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تمهيد

غالبًا ما تتحدث التقارير البحثّية في مجال حقوق اإلنسان لغة القانون الجافة فُتصبح عسيرًة على الفهم.
ولهذا السبب حرص واضعو هذه الدراسة وأصابوا في التنويه بالجانب “الحقوقي” من المعادلة مركزين 
تاليًا على الحماية والضوابط القانونّية ومسلطين الضوء على االنتهاكات المرتبكة وعلى مسؤولّية الدولة 
وآلّيات  قوانين  في ظّل  إال  “بالحقوق”  التمتع  ُيمكن  فال  اإلنسان وحمايتها وصونها.  احترام حقوق  في 

جراءات فاعلة تضمن حمايتها. وغالبًا أيضًا ما يتم التعتيم على الجانب االنساني من المعادلة.  واإ

يأتي تقرير منظمة “ألف- تحّرك من أجل حقوق اإلنسان” حول مشاكل التوقيف التعسفي في لبنان ليكسر 
حقاق العدل وتطبيق  هذا القالب. ويقوم التقرير بعمل ممتاز في تحليل المشاكل والثغرات في القوانين واإ
اإلجراءات القانونّية في لبنان. وُيذكِّرنا التقرير في الوقت نفسه بأننا نتحدث عن أشخاص حّية وُيساعدنا 
على فهم اآلثار المترتبة عن التقصير في الحماية وتأثيرها في حياة األفراد وذلك من خالل سماع أصوات 

الضحايا أنفسهم.

هذا وتكتسب الدراسة طابعًا مهمًا ال بل فريدًا من نوعه لكونها تضع إطار العمل القانوني والممارسات 
اليومّية في مجال االعتقال التعسفي في سياقه التاريخي والسياسي. ومن الواضح أّنه ال ُيمكن إخراج 
واالجتماعّية  السياسية  وهيكلّيته  تاريخه  إلى  بالنظر  لبنان  في  ملّحة  وهذه ضرورة  إطارها  عن  األمور 
الديناميكّيات  إلى  االجتماعّية  الشؤون  من  الدولة  شّتى جزئّيات  تكوين  في  التعقيد  هذا  يدخل  المعقدة. 

السياسّية وتعدد الفعالّيات المسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ُيساعد السياق الذي يصفه هذا البحث على تفسير المعاناة التي تلحق بلبنان رغم سمعته الطّيبة في مجال 
الممارسات الديمقراطّية وما يزخر به من خّزانات فكر في المجال القانوني وتعليل دواعي الصدمة والجمود 
لدى الحديث عنتنفيذ اإلجراءات القانونية الواجبة واإلدارة الفعالة للعدالة. ويخلص المرء في هذا البحث 
إلى أّنه بالنظر إلى وضع لبنان القانوني والسياسي ال يلقى األفراد معاملة متساويًة أمام القانون وهذا مبدأ 
أساسي من مبادئ حقوق اإلنسان. فحين يتم التعامل مع األفراد بصرف النظر عن الجرائم المزعومة 
التي ارتكبوها على أّنهم فئات بداًل من كائنات بشرّية ذات كيان خاص أمام القانون، يجوز الحديث عن 
انتهاك حقوقهم بصورة تلقائّية. وباإلضافة إلى ذلك، ُيسيء هذا الوضع إلى سمعة الدولة ومؤسساتها فتفقد 

هذه األخيرة مصداقّيتها وال تعود محّط ثقة.

لبنان  يواجهها  الدراسة سوى واحدة من مشكل عّدة  التي تصفها هذه  التعسفي  االعتقال  ليست مشكلة 
نتيجًة لتشرذم مجتمعه وغياب الرغبة في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة بحيث تعمل بالتساوي بين الجميع 
وبما يتماشى مع القانون. وعلى غرار أي دولٍة أخرى في العالم، تحتاج القوانين في لبنان إلى مراجعٍة 
وتحسيٍن مستمّرين، وال بّد من تعميم عملّية تطبيق اإلجراءات واألنظمة بحيث ُتصبح أكثر فعالّية كما ال بّد 

أن ُتصبح مؤسسات الدولة قابلًة للمساءلة أمام الدستور والمواطنين بشكٍل عام. 

ليس مستحياًل على لبنان أن ُيعيد تجديد ذاته باتجاه احترام حقوق اإلنسان للجميع. فباستطاعة لبنان 
إلى اإلرادة  أّن هذا األمر يحتاج  بيد  المشاكل  التعسفي وغيرها من  تصويب مختلف مشاكل االعتقال 
السياسّية والرؤيا الواضحة حيال ما يتعّين إنجازه. ُتشير دراسة “ألف” وبدّقة شديدة إلى عدٍد من التوصيات 
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على المستويات التشريعّية والقضائّية واإلجرائّية والتي تستطيع في حال ُأحسن تطبيقها أن ُتغّير الوضع
أو على األقّل أن ُتحسِّنه. لدى الفعالّيات النافذة في لبنان على المستويين السياسي والقانونّي مسؤولّية 
قانونّية وأخالقّية بأن تأخذ هذه التوصيات على محمل الجّد. فمن مصلحة هذه الفعالّيات كما ومن مصلحة 

جميع الطوائف في هذا البلد الصغير أن تعمل بنزاهة ووعي في سبيل تحقيق هذه التغييرات.

ال بّد من شّن حملة تجمع بين جميع الفعالّيات والقطاعات المعنّية وغير المعنّية من أجل الدفع في سبيل 
تطبيق توصيات مهّمة توردها هذه الدراسة. وفي الفسيفساء اللبنانّية، وحده القانون قادر على أن يضمن 
مصالح كّل فرد وكّل طائفة بشرط أن تلحظ هذه المصالح مصالحة لبنان كاماًل. يتعّين على كّل طائفٍة 
التعسفي ستفضي إلى حماية كّل فرد من أفراد  لبنان من االعتقال  أن تتذكر بأّن حماية جميع سكان 

هذه الطائفة ومن أي طائفٍة أخرى في لبنان.

السبيل  ترسيم  وعلى  والمفّصلة  القّيمة  الدراسة  هذه  إنجاز  على  “ألف”  منظمة  في  العمل  لفريق  هنيئًا 
إلى المضي قدمًا.

فاتح عّزام
خبير في مجال الحقوق اإلنسان 

الممثل اإلقليمي السابق لمكتب المفّوض السامي لحقوق اإلنسان لمنطقة الشرق األوسط في األمم المتحدة
رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لحقوق اإلنسان
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الغني  وتراثه  التاريخّية  معالمه  لتنوع  وذلك  الدولّية  واألخبار  الصحف  لبنان  تصّدر  عقود،  مدى  على 
وطبيعته وتعدد سّكانه. ولكّن التغطية اإلعالمّية لم تقتصر على التغني بمدائح لبنان بل تناولت أيضًا سجل 
هذا األخير الطويل من المّاسي كالحرب األهلّية وأعمال العنف على تعدد خلفياته الدينّية واالجتماعّية 
والسياسّية. وفي العام 1990، ومع انتهاء الحرب األهلّية التي دامت خمس عشرة سنة، بدأت في لبنان 
مرحلة انتقالّية طويلة اتسمت بانعدام لالستقرار وبكونها “عملّية غير منجزة في بناء الدولة وحكم القانون 
الضعيف و]     [ العنف على الصعيد السياسي واالجتماعي والثقافي.”2 هددت جميع هذه العناصر حّق 
كّل فرٍد في الحياة واألمن وأضعفت الثقة في الدولة ومؤسساتها وأسهمت في نهاية المطاف في تعزيز ثقافة 
اإلفالت من العقاب ومخالفة القوانين. أّما ميدانّيًا ، ُترجم هذا الوضع بممارسات سيئة لناحية تنفيذ قوانين 
وتشريعات جزائّية غير مناسبة من أجل حماية الحقوق والحرّيات. ترافقت هذه المشاكل مع المحسوبّيات 

والفساد مما زاد في تفاقم الوضع وأقام ستارًا حديدًا اختبأ خلفه المسؤولون الفاسدون. 

طرح  ُيمكن  البالد،  حول  الخناق  أحكمت  التي  النزاعات  مترسبات  حول  نقاش  خوض  معرض  وفي 
التعسفي؟3  االعتقال  مسببات  أبرز  أحد  الدولة  لبناء  مستدامة  عملّية  غياب  ُيشّكل  هل  التالي:  السؤال 
في حين ُيعزا االعتقال التعسفي إلى أسباب جذرّية محدودة، إاّل أّن أسباب اإلعتقال التعسفي و عوارضه 
عديدة وتتراوح بين: نظرة منتقصة إلى إجراءات العدالة الجزائّية وغياب الوعي االجتماعي بشأن حقوق 
المشتبه بهم والفساد واإلفالت من العقاب وغياب التشريعات المناسبة والبنية التحتّية والمؤسسات المتداعية. 
التعسفي وغيره  االعتقال  معالجة مشاكل  الممكن  يكون من  قد  العوارض،  وفي معرض تشخيص هذه 
من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تنال من لبنان مثل التعذيب والتمييز والعنف ضد المرأة واألطفال. 

ولكّن الشرط األساسي المسبق إلصالح هذه االنتهاكات فهو نفسه ال يتغّير ويتمثل باإلرادة الشعبّية. 
 

مقدمة

الحكومات  من  عوضًا  حكوماتهم  قبل  من  لألذى  عرضة  أكثر  العالمهم  حول  من  المواطنين  إن 
األخرى حيث تنجم األذّية عن شّتى أشكال سوء الحكم مثل القمع السياسي والعسكري واالبتزاز والفساد 
القضائي والتمييز االقتصادي بحّق األقلّيات وهلّم جّرا. ال شّك في أّن هذا السلوك ُيسيء بشكٍل واضٍح 
إلى معايير السيادة. ولكّن هذا المعيار يحمي الحكومات المنتهكة والنخب الفاسدة التي تحتمي بمعيار 
السيادة وُتشدد على عدم التدخل في شؤونها الداخلّية كّلما واجهت ضغطًا دولّيًا يدعوها إلى اإلصالح. 

لهذه الغاية، أطلق البعض على السيادة تسمية “ملجأ األنذال”1 )دونالد روتشيلد(.
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شكر

تتقدم منظمة “ألف” بجزيل الشكر إلى االتحاد األوروبي والجهات المانحة على دعمها الشديد وعلى مساهمتها
نجاز العمل فيه. كما تود “ألف” أن ُتعرب عن عميق امتنانها لجميع  نتاجه واإ في إعداد هذا التقرير واإ
األشخاص الذين شملتهم المقابالت والذين ساهموا في إثراء التقرير والذين شاركوا بنقل تجربتهم في نظام 
العدالة الجنائية كمراقبين أو فعالّيات وضحايا االعتقال التعسفي الذين شّكلت رواياتهم محّفزًا على التغيير. 
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 موجز تنفيذي

على  سيئة  لممارسات  الراهن  بالظرف  مشفوعًة  عشرة  الخمس  األهلّية  الحرب  سنوات  ترسبات  مّهدت 
عليهم  والمحكوم  والمتهمين  بهم  المشتبه  حقوق  لحماية  مناسبة  تشريعات  وغياب  القانون  إنفاذ  مستوى 
اتجاه  اليوم عن وجود  البحوث  الحرّية. ولقد كشفت  الحّق في  وحماية حرّياتهم ال سّيما في ما يخّص 
نحو التوقيف التعسفي الذي يتخذ شكل اعتقال تعسفي وحجز احتياطي مطّول وتأخير شديد في المحاكمة. 
هذا وُيحرم المشتبه بهم حرّيتهم ألسابيع ال بل لسنوات قبل أن يصدر حكم في قضّيتهم، ويبقى وضع 
المعتقلين في الحجز االحتياطي عالقًا حيث ُينظر إليهم على أّنهم مرتكبي الجريمة من دون أن ُتصدر 
المحكمة قرارًا بإدانتهم. وباإلضافة إلى ذلك، يصف المعتقلون السابقون البيئة في المؤسسات اإلصالحّية 
المعتقل  نقل  حين  إلى  لإلعتقال  األولى  اللحظة  منذ  الغاب  شريعة  تسودها  ببيئة  أنها  على  المزدحمة 

إلى السجون كسجن روميه.

الضعف  إلى  أيضًا  يرمز  بل  الدولة وحسب  في  العامة  الثقة  إلى زعزعة  التعسفي  االعتقال  ُيفضي  ال 
فيتنفيذ احكام القانون ويسحق كرامة األفراد الذين يسعون للوصول إلى القضاء. ُيعزا هذا إلى جملة أسبابأ 

ّولها ضعف الثقافة القانونّية والتي تُنسب إلى شائبتين اثنتين:

المتهم بريء حّتى تثبت إدانته غير مطّبق. يضاف 	  القانونية بأّن مبدأ اعتبار  تكشف الممارسات 
لمبدأ  اعتباطًي  باستخداًم  ُيسبب  قد  الهدف من االعتقال مفهوم بطريقة مغلوطة مما  ان  الى ذلك   

الحرمان من الحرّية.
أّما السبب الثاني فهو فساد نظام العدالة الجنائّية والذي ُترجم بتدخالت في ممارسات العدالة الجنائّية 	 

على مستويات عّدة وعلى يد فعالّيات عديدة. ُيشكِّل الفساد سبياًل متبعًا لتسريع اإلجراءات القضائّية 
أو المماطلة بها وحتى للتأثير في نتيجة المحاكمة. 

التشريعات،  مناسب. وعلى مستوى  قانوني  إطار عمل  إلى عدم وجود  أيضًا  التعسفي  االعتقال  ويعزا 
فإن القوانين غير قابلة للقياس وترد في قانون اإلجراءات الجنائية مواد ُتشرِّع االعتقال التعسفي وتنتهك 
مختلف حقوق المعتقلين مثل الحّق في محاكمة عادلة. وعلى الصعيد اإلجرائي، تقع حاالت التوقيف 
اإلجرائّية  واآللّيات  الضمانات  في  نقص  وجود  وُيالحظ  وجهله.  للقانون  احترام  عدم  نتيجة  التعسفي 
الضرورّية لمراجعة مدى صوابّية االعتقال في الظروف المختلفة. وأخيرًا يؤخذ على البنية التحتّية المتهالكة 
معالجة  في  اللبنانّية  الحكومة  فشلت  الطائف،  اتفاق  ومنذ  العملّية.  في  المشلولة ضلوعها  والمؤسسات 
مشاكل النظام القضائي وتطبيق اإلصالحات ذات الصلة. وليكون النظام القضائي مستقاًل وفّعاالً وشفافًا، 

تبرز الحاجة إلى إصالح من المشكالت التالية:
المساعدة القانونّية، غياب آلّيات اإلشراف، عدم توّفر الموارد وغياب التدريب والتعليم المستمّر لألجهزة 

المعنّية بتنفيذ القانون.

عادة التأهيل من أجل تسوية المخالفات  ال بّد لهذه الغاية من توّفر آلّيات الحماية وجهود اإلصالح واإ
اإلجرائّية ومن أجل صون كرامة األفراد المهّمشين بما في ذلك المشتبه بتورطهم بسلوك إجرامي أو المتهمين

فعالّية  قياس  لبنان هو  يواجهه  الذي  التحدي األساسي  الصعيد، يقضي  السلوك. وعلى هذا  بمثل هذا 
معاقبتهم.  واألهم  حمايتهم  إلى  يسعى  أن  القانون  على  الذين  الناس  وسط  في  األرض  على  القانون 
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ما هي دواعي مبدأ اعتبار المتهم مذنبًا حّتى تثبت براءته؟

)1(  11 المادة  تنص  المثال:  سبيل  على  البراءة.  قرينة  عن  الدولّية  الصكوك  من  العديد  تتحدث 
بريئًا  يعتبر  بجريمة  متهم  شخص  “كل  يلي:  ما  على  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من 
عنه.” للدفاع  الضرورية  الضمانات  فيها  له  تؤمن  علنية  بمحاكمة  قانونًا  إدانته  تثبت  أن  إلى 

المتهم  مصلحة  في  الشّك  هامش  ويصب  اإلدعاء  كاهل  على  يقع  اإلثبات  عبء  اّن  اخرى،  بعبارة 
في جميع حاالت االعتقال. ويفرض مبدأ اعتبار المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته على السلطات واجب 
التعاطي مع المدعى عليهم باالستناد إلى هذا المبدأ، فال يصدر حكم مسبق على محّصلة اإلجراءات 
الجزائّية.4 ولكن في لبنان يبلغ معدل الحجز االحتياطي أرقامًا قياسّية وهي سبب من أسباب إاكتظاظ 
األحيان  بعض  في  القانون  تنفيذ  في  الممارسات  تكشف  ذلك،  إلى  وباإلضافة  البالد.  في  السجون 
عن وجود فهم مغلوط للهدف من االعتقال. ُتؤدي هذه العوامل من بين سواها لفهم مغلوط لحقوق اإلنسان 
في إجراءات العدالة الجنائية. مما يجعل المبدأ السائد في لبنان هو مبدأ أّن المتهم مذنب حّتى تثبت براءته.
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منهجّية البحث

عملت منظمة “ألف– تحرك من أجل حقوق اإلنسان”، بدعٍم كريٍم من االتحاد األوروبي، على إطالق 
والحجز  التعسفي،  االعتقال  للحد من  آلّية حماية  “إيجاد  اسم  يمتد على ثالث سنوات ويحمل  مشروع 
االحتياطي المطّول والتأخر الشديد في المحاكمة.” يرمي المشروع الذي انطلق في شهر يناير/كانون الثاني 
2011 إلى التوعية المدنّية واالجتماعية من خالل الحّد من التوقيف التعسفي وتعزيز احترام حقوق المعتقل 
في خالل الحجز االحتياطي والحرص على تحديد موعٍد للمحاكمة ضمن مهلٍة منطقّيٍة. وأخيرًا، توصي 
“ألف” بضرورة وجود إجراءات الحماية باإلضافة إلى إقتراح إصالحات على مسودة القانون يمكن أن 

تفضي إلى معالجة المواضيع اآلنف ذكرها.

يستند هذا التقرير إلى مراجعة دامت سنة وانتهت في شهر تشرين األّول/أكتوبر 2012. وهو ُيلخِّص 
والتأخير  المطّول  االحتياطي  والحجز  التعسفي  التوقيف  ألسباب  واضحة  مراجعة  االستنتاجات ضمن 
الشديد في المحاكمة. يتمحور هذا التقرير حول المعتقلين في لبنان المشتبه بهم و/أو المتهمين بارتكاب 
جرائم تتراوح بين الجنح والجنايات ويبحث في قضّية استضعاف المعتقالت والفلسطينيين على حدٍّ سواء. 
يوفِّر التقرير معلومات حول مجموعات الضحايا مثل اإلرهابيين المزعومين والعّمال المهاجرين والالجئين 
واألحداث   LGBT جنسّيا”  والمتحولين  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  والمثليات  اللجوء5  وطالبي 
الجانحين. وسيتم البحث في مراجعة المحكمة العسكرّية واإلصالحات القضائّية وتحسين ظروف االعتقال 
وتسليط الضوء على ممارسات رجال الشرطة اضافة الى تحليل االنتهاكات التي ترتكبها فعالّيات من غير 

الدولة بحّق حقوق اإلنسان.

مباشرة بصورة  الضالعة  والمؤسسات  الفعالّيات  من  العديد  إشراك  المعلومات  عن  البحث  استوجب 
أو غير مباشرة في نظام العدالة الجنائّية. وُطرحت أسئلة عديدة من أجل تأطير الخالصات وفهم اتجاهات 
االعتقال التعسفي في لبنان مثاًل: ما هو ظرف لبنان السياسي واالجتماعي الحالي اليوم؟ هل يتعرض 
الفرد المتهم بجريمٍة معّينٍة للحرمان من حرّيته بشكٍل تعسفي أكثر من سواه؟ هل ُيسجَّل وجود نمٍط خارٍج 

عن القانون وراسٍخ في الثقافة ُيسهِّل عملّية التوقيف التعسفي؟

المقابالت مع منظمات  تطلّبت الخطوة األولى بحثًا مكتبّيًا مكثفًا، فتّمجمع معلومات نوعّية من خالل 
غير حكومّية6 ومحامين وأساتذة في الحقوق وقضاة وأجهزة مختصة بتنفيذ القوانين وعلماء في الجريمة 
من باب التعداد ال الحصر. جرى البحث في المعايير الدولّية والتشريعات اللبنانّية وتحليلها من منظور 
تقارير  إلى  المستندة  األدبّيات  مراجعة  الكمّية عن طريق  البيانات  تجميع  الحرّية. وجرى  من  الحرمان 
المنظمات غير الحكومّية وسجالت حقوق اإلنسان واالجتهاد الدولي والتقارير الوزارّية والتوصيات المعّدة 
للمؤسسات اإلصالحّية ومراجعة التقارير اإلعالمّية من خالل فريق عمل برنامج المراقبة والمناصرة لدى 
منظمة “ألف– تحرك من أجل حقوق اإلنسان”. كما تم أخذ بعين اإلعتبار خالصات العمل عن األنماط 
المتكررة التي تم استخالصها من البحوث واإلستطالعات اللتي أجرتها منظمة “ألف” في أوقات سابقة. 
وباالستناد إلى الخالصات أعاله، سارت “ألف” باتجاه وضع خارطة تكتيكّية مفّصلة حول الحرمان من 
الحرّية7 وقد استحدثتها في سبيل رصد الفعالّيات والمؤسسات المعنّية بصورة مباشرة وغير مباشرة في 

انتهاك حقوق المعتقلين. 
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إرتكزت الخطوة الثانية من العمل على إجراء بحٍث ميداني تطّلب زيارة دور المحاكم وحضور محاكمات 
عدٍد من المعتقلين وزيارة السجون من أجل تقييم الظروف المعيشّية وغيرها من العوامل. كما تطّلب العمل 
عداد سلسلة  إجراء المزيد من المقابالت المعمقة والنظر في دراسات الحالة التي استعرضتها “ألف” واإ
مجموعا تتركيز ومقابالت فردّية بمساعدة “المركز للبناني للدراسات”. رمى هذا البحث إلى تقييم معاناة 
السابقين  المعتقلين  الفلسطينيين وأسر  السابقين  الذكور واإلناث والمعتقلين  اللبنانيين  السابقين  المعتقلين 
ومقدمي الخدمات العاملين في مختلف المؤسسات اإلصالحّية واإلرهابيين المزعومين. ورمت مجموعات 
التعسفي والحجز  التوقيف  الحصول على معلومات مفيدة ومعمّقة حول  إلى  الفردّية  واللقاءات  التركيز 
للدراسات  اللبناني  المركز  بمساعدة  “ألف”  سعت  المحاكمة.  في  الشديد  والتأخير  المطّول  االحتياطي 
إلى فهم مترتبات الحرمان من الحرّية وتبعاته على المعتقلين السابقين وأسرهم ومناقشة التدخل التصحيحي 

المحتمل واإلصالحات المستدامة.

تمحورت خطوة العمل الثالثة حول جمع الخالصات أعاله في تقريٍر موجٍز سوف ُيشكِّل ركيزة لحملة 
مدافعة وطنّية لمكافحة التوقيف التعسفي والحجز االحتياطي المطّول والتأخير الشديد في المحاكمة.
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السياق ونطاق العمل

يوم نال لبنان استقالله من فرنسا ورث نظامًا قضائيًا مستقاًل نسبّيًا ومحايدًا ومتمتعا بالكفاءة. ولكّن المناخ 
االجتماعي السياسي في الدولة الجديدة أّدى إلى زعزعة هذه الصورة في بعض الحاالت. ومن األمثلة 
على ذلك ما حصل ألنطون سعادة مؤسس الحزب السوري القومي االشتراكي الذي أصدرت المحكمة العسكرّية

بحّقه حكمًا بتهمة العصيان )وال يجوز اللغط بين هذه المحكمة والمحكمة العسكرّية المعاصرة التي تأسست 
عام 1968(. ولم تدم محاكمة األخير سوى بضع ساعات وقد انعقدت في جلسة مغلقة خلت من الجمهور 
ما عدا بعض الصحفيين وأّدى فيها ضابط عسكري دور محامي الدفاع بعدما لم ُيمنح المحامون المدنّيون 

المعّينون الوقت المناسب إلعداد دفاعهم. 

ُتشكِّل قضّية أنطون سعادة مثااًل عن نهٍج سائٍد من انتهاكات لحقوق اإلنسان منذ العام 1943 حيث حرم 
المتهمون في العديد من القضايا الحّق في المشورة القانونّية والحّق في االستئناف والحّق في محاكمة محايدٍة 
ومستقلة. ومع استحداث المحكمة العسكرّية الحديثة عام 1968، سّهل الجهاز القضائي ممارسات الحرمان 
من الحّق في محاكمة عادلة واالعتقال والتوقيف التعسفي بما في ذلك الحجز بمعزل عن العالم الخارجي.

 
وفي خالل سنوات الحرب األهلّية بين عامي 1975 و1990، سّجلت العديد من االعتقاالت والتوقيفات 
التعسفّية المسّوغة سياسّيًا )ال سّيما على شكل حجٍز احتياطي مطّول وتأخير شديد في المحكمة( وتعذيب 
وسوء معاملة وانتهاك الحّق في محاكمة عادلة وتنفيذ حكم اإلعدام ضمن اإلطار القضائي أو خارجه 
نتيجة أعمال عنف مسّوغة سياسّيًا. ولسنوات عديدة، كشفت روايات وأخبار من لبنان عن حاالت توقيف 
الخ(  والفلسطينّية،  )السورّية، واإلسرائيلّية  اللبنانّية  اللبنانّية وغير  منها  فعالّيات عديدة  بها  تقوم  تعسفي 
القانونّية  االعتقال  مراكز  في  المثال  سبيل  على  السياسّية  )األحزاب  دولة  وغير  دولة  من  والفعالّيات 
وغير القانونّية(. ولقد نجمت حاالت االعتقال هذه عن روابط دينّية أو انتماءات سياسّية أونشاطات جرمّية

أو في بعض األحيان عن أعمال ثأر شخصّية. 

وحين ألقت الحرب أوزارها عام 1990، استمّرت موجات التوقيف التعسفي السياسي واألمني على يد 
فعالّيات من الدولة وغير الدولة بما في ذلك القّوات المسّلحة اللبنانّية وغير اللبنانّية أو المجموعات شبه 
العسكرّية. وتضمن انتهاكات حقوق اإلنسان اعتقال سجناء الرأي )المعتقلين لصلتهم بمجموعات أو نشاطات 
اإلجراء. مرعّية  القانونّية  اإلجراءات  نطاق  خارج  واستجوابات  واعتقاالت  وتوقيفات  سياسّية(  معارضة 

 
أّما الحقبة بين عامي 1990 و2005 فاتسمت بتوقيفات كثيفة لممارسة الحّق في حرّية التعبير والتجمع 
التعداد  التوقيف، من باب  المثال.8 واستهدفت حمالت  العامين” على سبيل  واإلخالل “باألمن والنظام 
المظاهرات  في  والمشاركين  والسياسيين  اإلنسان  والناشطين في مجاالت حقوق  المراسلين  الحصر،  ال 
التعسفّية  والتوقيفات  االعتقاالت  من  موجة  عن  أسفرت  الفتة  أحداث  واندلعت  النقابات.  وأعضاء 
أجريت  التي  والغارات   1996 عام  طبرجا  باص  وتفجير   1994 عام  النجاة  سّيدة  كنيسة  انفجار  مع 
المعارضة  مجموعات  مطاردة  عن  ناهيك   2000 عام  لبنان  شمال  في  اإلسالمّية  المجموعات  على 
المسيحّية في آب/أغسطس في العام 2001. جرى اعتقال معظم الموقوفين في هذه األحداث على خلفّية 
انتماءاتهم السياسّية بدل االستناد إلى األدّلة والبراهين )حيث أفرج عن الكثيرين من دون أن توّجه إليهم 
التهم( التي تصلهم بالجرائم. أجريت عملّيات التوقيف بمعظمها من دون مذكرات توقيف وشاعت ممارسات 
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التوقيف بمعزل عن العالم الخارجي. وتعّرض لالعتقال ما يزيد على سبعين شخصًا لإلشتباه بضلوعهم 
في تفجير العام 1996. لم يستجوب القضاة أّيًا من المعتقلين ولم توّجه التهم رسمّيًا إلى أيٍّ منهم. كذلك،
تّم توقيف المئات على خلفّية تفجير الكنيسة عام 1994 وتّم اإلفراج عن الكثيرين بعد بضعة أيام أو أشهر.

تّم احتجاز المشتبه بهم في سجون وزارة الدفاع، وهي مكان إحتجاز غير قانونّي، ولم ُيحالوا مباشرًة أمام 
المحكمة للطعن في شرعّية اعتقالهم. اتهم اثنان وعشرون شخصًا بتفجير الكنيسة وُأحيل ثمانية منهم 
للمحاكمة ومنهم سمير جعجع وحّنا شلّيطا وأنطوانيت شاهين وغيرهم ولقد حظي توقيف هؤالء واعتقالهم 
بمتابعة من الرأي العالم المحّلي والدولي لما ذاع من روايات حول التعذيب وسوء المعاملة التي أفضت 
على األرجح إلى تصريحات أدلي بها تحت اإلكراه واستخدمت الحقًا كأدّلة. وُأشيع أّن المعتقلين منعوا 
سنوات  ثماني  شلّيطا  أمضى  العائلة.  ولقاء  القانونّية  المشورة  على  السريع  الحصول  في  الحّق  من 
في السجن اإلنفرادي من دون محاكمة في انتهاٍك فاضٍح للمادة 9 )3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنّية والسياسّية.9 ولم يستفد جعجع على سبيل المثال من الحّق في مراجعة قانونّية للحكم الصادر بحّقه 

وبالتالي للعقوبة المنصوص عليها وفي هذا مخالفة للمادة 14 )5( من العهد الدولي. 

رومية  في سجن  األهلّية  الحرب  منذ  األّول  العصيان  اندلع   ،1998 نيسان/أبريل  من  التاسع  وبتاريخ 
نتيجة اعتداء مزعوم قام به أحد ضباط الشرطة10 على سجيٍن خالل استجوابه. ويزعم بأّن األخير سكب 
المطّهر المخصص للعملّيات الجراحّية على السجين وأضرم به النار. وحين شاع الخبر بشأن الحادثة 
في الزنزانات، بدأ المساجين بالعصيان. وحين وصل وزير الداخلّية إلى ساحة الحدث عّبر المساجين 
عن مطلبهم األساسي وهو تسريع محاكمة المساجين، حيث مضت أشهر على سجن البعض من دون 
محاكمة. وُنقل عن أحد المساجين قوله: “أنا موقوف منذ سنتين ومتهم بالتواطؤ في جريمة سرقة ولكنني 

لم أحل حّتى الساعة إلى المحكمة.”11

السجون  من  في سجن روميه وسواه  يتردد  المطالب  هذه  يزال صدى  عقد، ال  من  أكثر  وبعد مضي 
في لبنان. واندلعت السلسلة األخيرة من أعمال العصيان في سجن روميه مجددًا عام 2011 وشاءت الصدف 
أن تكون في شهر نيسان/أبريل مجددًا.12 نجمت أعمال العصيان عن عوامل عديدة مثل سوء المعاملة 
نتهاك الحّق في المثول أمام المحكمة ضمن المهلة الزمنّية المنصوص عليها في القانون.13 الفاضحة واإ

ولقد كشفت األرقام الصادرة عن العديد من المنظمات غير الحكومّية عامي 2010 و2011 بأّن العقوبات 
لم تصدر إاّل بحّق %20 من المساجين في سجن رومية وفي سجن القّبة في طرابلس.14

وبتاريخ 5 نيسان/أبريل 2011، صدر بيان عن وزير الداخلّية مروان شربل حول سجن رومية، أكبر 
سجون لبنان، جاء فيه أّنه من أصل 3700 سجين وهو عدد سجناء روميه ، وحدهم 721 سجين قد مثلوا 
أمام المحكمة ويقضون العقوبة الصادرة بحقهم. وال يزال 2757 سجين قيد االعتقال بانتظار المحاكمة 
باإلضافة الى 222 سجين أجنبي، وهو عدد مقلق، قد أنهوا عقوباتهم.15 وبعد أياٍم قليلة، ندد الوزير شربل 
بظروف السجن وبإجراءات العدالة الجنائّية منوِّهاً بأّن بعض القضاة ال ُيتابعون ملفات السجناء مشيرًا 
إلى الحاالت التي تصدر فيها عقوبة بالسجن لمّدة ثالث سنوات بحّق أحد األفراد بصرف النظر عن المّدة 
التي أمضاها هذا األخير في الحجز االحتياطي والتي دامت أربع إلى خمس سنوات في ظروٍف ال ُتحتمل.16 

أّما اليوم فتبقى أوضاع المؤسسات اإلصالحّية السيئة ومجريات العدالة الجنائّية الحالية العنصر المشترك بين 
جميع أعمال الشغب التي اندلعت في البالد. وحّتى الساعة لم ُتسجل تدابير مستدامة ُتطّبق في سبيل معالجة 
االنتهاكات التي تلحق بحق المدعى عليهم بمحاكمة عادلة ناهيك عن ظروف السجن السيئة التي ُيعانون منها. 
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نطاق االعتقال التعسفي ومضمونه في القانون الدولي

     أ(     تعريف االعتقال التعسفي في القانون الدولي

تعرِّف العديد من الصكوك الدولّية والوطنّية الحرمان من الحرّية بعّدة تعريفات. وتستخدم مصطلحات 
الخ.  القضائي  والحجز  والسجن  والحبس  والتوقيف  االعتقال  مثل  المفهوم  هذا  عن  للتعبير  عديدة 
“الحرمان  مصطلح  استخدام  إلى  اإلنسان17  لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضّية  عمدت  األسباب  ولهذه 
من الحرّية.” اختير هذا المفهوم لكونه يتصل “بحماية األفراد من الحرمان التعسفي من الحرّية بشّتى 
الحرمان  عن  ناهيك  وبعدها  وخاللها  المحاكمة  قبل  الحرّية  من  الحرمان  اختصاصه  ويشمل  أشكاله 

من الحرّية في غياب أي شكل من أشكال المحاكمة )االعتقال اإلداري(.”18

األعلى  المفوض  دليل  في  يرد  بعّدة طرق.19  ممارسته  وُيمكن  أهداف عديدة  لخدمة  اإلعتقال  ُيستخدم 
لشؤون الالجئين حول التوقيف أّن التوقيف هو “الحصر في موقٍع ضّيٍق أو محدود بما في ذلك السجن 
والمخّيمات المغلقة ومرافق اإلحتجاز أو محطات الترانزيت عبر المطار التي يم فيها تقليص حرّية التنقل 
بشكٍل كبير.”20 وفي حين ُتعرِّف معايير األمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية 
اإلعتقال على أّنه “الظرف الذي يتعّرض له شخص في أن يكون موقوفًا رهن التحقيق الرتكابه جريمًة

أو التهامه بارتكاب جريمة أو في خالل محاكمة؛ أو قيد التوقيف اإلداري؛ أو ألي سبب آخر غير مترتب 
عن إدانة جنائية.”21

الحرّية واألمان وهي متوفرة  الفرد في  التي تضمن حّق  الدولّية  المعايير والمبادئ  تكثر  يومنا هذا  في 
لجميع األفراد وليست محصورة بمواطني الدول األطراف في هذه المواثيق والمعاهدات الدولية. وعليه، 
يحظى األفراد في االعتقال اإلداري، مثل المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، بالحماية لدى تواجدهم 
على أراضي أي دولة.22 وفي هذا الصدد تتم اإلشارة بشكٍل أساسي إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
)المواد 3 و8 و9 و10( والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية )المواد 2)3(، 4، 5، 9، 
10 )1( و14 )1((.23 هذا وتندرج الحماية من االعتقال التعسفي في معايير إقليمّية عديدة ومنها معايير 

مجلس أوروبا واالتحاد األوروبي ونظام البلدان األمريكّية والنظام اإلفريقي الخ.24 

ُتعرف  الواضح.  نحو  على  التعسفي”  “االعتقال  مصطلح  الدولي  القانون  ُيعرِّف  لم  الواقع،  وفي 
مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي25 هذا األخير على أّنه حرمان من الحرّية ينافي أحكام حقوق 
أعاله.  الواردة  تلك  غرار  على  اإلنسان  حقوق  حول  الدولّية  والصكوك  المعايير  في  الراسخة  اإلنسان 

وتصف مجموعة العمل الحرمان من الحرّية على أّنه تعسفي متى انضوى ضمن الفئات التالية:

حين ال يكون ممكنًا استحضار أي قاعدة قانونّية تُبرر الحرمان من الحرّية )مثاًل حين يكون الشخص 	 
معتقاًل بعد أن يكون قد أتّم عقوبته أو على الرغم من وجود قانون عفٍو يسري عليه )الفئة 1(؛

 	 7 المواد  تلحظها  التي  الحرّيات  أو  الحقوق  ممارسة  عن  ناجمًا  الحرّية  من  الحرمان  يكون  حين 
و13 و14 و18 و19 و21 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ما يخّص الدول األطراف 
وتلك التي تلحظها المواد 12 و18 و19 و21 و22 و25 و26 و27 من العهد الدولي الخاص   

بالحقوق المدنّية والسياسّية )الفئة 2(؛
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عادلة 	  محاكمة  في  بالحّق  المتصل  الجزئّية  أو  الكاملة  الدولّية  للمعايير  االمتثال  عدم  يكون  حين 
والمنصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي الصكوك الدولّية ذات الصلة والمقبولة 
من الدول المعنّية هو من الخطورة بحيث ُيضفي على الحرمان من الحرّية طابعًا تعسفيًا )الفئة 3(؛

حين يكون طالبوا اللجوء والمهاجرون الوافدون أو الالجئون خاضعون لحجٍز إداري مطّول ال يسمح 	 
بأي مراجعة أو طعٍن إداري أو قضائي أو عالج )الفئة 4(؛

حين ُيشكِّل الحرمان من الحرّية انتهاكًا للقانون الدولّي ألسباب ناجمة عن التمييز وتستند إلى المولد 	 
أو األصل الوطني واإلثني أو االجتماعي واللغة والدين والظرف االقتصادي والرأي السياسي أو سواه 
والنوع االجتماعي والتوجه الجنسي واإلعاقة أو أي وضٍع آخر والذي يرمي أو يؤدي إلى تجاهل 

المساواة في حقوق اإلنسان )الفئة 5(.26
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     ب(     نطاق االعتقال التعسفي والتعليق عليه في القانون الدولي

األوروبّية النصوص  من  األولى  السلسلة  اقرار  منذ  كبيرا  تقدما  الدوليين  واالجتهاد  القانون  حقق 
)ميثاق هلسينكي للسالم؛ ماجنا كارتا، قوانين أوامر االستحضار في انكلترا، واإلعالن الفرنسي لحقوق 
التعسفي.27  واالعتقال  التوقيف  من  الحرية  مفهوم  قّدم  من  أوائل  من  كانت  التي  والمواطن(  اإلنسان 
ترمي النصوص األوروبّية األولى إلى حماية المواطنين من التوقيف أو االعتقال غير القانوني وليس 
من القوانين التعسفية. ولقد جرى ردم هذه الثغرة مع التطّورات المسجلة على خلفّية اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.28
 

حين تنّص المادة األولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية على أّنه ال يجوز حرمان 
أحد من حرّيته إاّل ألسباب ينّص عليها القانون فهذا يعني بأّن “القانون يجب أن يكون بمتناول الجميع 
ويسيرًا على الفهم وغير استباقي ومطبق بطريقة متماسكة وبالتساوي على الجميع بما في ذلك السلطات 
وبما يتماشى مع سائر القوانين مرعّية اإلجراء.”29 وعليه، يجب أن تتماشى المعايير القانونّية المحلّية 
والدولّية مع معيار الشرعّية المكّرس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.30 في حين 
أّن التوقيف أو االعتقال غير القانوني أو الشرعي يتسم في غالب األحيان بالتعسف يجوز في التوقيف 
أو االعتقال القانوني أن يكون تعسفيًا إذا تضمن “عناصر تنتفي عنها صفة العدالة وقابلّية االستشراف 
والمنطق والنسبّية فُتسّلم للنزوات.”31 ُيمكن قياس هذه العناصر وفقًا للضمانات اإلجرائّية التالية المنصوص 

عليها في القانون الدولي والتي قامت اللجنة الدولّية لرجال القانون بجمعها:

إبالغ المعتقل: يتوجب إبالغ أي شخص يتم اعتقاله بأسباب هذا التوقيف أو االعتقال لدى وقوعه 	 
)العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية المادة 9)2(( كما يتوّجب إبالغه بحقوقه وبطريقة 
من ضروب  وغيره  التعذيب  لمكافحة  الضرورّية  الضمانات  ذلك  في  بما  الحقوق  هذه  من  اإلفادة 

المعاملة السيئة. أّما االعتقال ألجل غير المحدد والخالي من التهم فيجب حظره.
إبالغ اآلخرين: يكون االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي محظورًا حظرًا تامًا ويجب إبقاء المعتقلين 	 

في مكان اعتقال معروف. وفي مطلق األحوال، يجب إبالغ أحد أقارب المعتقل باالعتقال وبمكان 
االعتقال ضمن مهلة 18 ساعة.” يجب أن تكون السجالت الخاصة بالمعتقلين وبالمسؤولين بتصّرف 

الجهات المعنّية بما في ذلك األطباء والمحامين واألقارب واألصدقاء؛
تسهيل الوصول إلى المحامين: يجب منح المعتقل الحّق في الوصول السريع والمنتظم إلى المشورة 	 

القانونّية ضمن مهلة 24 ساعة من توقيفه؛
ضمان الرقابة القضائّية: يجب أن يقّدم الموقوف سريعًا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين 	 

قانونًا )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية المادة 9 )3(( وله حّق الرجوع إلى محكمة 
لكي تفصل في قانونّية االعتقال )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية، المادة 9 )4((.

ال يجوز حظر قانون اإلحضار أو أي نوٍع آخر من أنواع استرداد الحّق أو حصره بأي ظرف كان.	 
أي إبطاء في التدقيق القضائي يتخطى مّدة 48 ساعة يصعب تعليلهفي القانون الدولي.  

ضمان معاملة إنسانّية: ُيعامل جمع المحرومين من حرّيتهم معاملة إنسانّية تحترم الكرامة األصيلة 	 
الحّق  وُيمنحون   )10 المادة  والسياسّية،  المدنّية  بالحقوق  الخاص  الدولي  )العهد  إنسان  كل  في 

في الوصول سريعًا إلى رعايٍة صحّية’؛  
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ضمان الحّق في محاكمة عادلة: في حال وّجهت التهم، يحّق للمعتقل الحصول على محاكمة منصفة 	 
من خالل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون ضمن مهلٍة منطقّية أو بالحق
في اإلفراج عنه )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية، المادة 9 )3( والمادة )14(.  

يجب أن تتم المحاكمة بما يتماشى مع المعايير الدولّية للمحاكمة العادلة.32   

ُيشكِّل كّل من الواجب في إبالغ المعتقل بأسباب توقيفه والتهم المنسوبة إليه والُمبيَّنة أعاله شرطًا أساسّيًا 
أبرز  بين  “من  أّنه  إلى  المتحدة  لألمم  التابعة  اإلنسان  لجنة حقوق  أشارت  عادلة.  محاكمة  في  للحّق 
األسباب التي تقتضي اإلبالغ العاجل بالمعلومات المتعّلقة بتهمة جزائّية تمكين المعتقل الفرد من المطالبة 
بصدور قرار عاجل عن السلطة القضائّية المختصة بشأن قانونّية أو عدم قانونّية االعتقال.”33 وباإلضافة 
إلى ذلك، إذا كان الشخص الموقوف ال يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات 

المسؤولة، فله الحق في أن يبّلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها.34 

تقترن القدرة على توفير وصول عاجٍل ومنتظم إلى المشورة القانونّية مع حّق الفرد في الدفاع من خالل 
التماس المشورة القانونّية التي يختار أو معرفة حقوقه والحصول على المساعدة القانونّية المعّينة للقضية.35 
يجب أن يكون الحّق في الدفاع عن النفس شخصّيًا أو من خالل محاٍم من اختيار المدعى عليه والمكّرس 
في المادة 14 )3( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية متوفرًا بصورة فاعلة بهدف 
الطعن في االتهامات المساقة بحّق المدعي عليه. وتورد لجنة حقوق اإلنسان بأّنه في حال عدم احترام 
الحّق في الوصول إلى المساعدة القانونّية، تعّرضت المادة 14 )3( إلى االنتهاك.36 على سبيل المثال، 
ُيمكن أن يقع االنتهاك حين ال يحصل الفرد على الوصول إلى المساعدة القانونّية خالل األشهر العشرة 
األولى من اعتقاله.37 وال يسري الحّق في اختيار المحامين على الحاالت التي يتم فيها تعيين المحامين 
مجانًا ولكن ما أن يتم تعيين محاٍم للقضية، حّتى يتعّين على األخير أن يحرص على “تمثيل مصلحة 
عالمه إذا كان األخير ينوي استئناف القضية  القضاء تمثياًل فعااًل ]بما في ذلك[ التشاور مع المتهم واإ

أو الطعن بالقرار أمام محكمة االستئناف أّن االستئناف ال ُيقبل.”38

الدولي  العهد  من  والرابعة  الثالثة  الفقرتين  التاسعة  المادة  في  أعاله،  جاء  كما  القضائّية،  الرقابة  ترد 
الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. وترتدي القدرة على الطعن في قانونّية االعتقال أمام محكمة القانون 
أهمّية قصوى وهي تسري سواسّيًة على االعتقال الجزائي واإلداري. ويجب أن ُيصبح الحّق في الطعن 
بقانونّية االعتقال متاحًا39 وبالتالي يجب أن ُتمنح المحكمة سلطة مراجعة أسباب الحرمان من الحرّية 
اإلجرائّية والجوهرّية بحيث ُتصدر قرارًا ملزمًا لإلفراج عن المعتقلين في حال كان حرمان هؤالء حرّيتهم 
غير قانوني.”40 على سبيل المثال، في حال تّم اعتقال شخص في السجن بمعزل عن العالم الخارجي،

فهذا سيمنعه من الطعن في قرار توقيفه و/أو اعتقاله.41 أّما الغاية من إحالة شخٍص موقوٍف أو معتقل 
سريعًا أمام القضاء فيعني إخضاع االعتقال لسيطرة القضاء.42 وفي حال تخطت المهلة المنقضية بين 
العملّية ال تتسم بالسرعة43  أّن  أيام، فهذا يعني  حالته أمام السلطة القضائّية بضعة  توقيف الشخص واإ
وبالتالي تكون مخالفة ألحكام الفقرة األولى من المادة 9 )3( من العهد الدولي. ويتوافق الحّق في محاكمة 
متهم  أّي شخص  أن  القائل  المبدأ  العالقة مع  المحاكمات  في  البّت  في  أو  مهلة زمنّية معقولة  ضمن 
بجريمة له الحّق في أن ُيعتبر بريئًا حّتى ثبات العكس وأن الحرمان من الحرّية يجب أن يكون االستثناء 

ال القاعدة.44 و”الوقت المنطقي” يحدد اعتم بحسب كّل حالة.45
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المدنّية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   14 المادة  في  ورد  والذي  عادلة  محاكمة  في  الحّق  اذا، 
يتم اإلفراج عنه المحكمة ضمن مهلٍة منطقّية أو أن  المثول أمام  للمعتقل الحق في  والسياسّية يعطي 

المساواة  المدنّية والسياسّية( ويضمن لجميع األفراد  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  )المادة 9 )3( من 
المادّية الموارد  نقٍص في  أو  إداري  إجراء  أو  قانون  أي  المختصة. وعليه، ال يجب في  المحاكم  أمام 

أن يحرم شخصًا من القدرة على المطالبة بحقوقه أمام المحاكم. ويحصل الرجال والنساء على الحماية 
نفسها بالتساوي بينهما.46 ويحق لكّل معتقل الحصول على جلسة استماع منصفة وعامة ضمن محكمة 
مستقلة ومحايدة. وُيمنح المتهم في كّل وقت إمكانية الرّد على التهم المنسوبة إليه والطعن باألدّلة والمقارنة 
بين الشهود. ُيمكن أن يترتب عن أي قصور أو انتهاك يطرأ في خالل التحقيق الجزائي إعاقة للحّق 
في محاكمة عادلة كما ُيمكن أن ُيفضي إلى إعاقة الحّق في أن ُيعتبر المتهم بريئًا حّتى تثبت إدانته.47 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الحّق في جلسة عامة متاحًا في البداية وعلى مستوى االستئناف 
في حال ُأجيز األخير إلعادة النظر في الوقائع والقانون. كما يترتب عن الحّق في جلسة استماع عامة 

أن يصدر قرار القاضي علنًا ما خال في بعض الحاالت الخاصة.48 49 

التحرر  في  العالمي  الحّق  يلقى  أن  يجب  القضائّية،  اإلجراءات  إلى  الجزائّية  التحقيقات  مسار  من 
االحترام في كّل زمان  العقاب  أو  المهينة  أو  اإلنسانّية  المعاملة غير  التعذيب وغيره من ضروب  من 
ومن دون أي استثناء. ُيمكن في المعاملة اإلنسانّية أن تكون بسيطة بقدر بساطة عدم التعّرض ألي شكٍل 
من أشكال اإلجهاد أو الترهيب في خالل التحقيق االبتدائي مع الشرطة القضائّية. كثيرة هي الحقوق 
التي ورد بعضها أعاله وهي ليست حصرّية وترتدي أهمّيًة متساويًة من أجل قولبة نظام العدالة الجنائّية 
الذي يحترم حقوق اإلنسان كّل االحترام وُيعلي شأن حكم القانون. بصرف النظر عن كون هذه المبادئ 
والمعايير راسخًة في الواقع القانوني العالمي، فهي يجب أن تكون مضمونة أيضًا على الصعيد المحّلي. 
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نطاق االعتقال التعسفي في القانون المحّلي ومضمونه 

     أ(     تعريف االعتقال التعسفي في القانون المحّلي 

ال ُتعرِّف القوانين اللبنانّية االعتقال التعسفي ولكّن ُتشير أحكام عديدة صادرة عن مصادر قانونّية مختلفة 
مثل الدستور وأقسام عديدة من القانون الجزائي وقانون أصول المحاكمات الجزائّية إلى هذا المصطلح 
القانوني” غير  و“االعتقال  الفردّية/الشخصّية”  الحرّيات  و“حرمان  بالحرّيات”  “المساس  مثل  بتعابير 

على سبيل المثال. 

