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I.  التعسفي االعتقالمشروع " وخمفية تقرير "مذنب حّتى تثبت براءته إلىنظرة عامة: 

"العمل بعنوان: " امشروعً  2011منذ العام  تحّرك من أجل حقوق اإلنسان – ألف منّظمة تطّبق، االتحاد األوروبي بدعم من

 نشرييدف المشروع إلى ". على آلٌة حماٌة للحد من االعتقال التعسفً، و التأخر بالمحاكمات و الحجز االحتٌاطً المطّول" 
، وزيادة احترام حقوق المعتقمين خالل إجراءات ما قبل المحاكمة ةالتعسفي تمن االعتقاال لمحدّ  والمجتمعيالوعي المدني 

مجموعة من تنبثق عن المشروع لمعايير الدولية . مع ا تتوافقضون فترة زمنية معقولة المحاكمات في غ إجراء وضمان
 إلى ةألف الرامي جيود منّظمة في وسوف يتّم إدماجياسياسات ال واإلصالحات فيالحماية  آليات وممخص حولالتوصيات 

وعي  لزيادةذلك، يتم إطالق حممة توعية وطنية  باإلضافة إلى. والضغط من أجل احتراميا حقوق اإلنسانعن  المدافعة
 .التعسفي االعتقال مسألة العاّمة حيال

 بيانات ثمرةىو و  2013من العام  كانون الثاني/ في يناير كجزء من منجزات المشروع "مذنب حتّى تثبت براءتو" تقريرنشر 
مع مناقشات الو  المعنّية األطراف، المقابالت مع ةث المكتبيو : البحاستناًدا إلىا شيرً اثني عشر  ُجمعت وُحّممت عمى مدى
 .ضمن مجموعات تركيز ضحايا االعتقال التعسفي

II.  :"والسياق والمنهجية واألهداف العمل نطاقلموجز "مذنب حّتى تثبت براءته : 

المعايير  ومدى توافقو معاالعتقال التعسفي المتعّمق بالشامل المبناني  إطار العمل القانونيعمى  اإلضاءةالتقرير إلى ييدف 
براز  ،الدولية و نطاقالتقرير و منيجية صّممت مثل ىذه الممارسات. وبالتالي  الذي تندرج فيواالجتماعي والسياسي  لسياقاوا 
في ىذا و  التعسفي.االعتقال  تزايد حاالتإلى  المؤّديةوالعوامل  المتداخمةلمحة عامة عن األسباب  إلعطاءا يصً خصّ 

ما يرافقيا من انتياكات و  السياسية-القانونية واالجتماعية التي تناولت االنتياكات اليلتحالمجموعة من  التقريرقدم  ،اإلطار
المحامين، و  فقياء القانون ال تقتصر عمىالرأي العام إلى شريحة واسعة من  ليتوّجوالتقرير  صيغ .حقوق اإلنسانأخرى ل

الكثيرة التي  دبياتاأل تّمت مراجعةذلك، باإلضافة إلى و . أىداف المشروع بما يخدم السكان وعي زيادةا لمحاجة إلى نظرً 
ممارسات الو ، ونطاقوالتحميل القانوني  مجاالت تركيزه، مثلو تحديد بنية التقرير من أجل  في لبنان الموضوعىذا  تتناول

 . الحاالت ات، ودراس1القانون، واختيار فئة الضحايا من جانب أجيزة إنفاذالمتبعة 

تقرير ال ىسع ة والجميور الذي يتوّجو إليو،القانونيالجوانب و  ةالسياسي -جتماعية الجوانب االعمى  هباإلضافة إلى تركيز و 
 حالت دون تقديم ومع ذلك، فرضت المنيجية المّتبعة قيوًدا. وتجّنب استعراض معمومات مكّررة مةجديدة وقيّ  آراءتقديم إلى 

أو  إلى جيميا جاالتبعض المفي لتفاصيل ا إسقاط بعض ال ُينسب. وبالتالي، واضيعأو التعّمق في بعض الم التفاصيل
 ا شاماًل شرحً  يتضّمن التقرير الذي خرجنا بوذلك، . ومع ة مقصودةاستراتيجي مقاربة ىو باألحرى بل إلييا، عدم التنبو

 . 2لموضوعابذات صمة إضافّية  موّسعةدراسات و  مراجع اءقرّ لمقّدم ي ، كماقسمتوّجب تفصيمو في كّل الذي  قانونيإلطار الل

                                                           
بشكل خاص اقش يتمحور ىذا التقرير حول المعتقمين في لبنان المشتبو بيم و/أو الصادرة بحقيم عقوبة بسبب ارتكاب جرائم تتراوح من جنحة إلى جناية وين  1

والعّمال المياجرين،  الضحايا من المعتقالت اإلناث والفمسطينيين عمى السواء. يقّدم التقرير معمومات حول مجموعات الضحايا التالية: اإلرىابيين المزعومين،
الجانحين. ويناقش التقرير أيًضا عمل المحكمة  المثميات والمثميين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري اليوية الجنسانية، واألحداثوالالجئين، وطالبي المجوء، و 

تي ترتكبيا فعالّيات العسكرّية واإلصالحات القضائّية وتحسين ظروف السجون واآلراء حول ممارسات رجال الشرطة باإلضافة الى تحميل انتياكات حقوق اإلنسان ال
 من غير الدولة.

 ، )مشار إليو ىنا بتقرير ألف(.29، ص. 2013كانون الثاني/ يناير تقرير "مذنب حتى تثبت براءتو"، منّظمة ألف، بيروت،   2
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القانوني الذي يتناولو  المجالفي  متخّصصين قسام القانونية وضعت بالتشاور مع محاميناألأن جميع  تجدر اإلشارة إلى
 كذلك. غيرىمو س، بالتجسّ  المزعومين والمتيمين واألطفال المياجرينمع الالجئين والعمال  واعمم محامون يمومن بين القسم،

االستعانة بالقضاة إلقامة  تمت، كما مصادر أخرىب مقارنتيا من خاللمة من صحة المعمومات المقدّ  باستمرار قالتحقّ  تمّ 
 .3الدليل عمى صّحة مصادرنا

 

يمانيا بأّنو، وقبل االنصراف إلى صياغة السياسات ألف  إدراك منّظمةفي ىذه الدراسة من  ةالمعتمد المقاربةنبع ت المتعمقة وا 
 السياسي -االجتماعي مسياقلو  اتجوانب االنتياك جّيد لمختمف فيم بحماية حقوق اإلنسان، ال بّد من التوّصل إلى

أكثر  ومتخصص دقيق بشكلبحث النتياكات المتعددة، يمكن الكشف عن أبعاد اال فبعد. الذي تحدث فيو لمبمد والتاريخي
 المشاكل إبرازالميّم الفئات المستضعفة، من  حالةفي النظر عند  ،مثالً فتعزيز المعرفة.  من أجلىذه الجوانب  من كلّ  في

أسيمت أو قد األبعاد القانونية واالجتماعية والسياسية األخرى التي أيًضا ب بلالعتقال التعسفي با المرتبطة وحسبغير 
بمثل ىذه الدراسة وفي حال عدم القيام سات. لمثل ىذه الممار  عرضةأكثر  وجعميامجموعات ال ىذهاستضعاف في  تسيم

اإلصالحات ، ستظّل صنع السياساتعممية في  مجتمعي الف أصحاب المصمحةواالمتناع عن إشراك جميع  الشاممة
 واالستيعاب والتمييز.  االضطياد علمسيطرة وتشريالقانونية أداة 

الممثل اإلقميمي السابق لمكتب المفّوض السامي لحقوق اإلنسان لمنطقة الشرق األوسط في  ,عزام األستاذ فاتحوكما أشار 
حين يتم التعامل مع األفراد بصرف النظر عن الجرائم المزعومة التي ارتكبوىا عمى : "، افتتاحّية التقرير في ,األمم المتحدة

 ".4تمقائيّة  القانون، يجوز الحديث عن انتياك حقوقيم بصورةأنّيم فئات بداًل من كائنات بشريّة ذات كيان خاص أمام 

القانونية الفنّية/الجوانب  لطريقتو الفريدة في الجمع بينا نظرً نتاج قّيم  التقريرأّن  أصحاب المصمحةاعتبر عدد من 
 حولبعض المالحظات كان ىناك أّما في ما يتعمق بالمحتوى، . وتسميط الضوء عمييا التعسفي لالعتقالواإلنسانية 
في ىذا و  ، وىذا طبيعي وىو جزء من عممّية إنتاج األدبيات أًيا كانت.في التقرير جو القصورأو  أو/راء واختالف اآل

تحفيز ل ميم  أن مناقشة تمك التعميقات  وترى، بآرائيم القّيمة أثروا التقريرالقّراء الذين أن تشكر ألف  ال يفوت منظمة، السياق
المفترض الذي ينبغي . كما تعزز ىذه المناقشة اليدف النيائي التي تقوم بيا جيود التوعيةتعزيز لو  وتطّورىا تالمنظمانمو 

وصونيا وضمان  حماية حقوق اإلنسان في لبنان" أن تصبو إليو المنظمات في لبنان بمختمف مجاالت عمميا وىو
فريق العمل  قّدمي براءتو"،حتى تثبت  تقرير "مذنبحول  Legal Agenda’sبتعميقات منظمة  وكترحيب مماثل. ممارستيا"

                                                           
لسيد وديع أجريت مقابالت مع: السيدة مايا منصور، د. فيمومين نصر، السيد جو كرم، السيد عمر نشابة، والسيد شربل ميدع، السيد ميدي شرف الدين، ا 3

ا، السيد سعد الدين شاتيال، السيدة كوليت نجم، السيدة نجالء شيدا، السيدة غنوة سمحات، السيدة األسمر، السيدة ماري دوناي، السيدة سميرة طراد، األب ىادي عيّ 
ألين اسطا، الرائد مروان زينة دكاش، السيدة مايا جزيني، السيدة الرا طيان، السيدة فرح سمكا، السيد عمي فخري، السيدة رلى بدران، السيدة ىبة ازدحمد، السيدة 

يوفي، زياد قائدبي، القاضي ناجي الدحداح، المدعي العام سامر يونس، السيد جوزيف عون، السيدة مينا اسحق، السيدة رلى لّبس، والسيد كمال السالرافعي، الرائد 
 السيد كارلوس داوود، وغيرىم من الذين طمبوا عدم الكشف عن ىويتيم.

 .4فاتح عزام، "مذنب حتى تثبت براءتو"، تمييد تقرير ألف، ص.   4
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ار/مايو في شير أي Legal Agendaمنظمة  المقال الذي نشرتوحول توضيحات إضافية  فيما يميألف منظمة  في
 .5"مراجعة نقديةتحت عنوان " ةبالمغة العربي 2013

 التعميقات ىذهومن أجل ربط  "مراجعة نقدية" لترتيبيا في مقالةاحتراًما  بيذا الترتيبأدناه  عمييا التعميقات والردود ُقّدمت
لألفكار الواردة  يالمنطق والترتيب سياقالمعزل عن بّدم قُ التعميقات  ىذه وتجدر اإلشارة إلى أن بعضبتحميل تقرير ألف. 

