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أخبار القضاء واألمن

مرسوم تنظيم السجون ينص على أن
الدولة ّ
تقدم األدوات الالزمة للعمل
واملعامل (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
ن��زالء السجن ،فبعضهم ي��ري��دون سجائر
أو أغ��راض��ًا لالستخدام اليومي ،لكنهم ال
يملكون املال الالزم ،لذا تراهم يعملون في
ترويج املخدرات لدى بعض ّ
التجار داخل
السجن» .وي�س��أل« :مل��اذا ال تمكننا الدولة
من العمل في النجارة وح��دادة السيارات
أو الحدادة االفرنجية ،ومل��اذا ال يفتتحون
ً
معامل خياطة ومصانع بالستيك مثال،
نحن مثل الناس في الخارج ،ما من مهنة
أو صنعة إال تجد من يتقنها بيننا».
ُي��ذك��ر أن م��رس��وم تنظيم ال�س�ج��ون ينص
على أن «الدولة ّ
تقدم األدوات الالزمة للعمل
يجلب السجناء هذه
واملعامل ،ويجوز أن
ّ
األدوات وتبقى لهم .وتشغل املعامل تحت
إدارة ل�ج�ن��ة إداري � ��ة ت �ك��ون م �س��ؤول��ة ل��دى
وزير الداخلية ،وتؤلف من مدير الداخلية
أو منتدب عنه (رئيسًا) وامل� ّ�دع��ي العام أو
م�ع��اون��ه (ن��ائ��ب رئ �ي��س) ،إض��اف��ة إل��ى قائد
الكتيبة وقائد السجن» .ال�س��ؤال ،أي��ن هي

يجزم شربل بأن
الحديث عن تشغيل
السجناء اليوم ال يفيد ألنه
ال إمكان لذلك

مثل تعاطي امل�خ��درات أو افتعال املشاكل
وال�ش�ج��ارات التي تصبح مع الوقت عادة
لديه .وألنه ال أحد يشعر باأللم كصاحبه،
يؤكد أح��د السجناء ،القابع خلف ج��دران
رومية منذ  4سنوات ،أن مسألة التشغيل
مقابل أجور «كفيلة بحل  %90من مشاكل

هذه اللجنة اليوم؟ الجواب بكل بساطة...
غير موجودة.
ال �ن��ائ��ب غ � ّ�س ��ان م�خ�ي�ب��ر ،ال� ��ذي وض ��ع في
ً
اآلون��ة األخيرة تقريرًا مفصال عن أوضاع
ال �س �ج��ون ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،أوض� ��ح أن امل�ع��ام��ل
امل�ن�ص��وص على إنشائها ك��ان��ت قبل عام
 1975قائمة ،وكان السجناء يجنون مردودًا
ماليًا من العمل فيها ،ولذلك يفترض إعادة
ً
إقامتها .يعطي مخيبر مثاال على سجن
زح�ل��ة ،ال�ك��ائ��ن ف��ي منطقة زراع �ي��ة ،بحيث
«يمكن إفساح املجال للسجناء للعمل في
حقول الزراعة ،وهذا إج��راء معمول به في
كثير م��ن دول ال�ع��ال��م ،وم�ن�ه��ا دول قريبة
مثل األردن ،إضافة إلى املصانع واملعامل
املختلفة».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي��ؤك��د رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة «ع ��دل
ورح�م��ة» (التي تعنى ب��أوض��اع السجون)
األب ه��ادي ّ
عيا أن تفعيل عمل السجناء،
ال � ��ذي ي �ن��ص ع �ل �ي��ه ال� �ق ��ان ��ون ،ه ��و «ال �ح��ل
األس��اس��ي ب��رأي��ي مل�ش��اك��ل ال�س�ج��ون ،املهم

