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منتدى المشرق والمغرب للشّ ؤون السجن َّية
[مشروع بتوقيع أمم للتوثيق واألبحاث]
دفاتر ال ُم ْنتَدى []1
بيروت2020/2019 ،
هاتف+ 961 1 553604 :
صندوق بريد 25 :ـ  5الغبيري ،بيروت ـ لبنان
ُمراجعة وتدقيق :صـالح الـچـيالني

إ َّن اآلرا َء الــوا ِر َد َة فــي هــذه ال َمطْبو َع ـ ِة التــي كان إنْجازُهــا ونَشْ ـ ُرها
ِب َد ْعــمٍ ِمـ ْن « َم ْع َهـ ِـد ال َعالقـ ِ
ـات الثَّقاف َّيـ ِة الخا ِر ِج َّيــة ( »)ifaــــ (ال ُم َم َّو ِل
ِمـ ْن ِوزا َر ِة الخارجيَّـ ِة األلمانيَّــة) ــــ إ َّن هــذه اآلرا َء ت ُ َعبِّـ ُرَ ،ح ْصـ ًراَ ،عـ ْن
ُو ْج َهــ ِة ِ
صاحبِهــا ِ
بــأي شَ ــكْلٍ ِمــ َن
وناشــرِها ،و َعلَ ْيــ ِه فهــي ال تُلْــ ِز ُمِّ ،
ـس ،بالضَّ ــرور ِةُ ،مقا َربَتَـ ُه ال ُم َؤ َّسســاتيَّ َة ِمـ َن
األشْ ــكالِ ،ال َم ْع َهـدَ ،وال ت َ ْع ِكـ ُ
ال َمســائِلِ َم ْوضــو ِع ال َب ْحـ ِ
ـث وال ـ َّرأْي.
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على سـبيل ال َّتقْديم

ْديم نا ِق ٍص
في تَـق ٍ
ح َّتى إشْ ـعا ٍر آخَـر...

َحــ ُّـق َهـ ِـذ ِه «اآلراء» ،كَــأَ ِّي َمطْ ُبو َعـ ٍة يُ ْستَـأنَــ ُـف نَشْ ــ ُرها ،أ ْن يُقَــ َّد َم لَها ِبأَ ْسـ َه َب ِم ْن
ـص ِ
احبِها ال َجا ِمعِ َمـ ْجــ َد ِم ْهــ َن ِة ال ُم َحا َما ِة،
َهذَا التَّــق ِْد ِيم ال ُمو َج ِز ــ َولَ ِس َّيما تَ ْعرِيفًا بِــ َ
الس ْج ِنــيَّ ِة
وهو َم ْج ٌد َسـ ْه ُل ال َمـــنا ِل نِ ْسبِــيًّا ،إلى َم ْج ِد «التَّــطَ ُّوعِ» ِل ْخ ِتـــبا ِر التَّ ْج ِربَ ِة ِّ
ا ْخ ِتـــبا ًرا ِح ِّســيًّا و ِذ ْه ِنــيًّا ُم ِ
باشـ ًرا َحيْــثُ َل َحا ِجـ َز ِمـ ْن ُجـ ْدرانٍ َعالِيَ ٍة ،أَ ْو ِمـ ْن قُضْ بانٍ
َسـ ِمي َك ٍة ،أَ ْو ِمـ ْن رِوايَـ ٍة ت َ ْقرِيـبِــيَّ ٍة بَيْــ َن ُه َوبَيْـ َن شَ ـ ْخ ِص ال ُم ْخـتَـبِــرِ ،وهــو ،بِال ِم ْريَــ ٍة،
أبْــ َه ُظ كُــلْ َف ًة لِ َمــا يَفْـتَــرِضُ ه ِمـ ْن فُضُ ــو ٍل ،ويَقْـتَــ ِ
ـضي ِه ِمــن ت َْص ِميـ ٍـم ،ويَتَـطَـلَّــ ُبه ِمن
شَ ــجا َع ٍة أَ َدبِــ َّية ،وضَ ـ َّم إلــى ذلــك كُــلِّ ِه َم ْجـ َد ال ِّريــا َد ِة ،فــي لُبنــا َن علــى األقَــ ّـل ،فــي
َخـ ْو ِض هــذه التَّ ْج ِربَــة.
السل ِْسـلَ ِة
ت َْسـلِي ًما ِم َّنــا بِأنَّـ ُه كَ َذلِـ َـك ،حا َولْنــا ،يَـ ْو َم َع َق ْدنــا ال َعــ ْز َم علــى افْ ِتـــتا ِح َهـ ِـذ ِه ِّ
الس ْج ِنـ ـ َّية((( ــــ
ِم ـ َن «ال َّدفاتِــر» ــــ َدفاتِ ـ ِر ُم ْنـ َتـــدَ ى ال َمشْ ـرِقِ وال َم ْغ ـر ِِب لِلشُّ ــؤونِ ِّ
ـس َّق َط مــا قَ ـ ْد يَكــو ُن َمكْـــنونًا ،بَ ْع ـ ُد ،فــي قَ ـر ِ
الصــدو ِر
ارات ُّ
حا َولْنــا ُو ْس ـ َعنا ،أ ْن نتَــ َ
والذَّاكِــر ِ
ــباب ا ْه ِتـــما ِم ِه الشَّ ــ ْخ ِص ِّي
ات ِمــ ْن ِسيـــ َر ِة روالن أبــو شــديد ،و ِمــ ْن أَ ْس ِ
الس ْجـ ِنــيَّة» ،فأَ َذ ْعــ َنا ا ْه ِتما َمنا بـــ َه ِذ ِه ال َمطْبو َع ِة وبِــ ِ
ـصاحبِها
ـي بـ«ال َم ْسألَ ِة ِّ
وال ِم َه ِنــ ِّ
ـب َوكُتَيِّبـ ٍ
الس ـ ْج ِنيَّ ِة
()1
ـي ِسل ِْس ـلَ ُة كُتُـ ٍ
ـات ،ال َد ْو ِريَّ ـ َة ُم ْنتَ ِظ َم ـ ُة لهــاَ ،مدا ُرهــا علــى ال َم ْس ـأَلَ ِة ِّ
وهـ َ
في أبْعا ِدها الشَّ خ ِْص َّي ِة والعا َّمة.
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واصــلِ اال ْج ِتـــما ِعي ،وطَ َرقْـــنا أَبْوابًــا ،وتَ َح َّريْ َنــا مــا أَ ْمكَــ َن
ِمــن ِخــا ِل َوســائِلِ التَّ ُ
اف ُخيـ ٍ
التَّ َح ـ ِّري .وإ ْذ ُوفِّقْـ ـ َنا إلــى أَطْ ـر ِ
ـوط فَــا نَ َّد ِعــي أ َّن مــا َح َّصلْنــا ُه قَ ـ ْد شَ ـفَى
وص َف بال ُّنـ ـبْ َذ ِة الَّتــي تُ َع ـ ِّر ُف بال َّر ُجـــل...
ِم َّنــا ال َغلِيـ َـل أو أنَّــه يَ ْك ِفــي لِـ ـيُ َ
فــي قُيــو ِد نِقابَ ـ ِة ال ُمحا ِمي ـ َن ،علــى مــا َوافانــا َمشْ ــكو ًرا األُ ْســتا ُذ ســعيد عالمــة ،أ َّن
روالن جرجــورة أبــو شــديد ِمـ ْن َمواليـ ِـد األ َّو ِل ِمـ ْن تَمــو َز  ،1936وأنَّــه بَــ َدأَ ت َــ َد ُّر َجه
فــي  5كانــو َن األ َّو ِل  ،1958وأنَّــه ت ََسـ َّج َل فــي نِقابَـ ِة ُمحا ِمـ ِّيـــي بيــروت فــي  8آذار
(((
ـي َء غَيـــر ذلــك.
 ،1961وال شَ ـ ْ
أ َّمــا فــي ال َمصــا ِد ِر ال َمفْـــتو َح ِة الَّتــي كا َن لَنــا إلَيهــا ُوصـ ٌ
ـول ،فَـــإشاراتٌ ُم َبـ ْعـثَـ ـ َر ٌة
قَلِيلَـ ٌة إلــى ال َّر ُجــلِ بــ َو ْص ِف ِه َمضْ ـر َِب َمثَــلٍ فــي ال ِّريــا َد ِة إلــى التَّـ َنــ ُّب ِه علــى ال َم ْســألَ ِة
الس ْجــ ِن َّي ِة والتَّــ ْنبِي ِه علــى َخطَرِهــا .وفــي ال َمصــا ِد ِر ال َمفْتو َحـ ِة أيضً ــا بَـــيا ٌن ُمؤ َّر ٌخ في
ِّ
 19تِشــري َن الثَّانــي ُم َذيَّــ ٌـل ،فــي ِعــدا ِد تَواقيـ َع أُ ْخــرى ،بِاسـ ِـم ال ُمحامــي روالن أبــو
(((
الســيِّ ُد موســى الصــدر».
شــديد ت َأيِيــ ًدا لـــ «ال َح َركَـ ِة الَّتــي يَقو ُدهــا اإلمــا ُم َّ
أ َّمــا فــي الشَّ ـ ِ
السـ ِّي َد ُة مارليــن أبــو شــديد نَصــر
ـهادات ،فــلَق َِد ا ْرتَـــضَ ِت ابْــ َن ُة َع ِّمـ ِه َّ
أ ْن ن َْسـتَـــر ِويَها مــا فــي ذاكِ َرتِـــها َعنــه ،وفــي مــا يَأتــي ت َ ْدوِيـ ٌن لِ َمــا ائـتَ َمـ َنـتْـــنا َعلَ ْيـ ِه
بالصـ ِ
والصــو َرة(((:
ـوت ُّ
َّ
ـوم اال ْق ِتصا ِديَّــة
()2
فــي دَليــلٍ َغ ْيـ َر ُمـ َؤ ّرخ َم ْوســومٍ ِب ِع ْنــوان دليــل ِخ ِّريجــي كُ ِّل َّيـ ِة ال ُحقــوقِ وال ُعلـ ِ
ْ
ـيُ ،مجــا ٌز فــي ُ ،1957محــامٍ ــــ ال َم ْنـزِل
فــي جا ِم َعـ ِة ال ِقدِّ يــس يُ ُ
وســف ،يَأتــي أ َّن روالن أبــو شــديد «لُبنانـ ّ
وال َم ْكتَــب :شــا ِر ْع فــردان ،بِنايَــة بالفيــو» َو َرقْمــا هاتِــف.
الصــا ِد ِر فــي  19تِشْ ــري َن الثّانــي َ .1974و ِب ِم ْقــدا ِر مــا
()3
ن ُِشـ َر ال َبيــا ُن ال َمذْكــو ُر فــي َعـ َد ِد الحيــاة ّ
ـات البَ َسـ ِ
ت َْسـتَدعي ْأســما ُء ال ُم َوقِّعيـ َن علــى البَيــانِ وال ُم َوقِّعـ ِ
ـمات ال َعريضَ ـةَ ،يَ ْسـتَدْعيها أيْضً ــا مــا يُ ْختَتَـ ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السـلْطَ َة إلــى ت َ َح ُّمــلِ َم ْســؤوليّاتها التاريخيَّـة تجــا َه َهــذه ال َح َركَـة وإلــى
ِبـ ِه ِمـ ْن نِــدا ٍءِ « :مـ ْن ُهنــا نَدْعــو ُّ
ال ُمســا َر َع ِة فــي ال َع َمــلِ علــى ت َ ْحقيــقِ رِســالَ ِتها وإنَّنــا لَ ُن ـ ْدر ُِك أ َّن أخْطــا ًرا كَثي ـ َر ًة َس ـتَ ْن ُج ُم َع ـ ْن تَجا ُهلِهــا
إصــا ٍح
أو إ ْهمالِهــا .كَمــا نَدْعــو أَ ْهـ َـل ال ـ َّرأْي واللُّبنانِيِّي ـ َن كافَّـ ًة إلــى التَّفا ُعــلِ َم َعهــا َرجــا َء ال ُوصــو ِل إلــى ْ
ـح إلَ ْيـ ِه لُبنــا ُن ِمـ ْن ت َ َقـدُّمٍ َو َعدالَـ ٍة ومــا يَ ْسـتَ ِح ُّق ِمـ ْن تَطَـ ُّو ٍر َحضــار ٍِّي وإنْســانِ ّي».
َجـ ْذر ٍِّي يُ َح ِّقـ ُـق مــا يَطْ َمـ ُ
()4
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«روالن أبــو شــديد ه ـ َو ابْ ـ ُن َع ِّمــي شَ ـ ِقيقِ والِـ ِـديَ ،والِـ ـ ُد ُه جــورج الَّــذي
هـ َو َع ِّمــي األَكْـ َبـــر ...ونَحـ ُن أَ ْربَـ ُع شَ ـ ِق ٍ
ـي
يقات ...لَـ ْم أت َ َعـ َّر ْف أنــا وشَ ِقيقاتِــ َ
أي إدوار ،وروالن ،وميشــال ،وابنــة ال َع ِّم
الثَّـــاثُ علــى أَبْــــنا ِء َعــ ِّمنا جــورجْ ،
ـس َب ٍب مـ ْن ِخـ ٍ
ـاف عائِــلِ ٍّي كان بَ ْيـ َن أبـــي
كـليـــر ،إلَّ فــي ِسـ ِّن ال ُمرا َه َقـ ِة بــ َ
وشَ ـ ِقي ِقه جــورج ...أ َّمــا الفَضْ ـ ُـل فــي ك َْســ ِر ال َجلِيـ ِـد بيــن العائِلَــتَينِ فــ َيعو ُد
ـت علــى َوالِـ ِـدي أ ْن يَــ ْنأَى ِب َنــا عــنِ ِ
الخـ ِ
ـاف الَّــذي
إلــى َوالِ َدتِـــي الَّتــي ألَ َّحـ ْ
ـي ِ
بَيْ َنـ ُه وبَيْـ َن شَ ـ ِقي ِق ِه ِ
واحـ ٍـد
والسـيَّما أ َّن العائِلَــتَينِ كانَـــتا ت َ ْقطُنــانِ فــي َحــ ٍّ
ـي ال َم ْعـ ِ
وســ ُّروا ُه ْم
ـروف اليَـ ْو َم بال َع ْدلِيَّــةُ ...سـ ِر ْرنا بالتَّ َعــ ُّر ِف إلَيْ ِهـ ْم ُ
ــــ ال َحــ ِّ
أيضً ــا ب َذلِـ َـك ...ك ُِس ـ َر ال َجلِي ـ ُد بيــن العائِلَـ ـتَينِ ولَ ِك ـ َّن التَّبا ُع ـ َد بَيْ َن ُه َمــا لَ ـ ْم
ناسـ ِ
يَـ َز ْل و ِمـ ْن ثُـ َّم فَــإ َّن ال ِّزيـ ِ
ـبات...
ـارات بَيْ َن ُه َمــا اقْتَــ َ
ـص َرتْ على األ ْعيــا ِد وال ُم َ
ـت ت َُص ِّمــ ُمها
وإ ْن أَن َْســى ال أَن َْســى انْبِـــهارِي بِــ َمغا َر ِة ِعيـ ِـد ال ِميــا ِد الَّتــي كانـ ْ
أي َوالِــ َد ُة روالن ،والَّتــي كُ َّنــا ن َُســ ِّميها «تانْـــت
وت ُ َنفِّـــذُها َز ْو َجــ ُة َع ِّمــيْ ،
ـي ال َعشْ ـ ِر َس ـ َنوات...
الس ـ ِّن بَ ْي ِنــي وبَ ْي ـ َن روالن َحوالَـ ِ
مــاري» ...كا َن فــار ُِق ِّ
ـت إِلَ ْيـ ِه مــا بَــدا لِـــي َعلَ ْيـ ِه ِمـ ْن ت َــ َديُّنٍ ــــ
أَ ْد َهشَ ـ ِني ِمـ ْن روالن يَـ ْو َم تَ َع َّرفْـ ُ
َوزا َد ِمـ ْن َد ْهشَ ِتـــي تِلْـ َـك أ َّن التَّــ َديُّ َن لَـ ْم يَ ُكـ ْن ِمـ ْن ِشـ َي ِم عائِلَـتَـ ْيـــنا ...كا َن
ـت
الصــا ِة وال ُمطالَ َع ـ ِة فــي ال ُكتُـ ِ
ـب ال ُم َق َّد َس ـ ِة ...فــي مــا بَ ْع ـ ُد َعلِ ْمـ ُ
كَ ِثيـ ـ َر َّ
أنَّــه كا َن ُعضْ ـ ًوا ــــ لَـ ـ ُربَّما فــي َم ْر َحلَ ـ ِة التَّ ْعلِيـ ِـم الثَّانَ ـو ِِّي ــــ فــي َجما َع ـ ِة
«الشَّ بِيــ َب ِة الطَّالِبـ ِة ال َم ِسـ ِ
ـت في
ـي َح َركَـ ٌة شَ ــبا ِب َّي ٌة كاثولِي ِك َّيـ ٌة ُع ِرفَـ ْ
ـيح َّية» وهـ َ
والس ـ ْب ِعي ِن َّي ِ
الس ـتِّي ِن َّي ِ
ات ،بِـ َموا ِقـ ـ ِفها «التَّـ َق ُّد ِمـ ـ َّية» .فــي مــا
ات َّ
لُبنــا َن ،فــي ِّ
ــم «نــادي
ْــت أ َّن روالن كا َن ُم َحــ ِّركًا لِـــ ُم ْنتَ َدى يُ ْعــ َر ُف ب ِْاس ِ
بَ ْعــ ُد أيضً ــا َع َرف ُ
الســا َعة ...و ِم َّمــا
اإلثـــنين»( ،كلــوب دو لونــدي) ،تُناقَـ ُ
ـش فــي إطــا ِر ِه قَضايــا َّ
أَ ْذكُــ ُره أيضً ــا أ َّن شَ ـ ِقي َق ِتي نيللــي ســا َعدَتْ روالن أَ ْحيانًــا فــي ت َ ْن ِظيـ ِـم هــذه
ـاءات وفــي إ ْرســا ِل ال َّد َعـ ِ
اللِّقـ ِ
ـوات إلــى ال ُمشــا َركَ ِة فيهــا ...وأنَّ ِنــي َحضَ ـ ْرتُ
بَ ْعضً ــا ِم ْنهــا...
ال أَ ْعـر ُِف الكَثيــ َر َعـ ْن روالن ال ُمحامــي ...بَ ْيـ َد أنَّ ِنــي أَت َــ َذكَّ ُر أنَّــه ت َـ َد َّر َج فــي
ـب ال ُمحامــي ُم ِ
حســن ســليم الَّــذي كا َن علــى ِصلَـ ٍة بــ َع ِّمي جــورج ــــ
َم ْكتَـ ِ
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الس ْج ِن َّي ُة
والِـــد روالن ...وبالطَّ ْبعِ أتَـ َذكَّــ ُر الضَّ ــ َّج َة الَّتي ْاستَــثا َرتْـــها ت َ ْج ِربَــتُه ِّ
ومــا نَشَ ـ ـ َر ُه َعنهــاَ ...ع ِش ـ َّي َة ال َح ـ ْر ِب أو لَـ ـ ُربَّما علــى بِداياتِهــا تَ ـ َز َّو َج روالن
ـسيِّ َد ٍة فــي ِس ـل ِْك القَضــاء ...ث ُـ َّم َغ َم َرت ْـــنا ال َح ـ ْر ُب بِـ ـ ِغمارِها وفــي َز ْح َم ـ ِة
بِــ َ
ال َحيــا ِة وال َمـ ْو ِت نَمــا إلــى ِعلْ ِمــي أ َّن روالن وعائِلَــتَه قَـ ْد َح َز ُمــوا َحقائِــبَ ُه ْم
وها َجـ ُروا إلــى كنــدا ...يَـ ْو َم َسـأَل ُْت كليــر َعـ ْن تارِيـ ِخ َوفــا ِة روالن قال َْت لِـــي
ـت علــى يَ ِقيـــنٍ ِبــأ َّن َهذا
بِأنَّــه مــاتَ َعـ ْن َخ ْم ِســي َن عا ًمــا ...مــاتَ روالن؟ ل َْسـ ُ
ال ِف ْعـ َـل يَ ْنطَــب ُِق َح ًّقــا علــى مــا أَصابَــه ...كَأنِّــي ِبـ ِه ،كُلَّمــا ْاستَــ ْر َج ْع ُت ُصــو َر َة
ـاب البَشُ ـ ِ
ـوش ال َمهِيـ ِ
الســما ِر وال َعيْـ ـ َنينِ
ـبِ ،ذي البَشْ ـ ـ َر ِة المائِلَ ـ ِة إلــى َّ
الشَّ ـ ِّ
ال َع َسلِ َّيــتَــ ْينِ  ،الَّــذي كَانَـ ُه ــــ يَتَــوا َرى فــي َمــكانٍ َمــا.»...
فــي الشَّ ـ ِ
ـس منيــف حمــدان ِم ـ ْن أَ َّن
ـهادات أَيْضً ــا مــا أَفا َدنــا ِب ـ ِه َمشْ ـكُو ًرا ال َّرئيــ ُ
ال ُم َّد ِعــي العــا َّم الَّــذي «قَطَـ َع» ُم َذكِّـ َر َة التَّ ْو ِقيـ ِ
ـف ال َو ْه ِميَّـ َة الَّتــي َد َخـ َـل أبــو شــديد
السـ ْج َن بِــ ُمو ِجبِها هـ َو القاضــي ميشــال طعمــة .و ِم َّمــا ْاستَـذكَــ َره الرئيــس حمــدان
ِّ
الس ْب ِعيــ ِن َّي ِ
ات بِــ َح ِ
ديث ال َّر ُجــلِ بَ ْعـ َد تَ َع ُّر ِضـ ِه لِلطَّ ْعــنِ
ـج أَيْضً ــا َمطالِـ َع َّ
أ َّن اإل ْعــا َم ضَ ـ َّ
علــى إث ْـ ِر ُمرافَ َعـ ٍة َح ِ
ماسـ َّي ٍة لــه ْاستَـــثا َرتْ َح ِفيظَـ َة ال ِج َهـ ِة الَّتــي كان يَتَــرافَ ُع ِض َّدها.
( ُمحا َدث ـ ٌة هاتِ ِفيَّ ـ ٌة م ـ َع الرئيــس منيــف حمــدان فــي  13أيــار .)2020
َو ِد ْدنَــا أ ْن نُ َوفَّــ َـق إلــى تَ ْحصيــلِ َمزِيـ ِـد َم ْعلومـ ٍ
ـات عــنِ ال َّر ُجــلِ فَـ ُنــ َق ِّد َم لِــ َه ِذه اآلرا ِء
ِبأَ ْسـ َه َب ِم َّمــا ت َــ َق َّد َم ولَ ِكـ ْن هــذا مــا كان! وإذ هـ َو كَ َذلِـ َـك ،ال نَقْــ َن ُط أ ْن يَ ْستَـ ْنــ ِف َر
ـناف نَشْ ـ ـ ِر هــذه اآلراءَ ،ح ِم َّيـ ِ
ـات َم ـ ْن َع َرفــوا روالن أبــو شــديد ِم ـ ْن أَ ْهــلٍ
ْاس ِتـئْــ ُ
وأَ ْص ِدقــا َء و ُز َمــاء ،وأَ ْن يُو ِقـ ـ َظ ذاكِراتِـ ـ ِه ْم وذاكِراتِـ ـ ِه َّن فَـ ـيُ ِم ُّدونا بمــا لَ َديْ ِه ـ ْم َع ْن ـ ُه
ولَ َديْ ِهـ َّن ،فَـ َن ْستَو ِفـــي َحـ َّـق ال َّر ُجــل ،فــي ِسيــ َرتِ ِه وآرائِــ ِهِ ،مـ َن التَّــق ِْد ِيم فــي طَبْ َعـ ٍة
تا لِـ َية.
بِنــا ًء َعلَ ْيـ ِه ،ال يَـ َرى َهــذا التَّــق ِْدي ُم بَأْ ًســا ِمـ َن اإلقْــرا ِر ِب َمــا يَـ ْعـتَـــري ِه ِمـ ْن نُقْصــانٍ ...
أ ْو فَـلْـ َنــق ُْل ِمـ ْن نُقْصــانٍ َحتَّــى إشْ ــعا ٍر آ َخـــر.
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ـباب اإل ْجـر ِام ِع ْنـ َد أبْنائِـ ِه ،فَلْ َي ْمتَ ِنـ ْع ،علــى
إذا َع َجـ َز ال ُم ْجتَ َمـ ُع َعـ ْن إزالَـ ِة ْأسـ ِ
األقـ ّـلَ ،ع ـ ْن تَقْويـ ِ
ـض مــا ت َ َب ّقــى ِع ْن ـ َد َمســاجي ِن ِه ِم ـ ْن َمظا ِه ـ ِر اإلنْســانِ َّية.
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مقدمة
ّ
بقلم األستاذ عبداللَّه قبرصي

