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بخصوص لبنان

 نيسان/أبريل

 

 "اتفاقية حقوق الطفلـ "نكتب إليكم قبل أن تجروا مراجعتكم العامة قريبا اللتزام الحكومة اللبنانية ب

، سبق أن قدمناهامات التي ولهي تحديث للمع هذه المذكرة دة في)"االتفاقية"(. المعلومات الوار

 .محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان" :استنادا إلى تقريرنا األخير، "هذا ليس مكاننا

بمعزل  هماحتجازوأمام المحاكم العسكرية  تهمومحاكماألطفال تعذيب ب تتعلق هذه المذكرة المحدثة

 .عن العالم الخارجي

  

 "هيومن رايتس ووتش"هذه المواضيع، يرجى قراءة تقرير  عنلالطالع على نتائجنا وتحليالتنا 

 التالي: 

 2017هذا ليس مكاننا": محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان، " •

 (40 ،37اإلجراءات القانونية ومحاكمة األطفال أمام المحاكم العسكرية )المواد تعذيب وانتهاك ال

 في لبنان، يمكن محاكمة األطفال أمام المحاكم العسكرية، حيث ال يُحترم حقهم بإجراءات قانونية

نظام المحاكم العسكرية في لبنان هو نظام قضائي استثنائي خاضع . انون الدولينتهك القيُ سليمة و

والعديد من القضاة هم ضباط عسكريون لسلطة وزارة الدفاع، حيث معظم الجلسات ليست علنية 

هيكلية المحاكم في القانون.  شهادةال يشترط أن يكونوا حاملين ويعينهم وزير الدفاع مباشرة، 

 تعيين القضاة فيها يقّوضان كفاءتها واستقالليتها وحيادها.العسكرية ونظام 

. 2016طفال في محاكم عسكرية في  355حسب جمعية "االتحاد لحماية األحداث في لبنان"، حوكم 

أمام المحكمة  حوكمواأطفال  وثقت هيومن رايتس ووتش استخدام التعذيب النتزاع االعترافات من

ونية السليمة في المحاكم لإلجراءات القان ةخطير انتهاكاتسكرية، باإلضافة إلى تقارير عن الع

 1.ةالعسكري

وصف أشخاص خضعوا لمحاكمات عسكرية ومحامون انتهاكات متعددة للحق في أصول المحاكمات 

المحامي، العادلة، عانوا منها هم وموكلوهم في المحاكم العسكرية. من ضمنها، االستجواب بغياب 

سوء المعاملة والتعذيب واالحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، استخدام االعترافات المنتزعة تحت 

 يناير/كانون الثاني هيومن رايتس ووتش، هذا ليس مكاننا: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان،  
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التعذيب، االحتجاز المطّول قبل المحاكمة، القرارات الصادرة بدون شرح، األحكام التي تبدو تعسفية، 

 والحق المحدود باالستئناف.

لس أوقفوا هيثم )اسم مستعار(، الجئ سوري ، ضباط على حاجز جيش في طراب2014في خريف 

حَول قبل أن يُ  يافي عب عسكريةمخابرات الالسنة حينها، واحتجزوه لعدة أيام في مركز  15كان يبلغ 

ن الضباط ضربوه عسكرية، قال إمخابرات الالإلى وزارة الدفاع في اليرزة. وبينما كان في عهدة 

ن في وزارة الدفاع، أجبره وقال إبأيديهم وأرجلهم وأجبروه على "االعتراف بأفعال لم أرتكبها". 

خدم االعتراف كدليل ضده خالل محاكمته ضباط على توقيع االعتراف وهو معصوم العينين. وقد استُ 

ن القاضي رأى أثار أبجرائم إرهابية أمام المحكمة العسكرية. أخبر هيثم هيومن رايتس ووتش 

جسمه ما زال  ن رايتس ووتش هيثم، كانجسمه لكنه لم يقل شيئا عنها. حين قابلت هيوم لىالتعذيب ع

 2تلقاها من الضباط بعقب البارودة.يحمل أثار ضربة 

 

حينها، في منزله في  16 أوقف ضباط من المخابرات العسكرية خالد )اسم مستعار(، كان في الـ

، ونقلوه إلى مقر المخابرات العسكرية. قال محاميه إنه استُِجوب هناك 2014شمال لبنان في خريف 

أيام. وقد عصب المحققون عينيه و"لكموه في وجهه وضربوه بواسطة قضيب على ظهره،  3طوال 

لرابع من إيقافه. وقال المحامي إنه وأهانوه وهددوه". قال إنهم نقلوا خالد إلى وزارة الدفاع في اليوم ا

في الوزارة، ربط المحققون معصميه خلف ظهره بحبل وعلقوه منه وضربوه. وقال إنهم وصلوا 

سلّطوا عليه ضوء ساطعا ليحرموه أسالكا كهربائية إلى أعضائه التناسلية وصعقوه حتى أغمي عليه. 

تحديد مشتبه بهم إرهابيين واالعتراف رشوه بالماء ليوقظوه، وكل هذا وهم يسألونه من النوم، و

إلى منظمة إرهابية. قال المحامي: "لم  واالنتساببوضع قنبلة وإلقاء قنابل يدوية على مراكز للجيش 

 يكن يعلم من أين تأتي الضربات. فاعترف بكل شيء، بأنه صلب المسيح وقتل رئيس الوزراء".

