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 إعداد ماري دوناي

 

  اإلنسانالمرآز الُلبناني لحقوق 
  

له مّوالذي ُي"  اإلنسانالفسحة المتعددة الوسائط لحقوق  "مشروع  أ منال يتجز ًاراسة جزءُتشِكل هذه الِد
:  لبنانّية منظماتثالث راآة مع بالش هذا المشروعوعّية مات الخدمة الطلجنة منظتقود . حاد األوروبياإلت
  .اإلنسانبناني لحقوق ، والمرآز الل، وحرآة الّسالم الّدائممة آفى عنف واستغاللمنظ

هو الهدف األساسي لمشروٍع مدته سنتان " اإلنسانالفسحة المتعددة الوسائط لحقوق "مشروعإّن إنشاء 
، اإلنساندمج حقوق مات المجتمع المدني من أجل يهدف الى تعزيز التعاون بين منظ) 2011- 2009(

  .نميةالخطط الوطنّية للتفي  أفضلقة بطري حوآمة الجِيدةوالديمقراطّية، وال

أخرى،  نشاطاتعن  ، عالوةضّمنبغية إدارة المشروع الذي يت منظماتمن  ل ائتالٌف غير رسميكُشف
 بشرجمعّيات لتنتهي باإلتجار بالالتي تبدأ بحرّية تكوين ال اإلنسانعن مختلف إشكالّيات حقوق  ثإجراء بحو
مكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني للمزيد من المعلومات عن هذا المشروع، ُي. والعنصرّية

lb.org-http://www.humanrights   

في  اإلنسانف حقوق مات المشارآة في ائتالربعة في هذا المشروع، إَن المنظالُشرآاء األ إلىباإلضافة 
دريب، عليم والتولّية فرع لبنان، والجمعّية اللبنانّية للتمة العفو الّدمؤّسسة عامل ومنظ: اليةهي التلبنان 

بنانّية من أجل ديمقراطّية للحقوق المدنّية، والجمعّية اللبنانّية ة، ومؤّسسة إنسان، والجمعّية اللجدوجمعّية الن
  ).سوليد(بنانيين ة دعم المعتقلين والمنفيين اللجنلربية المدنّية، و، والمرآز اللبناني للتاالنتخابات

  

 اللبناني المرآز مسؤوليَّة النشرة هذه محتوياتعتبرُت، األوروبي تحاداإل من بمساعدة النشرة هذه إعداد تَم
 وال ،الّدائم الّسالم ،وحرآة واستغالل عنف آفى مةومنظ الطوعّية، الخدمة منظمات لجنةو ،اإلنسان لحقوق
  . األوروبي حاداالِت نظر وجهة لحا بأيِّ تعكس

 

مة آفى عنف واستغالل، وحرآة ولجنة منظمات الخدمة الطوعّية، ومنظ ،اإلنسانلحقوق  اللبنانيالمرآز ©
  .الّسالم الّدائم

  
ل، شارع مار يوسف، الدَّورة، بيروت، لبنان باخوس، الطابق األو سنتر ،اإلنسانبناني لحقوق المرآز الل

lebanon.org-http://www.cldh  
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اإلنسانبناني لحقوق المرآز الل  
 

، وهو جمعية لبنانية، مستقلة، وغير سياسية ال تبغى الربح، إلى اإلنسانالمرآز اللبناني لحقوق يهدف 
 . اإلنسانالدفاع عن حقوق 

 
للدفاع عن له، الحرآة الفرنسية اللبنانية  ًاهذا المرآز الذي يتخذ بيروت مقر أسست 2006وفي العام 

التعسفي  االحتجاز في مجال مكافحة 1996ة منذ العام الناشط-سوليدا - اللبنانيين المعتقلين تعسفيا
 .اإلنسانتطال حقوق  صارخةالقسرية واإلفالت من العقاب لمرتكبي انتهاآات  اإلختفاءاتو
 
، ةالقسريإلختفاءات اكافح ، وُيفي لبنان اإلنسانوضع حقوق  اإلنسانراقب المرآز اللبناني لحقوق ُي

 إعادة تأهيل ضحايابهدف  ، ويعمل جاهدًاةوالعنصري، التعذيبالتعُسفي، و واالعتقالواإلفالت من العقاب 
  .التعذيب

مؤتمرات صحفية، وورش عمل، ودورات تدريبية،  ًادوري اإلنسانرآز اللبناني لحقوق م المنظوُي
عن ذلك، يجمع المرآز معلومات حول حاالت  فضًال. في لبنان اإلنسانحول حقوق  توعيةواجتماعات 

  .في تقارير وبيانات صحفية، ويوثقها اإلنسانانتهاك حقوق 
  

  .المبادرات الرامية إلى تحديد مصير آافة المفقودين في لبنان اإلنسانويدعم فريق المرآز اللبناني لحقوق 
 

ة، مات لبنانية ودوليبالتنسيق مع منظ يبالتعذعُسفي والت االعتقالقضايا  من ًاويتابع المرآز بانتظام عدد
حدة المعني بقضايا ر الخاص لألمم المتي الّتابع لألمم المتحدة، والمقرالتعُسف باالعتقالوفريق العمل المعني 

  .التعذيب

  
ضحايا التعذيب في  تأهيلإلعادة " نسيم"مرآز  اإلنسانالمرآز اللبناني لحقوق  أفتتح، 2007في العام 
ضحايا التعذيب، دعًما  تأهيلفي المجلس الدولي إلعادة  ًاهذا المرآز الذي يعتبر عضو ويقدم. بيروت

  .أصعدةرهم على عدة لضحايا التعذيب وأَس
 
  

والشؤون القضائية في  اإلنسانلحقوق  انتهاآاتفي الُصحف اليومّية من  ما ورد ًايومييستعرض المرآز 
 ًا، ويحرر يومي، وإلى جمعّيات وسفاراتاإلنسانعن حقوق ع مًة للدفامنظ 70بنان، ويرسله إلى أآثر من ل

  . عّدة مدّونات إلكترونّية

 
 اإلختفاءاتمتوسطية لمناهضة  -تجدر اإلشارة إلى أن المرآز اللبناني هو عضو مؤسس في الشبكة األورو

يب ، وعضو في شبكة مناهضة التعذاإلنسانالقسرية، وعضو في الشبكة األوروبية المتوسطية لحقوق 
  . التابعة للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
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 المنهجية 
  

  .ةمنتظم ةفي لبنان بطريق التعذيبالتعُسفي و االعتقالقضّية  في اإلنسانمات حماية حقوق منظ تنظر

فوقع آالف . تينفي تداعّيات هذه اإلشكالّي ًااإلسرائيلي والسوري جليحتالل آان تأثير اال، 2005وقبل العام 
من االحتالالت الخارجّية، ولقد آان  ًاعلى مدى ثالثين عام التعذيبالتعُسفّية و االعتقاالتنيين ضحّية بناالل

  .من الصعب، ال بل من غير الممكن، قمع هذه الممارسات المنهجّية

التعُسفي منذ  واالعتقال التعذيبمارسات آيف تطّورت ُم. م بمصيرهكحلبنان يت أصبح، 2005ومنذ العام 
  عويض؟والحق في التالّتأهيل من حيث إعادة  التعذيباالحتالل؟ وآيف ُيعامل ضحايا نهاية 

  .2010ل ى آانون األوحت 2009هذا البحث من آذار  إمتد

  .ونتائجهما التعذيبالتعُسفي و االعتقالوأجريت إحصاءات بشأن أسباب 

خاص المحتجزين في لبنان قادها لمجموعة األش منهجّية ةخالل دراسمن  التعُسفي االعتقالممارسة  يِّمتق
  .2009ى أيلول حت من آذار اإلنسانبناني لحقوق اللفريق المرآز 

 تنايمع ع مقابالتبإجراء  ّمت، 2005iوثيق القائمة منذ العام مصادر التباستعمال  التعذيبِيمت ممارسة وق
  .2010و 2009األشخاص الذين أوقفوا بين العامين  iiلتمث

إلعادة تأهيل " نسيم"ُخّصصت للّضحايا وفًقا لقاعدة اإلحصاءات الّتي أعّدها مرآز  مت المعاملة التييوق
  .جريت خالل هذا البحثبالت التي أ، ووفًقا للمقا)اإلنسانبناني لحقوق مشروع المرآز الل( التعذيبضحايا 

رسائل مع  تبادل تمَّ، فتّم على أساس اإلطار القانوني القائم، وأجريت مقابالت واالنتهاآاتأّما تعريف 
  .مسؤولين سياسّيين، وأمنّيين، وقضائّيين
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  التعُسفي االعتقال
  

شريعات الوطنّية، والمعايير الّدولّية ذات الّصلة الواردة في عندما ال يتوافق مع الت ًاتعُسفّي االعتقالُيعتبر 
  .دق عليها لبنان، والُصكوك الّدولّية ذات الّصلة التي صااإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

في الُصكوك الّدولّية، " تعُسفي اعتقال"لـ دوفي وجه هذا التطُور المقلق لهذه الممارسة، وبغياب تعريٍف محّد
  .التعُسفي باالعتقالفريق العمل المعني  1991iiiعام  اإلنسانحدة لحقوق المتأنشأت لجنة األمم 

التعُسفي صفة  باالعتقالطى فريق العمل المعني ، أعةمحّدد ةقاعد إلى باالستنادهدف القيام بمهَمته وب
الواردة في أبرز الُصكوك الّدولّية للِدفاع عن حقوق  اإلنسانال يتوافق مع أحكام حقوق  اعتقاللكّل " تعُسفي"

  :التعُسفّية، وهي االعتقاالتمن  فئات، ُحِددت ثالث ةخاّص ةوبصور. اإلنسان

قى شخٌص قيد ، عندما ُيبمثال(للحرمان من الحرّية  أساٍس قانوني غياب أيِّ في ظِل االعتقال .1
 )إمكانّية العفو عنهبعد أن يكون قد قضى عقوبته، أو على الُرغم من  االحتجاز

والعهد  اإلنسانعالن العالمي لحقوق ممارسته الحقوق والحرّيات التي يضمنها له اإلشخٍص ل اعتقال .2
 .الّدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية

ال تتوافق مع معايير المحاآمة العادلة الواردة في اإلعالن العالمي  ةشخص جّراء محاآم تقالاع .3
 .وصكوك دولّية أخرى ذات الصلة اإلنسانلحقوق 

في  ًافيلفة من األشخاص المعتقلين تعُسلتحديد الفئات المختبالذات  صنيفهذا الت أستخدمقرير، الت وفي هذا
  .لبنان

  

 :التعُسفّية تاالعتقاالمن  1الفئة  •
 

 آإبقاء شخٍص قيد(مان من الحرّية أّي أساٍس قانونٍي يبّرر الحر قامةستحالة إإال شّك في  :تعريفها
  )على الرغم من أّنه قضى عقوبته، أو على الُرغم من إمكانّية العفو عنه االحتجاز

: التعُسفّية، وهما االعتقاالتمن  1مجموعتين رئيسّيتين بمثابة ضحايا الفئة  اعتبار، يجب ًاوفي لبنان حالي
)  دائرة الهجرة( أن ينظر األمن العام عقوبتهم بانتظار  مضواأحتجزين مع أّنهم األجانب الذين ال يزالون ُم

 إخالء سبيلهم، بموجب قانون ُيفترضوآان  عقوباتالذين أدينوا بعّدة في وضعهم القانوني، واألشخاص 
  :تداخل العقوبات
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 األشخاص المعتقلين مجموع من% 13: العقوبة مدة اعتقالهماوزت فترة األجانب الذين تج 
 

مجموع  من%) 13( ة عقوبتهم نسبة مهمةمد انتهاءغم من مثل عدد األشخاص المعتقلين على الَرُي
تظار أن حتجزين بانعقوبتهم وما زالوا ُم مدةسبة من أجانب قضوا وتتشكل هذه الن. األشخاص المعتقلين

  .تسوية أوراقهم أَن هذا األخير مسؤوٌل عن ترحيلهم وعن ًاهم، علماِتعام في ملفينظر األمن ال

 نُصالذي ي ةهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيمن الع 9.1ivللماّدة  ًانتهاآإعتبر هذه الممارسة وُت
 عليها ينص ألسباب إال حريته من أحد حرمان اليجوز. تعُسفًا واعتقاله ًاأحد توقيف اليجوز" اليعلى الت
الفقرة  أَن اإلنسانلحقوق  حدةألمم المتالجنة  اعتبرتعن ذلك،  عالوة ."فيه المقّرر لإلجراء وطبًقا القانون

بجنحة أم بقضايا أخرى ق األمر تعل إذة حاالت الحرمان من الحرّية، الماّدة الّتاسعة تنطبق على آاف من 1
  v.مراقبة الهجرة[...] مثل 

 مدة فيه تنتهي الذي اليوم في عليه المحكوم سراح ُيطلق"على أّنه  بناني صراحةالل وينُص القانون
لى سجن ، يوافق عأم امرأةرجال حارس، أآان  إيتنظيم الُسجون على مالحقة  قانون نصيو. vi"العقوبة

رج عنه بعد ، أو ال يفاالعتقالمن دون أي إثبات أو أوراق قانونّية تثبت هذا  ًاشخٍص، يسجنه، يبقيه مسجون
  .viiiالث سنواتالّسنة والث ما بين تراوح على فرض عقوبة عليه، وviiسقوط عقوبته

صادرة عن الّنائب العام التي بموجبها ُيحال آل أجنبي إلى األمن العام عند  رةمذآمع ذلك، وباالستناد إلى 
بنانّية، ألّن األمن العام اللُسجون سنوًيا في ال" عالقين"عقوبته القانونّية، يجد مئات األجانب أنفسهم  مدة انتهاء

 االحتجاز ونها في الُسجون، أو حتى في مرآزإلى سنين يقض قد تمتُد يضعهم على الئحة االنتظار ألشهٍر
  .ابع لألمن العام نفسهالت

  أسبابها: األمن العام من قبلالتعُسفي  لالعتقالالممارسة المنهجّية  -

 مدةيوم ذاته من انتهاء ل لترحيل األجانب وإخالء سبيلهم في الاألمن العام الذي ُيفترض به أن يعم إَن
ستغرقه الوقت الطويل الذي ت"وإلى " فيهة عدد موظقل"أخير تعود إلى األسباب الرئيسّية للت يعتبر أَن عقوبتهم

ر ُتعتبة األمن العام ى أّن ميزانينظًرا إل ةذاآر ليس بمشكلسعر الت ويبدو أن".لتسليم وثائق السفر فاراتالس
  ". آافيًة"

هذا االزدحام في األمن العام، والذي ُيعتبر مصدر " فيقلة عدد موظ"عندما ننظر عن آثٍب في مشكلة و
  :ما يلي تبيني، الّسجون

 ًاعلمو. لعقوبة القانونّية لكّل أجنبيا ةعلى األقل بعد انتهاء مد ًايوم 15لمدة " ًاتحقيق"من العام يجري األ .1
ى شرعّية هكذا تحقيق يحصل آّل شخٍص على جلسة استماٍع، نتساءل عن مدأّنه من المفترض أن 

" بطريقة غير قانونّية"فون في منازل غريبة ترآوا البّية األشخاص المعتقلين هم موظوأّن غ خاّصة
 مفي األمن العام من مهامهعدد من موظ إلى تحرير سيؤدي "حقيق المنهجيالت"إلغاء  إنَّ .عملهم أرباب
عند إال حقيق إجراء هذا التويجوز عدم . رحيل بطريقة سريعةللعمل على الت ًاوفرالي متتبال فيصبح

 .للبقاء ضمن األصول القانونيَّةعقوبة األجنبي،  مدةاقتضاء الّضرورة، وقبل انتهاء 
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دة حالسَّامية لألمم المَت المفَوضَيةالذين تعترف بهم الالجئين ولي ترحيل بعض تاألمن العام ي ويبدو أَن .2
من  3ة وللماّدة عدم اإلعادة القسري لمبدأ نتهاآًاإرحيالت وتمثل هذه الت. أهمّية قصوىالالجئين لشؤون 
اقيّين على األقل مسّجلين في فلقد ُرّحل تسعة عر. xالتي صادق عليها لبنان ixالتعذيبمناهضة  اتفاقية

لى العراق بين آانون الثاني إ انونّية، بطرقة غير قالالجئينلشؤون  المتحدةالسَّامية لألمم  المفَوضَية
راوحت ما " لعم"من محققي األمن العام فترة  آل عملّية ترحيل واستغرقت. 2010اني وتشرين الث

" وعّيةالتوقيع على وثيقة عودتهم الط"بـالالجئين هؤالء " إقناع"عّدة أسابيع وعّدة شهور ليحاولوا  بين
وضع "األمن العام لـ"فيآل طاقم موظ" أحتشدوقيع، الت الالجئوفي حال رفض . إلى بلدهم األصلي

 .xiجوء إلى العنفن عنى ذلك اللحتى وإ، "الّطائرة على متنبالقّوة  الالجئ

عراقّيين معتقلين منذ عّدة " إقناع"ى الوسائل ، آان األمن العام يحاول بشتمثالل ففي أول شهر تشرين األو
. "وعي إلى العراقترحيلهم الطوثائق وقيع على الت"دلّية بـفي الع االحتجاز في مرآز األرضتحت أشهٍر 

ومن بين  إلى لبنان غير قانونيًّ لفي األساس لدخولهم بشك دينواأ ًاسوداني 19وفي الوقت عينه، آان 
  .جبيلعقوبتهم في سجن  مدةبعد انتهاء  ًافعودة إلى بالدهم، معتقلين تعُسالمرّشحين لل

، تجدر اإلشارة إلى أّنه "الّسفارات لتسليم وثائق الّسفر اتستغرقه التي ةويلالَط مدةال" أّما في ما يختّص بـ
، جبيلعقوبتهم في سجن  قضوا 19من أصل  ًاسوداني 17، آان 2010شرين األّول بتاريخ األّول من ت

مساعدة منزلّية  90، آانت 2009ريقة نفسها، وفي شهر تّموز وبالط. ينصالح ةجواز سفر وتذآر ونيملك
ة يكون بحوزتهنَّ، تار(جواز سفر صالٍح  نملكي طرابلسساء في بتهّن في سجن النقضين عقو 92 أصلمن 

بع اازدحام مرآز الحجز التمسؤولّية الّسفارات في  تنطبق، ال أخرى بكلمات). بحوزة رب عملهَن ًاوطور
  .من المعتقلين ةصغير ةعلى نسبإال رحيل لألمن العام وبطئ عملّيات الت

 تاعتقاالاألمن العام يجري  َنمع مسؤولين في األمن العام إ مقابالتول باالستناد إلى واقع، يمكن القفي ال
 هذه ل الّسياسةمع ذلك، ال ُتشك. ة غير المشروعة، بهدف ردع الهجرًاتمام دلألجانب عن قص تعُسفّيًة منهجّية

تيجة ، فيمكن حّتى أن تكون النًات فعالة بتاتأّنها ليس ًافحسب، بل يبدو أيض اإلنسانلحقوق  ًامنهجي ًاانتهاآ
 .تلك المرجّوةل ةآساعم

 معاآسة لتلك المرجّوة نتيجة -

  :في لبنان مصادر ثالثة رئيسّية" غير المشروعة"للهجرة 

عة الّدول العربّية من البلدان األعضاء في جام لسوريا لعّما عبرالدخول غير المشروع إلى لبنان  -
 .لى لبنان من دون تأشيرة دخولإ الذين يدخلون آالّسودان

