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أخبار القضاء واألمن

زارت لجنة االمم املتحدة ملنع
التعذيب سجون لبنان لكن تقريرها
بقي سريًا (أرشيف ــ مروان طحطح)

إطالق نار على مؤسسات تجارية

اعتصام أمام السرايا
ملناسبة اليوم العاملي ملساندة ضحايا التعذيب ينظم مركز الخيام اعتصامًا
أمام السرايا الحكومية عند الحادية عشرة من قبل ظهر األحد املقبل .الئحة
مطالب طويلة ستتضمنها املذكرة التي سترفع الى الرئيس نجيب ميقاتي،
أهمها :وضع آلية زمنية محددة لتنفيذ التوصيات التي وافق عليها لبنان
ف��ي م�ج�ل��س ح �ق��وق اإلن �س ��ان ،إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي م�ف�ه��وم امل��ؤس�س��ة العقابية
ونظام السجون في لبنان ،تأليف لجنة للحقيقة واإلنصاف ،وضع برامج
تأهيلية لعائالت املفقودين ،التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع
األشخاص من االختفاء القسري ،إق��رار قانون تجريم العنف األس��ري ،إقرار
الحقوق املدنية واإلن�س��ان�ي��ة لالجئني الفلسطينيني ،حماية ال�ع��ام�لات في
الخدمة املنزلية من التمييز الناتج من نظام الكفالة.

تقاعس لبنان عامًا آخر
عن تقديم تقرير ملزم
إلى سكريتاريا االتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب

مسودات لم تسلك طريقها الى التصديق.
رئ� �ي ��س م ��رك ��ز ال �خ �ي ��ام ل �ت��أه �ي��ل ض�ح��اي��ا
التعذيب محمد صفا أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» أن
ح�ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ملزمة
بتنفيذ التعهدات التي أعلنها لبنان ،وال
سيما أم��ام مجلس حقوق اإلن�س��ان أثناء
املراجعة الدورية الشاملة ،التي جرت في

تشرين الثاني املاضي .وك��ان وفد رسمي
ب��رئ��اس��ة امل��دي��ر ال �ع��ام ل � ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
وليم حبيب ،قد أعلن أمام الدول األعضاء
ف ��ي م �ج �ل��س ح �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ،أن ل�ب�ن��ان
س�ي�ت�خ��ذ ك��ل ال �خ �ط��وات ال�ل�ازم ��ة لتجريم
التعذيب ،كما أعلن أن وزارة العدل عمدت
ال��ى تأليف لجنة مهمتها وض��ع مشروع
ق��ان��ون إلن �ش��اء اآلل �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة املستقلة
مل�ن��ع ال�ت�ع��ذي��ب ،تماشيًا م��ع امل ��ادة  ١٧من
البروتوكول االختياري.
ّ
وه �ن��ا ي �س��أل ص �ف��ا :مل � ��اذا ل ��م ت ��ؤل ��ف ه��ذه
ال �ه �ي �ئ ��ة؟ وي� �ج� �ي ��ب« :خ� �ط ��أ ك �ب �ي ��ر ،ال ب��ل
خ �ط �ي �ئ��ة ،أن ُي ��رب ��ط م �ل��ف م �ن��ع ال�ت�ع��ذي��ب
بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق
اإلنسان» .ومن شأن هذه اآللية التي يجب
على لبنان تأليفها منذ عام  ،٢٠٠٩السماح