عزيزي األُستاذ روالن،
تَ ِحيَّة طَيِّبَة،

والسـ َجناء .ولَكُــ ْن ُت أُ ْح ِج ُم َع ْن
َد َر ْسـ ُ
السـ ْجنِ ُّ
ـي وال َّنظَـ ِر َّي َعــنِ ِّ
ـت بَ ْحثَـ َـك ال َع َملِـ َّ
إبْــدا ِء الـ َّرأْ ِي فيـ ِه لَـ ْو لَـ ْم أكُـ ْن أنــا نَفْســي َســجي ًنا قدي ًمــا .فَ َقـ ْد بَلَـ ْوتُ َجميـ َع
ـت تَ ْعـر ُِف أ َّن
الســجونِ تَقْري ًبــاِ ،مـ ْن َع ْسـ َك ِريَّ ٍة ومدنِ َّيـ ٍة ،أ ْجنب َّيـ ٍة َو َوطَ ِن َّيــة ،وأنْـ َ
ُّ
ــق
َســبَ َب َســ ْجني كا َن دائ ًمــا ُصمــودي فــي َعقي َدتــي َوتَشَ ــبُّثي بِمــا أرا ُه َح َّ
ـي.
ِبــادي بال َحيــا ِة وال ُح ِّريَّـ ِة وال ُّر ِقـ ّ
«الســجينِ
إنَّنــي أ َّو ُل مــا أُلْ ِفـ ُ
ـت نَظَـ َر َك إلَ ْيـ ِه أنَّـ َـك ن َِسـ َ
ـيت نِ ْســيانًا كُلِّ ًّيــا َمسـأَلَ َة َّ
الس ِ
الس ِ
ـي كأ ِّي َســجينٍ آ َخــر.
الســجي ُن ِّ
ـي» .ففــي قانــونِ بِال ِدنــا يُعا َمـ ُـل َّ
ِّ
ياسـ ُّ
ياسـ ّ
للســجينِ فَـ ْوقَ مــا يَكــو ُن قَـ ْد أَ ْوقَ َعـ ُه ِبـ ِه القَضــا ُء ِمـ ْن ظُلْم.
إ َّن فــي هــذا ظُلْ ًمــا َّ
ـام بَ ْح ِثـ َـك ،إلى جانِــبِ َم ْب َدأِ ال ُمســاوا ِة
ـب ِبـ ِه فــي ِختـ ِ
ـب أ ْن تُطالِـ َ
إ َّن أ َّو َل مــا يَ ِجـ ُ
ـام
الس ـ َجنا ِء العا ِديِّي ـ َنَ ،م ْب ـ َدأٌ آ َخ ـ ُر أ َه ـ ُّم وأكْثَ ـ ُر ضَ ــرو َر ًة ه ـ َو إيجــا ُد نِظـ ٍ
بَ ْي ـ َن ُّ
السياسـ ِّيين.
خـ ٍّ
بالســجنا ِء ِّ
ـاص ُّ
إ َّن الــذي يُ ْســ َج ُن ِمــ ْن أ ْجــ ِل َعقيــد ٍة أ ْو َع َمــ ٍل ِس ِ
ــق كا َن أ ْو َغ ْيــ َر
ــيُ ،م ِح ٍّ
ياس ٍّ
ُم ِحـ ٍّـق ،هـ َو إنْســا ٌن ا ْرتَ َفـ َع َعـ ْن ُم ْن َحـ َد ِر ال َجري َمـ ِة العا ِديَّـ ِة إلــى ُم ْسـتَوى تَ َح ُّم ِل
َم ْســؤول ّي ِ
ات فُقْدانِ ـ ِه ُح ِّريَّتَ ـ ُه ،فــي ِصرا ِع ـ ِه ِض ـ َّد الوا ِق ـعِِ ،م ـ ْن أ ْج ـ ِل تَحقيــقِ
ُم ْجتَ َم ـعٍ أفْضَ ـ َـل و َحيــا ٍة فُضْ لــى.
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هــذا ِمــ ْن ِج َهــةَ ،و ِمــ ْن ِج َهــ ٍة ثانِيَــ ٍة ،وإ ْن أكُــ ْن أُ ِق ُّــر َك علــى َمبْــ َدأِ ت َْص ِ
نيــف
الصــا ِد ِر فــي 11
السـ َجنا ِء ،وكافَّـ ِة مــا َذكَ ْرتَـ ُه َعـ ْن تَنفيـ ِـذ ال َمرسـ ِ
ـوم االشْ ـ ِترا ِع ِّي َ
ُّ
الس ـ َجنا ِء القا ِدري ـ َن علــى الشُّ ـ ْغلِ،
شــباط َس ـ َن َة  ،1949وعلــى َم ْب ـ َدأِ تَشْ ــغي ِل ُّ
الس ـ ْجنِ » ،علــى إنْشــا ِء
أرى أ ْن نُشَ ـ ِّد َد ،نَ ْح ـ ُن الّذيــن أ ْد َركْنــا فَوا ِج ـ َع «عالَـ ِـم ِّ
الســجون.
َمــدار َِس ِم َه ِن َّي ـ ٍة و ِعلْ ِم َّي ـ ٍة دا ِخـ َـل ُّ
ــي واليَــأْ َس وال ُعقَــ َد ال َّنف ِْســيَّ َة وانْ ِح َ
ــال
إ َّن ال َج ْه َ
ــل واالنْ ِحــر َاف ال ُخلُ ِق َّ
السـ ْجنِ كَ َم ْد َر َسـ ٍة
ـج وتُشْ ــفى لَـ ْو نَظَ ْرنــا إلــى ِّ
الشَّ ـ ْخ ِصيَّ ِة ،كُلُّهــا يُ ْم ِكـ ُن أ ْن تُعالَـ َ
َو ُم ْستَشــفى م ًعــا.
ات َعدي ـ َد ٍةَ ،د َع ـ ْوتُ ال ِّنقابـ ِ
الس ـ ْجنِ  ،وعلــى َم ـ ّر ٍ
ـات
إنَّنــي ِع ْن ـ َد ُخروجــي ِم ـ َن ِّ
وال َج ْم ِع ّيـ ِ
اب ورجـ َ
«الس ـ ْجنِ » ال فــي
ـال ال ّديــنِ  ،إلــى تَ َب ِّنــي ق َِض َّي ـ ِة ِّ
ـات واأل ْح ـز َ
َــم لَــ ْم يَجِــ ْد بَ ْعــ ُد
ــب ،بَ ْ
ِــي ،وفــي ك ُِّل عال ٍ
ــل فــي العال ِ
لُبنــا َن َو َح ْس ُ
َــم ال َع َرب ِّ
ـباب
ألسـ ٍ
الســجينِ الــذي أ ْخطَـأَ َو ُح ِك َم ْ
السـ ْجنِ َحــاًّ  ،وإلــى ال َّنظَـ ِر إلــى َّ
لِق َِضيَّـ ِة ِّ
ـض بِحا َجـ ٍة إلــى َعطْـ ٍ
ـباب ،كَمريـ ٍ
ـف ،إلــى ُح ُنـ ِّو ال ُم ْجتَ َمـعِ ،ال إلــى انْ ِتقا ِمـ ِه
وأسـ ٍ
ْ
تَ َمشِّ ـ ًيا َم ـ َع ال َّنظْ ـ َر ِة ال َف ْر ِديَّ ـ ِة ال َعشــائِ ِريَّ ِة ال ُم ْنتَ ِق َم ـ ِة الحا ِق ـ َدة.
ـح
السـ ْج ُن ال َم ْدرسـ ُة ـ ال ُم ْستَشــفى ـ المص َنـ ُعِّ ،
ِّ
السـ ْج ُن اإلنْســانِ ُّي الــذي نُصالِـ ُ
ـب أ ْن نَ ْد ُع ـ َو إلَيْ ـ ِه
في ـ ِه َّ
الســجي َن َم ـ َع نَف ِْس ـ ِه و َم ـ َع ال ُم ْجتَ َم ـعِ ،ه ـ َو مــا يَ ِجـ ُ
الســجينِ فــي
َجمي ًعــا ــــ هــو مــا َد َعـ ْوتُ إلَيْـ ِه ُم ْنـ ُذ أ ْن تَ َع َّرفْـ ُ
ـت إلــى مأســا ِة َّ
بــادي.
ْييم ِدر َاسـ ِت َك ،ولَشــا ِك ٌر
إنَّنــي لَ َعميـ ُـق التَّأَث ُّـ ِر بأنَّـ َـك ا ْختَ َص ْصتَنــي دو َن ِســواي ِبتَق ِ
َــك َه ِ
ــذ ِه البــا ِد َر َة ال َوطَ ِن َّيــ َة اإلنْســانِ َّي َة ،فــي اهتما ِم َ
ل َ
الســ ْجنِ
ــك بعال ِ
َــم ِّ
والســ َجناء.
ُّ
ـت إلــى نَف ِْس ـ ِه ،ويَعــو َد إلــى
ـت لــي أ َّن هــذا ال َوطَ ـ َن ال بُ ـ َّد أ ْن يَلْتَ ِفـ َ
لَ َق ـ ْد أُث ْ ِبـ َ
ِ
اإلصالحات
ضَ ميـ ِر ِه ،وأ ْن يُ َح ِّقـ َـق َمـ َع ال َّز َمــنِ ــــ َونَ ْرجــو أ ْن يَكــو َن َذلِ َك عاجِلً ــــ
االجتماع َّيـ َة ــــ اإلصالحـ ِ
الســجونِ ــــ وأ ْن يُ َح ِّقـ َـق
ـات التــي تُـ َؤ ّدي إلــى إقْفــا ِل ُّ
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بال َوقْـ ِ
ـاح
ـح تَ ْحـ َ
ـت َر ْح َمـ ِة َسـ ّجانِ ِه َو ِسـ ْج ِن ِه ْ
للســجينِ الــذي ْ
ـت نَف ِْسـ ِه َّ
اإلصـ َ
أصبَـ َ
الــذي يُعيـ ُد ُه إلــى ا ْع ِتبــا ِر نَف ِْسـ ِه إنْســانًا ،والــذي يَ ْج َعلُـ ُه يَ ْعتَ ِبـ ُر أ َّن ال ُم ْجتَ َمـ َع
ـس َجــاّ ًدا بَـ ْـل ُم ْصلِ ًحــا َو ُم َربِّ ًيــا وطَبي ًبــا َو ُم َعلِّ ًمــا.
لَ ْيـ َ
إنَّني أشْ ُك ُر َك وأُ َه ِّنئُ َك،
َو ْاسلَ ْم لل ّداعي ل ََك بال َخ ْير
عبداللَّه قبرصي

(((

في 1961/1/1

السـ ُ
األسـ ِئلَ ِة التــي ت َْسـتَثي ُر الفُضـ َ
ـب
()1
ـؤال َعـ ْن دا ِع َيـ ِة روالن أبــو شــديد إلــى الطَّلَـ ِ
ـول ُّ
 ...و ِمـ َن ْ
ــل لِمــا للقُبرصــي مــن ِ
ِمــ ْن عبداللَّــه قُبرصــي دو َن ِســوا ُه أ ْن يُقَــ ِّد َم ِ
«خبْــ َر ٍة» ِســ ْج ِنيَّة،
لهــذ ِه اآل َراءَ .ه ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ــباب أُخْــرى ُمفْتا ُحهــا فــي َم َحطَّــة مــا مــ ْن َم َحطّــات ســي َرته الذّاتيَّــة؟
ألس ٍ
(انظر/انظــري أدنــاه) ،أ ْم ْ
ــت ُعنــوانِ «الســجون
فــي التّ ِاســعِ ِمــ ْن شُ ــباط  ،1996نَشَ ــ َر قُبرصــي َمقالَــ ًة فــي َصحيفَــ ِة ال َّنهــار ت َ ْح َ
الســجونِ .م ّمــا جــا َء فــي هـ ِـذ ِه ال َمقالَــة:
والتعذيــب فــي لبنــان» ْاس ـتَ ْذكَ َر فيهــا تَقْدي َم ـ ُه لـــ آراء فــي ُّ
ـس ال َقلْ َعــة ِ
الســجونِ ! فَ َقــد ُز ْرتُهــا فــي َح ْبـ ِ
وس ـ ْجنِ ال َّر ْمــلِ فــي َع ْهـ ِـد
ـس َم ـ ْن ه ـ َو ِمثْلــي خَبيــر فــي ُّ
«لَ ْيـ َ
االس ـ ِتقالل [القلعــة والرمــل ســجنان بيروتيــان غاب ـران]َ .وكَ ُمحــامٍ َعتيــقٍ لــي ِخبْ ـ َر ٌة
االنْ ِتـ ِ
ـداب ومــا بَ ْع ـ َد ْ
ِ
َ
فــي شَ ـأْنها طوِيلــة...
َ ...وبَ ْع ـ َد َس ـ َن ٍ
وات قــا َم أَ َح ـ ُد ال ُمحامي ـ َن الشَّ ــباب المرحــو ُم روالن أبــو شــديد (علــى مــا أَ ْذكُــر) ِبزِيــا َر ِة
ِ
ِ
ِ
َ
آنــذاك واطَّلَــ َع ِب َنف ِْســه علــى الحالَــة ال َّز ِريَّــة التــي
الســ ْجنِ ك ََســجينٍ باالت ِّفــاقِ َمــ َع ال ُمدَّعــي العــا ِّم
ِّ
يُعاملــو َن بهــا [كــذا فــي األصــل]...
ـب
ـب زَميلــي وصديقــي ال ُمحامــي روالن أبــو شــديد كِتابًــا َع ـ ْن ُمشــا َهداتِ ِه فــي ِس ـ ْجنِ ال َّر ْمــلِ َوطَلَـ َ
كَتَـ َ
َ
َ
ـب ُم َق ِّد َمتَ ـهُ...
ـي أ ْن أكْتُـ َ
إلَـ َّ
ـاب روالن أبــو شــديد َو ُم َق ِّد َمتــي لَـهُ ،ثُـ َّم مــا طَ َر ْحتُـ ُه فــي ُم َذكِّراتــي ،عبداللَّــه قبرصــي يَ َت َذكَّــر،
لَ َقـ ْد كا َن كِتـ ُ
ِ
ِ
َحوا ِف ـ َز ألَ ْخـ ِـذ هــذا ال َم ْوضــو ِع با ْهتمــامٍ كَبي ـ ٍر َولَ ِك ـ َّن أ َح ـدًا لَ ـ ْم يُ َح ـ ِّر ْك ســاك ًنا .كَأنَّمــا ال َجمي ـ ُع ُموافقــو َن
ـي!».
علــى أَ َّن ِّ
السـ ْج َن فــي لُبنــا َن ِمثالِـ ّ
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السجون
في ُّ
ِ
واض ـ ُع هــذا ال َب ْحـ ِ
ـاب اقْتَ َن ـ َع ِبضَ ــرو َر ِة التَّ َع ـ ُّر ِف َع ـ ْن كَثَــبٍ إلــى
ـث ُمحـ ٍ
ـام شـ ٌّ
السـ َجنا ِء لِمــا لِهــذا اال ْخ ِتبــا ِر ِمـ ْن فوائِـ َد أكيـ َد ٍة علــى
السـ ْجنِ َونَف ِْسـ َّي ِة ُّ
أ ْوضــا ِع ِّ
ـي واإلنْســانِ ّي.
َّ
الصعي َديْــنِ ال ِم َه ِنـ ِّ
الســل ِ
ِوجــوب التَّ ْر ِ
خيــص لَــ ُه ِب ُدخــو ِل
ُطات ال ُم ْختَ َّصــ َة ب
ِ
َو َعلَ ْيــ ِه ،فَقَــ ْد أقْ َنــ َع ُّ
السـ ْجنِ  ،وتَ َم َّكـ َن بال َّنتي َجـ ِة ِمـ ْن ُدخــو ِل ِسـ ْجنِ ال َّر ْمـ ِل فــي بيــروتَ ِب ُح َّجـ ِة أنَّـ ُه
ِّ
ـوف ِب ُج ْن َح ـ ٍة َم ْزعو َم ـ ٍةِ ،
َم ْوقـ ٌ
الس ـ ْجنِ
(شـ ّـك ِبــدونِ َمؤونَــة)َ ،وقَ ـ ْد قضــى فــي ِّ
ــام َوث َمــانِ ليــا ٍل ِمــ ْن  22إلــى  30أيلــول
ب ِِصفَــ ِة َســجينٍ عــا ِد ٍّي ث َمانِ َيــ َة أيّ ٍ
 1960شــا َر َك ِخاللَهــا نَ ْحـ َو ث َمانِمايَـ ِة َســجينٍ َحيــا َة األَ ْسـ ِر فــي األكْ ِل واللِّبـ ِ
ـاس
وال َمنا َمــ ِة َوتَـــ َنق ََّل بَيْــ َن ث َالثيــ َن ُغ ْرفَــ ًة ُم ْســتَ ِم ًعا إلــى أحادي ِثهِــ ْم ،و ُمنا ِقشً ــا
آرا َء ُه ـ ْم فــي شَ ـتّى األُمــور.
وعلــى إث ْـ ِر هــذا اال ْخ ِتبــا ِر الشَّ ـ ْخ ِص ِّي َوضَ ـ َع تَقْري ـ َر ُه هــذا با ِحثًــا في ـ ِه ال ِّنقــا َط
الثَّــاثَ اآلتِ َي ـ َة:
السجين،
الس ْجنِ َونَف ِْسيَّ َة َّ
(أ َّولً ) عالَ َم ِّ
الس ْجنِ ومسا ِوئَه،
(ثان ًيا) َمنا ِفـ َع ِّ
السجون.
(ثالثًا) ْ
الح ُّ
إص َ
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السجين
الس ْج ِن َونَف ِْس َّي ُة َّ
أ ّو ًل :عالَ ُم ِّ
الس ْجن
(أ) ميزاتُ ال َع ْي ِش في عال َِم ِّ

