
 لبنان: فلتتوقف مضايقة املدافع عن حقوق اإلنسان حممد مغريب
 

 ابلتحقرياملدافع عن حقوق اإلنسان حممد مغريب، اليت اهتم فيها  احملامي و   عشية صدور القرار املتوقع يف القضية املرفوعة ضد
 ية السلطات اللبظانية إىل إسقاط التهم عظه. وف  عا،، ددعو مظممة الفوو الدولمل
 

نمر املظممة، يرقى . فوي الذي دتبفه ضدهودظاشد مظممة الفوو الدولية السلطات اللبظانية أيضاً وضع حد لظمط املقاضاة املتكررة 
عن حقوق اإلنسان وإىل ع درمي إىل درهيبه حىت ال يواصل عمله كمداف دبة املضايقة، ويبدو أنهإىل مر  هذا الظمط من املقاضاة

 انتقاداده الفلظية للمؤسسات القضائية يف البالد.مفاقبته على 
 

ونمراً لكون التهمة املوجهة إىل حممد مغريب دتصل بكلمة ألقاها أما، الربملان األورويب، فإن مظممة الفوو الدولية ددعو االحتاد 
من أجل وق  عملية مقاضاده وغريها من أشكال املضايقة اليت  األورويب كذلك إىل القيا، بتدخالت لدى السلطات اللبظانية

 يواجهها.
 

اكم حممد مغريب أما، حمكمة جظائية يف بريوت رجريرة خطا  يتفل  قحقوق اإلنسان ألقاه أما، االحتاد األورويب يف بروكسيل يف يُ إذ 
 383)مبقتضى املادة  وبُ ّرئ مظهاوكم ابلتهمة نوسها . وأثريت هذه القضية ضده رغم حقيقة أنه قد ح2003نوفمرب/دشرين الثاين  4

من قانون الفقوابت الفسكري(،  157مؤسسة الفسكرية وضباطها )املادة القذف الشووي للمن قانون الفقوابت(، وكذلك بتهمة 
الفهد الدويل اخلاص  من (7)14. ومبقتضى القانون الدويل، وكما نصت املادة 2006أبريل/نيسان أما، حمكمة التمييز الفسكرية يف 

ابحلقوق املدنية والسياسية، ولبظان دولة طرف فيه، فإنه ال جيوز دفريض أحد جمدداً للمحاكمة أو للفقا  على جرمية سب  أن  
 يف كل بلد.  لقانونيةإلجراءات اذات ابُرئ مظها قحكم هنائي وفقاً ل

 

بس لورتة زمظية دصل إىل سظتني. وإذا ما مت حبسه، فإن مظممة الفوو يواجه خطر احلكم عليه ابحلسدين، فإن حممد مغريب وإذا ما أُ 
يف حرية التفبري، وستدعو إىل اإلفراج الووري وغري  هقلسبب وحيد هو ممارسته السلمية حلالدولية سوف دفتربه سجني رأي مفتقل 

 عظه ودظمم محلة من أجل ذلك. املشروط 
 

ألقاها أما، الربملان األورويب نما، احملاكم الفسكرية يف لبظان. وأشار على حنو خاص إىل  وكان حممد املغريب قد انتقد يف كلمته اليت
فرضون على احملاكم الفسكرية يفذبون إلجبارهم على "االعرتاف"، وإىل غيا  التدريب يُ الذين  املزاعم املتكررة أبن املشتبه فيهم 

ظة حقوق اإلنسان التابفة لمأمم املتحدة، بني لملة هياات، بتوثي  بواع  القانوين لقضاة هذه احملاكم. وقد قامت مظممة الفوو وجل
وبتفرض املفتقلني للتفذيب  ،مع املفايري الدولية للمحاكمة الفادلة هذه القل  املتفلقة بفد، دساوق إجراءات احملاكم الفسكرية

 دوثيقاً جيداً. ،ولغريه من ضرو  سوء املفاملة
 

من املبادئ األساسية لمأمم املتحدة بشأن دور احملامني، الذي يظص  23دذكري السلطات اللبظانية ابملبدأ  ودود مظممة الفوو الدولية
 على ما يلي:

  
للمحامني، شأهنم شأن أي مواطن آخر، احل  يف حرية التفبري ودكوين الرابطات واالنضما، إليها وعقد االجتماعات. وي  هلم، "

 ". نون وإقامة الفدل ودفزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاقاشات الفامة لمأمور املتفلقة ابلظاقبصوة خاصة، املشاركة يف امل



بصوته مداففاً عن حقوق اإلنسان، وعلى الدولة اللبظانية واجب محاية يظبغي احرتامها وفضالً عن ذلك، فإن حملمد مغريب حقوقاً 
ت األفراد واجلماعات واملؤسسات يف دفزيز حقوق اإلنسان دلك احلقوق، كما يظص إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق ومسؤوليا

 :(واحلرايت األساسية املفرتف هبا دولياً ومحايتها )اإلعالن اخلاص ابملداففني عن حقوق اإلنسان
 

لكل شخص احل ، بصورة فردية وابلشراكة مع اآلخرين، يف دفزيز حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية والظضال من أجل محايتها، "
 ". على املستويني الوطين والدويل

 
 خلـفية

 

ه االهتا، إىل حممد مغريب ومتت مقاضاده يف عدد من املظاسبات خالل الفقدين املاضيني يف قضااي  بفضها ما زال قائماً ضده  –وجِّّ
م 1995. فوي دتصل على ما يبدو بفمله كمدافع عن حقوق اإلنسان وابنتقاداده الفلظية للمؤسسات القضائية اللبظانية – ، اهته

بتشويه مسفة الدولة اللبظانية وسلطتها القضائية إثر اعرتاض الدولة رسالة ابلواكس بف  هبا إىل مظممة الفوو الدولية واشتكى فيها 
 2002. ويف قضية أخرى دفود إىل 2001من خمالوات إجرائية يف حماكمات احملاكم الفسكرية. ومت رد القضية يف هناية املطاف يف 

ولكظها عادت لتمهر على السطح هذا الشهر، يواجه حممد مغريب هتمة يبدو أن دوافع سياسية دق  وراءها ب "انتحال صوة 
مث أفرج عظه ابلكوالة بفد ثالثة أسابيع. ولالطالع على مزيد من التواصيل،  2003أغسطس/آ   8بض عليه يف احملامي". وقُ 

 MDE)رقم الوثيقة:  جيب اإلفراج عن الدكتور املغريب فوراً مة الفوو الدولية املفظون يرجى الفودة إىل بيان التداول الفا، ملظم

  . 2003أغسطس/آ   13(، والصادر يف 18/011/2003
 

مفاهدة دولية ملزمة دتضمن  مع لبظان إىل حد كبري على ادواقية للشراكة، وهيدقو، عالقات االحتاد األورويب من جانب آخر، 
دولياً من جانب الطرفني املتفاقدين ابحرتا، حقوق اإلنسان. وبظاء عليه، فإن على االحتاد األورويب اختاذ لميع  التزاماً قانونياً 

اخلطوات املمكظة لضمان متكني املداففني عن حقوق اإلنسان من خماطبة املؤسسات األوروبية قحرية ودون عراقيل، وعد، مفاقبتهم 
ل االحتاد األورويب ن يتدخأبيهية لالحتاد األورويب بشأن املداففني عن حقوق اإلنسان على ففل ذلك. كما دوصي املبادئ التوج

 عم هؤالء ومساعدهتم. ، وأن يقرتح وسائل عملية لدللخطر ني عن حقوق اإلنسان الذين يتفرضونففللدفاع عن املدا
 
 
 
 