ُيصادق  لم  ولكّنه  والسياسّية50  المدنّية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  إلى  لبنان  انضّم   ،1972 عام 
القانون  أبرز مصادر  الدستور وهو أحد  الدولي. يعترف  بالعهد  الملحقة  البروتوكوالت االختيارّية  على 
بالصكوك الدولّية على أّنها تعلو على القانون المحّلي وعليه يلزًم لبنان بتطبيق اإلجراءات التي تلحظ احترام 
المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي السّيما تلك التي تنّص عليها المعاهدات التي تّم االنضمام إليها

أو المصادقة عليها. وهذا وارد في ديباجة الدستور التي تنّص على ما يلي:

لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، 
كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء.

والسياسية المدنية  بالحقوق  بالسواء  يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيين  كل  أّن  الدستور  يلحظ 
)المادة 7(. كما يضمن الدستور الحرّيات الفردّية ويؤمِّن لها الحماية وتتمتع المادة 8 في هذا الصدد 

أهمّية قصوى:

المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون وال يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إال وفاقًا 

ألحكام القانون وال يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إال بمقتضى القانون.

أّما الحّق في التحرر من التوقيف والسجن أو االحتجاز ما خال ما ينّص عليه القانون وبحسب ما جاء 
في الدستور فهو يحظى بالحماية من خالل تجريم محاوالت الحرمان غير القانوني من الحرّية بحسب 
ما جاء في العديد من المواد. ولدى قراءة هذه المواد، من الممكن أن نفهم كيف يقوم القانون اللبناني 

بوصف االعتقال التعسفي.

تنّص المادة 367 من قانون العقوبات51 على أّن كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحاالت 
التي ينص عليها القانون يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة. أّما المادة 368 فتنّص على إن مديري وحراس 
قبلوا  إذا  الموظفين  من  اضطلع بصالحياتهم  من  وكل  اإلصالحيات  أو  التأديبية  المعاهد  أو  السجون 
بالحبس  يعاقبون  المحدد  أبعد من األجل  إلى  أو استبقوه  أو قرار قضائي  شخصًا دون مذكرة قضائية 
من سنة إلى ثالث سنوات. يجوز تطبيق هذه المادة في الحاالت التي ُيستبقى فيها شخٌص قيد االعتقال 
المهاجرين  ما يصّح في حاالت  أكثر  المثال  اإلفراج عنه. ويصّح هذا  المختصة  السلطات  إذا قررت 
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والالجئين وطالبي اللجوء الذين يعانون نتيجة االعتقال اإلداري. ومن األمثلة األخرى أن يبقى شخٌص 
محتجزًا لدى الشرطة بموجب مذكرة توقيف لمّدة تتخّطى مهلة إحالته أمام قاضي التحقيق أو المدعي العام.

وعقوبات52  جرائم  الخاص:  العقوبات  قانون  المعنون  كتابها  في  نصر  فيلومين  الدكتورة  تشرح 
الجرمّية أي Mens rea.־53 54 النّية  توّفر  بّد من  المحاكم، ال  المادة في  أّنه لكي يجوز تطبيق هذه 

وأخيرًا تنّص المادة 569 من قانون العقوبات على ما يلي: “من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف 
أو أي وسيلة أخرى، عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة.”55 وبما ان المادة تستخدم مصطلح “من” اي شخص 
مجهول الهوّية على أّنه مرتكب الجريمة المحتمل، فهذا يفتح الباب أمام احتمال إدانة المسؤولين العامين 
واألفراد الذين يعملون تحت هذه السلطة أو حّتى أي مواطن مدني وتحميلهم مسؤولّية الحرمان من الحرّية. 

وعليه، يعترف القانون اللبناني بهذه االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان حين يقول إّن االعتقال يطرأ حين 
ُيستبقى المعتقل لفترة تتعّدى الحدود القانونّية المنصوص عليها و/أو في غياب أسباب تُبرر االعتقال.56 
وكما جاء أعاله، ترتدي المصطلحات المستخدمة في التشريعات الوطنّية مثل “االعتقال غير القانوني” 
معنًى حصريًا وال ُتشير سوى إلى فعل االعتقال المنصوص عليه في القانون بصرف النظر عن طبيعة 
القانون غير العادلة أو االستبدادّية أو النزوية. يتجّلى هذا القصور من خالل التحليل القانوني أدناه. 
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     ب(     تعليق حول االعتقال التعسفي في القانون المّحلي

دخلت النسخة المعّدلة عن قانون أصول المحاكمات الجزائّية حّيز التنفيذ في شهر آب/أغسطس 2001. 57 
ويجمع النّص الجديد بين القوانين التشريعّية وُيناقش المبادئ التوجيهّية ويستند إلى جدول ُيلخص المهل 
الزمنّية الجديدة المنصوص عليها في القانون. يصف القانون مختلف التدابير التي يجب إتباعها ويورد 
اعتبارات  مراعاة  مع  وذلك  االحتياطي  والحجز  التحقيق  إجراءات  مثل  تتخذها  أن  يجب  التي  الجهات 
ارتكاب الجريمة بالجرم المشهود  58in flagrante delicto أو بغيره أو باعتبار وصف الجريمة جنحًة

أو جناية.59 والجدير بالذكر بأّن مبدأ "البراءة حّتى تثبت اإلدانة" ال يرد في أي موقع. ومع أّن القانون 
بصيغته المنّقحة يوسع نطاق الحقوق الممنوحة للمشتبه بهم،60 مثل الحّق في الكشف الطبي على سبيل 
المثال،61 ال يزال ممكنًا رصد الثغرات والصالحّيات التي ترعاها اعتبارات التحفظ غير الهيكلي التي تولد 
بيئة مؤاتيًة لالعتقال التعسفي. وفي ما يلي طرح ُيعالج بعضًا من أكثر مواد قانون أصول المحاكمات 

الجزائّية جدلّية في هذا الخصوص.

مواد محددة من قانون أصول المحاكمات الجزائّية  .i  

    المادة 32: من يحتسب الوقت

ذا كان شخٌص حاضرًا وبدا كثير الشبهات، يجوز  في حال شوهدت الجريمة عند وقوعها أو فور ارتكابها واإ
حالته أمام النيابة العامة الستجوابه. قبل تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائّية  توقيف هذا الشخص واإ
عام 2001، كان هذا االعتقال يقتصر على 24 ساعة تقبل التجديد مّرًة على يد اإلدعاء بحسب تعديالت 
القانون رقم 359/ 2001. واليوم، يجوز إبقاء المشتبه به محتجزًا على ذمة التحقيق مدة ال تزيد عن 
ثماني وأربعين ساعة ما لم يحتم التحقيق مهلة إضافية فيتم تمديد احتجازه مدة مماثلة. ال تلحظ المادة 
واجب ذكر أسباب التوقيف حيث تكفي الشبهات القوّية. وباإلضافة إلى ذلك، ال ترد األسباب الظرفّية 
والمادّية التي تضمن الشبهات القوية. والجدير بالذكر أّن المادة 32 ال تطلب من المدعي العام أو نائبه 
تعليل أسباب إطالة فترة االحتجاز مّدة مماثلة. وفي هذه الحال ال وجود آللّية إشراف على عمل األخير 
ُيمارسها النائب العام االستئنافي. وعليه، ُيشكِّل غياب واجب التعليل وبالتالي آلّية اإلشراف منفذًا الرتكاب 
الواردة  المقارنة بين هذه اإلجراءات وبين اإلجراءات  الواقعة لدى  التنويه بهذه  المهم  االنتهاكات. ومن 
في المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية التي تنّص على ان تمديد االحتجاز يتم بقرار خطي 

معلل من النائب العام االستئنافي الذي يصدره بعد إطالعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.

الجدير بالذكر بأّنه إذا قرر النائب العام أن يتولى التحقيق األولي بنفسه، يكون للمشتبه فيه أن يطلب 
الجزائّية  المحاكمات  أصول  قانون  من   49 المادة  في  هذا  ويرد  استجوابه.  أثناء  في  محاميه  حضور 
التي تنّص على ما يلي: "للنائب العام أن يتولى التحقيق األولي بنفسه. إذا فعل فيكون لوكيل المشتبه فيه 
أن يحضر مع موكله أثناء استجوابه." ال يرد هذا االمتياز في المادة 49 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية التي تنّص على أن يتخذ الضباط العدليون هذه التدابير بشأن المهام التي تكلفهم النيابة العامة 

فيها استقصاء الجرائم غير المشهودة.
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    المادة 47: حقوق ممتازة، حماية مغلوطة

ُتعّد لحظات االعتقال األولى األكثر أهمّيًة. ولكن لسوء الحّظ في لبنان يصّح هذا حين تنتهك حقوق 
المشتبه به في االتصال بعائلته أو بمحاٍم. وفي فترة االعتقال األولى هذه، يكون الفرد هو األكثر عرضًة 

النتهاكات حقوق اإلنسان ال سّيما منها حاالت التعذيب.62 63

تنّص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية على أّن المشتبه فيه أو المشكو منه، يتمتع فور 
احتجازه لضرورات التحقيق، بالحقوق اآلتية: "االتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحاٍم 
يختاره أو بأحد معارفه." ومن المهم التنويه بالعطف المستخدم في صياغة هذه الجملة. استخدمت أداة 
العطف "أو" للداللة على عنصٍر بديٍل أو مكافئ أو استبدالي.64 وعليه، يتمتع المشتبه به أو المشكو منه 
بفرصة االختيار بين االتصال بفرٍد من العائلة أو بصاحب عمل أو بمحاٍم أو بأحد معارفه. فإذا قرر 
االتصال بعائلته، ُتصبح القدرة على االتصال بالمحامي موضع نقاش مما يحرمه حّقًا أساسّيًا في الحماية 

كّرسه القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

وال تأتي المادة 47 على ذكر ما إذا كان يحّق للمحامي حضور االستجواب األّولي مع الضابطة العدلّية. 
وعملّيًا، ال يستطيع المحامي حضور جلسات االستجواب األّولي مع الضابطة العدلّية. وبموجب المادة 
47، من الممكن اعتقال المشتبه به أو المشكو منه في مخفر الشرطة مّدة ساعات قبل أن ُيمنح الحّق 
في االتصال بمحاميه. وفي لبنان، ال يستطيع المحامي الذي يذهب إلى مخفر الشرطة أن يلتقي موكله 
جلسة  المحامي  حضور  ُيشكِّل  رسميًا.  التهم  إليه  وتوجه  العام  المدعي  أمام  األخير  يمثل  حين  إلى 
االستجواب األّولي أو مجّرد تواجده في مخفر الشرطة وسيلًة فاعلة لرصد االنتهاكات اإلجرائّية وحاالت 
بالمحامي،  االتصال  في  الحّق  من  الحرمان  حال  وفي  منها.  والوقاية  والحّد  السيئة  والمعاملة  الفساد 

يجب على القاضي أن يأخذ األمر بعين االعتبار لكونه يعيق الحّق في محاكمة عادلة. 

وجدير التنويه أيضًا بأّنه في حال لم يكن المشتبه به يعرف محاميًا أو يملك ما يكفي من المال لتعيين 
واجب  على   47 المادة  تنّص  ال  مجانّية.  قانونّية  مساعدة  التماس  في  الحّق  ُيمنح  أن  يجب  محاٍم، 
أن ُتعلم الضابطة العدلّية المشتبه به أو المشكو منه بأّنه في حال لم تتوّفر له السبل المادية لتعيين محاٍم،

 ُيمكن لنقابة المحامين في بيروت أو طرابلس أن ُتعيِّن له محاميًا. ويجب أن يكون الحّق في التمثيل 
مساعدة  في  حّقه  به على  المشتبه  يطلع  أن  على  الحرص  فّعالة. ومن خالل  متوفرًا بصورة  القانوني 
قانونّية وعلى أن يحصل تاليًا على مساعدة قانونّية، يكون نظام العدالة الجنائّية اللبناني بصدد الحرص

على أن يحصل المدعى عليهم بفرصة الحصول على دفاع فاعل. 

المشتبه بهم  الوزير زياد بارود حملًة من أجل عرض حقوق  الداخلّية والبلدّيات في عهد  أطلقت وزارة 
بصورة مرئية في جميع مخافر الشرطة في لبنان. ولكن لم يتم تطبيق هذه الحملة على نحو فعال فيجميع 
نّما في مواقع غير مرئية أو غير متاحة  المواقع حيث جرى تعليق بعض الملصقات التي تورد الحقوق واإ
للمشتبه بهم أو لم يتم تعليقها على اإلطالق.65 وفي حال لم ُتمَل على المشتبه به حقوقه وجرى استجواب 
العديد  عليه  ينّص  ما  بحسب  المحاكمة  في  مقبولة  أقواله غير  تعتبر جميع  أن  يجب  فعندئٍذ  األخير، 
من الممارسات الدولّية. ال تنّص المادة 47 على أّنه في حال فشلت الضابطة العدلّية في إعالم المشتبه 
ببساطة  المادة  تنّص  الحقة.  محاكمة  أي  في  األدّلة  مقام  إجاباته  تقوم  فلن  توقيفه،  إّبان  بحقوقه  به 
على أنه في حال إبالغ المشتبه به، فور احتجازه، بحقوقه المدونة آنفًا يدّون هذا اإلجراء في المحضر. 
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ُيمكن معالجة هذه النواقص من خالل المادة 73 )7( من قانون أصول المحكمات الجزائّية التي تنّص 
على أّنه يجوز "الدفع ببطالن إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق." ال يجوز لقاضي التحقيق أن ُيبطل 

ّنما فقط األجزاء التي ُيمكن أن ُتعيق برأيه مجرى العدالة. التحقيق برّمته واإ

ومن المثير لالهتمام أّن قانون أصول المحاكمات الجزائّية ال ُيلزم في أي من مواده الضباط العدليين 
أّنه  إلى  ببساطة   47 المادة  مثل  المواد  العديد من  ُيشير  الصمت.  التزام  في  بحّقه  به  المشتبه  بإبالغ 
في حال امتنع الشخص قيد االستجواب عن اإلدالء بإفادة أو التزم الصمت، وجب أن ُيشار إلى ذلك 
في المحضر "وال يجوز إكراهه على الكالم أو استجوابه تحت طائلة بطالن اإلفادة." ويجوز في عدم توّفر 
واجب إبالغ المشتبه به بحّقه في التزام الصمت أن ُيشكِّل فسحًة أمام عناصر الضابطة العدلّية إقامة بيئة 
مؤاتية التهام المشتبه به ذاته أو اعترافه بالذنب. تضمن المادة 14 )3( )ز( من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنّية والسياسّية حّق الجميع في "أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب." 
وينبثق عن هذا الحّق، الحّق في التزام الصمت في خالل استجواب الشرطة؛ ويتم االعتراف بكال الحّقين 
في المعايير الدولّية. "من خالل توفير حماية المتهم من اإلكراه غير المناسب الذي ُتمارسه السلطات، 

ُتسهم هذه العناصر المانعة في تفادي إجهاض العدالة وتوفير أهداف ]اإلجراءات العادلة[."66

ويجب معاينة أحكام الفقرة التالية من المادة 47:

العامة  النيابة  من  بقرار  إال  نظاراتهم  في  به  المشتبه  احتجاز  العدليين  الضباط  على  يحّظر 
وضمن مدة ال تزيد على ثماني وأربعين ساعة. يمكن تمديدها مدة مماثلة فقط بناًء على موافقة

النيابة العامة.

في ما يلي التدابير التي يجوز للضابطة العدلّية اتخاذها في ما يخّص الجرائم غير المشهودة: ال ُيمكن 
تمديد  بشأن  العام  المدعي  إلى  العدلّية  الضابطة  تنقلها  التي  المعلومات  أّن  من  أكيدًا  يكون  أن  ألحٍد 
فترة االعتقال هي معلومات دقيقة أو حّتى صحيحة. وُيشكِّل هذا الموضوع مصدر قلق إذا جرى نقل 
اإلجراءات  هذه  وتزداد  نقلها شخصّيًا.  من  بداًل  هاتفي  اتصال  بواسطة  العام  المدعى  إلى  المعلومات 
ويتعاظم شأنها بواقع أّن المعلومات التي ُتمنح للسلطات ُيمكن أن تكون مغلوطة ومستخرجة تحت التعذيب 
أو نتيجًة للرشوة. وكّل ما هو مطلوب لتمديد المهلة بثمانية وأربعين ساعة هو الموافقة. كما ال تنّص المادة 

على واجب أن تنقل الضابطة العدلّية األسباب والتبريرات من أجل تجديد الحجز وال تقول بأي شكل. 

 – أخرى  قليلة  مواد  يخّص  ما  في  كما   – ذكرها  اآلنف  المواد  يخّص  ما  في  أّنه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ُتضطر أن  دون  من  القصوى  الحجز  فترة  على  مباشرًة  تنّص  أن  اللبنانّية  بالتشريعات  ُيفترض  كان 

إلى منح الضابطة العدلّية أو المدعين العامين حّق التقدير في تجديد فترة االعتقال األولّية. على سبيل 
المثال، كان ُيفترض صياغة المادة 47 على النحو التالي: "ال يجوز للضابطة العدلّية احتجاز المشتبه به
في مقّر الشرطة من دون أن يصدر قرار عن مكتب المدعي العام وال يجوز في مّدة االعتقال أن تتخّطى

أيام،  األربعة  مهلة  انقضاء  قبل  بالتحقيق  الخاصة  المعلومات  تجميع  وجب  إذا  أيام."  أربعة 
يجب على السلطات أن تُبادر فورًا إلى اإلفراج عن المشتبه به من االحتجاز." وباختيار هذه الصياغة، 
يتم تحديد مّدة االعتقال بشكٍل واضح، وحصرها فال تخضع ألهواء السلطات وتعّنتها حين تسّير األمور 
تلقائيًا  الحجز  مّدة  مضاعفة  تتم  أن  اللبنانّية  التشريعّية  السلطة  أرادت  لو  وجوهرّيًا،  إرادتها.  بحسب 

)من أربعة أيام إلى ثمانية أيام قابلة للتجديد مّرًة(، لجرت صياغة األحكام على النحو المناسب. 
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    المادة 107: الحجز االحتياطي

ينّص قانون أصول المحاكمات الجزائّية على أّنه ال يجوز الحديث عن الحجز االحتياطي إاّل في ظّل 
ظروف استثنائّية. ولكن في لبنان جرى استخدام الحجز االحتياطي بشكٍل غير ضرورّي وبصورة قائمٍة 
على التمييز. تنّص المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية على أّنه يجوز أن تصدر مذكرة 
سنة  من  أكثر  بالحبس  عليه  معاقبًا  إليه  المسند  الجرم  يكون  أن  " شرط  معّين:  بحّق شخٍص  توقيف 
التنفيذ."  وقف  دون  أشهر  ثالثة  من  أكثر  بالحبس  أو  جنائية  بعقوبة  قباًل  عليه  ُحكم  قد  يكون  أن  أو 
وفي هذه الحال ُيقصد باإلدانة الجزائّية67 الجناية التي ُيعاقب عليها بالسجن لمّدة ثالث سنوات والتي 
ُيمكن أن ُيعاقب عليها باإلعدام. وجوهريًا، ُيمكن لشخص متهم باإلتجار بالمخدرات أو السرقة أو تحرير 
شيك من دون رصيد68 أن يتعرَّض للحجز االحتياطي. ومع أّن الحجز االحتياطي ليس ملزمًا في القانون،

إاّل أّن الممارسات واإلجراءات اللبنانّية تلجأ إلى االعتقال في الحاالت التي ُيمكن التعاطي معها من دون 
حرمان الشخص حرّيته. 

تنّص المادة 107 على وجود أسباب ظرفّية ومادّية تدعم صدور مذكرة التوقيف وُتدرج الشؤون التالية 
على سبيل المثال: المحافظة على األدّلة، الحيلولة دون هرب المشتبه به، الحيلولة دون وقوع جريمة 
أخرى، الخ. ال تنّص المادة 107 على واجب أن تأخذ السلطات القضائّية بعين االعتبار طبيعة الجريمة 
التي ُيتهم بها الفرد ودرجة خطورتها ناهيك عن اإلثبات والعقوبة التي ُيمكن أن تصدر بحّقه في حال 
ُوجد مذنبًا وأخيرًا ظروف الفرد الشخصّية واالجتماعّية والروابط االجتماعّية. ُيمكن معالجة هذه األسباب 
التخفيفّية في طلب الحجز االحتياطي في المادة 110 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية التي تنّص 
على ما يلي: "لقاضي التحقيق أن يقرر، في أثناء معامالت التحقيق، مهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة 
التوقيف بموافقة النائب العام." ُيمكن االستعانة بهذا الحكم على أّنه نافذة تسمح بمراعاة ظروف المشتبه به.

إذا كان الفرد متقدمًا في السّن، مريضًا جسدّيًا أو عقلّيًا، وعلى الرغم من خطورة الجريمة التي اتهم بها، 
ُيمكن استرداد مذكرة التوقيف. ترد أهمّية العوامل التخفيفّية في طلب الحجز االحتياطي في المثال الذي 
وحجزه  اعتقاله  وقد جرى  وعقلّية  جسدّية  بإعاقة  عكاري69 عن شخٍص مصاب  خالد  القاضي  عرضه 
الرتكابه جناية )كان يستحيل عليه ارتكابها ألّنه لم يكن يتمتع بالقدرة العقلّية أو الجسدّية للقيام بذلك(. 
كما يورد قّصة رجل يبلغ من العمر الثمانين وقد تّم توقيفه بتهمة سرقة سّيارة والذي ما كان ليحتمل ظروف 

االحتجاز في مخفر الشرطة أو السجن في طرابلس.70

تفيد المعايير الدولّية بأّنه في حال صدر أمر باالحتجاز االحتياطي، وجب أن يكون األخير منطقيًا. 
ويتم التحقيق في المنطق بحسب كّل حالة على ضوء المعيار في ما يلي: خطورة الجريمة وخطر الهروب 
وخطر التأثير في الشهود والتآمر مع المدعى عليهم المتواطئين، وسلوك المتهم وسلوك السلطات الوطنّية 
في التعاطي مع القضّية ودرجة تعقيد التحقيقات. وفي كّل لحظة من لحظات التحقيق، يجب أن ُيعتبر 
المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته.71 وبتعبير آخر إذا اتضح أّن الحجز االحتياطي لن يكون متناسبًا مع 
التهم المزعومة والعقوبة المتصلة بالجريمة، فال يجب أن يصدر حكم بحقه. يجب أن ُيستبدل الحجز 
االحتياطي بتدابير بديلة عن االعتقال.72 وباإلضافة إلى ذلك، يجب إعالم الشخص الموضوع رهن الحجز 
االحتياطي بما يلي: حّقه في االستعانة بمشورة قانونّية من اختياره وحّقه في طلب تعيين مساعد قانوني 
لمعالجة القضّية. يجب إعالم المعتقل بالحّق في الطعن بقانونّية االعتقال من خالل قانون اإلحضار

habeas corpus ـ73 وحّق صك حماية الحقوق الدستورية amparoـ74 أو غيرها من السبل واإلفراج عنه 
في حال لم يكن االعتقال قانونّيًا. يتمتع المعتقل في الحجز االحتياطي بالحّق في التواصل مع عائلته 
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وزيارة األخيرة له. يجب أن تقوم المحكمة بمراجعة الحجز االحتياطي في مهٍل قصيرٍة وال يجب فرضه 
إذا لم يكن يتماشى مع الخطوط التوجيهّية اآلنف ذكرها. يجب أن ُيبادر إلى اإلجراءات من دون تأخير 
وفي حين تصدر العقوبة عن المحكمة، في حال ُوجد المعتقل مذنبًا، يجب أن يقتطع الوقت في الحجز 

االحتياطي من العقوبة الصادرة أو يجب أن يؤخذ به من أجل تخفيض مّدة العقوبة.75 

ال يرد أي من هذه المعايير بوضوح في المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية، مع أّن البعض 
منها يرد في موقع آخر مثل المواد 117 من قانون العقوبات والمادة 406 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية التي تلحظ مقتضى اقتطاع الوقت في الحجز االحتياطي من فترة السجن. وجدير التذكير بأّنه

ال ترد أي معلومات حول الحّق في المساعدة القانونّية )وعادًة ما يتم ذلك في مرحلة المحاكمة( وأّن واجب 
إبالغ المدعى عليهم بالحّق اآلنف ذكره ليس مفروضًا على قاضي التحقيق في هذه المرحلة. عملّيًا،

الحجز  في  الفرد  إلبقاء  التوقيف  مذكرة  صدور  )قبل  التحقيق  قاضي  مع  االستجواب  فترة  خالل  في 
االحتياطي(، ُيطلب إلى المدعى عليه إذا كان لديه محاٍم، وفي هذه الحال، إذا كان يرغب في حضور 
ذا جاء رّد المدعى عليه إيجابيا، تعّين على القاضي أن يؤجل الجلسة  المحامي جلسة االستجواب. واإ
بعض  إلى  هذا  وُيعزى  الشخص.  بحق  االحتياطي(  )الحجز  توقيف  مذكرة  اأًلرجح  على  ُيصدر  وقد 
األسباب. أّواًل، ُيعتبر إبقاء الشخص محتجزًا لمّدة 48 ساعة قابلة للتجديد مّرة واإلبقاء على المدعى عليه 
في هذا النوع من االحتجاز الذي يتخّطى المهل المنصوص عليها في القانون، شأنًا غير قانوني. ثانيًا، 
ال يستطيع قاضي التحقيق أن ُيفرج عن المدعى عليه ألّنه لم يتم استجوابه. وال تفرض المادة 107 واجب 
إعالم المعتقل بحّقه في الطعن بعدم قانونّية االعتقال. وُتلقى هذه المسؤولّية على كاهل المحامي الموكَّل. 
وفي هذا الصدد، تضمن المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية حّق المدعى عليه في الطعن 

بمذكرة توقيف القاضي. 

    المادة 108: اعتقال ألجل غير محدد

ُيعزى االعتقال التعسفي إلى المادة 108 التي تنّص على ما يلي:

ما خال حالة المحكوم عليه سابقًا بعقوبة مدتها سنة على األقل، ال يجوز أن تتعدى مدة التوقيف 
في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى.

ما خال جنايات القتل والمخدرات واالعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وحالة 
الموقوف المحكوم عليه سابقًا بعقوبة جنائية، ال يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة 

أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معّلل.

احتجاز  جواز  على  تنّص  والتي  محددة  توقيف  مدة  تلحظ  التي  االستثنائّية  الحالة  بعرض  المادة  تبدأ 
الشخص المتهم بجنحة لمّدة شهرين تقبل التمديد مّدة مماثلة في حاالت الضرورة القصوى. وال يسري ذلك 
على األفراد الذين صدرت بحقهم عقوبة بالسجن لسنة أو أكثر. ال يجري التعريف بمصطلح "الضرورة 
وأخالقه. التحقيق  قاضي  بتصّرف  التفسير  حرّية  يضع  مما  التفصيل  من  بمزيٍد  شرحها  أو  القصوى" 

ال تنّص هذه المادة على واجب أن ُيصدر القاضي، بمبادرٍة منه، قرارًا باإلفراج عن شخٍص تّم توقيفه 
لمّدة شهرين أو سّتة أشهر تقبل التمديد مّدة مماثلة لمّرة. وفي حال لم ُيعيِّن الموقوف محامي دفاع و/أو 
لم يِع بأّنه يستطيع أن يتقدم بتطلب اإلفراج عنه مقابل كفالة، ُيمكنه أن يبقى قابعًا في السجن مّدة أشهر.
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ُيشكِّل الحجز االحتياطي من دون إمكانّية اإلفراج عن الموقوف مقابل كفالة، خرقًا ألحكام المادة 9)3( 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية ويجب بالتالي أن يكون معلاًل وخاضعًا لمراجعة 

المهل.76

ذا أوشكت مهلة الحجز االحتياطي على النفاذ، ُيمكن لهذا  إذا لم ُيرد القاضي اإلفراج عن الموقوف واإ
الكافية. األموال  يملك  ال  عليه  المدعى  أّن  منه  علمًا  سدادها  الواجب  الكفالة  مبلغ  يرفع  أن  األخير 

ومن األمثلة على ذلك قضّية شخصين متهمين باستخدام المخدرات وقد صدر بحّق األّول أمر بسداد كفالة 
بقيمة 200.000 ليرة لبنانّية في حين ُيسدد األخير مبلغ مليوني ليرة لبنانّية. جدير التنويه بأّن المادة 108 
تستخدم كثغرٍة قانونّيٍة لخرق المادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية التي تنّص على ما يلي:

وكان  سنتين  مدة  الحبس  يتجاوز  ال  للعقوبة  األقصى  الحد  وكان  الجنحة  نوع  من  الجريمة  كانت  "إذا 
المدعى عليه لبنانيًا وله مقام في لبنان فُيخلى سبيله بحق بعد انقضاء خمسة أيام على تاريخ توقيفه، شرط 
يتلّقى  الحبس مدة سنة على األقل." حين  بعقوبة  أو  بعقوبة جرم شائن  قد حكم عليه سابقاً  أال يكون 
القضاة طلبًا لإلفراج عن المدعى عليه بموجب المادة 113، ُيمكنهم االسترشاد بالمادة 108 التي تنّص 

على مهل الحجز االحتياطي في حال الجنحة )مدة شهرين قابلة للتجديد( تبريرًا لرفض الطلب.

تدرج المادة 108 الجرائم والحاالت التي تفترض حجزًا احتياطيًا لمّدة محددة وتنّص على أّنه ال يجوز 
أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية ستة أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معّلل )مقارنًة بالجنحة 
التي ال تتطّلب قرارًا معلاًل(. وجدير التنويه بعدم وجود معيار ثابت ُيمكن إتباعه لتوجيه قرار تجديد مّدة 

الحجز االحتياطي.

وحيث أّن التوقيف في "جنايات القتل والمخدرات واالعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل 
وجرائم اإلرهاب" جائز لمدة غير محددة، هو بذاته أمر تعسفي، ولو كانت المادة تشرِّع الحجز االحتياطي 
المشتبه  األربع  الضباط  قضية  في   108 المادة  تطبيق  ذلك  على  األمثلة  ومن  محددة.77  غير  لمّدة 
بضلوعهم في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. حيث جرى احتجاز كّل من اللواء جميل 
السّيد وريمون عازار وعلي الحاج ومصطفى عازار لمّدة إجمالّية قدرها ثالث سنوات وثمانية أشهر.78 
"اعتقال  أّن  إلى  التعسفي  التوقيف  العمل حول  لفتت مجموعة  اللبنانّية،  الحكومة  إلى  بيان موجه  وفي 
الضباط لمّدة غير محددة من دون تهمة أو محاكمة ُيشكِّل انتهاكًا ألبسط أشكال الحّق في محاكمة عادلة 

بحسب ما تضمنه المعايير الدولّية وُيضفي على االعتقال طابعًا تعسفيًا."79

ومؤخرًا، اتسعت دائرة جرائم القتل في قانون العقوبات اللبناني وال ُتحدد المادة 108 أنواع الجرائم التي 
تخضع لحجز احتياطي لمدة غير محددة. فهل تندرج جرائم الشرف ضمن هذه الخانة؟80 وماذا عن جرائم 
الدفاع عن النفس؟81 وما الذي ُيشكِّل جنايًة ذات خطٍر شديد؟ وعليه، ُيمنح قاضي التحقيق في هذه الحال 

تقديرًا كبيرًا يترتب عنه انتهاك شديد لحقوق اإلنسان وتسجيل حاالت تضارب في االجتهادات.
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    المادة 111: التدابير البائدة

من أجل تحليل المادة 107، تنّص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنّية على ما يلي:

لقاضي التحقيق، مهما كان نوع الجرم، وبعد استطالع رأي النيابة العامة، أن يستعيض عن توقيف 
المدعى عليه بوضعه تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها 

ضرورية إلنفاذ المراقبة. منها:

أ - التزام اإلقامة في مدينة أو بلدة أو قرية ومنع مبارحتها واتخاذ محل إقامة فيها.  

ب- عدم التردد على محالت أو أماكن معينة.  

عالم المديرية العامة لألمن العام بذلك. ج- إيداع جواز السفر لدى قلم دائرة التحقيق واإ  

ثبات الوجود دوريًا لدى مركز المراقبة. د - التعهد بعدم تجاوز دائرة المراقبة واإ  

هـ- عدم ممارسة بعض المهن التي يحّظر عليه قاضي التحقيق ممارستها طيلة مدة المراقبة.  

و- الخضوع للفحوصات الطبية والمخبرية دوريًا في خالل مدة يعّينها قاضي التحقيق.  

ز- تقديم كفالة ضامنة يعّين مقدارها قاضي التحقيق.  
لقاضي التحقيق أن يعّدل في موجبات الرقابة التي فرضها كلما رأى ذلك مناسبًا.

إذا أخّل المدعى عليه بأحد موجبات الرقابة المفروضة عليه فلقاضي التحقيق أن يقرر،
بعد استطالع رأي النيابة العامة، إصدار مذكرة توقيف بحقه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

كثيرة هي الحلول البديلة عن الحجز االحتياطي وهي تختلف باختالف الدول. في لبنان تتراوح التدابير 
يداع كفالة. ولكّن إلقاء نظرة عن قرب على  البديلة عن السجن بين تقييد الحركة وحصرها بمنطقة معّينة واإ
المادة 111 يكشف عن وجود بعض القضايا البراغماتّية. بداية ال تنطبق الفقرتان الفرعّيتان )أ( و)ب( 
نظرًا لغياب آلّية إشراف ولعجز ضباط األمن عن متابعة مكان تواجد الفرد أو التأكد من امتثال الفرد ألمر 
التقّيد بمنطقة معّينة. تستخدم الدول النامية جهازًا الكترونّيًا لرصد تحّركات المتهم. أّما في لبنان فال تتوّفر 
هذه التكنولوجيا ألسباب عديدة أبرزها غياب الموارد المالّية والمعرفة التكنولوجّية. أّما الفقرة الفرعّية )ج( 
حول تسليم جواز السفر فهي فاعلة وشائعة االستخدام. تقتضي الفقرة الفرعّية )د( من المتهم الحضور 
التقارير وتسجيلها. هذه  باستالم  رقابة مختص  لمركز  ولكن ال وجود  دورّية  الرقابة بصورة  إلى مركز 

وأخيرًا ُيمكن اإلشارة إلى أن الفقرتين الفرعّيتين )ه( و)و( و)ز( يتم تطبيقهما عمليًا وهما تؤتيان نتائج 
فاعلة. على الرغم من التدابير اآلنف ذكرها، يخشى بعض أجهزة األمن والمدعون العامون وقضاة التحقيق 
أّن يلوذ المتهم بالفرار في حال عدم توقيفه أو أن تؤكِّد التحقيقات الالحقة الشبهات المحيطة بهذا األخير.

العديد  في  نسبّية.  أو  شرعّية  غير  بصورة  االحتياطي  الحجز  إلى  اللجوء  ُتعلل  قليلة  أسباب  ترد 
من الدول الصناعّية، يجوز للسلطات أن تخوض المخاطر أعاله بداًل من اعتقال الفرد وانتهاك حّقه 

في أن ُيعتبر بريئًا حّتى تثبت إدانته.
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    المادة 161: توقيف اعتباطي82 

ُتشكِّل المادة 161 خير مثال عّما يجب أن ُيعتبر توقيفًا تعسفيًا. تنّص المادة على ما يلي:

إذا وقعت جنحة، أثناء جلسة المحاكمة لدى القاضي المنفرد، فينظم محضرًا في الحال يستجوب 
التي  بالعقوبة  عينها  الجلسة  في  ويقضي  األمر،  اقتضى  إذا  الشهود،  إلى  ويستمع  الفاعل  فيه 
تستوجبها الجنحة. إذا قضى بعقوبة الحبس فله أن يصدر مذكرة بتوقيف المحكوم عليه تنفذ فورًا. 

يقبل قراره االستئناف.
إذا كان الفعل المرتكب أثناء المحاكمة ذا وصف جنائي فيتخذ قرارًا بتوقيف الفاعل وينظم تقريرًا 

بما حدث ويحيله إلى النيابة العامة مذياًل باإلشارة إلى توقيف الفاعل.

كثيرة هي الحاالت التي تفرض نفسها لدى معاينة هذه المادة. وفي حال قرر القاضي أن يفرض عقوبًة 
باالتصال  تسمح  آلّيٍة  أو  إمكانّية  ألي  وجود  ال  وبالتالي  الفور  على  التوقيف/االعتقال  وقع  بالسجن، 
ُيساعده  دفاع  محامي  تعيين  لطلب  أو  الجزائّية(  المحاكمات  أصول  قانون  من   47 )المادة  بالمحامي 
في اإلجراءات المفاجئة. وعليه، ال يكون الحّق في الدفاع موجودًا. وفي هذه الحال، تعتبر الجنحة مشهودًة 
وُيصدر القاضي عقوبته على الفور. يؤدي القاضي في هذا السيناريو دور المدعي العام ألغراض التحقيق 
ودور قاضي الجزاء المنفرد لدواعي إصدار العقوبة. وفي حال الجناية، يتم توقيف الشخص تلقائيًا وُيحال 

أمام المدعي العام للسير باإلجراءات الجزائّية العادّية. 

الحّق في تعويض  .ii  

يسري الحّق في التعويض المنصوص عليها في المادة 9)5( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية 
والسياسّية على حاالت التوقيف واالعتقال التي تكون غير قانونّية أو تعسفية. يلحظ اجتهاد مدغشقر 
على سبيل المثال بأّن الدول ملزمة: التعويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعّرض لها ضحايا 
المعاناة واتخاذ تدابير استباقّية من أجل الحيلولة دون  المناسب عن  التعويض  التعسفي ومنه  التوقيف 
تكرر هذه االنتهاكات."83 وفي لبنان، يلحظ القانون المدني والجزائي الحّق في التعويض. وبحسب المادة 
122 من القانون المدني يجب أن تستند المطالبة بالتعويض في القانون المدني على ضرر معّين وُيمكن 

أن ُيمنح هذا األخير جّراء ضرر مادي أو غير مادي. 

الحّق  التعسفي  أو  القانوني  غير  االعتقال  أو  التوقيف  ضحّية  منح  على  الجزائي  القانون  ينّص  ال 
في المطالبة بتعويض. ولكّن تنّص المواد في ما يلي على منح المتضرر سبياًل إلى المطالبة بتعويض: 
في مجرى  بشكوى شخصّية  بالتقدم  للضحّية  الجزائّية  المحاكمات  أصول  قانون  من   68 المادة  تسمح 
اإلجراءات الجزائّية. كما تنّص المدتان 197 و198 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية على الحّق 
أّنه في حال كانت األدلة  المادة 197 على  المنفرد. تنّص  بإعطاء عطل وضرر أمام قاضي الجزاء 
على إسهام المدعى عليه في ارتكاب الجنحة المدعى بها غير كافية فيحكم بإعالن براءة هذا األخير 
ويطلق سراحه فورًا إذا كان موقوفاً وعليه عند الحكم ببراءة المدعى عليه أن يقضي له على المدعي 
الشخصي بعطل وضرر إذا طلبه في حال تجاوز المدعي الشخصي حقه في التقاضي. ُتضيف المادة 
198 بأّنه إذا تبّين أن الفعل المدعى به ال يؤلف جرمًا جزائيًا أو أن الدعوى سقطت لسبب من أسباب 
سقوطها فيحكم بإبطال التعقبات في حق المدعى عليه ويطلق سراحه فورًا إذا كان موقوفًا وله أن يطلب 
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تعويضًا عن الضرر الالحق به أثناء السير في المحاكمة الجزائية عماًل بأحكام المادة 197. واألمر سّيان 
بالنسبة إلى المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية الذي ُيجيز للمتهم أن يطالب، بتعويض 
عن ضرره في وجه المدعي الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو إلساءته استعمال حق 
اإلدعاء أو الرتكابه خطأ في ممارسته. جدير التنويه بأّن أوجه التعويض في ما سبق هي ضّد صفة 
 33 المادة  إدعاء شخصي.تنّص  تفترض جميعها وجود  الجزائّية ال  القضايا  أّن  إدعاء شخصي علمًا 
من قانون أصول المحاكمات الجزائّية على أّنه إذا ُقضي ببراءة المحكوم عليه أو بإبطال التعقبات في حقه 
فيكون للحكم مفعول رجعي وللمحكمة أن تقضي، بناًء على طلب المستدعي اإلعادة، بالتعويض عليه 
به.  المحكوم  التعويض  الدولة  تتحّمل  الحال  هذه  وفي  السابق.  الحكم  من  به  لحق  الذي  الضرر  عن 
كما تتحّمل مسؤولية الضرر الناجم عن المادة 352 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية التي تنّص 

على ما يلي:

للمتضرر من فعل جرمي مسند إلى قاض أن يطلب التعويض عليه تبعًا للدعوى العامة. ال يحق 
له أن يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق العام. إذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير 
ناشئ عن الوظيفة أو بمناسبتها فيقدم اإلدعاء بالتعويض ضدالقاضيالمدعى عليه. أما إذا كان 
ناشئًا عن الوظيفة أو بمناسبتها فللمتضرر أن يقدم دعواه بوجه الدولة والقاضي أو ضد أي منهما.

على الرغم من هذه اآللّيات المتاحة للمطالبة بتعويض عن االعتقال غير القانوني، تبقى إمكانّية الحصول 
على العطل والضرر المذكور في حال أمرت المحكمة بالعطل والضرر ويبقى الوقت الضروري للتقدم 
بدعوى والفوز بها طوياًل. وعليه، يتساءل المرء إذا كان الحّق في التعويض موجودًا فعاًل في لبنان نظرًا 

لجميع المشاكل البراغماتّية واإلجرائّية. 

المساعدة القانونّية  .iii  

يرد الحّق في مساعدة قانونّية مجانّية راسخًا في المادة 14 )3( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
محاٍم  لتعيين  الكافية  المادّية  اإلمكانّيات  للموقوف  تتوّفر  لم  حال  في  ُيمنح  وهو  والسياسّية  المدنّية 
ذا اقتضت مصلحة القضاء ذلك. في لبنان، يتمتع المدعى عليهم بالحّق في أن يمثلهم محاٍم في خالل  واإ
إجراءات المحاكمة ولكن ال وجود لمساعدة قانونّية ممّولة من الدولة. تقدم نقابتا المحامين في بيروت 
وطرابلس هذه الخدمة من خالل لجنة المساعدة القانونّية المؤلفة من محامين ُيبدون القدرة واالستعداد 
على توّلي قضايا الخصوم الذين ال يملكون الموارد المالّية الكافية لتعيين محاٍم من اختيارهم. ففي نقابة 
المحامين على سبيل المثال، تعقد لجنة المساعدة القانونّية المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأمين سّر 
ومحامين كّل يوم جمعة اجتماعًا لمعالجة طلبات المساعدة القانونّية الُمحالة إليها من المحاكم فتُقرر قبول 
طلب تعيين محاٍم أو رفضه.84 ويرى أحد المحامين الذين أجريت معهم مقابلة أّن المساعدة القانونّية ُتمنح 
عادًة للمشتبه بهم المتهمين بارتكاب الجنايات أو ُترفض في حال عدم كفاية الموارد الضرورّية المخصصة 
للمحامي.85 ُتضيف المحامية غيدا فرنجّية أّن األفراد المتهمين بالجرائم التي ُيعاقب عليها بالسجن مّدة أقّل 

من ثالث سنوات ُيعتبرون حكمًا أهاًل للحصول على المساعدة القانونّية.86

أّولهما  باستخدام طريقتين:  القانونّية  المساعدة  لجنة  أمام  الجنائّية  القضايا  ُتحال  المحامين،  نقابة  وفي 
ورود الطلب من المحكمة الناظرة في الدعوى أي محكمة الجنايات والمجلس العدلي ومحكمة االستئناف 
المتهم قد مثل  الناظر في القضّية. وفي هذه الحال، يكون  المنفرد والقاضي  الجزائّية، وقاضي الجزاء 
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أمام القاضي وأعلن عن عدم قدرته تسديد أتعاب المحامي. وعليه، ُترسل المحكمة الناظرة رسالًة بريدّيًة
القانونّية.87 وفي بعض الحاالت، تكون عائلة  بالمساعدة  المتهم  المحامين طالبًة فيها تزويد  نقابة  إلى 
الموقوفين مشاركًة في اإلجراءات القضائّية وبالتالي تتطّوع إلرسال الكتاب من المحكمة الناظرة إلى نقابة 
المحامين وذلك لتخفيف مهل االنتظار.88 ثانيًا، ُيمكن أن يصدر الطلب عن آمر السجن حيث يكون 
الموقوف مسجونًا. وهذا ما ُيعرف بطلب شخصي ُيرسله الموقوف من خالل آمر السجن، وهي رسالة 

معيارّية ُترسل إلى نقابة المحامين طلبًا للدعم القانوني.89 

ل  ولكن ال بّد من الخروج ببعض المالحظات المهمة المتصلة بعمل المساعدة القانونّية في لبنان. ُيسجَّ
بين.  على الئحة المساعدة القانونّية في نقابة محامين بيروت ما ُيقارب 300 محاٍم معظمهم من المتدرِّ
تتلّقى النقابة حوالى 1500 طلب حصول على مساعدة قانونّية في السنة بين المحاكم المدنّية والجزائّية. 
للمدافعة  قانونّية  مساعدة  على  بالحصول  القاضية  البيروقراطّية  العملّية  في  عديدة  إشكالّيات  ل  ُتسجَّ
يوافق  حين  األسباب:90  من  عدد  نتيجة  الملف  في  المحامي  التزام  على  والحرص  جزائّية  قضّية  عن 
المعتقل.  ملف  لدراسة  الوقت  إلى  المحامي  يحتاج  حيث  فورًا  الجزائّية  اإلجراءات  تبدأ  ال  المحامي، 
وفي إحدى جلسات االستماع، تم تأجيل محاكمة المعتقل مّدة شهر إضافي إفساحًا بالمجال أمام المحامي 
المعين حديثًا ألن يدرس الملف.91 وباإلضافة إلى ذلك، ُيمكن أن تصطدم نوعّية الدفاع والقدرة على الدفاع 
عن حقوق المدعى عليه اإلنسانّية لناحية االعتقال بالعديد من العقبات إذا اتضح أّن القضّية معقدة وهي 
بيد محاٍم متدّرب أو غير مخضرم. يزداد الوضع سوًء نتيجة غياب الوعي العام حيال الحّق في طلب 
مساعدة قانونّية. وجدير التنويه بأّن نقابة المحامين تطلب بعض التقييمات من أجل تحديد أداء المحامين 

ورصد عملهم فور إقفال الملف. 

يتقاضى محامو المساعدة القانونّية مبلغًا ُيناهز 200 دوالر أمريكي من نقابة المحامين بصرف النظر عن 
مدى تعقيد القضّية أو الوقت الذي تستغرقه تسويتها92 وعادًة ما ال يتقاضون فلسًا حتى إقفال الملف.93 
وال شّك في أّن المبلغ الزهيد الذي يتقاضاه المحامون والذي بالكاد يكفي لتغطية المعامالت اإلدارّية ُيمكن 
أن يؤثر في دوافعهم ونزاهتهم المهنّية. وبحسب المحامي مهّنى إسحاق، تكون متابعة القضايا القانونّية 
بطيئة ال بل معدومة حيث ال يجني المحامون منفعًة منها "سّيما إذا تطّلبت القضّية تكاليف إضافّية مثل 
االستعانة بمترجم فوري أو بأخصائي في الطب الشرعي. وفي بعض األحيان تتوقف القضّية إذا لم يتمكن 

المحامي من تغطية النفقات بنفسه. وبطبيعة الحال ليست نوعّية العمل جّيدة فالنظام برمته سيئ."94

ُيسلط العديد من المحامين الذين أجريت معهم مقابالت الضوء على الحاجة إلى إقامة نظام مساعدة 
قانونّية ممّول من الدولة من أجل معالجة مواطن قصور نقابة المحامين لناحية األجر على سبيل المثال. 
ولكن، يرى أحد المحامين أّن هذا الهدف غير واقعي نظرًا لعدم توفر الموارد الضرورّية لمعالجة البنية 
التحتّية أو تطوير النظام.95 ليست الخدمات القانونّية النوعّية المتاحة للعمالء تلقائيًة في لبنان ويقع عبء 
هذا القصور على عاتق المدعى عليهم. برهنت هذه المواضيع والعوامل عن إشكالّيٍة في مكافحة التوقيف 

التعسفي والحجز االحتياطي المطّول والتأخر الشديد في المحاكمة. 
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القضاء ونظام العدالة الجنائّية في لبنان

     أ(     هرمّية المحاكم

القضائّية ومختلف  التاريخي لمؤسساته  التطّور  لبنان هو نتيجة  القضائّية في  إّن تنظيم السلطة 
مستوى  على  سواء  الفرنسي  النموذج  من  كبير  نطاق  على  لبنان  استلهم  فقد  قوانينه.  مصادر 
حافظ  فقط  الدينّية  المحاكم  خّص  في  أّما  الدولة(.  )مجلس شورى  اإلدارّية  أو  المدنّية  المحاكم 
التنظيم القضائي اللبناني على الهيكلّية الموروثة من القانون العثماني وتطّوراته الناتجة عن تأثيرات 

خارجّية.96 )مايا منصور وكارلوس داوود(.

