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ملخص تنفيذي
بعد  18شهراً على تعديل املادة  47من قانون أصول املحاكمات الجزائية اللبناين بهدف
فرض إلزامية حضور املحامي خالل التحقيقات الجزائية األولية ،ال تزال استفادة املشتبه
فيهم من هذا الحق محدودة ،ال سيما بالنسبة إىل ذوي الدخل املحدود منهم ،بسبب
عدم تفعيل آلية استعانة املشتبه فيهم املحتجزين مجاناً بمحام ُم َّ
كلف من قبل نقابة
ِ
املحامني .وفيما بدا هذا اإلصالح القانوين بمثابة خطوة ّ
هامة يف اتجاه تكريس املمارسات
ّ
فإن تطبيق أحكامه يواجه
الفضلى لحقوق الدفاع وضمان نزاهة التحقيقات الجزائية،
صعوبات كبرية يف ظل سوء إدارة املال العام وواقع املؤسسات املعنية بتطبيقه وعدم ترافقه
بتطوير نظام املساعدة القانونية يف لبنان.
يف ظل األزمات املتعددة والحادة اليت فاقمت من األعباء على الدولة واملجتمع ،ملاذا مل
ُتف َّعل هذه اآللية اليت تشكّل ركزية أساسية للحق يف الدفاع واملساواة أمام القضاء ولحماية
نزاهة التحقيقات الجزائية؟ وما هي الصعوبات والتحديات اليت تواجهها الجهات املعنية
يت املحامني يف بريوت وطرابلس؟
بتطبيقها من نيابات عامة وضابطة عدلية ونقاب ْ
6

ّ
الحق يف الوصول إىل محام
تهدف هذه الورقة البحثية إىل تقييم الصعوبات اليت تعيق
مجاناً خالل التحقيقات األولية للمشتبه فيهم غري القادرين على توكيل محام ألسباب
ماديّة .وتبحث الورقة يف تعامل الجهات املعنية بمرفق العدالة الجزائية مع هذا اإلصالح
القانوين بعد عام ونصف على إقــراره ،مع الرتكزي على دور النيابات العامة وقــوى األمن
يت املحامني لضمان تنفيذ هذا الحق .وقد استندت بشكل
الداخلي وأمن الدولة ونقاب ْ
ّ
أسايس على مراجعة اإلطار القانوين الناظم للحق باملساعدة القانونية املجانية ،واملستندات
ّ
ممثلني عنها خالل
الرسمية الصادرة عن الجهات املعنية ،باإلضافة إىل إجراء مقابالت مع
شهري آذار ونيسان .2022

أبرز العقبات
لغايـــة نيســـان  ،2022مل تســـتلم نقابتـــا املحامـــن يف بـــروت وطرابلـــس أي ّ طلـــب
لالســتعانة بمحــام ملشــتبه فيهــم محتجزيــن بنــاء للمــادة  /47/مــن قبــل الضابطــة العدليــة
أو النيابــات العامــة ،يف حــن ّ
تتلقــى طلبــات اســتعانة مــن قبــل أشــخاص تــم اســتدعاؤهم
إىل التحقي ــق ،فتمكن ــت م ــن تكلي ــف مح ــام لحض ــور التحقيق ــات األ ّولي ــة م ــع  83ش ــخصاً.
وق ــد خلص ــت الورق ــة إىل تحدي ــد العقب ــات األساس ــية ال ــي تعي ــق حس ــن تنفي ــذ الح ـ ّـق يف
اإلس ــتعانة مجان ــاً بمح ــام ُمكل ــف م ــن قب ــل نقاب ــي املحام ــن:

 .1الثغرات القانونية :مل يضمن القانون بشكل كاف موجب إعالم املشتبه فيه
ٍ
بحقه باإلستعانة بمحام مجاناً ُم ّ
ّ
كلف من قبل نقابة املحامني إذ مل ّ
ينص رصاحة
ّ
الحق ،كما مل يضمن حقه بالعدول
على وجوب تحديد موقف املشتبه فيه من هذا
عن موقفه لجهة االستعانة بمحام بعد البدء باالستماع إىل أقــوالــه .ومل تتخذ
الجهات املعنية بتنفيذ القانون خطوات كافية تهدف إىل تعزيز هذه املعرفة .كما
أوجد القانون بعض الغموض حول الجهة املختصة بالتواصل مع نقابة املحامني
إلعالمها برغبة املشتبه فيه تكليف محام له ،مما أ ّدى إىل تقاذف يف املسؤوليات بني
النيابة العامة والضابطة العدلية ويؤثّر على بدء رسيان مهلة الساعتني املمنوحة
لحضور محامي النقابة.
ّ
الحق يف الحصول على
 .2غياب التنسيق بني الجهات املعنية لضمان تنفيذ
محام مجاناً ،حيث اقترص األمر بشكل أسايس ّ على بعض املراسالت الخطيّة بني
ّ
كل جهة على حدة اليت مل تثمر إىل إنشاء آليات تنفيذية ف ّعالة لغاية اليوم.
يت املحامني لتنفيذ الخدمة العامة اليت ُك ِّلفتا بها
 .3التأخر يف بناء جهوز ية نقاب ْ
يس النقابتني بعد الجهود الكافية إلقرار خطة تنفيذية أو لشمول
إذ مل يبذل مجل ْ
هذه الخدمة ضمن برامج املعونة القضائية اليت تقدمها أو لبناء جهوزيتهما اإلدارية
واملالية يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة.
 .4وقف العمل بالزامية تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة خالفاً للقانون
بسبب عدم فتح االعتمادات الالزمة لها.

أبرز التوصيات
باإلضافة إىل توصيات ّ
عامة إىل جميع العاملني واملعنيّني يف مرفق العدالة الجزائية
بإطالق ورشة وطنية لتصويب األخطاء اليت تشوب حسن تطبيق القانون ،وإنشاء آلية
تنسيق دائمة لضمان حسن تطبيق املــادة  /47/من أصــول املحاكمات الجزائية بهدف
تحويل مراكز التحقيق إىل مراكز عدالة شفافة تعزز ثقة الناس بعدالة املرفق ،تت ّوجه الدراسة
ّ
خاصة للجهات التالية:
بتوصيات
 .1مجلس النواب والسلطة التنفيذية :فتح االعتمادات الالزمة لتمكني النيابات
ّ
العامة واألجــهــزة األمنية املولجة بمهام الضابطة العدلية من االل ــزام بموجب
تسجيل التحقيقات األ ّولية بالصوت والصورة.
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 .2النيابة العامة التميزي ية :وضــع سياسة جزائية عـ ّ
ـامــة تهدف إىل تحديد
ّ
ّ
العامة ملالحقة الجرائم ،وإصــدار تعميم إىل كافة
األولــويــات يف تحريك الدعوى
ّ
ّ
ُ
ّ
العامة والضابطة العدلية يهدف إىل تفسري املادة  /47/املعدلة ويفعل آلية
النيابات
وصول املشتبه فيه إىل محام مجاناً.
 .3قيادات األجهزة األمنية املولجة بمهام الضابطة العدلية :تعديل التعليمات
املوجهة للمحققني ونماذج املحارض العدلية ومضمون اللوحات اليت ّ
تنص على
حقوق املشتبه فيهم يف مراكز التحقيق ملالءمتها مع ّ
النص القانوين الجديد ،وإنشاء

يت املحامني تهدف إىل تسهيل دخول املحامني إىل
آلية لتحسني التواصل مع نقاب ْ
ّ
جميع مراكز التحقيق ،وتفعيل آليات املحاسبة التأديبية للمحققني الذين يخالفون
املادة ./47/
ّ
التشدد يف الرقابة على حسن
 .4قضاة النيابات العاّمة والتحقيق والحكم:
تطبيق املادة  /47/وترتيب املفاعيل القانونية على عدم االلزتام بها كإصدار قرارات
بإبطال املحارض املخالفة واالمتناع عن إصــدار أحكام تستند إىل إفــادات انزتعت
ّ
للمحققني يف حال مخالفتها.
تحت التعذيب ،وتفعيل آليات املحاسبة القضائية
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 .5نقابيت املحامني يف بريوت وطرابلس :إقــرار ّ
خطة عمل واضحة تهدف إىل
ضمان تنفيذ خدمة املساعدة القانونية املجانية للمشتبه فيهم خــال مرحلة
التحقيقات األ ّولية بحسب املادة  ،/47/والعمل على إدراج هذه الخدمة ضمن
ِّ
مقدمي
مهام مراكز املعونة القضائية يف النقابتني بالتعاون مع وزارة العدل وسائر
الخدمات القانونية كالجامعات ومنظمات املجتمع املدين على نحو يدعم املقيمني
يف لبنان واملحامني على حد سواء.

مقدمة
بعد  18شهراً على تعديل القانون اللبناين بهدف فرض إلزامية حضور املحامي خالل
التحقيقات الجزائية األولية ،ال تــزال استفادة املشتبه فيهم من هذا الحق محدودة ،ال
سيما بالنسبة إىل ذوي الدخل املحدود منهم ،بسبب عدم تفعيل آلية استعانة املشتبه
فيهم املحتجزين مجاناً بمحام ُم َّ
كلف من قبل نقابة املحامني .يف ظل األزمــات املتعددة
ِ
والحادة اليت فاقمت من األعباء على الدولة واملجتمع ،ملاذا مل ُتف َّعل هذه اآللية اليت تشكّل
ركزية أساسية للحق يف الدفاع واملساواة أمام القضاء ولحماية نزاهة التحقيقات الجزائية؟
وما هي الصعوبات والتحديات اليت تواجهها الجهات املعنية بتطبيقها من نيابات عامة
يت املحامني يف بريوت وطرابلس؟
وضابطة عدلية ونقاب ْ

الخلفية
يف ترشين األول من العام  ،2020أصدر مجلس النواب القانون رقم 2020/191
الذي ّ
عدل أصول املحاكمات الجزائية ،ال سيما املادة  /47/منه ،من أجل توسيع ضمانات
الدفاع للمشتبه فيهم يف مرحلة التحقيقات األولية .وفرض إلزامية حضور محام خاص
َّ
يت املحامني يف بريوت وطرابلس ،بعد أن كان املشتبه فيهم
أو ُمكلف من قبل إحدى نقاب ْ
ُيحرمون من هذا الحق األسايس خالل االستماع إىل أقوالهم من قبل الضابطة العدلية.
ِ
ّ
هامة يف اتجاه تكريس املمارسات الفضلى لحقوق
وفيما بدا هذا اإلصالح بمثابة خطوة
ّ
الدفاع وضمان نزاهة التحقيقات الجزائية ،فإن تطبيق أحكامه يواجه صعوبات كبرية يف
ظل سوء إدارة املال العام وواقــع املؤسسات املعنية بتطبيقه وعدم ترافقه بتطوير نظام
املساعدة القانونية.
تهدف هذه الورقة البحثية إىل تقييم الصعوبات اليت تعيق الحق يف الوصول إىل محام
مجاناً خالل التحقيقات األولية للمشتبه فيهم غري القادرين على توكيل محام ألسباب
مادية .وتبحث الورقة يف تعامل الجهات املعنية بمرفق العدالة الجزائية مع هذا اإلصالح
القانوين بعد عام ونصف على إقــراره ،مع الرتكزي على دور النيابات العامة وقــوى األمن
يت املحامني لضمان تنفيذ هذا الحق.
الداخلي وأمن الدولة ونقاب ْ
وقــد ارتــأت "املفكّرة القانونية" رضورة إعــدادهــا انطالقاً من قناعتها بـ ّ
ـأن املساعدة
القانونية املجانية للمشتبه بارتكابهم جرائم تشكل أولوية حقوقية واجتماعية يف املرحلة
الراهنة العتبارات عدة ،أبرزها:
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• ضمان العدالة والحماية من التعذيب للفئات األكرث حرماناً :يشكل اإلصالح
ُ
القانوين الــذي أق ـ ّر يف العام  2020مكسباً حقوقياً هاماً تجدر املحافظة عليه
لضمان حسن سري العدالة يف لبنان .فاالستعانة بمحام ليس فقط حقاً أساسياً
للمشتبه فيهم ،يرتبط بالحق يف املحاكمة العادلة والدفاع ،بل يشكل أيضاً ضمانة
لهم إزاء مخاطر االستضعاف واالبزتاز وأعمال الشدة والتعذيب اليت قد تحصل
خالل االحتجاز يف مرحلة التحقيقات األولية .وتتخذ إمكانية االستعانة بمحام مجاناً
أولوية لضمان املساواة بني املقيمني يف لبنان يف ظل اشتداد األزمات املتعددة :فقد
تضاعفت نسبة الفقر متعدد األوجه من  42%من املقيمني يف العام  2019إىل
 82%يف العام  ،)1(2021مما يؤثّر سلباً على قدرتهم بالدفاع عن أنفسهم لدى
االشتباه بارتكابهم جرائم ،ضمناً االستعانة بمحام على نفقتهم الخاصة .يف املقابل،
ارتفعت نسبة جرائم الرسقة بشكل ملحوظ خالل السنتني املاضيتني -2020
 .)2(2021وتجدر اإلشارة إىل ّ
أن األشخاص ذوي الدخل املحدود والذين يعيشون
يف أوضاع اقتصادية ّ
هشة هم األكرث عرضة للخضوع لق ّوة العدالة الجزائية بفعل
عوامل عدة ،ال سيما خروجهم عن القانون نتيجة الصعوبات لإليفاء بالزتاماتهم
ً
ّ
فضال عن ثقافة إفالت النافذين
لحل نزاعاتهم عرب الوسائل البديلة،
القانونية أو
من املحاسبة يف لبنان.
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• التصدي لهشاشة دولة القانون :باإلضافة إىل القصور يف منهجية الترشيع،
تكمن أبرز التحديات القانونية يف لبنان يف ضمان تنفيذ أو حسن تنفيذ القوانني
ال ــص ــادرة عــن مجلس ال ــن ــواب ،حــيــث ال تعتمد الــســلــطــات الــدســتــوريــة آلــيــات
مؤسساتية واضحة لتقييم مدى نفاذ القوانني أو املوانع اليت تحول دون حصول
ذلك .ويتخذ هذا االعتبار أهمية أ كرب نظراً لحجم املمانعة اليت ُجوب َه بها القانون
ِ
منذ صدوره ،واليت قد تؤثر على تكوين القدرة واإلرادة لتنفيذه .باإلضافة إىل ذلك،
إن القصور يف شفافية عمل مجلس النواب ونرش املعرفة القانونية ّ
يقلصان من
إمكانية معرفة املشتبه فيهم لحقوقهم.
ً
ْ
أثقلت األزمات املالية
فضال عن تفقري السكان،
• حماية مرفق العدالة الجزائية:
واالقتصادية والصحية املتعددة مرفق العدالة الجزائية يف فرتة صدور القانون وما
لحقها ،مما شكّل عائقاً أمــام جهود التخطيط واإلصــاح .فمن جهة أوىل ،فقد
القطاع العام مــوارد أساسية لتمكينه من تنفيذ الخدمات العامة بشكل فعال

1. UN ESCWA, Multidimensional Poverty in Lebanon (2019-2021): Painful reality and uncertain
prospects, Sep 2021, E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2 [accessed 14 March 2022].
 .2الدولية للمعلومات ،االرتفاع متواصل يف جرائم الرسقة 15( 2021/12/11 ،آذار .)2022

نتيجة انخفاض قيمة مزيانياته بفعل االنهيار املايل وتدهور قيمة العملة الوطنية.
وقد تفاقم ذلك نتيجة تقاعس السلطتني التنفيذية والترشيعية عن إقرار خطة
شاملة للتعايف واإلصالح االقتصادي وإنقاذ القطاع العام وإصدار موازنات سنوية
بعد العام  .2020باإلضافة إىل انخفاض القيمة الرشائية لرواتب القائمني على
القطاع من قضاة ومساعدين قضائيني وعنارص الضابطة العدلية ،تقلصت أيضاً
القدرة على توفري املوارد الالزمة لتشغيل القطاع من تأمني املحروقات والكهرباء
والقرطاسية وغريها من الرضورات ملالحقة ومحاكمة مرتكيب الجرائم .يف املقابل،
تعاين مهنة املحاماة ،وال سيما املحامون العاملون يف املجال الجزايئ ،من انعكاسات
األزمة أيضاً نظراً إىل تعطيل عمل املحاكم بشكل متكرر منذ العام  2019وانخفاض
قدرة املقيمني على تغطية أتعاب املحامني ،تزامناً مع ارتفاع كلفة املعيشة والتغطية
الصحية والتنقل وتشغيل املكاتب وغريها من النفقات .ومل ترتافق ّ
كل هذه األزمات
مع تحديد النيابات العامة لسياسة جزائية واضحة تعتمد على تحديد األولويات
يف تحريك الدعاوى العامة ملالحقة الجرائم ومرتكبيها وحسن إدارة مــوارد هذا
القطاع .كما مل تعمد نقابتا املحامني يف ظل تراجع مواردهما وفقدان مدخراتهما
إىل تطوير خدماتهما يف تقديم املعونة القانونية على نحو يدعم املقيمني يف لبنان
واملحامني على حد سواء.
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المنهجية
تستند هذه الورقة البحثية إىل مراجعة اإلطار القانوين الدويل واللبناين الناظم للحق
ُ
باملساعدة القانونية املجانية ،وإىل مقابالت أجريت خالل آذار ونيسان  2022مع ممثلني
يت املحامني
عن النيابة العامة التميزيية( )3وقوى األمن الداخلي( )4وأمن الدولة( )5ونقاب ْ
يف بريوت( )6وطرابلس( )7ومنظمات من املجتمع املدين ،معنيّة بتقديم خدمات قانونية يف
القضايا الجزائية( .)8كما تستند إىل مراجعة املستندات الرسمية الصادرة عن هذه الجهات
مع اإلشارة إىل غياب املعطيات الكمية بشأن مدى تنفيذ الحق بالوصول إىل محام خالل

 .3اجتماع مع املحامية العامة لدى محكمة التميزي ،القاضية مرينا كالس ،يف .2022/03/31
 .4اجتماع مع املدير العام لقوى األمن الداخلي ،اللواء عماد عثمان ،يف .2022/03/29
 .5اجتماع مع رئيس قسم التحقيق يف مديرية أمن الدولة ،املقدم فادي محمود ،يف .2022/04/12
 .6اجتماع مع رئيس لجنة متابعة تطبيق املادة  47من أصول املحاكمات الجزائية يف نقابة املحامني يف بريوت ،املحامي مازن
حطيط ،يف .2022/03/31
 .7اجتماع مع مدير مركز املعونة القضائية واملساعدة القانونية يف نقابة املحامني يف طرابلس ،املحامي فهمي كرامة ،يف
.2022/3/21
 .8اجتماعات مع ممثلني عن املركز اللبناين لحقوق اإلنسان والحركة القانونية واملجلس الرنوجي لالجئني يف آذار ونيسان
.2022

التحقيقات األولــيــة .باإلضافة إىل ذلــك ،تستند الــدراســة إىل أعمال "املفكّرة القانونية"
املستمرة يف رصد العمل القضايئ والربملاين ومشاوراتها مع عدد من العاملني يف مرفق
العدالة الجزائية ،ومنهم قضاة ومحامون وعاملون يف منظمات غري حكومية.
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تجدر اإلشارة إىل أن هذه الورقة تقترص على البحث يف إمكانية وصول املشتبه فيهم
إىل محام من دون أجر عن طريق نقابة املحامني من دون البحث يف إمكانية الوصول إىل
محام خاص لصعوبة تقييم هذا األمر .كما تقترص على النظر يف دور قوى األمن الداخلي،
اليت تتمتع بصالحيات شاملة للتحقيق يف الجرائم ،ومديرية أمن الدولة يف تنفيذ الحق
باالستعانة مجاناً بمحام دون غريها من األجهزة األمنية املولجة بمهام الضابطة العدلية
العادية أو العسكرية (األمن العام والرشطة العسكرية ومخابرات الجيش) ،علماً أن مراعاة
حقوق املشتبه فيهم يواجه تحديات أ كرب أمام هذه األجهزة .وكنا قد طلبنا مقابلة ممثلني
عن الجيش واملديرية العامة لألمن العام لالستماع إليهم يف شأن مقاربتهم لحقوق املشتبه
فيهم املكرَّسة يف اإلصالح القانوين ومدى الزتامهم به ،إال أن طلبنا مل َ
يلق أي ّ جواب لغاية
تاريخ كتابة هــذا التقرير .وتستخدم هــذه الورقة عبارة "الضابطة العدلية" لإلشارة إىل
األجهزة األمنية اليت تساعد النيابات العامة يف القيام بوظائف الضابطة العدلية كل يف
حدود اختصاصها ،علماً أن القانون يويل وظائف الضابطة العدلية إىل النواب العامني
واملحامني العامني تحت إرشاف النائب العام لدى محكمة التميزي(.)9
عليه ،وعلى ضــوء ما توفر لدينا من معطيات ،سنبحث يف مــدى االلــزام باإلصالح
القانوين ،وبشكل خاص يف حق املشتبه فيه باالستعانة بمحام ُم َّ
كلف مجاناً من قبل إحدى
ِ
ٍ
يت املحامني خالل التحقيقات األولية ،والعوائق اليت تعرتي تنفيذ هذا الحق ( .)3وال
نقاب ْ
ّ
بد قبل القيام بذلك من استعراض األطر القانونية لحق املشتبه فيهم بارتكاب جرائم يف
الحصول على املساعدة القانونية املجانية ( ،)1والتوقف عند اإلصالح الترشيعي الذي أقرّه
مجلس النواب يف العام  2020لناحية تكريس هذا الحق (.)2

 .1المساعدة القانونية المجانية :اإلطار القانوني
حق أساسي للمشتبه فيه وضمانة ضد التعذيب
يرتبط الحق يف الحصول على املساعدة القانونية املجانية بالعديد من الحقوق واملبادئ
القانونية املتعلقة بدولة القانون والعدالة االجتماعية .فهو من أهم ركائز الحق يف الوصول

 .9املادة  38من أصول املحاكمات الجزائية واملادة  19من قانون القضاء العسكري.

