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الثورة يف مواجهة الّسلطة وعنفها

 العنف يف وجه املنتفضني:
 جرائم من دون محاسبة

كيف انتزعت االنتفاضة 
حقوق الّدفاع للمحتجزين؟ 

بقع التعذيب التي ال تراها 
النيابات العاّمة

كيف استخدمت الّسلطة 
سالح التوقيفات مع 

املنتفضني؟

اعتدت األجهزة األمنية ومناصرو أحزاب 
املنتفضــن  مــن  املئــات  عــى  الّســلطة 
وأثنــاء  التظاهــر  ســاحات  يف  معظمهــم 
عليهــم  املعتــدى  هــم  مــن  االحتجــاز. 
ومــن هــم املعتــدون؟ أّي إصابــات نتجــت 
ظــروف  أّي  ويف  االعتــداءات؟  هــذه  عــن 
أنمــاط  التوثيــق  هــذا  يوضــح  حصلــت؟ 
العنف التي اعتمدتها الّسلطة وأحزابها 
الجرائــم  املنتفضــن وخطــورة هــذه  ضــد 

أي محاســبة. دون  مــن  بقيــت  التــي 

بعدمــا كانــت الّســلطات تتلــّكأ يف تطبيــق 
املادة 47 من أصول املحاكمات الجزائية، 
جــاءت االنتفاضــة لتبعــث الــروح يف هــذا 
النص القانوين الذي شّكل محور إحدى 
تــروي  خاللهــا.  الحقوقيــة  املعــارك  أبــرز 
هــذه املقالــة معــارك املحامــن، وبخاصــة 
املتظاهريــن«،  عــن  الّدفــاع  »لجنــة 
الدفــاع  ضمانــات  تكريــس  أجــل  مــن 
للمحتجزين وتحقيق مكاسب حقوقية 

األهميــة. بالغــة 

أداء  يف  التعذيــب  أعمــال  انتشــار  رغــم 
تحقيقــاً  نشــهد  قّلمــا  األمنيــة،  األجهــزة 
ضّدهــا.  املقّدمــة  الشــكاوى  يف  جّدّيــاً 
الســلطات  قــرار  أىت  الســياق،  هــذا  يف 
املتظاهريــن  تعذيــب  شــكاوى  بحفــظ 
للدفــاع  املحامــن  لجنــة  قّدمتهــا  التــي 
التحديــات  أهــّم  كأحــد  املتظاهريــن  عــن 
لتطبيق قانون التعذيب رقم 65/2017. 
أســباب  أهــّم  فهــم  املقالــة  هــذه  تحــاول 

القانــون. هــذا  تعطيــل 

منذ اندالع انتفاضة 17 تشرين، أوقفت 
معظمهــم  املنتفضــن  مئــات  الّســلطات 
خالل مشاركتهم يف التظاهرات. من هم 
الذيــن تــّم توقيفهــم؟ مــن ألقــى القبــض 
عليهم وأين؟ كيف ألقي القبض عليهم 
وأّي  احتجازهــم؟  آمــاد  هــي  مــا  وملــاذا؟ 
انتهاكات لحقوقهم خالل التحقيقات؟ 
يظهــر هــذا التوثيــق تعّســف الّســلطة يف 
اســتخدام التوقيفــات يف محاولــة لقمــع 

التظاهــر وردعــه.
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الثورة يف مواجهة الّسلطة وعنفها مقدمة

تشرين األول 2020

نزار صاغية وغيدة فرنجية

يف  بـ”الثــورة  الخــاّص  العــدد  هــذا  إنجــاز  تــّم 
مواجهــة الّســلطة وعنفهــا” قبــل وقــوع مجــزرة 
الغايــة  كانــت   .2020 آب   4 يف  بــروت  مرفــأ 
األساســية منــه توثيــق اســتخدام العنــف بحــق 
 2019 األّول  تشــرين   17 بعــد  املتظاهريــن 
حجــم  وتظهــر  الّســلطة  روايــة  تعريــة  بهــدف 
دور  وإبــراز  كمــا  املعرتضــة،  القــوى  تضحيــات 
حّريــة  حمايــة  يف  والقضائيــة  القانونيــة  املهــن 
هــذا  نتــاج  ويشــّكل  واالعــرتاض.  الّتظاهــر 
الّســلطة لجهــة  بحــّق  اّتهــام  التوثيــق مضبطــة 
وارتــكاب  معارضيهــا  ضــّد  القــّوة  اســتخدام 
وجســيمة  عديــدة  جرائــم  األمنيــة  األجهــزة 

جّديــة.  محاســبة  أّي  عــن  بمنــأى  بقيــت 

وقد اكتىس هذا العنف يف مالحقة املعارضن 
حيــث  آخــر،  طابعــاً  االنفجار–املجــزرة،  بعــد 
ظهــر بوضــوح كيــف جّنــدت الّســلطة مواردهــا 
آالف  مالحقــة  أجــل  مــن  األمنيــة  األجهــزة  يف 
املنتفضــن، يف حــن تركــت آالف األطنــان مــن 
شــريان  يف  مخّزنــة  الخطــرة  املتفّجــرة  املــواد 
العاصمــة إىل حــن انفجــرت فيــه. فمنــذ انــدالع 
املرفــق  أّن  واضحــاً  بــدا  تشــرين،   17 انتفاضــة 
الخاّصــة  املصالــح  يغّلــب  القضايئ-األمنــي 
املصالــح  عــى  واملصــارف  الّســلطة  ألحــزاب 
دون  مــن  للّنهــب  عرضــة  تبقــى  التــي  العاّمــة 
مســاءلة. تّحــرك هــذا املرفــق بســرعة وفعاليــة 
األفعــال  عــن  تــرده  قــد  معلومــة  أّي  ملعالجــة 
والّزعمــاء  املســؤولن  بكرامــة  تمــّس  التــي 
واألجهزة أو بجدران املصارف، لكّنه لم يحّرك 
ســاكناً أمــام كــّم هائــل مــن املعلومــات والكتــب 
يف  األمونيــوم  نيــرتات  مــواد  بتخزيــن  املتعّلقــة 
املجــزرة  جــاءت  هكــذا،  للقانــون.  خالفــاً  املرفــأ 
يف  وقصــوره  القضايئ-األمنــي  املرفــق  لتعــّري 
ومصــارف  ســلطة  مــن  الجميــع،  أمــن  حمايــة 
وشــعب، وهــذا مــا نســعى إليــه يف هــذا العــدد 

أيضــاً.

يمكن هنا تقديم أربعة أهداف لهذا العدد:

الهــدف األول، تعريــة روايــة الّســلطة والتــي 
يف  رواجــاً  األكــر  الخطــاب  اعتمــدت  مــا  غالبــاً 
اّدعــاء  وقوامــه  الديمقراطيــة،  غــر  األنظمــة 
احرتامهــا حّريــة االحتجــاج الّســلمي يف مــوازاة 
أعمــال  أّنهــا  عــى  الّتظاهــرات  مــع  تعاملهــا 
املرتكبــة  االعتــداءات  يف  فالتدقيــق  شــغب. 
وطرقهــا إّنمــا يثبــت بوضــوح كّل أّنهــا غالبــاً مــا 
هدفــت إىل ردع التظاهــر وترهيبــه، مــن خــالل 
والتوقيــف،  العنــف  اســتخدام  يف  اإلفــراط 
مباشــرة.  إصابــًة  األعــن  إصابــة  إىل  وصــوالً 
املتكــّررة  العنــف  أنمــاط  لتوضيــح  وســعينا 
لتمكــن  الّســلطة  تعتمدهــا  التــي  واملنتظمــة 
القوى املعرتضة من مواجهتها. ومن الواضح 
أّن الّســلطة اســتخدمت لهــذه الغايــة وســائل 
الّســلطة  ملناصــري  املجــال  تــرك  منهــا  عــّدة، 
وتبعّيتهــم  وتحّزبهــم  عصبّيتهــم  عــن  للتعبــر 
اســتخدمت  تدّخــل. كمــا  مــن دون  لزعمائهــم 
لرئيــس  الّتابعــة  املجلــس«  »شــرطة  فّزاعــة 
مجلــس النــّواب نبيــه بــري. فرغــم كل مــا قيــل 
عناصرهــا  )بعــض  الهجينــة  تركيبتهــا  عــن 
ومــن  نفســه  بــّري  الرئيــس  مــن  مباشــرة  عــٌن 
أحــد  يخــرج  لــم  أمــل(،  حركــة  يف  مناصريــه 
ليوضــح للــّرأي العــاّم األســاس القانــوين لهــذا 
الحــي  بالّرصــاص  اعتدائــه  بعــد  حتــى  الجهــاز 
إثــر  عــى  آب   8 يف  املتظاهريــن  مئــات  عــى 
الحفــاظ  يــراد  فكأّنمــا  بــروت.  مرفــأ  مجــزرة 
عــى مظهــر الفّزاعــة وامليليشــيا لــردع الّتظاهــر. 
بــن  تــرتاوح  هــذه األســاليب كانــت  أّن  واألهــّم 

جهــوداً  يعكــس  العــدد  هــذا  يف  حــرف  كّل 
كبــرة شــارك بهــا أشــخاص عديــدون، أبرزهــم 
محامــون وحقوقيــون، لتوثيــق كيفيــة تفاعــل 
الّســلطات األمنيــة والقضائيــة مــع املتظاهريــن 
مــا  ســواء  تشــرين،   17 انتفاضــة  انــدالع  بعــد 
جــرى عــى صعيــد العنــف املســتخدم يف فــّض 
احتجــاز  أو  املتظاهريــن  تعّقــب  أو  التظاهــر 
حّريتهــم ومالحقتهــم قضائيــاً. وقــد توّســعت 
اعــى  االعتــداءات  لتشــمل  التوثيــق  أعمــال 
املعارضــن مــن قبــل مناصــري أحــزاب الســلطة 

ملاذا هذا العدد؟

أّي منهجية لهذا العدد؟

املجاملــة )عــى قاعــدة فهمناكــم أو أّن املطالــب 
عمومــاً  وتختلــف  املفــرط  والعنــف  مشــروعة( 
السياســية  الظــروف  اختــالف  ضــوء  عــى 
املهيمنــة  القــوى  ترغــب  كانــت  التــي  والرســائل 
املعرتضــة  القــوى  إىل  إرســالها  يف  داخلهــا 
العنــف  اشــتداد  مثــالً  رصدنــا  وعليــه،  عليهــا. 
تبعاً لتكليف حّسان دياب تشكيل الحكومة، 
وهــو عنــف عــاد ليبلــغ أوجــه تبعــاً ملجــزرة مرفــأ 

بــروت.

املعرتضــة  القــوى  تظهــر  الثــاين،  الهــدف 
محــاوالت  عــى  رّداً  وذلــك  وتضحياتهــا، 
تسفيه هذه التضحيات أو التقليل من شأنها. 
ويربز هذا األمر بوضوح كّل من خالل العدد 
الــذي  املوقوفــن  أو  عليهــم  للمعتــدى  الهائــل 
والذيــن  للثــورة  األوىل  األشــهر  خــالل  تراكــم 
ألحقــت بهــم أضــراٌر ماّديــة ومعنويّــة جســيمة 
بمــكان  املهــّم  ومــن  حجمهــا.  تقديــر  يصعــب 
األهميــة  البالغــة  التضحيــات  هــذه  توثيــق 
لقيــاس زخــم الثــورة ومقارنتهــا بمــا ســبقها أو 
مــن خــالل  مــن حــراكات. ونضعهــا  ســيلحقها 
واملهتّمــن  الباحثــن  متنــاول  يف  العــدد  هــذا 
حــول  العاّمــة  النقاشــات  يف  مّنــا  كمســاهمة 
والحّريــات  االجتماعيــة  الحــراكات  قضايــا 

لبنــان. يف  الجزائيــة  والعدالــة  العاّمــة 

مختلــف  تصــّور  تظهــر  الثالــث،  الهــدف 
املحامــاة  ملهنتــي  وبخاّصــة  القانونيــة  للمهــن 
والطــب الشــرعي. فمــن خــالل متابعــة قضايــا 
االعتــداءات واملوقوفــن، نشــأت تجربــة بالغــة 
املحامــاة  جســم  يف  مســبوقة  وغــر  األهميــة 
عــن  للدفــاع  املحامــن  لجنــة  تجربــة  وهــي 
قانونيــة  معــارك  خاضــت  التــي  املتظاهريــن 
الحاميــة  القوانــن  تفعيــل  لجهــة  متعــّددة 
ُتعطــي  تجربــة  وهــي  الّســلطة.  تعّســف  بوجــه 
الدفــاع  كمهنــة  املحامــاة  لتصــّور  هاّمــاً  زخمــاً 
غرقــت  عقــود  بعــد  والحريــات،  الحقــوق  عــن 
فيهــا يف تصــّورات غالبــاً مــا اختزلتهــا يف الدفــاع 
خــر  ولعــّل  النفــوذ.  أصحــاب  مصالــح  عــن 
دليــل عــى ســواد هــذه التصــّورات تراجــع دور 
الحّريــات  عــن  الدفــاع  يف  املحامــن  نقابتــي 
والحقــوق خــالل العقــود التــي أعقبــت الحــرب 
عــى  اليــد  الســلطة  أحــزاب  وضعــت  بعدمــا 
هــذه  أّن  الصدفــة،  مــن  وليــس  مجلســيهما. 
ودعــم  بمبــادرة  وتطــّورت  نشــأت  التجربــة 
كامــل مــن “املفكــرة القانونيــة” التــي كانــت مــن 
املحامــاة  لتصــّور  االعتبــار  إلعــادة  الدعــاة  أّول 
واألهــّم  االجتماعيــة  القضايــا  ملناصــرة  كمهنــة 

هــذا  يف  املحامــن  نقابتــي  دور  الســتعادة 
االتجــاه. وهــذا مــا نشــهده تدريجيــاً مــن خــالل 
انتخــاب ملحــم خلــف نقيبــاً يف بــروت وتفاعلــه 
عــن  للدفــاع  املحامــن  لجنــة  مــع  اإليجابــي 
املتظاهريــن ســواء لجهــة تفعيــل املــاّدة 47 مــن 
قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة )وهــي املــاّدة 
أثنــاء  يف  فيهــم  املشــتبه  حقــوق  تحــّدد  التــي 
التحقيــق األّويل معهــم يف املخافــر( أو إلعــادة 
تفعيل دور النقابة يف القضايا الحقوقية عى 
اختالفهــا. وقــد بــدت نقابــة املحامــن يف بــروت 
مــن  املحامــن  هــؤالء  بزخــم  تســتفيق  وكأنهــا 
ُســباتها يف اّتجــاه اســتعادة دورهــا االجتماعــي.

الهــدف الرابــع، مواكبــة العمــل القضــايئ. ال 
يقــّل هــذا األمــر أهّميــة عّمــا ســبق. وهــو ينــدرج 
كيفيــة  متابعــة  يف  “املفكــرة”  جهــود  ضمــن 
األمنيــة  األجهــزة  قبــل  مــن  القوانــن  تطبيــق 
األجهــزة  التزمــت  مــدى  أّي  فــإىل  والقضائيــة. 
األمنيــة بضمــان حقــوق املشــتبه فيهــم؟ وكيــف 
مــن  املوقوفــن  مــع  العاّمــة  النيابــات  تعاملــت 
ضمــن املتظاهريــن وهــل مارســت رقابتهــا عــى 
الحقــت  وكيــف  العدليــة؟  الضابطــة  أعمــال 
االعتــداءات الّســافرة ضــّد املتظاهريــن مــن قبــل 
أحــزاب الّســلطة؟ وكيــف تعاملــت مــع شــكاوى 
ضــّد  املقّدمــة  القســري  واإلخفــاء  التعذيــب 
التحقيــق  عــن قضــاة  ومــاذا  األمنيــة؟  األجهــزة 
والحكــم الذيــن يتوقــع أن تصــدر عنهــم قــرارات 
العلــم  مــع  هــذا  املقبلــة؟  األشــهر  خــالل  هامــة 
أّن األحكام الصادرة تبعاً لحراك 2015 أبرزت 
مهنــة  أّنهــا  عــى  القضــاء  ملهنــة  جديــداً  تصــّوراً 
حمايــة الحقــوق والحّريــات )وبخاّصــة األحــكام 
الصــادرة عــن القاضيــة املنفــردة الجزائيــة عبــر 
صفــا( فيمــا تبــدأ محاكمــات متظاهــري -2019

2020 يف ظــل تطــّور انتشــار كورونــا واألزمــات 
التــي تعصــف بلبنــان عــى اختالفهــا. فلنتابــع...

مــراراً  عمــدوا  الذيــن  الواقــع(  األمــر  قــوى  )أي 
إىل ارتــكاب أفعالهــم عــى مــرأى ومســمع مــن 
األجهزة األمنية التي لم تحّرك ساكناً، وغالباً 
بالتنســيق معهــا. وهــي جهــود تطــّورت بعــد 17 
بداياتهــا يف  أّنهــا شــهدت  تشــرين 2019 علمــاً 

 .2015 آب 

األّول  تشــرين   17 مــن  املمتــّدة  الفــرتة  خــالل 
أكــر  رصدنــا   ،2020 حزيــران   30 إىل   2019
مــن 1175 حالــة توقيــف وأكــر مــن 1240 حالــة 
اعتــداء عــى مدنيــن عــى خلفيــة مشــاركتهم 
البالغــات  عــى  التوثيــق  اعتمــد  الثــورة.  يف 
للدفــاع  املحامــن  لجنــة  إىل  وردت  التــي 
وعــى  الســاخن  الخــط  عــرب  املتظاهريــن  عــن 
متابعــة املحامــن املتطّوعــن ومقابــالت لفريــق 
تعّرضــوا  الذيــن  األشــخاص  مــع  “املفكــرة” 
للتوقيــف والعنــف واالســتدعاء إىل التحقيــق، 
مــن ضمنهــا مقابــالت مــع املوقوفــن واملصابــن 
واملستشــفيات  االحتجــاز  مراكــز  داخــل 
وخارجها. باإلضافة إىل ذلك، يستند التوثيق 
إىل تقاريــر طّبيــة وإعالميــة وصــور وتســجيالت 
املعنّيــة.  للّســلطات  رســمية  وتصريحــات 
وسنعرض يف هذا العدد نتائج التوثيق ضمن 
قســمن: يتنــاول األّول الفــرتة املمتــّدة مــن 17 
آذار 2020 وهــي  تشــرين األّول 2019 إىل 15 
الفــرتة التــي شــهدت لجــوءاً كثيفــاً إىل التظاهــر 
يف األماكــن العاّمــة، فيمــا يتنــاول الثــاين الفــرتة 
حزيــران   30 إىل   2020 آذار   16 مــن  املمتــّدة 
2020 أي بعــد إعــالن التعبئــة العامــة ملعالجــة 
انخفضــت  حــن  كوفيــد–19  جائحــة  انتشــار 
التحــّركات يف األماكــن العامــة نتيجــة اإلقفــال 

العــام. 

يعتمــد  العــدد  هــذا  أّن  نســّجل  وختامــاً، 
مصطلَحــي “ثــورة” و”انتفاضــة” للداللــة عــى 
انطلــق  الــذي  الواســع  االجتماعــي  الحــراك 
اخرتنــا  وقــد  تشــرين 2019.   17 بعــد  لبنــان  يف 
أمريــن  عــى  للّداللــة  املصطلحــن  اســتخدام 
الثــورة  الحــراك:  هــذا  عنهمــا  عــرّب  مختلفــن 
وتحديــداً  املواطنــة  صعيــد  عــى  املجتمعيــة 
العالقــة بــن املواطــن والزعيــم وهــي ثــورة أّدت 
كبــر  قســم  ســلوكيات  يف  فعــل  تغيــر  إىل 
يف  واالنتفاضــة  الّســلطة،  تجــاه  النــاس  مــن 
يف  تمّثلــت  التــي  الحاكمــة  الّســلطة  مواجهــة 
عــّدة  أشــهراً  اســتمّرت  متواصلــة  احتجاجــات 

إســقاطها. يف  تنجــح  أن  دون  مــن 
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الــذي  الحقــوق  نظريــة  بتوضيــح  أوالً  ســنبدأ 
لعمليــات  القانــوين  تحليلنــا  عليهــا  يقــوم 
الســلطة  مارســتها  التــي  واالحتجــاز  التوقيــف 
بحــق املتظاهريــن واملنتفضــن والثــّوار: املجتمــع 
اإلنســان،  لحقــوق  معقــل  وآخــر  أّول  هــو 
واملجتمــع الديمقراطــي والحــّر والعــادل الــذي 
يرفــض الخضــوع للطغيــان واالســتبداد يرتكــز 
العدالــة  نظــام قضــايئ مســتقّل ومبــادئ  عــى 
كمصــدر  الشــعب  مبــدأ  ُتكــّرس  وقوانــن 
لجميــع الســلطات. فالنظــام العــاّم قائــٌم عــى 
حمايــة قــّوة النــاس يف وجــه اســتبداد الســلطة 
وتعّســفها، وذلــك مــن خــالل تكريــس حقــوق 
خــالل  مــن  النــاس  يتمّكــن  جوهريــة  وحريــات 
ممارســتها بمراقبة أداء الّســلطة واســتعادتها 
عنهــم  الشــرعية  وإســقاط  حّكامهــم  مــن 
اإلجتماعيــة.  العدالــة  بمبــادئ  ُتخــّل  عندمــا 
الحريــات  تلــك  القانــون  يضمــن  نظريّــاً، 
والحقــوق الجوهريــة يف هــذا الســياق، ومنهــا 
والتجّمــع  الــرأي  وحريــة  الشــخصية  الحريــة 
وهــي  عادلــة،  محاكمــة  يف  والحــق  والتظاهــر 
باإلضافــة  املقالــة،  هــذه  يف  ســنتناولها  التــي 
القضائيــة  الســلطة  اســتقالل  مبــادئ  إىل 

والنزيهــة. الحــّرة  واالنتخابــات 

الّدولــة  مؤّسســات  تســتخدم  عندمــا  لكــن، 
مصالــح  وتمتــن  والزبائنّيــة  للّنهــب  كآليــات 
الطبقــة الحاكمــة عــى حســاب حقــوق النــاس 
يف  الشــعب  يصبــح  الدولــة،   مــوارد  وتبديــد 
موقع الدفاع عن نفسه وعن الدولة. وعندما 
تعمــد الســلطة القائمــة إىل االســتهتار بشــكل 
مــن  القانــون  النــاس وتفريــغ  ممنهــج بحقــوق 
تــوازن  يف  لالختــالل  للتصــّدي  فّعالــة  قــّوة  أّي 
القّوة بن الّسلطة والناس - سواء من خالل 
حقــوق  عــى  السياســية  االعتبــارات  تغليــب 
املواطنــن واســتقاللية القضــاء، أو مــن خــالل 
للوصــول  املنصفــة  القانونيــة  الّســبل  إعاقــة 
إىل العدالــة - تصبــح املحاســبة، وفــق اآلليــات 
مســتحيلة.  عملّيــة  التقليديــة،  الدســتورية 
االنتخابيــة  العمليــة  تعطيــل  يتــّم  وعندمــا 
كمــا حصــل قبــل العــام 2018 أو يتــّم تقويــض 
نظــام  تفــّي  عــرب  ونزاهتهــا  االنتخابــات  حريّــة 
الخاّصــة  املصالــح  يغّلــب  الــذي  الزبائنيــة 
واملصلحــة  الدولــة  حســاب  عــى  للّحــكام 
العامــة، ُيقــّوض العقــد االجتماعــي املبنــي عــى 
العدالــة اإلجتماعيــة وحمايــة ســلطة الّشــعب 
املقاومــة  حــق  و”يصبــح  اإلســتبداد،  وجــه  يف 

منــذ بدايــة االحتجاجــات يف 17 تشــرين ولغايــة 
إعالن التعبئة العامة يف 15 آذار 2020، تمكّنا 
مــن  األقــّل  عــى  توقيــف  حالــة   967 رصــد  مــن 
خلفيــة  عــى  املختلفــة،  األمنيــة  األجهــزة  قبــل 
الشــعبية  االنتفاضــة  يف  املوقوفــن  مشــاركة 
هــذه  وتمّيــزت  اللبنانيــة.  املناطــق  مختلــف  يف 
الفــرتة باللجــوء الكثيــف إىل الشــارع كوســيلة 
إلســقاط  الضغــط  بهــدف  لالعــرتاض  أساســية 
إنقاذيــة  انتقاليــة  الحكومــة وتشــكيل حكومــة 
جديــدة، كمــا وملنــع انعقــاد جلســات مجلــس 
النــّواب )الفاقــد للشــرعية( ملــا فيهــا مــن إضــرار 
باملصلحــة العاّمــة باإلضافــة إىل الضغــط عــى 

النــاس. لتحريــر ودائــع  املصــارف 

أعــداد  عــن  األمنيــة دورّيــاً  األجهــزة  ُتصــّرح  لــم 
عليهــم.  القبــض  ألقــت  الذيــن  املتظاهريــن 
األمــن  قــوى  مديريــات  مــن  كّل  وامتنعــت 
عــن  الدولــة  وأمــن  العــام  واألمــن  الداخــل 
تزويــد “املفكــرة” باإلحصائّيــات الرســمية حــول 

 17 يف  اندلعــت  التــي  االحتجاجــات  أخــذت 
حــراك  غــرار  وعــى  متنّوعــة.  أشــكاالً  تشــرين 
خطاباتهــا  يف  الســلطة  أصــّرت   ،2015 صيــف 
لحريّــة  احرتامهــا  تأكيــد  عــى  الّرســمية 
الّســلمي،  االعــرتاض  يف  والحــق  الّتظاهــر 
“االندســاس  مفهــوم  إىل  مجــّدداً  ولجــأت 
قمعهــا  لتربيــر  الســلمّية”،  التظاهــرات  يف 
فئــات  أكــر  وجــه  يف  ســّيما  ال  للتظاهــرات، 
مــن  جــزء  وصمهــم  الذيــن  تهميشــاً  املجتمــع 
الرأي العام باملخّربن واملشاغبن واملأجورين. 
حمــراء  وضــع خطــوط  الّســلطة  حاولــت  وقــد 
عــى  األفعــال  هــذه  تظهــر  عــرب  للمنتفضــن 
العــام  بالنظــام  ومخّلــة  خطــرة  جرائــم  أّنهــا 
تستوجب التشّدد يف معاقبة مرتكبيها دفاعاً 
انقــالب  تمامــاً  متجاهلــًة  العــام،  النظــام  عــن 
املعادلــة مــن ســلطة تحمــي النظــام العــاّم إىل 
تعتــدي  ســلطة  مــن  الدولــة  يحمــي  شــعب 
عــى  األفعــال  هــذه  مقاربــة  وتــؤدي  عليهــا. 
هــذا الوجــه إىل اعتبــار أّنهــا تدخــل ضمــن إطــار 
والدولــة،  املجتمــع  وعــن  الّنفــس  عــن  الدفــاع 
النّيــة الجرميــة عنهــا.  انتفــاء  إثبــات  إىل  وتاليــاً 
اعتمدهــا  التــي  االحتجــاج  أشــكال  أبــرز  ومــن 

اآلتيــة:  اإلطــار،  هــذا  يف  املنتفضــون 

وقــد  للشــرعية؟  فاقــدة  وتاليــاً  مصالحــه  عــى 
طرحــت بالتــايل تســاؤالت عــّدة حــول مفاهيــم 
العنفّيــة”  “الثــورة  أو  الســلمية”  “الثــورة 
وأشــكال العنــف املــرّبرة يف وجــه ســلطة عنيفــة 
موازيــن  يف  للتــوازن  التــام  االنعــدام  ظــل  يف 
لكــن  النظــام.  وأركان  الشــعب  بــن  القــوى 
فيــه  البحــث  نحــاول  الــذي  األســايس  الســؤال 
يف هــذه املقالــة هــو كيــف اســتخدمت الســلطة 
يف  الجــزايئ،  القانــون  وتحديــداً  القانــون، 
مواجهتهــا مــع املنتفضــن؟ يف حــن نبحــث يف 
مقــاالت أخــرى تنشــر يف العــدد الخــاص نفســه 
القانــون  الّدفــاع”  “لجنــة  اســتخدام  كيفيــة 
املنتفضــن.  بحــق  الســلطة  تعّســف  ملواجهــة 

مقارنــة  اليــوم  يف  توقيــف  حالــة   3.5 بمعــدل 
مــع معــدل 6.4 توقيفــات يف اليــوم يف األشــهر 

  .2019 تشــرين  النتفاضــة  األوىل  الخمســة 

الخطــاب  تمامــاً  اإلحصائّيــات  هــذه  تناقــض 
التــي  لــدى الســلطة واألجهــزة األمنيــة  الســائد 
كّلمــا اشــتعل الّشــارع، تتســابق يف خطاباتهــا 
املحّقــة”  الشــعب  “مطالــب  لتبّنــي  الشــعبوية 
التعبــر”  “حّريــة  أّن  التأكيــد  يف  تــرتّدد  ولــم 
حــّق  “حمايــة  عــى  والتشــديد  مطلــق  حــٌق 
“كّلــن  شــعار  مــن  نفســها  لتــرّبئ  التظاهــر”، 
القــوى  عمــدت  ذاتــه،  اآلن  ويف  كّلــن”.  يعنــي 
األمنيــة إىل فــّض التظاهــرات بالقــّوة، وأوقفــت 
غالبــاً  واملعتصمــات  املعتصمــن  مــن  املئــات 
بغايــة  للقانــون،  ومخالــف  عشــوايئ  بشــكل 
عقــب  السياســية  األنظمــة  شــرعّية  فــرض 

الشــارع.  يف  ســقوطها 

متجاهلــًة  والخاّصــة،  العامــة  األمــالك  وعــى 
وتعــّدي  التناســب  ومبــدأ  دوافعهــا  تمامــاً 
املصارف عى ودائع الناس التي تشّكل ملكية 
عــى  النفــوذ  أصحــاب  وتعّديــات  كمــا  خاصــة 
أّي  دفــع  بــدون  الحــرب  منــذ  العامــة  األمــالك 

محاســبة. أي  وخــارج  للدولــة  بــدالت 

• انتقاد اإلدارات العامة واملسؤولني 

وصــوالً  والنافذيــن  واملصــارف  والسياســين 
خــالل  وذلــك  بحّقهــم،  والشــتم  التشــهر  إىل 
التظاهــرات وعــى وســائل اإلعــالم اإلجتماعــي. 
وقــد اعتــربت الســلطة أّن هــذه العبــارات تشــّكل 
قــدح وذّم وتحقــر ومــّس باملؤسســات  جرائــم 
الوظيفــة  متجاهلــًة  العامــة،  واإلدارات 
التشــهر  يف  للحــّق  والسياســية  اإلجتماعيــة 
الــذي يصبــح واجبــاً يف ظــل  املســؤولن  وشــتم 

املؤّسســاتية. املحاســبة  انعــدام 

تعترب كّل هذه األفعال ممارسة لحّق مقاومة 
أســلفنا،  كمــا  الدولــة  عــن  والدفــاع  الســلطة 
وتشّكل نوعاً من “العدالة الخاصة الشعبية” 
أوجــه  عــن  بعيــداً  بالــذات  الحــق  و”اســتيفاء 
أخرى من العدالة الخاّصة” بهدف الدفاع عن 
النفس وعن الدولة يف ظّل االنتهاكات الدائمة 
لحقــوق الشــعب مــن قبــل النظــام القائــم ويف 

ظــل غيــاب أي محاســبة مؤسســاتية.

األول  تشــرين   17 انتفاضــة  انــدالع  منــذ 
التعبئــة  حالــة  إعــان  وحتــى   2019
 15 يف  كورونــا  وبــاء  ملواجهــة  العاّمــة 
األمنيــة  األجهــزة  أقدمــت   ،2020 آذار 
 967 مــن  أكــر  توقيــف  عــى  اللبنانيــة 
التظاهــرات  يف  املشــاركني  مــن  شــخصاً 
 6.4 بمعــّدل  أي  الشــعبية،  واالنتفاضــة 
يتــّم  ولــم  ذلــك  كّل  اليــوم.  يف  توقيفــات 
املســؤولني  مــن  أي  توقيــف  اليــوم  لغايــة 
أو  واملجتمــع  الدولــة  مــوارد  تبديــد  عــن 

وبخاّصــة  الّســلطة،  اســتخدام  كيفيــة  يف 
والعســكرية،  األمنيــة  واألجهــزة  القضــاء 
الحريــة  حجــز  ونظــام  الجــزايئ  للقانــون 
االنتفاضــة  لقمــع  كســاح  تحتكــره  الــذي 
لكســر  محاولــة  يف  ذلــك  كّل  الشــعبية. 
اللجــوء  عــن  وثنيهــم  املنتفضــن  إرادة 
حــّق  ممارســة  وتجريــم  التظاهــر  إىل 
واملقاومــة  املــدين  والعصيــان  املعارضــة 

القائمــة.  الّســلطة  طغيــان  ملواجهــة 

قاعــدة  لتعديــل  ضروريــة  أداة  والعصيــان 
بهــدف  والطاغيــة،  الشــعب  بــن  املعــادالت 

العــام”.  النظــام  اســتعادة 

املســتمّرة  واملواجهــات  املفاوضــات  صلــب  يف 
النــاس والّســلطة )مهمــا  بــن  لبنــان  اليــوم يف 
انتفاضــة  أو  ثــورة  املمارســات،  تلــك  ُســّميت 
مطلبــان  هنــاك  حــراكاً...(،  أو  شــعبية 
مكانتــه  الّشــعب  اســتعادة  واضحــان: 
الّدستورية يف كونه مصدر الّسلطات وتغير 
فقــد  الــذي  واإلقتصــادي  الســيايس  النظــام 
عــى  الحاصــل  العــام  لالنهيــار  تبعــاً  شــرعّيته 
الطبقــة  مــع  فاملواجهــات  صعيــد.  مــن  أكــر 
واالحتجاجــات  التظاهــرات  خــالل  الحاكمــة 
الثــوري  والتخريــب  املــدين  العصيــان  وأعمــال 

لقانــون  خالفــاً  واإلصابــات  التوقيفــات  أعــداد 
اكتفــى  املعلومــات.   إىل  الوصــول  يف  الحــق 
مديــر عــام قــوى األمــن الداخــل باإلعــالن عــن 
الصحــايف  مؤتمــره  خــالل  مدنيــاً   353 توقيــف 
يف 16 كانــون الثــاين 2020،  فنكــون قــد وّثقنــا 
بهــا  قامــت  التــي   )332( التوقيفــات  مــن   94%
أمــا  الفــرتة.  هــذه  خــالل  الداخــل  األمــن  قــوى 
الجيــش، فــكان ينشــر أعــداد املوقوفــن خــالل 
اســتجابت  وقــد  التظاهــرات،  لبعــض  فّضــه 
الــذي  اإلحصائيــات  لطلــب  الجيــش  قيــادة 
توقيــف  عــن  أفــادت  حيــث  “املفكــرة”  قّدمتــه 
  ،2019 األّول  كانــون   5 لغايــة  شــخصاً   734
وهــو عــدد مرتفــع جــداً بحيــث تشــّكل الحــاالت 
مــن   30% الفــرتة  هــذه  خــالل  وثقناهــا  التــي 
مجمــوع التوقيفــات املّصــرح بهــا رســمياً. وقــد 
قــد شــملت  الجيــش  قيــادة  لكــون  يعــود ذلــك 
يف  نشــملها  لــم  حــاالت  إحصاءاتهــا  ضمــن 
عــى  االعتــداء  بســبب  كالتوقيفــات  توثيقنــا، 

• التجّمع السلمي عىل الطرقات 
العامة

الذي اعتربْته الســلطة تســكراً للطرقات وإثارة 
ومّســاً  الطائفيــة  والنعــرات  األهليــة  للحــرب 
بـ”قّطــاع  املتجّمعــن  ووصمــت  التنّقــل  بحّريــة 
الطــرق”. وهــذا اّتهــام يتناقــض مــع إبقــاء هــذه 
املواطنــن  لتنّقــل  مفتوحــة  منافــذ  التجّمعــات 
والحــاالت  واإلســعاف  العســكرية  واآلليــات 
مــة  املنظِّ الدوليــة  باملعايــر  التزامــاً  الطارئــة، 
لحق التجّمع السلمي. وفيما حاولت السلطة 
مــن  لصالحهــا  الحريــات  خطــاب  اســتخدام 
خــالل مواجهــة حريــة التجّمــع بحريــة التنّقــل، 
الجــدل  هــذا  لحســم  الدوليــة  املعايــر  جــاءت 
قبل سنوات بحيث أّكدت عى عدم جواز منح 
تلقائيــاً  املــرور” األســبقية  تدّفــق حركــة  “حريــة 

الســلمي”.  التجّمــع  “حريــة  عــى 

• مقاومة قرارات فّض التظاهر 

ســاحة  إىل  للوصــول  العوائــق  وتجــاوز 
إطــار  ضمــن  تدخــل  والتــي  النــّواب،  مجلــس 
والحــق  والتظاهــر  والتجّمــع  التعبــر  حّريــة 
أّن  إاّل  الشــعب.  مجلــس  إىل  الوصــول  يف 
ومقاومــة  شــغب  أعمــال  اعتربتهــا  الســلطة 
بــّد مــن اإلشــارة يف هــذا  لألجهــزة األمنيــة. وال 

الشــعب  عنــد  جذريــة  انعطافــات  إىل  أّدت 
الدســتورية  بالّســلطات  عالقتــه  مفاهيــم  يف 
بــدء  إىل  أيضــاً  أّدت  كمــا  ومؤّسســاتها. 
أيضــاً  املّتهــم  املصــريف  القطــاع  مــع  املواجهــة 
بتبديــد أمــوال النــاس ومــوارد املجتمــع. لذلــك 
الثــوري  الســياق  هــذا  نبقــي  أن  يتوّجــب علينــا 
النظــام  تعامــل  كيفيــة  تقييــم  يف  حاضــراً 
واملنتفضــات.   املنتفضــن  مــع  أركانــه  بجميــع 

تشــرين  انتفاضــة  فتحــت  اإلطــار،  هــذا  يف 
2019 النقــاش حــول عالقــة القانــون والعمــل 
األعمــال  هــذه  القانــون  يحمــي  هــل  الثــوري. 
االعــرتاض  وســائل  هــي  ومــا  يحّرمهــا؟  أو 
ســلطة  وجــه  يف  املشــروعة  والتفــاوض 
واالعتــداء  املجتمــع  مــوارد  نهــب  يف  متوّرطــة 

التظاهــرات  يف  مشــاركن  غــر  مواطنــن 
الظاهــر. ــكر  والسُّ املخــدرات  وترويــج 

أّن  للتوقيفــات  املرتفعــة  األعــداد  هــذه  تظهــر 
الّسلطة وضعت األجهزة األمنية والعسكرية 
شــّكل  مــا  املنتفــض،  الشــعب  مواجهــة  يف 
يف  الضئيلــة  القضــاء  وملــوارد  لطاقاتهــا  إهــداراً 
عــن  الناتــج  واإلقتصــادي  املــايل  االنهيــار  ظــّل 
نهــب مــوارد الّدولــة واملجتمــع. وتشــر األعــداد 
إىل أّن النظام القائم ليس مجّرد نظام فاســد 
وناهب، بل هو أيضاً نظام أمني و”مخابرايت” 
يف  التعّســف  انتهــاج  عــى  قــادر  و”بوليــي”، 
التعامــل  القــّوة كنمــط مشــروع يف  اســتعمال 
مــع النــاس. ونتبــّن ارتفــاع عــدد املوقوفــن عنــد 
مقارنتــه بعــدد املوقوفــن خــالل حــراك صيــف 
2015. ففــي العــام 2015، بلــغ عــدد املوقوفــن 
الحــراك  خــالل  توثيقــه  مــن  تمكّنــا  الــذي 
متظاهــراً   250 النفايــات  أزمــة  عــى  املعــرتض 
أي  ونصــف،  شــهرين  فــرتة  عــى  ومتظاهــرة 

لتجّمعــات  القانــوين  املفهــوم  أّن  إىل  اإلطــار 
الشــعبي.  مفهومــه  عــن  يختلــف  الشــغب 
تحقــق  يشــرتط  العقوبــات، ال  لقانــون  فوفقــاً 
بالضــرورة  الشــغب”  “تجّمعــات  جريمــة 
الجريمــة  تكــون  بــل  أعمــال تخريــب،  حصــول 
ال  مطلبــّي  تجّمــع  أّي  حصــول  عنــد  متحّققــة 
)املــواد  الســلطة  قبــل  مــن  إنــذاره  رغــم  يتفــرق 
ومــن  العقوبــات(.  قانــون  مــن   348 اىل   346
شــأن هــذا النــص أن يــؤّدي عمليــاً إىل معاقبــة 
املشــاركون  رفــض  كّلمــا  الســلمية  التجّمعــات 
فيهــا اإلذعــان إلنــذار الّســلطة بوجــوب فّضهــا. 
تــاّم  تناقــض  يف  الواســع  التعريــف  هــذا  ويــأيت 
مع الدستور واالتفاقيات الّدولية التي تحمي 
عــدم  عــى  ودليــل  والتظاهــر،  التعبــر  حّريــة 
العــام  يف  الصــادر  العقوبــات  قانــون  مالءمــة 
1943 لتطــّور املجتمــع وأســاليب االحتجــاج يف 

وديمقراطيــة. حديثــة  دولــة 

• أعمال التخريب 

العائــدة  واألمــالك  املبــاين  اســتهدفت  التــي 
والشــركات  العاّمــة  واإلدارات  للمصــارف 
تدخــل  قــد  والتــي  بالفســاد  املرتبطــة  الخاّصــة 
املتعّمــد  الثــوري”  “التخريــب  إطــار  ضمــن 
والهــادف واملشــروع. وقــد اعتــربت الّســلطة أّن 
هــذه األفعــال تشــّكل اعتــداءات عــى املصــارف 

أي مــن عناصــر األجهــزة األمنيــة والعســكرية 
املتظاهريــن. عــى  اعتــدت  التــي 

املقالــة  هــذه  يف  القانونيــة”  “املفكــرة  تقــّدم 
التــي  التوقيفــات  حــول  لإلحصائّيــات  تحليــاً 
“لجنــة  مــع  بالشــراكة  عملهــا  فريــق  وّثقهــا 
املحامــن للّدفــاع عــن املتظاهريــن”. ســنوضح 
إليهــا  يســتند  التــي  القانونيــة  النظريــة  بدايــة 
قبــل  التوقيفــات،  ألعــداد  وقراءتنــا  تحليلنــا 
مــن  مجموعــة  عــى  اإلجابــة  نحــاول  أن 
املنتفضــون  هــم  مــن  األساســّية:  األســئلة 

ألقــى  مــن  توقيفهــم؟  تــّم  الذيــن  واملنتفضــات 
تــّم  كيــف  مناطــق؟  أّيــة  ويف  عليهــم  القبــض 
هــي  ومــا  وملــاذا؟  عليهــم؟  القبــض  إلقــاء 
تعاملــت  كيــف  وأخــراً،  احتجازهــم؟  آمــاد 
خــال  املحتجزيــن  مــع  العدليــة  الضابطــة 
أبــرز  هــي  ومــا  معهــم  التحقيقــات  إجــراء 
اإلطــار؟  هــذا  يف  ُســّجلت  التــي  االنتهــاكات 

فقــط  نحــاول  ال  األســئلة،  هــذه  خــال  ومــن 
ارتكبتهــا  التــي  القانونيــة  االنتهــاكات  إبــراز 
الّســلطة بحــق املتظاهريــن، بــل أيضــاً البحــث 

كيف استخدمت الّسلطة سالح التوقيفات 
لقمع حّرية التظاهر واالعرتاض؟  التوقيفات

تشرين األول 2020

حني ينتفض الشعب لحماية املجتمع والدولة من الّسلطة املعتدية

قراءة يف أعداد التوقيفات: النظام العسكري يف مواجهة الشارع والشعب

الشغب املشروع دفاعاً عن الّنفس
غيــدة فرنجيــة، نــور حيــدر، ســارة ونســا

التوقيفات تشرين األول 2020

الرجــال  مــن  املوقوفــن  غالبيــة  كانــت 
 58 إىل  إضافــة  الراشــدين،  اللبنانيــن 
قاصــراً و16 امــرأة و46 أجنبيــاً عــى األقــّل. 

من هم املنتفضون واملنتفضات  الذين تم إلقاء القبض عليهم؟ 

من هم املنتفضون واملنتفضات الذين تم توقيفهم؟  1 رسم رائد شرف

ون القاصر
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الّرجــال،  توقيــف  عــى  األجهــزة  ركــزت 
يف  املشــاركن  الشــباب  وباألخــص 
املنتفضــن  مــن   80% االحتجاجــات: 
أعمارهــم  مــن  التثبــت  مــن  تمكّنــا  الذيــن 
كان  وأصغرهــم   30 ســن  تحــت  كانــوا 
مــع  ذلــك  يتطابــق  عامــاً.   12 عمــره 
خصائــص املتظاهريــن بشــكل عــام حيــث 
كان الشّبان تحت عمر 25 سنة من أكر 

التظاهــرات.   يف  املشــاركن 

أّن  يبــدو  توقيفهــم،  خــالل  ومــن 
اســتهداف  إىل  عمــدت  األمنيــة  األجهــزة 
محاولــة  يف  ســّناً  األصغــر  الشــّبان  فئــة 

التظاهــرات  يف  بكثافــة  النســاء  شــاركت 
ُينهــي تقليــد احتــكار  الشــعبية عــى نحــو 
الّذكور للشارع واملجال العام من خالل 
تحويلــه إىل مســاحة أكــر دمجــاً، إن لــم 

األقــل  عــى  أجنبيــاً   46 املوقوفــون  ضــّم 
كســوريا  العربيــة،  الــدول  مختلــف  مــن 
)33( وفلســطن )9( والعــراق )1( ومصــر 
مــن  مصّوريــن  ثالثــة  إىل  باإلضافــة   ،)1(
وبلجيــكا  األمركيــة  املتحــدة  الواليــات 
وفرنســا، مما أظهر عشــوائية التوقيفات 
واستهداف القوى األمنية ملهنة الصحافة 
)اللبنانية واألجنبية( التي توّثق انتهاكات 
وقــد  للتظاهــرات.  فّضهــا  خــالل  األجهــزة 
والجيــش  األمنيــة،  األجهــزة  عمــدت 
يف  الضــوء  تســليط  إىل  خــاص،  بشــكل 

نصــف “القــوى البشــرية املنتجــة والقابلــة 
تشــارك  الفعــل ال  العمــل  لالنخــراط يف 
قــوى مهــدورة”.   يف ذلــك... وهــي مبدئيــاً 
هــؤالء الشــباب لــم يــروا أي فــرص للنمــو 
واإلجتماعــي  الصحــي  للضمــان  وال 
أمامهــم. وبالتأكيــد، تبقــى هــذه النســب 
لالرتفــاع  قابلــة  قبــل  مــن  ُســّجلت  التــي 
االقتصاديــة  األزمــة  تبلــور  ظــّل  الكبــر يف 
وجائحــة  اللبنانيــة  اللــرة  قيمــة  وتدهــور 
كوفيــد-19. ورغــم ذلــك، تبقــى الســلطة 
االعــرتاض  وســائل  تجريــم  عــى  عازمــًة 
وحــق التظاهــر ضــد النظــام املســؤول عــن 

األزمــات. تلــك 

نســبة هــذه االعتــداءات %10 مــن نســبة 
الذكــور.  املتظاهريــن  عــى  االعتــداءات 

ال يحــّق لهــم التظاهــر يف لبنــان، مدّعــن 
وجــود قــرار إداري )لــم نتمكــن مــن إيجــاد 
أي أثر له( بمنع األجانب من املشــاركة يف 
التظاهــرات، علمــاً أّن هــذا الحــق مكفــول 
بموجــب الدســتور واملواثيــق الدوليــة، وال 
سيما املادة 2 من العهد الدويل للحقوق 
حريــة  تضمــن  التــي  والسياســية  املدنيــة 
األشــخاص  لجميــع  والتظاهــر  التعبــر 
بــدون  اللبنــاين  األرايض  عــى  املقيمــن 

تمييــز عــى أســاس الجنســية.

يف  حقهــم  ممارســة  عــن  وردعهــم  لتأديبهــم 
أّن  واضحــاً  بــدا  وقــد  واملعارضــة.  التظاهــر 
األجهــزة األمنيــة لــم تســتخدم التوقيفــات مــن 
مــن  أيضــاً  بــل  فقــط،  التظاهــرات  فــّض  أجــل 
أجــل ثنــي املتظاهريــن عــن اللجــوء إىل الشــارع 
يف  رغبــة  أّي  ردع  أعــّم،  وبشــكل  مجــدداً 
التظاهــر مســتقبالً. ويف حــن أّدى هــذا النهــج 
إىل تعزيــز عزيمــة بعــض املتظاهريــن بضــرورة 
أفــاد  الســلطة،  عــى  الضغــط  يف  االســتمرار 
بعــض املوقوفــن بأّنهــم ال يرغبــون يف العــودة 
التوقيــف  تجربــة  بعــد  مجــّدداً  الشــارع  إىل 
األشــخاص  أحــد  وقــال  للعنــف.  والتعــّرض 
الذيــن تــّم توقيفهــم مــن قبــل عناصــر مكافحــة 

نقــل أنثويــة ونســوية. وبالرغــم مــن أّن أعــداد 
النســاء اللــوايت تــم توقيفهــّن )16( أدىن بكثــر 
لحــاالت  توثيقنــا  أّن  إاّل  الرجــال،  أعــداد  مــن 
العنــف لــم ُيظهــر النمــط نفســه. فعــدد النســاء 

بياناتهــم عــى توقيــف عــدد مــن األجانــب ضمــن 
املتظاهرين، خاصة سورين وفلسطينين، يف 
لــدى  التظاهــرات  عــن  الشــرعية  لنــزع  محاولــة 
هــؤالء  هويّــة  يف  التدقيــق  لكــن  العــام.  الــرأي 
والفلســطينين  الســورين  غالبيــة  أّن  أظهــر 
الذين تم توقيفهم خالل التظاهرات هم أوالد 
ألّمهــات لبنانيــات يحرمهــم القانــون التمييــزي 
مــن اكتســاب الجنســية اللبنانيــة، ممــا يســتدّل 
منــه شــعورهم بانتمائهــم إىل الهويــة اللبنانيــة 
ومشاركتهم يف االحتجاجات التي اندفع إليها 
الرأي العام اللبناين. أما سائر األجانب، فتبّن 

والــذي  لالنتفاضــة،  األّول  اليــوم  يف  الشــغب 
يبلغ 24 عاماً وتعّرض للضرب العنيف خالل 
إّنــه حســم بعــد توقيفــه  إلقــاء القبــض عليــه، 
عــى  خوفــاً  الشــارع،  إىل  أبــداً  يعــود  لــن  بأّنــه 
مســتقبله ومــن إمكانيــة أن تقــوم قــوى األمــن 
إلقــاء  تــم  أّنــه  وصــّرح  لــه.  جــرم  “برتكيــب” 
القبض عليه بالرغم من أّنه لم يشارك يف أّي 
وســيلة  أّي  يملــك  ال  وأّنــه  التخريــب  مــن  نــوع 
حــال  يف  نفســه  عــن  للدفــاع  “واســطة”  أو 

األمــور. تصاعــدت 

يجــدر التذكــر بــأّن نســبة املشــاركة اإلقتصاديــة 
بن الشباب يف لبنان تبلغ %39، أّي أّن حوايل 

أو  الّتعنيــف  أو  للّضــرب  تعّرضــن  اللــوايت 
إلصابــات ناتجــة عــن اســتخدام العنــف املفــرط 
بلــغ أربــع مــّرات عــدد  خــالل فــّض التظاهــرات 
بلغــت  وقــد  احتجازهــّن،  تــّم  اللــوايت  النســاء 

أّنهم إّما مقيمون يف لبنان منذ سنوات عديدة، 
اللبنانيــن يف معاناتهــم  يشــاركون  أنهــم  وإمــا 
مــع النظــام اللبنــاين ومــن األزمــة االقتصاديــة، 
وإمــا أوقفــوا عشــوائياً مــن قبــل األجهــزة األمنيــة 
ألقــي  املثــال،  عــى ســبيل  أّنهــم أجانــب.  ملجــّرد 
القبــض عــى أحــد أصحــاب األعمــال الســورين 
شــارع  يف  املصــارف  وجــه  يف  تظاهــرة  خــالل 
الحمرا يف 14 كانون الثاين 2020 خالل دخوله 
إىل الفنــدق فــور وصولــه مــن مطــار بــروت مــن 
دون أن يكــون مشــاركاً يف التظاهــرة. وقــد أفــاد 
بأنــه  أعلموهــم  املحققــن  أّن  األجانــب  بعــض 

التوقيفات تشرين األول 2020 التوقيفات تشرين األول 2020

ضّم املوقوفون 58 قاصراً تّم إلقاء القبض 
التوقيفــات  عــى غالبيتهــم )%72( خــالل 
الجماعيــة التــي قامــت بهــا القــوى األمنيــة 
وكان  التظاهــرات.  لفــّض  والعســكرية 
يف  شــاركوا  قــد  القاصريــن  مــن  العديــد 
تالميــذ  ســيما  ال  الشــعبية،  التظاهــرات 
التاريــخ”  “صناعــة  شــعار  تحــت  املــدارس 
أبــرز  ومــن  بدراســته.  االكتفــاء  مــن  بــدالً 
التوقيفــات التــي طالــت قاصريــن، توقيــف 
شــرطة البلديــة يف حّمانــا )بعبــدا – جبــل 
لبنــان( خمســة شــّبان مــن ضمنهــم ثالثــة 
مخابــرات  إىل  وتســليمهم  قاصريــن 
الجيــش بتاريــخ 23 تشــرين الثــاين 2019، 
عــى خلفّيــة نزعهــم يافطــة للتيــار الوطنــّي 
الحــّر يف البلــدة. وقــد هــّزت هــذه القضيــة 
الرأي العام نظراً لعبثية توقيف األطفال 
عســكرية  لتحقيقــات  وإخضاعهــم 
ونقلهم بن ثالثة مراكز تحقيق مختلفة 
رغم عدم توّفر أّي جرم عسكري أو حتى 
أّي جــرم باملطلــق. وهــذا مــا حمــل النائبــة 
بــوال يعقوبيــان إىل تقديــم اقــرتاح قانــون 

معّجــل مكــّرر يف 27 تشــرين الثــاين 2019 يرمــي 
إىل حظر الصور والرسوم للزعماء واملسؤولن 

واملوظفــن يف األماكــن العامــة،  وهــو االقــرتاح 
جلســته  يف  النيابــي  املجلــس  أســقطه  الــذي 

نيســان 2020.  يف  التشــريعية 

القاصرون يصنعون التاريخ

الّنساء يكسرن احتكار الشارع

التظاهر من حق األجانب أيضاً

حفــظ  مهــام  األمنيــة  األجهــزة  تقاَســَمت 
والتوقيفــات  التظاهــرات  خــالل  األمــن 
والتحقيقــات املتعّلقــة بهــا وفقــاً للمناطــق. 
املهمــة  هــذه  الداخــل  األمــن  قــوى  توّلــت 
شــّكلت  التــي  بــروت  يف  أســايس  بشــكل 
املنطقــة املركزيــة للتظاهــرات مــع مؤازرتهــا 

يف  األمنيــة  األجهــزة  جميــع  تدّخــل  شــّكل 
الشــعبية  والتحــّركات  التظاهــرات  فــض 
الثقــة  املشــاركن فيهــا إىل إضعــاف  وقمــع 
شــّكلت  التــي  األجهــزة  بهــذه  الشــعبية 
حــق  وتشــريع  الحاكمــة،  للســلطة  ذراعــاً 

اســتبدادها. ملعارضــة  املــدين  العصيــان 

اســتلم  حــن  يف  الجيــش،  قبــل  مــن  أحيانــاً 
األخــر هــذه املهمــة خــارج العاصمــة. كمــا كان 
األخــرى،  األمنيــة  األجهــزة  إقــدام  امللفــت  مــن 
كشــرطة مجلــس النــّواب وأمــن الدولــة واألمــن 
التوقيفــات  حملــة  يف  املشــاركة  عــى  العــام، 
التــي اســتهدفت املشــاركن يف االنتفاضــة، ولــو 

بنســبة أقل. يظهر ذلك التضارب والتداخل يف 
الصالحيــات بــن األجهــزة األمنيــة املختلفــة التــي 
تعــود أبــرز أســبابها إىل خضــوع األجهــزة لنفــوذ 
مــا  غالبــاً  بحيــث  املختلفــة  السياســية  األطــراف 
يرتبــط نطــاق عملهــا بالقضايــا التــي تهــّم هــذه 
األطراف بدالً من صالحياتها القانونية. وعليه، 

أين تم توقيفهم؟ ومن أوقفهم؟ 

إين تم توقيفهم؟

من ألقى القبض عىل املشاركني يف االنتفاضة؟ وأين ألقي القبض عليهم؟ 2
استهداف الشباب

تصوير ماهر الخشن



األمنيــة  األجهــزة  دور  أّن  واضحــاً  بــدا 
وفقــاً  وليــس  للمناطــق  وفقــاً  تحــّدد 
وفقــاً  حتــى  أو  جهــاز  كّل  لصالحيــات 
طبيعــة  أو  املتظاهريــن  لســلوك 
تشــكيلها  ومــدى  االعرتاضيــة  أفعالهــم 
القضــاء  لقانــون  وفقــاً  عســكرية  جرائــم 

التوقيفــات يف منطقتــي جبــل  مــن   82%
لبنــان والبقــاع و%61 مــن التوقيفــات يف 
كســروان،  يف  أمــا  والنبطيــة.  الجنــوب 
التوقيفــات  عــن جميــع  فكانــا مســؤوَلن 
عــى  املنطقــة  هــذه  يف  رصدناهــا  التــي 

االنتفاضــة. يف  املشــاركة  خلفّيــة 

الداخــل  األمــن  قــوى  ألقــت  فقــد  العســكري. 
 419( املنتفضــن  مــن   43% عــى  القبــض 
توقيفــاً( معظمهــم يف بــروت )403 توقيفــات( 
يف  حصلــت  التــي  التظاهــرات  خــالل  خاصــة 
وســط املدينــة ويف محيــط مصــرف لبنــان وثكنــة 
تــوىّل الجيــش ومخابــرات  الحلــو. مــن جهتــه، 

مــن   46% توقيــف  )املخابــرات(  الجيــش 
خــارج  معظمهــم  توقيــف(   445( املنتفضــن 
العاصمة، مما أّدى إىل حصر دور قوى األمن 
لبنــان  شــمال  ففــي  بــروت.  خــارج  الداخــل 
مــن   92% واملخابــرات  الجيــش  نّفــذ  وعــكار، 
التوقيفــات التــي رصدناهــا. كمــا توّليــا أكــر مــن 

النقــاش  فتــح  التوقيفــات  هــذه  أعــادت 
الجيــش  تكليــف  قانونيــة  مــدى  عــن 
لقانــون  فوفقــاً  الداخــل.  األمــن  بحفــظ 
الدفــاع الوطنــي، يحصــل تكليــف الجيــش 
بموجــب  األمــن  عــى  الحفــاظ  بمهمــة 
الــوزراء  مجلــس  عــن  يصــدر  مرســوم 
وال  محــّددة،  ملــّدة  املدنيــة(  )الســلطة 
ودائمــاً.  مطلقــاً  تكليفــاً  يكــون  أن  يمكــن 
بمرســوم  السياســيون  يتــذّرع  مــا  وغالبــاً 
كســند   1991 العــام  يف  صــادر   1 رقمــه 

إىل  األخــرى،  األمنيــة  األجهــزة  عمــدت 
 3%( املتظاهريــن  مــن  أقــل  عــدد  توقيــف 
مــن التوقيفــات(. وقامــت شــرطة مجلــس 
عــى   11( متظاهريــن  بتوقيــف  النــّواب 
األقــل( خــالل االعتصامــات أمــام مجلــس 
النــّواب، وســحبتهم مــن ســاحة التظاهــر 
ســاحة  بــن  الفاصــل  الّســياج  خلــف  إىل 
عليهــم  واعتــدت  ومحيطهــا  النجمــة 
بالضــرب املــربح وأجــرت معهــم تحقيقــات 

أجــرت تحقيقــات موّســعة معهــم خالفــاً 
للقانــون. وعليــه، تمّكنــت الســلطة، مــن 
الجيــش  أجراهــا  التــي  التوقيفــات  خــالل 
القضــاء  اســتخدام  مــن  واملخابــرات، 
قمــع  أجــل  مــن  االســتثنايئ  العســكري 
معارضيهــا، أســوة بمــا فعلتــه يف العــام 
القضــاء  قانــون  ينــّص  حــن  يف   ،2015
صالحيتــه  أّن  عــى  صراحــة  العســكري 
حــاالت  ويف  محــّددة  بجرائــم  تنحصــر 

اســتثنائية. 

ال  الشــرطة  هــذه  أّن  الداخليــة  وزارة 
الــوزارة  هــذه  لســلطتها، رفضــت  تخضــع 
النــواب  مجلــس  ســّر  أمانــة  رفضــت  كمــا 
تقّدمــت  الــذي  القانــوين  الطلــب  تســجيل 
الوصــول  لقانــون  بنــاء  “املفكــرة”  بــه 
اإلطــار  عــن  لالستفســار  املعلومــات  إىل 

الشــرطة. لهــذه  املنّظــم  القانــوين 

لتكليــف الجيــش بحفــظ األمــن الداخــل، غــر 
يف  ينشــر  ولــم  لــه  وجــود  ال  املرســوم  هــذا  أّن 
الجريــدة الرســمية.  فعــى أي أســاس قانــوين 
يزيــد  ومــا  إذاً؟  املهــام  بهــذه  الجيــش  يقــوم 
القانونيــة  الّتبعــات  هــو  إلحاحــاً  الســؤال  هــذا 
العســكرية  املؤّسســة  صالحيــات  تّوســع  التــي 
ومعهــا القضــاء العســكري االســتثنايئ، والتــي 
تقّيــد الحّريــات والحقــوق للمدنيــن يف لبنــان. 
العســكرية  املؤسســة  تكتــِف  لــم  بالفعــل، 
بمهمــة حفــظ األمــن خــالل فّضهــا للتظاهــرات 

األمــن  قــوى  إىل  تســليمهم  قبــل  رســمية  غــر 
الداخــل. وتضّمنــت هــذه التحقيقــات تســجيل 
دوافعهــم  حــول  واســتجوابهم  هويّاتهــم 
النــواب  مجلــس  رئيــس  وملعارضــة  للتظاهــر 
هواتفهــم،  عــى مضمــون  واالّطــالع  بــري  نبيــه 
هــذه  خــالل  منهــم  عــدد  بتصويــر  قامــت  كمــا 
وأغراضهــم  هواتفهــم  وصــادرت  التحقيقــات 
ولجنــة  العــام  الــرأي  اعــرتاض  وإزاء  الخاصــة. 
أصــدرت  املوثقــة،  املمارســات  لهــذه  الّدفــاع 

يف كل املناطــق، بــل وّســعت صالحيتهــا لجهــة 
التحقيــق مــع املوقوفــن حتــى يف الحــاالت التــي 
)كأفعــال  عســكري  جــرم  أّي  فيهــا  يتوّفــر  لــم 
املحكمــة  أقــّرت  التــي  والتخريــب  الشــغب 
عــى  اختصاصهــا  عــن  بخروجهــا  العســكرية 
مــن  تعّديــاً  شــّكل  ممــا   ،)2015 تظاهــرات  أثــر 
القضــاء  عــى  االســتثنايئ  العســكري  القضــاء 
املدنيــن.  املتظاهريــن  حقــوق  وعــى  العــادي 
خــالل  املوقوفــن  بتســليم  الجيــش  وقــام 
التظاهــرات إىل مراكــز املخابــرات املختلفــة التــي 

فيهــا  نكــرت  بيــان  مــن  أكــر  الشــرطة  قيــادة 
ليســت  أّنهــا  وأّكــدت  توقيفــات  بأّيــة  قيامهــا 
ضابطــة عدليــة بــل تقتصــر مهامهــا عــى حفــظ 
أعــادت  وقــد  النــّواب.   مجلــس  مقــّر  األمــن يف 
هــذه االعتــداءات طــرح التســاؤالت حــول اإلطــار 
ال  التــي  الشــرطة  هــذه  يرعــى  الــذي  القانــوين 
يوجــد أّي نــص قانــوين واضــح ينّظــم إنشــاءها 
أو عديدها أو آلّيات عملها باستثناء خضوعها 
لســلطة رئيــس مجلــس النــّواب. وبعــد تصريــح 

أّي صالحية للجيش يف حفظ األمن الداخيل؟

أّي قوانني ترعى تنظيم شرطة مجلس النواب؟
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أين تم توقيفهم؟ ومن أوقفهم؟ 

تؤّكد نسب توزيع التوقيفات عى املناطق 
بأّن الحالة الثورية طالت مختلف املناطق 
أشــخاص  فيهــا  شــارك  وقــد  اللبنانيــة، 
الجغرافيــة  االنتمــاءات  مختلــف  مــن 
واإلقتصاديــة.  واإلجتماعيــة  والطائفيــة 
الســلطة  بــأّن  الّنســب  هــذه  تؤكــد  كمــا 
كل  األمنيــة يف  األجهــزة  حشــدت جميــع 
جميــع  مراقبــة  عــى  وعملــت  املناطــق 
توقيــف  إىل  الشــعبية وصــوالً  التحــّركات 

قــد   .)4.7%( وكســروان-جبيل   )6.9%(
التوقيفــات  عــدد  التفــاوت يف  هــذا  يعــود 
وفق املناطق إىل حصول التظاهرات التي 
عــى  املعتصمــن  مــن  عــدد  أكــرب  جمعــت 
مــدى األشــهر الخمســة األوىل يف بــروت. 
كمــا قــد يكــون مرتبطــاً بميــل املنتفضــن أو 
ذويهــم إىل االّتصــال بلجنــة الّدفــاع، وهــو 
بــروت  لســكان  بالنســبة  أعــى  يبقــى  مــا 

وضواحيهــا. 

التــي  الحمــر  للخطــوط  وفقــاً  فيهــا  املشــاركن 
النســبة  بــروت  العاصمــة  شــهدت  فرضتهــا. 
األعى من التوقيفات بلغت %47.5 من العدد 
اإلجمــايل )461 حالــة توقيــف(، معظمهــا مــن 
قبــل قــوى األمــن الداخــل ومكافحــة الشــغب. 
رصدنا أيضاً توقيفات يف شتى املناطق اللبنانية 
طالت أكر من 35 بلدة من أقىص الشمال إىل 
أقــىص الجنــوب نظــراً إىل المركزيــة التحــّركات 
واالحتجاجــات. تّوزعــت الّنســب التــي رصدناهــا 

عــكار  محافظتــي  بــن  متســاٍو  شــبه  بشــكل 
التوقيفــات، معظمهــا  مــن  والشــمال )15.5% 
يف طرابلــس، البــداوي وحلبــا( ومحافظــة جبــل 
يف  معظمهــا  التوقيفــات،  مــن   13.7%( لبنــان 
قضاء املنت ومنطقة جّل الديب(، ومحافظتي 
التوقيفــات  مــن   11%( والنبطيــة  الجنــوب 
يف  أمــا  والنبطيــة(.  صــور  صيــدا،  يف  معظمهــا 
أقــّل  عــدداً  رصدنــا  فقــد  األخــرى،  املحافظــات 
البقــاع  مــن محافظتــي  التوقيفــات يف كل  مــن 

األجهزة األمنية تتوّزع مناطق العمل... والتوقيفات

أمــن  مديريــة  أوقفــت  ذلــك،  عــن  فضــالً 
يف  األقــل  عــى  منتفضــن  ســّتة  الدولــة 
بســبب  معظمهــم  مختلفــة،  مناطــق 
الجمهوريــة  رئيــس  لصــور  نزعهــم 
اإلعــالم  شــبكات  عــى  انتقــاده  أو 
اإلجتماعــي. وقــد تضّمنــت هــذه الحــاالت 
تجــاوزاً واضحــاً لصالحيــات هــذه املديريــة 
أمــن  عــى  الواقعــة  بالجرائــم  املحصــورة 

وجاهيــة  توقيــف  مذكــرات  بموجــب 
وغيابيــة صــادرة عــن قضــاة التحقيــق يف 
يف  والتخريــب  الشــغب  أعمــال  قضيــة 
كســروان وقضيــة اســرتاحة صــور. ونشــر 
 )3%( الحــاالت  بعــض  أّننــا يف  إىل  أخــراً 
لــم نتّمكــن مــن تحديــد الجهــة التــي ألقــت 

أوالً. املنتفضــن  عــى  القبــض 

الدولــة التــي حّددهــا قانــون العقوبــات والتــي 
الجمهوريــة.   برئيــس  التحقــر  تشــمل  ال 

فلســطينين  العــام  األمــن  أوقــف  كمــا 
داخــل  جــدار  بنــاء  يف  بمشــاركتهم  لالشــتباه 
صالحّيتــه  إىل  اســتناداً  الكلــب،  نهــر  نفــق 
قيــام  ســّجل  كمــا  لبنــان.  األجانــب يف  بمراقبــة 
شــّبان  خمســة  بتوقيــف  حمانــا  بلديــة  شــرطة 

وتســليمهم إىل مخابــرات كمــا أســلفنا. ونشــر 
املتظاهريــن  مــن   4.5% توقيــف  تــّم  أّنــه  إىل 
النيابــات  قبــل  مــن  االنتفاضــة  يف  واملشــاركن 
العامــة أو قضــاة التحقيــق تبعــاً الســتدعائهم 
إىل التحقيــق أو االســتجواب. فقــد تــّم توقيــف 
بنــاء إلشــارات شــفهية صــادرة  معظــم هــؤالء 
معهــم.  التحقيــق  بعــد  العامــة  النيابــات  عــن 
كمــا تــّم توقيــف خمســة أشــخاص عــى األقــل 

أّي صالحية ألمن الدولة بمالحقة معاريض رئيس الجمهورية؟

أين تم توقيفهم؟ ومن أوقفهم؟ 
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طابــع  الجماعيــة  التوقيفــات  هــذه  تّتخــذ 
تخالــف  التــي  اإلســتبدادية  املمارســة 
مبــادئ العدالــة الجزائيــة ومبــدأ التناســب 
جوهــري.  بشــكل  القــوة  اســتخدام  يف 
اســتخدام  يف  إســاءة  ُتَشــِكل  مــا  وغالبــاً 
صالحيــة التوقيــف ألّنهــا تســمح للضابطــة 
اإلداريــة أن تحــِرم املتظاهريــن واملتظاهــرات 
خلفيــة  عــى  الشــخصية  حريتهــم  مــن 
تجّمعهــم يف تظاهــرة وليــس عــى خلفيــة 
االشــتباه بــأّي جــرم مشــهود. فتصبــح هــذه 

خالل هذه التوقيفات الجماعية أّنهم لم 
يشــاركوا يف أّي أعمــال تخريــب أو مقاومــة 
املحّققــن  أمنيــة وعســكرية، وأّن  عناصــر 
يثبــت  دليــل  أّي  تقديــم  مــن  يتمّكنــوا  لــم 
توّرطهم يف أّي أعمال قد تشــّكل مخالفة 
للقوانن. بل تمحورت التحقيقات معهم 
السياســية  وانتماءاتهــم  آرائهــم  حــول 
وأسباب مشاركتهم يف التظاهرات، ومن 
دفعهم أو حّرضهم عى املشاركة، وكأّن 

املوقوفن قيد االحتجاز بهدف “غربلتهم” 
أّيــة  ارتكابهــم  عــى  األدّلــة  عــن  والبحــث 
هــذا  أّدى  توقيفهــم.  بعــد  مخالفــات 
تعّرضــوا  الذيــن  حرمــان  إىل  االحتجــاز 
القبــض  إلقــاء  خــالل  العنيــف  للضــرب 
عليهم من الحصول عى العناية الصحية 
بجمــع  لألجهــزة  ســمح  كمــا  الالزمــة. 
املعلومــات حــول املشــاركن يف التظاهــرات 
عــرب ضبــط هويّاتهــم وإفاداتهــم. بالفعــل، 
أفــاد عــدٌد مــن الذيــن ألقــي القبــض عليهــم 

بموجــب  حقوقهــم  مــن  االســتفادة  مــن 
املحاكمــات  أصــول  مــن   47 املــادة 
اّتصــال  إجــراء  الجزائيــة، بخاّصــة لجهــة 
فتحــّول  محــام،  مقابلــة  او  بعائالتهــم 
حينهــا التوقيــف الجماعــي العشــوايئ إىل 

القســري. اإلخفــاء  مــن  حــاالت 

االحتجــازات نوعــاً مــن العقــاب املســبق والفــوري 
التظاهــر. حريــة  ملمارســة 

اّتبعت قوى حفظ األمن خالل انتفاضة تشرين 
2019 نهجاً مشابهاً للتوقيفات الجماعية التي 
قمعت بها حراك صيف 2015، معتمدة قاعدة 
“التوقيف أوالً، والبحث عن الجريمة الحقاً”، 
إذ تّم توقيف أعداد كبرة من املتظاهرين بشكل 
تعّســفي ملجــّرد تواجدهــم يف ســاحات التظاهــر. 
الــرباءة  أحــكام  هــي  القــراءة  هــذه  يعــّزز  ومــا 
العديــدة التــي صــدرت عــن القضــاء العســكري 

االعــرتاض عــى النظــام القائــم والتظاهــر ضــّده 
شــبهة بحــد ذاتهــا. وعليــه، بــدا احتجازهــم )ويف 
العديــد مــن الحــاالت تعّرضهــم للضــرب املــربح 
والتعذيــب( حصــل عــى خلفيــة رفضهــم لفــّض 
االعتصامــات وإصرارهــم عــى البقــاء يف الشــارع 
وممارسة حقهم يف التظاهر والتجّمع كوسيلة 
أّي  خلفيــة  عــى  وليــس  الســلطة  عــى  ضغــط 

قانــوين.   جــرم 

يف القضايــا املتعّلقــة بحــراك 2015. كمــا وصــل 
التوقيــف  صالحيــة  اســتخدام  يف  التعّســف 
النيابــات  أعمــال  يف  الجدّيــة  )وانعــدام  وقتهــا 
العاّمة وقضاة التحقيق( إىل حّد محاكمة أحد 
األشــخاص أمــام املحكمــة العســكرية رغــم عــدم 

مشــاركته يف التظاهــرات.  

