
08/11/2019 لبنان: لحمایة المتظاھرین من الھجمات

https://www.hrw.org/print/335473 1/3

ھاجمت مجموعات عنیفة متظاھرین معارضین للحكومة وأحرقت خیمھم في
.وسط بیروت، لبنان في 29 أكتوبر/تشرین األول 2019

ھاجمت مجموعات عنیفة متظاھرین معارضین للحكومة وأحرقت خیمھم في وسط بیروت، لبنان
 .في 29 أكتوبر/تشرین األول 2019
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لبنان: لحمایة المتظاھرین من الھجمات
قوات األمن استخدمت القوة المفرط لفتح الطرقات

(بیروت) - قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن قوات األمن اللبنانیة لم توقف ھجمات على المتظاھرین السلمیین من قبل
رجال مسلحین بالعصي، والقضبان المعدنیة، واألدوات الحادة. كما استخدمت قوات األمن القوة المفرطة لتفریق االحتجاجات

وإزالة الحواجز. ینبغي للسلطات اللبنانیة اتخاذ جمیع التدابیر الممكنة لحمایة المتظاھرین المسالمین واالمتناع عن تشتیت
التجمعات السلمیة بالقوة.

وثقت ھیومن رایتس ووتش ست حاالت على األقل تقاعست فیھا قوات األمن عن حمایة المتظاھرین المسالمین من الھجمات
العنیفة التي شنھا رجال تسلحوا بالعصي، والحجارة، والقضبان المعدنیة. رغم أن قوات األمن امتنعت إلى حد كبیر عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجین منذ 18 أكتوبر/تشرین األول 2019، وثقت ھیومن

رایتس ووتش أنھا استخدمت القوة المفرطة لتفریق المحتجین في 12 مناسبة على األقل. كما اعتقلت قوات األمن تعسفا عشرات المتظاھرین المسالمین وحاولت منع الناس من تصویر حوادث االحتجاج.

قال جو ستورك، نائب مدیرة قسم الشرق األوسط في ھیومن رایتس ووتش: "یبدو أن قوات األمن اللبنانیة احترمت إلى حد كبیر حق المواطنین في االحتجاج، لكن ینبغي للسلطات أن تعلن بوضوح أنھا لن تتسامح
مع ھجمات عنیفة وستتوقف عن تفریق االحتجاجات بالقوة دون سبب. ینبغي أن تحمي قوات األمن المتظاھرین السلمیین، ویشمل ذلك أن تكون القوات نفسھا منتشرة ومجھزة بالعتاد المناسب في مواقع المظاھرات".

صرح "الصلیب األحمر اللبناني" أنھ بین 17 و30 أكتوبر/تشرین األول عالج 1,702 ممن أصیبوا في مناطق االحتجاج، ونقل 282 مصابا إلى المستشفیات من مناطق االحتجاج في جمیع أنحاء البالد. وقال "الدفاع
المدني اللبناني" لـ ھیومن رایتس ووتش إنھ في الفترة نفسھا عالج عناصره 82 متظاھرا وست عناصر من قوى األمن أصیبوا بجروح، ونقلوا 85 شخصا إلى المستشفیات من مناطق االحتجاج. قال الدفاع المدني إن

معظم عملیاتھ جرت في وسط بیروت.

قابلت ھیومن رایتس ووتش 37 متظاھرا قالوا إنھم شھدوا أو كانوا ضحیة لھجمات عنیفة قام بھا متظاھرون مناوئون لھم أو تعرضوا للقوة المفرطة على أیدي قوات األمن في بیروت، وصور، والنبطیة، وبنت
جبیل، وصیدا، وجل الدیب، والعبدة. قال خمسة أشخاص إن قوات األمن منعتھم أو حاولت منعھم من تصویر االنتھاكات، وفي بعض الحاالت استخدمت القوة المفرطة. طلب معظم األشخاص الذین قابلتھم ھیومن

رایتس ووتش عدم استخدام أسمائھم أو أسمائھم الكاملة لحمایتھم.

قال المتظاھرون إن قوات األمن لم تتدخل لحمایة المتظاھرین السلمیین من المھاجمین العنیفین في ست مناسبات على األقل في بیروت، وبنت جبیل، والنبطیة، وصور.

راقبت ھیومن رایتس ووتش ھجوما واحدا مماثال في وسط بیروت في 29 أكتوبر/تشرین األول، عندما استخدم المئات من أنصار "حركة أمل" و"حزب هللا" الحجارة والقضبان المعدنیة لمھاجمة المتظاھرین
السلمیین الذین كانوا یغلقون جسر "الرینغ" في وسط بیروت، وخّربوا خیام المتظاھرین وأحرقوھا ونھبوا محتویاتھا. الحظت ھیومن رایتس ووتش وشھود أن عناصر شرطة مكافحة الشغب والجیش الذین كانوا

حاضرین لم یتدخلوا بشكل حاسم لوقف الھجوم أو اعتقال أي مھاجمین. استخدموا الغاز المسیل للدموع لتفریق المھاجمین بعد ساعتین فقط.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن سلطات الدولة اللبنانیة تتحمل مسؤولیة احترام الحق في حریة التجمع السلمي وحمایة المحتجین من أي ھجوم عنیف. ویشمل ذلك ضمان نشر قوات األمن المدّربة جیدا بأعداد كافیة في
مواقع المظاھرات، والتدخل في الوقت المناسب لمنع وقوع إصابات. ینبغي لھا ضمان مالحقة المسؤولین عن الھجمات العنیفة.