إىل العدالة واملحاكمة العادلة ومبدأ املساواة أمــام القانون املنصوص عليها يف الدستور
اللبناين واملواثيق الدولية األساسية ،بخاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (املادتني /7/
و )/10/والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية (املادة  )/14/اللذين يتمتعان
بقوة دستورية يف لبنان بموجب الفقرة (ب) من مقدمة الدستور.
نص الدستور اللبناين على ّ
أن "كل اللبنانيني سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء
بالحقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم" (املادة
 ،)/7/وعلى وجوب حفظ الضمانات الالزمة للمتقاضني ضمن نظام ينص عليه القانون
(املادة  .)/20/و ُيعترب حق الدفاع من الحقوق الطبيعية والدستورية األساسية ( ،)10حيث
كرست املــادة  14من العهد الــدويل الحق يف املحاكمة العادلة الــذي يشمل حق املتهمني
بارتكاب جرائم بالتمتع على قدم املساواة بضمانات أساسية ،منها حق الدفاع والحق يف
االستعانة بمحام.
انطالقاً مــن الحق بالتمتع بضمانات الــدفــاع على قــدم املــســاواة ،تضمن املواثيق
األساسية حق املشتبه فيهم باالستعانة بمحام من دون أجــر .فقد شــددت املــادة /14/
من العهد الدويل على حق املتهم بـ "أن تزوده املحكمة حكماً ،كلما كانت مصلحة العدالة
تقتيض ذلك ،بمحام يدافع عنه ،دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان ال يملك الوسائل
الكافية لدفع هذا األجر" .كما نصت املادة  /13/من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الذي
صادق عليه لبنان يف العام  2008على أن "تكفل كل دولة طرف لغري القادرين مالياً اإلعانة
العدلية للدفاع عن حقوقهم".
وشددت املادة  /16/منه اليت نصت على الحقوق والضمانات خالل إجراءات التحقيق
على "حق (املتهم) يف االستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا ّ
تعذر عليه القيام بذلك بنفسه
ٍ
ْ
اقتضت مصلحة العدالة ذلك"(.)11
أو إذا
وقــد عرّفت مبادئ األمــم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة
القانونية يف نظام العدالة الجنائية مفهوم املساعدة القانونية على أنه يشمل" :املشورة

 .10قرار املجلس الدستوري رقم  1995/3تاريخ  ،1955/09/18قرار املجلس الدستوري رقم  2000/5تاريخ
.2000/06/27
ُ
 .11امليثاق العريب لحقوق اإلنسان ،أق ّر يف القمة السادسة عرشة لجامعة الدول العربية املنعقدة يف تونس العاصمة يف تاريخ
ِ
 ،2004/05/23دخل ّ
حي التنفيذ يف  .2008/03/15وقع لبنان على امليثاق يف  2006/09/25وصادق عليه بموجب
القانون رقم  1تاريخ .2011/09/05
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واملساعدة والتمثيل القانوين لألشخاص املحتجزين أو املقبوض عليهم أو املسجونني أو
املشتبه بهم أو املتهمني بارتكاب جرائم )...( ،وتقدم هذه املساعدة دون فرض أي تكاليف
ْ
اقتضت مصلحة العدالة ذلــك"( .)12كما
على من ال يملكون وسائل مالية كافية أو مىت
يشمل التثقيف القانوين والحصول على املعلومات والخدمات القانونية .وشددت املبادئ
على رضورة أن تكفل الدول "التمتع بالحق يف الحصول على املساعدة القانونية يف نظمها
القانونية على أعلى مستوى ممكن ،بما يف ذلك يف الدستور ،إقــراراً منها بـ ّ
ـأن املساعدة
القانونية تمثل عنرصاً أساسياً ألداء نظم العدالة الجنائية اليت تقوم على سيادة القانون،
وأساساً للتمتع بحقوق أخرى تشمل الحق يف محاكمة عادلة ،وضمانة مهمة لكفالة مبدأ
اإلنصاف األسايس وثقة الجمهور يف إجراءات العدالة الجنائية"(.)13

14

تؤكـد املعايير الدوليـة ،ال سـيما املبـادئ املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة وبـدور املحامين ،حـق
املشـتبه فيـه بـأن يطلـب املسـاعدة القانونيـة املجانيـة يف جميـع مراحـل اإلجـراءات الجزائيـة،
ّ
بغـض النظـر عـن الوسـائل املاديـة املتاحـة
بمـا يشـمل مرحلـة التحقيقـات األوليـة ،وذلـك
لـه(ُ .)14
وت ّ
عـد مرحلـة التحقيقـات األوليـة مـن املراحـل الجوهرية ضمن نظـام العدالة الجزائية
ً
كونهـا تهـدف إىل جمـع األدلـة التي سـيُبىن عليهـا الحقـا االدعـاء واملحاكمـة وترتافـق مـع حجـز
الحرية ،وتالياً تتضمن خطورة أ كرب بالتعرض للتعذيب والشـدة ،ال سـيما النزتاع االعرتافات
والتنـازالت عـن الحقـوق.
لذلكُ ،تعترب ممارسة الحق يف الحصول على املساعدة القانونية إحــدى الضمانات
األساسية ملنع أعمال التعذيب والــشــدة يف مراكز التحقيق .وقــد أ كــدت لجنة مناهضة
التعذيب أن "الوصول إىل محام والحصول على مساعدة محام وكذلك توفري املساعدة
القانونية ،عند ال ــرورة ،مــن لحظة سلب الحرية وط ــوال مــراحــل اإلجـ ــراءات هــي من
ّ
الشدة أثناء االحتجاز" ،وشددت على
الضمانات القانونية األساسية ملنع التعذيب ومعاملة
()15
أهمية الوصول إىل املساعدة القانونية بشكل خاص يف مرحلة التحقيق واالستجواب .

 .12مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،قرار الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،187/A/RES/67 ،2013/03/28 ،الفقرة  15( 8آذار .)2022
 .13مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،املبدأ .1
 .14مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،املبدأ 3؛ املبادئ
األساسية بشأن دور املحامني ،اعتمدها مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من 27
آب/أغسطس إىل  7أيلول/سبتمرب  ،1990املبدأ  15( 1آذار .)2022
15. UN Committee Against Torture (CAT), Observations of the Committee against Torture on the revision of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR), 16 December 2013, CAT/C/51/4, Para. 48-49, available at: https://www.refworld.org/docid/53429c014.
html [accessed 14 March 2022].

وتالياً يسمح الوصول إىل محام بتمكني املشتبه فيه من ممارسة حقوقه بالدفاع،
وكرس العزلة الجسدية واملعنوية اليت تنتج عن االحتجاز ،والتنبُّه إىل وضعه الصحي والحد
من ممارسات االحتجاز الرسي أو اإلخفاء القرسي .وهو ما يؤدي بشكل عام إىل االنتقال
من ثقافة الرسية ،اليت غالباً ما تسود يف مراكز التحقيق ،إىل ثقافة الشفافية اليت تبين ثقة
املجتمع بعدالة اإلجراءات الجزائية.
انطالقاً من ذلك ،يشكل احرتام الحق باالستعانة بمحام مجاناً يف مرحلة التحقيقات
األولية من أهم الوسائل القانونية لحماية الحرية الشخصية (املــادة  /8/من الدستور)
والحق يف قرينة الــراءة (املــادة  /11/من اإلعــان العاملي لحقوق اإلنسان) ومنع جرائم
اإلخفاء القرسي وحجز الحرية وأعمال التعذيب واإلكراه.

موجب مشترك عىل الدولة اللبنانية ونقابتيْ المحامين
ُتجمع املعايري الدولية على أن مسؤولية ضمان الحصول على املساعدة القانونية املجانية
تقع على عاتق الدولة بالتعاون مع رابطات املهن القانونية( .)16وأ كّدت املبادئ األساسية
بشأن دور املحامني لعام  1990على أن الحكومات تكفل "توفري التمويل الكايف واملوارد
األخــرى الالزمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغريهم من األشخاص املحرومني،
حسب االقــتــضــاء ،وتــتــعــاون الــرابــطــات املهنية للمحامني يف تنظيم وتــوفــر الخدمات
والتسهيالت وغريها من املوارد" .كما اعتربت لجنة مناهضة التعذيب أن وجود نظام معونة
قانونية فعال يشكل وسيلة لضمان فعالية ضمانات منع التعذيب (املادتني  2و 11من
اتفاقية مناهضة التعذيب) بالنسبة إىل املحتجزين غري املقتدرين(.)17
ْ
تقاعست الدولة عن إنشاء نظام شامل للمساعدة القانونية املجانية ،كما مل
يف لبنان،
تعتمد أي ّ سياسة أو خطة يف هذا الخصوص .وقد وقع عبء تأمني املعونة املؤسساتية
يت املحامني يف بريوت وطرابلس من دون أن تساهم الدولة يف تأمني املوارد الالزمة
على نقاب ْ
لهذه الخدمة العامة ،باستثناء إعفاء طاليب املعونة من الرسوم القضائية .ويف القضايا
الجزائية ،مل يكن القانون يفرض قبل العام  2020إلزامية تكليف محام مجاناً للمشتبه

 .16مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،املبدأ .2
17. UN Committee Against Torture (CAT), Observations of the Committee against Torture on the
revision of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR), 16
December 2013, CAT/C/51/4, Para. 50, available at: https://www.refworld.org/docid/53429c014.
html [accessed 14 March 2022].
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ّ
يتعذر عليه ذلك إال لدى مثوله أمام قايض التحقيق( )18أو محكمة الجنايات
فيه الذي
()21
()20
ْ
أوصت لجنة
أو خالل محاكمة األحــداث  .ويف العام ،2017
أو املحاكم العسكرية
()19

مناهضة التعذيب لبنان بإنشاء نظام شامل للمساعدة القانونية يف املجال الجزايئ يضمن
ّ
التكلف بنفقات التمثيل القانوين(.)22
املجانية لألشخاص غري القادرين على
يت املحامني .تنحرص
يستند إذن نظام املساعدة القانونية يف لبنان بشكل أسايس إىل نقاب ْ
يت الشمال وعكار ،فيما تشمل صالحية
الصالحية الجغرافية لنقابة طرابلس يف محافظ ْ
نقابة بريوت املحافظات السبع األخرى (بريوت ،الجنوب ،النبطية ،جبل لبنان ،كرسوان-
جبيل ،البقاع ،بعلبك-الهرمل) .وتتمحور خدمات "لجنة املعونة القضائية" يف نقابة بريوت
حول التمثيل القانوين أمام املحاكم والوساطة يف القضايا املدنية والجزائية ،يف حني تشمل
مهام "مركز املعونة القضائية واملساعدة القانونية" الذي تأسس يف العام  2018يف نقابة
طرابلس( )23تقديم خدمات التمثيل واملشورة والتوعية القانونية .وتستند النقابتان لتقديم
هذه الخدمات إىل تربعات من منظمات دولية وأجنبية بشكل أسايس ،نظراً إىل ضعف
يت النقابتني(.)24
املوارد املخصصة لها ضمن مزياني ْ

16

باإلضافة إىل املعونة القضائية املؤسساتية اليت تقدمها النقابتان ،يقوم نظام املساعدة
القانونية يف لبنان على املبادرات الفردية للمحامني الذين يقدمون الخدمات القانونية
ً
فضال عن
املجانية ضمن دوائرهم الصغرية ،والعيادات القانونية يف بعض الجامعات(،)25
برامج املساعدة القانونية اليت تقدمها منظمات املجتمع املدين واليت غالباً ما تكون مخصصة
لفئات مجتمعية معينة ومكبلة باملعايري واألطــر الزمنية اليت تفرضها املشاريع التمويلية
املــتــوفــرة( .)26وتــعــرف مــبــادئ األمــم املتحدة بمساهمة مقدمي الخدمات كاملساعدين
القانونيني وطالب الحقوق والجامعات ومنظمات املجتمع املدين يف منح املساعدة القانونية
وتشجع الدولة على إرشاكها يف تأمني هذه الخدمة العامة(.)27

.18
.19
.20
.21

املادة  78من أصول املحاكمات الجزائية.
املادة  238من أصول املحاكمات الجزائية.
املادة  21من قانون القضاء العسكري.
املادة  42من القانون رقم  2002/422حماية األحداث املخالفني للقانون أو املعرّضني للخطر.

22. UN Committee Against Torture (CAT), Concluding observations on the initial report of Lebanon,
30 May 2017, CAT/C/LBN/CO/1, Para. 17, available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/146/62/PDF/G1714662.pdf?OpenElement [accessed 15 March 2022].
 .23مركز املعونة القضائية واملساعدة القانونية ،املوقع اإللكرتوين ( 15آذار .)2022
 .24املساعدة القانونية يف لبنان :العوائق أمام قيام برنامج مساعدة شامل ،املركز اللبناين لحقوق االنسان 23 ،كانون األول
 15( 2020آذار .)2022
 .25على سبيل املثال :املستوصف القانوين يف جامعة القديس يوسف يف بريوت ،العيادة القانونية يف جامعة بريوت العربية (15
آذار .)2022
 .26املساعدة القانونية يف لبنان :العوائق أمام قيام برنامج مساعدة شامل.
 .27مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،الفقرة ،9
التوجيهات  11و 12و.16

ويف ظل انكفاء الدولة عن واجباتها يف مجال املساعدة القانونية وغياب التنسيق
ْ
أطلقت وزارة العدل مشــروعاً يهــدف إىل
الرسمي بني مختلف مقدمي الخدمات القانونية،
تطوير نظــام املســاعدة القانونيــة فــي لبنــان بالرشاكة مع برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي
ي املحاميــن فــي بيــروت
واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن ونقابتــ ْ
وطرابلــس ،ويتضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية يف عدد من املناطق اللبنانية
لتقديم الخدمات املجانية للفئات األكرث حرماناً .وقد انطلق املرشوع يف العام  2021حيث
تولت نقابة طرابلس (عرب مركز املعونة القضائية واملساعدة القانونية) هذه املهام يف منطقة
ُ
الشمال .كما أنئش مكتبان للمساعدة القانونية يف صيدا( )28بالتعاون مع جمعية التنمية
لإلنسان والبيئة ويف بعلبك( )29بالتعاون مع جمعية امليثاق.
يف ظل هذا املشهد ،جاء اإلصالح الترشيعي يف العام  2020لتوسيع موجب املساعدة
القانونية أمام القضاء الجزايئ من خالل فرض إلزامية حضور املحامي يف مرحلة التحقيقات
األولية ،من دون أن يرتافق مع أي ّ خطوات تهدف إىل تطوير نظام املساعدة القانونية الذي
يسوده غياب الشمولية والتخطيط على الصعيد الوطين.

 .2تكريس الحق في االستعانة بمحام
خالل التحقيقات األولية
شكّل اإلصالح الترشيعي يف العام  2020خطوة هامة يف تعزيز حقوق الدفاع للمشتبه
ّ
تضمن
فيهم خالل التحقيقات األولية .وقد الىق هذا اإلصالح ترحيب املجتمع الحقويق إال أنه
بعض القصور والثغرات القانونية َو ُجوب َه باعرتاضات من املعنيني بتطبيقه ال سيما قضاة
ِ
النيابات العامة واألجهزة املولجة بمهام الضابطة العدلية .ورغم أن هذه اإلشكاليات مل تؤ ّد
إىل مراجعة القانون من قبل مجلس النواب ،فإنها تشكل مؤرشاً على مدى تكوين القناعة
ِ
والرغبة واإلمكانية بتنفيذه لدى القيمني عليه ،وتؤثر تالياً على حظوظ تطبيقه يف ظل
هشاشة مبادئ دولة القانون يف لبنان.