وبــدالً مــن وضــع حــّد لهــذه املمارســات املخالفــة 
والضابطــة  العامــة  النيابــات  أضفــت  للقانــون، 
التــي  الجماعيــة  للتوقيفــات  الشــرعية  العدليــة 
إبقــاء  عــرب  اإلداريــة  الضابطــة  عليهــا  أقدمــت 

قمــع  يف  األدوار  توزيــع  واضحــاً  بــدا  هكــذا 
حريــة التظاهــر بــن الضابطــة اإلداريــة املولجــة 
جهــة،  مــن  التظاهــرات  خــالل  األمــن  حفــظ 
يف  بالتحقيــق  املولجــة  العدليــة  والضابطــة 
وهــو  أخــرى.  جهــة  مــن  ومالحقتهــا  الجرائــم 
مــا تجــّى يف مقاربــة مديــر عــام األمــن الداخــل 
اللــواء عمــاد عثمــان لهــذه املســألة يف مؤتمــره 
الثــاين 2020.  فضــالً  كانــون  الصحــايف يف 16 
عــن ذلــك، منعــت املخابــرات هــؤالء املوقوفــن 

قــوى  مــن  كّل  انتهجــت  التفاصيــل،  ويف 
اســرتاتيجية  والجيــش  الداخــل  األمــن 
تظاهــرات  خــالل  الجماعيــة  التوقيفــات 
ال  املتظاهريــن،  آالف  حشــدت  عــّدة 
الديــب  وجــّل  بــروت  وســط  يف  ســّيما 
وطرابلــس  )كســروان(  والــذوق  )املــنت( 
وتــّم  )الجنــوب(.  وصيــدا  )الشــمال( 
ثكنــات  يف  املوقوفــن  هــؤالء  احتجــاز 
إميــل الحلــو يف بــروت وبهجــت غانــم يف 
القّبة )الشــمال( ومحمد زغيب يف صيدا 
يف  عشــر  الحــادي  واللــواء  )الجنــوب( 
النّقــاش )املــنت( وريمــون حايــك يف صربــا 
الفياضيــة  يف  غانــم  وشــكري  )كســروان( 

لبنــان(. )جبــل 

التوقيــف  أوىل حمــالت  بــروت  شــهدت 
األّولــن  اليومــن  خــالل  الجماعيــة 
األّول(  تشــرين  و18   17( لالنتفاضــة 
الداخــل  األمــن  قــوى  قامــت  حــن 
مــا  بتوقيــف  الشــغب  ومكافحــة 
أن  دون  مــن  متظاهــراً،   129 يقــارب 
املوجــة  شــرارة  إضعــاف  مــن  تتمّكــن 
أثرهــا  عــى  اندلعــت  التــي  االحتجاجيــة 
وبعــد  اللبنانيــة.  املناطــق  مختلــف  يف 
اقتحــام مجموعــة مــن الشــّبان يف صــور 
صــور،  اســرتاحة  ملنتجــع  )الجنــوب( 
أوقفــت القــوى األمنيــة والنيابــة العامــة 
عــى  شــاباً   36 مــن  أكــر  الجنــوب  يف 
خلفيــة أفعــال التخريــب والســرقة التــي 

يف  الجماعيــة  التوقيفــات  هــذه  ســاهمت 
مــع  للتضامــن  واســعة  حمــالت  تشــكيل 
املوقوفــن ومنــع االســتفراد بــأّي منهــم ال 
الثكنــات  أمــام  التظاهــر  ســّيما مــن خــالل 
أماكــن  إىل  اإلعــالم  وســائل  وجــذب 
االحتجاز والتجّمع عى الطرقات العامة. 
كما تجّمع املحامون املتطّوعون، ال سّيما 
محامــو “لجنــة الّدفــاع عــن املتظاهريــن”، 
أمام الثكنات يف مختلف املناطق اللبنانية 
املحتجزيــن ومنحهــم  بمقابلــة  للمطالبــة 

هــذا  يف  ذروتــه  أعــى  إىل  العنــف  وصــل 
اليــوم لجهــة أعــداد املوقوفــن واملصابــن 
الذين نقلوا إىل املستشفيات، فتحّولت 
مستشفيات بروت إىل ثكنات عسكرية 

طــوارئ. غــرف  إىل  بــروت  ومخافــر 

وبعــد تشــكيل حكومــة حســان ديــاب يف 
21 كانــون الثــاين 2020، ُســّجل تغيــر يف 
اســرتاتيجية فــّض التظاهــرات خاصــة مــن 
فقــد عمــدت  الداخــل.  األمــن  قــوى  قبــل 
عــن  املتظاهريــن  إبعــاد  إىل  القــوى  هــذه 
وإخراجهــم  املركزيــة  التظاهــر  ســاحات 
مــن محيــط اإلدارات العاّمــة عــرب اإلفــراط 
للدمــوع  املســّيل  الغــاز  اســتخدام  يف 
وخراطيــم امليــاه، مــع تخفيــف االحتــكاك 
املباشــر معهــم. ويف هــذه الفــرتة، أوقفــت 
قــوى األمــن الداخــل 23 متظاهــراً خــالل 
الحكومــة  رئاســة  أمــام مقــّر  احتجاجــات 
كمــا  الجديــدة.  الحكومــة  عــى  اعرتاضــاً 
خــالل االحتجاجــات  أوقــف 22 متظاهــراً 
مجلــس  جلســات  النعقــاد  املعارضــة 
 27 يف  العامــة  املوازنــة  إلقــرار  النــواب 
للحكومــة  الثقــة  ومنــح  الثــاين  كانــون 
الجديدة يف 11 شباط. وقامت املخابرات 
اليــوم  يف  صيــدا  يف  شــاباً   11 بتوقيــف 
لالشــتباه  الثقــة  جلســة  النعقــاد  التــايل 
يف مشــاركتهم يف االعتــداء عــى ســيارات 
أّي  تقديــم  عــدم  رغــم  النــّواب  مــن  عــدد 

اإلطــار. هــذا  يف  شــكاوى  منهــم 

أكــر مــن %50 مــن األشــخاص يف  حيــث 
زالــوا  مــا  أي  موقوفــون،  هــم  الســجون 
مــن  ويســتفيدون  املحاكمــة  ينتظــرون 
قرينة الرباءة. من هذا املنطلق، أصبحت 
إىل  واللجــوء  التظاهــر  حــّق  ممارســة 
مشــرتكة  عاّمــة  كمســاحات  الشــارع، 
للجميــع، للضغــط عــى الســلطة تعــّرض 
والعنــف  التوقيــف  لخطــر  األشــخاص 
التوقيفــات  اســرتاتيجة  اعتمــاد  نتيجــة 

العشــوائية.  الجماعيــة 

حصلــت يف االســرتاحة. ويرتبــط اســم املنتجــع 
بأحــد أبــرز الشــخصيات املشــتبه بضلوعهــا يف 
الســيد  زوجــة  بــري،  رنــدة  الســيدة  الفســاد، 
النــّواب  مجلــس  رئاســة  املتــويّل  بــّري،  نبيــه 

الحــرب.  انتهــاء  ُبعيــد   1992 منــذ 

يف  الحريــري  ســعد  حكومــة  اســتقالة  بعــد 
التظاهــرات  كــرت   ،2019 األّول  تشــرين   29
بــروت  وســط  يف  املفتوحــة  واالعتصامــات 
إنقاذيــة  انتقاليــة  حكومــة  بتكليــف  للمطالبــة 
اإلقتصاديــة  األزمــة  معالجــة  عــى  قــادرة 
األمــن  قــوى  أوقفــت  الفســاد.  ومواجهــة 
االعتصــام  ســاحة  يف  متظاهــراً   12 الداخــل 
الثــاين، و21  الصلــح يف 19 تشــرين  ريــاض  يف 
متظاهراً بن 14 و15 كانون األّول حن حاول 
املحتّجــون الوصــول إىل ســاحة النجمــة ومبنــى 
شــرطة  تّدخــل  ظهــر  وقــد  النــواب.  مجلــس 
اليومــن  هذيــن  يف  واضحــاً  النــّواب  مجلــس 
عــدد  واحتجــاز  القبــض  إلقــاء  خــالل  مــن 
الربملــان  ســاحة  حــرم  داخــل  املتظاهريــن  مــن 

الشــديد.  بالعنــف  لهــم  والتعــّرض 

التوقيفــات  مــن  بسلســلة  الجيــش  وقــام 
الجماعيــة طالــت 110 متظاهريــن يف منطقتــي 
الثــاين  تشــرين   5 بــن  والــذوق  الديــب  جــل 
عــى  إصــراره  خــالل   2019 األّول  كانــون  و16 
اســتخدام القــّوة يف فــّض التجّمعــات الســلمّية 
حمايــة  ذريعــة  تحــت  العامــة  الطرقــات  عــى 
أولويــات  عــى  طغــت  التــي  التنّقــل  حريــة 

للمــادة 47. وبتاريــخ  القانونيــة تنفيــذاً  املشــورة 
مواجهــات  حصلــت   ،2020 الثــاين  كانــون   15
بإطــالق  واملطالبــن  األمنيــة  القــوى  بــن  حــاّدة 
التظاهــرات  خــالل  أوقفــوا  متظاهــراً  ســراح 58 
ممــا  الســابقة،  الليلــة  يف  املصــارف  وجــه  يف 
أّدى إىل توقيــف 61 شــخصاً إضافيــاً مــن ضمــن 
 .119 إىل  املوقوفــن  عــدد  لرتفــع  املتضامنــن 
األمنيــة  القــوى  لجــأت  الحــاالت،  بعــض  ويف 
إىل اإلفــراج عــن املحتجزيــن مــن أبــواب خلفيــة 
بهدف منع املتضامنن معهم ووسائل اإلعالم 

أقــدم  كذلــك،  وخطاباتهــا.  الســلطة  أحــزاب 
الجيــش عــى توقيــف 16 متظاهــراً يف 4 كانــون 
عــى  البقــاع(   - )زحلــة  ســعدنايل  يف  األّول 
خلفية تسكر الطرقات أيضاَ. ويف 26 تشرين 
)الشــمال(  طرابلــس  شــهدت   ،2019 الثــاين 
 56 يقــارب  ملــا  جماعيــة  توقيفــات  حملــة  أّول 
متظاهــراً عــى خلفيــة االحتجاجــات وعملّيــات 
الحــر  الوطنــي  التيــار  الّتخريــب يف وجــه مركــز 
يف  الجيــش  مــع  واملواجهــات  املصــارف  وأبنيــة 
شــارع الجّميــزات وســاحة النــور كمــا وتســكر 

البــّداوي.  منطقــة  يف  الطرقــات 

مجلــس  رئاســة  ديــاب  حّســان  تكليــف  بعــد 
الــوزراء يف 19 كانــون األّول 2019، تصاعــدت 
النــّواب  مجلــس  وجــه  يف  االحتجاجــات 
تشــكيل  يف  املماطلــة  نتيجــة  واملصــارف 
الحكومــة. وشــهد األســبوع الثالــث مــن العــام 
2020 )مــا ســّمي “بأســبوع الغضــب”( أوســع 
حملــة مــن التوقيفــات الجماعيــة العنيفــة يف 
بــروت طالــت 167 متظاهــراً يف ثــالث محطــات 
رئيســية: األوىل يــوم الثالثــاء 14 كانــون الثــاين 
لبنــان  مصــرف  وجــه  يف  االحتجاجــات  خــالل 
ســمّي  مــا  يف  الحمــرا  منطقــة  يف  واملصــارف 
“ليلــة املصــارف الحمــراء”،  والثانيــة يف اليــوم 
أميــل  ثكنــة  أمــام  االحتجاجــات  خــالل  التــايل 
للمطالبــة  واملزرعــة  اليــاس  مــار  يف  الحلــو 
الســابق،  اليــوم  يف  املوقوفــن  عــن  باإلفــراج 
يف  الثــاين  كانــون   19 الســبت  يــوم  والثالثــة 
محيط مجلس النّواب يف وســط بروت. وقد 

آثــار العنــف عليهــم. مــن مشــاهدة 

أّن  املتظاهريــن  مــن  العديــد  اعتــرب  حــن  ويف 
نضالهــم  مــن  متوّقــع  جــزء  هــو  احتجازهــم 
الجماعيــة  التوقيفــات  هــذه  أّدت  الثــوري، 
األشــخاص  مــن  العديــد  ردع  إىل  العشــوائية 
املالحقــة  مــن  الشــارع، خوفــاً  العــودة إىل  مــن 
العشــوايئ.  والتوقيــف  الجزائيــة  واملحاكمــة 
وهذا تخّوف مربر يف ظّل نظام جزايّئ يفرط يف 
اســتخدام التوقيــف االحتياطــي بشــكل شــائع،  

أبرز حمالت التوقيف الجماعية

»الثورة ال ترتك أسراها« 
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 62% يقــارب  مــا  عــى  القبــض  إلقــاء  تــّم 
ضمــن  شــخصاً(   599( املوقوفــن  مــن 
مختلــف  يف  جماعيــة  توقيــف  حمــالت 
املناطــق اللبنانيــة، أي إلقــاء القبــض عــى 
أكــر مــن 10 أشــخاص خــالل تظاهــرة أو 

عــى  القبــض  إلقــاء  طبيعــة  اختلفــت 
خــالل  أغلبهــم  توقيــف  تــم  املتظاهريــن: 
التظاهرات سواء يف إطار حمالت توقيف 
جماعيــة أو ضمــن توقيفــات منفــردة يف 
وتــّم  املصــارف.  أو يف  االعتصــام  ســاحات 
القاء القبض عى آخرين يف أماكن عامة 

الخــروج  عــن  املتظاهريــن والعاّمــة  وثنــي 
التظاهــر،  حــق  وممارســة  الشــارع  إىل 
واســعة  معلوماتيــة  قائمــة  وتكويــن 

االنتفاضــة. يف  للمشــاركن 

ضــرورة االحتجــاز والتناســب بــن خطــورة 
والتحقيــق  التوقيــف  وأســاليب  األفعــال 
خــالل  مــن  الّســلطة  اعتمدتهــا  التــي 

والقضــاء. األمنيــة  األجهــزة  ممارســات 

فــور  أو  نفســها  املنطقــة  تظاهــرات يف  سلســلة 
انتهــاء التظاهــرة. كمــا ألقــي القبــض عــى 13% 
مــن  مجموعــة  توقيــف  خــالل  املوقوفــن  مــن 
املتظاهرين تراوحت بن 4 و9 أشخاص. غالباً 
اســتخدام  مــع  التوقيفــات  هــذه  ترافقــت  مــا 

عملهــم  وأماكــن  منازلهــم  مداهمــة  خــالل  أو 
أحيانــاً  اّتخــذت  توقيــف  عمليــات  بموجــب 
منهــم  عــدد  توقيــف  تــّم  كمــا  الخطــف.  طابــع 
أمــام  التحقيــق  إىل  للمثــول  اســتدعائهم  بعــد 
األجهــزة األمنيــة أو القضائيــة. ونبحــث هنــا يف 
املتظاهريــن  عــى  القبــض  إلقــاء  مــن  أســلوبن 

مفرط للعنف بحق املوقوفن حتى بعد إلقاء 
اســتخدام  أّن  واضحــاً  وبــدا  عليهــم.  القبــض 
التــي  الجماعيــة  التوقيفــات  لهــذه  الســلطة 
اتخــذت طابعــاً عشــوائياً يرمــي بشــكل أســايس 
التظاهــرات،  فــّض  أهــداف:  ثالثــة  تحقيــق  إىل 

تضّمنــا عــدداً مــن املخالفــات القانونيــة، وهمــا 
التوقيفــات الجماعيــة خــالل فــّض التظاهــرات 
العنيــف  الخطــف  بأســلوب  والتوقيفــات   )1(
)2(. وأمكــن القــول إّنــه، إىل جانــب املخالفــات 
هــذه  تضّمنتهــا  التــي  الصريحــة  القانونيــة 
التوقيفــات، جــاءت معظمهــا مخالفــة ملبــدأي 

التوقيفات الجماعية

ما هي األساليب التي اعتمدتها األجهزة األمنية لتوقيف املتظاهرين؟

عقاب عشوايئ وفوري ملمارسة حق التظاهر

أبرز التوقيفات الجماعية خالل التظاهرات 
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ما هي آماد احتجاز املتظاهرين وما هي أسباب توقيفهم؟4

التوقيــف  آمــاد  قصــر  يعتــرب  قــد 
بآمــاد  مقارنــة  إيجابيــاً  تطــّوراً  النســبي 
رصدناهــا  التــي  الجماعيــة  االحتجــازات 
مــا  غالبــاً  أّنــه  إاّل   ،2015 حــراك  خــالل 
تخّللتهــا تحقيقــات عــّدة مــن قبــل أجهــزة 
لّلذيــن  بالنســبة  ســّيما  ال  مختلفــة، 
كمــا  الجيــش.  قبــل  مــن  توقيفهــم  تــّم 
سمحت بجمع كّم هائل من املعلومات 
تســتخدم  قــد  التــي  املتظاهريــن  حــول 

التوقيــف  حمــالت  خــالل  أوقفــوا  الذيــن 
العاّمــة  النيابــة  أمــرت  الجماعيــة، 
االحتجــاز  قيــد  بإبقائهــم  التمييزيــة 
ســاعة  تحديــد  مــع  التــايل  اليــوم  لغايــة 
إطــالق ســراحهم مســبقاً، وهــو مــا شــّكل 
يف  وســاهم  بحقهــم  مســبقة  عقوبــة 
العنــف عــى أجســادهم، ال  آثــار  إخفــاء 

الكدمــات.  احمــرار  ســّيما 

أّن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر  ملالحقتهــم مســتقبالً. 
يف  املشــاركة  خلفيــة  عــى  املحاكمــات  بعــض 
تاريخــه.  لغايــة  ســارية  تــزال  ال   2015 حــراك 
جلســات  العســكرية  املحاكــم  حــّددت  وقــد 
تــم  الذيــن  املتظاهريــن  مــن  عــدد  ملحاكمــة 
ممــا  تشــرين،   17 انتفاضــة  خــالل  توقيفهــم 
يؤّشــر إىل توّجــه نحــو جــّر معظــم املتظاهريــن 
املحاكمــة.  إىل  قصــرة  آلمــاد  أوقفــوا  الذيــن 

النيابــات  عمــدت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
التمييزيــة  العاّمــة  النيابــة  وبخاّصــة  العاّمــة، 
عــى  اإلشــراف  صالحيــة  بيدهــا  حصــرت  التــي 
بالتظاهــرات بخاّصــة يف  املتعّلقــة  التحقيقــات 
بــروت، إىل اســتخدام االحتجــاز “التكديــري” 
إطــالق  تأخــر  خــالل  مــن  املتظاهريــن  بحــق 
مــربراً  ذلــك  يكــون  أن  دون  مــن  ســراحهم 
بعــد  املثــال،  ســبيل  عــى  التحقيــق.  بحاجــات 
مــن  العديــد  إفــادات  تدويــن  مــن  االنتهــاء 

طرابلــس  يف  املوقوفــن  بعــض  إخفــاء 
عــن  اإلفصــاح  يتــّم  أن  قبــل  أســبوع  إىل 
مــكان احتجازهــم والّســماح لهــم بإجــراء 
التــي  الّدفــاع  لجنــة  لطلــب  بنــاء  اّتصــال 
املفقوديــن  قانــون  تفعيــل  إىل  لجــأت 

الحقــوق  يهــدد  نحــو  عــى  اســتمرارها 
إجتماعــي  نظــام  وقيــام  والحريــات 
وقانوين عادل وديمقراطي يتساوى فيه 

القانــون. أمــام  املواطنــون 

إقــراره  منــذ  األوىل  للمــرة  قســراً  واملخفيــن 
إىل  إخبــارات  تقديمهــا  عــرب   2018 العــام  يف 
النيابــة العامــة التمييزيــة حــول إخفــاء هــؤالء 
املخالفــات  هــذه  كل  تشــّكل  قــد  املوقوفــن. 
رقــم  للقانــون  وفقــاً  قســري  إخفــاء  جنايــات 

رقــم  للقانــون  وفقــاً  وتعذيــب   105/2018
65/2017 بخاصــة نظــراً لألضــرار الدائمــة التــي 
الجرمــي  الطابــع  ورغــم  باملوقوفــن.  ألحقــت 
تبقــى  فإّنهــا  وخطورتهــا،  املمارســات  لهــذه 
يف  يســاهم  ممــا  محاســبة،  أّيــة  عــن  بمنــأى 

باإلضافة إىل التوقيفات الجماعية خالل 
العشــرات  أيضــاً  رصدنــا  التظاهــرات، 
تــّم إلقــاء  مــن التوقيفــات املنفــردة حيــث 
خــالل  املتظاهريــن  بعــض  عــى  القبــض 
يف  تواجدهــم  وخــالل  منزلهــم  مداهمــة 
عاّمــة،  أماكــن  أو  االعتصــام  ســاحات 
العمــل،  وأماكــن  واملقاهــي  كالشــوارع 
بموجــب عمليــات توقيــف اّتخــذت أحيانــاً 
أســلوب الخطــف العنيــف، معظمهــا مــن 
قبل مخابرات الجيش يف بروت وبعبدا 

وصيــدا.  وطرابلــس 

يســتند تشــبيه هــذه التوقيفــات بعمليــات 
رئيســية:  عوامــل  ثالثــة  إىل  الخطــف 
مــن  التوقيفــات  هــذه  حصلــت  أّوالً، 

ُعــِرف  الــذي ينتمــي إليــه املعتــدون.  لكــن 
أّن املعتدين عى خلدون جابر الذي كان 
ســحله  وتــّم  بعبــدا  تظاهــرة  يف  يشــارك 
أرضــاً، كانــوا يرتــدون لبــاس عناصــر مــن 

الجمهــوري.  والحــرس  املخابــرات 

مــازح  ســامر  الشــابان  تعــّرض  كمــا 
شــارع  يف  واعتــداء  لكمــن  بصــل  وعــل 
رجــال  قبــل  مــن  )بــروت(  الجميــزة 
يرتــدون مالبــس مدنّيــة بعــد مغادرتهمــا 
الرينــغ.  جســر  عــى  التظاهــرات  إحــدى 
رفــض  عليهمــا،  القبــض  إلقــاء  وخــالل 
يعّرفــوا  أن  الجيــش  مخابــرات  عناصــر 
أنــا  خّصــك  مــا  “إنــت  صفتهــم:  عــن 
مــن” واكتفــوا بتهديدهمــا، كمــا منعــوا 
مــن  الداخــل  األمــن  قــوى  عناصــر  أحــد 
بضربهمــا  وقامــوا  لحماتهمــا،  التدّخــل 
قبــل عصــب أعينهمــا ونقلهمــا إىل مــكان 
اتخــاذ  واضحــاً  وبــدا  لهمــا.  مجهــول 
التأديــب  أو  الثــأر  التوقيفــات طابــع  هــذه 
لتخويــف  العســكرية  األجهــزة  قبــل  مــن 
وترهيبهــم،  االنتفاضــة  يف  املشــاركن 
عــى  معظمهــم  اســتهداف  تــّم  كونــه 
رمــوز  تنتقــد  التــي  هتافاتهــم  خلفيــة 
التظاهــرات،  خــالل  السياســية  الســلطة 

الجمهوريــة. رئيــس  ســيما  ال 

تجــدر اإلشــارة إىل أّن مخابــرات الجيــش 
قــد خالفــت ضمانــات التوقيــف يف جميــع 
والتــي  عليهــا  أقدمــت  التــي  التوقيفــات 
الفــرتة،  هــذه  خــالل  توثيقهــا  مــن  تمكّنــا 
وذلــك مهمــا كانــت طبيعــة إلقــاء القبــض 
أو  منــزل  مداهمــة  )اســتدعاء،  عليهــم 
خــالل  القبــض  إلقــاء  العمــل،  مــكان 
تظاهــرة أو يف مــكان عــام(. ووصلــت مــّدة 

ســاحات  مــن  املتظاهريــن  “ســحب”  خــالل 
أن  دون  مــن  عاّمــة  أماكــن  مــن  أو  التظاهــر 
تتوّفــر شــروط الجــرم املشــهود أو قــرار قضــايئ 
يســمح بإلقــاء القبــض عليهــم. ثانيــاً، حصلــت 
حيــث  عنيــف  بأســلوب  التوقيفــات  هــذه 
بالضــرب  املنتفضــن  عــى  املخابــرات  اعتــدت 
وخــالل  عليهــم  القبــض  إلقــاء  خــالل  املــربح 
نقلهــم واحتجازهــم والتحقيــق معهــم داخــل 
التحقيــق  وتــّم  لهــا.  التابعــة  االحتجــاز  مراكــز 
حالــة  يف  وهــم  عنيــف  بشــكل  معظهــم  مــع 
عليهــم.  االعتــداء  نتيجــة  الشــديد  األلــم  مــن 
بتهديــد  املخابــرات  مــن  عناصــر  قــام  وثالثــاً، 
املنتفضــن خــالل إلقــاء القبــض عليهــم بأّنهــم 
أو  بمكانهــم  يعــرف  ولــن  “يختفــون”  ســوف 

يســمع عنهــم أحــد وفقــاً ملــا أفــاد بــه املوقوفــون 
الذين تم اإلســتماع إليهم بعد اإلفراج عنهم. 
وبالفعــل، ال يعــرف معظــم هــؤالء املوقوفــن 
تســليمهم  قبــل  احتجازهــم  تــم  مــكان  أّي  يف 
إىل الشــرطة العســكرية أو مديريــة املخابــرات 
يف وزارة الدفــاع حيــث نّظمــت معهــم محاضــر 
املخابــرات  لهــم  تســمح  ولــم  رســمية.  تحقيــق 
مــن   47 املــادة  بموجــب  حقوقهــم  بممارســة 
اتصــال  وبإجــراء  الجزائيــة  املحاكمــات  أصــول 
عــن  اإلفصــاح  رفضــت  كمــا  محــام.  مقابلــة  أو 
مــكان احتجازهــم وســبب توقيفهــم ألهاليهــم 
ممارســة  إمكانيــة  وتشــّكل  الّدفــاع.  وللجنــة 
املــادة  يف  عليهــا  املنصــوص  للحقــوق  املحتجــز 
التوقيــف  قانونيــة  لضمــان  األســاس  47 حجــر 
التــي  العســكرية،  املؤّسســات  تعــّدي  وعــدم 
عــى  صالحياتهــا،  خــارج  تعمــل  مــا  غالبــاً 

املدنيــة. والحريــات  الحقــوق 

مــن أبــرز هــذه التوقيفــات التــي اّتخــذت طابــع 
إىل  نشــر  توثيقهــا،  مــن  وتمكّنــا  الخطــف 
توقيف أربعة أشخاص من الوجوه البارزة يف 
التظاهرات يف بروت وبعبدا يف تشرين الثاين 
عــن  بعيــداً  منهــم  اثنــن  “ســحب”  تــّم   .2019
حشــد التظاهــرات التــي كانــوا يشــاركون فيهــا 
أمــام قصــر رئاســة الجمهوريــة يف بعبــدا )جبــل 
املعــروف  شــهاب  فــؤاد  جســر  وعــى  لبنــان( 
أســلوب  تشــابه  )بــروت(.  الرينــغ  بجســر 
الســحب بالنســبة للشــاّبن، إذ قــام أشــخاص 
حــدة  عــى  كّل  باســتدراجهما  مــدين  بلبــاس 
هــادئ”،  مــكان  يف  معــه  “التحــّدث  طالبــن 
التجّمــع  عــن  االبتعــاد  بعــد  اإلثنــان  ليفاجــأ 
قبــل  مــن  املــربح  بالضــرب  عليهمــا  باإلعتــداء 
القبــض  إلقــاء  قبــل  العناصــر  مــن  مجموعــة 
عليهمــا ونقلهمــا إىل مراكــز احتجــاز مجهولــة. 
أحدهمــا لــم يتمّكــن مــن التعــّرف عــى الجهــاز 

الخطف واإلخفاء القسري

أطول مدة اعتقال )بن 17 تشرين األول 2019 - 15 آذار 2020(

االستهداف والخطف واإلخفاء والتعذيب: حقوقنا املدنية تختفي بن أيدي األجهزة األمنية

االحتجاز »التكديري« كعقوبة مسبقة

بــن 24 و72 ســاعة مــن توقيفهــم. غــر أّن أكــر 
مــن 50 محتجــزاً أحيلــوا موقوفــن أمــام قضــاة 
التحقيق بعد ختم التحقيقات األّولية معهم، 

توقيفهــم،  آمــاد  إطالــة  اىل  أّدى  ممــا 
فوصــل متوســط هــذه اآلمــاد إىل 30 يومــاً.

وصــل متوســط آمــاد التوقيــف االحتياطــي 
يومــاً.  إىل 2.5  وثقناهــا  التــي  الحــاالت  يف 
باإلفــراج  العامــة  النيابــات  قامــت  فقــد 

املحتجزيــن،  مــن  الســاحقة  الغالبيــة  عــن 
إطــار  يف  احتجازهــم  تــم  الذيــن  ضمنهــم  ومــن 
تراوحــت  مهــل  خــالل  الجماعيــة،  التوقيفــات 

يـــــــــــــــــوًمايـــــــــــــــــوًمايـــــــــــــــــوًما
يـــــــــــــــــوًما
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التوقيــف  مذكــرات  تعليــل  عــدم  يف 
لهــذه  يســتجب  لــم  أســبابها،  وتوضيــح 
التحقيــق  قضــاة  مــن  أّي  االعرتاضــات 

قبــل  الســلطة  اســتعمال  يف  للتعّســف 
بحــق  ومنصفــة  عادلــة  محاكمــة  إجــراء 

عليهــم. املدعــى 

ونذّكــر  املعنّيــة.  الّناظــرة  االّتهاميــة  والهيئــات 
هــو  االحتياطــي  التوقيــف  بــأّن  اإلطــار  هــذا  يف 
اســتناداً  القاعــدة،  وليــس  اســتثنايئ  إجــراء 

إىل املبــدأ الدســتوري لقرينــة الــرباءة والحمايــة 
الدســتورية للحريــة الشــخصية، ملــا قــد يشــّكله 
واســعاً  املجــال  تفتــح  مســبقة”  “عقوبــة  مــن 

يف مــوازاة ذلــك، اّدعــت النيابــات العاّمــة 
ضمــن  مــن  شــخصاً   50 مــن  أكــر  عــى 
أمــام  موقوفــن  وأحالْتهــم  املحتجزيــن 
التحقيقــات  الســتكمال  التحقيــق  قضــاة 
آمــاد  إطالــة  إىل  أّدى  ممــا  معهــم، 
توقيفهــم. تمحــورت هــذه القضايــا حــول 
توقيفــات  طالتهــا  رئيســية  ملفــات  ثالثــة 
اســرتاحة  بأحــداث  وارتبطــت  جماعيــة 
يف  والتخريــب  الشــغب  وأعمــال  صــور 
طرابلس ويف جونيه والذوق، وقد صدر 
قرار ظّني يف قضية كسروان فقط لغاية 
تاريخــه. باإلضافــة إىل ذلــك، أبقــي عــدد 
مــن األشــخاص قيــد االحتجــاز بمفردهــم 
وأحيلــوا موقوفــن أمــام قضــاة التحقيــق. 
حــاز  الذيــن  املوقوفــن  هــؤالء  أبــرز  ومــن 
جهــاد  العــام،  الــرأي  اهتمــام  توقيفهــم 
إبــرو الــذي أوقــف يف حلبــا )الشــمال( عــى 
خلفيــة االحتجــاج يف فــرع مصــرف لبنــان 
أوقــف  الــذي  ياســن  وحســن  واملهجــر، 
حيــازة  خلفيــة  عــى  بــروت  وســط  يف 

البنزيــن. مــن  زجاجــات 

آمــاد  متوســط  بلــغ  القضايــا،  هــذه  يف 
أقــىص  تســجيل  مــع  يومــاً   30 التوقيــف 
مدة للتوقيف االحتياطي ألحد املوقوفن 

معاملــة  أفعــال  بتغليــظ  العســكرية 
العناصــر بالشــّدة وتكييفهــا قانونــاً بأّنهــا 
يعكــس  إّنمــا  القتــل”  محاولــة  “جنايــة 
األمــن  عــام  مديــر  مقاربــة  مــع  تماهيــاً 
أّن  اعتــرب  حيــث  األفعــال  لهــذه  الداخــل 
إلقــاء الحجــارة عــى العناصــر هــو بمثابــة 
محاولة قتل، ويشــّكل مؤّشــراً مؤملاً عى 
االعــرتاض،  أفعــال  إزاء  بالتشــّدد  اّتجــاه 
بخاّصــة يف طرابلــس، املدينــة األكــر فقــراً 

لبنــان.  يف 

وهكــذا بــدت النيابــات العاّمــة مهووســة 
ألشــكال  الحمــر  الخطــوط  برســم 
االعــرتاض املتاحــة يف محاولــة للســيطرة 
بخاصــة  املســتقبلية،  التحــّركات  عــى 
يف مناطــق صــور وطرابلــس وكســروان. 
إىل  قطعــاً  االلتفــات  بــدون  ذلــك  كّل 
االنتهــاكات  إىل  أو  االحتجــاج  أســباب 
خــالل  حصلــت  التــي  الجســيمة 
وبــدون  القضايــا  هــذه  يف  التحقيقــات 
ملحاســبة  جّديــة  خطــوة  أّيــة  اتخــاذ 
وتعذيــب  تعنيــف  يف  شــاركوا  الذيــن 
الفســاد  عــن  املســؤولن  أو  املتظاهريــن 
للبــالد. واملــايل  االقتصــادي  واالنهيــار 

يف قضيــة طرابلــس بلغــت 101 يومــاً. وســّجل 
تجــاوز القضــاء ملهــل التوقيــف القانونيــة بحــق 
امللفــات، ال ســّيما  هــذه  املحتجزيــن يف جميــع 
التحقيــق،  قــايض  أمــام  الســريع  املثــول  مهلــة 
حيــث بلغــت هــذه املــدة ثالثــة أســابيع بالنســبة 

طرابلــس.  قضيــة  يف  للمحتجزيــن 

قيــام  القضايــا،  هــذه  يف  امللفــت  مــن  وكان 
النيابــة  خــاص  وبشــكل  العامــة،  النيابــات 
العاّمــة  والنيابــة  العســكرية  العاّمــة 
بحــق  باالّدعــاء  لبنــان،  جبــل  يف  االســتئنافية 
عقوباتهــا  تصــل  جنايــات  بموجــب  املوقوفــن 
عناصــر  قتــل  كمحاولــة  اإلعــدام،  إىل  أحيانــاً 
األهليــة  الحــرب  وإثــارة  وأمنيــة  عســكرية 
قصــداً.  النــار  وإضــرام  الطائفيــة  والّنعــرات 
بجنــح  بحقهــم  االّدعــاء  إىل  باإلضافــة  هــذا 
معاملــة عناصــر أمنيــة بالشــدة وشــتم الجيــش 
بخــالف  ذلــك  وجــاء  والتخريــب.  والشــغب 
الّنهــج الــذي اّتبعتــه النيابــة العاّمــة العســكرية 
يف حــراك 2015 حيــث اكتفــت باالّدعــاء بحــق 
ال  التــي  الجنــح  مــن  بمجموعــة  املتظاهريــن 
بــدون تكييــف  ثــالث ســنوات  تتجــاوز عقوبتهــا 

كجنايــات. األفعــال 

وغــر  فيهــا  مبالغــاً  االتهامــات  هــذه  بــدت 
بهــا.  املّدعــى  األفعــال  خطــورة  مــع  متناســبة 

العاّمــة  النيابــات  لــدى  توّجهــاً  أظهــرت  وقــد 
الفاســد  النظــام  أركان  مصالــح  حمايــة  نحــو 
الوطنــي  والتيــار  املصــارف  مصالــح  )وبخاّصــة 
واملصلحــة  الشــعب  حمايــة  مــن  بــدالً  الحــر(، 
والحقــوق  العاّمــة  والحّريــات  العاّمــة 
الدســتورية. وهكــذا، ظهــرت النيابــات العاّمــة 
الحاكــم  النظــام  عــن  أّول  دفــاع  خــط  بمثابــة 
وركــن مــن أركانــه. فباســتثناء قضيــة طرابلــس 
إصابــة   33 وقــوع  عــن  الجيــش  أعلــن  حيــث 
مــدى  تحديــد  بــدون  عناصــره  صفــوف  يف 
األحــداث  مــن  أّي  عــن  ينتــج  لــم  خطورتهــا، 
أّي  وكســروان  صــور  قضايــا  يف  بهــا  املّدعــى 
عــى  جســدية  أضــرار  أو  بشــرية  إصابــات 
تجــاه  التشــّدد  تســتوجب  قــد  األشــخاص 

االنتفاضــة.  يف  املشــاركن 

ونشــر هنــا إىل أّن قيــادة الجيــش صرّحــت يف 
عســكرياً   281 تعــّرض  “للمفكرة”عــن  كتابهــا 
إلصابات مختلفة خالل مواكبتهم للتظاهرات 
لغاية 5 كانون األّول 2019،  وأّن قيادة قوى 
يف  جريحــاً   483 عــن  صرّحــت  الداخــل  األمــن 
صفوفهــا لغايــة 16 كانــون الثــاين 2020 بــدون 
تحديــد مــدى خطــورة اإلصابــات. ويف الحــاالت 
التــي وقعــت فيهــا إصابــات يف صفــوف القــوى 
األمنية والعســكرية، فإّن قيام النيابة العامة 

اّدعاءات مبالغ فيها من النيابات العاّمة 

»الثورة أمام القضاء«: أبرز القضايا الجماعية أمام قضاة التحقيق
النيابــات  أحالــت  الفــرتة،  هــذه  خــالل 
العاّمــة ثــالث مجموعــات مــن املحتجزيــن 
أثــر توقيفهــم  التحقيــق عــى  أمــام قضــاة 
هــذه  ســّجلت  التفاصيــل،  ويف  جماعيــاً. 
وآمــاد  االّدعــاء  مــواد  الثالثــة  القضايــا 

اآلتيــة: التوقيــف 

1(  قضية صور

اســرتاحة  بأحــداث  القضيــة  هــذه  ترتبــط 
صــور يف 20 تشــرين األّول 2019، حيــث 
 - االســتئنافية  العاّمــة  النيابــة  اّدعــت 
يف  رمضــان(  رهيــف  )القــايض  الجنــوب 
مــن  شــخصاً   51 بحــق  األّول  تشــرين   31
ضمنهم 19 موقوفاً بجناية سرقة بعض 
 639 )املــادة  االســرتاحة  يف  املوجــودات 
تخريــب  وجنــح  العقوبــات(  قانــون  مــن 
األمــالك )املــادة 733( ودخــول ملــك بــدون 
صفــة  اّتخــذت  كمــا   .)571 )املــادة  حــق 
االّدعاء الشخيص كلٌّ من الشركة املالكة 
للدرّاجــات  املالكــة  والشــركة  لالســرتاحة 
االســرتاحة.  مــن  أُخــذت  التــي  الهوائيــة 
أجريــت  قــد  األّوليــة  التحقيقــات  وكانــت 
مــن قبــل مخابــرات الجيــش وقــوى األمــن 
وســائل  اســتخدام  وتضّمنــت  الداخــل 
العنف والشّدة بحق عدد من املوقوفن. 
وبعدمــا أصــدر قــايض التحقيــق األّول يف 
صيــدا )مارســيل حــداد( مذّكــرات توقيــف 
املدعــى  معظــم  بحــّق  وغيابيــة  وجاهيــة 
املوقوفــن، عمــد اىل  عليهــم واســتجوب 

وتوّســعاً  العــادي  القضــاء  صالحيــات 
لصالحيــات مخابــرات الجيــش والقضــاء 
إحالــة  وبعــد  االســتثنايئ.  العســكري 
القضية إىل النيابة العاّمة االستئنافية يف 
جبل لبنان )القاضية غادة عون(، اّدعت 
مــن  شــخصاً،   13 بحــق  األخــرة  هــذه 
التحقيقــات  أوقفــا خــالل  اثنــن  ضمنهــم 
إثــارة  بجنايــات  املخابــرات،  لــدى  األوليــة 
والنعــرات   )308 )املــادة  األهليــة  الحــرب 
الطائفيــة )املــادة 317( وإضــرام النــار قصــداً 
األمــالك  تخريــب  وبجنــح   ،)587 )املــادة 
)املادتــن 730 و733( وتظاهــرات الشــغب 
اســتجواب  وبعــد  و348(.   346 )املادتــن 
التحقيــق  قــايض  أصــدر  عليهــم،  املّدعــى 
مذّكــرات  الحــاج(  )بّســام  لبنــان  جبــل  يف 
معظــم  بحــق  وغيابيــة  وجاهيــة  توقيــف 
املّدعــى  ســبيل  أخــل  عليهــم.  املّدعــى 
بعــد  شــليطا  وجــو  العــل  جهــاد  عليهمــا 
أســبوعن مــن توقيفهمــا بموجــب القــرار 
وأخــل  شــباط.   17 يف  الّصــادر  الظّنــي 
ســبيل جــورج قــّزي )أوقــف ملــدة 87 يومــاً( 
ومحمــد ســرور )أوقــف ملــدة 84 يومــاً( يف 
التعبئــة  إعــالن حالــة  بعــد  نيســان 2020 
العامــة. أّمــا الناشــط ربيــع الزيــن، فأوقــف 
وجاهيــاً ملــدة أســبوع ليعــود ويتــّم توقيفــه 
وقــد  توقيــف غيابيــة  ملذّكــرة  بنــاء  مجــّدداً 

يومــاً. بعــد 43  ســبيله الحقــاً  إخــالء  تــّم 

إخالء سبيلهم تباعاً عى ثالث دفعات بن 19 
تشرين الثاين و13 كانون األّول مقابل كفاالت 
وذلــك  لبنانيــة،  لــرة  ألــف   500 بقيمــة  ماليــة 
رغــم عــدم اعــرتاض الجهــات املّدعيــة عــى إخــالء 
ملعظــم  اإلقتصاديــة  األحــوال  وضيــق  الســبيل 
املدعــى  مــن  إثنــن  توقيــف  تــّم  كمــا  املوقوفــن. 
عليهــم الحقــاً بنــاء ملذكــرات توقيــف غيابيــة ثــم 
ملــدة  األقــىص  الحــد  بلــغ  وقــد  ســبيلهما.  أخــل 

يومــاً.  القضيــة 47  هــذه  التوقيــف يف 

2(  قضية طرابلس 

ترتبــط هــذه القضيــة بأحــداث طرابلــس يف 26 
تشرين الثاين 2019 التي شملت أعمال شغب 
الحــر  الوطنــي  للتيــار  مركــز  وجــه  يف  وتخريــب 
الجيــش يف محيــط  واملصــارف ومواجهــات مــع 
شارع الجّميزات وساحة النور. واّدعى مفّوض 
)برئاســة  العســكرية  املحكمــة  لــدى  الحكومــة 
األّول  كانــون  بيــرت جرمانــوس( يف 10  القــايض 
بحــق 13 شــخصاً، مــن ضمنهــم 10 موقوفــن، 
الجيــش  مــن  عناصــر  قتــل  محاولــة  بجنايــات 
 )549/201 )املــادة  مولوتــوف  قنابــل  إلقــاء  عــرب 
الّنعــرات  وإثــارة   )569 )املــادة  والخطــف 
الطائفيــة )املــادة 317(، وجنــح معاملــة عناصــر 
يف الجيــش بالشــّدة )املــادة 381( واملشــاركة يف 
)املــادة  الطرقــات  وقطــع  والّشــغب  التظاهــرات 
هــذه  يف  األّوليــة  التحقيقــات  وأجريــت   .)346
املخابــرات يف طرابلــس  فــرع  قبــل  مــن  القضيــة 
ومــن ثــم مديريــة املخابــرات املركزيــة، وتخّللهــا 
إخفــاء للموقوفــن وحرمانهــم مــن االســتفادة 

واســتخدام   47 املــادة  بموجــب  حقوقهــم  مــن 
وقامــت  بحقهــم.  والشــّدة  العنــف  وســائل 
قاضيــة التحقيــق العســكري )نجــاة أبــو شــقرا( 
الثــاين  كانــون   18 يف  املوقوفــن  جميــع  بــرتك 
2019 بعد اســتجوابهم، باســتثناء ثالثة منهم 
قررت إخالء سبيلهم يف آذار 2020 بعد إعالن 
كورونــا،  وبــاء  ملواجهــة  العاّمــة  التعبئــة  حالــة 
وهم فاضل الّدرج )أوقف ملدة 101 يوماً( ونور 
شــاهن )أوقــف ملــدة 93 يومــاً( ومحمــد كنعــان 

يومــاً(. ملــدة 69  )أوقــف 

3(  قضية كسروان 

ترتبــط هــذه القضيــة بأحــداث عــّدة حصلــت يف 
بــن 6 كانــون األّول 2019 و5  جونيــه والــذوق 
الصــّراف  حــرق  تضّمنــت   2020 الثــاين  كانــون 
يف  اللبنــاين  االعتمــاد  مصــرف  لفــرع  اآليل 
التيــار  مركــز  عــى  مولوتــوف  وإلقــاء  الــذوق، 
الوطنــي الحــر يف جونيــه أّدت إىل إحــراق العلــم 
ورّش  الجمهوريــة،  لرئيــس  وصــورة  اللبنــاين 
مصــارف  جــدران  عــى  شــعارات  وكتابــة  طــالء 
يف جونيــه، باإلضافــة إىل تظاهــرات وتجّمعــات 
طرقــات(.  )قطــع  العامــة  الطرقــات  عــى 
صفــة  اللبنــاين  االعتمــاد  مصــرف  اتخــذ  وقــد 
أن  قبــل  القضيــة  هــذه  يف  الشــخيص  االّدعــاء 
وكانــت  عليهــم.  املدعــى  بحــق  ويســقطه  يعــود 
يف  األوليــة  التحقيقــات  تّولــت  قــد  املخابــرات 
هــذه القضيــة تحــت إشــراف مفــّوض الحكومــة 
لــدى املحكمــة العســكرية، رغــم عــدم توّفــر أي 
جــرم عســكري، ممــا شــّكل تغــّوالً واضحــاً عــى 

األســباب  تختلــف  قــد  عــاّم،  بشــكل 
الحقيقيــة لتوقيــف املتظاهريــن عــن املــواد 
القانونية املستخدمة رسمياً من النيابات 
االّدعــاء  يف  ســواء  ملالحقتهــم،  العامــة 
انتهــاء  لــدى  تركهــم  بعــد  أو  عليهــم 
نستشــّفه  مــا  وهــذا  األّوليــة.  التحقيقــات 
التــي  واألســئلة  التوقيــف  ظــروف  مــن 
التحقيــق  خــالل  للمتظاهريــن  ُوِجهــت 
معهــم حســب إفاداتهــم أو التــي صرّحــت 

األمنيــة.  األجهــزة  بهــا 

التوقيفــات  لخلفّيــة  رصدنــا  مــن  تبــّن 
هدفــت  التوقيفــات  أّن  توثيقهــا  تــّم  التــي 
مصالــح  حمايــة  إىل  أســايس  بشــكل 
النظــام الســيايس واملصــريف املعتــدي عــى 
 49% حصلــت  فقــد  وحقوقــه.  الشــعب 
“التظاهــر  خلفيــة  عــى  التوقيفــات  مــن 
منهــا   21% التظاهــرات”،  فــّض  ورفــض 
عــى  الســلمّية  “التجّمعــات  عــى خلفّيــة 
الطرقــات العاّمــة” أي تســكر الطرقــات، 
التخريــب  خلفيــة  عــى   12% وحــوايل 

التظاهــرات  خــالل  أوقفــوا  الذيــن  مــن 
مواعيــد  تبّلغــوا  قــد  ســراحهم  وأطلــق 
جلســات املحاكمــة التــي ســتنعقد ابتــداًء 
املحكمــة  أمــام   2020 األول  تشــرين  مــن 
بجنــح  بــروت  يف  الدائمــة  العســكرية 

بالشــّدة.  أمنيــة  عناصــر  معاملــة 

فضــالً عــن ذلــك، أصــدر قضــاة التحقيــق 
بحــق  وجاهيــة  توقيــف  مذّكــرات 
مــن  أمامهــم  أحيلــوا  الذيــن  املحتجزيــن 
دون تعليلها ومن دون توضيح أسبابها 
ومــدى ضــرورة توقيفهــم احتياطّيــاً. وهــو 
 107 للمــادة  صارخــة  مخالفــة  شــّكل  مــا 
واملــادة  الجزائيــة  املحاكمــات  أصــول  مــن 
الحريــة  تصــون  التــي  الدســتور  مــن   8
يتــّم  أاّل  مــن  املــرء  وحريــة  الشــخصية 
إاّل  توقيفــه  أو  حبســه  أو  عليــه  القبــض 
اعــرتاض  ورغــم  القانــون.  لحكــم  وفقــاً 
عــن  الدفــاع  لجنــة  مــن  الدفــاع  وكالء 
القانونيــة  املخالفــة  عــى  املتظاهريــن 
واملتمثلــة الشــخصية  للحريــة  الجســيمة 

 4% صــّرح  وقــد  واملصــارف.  املمتلــكات  وحــرق 
التــي وّجهــت إليهــم  مــن املوقوفــن أّن الّتهمــة 
خالل التحقيق معهم تمّثلت يف انتقاد رئيس 
الجمهوريــة أو اإلدارات العامــة وتخريــب صــور 
ويافطات لرموز السلطة. كذلك ُسّجل توقيف 
%4 من املتظاهرين بسبب تجّولهم بدون أوراق 
انتقالهــم يف باصــات مــن  ثبوتيــة وذلــك خــالل 
الشــمال والبقــاع إىل بــروت، يف محاولــة مــن 
وصــول  لعرقلــة  والعســكرية  األمنيــة  األجهــزة 
يف  املركزيــة  التظاهــر  ســاحات  إىل  املتظاهريــن 
وســط بــروت. كمــا أفــاد %3 مــن املوقوفــن أّن 
املحققــن اّتهموهــم بمقاومــة األجهــزة األمنيــة 

والعســكرية. 

األمــن  قــوى  قيــادة  أّن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
الداخــل قــد أعلنــت عــن حصــول 289 اعتــداًء 
عــى املصــارف و159 حــادث رش “ســرباي” )أي 
الجــدران  عــى  والغرافيتــي  الشــعارات  رش 
عــى  اعتــداًء  و94  املصــارف(  جــدران  ســّيما  ال 
األمالك املدنية والخاصة لغاية منتصف كانون 
الثــاين 2020 مــن دون تحديــد أعــداد الذيــن تــّم 

الحــوادث.   هــذه  يف  اســتدعاؤهم  أو  توقيفهــم 
قيــادة  كتــاب  مــن  تبــّن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
العســكرية  املؤسســة  أّن  لـ”املفكــرة”  الجيــش 
كانــون  لغايــة  شــخصاً   734 أوقفــت  التــي 
األّول، أجــرت توقيفــات يف قضايــا تخــرج عــن 
أســباب  أّن  القيــادة  صالحياتهــا. فقــد صرّحــت 
التوقيف من قبل املؤسسة العسكرية شملت 
الشــغب،  بأعمــال  “القيــام  اآلتيــة:  األفعــال 
والخاصــة،  العامــة  املمتلــكات  عــى  االعتــداء 
تصويــر التظاهــرات مــن دون ترخيــص وبصــورة 
مــن دون مســتندات  التجــّول  الشــبهات،  تثــر 
قانونيــة يف محيــط التظاهــرات، قطــع طرقــات 
وفــرض خــّوات”. وهــي تشــكل جميعهــا جرائــم 
التحقيــق  صالحيــة  تخضــع  وال  عســكرية  غــر 
واملالحقة بها للمؤسسة العسكرية أو القضاء 
هــذه  العســكري. باإلضافــة إىل ذلــك، شــملت 
والقــوى  الجيــش  عــى  “االعتــداء  التوقيفــات 
األمنيــة” الــذي هــو وحــده يدخــل حاليــاً ضمــن 
مخالفتــه  رغــم  العســكري  القضــاء  صالحيــة 
ملبدأ القايض الطبيعي وحق املدنين باملحاكمة 
أمــام القضــاء العــادي. كمــا نشــر إىل أّن عــدداً 

حماية النظام السيايس واملصريف... والجيش يتجاوز صالحياته

أسباب التوقيف األعى نسبة  أبرز املصالح التي تّمت حمايتها

والحكومتان
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الطبابــة  ســّيما  )ال  الصحــي  والقطــاع 
الصحيــة  العنايــة  تقديــم  العســكرية( يف 
منــح  ويف  التعذيــب  لضحايــا  الالزمــة 
املوافقــة عــى االحتجــاز يف هــذه الحــاالت.

• تحقيقات غر رسمية ومتعّددة

املحتجزيــن  مــن  العديــد  أُخضــع   :
لتحقيقــات عــّدة خــالل فــرتة احتجازهــم، 
أمنيــة  مراكــز  عــدة  بــن  نقلهــم  تــّم  وقــد 
يف  أماكنهــا.  دائمــاً  يعلمــوا  أن  دون  مــن 
فيهــا  تــوىّل  التــي  الحــاالت  مــن  العديــد 
نقــل  املتظاهريــن،  عــى  القبــض  الجيــش 
وخضعــوا  عــّدة  مراكــز  بــن  املحتجــزون 
فــروع  لــدى  األقــّل  لثالثــة تحقيقــات عــى 
املناطــق،  مختلــف  يف  الجيــش  مخابــرات 
لــدى  ثــم  العســكرية،  الشــرطة  لــدى  ثــم 
أجــرت  كمــا  الداخــل.  األمــن  مخافــر 
فــروع املخابــرات وشــرطة مجلــس النــّواب 
بعــض  مــع  رســمية”  “غــر  تحقيقــات 
يتــّم فتــح محضــر  لــم  املحتجزيــن، حيــث 
قــوى  إىل  تســليمهم  تــّم  بــل  رســمي 
العســكرية  الشــرطة  أو  الداخــل  األمــن 
ويســّجل  الرســمية.  التحقيقــات  إلجــراء 
أحــداث  خلفيــة  عــى  املحتجزيــن  أّن 
طرابلــس يف 26 تشــرين األّول 2019 قــد 
تّم نقلهم من فرع املخابرات يف طرابلس 
الدفــاع  وزارة  يف  املخابــرات  مديريــة  إىل 

التحقيقــات مــع املحتجزيــن.  للتوّســع يف 
وبعــد تركهــم، لــم يتمّكــن معظمهــم مــن 
استعادة هواتفهم إاّل بعدما وافقوا عى 
تهديدهــم  وتــم  الســر،  كلمــات  تســليم 
باملالحقة القضائية إن رفضوا. وقد صّرح 
اســرتجعوا  الذيــن  املتظاهريــن  بعــض 
هواتفهــم أّنهــم الحظــوا وجــود تطبيقــات 
أّن  أو  عليهــم،  متغــّرة  أو  جديــدة 
هواتفهم تعّطلت كّلياً. باإلضافة إىل هذا 
التعّدي عى الخصوصية، غالباً ما تؤّدي 
مصــادرة هواتــف املتظاهريــن إىل تعطيــل 
لتحــّول  نظــراً  والخاّصــة  املهنيــة  حياتهــم 
للتواصــل  أساســية  وســيلة  إىل  الهواتــف 
املتعّلقــة  الحــاالت  بعــض  ويف  والعمــل. 
املصــارف،  أبنيــة  بحــّق  التخريــب  بأعمــال 
لجــأت األجهــزة األمنيــة إىل ترّصــد تنّقــالت 
األعمــال  هــذه  يف  املشــاركن  األشــخاص 
املواقــع  مــن  املســتخرجة  املعلومــات  عــرب 
الجغرافيــة لهواتفهــم وكامــرات املراقبــة 

الرقميــة. األدوات  مــن  وغرهــا 

إلجــراء التحقيقــات الرســمية معهــم بــدالً مــن 
الشــرطة العســكرية. وأفــاد بعــض هــؤالء أّنهــم 
لــم يعلمــوا أّيــاً مــن التحقيقــات كانــت رســمية 

رســمية”. “غــر  كانــت  منهــا  وأّيــاً  ومدونــة 

• تحقيقات مّوسعة وتعّهدات غر 
قانونية

التحقيقــات  بــأّن  املحتجزيــن  مــن  عــدد  أفــاد 
عــى  تقتصــر  ولــم  موّســعة  جــاءت  معهــم 
تناولــت  فقــد  لتوقيفهــم.  املباشــرة  األســباب 
وأســباب  السياســية  وانتماءاتهــم  آراءهــم 
التــي  والجهــات  التظاهــرات  يف  مشــاركتهم 
يف  املشــاركة  عــى  حّرضتهــم  أو  دفعتهــم 
البحــث  يحاولــون  املحققــن  وكأّن  التظاهــرة، 
وجمــع  لهــم  إســنادها  يمكــن  جريمــة  أّي  عــن 
املعلومات حول كيفية تنظيم التظاهرات. كما 
لالعــرتاض  دوافعهــم  يف  التشــكيك  تضّمنــت 
الّســلطة ومســاعي لثنيهــم عــى التظاهــر  عــى 
مجــدداً، ممــا قــد يشــّكل تعّديــاً عــى حقوقهــم 
بعــض  أفــاد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  املدنيــة. 
املحتجزيــن أّن املحققــن طلبــوا منهــم التوقيــع 
أّن  إاّل  التظاهــر مجــدداً،  بعــدم  عــى تعّهــدات 
العديــد منهــم لــم يلتزمــوا واســتمروا باملشــاركة 
التعّهــدات  هــذه  أّن  علمــاً  التظاهــرات،  يف 
عــن  التنــازل  تتضّمــن  للقانــون كونهــا  مخالفــة 

دســتورية. وحريــات  حقــوق  ممارســة 

• انتهاك الخصوصية وتفتيش 
الهواتف

هواتــف  األمنيــة  األجهــزة  بعــض  فّتشــت 
املحتجزيــن لالّطــالع عــى مضمونهــا واســتخراج 
معلومــات منهــا الســتخدامها كأدّلــة وإثباتــات 
املحّققــن  أّن  جميعهــم  أفــاد  وقــد  ضّدهــم. 
لهــم  يجيــز  خّطــي  قضــايئ  قــرار  أّي  يــربزوا  لــم 
وحصلــت  الخاّصــة.  بياناتهــم  عــى  االّطــالع 
بعــض هــذه اإلجــراءات بموجــب إشــارة شــفهية 
مــن  حصــل  مــا  ومنهــا  العاّمــة  النيابــات  مــن 
تعّديــاً  شــّكل  ممــا  قضــايئ،  قــرار  أّي  دون 
قانــون  أّن  علمــاً  الخصوصيــة،  عــى  صارخــاً 
الطابــع  والبيانــات ذات  اإللكرتونيــة  املعامــالت 
ضبــط  يخضــع   81/2018 رقــم  الشــخيص 
الهواتــف  عــى  املوجــودة  املعلوماتيــة  األدلــة 
لقــرار  أي  املنــازل  بتفتيــش  املتعّلقــة  للقواعــد 
مــن النيابــة العاّمــة )املــادة 123(. وحصلــت أبــرز 
العامــة  النيابــة  قــرار  أثــر  عــى  االنتهــاكات  تلــك 
التمييزيــة بمصــادرة هواتــف جميــع املوقوفــن 
خــالل  عليهــم  القبــض  ألقــي  الذيــن  الـــ63 
التظاهــرات يف وجــه املصــارف يف الحمــرا يف 14 
كانــون الثــاين 2020 وبســحب جميــع البيانــات 
الشخصّية منها. وخالفاً للتوقيفات الجماعية 
قــّررت  بــروت،  يف  حصلــت  التــي  األخــرى 
النيابــة العاّمــة التمييزيــة إحالــة هــذه القضيــة 
إىل شــعبة املعلومــات يف قــوى األمــن الداخــل 

العاديــة  العدليــة  الضابطــة  قامــت 
املحتجزيــن  مــع  بالتحقيــق  والعســكرية 
كمــا  وعناوينهــم،  هوياتهــم  وضبــط 
مــن  العديــد  يف  بصماتهــم  أخــذت 
اإلفــراج  تأخــر  تــم  أنــه  حتــى  الحــاالت، 
التأّخــر يف  بســبب  املوقوفــن  بعــض  عــن 
ضبــط بصماتهــم. بالتــايل، وبالرغــم مــن 
قصر آماد احتجاز املتظاهرين، سمحت 
هــذه التوقيفــات ألجهــزة الســلطة بجمــع 
شــريحة  عــن  املعلومــات  مــن  هائــل  كــم 
القائــم. للنظــام  املعارضــن  مــن  واســعة 

أجريناهــا  التــي  املقابــالت  إىل  اســتناداً 
 282( األشــخاص  مــن   30% حــوايل  مــع 
احتجازهــم  رصدنــا  الذيــن  محتجــزاً( 
مــن  األوىل  الخمســة  األشــهر  خــالل 
انتهــاكات  رصــد  مــن  تمكّنــا  االنتفاضــة 
أهــم  ومــن  املدنيــة.  للحقــوق  عــّدة 

اإلطــار: هــذا  يف  مالحظاتنــا 

• العنف والتعذيب خالل 
االحتجاز

األمنيــة  األجهــزة  بعــض  مارســت 
والعســكرية الّضــرب العنيــف بحــق عــدد 
االحتجــاز  مراكــز  داخــل  املحتجزيــن  مــن 

للّضــرب  تعّرضــه  إثــر  وارتجــاج  صّحيــة 
عليــه.  القبــض  إلقــاء  خــالل  رأســه  عــى 
وحمــالت  االحتجاجــات  تصاعــد  ومــع 
الضابطــة  اضطــرّت  العنيفــة،  التوقيــف 
العدليــة، وبخاّصــة يف ثكنــة إميــل الحلــو 
إىل  للجــوء  هــؤالء،  معظــم  نقــل  حيــث 
الصليــب األحمــر ملعاينــة بعــض املوقوفــن 
ونقلهــم إىل املستشــفيات مــن أجــل تلّقــي 
العاّمــة يف  النيابــة  اّتجهــت  وقــد  العــالج. 
هذه الحاالت إما إىل ترك املصابن الذين 
ُنقلــوا إىل املستشــفيات مــع صــرف النظــر 
إبقائهــم  إىل  وإمــا  إليهــم  االســتماع  عــن 
إليهــم  االســتماع  لحــن  االحتجــاز  قيــد 
لــدى  أّمــا املحتجــزون  العــالج.  تلّقــي  بعــد 
بعضهــم  أفــاد  فقــد  الجيــش،  مخابــرات 
طبيــب  قبــل  مــن  معاينتهــم  تّمــت  أّنــه 
عســكري التخــاذ القــرار بشــأن مــا إذا كانــوا 
غــر  الســجن”  إىل  للدخــول  “صالحــن 
أســئلة  بطــرح  اكتفــوا  األطبــاء  هــؤالء  أّن 
أي  يأخــذون  كانــوا  )إذا  عليهــم  بســيطة 
وأعطــوا  املخــدرات(  يتعاطــون  أو  أدويــة 
أن  دون  مــن  احتجازهــم  عــى  املوافقــة 
يتثبتوا من حالتهم الصحية وآثار العنف 
عليهم واآلالم التي يشعرون بها. ويطرح 
ذلك أسئلة حول مدى مسؤولية األطباء 

عاملتهــم  كمــا  معهــم.  التحقيــق  وخــالل 
والشــتائم  اإلهانــات  شــملت  مســيئة  معاملــة 
االنتهــاكات  هــذه  مورســت  وقــد  والتهديــدات. 
آلّيــة  ويف  عليهــم  القبــض  إلقــاء  خــالل  أيضــاً 
النقــل، وهــي ممارســات تشــّكل جرائــم ضــرب 
خــالل  الــكالم  عــى  وإكــراه  وتعذيــب  وإيــذاء 
يرجــى  التفاصيــل،  مــن  )للمزيــد  التحقيقــات 
مراجعة مقالة نور حيدر، “العنف والتعذيب 
يف وجــه االنتفاضــة الشــعبية” املنشــورة يف هــذا 

العــدد(. 

• مخالفة املادة 47

العاديــة  العدليــة  الضابطــة  مارســت 
لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  والعســكرية 
مــن   47 املــادة  بموجــب  املضمونــة  املحتجزيــن 
تلــك  بخاّصــة  الجزائيــة،  املحاكمــات  أصــول 
املتعّلقة بالحق يف إجراء اّتصال ومقابلة محاٍم 
والحصــول عــى معاينــة مــن الّطــب الّشــرعي، 
ولــم  بحقوقهــم  املحتجزيــن  تبّلــغ  لــم  حيــث 
تســمح لهــم بممارســتها بشــكل ممنهــج. وأفــاد 
مــن  املحققــن منعوهــم  أّن  املحتجزيــن  بعــض 
قــراءة إفاداتهــم وأرغموهــم عــى التوقيــع عــى 
املحاضــر الرســمية بــدون قراءتهــا. كمــا قــد أفــاد 
بعضهــم أّن املخابــرات أجربتهــم عــى التوقيــع 
عــى املحاضــر وأعينهــم معصوبــة. وقــد تشــّكل 

هــذه املخالفــات جرائــم إخفــاء قســري وتعــّدي 
عــى الحقــوق املدنيــة. )للمزيــد مــن التفاصيــل، 
يرجى مراجعة مقالة غيدة فرنجية، “معارك 
حقــوق  االنتفاضــة  انتزعــت  كيــف   :47 املــادة 
هــذا  يف  املنشــورة  للمحتجزيــن؟”،  الدفــاع 

العــدد(.

• مخالفة قانون حماية األحداث

بتنفيــذ  الداخــل  األمــن  قــوى  التزمــت  يف حــن 
يتعّلــق  فيمــا   422/2002 رقــم  القانــون 
باإلجــراءات الخاّصــة للتحقيــق مــع القاصريــن، 
املحتجزيــن  القاصريــن  مــع  املخابــرات  حّققــت 
مــن دون حضــور منــدوب أحــداث أو أهاليهــم 

للقانــون. خالفــاً 

• الحرمان من العناية الصّحية

منعت العناصر املعنّية العديد من املتظاهرين 
الذيــن  أو  والتعذيــب  للّضــرب  تعّرضــوا  الذيــن 
عنايــة  تلّقــي  مــن  ســابقة  أمــراض  مــن  يعانــون 
طّبيــة خــالل احتجازهــم، ممــا أّدى إىل تدهــور 
حالتهــم الصّحيــة يف بعــض الحــاالت وتعــّرض 
حياتهــم للخطــر. عــى ســبيل املثــال، أفــاد أحــد 
املتظاهريــن أّنــه لــم يتمّكــن مــن الحصــول عــى 
الطبيــة خــالل احتجــازه يف زنزانــة مــع  العنايــة 
بـــأزمة  أصيــب  أّنــه  رغــم  شــخصاً   40 حــوايل 

أّي انتهاكات قانونية خالل التحقيقات مع املحتجزين؟ 

املحتجزون الذين احالتهم النيابة العامة موقوفون امام قضاة التحقيق

تصوير ماهر الخشن
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مــن  أكــر  التوقيفــات،  إىل  باإلضافــة  رصدنــا، 
 17 بــن  لناشــطن  للتحقيــق  اســتدعاًء   230
خلفيــة  عــى   2020 آذار  و15   2019 تشــرين 
مشاركتهم يف الثورة أي بمعدل 1.5 استدعاء 
ألكــر  توقيفهــم  يتــّم  أن  دون  مــن  اليــوم،  يف 
االســتدعاءات  تعليــق  ورغــم  ســاعة.   24 مــن 
بســبب  العامــة  التعبئــة  إعــالن  بعــد  مؤقتــاً 
مالحقــة  عــادت  كورونــا،  فــروس  انتشــار 
الناشــطن فــور فتــح اإلدارات الرســمية حيــث 
للتحقيــق  اســتدعاء   60 مــن  أكــر  ســّجلنا 
نهايــة حزيــران 2020. وقّدمــت “لجنــة  لغايــة 
الّدعــم  املتظاهريــن”  عــن  للّدفــاع  املحامــن 
معهــم  تضامــن  كمــا  للمســتدعن.  القانــوين 
تشــرين   17 مجموعــات  ناشــطي  مــن  العديــد 
لسياســات  رفضــاً  احتجاجيــة  وقفــات  ونّفــذوا 

األفــواه.  كــّم 

بنــاًء  االســتدعاءات  هــذه  معظــم  حصلــت 
ســنداً  ســواء  العاّمــة  النيابــات  مــن  إلشــارات 
لشــكاوى شــخصية أو تبعــاً لتحريــك الدعــوى 
فــروع  اســتدعاءات  باســتثناء  العاّمــة، 
مخابــرات الجيــش. وتوّلــت التحقيقــات جميــع 
األجهــزة األمنيــة بــدءاً مــن الجيــش )املخابــرات 
والشرطة العسكرية( ثّم قوى األمن الداخل 
)املخافــر والشــرطة القضائيــة ومكتــب مكافحــة 
املعلومــات  وشــعبة  املعلوماتيــة  الجرائــم 
إىل  باإلضافــة  املركزيــة(،  الجنائيــة  واملباحــث 
شــملت  كمــا  العــام.  واألمــن  الدولــة  أمــن 
بــروت  بخاّصــة  اللبنانيــة،  املناطــق  مختلــف 

والبقــاع. والشــمال 

رفضــت بعــض األجهــزة األمنيــة التصريــح عــن 
التــي  القضائيــة  الجهــة  أو  االســتدعاء  ســبب 
وهــو  لديهــا،  املســتدعى  مثــول  قبــل  بــه  أمــرت 
عــى  القضايــا  لهــذه  األمنيــة  املقاربــة  عــّزز  مــا 
حســاب حقــوق الدفــاع. وتبــّن مــن التدقيــق يف 
واألجهــزة  العاّمــة  النيابــات  أّن  األســباب  هــذه 
املنتفضــن  مــع  التحقيــق  إىل  عمــدت  األمنيــة 
حــول أفعالهــم االعرتاضيــة عــى أداء الســلطة 
أو  أســبابها  إىل  االلتفــات  بــدون  واملصــارف، 

صّحتهــا.  مــن  التحّقــق 

تشــابهت أســباب االســتدعاء وأســباب توقيــف 
التظاهــرات  يف  كاملشــاركة  عاّمــة،  املنتفضــن 
والتجمعــات الســلمية عــى الطرقــات العامــة، 
التحريــض عــى التظاهــر أو تســهيله، مقاومــة 
ومعاملتهــم  وعســكريّة  أمنّيــة  عناصــر 
صــور  وإحــراق  التخريــب  وأفعــال  بالشــّدة، 
السياســين وواجهــات املصــارف ومراكــز التيــار 
عــى  أيضــاً  حصلــت  أّنهــا  إاّل  الحــر.  الوطنــي 
املصــارف  عــى جــدران  الغرافيتــي  خلفيــة رش 
السياســين  بحــق  والــذم  القــدح  وقضايــا 

األمنيــة.  واملؤسســات 

خلفّيــة  عــى  اســتدعاًء   70 مــن  أكــر  ورصدنــا 
ال  االجتماعــي،  اإلعــالم  شــبكات  عــى  النشــر 
ســّيما فيما يتعّلق بمنشــورات تكشــف الفســاد 
وتنتقــد رمــوز الســلطة السياســية وممارســات 
خــالل  والعســكرية  األمنيــة  املؤسســات 

التظاهــرات. 

