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تقرير

سجون النساء
أكثر سوءًا
جمعيات تطالب بتحسين السياسات المتبعة
من الصحة إلى الغذاء واملعونة
القضائية  ...تكشف التقارير عن
واقع مرير تعيشه السجينات في
لبنان يفوق الواقع املأسوي للسجناء،
بما يخالف النصوص الدولية
املرتبطة بمعاملة السجناء
بسام القنطار
ّ
ي �ت �ك��ش��ف واق� � ��ع ال� �س� �ج ��ون ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا
أم � ��اك � ��ن ال� �ت ��وق� �ي ��ف االح � �ت � �ي� ��اط� ��ي ،ع��ن
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � �ش � �ك �ل�ات ،ل� �ع ��ل أه �م �ه��ا
االك �ت �ظ��اظ ال�ح��اص��ل داخ �ل �ه��ا ،وارت �ف��اع
ن �س �ب ��ة ال� �س� �ج� �ن ��اء امل � ��وق � ��وف �ي��ن ،وع � ��دم
وج � ��ود إدارة م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �س �ج��ون.
ورغ ��م ازدي � ��اد ح�ج��م االه �ت �م��ام بقضية
ال� �س� �ج ��ون خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات امل��اض �ي��ة،
ل��م تكتسب س �ج��ون ال�ن�س��اء ف��ي لبنان
االهتمام والعناية نفسيهما ،وفي حني
ّ
يتركز االهتمام السياسي على قضايا
املوقوفني الرجال واملطالبة بالتسريع
بمحاكماتهم ،تغيب سجون النساء عن
أي اهتمام عام أو خاص وال نلحظ أي
طرح لقضايا السجينات.
«ت�ع��زي��ز س�ي��اس��ات وم �م��ارس��ات حقوق
اإلنسان في سجون النساء في لبنان»
مشروع يقوم بتنفيذه التجمع النسائي
ال��دي�م��وق��راط��ي اللبناني ب��ال�ش��راك��ة مع
ك ��ل م ��ن م��رك��ز األج ��ان ��ب ف ��ي ك��اري �ت��اس
لبنان ودار األم��ل ودياكونيا بدعم من
مفوضية االت �ح��اد األوروب� ��ي وال��وك��ال��ة
الدولية السويدية للتعاون اإلنمائي.
رودول��ف جبرايل من منظمة دياكونيا

أع �ل��ن أن امل �ش ��روع ي �ه��دف ال ��ى تحسني
ال�ظ��روف ف��ي سجون النساء ف��ي لبنان
بما يتالءم مع املعايير الدولية لحقوق
اإلن�س��ان م��ن خ�لال تحسني السياسات
املتبعة في سجون النساء وإرساء آليات
قائمة على الحقوق ،بما يكفل احترام
ح �ق��وق ال �س �ج �ي �ن��ات ك �ج��زء م ��ن ح�ق��وق
اإلن� �س ��ان .وي �س �ت �ه��دف امل� �ش ��روع ،ال ��ذي
سينفذ خالل فترة  30شهرًا ،السجينات
في لبنان والحراس والكوادر العاملني
ف��ي س�ج��ون ال�ن�س��اء األرب �ع��ة ف��ي بعبدا
وط��راب�ل��س وزح�ل��ة وس�ج��ن ب��رب��ر خ��ازن
ف��ي ب �ي��روت ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى الجمعيات
األهلية ومؤسسات حكومية وهيئات
األمم املتحدة.
رزم � � � ��ة دراس� � � � � ��ات وت � �ق � ��اري � ��ر أع ��دت� �ه ��ا
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ش��ري �ك��ة ف ��ي امل � �ش ��روع،
ب �ي �ن �ه��ا دراس � � ��ة ع ��ن ع �ش��ري��ن ج�م�ع�ي��ة
ع��ام�ل��ة ف��ي س�ج��ون ال�ن�س��اء ف��ي لبنان،
أع� ��دت � �ه� ��ا امل� �ح ��ام� �ي ��ة غ � � � ��ادة اب ��راه� �ي ��م
ب � �م � �ش ��ارك ��ة امل� �ح ��ام� �ي� �ت�ي�ن ف � � � ��داء ع �ب��د
ال �ف �ت��اح ودان� �ي ��ا ب�س�ي��ون��ي وامل �س��اع��دة
االج�ت�م��اع�ي��ة زي�ن��ب ش �ه��اب .ك�م��ا أنتج
املشروع دراس��ة قانونية مقاربة حول
ن �ظ��ام س �ج��ون ال �ن �س��اء ف ��ي ل �ب �ن��ان في
ظل املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
أعدتها املحاميتان مايا منصور وريتا
غاوي .وجميع هذه الدراسات متوفرة
ع �ب��ر امل ��وق ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل �ل �م �ش��روع
 www.lebanonprisons.orgال��ذي
يفترض أن يتحول الى بوابة معرفية
إلكترونية حول السجون في لبنان.
خطة عمل املشروع كانت أمس عنوان
ورش� � ��ة ع� �م ��ل ،ف ��ي ب �ي��ت امل� �ح ��ام ��ي ف��ي
بيروت ،بمشاركة الجمعيات الناشطة
ف � ��ي ال � �س � �ج ��ون وم �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن ن �ق��اب��ة
املحامني والوزارات املعنية.