 تحّد من شأنأو  مع بعض المنظمات اموقفً ألف عمى أّنيا تّتخذ  ىذه التعميقات وصفتفي بعض األحيان ، و تقرير ألففي 
 .بعض القيم األساسية لحقوق اإلنسان

حماية حقوق الميتّم بمجميور ول، براءتو"حتى تثبت  "مذنب إثراء تقرير في ساىم لكّل َمنامتناننا  نكّررا، نود أن أخيرً و 
 مالحظات أو تعميقات إضافية إذا لزم األمر.  كما أّننا مستعّدون لمناقشة أي ،اإلنسان في لبنان

 

 

III2013مايو  في أيار/ التي نشرتها منظمة المفكرة القانونية مقالة "مراجعة نقدية"عمى  . الّرد : 

الفارق بين حاالت التعسف التي تستند الى نص قانوني لالحتجاز  يبرز لمالتقرير  تشير إلى أنّ  المالحظة األولى: -أ
 .6األخرى، وىذا أمر ضروري لتحديد طرق المعالجة واألطراف المعنية والمسؤولة بشكل مباشر وأوليوالحاالت 

 ألف: ردّ 

من أجل األخرى  وحاالت االحتجاز قانوني نص لىالمرتكز إرق بين االعتقال التعسفي االفىمية تحديد بأألف  تقّر منظمة
 .صنع السياساتالمتعّمقة بصياغة التوصيات  من أجلو  بشكل مباشر وأولي عنو تحديد الجيات المسؤولة

جوانب بعض الأن اليدف ىو تسميط الضوء عمى  تّمت اإلشارة إلى ،8وعمم ونطاق وسياقو  7التقريرا إلى منيجية استنادً 
عمى الضحايا.  واألثرالسياسي و  -القانوني، والسياق االجتماعي إطار العمل: مثالً  المتعمقة باالحتجاز التعسفي

التفاصيل التي يتّم تقديميا أو  لجميور المستيدف في التقرير لتحديدا كان ال بّد من األخذ باالعتبارباإلضافة إلى ذلك، و 
متعّمقة بعمق  اقيودً  وىذا ما فرض، حاجات القارئ بشكل يستوفي التقرير وتقّرر محتواهمنيجية صّممت ، وعميو .إغفاليا
أن حقوق  ألفمنّظمة تعتبر  ،قريرتال العام الذي يسترشد بو منطقال وبناًء أيًضا عمى. ومدى إسيابو قانونيال التحميل

لمجتمع. ا السياسي في – االجتماعيالسياق و  القَيم ىي تعكس أيًضا حسب بلو في النصوص القانونية  تتجّمىاإلنسان ال 
 حالًياالسياسي  -السياق االجتماعي طبيعةما ىي  :9جدًّاأسئمة محددة  نالتقرير إلى اإلجابة ع ىدف ومن ىذا المنطمق،

 معّين غير مّتصل نمطىل من في من الحرية؟ محرمان التعسّ لأكثر عرضة  جرميم بارتكاب متّ الفرد ىل يعتبر الفي لبنان؟ 
كافة ل لالمفصّ التحميل القانوني  كان من الممكن أن يؤّدي ولذلك،ل االعتقال التعسفي؟ سيّ يالثقافة  في مرّسخ ولكنالقانون ب

                                                           
  1الممحق   5
 مراجعة نقدية لتقرير ألف عن االحتجاز التعسفي : ما أضاء عميو من حاالت جديدة، وما أغفمو من حراك ومسؤوليات  6
 17-16تقرير ألف، ص  7
 21-20-19تقرير ألف، ص.   8
 13تقرير ألف، ص.   9
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 لمعموماتا في توازنال إلى نسفالمعايير الدولية ب وقياسيااالعتقال التعسفي  حولفي القوانين المبنانية  الممحوظة موادال
 .تقديميا التي توّخى التقرير

 تحمياًل تقرير أورد بالفعل بأن ال بحتة ال يعني أال نقرّ  قانونّية تالتقرير ليسطبيعة أن  عمى إعادة التأكيد فإن، مع ذلكو 
حقوق  انتياكات النوع من يذاب الخاص قانونيّ ال إطار العمل إرساءمن أجل االحتجاز التعسفي  أشكال كافةل شاماًل  اقانونيً 

و/أو الممارسات  عمل الضابطة العدليةالنصوص القانونية وطبيعة أن التقرير ذكر  فقد ،ال بل أكثر من ذلك .10اإلنسان
أن التقرير  أقساموتؤّكد التحاليل ذات الصمة المقّدمة في . 11الحتجاز التعسفيا الرئيسية وراءمن بين األسباب ىي  القانونّية

القانون  إنفاذ أجيزةت كانأ، سواء بدرجات مسؤولية متفاوتة الفعالياتعدد من عاتق مسؤولّية االحتجاز التعسفي تقع عمى 
المعايير مع  ومدى توافقيا عمول بيامالتقييم القوانين المبنانية  إلىىذا التحميل القانوني  سعى .12أو السمطة التشريعية/و

قسم األخير عمى توصيات يشتمل الاالحتجاز التعسفي. مسألة المعني ب العاملفريق الآراء ب قياسياوخصوًصا عبر الدولية، 
. 13عنيا المسؤولة المختمفةالجيات و المختمفة االعتقال التعسفي  أشكالويستعرض مجّدًدا الجيات المسؤولة  موّجية إلى

ا إلى لمحة عامة عن تجريم االعتقال التعسفي بموجب القانون المبناني، مشيرً  وفضاًل عن ذلك، لم يغفل التقرير عن تقديم
بموجب القانون  لحريةالمسؤولية الجزائية التي تقع عمى عاتق الطرف الذي يمارس حرمان ا إقامة البرىان عمىصعوبة 
 .14المبناني

الرجوع  إلىالقارئ ندعو  ،في ىذه الوثيقة لالحتجاز التعّسفي التحميل القانونيالتكرار الناتج عن تفصيل ب تجنّ من أجل 
 .إلى التقرير الكامل ليذا الغرض

 

باإلفراج، وفي ىذه الحالة تقع رغم صدور حكم قضائي  حرمان الفرد من حريّتو فكرة تتناول المالحظة الثانية: -ب
المسؤولية مباشرة عمى المسؤول األمني أو عمى مسؤول الجياز األمني الذي بقي ىذا الشخص قيد االحتجاز لديو. أما اذا 

عقوبات، فالجية المعنية ىي أوال المشرّع وربما المجتمع، وبدرجة  534كان االحتجاز ناتجا عن نص قانوني مثل المادة 
. )ىذه المالحظة تعتبر أن التقرير أغفل ىذه الذي اعتمد تفسيرا تقميديًا لمنص، واختار تاليًا أال يجتيد أقل القاضي
 المسألة(.

  ألف: ردّ 
واالعتقال الناتج عن عن نص قانوني  الناتجبين االعتقال التعسفي  الفارقفي جميع أقسامو، و ر بشكل متكرّ  التقرير، أقام

، والفئات 15القانوني بإطار العملالتنفيذي واألقسام المتعمقة  الموجز: رقاالفنفاذ القانون. وذكر ىذا إممارسات 
 .المالحظة األولى رّد المنظمة عمىفي  كما وأعيد التأكيد عميو، 16فةالمستضع

                                                           
 23يرجى العودة إلى تقرير ألف، ص.   10
 11ص.  ألف تقرير  11
 ير ومنيجيتو.يرجى الرجوع إلى التحميل القانوني المكّثف المقّدم في كاّفة أقسام التقرير، والموجز التنفيذي والتفسيرات المتعمقة بنطاق عمل التقر   12

 130تقرير ألف ص.  13
 30تقرير ألف، ص.   14
 121العمل القانوني المناسب"، ص. القسم المتعّمق بـ"أسباب االعتقال التعسفي في لبنان، السبب الثالث: غياب إطار   15
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مفيوم قانوني يصف ال ، وىذا"عمى اإلطالق بقانون إن قانوًنا ظالًما ليس: "سو ديس أغسطينواستشيد التقرير بقول الق
 ألف عرضت، كذلك .قوق اإلنسانح يرّسخ انتياككّميا عادلة وبعضيا مشاكل القوانين الجائرة ويؤكد أن القوانين ليست 

أن مديري وحراس السجون أو المعاىد نّص عمى ت يالجزائية الت أصول المحاكماتمن قانون  368ممادة ل المنطقي األساس
وكل من اضطمع بصالحياتيم من الموظفين إذا قبموا شخصًا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي التأديبية أو اإلصالحيات 

من   شكاًل أيًضا  وتناولت المقالة. 17أو استبقوه إلى أبعد من األجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات
من  534 الماّدة ، كأحكاماالعتقال التعسفي لىجائرة تؤّدي عند تطبيقيا إ اتتشريععن  التعسفي الناتجأشكال االعتقال 

 . أصول المحاكمات الجزائيةقانون 

والتصّرف بسمطتو وفًقا لتقديره  وامتناعو عن االجتياد بشكل تقميدي منصوص القانونيةل ما يتعمق بتفسير القاضي أّما في
 تنشأ نتيجةخالقية األمسؤولية الأن ىذه  ألف مسؤولية االعتقال التعسفي: تعتبربإلى ما يسمى  ذلك ؤديي قد، الشخصي

ويتوّقف مدى قدرة  .(التقرير ياقدمي ةشموليّ ولكن رسالة محددة  وىي)أو غياب الوعي حياليا  قيم حقوق اإلنسانرفض 
إيمان القاضي بالمساواة والعدالة التي طبيعة  مبيم عمى حّتى واضح أو قانوني وجود نصجتياد في ظّل القاضي عمى اال

وىذا األمر  "طةمستنسابّية السإ " عن الناجمحذر التقرير من االعتقال التعسفي حق كّل إنسان. وفي ىذا اإلطار ي ىي من
بشكل جتياد سيف ذو حّدين حيث تعتمد نتيجتو "اإليجابّية" ىذا يعني أّن اال: 18"متروك بالكامل ألخالقّيات الجية القضائّية

نين ألّن معظم القواالحال في لبنان  ىي هقيم حقوق اإلنسان. ىذب انوالشخصي ومدى إيمالقاضي  منظوركبير عمى 
؛ عمييا الدولة معاىدات الحماية الدولية واالتفاقيات التي صادقتصالح لكي تتماشى مع المحمّية لم تخضع لعممّية إ

غير حقوق اإلنسان قيم إلى النيوض ب سعى إذا ايإبطال وأ االستئناف فييايسيل  ماّدةالقاضي وبالتالي يشّكل اجتياد 
القضاة ب يمحقمثل ىذا "الموم" األخالقي  عمى أن ألف توافقلذلك،  محّدد.بشكل واضح و  19المحميالمنصوصة في القانون 
 .صعب تحديد المسؤولية القانونية في ىذا اإلطار إال أنلمنصوص القانونية،  تقميديةالذين يعتمدون تفسيرات 