اإلشــكاليات  مــن  عــدداً  القضايــا  هــذه  طرحــت 
لالعــرتاض  املشــروعة  بالوســائل  املتعّلقــة 

االســتدعاءات  هــذه  مــن  نســبة  أعــى  جــاءت 
مخابــرات  فــروع  قبــل  مــن   )100 مــن  )أكــر 
الجيش يف مختلف املناطق اللبنانية، بخاّصة 
وتســتوجب  والجنــوب.  والشــمال  البقــاع  يف 
حــول  عــّدة  مالحظــات  االســتدعاءات  هــذه 
املخالفــات القانونيــة الجســيمة التــي تضّمنتهــا 
التمييزيــة  العاّمــة  النيابــات  تقاعســت  والتــي 
رغــم  لهــا  حــٍد  وضــع  عــن  والعســكرية 
يشــر  ممــا  الّدفــاع،  للجنــة  املتكــّررة  املطالبــات 
لقمــع  سياســية  كأداة  الجهــاز  اســتخدام  اىل 

املعارضــة:

تــؤّد  لــم  االســتدعاءات  هــذه  أغلــب  أّن  رغــم 
أّن  إاّل  احرتازيــاً،  إليهــم  املســتمع  توقيــف  إىل 
النيابــة  خــاّص  وبشــكل  العامــة،  النيابــات 
بــروت وجبــل لبنــان،  العامــة االســتئنافية يف 
“التكديــري”،  االحتجــاز  اســتخدام  إىل  لجــأت 
حتى يف القضايا املتعّلقة بالنشر عى شبكات 
فيهــا  تتجــاوز  ال  والتــي  اإلجتماعــي  اإلعــالم 
مــدة  الحبــس  بهــا  املّدعــى  الجريمــة  عقوبــة 
املشــتبه  إبقــاء  تــّم  الحــاالت،  هــذه  ويف  ســنة. 
االنتهــاء  بعــد  لســاعات  االحتجــاز  قيــد  فيهــم 

إفاداتهــم.  وتدويــن  معهــم  التحقيــق  مــن 

عقوبــة  إنــزال  إىل  االحتجــازات  هــذه  أّدت 
والّضغــط  كمــا  فيهــم،  املشــتبه  بحــق  مســبقة 
منشــورات  تعديــل  أو  إزالــة  أجــل  مــن  عليهــم 
عــى شــبكات التواصــل اإلجتماعــي أو التوقيــع 
عــى تعّهــدات بعــدم التعــّرض لرمــوز الســلطة 
عــدم  أو  املصــارف  وأصحــاب  السياســية 
عــدٌد  رفــض  وقــد  تخريــب.  بأعمــال  القيــام 
وإزالــة  تعّهــدات  هكــذا  توقيــع  املنتفضــن  مــن 
التنــازل  رفضهــم  مــن  انطالقــاً  منشــوراتهم 
عــن حّقهــم بممارســة حريــة التعبــر واالنتقــاد 
وكشــف الفســاد، ال ســيما يف وجــه النافذيــن 
مناصــب  يتوّلــون  وأشــخاص  مؤسســات  مــن 

مصــارف.  إدارة  أو  عاّمــة 

للقانــون  املخالفــة  املمارســات  هــذه  تشــّكل 
العاّمــة  النيابــات  قبــل  مــن  واضحــاً  تعّديــاً 
عــى صالحيــات قضــاء الحكــم الــذي يعــود لــه 
وإنــزال  عليهــم  املّدعــى  إدانــة  صالحيــة  وحــده 
هــذا  يف  اإلشــارة  وتجــدر  بحقهــم.  العقوبــات 
اإلطار إىل أّن قضاء الحكم كان قد بّرأ العديد 
تّمــت مالحقتهــم بتهــم  الناشــطن الذيــن  مــن 
القــدح والــذّم والتحقــر بحــّق املســؤولن عــى 
حــراك  خــالل  الشــعبية  االحتجاجــات  خلفيــة 
2015. واعتربت القاضية عبر صفا يف سلسلة 
الدفــاع  أّن  الرائــدة  القضائيــة  األحــكام  مــن 
ينفــي  العاّمــة  املصلحــة  وعــن  املجتمــع  عــن 
النّيــة الجرمّيــة وال يشــّكل إســاءة لألشــخاص 
ُيلــزم تغليــب املصلحــة املتمّثلــة  املعنيــن، ممــا 
يف ضمــان حريــة التعبــر عــى املصلحــة املأمولــة 

منعهــا. مــن 

واملســؤولن،  الزعمــاء  وانتقــاد  والتعبــر 
الوظيفــة االجتماعيــة  النقــاش حــول  وفتحــت 
والشــتيمة يف  التشــهر  للحــّق يف  والسياســية 
ال  الذيــن  والفســاد  الســلطة  رمــوز  مواجهــة 
يخضعــون للمحاســبة أو املســاءلة القانونيــة. 
املجاملــة  نهــج  االنتفاضــة  أســقطت  حــن  ويف 
يف الخطــاب العــام إزاء املســؤولن والنافذيــن، 
لــدى  واضحــاً  تّوجهــاً  القضايــا  هــذه  أظهــرت 
مــن  بــدالً  الشــعب  لتأديــب  العاّمــة  النيابــات 
التحقيــق جديــاً  الســلطة مــن خــالل  محاســبة 
يف قضايــا الفســاد واختــالس األمــوال العاّمــة 
والخاّصــة أو حتــى أعمــال العنــف املرتكبــة مــن 

والعســكرية.  األمنيــة  األجهــزة  قبــل 

عى سبيل املثال، استدعت مخابرات الجيش 
أداء  انتقــدوا  الذيــن  الناشــطن  مــن  العديــد 
املؤسســة العســكرية خــالل فّضهــا للتظاهــرات 
وفــواز  توفيــق  أحمــد  مقتــل  أثــر  عــى  ســيما  ال 
الســّمان يف طرابلس رغم عدم إعالن الجيش 
الوفيــات لغايــة  نتائــج تحقيقاتــه يف هــذه  عــن 
تاريخــه. واســتدعت النيابــة العامــة التمييزيــة 
الناشــط  ضمنهــم  مــن  شــخصاً،   15 مــن  أكــر 
صــادق،  ديمــا  والصحافيــة  رعيــدي  جينــو 
خلفيــة  عــى  املركزيــة  الجنائيــة  املباحــث  إىل 
انتقادهــم لرئيــس الجمهوريــة ووزيــر الصحــة 
التيــار  مكتــب  وإحــراق  الحــر  الوطنــي  والتيــار 
النائــب  مرافقــي  اعتــداء  عــى  رّداً  حلبــا  يف 
طرابلــس  مــن  متظاهريــن  عــى  أســود  زيــاد 
يف  العاّمــة  النيابــة  اســتدعت  كمــا  جونيــه.  يف 
بينهــم  املــدارس،  طــالب  مــن  شــاباً   15 البقــاع 
12 قاصــراً، إىل مخفــر ريــاق )زحلــة، البقــاع( يف 
كانــون األّول 2019 عــى خلفيــة إحــراق صــورة 

الجمهوريــة.  لرئيــس 

الجرائــم  مكافحــة  مكتــب  اســتدعى  كذلــك 
عــى خلفيــة  املعلوماتيــة أكــر مــن 17 شــخصاً 
لقضايــا  وكشــفهم  للسياســين  انتقادهــم 
االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  عــى  الفســاد 
ومــن أبــرز االســتدعاءات التــي حظيــت باهتمــام 
الناشــطن  مــن  عــدد  اســتدعاء  العــام:  الــرأي 
عــى خلفيــة منشــورات حــول اعتــداء مناصــري 
يف  االعتصــام  خيــم  عــى  الســلطة  أحــزاب 
عــى  بنــاء  األمــن  ربيــع  والناشــط  النبطيــة، 
عــى  “املــوارد”  مصــرف  صاحــب  مــن  شــكوى 
خــوري  شــربل  والناشــط  انتقــاده،  خلفيــة 
التيــار  لحــزب  مــن مستشــار  عــى شــكوى  بنــاء 
الوطنــي الحــر. باإلضافــة إىل ذلــك، اســتدعت 
خلفيــة  عــى  ناشــطن   7 الدولــة  أمــن  مديريــة 
انتقادهــم لهــا أو لرئيــس الجمهوريــة يف تجــاوز 
واضــح لصالحّياتهــا القانونيــة، كمــا اســتدعى 
خلفيــة  عــى  أجنبيــة  ســّيدة  العــام  األمــن 

التظاهــرات. يف  مشــاركتها 

أسباب االستدعاء: 
تأديب املنتفضني بدالً من 

محاسبة الّسلطة

استدعاءات املخابرات: 
تجاوٌز للصالحيات 
ومخالفات قانونية

والنيابات العاّمة تعتدي 
عىل صالحيات املحاكم

غيدة فرنجية

القضائيــة:  الّرقابــة  عــن  الخــروج   
اســتدعاءات  مــن  العديــد  حصلــت 
املخابــرات يف غيــاب أّي إشــارة قضائيــة 
واّتخــذت طابــع االســتدعاءات األمنيــة 
غــر الّرســمية والخارجــة عــن أّيــة رقابــة 
قضائية. كما لم يّتضح لنا مدى تمّتع 
العدليــن  الضّبــاط  بصفــة  املحّققــن 
اســتجواب  صالحيــة  لهــم  يكــون  لــي 
تــّم  الذيــن  مــن  عــدد  وأفــاد  املدنيــن. 
يقومــوا  لــم  املحققــن  أّن  اســتدعاؤهم 
بضبــط  أو  رســمية  محاضــر  بتنظيــم 
إفادتهــم رســمياً، بــل أخــذوا بصماتهــم 
وعــن  عنهــم  شــخصّية  ومعلومــات 
ودوافعهــم  السياســية  انتماءاتهــم 
واملــواد  التظاهــرات  يف  للمشــاركة 
شــبكات  يف  صفحاتهــم  عــى  املنشــورة 
يحّرضهــم  ومــن  االجتماعــي  اإلعــالم 
احتجزوهــم  كمــا  األفعــال.  هــذه  عــى 
قبــل  ســاعة(  و13   5 )بــن  لســاعات 
هــذه  وتخّللــت  عنهــم.  اإلفــراج 
التحقيقــات تهديــدات وشــتائم لبعــض 
املتظاهريــن وإلزامهــم بتوقيــع تعّهــدات 
وتســكر  الشــارع  إىل  النــزول  بعــدم 
رئيــس  انتقــاد  أو  مجــدداً  الطرقــات 
العســكرية.  واملؤسســة  الجمهوريــة 

الصالحيــات  عــن  الخــروج 
مــن  عــدداً  تناولــت  العســكرية: 
ال  قضايــا  االســتدعاءات  هــذه 
القضــاء  صالحيــة  ضمــن  تدخــل 
العســكرية،  املؤسســة  أو  العســكري 
بالتظاهــر  املتعّلقــة  األفعــال  ســيما  ال 
العاّمــة  الطرقــات  عــى  والتجّمعــات 
وانتقــاد رئيــس الجمهوريــة. تؤّكــد هــذه 
املمارســات تّوســع صالحيات املخابرات 
يف التحقيــق مــع املدنيــن يف غيــاب أّي 
أو قضائيــة، بخاّصــة  ضوابــط قانونيــة 
وكأّن  والبقــاع،  الشــمال  منطقتــي  يف 
امتيــاز  هــي  القانونيــة  األصــول  هــذه 
وال  العاصمــة  محيــط  يف  للمقيمــن 
البــالد. أطــراف  يف  املقيمــون  بهــا  يتمّتــع 

القاصريــن:  لحقــوق  انتهــاكات 
قاصريــن  خمســة  اســتدعاء  رصدنــا 
الجيــش  مخابــرات  لــدى  األقــل  عــى 
)جبــل  والريحانيــة  )البقــاع(  أبلــح  يف 
معهــم  التحقيــق  تــّم  وقــد  لبنــان(، 
األحــداث  منــدوب  حضــور  دون  مــن 
لقانــون  خالفــاً  أهاليهــم  أحــد  أو 
 .422/2000 رقــم  األحــداث  حمايــة 
أّنهــم شــعروا  وأفــاد بعــض القاصريــن 

التحقيــق  خــالل  الشــديد  بالخــوف 
معهــم، بخاصــة نظــراً لتكبيــل أياديهــم 

بعضهــم. أعــن  وعصــب 

العاّمــة  الّتعبئــة  حالــة  الــوزراء  مجلــس  أعلــن 
فــروس  انتشــار  ملواجهــة   2020 آذار   16 يف 
الشــارع  يف  التحــرّكات  أّن  إاّل  كوفيــد19-، 
اللبنانيــة  املناطــق  مختلــف  يف  تتوّقــف  لــم 
وإغــالق  التجّمعــات  منــع  قــرارات  مــن  بالّرغــم 
البــالد و”منــع الخــروج والولــوج إىل الشــوارع 
الّتعبئــة،  إجــراءات  ورغــم  ليــالً.  والطرقــات” 
وأكــر  توقيــف  حــاالت   208 رصــد  مــن  تمكّنــا 
مــن 508 إصابــات يف صفــوف املتظاهريــن بــن 
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مــن  العــاّم  اإلغــالق  حالــة  الســلطة  اســتغّلت 
بخاّصــة  الدائمــة  االعتصــام  خيــم  إزالــة  أجــل 
رمزيــة  مــن  تشــّكل  ملــا  وطرابلــس،  بــروت  يف 
النتفاضة 17 تشرين ومساحات تالٍق مشرتكة 
االعتــداءات  هــذه  لكــّن  مجموعاتهــا.  ملختلــف 
الشــارع  إىل  اللجــوء  مــن  املحتّجــن  تمنــع  لــم 
هــذه  تركــّزت  العــاّم. فقــد  اإلغــالق  فــرتة  خــالل 
تــرّدي  عــى  االعــرتاض  عــى  االحتجاجــات 
املعيشــية واالقتصاديــة واالجتماعيــة  األوضــاع 
اســتخدام  عــن  الحكومــة  امتنــاع  وعــى 
الصالحيات االستثنائية بموجب نظام التعبئة 
لدعــم النــاس بعدمــا ارتفعــت تكلفــة الخدمــات 
األساســية. باإلضافــة إىل ذلــك، اّتخــذت بعــض 
التزامــاً  ســيارات  مواكــب  شــكل  التظاهــرات 
بتدابــر الوقايــة الصّحيــة واعرتاضــاً عــى انعقــاد 
جلســات تشــريعية ملجلــس النــّواب يف نيســان 
وأّيــار 2020 بــدون أن يعكــس جــدول أعمالهــا 
املواكــب  أحــد  تعــّرض  وقــد  الّنــاس.  أولويّــات 
إىل اعتــداء مــن عناصــر شــرطة مجلــس النــّواب 
عــى مقربــة مــن مقــّر رئاســة املجلــس يف منطقــة 
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هــذه  قوبلــت  االقتصــادي،  االنهيــار  رغــم 
االحتجاجــات بعنــف متزايــد مــن قبــل األجهــزة 
يف  قدرتهــا  عــى  مراهنــة  والعســكرية  األمنيــة 
اإلفــالت مــن العقــاب. لــم تكتــِف هــذه األجهــزة 
باستخدام األساليب التي رصدناها قبل إعالن 
وحمــالت  الســاحات  يف  تعنيــف  مــن  التعبئــة 
إىل  العنــف  وصــل  بــل  جماعــي،  توقيــف 
االنتفاضــة  انــدالع  منــذ  مســبوق  غــر  مســتوى 
وصــوالً إىل تعذيــب محتجزيــن لــدى مخابــرات 
كمــا  الكهربــايئ.  الصعــق  بواســطة  الجيــش 
ارتفعــت حــاالت االعتــداءات مــن قبــل املدنيــن 
االعتــداء  مثــل  الســلطة،  ألحــزاب  املناصريــن 
عــى أمــاين البعينــي الناشــطة يف حملــة حمايــة 
مــرج بســري يف 3 أّيــار واالعتــداء عــى املحامــي 

مرافقــي  قبــل  مــن  تمــوز   3 الحركــة يف  واصــف 
رمــزي  والســياحة  االجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر 
مشرفية والتابعن لحزب اللقاء الديمقراطي.

قوبلــت  التــي  االحتجاجــات  أبــرز  حصلــت 
بالعنــف وحمــالت مــن التوقيــف الجماعــي عــى 

 : مرحلتــن

املرحلة األوىل يف نهاية شهر نيسان 2020 حيث 
شــهدت مختلــف املناطــق اللبنانيــة سلســلة مــن 
االحتجاجات الشعبية. يف طرابلس والشمال، 
واملطاطــي  الحــي  الرصــاص  الجيــش  اســتخدم 
ممــا  نيســان،  و30   16 بــن  املتظاهريــن  بوجــه 
أّدى اىل مقتــل فــّواز الســّمان وإصابــة أكــر مــن 
211 متظاهراً ونقل 27 منهم إىل املستشفيات. 
 80 مــن  أكــر  الجيــش  مخابــرات  وأوقفــت 
مناطــق  يف  أّيــار  و5  نيســان   23 بــن  متظاهــراً 
مختلفــة منهــا طرابلــس وصيــدا واملــنت وزحلــة، 
مــن ضمنهــم خمســة قاصريــن عــى األّقــل. وقــد 
تبــّن لـ”لجنــة املحامــن للدفــاع عــن املتظاهريــن” 
تعــّرض العديــد مــن هــؤالء املوقوفــن لإلخفــاء 
احتجازهــم  خــالل  الشــديد  وللعنــف  القســري 
عــى  ومعاقبتهــم  املعلومــات  انتــزاع  بهــدف 
بآلــة  الصعــق  اســتخدام  إىل  التظاهــر، وصــوالً 
ويف  املخابــرات  مديريــة  يف  ســيما  ال  كهربائيــة 
فرعيهــا يف صيــدا وطرابلــس. وســّجلت اللجنــة 
للمحتجزيــن  الســماح  لجهــة  قانونيــة  ســابقة 
ســنداً  محــاٍم  بمقابلــة  املخابــرات  مديريــة  لــدى 
الجزائيــة،  املحاكمــات  أصــول  مــن   47 للمــادة 
وزحلــة  طرابلــس  يف  املخابــرات  فــروع  أّن  إاّل 
للمحتجزيــن  الســماح  رفضــت  وصيــدا وصربــا 
ممــا  محــاٍم،  بمقابلــة  أو  بأهاليهــم  باالّتصــال 
أطلــق  قســري.  إخفــاء  حــاالت  عمليــاً  شــّكل 
أّيــام  بضعــة  بعــد  املحتجزيــن  معظــم  ســراح 
عى توقيفهم، لكّن النيابة العاّمة العسكرية 
التحقيــق  قضــاة  أمــام  منهــم   18 أحالــت 
العســكري بتهــم ترتبــط باالعتــداء عــى الجيــش 
وحــرق آليــات عســكرية. أفــرج عنهــم  جميعــاً 
بعــد اســتجوابهم بالوســائل اإللكرتونيــة وبعــد 
تجــاوز املهــل القانونيــة لتوقيفهــم. كمــا ادّعــت 
النيابــة العاّمــة يف الشــمال بحــق العديــد منهــم 
بتهم إضرام النار يف املمتلكات وإثارة الشــغب.

حيــث  شــهر حزيــران 2020  الثانيــة يف  املرحلــة 
حاشــدة  تظاهــرات  بــروت  وســط  شــهد 
استخدمت خاللها قوى مكافحة الشغب الغاز 
املســّيل للدمــوع والرصــاص املطاطــي، ممــا أّدى 
اىل إصابــة أكــر مــن 73 شــخصاً نقــل 15 منهــم 
إىل املستشــفيات بــن 6 و13 حزيــران. وأقدمــت 
القوى األمنية والجيش عى توقيف 37 شخصاً 
عى األقل عى خلفّية االحتجاجات يف بروت. 
أطلق سراح املحتجزين بعد التحقيق معهم، 
البقــاع  مــن  باســتثناء 20 شــخصاً، معظمهــم 
عــى  املعلومــات  شــعبة  أوقفتهــم  األوســط، 
خلفيــة التظاهــرات يف 11 و12 حزيــران. اّدعــت 
النيابــة العاّمــة يف بــروت عــى هــؤالء املوقوفــن 
العشرين أمام قايض التحقيق يف بروت بتهم 
إضرام النار والتخريب والشغب. أفرج القايض 
بالوســائل  اســتجوابهم  بعــد  جميعــاً  عنهــم 
اإللكرتونية بعد أسبوع عى توقيفهم، ليعود 
ووئــام  البقاعــي  )عمــر  منهــم  إثنــن  ويوقــف 
قبــل إخــالء ســبيلهما  البــارودي( ملــدة 22 يومــاً 
القضيــة تشــّدد  هــذه  يف 12 آب. وقــد ظهــر يف 
واضــح مــن قبــل النيابــة العاّمــة التــي اســتأنفت 
أكــر مــن مــّرة قــرارات قــايض التحقيــق باإلفــراج 

عن املوقوفن، فأتت هذه التوّجهات املتشددة 
يف تمــاٍه تــام مــع تصريحــات لوزيــري الداخليــة 
)القــوات  عــدوان  جــورج  والنائــب  والدفــاع 
اللبنانيــة( املعرتضــن عــى إخــالء ســبيل املّدعــى 
يف  سياســياً  تدّخــالً  ذلــك  وشــّكل  عليهــم. 
التوقيــف  ملفهــوم  تاّمــاً  القضــاء وتجاهــالً  عمــل 
االحتياطــي االســتثنايئ وضــرورة تقليــل املخاطــر 
الناتجــة عــن االحتجــاز يف ظــّل انتشــار الوبــاء، 
واألهــم ألســباب اعــرتاض النــاس عــى الحــّكام 
وأولويــة محاســبة مــن يتــوىّل الّســلطة العاّمــة 

مــن محاســبة الشــعب.  بــدالً 

يف  التظاهــرات  اســتمرّت  ذلــك،  عــن  فضــالً 
الشمال والبقاع والجنوب واستخدم الجيش 
القــّوة والرصــاص املّطاطــي لفــّض تظاهــرات يف 
شــخصاً   163 إصابــة  اىل  أّدى  ممــا  طرابلــس، 
و13   11 بــن  املستشــفيات  إىل  منهــم   38 نقــل 
حزيــران. كمــا أوقــف الجيــش 36 شــخصاً عــى 
خلفية االحتجاجات يف مختلف املناطق بن 11 
و15 حزيــران، مــن ضمنهــا االحتجاجــات التــي 
اعرتضــت طريــق شــاحنات املســاعدات املّتجهــة 
إىل ســوريا يف طرابلــس ومحيطهــا. كمــا أوقفــت 
مديريــة املخابــرات الناشــط ســلطان يعقــوب يف 
12 حزيــران عــى خلفيــة مشــاركته يف تظاهــرة 
يف النبطيــة اعرتاضــاً عــى تعــّدي املصــارف عــى 
بعــد  يعقــوب  ســراح  أطلــق  النــاس.  أمــوال 
تــّم التحقيــق  أيــام عــى توقيفــه حيــث  خمســة 
لشــكاوى  بنــاًء  عــّدة  أجهــزة  قبــل  مــن  معــه 
ومصــارف  لبنــان  مصــرف  قبــل  مــن  مقّدمــة 
أخــرى. ويف 25 حزيــران، أوقفــت املخابــرات 11 
شــخصاً يف منطقــة عاليــه عــى خلفيــة التظاهــر 
عــى الطرقــات العاّمــة )تســكر الطرقــات(. وقــد 
اليــوم  يف  ســراحهم  إطــالق  بعــد  هــؤالء  أفــاد 
واملعاملــة  للّضــرب  تعرّضــوا  أّنهــم  التــايل، 
العنيفــة واملهينــة خــالل احتجازهــم. كمــا أقــدم 
الّديــب  جــّل  يف  تظاهــرات  فــّض  عــى  الجيــش 
إصابــة  إىل  أّدى  ممــا  والجّيــة يف 28 حزيــران، 

األقــل.  عــى  شــخصن 

الجماعيــة،  التوقيفــات  هــذه  إىل  باإلضافــة 
رصدنــا خــالل هــذه الفــرتة عــدداً مــن التوقيفــات 
العــام  الــّرأي  باهتمــام  حظيــت  التــي  األخــرى 
حمايــة  إىل  العاّمــة  النيابــات  انحيــاز  وأظهــرت 

أبرزهــا: ومــن  واملصــارف.  الّســلطة  أحــزاب 

أمــام  متظاهــرون  تعــّرض  آذار،   29 يف 
مبنــى بلديــة حلبــا يف عــّكار إىل إطــالق نــار 
من قبل مرافقن للنائب وليد البعريني 
خــالل احتجاجهــم عــى انعقــاد اجتمــاع 
لجمــع تربّعــات واعرتاضــاً عــى “سياســة 
التســّول” املّتبعــة ملواجهــة وبــاء كورونــا. 
وبــدالً مــن التحقيــق يف إطــالق النــار عــى 
املتظاهريــن، أقدمــت شــعبة املعلومــات 
مــن  اثنــن  توقيــف  عــى  طرابلــس  يف 
ومــراز  حّمــود  )غيــث  املتظاهريــن 
ملــدة 24 ســاعة، وقــد تعــّرض  الجنــدي( 
حّمود للعنف خالل إلقاء القبض عليه 

يــده. واحتجــازه ممــا أّدى إىل كســر يف 

األمــن  قــوى  أوقفــت  نيســان،   2 يف 
مــن  متظاهريــن،  تســعة  الداخــل 
ضمنهم الصحايف محمد نّزال والناشط 
خضــر أنــور، أثنــاء اعرتاضهــم عــى حجــز 
ضروريــة  ترّبعــات  ألمــوال  املصــارف 
كوفيــد - 19.  فــروس  انتشــار  ملعالجــة 
اســتمّر  األغلبيــة،  ســراح  إطــالق  رغــم 

مــن  بقــرار  ســاعة   24 ملــدة  أنــور  توقيــف 
النائــب العــاّم التمييــزي بشــبهة تكســر 
رفــض  بعدمــا  املصــارف  أحــد  واجهــة 
بتعويــض  يلزمــه  تعّهــد  عــى  التوقيــع 
أحــد املصــارف عــن أّي ضــرر نظــراً لعــدم 
قانونيتــه، مّمــا شــّكل تعّديــاً مــن النيابــة 
العاّمة التمييزية عى صالحيات قضاء 
قــرار  وحــده  لــه  يعــود  الــذي  الحكــم 

القانونيــة. املســؤوليات  تحديــد 

املعلومــات  شــعبة  ألقــت  أّيــار،   5 يف 
ومحمــود  غنــوي  وّضــاح  عــى  القبــض 
وضــع  عــى  إقدامهمــا  بشــبهة  مــرّوة 
عبــوة ناســفة عــى واجهــة فــرع مصــرف 
دوام  خــارج  صيــدا  يف  فرنســبنك 
العمــل. تمّكــن محامــو “لجنــة الدفــاع” 
الشــعبة،  مركــز  يف  مقابلتهمــا  مــن 
فيهــا  يســمح  التــي  األوىل  املــرة  وهــي 
الشــعبة  لــدى  االنتفاضــة  ملوقــويف 
التحقيقــات  خــالل  محــام  بمقابلــة 
قــايض  أمــام  إحالتهمــا  بعــد  األّوليــة. 
تخريــب  بجنــح  صيــدا  يف  التحقيــق 
األمــالك الخاصــة، قــّرر القــايض إخــالء 
وبعدمــا  اســتجوابهما  بعــد  ســبيلهما 
التــي وّجههــا  الرســالة السياســية  دّون 
املصرفيــة،  للسياســات  عليهمــا  املدعــى 

الرســمي. املحضــر  عــى 

شــمعون  ميشــال  الناشــط  احتجــاز  تــّم 
مّرتن ملدة يوم واحد عى خلفية نشــره 
آلرائــه السياســية عــى مواقــع التواصــل 
إصبعــه  فقــد  الــذي  وهــو  االجتماعــي، 
يف  املطاطــي  بالرصــاص  إصابــة  نتيجــة 
يف  أوقــف   .2020 الثــاين  كانــون   19
قبــل  مــن  اســتدعائه  بعــد  نيســان   15
نشــر  خلفيــة  عــى  الجيــش  مخابــرات 
املــاروين  البطريــرك  فيــه  ينتقــد  تســجيل 
بشــارة الراعــي، كمــا ألقــي القبــض عليــه 
مــن قبــل مديريــة أمــن الدولــة يف مــكان 
عملــه يف 18 حزيــران عــى خلفيــة نشــر 
تســجيل ينتقــد فيــه رئيــس الجمهوريــة 
تّصــرف  الحالتــن،  ويف  عــون.  ميشــال 
خــارج  الدولــة  وأمــن  املخابــرات  جهــازا 
تــاّم  تجــاوز  ويف  القانونيــة  صالحياتهمــا 
واالحتجــاز. للتحقيــق  القانونيــة  لألصــول 
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“املفكــرة”  يف  التوثيــق  فريــق  تمّكــن 
بالتنسيق مع “لجنة املحامن للدفاع عن 
املتظاهريــن” مــن توثيــق 732 إصابــة ضمــن 
املشــاركن يف االنتفاضــة ومــن ضمنهــم 75 

األقــل.  عــى  قاصــراً  و19  امــرأة 

أنهــم  أفــادوا  الذيــن  90% مــن األشــخاص 
تعّرضــوا للعنــف الجســدي هــم شــباب أو 
رجــال شــاركوا يف التظاهــرات. مــن ضمــن 
هؤالء، رجال تجاوزوا السّتن وقاصرون، 
وطــالب  العمــل،  عــن  وعاطلــون  وُعّمــال 
وناشــطون  الجامعــات،  ويف  املــدارس  يف 
وأســاتذة  وأطبــاء  وصحافيــون ومحامــون 

الجغــرايف،  توزيعهــا  حقيقــة  بالضــرورة 
بمــدى  أيضــاً  يرتبــط  التوثيــق  أّن  حيــث 
واملعتــدى  التوثيــق  فريــق  بــن  التواصــل 
عليهــم  املعتــدى  اســتعداد  ومــدى  عليهــم 
عليهــم  الحاصــل  االعتــداء  عــن  للتبليــغ 
مــن  التأّكــد  عــى  القــدرة  بمــدى  وأخــراً 
ُيعتقــد  عوامــل  وكّلهــا  االعتــداء،  حقيقــة 
أّنهــا تزيــد مــن نســبة االعتــداءات املوّثقــة يف 
بــروت بالنســبة إىل مجمــوع االعتــداءات.

نقــّدم يف هــذه املقالــة تحليــالً لإلحصائيــات 
الجســدي  العنــف  حــول  والشــهادات 
املدنّيــون  لــه  تعــّرض  الــذي  والتعذيــب 
املشــاركون يف االنتفاضــة منــذ 17 تشــرين 
التعبئــة  إعــالن  وحتــى   2019 األّول 
 15 يف  كورونــا  وبــاء  ملواجهــة  العامــة 
تمّكــن  الفــرتة،  هــذه  خــالل   .2020 آذار 
القانونيــة”  “املفكــرة  يف  التوثيــق  فريــق 
للّدفــاع  املحامــن  “لجنــة  مــع  بالتنســيق 
إصابــة   732 توثيــق  مــن  املتظاهريــن”  عــن 
يف صفــوف املشــاركن يف االنتفاضــة. يظهــر 
هــذا التوثيــق مــدى خطــورة الجرائــم التــي 
ارتكبتها األجهزة األمنية وأحزاب السلطة 
هــذه  خــالل  وإناثــاً  املتظاهــرات ذكــوراً  ضــّد 
الفــرتة. وإذ يدحــض هــذا التوثيــق خطــاب 

الــذي  املعنــوي  العنــف  يخفــي  ال  ذلــك  أّن 
الخطابــات  جــّراء  مــن  ســواء  لــه  تعرّضــوا 
الرســمية أو أقــوال األجهــزة املولجــة تنفيــذ 

وممارســاتها.  القانــون 

العنــف  لوقائــع  تحليلنــا  يصــل  وإذ 
إىل  ومناصريهــا  الّســلطة  مــن  املرتكــب 
وجنايــات  جنــح  ارتــكاب  ُتثبــت  خالصــات 
النظــام  مــن  بموافقــة  املنتفضــن،  بحــّق 
الّســلطة  انكفــاء  ظــّل  ويف  الحاكــم 
العاّمــة  والنيابــات  والقضــاء  السياســية 
يف  ُنبــّن  ســوف  املرتكبــن،  مالحقــة  عــن 
هذا التوثيق مختلف العوائق التي حالت 
لحاجــات  تظهــراً  القانــون،  تطبيــق  دون 

وطرقهــا.  املعالجــة 

ومهندســون. معظــم الضحايــا كانــوا أشــخاصاً 
إىل  باإلضافــة  اللبنانيــة،  الجنســية  يحملــون 
علمــاً  لبنــان،  يف  املقيمــن  األجانــب  مــن  عــدد 
أّن لجميــع هــؤالء حــّق التظاهــر والتعبــر عــن 
آرائهــم والحمايــة مــن التعذيــب والعنــف مــن 
الضحايــا  بــن  مــن  نجــد  كذلــك،  تمييــز.  دون 
أشــخاص مــن “مجتمــع امليــم” LBGTQ+ أي 
أو  جنســية  ميــول  لديهــم  الذيــن  األشــخاص 
الســائد،  النمــط  عــن  تخــرج  جندريــة  هويــات 
والحشــد  التنظيــم  يف  بــارزاً  دوراً  أّدوا  وقــد 
عــى  اســتهدافهم  إىل  أّدى  ممــا  للتظاهــر، 

الــدور. هــذا  خلفيــة 

بالرغــم مــن أّن أكريــة البالغــات التــي تلّقيناهــا 
بــروت  يف  حصلــت  باعتــداءات  اّتصلــت 
اعتــداءات عنيفــة  )73.4%(، فقــد وثقنــا أيضــاً 
حصلت يف مختلف املناطق. وقد بلغت نســبة 
االعتــداءات املوّثقــة يف مناطــق عــكار والشــمال 
والبــداوي(  طرابلــس  يف  )معظمهــم   %11
الجنــوب  مــن  كّل  يف   5% قرابــة  بلغــت  كمــا 
والنبطيــة(،  وصيــدا  صــور  يف  )معظمهــم 
وجبل لبنان )معظمهم يف جّل الديب وعاليه 
وحــوايل  وجبيــل  كســروان  يف  و%3  وبعبــدا( 
والبقــاع  زحلــة  يف  )معظمهــم  البقــاع  يف   %2
الغربــي(. ال تعكــس نســب االعتــداءات املوّثقــة 

الثــورة  تجريــم  إىل  الّســاعي  الحاكــم  النظــام 
فإّنــه  وأعوانــه،  ُمَمثليــه  جرائــم  وإخفــاء 
والنهــج  األســاليب  تعريــة  إىل  أيضــاً  يهــدف 
املرحلــة  يف  النظــام  هــذا  يتبعهمــا  قــد  اللذيــن 
الجهــد  إّن  هنــا  نقــول  أن  املهــم  ومــن  املقبلــة. 
التوثيقــي الــذي يقــوم عليــه هــذا امللــف مــا كان 
املنتفضــات  اقتنــاع  لــوال  األهميــة  هــذه  لرتــدي 
وجرأتهــن  ومثابرتهــّن  بأهمّيتــه،  واملنتفضــن 
يف  بشــهاداتهّن  اإلدالء  عــى  االعتياديــة  غــر 
هــذا املضمــار، ســواء لـ”املفكــرة” أو للعديــد مــن 
ذلــك  بنتيجــة  لنــا  توّفــر  وقــد  اإلعــالم.  وســائل 
كــّم كبــر مــن الصــور والفيديوهــات واملقــاالت 

الشــخصية.  والشــهادات 

يف الجــزء األّول، ســنتناول ثالثــة أســئلة: مــن 

لالعتــداء؟  تعّرضــوا  الذيــن  األشــخاص  هــم 
ومــا  عليهــم؟  اعتــدت  التــي  الجهــة  هــي  ومــن 
العنــف  عــن  نتجــت  التــي  اإلصابــات  أنــواع 
ضّدهــم؟ يف الجــزء الثــاين، ســنحاول الجــواب 
تــّم  التــي  الظــروف  هــي  مــا  رابــع:  ســؤال  عــى 
فمحاولتنــا  املتظاهريــن؟   عــى  فيهــا  االعتــداء 
ثالثــة  تحليــل  إىل  خــاص  بشــكل  تهــدف  هــذه 
املرتكــب  العنــف   )1( العنــف:  مــن  أنمــاط 
وســاحات  الشــوارع  يف  األمنيــة  األجهــزة  مــن 
أثنــاء  والتعذيــب  العنــف   )2( التظاهــر؛ 
االحتجــازات والتوقيفــات والتحقيقــات؛ و)3( 
السياســين  مرافقــو  ارتكبــه  الــذي  العنــف 
هــذه  تّركــز  وإذ  الســلطة.  أحــزاب  ومناصــرو 
املقالــة عــى العنــف الجســدي الــذي تعــّرض لــه 
إاّل  وإثباتــاً،  وضوحــاً  األكــر  كونــه  املنتفضــون 

العنف والتعذيب يف وجه االنتفاضة الشعبية: 
جرائم بحق املتظاهرين من دون محاسبة  االعتداءات
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الســتهداف  واضــح  نمــط  وجــود  تبــّن 
اإلعــالم  قطــاع  يف  والعامــالت  العاملــن 
للتظاهــرات  توثيقهــم  خــالل  والتصويــر 
املتظاهريــن.  بحــق  املرتكبــة  واالنتهــاكات 
منظمــة  رصــدت  الفــرتة،  هــذه  خــالل 
حالــة   65 اإلعالميــة  للحريــات  “ســكايز” 
اعتداء جسدي عى هؤالء. كما وثقنا يف 
تعّرضــوا  “املفكــرة” شــهادات 11 اعالميــاً 
عليهــم  االعتــداء  جــّراء  مــن  إلصابــات 
مــن  األمنيــة ومدنيــن  األجهــزة  قبــل  مــن 

الســلطة.  أحــزاب  مناصــري 

التعــّرض  االعتــداءات  هــذه  تضّمنــت 

عــى  االعتــداء  تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
كشــف  يف  بــارزاً  دوراً  أّدوا  صحافيــن 
فساد السلطة وبخاّصة ما أسموه حكم 
املصــرف، وأبرزهــم الصحــايف اإلقتصــادي 
عليــه  االعتــداء  تــم  الــذي  زبيــب  محمــد 
 12 يف  بــروت  يف  الحمــرا  منطقــة  يف 
مدنيــن  ثالثــة  قبــل  مــن   2020 شــباط 
مجلــس  برئيــس  مرتبطــون  أنهــم  تبــّن 
إدارة مصــرف املــوارد مــروان خــر الديــن.  
وقــد خصصنــا مقالــة منفصلــة مــن أجــل 
البحث يف العنف املّوجه عى اإلعالمين 

والصحافيــن.

مــن  بالضــرب  والتهديــد  بالضــرب  لإلعالميــن 
أجل منعهم من التصوير. من أبرزها، اعتداء 
الصحــايف  عــى  النبطيــة  يف  البلديــة  شــرطة 
هــادي األمــن يف 23 تشــرين األّول 2019 مــن 
أجل وقف البث املباشر خالل اعتداء الشرطة 
عى املعتصمن يف البلدة، واعتداء مجموعة 
يف  واملصّوريــن  الصحافيــن  عــى  املدنيــن  مــن 
ملنعهــم   2019 األّول  تشــرين   29 يف  بــروت 
مــن تصويــر االعتــداء عــى املعتصمــن وتكســر 
خيــم االعتصــام يف وســط بــروت يــوم اســتقالة 
توثيــق  تــّم  كذلــك،  الحريــري.  ســعد  حكومــة 
بســبب  املتظاهريــن  مــن  عــدد  عــى  االعتــداء 
خــالل  أمنيــن  لعناصــر  صــوراً  التقاطهــم 

كمــا  املتظاهريــن.  بحــق  انتهــاكات  ارتكابهــم 
عــى  االســتيالء  إىل  العناصــر  بعــض  عمــد 
هواتف املتظاهرين من أجل إزالة التسجيالت 
مــع  هــذا  االنتهــاكات.  وثقــت  التــي  املصــّورة 
املواطنــن  حــق  يحمــي  القانــون  أّن  العلــم 
والعســكرين  األمنيــن  العناصــر  تصويــر  يف 
وبشــكل  لوظيفتهــم،  ممارســتهم  خــالل 
أو  قانونيــة  ملخالفــات  ارتكابهــم  خــالل  خــاص 
ملدّونــات الســلوك كــون التصويــر يدخــل ضمــن 
إطــار الحــّق يف التوثيــق وجمــع األدّلــة وضمــان 
والــذي  معلومــات  عــى  والحصــول  املحاســبة 

التعبــر.  حّريــة  مــن  يتجــّزأ  ال  جــزءاً  يشــّكل 

العنف ضد املصّورين والصحافيني واإلعالميني

نرى أّن حماية الّنظام العاّم يف حالتنا 
الّراهنة ال يتمّثل يف حماية الّنظام القائم، 

بخاّصة عندما يتحّول إىل نظام قمعي 
يجّرد الشعب من حقوقه الطبيعية.
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للعنــف  األقــل  عــى  قاصــراً   19 تعــّرض 
مشــاركتهم  خلفيــة  عــى  الجســدي 
مــن  العديــد  أّن  علمــاً  االنتفاضــة،  يف 
قــد  كانــوا  والجامعــات  املــدارس  طــالب 
املقابــالت  يف  التظاهــرات.  يف  شــاركوا 
هــؤالء  أفــاد  معهــم،  أجريناهــا  التــي 
والتهديــد  للضــرب  تعّرضــوا  أّنهــم 
 ، الداخــل)15(  األمــن  قــوى  يــد  عــى 
الجيــش  ومخابــرات   ،1(( والجيــش 
النــّواب  مجلــس  وشــرطة   ،)1(
مــن  املدنيــن  أحــد  ِقبــل  ومــن   ،)1(
ومــن   )1(. الســلطة  أحــزاب  مناصــري 
عليهــا  أقدمــت  التــي  االنتهــاكات  أبــرز 
مــا  القاصريــن،  بحــق  األمنيــة  األجهــزة 
أخربنــا بــه قاصــر )16 عامــاً( ومفــاده أّن 
مــن  عناصــر  عشــرة  إىل  ثمانيــة  بــن  مــا 

مــن  األقــل  عــى  امــرأة   75 تعّرضــت 
للعنــف  االنتفاضــة  يف  املشــاركات 
أّنهــّن  إفاداتهــن  مــن  يتبــّن  الجســدي. 
األمــن  قــوى  يــد  عــى  للضــرب  تعّرضــن 
 ،11(( والجيــش   ،)42( الداخــل 
وشــرطة   ،)1( الجيــش  ومخابــرات 
مــن  ومدنيــن   ،)5( النــواب  مجلــس 
وشــرطة   ،)9( الســلطة  أحــزاب  أنصــار 
لــم  فيمــا   ،)2( النبطيــة  يف  البلديــة 
يتمّكــن خمســة منهــّن مــن التعــّرف عــى 
تضّمنــت  عليهــّن.  اعتــدت  التــي  الجهــة 
يف  املــربح  الضــرب  االعتــداءات  هــذه 

مجلــس النــواب. وصــّرح القاصــر أّنــه كان 
محاطــاً برجــال بلبــاس مــدين، وقــد اّطلــع 
أحدهــم عــى هويّتــه، بمعنــى أّنهــم كانــوا 
عــى علــٍم أنــه قاصــر. وبالرغــم مــن ذلــك، 
وأرغمــوه  وتعنفيــه  ضربــه  عــى  أقدمــوا 
عــى البقــاء مســتلقياً عــى األرض خــالل 
االعتــداء عليــه، فتناوبــوا عليــه بالضــرب 
والــركل، وشــتموه وســألوه: “ليــه نزلــت 
عــى الشــارع؟ وليــه عــم بتســّب وتعتــدي 
قــوى األمــن؟” وثــم ســّلمته شــرطة  عــى 
املجلــس إىل عناصــر قــوى األمــن الداخــل 
والــدم ينــزف مــن رأســه، حيــث تــم نقلــه 
“ثكنــة  يف  واحتجــازه  معــه  والتحقيــق 
الحلــو” ملــدة 24 ســاعة مــن دون أن تتــم 

شــرعي.  قبــل طبيــب  مــن  معاينتــه 

التظاهــرات  يف  مشــاركة  كانــت  ناشــطة 
يف كانــون الثــاين 2020 أّن أحــد عناصــر 
خــالل  أقــدم  الداخــل  األمــن  قــوى 
تهديدهــا  عــى  عليهــا  القبــض  إلقــاء 
ســيتّم  عندمــا  والضــرب  باالغتصــاب 
االعتــداءات  تقتصــر  ولــم  احتجازهــا. 
عــى  جنســياً  طابعــاً  اّتخــذت  التــي 
النســاء املشــاركات يف الثــورة بــل طالــت 
الذيــن  والرجــال  الشــباب  بعــض  أيضــاً 
أعضائهــم  عــى  للضــرب  تعّرضــوا 
يف  الهــراوات  وإدخــال  التناســلية 

مالبســهم. فــوق  مــن  مؤّخراتهــم 

بالّضــرب  عليــه  انهالــوا  الشــغب  مكافحــة 
بــروت يف  التظاهــرات يف وســط  بعــد  املــربح  
بوحشــية  وركلــوه   ،2019 األّول  كانــون   14
بالعــيص  وضربــوه  وبطنــه،  ظهــره  عــى 
األرض.  عــى  ممــّدد  وهــو  وفمــه  وجهــه  عــى 
املستشــفى  إىل  نقلــه  االعتــداء  هــذا  اســتوجب 
حيــث تبــّن وجــود كســر يف إصبعــه، باإلضافــة 
إىل تكســر أربعــة مــن أســنانه وجــرح يف شــفته 

قطــب.   9 اســتوجب 

كان  آخــر  قاصــر  شــاب  إفــادة  أيضــاً  وّثقنــا 
بــروت  وســط  يف  تظاهــرة  خــالل  متواجــداً 
فيهــا  جــاء  وقــد   .2019 الثــاين  تشــرين   13 يف 
ألقــت  الداخــل  األمــن  قــوى  مــن  عناصــر  أّن 
املــربح  بالضــرب  عليــه  واعتــدت  عليــه  القبــض 
مخفــر  إىل  نقلتــه  ثــم  فرعــي،  شــارع  يف 

إصابــات  إىل  أّدى  مّمــا  التظاهــر  ســاحات 
وفــدغ  الســاق،  ويف  اليــد  يف  ككســر  خطــرة 
الشــوارع،  يف  للوعــي  وفقــدان  الــرأس  يف 
باإلضافــة إىل العنــف خــالل االحتجــاز وحتــى 
ضمــن  مــن  جنــي.  طابــع  ذات  اعتــداءات 
أيضــاً  توثيقهــا  مــن  تمّكنــا  التــي  االعتــداءات 
أفــادت  النســاء،  عــى  القبــض  إلقــاء  خــالل 
يف  صيــدا  يف  اعتصــام  يف  مشــاركة  ناشــطة 
للضــرب  تعّرضــت  أّنهــا   2019 األّول  كانــون 
واالختنــاق  البندقيــة  وكعــب  بالعــيص 
عنصــر  قبــل  مــن  عليهــا  القبــض  إلقــاء  خــالل 
إىل  نقلهــا  وخــالل  الجيــش  مخابــرات  مــن 

)الــربج ســابقاً(، حيــث تعــّرض  بــروت  وســط 
املخفــر.  داخــل  وعينيــه  وجهــه  عــى  للضــرب 
العناصــر  يمنحــه  لــم  إفادتــه،  وحســب 
أطلقــوا  وعندمــا  أهلــه  مــع  ليتواصــل  فرصــة 
ســراحه، لــم يتــّم إبــالغ أهلــه، وعــاد إىل منزلــه 
بإصابــات خطــرة يف وجهــه وكدمــات واســعة 
محامــي  تقديــم  إىل  أّدى  مّمــا  عينيــه،  حــول 
املحكمــة  لــدى  إخبــاراً  اتحــاد حمايــة األحــداث 

للضــرب. تعّرضــه  حــول  العســكرية 

آخــر  قاصــر  شــاب  أفادنــا  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
قبــل  مــن  للتعذيــب  تعــّرض  أّنــه  ســنة(   15(
ســحبه  تــّم  بعدمــا  النــواب  مجلــس  شــرطة 
مــن ســاحة التظاهــر أمــام املجلــس إىل ســاحة 
التــي  الحديديــة  الحواجــز  خلــف  النجمــة، 
إىل  الوصــول  مــن  املتظاهريــن  ملنــع  وضعــت 

احتجازهــا  خــالل  وأقدمــوا  الجيــش.  آليــة 
“يــا  قائلــن  باإلخفــاء،  تهديدهــا  عــى 
وشــملت  وينــك”.  حيعــرف  مــا  حشــرة...الله 
التنّمــر  الجنــي  الطابــع  ذات  االعتــداءات 
باالغتصــاب.  والتهديــد  الجنــي  والتحــّرش 
عــى ســبيل املثــال، أفــادت إحــدى املتظاهــرات 
عناصــر  أحــد  أن   2020 شــباط  يف  بــروت  يف 
الخلــف،  مــن  منهــا  بالتقــّرب  قــام  الجيــش 
خــالل محاصــرة الجيــش للمحتجــّن، وحــّف 
وطلبــت  اعرتضــت  وعندمــا  عليهــا.  جســمه 
حــط  ح  “مــا  وقــال  ضحــك  اإلبتعــاد،  منــه 
أفــادت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  عليــي”.  إيــدي 

العنف ضد القاصرين

العنف ضد النساء

تعامــل  عــن  ناتجــة  إصابــة   396 ســّجلنا 
مــع  بعنــف  الداخــل  األمــن  قــوى 
والشــمال  وعــكار  بــروت  يف  املتظاهريــن 
مــن  الســاحقة  األغلبيــة  والجنــوب. 
نصــف  حــوايل  أي   356( اإلصابــات  هــذه 
حصلــت  لإلصابــات(  اإلجمــايل  العــدد 
حشــدت  التــي  التظاهــرات  إطــار  يف 
)مدرجــة  بــروت  يف  األشــخاص  آالف 
وســط  يف  التظاهــرات  “أبــرز  جــدول  يف 
بــروت” أدنــاه( خــالل األشــهر الخمســة 
كانــت  والتــي  االنتفاضــة،  مــن  األوىل 
ومــدى  النــاس  قــّوة  إثبــات  يف  جوهريــة 

الســلطة.  عــى  غضبهــم 

وســط  يف  التظاهــرات  هــذه  خــالل 
مكافحــة  قــوى  انتهجــت  بــروت، 
الشــغب نموذجــاً عنيفــاً يف التعامــل مــع 
يرقــى إىل  قــد  وإناثــاً،  املتظاهريــن ذكــوراً 
التعذيــب وفقــاً للمعايــر الدوليــة، بــدءاً 
الغــاز  قنابــل  اســتخدام  يف  اإلفــراط  مــن 
اســتخدام  وســوء  للدمــوع،  املســيل 
الصوتيــة،  والقنابــل  املّطاطــي  الّرصــاص 
عــى  العشــوائية  الهجمــات  إىل  وصــوالً 

نتجــت  اإلصابــات  مــن   88% أّن  تبــّن 
ارتكبهــا  واعتــداءات  انتهــاكات  عــن 
والعســكرية  األمنيــة  القــوى  مــن  عناصــر 
مشــاركتهم  خلفيــة  عــى  مدنيــن  ضــد 

من الجهة التي اعتدت عليهم؟

حركــة  املعنّيــة  األحــزاب  شــملت  وقــد 
التقدمــي  والحــزب  اللــه،  وحــزب  أمــل، 
االشــرتايك، والتيــار الوطنــي الحــر، وتيــار 

اللبنانيــة. والقــوات  املســتقبل 

الداخــل  األمــن  قــوى  وشــملت  الثــورة،  يف 
الجيــش  ومخابــرات  والجيــش   ،)54%(
 ،)6%( النــواب  مجلــس  وشــرطة   ،)26%(
يف  البلديــات  شــرطة  منهــا  أخــرى،  وجهــات 

ذلــك،  إىل  باإلضافــة   .)2%( املناطــق  بعــض 
نتــج حــوايل %11 مــن اإلصابــات التــي وثقناهــا 
عــن اعتــداءات مــن قبــل مدنيــن مــن مناصــري 
للسياســين،  مرافقــن  أو  الســلطة  أحــزاب 

مخفــر وســط بــروت ويف “ثكنــة الحلــو”. 
وقد برزت قضية تعّرض الناشط سليم 
عناصــر  قبــل  مــن  للّضــرب  الغضبــان 
إلقــاء  خــالل  الداخــل  األمــن  قــوى  مــن 
املصــارف  جمعيــة  أمــام  عليــه  القبــض 
أقــّرت  حيــث   2019 الثــاين  تشــرين   1 يف 
املديريــة بـــ”رّدة فعــل غــر مــرّبرة مــن قبــل 
عــدد مــن العناصــر الذيــن قامــوا بضربــه 
يف  تجاهــه  املفرطــة  القــّوة  واســتعمال 
قــوى  لتعليمــات  صريحــة  مخالفــة 
التصــّرف  هــذا  وإن   )...( الداخــل  األمــن 
موضــوع تحقيــق إضــايف مســلي وســتتم 
أعلنــت  كمــا  لألصــول”.  وفقــاً  املحاســبة 
أثــر نشــر  املديريــة عــن فتــح تحقيــق عــى 
املتظاهريــن  عــى  االعتــداء  يوّثــق  فيديــو 
“ثكنــة  حــرم  داخــل  إىل  وصولهــم  لــدى 
الحلــو” يف ليلــة 18 كانــون الثــاين 2020. 
يتــّم اإلعــالن عــن نتائــج هــذه  لــم  أّنــه  إاّل 

اليــوم. لغايــة  التحقيقــات 

الجيــش،  فيهــا  شــارك  والتــي  املتظاهريــن 
والتوقيفــات الجماعيــة. يمنــع قانــون األجهــزة 
الداخــل،  األمــن  قــوى  وباألخــص  األمنيــة، 
النــاس  ممارســة  يف  التعســفّي  التدّخــل  مــن 
القانــون  مــن   224 (املــادة  املدنيــة  لحقوقهــم 
األمــر  وهــذا    .)6/9/1990 تاريــخ   17 رقــم 
الحيــاة  يف  األساســية  الحقــوق  عــى  ينطبــق 
والدفــاع عــن الّنفــس والحمايــة مــن التعذيــب. 
الّنظــام  حمايــة  أّن  نــرى  ذلــك،  مــن  أبعــد 
العــاّم يف حالتنــا الّراهنــة ال يتمّثــل يف حمايــة 
إىل  يتحــّول  عندمــا  خاصــة  القائــم،  الّنظــام 
حقوقــه  مــن  الشــعب  يجــّرد  قمعــي  نظــام 
النظــام  حمايــة  تتمثــل  حينهــا،  الطبيعيــة. 
يف  للشــعب  الطبيعــي  الحــق  بحمايــة  العــام 
قيــام  وردع  واملســؤولن  الحكومــة  محاســبة 

قمعــي.  نظــام 

غالبــاً مــا تفتتــح قــوى مكافحــة الشــغب عمليــة 
بإطــالق  املتظاهريــن  وتفريــق  التظاهــرة  فــّض 
املســيل  الغــاز  قنابــل  مــن  هائلــة  كّميــات 
للدمــوع، مــا يــؤّدي إىل اختنــاق املتظاهريــن أو 
فقدانهــم الوعــي. بعــد حلقــة “املســيل”، تلجــأ 
الهجــوم  تكتيــك  إىل  الشــغب  مكافحــة  قــوى 

معتمــدًة  املتظاهريــن،  عــى  العشــوايئ 
والتهديــد  والــّركل  بالعــيص  الّضــرب  عــى 
األرض،  عــى  املتظاهريــن  ســحل  وحتــى 
بهــدف  املّطاطــي  الّرصــاص  واســتخدام  كمــا 
أو  املعتصمــن  مــن  التظاهــر  ســاحات  إخــالء 
عقــب  الشــارع.  يف  بقائهــم  عــى  معاقبتهــم 
أّول محاولــة لفــّض التظاهــرة اســتعانًة بالغــاز 
والضــرب العنيــف، غالبــاً مــا تســتمّر املواجهــة 
خــالل  مــن  األمنيــة  والقــوى  املعتصمــن  بــن 
بــن  تتأرجــح  والفــر”،  “الكــر  مــن  جــوالت 
والهجمــات  للدمــوع  املســيل  الغــاز  مــن  املزيــد 
عــى مــن تبّقــى مــن النــاس املصّريــن عــى عــدم 
فــّض التظاهــرة. ومــن هنــا تبــدأ عــادة عمليــات 
عــى  القبــض  إلقــاء  أي  الجماعيــة،  التوقيــف 
والتــي  تعّســفي  بشــكل  متظاهريــن  مجموعــة 
القبــض  إلقــاء  خــالل  تعنيفهــم  تتضّمــن 

 . عليهــم

تعّرضــوا  الذيــن  املصابــن  مــن   35% حــوايل 
لالعتداء من قبل قوى األمن الداخل أفادوا 
القبــض  إلقــاء  خــالل  للعنــف  تعّرضــوا  أّنهــم 
تعّرضــوا  أّنهــم  منهــم   5 أفــاد  وقــد  عليهــم. 
يف  ســيما  ال  احتجازهــم،  مــكان  يف  لالعتــداء 

قوى األمن الداخيل: %54 من اإلصابات خالل »مكافحة الشغب«   
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بجراحــه.  متأثــراً  وفاتــه  إىل 

التــي حصلــت يف جــل  خــالل التظاهــرات 
تشــرين  بــن  ســّيما  ال  والــذوق،  الديــب 
وّثقنــا   ،2019 األول  وكانــون  الثــاين 
أفــادوا  األقــّل،  عــى  إصابــة 40 متظاهــراً 
بأّنهم تعّرضوا للّضرب من قبل الجيش 
وفتــح  التظاهــرات  فــّض  خــالل محاولتــه 
عليهــم.  القبــض  إلقــاء  وخــالل  الطريــق 
عــى ســبيل املثــال، أفــاد أحــد املتظاهريــن 
لهجــوم  تعــّرض  بأّنــه  الديــب  جــّل  يف 
الجيــش  مــن  عناصــر   8 يــد  عــى  وحــي 
اعتــدوا عليــه بالعــيص وكعــب البندقيــة. 
للّشــتم  تعــّرض  أّنــه  أيضــاً  الشــاب  وأفــاد 
والعبارات النابية، فسمع أحد العناصر 
عــم  بعــدو  الــش***  “أخــو  عنــه  يقــول 

والتحقيــق معهــم داخــل مراكــز االحتجــاز 
التابعــة لهــا. باإلضافــة إىل ذلــك، قامــت 
املتظاهريــن  بعــض  بتوقيــف  املخابــرات 
وهددتهــم  بالخطــف  شــبيه  بأســلوب 
لهــم  تســمح  ولــم  والقتــل،  باإلخفــاء 
محــاٍم  بمقابلــة  أو  بذويهــم  باالتصــال 
أّدى  وقــد  لهــم.  احتجازهــا  فــرتة  طيلــة 
املحاســبة  مــن  نــوع  ألّي  التــام  االنعــدام 
لهــذه الجرائــم املرتكبــة بحــق املتظاهريــن، 
ال بــل الحصانــة واإلفــالت مــن العقــاب، 
وأصــول  العقوبــات  قانــويَن  تجريــد  إىل 
املحاكمــات الجزائيــة مــن أّيــة قــّوة قانونيــة 
امللّحــة  الحاجــة  يؤّكــد  ممــا  فّعالــة، 
النتفاضة تعيد الروح إىل دولة القانون.

