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الجسدية  ال���ص���ح���ة  م�����وض�����وع  ي���غ���ب  ل�����م 
ال��ذي عقدته  املؤتمر  أم��س، عن  والنفسية، 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف وت��ن��اول أوضاع 
السجون في لبنان. فقد ذكرت ممثلة منظمة 
راضي،  أليسار  الدكتورة  العاملية،  الصحة 
أن ما تحتاج إليه السجون في لبنان على 
امل��س��ت��وى الصحي ه��و أك��ث��ر ب��ث�اث مرات 
إلى ضرورة  اليوم، مشيرة  عليه  عّما هي 
التوعية الصحية للسجناء وكذلك الحرس، 
النتكاسات  معرضون  بدورهم  هم  الذين 
ص��ح��ي��ة، إض���اف���ة إل���ى ت��ل��ق��ي ال��ع��ام��ل�ن في 
ت��دري��ب��ات خ��اص��ة، منها كيفية  ال��س��ج��ون 
بدوره،  للسجناء.  النفسية  الصحة  رعاية 
ال��ع��ام ملستشفى »أوت��ي��ل ديو«  امل��دي��ر  لفت 
ال��دك��ت��ور ج���وزف ع��ت��ّي��ق، إل��ى وج���ود نقاط 
السجون حاليًا، منها:  أوض��اع  سلبيه في 
عدم  للسجناء،  طبية  ملفات  وج���ود  ع��دم 

إرسال السجينات إلى أطباء متخصص 
في شؤونهن، األمراض الكثيرة املوجودة، 
ب���ط���ب األس�����ن�����ان، خاتمًا  االه����ت����م����ام  ع�����دم 
للسجناء.  الطبية  امللفات  مكننة  ب��اق��ت��راح 
أما الدكتور فادي جعارة، نائب عميد كلية 
الهندسة في جامعة القديس يوسف، فقد 
أشار إلى وجود جناح خاص للسجناء في 
هو  الحكومي،  الباشق  ضهر  مستشفى 

عبارة عن 5 غرف تتسع ل 18 مريضًا.
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محمد نزال

»ه�����ل م����ن امل���م���ك���ن ت��ح��س�ن ظ������روف عيش 
ب��ات مألوفًا  لبنان؟«. س��ؤال  السجناء في 
كًا 

َ
ومستهل  

ً
ممال ورب��م��ا   ، اللبناني ل��دى 

لدى البعض منهم. لكنه هنا ليس مجرد 
س����ؤال، ب��ل ع��ن��وان مل��ؤت��م��ر ع��ق��دت��ه جامعة 
املحامي  أم��س، في بيت  القديس يوسف، 
ف��ي ب���ي���روت. ه��ك��ذا، ق���رر رئ��ي��س الجامعة 
العنوان  ي����ك����ون  أن  ش����ام����وس����ي  ري���ن���ي���ه 
وقضاة  وزراء  ض���م  مل��ؤت��م��ر  م���ت���واض���ع���ًا، 
وخ���ب���راء وج��م��ع��ي��ات ن��اش��ط��ة ف���ي قضايا 

السجون وحقوق اإلنسان.
ل��ي��س ج���دي���دًا م���ا ورد ع��ل��ى أل��س��ن��ة بعض 
السجناء  أن  ل��ن��اح��ي��ة  أم�����س،  امل��ت��ح��دث�ن 
ي��ع��ي��ش��ون ظ���روف���ًا ص��ح��ي��ة ردي���ئ���ة بسبب 
ي 

ّ
نقص املوارد املالية، وغياب برنامج جد

إلعادة تأهيلهم، وهم الذين يصل عددهم 
في لبنان إلى 6000 سج تقريبًا، موزع 
ب سجن رومية املركزي وسجون أخرى 
في األط���راف. غير أن املؤتمر شهد بعض 
ال��ط��روح��ات ال��ج��دي��دة، م��ث��ل اإلش�����ارة إلى 
ضرورة وضع مسّودة قانون جديد إلدارة 
السجون، ومكننة ملفات السجناء وعملية 
املركزية  ال���س���ج���ون  ب��ن  إل���ك���ت���رون���ي  رب����ط 
الكادر  تدريب  إل��ى  إضافة  العدل،  ووزارة 
السجون،  إدارة  ف��ي  املتخّصص  البشري 