ُيمكن تقسيم هيكلّية السلطة القضائّية اللبنانّية من الناحية األفقّية إلى محاكم على مستويين: المحاكم العدلّية 
والمحاكم اإلدارّية. تعمل إلى جانب األخيرة، المحاكم الدينّية97 والعسكرّية ومجلس القضاء ومجلس العمل 
التحكيمي وغيرها من المحاكم االستثنائّية. لن ُيعالج هذا التقرير سوى أنظمة المحاكم العدلّية والعسكرّية. 

نظام المحكمة العدلّية  .i  

المدنّية  المحاكم  تنظر  والمدنّية.  الجزائّية  القضايا  في  النظر  بصالحّية  العدلّية  المحكمة  نظام  يتمتع 
يتمتع  والذي  واالستئناف،  البداية،  مستويات:  ثالث  على  تقوم  وهي  والتجارّية  المدنّية  القضايا  في 
باالختصاص على مستوى المناطق، والتمييز المؤلف من غرٍف عديدة في بيروت.98 تتألف المحاكم الجزائّية 
التي ترعاها أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائّية لعام 2001 من غرفتين. تتألف المحاكم الجزائّية الناظرة 
في قضايا الجنح من قاضي الجزاء المنفرد على مستوى البداية، ومن محكمة االستئناف )في حال الجنح(، 
الجنايات  في  الناظرة  الجزائّية  المحاكم  تتألف  التمييز.  محكمة  لدى  الجزاء  وغرفة  الجنايات  ومحكمة 
االستئناف(.99 )قضايا  التمييز  محكمة  لدى  الجنايات  وغرفة  األّول(  )المستوى  الجنايات  محكمة  من 

نظام المحكمة العسكرّية  .ii  

ُيعتبر نظام المحكمة العسكرّية نظامًا استثنائيًا خاضعًا لصالحّيات وزارة الدفاع. يتألف النظام من محكمة 
النقض العسكرّية ومن المحكمة العسكرّية الدائمة )المؤلفة من محكمة جزاء تنظر في الجنح ومن محكمة 
جزاء تنظر في الجرائم( ومن القاضي العسكري المنفرد. أّما إجراءات المحاكمة فهي خاضعة ألحكام 
قانون أصول المحاكمات الجزائّية وقانون العدالة العسكرّية لعام 1968. 100 تخضع المحكمة العسكرّية 
الدائمة لرئاسة ضابط عسكري ُيعاونه أربعة قضاة آخرين ثالثة منهم ضباط عسكريين. وباإلضافة إلى 
ذلك، يتم تعيين القضاة العسكريين على يد وزير الدفاع باالستناد إلى توصية الجهة العسكرّية ذات الصلة. 

أّما تعيين القضاة العسكريين فال يقتضي دراسات قانونّية سابقة أو شهادة في الحقوق. 

ُيشار عمومًا إلى المحكمة العسكرّية الدائمة على أّنها محكمة عسكرّية وهي مختصة النظر في قضايا 
وعسكري.  مدني  بين  ينشأ  نزاع  أي  عن  ناهيك  بالعدو101  المشروع  غير  واالتصال  والخيانة  التجسس 
وهي تتمتع باالختصاص لمحاكمة عضو من القّوات العسكرّية مثل الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن 
العام وموظفي وزارة الدفاع في الجرائم المتصلة بممارسة مهامهم.102 ُيثير نهج عمل المحكمة العسكرّية كما 
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ورد أعاله العديد من التساؤالت بشأن الحّق في محاكمة عادلة. وهو يتضمن الحّق في المثول أمام محكمة 
مختصة ومستقلة ومحايدة يتم إنشاؤها بموجب القانون والحّق في جلسة استماع عامة وهو ما ال تضمنه

المحكمة العسكرّية خصوصًا للمدنيين. على سبيل المثال، تقوَّض عملّية تعيين القضاة استقاللّية هؤالء 
مما يولِّد بدوره جّوًا يسوده اإلفالت من العقاب.

شديد خطر  ُيسجَّل  الحاالت،  معظم  وفي  العسكرّية  المحاكم  في  اإلجراءات  طبيعة  ضوء  وعلى 
في أن ُيصبح االعتقال تعسفيًا بطبيعته. أّما احتمال وقوع االعتقال التعسفي فُيمكن الحّد منه إذا امتثلت 
الخاص  الدولي  العهد  من   )4(9 والمادة  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  الثامنة  للمادة  المحاكم 
يلي:  ما  على  الثامنة  المادة  تنّص  والعملي.103  القانوني  الصعيدين  على  والسياسّية  المدنّية  بالحقوق 
"لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق 
األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون" في حين تورد المادة التاسعة ما يلي:" لكل شخص حرم 
من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية 

اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني."

تعترف مجموعة عمل األمم المتحدة حول االعتقال التعسفي بأّن المادة 14 من العهد الدولي الخاص 
بأهمّية  تنوِّه  العسكرّية ولكّنها  المحاكم  أمام  تتم  التي  المحاكمات  تستبعد  المدنّية والسياسّية ال  بالحقوق 
تطبيق معايير المحاكمة العادلة )المادة 14(. هذا ويجب على الدول أن توفِّر تبريرات جدّية وموضوعّية 
طبقة  مقاضاة  المدنّية عن  المحاكم  تعجز  حين  تتم  والتي  االستثنائّية  المحاكم  أمام  المدنيين  لمحاكمة 
معّينة من األشخاص أو الجرائم."104 وحّتى في حال لم تكن هذه المحاكم بنفسها ممنوعًة بموجب العهد 
الدولي، إاّل أّن مجموعة العمل وجدت بحكم الخبرة أّن أيًا منها ال يحترم ضمانات الحّق في محاكمة 
عادلة والراسخة في العهد الدولي وفي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان."105 وال ُتشكِّل المحكمة العسكرّية 
المكتبّية ال سّيما من خالل  لبنان استثناًء على استنتاجات مجموعة العمل. حيث كشفت البحوث  في 
استطالع الصحف اليومّية بأّن المحكمة العسكرّية في لبنان ال تمتثل للقواعد المنشأة بموجب مجموعة 

العمل فإذا ُأريد للقضاء العسكري أن يستمّر بالوجود:

يجب أن يكون غير مختص في محاكمة المدنيين؛  -
يجب أن يكون غير مختص في محاكمة العسكريين في حال وقع مدنيّون من بين الضحايا؛  -

يجب أن يكون غير مختص في محاكمة المدنيين والعسكريين في حال الثورات ووقوع أعمال العصيان   -
وأي جريمة أخرى تعّرض النظام الديمقراطي للخطر أو تتضمن احتمال تعريضه للخطر؛

يجب أن ُيمنع عن فرض عقوبة اإلعدام في أي ظرٍف من الظروف.106   -

ولكن تّم اإلبالغ عن وقوع أكثر من مئة حالة توقيف بتهمة اإلرهاب والتجسس والخيانة من باب التعداد 
ال الحصر في خالل الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2012. ولقد احتّل بعض المتهمين أو المدانين 
مناصب عالية في الجيش وفي شركات االتصاالت الكبيرة.107 ولقد تّم انتهاك المادة األولى التي تمنع 

محاكمة المدنيين في الحاالت أدناه:

في شهر آذار/مارس 2012، حكمت المحكمة على مواطٍن سوري بالسجن لمّدة عشرين يومًا وبغرامة   	
قيمتها 200 ألف ليرة لبنانّية وفرضت على مواطٍن لبناني غرامًة بقيمة 170 ألف ليرة لبنانّية بعدما 

حاول االثنان رشوة عضو من الجهاز العسكري لتجاهل االنتهاك؛108
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في شهر حزيران/يونيو 2012، حكم على حسين ألّوس بالسجن لمّدة سنة لما قام بسرقة األمير   	
سلطان بن تركي بن بدر بن عبد العزيز في ضبّية عام 2011 مهددًا إياه بالخناجر. وعوقب اثنان 

آخران بالسجن لمّدة سبع سنوات مع األشغال الشاقة غيابّيًا.109

إسرائيل، صدر  التعاقد مع  أشكال  تعتبر شكاًل من  والتي  اإلسرائيلّية  الجنسّية  الحصول على  بعد   	
على جمانة حصباني حكم غيابي بالسجن لمّدة عشر سنوات مع األشغال الشاقة في تموز/يوليو   

2012 وتّم تجريدها من حقوقها المدنّية.110

شّن  إلى  ترمي  مسّلحة  مجموعة  بـ"تشكيل  أشخاص  سّتة  اتهم   ،2012 آب/أغسطس  شهر  وفي   	
أعمال إرهابّية وصناعة مواد متفّجرة." واتهم السّتة، وقد أوقف خمسة منهم واعتقلوا، بحيازة األسلحة 

ونقلها.111

في نهاية شهر آب/أغسطس 2012، تّم اعتقال العديد من المواطنين على ضوء اتهامات بتورطهم   	
في مواجهات دامية في طرابلس بين األحياء السنّية والعلوّية. واتهم المدعي العام العسكري سبعة 
المواطنين،  ُأدين  حال  وفي  مشروعة.  غير  أسلحة  وحيازة  عسكريين  ضباط  قتل  بمحاولة  رجال 

فسيواجهون عقوبًة بالسجن لمّدة عشرين سنة مع األشغال الشاقة.112

هذا وتعّرضت لالنتهاك القاعدة الثانية التي تقضي بأن تكون المحكمة غير مختصة لمحاكمة عسكريين 
في حال وقع مدنّيون بين صفوف الضحايا. وفي شهر آذار/مارس 2012، أصدرت المحكمة العسكرّية 

عقوبًة بالسجن بحق جندي لمّدة أسبوعين بتهمة التحّرش بسائحة.113

كما تّم انتهاك القاعدة الثالثة التي تنّص على عدم اختصاص المحكمة في محاكمة المدنيين والعسكريين 
تتضمن خطر  أو  للخطر  الديمقراطي  النظام  تعّرض  والعصيان وأي جريمة  الثورات  في حاالت  سواء 

تعريضه للخطر على الشكل التالي:

مطلع العام 2012، صدرت مذكرة توقيف بحق موظف متقاعد من مؤسسة أوجيرو بتهمة التجسس   	
لصالح إسرائيل وسيقت التهمة نفسها بحّق موظفين يعمالن لصالح مؤسسة ألفا.114

وفي شهر آذار/مارس 2012، صدرت بحق حسين محمد علي موسى عقوبة باألشغال الشاقة لمّدة   	
سبع سنوات وبحق جعفر حالوة عقوبة باألشغال لمّدة ثالث سنوات. وفي محاكمة منفصلة، صدرت 
بحق صائب محمد عقوبة باألشغال الشاقة مدى الحياة في حين صدرت بحق كّل من محمد حسن 
عبد اهلل ونبيل زيتون عقوبة باألشغال الشاقة لمّدة سبع سنوات وثالث سنوات تباعًا. ولقد صدرت 
إسرائيل وتشارك معلومات حول معاقل حزب اهلل  التآمر مع  بتهمة  الرجلين  العقوبات بحّق هذين 

في الجنوب. ولقد تّم تجريد جميع الرجال من حقوقهم المدنّية.115  

وفي شهر آذار/مارس 2012، اتهم كّل من شوقي زنتوت ووليد قّدوره وكالهما موظف لدى مؤسسة   	
إسرائيلي  ضابط  بشأن  للمعلومات  تبادل  مقابل  في  مكافآت  وطلب  إسرائيل  مع  بالتعامل  أوجيرو 

مفقود.116
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اتهم إيلي خوري بالتعامل مع إسرائيل في شهر تموز/يوليو 2012 وصدرت بحّقه عقوبة بالسجن   	
لمّدة ثالث سنوات مع األشغال الشاقة. وهو متهم باالتصال بضباط الموساد وبالكشف عن معلومات 
حساسة في مقابل تعويض مالي. كما تّم تجريد خوري من حقوقه المدنّية وصدر بحّق أمر بتسديد 

مبلغ 500 ألف ليرة لبنانّية.117

الجنوبي  لبنان  جيش  مؤسس  حداد  سعد  ابنة  سعد،  أرزة  اتهمت   ،2012 تموز/يوليو  شهر  وفي   	
بالتعامل مع إسرائيل.118

وفي شهر آب/أغسطس 2012، صدرت عقوبة بحّق أنطون جوزيف غيابّيًا بالسجن لمّدة خمس   	
األراضي  اإلسرائيلي من خالل دخول  الجيش  "التعامل مع  بتهمة  الشاقة  األشغال  عشرة سنة مع 

الفلسطينّية المحتّلة والتزّوج فيها."119

وفي شهر آب/أغسطس 2012، تم احتجاز وزير المعلومات السابق ميشال سماحة مع سكريتيرته   	
وسائقه وحارسين شخصيين بعدما كشفت السلطات عن مخططاته الرامية إلى شّن اعتداءات بالقنابل 
عبر البالد.120 ولقد ُأحيل سماحة أمام المحكمة العسكرّية على ضوء العثور على أدّلة تدين تّورطه 
انتهى.  قد  االستجواب  بأّن  إعالمّية  مؤسسات  أفادت  الشهر،  ذلك  وفي  المؤامرة.121  في  المزعوم 
ولقد اتهم سماحة ورجالن آخران "بإنشاء مجموعة مسّلحة ترمي إلى اقتراف الجرائم بحّق المواطنين 
وتقويض سلطة الدولة." واتهم القاضي سامي صادر سماحة بالتخطيط "للتحريض على مواجهات 
طائفّية من خالل التحضير لشّن اعتداءات إرهابّية بالمواد المتفجّرة ]     [ مخططًا لقتل شخصّيات 
هجمات  شّن  أجل  من  ]سوريا[  أجنبّية  دولٍة  في  االستخبارات  أجهزة  مع  والعمل  وسياسّية  دينّية 

على لبنان. كما اتهم الوزير السابق بحيازة أسلحة غير مرخص لها.122  

وسّجل انتهاك للقاعدة الرابعة والتي تمنع المحكمة العسكرّية من إصدار عقوبة إعدام:

في شهر آذار/مارس، صدرت غيابّيًا عقوبة إعدام بحق أحمد حسين عبد اهلل وهو مواطن لبناني   	
اتهم بالتعامل مع إسرائيل والكشف عن معلومات بشأن شخصّيات سياسّية وحول قواعد حزب اهلل

في جنوب لبنان.123  

في شهر نيسان/أبريل 2012، طلب القاضي العسكري فادي صّوان بأن تُنزل عقوبة إعدام بحق   	
األشخاص السّت وعشرين من أصل تسعة وعشرين والمشتبه بتورطهم في اختطاف سبعة دّراجين 
استونيين في العام 2011 لمّدة أربعة أشهر. ولقد اتهم هؤالء "بتشكيل حشد بهدف شّن أعمال جرمّية 
بحّق المواطنين مما يقوِّض سلطة الدولة وباختطاف سبعة إستونيين في العام 2011 وبإقامة روابط 
مع "منظمة فتح اإلسالم اإلرهابّية"." كما اتهم هؤالء باستخدام أسلحة عسكرّية غير مرّخص لها وبقتل 
رشيد صبري عنصر في قوى األمن العام وبإطالق النار على عناصر من الشرطة.124 وفي شهر 
نيسان/أبريل 2012، سّلمت السلطات السورّية العديد من المشتبه بهم وقد تّم توقيفهم بفضل التنسيق 

بين عناصر األمن العام والوكاالت األمنّية السورّية.125

التعامل بتهمة  فؤاد شعبان  بحق  غيابّيًا  باإلعدام  2012، صدرت عقوبة  نيسان/أبريل  وفي شهر   	
مع إسرائيل.126  
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وأعربت مجموعة العمل حول االعتقال التعسفي127 ولجنة حقوق اإلنسان عن قلقهما حيال اختصاص 
المحكمة في مالحقة المدنيين128 والبّت في قضايا تتجاوز التدابير التأديبّية. وقالت اللجنة في هذا الصدد 
إّنه يجب على لبنان أن ُيراجع اختصاص المحاكم العسكرّية وأن ُيحيل إلى المحاكم العادّية اختصاص 
المحاكم العسكرّية في النظر بالمحاكمات التي تعني مدنيين وفي جميع الحاالت التي تخّص االنتهاكات 
التي يرتكبها عناصر من الجيش في مجال حقوق اإلنسان.129 تولِّد هذه العوامل بيئًة مؤاتية النتهاك حقوق 
إلى ازدراء  العقاب وتفضي  القانون وُتعلي حاالت اإلفالت من  بيئة تخالف  المدعى عليهم كما تُنشئ 
حكم القانون. وباإلضافة إلى ذلك، يترتب عن غياب آلّيات اإلشراف والمساءلة والشفافية وقوع انتهاكات 
شديدة في مجال حقوق اإلنسان ناهيك عن حاالت االعتقال التعسفي مثل التعذيب واالعتقال في السجن 

اإلنفرادي والحّق في محاكمة ضمن مهلٍة معقولة، الخ.130 

     ب(     الرقابة القضائّية على أماكن االعتقال

القضائّية على أماكن االعتقال مثل المرسوم االشتراعي  الرقابة  القانون أحكامًا حول  العديد من نصوص  يورد 
رقم 14310 والمادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. وتنّص األخيرة على أن يتفقد كل من النائب 
العام االستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق وقاضي الجزاء المنفرد، مرة واحدة في الشهر، األشخاص الموجودين

في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم. وللمادة 403 من القانون األهمّية نفسها وهي تنّص على أّنه عندما 
يبلغ هؤالء خبر توقيف أحد األشخاص بصورة غير مشروعة، يجب عليه أن يطلق سراحه بعد أن يتحقق من عدم 

مشروعية احتجازه. 

في لبنان بدت الزيارات المهمة إلى اإلصالحّيات معدومة الوجود حيث لم يقم القضاة بزيارة العديد من السجون. 
ومنذ الثاني من شهر تشرين األّول/أكتوبر2010، لم يقم أي قاٍض بزيارة السجن في حلبا،131 ومنذ 5 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2010 لم يقم أي قاٍض بزيارة السجن في جبيل132 وهذه أيضًا حال سجن راشيا. وبحسب مسؤولين 
في قوى األمن الداخلي، أتّم 29 سجين أجنبي عقوبته ولم يتم بعد اإلفراج عنه.133 كما لم تتم زيارة سجن بعلبك 
أن  أتمت عشر سجينات عقوبتهّن من دون  المثال  للنساء على سبيل  بعبدا  2005. 134 وفي سجن  العام  منذ 
ُيفرج عن أي منهّن. كما تّم احتجاز حوالى خمسين من أصل ست وثالثين سجين في الحجز االحتياطي ولم يقم 

أي قاٍض بزيارة السجن من أجل التعجيل في قضايا هذه النساء.135 

لبنان وتحسين ظروفها،  التي قام بها الوزراء المعنّيون إلعادة تأهيل السجون في  وأخيرًا، ضمن نطاق الحملة 
بدأ مسؤولون قضائّيون بزيارة السجون عبر البالد. وفي شهر آذار/مارس 2012، تمت زيارة سجون رومية وزحلة 
وصور وبعلبك وراشيا على يد سلطات عديدة منها وزارتي العدل والداخلّية. وعليه، تّم تفقد أوضاع السجن وتمكن 
السجناء من التعبير عن مخاوفهم ومطالبهم التي تضمنت خفض السنة السجنّية إلى تسعة أشهر. وفي خالل 
الزيارات، لفتت السلطات القضائّية إلى ما يلي: الحاجة إلى تسريع المحاكمات، الحاجة إلى متابعة ملفات السجناء 
ألّن البعض بات يستحق اإلفراج عنه واالمتناع عن إرسال سجناء إلى زحلة نظرًا الكتظاظ السجن.136 وعلى الرغم 
من هذا التغّير األساسي، لم يكن تفقد أماكن االعتقال متسقًا ومطبقًا على النحو الكامل بفعل اإلهمال وغياب 

آلّيات اإلشراف والمواد وهي جميعها ُتعيق عمل نظام العدالة الجنائّية الفاعل والفّعال. 
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     ج(     كفاءة و فعالية نظام العدالة الجنائّية

وصلت ميزانّية وزارة العدل في العام 2011 إلى 115821673 ليرة لبنانّية )ما ُيعادل 77 مليون دوالر 
أمريكي( وهي تشمل 47 مليون ليرة )أي 31 مليون دوالر( مخصصة لتمويل المحكمة الخاصة ألجل 
لبنان.137 وعملّيًا، تترجم الميزانّية غير الكافّية اآلنف ذكرها إلى ما يلي: تفتقر وزارة العدل إلى حوالى 
ألف وخمسمائة موظف مختص في المجالين القضائي والفّني وفي شّتى الفروع القضائّية عبر البالد. 
بموظٍف واحد. يحتفظ كّل فرع  بالكاد  ثمانية موظفين،  لكّل فرع حوالى  أن ُيخصص  وفي حين يجب 

في بيروت، تقّدم 15000 إلى 20000 شكوى أمام سبعة مدعين عامين في حين تسجل في جبل لبنان 
قاٍض   450 ُيسجَّل سوى  أيضًا. ولم  أمام حوالى سبعة مدعين عامين  80000 شكوى  إلى   60000

في حين يتطّلب النظام القضائي وجود تسعمائة قاٍض لكي يعمل بشكٍل فّعال.138
 

وباإلضافة إلى ذلك، تفتقر معظم مخافر الشرطة إلى تجهيزات الكترونّية بالحواسيب والطابعات ويفتقر 
نظام ملء المعلومات إلى الترتيب. فال يزال بعض األقسام يستخدم اآلالت الكاتبة. وتتفّوق أقسام الشرطة 
زنزانات  ولكّن  والتجهيزات.  الحجم  لناحية  األقسام  سائر  على  جونية  قسم  مثل  المحافظات  مركز  في 
االعتقال ال تزال بعيدة كّل البعد عن المعايير الدولّية. يسأل أحد المشاركين في المجموعات المركزية كيف 
د معتقاًل بفراٍش وماٍء ساخن في حين ال وصول له إلى هذه الضرورّيات.  ُيفترض بضابط شرطة أن يزوِّ
وال شّك في أّن مسائل مثل جهوزّية السجن واعتبارات الصّحة والسالمة في مراكز االعتقال تستوجب 
نفقات حكومّية طائلة.139 فهي ال ُتعيق قدرة موظفي أجهزة تنفيذ القانون على إنجاز مهامهم فعالّيةوحسب 

بل هي تزيد من حّدة تجربتَي التوقيف واالعتقال النفسّية.140

القضايا  ملفات  تلقى  بهم كما ال  الخاصة  القضايا  القضاة  العديد من  ُيالحق  ذلك، ال  إلى  وباإلضافة 
قضّية  وخمسين  مئة  قاٍض  يتوّلى  أن  ُيمكن  المحاكم.  غرف  في  المناسب  التوزيع  أو  اإلدارة  الجزائية 
في حين توكل إلى آخر تسعمائة وخمسون قضّية.141 أّما عدم كفاية عدد القضاة الناظرين في قضايا 
الجنايات فيؤّدي إلى أشهٍر من التأخير تمتد عادًة الى خمسة أو سّتة أشهر بحسب القضايا وذلك بحسب ما 
أشارت إليه المقابالت ومالحظات المحاكم. وأّكد قاٍض منفرد جزائي على األمر نفسه مشيرًا إلى أّن تعقيد

الجرم هو سبب آخر. على سبيل المثال، إذا اشتبه بخمسة أشخاص الرتكابهم جناية بالتشارك في ما بينهم 
ولم يمثل جميع المشتبه بهم أمام المحكمة، يتم تأجيل المحاكمة إلى موعٍد آخر.142 في العام 2011، 
استدعي شاب بالغ لالستجواب في مخفر حبيش. ولكّنه كان يخضع في تلك الفترة للعالج من تعاطي 
المخّدرات في مركز تأهيل. ذهبت الشرطة القضائّية إلى مكان سكنه وعلى الرغم من قيام والدته بإخبار 
عناصر الشرطة عن مكان تواجده لم يذهب هؤالء إلى المركز. استمّر التحقيق وصدرت بحقه مذكرة 
توقيف. عندما أطلق سراح الشاب بعد انتهاء العالج، تم توقيفه بتهمة اإلتجار بالمخدرات إلى جانب 
خمس وثالثين آخرين وقد اتهم البعض منهم باستخدام و/أو اإلتجار بالمخدرات. ومطلع العام 2012، 
نهاية  العام 2011 وفي  الشاب منذ  لذلك، سجن هذا  المطلوبين. ونتيجة  تم توقيف جميع  لم يكن قد 
شهر تشرين األّول/أكتوبر 2012 لم يكن قد مثل سوى مرة أمام المحكمة.143 غالبًا ما تتأخر المحاكمات 
في هذه الحاالت تحديدًا ألّنه من الصعوبة بمكان ضمان مثول جميع المتهمين في الوقت نفسه. وقليلة 
أكثر  بحق  تهمًا  القضّية  تتضمن  حين  الملفات  بفصل  أمرًا  القاضي  فيها  ُيصدر  التي  الحاالت  هي 
فصل  طلب  يودع  حين  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الشاب.  محامي  لسان  على  جاء  ما  بحسب  متهم  من 
الملفات، يميل القاضي إلى طلب أن يتقدم أكثر من مدعى عليه بطلب الفصل وبأن يعترف المدعى عليه 
بالجرم. ال ينّص القانون على هذه الشروط التي ُتشكِّل انتهاكًا للعديد من الحقوق. وفي بعض الحاالت، 
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يعترف المتهم بذنبه من أجل إنهاء اإلجراءات واالستعداد إلطالق سراحه من السجن بعد صدور الحكم. 
عادًة ما يحصل هذا السيناريو في قضايا المخدرات التي نادرًا ما يجوز فيها دفع كفالة.

الحّق في محاكمة  والسياسّية  المدنّية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  )3( )ج( من   14 المادة  تضمن 
لجنة حقوق اإلنسان  بتعبير آخر ضمن مهلٍة زمنّيٍة منطقّية. أوردت  له أي  تأخير ال مبرر  من دون 
تبدأ المحاكمة  العام رقم 13 بأّن هذه الضمانة ال ترتبط فقط بالوقت الذي يجب فيها أن  التعليق  في 
المحطات  جميع  تتم  أن  ويجب  الحكم،  فيها  ويصدر  المحاكمة  فيها  تنهي  التي  بالحاالت  أيضًا  بل 
من دون تأخير ال مبرر له.144 ولقد اعترض سبيل اللجنة العديد من الحاالت التي تنتهك هذا الحّق. 
في أحد األمثلة، لفتت المحكمة إلى أّن التأخير لمّدة 29 شهرًا أو حّتى لمّدة سنتين145 من تاريخ التوقيف 

وحّتى موعد المحاكمة مناف ألحكام المادة 14 )3( )ج( من العهد.146 

بالمقاضاة بحسب  تقريبًا متصل  القضايا  ثلث  أّن  بواقع  الجزائّية  المحاكم  العمل في  هذا ويقترن عبء 
الخبراء القانونيين.147 أّما في ما يخّص الجنح، فيقول قاضي جزاء منفرد أجريت معه مقابلة أن ال وجود 
لتأخير تلقائي في المحاكمات متحدثًا عن تأخير عاٍم يتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام بحسب المحاكمات. 
يتلّقى  أن  وبانتظار  التحقيق.  في مرحلة  التأخير عمومًا  فيكون  المحاكمات  في  تأخير  في حال سّجل 
قاضي جزاء منفرد ملفًا جزائيًا، يكون قد مّر على االحتجاز أكثر من ثالثة أشهر ويكون قاضي الجزاء 
المنفرد مجبرًا على العمل في وقٍت قياسي بحيث ال ينتهك القانون حول المهل المفروضة بشأن التوقيف 
االحتياطي المنصوص عليها في المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. وتقنيًا، بعد مرور 

أربعة أشهر، يتم اإلفراج عن المعتقل لقاء كفالة.148

وباإلضافة إلى ذلك تدوَّن محاضر المحاكمات باليد ويستخدم بعض القضاة الحواسيب المحمولة الخاصة 
بهم لصياغة القرارات. ُيشكِّل هذا الموضوع مثال قلق ألّنه ُيمكن بسهولة قرصنة حاسوٍب شخصي وبالتالي 
ال تعود قرارات المحكمة مأمونة بل ُتصبح عرضًة للتغيير.149 ال شّك في أّن القضايا اآلنف ذكرها ُتسهم 
في وقوع مشاكل على صلٍة بضمان حكم القانون والحّق في محاكمة عادلة. وباإلضافة إلى ذلك، يؤدي 
كتّاب المحكمة ال سّيما منهم مقرري المحاكم دورًا في إعداد مخطوطات حرفّية بشأن اإلجراءات القانونّية. 
وعمليًا، يجب أن يكون لكّل قاٍض مقرر ولكن حيث تفتقر المحاكم إلى الموظفين، ُيمكن أن تُناط بكّل 
مقرر قضيتان أو ثالث قضايا.150 وال شّك في أّن عبء القضايا ُيمكن أن يؤثِّر بال شّك في قدرة المقرر 
وكافية  دقيقة  بطريقة  الرسمّية  والجلسات  االستماع  جلسات  خالل  في  الشفهّية  الخطابات  تدوين  على 
من دون أي أخطاء نحو أو إمالء. فقد ُيسفر خطأ يرتكبه المقرر لدى تدوين قيمة الغرامة أو مّدة السجن 
على سبيل عن بلبلٍة كبيرة. كما يسفر النقص في عدد الموظفين عن قيام الكتّاب الذين تُناط بهم حصرًا 
تبليغ  المسؤول عن  التنفيذ  مأمور  دوٍر جديد: وهو دور مساعد  بتوّلي  المحكمة  قرارات  مهّمة صياغة 
المستندات أو اإلشعارات.151 وال يترتب عن النقص في الموارد إعاقة سير نظام العدالة الجزائّية وحسب 
كبير  بشكٍل  ذلك  يؤثِّر  وفّعالة.  فاعلة  بصورة  عملها  توّلي  على  القضائّية  الفعالّيات  قدرة  تقويض  بل 

في حقوق المعتقلين ويفتح الباب أمام الفساد.

ل معلومات متقاربة مفادها أّن بعض القضاة يتقاضون رشاوى من أجل التأثير في قضاة آخرين  ُتسجَّ
أو إصدار حكم معّين بحق المتهم. كشف محاٍم في مقابلٍة معّينة بأّن موّكليه أصّروا على رشوة ثالثة 
قضاة في محكمة االستئناف بمبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي للتأكيد على قرار محكمة البداية اإلفراج 
عن المتهم بانتظار المحاكمة. وفي قضّية أخرى، ُيزعم بأّن قاضي تحقيق ووسيط تلقيا مبلغًا إجمالّيًا 
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المخدرات  استخدام  تهمة  إلى  بالمخدرات  اإلتجار  تهمة  أجل خفض  من  أمريكي  دوالر  ألف   60 قدره 
أجل  الوزارّية من  الواليات  العديد من  تأديبّية في خالل  تدابير  الماضي  في  لت  ُسجِّ المشروع.152  غير 
كّف هذا النوع من السلوك. وفي خالل البحث، رصدت منظمة ألف أّنه في شهر تموز/يوليو 2012 
على سبيل المثال، عّلق وزير العدل شكيب قرطباوي أربعة قضاة عن العمل لتصّرفات تتراوح بين الرشوة 
وسوء التصّرف األخالقي. ويتم التحقيق مع عشرة قضاة إضافيين بتهمة السلوك المهني المشين. وسّجلت 
عملّيات التوقيف عن العمل هذه بعد الزيادة التي طرأت عام 2011 على أجور القضاة والتي اعتبرها 

الوزير “أساسّيًة وجوهرّيًة” ألّن الكثيرين نسبوا الفساد إلى أوضاع القضاة المالّية.153

رغبات  “نقل  خالل  من  األخالقّية  غير  القانونّية  الممارسات  في  المحامين  بعض  يتوّرط  أن  وُيمكن 
األطراف إلى الضباط القضائيين أو ]العكس[ أو من خالل االمتناع عن التصّرف حين يوحي سلوك 
الفساد من خالل  ثمار  المحامون  أن يجني  ُيمكن  فساد.”154 وفي ظروٍف أخرى،  بممارسات  المحكمة 
وعد موكّليهم بأّن الملف سيسير بسرعة أكبر أو من خالل نقل الملف أمام قاٍض أكثر تعاطفًا. كما قد 
يحرص المتقاضون على تسديد مبالغ إضافّية أو ممارسة الفساد إذا لم يكونوا على ثقة بأّن العدالة سوف 
تتخذ مجراها أو حين ُيشككون في مهارات القاضي وأخالقّياته في قاعة المحكمة.155 تؤّدي الواسطة دورًا 
سواها  من  أكثر  قضّية  في  بالتشديد  أو  القانون  منتهكي  مع  بالتساهل  القانون  إنفاذ  “أجهزة  إقناع  في 
أو حّتى في اإلفراج عن المعتقلين أو تحسين ظروف اعتقالهم.”156 وُيشير أحد المحامين إلى أّن البعض 
يدفع لمأمور التنفيذ مبلغ خمسين ألف أو مئة ألف ليرة لبنانّية من أجل تأخير التبليغ إلى الطرف الخصم 
على سبيل المثال.157 ُيحدث هذا النوع من الرشاوى تبعات سلبّية “فيستغرق تبليغ المحامين واألطراف 
أشهرًا في بعض األحيان ال بل يترتب على عدم التبليغ تأخير المحاكمة” على حد قول أحد المحامين.158 

ال يأخذ هذا التأخير العادي بعين االعتبار التأخيرات اإلضافّية والمتعمدة الناجمة عن الرشاوى. 

ل الفساد في صفوف مساعدي القضاة. يجوز لرئيس قلم المحكمة أن يقرر إلى أي قاضي ُيحيل  ُيسجَّ
بعض  مع  متساهل  القضاة  أي  القلم  رئيس  يعرف  حيث  متعمدة  بصورة  ذلك  يتم  أن  وُيمكن  الدعوى 
الجرائم.159 وُيكمن أن يتوّرط موظفو المحكمة في الفساد. على سبيل المثال، في خالل جلسة استماع 
ملف  إلى  الوصول  سبيل  في  أّنه  اتضح   ،2012 الثاني/يناير  كانون  شهر  في  الجديدة  محكمة  في 
مباشرًة  مااًل  الكتّاب  يتقاضى  أن  يجب  ال  المحكمة.  كاتب  رشوة  إلى  المحامون  اضطر  المحاكمة، 
من المحامين ألداء مهام ُتشكِّل جزءًا من عملهم كموظفين لدى المحكمة. ولكن في حال رفض المحامي 
دون  االنتظار من  إلى  ُيضطر  أو سوف  ملف  إلى  الوصول  في  يواجه صعوبًة  فسوف  الكاتب  رشوة 
مبرر.160 وهذا ما أّكدت عليه محامية أخرى في خالل المقابلة. قالت إّنه من أجل الوصول إلى قضية 
اّل غرق المحامي في بحٍر من القضايا ال ُيمكن التعّرف إليها  أو ملف في المحكمة “يجب رشوة الكاتب واإ
سوى من خالل الموضوع والسنة ورقم الملف وهي مكدسة فوق بعضها البعض في حاٍل من الفوضى 

بعيدًا عن أي نظام مركزي.”161 
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تجارب حّية حول االعتقال التعسفي

كّل يوم يتعّرض مواطنون إلى االعتقال بتهمة ارتكاب الجرائم. ولقد كشفت مجموعات التركيز والمقابالت 
أن يصدر حكم  قبل  أسابيع  لمّدة  ُيحرمون حرّيتهم  بأّن هؤالء األشخاص  المحكمة  الفردّية ومالحظات 
يتبعون مسلكًا  الذين ال  المعّرضين للحجز االحتياطي  الحال هو األشخاص  بحقهم. والمحبط في هذه 
واضحًا ُينظر فيه إليهم على أّنهم الجناة من دون أن تعتبرهم المحكمة مذنبين. ويواجه هؤالء األشخاص 
إلى جانب معتقلين آخرين صدرت بحقهم أحكاٌم وصمًة اجتماعّية شديدة نتيجة العتقالهم. وحيث ُينظر 
إلى هؤالء الرجال والنساء على أّنهم منحرفين اجتماعّيًا تراهم يواجهون ظروفًا قاسية ويلقى بهم في السجون 
ويتعّرضون لمشاكل اقتصادّية ولضغط العائلة وُيعانون قطيعة في الروابط االجتماعية. وال ُينظر إليهم 

على أّنهم خارجين عن القانون وحسب بل على أّنهم خارجين عن المجتمع أيضًا. 

     أ(     االعتقال في حقائق وأرقام

صّرح وزير الداخلّية والبلدّيات زياد بارود في العام 2009 رّدًا على أعمال الشغب التي وقعت في طرابلس 
في شهر كانون الثاني/يناير من تلك السنة بأّن السعة القصوى للسجون في لبنان هي 3653 سجين. 
ولكّن عدد السجناء بلغ 4918 في تاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2009. 162 وفي العام 2010، بلغ 
عدد المساجين في فترٍة من الفترات 7658 163 سجينًا مما يتخطى قدرة السجون على االستيعاب بنسبة 
1.6 ضعفًا. وفي العام 2010، بلغ عدد المعتقلين في الحجز االحتياطي 4020 معتقاًل )أي 68% 
المحاكمة. ُيشّكل هذا األمر داللًة واضحًة  بانتظار  البالد( وقد عانوا نتيجة السجن  من السجناء عبر 
على أّن الحجز االحتياطي ُيستخدم بطريقة مفرطة.164 وكشفت اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلّية 
بأّن من بين المعتقلين في سجن رومية وعددهم 3700 ال يتجاوز عدد الذين يقضون عقوبتهم 721 
شخصًا فيما ُيعاني آخرون نتيجة الحجز االحتياطي.165 وفي مرحلٍة مبكرٍة من العام 2012، أفادت قناة 
أم تي في166  بأّن اإلحصاءات األخيرة التي ترسم معالم التقدم والتحسن في ما يخّص ظروف االعتقال 

في السجون اللبنانّية هي على الشكل التالي:

2011 2010 الوضع

%42.64 %32.29 محكوم عليه )يقضي عقوبًة بالسجن(

%57.11 %63.59 حجز احتياطي

0.25 % )18 معتقل( %4.12 قضى عقوبته وال يزال مسجونًا
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وفي شهر حزيران/يونيو 2012، ادعى مصدر من قوى األمن الداخلي بأّنه من أصل 5100 معتقل 
أفاد  الموجودين في الحجز االحتياطي 3744 في حين  يبلغ عدد  اللبنانّية،  موجود حالّيًا في السجون 
الشغب  أعمال  نتيجة  كثيرين  عن  اإلفراج  تّم  حيث   2780 يبلغ  العدد  بأّن  العدل  وزارة  من  مصدر 
التي وقعت في السجون عبر البالد.167 عّلق قاض جزاء منفرد على عدم دّقة نسب الحجز االحتياطي/

المعتقلين اآلنف ذكرها. ويقول إّن معدالت األشخاص في الحجز االحتياطي تشمل المعتقلين الذين تمت 
إدانتهم وصدرت بحقهم عقوبة بالسجن لمّدة عشر سنوات على سبيل المثال والذين خلص إلى ارتكابهم

الجديدة  بالجريمة  الخاصة  واألدّلة  الوقائع  اكتشاف  )يتم  سجنهم  لدى  خطورة  أقّل  أخرى  جريمة 
في موقٍع الحق(. وعليه، ُيعاد هذا الشخص لُيحاكم بجرٍم آخر ال صلة له باألّول. وفي هذا السيناريو،

االحتياطي(  بالحجز  المعنيين  فئة  مقابل  )في  عليهم  المحكوم  خانة  المعتقل ضمن  يندرج  أن  يجب   
ألّن األخير هو مدان ويقضي أصاًل عقوبًة بالسجن.168 وفي شهر آب/أغسطس 2012، تحدث خبير 
قضائي أجريت معه مقابلة عن وجود عدد أقل من األشخاص في الحجز االحتياطي منه المعتقلين الذين 

تمت إدانتهم في السجون اللبنانّية.169

طالق  أم تي في عن وجود تحّسن في معدالت اإلدانة واإ قناة  الجديدة الصادرة عن  تفيد اإلحصاءات 
السراح. وبالرغم من كون الحجز االحتياطي تدبيرًا استثنائيًا، فإّن معدالت المعتقلين في الحجز االحتياطي 
تتخطى معدالت المعتقلين الذين صدرت بحقهم عقوبة أو تٌقاربها، مما يثير الشكوك بشأن احترام الحّق 

في قرينة البراءة إلى حيث تثبت اإلدانة.

     ب(     المعتقلون يبوحون باألسرار

سابقين  معتقلين  وروايات  الميدانّية  والبحوث  المحاكم  دور  في  واالستنتاجات  المالحظات  خلصت 
رهابيين مزعومين( وأسر  )رجااًل ونساًء من لبنان متهمين بجرائم عادية وفلسطينيين متهمين بجرائم عادّية واإ
معتقلين سابقين وممثلي منظمات غير حكومّية بأّن العديد من حاالت االعتقال التعسفي تندرج ضمن 

معايير الفئة الثالثة من الفئات التي تم تفصيلها في مقّدمة هذا البحث.

كشفت مداوالت مجموعة التركيز والمقابالت الفردّية عن مجريات األمور في السجون وممارسات العدالة 
الجنائّية والتي تستوطن فيها حاالت الفساد وانعدام المساواة والمفاضلة وجهل الحقوق األساسّية واإلجراءات 
من باب الحصر ال التعداد. يتحدث معتقلون سابقون عن بيئة "ال يخرج منها سالمًا غير األقوى" وعالم 
تسوده شريعة الغاب منذ لحظة االعتقال األولى إلى حين النقل إلى سجون مثل سجن رومية. هذا وشرح 
المشاركون بأّن الممارساتالقضائّية تطبق بصورة اعتباطّية مع مراعاة الواسطة والمحسوبّيات. كما يتأثر 
مستوى االنتهاكات بالطبقة االجتماعّية واالقتصادّية واإلثنّية والنوع االجتماعي الخ. فاالعتقال التعسفي 

هو القاعدة ال االستثناء.170
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الفساد  .i  

والمدعون  والقضاة  القضائيون  والموظفوين  السجون  إدارة  وضباط  الشرطة  ضباط  يتصل  حين 
الحاالت  مراعاة  ومع  اختالفهم،  على  حرّيتهم  المحرومين  باألشخاص  والمحاموين  العامون 
التي ُتسدد فيها الرشاوى أو المبالغ غير القانونّية أو تقدَّم فيها الخدمات، ُيصبح نظام الضمانات 
برمته فارغًا من مضمونه ومجّردًا وعديم المعنى؛ وُيصبح الذين يعجزون أو يرفضون تسديد المبالغ 
المطلوبة منهم عديمي القّوة مما ُيضعف بدوره مصداقّية نظام العدالة برّمته.171 )تقرير مجموعة 

العمل حول االعتقال التعسفي(. 

أّكد المعتقلون السابقون على روايات حول فساد نظام العدالة الجزائّية. ففي السجن إذا أراد معتقل المثول 
أمام المحكمة ضمن مهلٍة منطقّية أو طلب اإلفراج عنه، توّجب عليه االستعانة بالواسطة لدى المساجين 
القدامى )المعروفين أيضًا باسم الشاويش(172 أو المسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون )العاملين في داخل 
السجن أو في خارجه(.173 تلقى الكثيرون ممن أفرج عنهم مساعدة الشاويش مقابل ماٍل أو سجائر174 
العائلة  إليه  تتوصل  مالي  ترتيب  أو  المستوى  رفيع  مسؤول  لدى  الواسطة  منها  أخرى  ممارسات  أو 
مع الضحايا في حال حادثة سير قاتل أو عراك.175 على سبيل المثال، يدعي معتقل فلسطيني سابق بأّنه 
تعّرض لالعتقال التعسفي ألّنه تورّط في عراك مع عائلة لبنانّية اتضح بأّنها على صلٍة وثيقٍة بالحزب 
السياسي المسوؤل عن اختطافه. يصف المعتقل معاناته وكيف ُعصبت عيناه وتعّرض لسوء المعاملة 
حيث  روميه  سجن  إلى  نقله  قبل  أيام  مّدة  حريك  حارة  شرطة  مخفر  في  واإلذالل  والتعذيب  الجسدّية 
أمضى تسعة أشهر. "غادرت السجن بعد تسعة أشهر من دون أن أقابل قاضيًا أو أطأ عتبة المحكمة.

كنت على صلٍة بشاويش كان بدوره على اتصال بأحد ضباط السجن."176 

وتؤكِّد زوجات معتقلين سابقين على الحاجة إلى الواسطة والصلة بالقضاة وضباط إنفاذ القانون من أجل 
ضمان اإلفراج عن أزواجهّن.177 تشرح زوجة أحد المساجين بأّن ضابطًا اعترضها في إحدى زياراتها 
إلى زوجها قائاًل لها: "إذا رتبت أموري خارج السجن، رتبت أمور زوجك داخل السجن."178 وقال أحد 
ممثلي منظمة غير حكومّية في إحدى جلسات مجموعات التركيز ما يلي "طالما أّن السياسة هي المعيار 
الوضع  هذا  أصبح  ولقد  المشاكل."179  مواجهة  في  نستمر  سوف  الشرطة،  ضباط  لتوظيف  األساسي 
أرضًا خصبة  األمني  الجهاز  الجزائّية وال سّيما  العدالة  نظام  في  الخلل  العديد من مواطن  إلى جانب 
النتهاك الحرّيات المدنّية األساسّية." ويقول ممثل آخر عن منظمة غير حكومّية إّنه "يعرف شخصًا أمضى

في السجن سنوات بينما كان المقصود شخصًا آخر ]وهذه قضية التباس واضٍح في الهوّيات[. ولقد تعّرض 
األخير لالعتقال التعسفي في حين بقي السجين الفعلي حّرًا طليقًا."180 وال يترتب عن الفساد واإلفالت 
ّنما تطبيق اعتباطي وتعسفي للقانون الجزائي حيث "يبقى الكثيرون  من العقاب اعتقااًل تعسفيًا وحسب واإ
في السجن ألّنهم يستخدمون المخدرات فيما يجوب التجار الشوارع لكونهم ينعمون بالغطاء السياسي."181

ويتحدث المشاركون في مجموعات التركيز عن وجود مساحة اجتماعّية خارجة عن سيطرتهم182 حيث 
التحالفات  أو  يملكونه  الذي  والمال  للشاويش  يؤدونها  التي  الخدمات  بحسب  للسجناء  االمتيازات  ُتمنح 
التي يقومون بها. أّما العملة المتبادلة في جميع السجون فهي السجائر والمخدرات وفي بعض األحيان 
مقابل سجائر  في  هاتفّية  اتصاالت  إجراء  السجناء  يستطيع  المثال،  الجنسّية.183 على سبيل  الخدمات 
ُيعطونها للشاويش الذي غالبًا ما يملك هاتفًا جّوااًل. وأفاد بعض المشاركين في مجموعات التركيز بأّن 
الحماية تكّلف اثني عشر إلى خمسة عشرة علبة من السجائر في مقابل السالمة والبيئة النظيفة والوظائف 



52

المقابالت  في  أفادوا  مزعومين  إرهابيين  أّن  لالهتمام  والمثير  الحمامات.184  تنظيف  مثل  إذالاًل  األقل 
أّنهم كانوا يستخدمون المال الذي يتلقونه من أسرهم من أجل تجديد زنزاناتهم )الحمامات والطالء الخ(

 في حين يستخدم آخرون المال لشراء السجائر والمخدرات أو خدمات جنسّية.185

وتزدهر في السجون تجارة الجنس. ويروي أحد المشاركين في المجموعة إّنه من المعروف أّن الشاويش 
ويتمتع  السجائر.186 هذا  أربعين علبة من  مقابل حوالى  أخرى  إلى  المثليين" من زنزانٍة  "السجناء  يبيع 
السجن بواسطة اتصاله بضباط الشرطة  إلى  المخدرات  ُيهرِّب  المخدرات فهو  باحتكار تجارة  الشاويش 
الذين يقومون ببيع األخيرة إلى مساجين آخرين. ويقول العديد من المعتقلين السابقين، إّن االمتثال لطلبات 
الشاويش وتلبيتها شأن أساسي للبقاء قائلين إّن األخير كان أكثر نفوذَا في بعض األحيان من آمر السجن. 
وهذا ما كرره ممثلو منظمات غير حكومّية يعملون في داخل السجون.187 وهم يعتبرون أّن سجن رومية 
المئتين  يتجاوز  الموظفين ال  اإلدارة ولكّن عدد  يكون حسن  أن  أراد  إذا  إلى خمسمائة عنصر  بحاجٍة 

وهذا ُيشكِّل خير منفذ يسمح للشاويش بأن يكسب القّوة مما يزيد الفساد فسادًا.188

"دخلت السجن جاهاًل. لحسن حظّي أنني تصادقت مع بعض المساجين وقال الشاويش لي إني قضّيتي 
ليست عادلة وبالتالي حّرك الواسطة وتمّكن من إخراجي من السجن بعدما تقدمت بطلب إطالق سراح طلب إلّي 

أن أمأله."189 )معتقل فلسطيني سابق(.