يسمح للسجينات باالستحمام ثالث مرات أسبوعيًا (مروان طحطح)

ال تتأمن حاجة
السجينات من الفوط
الصحية أبدًا

وتناول النقاش أبرز مشكالت سجون
النساء في لبنان ،سواء في النصوص
ال�ق��ان��ون�ي��ة أو ف��ي امل �م��ارس��ات ،والعمل
ع� �ل ��ى أب � � ��رز امل� � �ج � ��االت ذات األول� ��وي� ��ة
واملناصرة للتوصيات املطلوب األخذ
بها لتحسني نظام السجون الحالي في
لبنان بما يخص السجينات النساء.

وم��ع ان�ق�ض��اء ال�خ�ط��ة الخمسية لنقل
إدارة ال �س �ج��ون م ��ن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � ��ى وزارة ال � �ع� ��دل ،دون أن ي�ت�ح�ق��ق
ان �ت �ق��ال ف�ع�ل��ي إلدارة ال �س �ج��ون ،وف��ي
ظ ��ل م ��راوح ��ة ال �ع��دي��د م ��ن اق �ت��راح��ات
ومشاريع القوانني في مجلسي النواب
وال ��وزراء ،يحدد الشركاء في املشروع
ع ��ددًا م��ن امل�ه�م��ات ال�ت��ي يعملون على
إن � �ج � ��ازه � ��ا ،وأب� � ��رزه� � ��ا زي � � � ��ادة ك� �ف ��اءة
سلطات وإدارة السجون لدعم حقوق
النساء السجينات ،وحصولهن على
ّ ّ
دع��م قانوني واجتماعي ،م��ا يمكنهن
من املطالبة بحقوقهن والتبليغ عن أي
انتهاكات.
امل �ح��ام �ي��ة م� �ن ��ار زع �ي �ت��ر م ��ن ال�ت�ج�م��ع
ال �ن �س��ائ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي
ع ��رض ��ت ت �ق��ري��ري��ن ع ��ن واق � ��ع س �ج��ون
ال� �ن� �س ��اء ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،أع��دت �ه �م��ا خ�ل�ال
ع� َ
�ام��ي  .2013 - 2012وتلفت ال��ى أنها
اعتمدت منهجية امل�ق��ارب��ة ب�ين الواقع

