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   أكتوبر/األول ترشين احتجاجات حركة تعاقب السلطات: لبنان 
 بارز حضور لهم كان الذين  والنشطاء الصحفيين  هوادة بال تضايق فتئت ما اللبنانية السلطات إن اليوم الدولية العفو منظمة قالت
 حق داع بال وتقيد الدولية المعايير تستوفي ال التي التشهير قوانين  استخدام خالل من  أكتوبر،/األول تشرين  احتجاجات خالل
 .التعبير حرية ممارسة في الناس

 بعضهم – وتستجوبهم األشخاص من  العشرات تستدعي والعسكرية األمنية األجهزة برحت ما ،2019 أكتوبر/األول تشرين  17 فمنذ
 األجهزة هذه من  أيا   أن برغم السلطات، فيها ينتقدون التي االجتماعي التواصل وسائل على تهممنشورا بشأن – متكررة بصورة
 .الرأي حرية قضايا في بالنظر مفوضا   ليس 

 اسُتدعوا، ألشخاص حالة 75 ،2020 يونيو/حزيران 24و 2019 أكتوبر/األول تشرين  17 بين  – الدولية العفو منظمة استعرضت وقد
 هذه من  عشرا   ودرست والتحريض، واالزدراء والسباب والذم القدح ذلك في بما التشهير، بتهم صلة ذات لقضايا صحفيا ، 20 بينهم
 األشخاص مع مقابالت أجرت وقد. 19 –كوفيد بسبب البالد إغالق خالل حصلتا حالتان ضمنها ومن  متعمقة، دراسة الحاالت

 الهيئة في عضو ومع اسُتدعوا، الذين  األشخاص يمثلون محامين  ثالثة مع مقابالت وأجرت قضاياهم، مستندات وراجعت المتضررين 
قة ومع لبنان، في اإلنسان لحقوق الوطنية  مجموعة من  مكو نة لجنة وهي لبنان، في المعتقلين  عن للدفاع المحامين  لجنة منس 
 .االحتجاجات خالل واحتجازهم اعتقاالهم يتم الذين  األشخاص حقوق عن  للدفاع تطو عوا محامين 

 خطر على ينطوي التعبير هذا كان إذا حتى وحمايته التعبير حرية في الحق احترام – الدولي القانون بموجب – لبنان على ينبغي
 عن  التقاعس  أو الحقا   القضية حفظ يفاقمه – الجنائي بالتشهير ألشخاص تهم توجيه نمط إن. مزعجا   أو مسيئا   أو صادما   يكون أن

 المعني الشخص ممارسة داع بال يقيد أن يمكن  مرعب تأثير إحداث خطر طياته في يحمل – السرعة وجه على المحاكمة مباشرة
 .الحرية هذه ممارسة في للحق انتهاك وهو التعبير، لحرية وسواه

 أو الشخصيات العامة أو ،تعارض منظمة العفو الدولية القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول ،وإضافة إلى ذلك
ألنه  (؛الرؤساء وبهيبة الملكية الذاتب المس ن رموز )مثل قوانيالأو  ،عالماألأو  ،خرىاألعامة المؤسسات الأو  ،العسكرية القوات

النائب العام  1قرارويأتي قبله األشخاص العاديون. تمستوى من النقد أعلى مما ي واتقبليأن  يتوقع من المسؤولين الرسميين 
ر على وسائل التواصل نشتُ ي الت تعليقاتلتحقيق في اللجهازا  أمنيا  فيه الذي يدعو  – 2020حزيران/يونيو  15في  التمييزي

 يود.حق الناس في ممارسة حريتهم في التعبير بال ق من خطر ضياعليزيد  – لرئيس الجمهورية االجتماعي وتُعد مسيئة

 تشرين  حركة في المشاركين  والصحفيين  النشطاء مضايقة عن  فورا   الكف إلى اللبنانية السلطات الدولية العفو منظمة وتدعو
 .الرأي حرية ممارسة في الجميع حق واحترام االحتجاجية أكتوبر/األول

 والذي العاديين، األشخاص أو العامة بالشخصيات سواء التشهير تُجر م التي القوانين  تعديل على أيضا   اللبنانية السلطات وتحض
 مساندة أو مساعدة على العامة الشخصيات تحصل أن يجوز ال ذلك على وعالوة. المدني التقاضي تخص كمسألة يعامل أن يجب
 قوانين  تعديل إلى السرعة وجه على يبادر أن اللبناني النواب مجلس  على وينبغي. التشهير ضد مدنية دعاوى رفع في الدولة من 

 .الدولية المعايير مع تتماشى يجعلها بما والتحريض والتجديف، والسباب، واالزدراء، والذم، القدح ذلك في بما التشهير،

 السياق
. جديدة ضريبية إجراءات الحكومة إعالن بعيد لبنان أنحاء كافة في جماهيرية احتجاجات 2019 أكتوبر/األول تشرين  17 في اندلعت
 البالد أنحاء شتى في والقرى والبلدات، المدن، في السلميين  المحتجين  من  اآلالف عشرات تجم ع مسبوقة غير مشاهد وفي

  .بسرعة التدهور في آخذ اقتصادي وضع سياق في واالقتصادية االجتماعية بحقوقهم المتعلقة المزمنة مظالمهم عن  للتعبير

