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حقوق اإلنسان ...انقسام لبناني آخر!
عمر نشابة
عـلــت أصـ ــوات فــي لـبـنــان أخ ـي ـرًا حــاسـمــة ب ــإدان ــة ضباط
وعناصر من الجيش اللبناني قبل ختم التحقيق في وفاة
ُ
أربعة أشخاص كانوا قد احتجزوا للتحقيق معهم في
احتمال ضلوعهم في جرائم إرهابية .وفي املقابل ،دافعت
أصوات أخرى عن أداء الجيش حتى ولو ّ
تضمن تعذيبًا
ومعاملة قاسية ومهينة وغـيــر إنسانية بحق املشتبه
فيهم .وفي املوقفني إساءة ملبادئ حقوق اإلنسان.
ل ـكــن ،قـبــل مـنــاقـشــة ه ــذا االص ـط ـفــاف الـ ــذي يضاعف
خــافــات اللبنانيني فــي مــا بينهم ،ال بــد مــن اإلش ــارة
إلــى أن حماية حقوق اإلنـســان والحفاظ على كرامات
الناس تستدعي جهودًا مشتركةُ ،يفترض أن تبذلها
امل ــؤس ـس ــات الــرس ـم ـيــة املــدن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة م ــن جـهــة،
واألشـ ـخ ــاص امل ـس ــؤول ــون عـنـهــا وال ـعــام ـلــون فـيـهــا من
جهة ثانية ،والهيئات غير الحكومية من جهة ثالثة .وال
تقتصر الوسائل املخصصة لحماية الحقوق والحفاظ
عليها على اآلليات الدستورية والقانونية والتوجيهية،
ب ــل تـشـمــل الـتــوعـيــة واإلقـ ـن ــاع وإح ـي ــاء قـيــم اجتماعية
ثابتة مبنية على رفض تجاوز كرامات البشر في كل
الظروف ،وألي سبب كان.
أمــا محاسبة منتهكي حـقــوق اإلن ـســان ،فــا يمكن أن
تـكــون كــافـيــة إذا اقـتـصــرت عـلــى الـعـقــوبــات القانونية،
خـصــوصــا حـيــث ال دول ــة قــانــون وال مـســار تشريعي
سليم .بل يجب أن تكون اجتماعية بحيث يعتبر انتهاك
ً
الحقوق أم ـرًا شــاذًا ومــرفــوضــا ،ودلـيــا على الحقد أو
العقد النفسية التي تستدعي عالجًا سلوكيًا.
إن قيام دولــة القانون يستدعي مشاركة املواطنني في
وضع القوانني ،بما فيها قانون حقوق اإلنسان والقوانني
التي ّ
التعذيب من خالل االنتخابات التشريعية.
تجرم
ّ
لكن هذا األمــر معطل في لبنان منذ زمــن .ويــؤدي هذا
العطل إلــى اتـســاع الـشــرخ بــن الـقــوانــن واألص ــول التي
تـحـمــي ح ـقــوق ال ـنــاس وتـحـمـيـهــم وال ـق ـيــم االجـتـمــاعـيــة
ً
ال ـســائــدة .ف ـم ـثــا ،يـتـجــاهــل املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي بمعظم
أط ـيــافــه ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،مـعــالـجــة مــوضــوع الـتـصــرفــات
العنصرية بحق النازحني السوريني في لبنان بسبب
تقديمه االع ـت ـبــارات االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة عـلــى القيم
األخــاقـيــة والحقوقية .كما يتجاهل بعض مناصري

حقوق اإلنسان مبدأ قرينة البراءة من خالل إطالقهم
تصريحات علنية تــديــن الجيش قبل انـتـظــار صــدور
نـتــائــج التحقيق فــي وف ــاة أش ـخــاص أوق ـفــوا لالشتباه
بضلوعهم في اإلرهاب.
ومـعـلــوم أن اح ـتــرام قــريـنــة ال ـب ــراءة هــو مـ ِّـن بــن ركــا َّئــز
املحاكمة العادلة ،وكل شخص ـ ـ سواء املحقق أو املحقق
معه ـ ـ بــريء حتى تثبت إدانـتــه أمــام محكمة عــادلــة ،ال
أم ــام وســائــل اإلع ــام ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي.
