
20/12/2019 لبنان: قوة مفرطة ضد المتظاھرین

https://www.hrw.org/print/337072 1/4

201912mena_lebanon_protests

قوى األمن تطلق قنابل الغاز المسیل للدموع على المتظاھرین في وسط بیروت، ١٤ دیسمبر/
.كانون األول ٢٠١٩

© 2019 Jacob Russell

DECEMBER 20, 2019 2:50AM EST

لبنان: قوة مفرطة ضد المتظاھرین
إطالق الغاز المسیّل للدموع، وخراطیم المیاه، والرصاص المطاطي على الحشود

 

(بیروت) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن القوى األمنیة اللبنانیة استخدمت القوة المفرطة لتفریق المتظاھرین، الذین
ألقى بعضھم المفرقعات والحجارة، خالل المظاھرات في وسط بیروت في 14 و15 دیسمبر/كانون األول 2019.

ألقت القوى األمنیة عددا ضخما من قنابل الغاز المسیّل للدموع على المتظاھرین، لیس لتفریقھم فحسب بل لدى محاولتھم المغادرة أیضا، وأطلقت علیھم الرصاص المطاطي ورشتھم بالمیاه. وأقدمت القوى األمنیة
أیضا على ضرب بعض المتظاھرین بعنف شدید متسببة بجروح خطیرة. قال شھود إن شرطة مكافحة الشغب، التابعة لـ"قوى األمن الداخلي"، و"شرطة مجلس النواب" كانت مسؤولة عن االنتھاكات، لكن لم یكن

باإلمكان التفریق بین القّوتین في جمیع الحاالت ألنھا عناصرھما ارتدوا البزات نفسھا.

قال جو ستورك، نائب مدیرة قسم الشرق األوسط في ھیومن رایتس ووتش: "بدل معالجة مظالم المحتجین، وھي جدیة جدا، نشرت السلطات اللبناني القوى األمنیة التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسیّل
للدموع وضربت متظاھرین دون أن تدعو الحاجة إلى ذلك. لكي یثق اللبنانیون في التحقیقات التي تزعم وزیرة الداخلیة أنھا تُجرى حالیا، یجب أن تكون إجراءات ھذه التحقیقات وأي تدابیر تأدیبیة ناتجة عنھا

شفافة".

قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ ولتقلیل االنتھاكات إلى أقصى حد، ینبغي لألجھزة األمنیة المختلفة، بما فیھا شرطة مكافحة الشغب وأجھزة األمن الداخلي األخرى، والجیش، والوحدات المسؤولة عن أمن مجلس
النواب، بحاجة إلى التنسیق میدانیا بشكل أفضل في ما بینھا.

تجّمع آالف المحتجین لیلتَْي 14 و15 دیسمبر/كانون األول بالقرب من ساحة النجمة اعتراضا على توجھ مجلس النواب إلى إعادة تسمیة سعد الحریري لرئاسة الحكومة. قالت وزیرة الداخلیة في حكومة تصریف
األعمال ریا الحسن في اجتماع مع ھیومن رایتس ووتش في 17 دیسمبر/كانون األول إنھا أمرت بالتحقیق بالعنف الذي حصل في 14 دیسمبر/كانون األول، وإنھا اتخذت إجراءات للحؤول دون تجدد ھذه

االنتھاكات، بما في ذلك توضیح التسلسل القیادي بین األجھزة األمنیة.

قالت الحسن إن شرطة مكافحة الشغب تتبع وزارة الداخلیة، أما شرطة مجلس النواب فتتبع رئیس مجلس النواب. لم تصدر شرطة المجلس حتى اآلن أي بیان علني حول محاسبة عناصرھا على االنتھاكات.

راقبت ھیومن رایتس ووتش المظاھرات في 15 دیسمبر/كانون األول وقابلت تسعة متظاھرین وإعالمیَّْین كانوا شاھدین على العنف. كما قابلت خمسة متظاھرین وأربعة إعالمیین كانوا حاضرین في 14 دیسمبر/
كانون األول. طلب أغلب المحتجین عدم ذكر أسمائھم. رغم انتشار عناصر الجیش لیلة 15 دیسمبر/كانون األول، فإنھم لم یشاركوا في االنتھاكات وكان دورھم إلى حد كبیر محصورا بضمان عدم وصول المناوئین

للمظاھرة إلى وسط بیروت.

قال شھود إن نحو ألف شخص تجمعوا في 14 دیسمبر/كانون األول عند الساعة 6 مساء أمام مدخل ساحة النجمة من جھة شارع ویغان. وكان عناصر مكافحة الشغب وشرطة المجلس یقفون خلف الحاجز عند مدخل
ساحة النجمة.

