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قضية

لبنان والتعذيب

مكانك راوح
طائفية
تطلق الجمعية اللبنانية للتعليم
وال� � �ت � ��دري � ��ب «أل� � � � ��ف» ف � ��ي م��ؤت �م��ر
ص �ح �ف��ي ي �ع �ق��د ف ��ي ف� �ن ��دق ك� ��راون
بالزا ،الحادية عشرة من قبل ظهر
اليوم تقريرًا عن البعد االجتماعي
الثقافي للتعذيب في لبنان.
ويتضمن التقرير نتائج دراسة عن
ن�ظ��رة ال ��رأي ال�ع��ام اللبناني تجاه
العنف والتعذيب ،تبينّ أن العنف
ّ
�ادة مقبولة بني اللبنانيني ،وأن
ع� ُ
ترافقها م��ع ضعف دول��ة القانون،
ً
يجعل من ممارسة التعذيب فعال
ً
مقبوال أيضًا في املجتمع اللبناني.
في املقابل يستند تقرير أعده مركز
الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
ال� ��ى ط��ائ �ف �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي
وان � �ع � �ك� ��اس � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ع ��ذي ��ب.
ويوصي التقرير بضرورة إصدار
قانون ّ
يجرم التحريض الطائفي،
وت �ن �م �ي��ة وع� ��ي امل ��واط �ن ��ة ل�ت�ح��ري��ر
اللبنانيني م��ن أس��وأ السجون في
ال �ع��ال��م ،ال �س �ج��ن ال �ط��ائ �ف��ي ،امل��ول��د
األساسي للعنف والتعذيب.

رغم التعهدات الرسمية بتجريم التعذيب ،يحتفل
لبنان باليوم العاملي ملناهضة التعذيب من دون أن يتقدم
أية خطوات فعلية في التشريع واملمارسة .رزمة املطالب
املكدسة يعاد التذكير بها هذا األسبوع عبر تقارير
أهلية واعتصام أمام السرايا
بسام القنطار
يمكن الجمعيات اللبنانية الناشطة في
مناهضة التعذيب أن تعيد توزيع بيانها
املشترك الذي صدر العام املاضي ملناسبة
العاملي
 ٢٦ح��زي��ران ،ال��ذي ي�ص��ادف ال�ي��وم ّ
ملساندة ضحايا التعذيب .ال جديد تحقق،
ال ف��ي اإلدارة وال�ت�ش��ري��ع ،وال ف��ي الثقافة
واملمارسة.
ال �ت��وت��ر ال � ��ذي راف � ��ق ع �م��ل ح �ك��وم��ة س�ع��د
ال� �ح ��ري ��ري ال �ه �ش��ة واس �ت �ق��ال �ت �ه��ا الح �ق��ًا،
راك��م مشاريع القوانني املكدسة في أدراج
اللجان النيابية وأم��ان��ة مجلس ال ��وزراء،
وبرزت الى الواجهة انتفاضات السجون،
وال سيما في رومية ،فيما ال تزال التقارير
اللبنانية وال��دول �ي��ة غ�ي��ر ال��رس�م�ي��ة تؤكد
اس � �ت � �م ��رار ال� �ت� �ع ��ذي ��ب أث � �ن� ��اء االح� �ت� �ج ��از،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا ل � � ��دى ش� �ع� �ب ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وامل � �ب� ��اح� ��ث ال� �ج� �ن ��ائ� �ي ��ة ف � ��ي ق� � ��وى األم � ��ن
الداخلي ،واستخبارات الجيش اللبناني،
وال � �ل � �ج� ��ان األم � �ن � �ي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل�ل��أح� ��زاب
اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

