
 
  MDE 18/010/2009 رقم الوثيقة:

 
 لبنان: منظمة العفو الدولية تدين االعتداء على المدنيين

 
أدانت منظمةة الفوةو الدوليةة الم ةوم الةه  جةنل م مولةوح  النةرية الناراةة  رةل ياارةة  قة   مةا   

 ، ود ت إلل  يديةد وويةة2009دينمبر/كانوح الول  21نورايح اي جمال لبناح ص اح ا ثنيح 
 ةنح أيةد ركةال الياارةة، ووةو وأاةادت الن ةا  المنؤوليح  ح الم وم و قديممم إلةل نةاية الفدالةة  

  اما ، قد ُق   اي الم وم، بينما ُأصيل  دة مدنييح آخراح  17 ام  يبرغ مح الفمر 
 

ولم   ضح  فد ووية منوه  الم وم، اله  وقع  فد وقت قصير مح  ودة رئيس اليكومة الربنانيةة 
اليراةةر  مةح راةةارة رنةمية إلةةل دمجة  انةة  رقت يةوميح، وأ ةةرت خكلمةا ميادثةةات مكثوةة مةةع  نةفد

 الرئيس النور   جار الند لرأل الصدع بيح البرديح 
 

 رةةل يراةة   قةةرل ا ةةر يةةوم ا ثنةةيح، بينمةةا كانةةت م  مةةة إلةةل نةةورااوقةةد  فرضةةت الياارةةة لرم ةةوم 
 نراع يربط مدين ي يرابرس و كار اي جمال لبناح 

 
افرةل و ةل الخصةوق، ُق ة   ةدد مةح   ما   نورايح قد انُ مداوا اي و مات مح قبة   وُاهكر أح

اي  مريات ان قامية،  رل مةا يبةدو، إثةر اا يةال رئةيس اليكومةة  الفمال النورايح وُأصيل آخروح 
  2005، ووو والةد رئةيس اليكومةة اليةالي، وهلةف اةي ابراير/جة ا  الربنانية النب  راي  اليرار  

لجخصةةييح و ةةدد مةةح المةةارة اةةي بيةةروت، وقةةد لقةةي الةةرئيس رايةة  اليراةةر  مصةةر ل، مةةع يرانةةل ا
ا مم كثير بينما كاح ين ق  نيار ل اي يرا   ود ل  وقد  نيارة موخخة  وقع انو ار ضخم ندما 

مح أنصار اليرار  وايروم اليكومة النوراة  المنؤولية  ةح ا ا يةال، إ  إح النةريات النةوراة 
 ف نوت ل

 
و  يرال كثير مح النورايح يفمروح اي لبناح، وبينمم  دة آ ف مح الفمال ايةر المنة ريح الةهيح 

م ةةال البنةةا ، وكثيةةرا  مةةا يفمرةةوح اةةي ظةةروف خيةةرة وا قاضةةوح أ ةةورا  م دنيةةة يفمةة  مفظممةةم اةةي 
  دا  
 

     وها، و ديح منظمة الفوو الدولية  ميع الم مات  رل المدنييح 


