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مجتمع وإقتصاد
قضية

التعذيب في لبنان

ممارسة «طبيعية» متفشية

بعد تأخير  15عامًاّ ،
قدمت
ّ
الدولة ّ
األولي
اللبنانية تقريرها
إلى لجنة مناهضة التعذيب
في األمم المتحدة،
المفترض مناقشته في
خالل الدورة الستين للجنة
بين  17نيسان و 12أيار
المقبل .تذرعت السلطات
اللبنانية طوال هذه الفترة
السياسية ّ
ّ
الحادة
بـ «األسباب
التي يعاني منها البلد» ،لكنها
اضطرت في النهاية إلى أن
تضع تقريرها ّ
لترد على تقرير
صادر عن لجنة مناهضة
التعذيب التابعة لألمم
المتحدة يتضمن أدلة على
وجود التعذيب في لبنان
فيفيان عقيقي
ّ
فــي ع ــام  ،2008تـلــقــت لـجـنــة مناهضة
ّ
التعذيب بــاغــا مــن منظمة «الـكــرامــة»
لـحـقــوق اإلنـ ـس ــان ،يتضمن معلومات
ّ
ع ــن االس ـت ـخ ــدام امل ـنــظــم لـلـتـعــذيــب في
ّ
ّ
مــراكــز ّ
لبنانية ،أغلبها متصلة
أمنية
بــالـتــوقـيـفــات ال ـتــي تـلــت م ـعــارك مخيم
نهر الـبــارد ،التي شهدها شمال لبنان
م ـن ـت ـصــف عـ ـ ــام  .2007تـ ـح ـ ّـول ــت ه ــذه
املعلومات إلى محور بحث في جلسات
خـ ّ
ـاص ــة م ــع ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ُع ـقــدت
في عــام  ،2011يومها أتــت ال ــردود غير
مــرض ـيــة ،م ـقــارنــة مــع املـعـلــومــات التي
وصفتها لجنة األمم املتحدة بـ»املوثوقة
ّ
ّ
ّ
وقوية»ّ ،
فقررت
حسية
وتتضمن دالئل
ّ
ال ـل ـج ـنــة ب ـم ـ ّـوج ــب ات ـف ــاق ــي ــة مـنــاهـضــة
التعذيب (وقع عليها لبنان عام )2000
ّ
إج ــراء تحقيق س ـ ّ
يتضمن
ـري ،على أن

