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تقرير
من حسن حظ السجناء أنه ال أشغال شاقة في لبنان .لكن من سوء حظهم أنه ال أشغال
«كريمة» ،مقابل مردود مالي لهم ،رغم أن القانون ينص على ذلك .أسوة بكثير من أنظمة
السجون في العالم

ّ
ال أشغال شاقة ...وال «ناعمة»
في سجون لبنان
محمد نزال

ث�م��ة ع�ق��وب��ة جنائية ي�ن��ص عليها ق��ان��ون
ال �ع �ق��وب��ات ال �ل �ب �ن��ان��ي اس �م �ه��ا «األش� �غ ��ال
ال�ش��اق��ة» .لكن إب��راه�ي��م ،السجني املحكوم
عليه بهذه العقوبة ،ال يعلم عنها شيئًا.
تنتظر منه ج��واب��ًا إيضاحيًا ،فيرد عليك
ً
سائال« :صحيح ،ما هي األشغال الشاقة
ه� ��ذه ،ت ��رى ه��ل ي �ق �ص��دون ب�ه��ا ال�ح�ف��ر في
الصخر كما نشاهد في األف�ل�ام املصرية؟
ص � ��راح � ��ة ،ال أع� � �ل � ��م» .ت� �س ��أل ق ��اض� �ي ��ًا ع��ن
طبيعة هذه العقوبة ،التي تنزلها محاكم
الجنايات باستمرار باملحكومني ،فيجيب:
«ال علم ّ
لدي عن مدى تطبيقها في لبنان،
لكن م��ا أع��رف��ه أن تحديد طبيعة األشغال
ون��وع �ي �ت �ه��ا ي �ع��ود ل �ل �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى إدارة
قاض آخر يؤكد أن هذه العقوبة
السجون»ٍ ً .
كان معموال بها في السابق ،قبل أن يردف:
«صدقني .مجرد إرس��ال البشر إلى سجن
ً
رومية ّ
يعد أشغاال شاقة لهم ،شاقة جدًا».
إذًا ،ي �م �ك��ن إض ��اف ��ة امل� � ��ادة  45م ��ن ق��ان��ون
ال �ع �ق ��وب ��ات إل � ��ى ج ��ان ��ب ك �ث �ي��ر م ��ن امل � ��واد
ال �ق��ان��ون�ي��ة غ�ي��ر امل �ع �م��ول ب �ه��ا ف��ي ل�ب�ن��ان،
رغ��م النص الصريح عليها ،وإن اختلفت
األس�ب��اب .وتنص امل��ادة امل��ذك��ورة على أنه
«يجبر املحكوم عليهم باألشغال الشاقة
ع �ل��ى ال �ق �ي��ام ب��أش �غ��ال م �ج �ه��دة ،تتناسب
وجنسهم وعمرهم ،سواء في داخل السجن
أو في خارجه» .على كل ح��ال ،ربما يكون
عدم العمل وفقًا للقانون هذه ّ
املرة ،في هذه
امل��ادة تحديدًا ،أم�رًا إيجابيًا بالنسبة إلى
ً
امل�ح�ك��وم ب��األش�غ��ال ال�ش��اق��ة ،ألن��ه ،أوال :لم
تعد تدرج هذه العقوبة بكيفيتها القديمة
في القوانني الحديثة لدى كثير من الدول،
وذل��ك انطالقًا من مبدأ «أنسنة» القوانني،
م��ا يستدعي تعديالت ف��ي النصوص في

