985بدأت لجنة األمم المتَّحدة
َّ
ت لها بهدؾ الحد من وطأة هذه الممارسات.
اإلجراءات التمٌٌزٌة و لحماٌة األقلٌَّات القٌام بدراس ٍة مع َّمق ٍة حول المشكلة وتقدٌم توصٌا ٍ
ي شك ٍل من أشكال االحتجاز أو ال ِسّجن
وفً الوقت عٌنه ،أ َّمن اعتماد مجموعة المبادىء لحماٌة جمٌع األشخاص الخاضعٌن أل ِّ
َّ
َّ
حرٌتهم التمتُّع بها .ولتطبٌق هذه التَّوصٌات المعلن عنها فً التقرٌر السَّابق للجنة
ضمانا ٍ
ت ٌ ُفترض بكافَّة األشخاص المحرومٌن من ِ ّ
الفرعٌَّة ،أنشأت لجنة األمم المتَّحدة لحقوق اإلنسان فرٌق العمل المعنً باإلعتقال التعسُفً.

ii
الحرٌَّة واألمان على شخصه.
تنص الماد َّة  9.1من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاس ٌَة على أ َّن" :لك ِّل فر ٍد الحق فً
ِّ
ُ
ال ٌجوز اخضاع أحد لإلعتقال أو االحتجاز التعسُفً .ال ٌجوز حرمان أحد من حرٌته إال ألسباب ٌنص علٌها القانون وطبقا ً لإلجراء
المقرر فٌه".

 iiiاللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان ،الدورة السادسة عشرة ( ،)1982التعلٌق العام رقم  ،8المادة 9
متوفِّر على الموقع التَّالًhttp://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc8.html :

 ivالماد َّة  406الفقرة  1من قانون أصول المحاكمات الجزابٌَّة – (ٌ )...طلق سراح المحكوم علٌه فً الٌوم الذي تنتهً فٌه مد َّة
العقوبة.

v
صادر فً  11شباط
الماد َّة  58من تنظٌم السُجون وأماكن التَّوقٌؾ ومعهد إصالح األحداث وتربٌتهم ،المرسوم رقم  14310ال َّ
 1949وتعدٌالته.

 viالماد َّة  386من قانون العقوبات  -إن مدٌري وحراس السجون أو المعاهد التأدٌبٌَّة أو االصالحٌَّات وكل من اضطلع بصالحٌَّاتهم
من الموظفٌن إذا قبلوا شخصا ً دون مذكَّر ٍة قضابٌَّ ٍة أو قراٍر قضابً أو استبقوه إلى أبعد من األجل المحد َّد ٌعاقبون بالحبس من سنة
ت.
إلى ثالث سنوا ٍ

جنح قضى بعقوبة لكل جرٌمة ونفذت العقوبة األشد دون سواها .على
ت أو
 viiالماد َّة  205من قانون العقوبات  -إذا ثبتت عدة جناٌا ٍ
ٍ
أن ٌمكن الجمع بٌن العقوبات المحكوم بها بحٌث ال تزٌد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعٌنة للجرٌمة األشد إال
بمقدار نصفها .إذا لم ٌكن قد قضً بإدؼام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أحٌل األمر على القاضً لٌفصله.
 viiiالمادَة  7من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  -كل الناس سواسٌة أمام القانون ولهم الحق فً التمتع بحماٌة متكافبة عنه دون أٌة
تفرقة ،كما أن لهم جمٌعا الحق فً حماٌة متساوٌة ضد أي تمٌز ٌخل بهذا اإلعالن وضد أي تحرٌض على تمٌٌز كهذا.
 ixالمادَة  13من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان – (  ) 1لكل فرد حرٌة التنقل واختٌار محل إقامته داخل حدود كل دولة) 2 (.
ٌحق لكل فرد أن ٌؽادر أٌة بالد بما فً ذلك بلده كما ٌحق له العودة إلٌه.
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 xالماد َّة  14من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  ) 1 ( -لكل فرد الحق فً أن ٌلجأ إلى بالد أخرى أو ٌحاول االلتجاء إلٌها هربا ً
من االضطهاد ) 2 ( .ال ٌنتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فً جرابم ؼٌر سٌاسٌة أو ألعمال تناقض أؼراض األمم المتحدة ومبادبها.