زيارة ُح ّدد موعدها في نيسان .2013

التعذيب في المراكز ّ
األمنية

ب ــدأ الـتـحـقـيــق ال ـس ــري ف ــي أيـ ــار 2012
وان ـت ـه ــى ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ،2013
ّ
وتخللته زي ــارات ملجموعة من املراكز
ّ
ّ
اللبنانية ،بلغ عددها  20مركز
األمنية
ّ
اح ـت ـجــاز تـتـضــمــن مــركــزي شــرطــة في
بـيــروت والنبطية ،ومــرافــق االحتجاز
التابعة ملحاكم قصر العدل في بيروت
والـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة وط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ،و 3م ــراف ــق
احتجاز خاضعة لقوى األمن الداخلي
ف ــي بـ ـي ــروت وصـ ـي ــدا وط ــرابـ ـل ــس ،و3
مرافق احتجاز خاضعة لسلطة وزارة
الدفاع في بيروت وصيدا ،و 6سجون
ّ
مدنية في بيروت والنبطية وطرابلس
وص ـ ــور وزحـ ـل ــة ،وم ــرف ـق ــن الح ـت ـجــاز
الـنـســاء فــي طــرابـلــس وب ـي ــروت ،مركز
االح ـت ـج ــاز اإلداري لـلـمـهــاجــريــن غير
ّ
ملديرية األمــن العام
الشرعيني التابع
في بيروت ،حيث اجتمع املحققون مع
ّ
املـحـتـجــزيــن ومــوظ ـفــي إن ـفــاذ الـقــانــون
ّ
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـي ــن .ك ــذل ــك أجـ ــرت
ّ
فردية مع
لجنة التحقيق  216مقابلة
شهود وضحايا تعذيب ،أفاد  99منهم
بتعرضهم للتعذيب ،فيما لــم ُي َ
ّ
سمح
لها باالطالع على سجالت املحتجزين
في مرافق االحتجاز التابعة ملخابرات
ال ـج ـي ــش فـ ــي صـ ـي ــدا (ق ـ ـيـ ــادة مـنـطـقــة
الجنوب) ،وال في املرافق التابعة لفرع
املعلومات في طرابلس (قيادة منطقة
ّ
ال ـش ـمــال) ،ول ــم تـتـســلــم قــائـمــة بجميع
أم ــاك ــن االحـ ـتـ ـج ــاز ...خ ـل ـصــت الـلـجـنــة
إل ــى أن بـعـضــا م ــن ال ـس ـجــات الـطـ ّبـ ّـيــة
والتقارير ّ
ّ
حقيقية ،وإنما
املقدمة غير
ّ
أعدت خصيصًا للزيارة! وأن التعذيب
ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها
األجهزة املكلفة إنفاذ القانون ألغراض
التحقيق وانتزاع االعترافات ،وأحيانًا
ملعاقبة الـضـحــايــا عـلــى األع ـمــال التي
ُيـعـتـقــد أﻧﻬم قــد ارت ـك ـبــوهــا .وت ـمــارس
هـ ـ ــذه األجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـتـ ـع ــذي ــب ب ـط ــري ـق ــة
مـ ـحـ ـت ــرف ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـف ـح ــوص
ّ
الطبية على أجـســام الضحايا توحي
بــان ـت ـشــار م ـم ــارس ــة ال ـت ـعــذيــب ب ـمــا ال

ّ
يعرض مرتكبها للعقاب ،إضافة إلى
وج ــود نـمــط واض ــح للتعذيب يـطــاول
املوقوفني بجرائم تتصل بأمن الدولة،
واألج ـ ـ ــان ـ ـ ــب وال سـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــون
والفلسطينون ،وذوي الدخل املنخفض
واملثليني جنسيًا (أي الفئات ّ
املهمشة
ً
ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـن ــان ــي) .فـ ـض ــا عــن
وحشية أساليب التعذيب املستخدمة
فــي مــراكــز االح ـت ـجــاز ،ووج ــود أدوات
ّ
مصممة
غير عادية ،وحتى تجهيزات
خصيصًا ملمارسة التعذيب.

عنف جنسي وكرسي التعذيب
الكهربائي

ّ
نـ ـش ــرت األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة م ـل ــخ ـص ــا عــن
تحقيقاتها في تقريرها السنوي لعام
ّ
اللبنانية
 ،2014رغــم معارضة الــدولــة
ذل ــك ،وضـ ّـمـنـتــه نـتــائــج ال ــزي ــارات التي
ق ــام ــت ب ـه ــا ملـ ــراكـ ــز االح ـ ـت ـ ـجـ ــاز .ه ـنــاك
رصـ ـ ــدت ان ـت ـه ــاك ــات ج ـس ـي ـمــة لـحـقــوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،مـ ــن ال ـع ـن ــف ال ـج ـن ـس ــي إل ــى
ّ
بالتيار الكهربائي.
التعذيب
ّ
ّ
ّ
في سجن بعبدا ،أكد املوظفون الطبيون
ّ
البدنية التي أجــريــت في
أن الفحوص
مناسبات ّ
عدة ،كشفت عالمات تعذيب
واض ـح ــة ،بـمــا فـيـهــا الـعـنــف الجنسي،
ك ــذل ــك ظـ ـه ــرت ج ـ ــروح س ـط ـحـ ّـيــة عـلــى
الـجـلــد ،قــد ت ـكــون نــاتـجــة مــن تعريض
قدمي السجينة للتيار الكهربائي.
ّأما في خالل زيارة مركز فرع املعلومات
في األشرفيةّ ،
فتبي أن غرف االستجواب
الخمس في الطابق السابع من املبنى
وم ـح ـت ــوي ــاﺗه ــا (م ـ ــن ض ـم ـن ـهــا كــرســي
تحقيق مثبت بــاألرض مع حلقات إلى
جانبه ،وصناديق لتوصيل الكهرباء
مثبتة باألرض ،وعدة ُحفر صغيرة في
األرض والسقف) مطابقة للوصف الذي
تلقته مــن ضحايا تعرضوا للتعذيب
محتجزين في سجن رومية (أغلبهم من
موقوفي مخيم نهر البارد الفلسطيني
في املبنى «بــاء»)ّ ،ادعــوا أﻧﻬم ّ
تعرضوا
للتعذيب في أثناء االحتجاز لدى قوى
األم ــن الــداخـلــي .ووج ــد أعـضــاء البعثة
ف ــي غ ــرف ــة لـلـتـخــزيــن كــرس ـيــا حــديــديــا
م ـن ـخ ـف ـضــا جـ ـ ـ ـدًا ،ولـ ـ ــه م ـس ـن ــد ل ـل ــرأس