رغم العمى و . ومع ذلك، ةالقانوني منظمة المفكرة مالحظاتالمسؤولية المجتمعية" في من " ومن غير الواضح ما المقصود
 عن  األولعتبار المجتمع/المواطن "المسؤول" مسألة ا تبقى، الضحية نفسيا يى حقالعن  مدافعٍ بأن أفضل  عترافمن اال

 الضمير ال ينفي ضرورة تعزيز أّن ذلكغير بحق الضحية مسألة قابمة لمجدل.  ترتكبانتياكات حقوق اإلنسان التي 
بحّد الفعل عندما يجّرم و أ حدوثيا عند الممارساتىذا الموضوع وتجريم التواطؤ في مثل ىذه  حيالوالوعي االجتماعي 

 .امحميًّ  ذاتو

 

 يعرض التقريراألحداث  لمسألة عند تطرّقو فعمى سبيل المثال يقع في العموميات،أن التقرير بتفيد  المالحظة الثالثة: -ج
 الدولي القانون معاييريخالف   ذلك باعتبار أن سنوات 7 بـ الجزائيةسن المسؤولية  تحديدينتقد حيث  422/2002القانون

                                                                                                                                                                                     
 74تقرير ألف ص.   16
 30تقرير ألف ص.   17
 122ص.   تقرير ألف  18
ت، االطالع عمى كتاب مثاًل قضّية إعطاء الجنسية ألبناء المرأة المبنانية لمقاضي جون قزي، يشير القاضي إلى مبادئ المساواة الدستورية. لمزيد من المعموما  19

 القاضي جون قزي "رحمة العمر الى الجنسية"
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(أو 44 المادة)في قانون األحداث  االستئناف ، أو أيًضا إشكاليةعامًا 12 الجزائية بـممسؤوليّة ل الحد األدنى الذي يحّدد
القاصر مع  تمّ توقيف بحال)عدم فصل الممفات  أو مسألة ،االجتماعيين أيًضا إشكالية عدم توّفر عدد كاٍف من المساعدين

 ىم القاصرينمن  %50يذكر التقرير أيضا أن و  التعسفي. ذكر الرابط بين ىذه الشوائب واالحتجازدون الراشد(، كّل ىذا 
 .الرقم يدعم ىذا مصدرأي  ذكر دون من تعسفًا محتجزون

 ألف: ردّ 

لمثل تعّرضت  مختمفة شةفئات ميمّ  تجاربلنقل دة لمناقشة مختمف أشكال االعتقال التعسفي و محدّ  اتقرير أقسامً خّصص ال
اإلرىابيين المزعومين،  مثل  ألّنيا نادًرا ما تتّم اإلضاءة عمييا المجموعاتيذه ب حاالت متعّمقةاختيرت . ىذا االعتقال

 بالمجموعات مقارنة،  ، واألحداث الجانحيناليوية الجنسانية والّشاذينوالمثميات والمثميين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الشائعة حاالت اعتقاليا، عمًما أن التقرير تطّرق إلييا أيًضا وبنسبة متساوية عمى الرغم من توفر دراسات وافية  األخرى
واستناًدا إلى التقارير السابقة التي تناولت االعتقال التعسفي ليذه الالجئين وطالبي المجوء و العمال المياجرين.  مثلحوليا، 

 .حوليا لمعموماتا تقديم سياب فيمدى اإل رتقرّ المجموعة المستضعفة األخيرة، 

االنتياكات مسألة أو  القانوني التقصير أوجو أنّ  ألف ، ترىتعّسًفا حداث الجانحيناأل العتقالالتحميل المفّصل وفيما يتعّمق ب
طريقة عمل فيم  في ظّل عدمال يمكن أن ُتعالج بشكل واٍف  تضعفةالمسبحّق ىذه الفئة اإلجرائية في نظام العدالة الجنائية 

التقرير الضوء عمى ثغرات  من ىذا المنطمق، يسّمطشين. األفراد الميمّ الِمحن التي يسّببيا القانون ليؤالء و  ككلّ النظام 
 يعطي، وبالتالي (األحداثأي ) شةالميمّ  الفئةىذه  بحقانتياكات حقوق اإلنسان  أو/ممارسة وسوء المختمفة في القانون و 

الرابط بين  تّم تفصيلىذا التحميل، دعم من أجل . و 20حتجاز التعسفياإلطار الذي تندرج فيو حاالت اال صورة شاممة عن
: ي القسم الرابع من التقريرفالتي تحكم احتجازىم األخرى والممارسات  القانونّية ألحكامااالعتقال التعسفي لألحداث و 

العالقة بين وضع األحداث عن شاممة و  وافيةمعمومات  "، وبالتالي يكون التقرير قد قّدمإضاءة عمى معتقمين مستضعفين"
 .21التعسفيواالحتجاز 

الرقم في ىذا مصدر  عن معمومات يقّدم التقرير، فيمحتجزين بشكل تعسّ المن األحداث  %50 بنسبةما يتعمق  يأّما ف
. 22األحداثب المختّص القضائي نظام الفي يعمل  محام لبنانيمع أجريت مقابمة  و التي تشير إلىفي 325لحاشية رقم ا
 مصادر أخرى منىذا الرقم ق من تّم التحقّ اسم المحامي. عن  ألف لم تكشف، لبحثخالقّيات األالمحامي و رغبة ل ااحترامً و 

ولكن، وكما ىو . الرسمية بالبيانات بأىمية أن يكون ىذا الرقم مدعوًما ألف قرّ تومع ذلك، . قريبة منونسبة وُأعطيت بالفعل 
 بشكل ُتعزىألسباب مستحيل شبو الرسمية الوثائق والبيانات  الوصول إلى ، فإنالمنظماتالكثير من  في أوساطمعروف 

 المنّظمات.وىذا ما يثير قمق  ،مسجالت الحكوميةالضعيفة لدارة اإل( 2 ( ثقافة انعدام الشفافية و1: رئيسي إلى

 

                                                           
 .82أحداث: عقوبات بالغة"، ص.  "مجرمون –، الفقرة د 71بعنوان "إضاءة عمى معتقمين مستضعفين" ص. القسم   20

 .90-89-88" من القسم الرابع من تقرير ألف ص. IVالفقرة "  21
 .160الصفحة تفسيرىا في و  88الحاشية في الصفحة   22
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 وخصوصياتياالالجئين  لفئةعدم وجود تعريف ب يتمّثلفي التقرير  كبير نقصإلى أن ىناك  تشير المالحظة الرابعة: -د
بسبب  الالجئين وطالبي المجوء مالحقة عدم جواز التقريرال يناقش عمى سبيل المثال ف. ياالمناسبة ل والحماية القانونية

. الخاصة بوضع الالجئين 1951عام الا التفاقية فقً و ذلك و السبب  اتجازىم ليذ، وبالتالي عدم جواز احالبالد خمسةدخوليم 
تحديد ما اذا كان ليذا  ودون تعريف المقصود بذلكدون  ،إداري ىو احتجازالالجئين  احتجاز أن عتبر التقريركما ا

-2009)في  خالل األعوام السابقة أحكامًا سبق وأصدر القضاء إلى أن التقرير  ولم يشركما  .االحتجاز أي سند قانوني
 يناقش .رًايم فو الفراج عناب قوى األمن العام ممزمًا بالتعسفيقانوني  سنددون  من احتجاز الالجئين وصف فييا( 2010
 تسيم التي مديرية األمن العام مسؤولية إلى اإلشارة دون الالجئين احتجاز مدة عمى تؤثر التي المختمفة العوامل التقرير

تدخل  والعوامل المذكورة في التقرير تتضمن: .المجوء وطالبي لالجئين التعسفي االعتقال ممارسة في  ممارساتيا مباشرة
 التقرير يناقشحتجز لشراء تذكرة السفر. كما شؤون الالجئين أو توفر المال لدى المل العميا السفارات أو الكفيل أو مفوضية

 وتضيف. من دون أي اشارة الى مدى  قانونية االحتجاز ذاتو حد في االحتجاز حالة في الطويمة االحتجاز فترات تأثير
ترحيميا غير  ما يجعل الدولي والعرفمحمية بموجب القانون الدولي  بعض الفئات بأنو يجدر الذكر أن إلى التعميقات
مكانياتو  موعبر وسائ رحيل الشخص تدخل السفارات أو بغض النظر عن قانوني يتضمن التقرير ايضاً  كما .الخاصةوا 

عمما أن قانون السجون ال يعترف ، فيعتبر التقرير بأن نظارة األمن العام ىي "مركز احتجاز" مصطمحات قانونية خاطئة
 .بيا، وتم توصيف نظارة األمن العام بمكان احتجاز مؤقت دون تحديد ما تنطوي عميو كممة مؤقت

 ألف: ردّ 

األولى  عمى المالحظتين الردّ أعاله في  كما ىي موّضحة وونطاق وسياقو التقرير عمى منيجية  ؤكد مجدداً تأن  ألف ييمّ 
إحصاء  (1: بناًء عمى المستضعفةالمعمومات المتعمقة بمختمف الفئات  بعض عمد اختصارلقد تقّرر عن  والثانية.
 توفير مراجع وبالتالي، الالجئين والعمال المياجرينتمك المتعّمقة بخاصة وباالعتقال التعسفي،  التي تتناولسابقة ال األدبيات

والجوانب المرتبطة  السياق القانونيو  السياسي -االجتماعي السياقضرورة تحقيق التوازن بين ( 2و 23واسعة أخرى لمقارئ
ما ىو إاّل ترجمة الرابعة  مالحظةمختمف النقاط المذكورة في اللفي عمق التحميل القانوني  الغوص تجّنبإّن لضحية. اب

 .في ىذا المجال تكرار العمل المنجز والمعمومات المتوفرةوالجيود المبذولة لتجنب  ألىداف التقرير

الالجئين وطالبي المجوء والعمال مسألة ب في ما يتعّمق شامالً  اقانونيً عمل إطار  قّدم التقرير أنّ  ألف مع ذلك، ترىو 
لم  حّتى ولومختمف التحديات التي تواجييا ىذه الفئات في االعتقال التعسفي  تفنيد عمىىذا اإلطار  ساعد. 24المياجرين

عدم اإلعادة القسرية.  ي ينّص عمىالذ القانون الممزمإلى أو  –والجدير باإلشادة  -إلى التطّور القضائي المحرز يشر
يتعرض طالبو من االعتقاالت حيث التعّسفي وبخاصة الفئة الرابعة  المختمفة النتياكات االعتقال فئاتالألف  عّددتو 

أو  القضائيأو  أو الطعن اإلداريمراجعة اإلداري المطّول من دون إمكانية ال لالعتقالالمجوء والمياجرون أو الالجئون 
المياجرين والالجئين  كذلك أورد التقرير أن .25شكل من أشكال االعتقال التعسفيما وّصف كتصحيح الوضع: وىذا 