الئ �ح��ة االن �ت �ه��اك��ات ت �ط��ول لتشمل حالة
اإلف� � ��راط ف��ي اس �ت �خ��دام ال� �ق ��وة ،ال �ت��ي أدت
ظل
ال��ى مقتل ال�ع��دي��د م��ن امل��دن�ي�ين ،فيما ً
العاملون/ات في الخدمة املنزلية عرضة
للتمييز واإلي� ��ذاء على ن�ط��اق واس ��ع ،ولم
ت�ت�خ��ذ خ �ط��وات رس �م �ي��ة ت��ذك��ر للتحقيق
ف��ي مصير آالف األش �خ��اص ال��ذي��ن فقدوا
منذ ال�ح��رب األه�ل�ي��ة ،م��ا زاد م��ن التعذيب
النفسي واملعاناة املستمرة لذويهم.
انضم لبنان الى اتفاقية مناهضة التعذيب
وغ �ي��ره��ا م ��ن ط ��رق امل �ع��ام �ل��ة أو ال�ع�ق��وب��ة
القاسية أو اإلنسانية أو املهينة عام ،٢٠٠٠
وت �ل��زم ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ال�س�ل�ط��ات ب��اح�ت��رام
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان وم �ن��ع اس �ت �ع �م��ال ال �ق��وة
املفرطة عند ممارستها عملها ،كذلك انضم
الى البروتوكول االختياري لهذه االتفاقية
عام  .٢٠٠٨ولعل النقطة املضيئة الوحيدة
في تنفيذ لبنان التزاماته ً
بناء على هذه
االتفاقية وملحقاتها سماح السلطات في
أيار عام  ٢٠١٠بزيارة «اللجنة الفرعية ملنع
ال�ت�ع��ذي��ب» التابعة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة لبنان.
إال أن تقرير هذه اللجنة بقي سريًا ،فيما

محاكم

تقرير

السجن لخاطفي الطفل الخنسا
ب�ع��د أك�ث��ر م��ن سنتني ع�ل��ى ح��ادث��ة خطف
ال�ط�ف��ل أم�ي�ن ال�خ�ن�س��ا م��ن أم ��ام م�ن��زل��ه في
ّ
منطقة الغبيري ،وتمكن القوى األمنية من
إع��ادت��ه إل��ى أه�ل��ه س��امل��ًا ،أص ��درت محكمة
ال �ج �ن��اي��ات ف��ي ب �ي��روت ب��رئ��اس��ة ال�ق��اض��ي
ب��رك��ان س�ع��د ،أم ��س ،حكمها ف��ي القضية
بحق الخاطفني.
ً
وج � ّ�رم ��ت امل�ح�ك �م��ة ك�ل�ا م ��ن ع �ب��د ال�ن��اص��ر
م .وخ ��ال ��د ش .وإب ��راه � �ي ��م أ .ب��ال �ج �ن��اي��ة
املنصوص عليها في املادة  569عقوبات،
وب��إن��زال ع�ق��وب��ة األش �غ��ال ال�ش��اق��ة امل��ؤب��دة
بكل منهم ،وخفضها خفضًا تقديريًا إلى
األش �غ��ال ال�ش��اق��ة امل��ؤق�ت��ة مل � ّ�دة  5س �ن��وات.
وك� ُ�ان الفتًا إع�لان ب��راءة أحمد أ .مما كان
ق��د أس�ن��د إل�ي��ه بسبب ع��دم كفاية الدليل،

ت�ق��اع�س��ت ب �ي ��روت ع��ام��ًا آخ� ��ر ،ع ��ن ت�ق��دي��م
ت �ق��ري��ر م� �ل ��زم ،ي �ب�ي�ن ال �ت �ق��دم امل� �ح ��رز ع�ل��ى
م �س �ت��وى ت�ط�ب�ي��ق ب �ن��ود االت �ف��اق �ي��ة .ورغ��م
أن ق ��ان ��ون أص � ��ول امل �ح��اك �م��ات ال�ج�ن��ائ�ي��ة
يتضمن م��واد تحدد الحقوق التي يتمتع
بها كل مشتبه فيه قيد التحقيق ،وأثناء
مثوله أم��ام القضاء ،يحتاج ه��ذا القانون

