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للوصول بالبنية السجنّية إلى مصاف الدول المتقّدمة
دورة لألمن العام ملراقبة أماكن اإلحتجاز والسجون

اذا كان من الصعب ان تكون مسجونا، فاالصعب حتام هو ان تتعرض للتعذيب يف 
اثناء سجنك او التحقيق معك، مع كل ما يرافق ذلك من رضر جسدي ونفيس قد 
يلحق باملسجون او املوقوف، يطاول نظرة املجتمع الدويل اىل الدولة بسبب ارتكاب 

بعض عنارصها االمنية اعامل تعذيب تتناىف واالتفاقات واملواثيق الدولية

راغدة صافي

منذ العام 1996، بارشت الدولة واجهزتها االمنية 
الهيئات  مع  بالتعاون  فعال،  بشكل  العمل 
الصلة  ذات  والحقوقية  الدولية  واملنظامت 
مبوضوع مكافحة التعذيب، عىل تطوير واصالح 
املنظومة السجنية والعاملني فيها لضامن صون 

كل  من  والعنارص  للضباط  السنة  مدار  عىل 
السجون،  ادارة  املولجني  االمنية،  االجهزة 
املتعلقة  القانونية  االطر  عىل  الضوء  تسلط 
نظم  وقد  وتجرميه.  منه  والوقاية  بالتعذيب 
غري  منظمة  وهو   ،"Restart" ريستارت  مركز 
حكومية تنشط يف مجال اعادة تأهيل ضحايا 
يف  تدريبية  دورة  والتعذيب،  املنظم  العنف 
من  ضباط  فيها  شارك  املايض  االول  كانون 
االمن العام تحت عنوان "مراقبة ورصد اماكن 

االحتجاز مبا فيها السجون".

كرامة االفراد وسالمتهم، وذلك من خالل التوقيع 
عىل اتفاقات دولية وسّن ترشيعات وقوانني ملنع 
حصول عمليات تعذيب يف السجون، والحؤول 

تاليا دون افالت مرتكبيها من العقاب.
تدريبية  دورات  تنظيم  يتم  السياق،  هذا  يف 

الرائد يوسف: مركز التوقيف
يراعي كل املعايير القانونية والدولية

جبور: االشكالية ليست
في القوانني بل في تطبيقها

االنسان  حقوق  منظمة  دائرة  رئيس 
الرائد  العام  االمن  يف  والهجرة  واملنظامت 
الدورة  هذه  يف  شارك  الذي  يوسف،  طالل 
مقاربة  سبل  عن  تحدث  وحضورا،  اعدادا 
املامرسات  مع  طرحت  التي  املواضيع 

اليومية.

حقوق  منظمة  دائرة  عمل  تحدد  كيف   ■
االنسان واملنظامت والهجرة يف االمن العام؟
ما  بكل  الدائرة  هذه  يف  عملنا  يتعلق   □
التعذيب  ومناهضة  االنسان  بحقوق  يتصل 
واملنظامت  والالجئني  باالشخاص  واالتجار 
هذه  يف  مشاركتنا  جاءت  وقد  الدولية. 
الدورة لتوجيه املحققني حول كيفية التعامل 
من  واالبتعاد  والضعيفة  الهشة  الفئات  مع 
االنسانية  غري  واملعاملة  التعذيب  مامرسة 
فهذا  القانون،  عليها  يحاسب  التي  واملهينة 
موضوع غري محصور اطالقا مبوضوع القيم. 
نتعاطى يف  ومحققني  عدلية  كضابطة  نحن 
التحقيقات  انواع  كل  مع  مهامتنا  مامرستنا 
الهشة،  وغري  الهشة  الفئات  تطاول  التي 
حقوق  احرتام  وجوب  عىل  دامئا  ونحرص 
التحقيقات  اثناء  يف  والقوانني  االنسان 