 1951لعام  األمم المتحدة اتفاقيةعمى  لم يصادق نظًرا ألن لبنان النتياكات حقوق اإلنسان معّرضين وطالبي المجوء
                                                           

 146تقرير ألف، ص.   23
 بو المجوء في ميّب االعتباطّية"والالجئون وطال، الفقرة ب "بين القانون وعدمو: المياجرون 71القسم المعنون "إضاءة عمى معتقمين مستضعفين" ص.   24

 24تقرير ألف، ص   25
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 المياجرين عمالاللحماية حقوق  1990لعام  تفاقية الدوليةعمى االوال الخاصين بوضع الالجئين،  1967عام وبروتوكول 
الفئة من االعتقاالت، حيث ُيعاقب يذه ب متعّمقة كافيةوغير  قديمة وجود تشريعات عن التقرير . كما كشفتيمعائالوأفراد 

قامتيم في 1962قانون العام  لبنان وخروجيم، عمى دخول األجانب الذين لم يحصموا عمى  لتنظيم دخول األجانب وا 
ىذه ىم مرتكبي  ىابتنفيذ ونممزمالقوانين الوطنية والإنفاذ  وبالتالي يصبح المسؤولون عن. 26التصريح المناسب إلى لبنان
قامتيم إلى ل دخول المياجرينعن المسؤول  األمن العام  يكون ،وعمى وجو الخصوصاالنتياكات لحقوق اإلنسان.  بنان وا 

دارة وثائق فيو  والذي إنفاذهعمى عمل يحقوق اإلنسان باسم القانون الذي بالشكل الصحيح في موضع انتياك  الالجئين وا 
المياجرين وطالبي  لمعّمالحرمان الحرية و اإلداري  االعتقالا أن بعض أشكال . يرى التقرير أيضً جائرىو في حد ذاتو 

"بين القانون وعدمو: المياجرون والالجئون وطالبو المجوء في ميّب  في قسمو إجراء تعسفي.  بالتالي والالجئين ىو مجوءال
وال يستند اعتقال األجانب اإلداري في لبنان إلى أي أسباب قانونّية تُبرر االعتقال في : "التاليّ إلى  ألف تشير" االعتباطّية

نجاز األوراقنياية فترة الحجز الجزائي ما خال الحّجة القائمة بأّن اال في حال . عتقال ضروري إلى حين انتياء المعاممة وا 
أطمق سراح األجانب بانتظار البّت في ممفيم، ُيمكن أن يتعرض ىؤالء لخطر القبض عمييم من جديد عمى يد أجيزة تنفيذ 

ة يستمر في خالليا االعتقال القانون فتتخذ بحقيم اإلجراءات الجزائّية نفسيا فيما ال ينّص القانون المبناني عمى ميمة زمنيّ 
 ". 27اإلداري، وىذا الشكل من حرمان الحرية يعتبر تعّسفًيا

الالجئين وطالبي المجوء ) ةّينبيذه الفئات المع رتبطةباعتماد االتفاقيات الدولية الم تتعّمقالتقرير الى توصية خمص ا، وأخيرً 
العرفي  القانون بما يتخّطى ،حماية واحترام حقوق ىذه الفئاتبا يجعل الدولة المبنانية ممزمة قانونً  ماوالعمال المياجرين( 

 .28القانون الممزمومبادئ  الدولي

لحماية الالجئين وسّمطت  إطار العمل القانونيدراسة مفّصمة عن  ألف ، أصدرت2013تجدر اإلشارة إلى أّنو وفي العام 
يرجى  الموضوع حول ىذا مراجعنا مومات حولالالجئين السوريين في لبنان. لمزيد من المع محنةعمى الضوء بشكل خاص 

 ."29ن في لبنانالسوريو ن الالجئو : "عامان عمى األزمة التقرير المعنَونواالّطالع عمى موقعنا  زيارة

وأماكن االحتجاز غير ن وزارة الدفاع و عام، شأنو شأن سجاألمن ال مركز اعتقالألف أن  تعتبرعمى صعيد آخر، و 
أما . 30مركز احتجاز مؤقت أنشأتو الحكومة وتعّرض لنقد شديد نتيجة ظروف االعتقال السائدة فيو المشروعة األخرى، ىو

ي ذلك ال يرد صراحة فأن ب ألف قرّ ت، "مركز احتجاز" لتسمية مديرية األمن العاملمصطمحات المستخدمة إلى ابالنسبة 
بطبيعة الحال استخداميا يبقى مركز األمن العام تجاىل أفضل المصطمحات التي يمكن  معقانون السجون. ومع ذلك و 

ابتعاد الممارسات عمى أرض الواقع أن الغرض من التحميل القانوني ىو تسميط الضوء عمى وتعتبر ألف  "مركز احتجاز"
 عّما ىو منصوص في القانون، والعكس صحيح.

                                                           
  74تقرير ألف، ص   26

 
 24تقرير ألف، ص   27
 130تقرير ألف، ص.   28
  http://www.alefliban.org/node/66 تقرير "عامان عمى األزمة: الالجئون السوريون في لبنان"، منظمة ألف، متوّفر عمى موقع  29

 75ص. تقرير ألف،   30
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أثار التقرير مسألة تزايد االنتياكات من قبل منظمات المجتمع المدني مع إبقائيا في اطار  ه. المالحظة الخامسة:
العموميات فيما أعطيت بالمقابل كاريتاس كامل المساحة  لعرض رأييا دون ايضاح ما ىو النقد الموجو الييا بالضبط. 

تياك لحقوق االنسان في ىذا االطار، فال ويخمص التقرير في ىذا الصدد الى نتيجة مفادىا أنو في حال حصول أي ان
 يمكن تحميل مسؤوليتو اال لمدولة مع ابراء ذمة المجتمع المدني.

 رّد منظمة ألف

نتقاد وال ال إلى اال "بين المطرقة والسندان: مركز األجانب في كاريتاس لبنان" ال ييدف التحميل المطروح في القسم المعنون
المدافعة عن عمل مركز األجانب في كاريتاس لبنان أو منظمات المجتمع المدني األخرى العاممة في ىذا المجال تحديدًا. 

 ال غايًة وال ضرورًة منيجيًة. وبالتالي لم تكن اإلشارة إلى انتقاد وّجو سابقًا لمركز األجانب في كاريتاس لبنان 

وء عمى الممارسات الحالية اليادفة إلى مساعدة الفئات المستضعفة، ويحاول خمق التوازن في الواقع يسّمط ىذا القسم الض
بين النصوص القانونّية والسياسات المعّقدة التي غالبًا ما تكون متضاربة فيأتي تطبيقيا، سواء عن قصد أو عن غير قصد، 

ع المدني ألنو يشّكل عنصرًا جوىريًا من عمى شكل ممارسات مثيرة لمجدل. وكان ال بد من ذكر عمل منظمات المجتم
مركز األجانب في المعادالت التي تحكم سياق االحتجازات التعسفية؛ وبغاية تقديم براىين من الواقع، تّمت دراسة حالة 

 كاريتاس لبنان. وقد وافق مركز األجانب في كاريتاس لبنان عمى إجراء مقابالت شاممة ودقيقة في ىذا الشأن. فالصالحيات
التي يتمّتع بيا المركز في عممو ىي مزدوجة. فأواًل، ُأعطيت ىذه الصالحيات مباشرة لممركز، حيث أنو مخّول الدخول إلى 

في جيود تعزيز الرفاه االجتماعي والطبي والقانوني لألشخاص المعنيّين. أّما الدور  ةالعدلية وىذا ما يتيح لو المشاركة التام
في ظّل أنظمة إدارّية وقانونّية منغمقة عمى مباشر عن طريق التعاطي مع الوضع الراىن أي الثاني فأنيط بو بشكٍل غير 

من خالل من خالل توفير مالذ آمن ليذه المجموعات، إاّل أّن بعض ممارسات المركز، والتي تتأتى  ، وذلكذاتيا وممطخة
عن نوايا حسنة، أصبحت أرضّيًة خصبًة لمنقد وذلك ربما يكون بسبب قصورىا عن االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان الدولّية. 

ن المطرقة والسندان. ولكن ُيمكن أن ُيعزى ىذا الواقع إلى وبتعبير آخر، يجد العديد من المنظمات غير الحكومّية نفسو بي
قصور الدولة عن تعزيز ممارسات حقوق اإلنسان الحميدة واحتراميا وضمان تطبيقيا حيث تقع ىذه المسؤولّية عمى كاىل 

الدولة من انتياك منظمات المجتمع المدني المرىقة بالعمل. فإذا حرصت الدولة عمى منع فعالّياتيا أو الفعالّيات من غير 
. من الممكن أن تختمف اآلراء حول ىذا و/أو تتعارض، 31حقوق اإلنسان، فيذا يعني أّنيا تتحّمل وحدىا المسؤولّية القانونّية

ولكنيا تبقى محّط ترحيٍب، إال أن ما ورد في التقرير حول ىذه النقطة بالذات ال يمكن أن يفسَّر بأن منظمة ألف تدافع عن 
رى من المجتمع المدني أو ترّوج لو أو تنفي ضرورة مساءلتيا عن أي ضرر أو أذى تمحقو. باإلضافة إلى عمل منظمة أخ

الحرص عمى أن  ذلك، جاء في القسم األخير المتعّمق بالتوصيات الموّجية لممجتمع المدني توصيٌة محّددة تنّص عمى "
 .32" معايير حقوق اإلنسان الدولّيةب الممارساتحصيمة  تمتزم

  

                                                           
 108تقرير ألف، ص.  31 
 133تقرير ألف، ص.  32 
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أن منظمة ألف أخذت موقفًا صارمًا ضّد عمل الصحفيين بسبب تدّخميم  ةاعتبرت المفّكرة القانونيو. المالحظة السادسة: 
. المالحظة المقّدمة تصف ألف وكّأنيا تثبط دور اإلعالم في عمل القضاء وتأثيرىم في الرأي العام في بعض الحاالت

  اإلعالميون، أحياًنا إلى جانب القضاة، لمناصرة قضايا المحتجزين.وتعّتم عمى النضال واألعمال التي خاضيا 

 رّد منظمة ألف

ن أخذ عنوان القسم "السمطة القضائية  تؤّكد ألف أّنيا لم تّتخذ، في أي مناسبة، موقًفا يثّبط حرية اإلعالم بالتعبير. وا 
وىي تعزيز مسؤولية  -لتي يسعى إلى النيوض بيا الجديدة: وسائل اإلعالم" وتفسيره بمعزل عن التقرير بكاممو والرسالة ا

 ال يتوافق مع أفضل الممارسات في معايير التحميل ورفع التقارير.  -السمطات المبنانية

لطالما كانت منظمة ألف مدافعة بارزة عن الحق في حرية التعبير والتماس المعمومات وتمّقييا ونشرىا. ويشّكل تقرير 
"، 2013، تحت عنوان "حالة حقوق اإلنسان في لبنان: التقرير السنوي 2013منظمة ألف السنوي عن حقوق اإلنسان لعام 

حقوق اإلنسان لمجميع، بما في ذلك الصحفيين ووسائل اإلعالم. وعمى  دلياًل إضافيًا عمى موقفنا الساعي لمنيوض بقيم
الحكومة المبنانية أن تستمّر باحترام التزاميا بإعالء حرية التعبير وحقوق المواطنين بالحصول عمى المعمومات. غير أن 

ا واألىم صون االستقاللية حرية التعبير يجب أن تراعي دائًما واجب توّخي الدقة واإلنصاف عند نقل المعمومات، وأيضً 
ُتعّد ىذه المعايير ميّمة نظرًا ألىمّية المعمومات ووسائل االتصال في بمورة اآلراء والمواقف الشخصّية. وفي بيئة واألخالق. 