السـ َجنا ُء ،فــي ُغـ َر ٍف كَبيـ َر ٍة عالِ َيـ ِة ال َّنوا ِفـ ِـذُ ،م ْسـتَ ِقلَّ ِة ال َمنا ِفــع ،أ ْرضُ هــا
يَعيـ ُ
ـش ُّ
لَ ُهـ ْم ِفـر ٌاش وك ِ
ـي ومائِـ َدة.
ُرسـ ٌّ
الس ـ َجنا ِء فــي ُغ ْرفَ ـ ٍة وا ِح ـ َد ٍة يُنا ِه ـ ُز ال َخ ْم َس ـ َة وال ِعشْ ــري َن ،وقَ ـ ْد
وإ َّن ُم َع ـ َّد َل ُّ
يَتَ َدنّــى إلــى َعشْ ـ َر ٍة أو يَ ْرتَ ِف ـ ُع إلــى َخ ْم ِســي َن َر ْغ ـ َم َس ـ َع ِة ال ُغ ـ َر ِف نَف ِْســها.

جين
الس ِ
( )1يو ُم َّ
ِ
والعاشـ َر ِة صبا ًحــا ِع ْن َدمــا يَ ْسـتَ ْي ِق ُظ ِمـ َن ال َّن ْو ِم
الســجينِ بَ ْيـ َن التّ ِاسـ َع ِة
يَ ْبـ َدأُ يَـ ْو ُم َّ
بَ ْعـ َد َسـ َه ٍر طويـ ٍل يَ ْج َعلُـ ُه يَ ْحـر ُِص ك َُّل ال ِحـ ْر ِص علــى سـ ِ
الصباح.
ـاعات ال َّن ْو ِم فــي َّ
ـاس ال َّنـ ْو ِم أو يَ ْحتَـ ِـذي ِحــذا ًء إلّ نــا ِد ًرا َوقَـ ْد يَظ َُّل
فَ َيطْـوِي ِفراشَ ـ ُه وال يَ ْسـتَ ْب ِد ُل لِبـ َ
علــى هـ ِـذ ِه الحــا ِل أيّا ًمــا ِطــوالً كَ ْونُـ ُه ال يَ ْملِـ ُـك غالِبًــا ِســوى لِبـ ٍ
ـاس وا ِحـ ٍـد بَيْ َنمــا
السـ َجنا ِء ِشـ ْب َه ُعـراة.
يَ ْبــدو بَ ْعـ ُ
ـض ُّ
السـل ِ
ـس الحـ ُ
ُطات القَضائِ َّي ِة
الســجي ُن لل ُمثــو ِل أما َم ُّ
ـال تَما ًمــا إذا مــا ُد ِع َي َّ
َوتَ ْن َع ِكـ ُ
السـ َجنا ِء ال َميْســورين.
السـ ِتئْجا ِر ثَـ ْو ٍب أنيــقٍ ِم ْن أ َح ِد ُّ
فَيَ ْســعى جا ِهـ ًدا ْ
ـب الحــار ُِس ِم ـ ْن ك ُِّل ُغ ْرفَ ـ ٍة أ ْن تَ ْب َعــثَ ِب َخ ْمـ ٍ
ـس ِم ـ ْن ُس ـ َجنائِها
َو ِم ـ ْن ث َـ َّم يَطْلُـ ُ
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إلــى َح ّمامـ ِ
االس ـ ِتفا َد َة ِم ـ ْن
الســجنا َء يَتَحاشَ ـ ْو َن ْ
الســا ِخ َن ِة ،ول ِك ـ َّن ُّ
ـات ال ِميــا ِه ّ
الماس ـ ِة إلــى ال َّنظافَــة.
هــذا اال ْمتيــا ِز ال َّرفي ـعِ علــى حا َج ِت ِهـ ِـم َّ
الســطو ِل َم َّرتَ ْيــنِ فــي ال َّنهــارِ :فــي ِ
العاشــ َر ِة وال ِّن ْص ِ
ــف
ويَ ِصلُ ُهــ ُم األك ُْل فــي ُّ
َصبا ًحــا ،وال ّرا ِب َعــ ِة وال ِّن ْص ِ
بــوب
ــف َمســا ًء .وهــو َخليــ ٌط غَليــ ٌظ ِمــ َن ال ُح ِ
والصالصــة ويَ ْفتَ ِق ـ ُر إلــى ال َمــوا ِّد ال ِغذائِ َّي ـ ِة
ال َم ْســلوقَ ِة بال َمــا ِء تَ ْنق ُُص ـ ُه التَّوا ِبـ ُـل ّ
ِ
السـ َجنا ِء ال ُف َقـرا ِء يُفَضِّ لــو َن ال ُخ ْبـ َز وال ُج ْب َن
قاط ًعــا ك َُّل شَ ـ ِه َّيةَ .وقَـ ْد تَــرى غالِ ِب َّيـ َة ُّ
ـس ال َمأْكـ ِ
ـوالت األُ ْخــرىِ ،مـ َن ال َّنـ ْو ِع ال َجيِّــد .أ ّمــا ال َميْســوري َن ِم ْن ُهـ ْم
كَ ْونَ ُهمــا َع ْكـ َ
السـ ْجنِ أ ْو
فَيَأتــو َن بالطَّعـ ِ
ـام علــى نَ َف َق ِت ِهـ ِـم َّ
الخاصـ ِة ِمـ ْن َمطْ َعـ ٍـم كائِــنٍ خــار َِج ِّ
يَتَ َس ـلَّمو َن ك َُّل يَ ـ ْو ٍم طَعــا َم ال َم ْن ـ ِز ِل ســا ِخ ًنا ِم ـ ْن أيْــدي ذَوي ِهــم.
الســجنا ُء الطَّعــا َم َم َّرتَ ْيــنِ فــي ال َّنهــا ِر فــي أوقـ ٍ
ـات َغ ْيـ َر ُم َحـ َّد َد ٍة تَ ْختَ ِل ُف
يَتَنــا َو ُل ُّ
ـات فَتَ ْختَلِـ ُـف َمـ َع ا ْخ ِتـ ِ
َمـ َع تَعاقُــبِ األيّــام .أ ّمــا كَ ْي ِف َّيـ ُة تَنــا ُو ِل هـ ِـذ ِه ال َو َجبـ ِ
ـاف
ال ُغـ َر ِف :فإ ّمــا أ ْن يَتَنــا َو َل ك ُُّل َسـ ِجينٍ طعا َمـ ُه ِب ُم ْفـ َر ِد ِه وعلــى َم ْعـ ِز ٍل ِمـ ْن رِفا ِق ِه،
وإ ّمــا أ ْن يَ ْنق َِس ـ َم ُس ـ َجنا ُء ك ُِّل ُغ ْرفَ ـ ٍة إلــى ُز َم ـ ٍر ُمتَجانِ َس ـ ٍة يَ ْقتَ ِس ـ ُم أ ْعضــا ُء ك ٍُّل
ـس َجمي ـ ُع ُس ـكّانِ ال ُغ ْرفَ ـ ِة
ِم ْنهــا طعا َم ُه ـ ْم فيمــا بَيْ َن ُه ـ ْم ،وإ ّمــا أخي ـ ًرا أ ْن يَ ْجلِـ َ
َحـ ْو َل مائِـ َد ٍة ُمشْ ـتَ َركَ ٍة وا ِحـ َد ٍة كمــا يَ ْح ُصـ ُـل َذلِـ َـك فــي بَ ْعـ ِ
الصغيـ َر ِة
ـض ال ُغـ َر ِف َّ
وال ُمتَضا ِم َنــة.
الســجنا ُء ِمــ ْن َو َس ِ
ــط ال ُغ ْرفَــ ِة إلــى أطْرا ِفهــا
َّعــام يَ ْنتَ ِق ُ
َو ِع ْنــ َد انْ ِتهــا ِء الط ِ
ــل ُّ
َح ْيــثُ يَ ْجلِســو َن علــى ال َحصائِـ ِر وال ُفـ ُر ِش ويُتابِعــو َن أحاديثَ ُهـ ُم المألوفَـ َة َعـ ْن
ْــم
ِــم األكيــ َد ِةَ ،وتَقْصيــ ِر ال ُمحاميــ َن ،وظُل ِ
جرائِ ِمهِــ ْم و َخصائِ ِصهــاَ ،عــ ْن برا َءتِه ِ
الس ِ
ياس ـيَّة.
القُضــا ِةَ ،وضَ ــرو َر ِة ال َع ْف ـوِ ،ونــا ِد ًرا مــا يَتَطَ َّرقــو َن إلــى المواضي ـعِ ِّ
ويَقومــو َن أ ْحيانًــا بِزيــار ٍ
ات إلــى ال ُغـ َر ِف ال ُمجــا ِو َر ِة التــي تَـــكو ُن َمفْتو َحـ ًة علــى
ـض فــي أ ْوقـ ٍ
بَ ْع ِضهــا ال َب ْعـ ِ
ـات ِمـ َن ال َّنهــارِ (((،وإذا لَـ ْم يَتَ َمكَّنــوا ِمـ َن ال ُخــرو ِج إلــى
()1

كذا يف األصل واأل ْوىل ...« :التي تكون مفتوح ًة بعضها عىل بعض يف أوقات من النهار.»...
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السـ ْجنِ ِبق َْصـ ِـد ال ُّن ْز َهـ ِة َز َرعــوا ال ُغ ْرفَـ َة ذَهابًــا وإيابًــا تَ ْحريـكًا للـ َّد ِم كمــا
با َحـ ِة ِّ
يَقولُون.
َــوال ال َّنهــارَِ ،ويَشْ ــ َر ُب َعشَ ــر ِ
الســجي ُن ط َ
ات فناجيــنِ ال َق ْهــ َو ِة
َويُ َد ِّخــ ُن َّ
(((
ـاي ،وهــو دائِ ًمــا ،ال َمحـ َ
ـال ،بَ ْيـ َن أ ْم َريْــنِ  :أ ْو أ ْن يَتَ َكلَّـ َم ،أ ْو أ ْن يُ ْن ِص َت،
والشّ ـ ِ
ـب الضُّ َعفــاء.
َم ـ َع ال ِعلْـ ِـم أ َّن الــكال َم امتيــا ُز األقْوِيــا ِء ،واالس ـ ِتما َع وا ِجـ ُ
الســا َع ِة الخا ِم َس ـ ِة َمســا ًء ِع ْندمــا يَ ْف ـ ُر ُغ
الســجينِ َحوالَــي ّ
َويَ ْنتَهــي نَهــا ُر َّ
ـواب
اس ِّ
الس ـ ْجنِ ِم ـ ْن تَ ْعــدا ِد َوتَ َف ُّقـ ِـد ُســجنا ِء ك ُِّل غُرفَ ـ ٍة ،فَتُ ْق َفـ ُـل األبْـ ُ
ُح ـ ّر ُ
الســجنا ُء بَعيديـ َن َعـ ْن ُح ّر ِاسـ ِه ْم فَ َيشْ ـ ُعرو َن ِب َنـ ْو ٍع ِمـ َن ال ُح ِّريَّـ ِة.
ويُضْ حــي ُّ
َويُ ِ
الســجي ُن بالبطّانِيَّتَيْنِ
باشـ ُر ك ٌُّل ِم ْن ُهـ ْم ِب َمـ ِّد ِفر ِاشـ ِه ،وغالبًــا مــا ال يَ ْكتَفــي َّ
الصـ ِ
ـوف أ ِو
اللَّتَ ْيــنِ تُ َق ِّد ُم ُهمــا اإلدا َر ُة فــإذا ِب ـ ِه يُ ِضيـ ُـف إلَ ْيهِمــا ِفراشً ــا ِم ـ َن ّ
ال ُقطْــنِ أ ِو ِ
ـب َح ْج ُم ـ ُه َو ُم ـ َّد َة ا ْع ِتقالِــه.
الخ ـ َرقِ يَتَ َ
ناسـ ُ
ـي
ـس ك ُُّل َســجينٍ علــى ِفر ِاش ـ ِه َوت َ ْب ـ َدأُ َّ
ِع ْن َدهــا يَ ْجلِـ ُ
الس ـ ْه َر ُة الجما ِع َّي ـ ُة وهـ َ
علــى نَ ْو َع ْيــن :أ ْو أ ْن تَـــكو َن ِ
صاخ َبـ ًة تَ ْج َمـ ُع بَ ْيـ َن ال َّرقْـ ِ
ـص واألَغانِــي وال َهـ ْر ِج
وال َمـ ْر ِج أ ْو أ ْن تَـــكو َن ها ِدئَـ ًة َرصي َنـ ًة تَ ْقتَ ِصـ ُر علــى َسـ ْر ِد ا ْخ ِتبار ِ
ات و َمـآثـِـ ِر
باحثــو َن فــي ِ
ـص ال ُمتَ ِ
السـ ْه َر ِة
الســجنا ِء والتَّعليــقِ َعلَ ْيهــا فَ َي ْخلُـ ُ
آخـ ِر َّ
كِبــا ِر ُّ
إلــى نَــ ْد ِب َحظِّهِــ ْم ،والتَّ َح ُّســ ِر علــى فُقْــدانِ ُح ِريَّ ِتهِــ ْمَ ،وقَــ ْد يُ ْمســي
أكْثَ ُر ُه ـ ْم شَ ر َاس ـ ًة أ َرقَّ ُه ـ ْم قَلْ ًبــا وأَ ْس ـ َهلَ ُه ْم َد ْم ًعــا.
السـ ْج ِن بعال َِم ال ُم ْج َت َمع
( )2عال َق ُة عال َِم ِّ

َم ـ ْن قــا َر َن بَ ْي ـ َن العالَ َم ْيــنِ تَ َب َّي ـ َن لَ ـ ُه ِبــآنٍ ِ
واحـ ٍـد نِقــا َط تَشــابُ ٍه َونِقــا َط
ا ْخ ِتــاف.
()2

كذا يف األصل« ،واأل ْوىل :إ َّما أ ْن يَتكَـلَّ َم أو أ ْن يُ ِ
نص َت».
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قــاط ِ
َو ِمــ ْن أ َهــ ِّم نِ ِ
الســ ْجنِ خــا ٍل ِمــ َن األ ْه ِ
الخ ِ
ــداف
ــاف أ َّن عالَــ َم ِّ
وال َمشــاريعِ َورو ِح ال ُمبــا َد َر ِة التــي يَتَ َم َّيــ ُز بِهــا عالَــ ُم ال ُم ْجتَ َمــعِ ولِــذا
واالس ِت ْســا ُم لأل ْمــ ِر الوا ِقــعِ يُ َســ ْي ِطرانِ ِ
الســ ْجنِ حتّــى
داخ َ
ــل ِّ
فال ُجمــو ُد ْ
اب ُم ْســتَ ِم ّر.
الســ َجنا َء بِحالَــ ِة إضْ ــر ٍ
يَــكا ُد يَتَــرا َءى لل ّزائِــ ِر أ َّن ُّ
ــش فيــ ِه إلــى َحــ ٍّد بَ ٍ
َو ِمــ ْن َخصائِ ِ
الســجنِ أيْضً ــا بَســاطَ ُة ال َع ْي ِ
عيــد
ــص ِّ
الســ َجنا ِء علــى األكْلِ وال َّنــ ْو ِم دو َن أ ْن يَكــو َن
ِب َح ْيــثُ يَ ْقتَ ِصــ ُر ا ْه ِتمــا ُم ُّ
ـض بالِ ـ ُغ أ َه ِّميَّــة (((.فــا ت َ ْعقي ـ َد فــي حياتِ ِهــم
ل ِعالقاتِ ِهــم ِببَ ْع ِض ِهـ ِـم البَ ْعـ ُ
وال تَـــ َن ُّو َع حتّــى إنَّهــم يَظْ َهــرو َن ِب َمظْ َهــ ِر القَــ ْو ِم ال ُمتَ َخلِّفيــ َن َحضَ ِريًّــا.
َو ِم ـ ْن أ ْغ ـ َر ِب َميْ ـز ِ
الســجنا ِء لل ِّدفــا ِع َع ـ ْن ُحقو ِق ِه ـ ْم علــى
الس ـ ْجنِ ا ْعتمــا ُد ُّ
ات ِّ
الســجي ُن إلــى ال ُقـ َّو ِة أ َّولً لِتَ ْحقيــقِ
ُع ْن ُص َريْــنِ ُمتَكا ِملَ ْيــن :ال ُقـ َّو ُة واأل لَــم .يَلْ َجـأُ َّ
ـش إلــى نَتي َجـ ٍة
صوصــا تجــا َه رفا ِقـ ِهَ ،و ِع ْندمــا ال يُـ َؤ ّدي ال َبطْـ ُ
َجميـعِ َرغَباتِـ ِه َو ُخ ً
ـام ،وال يأنَـ ُـف ِمـ ْن تَشْ ــوي ِه
الســجي ُن إلــى ضَ ِح َّيـ ٍة ،ويُضْ ـر ُِب َعــنِ الطَّعـ ِ
ـب َّ
ين َقلِـ ُ
ـيل ِدمــا ُؤه .والغايَ ـ ُة ِم ـ ْن هـ ِـذ ِه ال ُمنــا َور ِ
ات
َج َسـ ِـد ِه َوفَتْ ـ ِح ُعرو ِق ـ ِه حتّــى تَسـ َ
وخاصــ ًة علــى اإلدا َر ِة لِحثِّهِــ ْم علــى تَلْ ِب َيــ ِة
أص ِ
حــاب ال ُّنفــو ِذ َّ
الضَّ غْــ ُط علــى ْ
طَلباتِــه.
خاصـ ًة ِب ِه ْم ُم ْعظَـ ُم أَ ِ
السـ ْجنِ أيْضً ـا ْاسـ ِت ْع ُ
لفاظها
السـجنا ِء لُ َغ ًة َّ
مال ُّ
َو ِمـ ْن نَـوا ِد ِر ِّ
ـي كأَ ْن يَقولـونََ ،مثَلاً « ،تعييـن» بَـ َدلً ِمـ ْن « ُخبـز» (((،و«بَ ّخورة»
ِمـ ْن ْ
أصـ ٍل تُ ْركِ ٍّ
بَـ َدلً ِمـ ْن « َح ّمـام» ،و«قـا ُووش» بَـ َدلً ِمـ ْن « ُغ ْرفَـة» (((،و«يطـئ» بَـ َدلً ِمـ ْن
« ِفـراش» ،و«بهيـل» بَـ َدلً ِمـ ْن « ُم ْمتـاز» إلـخ.
()3
أهمية.»...