استخدمت قوات األمن اللبنانیة في بعض الحاالت القوة المفرطة إلزالة الحواجز التي أقامھا المحتجون في جمیع أنحاء البالد. الحظت ھیومن رایتس ووتش، كما قال شھود، أنھ خالل ھذه الحوادث، استخدمت قوات
األمن الھراوات وأعقاب البنادق لضرب المتظاھرین الذین كانوا یغلقون الطرق، وفي بعض الحاالت احتجزت المتظاھرین. في إحدى الحاالت، أطلق الجیش الغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي على

المتظاھرین الذین أغلقوا الطریق في بلدة العبدة شمالي لبنان.

أقّر الجیش اللبناني بحق المتظاھرین في االحتجاج والتجمع السلمیَّین، لكنھ أكد على وجوب فتح الطریق من قبل المتظاھرین وتجمعھم في الساحات العامة. لم توضح السلطات سبب اعتقادھا أنھ من الضروري إزالة
العوائق التي تغلق الطرق أو تفریق المحتجین بالقوة في أي من الحوادث التي وثقتھا ھیومن رایتس ووتش.

رصدت ھیومن رایتس ووتش في مناسبات عدیدة قیام المتظاھرین بإزالة حواجز الطرق على الفور أمام سیارات اإلسعاف، والطواقم الطبیة، والعسكریین. أكد األمین العام للصلیب األحمر اللبناني أن المتظاھرین
فتحوا الطرق لسیارات اإلسعاف.

وفقا لـ "لجنة المحامین للدفاع عن المتظاھرین"، اعتقلت السلطات اللبنانیة بین 17 أكتوبر/تشرین األول و4 نوفمبر/تشرین الثاني 200 متظاھر على األقل، بما في ذلك في بیروت وصور. حتى 4 نوفمبر/تشرین
الثاني، كان 19 منھم ما زالوا رھن االحتجاز. روى خمسة من المعتقلین لـ ھیومن رایتس ووتش كیف تعرضوا لالعتداء على أیدي قوات األمن أثناء اعتقالھم.

حریة التجمع السلمي ھي حق أساسي، وبالتالي یجب التمتع بھا دون قیود إلى أقصى حد ممكن. أقّر خبیر األمم المتحدة المعني بحریة التجمع بأن "سیر حركة المرور بدون عوائق یجب أال یكون لھ األسبقیة تلقائیا
على حریة التجمع السلمي". أیضا، خلص خبیران من األمم المتحدة إلى أن "التجمعات ھي استخدام شرعي على قدم المساواة للفضاء العام كنشاط تجاري أو حركة المركبات وحركة المشاة، وبالتالي "یجب التسامح

مع مستوى معین من االضطراب في الحیاة العادیة الناجم عن التجمعات، بما في ذلك تعطیل حركة المرور، واإلزعاج، وحتى األذى لألنشطة التجاریة، ولذلك لكي ال یُفّرغ [ھذا] الحق من مضمونھ".  

ال یسمح القانون الدولي بتفریق التجمع السلمي إال في حاالت نادرة، بما في ذلك إذا كان التجمع یمنع الوصول إلى الخدمات األساسیة، مثل الرعایة الطبیة، أو یشكل عرقلة جدیة ومستمرة لحركة المرور أو االقتصاد.
یقع على عاتق السلطات تبریر القید وإثبات الطبیعة الدقیقة للتھدیدات التي یمثلھا التجمع. أیضا، یجب أن یكون المنظمون قادرین على الطعن في مثل ھذه القرارات في المحاكم المختصة والمستقلة. حتى عندما یحق

لقوات األمن تفریق التجمعات غیر العنیفة بشكل قانوني، ینبغي لھا تجنب استخدام القوة إلى أقصى حد ممكن.

ینبغي للسلطات اللبنانیة أن تحقق بشكل نزیھ في مزاعم االستخدام المفرط للقوة من جانب قوات األمن في االحتجاجات. یجب أن یحصل ضحایا االستخدام غیر المشروع للقوة على تعویض سریع وكاف. یجب
إطالق سراح المحتجزین الذین لم توجھ إلیھم تھم بارتكاب جریمة معروفة.
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قال ستورك: "إذا كانت السلطات اللبنانیة جادة في حمایة حق المواطنین في االحتجاج، فینبغي لھا التحقیق في التعدیات المزعومة ومحاسبة المسؤولین عنھا. عندھا فقط سیكون لدى اللبنانیین ثقة كاملة في قدرة قوات
األمن على حمایتھم في معركتھم ضد الفساد وغیاب المحاسبة".

للشھادات عن االعتداءات التي تعرض لھا المتظاھرون، یرجى االطالع على التقریر الكامل باإلنغلیزیة.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the
world.
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