الثمن علبة  القدامى فهم أكثر أهمّيًة من ضّباط الشرطة. كان على كّل سجين أن يدفع  "أّما المساجين 
مارلبورو. وكان علّي أن أدفع الثمن اثني عشرة علبة لكي يتركونني وشأني ولكي أتمّكن من أن أرتاح."190

)معتقل لبناني سابق(



53

انعدام المساواة والمحسوبّيات  .ii  

به معتقلون سابقون.  أفاد  ما  السجن بحسب  داخل  والمحسوبّيات في  المساواة  انعدام  تستشري حاالت 
ويستند التمييز على خلفّية اثنّية وسياسّية كما إلى األقدمّية. ويقع الشاويش أو السجين األقدم على رأس 
الهرم يليه معتقلو فتح اإلسالم فالمساجين اللبنانيين وغيرهم من المعتقلين العرب مثل الفلسطينيين وأخيرًا 
المساجين من أعراق مختلفة ومساجين متهمين بالجرائم ذات الدوافع الجنسّية أيًا كانت خلفّيتهم اإلثنّية 

أو السياسّية. ومن بين هؤالء يحظى أصحاب المال بتجربٍة أقّل تمييزًا.191 

السجن. في  السّلم  درجات  أسفل  إلى  ينتمون  بأّنهم  نفسهم  السابقون  الفلسطينّيون  المعتقلون  يصف 
وهذا يعني أّنهم يؤدون المهام المحّطة التي ُينطيها بهم الشاويش. ويقول أحد الفلسطينيين الذين أجريت 
معهم مقابلة في سجن رومية إّن "المساجين اللبنانيين يستطيعون أن يلمسوا أفراد أسرتهم عبر قضبان 
السجن، أّما نحن الفلسطينّيون فتفصلنا عن عائالتنا مسافة متر."192 وأّكد فلسطيني آخر على هذا القول 
زيارتهم.193  ُتخفض ساعات  بل  جّيدًا ال  يرونهم  فال  أسوأ  في ظروٍف  زّوارهم  ُيقابلون  أّنهم  إلى  مشيرًا 
ولكّن الفلسطينيين يشعرون بأّنهم أفضل حااًل من العراقيين والسودانيين. ويقول مشارك آخر "كفلسطيني 
كان علّي أن أنّظف الحمامات، وكم سررت حين دخل السجن سوداني فأعفاني الشاويش من المهمة 
وسمح لي أي أستريح."194 ويحظى قدامى المساجين بمعاملة تفاضلّية ألّنهم ُيساعدون على إدارة شؤون 
السجن وُيبقون المساجين ضمن خطوط النظام ويحصلون على زنزانات أفضل حااًل ال بل تميل اإلدارة 

إلى التساهل معهم بحسب ما قاله أحد المعتقلين السابقين."195 

وتفيد غالبّية المعتقلين السابقين عن منح معتقلي فتح اإلسالم معاملًة تفضيلّيًة: "كان لإلسالميين جناح 
منفصل؛ ]     [ وكان لهم ما يتمنون، أنت تعرف كيف تسير األمور في لبنان، وأولئك كانوا مدعومين 
لزيارتهم."196  يأتين  زوجاتهم  كانت  بل  ال  أفضل  ووجبات  التلفزة  شاشات  لهم  كانت  السعوديين.  من 
وحين ُسئل اإلرهابّيون المزعومون عن االمتيازات أعاله، أجابوا في إحدى المقابالت أّن التضامن في 
ما بينهم يسمح لهم بممارسة الضغط على عناصر اإلدارة من أجل الترتيب ألوقات محددة لزيارة أفراد 
سائر  من  أكثر  والتعذيب  للضرب  يتعّرضون  كانوا  إّنهم  قالوا  المزعومين  اإلرهابيين  ولكّن  األسرة.197 
المساجين بفعل طبيعة جرائمهم ما لم ُيسّجل تدخل سياسي أو كان المعتقل شيخًا فتختلف المعاملة "احترامًا 

للمقام" بحسب ما شرح أحد المشاركين.198 

"كنت أعمل في مجال اإلحصاءات. كنت في بلدة بعبدات، أوقفي جهاز أمن الدولة. المشكلة هي أنني 
فلسطيني. وضع عناصر األمن كيسًا أسود على رأسي وتركوني واقفًا لمّدة أربع ساعات في مواجهة الحائط. 
وكان المحقق يسأل "ماذا تفعل هنا؟ فلسطيني وتعمل... أنت لست أهاًل لتكون حشرة، أتفهمني ."199 )معتقل 

فلسطيني سابق(
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انعدام القانون واإلجراءات التعسفّية  .iii  

ومبنّية  وعنيفة  تعسفّية  أّنها  على  باعتقالهم  المتعّلقة  اإلجراءات  السابقين  المعتقلين  جميع  وصف 
على التمييز. وتكشف الروايات ناهيك عن مجريات األحداث التي يتم وصفها منذ لحظة االعتقال وحّتى 
السجن والمحاكمة – حّتى في حال المثول أمام قاٍض – عن وجود عدالة جزائّية ترعاها المزاجّية وتفتقر 
إلى حكم القانون.200 ُيمكن أن ُتعزى هذه المسائل إلى أسباب عديدة. وقال ممثل عن منظمة غير حكومّية 
شارك في مجموعات التركيز أّنه "كلما حصل اعتقال على يد االستخبارات أو أجهزة التحقيق أو الشرطة، 
تقع المشاكل. ال وجود لالنضباط. ولم يتلقًّ الضباط التدريب فيما تُفقد الضوابط وُتهمل. عادًة ما يحتاج 
االستجواب إلى الموضوعّية وهذا أمر معدوم الوجود."201 وقال مشارك آخر إّن قوى األمن ليست مدّربة 
على النحو الكافي للتعاطي مع حاالت االعتقال وفي غالب األحيان تتداخل فروع أجهزة األمن مما ُيفضي 

إلى تقاذف المعتقل من فرٍع إلى آخر فتكون الفوضى.202

ومع أّن وزارة الداخلّية والبلدّيات كانت قد وّزعت على مخافر الشرطة ملصقًا تصف فيه حقوق المعتقلين 
إاّل أّن العديد من المشاركين زعموا بأنهم لم يكونوا على بّينٍة من حقوقهم في خالل مرحلة االعتقال األولّية. 
وكان القصد من الملصق أن يكون موضوعًا في مكاٍن واضٍح للعيان. وبحسب أحد ممثلي المنظمات 
غير الحكومّية، "كانت شرعة الحقوق هذه معّلقًة إّما في مكتب ضابط الشرطة أو ملقى بها في زاوية 
مهملة."203 وكيف كان المعتقلون السابقون يطلعون على حقوقهم؟  يقول معظم المشاركين في مجموعة 
التركيز إّن المساجين القدامى هم الذين ُيطلعونهم على السبل القانونّية وعلى إجراءات إطالق سراحهم. 
أضاف أحد المعتقلين إّن المعلومات حول القانون تكتسب في السجن. وكان قدامى المساجين ُيساعدون 
سائر المعتقلين من خالل إعطائهم هواتفهم الخليوّية لالتصال بعائالتهم. وكان االتصال بالمحامين يتم 
من خالل هذه الهواتف التي ُتدخل سّرًا أو عند قيام أفراد األسرة بالزيارة. وكان الشاويش ُيعطي توجيهات 
التدبير  بهذا  وُيفترض  السجن  قيادة  على  الخبر  تعميم  من خالل  عنهم  اإلفراج  بشأن طلب  للمعتقلين 

أن ُيسرِّع العملّية.204

آثار  إخفاء  أو بهدف  المتابعة  نتيجة اإلهمال وغياب  النسيان  المعتقلون في  يقع  "وفي بعض األحيان 
التعذيب."205 وُيفيد أحد ممثلي منظمة غير حكومّية بأّن ضباط الشرطة يميلون إلى تمديد فترة االعتقال 
لبضعة  الشرطة  لدى  تعسفًا  ُيحتجز  قد  المعتقل  أّن  يعني  مما  التعذيب.  عن  ناجمة  آثار  أي  إلخفاء 
أسابيع.206 وكشفت مقابالت مجموعات التركيز مع معتقلين سابقين بأّن الغالبّية "كانت تحتجز مّدة ]     [

إدارة  القصور في  إلى  المشاركين  أشهر من دون أي محاكمة أو تهمة."207 وُيعزى هذا األمر بحسب 
السجون. "فالمشكلة األساسّية التي تعترضنا ليست القانون بل تطبيق هذا األخير وكيفّية ضبط عناصر 

قوى األمن وحملهم على احترام القانون."208

أفضل  معاملًة  تلقى  المرأة  بأّن  كشفت  سابقات  معتقالت  مع  التركيز  مجموعات  أّن  لالهتمام  والمثير 
في خالل فترة االعتقال األّولي؛ وكانت الفترات الفاصلة بين المحاكمات أسرع ال بل ُأفيد عن وقوع حاالت 
إساءة جسدّية أقّل على يد ضباط أجهزة إنفاذ القانون. ولكّن النساء أفدن عن تعّرضهن النتهاكات جنسّية 
وكالمّية أكثر من الرجال.209 وبصورة عامة، أفاد المعتقلون بأّنهم لم يكونوا على بّينٍة من حقوقهم األساسّية 
ال سّيما لناحية الحصول على مساعدة قضائّية210 كما لم يحصلوا على محاكمة منصفة ولم يمثل البعض 
منهم أمام المحاكم.211 وصف إرهابّيون مزعومون انتهاكات إضافّية لحقوق اإلنسان. ولم يدِع أّي ممن 
جرى استجوابهم بحقوقهم لدى توقيفهم أو اعتقالهم وتقدم الكثير منهم بطلب اإلفراج عنه بانتظار تحديد 
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موعٍد للمحاكمة ولكن قوبلت جميع الطلبات بالرفض. وال ُتشكِّل طريقة االعتقال االنتهاك الوحيد لحقوق 
اإلنسان حيث تعّرض هؤالء العتقال سّري. وزعم أحد المشاركين في المقابلة بأّنه احتجز في السجن 
اإلنفرادي مّدة شهرين مّكبل اليدين أليام ومحرومًا من النوم. وزعم آخر بأّنه تعّرض للدفع والركل مّرات 
عّدة فيما روى أخر تعّرضه للتعذيب بالصدمات الكهربائّية وعن طريق اختبار طريقة "باالنكو" للتعذيب.212 
ويزداد االنتهاك حّدة في حال كان الجاّلد ُيعاني ارتيابًا حيال الجريمة أو في حال وجود وصمة اجتماعّية. 
وُيسّجل نوع آخر من االنتهاك اإلجرائي بفعل سوق اتهامات إضافّية حيال المعتقلين في خالل الفترة 
اتهم بجريمة جديدة بعد مرور سنتين على  أّنه  المعتقلين  الحجز. ويقول أحد  التي ُيمضيها هؤالء في 
شعبة  مثل  العادّية  بالجرائم  المنوط  الجهاز  عن  مختلفًا  أمنّيًا  جهازًا  المعتقلون  هؤالء  ويواجه  اعتقاله. 

المعلومات التابعة لقوى األمن الداخلي وجهاز االستخبارات في الجيش اللبناني.213

أفاد إرهابّيون مزعومون إّنهم واجهوا صعوبًة في الوصول إلى المحامين في خالل اعتقالهم في قصر 
يتمكَّن  انتظر معتقل سابق مّدة ثالثة أسابيع ليرى محاميه ولم  العسكرّية(.  نورا )تحت سلطة الشرطة 
من مخاطبته على انفراد في حين اضطر آخر إلى االنتظار إلى حين نقله إلى سجن روميه ليتصل 
بعائلته )ودفع للشاويش مبلغ 100$ لالتصال بهم( التي قامت هي بتعيين محاٍم.214 وادعى معتقل سابق 
بحيث  الخطورة  إليه من  المنسوبة  التهم  قانوني ألّن  تمثيل  إلى  الحاجة  انتفاء  أبلغه  أمنّيًا  بأّن ضابطًا 
أّنه إذا تّمت تبرئته من جرٍم فسُيدان بآخر.215 وادعى جميع من أجريت معهم مقابلة، ما خال شخصًا اعتقل 
في المنزل بحضور عائلته، أّنهم اضطروا لالنتظار مّدة ثالثة أسابيع إلى شهر قبل االتصال بعائلتهم 
في حين تمكن معتقلون سابقون متهمون بجرائم عادّية من االتصال بعائلتهم في وقٍت أقصر.216 ويدعي 
معتقلون سابقون متهمون باإلرهاب بأّنهم تعّرضوا لالحتجاز في بادئ األمر في مقر قوى األمن الداخلي 
أو في وزارة الدفاع قبل أن يتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرّية وسجنهم في قصر نورا. لم يتم اإلفراج 

عن أي منهم إلى حين صدور حكم بحقهم.217

وقال العديد من األشخاص ممن أجريت معهم مقابالت إّن التهم كانت مفبركة على يد أجهزة االستخبارات 
من أجل دعم عمل الحكومة في مطاردة اإلرهاب. وأفاد بعض المعتقلين السابقين المتهمين باإلرهاب 
بأّنهم لم ُيبلغوا يومًا باألدّلة التي تّم جمعها من أجل دعم التهم التي سيقت بحقهم.218 وليست انتهاكات 
حقوق اإلنسان عملًة نادرًة حين ُيتهم أحدهم باإلرهاب وفي األمثلة أعاله لم ُيسجَّل وصول إلى مشورة 
قضائّية ولم يقترن االعتقال بتهٍم ملموسة ولم يمثل األفراد أمام سلطة قضائّية ضمن مهلٍة منطقّية، الخ.

فالحكومة  أكثر منه قضائيًا  اعتقالهم كان سياسّيًا  إّن  الجرائم  بهذه  المتهمون  السابقون  المعتقلون  وقال 
اإلرهابّية  والخاليا  باألعمال  تتحكم  أّنها  الممارسات  هذه  خالل  من  الدولّية  لألسرة  تثبت  اللبنانّية 

في البالد.219

"يوم جرى توقيفي كنت في بيروت على موعٍد مع طبيب أسنان، انقضت شعبة المعلومات علّي وصّوبت 
مسدسًا إلى رأسي وغطته بكيٍس أسود، لم ُيعّرف أحد عن نفسه أو يتُل علّي حقوقي."220 

)إرهابي مزعوم(.

"لم ُيطلعني أحد على حقوقي، وكأننا في األفالم ولكّن أعمال التعذيب واالنتهاكات كانت أسوأ مما نشاهده 
في األفالم."221 )إرهابي مزعوم(.



56

الحجز االحتياطي المطّول والتأخر الشديد في المحاكمات  .iv  

أوردت زوجات معتقلين سابقين األمثلة في ما يلي عن حاالت اعتقال معظمها تعسفي:222
زوجة سجين متهم باالختالس وأمضى في السجن مّدة عاٍم وشهرين. أفرج عنه بكفالة قدرها ثالثين 	 

مليون ليرة.
زوجة سجين اتهم بالسرقة البسيطة وأدخل السجن لمّدة عام ولم يمثل أمام المحكمة إاّل بعد مرور سّتة 	 

أشهر على اعتقاله.
زوجة سجين متهم باعتداء بالسالح، احتجز لمّدة خمسة أشهر وأفرج عنه بفضل الواسطة.	 
زوجة سجين متهم بحيازة المخدرات تدعي أّن زوجها عانى مّدة عاٍم وثالثة أشهر في السجن قبل 	 

أن يمثل أمام المحكمة.  
معتقل لبناني سابق متهم بشّن اعتداء أمضى عشرة أيام في مخفر الشرطة. كانت محاكمته سريعة 	 

ألّنها تّمت من خالل المحكمة العسكرّية؛ وهو كان قد تعارك مع ضابط شرطة.
أمام 	  يمثل  أن  قبل  أشهر  أربعة  لمّدة  تّم سجنه  السالح  بواسطة  باعتداء  متهم  سابق  لبناني  معتقل 

القضاء. لم ُيطلق سراحه إاّل بعد مرور شهر على انقضاء عقوبته ألّنه كان ملزمًا تسديد غرامة بقيمة 
500.000 ليرة لبنانّية وهو مبلغ لم يكن متوفرًا لديه.

معتقلة سابقة متهمة باالعتداء أمضت أسبوعين في مخفر للشرطة.	 
أمضى معتقل فلسطيني سابق متهم باإلتجار بالمخدرات مّدة 12 يومًا في مخفر للشرطة.	 
معتقل فلسطيني سابق متهم بشن اعتداء بالسالح مثل مّرتين أمام المحكمة في شهرين.	 
معتقل فلسطيني سابق متهم باعتداء أمضى ثالثة أشهر في السجن من دون محاكمة وأطلق سراحه 	 

بفضل الواسطة.

يزعم العديد من المشاركين في مجموعة التركيز بأّنهم لم يتمكنوا من حضور المحاكمة لغياب المواصالت. 
ذكر أحد الناشطين في منظمة غير حكومّية أّن المشكلة في سجن رومية هي النقص في عدد السائقين 
الثاني/يناير  الحال في سجن طرابلس. في شهر كانون  السيارات.223 ولكن ليست هذه  نسبًة إلى عدد 
والسياسة  القانون  بمراقبة  المعنّية   Legal Agenda اللبنانّية الحكومّية  المنظمة غير  2012، كشفت 
العامة في لبنان والشرق األوسط أّن ثلثي جلسات االستماع إلى معتقلين لم تحصل ألّن سّيارات في السجن 
كانت معطلة. وفي شهر آذار/مارس 2012 طلبت القاضية هيلينا اسكندر إرسال برقّية إلى المديرّية 
العامة لقوى األمن الداخلي ولمأمور السجن مطالبة من المسؤولين في سجن طرابلس بأن ُيقّلوا معتقاًل

إلى المحكمة لكون األخير لم يحضر الجلسات الثالث األخيرة.224 وأّكد خبير قضائي على القضايا اآلنف 
ذكرها من خالل الكشف عن حقيقة أّنه في خالل شهٍر واحد في العام 2012، لم يمثل حوالى 1000 

معتقل في لبنان محاكمته نتيجة مشاكل في وسائل النقل.225 

وال يتوانى العديد من المعتقلين الذين تتسنى لهم فرصة حضور المحاكمة عن التعبير عن استيائه حيال 
اإلجراءات القانونّية التي يخوضها. وفي محكمة بيروت، اشتكى أحد المعتقلين الذي ُنقل إلى محكمة 
أخرى صارخًا "شو هل خبصة." وقد كان قد أمضى خمس سنوات السجن من دون أن يصدر بحقه قرار. 
كما قاطعت زوجته وأّمه الجلسة وأعربتا عن استيائهما حيال القضّية. وقال معتقل آخر في المحكمة 
إّنه يمثل أمام المحكمة منذ ثالث سنوات من دون أن يصدر بعد قرار بحّقه.226 والمقلق في المسألة أّن 
المعتقلين كانوا يسألون القاضي عن التهمة الموجهة إليهم وقال أحدهم أّنه معتقل منذ سّتة أشهر ولم يطلع 

بعد على مضمون اإلدانة.227 
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في ما يلي إضاءة على بعض المقابالت التي أجريت مع إرهابيين مزعومين معتقلين في العام 2008: 228

القضّية األولى: تم توقيف إرهابي مزعوم على يد استخبارات الجيش من دون أن تصدر بحقه مذكرة   	
توقيف. سيق مباشرة إلى مكتب القّبة العسكري حيث تّم احتجازه لمّدة أربعة وعشرين ساعة من دون 
أن يتمكن من االتصال بأحد. ثم ُنقل إلى وزارة الدفاع حيث أمضى أربعة أيام. مثل مّرة أمام قاضي 
التحقيق لدى المحكمة العسكرّية حيث ُأخبر بوضوح أّنه متهم بإقامة عالقات مع إرهابيين. احتجز 
في المحكمة العسكرّية مّدة تسعة أيام ثم ُنقل إلى سجن روميه حيث أمضى عشرين يومًا إضافّيًا.

مثل أمام المحكمة للمّرة األولى بعد مرور حوالى أربعة أشهر على اعتقاله ثم انتظر شهرًا إضافّيًا   
يزعم  ولكّنه  بحّقه  قرار  صدر  اعتقاله  على  أشهر  تسعة  مرور  وبعد  الثانية.  للمّرة  ليمثل  ونصف 

بأّن األّدلة لم تُقّدم أمام المحكمة.   

القضّية الثانية: اتهم معتقل سابق بالعمل مع مجموعة ثورّية تتدّرب لكي تنتشر في العراق. استدعي   	
إلى مكتب االستخبارات العسكرّية للتحقيق ثم سيق إلى المديرّية العامة لألمن العام في بيروت. احتجز 
في رومية لمّدة ثالث سنوات وخمسة أشهر. مثل أمام المحكمة للمّرة األولى بعد مرور ثمانية أشهر 
على اعتقاله ويدعي بأّنه لم ُيطلع على التهم المساقة بحّقه إاّل بعد مرور سنة وشهرين على اعتقاله. 

وكانت مّدة ثالثة إلى خمسة أشهر تفصل بين جلستي محكمة.

القضّية الثالثة: اتهم شخص أجريت معه مقابلة بتطوير أسلحة كيميائّية واتهم بجريمة ارتكبت عام   	
1974 )وهو ُولد في العام 1972(. ُأبقي في قصر نورا مّدة سّت أشهر بعد أن صدرت بحّقه مذكرة 
توقيف. أمضى شهرًا إضافّيًا في سجن نورا ثم ُأخذ إلى وزارة الدفاع حيث أمضى اثنين وعشرين يومًا 
حيث كانت السلطات ال تعرف الرحمة لكي تحصل منه على اعتراف. ُنقل بعدها إلى سجن رومية 
الالحق. أو  السابق  يعرف موقعه  يكن  لم  النقل  يومًا. وفي خالل عملّية  أمضى ستة عشر  حيث 

مثل للمّرة األولى أمام المحكمة بعد خمسة إلى سّتة أشهر من اعتقاله قبل أن ُتعلن براءته.   
.

"تطرأ في بعض الحاالت مسائل فنّية. اكتشفنا مّرة أن ملف أحد المساجين مفقودًا. هذا وكان قاٍض جزائي 
ُيصدر سبعين قرارًا في اليوم في حين ال يجب أن يتخّطى العدد خمسة قرارات.229 ليس عدد القضاة كافيًا أو 

عدد ضباط الشرطة كافيًا أو عدد المنشآت كافيًا"230 )ممثل منظمة غير حكومّية(.
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أوضاع السجون  .v  

نتيجة غياب الدولة، يجد المعتقلون نفسهم مضطرين إلى إيجاد سبٍل أخرى لضمان أمنهم وحاجاتهم 
الغذائّية والصحّية. ونتيجًة لذلك، تُترك السجون لسيطرة العصابات أو مجموعات "المافيا" المؤلفة 
ّنما أيضًا من الحرس. وُتشاهد في مراكز االعتقال أو السجن انتهاكات  بشكٍل أساسي من السجناء واإ
فاضحة لحقوق اإلنسان تتراوح بين أشكال عبودّية حديثة وقتل معتقلين.231 )تقرير مجموعة العمل 

حول االعتقال التعسفي(.

ال يجب أن تؤدي أوضاع السجون إلى تفاقم حجم العقوبة الصادرة عن المحكمة كما ال يجب أن تكون 
األفراد  أّن  إدانته"  تثبت  حتى  "بريء  بعبارة  وُيقصد  منحرفين.  إلى  بهم  المشتبه  لتحّول  خصبًة  أرضًا 
الموضوع  هذا  ُيترجم  إدانتهم. عمليًا،  بحالة عدم  يليق  بما  ُيعاملوا  أن  يجب  بارتكاب جريمة  المتهمين 
من خالل فصلهم عن األشخاص الذين يقضون عقوبًة في السجن في حال لم يكونوًا أهاًل ألن ُيطلق 
لكونها ترمي  بغاية األهمّية  السجناء فهي  بين مجموعتين من  الفصل  أّما  المحاكمة.  بانتظار  سراحهم 
بدايًة إلى حماية األشخاص المستضعفين مثل األحداث وتهدف ثانيًا إلى الحّد من احتمال تحويل المتهم 

إلى منحرٍف يتعّلم حيل التجارة من أربابها ومجرميها. 

الشرطة وقدامى  فيها ضباط  يستغل  االستغالل  بيئة من  السجون والدة  بين  الفصل  يترتب عن غياب 
المساجين العناصر الوافدين حديثًا إلى السجن. وال شّك في أّن تفشي المخدرات والشبكات الجرمّية في 
داخل السجن وغياب المحاكمات السريعة وحاالت اإلفالت من العقاب واالستغالل والوصمة االجتماعّية 
انحرافًا.232  وأكثر  أكثر  ممارسات  لمغريات  التسليم  إلى  بهم  تدفع  الخارج،  في  المعتقلين  تنتظر  التي 
ومن هذا المنطلق، كشفت مداوالت مجموعة التركيز بأّن جميع المساجين الذكور المعتقلين في الحجز 
االحتياطي كانوا، بصرف النظر عن وضعهم، يختلطون مع المعتقلين المحكوم عليهم كمايختلط المعتقلون 
المتهمون بالجنح مع المحكوم عليهم الرتكاب جنايات. ولفت أحد المشاركين إلى أّن "تجار المخدرات 
عراكًا لخوضهم  اعتقلوا  الذين  األشخاص  مع  المجرمون  وُيعتقل  المخدرات  مستخدمي  مع  ُيحتجزون 

في الشارع."233 وقال مشارك أمضى سبع سنوات في السجن: "تعّلمت في الداخل بعض الممارسات السيئة 
فحين خرجت من السجن أصبحت مدمنًا. حاولت اإلقالع ولم أفلح. غرقت في الدّوامة وأصبح االدمان 

هو أسلوب حياتي."234

ويزعم جميع المعتقلين السابقين أنهم خاضوا في المعتقل تجربًة جّردتهم من الصفة اإلنسانّية. ويصف 
الجريمة  النظر عن  سابقًا، وبصرف  المعتقلين  الذكور  منهم  سّيما  التركيز ال  في مجموعة  المشاركون 
أو الجنسّية، السجن بأّنه نفق مظلم ال بل كابوس يبدأ مع االعتقال األولي ويقترن بالتعذيب حّتى يتخذ 
سبياًل إلى ظروف معيشّية سيئة تنتهي به إلى وصمٍة اجتماعّية. شعر العديد من المعتقلين السابقين بعدم 
االرتياح لمشاركة تفاصيل المشاكل التي عانوا منها وآراءهم في ما يتعلق بكيفية سبل معالجتها لو توّفرت 

لهم فرص تغيير الوضع الراهن.235

إّن المخدرات  الذين أجريت معهم مقابلة  المعتقلين السابقين  ما خال اإلرهابيين المزعومين، قال معظم 
غير  المواد  أّن  السابقات  المعتقالت  وتدعي  اعتقالهم.  فترة  خالل  في  عليهم  تعرض  كانت  والعقاقير 
المشروعة كانت تعرض عليهّن فور دخولهّن السجن لنسيان ما يحصل في الداخل والخارج"236 بحسب 
إحدى المشاركات. من أجل قضاء فترة االعتقال والخروج منها سالمين، زعم العديد من المعتقلين السابقين 
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أّنهم اضطروا إلى إقامة تحالفات مع معتقلين آخرين في الزنزانة ال بل مع مرتكبي جنح. وبالتالي ترتب 
على ذلك الوقوع في شرك تجارة المخدرات وتبادل السجائر وغيرها من الخدمات.237 وكشفت مالحظات 
الطعام في حال عدم االنصياع  احتمال حرمانهّن من  السجن عن  السابقات بشأن ظروف  المعتقالت 
النظافة  المساجين أو حرس السجون. عّلق المشاركون على نوعّية الطعام والنقص في  ألوامر قدامى 

واكتظاظ السجون والتحّرش الجنسي الذي ُيمارسه عناصر آخرون أو حّراس السجن.238

"تعد مشاكل النظافة في داخل السجن ونوعّية الطعام والماء الساخن واالكتظاظ من أبرز المشاكل التي 
تعترضنا"239 )ممثل عن منظمة غير حكومّية(.

عادة التأهيل حضور المنظمات غير الحكومّية واإ  .vi  

المنظمات غير الحكومّية  الذين أجريت معهم مقابالت على ذكر حضور  السابقون  المعتقلون  يأِت  لم 
داخل  في  حقوقهم  حول  منشورات  توزيع  من  بيِّنٍة  على  المشاركين  من  العديد  يكن  ولم  السجون.  في 
السجن. ومن رأى هذه المنشورات أفاد أّنها ليست كافية لعدم وجود أدوات تسمح بتحصيل هذه الحقوق. 
ولم يحصل العديد من المعتقلين السابقين الذين تعّرضوا للسجن لمّدة سّتة أشهر أو أكثر من دون المثول 
السجن. داخل  العاملة  الحكومّية  غير  المنظمات  مشورة  ولميتلقوا  قانوني  تمثيل  على  المحاكمة  أمام 

 ورّدًا على ما تقّدم، قال ممثلو المنظمات غير الحكومّية الذين أجريت معهم مقابلة بأّنهم ببساطة كانوا 
يفتقرون إلى الموارد الكافية. ولكّن ممثلي المنظمات غير الحكومّية بدوا ملتزمين وبرهنوا عن معرفة وثيقة 

بظروف السجن ومسلك بعض ضباط الشرطة.240

وافق جميع المعتقلين السابقين الذين شاركوا في مجموعات التركيز على أّن إعادة التأهيل شأن أساسي 
في داخل السجن وأّن العالج المسرحي وغيره من النشاطات االجتماعّية ال يخلو من الحسنات ولكّنه 
ليس كافيًا.241 ويقول معتقل لبناني سابق أمضى ما مجموعه سبع سنوات في السجن في فترات مختلفة 
وقد شارك في العالج المسرحي وغيره من نشاطات إعادة التأهيل إّن "المنظمات غير الحكومّية مفيدة 
ولكّن المسألة أعظم وأكثر تعقيدًا وتتخّطى قدرة المنظمات غير الحكومّية على العمل في داخل السجن."242 
ويقول معتقل سابق محتجز في رومية: "إذا دخلت السجن سليم العقل خرجت منه مجنونًا؛ فما تتعّلمه 
المشاركون  خاضها  التي  التجارب  تكن  لم  الحاالت  معظم  في  وعليه،  عقلك."243  ُيفسد  السجن  داخل 
في السجن صالحًة إلعادة تأهيلهم بل اضطر هؤالء إلى عقد التحالفات مع مجرمين وتعاطي المخدرات 

والقيام بنشاطات غير مشروعة في السجن من أجل البقاء. 

"في خالل سبع سنوات رأيت كّل شيء. أعرف جميع المنظمات غير الحكومّية التي تعمل في السجن. ولقد 
شاركت في مسرحّية واكتسبت شهرًة. ولكنني أقول إّن المشكلة أعظم من ذلك وهي تخرج عن سيطرة المنظمات 

غير الحكومّية."244 )معتقل لبناني سابق(.
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غير  أو  المحكوم  سواء  المعتقلين  إلى  بالنسبة  تحدٍّ  السجن  بعد  ما  حياة  مع  التكّيف  ُيشكِّل  أن  ُيمكن 
األفراد. ولكن بشكٍل عام  بين  أساسّيًا  اختالفًا  المثيرة لالختالل  السجن  المحكوم عليهم. تختلف تجربة 
إّن الفرد الذي يتكّيف مع الحياة بعد السجن ُيمكن أن يعاني من مفاعيل نفسّية تتراوح بين الشعور بالعزلة، 
جهاد ما بعد الصدمة واالنتقاص  واالنكفاء االجتماعي، وتطبيق معايير السجن على الحياة اليومّية، واإ
من الشعور بالقيمة الذاتّية، الخ. ُيمكن أن تؤثِّر هذه المفاعيل بشكٍل أساسي في قدرة المعتقلين السابقين 
على االندماج مجددًا في المجتمع لكونها تؤثِّر في مجاالت عديدة مثل العمل والحياة العائلّية والشبكات 
االجتماعّية. ويقول أحد المدعين العامين إّن العقوبة الفعلّية والمسيئة ال تكمن في داخل السجن حيث 
السراح  المعتقل. ُتشكِّل تجربة ما بعد إطالق  العقوبة محدودة زمنّيًا بل تكمن في ما بعد اإلفراج عن 
نما أيضًا إلى "السجل االجتماعي"  عقوبًة تدوم إلى األبد. فال ُيسيء هذا إلى السجل العدلي وحسب واإ
الذي يتضرر بشكٍل كبير.245 وفي بعض الحاالت، تنقطع الروابط العائلّية وتتقطع األوصال االجتماعية. 
ويزعم مشاركون أّنهم عند خروجهم من السجن ُيصادفون بيئًة معاديًة فُيطلقون على نفسهم اسم "خريجي 
السجون." ويقول آخرون أّنهم لم يكونوا يشعرون بالعار سّيما إذا لم ُيحاكموا. وأبدى البعض اآلخر عدم 
اكتراث قائاًل: "أنا قّوي ولست آبه."246 أّما المشاركون في حلقات البحث الذين كانوا األكثر تأثرًا بالوصمة 
االجتماعّية عند اإلفراج عن المعتقلين فهم أفراد العائلة حيث تصف زوجات المعتقلين السابقين تعّرضهن 
لضغٍط شديد من العائلة واألقارب ال بل حصولهّن على عروٍض جنسّية ووصفن االضطراب الشديد الذي 
العائلة لزيارة أزواجهّن في السجن  البعض إلى منع صادٍر عن  تعّرض له الزواج. وتعّرضت زوجات 
ألّن سجن الزوج ُيلّطخ صورة العائلة مما يعني االنكفاء إلى أوساط اجتماعّية ضّيقة نتيجة ابتعاد األصدقاء 
وزوال المعارف. وواجه المشاركون المتهمون بجرائم المخدرات والقتل مشاكل أكبر لدى مغادرتهم السجن 

مقارنًة باألشخاص المتورطين في اعتداءات بالسالح.247

وقال إرهابّي مزعوم إّن حياته االجتماعّية بقيت على حالها عند اإلفراج عنه لكونه شيخ محترم ولم يكن 
الناس ينظرون إليه على أّنه مجرم.248 أّما بالنسبة إلى البعض اآلخر فلقد كانت الحياة بعد السجن صعبًة 
لكونهم كانوا يخافون من أن يتم توقفيهم من جديد من دون إطالعهم على أسباب التوقيف. ويدعي إرهابي 
مزعوم أّنه كان يتلقى زيارة جهاز االستخبارات التابع للجيش اللبناني مّرتين في األسبوع ولمّدة سنة منذ 
تاريخ اإلفراج عنه. ويقول إّن سياسّيًا رفيع المستوى تدخل لكي تتوقف الزيارات.249 ويقول إرهابي مزعوم 
إلى  إليه زوجته الطالق وبات محرومًا رؤية ولده. واضطر ذووه  إّن اعتقاله دّمر حياته وطلبت  آخر 
بيع مؤسسته فيما اصطدم بعقبات كثيرة ليعود وينطلق من جديد. ويقول :"ال أشعر بأّني أبلغ الثالثين 
من العمر ال بل أبلغ من العمر ثالثة أشهر وهي الفترة المنقضية منذ أن تّم اإلفراج عّني."250 ويؤكِّد 
لضغط  تعّرضهم  إلى  الفتين  السجن  بعد  به  يتخبطون  ما  على  حكومّية  غير  منظمات  من  مشاركون 
لى الوصمة التي يشعر بها معتقلون سابقون مما ُيسبب تفتت العائلة. ويتضح هذا  اجتماعي واقتصادي واإ
األمر حين يتعّرض المعتقلون للسجن فترات طويلة وهو يتطّلب مبالغ كبيرة من المال من أجل البقاء 
في داخل السجن )شراء السجائر، الحصول على اتصاالت هاتفّية، اإلقامة في ظروٍف أفضل، الخ(. كما لفت 
مشاركون من منظمات غير حكومّية إلى عدم تقديم وزارة الشؤون االجتماعّية أي دعم ألسر المعتقلين.251  
كذلك؟"252"  أليس  تسمح  لن  أنت  تتزّوجني؟  بأن  ألختك  تسمح  هل  المجتمع.  ُيعاملني  كيف  "سأخبرك 

)معتقل لبناني سابق(
"يتجنّبك الجميع. ال يقول لك أحٌد شيئًا ولكنك تشعر بذلك. ويبدأ الكثيرون باالبتعاد عنك فال تعود تراهم."253

)زوجة معتقل سابق(.
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إضاءة على معتقلين مستضعفين

     أ(     ترهيب إرهابيين مزعومين 

ُيشكِّل اإلرهابّيون المزعومون مجموعًة من األشخاص المعّرضين العتباطّية ممارسات الدولة حين تحرم 
المحكمة ضمن مهلٍة  أمام  بالمثول  لهم  أو تسمح  التهم  لهم  توّجه  أن  األفراد حرّيتهم من دون  األخيرة 
الدولة  حملة  باسم  بهم  الخاصة  اإلجرائّية  الضمانات  النتهاك  هؤالء  يتعّرض  أن  ُيمكن  كما  منطقّية. 
في مكافحة اإلرهاب. وال يلحظ القانون بعض الممارسات التي يخضعون لها منذ لحظة التوقيف األولى 

حيث تترك األمور لتصّرف السلطات.

ال يجب على أي دولة أن تسمح بحرمان الحرّية السرّي لفترات غير محدودة محتملة أو فعلّية حيث ُتشكِّل 
 habeas هذه الممارسة تجاوزًالنطاق القانون الحمائي وتتنافى مع إجراءات قانونّية مثل قانون اإلحضار
corpus. ولكّن إفادات إرهابيين مزعومين في خالل إحدى المقابالت الفردّية كشفت عن عكس ذلك 

تمامًا. ويندرج االعتقال السّري تمامًا ضمن خانة االعتقال التعسفي وهو يقع في الحاالت التالية:

إذا قامت سلطات الدولة بصفتها الرسمّية أو قام أشخاص يعملون بأمٍر منها وبتفويض من الدولة 
وموافقتها أو دعمها أو إذعانها أو في أي ظرٍف آخر ُيعزى فيه الفعل أو اإلهمال إلى الدولة، 
اإلنفرادي(؛ )السجن  الخارجي  بالعالم  االتصال  الشخص  ُيمنع  الشخص حرّيته؛ وحيث  بحرمان 

أو حين تمتنع سلطة االعتقال أو سواها أو ترفض التأكيد على حقيقة أّن الشخص محروم حرّيته 
والمحامين  األسرة  أفراد  عن  ذلك  في  المعلومات  إخفاء  تتعّمد  أو  الخارجي  العالم  عن  ومخفي 
المستقّلين أو المنظمات غير الحكومّية أو ترفض تقديم معلومات بشأن مصير المعتقل أو مكان 

تواجده.254

وباإلضافة إلى ذلك، ال داعي أن يتم حرمان الشخص من حرّيته في مكاٍن سرّي لكي يوصف االعتقال 
باالعتقال السري. حيث ُيمكن أن يتم االعتقال في مكان اعتقال غير مشروع أو مشروع كما في فرٍع 
ّنما أيضًا في مكان اعتقال قانوني. أّما العنصر الحاسم في تحديد  أو جناٍح ال يكون معترفًا به رسمّيًا واإ
ما إذا كان االعتقال سرّيًا أم غير سرّي فمرتبط بكونه اعتقااًل انفرادّيًا وبواقع أّن سلطات الدولة ال تكشف 
عن مكان االعتقال أو عن معلومات بشأن المعتقل. ويعني هذا أّن االعتقال ُيمكن أن يتم في سجٍن 
أو مخفر شرطة أو مبنى حكومة أو منشأة عسكرّية أو منزل أو فندق أو طائرة، الخ.255 وجدير التنويه 
أيضًا أّنه في معظم الحاالت يعني االعتقال غير السرّي أّن المعتقل ليس على بّينٍة من فترة االعتقال 
لكون األخيرة على صلٍة برغبة سلطات االحتجاز. وُيفضي هذا األمر ال محال إلى فترات محتملة غير 

محدودة أو فعلّية في الحرمان من الحرّية مما ُيضيف على االعتقال التعسفي تعسفًا. 

التوقيف من  اإلفالت  في  الحّق  ينتهك  وهو  الشخصّية  الحرّية  في  الحّق  السرّي  االعتقال  ينتهك 
و/أو االعتقال التعسفي. كما ينتهك الحّق في أن ُيعتبر الشخص بريئًا حّتى تثبت إدانته ويحرم المعتقل 
الخاص  الدولي  العهد  من  و13   )4()3()2(  )1(  9 المادتين  أحكام  وينتهك  عادلة  محاكمة  في  ّحّقه 
بالحقوق المدنّية والسياسّية. هذا وُيشكِّل "الطابع السرّي وغياب األمن الناجم عن منع االتصال بالعالم 
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الخارجي وحقيقة أّن أفراد العائلة يجهلون مكان تواجد المعتقل ومصيره، عنصرًا ُيفضي إلى اعترافات يتم 
الحصول عليها تحت التعذيب أو سائر أشكال المعاملة السيئة."256 ُيمكن أن ُتشكِّل معاناة عائلة المعتقل 
نوعًا من التعذيب أو سائر الضروب المعاملة السيئة.257 وُيمكن أن ُتشكِّل فترات االعتقال االنفرادي انتهاكًا 
تمارسه الدولة كما جاء في المادة 10)1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. وتفيد 
لجنة حقوق اإلنسان "إّنه يجب أن ُيسمح للمساجين التواصل مع عائلتهم وأصدقائهم في خالل فترات 

منتظمة عن طريق المراسلة أو البريد وذلك مع فرض التدابير الرقابّية ذات الصلة."258

ُيشكِّل االعتقال السري حالة اختفاء قسري يتم التعريف بها في المادة الثانية من االتفاقّية الدولّية لحماية 
جميع األشخاص من االختفاء القسري:

ألغراض هذه االتفاقية، يقصد ب  ”االختفاء القسري“ االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل
مجموعات أو  أشخاص  أو  الدولة،  موظفي  أيدي  على  يتم  الحرية  من  الحرمان  أشكال  من 

من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص 
من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

ومن المهم التنويه أيضًا بأّن التعريف أعاله يسري بصرف النظر عن النية في إخراج الفرد من نطاق 
حماية القانون. وُيشير التعريف إلى االختفاء القسري على أّنه النتيجة الموضوعّية لـ "رفض االعتراف 
ضوء  وعلى  وجوده."259  مكان  أو  المختفي  الشخص  مصير  إخفاء  أو  حريته  من  الشخص  بحرمان 
هذه الحقائق، المدعومة بروايات كشفت عنها المقابالت الفردّية، أعّدت مجموعة العمل الئحة بالمبادئ 
و14   9 والمادتين  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من  و10   9 المادتين  مع  المتماشية  والضمانات 
باإلرهاب المتهمين  المدنّية والسياسّية والتي تتصل بحرمان األفراد  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من 

من حرّيتهم.260 ولقد تعّرضت هذه المبادئ لالنتهاك في الحاالت الُمبيَّنة أعاله.

تعتبر النشاطات الجرمّية التي ُيمارسها أشخاص جرائم ُيعاقب عليها من خالل تطبيق قانون العقوبات   أ. 
وقانون أصول المحاكمات الجزائّية ذات الصلة والمعمول به في األنظمة القانونّية المختلفة؛  

ليس اللجوء إلى االعتقال اإلداري بحق المشتبه بضلوعهم في هذه النشاطات الجرمّية جائزا؛ً  ب. 

يترافق اعتقال األشخاص المشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابّية مع تهم ملموسة؛  ج. 

القضائّية  السلطات  أمام  إحالتهم  وتتم  األخيرة  هذه  على  اإلرهاب  بتهم  المحتجزين  األشخاص  يطلع   د. 
المختصة في أسرع وقٍت ممكن وضمن مهلة أقصاها فترة زمنّية معقولة؛  

يتمتع األشخاص المعتقلون بتهمة اإلرهاب بالحّق في قانون اإلحضار بعد اعتقالهم؛  ه. 

ال تعيق ممارسة الحّق من قبل هيئة تنفيذ القانون المسؤولة عن قرار االعتقال أو اإلبقاء على االعتقال،  و.  
ُيحال  منطقّية.  زمنّية  مهلة  ضمن  ومستقلة  مختصة  قضائّية  هيئة  أمام  المعتقل  الشخص  إحالة   
هذا الشخص أمام الهيئة القضائّية المختصة والمستقلة التي تقوم بدورها بتقييم االتهامات ودواعي حرمان  

الشخص حرّيته واستمرار العملّية القضائّية؛  
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لدى صياغة األحكام، يتمتع األشخاص المتهمون بالمشاركة في نشاطات جرمّية بالحّق في الحصول  ز. 
على الضمانات الضرورّية لمحاكمة عادلة والحصول على مشورة قانونّية وتمثيل قانوني ناهيك عن القدرة   
جميعها تتم  أن  يجب  والتي  نفسها  اإلدعاء  شروط  ضمن  وحجج  مبرئة  وحجج  إثباتات  تقديم  على   

  في عملّية مبنّية على الخصومة؛

العقوبات استئناف  في  بالحّق  إرهابّية  بأعمال  للقيام  المحكمة  أدانتهم  الذين  األشخاص  يتمتع   ح. 
الصادرة بحقهم.261  

ومن الملّح تحسين ممارسات تنفيذ القانون بالنسبة إلى هذه الفئة من األشخاص إذا أراد لبنان أن يمتثل 
اللتزاماته الدولّية في مجال حقوق اإلنسان. ولكّن اإلرهابيين المزعومين ليسوا وحدهم عرضًة لالعتقال 

التعسفي كما سيتضح من الفقرة أدناه.

     ب(     بين القانون وعدمه: المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء في مهّب االعتباطّية

الدخول تجريم  أّن  العمل  مجموعة  وتفيد  االعتقاالت.  من  الرابعة  الفئة  انتهاكات  لبنان  في  تشيع 
غير المشروع إلى الدولة يعني تخطي مصلحة الدولة الشرعّية في مراقبة الهجرة غير المشروعة وتنظيمها 
مما يفضي إلى حرماٍن غير ضروري للحرّية.262 وتنتشر في لبنان هذه الممارسة غير المستحّبة حيث 
يتعّرض المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء النتهاك حرّياتهم لكون لبنان لم ُيصادق بعد على معاهدة 
العام 1951 وبروتوكول العام 1967 حول وضع الالجئين ناهيك عن المعاهدة الدولّية لحماية حقوق 
جميع العّمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990. ُيعاقب قانون العام 1962 لتنظيم دخول األجانب 
قامتهم في لبنان وخروجهم، على دخول األجانب الذين لم يحصلوا على التصريح المناسب إلى لبنان  واإ
وبقائهم فيه وخروجهم منه )قانون العام 1962(. كما يواجه األفراد الذين يتخطون الفترة الزمنّية الواردة 
في تأشيرة الدخول خطر المالحقة القضائّية واالعتقال اإلداري. ويتعّرض كّل من ُيتهم بانتهاك قانون 
العام 1962 لعقوبة مالّية وللسجن وأخيرًا للترحيل بحسب ما تنّص عليه المادة 32 من القانون نفسه.263 
كما تنّص المادة 18 من القانون قيد النقاش على أّنه يجوز أن يتعّرض األجنبي الذي يتعّرض للترحيل 
للتوقيف واالعتقال للفترة الضرورّية الستكمال إجراءات السفر. ولكّن الترحيل ال يسري إاّل على الحاالت 
.1962 العام  قانون  من   17 المادة  في  جاء  كما  العامة  السالمة  على  الفرد خطرًا  فيها  ُيشكِّل  التي 

ومع أّن المادة 26 من قانون العام 1962، تمنح األجانب الحّق في طلب اللجوء السياسي في الحاالت 
التي يكون فيها الشخص عرضًة للمالحقة أو اإلدانة على يد سلطة غير لبنانّية في حال كانت حياته 
للمهاجرين  الممنوحة  نفسها  بالمعاملة  اللجوء  طالبو  يحظى  الحاالت  هذه  وفي  مهددة  حرّيته  أو 
غير النظاميين. تنّص المادة 89 من قانون العقوبات على أّن األجنبي الذي يصدر بحقه أمر ترحيل 
انتهاك  اللبنانّية على نفقته الخاصة ضمن مهلة 15 يومًا. ُيعاقب على أي  ُيغادر األراضي  يجب أن 
لترتيب الترحيل القضائي أو اإلداري بالسجن مّدة تتراوح بين شهٍر وسّتة أشهر. وبالتالي ُيمكن أن توّجه 
تهم جزائّية بحق األجانب المتهمين بانتهاك قانون العام 1962 مما ُيفضي إلى حجز احتياطي وبالتالي 

إلى اعتقال إداري. 
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العدلّية حيث  في  االعتقال  الفئة من األشخاص في موقع  لهذه  اإلداري  االعتقال  يتم  الحال  وفي هذه 
إلى حين اإلفراج عنهم أو ترحيلهم. وال يستند اعتقال األجانب اإلداري  ُيحتجز األشخاص مّدة أشهر 
في لبنان إلى أي أسباب قانونّية تُبرر االعتقال في نهاية فترة الحجز الجزائي ما خال الحّجة القائلة بأّن 
نجاز األوراق. في حال أطلق سراح األجانب بانتظار البّت  االعتقال ضروري إلى حين انتهاء المعاملة واإ
في ملفهم، ُيمكن أن يتعرض هؤالء لخطر القبض عليهم من جديد على يد أجهزة تنفيذ القانون فتتخذ

خاللها  في  يستمر  زمنّية  مهلة  على  اللبناني  القانون  ينّص  ال  فيما  نفسها  الجزائّية  اإلجراءات  بحقهم 
االعتقال اإلداري.

