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مجتمع وإقتصاد
عدل  14مخالفة قانونية ارتكبتها األجهزة األمنية في قضية حمام اآلغا العام الفائت .مديرية األمن العام ،مديرية
األمن الداخلي ومنظومة السجون اللبنانية ،جميعها متورطة في عملية الخروقات واالنتهاكات الجسيمة والخطرة
لحقوق اإلنسان التي طاولت  28شخصًا أوقفوا بنحو غير قانوني ،وجرى تعذيبهم والمس بكراماتهم

قضية حمام اآلغا :المخالفات الفاضحة لألجهزة
إيفا الشوفي
ّ
دورية من مكتب
في  9آب  2014دهمت
«ح ـمــايــة اآلداب» ف ــي وحـ ــدة الـشــرطــة
ّ
القضائية حمام اآلغــا بذريعة وجود
أش ـخــاص مثليي الـجـنــس فــي املـكــان،
وألقت ُالقبض على  28شخصًا كانوا
هـنــاك .شغل البلد بأكمله بالـ»إنجاز
الخطير» الذي نفذته األجهزة األمنية،
خ ـص ــوص ــا ال ـط ــري ـق ــة االس ـت ـعــراض ـيــة
«املـ ـش ـ ّـوق ــة» لـعـمـلـيــة ال ــده ــم ،إذ دخــل
ً
أوال أحـ ــد ال ـع ـنــاصــر ب ـث ـيــاب مــدن ـيــة،
وط ـلــب «م ـس ــاج إك ـس ـت ــرا» ،وب ـعــد ذلــك
اقتحم  10عناصر بثياب مدنية أيضًا
الحمام وبدأوا بالتفتيش .كان الهدف
م ــن ط ـلــب «مـ ـس ــاج إك ـس ـت ــرا» اإلي ـق ــاع
ب ــامل ــوج ــودي ــن بــال ـح ـمــام ،ل ـكــن ه ــذا لم
يحصل ،إذ اعـتــذر العامل فــي الحمام
ّ
عن عدم تقديم هذه الخدمة ،لكن ذلك
ّ
لم يمنع القوى األمنية  -التي استعدت
جيدًا لالستعراض  -من تنفيذ عملية
الدهم.
بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة ال ــده ــم،
ب ــدأت تنتشر األخ ـبــار عــن ممارسات
التعذيب التي يتعرض لها املوقوفون
داخــل السجن من قبل عناصر األمــن،
بسبب ميولهم الجنسية .وقد اتضح
ّ
بـ ـع ــد إخـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـل ـهــم أن األج ـ ـهـ ــزة
األمـنـيــة الـتــي تسلمت القضية ،وهي
األمـ ــن ال ـع ــام وقـ ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي،
ارتكبت  14مخالفة قانونية خالل أقل
من شهر من دون محاسبة أي عنصر.
ت ــؤك ــد ه ـ ــذه الـ ـح ــادث ــة أن اس ـت ـس ـهــال
مـخــالـفــة ال ـق ــوان ــن ،ال ــذي ب ــات يتكرر
كثيرًا ،إن كــان من قبل القوى األمنية
أو الحكومة أو مجلس النواب ،أصبح
نهجًا خطيرًا ّ
يهدد حقوق األفراد كافة
بمعزل عن اختالفاتهم وانتماءاتهم،
وإنـمــا اقـتـصــارهــا الـيــوم على الفئات
املـ ـهـ ـمـ ـش ــة ال يـ ـعـ ـن ــي ع ـ ـ ــدم تـ ـط ــوره ــا
واتساعها لتشمل الحقًا الجميع.
ال ـت ـقــريــر الـ ــذي أطـلـقـتــه أم ــس جمعية
«حـلــم» و»املـفـكــرة القانونية» بعنوان
ـام اآلغ ـ ــا :م ــداه ـم ــة مــن
«م ــداه ـم ــة ح ـم ـ ّ
زمـ ــن آخ ـ ـ ــر» ،ي ــوث ــق االعـ ـتـ ـق ــاالت غـيــر
القانونية و»الخروقات التي حصلت
بموافقة الدولة اللبنانية ،وباألخص
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ال ـج ـس ـي ـم ــة والـ ـخـ ـط ــرة
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان مـ ــن ق ـب ــل م ــدي ــري ــة
األمــن العام ،ومديرية األمــن الداخلي،
ومنظومة السجون اللبنانية» ،تزامنًا
م ــع ال ـي ــوم ال ـعــاملــي ملـنــاهـضــة ره ــاب ـ ّـي
املثلية والتنوع الجندري.
ي ـبــدأ الـتـقــريــر بــالـحــديــث ع ــن «تـمـ ّـيــز»
امل ـن ـظ ــوم ــة األم ـن ـي ــة «بـ ـت ــاري ــخ طــويــل
م ـ ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات املـ ــوث ـ ـقـ ــة ل ـح ـق ــوق

اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،وخ ـ ــاص ـ ــة ت ـ ـجـ ــاه ال ـف ـئ ــات
االجتماعية األكـثــر عرضة للتهميش
واإلقـ ـص ــاء واألجـ ـس ــاد غـيــر النمطية،
م ـثــل األشـ ـخ ــاص املـثـلـيــن ومـتـغـيــري
الـنــوع االجـتـمــاعــي ،وعاملي الجنس،
والعاملني األجانب ،واألشخاص الذين
يستخدمون امل ـخ ــدرات ،واألش ـخــاص
املكتومي القيد أو الالجئني» ،ليوضح
في الفصل األول الرواية غير الرسمية
للقضية الـتــي عــانــى املــوقــوفــون فيها
من التعذيب واإلهانة واإلذالل انطالقًا
مـ ــن امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام،
ً
وصوال إلى سجن زحلة.
ي ـف ـ ّـص ــل ال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث م ــن ال ـت ـقــريــر
املـخــالـفــات القانونية الـتــي ارتكبتها
األجهزة األمنية في هذه القضية منذ
ب ــدء الـتـحـقـيـقــات حـتــى إخـ ــاء سبيل
املــوقــوفــن .بــدأت التحقيقات بطريقة
غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة وم ـ ــن دون أي سـبــب
مشروع« :فالتحقيقات في ملف حمام
اآلغا بدأت بمناسبة تحقيق روتيني
من قبل األمن العام مع شخص أجنبي
فقد أوراقــه الثبوتية ،أي في قضية ال
صلة لها من قريب أو بعيد بالحمام
أو بــاألفـعــال مــوضــوع املــاح ـقــة» .أمــا
السبب الرئيسي الذي دفع األمن العام
إلى التوسع في التحقيق هو «سلوك
األج ـ ـن ـ ـبـ ــي غـ ـي ــر ال ـ ـس ـ ــوي وك ـ ــام ـ ــه»،
وف ــق م ــا ورد ف ــي مـحـضــر الـتـحـقـيــق،
فجرى االط ــاع على هاتف الشخص
واس ـت ـجــوابــه .بـعــد ذل ــك أش ــار املــدعــي
الـ ـع ــام االس ـت ـئ ـنــافــي ف ــي بـ ـي ــروت إلــى
توقيف األجنبي وإحالته على مكتب
حـمــايــة اآلداب ال ـعــامــة ال ـتــابــع لـقــوى
األمن الداخلي الستكمال التحقيقات.
منذ البداية ارتكب عناصر األمن العام
مخالفتني قانونيتني أساسيتني ،فهم
بـ ــاشـ ــروا بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــن دون أي
دلـيــل عـلــى وق ــوع الـجــريـمــة ،مــا يؤكد
وج ـ ـ ــود مـ ـم ــارس ــات ت ـم ـي ـيــزيــة ت ـجــاه
امل ـث ـل ـي ــن .وت ـ ّ
ـوسـ ـع ــوا ف ــي الـتـحـقـيــق
خ ــارج اخـتـصــاصـهــم مــن دون إش ــارة
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،فـ ـم ــوض ــوع
ال ـت ـح ـق ـي ــق (ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـجـ ـنـ ـس ــي) ال
يدخل ضمن اختصاص األمــن العام.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه« ،ي ـش ـك ــل هـ ــذا ال ـت ـصــرف
مـخــالـفــة لـلـمــواد  40و  47مــن أصــول
امل ـحــاك ـمــات ال ـجــزائ ـيــة ال ـت ــي تـشـتــرط
على الضابطة العدلية الحصول على
تكليف مسبق من النيابة العامة من
أجــل االسـتـقـصــاء عــن الـجــرائــم خــارج
حالة الجريمة املشهودة وتمنعهم من
تفتيش األش ـخــاص دون إذن مسبق
تحت طائلة إبطال التحقيقات».
بعد ذلــك ّ
تبي أن لــدى النيابة العامة
ّ
نية واضحة ملعاقبة جميع املوجودين

