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لبنــان

ينتمي نظام احلكم يف لبنان اإىل النظم الد�ستورية الربملانية التي يحظى فيها الربملان »جمل�س 

ال�سعب.  من  مبا�رشة  ب�سورة  املنتخبة  الوحيدة  املوؤ�س�سة  باعتباره  متميزة  مبكانة  النواب« 

تنتهي  ما  على  بناء  الوزراء،  رئي�س  تعيني  يتوىل  الذي  اجلمهورية  رئي�س  املجل�س  وينتخب 

الطائفية  للمحا�س�سة  نظام  اإىل  ال�سلطات  توزيع  ويخ�سع  امللزمة.  النيابية  اال�ست�سارات  اإليه 

والدينية، حيث يتعني اأن يكون رئي�س اجلمهورية مارونيا يف حني توؤول رئا�سة الربملان اإىل 

اأبرم  الذي  الطائف  اتفاق  ومبوجب  �سنية.  �سخ�سية  اإىل  احلكومة  ورئا�سة  �سيعية،  �سخ�سية 

النظام  فاإن   ،)1990  –  1975( طاحنة  اأهلية  حلرب  نهاية  و�سع  اأجل  من   1989 عام  يف 

توزيعا  وي�سمن  وامل�سيحيني،  امل�سلمني  بني  منا�سفة  الربملان  مقاعد  بتوزيع  يق�سي  االنتخابي 

ن�سبيا للمقاعد بني طوائف كال الفريقني، وكذلك فيما بني املناطق املختلفة.

رغم مظاهر التعددية احلزبية فاإن االأحزاب ال�سيا�سية يف جمملها تظل طائفية الهوية، حتى 

التي تعرب عنها، متلى عليها االنخراط يف  الطوائف  ال�صيا�صية وم�صالح  واإن كانت توجهاتها 

كامل  على  الدولة  �سيطرة  بب�سط  ق�سى  الطائف  اتفاق  اأن  ومع  للطوائف.  عابرة  حتالفات 

اأرا�سيها، مبا يقت�سيه ذلك من حل جلميع امللي�سيات وت�سليم اأ�سلحتها اإىل الدولة، اإال اأن الدولة 

ظلت عاجزة عن حتقيق ذلك، نتيجة ال�صتمرار الوجود الع�صكري ال�صوري منذ عام 1976 

على  طوائف  وتاأليب  منا�رصة  من  ال�صورية  الو�صاية  �صنوات  به  اقرتنت  وما   ،2005 حتى 
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غريها، ف�سال عن تداعيات ال�رشاع العربي/االإ�رشائيلي التي ا�ستثمرها حزب الله »ال�سيعي« 

مقاومة  بدعوى  �سالحه  لنزع  حماوالت  اأي  مقاومة  يف  و�سوريا-  اإيران  من  -املدعوم 

التهديدات االإ�رصائيلية وا�صتكمال حترير الرتاب اللبناين. اإىل احلد الذي بات فيه احلزب دولة 

-داخل كيان الدولة اللبنانية- قادرة بقوة ال�سالح على ردع وترهيب اخل�سوم املحليني، بل 

وردع موؤ�س�سات الدولة باأكملها، واإحلاق اأفدح االإ�رشار مبقومات الدولة القانونية واالحتكام 

للقانون واخل�سوع الأحكامه.

عرب فرتات اال�صتقرار ال�صيا�صي الن�صبي واملحدود، عرف لبنان نوعا من االزدهار حلريات 

التعبري واحلريات العامة، مقارنة بالكثري من البلدان العربية، ولكن تلك احلريات ت�سهد دائما 

اأبعادا طائفية  ال�سيا�سية الكربى، والتي �رشعان ما تكت�سي  اأوقات االأزمات  تدهورا كبريا يف 

رهينة  تزال-  وال  -كانت  الداخلية  ال�صيا�صية  التفاعالت  اأن  دوما  يوؤججها  ومذهبية،  ودينية 

بدرجات واأ�سكال متفاوتة حل�سابات و�رشاعات عدة اأطراف اإقليمية ودولية.

االأ�صبق رفيق  الوزراء  اغتيال رئي�س  منذ  �صنوات م�صت، وحتديدا  �صبع  نحو   على مدى 

احلريري زعيم تيار امل�ستقبل »ال�سني« يف فرباير 2005، يعاين لبنان من تدهور يف حقوق 

االإن�صان يف ظل انق�صام ال�صاحة اللبنانية �صيا�صيا وطائفيا ومذهبيا اإىل مع�صكرين كبريين حول جملة 

من الق�سايا، اأهمها املحا�سبة على جرمية اغتيال احلريري و�سل�سلة اأعمال التفجري واالغتياالت 

التي ا�ستهدف معظمها رموزا حم�سوبة على التيار »ال�سني« والقوى املتحالفة معه، والقرارات 

الدولية التي ت�سع نهاية للوجود الع�سكري واال�ستخباراتي ال�سوري يف لبنان، وتلزم حزب 

اأ�صلحته للجي�س اللبناين. وكانت هذه االأزمة قد تفاقمت اإىل حد ينذر بتجدد  الله بنزع وت�صليم 

احلرب االأهلية بعدما اأقدم حزب الله يف 2008 على اجتياح العا�سمة بريوت، ووجه ما ي�سميه 

بـ »�سالح املقاومة« اإىل �سدور اللبنانيني وخ�سومه ال�سيا�سيني املحليني. كما حتدى حزب الله 

قرارات املحكمة الدولية اخلا�سة بجرمية اغتيال احلريري، ورف�س ت�سليم عنا�رش تابعة له، 

ت�سمنها قرار االتهام الذي اأعلنته املحكمة، بل هدد احلزب جمددًا باإ�سعال احلرب االأهلية اإذا 

ما وا�سل مع�سكر اخل�سوم دعمه للمحكمة الدولية، اأو مطالبته باإنهاء حالة ازدواجية ال�سلطة 

ونزع �صالح حزب الله. وقد اأدت هذه االأزمة اإىل اإ�صابة املوؤ�ص�صات الد�صتورية بال�صلل لفرتة 

طويلة.

يف ظل توازن القوى بني املع�صكرين، يظل االإفالت من العقاب على االنتهاكات اجل�صيمة 

التي وقعت منذ اغتيال احلريري قائما. ورغم اإنهاء الوجود الع�صكري ال�صوري، ظل نفوذ 

التي  املحا�سبة على االنتهاكات  اأمام  اإليه- عائقا  لبنانية مقربة  اأطراف  ال�سيا�سي -عرب  دم�سق 

املفقودين  اآالف  ب�ساأن م�سري  اإجالء احلقيقة  لبنان، واأمام  ال�سوري يف  الوجود  جرت خالل 

خالل تلك الفرتة.
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�سهدت حقوق االإن�سان خالل العام احلايل مزيدًا من التدهور مقارنة بالعام ال�سابق، نتيجة 

انعكا�صات حتول االنتفا�صة ال�صعبية يف �صوريا اإىل �رصاع م�صلح، االأمر الذي اأدي اإىل تاأجيج 

ال�سوري واالأطراف  النظام  ال�سيا�سي والطائفي فيما بني االأطراف املقربة من  حدة االنق�سام 

املناه�صة له داخل لبنان. واقرتن ذلك باندالع ا�صتباكات وم�صادمات ذات طابع طائفي هي 

االأ�سواأ منذ اإقدام حزب الله يف 2008 على احتالل بريوت. اأف�صت هذه امل�صادمات اإىل �صقوط 

ع�رشات القتلى واإ�سابة املئات. ويف املقابل جرى اختطاف ع�رشات ال�سوريني كنوع من الثاأر 

الختطاف اأو اختفاء لبنانيني يف �صوريا، كما اتهمت اأحزاب منا�رصة لنظام ب�صار االأ�صد بدعم 

اعتداءات يف لبنان على منازل �سوريني موؤيدين ملعار�سيه. وتعر�س �سحفيون واإعالميون 

وموؤ�ص�صات اإعالمية العتداءات على خلفية مواقفهم من هذه االأحداث، اأو تغطيتهم ملا اقرتن 

بها من �سدامات.