االستعانة بمحام قبل العام  :2020تطبيق استنسابي
قبل العام  ،2020كانت املادة  /47/من أصول املحاكمات الجزائية تنص على حق
املشتبه فيه باالتصال بمحام ومقابلته فــور احتجازه .تشكل هــذه املــادة حجر األســاس

 .28مكتب املساعدة القانونية – صيدا ،صفحة فيسبوك ( 15آذار .)2022
 .29مكتب املساعدة القانونية – بعلبك ،صفحة فيسبوك ( 15آذار .)2022
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لحق الدفاع الدستوري كونها النص القانوين اللبناين الرصيح الــذي يكرس الحد األدىن
من الضمانات ألي ّ شخص مشتبه فيه بارتكاب جريمة ،بدءاً من اللحظة األوىل الحتجازه
وطيلة فرتة التحقيقات اليت تقوم بها الضابطة العدلية.
دخلت املــادة  /47/إىل النظام القانوين يف لبنان يف سياق التعديل الشامل لقانون
أصول املحاكمات الجزائية الذي حصل يف عام  2001بهدف "التوفيق بني حقوق الفرد
اليت كرّسها الدستور اللبناين وبني حقوق املجتمع يف األمن واالستقرار والعيش بطمأنينة"،
وفقاً ملا جاء يف األسباب املوجبة حينها( .)30ونصت املادة على إلزام الضابطة العدلية بإبالغ
املشتبه فيه بحقوقه ،كما وتسهيل ممارستها من قبله .من أهم هذه الحقوق والضمانات:
ِ
منع الضابطة العدلية من احتجاز املشتبه فيه إال بقرار من النيابة العامة ضمن مهلة ال تزيد
على  48ساعة ،يمكن تمديدها ملدة مماثلة فقط بنا ًء على موافقة النيابة العامة ،الحق
يف الزتام الصمت وعدم إكراه املشتبه فيه على الكالم (وتالياً حقه يف عدم تقديم أدلة ضد
نفسه) ،الحق يف االتصال بأحد معارفه أو بمحام (وتالياً إعالمهم بتوقيفه ومكان احتجازه)،
الحق يف مقابلة محام يعيّنه املشتبه فيه بترصيح يد َّون على املحرض من دون الحاجة إىل
وكالة (وتالياً الحصول على استشارة قانونية قبل االستماع إىل أقواله) ،الحق يف الحصول
على معاينة طبية (وتالياً معاينة الحالة الصحية وتوثيق آثار العنف يف حال وجودها).
18

رغم هذا اإلصالح الترشيعي األسايس ،أظهر رصد "املفكّرة القانونية" أن النيابات العامة
والضابطة العدلية اتجهت عملياً إىل تعطيل الضمانات القانونية اليت تحمي املشتبه فيهم
من خالل االمتناع عن التطبيق التلقايئ والتام للحقوق املنصوص عليها يف املادة  ،/47/ال
سيما الحق بمقابلة محام فور االحتجاز للحصول على االستشارة القانونية(.)31
رغم وضوح نص القانون حول وجوب ممارسة املحتجز َّ
حقه باالتصال ومقابلة محام
ْ
قامت سلطات االحتجاز بتفسريه بشكل مخالف لرصاحته ،رغم اعرتاضات
فور احتجازه،
الحقوقيني واملعنيني بالعدالة الجزائية ،ال سيّما من زاويــتــن :األوىل ،اتجهت سلطات
االحتجاز إىل منع املحامني من حضور التحقيقات األولية يف حني أن القانون مل يمنع ذلك
رصاحة ،بل على العكس اتجه عدد من اآلراء الفقهية إىل تفسري القانون على نحو يسمح
للمحامني بحضور هذه التحقيقات من خالل عطف املــادة  /40/على املــادة  /32/من
أصــول املحاكمات الجزائية .وتستند هــذه الــقــراءة إىل مبدأ التفسري الضيق للنصوص
القانونية اليت ُتقيِّد الحقوق الدستورية (حقوق الدفاع والحرية الشخصية وقرينة الرباءة)

 .30قانون رقم  328تاريخ  2001/08/02أصول املحاكمات الجزائية.
 .31غيدة فرنجية ،معارك املادة  :47كيف انزتعت االنتفاضة حقوق الدفاع للمحتجزين؟ ُ ،2020/10/01نرش يف العدد رقم
 66من مجلة "املفكّرة القانونية" – لبنان ( 15آذار .)2022

بهدف تأمني أوسع الضمانات لحمايتها .والثانية ،اتجهت سلطات االحتجاز إىل اعتبار أن
ضمانات الدفاع ال ُتطبَّق إال بعد انتهاء التحقيقات األولية وليس "فور االحتجاز" كما ينص
عليه القانون .وإذ تجاهل الجيش واألمن العام وأمن الدولة الحق بمقابلة محام بشكل
واسع ،غالباً ما ّ
أخرت قوى األمن الداخلي ممارسة هذا الحق وفقاً لتقديرها ملدى خطورة
الجريمة املشتبه بارتكابها ،فلم تسمح للمشتبه فيه بالحصول على استشارة قانونية إال
بعد االستماع إىل أقواله .يف املقابل ،مل تتحرك النيابات العامة لفرض تطبيق املادة /47/
ْ
أبقت ممارسة الحقوق مرهونة بقراراتها
يف أماكن التحقيق واالحتجاز كسياسة عامة ،بل
االعتباطية وفقاً ملا ترتئيه يف كل حالة ،خالفاً ملبدأ املساواة يف ممارسة حق الدفاع.
وكما هي الحال بشأن معظم املحظورات أو الحقوق غري املضمونة يف لبنان ،فإن إغالق
املخافر على املشتبه فيهم وبوجه املحامني يعين عملياً حرص الدخول إليها بأصحاب النفوذ
ووكالئهم الذين يتمكنون من التواصل مع النائب العام أو الضابط املسؤول عن مركز
االحتجاز وإقناعهم بالسماح لهم بمقابلة املشتبه فيهم ومرافقتهم يف التحقيق .ومؤ ّدى
أن ُّ
ذلك ّ
تمتع املشتبه فيه بحقوقه كان مرهوناً بموقعه االجتماعي واالقتصادي والسيايس
من دون أن يكون بوسع جميع املشتبه فيهم التمتع به على قدم املساواة من دون أي ّ تميزي.
يف موازاة ذلك ،غالباً ما رفضت املحاكم الجزائية ترتيب أي ّ نتائج قانونية على مخالفة
النيابات العامة والضابطة العدلية لضمانات االحتجاز ،بخاصة نظراً إىل صعوبة إثبات
حصول هذه املخالفة .وعليه ،نــادراً ما وافقت املحاكم على إبطال محارض التحقيقات
األولية يف الحاالت اليت خالفت فيها الضابطة العدلية أحكام املادة  ./47/وعليه ،ورغم
التغيري القانوين الحاصل يف العام  ،2001استمر التعدي على حقوق املشتبه فيهم خالل
التحقيقات األولية بمنأى عن أي ّ محاسبة.
ويف العام  ،2017أوصـ ْ
ـت لجنة مناهضة التعذيب بوجوب اتخاذ الدولة اللبنانية
إجراءات لتعزيز الضمانات األساسية للموقوفني فور احتجازهم ،يف القانون ويف املمارسة،
ال سيما الحق يف الوصول إىل محام خالل التحقيق األويل أمام الضابطة العدلية والحفاظ
على الرسية بينه وبــن املحامي وتصوير جلسات التحقيق بالصوت والــصــورة وتمكني
القضاة واملحامني واملتهمني من االستحصال عليها(.)32

32. UN Committee Against Torture (CAT), Concluding observations on the initial report of Lebanon,
30 May 2017, Para. 17.
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تضاعفت جهود املجتمع الحقويق لضمان تطبيق املادة  /47/بعد اندالع انتفاضة 17
ْ
شهدت خالل أشهرها األوىل توقيفات عديدة خالل التظاهرات
ترشين األول  2019اليت
وصلت إىل احتجاز ما يقارب  1000متظاهر لغاية  15آذار  2020أي بمعدل تجاوز 6
توقيفات يف الــيــوم( .)33وأدى حــراك املحامني ومطالبات نقابة املحامني يف بــروت( )34إىل
فرض تطبيق حق املتظاهرين بمقابلة محام فور احتجازهم يف العديد من الحاالت وإىل
إصدار النائب العام التميزيي ،الذي يرشف على أعمال الضابطة العدلية العادية والعسكرية،
تعميماً بتاريخ  3كانون األول  2019يهدف إىل تعزيز حقوق املشتبه فيهم املحتجزين(.)35
ذكّر التعميم بضمانات حقوق املشتبه فيه اليت تنص عليها املــادة  /47/ال سيما أنه
"يجب إعالمه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات
وتضمن التعميم ثالثة بنود مو َّ
ّ
جهة إىل
بينه وبــن وكيله حــول الــجــرم املنسوب إلــيــه".
الضابطة العدلية ،أهمها البند األول الذي نص على "تمكني املحامني من تأدية رسالتهم
وتمكينهم من القيام بمراجعاتهم على وجه الرسعة ملجرد إبراز بطاقة انتسابهم إىل النقابة".
بذلك ،أصبح للمشتبه فيهم واملحامني قرار يذكّر الضابطة العدلية بوجود القانون وبإلزامية
تنفيذه ،مما يسهل عمليات التفاوض مع القائمني على مراكز التحقيق بمعزل عن موازين
القوى اليت تحكم إمكانية الدخول إليها ومقابلة املحتجزين ملنحهم االستشارة القانونية.
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ّ
تضمن هذا البند إرساء قاعدة جديدة تقيض بمنع املحامني من حضور
لكن يف املقابل،
التحقيقات األولية أمام الضابطة العدلية .فقد طلب التعميم تمكني املحامني من إجراء
مراجعاتهم يف املخافر "من دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات األولية
اليت تجري بمعزل عنهم" .ومل يخالف التعميم من خالل تأ كيده عدم جواز حضور املحامني،
فقط مطالب نقابة املحامني ،إنما أيضاً أحكام القانون واملبادئ الدستورية على نحو أدى إىل
إضعاف ضمانات الدفاع للمحتجزين .إال أن مجلس النواب جاء بعد عام لريفع هذا املنع
ويفرض إلزامية حضور املحامي خالل التحقيقات األولية.

اإلصالح التشريعي في العام  :2020توسيع لضمانات الدفاع
بتاريخ  ،2020/10/22صدر القانون رقم " 191الرامي إىل تعزيز الضمانات األساسية
وتفعيل حقوق الدفاع" بعد أن أقره مجلس النواب يف  ،2020/9/30وهو القانون الذي

 .33غيدة فرنجية ،نور حيدر ،سارة ونسا ،كيف استخدمت السلطة سالح التوقيفات لقمع حرية التظاهر واالعرتاض؟ ُنرش يف
العدد رقم  66من مجلة "املفكّرة القانونية" – لبنان ( 15آذار .)2022
 .34عويدات يبحث والخطيب وكسبار حقوق املحتجزين ،محكمة ،2019/11/21 ،اجتماع بني عويدات ونقابة املحامني
لبحث حضور التحقيقات األولية! ،محكمة 15( 2019/11/26 ،آذار .)2022
غسان منيف عويدات.
 .35التعميم رقم /104ص 2019/تاريخ  2019/12/03صادر عن النائب العام لدى محكمة التميزي ّ
متوفر على موقع الوكالة الوطنية لإلعالم ( 15آذار .)2022

ّ
عدل أصول املحاكمات الجزائية ال سيما املادة  /47/منه من أجل توسيع حقوق الدفاع
خالل التحقيقات األولية .ومن أهم الحقوق اليت كرسها القانون :حق املشتبه فيه باالستعانة
بمحام خالل التحقيقات األولية ،وحقه بالحصول على معاينة طبية جسدية ونفسية
مجانية ،وحقه بمعرفة الشبهات واألدلــة القائمة ضده ،وإلزامية تسجيل االستجوابات
بالصوت والصورة.
استند هذا القانون يف أسبابه املوجبة إىل أن الضمانات األساسية للمشتبه فيه املكرسة
يف املواثيق الدولية اليت صادق عليها لبنان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحق الدفاع املقدس ،وأن
تفعيل حقوق الدفاع يوجب تفعيل هذه الضمانات يف جميع مراحل التحقيق واملحاكمة.
كما استند إىل املادة  /11/من اتفاقية مناهضة التعذيب اليت توجب على الدولة اللبنانية أن
تبقي قواعد االستجواب قيد املراجعة املنظمة بهدف منع حدوث التعذيب وعلى توصيات
لجنة مناهضة التعذيب يف األمم املتحدة الصادرة يف العام .2017
انطالقاً من هذه األسباب ،جاء القانون لتعديل املــواد  /32/و /41/و /47/و/49/
من قانون أصول املحاكمات الجزائية ،فعزز ضمانات الدفاع للمشتبه فيهم خالل إجراءات
التحقيق األويل سواء أجرته النيابات العامة أو الضابطة العدلية ،وســواء كانت الجريمة
مشهودة أو غري مشهودة .وقد سمحت هذه التعديالت للمشتبه فيه باالستعانة بمحام
ْ
وفرضت على النيابة العامة والضابطة العدلية تصوير التحقيقات
خالل االستماع إىل أقواله،
بالصوت والصورة تحت طائلة بطالن املحرض ،أي أمكانية رفضه كدليل خالل املحاكمة .ويف
حال تعذر على املشتبه فيه توكيل محام ألسباب مادية ،فرض القانون االستعانة مجاناً
َّ
يت املحامني يف بريوت وطرابلس.
بمحام ُمكلف من ِقبل إحدى نقاب ْ
ُ
من هذا املنطلق ،شكل هذا القانون أهم اإلصالحات القانونية اليت أقرَّت مؤخراً يف
النظام الجزايئ اللبناين تصويباً ملكامن الخلل فيه ،خصوصاً يف أداء قضاة املالحقة أي
النيابات العامة .فيضمن هذا اإلصالح املساواة يف األسلحة بني قضاة املالحقة ومحامي
الدفاع ،بما يضع حداً للواقع السائد لدى إقراره حيث يسيطر قضاة املالحقة على مسار
ُّ
لتدخل محامي الدفاع لحماية حقوق املشتبه فيهم.
التحقيق مع هامش ضيق
املعدلـة علـى َّ
َّ
ي املشـتبه فيـه يف "االتصـال بمحـام
ويف التفاصيـل ،نصـت املـادة /47/
حقـ ْ
يختـاره وبأحـد افـراد عائلتـه أو بصاحـب العمـل او بأحـد معارفـه" و"االسـتعانة بمحـام
لحضـور اسـتجوابه أو االسـتماع إىل أقوالـه ومقابلتـه" ،وعلـى موجـب الضابطـة العدليـة
بإعلام املشـتبه فيـه بهذيـن الحقين فـور احتجـازه وقبـل املبـارشة باالسـتماع إليـه وتحديـد
موقفـه مـن االسـتفادة منهـا أو عدمـه تحـت طائلـة بطلان املحضر .كمـا نصـت علـى أنـه "إذا
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ّ
ّ
فيعين القـايض املشرف
تعـذر علـى املشـتبه بـه أو املشـكو منـه تكليـف محـام ألسـباب ماديـة
ٍ
علـى التحقيـق محاميـا لـه بواسـطة منـدوب ّ
يعين خصيصـاً لهـذه الغايـة مـن قبـل كل مـن
تي املحامين يف بيروت وطرابلـس".
نقاب ْ
وقد أدخل القانون ضمانتني لحسن تنفيذ هذه الحقوق :األوىل ،هي إمكانية إبطال
املحارض يف حال عدم تالوة الحقني وتحديد موقفه منهما ويف حال عدم تسجيل التحقيقات،
وهو ما يستتبعه عدم جواز استناد املحكمة على املحرض وإفادة املشتبه فيه كدليل لالدعاء
عليه أو محاكمته يف حال وافقت على طلب اإلبطال .والثانية ،هي فتح املجال ملقاضاة
قضاة النيابة العامة وعنارص الضابطة العدلية من دون إذن مسبق باملالحقة يف حال عدم
مراعاتهم ضمانات املادة ./47/
لذلك ،شكّل هذا القانون خطوة إصالحية هامة ورضورية لحماية الدولة والعدالة يف
لبنان .فهو َّ
قدم ضمانات أساسية وعملية لتنفيذ الحقوق الدستورية اليت غالباً ما تبقى
حرباً على ورق ،وأهمها حقوق الدفاع وقرينة الــراءة والحماية من التعذيب واالحتجاز
التعسفي واملحاكمة العادلة.
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اعتراضات عىل اإلصالح القانوني :بوادر للتعطيل؟
رغم أهميّة هذا اإلصــاح لجهة تكريس املمارسات الفضلى لحقوق الدفاع وحماية
نزاهة التحقيق الــجــزايئ ،رافــق صــدور القانون رقــم  2020/191اعــراضــات ومطالبات
بالطعن به وتعديله من الجهات املعنية بتطبيقه ال سيما بعض القضاة والقيِّمني على
أعمال الضابطة العدلية .وقد أرسل مجلس القضاء األعلى واملديرية العامة لقوى األمن
الداخلي مالحظاتهم على القانون إىل لجنة حقوق اإلنسان يف مجلس النواب من دون أن
يستتبع ذلك اتخاذ أي ّ إجراءات باتجاه تعديله .يف املقابل ،ر َّ
حبت نقابتا املحامني يف بريوت
وطرابلس بصدور القانون رقم  2020/191بعد أن واكبتا مسار صدوره وشارك ممثلون
عنهما يف جلسات مناقشته يف لجنة اإلدارة والعدل يف مجلس النواب(.)36
وعلى الرغم من مشاركة قضاة ،كممثلني عن وزارة العدل ،يف مسار صياغة القانون رقم
 2020/191اعرتض عدد منهم على صدوره ،ال سيما يف ما يتعلق بالبند املتعلق بمحاسبة

 .36خلف اقرتح تعديل املادة  47من أصول املحاكمات الجزائية ،الوكالة الوطنية لإلعالم2020/09/29 ،؛ النقيب املراد رحب

بتعديل املادة  47من أصول املحاكمات الجزائية :انتصار للعدالة ،الوكالة الوطنية لإلعالم2020/10/01 ،؛ النقيب املراد رداً على

موقف بعض القضاة حول تعديل املادة  : 47املحامون والنقابة والنقباء ليسوا مكرس عصا ألحد 15( 2020/10/31 ،آذار
.)2022

ً
وصوال إىل مطالبتهم رئيس الجمهورية بالطعن يف دستورية
االنتهاكات لضمانات الدفاع،
القانون( ،)37إال أن القانون دخل ّ
حي التنفيذ بعد نرشه يف الجريدة الرسمية بدون أن يتم
الطعن فيه .ويف هذا السياق ،صدر بيان عن مجلس القضاء األعلى يف 2020/10/31
شدد فيه على أهمية هذا القانون ومساهمته يف بناء الدولة العادلة ،مؤكداً عدم استشارته
مسبقاً بشأنه وعلى حق وواجب السلطات القضائية باقرتاح التعديالت للقوانني إذا ما
رأت أي ّ شائبة أو ثغرة يف إطار تطبيقها( .)38وقد وضع املجلس مالحظاته على القانون بدون
أن يتسىن لنا االطالع عليها.
بموازاة هذه االعرتاضاتّ ،
سلم معظم القضاة واألجهزة األمنية املولجة بمهام الضابطة
العدلية بحق املشتبه فيه يف االستعانة بمحام خالل التحقيقات األولية مع تأ كيدهم على
أن هذا األمر يحمي نزاهة التحقيق .لكن بعض األجهزة األمنية اعرتضت بشكل غري رسمي
على فرض إلزامية حضور محام خالل االستماع إىل املشتبه فيه ،ال سيما يف التحقيقات
املتعلقة بالجرائم الخطرية كاإلرهاب والعمالة ،معتربين أنه كان يتوجب على القانون الحد
من ضمانات الدفاع يف هذا النوع من الجرائم.
من جهتها ،قدمت مديرية قوى األمن الداخلي مالحظات مفصلة حول التعديالت
الــقــانــونــيــة وطــالــبــت مجلس الــنــواب عــر وزي ــر الــداخــلــيــة "وق ــف الــعــمــل بــالــقــانــون رقــم
 2020/191ريثما يصار إىل إعــادة درســه ومناقشته" على ضوء مالحظاتها واملع ّوقات
القانونية والتقنية اليت تؤثر على تنفيذه( .)39أعابت املديرية على املرشِّع عدم استطالع رأيها
ً
فضال عن اقتصاره على تعديل
قبل إقرار هذا القانون رغم أنها املعين األول بتطبيق أحكامه،
أربع مواد من أصول املحاكمات الجزائية من "دون معالجته بصورة إجمالية ال سيّما بظلّ
ً
أصال فيه وعدم تجانس يف النصوص" .وتناولت مالحظات
وجود أخطاء وهفوات موجودة
املديرية التعديالت القانونية املتعلقة بإجراءات احتجاز املشتبه فيه واالستعانة بمحام وتصوير

