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قض ّية
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األمن العام يط ّبق املعايير الدول ّية
وتقنيات علم النفس في التحقيقات
ينص الدستور اللبناين يف املادة الثامنة منه عىل ان "الحرية الشخصية مصونة ويف حمى القانون وال ميكن ان يقبض عىل احد او يحبس
او يوقف اال وفاقا الحكام القانون" .مبعنى اخر ،كل توقيف يحصل استنادا اىل احكام القانون يكون دستوريا .يبقى السؤال :كيف
يتم التعامل مع املوقوف موقتا لناحية حقوقه والتحقيق معه؟
"املتهم بريء حتى اثبات ادانته" .هذا هو ضابطة عدلية

املبدأ القانوين املعتمد يف كل دول العامل
ومنها لبنان .يف موازاته ،تتعاطى املديرية
العامة لالمن العام مع موضوع اي موقوف
موقتا ،ولو تم ضبطه متلبسا بالجرم املشهود،
انطالقا من مبادئ انسانية عدة ،اولها كرامة
االنسان يجب ان تحرتم ولو كان من اخطر
املجرمني .ثانيها ،يجب التعاطي معه منذ
لحظة توقيفه بطرق تساهم يف اصالحه.
يف اي حاالت يجيز القانون لالمن العام
او يوجب عليه توقيف شخص ما؟ كيف
يتعاطى مع املوقوف موقتا ايا تكن االفعال
املنسوبة اليه منذ لحظة توقيفه؟ ما ابرز
تقنيات علم النفس وقراءة تعابري الجسد
والصوت التي يعتمدها يف التحقيق معه؟

اجراءات التحقيق تختلف بني الجرمية املشهودة وغري املشهودة.

يقصد بتعبري الضابطة العدلية مجموعة
جهات واشخاص حددهم القانون واوالهم
اختصاص وصالحية ضبط املخالفات،
وتنفيذ االستنابات القضائية ،وتقيص
الجرائم والتحري عنها بهدف اكتشاف
املجرمني ومالحقتهم وتوقيفهم وتسليمهم
اىل الجهة القضائية املختصة ملحاكمتهم
وانزال العقاب الالزم بهم .بحسب املادة
 38من قانون اصول املحاكامت الجزائية،
الصادر تحت الرقم  328يف  2آب ،2001
ان اشخاص الضابطة العدلية هم :النواب
العامون واملحامون العامون الذين
يقومون بوظائف الضابطة العدلية تحت
ارشاف النائب العام لدى محكمة التمييز.

يساعدهم ويعمل تحت ارشافهم يف اجراء
وظائف الضابطة العدلية ،كل يف حدود
اختصاصه املنصوص عليه يف قانون اصول
املحاكامت الجزائية ويف القوانني الخاصة
به ،االيت ذكرهم:
 املحافظون والقامئقامون. املدير العام لقوى االمن الداخيل وضباطقوى االمن الداخيل.
 املدير العام لالمن العام وضباط االمنالعام ورتباء التحقيق يف االمن العام.
 املدير العام المن الدولة...بالتايل ،ان االمن العام ضابطة عدلية.

حاالت التوقيف

ان ابرز الحاالت التي يجوز فيها لالمن
العام توقيف شخص ما ،سواء بامر قضايئ
ام بقوة نص القانون ،هي االتية:
تنفيذا لحكم قضايئ. تنفيذا ملذكرة عدلية. تنفيذا لطلب من السلطة القضائيةصاحبة الصالحية او من ضباط الضابطة
العدلية.
تلقائيا يف حالة الجناية املشهودة والجنحةاملشهودة التي تكون عقوبتها الحبس ،عىل
ان يعلموا يف الحال املرجع القضايئ املختص
ويتقيدوا بتعليامته.
يرتتب عليهم يف الحاالت الثالث االوىل سوق
املوقوف اىل احد اماكن تنفيذ االحكام
القضائية ،او اىل السلطة العدلية مصدرة
املذكرة او الطلب يف مهلة  24ساعة يف وقت
حصول التوقيف .اما يف الحالة الرابعة،
فيعود اىل السلطة العدلية املختصة متديد

نظارة االمن العام تضم العابا ترفيهية ومكتبة وناديا رياضيا ومستوصفا.

