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لبنان

لبنان
ّ
األمنية أخذه «بالجملة»
قضية ما لم تستطع القوى
ّ
العشوائية لعشرات المعتقلين،
عبر االعتقاالت
ّ
تحاول النيابات العامة أخذه «بالمفرق» بادعاءاتها
ّ
المصوبة على عدد من الناشطين .الصفة الغالبة

على االدعاءات هي «تضخيم» أفعال المعتقلين ً
وتركهم «رهائن» ألسابيع .هكذا تصبح الجنحة جناية،
ّ
ويتحول رمي الحجارة إلى محاولة قتل عناصر ّ
أمنية
ّ
األهلية ...في حين لم
والتكسير هدفًا إلثارة الفتنة

ّتتخذ النيابات أي تدابير بشأن شهادات المعتقلين حول ّ
تعرضهم
ّ
للتعذيب .ذلك كله ،بالتزامن مع اقتراب موعد التشكيالت
ّ
القضائية وهو ما يعزوه محامون إلى «محاوالت تقديم الوالء
ّ
السياسية»
للسلطة

«بالجملة»
تخالف
العامة
النيابات
ّ
وتحصد الناشطين «بالمفرق»
إيلده الغصين
مخالفات النيابات العامة ،سواء في
القضاء العادي أو العسكريّ ،
سجلت
فــي أكـثــر مــن قـضـ ّـيــة مـنــذ  17تشرين
األول ،وت ـكـ ّـررت هــذا األسـبــوع بشكل
خاص في عدد من القضايا.

هـ ـ ــذه املـ ـخ ــالـ ـف ــات ت ـظ ـه ــر ج ـل ـي ــا فــي
قـضـ ّـيــة أع ـم ــال الـشـغــب ف ــي طــرابـلــس
ال ـتــي وق ـعــت ف ــي  26تـشــريــن الـثــانــي
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ون ـ ـ ـتـ ـ ــج ع ـ ـن ـ ـهـ ــا ت ــوقـ ـي ــف
ّ
غيابية.
شخصني ومــذكــرات توقيف
َ
ن ـ ــور شـ ــاهـ ــن ه ـ ــو أح ـ ــد امل ــوق ــوف ــن
فـ ــي ال ـق ـض ـ ّـي ــة م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن ش ـهــر،

ردود النيابات العامة
ردت على أسئلة «األخبار» بشأن كل ما ّ
مصادر النيابات العامة ّ
تقدم بأن «املواد
املـ ّـدعــى فيها تنطبق على األفـعــال املرتكبة وال ــواردة فــي التحقيقات األولـيــة ،مثل
قضية إحــراق واجهة املصرف أو رمي املولوتوف على مركز حزبي ،وهذه وقائع
ُ
ثابتة في التحقيق وت ِّبي تشكيل مجموعة (املادة  335عقوبات) كان قائدها ربيع
الزين ،ولذلك ّ
رد طلب إخالء سبيله إذ ال يمكن ترك القائد واإلبقاء على من عملوا
بأوامره».
ّ
املصادر ّ
ترد على مسألة عدم ّقبول طلبات إخالء السبيل ،بالقول «الطلبات كلها
ّ
ّ
ّ
التشدد في االدعاء
وصالحيتها هي
ترد من النيابات العامة ّألنها تمثل الحق العام،
للحصول على ما هو أقل منه ،ودورها الحفاظ على السلم األهلي ،لذلك فإن رمي
مولوتوف على مركز حزبي قد تكون شرارة النطالق حرب ّ
أهلية»!.
ّ
السياسية وحفاظها على مصالحها أكثر من
وعــن التصاق النيابات بالسلطة
وقوفها إلى جانب الشعب ،تجيب املصادر «قد يتعاطف النائب العام مع مطالب
املتظاهرين السلميني ،ولكن دوره ليس التعاطف مع املـخـ ّـربــن» .وعــن التدخالت
الـسـيــاسـيــة ،أك ــدت أن «مــا خــص الـسـيــاســة .فــي قــانــون وعلينا تطبيقه» .أمــا في
القضائيةّ ،
ّ
ّ
فترد
يخص اتهام القضاة باسترضاء السلطة قبيل التشكيالت
ما
املصادر «لو كان ذلك صحيحًا ملا ادعينا على من قطعوا الطرقات وطلبنا توقيفهم
تحركها إزاء إفــادات املعتقلني عن ّ
قبل اقتراب التشكيالت» .وعن عدم ّ
تعرضهم
ّ
للتعذيب وعدم االستجابة لطلبات كشف الطبيب الشرعي ،تقول املصادر «التعرض
حجة ّ
يرددها كل موقوف وفي أي ّ
للتعذيب هو ّ
قضية ،ولم يثبت لنا ذلك ،خصوصًا
ّ
أن األدلة واضحة فلماذا سيعذبونهم؟ ثمة أجهزة ال تعذيب فيها ...إضافة إلى أن
قضاة التحقيق ال ّ
يحولون إلينا دومــا ملفات من أفــادوا عن ّ
تعرضهم للتعذيب.
ُ
في املقابل هــذه التحقيقات ال تعالج مثل أي تحقيق عــادي ،إذ إن عناصر قوى
األمن ّ
يتعرضون للضرب بدورهم وبعضهم كسرت جمجمته ،وثمة جرحى في
صفوفهم ولديهم ردود أفعالهم».