 األول تشرين /أكتوبر 29 وفي. إصالحات إجراء بإعالنها المحتجين  لتهدئة الحكومة محاوالت من  الرغم على المظاهرات استمرت وقد
 تصويت في البرلمان ثقة على وحصلت دياب حسان برئاسة أخرى حكومة وُشك لت. استقالته الحريري سعد الحكومة رئيس  أعلن 
 في مرة ألول – لبنان وأن االقتصادي الوضع انهيار رسميا   الوزراء رئيس  أعلن  مارس/آذار 7 وفي. 2020 فبراير/شباط 11 في جرى
 كرد صحية طوارئ حالة في البالد دخلت مارس/آذار 15 وفي. دوالر مليار تسعين  قرابة البالغ دينه تسديد عن  سيتخلف – تاريخه
 .الشوارع في االحتجاجات فتالشت ،19–كوفيد وباء على فعل

منظمة العفو الدولية استخدام الجيش وقوات األمن للقوة المفرطة ضد  وث قت، 2020مارس/آذار  15و 2019تشرين األول  17 وبين 
سلحين. كذلك ، فضال  عن التقاعس عن حماية المتظاهرين السلميين من أنصار األحزاب المبعيد حد إلىاالحتجاجات السلمية 

ضمنها  ومن  اعتقاالت تعسفيةما وصل إلى حد  ألقت السلطات القبض على مئات المحتجين السلميين في كافة أنحاء لبنان في
وما يسمى "باالعترافات" المنتزعة باإلكراه، إضافة إلى  ،وعصب األعين ،اعتقاالت بدون مذكرات اعتقال، وعمليات ضرب مبر ح

 
1 news/484842/-leb.gov.lb/ar/show-http://nna  
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التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تقاعست السلطات عن التحقيق فيها كما يجب حتى بمزاعم خطيرة أخرى 
الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان إلى المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق اإلنسان التابع الذي قدمته   التقرير وفي 2اليوم.

"تهدد موجة من المالحقات القضائية بحق  :قائلة الحظت الهيئة 2020في تشرين الثاني/نوفمبر  تُعقدلألمم المتحدة والتي 
 3حرية التعبير والرأي في لبنان". الحق في النشطاء والصحفيين الذين ينتقدون سياسات الحكومة والفساد

 جميع يتفق ولذا االحتجاجات، خالل بارز حضور لهم كان أشخاص هم االتجاه هذا من  تضرروا الذين  والصحفيين  النشطاء معظم إن
جريت الذين  األشخاص

ُ
 األشخاص استهداف خالل من  قصدت السلطات بأن اإليمان على البحث هذا سياق في معهم مقابالت أ

جريت الذين  يؤمن  كما. ككل الحركة في مرعب تأثير خلق بارز، حضور لديهم الذين 
ُ
 كرد جرت التي العامة التعبئة أن معهم مقابالت أ

 اإللكترونية، اإلعالم ووسائل السائدة اإلعالم وسائل من  واسعة بتغطية حظيت والتي واالستجوابات االستدعاءات هذه على فعل
 .االستجوابات عقب الشكاوى هذه من الساحقة األغلبية حفظ في محوريا   أثرا   امتلكت

 والصحفيني النشطاء ملضايقة التشهري قوانني
التي  –ثماني حاالت لجأت فيها األجهزة العسكرية واألمنية  2020آذار/مارس  2شباط/فبراير و 25درست منظمة العفو الدولية بين 

ن وثالثة إلى قوانين التشهير الستدعاء واستجواب خمسة صحفيي –ليس أي منها مفوضا  بالنظر في قضايا تتعلق بحرية التعبير 
وفي أيضا .  بتهم تتعلق بحرية التعبير وتستند إلى قوانين التشهيرلخمسة فتية بينهم ثالثة قاصرين  وث قت حالة توقيف  و. نشطاء

 في قضيتين جديدتين لصحفيين اسُتدعيا للتحقيق أثناء اإلغالق الوطني وعلى الرغم من سريانه. إضافيةأيار/مايو أجرت تحقيقات 

نشروه على مواقع التواصل االجتماعي من انتقادات لمسؤولين رفيعي الحاالت اسُتدعي األشخاص بسبب ما  وفي جميع هذه
واألجهزة  ،الجيش اللبنانيوص لديهم نفوذ سياسي أو اقتصادي، فضال  عن أشخا ،المستوى مثل رئيس الجمهورية، والوزراء

األمنية. وفي جميع الحاالت ُهدد األشخاص بالمقاضاة ومورست الضغوط عليهم لحذف ما نشروه على وسائل التواصل االجتماعي 
أو االحتجاج. ولم ُتحل أي من االستدعاءات التي وث قتها  ،ف عن االنتقاد، أو التنظيمقيع على تعهدات غير قانونية بالكو/أو التو

 المقاضاة. مزيد من  ولية إلىمنظمة العفو الد

المتعلقة بالشكاوى ولم تعثر على أي دليل على التحريض على  والمقاالت تعليقاتمنظمة العفو الدولية كافة ال وقد راجعت
بخالف ذلك أن يبرر تقييد حماية حرية الرأي وفق  يمكن  كان ،خطر حقيقي بإلحاق أذى على ينطوي، أو العنف، الكراهيةالتمييز، أو 

 المعايير الدولية.

في الممثلة  األحزاب السلطات أو مناصرو إم اأفعال ارتكبتها تهما  بشأن وج هوا  قدالنشطاء أنفسهم  كانوفي أربع من هذه الحاالت 
، بينما اقتصر التحقيق في هذه المزاعممن ثالثة أي تحقيقات في  بعد لم يجر القضاء كان ،. لكن عند كتابة هذا التقريرالسلطة

زاء االنتقائية الواضحة إ. وقد عب ر المحامون األربعة الذين أجريت مقابالت معهم عن بواعث قلقهم تحقيق واحدةالرابعة على جلسة 
 التي تمارسها السلطة القضائية.