يتنّفــس..”، قبــل أن يفقــد الوعــي إثــر الضــرب. 
تبــّن  املستشــفى،  إىل  إســعافه ودخولــه  بعــد 
أّدى إىل إصابــة  املــربح عــى ظهــره  الّضــرب  أّن 
مــا اســتوجب تعطيلــه عــن العمــل  الــكى،  يف 

أيــام.  ملــدة 10 

املتظاهــرون  شــهد  االنتفاضــة،  أيــام  أوائــل  يف 
عنيفــة  اعتــداءات  والنبطيــة  وصــور  صيــدا  يف 
الجيــش  أقــدم  الســلمّية.  تجّمعاتهــم  عــى 
فتــح  عــى  املتظاهريــن إلرغامهــم  تعنيــف  عــى 
الطرقــات يف صيــدا مــرات عــّدة بــن30  تشــرين 
األول و16  كانــون الثــاين، مــا أّدى إىل إصابــة 
6 أشــخاص عــى األقــّل. كمــا تعــّرض الجيــش 
خــالل  النبطيــة  يف  واملتظاهــرات  للمتظاهريــن 
املثــال،  ســبيل  عــى  املســتمّرة.  احتجاجاتهــم 
يف  ســلمية  تظاهــرة  فــّض  عــى  الجيــش  أقــدم 

أّدى  مــا  الثــاين 2020،  النبطيــة يف 18 كانــون 
األقــّل وكســر  عــى  أشــخاص  ثالثــة  إىل إصابــة 
أنــف إحــدى املتظاهــرات. وأخــراً، أفــاد متظاهــر 
تظاهــرة  يف  مشــاركته  خــالل  أّنــه  صــور،  مــن 
عنصــر  أقــدم  العباســية،  طريــق  عــى  ســلمية 
الجيــش  مخابــرات  مــن  وعنصــر  الجيــش  مــن 
عــى االعتــداء عليــه، أوالً بالّضــرب عــى بطنــه، 
بــأّن  أفــاد  كمــا  الحديديــة.  بالعــيص  ثــم  ومــن 
الســيارة  بــاب  تســكر  إىل  عمــد  العناصــر  أحــد 
أّدى إىل  مــا  عــى ظهــره ودفعــه عــى األرض، 

املستشــفى.  دخولــه 

أمــا بالنســبة للعنــف داخــل أماكــن االحتجــاز، 
بــأّن عناصــر  عــى األقــّل  فقــد أفــاد 22 شــخصاً 
من الجيش ومخابرات الجيش اعتدوا عليهم 
واحتجازهــم  نقلهــم  خــالل  املــربح  بالضــرب 

االعتداءات تشرين األول 2020

املناطــق  شــّتى  يف  املتظاهــرون  تعــّرض 
اللبنانيــة إىل اعتــداءات عــى يــد مناصــري 
لسياســين  ومرافقــن  الســلطة  أحــزاب 
التظاهــرات  يف  مشــاركتهم  خلفّيــة  عــى 
وانتقادهم السلطة ورموزها عى مواقع 

تراوحــت اإلصابــات التــي وّثقناهــا مــا بــن 
األدىن،  الحــّد  يف  “معتدلــة”  إصابــات 
وإصابــات  وشــديدة  بليغــة  وإصابــات 
أّدت إىل الوفــاة يف الحــد األقــىص. ووّثقنــا 
أّدت  كونهــا  “خطــرة”  ُتعتــرب  إصابــة   39
أو  املستشــفى  إىل  املصابــن  دخــول  إىل 

خــالل  بالغــاً   15 مــن  أكــر  الدفــاع” 
عــن  االنتفاضــة  مــن  األّولــن  الشــهرين 
تعــّرض ناشــطن لتهديــدات شــخصية أو 
عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي بســبب 

السياســية.  مواقفهــم 

كدمــات ورضــوض طفيفــة أو لــم نتمّكــن 
بســبب  خطورتهــا  مــدى  مــن  التأّكــد  مــن 
عــدم حصــول الضحايــا عــى تقاريــر طبيــة 

إلصاباتهــم. موثقــة  صــور  أو 

توثيــق  مــن  تمكّنــا  وقــد  االجتماعــي.  التواصــل 
80 إصابــة، شــّكلت حــوايل %11 مــن مجمــوع 
اإلصابــات املوّثقــة. وتضّمنــت هــذه االعتــداءات 
يــد  عــى  املتظاهريــن  عــى  الّرصــاص  إطــالق 
عــى  لسياســين وهجمــات جماعيــة  مرافقــن 

و  دائــم  عقــل  أو  جســدي  عطــل  أو  خلــل  إىل 
كســر،  إىل  أّدت  كونهــا  “بليغــة”  70إصابــة 
مؤّقــت.  عقــل  أو  جســدي  عطــل  أو  خلــل  أو 
ومــن ضمــن هــذه اإلصابــات خمســة أشــخاص 
فقــدوا النظــر يف إحــدى العينــن بفعــل رصــاص 
مطاطــي أو عبــوة غــاز مســّيل للدمــوع أطلقتهــا 

املتظاهريــن يف ســاحات االعتصــام كمــا حصــل 
أمام مجلس الجنوب يف برئ حسن، باإلضافة 
ببعــض  االســتفراد  فيهــا  تــّم  اعتــداءات  إىل 
األشخاص واالعتداء عليهم خالل التظاهرات 
أو خارجهــا. كمــا تلّقــى الخــط الســاخن “للجنــة 

قوى مكافحة الشغب. وّثقنا أيضاً حوايل 239 
إصابــة ُتعتــرب “شــديدة” كونهــا أّدت إىل جــروح 
الــّرأس  بــارزة يف  أو رضــوض وكدمــات  عميقــة 
أو الوجــه أو تــّم إســعاف املتظاهريــن يف أقســام 
الطــوارئ يف املستشــفيات. وأخــراً، وّثقنــا 385 
عــن  عبــارة  كونهــا  “معتدلــة”  تعتــرب  إصابــة 
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العنيفــة  املمارســات  توثيــق  مــن  تمكّنــا 
بحــق  النــواب  مجلــس  شــرطة  قبــل  مــن 
التظاهــرات.  هــذه  خــالل  متظاهــراً   47
عمــل  ترعــى  واضحــة  قوانــن  يوجــد  ال 
أّن  أعلنــت  أّنهــا  إاّل  الشــرطة،  هــذه 
مبنــى  حراســة  يف  محصــور  عملهــا 
مجلــس النــّواب، وتاليــاً ال يدخــل ضمــن 
خــالل  األمــن  حفــظ  مهــام  صالحّياتهــا 
الشــرطة تخّطــت  التظاهــرات. لكــن هــذه 
خــرج  حيــث  واســع  بشــكل  صالحياتهــا 
وســحبوا  املجلــس  حــرم  مــن  عناصرهــا 
عــدداً مــن املتظاهريــن إىل خلــف الســياج 
اعتــدوا  كمــا  النجمــة،  بســاحة  املحيــط 
معهــم  وأجــروا  عنيــف  بشــكل  عليهــم 

رســمية.  غــر  تحقيقــات 

يف هــذا اإلطــار، وثقنــا إفــادة 20 متظاهــراً 
عــى األقــل يف أكــر مــن تظاهــرة حصلــت 
 14 يف  ســيما  ال  النــّواب  مجلــس  أمــام 
شــباط  و11   2019 االّول  كانــون  و15 
الضحايــا،  هــؤالء  إلفــادات  2020. وفقــاً 
قــام عناصــر مــن شــرطة املجلــس بســحب 
هــؤالء املتظاهريــن مــن ســاحات التظاهــر 
أو مــن محيطهــا إىل داخــل حــرم مجلــس 

يف إطــار التظاهــرات واالحتجاجــات التــي 
اللبنانيــة  املناطــق  مختلــف  يف  حصلــت 
الالمركــزي  الطابــع  رّســخت  والتــي 
مهــام  الجيــش  اســتلم  لالنتفاضــة، 
“مكافحــة  وعمليــات  األمــن  حفــظ 
وبخاّصــة  املناطــق،  تلــك  يف  الشــغب” 
جــّل  إىل  باإلضافــة  والبــّداوي،  طرابلــس 
والبقــاع وصيــدا  والــذوق وبعبــدا  الديــب 
وحــوايل  وكفرّرمــان.  وصــور  والنبطيــة 
%20 مــن اإلصابــات التــي وثقناهــا تســبب 
معــرض  يف  الجيــش  مــن  عناصــر  بهــا 
ســعيهم إىل فــّض االعتصامــات الســلمية 
طريقــة  بــأّي  العاّمــة  الطرقــات  عــى 
ممكنــة. كمــا قــام الجيــش بمــؤازرة قــوى 
األمــن  حفــظ  مهــام  يف  الداخــل  األمــن 
وقــد  بــروت،  يف  التظاهــرات  خــالل 

القــوة. ومــن  التعّســف يف اســتخدام  إىل 
دون أي تفسر أو إنذار، حاصر العناصر 
ســيارات املحتّجــن، وعمــدوا إىل تكســر 
ســياراتهم  والنوافــذ يف  األمامــي  الزجــاج 
ســيارتهم  أبــواب  فتــح  عــى  وإجبارهــم 
ملنعهــم مــن التصويــر وتهديدهــم إذا لــم 
إحــدى  أفــادت  التصويــر.  عــن  يتوقفــوا 
أّنهــا  صحافيــة،  وهــي  املتظاهــرات، 
تعّرضت للضرب عى وجهها، كما أفاد 
عدٌد من املصابن أّنهم تعّرضوا للضرب 
املربح عى أجسادهم من قبل عناصر يف 
بــدالت عســكرية باإلضافــة إىل أشــخاص 
أّن عناصــر  آخــرون  مــدين. وأفــاد  بلبــاس 
الشــوارع  يف  الحقوهــم  قــد  الشــرطة 
الفرعيــة خــالل محاولتهــم مغــادرة مــكان 
أّدى هــذا االعتــداء إىل  االعتــداء عليهــم. 
وإىل  الســيارات  مــن  العديــد  تحطيــم 
ورغــم  األقــل.  عــى  شــخصاً   22 إصابــة 
فوريــة  جزائيــة  شــكوى  الضحايــا  تقديــم 
الســلطات  امتنعــت  املعتديــن،  بحــق 
القضائيــة عــن إجــراء تحقيقــات جّديــة يف 

اليــوم. لغايــة  الجرائــم  هــذه 

الثــاين 2020، اســتخدم الجيــش مجــّدداً 
هــذه  يف  متناســب  غــر  بشــكل  القــّوة 
مــرة  الحــّي  الرصــاص  وأطلــق  املنطقــة، 
تجّمعــوا  الذيــن  املتظاهريــن  عــى  أخــرى 
أّدى  ممــا  البــّداوي،  يف  عــام  طريــق  عــى 
كمــا  األقــّل.  عــى  مدنيــاً   30 إصابــة  اىل 
بــن  عــّدة  مواجهــات  طرابلــس  شــهدت 
حصلــت  أبرزهــا  واملتظاهريــن،  الجيــش 
الثــاين، وأّدت إىل إصابــة  يف 26 تشــرين 
الشــاب  ووفــاة  األقــّل  عــى  شــخصاً   26
متأّثــراً  أشــهر  ثالثــة  بعــد  توفيــق  أحمــد 
)خــالل   2020 نيســان   28 ويف  بجراحــه. 
أقــدم  وبعدمــا  العاّمــة(،  الّتعبئــة  فــرتة 
الجيــش عــى اســتخدام الرصــاص الحــي 
أصيــب  االحتجاجــات،  لفــض  واملطاطــي 
أدى  مــا  فخــذه،  يف  الســّمان  فــؤاد  فــواز 

ضمــن  وبالتنــاوب  أياديهــم  وبتكبيــل  النــّواب 
بالّضــرب  عليهــم  االعتــداء  عــى  مجموعــات 
والســكاكن....  العــيص  مســتخدمن  العنيــف 
أجــرى  عدليــة،  ضابطــة  ليســوا  أنهــم  ورغــم 
رســمية  غــر  تحقيقــات  العناصــر  أولئــك 
للتظاهــر  دوافعهــم  حــول  املتظاهريــن  مــع 
بــري  نبيــه  النــواب  مجلــس  رئيــس  ومعارضــة 
ورّددوا أمــام املعتــدى عليهــم: “نبيــه بــري تــاج 
عليهــم  باالعتــداء  هددوهــم  كمــا  راســكم”. 
مجــدداً يف حــال أقدمــوا عــى التظاهــر مجــدداً 
أو انتقــاد رئيــس مجلــس النــواب. وقــد تدّخــل 
يف  املوجــودة  الجيــش  ســّرية  مــن  عناصــر 
عليهــم  املعتــدى  بعــض  إلنقــاذ  املجلــس  حــرم 
أّن  املتظاهريــن  أحــد  وأفــاد  عنهــم.  واإلفــراج 
بيــده  أصيــب  إلنقــاذه  تدّخــل  الــذي  الجنــدي 
الطــوارئ  بــه يف غرفــة  التقــى  وأّنــه  ذلــك  أثنــاء 
العــالج  يتلّقــى  كان  حيــث  املستشــفى،  يف 
العــالج  تلّقــى  املتظاهــر  بينمــا  املكســورة  ليــده 
فقــد  اآلخــرون،  أّمــا  مكســورين.  لضلعــن 
مــن  آلّياتهــا  يف  الداخــل  األمــن  قــوى  نقلتهــم 
داخــل حــرم املجلــس إىل “ثكنــة الحلــو” حيــث 
فتحــت معهــم محاضــر تحقيــق رســمية وهــم 
واضطــّر  االعتــداء.  وطــأة  تحــت  يزالــون  ال 

املــربح  الضــرب  عــن  ناتجــة  إصابــة   29 ســّجلنا 
اإلطــار.  هــذا  يف  الجيــش  قبــل  مــن 

أّيــة  للجيــش  ليــس  أّنــه  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
حــال  يف  إاّل  الداخــل  األمــن  بحفــظ  صالحيــة 
مجلــس  قبــل  مــن  صراحــة  بذلــك  تكليفــه 
مكّلــف  فهــو  يحصــل،  لــم  مــا  وهــو  الــوزراء 
عــن  الدفــاع  أّي  الخارجــّي،  باألمــن  “أساســاً 
يف  نقــرأه  مــا  وهــذا  والحــدود.  الدولــة”  أرض 
النصــوص  حــول  الجيــش  ملؤسســة  دراســة 
أاّل  عــى  “يحــرص  األمنــي:  للعمــل  القانونيــة 
عنــد  إاّل  األمنيــة  األعمــال  يف  الجيــش  يقحــم 
الضــرورة القصــوى، ألّن تدّخــل الجيــش يعنــي 
أّن الوضــع األمنــي يف الدولــة وصــل إىل أخطــر 
اســتخدام  يــأيت  املنطلــق،  هــذا  مــن  حاالتــه”. 
التظاهــرات  لفــّض  الجيــش  قبــل  مــن  القــّوة 

يــد  عــى  للتعذيــب  تعّرضــوا  الذيــن  معظــم 
هــذه الشــرطة لتلقــي العــالج يف املستشــفيات 
بســبب األضــرار التــي لحقــت بهــم، حيــث جــاء 
يف تقاريــر الطــوارئ أّنهــم يعانــون مــن صدمــات 
تضّمنــت  وقــد   .)Polytrauma( متعــددة 
والوجنــات  األضلــع  يف  كســوراً  إصاباتهــم 
واألســنان وفدغــاً يف الــرأس وأضــراراً يف الــكى 
والجســم،  الوجــه  عــى  متعــّددة  وكدمــات 
بــن  العمــل  عــن  تعطيلهــم  آمــاد  وتراوحــت 

يومــاً.  و14  أيــام  أربعــة 

شــرطة  عناصــر  تكتــِف  لــم  ذلــك،  مــن  أكــر 
بحــق  العنــف  باســتخدام  النــّواب  مجلــس 
املتظاهريــن أمــام مجلــس النــّواب، بــل اعتــدت 
 10 يف  ســلمي  ســيارات  موكــب  عــى  أيضــاً 
كانــون األّول 2019 يف شــارع فــردان يف بــروت 
الــذي يقــع عــى مقربــة مــن مقــّر رئيــس مجلــس 
النــواب يف عــن التينــة. يومهــا شــارك عشــرات 
املتظاهريــن يف مســرة احتجاجيــة وســلمية يف 
سياراتهم، ولم يقرتبوا من مقّر الرئيس ولم 
يشّكلوا أّي تهديد للمقّر أو ألّي من العناصر. 
بحمايــة  املولــج  الشــرطة  فــرع  عناصــر  أّن  إاّل 
مقــّر الرئاســة اعتــدوا عليهــم علنــاً فيمــا شــّكل 
جرائــم ضــرب وإيــذاء بشــكل واضــح باإلضافــة 

هــذا  طبيعــة  كانــت  مهمــا  للقانــون،  مخالفــاً 
صالحياتــه.  عــن  يخــرج  كونــه  االســتخدام، 

طرابلــس  مدينــة  يف  املتظاهــرون  واجــه 
ردود  مــن  واملينــا سلســلة  البــّداوي  ومنطقتــي 
األفعــال العنيفــة عــى اعتصاماتهــم مــن قبــل 
واإلغاثــة  الطــوارئ  جهــاز  وأعلــن  الجيــش. 
تعــّرض  عــن  اإلســالمية  الطّبيــة  الجمعيــة  يف 
506 أشــخاص “لحــوادث متفّرقــة” ونقــل 63 
منهــم إىل املستشــفيات خــالل األيــام الثمانيــة 
األوىل مــن التظاهــرات يف طرابلــس.  ورصدنــا 
قبــل  مــن  الحــّي  للّرصــاص  األّول  االســتخدام 
خــالل   2019 األّول  تشــرين   26 يف  الجيــش 
أّدى  ممــا  البــّداوي،  منطقــة  تظاهــرة يف  فــّض 
نقلهــم إىل  اســتوجب  إىل جــرح 5 متظاهريــن 
املستشــفى لتلّقــي العــالج.  كمــا ويف 9 كانــون 
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الجيش ومخابرات الجيش: %27 من اإلصابات بني فّض التظاهرات والتعذيب يف الثكنات 

إصابة معتدلة
إصابة بليغة أو خطريةإصابة شديدة

ما هي أنواع اإلصابات املوّثقة؟3
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العنــف  إثــر  يف  اإلصابــات  أعــداد  ارتفــاع 
والتعذيــب يشــر إىل أّن األجهــزة اتبعــت، 
عمــداً، وبشــكل مخالــف تمامــاً للقانــون، 
تكتيــك اســتخدام القــّوة املفرطــة وإلحــاق 
األذى باملتظاهرين لفّض التظاهرات، ويف 
بعــض الحــاالت، ملعاقبتهــم وردعهــم عــن 
ممارســة حقوقهــم يف معارضــة الســلطة 
شــاهدناها  التــي  فاإلصابــات  الحاكمــة. 
بــل  لــم تكــن حــاالت اســتثنائية  ووثقناهــا 
شــّكلت نهجــاً واضحــاً باســتخدام العنــف 
أّن  يتبــّن  املقصــود ضــد املتظاهريــن. كمــا 
عــدم  بســبب  تحصــل  لــم  منهــا  العديــد 
انضبــاط عنصــر فــردي، بــل بســبب ثقافــة 
البطــش والتعنيــف التــي بــدأت تتوّســع يف 
املؤّسســات األمنيــة والعســكرية يف غيــاب 
أّي محاسبة جّدية وعلنّية. باإلضافة إىل 
ذلــك، تؤّكــد كــرة اإلصابــات التــي نتجــت 
عــن اعتــداءات املدنيــن املناصريــن ألحــزاب 

تمكّنــا  التــي  اإلصابــات  مــن   81% تعــود 
العنــف  مــن  أنمــاط  إىل  توثيقهــا  مــن 
ناتجــة عــن إفــراط األجهــزة األمنيــة )األمــن 
القــّوة  اســتخدام  والجيــش( يف  الداخــل 
متناســب  غــر  بشــكل  التظاهــرات  لفــّض 
وعشــوايئ، واّتباعهــا لتكتيــكات ملكافحــة 
ومدّونــات  األصــول  تخالــف  الشــغب 

عند التعامل مع املتظاهرين واملتجّمعن 
قــرر  العاّمــة،  الطرقــات  عــى  ســلمياً 
املجلــس األعــى للدفــاع “تكثيــف الجهــود 
التنســيقية بــن مختلــف األجهــزة األمنيــة 
أي  مــع  التهــاون  وعــدم  والعســكرية... 

الدولــة”.    هيبــة  مــن  للنيــل  محاولــة 

وعليــه، ســنعمد هنــا إىل تعريــة خطــاب 
أســاليب  توضيــح  خــالل  مــن  الســلطة 
لشــهادات  وفقــاً  املســتخدمة  العنــف 
التــي  والتســجيالت  والشــهود  الضحايــا 
اّطلعنا عليها تمهيداً إلبراز أنماط العنف 
املختلفة التي اسُتخدمت بحّق املشاركن 
يف االنتفاضة ومدى تجاوزها لحق القوى 
القــّوة  اســتخدام  األمنيــة والعســكرية يف 
بوجه املدنين. وقد مّيزنا ثالث فئات من 
أســاليب العنــف لــي نتمّكــن مــن تحليلهــا 

كّل عــى حــدة.

اإلداريــة،  الضابطــة  قبــل  مــن  الشــغب” 
طابــع  مــع  كّليــاً  متناســب  غــر  وكان 
االحتجاجــات ووصــل أحيانــاً إىل مســتوى 
األذى  إلحــاق  بقصــد  الوحــي  التعنيــف 

وإهانتهــم. باملتظاهريــن 

الســلطة لجــوء هــذه األحــزاب إىل العنــف وإىل 
جميع الوسائل املتوّفرة لديها من أجل ترهيب 

معارضيهــا ومنتقديهــا.

تشــّكل  وثقناهــا  التــي  االعتــداءات  أّن  شــّك  ال 
عليهــا  يعاقــب  جرميــة  أفعــاالً  جميعهــا 
ســواء  املعتــدي،  صفــة  كانــت  مهمــا  القانــون 
القــوى  لكــن  مدنيــاً.  أو  رســمياً  موظفــاً  كان 
األمنية والعسكرية تمتلك الحق يف استخدام 
وأهمهــا  معّينــة،  وقيــود  ألصــول  وفقــاً  القــّوة 
وجــوب التقّيــد بمبــدأي الضــرورة والتناســب يف 
الســلطة ووزارة  اّدعــت  وقــد  القــوة.  اســتخدام 
القــّوة  أّن  األمنيــة  األجهــزة  وإدارات  الداخليــة 
القاهرة استخدمت فقط للدفاع عن املمتلكات 
األهــل”.  و”الســلم  العــام  النظــام  أو  العامــة 
مــن اعتمــاد املحاســبة الشــّفافة ألعمــال  وبــدالً 
األجهــزة  نشــرت  املتظاهريــن،  بحــق  العنــف 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــى  األمنيــة 
التخريــب،  أعمــال  عــى  رّكــزت  فيديوهــات 

باإلضافــة  والحيــاة،  الصحــة  وتهــّدد  الســلوك 
إىل أنمــاط التعامــل بوحشــية مــع املتظاهريــن 
جهــاز  مــن  كّل  أفــرط  فقــد  واملتظاهــرات. 
القــّوة  األمــن الداخــل والجيــش يف اســتخدام 
الفّتاكــة  غــر  واألعتــدة  واألســلحة  والعنــف 
املتظاهريــن  إلكــراه  ومتهــّور  عشــوايئ  بشــكل 
تحــت  الشــارع  وتــرك  التظاهــرات  فــّض  عــى 

“مشــاغبون”.  بأنهــم  املتظاهريــن  وصّنفــت 
األمــن  لقــوى  للتعــّرض  إدانتهــا  أعلنــت  كمــا 
والجيش، وأرفقت تصريحاتها بصور لعناصر 
مصابن، متجاهلة تماماً أعداد اإلصابات بن 
املتظاهريــن واملتظاهــرات. وقــد أوحــت مقاربتهــا 
)املســلحن  والجيــش  األمــن  قــوى  عناصــر  بــأّن 
مــن  هــم  الســالح(  اســتخدام  عــى  واملدّربــن 
يتعــّرض لالعتــداء مــن النــاس. وعليــه، وفيمــا 
كّنــا نشــاهد عناصــر مــن قــوى األمــن والجيــش 
واإليــذاء،  بالضــرب  املتظاهريــن  عــى  ينهالــون 
قائــد  مــن  كّل  أصــدر  البلــد،  أنحــاء  كل  يف 
الداخــل واألمــن  قــوى األمــن  الجيــش ومــدراء 
العــام وأمــن الدولــة بيانــاً، دعــوا فيــه الجميــع 
إىل “عــدم القيــام بــكّل مــا مــن شــأنه التعــّرض 
لالســتقرار والســلم األهــل والعيــش املشــرتك” 
ووصفــوا فيــه التظاهــرات بـ”التطــّورات األمنيــة 
عــى  ورّداً  اللبنانيــة”.  الســاحة  تشــهدها  التــي 
اتهام األجهزة األمنية باستخدام القوة املفرطة 

املقابــالت  خــالل  الشــغب”.  “مكافحــة  غطــاء 
تعّرضــوا  متظاهريــن  مــع  أجريناهــا  التــي 
للّضرب املربح من قبل األجهزة األمنّية بسبب 
االحتجاجيــة،  التجّمعــات  لفــّض  رفضهــم 
ومــن خــالل صــور آثــار الضــرب عــى أجســادهم 
أّن  مــن  تثبتنــا  الشــرعين،  األطبــاء  وتقاريــر 
العنــف ضّدهــم تخّطــى إطــار مهــام “مكافحــة 

أ - اعتداءات األجهزة األمنية عىل املتظاهرين يف ساحات التظاهر
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الوفّيات
ظــروف  يف  حتفهــم  رجــال  ســّتة  لقــَي 
مرتبطــة بالتظاهــرات وأعمــال االحتجــاج. 
أّن  تشــرين   17 اعتــربت مجموعــات  وقــد 
هــؤالء الســّتة هــم شــهداء للثــورة. وفقــاً 
للمعلومات األّولية املتوّفرة حول ظروف 
وفاتهم، أّدى استخدام الجيش للعنف 
التجّمعــات يف  لفــّض  والرصــاص  املفــرط 
خــالل  شــخصن  مقتــل  إىل  طرابلــس 
فــّواز  وفــؤاد  توفيــق  )أحمــد  التظاهــرات 
الســّمان(، يف حــن قتــل شــخصان خــالل 
تجّمعــات ســلمية عــى الطرقــات العامــة 
األّول  خلــدة،  ويف  املطــار  طريــق  عــى 
مــن  أطلــق  برصــاص  العطــار(   )حســن 
فخــر(  أبــو  )عــالء  والثــاين  مــدين  شــخص 
خــالل  عســكري  مــن  أطلــق  برصــاص 
مــروره يف االعتصــام. كمــا تــويف شــخصان 
بدخــان  اختناقــاً  الســورية  الجنســية  مــن 
وســط  املبــاين  أحــد  قــرب  اندلــع  حريــق 
بــروت يف أّول أيــام االنتفاضــة )إبراهيــم 

حســن(. وإبراهيــم  يونــس 

أنواع اإلصابات املوّثقة

الوفيات واملالحقة القضائية

الحصــول  عــى  املصابــن  بعــض  وحــرص 
ليوّثقــوا  شــرعّي  طبيــب  مــن  تقريــر  عــى 
التــي  واإلصابــات  والرضــوض  الجــروح 
تقريــراً   75 مراجعــة  ومــن  لهــا.  تعّرضــوا 
تمّكّنــا مــن االّطــالع عليهــا، تبــّن أّن آمــاد 
بــن  تراوحــت  العمــل  عــن  التعطيــل 
وفقــاً  يومــاً   90 إىل  وصــوالً  واحــد  يــوم 
الشــرعين،  لألطبــاء  األّوليــة  للتقديــرات 
اإلصابــات  هــذه  بعــض  عــن  نتــج  حيــث 

جســمه مــن ظهــره حتــى ركبتــه )14 يــوم 
العمــل(.  عــن  تعطيــل 

باإلضافة إىل اإلصابات املوثقة يف التقارير 
أّنهــم  املصابــن  مــن  عــدد  أفــاد  الطبيــة، 
تعّرضــوا إلصابــات لــم ُتســّجل يف التقاريــر 
الطبية، كإصابات يف أعضائهم التناسلية 
ضــرب  عــن  ناتجــة  حّساســة  ومناطــق 
مقصود، أو ناتجة عن إدخال العيص يف 

مؤّخراتهــم مــن فــوق مالبســهم.

مضاعفــات عــى صّحــة املتظاهريــن اســتوجبت 
أبــرز  مــن  أطــول.  لفــرتات  للعــالج  إخضاعهــم 
اإلصابــات التــي اســتوجبت تعطيــالً عــن العمــل 
تجــاوز عشــرة أيــام، شــاب لــم يبلــغ العشــرين 
بعد، أصيب مّرتن برصاص مطاطي يف رجله 
اليســرى خــالل مشــاركته يف تظاهــرة يف وســط 
بــروت بتاريــخ 18 كانــون الثــاين 2020. وبعدمــا 
أصيــب  اإلصابــة،  هــذه  بســبب  أرضــاً  وقــع 
مجــدداً نتيجــة إلقــاء عناصــر مكافحــة الشــغب 

قنبلة صوتية باتجاهه، فانفجرت يف يده وهو 
بــرت  إىل  أّدى  مــا  وجهــه،  عــن  إبعادهــا  يحــاول 
طارئــة  جراحيــة  عمليــة  وإجــراء  اإلبهــام  طــرف 
يف راحــة اليــد املصابــة وعجــز جــزيئ دائــم يف يــده 
املصابــة )90 يــوم تعطيــل عــن العمــل(. وبعدمــا 
تعــّرض متظاهــر عمــره 42 ســنة للضــرب املــربح 
من قبل شرطة مجلس النواب، أصيب بكسر 
يف وجنته اليمنى باإلضافة إىل كسر يف ضلعه 
كافــة  وعــى  عينيــه  عــى  متعــّددة  وكدمــات 

II
ما هي ظروف االعتداءات وأساليب العنف املعتمدة؟1

أنحاء الجسم

العمود
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خــالل  األمــن  حفــظ  مهــاّم  إىل  بالعــودة 
يفــرض  الشــغب،  التظاهــرات ومكافحــة 
تجّنــب  األمنيــة  القــوى  عــى  القانــون 
ممارســتهم  عنــد  العنــف  اســتخدام 
لصالحياتهــم اإلكراهيــة مــن أجــل حمايــة 
ويمنــع  الجرائــم.  ارتــكاب  ومنــع  النــاس 
وجــه  يف  الّســالح  اســتخدام  عليهــم 
املدنين إاّل يف حاالت استثنائية كالّدفاع 
القانــون  مــن   225 (املــادة  الّنفــس  عــن 
رقــم 17 تاريــخ 6/9/1990(.  ولــي يكــون 
يجــب  مشــروعاً،  للقــوة  اســتخدامهم 
أن يتقّيــد بمبــدأي الضــرورة والتناســب، 
وفقاً ملا ورد يف القوانن املنّظمة لألجهزة 
املعتمــدة  الســلوك  ومدّونــات  األمنيــة 

الجيــش  مــن  مجموعــة  ألوامــر  امتثــل 
عناصــر  أحــد  قــام  التظاهــرة،  ملغــادرة 
بعــد  عــى  عليــه،  باالعتــداء  الجيــش 
ثالثــة كيلومــرتات مــن ســاحة التظاهــر يف 
ريــاض الصلــح، ممــا أّدى إىل كســر رجلــه 
وشــهرين مــن التعطيــل عــن العمــل وفقــاً 
لتقريــر الطبيــب الشــرعي. وقــد أّشــر هــذا 
اســتخدمت  األمنيــة  القــوى  أّن  األمــر إىل 
العنــف ملعاقبــة املتظاهريــن عــى ممارســة 
إىل  باإلضافــة  الّتظاهــر.  يف  حقهــم 
يف  تظاهــرة  يف  مشــاركته  خــالل  ذلــك، 
شــاب  تعــّرض   ،2020 األول  كانــون   15
الوحــي  للّضــرب  يبلــغ 20 ســنة  بالــكاد 
مــن قبــل عناصــر مكافحــة الشــغب بعــد 
أمــام  العــاّم  الشــارع  مــن  ســحبه  تــّم  أن 
شــارع  إىل  الصيفــي  يف  الكتائــب  بيــت 
عــن  بعيــداً  بــروت،  وســط  يف  فرعــي 
 10 مــن  أكــر  أّن  وأفــاد  اإلعــالم.  وســائل 
املــربح  بالضــرب  عليــه  انهالــوا  عناصــر 
يف  كســر  اىل  أّدى  ممــا  طويلــة،  ملــدة 
تــّم  إصابتــه،  مــن  وبالرغــم  ظهــره.  فقــرة 
التحقيــق معــه واحتجــازه يف ثكنــة الحلــو 
اإلفــراج  بعــد  واضطــر  ســاعة،   18 ملــدة 
رجليــه  يف  لإلحســاس  وفقدانــه  عنــه 
العــالج  لتلّقــي  املستشــفى  إىل  للدخــول 

الشــهر. تجــاوزت  ملــدة 

التناســب أن يتــالءم اســتخدام القــّوة مــع 
اســتنفاد  مــدى  ومــع  القائمــة  الظــروف 
استخدام األساليب األخرى. يتّم تحديد 
لــكّل  مــدى التقّيــد بمبــدأ التناســب وفقــاً 
تفــرض  القانونيــة  املبــادئ  أّن  إاّل  حالــة، 
أن تتــم املوازنــة بــن املصلحــة التــي تهــدف 
خــالل  مــن  حمايتهــا  إىل  األمنيــة  القــوى 
التــي  الحريــة  وأهّميــة  القــّوة  اســتخدام 
الحالــة  هــذه  يف  وهــي  تقييدهــا،  يتــم 
واالعــرتاض  والتظاهــر  التعبــر  حريــة 
مســؤولّيتها  عــن  تخّلــت  ســلطة  بوجــه 
وعّطلــت  مــن حقوقــه  الشــعب  وجــّردت 

الديمقراطيــة.  املحاســبة  آليــات 

 17 رقــم  القانــون  مــن   221 املــادة  قبلهــا  مــن 
“قواعــد  تفــرض  كمــا    .)6/9/1990 تاريــخ 
اســتخدام  بشــأن  األساســية  املتحــدة  األمــم 
املوظفــن  قبــل  مــن  الناريــة  واألســلحة  القــوة 
املكلفــن بإنفــاذ القانــون” أن يكــون اســتخدام 
نحــو  عــى  يمــارس  وأن  مســبقاً  منظمــاً  القــّوة 
 يقّلــص اســتخدامها واألذى الــذي يلحــق عنــه.   
هنــاك خطــر  يكــون  أن  الضــرورة  مبــدأ  يفــرض 
األمنيــة  القــوى  عناصــر  عــى  وداهــم  مباشــر 
القــوة  تســتخدم  الــذي  املتظاهــر  قبــل  مــن 
اتخــذت  قــد  األمنيــة  القــوى  تكــون  وأن  ضــّده 
الّســبل  كاّفــة  الحيطــة واســتنفدت  تدابــر  كل 
األخــرى للوصــول إىل هدفهــا املشــروع )حمايــة 
عــى  األمثلــة  مــن  املمتلــكات(.  أو  األشــخاص 

إصابتهــا  إثــر  املستشــفى  إىل  متظاهــرة  إدخــال 
بســبب  مؤّقتــاً  ذاكرتهــا  وفقــدان  رأســها  يف 

الدمــاغ.  يف  ارتجــاج 

عناصــر  أّن “هجــوم”  املصابــن  مــن  عــدٌد  أفــاد 
مكافحــة الشــغب عليهــم حــّول التظاهــرة إىل 
مواجهــة مرعبــة بــن النــاس والقــوى األمنّيــة، 
يف  األمنيــة  األجهــزة  تعّســف  إىل  يشــر  ممــا 
استخدام القّوة خالل فّض التظاهرات. وقال 
انهــال  ملــاذا  أبــداً  أفهــم  “لــم  املصابــن:  أحــد 
والضــرب  بالعــيّص  عناصــر   10 مــن  أكــر  عــّل 
وجهــي  عــى  ُضربــت  الوحــي.  الّشــكل  بهــذا 
رجوتهــم  األرض،  عــى  وأنــا  وظهــري  ورأيس 
املطالبــة  ســوى  أفعــل شــيئاً  لــم  يتوقفــوا...  أن 
معــي  تعاملــوا  وهــم  بحقهــم،  وحتــى  بحقــي 
إىل  املتظاهــر  هــذا  نقــل  تــّم  العــدّو”.  كأين 
أصابعــه،  أحــد  يف  بكســر  مصابــاً  املستشــفى 
وعيونــه  وجهــه  عــى  وكدمــات  وبرّضــات 
اســتوجب  مــا  الفقــري،  العمــود  يف  وارتجــاج 
يــوم تعطيــل  الرقبــة و21  لدعامــة  اســتخدامه 
الشــرعي.  الطبيــب  لتقريــر  وفقــاً  العمــل  عــن 
املصابــن  مــن  عــدد  أفــاد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
مــن  الشــارع  للضــرب يف  أنــه خــالل تعّرضهــم 
“قلتلــك  لهــم:  قيــل  الشــغب،  مكافحــة  قبــل 
طــالع مــن الشــارع ليــه بعــدك واقــف هــون؟”. 
بعدمــا  أّنــه  املتظاهريــن  أحــد  أيضــاً  وأفــاد 

أفــاد املتظاهــرون أّنــه لــدى هجــوم عناصــر 
عليهــم  والجيــش  الشــغب  مكافحــة 
يشــاركون  كانــوا  التــي  التظاهــرات  لفــّض 
فيهــا يف بــروت، استشــعر العديــد منهــم 
خطــراً داهمــاً بفعــل إقــدام العناصــر عــى 

تعــّرض  عشــوايئ.  بشــكل  العنــف  اســتخدام 
عشــرات املتظاهريــن إىل ضربــات بالعــيص عــى 
رؤوســهم خــالل عمليــات “فــض التظاهــرات”، 
منهــم مــن غــاب عــن الوعــي ومنهــم مــن أصيــب 
تــّم  الحــاالت،  إحــدى  ويف  الــرأس.  يف  بفــدغ 

هــذه الّســبل األخــرى، يمكننــا أن نذكــر تشــكيل 
حائــط بشــري بــن مجموعــات مــن املتظاهريــن 
والوقــوف  املواجهــة،  مــن  التخفيــف  أجــل  مــن 
اســتهدافها  يتــم  التــي  األبنيــة  مداخــل  عــى 
جرائــم  يرتكبــون  الذيــن  األشــخاص  وتوقيــف 
حالــة  ويف  وســالمتهم.  اآلخريــن  حيــاة  تهــّدد 
الدفــاع عــن النفــس كالحــاالت التــي تعّرضــت 
بهــا القــوى األمنيــة لرمــي حجــارة ومفرقعــات، 
القــوى  تســتخدم  أن  الضــرورة  مبــدأ  يفــرض 
مــن  واالنســحاب  الحمايــة  أدوات  األمنيــة 
مــن  بــدالً  املتظاهريــن  مــع  املباشــر  االحتــكاك 
عليهــم  واالعتــداء  جماعيــاً  عليهــم  الهجــوم 
وتوقيفهــم  والحجــارة  والهــراوات  بالعــيّص 
مبــدأ  ويفــرض  وعشــوايئ.   جماعــي  بشــكل 
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خــالل أبــرز التظاهــرات يف بــروت، وصــل 
إســعافها  تــّم  التــي  اإلصابــات  مجمــوع 
مستشــفيات  إىل  نقلهــا  أو  األرض  عــى 
اللبنــاين  األحمــر  الصليــب  قبــل  مــن 
إصابــات،   1408 إىل  املــدين  والدفــاع 
منهــا   32% توثيــق  مــن  تمّكنــا  أّننــا  علمــاً 
هــذه  بــأن  التذكــر  يجــدر  ولكــن   .)449(
املدنيــن  بــن  تفصــل  لــم  اإلحصائيــات 
ال  وتاليــاً  الداخــل  األمــن  قــوى  وعناصــر 
ضمــن  اإلصابــات  عــدد  بوضــوح  تعكــس 
صفــوف املتظاهريــن الناتجــة عــن أعمــال 

األمنيــة. القــوى 

املتظاهريــن  بــن  املواجهــات  تصاعــدت 
والجيــش  الشــغب  مكافحــة  وعناصــر 
ويف  بــروت  يف  التظاهــرات  بعــض  يف 

األساسية املتعّلقة باستخدام القّوة واألسلحة 
بإنفــاذ  املكّلفــن  املوّظفــن  قبــل  مــن  النارّيــة 
أو عنصــر يف  أّي موظــف  عــى  القانــون، يجــب 
أدىن  إىل  واإلصابــة  الضــرر  تقليــل  أمنــي  جهــاز 
حــّد واحــرتام حيــاة اإلنســان وصونهــا )املــادة 5( 
املّطاطــي  الّرصــاص  اســتخدام  إىل  فاللجــوء   .
يجــب  متظاهريــن  مجموعــة  عــى  للســيطرة 
أن يكــون اســتثنائياً وأن يلتــزم بــكّل اإلجــراءات 
كتأمــن مســافة  املتظاهريــن،  الالزمــة لحمايــة 
مــا  وهــو  الســيقان،  فــوق  إطالقــه  وعــدم  آمنــة 

تظاهــرة.  مــن  أكــر  خــالل  األجهــزة  خالفتــه 

باإلضافــة إىل مــا تقــّدم، أســاءت القــوى األمنيــة 
للدمــوع،  املســّيل  الغــاز  قنابــل  اســتخدام 

عــن  ناتجــة  األقــّل  عــى  إصابــة   35 وثقنــا 
واملطاطــي  الحــي  الرصــاص  اســتخدام 
والشــمال.  بــروت  يف  التظاهــرات  خــالل 
وقــد أدت بعــض هــذه اإلصابــات إىل وفــاة 
الشــابن أحمــد توفيــق وفــواز الســّمان يف 
طرابلس. وبالرغم من استخدام األجهزة 
للرصــاص املطاطــي بشــكل أســايس خــالل 
أّن  إىل  اإلشــارة  املهــّم  مــن  التظاهــرات، 
يكــون قاتــالً. فقــد  قــد  املّطاطــي  الّرصــاص 
أظهــرت التســجيالت أّن عناصــر مكافحــة 
الشــغب أطلقــت الّرصــاص املّطاطــي عــى 
وغــر  قريبــة  مســافات  مــن  املتظاهريــن 
بليغــة  إصابــات  إىل  أّدى  ممــا  آمنــة، 

جــاءت يف إطــار االعتــداء املمنهــج بغــرض 
التظاهــرات،  وفــّض  املتظاهريــن  معاقبــة 
مــرّبرة  أو  ضروريــة  غــر  كانــت  وبالتــايل، 
لــم  الحــاالت،  هــذه  يف  مشــروعة.  وغــر 
والعســكرية  األمنيــة  القــوى  دور  يعــد 
حيــاة  وحمايــة  األمــن  بحفــظ  محصــوراً 
إىل  أســايس  بشــكل  تّوجــه  بــل  النــاس، 
الدفــاع عــن أركان الســلطة ومصالحهــم 
الفارغــة  واملبــاين  املصــارف  مــن  الخاصــة، 
إىل  وصــوالً  املنهوبــة  البحريــة  واألمــالك 
ســاحة  إىل  الوصــول  مــن  املواطنــن  منــع 

النــواب. مجلــس 

أثرهــا  عــى  فاضطــر  وأنفــه،  عينيــه  محجــر  يف 
للبقــاء يف املستشــفى ملــّدة ســّتة أســابيع خضــع 

فقدانــه الوعــي واضّطــر للخضــوع للعــالج 
أســابيع.  أربعــة  ملــدة  املستشــفى  يف 

املــدن األخــرى وتضّمنــت أشــكاالً مختلفــة مــن 
االحتجاج. فالغرض األسايس من التظاهرات 
مــن  النــاس  حقــوق  اســتيفاء  زال  ومــا  كان 
مؤّسســات  عــى  ســطت  “أوليغارشــية 
للتعــّرض  إياهــا  مســتغّلة  برّمتهــا...  الدولــة 
عــى  حرصــاً  وإفقــاره،  وقمعــه  الشــعب  لهــذا 
تلــك  أّن  اعتربنــا  وقــد  الخاصــة”.   مصالحهــا 
يف  جــاءت  لالحتجاجــات  املتعــّددة  الوجــوه 
النــاس لحقهــم يف الدفــاع عــن  إطــار ممارســة 
االجتماعــي  العقــد  تقويــض  فبعــد  الّنفــس. 
وحمايــة  االجتماعيــة  العدالــة  عــى  املبنــي 
ســلطة الشــعب يف وجــه االســتبداد، “يصبــح 
حق املقاومة والعصيان أداة ضرورية لتعديل 
والطاغيــة،  الشــعب  بــن  املعــادالت  قاعــدة 
هــذا  يف  العــام”.   النظــام  اســتعادة  بهــدف 

لعشــرات  اختنــاق  حــاالت  إىل  أّدى  ممــا 
أو  التنّفــس  ضيــق  بســبب  املتظاهريــن 
تهديــداً  وشــّكل  الوعــي  عــن  غيابهــم 
أفــاد  فقــد  وحياتهــم.  لصّحتهــم  مباشــراً 
بعــض هــؤالء أّنهــم شــاهدوا عناصــر مــن 
مكافحــة الشــغب يطلقــون القنابــل عــى 
موّجــه  مباشــر  مســّطح  مســار  امتــداد 
نحــو املتظاهريــن، وهــو مــا يتعــارض مــع 
حقوق اإلنسان يف الحماية من التعذيب 
الجســدية  للســالمة  والتعــّرض  والعنــف 
لحقــوق  األوروبيــة  للمحكمــة  وفقــاً 
إىل  األفعــال  هــذه  أّدت  وقــد  اإلنســان.  
أفــاد  عينيهمــا.  إحــدى  شــخصن  فقــدان 

أّدت إىل  الوجــه  أبرزهــا إصابــات يف  وخطــرة، 
فقــدان النظــر يف إحــدى العينــن )3 أشــخاص(، 
وإصابــات يف الــرأس واألذن والقــدم، باإلضافــة 
إىل إصابــات يف األصابــع واألعضــاء التناســلية. 
أذنهــا  يف  أصيبــت  أّنهــا  متظاهــرة  وأفــادت 
إصابــات  أيضــاً  ووثقنــا  مطاطــي.  برصــاص 
باملطاطــي يف األصابــع، منهــا مــا اســتوجب 60 
جراحيــة  وعمليــات  العمــل  عــن  تعطيــل  يــوم 
شــخصان  أيضــاً  أفــاد  دائــم.  ضــرر  إىل  وأّدى 
إصابــة  مــن  ألكــر  تعّرضــا  بأّنهمــا  األقــل،  عــى 
بالّرصاص املّطاطي يف اللحظة ذاتها، ما يشر 
الّرصــاص  أطلقــت  الشــغب  مكافحــة  أّن  إىل 
املتحــدة  األمــم  لقواعــد  وفقــاً  بكثافــة.  املّطاطــي 

احتجاجــات  يف  املتظاهــرون  شــارك  اإلطــار، 
سلمية، واحتجاجات تخّللتها أعمال تخريب 
)مثــل  ماديــة  أضــرار  عــى  اقتصــرت  مختلفــة 
النــواب  ســيارات  أمــام  الوقــوف  أو  الغرافيتــي 
وصــوالً  وخاّصــة  عاّمــة  ممتلــكات  تكســر  أو 
املصــارف(.  ومكاتــب  واجهــات  إحــراق  إىل 
إىل  االحتجــاج  أســاليب  وصلــت  وأحيانــاً، 
املولوتــوف  أو  املفرقعــات  أو  الحجــارة  إلقــاء 
نتجــت  التــي  األمنيــة  األجهــزة  عناصــر  باّتجــاه 
عنهــا بعــض اإلصابــات البشــرية. إاّل أّن أنمــاط 
العنــف والتعذيــب املمارســة مــن قبــل عناصــر 
قــوى األمــن والجيــش التــي تمكّنــا مــن توثيقهــا 
جــاءت يف العديــد مــن الحــاالت غــر متناســبة 
مــع أعمــال الشــغب والتخريــب كونهــا لــم تــأِت 
بــل  أنفســهم،  عــن  العناصــر  دفــاع  إطــار  يف 

عــى  بالعبــوة  إصابتــه  بعــد  أّنــه  أحدهمــا 
رأســه مباشــرة، انفجــرت وأّدت إىل كســر 

خاللهــا ألربــع عمليــات جراحيــة. وأفــاد متظاهــر 
ثالــث أّن إصابتــه بالعبــوة عــى رأســه أّدت إىل 
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أفاد 31 شخصاً عى األقّل ممن أوقفهم 
الجيش قبل 15 آذار 2020 أّنهم تعّرضوا 
عليهــم،  القبــض  إلقــاء  خــالل  للتعذيــب 
أّنهــم  األقــل  عــى  منهــم   7 أفــاد  كمــا 
تعّرضــوا للضــرب داخــل آلّيــة النقــل أو يف 
مــكان اإلحتجــاز. عــى ســبيل املثــال، أفــاد 
أحدهــم أّن 10 عســكرين ضربــوه خــالل 
القبــض عليــه بركبهــم عــى ظهــره، فوقــع 
أرضاً، واستمّروا بضربه. وقال إنه خالل 
اقــرتب  “الّريــو”،  الّنقــل  آليــة  إىل  نقلــه 
منــه عســكري وقــال لــه، “صــريل عشــرين 
حيــوان!”  يــا  عيلتــي  شــايف  مــش  يــوم 
رأســه.  عــى  بالعصــا  ضربــه  عــى  وأقــدم 
وأفــاد شــخصان أّنهمــا وآخريــن تعّرضــوا 
للضــرب داخــل ثكنــة الجيــش يف النقــاش 

أعمــال التعذيــب معاقــب عليهــا بموجــب 
قانــون العقوبــات اللبنــاين كمــا تحظرهــا 
ال  الدوليــة،  واملواثيــق  االتفاقيــات 
التعذيــب،   مناهضــة  اتفاقيــة  ســيما 
قبــل  مــن  املعتمــدة  الســلوك  ومدّونــات 
لبنــان،  يف  والعســكرية  األمنيــة  القــوى 
اســتثناء ومــن دون جــواز  مــن دون أي 
يف  اإلنســان  فحــّق  عــذر.  بــأّي  تربيرهــا 

أفــاد بعــض املتظاهريــن أّن الّضــرب الــذي 
تعّرضــوا لــه خــالل إلقــاء القبــض عليهــم 
طابعــاً  اّتخــذ  األمنيــة  األجهــزة  قبــل  مــن 
االنتفاضــة،  يف  ملشــاركتهم  انتقاميــاً 
قبــل  مــن  للّضــرب  تعّرضــوا  فأغلبهــم 
مجموعــة مــن أربعــة إىل ثمانيــة عناصــر، 
الحــاالت  للعنــف حتــى يف  تعّرضــوا  وقــد 
التوقيــف إطالقــاً.  لــم يقاومــوا فيهــا  التــي 

ســاحات  يف  التعذيــب  نمــط  يشــّكل 
عــى  القبــض  إلقــاء  خــالل  التظاهــر 
خطــراً  األكــر  األنمــاط  أحــد  املتظاهريــن 
عى حياة املتظاهرين وحريّاتنا ككل. فقد 
أّن عناصــر قــوى مكافحــة  أفــاد املصابــون 
حتــى  عليهــم  االعتــداء  واصلــوا  الشــغب 
بعدمــا رفعــوا أياديهــم وســّلموا أنفســهم 
بعدمــا  وحتــى  مقاومــة،  أّي  دون  مــن 
بســبب  أرضــاً  وســقطوا  الوعــي  فقــدوا 
توجيــه  هــؤالء  واصــل  كمــا  الّضــرب. 
الّضربــات عــى الوجــه والظهــر واألعضــاء 
التناسلية حتى بعد ما صرخ املتظاهرون 
مــن شــّدة األلــم، وتوّســلوا إليهــم التّوقــف 
عــن ضربهــم. وبلــغ األمــر ببعــض العناصــر 
أْن حاولوا خنق بعض املتظاهرين وقطع 
أّن  املتظاهريــن  بعــض  وأفــاد  أنفاســهم. 
االعتــداء  خــالل  لهــم  قالــوا  العناصــر 
بــّدك  بعــد  ***؟  يــا  ثــورة  “بــّدك  عليهــم: 
نزلــت؟  ليــه  “إنــت  أو  عالشــارع؟”،  تنــزل 

يدفعلــك؟”  عــم  مــن 

العنــف  أعمــال  أكريــة  ارتــكاب  إّن 
وأثنــاء  التظاهــر  ســاحات  يف  والتعذيــب 
ونقلهــم  املتظاهريــن  عــى  القبــض  إلقــاء 
من الشارع إىل أماكن االحتجاز قد يكون 
خياراً مقصوداً من قبل قوى األمن. فتلك 

إىل ذلــك، أفــاد أحــد املتظاهريــن أّنــه بعــد 
املخابــرات  قبــل  مــن  عليــه  القبــض  إلقــاء 
بــروت،  يف  تظاهــرة  مغادرتــه  أثــر  عــى 
أقــدم أحــد العناصــر عــى ركلــه بقــّوة عــى 
ووقــع  األلــم  مــن  فصــرخ  ظهــره،  أســفل 
املــربح  بالضــرب  عليــه  انهــال  ثــم  أرضــاً، 
عناصــر  ثالثــة  جســمه  أنحــاء  كل  عــى 
األرض  عــى  ممــدد  وهــو  املخابــرات  مــن 
األلــم  مــن  حالــة  ويف  الحركــة  ومشــلول 
رغــم  ضربــه  عــن  يتوقفــوا  ولــم  الشــديد. 
توّســله لهــم ورغــم إعالمهــم بأّنــه مصــاب 
حتــى  ضربــه  اســتمّر  وقــد  بـ”الديســك”. 
وخــالل  االحتجــاز  مــكان  إىل  نقلــه  بعــد 
التحقيق معه. وقد أّدى ضربه وتعذيبه 
الفقــري. العمــود  مــن  فقرتــن  إىل كســر 

لالحتجــاز.  مخّصــص  مــكان  إىل  وصولــه 
وعليــه، إّن أعمــال العنــف التــي ترتكبهــا 
التظاهــر  ســاحات  يف  األمنيــة  القــوى 
إلقــاء  لحظــة  منــذ  العاّمــة  واألماكــن 
تشــّكل  قــد  األشــخاص  عــى  القبــض 
قبــل  وقعــت  إذا  حتــى  تعذيــب  جرائــم 
دخول املحتجز إىل آلّية الّنقل أو وصوله 

االحتجــاز.  مــكان  إىل 

أرضــاً، ســحبه هــؤالء إىل مدخــل مجلــس 
أّنــه  أفــاد  النجمــة.  ســاحة  قــرب  النــّواب 
ُصــدم لعــدم اكــرتاث قــوى األمــن لالعتــداء 
الــذي كان يتعــّرض لــه، إذ طلــب مــن أحــد 
مســاعدته  الداخــل  األمــن  قــوى  عناصــر 
شــيئاً  يفعــل  لــم  لكنــه  بســاقيه  وتمّســك 
إلنقــاذه. وأفــاد أّنــه بعــد ســحبه إىل داخــل 
حــرم املجلــس، قــام العناصــر بربــط يديــه 
وقــام  بالضــرب،  مجــدداً  عليــه  وانهالــوا 
أحدهــم باســتخدام “آلــة حــاّدة قّطيعــة” 
شــبيهة بالســّكن لتشــطيب جميــع أنحــاء 

ظهــره، ممــا أّدى إىل جــروح عميقــة. 

قــوى  أفعــال عناصــر  تشــّكل  قــد  وعليــه، 
ومخابــرات  والجيــش  الداخــل  األمــن 
مجلــس  شــرطة  إىل  باإلضافــة  الجيــش، 
للقانــون  وفقــاً  تعذيــب  جرائــم  النــواب، 
اللبناين. فهم موّظفون رسمّيون تابعون 
لــوزاريَت الداخليــة والدفــاع، وأقدمــوا عــى 
ممارســتهم  خــالل  متظاهريــن  تعنيــف 
حريّتهــم.  احتجــاز  وبعــد  للوظيفــة 
بســبب  قصــداً  األذى  بهــم  ألحقــوا  كمــا 
واالنتفاضــة  التظاهــرات  يف  مشــاركتهم 
ألــم  أفعالهــم  عــن  نتــج  وقــد  الشــعبية، 
وعذاب شديدين. باإلضافة إىل ذلك، بدا 
واضحــاً مــن إفــادات املتظاهريــن والشــهود 
أّن أعمال العنف هذه هدفت إىل معاقبة 
حقوقهــم  ممارســة  عــى  املتظاهريــن 
الطبيعيــة بالتعبــر والتظاهــر والعصيــان 
املدين واملعارضة وتخويفهم من ممارسة 
عــن  وثنيهــم  مجــدداً  الحقــوق  هــذه 
هدفــت  الحــاالت،  بعــض  ويف  التظاهــر. 
االعتــداءات إىل الحصــول عــى اعرتافــات 

التظاهــرات. يف  املشــاركن  مــن 

عــى ركبهــم بكعــب البندقيــة، وأجربوهــم عــى 
الحائــط وهــم معصوبــي األعــن  الوقــوف عــى 
أحــد  لهــم  وقــال  بالشــتائم،  عليهــم  وانهالــوا 
عــم  كالب...  يــا  حمــر...  يــا  “انتــو  الضابــط، 
بتســّبوا  عــم  عالجيــش؟؟  الطرقــات  بتســّكروا 
رئيــس الجمهوريــة؟؟” ثــم أمســكه أحــد عناصــر 
الجيــش مــن شــعره وشــّد رأســه نحــو الخلــف، 
وضربه بالحائط. باإلضافة إىل ذلك، قال أحد 
الضبــاط خــالل التحقيــق معــه وهــو ينظــر إليــه 
حقــق  رجــال  جيبــويل  قلتلكــن  رّجــال؟  “هيــدا 
معهــم، هيــدا مــش رّجــال”، ولــم يمنــح فرصــة 
عــى  يــرّد  أن  وال  املحضــر  يقــرأ  أن  للموقــوف 

إليــه.  التــي وّجهــت  الّتهــم 

مــن  الحمايــة  أو  للتعذيــب  التعــّرض  عــدم 
القاســية  العقوبــة  مــن  غــره  أو  التعذيــب 
ال  مطلــق  حــق  هــو  املهينــة  أو  الالإنســانية  أو 
كانــت،  مهمــا  ظــروف،  أي  ظــّل  يف  يســقط 
باألخص عند ممارسته لحق التظاهر، وحتى 

العنيفــة.   التخريــب  أعمــال  ســياق  يف 

للقانــون اللبنــاين، إن جريمــة التعذيــب  وفقــاً 
تشــمل العنــف مــن قبــل موظــف رســمي “أثنــاء 

األمنيــة  األجهــزة  أمــام  املجــال  تفتــح  الظــروف 
الدفــاع  بمقتضيــات  العنــف واإلصابــات  لتربيــر 
“املشــاغبن”  لضبــط  والضــرورة  النفــس  عــن 
إفــادات  لكــّن  األمنيــة.  األجهــزة  قاومــوا  الذيــن 
يف  املوّثقــة  اإلصابــات  ونــوع  املتظاهريــن  مئــات 
مختلفــاً  واقعــاً  تظهــر  شــرعين  أطبــاء  تقاريــر 

الرســمي.  الخطــاب  هــذا  ُيناقــض 

تمّثلــت إحــدى أفظــع املمارســات التــي وّثقناهــا، 
يف سحب القوى األمنية بعض املتظاهرين بعد 
إلقــاء القبــض عليهــم إىل شــوارع فرعّيــة بهــدف 
االســتفراد بهــم وتعذيبهــم. وقــد أفــاد عــدد مــن 
املتظاهرين الذين تّم إلقاء القبض عليهم خالل 
التوقيفــات الجماعيــة التــي حصلــت يف بــروت، 
أّنــه بعــد أّول هجمــة عليهــم مــن قبــل مكافحــة 
الشــغب وتعّرضهــم للضــرب املــربح خــالل إلقــاء 
القبــض عليهــم، عــادوا وتعّرضــوا وهــم تحــت 
للّضــرب  الشــغب،  مكافحــة  عناصــر  ســيطرة 
والتعذيب يف شوارع فرعّية بعيداً عن كامرات 
اإلعــالم. ومنهــم مــن تعــّرض لضربــات متكــّررة 
مــن  ومنهــم  للوعــي،  فاقــد  وهــو  جســمه  عــى 
تعّرض للضرب حتى بعد إصابته “بنوبة ذعر”. 

كمــا بــرز يف ممارســات شــرطة مجلــس النــّواب 
اســتخدامها  يف  الوحشــية  مــن  عاليــة  درجــة 
العنف بحق املتظاهرين واملعاملة املهينة وصوالً 
إىل حــّد التعذيــب. وقــد حصلــْت هــذه األفعــال 
عندمــا كان املتظاهــرون يف حالــة مــن االحتجــاز 
داخل حرم ساحة املجلس التي تّم فصلها عن 
ســاحات التظاهــر ملنــع املتظاهريــن مــن الوصــول 
إليها، ال سيما بعد تكبيل أياديهم. عى سبيل 
يف  مشــاركته  خــالل  أّنــه  متظاهــر  أفــاد  املثــال، 
خــرج  “فجــأة  النجمــة،  ســاحة  أمــام  تظاهــرة 
عناصــر مكافحــة الشــغب مــن وراء الحاجــز إىل 
مدخــل ســاحة النجمــة واعتــدوا علينــا بالضــرب 

تعنيــف  عــى  الجيــش  أقدمــت مخابــرات  وقــد 
ألقــي  الذيــن  األشــخاص  مــن  عــدد  وتعذيــب 
يف  مشــاركتهم  خلفيــة  عــى  عليهــم  القبــض 
مــن  النــوع  هــذا  توثيــق  مــن  وتمكّنــا  الثــورة. 
وصيــدا  وطرابلــس  بعبــدا  يف  االعتــداءات 
قبــل  مــن  املصابــن  إلفــادات  وفقــاً  وبــروت. 
معنويّــاً  طابعــاً  التعذيــب  اّتخــذ  املخابــرات، 
وذلــك  الجســدي،  التعذيــب  إىل  باإلضافــة 
الــذي  القســري  اإلخفــاء  نمــط  بســبب 
القبــض  إلقــاء  عنــد  املخابــرات  اســتخدمته 
املوقوفــن،  أعــن  وعصــب  املتظاهريــن،  عــى 
أماكــن  عــن  التصريــح  عــدم  إىل  باإلضافــة 
مــع  التواصــل  مــن  ومنعهــم  احتجازهــم 
مــن   47 للمــادة  ســنداً  محــاٍم  مــع  أو  أقاربهــم 
قانــون أصــول املحاكمــات الجزائيــة. باإلضافــة 

والتحقيــق  األّويل  والتحقيــق  االســتقصاء 
العقوبــات”.  وتنفيــذ  واملحاكمــات  القضــايئ 

أّن  فيؤكــد  للتعذيــب،  الــدّويل  التعريــف  أمــا 
التعذيــب  إىل  يرقــى  قــد  التعّســفي  التعنيــف 
االســتقصاء  إطــار  خــارج  حصــل  إذا  حتــى 
واالحتجــاز.  ومــن املســّلم بــه، أّنــه منــذ لحظــة 
إلقــاء القبــض عــى الشــخص يصبــح يف حالــة 
قبــل  حتــى  حّريتــه  مــن  محــروم  أي  احتجــاز، 

مــن دون أي حســاب”. وأضــاف املتظاهــر أنــه تــّم 
الفاصــل  الســياج  بعــد إىل خلــف  ســحبه فيمــا 
بــن ســاحة النجمــة وســاحة التظاهــر، وانهــال 
عليــه “مــا يقــارب 40 شــخصاً بالضــرب... منهــم 
بلبــاس دريك ومنهــم بلبــاس مــدين... ضربــوين 
باألرجــل، وعــيص خشــب وحديــد واأليــدي عــى 
املفاصــل،  عــى  حتــى  وبطنــي،  وظهــري  رأيس 
وأحدهــم مســك إيدّيــي لــي ال أحمــي وجهــي... 
كمــا ضربــوين عــى فمــي، وانكســر ســّني. كانــوا 
قالــوا  بــل  ال  والتهديــدات.  بالشــتائم  ينهالــون 
يل: “بدنــا نقتلــك... بدنــا نمســح األرض فيــك”. 
كمــا أردف أّن أحــد العناصــر قــال لــه “إركــع”، 
إىل  جــّره  قبــل  بيضــاء،  بالســتيك  يديــه  وربــط 
شــارع آخر. من هناك، تدّخل عســكري يرتدي 
لبــاس الجيــش إلنقــاذه فتــّم اإلفــراج عنــه ليتــّم 
نقله مباشرة إىل الطوارئ. أصيب هذا املتظاهر 
بفدغ يف رأسه وجروح عميقة يف كتفه وظهره. 
تــّم  آخــر  شــخٌص  أفــاد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
سحبه إىل داخل حرم مجلس النوب من قبل 
حرســه، أنــه تــّم ربــط يديــه أيضــاً، وأّنــه تعــّرض 
للضــرب املــربح عــى وجهــه بالعــيص وباألرجــل 
عــى  ألقــي  حيــث  صغــرة  غرفــة  إىل  وأدخــل 
األرض وتعــّرض للضــرب، وتــم تفتيــش أوراقــه 
وهاتفــه والتحقيــق يف بياناتــه الشــخصية. كمــا 
تعّرضــوا لــه وفــق مــا ورد يف إفادتــه بالشــتائم 
اختــك”  نــن**  “بدنــا  قائلــن،  والتهديــدات، 
هــذا  وأصيــب  الغرفــة”.  لكــم  و”محّضريــن 
الضلــع.  ويف  خــّده  عظــم  يف  بكســر  الشــخص 
أفــاد متظاهــر آخــر، وهــو  باإلضافــة إىل ذلــك، 
التظاهــرة  مغــادرة  بعــد  أّنــه  جامعــي،  طالــب 
مــن  لهجــوم  تعــّرض  النــواب  مجلــس  أمــام 
قبــل ســتة أشــخاص بلبــاس مــدين حيــث قامــوا 
وضربــه  بــروت  أســواق  شــوارع  يف  بمالحقتــه 
وقــع  أن  وبعــد  ورأســه.  عــى جســمه  بالعــيص 

العنف يف آليات النقل والثكنات 

جريمة التعذيب تشمل العنف منذ لحظة إلقاء القبض يف الساحات

التعذيب يف الساحات ملعاقبة املتظاهرين بسبب ممارستهم لحقوقهم املدنية

اإلجمــايل  العــدد  مــن   32% تعــّرض 
توثيقــه  مــن  تمّكنــا  الــذي  للمصابــن 
خــالل  أمنــي  جهــاز  قبــل  مــن  لالعتــداء 
38شــخصاً  بينهــم   ومــن  توقيفهــم، 

أبقتهــم  الذيــن  للمتظاهريــن  بالنســبة 
وأحالتهــم  محتجزيــن  العامــة  النيابــات 
يف  ســيما  ال  التحقيــق،  قضــاة  أمــام 
الشــغب  قضايــا اســرتاحة صــور وأعمــال 
وطرابلــس  كســروان  يف  والتخريــب 
بــن  احتجازهــم  آمــاد  تراوحــت  والذيــن 
عــى  منهــم   7 أفــاد  يومــاً،  و101   23
خــالل  للتعذيــب  تعّرضــوا  أّنهــم  األقــّل 
التحقيــق معهــم بهــدف انتــزاع اعرتافــات 
ومعلومــات منهــم. ومــن ضمــن هــؤالء، 
للّضــرب  تعــّرض  أّنــه  أفــاد  قاصــر  شــاب 
خــالل توقيفــه والتحقيــق معــه يف مخفــر 
صيدا. كما أفاد أحد املوقوفن يف قضية 
طرابلــس أّنــه تعــّرض للضــرب والتعذيــب 
لدى املخابرات، مما أّدى إىل كسر سّنه.

أفــاد عــدد مــن املتظاهريــن الذيــن  كذلــك 

يرقــى إىل جرائــم تعذيــب يف العديــد مــن 
الحــاالت. هــذه 

التخــت  عــى  بتنــام  إذا  التخــت...  عــى 
عــى  الليــل  طيلــة  وتناوبــوا  إختــك!”   ***
منعــه  أجــل  مــن  الزنزانــة  إىل  الدخــول 
مــن النــوم، علمــاً أّنــه كان يعــاين مــن آالم 
ولــم  ورجليــه  ورقبتــه  ظهــره  يف  شــديدة 
يكــن قــادراً عــى التنّفــس وعــى الّســعال 
نتيجة الّضرب الذي تعرّض له، وهو ما 

ونفســياً. جســدياً  تعذيبــاً  يشــّكل 

عــدد  أفــاد  تقــّدم،  مــا  إىل  باإلضافــة 
عــى  املخابــرات  لــدى  املحتجزيــن  مــن 
وطرابلــس  صيــدا  يف  االحتجاجــات  أثــر 
)خــالل   2020 نيســان  يف  واملــنت  وزحلــة 
تعّرضهــم  عــن  العامــة(  التعبئــة  فــرتة 
معهــم  التحقيقــات  خــالل  للتعذيــب 
بوســائل مختلفــة، مــن ضمنهــا الّصعــق 

كهربائيــة.  بآلــة 

للضــرب  تعّرضــوا  أّنهــم  صرّحــوا  األقــّل  عــى 
املــربح والتهديــد إمــا يف آليــة النقــل أو يف مــكان 
ألنمــاط  هــؤالء  تعــّرض  والتحقيــق.  االحتجــاز 
مــن العنــف واالعتــداءات الجســدية واملعنويــة 

أيــام  أربعــة  تتجــاوز  لــم  آلمــاد  احتجازهــم  تــّم 
لــدى فــروع املخابــرات املختلفــة أّنهــم تعّرضــوا 
للحصــول  معهــم  التحقيــق  خــالل  للضــرب 
فانتزعــت  منهــم،  اعــرتاف  أو  معلومــات  عــى 
إفاداتهــم تحــت العنــف واإلكــراه. وأفــاد هــؤالء 
عدائيــة  أســئلة  إليهــم  وّجهــوا  املحّققــن  أّن 
يف  واملشــاركة  للتظاهــر  دوافعهــم  يف  تشــّكك 
االنتفاضــة. ومــن هــذه األســئلة: “مــن باعتكــم 
وشــو طايفتكــم؟ مــن دفــع لكــم؟ كيــف نزلــت 
ليــه  بالشــارع؟  تهتفــوا  عــم  ليــه  البقــاع؟  مــن 
مفكريــن  مــن  إنتــو  الرئيــس؟  ضــد  نازلــن 
الجمهوريــة؟  رئيــس  بتســّبوا  حالكم...عــم 
ســّري؟  مــكان  يش  يف  تتجّمعــوا؟  عــم  ويــن 
كان  أّنــه  أحدهــم  وصــّرح  منّظمــن؟”.  إنتــو 
معــه  التحقيــق  خــالل  العينــن  معصــوب 
التعذيــب  أنــواع  بشــّتى  هــّدده  املحقــق  وأّن 

إىل  عليهــم،  القبــض  إلقــاء  لحظــة  مــن  بــدءاً 
تكبيل أياديهم وسحبهم إىل شوارع مخفّية، 
وإىل نقلهــم يف آليــات األجهــزة األمنّيــة وصــوالً 
إىل احتجازهــم يف الزنازيــن واملخافــر، مّمــا قــد 

“إنــت  قائــالً:  أســئلته،  عــى  رفــض اإلجابــة  إذا 
عــى  ضربــات  تلّقــى  وأّنــه  الــدوالب؟”  مجــّرب 
اإلجابــة  حــاول  كّلمــا  وركبتــه  وظهــره  رأســه 
تــّم  شــخصان  أفــاد  كمــا  املحقــق.  أســئلة  عــى 
احتجازهمــا مــن قبــل املخابــرات أّن الّضــرب لــم 
يتوّقــف بعــد إلقــاء القبــض عليهمــا بــل أرغمهــا 
املحققــون عــى الوقــوف عنــد الحائــط لــدى فتــح 
محضــر التحقيــق، وتناوبــوا عــى ضربهمــا عــى 
جسديهما ورأسيهما. ومن ثّم، قام املحققون 
بعصــب أعينهمــا وأخذهمــا إىل خــارج املبنــى، 
حيــث أرغموهمــا عــى الركــوع يف ظــّل ســكوت 
خرطشــة  صــوت  فجــأة  يســمعا  أن  قبــل  تــام 
أّن  فاعتقــدا  رأســهما،  قــرب  الكالشــينكوف 
ســاعتهما قــد أتــت. كمــا أفــاد أحدهمــا أّنــه بعــد 
نقلــه إىل الزنزانــة، منعــه العناصــر مــن النــوم 
عــى الســرير وقالــوا لــه حرفيــاً: “ممنــوع تنــام 

التعذيب النتزاع االعرتافات واملعلومات

ب - العنف والتعذيب من قبل األجهزة األمنية أثناء التوقيف واالحتجاز والتحقيق

ُضربــت عــىل وجهــي ورأيس وظهــري وأنــا عــىل األرض، 
رجوتهم أن يتوقفوا... لم أفعل شيئاً سوى املطالبة بحقي.

الســلطة  أحــزاب  مناصــرو  ارتكــب 
عنيفــة  اعتــداءات  السياســين  ومرافقــو 

مــن  االعتــداءات  هــذه  بعــض  حصلــت 
خــالل قيــام مرافقــن لسياســين بإطــالق 
األّول  اليــوم  يف  املتظاهريــن.  عــى  النــار 
الوزيــر  مرافقــو  أطلــق  االنتفاضــة،  مــن 
)الحــزب  شــهّيب  أكــرم  والنائــب  الســابق 
التقدمــي االشــرتايك( النــار عــى املحتجــن 
واملحتجــات يف وســط بــروت خــالل مــرور 

حيــث  خارجهــا  أو  التظاهــرات  خــالل 
“مافياويــاً”. طابعــاً  اتخــذت 

محاســبة أي مــن مطلقــي النــار باســتثناء 
مــن  اثنــن  توقيــف  عــن  الجيــش  إعــالن 
األحــدب  موكــب  مــن  النــار  مطلقــي 
يف  األوىل  التحقيــق  قاضيــة  وإصــدار 
الشــمال مذّكــرات توقيــف بحــق عــدد مــن 
االعتــداء.  هــذا  يف  بمشــاركتهم  املشــتبه 

االنتفاضــة  يف  واملشــاركن  املتظاهريــن  بحــق 
التظاهــرات  يف  مشــاركتهم  خلفيــة  عــى 

موكبه أمامهم. ويف اليوم التايل يف طرابلس، 
أطلق مرافقو النائب السابق مصباح األحدب 
املتظاهريــن وأصيــب شــخص واحــد  النــار عــى 
النبطيــة،  يف  نفســه  التاريــخ  ويف  األقــل.  عــى 
)كتلــة  جابــر  ياســن  النائــب  مرافقــو  أُطلــق 
التنميــة والتحريــر( النــار عــى متظاهريــن أمــام 
واحــد  شــخص  إصابــة  إىل  أّدى  مــا  مكتبــه، 

التواصــل  مواقــع  عــى  للســلطة  وانتقادهــم 
ســواء  االعتــداءات  هــذه  االجتماعــي. حصلــت 

أمــام  التظاهــرات  خــالل  وأخــراً،  األقــل.  عــى 
مجلس النواب يف وسط بروت يف 19 تشرين 
العفــو  قانــون  إقــرار  عــى  احتجاجــاً  الثــاين 
النــار مــن  العــام، تعــّرض املتظاهــرون إلطــالق 
حســن  عــل  والنائــب  الســابق  الوزيــر  موكــب 
خليــل )حركــة أمــل( مــن دون أن تقــع إصابــات 
مــن جــّراء الرصــاص. لــم يعلــن عــن توقيــف أو 

إطالق الرصاص عىل املتظاهرين من قبل مرافقي السياسيني

ج - العنف من قبل مرافقي السياسيني ومناصري أحزاب السلطة

أّن  لنــا  يتبــّن  املبــادئ،  هــذه  مــن  انطالقــاً 
اســتخدمت  قــد  الداخــل  األمــن  قــوى 
دون  ومــن  متناســب  غــر  بشــكل  القــّوة 
فّضهــا  خــالل  الضــرورة  حالــة  توّفــر 
بــن  بــروت  يف  الشــعبية  للتظاهــرات 
تشــرين األّول 2019 وشــباط 2020. فقد 
حمايــة  إىل  تهــدف  أعمالهــا  أّن  أعلنــت 
التخريــب ومنــع  مــن  الخاّصــة  املمتلــكات 
مبــاين  إىل  الوصــول  مــن  املتظاهريــن 
اإلدارات العامــة )كمجلــس النــّواب(، إاّل 
الغــاز املســّيل  أّنهــا أفرطــت يف اســتخدام 

مخالفــة  جــاءت  التظاهــرات  فــّض  إطــار 
القــّوة  اســتخدمت  كونهــا  للقانــون، 
بشــكل مفــرط وغــر متناســب وعشــوايئ. 
لحــق  تعّرضــاً  العنــف  اســتخدام  وشــّكل 
املتظاهريــن يف التعبــر وحمايــة الســالمة 
يشــّكل  قــد  وهــو  والحيــاة،  الجســدية 
تعذيــب  جرائــم  كاّفــة  األســباب  لهــذه 
االتفاقيــة  يف  املعتمــد  للتعريــف  وفقــاً 
ســّيما  ال  التعذيــب،  ملناهضــة  الدوليــة 
واالنتقامــي  العشــوايئ  للطابــع  نظــراً 

اّتخذتــه. الــذي 

إىل  ولجــأت  املّطاطــي  والّرصــاص  للدمــوع 
اســتخدام العنــف ضــد املتظاهريــن مــن خــالل 
وضربهــم  وركلهــم  بالعــيّص  عليهــم  االعتــداء 
عــى األرض.  الوجــه والجســد وبطحهــم  عــى 
غــر  بشــكل  القــّوة  الجيــش  اســتخدم  كذلــك 
الّســلمية  للتجّمعــات  فّضــه  خــالل  متناســب 
عــى الطرقــات العاّمــة خــارج بــروت )بخاّصــة 
أعلــن  فقــد  وطرابلــس(.  وكســروان  املــنت  يف 
ومنــع  الطرقــات  فتــح  إىل  تهــدف  أعمالــه  أّن 
أّنــه  إاّل  الّســلمية  التجّمعــات  بســبب  إغالقهــا 
خــالل  مــن  بالعنــف  للمتظاهريــن  تعــّرض 

الطرقــات.  عــن  إلبعادهــم  العنيــف  الّضــرب 

التــي  االســرتاتيجيات  أّدت  وعليــه، 
والجيــش  الداخــل  األمــن  قــوى  اســتخدمتها 
عــى  التجّمعــات  ومنــع  التظاهــرات  لفــض 
الطرقــات وحمايــة األمــالك العاّمــة والخاّصــة 
األذى  إلحــاق  إىل  الحــاالت  مــن  العديــد  يف 
إىل  اســتناداً  املدنيــن.  باملتظاهريــن  الشــديد 
لدينــا والتــي شــملت شــهادات  املتوّفــرة  األدّلــة 
وتســجيالت  الطّبيــة  والتقاريــر  الضحايــا 
لنــا  يتبــّن  الشــهود،  مــن  وإفــادات  وصــور 
يف  والعســكرية  األمنيــة  القــوى  أعمــال  أّن 
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مــن  املدنيــن  مــن  مجموعــات  أقدمــت 
مناصري أحزاب السلطة عى اعتداءات 
خــالل  مــن  املتظاهريــن  عــى  جماعيــة 
الهجوم عليهم يف ساحات االعتصام يف 

اللبنانيــة.  املناطــق  مختلــف 

بــروت.  يف  الهجمــات  هــذه  تعــّددت 
مناصــري  هجــوم  كان  أبرزهــا  ولعــّل 
حركــة أمــل وحــزب اللــه عــى املعتصمــن 
تشــرين   25 يف  بدايــة  بــروت  وســط  يف 
لحــزب  العــام  أمــن  خطــاب  بعــد  األول 
 2019 األّول  تشــرين   29 يف  وثــم  اللــه، 
حكومــة  اســتقالة  مــن  ســاعات  قبــل 
ســعد الحريــري، حيــث وثقنــا وقــوع 20 
إصابــة عــى األقــل. حصــل هــذا االعتــداء 
الرينــغ  جســر  عــى  املعتصمــات  عــى 
وموقــف العازريــة وســاحة ريــاض الصلــح 
بهــدف فــّض اعتصامهــّن الّســلمي. ضــرب 
املعتدون املتظاهرين بأيديهم وبالعوائق 
الحديدية والخشبية، كما أحرقوا خيم 
محتوياتهــا.  بعــض  وســرقوا  االعتصــام 

أّنهــم  األقــل  عــى  شــخصاً   17 أفــاد 
تعّرضــوا العتــداءات مــن قبــل مناصريــن 
خــارج  فــردي  بشــكل  الســلطة  ألحــزاب 
التظاهــرات ويف ســياق حياتهــم اليوميــة، 
عليهــم  االعتــداء  خــالل  مــن  وذلــك 
معارضتهــم  قمــع  بغــرض  بالضــرب 
واألحــزاب  للزعمــاء  علنــاً  وانتقادهــم 
خــالل التظاهــرات وعــى مواقــع التواصــل 
الحــاالت،  هــذه  أبــرز  ومــن  االجتماعــي. 
زبيــب  محمــد  الصحــايف  عــى  االعتــداء 
وربيــع  حاطــوم  أبــو  فــراس  والناشــطن 
الحــاالت،  بعــض  ويف  وغرهــم.  األمــن 
إكــراه  إىل  االعتــداءات  هــذه  أّدت 

يف  املعتصمــن  خيــم  تعّرضــت  كمــا 
الديــب  وجــّل  والنبطيــة  وعاليــه  صــور 
أّدى  وقــد  مــّرات.  عــدة  نــار  إلضــرام 
 22 يف  عاليــه  يف  الخيــم  عــى  االعتــداء 
كانــون األول 2019 إىل إصابــة شــخصن 
بإصابــات بليغــة. فضــالً عــن ذلــك تعــّرض 
الناشــطون أنفســهم العتداءات جســدية 
يف حــاالت عــّدة يف هــذه املناطــق وغرهــا، 
ومنهــم شــاب أصيــب برصــاص يف رجلــه 
)يعتقــد  مســّلح  شــخص  اعتــداء  أثنــاء 
عــى  الحــر(  الوطنــي  للتيــار  مناصــر  أّنــه 
مجموعــة مــن املتظاهريــن يف جــّل الديــب 
يف 14 تشــرين الثــاين 2019 قبــل أن يتــم 
إلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل قــوى األمــن 
عليهــا  االعتــداء  تــّم  وشــاّبة  الداخــل، 
خــالل مشــاركتها يف تظاهــرة يف منطقــة 
خلفيــة  عــى  مدنيــن  قبــل  مــن  الــّدورة 
ســمر  فيهــا  انتقــدت  حملتهــا  يافطــة 
جعجــع، رئيــس الهيئــة التنفيذيــة لحــزب 

اللبنانيــة.  القــّوات 

يتمّتعــون  الــذي  واملعتديــن  عليهــم 
العديــد  امتنــع  النفــوذ،  أصحــاب  بدعــم 
عــن  اإلبــالغ  عــن  الضحايــا  هــؤالء  مــن 
االعتــداءات عليهــم. ويف بعــض الحــاالت 
تقديــم  مــن  املعتــدى عليهــم  تمّكــن  التــي 
الســلطات  تقاعســت  مــا  غالبــاً  شــكاوى، 
أو  املعتديــن  مالحقــة  عــن  القضائيــة 
الظاهريــن  املنّفذيــن  بمالحقــة  اكتفــت 
أو  حّرضهــم  مــن  حــول  التحقيــق  بــدون 
العنيفــة  األفعــال  بهــذه  بالقيــام  أمرهــم 
وبمدى مسؤولية أحزاب السلطة عنها. 

