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 حضرة المدعي العام التمييزي االستاذ غسان عويدات

 
 شكوى مع اتخاذ صفة االدعاء الشخصي

 
ممثال باالمين العام لمركز  2000العام  143: مركز الخيام لتأىيل ضحايا التعذيب، عمم وخبر مقدم

 الخيام لتأىيل ضحايا التعذيب وممثل الجمعية تجاه الحكومة االستاذ محمد صفا.
: عامر الفاخوري،جان حمصي، احمد السيد، عمم الدين بدوي،فارس الحمرا، انطوان عميهم ضد المدعى

نضال جمال، عامر الحايك، شربل قزي،سالم الفاخوري، عصام جروان، جان شميوب، يحيى ابو قمر،
 وكل من يظير التحقيق فاعال او شريكا او متدخال. الحمبي،حسين فاعور،جورج كرم، فؤاد ابو سمرا، 

: اعتقال مدنيين وتعذيبيم واحتجازىم كرىائن خالفا لالنظمة القانونية الدولية وارتكاب وع الشكوىموض
 جرائم حرب واخفاء قسري.

بسبب مقاومة شعبنا استحدثت القوات  1985: بعد اقفال معتقل انصار في الرابع من نيسان في الوقائع
لشرقي لبمدة الخيام. السجن اشرفت عميو المخابرات االسرائيمية الغازية معتقل الخيام في الطرف الجنوبي ا

اوكمت الميمة الى جياز االمن القومي  1987وحتى اواخر  1985االسرائيمية منذ اقامتو اوائل العام 
االسرائيمي )الموساد( في حين تولى جياز من العمالء من جيش لحد بقيادة العميمين عامر الفاخوري وجان 

 ب وتعذيب المعتقمين باشراف الضباط الصياينة.حمصي وغيرىم ميمة استجوا
ما مارستو قوات االحتالل بحق معتقمي سجن الخيام يتناقض مع كل القوانين ومبادىء حقوق االنسان  

 واتفاقية االمم المتحدة لمناىضة التعذيب.
بعد فالسجن يفتقد الى ادنى الشروط الصحية فال تيوية وال تعرض لمشمس وتعرض المعتقمون خالل و 

التحقيق الى تعذيب بالكيرباء عمى المسان واالظافر والعورة ورش االسير بالماء البارد ومن ثم تحويل 
 الكيرباء عمى جسده.

التعميق بالعامود وجمد المعتقمين بكابالت الكيرباء ووضع االسير معصب اليدين والعينين في ساحة  -
 .المعتقل حوالي الشير وخاصة في فترة االعتقال االولى

 اطفاء السجائر في الصدر والوجو -
 احضار اخت االسير او زوجتو والتيديد باالغتصاب -
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تقييد االسير في يديو وقدميو ووضع كيس من الخام ذي رائحة كريية في رأسو ورميو عمى االرض  -

 في باحة المعتقل لمدة تتراوح بين يومين وخمسة ايام.
اسيرا نذكر منيم:عبداهلل  16تشيد في المعتقل حوالي الساليب التعذيب الجسدية والنفسية اس ونتيجة

غمموش من بمدة شقرا، ذكريا نظر، عمي حمزة من الجميجمة، لبيب ابو غيدا من حاصبيا حقن 
عاما( من بمدة طموسة  65بابرة سامة، حسين عمي محمود من بمدة حوال، الحاج محمد ترمس )

بنت جبيل اصيب بمرض السرطان في السجن  كان مريضا وتوفي نتيجة نوبة قمبية، اسعد بزي من
تشرين  25، بالل السممان وابراىيم ابو عزه استشيدا في انتفاضة المعتقمين 1990وتوفي في آب 

واالخير نزف دمو ولم ينقل الى المستشفى والبعض توفي من جراء التعذيب وافرج  1989الثاني 
 .من حوال ورضا مصطفى الناقورة من سميم عواضة :عنيم كي ال يموتوا  في المعتقل منيم

واالسير عمي الغول بتاريخ  6/1/1995وتم اغتيال االسير ىيثم دباجة في سجن الخيام بتاريخ 
 واالسير عمي عبداهلل حمزة اشتيد في المعتقل ولم تسمم جثتو. 25/12/1994

ودون ال وىناك معتقمون استشيدوا في مراكز التحقيق مثل يوسف سعد وصالح غرغر وآخرون مفق
 اثر لوجودىم حتى اليوم.