وعالوة على ذلك فإن تزايد عدد الهيئات المسؤولة عن إصدار االستدعاءات وإجراء االستجوابات هو أيضا  مسألة تثير القلق، السيما 
، كان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية 2019أنها غير مخولة بالنظر في قضايا التشهير. وقبل تشرين األول/أكتوبر و

ألمن الداخلي هو الجهاز األمني الرئيسي الذي يصدر االستدعاءات بتهم تتعلق بالتعبير الحر على اإلنترنت، الفكرية في قوى ا
 برغم افتقاره إلى صالحية القيام بذلك.

 كانت ثمانية أجهزة عسكرية وأمنية مختلفة مسؤولة عن إصدار ،تشرين األول/أكتوبر، وبحسب لجنة المحامين  17 بيد أنه عقب
مخابرات الجيش، والشرطة العسكرية، وقوى األمن الداخلي، وفرع المعلومات في قوى األمن  ءات وإجراء االستجوابات:االستدعا

الداخلي، ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى األمن الداخلي، وقسم المباحث الجنائية المركزية 
ئية، والمديرية العامة ألمن الدولة. وبحسب القانون الدولي يجب أن يكون التشهير في قوى األمن الداخلي، والشرطة القضا

مسألة تتعلق بالمقاضاة المدنية وليس الجنائية. وهذا يعني أنه إذا أراد المسؤولون الرسميون الحصول على سبيل انتصاف في 
ن يحصلوا على أي مساعدة أو مساندة من الدولة في قضايا تتعلق بالتشهير عليهم أن يفعلوا ذلك في محكمة مدنية، وال يجوز أ

 هذه الدعوى.

قوى األمن الداخلي ومديرية  في وحماية الملكية الفكرية كتب مكافحة جرائم المعلوماتيةماستدعى  2020في آذار/مارس 
لالستجواب في كال المرتين بتهم تتعلق بقوانين  الصحفي خلدون جابر ،كل على حدة ،المخابرات في الجيش اللبناني

ر عندما يتعلق األم وهذا اتجاه يزداد شيوعا   –التشهير. وقد نُقل كال االستدعائين إلى جابر عبر الهاتف بدون متابعة كتابية 
، ولذا االستدعاءألصول المرعية بأسباب يعد انتهاكا  لحق الشخص في إبالغه حسب اهو و. التشهيرب باالستدعاءات المتصلة

 .الواجبةقانونية الجراءات اإلكا  لحقه في يشكل انتها

قبل بدء  – 2019بسبب مقال نشره في تموز/يوليو  2020الشكوى األولى ضد جابر في كانون الثاني/يناير رئيس بلدية وقدم 
آذار/مارس حضر  2جرائم المعلوماتية. وفي لت الشكوى إلى مكتب مكافحة يجابر المدعي بالفساد. وأح هاتهم في –االحتجاجات 

 جابر جلسة االستجواب.

 
2  explained/-protests-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/lebanon 
 فظ منظمة العفو الدولية بنسخة من التقرير في ملفاتها.تتح  3
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وحماية الملكية المعلوماتية  موأبلغ جابر منظمة العفو الدولية أنه أثناء استجوابه الذي دام ساعتين في مكتب مكافحة جرائ
 عما إذا كان لديه أيلتشهير بالمدعي، ومقابل ايا  لمبلغا  مادفعت له جهٌة ما إذا عما سأله المسؤولون عن مصادره والفكرية 

 4التيار الوطني الحر.ضغينة خاصة تجاه 

واستدعي جابر أيضا  لحضور جلسة استجواب أخرى هذه المرة من جانب مديرية مخابرات الجيش في ثكنة أبلح في محافظة 
 عبر اسُتدعي  .2020آذار/مارس  3أي  ،في اليوم التالي مباشرة  ، والبقاع

ُ
على وسائل  له تعليقاتهو سبب البلغ أن الهاتف وأ

التمويل  لمقام رئاسة الجمهورية، ورئيس الجمهورية، والقوات المسلحة اللبنانية، فضال  عن  ت مسيئةالتواصل االجتماعي ُعد
 .والتحريض على الثورة

 .2019مخابرات الجيش بتعذيبه عندما ألقوا القبض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر  اإللكترونية هتعليقاتاتهم جابر في  وفي الواقع

والتي أثارها بصورة متكررة الصحفيون،  نتقائية القضائية للنيابة العامة،وتعد هذه القضية واحدة من أكثر األمثلة الالفتة على اال
أي في كانون  – قبل ثالثة أشهر من صدور هذا االستدعاءفعهم. م والنشطاء، والمحامون الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت

خفاء قسري. وتقاعست النيابة العامة إشكوى ضد الجيش اللبناني بشأن أفعال تعذيب وقد م قد جابر كان – 2019األول/ديسمبر 
ساعة بحسب القانون المحلي لمكافحة التعذيب. وبدال  من ذلك أبلغت  48عن إحالة القضية دون إبطاء إلى قاض  مدني خالل 

محلي نون المحامي جابر أنها أحالت القضية إلى المحكمة العسكرية للتحقيق فيها، وهو ما ُيعد  انتهاكا  واضحا  للقاالعامة النيابة 
التفاقيات الدولية التي تنص تحديدا  على أن المحاكم المدنية وحدها يجب أن تحقق في حاالت اللبناني لمكافحة التعذيب ول

 التعذيب.