 .37لينا فخر الدين ،تعديل املادة  47ينتظر توقيع رئيس الجمهورية :هل يرضخ عون لـ«فيتو» األجهزة؟ جريدة األخبار،
يتمسكون بالتعذيب ،جريدة األخبار 15( 2020/10/29 ،آذار .)2022
2020/10/19؛ قضاة «التنبلة»
ّ
 .38مجلس القضاء األعلى :القانون  191مل يعرض علينا إلبداء الرأي قبل إقراره ،الوكالة الوطنية لإلعالم،2020/10/31 ،
( 15آذار .)2022
 .39كتاب املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،شعبة التخطيط والتنظيم ،إىل وزير الداخلية والبلديات رقم  204/325ش 4
تاريخ .2020/10/24

23

التحقيقات بالصوت والصورة وإلزامية نقل املحتجزين بعد انتهاء التحقيق( )40وطلب
ً
فضال عن عدم جهوزيتها لتنفيذ القانون رقم  2020/191لدى صدوره.
املعاينة الطبية،

قصور في المنهجية التشريعية
شاب مسار إصــدار القانون بعض القصور يف املنهجية َّ
املتبعة إلقــراره ،اليت قد تعيق
إمكانية حسن تطبيقه يف الواقع ،وأهمها:
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ً
أوال ،رأت "املفكّرة القانونية" أن منهجية إقرار القانون ُبن ْ
يت بشكل أسايس على
ِ
ً
ْ
استندت أسبابه
قاعدة "ما يجب أن يكون" بمعزل عما هو حاصل فعليا .فقد
املوجبة إىل إقــرار قواعد يجدر تكريسها الزتاماً باملعايري الدولية ،من دون أن يتم
ربطها باملمارسات واألرضار واملخاطر الحاصلة فعلياً خالل التحقيقات األولية ،وتالياً
بحاجات املجتمع أو مصالحه( .)41ومن شأن تجاهل الواقع والصعوبات اليت
كانت تعيق حسن تنفيذ املادة  /47/قبل تعديلها أن يحول دون تحديد املشاكل
األساسيّة الــي قد تعرتي تنفيذ القانون وأن ُيقلل تالياً من إمكانية استخراج
الحلول الالزمة ملعالجتها .كما اعتربت مديرية قوى األمن الداخلي يف مالحظاتها أنه
"ال يمكن إسقاط هذه التعديالت املعتمدة وفق املعايري األوروبية دون دراسة تأثريها
على فعالية اإلجراءات" املتعلقة بالتحقيق األويل.
 .40يش ــار إىل أن القان ــون رق ــم  2020/191ق ــد أض ــاف بن ــداً ن ــال العدي ــد م ــن االعرتاض ــات ،ن ــص عل ــى اآليت" :بع ــد انته ــاء م ــدة
َ
املحتج ــز ،ويج ــب عل ــى الضابط ــة العدلي ــة نق ــل
االحتج ــاز ،ال يج ــوز للنياب ــة العام ــة اتخ ــاذ أي ّ إج ــراء م ــن أي ّ ن ــوع كان بح ــق الش ــخص

املحتج ــز م ــن مرك ــز االحتج ــاز ال ــذي ت ــم اس ــتجوابه في ــه إىل أي ّ مرك ــز آخ ــر غ ــر تاب ــع للقطع ــة عينه ــا ،عل ــى أن يص ــار إىل تدوي ــن ذل ــك يف
املحــر قبــل اختتامــه تحــت طائلــة البطــان" .وقــد اعتــرت "املفكّــرة القانونيــة" أن هــذا البنــد يــؤدي إىل تكريــس ممارســة غــر قانونيــة
وخط ــرة تتمث ــل بإبق ــاء األش ــخاص محتجزي ــن يف النظ ــارات "لصال ــح النياب ــات العام ــة" رغ ــم انقض ــاء الح ــد األق ــى مل ــدة االحتج ــاز

أثن ــاء التحقيق ــات األولي ــة ( 4أي ــام) ،وأن ــه كان يتوج ــب عل ــى القان ــون ضم ــان مث ــول املحتج ــز أم ــام ق ــايض التحقي ــق أو الحك ــم م ــن
دون تأخ ــر وم ــن دون ج ــواز إبقائ ــه يف أي ّ م ــن النظ ــارات بع ــد انقض ــاء م ــدة االحتج ــاز القص ــوى ،وذل ــك منع ــاً ألي ّ إطال ــة غ ــر م ــررة
له ــذه امل ــدة كم ــا يحص ــل حالي ــاً .كم ــا اعت ــرت مديري ــة ق ــوى األم ــن الداخل ــي أن ه ــذا البن ــد يحم ــل الكث ــر م ــن االلتب ــاس ،ال س ــيما أن
انتهــاء مــدة االحتجــاز ال تعــي حكمــاً ختــم التحقيــق األويل .وقــد اعرتضــت عليــه مــن زاويتــن :األوىل أن فــرض نقــل املحتجــز يك ـرّس
وضعــاً مخالفــاً لألصــول فرضتــه املمارســة العمليــة نتيجــة اكتظــاظ الســجون والنظــارات .وأوضحــت أن األصــول القانونيــة تقتــي

نقــل املحتجــز بعــد ختــم التحقيــق إىل نظــارات قصــور العــدل ،لكــن املمارســة الحاليــة تتخطــى األصــول إذ يبقــى املحتجــز علــى ســبيل

األمان ــة يف نظ ــارة الفصيل ــة بع ــد خت ــم التحقي ــق وخ ــال التحقي ــق االبت ــدايئ وح ــى أثن ــاء املحاكم ــة وبع ــد الحك ــم .والثاني ــة ،أن ف ــرض
نقــل املحتجــز يثقــل عاتــق الضابطــة العدليــة عديــداً وعتــاداً
ً
وإدارة بمهمــات النقــل الــي تعــاين أصـ ً
ـا مــن صعوبــات ،كمــا أنهــا تــؤدي

إىل تشــويش يف قيــود املحتجزيــن .وأفــادت املديريــة بــأن النيابــة العامــة التميزييــة قــد وافقــت علــى طلبهــا بوقــف العمــل بهــذا البنــد
دون أن يتث ـ ّ
ـى لن ــا التث ُّب ــت م ــن ذل ــك.

 .41نزار صاغية ،ماذا سيناقش الربملان اللبناين غدا؟ املادة  :47تكريس ّ
حق املشتبه به يف حضور محام يف املخفر وتراجع خطري
ٍ
على صعيد ّ
مدة االحتجاز" ،املفكّرة القانونية"2020/09/29 ،؛ بيان "املفكّرة القانونية" حول القانون رقم  :2020/191دعوة

َ
ي
لالحتكام ملبادئ املحاكمة العادلة واستقالل القضاء" ،املفكّرة القانونية"2020/11/03 ،؛ تقرير أعمال املجلس النيايب
لعام ْ
 ،2020-2019املرصد الربملاين – "املفكّرة القانونية" ،ترشين الثاين  ،2021ص  15( 347آذار .)2022

ثانياً ،اعتربت مديرية قوى األمن الداخلي أنها ال تتمتع بالجهوزية الالزمة لتنفيذ
القانون ضمن املهل اليت نص عليها .ورأت "املفكّرة القانونية" أن إقــرار القانون
مل يرتافق مع أي ّ دراســة إلمكانية تحقيق التعديالت املقرتحة على أرض الواقع
ً
مستقبال ،رغــم أنها دخلت قيد التنفيذ فــور نرش القانون يف الجريدة الرسمية،

باستثناء منح مهلة شهرين لتنفيذ إلزامية تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة.
وهذا القصور يتصل بشكل خاص بالبنود اليت تتطلب رصد موازنة مالية لتحقيقها
يف ظل األزمة املالية واالقتصادية اليت يمر بها لبنان ،ومنها إلزامية التسجيل .كما
يتصل أيضاً برضورة تطوير أنظمة املعونة القانونية والطب الرشعي (ومن ضمنها
املعاينة النفسية) واملرتجمني املحلفني لجهة تخصصهم وجهوزيتهم لالستجابة
الرسيعة خالل التحقيقات األولية .فتأمني املساعدة القانونية يف مرحلة التحقيقات
األولية يتطلب تطوير نظام املعونة القضائية ّ
برمته بما يضمن استمرارية هذا املرفق
ويحفظ املساواة يف حق الدفاعّ .
يت املحامني اتخاذ
لكن القانون بدا كأنه يف ّوض نقاب ْ
التدابري الالزمة لتحقيق هذه الغاية من دون وضع أي ّ ضوابط .وهو أمر يحتمل أن
ينتهي إىل املراهنة على تط ُّوع املحامني وبخاصة املتدرجني منهم أو املساعدات املالية
من الجهات املانحة(.)42

ثالثاً :أعاب مجلس القضاء األعلى ومديرية قوى األمن الداخلي عدم استطالع
مجلس النواب لرأيهما قبل صدور القانون رغم أنهما من الجهات املعنية بتطبيقه،
علماً أن استشارة املجلس ملزمة بموجب املــادة  /5/من قانون تنظيم القضاء
ِ
العديل .هذه االستشارات لو حصلت لكانت قد ساهمت يف تفادي عواقب يف
تطبيق القانون ويف تكوين اإلرادة والرغبة يف تنفيذه.

اإلشكاليات المتعلقة بآلية االستعانة بمحام
اآللية القانونية وثغراتها
بموجب التعديل القانوين ،أصبح على النيابة العامة والضابطة العدلية االلزتام باألصول
املنصوص عليها يف املادة  /47/لناحية الحق باالستعانة بمحام كما يأيت:
 .42نزار صاغية ،ماذا سيناقش الربملان اللبناين غدا؟ املادة  :47تكريس ّ
حق املشتبه به يف حضور محام يف املخفر وتراجع خطري
ٍ
على صعيد ّ
مدة االحتجاز.
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• إعالم املشتبه فيه أو املشكو منه فور احتجازه وقبل االستماع إىل أقواله بحقه
يف االتصال بمحام يختاره ويف االستعانة بمحام لحضور استجوابه أو االستماع إىل
أقواله .ويتوجب تدوين هذا اإلجراء على املحرض وموقف املشتبه فيه منه وتوقيعه
عليه تحت طائلة بطالن املحرض؛
• تعيني املحامي على املحرض بدون حاجة إىل وكالة َّ
منظمة وفقاً لألصول ،على أن
ُيربز الوكالة يف أ ّول جلسة تحقيق أو محاكمة؛
ِ
• إجراء مقابلة بني املحامي واملشتبه فيه بصورة تضمن رسية املحادثة بينهما ،على
أال تتجاوز مدتها ثالثني دقيقة؛
• يف حال استمهل املشتبه فيه لتوكيل محامُ ،يمهل مدة  24ساعة لذلك؛
• يف حال مل يكن املحامي حارضاًُ ،يمنح مهلة ساعتني من أجل الحضور؛
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• إذا مل يحرض املحامي بعد انقضاء املهلة ،يمكن املبارشة باالستجواب فوراً .وإذا
حرض متأخراً ،ينضم إىل التحقيق من النقطة اليت وصل إليها بعد إطالعه على
مضمون أقوال املشتبه فيه؛
• ال يجوز أن َ
يباش بالتحقيق بغياب املحامي إال يف حالة الجريمة املشهودة وعندما
تكون ثمة رضورة قصوى تــرر عــدم االنتظار ،على أن يتم رشحها بالتفصيل يف
املحرض؛
• يحق للمحامي أن يطرح على املشتبه فيه األسئلة اليت يراها مناسبة واملتصلة
حرصاً بموضوع التحقيق؛
َّ
تعذر على املشتبه فيه توكيل محام ألسباب مــاديــةِّ ،
يعي القايض
• يف حــال
ً
ً
املرشف على التحقيق محاميا له بواسطة مندوب َّ
يعي خصيصا لهذه الغاية من
يت املحامني يف بريوت وطرابلس؛
ِقبل نقاب ْ
• تصوير إجراءات استجواب املشتبه فيه بالصوت والصورة بدءاً من لحظة تالوة
الحقوق وإرفاق التسجيالت بمحرض التحقيقات األولية تحت طائلة بطالن املحرض
واإلجراءات الالحقة له.

تضمنت هذه اآللية بعض الثغرات اليت تؤثر على إمكانية املشتبه فيه بالوصول إىل
محام َّ
مكلف من قبل النقابة من دون تكليفه أي ّ أجر ،وأبرزها:
ِ
• عدم فرض تالوة الحق يف االستعانة بمحام مجاناً :رغم ّ
أن القانون فرض
تــاوة حقوق املــادة  /47/كاملة على املشتبه فيه ،إال أنه اكتفى بإلزام الضابطة
العدلية بتحديد موقف املشتبه فيه ،قبل االستماع إىل أقواله ،من حقه يف االتصال
ويف االستعانة بمحام تحت طائلة إبطال املحرض ،من دون أن يشمل رصاحة
تحديد موقفه من حقه يف االستعانة مجاناً بمحام .وهــذا ما فتح املجال لعدم
إعالم املشتبه فيه رصاحة بهذا الحق ،وتالياً نقل مسؤولية الترصيح بمدى رغبته
باالستعانة مجاناً بمحام إىل املشتبه فيه يف ظل ضعف معرفة املقيمني يف لبنان
بحقوقهم ،علماً ّ
أن مبادئ األمم املتحدة بشأن املساعدة القانونية شددت على
()43
رضورة العمل على تعزيز معرفة األشخاص بحقوقهم والزتاماتهم  .وبالفعل،
أفادت قوى األمن الداخلي وأمن الدولة لـ "املفكّرة" أن تعليماتهما ال تقيض بإعالم
املشتبه فيه بحقه باالستعانة بمحام مكلف من النقابة إال يف حال رصَّح عن عدم
قدرته املادية على توكيل محام.
• عدم توضيح إمكانية العدول عن رفض االستعانة بمحام :مل ينص القانون
رصاحة على حق املشتبه فيه يف العدول عن موقفه لجهة االستعانة بمحام أو عدمه
بعد البدء باستجوابه أو االستماع إىل أقواله ،وخالل مجمل مرحلة التحقيقات أو
بإلزام النيابات العامة والضابطة العدلية بوقت إجراءات االستجواب يف حال َّ
عب
عن رغبته باالستعانة بمحام خالله .وبالنظر إىل شيوع املمارسات اليت تثين املشتبه
فيه عن االستعانة بمحامُ ،ت ِّ
شكل إمكانية العدول ضمانة مهمة لحماية حقوق
الدفاع وعدم التنازل عن الحق باالستعانة بمحام.
ّ
• التباس حول الجهة اليت ِّ
تضمن القانون بعض الغموض حول
تعي املحامي:
الجهة اليت يعود لها تكليف املحامي حيث استخدم عبارة " ُي ِّ
عي القايض املرشف على
ً
التحقيق محام (للمشتبه فيه) بواسطة مندوب َّ
يعي خصيصا لهذه الغاية من قبل
ِ
يت املحامني يف بريوت وطرابلس" .ويتأىت الغموض من أن قرار التعيني (و
كل من نقاب ْ
باألحرى التكليف) يصدر عن نقابة املحامني بموجب آليتها الداخلية وليس عن النيابة

 .43مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،املبدأ .2
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العامة .وباملقارنة مع نصوص أخرى ،يتبني أن هذه العبارة ُ
استله ْ
مت من النصوص
ِ ()45
اليت أعطت الخيار لقايض التحقيق( )44وقضاة محكمة الجنايات بتعيني محام
للمدعى عليه بنفسهم أو من خــال توجيه الطلب لنقابة املحامني .وأدى هذا
الغموض إىل تقاذف املسؤوليات بني قوى األمن الداخلي وقضاة النيابة العامة
حول الجهة اليت يتوجب عليها إبالغ نقابة املحامني برغبة املشتبه فيه باالستعانة
بمحام مجاناً .لكن طبيعة التحقيقات األولية تفرض إبالغ نقابة املحامني على وجه
الرسعة ومن دون تأخري ،مما كان يستوجب توضيح واجب الضابطة العدلية بإبالغ
نقابة املحامني مبارشة ً
بدال من السلطة القضائية املرشفة على التحقيق على أن تقوم
هذه األخرية بالتثبُّت من إجراء الضابطة العدلية للتبليغ يف إطار واجباتها باإلرشاف
على التحقيق .وقد شددت مبادئ األمم املتحدة حول املساعدة القانونية على أن
الرشطة واملــدعــون العامون والقضاة يتحملون مسؤولية ضمان توفر املساعدة
ُّ
تحمل تكاليف توكيل
القانونية لألشخاص الذين يمثلون أمامهم وال يستطيعون
محام و/أو الذين ينتمون إىل فئات ضعيفة(.)46
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• التباس حول املهل :نص القانون على مهلتني مختلفتني يف ما يتعلق بالوصول
إىل محام ،األوىل مهلة  24ساعة لالستمهال لتوكيل محام ،والثانية مهلة ساعتني
لحضور املحامي إىل مركز التحقيق .وفيما يمكن االستنتاج بأن األوىل ترسي يف حال
مل يكن للمشتبه فيه محام ،أما الثانية فترسي يف حال كان املحامي معروفاً أو مكلفاً
من قبل النقابة (وهو ما ورد يف تعليمات األمن الداخلي لرتباء التحقيق) ،إال أن
ِ
وجود مهلتني قد يخلق التباساً يف التطبيق لدى املحققني.

