
لبنان: ليس للجيش أن يتدخل في ضبط االحتجاجات العامة، ناهيك عن اعتقال 
واحتجاز ومحاكمة املدنيني 

10 فبراير/   شباط 2021

تـــعبر الـــلجنة الـــدولـــية لـــلحقوقـــيني واملـــركـــز الـــلبنانـــي لـــحقوق اإلنـــسان عـــن قـــلق بـــالـــغ إزاء دور الـــجيش فـــي 
اعــتقال واحــتجاز وإحــالــة عشــرات املــدنــيني فــي طــرابــلس إلــى املــحاكــمة أمــام املــحاكــم الــعسكريــة. جــاءت 
حـملة الـقمع الـتي يـشنها الـجيش فـي سـياق االحـتجاجـات املسـتمرة فـي املـديـنة ضـد الـوضـع االقـتصادي 
املــزري الــذي تــفاقــم بســبب اإلغــالق عــلى مســتوى الــدولــة والــذي فــرضــته الــحكومــة بهــدف مــكافــحة جــائــحة 

فيروس كورونا.

عـلق سـعيد بـنعربـية، مـديـر بـرنـامـج الشـرق االوسـط وشـمال افـريـقيا بـالـلجنة الـدولـية لـلحقوقـيني: "بـموجـب 
ســــيادة الــــقانــــون، لــــيس لــــلجيش أن يــــتدخــــل فــــي ضــــبط املــــظاهــــرات واحــــتجاز املــــتظاهــــريــــن أو مــــحاكــــمة 
املـدنـيني." وأضـاف: "بـدالً مـن مـعالـجة املـظالـم املشـروعـة لـلمتظاهـريـن، تسـتخدم الـحكومـة الـلبنانـية الـجيش 
إلسكات األصوات املعارضة من خالل اعتقال املتظاهرين وإرسالهم للمحاكمة أمام محاكم عسكرية".

بـــينما أفـــاد الـــجيش بـــاعـــتقال خـــمسة أفـــراد فـــي 27 يـــنايـــر وخـــمسة فـــي 29 يـــنايـــر و17 آخـــريـــن فـــي 31 
يــنايــر، بــزعــم تــورطــهم فــي "أعــمال شــغب" و "تخــريــب" و "عــرقــلة الــدفــاع املــدنــي،" مــن بــني أمــور أخــرى، 
أشـارت مـصادر أخـرى إلـى أن الـجيش اعـتقل 58 مـدنـياً عـلى األقـل فـيما يـتعلق بـاالحـتجاجـات املـذكـورة 
أعـاله فـي طـرابـلس. ظـل مـكان وجـود الـعديـد مـن املـعتقلني غـير مـعلوم لـعدة أيـام بـعد اعـتقالـهم. وبحسـب 
بعض املحامني، أحالت النيابة العامة العسكرية 14 شخًصا على األقل إلى قاضي تحقيق عسكري.

تــدعــو الــلجنة الــدولــية لــلحقوقــيني واملــركــز الــلبنانــي لــحقوق اإلنــسان الســلطات الــلبنانــية إلــى ضــمان عــدم 
قــيام الــجيش بــأي دور فــي ضــبط االحــتجاجــات املســتمرة وفــي مــهام إنــفاذ الــقانــون األخــرى والــتي تــقع 
بــشكل كــامــل عــلى عــاتــق جــهات إنــفاذ الــقانــون املــدنــية. يــجب أن يــقتصر اخــتصاص املــحاكــم الــعسكريــة 
عــلى وجــه الــخصوص عــلى ارتــكاب الجــرائــم الــعسكريــة مــن قــبل األفــراد الــعسكريــني، وبــالــتالــي يســتبعد 
تـمامًــا إمـكانـية مـحاكـمة املـدنـيني، وكـذلـك الـقضايـا الـتي تـنطوي عـلى انـتهاكـات لـحقوق اإلنـسان مـن قـبل 

أفراد عسكريني.
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تــتبع اإلحــاالت مــن قــبل الــنيابــة الــعسكريــة نــمطًا مــتزايــًدا ومــثيرًا لــلقلق يــتمثل فــي مــحاكــمة املــتورطــني فــي 
االحــتجاجــات املــناهــضة لــلحكومــة أمــام مــحاكــم عــسكريــة، والــتي بــدورهــا ليســت مســتقلة أو مــحايــدة وال 

تتوافق إجراءاتها مع املعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

قــال فــاضــل فــقيه، املــديــر الــتنفيذي لــلمركــز الــلبنانــي لــحقوق اإلنــسان: "املــحاكــم الــعسكريــة الــلبنانــية لــها 
تـــاريـــخ مـــظلم مـــن املـــحاكـــمات الـــجائـــرة واإلجـــراءات املـــسيسة ضـــد املشـــتبه فـــي مـــعارضـــتهم لـــلحكومـــة". 
وأضـــاف: "إذا أردنـــا اســـتعادة الـــثقة بـــالـــنظام الـــقضائـــي الـــلبنانـــي، فـــيجب إصـــالح اخـــتصاص املـــحاكـــم 

العسكرية بالكامل".

وفـي ورقـة إحـاطـة صـدرت عـام 2018 بـعنوان "اخـتصاص واسـتقاللـية املـحاكـم الـعسكريـة فـي لـبنان عـلى 
ضـوء املـعايـير الـدولـية،" دعـت الـلجنة الـدولـية لـلحقوقـيني السـلطات الـلبنانـية إلـى تـعزيـز اسـتقاللـية ونـزاهـة 
املـحاكـم الـعسكريـة، وضـمان عـدالـة إجـراءاتـها، وحـصر اخـتصاصـها فـي الـقضايـا الـتي يـتورط فـيها أفـراد 

من الجيش في جرائم عسكرية.
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