املتظاهريــن  أحــد  أفــاد  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
إشــهار  عــى  أقدمــوا  املعتديــن  بعــض  أّن 
ســكاكن والتهديد بها، كما قاموا بشــّد شــعر 
القــوى  أّن  اإلفــادات  مــن  وتبــّن  املعتصمــات. 
أو  اإلعتــداء  هــذا  وقــف  إىل  تعمــد  لــم  األمنيــة 
إلقــاء القبــض عــى أّي مــن املعتديــن بــل بــدت 
وكأنهــا عــى تنســيق ضمنــي معهــم. وقــد أّدت 
املتظاهريــن  مــن  عــدد  نقــل  إىل  الهجمــة  هــذه 
إىل املستشــفيات، وقد شــملت اإلصابات التي 
الوعــي  عــن  غيــاب  الــرأس،  يف  فــدغ  وثقناهــا: 
الوجــوه.  عــى  وضــرب  مــربح،  ضــرب  بســبب 
عــى  املتظاهريــن  عــى  مشــابه  هجــوم  وتكــرر 
جســر الرينــغ مــرة أخــرى يف 25 تشــرين الثــاين 
2019 كمــا ويف 11 شــباط 2020 خــالل انعقــاد 
لحكومــة  الثقــة  ملنــح  النــواب  مجلــس  جلســة 
إصابــات  تقــع  أن  دون  مــن  دّيــاب،  حســان 
األمنيــة  القــوى  قامــت  حيــث  خطــرة  بشــرية 
عــن  للدفــاع  حاجــز  بتشــكيل  والعســكرية 

عليهــم.  االعتــداء  وردع  املتظاهريــن 

ويف 13 كانون األول 2019، تعّرضت مجموعة 

املعتــدى عليهــم عــى االعتــذار مــن “الزعيــم”، 
تعّرضــوا  الــذي  العنــف  تصويــر  عــرب  وإذاللهــم 
العنــف  تحــت  انتزعــت  التــي  واعتذاراتهــم  لــه 
التواصــل  مواقــع  عــى  ونشــرها  والتهديــد 
مــن  العديــد  حمــل  مــا  وهــو  االجتماعــي. 
األشــخاص إىل االنتقــال مــن املناطــق املختلفــة 
التظاهــر  أجــل  مــن  بــروت  العاصمــة  إىل 
والتعبــر عــن الــرأي املعــارض بحريّــة بعيــداً عــن 
اّتخــذ  وقــد  واالجتماعــي.  العائــل  محيطهــم 
هــذا العنــف طابعــاً مناطقيــاً وطائفيــاً يف بعــض 
مرافقــي  اعتــداء  جــّراء  حصــل  كمــا  الحــاالت 
الحــّر(  الوطنــي  )التيــار  أســود  زيــاد  النائــب 
املنتفضــن مــن طرابلــس بســبب مــا  عــى أحــد 

مــن املتظاهريــن كانــت تقــوم بوقفــة احتجاجيــة 
بــرئ  يف  لإلتصــاالت  أوجــرو  شــركة  مبنــى  يف 
موظفــي  قبــل  مــن  واالعتــداء  للضــرب  حســن 
الشركة. نتج عن هذا االعتداء 8 إصابات عى 
املستشــفى.  إىل  منهــم  اثنــن  نقــل  تــم  األقــل، 
ويف 24 كانــون الثــاين 2020 تعّرضــت مســرة 
اعتــداء  إىل  الجنــوب  مجلــس  أمــام  ســلمية 
وحــي مــن مناصريــن لحركــة أمــل نتــج عنــه 7 
إصابــات عــى األقــل ومحاصــرة املتظاهريــن يف 
املنطقــة. وقــد تقــّدم املعتــدى عليهــم بشــكاوى 

فوريــة يف هاتــن الحادثتــن. 

وباألخــص  الجنــوب،  منطقــة  شــهدت  كمــا 
صيدا وصور والنبطية اعتداءات مستمّرة من 
ســبيل  عــى  الّســلطة.  أحــزاب  مناصــري  قبــل 
ومناصــرو  البلديــة  شــرطة  اعتــدْت  املثــال، 
يف  النبطيــة  يف  املتظاهريــن  عــى  أمــل  حركــة 
23 تشــرين األول 2019، وتمكّنــا مــن توثيــق6  
إصابــات، مــن ضمنهــا إصابــة خطــرة أّدت إىل 
أيــام،  ملــدة ثالثــة  دخــول شــاب إىل املستشــفى 

الفقــري.  بالعمــود  بارتجــاج  أصيــب  بعدمــا 

اعتــربوه “تخّطــي لحــدود منطقتــه” وقالــوا لــه 
خــالل االعتــداء عليــه “إنــت مــن طرابلــس؟ شــو 

حيــوان؟” يــا  بكســروان  تعمــل  جايــي 

هــذا العنــف عــى املتظاهريــن مــن قبــل مدنيــن 
أحــزاب  ومناصــري  السياســين  مرافقــي  مــن 
التعبــر  لحريــة  ممارســتهم  جــّراء  الســلطة 
الضــرب واإليــذاء،  ليــس فقــط جرائــم  يشــّكل 
املدنيــة  الحقــوق  عــى  التعــّدي  جــرم  أيضــاً  بــل 
“مــن  فعــل  أّي  يعاقــب  الــذي  للمتظاهريــن، 
شــأنه أن يعيــق” اآلخــر عــن ممارســة حقوقــه 
والشــّدة”  بالتهديــد  اقــرتف  “إذا  املدنيــة 
العقوبــات.  قانــون  مــن   329 للمــادة  وفقــاً 
املعتــدى  قــّوة  بــن  التــوازن  انعــدام  ونتيجــة 

الهجوم الجماعي عىل املتظاهرين

االستفراد »امليليشياوي« باملنتفضني

يتبــّن مــن توثيــق االعتــداءات أّن األجهــزة 
جنحــاً  ارتكبــت  قــد  والعســكرية  األمنيــة 
وجنايــات بحــق املتظاهريــن، ومــن أبرزهــا 
ومحاولــة  القســري  واإلخفــاء  التعذيــب 
عــى  والتعــّدي  واإليــذاء  والضــرب  القتــل 
الحــاالت،  بعــض  ويف  املدنيــة.  الحقــوق 
يطــرح التعذيــب املمــارس عــى املتظاهريــن 
هــؤالء  رؤســاء  مســؤولية  مــدى  وشــّدته 
أّن هــذه  إاّل  العناصــر عــن هــذه األفعــال. 
إطــار  خــارج  اليــوم  لغايــة  بقيــت  األفعــال 
أّيــة محاســبة جّديــة. فلــم تعلــن األجهــزة 
املعنيــة عــن أّي تحقيــق شــفاف حولهــا أو 
عــن محاســبة أّي مــن عناصرهــا. كمــا لــم 
تعلــن عــن نتائــج التحقيقــات التــي أعلنــت 
حادثــة  عــى  اقتصــرت  والتــي  مباشــرتها 

والدعــارة...(.  واملخــدرات  والعمالــة 
جعلــت  الشــعبية  االنتفاضــة  أّن  إاّل 
لبنــان  يف  املجتمــع  مــن  أوســع  شــريحة 
واالحتجــاز،  والتوقيــف  للرقابــة  عرضــة 
األمنيــة.  األجهــزة  لتعّســف وعنــف  وتاليــاً 
رأي  تشــكيل  إىل  ذلــك  يــؤّدي  أن  ويؤمــل 
للمطالبــات  األولويــة  يعطــي  واســع  عــام 
القانــون  بالتغيــر وإصالحــات جذرّيــة يف 
املولجــة  األمنيــة  األجهــزة  صالحيــات  ويف 
اســتقاللية  ضمــان  مــن  بــدءاً  بتنفيــذه، 
بإصــالح معايــر “حفــظ  مــروراً  القضــاء، 
الشــفافية  ثقافــة  إرســاء  بهــدف  األمــن” 
وصــوالً  األمنيــة،  األجهــزة  محاســبة  يف 
إىل إنهــاء محاكمــة املدنيــن أمــام املحاكــم 

العســكرية. 

عــى  الداخــل  األمــن  قــوى  مــن  اعتــداء عناصــر 
الناشــط ســليم غضبــان يف تشــرين الثــاين 2019 
“ثكنــة  يف  املوقوفــن  عــى  االعتــداء  وفيديــو 
باإلضافــة   ،2020 الثــاين  كانــون  يف  الحلــو” 
إىل إعــالن الجيــش عــن فتــح تحقيــق يف مقتــل 
الشــاب فــّواز الســّمان يف نيســان 2020. كذلــك 
امتنعت النيابات العاّمة عن فتح تحقيقات يف 
أعمــال العنــف هــذه، وامتنعــت النيابــة العاّمــة 
التمييزيــة والعســكرية عــن التحقيــق جّديــاً بـــ15 
بهــا  تقّدمــت  التــي  التعذيــب  بجرائــم  شــكوى 
“لجنة الدفاع” يف كانون األّول 2019 بالتكليف 
أصيبــوا  الذيــن  املتظاهريــن  مــن  مجموعــة  عــن 
ونظــراً  االنتفاضــة.  مــن  األّول  الشــهر  خــالل 
باملتظاهريــن  لحقــت  التــي  اإلصابــات  لتعــّدد 
وخطورتهــا، يســّلط انعــدام املحاســبة الجّديــة 

الّضــوء عــى الضــرورة امللّحــة إلجــراء إصالحــات 
جوهريــة لجهــة منــع تعّســف األجهــزة األمنيــة 
القــّوة وضمــان وصــول الضحايــا  يف اســتخدام 

القانــوين. واإلنصــاف  العدالــة  إىل 

وأكر ما ُيخىش منه هو التحّول نحو مأسسة 
ثقافــة  بتفــّي  الّســماح  خــالل  مــن  العنــف 
والعســكرية  األمنيــة  األجهــزة  داخــل  العنــف 
نتيجــة إفراطهــا يف اســتخدام القــّوة والتعّســف 
أّي محاســبة  مــن دون  الســلطة  اســتعمال  يف 
العنيفــة  املمارســات  هــذه  كانــت  لطاملــا  جديــة. 
إىل  ينتمــون  الذيــن  األشــخاص  بحــق  تمــارس 
)كالالجئــن  تقليديــاً  مهّمشــة  مجموعــات 
واملثليــن والعمــال والعامــالت األجانــب األكــر 
اإلرهــاب  بجرائــم  بارتباطهــم  واملشــتبه  فقــراً 

III

يف غياب املحاسبة الجّدية، ما هي التغيريات الجذرية املطلوبة؟

33

خــالل تظاهــرات حــراك 2015 كنــت أكتــب رقــم 
الهاتــف 78935579 عــى يــدي قبــل النــزول إىل 
أحــد  تعــّرض  أو  لتعــّريض  تحّســباً  الســاحات 
أمامــي للتوقيــف. لــم أكــن أعلــم حينــذاك مــن 
هــو الشــخص الــذي يتلّقــى الّشــكاوى وكيفيــة 
أمــا  املتطّوعــن.  باملحامــن  املوقوفــن  وصــل 
اآلن، ومــع انــدالع انتفاضــة 17 تشــرين، أُعيــد 
املحامــن  لـ”لجنــة  الســاخن  الخــّط  تفعيــل 
املــّرة  أنــا هــذه  للدفــاع عــن املتظاهريــن” وكنــت 

الخــط. مــن  الثــاين  الطــرف  عــى 

حاجــة  ازديــاد  ومــع   ،2015 العــام  يف 
عــن  لإلفــراج  املُحامــن  إىل  املتظاهريــن 
عــدد  ومبــادرة  جهــة،  مــن  بينهــم  املوقوفــن 
أنفســهم  تلقــاء  مــن  باملســاعدة  املحامــن  مــن 
للتظاهــرة  وتحضــراً  أخــرى،  جهــة  مــن 
“املفكــرة  بــادرت   ،2015 آب   29 يف  الكــربى 
مــن  لجنــة  إنشــاء  إىل  للدعــوة  القانونيــة” 
موقــويف  عــن  للدفــاع  املتطّوعــن  املحامــن 
الغايــة.  لهــذه  الحــراك واضعــة خطــاً ســاخناً 
صلــة  تأمــن  إىل  الخــط  ذلــك  هــدف  وقــد 
جهــة  مــن  وأهاليهــم  املوقوفــن  بــن  الوصــل 
أخــرى،  جهــة  مــن  املتطّوعــن  واملحامــن 
لتنســيق  املعلومــات  توثيــق  ضمــان  وإىل 
اللجنــة  هــذه  عمــل  اســتمّر  املحامــن.  جهــود 
للّدفــاع   2015 حــراك  انتهــاء  بعــد  حتــى 
أمــام  العالقــة  الّدعــاوى  يف  املتظاهريــن  عــن 

والجزائيــة.  العســكرية  املحاكــم 

متلقّيــة  موقــع  اّتخــذُت   ،2019 العــام  يف 
االتصــاالت عــى الخــط الّســاخن مــع عــدد مــن 
خــالل  الخــط  عــى  عملــوا  الذيــن  املتطّوعــن 
حراك 2015. يف 18/10/2019، وقبل اإلعالن 
املتظاهــرون  قــام  رســمّياً،  الخــط  تفعيــل  عــن 
عــى  أنفســهم  تلقــاء  مــن  بتفعيلــه  وأهاليهــم 
فــور  املتظاهريــن  مــن  العديــد  توقيــف  إثــر 
الّســاخن  الخــط  واســتقبل  االنتفاضــة.  انــدالع 
حالــة  إعــالن  لغايــة  االنتفاضــة  انــدالع  منــذ 
 15 يف  كورونــا  وبــاء  ملواجهــة  العامــة  التعبئــة 
للتبليــغ  اّتصــال   1600 مــن  أكــر   2020 آذار 
املتظاهريــن.  لحقــوق  مختلفــة  انتهــاكات  عــن 
الّســاخن  الخــط  عمــل  الفــرتة،  هــذه  وخــالل 
الثامنــة  الســاعة  مــن  األســبوع  أّيــام  طيلــة 
حســب  وذلــك  الليــل  منتصــف  حتــى  صباحــاً 
تطــّور التظاهــرات. وحــن تشــتّد أعمــال العنــف 
مفّعــالً  الّســاخن  الخــط  يكــون  واالعتقــاالت، 
أو  فقــدان  عــن  تبليــغ  أي  لتلّقــي  الليــل  طيلــة 
تزايــد  ومــع  متظاهريــن.  ضــرب  أو  اعتقــال 
الســاخن،  الخــط  عمــل  وتوّســع  الشــكاوى 
مــن  يتأّلــف  كان  الــذي  العمــل  فريــق  توّســع 
ومتطّوعــات  متطّوعــن  عشــرة  إىل  خمســة 
التــوازن  لتأمــن  العمــل  ســاعات  عــى  نتنــاوب 
الســاخن  الخــط  وجهوزيــة  اســتمرارية  بــن 
يف  والتواجــد  التظاهــرات  يف  ومشــاركتنا 
الســاخن؟  الخــط  أهميــة  هــي  فمــا  الســاحات. 
ومــاذا يعّلمنــا عــن مســار االنتفاضــة يف لبنــان؟

االّتصــاالت  كانــت  االنتفاضــة،  بدايــة  يف 
ورفاقهــم  املوقوفــن  أهــايل  مــن  بكثافــة  تردنــا 
التظاهــرات،  خــالل  املصابــن  وبعــض 
وازدادت االتصــاالت مــع تزايــد البطــش األمنــي 
اّتصــال  ورود  عنــد  العنيفــة.  واالعتقــاالت 
عــى  يقــوم  دورنــا  كان  متظاهــر،  توقيــف  عــن 
إرســال اســم املوقــوف عــى الفــور إىل املحامــن 
مــع مــكان توقيفــه، لــْي يتمّكنــوا مــن متابعــة 
الســاخن:  الخــط  أهميــة  تكمــن  هنــا،  وضعــه. 
اعتقــال،  بوجــود حالــة  املحامــن  إعــالم  ففــور 
يف  الفصيلــة  أو  الثكنــة  إىل  بعضهــم  يســارع 
مســعى ملقابلــة املوقــوف واالّطــالع عــى وضعــه 
الضروريــة  باملعلومــات  وتزويــده  الصحــي 
ومتابعتــه  التحقيــق  خــالل  بحقوقــه  وإعالمــه 
بعــد  عنــه.  اإلفــراج  إىل  الوصــول  حــن  إىل 
موافاتنــا  وفــور  الثكنــات  إىل  املحامــن  دخــول 
أولوياتنــا  مــن  كان  املوقوفــن،  بأوضــاع 
بمــكان  إلعالمهــم  األهــل  مــع  التواصــل 
وطمأنتهــم  روعهــم  مــن  والتهدئــة  االحتجــاز 
إىل أحــوال أوالدهــم. أمــا يف حــال التوقيفــات 
تردنــا  كانــت  وحــن  العشــوائية،  الجماعيــة 
عــدد  بلــغ  )إذ  دقيقــة  كل  يف  جديــدة  أســماء 
املعتقلن يف إحدى التظاهرات حوايل السّتن 
يف ليلــة واحــدة(، كّنــا نتقاســم األدوار: كانــت 
مــع األهــل  التواصــل  تتــوىّل  املتطّوعــات  إحــدى 
واألصدقــاء لتبــادل املعلومــات عــن املوقوفــن، 
لوائــح  تحديــث  أخــرى  متطّوعــة  تتــوىّل  فيمــا 
اســم  أّي  ورود  عنــد  تباعــاً  املوقوفــن  أســماء 

املحامــن. إىل  وإرســالها  جديــد 

تتوقــف  ال  الســاخن  الخــط  فريــق  مهمــة  لكــن 
عــن  اإلفــراج  يتــّم  فبعدمــا  الحــّد.  هــذا  عنــد 
املعتقلــن وخــروج املصابــن مــن املستشــفيات 

التوثيــق. مرحلــة  تبــدأ 

لتقديــم  باملحامــن  الثــوار  ربــط  جانــب  إىل 
الدعــم القانــوين، عمــل فريــق الخــط الســاخن 
املرتكبــة  االنتهــاكات  توثيــق  عــى  “املفكــرة”  يف 
مــن قبــل األجهــزة األمنيــة والعســكرية وجمــع 
خــالل  مــن  أســايس  بشــكل  وذلــك  األدّلــة، 
واملصابــن  املوقوفــن  مــع  مقابــالت  إجــراء 
أطبــاء  مــن  تقاريــر  عــى  اســتحصالهم  وتأمــن 
اشــتداد  توثيــق  مــن  تمّكنــا  هكــذا،  شــرعين. 
األمنيــة  القــوى  مــن  املّتبعــة  القمــع  أســاليب 
رصدنــا  البدايــة،  ففــي  التظاهــرات:  خــالل 
املتظاهريــن  ضــرب  يف  العــيّص  اســتخدام 
للدمــوع يف  املُســّيل  للغــاز  مفرطــاً  واســتعماالً 
حشــود كبــرة. ومــع متابعــة حــاالت املصابــن، 
مــن رصــد مخالفــات عديــدة يف عمليــة  تمكّنــا 
كانــت  التــي  للدمــوع  املســيلة  القنابــل  إلقــاء 

لحــاالت  الســاخن  الخــّط  تخصيــص  رغــم 
إىل  واالســتدعاءات  واالعتــداءات  التوقيــف 
خــالل  مركــزّي  خــط  إىل  تحــّول  التحقيــق، 
النــاس  شــكاوى  مختلــف  إليــه  تــرد  االنتفاضــة 
التي ال مرجع آخر لها، ال سّيما بسبب حصر 
دورهمــا  وبــروت(  )الشــمال  املحامــن  نقابتــي 
مــن  القانــوين  الدعــم  بتقديــم  املجــال  هــذا  يف 

مــن  املحاكــم  أمــام  القانــوين  التمثيــل  خــالل 
قانونيــة.  استشــارات  تقديــم  دون 

العــام  باإلضــراب  امللتزمــن  أعــداد  تّوســع  مــع 
الطــاّلب  قــرر  لالنتفاضــة،  األوىل  األســابيع  يف 
التاريــخ  دروس  “يقاطعــوا  أن  والتالميــذ 
الشــوارع  فجابــوا  التاريــخ”،  هــم  ليكتبــوا 
دور  أهميــة  تكــن  لــم  بحقوقهــم.  مطالبــن 
أحــد  عــى  خافيــة  التظاهــرات  يف  الطــالب 
يف  الســّيد  مــازن  الــّراب  مغّنــي  ذلــك  واختصــر 
لكامــد  النجــاص  جــرد  “مــن  “النــار”:  أغنيتــه 
دروس”.  وبتعطــي  تالميــذ  أريض  نبتــت  اللــوز 
املــدارس  مــدراء  مــن  العديــد  رّد  املقابــل،  ويف 
مــن  بالّصــرف  التالميــذ  بتهديــد  األســاتذة  أو 
امتحاناتهــم.  تقديــم  مــن  وبمنعهــم  املــدارس 
تتجــاوز  ال  تالميــذ  مــن  رســائل  فوردتنــا 
نزلــت  “أنــا  عشــرة:  السادســة  أعمارهــم 
رح  مــش  قالتلنــا  املديــرة  واليــوم  تظاهــرت 
تخّلينا نعمل اإلمتحانات... هل بحقلها؟ شــو 
فينــي أعمــل؟” لذلــك قــام اّتحــاد لجــان األهــل 
بتفعيــل  الخاصــة  املــدارس  يف  األمــور  وأوليــاء 
والطــالب  التالميــذ  لحمايــة  الســاخن  خّطــه 

االنتفاضــة.  يف  مشــاركتهم  خــالل 

يف  تلّقينــا  اإلقتصاديــة،  الحالــة  تدهــور  ومــع 
تــّم  الذيــن  العّمــال  مــن  اّتصــاالت  األمــر  بــادئ 
عــن  تغّيبهــم  بســبب  معاشــاتهم  تخفيــض 
عــدم  أو  التظاهــرات  يف  ملشــاركتهم  العمــل 
تمّكنهم من الوصول بسبب تسكر الطرقات. 
ومــن ثــّم تفاقــم األمــر إىل حــّد طــرد العديــد مــن 
العمــال تعّســفياً بحّجــة الظــروف اإلقتصاديــة 
الســيئة. وقد تلّقينا شــكاوى من حوايل 1000 
حالة طرد أو خفض للمعاشات خالل األشهر 
األوىل لالنتفاضــة. ويف اّتصــال، عــرّبت موّظفــة 
املشــاركة  رغبتهــا يف  عــن  الشــركات  إحــدى  يف 
عــاودت  التــايل  اليــوم  ويف  بالتظاهــرات. 
االتصــال بنــا لتخربنــا بأنهــا ُطــردت مــن العمــل 
الضــروري  مــن  أّنــه  شــعرنا  لــذا  الســبب.  لهــذا 
تلبية شكاوى العمال فتعاوّنا مع شركائنا يف 
“املرصــد اللبنــاين لحقــوق العّمــال واملوظفــن” 
مــن أجــل إنشــاء خــط ســاخن خــاّص للعمــال 
والعامالت وربطه مع مجموعة من املحامن 
القانونيــة يف  لتقديــم االستشــارات  املتطّوعــن 

العمــل. قانــون  مجــال 

املودعــن  مــن  شــكاوى  تردنــا  بــدأت  ثــم  مــن 
مــن  يتمّكنــوا  لــم  الذيــن  املصــارف  وعمــالء 
بســبب  املصــارف  مــن  أموالهــم  ســحب 
عليهــم.  فرضتهــا  التــي  القانونيــة  غــر  القيــود 
حملــة  يف  املحامــن  لجنــة  أنشــأت  وعليــه، 
مخّصصــاً  ســاخناً  خطــاً  املودعــن  عــن  الدفــاع 
أصحــاب  بربــط  قمنــا  كمــا  الشــكاوى.  لتلّقــي 
ســداد  عــن  باالمتنــاع  بــادروا  الذيــن  القــروض 
دافعــن”  “مــش  حملــة  مــع  مســتحّقاتهم 
والتنســيق يف  التضامــن  دائــرة  توســيع  بهــدف 

األزمــة.  مواجهــة 

وهكذا أصبح الخط الساخن خطوطاً ساخنة 
تــؤّدي دور الّرابــط بــن النــاس الذيــن يحتاجــون 
ومختلــف  قانــوين  الّدعــم  مــن  نــوع  أّي  إىل 
تقــّدم  ولجــان  مــن جمعّيــات  املعنّيــة  الجهــات 
مواكبــن  وأصبحنــا  القانونيــة.  االستشــارات 
وعــى  القانونيــة  النــاس  حاجــات  ملختلــف 
الّســمع بشــكل مســتمّر لحمايــة حقوقهــم يف 

والتعبــر. التظاهــر 

ُترمى مباشرة عى الجزء العلوي من أجساد 
الطــب  تقاريــر  إىل  وباالســتناد  املتظاهريــن. 
الشــرعي، وّثقنــا إصابــات يف الــرأس وإصابــات 
أخــرى أّدت إىل فقــدان حاّســة البصــر والســمع 
جزئيــاً أو بالكامــل. وبعــد أشــهر مــن التظاهــر، 
ووردتنــا  املّطاطــي  الّرصــاص  اســتعمال  بــدأ 
وعيــون  رؤوس  يف  إصابــات  عــن  اتصــاالت 
املتظاهريــن والضــرب عــى األعضــاء التناســلية.

الحْظنــا  فقــد  باملحتجزيــن،  يتعّلــق  فيمــا  أمــا 
تدّخــل قــوى أمنيــة وعســكرية ومدنيــة جديــدة 
مكافحــة  مــن  االحتجاجــات:  اســتمرار  مــع 
مناصريــن  إىل  البدايــة  يف  والجيــش  الشــغب 
وغرهــم  النــّواب  مجلــس  وحــرس  لألحــزاب 
املوقوفــون كيفّيــة  يف مراحــل الحقــة. ووصــف 
تعامــل األجهــزة معهــم، فتحّدثــوا عــن ضــرب 
وأثنــاء  الســاحات  يف  لــه  تعّرضــوا  وحــي 
االعتقــال وعــن الــكالم الّنابــي الــذي كان يوّجــه 
إليهــم والــذي لــم يخــُل مــن الوعيــد والتهديــد 
التعذيــب  أســاليب  مــن  العديــد  عــن  فضــالً 
النفي والجســدي. “إذا بعد بشــوفك تحت 
“)الزعيــم  أيضــاً  أو  إجريــك”  كّســرلك  بــدي 
ومنحــط  اللــه  منشــيل  راســك...  تــاج  فــالن( 
الّســهل  مــن  يكــن  ولــم  فــالن(”.  )الزعيــم 
املوقوفــن  بأهــايل  االّتصــال  أثنــاء  علينــا 
عــن  نبلغهــّن  ونحــن  األمهــات  بــكاء  ســماع 
أّنــه  تعــّرض أبنائهــّن لتعامــل ميليشــيوي. إاّل 
يف أغلــب األحيــان، كان يتبــع البــكاء كلمــات 
أبنائهــّن  قضيــة  بعدالــة  قناعتهــّن  عــن  تعــرّب 
وفخرهــّن بهــم وعــن تماهــي مختلــف األجيــال 

االنتفاضــة.  مطالــب  مــع 

ازديــاد  الحظنــا   ،2020 العــام  بــدء  ومــع 
املوّجهــة  التحقيــق  إىل  االســتدعاءات 
للناشــطن ســواء عــى خلفيــة مشــاركتهم يف 
عــى  ينشــرونه  مــا  خلفيــة  عــى  أو  تظاهــرات 
اّتصــال  ويف  االجتماعــي.  الّتواصــل  مواقــع 
مســّجل أرســله لنــا أحــد املســتدعن أمــام أحــد 
للمّتصــل  املســتدعى  يقــول  التحقيــق،  مكاتــب 
املحامــي  إجــر  ع  “إجــري  األمنــي:  الجهــاز  مــن 
كانــوا  فبعضهــم  بدونــه”.  بنــزل  مــا  تبعــي... 
يعلموننــا بذهابهــم إىل التحقيــق حتــى نتمّكــن 
حــال  يف  لهــم  القانونيــة  املســاعدة  تأمــن  مــن 
احتاجــوا إليهــا والبعــض اآلخــر كانــوا يصــّرون 
التحقيــق.  إىل  ملرافقتهــم  محــام  تأمــن  عــى 
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ذاكرة انتفاضة تشرين

املهنّيون املتطّوعون

تشرين األول 2020

مسرية الخط الساخن 
منذ العام 2015

توثيق االنتهاكات: ضمان 
حفظ األدلة بشكل سريع

مواكبة الخّط الساخن 
لالحتياجات القانونية مع 

تفاقم األزمة االقتصادية

تطّور عمل الخّط 
الساخن مع ازدياد 

البطش األمني

هنــادي ناصــر



3435
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تشرين األول 2020

مــن  اآلالف  ونــزول  االنتفاضــة  بدايــة  منــذ 
تدهــور  بســبب  الشــوارع  إىل  اللبنانيــن 
النــاس  أعــن  كانــت  املعيشــّية،  األوضــاع 
تنقــل  التــي  التلفــزة  شاشــات  إىل  موّجهــة 
مــدار  عــى  مباشــر  نقــل  البــالد.  يحصــل يف  مــا 
الســاعة، وصحافيــون وإعالميــون مــن وســائل 
بشــكل  يتواجــدون  وعاملّيــة  محلّيــة  إعــالم 
لعملهــم  أداؤهــم  التظاهــر.  ســاحات  دائــم يف 
كان يف الكثــر مــن األحيــان محفوفــاً بمخاطــر 
كتحطيــم  متوقــع،  غــر  لعنــف  عّرضتهــم 
كامراتهــم، أو االعتــداء عليهــم بالضــرب، أو 
اإلصابــة بالرصــاص املطاطــي.  كّلهــا انتهــاكات 
ال هــدف لهــا ســوى منــع نقــل الصــورة الحقيقــة 
اإلعــالم  أّن  خصوصــاً  األرض،  عــى  يجــري  ملــا 
القــوى  تمارســها  التــي  االنتهــاكات  يوّثــق  كان 
بحــّق  الســلطة  أحــزاب  مناصــرو  أو  األمنّيــة 

املتظاهريــن. 

وقــد لجــأت القــوى األمنّيــة وجهــات حزبّيــة أو 
شــرطة بلدّيــة يف مناســبات عــّدة بشــكل فاقــع 
إىل منــع نقــل الصــورة. ومــن أبــرز األمثلــة عــى 
النبطيــة  بلدّيــة  شــرطة  اعتــداء  حادثــة  ذلــك، 
عــى املتظاهريــن واإلعــالم يف 23 تشــرين 2019 
أثنــاء تظاهــرة نّفذهــا مواطنــون جنوبيــون أمــام 
السراي، وهي حادثة وّثقها بالصوت مراسل 
تلفزيــون “الجديــد” هــادي األمــن الــذي أشــار 
عــى الهــواء إىل هجــوم عناصــر بلدّيــة النبطيــة 
عــى املتظاهريــن والــذي ترافــق مــع قطــع كابــل 

كامــرا “الجديــد” واالعتــداء عــى املصــور. 

ويشــار هنــا إىل أّن معظــم الصحافيــن الذيــن 
تعّرضــوا للضــرب خــالل مهامهــم عــى األرض 
كانــوا يضعــون خــوذاً تعــّرف عنهــم وغالبّيهــم 
يــؤدي ذلــك إىل  هتفــوا بصفتهــم مــن دون أن 
“أم  تلفزيــون  فمصــّور  عليــه.  االعتــداء  وقــف 
للضــرب  يتعــّرض  كان  نقــوال  يف” جوزيــف  يت 
الحلــو  ثكنــة  أمــام  األمنيــة  القــوى  قبــل  مــن 
إّمــي  وحيــاة  صحــايف  “صحــايف  يصــرخ:  وهــو 

صحــايف”. 

مــن  عــدد  مــع  تواصلــت  القانونيــة”  “املفكــرة 
الذيــن  واملراســالت  واملصّوريــن  الصحافيــن 
تحّدثــوا عــن حــوادث تعّرضهــم لالعتــداء أثنــاء 
خــالل  واالعتصامــات  التظاهــرات  تغطيتهــم 

هامشــها. عــى  أو  تشــرين   17 انتفاضــة 

يتحــّدث املصــّور يف “العربــي الجديــد” حســن 
أمــام  املباشــر  للعنــف  تعّرضــه  عــن  بيضــون 
 ،2020 الثــاين  كانــون   15 يف  الحلــو”  “ثكنــة 
األمــن  قــوى  يف  ضابــط  عــّل  تهجــم  “هنــاك 
إزالــة  بهــدف  الكامــرا  أخــذ  وحــاول  الداخــل 
“أحــد  ُيضيــف،   .”Memory card الذاكــرة 
وأّكــد  الشــارع  مــن  يعرفنــي  كان  العناصــر 

بحــايل”.  فرتكنــي  صحــايف،  أننــي  للضابــط 

إلصابــة  تعــّرض  نفســه  بيضــون  ولكــن 
أثنــاء   2020 شــباط   11 يف  مطاطــي  برصــاص 
بــروت  وســط  يف  حصلــت  لتظاهــرة  تغطيتــه 
البيــان  ملناقشــة  اللبنــاين  الربملــان  انعقــاد  أثنــاء 
الــوزاري تمهيــداً إلعطــاء الحكومــة الثقــة. كال 
التــي  اإلنتهــاكات  مــن  وغرهمــا  الحادثتــن 
تعــّرض لهــا بيضــون باتــت ُتشــعره بالقلــق مــن 
العمل يف الشارع بحسب قوله: “نحن ندفع 
الثمــن كل مــّرة”. ويف املقابــل، يعــّول بيضــون 
الصحافيــون  يخوضــه  الــذي  الحــراك  عــى 

ســمر  واملصــّور  الرفاعــي،  حّســان  املراســل 
تعّرضــا  الجديــد”  “تلفزيــون  مــن  العقــدة 
مــن  املباشــر  لالعتــداء  الحلــو”  “ثكنــة  أمــام 
نقــل  خــالل  األمنيــة  القــوى  مــن  عناصــر  قبــل 

الدفــاع  مركــز  يف  اإلعالمــي  املســؤول  يشــرح 
“ســكايز”  والثقافيــة  اإلعالميــة  الحريــات  عــن 
التــي ســبقت 17  الفــرتة  أّنــه “يف  جــاد شــحرور 
تشرين كانت معظم االنتهاكات التي تحصل 
بحــق الصحافيــن تتمثــل باملالحقــات القانونيــة 
باتــت  اليــوم  أّمــا  والــذم،  القــدح  خلفيــة  عــى 

املباشــر”.  العنــف  طابــع  تأخــذ  االنتهــاكات 

وُيضيــف: “مــن غــر املعقــول أن تتــذّرع القــوى 
األمنّيــة بأّنهــا لجــأت إىل فــّض التظاهــرات بهــذه 
الطريقة بسبب اعتداءات قام بها متظاهرون 
عــى األمــن ثــم تقــوم يف الوقــت نفســه بتعنيــف 
كّنــا  األرض.  عــى  املتواجديــن  الصحافيــن 
للعنــف  تربيــرات  نســمع  الســابقة  الفــرتة  يف 
األمنّيــة  العناصــر  أّن  مفادهــا  منهــا  املفــرط 
األرض،  عــى  يوميــاً  تواجدهــا  بســبب  تعبــت 
ويف املقابــل ال نفهــم لــَم ال تنظــر القــوى األمنّيــة 
إىل الصحــايف أيضــاً بالطريقــة نفســها فوجــوده 
وملــّدة  يومــي  بشــكل  يحصــل  التظاهــرات  يف 
األمنّيــة”.  العناصــر  كمــا  مهنــي  بإطــار  طويلــة 
مــن هنــا، يؤكــد شــحرور بــأن “مهنــة الصحافــة 
نجــزم  ال  ونحــن  األرض،  عــى  محرتمــة  غــر 
بوجــود قــرار بقمــع الصحافيــن خــالل أدائهــم 
لعملهم إنما هناك مؤشرات تدّل عى وجود 

مماثــل”.  قــرار 
تطــال  التــي  االنتهــاكات  أنــواع  تتعــدد 
القانونّيــة  املالحقــات  إىل  لتصــل  الصحافيــن 
لقمــع  اســتخدمت  لطاملــا  أســاليب  وهــي 
الصحافيــن قبــل االنتفاضــة وال تــزال مســتمّرة 

اليــوم. حتــى 

ضمــن  القانونّيــة  املالحقــات  شــحرور  يصّنــف 
فئــات: ثــالث 

حينمــا  أي  األمنّيــة،  املالحقــات 
إىل  صحافيــاً  أمنــي  جهــاز  يســتدعي 
قضائيــة،  إشــارة  دون  مــن  التحقيــق 
عــرب  االســتدعاء  يحصــل  مــا  وغالبــاً 
الهاتف من دون تقديم أّية معلومات 
مــع  األمــر  هــذا  حصــل  أســبابه.  حــول 
أيمــن  بينهــم  الصحافيــن  مــن  العديــد 
شّروف الذي اّتصل به جهاز مخابرات 
الجيش يف أّيار طالباً منه الحضور إىل 
التحقيــق مــن دون توضيــح األســباب، 
فتمّنــع شــّروف عــن الحضــور. وحينهــا 
البديلــة”  الصحافــة  “نقابــة  تحّركــت 
ولجــأ ممثلــون عنهــا إىل مكتــب النائــب 
أّنــه  عــى  للتأكيــد  التمييــزي  العــام 
مالحقــة  األمنّيــة  لألجهــزة  يحــق  ال 

فيــن. الصحا

اّدعــاءات مــن النيابــات العامــة، تلجــأ 
النيابات العاّمة إىل التحّرك أحياناً من 
وهــذا  صحافيــن،  ضــد  نفســها  تلقــاء 
األمر يحصل غالباً يف حاالت التعّرض 
حزيــران  ففــي  للمســؤولن.  بالنقــد 
التمييــز  عــام  كّلــف مّدعــي  املــايض مثــالً 
القــايض غّســان عويــدات قســم املباحــث 
بالتحقيــق  املباشــرة  املركزيّــة  الجنائيــة 
ملعرفــة هويــة األشــخاص الذيــن عمــدوا 
وصــور  وتعليقــات  تدوينــات  نشــر  إىل 
الجمهوريــة.  رئاســة  مقــام  تطــاول 
وأثــارت خطــوة القــايض عويــدات القلــق 

كانــون   15 يف  الهــواء  عــى  مباشــرة  رســالة 
الثــاين 2020. كمــا عــاد الرفاعــي وتعــّرض يف 6 
حزيــران لإلصابــة برصاصــة مطاطيــة مــن قــوى 

بــروت. وســط  يف  الشــغب  مكافحــة 

الحلــو”:  “ثكنــة  حادثــة  عــن  الرفاعــي  يقــول 
“كّنــا ننقــل بالصــوت والصــورة املواجهــات التــي 
تحصل بن القوى األمنّية واملتظاهرين، حن 
أىت عــدد مــن العناصــر األمنيــة ليضربــوا املصــّور 
ســمر العقــدة خــالل البــث املباشــر”. ُيضيــف، 
“العقــدة املعــروف بأبــي شــاكر وهــو رجــل كبــر 
الّســن ورؤيتــه وهــو يتلّقــى الضربــات دفعتنــي 
تــم  لكــن  عنــه  العناصــر  إبعــاد  أحــاول  ألن 
مــّرة  مــن  ملّثــم ألكــر  قبــل عنصــر  مــن  دفعــي 

األرض”.  عــى  فوقعــت 

وعن إصابته بالرصاص املطاطي يف 6 حزيران 
“خــالل  الرفاعــي:  يقــول  بــروت،  وســط  يف 
نقــل لرســالة مباشــرة عــى الهــواء، رأيــت أحــد 
بندقيتــه  يصــّوب  الشــغب  مكافحــة  عناصــر 
نحوي، قلت يف نفي أّنه يســتحيل أن يطلق 
رصاصــة عــّل، وكانــت قــد مــّرت نحــو الدقيقــة 
وهــو يف الوضعّيــة ذاتهــا إىل أن أطلــق رصاصــة 
مطاطيــة أصابتنــي يف بطنــي”. ال يجــد الرفاعــي 
إّنمــا  عليــه،  الرصــاص  إطــالق  لســبب  تفســراً 
يف  األرض  عــى  الصحافــة  احــرتام  أّن  يؤكــد 

لبنــان غــر موجــود. 

يقــول الرفاعــي إّنــه رغــم تفّهمــه وصــول بعــض 
شــديد  غضــب  حــاالت  إىل  األمنيــة  العناصــر 
نتيجة الّتعب واإلرهاق من تواجدهم اليومي 
االعتــداء  لهــم  يــربر  ال  هــذا  إنمــا  الشــارع،  يف 
عــى املتظاهريــن والصحافيــن املتواجديــن عــى 
ينقــل  أن  الصحــايف   “عــى  ويضيــف  األرض. 
يف  وهــو  الحــدث،  هــو  يصبــح  أن  ال  الحــدث 
كالعنصــر  تمامــاً  وظيفــة  بــأداء  يقــوم  النهايــة 
األمنــي املتواجــد عــى األرض”. ويــرى الرفاعــي 
محرتمــة،  غــر  الصحــايف  وظيفــة  “طاملــا  أّنــه 
يّتخــذ  الــذي  الّســائد  الّنهــج  عــى  فســنبقى 

األرض”.   عــى  األمــور  لحــّل  ســبيالً  العنــف 

ذكــر  عــدم  طلبــت  صحافيــة  تــروي  بدورهــا 
اســمها: “كنــت منحنيــة وأنــا أصــّور عســكرين 

الصحافــة  نقابــة  “تجّمــع  يف  والصحافيــات 
الحريــات  لناحيــة  تغيــرات  إلحــداث  البديلــة” 
واحرتام مهنة الصحافة. وهو تجّمع نشأ من 
رحــم انتفاضــة 17 تشــرين، ويخــوض معــارك 
بوجــه  اإلعالمّيــة  الحريّــات  عــى  للحفــاظ 

لســلطة.  ا

ومؤّخــراً تعــّرض عناصــر مــن جهــاز أمــن املطــار 
يف  وصحافيــات  لصحافيــن  والّطــرد  بالدفــع 
أحــداث  نقــل  خــالل  وذلــك  بــروت،  مطــار 
دام  إغــالق  بعــد  املطــار  الفتتــاح  األول  اليــوم 
أربعــة اشــهر ونصــف. يقــول املصــّور الصحــايف 
شــعبان  حســن  ســتار”  “الدايــل  جريــدة  يف 
بدأنــا  “عندمــا  آنــذاك:  املطــار  يف  تواجــد  الــذي 
بســرعة،  منعنــا  تــّم  املطــار  زائــري  بتصويــر 
ألّننــا نصــّور املواطنــن وهــم يشــكون مــن ســوء 
اإلدارة، فبــدأ عناصــر جهــاز أمــن املطــار بدفعنــا 
ثّم طردنا بذريعة أّننا ُنظهر صورة سلبية عن 

لبنــان”. 

غــر  للصحافيــن  التعــّرض  أّن  شــعبان  ويــرى 
إىل  “النــزول  أّن  ويؤّكــد  مــرّبر،  وغــر  منطقــي 
الشــارع بــات غــر مريــح وحتــى أننــي بــّت أشــعر 
خــالل  لــه  نتعــّرض  مــا  كل  بســبب  بالتملمــل 

ملهامنــا”.  أدائنــا 

يتلقاهــا  التــي  “الضربــات  أّن  شــعبان  ويعتــرب 
الصحــايف مــن القــوى األمنّيــة ال يمكــن رّدعهــا 
عــن النفــس، فســتضع الصحــايف أمــام  دفاعــاً 
العســكريّة  املحكمــة  لــدى  قضائيــة  دعــوى 
مــن  هــذا  بالشــّدة”،  األمــن  معاملــة  بتهمــة 
شــعبان  يجــد  ال  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  ناحيــة. 
العســكري  القضــاء  إىل  اللجــوء  يف  منفعــة 
لــه  تعــّرض  الــذي  العنصــر  عــى  لالّدعــاء 
إىل  الوصــول  يف  ثقتــه  عــدم  بســبب  بالّضــرب 
يف  يقــوم  الحــل  أّن  يجــد  هــو  بــل  العدالــة، 
عناصرهــا  عــى  األمنّيــة  األجهــزة  “تعّمــم  أن 
احــرتام  عــى  وتدريبهــم  لنــا  التعــّرض  عــدم 
الصحافيــن الذيــن ينزلــون إىل الشــارع للقيــام 

بوظائفهــم”.

مســتهدفون  “املصوريــن  إّن  شــعبان،  يقــول   
تخــاف  والســلطة  كامــرات،  يحملــون  ألنهــم 
يف  تواجــده  مجــّرد  أّن  ويتابــع  الكامــرا”.  مــن 
مــن  “هنــاك  مراقــب:  بأّنــه  ُيشــعره  الســاحات 
الشــارع”.  يف  الوقــت  طيلــة  تحّركاتنــا  يراقــب 
نحــاول  الشــارع  إىل  ننــزل  “حــن  وُيضيــف، 
بعضنــا  جانــب  إىل  نبقــى  أن  املصــورون  نحــن 

بأحدنــا”.  اإلســتفراد  يتــم  ال  يك  البعــض 

املصــّور يف جريــدة “النهــار” مــارك فيــاض يــروي 
مــا حصــل معــه خــالل تواجــده يف جــل الديــب: 
الشــارع  يف  األحــداث  بتصويــر  قيامــي  “خــالل 
وضربنــي  الجيــش  يف  عنصــٌر  خلفــي  مــن  أىت 
بقــوة وكّســر هاتفــي الخليــوي”. ويؤكــد فّيــاض 
أّنه كان يرتدي “جيليه الصحافة” وأّنه صرخ 
عاليــاً أّنــه صحــايف لكــن األخــر اســتمّر بضربــه. 
وُيضيــف، “ذهبــت إىل الضابــط ألشــتي، لكنــه 
تجاهلنــي”. ويف حادثــة ســابقة، يقــول فّيــاض 
حــّراس  قبــل  مــن  للضغــط  مــّرة  “تعّرضــت 
إجبــاري  وتــم  النــواب  ألحــد  الشــخيص  األمــن 

عــى إزالــة صــور مــن الكامــرا”.

»السلطة تخاف من 
الكامريا«

رصاص مّطاطي وضرب 
ورضوض

ال يشء يبر العنف

أكرث من مائة انتهاك 
خالل 7 أشهر فقط

عــى  املباشــر  العنــف  اســتخدام  أّن  يبــدو 
الصحافيــن ليــس كافيــاً. فقــد بــرز مؤخــراً نــوع 
بحيــث  الصحافــة،  عمــل  تقييــد  مــن  جديــد 
اعرتض عنصران عّرفا عن أنفسهما أنهما من 
مخابــرات الجيــش مراســلة محطــة “الشــرق” 
 ”24 “فرانــس  يف  والصحــايف  حطيــط  مهــى 
تقاريــر  بإعــداد  قيامهمــا  خــالل  عّبــود  شــربل 
صحافّيــة يف شــارع الحمــراء يف بــروت بتاريــخ 
8 تمــوز 2020. وقــد اعتــربت مديريــة التوجيــه 
 11 بتاريــخ  بيــان صــدر  اللبنــاين يف  الجيــش  يف 
تراخيــص  اعتمــاد  “مســألة  أّن   2020 تمــوز 
تنــدرج  لوســائل االعــالم ليســت جديــدة وهــي 
يف إطار التدابر واإلجراءات املعمول بها وفقاً 
للقوانــن، كمــا أنهــا تهــدف مــن ناحيــة أخــرى 
أنفســهم”.  اإلعالميــن  ســالمة  تأمــن  إىل 
الصمــد  عبــد  منــال  اإلعــالم  وزيــرة  وأُشــارت 
قــرار صــدر عــن  أّن هــذا اإلجــراء يعــود إىل  إىل 
تتمكــن  )لــم   1998 عــام  يف  الــوزراء  مجلــس 
يؤكــد  وجــوده(  مــن  التثبــت  مــن  “املفكــرة” 
معمــوالً  يكــن  لــم  أّنــه  الصحافيــن  مــن  عــدد 
عــدم  عــى  كــر  تأكيــد  إىل  إضافــة  ســابقاً،  بــه 
عــى  اعــرتاض  أّي  وقــت ســابق  مواجهتهــم يف 
التصوير يف أماكن عاّمة سواء كانوا يحملون 
ترخيصــاً أم ال. هــذا فضــالً عــن أن تقييــد حريــة 
التعبــر  لحريــة  تقييــد  بمثابــة  هــو  التصويــر 
نــص  بموجــب  إال  عليهــا  التضييــق  يمكــن  وال 
والتناســب.  الضــرورة  مبــدأي  وفــق  قانــوين، 

فرض رقابة مسبقة عىل 
التصوير يف املدينة

تكريــم  مــن  وبــدالً  أخــرى،  جهــة  ومــن 
يواجهــون  الفســاد،  كاشــفي  الصحافيــن 
القضــاء. ومــن  أروقــة  آخــر يف  نــوع  مــن  قمعــاً 
قنــاة  يف  االســتقصايئ  الصحــايف  هــؤالء  بــن 
“الجديــد” ريــاض قبيــي الــذي قــّدم سلســلة 
شــبهات  حــول  صحافّيــة  وتقاريــر  تحقيقــات 
فســاد ومــزادات وهمّيــة يف مديريّــة الجمــارك، 
تطــال بشــكل خــاص املديــر العــام بــدري ضاهــر. 
تحركــت  املالّيــة  العامــة  النيابــة  أّن  وصحيــح 
ضــد ضاهــر بدعــوى “اختــالس مــال عــام” عــى 
عرضــه  الــذي  االســتقصايئ  التحقيــق  خلفّيــة 
قبيــي، إاّل أّن ضاهــر اّدعــى عــى قبيــي أمــام 
النيابــة العاّمــة االســتئنافّية يف بعبــدا بجرائــم 
ســريّة  وخــرق  وابتــزاز  عــام،  موّظــف  “تحقــر 

تحقيــق”. 

أمــام  قبيــي  مثــل   2020 تمــوز   10 وبتاريــخ 
جبــل  يف  االســتئنافّية  العامــة  املحاميــة 
للتحقيــق  الخطيــب  نــازك  القاضيــة  لبنــان 
الصمــت  التــزام  ينــوي  قبيــي  وكان  معــه، 
مــع  للتحقيــق  صالحيــة  ال  أّن  منــه  قناعــة 
إاّل  املطبوعــات.  ملحكمــة  ســوى  الصحافيــن 
أن القاضيــة الخطيــب أعلنــت خــالل الجلســة 
حمايــة  قانــون  الســتخدام  اســتعدادها  عــن 
ورد  الراهنــة  الدعــوى  يف  الفســاد  كاشــفي 
دعــوى ضاهــر يف حــال ثبــت ضلوعــه بالفســاد، 
أســئلتها  عــى  اإلجابــة  إىل  قبيــي  دفــع  ممــا 
وتقديــم كل املعطيــات التــي لديــه والتــي تديــن 
ســاعات،  ثــالث  دام  تحقيــق  وبعــد  ضاهــر. 
عــى  يوقــع  أن  قبيــي  مــن  القاضيــة  طلبــت 
الشــخيص  يف  لضاهــر  التعــّرض  بعــدم  تعّهــد 
ذلــك،  فرفــض  املدعّيــة،  الجهــة  مــن  بطلــب 
بأمــر واحــد فقــط:  أّنــه يتعهــد  وأكــد للقاضيــة 
ويقــول  الفاســدين”.  بمكافحــة  أســتمر  “أن 
قبيــي لـ”املفكــرة” بــأّن هــذه الدعــوى لــم تكــن 
األوىل مــن ضاهــر ضــده، بــل “رفــع عــّل دعــوى 

استخدام القضاء لقمع 
كاشفي الفساد

مالحقات قانونّية وأمنّية 
بحق صحافيني

لور أّيوب

حتى الساعة تخّطت حصيلة االنتهاكات ضّد 
فقــط أي  العــام  هــذا  املائــة خــالل  الصحافيــن 
“ســكايز”.  بيانــات  بحســب  أشــهر،   7 فــرتة  يف 
يف  أحيانــاً  ترتفــع  االنتهــاكات  وتــرة  وكانــت 
األمثلــة  بعــض  وهنــا  قصــرة.  زمنيــة  فــرتات 
املنظمــة  وثقتهــا  التــي  االنتهــاكات  هــذه  عــى 
أحــزاب  مناصــري  أو  أمنيــة  لقــوى  ونســبتها 
أو قــوى مجهولــة. ففــي شــهر حزيــران وحــده 
تعــّرض 21 صحافيــاً للضــرب الجســدي املباشــر 
ويف  األرض.  عــى  لألحــداث  تغطيتهــم  أثنــاء 
تنفيــذ  خــالل   ،2020 الثــاين  كانــون   15 ليلــة 
مــن  أكــر  إلخــراج  الضغــط  ألجــل  اعتصــام 
اليــاس،  مــار  الحلــو يف  ثكنــة  مــن  60 معتقــالً 
الصحافيــن  ضــد  االنتهــاكات  أعــداد  وصلــت 
الــذي  املباشــر  العنــف  نــوع  مــن  اعتــداًء  إىل 15 
تســجيل  تــم  وقبلهــا  األمنّيــة.  القــوى  مارســته 
22 حالــة اعتــداء و8 حــاالت منــع تصويــر و10 
حــاالت مضايقــات وشــتم وغرهــا، بــن الفــرتة 
و31   2019 األول  تشــرين   18 بــن  املمتــدة 
اســتقالة  يــوم  ويف  “ســكايز”.  بحســب  منــه، 
الحكومــة يف 29 تشــرين األول 2019 تعــّرض 
وســط  يف  واملواطنــن  الصحافيــن  مــن  عــدد 
أحــزاب  مناصــري  قبــل  مــن  لالعتــداء  بــروت 
التصويــر  مــن  منعهــم  إىل  إضافــة  الســلطة، 
وتكســر كامراتهــم والتعــّرض لهــم بالشــتم، 
املتواجــدة  األمنيــة  القــوى  أعــن  أمــام  وذلــك 
قمــع  حــاالت  أّن  امللفــت  ومــن  الســاحة.  يف 
أحيانــاً  تحصــل  األرض  عــى  الصحافيــن 
قــرار  وجــود  إىل  يؤشــر  ممــا  متعّمــدة  وكأنهــا 
ومثــال  الحــدث،  نقــل  مــن  الصحافيــن  بمنــع 
عــى ذلــك توجيــه خراطيــم امليــاه مباشــرة نحــو 
الســفارة  أمــام  اعتصــام  خــالل  الصحافيــن 
 .2020 تمــوز   10 بتاريــخ  عوكــر  يف  األمركّيــة 

الصحافيــن  عــى  االعتــداءات  تقتصــر  ولــم 
عــى  أو  التظاهــرات  خــالل  تقــع  حــوادث  عــى 
منّظمــة  اعتــداءات  إىل  تعّدتهــا  بــل  هامشــها، 
يف  زبيــب  محمــد  الصحــايف  مراقبــة  مثــل 
الســابق  الوزيــر  مرافقــي  قبــل  مــن  الحمــراء 
ليــالً  بــه  واالســتفراد  الديــن،  خــر  مــروان 
وضربــه. كذلــك تعــّرض رئيــس تحريــر جريــدة 
عــى  لالعتــداء  زيــد،  أبــو  بشــر  تشــرين”   17“
 22 يف  أمــل  حركــة  عــى  محســوبن  أفــراد  يــد 
أيــار يف بلــدة كفّرمــان بعــد مطاردتــه، وترّجلــه 
خطفــه،  املعتــدون  حــاول  وقــد  ســيارته،  مــن 
مــا  وركالً  ضربــاً  أوســعوه  أخفقــوا،  وحــن 
اّدعــى  أبــو زيــد  اســتدعى نقلــه إىل املستشــفى. 
عــى األفــراد اّلذيــن اعتــدوا عليــه، أمــام النيابــة 
أّن  إاّل  النبطيــة،  يف  االســتئنافية  العامــة 
توقيف املعتدين تأّخر ألكر من شــهر. والحقاً 
أســقط أبــو زيــد الدعــوى بعــد توقيــف املعتديــن 
تعّهــد  عــى  وتوقيعهــم  معهــم  والتحقيــق 

مجــدداً. لــه  التعــّرض  بعــدم 

 17“ جريــدة  تعّرضــت  مختلفــة،  حالــة  ويف 
مــن  تلّقتهــا  أمــوال  عــى  حجــز  إىل  تشــرين” 
وهــي  “فرنســبنك”،  مصــرف  لــدى  مترّبعــن 
ممارسة اعتربها أبو زيد خالل مؤتمر صحايف 
إلطــالق تحالــف الدفــاع عــن حريــة التعبــر يف 
بــاب  مــن  التعبــر  حريّــة  عــى  “تعّديــاً  لبنــان، 

الجريــدة”. إصــدار  عرقلــة 

يضــاف إىل ذلــك انتهــاكات مــن نــوع آخــر مثــل 
توزيع أرقام صحافيات يف تلفزيون “الجديد” 
وتوجيــه  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عــى 
كمــا  لهــّن.  وتجريــح  وشــتائم  تهديــد  رســائل 
قنــاة “أو يت يف”  تعــّرض مراســلو ومراســالت 
ملنعهــم  ومحــاوالت  لالعتــداء  املــّرات  عشــرات 

نقــل األحــداث مــن قبــل متظاهريــن. مــن 
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»نحن ندفع 
الثمن كل مّرة«.

يف شهر حزيران 
وحده تعّرض 21 
صحافيًا للضرب 
الجسدي املباشر 

أثناء تغطيتهم 
الحّل يقوم لألحداث.

يف أن »تعّمم 
األجهزة األمنّية 

عىل عناصرها 
عدم التعّرض 
لنا وتدريبهم 

عىل احرتام 
الصحافيني 

الذين ينزلون 
إىل الشارع 

للقيام 
بوظائفهم«.

مــن  والحــّد  الحريــات  تطويــق  لناحّيــة 
يف  واملواطنــن  الصحافيــن  حريّــة 

الجمهورّيــة.  رئيــس  أداء  انتقــاد 

تالحــق  التــي  القضائيــة  الشــكاوى 
مــن  شــخيص  باّدعــاء  الصحافيــن، 
القــدح  بتهــم  نافــذة،  شــخصيات 
يتــم  أن  غالبــاً  ويحصــل  والــذم. 
أمــام  للمثــول  الصحــايف  اســتدعاء 
األجهــزة األمنّيــة للتحقيــق بإشــارة مــن 
محكمــة  إىل  إحالتهــا  يتــم  أو  القضــاء 
املطبوعــات. نذكــر هنــا عــى ســبيل املثــال 
ادعــاء النيابــة العامــة االســتئنافية عــى 
الصحافيــة جوزفــن ديــب يف تلفزيــون 
رئيــس  مــن  مقدمــة  بدعــوى  أو.يت.يف. 
وليــد  االشــرتايك  التقدمــي  الحــزب 

 . ط جنبــال

يف  االســتئنافية  العاّمــة  النيابــة  أمــام  ســابقة 
بــروت التــي أحالتهــا إىل املباحــث الجنائيــة ثــم 
إىل مكتب مكافحة الجرائم املعلوماتّية ولكن 
رفضــُت املثــول أمــام كليهمــا، فتــم إحالتهــا يف 

املطبوعــات”.  محكمــة  إىل  املطــاف  آخــر 

تتصــل قضّيــة قبيــي بمحوريــن أساســّين مــن 
فمــن  لبنــان،  الصحافّيــة يف  الحريّــات  انتهــاك 
مــن  القضــاء  باســتخدام  تتصــل  أوىل  ناحيــة 
قبــل نافذيــن ملنــع الصحافيــن مــن الكشــف عــن 
الفســاد، ومــن ناحيــة ثانيــة، تتصــل بمعركــة 
التعهــدات غــر القانونّيــة التــي ُيلــزم املواطنــن 
رفــض  الــذي  قبيــي  توقيعهــا.  والصحافيــون 
التوقيــع عــى التعّهــد يــرى أّن “هنــاك نافذيــن 
الصحافيــن  ذراع  يَلْ  بامكانهــم  أّن  يعتقــدون 
ثانيــة  ناحيــة  ومــن  القضــاء،  اســتخدام  عــرب 
هنــاك بعــض القضــاة الذيــن باعــوا روحهــم إىل 

الشــيطان”. 

بســبب  قبيــي  عــى  االّدعــاء  أّن  املفارقــة 
خــالل  اعتيادّيــاً  أصبــح  الصحافّيــة  تحقيقاتــه 
أّنــه  درجــة  إىل  الصحــايف  لعملــه  ممارســته 
عرضــه.  ينــوي  تحقيــق  كل  عنــد  ذلــك  يتوقــع 
قضــاء  إىل  يلجــأ  مــن  هنــاك  “كان  ويقــول: 
العجلــة عنــد عرضنــا لربومــو الحلقــة، بعــض 
بــث  منــع  قــرارات  يصــدرون  كانــوا  القضــاة 
وهنــاك  مضمونــه،  معرفــة  قبــل  التحقيــق 

تلقائيــاً”. الّدعــوى  يــرّدون  كانــوا  قضــاة 

جــل  أوتوســرتاد  عــى  فتــاة  بضــرب  يقومــون 
اللبنــاين  الجيــش  مــن  عنصــر  فــأىت  الديــب، 
التصويــر.  مــن  منعــي  محــاوالً  أمامــي  ووقــف 
غــّرت مــكاين لكنــه لحــق بــي ثــم دفعنــي بقــوة 
كتفــي  يف  برضــوض  يل  وتســّبب  األرض  عــى 

أليــام”. اســتمّرت  وأوجــاع 
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اّدعاءات بالتعذيب والّصعق بالكهرباء لدى مخابرات 
صيدا وطرابلس االعتداءات

تشرين األول 2020

“لجنــة  أعلنــت   ،2020 نيســان  شــهر  آخــر  يف 
املحامــن للدفــاع عــن املتظاهريــن” عــن موجــة 
اعتقــاالت يف لبنــان طالــت أكــر مــن 75 موقوفــاً 
والبقــاع  الكلــب  ونهــر  وصيــدا  طرابلــس  يف 
وعــن الرمانــة، وذلــك بعــد موجــة احتجاجــات 
ســعر  ارتفــاع  بســبب  املناطــق،  تلــك  شــهدتها 
الدوالر والغالء وسياســات املصارف. اختلفت 
املحتّجــن،  هــؤالء  عــى  القبــض  إلقــاء  طــرق 
بــن توقيــف خــالل االحتجاجــات، أو مداهمــة 
عــى  واعتقالهــم  ترّصدهــم  أو  منازلهــم، 
بــن  احتجازهــم  أماكــن  واختلفــت  الطرقــات. 
فــروع مخابــرات الجيــش يف املناطــق، ومديريــة 
ومــن  واملخافــر.  الدفــاع  وزارة  يف  املخابــرات 
بنتيجــة  ُرصــدت  تعذيــب  حــاالت  أّن  الالفــت، 
هــذه التوقيفــات، كان مــن بينهــا حالتــا صعــق 
مركــز  يف  ملوقوفــن  األقــل  عــى  بالكهربــاء 
املخابــرات يف مدينــة صيــدا، يف أوائــل شــهر أّيــار 

 .2020

كانــت  يف قضيتــّي موقــويف طرابلــس وصيــدا، 
التــي اســتلمت  مخابــرات الجيــش هــي الجهــة 
“لجنــة  تحّفــظ  ورغــم  معهــم.  التحقيــق 
املخابــرات  مديريــة  صالحيــة  عــى  الدفــاع” 
التزامهــا  وعــدم  عســكرية  عدليــة  كضابطــة 
بنطــاق صالحّياتهــا، خــاض املحامــون معــارك 
تطبيــق  لضمــان  القضيتــن  هاتــن  يف  عديــدة 
املــاّدة 47 مــن أصــول املحاكمــات الجزائّيــة التــي 
العدلّيــة  الضابطــة  لــدى  للموقــوف  تضمــن 
محــام،  ومقابلــة  بأهلــه،  االتصــال  يف  الحــّق 

شــرعّي. طبيــب  وطلــب 

يف  املوقوفــن  عشــرات  عــن  اإلفــراج  بعــد 
العســكرية  العامــة  النيابــة  أبقــت  طرابلــس، 
عــى 17 منهــم قيــد االحتجــاز، مّدعيــة بحقهــم 
أمــام قضــاة التحقيــق العســكري. وقــد أشــارت 
التوقيــف  آمــاد  تجــاوز  إىل  الدفــاع”  “لجنــة 

موقوفو صيدا: صعق 
بالكهرباء واملخابرات 

تحّقق مع نفسها

سابقة قانونّية يف وزارة 
الدفاع

طرابلس: العنف كعقاب 
فوري للموقوفني

االّدعاء عىل املوقوفني يف 
طرابلس بملّفات عّدة

ماهر الخشن
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عــن  الدفــاع”  “لجنــة  أعلنــت  نيســان،   30 يف 
مــن  محامــن  قيــام  وهــي  قانونّيــة”  “ســابقة 
مــن  )معظمهــم  موقوفــاً   15 بزيــارة  اللجنــة 
يف  االحتجاجــات  خلفيــة  عــى  املوقوفــن 
وزارة  يف  املخابــرات  مديريــة  لــدى  طرابلــس( 
تقــوم  التــي  األوىل  املــرة  أنهــا  مؤكــدة  الدفــاع، 
فيهــا مديريّــة املخابــرات بتطبيــق املــاّدة 47 مــن 
لناحيــة  الجزائّيــة  املحاكمــات  أصــول  قانــون 
فــور  محــاٍم  بمقابلــة  للموقوفــن  الســماح 
االحتجــاز وقبــل التحقيــق معهــم. حصــل هــذا 
باإلخفــاء  إخبــاراً  اللجنــة  قدّمــت  بعدمــا  األمــر 
النائــب  لــدى   47 املــاّدة  ومخالفــة  القســري 
عويــدات،  غّســان  القــايض  التمييــزي  العــام 
فــرع  يف  املوقوفــن  أهــايل  مــن  اّتصــاالت  بعــد 
املخابــرات يف القّبــة يخــربون فيهــا عــن تعــّرض 

علمــت “لجنــة الدفــاع” بوجــود ســّتة موقوفــن 
تراوحــت أعمارهــم بــن 17 و25 ســنة لــدى فــرع 
مخابرات الجيش يف مدينة صيدا تّم إيقافهم 
يف 30 نيســان 2020 عــى خلفّيــة احتجاجــات 
وأشــارت  املصــارف.  ضــّد  صيــدا  يف  حصلــت 
لغالبيــة  يســمح  لــم  أّنــه  إىل  بيــان  يف  اللجنــة 
أّي  ممارســة  أو  اتّصــال  أّي  بإجــراء  املوقوفــن 
تدّخــل  وحّتــى  توقيفهــم  منــذ  حقوقهــم  مــن 
بــروت  يف  املحامــن  ونقابــة  الدفــاع”  “لجنــة 

أّيــار.  يــوم الســبت يف 2 

رغــم صــدور إشــارة مــن مفــّوض الحكومــة لــدى 
جرمانــوس  بيــرت  الســابق  العســكريّة  املحكمــة 
املخابــرات  فــرع  لــدى  للموقوفــن  بالســماح 
بمقابلــة  صيــدا  يف  زغيــب”  محمــد  “ثكنــة  يف 
املحاميــة ملــى األمــن مــن “لجنــة الدفــاع”، لــم 
منهــا  وُطلــب  بالدخــول  لهــا  املخابــرات  تســمح 
إصــرار  لكــن  التــايل.  اليــوم  إىل  زيارتهــا  تأجيــل 
للمــادة  تنفيــذاً  فــوراً  مقابلتهــم  عــى  املحاميــة 
الشــرطة  إىل  املوقوفــن  نقــل  إىل  أّدى   47
املحاميــة  تمّكنــت  حيــث  صيــدا  يف  العســكرية 

مقابلتهــم.  مــن 

تقــول األمــن لـ”املفّكــرة القانونّيــة” إّنهــا خــالل 
دقيقــة   25 ملــّدة  الســّتة  املوقوفــن  مقابلــة 
فقــط، رصــدت آثــار الضــرب الواضحــة عليهــم 
مــا  ســرعان  وبالفعــل  صعبــاً.  وضعهــم  وكان 
والتعذيــب  للضــرب  تعّرضهــم  عــن  أخربوهــا 

مــن أجــل انتــزاع اعرتفــات منهــم وعــن تعــّرض 
اســتلزم  مــا  بالكهربــاء،  للّصعــق  منهــم  اثنــن 
نقلهما إىل املستشفى الحكومي يف صيدا فور 
فأعلمــوا  اآلخــرون  أّمــا  الحقــاً.  عنهمــا  اإلفــراج 
باســتخدام  للتهديــد  تعّرضــوا  بأّنهــم  املحاميــة 
الكهرباء ضّدهم كما تّم تحذيرهم من مغّبة 

للتعذيــب.  تعّرضهــم  عــن  الحقــاً  الكشــف 

تنّوعــت االتهامــات التــي وّجهــت إىل املوقوفــن 
وضــرب  املصــارف،  عــى  مولوتــوف  رمــي  بــن 
ضابــط،  عــن  وإصابــة  الجيــش،  مــن  عناصــر 
وتخريــب أمــالك عاّمــة، وتلّقــي أمــوال مقابــل 
التخريــب واملشــاركة يف االحتجاجــات. وخــالل 
عــن  ُســئلوا  املخابــرات  لــدى  معهــم  التحقيــق 
صــور  عليهــم  وعرضــت  آخريــن  أشــخاص 

االحتجاجــات. يف  مشــاركن  ألشــخاص 

وبعــد ســاعتن تقريبــاً مــن زيــارة املحاميــة، تــّم 
الشــرطة  مــن  الســّتة  املوقوفــن  عــن  اإلفــراج 
العســكريّة بعــد التحقيــق معهــم، بعدمــا دام 
تحقيــق املخابــرات ثالثــة أّيــام. وخــالل التحقيــق 
لــدى الشــرطة العســكرية، أّكــد املوقوفــون أّن 
تحــت  جــاءت  زغيــب”  “ثكنــة  يف  اعرتافاتهــم 

لطبيــب شــرعّي. وأّنهــم بحاجــة  التعذيــب 

قاصــر  أوقــف  الســّتة،  املوقوفــن  إىل  وإضافــة 
“ثكنــة  يف  الجيــش  مخابــرات  لــدى  ســنة(   13(
زغيــب” وتــم التحقيــق معــه مــن دون حضــور 
يفرضــه  ملــا  خالفــاً  األحــداث  عــن  منــدوب 
إشــارته  جرمانــوس  إعطــاء  ورغــم  القانــون. 
إىل  املوقوفــن  جميــع  بتســليم  للمخابــرات 
الســابع  املوقــوف  أّن  إاّل  الشــرطة العســكرية، 
ظــّل موقوفــاً لــدى املخابــرات حّتــى يــوم االثنــن 

التعذيب”. وقد أشارت املحامية فرنجّية، إىل 
أّن العنــف املمــارس خــالل إلقــاء القبــض عــى 
معهــم  والتحقيــق  نقلهــم  وخــالل  املوقوفــن 
جرائــم  يشــّكل  قــد  االحتجــاز،  مراكــز  داخــل 
املحاكمــة  أو  العقوبــة  بمثابــة  وهــو  تعذيــب 
“لعقوبــة  املوقــوف  فيتعــّرض  الفورّيــة، 
مرتبطــاً  كان  بأّنــه  االشــتباه  ملجــّرد  جســدّية 

باالشــتباكات”.