هذه املهلة استثنائيا اذا كانت رضورات
التحقيق تستوجب ذلك ،عىل ان ال تتجاوز
هذه املهلة يف مطلق االحوال االيام الثالثة.
ميكن ان تتم عملية التوقيف:
 يف اي وقت من النهار والليل خارجاملحالت املفتوحة للعموم وخارج املنازل.
 يف املنازل وفقا للرشوط القانونية املحددةلدخول املنازل.
باالضافة اىل حاالت التوقيف االيت ذكرها،
ميكن لعسكريي االمن العام اللجوء اىل
التوقيف الوقايئ ذي الطابع االداري عندما
يشكل ترك الشخص طليقا خطرا عىل نفسه
او عىل الغري ،كمن كان يف حالة السكر
الظاهر او ما شابه ،او يف سبيل التثبت من
وضع الشخص املشتبه به او املشكوك يف
صحة هويته وهذا التوقيف ال يجوز ان
يستمر اكرث من  24ساعة.

التحقيق

بهدف توضيح هذا املوضوع وما يرتافق معه
من اجراءات اخرى بشكل سهل ومبسط،
سنتوقف عند العناوين العريضة االتية:
التحقيق يف الجرائم املشهودة ،التحقيق يف
الجرائم غري املشهودة ،تقنيات التحقيق مع

اللواء ابراهيم:
ال قيمة حضارية ألي
مؤسسة اال بمقدار
احترامها حقوق االنسان
املوقوف موقتا ،التحقيق االداري ،حقوق
املوقوف موقتا ،مكان التوقيف اي نظارة
االمن العام.

يف الجرمية املشهودة

تقوم الضابطة العدلية يف الجرمية املشهودة
باالجراءات التي يقوم بها النائب العام
عندما يتعذر عليه مبارشتها بنفسه .بالتايل،
هي تحقيقات اجرائية ميدانية تتمحور
حول كل الوقائع املادية وغري املادية
املتصلة بالجرمية .يراعي الضابط العديل يف
اجراءاته تلك االصول التي حددها القانون
للنائب العام عند توليه التحقيق يف الجرمية
املشهودة .يف هذا السياق ،تحـدد املادة
 41من قانـون اصول املحاكامت الجزائية

صالحيات الضابط العديل يف الجرمية
املشهودة وهي:
 ينتقل فورا اىل مكان حصول الجرميةويبلغ النائب العام املختص بها.
 يحافظ عىل االثار واملعامل والدالئلالقابلة للزوال وعىل كل ما يساعد عىل
جالء الحقيقة.
 يضبط االسلحة واملواد املستعملة يفالجرمية او الناتجة منها.
 يستمع اىل الشهود من دون تحليفهماليمني.
 يقـوم بالتحريات ويقبض عىل من تتوافرشـبهات قوية حول ارتكابه الجرمية او
اسهامه فيها ،ويجري التفتيش يف منزله
ويضبط ما يعرث عليه من مواد جرمية او
اشياء ممنوعة.
 يستعني بالخرباء عند االقتضاء. له ان يستجوب املشتبه فيه رشط انيديل باقواله بارادة واعية حرة ومن دون
استعامل اي وجه من وجوه االكراه ضده.
اذا التزم الصمت فال يجوز اكراهه عىل
الكالم.
 عليه ان يطلع النائب العام املختص عىلمجريات التحقيق وان يتقيد بتعليامته.
 اذا كلف النائب العام املختص الضابطالعديل بعض االعامل التي تدخل ضمن
صالحيته فعليه ان يتقيد مبضمون
التكليف.