يف هذا ال�سياق، تزايد دور اجلي�س اللبناين يف �سبط اإيقاع احلياة ال�سيا�سية واملدنية، االأمر 

االإجراءات  خالل  من  �سواء  له،  املن�سوبة  االإن�سان  حقوق  انتهاكات  تزايد  اإىل   اأدي  الذي 

االأمنية العنيفة واملت�سددة التي اتخذها جتاه خميمات الالجئني الفل�سطينيني وغريهم من الالجئني 

والوافدين، اأو من خالل ات�صاع نطاق اإحالة املدنيني اإىل املحاكم الع�صكرية، والتي طالت عددا 

من مدافعي حقوق االإن�سان.

مل يطراأ خالل العام 2012 تقدم يف معاجلة ظواهر االإفالت من العقاب، خا�صة ما يت�صل 

احلريري من  اغتيال  ا�ستتبعه  فيما  اجلناة  احلقيقة ومالحقة  احلريري، وك�سف  قتلة  مبحاكمة 

ظل  بينما  ال�صجون.  داخل  االأو�صاع  تردي  من  ال�صكوى  ت�صتمر  كما  وتفجريات.  اغتياالت 

نزوعا  تعك�س  وق�سائية،  اأمنية  ملالحقات  هدفا  ومبدعون  ومدونون  واإعالميون  �سحفيون 

متزايدا لعدم الت�صامح جتاه حريات التعبري واالإعالم واالإبداع.    

النتفا�سة ال�سورية واأثرها على حالة ال�سلم الأهلي فى لبنان : 

القب�س  العام يرتدون مالب�س مدنية يف طرابل�س  األقت عنا�رص من مديرية االأمن  يف مايو 

على النا�سط االإ�سالمي اللبناين �سادي املولوي -املعروف بدعمه للمعار�سة ال�سورية- االأمر 

الذي اأدي اإىل اندالع اقتتال ذي �صبغة طائفية بني عدة اأحياء يف طرابل�س لعدة اأيام مما اأدي 

اأمام  املولوي  َمُثل  مايو  اآخرين1.  يف 13  اأكرث من 90  واإ�سابة  �سخ�سا،  اإىل م�رشع  24 

1- لبنان: املنظمة تدين اأعمال العنف يف طرابل�س وبريوت .. وتطالب خمتلف االأطراف ب�سبط النف�س وحفظ 

ال�سلم االأهلي، بيان �سادر عن املنظمة العربية حلقوق االإن�سان، بتاريخ 23 مايو 2012.

http://www.tgmacs.com/pp/read/15807
انظر اأي�سا:

ب لبنان من االجنراف يف االأزمة ال�صورية، موؤ�ص�صة كارنيجي لل�صالم الدويل بتاريخ 17 مايو 2012. اأحداث طرابل�س تقِرّ

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48146
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جماعة  اإىل  االنتماء  تهمة  اآخرين،  وخم�صة  اإليه  وجهت  حيث  ببريوت،  الع�صكرية  املحكمة 

اإرهابية2. ويف 22 مايو اأخلي الق�ساء الع�سكري �سبيل املولوي بكفالة مالية، ومنعه من ال�سفر 

ال�ستكمال التحقيق3.

يف 20 مايو لقي اأحد رجال الدين ال�سّنة املعروف مبنا�رشته لالنتفا�سة ال�سورية و�سخ�س 

تفتي�س  حاجز  عند  الر�سا�س  اجلي�س  جنود  اأطلق  اأن  بعد  م�رشعهما  معه  م�سافرًا  كان  اآخر 

ال�سّنية  الطائفة  التوّتر بني  ارتفاع حدة  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  لبنان4.  �سمايل  يف منطقة عكار 

واجلي�س اللبناين، وبني الف�صائل ال�صيا�صية املختلفة. حيث وقعت ا�صتباكات يف العا�صمة بريوت 

بني م�سلحي تيار »امل�ستقبل« املوايل لرئي�س احلكومة اللبنانية ال�سابق �سعد احلريري واملعار�س 

برجاوي،  �ساكر  يتزعمه  الذي  ل�سوريا  املوايل  العربي«  »التيار  وحزب  ال�سوري،  للنظام 

اأقدم  يونيو   3 بجروح5. ويف  �سخ�سا  واإ�سابة 18  االأقل  اأ�سخا�س على  ثالثة  ملقتل  اأدي  مما 

الدراوي�س«  و»بعل  »التبانة«  منطقتي  يف  جتارية  حمالت  وحتطيم  اإحراق  على  جمهولون 

و«�سارع عزمي« ميلكها اأفراد من الطائفة العلوية يف مدينة طرابل�س6.

2- لبنان: �سادي مولوي، اأحد منا�رشي املعار�سة ال�سورية، ، �سحية حماكمة جائرة، تقرير �سادر عن 

منتدى الكرامة حلقوق االإن�سان، بتاريخ 22 مايو 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4461:2012-06-

08-12-57-16&catid=108:-&Itemid=120
3- الق�ساء اللبناين يخلي بكفالة �سادي املولوي، جريدة احلياة، 23 مايو 2012.

http://alhayat.com/Details/404357
4- لبنان: �رشورة اإجراء حتقيق م�ستقل يف عمليتي قتل عند حاجز تفتي�س، بيان �سادر عن منظمة العفو 

الدولية، بتاريخ 21 مايو 2012.

http://www.amnesty.org/zh-hant/node/32234
اأفراد  يد  على  الدين  رجال  من  اثنني  اغتيال  ق�سية  يف  التحقيق  ا�ستقاللية  ب�سمان  مطالبة  ال�سلطات  لبنان:   -5

اجلي�س، بيان �سادر عن منتدى الكرامة حلقوق االإن�سان، بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4509:2012-08-

13-07-34-49&catid=108:ak-com-leb&Itemid=120
انظر اأي�سا:

- االأزمة ال�سورية تتمّدد اإىل لبنان، موؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل، بتاريخ 21 مايو 2012.

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48255
- لبنان: قوات االأمن ت�سيطر على الو�سع يف بريوت بعد ا�ستباكات اأدت ملقتل اثنني، موقع بي بي �سي االإخباري، 

21 مايو 2012.