وهــو  املوقوفــن،  هــؤالء  أحــد  إىل  اســتمعنا 
أوقــف يف  الــذي كان  عامــاً،  وائــل حمــزة، 29 
إىل  توّجهــه  أثنــاء  طرابلــس  يف  نيســان،   28
يف  قتــل  الــذي  الســّمان  فــّواز  الشــاّب  جنــازة 
اليوم السابق خالل مواجهات مع الجيش يف 
املدينــة. يــروي حمــزة لـ”املفّكــرة” أّنــه تــّم ســوقه 
دراجتــه  مــع   - القّبــة  يف  املخابــرات  مركــز  إىل 
النارّيــة - عــى خلفّيــة تصويــره لفيديــو احــرتاق 
خلّفيتــه:  يف  يقــول  للجيــش  “ريــو”  ســّيارة 
“وّلعهــا”. يتحــّدث وائــل عــن تعذيــب بالضــرب 
أّيــام،  ثالثــة  قــى  القّبــة حيــث  لــه يف  تعــّرض 
قبــل أن ينقــل إىل وزارة الدفــاع حيــث اســتقبل 
إىل  اقتيــد  إّنــه  وائــل  يقــول  أيضــاً.  بالضــرب 
اســتقباله،  ولــدى  العينــن  معصــوب  الــوزارة 
وضعــت عــى بطنــه آلــة قيــل لــه إّنهــا آلــة صعــق 
بالكهرباء ووعده أحد العناصر يف الوزارة بأن 
العصبــة  رفعــت  وحــن  مســاء.  عليــه  يجّربهــا 
أحــد  عليــه  تعــّرف  البصمــة،  عــن عينيــه ألخــذ 
العناصــر وقــال إّنــه هــو الــذي صــّور حــرق آليــة 
الجيــش، فتعــّرض للضــرب حينهــا مــن عناصــر 

آخريــن.

للموقوفــن  املحامــن  زيــارة  قبــل  ذلــك  كان 
بالزيــارة  حمــزة  وصفهــا  والتــي  الــوزارة،  يف 
وخــالل  وللموقوفــن.  لــه  الــروح  رّدت  التــي 
يف  حمــزة  فيهــا  أوقــف  التــي  الخمســة  األّيــام 
مرتــن:  معــه  التحقيــق  جــرى  الدفــاع،  وزارة 
باقــي  مــع  والثانيــة  فــردّي  بشــكل  األوىل 
لخمــس  واقفــن  تركوهــم  حيــث  املوقوفــن 
الشــيخ  “مــن  األعــن.  معصوبــي  ســاعات 
لحمــزة  ُوّجــه  ســؤال  أّول  هــو  باعتــك؟”  يلــل 
يقــول  الســجن،  غرفــة  ويف  التحقيــق.  خــالل 
حمــزة إّن املوقوفــن كانــوا يتعّرضــون لإلهانــة 
إىل  املوقوفــن  نقــل  وبعــد  متواصــل.  بشــكل 
شــعرهم  حلــق  وخــالل  العســكريّة،  املحكمــة 
ذلــك،  ســبب  عــن  حمــزة  ســأل  الثالثــاء،  يــوم 
فأجابــه أحــد عناصــر الجيــش أّنــه عنــد خــروج 
املوقوفــن مــن الســجن، ســراهم أصدقاؤهــم 
مــن دون شــعر، وســيتوّقفون عــن النــزول إىل 
التظاهــرات. وبعــد االنتهــاء مــن حلــق شــعره، 
ســأل العســكرّي حمــزة إذا كان مــا زال ينــوي 
النزول إىل الشارع، فرّد األخر بـ”نعم”، فما 
شــاربيه. لــه  حلــق  أّن  إاّل  العســكرّي  مــن  كان 

أن  أبــداً  لــه  يســمح  لــم  أّنــه  إىل  وائــل  لفــت 
ليفاجــأ  عليهــا  يوّقــع  أن  قبــل  أقوالــه  يقــرأ 
أّنــه  العســكريّة  املحكمــة  يف  التحقيــق  خــالل 
إضافــة  الجيــش،  عــى  الحجــارة  برمــي  مّتهــم 
مــن  عناصــر  قتــل  عــى  التحريــض  تهمــة  إىل 
ولــم  هــذا  مــن  بــيء  يقــم  لــم  وهــو  الجيــش. 
كان  أّنــه  حمــزة  يصــف  حــن  يف  بــه.  يعــرتف 
الجيــش  مــن  ضابــط  عــن  يدافــع  البدايــة  يف 
يعرفــه، وبعدهــا أصيــب أخــوه، ومــن ثــّم فــّواز 
الســّمان، ولــم يكــْن تصويــر الفيديــو ســوى رّدة 

بالحــرق. لــه  عالقــة  ال  وبالتــايل  فعــل، 

تتعامــل الســلطات األمنّيــة مــع ملــّف طرابلــس 
بخصوصّية شديدة كون اإلصابات يف صفوف 
االحتجاجــات  خــالل  كثــرة  كانــت  الجيــش 
والتــي يحصيهــا بيــان الجيــش بـــ50 إصابــة بينهــا 
لـــ6 ضّبــاط مــن دون أن يحــّدد أنــواع اإلصابــات 
املفــرط  العنــف  فــإّن  وبالتــايل  خطورتهــا.  أو 
املســتخدم مــن قبــل الجيــش خــالل التوقيفــات 
يهــدف، بحســب بيــان “لجنــة الدفــاع” الصــادر 
املعلومــات  انتــزاع  “إىل   ،2020 أّيــار   3 يف 
جرائــم  يشــّكل  قــد  مّمــا  املوقوفــن،  ومعاقبــة 

احتجازهــم  اســتمّر  حيــث  بحقهــم  القانونيــة 
لــم  كمــا  أيــام.   4 مــن  ألكــر  التحقيــق  لغايــات 
فــور  العســكري  التحقيــق  قــايض  أمــام  يمثلــوا 
أســبوعن  مــن  أكــر  بعــد  بــل  االدعــاء بحقهــم 
أنــه  إىل  فرنجيــة  وأشــارت  توقيفهــم.  عــى 
يبــدو أن القضــاء العســكري لــم يحتســب مــدة 
طرابلــس  يف  املخابــرات  فــرع  لــدى  التوقيــف 
وثالثــة  يــوم  بــن  تراوحــت  فــرتة  أمضــوا  حيــث 
لــم  املحامــن  أّن  ذكــره  الجديــر  ومــن  أيــام. 
بســبب  امللفــات  عــى  االّطــالع  مــن  يتمّكنــوا 
إغالق املحكمة العســكريّة نظراً إلصابة بعض 

“كورونــا”. بفــروس  العســكريّن 

انقســمت قضّيــة موقــويف الشــمال إىل ملّفــن: 
الدفــاع بحيــث  املوقوفــن يف وزارة  األّول ضــّم 
اّدعــى عليهــم مفــّوض الحكومــة لــدى املحكمــة 
عناصــر  قتــل  بمحاولــة  أّيــار   7 يف  العســكرية 
بســمعة  واملــّس  النــار  وإضــرام  الجيــش  مــن 
املؤّسســة العســكريّة. أّمــا الثــاين فهــو ملجموعــة 
شــّبان أوقفــوا مــن قبــل اســتقصاء قــوى األمــن 
الحكومــة  مفــّوض  معاونــة  واّدعــت  الداخــل 
لــدى املحكمــة العســكريّة القاضيــة منــى حنقــر 
عســكرية  آليــات  تكســر  بتهــم  منهــم   6 عــى 
واملــّس  بالشــّدة  أمنيــة  عناصــر  ومعاملــة 
خلفيــة  عــى  العســكرية  املؤسســة  بســمعة 
تابعــة  رابيــد  نــوع  مــن  عســكريّة  آليــة  “إحــراق 
فصيلــة  آلمــر  عائــدة  وأخــرى  الجنائّيــة  لألّدلــة 
يف  التظاهــرات  خــالل  وذلــك  التــل”  مخفــر 
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والتحريض عىل 
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الجيش.

ياســن،  أحمــد  مرعــي،  غســان  عجــاج،  زيــاد 
عبــد  وفــداء  عيــش  خليــل  فرنجيــة،  غيــدة 
املحامــون  طالــب  لفرنجيــة،  وفقــاً  الفتــاح. 
بإطــالق ســراح املوقوفــن بســبب تخّطــي املهــل 
القانونيــة، كمــا طالبــوا بتوثيــق مــا تعــّرض لــه 
املوقوفون من عنف عى محاضر االســتجواب 
الرســمّية، ليكــون دليــالً يســتخدم الحقــاً. وقــد 
دّون القــايض باســيل إفــادات املوقوفــن حــول 
أماكــن تعّرضهــم للضــرب والطــرق املســتخدمة 
مــن  القضــاء  بموجــب  التزامــاً  الضــرب  يف 
وعــى  التعذيــب.  بــإدالءات  والتثّبــت  التحقــق 
إثــر االســتجوابات، قــّرر القــايض باســيل إطــالق 
حّقهــم  أن  ُمعتــرباً  املوقوفــن  جميــع  ســراح 
ضــرورات  عــى  يطغــى  والحيــاة  الصّحــة  يف 
مــن  عــدد  إصابــة  بعــد  خاّصــة  التوقيــف، 
العسكريّن بكورونا وحجر عسكريّن آخرين 
إطــالق  تــّم  وبالفعــل،  ومحامــن.  وقضــاة 
املحكمــة  نظــارة  مــن  املوقوفــن  جميــع  ســراح 
القــرار.  صــدور  مــن  ســاعتن  بعــد  العســكرية 

أحمــد  املحامــي  بحســب  املحامــون،  وفوجــئ 
االســتئنافية  العامــة  النيابــة  باّدعــاء  البّيــاع، 
أمــام  الشــّبان  هــؤالء  بحــق  أيضــاً  الشــمال  يف 
ســمرندا  الشــمال  يف  األّول  التحقيــق  قاضيــة 
نّصــار التــي أصــدرت 11 مذّكــرة توقيــف غيابّيــة 
العدالــة  مــن  فاّريــن  واعتربتهــم  بحّقهــم، 
رغــم أنــه تــّم اإلفــراج عنهــم أصــوالً مــن ســجن 
هــذه  إّن  البّيــاع  يقــول  العســكرية.  املحكمــة 
عديــدة،  اســتفهام  عالمــات  تطــرح  املذّكــرات 
القانونّيــة  لألصــول  مخالفــة  املذّكــرات  وتعــّد 
واملحامــون  اســرتدادها،  بطلــب  التقــدم  وتــّم 
البّيــاع  ولفــت  الطلــب.  عــى  الجــواب  بانتظــار 
إىل أّن الفــرار مــن العدالــة يحصــل حــن يكــون 
أو  الســجن  مــن  ويهــرب  موقوفــاً  الشــخص 
حن يتوارى عن االنظار، أّما املوقوفون األحد 
القانــون  بقــّوة  الســجن  مــن  فخرجــوا  عشــر 
وبقــرار مــن قــاض. واعتــرب البّيــاع أّن مــا قامــت 
بــه القاضيــة نّصــار هــو “إجــراٌء تعســفّي لناحيــة 
وهــو  املدنّيــة  حقوقهــم  مــن  أشــخاص  حرمــان 
عليهــم  املّدعــى  ولحــّق  الضمانــات  لــكّل  خــرق 
امللــّف  ويشــمل  محــاٍم”.  لتوكيــل  باالســتمهال 
والتخريــب  الشــغب  بتهــم  فيــه  اّدعــَي  الــذي 
 43 الســّمان  فــّواز  تشــييع  يــوم  طرابلــس  يف 
الصــادرة  الـــ11  أولئــك  بينهــم  مــن  شــخصاً 

غيابّيــة.  توقيــف  مذّكــرات  بحّقهــم 

بســّتة  املتعّلــق  الثــاين  امللــف  إىل  بالنســبة  أمــا 
قــوى  لــدى  اإلحتجــاز  قيــد  كانــوا  موقوفــن 
األمــن الداخــل يف مخافــر الشــمال، فقــد عقــد 
موســوي  عــل  العســكري  التحقيــق  قــايض 
الجمعــة  يــوم  إلكــرتوين  اســتجواب  جلســة 
البّيــاع، وقــرر  أيــار بحضــور املحامــي أحمــد   15
أّن  إاّل  جميعــاً.  ســراحهم  إطــالق  إثرهــا  عــى 
إغــالق املحكمــة العســكرية وصــدور القــرار يــوم 
القــرار  تنفيــذ  أّخــر  الــدوام  نهايــة  يف  الجمعــة 
موافقــة  لحــن  أيــار   18 اإلثنــن يف  ليــل  لغايــة 
إطــالق  ومــع  العســكرية.  العامــة  النيابــة 
عــى  موقــوف  أي  هنــاك  يعــد  لــم  ســراحهم، 
املحامــن  للجنــة  وفقــاً  االحتجاجــات  خلفيــة 

املتظاهريــن. عــن  للدفــاع 

وتأّمــن  التحقيقــات.  خــالل  للضــرب  أبنائهــم 
دخول املحامن إىل سجن املديرية بناء لطلب 
مــن نقيــب املحامــن يف بــروت ملحــم خلــف، 
الســابق  الحكومــة  مفــّوض  مــن  قــرار  تبعــه 

جرمانــوس.

وفيمــا بــات تطبيــق املــاّدة 47 لــدى أجهــزة قــوى 
املكتســب بعــد معــارك  الداخــّل بحكــم  األمــن 
عّدة خاضها املحامون يف تظاهرات عام 2015 
تطبيقهــا  فــإّن  الحاليــة،  االنتفاضــة  وخــالل 
لدى مديرية املخابرات تحديداً يشّكل معركة 
قانونيــة بحــّد ذاتهــا، كــون هــذه املديريّــة قامــت 
بموجــة اعتقــاالت وتعذيــب مــن دون الكشــف 
الســماح  أو  املوقوفــن  احتجــاز  أماكــن  عــن 
مقابلــة محامــن  أو  بأهاليهــم  باالّتصــال  لهــم 
طوال أيام عدة. إاّل أّن املحامن أشاروا إىل أن 
املديريــة منعتهــم مــن مقابلــة ثالثــة موقوفــن 
وأنكــرت  واملــنت  طرابلــس  مــن  األقــل  عــى 
كانــوا  أنهــم  الحقــاً  ليتبــّن  لديهــا  احتجازهــم 
محتجزيــن مــع آخريــن وقيــد التحقيــق لديهــا.

بعــد زيــارة املوقوفــن يف وزارة الدفــاع، أشــارت 
آثــار العنــف كانــت  “اللجنــة” يف بيانهــا إىل أّن 
ظاهــرة بوضــوح عليهــم، إضافــة إىل وضعهــم 
النفــّي الصعــب وأّن مــن بينهــم 3 قاصريــن. 
غيــدة  املحاميــة  “املفكــرة”  لرئيســة  ووفقــاً 
هّمــام  وائــل  واملحامــي  تمّكنــت  التــي  فرنجيــة 
املقابــالت  شــّكلت  املوقوفــن،  مقابلــة  مــن 
كْســراً واضحــاً للعزلــة التــي يختربهــا املوقــوف 
لــدى املخابــرات والتــي تشــّكل نوعــاً مــن اإلكــراه 
املعنــوي، بحيــث تأّكــد املوقوفــون أّنهــم ليســوا 
مرتوكن ومخفين، عى عكس ما كان ُيصّور 
الذيــن رفضــوا  العناصــر  لهــم مــن قبــل بعــض 
الســماح لهــم بإجــراء أّي اّتصــال عنــد القبــض 
الحصــول  مــن  هــؤالء  تمّكــن  كمــا  عليهــم. 
حقوقهــم  حــول  قانونيــة  استشــارة  عــى 
ومســار التحقيقــات وغرهــا مــن األســئلة التــي 
طرحوهــا وتأكــدوا أّن التحقيقــات تجــري تحــت 
ســّجلت  كمــا  العســكري.  القضــاء  إشــراف 
ســابقة أخــرى يف مديريّــة املخابــرات تمّثلــت يف 
األحــداث  حمايــة  اتحــاد  مــن  مندوبــة  حضــور 
للمــرة األّوىل خــالل التحقيقــات مــع القاصريــن 
يف  املوقوفــن  ضمــن  كانــوا  الذيــن  الثالثــة 

الــوزارة. 

زيــارة  عــرب  العزلــة  بكســر  اللجنــة  تكتــِف  لــم 
املوقوفــن فقــط، بــل ضغطــت ليتمّكــن هــؤالء 
ثانيــة  خطــوة  وهــذه  بأهلهــم،  االّتصــال  مــن 
مــن  أّيــام  بعــد   ،47 املــاّدة  تطبيــق  يف  مهّمــة 
ضيــاع األهــل وعــدم معرفتهــم بمــكان احتجــاز 
تــّم نقلهــم إىل أماكــن أخــرى  إذا  أبنائهــم ومــا 
اســتمرار  عــن  معلومــات  تردهــم  كانــت  حيــث 
القبــة  يف  املخابــرات  فــرع  لــدى  احتجازهــم 
لــم  اللجنــة،  مطالبــات  ورغــم  -طرابلــس. 
بمعاينــة  العســكرية  العامــة  النيابــة  تســمح 
املوقوفــن طبيــاً إاّل بعــد خمســة أّيــام حــن تــم 
وهــو  العســكريّة،  املحكمــة  نظــارة  إىل  نقلهــم 
مــا اعتربتــه “لجنــة الدفــاع” مخالفــاً لـ”موجــب 
التثبــت والتحقيــق يف جرائــم التعذيــب ويــؤدي 
إلخفاء آثار العنف الظاهرة عى أجسادهم”.

يف 4 أّيــار أي بعــد يومــن مــن صــدور اإلشــارة.

عــالء  املوقوفــان  قــال  إعالمــي،  تصريــح  ويف 
بالكهربــاء  للتعذيــب  تعّرضــا  إنهمــا  ومحّمــد 
بإعادتهمــا  هّددوهمــا  املخابــرات  عناصــر  وإّن 
حــال  يف  مجــّدداً،  وتعذيبهمــا  الســجن  إىل 
تكّلمــا عّمــا حصــل معهمــا يف “ثكنــة زغيــب”: 
“إذا بتحــي كلمــة بــرا رح نرجــع نجيبــك لهــون 
4 أيــام ونكّســرك مــن الضــرب”. تحــّدث محّمــد 
ظهــره  ويف  قدميــه  يف  بالكهربــاء  صعقــه  عــن 
إىل أن فقد القدرة عى تحّمل األلم وقال رداً 
عى أسئلة املحّققن بأّنه هو من كان يحّرض 
مــن  وهــو  الشــارع  إىل  النــزول  عــى  النــاس 
عــن ذلــك،  لقــاء ذلــك. فضــالً  أمــواالً  أعطاهــم 
ملــّدة ربــع  تعــّرض محّمــد للضــرب عــى وجهــه 
ســاعة وتكّســرت أضراســه، بحســب تصريحــه. 
تعــّرض  الــذي  والتعذيــب  الضــرب  بعــد  ومــن 
لــه لـــ4 إىل 5 ســاعات، أصبــح يقــول لهــم بأّنــه 
تعذيبــه.  عــن  يتوّقفــوا  حّتــى  وقاتــل  إرهابــّي 
ويف تصريــح آخــر، ذكــر عــالء تعّرضــه للضــرب 

وقدميــه.  وحنكــه  أذنــه  عــى  العنيــف 

العــام  والــرأي  اإلعــالم  تــداول  وأمــام 
باملعلومــات حــول التعذيــب، قــّرر جرمانــوس 
بفتــح  الجيــش  يف  املخابــرات  مديريّــة  تكليــف 
هــذا  شــّكل  وقــد  االّدعــاءات.  هــذه  يف  تحقيــق 
مكافحــة  لقانــون  صريحــة  مخالفــة  القــرار 
الــذي   2017 العــام  يف  الصــادر  التعذيــب 
والتحقيــق واملحاكمــة  املالحقــة  أّن  عــى  ينــّص 
التعذيــب تحصــل مــن قبــل “القضــاء  بجرائــم 
املحاكــم  مــن  ســواه  دون  العــادّي،  العــديل 
أيضــاً  القانــون  وينــّص  اإلســتثنائّية”.  الجزائّيــة 
وقضــاة  العاّمــة  النيابــات  تــويّل  “وجــوب  عــى 
التحقيــق، الناظريــن يف اإلخبــارات والشــكاوى 
إجــراءات  جميــع  بالتعذيــب،  املتعّلقــة 
اســتنابة  دون  بالــذات،  والتحقيــق  االســتماع 
آخــر  أمنــّي  جهــاز  أّي  أو  العدلّيــة  الضابطــة 
للقيــام بــأّي إجــراء باســتثناء املهّمــات الفنّيــة”. 
تقــوم  أن  املنطقــي  غــر  مــن  ذلــك،  عــن  وعــدا 
التعذيــب  بارتكابهــا  املشــتبه  األمنيــة  الجهــة 
ذلــك،  ومــع  ذلــك.  القضائيــة يف  بالتحقيقــات 
يف  املوقوفــن  املخابــرات  مــن  ضّبــاط  زار 
املستشــفى ليطمئنــوا عــى حالتهــم ويبلغوهــم 
بفتح تحقيق يف التعذيب. وبعد ذلك، قامت 
مديرية املخابرات باستدعاء املوقوفن اللذين 
املحامــن  لطلــب  وبنــاء  للتعذيــب.  تعّرضــا 
باحــرتام أصــول التحقيــق يف قضايــا التعذيــب، 
أحــال جرمانــوس القضيــة إىل قــايض التحقيــق 

الالزمــة. التحقيقــات  إلجــراء  العســكري 

نتيجــة  العســكرية  املحكمــة  إغــالق  وبســبب 
ضمــن  كورونــا  بفــروس  إصابــات  إكتشــاف 
تحقيــق  جلســات  أجريــت  فيهــا،  العاملــن 
دافــع  وقــد  امللفــن.  يف  للموقوفــن  إلكرتونّيــة 
لهــذه  تكليفــه  تــّم  املحامــن  مــن  فريــق  عنهــم 
الغايــة مــن قبــل نقابــة املحامــن يف طرابلــس.

يف امللــّف األّول املتعلــق بـــ11 موقوفــاً نقلــوا مــن 
وزارة الدفــاع إىل املحكمــة العســكرية، أجــرى 
باســيل  مارســيل  العســكري  التحقيــق  قــايض 
جلســات اســتجواب إلكرتونيــة يــوم اإلثنــن 15 
أيــار وحضرهــا 11 محاميــاً مــن فريــق الدفــاع، 
وهــم: محمــد صبلــوح، عبــد الرحمــن ضاهــر، 
عليــوة،  نايــف  الحســن،  نمــر  البيــاع،  أحمــد 

رسم غابرييال لطيف
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كانــت  تشــرين،   17 انتفاضــة  انطــالق  منــذ 
املتظاهريــن”  عــن  للدفــاع  املحامــن  “لجنــة 
ومرجعــاً  االنتفاضــة  يف  أساســياً  فاعــالً 
منهــا  يســتمّدون  الذيــن  فيهــا  للمشــاركن 
وراء  قانونيــة  حمايــة  بوجــود  شــعوراً 
يف  واملشــاركة  بالتعبــر  حريّتهــم  ممارســة 
التحــّركات  يف  واالنخــراط  السياســية  الحيــاة 
االحتجاجيــة، وبشــكل خــاص عنــد تعّرضهــم 
اســتدعائهم  عنــد  أو  اإلصابــة  أو  للتوقيــف 
املحامــن  مــن  العديــد  تطــّوع  كمــا  للتحقيــق. 
للدفــاع  تشــرين   17 مجموعــات  مــن  اآلخريــن 
عــن املتظاهريــن يف مختلــف املناطــق اللبنانيــة، 
وكان لهــذه التجــارب أهّميــة بالغــة مــن حيــث 
املحامــاة  ملهنــة  االجتماعيــة  الوظيفــة  تعزيــز 
وتعــاون املحامــن وتســخر الخــربات املهنيــة يف 
دور  بدايــة  نشــرح  وطنيــة.  أبعــاد  ذات  قضايــا 
هــذه اللجنــة لنــورد مــن ثــم شــهادات عــدد مــن 

)املحــّرر(. التجربــة  هــذه  بشــأن  أعضائهــا 

منذ بدء االحتجاجات يف آب 2015 تبعاً ألزمة 
عــدداً  القانونيــة”  “املفكــرة  دعــت  النفايــات، 
مــن املحامــن لتكويــن لجنــة مشــرتكة للدفــاع 
خّطــاً  تصرفهــم  يف  واضعــة  املتظاهريــن،  عــن 
ساخناً. وقد انتشر خرب إنشاء اللجنة بسرعة 
هائلــة عشــية اإلعــداد للتظاهــرة الكــربى يف 29 
ليكتبــوا  املتظاهــرون  ُدعــي  حيــث   2015 آب 
بهــدف  الســاخن  الخــّط  رقــم  ســواعدهم  عــى 
اســتعماله عنــد الحاجــة. وقــد وثقــت “املفكــرة 
القانونيــة” تجربــة اللجنــة يف 2015 يف دراســة 
صيــف  حــراك  محامــي  “تجربــة  عنــوان  تحــت 
املهــن  دراســة  يف  هدفهــا  مــع  تماشــياً   ”2015
القانونيــة. لــم يتوّقــف عمــل اللجنــة مــع توّقــف 
حــراك 2015، بــل اســتمّر املحامــون املتطّوعــون 
يف متابعــة عشــرات القضايــا التــي اّدعــت فيهــا 
النيابــات العاّمــة عــى متظاهريــن أمــام القضــاء 
يف  بــرزت  وقــد  والعســكري.  العــديل  ْيه  بشــقَّ

يثنــي جميــع املحامــن عــى أهميــة دعــم نقابتــي 
يف  لعملهمــا  وطرابلــس  بــروت  يف  املحامــن 
التظاهــرات  بدايــة  املتظاهريــن. يف  عــن  الّدفــاع 
خطــوة  طرابلــس  يف  املحامــن  لنقابــة  كان 
تمّيــزت عــن نقابــة بــروت يف احتضــان املطالــب 
تأمــن  يف  املباشــرة  واملشــاركة  الشــعبية 
الحمايــة القانونيــة للمتظاهريــن، فمنــذ بدايــة 
بعهــدة  ســاخناً  خّطــاً  وضعــت  االنتفاضــة 
محامــن  وكّلفــت  الشــمال  يف  املتظاهريــن 
للدفــاع عنهــم يف حــال توقيفهــم. وقــد نشــطت 
دعــم  يف  الحــراك”  يف  “محامــون  مجموعــة 

الشــمال. يف  املتظاهريــن 

النقابــة  دور  شــهد  فقــد  بــروت،  يف  أمــا 
يف  جديــد  نقيــب  انتخــاب  نتيجــة  هاّمــاً  تحــّوالً 
مــن  شــهر  بعــد  أي   2019 الثــاين  تشــرين   17
أّن  عــن  فعــدا  الشــعبية.  االنتفاضــة  اشــتعال 
عــن  امتنــع  الشــدياق  أندريــه  الســابق  النقيــب 

خاضــت اللجنــة واملحامــون املتطّوعــون معــارك 
القانــون  تطبيــق  ســبيل  يف  متعــّددة  قانونيــة 
وأمــام  املخافــر  يف  املجتمــع  عــن  والدفــاع 

املعــارك: هــذه  أبــرز  ومــن  القضــاء. 

مــن   47 املــادة  تطبيــق  لفــرض  املعــارك 
أصول املحاكمات الجزائية حيث دافع 
املوقوفــن  عــن  املتطّوعــون  املحامــون 
والقضــاء،  العدليــة  الضابطــة  أمــام 
وهــي املــاّدة التــي لــم ُتطّبــق إاّل نــادراً يف 

لجنة الدفاع: مسار بدأ 
دور نقابتي املحامني يف يف حراك 2015 ومستمّر

طرابلس وبريوت

معارك قانونية متعّددة

شهادات ملحامني 
ومحاميات أعضاء يف 

اللجنة

لور أّيوب وغيدة فرنجية

مــاذا قــال بعــض هــؤالء املحامــن عــن أهّميــة دورهــم يف الدفــاع عــن املتظاهريــن وكيــف غــّرت هــذه 
التجربــة تصّورهــم ملهنــة املحامــاة؟ نــورد هنــا عّينــة صغــرة عــن هــذه اآلراء، مــع اإلشــارة إىل أّن هــذه 
العّينــة ال تختصــر تجــارب العشــرات مــن املحامــن واملحاميــات الذيــن تطّوعــوا للدفــاع عــن املتظاهريــن.

املهنّيون املتطّوعون تشرين األول 2020

بــّرأت  عــّدة  أحــكام قضائيــة  املاضيــة  الســنوات 
الّتهــم  مــن  معارضــن  وناشــطن  متظاهريــن 

العاّمــة.  النيابــة  إليهــم  التــي وجهتهــا 

مــا بــن حــراك 2015 وانتفاضــة تشــرين األول 
عــدة وضعــت  عــام 2019 عالمــات فارقــة  مــن 
وضــرورة  عــّدة  تحّديــات  أمــام  املحامــن  لجنــة 
التحــّركات يف  لتوّســع  نظــراً  مهامهــا  لتوســيع 
املناطــق  مختلــف  ويف  األســبوع  أيــام  مختلــف 
عــى  اللجنــة  عمــل  يقتصــر  ولــم  اللبنانيــة. 
بــل  التظاهــرات،  خــالل  التوقيفــات  متابعــة 
فيســبوك،  عــى  صفحتهــا  خــالل  مــن  باتــت 
حــول  وللمعلومــات  لإلحصائيــات  مصــدراً 
أســماء  ذكــر  عــن  التحّفــظ  مــع  التوقيفــات 
كمــا  خصوصياتهــم.  عــى  حفاظــاً  املوقوفــن 
القانــوين  الوعــي  بنشــر  اللجنــة  أســهمت 
والحقوقــي، فصــدر عنهــا عــدة بيانــات أكــدت 
الســلطة،  أمــام  املواطنــن  حقــوق  عــى  فيهــا 
عــّدة.  مناطــق  يف  حواريــة  حلقــات  وعقــدت 
أّول مؤتمــر  اللجنــة  ذلــك، عقــدت  عــن  فضــالً 
صحــايف لهــا بتاريــخ 6 شــباط 2020 رفعــت فيــه 
والقضــاء  السياســية  الســلطة  تجــاه  الصــوت 
االنتهــاكات  خلفيــة  عــى  األمنيــة  واألجهــزة 
بحــق  األمنيــة  القــوى  عناصــر  بهــا  قــام  التــي 
حفــظ  خلفيــة  وعــى  واملوقوفــن،  املتظاهريــن 
شــكوى التعذيــب التــي تقــدم بهــا 17 متظاهــراً. 
الذيــن  للمتظاهريــن  مرجعيــة  اللجنــة  وُتعــّد 
مــا عــادوا إليهــا قبــل الدعــوة لتظاهــرات  غالبــاً 
القانونيــة. عــن وضعّيتهــا  معّينــة لالستفســار 

لبنــان والتــي ُتجيــز للموقــوف االّتصــال 
والخضــوع  محــاٍم  وتوكيــل  بالعائلــة 
لكشــف طبيــب شــرعي. يف هــذا املجــال، 
خطــوات  إنجــاز  مــن  املحامــون  تمّكــن 
انتخــاب  بعــد  بخاّصــة  ملحوظــة، 
النقيب ملحم خلف نقيباً للمحامن، 
العــاّم  النائــب  مــن  تعميــم  وصــدور 
املــادة  هــذه  تطبيــق  بفــرض  التمييــزي 
اتخــذت  العدليــة.  الضابطــة  لــدى 
تــّم  عندمــا  مختلفــاً  طابعــاً  املعركــة 
احتجــاز املتظاهريــن عنــد أجهــزة أمنّيــة 
وأمــن  الجيــش  مثــل مخابــرات  خاصــة 
الدولــة. ويف هــذه الحالــة، اصطدمــْت 
معرفــة  مــن  تمّكنهــا  بعــدم  اللجنــة 
عــى  أرغمهــا  ممــا  االحتجــاز،  مــكان 
القســري  باإلخفــاء  إخبــارات  تقديــم 
لقانــون  األّول  االســتخدام  شــّكل  مــا 

قســراً.  واملخفيــن  املفقوديــن 

خاضهــا  املعــارك  مــن  ثانيــة  فئــة 
النيابــات  اّتهــام  ملواجهــة  املحامــون 
بارتــكاب  للمتظاهريــن  العاّمــة 
أمــام  وإحالتهــم  خطــرة  جنايــات 
إطالــة  إىل  أّدى  ممــا  التحقيــق،  قضــاة 
ســيما  ال  االحتياطــي،  توقيفهــم  آمــاد 
قضيــة  يف  للموقوفــن  بالنســبة 
أعمــال  إثــر  يف  أو  صــور  اســرتاحة 
أو  وكســروان  طرابلــس  يف  الشــغب 
عــى خلفيــة أعمــال التخريــب يف وســط 
وهــي   .2020 حزيــران  خــالل  بــروت 
املطالبــة  عــى  اللجنــة  حملــت  قضايــا 
بإخــالء ســبيل املوقوفــن لعــدم وجــود 
بعــد  االحتياطــي  للتوقيــف  ضــرورة 
بقرينــة  وتمّســكاً  التحقيقــات  انتهــاء 

الــرباءة.

خاضهــا  املعــارك  مــن  ثالثــة  فئــة 
الدعــم  تقديمهــم  إطــار  يف  املحامــون 
تعّرضــوا  الذيــن  للمصابــن  القانــويّن 
خــالل  أو  التظاهــرات  خــالل  للعنــف 
اللجنــة  اصطدمــت  فقــد  احتجازهــم. 
القانونيــة  اآلليــات  تفعيــل  بعــدم 
ملحاســبة األجهــزة األمنيــة ســواء كانــت 

مســلكية أو قضائيــة. ويف هــذا اإلطــار، 
يف  اللجنــة  محامــي  مــن  عــدٌد  تقــّدم 
مــن  بمجموعــة   2019 األّول  كانــون 
الشكاوى القضائية عى خلفية قانون 
معاقبــة التعذيــب للمطالبــة بالتحقيــق 
يف قضايــا التعذيــب بحــق املتظاهريــن، 
لكّن النيابة العاّمة العسكرية رفضت 

فيهــا. التحقيــق 

خاضهــا  املعــارك  مــن  رابعــة  فئــة 
بوقــف  تتعلــق  اللجنــة  محامــو 
بإلــزام  العاّمــة  النيابــات  ممارســات 
عــى  للتحقيــق  يخضعــون  الذيــن 
إجبارهــم  أو  تعهــدات  عــى  التوقيــع 
وســائل  عــى  منشــوراتهم  حــذف  عــى 
التواصــل االجتماعــي، وهــي إجــراءات 
الــرأي  لحريــة  تقييــداً  اللجنــة  تراهــا 
قانونيــة  غــر  وممارســة  والتعبــر، 
لتأديــب املواطنــن تخــرج عــن صالحيــة 
يف  العاّمــة.  والنيابــة  األمنيــة  األجهــزة 
هــذا املجــال، قــّدم املحامــون املتطّوعــون 
الدعــم القانــوين لألشــخاص املالحقــن 
لحريــة  ممارســتهم  خلفيــة  عــى 
وعــى  التظاهــرات  خــالل  التعبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي وعمــدوا 
إىل إعالمهم بأّن تعّهدات مماثلة تعّد 
باطلــة قانونيــاً وحاصلــة تحــت اإلكــراه، 
توقيعهــا.  رفــض  عــى  هــؤالء  شــّجع  ممــا 

اللجنــة  واجهــت  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
العاّمــة  النيابــات  ممارســات  أيضــاً 
الــذي  االحــرتازي  التوقيــف  باســتخدام 
العقوبــة  أشــكال  مــن  شــكالً  ُيعــّد 
العاّمــة  للنيابــة  صالحيــة  وال  املســبقة 
لفرضهــا. عــى ســبيل املثــال، تــم إيقــاف 
يف  الحمــرا  يف  حّمــود  دانــا  الناشــطة 
بعــد مشــاّدة  الثــاين 2019  29 تشــرين 
تعّرضــت  أمنــي  عنصــر  مــع  كالميــة 
مــن  االنتهــاء  وبعــد  للّضــرب.  خاللهــا 
النيابــة  أصــدرت  معهــا،  التحقيــق 
دانــا  بإبقــاء  إشــارة  العســكرية  العاّمــة 
محتجــزة إىل الســاعة العاشــرة صباحــاً 
االحتجــاز  هــذا  يعــّد  الثــاين.  اليــوم  مــن 
قــد  التحقيقــات  كــون  قانــوين،  غــر 
انتهــت، بحيــث يصبــح يف هــذه الحالــة 
أشــبه بعقوبــة هــي مــن صالحيــة قــايض 

الحكــم.

اّتخاذ أّي موقف بشأن ثورة تشرين، فإّنه لم 
يمــّد يــد العــون أليٍّ مــن محامــي اللجنــة الذيــن 
واجهــوا صعوبــات كثــرة كمنعهــم مــن مقابلــة 
املوقوفن. ال بل ذهب أبعد من ذلك يف اّتجاه 
املتطّوعــن  املحامــن  مــن  عــدد  تكليــف  ســحب 
للدفاع عن املوقوفن يف قضية اسرتاحة صور 
التكليــف.  هــذا  منحهــم  مــن  واحــد  يــوم  بعــد 
 14 يف  وصولهــم  عنــد  هــؤالء  فوجــئ  وقــد 
تشرين الثاين 2019 إىل قصر العدل يف صيدا 
بــورود رســالة اســرتداد التكليــف عــرب الفاكــس 
إىل قــايض التحقيــق األول يف صيــدا مــن دون 

آخــر  تكليــف  وصــل  وثــم  منهــم،  مســبق  علــم 
بمحامــن  اللجنــة  محامــي  اســتبدال  وجــرى 
لرغبــة املوقوفــن. وقــد اعتــربت  آخريــن خالفــاً 
اللجنــة يف بيــان أّن “اســرتداد التكليــف حصــل 
بصــورة غــر مشــروعة وبــدون أّي ســند قانــوين 
خطــرة  ســابقة  ل  ُيشــكِّ )وأّنــه(  نظامــي،  أو 
باســتقاللية  ــة  املُلحَّ املطالبــة  أحّقيــة  ــد  ويؤكِّ
الضغــوط  مــن  لتحصينهــا  القضائيــة  الّســلطة 

السياســية”. الّســلطة  ُتماِرســها  التــي 

غــّر انتخــاب النقيــب خلــف مــن مواقــف النقابــة 

وعــّزز  والدعــم  الحمايــة  إىل  الالمبــاالة  مــن 
فــإىل جانــب  النقابــة.  حيــال  اللجنــة  انتظــارات 
عــدد مــن البيانــات التــي أصدرهــا خلــف تأييــداً 
ملطالــب حقوقيــة أهمهــا بيانــه ضــد املمارســات 
تشــرين،   17 بعــد  املصــارف  انتهجتهــا  التــي 
ساهم خلف بشكل خاص يف تطبيق املادة 47 
وقــد  الجزائيــة.  املحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن 
الحلــو  ثكنــة  إىل  انتقالــه  يف  األمــر  هــذا  تجــّى 
يف  املحامــن  حــق  عــى  تأكيــداً  اليــاس  مــار  يف 
تشــرين   19 بتاريــخ  وذلــك  املوقوفــن  مقابلــة 
أّنــه ال  الثــاين 2019. وهنــاك، أّكــد خلــف عــى 

ُيغلــق أمــام املحامــي أّي مــكان، وطلــب تطبيــق 
جزائيــة،  املحاكمــات  أصــول  مــن   47 املــادة 
معرفــة  يف  املحامــي  حــق  عــى  أيضــاً  وشــّدد 
تأكيــد  وبحســب  املوقوفــن.  عــن  معلومــات 
مواقــف  أعطتهــم  لـ”املفكــرة”،  عــّدة  محامــن 
خلف الّزخم لالستمرار يف عملهم التطّوعي، 
بخاّصة أنهم تعّرضوا النتقادات من محامن 
ال يــرون يف عمــل اللجنــة أمــراً إيجابيــاً، وصــوالً 

النقابــة. مــن  بشــطبهم  املطالبــة  حــّد  إىل 

رسم رائد شرف
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لدعــم  املهنيــة  الخــربات  تســخر  يقتصــر  لــم 
مهنــة  عــى  للعنــف  تعّرضــوا  الذيــن  املنتفضــن 
هــذا  يف  بــارز  دور  الطــب  ملهنــة  كان  بــل  املحامــاة، 

والّشــرعي. الّرعــايئ  شــّقيها  يف  اإلطــار 

األحمــر  الصليــب  مــن  املســعفن  إىل  باإلضافــة 
قــّدم  اإلســالمية،  اإلغاثــة  وهيئــة  املــدين  والّدفــاع 
ملعالجــة  مّجانيــة  خدمــات  ومســعفون  أطبــاء 
خــالل  للعنــف  تعّرضــوا  الذيــن  املنتفضــن 
تشــّكلت  كمــا  االحتجــاز.  أماكــن  ويف  التظاهــرات 
بهــدف  املتظاهريــن”  لحمايــة  األطبــاء  “لجنــة 
وتطــّوع  والصّحيــة  الطّبيــة  احتياجاتهــم  مواكبــة 
الّدعــم  لتقديــم  النفســين  األطبــاء  مــن  عــدٌد 
الغايــة  لهــذه  للمنتفضــن وأقيمــت خيــم  النفــي 
يف وســط بــروت. شــهد هــؤالء األطبــاء واملســعفن 
عــى  آثارهــا  الســلطة وعالجــوا  عــى عنــف  بصمــت 

حمايــة  يف  خاصــة  أهميــة  الشــرعي  الطــب  ملهنــة 
ال  كونهــا  للعنــف  تعّرضــوا  الذيــن  األشــخاص 
بــل تقّيــم أيضــاً  آثــار العنــف فقــط،  بإثبــات  تكتفــي 
خطــورة اإلصابــة مــن خــالل تحديــد مــّدة التعطيــل 
الشــرعي  الطبيــب  فلتقريــر  للمصــاب.  العمــل  عــن 
الجرائــم  التحقيــق يف  إجــراءات  عــى  قانونيــة  آثــار 
املرتكبــة بحــق املتظاهريــن وعــى العقوبــة التــي قــد 

الّرعاية الصحية: حني 
تحّول العنف ضد 

املتظاهرين إىل ضرر 
صحّي عاّم

الطب الشرعي: توثيق 
عنف السلطة بشكل آمن

أجســاد املتظاهريــن ونفوســهم طــوال أشــهر عــّدة 
إاّل  االنتفاضــة.  لصالــح  املهنّيــة  قدراتهــم  وســّخروا 
أّنهم خرجوا عن صمتهم بعد تعّرض املتظاهرين 
لعنف غر مسبوق يف 8 آب 2020 خالل التظاهرة 
الحاشــدة يف وســط بــروت يف إثــر مجــزرة املرفــأ يف 
املجــزرة  هــذه  عــى  فقــط  أيــام  أربعــة  فبعــد  آب.   4
ومحيطهــا  العاصمــة  مستشــفيات  امتــألت  حــن 
بــآالف القتــى والجرحــى وتعّرضــت 17 مستشــفى 
بالكامــل  دّمــرت   4 منهــا  وضواحيهــا،  بــروت  يف 
ظــل  ويف  كبــرة،  وبشــرية  ماديــة  ألضــرار  تقريبــاً، 
فوجــئ  كوفيــد19-،  فــروس  انتشــار  تســارع 
مستشــفيات  بامتــالء  املرهــق  الصّحــي  القطــاع 
بــروت مجــدداً. فقــد أصيــب خــالل هــذه التظاهــرة 
منهــم   200 حــوايل  نقــل  متظاهــر   700 مــن  أكــر 
إىل املستشــفيات جــّراء إصابتهــم بالّرصــاص الحــّي 
الجيــش  اســتخدمها  التــي  والخــردق  واملطاطــي 
هــذا  النــّواب.  مجلــس  وشــرطة  الداخــل  واألمــن 
مــا دفــع نقيــب األطبــاء يف بــروت شــرف أبــو شــرف 
إىل مطالبــة قــوى األمــن الداخــل بوقــف اســتخدام 
ونظــراً  املتظاهريــن.  لــردع  املطاطــي  الّرصــاص 
لقمــع  األوىل  للمــرة  الخــردق  رصــاص  الســتخدام 

ألهميــة  ونظــراً  مرتكبيهــا.  عــى  القضــاء  يفرضهــا 
هــذا التقريــر، شــعر العديــد مــن املنتفضــن الذيــن 
أو  الرســمية  األجهــزة  قبــل  مــن  للعنــف  تعّرضــوا 
اللجــوء  مــن  بالحــذر  الســلطة  أحــزاب  مناصــري 
املخــاوف،  هــذه  أمــام  يعرفونهــم.  ال  أطبــاء  إىل 
“املفكــرة  مــع  الشــرعين  األطّبــاء  مــن  عــدٌد  تعــاون 
عــن  للدفــاع  املحامــن  و”لجنــة  القانونيــة” 
تقاريــر  عــى  هــؤالء  حصــول  لضمــان  املتظاهريــن” 
ومــن  قليلــة.  وبكلفــة  وســريع  آمــن  بشــكل  طبيــة 
وغابــي  قــّواص  ســامي  الطبيبــان  هــؤالء،  أبــرز 
ملصابــي  عيادتيهمــا  فتحــا  اللــذان  مشــعالين 
واســتمعا   2015 صيــف  حــراك  منــذ  التظاهــرات 
بــكل صــرب لرواياتهــم عــن عنــف الســلطة ووّثقوهــا 
يف تقاريــر تتمتــع بمهنيــة عاليــة. يف هــذا الســياق، 
غابــي  الشــرعي  الطبيــب  تجربــة  عــرض  اخرتنــا 
مشــعالين الــذي تطــّوع ملعاينــة املصابــن مــن دون 
أتعــاب كمثــال عــن تســخر القــدرات املهنيــة الطبيــة 
ملصلحة األشخاص املنتفضن، مع اإلشارة إىل أّن 
هــذه التجربــة ال تختــزل بحــال مــن األحــوال تجــارب 
لحمايــة  تطّوعــوا  الذيــن  األطبــاء  مــن  العشــرات 

املتظاهريــن.

املهنّيون املتطّوعون تشرين األول 2020

شهادات ملحامني نشطوا 
يف الدفاع عن املوقوفني 

يف الشمال

وأعضــاء  العيــون  يف  إصابــات  ووقــوع  التظاهــرات 
“القمصــان  أطبــاء  مجموعــة  عقــدت  حيويــة، 
البيض” مؤتمراً صحافياً يف 13 آب عرضت خالله 
وطالبــت  الفّتــاك  الســالح  هــذا  اســتخدام  خطــورة 
للعنــف  حــد  بوضــع  واألمنيــة  العســكرية  القــوى 
الصحــي  القطــاع  انتفــض  املتظاهريــن. هكــذا  بحــق 
عــى طريقتــه للمــرة األوىل ليؤكــد أّن الضــرر الناتــج 
التظاهــرات،  املفــرط خــالل  العنــف  اســتخدام  عــن 
تعرّضــوا  بالذيــن  محصــوراً  خاصــاً  ضــرراً  ليــس 
للعنــف، بــل يشــكل ضــرراً صحيــاً واقتصاديــاً عاّمــاً.

الطبيب الشرعي الذي ينتفض ضّد السلطة من داخل عيادته

الطبيــب  يعــد  لــم   ،2019 األول  تشــرين   17 بعــد 
الشرعي غابي مشعالين يغلق عيادته عند انتهاء 
أّي  بانتظــار  عصــراً  الخامســة  يف  العمــل  دوام 
القــوى  أيــدي  عــى  يتعــّرض لالعتــداء  قــد  متظاهــر 

شــرعي.  تقريــر  إىل  ويحتــاج  األمنيــة 

يف  مشــرتكة  عيــادة  يف  غرفــة  مشــعالين  يشــغل 
عن الّرمانة يف بروت للكشف عى املرىض، وهي 
غرفة متواضعة تحتوي عى أسّرة ومعّدات طبّية 
وبضعــة أوراق ولباســه الطّبــي املعّلــق وراء مكتبــه. 
الرجــل قليــل الــكالم، يحــاول إيصــال أفــكاره بقليــل 
“أفّضــل  قائــالً:  ذلــك  عــن  ويعــرّب  العبــارات،  مــن 

االســتماع إىل النــاس عــى الــكالم”.  

مــن  اتصــاالً  االنتفاضــة  بدايــة  يف  الطبيــب  تلّقــى 
تطلــب  املتظاهريــن”  عــن  للدفــاع  املحامــن  “لجنــة 
منــه الكشــف عــى بعــض املصابــن مــن املتظاهريــن، 
الســتقبالهم  موعــد  تحديــد  إىل  بســرعة  فعمــد 
عارضــاً أن يقــّدم خدماتــه الطبيــة بشــكل تطّوعــي. 
“لجنــة  مــن  االّتصــاالت  يتلّقــى  كان  حــن  وحتــى 
موعــد  تحديــد  منــه  تطلــب  العطــل  أيــام  الدفــاع” 
املتظاهريــن،  عــى  ليكشــف  عمــل  يــوم  أقــرب  يف 
كان يجيــب: “الثــورة مــا بتعّطــل”، فيقبــل أن يــأيت 

اآلحــاد. أيــام  يف  حتــى  عيادتــه  إىل  النــاس 

مــن  مشــعالين  الطبيــب  ســمعها  كثــرة  روايــات 
املتظاهريــن الذيــن دخلــوا عيادتــه، روايــات أكــّدت 
له ضرورة االستمرار بما يقوم به من خالل عمله 
يف  يعيشــونه  ممــا  مقهوريــن  “رأيتهــم  التطّوعــي: 
الواقــع،  بتغيــر  أمــل  لديهــم  منهــم  كــر  البــالد، 
عالمــات  عليهــم  وبانــت  يئســوا  آخريــن  لكــن 
االكتئــاب حتــى أّن بعضهــم قالــوا يل حرفيــاً أنهــم 
يفكــرون يف االنتحــار”. ويتابــع: “أســتمع لرواياتهــم 
تعّرضــوا  أنهــم  أرى  أوالدي،  مثــل  أنهــم  وأشــعر 
مــن  الكــم  لهــذا  يتعــّرض  أن  يريــد  أحــد  للظلــم. ال 
األوضــاع  أهميــة معالجــة  عــى  العنــف”، مشــدداً 

املتظاهريــن. لهــؤالء  النفســية 

لهــؤالء  املاديــة  “األوضــاع  أّن  مشــعالين  ويــرى 
مــن  هــي  يعيشــونها  التــي  واملعانــاة  املتظاهريــن 
الشــارع”،  إىل  نزولهــم  وراء  الرئيســية  األســباب 
قالــوا  عيــاديت  دخلــوا  مــن  “غالبيــة  أّن  إىل  مشــراً 
وأّنهــم  واحــدة  لــرة  جيبهــم  يف  ليــس  إّنــه  يل 
مــن  تمّكنــوا  مــن  منهــم  العمــل،  عــن  عاطلــون 
تحصيــل علمهــم وآخــرون لــم تشــأ ظــروف حياتهــم 

التعّلــم”. عــى  مســاعدتهم 

قســوة  ُتظهــر  حــاالت  عــى  مشــعالين  كشــف 
املتظاهريــن،  تجــاه  األمنّيــة  العناصــر  مــن  شــديدة 
يف  وكســور  الجســد،  كل  عــى  مــرّبح  “ضــرب 
األيــدي واألرجــل واألخطــر هــو الضــرب عــى الــرأس 
الــذي قــد يوّلــد مشــاكل صحيــة يف املســتقبل بينهــا 
مشــاكل عصبيــة”. ويــرى أّن هــذه القســوة “ترقــى 
“بعــض  أّن  إىل  مشــراً  التعذيــب”،  مصــاف  إىل 
الضــرب  أّن  أكــّدوا  عيادتــه  دخلــوا  اّلذيــن  الشــّبان 
ليــس  أّنــه  املــرّبح حصــل حتــى بعــد توقيفهــم، أي 
شــغب  أعمــال  عــى  العناصــر  فعــل  رّدة  نتيجــة 
ويضيــف:  افتعلوهــا”.  املتظاهريــن  أّن  ُيفــرتض 
مثــال  الشــّبان،  مــن  متشــابهة  روايــات  “ســمعت 
والتــي  تنقلهــم  التــي  اآللّيــة  مــن  رميهــم  تــم  أّنــه 
أنــه  أيضــاً  عــن األرض. وقالــوا يل  مــرت  نحــو  ترتفــع 
الفينــة  وبــن  الحائــط  إىل  ووجههــم  إيقافهــم  تــم 
أّن  حتــى  ويركلهــم،  أمنــي  عنصــر  يــأيت  واألخــرى 
هنــاك مــن طلبــوا شــرب امليــاه فتــم إعطاؤهــم مــاء 
كــر  “تعــّرض  توقيفهــم،  وقبــل  الحنفيــة”.  مــن 
منهم للّضرب بالعيص والّركل باألرجل يف ساحة 
ريــاض الصلــح، وذلــك بعدمــا تــّم ســحلهم أرضــاً”. 
ويشــدد الطبيــب عــى أّنــه متفّهــم لغضــب العاّمــة 
القــوى  فعــل  ردة  أّن  يــرى  ولكنــه  الســلطة  عــى 

ُيعــّرف مشــعالين الطــب الشــرعي بأنــه الطــب الــذي 
لــوال وجــوده لكانــت العدالــة مصابــة يف صميمهــا. 
مــن  عــادل  قضــايئ  إىل حكــم  الوصــول  ُيمكــن  فــال 
دون تقريــر طبيــب شــرعي نزيــه. وبحســب تعبــره، 
مثــل  عــام،  بشــكل  بالعنــف  املرتبــط  الطــب  “هــو 
حــاالت العنــف األســري وجرائــم القتــل واالعتــداء 

وغــره”.  واالغتصــاب 

ال  الشــرعي  الطــب  يف  املتخصّصــن  أّن  والحــال 
نقابــة  جــدول  بحســب  طبيبــاً   41 يتجــاوز عددهــم 
تتعاقــد  الــذي  الوقــت  يف  هــذا  بــروت.  يف  األطبــاء 
كــر  طبيبــاً،   75 مــع  لبنــان  يف  العــدل  وزارة  فيــه 
الشــرعي. األمــر  الطــب  غــر متخصصــن يف  منهــم 
الــذي يــدّل عــى انخفــاض معــدل انجــذاب الطــالب 
اللبنانيــن لهــذا املجــال، وُيقابلــه انخفــاض يف عــدد 
أّنــه  علمــاً  االختصــاص،  ُتــدّرس  التــي  الجامعــات 
حتــى كليــة الطــب يف الجامعــة اللبنانيــة ال تتضمــن 

التخّصــص.  هــذا 

الطــب  يف  تخّصصــه  جانــب  إىل  درس  مشــعالين 
الشــرعي ماجســتر يف اإلدارة يف مجــال الصّحــة، 
معهــد  إلنشــاء  مشــروعاً  تضّمنــت  رســالة  وقــّدم 
جامعي للطب الشرعي يف لبنان مع دراسة مالية 
عــى  عهــد  املاجســتر  يف  نجاحــه  بعــد  للمشــروع. 
نفســه أاّل تكــون فكرتــه مجــّرد طــرح عــى الــورق إاّل 
املشــروع  “حملــت  ويقــول:  بالتجاهــل.  ووجــه  أّنــه 
خاّصــة،  جامعــة  إىل  ومــّرة  العــدل  وزارة  إىل 
إاّل  مــادي.  مقابــل  أي  دون  مــن  فكــريت  وقّدمــت 
أّنــه لــم يتــم التواصــل معــي مــن كال الجهتــن، مــع 
العلــم أّن هــديف ليــس العمــل يف املشــروع وال أن 
بــل هــديف املصلحــة العامــة التــي  منــه  أكــون جــزءاً 
تفــرض ضــرورة وجــود اختصــاص طــب شــرعي يف 

لبنــان”. 

عــى  شــاهدة  كانــت  اللبنانيــة  الحــرب  ســنوات 
عملــه  بدايــة  وعــى  الجامعــي  مشــعالين  تعليــم 
أهــّم  القانونيــة”  لـ”املفكــرة  ويــروي  الطــّب.  يف 
املنعطفــات يف مســرته: “عاينــت عــن قــرب ويــالت 
الحــرب كمواطــن وتلميــذ يتنّقــل تحــت القصــف إىل 
بــدأت الحــرب  ثــم الجامعــة. فحــن  املدرســة ومــن 
كان عمــري 12 عامــاً، ولــم نــرتك البــالد أنــا وأهــل 
مــع العلــم أننــا كّنــا نســكن بــن عــن الرمانــة وفــرن 
التمــاس  بخــط  ُعرفــت  التــي  املنطقــة  أي  الشــباك 
آنــذاك. وبعــد تخّرجــي شــهدت عــى هــذه الويــالت 
البلــد  أبنــاء  األخــوة  كان  حينهــا  املستشــفيات.  يف 
العــام  الطــب  درس  يتقاتلــون”.  لبنــان  يف  الواحــد 
الجامعــة  إىل  انتقــل  ثــم  اللبنانيــة  الجامعــة  يف 
مــع  الشــرعي،  الطــب  يف  ليتخّصــص  اليســوعية 
اإلشــارة إىل أّن الجامعــة اليســوعية فتحــت مجــال 
أقفلتــه.   ثــم  لفــرتة  الشــرعي  الطــب  يف  التخّصــص 

العشــرين،  أوائــل  يف  ولــدان  مشــعالين  للطبيــب 
املســاهمة  بضــرورة  تمّســكه  أســباب  مــن  وهمــا 
نشــاط  بأنــه  التطّوعــي  عملــه  واصفــاً  التغيــر،  يف 

أيضــاً”. أوالدي  ومصلحــة  الــكّل  “ملصلحــة 

مختلفــة  أشــكال  اســتيالد  مــن  االنتفاضــة  تمّكنــت 
مشــعالين  فالطبيــب  اإلجتماعــي.  التكافــل  مــن 
مثــالً اختــار بــدالً مــن النــزول إىل الشــارع للتظاهــر، 

حني يضع الطبيب مهنته 
يف خدمة الناس

معاناة واضحة يف روايات 
املصابني يف العيادة

عنف يرقى إىل التعذيب

من دون الطب الشرعي 
تغيب العدالة

مسرية بدأت يف زمن 
الحرب األهلّية

لور أّيوب

ضــرورة  يوجــد  “ال  ويقــول:  مــربرة،  غــر  األمنيــة 
لــكل هــذا العنــف، خصوصــاً بعــد االعتقــال حيــث 

ُمقّيــداً”. ويكــون  الشــخص  يستســلم 

الذيــن  املتظاهريــن  تصــّرف  يف  خربتــه  يضــع  أن 
عيادتــه  فتــح  وعليــه،  لإلصابــات.  يتعّرضــون 
تقاريــر  وتنظيــم  إصاباتهــم  ملعاينــة  أمامهــم 
كّل  املتظاهــرون  ينــزل  “مثلمــا  شــرعية:  طبيــة 
وإن  أنــا  العطــل،  أيــام  يف  حتــى  للتظاهــر  يــوم 
يف  موجــوداً  أكــون  الشــارع  إىل  معهــم  أنــزل  لــم 
الثــورة  يؤّيــد  وهــو  املصابــن”.  الســتقبال  عيــاديت 
ويصفهــا بالحضاريــة، لذلــك أراد أن يشــارك عــى 
لــم  لــو  املشــاركة  أّن “هــذه  فيهــا، معتــرباً  طريقتــه 
مصلحــة  شــّكلت  لكانــت  ومّجانّيــة  تطّوعيــة  تكــن 
ســألوين  حــن  لذلــك  حقيقيــة.  مشــاركة  وليســت 
أُريــد  بــل  املــال  أريــد  ‘ال  أجبــت  التقريــر  تكلفــة  عــن 
أن أســاعد قــدر املســتطاع’. وكل إنســان يمكنــه أن 
يقــّدم  الــذي  املحامــي  يســاعد ضمــن مهنتــه، مثــل 
لالســتمرار  اســتعداده  ويؤّكــد  مجانيــة”.  دعــاوى 
الثــورة”  طالــت  “مهمــا  املصابــن  اســتقبال  يف 
ونّظــم  زهــاء 30 مصابــاً  اآلن  حتــى  عايــن  أن  بعــد 
الشــباب  “مــع  تعاطفــه  يخفــي  وال  تقاريــر.  لهــم 
الســاحات، ففــي  يتظاهــرون يف  الذيــن  والشــابات 
ال  األمــل،  اللبنانيــن  مــن  ُكــر  فقــد  الــذي  الوقــت 

مســتمّرين”. الثــوار  يــزال 
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 معارك املادة 47: 
كيف انتزعت االنتفاضة حقوق الّدفاع للمحتجزين؟ إنجازات حقوقية

تشرين األول 2020

إميــل  “ثكنــة  مدخــل  أمــام  عــّواد  طــارق  وقــف 
فــّرغ  ببــروت،  اليــاس  مــار  شــارع  يف  الحلــو” 
زجاجــة مــن البنزيــن فــوق رأســه وعــى ثيابــه، 
حولــه  تجمهــر  نفســه.  يحــرق  أن  وحــاول 
غســلوا  ثــم  ذلــك  مــن  ومنعــوه  املتظاهــرون 
أســباب  عــن  يســألوه  أن  قبــل  باملــاء  جســده 
طــارق  فأجابهــم  نفســه.  إحــراق  يف  رغبتــه 
فجميــل  جميــل؟”  إبنــي  “أيــن  أيضــاً:  بســؤال 
مــن عشــرات الشــّبان الذيــن ألقــي  كان واحــداً 
مــن  األّولــن  اليومــن  يف  عليهــم  القبــض 
انتفاضة 17 تشرين 2019 خالل االحتجاجات 
لهــم  تســمح  أن  دون  مــن  بــروت  وســط  يف 
الســلطات إجــراء أّي اتصــال أو مقابلــة محــام 
مــن   47 املــادة  يف  القانــون  يكّرســه  ملــا  خالفــاً 
أصول املحاكمات الجزائية. قد ال يعلم طارق 
عــّواد بوجــود هــذا النــص القانــوين، لكنــه شــعر 
يتيــح  حــق طبيعــي  هنــاك  يكــون  أن  بــّد  ال  أّنــه 
واالطمئنــان  ابنــه  احتجــاز  مــكان  معرفــة  لــه 
عليــه، بخاصــة بعــد مشــاهدته عــى شاشــات 
اســتخدام  يف  األمنيــة  األجهــزة  إفــراط  التلفــزة 
أمــام  وبالتــايل،  االحتجاجــات.  لفــّض  القــوة 
حالة عدم اليقن هذه وامتناع السلطات عن 
اإلفصــاح عــن مــكان احتجــاز ابنــه، جــاء فعــل 
طــارق الّصــادم بمثابــة مطالبــة يائســة بتطبيــق 

 .47 املــادة 

الحلــو”،  إميــل  لـ”ثكنــة  املقابــل  الرصيــف  عــى 
اللــه” و”لــور” يشــاهدان  كان املحاميــان “عبــد 
طــارق عــّواد غارقــاً يف مزيــج مــن البنزيــن واملــاء 
يــدركان  فهمــا  يجتاحهمــا.  الغضــب  وشــعور 
جيــداً أهميــة املــادة 47 ومــا تشــّكله مــن ضمانــة 
أساسية للحقوق املدنية الجوهرية، كالحرية 
الــرباءة  وقرينــة  الدفــاع  وحقــوق  الشــخصية 

والتعذيــب  العنــف  ممارســات  مــن  والحمايــة 
وبشــكل أعّم التعّســف يف اســتعمال الســلطة. 
القــوى  إلــزام  صعوبــة  مــدى  يعلمــان  كمــا 
األمنيــة باإللتــزام بــه عــى مــر الســنوات. دخــال 
إىل “ثكنة الحلو” عازَمن عى خوض معركة 
املــادة 47 مجــدداً. يف هــذه املقالــة يمّثــل “عبــد 
سننســب  اللذيــن  املحاميــن  و”لــور”  اللــه” 
إليهما تجارب مجمل املحاميات والحقوقيات 
عــن  للدفــاع  تطّوعــوا  والذيــن  وإناثــاً  ذكــوراً 
إطــار  يف  ســيما  ال  تشــرين،  انتفاضــة  موقــويف 
“لجنــة الدفــاع عــن املتظاهريــن” التــي تأسســت 
العــام  يف  القانونيــة”  “املفكــرة  مــع  بالشــراكة 
2015. انطالقاً من ذلك، سرنوي من خاللهما 
معــارك جميــع هــؤالء مــع ســلطات االحتجــاز 
أجــل  مــن  األمنيــة(  والقــوى  العاّمــة  )النيابــات 
للمحتجزيــن.  الدفــاع  ضمانــات  تكريــس 
يف  تتلــّكأ  الســلطات  هــذه  كانــت  فبعدمــا 
تطبيــق املــادة 47، جــاءت انتفاضــة 17 تشــرين 
لتبعــث الــروح يف هــذا النــص القانــوين والــذي 
الحقوقيــة  املعــارك  أبــرز  إحــدى  محــور  شــّكل 
االنتفاضــة  نجحــت  وإذ  االنتفاضــة.  خــالل 
املحامــن  حــراك  وقــوة  تفاعالتهــا  بفضــل 
عــن  للدفــاع  املحامــن  “لجنــة  )وبخاصــة  فيهــا 
هــذه  مــن  العديــد  كســب  يف  املتظاهريــن”( 
بالــغ  املعــارك وتاليــاً تحقيــق مكســب حقوقــي 
مســتمّرة  تــزال  ال  املعركــة  أّن  يبقــى  األهميــة، 
لرتسيخ هذه املكاسب وتحصينها. ولعّل آخر 
مجلــس  إقــرار  هــو  اإلنجــاز،  هــذا  عــى  مؤّشــر 
لتعديــل  قانــون   2020 أيلــول   30 يف  النــّواب 
هــذه املــادة يف اتجــاه يحيــط تطبيقهــا بضمانــات 

إضافيــة.

