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آيخهورست تلقي كلمتها      البلد

صدى البلد

االعتقال التعسفي والسجون في ”القديس يوسف“

مت مفوضية االتحاد األوروبي 
ّ
نظ

ــدوة  وجــامــعــة الــقــديــس يــوســف ن
حول ”االعتقال التعسفي وظروف 
السجون“ في حــرم العلوم الطبية 
رئيس  فــي حــضــور  لتمريضية  ا و
اليسوعي  ـــاش 

ّ
لجامعة سليم دك ا

ــي انجيلينا  وسفيرة االتحاد األوروب
ــرة اسبانيا  ايــخــهــورســت وســفــي
ميالغروس هرناندو ومدير السجون 
ــعــدل رجـــا ابـــي نـــادر،  ــي وزارة ال ف

ومستشار وزير الداخلية خليل جبارة 
وعضو نقابة المحامين في بيروت جو 
كرم، وجورج غالي من المنظمة غير 

الحكومّية ALEF وفاعليات.
 تعكس واقع 

ً
قدم ابي نادر ارقاما

السجون في لبنان، أصبح في اإلمكان 
االعتماد عليها نظرا الى ادخال نظام 
معلوماتي يعرف ”بباسم“ لتجميع 
المعطيات الخاصة بالسجون. واشار 
الى ان هناك ”٥٥٩٨ سجينا في لبنان 
من بينهم ٢٤٤ امرأة، ١١٠ قّصر و ٧ 
مراهقين. ٦٣٪ من هؤالء المساجين 
هم في حالة اعتقال موقت في انتظار 

لعام  ا ٣٧٪ حوكموا.  المحاكمة و 
٢٠٠٩ ، ٦٨٪ من المساجين كانوا 
قيد االعتقال الموقت، اما العام ٢٠٠٩ 
فكانوا يشكلون ٥٠ ٪. ازدادت النسبة 
في اقل من سنتين، حسب ابي نادر، 
بسبب األزمــة السورية، اذ ان ١٨٪ 
من المسجونين هم من األجانب من 
كل الجنسيات و٢٠٪ من التابعية 

السورية“.

غرفة عمليات إرهابية
من جهته دعــا جبارة الــى ”بناء 
اربعة سجون جديدة وترميم سجن 
ــر الستينات  ــذي بني أواخ رومية ال
بقدرة استيعابية ال تتعدى ٢٥٠٠ 
سجين، في حين ان نزالء السجن اليوم 
يتخطون ٣٥٠٠“. واعتبر أن ”سجن 
رومية هو حالًيا عبارة عن غرفة عمليات 
 أنواع التجارة 

ّ
ارهابية ويحتضن كل

٧٠ عملّية  ان  لمشروعة. كما  ا غير 
خطف تمت على األراضــي اللبنانية 

في السنوات الماضية، خطط لها من 
داخل السجن من قبل قادة عصابات“.
وشــدد كــرم على ”أهمية العمل 
ــي، مــشــجــعــا الــمــحــامــيــن  ــطــوع ــت ال
المتدرجين على الدفاع عن متهمين 

ال يستطيعون توكيل محام“. 
 عن 

ً
من جهته قــدم غالي شرحا

نشاطات ALEF الممولة من االتحاد 
األوروبي والتي من اهدافها مكافحة 
ــن حمالت  االعــتــقــال التعسفي وع
التوعية التي توجهت الى المحامين 
والصحافيين والناشطين اإللكترونيين.
اما هرناندو فأشارت الى ان ”اوروبا 
تدعم النظام القضائي في لبنان من 
اجل ان تتحقق العدالة وتقام دولة 

القانون“. 
ــســفــيــرة  واخــــيــــرا تــحــدثــت ال
ايخهورست عن التعاون بين االتحاد 
األوروبــي ولبنان على صعيد العدالة 
والحريات ومشاركة المواطن اللبناني 

في بناء بلده.

«اوروبا تدعم النظام 

القضائي في لبنان 

لتحقيق العدالة»
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