 xiالماد َّة  18من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  -لكل شخص الحق فً حرٌة التفكٌر والضمٌر والدٌن ،وٌشمل هذا الحق حرٌة
تؽٌٌر دٌانته أو عقٌدته ،وحرٌة اإلعراب عنهما بالتعلٌم والممارسة وإقامة الشعابر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا ً أم مع الجماعة.
 xiiالماد َّة 19من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  -لكل شخص الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر ،وٌشمل هذا الحق حرٌة اعتناق
اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقٌها وإذاعتها بأٌة وسٌلة كانت دون تقٌد بالحدود الجؽرافٌة.
 xiiiالماد َّة 20من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  ) 1 ( -لكل شخص الحق فً حرٌة االشتراك فً الجمعٌات والجماعات السلمٌة.
(  ) 2ال ٌجوز إرؼام أحد على االنضمام إلى جمعٌة ما.
 xivالماد َّة  21من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  ) 1 ( -لكل فرد الحق فً االشتراك فً إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة
وإما بواسطة ممثلٌن ٌختارون اختٌارا ً حرا ً ) 2 ( .لكل شخص نفس الحق الذي لؽٌره فً تقلد الوظابؾ العامة فً البالد ) 3 ( .إن
إرادة الشعب هً مصدر سلطة الحكومة ،وٌعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزٌهة دورٌة تجري على أساس االقتراع السري وعلى
قدم المساواة بٌن الجمٌع أو حسب أي إجراء مماثل ٌضمن حرٌة التصوٌت.