ّ
متحرك على شكل الحرف  ،Cورغــم أن
موظفي قــوى األمــن الداخلي املناوبني
قالوا لهم إن الكرسي ُيستخدم اللتقاط
صــور للمحتجزين ،فــإن هــذا النوع من
الـكــراســي يـطــابــق الــوصــف ال ــذي قـ ّـدمــه
أحــد الضحايا املــزعــومــن إلــى البعثة،
وكذلك املعلومات التي ّقدمتها منظمة
«الكرامة» في بالغها األول ،عن كرسي
معدني ُيستخدم ّ
لشد العمود الفقري
ويـ ـس ـ ّـب ــب ض ـغ ـط ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى رق ـب ــة
ُالضحية وساقيهّ .أمــا في الوقت الذي
أج ــري ــت ف ـيــه ال ـ ــزي ـ ــارة ،ف ـك ــان ُيـحـتـجــز
ّ
تعرض
رجــان في الزنزانات ،أحدهما ُ
لسوء املعاملة في أثناء توقيفه وأخــذ
إلى املستشفى ملعالجة إصاباته.
ال ي ـخ ـت ـل ــف األم ـ ـ ـ ــر كـ ـثـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي سـجــن
مــديــريــة امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،أو ما
ُيعرف بسجن وزارة الدفاع في اليرزة،
ّ
فرغم أنه كان فارغًا يوم الزيارة ،إل أن

أجرت لجنة مناهضة
التعذيب  216مقابلة مع
موقوفين أفاد  99منهم
عن ّ
تعرضهم للتعذيب
الطبيب الشرعي املرافق ّأكد عدم ّ
صحة
ُ
ال ـس ـجــل ال ـط ـبــي امل ـ ـبـ ــرز ،فـيـمــا رص ــدت
ّ
ّ
اللجنة داخـلــه بـطــاريــات سـيـ ُـارات عــدة
عـلــى أرض غــرفــة الـتـسـجـيــل املــاصـقــة
لـغــرفــة االس ـت ـج ــواب ف ــي الـقـبــو املــؤلــف
ّ
متحرك
من طبقتني ،إضافة إلى كرسي
ّ
ّ
مطوي وموضوع في أحد ّ
املمرات (برر
العناصر وج ــوده لنقل ذوي اإلعــاقــة)،
كذلك ُوجد مقعدان طويالن منخفضان،
وقضيب خشبي مكسور دون أن ّ
يحدد
أحد طبيعة استخدامهاّ .
وف ـ ــي م ـخ ـفــر ح ـب ـي ــش ،ت ـل ــق ــت الـلـجـنــة
ادع ــاءات عن ممارسة أفــراد قــوى األمن
ال ــداخـ ـل ــي ل ـل ـت ـعــذيــب وسـ ـ ــوء امل ـعــام ـلــة
بـحــق الـسـجـنــاء ،عـنــد الـتــوقـيــف أو في
خـ ــال الـتـحـقـيــق ف ــي م ـك ــان االح ـت ـجــاز
لــدى الشرطةّ .
وأيــد بعض هــذه األقــوال
ّ
أدلـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ـ ّـب الـ ـش ــرع ــي الـ ـت ــي جـمـعـهــا

