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تحقيق

غاصب مختار

دورة تدريبية لجمعية اإلرشاد واإلصالح حول التعامل مع السجناء

بعدد اكرب وبعقد دورات خاصة بالعسكريني.
لكن عدد املشاركني كان مرتفعا ونحن نفضل ان
يكون اقل الن الدورة تتضمن نقاشات واسئلة
وحوارات ،وهي ليست مجرد محارضات .نحن
نفضل دمج العسكريني باملدنيني الن ذلك
يحقق اهدافا كثرية ،منها كرس الصورة املسبقة
بأن العسكري ظامل وان السجني مظلوم ،بينام
تتضح الصورة وطبيعة العمل واجواؤه من
خالل االختالط ،والعكس صحيح بالنسبة اىل
املدين املشارك .هذا التفاعل يجعل كل طرف
يتفهم االخر والسيام مع الزيارات امليدانية
للسجن .هذه الدورات هي الوحيدة التي يقوم
بها املجتمع املدين او الهيئات االهلية وتدمج
العسكري باملدين ،الن الدورات كانت تقوم بها
عادة االجهزة االمنية لعنارصها.

محيو :التعاون ضروري بني األجهزة األمنية والهيئات األهلية
تتعدد السيناريوهات التي تجري ربطا ملزما بني االمن والسياسة واالقتصاد .لكن التجارب تختلف بني دولة واخرى ،فتنتفي
الحاجة يف بعضها اىل هذا التالزم ،وتجرب اخرى عىل الجمع يف ما بينها .يف حال البحث عن تطبيق هذه النظرية يف لبنان،
ميكن الحديث عن التجربتني معا وفق الظروف التي عاشتها يف محطات مختلفة

انجزت جمعية االرشاد واالصالح الخريية
االسالمية بني كانون االول وكانون الثاين املاضيني،
دورة تدريبية لعنارص من املديرية العامة لالمن
العام واخرى من قوى االمن الداخيل وبعض
املدنيني من الهيئات االهلية ،تتعلق بكيفية
التعامل مع السجناء .وشملت كل النواحي
القانونية والحقوقية واالجرائية للعنرص االمني
والسجني ،وتركت انطباعات ونتائج ايجابية لدى
الطرفني
بادرت جمعية االرشاد واالصالح الخريية االسالمية
اىل االتصال باملديرية العامة لالمن العام ،الرشاكها
يف هذا النشاط بعد ثالث دورات مامثلة مل تشمل
االجهزة االمنية .التجاوب كان رسيعا وحاسام من
املديرية نظرا اىل اهمية املواضيع والتدريبات
واملحارضات والعمل امليداين الذي اشتملت عليه
الدورة ،وما ميكن ان يرتكه مستقبال عىل عملها
يف هذا املجال ،بفعل اهتاممها اساسا بحقوق
السجني وتوفري كل الظروف االنسانية له خالل
فرتة احتجازه.
تنشط الجمعية يف العمل االجتامعي العام
منذ تأسيسها قبل  35سنة ،وهي تعمل من
خالل اربعة عناوين هي :االرشاد والتوعية،
العمل الخريي واالغايث ،العمل الرتبوي ،العمل
االجتامعي .تهدف نشاطاتها اىل زرع فكرة
الشعور باملواطنة الصحيحة والتوعية عىل
الحقوق ،والعمل املؤسيس للخروج من العفوية
اىل التنظيم ،اضافة اىل تكريس الفكر الوسطي
الديني ،والتوعية عىل الحقوق والواجبات،
ومكافحة االفات االجتامعية السيام االدمان
عىل املخدرات ،اضافة اىل العمل الصحي عرب
بعض املستوصفات التابعة لها ،والتنمية االرسية
والعمل الكشفي والشبايب الهادف اىل جمع
الناس عىل فكرة االميان واالصالح يف املجتمع.
كذلك املساعدة يف املجال الرتبوي عرب دعم
التالمذة ،وتأهيل اصحاب الصعوبات التعليمية

منهم ،والتدريب املهني والتقني وتنمية القدرات
للفتيان والشباب ،واخريا تقديم الطعام اىل
مجموعات من النازحني السوريني.
يضاف اىل كل هذا العمل عىل موضوع السجون،
متابعة السجناء االحداث ومتكينهم من مبارشة
حياة جديدة سليمة ،وكان هذا املوضوع هو
محور لقاء "االمن العام" مع رئيس الجمعية
جامل محيو ،وساعدته يف الرشح رئيسة دائرة
العمل االجتامعي يف الجمعية رندة صقر التي
تابعت اعامل الدورة تدريبا وارشافا وقامت
كذلك بزيارات ميدانية.
■ ما هي اهمية دورة التدريب وفوائدها عىل
التعامل مع السجناء وماذا تضمنت من مواد؟
□ قررنا التعاون مع مؤسسات الدولة االمنية
لنحقق اهدافنا ونفيد املؤسسة املعنية
واملجتمع ،كمدخل يخترص الطريق علينا لتوفري
الخدمة ملستحقيها ومنهم السجناء .ولهذا
اجرينا االتصاالت مع املدير العام لالمن العام
اللواء عباس ابراهيم واملدير العام لقوى االمن
الداخيل اللواء عامد عثامن ،ووجدنا لديهام كل
الرتحيب واالبواب املفتوحة واالستعداد للتعاون
املثمر .عىل اية حال ،نحن نشكرهام عىل تقبل
الحراك املدين وفتح االبواب للتعاون معهام،
وهذه باتت ميزة يف قادة االجهزة االمنية .هذه
الدورة هي الرابعة التي تنظمها الجمعية ،لكنها
االوىل التي يشارك فيها عسكريون من االمن
العام واالمن الداخيل ،ومن ابرز نتائجها التعاون
بني االجهزة االمنية والهيئات االهلية يف املجتمع
املدين واملؤسسات االكادميية مثل جامعة بريوت
العربية التي اشرتكت يف برنامج الدورة عرب كلية
الحقوق فيها .شارك يف الدورة التي استمرت
ستة اسابيع 45 ،متدربا من العسكريني بينهم 5
من االمن العام و 15من االمن الداخيل ،وشارك
من املدنيني محامون واعالميون واختصاصيون