الجرمية غري املشهودة

 تقوم الضابطة العدلية ،خارج الجرميةاملشهودة ،بتكليف من النيابة العامة،
باستقصاء الجرائم من نوع الجناية او
الجنحة ،موضوع الشكاوى او االخبارات
التي تحيلها اليها النيابة العامة ،اي هي
تحقيقات ذات طابع استقصايئ يتمحور
حول جمع املعلومات ذات الصلة بالجرمية.
 يتـوىل الضباط العدليون ،بوصفهممساعدي النيابة العامة ،املهامت التي
تكلفهـم النيابة العامة فيها السيام:
* استقصاء الجرائم غري املشهودة.

51

52

عدد  - 92أيار 2021

عدد  - 92أيار 2021

* جمع املعلومات عن الجرائم والقيام للتثبت من صحة اي معلومات تذكر يف حقوق املوقوف

بالتحريات الرامية اىل كشف فاعليها
واملساهمني يف ارتكابها وجمع االدلة
عليهم ،مبا يستلزم ذلك من ضبط املواد
الجرمية واجراء كشوفات حسية عىل اماكن
وقوع الجرائم ودراسات علمية وتقنية عىل
ما خلفته من اثار ومعامل.
* سامع افادات الشهود من دون تحليفهم
اليمني واقوال املشكو منهم او املشتبه
فيهم.
* يحظر عليهم احتجاز املشتبه فيه يف
نظاراتهم اال بقرار من النيابة العامة.
* عليهم ان يطلعوا النيابة العامة عىل
ما يقومون به من اجراءات ويتقيدوا
بتعليامتها.
* ال يحق لهم تفتيش منزل او شخص
اال بعد استحصالهم عىل اذن مسبق من
النيابة العامة املختصة.

التحقيق االداري

من املعلوم قانونا ان الضابطة العدلية
تقوم بنوعني من املهامت:
اوال :مهامتها كضابطة عدلية ،وتشمل
مالحقة املجرمني والتحقيق يف الجرائم
املشهودة وغري املشهودة ،كام سبق
واسلفنا.
ثانيا :مهامتها كضابطة ادارية ،وتشمل:
ا -حفظ النظام وتوطيد االمن.
ب -تأمني الراحة العامة.
ج -حامية االشخاص واملمتلكات.
د -حامية الحريات يف اطار القانون.
هـ -السهر عىل تطبيق القوانني واالنظمة
املنوطة بها.
بالتايل ،الضابطة االدارية التي تشمل
صالحية اتخاذ اي اجراءات احرتازية ،سواء
التي عددناها اعاله او اي اجراءات اخرى
تراها الضابطة العدلية مناسبة وتكون
تحت سقف القانون ،تهدف اىل ضامن امن
االهلني واستقرارهم قبل وقوع اي جرمية،
كاجراء الدوريات السيارة او الراجلة ،وضع
الحواجز الثابتة او املتنقلة ،او االستقصاء

سياق اي معاملة تنجز امام االمن العام،
كاملعلومات الواردة يف طلب استقدام
عاملة يف الخدمة املنزلية ،او يف طلب
االستحصال عىل جواز سفر لبناين وسواها،
اي انها اجراءات ذات طابع استقصايئ
وعمالين يف آن واحد.