الدخول غير المشروع إلى لبنان، عبر سوريا أيًضا، لالجئين عراقيّين يهربون من الحرب في  -
 .العراق

، والنيبال، نوالفيليبي، وسري النكا، إثيوبيامن  منزلّياتال امالتلعلالدخول غير المشروع إلى لبنان  -
غير  ةللعمل بطريق سلطتهالذي يخضعن ل ّنعمله ّبفي ما بعد ر ترآنأخرى، اللواتي سي نوبلدا

 .مشروعة



10 
 

  .يحّد قط هذه الّظاهرةلم  اإلنسانحقوق  انتهاكالهجرة غير الّشرعّية عبر  قمعأّن  دوال ُيخفى عن أح
  

الي الت اعتبارهمفيه واضعين في  ةغير شرعّي ةأفقر من لبنان بطريق نففي الواقع، يعمل المهاجرون من بلدا
  !".أستطيع العمل وتلبية حاجات أسرتي، وسنرى ما يحدث في ما بعد ،ًاطليق ًاي ال أزال حربما أنن "

  
التعُسفّية  االعتقاالتبنانّية لقمع الهجرة غير المشروعة عبر نالحظ أّن الطاقة التي تبذلها الّسلطات الل ،ًاإذ

عطي العامالت المنزلّية األجنبّيات ت ذل لمراقبة الحدود أو لوضع أنظمة جديدةقد ُتباقة التي هي نفسها الط
  .لي عدم القيام بأعمال غير مشروعةا، وبالتًاعملهّن، وفي عدم اعتبارهّن عبيد الحق في تبديل رّب

  
 لشكم تشّجع، بهالتي ترتكبها الّسلطات اللبنانّية بحق فاالنتهاآاتالعراقيّين، بالالجئين ق أّما في ما يتعل

 يدفعانهم وترحيلهم التعّسفّية التي ُتمارس بحق فاالعتقاالت. إلى لبنانمتناقٍض، دخولهم غير المشروع 
، ما الالجئينعلى  ثل خطورةلبنان بلًدا يم اعتبار إلى الالجئينلشؤون  المتحدةالسَّامية لألمم  المفَوضَيةب

  .في أوروبا أو أميرآا ثثال دالي عملّية إعادة توطينهم في بليسّرع بالت
  

ألم : "اليالّسؤال الت عّدة الجئين عراقيين معتقلين التقيناهم في خالل إعدادنا هذا البحث طرحنا علىفعندما 
، "من القدوم إلى لبنان حيث ُتعتبرون غير شرعيين؟بدًال في سوريا  ةمشروع ةيكن من األفضل البقاء بطريق

نا د ُيلقى القبض علينا، ألنأّنه ق إلى لبنان ونحن نعلم ةغير مشروع ةلقد خاطرنا بالُدخول بطريق" :أجابونا
  ..." أسرع ةآخر، وبطريق دنملك فرصًة أآبر في لبنان لُيعاد توطيننا في بل

  
جوء إلى لبنان أآثر من هي أنه من المستحسن اللمن العراق  الفاّرونالالجئون ي يتناقلها الّرسالة التإًذا،ف

  .ثثال دفي بل همنيعادة توطهم يملكون فرصًة أآبر في لبنان إلسوريا واألردن ألن
  

لدخولهم غير  اليومبعدم توقيفهم بعد الالجئين حقوق  احترامفي امة للّسلطات اللبنانّية إًذا المصلحة الت
 ًابلد الي، وبالتبعد اآلن ًامعادي ًابلد وبهذه الّطريقة، لن ُيعتبر لبنان. ، وترحيلهمًاتعّسف واعتقالهمالمشروع، 

لالجئين  ةمساعدالالمساعدة الّدولّية التي قد يستفيد منها لبنان لتقديم  ستثنينااهذا إن ، لالجئين، الفرصر يوف
  .األحوال، إلى أرضه في آلِّسيدخلون، 
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 :التعُسفّية االعتقاالتمن  3الفئة  •
  

 ةإنَّ عدم االمتثال، الكلِّي أو الجزئي، للمعايير الدَّوليَّة المتعلِّقة بالحق في الحصول على محاآم :تعريفها
كوك الدَّوليَّة ذات الصِّلة التي وفي الُص اإلنسانالعالمي لحقوق  النوالمنصوص عليها في اإلع ةعادل

  .فيًَّة طي للحرمان من الحرّية صفًة تعُس، فيعةآبير ةخطوروافقت عليها الدُّول المعنيَّة، ينطوي على 

في  تنتهاآاإل ةأوقفوا في قضايا أمنيَّ ًاشخص 400األخيرة، تعرَّض أآثر من الث في السَّنوات الَث 
 ًاتعُسفي اعتقالهمجعلت  اإلجراءات

 

، بتهمة الث األخيرةأوقفوا في السَّنوات الَث الذينو ياسيٍّسِّالطابٍع القضايا ذات الض المعتقلون في يتعر
وتعذيٌب، ومنعهم من رؤية  ،الالزمحجٍز أطول من  مدة، لحقوقهم يالنتهاٍك منهج اإلرهاب أو التجسُّس،

... ر إصدار الحكمقاضي التحقيق، تأُخ إلىاإلحالة المتأخِّرة و، ستجواباال مدةمحاميهم وأسرتهم خالل 
لوزارة  ابعة لوزارة الدَّاخليَّة أمالَتمخابرات الالممارسات، أآانت من فعل أجهزة  يجب اإلشارة إلى أَنو

لمنصوص عليه في إنَّ المبدأ األساسي الفتراض البراءة ا. ، لم تتطوَّر قط منذ نهاية االحتالل األجنبيالِدفاع
، والذي xxxvوفي العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة xxxivاإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

أليِّ مجاًال همة بما ال يدع إلى أن تثبت الُتأو  رتكابه لهاإإلى أن ُيثبت  ًابريئ ةبجريم آُل مَتهم يعتبر وجبهبم
  .منهجي لمعقولة من الشك، هو منتهٌك بشك ةدرج

 
xxxvi فايز آرم الذي  عميدقة خالل هذا البحث هي حالة الأحدث حالة موَث

  .اون مع إسرائيلّعآب بتهمة الَت 3أوقف بتاريخ 

  

بناني عتقل، آما يضمنها القانون اللدة لحقوق الُمالمتعِد االنتهاآات إَن"
. ًافيتعُس اعتقالهما يجعل  ،هي شديدة الخطورة ،وليَّة للبنانالَد وااللتزامات
بهذه ". وإخالء سبيله ًافور عميدال إلغاء اإلجراءات المَتبعة ضد ًايجب إذ
أيلول  23بتاريخ  العميد اعتقال اإلنسانبناني لحقوق المرآز الل أدانالكلمات 
2010.  
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زيارة العميد فايز آرم في سجن  اإلنسانلحقوق  اللبنانيالمرآز  عنلون ، حاول ممث2010في شهر أيلول 
غير أنَّهم لم يفلحوا في ) اخليقوى األمن الدمخابرات ابع ألجهزة والت" معلومات"سمَّى المبنى الُم(ية روم

مات الذي ال يمكن للمنظ" جن الخاصالسِّ"الدُّخول إلى المكان الُمحتجز فيه والذي يسّميه حّراسه أنفسهم بـ
  .غير الحكوميَّة الولوج إليه بعكس األماآن األخرى في السِّجن

  .فسي، والقانوني، والنآرم الصحِّيالعميد يارة هذه نتيجة مخاوف حول وضع وجاءت محاولة الز

منذ تاريخ  نفسها التي ألقت القبض عليه والتي استجوبته،آرم تحت حراسة قوى األمن العميد  َعفلقد ُوِض
، األمر 2010 لتشرين األو 11ة في حّتى تاريخ إحالته إلى الشرطة العسكري 2010آب  3توقيفه في 

الخضوع لضغوطات على شخصه، ه في الدِّفاع عن نفسه وعرَّضه لخطر الذي منعه من ممارسة حِق
  .ىوللتعذيب حت

 فرادنإمع محاميه على  االجتماعرة، لم يكن يحقُّ للعميد آرم عالوة عن ذلك، ووفقا للمعلومات المتوف
ص بالحقوق من العهد الدَّولي الخا 3الفقرة  14خاصٍّ مع المادَّة  لبشكيتعارض وبغياب الضبَّاط، وهذا 

 ياللبنانية الذي ينص على أَن الِزيارات التجون ُستنظيم الومع  xxxviiة الذي وافق عليه لبنانالمدنيَّة والسِّياسَي
  ".بغياب الحارس إذا ما طلب الموقوف أو المحامي ذلك" يقوم بها المحامون يمكن أن تتَم

، أيَّام 8 مدةوب بغياب محاميه لجاعتقل بالسِر واست هأن ُيعتقد ،د آرمييف العمإلضافة إلى ذلك، وبعد توقبا
ن من االجتماع به في البداية، ما لكن من دون أن يتمَكبوجود محاميه،  ه إلى قاضي تحقيققبل إحالت

خاص ولي المن العهد الد 14والمادَّة   xxxviiiمن قانون أصول المحاآمات الجزائيَّة 47يتعارض مع المادَّة 
  .بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة

شهير الذي مارسته بعض وسائل ، وقع العميد آرم ضحيَّة التاإلجراءاتفي  االنتهاآاتعن هذه  عالوة
قد . ح ملَفه في يد القضاء حتىإلى العلن قبل أن يصب" اعترافاته"التِّي اّدعت عرض  غير الدَّقيقةاإلعالم 

 الذي يفترض بالمعتقل أن يستفيد البراءة وافتراضحقيقات ا على سرِّية الَتصارًخ ًايشِكل هذا األمر تعدِّي
ص بالحقوق المدنيَّة من العهد الدَّولي الخا 2الفقرة  14ة في الماد ا، والمنصوص عليهممنهما

  .  xxxixةوالسِّياسَي

بل إلى فحسب،  ٍيتعُسف لالعتقال ، ال يتعرَّضة، وفي ظروف مماثلالعميد آرم أَن اللبنانيويعتبر المرآز 
  .     عاًما ويعاني مشاآل صحيًَّة خطيرًة 62يبلغ  هفسيَّة والجسديَّة، ال سيَّما وأَنمخاطر تهدِّد صحَّته الَن
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 ةعادل ةللحق في محاآم منهجّية انتهاآات: اآم المدنّيةحأمام الَم 
 

لكن . د محاآمات غير عادلةالمدنيَّة بعم المحاآم ين أدانتهذخالل هذه الدِّراسة، آان من المستحيل تقييم عدد ال
  .ل هذه الحاالت مئات المسجونين الحالييِّن في لبنانقد تمث

 :وهذه بعض األمثلة
xlحالة نعمة الحاجxli :أدلى بها تحت وطأة  اعترافاتباإلعدام على أساس  عليه كمُح

، 2009اط شب 12م بتاريخ هذا الحك صادقة علىمييز الُمالت محكمة ، وقد أقرَّتالتعذيب
  .فيالتعُس االعتقالحول  المتحدة فريق عمل األمم موقفغم من على الُر

هم بقتل تأو 1998نعمة الحاج في نهاية شهر تشرين األوَّل مخابرات أوقفت أجهزة ال
  .1998تشرين األوَّل  23سوريَّين في لبنان بتاريخ 

وقيع ه أجبر على التنما في عنجر، حيث يؤِآد أَي، ال سشهر مدةقيد الحجز ل وريَّةالُسمخابرات ته أجهزة البقأ
 25بتاريخ ) إلى مرآز شرطة زحلة (بنانيَّة لم إلى الُسلطات اللقبل أن ُيَس التعذيبتحت وطأة  اعترافاتعلى 

  .1998تشرين الثَّاني 

 12في هذا الحكم مييز ، وقد أقرَّت محكمة الَتعليه باإلعدام ًاصدرت محكمة بعبدا حكمأ 2004وز تم 9في 
  .2009شباط 

عها تحت وطأة األصلَية التي أدلى بها السِيد حاج والتي يؤِآد أنه وق االعترافات أَن ًاالقضيَّة، يبدو جلّيفي هذه 
الكاذبة  االعترافاتوريَّة هي أساس إدانته، باإلضافة إلى بعض السمخابرات الذي مارسته أجهزة ال التعذيب

  .وغير المتماسكة

" االعترافات"ق حقيوصف قاضي التف. شهادة نعمة الحاجإلى  ًاستمع فعليبناني لم َياء اللالقض أنَّ ًاويبدو أيض
  .حسب ما ورد عنه" الكافية"وريَّة بـالُس المخابراتآانت تحتجزه أجهزة  اع عليها نعمة الحاج عندمالتي وَق

السيِّد  اعتقال حدةبع لألمم المتالتعُسفي الّتا باالعتقال، وصف فريق العمل المعني 2006أيَّار  12بتاريخ 
ع والسِّياسَية الذي وق من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة 14تعارض مع المادَّة ي ألنهفي الحاج بالتعُس
  . xliiعليه لبنان

 صدر على الحاج حكٌم، اإلثباتهادات تعذيبه، وعدم تماسك ش على الرُّغم من الشَّكاوى التي تقدَّم بها جرَّاء
مجرَّد نسخة عن الحكم الصَّادر عن محكمة الدَّرجة  2009مييز عام م، وُتعتبر إدانته في محكمة التإلعداا

  .األولى

الالت الخطرة في ناقضات في الملف، والشك الذي ينتج عن ذلك، واالخت، والتالتعذيبويبدو أنَّ شكاوى 
  .األوقات لصالحهبعة في القضيَّة لم ُتعتبر قط في أيِّ وقت من االجراءات المت
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xliii  حكٍم  إصدار من دون تسنوا 6محمد حميد عمر المعتقل منذ  أبنحالة محمد
  xlivعليه

  

إثر  2004أيلول  14بتاريخ   سنًة، 30سوري الجنسيَّة يبلغ  عامٌلوهو محمد حميد عمر،  أبنأوقف محمد 
المرآزي  وقت في سجن روميةك المنذ ذلمعتقًال وهو ال يزال . شخصود أَّدَّى إلى مقتل قتال في برج حُم

  .همن دون إصدار حكم بحق

الي أن ، وبالتواتسن 6عليه منذ  زال السيِّد عمر ينتظر إصدار حكمآخر، ما إلى  االستماعمن تأجيل جلسة 
  .يعلن القضاء براءته أو يدينه

 اعتقالهتوقيفه أو  آلِّ فرِد يتُم ُيصدر حكٌم بحقِّ، يجب أن xlvافذة في لبنانر الدَّوليَّة ذات الصِّلة والنوفًقا للمعايي
لك، تعتبر لجنة عالوًة عن ذ. بدء المحاآمة بانتظار، أو إخالء سبيله معقولة ةفي مهل جزائيَّة ةريمفي ج

  .xlviاإلمكانبقدر  ًايكون وجيزوأن  في ظروف استثنائيَّة ب أن يتَميجت المؤق االعتقال أَن اإلنسانحقوق 

ت بشهرين قؤالم االعتقال مدةد قانون أصول المحاآمات الجزائيَّة يحدفالوطنيَّة، شريعات أمَّا في ما يتعلق بالت
  .xlviiجديد مرًَّة واحدةهر لمرتكبي الجنايات، قابلة للتأش 6و الجنحمرتكبي ل

وهذا ". معقولة"أو " وجيزة"من األشكال مهلًة  لسنوات، فال ُيعتبر بأيِّ شك 6ـل االحتياطي االعتقالأمَّا 
 االعتقال وشكٌل من أشكالالبراءة  الفتراضالمقبول في محاآمة السيِّد عمر هو انتهاٌك صارٌخ  أخير غيرالت

وليَّة التي ير ذات الصِّلة الُمعلنة في الُصكوك الَدوالمعاي اللبنانيعليه القانون  التعُسفي بموجب ما ينُص
  .يعترف بها لبنان
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 داناتعلى األقل من اإل% 2.4: العسكريةالمحكمة  
 

فلقد تخوَّفت اللجنة، في . 1997ذ العام من العسكريةحاآم تنتقد الَم اإلنسانحدة لحقوق لجنة األمم المت بدأت
 من والسيَّما لبنان، في العسكرية حاآملَما اختصاص طاقِن توّسع " من  ،1997أيَّار  5ادر في تقريرها الَص

بعة في هذه ، ومن غياب اإلجراءات المَت"لمدنييِّنا ليشمل أديبيَّةالَت يتجاوزالقضايا اختصاصها أَن
  xlviii.حاآمالَم

. اختصاصهامن جهة تشكيلها، ونمط عملها، ونطاق  استثنائية في لبنان محكمة العسكريةحكمة َمل الُتشك
بة وقد الحظنا خالل بحثنا أنَّ نس. من العهد الدَّولي للحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 14وهي تتعارض مع المادَّة 

2.4%xlix العسكرية محكمةالحكوم عليهم قد أدانتهم من الَم. 