«قجة» من عرق جبينهم
ّ
قبل نحو  6أشهر ،خرج حسني من سجن
روم �ي��ة ب�ع��د  5س �ن��وات .خ ��رج ك�م��ا دخ��ل،
ف��ارغ ال�ج�ي��وب م��ن أي ل�ي��رة .ل��م يكن يملك
أجرة التاكسي التي أقلته إلى بيروت ،حيث
عمه .عاد الشاب إلى السجن بعد 3
منزل ّ
أشهر فقط ،بعد عملية سرقة ضبط أثناء
تنفيذها .ربما ما كان ليعود إلى السجن
لو خرج منه وبحوزته مبلغ من املال «من
ع��رق ج�ب�ي�ن��ه» يسعفه إل��ى ح�ي�ن .ف��ي ه��ذا
اإلط ��ار ،ي��ذك��ر أن امل ��ادة  131م��ن م��رس��وم
ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون ت �ن��ص ع �ل��ى أن «أج ��ور
ال �س �ج �ن��اء ال �ع � ّ�م ��ال ت �ح �ف��ظ ف ��ي ص �ن��دوق
ال �س �ج��ن ،وال ي �ح��ق ل�ل�س�ج�ين ال �ع��ام��ل أن
ّ
يتصرف إال بنصف حصته ،أما النصف
اآلخر فيحفظ له كأمانة إلى حني إتمام مدة
حبسه ،فيقبض م��ا ت��راك��م لحسابه دفعة
واح��دة عند خ��روج��ه م��ن ال�س�ج��ن»ُ .يشار

إل��ى قانون تنفيذ العقوبات ،ال��ذي أنجزته
لجنة اإلدارة والعدل النيابية أخيرًا ،يربط
اس�ت�ف��ادة السجناء م��ن خفض العقوبات
ب �ق��اع��دة ح �س��ن ال �س �ل��وك ،ول �ك��ن إذا ك��ان
ال �س �ج�ين ال ي �ع �م��ل ،وال ن �ش��اط��ات أخ ��رى
ي��زاول�ه��ا ،فكيف للمعنيني ،وال�ح��ال كذلك،
تحديد ّ
ماهية حسن السلوك؟ جواب أحد
ّ
محله ،مسألة تحتاج
املعنيني« :تساؤل في ّ
إلى حل»!

لبنان ،وثانيًا ،ألنه ،بحسب وزير الداخلية
م ��روان ش��رب��ل ،ف��إن ال�س�ج�ن��اء «ال �ل��ي فيهم
ك��اف �ي �ه��م ،وه � ��م ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي س� �ج ��ون ال
ً
تصلح أصال لعيش البهائم».
ولكن ،بعيدًا عن األشغال الشاقة ،ماذا عن
األش�غ��ال «الناعمة» واملريحة ،التي يمكن

َ
عامة السجناء ،مهما كانت عقوباتهم ،أن
يزاولوها مقابل أجور مالية؟ هذا اإلجراء
اإلصالحي غير موجود في سجون لبنان
ال�ي��وم ،على رغ��م وج��ود ن��ص صريح على
وج ��وب تفعيله بحسب التفصيل ال ��وارد
م��ن امل��ادة  117إل��ى امل��ادة  131م��ن مرسوم

تنظيم السجون الصادر عام .1949
ول�ي��س خ��اف�ي��ًا أن إج ��راء تشغيل السجني
مقابل أجر مالي ،وهو أمر قائم في معظم
سجون العالم ،كفيل بحل كثير من املشاكل
التي تحصل في السجون ،أهمها أن املعني
يشعر بالرضى عن ذاته عندما يصبح قادرًا

على جني امل��ال ،ما يزيد من ثقته بنفسه
ويجعله ال يحتاج إلى عطف أو «حسنة»
اآلخرين ،إضافة إلى ميزة «تعبئة» الوقت
(ال� �ب� �ط ��يء ج � �دًا داخ� � ��ل ج � � ��دران ال �س �ج��ن)،
وب��ال�ت��ال��ي ت �ض��اؤل ن�س�ب��ة ل �ج��وء السجني
إلى سلوكيات تدمر ما بقي لديه من أمل،

أمن الناس

على
فكرة
واصلت لجنة حقوق االنسان النيابية
اجتماعاتها ،في اطار اعداد الخطة
الوطنية لحقوق االنسان ،فعقدت
اجتماعا أمس برئاسة النائب غسان
مخيبر وحضور النائبني ايلي كيروز
وحكمت ديب وممثلني عن وزارات
الداخلية والبلديات ،الدفاع والعدل،
وممثل عن املدعي العام التمييزي
وممثلني عن نقابتي املحامني
في بيروت والشمال وجمعيات
اهلية ومدنية .وخصص االجتماع
ملراجعة الجزء املرفق من املسودة
(صفر) من الخطة لتكون جاهزة
ملناسبة اليوم العاملي لحقوق
االنسان في العاشر من كانون
االول املقبل

