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لبنان: موقوفو طرابلس یّدعون تعّرضھم للتعذیب واإلخفاء القسري
ال تحاكموا المدنیین أمام المحكمة العسكریة؛ أسقطوا تھم اإلرھاب التي ال أساس لھا

 

 

قوات األمن تدفع بالمتظاھرین ضد السلطات خارج ساحة النور في وسط طرابلس، لبنان، 31 ینایر/كانون الثاني 2021 وسط مواجھات.  © 2021 فتحي المصري/أ ف ب عبر غیتي إیمجز

 

(بیروت) – قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن "مخابرات الجیش" اللبنانیة أخفت قسرا موقوفین كانوا یشاركون في مظاھرات طرابلس احتجاجا على
اإلقفال العام بسبب فیروس "كورونا" وتدھور الوضع االقتصادي، ویُزعم أنھا عذبتھم. یبدو أن المحتجین یواجھون تھما ال أساس لھا أمام المحاكم العسكریة

غیر العادلة بطبیعتھا، والتي یجب أال یكون لھا سلطة على المدنیین بموجب القانون الدولي.

في 22 فبرایر/شباط 2021، اتھمت النیابة العامة العسكریة 35 شخصا على األقل، بینھم طفالن، باإلرھاب، وتكوین عصابات إجرامیة، وسرقة األمالك العامة
خالل احتجاجات مدینة طرابلس الشمالیة في األسبوع األخیر من ینایر/كانون الثاني. یواجھ المتھمون أیضا تھما أخرى، منھا استخدام القوة ضد عناصر القوى
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األمنیة ومحاولة قتلھم، والحرق، والتخریب، والتظاھر بدون إذن.

قالت آیة مجذوب، باحثة لبنان في ھیومن رایتس ووتش: "على السلطات اللبنانیة معالجة مظالم الطرابلسیین المشروعة، لكنھا صعّدت القمع ضد سكان یكافحون
من أجل حیاة كریمة. یجب أن تُحاَسب السلطات على ارتكاب أي إخفاء أو تعذیب بحق المحتجزین، وعلیھا أن تُسقط جمیع تھم اإلرھاب التي ال أساس لھا

ضدھم".

تحدثت ھیومن رایتس ووتش مع خمسة محتجین محتجزین، وعائالت خمسة محتجین، ومحامیین یعمالن على القضیة، ومصدر قضائي، ومدیر عام قوى األمن
الداخلي اللواء عماد عثمان. لم یرد الجیش على طلب ھیومن رایتس ووتش للتعلیق. قال األشخاص الذین مقابلتھم إنھ حدثت بعض حوادث عنف خالل

االحتجاجات، وإن بعض المشاركین رموا زجاجات "مولوتوف" على القوى األمنیة وأحرقوا أبنیة حكومیة. لكن األشخاص الذین أُجریت معھم مقابالت قالوا إن
المتھمین في قضیة اإلرھاب لم یشاركوا في أعمال عنف خطیرة ولم یواَجھوا بأي دلیل یثبت عكس ذلك. قالت والدة أحد المتھمین إن ابنھا )15 عاما( ُعذِّب

لالعتراف بجرائم لم یرتكبھا.

ما یزال أربعة من المتھمین الـ35 محتجزین، بینما أُفرج عن 19 آخرین، بینھم الطفالن. وقال محامون یعملون على القضیة لـ ھیومن رایتس ووتش إن السلطات
ترفض تحدید ھویة المتھمین الـ12 اآلخرین متذرعة بـ "سریة" التحقیقات. قال أیمن رعد، الذي یمثل ستة من المتھمین، إن قاضي التحقیق العسكري قال لھ إن

"المتھمین سیعلمون بالتھمة عندما یستَدعون إلى التحقیق".

قال المحامون إن 19 شخصا أُوقفوا في منازلھم أو أماكن عملھم أو الشارع، واستُدعي أربعة إلى وزارة الدفاع. وأُخفي معظم المحتجزین قسرا بین یوم وخمسة
أیام في مراكو مخابرات الجیش، بحسب المحامین. وقال المحامون إنھم والعائالت حاولوا الحصول على معلومات حول المتھمین في مراكز األمن الداخلي

والجیش في البقاع وطرابلس حیث شوِھدوا للمرة األخیرة، إال أن األجھزة األمنیة نفت امتالكھا أي معلومات حولھم.