ب �ت �ن �ظ �ي��م زي� � � ��ارات دوري � � ��ة ال � ��ى ال �س �ج��ون
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى أوض ��اع �ه ��ا ،وض �م ��ان ع��دم
تعرض السجناء واملوقوفني للتعذيب.
وتلفت منظمة العفو الدولية في تقريرها
السنوي لعام  ،٢٠١١الى أنه رغم تعهدات
لبنان الدولية بتجريم التعذيب ،استمر
اح� �ت� �ج ��از م �ع �ت �ق �ل�ين ب �م �ع ��زل ع� ��ن ال �ع��ال��م
يجر التحقيق في ادعاءات
الخارجي ،ولم ِ
ال �ت �ع��ذي��ب ،ك�م��ا أن االع �ت��راف��ات ال �ت��ي زع��م
ُ
أن �ه��ا ان��ت��زع��ت ب ��اإلك ��راه ت�ق�ب��ل ك ��أدل ��ة في
املحاكمات.
وم ��ن األم �ث �ل��ة ال �ت��ي ت ��ورده ��ا امل�ن�ظ�م��ة في
ّ
«أن م .ع .ز .تعرض لضرب ّ
مبرح
تقريرها
خ �ل��ال اع �ت �ق��ال��ه ع �ل��ى أي � ��دي أف � � ��راد األم ��ن
ال��داخ �ل��ي ب � ��رداء م��دن��ي ي ��وم  ٢٤ح��زي��ران
ُ ،٢٠١٠وأثناء احتجازه في فرع املعلومات،
أجبر مرارًا على الوقوف في أوضاع مؤملة،
كما تعرض للضرب وللصعق بصدمات
أجزاء حساسة من جسده،
كهربائية على ّ
ونتيجة لذلك ،وق��ع اعترافات يعتقد أنها
ُ
ستستخدم ضده خالل املحاكمة».
ب � ��دوره � ��ا ت� ��ؤك� ��د داري � � � ��ن ال � �ح � ��اج م ��دي ��رة
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة للتعليم وال �ت��دري��ب
«أل��ف» أن��ه من غير املبرر أن يتأخر لبنان
ث �م��ان��ي س �ن ��وات ع ��ن ت �ق��دي��م ال �ت �ق��ري��ر ال��ى
ل�ج�ن��ة امل �ع��اه��دات ف��ي األم ��م امل �ت �ح��دة ،وأن
يتقاعس مل��ا ي��زي��د على ث�لاث س�ن��وات عن
إنشاء اآللية الوطنية ملنع التعذيب .ومن
املقرر أن تطلق «ألف» حملة وطنية تشمل
إعالنات على الطرقات وكليبات تلفزيون
ملناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه.

سجون

ترحيل سجناء من سجن زحلة بعد أعمال شغب
نقوال أبو رجيلي
ع ��ادت األم ��ور إل��ى طبيعتها ف��ي سجن
زحلة ،بعدما شهدت أروقته قبل أربعة
أي� ��ام أع �م��ال ش �غ��ب وت �ض��ارب��ًا ب��األي��دي
ب�ين ع��دد م��ن السجناء ،نقل على أثرها
ال� �س� �ج�ي�ن خ� �ل� �ي ��ل ع .إل � � ��ى امل �س �ت �ش �ف��ى
ملعالجته من كسور وجروح أصيب بها،
ب�ع��دم��ا ان �ه��ال ع�ل�ي��ه ع ��دد م��ن ال�س�ج�ن��اء
بالضرب امل�ب��رح .م�س��ؤول أم�ن��ي أوض��ح
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ��ه ُر ِّح� ��ل ع ��دد م��ن مثيري
ال� �ش� �غ ��ب إل � ��ى س� �ج ��ون أخ� � � ��رى ،ب �ع��دم��ا
أثبتت التحقيقات ت��ورط بعض ه��ؤالء
ف ��ي االع � �ت� ��داء ب��ال �ض��رب ع �ل��ى ال�س�ج�ين
امل � � ��ذك � � ��ور ،وأن� � � ��ه ك � � ��ان آلخ � ��ري � ��ن ال � � ��دور
األك �ب��ر ف��ي ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال �خ�لاف��ات

