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(هيثم
الموسوي)

ّ
والقانونية ،بحسب ما تشير القاضية
ّ
ن ــازك الـخـطـيــب (م ــن م ـعــدي الـتـقــريــر)،
باعتبار أن «اللجنة االممية ال تعرف
ل ـب ـنــان ،وه ــي بـحــاجــة ألخ ــذ ف ـكــرة عن
تركيبته ،قبل أن تــرســل لها التقارير
ال ـ ّ
ـدوري ــة املـفـ ّـصـلــة» .كــذلــك غــاصــت في
ّ
اسـ ـتـ ّـع ــراض إنـ ـ ـج ـ ــازات «وهـ ـم ــي ــة» لــم
تتحقق؛ فهي ع ـ ّـددت مشاريع قوانني
تناهض التعذيب عملت عليها ،دون
أن تـشـيــر إل ــى أن ـه ــا عــال ـقــة ف ــي أدراج
ّ
مجلس الـنــواب .وركــزت على محاكمة
ّ
بـ ـع ــض الـ ـعـ ـ ّن ــاص ــر األمـ ـ ـن ـ ــي ـ ــة (رتـ ـي ــب
وعـمـيــد) وغــضــت الـطــرف عــن األحـكــام
ال ـ ـصـ ــادرة ف ـي ـهــا (فـ ــي ال ـح ــال ــة األولـ ــى
غـ ّـرم رتيب  400ألف ليرة ،وفي الحالة
الثانية أعلنت بــراءة عميد ،رغــم وفاة
ضحية التعذيب ،ورغــم وجــود تقرير
ّ
طبي يؤكد وفاتها نتيجة التعذيب).
ـف بــذلــك ،بــل فــاخــرت بعملها
ولــم تـكـتـ ِ
ع ـل ــى ت ـح ـس ــن س ـج ــن وزارة ال ــدف ــاع
ُ
الذي استحدث تحت األرض في بداية
التسعينيات لسجن املتهمني بتفجير
السعي إلى
كنيسة سيدة النجاة ،بدل ُ
إلغائه ،نظرًا إلى االنتهاكات املمارسة
ّ
الدولية.
فيه ،ولعدم مطابقته املعايير
ق ـ ّـدم املــركــز اللبناني لحقوق اإلنـســان
ّ
مناهضة التعذيب
تقرير ظل إلى لجنة
ّ
التابعة لألمم املتحدة ،يفند فيه فصول
الـتـقــريــر اللبناني ويـنـقــدهــا ّ ،مستندًا
إل ــى إح ـص ــاءات وش ـهــادات وثـقـهــا عن
حــاالت التعذيب منذ عــام  ،1996ومن
امل ـف ـتــرض إدراج ـ ــه عـلــى ج ــدول أعـمــال
املـنــاقـشــة املــرتـقـبــة فــي األم ــم املـتـحــدة.
وتـ ـشـ ـي ــر تـ ـل ــك اإلح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات إل ـ ـ ــى أن
 %60م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن اعـتـقـلــوا
ألك ـث ــر م ــن س ـنــة (بـ ــن  2009و)2015
ّ
تعرضوا لضروب خطيرة من التعذيب
ّ
وسـ ـ ــوء امل ـع ــام ـل ــة ف ــي م ــرح ـل ــة مـعــيـنــة
م ــن اعـتـقــالـهــم ،وخ ـصــوصــا ف ــي خــال
ّ
األولية وفي خالل االعتقال
التحقيقات
اإلداري (لـ ــأجـ ــانـ ــب) ،وأن مـنـظــومــة
ممارسة التعذيب ال تقتصر فقط على
عناصر قــوى األمني الداخلي ،واألمــن
الـعـ ّ
ـام ،ومخابرات الجيش ،والتحري،
بل تصل إلى الجسم القضائي.

وجود سوائل في أذنيه ،وبروز األورام
والكدمات على جسمه جــراء الضرب.
وتـشـيــر ملــى فـقـيــه ،نــائـبــة مــديــرة قسم
ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال أفــريـ ّقـيــا في
ّ
املـنــظـمــة إل ــى أن لـبـنــان ال يـحــقــق كما
ّ
يـجــب فــي مــزاعــم ال ـت ـعــرض للتعذيب
ّ
األمنية،
وسوء املعاملة من قبل القوى
وال يبادر إلى اتخاذ أي عقوبة ،رغم أن
ّ
ّ
الدورية الصادرة عن املنظمة
التقارير
ّ
وثـ ـق ــت ان ـت ـش ــار اس ـت ـع ـم ــال ال ـت ـعــذيــب
م ـ ــن عـ ـن ــاص ــر األم ـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ضــد
ُ
املجموعات املستضعفة مثل مدمني
املـ ـ ـخ ـ ـ ّـدرات والـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ال ـج ـنــس
واملثليني لضمان ان ـتــزاع االعـتــرافــات
ف ــي اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـج ـنــائـ ّـيــة ومل ـعــاق ـبــة
الـضـحــايــا عـلــى األع ـم ــال ال ـتــي ُيعتقد
أنـهــم قــد ارتـكـبــوهــا .ففي تـمــوز ،2013
رص ــدت  7ح ــاالت تـعــذيــب محتجزين
ف ــي س ـج ــون ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ،م ــن ضـمـنـهــم
طفالن بعد مواجهات مع أتباع أحمد
األسير في صيدا».