وال يـ ــزال ف ــي س ـجــن ق ـي ــادة الـشــرطــة
العسكرية في الريحانية ،وقد ادعت
ع ـل ـي ــه ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
بــرئــاســة ال ـقــاضــي بـيـتــر جــرمــانــوس
بـ«محاولة قتل عناصر من الجيش».
فــاضــل ال ــدرج مــوقــوف آخ ــر م ـ ّـر على
تــوقـيـفــه ف ــي س ـجــن روم ـي ــة أك ـثــر من
شهرينّ ،
وادعت عليه النيابة العامة
العسكرية بـ«جناية الخطف» (املادة
 569م ــن ق ــان ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات) بـفـعــل
إغ ــاق بــاب مــركــز ح ــراس املــديـنــة في
طرابلس خالل الشغب.
ب ـح ـس ــب املـ ـح ــام ــي م ـح ـم ــد ص ـب ـل ــوح،
ّ
ّ
بالقضية مــن نـقــابــة املحامني
املـكــلــف
ُ
فــي طــرابـلــس« ،عـقــدت االثـنــن املاضي
ج ـل ـســة ت ـح ـق ـيــق ث ــان ـي ــة أمـ ـ ــام قــاضـيــة
ُالتحقيق الـعـسـكــري نـجــاة أب ــو شـقــرا،
ختم فيها التحقيق وح ـ ّـول امللف إلى
ّ
العامة للمطالعة وإبداء الرأي».
النيابة
امل ــوق ــوف شــاهــن يــواجــه تهمة أخــرى
ّ
وجهتها إليه النيابة العامة العسكرية،
ّ
ب ـش ــأن «ال ـت ـع ــام ــل بـ ـش ــدة م ــع عـنــاصــر
ق ــوى األمـ ــن أمـ ــام امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي».
خ ــال جلسة محاكمته أم ــام املحكمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـج ـم ـع ــة امل ـ ــاض ـ ــي ،أفـ ــاد
املــوقــوف عــن تـعـ ّـرضــه للتعذيب خالل
الـتـحـقـيــق فــي وزارة ال ــدف ــاع ،وواف ـقــت
املحكمة العسكرية على طلب عرضه
ع ـلــى ط ـبـيــب ش ــرع ــي .ل ـكــن ف ــي جلسة
ّ
«تبي أن من كشف على
أول من أمس،
ً
شاهني ليس طبيبًا شرعيًا مستقال بل
طبيبة السجن (الريحانية) بما يخالف
اتفاقية مناهضة التعذيب ،إضافة إلى
وقالت
أنها أجــرت له فحصًا للسكري ُ
إنــه صــالــح لــدخــول الـسـجــن! فيما قـ ّـدم
طلب تعيني طبيب شرعي قبل أسبوع
وك ــان يـفـتــرض تـعـيــن الـطـبـيــب خــال
 24س ــاع ــة» .ال ـقــاضــي الـعـسـكــري ق ـ ّـرر،
أول م ــن أمـ ــس ،تـعـيــن طـبـيــب أس ـنــان
متخصص للكشف على شاهني ،ولكن
على نفقته الخاصة وطلب سلفة 200
ً
ألــف ليرة لــذلــك ،بــدال مــن تعيينه على
ّ
نفقة املحكمة! وقد أجلت الجلسة إلى

مصرف «االعتماد» ومركز ّ
«التيار»