 xvالماد َّة  12من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة– .
 .1لكل فرد ٌوجد على نحو قانونً داخل إقلٌم دولة ما حق حرٌة التنقل فٌه وحرٌة اختٌار مكان إقامته.
 .2لكل فرد حرٌة مؽادرة أي بلد ،بما فً ذلك بلده.
 .3ال ٌجوز تقٌٌد الحقوق المذكورة أعاله بأٌة قٌود ؼٌر تلك التً ٌنص علٌها القانون ،وتكون ضرورٌة لحماٌة األمن القومً أو
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرٌن وحرٌاتهم ،وتكون متمشٌة مع الحقوق األخرى المعترؾ بها فً
هذا العهد.
 .4ال ٌجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده.
 xviالماد َّة  18من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة– .
 .1لكل إنسان حق فً حرٌة الفكر والوجدان والدٌن .وٌشمل ذلك حرٌته فً أن ٌدٌن بدٌن ما ،وحرٌته فً اعتناق أي دٌن أو معتقد
ٌختاره ،وحرٌته فً إظهار دٌنه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعابر والممارسة والتعلٌم ،بمفرده أو مع جماعة ،وأمام المأل أو على حدة.
 .2ال ٌجوز تعرٌض أحد إلكراه من شأنه أن ٌخل بحرٌته فً أن ٌدٌن بدٌن ما ،أو بحرٌته فً اعتناق أي دٌن أو معتقد ٌختاره.
 .3ال ٌجوز إخضاع حرٌة اإلنسان فً إظهار دٌنه أو معتقده ،إال للقٌود التً ٌفرضها القانون والتً تكون ضرورٌة لحماٌة السالمة
العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرٌن وحرٌاتهم األساسٌة.
 .4تتعهد الدول األطراؾ فً هذا العهد باحترام حرٌة اآلباء ،أو األوصٌاء عند وجودهم ،فً تأمٌن تربٌة أوالدهم دٌنٌا وخلقٌا وفقا
لقناعاتهم الخاصة.
 xviiالماد َّة  19من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
 .1لكل إنسان حق فً اعتناق آراء دون مضاٌقة.
 .2لكل إنسان حق فً حرٌة التعبٌر .وٌشمل هذا الحق حرٌته فً التماس مختلؾ ضروب المعلومات واألفكار وتلقٌها ونقلها إلى
آخرٌن دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فً قالب فنً أو بأٌة وسٌلة أخرى ٌختارها.
 .3تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص علٌها فً الفقرة  2من هذه المادة واجبات ومسبولٌات خاصة .وعلى ذلك ٌجوز إخضاعها
لبعض القٌود ولكن شرٌطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورٌة:
(أ) الحترام حقوق اآلخرٌن أو سمعتهم،
(ب) لحماٌة األمن القومً أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
 xviiiالماد َّة  21من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
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ٌكون الحق فً التجمع السلمً معترفا به .وال ٌجوز أن ٌوضع من القٌود على ممارسة هذا الحق إال تلك التً تفرض طبقا للقانون
وتشكل تدابٌر ضرورٌة ،فً مجتمع دٌمقراطً ،لصٌانة األمن القومً أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماٌة الصحة العامة أو
اآلداب العامة أو حماٌة حقوق اآلخرٌن وحرٌاتهم.
 xixالماد َّة  22من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
 .1لكل فرد حق فً حرٌة تكوٌن الجمعٌات مع آخرٌن ،بما فً ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إلٌها من أجل حماٌة مصالحه.
 .2ال ٌجوز أن ٌوضع من القٌود على ممارسة هذا الحق إال تلك التً ٌنص علٌها القانون وتشكل تدابٌر ضرورٌة ،فً مجتمع
دٌمقراطً ،لصٌانة األمن القومً أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماٌة الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماٌة حقوق
اآلخرٌن وحرٌاتهم .وال تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقٌود قانونٌة على ممارسة هذا الحق.
 .3لٌس فً هذه المادة أي حكم ٌجٌز للدول األطراؾ فً اتفاقٌة منظمة العمل الدولٌة المعقودة عام  1948بشأن الحرٌة النقابٌة
وحماٌة حق التنظٌم النقابً اتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة من شأنها ،أو تطبٌق القانون بطرٌقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص
علٌها فً تلك االتفاقٌة.
 xxالماد َّة  25من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
ٌكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمٌٌز المذكور فً المادة  ،2الحقوق التالٌة ،التً ٌجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون
قٌود ؼٌر معقولة:
(أ) أن ٌشارك فً إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلٌن ٌختارون فً حرٌة،
(ب) أن ٌنتخب وٌنتخب ،فً انتخابات نزٌهة تجرى دورٌا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بٌن الناخبٌن وبالتصوٌت السري،
تضمن التعبٌر الحر عن إرادة الناخبٌن،
(ج) أن تتاح له ،على قدم المساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظابؾ العامة فً بلده.
 xxiالماد َّة  26من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
الناس جمٌعا سواء أمام القانون وٌتمتعون دون أي تمٌٌز بحق متساو فً التمتع بحماٌته .وفً هذا الصدد ٌجب أن ٌحظر القانون
أي تمٌٌز وأن ٌكفل لجمٌع األشخاص على السواء حماٌة فعالة من التمٌٌز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو
الدٌن أو الرأي سٌاسٌا أو ؼٌر سٌاسً ،أو األصل القومً أو االجتماعً ،أو الثروة أو النسب ،أو ؼٌر ذلك من األسباب.
 xxiiالماد َّة  27من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
ال ٌجوز ،فً الدول التً توجد فٌها أقلٌات اثنٌة أو دٌنٌة أو لؽوٌة ،أن ٌحرم األشخاص المنتسبون إلى األقلٌات المذكورة من حق
التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدٌنهم وإقامة شعابره أو استخدام لؽتهم ،باالشتراك مع األعضاء اآلخرٌن فً جماعتهم.
 xxiiiالماد َّة  7من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان.
كل الناس سواسٌة أمام القانون ولهم الحق فً التمتع بحماٌة متكافبة عنه دون أٌة تفرقة ،كما أن لهم جمٌعا الحق فً حماٌة متساوٌة
ضد أي تمٌز ٌخل بهذا اإلعالن وضد أي تحرٌض على تمٌٌز كهذا.
 xxivالماد َّة  26من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة.
الناس جمٌعا سواء أمام القانون وٌتمتعون دون أي تمٌٌز بحق متساو فً التمتع بحماٌته .وفً هذا الصدد ٌجب أن ٌحظر القانون أي
تمٌٌز وأن ٌكفل لجمٌع األشخاص على السواء حماٌة فعالة من التمٌٌز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو
الرأي سٌاسٌا أو ؼٌر سٌاسً ،أو األصل القومً أو االجتماعً ،أو الثروة أو النسب ،أو ؼٌر ذلك من األسباب.