قالت والدة طارق بدویة (28 عاما)، وھو أحد المحتجین، "لم أترك شخصا أو مكانا لم أسأل فیھ. لكن لم یكن  أحد یعلم... اعتقدت أن أحدھم قد ضربھ أو قتلھ،
تعرفون وضع البلد. عشت في الجحیم مدة ثالثة أیام. اعتقدت أن ولدي لن یعود".

االختفاء القسري، أي عندما تحتجز سلطات الدولة شخصا وترفض الكشف عن مكانھ أو مصیره، یشكل جریمة خطیرة بموجب القانون الدولي وھي محظورة
في جمیع الظروف. یتضمن الحظر واجب التحقیق في مزاعم االختفاء القسري ومقاضاة المسؤولین عنھ.

قال محامو وعائالت المتھمین إن جمیع المحتجزین، باستثناء األربعة الذین استُدعوا إلى وزارة الدفاع، خضعوا للتحقیق بدون حضور محام، ما یشكل مخالفة
للمادة 47 من قانون "أصول المحاكمات الجزائیة". قال المحامون إن التحقیق مع 13 محتجزا جرى من قِبل عناصر من مخابرات الجیش، وإن اثنین استجوبا من
 "شعبة المعلومات" التابعة لـ األمن الداخلي، بحسب اللواء عثمان. توثّق ھیومن رایتس ووتش ومنظمات حقوقیة أخرى بانتظام انتھاكات المادة 47، خصوصا

خالل تحقیقات مخابرات الجیش.

قال علي ھاشم (34 عاما) إن عناصر من مخابرات الجیش فرع شتورة أقدموا على ضربھ وصفعھ وركلھ بینما كان معصوب العینین ومكبل الیدین، وانھالوا
علیھ بالشتائم: "قالوا لي، ’بدك حریة؟"، ثم شتموه بعبارة نابیة بحسب قولھ. وقال ھاشم إنھ شرح تفاصیل تعذیبھ لقاضي التحقیق العسكري.

قال موقوف آخر إن عناصر مخابرات الجیش ضربوه في أحد فروعھم وفي وزارة الدفاع. في وزارة الدفاع، "ھددوني وانھالوا علي ضربا قائلین لي سنعذبك
حتى تورط [محتجا آخر]. وقالوا سنعلقك على الباالنكو"، وھي طریقة تعذیب عبر تعلیق الضحیة من المعصمین المكبلین خلف الظھر. قال الموقوف إنھ أخبر

قاضي التحقیق العسكري أنھ وّرط محتجا آخر زورا تحت التعذیب.

قالت والدة محتج عمره 15 عاما أُوقف بینما كان یمأل غالون بنزین من محطة محروقات، إنھ اقتید إلى فرع مخابرات الجیش في القبة حیث تعرض للضرب
والفلقة (الضرب على أسفل القدمین)، والتھدید بالصعق بالكھرباء. وقالت إن ابنھا أجاب بـ "نعم" على جمیع أسئلتھم، حتى في األمور التي ال یعلم شیئا عنھا.

وإن عنصرا ركلھ الحقا في وزارة الدفاع ولكمھ على معدتھ. أضافت إنھ أمضى عیده الـ 16 في الحجز.

أقر لبنان قانون مناھضة التعذیب في 2017. إال أن ھیومن رایتس ووتش استمرت في توثیق تقاریر ذات مصداقیة حول التعذیب في لبنان. لم تحقق السلطات كما
یجب في االدعاءات، وما تزال العدالة بمواجھة التعذیب خالل االحتجاز بعیدة المنال.
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قال محامون والمصدر القضائي إن المدعي العام العسكري اتھم جمیع المشتبھ فیھم بالجرائم نفسھا، بما فیھا اإلرھاب والسرقة، بدون تحدید الدلیل ضد كل فرد.
وقالوا إن موكلیھم لم یشاھدوا أي مقاطع مصورة أو أدلة أخرى تورطھم في ھذه الجرائم، وإن المزاعم كانت مبنیة فقط على "معلومات" أو "مخبرین

واعترافات أخرى". بموجب القانون اللبناني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، یملك المتھمون الحق في معرفة التھم الجنائیة الموجھة إلیھم والدلیل الذي تُبنى
علیھ ھذه التھم، بما فیھا أدلة البراءة.