فــي مـلــف آخ ــر ،يـجـمــع قـضـ ّـيـتــن :رمــي
مــولــوتــوف على مــركــز الـتـيــار الوطني
الحر في جونيه ( ،)2019/12/6وحرق
واجهة مصرف االعتماد اللبناني في
الـ ـ ــزوق ( )2020/1/5م ــن دون وق ــوع
أي إصــابــات فــي ال ـحــادث ـتــن ...ال يــزال
أرب ـع ــة أش ـخ ــاص مــوقــوفــن ف ــي املـلــف
(أخلي سبيل تسعة موقوفني آخرين).
النيابة العامة في جبل لبنان برئاسة
القاضية غادة عون ادعت على األربعة
بجرم «إثارة الحرب األهلية واالقتتال
الطائفية والشغب» وفق املادة  308من
التي تصل عقوبتها
قانون العقوبات ّ
ـاقــة املـ ّ
ـؤبــدة ،وبجرم
إلــى األش ـغــال الـشـ
«ت ـش ـك ـي ــل م ـج ـم ــوع ــة ب ـق ـصــد ارتـ ـك ــاب
الـجـنــايــات عـلــى ال ـنــاس أو األمـ ــوال أو
الـنـيــل مــن سـلـطــة ال ــدول ــة» وف ــق امل ــادة
 335م ــن الـ ـق ــان ــون ن ـف ـســه وعـقــوبـتـهــا
األش ـغ ــال الـشــاقــة املــؤق ـتــة ،وال تنقص
ع ـقــوب ـت ـهــا ع ــن  10سـ ـن ــوات إذا كــانــت
الغاية االعتداء على حياة الغير.
امل ــوق ــوف ــون األربـ ـع ــة إلـ ــى ح ـي ـنــه ،هــم:
جورج قزي ومحمد سرور (أوقفا منذ

(مروان طحطح)

ش ـه ــر) وجـ ــو ش ـل ـي ـطــا وجـ ـه ــاد الـعـلــي
اللذان أوقفا االثنني بعد استجوابهما
خ ـ ـ ــال ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـت ـح ـق ـيــق
واالسـتـمــاع إلــى الـشـهــود أم ــام قاضي
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ب ـع ـب ــدا بـ ـس ــام الـ ـح ــاج.
ال ـق ــاض ــي رفـ ــض إخ ـ ــاء قـ ــزي وسـ ــرور
ّ
التعرض للتعذيب
رغــم شكواهما من
ف ــي وزارة ال ــدف ــاع« ،وخ ـت ــم التحقيق
ب ــان ـت ـظ ــار م ـط ــال ـع ــة ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
وص ــدور الـقــرار الظني» وفــق املحامي
ّ
م ــازن حـطـيــط ،أح ــد املـحــامــن املكلفني
من نقابة املحامني في بيروت بمتابعة
ضرر على
امللف .ويضيف «لم يحصل ّ
قزي،
بحق
املصرف وهو أسقط شكواه
ّ
وقـ ــد تـ ـح ـ ّـول رمـ ــي امل ــول ــوت ــوف بـغــض
النظر عــن تأكيد مــا حصل مــن عدمه،
إل ــى ادعـ ــاء ب ــامل ــادة  308ح ـيــال تهديد
السلم األهلي!».
القاضي الحاج لم يبادر بشأن إفادات
التعذيب إلى إحالة امللف إلى القاضية
عــون أو إلــى مدعي عــام التمييز ،وهو

ما يفترض تعيني طبيب شرعي على
نفقة الـنـيــابــة الـعــامــة (يـحـصــل مــا هو
مـخــالــف وت ـقــع الـنـفـقــة عـلــى املــوقــوف)
وفتح تحقيق تلقائي بموجب القانون
( 2017/65ق ــان ــون ال ـت ـعــذيــب) .ووف ــق
ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،ي ـم ـكــن ل ـل ـنــائــب ال ـع ــام
إحالة امللف إلى قاضي التحقيق األول
فــي جـبــل لـبـنــان مــن دون الـحــاجــة إلــى

بدل تعيين طبيب
شرعي على نفقة
النيابة العامة تقع
النفقة على الموقوف

الضابطة العدلية وفق القانون نفسه.
ّ
القضية نفسها ،كــان ربـيــع الزين
فــي
موقوفًا ملدة أسبوع ،وقد أخلي سبيله
ّ
بكفالة ّ
مالية في جلسة االثنني .لكن دور
النيابات العامة ظهر أيضًا ،من خالل
استئناف النيابة العامة االستئنافية
ف ــي جـبــل لـبـنــان ق ــرار إخ ــاء الـسـبـيــل،
لتعود الهيئة االتهامية في جبل لبنان
وتــرفــض االسـتـئـنــاف وتخلي سبيله.
وألنـ ــه ج ــرى ال ــرب ــط ب ــن رف ــض إخ ــاء
سـبـيــل ال ــزي ــن وح ــادث ــة ســاب ـقــة ل ــه مع
ًّ
القاضية ع ــون ،يطالب املـحــامــون كــا
من النيابات العامة وقضاة التحقيق
بتعليل قــرارات ـه ــم بــالـتــوقـيــف أو بــرد
طلبات إخالء السبيل.