 xxvالتعلٌق العام رقم  ، 15وضع األجانب بموجب العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة ،اللجنة المعنٌة بالحقوق المدنٌة
والسٌاسٌة الدورة السابعة والعشرون (  .)1986تجمٌع للتعلٌقات العامة والتوصٌات العامة التً اعتمدتها هٌبات معاهدات حقوق
اإلنسان ،األمم المتَّحدة ،رمز الوثٌقة ،HRI\GEN\1\Rev.1 (1994) :متوفِّر على الموقع التَّالً:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc-gc15.html
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 xxviالماد َّة  7من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  -كل الناس سواسٌة أمام القانون ولهم الحق فً التمتع بحماٌة متكافبة عنه دون أٌة
تفرقة ،كما أن لهم جمٌعا الحق فً حماٌة متساوٌة ضد أي تمٌز ٌخل بهذا اإلعالن وضد أي تحرٌض على تمٌٌز كهذا.
 xxviiالماد َّة  26من العهد الد َّولً الخاص بالحقوق المدنٌَّة وال ِسٌّاسٌَّة  -الناس جمٌعا سواء أمام القانون وٌتمتعون دون أي تمٌٌز بحق
متساو فً التمتع بحماٌته .وفً هذا الصدد ٌجب أن ٌحظر القانون أي تمٌٌز وأن ٌكفل لجمٌع األشخاص على السواء حماٌة فعالة من
التمٌٌز ألي سبب ،كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللؽة أو الدٌن أو الرأي سٌاسٌا أو ؼٌر سٌاسً ،أو األصل القومً أو االجتماعً،
أو الثروة أو النسب ،أو ؼٌر ذلك من األسباب.
xxviii

http://dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Aug-17/184923-two-lebanese-detained-on-suspicion-ofhomosexuality.ashx#ixzz2QQ8KtxTW

 xxixالماد َّة  11.1من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان  ) 1 ( -كل شخص متهم بجرٌمة ٌعتبر برٌبا ً إلى أن تثبت إدانته قانونا ً
بمحاكمة علنٌة تؤمن له فٌها الضمانات الضرورٌة للدفاع عنه.
xxx
ٌنص الد ُّستور اللبنانً فً مق ِد ّمته على أ َّن " لبنان ()...عضو مؤسس وعامل فً منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثٌقها واإلعالن
ُّ
العالمً لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ فً جمٌع الحقوق والمجاالت دون استثناء.

 xxxiدراسة التقارٌر المقد َّمة من الدول األطراؾ بموجب المادة  40من العهد ،المالحظات الختامٌَّة للجنة حقوق اإلنسان ،لبنان،
تتخوؾ ال َّلجنة من توسُّع نطاق اختصاص المحاكم العسكرٌَّة فً
رمز الوثٌقة 5 ،CCPR/C/79/Add.78 :أٌَّار َّ " .14" ،1997

لبنان ،وال سٌَّما من َّ
وتتخوؾ أٌضًا من ؼٌاب اإلجراءات المتَّبعة فً هذه
أن اختصاصها ٌتجاوز القضاٌا التَّأدٌبٌَّة لٌشمل المدنٌٌِّن.
َّ
صادرة عن المحاكم العسكرٌَّة من قبل المحاكم العادٌَّةٌ .جدر بالدَّولة
ال
والقرارات
اإلجراءات
لهذه
مراقبة
أي
المحاكم ومن ؼٌاب
َّ
ال َّطرؾ فً هذا العهد دراسة مسألة اختصاص المحاكم العسكرٌَّة ونقل اختصاص المحاكم العسكرٌَّة إلى المحاكم العادٌَّة فً كا َّفة
القوات المس َّلحة".
المحاكمات المدنٌَّة وقضاٌا انتهاك حقوق اإلنسان من قبل أعضاء َّ