  

  واسع النِّطاق  نوعي اختصاص

وال . حاآمة المدنييِّنليشمل ُم ًاواسع امتداداابعة لوزارة الدِّفاع، العسكرية، التحاآم الَم اختصاصشهد نطاق 
نطويان على المسؤوليَّة ت ةجنحأو  ةجناي فحسب، بل بكِل مائالجروالجنح وحاآم بالجنايات هذه الَم تختص

 .ما شرة أو غير المباشرة لعسكريالجزائيَّة المبا

  

  قضاٌء مستعجل

  :للمعايير الدَّوليَّة للعدالة ًاالعسكرية وفقحاآم حاآمات في الَمال تجري الُم

 .لإلجراءات االستثنائيابع ويعود ذلك إلى الط دمحدَّ لقراراتها بشك العسكريةحاآم ر الَمال ُتبر •
ائمة التي تتميَّز الدَّ العسكريةحكمة ما في الَموال سَي ةمستعجل ةما تجري المحاآمات بطريق ًاغالب •

 .إلجراءاتها االستثنائيابع بسرعتها وبالط
 .الِدفاعستعجل حقوق هذا الشَّكل من القضاء الُم ينتهك. عتقل على محامالُم ًاحصل دائمال َي •
  .ةسلطة قضائيَّة مستقلالعسكرية لمراقبة حاآم ال تخضع الَم •
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  شرعيَّتها وعدم العسكريةعارض ظلم المحكمة ُي مدني: نور مرعب

على  2010عام  اريخ لبنان المعاصر، تجرَّأ شاٌب مدنيلم نسمع بمثلها من قبل ولم يشهدها ت ةفي سابق
تظهر قصَّته . يةاالستثنائ العسكرية كمةحوبحسب األصول، عن الم ًاه، علنالذي صدر بحقارضة الحكم مع

  case2769.org http//:على موقعه اإللكتروني 

 2/7/2008بتاريخ  عمله مكان من خارجًا آان بينما“ .ز.ج”يدعى  شخص قبل من نورإلعتداء تعرض"
  .به يعمل الذي المبنى في خالف بسبب

 طبيب إلى نور ذهاب أستوجب شديد لضرب تعرض لكنهو بقدرالمستطاع المعتدي بوجه نفسه عن نور دافع
“ .ز.ج”أن  تبين بعدما العسكرية وهوالشرطة المختص المرجع لدى والشكوى التوجه ثم ومن شرعي

  .عسكريهو

 دفاعًا بمهاجمته عندئذ فقام سكينًا عليه شهر أن نور العسكرية الشرطة تحقيق في“ .ز.ج”العسكري  ادعى
  .دعاءاتهإ يثبت دليل أي يملك يالعسكر يكن ولم تجني وأعتبره نور هنفا وهو إدعاء. نفسه عن

 في يرد آما مسؤول،." ز. ج" العسكري أَن إلى وتوَصلت الموضوع هذا في العسكرية رطةالش حققت
  :العسكرية الشُّرطة من اسماعيل أحمد المعاون آتبه الذي التاليقريرالت

 الضَّرب تبادل على أقدم وقد(...) يعنه  لم خالف في دخل." ز. ج" المعاون أَن التَّحقيق مجمل من ُيستنتج"
  .مرعب المدعو مع
 العامَّة من؟؟؟؟؟:قمر. ز. ج المعاون على بتترَت- عليه سكين شهر األخيرعلى إقدام حقيقالَت من يتبيَّن ولم

 احد مع الضَّرب ادلتب على أقدم روضة، نيو ةمحَل ،وفي07/02/2008بتاريخ  -:اليةالت المسؤوليَّة للدِّفاع
  ."حق وجه دون(...)  المدنيين

  
 قيادة قررت القضاء إلى العسكري يحّول أن وبدل فعلها والتسلط النفوذ قوى عملت العدالة لقواعد خالفا
 العامة النيابة مراجعة وبعد سعيد المقدم بشخص العسكري والقضاء واالنضباط العديد وأرآان الجيش

 أمر وتم 7/7/2008في  بالقرار ًالفعم“ .ز.ج”المعاون  تعطيل وبدل رفاتمصا مبلغ تحصيل العسكرية
  ..ل.ل 2.468.000مبلغ  بدفع نور

  
 ومن نور اتهام فتم الدفع، يقبل ولم العكس وليس عليه المجني هو ألنه عليه وأعترض بالطلب نور تفاجأ
 نور اتهام وتم إصبعه، في آسر بسبب أسابيع ستة لمدة العسكري وبتعطيل تهديدا سكين بشهر دليل أي دون

  .سنوات ثالث السجن إلى عقوبتها تصل تهم أسلحة،وهي 73و عقوبات 573و 556المواد  بحسب
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 تبين اتهام الئحة تقديم وبدون تحقيق بقاضي المرور دون من الدائمة العسكرية حكمةالَم إلى نور تحويل وتم
 واالنتهاآات التجاوزات من للعديد وتعرض وشهد يةالعسكر المحكمة جلسات نور حضر والبراهين األدلة
 قد آان الذي نفسه“ .ز.ج” باعتراف يده في سكينا يرى لم“ .ز.ج”أن  إثبات عناء طول بعد أستطاع ولكنه
 طلبات من بالرغم المحضر في يسجل لم ولكنه للمحكمة جلسة أول منذ وتكرارًا مرارا التصريح هذا آرر
 2010\1\22بتاريخ  نور حضرها التي األخيرة قبل ما الجلسة في تسجيله وتم عاد حتى المتكررة نور

 ما حد إلى ويجعله الصريح االعتراف واقعة على يلتف حضرالَم في تسجيله تم ما أَن الحقا وتبّين(...).
  .بهمًاُم
 نسبة لمحكمةل بالنسبة آافيا دليال يكون أن ويجب حًاواض اعترافا عتبرُي التصريح مازال ذلك، رغم أنه إال

 قائال فأضاف. ز.ج عليه المدعى سئل:" المحضر في جاء آما وحرفّيته به، العسكري أقوال تناقض لثبوت
 سكينه يلتقط رآه أنه أفادني زوجتي شقيق إنما مرعب نور بيد سكين أشاهد لم المنزل إلى ذهبت أن بعد إني
 ."وسطه على ووضعها األرض عن
  

 بالمحكمة ثقته عدم وبسبب نفسه،“ ز.ج”العسكري  باعتراف سكين وجود عدم بتأآيد نور نجح أن وبعد
  براءته؛ ستعلن وبأنها ونزاهتها هاومقدرت بعلمها و وبحياديتها العسكرية

  
  ؛دليل أي دون من عليه اإلدعاء عبر له تعرض الذي للظلم ونظرًا

 المقتضبة المحاآمة جراءاتإ طوال تفضيلي بشكل العسكري معاملة تمت حين في مذنب أنه على ومعاملته
  نفسه؛ عن دفاعا الجلسات في لتكلما من األحيان من آثير في لنور القاضي منع إلى فضًال
 الذنب على يكون أن يجب اإلثبات أن األصل بينما(نفسه “ ز.ج”العسكري  باعتراف براءته ثبتت أن وبعد
 حقه حترمت الو شرعية وغير ظالمة سكريةالع حكمةالَم أَن سبق ما آل بعد نور يعتبر !!!)البراءة وليس
  .الدولية والمواثيق الدستور يكفلها وحيادية عادلة حاآمةبُم لبناني آمواطن وحقه ياإلنسان
 المفترض الجلسة يحضر ولم 2010\5\28تاريخ  منذ العسكرية حكمةالَم مع التعاون رفض فهو لذلك

  (...) وسجنه عليه قبض إلقاء ذآرةم إصدار احتمال من بالرغم التاريخ ذلك في انعقادها
 باعتراف أخيرًا والبريء التحقيق باستنتاج والبريء العكس إثبات حتى البريء وهو نور له تعرض ما إَن

  (...). لبناني مواطن آل له يتعرض نفسه عليه المتجني العسكري
 العسكرية حكمةالَم مع ونالتعا يوقف أن لبناني آمواطن و آإنسان الضميري واجبه من أن نور يعتبر ولذلك

 من اإلنسان لحقوق العالمي واإلعالن الدولية والمواثيق اللبناني الدستور إلى باالستناد شرعيته عدم يعلن و
أيلول  1ُحكم على نور مرعب بتاريخ  .السلطة استخدام ساءةإو والشر والتسلط الظلم مع التعاون رفضه باب

 ألوامر االنصياع نور يرفض .ةلبنانيَّ ةلير 100 000رها قد ةبشهرين من الحبس وبدفع غرام 2010
 الدولة طالبوُي أمامها نفسه عن الدفاع أو معه التعاون ويرفض شرعية غير يعتبرها التي العسكرية المحكمة
 في متواجد هو بل يهرب لم وهو فورًا العسكرية محاآالَم صالحيات بإلغاء اللبناني النواب ومجلس اللبنانية
 القوى حشد إلى تهدف التي التحرآات من بمجموعة المقبلة باأليام وسيقوم الضبية محلة في الكائن منزله

 عدم بأساليب سيواجه الذي األمر عليه القبض إلقاء يتم أن منتظرا لبنان في العسكرية حاآمالَم بإلغاء للمطالبة
  .الالعنفي التعاون
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  التعذيب
  

أو  الالإنسانيةوغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  ذيبالتعمناهضة  اتفاقيةوفًقا لما جاء في 
  ،lالمهينة

  
 بقصد ما بشخص عمدا يلحق ،عقليًا أم آان جسديًا شديد، وعذاب لمًاأ عنه ينتج عمل أي" بالتعذيب"يقصد "

 عمل على معاقبته أو ،اعتراف على أو معلومات على ثالث، شخص الشخص،أومن هذا من الحصول
 عندما أو ثالث شخص أي أو هو إرغامه أو تخويفه أو ثالث شخص أو هو ارتكبه، أنه في يشتبه أو بهارتك
 أو عليه يحرض أو نوعه، آان أيا التمييز على يقوم األسباب من سبب ألي العذاب أو األلم هذا مثل يلحق
 األلم ذلك يتضمنوال . الرسمية بصفته يتصرف آخر شخص وأي َارسمي موظف عنه يسكت أو عليه يوافق
  ".لها عرضية نتيجة يكون الذي أو العقوبات لهذه المالزم أو قانونية عقوبات عن فقط الناشئ العذاب أو
  

  .فيالتعُس االعتقالا بإشكاليَّة وثيق ًارتباطإ التعذيبترتبط إشكاليَّة 
  

 فيؤدي. ًاأيض التعذيبممارسة تمهِّد الطريق ل بلفحسب،  فيَّةتعُس اعتقاالت إلى اإلجراءات انتهاآات تؤديال 
إلى  دات لبنان الدَّوليَّةوفي تعُه اللبنانيفي القانون  حاآمة العادلة المنصوص عليهامعايير الُم احترام عدم

في االجتماعات بين المحامي  ةة خصوصيَّسريَّة، وغياب محاٍم ثمَّ قل اعتقاالت: ثغرات في الممارسة
هذه االختالالت تنشىء  .زم، إلى آخرهول بكثير من الالأط مدةل تجازقيد اإلح له، ووضع الموقوفينوموِآ
  .التعذيبذين يشجِّعان على ممارسة الل الحصانةراخي ومن من الت راءات النَّافذة، مناخًاها في تطبيق اإلجآل
  

ي يثبت فيها ومن اللحظة الت. فيَّةتعُس اعتقاالتتؤدي إلى  التعذيب، ال شكَّ في أنَّ ممارسة ريقة نفسهاوبالط
جب ، ياالحتجازقيد  وضعه مدةخالل  تاعترافاعذيب بهدف إجباره على توقيع ما تعَرض للَت ًاأَن شخص

  .ًافيتعُس اعتقالهأضحى  الإخالء سبيله على الفور، وإ
  

أو " المنهجيَّة"أيجب وصفها بـ. في لبنان التعذيب ممارسة مدىإلى تقييم  خاص ليهدف هذا البحث بشك
  ؟ "ةالعرضيَّ"
  حصل؟ وما مجمل األسباب التِّي تؤدي إليه؟َي وفي أيَّة ظروف التعذيبيمارس  من
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 ؟في أّية ظروف يحصل، وألّية غايات: االحتجازقيد  لوضعخالل ا التعذيب
 

 عامقضايا القانون ال •
  

 إحصاءات 
  

دان، آان الُسؤال ما ُت ًاها غالبألنأمنيٍّ واضحة آلَّ الوضوح  ن بقضايا ذات طابٍعمسألة تعذيب المعتقلي بما أَن
 عامقضايا الحق الآخر، في  بتعبيربنانيَّة أي، اآز الشرطة اللفي مر التعذيب األبرز في هذا البحث هل يستمُر

  ؟رئيسي لبشك
  
الذي حصل في  التعذيبحول  الصَّحيحةتوثيق اإلدِّعاءات  اإمَّ: نالجابة عن هذا الُسؤال، آان أمامنا حلإل

بين  قيد اإلحتجاز ذين وضعواإمَّا أخذ عيِّنة من األشخاص ال ،2010و 2009لشُّرطة خالل العامين مراآز ا
  . التعذيب انتشار، بهدف تقييم مدى 2010و 2009عامي 

  
قيد  خالل وضعهم ًاعوملوا جيِّد تاحت الفرصة ألشخاصها أة ألنيانية أآثر موضوعَثريقة البدت الط
بين  قيد اإلحتجاز بوضع أشخاصالتي سبَّبت  عامُوضعت الئحة بقضايا الحق الف. بإدالء شهادتهم االحتجاز

من الموضوعيَّة، لم  دولمزي. امع أشخاٍص أوقفوا في هذه القضاي مقابالٌت وأجريت، 2010و 2009امي ع
 حول ثبعض األسئلة سُتطرح عليهم في إطار بح علمون فقط أَنآانوا َي. علم هؤالء األشخاص بهدف البحثَي

في . ةثمَّ ُطلب منهم الحضور وسرد قصَّة توقيفهم بكلِّ حرِّيَّ. االحتجازقيد  حقوق األشخاص الموضوعين
ينبغي أن يمأله األشخاص الذين  استبياننموذج "أساس  على ُتتابع المقابلة تآان، التعذيبمن  اشتكواحال 

المعني بمسألة  المتحدةر الخاص لألمم المقرِّ أعدَّهالذي ، li"أو من يمثلهم يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب
  . أو المهينة الالإنسانية أوملة أو العقوبة القاسية وغيره من ضروب المعا التعذيب

  
  .في قضايا الحق العام 2010و 2009جال الموقوفين بين عامي ُص اإلحصاءات الواردة أدناه الرتخ
  

فأجريت إحصاءاٌت . ه بالخطورة نفسهالكَن ًاشيوع أقَل قيد اإلحتجاز وضعهَنساء خالل يبدو أَن تعذيب الِن
وتشرين الثَّاني  2009بين تشرين األوَّل  عام، أوقفن في قضايا الحق الًانساء، عشوائي 10عبر مقابلة 

وانتهى بها  استجوابهانها خالل واحدٌة تعرَّضت لكسور في أسنا: التعذيباثنتان اشتكتا من . 2010
في الحالتين، . ُضربت على رأسها بعنف واألخرى، التعذيبتحت وطأة  تافااعترالمطاف بالَتوقيع على 

  .)يَّةلتَّحِرا(تقع المسؤوليَّة على قوى األمن الدَّاخلي 
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وُيستبدل  خطير دمهمٌل إلى حما العلميَّة منها، ، وال سَياإلثباتاتاته، البحث عن حقيق بحدِّ ذالَت يبدو أَن
  .بالقوَّة االعترافات، وهي الحصول على "أسهل"قون يراها المحِق ةبطريق

  
ناجحة  إجراء تحقيقات لهاالتِّي تخو ةتملك أجهزة األمن الّداخلي آافة الوسائل البشرية آما العلمي مع ذلك،

  .من المشتبه فيهم الموقوفين أو معلومات اعترافات على أِيرار إلى الحصول طبدون االض
  

) يين يورومال 2.3(دعمه  ملبنان، قَد -إلِتحاد األوروبي، وفي إطار برنامج عمل امثًالحاد األوروبي فاإلِت
  .liii"ة مراحل اإلجراءات الجنائيَّة في لبنانتطوير الَتحقيقات الجنائيَّة في آاف"في مشروع 

  
جهزة ما أل، وال سَيتدريبات ًاالحمض النووي، ولكن أيض اختباراتوتشمل نشاطات هذا المشروع إجراء 

نين الجارية في جهود مكافحة ستوى الفني من أجل دعم تنفيذ القواتحسين الُم"بناني، بهدف اللاألمن 
  .نمنسق البرنامج صالح جبرال ًا، وفق"دات اإلرهابيَّة والجريمة المنظمةهديالت
  

البرنامج بأآمله يطور "وقال يوسي نارفي، رئيس قسم التعاون في بعثة االتحاد األوروبي في لبنان بأن 
يمكن التساؤل حول  اعترافاتتقنيات التحقيقات بشكل يدعم نتائج التحريات واستنادها إلى حقائق وليس إلى 

 .liv"صدقيتها
  

ذه المبادرة التِّي أطلقها ، وهو امتداٌد له(SAROL)" األمن وحكم القانون"، يهدف مشروع 2009ومنذ عام 
الجنائيَّة،  حقيقاتما في مجال التدَّاخلي، والسيدريبيَّة لقوى األمن الاألوروبي، إلى دعم القدرات الَت حاداإلِت

  .lvدريبمن خالل تقديم الَدعم الفِني والتجهيزات والت
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 التعذيب، الّسبب وراء ممارسة واالنتقامياسّية سِّالالّدوافع  
 

يل أو بتهمة اإلرهاب يخضعون س لصالح إسرائبتهمة التجُسالموقوفين  بوضوح أَن ظهر اإلحصاءاتُت
  .ي تستجوبهمالِتمخابرات على يد أجهزة ال للتعذيب المنهجي

  :هي التعذيباألسباب وراء ممارسة  وفي غالبيَّة الحاالت، يبدو أَن

  

قد تستند هذه . سابق وقتمن في أجهزة األحرَّرتها  اعترافاتوقيع على المعلومات والت انتزاع، ًالأو -
 وأ، التعذيبجبر المشتبه فيه على اإلدالء بها تحت أ اعترافات وأإلى عناصر تحقيق، " االعترافات"

 ".داناتإ"، أو التعذيبتحت جوبوا مشتبه فيهم آخرين است اعترافات
 

 .لة تراجعمحاو إيوقمع القضاة، ال يتراجع عنه أمام  هم للسيناريو آيالمت امتثال، ًاثاني -

 

  . عذيبالت لمنع مواتيًاغير  ًاينشىء سياق ًامزدوج ًاسياسي تمثل هذه القضايا ذات الطابع األمني رهانًا

وفي سياق هذا البحث، . ن الوطني هي بحدِّ ذاتها مسيَّسةهذه القضايا المرتبطة باألم يظهر أَن، ةفمن جه
حرب نهر البارد، مع آل تداعيات هذين و 2006ة القضايا الحالية المهمة بحرب تموز آافترتبط 

  .ةى سياسة البالد الداخليحين علالصِّراعين المسل

سلبيَّة بين  ةيا هذه يؤدي إلى منافسلدور األجهزة المسؤولة عن القضا الخاطئعريف أخرى، إَن الت ةومن جه
إلى إدانة  يسعى آُل جهاز المزايدة اإلعالميَّة، من وفي سياق. آبير دأمنيَّة تصبح مسيَّسة إلى ح تمؤسَّسا

  .حقيقفعاليَّة الجهاز المسؤول عن التف األمر، بهدف إظهار المشتبه فيهم مهما آل

هم المشتبه فيه بتعريض ما عندما ُيت، وال سَيانتقاموسيلة  عذيب يبدو في بعض الحاالت، نضيف أَن التًاوأخير
  .حياة عناصر قوَّات األمن للخطر
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  صاءات بحسب األجهزةاإلح: عذيبطرق الت
 

 ة التياألربعة الرئيسي التي تستخدمها األجهزة ةوالجسدي ةفسيالية أساليب التعذيب النداول التُتظهر الَج
بين عامي  قيد اإلحتجاز الل وضعهمِخ بوا على يدهاُعِذ أشخاص ة،عشوائي ةمقابل 20اشتكى منها، خالل 

  .2010و 2007

  
  ...أبلغ عنه أسلوب تعذيب جسدي 14

  ةالتحري  
  منطقة الجديدة

  ةالتحري
  -وروار
  حبيش

  المعلومات
أجهزة 

مخابرات 
  الجيش

          )فعبالعصي، واللكم، والرآل، والجلد، والص(ضرب ال

          )السَّاقين مفتوحتين( فترات مطوَّلةالوقوف ل

          وم ن النمحرمان 

          عامحرمان من الط

          حرمان من شرب الماء

          امالحم استعمالحرمان من 

          ةصدمات آهربائي
          بالنكو

          وجالفر

         اسةالحس رب على المناطقالَض

          مقابل الحائط ألواحعلى  عالرآ

وتشديد هر،خلف الظ(تكبيل اليدين 
  )األصفادقبضة 

        

          مطوَّلة تفترالعصب العينين 

          ةالفلق
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  أساليب تعذيب نفسيَّة 6و...