كما ُأشير إليه أعاله، يتم اعتقال المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في مركز االعتقال في العدلّية 
فيه. السائدة  االعتقال  نتيجة ظروف  شديد  لنقد  تعّرض  مؤقت  احتجاز  مركز  وهو  العام  األمن  بإدارة 

يقع المركز في طوابق سفلّية في قلب العاصمة بيروت حيث ُيعاني المعتقلون من االكتظاظ في غياب 
أي تهوئة أو إنارة طبيعّية نظرًا لغياب النوافذ. ويفتقر المعتقلون في هذا المركز إلى التمارين في الداخل 
كما في الخارج وتتراوح فترة االعتقال بين أسابيع قليلة وأشهر طويلة وذلك رهن بالعديد من العوامل مثل 
التزام السفارة ومشاركة صاحب العمل والمفوضية العليا لشؤون الالجئين ووضع المعتقلين المادي، الخ.264 
وفي بعض األحيان ال تستجيب السفارات وال يتعاون أصحاب العمل مما يزيد الطين بّلة بالنسبة إلى هذه 
الفئة من المعتقلين. وفي مّرات أخرى، ُيعاني هؤالء األفراد بال طائل فال تتوفر لهم األموال الكافية لتسديد 
ثمن تذكرة العودة إلى ديارهم مما يستدعي تدخل منظمات المجتمع المدني على غرار مركز كاريتاس 
لبنان للمهاجرين.265 ومنذ شهر أيلول/سبتمبر 2012، ُيقدِّر مركز كاريتاس عدد المعتقلين المحتجزين 
العدد في خالل السنوات المنصرمة منخفضًا إلى 300 ثم  بـ450 معتقاًل. ولقد تغّير هذا  العدلّية  في 
عاد و ارتفع الى 600 معتقل مسجاًل بذلك رقمًا قياسيًا باالرتفاع. و ذكر العاملون في مركز كاريتاس 
أنه بالرغم من أّن السعة القصوى هي 400، إاّل أنهم يعتبرون أّن قدرة االستيعاب هذه مبالغا" بها... ف.266 
أّنه إذا كان سجن العدلّية مكتظًا  ويقول محاٍم، عمل مطوَّاًل مع المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء، 
يستبقى المعتقل في سجن رومية حتى بعد أن يكون قد قضى عقوبته إلى حين توفر مكان له في مركز 

االعتقال.267 

في العام 2010، صدر عن المركز اللبناني لحقوق اإلنسان )CLDH(، في بيروت، تقريرًا كشف فيه 
أّنه بين شهري نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2009، تم توقيف 415 من أصل 5154 شخص معتقل 
بتهمة دخول لبنان واإلقامة فيه بصورة غير قانونّية. وكانت نسبة %15 من المعتقلين قد قضت عقوبتها 
ولكّنها بقيت في السجن.268 في جّزين على سبيل المثال، من أصل أربعين معتقل أجنبي، قضى تسع 

وعشرون عقوبته بحسب سجالت قوى األمن الداخلي المؤرخة في 30 أيلول/سبتمبر 2010. 269

في لبنان يتم التعاطي مع هذه الفئة من األفراد عبر نظام متعدد المستويات تتدخل فيه العدالةالجنائّية 
والعدالة اإلدارّية كّل بحسب اختصاص الفعالّيات والبلدّيات المختلفة. أّما قصور الحماية القانونّية فيتفاقم 
بالنسبة إلى العّمال المهاجرين المحليين في نظام الكفالة.270 يرتكز هذا النظام إلى قواعد إدارّية وأنظمة 
قانونّية تبدأ مع قانون العقوبات اللبناني، قانون العام  2711962 وصواًل إلى ما تنّص عليه وزارة العمل 
من باب التعداد ال الحصر. وفي هذا النظام ُيصبح صاحب العمل رجل سلطة يتحكم في هجرة المهاجرين 

في حين يجب أن يكون هذا األمر من مسؤولّية الدولة. 
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المحليين.  المهاجرين  العمال  في  الكفالة  نظام  تأثير  يخّص  ما  في  المالحظات  ببعض  اإلدالء  يجب 
على سبيل المثال، تُناط مسؤولّية تجديد األوراق اإلدارّية بالعّمال المنزليين بحسب قانون العام 1962. 
ولكن في العديد من الحاالت ُيصادر صاحب العمل أوراق العامل خشية أن يهرب األخير )يميل أصحاب 
العمل إلى استخدام هذه الورقة سبياًل إلى تقييد حركة العامل(. وُيطرح في هذا الصدد السؤال في ما 
يلي: كيف ُيمكن للعامل المنزلي إذًا أن ُيجدد أوراقه؟ في حال أصبحت ظروف عمل العامل المنزلي ال 
ُتحتمل )مثاًل تعّرضه لالستغالل أو للتحّرش الجنسي وعدم سداد أجره( وأقدم األخير على الهرب من 
المنزل، وُألقي عليه القبض لحيازة أوراق منتهية الصالحية وباستطاعة القاضي أن ُيحمِّل العامل مسؤولية 
انتهاك القانون )غير آخذ بعين االعتبار مسالة حيازة المستندات(. وباإلضافة إلى ذلك، إذا ُألقي القبض 
على العامل المنزلي واتضح أّن األخير ال يحمل األوراق المناسبة ُيعتبر األمر خرقًا لألنظمة اإلدارّية 
اإلدارّية  والعملّية  التحقيقات  انتهاء  وبعد  العقوبات.  قانون  من   770 المادة  بموجب  عليه  ُيعاقب 
ل المهاجر إلى بلده. وفي هذه الحال وعلى غرار حاالت  وعلى افتراض أن ُيقدِّم الكفيل تذكرة السفر، ُيرحَّ
كثيرة، ال يكون المهاجر قد حظي بفرصة االتصال بمحاٍم أو بسفارته أو قنصلّيته أو بمترجم فوري ويكون 
قد تعّرض للحجز فترًة مؤقتة. ويكون قد ُجرِّد في هذه الحال من حقوقه كاملًة فيخضع لمشيئة عناصر 

األمن العام من جهة والقواعد واألنظمة المطاطة للعدالة اإلدارّية من جهٍة أخرى. 

تثير هذه األمثلة، وهي ليست في غاية التعقيد، معضالت أخالقّية في بعض المجاالت: عالقة التبعّية 
بين صاحب العمل والعامل بموجب نظام الكفالة ودرجة السيطرة التي يتمتع بها األمن العام على قضايا 
العمل وقانون العام 1962 البائد الذي ال يعكس الوضع الحالي وعدم وجود إطار عمل قانوني يخّص 
العّمال المهاجرين ويمنح الحّق في العمل للحساب الخاص وعدم وجود حّل وسط واألهّم مسؤولّية أصحاب 
القانوني. غير  السلوك  و/أو  العمل  على  بالتشجيع  مباشرة  وغير  مباشرة  بصورة  يقومون  الذين  العمل 
البالد بصورة غير شرعّية. دخلوا  لمهاجرين  وشققًا  يؤجر غرفًا  مبنى  ذلك صاحب  األمثلة على  ومن 

سّهل  الذي  اللبناني  المواطن  أيضًا  ّنما  واإ وحسب  المهاجر  مالحقة  تتم  أن  الحال  هذه  في  يجب  وال 
انتهاك القانون. 

في حين ال يمنع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ممارسات االعتقال اإلداري لطالبي اللجوء والمهاجرين 
االعتقال  يكن  لم  حال  في  التعسفي  االعتقال  حّد  إلى  تصل  أن  ُيمكن  األخيرة  أّن  إاّل  الشرعيين  غير 
ضروريًا في مطلق األحوال.272 ومن هذا المنطلق أنشأت مجموعة العمل معيارًا أساسّيًا من أجل تحديد 
ما إذا كان توقيف الغرباء وطالبي اللجوء أو المهاجرين273 أو احتجازهم )بتعبير آخر اعتقالهم( تعسفيًا. 
تتضمن هذه الخطوط التوجيهّية من باب التعداد ال الحصر الحّق في المثول أمام القضاء من دون إبطاء 
أو أمام السلطة المختصة عند االعتقال وضرورة أن ُيحدد القانون المهلة القصوى التي يجوز في خاللها 
حرمان الشخص حريته ووجود أرضّية وواضحة وشاملة لالعتقال مما يعني مشروعّية االعتقال بموجب 
القانون وعلى يد هيئة ذات صالحّية، الخ.274 وحين ال تكون هذه الضمانات موجودًة أو حين يتم انتهاكها 
أو التحايل عليها أو عدم تطبيقها على النحو الواجب، يجوز لمجموعة العمل أن تلحظ بأّن الحرمان من 
الحرّية هو شأن تعسفي.275 أضاف معتقل سابق في مداوالت المجموعة المرّكزة بأّن "بعض الالجئين 
الهنود هم معتقلون منذ سنتين وكأّن النظام قد نسي وجودهم."276 وكلمة "نسيان" نقاًل عن أحد المشاركين 
الهوية  ومغايري  الجنسي  الميل  ومزدوجي  والمثليين  المثليات  معاناة  تصف  كلمة  هي  المجموعة  في 
التشريعات  اللجوء ضحّية  وطالبي  والالجئين  المهاجرين  يقعون على غرار  والذين  والشاذين  الجنسانية 

المحلّية القائمة على التمييز. 
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     ج(     المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والشاذون:
 ضحية مزدوجة

تندرج مالحقة فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسّيا"277 ضمن معايير الفئة 
الخامسة من االعتقال التعسفي بحسب تعريف مجموعة العمل. وُيعزى هذا إلى حرمان الشخص حرّيته 

نتيجة التمييز المستند إلى الميل الجنسي. 

العدالة  نظام  ضحّية  والشاذون  جنسّيا"  والمتحولون  الجنسي  الميل  ومزدوجو  والمثليات  المثليون  ويقع 
اللبنانّية على مستويين، أواًل أّن هؤالء األشخاص يتعّرضون للمالحقة لممارسة عالقة جنسّية  الجنائّية 
مثلّية مع بالغين وبالتراضي بين الطرفين بحسب المادة 534 من قانون العقوبات التي تنّص على ما يلي:

"مجامعة على خالف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة."278 كما يواجه هؤالء األشخاص 
الطب  أخصائي  يد  على  الذكري  والقضيب  الشرج  مستوى  على  فحوصات  التهم  هذه  لهم  توجه  الذين 
القاسية  العقوبة  أو  والمعاملة  التعذيب  من  ضربًا  األخيرة  هذه  وتعد  الشذوذ  إثبات  أجل  من  الشرعي 

وغير اإلنسانّية أو الوحشّية.

وثانيًا، يزداد الوضع سوءًا نتيجة الوصمة التي يتعّرضون لها بسبب توجههم الجنسي. وال يفتح تجريم 
المثليين الباب أمام انتهاك الخصوصّية والتمييز واالبتزاز والتعذيب وحسب بل ُيعرِّض األشخاص للتوقيف 

التعسفي ناهيك عن التأخير المعهود في الحجز االحتياطي واإلطالة الشديدة في المحاكمة. 

العقوبات قانون  من   534 المادة  بموجب  المالحقة  فيها  تُبَن  لم  حاالت  بوجود  التنويه  يجب  ولكن 
ّنما فقط على الميل الجنسي. وُسّجلت الواقعة األبرز في العام 2009 حين أبلغت والدة  على األفعال واإ
عن ابنها للسلطات لكونه كان يتصّرف على حّد تعبيرها كالنساء مفترضًة بالتالي أّنه مثلي. ُأعلنت براءة 

االبن نظرًا لغياب األدّلة.279 

في العام 2009، نشر الدكتور وليد الفرشيشي والمحامي نزار صاغّية دراسًة بعنوان "العالقات المثلّية 
وتونس." لبنان  حول  تقرير  مع  العربي  العالم  في  القوانين  حول  عامة  دراسة  العقوبات:  قوانين  في 
أيام وشهر سّتة  بين  تتراوح  فترات طويلة  للتوقيف  يتعّرضون  كانوا  بهم  المشتبه  أّن  الدراسة  في  وجاء 
مما ُيشكِّل خرقًا فاضحًا للمادة 113 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية التيتنّص على الحجز االحتياطي

بالسجن مّدة أقصاها سنتين. وُيمكن اعتقال  ُيعاقب عليها  التي  الجنح  أيام عن  مّدة ال تتجاوز خمسة 
األشخاص الذين تتم مالحقتهم لبضعة أشهر وصواًل إلى السنة في إحدى الحاالت.280 وترتبط التهم وسرعة 
اإلجراءات والعقوبات بالشرطة القضائّية والمدعين العامين والقضاة )قضاة التحقيق أو القاضي المنفرد(

المعنيين بالقضّية.

بشؤون  ُتعنى  التي  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  العلنّية  األولى  المنظمة  وهي  حلم  مؤسسة  تقوم 
المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والشاذين برصد انتهاكات حقوق 
بالخط  اتصااًل  المعنّيون  ُيجري  األحيان  معظم  في  عّدة.  وسائل  طريق  عن  الموقوفين  أو  المعتقلين 
الساخن أو يمّرون بالمكتب إلعالم المنظمة بتوقيف شخٍص أو سوقه إلى االستجواب. وفي هذه الحاالت 
ُتعلم المنظمة المحامين في الشبكة لمتابعة المشتبه به. وتقول المنظمة281 إّن عضوًا واحدًا على األقّل
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المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والشاذين يتعّرض  من مجموعة 
في الشهر للتهديد والسرقة أو االعتداء على خلفّية ميله الجنسي، مما يشيع الخوف في صفوف الضحايا 
فتشّل حركتهم إلى حّد أّنهم يرتعدون خوفًا لفكرة التقدم بشكوى لدى مخفر الشرطة. وهذا ما يجعلهم عرضًة 
لمزيٍد من المالحقة إذا ما اكُتشف أّنهم ينتمون إلى مجموعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 
والمتحولين جنسّيا" والشاذين. تقع جرائم الكراهية هذه في كّل مكاٍن في لبنان بحسب قول منظمة حلم. 
وعادًة ما يزعم المعتدونأّنهم من أجهزة تنفيذ القانون وبالتالي ُيقدِّمون بطاقات هوّية مزّورة إلثناء الضحّية 
قصصًا  وتروي  القانونية،  الممارسات  في  ُيذكر  تقّدم  أي  المنظمة  تلمس  ولم  الجرم.  عن  التبليغ  عن 
عن سوق الضحايا إلى المحكمة العسكرّية لمحاكمتهم عن "الجرائم المنظورة" )إذا كان العضو عنصرًا 
 534 المادة  م  ُتجرِّ أّواًل  عديدة:  بطرٍق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  تتفاقم  لذلك  ونتيجًة  الجيش(.282  في 
وثالثًا، القضائّية  السلطة  التعسفي في وسط  التوقيف  يشيع  وثانيًا  الجنسي  الشذوذ  العقوبات  قانون  من 

ُيمكن أن تتعرض الضمانات اإلجرائّية إلى االنتهاك لدى المحكمة العسكرّية. 

عليه. خفّية  أخرى  بقيت  حين  في  العام  الرأي  صفوف  في  الذعر  حديثًا  وقعت  قضايا  أثارت  ولقد 
شعبة  قامت   ،2012 تموز/يوليو  شهر  في  حمود  برج  في  اإلباحّية  لألفالم  سينما  على  اإلغارة  بعد 
متفّرعة عن الشرطة القضائّية باعتقال خمس وثالثين رجاًل وأجبرتهم على الخضوع لفحوصات شرجّية 
في مخفر حبيش للشرطة بعدما وّجهت االتهامات لثالثة منهم بموجب المادة 534 من قانون العقوبات.283 
المداهمة  أجريت  ولقد  والعنصرّية.  بالتعّصب  تندد  حملًة  حمود  برج  في  التوقيف  عملّية  أثارت  ولقد 
على ضوء بّث لحلقة أنت حّر على محطة األم تي في والتي بّثت فيلمًا مصّورًا سرّيًا في دور السينما 
التي تعرض أفالمًا إباحّية. وكشف التصوير السرّي عن ممارسات جنسّية من هذا النوع في المؤسسات 
في الحمراء وطرابلس.284 ولقد استحوذت هذه الحلقة والمداهمة التي تلتها وأعمال التوقيف التي نتجت 
عنها على اهتمام العديد من منظمات حقوق اإلنسان والجهات الناشطة فيها. ولقد اتصل محامو الدفاع 
في مجال حقوق اإلنسان بوزارة العدل وبنقابة األطباء وحثّتهم على إنهاء الممارسات التي تقضي بإجراء 
التعداد  باب  من  السرّية  في  والحّق  البشرّية  للكرامة  انتهاكًا  ُيشكِّل  مما  المعتقلين  على  شرجي  كشف 
بريئًا  ُيعتبر  أن  المتهم في  لحّق  انتهاكًا  بهم  المشتبه  التي شملت  الفحوصات  الحصر. هذا وُتشكِّل  ال 

إلى حين ثبوت إدانته بما أّنها تجري قبل أن توّجه إليه أي تهمة.285 

وبعد تنامي حجم الضغوطات والمدافعة، اعتبرت نقابة األطباء ممارسة الكشف الفرجي لتحديد الشذوذ 
النقيب شرف أبو شرف  التعميم الذي يحمل توقيع  انتهاكًا فاضحًا لحقوق اإلنسان. وجاء في  الجنسي 
أّن "التقنّيات ال ُتعطي النتيجة المتوخاة" معتبرًا الممارسة "ضربًا من التعذيب ينتهك اتفاقّية األمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب." وجاء في التعميم أّن كّل من يقوم بممارسة من هذا النوع سوف يخضع لعقوبات 
الوزارة  وكانت  صمتها.  عن  خروجها  لعدم  للنقد  الصدد  هذا  في  العدل  وزارة  تعّرضت  ولقد  تأديبّية. 
قد أشارت إلى أّنه يتعّين على المدعين العامين الحصول على موافقة مسبقة قبل إجراء الفحوصات ولكّنها 
أضافت أّن الرفض ُيمكن أن ُيعتبر دلياًل على الشذوذ الجنسي بحسب نسخة واردة على موقع منظمة 
Legal Agenda.ـ286 ومنذ بدء الغارات، أفادت الصحافة بأّن هذين اللبنانيين الذين يبلغان من العمر 
الثانية واألربعين والثانية والعشرين تعّرضا لالعتقال والحجز "لممارسة أعمال شائنة" في مركبة آلّية.287 
ولم يتم اإلعالن عن مصير االعتقال ولكّن قضّيتهم إلى جانب القضايا الالحقة التي لفتت إليها حلم تشكل 

مرضًا مستوطنًا في ثقافة اإلفالت من العقاب. وجدير التنويه بما يلي:
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القضّية األولى: في العام 2012، توجهت ضحّية أعمال سرقة واعتداء بالسالح إلى مخفر الشرطة   	
للتقدم بشكوى. تّم إلقاء القبض على المذنبين ولكّنهم اتهموا المدعي بالشذوذ. وبعد تنامي الضغط 
الذي مارسته الشرطة، بات محور التركيز على توّجه المدعي الجنسي. توّقف التحقيق من الجهتين   

ولكّن الضحّية تزعم بأّنها تعّرضت لمضايقة الشرطة طوال أسبوعين من تاريخ وقوع الحادثة.

القضّية الثانية: وفي العام 2012 أيضًا، اعترضت الشرطة ثالثة رجال في سّيارتهم. وبعد استجواب   	
موجز، سيق الرجال إلى مخفر حبيش بتهمة تعاطي المخدرات. بدا أحد المشتبه بهم متخنثًا وبحسب 
الشهود حمل هذا المدعي العام على طلب إخضاعه لفحص شرجي جاءت نتيجته سلبّية. أطلق سراح 
أحد المشتبه بهم وهو مواطن لبناني بعد ثمانية وأربعين ساعة وبفعل الواسطة. أّما الشخصين اآلخرين 
وهما أجنبّيان فبقيا قيد االحتجاز. بقي األّول محتجزًا في مخفر حبيش لمّدة خمسة أيام تّم بعدها نقله 
إلى األمن العام حيث بقي محتجزًا لمّدة عشرة أيام إضافّية. وأفرج عن الثاني بعد ثالثة أشهر أمضى 
خمسة أيام منها في مخفر حبيش أّما الثالث فبقي في مبنى األمن العام إلى حين تّم ترحيله إلى بلد 

لجوء. سقطت التهم بحّق الثالثة. 

ذكر )من  جنسية  متحّولة  سلوك  بشأن  تذمروا  جيران  قام   ،2009-2010 عام  الثالثة:  القضية   	
إلى أنثى( وطريقة لبسها بإقناع المرأة بأنها مطلوبة للتحقيق في حادثة معّينة وبأن الشرطة استدعتها   
للتحقيق في حادثة معّينة. اعترفت المرأة تحت الضغط للشرطة بأّنها تمارس عالقات مثلّية. فاتهمت 
بموجب المادة 534 من قانون العقوبات وصدرت بحقها عقوبة بالسجن لمّدة ثالثة أشهر. ولكّنها 
بقيت لمّدة تسعة أشهر ألّنها لم تكن قادرة على تسديد بدل الكفالة. ولم ُيفرج عنها سوى على ضوء 

الضغوط التي مارستها منظمات متعددة. 

تبقى تجارب أعضاء أسرة LGBTQ في نظام العدالة الجنائّية خفّية على النقد واالعتراض ألّن الكثير 
منها ال يخرج إلى العلن خوفًا من مزيٍد من التمييز والمالحقة. وكما جاء أعاله، تبدأ انتهاكات حقوق 
الحرمان  حاالت  تليها  العقوبات  قانون  من   534 المادة  معايير  ضمن  العقوبات  قانون  في  اإلنسان 
الوحيدة  ليست  األفراد  من  الفئة  هذه  ولكّن  مزدوجة."  "معاقبة  إلى  ُيفضي  مما  الحرّية  من  االعتباطي 

التي ُتعاني في صمت. فعلى غرار LGBTQ، تبقى معاناة الجانحين األحداث خفّيًة عن الرأي العام. 
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     د(     مجرمون أحداث: عقوبات بالغة

طبيعة األحداث المنحرفين  .i  

كشفت المقابالت والبحوث المكتبّية بأّن غالبّية الجرائم التي يرتكبها أحداث هي جرائم ثانوّية أو أقّل خطورًة 
أبرزها السرقة التي ُتشكِّل نسبة %70 من مجموع الجرائم. وُتعزى الجرائم التي يرتكبها أحداث بدرجٍة 
كبيرٍة إلى خلفّية هؤالء االقتصادّية واالجتماعّية. ففي غالب األحيان يتحدر هؤالء األشخاص من أوساط 
فقيرة ويفتقرون إلى التعليم أو الى الدعم واإلشراف األبوي.288 وال ترتكب هذه الجرائم في الغالب عن سابق 
إصرار وتصميم بل تكون انتهازّية وتعكس الحاجة إلى لفت االنتباه في بعض األحيان. فحين يقترف 
أطفال جرائم كأفراد وليس كعناصر في مجموعة، يعكس هذا األمر مياًل مندفعًا ال تكون الجريمة مرتبكة 
عن سابق إصرار وتصميم. لكّن األحداث يقترفون أيضًا الجرائم كعناصر في مجموعات األمر الذي 
يثير مخاوف شديدة تتمثل باالستغالل. يفيد أحد المحامين العاملين في قضاء األحداث عن وجود نسبة 
ارتداد إلى السلوك الجرمي تناهز 30 إلى %289.40 ُتشكِّل هذه النسبة مؤشرًا إلى فعالّية عملّيات التدخل 
والتعليم  التأهيل  إعادة  األحداث على مستوى  الجناة  يستهدف  الذي  اللبناني  الجنائّية  العدالة  نظام  في 

والتدريب على المهارات )بحسب السّن والجنس والشخصّية(، الخ.290 

القانون 422  .ii  

بتاريخ 6 تموز/يوليو 2002، سّن البرلمان اللبناني القانون رقم 422 291 المتعّلق بحماية األحداث المخالفين 
عادة التأهيل  للقانون أو المعرضين للخطر. وقضى القانون بإنشاء محاكم أحداث تركز على التعليم واإ
والحماية بداًل من العقاب. تحترم هذه التطّورات معايير حقوق اإلنسان الدولّية التي تقضي باالعتراف 
بمعاملة األحداث معاملًة خاصًة نظرًا لسّنهم والتي تنّص على أن ُتعالج جميع التدابير شؤون إعادة التأهيل. 

قبل العام 2002، لم ُتعالج التشريعات انحراف األحداث على النحو المناسب ولم تفهم السلطات المسؤولة 
عن قضاء األحداث حاجات هذه الفئة من المنحرفين.292 ومع اعتماد القانون 422، ارتدت اهتمامات 
األحداث أهمّيًة كبرى )المادة 2( وبات ُينظر إلى السجن على أّنه تدبير استثنائي. وعليه، تتضمن التدابير 
التي تتخذها المحكمة اللوم والحماية والحرّية المراقبة والعمل تعويضًا على الضحية.293 وتقضي الحلول 
الجديدة المعتمدة كبديٍل عن االعتقال بحماية امتثال لبنان ألحكام المادة 37 من اتفاقّية حقوق الطفل 
)Convention on the Rights of the Child-1989( التي تنّص على ما يلي: “ ويجب أن يجري 
اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقًا للقانون وال يجوز ممارسته إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية 
ّنما فقط لجرائم محددة ويجب أن يمتثل األخير لمعايير  مناسبة.” وال يزال االعتقال االحتياطي معتمدًا واإ
محددة. في حال صدر أمر باالعتقال، وجب أن يتم ذلك في المنشأة ذات الصلة ويجب أن يخضع 
الحدث الختبار جسدي ونفسي يتم بعده إعداد الملف االجتماعي والطبي.294 يفيد األحداث من نطاق 
القانون 422 الحمائي إلى حين بلوغ سّن الحادية والعشرين.295 وعلى الرغم من التقدم الذي سّجله القانون 
ومن التطّور القانوني الحاصل، نّوه الكثيرون بصوابّية القانون من الناحية النظرّية وانتقدوا ضعف تطبيقه عملّيًا 
نتيجة النقص في الموارد. ويتخوف آخرون من ناحيٍة أخرى من وجود اثغرات قانونّية ويسقطون الممارسة 
من االعتبار. في ما يلي بعض من أبرز الثغرات التي تّم رصدها من خالل البحث المكتبي والميداني. 
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تطرأ بدايًة مسألة الحّد األدنى من سّن المسؤولّية الجزائّية. “في النظم القانونّية التي ُتسلِّم بمفهوم تحديد 
الجنائّية لألحداث، ال ُيحدد هذا السّن على نحو مفرط االنخفاض وتؤخذ في االعتبار  سّن المسؤولّية 
حقائق النضوج العاطفي والعقلي والفكري.”296 ولقد حددت الممارسة الدولّية العتبة بين سّن الثانية عشرة 
والرابعة عشرة فال تنطبق التبعات القانونّية واالجتماعّية المرتبطة بالمسؤولّية الجزائّية على كّل من هو دون 
هذه السّن.”297 في لبنان جرى تحديد الحّد األدنى لسّن المسؤولّية الجزائّية بسن السابعة، بالرغم من كون 
الطفل ال يستطيع في هذه السّن أن يتحّمل التبعات المعنوّية والنفسّية المترتبة عن المسؤولّية الجزائّية، 
وال يتمتع بالقدرة على تمييز أفعاله وفهمها كما ال ُيمكن أن ُيحمَّل مسؤولّية تصرّفه المناوئ للمجتمع.298 
وليس الحّد األدنى لسّن المسؤولّية الجزائّية في لبنان منخفضًا للغاية بحسب الممارسة الدولّية ولكن تكمن 
الخطورة في كونه ُيشكِّل انتهاكًا التفاقّية حقوق الطفل. ولقد تمت ممارسة الضغوط من أجل زيادة سّن 
المسؤولّية الجزائّية وبين عامي 2011-2010، تم اقتراح مسودة قانون في البرلمان لرفع السّن إلى عشر 
سنوات.299 ولكن ال يوافق بعض العاملين في هذا المجال على زيادة سّن المسؤولّية الجزائّية نظرًا للوضع 
الراهن في لبنان )غياب حكم القانون والمساءلة( ولكون الدولة بحاجًة إلى كّف النشاط الجرمي لألحداث. 
تتحدث جمعّية االتحاد لحماية األحداث في لبنان300 عن وجود أطفال حديثي السّن يتعاطون المخدرات 
وهم ُيدركون عدم مشروعّية أفعالهم ويتحّمل أطفال مسؤولّية قطع طريق المطار ويتورط البعض منهم 
في نزاعات مثل نزاع نهر البارد مما يؤدي إلى اعتقالهم في وزارة الدفاع.301 تعمل الجمعّية بتفويض من 
وزارة العدل وهي على تواصل مباشر مع محاكم األحداث والعاملين فيها وترافق األحداث في العملّية 
القضائّية من خالل تقديم الرعاية النفسّية واالجتماعّية والمساعدة القانونّية.302 ويتحّول الطفل الذي ينتهك 

القانون إلى ملف حماية لدى الجمعّية.303

ثانيًا، ُيعّد الحّق في االستئناف المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 422 مصدر إشكالّية. 
في حالة ارتكاب جنح في قضايا الحّق العام، تكون قرارات قاضي األحداث نهائّية. ولكن ُيمكن مراجعة 
المنصوص  الشروط  بحسب  المحاكمة  إعادة  طلب  خالل  من  االستئناف(  طريق  عن  )ليس  العقوبة 
عليها في المادة 328 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. وفي حاالت الجنايات، ال ُيمكن استئناف 
قرارات محكمة األحداث إاّل لدى محكمة النقض.304 يجب استئناف قرارات محكمة األحداث أمام محكمة 
االستئناف التي تختلف عن محكمة النقض )وهي محكمة االستئناف من الدرجة األخيرة والمحكمة العليا( 
بإعادة  ُتطالب  أن  المحكمة  لهذه  ُيمكن  والظرفّية.  القانونّية  النواحي  أساس  القضّية على  تراجع  لكونها 
المحكمة. حين تتلّقى محكمة النقض قرارًا صادرًا عن محاكم أقّل درجة، يقتصر اختصاصها على الجانب 
القانوني لناحية تحديد ما إذا جرى تطبيق القانون بصورة مناسبة باالستناد إلى وقائع نظرت فيها المحكمة 
األقّل درجة. بتعبير آخر، ال ُتصدر هذه المحكمة الفريدة من نوعها قرارات باالستناد إلى ميزات القضّية 
ّنما باالستناد إلى قانونّية القرار أو عدم قانونّيته. في حال رأت محكمة النقض أّن القرار ليس قانونّيًا،  واإ
فهي سوف تنقض قرار المحكمة األدنى درجة وتطالب بإعادة المحاكمة وتصدر الحكم القضائي باستخدام 
اإلجراءات نفسها المتبعة لدى المحكمة األقّل شأنًا. وُيعّد الحّق في االستئناف في البداية أمام محكمة 
القانونّية.  اإلجراءات  في  في محاكمة عادلة  الحّق  مع  تتطابق  التي  االعتبارات  واحدًا من  شأنًا  أعلى 
ُيقبل االستئناف أمام محكمة االستئنافمع مراعاة المهل المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائّية 
األضرار. عن  بالتعويض  أمر  الحدث  بحّق  صدر  وقد  مشتٍك  فيها  يكون  التي  الحاالت  في 

تقبل هذه األضرار االستئناف أمام محكمة االستئناف. وعليه، فمن الممكن القول إّن المادة 44 من القانون 
رقم 422 ال تحترم المادة 40)2()ب()5( من اتفاقّية حقوق الطفل. 
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ثالثًا، عماًل بأحكام المادة 34 من القانون رقم 422، يتعّين على السلطات أن تتصل بعامل اجتماعي 
)عادًة ما يكون من جمعّية UPEL( ليكون حاضرًا في خالل ساعات االعتقال السّت األولى وفي خالل 
جلسات االستجواب. تسري هذه اإلجراءات في حال الجرائم التي يتم اكتشافها في خالل فترة ارتكابها 
أو فورًا بعد ذلك. يجب على السلطات مثل الشرطة القضائّية أو المدعي العام إبالغ ذوي الولد أو حّراسه 
الحضور  اجتماعي من  يتمكن عامل  لم  بالرعاية. في حال  المعنّية  الجهات  أو غيرهم من  القضائيين 
وزارة  من  لهم  المفّوض  االجتماعيين  بالعمال  االتصال  السلطات  على  وجب  االستجواب،  خالل  في 
الشؤون االجتماعّية الذين يبدأون على الفور بالتحقق من خلفّية الطفل )أي البيئة االجتماعّية التي يتحدر 
منها(. وفي حال لم ُيرافق عامل اجتماعي الطفل في خالل جلسة االستجواب، فهذا ال ينفي االستجواب 
بعامل  االتصال  يتم  لم  حال  في  ولكن   .422 رقم  القانون  من   44 المادة  بموجب  عليه  المنصوص 
اجتماعي عند اعتقال الطفل، اتخذت تدابير تأديبّية بّحق السلطات. وُيفيد أحد المحامين أّن نسبة 40% 
من حاالت استجواب األحداث تتم في غياب عامل اجتماعي. وُيعزى هذا األمر إلى النقص في عدد 
لت روايات مفادها  لى عدم مبادرة السلطات إلى االتصال بهم. هذا وُسجِّ العّمال االجتماعيين المتوفرين واإ
تتم في مناطق  التي  المشتبه به في خالل جلسات االستجواب  العّمال االجتماعيين استبدلوا بذوي  أّن 
نائية من البالد فيحمل السجل التمهيدي توقيع السلطات واألهل. ُيعزى هذا األمر جزئيًا إلى عدم توّفر 
لى المسافة التي ُيضطر العامل االجتماعي إلى قطعها. والمثير لالهتمام أّن بعض  العّمال االجتماعيين واإ
القانونيين يقلقون حيال حضور العامل االجتماعي بداًل عن المحامي في خالل جلسة االستجواب األولّية، 
اقتناعًا منهم بأّن المحامي أكثر قدرًة من العامل االجتماعي الذي ال يتمتع بأي خلفّية قانونّية لتحديد 
حاالت االنتهاك في اإلجراءات القانونّية. وعلى العكس من ذلك يفيد مؤيدو حضور العامل االجتماعّي 
أّنه عماًل بمعايير المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية، ُيمنع المحامي من حضور جلسة 
االستجواب. عملّيًا، ال يجوز للمشتبه به سوى تبليغ المحامي بظروفه305 وبالتالي ُيعّد حضور العامل 

االجتماعي أساسّيًا لحماية الطفل من أي إجراءات تعسفّية.306

القاضي  ُيصدر  فحين  المحامين.  من  العديد  قبل  من  لالنتقاد  القانون  من   50 المادة  تعّرضت  رابعًا، 
عقوبًة جزائّية )مثل السجن في مقابل الخدمة المجتمعّية، الخ(، تدّون األخيرة على سجل الحدث العدلي.

ويرد المحامون قائلين إّن القاضي يستطيع أن ُيصدر تدبيرًا )أي حاّل بدياًل( ال ُيلطخ السجل العدلي وبالتالي 
لة القرار  يؤثر سلبًا في آفاق عمل الطفل مستقباًل على سبيل المثال. ال ُيغيِّر هذا الحّل البديل محصِّ

بل ُيشكِّل سبياًل إلى تفادي اإلساءة إلى السجل العدلي.307

خامسًا، إذا ألقي القبض على حدث بجريمة ارتكبها مع بالغ ُأحيل األخير أمام المحاكم العادّية )المادة 
33 من قانون األحداث 422(. وعندئذ يكون للقاضي صالحّية تحديد توّرط الحدث في الجريمة وطبيعة 
هذه األخيرة لدواعي التحقيق. كما ُيحدد القاضي إذا كان الحدث مذنبًا بالجريمة قيد النظر. ولكن تصدر 
العقوبة عن قاضي األحداث. وقبل أن ُيصدر قاضي األحداث عقوبته، ُيمكن للحدث أن يطلب استئناف 
القرار الصادر عن المحكمة العادّية بإتباع اإلجراءات الجزائّية العادّية. وفي هذه الحالة، باستطاعة الحدث 
أن يصل إلى محكمة االستئناف ومنها إلى محكمة النقض )بالمقارنة مع نظام عدالة األحداث في قضايا 
االستئناف التي تكون أكثر تقييدًا من حيث طبيعتها(. ُتشكِّل متابعة القضّية في المحاكم العادّية التي 
ُتعاني أصاًل من تراكم ملفاتها، أرضّيًة تمهِّد للتأخير في المحاكمة مما ُيسيء إلى ظروف اعتقال الطفل. 
ويرى بعض القانونيين أّن هذه الممارسة غير مقبولة وأّن الملفات يجب أن تُفصل بالكامل نظرًا لتوّرط 
حدٍث فيها. ويرى آخرون أّن النقل إلى المحاكم العادّية هو مقبول تمامًا ألّنه ال يجوز توزيع قضّية جزائّية 

جراءات قانونّية مختلفة.308 على محاكم منفصلة واإ
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توقف الدكتور نضال الجردي309 عند وجود حاالت قصور أخرى في القانون ولفت إلى الحاجة إلشراك 
لى اعتماد نهج الوساطة على سبيل المثال. كما لفت إلى غياب  عدٍد أكبر من األطفال في اإلجراءات واإ
الحماية من العقوبة الجسدّية والتعذيب وعمل األطفال والدعارة الخ )المادة 25 من قانون األحداث 422( 
والتي تبقى عمومّية وخاضعة الستنسابّية القاضي. ال ينّص القانون على تدّخل المؤسسات االجتماعّية

و/أو العامة قبل تدخل القاضي في القضّية. وأخيرًا ُيشار إلى عقوبة السجن على أّنها تدبير الملجأ النهائي 
في المادة 2 ولكن ال يتم تكرارها في المادة 5 من نفس القانون والتي ُتحدد التدابير والعقوبات المرتبطة 

بالجرائم التي يرتكبها أحداث.310

سّجلت تحسينات ونقاط إيجابّية كثيرة بشأن القانون رقم 422. فالقانون يأخذ بداية بعين االعتبار حاجات 
هذه المجموعة وضرورات العالج حيث يجب أن تحظى المجموعة بحماية خاصة وأن تعلو مصالحها 
الخاصة. كما تنّص المادة 26 أيضًا على تدابير بديلة للحرمان من الحرّية وقد منحت قاضي األحداث 
حّق التصّرف لما فيه مصلحة الحدث. ومنذ دخول القانون حّيز التنفيذ، انخفض عدد األحداث المعتقلين 

في السجون بحسب إفادات العديد من المحامين والمنظمات غير الحكومّية.

ظروف االعتقال  .iii  

يجب على قاضي األحداث لدى تطبيق التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 
422 )اللوم، الوضع قيد االختبار، الحماية، الحرّية المراقبة، العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضًا 
للضحية، اإلصالح، التأديب، العقوبات المخفضة(، أن يأخذ باالعتبار سّن الحدث في تاريخ ارتكاب 

الجريمة في الظروف أدناه بحسب المادة 6 من القانون 422:

القاضي	  عليه  يفرض  الجرم،  ارتكاب  بتاريخ  عشرة  الثانية  يتم  ولم  السابعة  الحدث  أتّم  إذا 
أي من التدابير والعقوبات المنصوص عليها ما عدا التأديب والعقوبة المخفضة.   

الجرم، يفرض عليه 	  بتاريخ ارتكابه  الخامسة عشرة  يتم  الثانية عشرة من عمره ولم  الحدث  أتّم  إذا 
القاضي أي من التدابير والعقوبات المنصوص عليها ما عدا العقوبات المخفضة. وال ُيكتفي باللوم 

في الجنايات.
الجرم يفرض عليه 	  ارتكاب  بتاريخ  الثامنة عشرة  يتم  الخامسة عشرة من عمره ولم  الحدث  أتّم  إذا 

جناية  تشّكل  ال  التي  الجرائم  كافة  في  عليها  المنصوص  والعقوبات  التدابير  من  أي  القاضي 
أّما الجنايات المعاقب عليها باإلعدام فتطبق بشأنها العقوبات المخفضة فقط.  

إصالحّية  وفي  ج311  المبنى  لألحداث  رومية  إصالحّية  في  الذكور  األحداث  احتجاز  يتم  لبنان،  في 
جمعّية UPEL في الفنار. عادّة ما يبلغ األحداث المحتجزين في رومية سّن الخامسة عشرة على األقّل 
وُيتهمون عادًة بالقتل والمخدرات والسرقة بواسطة السالح أو االعتداء وهي جميعها جرائم خطيرة ُيعاقب 
عليها بالسجن.312 يتوجه من هم دون سّن الخامسة عشرة إلى جمعّية UPEL إلصالحهم ولقضاء عقوبة 
بالسجن لمّدة أقصاها سنتين.313 كما ُيمكن أن ُيرسلوا إلى الحركة االجتماعّية على سبيل المثال لإلفادة 
من الحلول البديلة للسجن كالمشاركة في الخدمة المجتمعّية. يستطيع األحداث الذين يرتكبون جريمًة للمّرة 
األولى ويعترفون بجريمتهم وهم دون سّن الخامسة عشرة ا االستفادة من هذا الحّل البديل.314 ُيعّد إنشاء 
هذه المؤسسات أمرًا بغاية األهمّية حيث يجب على الدولة أن ُتحدد الحّد األدنى للسّن الذي ال يجوز فيه 
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ذا لم ُيمكن تفادي هذا األمر، فيجب توفير مؤسسات  حرمان األحداث المشتبه بارتكابهم جريمة، من حرّيتهم. واإ
خاصة مستقّلة عن السجون وخاضعة الختصاص السلطات المناسبة لكي تتمتع بسلطة رقابة قضائّية.315

وال شّك في أّن ظروف احتجاز األحداث في رومية هي أفضل بكثير من نظرائهم البالغين. فالجدران 
نظيفة ومطلّية ولكّل محتجز سرير وال ُتسجَّل حاالت اكتظاظ على حّد قول محاٍم من مؤسسة األب عفيف 
تُناط  األحداث حيث  بعدم وجود موظفين متخصصين في حماية  التنويه  المهم  عسيران.316 ولكن من 
هذه المهّمة بقوى األمن الداخلي. وعلى العكس من ذلك ُتعاني منشأة UPEL من االكتظاظ المزمن حيث 
كانت المؤسسة توزِّع األحداث على طوابق ثالثة في حين يقتصر اليوم عدد الطوابق المجهزة بطابٍق واحد 
بلغ فيه عدد األحداث 26 حدثًا في شهر آب/أغسطس 2012. وُيعزى هذا بحسب الجمعّية إلى النقص 
في الموارد.317 ونظرًا لضيق المساحة، من الممكن أن ُيحتجز في رومية أحداث دون سّن الخامسة عشرة 

مما يجعل احترام الخطوط التوجيهّية أعاله ضربًا من التحدي.318 

أّما الفتيات فُيحتجزن في مركز ضهر الباشق. وفي شهر تموز/يوليو 2012، بلغ عدد الفتيات في المنشأة 
العشرات وهّن محتجزات بتهم الدعارة أو المخدرات. وكانت إحدى الفتيات تقضي عقوبًة بالسجن بتهمة 

القتل.319 ولكن في ضهر الباشق ال وجود لبرامج إعادة تأهيل للفتيات.320

الجنائّية  العدالة  اتفاقّية حقوق الطفل عام 1991، ال يزال نظام  لبنان على  وعلى الرغم من مصادقة 
بعض  في  تحديًا  الطفل  حقوق  التفاقّية  االمتثال  يجعل  مما  الموارد  في  النقص  نتيجة  مشلواًل  اللبناني 
المجاالت. ال تتمتع الدولة بأي برنامج إعادة تأهيل أو إعادة دمج لألحداث عند اإلفراج عنهم. وتُناط هذه 
المهّمة بالعديد من المنظمات غير الحكومّية مثل منظمة األب عفيف عسيران التي تتمتع بمراكز إعادة 
دمج وبمنازل مؤقتة لألحداث الذين ال يستطيعون العودة إلى منازلهم بعد قضاء عقوبتهم. يحصل الحدث 
التأهيل والتدريب المهني من أجل التغلب على الظروف  عادة  في هذه المنازل على المأوى والتعليم واإ
تتمتع  التي  العدل  بوزارة  السجن  إدارة  تُناط  أن  يجب  الكثيرين،  وبحسب  واالجتماعّية.321  االقتصادّية 
بموظفين ذات إدارة مناسبة للتعاطي مع األحداث المحتجزين. ومن ناحيٍة إيجابّية، افتتح جناح األحداث 
والعالجات  الوعي  توفير  بهدف   2012 العام  في صيف  االجتماعّية  للشؤون  مركز  رومية  في سجن 
الفردّية للسجناء دون السّن. ويعمل في المركز ثمانية عّمال اجتماعيين محترفين من أجل إعطاء النصح 
ثنائهم عن االتجار بالمخدرات  للمساجين بشأن المشاكل اليومّية التي تعترضهم في خالل فترة احتجازهم واإ
وتعاطيها. وقد تم افتتاح هذا المركز من قبل وزير الداخلّية مروان شربل ووزير الشؤون االجتماعّية وائل 

أبو فاعور زاللذينوعدا بمراكز مماثلة في جميع السجون عبر البالد.322 

ومع أّن جناح األحداث منفصل عن البالغين إاّل أّن هذا ال ينفي التواصل بين الفئتين مما ُيشكِّل انتهاكًا 
ألحكام المادة 37 )ج( من اتفاقّية حقوق الطفل التي تنّص على أّنه يجب عند توقيف الحدث أو احتجازه 
أو سجنه "فصله عن البالغين" ما خال في ظروٍف استثنائّية نادرة. ال يجب فصل األحداث عن البالغين 
ّنما أيضًا عن األحداث الذين صدرت بحقهم عقوبة.323 في رومية يتم الفصل بين األحداث في داخل  وحسب واإ
الزنزانات حيث يتم الفصل بين المجرمين المتشددين واألحداث المتهمين بارتكاب جرائم أقل فظاعًة. ولكن 
المجرمين على أنواعهم يختلطون في المساحات المشتركة. وعلى صعيٍد آخر، يتصل األحداث بالبالغين 
عندما يتوجهون إلى المراكز الطبّية للعالج أو في خالل ساعات الزيارة. ولكن ُيعّد هذا الوضع تحسنًا شديدًا 
بحسب محاٍم يعمل مع األحداث حيث كانت نسبة االتصال بالبالغين في الماضي تصل إلى %80. يجب 
ّنما أيضًا في مخافر الشرطة.324 متابعة التحسينات حّتى ال يتصل األحداث بالبالغين في السجن وحسب واإ
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القانونيين  العديد من  التمس  القاعدة ولكن  استثناًء على  لبنان  التعسفي في  اعتقال األحداث  ُيشكِّل  ال 
تحسنًا في ممارسات االعتقال. وفي العام 2012، تّم احتجاز حوالى %50 من األطفال بصورة تعسفّية 
ألسباب عديدة )عدم توّفر العدد الكافي من القضاة، بطء اإلجراءات القانونّية، الخ( ويتجّلى هذا األمر

عن طريق حاالت عديدة. ُيمكن أن ُيعزى االعتقال التعسفي إلى تعقيد الجريمة وعدد المجرمين وغياب 
األحداث  بعض  يبقى  ذلك  العكس من  الخ. وعلى  القضائّية  الشرطة  بسلوك  المتصلة  اإلشراف  آلّيات 
في السجن مّدة تفوق زمن العقوبة لعجزهم عن سداد الغرامة.325 وهذا ما الحظه مدير مركز إصالحّية 
األحداث.326 يتم احتجاز بعض األحداث لمهلة تتجاوز الفترة الزمنّية المنصوص عليها لالستجواب عماًل 
بأحكام المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. ومن األسباب األخرى الحتجاز الطفل بصورة 
تعسفّية ما تنّص عليه المادة 33 من القانون رقم 422؛ ففي حال اتهم الطفل بارتكاب جريمة بمعاونة 

بالغ، ُيمكن أن تكون النتيجة تأخرًا في المحاكمة.327

القاضي أن يفرض غرامًة ولكّن معظم القضاة يأمرون بتسديد  القانون ال يطلب من  إّن  القول  وجدير 
األخيرة. ويرى أحد المحامين في الموضوع انتهاكًا شديدًا.328 فال شّك بأّن إصدار أمٍر إلطالق السراح 
بكفالة أو بواسطة سائر الضمانات المالّية في حال األحداث شأٌن غير مناسب ألّنه من غير المحتمل 
ينّص قانون  أي  وُيعّد  محاكمته.  بانتظار  عنه  ُيفرج  لكي  الضرورّية  باإلمكانّيات  الحدث  يتمتع  أن 

استثنائيًا  يكون  أن  يجب  االعتقال  أّن  على  ينّص  الذي  المبدأ  مع  متماٍش  غير  غرامة  تسديد  على 
لألحداث.329 ومن هذا المنطلق، يرى العديد من القانونيين والمحترفين العاملين في هذا المجال أّن أقلّيًة

يلفت  ذلك حيث  على  استثناًء  القضاة  وليس  الخاصة وظروفه.  الطفل  حاجات  تعي  القضاة  من  فقط 
الشرطة  مثل  القانون  عليه  ينّص  ما  أخرى  فعالّيات  تجاهل  إلى  المقابالت  شملتهم  الذين  األشخاص 
القضائّية والمحامين والمدعين العامين في بعض الحاالت والذين يفتقرون إلى التخصص أو التدريب 
للتعاطي مع األحداث. تكشف روايات األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت عن وجود حاالت تعّرض 
فيها األحداث النتهاكات في مخافر الشرطة. وتميل الشرطة القضائّية على حّد قولهم إلى اعتقال حدث 
تعّرض لمعاملة سيئة أليام إضافّية قبل إحالته أمام قاضي التحقيق )إلى حين زوال آثار المعاملة السيئة 
مثل الكدمات(. ويقول أحد المحامين إّن حوالى %30 من األحداث الذين تعَرضوا لمعاملة سيئة على 
التحقيق علمًا  قاضي  ُيحيطون  والثامنة عشرة  الخامسة عشرة  بين  أعمارهم  تتراوح  والذين  السلطات  يد 
بالموضوع.330 تبيِّن هذه الحاالت إضافًة إلى الكثير غيرها الحاجة الملحة إلى تخصص مهني في قضاء 

حقاق الحّق. األحداث مما يضمن احترام حقوق اإلنسان واإ

يجب على عناصر الشرطة القضائّية والمدعين والقضاة والعمال االجتماعيين وغيرهم من ممثلي األحداث 
أن يتلقوا توعيًة بشأن النمو الذهني والجسدي والنفسي واالجتماعي لألحداث. ويجب على برنامجالتعليم 
المستمر لهؤالء المحترفين أن يلحظحاجات األطفال بحسب الجنس والسّن والوضع االقتصادي واالجتماعي 
واإلعاقةوالوضع المدني الخ. ومن األهمّية بمكان إجراء حلقات تدريب لصغار الفتيات اللواتي ُيشكِّلن 
جزءًا صغيرًا من المحتجزين في اإلصالحّيات واللواتي يتمتعن بحاجات خاصة بهّن. في حال ُأدينت الفتاة 
بالدعارة، وجب أن تتضمن نشاطات إصالحها مشورًة حول الرعاية الصحّية وسوء المعاملة. ويجب على 
جميع الفعالّيات العاملة في قضاء األحداث التصّرف بطريقة تحمي الطفل وُتحافظ على مصالحه. ويدعم 
هذا األمر احترام حقوق اإلنسان وُيمهِّد إلعادة دمج الطفل في المجتمع كما تنّص عليه المادة 40 )1( 

من اتفاقّية حقوق الطفل. 
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بأي سرعٍة تنعقد المحاكمة؟ يرى أحد المحامين أّن محاكمة األحداث تستغرق بشكٍل عام حوالى السنة 
منذ لحظة توقيف الحدث وحّتى لحظة إدانته أي أّن الوتيرة أسرع مما هي عليه مع البالغين. وبحسب 
ودرجة  المحامين  ميل  على  المحاكمة  قبل  ما  مرحلة  تعتمد  مقابلة،  معهم  أجريت  الذين  األشخاص 
تعقيد القضّية )عدد المتهمين( والجريمة نفسها )هل ارتكبت مع بالٍغ؟(.331 في تقريٍر صادر عن وزارة 
الداخلّية والبلدّيات، ورد أّنه في نهاية العام 2010 في سجن رومية كان أربع وتسعون حدثًا قيد الحجز 
االحتياطي. وُيعّد هذا الرقم مصدر قلق بما أّن األحداث يردون من بين المحتجزين وعددهم 104. 332 
وليست هذه هي المعاناة الوحيدة التي يواجهها األحداث في نظام العدالة الجنائّية اللبناني بحسب ما أورده 

أحد المحامين بشأن القضايا الالحقة في العام 2012: 333

ُيسدد 	  أن  دون  من  متجر  في  الحلوى  من  قطعًة  لتناوله  بالسرقة  طفل  اتهم  األولى:  القضّية 
حجم  تنامي  بعد  بالسرقة.  واتهمه  الطفل  بحق  اعتقال  مذكرة  العام  المدعي  أصدر  ثمنها. 
التحقيق  قاضي  ولكّن  التهم  العام  المدعي  أسقط  مغتاظون،  محامون  مارسه  الذي  الضغط 
تعليمّية.  لدواٍع  سنة  لمّدة  الطفل  رعاية  عسيران  عفيف  األب  مؤسسة  توّلت  أخيرًا،  يوافق.  لم 

اقتيد من مخفر للشرطة إلى 	  العمر سّن الخامسة عشر  الثانية : ُيزعم أّن طفاًل يبلغ من  القضّية 
أيام عشرة  ثم  يومًا  عشر  خمسة  تباعًا  الطفل  أمضى  جميعًا.  فيها  المعاملة  لسوء  وتعّرض  آخر 
ثم سبعة عشر يومًا وأخيرًا سبعًة أيام في كّل من مخافر الشرطة قبل أن يتم نقله إلى سجن روميه.  