قال ثالثة شھود إن المتظاھرین كانوا سلمیین إلى حد بعید، لكن بحدود الساعة 7، حاول بعضھم إزالة الحاجز. وقال الشھود إن القوى األمنیة تخطت الحاجز فورا تقریبا وبدأت بضرب المتظاھرین، كما أطلقت عددا
كبیرا من قنابل الغاز المسیل للدموع. خالل المواجھات التي استمرت لنحو ثماني ساعات، استخدمت القوى األمنیة الغاز المسیّل للدموع والرصاص المطاطي، وضربت المتظاھرین تعسفا. استخدمت أیضا خراطیم

المیاه في محاولة لتفریق المتظاھرین.

قال الشھود إنھ عندما بدأ ھجوم القوى األمنیة، رد بعض المحتجین بإلقاء المفرقعات، وقواریر المیاه، والحجارة. وتُظھر مشاھد فیدیو المتظاھرین وھم یعیدون قنابل الغاز المسیّل للدموع إلى القوى األمنیة.

أعلن "الصلیب األحمر اللبناني" و"الدفاع المدني اللبناني" عن معالجة 87 مصابا في المیدان ونقل 46 إلى المستشفیات. قالت قوى األمن الداخلي إن 20 من عناصرھا نقلوا إلى المستشفیات، باإلضافة إلى جرح
ثالثة ضباط.

في 15 دیسمبر/كانون األول، عاد آالف المحتجین إلى التجمع عند مدخل ساحة النجمة، وكان العدید منھم یرتدون الخوذات، واألقنعة الواقیة، والكمامات. عند الساعة 8 مساء تقریبا، رأى مراقبو ھیومن رایتس
ووتش بعض المتظاھرین یلقون المفرقعات، وقواریر المیاه، والحجارة على شرطة مكافحة الشغب وعناصر شرطة المجلس. عند الساعة 9:30 مساء تقریبا، بدأت القوى األمنیة بإلقاء الغاز المسیّل للدموع واندفع

عناصرھا من خلف الحاجز. طیلة اللیل، باإلضافة إلى استخدام خراطیم المیاه، استمرت القوى األمنیة بإلقاء عدد كبیر من قنابل الغاز المسیل للدموع، وإطالق الرصاص المطاطي، ورمي حجارة كبیرة. أما
المتظاھرون، فألقوا الحجارة، والمفرقعات، وأعادوا رمي قنابل الغاز على القوى األمنیة.

أعلن الدفاع المدني اللبناني والصلیب األحمر اللبناني عن معالجة 117 جریحا على األرض ونقل 24 إلى المستشفیات المجاورة. أما قوى األمن الداخلي، فأعلنت عن جرح 27 عنصرا وضابطین بسبب إلقاء
الحجارة والمفرقعات وأدوات حادة علیھم.

قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ ینبغي لقادة جمیع القوى األمنیة إصدار توجیھات واضحة حول توقیت وكیفیة استخدام الغاز المسیّل للدموع ومعدات أخرى للسیطرة على الشغب. تنص  "المبادئ األساسیة المتعلقة
باستخدام القوة واألسلحة الناریة" على أن أي استخدام للقوة من قِبل قوى إنفاذ القانون یجب أن یكون متناسبا، وینبغي  تصعیده فقط في حالة عدم فعالیة التدابیر األخرى لمعالجة تھدید حقیقي وعدم قدرتھا على تحقیق

النتیجة المرجوة.

عند استخدام القوة، على قوى إنفاذ القانون ضبط النفس والتصرف بشكل متناسب، آخذة بعین االعتبار خطورة الھجوم والھدف المشروع. تنص مدونة قواعد سلوك عناصر قوى األمن الداخلي، المنشورة في 2011،
على أن عنصر قوى األمن "یمتنع عن استخدام القوة إال في حالة الضرورة بشكل یتناسب مع الوضع وبعد استنفاد كافة الوسائل غیر العنفیة المتاحة وضمن الحدود الالزمة ألداء الواجب".
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ینبغي لقیادات جمیع األجھزة األمنیة ضمان اتخاذ إجراءات تأدیبیة بحق جمیع عناصر قوى إنفاذ القانون الذین استخدموا القوة المفرطة، بما في ذلك المحاكمة الجنائیة إذا لزم األمر. قالت ھیومن رایتس ووتش إنھ
ینبغي للنیابة العامة البدء فورا بتحقیقات مستقلة في أحداث 14 و15 دیسمبر/كانون األول ونشر النتائج.