ال ـط ـب ـي ــب الـ ـش ــرع ــي امل ـ ــراف ـ ــق ل ـل ـب ـع ـثــة.
وفـ ــي ق ـصــر الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــروت ب ــرزت
ح ــاالت تـعــذيــب وس ــوء مـعــامـلــة ّ
بدنية
ّ
حــديـثــة ب ـحــق املـشـتـبــه فيهم مــن أف ــراد
ّ
املخابرات العسكرية ،مورست في خالل
االس ـت ـج ــواب بـغـيــة انـ ـت ــزاع االعـ ـت ــراف.
وف ــي ال ـس ـجــون امل ــدن ـ ّـي ــة ،ب ــرز ع ــدد أقــل
ّ
مــن أع ـمــال الـتـعــذ ّيــب مــارسـهــا موظفو
ال ـس ـج ــون وت ـت ـمــثــل ب ـع ـقــوبــات بــدنـ ّـيــة
وظــروف احتجاز صعبة في الزنزانات
الـتــأديـبـ ّـيــةّ .أم ــا األبـ ــرز ،فـكــان التعذيب
وس ـ ــوء امل ـعــام ـلــة ع ـنــد ال ـتــوق ـيــف وفــي
أثـنــاء االسـتـجــواب فــي مخافر الشرطة
ومراكز االحتجاز التابعة لقوى األمن
ّ
العسكرية .كذلك
الداخلي واملـخــابــرات
تلقت البعثة ادعــاءات عن سوء معاملة
ّ
ـوظ ـفــي امل ــدي ـ ّ
ـري ــة في
املـحـتـجــزيــن م ــن مـ
مــركــز االح ـت ـجــاز اإلداري للمهاجرين
غير الشرعيني التابع لألمن العام في
بيروت ،علمًا بأن السجون فيها كانت
دون ت ـهــويــة وضـ ــوء طـبـيـعــي ،وكــانــت
مليئة بالحشرات.

ّ
اصطناعية
الدولة في كوما

ّ
اللبنانية املواعيد
إن عدم التزام الدولة
ّ
املحددة دوليًا لتقديم التقرير واآلليات
ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا ملـنــاهـضــة الـتـعــذيــب،
ي ـب ـقــى ش ـك ـل ـيــا ف ــي م ـع ــرض االن ـت ـق ــاد،
أمـ ـ ــام م ــا ورد ف ــي م ـض ـم ــون ال ـت ـقــريــر
األول ـ ـ ـ ــي .ص ـح ـيــح أنـ ـه ــا (أي ال ــدول ــة)
ّ
ً
مجلدًا من ّ
مقدمة و 16فصال،
عرضت
ّ
لكنه أق ــرب مــا يـكــون إلــى مــرجــع بحث
فــي الــدسـتــور ُ وال ـقــوانــن واالتـفــاقـيــات
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة املـ ـب ــرم ــة ح ـ ــول م ـنــاه ـضــة
الـتـعــذيــب ،وتـجـمـيــع لـلـجـهــود املعلنة
وال ــواج ــب تـنـفـيــذهــا م ــن أج ــل إلـغــائــه
ّ
اللبنانية.
نهائيًا من ممارسات الدولة
ف ــال ـت ـق ــري ــر األولـ ـ ـ ــي لـ ـل ــدول ــة ي ـت ـجــاهــل
خـ ــاصـ ــات ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ب ـمــزاعــم
التعذيب وتوصياتها ،على الرغم من
أن الــدولــة سبق أن عبرت عن ذهولها
ّ
منها وشككت في صدقيتها.
غــاصــت ال ــدول ــة فــي تـعــريــف التعذيب
وفــق الـقــوانــن املــرعـ ّـيــة اإلج ــراء ،بهدف
اإلضـ ـ ــاءة ع ـلــى تــركـيـبـتــه الــدس ـتـ ّ
ـوريــة