كذا يف األصل ،واألوىل ...« :دون أن يكون لعالقاتهم بعضهم بعضً ـا ،أو بعضهم ٍ
ببعض ،بالغ

()4

يف األصل« ،ت ّعني» واألشْ َيع ما أثبتناه.

()5

يف األصل« ،قاقوش».
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ـب علــى
و َهــذا األ ْم ـ ُر يُ َم ِّك ـ ُن ُّ
الس ـ َجنا َء ِم ـ َن التَّــدا ُو ِل ِب َم ْوضــو ٍع يَ ْص ُعـ ُ
َغيْ ِر ِه ـ ْم فَ ْه َمــه.
ـض التَّشــابُ ِه بَ ْي ـ َن العالَ َم ْيــنِ
و َم ـ َع هــذا التَّبايُــنِ األكيـ ِـد فَ َق ـ ْد ت َ ِج ـ ُد بَ ْعـ َ
الس ـ ْجنِ
الس ـ ْج ُن صــو َر ًة ُم َص َّغ ـ َر ًة َعــنِ ال ُم ْجتَ َمــع .ففــي ِّ
ِب َح ْيــثُ يَ ْبــدو ِّ
ــزاب والطَّوائِ ِ
ت َـــتَ َمث َُّل َجميــ ُع الطَ َب ِ
ــف ،وفيــ ِه القَــو ُِّي
قــات واأل ْح ِ
والســ ِّي ُد واألَجيــرَ .ويَ ْجــ ُد ُر بال ِّذكْــ ِر أ َّن
والضَّ ُ
ــي والفَقيــ ُرَّ ،
عيــف ،وال َغ ِن ُّ
ِــي َويَ ْعتَبِــ ُر ا ْع ِتقالَــ ُه
باســ ِتمرا ٍر إلــى العال ِ
الســجي َن يَتَطَلَّــ ُع ْ
َّ
َــم الخا ِرج ِّ
ــــ حتّــى لَ ـ ْو كا َن طَويـ َـل األ َمـ ِـدُ ،م َج ـ َّر َد زِيــا َر ِة عا ِب ـ ِر َســبيل.

السجين
(ب) ــ نَف ِْس ـ َّي ُة َّ

الســجينِ بال َو ْحشَ ــ ِة ال َم ْع َن ِويَّــ ِة ،ولَ ْو َعــ ِة ِ
الحرمــانِ
ت َـــتَميَّ ُز نَف ِْســيَّ ُة َّ
وال ِه ْجــرانِ  ،وانْحــا ِل ِ
عناصــ ِر الشَّ ــ ْخ ِصيَّة.
ـجين ال َم ْع َن ِو َّية
السـ ِ
(َ )1و ْحشَ ـ ُة َّ

ــل ال ُجــ ْدرانِ َو َمــ َّر ًة ِ
الســجي ُن َم ْســجو ٌن َم َّرت َ ْيــنِ َ :مــ َّر ًة ِ
ــل
داخ َ
داخ َ
َّ
أفْــكا رِه.
ـش فــي َو ْحشَ ـ ٍة نَف ِْس ـ َّي ٍة ظا ِه ـ َر ٍة ِب َح ْيــثُ يَ ِج ـ ُد نَف َْس ـ ُه
لِذلِـ َـك تَــرا ُه يَعيـ ُ
َوحيــ ًدا أمــا َم ال َّدولَــة وأ ْج ِه َزتِهــا ال ُم َعقَّــ َد ِة َو ُم َمثِّليهــا ال َعديديــ َن ِمــ ْن
رِجــا ِل األ ْمــنِ العــا ِّم إلــى قُضــا ِة التَّ ْحقيــقِ وال ُحـك ِّام و ُحـ ّر ِ
السـ ْجن.
اس ِّ
الســجينِ علــى
َو ِم ـ َن ال َّنتائِ ـ ِج األ َّولِ َّي ـ ِة لِ َهـ ِـذ ِه ال َو ْحشَ ـ ِة ت َ ْن ِم َي ـ ُة َمقـ ِـد َر ِة َّ
التَّفكي ـ ِر ِب َح ْيــثُ يَتَ َو َّصـ ُـل إلــى طاقَـ ٍة ِم ـ ْن َج ْم ـعِ أفْــكا ِر ِه ت َفـ ُ
ـوق بِكثي ـ ٍر
ـي.
ُم ْس ـتَوا ُه ال ِف ْك ـر َِّي والثّقا ِفـ ّ
الســجينِ تَــدو ُر دائِ ًمــا َح ـ ْو َل َع ـ َد ٍد َم ْحصــو ٍر ِم ـ َن
ول ّمــا كانَـ ْ
ـت أفْــكا ُر َّ
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ْــم ال ُم ْجتَ َمــعِ ،فَــا
ال َمواضيــعِ ال ُم ْز ِع َجــ ِة كَ َم ْســؤوليَّ ِت ِه الشَّ ــ ْخ ِصيَّ ِةَ ،وظُل ِ
الســجينِ ِمـ ْن را َحـ ِة ال َّنـ ْوم.
بُـ َّد أ ْن يُـ َؤ ِّد َي هــذا التَّفْكيـ ُر إلــى ِح ْرمــانِ َّ
ــج ال ُمشْ ــتَ َركَ ُة لل َو ْحشَ ــ ِة َوكَثْــ َر ِة التَّفْكيــ ِر َو ِقلَّــ ِة ال َّنــ ْو ِم ِع ْنــ َد
أ ّمــا ال َّنتائِ ُ
ــف ُخطو َرت ُهــا با ْخ ِت ِ
ــي
الســ َجنا ِء فَتَ ْختَلِ ُ
ُّ
ــاف َمنا َعــ ِة ك ُِّل َســجينٍ و ِه َ
والل ُمبــاالة.
َــق وانْ ِعــدا ُم ُرو ِح ال ُّن ْكتَــ ِة ّ
التَّشــا ُؤ ُم وال َقل ُ
ـجين ِم َن ال ِح ْرمانِ وال ِه ْجران
السـ ِ
( )2لَ ْو َع ُة َّ
السـ ْجنِ ُح ـ ِر َم فَ ْجـأَ ًة ِم ـ ْن ك ُِّل ُس ـ ُبلِ ت َـ َذ ُّوقِ ال َحيــا ِة ِب َح ْيــثُ
َم ـ ْن ز َُّج فــي ِّ
ـاب
يَكــو ُن قَـ ْد أُ ْر ِغـ َم علــى التَّ َخلّــي َعـ ْن ُح ِّريَّ ِتـ ِه وعاداتِـ ِه َو ُم ْجتَ َم ِعـ ِه وبـ ِ
ِر ْز ِقـ ِه.
الســجي ُن بَ ْيـ َن لَ ْيلَـ ٍة َوضُ حاهــا ُم َجـ َّر ًدا َحتّــى ِمـ ْن شَ ـ ْخ ِص َّي ِت ِه
لِــذا يُضْ حــي َّ
ــس بِعاجِــ ٍز َعــ ْن َســ ِّد حاجاتِــ ِه
َو ُع ْرضَ ــ ًة لل َعــ َو ِز ال ُمطْلَــقِ  :فَ ُهــ َو لَ ْي َ
االسـ ِتغاث َ ِة بال ُم ْخلصيـ َن الّذيـ َن كانــوا يَ ُم ُّدونَـ ُه
ـب ،بَـ ْـل َوحتّــى َعــنِ ْ
فَ َح ْسـ ُ
الســجي ُن َويَعــي أ َّن تأمي ـ َن
بال ُمســا َع َد ِة أيّــا َم ال ُح ِّريَّــةِ .ع ْن َدئِـ ٍـذ يَ ْس ـتَيْ ِق ُظ َّ
ـبيل ال َوحي ـ ُد ِ
للحفـ ِ
ـاظ علــى مــا ت َ َب ّقــى ِع ْن ـ َد ُه
السـ ُ
حاجاتِ ـ ِه األ َّولِ َّي ـ ِة ُه ـ َو َّ
ِمـ ْن َمظا ِهـ ِر اإلنْســانِ َّية .وعلَ ْيـ ِه يَلْ َجـأُ إلــى شَ ـتّى ال َوســائِلِ لتَ ْوفيـ ِر َمأْكَلِـ ِه
َو َمنا َم ِتـ ِه َو َملْ َب ِسـ ِه َوم ُؤونَـ ِة َســجا ِي ِر ِهَ ،ســوا ٌء أكا َن ب ِ
ِواسـطَ ِة المــا ِل وال ُّنفو ِذ
باالس ـ ِت ْعطا ِء وال ُمتا َج ـ َر ِة ِب َنف ِْســه.
واالس ـ ِت ْخ ِ
دام ،وحتّــى ْ
أ ْم بال َع َمــلِ ْ
الســجي ُن فــي اال ْع ِتمــا ِد علــى ذَويــ ِه وأقا ِربِــ ِه ِمــ ْن أ ْجــلِ َمــ ِّد ِه
يَتَــ َر َّد ُد َّ
بالمــا ِل َذلِ َ
ــل يَ ْج َع ُ
ْــل هــذا ال َح ِّ
ــك أ َّن ِمث َ
ــل ِمــ َن ال ُمصيبَــ ِة ُمصيبَتَيْــنِ
عيــل ال َع ْيلَــ ِة عالَــ ًة َعلَ ْيهــا.
ِــح ُم ُ
ِب َح ْيــثُ يُ ْصب ُ
َوقَــ ْد يَتَ َو َّجــ ُه ِب َمطالِـــ ِب ِه ِ
ياســ ِة
هــذ ِه إلــى أق ِ
الس َ
ْطــاب ال ُّنفــو ِذ كَرِجــا ِل ِّ
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َــت َجري َمتُــ ُه ِب َدوا ِفــ َع ِس ِ
ياســيَّة،
و ُرؤســا ِء األ ْحــز ِ
خاصــ ًة إذا ات ََّصف ْ
اب ــــ َّ
وقَـ ْد يَلْ َجـأُ إلــى ِعصابـ ِ
ـات اإل ْجـر ِام إذا كا َن ِمـ ْن كِبــا ِر ال ُم ْجرميـ َن الّذيـ َن
ـي الحالَتَ ْيــنِ
يُـ ـ َبشِّ رو َن ِب ُم ْس ـتَ ْق َبلٍ با ِه ـ ٍر فــي ِمضْ مــا ِر الشَّ ـ ّر .وفــي كِلْتَـ ِ
الســجينِ تِجــا َه نَف ِْســ ِه َوزُمالئِــ ِه ِمــ ْن َح ْيــثُ ال َمعيشَ ــ ُة
يُعــا ُد ا ْع ِتبــا ُر َّ
والكرا َمــ ُة وال ُّنفــوذ.
الســجنا ِء يَشْ ــكو َن أَلَـ َم َه ْج ِر ِهـ ْم ِمـ ْن ِقبَــلِ ُم ْجتَ َم ِع ِهـ ْم وال
ول ِكـ َّن أكْثَ ِريَّـ َة ُّ
يَ ِج ـ ُدو َن َم ـ ْن يَ ْعتَ ِمــدو َن َعلَيْ ـ ِه لِتَأْميــنِ َعيْـ ٍ
ـش الئِــق .و ِم ـ ْن َهــؤال ِء َع ـ َد ٌد
ــل لِ َســ ِّد حاجاتِــ ِه و َذلِ َ
ــل كَ َح ٍّ
ئيــل يَ ْعتَ ِمــ ُد ال َع َم َ
ضَ ٌ
ــك إ ّمــا فــي َم ْص َنــعِ
الصنائِــعِ كال ِّنجــا َر ِة ِ
الســ ْجنِ َحيــثُ يُ ْم ِك ُنــ ُه ُمزا َولَــ ُة بَ ْع ِ
والحــدا َد ِة،
ــض َّ
ِّ
وإ ّمــا فــي ُغ ـ َر ِف اال ْع ِتقــا ِل َح ْيــثُ يَتَس ـ ّنى لَ ُه ـ ُم ال ِقيــا ُم بأَشْ ــغا ٍل يَ َد ِويَّ ـ ٍة
بــوب ال َخــ َرزِ ،و ِم ْن ُهــ ْم أخيــ ًرا َمــ ْن يَ ْبــذ ُُل قُصــا َرى ُج ْه ِ
ــد ِه
كالتَّطريــ ِز ِب ُح ِ
الســ َجنا ِء األقْوِيــا ِء وال َم ْيســوري َن وال َع ْي ِ
ــش علــى
للتَّطَــ ُّو ِع فــي ِخ ْد َمــ ِة ُّ
ِحســا ِبهِم .أ ّمــا باقــي ال َمخاذيــلِ فَ َي ْق َبلــو َن باأل ْمــ ِر الوا ِقــعِ ويُقاســو َن
ألَــ َم ِ
الح ْرمــانِ أ ْو يَتَنازلــو َن َعــ ْن كَرا َم ِتهِــ ْم َويَلْجــأو َن إلــى التَّ َســ ُّو ِل
َ
واالســ ِتعطاف.
ناهيــك َعــ ْن أ َّن ال َعــ َو َز واليَــأْ َس وال َّر ْغبَــ َة فــي َرفْــعِ
ْ
ُم ْســتوى ال َمعيشَ ـ ِة ت َ ْنتَهــي ِببَ ْعـ ِ
وخاص ـ ًة األ ْحــداثَ ِم ْن ُه ـ ْم،
الس ـ َجنا ِء،
َّ
ـض ُّ
إلــى ال ُمتا َجــ َر ِة بأ ْجســا ِد ِهم.
الل َع ِ
( )3ان ِح ُ
السجين
ناص ِر شَ ـخ ِْص َّي ِة َّ
ـجام َمـ َع ال ُم ْجتَ َمـعِ الّــذي نَ َبـ َذ ُه
الســجينِ ِب ُف ْقــدانِ االن ِْسـ ِ
ت َــتَ َم َّي ُز شَ ـ ْخ ِص َّي ُة َّ
ُــض ال ّد ِ
وبِالتَّناق ِ
ــي بَيْــ َن ال َّدوا ِفــعِ األ َّولِيَّــ ِة التــي ت َُســيِّ ُر ُه :فَ ُهــ َو فــي
اخلِ ِّ
ِصــرا ٍع ُم ْســتَ ِم ٍّر بَيْــ َن «ال َخيْــرِ» و«الشَّ ــ ِّر» ،الوا ِق ِعيَّــ ِة وال َّنظَ ِريَّــ ِةَ ،وبَيْــ َن
الشَّ ــجا َع ِة وال َخــ ْوف.
الســجينِ يَ ْن َح ِصــ ُر فــي ت َ ْحقيــقِ شَ ــ َه ِ
وات نَف ِْســ ِه
«ال َخ ْيــ ُر» فــي ُعــ ْر ِف ّ
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ِ
األساســيَّ ِة ال ُمتَ َج ِّســ َد ِة فــي ال َمــ ْرأَ ِة وال َخ ْمــ َر ِة والمــا ِل ...والتــي يُضْ ــ ِر ُم
خــاص.
الســجينِ ِم ْنهــا ِب َنــ ْو ٍع
ّ
نا َرهــا ِح ْرمــا ُن َّ
ِ
و«الشَّ ــ ُّر» فــي نَظَــ ِر ِه كا ِمــ ٌن فــي جميــعِ ال َعوا ِمــلِ
واألشــخاص التــي
ت َ ْعتَ ـر ُِض إشْ ــبا َع أ ْهوائِ ـ ِهَ ،وقَ ـ ْد يَتَ َج َّس ـ ُد ِع ْن ـ َد ُه فــي أقْ ـ َر ِب ال ّنـ ِ
ـاس لَ َديْ ـ ِه
الس ـلْطَ ِة كَشَ ـ ْخ ِص ِ
القاضــي ،وحــار ِِس
كوالِ َديْ ـ ِه َو َعشــي َق ِت ِه وفــي ُم َمثّلــي ُّ
الس ـ ْجنِ  ،بَـ ْـل وفــي أَ ِّي ام ـرِئٍ ُمتَ َمتِّ ـعٍ ِب ُح ِّريَّ ِت ـ ِه.
ِّ
َليــل الشَّ ــجا َع ِة والشَّ ــها َم ِة ،و َعديــ َم التَّ ْر ِب َيــ ِة
الســجي ُن ق َ
ول ّمــا كا َن َّ
والثَّقافَـ ِة ،فــا بُـ َّد أَ ْن يَلْ َجـأَ فــي َسـ ْع ِي ِه ال ُمتَ ِ
واصــلِ إلــى ت َ ْحقيــقِ أ ْهدا ِفـ ِه
هـ ِـذ ِه إلــى َوســائِ َل أ َّولِ َّيـ ٍة وا ْخ ِتبا ِريَّـ ٍة ت َت َعــا َر ُض ك َُّل التَّعــا ُر ِض َمـ َع ال َوســائِلِ
عيــش فيــ ِه والّــذي يَطالُــ ُه
ال َم ْعمــو ِل بِهــا فــي ال ُم ْجتَ َمــعِ الّــذي كا َن يَ ُ
َويُ َق ِّي ـ ُد ُه ِ
الس ـ ْجنِ أكْثَ ـ َر ِم ـ ْن خا ِر ِجــه.
داخـ َـل ِّ
ِ
كابــوس ال ُم ْجتَ َمــع :ف ِمــ ْن
الســجي ُن ضَ ِح َّيــ َة شَ ــ َهواتِ ِه َوضَ ِح َّيــ َة
لِــذا يُ ْمســي َّ
ـب َعلَ ْي ـ ِه تَ َب ّنــي مبــا ِدئِ ال ُم ْجتَ َم ـعِ ،و ِم ـ ْن ِج َه ـ ٍة أُخــرى يَســت ِح ُيل
ِج َه ـ ٍة يَ ْص ُعـ ُ
َعلَيْ ـ ِه تَقويضُ هــا.
ــس ِ
الســجينِ ونَظْرتِــ ِه إلــى ال ّن ِ
ــاس
هــذ ِه اال ْز ِدوا ِج َّيــ ُة فــي تَفْكيــ ِر َّ
َوتَ ْن َع ِك ُ
وتَ ْحليلِــه لأل ْح ِ
ــداث.
ـي إلــى أقْصــى ُحــدو ِد الوا ِق ِعيَّ ـ ِة فــي ُح ْك ِم ـ ِه علــى بَ ْعـ ِ
ـض ال ّنـ ِ
ـاس
فَ ُه ـ َو وا ِق ِعـ ٌّ
َوبَ ْعـ ِ
ـض نَواحــي ال َحيــا ِة التــي ا ْختَبَ َرهــا َع ـ ْن كَثَــب :فَ ُه ـ َو َمثَـ ًـا علــى بَيِّ َن ـ ٍة
ـب َومي ـز ِ
والس ـكِّي ِر
أكي ـ َد ٍة ِم ـ ْن نَتائِ ـ ِج البَطالَ ـ ِة واليَ ـأْ ِس والغَضَ ـ ِ
ات ال ُم ْحتــا ِل ِّ
والشِّ ـ ِّرير.
ــب إلــى با ِح ٍ
ــخاص
ــث نَظَــ ِر ٍّي و ُم ٍ
حــاب ِع ْن َدمــا يُقَــ ِّد ُر األشْ َ
َولَـــ ِك َّن ُه يَ ْن َق ِل ُ
ونواحــي ال َحيــا ِة التــي لَهــا َعالقَـ ٌة مــا با ْع ِتقالِــه .فَ ُهـ َو يُبالِـ ُغ فــي قي َم ِة األشْ ــيا ِء
التــي ُحـ ِر َم ِم ْنهــا َويُ َنـ ِّد ُد باألشْ ـ ِ
بأسـ ِر ِه.
ـخاص وال ِق َيـ ِـم التــي كا َن لَهــا ِصلَـ ٌة مــا ْ
غيــف أ َهــ َّم شَ ــأْنًا ِمــ ْن ُح ْر َمــ ِة ِملْ ِك َّيــ ِة ال َغ ْيــرِ ،وإشْ ــبا ُع
فَ ُيضْ حــي ِع ْنــ َد ُه ال َّر ُ
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شَ ـ ْه َوتِ ِه ال َج َسـ ِـديَّ ِة أكبَـ َر َو ْزنًــا ِمـ َن ال ِحفـ ِ
السـ َجنا ِء األ ْحـ ِ
ـداث،
ـاظ علــى طَهــا َر ِة ُّ
السـلْطَ َة
وشَ ـتْ ُم كِبــا ِر ال َم ْســؤولي َن َح ًّقــا ُم ْكتَ َسـبًا لَـ ُه ِب ُم َجـ َّر ِد ُمما َر َسـ ِة َهــؤال ِء ُّ
ال ِف ْعليَّــة.
ـج َع ـ ْن هـ ِـذ ِه ال ُمغالَطـ ِ
الســجينِ ،
ـات تَناقُضــاتٌ َجســي َم ٌة فــي بَراهيــنِ َّ
َويَ ْنتُـ ُ
ـاب فــي مقاييـ ِ
ـس ال ِق َيـ ِـم اإلنْســانِ َّي ِة واأل ْخال ِق َّي ـ ِة .و ِم ّمــا يَزي ـ ُد فــي ِقلَّ ـ ِة
وانْ ِقـ ٌ
ان ِْســجا ِم ِه َم ـ َع نَف ِْس ـ ِه تَأَ ْر ُج ُح ـ ُه ال ُم ْس ـتَ ِم ُّر بَ ْي ـ َن الشَّ ــجا َع ِة وال َخ ـ ْو ِف.
الســجي ُن شَ ــجا َعتَ ُه ِمــ ْن َح ِ
ساســ َّي ِته ال ُم ْف ِرطَــ ِة و َعــ َد ِم شُ ــعو ِر ِه
يَ ْســتَ ِم ُّد َّ
ـات االنْحطـ ِ
وخاصـ ًة ِمــنِ انْ ِحــدا ِر ِه إلــى ْأسـفَلِ َد َرجـ ِ
ـاط ال َبشَ ـ ِر ِّي
بال َم ْســؤولِ َّي ِة َّ
الســ ْجنَ .وتَ ْدفَــ ُع َه ِ
بالســجينِ إلــى اقْ ِتــر ِ
اف
ــذ ِه العوا ِم ُ
ــل َّ
لِ ُم َجــ َّر ِد ُدخولِــ ِه ِّ
أقْ َبــ ِح األ ْعمــا ِل دونَمــا تَــ َر ُّد ٍد أو َخ َجــل.
ــال فَتَــر ِ
إلّ أ َّن ال َخــ ْو َف يَ ْســتَ ْملِ ُك ُه بِصــو َر ٍة فُجائِ َّيــ ٍة ِخ َ
ــت
ات َو ْحشَ ــ ِت ِه وتَ ْح َ
ـوم وال ُخرافـ ِ
ـات البالِ َيــة.
تأثي ـ ِر أفــكا ِر ِه ال ُمظْلِ َم ـ ِة وا ْع ِتقــا ِد ِه بالقَضــا ِء ال َم ْحتـ ِ
الســجينِ األ ْعمـ َ
ـب بَ ْيـ َن الشَّ ــجا َع ِة وال َخـ ْو ِف يَحـ ُ
ـال
ـول دو َن إتْمـ ِ
ـام َّ
وهــذا التَّ َقلُّـ ُ
وح ال ُمواظَ َبــة.
التــي يَكــو ُن قَـ ْد باشَ ـ َر ِبتَ ْنفيذهــا َويُ َكـ ِّر ُس بالتّالــي فُقْدانَـ ُه ُر َ
ـاالت ال َّنفْســانِيَّ ِة ال ُمتَ ِ
ـج َعـ ْن كافَّـ ِة هـ ِـذ ِه االنْ ِفعـ ِ
واصلَـ ِة وال ُمتَفا ِعلَـ ِة
كَمــا ويَ ْنتُـ ُ
الســيْطَ َر َة علــى نَف ِْســ ِه إلــى َحــ ٍّد يُضْ ِحــي َم َعــ ُه أُلْعوبَــ َة
الســجينِ َّ
فُقْــدا ُن َّ
الصــرا ُع ال َّنفســانِ ُّي الــذي
َه َو ِســ ِه واضْ ِطرابِــ ِه ال ُم ْف ِرطَيْــنَ .وقَــ ْد يَتَجــا َو ُب ِّ
الســ ْجنِ بَيْــ َن قُــوى الفَســا ِد
ــم دا ِخ َ
الصــرا ِع القائِ ِ
الســجي َن َمــ َع ِّ
ــل ِّ
نتــاب َّ
يَ ُ
ــض الفوائِ ِ
اإلصــا ِح َذلِ َ
ــد ال ُم ْختَ َّصــ ِة بِــه.
للســ ْجنِ بَ ْع َ
وقُــوى ْ
ــك أ َّن ِّ
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الس ْج ِن َو َمسا ِوئُه
ثان ًيا :منا ِف ُع ِّ
ْــس ال َع ِ
الســ ْجنِ هــي َع ْي ُنهــا تِل َ
ْــك التــي
لَ َع َّ
ناصــ ِر التــي تُكَــ ِّو ُن فَوائِــ َد ِّ
ــل نَف َ
ِّــف َمســا ِوئَ ُه بال ِّن ْســبَ ِة إلــى نَظْــ َر ِة ك ُِّل َســجينٍ إلَيْهــا.
تُ َؤل ُ