لتعزیز جھود المحاسبة، یجب أن یرتدي عناصر األجھزة األمنیة المختلفة بزات مختلفة یمكن التفریق بینھا بوضوح. ینبغي إتاحة التعّرف إلى مختلف وحدات وعناصر إنفاذ القانون، بما في ذلك عبر وضع األسماء
أو أرقام تعریفیة على البدالت. یجب أن تكون التحقیقات في ادعاءات انتھاكات القوى األمنیة شفافة وأن تُنشر النتائج.

قال ستورك: "القوى األمنیة اللبنانیة ملَزمة بالتقیُّد بمعاییر حقوق اإلنسان المتعلقة باستخدام القوة، بما یشمل الرصاص المطاطي والغاز المسیّل للدموع. لم تتقید بھا خالل نھایة األسبوع األخیر. من اآلن فصاعدا،
ینبغي لجمیع القوى األمنیة التقیّد بھذه المعاییر لتفادي األذى غیر الضروري".

لمزید من التفاصیل حول األحداث، واستجابة الحكومة واألسالیب التي استخدمت للسیطرة على الحشود، یرجى القراءة أدناه.

رد الحكومة

اعترفت وزیرة الداخلیة خالل لقائھا بـ ھیومن رایتس ووتش في 17 دیسمبر/كانون األول بوجود "أخطاء ارتُكبت". قالت إن انتھاكات شرطة مكافحة الشغب ساھمت فیھا ساعات العمل الطویلة، واإلرھاق، والتوتر،
ونقص التدریب المناسب. قالت إن تحقیقات داخلیة جاریة في انتھاكات أفراد قوات األمن الداخلي.

أضافت أن ضعف التنسیق بین األجھزة األمنیة المختلفة أدى إلى خلط حول سالسل القیادة و"مظاھر مقبولة" في 14 دیسمبر/كانون األول. قالت إنھا تصرفت بسرعة لتصحیح الوضع عبر التوضیح أن عناصر
وزارة الداخلیة ال تتلقى أوامرھا من أفرع أجھزة أمنیة أخرى، وتحدیدا شرطة مجلس النواب، حتى لو نُشر عناصر الجھازین معا.

قالت إن لدى قائد قوات األمن الداخلي اللواء عماد عثمان سلطة األمر باستخدام الغاز المسیل للدموع، وإنھا لیست على علم بمعاییر واضحة حول متى یجب استخدام الرصاص المطاطي.

لم تستجب شرطة المجلس لطلب التعلیق على أحداث 14 و15 دیسمبر/كانون األول.

استخدام األسلحة

رغم أن الغاز المسیل للدموع لیس في العادة سالحا قاتال، یمكنھ التسبب في مشاكل طبیة خطیرة حتى عند استخدامھ باعتدال. كوسیلة للسیطرة على الشغب، ینبغي استخدام الغازات المسیلة للدموع فقط عند الضرورة
وكرد فعل متناسب لكبح العنف. ینبغي أال تُستخدم بكمیات كبیرة في أماكن مغلقة وأزقة ضیقة. ینبغي أال تُطلق عبوات الغاز مباشرة على أي شخص، وأّال یكون اإلطالق أبدا من مسافة قریبة. ینبغي لقوات األمن

حیثما أمكن تحذیر المتظاھرین قبل إطالق الغاز.

بحسب إرشادات األمم المتحدة حول استخدام "األسلحة األقل فتكا"، ینبغي عموما استخدام المقذوفات ذات التأثیر الحركي، مثل الرصاص المطاطي، "في إطالق نار مباشر فقط باتجاه الجذع األسفل أو األرجل
لشخص عنیف وفقط بھدف منع تھدید وشیك ضد أي من مسؤولي إنفاذ القانون أو أحد أفراد الجمھور". ینبغي استخدام خراطیم المیاه "فقط في حاالت االضطراب العام الخطیر حیث یكون ھناك احتمال كبیر لحدوث

خسارة في األرواح أو إصابة خطیرة أو تدمیر واسع للممتلكات"، ویجب عدم استخدامھا من مسافة قریبة.

احتجاجات 14 دیسمبر/كانون األول

قابلت ھیومن رایتس ووتش أربعة شھود قالوا إن حوالي ألف محتج، أغلبھم سلمیین وكان بینھم عائالت وأطفال، كانوا ھناك. قال ثالثة من الشھود كانوا على الخطوط األمامیة إنھ في حوالي الساعة 7 مساء، رأوا
مجموعة من المتظاھرین تحاول تحریك المتاریس التي أقامتھا قوات األمن الداخلي وشرطة مجلس النواب عند مدخل ساحة النجمة.

