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 :مقدمة

 ياةالح متطلبات طول االنتظار داخل زنازين مظلمة مكتّظة، تفتقر ألدنى آمال يحطمها  

 هو قدر كل من وطئت قدماه السجون. ذلك .للسجين الكريمة

القواعد ب قياسا   ،في السجون اللبنانية الفلسطينيينكثيرة هي معاناة السجناء والموقوفين 

مئات ف، جدا   ئسجون بالسييختصر وضع ال .الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن األمم المتحدة

 لةعدا عن يبحثون سجناء. تعسفيا   وبعضهم أوقف منذ سنين محاكمات عادلة ينتظرون شخاصاأل

 .جديد من األمل فيهم يبعث وخبرا   تنصفهم

 

 

 :وحقوق السجين ون اللبنانيةالسج

  بة لتنفيذ العقو يحتجز فيه الشخص المذنب بموجب حكم قضائيالَسجن، هو مكان منغلق

 .أصدرتها المحكمة بقرار من القاضيالتي 

 الداخلي، مناأل لقوى العامة المديرية عهدة في سجنا   25 اللبنانية األراضي على يوجد 

 6966 من أكثر تبلغ اليوم هي بينما سجينا ، 2526 األساسية االستيعابية القدرة وتبلغ

 .1%411 الـ يتجاوز باكتظاظ أي سجينا  

 اإلجمالي، العدد بلغ وقدن وجنسيات أخرى، فلسطينيي سوريين، لبنانيين، السجون تضم 

 .ومحكوم موقوف بين فلسطيني 400 ال يقارب ما ،2أصدرناهادراسة سابقة  بحسب

 مقضاياه توزعت فلسطيني، 100و 75 بين منهم الموقوفين عدد أن إلى التقديرات تشير 

 .أخرى وجنايات مخدرات وقضايا إرهاب قضايا بين

  السجون من يعتبر الذي رومية في المركزي السجن هو اللبنانية السجون وأهم أكبر 

 للغاية. المكتّظة

 

 

 :3حقوق السجناء والموقوفين بحسب القواعد الدولية

                                                           
 /kwdQIm3https://bit.lyجريدة الجمهورية:  1
 والتجاذبات الفلسطيني اإلهمال بين لبنان في الفلسطينيين الموقوفين ملف: تقرير)شاهد(،  اإلنسانالمؤسسة الفلسطينية لحقوق  2

  https://cutt.ly/Cgn7FQ8، انظر الرابط: الداخلية السياسية
، يعلن فيها أنه 1990تور عام برم العديد من المواثيق الدولية وأقّر الفقرة )ب( من مقدمة الدسأالدول العربية قد  كغيره منلبنان  انّ  3

هذه المبادئ في لة " عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسان. وتجـسد الدو
 .جميع الحقوق والمجاالت دون استثناء"

 

https://bit.ly/3kwdQIm
https://cutt.ly/Cgn7FQ8


تهم أو بعض الحقوق الخاصة بالم 1948عام  العالمي لحقوق اإلنسانأقر اإلعالن 

  :4أهم هذه الحقوق هيالمسجون والموقوف على ذمة قضية، أو 

 الالإنسانية أو القاسية للمعاملة وال للتعذيب أحد إخضاع يجوز ال. 

 القانونية بالشخصية له يعترف بأن الحق مكان، كل في إنسان، لكل. 

 قانونال بحماية التمتع حق في يتساوون وهم القانون، أمام سواء جميعا الناس 

 .تمييز دونما

 يةأ من الفعلي إلنصافه المختصة الوطنية المحاكم إلى اللجوء حق شخص لكل 

 .القانون أو الدستور إياه يمنحها التي األساسية الحقوق تنتهك أعمال

 تعسفا نفيه أو حجزه أو إنسان أي اعتقال يجوز ال. 

 ومحايدة. مستقلة محكمة قضيته تنظر أن في الحق إنسان لكل 

 مةمحاك في قانونا لها ارتكابه يثبت أن إلى بريئا يعتبر بجريمة متهم شخص كل. 