تقنيات التحقيق

تجدر االشارة اىل ان املديرية العامة لالمن
العام طورت خالل السنوات االخرية برامج
وتقنيات التحقيق مع املوقوفني موقتا مبا
يتوافق مع تلك املعتمدة يف اهم دول العامل.
هي طرق تحقيق تستند بشكل اسايس اىل
تقنيات علم النفس يف كشف الكذب او
الصدق ،افشال محاوالت الكذب ،تحليل
الرواية املدىل بها من الضحية او املشتبه
به ،تحليل االفادات املكتوبة وسواها ،كام
تقنيات قراءة اللغة الجسدية كدراسة
وتحليل كل املعاين النفسية لحركات او
امياءات الذراعني ،الرجلني ،امياءات التوتر،
الكذب ،النظر وسواها .اضافة اىل تقنيات
قراءة نربة الصوت وتحليلها ،طريقة الكالم
ودالالتها لناحية الصدق او الكذب ،وغريها.
يف هذا السياق ،اطلقت املديرية العامة
لالمن العام خالل شباط الفائت برنامج
تدريب حول كيفية التعامل مع املواطنني
واالجانب وتطبيق مدونة قواعد السلوك
ومعالجة الحاالت الخاصة .هذا الربنامج
الذي يتمحور عىل اختصاصات متنوعة
يف معظمها غري تقليدية ،كتطوير مهارات
التواصل االنساين الفعال ،تحليل الشخصية،
تقنيات قراءة حركات الجسم ونربات
الصوت وطريقة الكالم ومهارات التعبري
بواسطتها ،ادارة الضغط واالنفعاالت ،حل
النزاعات ،كيفية التعاطي مع املوقوفني
وسواها ،اضافة اىل شموله رشح كل احكام
مدونة قواعد سلوك االمن العام ،ستشمل
دوراته ،التي تنجز يف مقر مركز التدريب
الوطني الخاص باالمن العام ،جميع
عسكريي املديرية تباعا.

ابرز حقوق املوقوف التي تنص عليها
املادة  47من قانون اصول املحاكامت
الجزائية ،السيام عىل ضوء التعديالت التي
طاولتها مبوجب قانون رقم  191الذي اقره
مجلس النواب يف تاريخ  22ترشين االول
 ،2020هي:
 االتصال مبحام يختاره وباحد افراد عائلتهاو بصاحب العمل او باحد معارفه.
 االستعانة مبحام لحضور استجوابه اواالستامع اىل اقواله ومقابلته.
 الرسعة يف االستامع اىل اقواله وعدماملامطلة بالقيام بذلك.
 عدم تحليفه اليمني قبل البدء باالستامعاىل اقواله.
 احاطته علام بالصفة التي يستجوبعىل اساسها وبالشبهات القامئة ضده
واالدلة املؤيدة لها ليك يتمكن من تفنيدها
والدفاع عن نفسه.
 االستعانة مبرتجم محلف اذا مل يكنيحسن اللغة العربية.
 الحق يف الحصول عىل معاينة طبيةمجانية ،نفسية وجسدية.
مع االشارة اىل ان كال من عناوين تلك
الحقوق يتضمن العديد من التفاصيل
والحاالت واالحتامالت التي تستحق دراسة
خاصة لرشحها.

تحت رقابة القضاء

متارس النيابة العامة عىل الضابطة العدلية
سلطة االرشاف والتوجيه ،كام يتوىل النائب
العام لدى محكمة التمييز املهامت التالية:
 مراقبة موظفي الضابطة العدلية يفنطاق االعامل التي يقومون بها بوصفهم
مساعدين للنيابة العامة.
 يوجه اىل رؤساء موظفي الضابطة العدليةما يراه من مالحظات يف شأن اعاملهم.
 يطلب من النائب العام االستئنايف اوالنائب العام املايل او مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية ان يدعي يف حق من
يرتكب جرما جزائيا منهم يف اثناء قيامه

اختصاص الضابطة العدلية تنفيذ االستنابات القضائية وتقيص الجرائم والتحري عنها الكتشاف املجرمني ومالحقتهم وتوقيفهم.

بوظيفته او يف معرض قيامه بها دون ان
يطلب اذنا مبالحقته.

عند مخالفة االصول

اذا خالف الضابط العديل االصول املتعلقة
باحتجاز املدعى عليه او املشتبه فيه،
اي مثال اذا احتجز حرية اي منهام يف
غري الحاالت التي ذكرناها ،فانه يتعرض
للمالحقة بجرمية حجز الحرية املنصوص
عليها يف املادة  367من قانون العقوبات،
علام ان عقوبتها االشغال الشاقة املوقتة،
اي الحبس بني ثالث سنوات وخمس عرشة
سنة .باالضافة اىل العقوبة املسلكية التي
قد تصل حد الطرد من السلك الذي ينتمي
اليه سواء اكانت الجرمية مشهودة ام غري
مشهودة.