ّ
حمام اآلغا وملهى غوست

ال تـتــوقــف انـتـهــاكــات ح ـقــوق املثليني
وتعريضهم للتعذيب بسبب ميولهم

تمارس األجهزة
ّ
األمنية أعمال
التعذيب بطريقة
ّمحترفة ،بما ال
يعرضها للعقاب
(مروان طحطح)

ّ
الجنسية هنا .فقد شهد لبنان نماذج
ّ
ّ
أخ ــرى لـلــرهــاب مــن املـثـلــيــة ،والـتـعــدي
ـري ــات ال ـف ـ ّ
عـلــى ال ـح ـ ّ
ـردي ــة والـجـنـسـ ّـيــة.
ّ
قــد تكون مداهمة حــمــام اآلغ ــا ،فــي آب
 ،2014ن ـمــوذجــا فــاقـعــا عــن ذل ــك ،بعد
ورود م ـع ـلــومــات ع ــن أع ـم ــال وصـفــت
بــ»املـشـبــوهــة» داخ ـل ــه .يــومـهــا ،اعتقل
مكتب حماية اآلداب في وحدة الشرطة
الـقـضــائـ ّـيــة  28شــابــا فــي حـمــام تركي
فــي فـ ــردان بتهمة «م ـمــارســة الجنس
الجماعي والشذوذ الجنسي»ّ .
تعرض
املوقوفون للتعذيب خالل التحقيقات،
بـحـســب إفــادات ـهــم ال ـتــي ص ـ ّـرح ــوا بها
الحقًا ،ولم ترد في محاضر التحضير،
من الضرب املبرح بالعصي والقساطل
الـ ـح ــدي ـ ّ
ـدي ــة واألسـ ـ ـ ـ ــاك عـ ـل ــى الـ ـ ــرأس
وكامل الجسم والركل ،وما يتبعها من
إذالل عبر إجبار املوقوفني على خلع
مالبسهم والوقوف عراة.
وقبلها في أيــار  ،2013داهمت شرطة
بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ال ــدك ــوان ــة وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـ ّـي ــة،
ّ
مــن دون تنسيق مــع الـنـيــابــة الـعــامــة،
مـلـهــى  Ghostالـ ــذي ي ــرت ــاده مـثـلـيــون
ج ـن ـس ـي ــا ،ف ــاع ـت ـق ــل أرب ـ ـعـ ــة أش ـخ ــاص
واع ـت ــدي عـلـيـهــم داخ ــل امل ـخ ـفــر ،حيث

ّ
صـ ـ ّـوروا عـ ــراة .يــومـهــا ،تـنــطــح رئيس
بلدية الدكوانة أنطوان شختورة عبر
ّ
املثلية»
الـشــاشــات للتباهي ب ــ»رهــاب
ّ
ال ـ ــذي ي ـت ـمــل ـكــه ،وب ــإن ـج ــازات ــه بــإق ـفــال
امل ـل ـهــى م ــن دون أي إش ـع ــار قــانــونــي
بـحـ ّـجــة تــرويـجــه ل ــ»ال ـشــذوذ الجنسي
واالنحالل األخالقي» ،وإلفراغ خطابه
الـعـنـصــري والـتـمـيـيــزي بــاعـتـبــار أنــه
«ل ــن يـسـمــح ب ـح ــدوث ــه ف ــي مـنـطـقـتــه»،
التي وصفها بـ»قلعة الصمود ،والتي
ال يـ ـج ــوز أن تـ ـح ــوي أنـ ـص ــاف رج ــال
وأنصاف نساء».