"ريستارت"  ملركز  التنفيذية  املديرة  قّيمت 
من  للوقاية  الدولية  اللجنة  رئيس  نائبة 
جبور  سوزان  املتحدة  االمم  يف  التعذيب 
انها "تأيت  التدريبية، معتربة  اهداف الدورة 
يشمل  مستمر  تدريبي  برنامج  اطار  يف 
اىل  ريستارت  مركز  بها  يقوم  عدة  دورات 
هذه  خالل  ناقشنا  االمنية.  االجهزة  جانب 
اماكن  تأهيل  منها  عدة،  مواضيع  الدورة 
وكيفية  كورونا،  جائحة  ملواكبة  االحتجاز 
والخارجية،  الداخلية  املراقبة  يف  االستمرار 
اتخاذها  ميكن  التي  االجراءات  ونوع 
القيام  ميكن  التي  واملقاربات  وااللتامسات 
بها لتأمني الحامية لنا كمراقبني، ولالشخاص 
واملعرضني  القضبان  خلف  املوجودين 
النتشار  او  بكورونا  لالصابة  عالية  ملخاطر 
االطار  ناقشنا  كام  بينهم.  ما  يف  الفريوس 
حريتهم  من  املحرومني  لالشخاص  الوطني 
عىل  ادخلت  التي  التعديالت  قدمته  وما 
اساسية،  قانونية  ضامنات  من   47 املادة 
التحقيقات  اثناء  يف  املحامي  وجود  منها 
وحقه يف االنفراد مبوكله قبل التحقيق، مع 
التشديد عىل وجوب املبارشة باعتامد تقنية 
التحقيق  مقابالت  اجراء  خالل   CCTV
كذلك  والصوت.  بالصورة  مسجلة  لتكون 
املامرسة  بني  التقريب  كيفية  عىل  ركزنا 

مشاركتنا لتوجيه 
املحققني حول التعامل 

مع الفئات الضعيفة 

الرائد طالل يوسف.

تحقيق
Raghida.ss@gmail.com

ايضا  نعمل  السجن.  فرتة  وخالل  وبعدها 
الذهنية  هذه  تطوير  عىل  متواصل  بشكل 
ضباط  جميع  يلتزمها  ليك  وتعزيزها 
صلب  يف  ويضعوها  وعسكرييها  املديرية 
خرق  اي  ان  عىل  التشديد  مع  اولوياتهم. 

يقوم به اي فرد يحمله مسؤولية ترصفاته، 
مدونة  العام  االمن  اطلق  ان  بعد  خصوصا 
سلوك  قواعد  تحدد  التي  الخاصة  السلوك 
للتعامل وتنفيذ املهامت،  اخالقية وانسانية 
وهي تتكامل مع القوانني وترعى تنفيذها، 

مناهضة  بثقافة  نتمتع  ان  اذ يجب  تكفي  ال 
لدينا  تكون  وان  القانون،  لنتبنى  للتعذيب 
املامرسة  يشكل  به  نقوم  ما  بأن  قناعة 
االنسان  حقوق  احرتام  عىل  املبنية  السليمة 
ان  ثانيا،  القانون.  تطبيق  من  نتمكن  ليك 
مطابقا  يرد  مل  القانون  يف  التعذيب  تعريف 
ملا ورد يف اتفاقية مناهضة التعذيب، ما خلق 
فراغات مل يتمكن القانون من تغطيتها. ثالثا، 
ملحاكمة  محددة  زمنية  فرتة  القانون  تحديد 
يتعلق  الرابع  االمر  التعذيب.  مرتكبي جرائم 
باثبات جرائم التعذيب، فالقانون مل يرش اىل 
ان االثبات يجب ان ال يشكل بأي شكل من 
الضحية ألن من مسؤولية  عبئا عىل  االشكال 
الدولة التي ينبغي عليها التحقيق يف ارتكاب 
يحمل  ما  غالبا  فاملرتكب  التعذيب.  جرائم 
شابت  عيوب  عن  فضال  هذا  رسمية،  صفة 
ضحايا  تأهيل  اعادة  لجهة  القانون  هذا 
وحامية  لهم  دعم  صندوق  وانشاء  التعذيب 
مناقشة  اعادة  اليوم  تتم  فيام  الشهود، 

لتعديله. القانون 

من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  دور  ما هو   ■
التعذيب؟

□ اعطى القانون رقم 62 صالحيات واسعة 
مراقبة  امكان  لها  واتاح  اللجنة  لهذه 

لذا فان اي خرق لها يشكل خرقا للقانون.

يف  التعذيب  مكافحة  من  لبنان  اين   ■
السجون؟

الناحية،  هذه  من  جيد  وضع  يف  نحن   □
االمر  هذا  ذلك.  عىل  تدل  ومامرساتنا 
واملراقبني،  العام  الرأي  لدى  بوضوح  يظهر 
التحقيقات  خالل  او  الحدود  عىل  سواء 
اي  ان  علام  املواطنني.  مع  التعامل  او 
وليس  فرديا  عمال  يكون  يحصل  خرق 
خاصة  عليه،  املحاسبة  وتتم  ممنهجا  عمال 
واضح  بشكل  نص   65 رقم  القانون   وان 

رضوب  من  وغريه  التعذيب  معاقبة  عىل 
غري  او  القاسية  العقوبة  او  املعاملة 
مراقبة  اجهزة  ولدينا  املهينة،  او  االنسانية 

ومحاسبة مخصصة لهذه الغاية.