ال��ى تعديالت ج��ذري��ة وفقًا مل��ا تنص عليه
االت�ف��اق�ي��ة ال��دول�ي��ة .أم��ا ق��ان��ون العقوبات،
ف �ل��ا ي � � � ��زال ق � ��اص� � �رًا ع � ��ن ت �غ �ط �ي ��ة ج �م �ي��ع
ال �ج��رائ��م ك�م��ا وردت ف��ي امل ��ادة األول ��ى من
االتفاقية الدولية ،وبقيت م�ب��ادرات وزارة
العدل ملراجعة قانون العقوبات وتعديله
ع �ل��ى ن �ح��و ي �ت�ل�اءم م ��ع االت �ف��اق �ي��ة ،م�ج��رد

علمًا أن��ه ك��ان غائبًا ع��ن جلسة املحاكمة
ال �خ �ت��ام �ي��ة ،ف �ي �م��ا م �ع �ظ��م امل �ح ��اك ��م ت�ل�ج��أ
إل ��ى ت�ج��ري��م ال�غ��ائ �ب�ين إل ��ى ح�ي�ن مثولهم
ومحاكمتهم ،وه��ذا م��ا ل��م تفعله املحكمة
ً
ف��ي ب �ي��روت الن �ت �ف��اء ال� �ض ��رورة ،م�س�ت��ردة
بذلك مذكرة إلقاء القبض ال�ص��ادرة بحق
أح�م��دُ .ي��ذك��ر أن خ��اط�ف��ي ال�ط�ف��ل ك��ان��وا قد
اتصلوا هاتفيًا ب��وال��ده ُبعيد االختطاف،
وط �ل �ب��وا ف��دي��ة م��ال �ي��ة ،وه� ��ذا م��ا اع �ت��رف��وا
ب��ه أث �ن��اء التحقيق معهم ب�ع��د توقيفهم.
وقد جاء في إفادتهم أم��ام القضاء الحقًا:
«اع�ت��رف�ن��ا بفعلتنا ل�لان�ت�ه��اء م��ن القضية
ب �س��رع��ة ،وذل� ��ك ب �ع��دم��ا أرب �ك �ت �ن��ا ال�ض�ج��ة
اإلعالمية وزادت األمور تعقيدًا».
م .ن.

على
فكرة
أوقفت القوى األمنية
املواطن رشيد.خ 28( .عامًا)
بعدما عثرت في حوزته على
مسدس حربي ،وذلك أثناء
تفتيشه داخل حرم مطار
بيروت ،عندما كان مسافرًا
إلى العاصمة الفرنسية.
وباإلستماع إلى إفادته ،قال
انه نسي املسدس داخل حقيبة
الكومبيوتر املحمول خاصته،
ولم يكن يقصد نقله إلى الطائرة.
أحيل املوقوف إلى القضاء
املختص ،حيث أخلي سبيله
بسند إقامة الحقًا وتم ضبط
املسدس ومصادرته.