وال� �ن� �ص ��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وت �ح��دي �دًا امل��رس��وم رق ��م  ،14310ال��ذي
ي �ن �ظ��م ال� �س� �ج ��ون وأم� �ك� �ن ��ة ال �ت��وق �ي��ف،
إضافة إلى النصوص الدولية املرتبطة
بمعاملة السجناء.
ت � ��ورد زع �ي �ت��ر  33ب� �ن� �دًا ح � ��ول ال ��واق ��ع
الصحي لسجون النساء ،حيث يتبني
ع� ��دم ت ��واف ��ر خ ��دم ��ات ط �ب �ي��ب ن �س��ائ��ي،
ب��اس �ت �ث �ن��اء س �ج��ن ب �ع �ب ��دا ،ال� � ��ذي ب��دأ
بتوفير ه��ذه الخدمة حديثًا .وتتوافر
خ��دم��ات ممرضة على األق��ل م��وج��ودة
ي��وم �ي��ًا ف ��ي ال �س �ج��ون األرب � �ع� ��ة ،ول �ك��ن
ت �خ �ت �ل��ف ال� � �ح � ��ال ب �ي��ن وج� � ��وده� � ��ا ف��ي
السجن كل النهار (سجن زحلة وبربر
ال�خ��ازن) ووج��ود لنصف دوام (سجن
بعبدا) .وحول الحق في الغذاء ،يشير
ال�ت�ق��ري��ر ال��ى أن ال��وج�ب��ات ال�غ��ذائ�ي��ة ال
ت�ك�ف��ي ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ص�ح��ة السجينة
وق � ��واه � ��ا ب �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل .ك� �م ��ا ي�س�م��ح
للسجينات باالستحمام ث�لاث م��رات

اللجوء

تخفيض خدمات «األونروا» :قرار سياسي بامتياز
عثمان بدر
ق� � ��رار األون� � � � ��روا ب �ت �ق �ل �ي��ص خ��دم��ات �ه��ا
يعتبر ك��ارث��ة حقيقية ف��ي ظ��ل أوض��اع
املخيمات الفلسطينية ،وال سيما نهر
ال� �ب ��ارد .ول �ك��ن امل �ث��ل ي �ق��ول «إذا ُع ��رف
السبب بطل العجب».
ال�ق��رار سياسي بامتياز ،إذ إن ذريعة
ال �ن �ق��ص ب ��األم ��وال واه� �ي ��ة ،ف ��األون ��روا
ت �م � ّ�ول م ��ن ت �ب��رع��ات غ �ي��ر إل ��زام �ي ��ة ّ ،ما
يعني أن ب��إم�ك��ان أي دول��ة أن تتوقف
عن الدفع ساعة تشاء .فكيف إذا كانت
الحصة األك�ب��ر م��ن التمويل ت��أت��ي من
دول ع �ل��ى ع�ل�اق ��ة وط� �ي ��دة ب��إس��رائ �ي��ل
وتربطها بها مصالح استراتيجية.
ت �ت �ب��ع م � �س ��ار ال� �ت� �م ��وي ��ل وت ��ذب ��ذب ��ات ��ه
ب��امل �ق��ارن��ة م ��ع ال� �ت� �ط ��ورات ال�س�ي��اس�ي��ة
ي � ��وض � ��ح أم � � � � ��ورًا ك � �ث � �ي� ��رة .ف ��ال ��وك ��ال ��ة
ب � ��دأت ع� ��ام  1950ب �ت �ق��دي��م خ��دم��ات �ه��ا
لالجئني الفلسطينيني .يومها كانت
ت� �ق ��وم ب��رع��اي �ت �ه��م وت ��أم�ي�ن ال �خ��دم��ات
االستشفائية والتعليمية والغذائية،
وك � � ��ان ل� �ه ��ا «م � �ط� ��اع� ��م» م �ن �ت �ش ��رة ف��ي
امل �خ �ي �م��ات ،وك ��ان ��ت «وج �ب ��ة ال �ف �ط��ور»
إلزامية لطالب املدارس ،باإلضافة الى
توفير آالف فرص العمل.
روي � �دًا روي � �دًا ُ ،ب ��دأ ال�ت�ق�ل�ي��ص املمنهج
ل �ل �خ��دم��ات .ف��أل �غ �ي��ت امل �ط ��اع ��م ،وب ��ات