قالت مجذوب: "إذا كانت السلطات اللبنانیة تعتقد أن لھذه االتھامات أي أساس، فعلیھا أن تحیل القضیة إلى المحاكم المدنیة، وتضمن حصول المتھمین على
محاكمة عادلة، وأن تحقق في االدعاءات الخطیرة المتعلقة باإلخفاء القسري، والتعذیب، والحرمان من اإلجراءات القانونیة الواجبة. على الدول التي تدعم

األجھزة األمنیة اللبنانیة ضمان أنھا ال تمول انتھاكات خطیرة".

انتھاكات أصول المحاكمات

قال متھمون ومحاموھم وعائالتھم إن محامیا كان حاضرا خالل التحقیق األولي فقط مع المحتجزین األربعة الذین سلموا أنفسھم إلى وزارة الدفاع. ُحرم
المحتجزون الـ19 اآلخرون من ھذا الحق وادّعت القوى األمنیة أن المتھمین قالوا إنھم ال یریدون محامیا، وھو ما لم یكن صحیحا.

قالت شقیقة موقوف استجوبھ عناصر مخابرات الجیش إن أول ما قالھ للعائلة، عندما اتصل إلعالمھم بمكانھ بعد أكثر من یوم من احتجازه، إنھ یرید محامیا.
وقال موقوف آخر إن عناصر مخابرات الجیش في وزارة الدفاع أرغموه على توقیع تصریح أنھ ال یرید محامیا.

قال موقوفان من األربعة الذین سلموا أنفسھم إلى وزارة الدفاع إنھم جمیعا خضعوا "لتحقیق غیر رسمي" بدون محامیھم. قال إبراھیم بسط )25 عاما(: "نادونا
في منتصف اللیل. كان تحقیقا، لكن لیس من النوع العادي حیث تُوقّع... لم نتمكن من رؤیة أي شيء في الداخل. عصبوا أعیننا وكبلوا أیدینا. نصحونا باالنسحاب

من الشارع وإننا أُوقفنا ھذه المرة وكانت المعاملة حسنة لكنھا قد تختلف المرة القادمة... في الیوم التالي، أخذونا إلى [مركز الشرطة العسكریة في] الریحانیة
إلجراء التحقیق الرسمي في حضور المحامي، لكن في الحقیقة كان التحقیق قد انتھى". قال محامون إنھ ال یمكن استخدام ما قالھ المتھمون خالل "التحقیق غیر

الرسمي" ضدھم في المحكمة.

عدل البرلمان المادة 47 في 30 سبتمبر/أیلول 2020 لتضمن حق المتھمین بحضور محام خالل التحقیقات األولیة لدى األجھزة األمنیة. تضمن المادة 47 أیضا
ف؛ والخضوع لفحص على ید طبیب شرعي. على العناصر حق المتھمین االلتزام بالصمت؛ واالتصال بشخص یختارونھ، فرد من العائلة أو محام أو موّظِ

الذین یجرون التوقیف إبالغ جمیع المشتبھ فیھم المحتجزین بھذه الحقوق فورا بعد التوقیف. بموجب القانون اللبناني، العناصر الذین یخالفون ضمانات المادة 47
ھم عرضة للمحاكمة بسبب االحتجاز غیر القانوني.

قال محامون ومحتجون إن عناصر القوى األمنیة فتشوا في محتوى ھواتف المتھمین واستخدموا المعلومات التي وجدوھا إلضافة تھم، بما فیھا تھم خارج سلطة
المحكمة العسكریة. فقال رعد "ھذا غیر قانوني. ینص القانون على أن من حق األجھزة األمنیة البحث عن أدلة مرتبطة مباشرة بالجرائم التي تحقق فیھا".

وأضاف، وجد عناصر األمن في أحد الھواتف رسالة على "واتساب" زعموا أنھا مھینة للرئیس فأضافوا تھمة "تحقیر الرئیس" ضد جمیع المتھمین.