لبنان االقتصادية واالجتماعية وفي البيئة السياسية، تّتسم وسائل اإلعالم بأىمّيًة قصوى. ال تتمّتع الصحافة واإلعالم 
بحرّيات وحقوق عديدة فحسب بل تترّتب عمييالمسؤولّيات وواجبات عديدة تجاه الرأي العام الذي لو الحّق في الوصول إلى 

بعض المبادئ المستوحاة من المبادئ الدولّية لألخالقّيات المينّية معمومات دقيقة ونزيية. وفي ىذا السياق، يذكر التقرير 
 .33في مينة الصحافة

ومع تداعي أجيزة الدولة، تعمل المؤسسات اإلعالمّية في بعض األحيان وكأنيا محكمة تالحق أفرادًا باسم الدولة مستفيدًة 
قامت بتشويو الحقائق المتصمة بأحداث يزعم بأن وسائل اإلعالم ، 2012من قدرتيا عمى إعداد التقارير. وفي العام 

وقد عّدد التقرير حاالت كثيرة تسّمط الضوء عمى  دات قانونّية سرّية. حساسة وأساءت إلى القضاء من خالل نشر مستن
خطورة األثر الذي خّمفو اإلعالم في العممية القانونية والضحايا والمّدعى عمييم. فعمى اإلعالم أن يتوّخى الحذر والعناية 

الضحية شخصًا قاصرًا عمى  الواجبة عند نشر اسم ضحية جرم أو معمومات قد تكشف عن ىوية األفراد )عندما تكون
سبيل المثال(. ويجب أال تعيق تقارير اإلعالم اإلدارة الصحيحة لمعدالة، بل عمى اإلعالم احترام وصون الحق األساسي في 

                                                           
يُقصد بالمعمومات في الصحافة عمى أنّيا خير اجتماعي ال سمعة مما يعني أّن الصحافي يتشارك مسؤوليّة  - : مسؤوليّة الصحفي االجتماعيّة3المبدأ   33

نما في نياية المطاف أمام الرأي العام بما في ذلك المصالح المعمومات المنقولة وىو بالتالي يتحّمل المسؤوليّة ليس فقط  أمام الجيات المعنيّة بإدارة وسائل اإلعالم وا 
: احترام الخصوصيّة والكرامة 4االجتماعيّة المتعددة. تتطّمب مسؤوليّة الصحفي االجتماعيّة أن يعمل األخير في جميع الظروف محّكمًا ضميره األخالقي. المبدأ 

ل احترام حّق الفرد في الخصوصيّة والكرامة اإلنسانيّة بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي والوطني في مجال حماية حقوق الغير - ةاإلنسانيّ  وسمعتيم جزءاً  يُشكِّ
  110تقرير ألف، ص. أساسيًّا من معايير الصحفيين األخالقيّة وىو يُعنى بحماية حقوق الغير وسمعتيم ومنع القدح واالفتراء والذم والتشيير. 
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اعتبار كّل شخص بريئًا إلى أن تثبت إدانتو. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يعامل األفراد والضحايا والمّدعى عمييم معاممة 
وبالتالي، يقضي دور اإلعالم بإقامة توازن دائم بين حرية التعبير واحترام كرامة تصون كرامة اإلنسان األصيمة.  إنسانية

األفراد. وفي مطمق األحوال، يحّق لجميور اإلعالم المسموع والمكتوب عمى السواء الحصول عمى تقارير دقيقة ألن العكس 
 قرارات غير مّطمعة في قضايا قد تكون بسيطة مثمما قد تكون ىاّمة.  يضّر بالرأي العام ويحممو أحياًنا إلى اتخاذ

وبناًء عميو، نحن نعتبر أن ىذا التحميل يقّدم إيضاحات كافية حول العالقة الوطيدة بين ىذه المسألة والسياق العام 
 ي ومشاعر الضحايا. لالحتجاز التعسفي، وكيف أنيا تؤّثر بشكل كبير في نظرة الرأي العام لالحتجاز غير القانون

 

الحيثيات )األمثال التي  تشريعية من دون شرح سمطةك تعملفعاليات من غير الدولة اعتبر التقرير أن  المالحظة السابعة:
تطرق ليا التقرير ىي خطف واحتجاز أشخاص من قبل ىذه الجيات، اال أن ىذه األمور ال تدخل ضمن ميمات السمطة 

 .(التشريعية

 رّد منظمة ألف:

يتناول األفعال غير القانونية لمجيات الفاعمة  34السمطة التشريعّية الجديدة: فعالّيات عنيفة من غير الدولة"القسم المعنَون "
القوية من غير الدولة عمى األراضي المبنانية، وييدف القسم  إلى اإلشارة إلى أن ىذه الجيات الفاعمة من غير الدولة 

ي الذي يحكم األنشطة اإلجرامية وتطعن بو باستمرار مما جّرد المحتوى القانوني من فحواه تمّرست في إطار العمل القانون
برىنت عن قدرة وسمطة غير مسبوقتين في سّن وأضعف بالتالي السمطة التشريعية. ويأتي في التقرير أن ىذه الجيات "... 

لغائيا عمى طريقتيا. الختطاف واالحتجاز غير القانوني عشوائيًا من دون " فعندما تحصل حاالت اقوانين الدولة وتعديميا وا 
رقابة أو محاسبة من جانب الدولة تصبح القوانين المبنانية باطمة واألطر القانونية النافذة بيد ىذه الجيات حكمًا. وبغية 

ًدا منظمات إبراز ضعف آليات الحوكمة في جياز الدولة، بّين التقرير أيًضا أن ىذه الفعاليات من غير الدولة وتحدي
المجتمع المدني ووسائل اإلعالم حّمت مكان الييئات التنفيذية والقضائية عمى التوالي. ولكن في المقابل، يجب اإلقرار 

 بوجود بعض الممارسات أو التطورات اإليجابية في  جياز الدولة ولكنيا لم تكن محّط تركيز التقرير. 

ن غير الدولة والسمطة التشريعية استعارة مجازية وال يصّح تفسيرىا بشكل حرفي في النياية، المقارنة بين أنشطة الفعاليات م
 ضّيق بحيث يتّم اختصارىا فقط بصالحيات السمطة التشريعية. فالقميل من المجاز والخيال يساعد عمى إيصال الفكرة. 

 

عن القضاء المبناني والتي أدان عبرىا من أبرز نواقص التقرير مسألة عدم تطرقو الى االحكام الصادرة  المالحظة الثامنة:
الدولة لقياميا بالتعدي عمى الحرية الشخصية، وحكم عمييا بالتعويض عن الضرر الحاصل من جراء ذلك. إال أن التقرير 
ركز أكثر عمى ابراز صورة سمبية عن القضاء متجاىال المعركة الجوىرية التي خاضيا ىذا األخير مع األمن العام. كما 

                                                           
 112تقرير ألف ، ص.  34
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التقرير بذكر رأي واحد صادر عن الفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعسفي، وىو الرأي المتعّمق بقضية اكتفى 
 جميل السيّد، مغفاًل اآلراء الثمانية األخرى المتعمّقة بعشرات الالجئين والعمال المياجرين.

 رّد منظمة ألف: 

. كما حّممت منظمة ألف مشاكل 35لصالح ضحية احتجاز تعّسفي ناقش التقرير بدّقٍة الحكم القضائي الصادر بحق الدولة
التعويض في لبنان بوجود النّص القانوني والقرارات الظرفية التي تصدرىا المحاكم. واستنادًا إلى مناقشة مجموعة التركيز 

حصول عمى ىذا مع ضحايا االحتجاز التعّسفي يتناول التقرير موضوع التعويض عن احتجاٍز غير قانونٍي واحتمال ال
مكانية نجاح الشكوى، مشيرًا إلى أن ىذه اآللية تتطّمب وقتًا طوياًل، وبالتالي يشّكك  التعويض إذا ما حكمت بو المحكمة وا 
الضحايا بمثل ىذا المجوء إلى القضاء. وعميو، يمكن أن يتساءل المرء بسبب المشاكل العممية واإلجرائية عن فعالية الحق 

ن. عرضت ألف في الممحق د من التقرير إشكالية الحق في التعويض المذكور في مختمف نصوص في التعويض في لبنا
 .36القانون المبناني 

من المؤّكد أن منظمة ألف لم تورد جميع الحاالت التي رفعت إلى مجموعة التركيز المعني باالحتجاز التعّسفي وال كاّفة 
ضباط األربعة في إطاٍر نقاٍش شامل حول الموانع القانونية في المادة اآلراء حوليا. وقد تّم تسميط الضوء عمى قضية ال

تمّيد الطريق الحتجاز طويل قبل المحاكمة؛ وبيذا تبدأ مرحمة  108قانون أصول المحاكمات الجزائّية. فالمادة من  108
مجموعة التركيز المعنية غير محّددة من الحرمان من الحرية وىي مرحمة تعّسفية بطبيعتيا. استخدمت منظمة ألف آراء 

باالحتجاز التعّسفي من أجل تسويغ التحميل المقّدم في التقرير مفاده أن احتجاز الضباط األربعة  "يندرج تحت معايير الفئة 
اعتقال الضباط لمّدة غير محددة من دون تيمة أو محاكمة ُيشكِّل انتياكًا ألبسط أشكال الحّق في محاكمة عادلة الثالثة... 