 

ي اليرزة. قال المحامي "كان يستطيع سماع أيام في وزارة الدفاع ف 4وفق محاميه، أمضى خالد 

أصوات أشخاص يُعذَبون". وقال إن الضباط أجبروا خالد على توقيع إفادة وهو معصوم العينين بعد 

. قال محامي خالد إن الضباط حولوه إلى المحكمة يومال فيكل جلسة تعذيب، مرة أو مرتين 

برفقة ممثل عن األحداث، لكن دون محام. واتهمه المدعي  التحقيق العسكرية، حيث مثل أمام قاضي

قال المحامي: "أخبرت القاضي أنه اعترف باالنتساب إلى منظمة إرهابية والقيام بأعمال إرهابية. 

المحكمة  أدانت تحت التعذيب، لكن المحكمة العسكرية ال تستمع؛ وال تأخذ أقوالنا بعين االعتبار".

 3محكمة األحداث، ألنها ال تملك سلطة الحكم على طفل. إلىه وحولت ملف ،العسكرية خالد

 

 نتائج. وفي رد لها، أفادت الوزارة:هيومن رايتس ووتش وزارة الدفاع اللبنانية مفصلة هذه ال راسلت

 

 السابق ص.  

 السابق ص.  



ال يتم استجواب أي قاصر في المحكمة بدون حضور مندوب حماية األحداث "

ية تحصل إذا كانوا مشتركين علما أن محاكمة القاصرين أمام المحكمة العسكر

بالجرم مع راشدين، وتأخذ المحكمة قرارا بإدانتهم أو بتبرئتهم وتحيل الملف إلى 

محكمة األحداث )لتحديد العقوبة(. أما إذا كان الملف ال يتضمن إال قاصرين 

فتعلن المحكمة عدم اختصاصها مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة، وتحيل 

 4حداث.الملف إلى محكمة األ

 

 (9احتجاز األطفال بمعزل عن العالم الخارجي )المادة 

 األطفال، باالتصال بذويهم أو محام. بما في ذلك لمن يوقفهم الجيش،  قد ال يُسمح

باالتصال بمحام  ه"لم يُسمح ل هيومن رايتس ووتشـ ل خالد، الذي ُشرحت قضيته أعاله،محامي قال 

وزارة الدفاع  وفموظ " بينما كانهيُسمح ألحد بالسؤال عنلم كما ، هأو حتى بفرد من عائلت

المحكمة العسكرية. قالت والدته إن  ، ولما كان محتجزا بعد ذلك فيعسكرية يستجوبونهوالمخابرات ال

 5أخبر العائلة أين كان خالد.ف أفرج عن أحد المعارف العائلة لم تعرف مكان تواجده لعدة أشهر، حتى

طفال الموقوفين ولتقديم الخدمات النفسية، لكن جتماعية مشروعا لدعم األون االتملك وزارة الشؤ

نه أالبرنامج ال يشمل األطفال الموقوفين لدى الجيش. ممثل عن الوزارة أخبر هيومن رايتس ووتش 

يقدم االتحاد لحماية األحداث لموقوفين لدى الجيش، ]الوزارة[ ال يمكنها الوصول إليهم". ل"بالنسبة 

عقد مع  بموجبكمة أمام المحاكم اللبنانية، ن الدعم االجتماعي إلى األطفال الخاضعين للمحافي لبنا

حضرون ي جتماعيين الاالهيومن رايتس ووتش إن العاملين ـ لوزارة العدل. لكن أحد الموظفين قال 

 6.حتجز طفالي عندماألن الجيش ال يعلمهم دوريا االستجوابات العسكرية، 

 

 توصيات: 

 نشجع اللجنة على رفع التوصيات التالية إلى الحكومة اللبنانية: 

 األطفال. على إزالة والية المحاكم العسكرية •

 .نواع التعذيب وسوء المعاملةألتجريم كل  قانون العقوبات من 401تعديل المادة  •

 .بشكل مناسب قتها قانونياحعذيب األطفال وسوء معاملتهم ومالت ادعاءاتالتحقيق في  •

من  49األحداث بحضور كافة التحقيقات األولية مع األطفال وتعديل المادة  يالسماح لممثل •

 .لضمان حق المشتبه بهم بمحام خالل االستجوابات أصول المحاكماتقانون 

الحصول في من ضمنها حقهم و، حصول األطفال على سالمة اإلجراءات القانونية التأكد من •

 واالتصال بعائالتهم واالنفصال عن الموقوفين البالغين.على استشارة ورفض احتجازهم 

، بالوصول غير المشروط إلى "اليونيسف"السماح للمنظمات اإلنسانية المستقلة، من ضمنها  •

 كل األطفال في كافة مراكز االحتجاز. 

 السابق، ص.  

 السابق، ص.  

 السابق، ص.  



  .كتدبير أخير وأن تكون فترة احتجازهم قصيرة جداالتأكد أال يُحتجز األطفال سوى  •

دمجهم و إعادة تأهيلهم رهم ويهدف إلىاعمأن يكون العقاب على الجرائم مناسبا ألالتأكد من  •

 في المجتمع.