  

  ةالتحري  
  منطقة الجديدة

  ةالتحري
  -وروار
  حبيش

  المعلومات
أجهزة 

مخابرات 
  الجيش

          تمالش

          )ل في فم المعتقلالتبوجريد من المالبس، والت( اإلذالل

          همتهديد أسرة المت

         ...)، واغتصابةصدمات آهربائي( تهديد شخص المتهم

          لةالعزلة المطو

          ةألسابيع عَد دهةالرهم قي ترك المت

  

التي قد تكون عذيب الموجودة والئحة ألجهزة األمن ل آافة أساليب التمِثهذه الجداول ال ُت في أَن ال شك
 األمن أجهزةأخرى من  ما وأنه ُيحتمل لجوء فروعال سَي االحتجازقيد  عذيب خالل الوضععن الت مسؤولة

ة التحرية بيروت، غير أَن غالبية شكاوى التعذيب في العشرين مقابلة الَداخلي إلى التعذيب، بخاص
  lviii.ورواروال فرعي الجديدة وحبيش عشوائية تضمنت

  

أمل  امارسه أعضاء مليشيالذي ُي التعذيبعاءات الحقيقي الِد االنتشارمن الممكن تقييم مدى  ًاولم يكن أيض
ليمهم في بعض الحاالت على قبل تس تالستجوابااهللا الذين يعتقلون المشتبه فيهم ويخضعونهم زب وح
 .إلى الجهاز األمني المختص األقل
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 ًاأآثر تنظيم أساليبلكن  -ضربات بالعصي وصفعات: الجديدة، والوروار، وحبيشفي : ونلتحريا 
 ًاأيض

 
 شهادات -

التحريَّة في  إلى مرآز 2009ب أخذوني في شهر آ"
وخالل التحقيق، خلعوا عني . الجديدة للتحقيق معي

بالعصا، وصعقوني بالكهرباء، وضربوني  ثيابي،
ال تظهر آثار  وآي. وج والفلقوعذبوني بأسلوب الفر

وضع بعض الثلج  اعتادواربات على جسمي، الض
لب وقعت ما ُط. على األماآن التي ضربوني فيها

فوا عرف القراءة، آي يتوقأنني ال أ ي توقيعه معمِن
  ."عن تعذيبي فقط

  

  

إلى الحائط  اليسرى ، ربطوا يدي2010في الوروار في شباط  قيد اإلحتجاز اني من وضعيفي اليوم الث"
 واآان. حتى الثالثة بعد الظهر، ضربوني بالعصا على آتفي، ويدي، ورجلي ًامن التاسعة صباح. دبأصفا
  ."تروجي مخَدراعن ُم تالحصول على معلوما يريدوَن

  

 عذيبإدِّعاءات الموت تحت الت -

دعى محارب أسعد ، وُيين سنةتالس حواليله من العمر  لبناني أَن ا معلوماٌت مفادهاخالل هذا البحث، وردتن
في الوروار، حيث يبدو أنه تعرض  2010م في بداية العا أيام ِلثالثة االحتجازقيد  يكون ُوضععبد اهللا، قد 

المرآزي حيث فارق الحياة من  قبل نقله إلى سجن رومية) عليق، وضربات بالعصا، والتلكمات(عذيب للت
  .ض لهجراء آثار التعذيب الذي تعر

رت عن قد عب اإلنسانة للدِّفاع عن حقوق لبنانيَّة ودولي تماآانت سبع منظ، 2008ل تشرين األو 7وبتاريخ 
راء مات بإجوطالبت المنظ. 2007خالل العام  ًالمعتق ًاشخص 27ة زياد بارود إزاء وفاة اخليَّقلقها لوزير الد

  .نجهل ما آلت إليه ناالوزير أحال القضية إلى النيابة العامة، غير أن قد يكون. اةحول أسباب الوف تتحقيقا

  

  

  

الَتعذيب بأسلوب 
  "وجالفر"

 جورج علم: رسم

 وجالفر
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  الجسدي والّنفسي التعذيبأساليب ) : شعبة المعلومات(أجهزة مخابرات قوى األمن الّداخلي  
  

 لدى شعبة المعلومات ومنذ االحتجازقيد  ضعُت، ُو2007في العام "
آانت عيناي . وصولي إلى مرآز األشرفيَّة، شرعوا في ضربيلحظة 

 ثبت أربع مرَّا، وُعذًايوم 20 مدةُعزلت ل. كبَّلتينويداي ُممعصوبتين 
من ُحرمت ، وآهربائي ل، وُصعقت بواسطة آاب"وجالفر"بأسلوب 

! شهر مدةياب نفسها لالث ًامرتدي ساعة، وبقيت 36 مدةدخول الحمَّام ل
ه تعرَّضوا وعندما طالب عدَّة زمالء لي معتقلين بشرب بعض الميا

  ..."في فمهمل عناصر المعلومات يتبو: ةشنيع ةلحادث

  

  

  

رجال يرتدون ، أوقفني 2010في شهر أيلول "
حقيق في المقر العام إلى التأخذوني . ًامدني ًازي

شعبة المعلومات اخلي، وبدأت لقوى األمن الد
 انهالوا، بل ًالم يكن ذلك استجواب. معيحقيق تال

 توتعرَّضت لرآال عليَّ بالضَّرب المتواصل
أربعة  مدةلبالسَّوط  توضربا توصفعا تولكما
ى اليوم ال أزال أعاني من آثارها حت. أيَّام

 ببطء،ظهره اهدالش يسير بالفعل، :مالحظة(
قيع أجبروني على تو. )يءالش بعض مقوَّس

أن عت ألوامرهم من دون بعض األوراق، فانَص
  .  "االحتمالعلى  ًاتتاح لي قراءتها، لم أعد قادر
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 للّتعذيب ةمنظم ةممارس: أجهزة مخابرات الجيش 
  
مخابرات  ، قصدتني أجهزة2009في بداية العام "

في  العسكريةكنة ي اللحاق بها إلى الثالجيش وطلبت مِن
ه لإلجابة عن بعض األسئلة، بحسب الحي الذي أقطن في

عن  كنة من دون إطالعيبقيت أربعة أيَّام في الث. ما قالته
وفي اليوم . بأيِّ شخص باالتصالالسَّبب والسَّماح لي 

وعند الوصول إلى ، أصعدوني إلى سيارة جيبالخامس، 
ى لي الوقت وقبل أن يتسن. بوا عينيفاع عصوزارة الد
على آلة  ًانفسي مرفوعوجدُت ما يحصل،  الستيعاب
 اعترفتي انت عيناي معصوبتين، وقيل لي إنآ. البالنكو

 ًالقمع تساعا 7أمضيت . بانتمائي إلى فريٍق إرهابي
أيَّام في وزارة  6مال بقيت وفي اإلج !على البالنكو

جبرت على الوقوف ة، وأآهربائي صعقاتتلقيت . الدفاع
أنواع ة ساقيَّ مفتوحتين، وتعرَّضت لكاف، لساعات

األوراق من دون  طاف بتوقيع آلبي الَم وانتهى. تائمالش
إلى  ونيوفي اليوم السَّادس، أخذ !أن ُيسمح لي بقراءتها

ه يجب نإقال لآلخرين . غرفة صغيرة حيث عاينني رجل
  ."اًًآان الرَّجل طبيب. ًاعن تعذيبي ألنني آنت ُمنهك توقفلا

  
  
  
، آانت 2010ي شهر أيَّار عندما أوقفتني أجهزة مخابرات الجيش ف"

ربطوني . لصالح الموساد عملأ تريدني أن أعترف بأنني جاسوس
بدأت أشعر بالغرابة، . اولة وشرعوا بضربي على قدميَّإلى الط

آنت . أفقد الوعَيأآاد ي ، وشعرت بأننت قدماي ويداي تنمِّلآان
 أعترفأنت جاسوس، :" يردِّدون على مسمعي آانوا. أصرخ وأبكي

ثمَّ أمضيت . وفي الِنهاية، وقَّعت على آافة األوراق!". جاسوسبأنك 
آنت . الِدفاعفي ردهة وزارة  ًاأيَّام معصوب العينين ومربوط 5

شخاص يتعرَّضون أ خارآنت أسمع ُص. الوجع الشَّديدأشعر ب
لقد ! الكهربائيَّة، وعواء الكالب حتى عذيب، وصوت الصَّعقاتللت

  !"تأنَّ حياتي انته ًالخلت فع
   

 آلة البالنكو

 جورج علم: رسم
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 واالنتهاآاتغرات القانونّية الث: االحتجازقيد  خالل الوضع التعذيبروف المؤاتية لممارسة الظ
 

ممارسة  ًاه ُيمنع رسميلى أنأآيد عللت ًاآافي ًاقانوني ًاالدَّولية للبنان إطار االلتزاماتبناني آما يشكل القانون الل
  .في لبنان التعذيب

  
، عذيبالمناهضة للت واالتفاقية lixالّدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية العهد إَنوبموجب دستور لبنان، 

 ،2000اني عام والث) 1976ودخل حيِّز التنفيذ عام ( 1972ل عام وصادق عليهما لبنان، األ ينذالل
  .ل بهاالعم بالتاليويمكن فوق القوانين الدَّوليَّة، ، تسمو lxاإلنسانباإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق 

  
 التزمواأو  )فيهم المشتبه( امتنعواإن :"اليل المحاآمات الجزائيَّة على التمن قانون أصو 47ة وتنُص الماد

 استجوابهمإآراههم على الكالم أو  )العدلّيون الضّباط(الصَّمت فيشار إلى ذلك في المحضر وال يحق لهم 
  ."تحت طائلة بطالن إفادتهم

  
يدلي ) لمدَّعى عليها(ه أن يتأآد من أن"نون نفسه إلى أَن قاضي التحقيق يجب من الفا 77دَّة وتشير الما
  ".ًاأم مادي ًاعن آِل تأثيٍر خارجي عليه سواء أآان معنوي ًابإفادته بعيد

  
  لهذا الحظر؟ التي تؤدِّي إلى انتهاك منهجي قاتوروالُخغرات القانونيَّة ما هي الث

  

 التعذيببمعاقبة جريمة تعلقة ة األحكام الّتشريعّية الُمقل •
  
  

من سام " :اليعلى الت 1943وبات الصَّادر عام من قانون العق 401المادَّة  تنص
شخصًا ضروبًا من الشدة ال يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار 
عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى ثالث 

العنف عليه إلى مرض أو جراح آان أدنى العقاب وإذا أفضت أعمال  .سنوات
  ."الحبس سنة

 ًاُيعتبر جرم التعذيب ومن هذا الحكم، نستنتج أَن. التعذيبال ترتبط العقوبة المفروضة بمدى خطورة جريمة 
  .أقصى مدةآ تيعاقب عليه بالحبس ثالث سنوا

  
  .lxiمن قانون العقوبات 401عن المادَّة  معمَّقة ةهذا الّصدد، نشرت الجمعية اللبنانيَّة للتعليم والتدريب دراسوب
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فيهالمشتبه
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في ولم يستند
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 .عوهاق
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سواء آان 

، شةمدنيَّأم 
يتل إليه، أو

ت، األخطر،
فيه باالنتقام 

  .اعترافاته

االذين  تعذيب
يعاينلم ق، 

ق بهدف التحق

هل

نظام قضائي

عدم إلغاء 

من ض% 73
ق، وهم يؤآد

التي وق رافات

جمل القضايا
التالدِّعاءات 
ضي التَّحقيق
،ي التَّحقيق

أ ةعسكريَّ ة
به فيه المحال

  .سماعه

 بعض الحاال
ي المشتبه ف
اع األخير عن 

التبين ضحايا 
حقيققاضي الت

منهم ًاي أي
  .اءات هذه

•
  

-
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

أشار 
التحقيق
االعتر

  
  

في مج
يكن ال
إلى قاض
قاضي
ةبسلط
المشتب
بعدم س

وفي
القاضي
تراجع

  
ومن ب
قأمام 
شرعي

الدِّعاا
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من األشخاص % 27نسبة  لونوالذين يشكحقيق، قاضي التلبالضَّحايا الذين لم يشتكوا  َما في ما يختُصأ
  : ، فهم لزموا الصَّمت لألسباب التَّاليةالتعذيبالذين اشتكوا من 

  
o ونفسيا إلى مكتب قاضي التحقيق ًاجسدي ًاالشَّديد وصل منهك عذيبتالشَّخص الذي تعرَّض لل 

 ع الوثائق من دون قراءتها؛ أو، ووقاعترافاتهلتالوة القاضي  حيث أذعن بكل بساطة
o  م الشَّخص من شَدة خوفه؛ أوتكلعدم 
o  حقيقفي مكتب قاضي الت ،االستجوابعمليَّة  أجرواتواجد أفراد من أجهزة األمن 

 
  محامون غير أآفاء -

له، جراءات المطبَّقة على موآإلاقبة افي مر ًافي خالل أي إجراء قضائي، يكون دور المحامي رئيسي
الكبرى من المحامين مع ذلك، الحظنا خالل البحث أَن الغالبيَّة  .ما لزم األمرآل ،عدم قمع حقوقه وضمان

 ، وأَناالستهجانتثير  ةعدم آفاء ًاوتثبت أيضإلى أقصى الدَّرجات،  ةمتراخي ةبطريق بنانييِّن تؤدِّي دورهاالل
  .هاوسط الفساد حتى يعُم

، من دون أيِّ محام أمام قاضي االحتياطيحجز خالل الوهكذا، مثلت غالبيَّة األشخاص الذين قابلناهم 
وقد حقيق،لدى قاضي الت انيةثفي جلسة االستماع ال ال، ثمَّ طالبت بمحام لم يحضر إفي المرَّة األولى حقيقالت

  . أخرى محاميها مرَّة قط، وهي منذ ذلك الوقت لم تَر اعتقالهاعلى  مضت عدَّة أشهر

  .أمام المحاآم التعذيبوقضيَّة  اإلجراءاتالشَّوائب التي تسود  ًاتقريب محام ال يرفع أُي
  

 قد تكون أجهزة مخابرات الجيشمن المحامين المدنييِّن  ًامعيَّن ًاخالل هذا البحث أنَّ عدد من ، تبيَّن لناًاوأخير
لهؤالء  فاعوزارة الِد دفعتو). بهم في غالبيَّة الوقتوتعذ( جوبهمعن األشخاص الذين تست" للدِّفاع" أمَّنتهم
المحاآمة الزائفة التي تجريها  لمشارآة في هذه، لمجرَّد ا"ليهمموآ"طلعون على ملفِّ ضحامين، الذين ال يالُم

  .العسكريةالمحكمة 

ليهم في لعون الذي يقدِّمونه لموِآقابل امونها عن األجور الزَّهيدة التي يتلق ما يقوله المحامون ًاإذا آان صحيح
ال ) ًاما تكون باهظة جد ًاالتي غالب( يدفعون أجور محاميهم لين الذين ة القانونيَّة، يبقى أنَّ الموِآإطار المساعد
  .من األحيان في آثيرأفضل  يتلقون معاملة

  
  التعذيب بها ممارسوالحصانة التي يتمتَّع  -

 يممارسباالعتبار خالل المحاآمات تمنح  ،التعذيبتي ُتنتزع تحت وطأة ال ،االعترافاتأخذ  ال شكَّ في أَن
  .بحكم األمر الواقع حصانة التعذيب

 التعذيبيجعل ممارسة  lxiiiالدَّوليَّة للبنان وااللتزاماتبناني للبناني بحدِّ ذاته القانون اللوعدم تطبيق القضاء ا
  .معمَّمة ومنهجيَّة
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 ة آلّيات المراقبةقل •
  

 القائمةراقبة الداخليَّة آليَّات الم -
  

 أسيسيَّتينالهيئتين الت اإلنسانجنة البرلمانيَّة لحقوق والَل الِدفاعفي الوقت الحالي، ُتعتبر وزارتا الدَّاخليَّة و
  .التعذيببغية منع  واالعتقال االستجوابإلجراء مراقبة فعَّالة لمواقع  األنسب

  
نتا مستعدَّتين وتملكان القدرات الفعليَّة لمراقبة سلوك آا إنبهاتين الوزارتين، نتساءل  وفي ما يختُص

  .األجهزة الخاضعة لسلطتها
  

ل واجهًة يشك دمجَرد صندوق بري ال، ليست إوالدَّولة المواطنين بين ُتعتبر همزة وصلة التي فوزارة الدَّاخلي
  .بين المجتمع المدني وأجهزة األمن

  
 مواجه سفلي طابق في"بعنوان  نشرة اإلنسانلحقوق  نياللبناز ، نشر المرآ2010نيسان  26فبتاريخ 
عترف به من قبل ُم عراقي لالجئيدين الترحيل القسري " العقاب من ويفلت بيعذ العام األمن :العدل لقصر

  .موطنه، إلى جئيناللشؤون ال المتحدةلألمم  السَّاميةة المفوَّضي
  

  :اليةت التتضمَّن البيان االدِّعاءا
  
 العمر من البالغ االجئ هذا َنإ ًاعلم الجمعة، نهار "العراق"إلى سُيساق "الزبيدي عمار"لعراقيا الالجئ آان"

 وشك على ،آان شرعية غير بصورة لبنان لدخوله ونصف سنة من أآثر منذ ًاتعسفي والمحتجز سنة، 35
  ؛(...)  ثالث بلد في توطينه إعادة
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 سجن في ُسجن أن لبث ما ونصف، شهر لمدة السجنب البداية في "الزبيدي عمار"على حكم حين ففي
 مرارة ذاق ًاوأخير عائلته، إعالم بدون وحتى قانوني، مبرر أي بدون "رومية" سجن إلى رسلأ ثم ،"جزين"

 التابع االحتجاز مرآز لتشك سفلية أقفاص في" الزبيدي عمار" قبع وقد .العام األمن أيادي تحت الجحيم
 ًايائس خاللها بدا مرات، عدة اإلنسان لحقوق اللبناني بالمرآز فيها صلات أشهر، ثالثة لمدة العام، لألمن
  .بمنظمتنا االتصال عن ُمنَع سرعان ولكن .ًاومنهك

 
 وذلك آبريل،/نيسان 12 في وجيزة لفترة بالمحتجز يجتمع أن اإلنسان لحقوق اللبناني المرآز وأستطاع
 فوجهه ،ًاجد انهورتمتد والنفسية الجسدية صحته أَن بدا ،اللقاء ذلك وفي .العام األمن من ضباط بحضور

  . الحيرة مالمح عليه اللون،وترتسم شاحب آان
 

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية" من آل على ممنوع االحتجاز مرآز دخول أن وبما
 فوات بعد إال مايو/أيار 19 في تقررت قد توطينه بإعادة المتعلقة مقابلته أَن غيبل ،والمحامين،لم"الالجئين
  .األوان

 
 األمن تّصرف أن ،ُيالَحظ 2000 سنة "لبنان" عليها صادق التي التعذيب مناهضة اتفاقية إلى وباالستناد

 في المحتجزين بقيُي العام األمن إن إذ االتفاقية، هذه في ورد آما التعذيب تعريف ًاتمام عليه ينطبق العام
 خارجية رقابة أي بدون هانات،واإل الحرمان، أنواع لشتى عرضهموُي له، التابع السفلي االحتجاز مرآز
 بعين األخذ بدون المنشأ بلدان إلى "الطوعية العودة" أوراق على التوقيع على حملهم بغية وذلك حقيقية،
  .آالجئين المحتجزين بهؤالء تعترف بأن االعتبار

 
 تحظر التي التعذيب ضةمناه اتفاقية من الثالثة للمادة ًانتهاآإ العام األمن تصرف يشكل ذلك، على وعالوة
 ".التعذيب خطر فيه يواجه بلد إلى شخص أي ترحيل
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ألمن العام 
السَّامية  َية

 المناهضة 
ت المختلفة 

 

حظ أَن رد األ
المفَوضَيف به 

من االتفاقيَّة
شأن االدِّعاءات

  :لي

مدني، قد الحل
شرعي تعترف

م 3للمادة  آًا
ته الوزارة بش

  

الآالت هجاء رد

من المجتمع ا
ش الجئي هو

ه ُيعتبر انتهاآ
ِي تحقيق أجرت

وج هذا البيان،

 محام وفرٌد م
 السيِّد الزبيدي
ه إلى موطنه

ذآر أِي أيضًا

ة على الداخلي

ر نفسه، وهو
عتبار واقع أَن
، وأَن ترحيله

وهو يغفل أ.