 لمجموعة..." بالتالي، يبّرر عدم ذكر اآلراء الثماني ما تضمنو المعايير الدولّية وُيضفي عمى االعتقال طابعًا تعسفياً  بحسب
باالحتجاز التعّسفي حول الالجئين نظرًا لنطاق التقرير اإلجمالي والمنيجية التي تّم توضيحيا أعاله  ةالتركيز المعني

 . 108لمادة باإلضافة إلى أن اليدف كان إبراز ا

 

 ال تتوّجو التوصيات إلى القضاء باعتبار أنو ال يؤدي دورًا ىامًا في موضوع االحتجاز التعسفي. المالحظة التاسعة:

 رّد منظمة ألف:

. وتقّر منظمة ألف بالقصور في 37توّجو التقرير بتوصيات لكّل من: البرلمان المبناني، والمجتمع المدني، والحكومة المبنانية
 فصل مبدأ عمى التي تقوم الديمقراطية الدولة نظام في لممساءلة الممارسة الرئيسية الييئة بوصفو توصيات لمقضاءتوجيو 

 .السمطات

                                                           
 41تقرير ألف ، ص.  35
 142تقرير ألف، ص.  36
 134-130، ص. تقرير ألف  37
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ولماذا لم تطالب ألف الدولة بتنفيذ األحكام القضائية؟ كما أن بعض التوصيات عامة جدا وغير  المالحظة العاشرة:
" دون ذكر ما ىي المواد المطموب تعديميا. كما أن مسألة عدم الدقة في 1962واضحة مثل "المطالبة بتعديل قانون ال 

لمعمال  indefinite detention)توصيف االحتجاز تتكرر في التوصيات حيث تستخدم ألف عبارة "االحتجاز المطول" )
العمال المياجرون ليس فيل ىذا يعني أن االحتجاز الذي يتعرض لو  المياجرين بدل من استخدام عبارة احتجاز تعسفي.

 احتجازًا تعسفيًا بل ىو مطول فقط؟ وما الفارق بين ىذين االحتجازين؟

 رّد منّظمة ألف:

، لم يقّدم التقرير أية توصية في ىذا الشأن. غير المبنانية األحكام اإليجابية الصادرة عن المحاكمنظرًا إلى عدم اإلشارة إلى 
رة الداخمية بتأديب أي فرد ال يحمي حقوق الموقوفين من حيث الميل الزمنية القانونية أن توصيتنا العامة لوزارة العدل ووزا

، فيي تشّجع في الواقع عمى تطبيق الرقابة ليس فقط عمى المحاكم 38والمعايير القانونية األخرى، إّنما تؤّكد عمى ىذه النقطة
 المبنانية ولكن أيضا عمى المسؤولين عن إنفاذ القانون.

، أدرجت المواد التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة لغرض اإلصالح في قسم "بين القانون 1962قانون العام في موضوع 
 18و  17. في القسم األخير درس التقرير المواد 39وعدمو: المياجرون والالجئون وطالبو المجوء في ميّب االعتباطّية"

بأسره يتسّبب  1962خالل تحميل ىذا القسم أن قانون العام تحديدًا من ىذا القانون. وبناًء عميو، تبّين من  32و 26و
 بممارسات تمييزية وبانتياكات حقوق اإلنسان.

أما في ما يتّعمق بالمصطمحات "االعتقال المطّول" مقابل "االحتجاز التعّسفي"، الرجاء العودة إلى الرّد عمى المالحظة 
 يميًا وأّكدت عمى اعتبار احتجازىم تعّسفيًا. الرابعة حيث شرحت ألف موقفيا من العمال األجانب تفص

 

لماذا تتوجو المنظمة الى المجتمع المدني طالبة منو تأمين معونة قضائية ممولة من الدولة بداًل المالحظة الحادية عشرة: 
 من أن المطالبة بمساعدة قانونية من وزارة العدل تحديًدا؟

 رّد منّظمة ألف:

من  14تقرير عمى كون المساعدة القانونية حّق مدني أساسي منصوص عميو في المادة ألقت منّظمة ألف الضوء في ال
ما من . وفقًا لذلك، من واجب الدولة توفير المساعدة القانونية. ولكن 40لسياسيةوا نيةدلما قوبالحق صلخاا ليودلا دلعيا

قوانين دولية ُتعنى بالطرف الذي يقّدم المساعدة القانونية، وُيترك لمحكومة حّرية البّت في كيفية تطبيق ىذه المساعدة. 

                                                           
 134تقرير ألف، ص.   38
 74تقرير ألف، ص.   39
 

 42تقرير ألف، ص.  40 

http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
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وبالرغم من ذلك يبقى من الواجب تنظيم وتمويل نظام المساعدة القانونية. تقّر منظمة ألف بإمكانية إدراج ىذه التوصية 
 لحكومة المبنانية.ضمن التوصيات الموّجية إلى ا

 

ثمة شوائب أخرى في التوصيات، مثاًل مطالبة ألف بمعاقبة من يقوم بتأجير غرفة لشخص ال  المالحظة الثانية عشرة:
  يحمل تصريح باإلقامة.

 رّد منظمة ألف:

المياجرون استعرض ىذا التحميل في التقرير تحت القسم "إضاءة عمى معتقمين مستضعفين؛ ب( بين القانون وعدمو: 
. وينظر ىذا القسم في الفئة الرابعة من 41والالجئون وطالبو المجوء في ميّب االعتباطّية"؛ وبالتالي لم يدخل في التوصيات

، حيث جاء أن "تجريم الدخول غير  التعسفً باالحتجاز المعنً العامل االممً الفرٌقاالحتجازات التعّسفية التي حّددىا 
مصمحة الدولة الشرعّية في مراقبة اليجرة غير المشروعة وتنظيميا مما يفضي إلى حرماٍن  يتخطىالمشروع إلى الدولة 

غير ضروري لمحرّية". وتّم تسميط الضوء عمى ذلك باعتباره ممارسة شائعة في لبنان سببيا غياب أطر الحماية القانونية 
واالتفاقية الدولية لحماية حقوق  1967وبروتوكوليا لعام ، 1951ليذه الفئة، وال سيما عدم اعتماد اتفاقية الالجئين لعام 

قد "يفضي إلى حجز احتياطي وسجن  1962لقانون العام جميع العمال المياجرين وأفراد أسرىم. ولذلك، فإن أي انتياك 
 وبالتالي إلى اعتقال إداري."

العّمال المياجرين المحميين في ظّل نظام الكفالة"  يتابع التقرير فيشير إلى أن "قصور الحماية القانونّية يتفاقم بالنسبة إلى
تاركًا العامل األجنبي تحت رحمة صاحب العمل واإلجراءات اإلدارية بداًل من أن يتّم التنظيم عبر إطار قانوني شامل 

ليو العامل تكون فيو الدولة ىي بالطبع المسؤول األول واألخير عن اليجرة. وىذا ما حّول اإلطار القانوني الذي يخضع إ
المياجر إلى مزيج بين "عالقة التبعّية بين صاحب العمل والعامل بموجب نظام الكفالة ودرجة السيطرة التي يتمتع بيا 

البائد الذي ال يعكس الوضع الحالي وعدم وجود إطار عمل قانوني  1962األمن العام عمى قضايا العمل وقانون العام 
ّق في العمل لمحساب الخاص وعدم وجود حّل وسط واألىّم مسؤولّية أصحاب العمل يخّص العّمال المياجرين ويمنح الح

 الذين يقومون بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتشجيع عمى العمل و/أو السموك غير القانوني" كما جاء في التقرير. 

تي تفاقم استضعاف ىؤالء العّمال نظرًا إلى تشّعب ىذه المشكمة، تّم إيضاحيا من خالل اإلضاءة عمى أحد السيناريوىات ال
المياجرين وىو عندما يقوم المالك بتأجير وحدات سكن لمعّمال الذين دخموا البالد بطريقة غير مشروعة. تنطوي ىذه 

ضّد العمال  1962المشكمة عمى أبعاد قانونية مرتبطة بقضايا االتجار والممارسات التمييزية الناتجة عن قانون العام 
ر الشرعيين. وبالتالي، يوصي التقرير باعتماد حّل شامل، كأن يتم في ىذه الحالة مقاضاة المواطن المبناني المياجرين غي

 الذي ساىم في انتياك القانون وليس فقط العامل المياجر. 

                                                           
 74، ص. ألفتقرير  41 
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كما أن  تنبثق ىذه التوصية عن مبدأ أن جميع البشر متساوون أمام القانون وبالتالي ال يجوز التحّيز في إنفاذ القانون،
دخول المياجرين غير الشرعي، الذي يرتبط غالبًا بشبكات اإلتجار، مشكمة يجب حّميا عبر اعتماد مقاربة شاممة تحيط 

 .42بجميع األسباب المتداخمة فييا

 

 تقترح منظمة ألف تمديد ميمة التوقيف االحتياطي من يومين الى أربعة أيام لعدم اعطاء الضابطة المالحظة الثالثة عشرة:
 في حين أن مبدأ الحرمان ينبغي أن يكون استثناءً وليس قاعدة. العدلية أو النيابة العامة حرية تجديد التوقيف؟!

 رّد منظمة ألف:

من قانون أصول المحاكمات الجزائية  32ينّص التقرير تحت التوصية الموّجية إلى البرلمان المبناني وفيما يتعمق بالمادة 
 عمى:

 قيف واألسباب الظرفّية والمادّية التي تثير شكوًكا كثيرة؛بيان أسباب التو  -"

 أن يطمب من المدعي العام أو نائبو تسويغ أسباب تجديد فترة االحتجاز لمّدة ثمانية وأربعين ساعة إضافّية." -

.  وذكر التقرير تحديدًا أن 43عمى أن فترة االحتجاز قد تجّدد "عندما يتطّمب التحقيق المزيد من الوقت" 32وتنّص المادة 
"ال تمحظ واجب ذكر أسباب التوقيف حيثما تكفي الشبيات القوّية". وباإلضافة إلى ذلك، ال ترد األسباب الظرفّية  32المادة 

ال تطمب من المدعي العام أو نائبو تعميل أسباب  32والمادّية التي تضمن الشبيات القوية. والجدير بالذكر أّن المادة 
فترة االحتجاز مّدة ثمانية وأربعين ساعة إضافّية. وفي ىذه الحال ال وجود آللّية إشراف عمى عمل األخير ُيمارسيا  إطالة

النائب العام االستئنافي. وعميو، يشكِّل غياب واجب التعميل وبالتالي آلّية اإلشراف منفذًا الرتكاب االنتياكات. ومن الميم 
من قانون أصول المحاكمات  42نة بين ىذه اإلجراءات وبين اإلجراءات الواردة في المادة التنويو بيذه الواقعة لدى المقار 

العو طّ استئنافي الذي يصدره بعد الجزائّية التي تنّص عمى أن تمديد االحتجاز يتّم  بقراٍر خطي معمل من النائب العام اال
  عمى الممف وتثبتو من مبررات التمديد."