الس ْجن
(أ) منا ِف ُع ِّ

للســجينِ ال ُم ْسـتَ ْه ِترِ ،و ِخبْـ َر ٌة َوتَـ َر ٍّو لل ُمتَيَ ِّقـ ِـظ ،وا ْخ ِتبــا ٌر لل ُح ِّريَّـ ِة
السـ ْج ُن ِعبْـ َر ٌة َّ
ِّ
لِ ِكلَ ْيهِمــا.
الس ْج ُن ِع ْب َر ٌة
(ّ )1
السلْطَة.
الس ْج ُن ِع ْب َر ٌة لِك ُِّل ُم ْستَ ْه ِت ٍر ِب ِج ِّديَّ ِة القانونِ َو َه ْي َب ِة ُّ
ِّ
ـش فيـ ِه ِب ُم ْسـتَ ًوى يَفــوقُ
ـب ِء حتّــى علــى ال ُمتَشَ ـ ِّر ِد الــذي يَعيـ ُ
إنَّـ ُه لَثقيـ ُـل ال ِعـ ْ
ُمســتوا ُه فــي ِظــا ِل ال ُح ِّريَّــة .لِــذا أَخطـأَ َمـ ْن قـ َ
باسـ ِـم ِفئَـ ٍة ِمـ َن ال ُم ْعتَقَليـ َن
ـال ْ
فالس ـ ْج ُن يُشَ ـك ُِّل ِعقابًــا ِج ِّديًّــا
الس ـ ْجنِ علــى َحيــا ِة ال ُح ِّريَّ ـ ِةِّ .
ِبتَفْضي ـ ِل َحيــا ِة ِّ
ـف ِفئـ ِ
لِ ُم ْختَلَـ ِ
السـ َجناء.
ـات ُّ
إصــا ِح َ
الســجينِ الــذي يَتَ َم َّك ـ ُن ِع ْن ـ َد ُخرو ِج ـ ِه
َوقَ ـ ْد يُ ـ َؤ ّدي أ ْحيانًــا إلــى ْ
ذاك َّ
ـص ِم ـ ْن بيئَ ِت ـ ِه ِ
ِم ـ ْن ُمزاولَ ـ ِة َع َم ـ ٍل شَ ـ ٍ
ـريف والتَّ َخلُّـ ِ
الفاس ـ َدة.
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الس ْج ُن ِخ ْب َر ٌة
(ِّ )2
الســجي ُن ال ُمتَ َي ِّق ـ ُظ
الس ـ ْجنِ فَــا يَ ْســتفي ُد ِم ْنهــا ّإل َّ
أ ّمــا أَقْصــى منا ِف ـعِ ِّ
ـض ِ
ـاب ِخبْ ـ َر ِة ال َحيــا ِة َوبَ ْعـ ِ
الح ْك َم ـ ِة.
ـي اكْ ِتسـ ُ
العا ِقـ ُـل و ِهـ َ

الســ ْج َن َم ْد َر َســ ٌة لل َحيــا ِة َع َملِ َّيــ ٌة إلــى أق َْصــى
ال نُبالِــ ُغ إذا قُلْنــا إ َّن ِّ
الس ـ ِّيئَ ِة لِكافَّ ـ ِة أَ ْعمــا ِل
ال ُح ـ ُدو ِدَ .و ُه ـ َو يَك ِْشـ ُ
ـف لِ ـ ُر ّوا ِد ِه َعــنِ ال َّنتائِ ـ ِج َّ
ـال َغ ِن ًّيــا لِ ـ َد ْر ِس
ومشــاريعِ ال َبشَ ـ ِر َغ ْي ـ ِر ال َمشْ ــرو َع ِة كمــا َويُشَ ـك ُِّل َمجـ ً
وا ْخ ِتبــا ِر ال َّنف ِ
ــي بَ ْيــ َن ال َخ ْيــ ِر والشَّ ــر.
ْــس ال َبشَ ــ ِريَّ ِة فــي ِصرا ِعهــا األ َزلِ ِّ
الســجي ُن ال ُم ْم ِع ـ ُن ال َّنظَ ـ َر فــي َمشــا ِكلِ رِفا ِق ـ ِه ِميـ ٍ
ـزات
ـب َّ
َوقَ ـ ْد يَ ْكتَ ِسـ ُ
َعدي ـ َد ًة أ َه ُّمهــا َرباطَ ـ ُة ال َجـ ِ
وح التَّواضُ ـعِ .وال يُ ْس ـتَبْ َع ُد
ـأش والتَّ ـ َر ِّوي َو ُر ُ
الســجي ُن إلــى عا ِقــلٍ َحكيــم.
ـب هــذا َّ
أ ْن يَ ْن َقلِـ َ
َــت أَ َه ِّميَّــ ُة فَوائِ ِ
ــف با ْخ ِت ِ
ــاف َرصانَــ ِة ك ُِّل
الســ ْجنِ ت َ ْختَلِ ُ
إذا كان ْ
ــد ِّ
َســجينٍ فَ ُه َ
نــاك فَوائِــ ُد ت َشْ ــ ُم ُل ِب َن ْف ِعهــا كافَّــ َة ال ُم ْعتَقليــ َن و ِمــ ْن بَ ْي ِنهــا
والصداقــات.
ا ْخ ِتبــا ُر ال ُح ِّريَّــ ِة َّ
للصداقات
السـ ْج ُن ا ْخ ِتبا ٌر لل ُح ِّريَّـ ِة َو ِم َحكٌّ َّ
(ِّ )3

الس ـ ْج َن َوعــى وال شَ ـ َّـك قي َم ـ َة ال ُح ِّريَّ ـ ِة التــي أُ ْر ِغ ـ َم علــى
َم ـ ْن َد َخـ َـل ِّ
التَّ َخلّــي َع ْنهــا أمــا َم القُضْ بــانِ ال َح ِ
ديديَّ ـ ِةَ ،و ُربَّمــا أ ْد َر َك أيْضً ــا أ َّن ُســو َء
ْاس ـ ِت ْعمالِ ِه لِ ُح ِّريَّ ِت ـ ِه ُه ـ َو الــذي أ ّدى بال ِف ْعــلِ إلــى ِحرمانِ ـ ِه ِم ْنهــا.
الســجي ُن ِبأَكْثَــ َر ُســهولَ ٍة َمــدى إ ْخ ِ
ــاص ك ُِّل َمــ ْن يَ َّدعــي
َويَ ْكتَ ِش ُ
ــف َّ
ٍ
فاجــآت ُم ْؤلِ َمــة.
َصداقَتَــ ُه ،وغال ًبــا مــا يُ ْســ ِف ُر هــذا اال ْخ ِتبــا ُر َعــ ْن ُم
ول ِك ـ َّن ْأســوأَ ا ْخ ِتبـ ِ
ـي التــي ن َْس ـتَطي ُع أ ْن نُو ِر َدهــا فــي
ـارات ِّ
الس ـ ْجنِ ِهـ َ
الس ـ ِّيئات.
بـ ِ
ـاب َّ
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الس ْجن
(ب) مسا ِو ُئ ِّ

السـ ْجنِ الناتِئَ ُة ِهي البَطالَ ُة واال ْخ ِتال ُط واالن ِْحرافاتُ ال ُخلُ ِقيَّة.
َمســا ِوئُ ِّ
( )1ال َبطالَ ُة

ــباب ال َع َمــلِ
يُو َجــ ُد فــي ِّ
الســ ْجنِ َموضــو ِع ا ْخ ِتبارِنــا َم َص ْن ًعــا يُ َوفِّــ ُر ْأس َ
ِ ٍ (((
أي أ َّن نِ ْس ـ َب َة ث َمان َي ـة
لِ َخ ْم َس ـ َة َعشَ ـ َر َســجي ًنا ِم ـ ْن ْ
أصــلِ ث َمانمايَ ـ ٍةْ (((،
الســ َجنا ِء ِ
عاطلــو َن َعــنِ ال َع َمــل.
َوتِ ْســعي َن بالمايَــ ِة((( ِمــ َن ُّ
هــذا َم ـ َع ال ِعلْـ ِـم أ َّن ال َّر ْغ َب ـ َة فــي ال َع َمــلِ أكي ـ َد ٌة لَــدى َع ـ َد ٍد وا ِف ـ ٍر ِم ـ ْن
ـت ِمـ ْن ِقيا ِم ِهـ ْم ِب ِعـ َّد ِة أشْ ــغا ٍل يَ َدويَّـ ٍة ِ
داخـ َـل ُغـ َر ِف
َهــؤال ِء كمــا ُهـ َو ثا ِبـ ٌ
ــا.
اال ْع ِتقــا ِل نَف ِْســها أل َّن ال َم ْص َنــ َع ال يَ ْســتَو ِع ُب أكْثَــ َر ِمــ ْن ثالثِيــ َن عا ِم ً
نا ِه َ
ــب ال َمنــا ِل
يــك َعــ ْن أ َّن ال َع َم َ
ــل فــي ال َم ْص َنــعِ يُشَ ــك ُِّل ا ْم ِتيــازًا َص ْع َ
َرفي ًعــا.
الس ِ
الســ َجنا ِء ُع ْرضَ ــ ًة لِ َمســاوئِ
ــاح َق ُة ِمــ َن ُّ
و َهكَــذا ت َـــكو ُن األكْثَ ِريَّــ ُة ّ
ال َبطالَــ ِة الحائِلَــ ِة دو َن ُخرو ِجهِــم ِمــ ْن َمشــاكِلِهِم ال ّد ِ
اخلِ َّيــ ِة وال ُم َغ ِّذيَــ ِة
أفكا َر ُهــم ال ُمظلِ َمــ َة ،وال ّدا ِع َيــ ِة إلــى ت ََســ ُّر ِب ال َيــأْ ِس وال ُخ ُمــو ِل إلــى
ن ِ
ُفوس ـهِم .فــإذا ِب ِه ـ ْم يَتَأَكَّــدو َن ِم ـ ْن َع ـ َد ِم نَ ْف ِع ِه ـ ْم وكونِ ِهــم عالَ ـ ًة علــى
الســ َجنا ِء َعــ ْن
الس َ
ــبيل إلفْســا ِد ُّ
ال َغيْــرِ ،وبال َّنتي َجــ ِة فالبَطالَــ ُة ت ُ َم ِّهــ ُد َّ
طَريــقِ اال ْخ ِتــاط.

()1

األصل.
كذا يف ْ

()2

يف األصل« ،مثاين» واألص َو ُب ما أثبتناه.