متوفِّرة على الموقع التَّالً :
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/163/82/PDF/G9716382.pdf?OpenElement
L’affaire de Nour Merheb

xxxii

نور مرعب :مدنً ٌ ُعارض ظلم المحكمة العسكرٌة وعدم شرعٌَّتها
تجرأ شابٌ مدنً عام  2010على معارضة الحكم الذي صدر
فً سابق ٍة لم نسمع بمثلها من قبل ولم ٌشهدها تارٌخ لبنان المعاصرَّ ،
صته على موقعه اإللكترونً http ://case2769.org
بحقه ،علنا ً وبحسب األصول ،عن المحكمة العسكرٌة اإلستثنابٌَّة .تظهر ق َّ
"تعرض نورإلعتداء من قبل شخص ٌدعى “ج.ز ”.بٌنما كان خارجا ً من مكان عمله بتارٌخ  2008/7/2بسبب خالؾ فً المبنى
الذي ٌعمل به.
دافع نور عن نفسه بوجه المعتدي بقدرالمستطاع ولكنه تعرض لضرب شدٌد إستوجب ذهاب نور إلى طبٌب شرعً ومن ثم التوجه
والشكوى لدى المرجع المختص وهوالشرطة العسكرٌة بعدما تبٌن أن “ج.ز ”.هوعسكري.
نور شهر علٌه سكٌنا ًفقامو عندبذ بمهاجمته دفاعا ً عن نفسه .وهو إدعاء نفاه
إدعى العسكري “ج.ز ”.فً تحقٌق الشرطة العسكرٌة أن َ
نور وإعتبره تجنً ولم ٌكن العسكري ٌملك أي دلٌل ٌثبت إدعاءاته.
ٌرد فً التقرٌر التالً الذي كتبه
صلت إلى أنَ العسكري "ج .ز ".مسؤول ،كما
حققت الشرطة العسكرٌة فً هذا الموضوع وتو َ
المعاون أحمد اسماعٌل من الشُّرطة العسكرٌة:
"ٌ ُستنتج من مجمل التَّحقٌق أنَ ّالمعاون "ج .ز ".دخل فً خالؾ ٍلم ٌعنه ( )...وقد أقدم على تبادل الضَّرب مع المدعو مرعب.
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ولم ٌتبٌَّن من الت َحقٌق إقدام األخٌرعلى شهر سكٌن ٍعلٌه-تترت َب على المعاون ج .ز .رقم:؟؟؟؟؟من العا َّمة لل ِد ّفاع المسؤولٌَّة التالٌة-:
بتارٌخ ،2008/02/07وفً محلَة نٌو روضة ،أقدم على تبادل الضَّرب مع احد المدنٌٌن ( )...دون وجه حق".
ٌحول العسكري إلى القضاء قررت قٌادة الجٌش وأركان العدٌد
خالفا ًلقواعد العدالة عملت قوى النفوذ والتسلط فعلها وبدل أن ّ
واإلنضباط والقضاء العسكري بشخص المقدم سعٌد وبعد مراجعة النٌابة العامة العسكرٌة تحصٌل مبلػ مصارفات وبدل تعطٌل
المعاون “ج.ز ”.فعمل بالقرارفً  2008/7/7وتم أمر نور بدفع مبلػ  2.468.000ل.ل..
تفاجأ نور بالطلب و إعترض علٌه ألنه هو المجنً علٌه ولٌس العكس ولم ٌقبل الدفع ،فتم إتهام نور ومن دون أي دلٌل بشهر سكٌن
إتهام نور بحسب المواد  556و  573عقوبات و 73
تهدٌدا ًوبتعطٌل العسكري لمدة ستة أسابٌع بسبب كسر فً إصبعه ،وتم
أسلحة،وهً تهم تصل عقوبتها إلى السجن ثالث سنوات.