ة خالل االحتجاز لضرورات التحقيق، يتّم التمديد بناًء عمى موافقة المدعي العام وتعميماتو. وعمى أما في الممارسات الحالي
ضوء التحميل المذكور، تيدف توصيات منظمة ألف إلى التدقيق في مثل ىذا التمديد المنصوص عميو قانونًا من أجل 

تعابير مبيمة  32ّوغاتو وال سّيما مع استخدام المادة تصعيب تطبيقو، فقد طالب التقرير بضرورة بيان دوافع التمديد أو مس
في ىذا الصدد، كالقول "متى لزم األمر". وىذا من شأنو أن يثنَي المدعي العام عن تمديد االحتجاز بشكل مستمّر وبطريقة 

                                                           
 76تقرير ألف، ص.   42
إذا وجد، بين الحضور شخص توافرت فيو شبيات قوية فيأمر بالقبض عميو ويستجوبو ويبقيو محتجزًا عمى ذمة “ .32قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة   43

( ما لم ير أن التحقيق يحتم 16/8/2001تاريخ  359التحقيق مدة ال تزيد عن أربع وعشرين ساعة )عدلت ىذه المدة لتصبح ثماني وأربعين ساعة وفقًا لمقانون رقم 
 ”رر تمديد احتجازه مدة مماثمةميمة إضافية فيق
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بل إنو يسعى في  ،تعسفية. وبالتالي، فإن مثل ىذا االستنتاج ال يتناقض مع مبدأ أن الحرمان ىو االستثناء وليس القاعدة
 أكثر من خالل العمل ضمن النص القانوني نفسو.  إلى حمايتو  الواقع،

من قانون أصول  111عمومًا، تدعو منظمة ألف الستخدام بدائل لالحتجاز، يتّم التعبير عنيا بوضوح في المادة 
ألف بالحّد من سمطة القاضي عمى  المحاكمات الجزائية، ولكن مع غياب أجيزة اإلشراف عمى تنفيذ ىذه التدابير، توصي

الحرمان من الحرية. ومن ناحية أخرى، يجادل مؤّيدو ىذه السمطة االعتباطية لمقضاة بأن العيوب الحالية تكمن في سيادة 
في البالد يدفع القضاة إلى حرمان المشتبو فييم من حريتيم لضمان استمرار العممية القانون، وبأن تدىور الوضع األمني 

 انونية. بمعنى آخر، بوسع المعتقمين الفرار بسيولة من العدالة في المناطق المحيطة بالبالد. الق

الطريق  32في الوضع الحالي، ومع غياب الحاجة لتبرير الحرمان من الحرية وانعدام الرقابة عمى أشكاليا، تمّيد المادة 
 ال أمام االنتياكات.  وتسّيمو أمام الحرمان التعّسفي من الحرية وبالتالي تفتح المج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1ملحق رقم   

 مقاالت

اطبع|  3112 ماٌو/  أٌار 03  

ومسؤولٌات حراك من أغفله وما جدٌدة، حاالت من علٌه أضاء ما: التعسفً االحتجاز عن ألف لتقرٌر نقدٌة مراجعة   

ونسا سارة  
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ألف جمعٌة السنة هذه من آذار شهر فً أصدرته تقرٌر على تعلٌق ٌلً ما -ALEF  االحتجاز التعسفً، االحتجاز" حول

 بأهمٌة قناعتها هو علٌه، النقدٌة والمراجعة التقرٌر هذا نشر الى المفكرة دفع وما". المحاكمات وتأخر المطول االحتٌاطً

 فهم أجل من نقدٌة لمراجعة  -القانونٌة المفكرة ضمنها ومن – المدنً المجتمع منظمات عن تصدر التً األعمال خضوع

 كل داعٌة الجمعٌات من المفكرة تطلبه ما وهذا. فعالة معالجة وسائل وطرح واشكالٌاته، القائم للوضع وأعمق أدق

الٌها تتطرق لم مقاربات أو مسائل الى النظر ولفت ألعمالها نقدٌة بمراجعة للقٌام المعنٌٌن .  

 وتأخر( المحاكمة بانتظار) المطول االحتٌاطً االحتجاز التعسفً، التوقٌف أسباب عن تقرٌر -براءته تثبت أن قبل مدان

ألف جمعٌة عن صدر جدٌد تقرٌر  ،"المحاكمات ALEF- ًهً التقرٌر واضعً هدف أن وٌبدو. 3112 العام بداٌة ف 

 بعض شهادات وعرض والسٌاسٌة التارٌخٌة وخلفٌاته أسبابه وتناول لبنان فً التعسفً االحتجاز وتعرٌف دراسة

 وقد. تعسفٌا احتجازهم تم والذٌن" باإلرهاب المشتبهٌن" مثل خاصة وفئات مهمشة فئات الى ٌنتمون الذٌن األشخاص

 لهذه حد لوضع المدنً المجتمع الى كما والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن كال الى موجهة توصٌات الى التقرٌر خلص

القانونٌة غٌر الظاهرة .  

 وبعض المدنً المجتمع من جمعٌات قبل من األخٌرة السنوات خالل بكثرة طرحت قد التعسفً، االحتجاز مسألة وكانت

 ترفض عندما أو القضاء الى تحوٌلهم دون إما) قانونً سند أي دون الالجئٌن بإحتجاز ٌتعلق ما فً خاصة المحامٌن،

 للحرٌة كبٌر انتهاك من الممارسة هذه تشكله وما( العقوبة تنفٌذ من االنتهاء بعد سبٌلهم اخالء العام لألمن العامة المدٌرٌة

 لالحتجاز الواسع المفهوم هو انما معالجته التقرٌر أراد وما[. 1]القضائٌة السلطة على تعد من تمثله وما الشخصٌة

 ال وبالتالً. التعسفً باالحتجاز المعنً العامل األممً الفرٌق قبل من المعتمدة الخمس الفئات فً محدد هو كما التعسفً

 السند تشكل التً المادة كانت اذا أٌضا انما االحتجاز، لهذا القانونً السند غٌاب عند تعسفٌا االحتجاز اعتبار رٌنحص

 االحتجاز بحٌثٌعد الدولٌة، المعاهدات فً المكرسة األساسٌة للحقوق انتهاك عن أو تعسف عن ترشح لالحتجاز القانونً

تعسفٌا احتجازا الدولٌة، المعاهدات مضمون مع تعارض حال فً قانونٌة مادة أساس على . 

 والحاالت لالحتجاز قانونً نص الى تستند التً التعسف حاالت بٌن الفارق ابراز على التشدٌد ٌتم لم وبالمقابل، ولكن،

 استمرار حال ففً. وأولً مباشر بشكل والمسؤولة المعنٌة واألطراف المعالجة طرق لتحدٌد أمرضروري وهذا األخرى،

 الذي األمنً الجهاز مسؤول على أو األمنً المسؤول على مباشرة المسؤولٌة تقع قضائً، حكم صدور رغم االحتجاز

 عن ناتجا االحتجاز كان اذا أما. األمنٌة واألجهزة القضاء بٌن الحاصل التباٌن ظل فً لدٌه االحتجاز قٌد الشخص هذا بقً

 فالجهة ،(واحدة سنة حتى بالحبس للطبٌعة المخالفة المجامعة تجرم مادة وهً) عقوبات 425 المادة مثل قانونً نص

ٌجتهد أال تالٌا واختار للنص، تقلٌدٌا تفسٌرا اعتمد الذي القاضً أقل وبدرجة المجتمع، وربما المشرع أوال هً المعنٌة . 

 حاالت توصٌف فً العمومٌات فً لألسف ٌقع فانه التقرٌر، تضمنها التً الخالصات أهمٌة وعلى ذلك، الى إضافة

 التقرٌر األحداث،ٌعرض لمسألة تطرقه عند المثال، سبٌل فعلى: الخالصات هذه قوة ٌضعف مما التعسفً االحتجاز

 مخالفة ٌشكل سنوات 7 ب الجزائٌة المسؤولٌة سن تحدٌد أن ومنها عٌوب من ٌشوبه ما وأهم 533/3113 رقم القانون

 التً االستئناف حق اشكالٌة أٌضا أو عاما، 13 ب الجزائٌة للمسؤولٌة األدنى الحد ٌحدد الذي الدولً القانون لمعاٌٌر

 مسألة أٌضا أو االجتماعٌٌن، للمساعدٌن كاف عدد توفر عدم اشكالٌة أٌضا أو االحداث، قانون من 55 المادة تطرحها

 واالحتجاز الشوائب هذه بٌن الرابط ذكر دون هذا كل. الخ.. الراشد، مع القاصر توقٌف تم بحال الملفات فصل عدم

 عدد نقص منها أسباب لعدة تعسفا محتجزون هم الٌوم القاصرٌن من% 41ال  ٌقارب ما أن التقرٌر ذكر وقد. التعسفً

القضائٌة االجراءات بطء أو القضاة . [i]  لٌثبت الحاالت ٌفصل ولم الرقم هذا به ٌدعم مصدر أي الى التقرٌر ٌشر لم لكن

االحتجاز هذا بشرعٌة للطعن طرٌقة غٌاب أو وجود مسألة التقرٌر ٌعرض ال كما تعسفا، محتجزة أنها .  

 الالجئٌن مسألة التقرٌر بها ٌتناول التً الفقرة فً خاص بشكل والتوصٌف المقاربة فً دقة عدم أٌضا ونالحظ

 تجلى وقد. لهم متوفرة تكون أن ٌفترض التً القانونٌة والحماٌة وخصوصٌاتها الفئة هذه ٌعّرف ال فالتقرٌر. واحتجازهم

 بسبب اللجوء وطالبً مالحقةالالجئٌن جواز عدم ذكر التقرٌر تجنب حٌث احتجازهم، لمسألة تناوله فً واضح بشكل ذلك

. الالجئٌن بوضع الخاصة 1541 العام التفاقٌة وفقا وذلك السبب لهذا احتجازهم جواز عدم وبالتالً خلسة، البالد دخولهم

 لهذا كان اذا ما تحدٌد ودون  بذلك المقصود تعرٌف دون اداري، احتجاز هو الالجئٌن احتجاز أن التقرٌر اعتبر كما

 السابقة األعوام خالل أحكاما وأصدر سبق القضاء أن الى التقرٌر ٌشر لم نفسه، السٌاق وفً. قانونً سند أي االحتجاز
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 باالفراج االدارة ملزما بالتعسفً قانونً سند دون الالجئٌن احتجاز فٌها وصف( 3111و 3115 العامٌن فً وتحدٌدا)

 منها عدٌدة عوامل على وقفا تبقى االحتجاز مدة أن الى االشارة عند واضحا ٌبدو التحلٌل فً النقص وهذا. فورا عنهم

 ٌشر لم فٌما السفر، تذكرة لشراء المحتجز لدى المال توفر أو الالجئٌن شؤون مفوضٌة أو الكفٌل أو السفارات تدخل

 تم كما. العام لألمن العامة المدٌرٌة وهً االحتجاز فترة اطالة فً خاص بشكل تساهم التً الجهة الى اطالقا التقرٌر

 وثالثا، االحتجاز، قانونٌة  مدى الى اشارة أي دون من السٌئة االحتجاز شروط تفاقم الى تؤدي المدة اطالة أن على التشدٌد

 ألنها الخاصة وسائلها عبر أو السفارات بتدخل البالد من ترحٌلها ٌتم أن قانونا ٌمكن ال فئات هناك أن الى االشارة تتم لم

 هذا ٌعالجها التً الفئات من جزءا ٌشكلون الذٌن والالجئٌن اللجوء طالبً مثل الترحٌل من الدولً والعرف بالقانون محمٌة

 قانون أن علما" احتجاز مركز" هً العام األمن نظارة بأن التقرٌر فٌعتبر القانونٌة، المفاهٌم فً لغط هناك كما. القسم

 بمكان توصٌفه وتم العام، االمن نظارات أو الشرطة نظارات ضمنها من ٌذكر وال الحرٌة حجز أماكن ٌحدد السجون

مؤقت كلمة علٌه تنطوي ما تحدٌد دون مؤقت احتجاز . 