لزامًا على األه��ل دف��ع ب��دل القرطاسية
وت�ص��وي��ر «أس�ئ�ل��ة االم �ت �ح��ان��ات» .ال��ى
أن ج��اء شهر أي�ل��ول م��ن ع��ام  1993إثر
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ات أوس� �ل ��و ،فخفضت
األون��روا خدماتها تحديدًا في لبنان،
وص � ��ار ل ��زام ��ًا ع �ل��ى ال�ل�اج ��ئ أن ي��دف��ع
نصف تكاليف عالجه في املستشفيات،
إض��اف��ة ال ��ى ت�ق�ل�ي��ص ك �م �ي��ات األدوي� ��ة
م��ن ع �ي��ادات �ه��ا .ك�م��ا ق�ط�ع��ت اإلم � ��دادات
اإلغاثية عن معظم الالجئني ،وابتكرت
ت �س �م �ي��ة ج ��دي ��دة أط �ل �ق��ت ع �ل �ي �ه��ا اس��م
«حاالت العسر الشديد» بقيت تستفيد
م��ن «اإلع ��اش ��ات» ،وه��ي ف�ئ��ة قليلة من
ّ
نسيج املجتمع الفلسطيني مؤلفة من
كبار السن ومن ذوي الحاالت الخاصة
واإلعاقات.
بقي األم��ر هكذا حتى أي��ار ع��ام ،2007
ع �ن��دم��ا ت��م ت��دم �ي��ر م�خ�ي��م ن �ه��ر ال �ب��ارد
على أثر املعارك الضارية بني الجيش
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي وج � �م ��اع ��ة ف� �ت ��ح اإلس � �ل ��ام.
ف��أع �ل �ن��ت األون� � � � ��روا ح ��ال ��ة ال � �ط � ��وارئ،
وب � ��دأت ب �ت �ق��دي��م م �س��اع��دات إن�س��ان�ي��ة
ل�ج�م�ي��ع س �ك��ان امل �خ �ي��م امل �ن �ك��وب ،كما
عملت على تغطية نفقات ال�ع�لاج في
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب��ال�ك��ام��ل وس� ��ددت كلفة
األدوي��ة وال�ص��ور الشعاعية .والتزمت
«إعادة إعمار املخيم» بالكامل ،وعمدت
ال ��ى ب �ن��اء خ �م �س��ة م �ج �م �ع��ات س�ك�ن�ي��ة،

أط �ل��ق ع�ل�ي�ه��ا اس ��م «ال �س �ك��ن امل ��ؤق ��ت»،
الستيعاب بعض ال�ع��ائ�لات ال�ن��ازح��ة،
ف �ي �م��ا م �ن �ح��ت ال �ب �ق �ي��ة ب� ��دل إي � �ج ��ارات.
ورغ��م م��رور أكثر م��ن س��ت س�ن��وات ،إال
أن معظم بيوت املخيم لم ُيعد إعمارها
نتيجة املماطلة والتسويف ،حينًا من
قبل ال��دول��ة اللبنانية ،وحينًا آخ��ر من
ال� ��دول امل��ان �ح��ة ،وك��ذل��ك ب�س�ب��ب ال�ب��طء
الشديد باإلعمار ال��ذي سادته الرشى
واملحسوبيات والغش في النوعية.
ف� ��ي ت � �ط ��ور أخ � �ي� ��ر ،أع� �ل� �ن ��ت األون � � � ��روا
أخ �ي �رًا ع �ل��ى ل �س��ان م��دي��رت �ه��ا ال �ع��ام��ة،
آن دي �س �م ��ور ،أن �ه��ا ب �ص��دد تخفيض
خدماتها لنازحي مخيم ال�ب��ارد ،رغم

مخيم نهر البارد
ّ
لم يعد أولوية للدول
المانحة وأموال اإلغاثة
توجهت الى النازحين
ّ