()3

األصل.
كذا يف ْ
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( )2االخ ِتالط
الســجينِ ال َم ْوقُـ ِ
والســجينِ
ـوفَّ ،
السـ ْجنِ َم ْوضــو ِع بَ ْح ِثنــا بَ ْيـ َن َّ
تَ ْج َمـ ُع ُغـ َر ُف ِّ
كــوم ،وال ُم ْجــر ِِم ال ُمكَــ ِّررِ ،وال ُم ْجــر ِِم ال َح ِ
ديــث ،والظَّ ِنيــنِ ِب ُج ْن َحــ ٍة،
ال َم ْح ِ
الس ِ
ــي ،وال ُم ْجــر ِِم العــا ِد ّي .و َمــ َع أ َّن
وال ُمتَّ َه ِ
ــم بجِنايَــ ٍة ،وال ُم ْجــر ِِم ِّ
ياس ِّ
للس ـ َجنا ِء األ ْحـ ِ
ناســباتٌ َعدي ـ َد ٌة
ـداث ُغ ْرفَتَيْــنِ َّ
خاصتَيْــنِ ِب ِه ـ ْم ،فَ ُهنالِـ َـك ُم َ
ُّ
الســجنا َء ِ
بالســ َجنا ِء البالِغيــن.
القاصريــ َن ِمــ َن اال ْجتمــا ِع ُّ
تُ َمكِّــ ُن ُّ
ـاف ال ِفئـ ِ
السـ َجنا ِء يَ ْختَلِـ ُـف با ْخ ِتـ ِ
ـات التــي
ولَ ّمــا كا َن ِم ْقــدا ُر فَســا ِد أ ْخــاقِ ُّ
ـب أ ْن يُ ـ َؤ ِّد َي ا ْخ ِتــا ُط َجمي ـعِ ال ِفئـ ِ
ـات بَ ْعضُ هــا
يَ ْنتَســبو َن إلَيْهــا ،فــا َع َجـ َ
ِببَ ْعـ ٍ
ـت َرذيلَـ ُة ال َمـ ْر ِء
ـض إلــى تَفَشّ ــي َعـ ْدوى ال َّرذيلَــةَ .ذلِـ َـك أنَّـ ُه َم ْهمــا بَلَ َغـ ْ
الســ ْجنِ فَــا بُــ َّد أ ْن يَطَّلِــ َع ِ
داخلَــ ُه علــى جرائِــ َم َجديــ َد ٍة أكْثَــ َر
خــار َِج ِّ
الس ـ ْجن.
بَشــا َع ًة وأكْثَ ـ َر َع ـ َد ًدا ِم ـ َن التــي تَشْ ـغ َُل ضَ مي ـ َر ُه خــار َِج ِّ
الســجي ُن ال َجديـ ُد ِمـ ْن ُهــوا ِة اإل ْجـر ِام ،تَ َم َّكـ َن ِبـك ُِّل ُســهولَ ٍة ِمــنِ
وإذا كا َن َّ
ــم وكَيْفيَّــ ِة تَ ْدبيرِهــا علــى ال َو ْجــ ِه األكْ َمــلِ
ا ْخ ِتبــا ِر َجميــعِ أنْــوا ِع ال َجرائِ ِ
َوتَ َم َّك ـ َن أيْضً ــا ِم ـ َن التَّ َع ـ ُّر ِف إلــى كِبــا ِر ال ُم ْجرِمي ـ َن َو ِم ـ ْن تَأْ ِسـ ِ
ـيس أ ْمتَــنِ
ِ
الســل ِْب وال َقتْــل.
وأ ْخطَــ ِر ِع
صابــات َّ
َو ِمـ ْن نَتائِـ ِج اال ْخ ِتـ ِ
ـاط تَأْثيـ ُر ُه األَكيـ ُد فــي ت َ ْن ِميَـ ِة ونَشْ ـ ِر االن ِْحرافـ ِ
ـات بَيْـ َن
الس ـ َجناء.
ُّ
افات ال ُخلُ ِق َّي ُة
( )3االنْ ِحر ُ
السـ َجنا ُء ِ
ـات كاإل ْدمانِ علــى ال ُم َخ ِّدر ِ
السـ ْجنِ ِعـ َّد َة قَباحـ ٍ
ات
داخ َل ِّ
يَ ْرتَــ ِك ُب ُّ
ـروبات ال ّروحيَّـ ِة َوت ِ
َعاطــي ال َميْ ِسـ ِر َو ُمطالَ َعـ ِة ال َمطْبوعـ ِ
وال َمشْ ـ ِ
ـات ال َخالعيَّـ ِة
ـب فــي ِســباقِ ال َخ ْيــل.
وحتّــى اللَّ ِعـ ِ
وللســ َجنا ِء َمق ِ
ْــد َر ٌة فائِقَــ ٌة فــي ال ُحصــو ِل علــى ال ُم َخــ ِّدر ِ
وخاصــ ًة
ات
َّ
ُّ
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« َحشيشَ ـ َة ال َكيْـ ِ
ـف» ومــا َّد َة «الهِرويِيــن» التــي ت َِصلُ ُهــم غالِبًــا َم ْدفونَـ ًة فــي
كَ ِّم ّي ِ
الســ ْجن.
ــات الط ِ
َّعــام الــوا ِر ِد ِمــ ْن خــا ِر ِج ِّ
أ ّمــا كَ ْي ِف َّيـ ُة ت ِ
َعاطــي هـ ِـذ ِه ال ُم َخـ ِّد ِ
ـن
رات فَتَ ْختَلِـ ُ
ـف َو َم ْقـ ِـد َر َة ال ُمتَ َز ِّعميـ َ
فــي ك ُِّل ُغ ْرفَـ ٍة ،إ ّمــا أنْ ت ُـ َد َّو َر نارجيلَـ ُة ال َكيْـ ِ
ـف فــي ال َمطْبَـ ِخ فَيَ ْنتَ ِقــل
َــل َهــؤال ِء ِ
ــين علــى ِوســاداتِ ِه ْم فــي
إلَ ْيهــا ُهوات ُهــا ،أو أنْ يَظ َّ
جالس َ
َو َسـ ِ
ـوف َعلَ ْي ِهـ ْم «طَ ّيــا ُر ال َك ْيـ ِ
ـط ال ُغ ْرفَـ ِة فَ َيطـ َ
ـف» بَ ْي َنمــا ،أمــا َم شَ ـ ّراقَ ِة
البـ ِ
ـب ك َُّل طــارِئ؛ َوقَ ـ ْد ت َـ ـتَ َك َّر ُر َهـ ِـذ ِه ال َح َفــاتُ
ـاب« ،بَ ّصـ ٌ
ـاص» يَتَ َرقَّـ ُ
ـن َمـ َّر ٍة فــي اليَـ ْو ِم ِ
فــي بَ ْعـ ِ
الواحــد.
ـض ال ُغـ َر ِف أكْثَـ َر ِمـ ْ
الس ـ ْجنِ علــى اإلطْــاقِ االن ِْحرافــاتُ ال ِج ْن ِس ـ َّي ُة
ول ِكـ َّ
ـن أبْشَ ـ َع َمســاوئِ ِّ
الســ َجنا ِء
ِــا أَ ْو آج ً
التــي يَقَــ ُع فيهــا ،عاج ً
ِــا ،ال َعــ َد ُد األكْ َبــ ُر ِم َ
ــن ُّ
كوميــن لِ ُمــ َّد ٍة طَوِيلَــة.
ال َم ْح
َ
ــن بيئَ ِتــ ِه
الس
ــجين قَــ ْد ُســ ِل َخ َع ْ
ُ
ــب فــي األَ ْمــ ِر مــا دا َم َّ
وال َع َج َ
ـق التَّ َص ـ ُّر ِف ِب َنف ِْس ـ ِهَ ،وطُ ـر َِح فــي بيئَ ـ ٍة ت َ َم َّي ـ َزتْ
الطَّبي ِع َّي ـ ِةَ ،و ُح ـ ِر َم َحـ َّ
بالفُجــور.
ـف إلــى هــذا التَّ َن ـ ُّو ِع فــي ِ
ِ
الحرمــانِ نَق ًْصــا فــي ال ِغــذا ِء َوبَطالَ ـ ًة
أضـ ْ
َويَأْ ًســا وت َ ْحريضً ــا ُم ْس ـتَ ِم ًّرا علــى اقْ ِتـ ِ
ـراف ال ُم ْن َكــرات.
ـن لَ ْحـ ٍـم َو َد ٍم كَك ُِّل َر ُجــلٍ َ ،ول ِك َّنـ ُه ب ِِخـ ِ
ـاف
ـجين ِمـ ْ
السـ َ
َوت َ َذكَّـ ْر أخيـ ًرا أنَّ َّ
ـتحيل َعلَ ْيـ ِه إرضــا ُء شَ ـ ْه َوتِ ِه َهـ ِـذ ِه بِصــو َر ٍة طَبيع َّيــة.
ســائِ ِر ال َبشَ ـ ِر يَ ْسـ ُ
ـن
والصغــارِ ،و َمـ ْ
بالس ـ َجنا ِء ال ِكبــا ِر ِم ْن ُه ـ ْم ِّ
لــذا تَــرى اللُّــواطَ ُمتَ َح ِّك ًمــا ُّ
ـن ِحبالِـ ِه َوقَـ َع فــي ِشـ ِ
السـ ِّريَّة.
نَجــا ِمـ ْ
ـباك العــا َد ِة ِّ
الســ َجنا ُء اللُّــواطَ بَ ْعضُ ُهــ ْم َمــ َع بَ ْع ٍ
ــب التَّجان ِ
ُــس
يتعاطَــى ُّ
ــض َح َس َ
ــن
ــن أفْــرا ِد ك ُِّل ُغ ْرفَــ ٍة ،بَ ْ
ــل َوبَ ْي َ
ــس فَقَــطْ بَ ْي َ
ــي ال ُمتَبــا َد ِل لَ ْي َ
ال ِج ْن ِس ِّ
ال َع ِ
الســ ْجن.
َّعيــن فــي كافَّــ ِة أق ِ
الســ َجنا ِء ال ُم َوز َ
ديــد ِم َ
ْســام ِّ
ــن ُّ
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ـواط ِ
السـ َجنا ِء بتعاطــي اللُّـ ِ
الواحـ ِـد َمـ َع اآل َخـرِ ،بَـ ْـل
وال يَ ْكتَفــي بَ ْعـ ُ
ـض ُّ
يُ ْحيــونَ َح َفـ ِ
السـ َجنا َء األ ْحــداث.
ـات فُ ُجــو ٍر َجما ِعيَّـ ًة يُشْ ـرِكونَ فيهــا ُّ
ـداث ِ
يَ ِتـ ُّم االتِّفــاقُ َمـ َع األ ْحـ ِ
بواسـطَ ِة ُع َمــا َء أ ِخ ّصائِ ِّييـ َن يَتَ َع َّهــدو َن ُمقا ِبـ َـل بَـ َد ٍل
ُم َع َّيــنٍ ِب َج ْمـعِ ِ
القاصـ ِر الما ِجــنِ  ،ال ُملَ َّقــبِ بالـــ« َو ْز َوزْ» أو الـ«لَ ّقــون» ،بال َّزبائِــنِ
البالِغيـ َن فــي َمــكانٍ يُ ْعـ َر ُف بالـ«بَ ْخشَ ــة».
السـ َجنا ِء قُصــارى ُج ْه ِد ِهـ ْم بُ ْغ َيـ َة تَقريــبِ َع َملِ َّيـ ِة اللُّـ ِ
ـواط ِمـ َن
َويَ ْبـذ ُُل بَ ْعـ ُ
ـض ُّ
ال ُمضا َج َع ـ ِة الطَّبيع َّي ـ ِة بَ ْي ـ َن ال َّر ُج ـ ِل وال َم ـ ْرأَ ِةَ ،و َعلَ ْي ـ ِه يُ ِص ـ ّرو َن علــى ُمجا َم َع ـ ِة
ـوم ال ُحو ِريّـ ِ
ـات العارِيــات.
ـب أ ْع ُي ِن ِهـ ْم أ ْغــرى ُر ُسـ ِ
الـ«لَ ّقــون» ون َْصـ ُ
بالســ َجنا ِء ُهــوا ِة ال ِّنســا ِء لَجــأوا إلــى كافَّــ ِة ال َوســائِ ِل
وإذا ضــاقَ ال ِحرمــا ُن ُّ
ــب ا ِّدعائِهِــم ،إقْنــا ُع إدا َر ِة
ال َج َه َّن ِم َّيــ ِة لل ُحصــو ِل علــى ال َمــ ْرأَ ِةَ ،و ِم ْنهــاَ ،ح َس َ
ـات الطِّ ِّب َّيـ ِة فــي ال ُم ْسـتَ ْو ِ
ـض الفُحوصـ ِ
السـ ْجنِ بحا َج ِت ِهــم إلــى إ ْجـرا ِء بَ ْعـ ِ
صفات
ِّ
الســ ْجنِ َو َرشْ ــ َو ِة ال ُحــ ّر ِاس ِخ َ
ــال
ال ُحكو ِم َّيــ ِة ِم ّمــا يُ َم ِّك ُن ُهــ ْم ِمــ ْن ُمغــا َد َر ِة ِّ
ِــم ال ِج ْن ِســ َّية.
الطَّريــقِ  ،األ ْمــ ُر الــذي يُ َم ِّك ُن ُهــ ْم ِمــ ْن تَ ْحقيــقِ َر ْغ َب ِته ِ
ـروج َعــنِ ال َمقاييـ ِ
السـ َجنا ِء
ـس الطَّبي ِع َّيـ ِة فــي تَعاطي ُّ
وال شَ ـ َّـك فــي أ َّن هــذا ال ُخـ َ
ال َحيــا َة ال ِج ْن ِس ـ َّي َة ُمضافًــا إلــى ك ُِّل مــا يُقاســي ِه َهــؤال ِء ِم ـ ْن َو ْحشَ ـ ٍة و ِحرمــانٍ
َويَــأْ ٍس يَ ْنتَهــي ِبهِــ ْم إلــى ال َّن ْو ِ
بــات ال َع َص ِب َّيــ ِة وال ُخمــو ِل وا ْختــا ِل الشُّ ــعو ِر
فَتُ َق ـ َّو ُض إنْســانِ َّيتُ ُهم بَ ـ َدلً ِم ـ ْن أ ْن ت َْصطَلِــح.
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السجونِ
ثالثًا:
ُ
إصالح ُّ
السـ ْجنِ فــي بَل َِدنــا َوبَ ْيـ َن ال ُّنصـ ِ
ـوص القانونِ َّيـ ِة ال َم ْر ِع َّي ِة
إذا قا َرنّــا بَ ْيـ َن وا ِقـعِ ِّ
الســجونِ  ،أو بَيْ ـ َن الوا ِق ـعِ وبَيْ ـ َن
اإل ْج ـرا ِء فــي لبنــا َن ال ُم ْختَ َّص ـ ِة ِبتَ ْنظيـ ِـم ُّ
إصــا ِح المســاجين ( )La science pénitentiaireالقْتَ َن ْعنــا
مبــا ِدئِ علـ ِـم ْ
اإلصالحـ ِ
ِبضَ ــرو َر ِة إ ْدخــا ِل بَ ْعـ ِ
اإلصال ِح
ـات إلــى ُســجونِناَ .و ُم َق ِّومــاتُ هــذا ْ
ـض ْ
ِب ُع ْر ِفنــا هــي تَأْميـ ُن كافَّـ ِة الحاجـ ِ
للســجينِ  ،وت َحقيـ ُـق ال ُمســاوا ِة
ـات األ َّولِ َّيـ ِة َّ
والتَّصنيـ ِ
ـباب ال َع َمــلِ والتَّعليـ ِـم لل َجميــع.
ـف ،وتَ ْوفيـ ُر ْأسـ ِ