 السلطة أن واعتبرت الجدٌدة، الثالث السلطات اعتبرته ما ألف عرضت فقد ،"الدولة بخطف" المعنون القسم فً أما

 نظارة فً وجودها بسبب ذلك على كمثال االجانب مركز كارٌتاس أخذت وقد المدنً المجتمع بجمعٌات متمثلة التنفٌذٌة

 اطار فً ابقائها مع الظاهرة هذه من الموجودة المخاوف التقرٌر وأثار. واٌواء أمان لبٌوت ادارتها وبسبب العام األمن

. بالظبط الٌها الموجه النقد هو ما اٌضاح رأٌهادون لعرض  المساحة كامل كارٌتاس بالمقابل أعطٌت فٌما العمومٌات

 ٌمكن فال االطار، هذا فً االنسان لحقوق انتهاك أي حصول حال فً أنه مفادها نتٌجة الى الصدد هذا فً التقرٌر وٌخلص

 االحتجاز عملٌة فً التقارٌر بعض وفق أحٌانا شارك وان المدنً المجتمع ذمة ابراء مع للدولة اال مسؤولٌته تحمٌل

 الى المدنً المجتمع منظمات بتحول قناعتنا مدى عن النظر وبغض. مسؤولٌة أي من واالٌواء األمان بٌوت فً التعسفً

 تبرئة لجهة التقرٌر واضعً موافقة بوسعنا فلٌس ،(واحد مثل على التقرٌر ٌستند حٌث) المجاالت هذه فً تنفٌذٌة سلطة

 هو اصال له تقوم الذي العمل ان بحجة الدولة، بها تقوم النتهاكات تغطٌتها او االنسان لحقوق انتهاكها من المنظمات

 المحاسبة من لمزٌد اخضاعها ٌوجب المجال هذا فً دورها تزاٌد أن نرى العكس على بل الدولة، مسؤولٌة من اساسا

 .والمساءلة

 الصحافٌٌن بعض أن صحٌح ولعله. الدور هذا الٌوم تلعب الصحافة أن الجمعٌة فاعتبرت الجدٌدة القضائٌة السلطة أما

 ٌشكل عمومً توصٌف هكذا اعتماد أن اال الموقوفٌن، أو المتهمٌن بعض على االحكام باطالق القضاء ٌستبقون الٌوم

 فً سوٌة، خاضوا قد واالعالمٌٌن القضاة بعض أن سٌما ال سواء، حد على والصحافة القضاء أدوار من افتئاتا بالواقع

 تعسفا محتجزٌن الجئٌن لحاالت بتبنٌها الصحافة التعسفً، االحتجاز ضد ومتكاملة نموذجٌة معارك االخٌرة السنوات

 بإلزام تقضً( أعاله الٌها شرناأ) أحكاما اصدروا قد كانوا قضاة مع وصمودا ودعما لقضٌتهم ومناصرة لهم منبر وتوفٌر

 هذا الى التقرٌر ٌشر لم ولكن. تنفٌذها عن األخٌر هذا تقاعس بعدما تعسفا، محتجزٌن الجئٌن سبٌل باخالء العام األمن

 سلطة" أنها على التقرٌر وفق ذاك اذ فتصرفت الصحافة تناولتهما فقط قضٌتٌن الى أطروحته لدعم اقتصر وانما الحراك

 ما التقرٌر ٌوضح لم ذلك ومع بالتحرش، اتهم الذي عنتورة مدرسة فً المدرس وقضٌة سماحة مٌشال قضٌة هما" قضائٌة

 االحتجاز ومسألة األمرٌن وهذٌن جهة من القضائٌة السلطة تمارس باتت بأنها الصحافة واعتبار ذلك بٌن الرابط هو

 االتهامات اطالق فً الصحفٌٌن بعض لتسرع انتقاده خضم فً التقرٌر، أغفل فقد ذلك، من وأبعد. أخرى جهة من التعسفً

 أو العام الرأي تهم التً القضاٌا أو القضاء أعمال مواكبة فً لالعالم االجتماعً الدور فً الخوض الشخصٌن، هذٌن على

 ألعمال اعالمٌة تغطٌة أي بأن لالٌحاء استخدامها هو كهذه، خالصات أمام ٌخشى ما وأكثر. بها ٌهتم أن به ٌفترض

لها وتجاوزا األعمال هذه فً تدخال ٌشكل( ضروري من أكثر أمر وهو) القضاة .  

بال متمثلة أنها فاعتبرت الجدٌدة التشرٌعٌة للسلطة وبالنسبة  NON STATE ACTORS  االناركٌٌن" بال وصفتهم ممن

 التً األمثال) التشرٌعٌة السلطة عن نٌابة بها ٌقومون التً األفعال هً ما تفسٌر دون" المعاصرٌن المجرمٌن"و" الجدد

 السلطة مهمات ضمن تدخل ال األمور هذه أن اال الجهات، هذه قبل من أشخاص واحتجاز خطف هً التقرٌر لها تطرق

 .(التشرٌعٌة

 عبرها أدان والتً اللبنانً القضاء عن الصادرة االحكام الى لحظة أي فً تطرقه عدم مسألة التقرٌر نواقص أبرز ومن

 الضرر عن بالتعوٌض الدولة على وحكم ذلك من أبعد القضاء ذهب بل ال. الشخصٌة الحرٌة على بالتعدي لقٌامها الدولة

 صورة ابراز على أكثر ركز التقرٌر أن إال. التسدٌد فً تأخٌر ٌوم كل عن اكراهٌة غرامة فارضا ذلك جراء من الحاصل
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 هذا خاضها التً الجوهرٌة المعركة متجاهال( االحتٌاطً التوقٌف على االبقاء المحاكمات، فً التأخر) القضاء عن سلبٌة

 اتهام الى بالذهاب مكانته من والنٌل عنه الصادرة االحكام تنفٌذ عن االخٌر هذا لتقاعس العام األمن مع( ٌزال وال) االخٌر

 باالحتجاز المعنً العامل االممً الفرٌق عن صادر واحد رأي بذكر التقرٌر اكتفى كما. ٌفعل ماذا ٌعلم ال بأنه القضاة أحد

 التعسفً،خالل باالحتجاز المعنً االممً الفرٌق عن صدر أنه علما( السٌد جمٌل قضٌة فً الصادر الرأي وهو) التعسفً

 ٌقع الحاصل التوقٌف أن جمٌعها اعتبرت الالجئٌن بعشرات تتصل آراء ثمانٌة ،3111-3115  ال بٌن الممتدة الفترة

التعسفً االحتجاز توصٌف تحت . 

 التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة السلطة من كل الى التوصٌات توجهت حٌث التوصٌات، على القضاء ذكر عدم وٌنسحب

 أن فقط منه ٌتوقع ربما أو) التعسفً االحتجاز موضوع فً االطالق على له دور ال وكأن كامل، بشكل القضاء متجاهلة

 القضائٌة األحكام بتنفٌذ الدولة تطالب لم ولماذا( الشأن هذا فً التشرٌعٌة والسلطة التنفٌذٌة السلطة تنتجه سوف ما ٌنفذ

 ال قانون تعدٌل" مثل واضحة وغٌر جدا عامة التوصٌات بعض أن كما تنفٌذها؟ عن ٌتقاعس من ومحاسبة الٌها المشار

 التوصٌات فً تتكرر االحتجاز توصٌف فً الدقة عدم مسألة أن كما. تعدٌلها الواجب المواد هً ما ذكر دون" 1593

االحتجازالمطول" عبارة ألف تستخدم حٌث " (indefinite detention)  احتجاز عبارة استخدام من بدل لألجانب

 تعسفً؟

 الدولً والفرٌق القضاء ثبته لما خالفا) تعسفٌا احتجازا لٌس األجانب له ٌتعرض الذي االحتجاز أن ٌعنً هذا فهل

 تناول الذي القسم عنه ٌجب لم ما وهذا) االحتجازٌن؟ هذٌن بٌن الفارق وما فقط؟ مطول هو بل( التعسفً لالحتجاز

 تأمٌن منه طالبة المدنً المجتمع الى المنظمة تتوجه لماذا واضحا ولٌس(. اعاله الٌه المشار الالجئٌن احتجاز موضوع

 الى إضافة. خصوصا العدل ووزارة التنفٌذٌة السلطة الى التوصٌة بهذه تتوجه أن من بدال الدولة من ممولة قضائٌة معونة

 وغٌر خطٌرة نتائج الى تؤدي أن وممكن الدقة شدٌدة مسائل تطرح التقرٌر داخل اقتراحات أو توصٌات ثمة ذلك،

اقامة على ٌحوز ال لشخص غرفة بتأجٌر ٌقوم من ومعاقبة محاكمة وجوب الى االشارة عند مثال مرغوبة، [ii]  عندما أو

 تجدٌد حرٌة العامة النٌابة أو العدلٌة الضابطة اعطاء لعدم أٌام أربعة الى ٌومٌن من االحتٌاطً التوقٌف مهلة تمدٌد  تقترح

 الحرٌة حٌث" العكس ٌثبت أن قبل بريء" مبدأ تكرٌس فً تساعد ال االحتٌاطً التوقٌف مدة تمدٌد أن إال .[iii]التوقٌف

 مرحلة فً تجري االنتهاكات أغلب أن المعروف ومن زمنٌا ومحصورا استثناء الحرٌة حجز ٌبقى أن وٌجب السند هً

األولً التحقٌق . 

 اعتماد دون ولألسف انما أخرى، فئات الى وٌتوسع التعسفً االحتجاز عن الصادرة التقارٌر الى ٌضاف جدٌد تقرٌر إنه

 والذٌن باالرهاب المتهمٌن فئة الى تطرقه هو التقرٌر ٌمٌز ما انما. المراجعة أسالٌب وعرض التحلٌل فً والوضوح الدقة

 المحاكمات أصول قانون من 111 المادة ألحكام سندا المطول التعسفً االحتجاز من ٌواجهون ٌزالون واجهواوال

 الفئة هذه تعانٌه ما على الضوء التقرٌر ألقى وقد. مسمى غٌر أمد الى الشخصٌة الحرٌة على بالتعدي تسمح التً الجزائٌة

 العٌش، تكالٌف مثال) أزواجهم احتجاز جراء من ٌعانونه وما المتهمٌن هؤالء عائالت أفراد بعض مع مقابالت اجراء عبر

 تلتصق التً والوصمة سراحهم اطالق بعد المحتجزون ٌعانٌها التً التأقلم صعوبة الى التقرٌر ولفت(. االجتماعً الضغط

السجن من خروجه بعد بهم . 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=366&folder=articles&lang=ar#.UxXGcT-SySo. 