أراد المحقق
تلقين
الموقوف
كيفية
«عبادة جسد
المرأة»
(مروان بو
حيدر)

تعرض الموقوفون للضرب
المبرح بعصا أو تقنية «الفروج»
في الحمام من دون التحقق من مدى
ت ــواف ــر شـ ـ ــروط ال ـت ــوق ـي ــف وامل ــاح ـق ــة
لكل منهم .فقد كان هناك قــرار مسبق
مـ ــن املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام ب ـت ــوق ـي ــف جـمـيــع
املوجودين بالحمام ،ما يخالف املواد
 31و  32و  41ألصـ ـ ــول امل ـحــاك ـمــات
ال ـجــزائ ـيــة ال ـتــي ت ـفــرض الـتـمـيـيــز بني
ف ـئ ـت ــن مـ ــن األشـ ـ ـخ ـ ــاص امل ــوج ــودي ــن
ف ــي م ـكــان وقـ ــوع جــري ـمــة« :ال ـش ـهــود»
و»املشتبه فيهم» .كذلك جرى االدعــاء
بحق الزبائن فــي غياب أي دلـيــل .أما
املخالفة األخـطــر التي تشكل انتهاكًا
فاضحًا ألصــول املحاكمات الجزائية
ولـ ـلـ ـحـ ـق ــوق األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ــوق ــوف

فهي إغـفــال املحققني اسـتـجــواب أحد
امل ــوق ــوف ــن مـ ــن عـ ـ ّـمـ ــال الـ ـحـ ـم ــام .فـلــم
َ
ُي َ
ستمع إلى إفادته ،ولم ُيعلم بحقوقه،
كــذلــك لــم يـجـ ِـر التثبت مــن هــويـتــه في
ُ
املـحـضــر ،حـيــث اكــتـفــي ب ــاإلش ــارة إلــى
اس ـمــه وم ــواص ـف ــات ــه .واألس ـ ــوأ ه ــو أن
م ـح ـض ــر االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ل ـ ــدى ال ـن ـيــابــة
العامة اختصر مضمونه على عبارة
«أكرر إفادتي األولية» دون التنبه إلى
عدم وجود إفادة أولية.
وفي ما يتعلق بانتهاكات خصوصية
امل ــوق ــوف ــن نـتـيـجــة األحـ ـك ــام املـسـبـقــة
تـ ـج ــاه امل ـث ـل ـي ــة ،ي ـك ـشــف ال ـت ـق ــري ــر عــن
 4مـ ـخ ــالـ ـف ــات ه ـ ــي :إخـ ـ ـض ـ ــاع جـمـيــع
امل ــوق ــوف ــن ل ـف ـحــص ال ـس ـي ــدا م ــن دون
أي م ـب ــرر ومـ ــن دون ال ـح ـص ــول عـلــى
مــوافـقـتـهــم وإج ـ ــراء الـفـحــص م ــن قبل
أحــد املحققني ،وليس من قبل طبيب؛
إخـ ـض ــاعـ ـه ــم ل ـف ـح ــص امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات مــن

دون وج ــود أي دل ـيــل عـلــى تعاطيهم
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــدرات ،ت ـف ـت ـيــش ه ــوات ـف ـه ــم مــن
دون االستناد إلــى قــرار خطي ومعلل
ع ــن ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ،وال ـت ــدخ ــل في
الجنسي للموقوفني .إضافة
النشاط
ّ
إل ــى ذل ــك ،يــوثــق الـتـقــريــر االنـتـهــاكــات
امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـحـ ـق ــوق امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن فــي
ال ـت ـح ـق ـيــق لـ ــدى ال ـض ــاب ـط ــة ال ـعــدل ـيــة،
مثل عدم توثيق جميع اإلفــادات ،عدم
السماح للموقوفني بإجراء أي اتصال،
واللجوء إلى التعذيب واإلذالل وسوء
املعاملة بحق املوقوفني .فقد تعرض
هـ ـ ــؤالء ل ـل ـع ـنــف الـ ـب ــدن ــي الـ ـ ــذي تـمـثــل
ب ــالـ ـض ــرب امل ـ ـبـ ــرح ب ـع ـص ــا أو تـقـنـيــة
«الفروج» ،واستخدام تعذيب البعض
لتخويف آخرين ،وترهيبهم بالتهديد
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ف ـ ـحـ ــوصـ ــات
فـ ـي ــروس ن ـقــص امل ـن ــاع ــة أو بــالـلـجــوء
إل ــى الـفـحــوصــات الـشــرجـيــة أو أيضًا

