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جمعيّة روّ اد ،فرونتيرز ھي ّ
منظمة لبنانية مستقلة ال تتوخى الربح ،تعمل على تقديم مساعدة مھنية ومحترفة للفئات المھمّشة،
إلدراك حقوقھا والحصول عليھا.

نشطاء حقوق االنسان يھددون مؤسسات الدولة؟
بيان صحافي
بيروت ،في 2011/7/28
تثير جمعية روّ اد فرونتيرز قلقھا بسبب توقيف الزميل سعد الدين شاتيال ممثل منظمة الكرامة لحقوق االنسان في لبنان،
على ما يبدو على خلفية اصدار المنظمة تقارير تفيد بوقوع حاالت تعذيب للموقوفين من قبل مخابرات الجيش ،وقد تم
التحقيق معه من قبل القضاء العسكري واالدعاء عليه امام القضاء العسكري بتھمة نشر معلومات تمس بسمعة الجيش
واالدالء بمعلومات خاطئة تضر بسمعة لبنان.
ھذا التوقيف يأتي في اطار نمط مستھجن اصبح متبعا دون محاسبة او مساءلة ،يتمثل بمضايقات بحق مدافعين عن
حقوق االنسان او اشخاص يمارسون حقھم في التعبير المكرس في الدستور اللبناني ،حيث ان حادثة التعرض للزميل
من منظمة الكرامة ليست يتيمة .فأمس ايضا تم توقيف فنان يعبر عن رأيه عن طريق الغناء ،والسبب :انتقاد رئيس
الجمھورية .ومنذ مدة ليست بالبعيدة تم االدعاء على عدد من الشباب ،والسبب :انتقاد رئيس الجمھورية على الفايسبوك.
وعند بداية عام  2011قامت مخابرات الجيش باالدعاء على المھندس المدني اسماعيل الشيخ حسن امام المحكمة
العسكرية ،والسبب :انتقاد الجيش بسبب حصار مخيم نھر البارد .والالئحة تطول لو اردنا تعداد كل الحاالت .مما
يطرح السؤال البديھي ،ھل في وطن يدعي الديمقراطية واحترام حرية التعبير يمنع على اي كان انتقاد السلطات؟ وھل
تعمد ھذه السلطات ،بدال من التحقيق الشفاف والعلني في االدعاءات التي تساق ضد ممارسات بعض اجھزتھا ،الى
االدعاء على من يتجرأ على القيام بحقه وواجبه المواطني في انتقاد ھذه الممارسات وكشف االنتھاكات بھدف االرتقاء
بدولة القانون وارساء مبدأ المساءلة والمحاسبة؟
كما تثير الجمعية مخاوفھا لجھة سلطة المحاكم االستثنائية العسكرية في التحقيق واالدعاء على اشخاص مدنيين –
بغض النظر عن كونھم ناشطي حقوق انسان من عدمه – بتھم تدخل في اطار القانون العام .وھي صالحية لطالما
انتقدت من قبل العاملين في مجال العدالة وحقوق االنسان محليا ودوليا ،اضافة الى كون ھذه اجراءات ھذه المحكمة ال
تحترم كافة معايير المحاكمة العادلة .وھناك دعوات واتجاھات في العديد من الدول الى الغاء المحاكم االستثنائية او اقله
حد صالحياتھا باالمور المتعلقة مباشرة وحصريا بموضوع اختصاصھا االستثنائي.
وتدعو الجمعية السلطات اللبنانية كافة الى الكف عن الممارسات القمعية للحريات المكفولة في الدستور اللبناني وكل
التزامات لبنان الدولية ومنھا حرية التعبير والوصول الى المعلومات ونشرھا .والى كف التعقبات بحق الزميل سعد
الدين شاتيال ،والى العمل بشفافية ومسؤولية على التحقيق في اي ادعاءات متعلقة بممارساتھا واثبات عدم صحتھا في
حال كانت كاذبة كما تقضي مبادئ المساءلة والمحاسبة والشفافية في دولة القانون ،كما الى تعديل قانون العقوبات
والغاء تجريم فعل التعبير عن الرأي وكل الجرائم االخرى المفتوحة والمطاطة ذات العالقة ،وھو تجريم يعتبر من
خصائص الدول القمعية والشمولية .كما الى الغاء المحكمة العسكرية وكل المحاكم االستثنائية التي ھي بدورھا من
خصائص الدول القمعية ،او اقله تقليص صالحياتھا .واخيرا تذكر الدولة اللبنانية بواجبھا في اتخاذ التدابير الفعالة اآليلة
الى ضمان وحماية حق تمتع كل انسان بالحريات والحقوق الدستورية ،والى حماية المدافعين عنھا.
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