«أال يكفي أنك الجئ؟ ولوطي أيضًا!»
ّ
ال يتوقف التعذيب
ُ
الممارس في المراكز
األمنية والسجون ّ
ّ
اللبنانية
على المتهمين باإلرهاب
ّ
والتجسس واإلخالل باألمن،
بل يطاول أيضًا الفئات
ّ
المهمشة ،وال سيما
المثليين خصوصًا .ففي
مفهوم األجهزة ّ
األمنية
والقضائيةُّ ،
ّ
تعد ّ
الحريات
ّ
الفردية (ومن ضمنها
ّ
الحرية الجنسية) من الجرائم
التي ّ
تهدد «األخالق
ّ
العامة» وتنتهكها ،ولو
أن القانون ال ّ
يعبر عن ذلك
صراحة

ّ
أصـ ـ ــدرت م ـنــظ ـمــة «ه ـي ــوم ــن راي ـتــس
ووتـ ــش» ت ـقــري ـرًا ،أم ــس ،كـشـفــت فيه
عن ّ
تعرض الجئ ســوري لالحتجاز
وال ـ ـت ـ ـعـ ــذيـ ــب ف ـ ــي ش ـ ـبـ ــاط املـ ــاضـ ــي،
ّ
الجنسية .بحسب
لالشتباه بمثليته
ال ـت ـق ــري ــر ،اح ـت ـج ـص ــز شـ ـ ــادي (اس ــم
مـ ـسـ ـتـ ـع ــار) لـ ـ ـ ّـدى عـ ـن ــاص ــر ال ـج ـيــش
واألمـ ـ ـ ــن ،وع ـ ـ ــذب ع ـل ــى مـ ــدى ّ 5أيـ ــام
ف ـ ــي م ـ ــراك ـ ــز املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات والـ ـش ــرط ــة
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ووزارة الـ ــدفـ ــاع وق ــوى
ّ
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي .وخــص ـصــت جميع
جلسات االستجواب النتزاع اعتراف
منه بممارسة الجنس مــع رجــال أو
معاقبته ألن ــه مـثـلــي ،ول ــم يسمح له
ـام ،كـمــا لم
خـ ّـالـهــا بــاالت ـصـ ّـال ب ـم ـحـ ٍ
املوجهة إليه ولم يمثل
يبلغ بالتهم
قاض.
أمام
ٍ

رحلة التعذيب
ت ـف ـيــد «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش»،
ّ
بــأن عـنــاصــر مـســلـحــن مــن الجيش
اق ـ ّت ـح ـم ــوا خ ـ ــال الـ ـشـ ـت ــاء امل ــاض ــي
شقة يسكنها الجئون سوريون في
جونية ،فاستجوبوهم وضربوهم،
ّ
الجنسية،
واستقصوا عن ميولهم

واحتجز على أثرها شاب (شادي)
مــن دون مـعــرفــة تـهـمـتــه ،ونـقــل إلــى
فرع املخابرات في صربا (جونية)
ح ـي ــث ع ـ ّـص ـب ـ ّـت ع ـي ـن ــاه وجـ ـ ـ ـ ّـرد مــن
مــاب ـســه ُ
وع ـ ــذب وض ــرب بــالـعـصـ ّـي
ُ
ولـ ـ ـك ـ ــم عـ ـل ــى وج ـ ـهـ ــه خـ ـ ــال ج ـل ـســة
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب دام ـ ـ ــت لـ ـس ــاعـ ـت ــن ،ث ـ ّـم
أجـ ـب ــر ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ورق ـ ــة لــم
ي ـقــرأ مـضـمــونـهــا ،ون ـقــل إل ــى وزارة
ال ــدف ــاع فــي ال ـي ــرزة .ه ـنــاك ،تـعـ ّـرض
لـجــولــة أخ ــرى مــن الـتـعــذيــب ،اقتيد
إل ـ ــى غ ــرف ــة ت ـح ـق ـي ــق ت ـح ــت األرض
واستجوب ألكثر من  4ساعات عن
ّ
ّ
وتعرض للضرب
الجنسية.
ميوله
ع ـلــى ك ــام ــل ج ـس ــده ،إل ــى أن ان ـتــزع
مـنــه اع ـتــراف بــأنــه يـمــارس الجنس
مع شركائه الذكور في السكن ،من
التحقيق من
دون أن تخلو جلسات
ّ
عنصرية ّ
ّ
رددها املحققون
تعليقات
مثل «أال يكفي أنــك الجــئ؟ ولوطي
أيـضــا! تــأتــون إلــى هنا وتوسخون
بـلــدنــا .ال مجتمعنا وال ال ـلــه يقبل
ذلك».
رحلة شادي مع ُالتحقيق لم تنتهِ في
وزارة الدفاع ،بل نقل بعدها إلى مركز