ِ
للسجين
(أ) تأمي ُن كا َّف ِة
الحاجات األ َّول ّي ِة َّ

الســجونِ ِع ْن َدنــا هــي ال َمــأْك َُل
الحاجــاتُ األ َّولِ َّيــ ُة التــي تُ َؤ ِّم ُنهــا إدا َر ُة ُّ
ِيــب وال ِّنظــام.
والتَّطْب ُ
فَبِال ُّر ْغـ ِـم ِمـ َن التَّ ْحسـ ِ
السـ َجنا ِء يَ ْفتَ ِقـ ُر إلــى
ْموسـ ِة ال يَـز ُال طَعــا ُم ُّ
ـينات ال َمل َ
المــا َّد ِة ال ِغذائِ َّيـ ِة .فَ َح َّبــذا لَـ ْو سـ ِه َرتْ ِوزا َر ُة ال ّداخل َّيـ ِة علــى تَ ْنفيـ ِـذ المــا َّد ِة
ســوم رقــم  14310تاريــخ  11شــباط  1949التــي تُ َحــ ِّد ُد
ِ 77مــ َن ال َم ْر ِ
ِم ْقــدا َر ال ِجرايَـ ِة اليَ ْو ِميَّـ ِة لِـك ُِّل َســجينٍ فَتَ ُخ ُّصــه ِب ِعـ َّد ِة مــوا ٍّد ِغذائِيَّـ ٍة ِم ْنهــا
ِمئَــ ٌة ِ
الصا ِف َيــة» كال َب َنــدو َر ِة «الخَضْ ــراء»،
وســتّون غرا ًمــا ِمــ َن «الخضــ َر ِة ّ
َو َخ ْم َسـ ُة غرامـ ٍ
ـش» ،و ِمئَتــا غـر ٍام
«سـ ْمنِ ال َغ َنـ ِـم الخالِــي ِمـ َن ال ِغـ ِّ
ـات ِمـ ْن َ
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فــي األُ ْســبو ِع ِمـ ْن «لَ ْحـ ِـم ال َغ َنـ ِـم ...بِشَ ـ ْر ِط أ ْن يَكــو َن اللَّ ْحـ ُم لَ ْحـ َم َخـ ٍ
ـروف
ال لَ ْح ـ َم نِعــا ٍج»!
الســ َجنا َء ال يَذوقــو َن طَ ْعــ َم ال ُخضــا ِر أو يَ ْستَســيغو َن طَ ْعــ َم
والوا ِقــ ُع أ َّن ُّ
الســ ِتحالَ ِة َمضْ ِغــ ِه َوهَضْ ِمــه.
اللَّ ْح ِ
ــم ْ
ــباب َعــ َد ِم تَ ْن ِ
ســوم
َو ِمــ ْن ْأس ِ
ــي ا ْع ِتمــا ُد ال َم ْر ِ
فيــذ هــذا ال َّن ِّ
ــص القانونِ ِّ
الس ـ َجنا ِء إلــى ُم ْنتَ ِفعي ـ َن بَـ َد ًل ِم ـ ْن تأميــنِ إدا َر ِة
نَف ِْس ـ ِه ِف ْك ـ َر َة تَلْزيـ ِـم أكْلِ ُّ
السـ َجنا ِء َع ْي ِن ِهــم كمــا ُهـ َو
السـ ْجنِ نَف ِْســها تَ ْحضيـ َر الطَّعـ ِ
ـام بِالتَّعــا ُونِ َمـ َع ُّ
ِّ
ـض حاجـ ِ
ـوص بَ ْعـ ِ
َعلَ ْي ـ ِه ال ُع ـ ْر ُف فــي ُســجونِنا ِب ُخصـ ِ
الس ـ َجنا ِء األُخــرى
ـات ُّ
ِ
كالخياطَــ ِة واأل ْح ِذيَــة.
وفــي نِطــاقِ تَأْميــنِ األ ْمــنِ ِ
ـب علــى اإلدا َر ِة أ ْن تُ َعـ ِّز َز
داخـ َـل ِّ
السـ ْجنِ يَتَو َّجـ ُ
الســجنا َء ِمــ ْن َجميــعِ َوســائِلِ اإليــذا ِء كال َقط ِ
ّاعــات
ُجهو َدهــا َوتُ َجــ ِّر َد ُّ
والشّ ــفر واألوانِــي ال َحديديَّ ـ ِة وال ُّزجا ِج َّيــة .كمــا و َعلَ ْيهــا أ ْن تَزي ـ َد فعالِ َّي ـ َة
ال ُمراقَ َبـ ِة علــى ال ُغـ َر ِف بَ ْعـ َد إقْفالِهــا وأ ْن تَــتَ َح َّس َب لِ ُرؤســا ِء َهـ ِـذ ِه ال ُغـ َر ِف
السـ َجنا ِء ــــ لِئَـ ّـا يُ َن ِّفــذوا َمشــيئَتَ ُه ْم بصــو َر ٍة ت َ َح ُّك ِم َّيـ ٍة
ــــ َو ُهـ ْم أيْضً ــا ِمـ َن ُّ
علــى ســائِ ِر ُس ـ َجنا ِء ُغ ْرفَ ِت ِهــم .فَ ُه ـ ْم ال يَأْبَهــو َن فــي تَ ْحقير ِه ـ ْم َوشَ ـتْ ِم ِه ْم
ـب» َوقَ ـ ْد يَبْلُ ـ ُغ
للس ـيْطَ َر ِة و«التَّأْديـ ِ
ـب َمفهو ِم ِهـ ِـم الخـ ِّ
ـاص َّ
وضَ ْر ِب ِه ـ ْم َح َسـ َ
الس ـيْطَ َر ِة ِع ْن ـ َد بَ ْع ِض ِه ـ ْم إلــى َح ـ ٍّد بَعيـ ٍـد كإلْ ـز ِام بَ ْعـ ِ
الس ـ َجنا ِء
ـض ُّ
َه ـ َو ُس َّ
بال َّرقْـ ِ
ـص ُع ـرا ًة أمــا َم رِفا ِق ِه ـ ْم إلــى أ ْن تَـ ـتَالشى قُوا ُهــم فَ َي ْس ـقُطو َن أرضً ــا
ِم ـ َن التَّ َعــب.
ٍ
للســ َجنا ِء
وعلــى اإلدار ِة أ ْن تأ ُخــ َذ علــى عاتِ ِقهــا
حاجــات أ َّولِ َّيــ ًة أُ ْخــرى ُّ
كتَ ْوفيــ ِر َوســائِلِ ال َمنا َمــ ِة وال َملْبَ ِ
ــس والضَّ ــرور ِِّي ِمــ َن التَّ ْســلِيَة.
بــال وزا َر ِة ال َّد ِ
فَمــا ُ
ســوم
اخ ِل َّيــ ِة تَـــتَجا َه ُل ال َمــوا َّد  82إلــى ِ 85مــ َن ال َم ْر ِ
ال َمذْكــو ِر التــي تُلْ ِز ُمهــا ِب َمهــا ِّم إل ِ
الســ َجنا ِء ال َم ْحكوميــ َن باألشْ ــغا ِل
ْبــاس ُّ
َميص ْيــنِ ِ
وس ـتْ َر ًة
وسـ ً
باس ـ ْينِ وق َ
ـروال ُ
الشّ ــاقَّ ِة ،والتــي تُ َح ـ ِّد ُد لِـك ٍُّل ِم ْن ُه ـ ْم «لِ َ
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ِ
ـس
وحــذا ًء وقُبَّ َعـ ًة و َج ْو َربَيْــنِ ُصو ِفيّيْــنِ و ِم ْعطَ ًفــا ...علــى أن ت َـــكو َن ال َمال ِبـ ُ
ـب الف َْصــل»!
ِم ـ َن الجــو ِخ أ ْو ِم ـ َن ال ِكتّــانِ ِب َح َسـ ِ
الســجنا َء يَ ْبــدو َن ِشــ ْب َه ُعــرا ٍة ،تَ َب َّي ّنــا َمــدى َمســؤولِ َّي ِة
فــإذا ت َ َذكَّ ْرنــا أ َّن ُّ
الســل ِ
ُطات فــي هــذا ال ِمضْ مــار.
ُّ
السـ َجنا ِء ال ُملْ َقــى
َناسـ ْ
ـب تَأْميــنِ َمنا َمـ ِة ُّ
كذلِـ َـك ت َ
ـت وزا َر ُة ال ّداخليَّـ ِة ُمو ِجـ َ
ـح
علــى عاتِ ِقهــا ب ُح ْكـ ِـم المــا َّدة ِ 86م ـ َن ال َم ْرسـ ِ
ـوم ال َمذْكــو ِر والتــي تَ ْم َنـ ُ
ـش َو ِم َخـ َّد ًة وشَ ْرشَ ـفًا َو ِغطــا ًء علــى أن يُغ َْسـ َـل
ك َُّل َســجينٍ ِفراشً ــا « ِمـ ْن قَـ ٍّ
الص ْيـ ِ
ـف...
الشَّ ْرشَ ـ ُـف ك َُّل شَ ـ ْه ٍر فــي الشِّ ــتا ِء وك َُّل َخ ْم َسـ َة َعشَ ـ َر يَ ْو ًمــا فــي َّ
ـش ك َُّل شَ ـ ْه ٍر فــي إنــا ٍء للتَّ ْبخيــر»!
َويُطَ َّهـ َر ال َقـ ُّ
ْــم أ َّن أقــ َذ َر حا ِج ّي ِ
الســجينِ علــى اإلطْــاقِ ال َبطانِ َّيتــانِ
مــع ال ِعل ِ
ــات َّ
ٍ
ظيــف ِخ َ
ــال ُمــ َّد ِة اال ْع ِتقــا ِل
اللَّتــانِ تُ َؤلِّفــانِ ِفراشَ ــ ُه وتَبقَيــانِ دو َن تَ ْن
َــت.
َم ْهمــا طال ْ
يُضـ ُ
ـص فــي التَّشــريعِ أل َّن األ ْحكا َم
ـاف إلــى هــذا التَّقْصيـ ِر فــي التَّ ْنفيـ ِـذ نَ ْقـ ٌ
َــت ت َما ًمــا أ ْخطَــ َر ُم ْع ِض ِ
ــات
للســجونِ قَــ ْد تَجا َهل ْ
القانونِ َّيــ َة ال ُم َنظِّ َمــ َة ُّ
السـ َجنا ِء
ـي إيجــا ُد ال َوســائِلِ ال َع َملِ َّيـ ِة الكَفيلَـ ِة ِب ُمســا َع َد ِة ُّ
ِّ
السـ ْجنِ أال و ِهـ َ
ـي.
علــى ال ُمحافَظَـ ِة علــى اتّزانِ ِهـ ِـم ال ِج ْنسـ ّ
ــل َه ِ
ــذ ِه ال ُمشْ ــ ِكلَ ِة الشّ ــائِ َك ِة هــو
ك ُُّل مــا ا ْرتَــأَ ِت اإلدا َر ُة حتّــى اآل َن لِ َح ِّ
ـال بَ ْعـ ِ
إ ْدخـ ُ
ـام ال ُم َقـ َّد ِم لل َمســاجينِ بُ ْغيَـ َة
ـض ال َمــوا ِّد ال ُم َسـ ِّك َن ِة إلــى الطَّعـ ِ
ـي دو َن
ـي بَ ِقـ َ
إ ْخمــا ِد شَ ـ ْه َوتِه ِِم ال َج َسـ ِـديَّةَ .ولَ ِكـ َّن هــذا ال َحـ َّـل َغيْـ َر الطَّبيعـ ِّ
َجــدوى ب َِس ـبَ ِب ِقلَّ ـ ِة فَعاليَّ ِت ـ ِهَ ،و َرفْـ ِ
الس ـ ْجنِ .
الس ـ َجنا ِء تَنــا ُو َل طَعـ ِ
ـام ِّ
ـض ُّ
نــاك ُح ٌ
و ُه َ
الســ َجنا ِء علــى ت َالفــي
لــول أُ ْخــرى ِمــ ْن شَ ــأْنِها ُمســا َع َد ُة ُّ
االن ِْحر ِ
والســلْوى
افــات ال ِج ْن ِســ َّي ِة كَتَ ْوفيــ ِر ْأس ِ
ــباب ال َع َمــلِ وال ِّرياضَ ــ ِة َّ
وخاصـ ًة ف َْصلَ ُهـ ْم بَ ْعضَ ُهـ ْم َعـ ْن بَ ْعـ ٍ
ـض فــي اللَّيــلَ .مـ َع ال ِعلْـ ِـم
لل َمســاجينِ ،
َّ
ْــل َه ِ
ــذ ِه اإل ْجــر ِ
ــا َج ْذ ِريًّــا.
اءات ال يُ ْم ِكــ ُن أ ْن ت ُشَ ــ ِّك َل َح ًّ
أ َّن ِمث َ
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ــي إذًا علــى اإلدا َر ِة أن تُفكِّــ َر َملِيًّــا بال َّنتائِــ ِج ال َخطيــ َر ِة ال ّنا ِج َمــ ِة َعــ ْن
ب ِق َ
إ ْهمــا ِل هــذا ال َموضــو ِع اإلنْســانِ ِّي ،وأ ْن تَ ْفقَــ َه أ َّن القانــو َن لَــ ْم يَ ْحــر ِِم
أي َم ٍ
ســاس بِطبي َع ِتــ ِه ال َبشَ ــ ِريَّة.
الســجي َن إلّ ِمــ ْن ُح ِّريَّ ِتــ ِه دو َن ِّ
َّ
الســجينِ ِم ـ ْن ُمما َر َس ـ ِة َحيــا ٍة
ولِــذا ،فإنَّنــا نُ ِق ـ ُّر َع ـ َد َم َمشْ ــرو ِع َّي ِة ِح ْرمــانِ َّ
خاص َح ْسـ َبما
ـص ٍّ
ـي لَـ ْم يَ ْح ِر ْمـ ُه ِم ْنهــا ِب َنـ ٍّ
ِج ْن ِسـ َّي ٍة طَبيع َّيــة .فالقانــو ُن اللُّبنانِـ ُّ
تَ ْقتَضي ـ ِه األُصـ ُ
ـول ،كَمــا وأن ال َمبــا ِدئَ التَّشْ ــريعيَّ َة ال ت َْس ـ َم ُح بإق ـرا ِر ِمثْــلِ
َهـ ِـذ ِه القوانيــنِ لِمــا فيهــا ِم ـ ْن تَنـ ٍ
ـاف وتَقْويـ ٍ
ألســمى ال ِقيَـ ِـم اإلن َْســانِيَّة.
ـض ْ
َوبَ ْعـ َد ال َب ْحـ ِ
ـوب تَ ْمكيــنِ بَ ْعـ ِ
ـض
ـث والتَّدقيــقِ  ،ال بُـ َّد أ ْن تَ ْقتَ ِنـ َع اإلدا َر ُة ِب ُو ُجـ ِ
الســ َجنا ِء ِمــ ْن تَعاطــي حيــا ٍة ِج ْن ِســ َّي ٍة ُم ْنتَ ِظ َمــ ٍة ال ِســ َّيما ال ُمتَ َز ِّوجيــ َن
ُّ
وض ْم ـ َن شُ ـ ٍ
ِم ْن ُه ـ ْم ِ
ـروط وظُـ ٍ
ـب ال َّنفْســانِ ِّي
خاص ـ ٍة يَعــو ُد إلــى الطَّبيـ ِ
ـروف َّ
تَ ْحدي ُدهــا.
السـلْ ِب َّي ِة علــى اإلدا َر ِة أ ْن تَــتَ َوق ََّف َعــنِ ْاسـ ِتقبا ِل ال َمســاجينِ
و ِمـ َن ال ُو ْج َهـ ِة َّ
األ ْحـ ِ
الســجونِ ال ُم َخ َّص َصـ ِة للبالِغيـ َن وأ ْن تَ ْنق َِطـ َع علــى األقَـ ِّـل َعـ ْن
ـداث فــي ُّ
الس ـ ْجنِ ِب َهــؤال ِء األ ْحـ ِ
إناطَـ ِة إدا َر ِة َح ّمامـ ِ
ـت
ـداث الذي ـ َن يَتَ َمكَّنــو َن تَ ْحـ َ
ـات ِّ
ِســتا ِر َهـ ِـذ ِه ال َم َه َّم ـ ِة ال َّر ْس ـ ِم َّي ِة ِم ـ ْن ُمالقــا ِة البالغي ـ َن و ُمشَ ـ ِّجعي اللُّــواط.
الســجنا َء األ ْحــداثَ ِمــ َن التَّدْخيــنِ أو
ــب علــى اإلدا َر ِة أ ْن تَ ْم َنــ َع ُّ
َويَتَ َو َّج ُ
تُ َحـ ِّد َد لَ ُهـ ْم ِمقــدا َر ْاسـ ِت ِ
ـس ِحفاظًــا علــى ِص َّح ِت ِهـ ْم
هالك ال ُّد ّخــانِ و َذلِـ َـك لَيْـ َ
الســجائِ ِر فــي غايـ ٍ
ـات تَتنافَــى
صوصــا لِ َم ْنـعِ تَــدا ُو ِل ُعلَـ ِ
ـب ،بَـ ْـل ُخ ً
ـب َّ
فَ َح ْسـ ُ
ـال ِ
َوطَهــا َر َة األ ْحـ ِ
ـداث كَمــا هــي الحـ ُ
داخـ َـل ُس ـ ُجونِنا.
إص ِ
الح َّيـ ٍة فــي هــذا ال ِمضْ مــا ِر هــي ْإســنا ُد َم َه َّمـ ِة َحـ ِّـل
ولَ َعـ َّـل أ َّو َل ُخطْـ َو ٍة ْ
ـب ِ
ـي باأل ْم ـر ِ
اض ال َّنفْســانِيَّة.
ال َمشــاكِلِ ال ِج ْن ِس ـيَّة ،طبيـ ٍ
أخ ّصائِـ ٍّ
الســجينِ
و ِعــا َو ًة علــى َذلِـ َـك ،فــإ َّن ِصيانَـ َة مــا تَ َب ّقــى ِمـ ْن َمظا ِهـ ِر إنْســانِ َّي ِة َّ
أي ال ُمســاوا ِة والتَّ ْصنيـ ِ
ـف اللَّ َذيْــنِ لَـ ْم يُطَ َّبقــا بَ ْعـ ُد
ال تَ ِتـ ُّم إلّ ِبتَ ْحقيــقِ َم ْبـ َد ِ
فــي ُســجونِنا.
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(ب) ال ُمساوا ُة

يَشْ ــكو ِض ُ
ِــم
الســ َجنا ِء ِمــ ْن فُقــدانِ ال ُمســاوا ِة بَيْ َن ُهــ ْم َوبَيْــ َن زُمالئِه ِ
عــاف ُّ
ال ُمتَ َو ِّجهي ـ َن وال ُم ْحتَكري ـ َن كافَّ ـ َة اال ْم ِتيــاز ِ
ات ِم ـ ْن تَ ْمثيلِ ِه ـ ْم وإدا َر ِة شُ ــؤونِ ِه ْم
إلــى مــا يَتَ َف ـ َّر ُع َع ْنهــا ِم ـ ْن َس ـطْ َو ٍة و ُح ِّريَّ ـ ٍة فــي التَّ َن ُّقــلِ وال ُموا َج َه ـ ِة.
ـح ِم ـ َن الضَّ ــرو ِر ِّي تَ ْنفي ـ ُذ َمبْــدأِ ال ُمســاوا ِة فــي ُســجونِنا ِب َحيْــثُ
فَ َعلَيْ ـ ِه ْ
أصبَـ َ
السـ َجنا ِء طَ َبقـ ٍ
تَـ ُ
ـات ُمتَبا ِي َنـ ًة ،فَتُحــا َر ُب
ـزول َجميـ ُع ال َفــوارِقِ التــي تَ ْج َعـ ُـل ِمـ َن ُّ
ِب َذلِـ َـك َسـطْ َو ُة المــا ِل وال ُّنفــوذ.
الس ـ َجنا ِء ِم ـ َن اإلتْيــانِ
و ِم ـ َن ال ّنا ِحيَ ـ ِة َّ
الس ـلْ ِبيَّ ِة تُ ـ َؤ ّدي ال ُمســاوا ُة إلــى َم ْن ـعِ ُّ
ــذ أل َح ٍ
ــق بَ ْع َدئِ ٍ
ــد ِم ْن ُهــ ُم
بِحاجاتِه ِ
الســ ْجنِ فــا يَ ِح ُّ
ِــم األ َّولِ َّيــ ِة ِمــ ْن خــا ِر ِج ِّ
التَّ َم ُّيـ َز َعـ ْن ِســوا ُه ِب َمأْكَلِـ ِه أ ْو َملْ َب ِسـ ِه أو َمنا َم ِتـ ِه أو أ ٍّي ِمـ ْن َمظا ِهـ ِر ال َّرفا ِه َيـ ِة
َوبُ ْح ُبو َحــ ِة ال َع ْي ِ
والســ ّخانَ ِة وال ِم ْر َو َحــ ِة ال َك ْه ُربائِ َّيــ ِة وال ِمذيــا ِع
ــش كال َّبــ ّرا ِد َّ
(((
َوحتّــى جِهــا ِز التل ِفزيــون( .كــذا)
ـب بالطَّ ْبـعِ علــى اإلدا َر ِة ِمـ َن النا ِح َيـ ِة اإليجا ِب َّيـ ِة تَأْميـ ُن مــا يَلْـ َز ُم ِمـ ْن
َويَتَ َو َّجـ ُ
َه ِ
ِ
الســ َجنا ِء دونَمــا تَمييــ ٍز وتَفْضيــل .كمــا
ــذ ِه
الحاجــات األ َّولِ َّيــ ِة لِ َجميــعِ ُّ
الس ـ َجنا ِء و ُموجِباتِ ِهــم فــا
َويَشْ ـ ُم ُل ُح ْك ـ ُم َم ْب ـ َدأِ ال ُمســاوا ِة َجمي ـ َع ُحقــوقِ ُّ
ذاك أ َح ـ ٌد ِم ْن ُه ـ ْم ِم ـ َن ال َم ْحســو ِبيَّ ِة و ُمراعــا ِة ال َخ ِ
يَ ْس ـتَفي ُد إ ْذ َ
واطــر.
َو ِمـ َن ال َّنتائِـ ِج َغ ْيـ ِر ال ُم ِ
باشـ َر ِة لِتَ ْحقيــقِ هــذا اإلصــا ِح أ َّن اإلدا َرةَِ ،ب َم ْن ِعها ُد َ
خول
ـت نَف ِْس ـ ِه ت ََس ـ ُّر َب ال ُم َح َّرمـ ِ
حاجـ ِ
الس ـ َجنا ِء ِم ـ َن الخــا ِر ِج ،تَ ْم َن ـ ُع بال َوقْـ ِ
ـات
ـات ُّ
ـب ال َخال ِع َّيـ ِة وال َمشـ ِ
كاألسـلِ َح ِة وال ُم َخـ ِّدر ِ
ـروبات ال ُّرو ِح َّيـ ِة إلــخ...
ات وال ُكتُـ ِ
ْ
ـب ألَّ يُـ َؤ ِّدي
هــذا َمـ َع ال ِعلْـ ِـم أ َّن ُمراعــا َة َم ْبـ َدأِ ال ُمســاوا ِة دا ِخـ َـل ِّ
السـ ْجنِ يَ ِجـ ُ
الس ـ َجنا ِء بَ ْع ِض ِه ـ ْم ِب َب ْعـ ٍ
ـام وا ِحـ ٍـد
ـض ،حتّــى وال إلــى تَطْبيــقِ نِظـ ٍ
إلــى َد ْم ـ ِج ُّ
()1
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علــى ال َجميــعِ ،و َذلِ َ
ــك ب َِســبَ ِب أ َه ِّميَّــ ِة التَّوفيــقِ بَيْــ َن َمبْــ َدأَ ِي ال ُمســاوا ِة
والتَّ ْصنيــف.