اجتامعيون وطالب حقوق ،وتخللتها محارضات
من متخصصني وخرباء وتضمنت زيارات ميدانية
للسجون .الهدف من الدورة تدريب العاملني
يف السجون عىل التعامل مع السجناء نفسيا
واجتامعيا والعمل عىل تعريفهم عىل حقوقهم
وكيفية التفاوض معهم والتعامل مع القوانني
التي ترعى اوضاعهم ،وتعريف السجناء عىل
حقوقهم وواجباتهم ايضا .وقد تخللتها ورش عمل
داخل السجون وزيارات ميدانية .ويبقى اهم ما
يف الدورة ،حصول التواصل املبارش بني العنرص
االمني والعاملني يف السجون وبني السجني ،حتى
ال يحصل تعارض او خصومة بينهم ،ولكرس
الفكرة النمطية املسبقة عند العنرص االمني تجاه
السجني والفكرة النمطية املسبقة عنده تجاه
العنرص االمني ،ولفهم حقوقه وكيفية التعامل
معه .وكانت النتيجة واضحة واساسية من هذه
الدورة ،السيام انه شارك فيها اختصاصيون يف
الحقوق وعلوم االجتامع والتمريض من املهتمني
بالعمل يف السجون .وقد ملسنا من خالل
الزيارات للسجن التغيري الحاصل يف طريقة
التعامل ،ويف رد فعل السجناء انفسهم ،حتى
انهم باتوا يطرحون مشاريع وافكارا للتطوير،
ويطلبون ان تكون الدورات يف السجن مبارشة،
وهذا دليل اقتناع وليس ملجرد الحاجة اليها.
■ هل حققت الدورة النتائج املرجوة منها وما
مدى تجاوب املشاركني فيها؟
□ النتائج كانت ممتازة جدا .حتى انه يف
االحتفال الختامي للدورة كان هناك تفاعل من
جامعة بريوت العربية ،حيث اكد عميد كلية
الحقوق فيها انه ملس الجدية يف العمل واهمية
املواضيع التي طرحت .لقد ملسنا االشادة بالنتائج
من خالل رد فعل املسؤولني يف االمن العام وقوى
االمن الداخيل ،عدا عن ان تفاعل املشاركني يف
الدورة كان واضحا جدا .وال شك يف انها كانت

رئيس جمعية االرشاد واالصالح الخريية جامل محيو.

مفيدة للعنارص االمنيني ،علام ان لديهم خربتهم
وطريقة عملهم .نحن مل نبدأ معهم من الصفر،
بل كان هدفنا تطوير عملهم ،وقدمنا اضافات
كبرية عىل املعلومات املوجودة لديهم بخاصة
من الناحية العملية عرب الزيارات امليدانية لسجن
رومية ،ما زاد لديهم الوعي والقدرات االضافية
كام لدى السجناء .والزيارة امليدانية مهمة
للسجن الن املتدربني يلتقون السجناء ويدخلون
اىل غرفهم واىل املطبخ واملكتبة ،ويشاهدون بأم
العني كيف يعيشون ويستمعون منهم اىل كل

من اعامل الدورة التدريبية.

االمور التي تهمهم وما هي معاناتهم ومشكالتهم
والبحث عن سبل حلها .وليك ال تكون الدورة
نظرية فقط ،هناك دامئا مرشوع يف نهاية كل
دورة نقدمه للسجن وللسجناء ،علام انه يف العام
املايض قدمنا مكتبة عامة تهدف اىل تنمية الوعي
لديهم.
■ لوحظ ان عدد العسكريني قليل نسبة اىل عدد
املشاركني؟
□ حددنا هذا العدد بينام االجهزة االمنية تطالب

■ هل من توجه خاص بالنسبة اىل املسجونني
االحداث؟
□ اجرينا دورة تدريب مهني يف سجن االحداث
اخريا عىل مهنة السنكرية والرسم ،وقدمنا
مكتبة ملبنى السجناء يف سجن رومية تتضمن
كتبا تهدف اىل حض السجناء عىل املطالعة
وتوعيتهم عىل االمور الحياتية وتجارب االخرين
ورفع شأنهم وتطوير ثقافتهم ،عدا عن تنظيم
محارضات مبارشة داخل السجن من متخصصني
يف هذا امليدان.
■ هل من مشاريع تعاون اخرى مع املديرية
العامة لالمن العام؟
□ هناك تحضري لدورة يف اصول التحقيق ومن
ضمنها مناهضة التعذيب يف حال حصوله،
ولدورة توعوية تثقيفية اخرى مع االمن العام
لالمهات املتزوجات من غري لبناين لتمكينهن من
معرفة واجباتهن يف حال اردن تقديم مستندات
او طلبات معينة للزيارة او االقامة او سواها
لدى دوائر االمن العام .وكان املدير العام لالمن
العام اللواء عباس ابراهيم متجاوبا جدا مع هذا
املوضوع ،خصوصا وانه يوفر عىل املواطن وعىل
ويرسع انجاز
مكاتب االمن العام الوقت والجهدّ ،
املعامالت .يف هذا الصدد ،يحسب لالمن العام
انه تقدم كثريا يف مجال ترتيب انهاء املعامالت
وترسيعها بعد وضع نظام حديث ومتطور ادى
اىل تحسن الخدمة.
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