وغير ذلك من الطروحات.
حضر املؤتمر، إضافة إلى رئيس جامعة 
ال���ق���دي���س ي����وس����ف، ك����ل م����ن وزي������ر العدل 
إبراهيم نجار، وزير الشؤون االجتماعية 
سليم الصايغ، وزير الداخلية والبلديات 
 ب����ال����دك����ت����ور عمر 

ً
� زي��������اد ب�����������ارود، م����م����ث��

ن��ش��اب��ة، نقيبة امل��ح��ام�ن ف��ي ب��ي��روت أمل 
ح���داد، إض��اف��ة إل��ى ع��دد كبير م��ن القضاة 
ب ال���ج���ام���ع���ة. ل���م يجزم 

أي م��ن ال��ح��اض��ري��ن ب��أن ح��ق��وق السجناء 
اإلن��س��ان��ي��ة، ال��ت��ي ُح��ك��ي ع��ن��ه��ا ك��ث��ي��رًا في 
���ق ك��ل��ه��ا ب 

َّ
���ح���ق

ُ
م���ؤت���م���رات س���اب���ق���ة، س���ت

ليلة وضحاها، لكن غاية األم��ر كانت في 
»تسليط الضوء على وضع السجون في 
املتعلقة  الحساسة  املسألة  وعلى  لبنان، 

عندما تجتمع الجامعة 
والدولة إلصالح السجون

ملفات طبية للسجناء

إنسانية واجتماعية وقانونية وقضائية، انطالقًا من هذه الصعد، عقدت جامعة القديس 
يوسف مؤتمرًا عن أوضاع السجون في لبنان. كل الحاضرين من خبراء واختصاصيني أجمعوا على 

ر، ومنهم من طرح جديدًا، لكن يبقى السؤال األهم: هل 
َّ
كر

ُ
الحالة السيئة؛ فمنهم من كرر امل

تجد هذه الطروحات في يوم ما طريقها إلى التنفيذ؟

مؤتمر

أخذ  حيث  االجتماعي«،  تأهيلهم  بإعادة 
ه���ذا امل���وض���وع ق��س��ط��ًا واف����رًا م��ن جلسات 

النقاش في املؤتمر.
ف����ي ك��ل��م��ة االف����ت����ت����اح، دع�����ا ال����وزي����ر نجار 
س�����ج�����ون جديدة  وب�����ن�����اء  ال����ت����ح����رك  إل�������ى 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، وتشجيع  وخ��ص��خ��ص��ة امل���راف���ق 

ل���ي���س ف���ق���ط ت��ط��ب��ي��ق ق����ان����ون خ���ف���ض مدة 
العقوبات  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون  ب���ل  ال���ع���ق���وب���ة، 
أي��ض��ًا، إض��اف��ة إل��ى خلق بنى ج��دي��دة في 
إل���ى وجوب  ن���ّج���ار  ال���ع���دل. وأش�����ار  وزارة 
الدولية  امل��ع��اه��دات  تطبيق  ع��ل��ى  ال��س��ه��ر 
وت��ع��ه��دات ل��ب��ن��ان ف���ي ه���ذا اإلط������ار. لذلك، 

طلقت أخيرًا ثالث مبادرات: األولى عبارة 
ُ
أ

العقوبة،  لتنظيم مدة  قانون  عن مشروع 
الحجز  م��ج��ال  ف��ي  إلدخ���ال معايير بديلة 
وتنفيذ العقوبات. أما الثانية، فهي إنشاء 
العدل،  وزارة  ف��ي  للسجون  عامة  مديرية 
املسماة  الفارغة  الصدفة  تلك  محل  تحل 
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خلف القضبان حَيل اإلفالت من الضابطة 
»خبراء«  م���ع���اي���ش���ة  ل  �� خ�� م����ن  ال���ع���دل���ّي���ة 
ي���ت���ح���ّول األمر  أم  ال��ج��ري��م��ة وش��ب��ك��ات��ه��ا، 
ظروف  س��وء  بسبب  حقوقّية  قضية  إل��ى 
ر إثبات ارتكاب 