مكان التوقيف ،النظارة

عام  2000تم اعتامد مقر نظارة االمن
العام يف طبقة سفلية تحت جرس
العدلية ،وهو امر ال يتوافق مع املعايري
الدولية لحقوق االنسان .مع تسلم اللواء
عباس ابراهيم زمام املسؤولية يف املديرية
العامة لالمن العام ،وبعد جولة له داخل

في موازاة معاقبة
املجرم يجب السعي
الى اصالحه
االمن العام يدرج
موضوع حقوق االنسان
في اعلى سلم اولوياته

تلك النظارة ،خاطب الضباط والعنارص
فيها بالقول" :هذه النظارة التي ال تتوافر
فيها الرشوط الصحية الجيدة للموقوفني
موقتا وكذلك للعسكريني الذين ميضون
اشهرا او سنوات خدمتهم فيها ،تشكل
عارا عىل االمن العام يف حال بقائها عىل
الوضع الحايل".
عقب ذلك اتخذ القرار بالسعي اىل
تشييد نظارة جديدة ،وبدأ العمل عىل
املرشوع منذ ذاك الحني .يف  8ايلول

 2016تم افتتاح النظارة الجديدة لالمن
العام ،املوجودة تحت الشمس يف ساحة
العبد  -التحويطة ،والتي تراعي كل
املعايري الدولية لحقوق االنسان .فهي
تعد من بني االهم يف لبنان والرشق
االوسط لناحية مواصفاتها ومراعاتها اعىل
معايري حقوق االنسان العاملية .تتضمن
النظارة  1000رسير ،مبعدل  24رسيرا
فقط ضمن كل غرفة كبرية .كل الغرف
مجهزة مكيفات وتلفزيونات واالت تنقية
الهواء .كام تضم  4متنزهات ،ملعبي
كرة سلة وكرة قدم ،مطعام ،ناديا رياضيا
مجهزا باحدث املعدات ،مكتبة تحتوي
عىل كتب منوعة للثقافة العامة بكل
اللغات ،مشغال لالعامل اليدوية ،هواتف
لالتصاالت املحلية والدولية ،مستوصفا
واطباء ومرشدات اجتامعيات من رابطة
كاريتاس لبنان يف الخدمة ليال ونهارا،
وسواها .اضافة اىل اقامة نشاطات ترفيهية
وتثقيفية مرتني يف االسبوع حدا ادىن .اما
اذا كان اي من املوقوفني موقتا هو من
ضحايا االتجار بالبرش مثال ،او كانت املرأة
حامال مثال ،ال يتم توقيفهم ضمن النظارة
بل يف مقر خاص تديره رابطة كاريتاس
لبنان بحامية امنية من االمن العام ليك
يحصلون عىل معاملة خاصة واستثنائية،
نظرا اىل ظروفهم االنسانية ذات الطابع
الخاص.
تدرج املديرية العامة لالمن العام موضوع
حقوق االنسان يف اعىل سلم اولوياتها
الدامئة النه ،وكام يؤكد دامئا مديرها العام
اللواء عباس ابراهيم بانه ،من جهة اوىل
ال قيمة حضارية ألي مؤسسة اال بقدر ما
تحرتم حقوق االنسان وتسعى اىل تعزيزها
اكرث فاكرث .ومن جهة ثانية ،ان اي مجرم هو،
بشكل او باخر وبنسب متفاوتة ،ضحية اما
سوء تربيته ،او ظروف نفسية او اجتامعية
او اقتصادية كانت اقوى من عقله وادراكه
ودفعته اىل االنحراف .بالتايل يجب ،يف
موازاة تطبيق احكام القانون عليه ،السعي
اىل اصالحه ال االنتقام منه.
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