أدلى االطباء المبنانيون المشرفين عمى عالج االسرى المحررين في  13/4/1995وبتاريخ 
مستشفى الشرق االوسط بشيادات اكدوا فييا ان االسرى من جراء التعذيب يعانون من االمراض 

لفاريس، كسور في التالية: ضعف النظر، التوتر العصبي، تصمب الشريان التاجي لمقمب، ا
االنف،ىبوط الضغط الوريدي في االطراف، كسر االصابع وخمع االظافر، آالم الرأس، واالكتئاب 

 واالرق وانعدام االكل، القرحة والروماتزم.
العامل ضمن فريق االمم المتحدة في لجنة اليدنة بين  Vidar Lehomnوكشف الضابط النروجي 

من تعذيب بحق المعتقمين في معتقل الخيام حيث اكد ان الرىائن لبنان واسرائيل تقريرا عما شاىده 
" الى ان 6/5/1992تعرضوا لمصدمات الكيربائية. واكدت منظمة العفو الدولية في تقريرىا بتاريخ 

المعتقمين يتعرضون لتعذيب وحشي بواسطة االسالك الكيربائية باشراف ضباط اسرائيميين في 
 معتقل الخيام.
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ن وعائالت شيداء المعتقالت نذكر: عمر الخالد، حسيب من االسرى المحرري بعض الشهود:

 .بدالحميد، رباح شحرور، عفيف حمودع
: لما كان التعذيب جريمة وحشية ينبذىا المجتمع الدولي وكافة مبادىء حقوق االنسان في القانون

جريمة متمادية عذيب ولبنان من الدول التي انضمت الى اتفاقية مناىضة التعذيب التي تعتبر الت
جريمة االخفاء القسري واالتفاقيات التي وقع وصادق عمييا لبنان تسمو وتعمو  التسقط بالتقادم وكما

 عمى القوانين الوطنية المحمية.
ا تنص اتفاقية مناىضة التعذيب ءلة كمل الجرمية تحت طائمة المساولما كانت ىذه االفعا

صفة متخذين نقدم ىذه الشكوى ، ر قابمة لمسقوط بالتقادموغي والبروتوكول االختياري لالتفاقية
حسب  قسري وتعذيب واخفاء بكمجرمي حر  عمييم االدعاء الشخصي طالبين التحقيق مع المدعى

والزاميم  القوانين الدولية واالتفاقيات التي صادق عمييا لبنان واتخاذ بحقيم اشد العقوبات
 .بالتعويضات المطموبة

 
 وتقضموا بقبول فائق االحترام                                                 

 االمين العام لمركز الخيام لتأىيل ضحايا التعذيب
 محمد صفا                                                    

24/9/2019 
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 مرفقات:

المم المتحدة والجامعة العربية وثيقة شاممة عن معتقل الخيام تسممتيا الحكومة المبنانية وا -أ 
وتتضمن شيادات طبيب نروجي وتقارير اطباء ومذكرة عن بعض شيداء المعتقالت والوثيقة اعدت 

 تحت عنوان" الخيام معتقل الموت االسرائيمي" 28/12/1995بتاريخ 
وتحوي اسماء المعتقمين في  1997وثيقة تحت عنوان" التعذيب واالعتقال" صدرت العام  -ب
 يام وسجون الداخل وشيدات لمعتقمين تعرضوا لمتعذيب وتقارير طبيةالخ
تموزالعربية الدولية في نقابة  14وثيقة رىائن لممقايضة تتضمن اسماء المعتقمين وندوة  -ج

 9/7/1998الصحافة المبنانية تاريخ 
االعالمي في تقرير اعده االمين العام لمجنة المتابعة لممعتقمين محمد صفا واطمق في المؤتمر  -د

وصدر التقرير باسم وزارة االعالم التقرير يحوي اسماء  18/2/1997وزارة االعالم المبنانية بتاريخ 
 المعتقمين المرضى وما تعرضوا لو من تعذيب ابان احتجازىم في المعتقل.

تحت عنوان: الرىائن المنسيون في اسرائيل وفي  1997تقرير منظمة العفو الدولية تموز  -ه
 الوثيقة تتضمن شيادات لممعتقمين واسمائيم. MDE 15/18/017ل الخيام. رقم الوثيقة معتق

رقم  2000أيار  31وثيقة لوفد منظمة العفو الدولية الذي زار معتقل الخيام في الجنوب  -و
قصص مروعه  دتتردوتقول الوثيقة: كان ىذا المكان معتقال مخيفا  MDE 18/08/00الوثيقة 

 .انه من تعذيب وامتهان لكرامة االنسانعما يدور خمف جدر 
 17تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي في االمم المتحدة عن معتقل الخيام.  -ز

 لمجنة حقوق االنسان. 56الدورة  1999كانون اول 
لمبنانية:حسيب عبد الى وزارة العدل ا 2000بعض الشيادات لمعتقمين سابقين قدمت العام  -ق

 ، عمي توبة و ميال صوفنجيالحميد
 القفال معتقل الخيام: " مقاومة من خمف القضبان". 19ممف الذكرى ال  -ع

عمم والخبر لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ولجنة المتابعة لدعم قضية المعتقمين وافادة 
 وزارة الداخمية.     

 