زيرو ، رَد20

 يكون الوزير
ل األخذ باالع

جئين،الون ال
عليها لبنان ق
.  

010أيلول  4

المستحيل أال
استند إليه يغفل
 المتحدة لشؤو
ب التي صادق
.ورة في البيان

4وفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومن ا
الذي ا
لألمم

للتعذيب
المذآو
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ة من المجتمع مبين منظ ةواجه مجرَّد الإ مماثلة، أخرى تة، في هذه الحالة وفي حاالوزير الَداخلي لم يكن
  .فترض بالوزير مراقبة ممارساتهُي المدني وجهاز أمن

  
  
ياس المر، فاع المَّا وزير الِدأ

 ًافهو ال يجد نفسه معني
الذي  التعذيببقضايا 

ابق الُسفلي ُيمارس في الط
  .من وزارته

  
حرآة  طالبتفعندما 

- التعذيب المسيحيين إللغاء
بتقديم  فرنسا الوزير

عن ادِّعاءات  تتفسيرا
الممارس على  التعذيب

شخص فيصل غازي مقلد 
اتها، ذ في وزارة الِدفاع بحِد

ضاء العسكري الق أَن أعتبر
أنه ال يجد يبدو و ،"مستقٌل"

عن أفعال  ًالنفسه مسؤو
 العسكريةزة المخابرات أجه

فلي من في الطابق الس
  : ، وجاء ردُّه آما يليمكتبه

  
  
  
  
  
  
  

  
 2004عام  ذمن االعتقاللمواقع  رسمي تفتيش لم تجر أي اإلنسانحقوق ، يبدو أَن الَلجنة البرلمانية لًاأخير
البرلمان إلى مواقع  فييارة األخيرة التي قام بها ثالثة أعضاء الز عن وأنه لم يتم إعداد تقرير 2010ى حتو

  .2004عام  ةنانيبالل االعتقال
  .في لبنان التعذيبل بهدف القضاء على ممارسة ، تتدخًاأنَّ المؤسَّسات المختصَّة، نظري، ال يبدو باختصار

    
 

بنانيَّة                                                                                          هوريَّة اللالجم   
نائب رئيس مجلس الوزراء                                           آن سيسيل أنطوني، رئيسة حرآة 

 المسيحيين إللغاء التعذيب
                                                                                      وزير الدِّفاع الوطني        

                  
 

ئيسة،حضرة السيِّدة الر  

حرآة " مجموعة رسائل من عدَّة أشخاص لهم عالقة مباشرة بمنظمتكم  2010ينا في شهر شباط تلق
  . دغازي فيصل مقلالمدعو  حول توقيف" فرنسا-المسيحيين إللغاء التَّعذيب

  :وبهدف توضيح الوقائع، ينبغي تأآيد ما يلي

إَن الُدستور اللبناني، آالِنظام الدستوري الفرنسي، ضمن مبدأ فصل السلطات الذي يوجب  .1
من  20لهذه الغاية، نصَّت المادَّة . االستقالليَّة التامَّة للسلطة القضائيَّة بالِنسبة للسلطة السِّياسيَّة

القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات واألحكام من قبل آل :"تور على أَنالدس
وهذا يعني أنَّه ال يحق للسلطة السِّياسيَّة التدخل في شؤون ." المحاآم وتنفذ باسم الشعب اللبناني

 .المحاآم على اختالف دراجاتها واختصاصاتها
 اإلرهابروف من قبل الشرطة أو قسم مكافحة حقيقات حسب األصول القانونيَّة والُظتجري الت .2

وبالتَّالي، ليس . العاملين بصفة الشرطة القضائيَّة، وتحت إشراف النَّائب العام للجمهوريَّة
 .لوزارة الدِّفاع الوطنيَّة أيَّة عالقٍة بالتَّحقيقات هذه، وفًقا للقوانين النَّافذة

سكري تندرج ضمن نطاق سلطة القضاء الع إنَّ األحكام الصَّادرة عن المحكمة العسكريَّة .3
 ًارٍة أو سلطة على هذه األحكام وفقع وزارة الِدفاع الوطني بأي سيطوبالتَّالي، ال تتمت. فحسب

 .للقوانين النَّافذة
د، أنني، عندما أوقف فيصل غازي مقلأخيرًا، أوُد أن أشير إلى حضرتك بصفٍة شخصيٍَّة إلى  .4

. 12/7/2005بتاريخ  عُرضي لمحاولة اغتيال بسيَّارة مفخَّخةنت ال أزال أخضع لعالج بعد تآ
 . تسمح لي بممارسة مهامي السِّياسيَّة بصفتي وزير الدِّفاع الوطني لم أآن في حالةو
  

ة أعضاء المنظمة عن هذه الوقائع، القديرة، سأقِدر لك إبالغك آاف يَّةاإلنسانر نشاطاتكم لذلك، وفيما أقد
  .قديراالحترام والتضَّلي بقبول فائق وتف

توقيع الوزير وختم وزارة الدفاع                                                    2010شباط  22بيروت، في 
 الوطنيَّة
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 التعذيبمناهضة  التفاقيةعليها البروتوآول االختياري  ينصة التي طنياآلليَّة الوقائيَّة الو -
  
، 2006حزيران  22ز التنفيذ في ، الذي دخل حّيlxivالتعذيبمناهضة  التفاقية االختيارييعتبر البروتوآول  

عبر وضع نظام زيارات  ،وغيره من ضروب سوء المعاملة التعذيبيهدف إلى الوقاية من  أول صك دولي
تدابير فعَّالة  إنشاءللسلطات بغية  تتوصيا تقديمعن  هيئاٌت مستقلة مسؤولةتقوم بها  االعتقاللمواقع منتظمة 

وتحسين ظروف اعتقال آافة األشخاص وغيره من ضروب سوء المعاملة  التعذيبتهدف إلى الوقاية من 
  .تهمالذين ُحرموا من حري

  
 التعذيبلمنع  لجنة فرعيَّة، وهي ة جديدةهيئة وقائي االختياريالدَّولي، ينشىء البروتوآول  عيدالصوعلى 
قادت . )ةجنة الفرعيالمشار إليها في ما يلي بالل( أو المهينة الالإنسانيةن ضروب المعاملة القاسية أو وغيره م

تضمَّنت ( lxvاعتقالموقع  17، زارت فيها 2010حزيران  2ار إلى أي 4في لبنان، من  هذه اللجنة مهمَّة
بتوصياتها  ة الدَّولةرعيجنة الفغ اللتبل). الِدفاعوزارة  اعتقالاألمن العام ومرآز  احتجازع مرآز هذه المواق

  .lxviفي ظروف استثنائيَّة الها نشر تقريرها أو جزًءا منه إل ، وال يحُقوتعليقاتها سرًا
  

على األآثر  ةينها بعد سنول األطراف إنشاء آليَّات وقائيَّة وطنيَّة وتعيب على الُدصعيد الوطني، يتوجوعلى ال
، فأصبح 2008آانون األول  22 عليه لبنان بتاريخالذي صادق  االختياريالبروتوآول  من المصادقة على

فشكلت وزارة الدفاع لجنة تحضيرية أولية قدَّمت . ةفي المنطقة يتعهد بوضع آلية وقائية وطني دبالتالي أول بل
، وحَتى تاريخ هذه ةمستقل إلنشاء آلية وقائيَّة وطنيَّة 2009يلول إلى الوزير في نهاية شهر أ اقتراح قانون

 .بعد هذا القانون الِدراسة، لم يقر

  الفّعالة ةعن الّدوليَّغياب سبل الط •
  

  .حدة، ُيفترض أن يلجأ المواطنون اللبنانيون إلى آليَّات األمم المتاإلنسانلحقوق  مجلس إقليميفي ظل غياب 
  

أن تعلن في أي  االتفاقيةطرف في هذه  ةة دوليجوز أليه أن التعذيبمناهضة  فاقيةاتمن  22وتنُص المادة 
 بالغات ودراسة تسلم في" lxviiعذيبدة باختصاص اللجنة المناهضة للتوقت أنها تعترف بمقتضى هذه الما

 في رفط دولة النتهاك ضحايا أنهم دعونوَي القانونية لواليتها يخضعون أفراد عن نيابة أو أفراد من واردة
  ".االتفاقية أحكام

، المتحدةأن يرفع شكواه إلى األمم  دفر ألي ال يحُقوجنة، هذه الل باختصاصعترف لبنان لم َي ولكن، بما أَن
ملة وغيره من ضروب المعا التعذيبالمعني بمسألة  المتحدةر الخاص لألمم المقرواصل مع يحُق له فقط الت

  .lxviiiالمهينةأو  الالإنسانية أوأو العقوبة القاسية 
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 االحتجازقيد  أساليب تعذيب أخرى بعد الوضع
 

من هذه  ًاجد ًالضئي ًادعد ويبدو أَن .ةاللبنانيجون في الُس" التعذيب"ض لـمن التعُر بانتظاميشتكي األشخاص 
  .أهيلوليس إلعادة الت للمعاقبة ًابما أَن الِسجن في لبنان ُيعتبر مكانٌق، الت ُموثاالح

ذات طابع  منظماتالمزعومة هذه،  التعذيباهدون على ممارسات ما يكون الش ًالبغاعن ذلك،  ةعالو
وفي هذه . ، تمنحها إيَّاه السُّلطاتيارة، شهري أو سنويزِّبال نآبير على إذ لإنسانيٍّ تعتمد نشاطاتها بشك

، وإن فعلت التي تشهد عليها التعذيبعلى ممارسات  االحتجاجمات حتَّى على هذه المنظ لن تجرؤروف، الظ
ة األوقات، ومن دون في غالبي ة، من غير أن يؤول ذلك إلى أي نتيجمؤسساتعن طريق ذلك فسيكون 

  .منها ةن من تحقيق أدنى وقايتمكال

ة اللبنانيجون ثابة أعمال تعذيٍب تمارس في الُسبم حاالتعدَّة  اعتبارمع ذلك، وخالل هذا البحث، يجب 
 التعذيبتعريف  جدول استخدمنامحتملة ، ال التعذيب أساليب من وبأسل بمثابة أعتبروضع  كلل .نفسها

أو المهينة،  الالإنسانيةعاملة أو العقوبة القاسية أو وغيره من ضروب الم التعذيبفاقيَّة مناهضة بحسب ات
 هذا ال أَن يوضِّح، والغاية منها، والمسؤولين عنها، وض لها الضحيَّةنوع المعاناة التي تتعر دحدُي ذيال

  .ينطبق على العقوبات الشَّرعيَّة

  

 االنتقامبهدف  المبرحالضرب  
  
  

 مقارنة ممارسة الضَّرب المبرح
 التعذيبمع تعريف  االنتقامبهدف 
 .االتفاقيةبحسب 

  
  
  
  
  
  

هذا أسلوٌب من  في أَن ال شَك
  .التعذيب

   

    معاناة حادَّة
    جسديَّة-
    أو
    عقليَّة-

    الغرض
 معلوماتالحصول على -

  تواعترافا
  

    أو
    المعاقبة

    ممارسة الضَّغط/ التَّخويف -
    أو
    التَّمييز-

    المسؤول
    موظَّف رسمي-
    أو
    شخص يعمل بموافقة الدَّولة-
    

    وبًة شرعيًَّةليست عق
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ابعة الخاصَّة التالتدخل ح الذي مارسته قوى المبر بمن الضَّر حاالتعلمنا خالل إعدادنا هذه الدِّراسة بعدِّة 
  .المعتقلين احتجاجاتسجن رومية، بهدف قمع  زنزاناتلقوى األمن الدَّاخلي في 

  
مبنى داخل سجن رومية المرآزي، من  شخًصا على األقل نقلوا 17َن ، يبدو أًالمث 2009ففي نهاية العام 

ولدى ". نى األحداثمب"المبنى المعروف بـ في ذو الخصوصية األمنية )هاء(جناح إلى ) د(الموقوفين 
  .الخاصَّة بقوى األمن الدَّاخلي انهالت عليهم بالضَّرب المبرح قوىال، يبدو أنَّ )هاء(جناح وصولهم إلى 

 

 

 أإلنفراديالعزل  
  

 للعزل" ، أَنالتعذيبعني بمسألة الَم المتحدةر الخاص لألمم وفسور مانفريد نوفاك، وهو المقريعتبر البر
 ًأو عقوبة ليشك أن ويمكن راحتهم، وعلى العقليَّة المعتقلين صحَّة على ًاآثير رؤثت ضارَّة ًاآثار أإلنفرادي
 لغايات يستخدم عندما. (...) ةطويل ةلفتر يدوم عندما السيَّما ،نةومهي ،الالإنسانيةو ،قاسية معاملة

 ،مهينة أو سانيَّةإن ال أو ،قاسية معاملة ليشك أن يمكن أخرى، بأساليب مرفوًقا أم لوحده آانأ،االستجواب
  .lxix"ىحَت التعذيب أشكال من ًالوشك

  
  

 22 ما بين تراوح مدةزنزانتهم لهو العزل الجسدي ألشخاص يبقون في  أإلنفراديالعزل  إَن – التَّعريف
. مارينالتممارسة  من ةمنفرد ةجناء بمغادرة زنزانتهم لساعوفي عدَّة محاآم، ُيسمح للُس. ًاساعًة يومي 24و
فحسب بل  رفيهوسائل التال يكون تخفيض  .مع أشخاٍص آخرين الفعليَّة االحتكاآات لمستطاعقدر ا حدتو

ما يختارها السَّجين  ًاالعرضيَّة التي نادر االجتماعية واالحتكاآاترة المتوِف رفيهوسائل التأمَّا . نوعيا أيًضا
  lxx.طفةومجرَّدة من العا ًقا للقاعدة العامَّة، روتينيَّةفهي، وف ،ةبحريَّ

  

  :ًاالطويل األمد انتهاآ أإلنفراديل العزل قد يشِك

  

 lxxi.اإلنسانلجنة حقوق  تشير إليهمن العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة، آما  7ة لمادل -
 

 يجب (...)" :اليمدنيَّة والسِّياسيَّة التي تنُص على التمن العهد الدَّولي الخاص بالحقوق ال 10ة لمادول -
 تأهيلهم وإعادة إصالحهم األساسي هدفها يكون معاملة المسجونين معاملة جونسلا تنظيم يراعى أن

فاعل البشري، الفرد من االحتكاك البشري والت أإلنفراديلتعريفه، يحرم العزل  ًاووفق. "االجتماعي
 .واضٍح مع هذا المبدأ لالي بشكما يتعارض بالت
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 :عذيبالمناهضة للت لالتفاقية ًالكن أيض -

 
 

مع  المطوَّلمارسة العزل مقارنة م
 .االتفاقيةبحسب  التعذيبتعريف 

 

 

  

 

 

  
  

  التعذيبال شكَّ في أنَّ هذا أسلوٌب من 
  

فحسب، بل في المباني  الِدفاعابع لوزارة الت االعتقالنحصر بمرآز المطوَّل ال تممارسة العزل  لقد علمنا أَن
  .ةاللبنانيسميَّة معلومات والتابعة للسجون الرفرع ال -طة أجهزة مخابرات قوى األمن الَداخليالخاضعة لسل

حقيق حول مقتل رئيس في إطار الت 2005في شهر أيلول  فعلى سبيل المثال، أبقي عدَّة معتقلين أوقفوا
في مبنى المعلومات في سجن رومية  2009حتَّى شعر أيَّار  الوزراء األسبق رفيق الحريري، معزولين

  .المرآزي

أشخاص في عدَّة  الحتجازمعنى الكلمة ُتستخدم  إنسانيَّة بكِل نَّ زنزانات عزل الوتجدر اإلشارة إلى أ
  .نسجو

زنزانات  أدرك أَن، 2009سجن طرابلس عام  اإلنسانلحقوق  اللبنانيالمرآز  فريٌق من ، عندما زارًالفمث
 ومساحتها صغيرة ، جدرانها مغطاة بالبرازًاتمام لغير مقبوالعزل في سجن الرِّجال هذا، آانت في وضع 

مملوءٌة بالبول ال تزال على أرضيَّة  خالل زيارتنا، آانت زجاجة). حتى ةال تسع لفرش(ال ُيصدَّق  لبشك
  . الّزنزانة التي من الواضح أنَّ شاغلها غادرها حديًثا

    معاناة حادَّة
    جسديَّة-
    أو
    عقليَّة-

    الغرض
 معلوماتالحصول على -

  تواعترافا
  

    أو
    المعاقبة

    ممارسة الضَّغط/ التَّخويف -
    أو
    التَّمييز-

    المسؤول
    موظَّف رسمي-
    أو
   شخص يعمل بموافقة الدَّولة-
    

    ليست عقوبًة شرعيًَّة
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  بهدف تخويف الضَّحايا التعذيبفي ألماآن النقل التعُس 
  

 من ًانوع خويفوالت التعذيبل التَّهديدات ب، تشكالتعذيبللوقاية من ذات الصِّلة  ةدوليَّ هيئاتوفًقا لعدَّة 
  :تعذيباَل
  
خويف تهديدات والما تكون المعلومات حول الت ًا، غالبالتعذيبالمعني بمسألة  وفًقا للمقرر الخاص •

 .وغيره من ضروب سوء المعاملةعذيب الجسدي شخٌص للت ضإذا ما قد يتعرعنصًرا أساسيا لتحديد 
  
. فقد عبَّرت عن وجهة نظرها بهذا الصَّدد في قضيَّة إستريال ضد أوروغواي، اإلنسانا لجنة حقوق أمَّ •

رجنتيني، تشتكي ففي هذه القضيَّة، آانت الضحيَّة المزعومة، ميغل أنغل إستريال وهو عازف بيانو أ
فسي لمشتكي تعرَّض للتعذيب النفتوصَّلت اللجنة إلى أَن ا. منشاٍر آهربائيٍّهديد ببتر يديها بمن الت ةبخاصَّ

 11 مدةل جسمهأعضاء فما عاد يشعر ب على يديه وذراعيهما ال سَي ةمستدام الذي آانت له آثاٌرالخطير 
 lxxii.ًاشهر

 
 طريق عن والسيَّما ،التعذيب أشكال آل" 62/2001في قرارها رقم  اإلنسانأدانت لجنة حقوق  •

  ضروب من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية من 1المادَّة  مهاتحر التخويف،التي
  ). 2المقطع ("أوالمهينة الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة

  

 التعذيبفي ألماآن النقل التعُسمقارنة 
  .فاقيَّةبحسب االت التعذيبمع تعريف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ال شكَّ في أنَّ هذا أسلوٌب من 
  التعذيب

  
   

    معاناة حادَّة
    جسديَّة- 
    أو
    عقليَّة- 

    الغرض
    واعترافات معلوماتالحصول على - 
    أو
    ةباقعمال
    ممارسة الضَّغط/ خويف الت- 
    أو
    مييزالت- 

    المسؤول
    ف رسميموَظ- 
    أو
    شخص يعمل بموافقة الدَّولة- 
    

    ليست عقوبًة شرعيًَّة
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  فاعرة الِدالتَّابع لوزا االحتجاز مرآز إلىمحمود رافع ل فيالنقل التعُس -