أن ي�ش�ع��ر ال �س �ج�ين ب��أن��ه ش �خ��ص م�ن�ت��ج،
وبعدها سيرى الجميع النتائج اإليجابية
ً
س��ري �ع��ًا» .وي��وض��ح ع� ّ�ي��ا أن ث�م��ة «أش �غ��اال
خفيفة م��وج��ودة ال�ي��وم ف��ي سجن رومية،
ون� �ح ��ن ن� �ش ��رف ع �ل �ي �ه��ا ،ول� �ك ��ن ال ي�ع�م��ل
ف�ي�ه��ا إال ن�ح��و  60سجينًا ف�ق��ط م��ن أص��ل
آالف .وب��امل �ن��اس �ب��ة ،ه �ن��اك ط ��اق ��ات مهمة
ب�ي�ن ال �س �ج �ن��اء ،ف�ب�ع�ض�ه��م ل��دي��ه ش �ه��ادات
أكاديمية مهمة ،ومنهم م��ن ل��دي��ه موهبة
ال�ك�ت��اب��ة األدب �ي��ة .االس �ت �ف��ادة م��ن ه ��ؤالء ال
ت�ح�ت��اج إل ��ى م �ص��ان��ع ،ب��ل ي�م�ك��ن ج�م��ع ما
ل��دي �ه��م وف ��ق خ �ط��ة م �ع �ي �ن��ة» .وي �ش �ي��ر إل��ى
«ن �م��اذج م��ن ال�س�ج��ون ف��ي إي�ط��ال�ي��ا ،حيث
ت��أت��ي ش��رك��ات ك�ث�ي��رة ب�م�ش��اري��ع أشغالها
وتضعها بني أي��دي السجناء ،كل بحسب
اختصاصه ،في مقابل عائدات مالية» ،لذا
«يمكن ال��دول��ة ف��ي لبنان أن تجري عقودًا
من هذا النوع مع الشركات التجارية التي
ل��دي�ه��ا ص�ن��اع��ات مختلفة ،وتحيلها إل��ى
ال �س �ج��ون إلن �ج ��ازه ��ا ،وف ��ق خ �ط��ة تضمن
امل��راق �ب��ة وال�ت�س�ل�ي��م» .وي�ل�ف��ت ع� ّ�ي��ا إل ��ى أن
بعض املسؤولني «ال يمتنعون عن البناء
فحسب ،بل يهدمون ما يبنيه اآلخ��رون»،
م�ش�ي�رًا ال��ى م �ش��روع زراع ��ي (م�ش�ت��ل ورد)
ُعمل به سابقًا في رومية ،وكان يستوعب
بعض السجناء ويتقاضى ال��واح��د منهم
نحو  20أل��ف ل�ي��رة ف��ي ال �ي��وم ،إل��ى أن قرر
أحد الضباط خربطة هذا املشروع ألسباب
غير مفهومة».
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال ��ذي وع��د ال�س�ج�ن��اء ب��أال
ّ
ي�ن�س��ى م �ع��ان��ات �ه��م ،وال � ��ذي ع��ل��ق ك�ث�ي��رون
ً
منهم آماال عريضة عليه في مسألة العمل
داخل السجون ،علمًا بأنه هو املسؤول عن
اللجنة املفترض وجودها قانونًا ،كما أنه
ً
ك��ان ،قبل أك�ث��ر م��ن  20ع��ام��ًا ،م �س��ؤوال عن
سجن رومية .يقول« :الحرب األهلية خربت
كل شيء .قبلها كان بعض السجناء ينهون
ّ
مدة عقوبتهم وال يخرجون من السجون،
ّ
مصرين على إنهاء العمل الذي بني أيديهم
ق�ب��ل أن ي �غ��ادروا .وك��ان��وا يحصلون على
مردود مالي وكان بعضهم يرسل املال إلى
ذوي��ه أي�ض��ًا .ل�ك��ن ،ال�ي��وم ض��اق��ت السجون
ك �ث �ي �رًا ،واألم ��اك ��ن ال �ت��ي ك��ان��ت مخصصة
للعمل وضع فيها سجناء ،وقد ُتلفت ّ
عدة
ِ
ال �ع �م��ل» .وي �ج��زم ش��رب��ل ب��أن ال�ح��دي��ث عن
تشغيل السجناء ال�ي��وم ال يفيد ،ألن��ه «ال
إم�ك��ان ل��ذل��ك» .ويلفت ال��ى أن ق��رار موافقة
مجلس النواب على بناء سجون جديدة،
في املحافظات ،سيسمح «حتمًا» بالعمل
وف��ق م��رس��وم تنظيم السجون .ه�ك��ذا ،إلى
أن أن ت �ب �ن��ى ال �س �ج��ون ،وإل � ��ى أن ي�ب��اش��ر
لسجني أن ي��ردد:
السجناء ال�ع�م��ل ،يحلو
ّ
«ق��وم ف��وت ن��ام وص�ي��ر ح�ل�ام ،إن��و السجن
صار سجن ،مش ...زريبة».