في 4 فبرایر/شباط، قدمت نقابة المحامین في طرابلس شكوى إلى النیابة العامة التمییزیة متعلقة بجرائم إخفاء قسري، وحرمان تعسفي من الحریة، وانتھاك
المادتین 32 و47 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة خالل توقیف المحتجین.

ظروف االحتجاز

قال خمسة من المتھمین كانوا محتجزین في مركز الشرطة العسكریة في الریحانیة إن السجن كان باردا جدا، ووسخا، وسیئ التھوئة. وقالوا إنھم لم یحصلوا
على المواد الالزمة لتنظیف أنفسھم أو زنزاناتھم أو حماماتھم، ما یشكل ظروفا مؤاتیة النتشار فیروس كورونا. ُسمح لھم باالستحمام مرة أو مرتین في األسبوع.

واألكل كان غیر صالح لألكل وغیر كاف – كانت صواني األكل معفنة ولون المیاه غریب. قالوا إن الحراس أھانوھم وكانوا ینادونھم "یا حیوان".

قال عمر بقاعي، الذي نُقل الحقا إلى مركز فخر الدین للشرطة العسكریة، إنھ "شعر أنھ إنسان من جدید". وقال إن السجن كان نظیفا جدا، األكل كافیا، والعناصر
یتعاملون باحترام.
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تشترط المعاییر الدولیة المتعلقة بظروف السجون، "قواعد األمم المتحدة النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء" (قواعد نیلسون ماندیال) أن "توفَّر لجمیع الغرف
الُمعَدَّة الستخدام السجناء، وال سیما حجرات النوم لیال، جمیع المتطلبات الصحیة، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخیة، وخصوصا من حیث حجم الھواء

والمساحة الدنیا المخصَّصة لكل سجین واإلضاءة والتدفئة والتھویة". وتنص قواعد ماندیال على أنھ "یجب أن تكون المراحیض كافیة لتمكین كل سجین من
قضاء حاجاتھ الطبیعیة عند الضرورة وبصورة نظیفة والئقة. وأن تتوفر مرافق االستحمام واالغتسال".

اتھامات باإلرھاب

ھذه القضیة ھي األولى منذ انتفاضة 17 أكتوبر/تشرین األول 2019، التي عمت مختلف أنحاء البالد، التي تتھم فیھا السلطات اللبنانیة متظاھرین باإلرھاب.
انطلقت مظاھرات أكتوبر/تشرین األول 2019 المناھضة للحكومة إثر إعالن الحكومة عن ضرائب جدیدة. لكن المظاھرات سرعان ما تحولت إلى تعبیر عن

الغضب تجاه النظام السیاسي بأكملھ الذي حّملھ المتظاھرون مسؤولیة الوضع االقتصادي المتردي.

 قالت ھیومن رایتس ووتش إن تھم اإلرھاب ھذه، التي ُطبِقت بإجراءات موجزة على المتھمین الـ 35 كلھم، قد یكون لھا تأثیرا محبطا على حریة التعبیر
والتجمع.

قال المحامون والمصدر القضائي إن المدعي العام العسكري ادعى على الموقوفین بموجب المادة 335 من قانون العقوبات، المتعلقة بالجمعیات اإلجرامیة،
والمادتین 5 و6 من قانون 1958 الجائر الذي صدر كإجراء طارئ خالل األزمة السیاسیة في 1958 ولم یُلَغ. بموجب المادة 5 من القانون، یُعاقب باألشغال

الشاقة المؤبدة من یرتكب جرائم مثل استخدام المتفجرات لتنفیذ انتفاضة مسلحة، وبموجب المادة 6 كل عمل إرھابي یستوجب األشغال الشاقة المؤبدة أو اإلعدام.
أوقف لبنان عقوبة اإلعدام بشكل غیر رسمي، إذ لم یُعدم أي شخص منذ 2004، لكن المحاكم ال تزال تصدر أحكاما باإلعدام.