القضّية الثالثة : اتهم طفل بالغ من العمر خمسة عشر عاما بمحاولة سرقة حين اقتحم منزل امرأة. 	 
أسقطت المرأة التهم حين اتضح بأن لدى الحدث إعاقة ذهنّية ولكّن الحدث بقي خاضعًا لدعوى الحّق 
العام. احتجز الحدث لمّدة عشرين يومًا منتقاًل من مخافر إلى مكاتب تحقيق قبل نقله إلى بعبدا. 

باختصار شديد، ُتعّد القضّيتان األولى واألخيرة مثار إشكالّية لكون المدعين العامين في لبنان يتمتعون 
القرار بمالحقة الحدث أو عدم مالحقته. بالحّق في ممارسة سلطة استنسابّية تمنحهم صالحّية اتخاذ 

وفي ممارسة السلطة االستنسابّية يجب عليهم أن ينظروا في طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها وخلفّية 
الحدث وشخصّيته ودواعي حماية المجتمع. يجب على المدعي العام أن يبذل جهدًا في مالحقة األحداث 
في القضايا التي تعتبر حكمًا أساسّيًة.334 أّما القضيتان الثانية والثالثة فتشكالن مثااًل فاضحًا عن اعتقال 
تعسفي )المادة 37)ب( من إتفاقية حقوق الطفل( وتصف القضّية الثانية انتهاكًا فاضحًا ألحكام المادة 
37 )أ( من اتفاقّية حقوق الطفل التي تحظر التعذيب و”غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو الالإنسانية أو المهينة.” ُيشكِّل السيناريو األخير مثااًل واضحًا عن انتهاك المادة 37 )ج( من إتفاقية 
حقوق الطفل( حيث لم تؤخذ حاجات الطفل )اإلعاقة الذهنّية( بعين االعتبار حين تّم حرمانه من حرّيته. 
ُتعاني هذه الطبقة من المعتقلين خطر التعّرض النتهاكات حقوق اإلنسان مثل المعاملة السيئة واالعتقال 
الدمج  إعادة  حول   422 القانون  لغايات  مناهضًا  مفعواًل  ُتحدث  أن  االنتهاكات  لهذه  ُيمكن  التعسفي. 
عادة التأهيل االجتماعي. وال تتأثر نتيجًة لذلك عملّية إعادة الدمج االجتماعي في حاالت األحداث  واإ
ّنما أيضًا في حاالت المعتقلين الذين شاركوا في مجموعات التركيز وفي المقابالت الفردّية. وحسب واإ
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قانوني.  دفاع  في  الحّق  إلى  والمنحطة  الهّشة  المعيشّية  الظروف  تسيء  أعاله،  الفقرات  في  كما جاء 
وبالتالي ُيصبح الموقوفون قيد الحجز االحتياطي مستضعفين مما يؤثِّر في الحّق بمحاكمة منصفة. يتمتع 
الموقوفون قيد الحجز االحتياطي بالحّق في أن ُيعتبروا أبرياء حّتى تثبت إدانتهم وفي حالة المدانين،

يجب أن تقتصر عقوبتهم على حرمانهم من الحرّية من دون أن تتضمن تهديدًا لحياتهم وأمنهم أو سالمتهم 
الجسدّية.335 ومن الممكن القول إّن الحجز االحتياطي ُيصبح تعسفيًا في الحاالت “التي تولِّد فيها الظروف 
حافزًا على اإلدانة الذاتّية، ال بل األسوأ حين ُيصبح الحجز االحتياطي شكاًل من أشكال اإلدانة المسبقة 
التي تنتهك الحّق في قرينة البراءة.”336 يرمي ما تقّدم إلى إعاقة عملّية ممارسة القضاء بصورة فعالة 
مع تنامي عدد المعتقلين الذين ينتظرون محاكمتهم وعدد القضايا أمام المحاكم. وبالتالي ُيصبح الباب 
مفتوحًا أمام تناسي الملفات وتناقص السيطرة على القضايا الجزائّية نتيجة العديد من العوامل مثل نظام 

المساعدة القضائّية غير المرضي. 

ويزداد حرمان المعتقلين حرّيتهم سوءا نتيجة رفض العديد من المسؤولين المعنيين بإدارة السجون العمل 
عنهم.  رغمًا  السجون  في  يعملون  المسؤولون  فهؤالء  سلوكّياتهم.  مع  الواقع  هذا  يترافق  السجون.  في 
فهم يعتبرون “العمل في السجن عقابًا بحد ذاته فكيف عساهم ُيعاملون السجناء الذين ُيكافحون في سبيل 
بقائهم” يقول أحد األشخاص الذين أجريت معهم مقابلة في شهر تشرين األّول/أكتوبر 2012. وال يقتصر 
منفرد  قاضي جزاء  يستذكر  إلى سجٍن في عاليه،  ففي زيارٍة  الداخلي.  األمن  النقد على عناصر قوى 
كيف أخبره سجين مريض بأّنه ال يملك الدواء لعالجه ألّن الممرضة المسؤولة لم تقم بزيارة السجن منذ 
سّتة أشهر.337 وفي هذا المجال يرتدي توظيف أشخاص ماهرين، ذوي حماس ومتلقفين إلدارة السجون 
واإلشراف على رفاه المعتقلين أهمّية قصوى ال سّيما لدواعي إعادة التأهيل مثل التشجيع على السلوك 
الجّيد. فإعادة التأهيل سياسة مهمة في وسط السجون وهي غير متوّفرة ببساطة في لبنان حيث أصبح 

السجن مكانًا ُيقفل فيه على المتهم أو المحكوم عليه لتلقي العقاب. 

ُيعبِّر الكثيرون عن إحباطهم حيال الوضع الراهن مستخدمين طرقًا عديدة. في شهر نيسان/أبريل 2012، 
وقعت أعمال شغب دامت ست ساعات في سجن بعلبك حيث أحرق المساجين الفرش وهددوا بإحراق 
نفسهم اعتراضًا على التأخير الشديد في المحاكمة وعلى تلكؤ السلطات في اإلفراج عن المعتقلين الذي 
قضوا عقوبتهم.338 وفي شهر حزيران/يونيو 2012، نجحت أجهزة تنفيذ القانون في التفاوض مع المعتقلين 
في سجن رومية الذين خرجوا من مكان احتجازهم في قاعة المحكمة في بعبدا. وُيزعم أّن أربعة عشر 
من أصل خمسين معتقاًل حطموا الزجاج ولّوحوا بقطع الزجاج المكسرة. كما هددوا بإلحاق األذية بالقاضي 
رئيس المحكمة وتعّمد اثنان من المعتقلين جرح نفسهم بالزجاج. لم يتعّرض القاضي والمحامون لألذّية 
في خالل المواجهات بينما كان الرجال يتظاهرون احتجاجًا على التأخير في اإلجراءات القانونّية. استسلم 
المعتقلون عندما وعد القاضي كلود كرم بتسريع المحاكمة.339 وبعد شهر من تاريخه حاول معتقل يمني 
من فتح اإلسالم الهروب من سجن روميه من دون أن تتكلل مساعيه بالنجاح. كان إرهابّيون مزعومون 
على صلٍة بفتح اإلسالم قد اعتقلوا لسنوات عديدة من دون محاكمة على إثر مواجهات مع الجيش اللبناني 
في العام 2007. ولقد ُأفيد بأّن ما مجموعه 570 شخصًا قد احتجزوا لتورطهم في النزاع ومنذ ذاك ُيقدَّر 

بأّن عدد المحتجزين الذين ُأفرج عنهم بلغ 147. ويبقى حوالى ثمانية وتسعون قيد االحتجاز.340 
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وفي حزيران/ يونيو 2012، أفرج عن أربعة عشر إرهابي مزعوم قد سدد مكتب الرئيس نجيب ميقاتي 
كفالة اإلفراج عن سبعة منهم341 البالغة 500 ألف ليرة لبنانّية. وفور اإلفراج عن المعتقلين، انتقد هؤالء 
السلطات القضائّية بسبب اعتقالهم لسنوات عديدة من دون محاكمة. بدأ العديد من أقارب هؤالء بالتظاهر 
مطالبين باإلسراع بالمحاكمة واندلعت التظاهرات عبر البالد خصوصًا في طرابلس.342 وفي خالل الشهر 

الالحق، أفرج عن أربعة معتقلين فلسطينيين ولكن جرى تسليمهم إلى األمن العام.343

البارد. ففي شهر آب/أغسطس 2012،  ولم تقتصر الضغوطات وتظاهرات األسر على معتقلي نهر 
تظاهر ذوو طارق ربعا مهندس االتصاالت السلكّية والالسلكّية لدى شركة ألفا والمتهم بتعاونه مع إسرائيل 
على مقربٍة من المحكمة العسكرّية حيث تّم احتجازه لالستجواب.344 استدعي ربعا لالستجواب في شهر 
تموز/يوليو 2010 على يد وزارة الدفاع. ولم يحَظ بفرصة االتصال بمحاميه سوى بعد اثنين وثالثين 
للتعذيب والمعاملة السيئة قبل  الدفاع مّدة 108 أيام حيث تعّرض  يومًا من توقيفه. احتجز لدى وزارة 
أن يتم نقله إلى سجن رومية.345 ُيشكِّل اعتقاله لدى وزارة الدفاع انتهاكًا لقانون أصول المحاكمات الجزائّية 

اللبناني الذي ينّص على فترة حجز مّدتها 48 ساعة قابلة للتجديد مّرة واحد.

وفي شهر أيلول/سبتمبر 2012، اندلعت تظاهرة جديدة في سجن رومية. أفادت تقارير بأّن المساجين 
المساجين  ُيفرج  ولم  رهينة.  شرطة  رجال  عشرة  أخذ  قبل  المهمالت  وسالل  المالءات  بإحراق  قاموا 
عن ضباط الشرطة إاّل بعدما وعدت السلطات بإحالة طلباتهم أمام المسؤولين المعنيين التماسًا للعفو.346

اإلسالم  فتح  عناصر  من  ثالثة  فرار  عن  الكشف  تّم   ،2012 األّول/أكتوبر  تشرين   12 بتاريخ 
للعديد  من سجن رومية. شّكلت هذه الحادثة والتي حصلت قبل شهٍر من اكتشافها مصدر اضطراب 
من الوزارات ورجال السياسة. تلت الحادثة غارة على جناح اعتقال محتجزي فتح اإلسالم حيث يحصل

أمور  بين  من  الحادة  واألغراض  الخليوّية  الهواتف  ضبط  وتّم  والتلفاز.  االنترنت  على  المساجين 
السجن  في  األمن  عناصر  بعض  بمساعدة  الهروب  من  تمكنوا  الثالثين  الفارين  أّن  ويبدو  أخرى.347 
مستخدمين أوراق هوّية مختلفة. وخلص التحقيق أيضًا إلى أّنه لم يتم الكشف عن الخاليا التي يحتجز 
ثمانية عشر  بحق  التهم  العام  المدعي  وّجه  لذلك،  نتيجًة   348 .2010 العام  منذ  المساجين  فيها هؤالء 
عنصرًا من قوى األمن الداخلي بقضايا اإلهمال والتواطؤ. وقال نهاد جبر، نقيب المحامين في بيروت 
اللبنانّية  السجون  تعّم  التي  هذه  الفوضى  لحالة  حّد  يوضع  أن  “يجب  يلي:  ما  له  بياٍن  في  حينها 
المساجين”349  مع  التعاطي  في  المسبقة  األحكام  على  المبنّية  والسلوكّيات  الرشوة  حالة  عن  ناهيك 
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     أ(     اإلصالحات القانونّية وتحسين ظروف السجن

يجدر التنويه ببعض التحسينات والتطّورات التي تصدرت عناوين الصحف بشأن اإلصالحات القانونّية 
وتحسين ظروف السجن:

علي.  سجن  بتحديث  العطاء  فرح  منظمة  من  متطّوعًا  ستون  بدأ   ،2010 تموز/يوليو  شهر  في   	
تضمنت األعمال توسيع ساحة الرياضة ومكاتب اإلدارة وغرفتي االعتقال التي تضم أكثر من ثمانين 
معتقاًل في ظروٍف غير صحّية. وتشمل أعمال التجديد بناء مطبخ ومغاسل. يجري العمل بالتنسيق 

مع المديرّية العامة لألمن العام.350
في العام 2012، أفضى برنامج يمتد على سنتين وتطبقه اللجنة الدولّية للصليب األحمر إلى زيادة   	
اللبنانّية، وّفرت  السلطات  لى جانب  تناهز %50. واإ بنسبة  بالمياه في سجن رومية  كمّية اإلمداد 
اللجنة الدولية للصليب األحمر إمدادات طبّية ومعدات لمركز السجن الطبي وقامت بتدريب الموظفين

على اإلسعافات األولّية.351  
في شهر أيلول/سبتمبر 2012، افتتح سجن القّبة في طرابلس عيادة جديدة لطّب األسنان وورش عمل   	
للخياطة بهدف إصالح المعتقلين. افتتح مركز إعادة االنطالق من أجل إعادة تأهيل ضحايا العنف 
 )Restart Center for Rehabilitating Victims of Violence and Torture( والتعذيب
الورشة إلى جانب وزير الداخلّية. كما يجني المحتجزون عائدات مالّية بما أن المديرّية العامة لألمن 
العامة تقوم ببيع البذات التي ُتصّنع في هذه الورشة لعناصرها. ترمي هذه الورش إلى تدريب المعتقلين 

ومساعدتهم على تنمية مهارٍة يستخدمونها في سبيل إعالة نفسهم بعد أن يتم اإلفراج عنهم.352
وفي شهر تشرين األول/أكتوبر 2012، بعيد الكشف عن حادثة الفرار من سجن رومية، افتتح وزير   	
الداخلّية مروان شربل ووزير العدل شكيب قرطباوي قاعة محكمة جديدة في سجن رومية بهدف تسريع 

محاكمة عناصر فتح اإلسالم.353

لبنان في مشروٍع يرمي إلى الحؤول دون احتجاز  الناشطة في   )AJEM( عملت منظمة عدل ورحمة
سار  حال  وفي  هلوسة.  حالة  في  الجرائم  ارتكابهم  عند  بالشخصّية  باالنفصام  المصابين  األشخاص 
هذا المشروع على قدٍم وساق، فسوف ُيشكِّل تطّورًا مهمًا في النظام القضائي بما أّن المحاكم اللبنانّية 
ال تطلب تقييمًا لمعرفة إذا كان المدعى عليه ُيعاني مشاكل نفسّية.354 كشفت دراسة أجرتها منظمة الصّحة 
العالمّية في العام 2010 بأّن نسبة 6 إلى %10 من المعتقلين ُيعانون حالًة نفسّيًة ينفصلون فيها كلّيًا 
والخدمات  التشخيص  لغياب  نظرًا  السجن  في  سوءًا  النفسّية  المعتقلين  هؤالء  تزداد صّحة  الواقع.  عن 
تتم مراجعة  لم  إّنه   ،AJEM العاملين في المحامين  أحد  ويفيد  نفسّيًا.  ُيعانون مرضًا  للذين  الضرورّية 
التشريع حول “الجنون اإلجرامي”منذ العام 1943. لفت عالم نفس يعمل مع الجمعّية إلى أّنه حين يتم 
احتجاز شخٍص ُيعاني مرضًا نفسّيًا، ُيصبح غير ممكن من الناحية الفرضّية إحالة األخير إلى مستشفى 
لطب النفس للعالج ألّن إعادة فتح القضّية يستهلك الكثير من الوقت وهو معّرض لعقبات بيروقراطّية. 
وباإلضافة إلى ذلك، من الممكن أن تعود هذه الفئة من المعتقلين إلى ارتكاب جريمة نظرًا لعدم تشخيص 
حالتها.355 وعليه ُتشكِّل الخطوات القانونّية على غرار تلك التي تبادر إليها AJEM إلى جانب تدريب 
القانونيين على قضايا التوعية على الصّحة النفسّية بعضًا من المبادرات الضرورّية لمعالجة هذه المسألة.

قضوا  وقد  السجن  من  معتقاًل  عشر  اثني  حوالى  عن  اإلفراج  تم   ،2012 العام  من  سابقٍة  فترٍة  وفي 
عقوبتهم بعدما تبّرع فاعلو خير بتسديد الغرامة التي ال يستطيعون تسديدها. ولقد أعطي كّل من المعتقلين 
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الذين ُأفرج عنهم من السجون في منطقة البقاع مبلغًا يتراوح بين 300 ألف و28 مليون ليرة لبنانّية لتغطية 
ولكّنهم  الذين قضوا عقوبتهم  اللبنانّية  السجون  في جميع  المعتقلين  اإلفراج عن  بدأ مشروع  الغرامات. 
ال يستطيعون أن ُيسددوا بدل الغرامة المفروضة عليهم في شهر آذار/مارس 2012 وهو يتم بالتعاون

مع وزير الداخلّية مروان شربل. كما تقوم الجهات المانحة بترحيل األجانب المعتقلين سابقًا في العدلّية 
السنة  لتخفيض  قانون  مشروع  اللبناني  البرلمان  سّن   ،2012 آذار/مارس  شهر  وفي  ديارهم.356  إلى 
السجنّية من اثني عشر شهرًا إلى تسعة أشهر. وعليه، يقضي المساجين الذين ُيعاقب عليهم بالسجن مّدة 
أقل من سنة فترة شهر بعشرين يومًا. ولكّن هذا يستثني المساجين الذين صدرت بحّقهم عقوبة باإلعدام 
عليها.  المعاقب  الجريمة  ارتكاب  في  بالتكرار  المتهمين  األشخاص  إلى جانب  الحياة  مدى  السجن  أو 
وفي تلك اآلونة قال وزير العدل قرطبواي إّن حوالى ثمانين سجينًا سوف يستفيدون من هذا التخفيض 
 37% فإن  الوزير،  وبحسب  التأهيل.  إعادة  إلى  كسبيٍل  نّما  واإ االكتظاظ  مشكلة  معالجة  بهدف  ليس 
من المسجونين متهمين بتهمة واحدة في حين يتم حجز الباقين بتهم متعددة لعّدة أو من الممكن أن يكونوا 
 ،2012 آب/أغسطس  شهر  وحّتى  األخرى.357  القضّية  في  المحاكمة  وينتظرون  واحدة  بتهمة  مدانين 
استفاد ما ُيناهز 400 سجين من تخفيض السنة السجنّية. ولكن ال يزال بعض المساجين يشعر باالغتياظ 
وغير قادٍر على سداد الكفالة إلنجاز عملّية اإلفراج عنه بعد قضاء عقوبته.358 وعلى الرغم من النوايا 
التي تستند إليها هذه اإلصالحات، يدعي النّقاد بأّن القانون يسمح باإلفراج المبكر عن منحرفين متهمين 
بارتكاب جرائم خطيرة بحق المجتمع فُيفرج عن المجرم في غضون بضع سنوات. ثانيًا، ال يأخذ التخفيض 
بعين االعتبار الضحايا لكون القانون مشّرعًا على جميع الجرائم بصرف النظر عن خطورتها أو فظاعتها 
ما خال المعتقلين الذين صدرت بحّقهم عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة. وبحسب أحد األشخاص 

الذين أجريت معهم مقابلة، ال يقضي الحّل في تخفيض السنة السجنّية بل ببناء سجوٍن جديدة.359

     ب(     الشرطي الجّيد والشرطي السيئ في لبنان

العدد  أي ضعف  عنصرًا  ألف   30 حوالى  الداخلي  األمن  قوى  عناصر  عدد  بلغ   ،2012 العام  في 
المسجل في العام 2005. يحتاج هذا العديد إلى مبلغ 500 مليون دوالر سنوّية إلعالته. ويقول مسؤولون 
في الدولة إّن قوى األمن الداخلي نجحت في ردع الجرائم ال سّيما في ظّل الوضع السياسي الراهن في حين 
ُيجيب النقاد قائلين إّن قوى األمن الداخلي ُتعاني من الفساد وهي مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
بدأت مشاريع  المنصرمة،  الخمس  السنوات  التعسفي. وفي خالل  المعاملة واالعتقال  تشمل سوء  التي 
المتحدة  المتحدة والمملكة  االتحاد األوروبي والواليات  بها  تقّدم  الحجم  إصالح عن طريق هبات كبيرة 
من باب التعداد ال الحصر. ولقد تضمنت األخيرة سّن مدّونة سلوك لقوى األمن الداخلي وبناء مركز 
تدريب عسكري بقيمة 10 ماليين دوالر وتوظيف عدد كبير من ضباط الشرطة النساء للمشاركة في ندوات 
على غرار تلك المتصلة بالتعذيب. ال يزال العديد من المشاريع قيد التنفيذ وبالتالي يبقى أثره ونجاحه 
معّلقًا.360 وتلّقى عناصر قوى األمن الداخلي التدريب في الخارج ولكن ُيفيد قائد سرّية أّن تدريب عناصر 
قوى األمن الداخلي في الخارج ال يعكس دومًا المشهد اللبناني. وبالتالي ال بّد من إجراء تدقيق داخلي 
للعمل على رصد المشاكل التي تتم معالجتها بواسطة القّوة. وال يكمن الحّل في استيراد ممارسات أجنبّية 

ال تعكس حقيقة لبنان االقتصادّية واالجتماعّية.361

رأت مدّونة السلوك الخاصة بقوى األمن الداخلي النور في شهر كانون الثاني/يناير 2012 وجرى تعميمها 
على عناصر قوى األمن في شهر كانون األّول/ديسمبر 2011. يتضمن الكتّيب الصغير الذي تم إعداده 
بالتعاون مع مكتب المفوَّض األعلى لحقوق اإلنسان وبدعٍم من السفارة البريطانّية معايير سلوك مهنّية 



83

وأخالقّية يجب االمتثال لها من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان والحرّيات العامة وحمايتها ولقد جرت 
صياغتها جميعًا بما يتماشى مع الدستور اللبناني والتشريعات ومقتضيات حقوق اإلنسان الدولّية. تستخدم 
مدّونة السلوك "على أّنها سبيل لتحقيق الغاية األساسّية وهي تعزيز دور قوى األمن عن طريق تعزيز 
حماية حقوق اإلنسان في لبنان" هذا ما أّكد عليه فاتح عّزام الممثل اإلقليمي السابق لمكتب المفوض 
السامي لحقوق اإلنسان في الشرق األوسط.362 وُتعالج المدّونة قضايا الواجبات المهنّية وواجب المسؤولين 
والنزاهة والصدق وعدم االنحياز والسلوك واألخالق واستخدام القّوة واألسلحة النارّية وأخيرًا حّق المشتبه 
بهم والمعتقلين. ترمي مدّونة السلوك إلى إظهار شفافية قوى األمن الداخلّية وخضوعها للمساءلة والحكم 
الكتّيب  للتنظيم. يورد  الذي يجب أن يكون خاضعًا  السلوك  تنظِّم  الرشيد وحماية حقوق اإلنسان وهي 
معايير حقوق اإلنسان الدولّية عن طريق سّن القوانين من أجل إعطاء المعايير شعورًا بالوجود والشرعّية. 
ليست المواد الواردة في الكتّيب جديدة بل هي راسخة في العديد من النصوص التشريعّية والقواعد واألنظمة 

ولقد تّم جمعها ببساطة في كتاٍب واحد.

ولدى مراجعة منظمة ألف المدّونة رصدت العديد من الشوائب المتصلة بالتضارب مع التشريعات المحلّية 
وآلّيات التطبيق والمصطلحات المستخدمة في الكتّيب. ومع أّن الهدف من المدّونة ال يرمي إلى التمهيد 
إلصالح القانون إاّل أّنه كان من الواضح أّنه بهدف احترام روحّية المستند ال بّد من إصالح القانون 
اللبنانّية  القّوات  أّن  المدّونة وهي  التوقف عند نقطٍة إضافّية ال تلحظها  على مستويات عديدة. ويجدر 
مزعومين. إرهابيين  مع  مقابلة  عنه  كشفت  ما  بحسب   – القانون  تنفيذ  هيئات  دور  تؤّدي  المسّلحة 

فال بّد من تنظيم صالحّية هؤالء لناحية المساهمة في ضمان أمن الدولة واستقرارها واحترام معايير حقوق 
اإلنسان الدولّية. وعليه فمن الملح اعتماد مدّونة سلوك على غرار تلك التي تستخدمها قوى األمن الداخلي 

ناهيك عن تطبيق المبادئ األساسية حول استخدام القّوة واألسلحة النارّية على يد أجهزة إنفاذ القانون. 

األمن  قوى  بين  اجتماعًا غير رسمّي جمع  البريطانّية  السفارة  2012، عقدت  في شهر حزيران/يونيو 
الداخلي وممثلين عن المنظمات غير الحكومّية وخبراء من الشرطة من دوٍل أخرى مثل إفريقيا الجنوبّية. 
القانون  تنفيذ  ممارسات  تحسين  إلى  السبيل  تحديد  إلى  وسعى  الشرطة  فساد  قضايا  االجتماع  غّطى 
بيه، قائد  زياد  المقدم  أّكد  وقد  بالشرطة.363  يثقون  ال  المواطنين  بأّن  أفادت  االستطالع  نتائج  أّن  بما 

رئيس قسم حقوق اإلنسان لدى المديرّية العامة لقوى األمن الداخلي على هذه النتائج. 

ويقول قائد السرّية بأّن القطيعة بين أجهزة تنفيذ القانون والرأي العام ُتعزى إلى صدع في داخل المجتمع 
فالعقد االجتماعي مفتت. وهو يقول إّن هذا الوضع يولِّد عنفًا وفوضى في الشوارع. هذا ولم تؤدِّ ثقافة 
الالعقاب إلى زيادة درجة الجرمّية وحسب، بل أّثرت أيضًا في العاملين في أجهزة األمن لناحية حماسهم 
بذاتها القانون  تنفيذ  أجهزة  في  دومًا  المشكلة  تكمن  وال  فاعلة.  بصورة  عملهم  ممارسة  على  وقدرتهم 

بل في المجتمع الذي فقد إيمانه بهذا الجهاز.364 وفي بعض األحيان، قد يشعر المسؤولون في أجهزة إنفاذ 
القانون بأّنهم هدفا" سهال" السّيما حين تكون أمامهم دقائق معدودة لدخول منطقة وتوقيف مجرم مطلوب. 
وفي هذه الدقيقة التي ينتفي فيها حكم القانون ُيمكن أن يقع عناصر قوى األمن في فخ تبادٍل إلطالق النار.

ومن األمثلة الحديثة على هذا الشلل ما حصل في أواخر شهر آب/أغسطس 2012، حين قتل الرقيب 
علي نصر اهلل وُجرح شريكه في بعلبك. فلقد تعّرضت سّيارة دورّية لكمين نصبته العناصر المسّلحة من 

عشيرة آل جعفر بعدما اعتقلت السرّية اثنين من عناصر العشيرة.365
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ويقول القائد إّنه في بعض األحيان، تضطر قوى األمن الداخلي إلى اللجوء للقّوة لحماية أحد من إلحاق 
األذّية بنفسه.366 يؤّكد المقدم قائد بيه على هذا الموضوع مضيفًا أّن الشرطة القضائّية تتوّرط في أعمال 
عنف شديدة بنية حسنة حين ترغب في ردع شخٍص عن إلحاق األذّية بنفسه أو بشخٍص آخر. ويقول 
المشاركان في المقابلة إّن الهدف األساسي هو الحماية.367 ويقول القائد إّن المجرمين ذوي السجل الحافل 
يثيرون معضالت شديدة حين تقضي المسألة بتطبيق حقوق اإلنسان في حرفّيتها. وبالتالي تقتصر حقوق 

المجرمين وحرّياتهم على النقطة التي يبدأون منها بانتهاك حقوق الغير وحرّياتهم وأمنهم.368

ولكنّ المشاركَان في المقابالت يؤكدان على أّن حقوق المشتبه بهم والمعتقلين تلقى احترام ضباط تنفيذ 
القانون ال سّيما خالل ساعات االعتقال األولى حين يخضع المشتبه به لالستجواب. ترد المادة 47 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائّية مطبوعة على الصفحة الخلفّية للسجل كما يتم تعميم الحقوق الراسخة 
المعتقلون تفسير حقوقهم  أّنه في غالب األحيان ُيسيء  القائد ُيضيف  المعتقلين.369 ولكّن  على األفراد 
مشيرًا إلى أّن قّلًة منهم تفهم الحّق في االتصال بمحاٍم على أّنه الحّق في مقابلة المحامي. وغالبًا ما تتهم 
الشرطة القضائّية بتوّلي أدواٍر ال تندرج ضمن نطاق اختصاصها.370 وعلى صعيٍد آخر، يجب أن يكون 
التحقيق من مسؤولّية المدعي العام على ما يقول خبير قانوني ويجب أن يقتصر دور الشرطة القضائّية 

في هذا المجال على االستجواب التمهيدي وحسب.371 

لبنان  التعسفي في  الداخلي أن ال وجود لالعتقال  لدى قوى األمن  ويقول رئيس شعبة حقوق اإلنسان 
فهو ليس تلقائيًا وال يجب بالتالي أن يكون موجودًا. وفي حال ُوجدت مثل هذه الحاالت فيحب معالجتها 
العقوبات.  قانون  المادة 367 من  السلوك بموجب  المعاقبة على هذا  الشكاوى ويجب  آلية  عن طريق 
بأي طريقٍة  الصفح عنها  أو  تلحق بحقوق اإلنسان  التي  االنتهاكات  إّنه ال يجب تغطية هذه  وأضاف 
كانت.372 ولكن لم يتحدث أي من األشخاص الذين أجرت معهم ألف مقابلة عن وجود أي دعوى جزائّية 
بموجب المادة 367 من قانون العقوبات. وبحسب أحد المحامين، ال يتقدم ضحايا االعتقال التعسفي 
االندفاع.373  توّفر  وعدم  المادّية  الضيقة  ألسباب  شكاوى  آلّية  أي  يتبعون  وال  المحكمة  أمام  بدعاوى 
ومن األسباب األخرى صعوبة تحميل الجهة مسؤولّية الحرمان من الحرّية )نظرًا لعدم فاعلّية أو فعالّية 
ثقة مثل عدم وجود  العوامل  من  العديد  إلى  االندفاع  غياب  ُيعزى  أن  وُيمكن  الجزائّية(.  العدالة  نظام 

في أّن السلطة القضائّية سوف تأخذ الشكوى على محمل الجد من جهٍة أو أّنها ستقوم بمالحقة مرتكبي 
الجريمة من جهٍة أخرى.

وُيتابع المقدم قائاًل إّن االحتجاز فترة تتعّدى المهلة المنصوص عليها في القانون ال ُيعزى إلى سلوك 
ّنما لظروٍف  اعتباطي أو تعسفي صادر عن قوى األمن الداخلي كما ال ُيعزى إلى ازدراء متعّمد للقانون واإ
أخرى خارجة عن السيطرة مثل عدم توّفر الموارد. على سبيل المثال، أورد المقدم حالة يجب فيها احتجاز 
نما احتجز فترًة إضافّيًة  المشتبه به في مخفر الشرطة لمّدة تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة قابلة للتجديد مّرة واّإ
بناًء على إحالة المدعي العام نظرًا لعدم وجود مكاٍن كاٍف في الزنزانات في دار المحكمة وبانتظار أن يمتثل

المتهم أمام القاضي. وهذا ما ّأّكد عليه أحد المحامين قائاًل إّن أحد موكّلين قبع في مخفر الشرطة أيامًا 
إلى حين شغور مكاٍن في زنزانات االعتقال في محكمة بعبدا على سبيل المثال. ومن األهمّية بمكان 
التنبه إلى أّن المعتقل يبقى مشتبهًا به وهو ينتظر أن يوّجه إليه المدعي العام التهم. وما أن يتم تحويل 
الملف الجزائي إلى قاضي التحقيق أو قاضي الجزاء المنفرد )في حالة الجنحة(، أمام القاضي مهلة أربع 
وعشرين ساعة لطلب مثول المدعي عليه أمام التحقيق. وحّتى الساعة، يقول المحامي، من المحتمل
أن تنقضي مهلة األربع وعشرين ساعة من دون أن يمثل المدعي عليه أمام القاضي. ُيعزى هذا األمر
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إلى أسباب عديدة: عدد القضايا، مغادرة القاضي أو نظام إحالة الملف الطويل والمعقد. وما أن ُيفرج 
المدعي العام عن الملف الجزائي حّتى ُيسّلم األخير للكاتب لتسجيله قبل إحالته أمام كاتب قاضي التحقيق 
األّول لتسجيله. بعد ذلك يحّول الملف إلى قاضي التحقيق األّول الذي تُناط به مسؤولّية إحالة الملف 

الجزائي أمام سائر قضاة التحقيق.374

وعليه، يرزح نظام العدالة الجزائّية أمام عبء مشاكل عديدة تتمثل بنقص الموارد )مثال الحاجة إلى مزيٍد 
من السجون ومراكز االعتقال( والتدابير اللوجستّية لسير عمل كّل شعبة بصورة فّعالة وفاعلة. وبصورة 
الجنائّية.375  العدالة  المعنّية بنظام  الفعالّيات  العمل في وسط جميع  بّد من تحسين أخالقّيات  عامة ال 
ُتستخدم أن  ُيمكن  الملّحة  الموارد  فهذه  مزمنة.  معضلة  أّنه  على  الموارد  توّفر  عدم  السرّية  قائد  يورد 

من أجل وضع نظام الكتروني مركزي ُيسهِّل عملّية استرجاع المعلومات والبحث. وال شّك في أّن قيام 
نظام معلوماتّية فاعل ُيمكن أن ُيسهِّل شؤون التواصل بين األقسام. ولكن في بعض األحيان يستغرق 
تجميع المعلومات بشأن المشتبه به يومًا كاماًل فيما ينتظر األخير في االحتجاز. يجب استكمال جميع 
العديد من  استكمال  بائدة. يجب  تقنّيات  المركزّية واستخدام  السلطات  التواصل مع  بموازاة  المهام  هذه 
اإلجراءات اإلدارّية التافهة من خالل اللجوء إلى تدابير بائدة يترتب عنها تأخير ال طائل منه. وفي مرحلة 
المحاكمة، ُيعزى التأخير إلى النقص في التكنولوجيا وفي بعض األحيان يكون التأخير ناجمًا عن مشتبه 
به ألحق بنفسه جراحًا ويجب أن ُيدخل المستشفى للعالج حيث ُيمضي فترة أسبوع من دون أن يتم اإلفراج 

عنه.376 وكما سيتضح من القسم الالحق، ليست فعالّيات الدولة هي الوحيدة الخاضعة للتدقيق والنقد.
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اختطاف الدولة

     أ (     مسؤولّية الدولة في ضمان حقوق اإلنسان إزاء الفعالّيات من غير الدولة

أفعاٍل  الدول مسؤولّية  ُيمكن أن تتحّمل  الخاصة بحقوق اإلنسان  الدولي والعهود  العام  القانون  بموجب 
الحقوق  انتهاك  دون  للحؤول  الضرورّية  الواجبة  بالعناية  التعامل  عن  قصرت  حال  في  أفراد  يرتكبها 
الدولي، النظام  في  األبرز  الخصم  الدولة  تبقى  وحيث  العنف."377  أعمال  على  المعاقبة  أو  والتحقيق 

يجب أن تكون التهديدات الصادرة عن فعالّيات من غير الدولة عنيفًة كانت أم غير عنيفة من مسؤولّية 
الدولة. ويجب أن تتحّمل الدولة مسؤولية الفشل في الوقاية من انتهاكات حقوق اإلنسان )بمعرفٍة أو بموافقة

الفعالّيات  مقاضاة  واألهم  فيها  والتحقيق  المناسب  النحو  على  منها  الوقاية  أو  االثنين(  بغير  أو  منها 
من غير الدولة. تحمِّل المفوضّية السامية لحقوق اإلنسان أي دولة مسؤولّية اإلخفاق في تحقيق المسؤولّيات 
المتلقّية مسؤولّية األعمال الصادرة عن  الدولة  المثال ال تتحّمل  أعاله بطريقة مناسبة،378 "على سبيل 
أفراد في االستيالء على سفارة ولكّنها تكون مسؤولة إذا لم تتخذ جميع التدابير الضرورّية لحماية السفارة 

من أن تتعّرض لالستيالء أو استرجاع السيطرة عليها."379

لم تسفر الحرب عن زعزعة استقرار الدولة وحسب بل ألحقت أضرار فادحة بنمو البالد وبتعزيز حقوق 
اإلنسان وحمايتها. وانتشرت ثقافة الالعقاب حيث بات النظام القانوني المحّلي معطاًل ويعمل على أساس 
اعتباطي. واليوم، يبدو الحّد األدنى من األمن القانوني المطلوب خاضعًا لقرارات رجال الدولة ومعّرضًا 
فعلّيًا  الدولة  قامت  ولقد  باختطافه.  تقوم  والتي  أم غير شرعّية  كانت  المتخاصمة شرعّيًة  القوى  ألهواء 
وبصورة غير متعّمدة بتعزيز سلطات الفعالّيات من غير الدولة العنيفة وغير العنيفة. ويشمل هذا منظمات 
استهلت   ،1990 العام  منذ  الخ.  والقبائل  المسّلحة  والمجموعات  السياسّية  واألحزاب  المدني  المجتمع 
نعاش االقتصاد والترويج الحترام حقوق اإلنسان.  الحكومات المتتالية برامج إلعادة بناء مؤسسات الدولة واإ
وعلى الرغم من صعوبة اإلرث الذي ورثته الحكومة، فهي لم توقف الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق 
اإلنسان على الصعيدين المؤسسي والتشريعي على حدٍّ سواء. يستضيف لبنان مقّر المفوضّية السامية 
لحقوق اإلنسان وقد تعاون مع المقررين الخاصين الذين رغبوا في زيارته وأنشأ قسمًا معنّيًا بحقوق اإلنسان 
المصادقة على معاهدات وصكوك  لبنان عملّية  الداخلي. هذا وسّرع  العامة لقوى األمن  المديرّية  لدى 
حقوق اإلنسان وصادق عليها. واليوم تبقى حماية حقوق اإلنسان في لبنان خيارًا استراتيجّيًا على درب 

السالم واألمن. 
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     ب (      والدة نظام الحكومة الجديد

السلطة التنفيذّية الجديدة: منظمات المجتمع المدني  .i  

اختراق  عن  الدولة  عجز  وعلى ضوء  األهلّية  الحرب  غداة  أهمّية  المدني  المجتمع  منظمات  اكتسبت 
متين  اجتماعي  عقد  على  واإلبقاء  المستدامة  للتنمية  تحقيقًا  فاعلة  بصورة  الموارد  واستخدام  المجتمع 
مع المواطنين. ومن خالل الخدمات والمناصرة التي توفِّرها منظمات المجتمع المدني، فلقد تمكنت األخيرة 
من العمل اوكـأنها السلطة الوحيدة في بعض المجاالت وتوّلت الدور المنوط بالحكومة اللبنانّية في مسائل 
إدارة شؤون الدولة اليومّية. ومن األمثلة األساسّية على ذلك، الدور األساسي التي قدّمته هذه الهيئات 

المعنّية بتقديم الخدمات في المؤسسات اإلصالحّية عبر البالد. 
يجب على األفراد الذين ُيناصرون في سبيل أن تحترم الدولة حقوق اإلنسان أن يمتثلوا للمعايير نفسها 
ونقٍد  لتدقيق  المدني  المجتمع  منظمات  أن تخضع  المجال  هذا  في  وُيمكن  أجلها.  ُيناصرون من  التي 
للنقد الموجه حيال  واسعين من منظمات أخرى في الميدان. تتعّرض النشاطات للتشكيك العام وُيمكن 
 UPEL مشروعّية المشاريع وأخالقّياتها أن ُيشكِّل صفعًة لهذه األخيرة. من األمثلة على ذلك جمعّية اتحاد
إلى سجن  إشرافها  تحت  يكونوا  أن  ُيفترض  كان  أحداث  نقل  على  أقدمت  لكونها  للنقد  تعّرضت  التي 
روميه نظرًا لحالة االكتظاظ المزمن التي تعاني منها. ومن الحاالت األخرى، حالة مركز كاريتاس لبنان 

للمهاجرين الذي يعمل مع المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء قيد االعتقال.

  مركز كاريتاس لبنان للمهاجرين: بين المطرقة والسندان

تشكل الممارسات العالمّية المتعّلقة بالحرمان من الحرّية في المالجئ ودور السكن مصدر قلٍق لبعض 
األسباب. يواجه بعض مشغلي المالجئ اتهامات باعتقال األفراد بشكٍل تعسفي وباستخدام هذه المنشآت 
تحظى  المؤسسات  هذه  أّن  األخرى  القلق  مصادر  ومن  قانوني.  غير  بديل  اعتقال  مركز  أّنها  على 
باستقاللّية نسبّيٍة حيال مشغليها وهي ال تكون مشّرعة عادًة أمام أجهزة تنفيذ القانون واألسر والسفارات الخ.

ونظرًا لطبيعة هذه المواقع السرّية ولتقييد حرّية الوصول إليها، ُيصبح اإلشراف عليها مصدر قلٍق على 
ُيثير بدوره أسئلًة  مستوى الشفافية. ولقد سّجلت أسئلة حول حرّية موافقة األفراد في هذه المنشآت مما 
بشان حرّية التنقل. رّدًا على هذه المشاغل العامة، ُيشكِّل مركز كاريتاس CLMC مثااًل لتسليط الضوء 
على روايات قانونّية وسياسّية متعّلقة بممارسات غير رائجة على صلٍة بالحرمان من الحرّية في المؤسسات 

غير الحكومّية. 

مؤسسة  متخصص عن  فرع  وهو   CLMC مركز  كان   ،2000 العام  في  أبوابها  العدلّية  افتتحت  منذ 
كاريتاس لبنان380 منظمة المجتمع المدني الوحيدة التي تتمتع بالوصول الكامل إلى مركز االعتقال لتقديم 
الخدمات االجتماعّية والطبّية والقانونّية المتاحة للمعتقلين. وكان المركز ُيدير مالجئ منذ العام 1994 

وحّتى العام 2012 وقد افتتح دار ضيافة لضحايا اإلتجار وثالثة مالجئ أخرى. 

بالهروب  لهّن  وللسماح  السيئة  المعاملة  من  لحمايتهّن  اإلتجار  ضحايا  "النساء  الضيافة  دار  يستقبل 
من ظروف المعيشة االستعبادّية التي يعيشونها. يزودهّن الدار بالمساعدة اإلنسانّية والدعم االجتماعي 
والطبي والنفسي إلى حين ترحيلهّن الطوعي أو في ظروٍف استثنائّية بانتظار تغيير عقدهّن." وفي شهر 
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أيلول/سبتمبر 2012، كانت الدار تستضيف حوالى ثالثين امرأة.381 يعتمد المركز "بروتوكوالت باليرمو" 
بشأن اإلتجار:382 ويعني هذا األمر ميدانيًا أّن ضحايا اإلتجار يضمون في عدادهم المهاجرين الذين 
أجبروا على العمل مكرهين. ومن األمثلة ما يلي: عامل مهاجر أتّم عقد العمل مع صاحب العمل ولكّن 
األخير ُيجبره على االستمرار في العمل. ومن األمثلة األخرى عدم تلقي العامل المهاجر أجره )وكان احد 
المهاجرين الذين اتصلوا بكاريتاس طلبًا للمساعدة لم يتلَق أجره منذ ثمانية أشهر وآخر منذ سنتين وآخر 
منذ عشر سنوات(. أّما النساء اللواتي يطلبن اللجوء إلى دار الضيافة فقد أحلن إّما من سفاراتهّن أو بإيعاز 

مجهول الهوّية من جيران أو أفراد يشكون بأّن المهاجرة هي ضحّية نشاط جرمي معّين.383 

العام  األمن  بموافقة  المستضعفين  المحتجزين  "المهاجرين  استضافة  أجل  من  المالجئ  تستخدم  كما 
وبإذعان المعتقل نفسه."384 ولكي ُيعتبر المهاجر مستضعفًا، يجب مراعاة المعيار في ما يلي: "عائالت 
وحوامل أو نساء مع أطفال وعّجز ومعّوقين نفسّيًا و/أو عقلّيًا وأشخاص بحاجة إلى عالٍج طبّي جدي 
وضحايا اعتداء أو عنف جسدي، وضحايا اإلتجار بالبشر وأشخاص تعّرضوا لالعتقال فترًة طويلة."385 
ويسعى المهاجرون الذين ُيعانون معاملًة سيئًة أو الذين تعّرضوا العتداء جسدي أو نفسي إلى الحصول 
قنوات.  بضع  الملجأعن طريق  إلى  المهاجرون  يحضر  العمل.  أصحاب  من  فيه  يحتمون  ملجأ  على 
فإّما أن تحيلهم األمانة العامة التي ترى في العدلّية مكانًا مناسبًا لهم، أو ُيسّلمهم أصحاب العمل الذين ما 
عادوا يستطيعون أو ُيريدون توظيفهم أو األشخاص الذين يحضرون بإرادٍة منهم. وفي حاالت أخرى ترسلهم 
السفارات.386 ومنذ شهر أيلول/سبتمبر 2012، بلغ إجمالي عدد المهاجرين 200 في جميع المالجئ.387  

المراقبة من أصحاب  بعثات  المانحة وبعض  الجهات  أمام  المركز مفتوحة  أبواب  أّن  والمثير لالهتمام 
المصلحة الخارجيين الذين يقومون برصد النشاطات والظروف في الداخل، ويجرون مقابالت مع نساء 
ولقد قام المقرر الخاص المعني بأشكال الرّق المعاصرة بزيارة المركز. وتتمتع السفارات بصورة عامة 
الضيافة  دور  في  بالنساء  االتصال  السفارات  تستطيع  ولدواعيالسرّية  المالجئ  إلى  الوصول  بإمكانّية 
من المقّر الرئيسي والتواصل معهن باستثناء سفارة الفيليبين على سبيل المثال التي تتمتع بالوصول إلى 
دار الضيافة. وباستطاعة أسر المهاجرين أن تتصل بهؤالء وتزورهم في المالجئ ما عدا في دور الضيافة 

لدواٍع أمنّية لكون أفراد األسرة يكونون في بعض األحيان متورطين في قضايا اإلتجار بالنساء. 