ّ
جمعية المصارف
«مولوتوف»

إنها قضية حسن ياسني الــذي اعتقل
أم ــام جمعية امل ـصــارف فــي  22الشهر
املاضي ،وهو واجه ّادعاءين وتعرض
للضرب لدى إلقاء القبض عليه وداخل

ثكنة الحلو قبل التحقيق معه .االدعاء
األول م ــن الـنـيــابــة ال ـعــامــة التمييزية
بـ ــ«حـ ـي ــازة املـ ــولـ ــوتـ ــوف» وأف ـ ـ ــرج عـنــه
ف ـي ـهــا ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ب ـي ــروت
فــور االستجواب .والثاني من النيابة
العامة العسكرية بـ«معاملة قوى االمن
بالشدة» وقد وافقت املحكمة العسكرية
خــال جلسة محاكمته ،االث ـنــن ،على
اخ ـ ــاء س ـب ـي ـلــه ب ـك ـفــالــة م ـل ـي ــون ل ـي ــرة.
يشير املحامون إلى أن «إشارة النيابة
الـعــامــة التمييزية بتوقيفه تـ ّـمــت قبل
التثبت من مسألة حيازته املولوتوف،
إذ لــم يــرد فــي محاضر التحقيق معه
وج ــود امل ــول ــوت ــوف ب ـحــوزتــه ،وقـضــت
بــإحــال ـتــه إلـ ــى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة»،
ّ
القضية نفسه
ويــرون «أن الفصل في
ب ــن ال ـق ـضــاء يــن الـ ـع ــادي وال ـع ـس ـكــري
ل ـي ــس م ـف ـه ــوم ــا ،ف ــي ح ــن أن ال ـك ـفــالــة
ّ
املالية غير منطقية كونها يفترض أن
تكون ضمانة تعويضات شخصية...
لكن على ماذا؟».
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إيلده الغصين
 15شـكــوى بـجــرم الـتـعــذيــب واإلخ ـفــاء
ال ـق ـس ــري وانـ ـتـ ـه ــاك ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـ ّـي ــة
ّادعـ ـ ــى ب ـه ــا  17م ـت ـظ ــاه ـرًا« ،ان ـت ـه ــت»
بـقــرار ملـعــاونــة مـفـ ّـوض الحكومة لدى
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ال ـق ــاض ـي ــة مـنــى
حـ ـنـ ـقـ ـي ــر ،ب ـح ـف ـظ ـه ــا ب ـش ـك ــل م ـخ ــال ــف
للقوانني واتـفــاقـيــات حـقــوق اإلنـســان.
الشكاوى هــي جــزء مــن مجموعة
هــذه
ّ
شـكــاوى يحضر مـحــامــون لتقديمها،
واملـ ـ ّـدعـ ــون ه ــم م ـت ـظــاهــرون ت ـعـ ّـرضــوا
لـعـنــف األج ـه ــزة األم ـنـ ّـيــة «أو ســواهــا»
بني  17تشرين األول  2019واألول من
شباط .2020
ّ
ّ
املتطوعني
إحصائيات لجنة املحامني
للدفاع عن املتظاهرين في هذه الفترة
بـ ّـيـنــت أن ع ــدد اإلص ــاب ــات فــي صفوف
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ـل ــغ  ،553ف ـي ـم ــا ج ــرى
اح ـت ـجــاز  %35مـنـهــم رغ ــم إصــابـتـهــم!
أمــا الـجـهــات املـشــاركــة فــي االع ـتــداءات

الالجئون السودانيون:
«أفارقة» أمام «األمم»

ولؤي املغربي ومازن حطيط ،خالصة
متابعة اللجنة لقضايا املعتقلني بعد
 3أش ـهــر ون ـصــف ش ـهــر ،وك ـش ـفــوا عن
مصير الشكاوى ومخالفات النيابات
العامة فيها.
الشكاوى ال ـ  15رفعها املحامون أمام
النيابة العامة التمييزية في  18كانون
األول امل ــاض ــي ،ع ــن  17مـ ّـدع ـيــا بـجــرم
التعذيب (سندًا إلى القانون )2017/65
وب ـج ــرم اإلخ ـف ــاء ال ـق ـســري (س ـن ـدًا إلــى
ّ
التعدي
الـقــانــون  )2018/105وبـجــرم
ع ـلــى ال ـح ـق ــوق امل ــدن ـ ّـي ــة لـلـمـتـظــاهــريــن
(املـ ـ ــادة  329م ــن ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات).
مسار الشكاوى ّ
بي عن ثالث مخالفات
ج ـس ـي ـمــة ،إذ أح ــال ــت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
التمييزية بعد نحو أسبوع ،الشكاوى
إل ــى م ـفــوض ال ـح ـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ب ـ ــدل الـ ـقـ ـض ــاء الـ ـع ــدل ــي،
وه ــذه مـخــالـفــة ل ـل ـمــادة  15مــن أصــول
ّ
الجزائية التي ّ
تنص على
املحاكمات
أنه في حال ارتكاب أي جرم جزائي من