لالستجواب بشأن قضية تشهير وذلك من جانب المؤسسة العسكرية نفسها التي اتهمها بممارسة جابر استدعي  وبدال  من ذلك،
 .من رفعه الدعوى هرين بعد ش ،التعذيب

خالل احتجاج سلمي بالقرب من القصر الرئاسي.  2019تشرين الثاني/نوفمبر  13في  جابر اعتقال وقد وث قت منظمة العفو الدولية
وعصبوا  ،رجال  يرتدون سترات مخابرات الجيش بالضرب المبرح بالعصي 30ضم حوالي وبحسب شهادته اعتدت عليه مجموعة ت

"في كانون األول/ديسمبر ضربوني وبالعصي على ظهري واقتادوه إلى مكان مجهول. وأبلغ منظمة العفو الدولية إنه:  ،عينيه
جودي. وبدال  من محاسبة الذين عذبوني وأضالعي ورجلي. ولم ُيسمح لي باالتصال بمحام أو بأسرتي التي لم تعرف مكان و

 ".بشأنهم الحقيقةيالحقونني قضائيا  ألنني كشفت 

 التهم الواردة في االستدعاءآذار/مارس، وطلب من النيابة إدراج  3رفض جابر حضور جلسة االستجواب في الثكنة العسكرية في 
في قضية تعذيبه وأمام محكمة مدنية. وفي وقت صدور هذا التقرير لم تكن النيابة العسكرية قد استدعته بشأن التشهير مرة 

 أخرى، ولم يجر مزيد من التحقيق في قضية التعذيب التي رفعها.

ر ها التيار الوطني الحبشأن شكوى قدم الصحفية ديما صادقب قسم المباحث الجنائية المركزية استجو آذار/مارس 27في و
 ستدعاء عبر الهاتف. االتلقت قد " و"التحريض على الطائفية". وكاذبةمتهما  إياها "بنشر أخبار 

واسع وأبلغت صادق منظمة العفو الدولية أن مشاركتها المعنية في موقع التواصل االجتماعي كانت مقطع فيديو انتشر على نطاق 
استدعاني “ للمنظمةرجال  خارج حيهم مستخدمين لغة طائفية وعنيفة. وقالت  الحر وهم يطردون ويظهر فيه مناصرو التيار الوطني

 ".في الفيديو بدال  من معاقبة المعتدينليحاسبني على نشر الفيديو  القضاء

اللتين ُذكرتا عبر الهاتف. " لم تثر خالل االستجواب برغم أنها إحدى التهمتين كاذبةأن تهمة "نشر أخبار وأبلغت صادق المنظمة 
 وقد ُصرف النظر عن القضية عقب جلسة االستجواب.

الناشط في قوى األمن الداخلي وحماية الملكية الفكرية شباط/فبراير، استجوب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية  24وفي 
قوانين التشهير بشأن تند على تسفي أعقاب شكوى قدمها مستشار اقتصادي للتيار الوطني الحر والصحفي شربل الخوري 

انتقد فيها السياسات االقتصادية للحكومة. وكان الخوري قد اسُتدعي سابقا  و 2020شباط/فبراير  2في  األول تغريدات نشرها
 .2018للحضور إلى المكتب نفسه في يوليو/تموز 

أبلغ الخوري المنظمة أنه في هذه المرة احترم أفراد  2018عام وث قتها منظمة العفو الدولية  وعلى عكس التجربة األولى التي
د شخصي ضد المدعي. ثم واستجوبوه بشأن تغريدته وعما إذا كان لديه حق ،واجبةالالمكتب حقوقه بموجب اإلجراءات القانونية 

الصمت مقابل إطالق  بالتزام حذف التغريدة والتوقيع على تعهدب – بناء على طلب المدعي العام – أمره الضابط الذي يستجوبه
 سراحه. لكن الخوري رفض.

ألنني شعرت  تعليقاتال تشرين األول/أكتوبر وق عت على تعهدين وحذفتُ  17ن قبل "في استدعائي  السابقي  
وحماية . أما هذه المرة فقد دخلت إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية ووحدي ،بأنني ضعيف، وخائفحينها 

محاطا  بالنشطاء. وكانت وسائل اإلعالم حاضرة أيضا . لجنة المحامين ومن بصحبة أعضاء الملكية الفكرية 
، عد مقاطع فيديوأاآلن أنا و. صوتي أعلىصار فتشرين األول/أكتوبر قد مدتني بالقوة،  17شعرت بأن حركة 

سم  
ُ
 ولم أوقع على التعهد". ،ع صوتي. فرفضت منحهم لذة إسكاتناوأكتب مقاالت، وأ

 ،بإلقاء القبض عليه إلى أن تنظر المحكمة في قضيتهبتوقيع تعه د، صدر أمر وفي أعقاب رفضه أمر المدعي العام في جبل لبنان 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يحظر الحبس السابق للمحاكمة على جرائم ُيعاقب عليها  107وذلك في انتهاك للمادة 

 
 ار الوطني الحر أكبر كتلة برلمانية ويضم في عضويته رئيس الجمهورية.لدى الحزب السياسي المعروف بالتي  4

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/11/lebanon-military-forces-must-end-arbitrary-arrests-and-torture-of-protesters/
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بأقل من سنة في السجن. واستمر االحتجاز خمس ساعات ازدادت خاللها الدعوات للتعبئة العامة بما في ذلك االحتجاج أمام 
خلي سبيل الخوري بدون مزيد من التالمدعي العام. فمنزل 

ُ
 فظت القضية في اليوم نفسه.وضيح، وحُ أ

استدعاه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية  2018. ففي تموز/يوليو التعامل معهمن انتقائية القضاء في اشتكى الخوري أيضا  
دعابة تتعلق فيه  ا  تعليق؛ وكان قد كتب العام المجال فيشأن قضية حظيت بتغطية واسعة للتحقيق معه بوحماية الملكية الفكرية 