ّ
االحتجاز، أو بسبب تأخ

ع��دم��ه؟«. بهذه األسئلة استهل  أو  ال��ذن��ب 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات زي����اد بارود 
إل���ى أن مشكلة  امل��ؤت��م��ر، الف��ت��ًا  ف��ي  كلمته 
السجون في لبنان، وإدراجها في وزارتي 
الداخلية والعدل ضمن برنامج اإلصالح 
للحكومة  ال�������������وزاري  ال����ب����ي����ان  )ب����ح����س����ب 
ال��ح��ال��ي��ة( ي��ف��ت��رض��ان ال��س��ع��ي إل���ى تطوير 
مفهوم عدلّي حديث في لبنان، إذ يعتمد 
ال��ت��وازن ب�ن املنفعة العامة  امل��ف��ه��وم  ه��ذا 
م��ن ج��ه��ة، وال��ت��زام ال��ق��واع��د الحقوقية من 
ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، وي���س���ت���دع���ي ال���ت���رك���ي���ز على 
نتائج طويلة األم��د. تضمت كلمة الوزير 
بارود إشارة إلى إطالق ال��وزارة مبادرات 
لتحس األوضاع املعيشية في السجون، 

بناًء  استراتيجية  وض��ع  على  العمل  م��ع 
على نتائج مسح شامل للسجون ال24 في 
لبنان، التي تخضع لسلطة وزير الداخلية 

بحسب القانون.
من جهتها، رأت نقيبة املحام في بيروت 
أمل حداد في كلمتها، أن مشكلة السجون 
التي طال أمدها، تظهر من النظرة األولى 
الصطدامها  ل���ل���ح���ل،  ق���اب���ل���ة  غ���ي���ر  ك���أن���ه���ا 
ب��ع��وائ��ق إداري�����ة وم��ال��ي��ة، ت�����زداد صعوبة 
والصراعات  ال��ت��ش��ري��ع��ي  ال��ش��ل��ل  ب��س��ب��ب 
السجون  م��ش��ك��ل��ة  إن  ك���ذل���ك  ال��س��ي��اس��ي��ة. 
العامة  ال�����ح�����ري�����ات  ب����م����واض����ي����ع  ت���ت���ص���ل 
وكان  والصحية.  االجتماعية  واألوض���اع 
اعتبارها  لناحية  ح���داد  ذك��رت��ه  م��ا  الف��ت��ًا 
السج  أن  م��ن  »ال��ت��أك��د  املحامي   على 

ّ
أن

ي��م��ض��ي ع��ق��وب��ت��ه ف���ي ظ�����روف الئ���ق���ة بعد 
العناية  على  وأن يحصل  الحكم،  إص���دار 
الطبية ويستفيد من برامج إعادة الدمج«. 
ي��أت��ي معاكسًا لكثير من  م ح���داد  لكن ك�
 ، املحام املواطن تجاه بعض  شكاوى 

فهي  الثالثة،  املبادرة  أما  السجون.  إدارة 
دعم مشروع قانون إلنشاء مديرية عامة 
ل��ح��ق��وق اإلن����س����ان وال���ح���ري���ات ف���ي وزارة 

العدل.
»ه���ل ي��ع��ود امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه ب��ال��س��ج��ن إلى 
أم يكتسب  ء سبيله،  � إخ� ب��ع��د  ال��ج��ري��م��ة 

وتحديدًا من ذوي السجناء الذين يقاسون 
ألم إجراءات سجن ولدهم، إذ ينهي بعض 
بمجرد  بموكلهم  كليًا  ق��ة  ال��ع� امل��ح��ام�ن 
يكونوا  أن  بعد  القضائي،  الحكم  ص��دور 
أتعابهم،  ب����دل  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  أخ������ذوا  ق���د 
ال��ت��ي غالبًا م��ا ي��ك��ون األه��ال��ي ال��ف��ق��راء قد 
مقابلها بعض  ف��ي  ب��اع��وا  أو  استدانوها 
ال��رث في  ممتلكاتهم أو شيئًا م��ن األث���اث 