المادة 314 من قانون العقوبات تعّرف اإلرھاب على أنھ "جمیع األفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر" بوسائل كاألدوات المتفجرة أو المواد الملتھبة "التي من
شأنھا أن تحدث خطرا عاما". ھذا التعریف فضفاض للغایة ألنھ ال یتطلب، من بین عناصر أخرى، نیة التسبب في وفاة أو أذى جسدي خطیر ألفراد من العامة
أو لدوافع إیدیولوجیة أو سیاسیة. یترك ذلك للسلطات حریة إسناد صفة "إرھابیة" إلى األعمال التي قد تكون جرائم خطرة لكن من األفضل تصنیفھا على أنھا

تخریب أو إلحاق الضرر أو تدمیر الممتلكات أو أعمال الشغب أو الحرق المتعمد.

تعارض ھیومن رایتس ووتش عقوبة اإلعدام في كافة البالد وتحت كافة الظروف. اإلعدام عقوبة تتفرد في قسوتھا وكونھا ال رجعة عنھا ویشوبھا التعسف
والتحیز والخطأ. ألغت معظم البالد ھذه الممارسة في حین تبنت عشرات البلدان األخرى إیقافھا فعلیا.

محاكمة المدنیین في المحاكم العسكریة

تستخدم السلطات واألجھزة األمنیة اللبنانیة الوالیة الواسعة للمحكمة العسكریة للترھیب واالنتقام من الخطاب والنشاط السیاسیین. وثّقت ھیومن رایتس ووتش
قضیتَي متظاھَرین مثال أمام المحاكم العسكریة منذ انتفاضة 17 أكتوبر/تشرین األول 2019 بتھم تتعلق بمشاركتھم في المظاھرات. 

كشف تقریر لـ ھیومن رایتس ووتش في 2017 االنتھاكات العدیدة لإلجراءات القانونیة الواجبة والقانون الدولي المالزمة لمحاكمة المدنیین أمام المحاكم
العسكریة في لبنان. 

نظام المحاكم العسكریة في لبنان ھو نظام قضائي استثنائي خاضع لسلطة وزارة الدفاع. قد یمثل مدنیّون أمام المحاكم العسكریة بسبب أي تفاعل مع األجھزة
األمنیة أو موظفیھا. حوكم أطفال متھمون بھذه الجرائم أمام المحاكم العسكریة.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن ھیكلیة المحاكم العسكریة ونظام تعیین القضاة فیھا یقّوضان كفاءتھا، واستقاللیتھا، وحیادھا. فوزیر الدفاع ھو من یعیّن القضاة
العسكریین، وھو غیر ملزمین بالحصول على شھادات أو تدریب في القانون. یبقى ضباط الجیش العاملون كقضاة تابعین لوزارة الدفاع خالل خدمتھم. ویخضع

حضور المحاكمات العسكریة لقیود، وبالتالي یصعب على المنظمات الحقوقیة ووسائل اإلعالم مراقبتھا بحریة.

وصف أشخاص خضعوا لمحاكمات عسكریة ومحامون انتھاكاٍت متعددة للحق في أصول المحاكمات العادلة، عانوا منھا ھم وموكلوھم في المحاكم العسكریة.
شملت االستجواب بغیاب المحامي، وسوء المعاملة والتعذیب واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، استخدام االعترافات المنتزعة تحت التعذیب، والحبس

االحتیاطي المطّول، القرارات الصادرة بدون شرح، واألحكام التي تبدو تعسفیة، والحق المحدود باالستئناف.

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/1957/06/ARA.pdf
http://www.legallaw.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=183689&LawID=181450&language=ar
https://www.hrw.org/ar/news/2020/02/05/338505
https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299106
https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299106
https://www.hrw.org/ar/report/2017/01/26/299106
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مظاھرات طرابلس

خالل األسبوع األخیر من ینایر/كانون الثاني، اجتاحت المظاھرات طرابلس بسبب تدھور األوضاع االقتصادیة بشكل سریع، والتي تفاقمت نتیجة إجراءات
اإلقفال بسبب تفشي فیروس "كورونا". طرابلس ھي من أكثر المدن اللبنانیة فقرا، لكن الحكومة لم توزع المساعدات التي وعدت بھا، ما دفع أغلبیة سكان

المدینة نحو الفقر المدقع.

معظم المتظاھرین والعائالت التي أجریت معھا مقابالت عزوا مشاركتھم في المظاھرات إلى األوضاع االقتصادیة التي ال تحتمل. 