  
، من سجن رومية المرآزي إسرائيلعاون مع ، ُنقل محمود رافع، المتهم بالت2010ني اآانون الث 28بتاريخ 
 ىوابشأن شك" تحقيق إضافيٍّ"إلجراء  أيَّام 6 مدةحيث بقي ل الِدفاعابع لوزارة الت االحتجاز زإلى مرآ
حزيران  6جز من تاريخ محمود رافع، الذي احت كىأشتفقد . العسكريةالتي تقدَّم بها إلى المحكمة  التعذيب
 الذي مارسته التعذيبتحت وطأة  اعترافاتهع على الِدفاع، من أنه وقفي وزارة  2009حتَّى آذار  2006

يعرف هويَّة األشخاص الذين  آانما إذا  خاص لويبدو أَن هذه األخيرة سألته بشك. أجهزة مخابرات الجيش
صوب ومع ًالفي الرِّواق، مكب ساعات 6، أجبروه على الجلوس "حقيقالت"ذا وخالل ه. يعذبونه ورتبتهم

اني آانون الث 29انت سُتعقد بتاريخ التي آ العسكريةفي المحكمة  حقيقجلسة الت لم يؤخذ لحضور. العينين
 هذا راءرة، لم تأمر المحكمة بإجوبحسب المعلومات المتوف. الِدفاع، ولم ُيبلغ محاميه بنقله إلى وزارة 2010

  .ىولم يتمَّ إعالمها بإجرائه حت االستجواب
  

 الِدفاعالتَّابع لوزارة  االحتجاز إلى مرآز دفيصل مقِلل النَّقل التعسُّفي -
  

 إلى ةعسكري مرآباتفي  وصلوا الِدفاعمن وزارة  ًاأشخاص إنَّ، ُيقال 2010تشرين األوَّل  13في صباح 
األساس القانوني لهذا النقل غير معروف،  إنَّ. وزارة الدفاع لىإزي، واقتادوا فيصل مقلد سجن رومية المرآ

  .األسفل إلىن فيصل معصوب العينين ورأسه آاوِطوال الطريق . غ محاميه بذلكولم ُيبَل
  

الذي يقع  االحتجاز في مرآز 2010 ،تشرين األول 15و14و 13، في لمدة ثالثة أيام "فيصل مقلد" أحتجز
ووفقًا  .وهو معصوب العينين ساعاتلمدة ستة  استجوابه وقد تمَّ .فاعالِد التابع لوزارةوتحت األرض 

التعذيب الخاصة به والتي أعلنت من قبل مختلف  عاءاتدإعلى  االستجوابز ترَآ ،للمعلومات المتاحة
آان تخويف وترهيب فيصل مقلد الذي ما زالت محاآمته  االستجوابغاية هذا  َنإ. اإلنسانمات حقوق نظُم

ر عليه فتعَذ، قرار نقلهم يبلغ محاميه ل. على ظهره  اتلكم عدة وتلقى ثاُصِفع فيصل مقلد عدة مرَّ. ةجاري
  .جلسات التحقيق حضور

  
قبل تسليمه  خمسة أشهٍر مدةلجز واحت 2006حزب اهللا في شباط  على يد أختطففيصل مقلد، الذي 

مهينة في وزارة الدفاع  احتجازفي ظروف  انآوقد  دشدي لالستخبارات العسكرية، قد سبق وتعرض لتعذيٍب
اد من جراء ربو الحفيصل مقلد الذي يعاني مرض ال إَن. زيبل تحويله لسجن رومية المرآق اشهًر 20لمدة 

  .حالته الصحية تتدهور يومًا بعد يوميرى  ةمقلق ةنفسيَّ ةومن حال التعذيب الذي تعرض له
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 المطوَّلاإلداري  االعتقال 
 

مع  المطوَّلاإلداري  االعتقالمقارنة 
 .بحسب االتِّفاقيَّة التعذيبتعريف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

  التعذيبال شكَّ في أنَّ هذا أسلوٌب من 
  
  

، اآلثار المطوَّل لالعتقالعلى أجانب تعرَّضوا  اإلنسانقوق لح اللبنانيأجراها المرآز  نفسيَّة ُتظهر دراسة
  .االعتقالالنَّفسيَّة والجسديَّة لهذا النَّوع من 

لشَّهرين، معتقلين الشَّهر وا ما بين راوحتت مدةاء هذه الممارسة، بقي أشخاٌص ُحكم عليهم بالحبس لمن جرَّ
، ًاوأحيان. اعتقالهم مدة، جاهلين ةبعد قضاء عقوبتهم، في ظروف ال إنسانيَّ تمتُد بين أشهر وسنين عدَّة مدةل

  .إلى موطنهم" عودتهم الطَّوعيَّة"على توقيع أوراق  إجبارهم يكون الهدف الوحيد من هذه الممارسة

  :رابات النَّفسيَّة التي تظهر لدى األشخاص، نذآرومن االضِط
 رقاأل -
 شهيَّةالفقدان  -
 الغمإلى درجة  ائمدَّالقلق ال -
 فقدان الذَّاآرة -
 االآتئاب -
 اإلدراآيَّة االضطرابات -
 االنتحارالميل إلى  -

    ةمعاناة حادَّ
    جسديَّة-
    أو
    عقليَّة-

    الغرض
 معلوماتالحصول على -

  تواعترافا
  

    أو
    ةباقعمال
    ممارسة الضَّغط/ التَّخويف -
    أو
    التَّمييز-

    المسؤول
    ف رسميموَظ-
    أو
   شخص يعمل بموافقة الدَّولة-
    

    ليست عقوبًة شرعيًَّة
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  lxxiiiالتعذيبالتي ترقى إلى مستوى  االعتقالظروف  
  

  
التي ترقى إلى  لاالعتقاظروف مقارنة 

 التعذيبمع تعريف  التعذيبمستوى 
 .فاقيَّةبحسب االت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

ظروف  اعتبار، يجب ةعدَّ حاالتفي 
 .التعذيبمن  ًاأسلوب االعتقال

  
  تحت األرض نسجوفي  االعتقال -

 لِدفاعاوزارة ل ةفليبق الُسواتحت األرض، واحٌد في الطويقعان  رسميَّان سجنان على األقليوجد في لبنان 
حتجز ُي. lxxivلقوى األمن الدَّاخلي في األشرفيَّةالمقر العام  فلي مناني في الَطابق الُس، والثاليرزةالوطني في 

  .في هذين السِّجنين بانتظام) إرهاب وتجسس(ا ذات طابٍع أمنيٍّ األشخاص الذين أوقفوا بقضاي
  

 منطقةفي  ًااس الهراوي في بيروت وتحديدر اليألمن العام، الواقع تحت جسل ابعالت االحتجاز أمَّا مرآز
 حتجز األجانب في وضٍع غير شرعيففيه ُي. تبالمؤق،تصفه وزارة الدَّاخليَّة ًاأيض اعتقالالعدليَّة، فهو مكان 

  lxxv.تسوية أوراقهم وترحيلهم بانتظار، ما بين أسابيع وشهوٍر عدَّة تراوح ةفي لبنان لفتر
  

ومن . أشخاٍص االعتقال مليشياتغير قانونيٍّ من قبل  لستخدم بشكُت تحت األرض نعدَّة سجو ويظهر أَن
  .حول نوع المعتقلين وعددهم والمصير الذي ينتظرهم معلوماتالمستحيل الحصول على 

   

    حادَّة معاناة
    جسديَّة-
    أو
    عقليَّة-

    الغرض
 معلوماتالحصول على -

  واعترافات
  

    أو
    المعاقبة

    ممارسة الضَّغط/ التَّخويف -
    أو
    التَّمييز-

    المسؤول
    موظَّف رسمي-
    أو
   شخص يعمل بموافقة الدَّولة-
    

    ليست عقوبًة شرعيًَّة
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 ةغير مؤهَّل زنزاناتفي  ازدحاٌم -
  

في مبنى األحداث في رومية  ذو الخصوصية األمنية) هاء(جناح في  االعتقالُوصفت لنا ظروف 
صحية الظروف الغياب ، ولازدحاٌم في الزَّنزانات، وحرماٌن من الخروج ومن القيام بأي عم. مأساويَّةبال
  .مؤاتية، بهذه الكلمات يمكن وصف ما يتعرَّض له المعتقلون يومياال
  

ح ، ال يسم 2م 6مساحتها  زنزاناتمعتقلين في سجن رومية مكدَّسين في  6خالل هذه البحث، رأينا مرَّتين 
  .مرَّتين في األسبوع الهم بالخروج إلى السَّاحة إل

  
 الحرمان من العالج -

  
آومار في  سانيي الهندي الشاب اعتقال اإلنسانلحقوق  اللبناني، أدان المرآز 2010وز تم 15بتاريخ 

  :الي، وقد صدر عنه التةإنسانيَّ ظروف ال
  
  لبنان يواجه خطر الموت إلى ر مشروعسانيي آومار، الشاب الهندي الذي يقبع في رومية لدخوله الغي"
  

الذراع، (وأصيب بكسور متعددة  بعد أن تعرض لحادث دراجة نارية، تم نقله إلى المستشفى منذ شهرين
 ترآيب فيكساتور خارجي على مستوى الحوض وخضع للعديد من العمليات، بما في ذلك) والساق والحوض

 بااللتهاب فهو ال يستطيع المشي، تصاب إنعظامه ممكن وهو موقوف حاليًا في زنزانة سيئة جدا مكتظة و
يشرب وآان يتقيأ باستمرار ويبدو عليه عوارض  أويأآل  لعدة أيام لم يكن ويفقد تمامًا التنقل على ساقيه

  .الباراسيتامول فقط ألغراض العالج الجفاف إال أنه يتناول
  

آحد أدنى بفقدان بشكل دائم على  فإنه يواجهنناشدآم بنقل سانيي آومار على الفور إلى المستشفى وإال 
  .استخدام ساقيه وفي أسوأ األحوال يفقد حياته

  
الرعاية  أماآنسانيي آومار إلى  خذ قرار نقلأونحن نحث السلطات اللبنانية في الساعات المقبلة على 

بل طبيب مستقل ينبغي معاينته على الفور من ق الطبي في السجن أنه المرآزالصحية وفي حال رفض مدير 
الرأفة ألسباب إنسانية ومن السفارة الهندية  وإلظهارلإلسراع في قرارها  من نظام العدالة أيضانطالب  وأننا

  ."جميع التدابير الالزمة إلعادته إلى بلده على اتخاذ
  

الحيويَّة  المضادَّات ُأعطيحيث  الحكومي ياقإلى مستشفى ر يي، ُنقل سانبعد أسبوعين من المعاناة الحادَّة
  .أسبوعين مدةلحقن العن طريق  األلم ناتومسك

  
قبل أن ُيرحَّل إلى الهند  ًاجد ةس قانونيٍّ وفي ظروٍف صعبثمَّ قضى شهرين في السِّجن من دون أيِّ أسا

    .2010أيلول  29بتاريخ 
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  المؤاتية للتعذيب االجتماعيةالُظروف 
 

  . باتت عاديًَّة إلى أقصى الحدود ممارسة التعذيبيِّن، يبدو اللبنانيبالنِّسبة إلى معظم 
  

 قافيالبعد الث 
  

آان  إذا ماالي، لمعرفة وبالت". أزعج"أو حتى " نَكد" ًاأيض" باعذ"عني فعل ة نفسها، ياللبنانيهجة في الل
دها لمعرفة إذا نَك لعلى حاضنة أطفاؤال نفسه الذي نطرحه ، يمكن أن نطرح عليه السًامعتقٌل ما معذب

  !األطفال
  

ورة مع تعريفه بحسب االتفاقيَّة بالضَّر التعذيب، ال يتناسب تعريف ةبكلماِت أخرى، ومن وجهة نظٍر ثقافيَّ
  .على أنَّه جريمة مشينة، ر فعلهيجدآما ، إليهالي، قد ال ُينظر وبالت. المناهضة للتعذيب

  

  الّضحايا الّصالحين والضَّحايا غير الّصالحين، التَّأثير اإلعالمي 
  

  .التعذيبفي موضوع  الم تأثيٌر هائللإلع
  

عذيب الذي يمارسه الجنود األميرآيُّون على المعتقلين في سجن أبو المروِّعة للتور فمن منَّا لم يشاهد الص
وريَّة على والس اإلسرائيليةه القوَّات تارسمالذي  التعذيبلم ُيصدم بقصص  أي لبناني؟وغريب في العراق

فليَّة  عينات في الطوابق السبون في التسين آانوا يعذاللبنانيالمعارضين  أَن رفال يع منَّا منومعارضيها؟ 
  ؟lxxviالِدفاعوزارة ل

  
 التعذيبور والقصص التي تنقلها وسائل اإلعالم، والتي تجعل ممارسة اع، يدين الرَّأي العام هذه الصباإلجم
المراهنة على أنَّ وسائل اإلعالم ال تقوم  يمكنها، ِثبوعبر  .، وغير مقبولةة، وإجراميبالصحَّة ومسيئًة، ةشاذ

بل آي تمرِّر  وإَال آانت لتقوم بذلك منهجيًّا – التعذيبممارسة  استنكاروهي  ةوحميد ةواحد ةبذلك لغاي
  ".البريئين"وصفهم بـ ما يتُم ًا، وغالب"ضحايا صالحين"ن تعتبرهم رسالة دعم إلى الضحايا الذي

  
" الضحايا غير الصَّالحين" وأولئك . سيانطي الن ز عليهم وسائل اإلعالم فيرآجميع الضَّحايا الذين ال ت يقع

م عنهم وسائل اإلعالم آما لو آانوا ضحايا ال تتكل مينمزعوحق العام، وإرهابيون وجواسيس هم معتقلو ال
  . تعذيٍب، مع أنَّهم آذلك
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 العالميَّة" مكافحة اإلرهاب"تجاوزات  
  

 التعذيببهدف جعل  2001أيلول  11اإلدارة األميرآيَّة جرَّاء هجمات  تخذتهاابعد سلسلة التدابير التي 
ابع األمني في إطار القضايا ذات الَط التعذيبيعد الُلجوء إلى لم في إطار مكافحة اإلرهاب،  شرعيَّة ممارسة

  "! مون باألمر ذاتهالذين يقو"، "اآلخرين"أمًرا عادًيا فحسب، بل يتيح لممارسيه تبرير موقفهم باالستناد إلى 
  

ولماذا قد ُيمنع "  ، عبارتيًانين، ومن فقهاء في القانون أحيان، سمعنا من مواطخالل هذا البحث ةآم من مرَّ
  "!ما يحصل في لبنان انتقادمن  ًالدث في أبو غريب أو في سوريا بدفي لبنان؟ أنظروا إلى ما يح التعذيب

  
: وضروب سوء المعاملة التعذيب"بعنوان  ةة في وثيقوليالدَّمة العفو في هذا اإلطار، وآما أشارت منظ

  :lxxvii"بريراتالت
  
 الوقت، ومع. القانون إنقاذ عن المسؤولة الجهات فقمو فسيتبدَّل ،قاطع لبشك محظوًرا التعذيب يعد لم ذاإ"

 له؛آ النِّظام في شرتنتوس أحيانًا مقبولة هي األخرى المعاملة سوء وضروب لتعذيبا أَن فكرة ستسود
" وناإلرهابُي"عليها  سيحصل التي نفسها للمعاملة جنائيَّة جريمة بارتكاب فيهم المشتبه األشخاص وسيخضع
  ."المزعومين
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  التعذيبآثار التَّوقيفات التعُسفّية و

  االجتماعيةاآلثار 
  

  : فقدان مصداقيَّة األنظمة القضائيَّة واألمنيَّة 
  
عتقاالت إتوقيفات و(اإلجراءات  والنتهاآاتعذيب دي إليه الممارسة المعمَّمة للتالذي تؤئيسي األثر الَر إَن
  .ظمته القضائيَّة واألمنيَّةنما، هو فقدان مصداقيَّة أ دفي بل) فيَّةتعُس

  
  إلى القضاء يلجئوننون ال المواط-
  

  :اليلتقيناه خالل هذه الدِّراسة التشخٌص ا أخبرنا
  
آان . بت الشَّكوىرطة المشتبه فيه، سحوعندما رأيت آيف عاملت الش. رقةى سآنت قد تقدَّمت بشكو"

  !" ذلك بمواصلة السَّماح لهمستطع أذلك، لم  احتمالستطع ألم . ض للضَّربيصرخ وهو يتعر
  

  :وقال لنا آخٌر
  
وقالوا  ثَم أخلوا سبيله. ثيابه وضربوه جرَّدوه من. مت بشكوى سطوعذبت الشرطة جاري ألنني آنت قد تقد"

لم يكن يجدر بي أن أتقدَّم بالشَّكوى؛ فهم لم يجدوا الفاعل، وما عاد جاري وأسرته . ه لم يكن الفاعللي إن
  ."يخاطبونني

  
  العدالة تتحقَّق في الشَّارع-
  

جريمة ة مصداقيَّة النِّظام القضائي في من اآلثار الشَّديدة الخطورة لقلهذا البحث، تجسَّد أثٌر  إجرائنا خالل
  .آترمايا

  
 الرتكابهعدم رجٌل، آانت قد أوقفته قوى األمن الدَّاخلي عشيَّة اليوم السَّابق ، أ2010نيسان  29فبتاريخ 

ة عمود آهرباء بواسط علىلسَّاحة العامَّة لبلدة آترمايا ثمَّ ُعِلق من رأسه في ا ة، بوحشيَّجريمًة رباعيَّة
وبحسب  ".حاجات التَّحقيق"حاول أخذه إلى موقع الجريمة لـتبينما آانت قوى األمن الدَّاخلي  قضيب حديدي

  .رطة عن الحؤول دون وقوع هذه الجريمةمصادر أمنيَّة، عجزت الش
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 فعلي ل، وجرت أمام الكاميرات ومن دون أيِّ تدخًافيه موقوف ًامشتبه استهدفتإنَّ ثورة العنف هذه التي 
انب هذه األجهزة، بل أيًضا غياب تام لثقة من ج وء نَيةي الموقع، ال ُتظهر فقط سلقوى األمن الموجودة ف

 lxxviii.نِّظام لبنان القضائيالمواطنين ب

 اآلثار الفردّية
 

  .ر بهم مدى الحياةالتعسفي تؤث واالعتقال التعذيبعة التي يخوضه ضحايا إنَّ التجربة المرو
  
  نظرة المجتمع إلى الضَّحايا-
  

" البريئين"بـ الموصوفينفي لبنان، وحدهم الضَّحايا  اعتياديتانرستان في مماالتعس واالعتقال التعذيببما أنَّ 
ات ا، آاألشخاص الذين أوقفتهم القووالذين آشفت وسائل اإلعالم عن قصَّتهم، يعتبرهم المجتمع بمثابة ضحاي

حديًثا  ًاللون مثافي سوريا والذين يشك السَّابقيناحتاللها جنوب لبنان، أو المعتقلين بتهم خالل عَذاإلسرائيليَّة و
  .عن ذلك

  
في، أآانوا أوقفوا بقضايا التعس االعتقالآضحايا  ًا، تمامالتعذيبغالبيَّة ضحايا  اعتباريميل المجتمع إلى 

  .الحق العام أم بقضايا ترتبط باألمن الوطني، بمثابة مجرمين
  

ن مشاآل في إعادة االندماج في آبير على الوضع النَّفسي للضَّحايا الذين يواجهو لر هذه النَّظرة بشكوتؤث
  .ةالمجتمع وفي أسرتهم أو في إيجاد وظيف