أن ح��ال��ة ال �ن��زوح ال ت��زال ق��ائ�م��ة! وه��ذا
يعني ت��وق�ي��ف دف��ع ب ��دالت اإلي �ج��ارات
أو ت ��وج �ي �ه �ه ��ا ل� �ف� �ئ ��ة م �ع �ي �ن��ة ض �م��ن
م ��واص � �ف ��ات م� � �ح � � ّ�ددة وف� �ق ��ًا ل �ب �ي��ان �ه��ا
األخير ،ودفع نصف نفقات العالج في
املستشفيات وإي�ق��اف أدوي��ة األم��راض
املزمنة واملستعصية.
ال يمكن فصل ه��ذا ال�ق��رار الجائر ّ
عما
ي��دور ف��ي املنطقة ،فمخيم نهر ال�ب��ارد
ل ��م ي �ع��د أول� ��وي� ��ة ل � �ل ��دول امل ��ان� �ح ��ة ،إذ
توجهت أم ��وال اإلغ��اث��ة ال��ى النازحني
السوريني .وهناك ورشة إعمار كبيرة
جدًا ستحصل عند انتهاء املعارك في
س��وري��ا ،وه ��ذا يعني ب ��دوره أن هناك
خ�ط�رًا حقيقيًا ب�ع��دم استكمال إعمار
امل �خ �ي��م ،وال س�ي�م��ا أن ب �ي��ان دي�س�م��ور
ي �ق��ول إن أم� ��وال إع� ��ادة اإلع �م��ار تكفي
ل �ع��ام  2014ف �ق��ط .وه� ��ذا ب� ��دوره يضع
أب� �ن ��اء امل �خ �ي��م ف ��ي «دائ � � ��رة امل �ج �ه��ول».
والحقيقة أن استكمال اإلعمار قضية
ه� ّ
�ام��ة وم �ح��وري��ة ،وخ��اص��ة أن معظم
ع� ��ائ�ل��ات امل� �خ� �ي� �م ��ات ال ت � � ��زال ن ��ازح ��ة
وت �ن �ت �ظ��ر ب� �ف ��ارغ ال �ص �ب��ر ال� �ع ��ودة ال��ى
بيوتها .ولكن يبدو أن مقولة «املخيم
ُد ّمر ال ليعاد إعماره» صحيحة.
«األون��روا» هي أحد أهم الشواهد على
ن�ك�ب��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وت�ه�ج�ي��ره��م من
وط �ن �ه��م ع� ��ام  ،1948وه� �ن ��اك ض�غ��وط

ص�ه�ي��ون�ي��ة ك�ب�ي��رة إلل�غ��ائ�ه��ا ب��ال�ك��ام��ل
وه� ��ذا ل ��ه ارت� �ب ��اط وث �ي��ق ب �م �ف��اوض��ات
ال �ح��ل ال �ن �ه��ائ��ي وإي� �ج ��اد ح ��ل لقضية
ال�لاج �ئ�ين .إذ إن��ه ب�م�ج��رد اإلع �ل�ان عن
ق�ي��ام «دول ��ة فلسطني» واع �ت��راف أكثر
من مئة وثالثني دولة بها سقطت صفة
ال�ل�ج��وء ع��ن ال�لاج�ئ�ين ال��ذي��ن أصبحوا
بالعرف الدولي «رعايا دولة فلسطني»
ف��ي «ال �ب �ل��دان امل�ض�ي�ف��ة» ،وه ��ذا ب��دوره
يعني أن التخفيض املمنهج للخدمات
مقدمة للمشروع األكبر.
ب �ي��ان آن دي �س �م��ور ف�ي��ه م��ن ال�ص��راح��ة
والوضوح ما يكفي اللتقاط الكثير من
اإلش��ارات ،ومنها أن أمر التخفيضات
ج ��رى ب��ال �ت��واف��ق واالت� �ف ��اق م��ع بعض
ال �ج �ه��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة! م ��ا ي �ع �ن��ي أن
«البعض الفلسطيني» هو جزء أساس
م��ن ك��ل م��ا ي �ج��ري ُ
وي� �ح ��اك .وب��دوره��ا
ت �س �ع��ى إس ��رائ� �ي ��ل م ��ن خ�ل��ال امل �ح��اف��ل
ال��دول �ي��ة ال ��ى إع � ��ادة ت �ع��ري��ف «م ��ن هو
الالجئ»؟ وهي تهدف من وراء إسقاط
صفة اللجوء عن الالجئني ال��ى شطب
ح��ق ع��ودت�ه��م ال��ى وطنهم وحرمانهم
أيضًا من أي تعويض.
ّ
امل ��ؤام ��رة ك�ب�ي��رة وه ��ي ال ت �ت��وق��ف عند
ح��دود تخفيض ال�خ��دم��ات ،وال ّ
تمس
أب�ن��اء مخيم نهر ال �ب��ارد دون غيرهم،
وإن بدأت أولى حلقاتها بهم وعندهم.