مالحظات قوى األمن الداخلي حول اآللية
تمحورت معظم مالحظات قوى األمــن الداخلي حول آلية االستعانة بمحام حول
رضورة التوازن بني ضمان حقوق الدفاع من جهة وتمكني الضابطة العدلية من إجراء
التحقيقات بشكل فعال حفاظاً على النظام العام من جهة أخرى .وبعد التدقيق فيها،
َّ
يتبي أن معظمها يطالب بوضع استثناءات إلجراءات االستعانة بمحام خالل التحقيقات
يف الجرائم املشهودة ويف الجرائم الخطرية غري املشهودة (كاإلرهاب والجريمة املنظمة) .وإن
كانت بعض هذه االعتبارات مربَّرة ،غري أنها ال تشكل مربِّراً لتعطيل تنفيذ املادة  /47/برمتها.
 .44املادة  78من أصول املحاكمات الجزائية" :إذا َّ
ّ
فيعي له قايض التحقيق محامياً أو
تعذر على املدعى عليه تكليف محام
يعهد بتعيينه إىل نقيب املحامني".
َ
املنتدب ْ
 .45املادة  238من أصول املحاكمات الجزائية" :إذا مل يكن قد َّ
أن يطلب من
عي محامياً فعلى الرئيس أو املستشار
نقيب املحامني تعيني محام يتوىل الدفاع عنه يف خالل أربع وعرشين ساعة من وقت إبالغه أو أن يتوىل تعيينه بنفسه".
 .46مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،املبدأ .3

كما أن اعرتاضات مديرية قوى األمن الداخلي طالت إحدى ركائز حقوق الدفاع األساسية،
وهي الحق باملقابلة الرسية بني املحامي واملشتبه فيه قبل االستماع إىل أقوال هذا األخري،
مما يعكس عدم قناعة يف أهمية هذا الحق.
ومن أبرز مالحظات قوى األمن الداخلي( )47على هذه اآللية:
ْ
اعتربت مديرية قوى األمن
• عدم التميزي بني الجر يمة املشهودة وغري املشهودة:
الداخلي أن القانون عزز ضمانات الدفاع للمشتبه فيهم يف الجريمة املشهودة وغري
املشهودة ،يف حني أن املنطق يفرض اعتماد آليات مختلفة للجريمة املشهودة كونها
تتطلب رضورة رسعة اإلجراءات ،ال سيما لناحية االستماع إىل املشتبه فيه وضبط
األدلة وتوقيف الفاعلني.
• توقيت االستفادة من الحق :اعتربت املديرية أن القانون خلق التباساً حول
توقيت استفادة املشتبه فيه بالحق باالستعانة بمحام حيث نص على ُّ
تمتعه بهذا
الحق "فور احتجازه" يف حني أن قرار االحتجاز غالباً ما ُي َّتخذ بعد االستماع إىل
أقوال املشتبه فيه .والواقع أن القانون نص رصاحة على موجب الضابط العديل
بإعالم املشتبه فيه بهذا الحق قبل املبارشة باالستجواب أو االستماع ألقواله ،وهو
ما ُيطبَّق يف حال كان املشتبه فيه قد تم استدعاؤه إىل التحقيق أو إلقاء القبض
عليه قبل صدور قرار النيابة العامة باحتجازه .وتفيد النيابة العامة التميزيية بأنها
أوضحت هذا األمر جواباً على مالحظات األمن الداخلي.
• مهلة حضور املحامي :اعرتض بعض القضاة ومديرية قوى األمن الداخلي
على منح املشتبه فيه إمكانية االستمهال ملدة  24ساعة لتوكيل محام ملا لها من
تأثري على تأخري االستجواب .واعتربت املديرية أن هذه املهلة تعين استبقاء املشتبه
فيه محتجزاً ملدة  24ساعة بدون االستماع إىل أقواله ،وبدون أن يوضح القانون
حتسب ضمن مــدة االحتجاز الــي تصل إىل أربعة أيام
ما إذا كانت هــذه املــدة ُت َ
( 48ساعة ُت َّ
مدد ملرة واحــدة) .ورأت املديرية أن منح هذه املهلة يولد عوائق قد
تؤدي إىل فشل التحقيق حيث تعترب الرسعة أهم عامل يف كشف التحقيقات .كما
شددت املديرية على أن الـ  24ساعة األوىل من مدة االحتجاز هي األكرث أهمية يف
إجراءات الجريمة املشهودة حيث أن خسارة إمكانية االستماع الفوري إىل املشتبه
فيه تهدد سالمة التحقيق وقد تؤدي إىل فرار رشكائه وإخفاء األدلة ،وأن املمارسة
العملية أثبتت رضورة االستماع الفوري إىل املشتبه فيه ال سيما يف جرائم اإلرهاب

 .47كتاب املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،شعبة التخطيط والتنظيم ،إىل وزير الداخلية والبلديات رقم  204/325ش 4
تاريخ .2020/10/24
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والجريمة املنظمة .كما نص القانون أيضاً على منح املشتبه فيه مهلة ساعتني من
أجل حضور محاميه يف حال مل يكن حارضاً .وقد أجرت املديرية مقارنة مع القانون
الفرنيس الذي منح املشتبه فيه مهلة ساعتني يف كل الحاالت وليس  24ساعة
لحضور املحامي ،كما سمح للنيابة العامة عدم انتظار حضور املحامي أو تأجيل
مشاركته يف االستجواب يف بعض الــحــاالت الطارئة ويف الجرائم الــي تستدعي
الحبس ملدة ال تقل عن خمس سنوات.
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والواقع أن القانون منح قضاة النيابة العامة إمكانية املبارشة باستجواب املشتبه
فيه بغياب املحامي "يف حالة الجريمة املشهودة وعندما يكون هناك رضورة قصوى
تربر عدم االنتظار" .هذا النص يهدف باملبدأ إىل ضمان التوازن املطلوب بني ضمانات
حقوق الدفاع والنظام العام ،إال أن صياغته تقبل التفسري يف اتجاه اإلخالل بهذا
التوازن لسببنيً :
أوال ،إنه يــؤدي إىل الحد من حقوق الدفاع من دون مربر بما
أنه يحرم املشتبه فيه يف هذه الحالة ،ليس فقط من حقه باالستمهال لتوكيل أو
حضور محام بل أيضاً من حقه باالستعانة بمحام .وثانياً ،إن صياغة النص توحي
بوجوب توفر رشطني لتطبيق االستثناء ،أي وقوع جريمة مشهودة ووجود رضورة
قصوى تربر عدم االنتظار ،فيما أن حماية النظام العام قد تتطلب أحياناً تطبيق
االستثناء يف كلتا الحالتني (كالتحقيقات يف جرائم اإلرهاب والخطف غري املشهودة).
• املقابلة الرس ية بني املشتبه فيه ومحاميه :نص القانون على حق املشتبه فيه
بمقابلة محام بصورة تضمن رسية املحادثة بينهما ملدة أقصاها ثالثني دقيقة .وقد
ّ
"تمثل باباً لتلقني املحامي املشتبه فيه أو املشكو
اعتربت املديرية أن هذه الخلوة
ّ
منه األجوبة اليت قد تمكّنه من تضليل التحقيق واملناورة فيه .إن ذلك يشكل
تهديداً حقيقياً ملسار كشف مالبسات الجرم وتوقيف املتورطني وضبط األدلة دون
أن يقصد املحامي ذلك ،هذا األمر يحمل خطورة كبرية ال سيّما يف جرائم اإلرهاب
والجرائم املنظمة" .والواقع أن هذا االعرتاض يعكس تخ ُّوفاً غري مربر للمديرية من
دور املحامي يف دعم املشتبه فيهم خالل مرحلة التحقيقات األولية ،حيث تهدف
هذه املقابلة الرسية إىل تمكني املشتبه فيه من الحصول على استشارة قانونية
ومعرفة حقوقه لتمكينه من الدفاع عن نفسه واتخاذ القرار بالزتام الصمت أو
عدمه حفاظاً على قرينة الــراءة وحقه بعدم إعطاء أدلــة ضد نفسه .كما تؤكد
مبادئ األمم املتحدة وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب للبنان على واجب الدولة
بضمان وصول املشتبه فيهم إىل محام على وجه الرسعة وبدون عوائق وضمان
رسية االتصاالت وتوفري الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم(.)48

 .48مبادئ األمم املتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة الجنائية ،املبدأ .7

•إمكانية إنهاء مشاركة املحامي :أشارت املديرية إىل أن القانون الفرنيس ،خالفاً

للقانون اللبناين ،يعطي الضابطة العدلية صالحية أن تنهي مشاركة املحامي يف
االستجواب يف حال مواجهة صعوبات ،مع إمكانية الطلب من نقابة املحامني
تعيني محام بديل.

اإلشكاليات المتعلقة بموجب تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة
فرض القانون على الضابطة العدلية تصوير إجراءات االستجواب بالصوت والصورة
بــدءاً من لحظة تالوة حقوق املشتبه فيه على أن ُت َ
رفق التسجيالت بمحرض التحقيقات
األولية تحت طائلة بطالن املحرض .كما حدد أنه يعود الحق يف االطالع عليها إىل القايض
َ
واملستجوب ووكيله واملدعي ووكيله حرصاً.
املرشف على التحقيق
ّ
لكن القانون مل يوضح مهلة حفظ هذه التسجيالت ،ومل تصدر السلطة التنفيذية أي
تعليمات أو توجيهات لتوضيح هذه الثغرات وضمان حسن تنفيذ هذا املوجب لجهة تحديد
آلية حفظ التسجيالت وضمان عدم إتالفها أو تعديلها واملحافظة على رسيتها وإمكانية
القضاة واملحامني واملشتبه فيهم االطالع عليها.
وتكمن أهمية هذا املوجب يف السماح بالتثبُّت من صحة إفــادة املشتبه فيه ومدى
إكراهه على الكالم أو حصول أعمال شدة أو تعذيب خالل التحقيقات األولية .كما يسمح
بالتثبت من مدى تالوة الضابطة العدلية للمشتبه فيه لحقوقه وإعالمه بحقه باالتصال
واالستعانة بمحام .فيشكل التسجيل وسيلة أساسية لضمان حسن تنفيذ الحق يف
االستعانة بمحام ،بخاصة يف ظل املمارسة الشائعة اليت تتمثل يف تدوين الضابطة العدلية
"عدم رغبة املشتبه فيه باالستفادة من حقوقه" املنصوص عليها يف املادة  /47/يف محرض
االستماع إىل أقواله ،من دون إمكانية إثبات العكس.
ً
ْ
اعرتضت املديرية على
فضال عن عدم توفر املوارد لتنفيذ موجب تسجيل التحقيقات،
إلزاميته من ثالث زوايا مختلفة:
• عدم وجود استثناءات :اعتربت املديرية أن فرض التسجيل يف كل الحاالت
يكبل عمل الضابطة العدلية ،ال سيما يف حال وجود عدد من التحقيقات لديها مما
ال يسمح باستعمال التقنيات لكل التحقيقات .كما تخوفت من أن يطرأ أعطال
ِّ
املتعذر استخدامها .وأشارت إىل الترشيع الفرنيس
على هذه التقنيات قد تجعل من
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ّ
بتخطي هذا اإلجراء يف بعض الحاالت التقنية بموافقة
الذي سمح للضابط العديل
النيابة العامة.
ْ
اعرتضـــت املديريـــة علـــى فـــرض إرفـــاق
• فـــرض إرفـــاق التســـجيالت باملحـــر:
التس ــجيالت بمح ــر التحقي ــق األويل ألنّ ــه يتطل ــب إمكاني ــات مادي ــة غ ــر متاح ــة.
وأش ـ ْ
ـارت إىل أن الترشي ــع الفرن ــي مل يف ــرض ذل ــك ب ــل س ــمح للخص ــوم بمراجع ــة
التس ــجيالت بق ــرار قض ــايئ يف ح ــال وج ــود ش ــكوك ح ــول صح ــة مضم ــون اإلف ــادة
يف املح ــر.
• مدة حفظ التسجيالت :أشارت املديرية إىل أن القانون اللبناين ،خالفاً للقانون
الفرنيس ،مل يحدد املدة الزمنية اليت ُي َ
تلف بعد مرورها التسجيل.
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ويف آذار  ،2021أصــدر النائب العام لدى محكمة التميزي تعميماً إىل كافة النيابات
العامة يقيض باستثناء تسجيل االستجوابات بالصوت والصورة من التطبيق "لحني قيام
الدولة اللبنانية برصف االعتمادات الالزمة لتأمني التجهزيات التقنية لذلك"( .)49يف الواقع،
ال تشكل تعاميم النيابة العامة التميزيية سنداً قانونياً لوقف تنفيذ نصوص قانونية ،حيث
أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة املختصة لوقف العمل بقانون أو ببنود منه وفقاً
للمبادئ الدستورية والقانونية العامة .وهذا الخلل القانوين قد ُيعرّض محارض الضابطة
العدلية غري املسجلة لإلبطال أمام املحاكم يف حال طلب املدعى عليه ذلك ،وتالياً استبعادها
ْ
اعتربت إحدى محاكم بريوت سابقاً أنها غري مل َزمة بتعاميم النيابة
كدليل يف املحاكمة .وقد
ً
()50
العامة التميزيية كونها خصما يف الدعاوى الجزائية .
يف املقابل ،مل يرصد مجلس النواب االعتمادات الالزمة لتمكني النيابات العامة والضابطة
العدلية من القيام بالتجهزيات الالزمة لتنفيذ موجب تسجيل التحقيقات .مل يصدر مجلس
النواب أي موازنة عامة منذ صدور القانون رقم  ،2020/191كما مل يتضمن مرشوع املوازنة
لعام  2022الذي أحاله مجلس الوزراء إىل مجلس النواب يف شباط  2022أي ّ بنود بهذا
َّ
معطلة ،ومعها إمكانية التثبُّت من مدى تالوة
الخصوص( .)51وعليه ،باتت إلزامية التسجيل
تعسف أو أعمال شدة.
حقوق املادة  /47/على املشتبه فيه وصحة إفادته وعدم تعرُّضه ألي ّ ُّ

 .49تعميم رقم /42ص 2021/تاريخ  2021/03/11صادر عن النائب العام لدى محكمة التميزي القايض غسان منيف
عويدات.

 .50فادي إبراهيم ،قرار قضايئ جديد يبطل تعميم عويدات" ،املفكّرة القانونية" 15( 2021/05/04 ،آذار .)2022
 .51املرسوم رقم  8877تاريخ  ،2022/02/28الوكالة الوطنية لإلعالم 15( 2022/02/28 ،آذار .)2022

اإلشكاليات المتعلقة بمحاسبة االنتهاكات لحقوق الدفاع
تمحورت أهم اعرتاضات القضاة ،ال سيما قضاة النيابات العامة ،على تضمني القانون
رقم  2020/191نصاً رصيحاً ملعاقبة القائم بالتحقيق ،سواء كان من قضاة النيابة العامة
أو من عنارص الضابطة العدلية ،بعقوبة تصل إىل سنة حبس "يف حــال مل يــراع أي من
الضمانات األساسية" املذكورة يف املــادة  /47/مع السماح بمالحقتهم من دون أي ّ إذن
مسبق من أي ّ مرجع(.)52
ولــهــذه االنــتــقــادات مــا يــررهــا طــاملــا أن صياغة الــنــص ج ـ ْ
ـاءت مبهمة لجهة تحديد
العنرص املادي للجريمة وعدم توضيح نطاق مسؤولية النائب العام عن أخطاء الضابطة
العدلية خالفاً ملبدأ رشعية العقوبة اليت تفرض ضبط النصوص العقابية منعاً للتعسف يف
استخدامها .وما يعزز املخاوف يف هذا الخصوص هو الخلل السائد يف آليات إرشاف قضاة
النيابات العامة على تحقيقات الضابطة العدلية ،اليت تستند بشكل أسايس إىل اإلرشاف
عن ُبعد عرب االتصاالت الهاتفية وتالياً على ما يعرضه املحقق على النائب العام( ،)53وهو
ُّ
التحقق من مدى الزتام الضابطة العدلية
ما من شأنه التأثري على قدرة النائب العام من
بضمانات الدفاع .لكن تخ ُّوف القضاة من هذا النص العقايب يعكس يف عمقه تخ ُّوفهم
من املحاسبة القضائية يف ظل اعتياد معظمهم على عدم التشدد يف رقابتهم على أعمال
الضابطة العدلية ،مما يساهم يف تفاقم املخالفات.
وتجدر اإلشارة إىل أن القانون يعاقب منذ العام  2001على مخالفة األصول املتعلقة
باالحتجاز ،ومن ضمنها األصول والضمانات املفروضة بموجب املادة  ،/47/اليت ُتشكّل
جريمة حجز الحرية املنصوص عليها يف امل ــادة  /367/مــن قــانــون العقوبات وتعاقب
باألشغال الشاقة املؤقتة "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً يف غري الحاالت اليت ّ
ينص
عليها القانون" .وقد أ كد املجلس الدستوري يف قراره رقم  2001/4حني ر ّد الطعن بقانون
َّ
املقدم حينها من مجموعة من النواب أن "كل خروج على القانون
أصول املحاكمات الجزائية
وتجاوز له يف معاملة املشتبه بهم ،مهما كانت مدة التوقيف االحتياطي ،إنما يشكل جرماً
يعاقب عليه القانون إذ ال حصانة ألحد عند خرقه القانون يف ممارسة عمله ،وعلى األخص
إذا كان هذا العمل يتعلق بالتحقيق مع املشتبه بهم"(.)54
 .52بيان "املفكّرة القانونية" حول القانون رقم 2020/191؛ لينا فخر الدين ،قضاة ال يكرتثون للتعذيب :الحصانة ً
أوال ،جريدة
األخبار 15( 2020/11/02 ،آذار .)2022

" .53املفكّرة القانونية" ،تنظيم النيابة العامة ،أوراق بحثية عن إصالح القضاء يف لبنان ،رقم " ،17املفكّرة القانونية"2018 ،
( 15آذار .)2022
 .54قرار املجلس الدستوري رقم  2001/4تاريخ .2011/09/29
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 .3الحق في االستعانة مجاناً بمحام :حق مع وقف تنفيذ؟
يت
أ كــدت النيابة العامة التميزيية وقــوى األمــن الداخلي ومديرية أمن الدولة ونقاب ْ
املــحــامــن لـــ "املــفــكّــرة" أنــهــم مــلـ َزمــون بتطبيق الــقــانــون رقــم  2020/191بــالــرغــم من
االعرتاضات عليه .وتؤكد قوى األمن الداخلي ومديرية أمن الدولة أنهما تلزتمان بإعالم
املشتبه فيه بحقه باالتصال واالستعانة بمحام وبالسماح للمحامني الخاصني بحضور
ْ
اتخذتها هذه الجهات تشري إىل
التحقيقات األولية .لكن التدقيق بالخطوات التنفيذية اليت
غياب التنسيق الكايف لتفعيل آلية االستعانة مجاناً بمحام َّ
مكلف من قبل النقابة واالكتفاء
ِ
باتخاذ الحد األدىن من الخطوات التنفيذية اليت مل تثم ْر بعد إنشاء آلية فعالة.
َّ
مكلف من
وقبل امليض ّ يف تفصيل اإلشكاليات املتعلقة بآلية االستعانة مجاناً بمحام
ِ
قبل النقابة ،نشري إىل أن املقابالت مع النقابتني ورصد "املفكّرة القانونية" تشري إىل بعض
ِ
الصعوبات املتعلقة بإمكانية املحامني الخاصني املوكلني من قبل املشتبه فيهم من حضور
ِ
التحقيقات األولية ،وأبرزها اآلتية:
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• وجـود ممارسـة شـائعة لـدى الضابطـة العدليـة ب َث ْ
ني املشـتبه فيـه عـن طلـب
ِ ِ
الطلـب سـوف ُيطيـل مـن أمـد
االسـتعانة بمحـام مـن خلال إيهامـه بـأن هـذا
ً
ّ
ُ
َ
يـؤش إىل ذنبـه وارتكابـه الجريمـة .وغالبـا مـا يرتجـم هـذا التنـازل يف
احتجـازه أو
املحـارض بعبـارة "ال يرغـب املشـتبه فيـه باالسـتفادة بـأي ّ مـن حقوقـه" .ومـا يشـجع
علـى هـذه املمارسـات ،هـو أن املـادة  /47/نصـت علـى وجـوب تحديـد املشـتبه فيـه
"موقفـه" مـن االتصـال واالسـتعانة بمحـام مـرة واحـدة يف بدايـة التحقيقـات بـدون
أن يوضـح إمكانيـة العـدول عـن هـذا املوقـف يف مراحـل الحقـة مـن التحقيـق كمـا
أسـلفنا .وهـو مـا يفتـح املجـال ملمارسـة الضغـوط املبـارشة أو غير املبارشة على املشـتبه
فيـه للتنـازل عـن ّ
حقـه بالوصـول إىل محـام؛
• بعض مــراكــز التحقيق ال تسمح للمحامي بحضور التحقيقات تلقائياً بل
تشرتط الحصول على موافقة النائب العام املسبقة الرصيحة ،مما يفتح املجال
لالستنسابية واملماطلة يف بعض األحيان يف حني أن القانون ال يمنح النيابة العامة
صالحية منع املحامي من الحضور؛