أحالت القاضية حنقير
شكاوى التعذيب
ّ
إلى األجهزة األمنية
المشكو منها

قبل الضابطة العدلية «يكون القضاء
ال ـعــدلــي ه ــو ال ـصــالــح لـلـنـظــر ف ــي هــذا
الـ ـج ــرم» ،كــذلــك ه ــي مـخــالـفــة صريحة
ل ــأس ـب ــاب امل ــوج ـب ــة ل ـق ــان ــون مـعــاقـبــة
الـتـعــذيــب الــرقــم  2017/65واملستمدة
مــن االتـفــاقـيــات الــدولـيــة والـتــوصـيــات
ال ـصــادرة عــن مجلس حـقــوق اإلنـســان
وه ـي ـئــات امل ـعــاهــدات ال ـخ ــاص ــة ...الـتــي

م ـنــذ خـمـســة أش ـه ــر ،يـبـيــت مـحـمــد عبد
ال ـكــريــم إبــراه ـيــم عـنــد رص ـيــف «األمـ ــم».
انـتـقــل إل ــى ه ـنــاك ،نـهــائـيــا ،بـ ُعــدمــا صــار
بــا م ــأوى وبــا العمل ال ــذي أجـبــر على
تــركــه منذ عــامــن ،بسبب إصــابـتــه بــداء
السكري والفشل الكلوي .لم يجد خيارًا
غ ـي ــر «اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة» ع ـن ــد بـ ـ ــاب امل ـفــوض ـيــة
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ّ
( ،)UNHCRعلها تعيد فتح ملف لجوئه
الذي صار عمره  11عامًا .لم يحمل معه
سوى حقيبة
من آخر املساكن التي آوته ّ
ظ ـه ــر .حـقـيـبــة م ــدرس ـي ــة ي ــوض ــب فيها
أغراضه الضئيلة ،وال شيء آخر.
يقيم ابراهيم تحت الشجرة .في النهار،
ي ـت ـن ـقــل مـ ــا بـ ــن «مـ ـح ــل إقـ ــام ـ ـتـ ــه» عـلــى
الرصيف املقابل ملكتب املفوضية ،وبني
ّ
بابها عله يحظى بمقابلة أحدهم .إال أنه
لم يحظ بتلك املقابلة ،وقــد عــرف الحقًا
أن املــوظ ـفــن «ال ـك ـبــار صـ ــاروا يــدخـلــون
من الباب الخلفي للمكتب» .مرة واحدة،
وب ـع ــد اإلل ـ ـحـ ــاح ع ـل ــى م ـقــاب ـلــة أح ــده ــم،
خرج معاون رئيس األمــن ،ومن دون أن
يسمع ما يطلبه الالجئون ،قال لهم« :ال
حل» ،ثم دخل .من يومها ،لم يخرج أحد
ملقابلة املعتصمني منذ خمسة أشهر.
ابــراه ـيــم الـ ــذي ي ـنــادونــه ه ـنــاك «ب ــاب ــا»،
هــو الـيــوم «ن ـكــرة» ،يـقــول .فهو ليس أبًا
حقيقيًا بعدما فقد أبــوتــه منذ انقطاع
الـلـقــاء مــع أوالده قبل  11عــامــا ،وال هو
الج ـ ــئ ب ـس ـبــب ع ـ ــدم مـ ـب ــاالة امل ـفــوض ـيــة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي م ـ ــع مـ ـلـ ـف ــات ال ــاج ـئ ــن
ال ـســودان ـيــن ،وال هــو مــواطــن ســودانــي
بـعــدمــا فـقــد ه ــذه الـصـفــة بسبب هــروبــه
مــن دارف ــور مــن «الـنـظــام» وع ــدم تجديد
جواز سفره من قبل السفارة السودانية
في لبنان« ،ألنني أحمل بطاقة األمم ،ما
يعني بالنسبة إليهم أنني معارض».
معاناة إبراهيم جــرجــرت الكثيرين من
السودانيني الذين يشبهونه قبل خمسة
أش ـه ــر .ب ـ ــدأوا ب ــ«ك ــم ش ـخ ــص» ،ث ــم كبر
ال ـعــدد شـيـئــا فشيئًا حـتــى وص ـلــوا إلــى
أيام قليلة ،لم يعد «املنظر
 .34لكن ،قبل ٍ
ً
يعجب األم ــم ،فاستدعوا الشرطة ليال،
ّ
ف ـفــضــت اع ـت ـصــام ـنــا ب ــال ـق ــوة واعـتـقـلــت
منا  10أش ـخــاص ،بينهم ام ــرأة» ،يقول
إبراهيم .وأول من أمس ،حضرت القوى
األم ـن ـيــة «ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى مـكــاملــة م ــن األم ــم»،
ّ
واع ـت ـق ـلــت ام ـ ــرأة أخ ـ ــرى .ه ـك ــذا ،تـقــلــص
ال ـع ــدد إل ــى  22شـخـصــا ،ف ــي مـقــابــل 11
آخرين نقلوا إلى سجن املديرية العامة