  
الضَّحايا  التي يشعر بها حاجاتال-

 الفعليَّة هموحاجات
  

خالل هذا البحث، أجريت إحصاءات 
 واعتقالضحيَّة تعذيٍب  135تتناول 

 .lxxixفيٍّ في لبنانتعُس
 

27%

49%

6%

الحاجات التي يشعر بها الضَّحايا ويعبِّرون 
عنها

الرِّعاية االجتماعيَّة

الحاجات الطبيَّة

الدَّعم القانوني

الطَّبيعيالعالج 
3%

على إعادة  المساعدة
االندماج اإلجتماعي  

والمهني
4%

الحاجات 
الماديَّة 

4%

  الحاجات النَّفسيَّة
5%

العناية النَّفسيَّة الطبيَّة
2% 
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بعد إخالء ف. هي اجتماعيَّة وطبيَّةشعر بها الضَّحايا الحاجات األساسيَّة التي ي ظهر هذه اإلحصاءات أَنُت
  .شيٍء إلى البقاء على قيد الحياة وتلبية حاجاتهم وحاجات أسرتهم سبيلهم، يسعون قبل آِل

  

  
 

ر فيؤدي إلى أمراٍض من النَّوع النَّفسي أيًضا الذي قد يتطوَّفي الواقع، تنشأ هذه الحاجة عن مشاآل أخرى، 
أهيل متخصِّصًة ويجب أن تكون فرق إعادة الت. معهم في المجتتمنع الضَّحايا من إيجاد مكان تي، الىحت ةنفسيَّ
 العالج اقتراحبهدف  التي يشعرون بها وليس فقط الحاجات ديد حاجات الضَّحايا الحقيقيَّةتح ن منتتمكآي 
  .مناسبال
  

 منهم فقط% 36ن مساعدة طبيَّة، ولكنَّ من الضَّحايا يطلبو% 49في الرَّسم البياني أعاله، نالحظ أنَّ نسبة 
 ةسيَّأو نف من الضَّحايا آانوا بحاجة إلى عناية طبيَّة نفسيَّة% 16وبالعكس، تبيَّن أَن . ًايحتاجون إليها فعلي

  . إلى هذا العالج ةهم بحاجفقط آانوا يشعرون أَن% 7بحتة مع أَن 
  

   

31%

36%

8%

8%

حاجات الضَّحايا الفعليَّة التي حدَّدها فريق إعادة التَّأهيل

الرِّعاية االجتماعيَّة

االحتياجات الطبيَّة
المساعدة على إعادة االندماج 

اإلجتماعي والمهني
2%

الحاجات الماديَّة
2%

الحاجات النَّفسيَّة

العناية النَّفسيَّة الطبيَّة
8% 

الدَّعم القانوني

الطَّبيعي العالج
            5%
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  موقف الدَّولة تجاه الضَّحايا-
  

 وتجدر االعتقال، ال تأخذ على عاتقها حاجات الضَّحايا بعد االنتهاآاتتي هي مصدر هذه إنَّ الدَّولة، ال
لديهم اإلمكانيَّات  لألشخاص الذين الإ ًاوهو ليس متاحالنِّظام الصحِّي في لبنان غير آفوء  اإلشارة إلى أَن

  .موظَّفي الدَّولةالماديَّة ول
  

  .جون اإلسرائيليَّةٌص للمعتقلين السَّابقين في الُسٍض وهو مخصَّوضعت الدَّولة نظام تعوي فقط ةواحد ةفي حال
 
  
  مات غير الحكوميَّةدور المنظ-
  
 مساعداتبفضل  أساسي لحكوميَّة التي تعمل بشكمات غير الباألساس إلى المنظاالهتمام بالضَّحايا يعود  إَن
، هو مشروع المرآز التعذيبل ضحايا مثاٌل على ذلك هو مرآز نسيم إلعادة تأهي. تصلها من الخارج ةماليَّ

  .اإلنسانلحقوق  اللبناني
  

إنشاء هذا  وإَن. بالضَّحايا في وضعهم آضحايا االعترافالذي يضطلع به مرآز نسيم هو  األوَّلإنَّ الدَّور 
، هو بحدِّ ذاته lxxxوالعنف التعذيبإلعادة تأهيل ضحايا  (Restart)ومرآز ريستارت  نفسهالمرآز 

نسب إلفهام الضَّحايا األ خبراء المرآز، وعبر الخطابات التي يلقونها لهم، هم وبالتالي، إَن. بذلك عتراٌفإ
ليسا مقبولين في  التعذيبفي والتعُس االعتقالع بحقوق، وأنَّ يتمت دوالمجتمع أنَّ آلَّ فر أسرهمى نفسهم وحت
  .أيِّ ظرف

  
 خص على الصَّعيد االجتماعي والطبِّي والقانوني،بالشَّ ًافرديو ًادولي ًااهتمام أهيلثَم، تستدعي إعادة الت

  . بيعي والنَّفسي والطبي النَّفسي لهباإلضافة إلى توفير العالج الط
 
  
  والحق في التَّعويض؟ -
  

الشِّبه  واالنتهاآات،التي ُترفع إلى قاضي التَّحقيق التعذيبدِّعاءات إفتح أيَّ تحقيق حول  عدم ال شكَّ في أَن
آباقي أفراد  ًايدفع بالضَّحايا ، تمامغوطات التي يخضعون لها، جراءات، وظلم المحاآمات، والُضإلمنهجيَّة ل

المجتمع، بعدم الوثوق بالنِّظام القضائي وبالرَّفض الشبه منهجي لتقديم شكوى ضدَّ المسؤولين عن ممارسات 
 .    التي تعرَّضوا لها التعذيب
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  الّتوصيات
  
  

  :يَّةإلى الحكومة اللُّبنان
  

 التفاقيةألحكام البروتوآول االختياري  ًا، وفقنممك وقتوطنيَّة في أقرب ة الوقائيَّة الاآللي اعتماد -
  .التعذيبمناهضة 

، التي آانت المتحدةابعة لألمم في تقديم التَّقرير األولي إلى اللجنة المناهضة للتعذيب الت إلسراعا -
  .، واالمتثال لتوصياتها2001عه عام تتوق

اللجنة في تسلم الي باختصاص من االتفاقيَّة المناهضة للتعذيب، واالعتراف بالَت 22ُيد بالمادة التق -
  .فاقيَّةأحكام هذه االت النتهاآاتيتعرَّضون واردة من أفراد  شكاوىودراسة 

  .للقيام بزيارة تقصي حقائق إلى لبنان التعذيبالمعني بمسألة  المتحدةالخاص لألمم  ردعوة المقر -
العمَّال المهاجرين بما في ذلك أعضاء  الدَّوليَّة بشأن حماية حقوق آّلفاقيَّة دقة على االتالمصا -

  .أسرهم
  .التي ال تتبع للدَّولةإصدار أمر بإغالق آافَّة السُّجون غير القانونيَّة  -

  
  
  
  

  :اللبنانيإلى البرلمان 
  

 ذلك وسوء المعاملة، بما في تعذيبالة أشكال قانون العقوبات بغية تجريم آاف من 401تعديل المادَّة  -
 3 مدةإلى الحبس ل ًا، وهي تصل حالّيالتعذيبوتكييف العقوبة الناشئة عن جريمة النَّفسي،  التعذيب

  .سنوات، مع خطورة الجريمة
وذلك  الخاص بتنظيم دخول وإقامة األجانب في لبنان والخروج من البالد 1962تعديل قانون  -

  .شرعي يرغ لجئين من العقوبات بسبب تواجدهم في البالد بشكجوء والالإلعفاء طالبي الل
  .مييز الجنسيلكل توقيف على أساس الت دمن قانون العقوبات لوضع ح 534 إلغاء المادَّة -
خلي في األشرفيَّة اوالمقر العام لقوى األمن الدَّ الِدفاعإصدار أمر باإلغالق الفوري لسجون وزارة  -

  .دليَّةومرآز اعتقال األجانب في الع
  .العسكريةإعادة النَّظر في صالحيَّات المحاآم  -
  .ةاللبنانيجون إلى آافة الُس اإلنسانلمانيَّة لحقوق جنة البروضع جدول زيارات منتظمة لل -
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  :إلى وزارة الدَّاخليَّة
  

 لالعتقال دملة األجانب، والحرص على وضع حقة بطريقة معاالح إجراءات األمن العام المتعلإص -
  .عقوبتهم مدةجي لألجانب بعد انتهاء المنه

ما حصل تأديبيَّة آل عقوباتوفرض  داخليَّة تحقيقاتمن عبر إجراء ألجهزة األ فعَّالة ةالقيام بمراقب -
  .انتهاٌك

  لع به آل جهاز تابع لوزارة الدَّاخليَّة، الذي يضطواالستجوابوقيف الدَّور، ضمن نطاق التتحديد  -
  .والمعايير الدَّوليَّة المبادئجديد يحترم  احتجازفتح مرآز  -
  .شريعات الوطنيَّةللَت ًاعات بين المعتقلين ومحاميهم، وفقضمان الخصوصيَّة في االجتما -
لشؤون  المتحدةالسَّامية لألمم  المفَوضَيةفي السِّجن واألمن العام وتنسيق أفضل بين موَظتأمين  -

تلبية حاجات في لسَّفارات لأفضل  ةرآفي وضع األجانب، ولمشا الالَّجئين إلعادة نظر منهجيَّة
  .المعتقلين

جوء أو يصبحوا في ما أن يطلبوا أو يفكروا في طلب الل مقابلة رعاياها المعتقلين عنمنع السَّفارات  -
  .الالجئموضع 

  .  وإقامتهم غير الشَّرعيَّين/جوء، فقط بسبب دخولهم أوواعتقال الالجئين أو طالبي الل/حظر توقيف أو -
  
  
  
  

  :زارة العدلإلى و
  

  .في مجال المساعدة القضائيَّةإجراء إصالحات عميقة  -
  .مراجعة آافَّة المحاآمات غير العادلة -
  .ادِّعاء تعذيب موثوق آل حولفتح تحقيق منهجي  -
  .إذا آان يتضمن ادعاءات تعذيب موثوقة ًالي منهجيإلغاء آل تحقيق أّو -
  .مالحقة ومحاآمة آل مشتبه فيه مزعوم في قضايا تعذيب -
الذين ينبغي أن ى لألجانب حت، وخالل المحاآمة، هاضمان وجود محام خالل جلسات التحقيق آل -

  .  ًايحصلوا على مترجم فوري أيض
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سوء نّية ومسؤولّية ُمشترآة: تحليل  
  
  .باإلرادة، وليس بالوسائل منوطفي لبنان  اإلنسانحقوق  انتهاآاتقمع  إَن

  .إلى ما نهاية اإلنسانبحق شخص  رائم التي ترتكبها الدَّولةالج ومن دون هذه اإلرادة، ستستمُر
  

ها عوامل يمكن بفضلها ففي لبنان، مفكرون وجامعيون بامتياز، وموارد ماديَّة، آل. إَن الوسائل موجودة
 ةليوما ة، سياسياستثنائية ةدوليَّ ةمن مساعد ًا، الذي يستفيد أيض"ما دالمتقدِّم إلى ح"وصف لبنان  بالبلد 

من الهدوء  الممثِّلين عنه في إطار اللبناني، ينتخب الشَّعب 2005عالوًة عن ذلك، ومنذ عام . القدر ذاتهب
  .ًانسبي والديمقراطيَّة

  .وحدها اإلرادة تنقص
  

  االجتماعيةغياب اإلرادة 
  

ي، والتزاماته لمحِلها دستور البالد، وقانونه اعلي ينُص ًايجهل أنَّه شعٌب يملك حقوق اللبنانييبدو أنَّ الشَّعب 
يعيش في لبنان بالحقوق نفسها، بغضِّ النَّظر عن جنسيَّته،  دَّوليَّة، وأنَّ حقوقه عالميَّة يتمتع آُل شخصال

  .م الأ يملك معارف قويَّة ،ًاآان أم فقير ًاغنيأائفيَّة، الط وانتماءاته
  

  :قال لنا. حليل مناسًبادو هذه التتحليله للحالة، ويب نيعمل في سج قدَّم لنا شرطيوخالل هذه البحث، 
مسؤوليَّة  معتبرًة أَن تهجَّمت عليَّوقد . لزيارة ابنها المعتقل ي الحافلة الصَّغيرة، آانت ذاهبةف التقيت امرأة"

ليها في وم يقع عفأجبتها أَن الل. نحن الشرطيين ألننَّا نمثل الدَّولة بنها تقع على عاتقناأما تتعرَّض له هي و
أنَّ الدَّولة هي من اختيار  ةفقلت لها بكلِّ بساط. عور باإلهانة وسألتني عن السَّببفبدا عليها الُش. الواقع

  ."أمَّا أنا، فأنفِّذ أوامر الدَّولة. المواطنين الين ينتخبون الممثِّلين عنهم
  

  ال مباالة الدَّولة
  
 تقوم علىب عليهم وضع إصالحات يتوَج ًاالمسؤولين السِّياسيين وموظفي الدَّولة هم مواطنون أيض َنإ

  .ة المواطنينحقوق آاف وعلىحقوقهم 
  

بعض األمثلة  الوهذه ليست إ مراآز الشرطة وقصور العدل والسجن المرآزيولكم من المحزن رؤية حالة 
آما ران على العاملين فيها ؤثذان ياللتسودها القذارة والشعور بالالمباالة فحسب، بل  ًانسبي التي لم تعد قديمة

  .المحكوم عليهمعلى 
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العمل للمصلحة المشترآة؟ منهم على صعيده، عن  لي الدَّولة، بصفتهم مواطنين وآفما الذي يمنع موظ

في لبنان هي  اإلنسانحقوق  ذآر مسألة في الدَّولة عندنسمعها من موظالتي  ًابات األآثر إزعاجإحدى اإلجا
من مجاراة السويديين،  يناللبنانيوما الذي يمنع . "ليس في لبنانلكن ويد، يمكن تطبيق ذلك في الس: "التالية

  ق عليهم؟وحتى التفو
  
ك لصدِّ تها، والتحرحقوقهم، والتشديد على عالميب أخذ العلمظام، عبر ون باإلرادة لتبديل الِناللبنانيع لم يتمت إذًا

  .، لن تتبدَّل الحالة في لبناناورة عليهالصَّارخة وللث االنتهاآات
  

  .في لبنان التعذيبفي والتعُس االعتقالالبحث حول  هذه هي خالصة هذا
  

 إن. يطوق إلى إحداث تغيير في لبنان نو مواط، أأو سياسي، أو ناشط ،شخص قرير إلى آليتوجَّه هذا الت
  .وحدها اإلرادة تكفي. عذيب في لبنان لسهٌلالتعُسفي وللت لالعتقال دوضع ح

  
  

  ايماري دون
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  هوامش ختاميَّة

                                                            
 i ئق أساسي أمام منع عا: سجن وزارة الدِّفاع"سوليدا بعنوان  -تقرير الحرآة الفرنسية اللبنانية للدفاع عن اللبنانيين المعتقلين تعسفيا

حان الوقت لكسر : عذيب في لبنانالت" :اإلنسانة الكرامة لحقوق ممنظ ، وتقرير2006تشرين األوَّل ، الصَّادر في شهر "عذيبعمليَّات الت
  .2009، الصَّادر في شهر تشرين األوَّل "هذا النَّمط

 ii شخًصا على األقل لكلِّ فئة تمَّت دراستها 15لة من ة هذا البحث، تشكَّلت عيِّنة ممثفي نهاي.  

iii   جنة الفرعيَّة ضدَّ الل، طلبت من 1990وفي عام . فياإلعتقال التعُسمن ممارسة ، بدأت لجنة األمم المتَّحدة تتخوَّف 1985منذ عام
وفي . اإلجراءات التمييزية و لحماية األقليَّات القيام بدراسة معمَّقة حول المشكلة وتقديم توصيات لها بهدف الحد من وطأة هذه الممارسات

ألشخاص الخاضعين أليِّ شكل من أشكال االحتجاز أو السِّجن ضمانات الوقت عينه، أمَّن اعتماد مجموعة المبادىء لحماية جميع ا
ولتطبيق هذه التَّوصيات المعلن عنها في التَّقرير السَّابق للَّجنة الفرعيَّة، . ُيفترض بكافَّة األشخاص المحرومين من حرِّيتهم التمتُّع بها

  .التعُسفي اإلعتقالبفريق العمل المعني  اإلنسانأنشأت لجنة األمم المتَّحدة لحقوق 
  
iv ال . لكلِّ فرد الحق في الحرِّيَّة واألمان على شخصه: "من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسَية على أنَّ 9.1المادَّة  تنُص

ون وطبقًا لإلجراء المقرر ال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القان. فيإلعتقال أو االحتجاز التعُسيجوز اخضاع أحد ل
    ".فيه
  
v   9، المادة 8، التعليق العام رقم )1982(، الدورة السادسة عشرة اإلنساناللجنة المعنية بحقوق  

  gc8.html-http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc: متوفِّر على الموقع التَّالي
  

vi   يطلق سراح المحكوم عليه في اليوم الذي تنتهي فيه مدَّة العقوبة(...)  –من قانون أصول المحاآمات الجزائيَّة  1الفقرة  406المادَّة.  
  

vii   اط شب 11الصَّادر في  14310جون وأماآن التَّوقيف ومعهد إصالح األحداث وتربيتهم، المرسوم رقم من تنظيم الُس 58المادَّة
  .وتعديالته 1949

  
viii   من اضطلع بصالحيَّاتهم من إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبيَّة أو االصالحيَّات وآل  -من قانون العقوبات  386المادَّة

حبس من سنة إلى ثالث أو استبقوه إلى أبعد من األجل المحدَّد يعاقبون بال رة قضائيَّة أو قرٍار قضائيفين إذا قبلوا شخصًا دون مذآَّالموظ
  .سنوات

  
ix   أو المهينة  الالإنسانيةعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو من االِتفاقيَّة المناهضة للت 3المادَّة:  
باب حقيقية أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أس") أن ترده("ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده . 1 

  . تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب
تراعى السلطات المختصة لتحديد إذا آانت هذه األسباب متوافرة، جميع االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة االنطباق، . 2

  .في الدولة المعنية اإلنسانوجود نمط ثابت من االنتهاآات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق 
  
x  يجب على الدول األطراف أال تعرض األفراد لخطر التعذيب أو المعاملة  بأَنّه اإلنساننة حقوق بالنِّسبة إلى مبدأ عدم الطَّرد، تذآِّر لج

بغي أن توضح الدول وين. أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لدى رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد
، )1992الدورة الرابعة واألربعون ( 7، المادَّة 20عليق العام رقم الت".ابير التي اعتمدتها لهذا الغرضاألطراف في تقاريرها التد

 HRI/GEN/1/Rev.9، األمم المتَّحدة،اإلنسانتجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات  معاهدات حقوق 
(Vol. I)   

xi  ادِّعاءات تعذيب الجىء في 2010آذار  8، محاولة ترحيل قسري لالجىء، اإلنسانبناني لحقوق لان، المرآز البيانان إعالمي ،
 .2010تشرين الثَّاني  11المطار، 
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xii   على أن . لكل جريمة ونفذت العقوبة األشد دون سواهاإذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة  - من قانون العقوبات  205المادَّة
يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث ال تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة األشد إال بمقدار 

  .صلهإذا لم يكن قد قضي بإدغام أو بجمع العقوبات المحكوم بها أحيل األمر على القاضي ليف. نصفها

xiii   آل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية  - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  7الماَدة
  .تفرقة، آما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز آهذا

xiv   يحق )  2.( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود آل دولة) 1( – اإلنسانالعالمي لحقوق  من اإلعالن 13الماَدة
  .لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده آما يحق له العودة إليه

xv   لتجاء إليها هربًا من يحاول اال لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو )1( - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  14المادَّة
  .ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاآمة في جرائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغراض األمم المتحدة ومبادئها )2( .االضطهاد

  
xvi   حرية تغيير  لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  18المادَّة

  .ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أآان ذلك سرًا أم مع الجماعة

xvii  لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء  - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  19 المادَّة
  .تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة آانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةدون أي 

xviii   لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية) 1( - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  20المادَّة .  
  .ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما) 2(

xix   لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما  )1( -  اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  21المادَّة
إن إرادة الشعب  )3(. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد )2(. بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا

سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين هي مصدر 
  .الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت

  
xx   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 12المادَّة .–   
  .انوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامتهلكل فرد يوجد على نحو ق.1
  .لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. 2
ال يجوز تقييد الحقوق المذآورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية األمن القومي أو النظام . 3

  .العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق األخرى المعترف بها في هذا العهد العام أو الصحة
  .ال يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. 4

xxi   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 18المادَّة .–  
ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد . ة الفكر والوجدان والدينلكل إنسان حق في حري. 1

  .يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة
  .أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختارهال يجوز تعريض أحد إلآراه من شأنه . 2
في إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة  اإلنسانال يجوز إخضاع حرية . 3

  .حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسيةأو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو 
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا . 4

 .لقناعاتهم الخاصة
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xxii  من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 19المادَّة. 
  .ان حق في اعتناق آراء دون مضايقةلكل إنس. 1
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين . لكل إنسان حق في حرية التعبير. 2

  .دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض . من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة 2ارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة تستتبع مم. 3

  : القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
  الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،) أ(
  .أو اآلداب العامةلحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة ) ب(

xxiii   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 21المادَّة. 
وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به

من القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األ
  .أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

  
xxiv   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 22المادَّة.  