«بلطجية» يعتدون على مخفر البسطة
محمد نزال
«رجل أمن بال هيبة ال ّيمكن اعتباره رجل
ّ
الضباط
أمن» .بهذه العبارة يلخص أحد
م��ا يعانيه رج��ال األم��ن ف��ي تعاملهم مع
ال � �ن ��اس .إذًا ،ه ��ي ال �ه �ي �ب��ة ،ال �ت ��ي ب�س�ب��ب
ف �ق��دان �ه��ا «ت �ج��رأ ب �ع��ض ال �خ��ارج�ي�ن على
ال �ق��ان��ون واع � �ت ��دوا ع �ل��ى ع �ن��اص��ر ح��رس
مخفر البسطة».
م � � ��اذا ح� �ص ��ل ه � �ن� ��اك؟ ي �ج �ي��ب ال �ض��اب��ط
الزعران واعتدوا
باقتضاب« :جاء بعض
ُ
على عناصر ح��رس املخفر ،وقبض على
معظمهم في اليوم التالي ،وأحيلوا على
املحكمة العسكرية».
هل ُي ّ
ذلك؟ وكيف
يحصل
أن
عد أمرًا عاديًا
ُ
ُ
ُيشتم ويضرب الحارس الذي يفترض أنه
يحمي مكانًا من التعرض ألي اعتداء؟ ال
ُيظهر الضابط أيًا من عالمات االستغراب
حيال هذا السؤال ،إذ بدا كأنه قد «اعتاد»
الفكرة ،فقال« :مثل هذه الحوادث تحصل
باستمرار ،املشكلة تكمن في هيبة رجل
األم��ن الساقطة من أع�ين املواطنني ،علمًا
أن ال أح� ��د ي �ت �ع � ّ�رض وي� �س ��يء إل� ��ى ه��ذه
الهيبة س��وى ال��زع��ران ،ال��ذي��ن ال يعلمون
أن ال �ت �ط� ّ�ب��ع م ��ع ف �ك��رة ك �ه��ذه ي �س��يء إل��ى
األمن في البلد قبل رجل األمن» .ماذا عن
أس�ب��اب االع �ت��داء؟ ي��ؤك��د ال�ض��اب��ط أن��ه «ال
أسباب سياسية أو طائفية في ما حصل،
إذ إن املعتدين هم من أصحاب السوابق
وامل �ش �ه��وري��ن ب�خ��روج�ه��م ع�ل��ى ال �ق��ان��ون،

وم��ن ال��ذي��ن يتعاطون ب��اس�ت�م��رار حبوب
ال�ه�ل��وس��ة وامل� �خ ��درات ،ل��ذل��ك ل��م يظهر أن
ثمة سببًا حقيقيًا دفعهم إل��ى االع�ت��داء».
هكذا ،يمكن أن ُيظهر التحقيق الحقًا أن
االعتداء لم يحصل إال لـ«التسلية أو للهزء
من رجال األمن ،حيث يبدون كـ«ملطشة»
ّ
لكل من يريد أن يتسلى».
وعلمت «األخبار» أن أحد املعتدين اسمه
سابقًا على
عمر ق .وأن��ه ك��ان ق��د اع�ت��دى
ُ
أح ��د امل��واط �ن�ين وط�ع�ن��ه ب�س�ك�ين ،ف��أوق��ف
م � � ّ�دة وج� �ي ��زة ف �ق��ط ،ث ��م ع ��اد إل ��ى س�ي��رت��ه
«ال �ب �ل �ط �ج �ي��ة» األول� � ��ى ال �ت ��ي ي �ع��رف��ه ب�ه��ا
ّ
سكان منطقة البسطة .وفي هذا السياق،
طالب مسؤول أمني متابع مللفات هؤالء
«الزعران والبلطجية» بأن تكون األحكام
القضائية التي تصدر بحقهم قاسية ،بدل
أن يدخلوا السجن كل مرة فترة وجيزة ،ثم
يخرجوا كما كانوا ،وربما أس��وأ ،بحيث
يصير أحدهم مستعدًا لقضاء أيام قليلة
في السجن «ف��ي مقابل متعته باالعتداء
على املواطن وقوى األمن».
ُي ��ذك ��ر أن ه ��ذه ال �ح��ادث��ة ل�ي�س��ت األول ��ى
م��ن نوعها ،إذ ّ
سجلت البالغات األمنية
ّ
ح �ص ��ول اع � �ت � ��داءات ع � ��دة ع �ل��ى دوري � ��ات
ل�ق��وى األم��ن خ�لال األي ��ام امل��اض�ي��ة ،منها
ش �ه��ر أح � ��د األش � �خ� ��اص س�ل�اح ��ًا ح��رب �ي��ًا
رشاشًا بوجه عناصر إح��دى ال��دوري��ات،
ك�م��ا ُرش�ق��ت س�ي��ارة ت��اب�ع��ة ألح��د املخافر
أثناء تأديتها عملها بالحجارة والبيض
والبندورة.