عمال ّ
جريمة أرنون يكشفها ّ
محطة لغسل السيارات
كامل جابر
أوق � � ��ع ق� �ي ��ام ح .ن .غ .م� ��ن ب� �ل ��دة ك �ف��رك�لا
بغسل س�ي��ارة م��ن ن��وع م��رس�ي��دس ،تحمل
ال ��رق ��م  140259ن ،ف ��ي م �ح �ط��ة ال �ض ��اوي
ف ��ي ب� �ل ��دة امل� ��روان � �ي� ��ة ،ف ��ي ق �ب �ض��ة ال �ق��وى
األمنية والقضائية .إذ عثر عمال املحطة
ال �س��ودان �ي��ون ،خ�ل�ال ع�م�ل�ه��م ،ع�ل��ى أش�ل�اء
جلد رأس ودماغ وعظام أسنان بشرية في
داخلها ،تبني الحقًا أنها تعود لجثة قتيل
يدعى علي أحمد غريب ( )1958م��ن بلدة
ال�خ�ي��ام ،اتهم ح .ن .غ .بقتله ،وخصوصًا
ب�ع��دم��ا ع�ث��رت ال �ق��وى األم�ن�ي��ة ع�ل��ى الجثة
الحقًا في خراج بلدة أرنون.
اتصل العمال بصاحب املحطة ،وأخبروه
ً
ب��أن شخصًا أت��ى ليال لغسل سيارة فيها
آث��ار دم��اء وأش�ل�اء ج�ث��ة ،وادع ��ى ب��أن��ه نقل
ف �ي �ه��ا ج��ري �ح��ًا ج � ��راء ح � ��ادث س �ي��ر .وص��ل
صاحب املحطة وأخفى مفاتيح السيارة،
بعدما علم بأن الرجل أغرى العمال بمبلغ
مئتي دوالر أميركي من أجل غسل السيارة،
وات �ص��ل ب��اس�ت�خ�ب��ارات ال�ج�ي��ش اللبناني
ف��ي ص�ي��دا ،ال�ت��ي أوع ��زت إل��ى استخبارات
الجيش في النبطية إللقاء القبض على ح.
ن .غ .وبدأت معه رحلة التحقيق.

بني نقل جريح في السيارة ،وحجة ثانية
وثالثة ،ص��ار صاحب السيارة متهمًا ،إذ
جعله ت �ض��ارب أق��وال��ه ي��دخ��ل أك�ث��ر فأكثر
في دائرة الشك ،إلى أن اعترف عصر اليوم
ال�ت��ال��ي ،بعد ظهر الخميس ال�ف��ائ��ت ،بأنه
أط �ل��ق ال� �ن ��ار ع �ل��ى ع �ل��ي أح �م��د غ��ري��ب من
مسافة قريبة جدًا بسبب تحرشه بزوجته،
وأن ��ه أل �ق��ى ج�ث�ت��ه ف��ي خ ��راج ب �ل��دة أرن ��ون.
ّ
ال�ق��وى األمنية حضرت م��ع املتهم ،فدلهم
إل��ى طريق فرعية في بلدة دي��ر الزهراني،
ثم نحو بلدة أرنون .وفي بركة مياه قديمة
تقع ف��ي خ��راج ال�ب�ل��دة ،ب�م�ح��اذاة أرض آلل
ال �ص �ل ��ح ،ت � ��زرع ق �م �ح��ًا مل �ص �ل �ح��ة م �ش��روع
«س�ن�ب�ل��ة ال �خ �ي��ر» ،ع �ث��رت ال �ق ��وى األم�ن�ي��ة
على الجثة مهشمة ال��رأس ،وقد ألقيت من
ارتفاع مترين لتستقر بني رك��ام الحجارة
واألوساخ في البركة.
حضرت إل��ى امل�ك��ان ق��وى أمنية وقضائية
م��ع األدل ��ة ال�ج�ن��ائ�ي��ة .ون�ق�ل��ت ج�ث��ة القتيل
إل ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ال �ح �ك��وم��ي ف��ي ال�ن�ب�ط�ي��ة،
ليعاينها طبيب القضاء الدكتور علي ديب
وي�ص��رح ب��أن ال��وف��اة حصلت ف��ورًا بسبب
طلق ن��اري من بندقية صيد ( 12ملم) من
م�س��اف��ة ق��ري�ب��ة أدت إل��ى تهشم ال ��رأس من
الجهة اليسرى وتطاير أج��زاء من الدماغ