وتسعيرها .وأضاف املسؤول أن اتخاذ
ه ��ذه اإلج � � ��راءات ج ��اء ب �ن� ً
�اء ع �ل��ى أوام ��ر
إدارة ال�س�ج��ون ،بالتنسيق م��ع القضاء
املختص.
ّ
كالمية قد حصلت عصر
وكانت مشادة
الجمعة املاضي ،بني السجني خليل ع .من
جهة ،وزميله ب�لال س .ونزيلني آخرين
من جهة أخرى ،ما لبثت أن تطورت إلى
ت�ض��ارب ب��األي��دي وم��ا تيسر م��ن أدوات
ح ��ادة وص �ل��ت إل ��ى م �ت �ن��اول امل�ت�ع��ارك�ين
م ��ن م �ن��اص��ري ال �ط��رف�ي�ن ا ُل ��ذي ��ن أص�ي��ب
بعضهم بجروح مختلفة ض ِّمدت محليًا
داخل السجن .واستمرت أعمال الشغب
داخل السجن نحو ثالث ساعات ،تمكن
بعدها رجال األمن من تطويق اإلشكال
والسيطرة على ال��وض��ع وإع��ادة األم��ور
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إلى طبيعتها ،بعد االستعانة بقوة من
ّ
إضافيني من
«سرية الفهود» وعناصر
القطعات اإلقليمية القريبة من السجن.
وف �ي �م��ا ت � ��ردد أن ال �ش �ج��ار ح �ص��ل على
خ �ل �ف� ّ�ي��ة ط��ائ �ف� ّ�ي��ة ،ن �ف��ى م� �س ��ؤول أم �ن��ي
ص�ح��ة ذل ��ك ،م��ؤك �دًا أن أس �ب��اب ال�خ�لاف
ّ
ّ
تتعد السياق الطبيعي
شخصية ،ول��م
لخالفات مشابهة تحصل من وقت إلى
آخ ��ر ف��ي ال �س �ج��ون .وع�ل�م��ت «األخ �ب ��ار»
أن األم ��ور ل��م تنته عند ه��ذا ال�ح��د؛ ففي
ّ
اليوم التالي ،أي يوم السبت ،شطب أحد
السجناء جسده بآلة حادة ،ما استدعى
نقله إلى املستشفى للمعالجة.
تجدر اإلشارة إلى أن مبنى سجن زحلة
الجديد ،الذي كان قد افتتح أواخر شهر
آذار من عام  ،2010يضم حاليًا نحو 470
سجينًا ،وهو العدد الكافي لقدرته على
االستيعاب وفقًا للدراسات التي أنشئ
على أساسها ،وهو يتمتع بمواصفات
وم �ع��اي �ي��ر م �ق �ب��ول��ة ،وال ي �ع��ان��ي ن ��زالؤه
االك �ت �ظ��اظ ك�ب��اق��ي ال�س�ج��ون ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة.
وك��ان��ت أروق� ��ة ه ��ذا ال�س�ج��ن ق��د ش�ه��دت
في أوقات سابقة أعمال شغب محدودة،
اقتصرت على تشطيب بعض السجناء
ّ
ألجسادهم بآالت حادة ،إضافة إلى تمكن
الحراسة في أوقات متفاوتة من
عناصر
ّ
ضبط هواتف نقالة وشرائح عائدة لها،
ن�ج��ح األه��ال��ي ف��ي ت�ه��ري�ب�ه��ا إل ��ى داخ��ل
ال �س �ج��ن ،ب�ع��د إخ�ف��ائ�ه��ا داخ� ��ل األم�ت�ع��ة
ّ
األسبوعية.
أثناء الزيارات الدورية

أطلق مجهولون النار على مؤسسة عبد بدران التجارية في تعلبايا ليل
أول من أمس (البقاع ـ أسامة القادري) ،ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في
املحتويات .وحسب كاميرات املراقبة ،حصلت العملية عند الساعة الواحدة
والنصف بعد منتصف الليل.
وليس بعيدًا عن تعلبايا ،وعلى الطريق نفسه ،أصيبت مؤسسة مياه
البقاع بطلق ناري اخترق زجاج مكتب نقيب العمال في املؤسسة حسن
جعفر .على أثرها ،حضر عناصر قوى األمن الداخلي إلى مكان الحادثني
وعاينتهما وفتحت تحقيقًا.