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/05/120521_beirut_lebanon_clashes.shtml  

6- لبنان اإحراق منازل وحمالت يف طرابل�س ووزير الدفاع يرف�س اإقحام اجلي�س يف ال�سيا�سة، جريدة الزمان، 

بتاريخ 4 يونيو 2012.

http://www.azzaman.com/?p=7567
 انظر اأي�سا: 

- اإحراق وحتطم حمالت جتارية ميلكها علويون يف طرابل�س بلبنان، جريدة النهار، 4 يونيو 2012.

http://www.ennaharonline.com/ar/arabic_news/115106.html
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وفقا لتقارير �سحفية مل يت�سن التاأكد من مدى دقتها، جتددت اال�ستباكات يف 27 يوليو بني 

�سابان علويان متجهني قبل  اأحياء طرابل�س، عندما كان  �سنية واأخرى علوية يف  جمموعات 

جمهولون  واعرت�صهما  العلوية-  الغالبية  ذات   - حم�صن«  »جبل  منطقة  اإىل  بدقائق  االإفطار 

يف املنطقة الفا�صلة بني جبل حم�صن »والقبة« -ذات الغالبية ال�صنية- وانهالوا عليهما بال�رصب 

والطعن بال�صكاكني. وقد نقل اجلريحان اإىل اإحدى امل�صت�صفيات. وعلى الفور، اندلعت ا�صتباكات 

بني �صكان املنطقتني، ثم ات�صعت لت�صمل منطقة »التبانة« - ذات الغالبية ال�صنية اأي�صا- مما اأ�صفر 

عن اإ�سابة 15 اآخرين، بينهم ثالثة جنود7. يف 20 اأغ�سط�س جتددت اال�ستباكات بني املنطقتني 

مرة اأخري، حيث ا�صتخدمت مدفعية الهاون، واأعمال القن�س والر�صا�صات الثقيلة واخلفيفة، 

مما اأ�سفر عن وقوع 5 قتلي، واإ�سابة اأكرث من 50 �صخ�صا بجروح، وقامت وحدات اجلي�س 

وقتل  اال�ستباكات  جتددت  اأغ�سط�س   23 يف  الإ�سكاتها8.  النريان  م�سادر  على  النار  باإطالق 

اأربعة اأ�صخا�س، بينهم رجل دين �صني، واأ�رصمت النريان يف �صبعة متاجر مملوكة لعلويني 

يف اأحياء ت�سكنها غالبية �سنية، واأ�سيب 41 �سخ�سا، بينهم جنود بجروح.9  

عمليات  من  االنتقام  �صبيل  على  لبنان  يف  �صوريني  ملواطنني  اختطاف  عمليات  وقعت  وقد 

مماثلة طالت لبنانيني يف �صوريا. فقد اأعلن بع�س اأع�صاء عائلة املقداد يف لبنان م�سئوليتهم عن 

عمليات اختطاف ع�رشات املواطنني ال�سوريني ورجل تركي، وقالوا اإنها ردًا على اختطاف 

اأحد اأقاربهم، وهو ح�سن املقداد يف �سوريا، على يد جمموعة تزعم اأنها تنتمي “للجي�س ال�سوري 

احلر” يف 13 اأغ�سط�س. ويف بيان متلفز يف 16 اأغ�سط�س قال ممثل عن جماعة خمتار الثقفي 

–وهي جماعة مل تكن معروفة من قبل ويبدو اأنها �ُصكلت ردًا على اختطاف 11 �سيعيًا لبنانيًا يف 
�سوريا يف 22 مايو– اإنهم قاموا بعمليات اختطاف ثاأرية بدورهم، واأنهم �سيختطفون ال�سوريني 

7- جرحى با�ستباكات طائفية بطرابل�س لبنان، موقع اجلزيرة االإخباري، 28 يوليو 2012.

http://www.aljazeera.net/news/pages/04303342-ff91-4c40-8bcf-c25532bc8b8c
8- قتلى وجرحى با�ستباكات يف طرابل�س وفعاليات املدينة تتهم دم�سق، جريدة احلياة، 22 اأغ�سط�س 2012.

http://alhayat.com/Details/428249
انظر اأي�سا: 

- قتلى و70 جريحًا يف طرابل�س واجلي�س يرد على مطلقي النار - البعثات االأوروبية تدر�س اأو�ساع رعاياها 

و�صبل نقلهم اإىل املطار باأمان، املركز اللبناين لالأبحاث واال�صت�صارات، 22 اأغ�سط�س 2012.

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=2&ss=news&cat=2&id=6388
9- طرابل�س يف قب�سة القن�س والعنف املذهبي، اجلي�س: ال�ساعات املقبلة اختبار لـ »االأجندات، املركز اللبناين 

لالبحاث واال�صت�صارات، بتاريخ 25 اأغ�سط�س 2012.

http://www.center-lcrc.com/index.php?s=2&ss=news&cat=2&id=6399
انظر اأي�سا:

 24 االإخباري،  اإنفو  �سوي�س  موقع  لبنان،  ب�سمال  طرابل�س  مدينة  يف  طائفية  ا�ستباكات  جتدد  يف  قتلي  ثالثة   -

اأغ�سط�س 2012.

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=33383590
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الذين يدعمون املعار�سة اأو اجلي�س ال�سوري احُلر، ومل تقم ال�سلطات اللبنانية باأي اإجراءات 

ملمو�سة لتعقب اخلاطفني10. ويف 9 يونيو ُاختطف �سبعة مواطنني �سوريني ولبنانيني على االأقل 

يف �سمايل لبنان بالقرب من احلدود ال�سورية حيث اأقدم لبنانيون علويون على اختطاف لبناين 

�سني موؤيد لالنتفا�سة ال�سورية، ومن ثم جرت �سل�سلة من عمليات االختطاف االنتقامية بني 

الطرفني خالل يومي 9 و 10 يونيو11.

-املكتظة  بريوت  �رشقي  االأ�رشفية  مبنطقة  �سا�سني  �ساحة  يف  انفجار  وقع  اأكتوبر   19 يف 

بال�سكان- اأ�ستهدف العميد و�سام احل�سن رئي�س �سعبة املعلومات يف قوى االأمن الداخلي. مما 

اأدى اإىل وقوع ثالثة قتلى بينهم احل�سن و�سائقه، عالوة على اإ�سابة ع�رشات اآخرين12، وعلى 

قتلى  اإىل �صقوط خم�صة  اأدت  ا�صتباكات م�صلحة يف بريوت وطرابل�س  اإثر هذا احلادث وقعت 

على االأقل وع�رشات اجلرحى13. اجلدير بالذكر اأن احل�سن، اإىل جانب ا�سطالعه بدوٍر مهٍم 

االأ�سد  لنظام  امُلعاِر�س  اآذار«  مقّربًا من حتالف »14  كان  اللبنانية،  اال�ستخبارات  يف جهاز 

وحزب الله، وكانت عالقته متينة بعائلة احلريري زعيم تيار امل�صتقبل. كما اأن ال�سعبة التي 

كان يرتاأ�صها احل�صن لعبت دورًا مهما قبل اأ�صهر قليلة من اغتياله يف الك�صف عن حماولة لتهريب 

متفجرات من �سوريا اإىل لبنان، وقادت اإىل القب�س على وزير االإعالم ال�سابق مي�سال �سماحة 

املقرب من النظام ال�صوري بعد اتهامه بالتورط يف حماولة التهريب، كما اأن هذه ال�صعبة لعبت 

دورًا مهما يف التحقيقات يف ق�سية اغتيال رفيق احلريري.14

10- على ال�سلطات اللبنانية اأن حتقق يف عمليات االختطاف واأن تالحق اخلاطفني، تقرير �سادر عن منظمة 

هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 20 اأغ�سط�س 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/20
11- املرجع ال�سابق.