تشّكل املادة 47 من أصول املحاكمات الجزائية 
الــذي  املقــّدس  الدفــاع  لحــق  األســاس  حجــر 
الحقــوق  أحــد  للشــّك  مجــال  دون  مــن  يعــّد 
الطبيعيــة والدســتورية والدوليــة. فهــو النــّص 
األدىن  الحــّد  يكــّرس  الــذي  الصريــح  القانــوين 
فيــه  مشــتبه  شــخص  ألّي  الضمانــات  مــن 
األوىل  اللحظــة  مــن  بــدءاً  جريمــة،  بارتــكاب 
الحتجــازه وطيلــة فــرتة التحقيقــات التــي تقــوم 
األمنيــة  القــوى  أي  العدليــة،  الضابطــة  بهــا 
املرحلــة األوىل  الجرائــم خــالل  التــي تحقــق يف 
مــن املالحقــة الجزائيــة. وتفــرض املــادة 47 عــى 
بحقوقــه،  املحتجــز  إبــالغ  واجــب  القــوى  هــذه 
قبلــه.  مــن  ممارســتها  تســهيل  تفــرض  كمــا 

والضمانــات]1[:  الحقــوق  هــذه  أهــم  ومــن 

1 - منع الضابطة العدلية من احتجاز املشتبه 
فيــه إاّل بقــرار مــن النيابــة العاّمــة ضمــن مهلــة 
تمديدهــا  يمكــن  ســاعة،   48 عــى  تزيــد  ال 
النيابــة  موافقــة  عــى  بنــاًء  فقــط  مماثلــة  ملــّدة 

العاّمــة،

إكــراه  وعــدم  الصمــت  التــزام  يف  الحــق   -  2
املشــتبه فيــه عــى الــكالم )وتاليــاً حّقــه يف عــدم 

نفســه(،  ضــد  أدّلــة  تقديــم 

3 - الحــق يف االتصــال بأحــد معارفــه أو بمحــام 
)وتاليــاً إعالمهــم بتوقيفــه ومــكان احتجــازه(، 

املحتجــز  يعّينــه  محــام  مقابلــة  يف  الحــق   -  4
الحاجــة  بــدون  املحضــر  عــى  يــدّون  بتصريــح 
استشــارة  عــى  الحصــول  )وتاليــاً  وكالــة  إىل 

قانونيــة(، 

طبيــة  معاينــة  عــى  الحصــول  يف  الحــق   -  5
آثــار  وتوثيــق  الصحّيــة  الحالــة  معاينــة  )وتاليــاً 

وجودهــا(.  حــال  يف  العنــف 

فضمــان  شــكلّية.  ليســت  الضمانــات  هــذه 
ممارســة  مــن  يمّكننــا  الــذي  هــو  احرتامهــا 
وبخاصــة  النفــس  عــن  الّدفــاع  يف  حقوقنــا 
واالســتفراد  االســتضعاف  ممارســات  حيــال 
كّلمــا  األّوليــة،  التحقيقــات  مرحلــة  خــالل 
قــّررت الســلطة، مــن خــالل النظــام الجــزايئ، 
مــن  وحرماننــا  أجســادنا  عــى  يدهــا  بســط 
 8 املــادة  بموجــب  املحمّيــة  الشــخصّية  حريّتنــا 
أهــّم  تشــّكل  الضمانــات  فهــذه  الّدســتور.  مــن 
قرينــة  يف  حّقنــا  لحمايــة  القانونيــة  الوســائل 
الــرباءة )املــادة 11 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق 
القســري  اإلخفــاء  جرائــم  وملنــع  اإلنســان( 
واإلكــراه،  التعذيــب  وأعمــال  الحريــة  وحجــز 
كمــا ولكســر العزلــة الجســدية واملعنويّــة التــي 

احتجازنــا.  عــن  تنتــج 

القانــوين  النظــام  إىل  املــادة  هــذه  دخلــت  وإْذ 

رواية املادة 47: ما 
أهمّيتها يف ضمان حقوق 

الدفاع؟

 الجزء األّول: 
 املادة 47 قبل 

17 تشرين 

لقانــون  الشــامل  التعديــل  لبنــان يف ســياق  يف 
الــذي  الجديــد  الجزائيــة  املحاكمــات  أصــول 
حــول  االنقســام  فــإّن   ،2001 ســنة  يف  حصــل 
يف  شــّكل  املــادة  هــذه  وضمنــاً  القانــون  هــذا 
إحــدى  آنــذاك،  الســيايس  االنقســام  ظــل 
ملواجهــة  السياســية-القانونية  املعــارك  أبــرز 
ســطوة الوصايــة الســورية والقــوى السياســية 
املهيمنــة عــى القضــاء. وقــد تمحــورت املعركــة 
حــول أمريــن أساســين: األّول، هــو الحــد مــن 
النيابــة العامــة التمييزيــة املتناميــة  صالحيــات 
التــي اتخــذت دوراً محوريــاً يف زمــن الوصايــة، 
العدليــة  ]2[ والثــاين هــو ضبــط عمــل الضابطــة 

الســلطة  لحــدود  املســتمّرة  لتجاوزاتهــا  منعــاً 
وجســيمة  متكــّررة  انتهــاكات  إىل  أّدت  والتــي 
ضمنهــا  ومــن  وحريّتهــم،  النــاس  لحقــوق 

التعذيــب.  أعمــال 

قبــل العــام 2001، لــم يكــن للضابطــة العدليــة 
الحق يف استجواب املشتبه فيهم إاّل يف بعض 
املشــهودة(،  )الجنايــات  االســتثنائية  الحــاالت 
حيــث كانــت هــذه الصالحيــة محصــورة بقضــاة 
النيابــة العامــة. أكــر مــن ذلــك، منعــت املــادة 
تكليــف  مــن  القضــاة  هــؤالء  القديمــة   47
االســتجوابات،  بإجــراء  العدليــة  الضابطــة 
ضمانــات  عــى  ينــّص  القانــون  يكــن  ولــم   ]3[

وقــد  الدفــاع.  املحتجزيــن يف  لحقــوق  واضحــة 
املشــرتع  منــع  الــذي  الســبب  أّن  الفقهــاء  رأى 
اســتجواب  العدليــة  الضابطــة  تكليــف  مــن 
الضمانــات  غيــاب  تحديــداً  هــو  فيهــم  املشــتبه 
الالزمــة التــي تحمــي حقوقهــم يف الدفــاع عــن 
أنفســهم يف هــذه املرحلــة األّوليــة، ال ســيما يف 

 .]4[ جانبهــم  إىل  يقــف  محــام  غيــاب 

آنــذاك،  الســائد  القانــوين  اإلطــار  ورغــم  لكــن 
تكليــف  عــى  قضائيــة  ممارســات  درجــت 
التحقيقــات  بإجــراء  العدليــة  الضابطــة 
األّوليــة يف العديــد مــن القضايــا )ومــن ضمنهــا 
لتطــّور املجتمــع  الجرائــم غــر املشــهودة( نظــراً 
عــريف  نظــام  قيــام  إىل  أّدى  ممــا  واحتياجاتــه، 
غــر مســتقر ومــن دون أّيــة ضوابــط وخــارج أّي 
انتــزاع  إىل  واســع  بشــكل  يســتند  قانــوين  نــّص 
إىل  إكــراه وعنــف وصــوالً  االعرتافــات بوســائل 
عــى  الحقوقيــون  اعــرتض  آنــذاك،  التعذيــب. 
عــى  الجســيمة  والتعديــات  التجــاوزات  هــذه 
الحقوق املدنية، وأبرزهم “الجمعية اللبنانية 
لحقوق االنسان” التي أّسسها الثنايئ الّراحل 
مقــّر  أّن  ويصــادف  مغيــزل،  وجوزيــف  لــور 
ُمنــح  الــذي  الشــارع  يف  يقــع  كان  “املفكــرة” 

بــروت.  يف  بــدارو  منطقــة  يف  اســمهما 

 2001 العــام  قانــون  جــاء  الســياق،  هــذا  يف 
مقابــل  الجديــدة   47 املــادة  ضمانــات  إلقــرار 
يف  العدليــة  الضابطــة  صالحيــات  تشــريع 
بــن  “التوفيــق  وبهــدف  بالجرائــم  التحقيــق 
اللبنــاين  الدســتور  كّرســها  التــي  الفــرد  حقــوق 
واالســتقرار  األمــن  يف  املجتمــع  حقــوق  وبــن 
والعيــش بطمأنينــة”، وفقــاً ألســبابه املوجبــة. 
مــن هــذا املنطلــق واســتناداً اىل إرادة املشــرتع، 
اســتجواب  يف  العدليــة  الضابطــة  حــق  بــات 
 47 باملــادة  التزامهــا  عــى  وقفــاً  فيهــم  املشــتبه 

الدفــاع.  حقــوق  مــن  األدىن  الحــد  لضمــان 

هــذا مــا أّكــد عليــه صراحــًة املجلــس الدســتوري 
يف قــراره رقــم 4/2001 حــن رّد الطعــن املقــّدم 
املتعّلــق  شــّقه  يف  النــّواب  مــن  مجموعــة  مــن 
مهلــة  مــّددت  التــي  الجديــد  القانــون  43بمــواد 

التلفزيــون  جهــاز  اللــه”  “عبــد  املحامــي  أغلــق 
مباشــرة  التظاهــرات  ينقــل  الــذي  غرفتــه  يف 
مــن ســاحات االحتجــاج يف وســط بــروت. أثــار 
أحــد  تســحل  وهــي  األمنيــة  العناصــر  مشــهد 
الصلــح  ريــاض  ســاحة  أرض  عــى  املتظاهريــن 
زاد  ومــا  لديــه.  والّرفــض  الغضــب  مشــاعر 
لــه زميلتــه  أرســلتها  التــي  الّصــورة  مــن غضبــه 
املحامية “لور” من خالل “واتساب” لعشرات 
إىل  واحــداً  بطونهــم،  عــى  املمّدديــن  الشــّبان 
وســط  يف  فرعيــة  طريــق  عــى  اآلخــر،  جانــب 
ظهورهــم،  خلــف  مكّبلــة  وأياديهــم  بــروت، 
رؤوســهم.  مــن  بالقــرب  عســكرية  وجزمــة 
كانت تلك الصورة كافية لرُتشده إىل ما عليه 
الخــط  عــن  وســألها  بـ”املفكــرة”  اّتصــل  فعلــه. 
الســاخن الــذي كان يف خدمــة “لجنــة الدفــاع” 
يف العام 2015. فاجأه الجواب بأّن االّتصاالت 
الســاخن.  الخــط  رقــم  عــى  تــرد  بــدأت  قــد 
بالفعــل، فبــدءاً مــن 18 تشــرين األّول 2019، 
املوقوفــن  عائــالت  مــن  االتصــاالت  انهالــت 
لعمليــات  مشــاهدتهم  بعــد  املتظاهريــن  ومــن 
إلقاء القبض عى املتظاهرين التي طالت أكر 
مــن 129 متظاهــراً يف اليومــن األّولــن النــدالع 
االنتفاضــة. تشــابهت معظــم االتصــاالت التــي 
القانونيــة:  املخالفــات  مــن  هائــل  كّمــا  تناولــت 
تعــّرض املتظاهــرون للضــرب العنيــف واملفــرط 
والجيــش،  الشــغب  مكافحــة  قــوى  قبــل  مــن 
وعــدم  والتعّســفية،  العشــوائية  والتوقيفــات 
التصريــح عــن مــكان احتجــاز املتظاهريــن ألفــراد 
مــن  يتنّقلــون  يومــن  قضــوا  الذيــن  أســرهم 
عــن أوالدهــا املحتجزيــن  مخفــر إىل آخــر بحثــاً 

عــّواد.  طــارق  مــع  كمــا حصــل  واملصابــن 

مجــدداً  يتجّنــدا  أن  و”لــور”  اللــه”  “عبــد  قــرر 
للدفاع عن املوقوفن من املتظاهرين ولخوض 
املحامــن  حــراك  تمّيــز  فقــد   .47 املــادة  معركــة 

أّن  االنتفاضــة  بدايــة  يف  واضحــاً  بــدا  هكــذا، 
تســتمّر  العدليــة  والضابطــة  العاّمــة  النيابــات 
تعطيــل  ويف  القوانــن  عــى  االنقــالب  يف 
النصــوص والضمانــات القانونيــة التــي تحمــي 
وكمــا  وتعّســفها.  الّســلطة  وجــه  يف  النــاس 
الحــال بشــأن معظــم املحظــورات، يعنــي  هــي 
إغــالق املخافــر عــى املحتجزيــن وأمــام املحامــن 
عملّيــاً حصــر الدخــول إليهــا بأصحــاب النفــوذ 
ووكالئهــم الذيــن يتمّكنــون مــن التواصــل مــع 
النائــب العــام أو الضابــط املســؤول عــن مركــز 
بمقابلــة  لهــم  بالســماح  وإقناعهــم  االحتجــاز 
املحتجــز  ممارســة  كانــت  هكــذا،  املحتجزيــن. 
اإلجتماعــي  بموقعــه  مرهونــة  لحقوقــه 
تشــّكل  أن  مــن دون  والســيايس  واإلقتصــادي 
حقــاً مكتســباً للجميــع عــى قــدم املســاواة مــن 

تمييــز. أي  دون 

وجــوب  حــول   47 املــادة  نــّص  وضــوح  رغــم 
احتجــازه”،  “فــور  لحقوقــه  املحتجــز  ممارســة 

املادة 47 يف اليومني 
األّولني من االنتفاضة: 

حب عىل ورق 

تعطيل املادة 47: املخافر 
مراكز نفوذ بدالً من مراكز 

تحقيق عادلة 

إنجازات حقوقية تشرين األول 2020

االحتجاز عى ذّمة التحقيق من 24 ساعة إىل 
48 ساعة. فقد بّرر املجلس قراره بأّن التمديد 
ال يشّكل مخالفة للحقوق األساسية “طاملا أّن 
هــذا التمديــد ال ينفــي الضمانــات التــي وضعهــا 
بهــم وحفاظــاً  املشــتبه  لحقــوق  املشــرتع صونــاً 
عــى قرينــة الــرباءة التــي ترافقهــم حتــى مراحــل 
أّن “كل خــروج  ]5[ مضيفــاً  انتهــاء املحاكمــة”، 
املشــتبه  معاملــة  لــه يف  وتجــاوز  القانــون  عــى 
بهــم، مهمــا كانــت مــدة التوقيــف االحتياطــي، 
القانــون”.  عليــه  يعاقــب  جرمــاً  يشــكل  إّنمــا 
أّن مخالفــة  املشــرتع صراحــة  نــّص  وبالفعــل، 
ضمنهــا  ومــن  باالحتجــاز،  املتعّلقــة  األصــول 
األصــول والضمانــات املفروضــة بموجــب املــادة 
املنصــوص  الحريــة  حجــز  جريمــة  تشــّكل   ،47
العقوبــات  قانــون  مــن   367 املــادة  يف  عليهــا 
املوّقتــة  الشــاقة  باألشــغال  تعاقــب  والتــي 
“كل موظــف أوقــف أو حبــس شــخصاً يف غــر 

القانــون”. ينــّص عليهــا  التــي  الحــاالت 

انطالقــاً   47 املــادة  مؤّسســة  نشــأت  إذاً  هكــذا 
املدنيــة  حقوقنــا  بحمايــة  املشــرتع  إرادة  مــن 
أّي  أّن  عــى  الدســتوري  املجلــس  تأكيــد  مــع 
القانــون  عليــه  يعاقــب  جــرم  هــو  لهــا  مخالفــة 
يف  القانــون  خرقــه  عنــد  ألحــد  حصانــة  ال  “إذ 
هــذا  كان  إذا  األخــّص  وعــى  عملــه،  ممارســة 
لكــن  املشــتبه”.  مــع  بالتحقيــق  يتعّلــق  العمــل 
نيابــات  مــن  االحتجــاز  ســلطات  تقّيــدت  هــل 

بتطبيقــه؟ أمنّيــة  وأجهــزة  عاّمــة 

خــالل االنتفاضــة، أســوة بمــا حصــل يف العــام 
ملواكبــة  املنّســق  الجماعــي  بالعمــل   ،]6[  2015
املنتفــض.  للشــعب  القانونيــة  االحتياجــات 
وتعــاون هــؤالء املحامــون مــع نقابتــي املحامــن 
يف بــروت وطرابلــس واّتحــاد حمايــة األحــداث 
باإلضافــة  الحقوقيــة  املنظمــات  مــن  وعــدد 
بمــا  املختلفــة،  تشــرين   17 مجموعــات  إىل 
شــّكل حــراكاً حقوقيــاً واســعاً لضمــان حقــوق 
الطاقــات  تســخر  عــن  ونموذجــاً  املحتجزيــن 

النــاس. عــن  للدفــاع  الطوعيــة  املهنيــة 

املحاميــان  اتفــق   ،2019 األّول  تشــرين   18 يف 
مخفــر  يف  اللقــاء  عــى  و”لــور”  اللــه”  “عبــد 
مقابلــة  بهــدف  ســابقاً(  )الــربج  بــروت  وســط 
توّجــه   .47 املــادة  عليــه  تنــّص  كمــا  املوقوفــن 
اصطــدم  لكنــه  املخفــر  إىل  بســيارته  اللــه  عبــد 
قبــل  مــن  العاصمــة  طرقــات  معظــم  بتســكر 
بعــض املنتفضــن يف محاولــة منهــم الســتعادة 
بعــض مــن الفضــاء العــام مــن الســلطة. تذكــّر 
أّن جارتــه نزهــة كانــت قــد اقتنــت دراجــة ناريــة 
واســتغرب  بهــا  اتصــل  قليلــة،  أســابيع  قبــل 
موافقتها السريعة عى السماح له باستعارة 
جميعــاً”،  عّنــا  يدافعــون  “هــؤالء  الدراجــة: 
هــو  مــا يمكننــي أن أفعلــه  لــه، “أقــّل  شــرحت 
مســاعدتك للدفــاع عنهــم”. اســتقّل عبــد اللــه 
الدراجــة الناريــة، تجــاوز مســتوعبات النفايــات 
الشــّبان  بعــض  اســتخدمها  التــي  املشــتعلة 
تمتــزج  الحرائــق  ورائحــة  الطرقــات،  إلغــالق 
للقــاء  وذهــب  الخريفيــة،  تشــرين  بنســمة 
“لــور”. عــى مــدى عــدة ســاعات، تنّقــل “عبــد 
اللــه” و”لــور” بــن مخافــر العاصمــة، لكنهمــا 
رفضــت  مخفــر:  كل  يف  بالرفــض  ووجهــا 
بمقابلــة  لهمــا  الســماح  الداخــل  األمــن  قــوى 
املحتجزيــن أو إعطاءهمــا أّيــة معلومــة عنهــم، 
كمــا رفضــت تســليمهما الئحــة بأســمائهم كمــا 

.2015 العــام  يف  الســائد  العــرف  كان 

أن  قبــل  ييأســا  أن  و”لــور”  اللــه”  “عبــد  كاد 
يــرد اّتصــال مــن عــّم عبــد اللــه، أبــو ثائــر )اســم 
قــد أوقــف مــع  ثائــر  بــأّن  مســتعار( أعلمــه فيــه 
أّنــه  إىل  تشــر  معلومــات  وهنــاك  املتظاهريــن 
اليــاس.  مــار  الحلــو” يف  إميــل  “ثكنــة  إىل  ُنقــل 
تذّكــر عبــد اللــه أّن ثائــر كان قــد نّظــم لــه وكالــة 
احتجاجــات  خــالل  توقيفــه  أثــر  عــى  قضائيــة 
املــادة 47 ال  أّن  اللــه  عبــد  يعلــم  العــام 2015. 
يتمّكــن  لــي  قضائيــة  وكالــة  وجــود  تفــرض 
العكــس  عــى  بــل  مقابلــة محــاٍم  مــن  املحتجــز 
اشــرتاطها،  عــدم  عــى  صراحــة  تنــّص  تمامــاً 
لكنــه ظــّن أّن الوكالــة قــد تنجــح يف كســر رفــض 
أبــواب  أغلقــت  بعدمــا  الداخــل  األمــن  قــوى 
املحتجزيــن.  املتظاهريــن  وأمــام  أمامــه  املخافــر 
ســارع إىل مكتبــه عــى مــنت الدراجــة باحثــاً عــن 
طرقــات فرعيــة ال تــزال مفتوحــة. أخــذ نســخة 
مــن الوكالــة وتّوجــه ســريعاً إىل الثكنــة حيــث 

بانتظــاره.  لــور  كانــت 

مــّر “عبــد اللــه” و”لــور” بــن حشــد املتظاهريــن 
الذيــن يحاولــون منــع طــارق عــّواد مــن إحــراق 
معركــة  لخــوض  الثكنــة  إىل  ودخــال  نفســه، 
املــادة 47 ومعهمــا الوكالــة التــي يحملهــا عبــد 
الثكنــة  املعنــي يف  باملســؤول  التقيــا  بيــده.  اللــه 
بــرّد  فوجئــا  لكنهمــا  ثائــر.  مقابلــة  منــه  وطلبــا 
املســؤول: “ال يحــق للموقــوف مقابلــة محــام، 
عــى  املحامــي  اســم  يــدّون  أن  فقــط  لــه  يحــق 
العدليــة،  للضابطــة  بالنســبة  إذاً،  املحضــر”. 
تقتصــر موجباتهــا وفقــاً للمــادة 47 عــى إعــالم 
دون  مــن  نظريــة  حقوقــاً  لديــه  أّن  املوقــوف 
السماح له بممارستها، وكأّن القانون واملادة 

التطبيــق. تقبــل  ال  نظريــات   47

جانــب  إىل  الحائــط  إىل  نظــره  اللــه  عبــد  رفــع 

لوحــة خشــبية  عّلقــت  حيــث  املســؤول  مكتــب 
أصــول  مــن   47 “املــادة  عليهــا:  ُحفــر  كبــرة 
فيــه  املشــتبه  “يتمتــع  الجزائيــة:  املحاكمــات 
لضــرورات  احتجــازه  فــور  منــه،  املشــكو  أو 
مقابلــة   )...( اآلتيــة:  بالحقــوق  التحقيــق، 
محــام يعّينــه بتصريــح يــدّون عــى املحضــر دون 
لألصــول”.  وفقــاً  منظمــة  وكالــة  إىل  الحاجــة 
أشــار بيــده إىل اللوحــة وقــال للمســؤول: “إقــرأ 
بمقابلــة  للمحتجــز  يســمح  القانــون  القانــون! 
محــام!” ولكــن مــن دون جــدوى. كــّررت “لــور” 
هــذه الكلمــة الجوهريــة عــدة مــّرات: “مقابلــة! 
مقابلة!” بدون جدوى أيضاً. فالحق يف مقابلة 
محــام للحصــول عــى استشــارة قانونيــة، كان 
بالنسبة لقوى األمن الداخل، حرباً عى ورق 
عــى غــرار العديــد مــن الحقــوق األساســية التــي 
عّطلتهــا الســلطة وانتفــض املجتمــع مــن أجــل 
املطالبــة بهــا. تواصــل “عبــد اللــه” و”لــور” مــع 
إليهمــا  نمــا  بعدمــا  التمييــزي،  العــام  النائــب 
مــع  التحقيقــات  صالحيــة  بيــده  حصــر  أنــه 
االنتفاضــة،  انــدالع  منــذ  التظاهــرات  موقــويف 
مــن  قريبــاً  املوقوفــن  عــن  باإلفــراج  فوعدهمــا 

.47 املــادة  مخالفــة  إىل  االلتفــات  دون 

النــص  هــذا  االحتجــاز  ســلطات  فّســرت  لطاملــا 
الجيــش  تجاهــل  لصراحتــه:  مخالــف  بشــكل 
املــادة 47 بشــكل  الدولــة  العــام وأمــن  واألمــن 
شــبه تــاّم. أمــا قــوى األمــن الّداخــل، فغالبــاً مــا 
التحقيقــات  انتهــاء  لغايــة  ممارســتها  أّخــرت 
وفقــاً لتقديرهــا ملــدى خطــورة الجريمــة املشــتبه 
املمارســات  بهــذه  تمّســكت  وهــي  بارتكابهــا. 
املخالفــة للقانــون رغــم اعرتاضــات الحقوقيــن 
واملعنيــن بالعدالــة الجزائيــة، ال ســّيما خــالل 
جلسات النقاش التي شاركت فيها “املفكرة” 
الداخــل،  األمــن  قــوى  يف  مســؤولن  مــع 
آخرهــا قبــل أقــّل مــن شــهر مــن انــدالع انتفاضــة 

تشــرين. 

العاّمــة  النيابــات  تتحــّرك  لــم  املقابــل،  يف 
التحقيــق  أماكــن  يف   47 املــادة  تطبيــق  لفــرض 
واالحتجاز كسياسة عاّمة، بل أبقت ممارسة 
الحقــوق مرهونــة بقراراتهــا االعتباطيــة وفقــاً ملــا 
الحائــط  عــرض  ضاربــة  حالــة،  كّل  يف  ترتئيــه 
الدفــاع.  حــق  ممارســة  يف  املســاواة  مبــدأ 
عــن  للدفــاع  املحامــن  “لجنــة  خاضــت  وحــن 
حــراك  خــالل   47 املــادة  معركــة  املتظاهريــن” 
يــرتّدد مفــّوض  لــم  النفايــات يف العــام 2015، 
آنــذاك  العســكرية  املحكمــة  لــدى  الحكومــة 
لتطبيــق  رفضــه  تربيــر  يف  صقــر  صقــر  القــايض 
وبالتصريــح  األمنيــة،  بالضــرورات   47 املــادة 
ملحامــي الدفــاع أّن ضمانــات االحتجــاز ال تطّبــق 
وليــس  األّوليــة،  التحقيقــات  انتهــاء  بعــد  إاّل 

القانــون.  عليــه  ينــّص  كمــا  االحتجــاز”  “فــور 

املحاكــم  رفضــت  مــا  غالبــاً  ذلــك،  بمــوازاة 
الجزائية ترتيب أّي نتائج قانونية عى مخالفة 
االحتجــاز،  لضمانــات  العدليــة  الضابطــة 
هــذه  حصــول  إثبــات  لصعوبــة  نظــراً  بخاصــة 
املحاكــم  وافقــت  مــا  نــادراً  وعليــه،  املخالفــة. 
يف  األوليــة  التحقيقــات  محاضــر  إبطــال  عــى 
العدليــة  الضابطــة  تلتــزم  لــم  التــي  الحــاالت 
فيهــا بتطبيــق املــادة 47. هكــذا، ورغــم التغيــر 
القانــوين الحاصــل يف العــام 2001، اســتمّرت 
عــى  التعــّدي  يف  القضائية-األمنيــة  املنظومــة 
األوليــة  التحقيقــات  خــالل  املدنيــة  حقوقنــا 

محاســبة. أّي  عــن  بمنــأى 
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عــى إثــر مطالبــات نقابــة املحامــن يف بــروت، 
غســان  التمييــزي  العــام  النائــب  أصــدر 
يهــدف   3/12/2019 بتاريــخ  تعميمــاً  عويــدات 
تضّمنــه  رغــم  املحتجزيــن.  حقــوق  تعزيــز  إىل 
بعــض الثغــرات، شــّكل هــذا الّتعميــم ســالحاً 
فقــط  ليــس  االنتفاضــة  انتزعتــه  هاّمــاً  قانونيــاً 
لفائــدة  بــل  واملتظاهريــن،  املنتفضــن  لفائــدة 
كــون  اللبنانيــة  األرايض  عــى  املقيمــن  جميــع 
التمييزيــة تشــرف عــى أعمــال  النيابــة العامــة 
الضابطــة العدليــة العاديــة والعســكرية. ذّكــر 
فيهــم  املشــتبه  لحقــوق  بالضمانــات  التعميــم 
“ال  أّنــه  ســّيما  ال   47 املــادة  عليهــا  تنــص  التــي 
يمكــن إكراهــه عــى الــكالم تحــت طائلــة بطــالن 
إفادتــه، كمــا ال يمكــن احتجــاز حريّتــه إاّل بقــرار 
فــور  إبالغــه  يجــب  كمــا  العامــة،  النيابــة  مــن 
ثالثــة  التعميــم  وتضّمــن  بحقوقــه”.  احتجــازه 

العدليــة: الضابطــة  إىل  موّجهــة  بنــود 

املحامــن  »تمكــن  يف  تمّثــل  األّول  البنــد 
القيــام  مــن  وتمكينهــم  رســالتهم  تأديــة  مــن 
ملجــرد  الســرعة  وجــه  عــى  بمراجعاتهــم 
بذلــك،  النقابــة«.  إىل  انتســابهم  بطاقــة  إبــراز 
يذّكــر  قــراٌر  واملحامــن  للمحتجزيــن  أصبــح 
الضابطــة العدليــة بوجــود القانــون وبإلزاميــة 
التفــاوض  عمليــات  يســّهل  ممــا  تنفيــذه، 
التــي  القــوى  عــن موازيــن  بمعــزل  املخافــر  مــع 
املخافــر ومقابلــة  إىل  الدخــول  إمكانيــة  تحكــم 
هــذه  هــدف  أّن  التعميــم  وأوضــح  املوقوفــن. 
القانونيــة،  االستشــارة  لتقديــم  هــو  املقابلــة 
املشــتبه  إعــالم  بوجــوب  املقّدمــة  ذّكــرت  حيــث 
محــام  مقابلــة  إمكانيــة  احتجــازه  »فــور  فيــه 
مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تبــادل للمعلومــات 
بينــه وبــن وكيلــه حــول الجــرم املنســوب إليــه«. 
عــى  أبقــى  التعميــم  أّن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
املقابلــة  هــذه  توقيــت  حــول  الغمــوض  بعــض 
وضــرورة حصولهــا فــور االحتجــاز كونــه اعتمــد 
عبــارة »املراجعــة عــى وجــه الســرعة« بــدالً مــن 

االحتجــاز«.  فــور  »املقابلــة 

إرســاء  هــو  البنــد  هــذا  تضّمنــه  مــا  أخطــر  لكــن 
قاعــدة منــع املحامــن مــن حضــور التحقيقــات 
فقــد  العدليــة.  الضابطــة  أمــام  األّوليــة 
إجــراء  مــن  املحامــن  تمكــن  التعميــم  طلــب 
مراجعاتهــم يف املخافــر »مــن دون أن يســتتبع 
ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات األولية 
يخالــف  ولــم  عنهــم«.  بمعــزل  تجــري  التــي 
جــواز  عــدم  عــى  تأكيــده  خــالل  مــن  التعميــم 
فقــط  األوليــة،  للتحقيقــات  املحامــن  حضــور 
أحــكام  أيضــاً  إنمــا  املحامــن،  نقابــة  مطالــب 
أّدى  نحــو  عــى  الدســتورية  واملبــادئ  القانــون 
للمحتجزيــن.  الدفــاع  ضمانــات  إضعــاف  إىل 
عــى  بــل  صراحــة،  ذلــك  القانــون  يمنــع  فــال 
العكس يّتجه عدد من اآلراء الفقهية، ونحن 
منهــم، عــى تفســر القانــون عــى نحــو يســمح 
مــن  التحقيقــات  هــذه  بحضــور  للمحامــن 
خالل عطف املادة 40 عى املادة 32 من أصول 
القــراءة  هــذه  وتســتند  الجزائيــة.  املحاكمــات 
إىل مبــدأ التفســر الضّيــق للنصــوص القانونيــة 
حقــوق  )هنــا  الدســتورية  الحقــوق  تقّيــد  التــي 
الــرباءة(  وقرينــة  الشــخصية  والحريــة  الدفــاع 

... وانتزاع تعميم من 
النيابة العاّمة التمييزية

العاّمــة  النيابــة  تعميــم  أّدى  قصــوره،  رغــم 
التمييزيــة وانخــراط نقابــة املحامــن يف بــروت 
يف معركــة املــادة 47 إىل ترجمــة إيجابيــة لــدى 
قــوى األمــن الداخــل يف اتجــاه تمكــن املشــتبه 
وإذ  حقوقهــم.  ممارســة  مــن  املوقوفــن  بهــم 
يف  واملخافــر  العاّمــة  النيابــات  بعــض  تســتمر 
عرقلــة حــق املحتجزيــن يف االتصــال بعائالتهــم 
ومقابلــة محــام فــور احتجازهــم، بخاصــة مــن 
خــالل تأخــر ممارســة هــذه الحقــوق أو فــرض 
النائــب  مــن  صريحــة  موافقــة  عــى  الحصــول 
أّن  إاّل  محــام،  بمقابلــة  الســماح  قبــل  العــام 
التعميــم شــّكل ســالحاً إضافيــاً يف املفاوضــات 
القانــون.  تنفيــذ  فــرض  أجــل  مــن  املخافــر  مــع 
إحــدى  رفضــت  أن  بعــد  املثــال،  ســبيل  عــى 
الســماح  الجنــوب  يف  العامــة  النيابــة  قضــاة 
ثالثــة  بمقابلــة  الدفــاع”  “لجنــة  مــن  ملحاميــة 
شــّبان كانــوا محتجزيــن يف أحــد مخافــر صيــدا 
واجهــات  تخريــب  بشــبهة   2020 شــباط  يف 
مــن  قراراهــا  عــن  وتراجعــت  عــادت  املصــارف، 
النيابــة  تعميــم  إىل  اســتناداً  نفســها  تلقــاء 
الحــاالت،  بعــض  ويف  التمييزيــة.  العاّمــة 
مــن  املحامــن  نقابــة  املحامــون ملراجعــة  اضطــّر 
أجــل تأمــن دخولهــم إىل مراكــز التحقيــق بعــد 
رفض مكاتب األمن الداخل ذلك. عى سبيل 
املثال، بعدما رفضت شعبة املعلومات يف أّيار 
2020 الســماح للمحامــن مقابلــة املحتجَزيْــن 
ألقــي  اللذيــن  مــرّوة  ومحمــود  غنــوي  وّضــاح 
يف  عبــوة  وضــع  خلفيــة  عــى  عليهمــا  القبــض 
يف  املحامــن  نقابــة  تّدخلــت  املصــارف،  أحــد 
بــروت لفــرض دخــول املحامــن إىل الشــعبة، 
ملوقــويف  فيهــا  ُســمح  التــي  األوىل  املــّرة  وهــي 
التحقيقــات  خــالل  محــاٍم  بمقابلــة  االنتفاضــة 

املعلومــات. شــعبة  األّولية لــدى 

و”لــور”  اللــه”  “عبــد  املحاميــان  تّمســك  هكــذا 
بهــذا التعميــم وعمــال عــى فــرض تطبيقــه مــن 
التظاهــرات،  موقــويف  عــن  دفاعهمــا  خــالل 
بــأّن ذلــك سيســاهم يف  اســتناداً إىل قناعتهمــا 
لبنــان  يف  املحتجزيــن  جميــع  حقــوق  ضمــان 
مهمــا كانــت أســباب توقيفهــم وظروفهــا. عمــل 
االلتــزام  فــرض  عــى  خــاّص  بشــكل  املحامــون 

تفعيل الحق يف مقابلة 
املحامي لدى األمن 
الداخيل: سالح بيد 

املتظاهرين 

انقلبــت املعادلــة بعــد انتخــاب املحامــي ملحــم 
بــروت.  يف  املحامــن  نقابــة  رأس  عــى  خلــف 
املحامــن  مــن  كان  الــذي  خلــف،  فالنقيــب 
العــام  يف  املتظاهريــن  عــن  للدفــاع  املتطّوعــن 
2015، أدخــل النقابــة رســمياً يف معركــة املــادة 
47. يف 19 تشــرين الثــاين 2019 أي بعــد شــهر 
الضابطــة  رفضــت  االنتفاضــة،  انــدالع  عــى 
إىل  بالدخــول  للمحامــن  الســماح  العدليــة 
متظاهــراً   12 ملقابلــة  مجــدداً  الحلــو”  “ثكنــة 
يف  اعتصــام  خــالل  عليهــم  القبــض  ألقــي 
الليــل،  مــن  متأّخــرة  ســاعة  بــروت. يف  وســط 
إليهــا  الثكنــة ودخــل  النقيــب خلــف إىل  حضــر 
وبعــد  املحتجزيــن.  ملقابلــة  املحامــن  برفقــة 
خروجــه، أعلــن عــرب مكــرّب الصــوت للمحامــن 
أّي  يغلــق  “لــن  الثكنــة:  أمــام  وللمتظاهريــن 

محــاٍم!”  أمــام  مــكان 

املخافــر  إىل  الّدخــول  يشــّكل  ال  بالطبــع، 
بــل  فحســب،  املحامــاة  بمهنــة  مرتبطــاً  حّقــاً 
املحامــي  صفــة  يملــك  مــن  يســتمّده  حــق  هــو 
أّي  بهــا  يتمّتــع  التــي  الطبيعيــة  الحقــوق  مــن 
عزلــه  ويتــّم  الشــخصية  حريّتــه  يفقــد  إنســان 
تحتكــر  التــي  الســلطة  قبــل  مــن  املجتمــع  عــن 
اســتخدام القــّوة بهــدف حمايــة هــذا املجتمــع. 
ويــؤّدي فتــح أبــواب املخافــر أمــام املحامــن إىل 
فتــح نافــذة للمحتجزيــن، قــد تكــون صغــرة، 
إاّل أّنهــا بالغــة األهميــة كونهــا تســمح بحمايــة 
وجــه  يف  حقوقهــم  عــن  والدفــاع  كرامتهــم 
تّعســف الســلطة، كمــا تســمح بخضــوع هــذه 
تزعــم  الــذي  املجتمــع  لرقابــة  املغلقــة  األماكــن 

حمايتــه.   الســلطة 

بعــد أّقــّل مــن أســبوع، تعــّرض أحــد املحامــن 
أســوة  تعّســفي  بشــكل  حريّتــه  لحجــز 
الثــاين  تشــرين   25 ففــي  آخريــن.  بمتظاهريــن 
عكــره  دافيــد  املحامــي  الجيــش  أوقــف   ،2019
خالل مشاركته يف تظاهرة يف منطقة الذوق]7[ 
من دون أن يسمح له باالستفادة من حقوق 
وقانــون   47 املــادة  بموجــب  املضمونــة  الدفــاع 
مهنــة املحامــاة. عــى إثــر ذلــك، أصــدر النقيــب 
خلــف بيانــاً يديــن فيــه مخالفــة املــادة 47 كــون 
عكــره “اعُتقــل واقِتيــد وأُبقــي مكّبــالً لفــرتة أربــع 
ســاعات ولــم ُيســمح لــه بإجــراء أّي إتصــال ال 
 )...( بزمالئــه  وال  بذويــه  وال  املحامــن  بنقابــة 
منــه  وُســحبت  الخليــوي  هاتفــه  ُصــوِدر  كمــا 
إىل  وإســُتِمع  عنــه  عنــوًة  الشــخصية  البيانــات 
إفادتــه مباشــرًة بــدون أْن ُيْحَضــر أمــام النائــب 
العــام كمــا تقتضيــه األُصــول وتعاميــم النيابــة 
أّن  البيــان  اعتــرب  وقــد   .]8[ التمييزيــة”  العامــة 
قانونيــة  مخالفــات  تشــّكل  األفعــال  هــذه 

انخراط نقابة املحامني يف 
معركة املادة 47

 الجزء الثاين: 
االنتفاضة  تقلب 
معادلة املادة 47 

لدى الضابطة 
العدلية العادية

لحمايتهــا.  الضمانــات  أوســع  تأمــن  بهــدف 
نقاشــات  محــّل  املســألة  هــذه  شــّكلت  ولطاملــا 
كانــت  التــي  الداخــل  األمــن  قــوى  مــع  حــاّدة 
تّصــّر عــى املنــع، ال ســيما خــالل نقاشــاتها مــع 
نقابــة املحامــن و«املفكــرة«. فقــد جــاء تعميــم 
النقــاش  التمييــزي لحســم هــذا  العــام  النائــب 
خالفــاً للقانــون وبمــا يعاكــس مصلحــة املشــتبه 

والعدالــة.  فيهــم 

البنــد الثــاين يف التعميــم قــى بـ«عــدم تفريــغ 
املعلومــات والبيانــات الشــخصية عــن الهواتــف 
إشــارة  أخــذ  بعــد  إاّل  فيهــم  للمشــتبه  العائــدة 
النيابة العاّمة املختّصة«، وهي من الضمانات 
يف  الدســتوري  الحــّق  لحمايــة  األساســّية 
الخصوصّيــة وعــدم التعــّرض للحيــاة الخاّصــة 
نظــراً للكــّم الهائــل مــن املعلومــات التــي تخّزنهــا 
هواتفنا. لم يستند هذا البند من التعميم إىل 
أّي نص قانوين، إاّل أّنه يجد سنداً له يف قانون 
املعامــالت اإللكرتونيــة والبيانــات ذات الطابــع 
هــذا   .2018/10/10 يف  الصــادر   81 رقــم  الشــخيص 
القانــون كان قــد أّدى عملّيــاً إىل نقــل صالحيــة 
األّوليــة  التحقيقــات  خــالل  الهواتــف  تفتيــش 
الضــرورة  حــاالت  يف  التحقيــق  قــايض  مــن 
أي  دون  مــن  العاّمــة  النيابــة  إىل  القصــوى 
مخالفــة  ممارســات  ليكــّرس  فجــاء  ضوابــط، 
للقانــون بــدالً مــن الحــّد منهــا، وشــّكل تراجعــاً 
الدســتوري  للحــّق  التشــريعية  الحمايــة  يف 
خالفــاً  الفرديــة  للخصوصّيــة  التعــّرض  بعــدم 
التخفيــض  جــواز  بعــدم  الدســتوري  للمبــدأ 

الدســتورية.  الضمانــات  مــن  والتقليــص 

تجــدر اإلشــارة إىل أّن النيابــة العامــة التمييزيــة 
كانــت يف العــام 2016 قــد رفضــت مــن دون أّي 
ضوابــط  وضــع  منهــا  »املفكــرة«  طلــب  تربيــر 
الضابطــة  لتجــاوز  تفاديــاً  الهواتــف  لتفتيــش 
العدليــة حــدود ســلطتها. فجــاءت االنتفاضــة 
يف  للحــّق  األساســية  الضمانــة  هــذه  لتنتــزع 
املشــتبه  وحقــوق  الخاصــة  الحيــاة  حمايــة 
فيهــم خــالل التحقيقــات الجزائيــة. كمــا يتبــّن 
املعلومــات  بمنــع »تفريــغ  اكتفــى  التعميــم  أّن 
والبيانــات« مــن الهواتــف مــن دون أن يعتمــد 
صيغة منع »اإلطالع« أو »تفتيش« الهواتف، 
يتعــّرض  التــي  االنتهــاكات  أبــرز  مــن  أّنهــا  رغــم 
فقــد  التحقيقــات.  خــالل  فيهــم  املشــتبه  لهــا 
العدليــة  الضابطــة  تّطلــع  أن  العــادة  جــرت 
عــى مضمــون هواتفنــا مــن دون إعــالم النيابــة 
العامــة بذلــك ومــن دون تدويــن اإلجــراء عــى 
فيهــم  املشــتبه  بمواجهــة  مكتفيــة  املحضــر، 
أجــل  مــن  عــى هواتفهــم  الــواردة  باملعلومــات 
خالفــاً  الوقائــع  هــذه  حــول  اعرتافــات  انتــزاع 

للقانــون.

يتعّلــق  ثالثــاً  بنــداً  التعميــم  تضّمــن  وأخــراً، 
عــن  التحقيقــات  يحضــرون  الذيــن  باملحامــن 

املــادة 8  للحريــة الشــخصية املحمّيــة بموجــب 
مــن الدســتور وللمــادة 47 ولقانــون املعامــالت 
الجهــة  هــي  مــا  البيــان  يحــّدد  لــم  اإللكرتونيــة. 
التــي ارتكبــت هــذه املخالفــات لكــن عكــره كان 
يف  الجيــش  مخابــرات  مركــز  إىل  اقتيــد  قــد 
مــا  وهــذا  صربــا،  يف  حايــك”  ريمــون  “ثكنــة 
سنعود إليه يف الجزء الثالث من هذه املقالة.

الجهــة املّدعيــة وقــى بعــدم االســتعالم عنهــم 
النشــرة(  طلــب  )أي  التحّريــات  مكتــب  مــن 
للمحامــي  التعــّرض  عــدم  ويهــدف إىل ضمــان 
يف إطــار ممارســته ملهــام الدفــاع عــن موكليــه.
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الجماعيــة  التوقيفــات  إطــار  يف   47 باملــادة 
إناثــاً  متظاهــرة   220 مــن  أكــر  طالــت  التــي 
األّول  كانــون  بــن  بــروت  يف  أوقفــوا  وذكــوراً 
هــؤالء  معظــم  تمّكــن   .2020 وشــباط   2019
خــالل  بعائالتهــم  االّتصــال  مــن  املوقوفــن 
موقــويف  لكــن  لتوقيفهــم.  األوىل  الســاعات 
إحدى التظاهرات يف وجه املصارف يف منطقة 
الثــاين 2020( حرمــوا مــن  الحمــرا )14 كانــون 
إجراء أّي اّتصال ألكر من 24 ساعة بعد قرار 
التحقيقــات  إحالــة  التمييزيــة  العاّمــة  النيابــة 
إىل شــعبة املعلومــات. وهــو مــا أّدى إىل حالــة 
من القلق والغضب لدى األهايل واملتضامنن 
معهم شبيهة بما حصل خالل التوقيفات يف 

لالنتفاضــة. األّولــن  اليومــن 

خــالل  ســريعاً  و”لــور”  اللــه”  “عبــد  اســتجاب 
مــن  للمتظاهريــن  الجماعيــة  التوقيفــات  هــذه 
أجــل ضمــان حســن تنفيــذ املــادة 47. دخــال إىل 
مخافــر بــروت وتمّكنــا مــن مقابلــة املحتجزيــن 
داخــل نظــارات االحتجــاز أو يف غــرف االنتظــار 
وبــدا  لهــم.  القانونيــة  االستشــارات  وتقديــم 
واضحــاً لهمــا مــدى أهميــة حصــول املحتجزيــن 
عــى هــذه االستشــارات فــور احتجازهــم إنفــاذاً 

لنــص املــادة 47.

“عبــد  قــّدم  باملحتجزيــن،  لقائهمــا  خــالل 
ونصائــح  جماعيــة  استشــارات  و”لــور”  اللــه” 
التوقيــف  قانونيــة حــول حقوقهــم وإجــراءات 
معلومــات  معظمهــا  وهــي  والتحقيــق، 
لكنهــا  للقانونيــن  بديهيــة  تبــدو  قــد  قانونيــة 
املثــال،  ســبيل  عــى  لســواهم.  كذلــك  ليســت 
أعلمهــم عبــد اللــه بحقهــم يف التــزام الصمــت، 
لكــن معظمهــم أصــّروا عــى اإلدالء بإفاداتهــم 
أي جريمــة  ارتكابهــم  بعــدم  لقناعتهــم  ســواء 
إطــار  يف  تقــع  أفعالهــم  بــأّن  لقناعتهــم  أو 
املعــارض  الســيايس  للعمــل  ممارســتهم 
ولحّقهــم املشــروع يف الدفــاع عــن أنفســهم يف 
وتســّببت  املجتمــع  أمــوال  نهبــت  ســلطة  وجــه 
أن  املحتجزيــن  عــى  “لــور”  أصــّرت  باإلنهيــار. 

يقرأوا إفاداتهم ويتأّكدوا من صّحتها ودقّتها 
قبل التوقيع عليها ألن توقيعهم يجعل منها 
عكســه.  إثبــات  الّصعــب  مــن  رســمياً  مســتنداً 
وعندما وجدا آثار العنف عى العديد منهم، 
املعاينــة  طلــب  حّقهــم  مــن  أّن  عليهــم  أّكــدا 
غــر  وأنهــم  للعنــف  تعّرضهــم  إلثبــات  الطبيــة 
ملزمن بدفع تكاليف هذه املعاينة. وتأّكد عبد 
للجميــع  ســمحت  العدليــة  الضابطــة  أّن  اللــه 
بإجــراء اّتصــال هاتفــي بأحــد معارفهــم، وأصــّر 
عنــد  االّتصــال  بمعــاودة  لهــم  الســماح  عــى 
االّتصــال  يف  فالحــق  األوىل.  املحاولــة  فشــل 
يفــرتض إجــراءه فعلّيــاً والتمّكــن مــن التواصــل 
التوقيــف، وال  املعــارف خــارج مركــز  أحــد  مــع 
يمكــن أن يقتصــر عــى محاولــة االّتصــال كمــا 
جــرت العــادة مــن قبــل األجهــزة األمنيــة كــون 
مضمونــه.  مــن  الحــق  تفــّرغ  املمارســة  هــذه 
التــي  اإلّدعــاء  بمــواد  أيضــاً  اللــه  عبــد  أعلمهــم 
واألدّلــة  الجرائــم  بحقهــم وطبيعــة  تســاق  قــد 
أعلمتهــم  كمــا  التحقيقــات.  تطالهــا  قــد  التــي 
وجــود  يشــرتط  الهواتــف  تفتيــش  بــأّن  “لــور” 
وجــود  مــن  بالتثبــت  ونصحتهــم  قضــايئ  قــرار 
وال  باطــالً  التفتيــش  يعتــرب  وإاّل  مماثــل،  قــرار 
تعتــّد بــه املحاكــم. وأّكــدا لهــم أّن التحقيقــات 
تجــري تحــت إشــراف قضــاة النيابــة العامــة إذ 
بإبقائهــم  القــرار  العدليــة  الضابطــة  تملــك  ال 
قيــد االحتجــاز أو برتكهــم، وهــو أمــر ال يدركــه 
العديــد مــن النــاس طاملــا أّن تواصــل الضابطــة 
يجــري  العامــة  النيابــة  قضــاة  مــع  العدليــة 

الهاتــف. عــى  شــفهياً 

هــذه  حصــول  أهّميــة  التجــارب  هــذه  أثبتــت 
التحقيقــات  بــدء  قبــل  القانونيــة  االستشــارات 
مــن  االنتهــاء  بعــد  وليــس  فيهــم  املشــتبه  مــع 
التــي  املقابــالت  وأظهــرت  إفادتهــم.  تدويــن 
أجرتهــا “املفكــرة” مــع املحتجزيــن بعــد اإلفــراج 
عنهم أّن حصولهم عى االستشارة القانونية 
إيجابــي  أثــر  لــه  كان  التحقيقــات  بــدء  قبــل 
عــن  للدفــاع  هاّمــاً  قانونيــاً  ســالحاً  وشــّكل 
أنفسهم وممارسة حقوقهم املنصوص عليها 

املــادة 47. عــى ســبيل املثــال، أفــاد العديــد  يف 
قبــل  تلّقــوا استشــارات  الذيــن  املحتجزيــن  مــن 
بثقــة  بإفادتهــم  أدلــوا  أّنهــم  معهــم  التحقيــق 
قــد  التــي  وبالّتهــم  بحقوقهــم  ملعرفتهــم  نظــراً 
التحقيــق  إجــراءات  وبمســار  إليهــم  ُتنســب 
املوقوفــن  بعــض  وأفــاد  معهــم.  ســتتبع  التــي 
األجانب )ومعظمهم أبناء لبنانيات( أنهم لم 
يتأثــروا باّدعــاء املحققــن بــأن القانــون يمنعهــم 
املحامــون  كان  بعدمــا  لبنــان  يف  التظاهــر  مــن 
التظاهــر  بحــق  يتمتعــون  أنهــم  أعلموهــم  قــد 
أســوة باللبنانيــن. وعــرّب عمــوم املحتجزيــن عــن 
شــعورهم باالرتيــاح لــدى رؤيــة املحامــن، بمــا 
يؤّشــر إىل أّن ثمــة مــن يعلــم بتوقيفهــم ومــكان 
احتجازهم، وأّن احتجازهم هو إجراء رسمي 

القضــاء. رقابــة  عــن  وليــس خارجــاً 

وتبــّن أثــر الحصــول عــى االستشــارة القانونيــة 
أّخــرت  عندمــا  خــاص  بشــكل  التحقيــق  قبــل 
الضابطــة العدليــة ممارســة هــذا الحــق إىل مــا 
بعد انتهاء التحقيقات مع أكر من 43 شخصاً 
التظاهــرات  إحــدى  يف  عليهــم  القبــض  ألقــي 
“ســبت  )تظاهــرة  النــواب  مجلــس  محيــط  يف 
الغضــب” يف 18 كانــون الثــاين 2020(. يف تلــك 
ســاعات  و”لــور”  اللــه”  “عبــد  انتظــر  الليلــة، 
املحتجزيــن  بمقابلــة  لهمــا  الســماح  قبــل  عــّدة 
رغــم وصولهمــا إىل الثكنــة قبــل نقــل املوقوفــن 
إليهــا. كانــت معالــم اإلرهــاق بــدأت تظهــر عــى 
املوقوفــن  أعــداد  ارتفــاع  إثــر  عــى  وجهيهمــا 
واملصابــن خــالل مــا ســمّي بـ”أســبوع الغضــب” 
بســبب إفــراط قــوى األمــن يف اســتخدام القــّوة 
مــن  أكــر  طالــت  توقيفــات جماعيــة  وإجرائهــا 
و”لــور”  اللــه”  “عبــد  أمــى  متظاهــراً.   167
بــروت  مخافــر  عــى  يجــوالن  األســبوع  طيلــة 
النائــب  مــع  ويتواصــالن  املحتجزيــن  ملقابلــة 
الضابطــة  مــن  واملســؤولن  التمييــزي  العــام 
العدليــة ملتابعــة توقيفهــم. لــم يقتصــر دورهمــا 
ومتابعــة   47 املــادة  تنفيــذ  عــى ضمــان حســن 
طــال  بــل  املوقوفــن،  عــن  اإلفــراج  إجــراءات 
التواصــل مــع اإلعــالم وأهــل املحتجزيــن  أيضــاً 

معهــم  املتضامنــن  واملتظاهريــن  وأصدقائهــم 
املســتجّدات. فقــد  عــى  لطمأنتهــم وإطالعهــم 
شــبكات  شــّكلت  بأنهــا  االنتفاضــة  تمّيــزت 
شــعار  تحــت  املوقوفــن  مــع  واســعة  تضامــن 
حــد  إىل  وصلــت  أســراها”،  تــرتك  ال  “الثــورة 
توقيــف 61 متضامنــاً أمــام “ثكنــة الحلــو” )15 
كانــون الثــاين 2020( كانــوا يطالبــون باإلفــراج 
الســابقة،  الليلــة  يف  أوقفــوا  شــخصاً   60 عــن 
عــى  قاســية  بضربــة  اللــه”  “عبــد  أصيــب  كمــا 
انتظــاره  القــوى األمنيــة خــالل  رأســه مــن قبــل 
للدخــول اىل الثكنــة ملقابلــة هــؤالء املوقوفــن.

التــي  الغضــب”  “ســبت  ليلــة  إىل  بالعــودة 
شــهدت أعمال عنف شــديد بحق املتظاهرين، 
مستشــفيات  عــى  و”لــور”  اللــه”  “عبــد  جــال 
العاصمــة التــي اســتقبلت أكــر مــن 80 مصــاب 
نقلــوا مــن ســاحات االحتجــاج يف وســط بــروت 
عليهــم.  األمنّيــة  األجهــزة  اعتــداءات  نتيجــة 
إىل  املستشــفيات  مــن  عــدد  بتحــّول  فوجئــا 
ســّيما  ال  العســكرية،  الثكنــات  يشــبه  مــا 
املصابــن  أيضــاً  اســتقبلت  التــي  املستشــفيات 
عــدم  مــن  تأّكــدا  األمــن.  قــوى  عناصــر  مــن 
فتــح  أو  املصابــن  املتظاهريــن  مــن  أي  توقيــف 
يتلّقــون  وأنهــم  معهــم  تحقيــق  محاضــر 
وردهمــا  وبعدمــا  الالزمــة.  الصحيــة  العنايــة 
اتصــال بتوقيــف عــدد مــن املتظاهريــن يف وســط 
الحلــو” ملقابلتهــم.  تّوجهــا إىل “ثكنــة  املدينــة، 
منهمــا  ُطلــب  الثكنــة،  إىل  وصولهمــا  لــدى 
لــم  ألنــه  املحتجزيــن  مقابلــة  قبــل  االنتظــار 
االحتجاجــات.  ســاحات  مــن  بعــد  نقلهــم  يتــم 
لتنــاول  القليلــة  الدقائــق  هــذه  مــن  اســتفادا 
منقوشــة مــن أجــل اســتعادة قّوتهمــا. وعندمــا 
االحتجــاز،  زنزانــة  إىل  بالدخــول  لهمــا  ســمح 

مفاجــأة. مــن  أكــر  بانتظارهمــا  كان 

لــدى  و”لــور”  اللــه”  “عبــد  شــاهده  مــا  أّول 
مــن  العشــرات  كان  الزنزانــة،  إىل  دخولهمــا 
التــي تنظــر  املثقلــة  الوجــوه الحمــراء والعيــون 
إىل  مجــّدداً  دخــال  كأّنهمــا  وشــعرا  إليهمــا، 
غرفة طوارئ إحدى مستشفيات بروت. فقد 
بشــكل  ظاهــرة  والكدمــات  اإلصابــات  كانــت 
واضــح عــى وجــوه املحتجزيــن ومختلــف أنحــاء 
األجهــزة  إفــراط  لهــم  أّكــد  مــا  أجســادهم، 
املتظاهريــن  بحــق  القــّوة  باســتخدام  األمنيــة 
هــذا  تخّطيــا  أن  وبعــد  متناســب.  غــر  بشــكل 
الضابطــة  بــأّن  فوجئــا  الّدمــوي،  املشــهد 
العدليــة قــد أنهــت تدويــن إفــادات املحتجزيــن 
مــن  يتمكّنــوا  أن  قبــل  التحقيــق  محاضــر  يف 
قانونيــة.  نصائــح  عــى  والحصــول  مقابلتهمــا 
عــن  تنازلــوا  قــد  املحتجزيــن  مــن  عــدد  وكان 
أّن  رغــم  الطبيــة،  املعاينــة  طلــب  يف  حقهــم 
أجســادهم،  عــى  ظاهــرة  كانــت  العنــف  آثــار 
بعدمــا أعلمهــم املحّققــون بــأّن عليهــم تحّمــل 
كلفــة املعاينــة عــى نفقتهــم وبــأّن ذلــك ســيؤّخر 
اإلفــراج عنهــم. هكــذا ربطــت الضابطــة العدليــة 
املاديــة  باإلمكانيــات  الطّبيــة  املعاينــة  يف  الحــق 
للمحتجزيــن يف محاولــة لثنيهــم عــن ممارســة 
املســاواة  ملبــدأ  خرقــاً  يشــكل  مــا  الحــق،  هــذا 
مــن  املحتجزيــن  إعاقــة  وتــؤّدي  القانــون.  أمــام 
مــن  الحــد  إىل  الطبيــة  املعاينــة  عــى  الحصــول 
الــذي  العنــف  وإثبــات  توثيــق  عــى  قدرتهــم 
تعّرضــوا لــه وعــى الدفــاع عــن أنفســهم خــالل 
فالنيابــات  الالحقــة.  املرحلــة  يف  محاكمتهــم 
العســكرية(  التمييزيــة  )وبخاّصــة  العاّمــة 
تســتمّر يف سياســة االّدعــاء بمعاملــة العناصــر 
األمنيــة والعســكرية بالشــّدة بحــق األشــخاص 
هــؤالء  أيــدي  عــى  للعنــف  تعّرضــوا  الذيــن 
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بعــد أكــر مــن شــهرين عــى انــدالع االنتفاضــة، 
أمــام  مســتعار(  )اســم  محمــد  أم  وقفــت 
مدخــل “ثكنــة بهجــت غانــم” يف منطقــة القّبــة 
للحصــول  الحــّراس  تتّوســل  طرابلــس  يف 
الــذي حمــل  نفســه  الســؤال  عــى  عــى جــواب 
يف  نفســه  حــرق  محاولــة  عــى  عــّواد  طــارق 
بدايــة االنتفاضــة: “أيــن ابنــي محمــد؟ أخــدوه 
أي  عنــه  أســمع  لــم  أســبوع  ومــّر  املخابــرات 
خــرب!” عــى عكــس جميــل عــّواد الراشــد الــذي 
محمــد  واحــد،  يــوم  مــدى  عــى  أثــره  اختفــى 
دون  مــن  أســبوع  ملــدة  أثــره  اختفــى  قاصــر 
حمايــة  اتحــاد  مندوبــة  أو  والــداه  يعــرف  أن 
األحــداث أي خــرب عنــه. محمــد هــو واحــد مــن 
عشــرات الشــّبان الذيــن أوقفهــم الجيــش عــى 
تشــرين   26 طرابلــس يف  االحتجاجــات يف  إثــر 
الثــاين 2019 ضــّد مركــز “التيــار الوطنــي الحــر” 
شــارع  يف  الجيــش  وعناصــر  املصــارف  ومراكــز 
املعلومــات  تواتــرت  النــور.  الجمّيــزات وســاحة 
يف  املخابــرات  فــرع  لــدى  احتجازهــم  عــن 
وجميــع  محمــد  يّتمكــن  لــم  لكــن  الشــمال، 
أحــد منــذ  مــع  الّتواصــل  مــن  املحتجزيــن معــه 
إلقــاء القبــض عليهــم ولــم يســمح للمحامــن 
بمقابلتهــم. كمــا لــم يســمح ملندوبــة األحــداث 
أو  اآلخريــن  والقاصريــن  محمــد  بمقابلــة 
الســؤال  حتــى  أو  معهــم  التحقيقــات  حضــور 
لقانــون  صارخــة  مخالفــة  يف  وضعهــم  عــن 

.422/2000 رقــم  األحــداث  حمايــة 

“لجنــة  مــع  بالشــراكة  “املفكــرة”  توثيــق  أظهــر 
فــروع  أّن  املتظاهريــن”  عــن  للدفــاع  املحامــن 
التحقيــق  عــى  أقدمــت  الجيــش  مخابــرات 
الذيــن  األشــخاص  مــن   36% مــن  أكــر  مــع 
يف  مشــاركتهم  إثــر  عــى  توقيفهــم  رصــد  تــّم 
و15   2019 األّول  تشــرين   17 بــن  االنتفاضــة 
آذار 2020. حصلــت معظــم هــذه التحقيقــات 
مــن قبــل فــروع املخابــرات يف املناطــق، بخاّصــة 
وكســروان  واملــنت  وعــكار  طرابلــس  أقضيــة  يف 
تحقيقــات  معهــم  وأجريــت  وزحلــة،  وصيــدا 
توقيفهــم  تــّم  بعدمــا  رســمية”  “غــر  مّوســعة 
خــالل التظاهــرات أو يف أماكــن عامــة أو بعــد 
اســتدعائهم هاتفيــاً للتحقيــق. لــم تقتصــر هــذه 
باملواجهــات  تتعّلــق  أفعــال  عــى  التحقيقــات 
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بــن املتظاهريــن وعناصــر الجيــش، بــل شــملت 
القضــاء  صالحيــة  عــن  تخــرج  أفعــاالً  أيضــاً 
بعــض  احتجــاز  أّن  تبــّن  كمــا  العســكري. 
األشــخاص لــم يكــن بموجــب قــرار مــن النيابــة 
العامــة، يف مخالفــة صريحــة للمــادة 47 حيــث 
رســمياً  والتحقيــق طابعــاً  االحتجــاز  يتخــذ  لــم 
تحــت إشــراف القضــاء إاّل بعــد نقــل املحتجزيــن 
مديريــة  إىل  أو  العســكرية  الشــرطة  إىل 

املخابــرات.

عكــره،  دافيــد  للمحامــي  بمعاملتهــا  أســوة 
املركزيّــة  واملديريــة  املخابــرات  فــروع  خالفــت 
التــي  الحــاالت  جميــع  يف  االحتجــاز  ضمانــات 
تنفيــذ  عــن  ممتنعــًة  توثيقهــا  مــن  تمكّنــا 
قالــوا  عناصرهــا  بعــض  أّن  حتــى   .47 املــادة 
يعلــم  ولــن  “ســيختفون”  إّنهــم  للمحتجزيــن 
وإكراهــاً  عنفــاً  شــّكل  ممــا  بمكانهــم،  أحــٌد 
لــم  املوقوفــن،  إلفــادات  وفقــاً  معنويّــاً. 
االحتجــاز  أصــول  بمخالفــة  العناصــر  تكتــِف 
واإلكــراه  الرتهيــب  أســاليب  واســتخدام 
املعنــوي، بــل ترافقــت بعــض هــذه التحقيقــات 
إلقــاء  لحظــة  منــذ  وشــّدة  عنــف  أعمــال  مــع 
وقــد  منهــا.  االنتهــاء  لغايــة  عليهــم  القبــض 
أفــاد عــدد مــن املحتجزيــن يف فــروع املخابــرات 
يف صيــدا وطرابلــس ويف مديريــة املخابــرات يف 
وزارة الدفــاع عــن اســتخدام عناصــر املخابــرات 
التحقيقــات  خــالل  الكهربــايئ  للصعــق  آلــة 
منهــم. معلومــات  انتــزاع  أجــل  مــن  معهــم 

وفقــاً للمــادة 4 مــن مرســوم تنظيــم الجيــش، 
الجيــش  مخابــرات  مديريــة  دور  يقتصــر 
التــي  األخطــار  تقــيّص  عــى  أســايس  بشــكل 
املعلومــات  وجمــع  الجيــش  أمــن  تســتهدف 
االســرتاتيجية املتعّلقــة بالعمليــات العســكرية 
وأمــن العســكرين واملنشــآت العســكرية، كمــا 
وأهدافــه  العــدو  عــن  االســرتاتيجي  التقــيّص 
حــّدد  وقــد  العســكرية.  وطاقتــه  وتنظيمــه 
أســرى  “اســتجواب  لهــا  يعــود  أنــه  القانــون 
الحرب وإجراء التحقيقات الالزمة”. يســتنتج 
مديريــة  صالحيــة  مــن  ليــس  أّنــه  ذلــك  مــن 
أســرى  مــن  )إاّل  املدنيــن  اســتجواب  املخابــرات 
العســكرية  الجرائــم  يف  التحقيــق  أو  الحــرب( 
الضابطــة  أفــراد  هــذه الصالحيــة إىل  تعــود  إذ 
العدلية العســكرية أي بشــكل أســايس عناصر 
قانــون  مــن   20 )املــادة  العســكرية  الشــرطة 

العســكري(.  القضــاء 

املــادة 19 مــن قانــون القضــاء العســكري  لكــن 
ســمحت لوزيــر الدفــاع بتعيــن ضبــاط ورتبــاء 
للقيــام  العســكرية  الشــرطة  خــارج  مــن 
العســكرية،  العدليــة  الضابطــة  بوظائــف 
دائــرة  أفــراد  تعيــن  يتــّم  أن  العــادة  وجــرت 
املهــام.  بهــذه  املخابــرات  مديريــة  يف  التحقيــق 
تكليــف  إىل  القضائيــة  الســلطات  عمــدت  كمــا 
الجرائــم  ببعــض  التحقيقــات  بإجــراء  املديريــة 
العســكري  القضــاء  الخاضعــة لصالحيــة  غــر 
وبأعمــال  باملصــارف  املتعّلقــة  كالجرائــم 
إذاً،  هكــذا  األخــرة.  الفــرتة  خــالل  الصرفــة 
العســكرية عــى   - القضائيــة  املنظومــة  عملــت 
توســيع صالحيــات املديريــة يف مجــال التحقيــق 
يف الجرائــم مــع املدنيــن، غــر أّن هــذا التّوســع 
بالضمانــات  التزامهــا  فــرض  بــدون  حصــل 
ســيما  ال  والتحقيــق،  بالتوقيــف  املتعلقــة 
واملجلــس  املشــرتع  أّكــد  وللتذكــر،   .47 املــادة 
الدستوري عى ربط صالحية األجهزة األمنية 
احرتامهــا  بوجــوب  فيهــم  املشــتبه  باســتجواب 

الدفــاع. لحقــوق  األدىن  الضمانــات 

فــرع  ســّلم   ،2019 الثــاين  تشــرين   29 يف 
إىل  شــاباً   46 طرابلــس  يف  الجيــش  مخابــرات 
الشــرطة العســكرية ومــن ثــم إىل مخفــر القّبــة 
عــى  عــّدة  أيــام  بعــد  الداخــل  لألمــن  التابــع 
لكــن  عليهــم.  ظاهــرة  العنــف  وآثــار  توقيفهــم 
لــم يكــن مــن  القاصــر محمــد )اســم مســتعار( 
“لجنــة  عــى  االّتصــاالت  انهالــت  ثــم  ضمنهــم. 
أهــايل  مــن  املتظاهريــن”  عــن  للدفــاع  املحامــن 
شــّبان آخريــن ليــس لديهــم أي معلومــة عنهــم 
مــن  توقيفهــم  منــذ  احتجازهــم  مــكان  عــن  أو 
قبــل الجيــش. هكــذا علمــت اللجنــة أّن هنــاك 
ضمنهــم  مــن  األقــل،  عــى  متظاهريــن  عشــرة 
منــذ  لهــم  أثــر  وال  مفقوَديــن  قاصَريــن  إثنــن 
لتعّرضهــم  كبــر  احتمــال  مــع  عــّدة،  أيــام 
“لــور”  املحاميــة  تســاءلت  وفيمــا  للتعذيــب. 
مــكان  ملعرفــة  املتاحــة  القانونيــة  الوســائل  عــن 
الجــواب  جاءهــا  املفقوديــن،  الشــّبان  احتجــاز 
اليــوم:  تاريــخ  تظهــر  التــي  هاتفهــا  مــن شاشــة 
الذكــرى   ،2019 الثــاين  تشــرين   30 الســبت 
واملخفيــن  املفقوديــن  قانــون  إلقــرار  الســنوية 

لبنــان.  يف  قســراً 

املجتمــع  نجــح  االنتفاضــة،  مــن  ســنتن  قبــل 
بالَغــي  قانونــن  انتــزاع  لبنــان يف  الحقوقــي يف 
بمناصبهــا  املتمّســكة  الســلطة  مــن  األهميــة 
منــذ انتهــاء الحــرب: قانــون معاقبــة التعذيــب 
املفقوديــن  وقانــون   2017 العــام  يف   65 رقــم 
 2018 العــام  يف   105 رقــم  قســراً  واملخفيــن 
اللــذان جعــال مــن جريمتــي التعذيــب واإلخفــاء 
التشــدد  تســتوجب  القســري جنايــات خطــرة 
جــاء  األّول،  القانــون  ومنعهــا.  مالحقتهــا  يف 
التشــّدد  أجــل  مــن  النضــال  مــن  ســنوات  بعــد 
التــي  والتعذيــب  العنــف  أعمــال  معاقبــة  يف 
أي  دون  مــن  الرســمية  األجهــزة  ترتكبهــا 
جــاء  الثــاين  والقانــون  فعليــة.  محاســبة 
املفقوديــن  أهــايل  نضــال  مــن  عقــود  بعــد 
الدولــة  إلــزام  بهــدف  الحــرب  ثمانينّيــات  منــذ 
بالكشــف عــن مصــر أحّبتهــم وتكريــس حقهــم 
يف املعرفــة، لكّنــه يهــدف أيضــاً إىل ردع أعمــال 

املســتقبل.  يف  اإلخفــاء 

الشــخص  إّن  القانــون،  هــذا  لتعريــف  وفقــاً 
املخفــي قســراً هــو “املفقــود نتيجــة االعتقــال أو 
االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال 
أيــدي  عــى  يتــم  الــذي  الحريــة  مــن  الحرمــان 
أشــخاص  أو  مجموعــات  أو  الدولــة  موظفــي 
الشــخص  بحرمــان  االعــرتاف  رفــض  ويعقبــه 
مــن حريّتــه أو إخفــاء مصــره أو مــكان وجــوده 
وعليــه،  القانــون”.  حمايــة  مــن  يحرمــه  مــا 
عندما تحتجز األجهزة األمنية أّي شخص وال 
وال  احتجــازه  بمــكان  تقــّر  ال  أو  بذلــك  تعــرتف 
تســمح لــه باالّتصــال بأحــد معارفــه، تكــون قــد 
أقــّر  كذلــك  القســري.  اإلخفــاء  جنايــة  ارتكبــت 
القانــون بحــق املعرفــة ألفــراد األســر واملقرّبــن 
من املفقود بعدما كان مجلس شورى الدولة 
“الطبيعــي”  الحــق  هــذا  وجــود  اســتنبط  قــد 
بموجــب قــرار صــدر يف العــام 2014. ويشــمل 
ذلــك معرفــة أمكنــة وجــود املفقوديــن أو مــكان 
الســماح  لــدى  يتحّصــل  مــا  وهــو  احتجازهــم، 
وبفعــل  بعائلتــه.  اّتصــال  بإجــراء  للمحتجــز 
 47 املــادة  تنفيــذ  تجــاوز  القانــون،  هــذا  إقــرار 
ضمــان  إىل  الدفــاع  حقــوق  بضمــان  هدفــه 
الحمايــة مــن اإلخفــاء القســري، بحيــث أصبــح 
يعاقــب  جنايــة  يشــّكل  تنفيذهــا  عــن  47االمتنــاع 

إنجازات حقوقية تشرين األول 2020

تفعيل الحق يف مقابلة 
محاٍم لدى مديرية 

مخابرات الجيش، ماذا 
عن الفروع؟

انهالــت   ،2020 نيســان  شــهر  نهايــة  يف 
الدفــاع”:  “لجنــة  عــى  مجــّدداً  االّتصــاالت 
عــى  عليهــم  القبــض  ألقــَي  الشــّبان  عشــرات 
واملــنت  طرابلــس  يف  االحتجاجــات  خلفيــة 
وزحلــة وصيــدا وال أحــد يعلــم عنهــم أّي يشء. 
باشــر فــرع املخابــرات يف طرابلــس اإلفــراج عــن 
الشــديد  العنــف  وعالمــات  املحتجزيــن  بعــض 
ظاهرة عليهم. لم ينُج القاصرون من الضرب 
وتحدثــوا عــن ضــرب رؤوســهم بالجــدران وعــن 

بالكهربــاء.  تهديدهــم 

اللــه”  “عبــد  تقــّدم   ،2020 نيســان   30 يف 
إىل  القســري  باإلخفــاء  بإخبــارات  مجــدداً 
أّن  صرّحــت  التــي  التمييزيــة  العامــة  النيابــة 
معظــم املحتجزيــن ُنقلــوا مــن فــروع املخابــرات 
إىل مديرية املخابرات املركزية يف وزارة الدفاع. 
طلــب عبــد اللــه مــن نقابــة املحامــن يف بــروت 
تأمــن دخولــه إىل املديريــة ملقابلــة املحتجزيــن. 
فالدخــول إىل املديريــة يتضّمــن عقبــات كثــرة 
وال  الدفــاع  وزارة  حــرم  داخــل  تقــع  كونهــا 

هل يعلم 
أهيل بمكاين؟ 
هل سيتوّقف 
الضرب اآلن؟

أّدى اإلصرار 
عىل تنفيذ 

الحق بمقابلة 
محاٍم إىل وقف 

أعمال العنف 
والتعذيب بحق 

املحتجزين 
بشكل مباشر

إىل خمــس  وصــوالً  الشــاقة  باألشــغال  عليهــا 
عشــرة ســنة )املــادة 37 مــن قانــون املفقوديــن(. 
حــول  املعلومــات  وصــول  منــع  أصبــح  كمــا 
املفقــود إىل أفــراد أســرته جنحــة يعاقــب عليهــا 
قانــون  مــن   38 )املــادة  ســنتن  حتــى  بالحبــس 

املفقوديــن(.