 

 منظمات دولية تطالب لبنان بتحسين أوضاع السجناء والموقوفين:

 تقرير تضّمن وقد. االحتجاز مراكز في التحقيق وسائل كإحدى التعذيب يستخدمال يزال 

 محتجزين عدة من شهادات لبنان، في التعذيب عن Human Rights Watch"5" منظمة

 .احتجاز مراكز عدة في االستجواب، أثناء والتعذيب للضرب بتعرضهم أقروا

 

 

 :السجناء والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانيةواقع 

 أن السجناء والموقوفين يعانون مما يلي: من خالل البحث تبين لنا

لدولية ا قواعدالإلى الشروط الصحية والمكانية والقانونية بما يتعارض مع  السجونتفتقر  .1

 بهذا الخصوص.

 عيش.االكتظاظ الخانق في بيئة ال تصلح لل .2

عباء لم يتم تعيين محامين لهم بسبب عدم قدرتهم على دفع األ ونفلسطيني ونموقوف هناك .3

 .حكام بحقهمتأخر إصدار األالى  ، ما اّدىالمادية

وال يستطيعون الخروج بسبب تراكم  محكوميتهمتنتهي مدة بعض الحاالت  هناك .4

 .الغرامات المالية

 آخرون مع، أو يعيش االكتئابالبعض ينتهي به المطاف مدمنا  للمهدئات أو مضادات  .5

 في أي وقت. العصبي احتمال االنهيار

  .حاجة البعض منهم إلى دغم األحكام .6

 .التأخير في محاكماتهم .7

 .للسجناء القضائية المعونةال يستفيد السجناء الفلسطينيين أو الموقوفين من  .8

                                                           
   http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.htmlانظر الرابط،، اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن، اإلنسانة حقوق مكتب 4

 
 
 ، انظر الرابط، 2017، 31مايو/أيار  ،حقوق اإلنسان" قبل استعراض لبنانمذكرة "هيومن رايتس ووتش" إلى "لجنة  5

https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/31/314772 
 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b001.html
https://www.hrw.org/ar/news/2017/05/31/314772


 .هل لهم بشكل دائمدة في الزيارة تحول دون زيارة األالبيروقراطية المعتم .9

ود عدم وج الغذائية والصحية بسبب متطلباتالتوفير الحد األدنى من يصعب على ذويهم  .10

 .معيل ألسرهم في الخارج

 

 

تفشي فايروس األزمة االقتصادية والوضع الصحي للسجناء الفلسطينيين بعد 

 :كورونا

الصحي في سجن  تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد( تطورات الوضع

 اآلتي:  )شاهد( تخوفها منحيث أبدت  رومية المركزي،

سجين وموقوف فلسطيني في  400السجناء من بينهم ما يفوق ال  إمكانية إصابة اآلالف من أوالً:
 .السجون اللبنانية بفيروس الكورونا، وتعرض حياتهم للخطر

وعزل غياب الرعاية الصحية في ظل صعوبة تطبيق إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي  ثانياً:
 .وضعف بنيتها التحتية بسبب االكتظاظ الكبير في السجون اللبنانية عموما   ،المصابين

 .ه البالدببعد الوضع االقتصادي الذي مرت خصوصا   هموجود شّح في الغذاء المقدم ل ثالثاً:

 .جماعيا  عداما  إال إتفشي الوباء داخل السجون، ما هو بشكل دراماتيكي و أعداد المصابينن تزايد فإ

 

 :والموقوفين الفلسطينيين المعاناة التي يعيشها أهالي السجناء

والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية في اللحظة األولى  سجناءتبدأ معاناة أهالي ال

 قصة "من. السجين السابق في سجن رومية "والدة لنا  تروي. من صدور قرار توقيف أبنائهم

 تبرز في النقاط التالية:التي  ،ثناء الزيارةأهالي األمأساة التي يعيشها ال

 تصريح زيارة محكمة العسكرية لجلبساعات االنتظار في ال. 

  في بعض األحيان يتعرضون فيها للمعاملة الالإنسانية حيثنقاط التفتيش داخل السجون 

 .الطويلاالنتظار و لخصوصياتاوعدم احترام 

  فال يجدون مكان  ،مراض أخرىأة مثل السكري ومراض مزمنأمعظم األهالي يعانون من

 .و حتى لقضاء حاجتهمألالستراحة 

 رؤية أبنائهم وراء القضبان دون محاكمات بسبب يعيشها األهالي ةنفسي اتطضغو. 

 قضية أيّ  لمتابعتهمجر العالي الذي يتقاضاه المحامون األ. 