قالوا إن قوات األمن بعد ذلك فورا تقریبا، خرجت من بین الحواجز وبدأت بضرب األشخاص "یمین، شمال"، على حد تعبیر شاھد. قالوا إن قوات األمن بدأت في غضون بضع دقائق بإطالق قنابل الغاز المسیل
للدموع. "كانت تمطر غازا مسیال للدموع منذ البدایة" وفقا لمصور فیدیو صحفي كان ھناك. أشار إلى قیام عناصر أمن عدة بإطالق الغاز في وقت واحد. عدَّ 30 أسطوانة أُطلقت في دقیقة واحدة.

قال متظاھر كان في مؤخرة الحشد إنھ في حوالي الساعة 7 مساء: "فجأة، رأینا غازا مسیال للدموع یظھر فجأة بكمیات ھائلة. رأیت الناس یركضون ویتدافعون، لكن كان ھناك أطفال ومسنون كثر... لم یكن لدى أحد
حمایة ألنھم لم یتوقعوا ذلك".

قال شھود إن قوات األمن طاردت المتظاھرین في األزقة وضربتھم بشدة. قال مصور الفیدیو إنھ رأى الشرطة تضرب النساء وأشخاصا أكبر سنا بضراوة: "صّورُت عنصرا یركل فتاة، وسیدة كبیرة في السن
 تُضرب حتى وقعت أرضا. حدث كل ھذا في أول ساعة".

قالت كاتبة مشاركة في االحتجاج إنھا شاھدت ثمانیة عناصر أمن تقریبا یضربون شابا. بعدھا بفترة، ضربھا عنصر بھراوة ثم ركلھا في معدتھا.

قالت الصحفیة ندى حمصي: "كنت أرى شخصا یُضرب أو یُعتقل في كل زاویة أنظر إلیھا. كان األمر مروعا".

أفادت المنظمة الحقوقیة اللبنانیة "المفكرة القانونیة" عن قیام قوات األمن بضرب شاب من مدینة طرابلس الشمالیة بشدة على رأسھ، ما تسبب في فقدانھ الوعي لعدة ساعات وإصابتھ بفقدان الذاكرة.

استعرضت ھیومن رایتس ووتش مقاطع فیدیو التقطھا متظاھران یُظھر قیام قوات األمن بإطالق الرصاص المطاطي على المتظاھرین. قال أربعة متظاھرین آخرین إنھم سمعوا صوت الرصاص المطاطي تطلقھ
قوات األمن.

قال شھود إنھ عندما بدأت قوات األمن ھجومھا، ردّ بعض المتظاھرین بإلقاء األلعاب الناریة وقواریر المیاه والحجارة على قوات األمن. تظھر لقطات فیدیو أیضا متظاھرین یعیدون قنابل الغاز باتجاه قوات األمن.
استمرت المواجھة في 14 دیسمبر/كانون األول قرابة ثماني ساعات. أبعدت قوات األمن المتظاھرین عن مدخل ساحة النجمة باتجاه مبنى "النھار" وساحة الشھداء، ثم إلى مسافة أبعد باتجاه مقر "حزب الكتائب".

قال شاھد إنھ حوالي منتصف اللیل، بدأت قوات األمن الداخلي باستخدام خراطیم المیاه لتفریق المتظاھرین.

قال شھود إنھم لم یتمكنوا دائما من التمییز بین شرطة مكافحة الشغب التابعة لقوى األمن الداخلي وشرطة مجلس النواب ألن عناصر الجھازین یرتدون الزي الرسمي ذاتھ. وفقا لقناة "إل بي سي" اللبنانیة، تضم
شرطة المجلس 412 عنصرا، 112 منھم ھم من قوى األمن الداخلي. یعیّن رئیس المجلس نبیھ بري البقیة مباشرةً، ومعظمھم من حزبھ، "حركة أمل".

ذكرت القناة أن عناصر شرطة المجلس غیر ملزمین بنفس قواعد السلوك أو التدریب أو ھیاكل القیادة التي تتبعھا قوات األمن األخرى، وأن قرار ترقیة العناصر في ید رئیس المجلس فقط. أضافت أن میزانیة شرطة
المجلس تأتي من میزانیة المجلس.