الطويــل،  الحقوقــي  الّنضــال  هــذا  عــى  بنــاًء 
قانــون  تفعيــل  الدفــاع”  “لجنــة  قــررت 
التعذيــب  معاقبــة  قانــون  كمــا  املفقوديــن 
لحماية موقويف التظاهرات بهدف تكريسهما 
كمكتســبات حقوقيــة. بــدأ ذلــك عندمــا ألقــت 
مخابــرات الجيــش القبــض عــى خلــدون جابــر 
الثــاين  تشــرين  يف  بصــل  وعــل  مــازح  وســامر 
2019 ومنعتهــم مــن االســتفادة مــن حقوقهــم 
اّتصــال  إجــراء  ومــن   47 املــادة  بموجــب 
عــن  اإلعــالن  رفضــت  كمــا  محــام،  ومقابلــة 
مــكان احتجازهــم. حينهــا قــّدم املحامــي “عبــد 
التمييزيــة  العامــة  النيابــة  إىل  إخباريــن  اللــه” 
عــن  اإلفــراج  عنهمــا  نتــج  القســري،  باإلخفــاء 
مــن  قليلــة  ســاعات  بعــد  الثالثــة  املحتجزيــن 
لتوقيفهــم.  التــايل  اليــوم  يف  اإلخبــار  تقديــم 

العامــة  النيابــة  إىل  اللجــوء  هــذا  يســتند 
التمييزية إىل صالحّيتها باإلشراف عى أعمال 
والعســكرية(،  )العاديــة  العدليــة  الضابطــة 
كمــا إىل املــادة 47 التــي تمنــع األجهــزة األمنيــة 
مــن احتجــاز أي شــخص إاّل بموجــب قــرار مــن 
الخطــوة  هــذه  تســتند  كمــا  العامــة.  النيابــة 
يعــرف  مــا  أو   Habeas Corpus مبــدأ  إىل 
بـ”قانون اإلحضار” وهو مبدأ قانوين عام نشــأ 
أّي  ويلــزم  الثــاين عشــر  القــرن  بريطانيــا يف  يف 
أي شــخص موقــوف  بإحضــار  احتجــاز  ســلطة 
توقيفــه.  قانونيــة  مــن  للتثّبــت  القضــاء  أمــام 
هــي  الالتينيــة  العبــارة  لهــذه  الحــريف  التعريــب 
“لديكــم الجســد”... “فأحضــروه أمامنــا”، يف 
الشــخصية  الحريــة  حمايــة  أهميــة  اىل  إشــارة 
أمــام  املثــول  يف  والحــق  الجســدية  والســالمة 
للجميــع.  ومدنيــة  طبيعيــة  كحقــوق  القضــاء 

األّول  كانــون   2 يف  الواقــع  اإلثنــن  يــوم  يف 
2019، قّررت “لور” التّوجه إىل النيابة العامة 
بـ”أجســاد”  للمطالبــة  مجــدداً  التمييزيــة 
محمــد ورفاقــه. قّدمــت لهــا إخبــاراً عــن اختفــاء 
الكشــف  منهــا  وطلبــت  طرابلــس،  يف  الشــّبان 
يحتجزهــم  مــن  وإلــزام  احتجازهــم  مــكان  عــن 
تكليــف طبيــب  كمــا طلبــت   .47 املــادة  بتطبيــق 
شــبهات  لوجــود  نظــراً  ملعاينتهــم  شــرعي 
جّديــة حــول تعّرضهــم للتعذيــب. قــّرر النائــب 
عويــدات،  غســان  القــايض  التمييــزي،  العــام 
حفــظ اإلخبــار معتــرباً أّن “األشــخاص املشــتبه 
باختفائهــم قســراً هــم موقوفــون لــدى املراجــع 
كانــت  “لــور”  لكــن  الشــمال”.  يف  القضائيــة 
يف  االســتئنافية  العامــة  النيابــة  راجعــت  قــد 
الشــمال التــي نفــت إعطاءهــا أي أمــر باحتجــاز 

املفقوديــن.  الشــّبان 

الجســد”  “أيــن  تعلــم  أن  “لــور”  أّصــرت 
البحــث عــن  التمييــزي  العــام  النائــب  وطالبــت 
قاصَريــن  هنــاك  أّن  بخاّصــة  ورفاقــه،  محمــد 
يشء  أي  أولياؤهمــا  يعلــم  ال  بينهــم  إثنــن 
لــن تغــادر  أّنهــا  عنهمــا منــذ أســبوع، وأعلنــت 
مكاتــب النيابــة قبــل معرفــة مــكان احتجازهــم 
بأهاليهــم  باالتصــال  للمفقوديــن  والســماح 
أمــام  املفقوديــن.  وقانــون   47 للمــادة  ســنداً 
أّن  التمييــزي  العــام  النائــب  صــّرح  إصرارهــا، 
الشــّبان نقلــوا مــن فــرع املخابــرات يف طرابلــس 
وأّنــه  الدفــاع  وزارة  يف  املخابــرات  مديريــة  إىل 
أعطــى األمــر للمديريــة بالســماح لهــم بإجــراء 
دقائــق  بعــد  وبالفعــل،  بعائالتهــم.  اّتصــال 
صوتيــة  رســائل  “لــور”  إىل  تــرد  بــدأت  قليلــة، 

توجــد آليــة رســمية تســمح للمحامــن بالقيــام 
بعــد  املحتجزيــن.  ومقابلــة  بمراجعاتهــم 
ومفــّوض  التمييــزي  العــام  النائــب  موافقــة 
لــدى املحكمــة العســكرية، ســّجلت  الحكومــة 
تمّكــن  قانونيــة حيــث  الدفــاع” ســابقة  “لجنــة 
محاميهــا مــن مقابلــة 15 محتجــزاً يف املديريــة 

 .47 للمــادة  ســنداً 

ســجن  يف  اللــه”  “عبــد  للمحامــي  رؤيتــه  لــدى 
يــده  مســتعار(  )اســم  جــورج  رفــع  املديريــة، 
ليحمــي وجهــه وصــرخ: “ال تضــرّب!” وعندمــا 
علم أن الشخص الذي يقف أمامه هو محام، 
الذيــن  الشــّبان  مشــهد  تكــرر  بالبــكاء.  انهــال 
باملحاميــان  لقائهمــا  لــدى  بالبــكاء  ينهالــون 
“عبد الله” و”لور” مع العديد من املحتجزين 

أوالدهــم  اتصــال  يؤكــدون  الشــّبان  أهــايل  مــن 
األوىل  املــّرة  وهــي  الدفــاع،  وزارة  مــن  بهــم 
التــي يســمعون أصــوات أبنائهــم منــذ أســبوع. 
التــي  املجموعــة  اســم  “لــور”  عّدلــت  عندهــا، 
“واتســاب”  عــى  األهــايل  مــع  عربهــا  تتواصــل 
مــن “أهــايل املوقوفــن املفقوديــن” إىل “أهــايل 

الدفــاع”. وزارة  يف  املوقوفــن 

فــرض  مــن  الدفــاع”  “لجنــة  تمّكنــت  هكــذا 
لــدى  للموقوفــن   47 للمــادة  جــزيئ  تطبيــق 
العامــة  النيابــة  أّن  إاّل  الجيــش.  مخابــرات 
للتحقيــق  إجــراء  أي  تّتخــذ  لــم  التمييزيــة 
املخابــرات  عناصــر  ارتكبهــا  التــي  باملخالفــات 
املحتجزيــن  تعــّرض  مــدى  مــن  للتثبــت  أو 
والتحقيــق  التثبــت  ملوجــب  خالفــاً  للتعذيــب، 
تعــّرض  التــي  االنتهــاكات  التعذيــب.  بجرائــم 
لهــا هــؤالء الشــّبان لــم تشــّكل حالــة اســتثنائية 
بــل أتــت يف إطــار ممارســات مســتمّرة مــن قبــل 
تشــرين  بــن  أســلفنا.  كمــا  الجيــش  مخابــرات 
الثــاين 2019 ونيســان 2020، اضطــّرت “لجنــة 
حــول  إخبــارات  ســبعة  لتقديــم  الدفــاع” 
متظاهــراً   28 مــن  ألكــر  القســري  اإلخفــاء 
أوقفــوا مــن قبــل مخابــرات الجيــش مــن دون 
حقوقهــم  مــن  باالســتفادة  لهــم  يســمح  أن 
العامــة  النيابــة  أّن  غــر   .47 املــادة  بموجــب 
الجرائــم  هــذه  التحقيــق يف  التمييزيــة رفضــت 
مكتفيــة  املحاســبة،  دائــرة  خــارج  وأبقتهــا 
بإبالغهمــا شــفهياً عــن مــكان احتجــاز املخفيــن 
موضــوع اإلخبــار. لكــن اللجنــة لــم تكتــف بذلــك 
يف آخر إخبار تقّدمت به يف نيسان 2020 عى 
إثــر توقيــف املخابــرات لعشــرات املحتّجــن عــى 

اإلقتصاديــة. األحــوال  تدهــور 

يف املديريــة، وبخاصــة القاصريــن منهــم. وقــد 
والكدمــات  العنــف  بآثــار  املحاميــان  ُصــدم 
املحتجــزون  أخربهمــا  منهــم.  العديــد  عــى 
أيــام تعّرضــوا  عــدة  منــذ  أّن ظروفهــم مرتّديــة 
ولتحقيقــات  التعنيــف  أنــواع  لشــّتى  خاللهــا 
موّســعة حــول مشــاركتهم بالتظاهــرات ومــن 
يحّرضهــم ويمــّول تحركاتهــم. وكان الجميــع 
يــرّدد ســؤالن: هــل يعلــم أهــل بمــكاين؟ وهــل 
طالبــت  إثــره،  عــى  اآلن؟  الضــرب  ســيتوّقف 
“لجنــة الدفــاع” بالســماح لجميــع املحتجزيــن 
للمــادة  ســنداً  أســرهم  أفــراد  مــع  بالتواصــل 
حمايــة  اّتحــاد  مــن  مندوبــة  وبحضــور   ،47
القاصريــن،  مــع  التحقيقــات  خــالل  األحــداث 
حمايــة  قانــون  ونفــذت  املديريــة  فاســتجابت 
األحــداث للمــرة األوىل. أمــا عــى صعيــد عــرض 
املحتجزين عى املعاينة الطّبية، أّخرت النيابة 
العامــة العســكرية إجــراء املعاينــة ملــدة خمســة 
الخطــي  الطلــب  اشــرتاط  ذريعــة  تحــت  أّيــام 
وتبــّن  الرســمية.  الدوائــر  إغــالق  رغــم  وذلــك 
الحقاً أّن املديرية منعت ثالثة محتجزين عى 
األقــل مــن مقابلــة املحامــن، ناكــرة وجودهــم 
لديهــا يف مخالفــة تاّمــة للمــادة 47. وتبــّن أّن 
أفــراد  مــع  التواصــل  مــن  يتمّكنــوا  لــم  هــؤالء 
 47 املــادة  تنفيــذ  أّن  إىل  يشــر  ممــا  عائلتهــم، 
بمــدى  يرتبــط  بــل  تلقائيــاً  ليــس  املديريــة  لــدى 

بذلــك.  العامــة  والنيابــات  املحامــن  مطالبــة 

بعد تسجيل هذه السابقة يف املديرية، حاول 
“عبــد اللــه” و”لــور” مقابلــة محتجزيــن آخريــن 
بقيــت  لكــن  املناطــق  يف  املخابــرات  فــروع  لــدى 
“عبــد  ذهــب  أمامهــم.  مغلقــة  الفــروع  أبــواب 
اللــه” إىل “ثكنــة بهجــت غانــم” يف القّبــة حيــث 
فــرع املخابــرات يف طرابلــس وذهبــت “لــور” إىل 
“ثكنة الياس أبو سليمان” يف أبلح حيث فرع 

املوقوفــن،  مقابلــة  طالبــن  زحلــة  مخابــرات 
ويف   .47 املــادة  تنفيــذ  املســؤولون  رفــض  لكــن 
معلومــات  وردتهمــا  بعدمــا   ،2020 أّيــار   2
صيــدا  يف  الجيــش  مخابــرات  فــرع  بقيــام 
باســتخدام الصعــق الكهربــايئ بحــق مجموعــة 
“ثكنــة  إىل  “لــور”  ســارعت  املحتجزيــن،  مــن 
محمد زغيب” يف صيدا للمطالبة بمقابلتهم. 
رغــم صــدور قــرار مــن مفــّوض الحكومــة لــدى 
املحكمــة العســكرية بالســماح لهــا بمقابلتهــم 
رفــض  املحامــن،  نقابــة  مــن  لطلــب  بنــاء 
إىل  بالدخــول  حتــى  لهــا  الســماح  املســؤولون 
القضــاء  قــرارات  عــى  واضــح  تمــّرد  يف  الثكنــة 
وعــى املــادة 47. لكــن “لــور” رفضــت املغــادرة، 

مقابلتهــم.  عــى  وأصــّرت 

مدخــل  عــى  ســاعتن  ملــدة  “لــور”  وقفــت 
“ثكنــة زغيــب”. قــّدم لهــا الحــّراس كرســياً لــي 
التحــّرك  أو  الجلــوس  رفضــت  لكنهــا  تســرتيح 
قبــل الســماح لهــا بالدخــول. اّتصــل بهــا “عبــد 
اللــه” لالطمئنــان عليهــا وســألها مــا إذا كانــت 
الهاتــف:  عــرب  فصرخــت  بالّتعــب،  تشــعر 
عندمــا  كهربــاء!”  اللــه،  عبــد  يــا  “كهربــاء 
أخــراً  لهــا  الســماح  إىل  املفاوضــات  أفضــت 
بالدخــول إىل الثكنــة، فوجئــت بــأْن ُطلــب منهــا 
التّوجــه إىل مكاتــب الشــرطة العســكرية التــي 
نقــل  تــّم  أّنــه  فعلمــت  الثكنــة.  يف  أيضــاً  تقــع 
املحتجزيــن للتــّو مــن فــرع املخابــرات يف الثكنــة 
لــم  تعبهــا  أّن  وشــعرت  الشــرطة  مكاتــب  إىل 
تنفيــذ  عــى  اإلصــرار  أّدى  هنــا،  مهــدوراً.  يكــن 
الحــق بمقابلــة محــاٍم إىل وقــف أعمــال العنــف 
مباشــر.  بشــكل  املحتجزيــن  بحــق  والتعذيــب 
االنفــراج  عالمــات  ظهــرت  “لــور”،  رؤيــة  فــور 
عــى وجــوه املحتجزيــن )الذيــن اضطــّر بعضهــم 
اإلفــراج  بعــد  املستشــفى  إىل  الدخــول  إىل 
عنهــم(، ورددوا لهــا بصــوت خافــت الكلمــات 
نفسها التي كانت رّددتها قبل قليل: “كهرباء 

كهربــاء!” لــور...  يــا 

هكذا تمّكنت االنتفاضة، بفضل مثابرة حراك 
بشــكل   47 املــادة  تفعيــل  مــن  فيهــا،  املحامــن 
واســع. لكــن ال تــزال املعــارك مســتمّرة لضمــان 
األمنيــة،  األجهــزة  لــدى جميــع  التــاّم  تنفيذهــا 
ال ســّيما لدى مخابرات الجيش واألمن العام 
ملحاســبة  أهميــة  يقــّل  ال  وبمــا  الدولــة،  وأمــن 
االعتداء عى حقوقنا املدنية املتمّثل بمخالفة 
هــذه  وآخــر  االحتجــاز.  لــدى  الدفــاع  ضمانــات 

املعــارك حصــل يف أروقــة مجلــس النــّواب.

حقــوق  ضمانــات  أيضــاً  االنتفاضــة  انتزعــت 
الشــرطة  لــدى  للمحتجزيــن  الدفــاع 
العدليــة  الضابطــة  وهــي  العســكرية، 
العســكرية التــي تحقــق يف الجرائــم الخاضعــة 
)كمعاملــة  العســكري  القضــاء  لصالحيــة 
عناصــر األمنيــة بالشــّدة( تحــت إشــراف النيابــة 
العاّمــة العســكرية والنيابــة العاّمــة التمييزيــة. 
بــدأت  الثــاين 2019،  نهايــة شــهر تشــرين  ويف 
مراكز الشــرطة العســكرية بالســماح للمشــتبه 
فيهــم باالتصــال بعائالتهــم فــور وصولهــم إىل 
مكاتبهــا، بعدمــا كانــت غالبــاً مــا تحرمهــم مــن 
االنتهــاء  بعــد  مــا  إىل  تنفيــذه  تؤّخــر  أو  ذلــك 
الشــرطة  لكــن  املحتجزيــن.  إفــادة  ضبــط  مــن 
دخــول  بعرقلــة  غالبــاً  اســتمّرت  العســكرية 

املوقوفــن.  ملقابلــة  املحامــن 

يّتخذ تنفيذ املادة 47 لدى الشرطة العسكرية 
ممارســة  ألّن  ســبق  عّمــا  إضافيــة  أهميــة 
املــادة  يف  عليهــا  املنصــوص  للحقــوق  املحتجــز 
للرقابــة  احتجــازه  بخضــوع  إعالنــاً  يشــّكل   47
والحمايــة القضائيــة بعــد تحقيقــات مخابــرات 
الجيــش. فالشــرطة العســكرية لــم تكــن جهــة 
املتظاهريــن  مــع  األوىل  والتحقيــق  التوقيــف 
معظــم  اســتلمت  كونهــا  االنتفاضــة،  خــالل 
املحتجزيــن مــن مخابــرات الجيــش. ولــم يــرتّدد 
مراجعتهــم  لــدى  العاّمــن،  النــّواب  مــن  أّي 
مــن قبــل املحامــن، يف االعــرتاف بخــروج فــروع 
القضائيــة  رقابتهــم  عــن  الجيــش  مخابــرات 
خــالل  املحتجزيــن  تعنيــف  عــى  وبإقدامهــا 
العاّمــون  النــواب  أقــّر  كمــا  معهــم.  التحقيــق 
خالل مناقشاتهم مع املحامن بتوزيع األدوار 
بــن مخابــرات الجيــش والشــرطة العســكرية: 
املشــتبه  مــن  االعرتافــات  بانتــزاع  األوىل  تقــوم 
وســائل  اســتخدام  خــالل  مــن  غالبــاً  فيهــم 

الشرطة العسكرية تبدأ 
بتنفيذ املادة 47

 الجزء الثالث: 
االنتفاضة تقلب 

املعادلة لدى 
الضابطة العدلية 

العسكرية

لهــؤالء  اتهــام  أّي  اســتباق  بــاب  مــن  العناصــر 
محاســبة. أي  مــن  وتحصينهــم 

التظاهــرات  محتجــزي  معظــم  أّن  حــن  ويف 
ممارســة  مــن  تمّكنــوا  الداخــل  األمــن  لــدى 
يتمّتــع  لــم   ،47 املــادة  بموجــب  حقوقهــم 
الذيــن ألقــي القبــض عليهــم مــن قبــل الجيــش 
اســتلم  الجيــش  أّن  وبمــا  ذاتهــا.  بالحقــوق 
خــارج  التظاهــرات  خــالل  األمــن  حفــظ  مهــام 
بــروت، أّدى ذلــك عمليــاً إىل تمّتــع املتظاهريــن 
املتظاهريــن  مــن  أوســع  بحمايــة  بــروت  يف 

العاصمــة. خــارج 

يف  التعذيــب  إىل  وصــوالً  والشــدة  الرتهيــب 
الثانيــة  تســتلمهم  أن  قبــل  الحــاالت،  بعــض 
لتنظــم محضــر رســمي يخضــع عــادة إلشــراف 

العســكرية.  العاّمــة  النيابــة 

بهــذه  القضائيــة  الســلطات  جميــع  تعــرتف 
مخابــرات  قبــل  مــن  القانونيــة  التجــاوزات 
الجيــش. إاّل أّنهــا ال تّتخــذ أّي إجــراء لوقفهــا أو 
باســتمرارها  يســمح  ممــا  مرتكبيهــا،  ملحاســبة 
من دون محاسبة. وما يزيد من خطورة هذه 
التوقيــف  صالحيــات  يف  التّوســع  هــو  املســألة 
وتحديــداً  العســكرية  للمؤسســة  والتحقيــق 
عــن  تخــرج  قضايــا  يف  املخابــرات  ملديريــة 
صالحيــة القضــاء العســكري. هكــذا أّدت هــذه 
املمارســات إىل قيــام نظــام قضــايئ - عســكري 
نظــام  مــن  القانونيــة  املعادلــة  فيــه  انقلبــت 
يحكم فيه القضاء عى األمن إىل نظام يحكم 
فيه األمن عى القضاء، حيث تتمّتع األجهزة 
عــى  التعــّدي  مــن  واســع  بهامــش  العســكرية 

القضــاء.   مــع  بالتواطــؤ  املدنيــة  الحقــوق 
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 املادة 47 يف مشغل املجلس النيابي: 
حّق املشتبه به يف حضور محاٍم يف املخفر
وتراجع خطري عىل صعيد مّدة االحتجاز إنجازات حقوقية

تشرين األول 2020

نزار صاغية

لجنــة  أنجــزت   ،2020 حزيــران   23 بتاريــخ 
دراســة  النــّواب  مجلــس  يف  والعــدل  اإلدارة 
“اقــرتاح  تســميته:  إىل  انتهــت  قانــون  اقــرتاح 
قانــون لتعزيــز الضمانــات األساســية وتفعيــل 
خــالل  بمحــاٍم  واالســتعانة  الدفــاع  حقــوق 
املقــّدم  التحقيــق األّويل”. وقــد هــدف االقــرتاح 
مــن النــواب جــورج عقيــص وزيــاد حــواط )كتلــة 
وعــل  اللبنانيــة(  القوية/القــّوات  الجمهوريــة 
بــزي )كتلــة التنميــة والتحرير/حركــة أمــل( إىل 
ضمــان حــّق الدفــاع يف فــرتة التحقيــق األّويل يف 
العاّمــة، مــع الرتكيــز  النيابــات  أو مــن  املخافــر 
أعمــال  مــن  للحــّد  الالزمــة  الحقــوق  عــى 
التعذيــب وســوء املعاملــة، حســبما نستشــّف 

املوجبــة.  أســبابه  مــن 

االقــرتاح،  تضّمنهــا  التــي  الحقــوق  أبــرز  ومــن 
حضــوره  ويف  بمحــاٍم  االســتعانة  يف  الحــّق 

لالقــرتاح،  املوجبــة  األســباب  التدقيــق يف  عنــد 
يتبــّدى أّنــه ُبنــَي بشــكل خــاّص عــى الّتوصيــات 
التي أعلنت عنها لجنة األمم املتحدة ملناهضة 
رأي  عــى  وتاليــاً   ،2017 نيســان  يف  التعذيــب 
هــذه األخــرة بخصــوص أهــّم الثغــرات الــواردة 
والتــي  الجزائيــة  املحاكمــات  أصــول  قانــون  يف 
يف  تعذيــب.  أفعــال  ارتــكاب  بفعلهــا  يســهل 
املقابــل، خَلــْت مــن أّي ُمعطــى واقعــّي يســتند 

هذا »ما يجب أن يكون« 
بمعزل عّما هو حاصل 

فعلّياً

أو  االســتفراد  يمنــع  بمــا  األّوليــة  التحقيقــات 
الّنــص  أّن  وامللفــت  بــه.  باملشــتبه  االســتقواء 
ال  الــذي  املتقــايض  حــّق  إعــالن  حــّد  إىل  ذهــب 
محــام،  تكليــف  مــن  املالّيــة  أوضاعــه  تمّكنــه 
مــع  بالتنســيق  مّجانــاً،  محــاٍم  مســاعدة  يف 
الحــق  هــذا  إىل  يضــاف  املحامــن.  نقاَبتــي 
املشــتبه  كحــّق  األخــرى  الحقــوق  مــن  جملــٌة 
القائمــة  الشــبهات  ماهّيــة  معرفــة  يف  بــه 
ضــّده واألدّلــة والقرائــن املؤّيــدة لهــا وحّقــه يف 
معاينــة طّبيــة مّجانيــة )النفســّية والجســدّية( 
تســجيل  عــن  فضــالً  الرتجمــة،  يف  وحّقــه 
كمــا  والّصــورة.  بالّصــوت  التحقيــق  إجــراءات 
نــّص االقــرتاح عــى ضمانــات تمّثلــت يف فــرض 
خــالل  مــن  فيــه،  الــواردة  باألحــكام  االلتــزام 
بــه  املشــتبه  تخويــل  أو  مراعاتهــا  عــدم  تجريــم 

التحقيــق.  محضــر  بإبطــال  املطالبــة 

يف  هاّمــة  خطــوة  بمثابــة  االقــرتاح  بــدا  وفيمــا 
اتجــاه تكريــس املمارســات الفضــى، وبخاصــة 
إجــراءات  املحامــي  حضــور  ضمــان  لجهــة 
يواجــه  قــد  أحكامــه  تطبيــق  فــإّن  التحقيــق، 
صعوبــات كبــرة يف ظــّل املــوارد املتوّفــرة وواقــع 
املؤّسســات حالّيــاً. هــذا فضــالً عــن أّنــه تضّمــن 
اتجاهــاً مقلقــاً بشــأن أمــد احتجــاز املشــتبه بــه. 

هــذا  يف  مالحظاتنــا  إبــداء  يف  املــّي  وقبــل 
هــذا  إقــرار  تــّم  بأّنــه  التذكــر  يقتــي  الشــأن، 
“لجنــة  خاضتهــا  معركــة  مــوازاة  يف  االقــرتاح 
لتكريــس  املتظاهريــن”  عــن  للدفــاع  املحامــن 
حق املشتبه به يف االتصال بمحاٍم واستشارته 
بــأّن  التذكــر  يقتــي  كمــا  اســتجوابه.  قبــل 
جلســات  املحامــي  حضــور  حــق  تكريــس 
بعدمــا  متأّخــراً  يــأيت  واالســتجواب  االســتماع 
أصــول  قانــون  حــول   2001 نقاشــات  انتهــت 

اســتبعاده  إىل  الجديــد  الجزائيــة  املحاكمــات 
دول  يف  تكريســه  مــن  ســنوات  بعــد  ويــأيت 
متقاربــة مــن حيــث النظــام القانــوين كتونــس.
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منهجيــة  إشــكالّيات يف  مــن  تقــّدم  عّمــا  فضــالً 
وضــع االقــرتاح، فإّنــه ال يرتافــق مــع أّي دراســة 
إلمكانيــة تحقيــق الحلــول املقرتحــة عــى أرض 
الواقع مستقبالً، وبخاّصة بما يّتصل بالبنود 
لتحقيقهــا.  ماليــة  موازنــة  رصــد  تتطّلــب  التــي 
أّنــه باســتثناء إرجــاء “إلزامّيــة  هــذا مــع العلــم 
التســجيالت الّصوتية” ملّدة شــهرين من تاريخ 
اعتــرب  الرســمية،  الجريــدة  يف  القانــون  نشــر 
االقرتاح مجمل الحقوق األخرى نافذة ابتداًء 

مــن هــذا التاريــخ. 

األمــور  إلحاحــاً،  املالحظــة  هــذه  يزيــد  ومــا 
اآلتيــة:

التــي  الضخمــة  املاليــة  الصعوبــات 
عامــالً  تشــّكل  والتــي  لبنــان  يواجههــا 
بنــود  غالبيــة  لتخفيــض  ضاغطــاً 
مــن  يخّفــف  ومــا  زيادتهــا.  ال  موازناتــه 
الواجــب  األّولويــة  هــي  الصعوبــة  هــذه 
إعطاؤهــا لتوفــر الحقــوق املدنيــة )ويف 
العادلــة(  املحاكمــة  حــق  مقّدمتهــا 
للحقــوق  الــدويل  العهــد  يف  املكّرســة 
املدنية والسياسية والذي يبقى التزاماً 
دوليــاً ودســتورياً ناجــزاً بذّمــة الدولــة، 
االقتصاديــة  الحقــوق  بخــالف  وذلــك 
يرتبــط  التــي  والثقافيــة  واالجتماعيــة 
وقدراتهــا  الدولــة  بإمكانــات  منحهــا 

 . لفعليــة ا

مــن  يتطلــب  املوازنــة  يف  زيــادة  أّي  أّن 
حيث املبدأ إقرار موازنة جديدة للسنة 
أمــر  القانــون وهــو  إصــدار  التــي تعقــب 

الشــهرين. يتعــّدى  وقتــاً  يتطّلــب  قــد 

يتطّلــب  القانونيــة  املســاعدة  تأمــن  أّن 
تطويــر نظــام املعونــة القضائيــة برّمتــه، 
والدفــاع.  التقــايض  لحــق  ضمانــاً 
بتأمــن  املحامــن  بــدور  التســليم  فمــع 
االمتيــاز  لقــاء  القضائيــة  املســاعدة 
املتقاضــن  بتمثيــل  لهــم  املعطــى 
لنظــام  حاجــة  ثّمــة  املحاكــم،  أمــام 
املرفــق  معونــة يضمــن اســتمرارية هــذا 
هــذا  توزيــع  يضمــن  كمــا  وجودتــه، 
مــدى  مــع  يتناســب  بشــكل  العــبء 
أّن  إاّل  االمتيــاز.  هــذا  مــن  اســتفادتهم 
القانــون  يتضّمنــه  لــم  هــذا  مــن  شــيئاً 
الــذي بــدا كأنــه يفــّوض نقابتــي املحامــن 
هــذه  لتحقيــق  الالزمــة  التدابــر  اتخــاذ 
ضوابــط.  أّي  وضــع  دون  مــن  الغايــة، 
إىل  ينتهــي  أن  يحتمــل  أمــر  وهــو 
املراهنــة عــى تطــّوع املحامــن وبخاّصــة 
املاليــة  املســاعدات  أو  منهــم  املتدّرجــن 
أن  دون  مــن  املانحــة،  الجهــات  مــن 
وتقييــم.  رقابــة  نظــام  مــع  دائمــاَ  يرتافــق 

أّن توسيع حق املعاينة الطّبية لتشمل 
مــن  اآلخــر  هــو  يتــّم  النفســّية  املعاينــة 
العــدل  لــوزارة  دون تخصيــص موازنــة 
عــن  بمعــزل  أيضــاً  بــل  الغايــة،  لهــذه 
الشــرعين  األطبــاء  لنظــام  إصــالح  أّي 
جهوزّيتهــم  أو  تخّصصهــم  لجهــة 
الــذي  واملحاســبة  الّرقابــة  نظــام  أو 
يخضعــون لــه، وذلــك عــى الّرغــم مــن 
وتفيــد  أدائهــم.  عــى  املآخــذ  تعاظــم 
مراقبة الواقع أّن املشتبه بهم غالباَ ما 
يضطرون إىل استدعاء أطّباء شرعين 
لعــدم  املناوبــن”  األطبــاء  “غــر  مــن 
للحصــول  ضمانــاً  أو  هــؤالء  جهوزيــة 
ومرفقــة  وافيــة  طبيــة  تقاريــر  عــى 

هذا »ما يجب أن يكون« 
بدون ضمان موارد 

لتطبيقه

معطــى  باســتثناء  القانــوين،  التعديــل  إليــه 
الرتجمــة ورد  بحــق األجانــب يف  اّتصــل  وحيــد 
إلزاميــة  “وجــوب  وقوامــه  ضمنهــا،  عَرضــاً 
ينتمــون  الذيــن  لألجانــب  بمرتجــم  االســتعانة 
هــي  العربيــة  اللغــة  فيهــا  تكــون  ال  دول  إىل 
العملّيــة  الّتجربــة  أّن  باعتبــار  الرســمية  اللغــة 
اللغــة  يفقهــون  ال  األجانــب  بــأّن  أظهــرت 
العربيــة وحتــى ولــو أدلــوا بذلــك يف املحضــر”. 

وبذلــك، بــَدْت األســباب املوجبــة وكأنهــا تعلــن 
أن  دون  مــن  مســتقبالً  يحصــل  أن  يجــب  مــا 
تبــّن مــا هــو حاصــل فعلّيــاً ومــا قــد يرتّتــب عليــه 
فــكأّن  الدفــاع.  عــى حقــوق  ســلبية  نتائــج  مــن 
تكريســها  يجــدر  قواعــد  مجموعــة  االقــرتاح 
يتــّم  أن  دون  مــن  الدوليــة،  باملعايــر  التزامــاً 
تربيرها باألضرار واملخاطر الناجمة عن غيابها 
وتاليــاً بحاجــات املجتمــع أو مصالحــه. ومــؤّدى 
املعتمــدة  الطــرق  يســتعيد  الــذي  التوّجــه  هــذا 
بشــكل واســع يف التشــريع اللبناين هو تحويله 
إىل مــاّدة تقنّيــة قّلمــا يستشــعر املواطنــون غــر 
إليهــم.  بالنســبة  أهميتهــا  بمــدى  املتخّصصــن 
الواقــع  تجاهــل  شــأن  مــن  أّن  عــن  فضــالً  هــذا 
دون  يحــول  أن  تفاصيلــه  يف  الغــوص  وعــدم 
تحديــد املشــاكل األساســّية وأن ُيقّلــل تاليــاً مــن 
إمكانيــة اســتخراج الحلــول الالزمــة ملعالجتهــا. 

إىل  النظــر  لفــت  املــكان  هــذا  يف  املهــم  ومــن 
جانبــن ســلبين يف االقــرتاح نتجــا عــن قصــور 

املنهجيــة.  هــذه 

تــام  تجاهــل  يف  تمثــل  األول،  الجانــب 
تفتيــش  املتمّثلــة يف  القانونيــة  غــر  للممارســة 
محتــوى الهواتــف النّقالــة مــن دون الحصــول 
قضــايئ،  مرجــع  أّي  مــن  مســبق  إذن  عــى 
القديمــة  املــاّدة  اســتعاد  املقــرتح  أّن  رغــم 
بتفتيــش  يّتصــل  بمــا  الفــرد  بخصــوص حمايــة 
منزلــه. فكأّنمــا املشــّرع ال يعــرف بعــد أّن حــرم 
الخصوصيــة الــذي كّنــا نختزلــه بحــرم املنــازل، 

الهواتــف.  هــذه  كبــرة  بدرجــة  يشــمل  بــات 

اّتصــل  خطــورة،  واألكــر  الثــاين،  الجانــب 
أشــخاص  إبقــاء  يف  تمّثلــت  التــي  باملمارســة 
النيابــة  “لحســاب  النظــارات  يف  محتجزيــن 
العاّمــة” رغــم انقضــاء الحــّد األقــىص لالحتجــاز 
الــذي تســمح بــه املــادة 47 أثنــاء فــرتة التحقيــق 
أيــام. ويــرّبر العديــد مــن قضــاة  األّويل وهــي 4 
غــر  املمارســة  هــذه  عمومــاً  العاّمــة  النيابــة 
اكتظــاظ  يفرضهــا  ضــرورة  بأّنهــا  القانونيــة 
نظــارات قصــور العــدل أو الســجون أو ضغــط 
تحديــد  عــدم  أو  العاّمــة  النيابــات  يف  العمــل 
جلســة لحضــور املحتجــز أمــام قــايض التحقيــق 
أو الحكــم الــذي يعــود لــه قــرار تمديــد احتجــازه 
هــذه  االقــرتاح  عالــج  فكيــف  ســبيله.  إخــالء  أو 
أســبابه  يف  قــط  إليهــا  يشــر  لــم  التــي  املمارســة 
ذهــب  املعتمــد  الحــّل  أّن  نلحــظ  هنــا  املوجبــة؟ 
إدخــال  مــع  خطورتهــا  رغــم  تكريســها  إىل 
تعديــل بســيط عليهــا: فــال يبقــى املحتجــز بعــد 
املركــز  يف  لالحتجــاز  القصــوى  املــّدة  انتهــاء 
نقلــه  يتوّجــب  بــل  فيــه  اســتجوابه  تــّم  الــذي 
إىل أّي مركــٍز آخــر غــر تابــع للقطعــة نفســها. 
تربيــره  األرجــح  عــى  التعديــل  هــذا  يجــد  وإذ 
أو  للقــايض  التشــّي  مــن  املحتجــز  تمكــن  يف 
للقطعــة األخــرى يف حــال تعّرضــه ألّي اعتــداء 
مســتعصياً  يبقــى  أمــر  )وهــو  اســتجوابه  أثنــاء 
تابــع  مركــز  يف  احتجــازه  اســتمرار  حــال  يف 
يــؤّدي عمليــاً  للقطعــة األمنيــة نفســها(، فإّنــه 
أو  االحتجــاز  دوامــة  يف  املحتجــز  إدخــال  إىل 
بــدل  وعليــه،  أخــرى.  إىل  زنزانــة  مــن  االنتقــال 
بمــا  العدليــة  نظــارات  ســعة  إشــكال  معالجــة 
واملــّدة  الشــخصية  الحّريــة  مراعــاة  يضمــن 
مــع  التأقلــم  املقــرتح  آثــر  للتوقيــف،  القصــوى 
الحّريــة  حــدود  رســم  وعملّيــاً  الواقــع،  هــذا 
مســاحة  تفرضــه  مــا  ضــوء  عــى  الشــخصية 

العكــس.  وليــس  التوقيــف  أماكــن 

للخضــوع  تجّنبــاً  أو  ثبوتيــة  بوثائــق 
الذيــن  االحتجــاز  مراكــز  أطبــاء  ملعاينــة 
األجهــزة  مصلحــة  يراعــون  مــا  غالبــاً 
غالبــاً  كمــا  معهــا.  املتعاقديــن  األمنيــة 
أتعــاب  تســديد  منهــم  يطلــب  مــا 
األطّبــاء الشــرعين، بمــا فيهــم األطّبــاء 
املســتدعن بإشــارة مــن النيابــة العاّمــة 

التحقيــق.   لغايــات 

بمرتجــم  االســتعانة  حــق  منــح  أّن 
دول  مــن  املتحّدريــن  األجانــب  لجميــع 
رســمية  كلغــة  العربيــة  اللغــة  تقــّر  ال 
آلّيــات  وضــع  بــدون  اآلخــر  هــو  يتــّم 
لضمــان توّفــر عــدد كاٍف مــن املرتجمــن 
وجــود  ظــل  يف  وبخاصــة  املحّلفــن، 
املتحّدريــن  املتقاضــن  مــن  كبــر  عــدد 
الرســمية  لغاتهــا  تــدّرس  ال  دول  مــن 
عــن  فضــالً  هــذا  الوطنيــة.  املــدارس  يف 
عموميتــه  يف  ورد  كمــا  املعيــار  هــذا  أّن 
عــن  فضــالً  مراجعــة،  إىل  يحتــاج  
مــن   81 املــادة  مــع  مواءمتــه  وجــوب 
الجزائيــة  املحاكمــات  أصــول  قانــون 
التــي تفــرض اللجــوء إىل مرتجــم أمــام 
التحقيــق فقــط عنــد اســتجواب  قــايض 
اللغــة  يحســنون  ال  عليهــم  مّدعــى 

العربيــة.

هــذه  يشــكل ضمــان  أّن  هــو  مــا نخشــاه  وأكــر 
الحقوق بدون تمكن املؤّسسات من تطبيقها 
ســبباً ليــس فقــط لتأخــر التحقيقــات األّوليــة، 
بــل أيضــاً لتمديــد آمــاد التوقيــف، أقّلــه خــالل 
مــّدة االحتجــاز املســموح بهــا داخــل النظــارات، 
املحامــي  أو  املرتجــم  بانتظــار وصــول  ذلــك  كّل 
ضريبــة  تصبــح  بحيــث  الشــرعي،  الطبيــب  أو 
التمّتع بهذه الحقوق هي تمديد أمد االحتجاز 
يف نظــارات املخافــر. وهــو أمــر قــد يدفــع عــدداً 
ضّنــاً  عنهــا  التخــّل  إىل  املتقاضــن  مــن  كبــراً 
بحّريتهــم كمــا يحصــل حاليــاً. ومــا يعــّزز هــذه 
املخــاوف هــو التجــاوز الحاصــل بشــكل منتظــم 
ومتكــّرر يف آمــاد االحتجــاز القانونيــة، مــن دون 

أن يســتتبع ذلــك أّي محاســبة أو تعويــض.

فضالً عّما تقّدم، يجدر التساؤل عن ضمانات 
يضيــف  اإلطــار،  هــذا  ويف  الحقــوق.  هــذه 
يف  تتمثــل  األوىل  اثنتــن:  ضمانتــن  االقــرتاح 
تجريــم املحّقــق )ســواء كان أحــد قضــاة النيابــة 
العدليــة(  الضابطــة  عناصــر  مــن  أو  العاّمــة 
مــن  املــادة 47  عــدم مراعــاة ضمانــات  يف حــال 
أّن  الجزائيــة، علمــاً  املحاكمــات  قانــون أصــول 
هــي  واحــدة،  مخالفــة  يعاقــب  الحــايل  النــّص 
أمــده.  وتحديــداً  االحتجــاز  شــروط  مخالفــة 
وقــد تمّيــز املقــرتح يف هــذا الخصــوص بتمكــن 
املتقاضــن مــن مداعــاة املحّقــق مــن دون حاجــة 
مرجــع.  أّي  مــن  مســبق  إذن  عــى  للحصــول 
أمــا الضمانــة الثانيــة، فتتمثــل يف جعــل عــدم 
مراعــاة هــذه الضمانــات ســبباً إلبطــال محضــر 

التحقيقــات. 

إاّل أّن هــذه الضمانــات تبقــى يف الواقــع قاصــرة 
عــن توفــر حمايــة كافيــة كّلمــا ُدفــع املُشــتبه بــه 
بحّريتــه  ضّنــاً  طوعــاً  حقوقــه  عــن  التخــّل  إىل 
يجهــض  قــد  آخــر  أمــر  بيانــه.  ســبق  مــا  وفــق 
هــذه الضمانــة هــو عــدم تضمــن االقــرتاح نصــاً 
صريحــاً بعــدم إمكانيــة التــذّرع بإشــارة النيابــة 
النيابــة  يف  األعــى  املرجــع  بأوامــر  أو  العاّمــة 
العاّمــة أو تعاميمــه )النائــب العــام التمييــزي( 
عــن  فضــالً  الجزائيــة.  املســؤولية  مــن  للتنّصــل 
أصــول  قانــون  مــن   15 املــادة  وبخــالف  ذلــك، 
بصالحيــة  جزمــت  التــي  الجزائيــة  املحاكمــات 
املحاكــم العدليــة، فــإّن املقــرتح خــال مــن إحالــة 
صريحــة إليهــا، األمــر الــذي ُيبقــي بــاب الجــدل 

مفتوحــاً.  املحكمــة  صالحيــة  حــول 

بقــي أن نذّكــر للعــربة أّنــه رغــم تجريــم تجــاوز 
الّســجن  إىل  تصــل  بعقوبــة  االحتجــاز  أمــد 
اآلن  حتــى  تســّجل  لــم  ســنة،  عشــرة  خمــس 
أّيــة مالحقــة جزائيــة لهــذه املخالفــة التــي باتــت 
ننــىس  فــال  اليوميــة.  املمارســة  طابــع  تأخــذ 
الجّديــة  للمحاســبة  األســايس  العامــل  أّن 
القضــاء  اســتقالل  يبقــى  العادلــة  واملحاكمــة 
ســاعة  ينتظــر  بــرح  مــا  أمــر  وهــو  وشــفافيته، 

. تحقيقــه

أّي آليات ملحاسبة انتهاك 
هذه الحقوق؟

من أبرز 
الحقوق 

التي تضّمنها 
االقرتاح، الحّق 

يف االستعانة 
بمحاٍم ويف 

حضوره 
التحقيقات 
األّولية بما 

يمنع االستفراد 
أو االستقواء 

باملشتبه به.

رسم رائد شرف



50

 بقع التعذيب التي ال تراها النيابات العاّمة:
شكاوى الثّوار يف عهدة املشكو منهم إنجازات حقوقية

تشرين األول 2020

رغــم انتشــار أعمــال العنــف والتعذيــب يف أداء 
نشــهد  قّلمــا  األمنيــة،  األجهــزة  مــن  العديــد 
ضّدهــا  املقّدمــة  الشــكاوى  يف  جّدّيــاً  تحقيقــاً 
املعتــدى  األشــخاص  مــن  عناصرهــا  ضــّد  أو 
عــاّم  انطبــاٌع  يســود  ذلــك،  ظــّل  ويف  عليهــم. 
املخّصــص  اليــوم  يف  الناشــطون  عنــه  يعــرّب 
قانــون  بــأّن  ســنة  كل  مــن  التعذيــب  لضحايــا 
معاقبــة جرائــم التعذيــب رقــم 65/2017 الــذي 
انبثــق عــن مخــاض عســر يبقــى إىل حــّد كبــر 
حــرباً عــى ورق. يف هــذا الســياق، أتــت شــكاوى 
التعذيــب التــي قّدمتهــا لجنــة املحامــن للدفــاع 
عــن املتظاهريــن كأحــد أهــّم التحديــات لتطبيــق 
ُقّدمــت  الشــكاوى  هــذه  مــن   15 القانــون.  هــذا 
دفعــة واحــدة يف منتصــف كانــون األول 2019 
اللجنــة  أقامتــه  صحــايف  مؤتمــر  واســتتبعها 
هــذه  لحفــظ  تبعــاً   2020 شــباط   6 بتاريــخ 
هــذا  يف  اللجنــة  أوضحــت  وقــد  الشــكاوى. 
الحفــظ  هــذا  ســبقت  التــي  اإلجــراءات  املؤتمــر 
العاّمــة  النيابــة  أّن  ومنهــا  إليــه،  وقــادت 
التمييزية تمّسكت بإحالتها إىل النيابة العاّمة 
العسكرية التي تمّسكت بدورها بإحالتها إىل 
األجهــزة األمنيــة املشــكو منهــا، قبــل أن تصــدر 
الجهــة  رفــض  خلفيــة  عــى  بحفظهــا  قــراراً 
املشــتكية اإلدالء بإفاداتهــا أمــام هــذه األجهــزة. 
أّي  مــن  اإلجــراءات  هــذه  خَلــْت  فيمــا  وعليــه، 
العنــف والتعذيــب،  أعمــال  تحقيــق جــّدي يف 
فإّنها قادت عملّياً إىل تحميل املعتدى عليهم 

املالحقــة.  إجهــاض  مســؤولية 

فيــه وتحليلــه يف  الغــوص  مــا ســنحاول  وهــذا 
هــذه املقالــة، بالّنظــر إىل أهمّيتــه الفائقــة لفهــم 

أهــم أســباب تعطيــل قانــون 65/2017.

رأت  التمييزيــة،  العاّمــة  النيابــة  بخــالف 
النيابــة العاّمــة العســكرية )بشــخص معاونــة 
العســكرية  املحكمــة  لــدى  الحكومــة  مفــوض 
الشــكاوى  موضــوع  األفعــال  أّن  حنقــر(  منــى 
املحالــة إليهــا ال يشــملها قانــون معاقبــة جرائــم 

نزار صاغية

عن تعذيب ال يخضع 
ملعاقبة التعذيب؟  1

اتخــذت  أّنهــا  وُيعتقــد   .65/2000 التعذيــب 
معطيــْن: مــن  انطالقــاً  موقفهــا 

التعذيــب  تعريــف  أن  اعتــربت  أنهــا  األول، 
يف  تعريفــه  عــن  يختلــف   65/2017 قانــون  يف 
والتــي  التعذيــب  ملكافحــة  الدولّيــة  االّتفاقيــة 
يتــأىّت  االختــالف  ومحــور  عليهــا.  لبنــان  صــادق 
وال  العنــف  ارتكبــت  التــي  الجهــات  عــن  ليــس 
متطابــق  النّصــن  )فتعريــف  منــه  الهــدف  عــن 
التــي  الفــرتة  عــن  إّنمــا  الخصــوص(،  هــذا  يف 
حصــل العنــف خاللهــا. وهــذا مــا يتحّصــل مــن 
العبــارة التــي أضافهــا قانــون معاقبــة التعذيــب 
الدوليــة  االتفاقيــة  يف  املعتمــد  التعريــف  عــى 
أفعــال  يف  التعذيــب  حــاالت  حصــر  ومؤّداهــا 
االســتقصاء  مراحــل  يف  الحاصلــة  العنــف 
القضــايئ  والتحقيــق  األّويل  والتحقيــق 
وعليــه،  العقوبــات.  وتنفيــذ  واملحاكمــات 
بــات  التعريفــن،  هذيــن  تضــارب  وبفعــل 
النظــام اللبنــاين يعيــش ازدواجّيــة، بحيــث أّن 
االتفاقيــة  وفــق  تعذيبــاً  يشــّكل  الــذي  الفعــل 
املنظومــة  مــن  جــزءاً  باتــت  التــي  الدوليــة 
وفــق  كذلــك  يكــون  ال  قــد  اللبنانيــة  القانونيــة 
قانــون 65/2017، كأّنمــا يقــال إّن التعذيــب ال 
يشــكل تعذيبــاً وإن االلتــزام الــدويل بمكافحــة 
دون  حاالتــه  بعــض  عــى  ينطبــق  التعذيــب 
مــع  هــذه  االزدواجيــة  تفاقمــت  وقــد  األخــرى. 
صــدور قانــون إنشــاء الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 
الوطنيــة  اللجنــة  ضمنهــا  ومــن  اإلنســان 
عــاد  والــذي  التعذيــب  جرائــم  مــن  للوقايــة 
ليعتمد تعريف التعذيب املعتمد يف االتفاقية 
االزدواجيــة  هــذه  عــن  تفّرعــت  وقــد  الدوليــة. 
النيابــات العاّمــة  تســاؤالت عــدة. فهــل ُتســّلم 
فُتخــّل  االختــالف  بهــذا  القضــاء  ومعهــا 
الدولــة بمكافحــة جرائــم تعذيــب مــع  بالتــزام 
مــن  لعــدد واســع  إنــكار  مــن  ذلــك  يســتتبع  مــا 
مــن ذلــك،  العكــس  عــى  أم تعمــد،  ضحايــاه 
إىل تفســر النــّص اللبنــاين عــى نحــو يتناســب 
الضحايــا  وُينصــف  االلتــزام  هــذا  احــرتام  مــع 
القانــوين  النظــام  إىل  االنســجام  ُيعيــد  واألهــم 
ككّل؟ بــدت النيابــة العاّمــة يف هــذا الخصــوص 

األول.   الخيــار  اعتمــدت  وكأّنهــا 

الثــاين، أّنهــا اعتــربت ضمنــاً أّن األفعــال املشــكو 
االســتقصاء  مراحــل  خــارج  حصلــت  منهــا 
القضــايئ  والتحقيــق  األّويل  والتحقيــق 

عن صالحية النيابة العاّمة 
العسكرية 2

تنفصــل هــذه اإلشــكالية عــن اإلشــكالية املشــار 
إليهــا أعــاله. فبمعــزل عــن التبايــن بــن النيابــة 
العاّمــة التمييزيــة والنيابــة العاّمــة العســكرية 
لجهــة تعريــف األفعــال، فــإّن كلتاهمــا ســّلمتا 
بصالحيــة هــذه األخــرة يف تــويّل التحقيقــات، 
عــن  للدفــاع  املحامــن  لجنــة  ملطالــب  خالفــاً 

املتظاهريــن. 

ُيخالــف هــذا االّتجــاه مــن حيــث نتيجتــه االّتجــاه 
النيابتــان  هاتــان  إليــه  انتهــت  كانــت  الــذي 
املمثــل  بهــا  تقــّدم  التــي  الشــكوى  بخصــوص 
زيــاد عيتــاين ضــّد ضبــاط أمــن الدولــة يف 2018. 
التمييزيــة  العاّمــة  النيابــة  كانــت  فبعدمــا 
العســكرية،  املحكمــة  إىل  شــكواه  أحالــت 
بنــاء عــى طلــب عيتــاين  أعادتهــا هــذه األخــرة 
يف ظــّل دعــم عــدد مــن املنظمــات الحقوقيــة إىل 
النيابــة العاّمــة التمييزيــة لكونهــا غــر مختّصــة 
يف التحقيــق فيهــا. تبعــاً لذلــك، أحالــت النيابــة 
العاّمــة التمييزيــة الشــكوى إىل النيابــة العاّمــة 
إلجــراء  بــروت(  يف  )االســتئنافية  العدليــة 
التحقيقــات الالزمــة، وقــد بــدأت هــذه األخــرة 
هــو  ومــا  بــدا؟  مّمــا  عــدا  فمــا  بذلــك.  فعلّيــاً 
التفســر الــذي تعتمــده النيابــة العاّمــة يف هــذا 
اّتجاههــا يف قضيــة  يشــّكل  وهــل  الخصــوص؟ 
عيتــاين اّتجاهــاً مناقضــاً ملوقفهــا حيــال شــكاوى 
املتظاهريــن، أم أّن ثّمــة أوضاعــاً مختلفــة تــرّبر 
األحــكام املختلفــة؟ لإلجابــة عــى ذلــك، يقتــي 

بهــا: والتذكــر  اآلتيــة  األمــور  تدويــن 

العدليــة  املحكمــة  صالحيــة  تكريــس 
لــزوم مــا ال يلــزم

كانت هذه املســألة إحدى أكر املســائل 
اقــرتاح  مناقشــة  لــدى  للجــدل  إثــارة 
لــدى  وبخاّصــة   ،65/2017 القانــون 
املحكمــة  جــّرد  الــذي  البنــد  مناقشــة 
هــذا  يف  صالحيــة  أّي  مــن  العســكرية 
نفســه  الوقــت  يف  ملغيــاً  الخصــوص 
مســبقة  أذون  عــى  الحصــول  ضــرورة 

الجرائــم.  هــذه  يف  للمالحقــة 

تصوير ماهر الخشن

واملحاكمــات وتنفيــذ العقوبــات. وبغــّض الّنظــر 
عن مدى سدادة التمييز يف تعريف التعذيب، 
حاصلــة  منهــا  املشــكو  األفعــال  اعتبــار  فــإّن 
االنتقــاد.  بــدوره  يقبــل  املراحــل  هــذه  خــارج 
العنــف  أّن  يظهــر  الشــكاوى،  فبمراجعــة 
تــّم يف غالبــه يف ســياق القبــض  املســتخدم قــد 
عــى املعتــدى عليهــم أو يف ســياق احتجازهــم 
يف مقــّرات األجهــزة األمنيــة )وليــس يف ســياق 
نشــط  مراحــل  يف  وتاليــاً  التظاهــرات(،  فــّض 
فيهــا العناصــر األمنّيــون يف مالحقــة أشــخاص 
بعينهــم عــى خلفيــة افــرتاض ارتكابهــم جرائــم 
يكــون  أن  يفــرتض  مراحــل  يف  أي  معّينــة، 
ورد  كمــا  للتعذيــب  الضّيــق  التعريــف  شــملها 
يف قانون 65/2017. وما يعزز هذه القراءة أّي 
التوّسع يف تعريف “االستقصاء” هي الفائدة 
عــى  القانونيــة  األحــكام  تفســر  مــن  املرجــّوة 
نحــو يقلــل مــن حــال االزدواجيــة الحاصلــة أو 

املمكــن. قــدر  املفقــود  االنســجام  يعيــد 

تصوير ماهر الخشن
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تلك بعض أبرز التحديات التي أثارتها شكاوى 
املحامــن  لجنــة  بهــا  تقّدمــت  التــي  التعذيــب 
تصّديهــا  إطــار  يف  املتظاهريــن،  عــن  للدفــاع 
أن  يستحســن  تحّديــات  الســلطة.  لتعّســف 
جّيــداً  منهــا  ونتعّلــم  وندرســها  إليهــا  نســتمع 

تغيــر. دون  مــن  مظلمــة  تحصــل  فــال 

ال  لتحقيــق  الخضــوع  وضعّيــة  يف  متقــاٍض 
يكــون  كأن  الحيادّيــة،  شــروط  فيــه  تتوّفــر 
املشــتبه بــه عنصــر يف الجهــاز الــذي تــّم تكليفــه 
بشــكل  ينطبــق  األمــر  وهــذا  التحقيــق.  إجــراء 
خاّص يف الظروف التي يشتبه فيها أّن أعمال 
تتــأىّت عــن أخطــاء فرديــة لبعــض  التعذيــب ال 
العناصــر، بــل يف الغالــب عــن نهــج يتحّكــم يف 

برمتــه.   الجهــاز  عمــل  آليــات 

بخالف توّجه حنقر، اعتمد مفّوض الحكومة 
منحــًى  جرمانــوس  بيــرت  املســتقيل  العســكري 
مختلفــاً يف قضيــة تعذيــب أخــرى باشــرها مــن 
تلقــاء نفســه يف أيــار 2020 بعدمــا تداولــت بهــا 
عــّدة، حيــث رجــع عــن إشــارته  إعــالم  وســائل 
بتكليــف مديريــة املخابــرات املركزيــة بالتحقيــق 
املخابــرات  يف  محتجزيــن  تعذيــب  قضيــة  يف 
عــى  بنــاء  الكهربــايئ  بالصعــق  صيــدا(  )فــرع 
ليعــود  اللجنــة  محامــو  إليــه  قّدمهــا  مذّكــرة 
ويحّولهــا إىل قــايض التحقيــق العســكري دون 

طلــب.  ورقــة 

يف تكليف األجهزة األمنية 
التحقيق يف الشكاوى 

املقّدمة ضدها 

3

خالصة

إّن اقرتاح 
تجريد املحكمة 
العسكرية من 

أّي صالحية 
يف قضايا 

التعذيب لم 
يؤخذ به، ليس 

ألّن الغالبية 
عارضته، بل 

ألّنه اعترب لزوم 
ما ال يلزم.

تصوير ماهر الخشن

تصوير ماهر الخشن

وفيمــا تمّســك عــدد مــن النــّواب خــالل 
الغايــة  لهــذه  املخّصصتــن  الجلســتن 
القانونيــة”  “املفكــرة  وّثقتــه  مــا  وفــق 
للمحاكــم  الشــاملة  الصالحيــة  بإزالــة 
العدليــة )العاديــة( بحّجــة أّن املحكمــة 
ثّمــة  أّن  أو  أحمــر  خــّط  العســكرية 
الذيــن  الضّبــاط  تحصــن  يف  ضــرورة 
يف  طائلــة  مبالــغ  الدولــة  اســتثمرت 
النقــاش  خلــص   ،)!( تخريجهــم 
عــى  املذكــور  البنــد  إزالــة  إىل  بالنتيجــة 
وقــد  يلــزم.  ال  مــا  لــزوم  أّنــه  أســاس 
النــواب  بعــض  لفــت  بعدمــا  ذلــك  تــّم 
أصــول  قانــون  مــن   15 املــادة  أّن  إىل 
املحاكمــات الجزائيــة التــي تجيــز للنائــب 
أّي خلــل يف  التمييــزي مالحقــة  العــاّم 
عمــل الضابطــة العدليــة أمــام املحكمــة 
إذن  إىل  حاجــة  دون  ومــن  العدليــة 
نفســها.  النتيجــة  إىل  تــؤّدي  مســبق، 

حــول  النقــاش  حمــاوة  ورغــم  وعليــه، 
يف  أخــذ  )والــذي  العســكرية  املحكمــة 
كاريكاتوريــاً(،  منحــًى  أبعــاده  بعــض 
فــإّن اقــرتاح تجريدهــا مــن أّي صالحيــة 
يف قضايا التعذيب لم يؤخذ به، ليس 
بــل ألّنــه اعتــرب  ألّن الغالبيــة عارضتــه، 
لــزوم مــا ال يلــزم. وبذلــك، بــدا واضحــاً 
أّن نّيــة الغالبيــة النيابيــة اّتجهــت، أقّلــه 
املحكمــة  إىل حصــر صالحيــة  ظاهريــاً، 
ومــا  الخصــوص.  هــذا  يف  العســكرية 
يعــزز ذلــك هــو أّن القانــون صــدر مرفقــاً 
بأســبابه املوجبــة التــي تضّمنــت حرفّيــاً: 
والتحقيــق  املالحقــة  صالحيــة  “تنــاط 
العــادي  العــديل  بالقضــاء  واملحاكمــة 
الجزائيــة  املحاكــم  مــن  ســواه  دون 

االســتثنائية”.

ثــاٍن يتــأىّت عــن  يضــاف إىل ذلــك ســؤال 
ســوء صياغــة املــادة 15 نفســها. ففيمــا 
املــادة يف فقرتهــا األخــرة  كّرســت هــذه 
العــديل  للقضــاء  شــاملة  صالحيــة 
للنظــر يف إخــالل الضابطــة العدليــة يف 
مهاّمهــا، فإّنهــا خّولــت يف فقــرة أخــرى 
النائــب العــاّم التمييــزي أن يطلــب مــن 
أو  االســتئنايف  العاّمــن  النــواب  أحــد 
بحــّق  يّدعــي  أن  العســكري  أو  املــايل 
يف  منهــم  جزائيــاً  جرمــاً  يرتكــب  مــن 
معــرض  يف  أو  بوظيفتــه  قيامــه  أثنــاء 
إذنــاً  يطلــب  أن  دون  مــن  بهــا  قيامــه 
الصياغــة  ســوء  فتــح  وقــد  بمالحقتــه. 
بــأّن  التســليم  فمــع  للتأويــل.  بابــاً  هــذا 
)ومنهــا  املرتكبــة  األخطــاء  مجمــل 
الضابطــة  قبــل  مــن  التعذيــب(  جرائــم 
الحصريــة  للصالحيــة  تعــود  العدليــة 
االختــالف  يبقــى  العدليــة،  للمحاكــم 
النيابــة  صالحيــة  مــدى  حــول  قائمــاً 
و/ التحقيــق  يف  العســكرية  العاّمــة 

قــد  التــي  الجرائــم  يف  االّدعــاء  أو 
العاملــة  العدليــة  الضابطــة  ترتكبهــا 
املرتكبــة  الجرائــم  أي  إشــرافها،  تحــت 
الجرائــم  يف  التحقيــق  بمناســبة  منهــا 
املحاكــم  صالحيــة  ضمــن  تدخــل  التــي 
التأويــل  هــذا  شــأن  ومــن  العســكرية. 
حيــث  هجينــة  نتائــج  إىل  يــؤّدي  أن 
أن  العســكرية  العاّمــة  للنيابــة  يكــون 
تّدعــي أمــام القضــاء العــديل، وهــو أمــٌر 
املحاكمــات  أصــول  وفــق  يســتقيم  ال 
العاّمــة  النيابــة  وتبقــى  الجزائيــة. 
إىل  ومعهــا القضــاء مدعــّوة هنــا أيضــاً 
إعــادة االنســجام للنظــام القانــوين مــن 
املحاكمــة  كمــا  التحقيــق  حصــر  خــالل 
بهــدف  وذلــك  العــديل،  القضــاء  يف 
تعزيــز إمكانيــات تنفيــذ االلتــزام الــّدويل 

التعذيــب. جرائــم  بمكافحــة 

األجهــزة  أّن  املضمــار،  هــذا  يف  ُيلحــظ  ختامــاً، 
األمنيــة تمّســكت، يف ســياق مناقشــات جانبيــة 
مــع لجنــة املحامــن، بصالحياتهــا يف التحقيــق 
املرجــع  لكونهــا  بالّنظــر  مماثلــة،  شــكاوى  يف 
عقوبــات  واّتخــاذ  العناصــر  لتأديــب  املختــّص 
مســلكية بحــق املخالفــن منهــم. وعــدا عــن أّن 
هــذه الحّجــة ال تّتصــل بــأي حــال مــن األحــوال 
الشــكاوى  إطــار  يف  الحاصلــة  بالتحقيقــات 
املحاكمــات  ألصــول  تخضــع  التــي  الجزائيــة 
الجزائية حصراً، يبقى أّنه كان من املستحسن 
أن ينّظم املشــّرع صراحة التحقيقات املســلكية 
هــذه  مــآل  عــى  عنهــا  ينتــج  قــد  تأثــر  أّي  ملنــع 

الشــكوى. 
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عــى أثــر حــراك أزمــة النفايــات يف صيــف 2015 
اّدعــت  متظاهــراً،   250 مــن  أكــر  أوقــف  حــن 
عــى  منهــم  العشــرات  عــى  العاّمــة  النيابــات 
وأعمــال  التظاهــرات  يف  مشــاركتهم  خلفيــة 
العصيــان املــدين يف أكــر مــن 20 قضيــة تمّكّنــا 
الجزائيــة  املحاكــم  فأُغرقــت  رصدهــا.  مــن 
بالدعــاوى املرتبطــة بحّريــة التعبــر والتظاهــر، 
املــوارد  يف  حــاّد  نقــص  مــن  تعــاين  التــي  هــي 
البشــرية واملاليــة بســبب السياســات الجزائيــة 
االعتباطية وغر العادلة التي غالباً ما تّتبعها 

العاّمــة.  النيابــات 

العــديل  يه  شــقَّ يف  الحكــم،  قضــاء  لكــن 
والعسكري، تّوجه بشكل عام إىل رفض إدانة 
املشاركن يف حراك صيف 2015 سواء بسبب 
أثبتــت  التــي  العاّمــة  النيابــات  أدّلــة  ضعــف 
العســكرية(  )املحكمــة  التوقيفــات  عشــوائية 
أو اســتناداً إىل تفســر مضمــون حّريــة التعبــر 
التــي  الســلمية  االعرتاضيــة  األفعــال  لتشــمل 
)القضــاء  العاّمــة  املصلحــة  إىل حمايــة  تهــدف 
نســّجل  األحــكام،  هــذه  أبــرز  ومــن  العــديل(. 
صفــا  عبــر  القاضيــة  عــن  صــدرت  سلســلة 
قضــت بإبطــال التعّقبــات بتهــم القــدح والــذّم 

النّيــة  توّفــر  لعــدم  الناشــطن  مــن  عــدد  بحــّق 
التعبــر  لحّريــة  إطــار ممارســتهم  الجرمّيــة يف 
برفــع  القضايــا  هــذه  واّتصلــت  والتظاهــر. 
غرافيتــي  وبــرّش  املســؤولن  تنتقــد  شــعارات 
أمــام  نفايــات  ورمــي  العامــة  األماكــن  يف 
يف  البــالد  غرقــت  بعدمــا  العاّمــة  املؤّسســات 
األحــكام  هــذه  اعتــربت  وقــد  ألشــهر.  النفايــات 
عــى  تطغــى  املجتمــع  مصالــح  عــن  الدفــاع  أّن 
الشــعارات  كانــت  مهمــا  املســؤولن  كرامــات 
األحــكام  مجمــل  وشــّكلت  قاســية.  بوجههــم 
الصادرة يف هذه القضايا تنّصالً من سياسات 

إىل  هدفــت  التــي  املتشــّددة  العاّمــة  النيابــات 
وردعهــا،  االحتجاجيــة  التظاهــرات  قمــع 
الذيــن  الناشــطن  لعشــرات  لالعتبــار  رّداً  كمــا 

واملحاكمــة.  والتحقيــق  للتوقيــف  تعّرضــوا 

أبــرز  نتائــج  أدنــاه  الجــدول  يف  ونعــرض 
املحاكمــات الجماعيــة التــي جــرت عــى خلفيــة 
املشــاركة يف حــراك صيــف 2015 وشــملت أكــر 

عليهــم: مدعــى   5 مــن 

نتيجة املحاكمة مواد االتهام القضية

يف 12/7/2019، أعلنت املحكمة العسكرية براءة 5 من أصل 21 مدعى عليهم حضروا املحاكمة، يف 
حن حكمت عى اآلخرين غيابياً بالغرامة عى خلفية مشاركتهم يف تظاهرة 29 آب 2015، وهي 

أكرب تظاهرة حاشدة خالل حراك 2015 وقد استندت السلطة إىل مفهوم “االندساس” لتربير فّضها 
والتوقيفات الجماعية خاللها.

معاملة قوى األمن بالّشّدة والشغب 
وتخريب األمالك الخاّصة والذّم 

والتحقر بالجيش وتدمر سالح حربي 

)املواد 346 و348 و381 و386 و733 
عقوبات واملادتن 136 و157 قضاء 

عسكري(

تظاهرة »االندساس« 

 املحكمة العسكرية 
21 مدعى عليهم

يف 20/3/2017، أعلنت املحكمة العسكرية )برئاسة العميد حسن عبد الله( عدم اختصاصها 
ملحاكمة املدنين بتهمتي الشغب والتخريب بناء عى دفاع الّرفض الذي تقّدم به املدعى عليهم. 
أحيلت هذه التهم اىل القضاء العادي حيث ال تزال قيد النظر أمام القاضية املنفردة الجزائية يف 

بروت ناديا جدايل.

يف 24/4/2017، أعلنت املحكمة العسكرية براءة 4 مدعى عليهم من أصل 5 بتهمة معاملة قوى 
األمن بالّشّدة كونها من صالحية املحكمة العسكرية، وذلك عى خلفية مشاركتهم يف تظاهرة 8 

تشرين األّول 2015، وهي آخر تظاهرة حاشدة خالل حراك 2015 أوقف خاللها أكر من 50 شخصاً.

معاملة قوى األمن بالّشّدة والشغب 
وتخريب األمالك الخاّصة 

)املواد 346 و348 و381 و733 عقوبات(

تظاهرة “لو غراي” 

 املحكمة العسكري
14 مدعى عليهم

يف 30/12/2019، أصدرت القاضية عبر صفا حكماً بإبطال التعّقبات لعدم توّفر الّنّية الجرمّية بحق 
12 ناشطاً من ضمنهم املحامي واصف الحركة عى خلفية دخولهم إىل وزارة البيئة يف بداية 2016 

واعتربت أّن تحّركهم كان سلمّياً بهدف حماية املصلحة العامة.

الشغب 

)املواد 346 و348 عقوبات(

الدخول إىل وزارة البيئة

الجزائيــة  املنفــردة   القاضيــة 
يف بروت

15 مدعى عليهم

يف 31/10/2018، أصدرت القاضية عبر صفا حكماً بإبطال التعّقبات لعدم توّفر الّنّية الجرمّية بحق 
5 ناشطن عى خلفية تدوين شعارات عن طريق الرّش عى بلوكات الباطون يف منطقة الروشة يف 

أوائل 2016، وذلك اعرتاضاً عى الضرائب التي كانت تعمل الحكومة عى فرضها. وقد تضّمنت 
الشعارات اآليت: “ال لزيادة الضرائب- ما رح ندفع – إيدكم عن جيبتنا – إنتو بتسرقوا ونحنا مندفع”.

القدح والذّم والتحقر بالّدولة وتخريب 
األمالك العاّمة والساحات

)املواد 383 و385 و386 و730 و750(

غرافيتي ضد الضرائب

يف  الجزائيــة  املنفــردة  القاضيــة 
بــروت

5 مدعى عليهم

بتاريخ 31/1/2020، أصدرت القاضية عبر صفا حكماً بإبطال التعّقبات لعدم توّفر الّنّية الجرمّية 
بحق 5 ناشطن عى خلفّية رمي أكياس من النفايات قرب السرايا الحكومي.

إقالق الّراحة العاّمة

)املادة 758 عقوبات(

نفايات السرايا

يف  الجزائيــة  املنفــردة  القاضيــة 
بــروت

5 مدعى عليهم