محاكم

نجت من القصف االسرائيلي ولم تنج من االغتصاب
ذات ل �ي �ل��ة ،رأى ش��وق��ي (إس� ��م م�س�ت�ع��ار)
ً
فتاة واقفة على طريق عام .كان ذلك قبل
 5س�ن��وات ،خ�لال ع��دوان تموز بالضبط.
كانت تائهة وأهلها في األس��اس غ��ادروا
منزلهم في الضاحية الجنوبية ،هربًا من
القصف اإلسرائيلي .فقد األهل أثر ابنتهم
البالغة م��ن العمر  13ع��ام��ًا ،وأق��ام��وا في
ح��دي�ق��ة ال�ص�ن��ائ��ع م��ع ح�ش��ود ال�ن��ازح�ين.
ط �ل �ب��ت ال �ف �ت��اة م ��ن ش ��وق ��ي م �س��اع��دت �ه��ا،
فأخذها إلى منزل ذويه ،حيث أقامت ّ
مدة
هربت من املنزل.
أسبوع تقريبًا .وبعدها،
ً
ل �ك��ن ش��وق��ي ش��اه��ده��ا ص��دف��ة ب �ع��د أي��ام
ع�ل��ى ال �ك��ورن �ي��ش ال �ب �ح��ري .اف�ت�ع��ل معها
م�ش�ك�ل��ة أث �ن��اء م �ح��اول �ت��ه إج �ب��اره��ا على
ال �ع��ودة .وص ��ادف م��رور دوري ��ة م��ن ق��وى
األمن ،فأوقفتهما بعد اإلشتباه بأمرهما،
وأحالتهما على التحقيق .أف��ادت الفتاة
مرات ّ
أن شوقي مارس الجنس معها ّ
عدة
خالل أسبوع ،بعد أن وعدها بالزواج .من
جهته ،اعترف الشاب بما ذكرته ،ولكن «ما
حصل كان برضاها» .واجهه املحقق بأن
الفتاة قاصر ،وأن ممارسة الجنس معها
باملبدأ تعد «جرمًا يعاقب عليه القانون».
ع� �ن ��ده ��ا ،أن� �ك ��ر ع �ل �م��ه ب �ك��ون �ه��ا ق ��اص� �رًا،
ً
م �ع �ل�لا األم� ��ر ب�ـ«ش�ك�ل�ه��ا ال� ��ذي ال ي��وح��ي

والد الفتاة رفض
إخضاعها للمعاينة
الطبية ولم ّيدع على أحد

ذل ��ك» .وف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة م��ن التحقيق
م��ع ال �ف �ت��اة ،ب �ح �ض��ور م �ن��دوب األح � ��داث،
أفادت أنها كانت هربت من منزل ذويها،
ق�ب��ل أن ي� �غ ��ادروا امل �ن��زل ب�س�ب��ب القصف
اإلسرائيلي ،فتاهت حتى التقت بشوقي
ال��ذي أخ��ذه��ا إل��ى منزل ذوي��ه ،وعاشرها
«م�ع��اش��رة األزواج» ،ط��وال م� ّ�دة مكوثها
معه ،حتى «أصابه امللل منها» ،فطردها
من املنزل ،ثم ضربها «على الكورنيش».
اس �ت ��دع ��ت ال� �ق ��وى األم �ن �ي ��ة وال � ��د ال �ف �ت��اة
ل�لإس �ت �م��اع إل �ي ��ه .أف� ��اد األخ �ي ��ر أن اب�ن�ت��ه
ه��رب��ت م ��ن امل� �ن ��زل س��اب �ق��ًا ،م �ب��دي��ًا «ع ��دم