يجب  التي  االجراءات  يف  بحثتم  هل   ■
اتخاذها يف السجون خالل جائحة كورونا؟

مثال،  واالجراء  التحقيق  دائرة  يف  طبعا.   □
التي  االجراءات  بكل  االلتزام  حاليا  يتم 
لذلك  العاملية.  الصحة  منظمة  تفرضها 
اخالء  جرى  كام  عزل،  غرف  انشاء  تم 
فيهم  مبن  املوقوفني  من  كبري  عدد  سبيل 
مركز  العام  االمن  لدى  الالجئني.  جميع 
وهو  العبد،  ساعة  قرب  للتوقيف  واحد 
القانونية  املعايري  كل  يراعي  متطور  مركز 
الصول  مانديال  قواعد  فيها  مبا  والدولية 

والتحقيق. التوقيف 

هذه  وادخال  الجديد،  والقانون  القامئة 
للضابطة  الذهنية  الرتكيبة  اىل  املقاربة 
اخذ  من  مقارباتنا  يف  واالنتقال  العدلية 
عىل  االدلة،  عىل  االعتامد  اىل  االعرتافات 
الضابطة  قدرات  بناء  مع  ذلك  يتزامن  ان 
استخدام  بدائل عن  اعطائها  لجهة  العدلية 

القوة او العنف يف اثناء التحقيقات".

■ هل يطبق لبنان هذه القوانني؟
القوانني،  وضع  يف  فقط  ليست  االشكالية   □
رقم  القانون  مع  حصل  كام  تطبيقها  يف  بل 
65 الذي يجرم التعذيب. فقد فشلنا وفشلت 
بسبب  اوال  تطبيقه.  يف  املعنية  املؤسسات 
ولدى  كمواطنني  لدينا  املوجودة  الثقافة 
للعنف  ملفهومنا  والقضائية  االمنية  االجهزة 
وحدها  القوانني  ألن  له،  رفضنا  او  ولقبولنا 

املسجونون هم
اوالدنا الذين ارتموا في 

عالم الجريمة ومسؤوليتنا 
اخراجهم منه
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اماكن االحتجاز والقيام بزيارات مفاجئة 
وغري معلنة لها. كذلك اقامة حوار بناء مع 
السلطات ميكنها من تحليل البنية السجنية 
توصيات  لرفع  متهيدا  عيوبها،  وتبيان 
النواب  مجليس  اىل  تقريرها  وتقديم  علنية 
بالحصانة  يتمتعون  فاعضاؤها  والوزراء. 
مبهامت  للقيام  املطلوبة  القوة  كل  ولديهم 
ويا  لكن  استثنايئ.  ظرف  يف  استثنائية 
منحها  مام  تستفد  مل  اللجنة  هذه  لالسف، 
بعد  منها  املطلوب  لتنفيذ  القانون  اياه 

مرور اكرث من سنة عىل انشائها. 

موضوع  يف  عامليا  لبنان  ترتيب  هو  ما   ■
التعذيب يف السجون؟

بل  املوضوع  هذا  يف  للدول  تصنيف  ال   □
عن  تتحدث  التي  التقارير  لكن  تقارير. 
لبنان غري مطمئنة، وكان اخرها البيان الذي 
اصدرته منظمة العفو الدولية وتحدث عن 
القانون  تنفيذ  يف  اللبنانية  الحكومة  فشل 
التعذيب  حاالت  بعض  وعن   ،65 رقم 
املحاكم  يف  شأنها  يف  التحقيق  يتم  مل  التي 
عىل  بل  السلطات  نخّون  ال  نحن  العدلية. 
العكس نطلب منها ان تتبنى نية امليض يف 
الخطوات  العديد من  املسار، يف ضوء  هذا 
املؤسسات  ضمن  حصلت  التي  االيجابية 
بعمل  مواكبتها  من  بد  ال  والتي  االمنية 

قضايئ.