لــأمــن ال ـع ــام .ه ـنــاك ،يــواجــه املعتقلون
ت ـه ـمــة أخ ـ ـ ــرى :إق ــام ــة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ،مــا
يـعـنــي حـكـمــا ال ـتــرح ـيــل وتـسـكـيــر طلب
الكثيرين
ال ـل ـجــوء .وه ــو م ــا حـصــل م ــع
ّ
من الالجئني ،ومنهم حامد محمد هنو.
فهذا األخير الذي لجأ هاربًا من األحداث
فـ ــي دارفـ ـ ـ ـ ــور قـ ـب ــل  20عـ ــامـ ــا ،اع ـت ـق ـل ـتــه
القوى األمنية عام  2015أثناء اعتصام
الــاج ـئــن أمـ ــام مـكـتــب امل ـفــوض ـيــة .وقــد
سجن يومها  3أشهرّ ،
ورحل بعدها إلى
ٍ
أشهر أخرى في
السودان ،حيث قضى 3
ٍ
الـسـجــن ،هــرب بعدها إلــى قــريــة اسمها
فاما ،حيث عمل في منجم للفحم .بقي
ّ
عــام ــن ه ـنــاك يـعـمــل «ل ـطــلــع مـصــروفــي
وأعمل باسبور» .في العام  ،2017تمكن
ّ
هــنــو مــن إن ـجــاز ج ــواز سـفــر بالتهريب
بـ ــ« 5آالف س ــودان ــي ،أي مــا ي ـقــارب مئة
ـان إل ـ ــى آخ ــر
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي» .مـ ــن م ـ ـكـ ـ ٍ
فــي ال ـس ــودان بـقــي هــاربــا ،إل ــى أن بــدأت
«ال ـث ــورة ،ونــزلــت يومها إلــى االعتصام
الـشـهـيــر وبـقـيــت  7أيـ ــام ،وعـنــدمــا بــدأت
ق ـ ــوات األم ـ ــن ب ــال ـه ـج ــوم ع ـل ـي ـنــا ،هــربــت
إلـ ّـى ســوريــا ومــن ثــم إلــى لـبـنــان» .وصل
ـام قليلة بدأ
هــنــو الــى ب ـيــروت ،وبـعــد أي ـ ٍ
اعتصامه أمــام مكتب املفوضية .ومثله
كثر ال يجدون خيارات كثيرة .هي آخر
خـيــاراتــه ،فإما «يعترفون بنا كالجئني
ومن ثم ُي ّ
عدون ملفاتنا للهجرة» ،وإما
«البحر» .فهنا «ال مستقبل ،في النهاية
أموت في البحر ،ما هو أنا ميت ميت».
يوقن املعتصمون بأن «األمم عم تقبض
م ـس ــاع ــدات ع ـلــى ط ـل ـبــات ال ـل ـج ــوء الـتــي
نقدمها ،من دون أن ّ
ّ
تبت امللفات العالقة
منذ  20عامًا وربما أكثر».
ّ
جـ ـ ــل مـ ــن ي ـع ـت ـص ـم ــون أمـ ـ ــام امل ـف ــوض ـي ــة
م ـص ـيــرهــم م ـع ـ ّـل ــق ،ف ــا امل ـفــوض ـي ــة ت ـبــتّ
ملفات لجوئهم ،وغالبًا ما يأتي الجواب
مــن الــداخــل «مــا زال قيد ال ــدرس» ،أو أنه
ّ
«تـســكــر» ،وال الـسـفــارة السودانية تسأل
عنهم .أمــا مــن حالفه الـحــظ ،فهو القادر
على تجديد طلب لجوئه أو مــن ال يــزال
ج ـ ــواز س ـف ــره صــال ـحــا ل ـت ـجــديــد اإلق ــام ــة
الـسـنــويــة .والـبـقـيــة ،هــم مـجـ ّـرد «أفــارقــة»،
كما باتوا ُيعرفون .أما «األمم» التي تقيم
ف ــي تـلــك ال ـب ــاد ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ق ــان ــون دول ــي
لــرعــايــة شـ ــؤون ال ــاج ـئ ــن ،ف ـقــد سقطت
هذه الرعاية من حساباتها ،والسؤال هنا
عــن املـســاعــدات الـتــي تــأتــي ل ـهــؤالء .كيف
ُ
تصرف؟ وأين؟
ُيــذك ــر أن ع ــدد طـلـبــات ال ـل ـجــوء املـسـ ّـجـلــة
فــي املـفــوضـيــة ي ـقــارب  2400طـلــب .وهــي
طلبات «خام» ال تزال قيد الدرس.