نقابة األطباء تدين االعتداء على طبيب في البقاع
استنكر نقيب األطباء في بيروت ،شرف أبو شرف ،االعتداء الذي
تعرض له الطبيب سعيد دبوق أول من أمس ،بعدما اعترض شخصان
طريقه أمام عيادته في تعنايل ،وانهاال عليه بالضرب املبرح بالعصي
واللكمات .شكر أبو شرف خالل مؤتمر صحافي عقده في مكتب قائد
ّ
األمنية على جهودها
منطقة البقاع اإلقليمية العميد شارل عطا ،القوى
في كشف هوية الفاعلني الذين يجري العمل على توقيفهم وإحالتهم
على القضاء ،تاركًا لألخير «حق تقرير مصير هؤالء الذين ظنوا أنهم
يعيشون في شريعة الغاب» ،مع اإلشارة إلى أنه ،بحسب ما يتردد بني
ّ
أوساط ّ
كالمية قبل أيام بني الطبيب
طبية في البقاع ،حصلت مشادة
دبوق وممرضة من آل (ح) تعمل في مستشفى شتورة ،صفع خاللها
األول املمرضة على وجهها ،وأن شقيقيها هما اللذان اعترضاه وأشبعاه
ضربًا بالعصي .علمًا بأن دبوق ال يزال يرقد في املستشفى اللبناني ـ ـ ـ
الفرنسي في زحلة ،لتلقي العالج من رضوض وكسور كان قد أصيب
بها من جراء االعتداء.

قتيل صدمًا بشاحنة
صدمت شاحنة تحمل الرقم (/33848م) املواطن
يوسف طانيوس سعادة (مواليد  )1938ما أدى
إلى مصرعه على الفور في محلة «كوع الهوى»
على طريق حصرايل في وسط منطقة جبيل.
وقد فر السائق إلى جهة مجهولة ،وهو موضع
مالحقة ً
بناء على إشارة النيابة العامة.

تغريم «الجديد» في دعوى القوات
أصدرت محكمة املطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس رزق
حكمًا قضى بتغريم املديرة املسؤولة في تلفزيون الجديد مريم البسام
مبلغ ستة ماليني ليرة ،وإلزامها وشركة تلفزيون الجديد ،ممثلة برئيس
مجلس إدارتها املسؤول تحسني خياط ،دفع مبلغ خمسة ماليني ليرة
ً
كتعويضات شخصية للمدعي حزب القوات اللبنانية ،ممثال برئيس
الهيئة التنفيذية سمير جعجع ،في دعواه ضد شركة تلفزيون الجديد
القدح والذم ،لجهة ما
واملديرة املسؤولة ،وكل من يظهره التحقيق في جرم
ُ
ورد في عناوين نشرة األخبار بتاريخ « 2010/4/4عيون أرغش أسلحة
مدموغة بالعبرية ومناظير ّ
ليلية».

توقيف  7أشخاص في أحداث طرابلس
أمر مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي صقر صقر
بتوقيف سبعة أشخاص من فريقي النزاع في أحداث طرابلس األخيرة
على ذمة التحقيق ،وال تزال التحقيقات األولية مستمرة.

قرار للداخلية للتخفيف من عمليات النشل
أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قرارًا يتعلق بسير
الدراجات الصغيرة الحجم للتخفيف من عمليات النشل والسرقة .وجاء
في القرار« :يمنع نقل أي شخص ثان على منت الدراجات غير املجهزة
بمقعد خلف السائق وبمداسات لألرجل وممسك لأليدي ،مع التركيز
على الدراجات ذات الحجم الصغير ،ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو
الحاجةُ ،ويعمل به فورًا».

رصد حقول حشيشة في البقاع
رصدت القوى األمنية (رامح حمية) ،في إطار الكشف عن الحقول املزروعة
بنبتة القنب الهندي (الحشيشة) ،نحو ألفي دونم من الحقول في منطقة
بعلبك الهرمل .وأشار مصدر أمني إلى أن مكتب مكافحة املخدرات في
البقاع سير دوريات للكشف على الحقول التي كانت تزرع سابقًا بالنبتة،
فتبني عددًا من الحقول أعيد زرعها ،توزعت على الشكل التالي :في جرود
الهرمل حوالي  900دونم ،في مناطق السوح والبويض وسوح عواد.
وفي أعالي جرود بلدة حربتا لجهة عيون أرغش ،عثر على نحو  150دونمًا.
ولفت املصدر إلى أن املساحة األكبر رصدت في منطقة اليمونة ،وبلغت
حوالي األلف دونم.وأوضح أنه لم يجر بعد تحديد الوقت الذي ستعمد فيه
القوى األمنية الى إتالف هذه الحقول ،لكون ذلك يحتاج إلى تحضيرات
وكشف كامل للمساحات املزروعة ،مرجحًا العثور على حقول أخرى.
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