ُ
ال��رغ �ب��ة ب � ّ
�اإلدع ��اء ع �ل��ى أي ش �خ��ص ذك��ر
في املحضر» رافضًا إجراء معاينة طبية
لها! وبمتابعة التحقيق مع الشاب ،كرر
إفادته التي أدلى بها في التحقيق األولي،
لكنه ه��ذه امل��رة أب��دى «اس�ت�ع��دادًا ل�ل��زواج
بالفتاة» .إال أن الزواج لم يحصل ،وبقيت
القضية لدى القضاء ّ
مدة  5سنوات ،إلى
أن أصدرت محكمة الجنايات في بيروت
برئاسة القاضية هيالنة اسكندر الحكم
فيها .استدعي شوقي إلى املحكمة ،فتبينّ
أن ��ه م��وق��وف ف��ي ال�س�ج��ن ب�ق�ض�ي��ة أخ��رى
(قضية قتل يحاكم فيها ببعبدا) .وأف��اد
بأنه ال يعرف شيئًا عن الفتاة منذ رآها
آخ��ر م� ّ�رة قبل أك�ث��ر م��ن  5س�ن��وات .وب�ن� ً
�اء
ع �ل��ى األدل � � ��ة ،ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب�ت�ج��ري��م
ش��وق��ي بالجناية امل�ن�ص��وص عليها في
امل� ��ادة  505م��ن ق��ان��ون ال �ع �ق��وب��ات (ف�ق��رة
أول��ى) وإن��زال عقوبة األشغال الشاقة به
ّ
ملدة  3سنوات ،وتخفيضها إلى األشغال
ال �ش ��اق ��ة مل� ��دة س �ن��ة ون �ص ��ف ال �س �ن ��ة .ف��ي
املقابل ،لم ُيعرف شيء عن مصير الفتاة،
إذ ل ��م ت �ت �ط��رق امل �ح �ك �م��ة إل� ��ى ه� ��ذا األم ��ر
ل �ك��ون وال ��ده ��ا «ل ��م ي�ت�خ��ذ ص �ف��ة ّ
اإلدع � ��اء
الشخصي».
م .ن.

جثة على اوتوستراد فرن الشباك  -التحويطة
عثر صباح أمس على جثة رجل (بني العقدين الخامس والسادس من
العمر) مصابة بطلق ناري في الرأس ،مرمية على اوتوستراد فرن
الشباك  -التحويطة الذي يربط منطقة «سوق االحد» بجامعة الحكمة.
وحضرت على الفور االجهزة االمنية وباشرت تحقيقاتها ،وقد نقلت
الجثة الى مستشفى بعبدا الحكومي ،بعدما كشف عليها الطبيب
الشرعي وافاد ان صاحب الجثة قتل قبل ساعة من العثور عليها.

قنبلتان صوتيتان في الشويفات
أقدم مجهوالن على منت دراجة نارية سوداء على رمي قنبلتني صوتيتني
في محلة الشويفات .وفي التفاصيل أن أحدهما رمى القنبلة االولى بني
بلدية الشويفات وكنيسة السيدة ،وبعد مالحقتهما من قبل دورية من
حرس البلدية أقدما على رمي القنبلة الثانية في منطقة حرجية قرب
محطة ميالد للمحروقات .ولم تنتج عن القنبلتني أية أضرار ،فيما فر
الفاعالن الى جهة مجهولة ،وهما موضع مالحقة بعد معرفة بعض من
مالمحهما ونوع الدراجة التي يستقالنها.