احتجاجات 15 دیسمبر/كانون األول

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf
https://twitter.com/megaphone_news/status/1206111538056175616
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في مساء یوم 15 دیسمبر/كانون األول، تجمع آالف المتظاھرین ثانیةً عند مدخل ساحة النجمة، احتجاجا على االستخدام المفرط للقوة في اللیلة السابقة ورفضا لترشیح الحریري المتوقع لرئاسة الوزراء. في حوالي
الساعة 8 مساء، رأى مراقبو ھیومن رایتس ووتش محتجین یرمون األلعاب الناریة وقواریر المیاه والحجارة باتجاه قوات األمن. حوالي الساعة 9:30 مساء، أطلقت قوات األمن الغاز المسیل للدموع واندفعت من

المتاریس. رأى المراقبون عناصر الشرطة یضربون المتظاھرین ویرشقونھم بالحجارة. أصاب حجٌر مصور "رویترز" محمد عزاقیر في وجھھ، وتسبب بجراح.

أطلق عناصر األمن على الحشود عدة قنابل للغاز المسیل للدموع، واستخدموا خراطیم المیاه لدفع المتظاھرین إلى الخلف على طول شارع ویغان باتجاه ساحة الشھداء ومبنى النھار. رأى المراقبون عناصر األمن
تطارد المتظاھرین في األزقة الضیقة في وسط بیروت، وتضربھم، وتطلق الغاز المسیل للدموع. نشر أحد المحتجین صورا على وسائل التواصل االجتماعي تظھر تعرضھ إلصابات خطیرة، منھا على رأسھ،

زاعما أنھا نتیجة ضربھ من قبل قوات األمن. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من التحقق من روایتھ.

قال المصور الصحفي الذي كان ھناك في الیومین إنھ رأى قوات األمن تستخدم الرصاص المطاطي، كما سمع تقاریر عن استخدامھا، ولكن بشكل أخف، في اللیلة الثانیة. قال متظاھر من طرابلس إنھ رأى أربعة
أشخاص مصابین بالرصاص المطاطي، اثنین في جذعھم العلوي. شاھد أیضا متظاھرا أسنان مكسورة نتیجة استخدام الشرطة للقوة. قال متظاھر آخر إنھ رأى شخصین مصابین برصاصات مطاطیة، األول في كتفھ

والثاني في خصره. أظھرت الصور ومقاطع الفیدیو المنشورة على وسائل التواصل االجتماعي محتجین مصابین بجروح جراء الرصاص المطاطي. لم تتمكن ھیومن رایتس ووتش من التحقق من ھذه الروایات
بشكل مستقل.

حوالي الساعة 11 لیال، رأى مراقبو ھیومن رایتس ووتش رجاال یرتدون ثیابا سوداء یحرقون خیام المحتجین في ساحة الشھداء. لم یُعرف من ھم، لكن قال محتجان إنھما شاھدا الرجال یخطون إلى مكان الحادث
برفقة عناصر أمن ترتدي الزي الرسمي. نقلت وسائل إعالم محلیة أن شرطة المجلس كانت وراء الھجوم.

حاول المتظاھرون المناوئون الذین یدعمون رئیس المجلس مھاجمة المحتجین حوالي الساعة  11:30 لیال. شاھدت ھیومن رایتس ووتش بعض المتظاھرین یطلقون األلعاب الناریة والحجارة على المتظاھرین
المؤیدین لرئیس المجلس، قبل قیام الجیش اللبناني بإبعادھم بسرعة وتشكیل طوق حول منطقة وسط المدینة إلبقاء المتظاھرین المؤیدین لرئیس المجلس خارجھا. شاھد مراقبو ھیومن رایتس ووتش قوات األمن

تستخدم الغاز المسیل للدموع إلبعاد المحتجین نحو مقر حزب الكتائب طوال اللیل، بینما حاول المتظاھرون التقدم نحو ساحة الشھداء ومبنى النھار. ألقى المتظاھرون الحجارة وقنابل الغاز المسیل للدموع على قوات
األمن. انتھت المواجھات بین المتظاھرین وقوات األمن حوالي الساعة 1 صباحا.

اعتقاالت

قال أیمن رعد، المحامي في "لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین"، وھي مجموعة غیر رسمیة من المحامین المتطوعین، لـ ھیومن رایتس ووتش إن قوات األمن الداخلي اعتقلت 14 محتجا خالل مواجھات 14
دیسمبر/كانون األول، أُخلي سبیلھم جمیعا ظھیرة الیوم التالي. أضاف أنھ في 15 دیسمبر/كانون األول، اعتقلت قوات األمن الداخلي ثمانیة محتجین، واعتقل الجیش متظاھرا واحدا. أفرج عن الثمانیة الذین اعتقلتھ

قوى األمن الداخلي جمیعھم الساعة 4 عصر الیوم التالي.
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