انظر اأي�سا:

- موجة اختطافات طائفية يف لبنان على خلفية االأو�ساع يف �سوريا، موقع بي بي �سي االإخباري، 11 يونيو 

.2012

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/06/120611_lebanon_syria_abduction.shtml
اإرهابي مدان وجرمية �سد االإن�سانية، بيان  12- )را�سد( تفجري االأ�رشفية وا�ستهداف االأمنيني واملدنيني عمل 

�سادر عن اجلمعية الفل�سطينية حلقوق االإن�سان )را�سد(، بتاريخ 23 اأكتوبر 2012.

http://www.pal-monitor.org/Portal/news.php?action=view&id=535
انظر اأي�سا:

- ال�سالم اله�ّس يف لبنان �سي�سمد رغم ال�رشبة، موؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل، بتاريخ 23 اأكتوبر 2012.

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=49783&lang=ar
13- لبنان: املنظمة تطالب خمتلف االأطراف ب�سبط النف�س وجتنب االنزالق اإىل مواجهات تهدد ال�سلم االأهلي، 

بيان �سادر عن املنظمة العربية حلقوق االإن�سان، بتاريخ 24 اأكتوبر 2012.

http://www.aohr.net/?p=2960
14- ال�سالم اله�ّس يف لبنان �سي�سمد رغم ال�رشبة، مرجع �سابق.
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انتهاكات حرية الراأي والتعبري:

ت�صاعدت ال�صغوط خالل عام 2012 على حريات التعبري، و�سار ال�سحفيون واملدونون 

العتداءات  بع�سهم  تعر�س  عن  ف�سال  م�ستمرة،  وق�سائية  اأمنية  ملالحقات  هدفا  واملبدعون 

ج�سدية من اأ�سخا�س جمهولني، على خلفية ازدياد حدة اال�ستقطاب ال�سيا�سي والطائفي الذي 

تت�سم به ال�ساحة اللبنانية، نتيجة االنق�سام الطائفي وال�سيا�سي حول املوقف من ال�رشاع داخل 

�سوريا.

“اجلديد”  تلفزيون  الذي يعمل يف حمطة  �سعبان  اللبناين على  امل�سور  اأ�سيب  اأبريل   يف 9 

بطلقة نارية يف �سدره اأردته قتيال - بينما كان يف مهمة �سحفية - على احلدود ال�سمالية اللبنانية 

ال�صورية، بعد اأن اأطلقت قوات احلدود ال�صورية النريان على  �صيارة الفريق التلفزيوين داخل 

االأرا�سي اللبنانية. وادعي االإعالم ال�سوري الر�سمي اأن اإطالق النار جاء بعد تعر�س قوات 

اإرهابية م�سلحة15. يف 15 مايو تعر�س �سهيب  احلدود الإطالق ر�سا�س من قبل جماعات 

من  لالعتداء  “النهار”،  ب�صحيفة  وامل�صور  االإلكرتوين  “املختار”  موقع  يف  ال�سحفي  اأيوب 

املتظاهرين بطرابل�س خالل التقاطه �صوًرا لالأحداث الدائرة، حيث احتجزوه لعدة �صاعات، 

و�سادروا اآلتي الت�سوير اخلا�ستني به، واأجربوه على حمو ال�سور التي التقطها16.

تغطيتهم  اأثناء  جمهولني  من  لالعتداء  اليوم«  »رو�صيا  قناة  طاقم  تعر�س  مايو   17 يف 

لالحتجاجات التي حدثت يف �صمال لبنان بعد مقتل ال�صيخ اأحمد عبد الواحد املعروف مب�صاندته 

للثورة ال�سورية ورفيقه حممد مرعب عند حاجز للجي�س، مما اأُدى اإىل اإ�سابة امل�سور عمر 

تابعة  الوجه والراأ�س17. ويف 20 مايو تعر�س �سحفيون وفرق ت�سوير  خداج بكدمات يف 

لتجدد  تغطيتهم  اإثر  على  جمهولني  اأ�صخا�س  من  والتهديد  لالعتداء  اإعالمية  موؤ�ص�صات  لعدة 

اال�ستباكات يف ال�سمال بني طوائف �سنية وعلوية. كما تعر�س فريق تلفزيون »اجلديد« لهجوم 

على طريق »العبدة«18. 

ال�سحفيني،  حماية  جلنة  عن  �سادر  تقرير   ، ال�سورية  القوات  بر�سا�س  لبنان  يف  �سحفي  م�سور  مقتل   -15

بتاريخ 9 ابريل 2012.

http://cpj.org/ar/2012/04/019030.php
16- »�سكايز« ا�ستنكر التعر�س لل�سحفي �سهيب اأيوب يف طرابل�س مرتني، بيان �سادر عن مركز الدفاع عن 

احلريات االإعالمية والثقافية “�سكايز»،، بتاريخ 17 مايو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1531
اللبنانية، موقع رو�سيا  م�سلحني جمهولني يف طرابل�س  قبل  لالعتداء من  يتعر�س  اليوم«  فريق »رو�سيا   -17

اليوم، بتاريخ 17 مايو 2012.

/http://arabic.rt.com/news_all_news/news/585477
بيان �صادر عن  ال�صمال،  قيامهم بتغطية االحتجاجات يف  اأثناء  ال�صحفيني  ت�صتنكر االعتداء على  18- مهارات 

موؤ�س�سة مهارات بتاريخ 22 مايو 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1060&lang=ar
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العتداءات  »البقاع«  يف  “االأخبار”  جريدة  مندوب  دياب  عفيف  تعر�س  يونيو   2 يف 

بال�رشب من جمهولني يف »�ستورة«، على خلفية مقال له بعنوان “اإىل زياد احلم�صي: اأنت 

واأ�صار دياب اإىل اأنه كان قد تلقى يف وقت �صابق تهديدات يف اأعقاب تغطية �صحفية  خائن”. 

قام بها لق�سية احلم�سي، الذي اأطلق �رشاحه قبل اأ�سبوع من االعتداء، بعد تخفي�س عقوبته 

من قبل حمكمة التمييز الع�سكرية. اجلدير بالذكر اأن احلم�سي، كان م�سجونًا بتهمة التعامل مع 

اإ�رشائيل19.

يف 10 يونيو تعر�صت مرا�صلة قناة »اجلديد« غدي فرن�صي�س العتداء بال�رصب اأثناء تغطيتها 

يونيو   18 ويف  ال�سوير«20.  »�سهور  يف  االجتماعي«  القومي  ال�سوري  »احلزب  انتخابات 

تغطيته  اأيدي جمهولني، خالل  على  »املنار« خ�رص مركيز،  قناة  لالعتداء م�صّور  تعّر�س 

احتجاج اأهايل اللبنانيني املختطفني يف �سوريا، على طريق املطار ببريوت .21

النار  اأطلقوا  ملثمني  اأ�سخا�س   5 قبل  من  لالعتداء  “اجلديد”  قناة  تعر�صت  يونيو   25 يف 

بعد  املدخل.  عند  حريق  يف ن�صوب  ت�صببت  )مولوتوف(  حارقة  قنابل  واألقوا  املبنى22،  اأمام 

حادا  هجوما  �صن  الذي  االأ�صري  اأحمد  »ال�صني«  ال�صيخ  ال�صابق،  اليوم  يف  القناة  ا�صت�صافت  اأن 

بالدفاع عن م�صالح  نبيه برى، وتعهد  النواب  العام ورئي�س جمل�س  الله واأمينه  على حزب 

بع�س  العت�صام  اأدي  مما  املعتدين؛  اأحد  على  القب�س  من  املواطنون  متكن  وقد  »ال�سنة«23. 