• يف حــن أنــه غالباً مــا يتمكّن املحامون مــن حضور التحقيقات لــدى معظم
مخافر وفصائل قوى األمن الداخلي ،إال أنهم يواجهون صعوبات يف بعض املكاتب
الخاصة التابعة لها ،ال سيما مراكز التحقيق التابعة لشعبة املعلومات ومكتب
مكافحة املخدرات .إذ تعمد هذه املكاتب أحياناً إىل منع املحامني من الدخول إليها
أو املماطلة وإلزامهم باالنتظار آلماد طويلة ،وهي عرقالت غالباً ما تهدف إىل ثنيهم
عن حضور التحقيقات األولية أو الضغط على املوقوفني؛
• لجهة األجهزة األمنية األخرى ،غالباً ما يواجه املحامون عرقلة كبرية للدخول إىل
مراكز التحقيق التابعة ملخابرات الجيش ولشعبة املعلومات لدى األمن العام ،تصل
إىل حد منعهم من مقابلة املشتبه فيهم وحضور التحقيقات األولية؛
ْ
أثقلت طبيعة العمل يف مراكز التحقيق،
• إن األزمة االقتصادية واملالية الحا ّدة
مما ضاعف الضغوط على املحامني وثىن العديد منهم عن حضور التحقيقات
نظراً إىل الجهود الكبرية املطلوبة لتأمني دخولهم إىل مراكز التحقيق ولطول آماد
التحقيقات.
إنطالقاً من انتشار هــذه املمارسات ،قدمت نقابة طرابلس يف  23شباط ،2021
بالتعاون مع عدد من املنظمات الحقوقية من ضمنها "املفكّرة القانونية" ،عريضة إىل لجنة
حقوق اإلنسان يف مجلس النواب تطالب فيها بمساءلة وزراء الدفاع والداخلية والعدل
حول عدم تطبيق املادة  /47/وقانون تجريم التعذيب رقم  2017/65ومنع املحامني من
حضور التحقيقات األولية( .)55وتفيد اللجنة لـ "املفكّرة" إىل أنها قامت بمراسلة وزارة العدل
والنيابة العامة التميزيية ومجلس القضاء األعلى وقوى األمن الداخلي للمطالبة بتطبيق
التعديالت ألصول التحقيق.
 .55النقيب املراد ّ
سلم رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية عريضة ملساءلة الوزراء املعنيني حول عدم تطبيق املادة  :47هدفنا
اإلنسان وحقوقه واملساهمة يف تطبيق القانون ،موقف نقابة املحامني يف طرابلس2021/02/23 ،؛ لور أيّوب ،نقابة املحامني يف
طرابلس ُتطلق عريضة ملساءلة الوزراء عن األجهزة األمنية" ،املفكّرة القانونية" 15( 2021/02/10 ،آذار .)2022

35

خطوات تنفيذية للنيابات العامة
لدى صدور القانون رقم  ،2020/191مل تتخذ النيابة العامة التميزيية إجراءات تنفيذية
فورية لتوضيح آليات تطبيقه أو إلعطاء التعليمات الالزمة للنيابات العامة اليت تعمل
تحت سلطتها وللضابطة العدلية اليت تعمل تحت رقابتها وفقاً للمادتني  /14/و/15/
من أصول املحاكمات الجزائية .يف املقابل ،أرسلت النيابة العامة العسكرية يف  23ترشين
األول ( 2010أي يف اليوم التايل لنرش القانون) كتاباً إىل مديرية أمن الدولة تعلمها بدخول
القانون قيد التنفيذ وبوجوب التعميم و"التقيُّد بمضمونه ،نظراً ملا ينجم عن مخالفته من
بطالن للتحقيقات ومن مالحقات وعقوبات دون الحاجة ألي إذن مسبق من أي مرجع"
طالبة مراجعته يف حال وجود حاجة إىل أي ّ إيضاح(.)56
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ْ
أرسلت قــوى األمــن الداخلي مالحظاتها املتعلقة بتطبيق
يف ترشين الثاين ،2020
القانون رقــم  2020/191إىل النيابة العامة التميزيية ومــروع التعليمات التنفيذية
اليت تنوي إصدارها ،فوضعت هذه األخرية تعليقاتها وطلبت تعديل التعليمات لتتالءم
ْ
أحالت النيابة التميزيية مالحظات قوى األمن الداخلي إىل وزارة العدل
مع القانون .كما
يف  21كانون األول  2020طالبة منها اتخاذ اإلجــراءات الالزمة ألخذ رأي هيئة الترشيع
واالستشارات يف وزارة العدل ووزارة املالية لجهة البنود اليت طلبت قوى األمن الداخلي
وقف العمل بها ،ال سيما يف ما يتعلق بإلزامية تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة
وإلزامية نقل املحتجزين( )57إىل قطعات أمنية أخرى بعد انتهاء التحقيقات .وأفادت النيابة
العامة التميزيية أنها مل َّ
تتلق أي ّ جواب إىل حني تاريخ كتابة هذا التقرير.
بعد خمسة أشهر على صدور القانون ،أصدر النائب العام التميزيي يف  11آذار 2021
التعميم املشار إليه أعاله( .)58وقد طلب فيه من النيابات العامة كافة (االستئنافية واملالية
ّ
"التشدد يف إعمال رقابتهم على أعمال الضابطة العدلية" يف معرض إرشافهم
والعسكرية)
على التحقيقات لناحية التطبيق السليم للقانون  2020/191و"التأ كد من قيام موظفي
الضابطة العدلية باحرتام حقوق املشتبه فيهم" املنصوص عليها يف املادة  ./47/وقد َّ
عدد
التعميم هذه الحقوق :ويف حني ذكر التعميم الحق باالتصال بمحام وباالستعانة بمحام
لحضور االستجواب والحق بمقابلة املحامي بصورة تضمن رسية املحادثة بينهما ،إال أنه مل يذكر

 .56كتاب عدد /2020/4191م تاريخ  2020/10/23صادر عن مف ّوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية الدائمة باإلنابة
القايض فادي عقيقي.
ُ .57ي َ
راجع الهامش رقم  40أعاله.
 .58تعميم رقم /42ص 2021/تاريخ  2021/03/11صادر عن النائب العام لدى محكمة التميزي القايض غسان منيف
عويدات.

َّ
يت املحامني يف حال َّ
تعذر على
رصاحة الحق باالستعانة بمحام مكلف من ِقبل إحدى نقاب ْ
املشتبه فيه توكيل محام ألسباب مادية .كما استثىن التعميم إلزامية تسجيل االستجوابات
إىل حني قيام الدولة برصد االلزتامات الالزمة لتأمني التجهزيات التقنية لذلك كما سبق بيانه.
ً
يت
وبخصوص تفعيل آلية االستعانة مجانا بمحام ،راسلت النيابة العامة التميزيية نقاب ْ
املحامني يف بريوت وطرابلس يف  18أيار  2021لتحديد مندوب لتكليف محامني بهدف
جب بعد
حضور التحقيقات مع املشتبه فيهم غري القادرين على توكيل محام .وفيما مل ُت ْ
نقابة طرابلس على هذا الطلب ،أجابت نقابة بريوت يف  24حزيران  2021بإعالم النيابة
بآلية إلكرتونية وضعتها قيد التنفيذ لطلب محام من النقابة ،وقامت النيابة بتعميم هذه
اآللية على النيابات العامة كافة واألجهزة األمنية املولجة بمهام الضابطة العدلية.

جهوزية قوى األمن الداخلي
تتمتع مديرية قوى األمن الداخلي اليت تقع تحت وصاية وزارة الداخلية والبلديات
بصالحية شاملة للتحقيق يف الجرائم( ،)59وتقدر أنها تنظم أ كرث من  100ألف محرض عديل
سنوياً .وقد بلغت مزيانيتها يف العام  2020ما يقارب ألف و 171مليار لرية لبنانية(.)60
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ويف مالحظاتها على القانون رقم  ،2020/191أ كدت املديرية أن ليس لديها الجهوزية
الالزمة لتطبيقه من زاويتني:
• تطبيق التعديالت ألصول التحقيق :أ كدت املديرية يف مالحظاتها على القانون
أن التغيريات اليت أدخلها القانون على أصول التحقيق تقتيض إصــدار تعليمات
جديدة بالتنسيق مع النيابة العامة التميزيية وإجــراء دورات تدريب للمحققني،
وهو ما يقتيض منحها مهلة ال تقل عن السنة لنفاذ القانون.
بعد عام ونصف العام على صدور القانون ،تؤكد املديرية لـ "املفكّرة" أنها أنجزت
الخطوات الالزمة لتعديل أصــول التحقيق تبعاً لإلصالح القانوين .قامت يف آب
 2021بتعديل تعليماتها الداخلية املتعلقة بتنفيذ وظائف الضابطة العدلية من
أجل إدخال التعديالت الجديدة على أصول التحقيق( .)61وتؤكد املديرية لـ "املفكّرة"

 .59املادة األوىل من قانون تنظيم قوى األمن الداخلي.
 .60القانون النافذ حكماً رقم  6تاريخ  2020/03/05قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة للعام ُ ،2020نرش يف الجريدة
الرسمية رقم  10تاريخ  ،2020/03/05ص .104

 .61مذكرة الخدمة رقم  204/248ش  4تاريخ  2021/08/04اليت ّ
عدلت التعليمات رقم  374تاريخ 2001/12/12

املتعلقة بتنفيذ وظائف الضابطة العدلية يف قوى األمن الداخلي.

ُ
أن التعديالت قد أدخلت أيضاً ضمن برامج تدريب رتباء التحقيق الذين يخضعون
لــدورات تدريب مستمرة حول أصــول التحقيق .كما أفــادت أنها َّ
عدلت نموذج
املحارض املعتمدة لديها من أجل إضافة النص الجديد للمادة  /47/يف الهامش ،إال
أنه َّ
يتبي أن معظم مراكز التحقيق ال تزال تعتمد النماذج القديمة .ومل تعمد املديرية
ُ
َّ
بعد إىل تعديل اللوحات اليت تنص على حقوق املشتبه فيهم واملعلقة يف مراكز
التحقيق العائدة لها ألسباب لوجستية.
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ويف ما يتعلق بالحق باالستعانة مجاناً بمحام ،كررت تعليمات األمن الداخلي
النص القانوين بشكل عام حيث نصت على اآليت" :إذا أبدى املشتبه فيه أو املشكو
منه رغبته بتعيني محامّ ،
لكنه ال يمكنه ذلك ألسباب مادية بحتة ،عندها يقوم
الضابط العديل بإطالع السلطة القضائية املرشفة على التحقيق على هذا األمر
فــوراً ويــد َّون هذا اإلجــراء يف املحرض ،حيث تعمد هذه السلطة إىل تعيني محام
ً
له بواسطة مندوب َّ
يت املحامني
يعي خصيصا لهذه الغاية من ِقبل كل من نقاب ْ
يف بــروت وطرابلس ،يمكن للضابط العديل يف هــذه الحالة البدء باالستجواب
بعد مرور مهلة ساعتني من وقت وتاريخ إطالع السلطة القضائية املرشفة على
التحقيق ،وعند حضور املحامي ّ
املكلف ينضم إىل التحقيق من النقطة اليت وصل
إليها بعد إطالعه على أقوال موكّله".
مل تشمل هذه التعليمات اآللية التنفيذية اليت وضعتها نقابة محامي بريوت لدى
صدور القانون واليت تتطلب من الضابط العديل التواصل مبارشة مع النقابة رغم
تعميمها على قوى األمن الداخلي وفقاً للنيابة العامة التميزيية .وتفيد املديرية
لـ "املفكّرة" أن الزتامها بهذا الخصوص يقترص على إعــام القايض املــرف على
التحقيقات برغبة املشتبه فيه بأن يتم تكليف محام له يف حال رصَّح بذلك ،وأن
مسؤولية املتابعة لتأمني حضور املحامي يعود للسلطة القضائية وليس لها .كما
نصت التعليمات على أن مهلة الساعتني لحضور املحامي تبدأ من وقت اتصال
الضابط العديل بالقايض ،وليس من وقت التواصل مع نقابة املحامني.
تؤكد النيابة العامة التميزيية لـ "املفكّرة" أنها أوضحت يف جوابها على مالحظات
قوى األمن الداخلي أنه يعود للضابط العديل التواصل مبارشة مع النقابة وأن
مهلة الساعتني يجب أن تبدأ من توقيت قرار النقابة بتكليف محام وليس من
توقيت إعالم النائب العام برغبة املشتبه فيه بتكليف محام له .إال أن قوى األمن
الداخلي مل تلزتم بتعديل تعليماتها لرتباء التحقيق ،كما مل تتابع النيابة للتثبُّت من
اتّباع تعليماتها.

• تطبيق تسجيل االستجوابات :أ كدت املديرية يف مالحظاتها على القانون أن
تقنية تسجيل االستجوابات مع مقتضيات الحفظ واألرشفة والحماية تتطلب
مــوارد مادية ولوجستية ضخمة غري متاحة للمديرية بتاريخ نفاذ هذا املوجب ال
سيما نظراً إىل األزمــة االقتصادية واملالية .كما أنها تتطلب تدريب املحققني على
استعمال وحفظ هذه التسجيالت وإمكانية الولوج إليها .واعتربت املديرية أن مهلة
الشهرين اليت منحها القانون للعمل بإلزامية التسجيل هي مهلة مستحيلة كونها
تتوقع أنها تحتاج إىل سنتني إلنجاز التحضريات يف حال توفر التمويل الالزم لها.
تشري املديرية يف مالحظاتها أنها شكلت لجنة لوضع دراســة حــول احتياجاتها
لتطبيق موجب تسجيل االستجوابات .وخلصت اللجنة إىل تقدير كلفة إنجاز
املرشوع بـ  26مليون و 200ألف دوالر أمرييك ،تشمل كلفة تجهزي  439غرفة تحقيق
بمعدل إشغال  8ساعات باليوم ،وكلفة إنشاء شبكات لربط القطعات ونظام
للحفظ واألرشفة (مع مدة حفظ لستة أشهر يف القطعة و 10سنوات يف النظام
املركزي لألرشفة) ،باإلضافة إىل  550ألف دوالر سنوياً لكلفة األقــراص املدمجة
املطلوب إرفاقها باملحارض .انطالقاً من ذلك ،وافقت النيابة العامة التميزيية على
طلب املديرية بوقف العمل بإلزامية تسجيل االستجوابات.
39

جهوزية مديرية أمن الدولة
تتمتع املديرية العامة ألمن الدولة اليت تخضع لوصاية املجلس األعلى للدفاع وتتبع
تمس بأمن
إدارياً لرئاسة الحكومة بصالحية الضابطة العدلية للتحقيق يف الجرائم اليت
ّ
الدولة الخارجي والداخلي (كاإلرهاب والتجسس)( ،)62كما أوكلت السلطات إليها مؤخراً
مهام يف إطار مكافحة الفساد .وتقدر أنها تنظم نحو  700محرض عديل سنوياً .وقد بلغت
مزيانيتها يف العام  2020ما يقارب  112مليار لرية لبنانية(.)63
تفيد مديرية أمــن الــدولــة لـ "املفكّرة" بأنها أدخلت التعديالت القانونية على أصول
التحقيق يف املديرية يف شباط  2021وقامت بتعميمها على جميع رتباء التحقيق ،وأدرجتها
ضمن برامج التدريب على أصول التحقيق .كما أنها أصدرت مدونة سلوك يف العام 2020
تتضمن وجوب ضمان تطبيق املادة  /47/من أصول املحاكمات الجزائية .وتفيد املديرية بأنها

 .62املادة  7من قانون الدفاع الوطين.
 .63قانون املوازنة العامة واملوازنات امللحقة للعام  ،2020ص .88

مل تعمد بعد إىل تعديل نماذج املحارض املعتمدة لديها لتعديل نص املادة  /47/الذي يرد على
هامشها ،وأنها مل تعلق لوحات تتضمن حقوق املشتبه فيهم يف مراكز التحقيق التابعة لها.
لجهة آلية االستعانة بمحام مجاناً ،تفيد املديرية لـ "املفكّرة" بأن تعليماتها ال تتضمن
موجب تالوة الحق يف االستعانة بمحام مجاناً على املشتبه فيه كون النص القانوين ال يشرتط
ذلك .وترى املديرية أن مسؤوليتها يف هذا الخصوص تقترص على إعالم املشتبه فيه بحقه يف
االتصال واالستعانة بمحام ،على ْ
أن ُت َ
علمه بحقه يف االستعانة مجاناً بمحام يف حال رصّح
ُ
بأنه ال يمكنه توكيل محام على نفقته الخاصة .ويف هذه الحالة تعلم النائب العام وتتخذ
اإلجراءات اليت يأمر بها هذا األخري ،وأ كدت أنها عممت على جميع رتباء التحقيق التابعني لها
اآللية اإللكرتونية لالستعانة بمحام الصادرة عن نقابة املحامني يف بريوت يف حزيران ،2021
ٍ
إال أنها مل ُتدخل بعد هذه اآللية يف منت تعليماتها الداخلية املتعلقة بمهام الضابطة العدلية.
يت املحامني منذ
وتفيد املديرية بأنها مل تقدم أي ّ طلبات لالستعانة بمحامني من ِقبل نقاب ْ
تعديل القانون نظراً إىل عدم ترصيح أي ّ من املشتبه فيهم برغبته بذلك.
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لجهة إمكانية تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة ،تفيد املديرية بعدم ّ
توفر املزيانية
لديها إلنشاء التجهزيات الالزمة ،علماً أنّها تستخدم  9غرف إلجراء التحقيقات .وتؤكد أنها
ُتعلم النائب العام املرشف على التحقيق بعدم ّ
توفر إمكانية التسجيل ُ
وت ِّ
دون إشارته بهذا
الخصوص على املحرض تفادياً لتعريض محارضها لإلبطال.