  .لنقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحهلكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء ا. 1
ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، . 2

وال . ة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهملصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العام
  .تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

 بشأن الحرية النقابية وحماية 1948ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام . 3
حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك 

  .االتفاقية

xxv   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 25المادَّة.  
، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود 2في المادة يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذآور 

  : غير معقولة
  أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،) أ(
ين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة ب) ب(

  التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
  .أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده) ج(

xxvi  من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 26المادَّة.  
وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي . ن دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايتهالناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعو

تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب، آالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
  .أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسبابالرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، 

xxvii   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 27المادَّة.  
 ال يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذآورة من حق التمتع

  .أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، باالشتراك مع األعضاء اآلخرين في جماعتهم بثقافتهم الخاصة
  

xxviii   اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  7المادَّة. 
متساوية ضد آل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، آما أن لهم جميعا الحق في حماية 

 .ن وضد أي تحريض على تمييز آهذاأي تميز يخل بهذا اإلعال
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xxix   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة 26المادَّة. 
تمييز وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي . الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته

وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب، آالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا 
  .أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

  
xxx   والسياسية، اللجنة المعنية بالحقوق المدنية  بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوضع األجانب  ،15التعليق العام رقم

تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات  معاهدات حقوق ). 1986(والسياسية الدورة السابعة والعشرون 
  :متوفِّر على الموقع التَّالي ،HRI\GEN\1\Rev.1 (1994): ، األمم المتَّحدة، رمز الوثيقةاإلنسان

gc15.html-http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc   

xxxi   تكافئة عنه دون أية آل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية م - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  7المادَّة
  .تفرقة، آما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا اإلعالن وضد أي تحريض على تمييز آهذا

xxxii   الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق  -من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة  26المادَّة
وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة من . في التمتع بحمايته متساو

التمييز ألي سبب، آالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو 
  .ير ذلك من األسبابالثروة أو النسب، أو غ

  
xxxiii  ،جمعيَّة حلم A case Study of the First Legal, Above-Ground LGBT Organization in the Mena Region     

  14.صفحًة، ص 47
  

xxxiv   حاآمة آل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بم) 1( - اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  11.1المادَّة
  .علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

  
xxxv  َّعضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن (...)لبنان  " ينصُّ الدُّستور اللبناني في مقدِّمته على أن

  ."استثناء وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون اإلنسانالعالمي لحقوق 
  

xxxvi   2010تشرين الثَّاني  17، "الفيس بوك"الصُّورة الموضوعة على الصَّفحة المخصَّصة للعميد فايز آرم علو موقع.  
  

xxxvii   أن يعطى من الوقت ومن  (...)لكلِّ متَّهم بجريمة  –من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة  3، الفقرة 14المادَّة
  .ت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسهالتسهيال

  
xxxviii   من قانون أصول المحاآمات الجزائيَّة تنصُّ على أنَّ المحتجز يتمتَّع خالل مدَّة احتجازه بالحق في االتِّصال بأحد أفراد  47المادَّة

  . ديدها مدًَّة مماثلًةساعًة يمكن تم 48عائلته ومقابلة محام، وال يمكن أن تزيد مدَّة احتجازه عن 
  

xxxix   من حق آل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت  -من العهد الدَّولي الخاص بالقوانين المدنيَّة والسِّياسيَّة  14.2المادَّة
  .عليه الجرم قانونا

  
 xl  صورة موقع//www.varesdant.com/GN/Lexique/complet.htmlhttp:  
  

xli   2009آانون األوَّل  9ُوثِّقت هذه الحالة بتاريخ  
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xlii  رمز الوثيقة17/2006في، بالغ رقم اإلعتقال التعُسفريق العمل المعني ب ، :A/HRC/4/40/Add.1 ،12  من 2006أيَّار ،

إنَّ حرمان السيِّد حاج من حريَّته تعسفٌي بما : ر فريق العمل البالغ التَّاليعلى ضوء ما سبق، يصد. 23. 25حتَّى المقطع  23المقطع 
معايير المستخدمة من ال IIIمن العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة السِّياسيَّة، وهو يندرج ضمن الفئة  14يتعارض فيه مع أحكام المادَّة 

إنَّ فريق العمل، وبعد أن أصدر هذا البالغ، يتمنى من الحكومة تبني التدابير اللَّازمة  .24. في دراسة الحاالت التي يتولَّاها فريق العمل
ونظًرا . لتصحيح وضع السيِّد نعيم الحاج، وفًقا للمعايير والمبادىء المنصوص عليها في العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة السِّياسيَّة

ويثق فريق العمل بأنَّ . 25. الحل األنسب بالحصول على إعفاء من تطبيق عقوبة اإلعدام للظُّروف الخاّصة في هذه الحالة، يتمثَّل
  ".  المجتمع الدَّولي سيرحِّب آثيًرا بحلٍّ سخيٍّ آهذا وسيقدِّره بشكل آبير

  
xliii  صورة موقع  

 001cc4c002e0.html-9a12-11df-3105-http://wcfcourier.com/news/local/article_faa746b4  
  

xliv  2010حزيران  21بتاريخ  وثِّقت هذه الحالة  
  

xlv   من العهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسِّياسيَّة  9المادَّة-  
وال يجوز حرمان أحد من حريته إال . وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. 1

  .ألسباب ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه
  .يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه آما يتوجب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 2
مة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من يقدم الموقوف أو المعتقل بته. 3

وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون المحاآمة هو القاعدة العامة، . حقه أن يحاآم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه
نات لكفالة حضورهم المحاآمة في أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكن من الجائز تعليق اإلفراج عنهم على ضما

  .ولكفالة تنفيذ الحكم عند االقتضاء
حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله،  اإلعتقاللكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو . 4

  .غير قانوني قالاإلعتوتأمر باإلفراج عنه إذا آان 
  .لكل شخص آان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 5

xlvi   تجميع للتعليقات العامة والتوصيات ، 9، المادة 8، التعليق العام رقم )1982(، الدورة السادسة عشرة اإلنساناللجنة المعنية بحقوق
متوفِّر على  ،HRI\GEN\1\Rev.1 (1994): ، األمم المتَّحدة، رمز الوثيقةساناإلنالعامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق 

  gc8.html-http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/hrc: الموقع التَّالي
  

xlvii   خال حالة المحكوم عليه سابقًا بعقوبة مدتها سنة على األقل، ال يجوز أن  ما –من قانون أصول المحاآمات الجزائيَّة  108المادَّة
  .يمكن تمديدها مدة مماثلة آحد أقصى في حالة الضرورة القصوى. تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين

المحكوم عليه سابقًا بعقوبة  ما خال جنايات القتل والمخدرات واالعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة الموقوف
  .جنائية، ال يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل

لقاضي التحقيق أن يقرر منع المدعى عليه من السفر مدة ال تتجاوز الشهرين في الجنحة والسنة في الجناية من تاريخ إخالء سبيله أو 
  .ترآه

  
xlviii  لبنان، رمز اإلنسانمن العهد، المالحظات الختاميَّة للجنة حقوق  40المقدَّمة من الدول األطراف بموجب المادة سة التقارير درا ،
اختصاص المحاآم العسكريَّة في لبنان، وال  توسُّع نطاقتتخوَّف اللَّجنة من  .14" ،1997أيَّار  CCPR/C/79/Add.78 ،5: الوثيقة

وتتخوَّف أيًضا من غياب اإلجراءات المتَّبعة في هذه المحاآم ومن . صها يتجاوز القضايا التَّأديبيَّة ليشمل المدنييِّنسيَّما من أنَّ اختصا
يجدر بالدَّولة الطَّرف في هذا العهد . غياب أي مراقبة لهذه اإلجراءات والقرارات الصَّادرة عن المحاآم العسكريَّة من قبل المحاآم العاديَّة

لة اختصاص المحاآم العسكريَّة ونقل اختصاص المحاآم العسكريَّة إلى المحاآم العاديَّة في آافَّة المحاآمات المدنيَّة وقضايا دراسة مسأ
  . "من قبل أعضاء القوَّات المسلَّحة اإلنسانانتهاك حقوق 

  :متوفِّرة على الموقع التَّالي
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G97/163/82/PDF/G9716382.pdf?OpenElement-dds-http://daccess    
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xlix   محكوًما عليه 577من بين  

  
l  اعُتمدت اعتمدت وعرضت  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي

تاريخ بدء  1984ديسمبر /آانون األول 10المؤرخ في  39/46للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
  ).1( 27، وفقا ألحكام المادة 1987يونيه /حزيران 26: النفاذ

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html: متوفِّرة على الموقع التَّالي 
  
 li size=larger-iew=article&id=34&Itemid=24&fonthttp://adelinternational.org/index.php?option=com_content&v   

  
lii  قضيَّة حق عام 15من عيِّنة ممثِّلة لـ  
  

liii  Europaid، Gouvernance et réformes institutionnelles, Améliorations de l’enquête criminelle   
  متوفَّر على الموقع التَّالي  .تشرين األوَّل 19الحوآمة واإلصالحات المؤسساتيَّة، تطوير التحقيق الجنائي، 

reforms_fr.pdf-institutional-studies/lebanon_governance-http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case    
  

liv  تدعيم قدرات لبنان في مجال التَّحقيق الجنائي، لوجور-لوريانفة صحي ،  
 Renforcer les capacités du Liban dans le domaine de l’enquête criminelle 

  :متوفِّر على الموقع التَّالي 
 -domaine-le-dans-liban-du-capacit%C3%A9s-les-euromediterraneens/renforcer-http://www.eurojar.org/fr/reportages

criminel-l%E2%80%99enqu%C3%AAte-de   
   

lv  لجمهوريَّة اللُّبنانيَّةموقع بعثة اإلتِّحاد األوروبي لدى ا  
http://ec.europa.eu/delegations/lebanon/press_corner/all_news/news/2010/20100507_01_ar.htm  

  
lvi  عاون مع اسرائيلقضيَّة ت 15من عيِّنة ممثِّلة لـ  
  

lvii   ،2009، تشرين األوَّل لقد حان الوقت لكسر هذا النَّمط: التَّعذيب في لبنانإحصاءات تستند على تقرير الكرامة  .  
  ndex.php?option=com_docman&Itemid=134http://en.alkarama.org/i :متوفِّر على الموقع التَّالي 

  
lviii  وخالل مدَّة أعمال . ما يدان في قضايا التَّعذيب خالل الوضع تحت المراقبة ًامكتب مكافحة المخدَّراتالتي غالب إنَّ مخفر حبيش يضُم

  .التَّصليح، ُنقل هذا المكتب إلى الوروار
  

lix   ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو  مدنيَّة والسِّياسيَّةالحقوق المن العهد الدَّولي الخاص ب 7المادَّة
  .وعلى وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر. الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

  
lx   لتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة اليعرض أي إنسان ل اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق  من 5المادة

  بالكرامة
  

lxi   ،2008 شباط لبنان، أماآن اعتقاٍل موجعة،الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب         
Lebanon : The Painful Whereabouts of Detention  

  
lxii   ذات طابع أمني 8قضايا حق عام، و 8قضيًَّة،  16إحصاءات أجريت حول  
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lxiii   تضمن آل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب، آدليل  ن اتِّفاقيَّة مناهضة التَّعذيبم 15المادَّة

  .في أية إجراءات، إال إذا آان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب آدليل على اإلدالء بهذه األقوال
  

lxiv   االختياري التِّفاقيَّة مناهضة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانَية أو المهينةالبروتوآول.  
  :متوفِّر على الموقع التَّالي

.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/551/49/PDF/N0255149.pdf?OpenElementny-dds-http://daccess 
  

lxv   اللجنة الفرعيَّة لمنع التَّعذيب تنهي مهمَّتها في لبنان في اإلنسانصفحة عرض األخبار التَّابعة للمفوَّضيَّة العليا لألمم المتَّحدة لحقوق ،
  .2010حزيران  2
   

lxvi  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانَية أو المهينةلمنع التَّعذيب  عرض وجيز قدَّمته اللجنة الفرعيَّة  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/STPBrief_fr.pdf 

  
lxvii  نسانية أو المهينةلجنة مناهضة التَّعذيب، متابعة الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإ .  

  :متوفِّر على الموقع التَّالي
http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htm  

  
lxviii  وُتمِدد واليته لجنة حقوق  اإلنسانقوق حدة لحخبيٌر تعيِّنه لجنة األمم المت عذيب هوالمقرِّر الخاص لألمم المتحدة المعني بمسألة الت

  :، تتضمَّن وظيفته ثالثة نشاطات رئيسيَّةاإلنسان
  عذيب المزعوم؛بالغات عن حاالت سابقة من التعذيب وئة حول أشخاص قد يتعرَّضون للتنقل نداءات طار .1
  القيام بزيارات تقصي الحقائق في البلدان؛ .2
  .وواليتها وأساليب عملها اإلنسانة العامَّة عن نشاطات لجنة حقوق تقديم تقارير سنويَّة إلى الجمعيَّ .3
    

lxix  متوفِّر على الموقع التَّالي. 2008لعزل االنفرادي، تشرين األوَّل شارون شاليف، الدَّليل المرجعي، ا:  
ulaire.pdfhttp://solitaryconfinement.org/uploads/Manuelder%C3%A9f%C3%A9renceL%E2%80%99isolementCell 

  
lxx  في المؤتمر الدَّولي لعلم  2007آانون األوَّل  2مد في نفرادي وآثار هذه الممارسة، اعتإعالن اسطنبول حول اللجوء إلى العزل اال

  في اسطنبولالصدمات النَّفسيَّة 
    

lxxi   َّمسجون قد يندرج ضمن األفعال المحظورة الحبس االنفرادي لمدٍة طويلٍة للشخص المحتجز أو ال"تالحظ اللِّجنة في هذا الصَّدد أن
تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي ، )1992(، الدورة الرابعة واألربعون 7المادة  20التعليق العام رقم" 7بمقتضى المادة 

  HRI\GEN\1\Rev.1 (1994):، األمم المتَّحدة، رمز الوثيقةاإلنساناعتمدتها هيئات معاهدات حقوق 
 

lxxii  األمم المتَّحدة، رمز الوثيقة74/1980غل أنغل إستريال ضد أوروغواي، بالغ رقم مي ، :CCPR/C/OP/2 at 93 (1990) .
  html1980.-http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/newscans/74: متوفِّر على الموقع التَّالي

  
lxxiii  من أشكال التعذيب أو ضروب المعاملة، إسم  ًالدِّد المقرِّر الخاص بمسألة التعذيب أَن ظروف اإلعتقال غير المؤاتية تشِكل شكيش
أو عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ياسيَّة، بنا فيها مسألتي التعذيب واإلعتقال، والتالحقوق المدنيَّة والسِّ: قريرالت

  41، المقطع E/CN.4/2004/56 :، رمز الوثيقة2003آانون األوَّل  23. أو المهينة الالإنسانية
Civil and Political rights, including the questions of torture and detention, Torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment  

  
lxxiv  ا بموجب المرسوم رقم أصبح هذا السِّج2005أيلول  10بتاريخ  15119ن رسمي  
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lxxv   بنانيَّة، السجون الل، اإلنسانبناني لحقوق لدِّفاع، راجع تقرير المرآز اللالتَّابع لوزارة ا اإلعتقالفي مرآز  اإلعتقالحول ظروف

     : متوفِّر على الموقع التَّالي 47-42.، ص2010مخاوٌف قانونيٌَّة وإنسانيَّة، 
http://www.solida.org/Rapports%20et%20communiques/Rapports/french/cldh_prisons_2010_fr.pdf  

  
lxxvi   عائق أساسي أمام منع عمليَّات : سجن وزارة الدِّفاع سوليدا ، -المعتقلين تعسفياتقرير الحرآة الفرنسية اللبنانية للدفاع عن اللبنانيين

  .2006، ضحايا منسيُّون وجالدون ال يعاقبون. التعذيب
  :متوفِّر على الموقع التَّالي

http://www.solida.org/Rapports%20et%20communiques/Rapports/french/SOLIDA%20Ministry%20of%20Defense_FR
%202006.pdf    

  
lxxvii  متوفِّرة على الموقع التَّالي. 2006آذار  29فة العفو الدَّوليَّة، فرع فرنسا، حملة مناهضة التَّعذيب، منظ:  

http://www.amnesty.fr/index.php?/amnesty/agir/campagnes/terrorisme/campagne_contre_la_torture/argu
mentaire   

  
lxxviii  انتهاٌك الفتراض البراءة يؤدي إلى : ، إعداٌم غير قانونيٍّ في السَّاحة العامَّةاإلنسانبناني لحقوق اللإعالميٌّ صادٌر عن المرآز  بياٌن

   :متوفِّر على الموقع التَّالي. أيَّار 1بتاريخ  الهمجيَّة،
http://www.solida.org/Rapports%20et%20communiques/Communiques%20de%20presse/2010/01%20m

ai%202010%20Lynchage%20sur%20une%20place%20publique.pdf    
 

lxxix  اإلنسانبناني لحقوق مشروع المرآز الليا التَّعذيب، مرآز نسيم إلعادة تأهيل ضحا: المصدر   
  
 lxxx ،مرآز ريستارت إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتَّعذيب/http://www.restartcenter.com  
    