قالت والدة طارق بدویة، وھو سائق تاكسي عمره 28 تم إیقافھ: "لو رأیتم منظر ابني عند توقیفھ. كان یضع حذاءا ممزقا... كان بالكاد یملك القدرة على األكل
والشرب وارتداء ثیابھ... قلبي یحترق. حرمونا من كل شي... لم یتركوا لنا شیئا لنعیش... لكن إن طالبت بحقوقك، یقررون أنك إرھابي".

قالت والدة ربیع شمالي، وھو كھربائي عمره 22 عاما، إنھ "كان عاطال عن العمل لحوالي سنتین. أنا وھو نعیش وحدنا في المنزل. من سیطعمنا؟... ھذه ھي
حقیقة البالد، لیس لدیھم [الحكام] أي ضمیر. ال فساد أكثر من ذلك".  

عند حوالي ظھیرة 25 ینایر/كانون الثاني، بدأ المتظاھرون الغاضبون من إجراءات اإلقفال القاسیة بسبب فیروس كورونا بالتجمع حوالي ساحة النور وقطع
الطرقات باإلطارات المشتعلة. بحلول اللیل، اندلعت اشتباكات بین القوى األمنیة والمتظاھرین الذین رشقوا الحجارة باتجاه سرایا طرابلس، وھو مبنى إداري.

ضربت شرطة مكافحة الشغب التابعة لقوى األمن الداخلي المتظاھرین بقسوة، من بینھم صحفي من إذاعة "صوت بیروت إنترناشونال"، وأطلقوا الغاز المسیّل
للدموع والرصاص المطاطي على المتظاھرین في ساحة النور. عند حوالي 10 لیال، كانت وحدات الجیش انتشرت بكثافة والمتظاھرون تفرقوا. بحسب ما ورد،

اعتُِقل عدة أشخاص من بینھم طفل. عالج "الصلیب األحمر اللبناني" 29 شخصا في المیدان ونقل 12 إلى مستشفیات قریبة.

في 26 ینایر/كانون الثاني، تجمع المتظاھرون أمام السرایا، مطالبین بإطالق سراح الذي أوقفوا اللیلة الماضیة. أفادت وسائل إعالمیة محلیة أن المتظاھرین
رشقوا حجارة باتجاه السرایا، وحاولوا إزالة الشریط الشائك خارج المبنى وإحراق سیارة. أطلقت القوى األمنیة الغاز المسیّل للدموع والرصاص المطاطي

لتفریق المتظاھرین. عالج الصلیب األحمر اللبناني 17 شخصا في الموقع ونقل ستة إلى المستشفیات القریبة.

في اللیلة الثالثة، تزاید عنف المتظاھرین. أفادت تقاریر إعالمیة أن أشخاصا أضرموا النار في حاویات النفایات في ساحة النور، ورشقوا مجددا السرایا
بالحجارة، وأحرقوا غرفة الحرس عند مدخلھا. أفید أن بعض المتظاھرین اخترقوا موقف السیارات التابع لقصر العدل، خلف السرایا، وقال اللواء عثمان لـ

ھیومن رایتس ووتش إن بعض األشخاص من بین المتظاھرین أطلقوا الذخیرة الحیة.

 قالت قوى األمن الداخلي في بیان صباح الیوم التالي إن بعض األشخاص رموا مفرقعات ناریة وحجارة وزجاجات مولوتوف على القوى األمنیة داخل السرایا،
الذین بدورھم أطلقوا الغاز المسیّل للدموع وخراطیم المیاه. كما زعمت قوى األمن الداخلي أن ثالث قنابل یدویة ُرمیت باتجاه مدخل السرایا، انفجرت منھا

إثنتان.

قال اللواء عثمان الحقا إنھ بین 25 و30 ینایر/كانون الثاني، رمیت 17 قنبلة یدویة باتجاه قوى األمن، وانفجرت جمیعھا ما عدا ثالث. زود اللواء عثمان ھیومن
رایتس ووتش بصور تظھر األضرار التي سببتھا بحسب الزعم القنابل الیدویة.