سرقة كابالت كهربائية في جزين
سرق مجهولون ليل أول من امس كابالت كهرباء تابعة لشركة كهرباء
لبنان على طريق عام حيتولة في منطقة جزين .وقد باشرت القوى
االمنية التحقيقات ملعرفة الفاعلني.

توقيف  30شخصا الرتكابهم افعاال جرمية
اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي في بيان انه ضمن إطار
مهامها في مجال حفظ األمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف
أنواعها ،تمكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2011/09/08
أفعاال جرمية على كافة األراضي
من توقيف  30شخصًا إلرتكابهم
ً
اللبنانية ،بينها 5 :بجرائم مخدرات 7 ،بجرائم سرقة 5 ،بجرم ضرب
وايذاء 2 ،بجرم خطف ومحاولة اغتصاب 6 ،بجرائم :تزوير ،تهديد
وابتزاز عبر االنترنت ،احتيال ،نشل ،تهجم على دورية ،اساءة امانة ،و5
مطلوبني للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدلية مختلفة.

اعتصام في صور دعما للجيش
احتشد عشرات املواطنني من صور ومنطقتها
امام ثكنة الجيش اللبناني في املدينة أمس ،في
تحرك عفوي« ،دعما للجيش اللبناني واستنكارا
لكل محاوالت التطاول عليه» .وعلى وقع االغاني
الوطنية ،رفع املحتشدون الفتات اكدت ان الجيش
اللبناني «خط احمر» و«من غير املقبول التعرض
له بأي شكل من االشكال» .كما رفع املشاركون
االعالم اللبنانية وصور قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،وشددوا على «ان املؤسسة العسكرية الوطنية التي تمثل
مختلف فئات الشعب اللبناني بعيدة كل البعد عن الطائفية واملذهبية،
وقدمت الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن والزود عن حريته وكرامته
ويجب ان تبقى بمنأى عن كل التجاذبات السياسية ،وال يحق ألي كان
مهما عال شأنه تجاوز هذه املؤسسة ولفظ اي كلمة بحقها».

ندوة في ايطاليا عن «القانون الدولي وتقنيات السالح»
انعقدت في مدينة سان ريمو في ايطاليا ندوة دولية عن «القانون الدولي
االنساني وتقنيات السالح» ،نظمها املعهد الدولي للقانون االنساني،
من  8الى  10ايلول الحالي ،في حضور مشاركني من نحو  50دولة.
وقد شارك من لبنان العميد الدكتور علي عواد الذي رأى «ان الرئيس
املدني والقائد العسكري للقوات يتحمالن وفقا الحكام القانون الدولي
االنساني ،املسؤولية العامة عن تأمني احترام هذا القانون ،وعليهما اتخاذ
القرار الذي يسبب اقل قدر من الخطر» .وقال« :على الرئيس املسؤول اخذ
االحتياطات الالزمة في اختيار نوع االسلحة املستخدمة ،بحيث تسبب
اقل اضرار ممكنة بني املدنيني ،وعليه تطبيق قاعدة التناسب القانونية في
جميع االحوال ،اي ال يجوز االفراط في استخدام القوة بما ال يتناسب مع
الهدف االمني او العسكري حتى ال يدخل في محظور العنف املفرط».

األمن العام يصادر افالمًا خالعية
أعلنت املديرية العامة لألمن العام في بيان أمس انه «بعد ورود
شكاوى الى املديرية عن تكاثر بيع االفالم الخالعية والجنسية بواسطة
فتيان يتخذون من الطرق واملستديرات واالشارات الضوئية نقاطًا
لبيع هذه االفالم تحت غطاء انها أفالم كوميدية او لالطفال ،ونتيجة
االستقصاءات التي قامت بها املديرية تم توقيف شخص ومصادرة
االفالم ودهم االماكن التي يتم فيها تزويد الباعة واالسواق بهذه
االفالم املمنوعة .وشملت املداهمات مناطق عدة حيث تمت مصادرة
كميات كبيرة من االقراص املدمجة واالفالم .وقد اودع املوقوفون الجهة
القضائية املعنية».

9