به. تلقى عشرات التهديدات بإلحاق األذى الجسدي والجنسي اإلنترنت، و حملة كراهية على بات بعده موضوعديني، مقام ب
الخوري  في وسائل التواصل االجتماعي أنه تقدم بشكوى ضد ينمحامال أحد بالضرب وأعلن  واعتدى زمالؤه في العمل عليه

 واإلساءة إلى المشاعر الدينية. ،والتحريض الطائفي ،ق بالتجديفاستنادا  إلى قوانين تتعل

مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية  توجه إلى مكتب 2018تموز/يوليو  19فاستدعى المكتب المذكور الخوري عبر الهاتف. وفي 
ساعات. وأبلغ منظمة العفو الدولية حينها أنه تعرض للشتائم والتهديدات  10حيث احتجز رهن االستجواب مدة  الفكرية الملكية

عالوة على حذف حسابيه  تعليقحذف ال –كشرط لإلفراج عنه  –بمزيد من المقاضاة والمضايقة. وطلب منه مدعي عام جبل لبنان 
ب إطالق سراح في مواقع التواصل االجتماعي عموما  مدة شهر واحد. وعق ليقاتتععلى فيسبوك وتويتر، واالمتناع عن نشر 

"طردني صاحب عملي من وظيفتي ما دفعه إلى تقديم شكوى عمل. وقال لمنظمة العفو الدولية  هعملالخوري طرده صاحب 
ي ا  بحقوقدعوى قانونية مستشهد فقدت )مصدر( دخلي الوحيد. فرفعت مباشرة  و عقابا  لي على إطالق نكتة تتعلق بالدين؛

بقضية اب استدعائي لالستجو، بينما مجمدة شكواي  ال تزال . كان ذلك قبل سنتين. ةلاالعدتحقيق العمل وآمال   بموجب قانون
  ".لم يستغرق إال ثالثة أيامرفعها مستشار الحزب الحاكم تشهير 

داخل أحد المصارف بناء  كانون الثاني/يناير ألقت قوى األمن الداخلي القبض على الناشطة جيسيكا خزريق 10في 
 2019منذ تشرين الثاني/نوفمبر ارتها الثالثة لمحاولة سحب مبلغ نقدي من حسابها. فعلى طلب مدير الفرع حيث كانت تقوم بزي

 فرضت البنوك في لبنان قيودا  على سحوبات المودعين النقدية من حساباتهم في خضم األزمة النقدية. 

بمقاضاة المصرف، وبعدما هددت  منظمة العفو الدولية أنها انتظرت ثالث ساعات في البنك قبل أن ُيرفض طلبها.خزريق أبلغت 
عليها وتغادر البنك. وبعدما رفضت ذلك، دفعها المدير إلى إذا لم تقبل المبلغ الذي عرضوه  بإغالق حسابها هيمديرأحد هددها 

على وكتبت مكتب منفصل واستدعى أفراد الشرطة الذين يتولون الحراسة أمام البنك. وبينما كانت في تلك الغرفة التقطت صورة 
ولم ُيسمح لها بسحب نقودها  ،واقتادوها إلى مخفر الشرطة كبلها الشرطيونيحدث لها. ثم  التواصل االجتماعي ما كانوسائل 

 وأغلق المصرف حسابها.

منظمة العفو الدولية أنها وصلت إلى المخفر حتى قبل أن يوجه  خزريق الذي يمثلأيمن رعد وفي مخفر الشرطة أبلغ المحامي 
البنك التهم وأن الضابط اضطر إلى االتصال بالبنك طالبا  منه أن يوجه محاميهم التهم. وعندما فعل ذلك استشهدت الشكوى 

 بقوانين التشهير.

تنفيذي للبنك وحاكم المصرف المركزي كما أوضحت بإهانة الرئيس ال هاأربع ساعات تقريبا  اتُهمت خالل جوبت خزريق طوالاستُ 
هذا المدير اسم  حتى أنكرت التهمتين مع أنها قالت: "لدي الحق في توجيه اإلهانة"، لكنني "ال أعرفف –لمنظمة العفو الدولية 

 ".التنفيذي ألشتمه

خلي سبيلها عقب االستجواب وأسقط
ُ
التهم. وأكد قسم حقوق اإلنسان في قوى األمن الداخلي لمنظمة المصرف  ت إدارةوقد أ

 العفو الدولية أن رجال الشرطة تدخلوا العتقال خزريق "الحتواء الموقف وبناء على إصرار مدير البنك".

ن ما يتعلق بحرية الرأي؛ ففي تشري في خر يشير إلى انتقائية القضاءهي مثال آ وبالصحفية نضال أي  والناشطة قضية 
 –تعر ضت أيوب لحملة كراهية على اإلنترنت تضمنت اتهامها بأنها جاسوسة لكل من الموساد اإلسرائيلي  2019الثاني/نوفمبر 

السي كالة المخابرات المركزية األمريكية )و –وهي تهمة خطيرة يمكن أن تحمل في طياتها عقوبة اإلعدام وفقا  للقانون المحلي 
 الفيديو وجهها ذاكرا  اسمها صراحة، وداعيا  المجتمع إلى اتخاذ إجراء ضدها.. وبي ن مقطع (آي إيه

وجهت تهما  استنادا  إلى قوانين التشهير والتحريض على العنف أمام النيابة العامة ضد أحد  2019كانون األول/ديسمبر  4وفي 
ل االجتماعي. ووجه الشخص بدوره تهما  إليها مناصري الحزب الحاكم الذي لديه عدد كبير من المتابعين على وسائل التواص