وفيما يمكن أن تزيد الشبهة بسبب بعض املمارسات،
ّ
إال أنه ال ينبغي أن ّ
تتحول الشبهة إلى هجوم مركز على
الجيش يمكن أن يستخدمه البعض في حــرب نفسية
تستهدف املؤسسة العسكرية .وفــي م ــوازاة ذلــك ،فإن
ممارسات وتحركات واتـصــاالت بعض املشتبه فيهم
مــن بــن الـنــازحــن الـســوريــن فــي لـبـنــان املشتبه فيهم
بالضلوع في اإلرهاب يمكن أن تزيد الشبهة وتبررها،
لكن ال يـجــوز أن تتحول إلــى إدان ــة قبل املحاكمة ،وال
ُ
ينبغي أن تستخدم ،حتى بعد صدور أحكام باإلدانة،
للتعميم بشأن النازحني السوريني.
ل ـن ـت ـع ـمــق ف ــي الـ ـنـ ـق ــاش ،ول ـن ـح ـســب أن ال ـق ـض ــاء أدان
عسكريني بعد ثـبــوت ضلوعهم فــي تعذيب معتقلني
ل ــدي ــه ،فـهــل سـيــوقــف ذل ــك م ـمــارســات ال ـت ـعــذيــب؟ وهــل
العسكريون اآلخرون؟ وهل يمكن أن يساهم
سيرتدع
ّ
ذلك وحده في حل املشكلة؟
املساءلة واملحاسبة القانونية واجب ال ُيفترض إغفاله
أبدًا ،لكن املطالبة بهما ينبغي أن تقترن ببرنامج متكامل
لتوعية الناس بشأن الحقوق ،وإقناعهم بأهمية الحفاظ
عليها وحمايتها .أما التركيز على املالحقات القانونية
من دون وجود قناعة راسخة وسائدة في املجتمع ،فقد
تحدث أضرارًا جسيمة ُبمساعي التثقيف على حقوق
ً
اإلنسان .فماذا ،مثال ،لو أجري استفتاء يدعو اللبنانيني
إلى االختيار بني اإلجراءات األمنية والعسكرية الصارمة
وبني الحفاظ على حقوق النازحني السوريني؟ ألن تؤدي
النتيجة إلى مزيد من تراجع في حقوق اإلنسان؟
ل ـل ـن ـقــاش ص ـل ــة ،ل ـكــن ق ـبــل خ ـتــم ه ــذا املـ ـق ــال ،وبـسـبــب
االنقسام الحاد بني بعض اللبنانيني حول هذا املوضوع،
نذكر باملبدأ القانوني القائل إن االتفاق هو الذي يصنع
ً
القانون ويجعله قابال للتطبيقConsensus Facit ...
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األمن الذاتي لإلرهابيين
ريما كركي*

بعلبك
الـ ـ ـق ـ ــادر املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــارودي»،
املـطـلـ َ
ـوبــن بـجــرائــم إره ــاب وتفخيخ
ّ
س ـ ـيـ ــارات .وتـ ـب ــن أن ـه ـمــا م ــوج ــودان
ف ــي مـبـنـيــن ي ـم ـلــك أح ــده ـم ــا املــدعــو
خــالــد عــز الــديــن .ول ــدى دخ ــول القوة
املهاجمة ،سارع الغاوي إلى محاولة
تفجير نفسه بحزام ناسف بعناصر
امل ـخــابــرات الــذيــن أردوه عـلــى الـفــور،
ف ــي ح ــن حـ ـ ــاول الـ ـ ـج ـ ــارودي الـ ـف ــرار
مطلقًا الـنــار باتجاه الـقــوة املداهمة،
م ــا دف ــع الـعـنــاصــر إل ــى إطـ ــاق الـنــار
باتجاهه حيث أصيب بطلقات نارية
وما لبث أن فارق الحياة .وأوقف كل
من عز الدين والسوريني وليد خالد
جـمـعــة وابـ ـن ــه ،وه ـم ــا وال ـ ــد وشـقـيــق
الـقـيــادي فــي تنظيم «داعـ ــش» غياث