حممد  لبنان«  تلفزيون   « م�صور  تعر�س  لالعت�صام  تغطيته  وخالل  معه،  ت�صامنا  االأهايل 

رحمة العتداء بدين ولفظي و�سودرت اآلة الت�سوير منه24. 

19- مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�سحفي عفيف دياب على خلفية عمله االإعالمي، بيان �سادر عن موؤ�س�سة 

مهارات بتاريخ 4 يونيو 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1092&lang=ar
20- مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�سحفية غدي فرن�سي�س اأثناء قيامها بعملها املهني، بيان �سادر عن موؤ�س�سة 

مهارات بتاريخ 11 يونيو 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1103&lang=ar
21- م�سّور قناة »املنار« خ�رش مركيز يتعر�س لل�رشب على طريق املطار، بيان �سادر عن مركز الدفاع عن 

احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز»، بتاريخ 19 يونيو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1721
عن  الدفاع  مركز  عن  �سادر  بيان  “اجلديد»،  قناة  مبنى  على  ملثمني  م�سلحني  اعتداء  ي�ستنكر  »�سكايز«   -22

احلريات االإعالمية والثقافية  »�سكايز«، بتاريخ 25 يونيو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1740
23- مهارات ت�ستنكر االعتداء على قناة اجلديد وتدعو اإىل حماية املوؤ�س�سات االإعالمية، بيان �سادر عن موؤ�س�سة 

مهارات بتاريخ 26 يونيو 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1123&lang=ar
وفل�سطني  و�سوريا  لبنان  يف  والثقافية  االإعالمية  ال�ساحة  على  االنتهاكات  حول  “�سكايز”  تقرير  تقرير   -24

»�سكايز»،  والثقافية  االإعالمية  احلريات  عن  الدفاع  مركز  عن  �سادر  تقرير   ،2012 يونيو  ل�سهر  واالأردن 

بتاريخ 11 يوليو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/a/Files/1820
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يف 25 يونيو اعتقلت خمابرات اجلي�س، املخرجة ال�صينمائية االأردنية �صاندرا ما�صي يف خمّيم 

فل�سطيني25. واأُطلق �رشاحها  اإجرائها مقابلة م�سّورة مع �ساب  اأثناء  البارد بطرابل�س ،  نهر 

بعد اأربع �صاعات، وتهديدها من قبل املحقق بتوقيفها جمددًا اإذا ما وا�صلت عملها يف لبنان26. 

االإن�سانية  احلالة  ر�سد  الذي  اعتقال«  خمّيم  البارد  »نهر  فيلم  خمرجة  هي  ما�سي  اإن  ُيذكر 

العر�س  قد ذكرت عقب  تدمريه جزئيا عام 2007. وكانت  قبل وبعد  للمخيم  واالقت�سادية 

اأ�صلوب »الكامريا اخلفية«  الت�صوير، واتبعت  املعدات واآالت  بتهريب  اأنها قامت  االأول له، 

داخل املخّيم.

واإذاعة  »الديار«  جريدة  مرا�سل  الزيات  حممود  على  ال�رشطة،  اعتدت  يوليو   26 يف 

»البناء«  جريدة  يف  ال�صحفي  الغربي  وجمال  الفرن�صية،  ال�صحافة  ووكالة  ال�صعب«  »�صوت 

اأحمد  ال�سيخ  واأن�سار  مواطنني  بني  ا�ستباكات  ت�سويرهما  خالل  »امليادين«  قناة  ومرا�سل 

طعام  اأبو  �سياء  تعر�س  يوليو   29 يف  �سيدا.27  يف  رباح«  بن  »بالل  م�سجد  اإمام  االأ�سري، 

مرا�سل قناة “املنار” لل�رشب وال�ستم على يد عنا�رش تابعة ملخابرات اجلي�س يف منطقة “ذوق 

م�صبح” بجبل لبنان، اأثناء ت�سويره تعديات على منطقة �ساطئية جماورة ملن�ساأة ع�سكرية.28 يف 

28 اأغ�سط�س تعر�س فريق عمل قناة MTV العتداء على يد جمهولني اأثناء تغطية امل�صادمات 

الطائفية يف طرابل�س29. 

يف 26 �سبتمرب اأُطلق �رشاح ال�سحفي امل�ستقل رامي عي�سه بكفالة مالية30. كان عي�سه حمتجزا 

مركز  عن  �سادر  بيان  البارد،  نهر  خمّيم  يف  ما�سي  �ساندرا  االأردنية  املخرجة  تعتقل  اجلي�س  خمابرات   -25

الدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز»، بتاريخ 25 يونيو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1745
26- املخرجة �ساندرا ما�سي تروي لـ«�سكايز« تفا�سيل اعتقالها يف خميم نهر البارد، بيان �سادر عن مركز 

الدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز»، بتاريخ 28 يونيه 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1759
27-را�صد: ت�صتنكر االعتداء على ال�صحفيني حممود الزيات وجمال الغربي وتطالب مبحا�صبة املتورطني، بيان 

�سادر عن �سبكة را�سد، بتاريخ 30 يوليو 2012.

http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=845
28-مهارات ت�ستنكر االعتداء على ال�سحفي �سياء اأبو طعام على خلفية عمله االإعالمي، بيان �سادر عن موؤ�س�سة 

مهارات، بتاريخ 29 يوليو 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1132&lang=ar
29- مهارات ت�ستنكر االعتداء على فريق الـ”اأم تي يف” اأثناء قيامهم بواجبهم ال�سحفي، بيان �سادر عن موؤ�س�سة 

مهارات، بتاريخ 27 اأغ�سط�س 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1269&lang=ar
30- اإخالء �سبيل ال�سحفي رامي عي�سة بكفالة مليون لرية، بيان �سادر عن مركز الدفاع عن احلريات االإعالمية 

والثقافية »�سكايز«، بتاريخ 26 �سبتمرب 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/2171
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الله يف 30  ميل�سيات حزب  قبل  القب�س عليه من  األقى  منذ  تهمة حمددة  دون  “القبة”  ب�سجن 

فور  تعر�س  وقد  لبريوت.  اجلنوبية  ال�ساحية  من  بالقرب  اآخرين  اأثنني  ب�سحبة  اأغ�سط�س 

بريوت  يف  الع�سكرية  لل�رشطة  مركز  اإىل  ترحيله  قبل  املربح  بال�رشب  العتداءات  احتجازه 

عدم  برغم  بكفالة  عنه  االإفراج  الع�سكري  القا�سي  ورف�س  جمددًا.  لل�رشب  تعر�س  حيث 

توجيه اتهام حمدد له. جتدر االإ�صارة اإىل اأن عي�صه قام بتغطية وحتليل االأو�صاع يف �صوريا 

ال�صوري احلر. كما ن�رص عدة حتقيقات �صحفية حول  االنتفا�صة وظهور اجلي�س  اندالع  منذ 

تهريب االأ�سلحة بني لبنان و�سوريا31. 