مهشمة الرأس،
الجثة
ّ
ّ
وقد ألقيت من ارتفاع
لتستقر في البركة
مترين
ّ

والفك واألس�ن��ان والشعر ،وأخ��ذت ّ
عينات
منها لتحديد ساعة الوفاة.
وت� �ب�ّي�نّ ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق أن ال �س �ي��ارة ت�ع��ود
للقتيل الذي خرج مع املتهم «بملء إرادته»،
بحسب معلومات من أقارب القتيل أكدت أن
االثنني كانا على عالقة سابقة ،وتربطهما
عالقات تجارية ،وأن املتهم أتى إلى منزل
القتيل ق��راب��ة ال��راب �ع��ة م��ن ع�ص��ر األرب �ع��اء
الفائت وخرجا معًا في مهمة شراء سيارة،
ول��م يعد بعدها القتيل إل��ى منزله .ونفى
األق � � ��ارب أن «ت� �ك ��ون ه �ن��اك دواف� � ��ع أخ ��رى
الرت�ك��اب مثل هكذا جريمة» ،ورج�ح��وا أن

ت�ك��ون ه�ن��اك «خ�لاف��ات شخصية ومالية»
وط��ال�ب��وا «ب��إن��زال ح�ك��م اإلع� ��دام بالجاني
امل � �ج� ��رم» .وذك � � ��رت م� �ص ��ادر ال �ت �ح �ق �ي��ق أن
املتهم أعطى عدة روايات عن وجود الدماء
واألش�ل��اء ف��ي س �ي��ارت��ه ،م��ا ج�ع��ل ال�ش�ك��وك
ً
تؤكد أن فعال جرميًا حصل ،وبمواجهته
بذلك أفاد بأنه اشترى السيارة حديثًا من
شخص م��ن الخيام وبداخلها ه��ذه اآلث��ار
ً
والبقايا ،ث� ّ�م ع��اد وأن�ك��ر ق��ائ�لا إن��ه اشترى
ّ
ال �س �ي��ارة م��ن ب �ي��روت وه ��ي م �س��روق��ة وإن
ص��اح �ب �ه��ا ن �ق��ل ب��داخ �ل �ه��ا ج ��رح ��ى ،إال أن
ّادع��اءه السابق بأنه يقوم بغسل سيارته
بعدما نقل مصابًا جراء حادث سير جعل
الشكوك والظنون تدور حوله فقط.
وك� � � ��ان ق � �ي� ��ام امل� �ت� �ه ��م وه � � ��و م � ��ن امل �ن �ط �ق��ة
الحدودية ،من بلدة كفركال ،بغسل السيارة
ف��ي منطقة ال��زه��ران��ي التي تبعد أكثر من
ً
أربعني كيلومترًا عن مسقط رأس��ه ،عامال
آخ��ر ألن ي��دور امل��زي��د م��ن الشبهات حوله.
وبعد البحث والتحري اللذين قامت بهما
األج�ه��زة ،تبني لها أن وال��د املتهم موقوف
ف��ي س�ج��ن روم �ي��ة ب�ت�ه�م��ة ت��روي��ج ع�م�لات
مزورة مع شقيق آخر له ،ما جعل شكوكها
ت��رك��ز ع�ل��ى أن ث�م��ة ج��ري�م��ة ارت�ك�ب��ت يجب
الكشف عن مالبساتها.