عذابا  حاليا  السجون  اوضاع  تشكل  اال   ■
يف ذاته؟

اللبنانية،  السجون  يف  تعذيب  يوجد  ال   □
ترقى  وانسانية  حياتية  ظروفا  هناك  لكن 
اىل سوء املعاملة والتعذيب، فال يجوز وضع 
مقومات  فيها  تتوافر  ال  اماكن  يف  الناس 
االشخاص  الحياة، الننا مؤمتنون عىل هؤالء 
ومسؤوليتنا حيالهم مضاعفة، سواء بالنسبة 
املجتمع  يف  الندماجهم  تأهيلهم  اعادة  اىل 
الحامية  هذه  ضامنات  لتوفري  حاميتهم  او 
كلفة  ان  اىل  االنتباه  لفت  يجب  لذا،  لهم. 
السجون  من  يخرجون  الذين  االشخاص 
كلفة  هي  املجرمني،  من  يزالون  ال  وهم 
والعائلة  واملجتمع  االمن  عىل  جدا  عالية 

تكون  ان  يجب  لذلك  ككل.  ومؤسساتنا 
السجون للتأهيل وليس للعقاب.

■ من يتوىل عملية اعادة التأهيل؟
سجون  يف   2004 العام  منذ  نعمل   □
واملخافر،  الفصائل  ويف  والشامل  طرابلس 
له  فنؤّمن  اي سجني  توقيف  عملية  ونتابع 
املحامي واملساعدة. لدينا ايضا فريق يعمل 
اال  التأهيل،  عملية  عىل  السجون  داخل 
محصورة  تبقى  املبادرات  هذه  جميع  ان 
مشكورة،  املنظامت  بعض  به  تقوم  بعمل 
والتي تبذل جهودا كبرية يف متابعة  اوضاع 
متخصصة  لربامج  واخضاعهم  السجناء 
املسؤولية  لكن  عال.  مبستوى  تتمتع 
الدولة  مهامت  صلب  من  تبقى  االساسية 
خلق  مسؤولية  عاتقها  عىل  تقع  التي 

وبني  بينها  مشرتك  تعاون  لقيام  معني  اطار 
املؤسسات املتخصصة يف هذا املجال. نحن 
ألن  االمر،  بهذا  الفورية  باملبارشة  نطالب 
اوالدنا  هم  النهاية  يف  املسجونني  االشخاص 
واوالد بيئتنا ومجتمعنا الذين ارمتوا يف عامل 

الجرمية ومسؤوليتنا اخراجهم منه.

■ ماذا اردتم من خالل هذه الدورة؟
اقدم شكر منظمة ريستارت  ان  اوال  اود   □
معنا  تتعاون  التي  االمنية  االجهزة  كل  اىل 
به  نقوم  ما  املؤسسة.  هذه  بقدرات  وتثق 
نفق  يف  مضيئة  ببقعة  يكون  ما  اشبه  هو 
ونقدمه  به  نقوم  الذي  والتدريب  مظلم، 
عالية  مبسؤوليات  يتمتعون  ضباط  اىل 
ينقلوا  بأن  يقيض  جيدة،  علمية  وبخلفيات 
فيها  تكون  التي  املراكز  اىل  الخربة  هذه 
املواد  زمالئهم  وتزويد  مامرستها  خالل  من 
التدريبية التي نعطيها. ما نقوم به هو جزء 
مجرد  ان  واعتقد  جدا،  كبرية  مسؤولية  من 
وجمعيات  مدين  مجتمع  بني  حوار  قيام 
قضايا  حول  امنية  وجهات  اهيل  مجتمع 
شائكة ومعقدة مثل قضية التعذيب ومراقبة 
يقودنا  انجاز  ذاته  يف  هو  االحتجاز،  اماكن 

اىل تحول يف الفكر والثقافة واملامرسة.

ناقشنا االطار الوطني 
لالشخاص املحرومني من 

حريتهم

املديرة التنفيذية ملركز ريستارت سوزان جبور. 

املفتش أ. م. نبيل الغش: 
عّوضت حلمًا خسرته

تخفي البزة العسكرية وجوها يحرص اصحابها عىل عدم ابرازها اال اىل املقربني اليهم، خصوصا اذا كان االمر يتعلق مبواهب 
فنية ميتاز بها بعض العسكريني. يف السنوات االخرية تم اكتشاف مواهب فنية يف املديرية العامة لالمن العام، رغبة منها يف 

تسليط الضوء عىل جانب يحجبه وقار البزة العسكرية 

الغش  نبيل  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  ممتاز  اول  املفتش 
فيه  اعتمد  آخر  بانجاز  مهندسا  يكون  بأن  حلمه  عن  استعاض 
مجسامت  اعداد  من  فتمكن  الطفولة،  منذ  الرسم  بفن  شغفه  عىل 
هندسية هي صورة مصغرة عن امكنة مرتبطة بيومياته. يف حديث 
تفرد  هواية  مامرسة  تفاصيل  عن  الغش  يكشف  العام"،  "االمن  اىل 

بها، هي موهبة جمعت الفن بالهندسة.