“تنورة  فيلم  عر�س  مايو   21 يف  اأوقف  االإبداع  حريات  على  الدينية  ال�صغوط  اإطار  يف 

ماك�سي” للمخرج جو بوعيد؛ ب�صبب �صغوط من “املركز الكاثوليكي لالإعالم”، ومل جتر اإعادة 

العام - بطلب من  االأمن  بعد حذف وتعديل عّدة م�ساهد منه32. كما حذف  اإال  الفيلم  عر�س 

قوى االأمن الداخلي - م�سهدًا من الفيلم الكوميدي »اإىل بعلبك« )To Baalbek( الذي اعتربته 

ال�سماح مبروره على  ملتحيًا يطلب ر�سوة من مواطن مقابل  لها، كونه ي�سّور دركيًا  اإهانة 

احلاجز االأمني للو�سول اإىل قلعة بعلبك33. يف 14 نوفمرب اأ�صقطت حمكمة اال�صتئناف ببريوت 

اتهامات باالإخالل باالآداب العامة بحق املمثل الكوميدي اإدمون حداد واملمثلة راوية ال�ساب 

بحقهما  قد �سدر  ابتدائي  200934. وكان حكم  دي�سمرب  قدماه يف  م�سهد م�رشحي  على خلفية 

يق�سي بعقوبة احلب�س ملدة �سهر لكل منهما35.

ال�صيا�صيني  الن�صطاء  بع�س  املعلومات  وتداول  التعبري  حرية  على  ال�صغوط  طالت  وقد 

ففي  ال�سجون.  اأو�ساع  ملعلومات حول  بثهم  ب�سبب  اأو  لبع�سهم  اآراء  واحلقوقيني على خلفية 

و�سائل  بتزويد  اتهامه  بعد  خليل،  عقيل  على  النا�سط  الع�سكرية  املحاكمة  اإىل  اأحيل  فرباير   8

31- يجب على ال�سلطات اللبنانية االإفراج عن ال�سحفي املحتجز والذي مل توجه اإليه اأي تهمة، بيان �سادر عن 

جلنة حماية ال�سحفيني، بتاريخ 14 �سبتمرب 2012.

http://cpj.org/ar/2012/09/020399.php
32- »مهارات« و»مر�سد الرقابة« يتخوفان من تكري�س �سلطة رجال الدين على حرية الفكر والتعبري، بيان 

�سادر عن موؤ�س�سة مهارات بتاريخ 23 مايو 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=1076&lang=ar
33- االأمن العام يحذف م�سهدًا من فيلم To Baalbek بطلب من قوى االأمن الداخلي، بيان �سادر عن مركز 

الدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز«، بتاريخ 23 مايو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1575
34- تربئة املمثلني اإدمون حداد وراوية ال�ساب يف ق�سية االإخالل باالآداب العامة، بيان �سادر عن مركز الدفاع 

عن احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز«، بتاريخ 16 نوفمرب 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/2411
35- �سكايز: ي�ستنكر االنتهاكات املتكررة حلرية الراأي والتعبري ويحّمل ال�سلطتني ال�سيا�سية والق�سائية م�سوؤولية 

تكرارها، بيان �سادر عن مركز الدفاع عن احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز»، بتاريخ 24 ابريل 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/SKeyes-Statements/Lebanon/1409
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االإعالم مبعلومات ملفقة، بعد ن�رصه �صور وتقارير حول التعذيب واالأو�صاع املرتدية داخل 

العاملي  اليوم  الذي ي�سادف  26 يونيو 2011  �صجن رومية، خالل موؤمتر �صحفي عقده يف 

مل�صاندة �صحايا التعذيب. وقد ق�صت املحكمة الع�صكرية مبعاقبته بال�صجن ملدة �صهرين وتغرميه 

اأمام املحكمة الع�سكرية حممود العدوى ع�سو  اأبريل مثل  األف لرية لبنانية36. ويف 22   600

الرومية  �صجن  فرار يف  ت�صهيل حماولة  تهمة  له  واأ�رصهم«، ووجهت  ال�صجناء  »هيئة رعاية 

ي�صمح  مل  كما  ا�صتجوابه  اأثناء  اال�صتعانة مبحاميه  العدوى من  وقد حرم  قد زاره.  كان  الذي 

لذويه بزيارته قبل اأن يتم ترحيله اإىل �سجن »القبة« يف طرابل�س37. وكانت قد ثارت خماوف 

من احتمال اإحالة �سعد الدين �ساتيال ممثل »منتدى الكرامة حلقوق االإن�سان« يف لبنان للمحاكمة 

الع�صكرية بعد حتقيق املحكمة الع�صكرية معه بتهمة ن�رص معلومات ت�صئ اإىل اجلي�س، وقد انتهت 

التحقيقات اإىل اإ�صقاط االتهام بحق �صاتيال يف منت�صف فرباير 201238.

يف 14 ابريل تعر�س النا�سط ال�سيا�سي من�سق “حركة ال�سيادة اللبنانية” م�سطفى جحا ملحاولة 

اغتيال عندما اأطلق جمهولون النار على �صيارته على اأوتو�صرتاد »الدامور«، 20 كيلو مرتا 

جنوب العا�صمة، من قبل جمهولني، واأ�صيبت �صيارته بخم�س طلقات نارية، ورجح جحا اأن 

اإحيائه الذكرى  اإنها جاءت بعد وقت قليل من  ثمة دوافع �صيا�صية وراء حماولة اغتياله حيث 

واأنه  ال�سوري واالإيراين،  للنظامني  املعار�سة  بكتاباته  الذي عرف  الع�رشين الغتيال والده 

كان ب�سدد اإعادة طبع كتابني لوالده للتذكري بحادثة اغتياله التي مل تك�سف التحقيقات عن هوية 

مرتكبيها.39 وقد طلب جحا اللجوء اإىل ال�سويد40.

36- اعت�سام اأمام املحكمة الع�سكرية، بيان �سادر عن مركز اخليام لتاأهيل �سحايا التعذيب، بتاريخ 8 فرباير 2012.

http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=301
انظر اأي�سا:

- كلمة �سفا يف جمل�س حقوق االإن�سان الدورة 19، مركز اخليام لتاأهيل �سحايا التعذيب.

http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=310
37- لبنان: حممود العدوى املعتقل ب�سورة تع�سفية يواجه خطر التعذيب اجل�سيم، بيان �سادر عن منتدى الكرامة 

حلقوق االن�سان، بتاريخ 25 ابريل 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4438:2012-05-

09-11-56-45&catid=108:-&Itemid=120
38- لبنان: اإ�صقاط الق�صية املرفوعة �صد ممثل منظمة الكرامة، بيان �صادر عن منتدى الكرامة حلقوق االإن�صان، 

بتاريخ 29 فرباير 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4385:2012-03-

01-15-34-37&catid=108:-&Itemid=120
39- موؤ�س�سة مهارات ت�ستنكر حادثة التعر�س للنا�سط ال�سيا�سي جحا، بيان �سادر عن موؤ�س�سة مهارات، بتاريخ 