متابعة

موظفو المستشفى الحكومي :مستمرون بتحركاتنا

هديل فرفور
سـ ـعـ ـي ــا إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق «االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار
مستشفى
الوظيفي» ،اعتصم موظفو ُ
رفيق الحريري الجامعي وأج ــراؤه،
أمـ ـ ــس ،ف ــي س ــاح ــة ريـ ـ ــاض ال ـص ـلــح،
لتجديد مطالبهم «بالحصول على
أب ـس ــط ح ـق ــوق ـه ــم :الـ ــراتـ ــب ال ـش ـهــري
ّ
التحرك
الذي نعتاش منه» .يأتي هذا
بعد االحتجاج الذي نفذه املوظفون،
األسبوع املاضي ،أمام وزارة الصحة،
للغاية نفسها.

ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ل ــم ي ـق ـبــض املــوظ ـفــون
رواتبهم املستحقة عن شهر نيسان،
بالرغم من الوعود التي تلقوها من
وزارة الصحة ومن مدير املستشفى
الـ ـج ــدي ــد ال ــدكـ ـت ــور ف ـ ـ ــراس األب ـي ــض
الـ ــذي ال ـت ـقــاهــم ،قـبـيــل إج ـ ــراء عملية
ّ
التسلم والتسليم األسبوع املاضي،
وطالبهم بتعليق االعتصام.
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،تـ ـ ــراجـ ـ ــع املـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــون عــن
اعتصامهم «فسحًا فــي املـجــال أمــام
اإلدارة الجديدة للقيام بمهماتها»،
إال «أن ـن ــا ل ــم نـلـمــس شـيـئــا م ــن هــذه

الوعود» ،وفق ما يقول رئيس لجنة
امل ــوظ ـف ــن س ــام ــر نـ ـ ــزال ،م ـش ـي ـرًا إلــى
«مضي أكثر من أسبوع على اللقاء
دون أن نـلـحــظ شـيـئــا مــن مطالبنا،
بالرغم من أننا أقدمنا على مبادرة
حسن نية وفتحنا مــدخــل الـطــوارئ
وعاودنا العمل» .يقول مصدر مطلع
في املستشفى« :املؤسف أن املوظفني
ال يـعــرفــون الـجـهــة الـتــي يـفـتــرض أن
ي ـل ـجــأوا إلـيـهــا لـلـضـغــط عـلـيـهــا ،في
ظل تقاذف املسؤوليات» ،فيما يبدي
عـ ــدد م ــن امل ــوظ ـف ــن اس ـت ـي ــاء ه ــم مــن

«تكرار األزمة» ومن «الوعود الكاذبة
التي يتلقونها مــن الجهات املعنية
املسؤولة».
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا س ـ ـل ـ ـ ّـم املـ ــوظ ـ ـفـ ــون
م ـس ـت ـش ــار وزي ـ ـ ــر امل ـ ـ ــال ع ـل ـ ُـي حـســن
خ ـل ـيــل ،م ــذك ــرة م ـطــال ـب ـهــم ،أخـ ـب ــروا
أن «األم ــر لـيــس عـنــد وزارة املــالـيــة،
وأن عـقــود املـصــالـحــة تستلزم قــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» .يـ ـق ــول نـ ـ ــزال إن
م ـس ـت ـش ــار وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة،
ي ــاس ــر ذبـ ـي ــان قـ ــال ل ـه ــم« :املـ ـل ــف لــم
يـعــد بـيــدنــا» ،فيما ال ي ــزال األبـيــض

يــرفــض التصريح لــوســائــل اإلع ــام.
«ال وج ــود ألي أف ــق حـلـحـلــة» ،هكذا
ّ
يعلق نــزال ،مشيرًا إلــى أن تحركهم
امل ـ ـق ـ ـبـ ــل س ـ ـي ـ ـكـ ــون أم ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــرايـ ــا
ال ـح ـكــوم ـيــة« ،وربـ ـم ــا بــال ـتــزامــن مع
انعقاد الجلسة املقبلة إلقرار توطني
الرواتب املقترح من قبل أبو فاعور».
ويـ ـضـ ـي ــف ن ـ ـ ــزال فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد:
«ن ـثـ ّـمــن اق ـت ــراح أب ــو ف ــاع ــور ،إال أنــه
يلزمنا حلول عملية وجدية»ُ .وماذا
عن «هيئة التنسيق املوحدة ألجراء
وموظفي املستشفيات الحكومية؟»،