حق الرد

قرار قضائي مخالف للقانون يحفظ  15شكوى تعذيب وإخــفاء قسري!
والـ ـتـ ـس ـ ّـب ــب بـ ــاإلصـ ــابـ ــات فـ ـه ــي :ق ــوى
األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي وم ـك ــاف ـح ــة ال ـش ـغــب
( ،)%64الـجـيــش وم ـخــابــرات الجيش
( ،)%18.7شـ ــرطـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
ّ
مدنيون ( )%8.5وغير واضح
(،)%7.8
( .)%1ع ــدد االع ـت ـقــاالت ق ــارب ال ـ ـ 906
ّ
بمعدل  8توقيفات
(بينهم  49قاصرًا)،
ّ
فــي ال ـيــوم ،وت ــوزع ــت الـتــوقـيـفــات على
ال ـش ـك ــل اآلتـ ـ ـ ــي :ال ـج ـي ــش ومـ ـخ ــاب ــرات
الجيش ( 370موقوفًا) ،األمن الداخلي
ومكافحة الشغب ( ،)416أجهزة أمنية
أخرى مثل أمن الدولة وحرس مجلس
ال ـنــواب وال ـحــرس الـجـمـهــوري واألم ــن
العام ( )22وجهة غير مؤكدة (.)98
م ـســار ال ـش ـك ــاوى ال ـ ـ  15أمـ ــام الـقـضــاء
الـ ـع ــدل ــي والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ال ُي ـظ ـه ــر إل ــى
اآلن سـ ــوى اح ـت ـم ــال إف ـ ــات املـعـتــديــن
مــن الـعـقــاب واملـحــاسـبــة املـسـلـكـ ّـيــة ،ما
دف ــع لجنة املـحــامــن إل ــى عـقــد مؤتمر
ص ـحــافــي أمـ ــس ،ف ــي ن ـقــابــة امل ـحــامــن،
ع ــرض ف ـيــه امل ـح ــام ــون غ ـي ــدا فــرنـجـ ّـيــة

تقرير

راجانا حمية

 25الجاري ،ولم يتم تحويل امللف إلى
الـقـضــاء للتحقيق فـيــه ك ــون املــوقــوف
ّ
بتعرضه للتعذيب.
أفاد
ّ
ف ـ ــي قـ ـض ــي ــة شـ ــاهـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــده ،ت ـظ ـهــر
م ـخ ــال ـف ــات ع ـ ـ ـ ّـدة ل ـل ـن ـي ــاب ــات ال ـع ــام ــة،
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا أن الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
الـتـمـيـيــزيــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي غـســان
ع ــوي ــدات ،ل ــم تـتـخــذ أي تــدب ـيــر بـشــأن
اإلخـبــار الــذي قـ ّـدمــه لها املـحــامــون في
وقــت سابق «بـجــرم االختفاء القسري
والـتـعــذيــب» ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــه شــاهــن،
ولـ ــم ت ـس ـت ـجــب ل ـط ـلــب ت ـك ـل ـيــف طـبـيــب
شرعي ملعاينته« ،بل اكتفت باإلفصاح
عن مكان احتجازه في وزارة الدفاع»
ّ
املتطوعني للدفاع
وفق لجنة املحامني
ّ
عن املتظاهرين ،وهــو كــان سلم نفسه
ال ــى مـخــابــرات الـجـيــش فــي  25كــانــون
األول املاضي.
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ّ
ّ
صالحية
نـصــت كــلـهــا عـلــى أن ــه تـنــاط
امل ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة والـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق واملـ ـح ــاكـ ـم ــة
ً
ب ــال ـق ـض ــاء ال ـ ـعـ ــادي ،فـ ـض ــا ع ــن م ـبــدأ
املحاكمة العادلة الــذي يمنع محاكمة
ّ
ّ
العسكرية.
املدنيني أمام املحكمة ّ
املـ ـخ ــالـ ـف ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ت ـم ــث ـل ــت ب ــإح ــال ــة
القاضية حنقير مضمون الشكاوى إلى
ّ
األمنية املشكو من عناصرها
األجهزة
(م ـخــابــرات الـجـيــش واألم ــن الــداخـلــي)
إلجــراء التحقيقات .هذه اإلشــارة وفق
مخالفة ملذكرة النائب العام
املحامني
ِ
التمييزي بإحالة الشكوى إلى قاضي
ّ
املختص ،ومخالفة للقانون
التحقيق
ّ
 2017/65الـ ــذي يــوجــب عـلــى املــدعــن
ال ـع ـ ّـام ــن إج ـ ــراء الـتـحـقـيـقــات األول ـ ّـي ــة
بأنفسهم عند االقـتـضــاء .وســأل بيان
املـ ـح ــام ــن« :ه ـ ــل ُي ـع ـق ــل أن ُي ـس ـتــدعــى
ال ـشــاكــي إل ــى ال ـح ـضــور أمـ ــام الـجـهــاز
األم ـ ـنـ ــي ال ـ ــذي ّادعـ ـ ـ ــى ع ـل ــى ع ـن ــاص ــره
بــارتـكــاب جــرم التعذيب ض ـ ّـده؟» .بعد
هذه اإلحالةّ ،قدم املحامون مذكرة إلى