17 ابريل 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=962&lang=ar
40- ال�سحايف م�سطفى جحا يطلب اللجوء اإىل ال�سويد بعد حماولة اغتياله، بيان �سادر عن مركز الدفاع عن 

احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز»،، بتاريخ 15 مايو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1512
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يف 20 اأبريل اعتقلت ال�رصطة الع�صكرية النا�صطني خ�رص �صالمة وعلي فخري، على خلفية 

اجلدران  على  التعبريي  الر�سم  فن  بوا�سطة  العربية  للثورات  الداعمة  اآرائهما  عن  تعبريهما 

“جرافيتي” يف �ساحة ب�سارة اخلوري ببريوت. وقد اأطلق �رشاح النا�سطني يف �ساعة متاأخرة 
العتداءات  املعت�سمون  تعر�س  وقد  معهما.  املت�سامنني  اعت�سام  بعد  التايل  اليوم  م�ساء  من 

بال�رشب وال�سباب من جانب قوات االأمن، مما اأف�سي اإىل اإ�سابة اثنني من امل�سورين وحتطيم 

اآالت الت�سوير.41

)را�سد(،  االإن�سان  حلقوق  الفل�سطينية  االإلكرتوين  للجمعية  املوقع  تعّر�س  يونيو   15 يف  

العزيز طارقجي- رئي�س  اإتالف بع�س اأق�سامه42. كما تعر�س عبد  اإىل  اأّدت  لعملية قر�سنة 

جمل�س اإدارة اجلمعية حلملة ت�صهري وتهديد عرب الهاتف والربيد االإلكرتوين. وحماولة اختطافه 

اأحد املراكز االأمنية يف �صيدا. وقد اتهمت »را�صد« موظفني بال�صفارة  واالعتداء عليه قرب 

الفل�سطينية ببريوت43.

و�سعية ال�سجناء واملحتجزين:

تر�سد التقارير ا�ستمرار تردي االأو�ساع املعي�سية داخل ال�سجون اللبنانية، وتزايد ال�سكوى 

من نق�س اخلدمات ال�سحية واالأدوية، وانت�سار الفريو�سات وامليكروبات ب�سبب �سوء التهوية، 

وكذلك النق�س الفادح يف االأطباء. على �سبيل املثال هناك طبيب واحد يف �سجن رومية الذي 

ب�سبب �سوء  ال�سجن  اأكرث من 50 �سجينا يف هذا  ي�سم 4000 �سجني44، وقد تويف منذ 2007 

41- مهارات ت�ستنكر توقيف النا�سطني خ�رش �سالمة وعلي فخري، بيان �سادر عن موؤ�س�سة مهارات، بتاريخ 

21 ابريل 2012.

http://maharatfoundation.org/?p=973&lang=ar
42- قر�صنة املوقع االإلكرتوين للجمعية الفل�صطينية حلقوق االإن�صان »را�صد»، بيان �سادر عن مركز الدفاع عن 

احلريات االإعالمية والثقافية »�سكايز«، بتاريخ 18 يونيو 2012.

http://www.skeyesmedia.org/ar/News/Lebanon/1715
43- ملزيد من التفا�سيل انظر اإىل:

- املركز العربي االأوربي يعرب عن قلقه ويطالب احلكومة اللبنانية بتوفري احلماية لن�سطاء حقوق االإن�سان، بيان 

�سادر عن املركز العربي االأوربي، بتاريخ 17 مار�س 2012.

http://www.alfajertv.com/news/36538.html
- )را�صد( تدين التهديد بالقتل لرئي�صها يف لبنان من قبل اأحد �صباط االأمن الفل�صطيني يف عني احللوة، بيان �صادر 

عن �سبكة را�سد حلقوق االإن�سان، بتاريخ 11 يوليو 2012.

http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=823
بتحقيق  اللبنانية  احلكومة  وتطالب  لبنان  يف  اإدارتها  جمل�س  رئي�س  خطف  حماولة  و  االعتداء  تدين  را�سد:   -

عاجل، بيان �سادر عن �سبكة را�سد حلقوق االإن�سان، بتاريخ 20 يوليو 2012.

http://www.pal-monitor.net/news.php?action=view&id=829
44- تقرير ور�سة العمل حول ال�سجون اللبنانية، تقرير �سادر عن مركز اخليام لتاأهيل �سحايا التعذيب، بتاريخ 

23 مار�س 2012.

http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=314



التقرير ال�سنوي 2012

263

املحاكمات  يف  البطء  ب�سبب  االكتظاظ  من  ال�سجون  تعاين  كما  لل�سجناء.  ال�سحية  الرعاية 

والتوقيف االحتياطي الع�سوائي، حيث اإن 65% من ال�سجناء موقوفون دون حماكمة45.

نهر  اأحداث  خلفية  على  املوقوفني االإ�صالميني  من   14 �رشاح  اإطالق  جرى  يونيو   19 يف 

البارد بني اجلي�س اللبناين وتنظيم »فتح االإ�صالم« عام 2008 - من ا�سل ما يقرب من 140 

واأ�سيب  �سجينان  تويف  قد  وكان  حماكمة46.  دون  �سجنا  �سنوات  خم�س  بعد  وذلك  معتقال- 

�سجن  واجلي�س  الداخلية  االأمن  قوات  مداهمة  خالل   ،2011 اأبريل   6 يف  اآخرين   45 نحو 

»رومية«، بعد اأربعة اأيام من ال�صغب للمطالبة بتح�صني اأو�صاع ال�صجن وتخفي�س فرتة انتظار 

املحاكمات47.

و�سعية الالجئني والعمال الوافدين فى لبنان:

االأمنية  التدابري  وظلت   ،2012 عام  خالل  حت�سنا  الفل�سطينيني  الالجئني  اأو�ساع  ت�سهد  مل 

امل�صددة على مداخل خميم نهر البارد م�صدرًا الحتكاكات وتوترات متزايدة اأف�صت اأحيانا اإىل 

�صدامات عنيفة مع قوات اجلي�س، راح �صحيتها بع�س االأ�صخا�س. و�صجلت التقارير تزايد 

ال�صغوط اأي�صا على الالجئني والوافدين من غري الفل�صطينيني، ووقعت اعتداءات على العمال 

امل�رشيني وال�سوريني والالجئني ال�سودانيني.

اأو  الفل�سطينية،  املخيمات  �سكان  حركة  حرية  على  �سديدة  قيودًا  يفر�س  اجلي�س  يزال  ال 

االإ�صالم« واجلي�س  اإثر اال�صتباكات بني » تنظيم فتح  اأكرث من خم�س �صنوات،  الزائرين منذ 

يف 20 مايو 2007. حيث يلزم �صكان املخيم باإبراز بطاقة الهوية الزرقاء وت�رصيح الدخول.  

كما ال ي�صمح ل�صكان املخيم باإعادة االإعمار باأنف�صهم، ولذا فاإن جهود اإعمار املخيم مت�صي ببطء 

�سديد 48.

45- كتاب مفتوح اإىل اأ�سحاب املعايل، بيان �سادر عن مركز اخليام لتاأهيل �سحايا التعذيب، بتاريخ 8 فرباير 2012.

http://www.khiamcenter.org/ar/p.php?lang=ar&aid=300
46- االإفراج عن 14 من املوقوفني االإ�سالميني اليوم، جريدة �سفري العربي، 19 يونيو 2012.