النيل من هيبة "و "تحقير رئيس الجمهورية"و "سب الذات اإللهية"و "قدح وذم"مستندا  أيضا  إلى قوانين التشهير وتحديدا  تهم 
 تتضمن  التي فيسبوكشخصي على ال هاحسابوصورة  ،شعارات احتجاجيةأيوب لق فيها مقدما  كدليل مقاطع فيديو تط "الدولة

 شعارا  يقول "هللا كبير بس الثورة أكبر". وبحسب ما قالت أيوب لمنظمة العفو الدولية:

سلطة ال هذه –كمواطن عادي  –التجديف والتشهير بالرئيس؟" ولماذا يكون له  "بأي صفة يقاضيني بتهمتي  
يق في سرعتها في التحق لى األقلع تفوقعلي؟ ومع ذلك قررت النيابة التحقيق في شكواه أوال  وبسرعة 

 أنها بماشكواي، ل األقل من شكواه، وذلك برغم الصفة الملحة شكواي التي قدمتها قبل شهر على
 األذى المحتمل".بت استشهد

إلى المكتب محاطة  تأيوب. فذهبوحماية الملكية الفكرية كانون الثاني/يناير استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية  7وفي 
أثارت فيه بواعث قلقها إزاء حقها   ذلك قرأت بيانا  أمام الضباط بوسائل اإلعالم والنشطاء، لكنها رفضت اإلجابة عن األسئلة وبدال  من 

 القضية. القانون. فأسقطت التهم وُحفظتام في المساواة أم

تشرين األول/أكتوبر؛  17بصورة متكررة لالستجواب منذ  المراسل التلفزيوني آدم شمس الديناستدعت سلطات مختلفة 
التي ورد العام في أعقاب توجيه تهم إليه من جانب زوجة رئيس مجلس النواب  استدعاه النائب 2019األول/ديسمبر ففي كانون 

إثارة النعرات هير عالوة على في تقرير أخباري حول الفساد في قطاع االتصاالت. واستندت الشكوى إلى قوانين التش اسمها
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أن السياسيين المتكررة يونية من واقع التجربة نعرف نحن اآلن في المحطة التلفزبتنا ". وقد قال لمنظمة العفو الدولية: الطائفية
استدعائنا واستجوابنا وتوبيخنا قبل إحالة القضية إلى ليتيحوا للنيابة العامة بإثارة النعرات ون المادة المتعلقة وحلفاءهم يستخدم

 محكمة المطبوعات؛ فهذه حيلة إلرضاء السياسيين بمعاقبة منتقديهم".

طلب محاميه إحالة القضية إلى ستخدم حقه في التزام الصمت في حين جلسة االستجواب، لكنه اوقد حضر شمس الدين 
 محكمة المطبوعات.

 لالستجوابشمس الدين  مفو ض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ىاستدع 2018وفي تجربة سابقة في كانون الثاني/يناير 
وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن  غيابا  في مواقع التواصل االجتماعي انتقد فيه جهاز أمن الدولة اللبناني. فحوكم  له تعليقبشأن 

ثالثة أشهر أمام المحكمة العسكرية، لكن الحكم ُسحب تلقائيا  عقب مثوله أمام المحكمة. ثم طلب محاميه إحالة القضية إلى 
 رية القضية بل حفظتها بدال  من ذلك. وبناء  على هذه التجربة يقول شمس الدين:حل النيابة العسكلم تُ فمحكمة المطبوعات. 

 . أما كصحفي فإنه أسوأ".ءهذا سي ،مدني  كالمحكمة العسكرية. تحت سلطة ن فأنت ا  تكنهم يريدون منك أن تعرف أنك أيإ"

 القّص  استجواب
قاصرين صبية يافعين، بينهم ثالثة فتية خمسة ألقت دورية لشرطة البلدية القبض على  ،2019تشرين الثاني/نوفمبر  24في 

محافظة جبل لبنان لتمزيقهم يافطة عليها صورة في قرية حم انا بقرابة الساعة السادسة مساء  عاما ،  12عاما  و 15أعمارهم 
 ثم سل متهم إلى فرع مخابرات الجيش في المنطقة. رئيس الجمهورية.

د استعرضت منظمة العفو الدولية لقطات كاميرا مراقبة يظهر فيها الصبية وهم يتسلقون جدارا  جانبيا  لمكتب التيار الوطني الحر وق
واقتادتهم إلى فرع مخابرات الجيش من دون إبالغ ذويهم أو دعوة عليهم اليافطة. فوصلت شرطة البلدية وألقت القبض  زيقتمل

 لمرافقة القص ر الثالثة. ة/اجتماعي ة/عامل

بدون استجواب إلى أن أصدر أحد القضاة أمرا  بتسليمهم إلى لدى مخابرات الجيش وأمضى الفتية من ساعتين إلى ثالث ساعات 
الشرطة العسكرية التي أحالتهم بدورها إلى قوى األمن الداخلي. وعند حوالي الساعة العاشرة مساء  علم أقرباؤهم ولجنة 

بأمر اعتقالهم. فتوجهت المحامية أسمرينا األعور مباشرة إلى مخفر الشرطة حيث تبين لها أن استجواب الفتيان جار المحامين 
 وصل مكبال  إلى مخفر الشرطة. وقد بقيتُ  –عاما   12عمره  –على قد وساق. وأبلغت منظمة العفو الدولية أن الصبي األصغر 

 التوقيع على التعهدات أو أي مستندات أخرى.معهم طوال مدة االستجواب وطلبت منهم عدم 

خلي سبيلهم بأمر من النيابة العامة عند تمام الساعة الثالثة صباحا  عقب احتجازهم مدة تسع ساعات. وقال محام يمثل 
ُ
وقد أ