ّ
ّ
العسكرية.
الريحانية التابع للشرطة
هناك ،أخضع لفحص شرجي قسرًا،
ً
وب ــات ليلته فــي الــزنــزانــة مـكـ ّـبــا إلى
حــائــط .يـشــار إلــى أن هــذه الفحوص
ّ
ّ
إثباتية ،وليست إل
ال تملك أي قيمة
ّ
أحد أشكال املعاملة الوحشية وغير
ّ
اإلنسانية واملهينة والتي ترقى إلى

ترفض وزارة الداخلية
التحقيق في مزاعم
التعذيب من دون شكوى
ّ
شخصية من الضحية
مستوى التعذيب .وفي اليوم التالي،
ت ـج ـ ّـددت جــولــة ال ـضــرب والـشـتــم في
غــرفــة تحقيق تـحــت األرض ،قـبــل أن
يـنـقــل إل ــى ســريــة الـ ــدرك فــي جــونـيــة،
حيث ّ
تعرض ملمارسات مماثلة مثل
«الفلقة» بواسطة العصي والقضبان
وال ـس ـي ــاط ،قـبــل أن ُيـنـقــل ال ــى مخفر
ح ـب ـيــش ف ــي بـ ـي ــروت ومـ ــن ث ــم أطـلــق
سراحه.

تعذيب ُممنهج
امل ـق ــاب ـل ــة أج ــرتـ ـه ــا «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووت ـ ّـش» مــع ش ــادي فــي آذار املــاضــي،
ّإل أن ـه ــا ّ
أج ـل ــت نـشــرهــا حـتــى انـتـهــاء
مـ ـع ــام ــات إع ـ ـ ـ ــادة ت ــوط ـي ـن ــه فـ ــي بـلــد
أوروبـ ــي .وخ ــال هــذه الـفـتــرةّ ،
وجهت
ّ
املـنــظـمــة رســائــل إل ــى وزارت ـ ــي الــدفــاع
ّ
وال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي ـ ــة وم ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات ال ـج ـي ــش
والـ ـش ــرط ــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة وقـ ـ ــوى األم ــن
الداخلي ،تسرد فيها مزاعم التعذيب
وتطلب إجراء تحقيق شامل ،وهو ما
ّ
ّ
الداخلية بعد شهر
ردت عليه وزارة
ّ
ون ـص ــف ش ـهــر (ف ــي  13ك ــان ــون األول
الـحــالــي) بــأن لديها إج ــراءات لتقديم
الـشـكــاوى ،فهي ال يمكنها الـبــدء بأي
تـحـقـيــق وم ـعــاق ـبــة أي عـنـصــر لــديـهــا
ّ
شخصية من
مــن دون ُتقديم شـكــوى
الضحية املفترضة.
ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـكـ ــون الـ ـتـ ـع ــذي ــب رائ ـ ـج ـ ــا فــي
الـسـجــون الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وه ــو أش ـ ّـد حـ ّـدة
ع ـ ـلـ ــى األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص املـ ـسـ ـتـ ـضـ ـعـ ـف ــن،
وشــادي (الالجئ السوري املثلي) هو
ّ
أحــد النماذج عــن ذلــك .تشير املنظ ّمة
إل ــى أن م ــا ت ـع ـ ّـرض ل ــه شـ ــادي مــوثــق
ّ
ّ
بموجب تقارير ّ
شرعية ،تؤكد
طبية