ّ
المرحلين؟
ماذا عن اللبنانيين غير

ب ـح ـســب امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـجـمـعـ ّـيــة
 ،Proud Lebanonبـيــرتــو مــاكـســو ،ال
ت ـتــوقــف امل ـض ــاي ـق ــات ال ـت ــي ي ـت ـعـ ّـرض
ل ـهــا امل ـث ـل ـيــون ع ـلــى ذه ـنـ ّـيــة املـجـتـمــع
ّ
اللبناني التي ّ
تميز املثليني وتنفس
عـنـصـ ّ
ـريـتـهــا فـيـهــم ،بــل تشتمل على
ك ـي ـف ـ ّـي ــة ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــوانـ ــن امل ــرع ـي ــة
اإلج ــراء ،ويضيف ماكسو أن «امل ــادة
 534مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات ت ـج ـ ّـرم
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارج ــة عـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــة
بالسجن من  3أشهر إلى سنة ،وبدفع

غ ــرام ــة م ــال ـ ّـي ــة تـ ـ ــراوح ب ــن  200ألــف
لـيــرة ومـلـيــونــي لـيــرة لـبـنــانـ ّـيــة ،علمًا
بـ ــأن ت ـعــريــف ال ـع ــاق ــة ال ـخ ــارج ــة عن
ّ
ّ
املثلية
الطبيعة مطاطي ،وال يطاول
ّ
الجنسية ،التي أثبت العلم منذ عقود
ّ
أن ـهــا لـيـســت مــرضــا نـفـسـيــا ت ـنــم عنه
ّ
طبيعية».
ممارسات غير
وي ـس ـت ـن ــد م ــاك ـس ــو إلـ ـ ــى اجـ ـتـ ـه ــادات
قضائية ،مــن ضمنها تلك التي ّ
ّ
عبر
ع ـن ـهــا ال ـق ــاض ــي م ـن ـيــر س ـل ـي ـمــان فــي
إحـ ــدى ن ـ ــدوات جـمـعـ ّـيــة  Proudحــول
الـفـئــات املـهـ ّـمـشــة .يفيد سليمان بأن
هــذه امل ــادة صيغت بـعـبــارات واسعة
ً
غـيــر واض ـحــة وشــامـلــة ،تـتــرك مـجــاال
واس ـ ـعـ ــا ل ـل ـت ّـف ـس ـيــر وال ـ ـتـ ــأويـ ــل ب ـقــدر
ّ
ّ
مخيلة املـحــقــق أو مــن يـتــولــى سلطة
ّ
املالحقة .فباتت تطبق في لبنان على
املثلية الـجـنـسـ ّـيــة ،وبـعــض الـعــاقــات
ّ
ً
ّ
الجنسية .أوال لشمولها الكل (العالقة
ّ
ّ
املثلية وغير املثلية) ،وثانيًا لشمولها
ّ
كــل أن ــواع االتـصــال الجنسي ،وثالثًا
لتفسيرها الطبيعي من دون تحديد
مـعــايـيــر ه ــذا الـتـفـسـيــر ،إن ك ــان عبر
اع ـت ـمــاد املـفــاهـيــم الــدي ـنـ ّـيــة ف ــي بقعة
يـتـقــاسـمـهــا ال ـن ـف ــوذ ال ـطــائ ـفــي ال ــذي

ّ
ّ
الحميمية للفرد ،أو
يتدخل بالحياة
ّ
الفلسفية ،وخصوصًا أن
النظريات
ال ـحــديــث عـ ّـمــا يـخــالــف الـطـبـيـعــة هو
ّ
بحد ذاتــه مخالفة للطبيعة باعتبار
أن مـ ــا مـ ــن قـ ــاعـ ــدة ت ـش ـي ــر إل ـ ــى ك ــون
املختلف ّ
عما هو رائج هو حكمًا غير
طبيعي.
ّ
يذكر ماكسو بأن املثليني ليسوا فقط
مــن الــاجـئــن الـســوريــن الــذيــن يلقى
ّ
الجمعيات الــدولـ ّـيــة،
بعضهم عناية
ّ
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن وامل ـق ـي ـم ــن،
ّ
باعتبار أن هناك حاالت فردية كثيرة
مثل «الـفـتــاة التي اعتقلت فــي مخفر
الــرمـلــة الـبـيـضــاء وبـقـيــت مل ـ ّـدة  3أيــام
موثوقة على كــرســي غــرفــة التحقيق
ل ـعــدم م ـعــرفــة ع ـنــاصــر األمـ ــن إن كــان
عليهم سجنها فــي سجن النساء أو
سـجــن ال ــرج ــال» .ف ـهــؤالء يـتـعـ ّـرضــون
لـلـمـضــايـقــات ولـلـتـمـيـيــز والـتـعــذيــب،
وت ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــك حـ ــرم ـ ـت ـ ـهـ ــم وكـ ــرام ـ ـت ـ ـهـ ــم،
ويحاكمون بتجريدهم من حقوقهم
ّ
ّ
الجنسية،
املدنية فقط بسبب ميولهم
مـ ــن دون أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك أي جـهــة
لحمايتهم.
فيفيان...