منازلهم.
املحامي  بيت  ف��ي  امل��ؤت��م��ر  تفاصيل  وف��ي 
ال��ك��ل��م��ات االفتتاحية،  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  أم���س، 
ت��ن��اول��ت مواضيع  ن��ق��اش  ��ق��دت جلسات 

ُ
ع

م��خ��ت��ل��ف��ة. ت����رأس ال��ج��ل��س��ة األول�����ى رئيس 
م��ج��ل��س ال��ق��ض��اء األع���ل���ى ال��ق��اض��ي غالب 
غ���ان���م، ح��ي��ث ت��م��ح��ور ال��ن��ق��اش ح���ول دور 
القديس  الكليات واملؤسسات في جامعة 
يوسف في موضوع السجون. تحدثت في 
الجلسة السيدة ميشال قصرملي، ومدير 
عتّيق،  ي��وس��ف  دي����و«  »أوت���ي���ل  مستشفى 
وم���دي���ر ق��س��م دراس�������ات ال���دك���ت���وراه فادي 

جعارة.
أما الجلسة الثانية، فترأسها وزير العدل 
ق�������ورن خاللها  ب���ه���ي���ج ط�����ب�����ارة،  األس����ب����ق 
الدولية  ب��ال��ن��م��اذج  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال���ن���م���وذج 
للسجون. تحدث في الجلسة املتخصص 
ال��س��ج��ون، ع��م��ر نشابة،  ف��ي م��س��أل��ة إدارة 
عارضًا رؤيته لتعديل نظام السجون في 
لبنان مقارنة باملعايير الدولية، الفتًا إلى 
 فريقًا من الباحث األكاديمي يجرون 

ّ
أن

حاليًا دراسة شاملة عن أوضاع السجون 
 

ّ
في لبنان، تتضّمن وصفًا دقيقًا ملبنى كل

سجن وبنيته التحتية، وتقويمًا للوضع 
 م��ن ال��س��ج��ون، إض��اف��ة إلى 

ّ
ال��ق��ان��ون��ي ل��ك��ل

استطالع لنظرة رئيس السجن واملوظف 
والسجناء. حضر املؤتمر ممثل عن وحدة 
الشرطة الوطنية الفرنسية، فتحدث ضمن 
ال��ج��ل��س��ة ع���ن أس��ال��ي��ب م��ع��ال��ج��ة األزمات 
داخ����ل ال��س��ج��ون، وه���ي م��ش��ك��ل��ة غ��ال��ب��ًا ما 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة. وعند  ال���س���ج���ون  ت���واج���ه���ه���ا 
لم  الفرنسية،  السجون  وص��ف  مباشرته 
ي��ك��ن ب��إم��ك��ان ال��ح��اض��ري��ن س���وى الشعور 
باألسى على حال السجناء في لبنان؛ ففي 
منذ  العدل  ل���وزارة  السجون  تتبع  فرنسا 
ع���ام 1911، وي��وج��د 9 م��ن��اط��ق مخصصة 
منها  115 سجنًا،  تضم  االعتقال  ألم��اك��ن 
املحكوم  الس��ت��ق��ب��ال  ف��ق��ط  م��خ��ص��ص��ة   60
ُي��خ��ل��ط ه���ن���اك املحكوم  ع��ل��ي��ه��م، ح��ي��ث ال 

باملوقوف احتياطيًا. 
وختم الشرطي الفرنسي باإلشارة إلى أن 
ده 13 سجنًا مخصصًا الستقبال  ب� في 
السجناء الذين شارفت مدة محكوميتهم 
ع���ل���ى االن�����ت�����ه�����اء، وذل�������ك ل���ت���أه���ي���ل���ه���م قبل 
خروجهم إلى الحرية، بغية إعادة دمجهم 

في املجتمع.

نّجار: يجب السهر 
على تطبيق التعهدات 

الدولية للبنان في 
موضوع أوضاع السجون

سجني يعانق زوجته وطفله في 
رومية )أرشيف ــ هيثم املوسوي(