يعتبر المركز االعتقال تعسفيًا في حال بقي المهاجر في السجن بعد قضاء مّدة العقوبة. ويفيد األشخاص 
الذين أجريت معهم مقابلة بضرورة التمييز بين االعتقال التعسفي في الظروف الجزائّية واالعتقال اإلداري 
االعتقال  مركز  في  مهاجر  أي  ُيستبقى  ال  بأّنه  المركز  يفيد  العام.  األمن  لقواعد  يكون خاضعًا  الذي 
إذا أنجزت أوراقه وتوّفرت تذكرة السفر.388 يبقى المهاجرون المستضعفون في الدار إلى حين توّفر األموال 
الكافية الضرورّية لتسديد ثمن تذكرة العودة )في بعض األحيان ُيعاني المهاجرون لمّدة أشهر قبل أن يقوم 
صاحب العمل بشراء التذكرة(. كما يجب على المهاجرين أن ينتظروا ريثما تستكمل األوراق اإلدارّية لدى 
األمن العام الذي يأمر إّما باإلفراج عن المهاجر أو بترحيله )ولكن وردت روايات عن نساء أمضين أشهرًا 
ذا قام المركز باإلفراج عن المهاجرين  في الدور ألّن ملّفاتهّن "اختفت" مما يشير إلى وجود حاالت فساد(. واإ
بانتظار استكمال أوراقهم، ُيمكن أن ُيلقى القبض على هؤالء وبالتالي أن يقوم األمن بمالحقتهم. ويعتبر 
المركز أّن اإلبقاء على المهاجرين المستضعفين في الدار هو تدبير مهم على صلٍة باألمن والسالمة.389 
أّما مواقع توجد هؤالء فتبقى سرّية حفاظًا على سالمة شاغلي الدار والموظفين على حدٍّ سواء. "ال نستطيع 
الكشف عن الموقع أو السماح لشاغلي الدار بالذهاب واإلياب." لقد جرى تطبيق القواعد المتصلة بمالجئ 
بحسب  نفسهم  الشاغلين  وبمشاركة  الضيافة  دور  حول  الدولّية  الهجرة  منظمة  بكتّيبات  عماًل  المركز 
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ما ُيفيده المركز. وفي دار الضيافة، ُيمكن أن يتعّرض ضحايا اإلتجار النتهاكات إضافّية لحقوق اإلنسان 
نظرًا لوجود تحقيق جزائي مستمر مما يحمل المرأة على المغادرة عندما يوافق القاضي على اإلفراج عنها 
وترحيلها. وفي بعض الحاالت ُيمكن لبعض الضحايا مغادرة دار الضيافة فور استكمال التحقيقات فُيتابع 
عندئٍذ المحامي المالحقة الجزائّية وُيعلم الموّكل بصورة منتظمة بسير القضّية. وباإلضافة إلى ذلك، يجب 
على كّل مهاجر يصل إلى الملجأ ودار الضيافة أن يقرأ استمارات الحماية ويوّقع عليها )وقد وردت بلغته 
األم( فيوافق عليها كاملًة ويفهم محتواها )غالبًا ما يتوّفر مترجم فوري لمساعدة المهاجر في حال وجود 
حاجٍز لغوي(. تشرح االستمارة طبيعة اإلقامة وظروفها. ويحّق للنساء مغادرة الموقع إذا رغبن في ذلك 
"فال يستطيع المركز أن ُيجبر أي مهاجر على مالزمة الملجأ" بحسب ما يؤكِّد عليه أحد المدراء التنفيذيين. 
ولكن ينصحهم المركز ويحذرهم من خطر أن يعترضهم األمن العام إذا اختاروا مغادرة الملجأ من دون 
الوثائق المناسبة. وفي هذه الحال يتعّين على المركز أن ُيعلم السلطات في حال كان المهاجر المستضعف 

قد ُأحيل إليه من األمن العام وليس في حال جاء األخير إليه بملء إرادته.390

  روايات قانونّية وسياسّية حول المالجئ ودور الضيافة391

تنّص المبادئ والخطوط التوجيهّية حول حقوق اإلنسان واإلتجار بالبشر )في ما يلي المبادئ والخطوط 
التوجيهّية حول االتجار( صراحًة على أّن اعتقال ضحايا اإلتجار غير مناسب وبالتالي غير قانوني. 
اإلتجار في مراكز  احتجاز ضحايا  للحرص على عدم  الدولة  التوجيهّية  المبادئ والخطوط  تدعو هذه 
االحتجاز أو غيرها من المراكز )التي تتضمن المالجئ ودور الضيافة(.392 والمثير لالهتمام أّن الدول 
األطراف ليست ملزمة بتوفير الملجأ والدعم لضحايا اإلتجار بحسب بروتوكول األمم المتحدة حول اإلتجار 
الذي صادق عليه لبنان في العام 2005. ولكن يتعّين عليها أن تنظر في اعتماد تدابير توفِّر للضحية 
الخ.393  التعليمّية،  والفرص  المسكن  توفير  يتضّمن  الذي  واالجتماعي  والنفسي  الجسدي  التأهيل  إعادة 
يجب أن يقتصر اعتقال ضحايا اإلتجار في المالجئ على تدبير استثنائي وفي الحاالت التي تحمل 
على االعتقاد بأّن حياة الضحّية أو سالمتها في خطر. حّتى في هذا السيناريو ال بّد من توفير ضمانات 
قانونّيًا  التدبير  كان  إذا  ما  تحديد  أجل  من  االعتقال  على  القضائي  اإلشراف  لناحية  سّيما  ال  إجرائّية 
في تلك اللحظة واألهم ضرورّيًا. ال يجب أن تكون القدرة على الطعن بقانونّية االعتقال في المالجئ، 
ودور الضيافة مستحيلة. هذا ويجب تبرير اعتقال ضحايا اإلتجار على أساس كّل حالة إذا كان األخير 

يستوفي المبادئ الدولّية في ما يلي أي: الضرورة، والشرعّية والنسبّية.394 

من أجل تحديد ما إذا كانت حاالت االعتقال هذه مبررة أو غير مبررة، من الضروري التباحث في مجموعة 
واسعةمن المعايير والضمانات الدولّية لحقوق اإلنسان مثل الحّق في حرّية التنقل والحّق في الحرّية ومنع 
االعتقال التعسفي، بما أّن اعتقال ضحايا اإلتجار لم يعالج بالتحديد في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 
يترسخ الحّق في حرّية التحّرك في العهد الدولي للحقوق المدنّية والسياسّية وفي المبدأ 1.5 من المبادئ 
والخطوط التوجيهّية حول اإلتجار. ينّص األخير على أّنه: "يجب على الدول أن تنظر في حماية حقوق 
الحّق."  لهذا  انتهاكًا  اإلتجار  مناهضة  تدابير  تشّكل  أاّل  على  والحرص  التنقل  في حرّية  األفراد  جميع 
وقالت لجنة حقوق اإلنسان أّنه يجب على كّل منع لحرّية التنقل "أن يكون متناسباّ مع جميع الحقوق.؛ 
ويجب أن يكون األخير مناسبًا بحيث ُيحقق وظيفًة حمائّية وُيشكِّل األداة األقّل تطفاًل من بين األدوات 
حمايتها."395  الواجب  المصلحة  مع  متناسبًا  يكون  أن  ويجب  المرجّوة؛  النتيجة  ُتحقق  أن  ُيمكن  التي 
ويتطّلب هذا األمر إقامة توازن بين االعتقال والحّق في الحرّية واألهّم الحّق في التحرر من االعتقال 
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مهاجرين  اعتبارهم  عن  النظر  بصرف  الحرّية  من  الحرمان  جميع ضحايا  على  يسري  الذي  التعسفي 
لدواعي خرق في شروط الهجرة أو ضحايا جريمة. 

لقد جرى تحليل الحرّية من االعتقال التعسفي تحلياًل دقيقًا في الفقرات السابقة وبالتالي من المهم إضافة 
ما يلي:

غير  أو  متناسب  "غير  القانون  عليه  ينّص  الذي  الحرّية  من  الحرمان  يكون  أن  يجب  ال 
بحرمان  القرار  اتخاذ  طريقة  على  ويجب  واضحة."  بطريقٍة  للتوّقع  قابل  غير  أو  عادل 
االعتقال  أّن  واألهّم  القضّية.396  بظروف  مقارنة  ومقبولة  مناسبة  تكون  أن  حرّيته  شخص 
مناسب.397 تبرير  دون  من  استمر  إذا  تعسفيًا  ُيصبح  أن  ُيمكن  تعسفيًا  البدء  في  يكن  لم  الذي 

ينّص القانون الدولي لحقوق اإلنسان أّنه يتعّين على الدول أن تلحظ الضمانات اإلجرائّية مثل تلك الراسخة 
في المادة 9)5( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. وفي دراسًة حول المعايير القانونّية 
الدولّية بشأن اعتقال ضحايا اإلتجار، ُيعدد غاالغر وبيرسون الخطوط التوجيهّية التي ُتشكِّل معيارًا لتحديد 
الظروف التي يكون فيها االعتقال في دور الضيافة تعسفيًا أو غير قانوني. ويتم ذلك في الحاالت التالية:

في حال ال تنّص القوانين المحلّية على هذا النوع من االعتقال أو في حال تنص القوانين المحلّية 
على أن هذا النوع من االعتقال هو مناهض للقانون؛ أو إذا كان االعتقال مفروض أو منصوص 
عليه بطريقٍة قائمٍة على التمييز؛ أو إذا كان االعتقال مفروض لفترٍة مطّولة أو غير محددة أو غير 
محدودة زمنّيًا؛ أو بحال كان االعتقال غير منصف أوغير قابل للتوّقع أو غير مناسب أو االعتقال 
غير خاضع لمراجعة قانونّية أو إدارّية تؤكِّد على مشروعّيته أو أهمّية استمراره في ظّل الظروف، 

مع إمكانّية إطالق السراح حين ال تتوافر أسباب تدعو إلى استمراره.398

والظروف  بالشروط  عماًل  اتفاق  على  التوقيع  خالل  )من  اإلذعان  وهو  مهم  بعٍد  عند  الوقوف  يجب 
المفسَّرة أعاله( وهي حّجة تدحض مقولة أّن المهاجرين يكونون رهن اعتقال غير قانونّي ال سّيما في 
حالة األشخاص الذين ينتظرون ريثما توضع اللمسات األخيرة على ملف الهجرة. ومن المهم التساؤل 
عن ظروف إعطاء هذه الموافقة خصوصاً بالنسبة إلى ضحايا اإلتجار لكونهم ُيعانون في غالب األحيان 
تفسير  تّم  الوعي؟ وهل  تمام  المهاجرون والضحايا يعون حقوقهم  الصدمة وعدم االستقاللّية. فهل  من 
الخيارات األخرى لهم؟ وفي غياب أي خياٍر آخر، من الصعوبة توّقع كيف سيقوم هؤالء برفض مساعدة 
مقدمي الخدمات. هل يجب التوقيع على االستمارة، هل تتم مراجعة الموافقة بشكل منتظم على فترات 
منتظمة؟ "إذا وافقت الضحّية على البقاء في ملجأ، فهي ال تكون قيد االحتجاز بشرط أن يكون لها خيار 
مغادرة الملجأ في أي وقت. ولحظة تعجز الضحّية التي وافقت على البقاء في ملجأ عن ممارسة حّقها 

في المغادرة ُيصبح البقاء في الملجأ شكاًل من أشكال االعتقال."399

المقفلة  القانون أو المالجئ  إنفاذ  باختصار، ال ُيمكن حرمان ضحايا اإلتجار من حرّيتهم في منشآت 
أو مؤسسات الرفاه )إاّل إذا وافقوا على هذا التدبير فال يكونون عندئِذ معتقلين(، ألي سبب غير الحاجات 
الملّحة مثل السالمة الجسدّية، وفقط ألقصر فترة ممكنة من الوقت.400 يجب أن تمتثل جميع الحاالت مع 
متطّلبات الضرورة والقانونية والنسبّية. يجب أن ُيشكِّل االعتقال الملجأ األخير ويجب أن يمتثل لضمانات 

حقوق اإلنسان الُمبيَّنة أعاله. وأخيرًا يجب دراسة كّل اعتقال على أساس الحالة.
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ال يرمي هذا التحليل إلى انتقاد عمل مركز كاريتاس أو سائر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا 
المجال بل يرمي إلى تسليط الضوء على الممارسات الحالّية الرامية إلى مساعدة هذه الفئات المستضعفة 
من األشخاص وفي نفس الوقت محاولة إقامة توازن بين النصوصا لقانونّية والسياسّية تتعارض في ما بينها

في معظم الحاالت، مما قد يؤدي بطريقة غير متعّمدة وعرضّية إلى ممارسات مشبوهة. أّما قدرة المركز 
العدلية.  إلى  المباشر  الوصول  كسب  خالل  من  مباشرة  بصورة  تتم  وهي  مزدوجة.  فهي  العمل  على 
ويسمح هذا للمركز بأن يكون مشاركًا بشكٍل كامٍل في رفاه األفراد المعنيين االجتماعي والطبي والقانوني. 
كما يتم ضمان هذا األمر بصورة غير مباشرة عن طريق التعاطي مع الوضع الراهن أي في ظّل أنظمة 
إدارّية وقانونّية منغلقة على ذاتها وملطخة. يهدف المركز بالدرجة األولى إلى حماية هذه المجموعات 
من األفراد باستخدام الموارد المتاحة واألهم مع مراعاة الحدود المتاحة لها من الدولة. ولقد نجح المركز 
في تصميم المشاريع وتطبيقها بهدف تحسين معيشة المهاجرين وظروف عملهم وخفض حاالت االستغالل 
بشأن هؤالء  التوعية  الحقوق على مستويات عديدة وأخيرًا  والدفاع عن  المجتمعي  والتهميش واإلقصاء 
في المجتمع األوسع. ومع أّن المركز يسعى إلى الدفاع عن حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
المجموعات، لهذه  آمن  مالذ  توفير  خالل  من  تضمنها(،  أن  الدولة  تستطيع  ال  مستويات  )على 

إاّل أّن بعض ممارسات المركز، والتي تنتج عن نوايا حسنة، أصبحت أرضّيًة خصبًة للنقد وذلك ربما 
يكون بسبب عدم تطابقها مع معايير حقوق اإلنسان الدولّية. وبتعبير آخر، يجد العديد من المنظمات 
غير الحكومّية نفسه بين المطرقة والسندان. ولكن ُيمكن أن ُيعزا هذا الواقع إلى قصور الدولة عن تعزيز 
ممارسات حقوق اإلنسان الحميدة واحترامها وضمان تطبيقها حيث تقع هذه المسؤولّية على كاهل منظمات 
المجتمع المدني المرهقة بالعمل. فإذا حرصت الدولة على منع فعالّياتها أو الفعالّيات من غير الدولة 

من انتهاك حقوق اإلنسان، فهذا يعني أّنها تتحّمل وحدها المسؤولّية القانونّية. 
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     ii.    السلطة القضائّية الجديدة: وسائل اإلعالم

ُتشكِّل حرّية التعبير حجر زاوية في الديمقراطّية وحقوق اإلنسان. فحين تتعّرض حرّية التعبير لالنتهاك، 
نشاء الجمعّياتعلى سبيل المثال. ومن الحاالتالتي تتعّرض فيها  يؤثِّر هذا الموضوع في حرّية التجمع واإ

حرّية التعبير إلى اإلعاقة نذكر اعتراض حرّية الصحافة.

على  رقابة  فرض  خالل  من  العالم،  عبر  الدول  جميع  في  لالنتهاك  الصحافة  تعبير  حرّية  تتعّرض 
المطبوعات وفرض غرامات على مدراء الصحف ورؤساء التحرير واالعتداء على المصوّرين والمقررين 
كبح  العامين  المسؤولين  بعض  ُيحاول  الدول.  بعض  في  قتلهم  بل  ال  واعتقالهم  الصحفيين  ومالحقة 
حرّية التعبير عن طريق تطبيق أشكال عديدة من الرقابة غير الرسمّية أو من خالل سّن قوانين حول 
الخصوصّية أومنع المؤسسات اإلعالمّية من التبليغ عن نزاعات محددة تفتضح انتهاكات إنسانّية وتطال 
حقوق اإلنسان. وُتشكِّل القيود الهيكلّية المفروضة على الصحافة والتي ُتمهِّد إلقصاء عملّية نشر بعض 
المواد سبيال آخر إلى قمع حرّية التعبير ال سّيما منها حرّية الصحافة. وعلى ضوء هذه الوقائع، يتعّين 
على الحكومة اللبنانّية أن تستمر في احترام التزاماتها حيال ضمان حرّية التعبير وحّق األفراد في الوصول 
إلى المعلومات في ظّل ضمان تدابير جزائّية وتأديبّية مناسبة تتخذ بحق المؤسسات اإلعالمّية حين تصدر 
عن األخيرة تقارير غير أخالقّية أو مهنّية. يجب أن ُيقام توازن بين حرّية التعبير في الصحافة وواجب 
إعداد التقارير بطريقة دقيقة وعادلة ومستقّلة. وال تُقّيد هذه الحرّية إاّل في ظروٍف محددة تشمل من باب 
التعداد ال الحصر: حماية النظام العام واألخالقّيات والحقوق والسمعة والمحافظة على حسن سير القضاء.

ومع تداعي أجهزة الدولة، تعمل المؤسسات اإلعالمّية في بعض األحيان وكأنها محكمة تالحق أفرادًا 
باسم الدولة مستفيدًة من قدرتها على إعداد التقارير. وفي العام 2012، يزعم بأن وسائل اإلعالم قامت 

بتشويه الحقائق المتصلة بأحداث حساسة وأساءت إلى القضاء من خالل نشر مستندات قانونّية سرّية.

في شهر حزيران/يونيو 2012، طالبت مدرسة القديس يوسف في عينطورة وسائل اإلعالم بإعتماد الدقة 
لدى إعداد التقارير عن الحادثة المتصلة باألستاذ الموقوف رهن التحقيق والمتهم على ما ُيزعم بالتحّرش 
بإحدى عشرة طالبة تتراوح أعمارهّن بين السادسة والثامنة وبالمشاركة في أعمال شائنة. “نقل العديد من 
وسائل اإلعالم الخبر ولكّن البعض عمد إلى تشويه الحقائق وتعامل مع الموضوع بطريقة تنّم عن قّلة 
احترام واحتراف وكأّن الهدف األساسي من التقارير هو التشهير باآلخرين وتأجيج النعرات من دون مراعاة 
أي طرف” هذا ما أّكد عليه مدير المدرسة. ولقد أفاد بعض وسائل اإلعالم على سبيل المثال أّن الفتيات 
تعّرضن لالغتصاب. وتدعي المدرسة ّأن التقارير اإلعالمّية سببت ألسر الضحايا إجهادًا عاطفّيًا إضافّيًا 
ولّطخت سمعة العائلة.401 أفاد المحامي مارون أبو شرف ممثاًل بعض الضحايًا أّن أسر ذوي الضحايا 
استاءت لذكر أسماء بناتها في وسائل اإلعالم الوطنّية في برنامج أنت حّر على محطة أم تي في. كما 
أضاف أّنه سُيقيم دعوى قانونّية بما أّن البرنامج “انتهك قدسّية الطفولة.”402 وفي مطلع شهر تموز/يوليو 
2012، وجهت إلى األستاذ التهم بموجب المواد 519 و520 و523 من قانون العقوبات واعتُبر التحّرش 

الجنسي في المدرسة جنحة ُيعاقب عليها بالسجن مّدة تتراوح بين سّت وعشر سنوات.403 

في أخبار أخرى، وكما جاء مسبقًا، قامت القوى األمنية اللبنانّية بتوقيف وزير اإلعالم اللبناني السابق 
ميشال سماحة وباعتقاله واتهامه في مطلع شهر آب/أغسطس 2012 بالتخطيط العتداءات إرهابّية في 
التمهيدي مع سماحة.  لبنان. وبعد فترٍة من الزمن، سّربت صحيفة الجمهورّية مستندات حول التحقيق 
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وقال محامي سماحة، مالك السّيد، أّن التسريب اإلعالمي ُيشكِّل انتهاكًا لحّق موكِّله في قرينة البراءة 
الصحفيين لحضور  بدعوة  قاموا  المحامي: “كيف  التحقيقات. ويسأل  لسرّية  إدانته وانتهاكًا  تثبت  حتى 
االجتماع وكيف جرى تسليم مستند التحقيق؟ وأضاف أّنه سُيعلِّق مشاركته في جلسات التحقيق إلى حين 
استجواب ضباط األمن المتورطين في التسريب لوسائل اإلعالم.404 وبعد فترٍة وجيزٍة على نشر المستندات، 
استدعى القاضي العسكري رياض أبو غيضا رئيس تحرير الصحيفة بعد االستماع إلى شهادة المحرر 

اإلداري ورئيس التحرير.405

التقارير. بإعداد  الخاصة  األخالقّية  المعايير  مع  الصحافة  لحرّية  األساسّية  المبادئ  تمتثل  أن  يجب 
اآلراء  بلورة  في  تعميمها  يتم  التي  االتصال  ووسائل  المعلومات  ألهمّية  نظرًا  مهّمة  المعايير  هذه  ُتعّد 
والمواقف الشخصّية. وفي بيئة لبنان االقتصادّية واالجتماعّية وفي البيئة السياسّية، تؤّدي وسائل اإلعالم 
دورا” ذات أهمّيًة قصوى. ال تخضع الصحافة لحرّيات وحقوق عديدة فحسببل تترتب عليها أيضًا العديد 
من المسؤولّيات والواجبات حيال الرأي العام الذي يتمتع بالحّق في الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة. 
ومن المهم ذكر بعض المبادئ المستوحاة من المبادئ الدولّية لألخالقّيات المهنّية في مهنة الصحافة 

والتي تناسب الحاالت الُمبيَّنة في ما سبق:

المبدأ 3: مسؤولّية الصحفي االجتماعّية

ُيقصد بالمعلومات في الصحافة على أّنها خير اجتماعي ال سلعة مما يعني أّن الصحافي 
يتشارك مسؤولّية المعلومات المنقولة وهو بالتالي يتحّمل المسؤولّية ليس فقط أمام الجهات 
نما في نهاية المطاف أمام الرأي العام بما في ذلك المصالح  المعنّية بإدارة وسائل اإلعالم واإ
المتعددة. تتطّلب مسؤولّية الصحفي االجتماعّية أن يعمل األخير في جميع  االجتماعّية 

الظروف محّكمًا ضميره األخالقي.

المبدأ 6: احترام الخصوصّية والكرامة اإلنسانّية

ُيشكِّل احترام حّق الفرد في الخصوصّية والكرامة اإلنسانّية بما يتماشى مع أحكام القانون 
الدولي والوطني في مجال حماية حقوق الغير وسمعتهم جزءًا أساسّيًا من معايير الصحفيين 
األخالقّية وهو ُيعنى بحماية حقوق الغير وسمعتهم ومنع القدح واالفتراء والذم والتشهير.406

عينطورة،  مدرسة  قضية  في  بدايًة  التبعات.  بعض  أعاله  الُمبّينة  الحاالت  يترتب عن  الحال  بطبيعة 
الروايات  يخّص  ما  في  وذويهم  الضحايا  بحّق  إصالحه  يتعذر  شخصّيًا  اإلساءة ضررًا  هذه  ألحقت 
تأخذ  أن  يجب  المحلّية.  المحطات  على  الضحايا  هوّية  عن  الكشف  تم  حين  حصل  ما  بشأن 
تعميم  أو  الجريمة  ضحايا  أسماء  عن  اإلعالن  في  التحفظ  أهمّية  االعتبار  بعين  اإلعالم  وسائل 
يجب  ال  قاصرًا(.  الضحّية  تكون  حين  )مثاًل  األفراد  هوّية  عن  الكشف  إلى  تُفضي  قد  معلومات 
مثال  خير  سماحة،  الوزير  قضّية  تشكِّل  وثانيًا  القضاء.  مجرى  تعيق  أن  اإلعالمّية  التقارير  في 
جارية.  جزائّية  تحقيقات  في  سّيما  ال  ومصداقّيتها  اإلعالم  وسائل  سمعة  إلى  اإلساءة  كيفّية  عن 
جميع  وفي  العكس.  ثبات  حتى  إلى  البراءة  مبدأ  حيال  احترامًا  تُبدي  أن  اإلعالم  وسائل  على  يجب 
فقد  ذلك  خالف  أّما  دقيقة  تقارير  على  الحصول  في  بالحّق  والمستمعون  القّراء  يتمتع  الحاالت، 
مهمة.  وأخرى  تافهة  مسائل  حول  نّيرة  غير  قرارات  يتخذ  أن  ُيمكن  الذي  العام  الرأي  إلى  ُيسيء 
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     iii.     السلطة التشريعّية الجديدة: فعالّيات عنيفة من غير الدولة

ثقافة  وأبرزها  العوامل  من  العديد  إلى  عليها  والمحافظة  اإلنسان  حقوق  توفير  عن  الدولة  ُيعزى عجز 
اإلفالت من العقاب وضعف حكم القانون الذي يحمل األفراد والمجموعات المنظمة على إحقاق الحّق 
بيديهم. في لبنان، سجلت الفعالّيات من غير الدولة حضورًا قوّيًا ولكن مؤخرًا تصدرت هذه الفعالّيات 
عناوين الصحف نًظرًا لتكتيكاتها القوّية وانتهاكها الفاضح للحقوق عن طريق حاالت الخطف والتوقيف 
التعسفي وحرب العصابات التي غالبًا ما تستهدف الصحفيين والمشاهدين وأجهزة إنفاذ القانون. لقد توّلت 
هذه الفعالّيات دور الدولة في مجال التشريعات لكونها برهنت عن قدرٍة وسلطٍة غير مسبوقتين في سّن 

لغائها على طريقتها. قوانين الدولة وتعديلها واإ

ُيمكن استخدام مصطلحات قتلة معاصرين واألناركيين من العصر الحديث وأرباب اإلفالت من العقاب 
مثاٍل  خير  األخيرة  هذه  ُيشكِّل حضور  منها.  العنيفة  سّيما  ال  الدولة  غير  من  الفعالّيات  على  للداللة 
شّك  ال  القضاء.  عن  عمودّيًة  نسخًة  ُيشكِّل  مما  والخاصة  العامة  الفعالّيات  بين  الكامل  الفصل  على 
في أّن هذه النسخة الجديدة عن سوق القضاء خاضعة لقوى العرض والطلب والتي ُيمكن مقاربتها من 
زاوية تنامي حاالت اختطاف رجال أعمال أثرياء في مقابل فدية كبيرة. تملك هذه الفعالّيات الوصول 
إلى شبكات وموارد كبيرة وهي تسيطر على مجاالت المخدرات واإلتجار وغسل األموال وتجارة األسلحة 
من باب التعداد ال الحصر. وغالبًا ما يكون هؤالء مسلحين – والبعض منهم مجهز بجيٍش خاص – 
األساسي  المحّفز  إّن  القول  الممكن  ومن  لألهداف.  تحقيقًا  واالعتداء  الجماعي  العنف  إلى  فيعمدون 
على والدة هذه المجموعات هو فشل الدولة في مجال الحوكمة والحماية وضمان األمن وتثمين حقوق 

اإلنسان. فال شّك بأّن غياب الدولة أصبح العنصر المسهِّل. 

أفضى حضور هذه الفعالّيات العنيفة من خارج الدولة إلى بلبلٍة على مستوى المشهد االجتماعي والسياسي 
يوجه  الناجحة عنصرًا مضلاًل  وتكتيكاتها  الفعالّيات  هذه  ُيشكِّل حضور  بدايًة،  كثيرة.  التبعات  فجاءت 
ثقة العامة الى المجموعات التي تؤّدي األدوار التي يجب أن تكون منوطًة حصرًا بالدولة. ثانيًا، ُيشكِّل 
الوفاء للدولة عنصرًا غائبًا. وهذا األمر خطير في لبنان حيث تختلطا الهوّيات الدينّية والسياسّية المختلفة 
وتؤدي إلى إنكفاء كّل منها إلى هوّيٍة خاصٍة بها. وُيمهِّد تهشيم بعض أجزاء الدولة التي تخضع إلمرة 
متعارضة  فلسفات  بشأن  السلطة  محافل  لتضارب  قبائل  أو  سياسّية  وأحزاب  الدولة  غير  من  فعالّيات 
ومتالحمة بشأن األصولّية. وفي هذه األصولّية الجزئّية ما يشمل األمن وانعدام األمن إلى درجة تبدو فيها 
ممارسة العدالة الجزائّية مشروعة )مثل اختطاف األجانب في مقابل عودة مواطني الدولة من الخارج(.

وُيالحظ أّن هذه المجموعات مرّكزة ومنظمة إلى حّد أّنها توّلد “هوّية قومّية فرعّية” مثل عشيرة آل مقداد. 
فراغها في جيوب أمنّية مختلفة. وُيسجَّل وجود عملّية كاملة تقضي بإعادة  ثالثًا، يتم الطعن بسلطة الدولة واإ
توزيع السلطة وهي تتمثل بالخطف. وتختلط هذه الخطوط حين تبدو الفعالّيات الشرعّية في حالة خمول 
وحين يقوم أصحاب النفوذ غير المشروعين على غرار الجهات التي سيتم بحثها أدناه بتوّلي دور هيئات 

المطالبة بالعدالة أو الجهات الحامية لها. 
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    آل مقداد

في شهر آب/أغسطس 2012، قام الجناح العسكري آلل مقداد وهي عشيرة مقّرها بعلبك الهرمل بخطف 
اختطاف  على  ُيزعم،  ما  بحسب  رّدًا،  المراسلين،  أعين  أمام  المطار  طريق  على  السوريين  عشرات 
أخبار  سرت  حين  الوضع  تصّعد  الثوري(.407  سوريا  تحرير  جيش  يد  )على  سوريا  في  المقداد  حسن 
تعّرضوا  قد   2012 أيار/مايو  اختطفوا في شهر  الذين  الشيعة  اللبنانيين  الحجاج  أّن عددًا من  مفادها 
رّدًا  المشتعلة  باإلطارات  المطار  بقطع طريق  ذووهم  فقام  في سوريا.  الجوّي  القصف  في خالل  للقتل 
على عدم تحّرك الحكومة. ثم قام جناح العشيرة العسكري بخطف مواطٍن تركي.408 وُيقال إّن االستخبارات 
الضرورّية إلجراء عمليات الخطف يوفِّرها أفراد من األسرة يشغلون مناصب عالية في األجهزة األمنّية. 
العثماني  الحكم  حاربوا  وقد  قرون  منذ  باألسلحة  “يحتفظون   17.000 وعددهم  مقداد  آل  إّن  وُيقال 
العسكري  العائلة  جناح  بأّن  مقداد  ماهر  العائلة  باسم  المتحدث  واعترف  الفرنسي.”409  االنتداب  وبعده 
عمل بصورة متهّورة مضيفًا أّنه إذا تعّرض قريبهم للقتل فسيكون الرّد عن طريق قتل المواطن التركي.

وُيقال إّن آل مقداد حذوا حذو آل جعفر الذين قاموا في شهر أيار/مايو 2012 باختطاف ثالث عشرة 
إّنهم يريدون أن يحرصوا على اإلفراج  تبادل ناجحة. وقالوا  أقاربهم ورّتبوا لعملّية  سوري بعد اختطاف 
عن حسن المقداد بداًل من إتباع السبل الدبلوماسّية التي مّهد لها كّل من حزب اهلل وحركة أمل في قضّية 
410 .2012 أيار/مايو  في شهر  مقربٍة من حلب  اختطافهم على  تم  الذين  األحد عشر  اللبنانيين  أسر 

 
بتاريخ 11  التركي  المواطن  أفرج آل مقداد عن  اللبناني،  الجيش  التي مارسها  وبعد تصاعد الضغوط 
أيلول/سبتمبر 2012 بعد مرور شهٍر تقريبًا على اختطافه. كما أفرج الجيش اللبناني في األسبوع نفسه 
عن أربعة رهائن سورّية. وأفرج المختار الثقافي بعد يومين عن مواطٍن تركي وسّلمه إلى األمن العام بعد 

مرور شهٍر تقريبًا على احتجازه.411
 

أصل  من  خمسة  بحّق  توقيف  مذكرات  العسكري  القاضي  أصدر   ،2012 أيلول/سبتمبر   19 بتاريخ 
ستة أشخاص معتقلين من العشيرة بعدما قام الجيش اللبناني باإلغارة على ضواحي بيروت الجنوبّية. 
وبقي السادس قيد االحتجاز لمزيٍد من التحقيقات. وتمكن الجيش من تحرير الرهائن السوريين الباقين. 
وقام المدعي العام العسكري برفع دعوى بحق ماهر مقداد بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2012 الذي كان 
مواطنين  وتخطف  الدولة  هيئة  إلى  ُتسيء  مسلحة  مجموعة  “تشكيل  بتهمة  أسبوع412  قبل  احتجز  قد 
مماثلة  تهم  صدرت  كما  لها.”  المرخص  غير  والمتفجرات  األسلحة  بحيازة  متهمة  وهي  بقتلهم  وُتهدد 
الضغوط  نمارس  أن  “أردنا  الفترة  تلك  في  للمراسلين  المقداد  ماهر  قال  آخرين.413  عضوين  بحق 
من خالل اختطاف األشخاص. وهو السبيل الوحيد عندما تعيش في شريعة الغاب.” وتبيِّن أفعال آل 
مقداد طلب المواطنين على إحقاق شكٍل مختلٍف من أشكال العدالة بحسب إفادة أحد المدعين العامين.415

بما  كافيٍة  بسرعٍة  العشيرة  مالحقة  لعدم  والسياسيين  المسؤولين  لنقد  تعّرضت  اللبنانّية  الحكومة  ولكن 
يتمكن  أن  قبل  أسابيع  مؤتمر صحفي. ومضت  في خالل  الخطف  أعمال  تبنت مسؤولّية  األخيرة  أّن 
جراء التوقيفات وقبل أن يتمكن المدعي العام العسكري من تقديم  الجيش من مداهمة مواقع حجز الرهائن واإ
دعاوى بحق مرتكبي الجريمة. وال شّك في أّن البطء في إحالة الجناة أمام القضاء هو دليل على الشلل 
في نظام العدالة الجنائّية مما يؤثِّر سلبًا في ثقة الرأي العام في قدرة الدولة على حماية حقوق اإلنسان. 
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    حزب اهلل

وثالث  منهما من رجاله  اثنان  ثالثة رجال  احتجز  اهلل  بأّن حزب  ُيزعم   ،2012 تموز/يوليو  في شهر 
من المجلس البلدي في قريٍة في البقاع بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.416 

رامي عيشا ورجلين  الصحفي  بتوقيف  اهلل  قام عناصر من حزب   ،2012 آب/أغسطس   30 وبتاريخ 
آخرين مصّوبًا إليهم األسلحة. وكان الرجال في ضاحية بيروت يجرون بحثًا عن قضّية تهريب محتمل 
لألسلحة في المنطقة. ُيزعم بأّن حزب اهلل اعتقل الرجال لساعات طوياًل وتعرض لهم بالضرب بحسب 
ما جاء في رسالٍة بعث بها صحفّيون إلى لجنة حماية الصحفيين موردين معلومات من محامي عيشا.417 
وبعد االعتقال الموجز على يد عناصر حزب اهلل، أحيل رامي إلى استخبارات الجيش حيث تّم اعتقاله 
بصورة تعسفّية لحوالى 35 يومًا تّم في خاللها اعتقاله في السجن االنفرادي وتّم التعّرض له بالتعذيب.418 
وقال رامي لمراسلين بال حدود “أقّلتني السلطات اللبنانّية إلى موقٍع مجاور صّوبت فيه السالح إلى صدّغي 
وسألتني من أي اتجاه أرغب في أن تدخل الرصاصة ثم ضحك العناصر وصرخوا علّي. حّطموا آلة 

التصوير على رأسي.” ُأفرج عنه بكافلة بتاريخ 27 آب/أغسطس 2012. 419

ُيمكن في هذه الحاالت تحميل الدولة مسؤولّية انتهاك القانون الدولي حين ال تقوم األخيرة بمعاقبة عناصر 
خاصة على التوقيف التعسفي واحتجاز األفراد.420 وُيمكن أن ترتبط تصّرفات هذه المجموعات وغيرها 
المجتمعات أو  الحكومات  إكراه  أجل  “من  العنف  أعمال  تستخدم  اإلرهاب حيث  بشأن  بمفاهيم شائعة 

أو ترهيبها بهدف تحقيق أهداف سياسّية أو دينّية أو أيديولوجّية.”421 يجب الوقوف عند نقطٍة أخرى مفادها 
واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يعتبره  الذي  االختطاف  هو  أعاله  الحاالت  بين  المشترك  القاسم  أّن 
لألمم المتحدة اعتقال غير قانوني لشخٍص رغمًا عن إرادته لتحقيق مكاسب اقتصادّية وغير مشروعة

أو كسبًا ألي منفعة مادّية أخرى؛ بهدف إرغام شخص أو عدم إرغامه على القيام بشيء في مقابل تحرير 
الضحّية.422 

ليست حاالت االختطاف في لبنان جديدة ال سّيما في منطقة البقاع التي كانت ساحًة مشّرعًة أمام السلوك 
الجرمي. تّم التعريف ببعض حاالت االختطاف على أّنها أعمال إرهاب حين تقوم المجموعات بأعمال 
عنف تستهدف مدنيين أبرياء.423 ُيمكن ارتكاب هذه الجريمة من خالل مجموعات عديدة هي العصابات 
ومحترفي االختطاف الذين يجنون من االختطاف لقمة العيش والثّوار والمنشقين وقّوات األمن والمنظمات 
اإلرهابّية والمجرمين العاديين، الخ. غالبًا ما توصف الدول التي تعاني نسب اختطاف مرتفعة بدول فاشلة 
أو في طور الفشل حيث تكون معدالت الثقة في حكم القانون وفي المؤسسات العامة ضعيفة ويستشري 

الفساد وتكون الحوكمة ال مركزّية ومهّشمة.424

قطاعيي  تطّورت ممارسات الخطف من مجّرد كونها سبياًل/سالحًا بيد العصابات المسّلحة والقبائل واإ
األساسّية  التبعة  وتتمثل  بذاتها.  أو غايٍة  تشكيل مهنٍة محترفٍة  إلى  أخرى  أو مجموعات  العائلة 
لهذا التغيير في االنتقال من استهداف أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات إلى مواطنين كسبًا 

)Ceclilia M. Bailliet للثروات.425 )سيسيليا أم بايي

وتعتبر أعمال الخطف انتهاكًا فاضحًا لحقوق اإلنسان الدولّية وللقانون اإلنساني بحسب ما جاء على لسان
 أمين عام األمم المتحدة426 وهي ُتشكِّل انتهاكًا للحقوق اإلنسانّية في ما يلي: المادة األولى من ميثاق 
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األمم المتحدة، المواد 2 و6 و7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية والمواد 3 و4 
الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق  العالمي لحقوق اإلنسان والمادة  و5 و9 و12 من اإلعالن 
االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية. “ال شّك في أّن غياب الوقاية من ممارسات الخطف والتحقيق بشأنها 
ومعاقبة مرتكبيها وتقديم الجبر ُيشكِّل انتهاكًا لواجب الدولة في ممارسة العناية الواجبة وضمان التمتع 
بالحقوق المنتهكة في حاالت الخطف.”427 أّما الفشل في الوقاية من ممارسات الخطف أو التعاطي معها 
بشكٍل مناسب فهو مواٍز للتخّلي عن حكم القانون.428 ومع أّن السلطات اللبنانّية قد فشلت في الوقاية 
من موجة أعمال الخطف في العام 2012، إاّل أّنها نجحت في وضع اليد على بعض مرتكبي هذه األفعال 
كما جاء أعاله. وليس اعتراض الجناة مهمًا وحسب بل يسري ذلك على مالحقتهم. فإذا أفلت المجرمون 
المسؤولون عن أعمال الخطف من العقاب فلن تكون النتيجة مزيدًا من المعاناة في وسط الضحايا وحسب 

ّنما أيضًا التالعب بكرامة المجتمع ككل مما ُيعزز ثقافة اإلفالت من العقاب وُيدّعمها.  واإ
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أسباب االعتقال التعسفي في لبنان

يتسبب العجز في مكافحة االعتقال التعسفي في تآكل الثقة في الحكومة وفي حكم القانون وتعزيز 
الحكم الرشيد وحماية حقوق اإلنسان. كما يزيد من االكتظاظ في السجون ويؤدي إلى استهالك 
الموارد المحدودة مما ُيعّرض كرامة جميع المعتقلين للخطر ناهيك عن وصولهم إلى العدالة.429

)بعثة األمم المتحدة إلى أفغانستان(.

كما ُأشير إليه سابقًا، ُتعاني بعض فئات المعتقلين انتهاكات لحقوق اإلنسان على مستويات عديدة وبطرٍق 
مختلفة. ولكن بصرف النظر عن الجنسّية والنوع االجتماعي والسّن والميل الجنسي، الخ، ُيعاني المتشبه 
بارتكابهم جرائم والمتهمين بها و/أو المدانين حاالت توقيف تعسفي وحجز احتياطي مطّول وتأخير شديد 

في المحاكمة نتيجة واحٍد من األسباب في ما يلي:

     أ(     السبب األّول: تداعي الثقافة القانونّية

ُيشكِّل تداعي الثقافة والثقافة القانونّية تحديدًا السبب األساسي لالعتقال التعسفي لبنان. ُيمكن قياس الثقافة 
القانونّية من منظوٍر محدد مثل أيديولوجّيات القانونيين والدستور الذي ينّص على مدى استقاللّية النظام 
القانونّية  العرفي والفعالّيات  القانون  القوانين واألنظمة والسوابق و/أو  القضائي ناهيك عن معايير مثل 
أساسيين: تشّوهين  إلى  المتداعية  القانونّية  الثقافة  ُتعزا  أن  ُيمكن  لبنان،  في  التحتّية.430  القانون  وبنية 

تلطخ المفهوم المتصل بالحّق في قرينة البراءة وفهم معّوج للغاية من االعتقال. 

تلطخ المفهوم المتصل بالحّق في قرينة البراءة  .i  

مضادة  وقوى  قوى  تمارس  مفاهيم  وهي  القضاء  حيال  ومتضاربة  متنافسة  مفاهيم  لبنان  في  ل  ُتسجَّ
تّم شرحه في مرحلٍة سابقة ونظام  الذي  العدالة الرسمي  بدايًة، ُيسجَّل وجود نظام  الواحد ضّد اآلخر. 
العدالة غير الرسمي؛ وهو نتيجة العديد من التطّورات االجتماعّية خصوصًا قصور عملّية بناء الدولة 
العنف  ثقافة  إليه  وأساءت  السياسي  النفوذ  لتدّخل  األخير  النظام  هذا  تعّرض  لقد  مستدامة.  بصورة 
مجموعًة  العناصر  هذه  تُفضي  العاديين.  األفراد  بين صفوف  والمساءلة  العدالة  إلى  النظرة  واعوجاج 
مذنب  النتيجة:  فتكون  الجزائّية  العدالة  نظام  إلى  به  المشتبه  ُيستدرج  حين  شائعًا  يبدو  افتراٍض  إلى 
حديدي  فصل  وستائر  االعتقال  أشكال  من  العديد  المبدأ  هذا  عن  يترتب  وعليه،  براءته.  تثبت  حّتى 
االعتقال. سلطة  وسلطوّية(  متسلّطة  فعالّيات  )وهي  المؤهلة  غير  الفعالّيات  من  العديد  ُيعطي  مما 

 
ال ُيشير قانون اإلجراءات الجزائّية المعّدل لعام 2001 إلى مبدأ "بريء حّتى تثبت إدانته" على الرغم من 
قدسّية هذا المفهوم في القانون الدولي. وفي ممارسات العدالة الجزائّية والشرطية الحالّية، تتم مقاربة المبدأ 
اآلنف ذكره من وجهٍة عكسّية حيث يعتبر المشتبه به مذنبًا حّتى تثبت براءته. "وُيسيء افتراض المتهم 
مذنبًا إلى نظام العدالة الجزائّية لكونه ُيفضي إلى حجز احتياطي مطّول ويقوِّض احترام حقوق المعتقلين 
تعسفي. اعتقال  إلى  بدوره  ُيفضي  مما  اإلجرائّية"431  الحماية  نظم  العديد من  فعالّية  إلى عدم  ويفضي 
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ُينظر إلى العديد من المشتبه بهم الذي ُيساقون لالستجواب على يد الشرطة القضائّية على أّنهم مرتكبي 
إدانتهم  تتم  الذين  واألفراد  المحاكمة  ينتظرون  والذين  بهم  المشتبه  األفراد  بين  التمييز  يتم  ال  الجريمة. 
الرتكابهم جريمة. أّما التمييز بين هذه المجموعات فهو على قدٍر من األهمّية في ممارسات إنفاذ القانون 
بما أّنه يحّق لكّل فئة من األفراد التمتع بحرّيات مختلفة. وحين ُينظر إلى المشتبه بهم على أّنهم مرتكبي 
الجريمة، ُتصبح انتهاكات حقوق اإلنسان مثل التعذيب وسوء المعاملة أسلحًة الستخراج اعتراف ُيمكن 
أن يكون خطأ ولكّنه ُيفضي إلى تجريم الفرد في المحكمة. يؤدي افتراض الشخص مذنبًا إلى حين تثبت 
براءته إلى تراجع فرص اإلفراج عن الفرد بانتظار أن تستجوبه أجهزة إنفاذ القانون مما يكون مرتبطًا 

بصورة مباشرٍة بفهم مغلوط حيال الغاية من االعتقال. 

فهم معّوج للغاية من االعتقال  .ii  

في النظام القضائي الرسمي وبموجب المعايير الدولّية، يكون الحجز االحتياطي آلّية تحول دون المساس 
بحقوق اآلخرين أو األّدلة وهروب المشتبه بهم أو المتهمين ومعاودة الجرم ويجب الحّد منه مع احترام معيار 
قرينة البراءة."432 وفي الواقع جرى استخدام الحجز االحتياطي من أجل معاقبة المتهمين الذين ُينظر إليهم 
تلقائيًا على أّنهم مرتكبي الجرم. وال ُيسفر االعتقال في لبنان أبدًا عن إعادة تأهيل الفرد بل ُيفضي إلى تدبير 
عقابي ُيفقد المعتقل إنسانّيته وُيعرِّضه بحسب ما ورد في األقسام السابقة إلى واقع صعٍب وخطيٍر كبير 

ال بل إلى مزيٍد من الممارسات الجرمّية.

حيال  مختلٍف  منطلق  من  التحقيق  وقضاة  العامون  والمدعون  القضائّية  الشرطة  عناصر  بعض  يعمل 
الغاية من االعتقال متجاهاًل حقوق المعتقلين. على سبيل المثال، ُيمكن أن يعتبر بعض عناصر الشرطة 
القضائّية بأّن إطالة فترة االعتقال سوف تسمح بالحصول على اعتراف وتمنحهم مزيدًا من الوقت من أجل 
التحقيق أو إثبات أّن المشتبه به قيد االعتقال هو المجرم المنشود. ويتعّين على ضباط إنفاذ القانون الحيلولة 
دون هرب المشتبه به من ساحة الجريمة أو اعتراض مجرى القضاء أو حّتى إعادة اقتراف الجرم مع الحرص 

دومًا على قياس هذه المصالح بمقياس الحّق في الحرّية.

ينظر بعض ضباط أجهزة إنفاذ القانون إلى حقوق المعتقلين على أّنها ُتعيق مجرى التحقيق وبالتالي اإلدانة. 
أيضًا الحجز االحتياطي مما يرمز  لمعدالت االحتجاز ال سّيما في حاالت  انعكاسًا  النظرة  ُتشكِّل هذه 
إلى استخدام االعتقال بصورة متفشية وعشوائّية بصرف النظر عن المبادئ التوجيهّية المنصوص عليها

البديلة  التدابير  بعض  تطبيق  يتم  ال  لبنان،  في  الحّظ  ولسوء  والدولّية.  المحلّية  والمعايير  القوانين  في 
عن االعتقال نظرًا للنقص في الموارد وسهولة اللجوء إلى االعتقال من أجل الحرص على أن يمثل المتهم 
للمحاكمة على سبيل المثال. وفي هذا الصدد، يؤدي جميع المحترفين القانونيين دورًا مهمًا بموجب القانون 
الدولي من أجل حماية حقوق اإلنسان وتعتبر هذه الكفاءة أساسّية. على سبيل المثال، ال يتمتع القاضي 
الحرص  أيضًا  المعاملة وحسب بل يجب عليه  أو سوء  التعذيب  التعاطي مع أي من مؤشرات  بسلطة 
على أن يتمتع المدعى عليه بتمثيٍل قانوني مناسب أو أن يكون مطلعًا على توّفر المساعدة القانونّية.