دفعت القوى األمنیة الناس من مدخل السرایا حتى ساحة النور. قال عثمان إن عناصر األمن الداخلي أطلقوا الذخیرة الحیة في الھواء "دفاعا عن النفس". قال إن
أحد عناصر األمن الداخلي الذین ھوجموا من قبل المتظاھرین أطلق النار على األرض.

في 27 ینایر/كانون الثاني، أظھر النقل المباشر على "قناة الجدید" عند حوالي الساعة 9:50 لیال أشخاص وھم یرمون شرطة مكافحة الشغب بالحجارة بینما
كانت تتراجع باتجاه السرایا. یطلق عنصر عیارات ناریة تحذیریة من مسدسھ فوق رؤوسھم، ویبدو العدید من المتظاھرین وھم یھربون. یستمر بعض
المتظاھرین برشق الحجارة والعنصر یطلق النار على األرض على بعد أمتار منھم، ثم یصوب نحو الحشد. یطلق عنصر آخر النار مباشرة من بندقیة

كالشنیكوف على متظاھرین وھم یھربون.    

https://today.lorientlejour.com/article/1249593/security-forces-push-protesters-back-from-tripolis-serail-on-the-second-night-of-unrest-over-the-strict-covid-19-lockdown.html
https://twitter.com/thawranewslb/status/1353651675672711168
https://twitter.com/rawanashkarr/status/1353685431863357441
https://twitter.com/nbntweets/status/1353744158075330561
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یظھر مقطع الفیدیو شخَصین مستلقین على األرض، أحدھما یبدو أنھ أصیب في وركھ األیسر. یمسك متظاھر بحفنة من خراطیش الرصاص من على الرصیف
وعرضھا أمام الكامیرا. مؤسسة أومیغا لألبحاث، وھي منظمة مركزھا في المملكة المتحدة تحلل تكنولوجیا أمنیة، أفادت لـ "مصدر عام"، وھو موقع إعالمي

في بیروت، أن الخراطیش التي أمسكھا المتظاھر تشبھ تلك المستخدمة في بندقیة كالشنیكوف. 

بناء على لقطات تصویریة ومقابالت حللھا موقع مصدر عام، یبدو أن عمر طیبة الذي توفي متأثرا بجراحھ صباح الیوم التالي، كان أحد المتظاھرْین اللذین وقعا
أرضا بعد أن أطلقت قوى األمن الداخلي النار مباشرة على المتظاھرین.

أفادت "الوكالة الوطنیة لإلعالم" أن 226 شخصا جرحوا، بینھم 41 عنصرا من قوى األمن الداخلي.

قال اللواء عثمان لـ ھیومن رایتس ووتش إن قیادة المنطقة الشمالیة في قوى األمن الداخلي حققت في ھذه الحادثة بإشراف النیابة العامة العسكریة، والتي
أظھرت إصابة عمر طیبة بـ "طلق ناري غیر محدد" في ظھره. في 30 ینایر/كانون الثاني، أجرى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكریة باإلنابة القاضي
فادي عقیقي زیارة میدانیة إلى طرابلس وأشرف بنفسھ على التحقیق. بناًء على تعلیمات القاضي عقیقي، في 8 فبرایر/شباط ، أُغلق تحقیق قوى األمن الداخلي

وأُحیل إلى النیابة العامة العسكریة لمواصلة التحقیق والمسار القانوني للقضیة، بحسب قوى األمن الداخلي.

في أبریل/نیسان 2020، وجدت ھیومن رایتس ووتش أن الجیش استخدم القوة المفرطة، بما فیھا القوة القاتلة،  بطریقة غیر مبررة، ضد المتظاھرین في
طرابلس، فقتل شخصا وجرح عشرات آخرین. لم تتخذ النیابة العامة العسكریة أي إجراءات جدیة للتحقیق في مقتل فواز السّمان في ذلك الحادث. مرت

االنتھاكات بحق المتظاھرین، ومنھا القتل، بدون عقاب في لبنان بشكل كبیر. 