جهوزية نقابتيْ المحامين
فيما كانت نقابتا املحامني يف بريوت وطرابلس منخرطتني يف مساعي توسيع ضمانات
الدفاع للمشتبه فيهم قبل إقــرار القانون رقم  ،2020/191ترى النقابتان اليوم أنهما
ال تــزاالن ال تتمتعان بالجهوزية الكافية لتنفيذ الزتامهما لجهة تكليف محامني لحضور
التحقيقات األولية خالل مهلة ساعتني .كما يظهر أن التغيري الحاصل يف مجالس النقابتني
يف ترشين الثاين ( 2021وبخاصة ُّ
تغي النقيبني ملحم خلف ودمحم مراد اللذين كانا واكبا
ً
وضع القانون والزتما بتأمني رضورات تنفيذه) قد انعكس سلبا على رسعة بناء جهوزيتهما
إذ مل ُيق ّر أي ّ من املجلسني لغاية اليوم أي ّ خطة لتنفيذ القانون وإنشاء نظام للمساعدة
القانونية املجانية خالل التحقيقات األولية.
اعتربت النقابتان أن جهوزيتهما لتنفيذ هذه الخدمة العامة بشكل واسع تتطلب على
ّ
لتلقي
األقل وجود جهاز إداري أو نظام مناوبة بني املحامني يعمل على مدى  24ساعة
طلبات الضابطة العدلية ،وموارد مالية لتغطية انتقال ونفقات املحامني َّ
املكلفني ،باإلضافة

إىل تدريب املحامني ووضع أنظمة للمراقبة والتقييم .إال أن أيّاً من النقابتني مل تضع بعد
تؤمن املوارد الالزمة لغاية اليوم .يف حني ّ
آلية إدارية واضحة لتنفيذ هذه الخدمة ،كما مل ّ
تتجه
نقابة طرابلس إىل إدخال هذه الخدمة العامة ضمن خدمات املعونة القضائية ،مل تعتمد
نقابة بريوت هذا التو ّ
جه بعد بل تعتمد حالياً على محامني متطوعني لحضور التحقيقات
ً
فضال عن ذلــك ،ال يوجد آلية تعاون وتنسيق واضحة بينهما للعمل على توفر
األولية.
خدماتهما على مجمل األرايض اللبنانية ،ال سيما بالنسبة إىل املشتبه فيهم الذين يتم
نقلهم من مركز تحقيق خاضع لصالحية إحدى النقابتني إىل مركز يخضع لصالحية األخرى.
لذا ،تنحرص قدرة النقابتني حالياً يف تكليف محامني لحضور التحقيقات األولية على
تلبية طلبات املشتبه فيه الذين يتم استدعاؤهم إىل التحقيق بشكل أسايس من دون
ّ
لتلقي
املحتجزين منهم .وتستند اآللية املعتمدة حالياً من قبل النقابتني على خط ساخن
ِ
طلبات تكليف محام لحضور التحقيقات األولــيــة .رغــم أن هــذه األرق ــام منشورة على
املواقع اإللكرتونية للنقابتني مل يتم تعميمها على الضابطة العدلية ،وال ذكرٌ لها يف تعليمات
ِ
قوى األمن الداخلي أو أمن الدولة ،كما مل ترد عليها لغاية اآلن أي ّ طلبات استعانة من
الضابطة العدلية .ويعود اعتماد النقابتني على الخطوط الساخنة انطالقاً من تجربتهما
بتقديم الدعم القانوين للمتظاهرين يف إثر اندالع انتفاضة  17ترشين األول  2019حيث
قامتا بتكليف محامني ملتابعة قضايا املوقوفني أمام الضابطة العدلية واملحاكم .وتعاونت
النقابتان مع محامني متطوعني ،ال سيما من "لجنة املحامني للدفاع عن املتظاهرين"
اليت أدارت خطاً ساخناً مخصصاً لهذا الهدف منذ تأسيسها يف العام  2015بالتعاون
مع "املفكّرة القانونية"( .)64وتعتمد نقابة طرابلس على الخط الساخن الذي أطلقته يف 22
ترشين األول  2019ملواكبة االنتهاكات لحقوق املشاركني يف الحراك ،فساهمت االنتفاضة
بتعميم املعرفة املجتمعية بهذا الخط( .)65كما تعتمد نقابة بريوت على الخط الساخن الذي
ْ
أطلقته غرفة العمليات التابعة لها لتلبية طلبات املحامني بعد العام  2020خالل فرتات
اإلغالق العام بسبب انتشار فريوس كورونا.

وقبل امليض ّ يف تفصيل مدى جهوزية النقابتني ،تجدر اإلشارة إىل أن بعض منظمات
ْ
بارشت تقديم خدمات املساعدة القانونية املجانية يف مرحلة التحقيقات األولية
املجتمع املدين
يف القضايا اليت تعىن بها (أجانب ،نساء ،أحداث )...يف الحاالت اليت يتم التواصل معها من
قبل املشتبه فيهم لدى استدعائهم .وقد أفادت املنظمات املذكورة بعدم وجود تعاون أو
ِ
تنسيق كاف مع نقابة بريوت حول توفري خدمات املساعدة القانونية.
ٍ
 .64غيدة فرنجية ،معارك املادة  :47كيف انزتعت االنتفاضة حقوق الدفاع للمحتجزين؟
 .65نقابة املحامني يف طرابلس :خط ساخن ملواكبة أي ّ انتهاك لحقوق املشاركني يف الحراك ( ،)70341600موقع نقابة
ٍ
املحامني يف طرابلس 15( 2019/10/22 ،آذار .)2022
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نقابة بيروت
توجهت نقابة بريوت إىل االعتماد على تكليف محامني متطوعني لحضور التحقيقات
األولــيــة مع املشتبه فيهم .بعد صــدور القانون رقــم  ،2020/191أنشأت النقابة آلية
إلكرتونية تسمح للمحققني بالتواصل مبارشة مع النقابة لطلب تكليف محام لحضور
االستجوابات مع املشتبه فيه.
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تستند آلية النقابة هذه إىل استمارة إلكرتونية أنشأها مركز املعلوماتية ،وهي متوفرة
على الصفحة الرئيسية ملوقع النقابة اإللــكــروين حيث يمكن الولوج إليها من أي ّ جهاز
إلكرتوين( .)66ووفقاً لهذه اآللية ،يتوجب على الضابط العديل تعبئة هذه االستمارة ،ومن ثم
االتصال بغرفة عمليات النقابة على رقم الخط الساخن  71927333من أجل الحصول
على الرقم املُـ َّ
ـرمــز الخاص بطلبه .استناداً إىل هــذا الطلب ،تقوم النقابة بتكليف محام
لالنتقال إىل مركز التحقيق ،ويتوجب على املحامي املكلف إبراز الرقم املرمز ليك يقوم املسؤول
يف مركز التحقيق بمطابقته مع الرقم الصادر من غرفة عمليات النقابة وتالياً التثبت من
صحة تكليفه .رغم جدية هذه اآللية فإنها ترتكز على جهود عنارص الضابطة العدلية يف تعبئة
الطلب ومتابعته للحصول على الرقم املرمز ،وهو ما قد يعيق حسن تنفيذها ،وبخاصة يف
ظل ممانعة قوى األمن الداخلي عن القيام بذلك مبارشة.
وعليه ،ورغم إبالغ هذه اآللية إىل النيابة العامة التميزيية يف  24حزيران  2021رداً على
َ
ستخدم يوماً ومل ترد ضمن
طلب هذه األخــرة ،وتعميمها على األجهزة األمنية ،فإنها مل ُت
َّ
املعدلة.
تعليمات قوى األمن الداخلي وأمن الدولة
ويف  ،2021/10/25بعد عام من صدور القانون رقم  ،2020/191أنشأت نقابة
بريوت لجنة خاصة مستقلة عن مركز املعونة القضائية ،هي "لجنة متابعة تطبيق املادة
ّ
ضمت  17محامياً ومحامية لدى إنشائها
 /47/من أصــول املحاكمات الجزائية" اليت
()67
وقد ارتفع عدد هؤالء إىل  19يف العام  . 2022فتحت النقابة باب التطوع مع اللجنة
بموجب تعميم يف  3شباط  .)68(2022وقد تسجل لغاية اآلن  124محامياً متطوعاً.
وقد حددت اللجنة مهامها بأمرين :تكليف محامني لحضور التحقيقات األولية مع املشتبه

 .66طلب تكليف محام املادة  ،47موقع نقابة املحامني يف بريوت ،متوفر على الرابط التايل https://bba24.org/ (15 :آذار
.)2022
 .67قرار رقم ن.ق 2021/-5.تاريخ  2021/10/25صادر عن نقيب املحامني ملحم خلف ،قرار بتاريخ  2021/12/21صادر
عن نقيب املحامني نارض كاسبار ،صفحة اللجنة متوفرة على موقع نقابة املحامني يف بريوت ( 15آذار .)2022
 .68تعميم صادر عن أمني رس نقابة املحامني يف بريوت يف  3شباط  ،2022متوفر على موقع النقابة ( 15آذار .)2022

فيهم الذين يطلبون ذلك ،باإلضافة إىل دعم املحامني الخاصني غري املكلفني من النقابة
والذين يواجهون صعوبات لتطبيق املادة  /47/ودخول مراكز التحقيق وحضور التحقيقات
مع موكليهم.
يف ما يتعلق باملهمة األوىل ،وضعت اللجنة مدونة سلوك للمحامني الذين يتم تكليفهم
لحضور التحقيقات ،وتضمنت منع املحامني املكلفني من التوكُّل لقاء أتعاب عن أي ّ شخص
تم تكليفه بحضور التحقيقات األولية معه ،على أن يتم إحالته بعد انتهاء التحقيق إىل مركز
املعونة القضائية بناء على طلبه .يهدف هذا البند إىل الحد من استغالل خدمة املحامي
املكلف من النقابة ألهداف زبائنية ،ال سيما يف ظل األزمة االقتصادية الحادة .كما ينظم
املحامي املكلف تقريراً حول التحقيقات األولية مع املشتبه فيه ليتم تسليمه للمحامي الذي
إن كان محامياً خاصاً
ً
سيتم تكليفه أو توكيله الحقاً ،بعد مرحلة التحقيقات األ ّوليةْ ،
موكال من
ووضعت اللجنة برنامجاً
ْ
قبل املدعى عليه أو محامياً مكلفاً من قبل مركز املعونة القضائية.
ِ
ِ
ّ
تضمن تعريفهم على أصول التحقيق وحقوق املشتبه فيهم وإشكاليات
لتدريب املحامني
ْ
عقدت النقابة يف شهر شباط
تطبيقها كما على مدونة السلوك وآلية عمل اللجنة .وقد
ْ
تناولت تعريفهم على حقوق املشتبه
 2022محارضة للمحامني املتدرجني حول املادة /47/
فيهم خالل التحقيقات األولية وعلى أعمال اللجنة بشكل عام مع دعوتهم لالنضمام إليها.
أما بخصوص آلية االستعانة مجاناً بمحام ،فقد اقرتحت اللجنة االعتماد حرصاً على
الخط الساخن ّ
لتلقي الطلبات مبارشة من قبل الضابطة العدلية أو من قبل املشتبه فيهم
ِ
ِ
الذين يتم استدعاؤهم إىل التحقيق ،بعدما تبينت عدم فعالية أو مالءمة اآللية اإللكرتونية.
َّ
معمم على األجهزة األمنية ،ومل تستلم اللجنة لغاية
إال أن رقم الخط الساخن ال يزال غري
ْ
اليوم أي ّ طلب من الضابطة العدلية أو القضاة لتكليف محام ،إن كان عرب الخط الساخن
أو االستمارة اإللكرتونية .وتالياً ،يقترص عملها حالياً يف هذا املجال على تسهيل دخول
املحامني الخاصني إىل مراكز التحقيق بناء لطلبهم وعلى تكليف محامني للمشتبه فيهم
الراغبني الذين يتم استدعاؤهم إىل التحقيق .وقد وصل عدد املستفيدين من هذه الخدمة
إىل  23مشتبه فيه منذ ترشين الثاين .2021
وعلي ــه ،قدم ــت اللجن ــة اقرتاحاته ــا لتفعي ــل خدم ــة تكلي ــف املحام ــن لنقي ــب املحام ــن
وه ــي ال ت ــزال بانتظ ــار إقراره ــا .وق ــد تضمن ــت االقرتاح ــات تكلي ــف موظ ــف م ــن النقاب ــة
إلدارة الخ ــط الس ــاخن ومتابع ــة األم ــور اإلداري ــة املتعلق ــة بالتكليف ــات ،كم ــا والعم ــل عل ــى
تأم ــن محام ــن م ــن مختل ــف املناط ــق ك ــون صالحي ــة النقاب ــة تش ــمل جمي ــع املحافظ ــات
اللبنانيـــة باســـتثناء الشـــمال وعـــكار .ويبحـــث مجلـــس النقابـــة أيضـــاً يف إمكانيـــة تغطيـــة
نفق ــات انتق ــال املحام ــن إىل مراك ــز التحقي ــق.
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نقابة طرابلس
خالفاً لنقابة بريوت ،اتجهت نقابة طرابلس إىل إدخال خدمة تكليف محامني لحضور
التحقيقات األولية ضمن مهام "مركز املعونة القضائية واملساعدة القانونية" .ويعود ذلك إىل
قناعة النقابة برضورة ّ
توفر الجسم اإلداري لضمان فعالية وجودة العمل وآليات الرقابة
والتقييم ،وهو أمر متوفر حالياً يف املركز .إذ كما يشري اسمه ،ال يقترص املركز على توفري املعونة
القضائية من خالل تكليف محامني لتمثيل املتقاضني أمام املحاكم ،بل يتجاوزها ليشمل
املساعدة القانونية ،وهــو يضم حالياً  245محامياً ومحامية خضعوا ل ــدورات تدريبية
متخصصة ال سيما يف قضايا حقوق اإلنسان .كما يتعاون املركز مع عدد من منظمات املجتمع
املدين العاملة بهدف تقديم الخدمات القانونية للفئات املهمشة وتنظيم جلسات توعية
قانونية كاملركز اللبناين لحقوق اإلنسان ومركز ربط البحوث بالتنمية ومنظمة "إنرتسوس".
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وضع مركز املعونة ،بالتعاون مع مركز حقوق اإلنسان ومركز حقوق السجني يف النقابة،
اقرتاحه لتنفيذ الزتامات النقابة بموجب املادة  /47/ورفعه إىل مجلس النقابة حيث ال يزال
ينتظر إقراره ،إذ يرتبط إقراره بمدى توفر مصادر لتمويله( .)69فاألزمة االقتصادية كبّلت عمل
النقابة واملحامني الذين يواجهون صعوبات كبرية لتأمني رزقهم وحسن سري أعمالهم .ويف
ْ
رصدت نقابة طرابلس موازنة سنوية للمركز بلغت  15مليون لرية لبنانية يف العام
حني
 2019و 10ماليني يف العام  ،2020مل ترصد له أي ّ موازنة يف العام  2021بسبب األزمة
االقتصادية الحادة ولوجود تمويل خارجي خاص باملركز .ويعمل املركز حالياً بشكل أسايس
بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ يف لبنان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ضمن إطار املرشوع الوطين للوصول إىل العدالة بالتعاون مع وزارة العدل .ويأمل املركز أن
يدخل برنامج تطبيق املادة  /47/ضمن هذا املرشوع.
وقد اقرتح املركز إنشاء فريق طوارئ من املحامني ّ
يؤمنون املناوبة يف مختلف مناطق
الشمال ويكونون على جهوزية لتلبية طلبات املشتبه فيهم ضمن مهلة الساعتني اليت أقرها
القانون ،ويخضعون للتدريب حول حقوق املحتجزين وإجراءات تطبيق املادة  /47/وحضور
التحقيقات األولية .ويأخذ االقــراح بعني االعتبار رضورة وجود محامني متخصصني ،ال
سيما يف قضايا النساء واألح ــداث ،على أن يتم فتح بــاب التسجيل النضمام املحامني
الراغبني بذلك .ويقرتح املركز البدء بمرشوع تجرييب يركّز على مراكز التحقيق األساسية يف
الشمال ،ثم يتوسع يف مرحلة ثانية لجميع مراكز التحقيق.

 .69بعد إعداد هذه الورقة ،أطلقت نقابة املحامني يف طرابلس يف  8حزيران  2022مرشوع تطبيق املادة  47من أصول
املحاكمات الجزائية وفقاً لالقرتاح الذي تم تفصليه أعاله.

ّ
تضمن االقرتاح آلية ترتبط بالخط الساخن  70341600الذي أطلقه املركز يف العام
كما
 2019حيث تتواصل الضابطة العدلية على هذا الخط الساخن ليقوم حينها املركز بتعيني
أحد املحامني من فريق الطوارئ .وترى النقابة يف هذا الخصوص أن من غري املحبَّذ ْ
أن
يكون تواصل الضابطة العدلية مبارشاً مع املحامني املناوبني منعاً لفتح الباب أمام الزبائنية
وتحقيق املنفعة الخاصة من خالل هذه الخدمة العامة .كما يقرتح املركز تغطية بدل النقل
والنفقات للمحامني الذين يستجيبون للطلب حيث من الصعب االتكال على تطوعهم يف
ظل األزمة االقتصادية .ويقرتح املركز أن يقترص تكليف املحامني على مواكبة املشتبه فيهم يف
مراكز التحقيق من دون تكليفهم باملرافعة واملدافعة عنهم بعد انتهاء التحقيق ،حيث يقوم
املركز بعدها بدراسة مدى توفر رشوط منح املعونة القضائية وفقاً ملعايريه املعتادة .كما يشمل
االقرتاح تعاون النقابة مع منظمات من املجتمع املدين املعنية بتقديم الخدمات القانونية
ونــرهــا التوعية يف املجتمع وامل ــدارس حــول حقوق املشتبه فيهم واملحتجزين وحقهم
باالستعانة بمحام من دون أجر .ومن الناحية التقنية ،يعمل املركز على توسيع برنامجه
ٍ
اإللكرتوين ألقلمته مع خصوصية قضايا املادة ./47/
أما بالنسبة للوضح الحايلْ ،
وإن كان املركز ال يزال غري قادر على تلبية طلبات االستعانة
ً
بمحاميه خالل مهلة الساعتني ،يبقى قادرا على تلبيتها خالل مهلة  24ساعة .وقد وصل
عدد املستفيدين من هذه الخدمة إىل  60شخصاً منذ بداية العام  ،2021معظمهم تم
استدعائهم إىل التحقيق على خلفية مشاركتهم يف التظاهرات .ويؤكد املركز أنه مل يرده ،منذ
تعديل القانون يف العام  2020ولغاية كتابة التقرير ،أي ّ طلبات استعانة من النيابات العامة
أو الضابطة العدلية .كما مل يقم املركز بأي ّ خطوة يف اتجاه تفعيل هذه اآللية لدى النيابة
العامة التميزيية أو الضابطة العدلية بسبب عدم جهوزيته التامة لتلبيتها.

