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 لبنان: حماكمة حممود قاسم رافع
 

حثت منظمة العفو الدولية وزير الدفاع الوطين، إلياس املر، على إحالة حماكمة حممود قاسم رافع إىل حمكمة مدنية عادية 
لغريه من ضروب املعاملة السيئة يف فرتة ودعت إىل فتح حتقيق واف ومستقل بال إبطاء يف مزاعم تعرضه للتعذيب و 

 االعتقال السابقة على احملاكمة. 
 

حماكمة حممود بشأن قرار ، أعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلها 2009أغسطس/آب  17ففي رسالة مؤرخة يف 
 20ية يف سنة، أمام حمكمة عسكر  62قاسم رافع، وهو موظف متقاعد من قوى األمن الداخلي يبلغ من العمر 

كونه مدنياً، وليس عضواً عاماًل يف اجليش. إذ ترى منظمة العفو الدولية أنه ال ينبغي أن   أغسطس/آب يف بريوت رغم
من ضباط عسكريني على رأس جتري حماكمة املدنيني أمام حماكم عسكرية تتألف هيئات احملاكمات يف معظمها 

لكايف لكفالة حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة. ويف هذه القضية، نظراً ألن هؤالء ال يتمتعون ابالستقالل اعملهم، 
ليس من املناسب على وجه خاص حماكمة املتهم أمام حمكمة عسكرية نظراً ألن السلطات مل حتقق يف املزاعم اخلطرية 

اكم أبن حممود رافع قد اختطف وُعذ ِّب على أيدي موظفني يف استخبارات اجليش، اليت ختضع، مثلها مثل احمل
 العسكرية، ملسؤولية وزير الدفاع الوطين. 

 
ويف رسالتها إىل الوزير، قالت منظمة العفو الدولية إهنا تعرتف اعرتافاً كامالً مبسؤولية السلطات اللبنانية عن احلفاظ على 

 ي عليهمانطو ي سالمة اجلمهور ومعاقبة اجلرمية، مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص جرائم ابلفداحة واالتساع اللذين
هذه القضية. بيد أنه يتعني على السلطات اللبنانية، وهي تقوم بواجبها هذا، الوفاء ابلتزاماهتا ابحرتام حقوق  االدعاء يف

وخباصة يف قضية تنطوي على هتم خطرية من هذا القبيل ميكن أن تؤدي إىل فرض عقوبة  –اإلنسان والقانون الدويل 
مثل هذه الظروف، ضمان أن تتم هذه احملاكمة يف اتساق كامل مع املعايري الدولية اإلعدام. ومن األمهية مبكان، يف 

 د احملكمة أبي أدلة مت احلصول عليها عرب التعذيب.  تعتللمحاكمة العادلة، وأن ال 
 

، عندما قبض عليه مسؤولون أمنيون مبالبس مدنية فيما بدا 2006ويقبع حممود رافع رهن االحتجاز منذ يونيو/حزيران 
احتجز لسنتني وتسعة أشهر يف مركز االعتقال التابع لوزارة الدفاع يف بريوت،  حيثللوهلة األوىل اختطافاً غري مشروع. 

حياول  من قبل ضباط االستخبارات العسكرية، الذين يزعم أهنم أخضعوه للتعذيب وجعلوه يوقع على "اعرتاف" ظل
تكراراً الرتاجع عنه. ويزعم أنه علق من معصميه يف سقف الزنزانة وهدد ووجهت إليه اإلهاانت وعوقب الحقاً ابحلرمان 

 من النوم عندما اشتكى بشأن معاملته إىل قاضي التحقيق العسكري.  
 



ع إسرائيل على مدار سبع سنوات ، ويواجه اآلن هتم التعاون م2009مت نقله إىل سجن روميه املركزي يف مارس/آذار قد و 
جمذوب، عضو "اجلهاد والضلوع يف قتل مسؤولني يف مجاعات فلسطينية ويف "حزب هللا". ويشمل هؤالء حممود 

اإلسالمي"، وأخاه نضال؛ واملسؤولنين يف "حزب هللا" علي حسن ديب وعلي صاحل؛ وجهاد جربيل، جنل قائد اجلبهة 
 لعامة أمحد جربيل. الشعبية لتحرير فلسطني/القيادة ا

 
واعتقل حممود رافع حنو سنتني قبل أن يسمح له ابالتصال مبحام، مث مسح له مبقابلة حماميه حبضور ضباط من 

ابلتعرض للتعذيب وغريه من  هاالستخبارات العسكرية فقط. ومل يعرف عن السلطات اللبنانية إجراء حتقيق يف مزاعم
دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، اليت تقتضي إجراء حتقيق ضروب املعاملة السيئة، رغم أن لبنان 

 2008سريع وواف يف مجيع مزاعم التعرض للتعذيب. وأبلغت احلكومة أحد خرباء األمم املتحدة يف يناير/كانون الثاين 
ه حاول القيام بذلك، ومل يكن يف أنه مل يفتح حتقيق بشأن حممود رافع ألنه مل يتقدم بشكوى رمسية، رغم أنه يقول إن

 ذلك الوقت قد مسح له ابالتصال مبحام. 
 

إن منظمة العفو الدولية تدعو إىل أن حياكم حممود رافع حماكمة عادلة أمام حمكمة مدنية تتقيد إجراءاهتا ابملعايري 
 يصدر حبقه حكم ابإلعدام.  ال أن إىلالدولية، و 

 