وتم تحوٌل نور إلى ال َمحكمة العسكرٌة الدابمة من دون المرور بقاضً تحقٌق وبدون تقدٌم البحة إ تهام تبٌن األدلة والبراهٌن حضر
نور جلسات المحكمة العسكرٌة وشهد وتعرض للعدٌد من التجاوزات واإلنتهاكات ولكنه إستطاع بعد طول عناء إثبات أن “ج.ز ”.لم
ٌرى سكٌنا ًً فً ٌده بإعتراؾ “ج.ز ”.نفسه الذي كان قد كرر هذا التصرٌح مرارا ًوتكرارا ً منذ أول جلسة للمحكمة ولكنه لم ٌسجل
فً المحضر بالرؼم من طلبات نور المتكررة حتى عاد وتم تسجٌله فً الجلسة ما قبل األخٌرة التً حضرها نور بتارٌخ
.)...( 2010\1\22وتبٌّن الحقا ًأنَ ّما تم تسجٌله فً ال َمحضر ٌلتؾ على واقعةاإلعتراؾ الصرٌح وٌجعله إلى حد ّما ُمبهما ً.
إالأنه رؼم ذلك ،مازال التصرٌح ٌ ُعتبر إعترافا ًواض حا ً وٌجب أن ٌكون دلٌال ًكافٌا ًبالنسبة للمحكمة نسبة لثبوت تناقض أقوال
العسكري به ،وحرفٌّته كما جاء فً المحضر ":سبل المدعى علٌه ج.ز .فأضاؾ قابال ًإنً بعد أن ذهبت إلى المنزل لم أشاهد سكٌن
بٌد نور مرعب إنما شقٌق زوجتً أفادنً أنه رآه ٌلتقط سكٌنه عن االرض ووضعها على وسطه".
وبعد أن نجح نور بتأكٌد عدم وجود سكٌن بإعتراؾ العسكري “ج.ز” نفسه ،وبسبب عدم ثقته بالمحكمة العسكرٌة وبحٌادٌتها و
بعلمها ومقدرتها ونزاهتها وبأنها ستعلن براءته؛
ونظرا ً للظلم الذي تعرض له عبراإلدعاء علٌه من دون أي دلٌل؛
ومعاملته على أنه مذنب فً حٌن تمت معاملة العسكري بشكل تفضٌلً طوال اجراءات المحاكمة المقتضبة فضالً إلى منع القاضً
لنور فً كثٌرمن األحٌان من التكلم فً الجلسات دفاعا ًعن نفسه؛
وبعد أن ثبتت براءته بإعتراؾ العسكري “ج.ز” نفسه (بٌنما األصل أن اإلثبات ٌجب أن ٌكون على الذنب ولٌس البراءة!!!) ٌعتبر
نور بعد كل ما سبق أنَ ال َمحكمة العسكرٌة ظالمة وؼٌر شرعٌة و ال تحترم حقه اإلنسانً وحقه كمواطن لبنانً ب ُمحاكمة عادلة
وحٌادٌة ٌكفلها الدستور والمواثٌق الدولٌة.
لذلك فهو رفض التعاون مع ال َمحكمة العسكرٌة منذ تارٌخ  2010\5\28ولم ٌحضر الجلسة المفترض إنعقادها فً ذلك التارٌخ
بالرغم من احتمال اصدار مذكرة القاء قبض علٌه وسجنه ()...
إنَ ما تعرض له نور وهو البريء حتى إثبات العكس والبريء بإستنتاج التحقٌق والبريء أخٌرا ًا بإعتراف العسكري المتجنً علٌه
نفسه ٌتعرض له كل مواطن لبنانً (.)...
ولذلك ٌعتبر نور أن من واجبه الضمٌري كإنسان و كمواطن لبنانً أن ٌوقف التعاون مع ال َمحكمة العسكرٌة و ٌعلن عدم شرعٌته
باإلستناد إلى الدستوراللبنانً والمواثٌق الدولٌة واإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان من باب رفضه التعاون مع الظلم والتسلط
والشر وإساءة إستخدام السلطةُ .حكم على نور مرعب بتارٌخ  1أٌلول  2010بشهرٌن من الحبس وبدفع ؼرام ٍة قدرها 100 000
لٌرةٍ لبنانٌَّ ٍةٌ .رفض نور اإلنصٌاع ألوامر المحكمة العسكرٌة التً ٌعتبرها غٌر شرعٌة وٌرفض التعاون معه أو الدفاع عن نفسه
أمامها وٌُطالب الدولة اللبنانٌة ومجلس النواب اللبنانً بإلغاء صالحٌات ال َمحاكم العسكرٌة فورا ًا وهو لم ٌهرب بل هو متواجد فً
منزله الكائن فً محلة الضبٌة وسٌقوم باألٌام المقبلة بمجموعة من التحركات التً تهدف إلى حشد القوى للمطالبة بإلغاء ال َمحاكم
العسكرٌة فً لبنان منتظرا ًاأن ٌتم إلقاء القبض علٌه األمر الذي سٌواجه بأسالٌب عدم التعاون الالعنفً.
 xxxiiiاتفاقٌة مناهضة التعذٌب وؼٌره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو الالإنسانٌة أو المهٌنة التً اعتُمدت اعتمدت
وعرضت للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  46/39المؤرخ فً  10كانون األول/دٌسمبر
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