النائب العام التمييزي ليعود ويصدر
قرارًا بإعادة امللفات ّ
ملفوض الحكومة.
ف ــي املــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة ،ج ــرى اس ـت ــرداد
األم ـن ـ ّـي ــة ،لكن
ال ـش ـكــاوى م ــن األج ـه ــزة ّ
وقعت املخالفة الثالثة وتمثلت باتخاذ
معاونة ّ
مفوض الحكومة قرارًا بحفظ
الـ ـشـ ـك ــاوى ،اس ـت ـن ــدت ف ـي ــه إلـ ــى «ع ــدم
قبول املـ ّـدعــن ب ــاإلدالء بإفاداتهم أمــام
فــرع املعلومات ومــديـ ّ
ـريــة املـخــابــرات».
ً
«املخالف» تناقض أوال مع
هذا القرار
ِ
إشــارت ـهــا الـســابـقــة ب ــإج ــراء التحقيق،
وثـ ــان ـ ـيـ ــا م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــرار الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
التمييزية ومع قانون معاقبة التعذيب
ّ
الدولية.
واالتفاقيات
املحامون ّ
ردوا على أسئلة الحضور،
ورف ـضــوا اق ـتــراح الـلـجــوء إلــى املحاكم
ال ــدولـ ـي ــة ك ـم ــاذ أخـ ـي ــر ،ع ـل ــى اع ـت ـبــار
أن ال ـ ـهـ ــدف هـ ــو ت ـح ـق ـيــق اس ـت ـقــال ـيــة
الـقـضــاء وتطبيق الـقــوانــن اللبنانية
واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
اإلنسان.

تعليقًا على ما نشرته «األخبار» ( )2020/02/5بعنوان «الدجاج القاتل» ،يهمنا ايضاح ما يأتي:
ّ
أوال ،مع أن ما أدلت به لكم الباحثة ديما فاعور كلينفايل رصحيح ،لكن املغالطة في:
ً
أ  -منعت وزارة الزراعة منذ  2016إستخدام الكوليستني في أعالف الدواجن ومنعت إعطاء
أذون إستيراده ،وهو بالتالي غير متوفر منذ  2016كمحفز للنمو يقدم بالعلف.
ّ
جيني  1-MCRو 1–Bla NDMال يعني أن مسببهما هو لحوم الدواجن .فقد
ب  -العثور على
يكون الخضار التي تؤكل نيئة ويتم إستخدام مياه ّ
ملوثة في زراعتها أو اللحوم املستوردة.
ّ
ج  -الحقائق العلمية تؤكد أن الحد األدنى لخلو أثر الكوليستني في أجسام الطيور والحيوانات
قبل ذبحها هو يوم واحد فقط كي يزول عن جسم وخاليا الطيور .فما بالكم وأن املزارعني
عمال بتعميم وزارة الزراعة.
توقفوا عن إستخدامه قبل عشرة أيام من الذبح ً
ثانيًا :تؤكد النقابة اللبنانية للدواجن أن كل املزارعني منتجي الفروج ال يستخدمون الكوليستني
ال في األعالف وال في املاء منذ .2016
ثالثًا :إن دراسة الدكتور عصمت قاسم لم ّ
تتطرق إلى وجود الكوليستني في اللحوم .إنما تبني
له وجود كوليستني في سواد الدواجن وفي املجارير الصحية واملياه املبتذلة .هذا ال يعني أن
الدواجن ولحومها مسؤولة عن نتائج دراسته كما ّ
يصرح هو.
رابعًا :من املعروف علميًا أن ُّ
تعرض البكتيريات لحرارة تفوق ال ــ 100درجــة مئوية تقضي
ّ
عليها .فلحوم الدواجن ال ولم تؤكل نيئة في أي مكان في العالم .وإذا كان هنالك تخوف من
ّ
تحورات البكتيريات عند ّ
تعرضها ملضادات حيوية كالكوليستني في اللحوم ،فهي قد تكون
ّ
في اللحوم الحمراء التي قد تؤكل نيئة كما هي أو بشكل كبة نيئة.
ّ ّ
ّ
جيني
لكل هذه الشروحات واألسباب يتبي أن لحوم الدواجن غير مسؤولة عن العثور على
 1–MCRو  1-bla NDMفي عينات جرثومية لدى اإلنسان.
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