وال ينجم هذا الفهم المعوج للغاية من االعتقال عن معتقدات مغلوطة بشأن ممارسات إنفاذ القانون وحسب 
نما أيضًا عن أشكال عديدة من الفساد واإلفالت من العقاب.  واإ
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ألحقت الحرب األهلّية بسنواتها الخمسة عشر ضررًا كبيرًا في مؤسسات الدولة ال سّيما منها مؤسسات 
األمن الداخلي التي لم تخضع لعملّية إعادة هيكلة مناسبة من منظور المعايير األخالقّية وآلّيات التفتيش/

المساءلة في خالل فترة ما بعد الحرب. وأرخت األزمة االقتصادّية بظاللها على البالد ومّهدت الدرب أمام 
ممارسات الفساد التي أفضت إلى توّرط قوى األمن الداخلي واألمن العام وجهاز أمن الدولة بعناصرهم في 
"أساليب منحرفة البتزاز المال من الزبائن."433 واكتسبت ظاهرة الوساطة زخمًا كبيرًا على شّتى مستويات 
المجتمع بما في ذلك قطاع األمن. وترجم ذلك توّرط أجهزة إنفاذ القانون في روابط دينّية وطائفّية وصالت 
الشرطة  استجواب  خالل  في  الفساد  ممارسات  وقعت  أعاله،  إليه  ُأشير  كما  وأيديولوجّية.434  سياسّية 
تسريع مجرى  بهدف  الفساد  أشكال عديدة من  العقوبة. وتستخدم  إلى  االستماع  أو في خالل جلسات 
القضاء أو اإلبطاء منه والتأثير في محّصلة المحاكمة. ونتيجًة لذلك، ُيعيق هذا األمر حّق المعتقل في 
أن تتم محاكمته من خالل محاكمة مؤهلة ومستقلة ومحايدة كما ُيسيء ذلك إلى حّقه في محاكمة عادلة. 

تقوَّض هذه االنتهاكات حياد الفعالّيات في النظام القضائي.

تلقائيًا  تتوقف  الخلل،  مواطن  تصويب  دون  من  الفساد  بممارسة  بموظفيها  المؤسسات  تقوم  عندما 
عن العمل بموجب حكم القانون وتقوم بانتهاك القواعد واألنظمة واألهم االختصاص.435 وفي حال مّر 
عادة إنعاش المؤسسات  الفساد مرور الكرام من دون أي إصالح قانوني، تعجز عملّية بناء القدرات واإ
عن معالجة االعتقال التعسفي. أّما مستوى اإلفالت من العقاب في نظام العدالة الجزائّية فقد تّمت تسويته 
إلى حّد أّن المسؤولين المعنيين باعتقال األفراد بصورة تعسفّية مباشرة أو غير مباشرة ال ُيساءلون عن 
ممارساتهم. وهذا ما يزيد من مشكلة التوقيف التعسفي والحجز االحتياطي والتأخير الشديد في المحاكمة. 

ال يؤّدي الفساد إلى تقويض حسن سير السلطة القضائّية بل ُيسيء إلى صورتها إلى حّد والدة مفاهيم 
متضاربة بشأن العدالة تُفقد المواطنين ثقفتهم في السلطات وفي ممارسات أجهزة إنفاذ القانون وفي قدرة 
الفهم، القانونّية سيئة  والمفاهيم  اليدين  مكّبلة  القضائّية  السلطة  أّن  الحّق. وحيث  إحقاق  المحاكم على 
بيديهم، حّقهم  أخذ  إلى  يعمدون  وحيث  والالمركزّية.  الفردّية  العدالة  أشكال  على  بالتعويل  األفراد  يبدأ 

تشيع ممارسات مثل الخطف على غرار ما عمد إليه آل مقداد. وال يؤدي الفساد المتفشي وحاالت اإلفالت 
ّنما أيضًا إلى توسيع الهّوة بين القانون والممارسة.  من العقاب إلى إضعاف النظام القضائي وحسب واإ
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وحسب  المجتمع  قبل  من  المعتقلين  تهميش  إلى  والممارسات  القانون  بين  الفاضحة  القطعية  تؤّدي  ال 
ّنما أيضًا إلى تهميشهم من النظام ككل. ومن هذا المنطلق، يجمع القانون والمؤسسات اللبنانّية بين  واإ
القانون وحدوده،  بنطاق  يتم االعتراف  إلى ذلك، عندما ال  العدالة. وباإلضافة  المساواة وانعدام  انعدام 
والفساد  والتمييز  واالستيعاب  االضطهاد  على  شرعّية  ُتضفي  أداًة  وُيصبح  سيطرة  أداة  القانون  يتحّول 
من باب التعداد ال الحصر. وال شّك في أّن غياب االنسجام واألهّم الثغرة بين النظرّية والممارسة في لبنان 
هو دليل على كيفّية وقوع القانون في ممارسات فاسدة تجعله فاسدًا بدوره. فإذا ُأريد ألطر العمل القانونّية 
والتنظيمّية أن تكون فاعلًة فال تقتصر المسألة على وجود مؤسسات قانونّية فّعالة وشفافة. وعلى صعيٍد 
آخر يجب أن تكون القوانين قابلًة للقياس. ويفترض ذلك أن يتمكن األفراد من قياس ردود فعل الدولة

أو استباق التدابير المزمع اتخاذها لدى قراءة نّص القانون. أّما انتفاء القدرة على استباق تدابير الدولة 
بفعل الهّوة بين القانون والممارسة فُيعزى إلى أسباب عديدة في لبنان.

القانون احترام  من  االنتقاص  منطلق  من  التعسفي  االعتقال  ممارسات  تقع  اإلجرائي،  الصعيد  على 
و/أو تجاهله وهي تقترن بالقناعة بأّن المشتبه يكون مذنبًا إلى حين تثبت براءته. وفي حاالت أخرى،

تقع هذه الممارسات نظرًا لغياب الضمانات واآللّيات اإلجرائّية لمراجعة ما إذا كان االعتقال عاداًل ومنطقيًا 
واالعتباطي المتسّلط  السلوك  يفضي  مهمًا.  االعتقال عاماًل  مقتضى  فهم  وُيشّكل  في ظروف محددة. 

الذي تمارسه الشرطة القضائّية إلى والدة ظروٍف تكون مؤاتيًة لالعتقال التعسفي. ويقترن هذا السلوك 
بالعديد من ممارسات الفساد والرشوة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يعي العديد من اللبنانيين وغير اللبنانيين 
حقوقهم وال يتمتع الكثيرون من بين القابعين في السجون بالموارد الكافية أو النفوذ االجتماعي الكافي

من أجل تحريك اإلجراءات الممهدة لإلفراج عنهم والدفاع عن حقوقهم. 

وعلى صعيد األنظمة، تقع ممارسات االعتقال التعسفي ألسباب عديدة تّم التطرق لها في الفقرات السابقة. 
حماية  لناحية  المحلّية  والقوانين  الدولّية  المعايير  بين  الهّوة  القانوني  التحليل  ُيبيِّن  األمر،  مطلع  وفي 
حقوق المعتقلين في نظام العدالة الجنائّية. وفي لبنان ُيمكن في بعض حاالت االعتقال التي قد تكون 
قانونّية من حيث طبيعتها أن تكون تعسفّية ألّن المهل غير منطقّية أو ببساطة ألّنها ال تتبلور في خالل 
فترات زمنّية محدودة، وهذه هي حال المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. يفتقر إطار 
العمل القانوني إلى الدّقة ألّن بعض المواد غير واضح وير دبلغٍة غامضة؛ وقد تكون هذه حال المادة 
47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. ُيشكِّل األخير مثااًل عن عجز السلطة القضائّية المحافظة 
على حقوق المعتقلين األساسّية في محاكمة عادلة أي الوصول إلى محاٍم. كما ُيعزى االعتقال التعسفي 
إلى االستنسابّية المتسّلطة وهذا األمر متروك بالكامل ألخالقّيات الجهة القضائّية. ويكون مستوى التصّرف 
يكونون قد  لمتهمين  المبكر  والسجن  خطيرين  مجرمين  عن  المبكر  اإلفراج  إلى  الدرب  فهو  مزدوجًا: 
أو ال يكونون خطيرين أو مذنبين ألّن القانون ُيبرر السجن ألجل غير المحدد في حال بعض الجرائم.

وُيعزا ذلك إلى غياب الشفافية في الوضع القانوني )ُيمكن استبعاد أسباب إطالة فترة االحتجاز على سبيل 
المثال كما هي الحال في المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية(. ُتشكِّل األحكام البائدة منفذًا 
إلى حرمان األفراد حّقهم في الحرّية كما هي الحال في المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية 

بشأن الحلول البديلة عن الحجز االحتياطي أو الوضع قيد المراقبة القضائية.
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الحكومة  الطائف، فشلت  اتفاق  فّعالة؛436 منذ  تكون  إنشاء مؤسسة إصالحّية  إلى  تلتمس حاجة ماسة 
اللبنانّية في معالجة النظام القضائي وفي إجراء اإلصالحات المناسبة.437 لكي تتمتع السلطة القضائّية 

باالستقاللّية، تلتمس حاجة إلى إصالحات فّعالة وشفافة للقضايا في ما يلي:

المساعدة القانونّية  .i  

ُتعّد الحاجة إلى المساعدة القانونّية أتّم اختيار المحامي أو تعيينه أساسّيًة من أجل الحفاظ على حقوق 
الجزائّية  التهم  الحّق في محاكمة عادلة وفي تحديد  المعتقلين في مجال حقوق اإلنسان ال سّيما منها 
بحّق األشخاص والمدافعة عن الحّق في قرينة البراءة إلى حين تثبت اإلدانة. ويجب الوصول إلى محاٍم 
في مرحلٍة مبكرٍة من اإلجراءات الجزائّية بهدف تكوين دفاٍع متين. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون 
المساعدة القانونّية المتاحة للمعتقلين فّعالة. وبالتالي ال ُيعّد تعيين محاٍم لقضية كافيًا من أجل تكوين دفاٍع 
فاعل.438 يجب أن يكون المحامي المعّين في القضّية على قدٍر من المهارة والرغبة في تمثيل مصالح 
ُيمكن  إجراءات  أي  يعترض على  المعتقل وأن  ُيدافع عن مصلحة  أن  المحامي  المعتقل. ويجب على 
أن ُتشكِّل انتهاكًا لحقوق هذا األخير. وعلى صعيٍد آخر، يتعّين على نقاباتي المحامين أن تتخذا تدابير 
استباقّية من أجل الحرص على أن يوفِّر محامو المساعدة القانونّية تمثياًل فّعااًل وذات جدوى للمدعى 
بيروت  في  المحامين  نقابتا  تتحّمل  الدولة،  من  ممّول  قانونّية  مساعدة  نظام  وجود  لعدم  ونظرًا  عليه. 
وطرابلس إلى جانب المنظمات غير الحكومّية مسؤولّية الحرص على وصول المعتقلين إلى تمثيٍل قانوني. 
بتعيين  تقضي  التي  البيروقراطّية  للعملّية  نتيجًة  المناسب  النحو  يسير على  االختصاص ال  هذا  ولكّن 

المساعدة القضائّية وللنقص في الموارد من أجل تحفيز المحامين في عملهم.

عدم وجود آلّيات اإلشراف  .ii  

أماكن  ولرصد  أفعالها  مسؤولّية  السلطات  لتحميل  الضرورّية  اإلشراف  آلّيات  غياب  ُيفضي  أن  ُيمكن 
االعتقال إلى االعتقال التعسفي. وكما ورد أعاله، ال تقوم السلطات القضائّية بزيارة العديد من السجون 
رغم ما ينّص عليه المرسوم االشتراعي رقم 14310 والمادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية. 
وتلحظ هذه المواد زيارة السجون في سبيل تقييم أوضاعها والتواصل مع المعتقلين من أجل تحديد حاجاتهم 
ولقاء العاملين في السجون من أجل الكشف عن أي سلوك سيئ ونهايًة من أجل تحديد ما إذا كان أحدهم 
قد تعّرض لتوقيٍف غير مشروع )المادة 403 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية(. ُتعّد آلّيات اإلشراف 
التي تقضي باإلشراف على أماكن االعتقال أساسّية في المحافظة على حقوق اإلنسان ويجب أن تتواّلها 
السلطات المحايدة والمختصة والتي تتمتع بمصلحة في الحرص على أن يلقى المعتقلون، الذين صدرت 
أم لم تصدر بحّقهم عقوبة، معاملًة إنسانّية بعيدًا عن المعاملة السيئة. ومن المهم أن تعمل هذه السلطات 
في القانون الوطني وال سّيما في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. أّما الحرص على احترام حقوق المعتقل 

فهو واجب ملقى على عاتق لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية. 
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يتعّين على أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الفعالّيات العاملة في نظام العدالة 
الجزائّية توّلي وظائفهم على أعلى درجات االحتراف والنزاهة في ظّل االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان 
الدولّية. يتعّين على الوزارات والمؤسسات العاملة في نظام العدالة الجزائّية أن تلقى التمويل والموارد والدعم 
الكافي على الصعيدين الفّني والمال إذا ُأريد لها أن توفِّر إطار عمل فاعل وفّعال لحماية حقوق اإلنسان 
ومعالجة االنتهاكات والشكاوى المتصلة بالتوقيف واالعتقال والحجز االحتياطي واإلجراءات القضائّية. 
لسوء الحّظ، تغيب في لبنان الظروف األساسّية من أجل قيام نظام عدالة فّعال وفاعل. وتتمثل عدم كفاية 
القدرات على النحو التالي: نقص في عدد القضاة وفي موظفي المحكمة وآلّيات نقل المعتقلين وهي أمثلة 
تؤثِّر في جدوى اإلجراءات القضائّية مما ُيطيل فترة الحرمان من الحرّية وبالتالي ُيعيق حقوق المعتقلين. 
هذا وُيعّد النقص في الموارد مثار إشكالّية نظرًا لحجم زنزانات االعتقال في مختلف دور المحاكم على 
سبيل المثال. وكما جاء أعاله، ال يؤّدي النقص في الموارد إلى إعاقة مجرى القضاء بصورة فاعلة وفّعالة 
وحسب بل ُيشكِّل بوابًة إلى الفساد وُيعيق قدرة ضباط إنفاذ القانون على توّلي وظيفتهم بما يتماشى مع 

مبادئ حقوق اإلنسان. 

غياب التدريب والتعليم المستمّر ألجهزة إنفاذ القانون   .iv  

تبدو الشرطة القضائّية بصورة عامة عالقًة بين المطرقة والسندان ويتوّقع منها أن تكون صارمًة في مكافحة 
ثقافة  تؤدِّ  فلم  وحمايتها.  بالمعتقلين  الخاصة  اإلنسان  حقوق  احترام  ظّل  في  المجتمع  وحماية  الجريمة 
الالعقاب إلى زيادة حجم الجريمة في الدولة وحسب بل أّثرت أيضًا في حماس الشرطة القضائّية وقدرتها 
على العمل والحماية بصورة فاعلة. تزداد هذه الوظائف صعوبًة حين يتمتع ضباط الشرطة بمعلومات 
محدودة ال بل معدومة بشأن حقوق اإلنسان وكيفّية إنفاذ المبادئ في الدورّيات اليومّية وفي نشاطات 
تستطيع ال  فهي  األدنى  الحّد  على  المستمر  والتعليم  التدريب  برامج  تقتصر  حين  وفي  القانون.  إنفاذ 

وُتصبح  متدنّية  الوعي  مستويات  وتبقى  البنان  في  الشرطة  ممارسات  حقيقة  مناسب  بشكٍل  تعكس  أن 
انتهاكات حقوق اإلنسان ممارسًة شائعًة. وبالتالي تؤدي انتهاكات حقوق اإلنسان إلى معاداة المجتمع 
للشرطة مما يقّوض الثقة ويسبب اضطرابًا اجتماعّيًا وأعمال ثأر. يوّلد انتهاك حقوق اإلنسان على يد 
عناصر الشرطة الظروف المسبقة إلنفاذ القانون بصورة تفاعلّية ال استباقّية وتطبيقه بصورة تسلطّية ووجود 
عاقة مجرى  سلطة تتخبط مع عقدة الفوقّية. ال تقتصر انتهاكات حقوق اإلنسان على التعذيب والتمييز واإ
القضاء بل تشمل ممارسات االعتقال التي قد تكون تعسفّية في طبيعتها. وكما جاء أعاله، تتمتع الشرطة 
القضائّية بأدوات وتقنّيات محدودة للتحقيق واستجواب المشتبه بهم والشهود. وبالتالي يتم اللجوء إلى العنف

التي كشفت  الروايات  أّن  العنف بصورة كبيرة في خالل االستجواب. ال شّك في  التهديد باستخدام  أو 
عنها مجموعات التركيز واللقاءات الفردّية هي الدليل على الحاجة إلى برامج تدريب وتعليم مستمّر تشمل 
الضباط لكي يتم تثقيف هؤالء على حقوق اإلنسان ومعايير الحد األدنى للتعامل مع المعتقلين. لن تُفضي 
د الموظفين بالقدرة على تقييم الوضع  ّنما سوف تزوِّ التقنّيات المنقّحة إلى تحسين مهارات التحقيق وحسب واإ
ومعرفة إذا كان المشتبه به ُيشكِّل أو ال ُيشكِّل تهديدًا للرأي العام كما سُيسهم في تحسين القدرة اإلشرافّية 
والتبليغ عن أي ممارسات سيئة يرتكبها عناصر آخرون ويكون الموظفون شهودًا عليها. ولكّن تحسين 
أداء الشرطة عن طريق التدريب والتعليم المستمر لن يكون ممكنًا في غياب الموارد والتي ُتشكِّل المشكلة 

األساسّية على حّد تعبير عناصر قوى األمن الداخلي الذين أجريت معهم مقابلة.
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الشديد  والتأخير  المطّول  االحتياطي  والحجز  التعسفي  التوقيف  بشأن  أعاله  الواردة  األسباب  تُفيد 
في المحاكمة بأّن االعتقال التعسفي تلقائي ومسجل على مستويات عديد. تُثبت هذه األسباب أّن حرمان 
الحرّية التعسفي ليست "نتيجة العناصر المارقة في قوى األمن أو الخلل في وظيفة الجهاز األمني"،439 
بل هو انتهاك مزمن لحقوق اإلنسان وهو ُيعزى اليوم بدرجٍة كبير إلى تداعي الثقافة القانونّية والفساد 
واإلفالت من العقاب وعدم توّفر إطار العمل القانوني المناسب وتدهور البنية التحتّية وشلل المؤسسات. 
ولدى معالجة األسباب المدرجة، سيكون من الممكن بدايًة احترام مبادئ حقوق اإلنسان الدولّية وثانيًا 

الدفاع عن حكم القانون. 
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أفكار ختامّية

البعض رائدًا في إعالء  اعتبر  اإلنسان،  العالم بسجٍل نظيف في مجال حقوق  تتمتع أي دولة في  ال 
شأن حقوق اإلنسان وحماية كرامة الجميع في حين قوبل البعض اآلخر بنقد شديد وتراجع في أدائه. 
في لبنان، يتضح من ممارسات الدولة المختلفة أن انتهاكات حقوق اإلنسان ممأسسة ال سّيما في نظام 
العدالة الجنائّية. ولقد أفضت ديناميكّيات النظام واإلجراءات االعتباطّية المتصلة باالعتقال أن أصبحت 
التشريعات الوطنّية واألهّم القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يتعّين على لبنان لزامًا االمتثال ألحكامه 

في حكم البائدة.

كشفت البحوث الكمّية والنوعّية بأّن األفراد يتعّرضون للتوقيف التعسفي ويبقون في الحجز االحتياطي 
السجن  ظروف  نتيجة  سوءًا  العوارض  هذه  تزداد  المحاكمة.  في  شديدًا  تأخيرًا  وُيعانون  طويلة  فترات 
ّنما أفضت إلى تنامي أعمال  المرّوعة والمتداعية عبر البالد. ولم ُتسبب هذه األسباب االكتظاظ وحسب واإ
الشغب في داخل السجون والتظاهرات والدعوات إلى التغيير. كما سّجلت أسباب عديدة للتوقيف التعسفي 
والحجز االحتياطي المطّول والتأخير الشديد في المحاكمة وهي تتمثل بثقافة قانونّية متداعية وفساد وحالة 
إفالت من العقاب وعدم وجود إطار عمل قانوني مناسب وتداعي البنية التحتّية وشلل المؤسسات. أما 
احترام المعايير الدولّية من أجل ضمان حقوق المعتقل وتطبيقها فال ُيشكِّل الحّل الوحيد. فليست آلّيات 
الحماية الوطنّية واإلصالحات والجهود اإلصالحّية ضرورّية من أجل معالجة الخروقات اإلجرائّية وحسب 
الدفاع عن كرامة األفراد المهّمشين مثل المشتبه بضلوعهم في ممارسات جزائّية  ّنما أيضًا من أجل  واإ

أو بارتكاب الجرائم. 

من أجل خوض معترك اإلصالح والعدالة، من المهّم الوقوف عند األسئلة في ما يلي: ما الذي يدفع 
التحديات  بالناشطين في مجال حقوق اإلنسان إلى النظر في القضايا المعاصرة وماذا يتعّلمون بشأن 
الحّظ  لسوء  استخدم  والذي  المكتوب  القانون  من  أبعد  بالنظر  األّول  التحدي  يقضي  يواجهونها؟  التي 
كأداٍة لعقد صفقات. ويتمثل التحدي الثاني باالعتراف بأّن أنصاف الحلول المرفقة بجداول عمل مضللة 
قد خلصت إلى تطبيع انتهاكات حقوق اإلنسان في البالد. وأّما التحدي األخير فمفاده أّن القانون ال يتكّلم 
فمن يتكلم هم واضعوا القانون. وعليه، تقضي مسؤولّيتهم بالحرص على بقاء سلطة القانون فوق السلوك 

غير األخالقي واألهّم الحرص على قدرة القانون على مكافحة اإلفالت من العقاب.

لسوء الحّظ ال يجري اإلصالح بين ليلٍة وضحاها بل هو عملّية تغيير تقضي باستهداف مستويات مختلفة 
من المجتمع وفعالّيات مختلفة. لن تتوّقف يومًا عملّية بناء حقوق اإلنسان تمهيدًا لكّف ممارسات االعتقال 
قات. أّما شكل هذا البناء فسيبقى غريبًا عن القانونيين والناشطين في  التعسفي ولن تخلو يومًا من المعوِّ
تسليط  في  المدني  المجتمع  استمرار منظمات  األكيد هو  ولكّن  اإلنسان على حدٍّ سواء.  مجال حقوق 
الضوء على انتهاكات الدولة والكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان والدفع في سبيل تحقيق تغيير مستدام. 
وعلى هذا الصعيد، يقضي تحدي لبنان األمثل بقياس فعالّية القانون على األرض بين صفوف األشخاص 

الذين يسعى إلى حمايتهم واألهّم إلى معاقبتهم.
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توصيات ألف

تدعو منظمة "ألف" الفعالّيات في ما يلي في لبنان إلى اتخاذ تدابير فاعلة:

البرلمان اللبناني:

والسياسّية وغيره 	  المدنّية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  الوطنّية مع  القوانين  توافق  الحرص على 
من الموجبات الدولّية التي يجب أن تكون متاحًة بموجب القانون والممارسة. ال يجب في الضمانات   

اإلجراءات أن تكون متاحًة لجميع المعتقلين من دون أي تمييز؛

 اعتماد المبادئ األساسّية بشأن استخدام القّوة واألسلحة النارّية وتطبيقها على أجهزة إنفاذ القانون	 
في ممارسات إنفاذ القانون )بما في ذلك الممارسات العسكرّية(؛

قامة األجانب في لبنان؛	  إصالح القانون رقم 1962 المتعلق بدخول وخروج وعمل واإ

اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان حقوق العّمال المهاجرين في مجال حقوق اإلنسان والالجئين 	 
وطالبي اللجوء من خالل المصادقة على ما يلي:

معاهدة وبروتوكول العامين 1951 و1967 بشأن وضع الالجئين؛  

اتفاقّية العام 1990 الدولّية حول حماية حقوق جميع العّمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛  

البرتوكوالت االختيارّية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنّية والسياسّية.  

االعتراف	  يتم  التي  الواجبة  العناية  إجراءات  بتطبيق  العسكرّية  المحكمة  تقوم  أن  على   الحرص 
بها بحسب القانون الدولي مثل الحّق في محاكمة عادلة؛

والعسكرّيين 	  المدنيين  محاكمة  في  مختصة  تكون  ال  بحيث  العسكرّية  المحكمة  اختصاص  حصر 
إذا كان المدنيّون من بين الضحايا. كما ال يجب أن تكون المحكمة مختصة في محاكمة مدنيين 
وعكسريين في حال الثورة واالنشقاق وأي جريمة تهدد أو تتضمن خطر تهديد النظام الديمقراطي. 

وأخيرًا يجب أن تمنع هذه المحكمة من تطبيق عقوبة اإلعدام في أي ظرٍف كان.

تعزيز األحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائّية:	 

بحيث تتضمن مبدأ "بريء حتى تثبت إدانته"؛  

بحيث تسمح بالفصل بين الملفات الجزائية حين يقوم العديد من األفراد بارتكاب الجريمة.  
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تعديل المواد في ما يلي:	 

المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية:  

بحيث تتضمن أسباب التوقيف واألسباب الظرفّية والمادّية التي تسمح بوجود شكوٍك كثيرة؛  -

بحيث يطلب من المدعي العام أو نائبه تسويغ أسباب تجديد فترة االحتجاز لمّدة ثمانية   -
وأربعين ساعة إضافّية.

المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية:  

يلي:  ما  موردًة  الشكوى  موضوع  الشخص  أو  به  المشتبه  حقوق  صياغة  ُتعيد  بحيث   -
"االتصال بفرد من العائلة أو صاحب العمل أو محاٍم من اختياره وشخٍص من معارفه."

إضافة فقرة تطلب من الشرطة القضائّية إبالغ المشتبه به بحّقه في التزام الصمت؛  -

تعديل المادة بحيث تفيد بضرورة االتصال بالمحامي حّتى يتمّكن األخير من حضور جلسة   -
االستجواب مع المشتبه به؛

إضافة فقرة تنّص على واجب الشرطة القضائّية إبالغ المعتقل بأّنه في حال عدم امتالكه   -
بيروت نقابتي  في  القانونّية  المساعدة  للجنة  ُيمكن  محاٍم،  لتعيين  األموال  من  يكفي  ما 

أو طرابلس أن تعّين له واحدًا؛  

إضافة فقرة تنّص صراحًة على أّنه في حال فشلت الشرطة القضائّية في إبالغ المشتبه به   -
بحقوقه عند توقيفه، يعتبر التحقيق باطاًل على الفور.

المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية:  

تضمين القانون فقرة تنّص على أّنه عند اتخاذ القرار بشأن الحجز االحتياطي، يجب أن ُيبّلغ 
المشتبه به بحقوقه في ما يلي:

الحصول بالحق في  والتبّلغ  اختياره  قانوني من  الحصول على مساعدة خبير  الحّق في   -
على مساعدة قانونّية؛  

الحّق في الطعن بقانونّية االعتقال وفي طلب إخالء السبيل إذا لم يكن االعتقال قانونّيًا؛  -

الحّق في التواصل مع العائلة وفي أن تقوم العائلة بزيارته؛  -

الحّق في أن تقوم محكمة قانونّية بمراجعة الحجز االحتياطي في فترات قصيرة؛  -
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الحّق في إتمام المعامالت من دون تأخير.  -

المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائّية:   

تخص  التي  والجنايات  القتل  حاالت  في  االحتياطي  الحجز  لفترة  األقصى  الحّد  تحديد   -
المخدرات وتعريض أمن الدولة للخطر والجنايات التي تشمل الخطر الشديد وجرائم اإلرهاب؛

فترة  ُتحدد  أن  الدولة  على  يجب  حيث  االحتياطي  الحجز  لمّدة  القصوى  الفترة  تحديد   -
االحتجاز القصوى عن الجريمة المرتكبة وأن ُتحدد فترة حجز احتياطي مناسبة لها.

تعزيز األحكام في قانون العقوبات	 

منتهكي  ومالحقة  والتأديب  القانوني(  غير  االعتقال  مفهوم  )توسيع  التعسفي  االعتقال  تجريم   
القانون بناًء على ذلك.

المجتمع المدني

إقامة نظام مساعدة قانونّية بتمويل من الدولة؛	 

في حال إقامة نظام مساعدة قانونّية بتمويٍل من الدولة، يجب تطبيق تدابير من أجل إصالح نقابة 	 
المحامين في بيروت من خالل زيادة أجور المساعدين القانونيين؛

إقامة آلّية عامة وواضحة من أجل رصد النظام القضائي بصورة منتظمة ووضع جدول زمني مفّصل 	 
لإلصالحات وتقييم منتظم بشأن تطبيق المشاورات التلقائّية والمنتظمة مع المنظمات غير الحكومّية 

المعنّية بحقوق اإلنسان؛

الحرص على أن تمتثل محصِّالت الممارسات لمعايير حقوق اإلنسان الدولّية. 	 
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الحكومة اللبنانّية

الجنائّية من أجل 	  العدالة  الصلة في قضايا  المختصة ذات  الوزارات  وضع نظاٍم مركزي تستعمله 
استرجاع المعلومات حول قرارات المحكمة والقوانين والملفات الجزائّية؛ الخ

نقل إدارة السجون من وزارة الداخلّية إلى وزارة العدل عماًل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17315 	 
لعام 1964.

إقفال سجون وزارة الدفاع ومراكز االعتقال؛	 

قامة آلّيات رقابة خارجّية. تتضمن األخيرة 	  تحسين ظروف السجن بحيث تستوفي المعايير الدولّية واإ
االحتياطي الحجز  قيد  المعتقلين  فصل  عن  ناهيك  التحتّية  البنية  وتحسين  التجديد  أعمال  إجراء 

عن المجرمين الذين صدرت بحقهم عقوبات والذين يجب أن يتم فصلهم بحسب خطورة الجرم؛  
 

بناء مراكز اعتقال إضافّية تستضيف المعتقلين في الحجز االحتياطي؛	 

بناء زنزانات احتجاز إضافّية في شّتى دور المحاكم؛	 

إقامة محاكم متنقلة في الشمال والجنوب وفي سهل البقاع:	 

يجب على هذه المحاكم أن ُتعالج قضّية النقل وأن تضمن محاكمات سريعة.   

مراجعة الحلول البديلة المتاحة العتقال األجانب لفترٍة غير محددة من خالل التمهيد لتسوية مؤقتة  	
أو ألي سبيٍل متاٍح آخر الحترام الكرامة البشرّية ال سّيما بالنسبة إلى الالجئين من مناطق ممزقة؛  

يجب أن تتمتع وزارة الداخلّية ووزارة العدل بلجنة مستقّلة حول االعتقال التعسفي ُتشكِّل آلّية إشراف   	
قامة خّطة عمل من أجل تعزيز  داخلّية من أجل تقييم فعالّية رصد االعتقال التعسفي ومكافحته واإ

اآللّيات ذات الصلة بناًء عليه؛

يتعّين على وزارة الداخلّية ووزارة العدل تأديب أي شخٍص مسؤول ال يحترم حقوق المعتقلين أو يحميها   	
لناحية المهل الزمنّية القانونّية وغيرها من المعايير القانونّية؛

االعتبار  بعين  األخذ  اللبناني ومع  الواقع  يتماشى مع  بما  القدرات  بناء  التدريب ومبادرات  تكييف   	
مفاهيم العدالة الحالّية والحاجة إلى وضع آلّيات وأدوات أفضل؛

توعية الرأي العام بشأن حقوق المشتبه بهم والمعتقلين في نظام العدالة الجنائّية؛  	
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يجب على المحامين والشرطة القضائّية والمدعين العامين والقضاة اكتساب فهٍم أفضل بشأن ما يلي:  	

مفاهيم العدالة في النظام الرسمي وغير الرسمي؛  

دور االعتقال ووظيفته وحقوق المشتبه بهم؛  

دور المحامي والشرطة القضائّية والمدعي العام والقضاة؛  

وظيفة قانون أصول المحاكمات الجزائّية بشأن االعتقال ومضمونه؛  

أدوات التحقيق واالستجواب البديل؛  

التعريف بالتوقيف التعسفي وبالحلول المتاحة؛  

آلّيات اإلشراف الداخلي.  

أخيرًا يتعّين على الحكومة اللبنانّية أن ُتخصص ما يكفي من الموارد من الموازنة وغيرها تطبيقًا للتوصيات 
اآلنف ذكرها. 





116

الملحق أ: خارطة تكتيكّية حول الحرمان من الحرّية

والفعالّيات  المؤسسات  عن  أوضح  صورة  بلورة  أجل  من  يلي  ما  في  التكتيكّية  الخارطة  إعداد  جرى 
التكتيكّية  الخارطة  تُبيِّن  لبنان.  في  االعتقال  ممارسات  في  مباشر  غير  أو  مباشٍر  بشكٍل  تؤثِّر  التي 
أّن طبيعة التكتيكات )في اتجاه واحد أو اثنين( ُتشكِّل أداًة تمهيدّية من أجل رصد ديناميكّيات االعتقال 
التعسفي في لبنان وتقييمها. تسمح هذه الخارطة للمشاهد باّن ُيحدد المواقع التي تقبل التغيير واإلصالح 

من خالل رصد روابط ُيمكن فّكها أو تعزيزها.

المؤسسات  مختلف  شراك  واإ الحرّية  من  الحرمان  رصد ضحايا  إلى  الحاجة  عن  أدناه  الخارطة  تنبثق 
والمجموعات االجتماعّية وغيرها من الفعالّية المشاركة في ممارسات الحرمان من الحرّية بطريقٍة إيجابّيٍة 
أو سلبّية. استخدمت األسهم من أجل تحديد طبيعة العالقة؛ ُيقصد بالسهمين وجود عالقة تبادلّية في حين 
ُيشير السهم باتجاه الجهة المتلقّية إلى وجود قّوة/تأثير من الهيئة التي ينبثق عنها السهم. كّلما ابتعدت 

الجهات عن المعتقلين كّلما ازداد تأثيرها في الحرمان من الحرّية.
 

وبعد استكمال خارطة االعتقال التعسفي، ُيصبح من الممكن تشخيص العالقات األساسّية وتأثير االعتقال 
التعسفي في المعتقلين ومعرفة ما إذا كان من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني التدخل. تشّكل الخارطة 

التكتيكّية أداًة استثنائّيًة لتحديد مرتكبي الجرائم والحلفاء المحتملين والمساحات المخصصة لإلصالح. 
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ال شّك في أّن عدد األسهم المتشابكة في الخارطة والعالقات الديناميكّية بين مختلف الفعالّيات في داخل 
نظام العدالة الجزائّية وأبعد منه يكشف عن وجود بعض الخالصات وهي أّن المواقع التي ُيمكن فيها 
انتهاك حقوق المعتقل هي كثيرة وبالتالي تلتمس الحاجة إلى إصالح أكثر من ممارسة واحدة في أكثر 

من مؤسسة أو فرع. 
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خصائص مكان الحرمان من الحرّية سلطة االعتقال نوع الحرمان من الحرّية

مركز االعتقال األّول بعد التوقيف	 
يجب أاّل تتعّدى فترة االعتقال 24 أو 48 ساعة	 
يتمتع األشخاص المحرومون حرّيتهم بوصوٍل محدود إلى العالم الخارجي	 
هذه أماكن تجري فيها عملّيات االستجواب	 
غالبًا ما تكون ظروف االعتقال سيئة	 
هي مرحلة اعتقال ُتسبب إجهادًا عاطفيًا للمعتقلين	 
تصل مخاطر استغالل األشخاص المحرومين حرّيتهم والتي تتجّلى عن طريق التعذيب، والمعاملة السيئة 	 

والمذّلة والمحّطة إلى درجات عالية في هذه المرحلة من االعتقال إذا كان نظام الحماية المنصوص عليه 
أعاله ُيعاني من القصور.

الزنزانات في مخافر الشرطة ومخافر 
قوى األمن

الشرطة وقوى األمن االحتجاز قبل توجيه التهم

ينتظر الشخص في الحجز االحتياطي المثول أمام المحكمة وصدور قرار بحقه؛ تتسم هذه الفترة بالجهد 	 
والشّك النفسي سّيما إذا لم يكن األشخاص المعنّيون مطلعين بصورة منتظمة على سير الدعوى

غالبًا ما يكون النظام الجزائي المفروض عليهم أكثر تشددًا من النظام المفروض على األشخاص الذين 	 
صدرت بحقهم عقوبة )اتصال بالعالم الخارجي، نشاطات، الخ(؛

غالبًا ما تكون مواقع الحجز االحتياطي مكتظة.	 

- مراكز الحجز – تختلف التسمية 
باختالف الدول

قيد  ألشخاص  مخصصة  أقسام   -
في  معتقلين  وألشخاص  االحتجاز 
السجون بالنسبة إلى المعتقلين الذين 

صدر بحقهم الحكم

عادًة  ترتبط  التي  الجزائّية  اإلدارة 
الداخلّية بوزارة  منه  أكثر  العدل  بوزارة 

وقبل  التهم  توجيه  بعد  االحتجاز 
االحتياطي( )الحجز  المحاكمة 

تختلف األنظمة الجزائّية التي ترعى شؤون تنظيم اعتقال المساجين وظروفهم باختالف العوامل مثل 	 
طبيعة الجريمة وخطورتها

تكون األنظمة على الشكل التالي: درجة أمن مرتفعة، تقدمّية، شبه مفتوحة ومفتوحة	 
وهي تعتمد على ما يلي:	 
مبادئ السجن بحسب ما يرد في التشريعات وتطبيقها الفعلي على يد اإلدارة الجزائّية	 
أعداد طاقم العمل وتدريبهم	 
حجم المؤسسة	 

لألشخاص  المخصصة  السجون   -
وتختلف  عقوبًة  يقضون  الذين 

التسمية باختالف الدولة

الحجز  أجنحة  لبعض  ُيمكن   -
أشخاصًا  تستضيف  أن  االحتياطي 
صدرت بحّقهم عقوبات لفترٍة قصيرة

مستقّلة  أكانت  الجزائّية  اإلدارة 
فيها مندمجة  أو  العدل  وزارة  عن 

في  عقوبة  قضاء  )أو  السجن 
نهائي( حكم  بعد صدور  السجن 

إّن األشخاص المحرومون حرّيتهم نتيجة تدبيٍر إداري هم:	 
 معتقلون سياسّيون يتم توقيفهم أو سجنهم من دون تهم

 مواطنون أجانب دخلوا أراضي الدولة بصورة غير قانونّية وهم ينتظرون أن ُيتخذ قراٌر إداري بشأن 
سجنهم أو طردهم

عدم تحديد فترة الحرمان من الحرّية	 

وزارة الداخلّية أو سواها السجن اإلداري

يكون األشخاص الذين ُيعانون من المرض أو اإلعاقة الذهنّية على درجة استضعاف شديد	 
ُيمكن سجن األشخاص رغمًا عن إرادتهم وبما يتماشى مع القانون المدني أو في سياق اإلجراءات 	 

الجزائّية

مستشفيات الطب النفسي،
مؤسسات متخصصة، عيادات طب 

النفس في السجون

وزارة الصّحة السجن النفسي

الملحق ب: مختلف أنواع الحرمان من الحرّية

Annette Corbaz, Monitoring Places of Detention: A Practical Guide for NGOs, 
(Association for the Prevention of Torture, Geneva, December 2002), 18-19.

المرجع:



يتقدم الشاكي بالشكوى
 مباشرًة أمام القاضي المنفرد
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الملحق ج: سير الدعوى في نظام العدالة الجنائّية اللبناني

American Bar Association, Detention Procedure Assessment Tool for Lebanon,
 (April 2012), 25.

يتقدم الشاكي بالشكوى 
مباشرًة أمام قاضي التحقيق

تلقي الشرطة القبض على المتهم 
بالجرم المشهود ويأمر المدعي 

العام بتوقيفه

ُيحيل المدعي العام القضّية أمام
 قاضي التحقيق

ُيقرر قاضي التحقيق توجيه التهم وُيحدد إذا كانت التهم بمثابة جناية
 أو جنحة أو مخالفة

ُتحال تهم الجناية أمام الهيئة
 اإلتهامّية التي ُتصدر القرار اإلتهامي

ُتحال الجنايات أمام
 محكمة الجنايات

تستأنف الجنايات أمام محكمة
 النقض في بعض الحاالت فقط

ُيمكن استئناف قرار قاضي التحقيق
 أمام الهيئة االتهامّية

ُتحال الجنح والمخالفات أمام القاضي المنفرد 
للنظر فيها

تستأنف قرارات القاضي المنفرد أمام محكمة
 االستئناف الجنائّية***

ُتستأنف الجنح والمخالفات أمام محكمة النقض
 في بعض الحاالت فقط

يتقدم الشاكي بالشكوى مباشرًة أمام 
المدعي العام أو الشرطة؛

 ُيصدر المدعي العام أمرًا بالتوقيف
يتقدم الشاكي بالشكوى

 مباشرًة أمام القاضي المنفرد

تجري الشرطة التحقيق األولى تحت إشراف المدعي العام

ُيحيل المدعي العام القضّية أمام 
القاضي المنفرد**

ُيقرر المدعي العام السير بالدعوى*

ال ُيعالج هذا الرسم البياني قضايا األحداث
*يجوز للمدعي العام حفظ الدعوى لعدم كفاية األدّلة. ُيمكن أن ُيطالب المشتبه به الشاكي بالتعويض. يجوز للشاكي إعادة تقديم الدعوى أمام 

قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد، وفي حال توّفر أدّلة جديدة، ُيمكن أن يتقدم بطلب التوّسع في التحقيق.
** في القضايا البسيطة وفي حاالت الجنح والمخالفات، يجوز للمدعي العام إحالة القضّية مباشرًة أمام القاضي المنفرد.

*** ال يجوز استئناف األحكام بشأن المخالفات سوى في ظروٍف محددة.

المرجع:
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الملحق د: حقوق المشتبه بهم في القانون اللبناني

المدعي العام/ جريمة حقوق المشتبه به
مشهودة

المدعي العام/جريمة 
غير مشهودة

الشرطة القضائّية/جريمة 
مشهودة

الشرطة القضائّية/جريمة 
غير مشهودة

المحكمة الجزائّيةالقاضي المنفرد الجزائيقاضي التحقيق

الحّق في محاٍم في خالل 
التحقيقات/فترة االحتجاز

نعم، المادة 32 
من قانون أصول 

المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 49 من 
قانون أصول المحاكمات 

الجزائّية

ال، المادة 41 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائّية

ال، المادة 47 من قانون
أصول المحاكمات الجزائّية 

نعم، المادة 76 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية؛ المادة 78 )رفض 
المدعى عليه االستعانة بمحاٍم(، المادة 
80 )حالة استثنائّية يجوز فيها للقاضي 

أن يستجوب المشتبه به في حال 
الجريمة المشهودة(.

ليس االتصال بمحاٍم إلزامّيًا المادة 180 من 
قانون أصول المحاكمات الجزائّية

نعم المادتان 237 و238 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية في خالل إعداد اإلجراءات؛ 

المادتان 240 و251 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية من اإللزامي أن يكون المحامي حاضرًا؛ 

المادتان 261 و275 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية؛ ال يحضر أي محاٍم.

نعم، المادة 41 من قانون ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيالحّق في االحتفاظ بالصمت
أصول المحاكمات الجزائّية 

)عدم جواز اإلكراه على 
الكالم(

نعم، المادة 47 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائّية

)عدم جواز اإلكراه على الكالم(

نعم، المادة 77 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية )عدم جواز اإلكراه 

على الكالم(

نعم، المادة 180 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية )عدم جواز اإلكراه على الكالم(

نعم، المادة 253 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية )عدم جواز اإلكراه على الكالم(

نعم، المادة 32 الحّق في كشٍف طبي
من قانون أصول 

المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 42 من قانون ال وجود لنّص قانوني
أصول المحاكمات الجزائّية 

نعم، المادة 47 من قانون
أصول المحاكمات الجزائّية 

نعم، المادة 77 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية 

ّنما موجود في الممارسة نعم، المادة 253 من قانون أصول المحاكمات ال وجود لنّص قانوني واإ
الجزائّية

إعالم المتهم بالتهم/اإلدانة 
الموجهة إليه

ال ولكن يجب إعالمه بحقوقه،ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانوني
 المادة 47 من قانون أصو

ل المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 76 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية من دون أي 

توصيف قانوني للوقائع 

نعم، المادة 252 من قانون أصول المحاكمات نعم، في الممارسة
الجزائّية

إطالع المحامي على 
المستندات في الملف الجزائي

نعم، المادة 78 من قانون أصول ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانوني
المحاكمات الجزائّية

نعم، في الممارسةنعم، في الممارسة

نعم، المادة 32 توقيف/اعتقال
من قانون أصول 

المحاكمات الجزائّية

نعم، المادتان 41 و42 من ال وجود لنّص قانوني
قانون أصول المحاكمات 

الجزائّية

نعم، المادة 47 من قانون
أصول المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 107 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 161 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية )التوقيف: جنحة أثناء جلسة المحكمة(؛ 

المادة 188 من قانون أصول المحكمات 
الجزائّية )توقيف: شهادة كاذبة(؛ المادة 193 

من قانون أصول المحاكمات الجزائّية )توقيف: 
عقوبة بالسجن لمّدة سنة أو أكثر بحق المتهم 

وجاهيا(.

نعم، المادتان 246 و276 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 41 من قانون ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيالحماية من االعتراف القسري
أصول المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 47 من قانون
أصول المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 77 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 180 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية

نعم، المادة 253 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية

الحّق في االتصال بأحد أفراد 
األسرة

نعم، المادة 47 من قانونال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانوني
أصول المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 41 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية )مع استثناءات(

نعم؛ طالما أّن المحامي الحّق في االتصال بمحاٍم
يتمتع بالحق في أن 

يكون حاضرًا في أثناء 
التحقيق

نعم؛ طالما أّن المحامي 
يتمتع بالحق في أن 

يكون حاضرًا في أثناء 
التحقيق

نعم، المادة 47 من قانون ال وجود لنّص قانوني
أصول المحاكمات الجزائّية

)ولقاء محاٍم(

نعم، المادة 83 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية)ولقاء محاٍم(

ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانوني

مالحقة المسؤولين النتهاك 
حقوق المشتبه بهم

نعم، المادة 48 من قانون ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانوني
أصول المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 48 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 107 من قانون أصول 
المحاكمات الجزائّية

ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانوني

نعم، المادتان 197 و198 من قانون أصول ال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيال وجود لنّص قانونيالحّق في التعويض440 
المحاكمات الجزائّية

نعم، المادة 277 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائّية والمادة 333 )محكمة النقض(.

 

المرجع: المحامي كارلوس داوود، 2012.
رجاًء أخذ العلم أّن المواد الواردة في هذا الجدول لم يتم تحليلها كاملًة في التقرير وأّن بعض هذه المواد خاضٌع الستثناءات وتفسيرات مختلفة.
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1966(،999 U.N.T.S. 171( U.N. Doc.  A/6316 ,52 المادة 14 )3( )د(.
 B. Weismann Lanza and A. Lanza Perdomo v. Uruguay، Communication No. R.2/8، U.N. :36المرجع

Doc. GAOR، A/35/40 )3 نيسان/أبريل 1908(، 118 اقتباس وارد في مكتب المفّوض األعلى لحقوق اإلنسان ونقابة 
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 Human ،آذار/مارس 1996(، 80، اقتباس وارد في مكتب المفّوض األعلى لحقوق اإلنسان ونقابة المحامين الدوليين II( )22
 .Rights in the Administration of Justice، 185

 L. Stephens v. Jamaica، Communication No. 373/1989، U.N. Doc. GAOR، A/51/40 )vol. :43المرجع

II(  )18 تشرين األّول/أكتوبر 1995(، 9، اقتباس وارد في مكتب المفّوض األعلى لحقوق اإلنسان ونقابة المحامين الدوليين، 
 .Human Rights in the Administration of Justice، 185

 Human Rights in the Administration of Justice، ،44مكتب المفّوض األعلى لحقوق اإلنسان ونقابة المحامين الدوليين

 .190
45المرجع: N. Fillastre v. Bolivia، Communication No. 336/1988، U.N. Doc. GAOR، A/47/40 )5 تشرين 

 Human Rights ،الثاني/نوفمبر 1991(، 306، اقتباس وارد في مكتب المفّوض األعلى لحقوق اإلنسان ونقابة المحامين الدوليين
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الضمانة 1: أن ُيبّلغ على األقل شفوّيًا وبلغة يفهمها عندما يتم توقيفه على الحدود أو داخل اإلقليم، إذا كان قد دخل بصورة غير 
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واستقالل وعدم تحّيز مماثلة؛  
ن لم يتسَن ذلك، إتاحة إمكانّية الطعن أمام قاٍض أو أمام هيئة مماثلة أيضًا.  ب . واإ  
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غير الحكومّية المختصة. 
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