 يزي لمنظمة العفو الدولية:رفيق غر ماية األحداث في لبنان يدعىاالتحاد لح

"لم نعرف شيئا  عن مكان وجود القص ر الثالثة والشابين اليافعين طيلة ست ساعات في منطقة جغرافية 
صغيرة. وذلك ليس مقبوال . وقد ارتُكبت انتهاكات عديدة لحقوقهم: إذ ألقت شرطة البلدية القبض عليهم بال 

تحترم قوى األمن الداخلي ذلك ليس( ضمن صالحياته، ولم  حتجزهم التحقيق العسكري )برغم أنسبب، وا
برمتها كما هي واردة  واجبةالهكت اإلجراءات القانونية في استجواب القص ر، وانتُ  واجبةاإلجراءات القانونية ال
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. لقد كانت فوضى عارمة". 47بالتفصيل في المادة 

 16بضت قوى األمن الداخلي على ق 2019كانون األول/ديسمبر  28في  وقضية حم انا ليست فريدة من نوعها؛ ففي حالة منفصلة
زبد في البقاع استنادا  إلى تهم بالتشهير إلحراقهم صورة لرئيس الجمهورية. وكان أحد القص ر قاصرا  في قرية كفر 12صا  بينهم شخ

بإحراق الصورة، في حين نفى اآلخرون عاما . وقد اعترف بعضهم  17و 16في سن الرابعة عشرة وتراوحت أعمار اآلخرين بين 
فرج عنهم عقب حملهم على التوقيع على ادهم عند وقوع الحادثة. وظلوا رهن االحتجاز طوووج

ُ
ل سبع ساعات على األقل، وأ

 فظت القضية.حُ عدم االحتجاج مرة ثانية بتاتا . فبتعهدات 

 19–كوفيد جراء التعبئة فرتة خالل االستدعاءات
لمواجهة تفشي اإلجراءات التي اتخذتها السلطات وفترة التعبئة ضمن وث قت منظمة العفو الدولية أيضا  حالتين لصحفيين اسُتدعيا 

على ساعات لحظر التجول وتوصية رسمية باللجوء إلى االستجواب  ت هذه اإلجراءاتاشتملفقد . اوبرغم سريانه 19-كوفيد وباء
 عن بعد بالنسبة للمسائل غير الملحة.

. وأبلغ منظمة العفو 2020عها في قضاء راشيا في أيار/مايو إلى فر الصحفي أيمن شر وفوقد استدعت مخابرات الجيش 
أيار/مايو طالبا  منه المجيء إلى مقر المخابرات، لكن دون اإلفصاح   7الدولية أنه تلقى مكالمة من ضابط في مخابرات الجيش في 

للسؤال  ية شر وف منظمة العفو الدولية أنها اتصلت بالفرعمعن أسباب االستدعاء برغم سؤال شر وف. وأبلغت دياال شحادة محا
أن تكف عن محاولة الحصول على ب النهايةبطا  عالي الرتبة أمرها في ر قضائي بهذا االستدعاء. لكن ضاعن التهم وعما إذا صدر أم

في وسائل التواصل  تعليقاتسلسلة من المقاالت وال ُيعزى إلى ه أن سبب االستدعاءتشروف ومحامي ويقد رتلك المعلومة. 
 االجتماعي انتقد فيها الجيش.

المدافعين و ،والنشطاء ،مجموعة من الصحفيينمن ذلك زار مكتب النائب العام التمييزي بصحبة  وقد رفض شروف الذهاب. وبدال  
 من تدخل األجهزة العسكرية في قضايا تتعلق بحرية الرأي. وقال لمنظمة العفو الدولية: عن حقوق اإلنسان كي يشتكي

مضايقة. وال أستطيع قبولها حتى لو أردت ذلك، ألنها ليست متعلقة بي  "من الواضح لي أن االستدعاء كان
فقط. فهم يريدون إسكات حركة تشرين األول/أكتوبر ومنتقدي النظام السياسي. ولن نقبل ذلك. وال يجوز 

 استخدام األجهزة األمنية والعسكرية لحماية السياسيين منا".
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 وقد انتهت القضية عند هذا الحد.

الصحفية ديما استدعى قسم المباحث الجنائية المركزية  ،أيضا  وحظر التجو ل الحقة من الشهر نفسه خالل اإلغالق  وفي فترة
عن ماهية  مرة أخرى أيضا  عبر الهاتف. وبحسب شهاداتها رفض الضابط اإلفصاح عن هوية الجهة التي وجهت التهم أو صادق

 ومكانه.االستجواب زمان بإال  التهم نفسها. ولم تُبل غ

أطراف مختلفة وجهت التهم ضدها بشأن تقرير مصور على  ةصادق المنظمة أن الضابط الذي استجوبها أبلغها أن أربع وأخبرت
حول تقرير يتهم حاكم المصرف المركزي بالفساد. وقد ضمت األطراف التي وج هت الصحافي اإللكتروني اإلنترنت أعدته لموقع درج 

" النيل من مكانة الدولة الماليةواشتملت التهم على " ،ومصرف تجاري ،مكتبه ةومدير، المركزي، وشقيقهالتهم حاكم المصرف 
ضد حاكم المصرف المركزي". ولم تحل القضية إلى  يرةالفقتحريض الطبقة " و"في لبنانصرفي القطاع الماإلساءة إلى سمعة و"

محكمة المطبوعات برغم كونها المؤسسة المخولة بالنظر في الشكاوى التي توجه إلى الصحفيين. وقد اسُتجوبت طوال ست 
 القضايا مفتوحة.وبقيت ساعات 

 الرأي حرية تجّرم التي القوانني
هانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة، أو المؤسسات تعارض منظمة العفو الدولية القوانين التي تحظر إ

حمايته حتى إذا كان هذا العسكرية أو العامة األخرى، أو األعالم، أو الرموز. وينبغي على لبنان احترام الحق في حرية التعبير و
الوحيد الذي ال يعود عنده الرأي المحمي محميا  هو عندما يعد   التعبير الصادم أو المسيء أو المزعج. والحد حد إلى الحق يصل

 تحريضا  على التمييز، أو العداوة، أو العنف، وحيث توجد صلة وثيقة بالتعر ض لخطر األذى.