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2179&ChannelId=52191&ArticleId=1750
انظر اأي�سا: 

 - جلنة حمامي الدفاع عن املوقوفني االإ�سالميني يعلنون اإطالق �رشاح 14 �سابا يوم الثالثاء، موقع العرب نيوز

االإخباري، بتاريخ 9 يوليو 2012.

http://www.arabnews.com.au/permalink/11064.html
رايت�س  هيومن  منظمة  عن  �سادر  بيان  م�ستقل،  لتحقيق  حتتاج  رومية  يف  واالإ�سابات  الوفيات  لبنان:   -47

ووت�س، بتاريخ 8 اأبريل 2011.

http://www.hrw.org/ar/news/2011/04/08
48-قراءة قانونية: بقاء احلالة الع�سكرية يف خميم نهر البارد اإجراء غري د�ستوري وهو ي�سكل خمالفة �رشيحة 

بتاريخ 28  )�ساهد(،  االإن�سان  الفل�سطينية حلقوق  املوؤ�س�سة  تقرير �سادر عن  االإن�سان،  الدولية حلقوق  لل�رشعة 

يونيو 2012.

.http://www.pahrw.org/ar/default.asp?menuId=9&contentId=464
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ويوؤدي ا�صتمرار ال�صغوط والتدابري االأمنية املت�صددة اإىل املزيد من تردى االأو�صاع املعي�صية 

ل�صكان املخيم، وتزايد حاالت اللجوء للعنف. وقد اندلعت م�صادمات يف 15 يونيو بني اجلي�س 

و�سكان املخيم عقب حماولة اجلي�س توقيف فل�سطيني، يقود دراجة دون اأوراق قانونية، مما 

اأ�سفر عن مقتل اأحمد القا�سم، )18 عامًا(، واإ�سابة اآخرين بجراح واعتقال عدد اآخر من �سبان 

اأعقبت  التي  اأخرى خالل اال�صطرابات  النار مرة  اأطلق اجلي�س  اأيام،  املخيم49. وبعد ثالثة 

ت�سييع جنازة القا�سم، مما اأدى اإىل مقتل فل�سطيني اآخر، هو فوؤاد حميي الدين اللوباين50.

يف 29 اأبريل وقعت م�صادمات بني ع�رصات العمال امل�رصيني وال�رصطة، التي ا�صتخدمت 

يق�سي  لبناين  قانون  امل�رشية، لالحتجاج �سد  ال�سفارة  اأمام  املتظاهرين  العمال  لتفريق  القوة 

ب�رصورة اأن يكون للعامل االأجنبي »وكيل اأو كفيل« للح�صول على اإقامة وت�رصيح عمل. مما 

اأدى اإىل اإ�سابة 20 �سخ�سا بجراح، وتوقيف 19 عامال م�رصيا. ولوحت ال�صلطات باإحالة 7 

منهم للق�ساء الع�سكري بتهمة حماولة قتل ع�سكريني51، ثم اأفرجت عنهم يف 2 مايو52.

يف 11 يونيو دخل 21 الجئا �سودانيا اإ�رشابا عن الطعام اأمام مقر املفو�سية العليا لالجئني 

اآخر، ب�سبب تفاقم معانتهم، حيث جتري  يف بريوت للمطالبة بت�رشيع عملية توطينهم يف بلد 

اإىل  القانوين  غري  والرتحيل  التع�صفي  لالعتقال  والتعر�س  الأخرى،  مدينة  من  مطاردتهم 

بلدانهم. كما اأنهم يواجهون �سعوبات يف العثور على عمل باأجر كاف، نظرا الأنهم ال ميلكون 

مل  لبنان  اأن  بالذكر  اجلدير  تعليمهم.  موا�سلة  الأطفالهم  ميكن  قانونيا، وال  اإقامة  ت�رصيح 

49- اإلغاء احلالة الع�صكرية املفرو�صة على خميم نهر البارد واأن�صنة االإجراءات االأمنية كفيلة بنزع فتيل االأزمة، 

بيان �سادر عن املوؤ�س�سة الفل�سطينية حلقوق االإن�سان )�ساهد(، بتاريخ 18 يونيو 2012.

http://www.pahrw.org/ar/default.asp?menuId=9&contentId=460
50- لبنان: منظمة العفو الدولية حتث على اإجراء حتقيق م�صتقل يف حوادث القتل التي وقعت يف خميم فل�صطيني، 

بيان �سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 21 يونيو 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/lebanon-independent-investigation-urged-killings-

palestinian-camp-2012-06-21
51-جرحى في احتجاج مصريين بلبنان، موقع الجزيرة اإلخباري، 29 ابريل 2012.

http://www.aljazeera.net/news/pages/15950787-60fc-4a3c-aab6-958a1c046926
انظر اأي�سا: 

- فيديو: تظاهر العمال امل�رصيني بلبنان الإلغاء نظام الكفيل، على موقع يوتيوب ، بتاريخ 29 ابريل 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=zt0NxYag2xE
52-االإفراج عن �سبعة م�رشيني حمالني للق�ساء الع�سكري يف لبنان، جريدة الوفد، 2 مايو 2012.

http://www.alwafd.org/%27D1J%276%29/204764
انظر اأي�سا: 

مايو   3 بتاريخ  يوتيوب،  موقع  على  لبنان،  يف  الع�سكري  للق�ساء  حمالني  م�رشيني   7 عن  االإفراج  فيديو:   -

.2012

http://www.youtube.com/watch?v=w0TYSslNMUc
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ي�سدق على اتفاقية االأمم املتحدة لالجئني لعام 1950، وبالتايل يتم معاملة الالجئني على اأنهم 

“مهاجرون غري �رشعيني53“.

يف 7 اأكتوبر قام اجلي�س باالعتداء على 72 عاماًل وافدًا من �سوريا وم�رش وال�سودان، حيث 

�سكوى من   تلقي  بعد  بق�صوة. 54وذلك  ي�صكنونها يف بريوت و�رصبوهم  التي  الغرف  اقتحموا 

ال�سكان يتهمونهم بـ “التحر�س بالفتيات وم�سايقة ال�سكان”55.

53- عري�سة موجهة اإىل مفو�س االأمم املتحدة ال�سامي ل�سئون الالجئني )UNHCR(، بيان �سادر عن حركة 

مناه�سة العن�رشية يف لبنان، بتاريخ 18 يونيو 2012.

http://www.antiracismmovement.com/2012/06/unhcr.html
انظر اأي�سا:

19 يونيو  اإي�صت اأونالين االإخباري،  ›ينّكل‹ بالالجئني ال�صودانيني يف لبنان، موقع ميدل  - التمييز العن�رشي 

.2012

http://www.middle-east-online.com/?id=133499
تقرير �سادر عن منظمة هيومن  امل�سئولني،  الوافدين ومعاقبة  اجلي�س على  اعتداء  التحقيق يف  لبنان  54-على 

رايت�س ووت�س، بتاريخ 10 اأكتوبر 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/10-0
55- لبنان: منظمات حقوقية تطالب ال�سلطات اللبنانية بو�سع حد لتجاوزات االأجهزة االأمنية اجتاه االأجانب، 

منتدى الكرامة حلقوق االإن�سان، بتاريخ 17 اأكتوبر 2012.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4535:2012-10-

19-22-46-37&catid=108:ak-com-leb&Itemid=120
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