■ للتعويض ذاتيا عن عدم تحقيق حلمك بأن تكون مهندسا اتجهت نحو 
انجاز مجسامت هندسية عن امكنة من واقعك كشعبة طب االسنان يف 
العام. هال حدثتنا عن  العامة لالمن  الصحية يف املديرية  الشؤون  دائرة 

هذه الهواية وعىل اي فن اعتمدت فيها؟
الطفولة. يف  الذي كان شغفي يف مرحلة  الرسم  اعتمد فيها عىل فن   □
العارشة من عمري بدأت برسم الوجوه واملناظر الطبيعية وكل ما يجذبني 
من امور اراها حويل، اىل ان اتجهت منذ 15 عاما بعد عدم متكني من 
تحقيق حلمي بأن اكون مهندسا نحو الرسم الهنديس باعداد مجسامت 
هندسية هي كناية يف بداية االمر عن "ماكيت" ابني عليها الفكرة. ثم 
الجأ اىل الكرتون لبناء التفاصيل عليها باستعامل مواد الصقة او الشمع، 
خصوصا  البعض،  ببعضها  للمبنى  الداخلية  االشكال  لجمع  بتذويبه، 
التفاصيل  تثبيت  االنتهاء من  بعد  الصغري.  الدقيقة جدا بسبب حجمها 
يف املجسم اقوم بطيل بعض االقسام فيه باملواد التي نستعملها، عادة، يف 
طيل جدران املنازل ليكون العمل مطابقا  لالصل، مبعنى ان يكون صورة 

مصغرة عنه. 

■ بأي نوع من املجسامت بدأت هذه الهواية؟
باخرة، وجرافة  ثم  اعداد مجسم عن سفينة، ومن  البداية يف  كانت   □
واشكال اخرى ايضا. لكن ما كان ينقصني يف بداية هوايتي هذه، معرفة 
التي  بالطريقة  االدوات  هذه  لتحريك  الكهربائية  الوسائل  استعامل 
نعرفها بها. بعد مرحلة توصلت اىل هذه املعرفة، فادخلت الكهرباء اىل 
بعدها  فرميته،  به  احتفظ  مل  البدايات  يف  انجزته  ما  املجسامت.  هذه 
قررت االتجاه نحو اعداد مشاريع بنائية بواسطة الكرتون هي كناية عن 
باكورة  فكانت  اليومية،  بحيايت  مرتبطة  ابنية  متثل  هندسية  مجسامت 

اعاميل بيتنا يف قريتي عكار العتيقة   "ملتقى الندى".

■ لديك حرص عىل اختيار تسمية لكل عمل تنجزه، ما السبب؟

مواهب

□ ألن كل رسم هنديس اسعى اىل تنفيذه يف مجسم هو جزء من حيايت 
اليومية، تحديدا االمكنة التي اختزن تفاصيلها يف ذاكريت، فاستعيدها بدقة 
الداخيل  املبنى  املثال،  املاكيت. عىل سبيل  العمل عىل  تنفيذي  اثناء  يف 
لشعبة طب االسنان يف دائرة الشؤون الصحية يف املديرية العامة لالمن 
بهذا  تفاصيله من شدة صلتي  بأدق  العام، جسدته يف مجسم هنديس 
املكان كونه املوقع الذي اعمل من خالله يف املديرية العامة لالمن العام، 

وقد اطلقت عليه تسمية ثريا االمن.

■ كم يستغرق العمل يف كل مجسم وكم يبلغ عددها حاليا؟
□ وصل العدد اخريا اىل 8 مجسامت، علام ان هذا النوع من العمل الذي 
يحتاج اىل الهدوء والرتكيز بسبب دقته يستغرق وقتا طويال. فمجسم ثريا 

االمن مثال، اعددته يف 8 اشهر.

■ كم تبلغ احجام هذه املجسامت؟
الوقت  اعتمدها يف  التي  فاملقاسات  االمر بني مجسم وآخر.  □ يختلف 
الحارض ترتاوح من ناحية الطول بني 60 اىل 80 سنتمرتا، العرض ما بني 
45 و50 سنتمرتا واالرتفاع من 15 اىل 35. لكنني استطيع انجاز مجسامت 

باحجام اكرب يصل طولها اىل مرتين وعرضها اىل مرت او مرت ونصف مرت.

املفتش اول ممتاز يف املديرية العامة لالمن العام نبيل الغش.

مجسم ثريا االمن.