ويتعلق العديد من القضايا التي وث قتها منظمة العفو الدولية باستهداف النشطاء المشاركين بحركة تشرين األول/أكتوبر 
حرية التجمع السلمي؛ إذ قد يمتنع  في في الحق ثل هذا االستهداف للنشطاء تأثير مخيفالحتجاجية. ومن المرجح أن يكون لما

 ما بعد. استهدافهم في وارع أو تنظيم االحتجاجات خشيةالنشطاء عن النزول إلى الش

تعتمد األجهزة األمنية والسلطات القضائية اللبنانية أساسا  على قانونين الستدعاء النشطاء والصحفيين هما قانون العقوبات وقانون 
 العسكري.  العسكري قضاءال

والتشهير الموجه  ،والذم ،والقدح ،على اإلهانة 388 – 386 - 384 – 383 تعاقب المواد (1943ففي قانون العقوبات )لعام 
مؤسسة بالسجن مددا  تصل إلى ثالث سنوات الأو  ،فردأو ال ،س الجمهورية، أو العلم، أو الشعار الوطنيلموظف عمومي، أو رئي

لنعرات المذهبية من قانون العقوبات لجهة إثارة ا 317دوالرا  أمريكيا . كذلك تعاقب المادة  267وبغرامات تصل قيمتها كحد أقصى إلى 
إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين  على كل عمل وكل كلمة وكل خطاب "يقصد منها أو ينتج عنها

 بين ماية ألف ليرة )ُيعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ثمان ”الطوائف ومختلف عناصر األمة
 دوالرا  أمريكيا (. 533ودوالرا  أمريكيا   67حوالي 

، ولذا فهو ملزم قانونيا  بتعديل قوانينه المحلية 1972وقد صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 
 لضمان تقيدها بالمعايير الدولية.

على  34ضة الصياغة ومفرطة في عموميتها وال تتماشى مع المعايير الدولية. وفي التعليق وهذه المواد من قانون العقوبات غام
قضايا ب عن بواعث قلقها بشأن قوانين تتعلق الحق في حرية التعبير أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة

أنها ال يجوز أن تحظر انتقاد مؤسسات مثل الجيش، ويجب أن تصاغ مثل عدم احترام السلطة، واألعالم، والرموز، وشددت على 
 بعناية لضمان بأال تساعد عمليا  على خنق حرية التعبير.

لى ثالث سنوات كل شخص يقدم ب بالسجن من ثالثة أشهر إيعاق"كاآلتي:  157تنص المادة  وفي قانون القضاء العسكري
 ،قانون العقوبات على تحقير العلم أو الجيش أو المس بكرامته وسمعته أو معنوياتهمن  209بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 
 في الجيش النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء واالحترام الواجب لهم". أو يقدم على ما من شأنه أن يضعف

وبموجب القانون الدولي فإن  المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية. وال يجوز أن تنظر في قضايا تتعلق بحقوق اإلنسان.
العسكريين على انتهاكاتهم لالنضباط جب أن يقتصر على محاكمات الجنائية ي االستثنائية في القضايااختصاص هذه المحاكم 

 العسكري حصرا .

 التوصيات
 الملزمة، الدولية االتفاقيات تجاه لبنان بواجبات وللوفاء العادلة، والمحاكمة التعبير، حرية في الناس حقوق وحماية احترام أجل من 

 :عليه يجب( 1990 عام عليها صادق التي) الطفل حقوق واتفاقية والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد السيما

 النشطاء لمضايقة والتحريض والتجديف، والذم، والقدح، واإلهانة، بالتشهير، المتعلقة القوانين  استخدام عن  الكف •
 والصحفيين،

 والعسكرية، األمنية األجهزة إلى والصحفيين  النشطاء استدعاء عن  الكف •

 التعبير، حرية في بحقوقهم تتعلق قضايا بشأن والعسكرية األمنية األجهزة إلى واستدعائهم القص ر اعتقال عن  الكف •
 إليها، واالنضمام الجمعيات وتكوين  والتجمع،

 المحاكم في والمحاكمات العسكري القضاء إلى خصوصا   والصحفيين  والنشطاء عموما   المدنيين  إحالة عن  الكف •
 العسكرية،
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 وابتزازهم، والصحفيين  النشطاء لتخويف الصمت بالتزام القانونية غير التعهدات الستخدام حد وضع •

 التشهير، بتهم للمحاكمة السابق االحتياطي الحبس  استخدام وقف •

 في الحق تنتهك التي المزعومة المتحيزة االنتقائية عن  المسؤولين  العموميين  والموظفين  العامين  المدعين  كل مساءلة •
 العدالة، على الحصول في والمساواة القانون أمام المساواة

 الدولية، المعايير مع تماما   لتتماشى التعبير حرية في الحق تقيد التي الوطنية التشريعات تعديل •

 والتجمع، التعبير حرية حقي   وإحقاق وحماية باحترام لبنان بالتزام الوفاء •

 الطفل، حقوق بحماية االلتزام احترام •

 .للضحايا انتصاف سبل وتقديم مرتكبيه ومساءلة بتجريمه للتعذيب حد بوضع لبنان التزام احترام •

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