جمعة امللقب بــ«أبــو الوليد» ،والــذي
قـتــل ف ــي مــواج ـهــات م ــع الـجـيــش في
جرود رأس بعلبك في كانون الثاني
 2015مـ ــع أب ـ ــو ع ـب ــدال ـل ــه األهـ ـ ـ ــوازي
وث ــاث ــة آخ ــري ــن .وتـمـكـنــت ال ـق ــوة من

ض ـب ــط م ـص ـن ـعــن إلعـ ـ ـ ــداد ال ـع ـب ــوات
الناسفة فــي مستودعني (كــاراجــن)
أسـ ـ ـف ـ ــل امل ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــن ،وبـ ــداخ ـ ـل ـ ـه ـ ـمـ ــا 7
ع ـ ـ ـبـ ـ ــوات ن ــاسـ ـف ــة م ـ ـع ـ ــدة ل ـل ـت ـف ـج ـيــر
بأحجام وأشـكــال مختلفة موصولة
الـ ــى ه ــوات ــف الس ـل ـك ـي ــة ،م ــع أرب ـع ــن
كيلوغرامًا مــن م ــادة الـنـيـتــرات التي
تستعمل لتصنيع العبوات الناسفة،
وكمية كبيرة مــن الــذخــائــر .مسؤول
أمني كشف لــ«األخـبــار» أن العبوات
املضبوطة «جاهزة لالستخدام وهي
مختلفة األشـكــال واألحـجــام بالنظر
الــى طبيعة العمل اإلرهــابــي املنوي
ّ
موجه «كالذي
تنفيذه؛ فمنها ما هو
يستعمل لالغتياالت ،ومنها ما هو
ّ
معد إليـقــاع أكبر قــدر مــن الضحايا،
ً
فضال عن عبوات لتفجير سيارات».
وأك ــد أن «الـعـمـلـيــة األمـنـيــة ساهمت
فــي منع تنفيذ أعـمــال إرهــابـيــة ضد
املـ ــدن ـ ـيـ ــن أو الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ونـ ـق ــاط
للجيش» .

حقوق اإلنسان! لم أكن أعــرف أنها هي األخــرى عبارة انتقائية
ُ
إلى هذا الحدّ .اعتقدت أن إسرائيل وحدها تحسن استخدامها
فــي توقيت يتطلب «قوطبة» أو اتهامًا او إلـهـ ًـاء عــن شــيء ُتعدهّ
بعناية .أمــا نحن ،فلم نتحد يومًا على «حـقــوق اإلن ـســان» التي
تعنينا .نحن ال يعترف بعضنا ببعض ،وال بــاآلخــر ،وال حتى
بحقنا بأن يكون لنا وطن «طبيعي» ،ال سارقني فيه في السلطة
وال ناهبني ،وال ناكرين لجميل من يحموننا بدمائهم ،في بلد
الشهداء هدرًا...
يذهب فيه دم
ّ
وفظع» ،حينما تجرأ على أسر  40إرهابيًا ُي ّ
عدون
الجيش «انتهك
لعمليات متزامنة في وقت واحد! ّ
فهب بركان «الوعي الطارئ» في
وجهه ...لجان! وحقوق إنسان! ومحامون! ودعوات للمحاسبة!
ً
يـبــدو أن املشكلة وقـعــت ألنــه تمكن مــن ذلــك فـعــا! فــا «حقوق
إن ـس ــان» ملــدنـيــن ك ــان ــوا سـيـسـقـطــون كــالـعـصــافـيــر ل ــو نجحت
العملية ...وال حقوق إنسان ملن تناثروا كالغبار في انفجارات
ح ـص ـلــت ،وال ح ـقــوق إن ـس ــان ل ـج ـنــود ف ـق ــدوا ب ـصــرهــم لحماية
النازحني ،وال حقوق إنسان لضباط سقطوا بمعارك مختلفة،
وفي مواجهة ظواهر كاألسير وما شابه ...كل يوم خبرية ،وكل
يوم ورطة ،وكل يوم سياسي بأوامر «عميلة» ...أو أصوات غارقة
في «وهــم حضاري من حيث إطــار الزمان واملكان والـظــروف»...