استمرت المظاھرات لیوم رابع في 28 ینایر/كانون الثاني، واتخذت سریعا طابعة عنیفا. رمى بعض األشخاص المفرقعات الناریة وقنابل المولوتوف باتجاه
السرایا، مشعلین النار في المحكمة الشرعیة داخل المبنى حوالي الساعة 9:20 مساء. قبیل الساعة 11 لیال، أحرق المتظاھرون مبنى بلدیة طرابلس. أطلقت

القوات األمنیة الغاز المسیّل للدموع لتفریق المتظاھرین. عالج الصلیب األحمر 106 جرحى في الموقع ونقل ستة إلى المستشفیات القریبة.

قالت قوى األمن الداخلي إنھ بین 25 و30 ینایر/كانون الثاني، جرح 70 عنصرا من قوى األمن الداخلي.

تعّرض أحد المحتجزین للتعذیب الشدید، وكان قد أوقف في 28 ینایر/كانون الثاني وأْخفَي قسرا ألربعة أیام، ثم أطلق سراحھ من وزارة الدفاع. اطلعت ھیومن
رایتس ووتش على تقریر طبي یفّصل إصابات في رأسھ، وكتفیھ، وعنقھ، والحظت وجود آثار ضرب مبرح على جسمھ. ھذا الشخص لیس من بین المتظاھرین

المتھمین باإلرھاب.

في إحدى القضایا، نشرت قوى األمن الداخلي بالغا عن شخص مفقود، لكنھ ظھر الحقا أن المتظاھر، وھو طفل، كان محتجزا في فرع مخابرات الجیش في
حي القبة في طرابلس. قال المحامون إن الطفل أطلق سراحھ منذ حینھا.

قالت ھیومن رایتس الیوم إن ممارسات السلطات اللبنانیة الموثقة من فساد وعدم معالجتھا األزمات السیاسیة واالقتصادیة الخانقة في البالد، تسببت بأكبر تدھور
حقوقي یشھده لبنان منذ عقود. في 8 مارس/آذار، حذر قائد الجیش العماد جوزیف عون، موبخا الطبقة السیاسیة، أن "عناصر الجیش یعانون ویجوعون مثل

باقي أفراد الشعب". في 11 مارس/آذار، أعلن وزیر الداخلیة في حكومة تصریف األعمال محمد فھمي أن قوات األمن اللبنانیة مستنزفة وغیر قادرة على
ممارسة 90% من واجباتھا.

توصیات

على القوى األمنیة والمدعین العامین احترام اإلجراءات القانونیة الواجبة المنصوص علیھا في القانون اللبناني، بما فیھا المادة 47 من قانون اإلجرءات الجنائیة،
باإلضافة إلى القانون اللبناني المناھض للتعذیب. ینبغي لألجھزة األمنیة والقضائیة التحقیق في تصرف المسؤولین الذین ینتھكون ھذه القوانین ومحاسبتھم.

لمكافحة اإلفالت من العقاب وتفادي تأجیج التوترات، ینبغي للسلطات أن تجري تحقیقات فوریة وعادلة ومستقلة في مقتل متظاھرین، وإعالن النتائج ومحاكمة
من خرق القانون.
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یُفترض بلبنان أن عاجال نظام المحكمة العسكریة عبر إزالة المدنیین واألطفال من والیتھا، وضمان عدم قبول القضاة أي اعترافات ودالئل المأخوذة تحت
التعذیب. ینبغي لوزارة العدل إحالة كافة مزاعم التعذیب إلى النیابة العامة ووضع سیاسة ال تتسامح مع أي شكل من التعذیب والمعاملة الإلنسانیة أو المھینة. كما

على لبنان ضمان االستقاللیة الكاملة وعدم تحیز القضاة في الخدمة نھائیا، بما في ذلك ضمان أال یكون القاضي جزءا من الھیكلیة العسكریة.

ینبغي للمحاكم اللبنانیة االمتناع عن إنزال عقوبة اإلعدام، وعلى مجلس النواب إلغاؤھا.

على المانحین الدولیین إلى قوات األمن اللبنانیة، الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة ضمنا، التحقیق في ما إذ كان دعمھم یذھب إلى وحدات تمارس االنتھاكات،
وفي حال ثبُت ذلك، إیقاف الدعم فورا.
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األجھزة األمنیة اللبنانیة تتقاذف مسؤولیة إطالق الرصاص على المحتجین
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