منظمات حقوقية تشكو مضايقات :الحقوا االنتھاكات التي
نوثّقھا
الجمعة , 05أغسطس 2011
» بيروت » --الحياة«
أجمعت  11منظمة دولية ومحلية ناشطة في مجال حقوق اإلنسان في لبنان على الشكوى من ارتفاع منسوب
المضايقات التي يتعرض لھا العاملون في صفوفھا من قبل األجھزة األمنية اللبنانية ال سيما المخابرات العسكرية.
وأجمعوا خالل مؤتمر صحافي عقده ممثلون عنھم امس في دار نقابة الصحافة  ،على مناشدة »السلطات
اللبنانية إعطاء األولوية إلى التحقيق بجرائم التعذيب التي توثقھا تقارير ھذه المنظمات بدال من التحقيق مع
األشخاص الذين يفضحون ھذه الجرائم«.
وتوالى على الحديث خالل المؤتمر الصحافي ممثلون عن بعض المنظمات الحاضرة وھي » :منظمة الكرامة« ،
»جمعية ألف« )القانون لحقوق اإلنسان( » ،المركز اللبناني لحقوق اإلنسان« » ،المنظمة الفلسطينية لحقوق
اإلنسان« )حقوق( » ،شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية « »،منظمة ھيومن رايتس ووتش «»،
منظمة العفو الدولية « »،جمعية عدل ورحمة « »،مركز رستارت إلعادة تأھيل ضحايا التعذيب « »،مؤسسة
شاھد لحقوق اإلنسان «و« مؤسسة رواد فرونتيرز «.
وأفردت ھذه المنظمات حيزا للحديث عما تعرض له الناشط الحقوقي )منظمة الكرامة( سعد الدين شاتيال
»بسبب توثيقه لحاالت تعذيب مورست من قبل قوات األمن« .وانتقدت ھذه المنظمات »نمط الترھيب الناشئ
بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان  ،بسبب إثارتھم المخاوف تجاه السلطات األمنية« .واستعادت المنظمات
»استدعاء المخابرات العسكرية ھاتفيا لشاتيال إلى مقرھا في بيروت في  25تموز )يوليو( الماضي  ،ولم يفرج
عنه إال بعد أكثر من سبع ساعات من التحقيق المستمر والذي تركز حول توثيقه النتھاكات حقوق اإلنسان بلبنان
وباألخص توثيقه لحاالت التعذيب«.
وقال الباحث الحقوقي بمنظمة »الكرامة« مايك روميغ » :كان حري بالمدعي العام أن يقوم بالتحقيق في
ادعاءات التعذيب التي استمرت المنظمات الحقوقية بتوثيقھا بدال من التحقيق مع ناشط حقوقي لتوثيقه ھذه
االنتھاكات  ،ھذا ترھيب غير مقبول«.
وشرح الناشط في »المركز اللبناني لحقوق اإلنسان« وديع اسمر ما اعتبره »تحويرا فاضحا للقانون إذ تجري
السلطات األمنية اللبنانية التحقيق معنا بدال من التحقيق في ما ننشره في من انتھاكات«  ،رافضا التمييز »بين
وجود قوى  14آذار في السلطة أو قوى  8آذار فاالنتھاكات بدأت وتجري في ظل الجميع « ،داعيا القضاء
العسكري إلى عدم التدخل» وإال ليقل لبنان انه ال يريد مدافعين عن حقوق اإلنسان على ارضه «.
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وشرح »أن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا كان فتح تحقيقا جنائيا في  22آذار )مارس(  2011بحق المركز
بعدما تقدمت حركة» أمل «بشكوى جنائية ضد المركز بسبب نشره في  10شباط )فبراير(  2011تقريرا عن
تعرض بعض المحتجزين للتعذيب على يد أفراد ينتمون للحركة « .وقال » :خالل التحقيق  ،طلب ممثلو المركز
نسخة من نص الشكوى  ،لكن طلبھم رفض  ،وأخبرتھم مصادر قضائية في ما بعد أن شكوى» أمل «تتعلق
بالتحريض على الفتنة«.
وعرض المدير العام لمنظمة »حقوق« غسان عبد ﷲ الضغوط التي يتعرض لھا ناشطون من المنظمة في مخيم
نھر البارد »من قبل المخابرات العسكرية«  ،وقال » :بسبب المضايقات المتكررة  ،أغلقت المنظمة مركزھا في
مخيم نھر البارد«.
وحض مدير مكتب منظمة ھيومن رايتس ووتش في بيروت نديم حوري »الحكومة اللبنانية على إرسال إشارة
واضحة إلى أجھزتھا األمنية للكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق اإلنسان«.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن »مسألة التعذيب وسوء المعاملة في السجون اللبنانية ومراكز االحتجاز
األخرى معضلة أساسية  ،وال يقوم القضاء اللبناني  ،إال نادرا  ،إذا لم يكن أبدا  ،باالدعاء على عناصر ينتمون
لمؤسسات الدولة متھمين باستعمال العنف أو سوء المعاملة« .وطالب المؤتمرون الدولة ب »إلغاء المواد التي
تجرم في قضايا حرية التعبير«.
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