الخالصات
رغــم إق ــرار الــقــانــون يف الــعــام  2020بحق املشتبه فيهم باالستعانة بمحام خالل
التحقيقات األولية ،تبقى ممارسة هذا الحق محدودة نظراً إىل عدم إنشاء أي ّ آلية فعالة
َّ
ً
ُت ِّ
يت
مكن املشتبه فيهم املحتجزين من الوصول مجانا إىل محام مكلف من ِقبل إحدى نقاب ْ
املحامني .باإلضافة إىل العقبات البنيوية املرتبطة بمرفق العدالة الجزائية ،ال سيما تلك
املتعلقة بغياب النظام الشامل للمساعدة القانونية والخلل يف آلية إرشاف النيابات العامة
على التحقيقات األولية ،فإن أبرز العقبات اليت تقف أمام حسن تنفيذ الحق يف االستعانة
مجاناً بمحام مكلف من قبل نقابة املحامني هي اآلتية:
ِ
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 )1ثغرات قــانونيـــة تتعلـق بـالحـق في الوصـول إىل محــــام مجانــاً خالل
التحقيقات األولية
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• مل يضمن القانون بشكل كاف موجب إعالم املشتبه فيه ّ
بحقه باالستعانة بمحام
ٍ
مجاناً مكلف من قبل نقابة املحامني .فرغم أن املادة  /47/من أصول املحاكمات
ِ
الجزائية تفرض على النيابة العامة والضابطة العدلية تالوتها كاملة على املشتبه فيه،
اكتفى القانون بإلزامهما بتحديد موقف املشتبه فيه ،قبل االستماع إىل أقواله ،من
حقه يف االتصال ويف االستعانة بمحام تحت طائلة إبطال املحرض ،من دون أن يشمل
رصاحــة تحديد موقفه من حقه يف االستعانة مجاناً بمحام .كما مل تتخذ الجهات
املعنية بتنفيذ القانون خطوات كافية تهدف إىل تعزيز هذه املعرفة .فلم تصدر النيابة
العامة التميزيية تعليمات واضحة برضورة التشدد بإعالم املشتبه فيه بهذا الحق
والتثبُّت من موقفه منه .كما مل تتضمن التعليمات الداخلية لقوى األمن الداخلي
وأمن الدولة رصاحة أن على املحقق إعالم املشتبه فيه بهذا الحق ،بل اتجهت نحو
إلقاء املسؤولية على هذا األخري للترصيح بعدم قدرته على توكيل محامي ليك يقوم
يت
املحقق بإعالم القايض املرشف على التحقيق بذلك .من جهة أخرى ،مل تعمد نقاب ْ
املحامني على تعميم املعرفة بخدمتها أو إطالق حملة توعية حول اإلصالح القانوين
نظراً إىل عدم جهوزيتها لتلبية هذه الخدمة بشكل واسع ورسيع بالنسبة إىل املشتبه
فيهم املحتجزين.
• مل تنص املــادة  /47/رصاحة على حق املشتبه فيه بالعدول عن موقفه لجهة
االستعانة بمحام بعد البدء باالستماع إىل أقواله أو بإلزام النيابات العامة والضابطة
العدلية بوقف إجراءات االستماع يف حال َّ
عب عن رغبته باالستعانة بمحام خاللها.
ومل تعمد النيابة العامة التميزيية على توضيح هذا األمر يف تعاميمها.
• ّ
نصت املادة  /47/على أن ُي ِّ
عي القايض املرشف على التحقيق محامياً للمشتبه
فيه بواسطة نقابة املحامني ،مما أوجد بعض الغموض طاملا أن قرار التعيني أو
التكليف يصدر عن نقابة املحامني ،وأن ق َص املهلة اليت ُيفرتَض حضور املحامي
ِ
خاللها (ساعتني) َتفرتض إمكانية حصول التواصل مبارشة وعلى وجه الرسعة
ِ
بني الضابط العديل والنقابة .وقد فتح ذلك الباب أمام تقاذف يف املسؤوليات بني
النيابة العامة والضابطة العدلية حول الجهة املختصة بالتواصل مع نقابة املحامني
إلعالمها برغبة املشتبه فيه تكليف محام لحضور التحقيقات األولية .يؤدي هذا
التقاذف عملياً إىل ضياع حق املشتبه فيه باالستعانة مجاناً بمحام يف حال مل يقدم
أي ّ من املرشفني على التحقيق بإبالغ نقابة املحامني .كما لهذا األمر تبعات على

املهلة املمنوحة لحضور محامي النقابة حيث تعترب قوى األمن الداخلي أن املهلة
ترسي من وقت إعالمها النيابة بهذا األمر ،يف حني تعترب النيابة والنقابة أن املهلة
ترسي من وقت التواصل مع نقابة املحامني.
• نص القانون على مهلتني مختلفتني يف ما يتعلق بالوصول إىل محام ،األوىل
مهلة  24ساعة لالستمهال لتوكيل محام ،والثانية مهلة ساعتني لحضور املحامي
إىل مركز التحقيق ،مما قد يخلق التباساً يف التطبيق لدى املحققني.
• على صعيد إلزامية تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة ،مل يوضح القانون
مهلة حفظ هذه التسجيالت ،ومل تصدر السلطة التنفيذية أي ّ تعليمات أو توجيهات
لتوضيح هذه الثغرات وضمان حسن تنفيذ هذا املوجب لجهة تحديد آلية حفظ
التسجيالت وضمان عدم إتالفها أو تعديلها أو املحافظة على رسيتها.

 )2غياب التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الحق
من الثابت أن تعديل أصــول التحقيق وتوسيع موجب املساعدة القانونية املجانية
لشمول مرحلة التحقيقات األولية تستوجب قيام الجهات املعنية بمرفق العدالة الجزائية
ومنسقة ،ال سيما لضمان فعالية ممارسة الحق وحسن سري التحقيقات
بجهود مشرتكة
َّ
والتوازن بني املصالح املختلفة .لكن َّ
يتبي أن النيابات العامة واألجهزة األمنية املولجة بمهام
يت املحامني قد تقاعست عن التنسيق الكايف بهدف تفعيل آلية
الضابطة العدلية ونقاب ْ
َّ
االستعانة مجاناً بمحام مكلف من قبل النقابة ،حيث اقترص األمر بشكل أسايس على
ِ
بعض املراسالت الخطية بني كل جهة على حدة اليت مل تثمر إنشاء آليات تنفيذية فعالة.

 )3التأخر في بناء جهوزية نقابتيْ المحامين وتأمين الموارد لتنفيذ الخدمة
العامة التي كُلِّفتا بها
من الواضح أن القانون وضــع العبء األكــر لضمان تنفيذ الحق باالستعانة مجاناً
يس النقابتني مل يبذال بعد
بمحام على نقاب ْ
يت املحامني يف بــروت وطرابلس .لكن مجل ْ
الجهود الكافية إلقرار خطة تهدف إىل تنفيذ الزتاماتها أو لشمول هذه الخدمة ضمن برامج
املعونة القضائية اليت تقدمها أو لبناء جهوزيتهما اإلدارية واملالية لتقديم هذه الخدمة العامة
يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة .ويف حني قد تتجه النقابتان إىل البحث عن مصادر تمويل
من الجهات املانحة واملنظمات األجنبية أو التعاون مع منظمات املجتمع املــدين ،مل ّ
يتبي
وجود تخطيط العتماد مصادر تمويل تتمتع بطابع االستمرارية.
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 )4العوائق أمام تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة
يشكل تسجيل التحقيقات وسيلة أساسية لضمان حسن تطبيق الحقوق املنصوصة
يف املادة  ،/47/ال سيما للتثبُّت من مدى تعريف املشتبه فيه عليها كما ومن صحة إفادته
ومدى إكراهه على الكالم أو حصول أعمال شدة أو تعذيب خالل التحقيقات األولية .وهو
يتخذ أهمية أ كرب يف ظل املمارسة الشائعة اليت تكتفي من خاللها الضابطة العدلية بتدوين
"عدم رغبة املشتبه فيه باالستفادة من حقوقه" بدون إمكانية إثبات العكس .ونظراً إىل
عدم إصدار أي ّ موازنة منذ صدور القانون رقم  2020/191أو فتح االعتمادات الالزمة،
أصدر النائب العام لدى محكمة التميزي يف آذار  2021تعميماً يقيض باستثناء تسجيل
التحقيقات بالصوت والصورة من التطبيق "لحني قيام الدولة اللبنانية برصف االعتمادات
الالزمة لتأمني التجهزيات التقنية لذلك" ،وهو تعميم مخالف للقانون لعدم جوازه وقف
العمل بنص ترشيعي.

التوصيات
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إىل جميع العاملين والمعنيين في مرفق العدالة الجزائية:
• اعــتــبــار إص ــاح وتــطــويــر مــرفــق الــعــدالــة الــجــزائــيــة مــن األول ــوي ــات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية لبناء مجتمع أ كــر عدالة وأمــانــاً يضمن الــتــوازن بني
ضمان حقوق األفراد وكرامتهم وحماية النظام العام؛
• إطــاق ورشــة وطنية لتصويب األخطاء أو ملء الثغرات اليت تشوب أصول
املحاكمات الجزائية وحسن تطبيق املــادة  /47/منه ،على أن يرتافق ذلــك مع
تقييم أداء املرفق واحتياجاته واستطالع آراء القضاة والضابطة العدلية واملحامني
واملشتبه فيهم واملتقاضني؛
• إنــشــاء آلــيــة تنسيق دائــمــة لضمان حسن تطبيق امل ــادة  /47/مــن أصــول
املحاكمات الجزائية ولتحويل مراكز التحقيق إىل مراكز عدالة شفافة تعزز ثقة الناس
بعدالة املرفق؛
• العمــل علــى تعزيــز املعرفــة لــدى العاملــن يف مرفــق العدالــة الجزائيــة واملقيمــن
يف لبنــان علــى ضمانــات الدفــاع خــال مرحلــة التحقيقــات األوليــة ،ال ســيما الحــق
يف االس ــتعانة مجان ــاً بمح ــام للمش ــتبه فيه ــم غ ــر القادري ــن عل ــى توكي ــل محام ــن
ألس ــباب مادي ــة.

إىل مجلس النواب:
• ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ،ال سيما وزارات العدل والداخلية
والــدفــاع ،ومساءلتها حــول مــدى الزتامها بــاملــادة  /47/مــن أصــول املحاكمات
الجزائية ،ال سيما لجهة الحق باالستعانة مجاناً بمحام يف مرحلة التحقيقات األولية؛
• املوافقة على فتح االعتمادات الالزمة لتمكني النيابات العامة واألجهزة األمنية
املولجة بمهام الضابطة العدلية من تطبيق املــادة  /47/من أصــول املحاكمات
الجزائية ،ال سيما لجهة االل ــزام بموجب تسجيل التحقيقات األولــيــة بالصوت
والصورة ،سواء ضمن مرشوع قانون املوازنة العامة لسنة  2022أو يف أي قانون
ملحق لها؛
• مراجعة املادة  /47/من أصول املحاكمات الجزائية بهدف ضمان تدوين موقف
املشتبه فيه من حقه باالستعانة بمحام مجاناً على محرض التحقيق قبل البدء
باالستماع إىل أقواله ،وضمان حقه بالعدول عن موقفه طيلة مرحلة التحقيقات
األولية ،وتحديد مبادئ حفظ التسجيالت ومدتها؛
• إقرار قانون يضمن استقاللية القضاء العديل وشفافيته وفقاً للمعايري الدولية.

إىل السلطة التنفيذية:
• اتخاذ اإلجــراءات اإلدارية واملالية الالزمة لضمان حسن تنفيذ املادة  /47/من
أصول املحاكمات الجزائية من قبل النيابات العامة ومجمل األجهزة األمنية املولجة
ِ
بمهام الضابطة العدلية؛
• العمل على رصد االعتمادات لتمويل كلفة إنشاء التجهزيات التقنية لتسجيل
إجراءات التحقيقات األولية لدى كافة النيابات العامة واألجهزة األمنية وفقاً للمادة
 /47/من أصول املحاكمات الجزائية.

إىل النيابة العامة التمييزية:
• وضع سياسة جزائية عامة تهدف إىل تحديد األولويات يف تحريك الدعاوى
العامة ملالحقة الجرائم ومرتكبيها وحسن إدارة موارد هذا القطاع ،مع إيالء األولوية
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َ
املرتكبة من قبل القائمني على التحقيقات األولية واملتعلقة باالنتهاكات
للجرائم
ِ
لضمانات الدفاع وبأعمال الشدة والتعذيب؛
• إصدار تعميم إىل كافة النيابات العامة والضابطة العدلية يهدف إىل تفسري املادة
َّ
املعدلة بموجب القانون رقم 2020/191
 /47/من أصول املحاكمات الجزائية
على نحو يعزز حقوق املشتبه فيه و ُيف ّعل آلية وصوله إىل محام مجاناً ،وتحديداً
توضيح اآليت:
ّ
بحقه يف االستعانة مجاناً بمحام
 وجــوب إعــام املشتبه فيه رصاحــةمكلف من قبل نقابة املحامني والتثبت من موقفه منه،
ِ
 وجوب احرتام حق املشتبه فيه بالعدول عن موقفه لجهة عدم رغبتهباالستعانة بمحام يف أي ّ لحظة من مرحلة التحقيقات األولية،
يت
 وجوب تواصل الضابطة العدلية مبارشة وعلى وجه الرسعة مع نقاب ْاملحامني يف حال طلب املشتبه فيه االستعانة بمحام مجاناً،
50

يت املحامني،
 تعميم أرقام الخطوط الساخنة العائدة لنقاب ْ وجوب تعديل نماذج محارض التحقيق العديل إلدراج نص املادة /47/َّ
املعدل يف هامشها،
 -وجوب إدخال نص التعميم يف التعليمات الداخلية لرتباء التحقيق.

إىل قيادات األجهزة األمنية المولجة بمهام الضابطة العدلية:
• تعديل التعليمات املتعلقة بوظائف الضابطة العدلية واملو َّ
جهة إىل رتباء التحقيق
َّ
املعدلة بموجب
بهدف االلزتام الكامل باملادة  /47/من أصول املحاكمات الجزائية
الــقــانــون رقــم  ،2020/191بما يتماىش مــع الــقــانــون وتعاميم النيابة العامة
التميزيية؛
• تعديل نماذج املحارض العدلية ومضمون اللوحات الــي تنص على حقوق
َّ
املعدلة؛
املشتبه فيهم يف مراكز التحقيق ملالءمتها مع نص املادة /47/

يت املحامني تهدف إىل تسهيل دخول
• إنشاء آلية لتحسني التواصل مع نقاب ْ
املحامني إىل جميع مراكز التحقيق ،ال سيما شعبة املعلومات واملكاتب التابعة
للمباحث الجنائية العامة والخاصة يف قوى األمن الداخلي وشعبة املعلومات لدى
املديرية العامة لألمن العام واملراكز التابعة ملخابرات الجيش والرشطة العسكرية
وأمن الدولة ،وإىل تمكني املحامني من اإلبــاغ عن أي ّ عرقلة ملمارسة عملهم يف
مراكز التحقيق وضمان معالجة هذه الشكاوى على وجه الرسعة؛
• تفعيـــل آليـــات املحاســـبة التأديبيـــة للمحققـــن الذيـــن يخالفـــون املـــادة /47/
ويمتنعـــون عـــن احـــرام حقـــوق املشـــتبه فيهـــم وضمانـــات الدفـــاع يف مرحلـــة
التحقيقـــات األوليـــة.

إىل قضاة النيابات العامة والتحقيق والحكم:
• التشدد يف التثبت من مدى تطبيق املادة  /47/من أصول املحاكمات الجزائية
يف محارض التحقيقات األولية اليت يتم اإلرشاف عليها واالدعاء بموجبها ،وإصدار
قرارات بإبطال املحارض املخالفة بهدف تفعيل املحاسبة النتهاكات حقوق املشتبه
فيهم وضمانات الدفاع ،واالمتناع عن إصدار أحكام تستند إىل إفــادات ُ
انتعت
تحت التعذيب أو ُ
استحصلت بطرق مخالفة للقانون؛
• تفعي ــل آلي ــات املحاس ــبة القضائي ــة للمحقق ــن يف ح ــال مخالفته ــم امل ــادة /47/
وامتناعهـــم عـــن احـــرام حقـــوق املشـــتبه فيهـــم وضمانـــات الدفـــاع يف مرحلـــة
التحقيقـــات األوليـــة.

إىل نقابتيْ المحامين في بيروت وطرابلس:
• إقــرار خطة عمل واضحة تهدف إىل ضمان تنفيذ خدمة املساعدة القانونية
املجانية للمشتبه فيهم خالل مرحلة التحقيقات األولية املنصوص عليها يف املادة
 /47/من أصول املحاكمات الجزائية بشكل تدريجي وشامل؛
• تعميم أرق ــام الخطوط الساخنة الــعــائــدة للنقابتني على النيابات العامة
والضابطة العدلية ّ
كافة ،لتفعيل آلية وصول املشتبه فيهم إىل محام خالل مرحلة
التحقيقات األولية ،وتعميم هذه األرقام على العامة وجميع املقيمني يف لبنان؛
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• العمل على تدريب املحامني لتأمني املساعدة القانونية يف مرحلة التحقيقات
ُّ
التخصص يف جرائم معيَّنة وقضايا الفئات
األولية ،مع األخذ بعني االعتبار رضورة
األكرث تهميشاً وتميزياً؛
• العمل على إدراج املساعدة القانونية يف مرحلة التحقيقات األولية ضمن مهام
يت املحامني يف بريوت وطرابلس ،وضمن مرشوع
مراكز املعونة القضائية يف نقاب ْ
املساعدة القانونية بالرشاكة مع وزارة العدل وصــنــدوق األمــم املتحدة للتنمية
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛
• العمل على تطوير برامج املساعدة القانونية يف النقابتني لضمان استمراريتها
وشموليتها على نحو يدعم املقيمني يف لبنان واملحامني على حد سواء.

إىل وزارة العدل وسائر مق ِّدمي الخدمات القانونية:
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يت املحامني ،على إدراج املساعدة القانونية يف مرحلة
• العمل ،بالتعاون مع نقاب ْ
ً
التحقيقات األولية ضمن برامج املساعدة القانونية املجانية املتوفرة حاليا ،ال سيما
َّ
املقدمة من قبل الجامعات
برامج العيادات القانونية واملساعدة القانونية املجانية
ِ
ومنظمات املجتمع املدين؛
• العمل على إنشاء نظام شامل للمساعدة القانونية املجانية ،بالتعاون مع
يت املحامني ومع سائر مقدمي الخدمات القانونية كالجامعات ومنظمات
نقاب ْ
املجتمع املدين.

إىل الجهات المانحة والمنظمات الدولية واألجنبية المعنية:
• العمل على تنسيق الجهود بني مختلف الجهات املانحة بهدف دعم مرفق
العدالة الجزائية وضمان التكامل يف أهدافها؛
• إعطــاء األولويــة ملنــح الهبــات والقــروض للمشــاريع املبنيــة علــى خطــط تضمــن
اســتمرارية الخدمــات العامــة لجميــع املقيمــن يف لبنــان مــن دون تميــز وتضمــن
أوســع تعــاون بــن مختلــف املعنيــن بتســيري مرفــق العدالــة الجزائيــة ومقدمــي
الخدمــات القانونيــة.

ملحق :الئحة بالمقابالت مع الجهات المعنية
• اجتماع مع املحامية العامة لدى محكمة التميزي ،القاضية مرينا كالس ،يف .2022/03/31
• اجتماع مع املدير العام لقوى األمن الداخلي ،اللواء عماد عثمان ،يف .2022/03/29
• اجــتــمــاع مــع رئــيــس قــســم الــتــحــقــيــق يف مــديــر يــة أم ــن ال ــدول ــة ،املــقــدم فـ ــادي مــحــمــود ،يف
.2022/04/12

• اجتماع مع مدير مركز املعونة القضائية واملساعدة القانونية يف نقابة املحامني يف طرابلس،
املحامي فهمي كرامة ،يف .2022/3/21

• اجتماع مع رئيس لجنة متابعة تطبيق املادة  47من أصول املحاكمات الجزائية يف نقابة املحامني
يف بريوت ،املحامي مازن حطيط ،يف .2022/03/31

• إجتماع مع عاملني يف املجلس الرنوجي لالجئني يف  1آذار .2022
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• اجتماع مع محام من املركز اللبناين لحقوق اإلنسان ،املحامي عصام سباط 7 ،نيسان .2022
• إجتماع مع مسؤولة الربامج يف الحركة القانونية ،السيدة فاطمة شحادة يف  13نيسان .2022

ورقة بحثية

االستعانة مجاناً بمحام خالل
التحقيقات األولية في لبنان:
العوائق أمام التنفيذ
نيسان 2022