ً
هذا إذا ما اعتبرنا «التصويب الحضاري» بريئًا أصال! كل ذلك
وثابت.
والجيش صامد
ُ
ال حقوق إنسان يوم أ ِمر العسكر باالعتداء على شباب الحراك،
وبعض الجنود بكوا الضطرارهم إلى فعل ذلك ،ال حقوق إنسان
عندما تدحرجت رؤوس العسكر الذين أعدمتهم «النصرة» ،وال
حـقــوق إن ـســان للعسكر املــأســوريــن ل ــدى «داعـ ــش» ،وال حقوق
ُ ِّ
إنسان ملن قتلوا في صفوفه ونكل بجثثهم في بعض املناطق ،وال
ّ
حقوق إنسان لجيش تجهيزه حزورة ،وال حقوق إنسان لجيش

يــردع األخــوة األع ــداء ساعة «يتزعرنون» على الـنــاس! قد يقول
البعض إن هذا خلط بني «الواجب» وحقوق اإلنسان ،فما عالقة
هذا بذاك؟ الجيش اللبناني ليس جيشًا سويسريًا ،وال هولنديًا ،ال
ُ
شيء متاح له ،معاركه دائمًا تبتر ملصلحة خط سياسي قريب أو
ُ
حسابات من سقط ومن راح .وهذا انتقاص
دون
من
بتر
ت
بعيد.
ّ
ً
من حقه ،حقه كإنسان مكلف من ضميره أوال حماية بلده ،ممن
يمنعونه من إكمال أية معركة وطنية وحسمها!
الحقيقة انــو «هلق وقتها» حقوق اإلنـســان! فالجيش «اعتدى»،
وأوقـ ــف إره ــاب ـي ــن .كـيــف هـيــك ي ــا ع ـمــي؟ م ــا حـسـبـنــاهــا هـيــك؟
ً
على العسكر أن يحملوا معهم «دلـيــا للتصرف»« ،كاتالوغًا»
لـ ــإرشـ ــادات وأخ ــاق ـي ــات املـ ـع ــارك ف ــي ب ــؤر اإلره ــاب ـي ــن الــذيــن
يـسـتـخــدمــون ال ـن ــاس دروع ـ ــا ب ـشــريــة ،وع ـلــى الـجـيــش أن يتقن
«إتيكات التوقيف» ،فيطلب بهدوء و«من بعد إذن الجميع» ،وإذا
ما كان هناك إجماع ،وبالتراضي من جميع األطراف املشهود لها
بـ«الوطنية الناصعة» ،أن يفتش ويعتقل ويبحث!
مـضـحــك ه ــذا ال ـب ـلــد ،ض ـي ـعــان الـتـضـحـيــات ف ـيــه! ب ــات ال ـع ـنــوان
األبــرز«ال ـج ـيــش يـنـتـهــك» ،والـبـعــض يـطــالــب بـفــريــق ثــالــث يــواكــب
الجيش ليراقبه ،ويتأكد من «أن ما يدعيه صحيح»! أجل ،نحتاج
طرفًا ثالثًا ليتمكن جيشنا من حمايتنا على أرضنا!؟
من له مصلحة بضرب هيبة الجيش وتفتيت معنوياته في هذا
التوقيت بالذات؟ وهل ستتصرف القيادة بحكمة وصرامة ،أم أنها
ستسعى لرضى الساسة الذين هم إما متهورون أو تائهون أو
متطرفون أو فاسدون ،علمًا بأنهم ُم ّ
جربون ...وهل على القيادة
أن تقدم مسبقًا خططها لكل من يعنى «بحقوق اإلنسان»؟! ..أم
أنه في ظل وضع أمني مخيف كهذا و«واعد» على ما يبدو ،على
القيادة أن تكون ّ
«حرة ومحررة وحازمة»؟
بـعــد قـلـيــل ،سيصبح مطلب «األم ــن الــذاتــي لــإرهــابـيــن» ضمن
حقوق اإلنسان ...في بلد العجايب!
* إعالمية لبنانية