  سرةرب األ وأموقوف هو المعيل الوحيد لعائلته كان ال إذاالوضع المادي المزري خاصُة، 

 .ألهالي من يساعدها في قوت يومهاتجد ا فال



 ة األهالي على الشراء من داخل دكان السجن الذي يضع أسعار خيالية وتعجيزي إجبار

 بسبب النظام الداخلي للسجون. على التموين الغذائي،

  من أكثر لديهم األهالي بعض أنّ  خاصة لى السجونإمصاريف المواصالت األسبوعية 

 .مضاعفة والمأساة مركب العبء حليصب مختلفة سجون في موقوف

 

 لجنة أهالي السجناء:

الل اإلعالم هي لجنة تضم ذوي السجناء والموقوفين وتقوم بتفعيل قضيتهم والدفاع عنهم من خ

 واالعتصامات والزيارات للمسؤولين.

ية التي صحالالظروف  أنّ "، لجنة أهالي السجناء الفلسطينيين عضو" مجاهد دهشة" سيدالأكد لنا 

اة األهالي عن معان السيد دهشة تحدث كما ".للغاية صعبة السجناء بعد انتشار وباء كورونا يشهايع

يق سبيل من قضى محكوميته، إضافة إلى حجم التضي خالءإوعدم تأجيل المحاكمات خاصة  بعد 

ر الغالء الكبيعدا عن  ،الذي يحصل خالل الزيارات للسجن وعدم مراعاة الخصوصية لألهالي

إقرار قانون بستمرة ، وقد أّكد ايضا  مطالبات األهالي الموالموقوفين السجناءواجهه أهالي يالذي 

 ليشمل الجميع دون استثناء.العفو العام 

 كان تستفيد كّل الطوائف اللبنانية من العفو العام الذيوأضاف السيد دهشة أيضا: "سوف 

السجناء يضم  أنمن المفترض  والذي كان ،سياسية ألسباب قرولكن لم ي ،يؤمل صدوره قريبا

 .6"يضا  بدون تمييزأالفلسطينيين 

 

 :خالصات

 أهمها:من خالل البحث وصلت الدراسة إلى جملة من الخالصات 

 صحية، عدم احترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء من مختلف الجوانب )القانونية، ال

 المكانية(

 ميعهاج تفتقر التيو لبنان، سجون في الفلسطينيين والموقوفين السجناء يعيشه مزري واقع 

 السليمة. الشروط إلى

  أعداد تزايدمن صحي للسجناء والموقوفين، وتخوف الوضع الهناك قلق كبير حيال 

 السجون. داخلهذه الفايروس  وتفشي بفايروس كورونا المصابين

  يف)تبدأ منذ لحظة التوق المحكومين والموقوفين ذوويعيشها  بالغة الصعوبةمعاناة ،

 وال تنتهي بالزيارات( وتأخر المحاكمات، وغياب المعيل،

 أبنائهم.إقرار قانون العفو العام بحق بتسريع المحاكمات و مطالبات 

                                                           
 7/10/2020تمت المقابلة في  6



 

ننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان )شاهد( نقدم إبناءاً على ما سبق، 

  التوصيات اآلتية:

  نطالب الحكومة اللبنانية بالنظر إلى السجناء الفلسطينيين نظرة إنسانية بدال من بقائهم

 عام.العفو الرهينة التجاذبات والخالفات السياسية واإلسراع في إصدار 

  واالفراج عمن قضى محكوميته.في محاكمة الموقوفين الفلسطينييننطالب باإلسراع ، 

 بسبب الظروف  الذين ال يستطيعون دفع الغرامات الموجبة عليهمعفاء السجناء إ

 االقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون.

 نطالب وزارة الصحة مباشرة بأن تتولى مسؤولية الرعاية الصحية في السجون. 

 والموقوفين وذويهم. السجناء أوضاعب االهتمامالقيادة السياسية الفلسطينية في لبنان  نطالب 

 بالدفاعب قسم الحماية التابع لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا"، لنطا 

 .الرعاية الصحية لهم كما نطالب قسم الصحة بتوفيرفلسطيني  و موقوفسجين أ عن أي

 من خالل تعيين  بمتابعة الملف متابعة قانونية،رة السلطة الفلسطينية في لبنان، نطالب سفا

 .محامين

 

 30/10/2020بيروت، 

 المؤسسة الفلسطينية لحقوق االنسان )شاهد(

 