نيف
(ج) ال َّت ْص ُ

الســ َجنا ِء إلــى ِف ٍ
ئــات
التَّ ْص ُ
نيــف ُهــ َو ال َع َملِيَّــ ُة التــي تُــ َؤ ّدي إلــى تَق ِ
ْســيم ُّ
(((
ُمتَ َعـ ِّد َد ٍة ِب َح ْيــثُ يَكــو ُن أ ْعضــا ُء ك ُِّل ِفئَـ ٍة ُمتَجانِســي َن فيهــا بَ ْي َن ُهـ ْم وســاكِني َن
فــي ُغ ْرفَ ـ ٍة ُمشْ ـتَ َركَة.
ـت َحــاًّ فَريـ ًدا ِمـ ْن نَ ْو ِعـ ِه فــي ت َْصنيـ ِ
ـف
الســجونِ ِع ْن َدنــا قَـ ْد تَبَ َّنـ ْ
ولَ َعـ َّـل إدا َر َة ُّ
الس ِ
ـت كافَّ ـ ُة
ياس ـ َّي ِة فَأَضْ َحـ ْ
ـب ُميولِ ِهـ ِـم ِّ
ُّ
الس ـ َجنا ِء فَ َو َّز َعتْ ُه ـ ْم علــى ال ُغ ـ َر ِف َح َسـ َ
الس ِ
ـي ِ
ذات
السـ ْجنِ علــى اإلطْــاقِ كُلًّ ِم ْنهــا ُم َزيَّ َنـ ًة بِصــو َر ِة زَعي ِمهــا ِّ
ُغـ َر ِف ِّ
ياسـ ِّ
اإلطــا ِر ال ُمضــا ِء بال َمصابيـ ِح ال َك ْه ُربائِ َّيــة.
ِ
صنيــف فَ َيقْضــي بِــأَ ْن تَ ْع َهــ َد
أ َّمــا ال َح ُّ
ــي لِ ُمشْ ــ ِكلَ ِة التَّ
ــل ال َع َملِ ُّ
ْــم طبائِــعِ اإلنْســانِ
ائــي فــي ِعل ِ
اإلدا َر ُة بِهــذا التَّق ِ
ْســيم إلــى أ ِخ ّص ٍّ
ظيــم َمل ٍّ
َــف لِــك ُِّل َســجينٍ
( )Anthropologiste caractérologueيَقــو ُم ِبتَ ْن ِ
ِ
األساسـيَّ َة َونَظْ َرتَـ ُه إلــى نَف ِْسـ ِه وإلــى ال َغيْـرِ.
يُبَيِّـ ُن فيــه َدأْبَـ ُه وأخالقَـ ُه و ُميولَـ ُه
ـي ِم ـ ْن تَ ْعييــنِ
وعلــى ضَ ـ ْو ِء هـ ِـذ ِه ال ِّدر َاس ـ ِة ال َّنف ِْس ـ َّي ِة يَتَ َم َّك ـ ُن هــذا األ ِخ ّصائِـ ُّ
الســجنا ِء التــي يَ ْقتَضــي علــى ك ُِّل َســجينٍ أ ْن يُخالِطَهــا دو َن ِســواها.
َجما َع ـ ِة ُّ
َويَ ْه ـ ُد ُف هــذا التَّ ْصنيـ ُـف إلــى تَأْميــنِ تَعايُـ ِ
الس ـ َجنا ِء بِصــو َر ٍة يَرضــى َع ْنهــا
ـش ُّ
ال َجمي ـ ُع ،وتَالفــي مســاوِئِ اال ْخ ِتـ ِ
ـاط وبِال َّنتي َج ـ ِة إلــى إفْســا ِح ال َمجــا ِل أمــا َم
أفْـرا ِد ك ُِّل فريــقٍ للتَّ َمـ ُّر ِس فيمــا بَ ْي َن ُهـ ْم علــى ال َحيــا ِة ال َجما ِع َّيـ ِة بُ ْغ َيـ َة إ ْعدا ِد ِه ْم
ل ُمجابَ َه ـ ِة ال ُم ْجتَ َم ـعِ بِشَ ــي ٍء ِم ـ َن التَّ َف ُّهـ ِـم واالتِّـزان.
()2
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إصالحـ ٍ
و َه َكــذا يُ ْعتَبَـ ُر تَ ْنفيـ ُذ َمبْـ َدأِ التَّ ْصنيـ ِ
ـات
ـف كَ َم ْر َحلَـ ٍة إ ْعدا ِديَّـ ٍة إل ْدخــا ِل ْ
السـ ْجنِ كَتَ ْنظيـ ِـم ال َع َمـ ِل والتَّ ْعليـ ِـم والتَّوجيـ ِهَ ،ذلِـ َـك أ َّن فَعالِ َّيـ َة
َج ْو َه ِريَّـ ٍة إلــى ِّ
ـجام فــي ال َجماعـ ِ
َهـ ِـذ ِه التَّ ْحسـ ِ
ـات ال ُم َص َّن َفــة.
ـينات ُمتَ َوقِّ َفـ ٌة علــى َمــدى االن ِْسـ ِ

(د) ال َع َم ُل

ـوم َرقْــم  14310تاريــخ  11شــباط  1949علــى
ن ََّصــت المــا َّد ُة ِ 118مـ َن ال َم ْرسـ ِ
الســجونِ ِب َمعا ِمـ َـل «تُ َعـ ُّد ألكْ َبـ ِر َعـ َد ٍد ِمـ َن ال َم ْســجوني َن يُ ْم ِك ُن
ُو ُجـ ِ
ـوب تَ ْزويـ ِـد ُّ
الســجنا ِء العا ِمليـ َن فــي
تَشْ ــغيلُ ُه وتَ ْدري ُبــه» .أ ّمــا فــي الوا ِقـعِ فَــا يَزيـ ُد َعـ َد ُد ُّ
السـ ْجنِ َم ْوضــو ِع بَ ْح ِثنــا َعـ ْن نِ ْسـبَ ِة اث ْ َنيْــنِ فــي ال ِمئَـ ِة َمـ َع أ َّن تَ ْنظيـ َم
َمعا ِمـ ِل ِّ
إصالحـ ِ
الســجونِ علــى اإلطــاق نَظَـ ًرا لِفَوائِـ ِـد ِه
الســجنا ِء ِمـ ْن أ َهـ ِّم ْ
ـات ُّ
َع َمـ ِل ُّ
السـ َجناء.
ال َج َّمـ ِة التــي تَــكا ُد تَ ُحـ ُّـل َجميـ َع َمشــاكِ ِل ُّ
فال َع َمـ ُـل يُ َخ ِّفـ ُـف ِمـ ْن َوطْـأَ ِة ال َو ْحشَ ـ ِة التــي تَحـ ُ
الســجينِ ِمـ ْن
ـول دو َن ُخــرو ِج َّ
ـب ال َع ْيـ ِ
ـاب ذَويــه.
ـش علــى ِحسـ ِ
نَف ِْس ـ َّي ِت ِه اليائِ َس ـ ِة ويُزيـ ُـل ِم ـ ْن ِذ ْه ِن ـ ِه ُم َركَّـ َ
الطـ ِه بِرفا ِقـ ِه ِ
كَمــا َويُ َخ ِّفـ ُـف ِمـ ْن َمســاوِئِ ا ْخ ِت ِ
الفاســقي َن َويُ ْب ِعـ ُد ُه بالتّالــي َعــنِ
اإل ْمعــانِ فــي اإل ْجـر ِام و َعــنِ االنْ ِحطـ ِ
ـي.
ـاط ال ُخلُ ِقـ ّ
ولل َع َمــ ِل َمف ٌ
َــم ال ُم ْجتَ َمــعِ ،إ ْذ
ْعــول أكيــ ٌد ِبتَق ِ
الســ ْجنِ ِمــ ْن عال ِ
ْريــب عال ِ
َــم ِّ
السـ ْجنِ األ ْهـ َ
الســجي َن
ـداف وال َمشــاري َع التــي تَ ْنق ُُصـ ُه .ولِــذا تَــرى َّ
يُ ْد ِخـ ُـل إلــى ِّ
العا ِمـ َـل أكْثَـ َر اتِّزانًــا َوتَ َف ُّه ًمــا أل ْوضــا ِع ال ُم ْجتَ َم ـعِ ِم ـ ْن أ ِّي َســجينٍ ِ
عاط ـ ٍل َعــنِ
ال َع َمــل.
ـاب َص ْن َع ٍة
الســجي ُن ِبفَضْ ـ ِل ا ْج ِتهــا ِد ِه فــي َع َم ِلـ ِه ِمــنِ اكْ ِتسـ ِ
وبال َّنتي َجـ ِة يَتَ َم َّكـ ُن َّ
السـ ْجنِ َوتُ ِعـ ُّد ُه ل ُمجابَ َهـ ِة ال َحيــا ِة خا ِر َجـ ُه
مــا تَ ْرفَـ ُع ُم ْسـتَوى َمعيشَ ـ ِت ِه دا ِخـ َـل ِّ
ِب َحـ ٍّظ أكْبَـ َر فــي ال َّنجــاح.
ـب علــى اإلدا َر ِة أ ْن تَ ْع َهـ َد ِبتَ ْنظيـ ِـم
َونَظـ ًرا أل َه ِّم َّيـ ِة فَوائِـ ِـد ال َع َمـ ِل َهـ ِـذ ِه يَتَ َو َّجـ ُ
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ـس إلــى َع ْسـ َك ِريِّي َن كمــا هــو وا ِقـ ُع الحــا ِل بَـ ْـل إلــى
وإدا َر ِة َع َمـ ِل ُّ
السـ َجنا ِء لَيْـ َ
الصنائِـعِ وال ِم َهــنِ .
أ ِخ ّصائِ ِّييـ َن فــي َّ
ــل لالنْ ِخــر ِاط فــي ال ُم ْجتَ َمــعِ ال يَ ِتــ ُّم إلّ َعــ ْن
الســ َجنا ِء الكا ِم َ
ول ِكــ َّن إ ْعــدا َد ُّ
ليــم والتَّ ْوجيــه.
طَريــقِ التَّ ْع ِ

(هـ) ال َّت ْعلي ُم والتَّوجيهُ

ـوم ال َمذْكــو ِر أ ْعــا ُه مــا َح ْر ِفيَّتُ ـ ُه« :يُوضَ ـ ُع
جــا َء فــي المــا َّد ِة ِ 67م ـ َن ال َم ْرسـ ِ
ــب ال ُم ِ
ــت
ناســ َب ُة ِمــ ْن أ َد ِب َّيــ ٍة وا ْج ِتما ِع َّيــ ٍة َو ِص ِّح َّيــ ٍة تَ ْح َ
فــي ك ُِّل ِســ ْجنٍ ال ُكتُ ُ
ت ََصــ ُّر ِف ال َم ْســجوني َن لِتَ ْوجي ِههِــ ْم وتَ ْنوي ِر ِهــ ْم َوتكــو ُن َه ِ
ــب نَــوا َة
ــذ ِه ال ُكتُ ُ
السـ ْجنِ ِســوى
ال َم ْكتَ َبـ ِة َّ
بالسـ َجنا ِء» .أ َّمــا فــي الوا ِقـعِ فَــا تَ ِجـ ُد فــي ِّ
خاصـ ًة ُّ
ـات العارِيـ ِ
ـوم ال ُحو ِريّـ ِ
ال َمطْبوعـ ِ
ـات ال ُمل َْص َق ـ ِة علــى كافَّ ـ ِة
ـات ال َخال ِع َّي ـ ِة َو ُرسـ ِ
ُج ـ ْدرانِ ال ُغ ـ َر ِف وعلــى َم ـ ْرأى ِم ـ َن ال َجميــع.
خاصـ ًة وأ َّن أكْثَ َر ُهـ ْم
للسـ َجنا ِء َّ
وال حا َجـ َة إلقْنــا ِع أ َحـ ٍـد ِبضَ ــرو َر ِة تَ ْوفيـ ِر ال ِعلْـ ِـم ُّ
الس ـل ِ
ُطات إلــى كَيْ ِفيَّ ـ ِة توفي ـ ِر هــذا
ِم ـ َن األُ ِّميِّي ـ َن َولَ ِك ـ ْن يَ ْج ـ ُد ُر بِنــا تَ ْنبي ـ ُه ُّ
ِــي علــى أُ ُس ٍ
الخــاص .وعلــى
الســ َجنا ِء
التَّ ْع ِ
ــس تَتَّ ِف ُ
ّ
ــق ووا ِقــ َع ُّ
ليــم التَّوجِيه ِّ
َســبيلِ ال ِمثــا ِل يُ ْم ِكـ ُن أ ْن نَتَ َصـ َّو َر صي َغـ َة أ َحـ ِـد َمنا ِهـ ِج الـ ُّد ِ
روس علــى الشَّ ـكْلِ
التّالــي:
الســ ْجنِ َو َمشــاكِلِ
الســ َجنا ُء علــى أ ْوضــا ِع ِّ
فــي ال َم ْر َحلَــ ِة األولــى يَطَّلِــ ُع ُّ
لالسـ ِتفا َد ِة ِمـ ْن َم ِ
السـ ْجنِ وكَ ْي ِف َّيـ ِة تَال ِفــي
حاســنِ ِّ
السـ َجنا ِء ويُلَقَّنــو َن وســائِ َل ْ
ُّ
مســا ِوئِه.
وفــي المر َحلَـ ِة ال ِّدر ِاسـ َّي ِة الثّانِ َيـ ِة يَطَّ ِلـ ُع ال َمســاجي ُن علــى أ َه ِّم َّيـ ِة ال ُم ْجتَ َمـعِ
الســجونِ
وعلــى األ ْخطــا ِر التــي تُ َهـ ِّد ُد ُم َق ِّوماتِـ ِه وبالتّالــي علــى ضَ ــرو َر ِة إيجا ِد ُّ
للمحافَظَـ ِة علــى كيانِـ ِه.
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الس ـ َجنا ِء ِبضَ ــرو َر ِة إ ْج ـرا ِء
وفــي المر َحلَ ـ ِة الثّالِثَ ـ ِة يَ ْســعى ال ُم ـ َد ِّر ُس إلقْنــا ِع ُّ
ال ُمصالَ َحــ ِة بَ ْي َن ُهــ ْم َوبَ ْيــ َن ال ُم ْجتَ َمــعِ ويُطْلِ ُع ُهــ ْم علــى الوســائِلِ ال َع َملِ َّيــ ِة
الســتعا َد ِة مكانَ ِتهِــ ْم فيــ ِه ِع ْنــ َد َع ْو َدتِهِــم إلــى ال ُح ِّريَّــة.
ْ
ـب أ ْن يُلْ َقــى علــى عاتِــقِ
ـي فَيَ ِجـ ُ
أ ّمــا ِعـ ْ
ـب ُء تَ ْنظيـ ِـم هــذا التَّ ْعليـ ِـم التَّوجي ِهـ ِّ
ْــم اال ْج ِتمــاع ()Sociologue
أ ِخ ّصائِ َّي ْيــنِ يَعمــان بالتَّعــا ُونِ  ،األ َّو ِل فــي ِعل ِ
ْــم األ ْخــاقِ (.)Moraliste
والثّانــي فــي ِعل ِ
اإلصالحـ ِ
ـات ُمتَ َوقِّـ ٌـف
الس ـ َجنا ِء ِم ـ ْن َهـ ِـذ ِه ْ
هــذا َم ـ َع ال ِعلْـ ِـم أ َّن َمجــالَ ْاس ـ ِتفا َد ِة ُّ
علــى َج ْع ـ ِل ال َع َم ـ ِل وال ِعلْـ ِـم إ ْجبا ِريَّ ْيــنِ لل َجمي ـعِ ِب َع ْكـ ِ
ـس مــا ُه ـ َو الحــالُ َعلَ ْي ـ ِه
اآلن.
الســجونِ تَـ ـتَطَل َُّب التَّعــا ُو َن
َويَتَ َب َّي ـ ُن ِم ـ ْن ُم ْج َم ـ ِل بَ ْح ِثنــا فــي ْ
اإلصــا ِح أ َّن إدا َر َة ُّ
َمـ َع َعـ َد ٍد وا ِفـ ٍر ِمـ َن ال ُعلَمــا ِء األ ِخ ّصائِ ِّييـ َن ،ولِــذا فإنَّنــا نُ َؤيِّــد ِف ْكـ َر َة ْإســنا ِد إدا َر ِة
الســجونِ إلــى ُم َوظَّفيـ َن َم َدنِ ِّييـ َن علــى أ ْن تَ ْن َح ِصـ َر ُم ِه َّمـ ُة ال َع ْسـ َك ِريِّي َن
َم ْصلَ َحـ ِة ُّ
فــي ال ِحر َاس ـ ِة وال ُمحافَظَـ ِة علــى األَ ْمــنِ.
ـاص يَتَ َولَّــى إ ْعــدا َد َجميـعِ ُم َوظَّفــي َم ْصلَ َحـ ِة
َو َعلَ ْيـ ِه فَــا بُـ َّد ِمـ ْن إيجــا ِد َم ْع َهـ ٍـد خـ ٍّ
السـ َجناء.
ـب ال َّنتائِـ ِج األخيـ َر ِة لِ ِعلْـ ِـم ْ
إصــا ِح ُّ
ُّ
الســجونِ َح َسـ َ
•
اإلصــا ِح ال يَطــولُ ِب ـ ِه
الص ـ ُة ال َق ـ ْو ِل ،إ َّن َمــنِ ْاستَ ْر َسـ َـل فــي َس ـ ْر ِد َمشــاريعِ ْ
َو ُخ َ
ــت ِبتَ ْخ ِ
طيــط ال َمشــاريعِ بَ ْــل بإ ْخراجِهــا إلــى
األ ْمــ ُر لِ ُيــ ْدر َِك أ َّن ال ُمشْ ــ ِكلَ َة لَ ْي َس ْ
َح ِّي ـ ِز التَّ ْنفيــذ .إ َّن إ ْمكانِ ّيـ ِ
اإلصــا ِح فــي ُســجونِنا تَـ ـتَ َوق َُّف
ـات نَجــا ِح َمشــاريعِ ْ
علــى َمــدى تَعــا ُونِ كافَّـ ِة ِفئـ ِ
ـات ال َم ْســؤولي َن ِمـ ْن َر ْسـ ِم ّيي َن و َغ ْيـ ِر َر ْسـ ِم ِّيي َن َمـ َع
الســجنا ِء
الســجناء أنْف ُِسـ ِه ْم و َمـ َع ِفئَـ ٍة ِمـ َن ال ُمتَطَ ِّوعيـ َن ُص ِّم َمـ ْ
ـت علــى ِخ ْد َمـ ِة ُّ
ُّ
دو َن ُمقا ِبــل.
السـ َجنا ِء أنْف ُِسـ ِه ْم فــي َحـ ِّـل ُم ِ
ِمـ ْن ُمقتَضَ يـ ِ
عضالتِ ِهـ ْم
ـات ْ
الســجونِ إشْ ـر ُاك ُّ
إصــا ِح ُّ
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ـيس وإدا َر ِة َجمعيـ ٍ
و َذلِـ َـك ِبتَشْ ــجي ِع ِه ْم علــى تَأْسـ ِ
السـ ْجنِ تَ ْهـ ِـد ُف
ـات ونَــوا ٍد دا ِخـ َـل ِّ
اإلصال ِحيَّـ ِة وال ُمســا َه َم ِة فــي
السـ َجنا ِء علــى تَبَ ّنــي ال َمشــاريعِ ْ
إلــى َحــثِّ أ ْعضائِهــا ُّ
َوضْ ِعهــا َم ْو ِض ـ َع التَّ ْنفيذ.
ِ
عدادات بَ ْعـ ِ
ـض ال ُمتَطَ ِّوعيـ َنِ ،مـ ْن أفْـرا ٍد
السـ َجنا ُء ِمــنِ ْاسـ ِت
ـب أ ْن يَ ْســتفي َد ُّ
ويَ ِجـ ُ
و َجماعـ ٍ
خاصـ ًة وأ َّن إ ْمكانِ َّيـ َة َهــؤال ِء ال ِعلْ ِم َّيـ َة وال َع َملِ َّيـ َة
الســجونِ َّ ،
ـاتْ ،
إلصــا ِح ُّ
اإلصال ِح َّي ـ ِة كالتَّ ْصنيـ ِ
تَ ْج َعلُ ُه ـ ْم َجديري ـ َن بإنْفــا ِذ بَ ْعـ ِ
ـف والتَّ ْعليـ ِـم
ـض ال َمشــاريعِ ْ
والتَّوجيـ ِهُ ...دو َن أ ِّي ُمقا ِبـ ٍل ِمـ َن ال َّد ْولــة.
كمــا يَ ْجـ ُد ُر بال ُمحاميـ َن أ ْن يُعيــروا القَضايــا ال َجزائِ َّي َة كا ِمـ َـل ا ْه ِتما ِم ِهــم وقُصارى
ِ
وخاص ـ ًة ألّ يُ َؤ ِّخــروا ف َْصـ َـل ال َّدعــا َوى ،بالتَّأْجِيـ ِ
ـات َغ ْي ـ ِر الضَّ رو ِريَّ ـ ِة،
جهد ِه ـ ْم َّ
لِئَــاّ يُـ َؤ ّدي تَقْصي ُر ُهــم هــذا إلــى إشْ ـراكِهِم فــي َمأْســا ِة تَ َفـك ُِّك أَ ْسـ َمى ال ِق َيـ ِـم
ال َبشَ ـ ِريَّ ِة دا ِخـ َـل ال ُجـ ْدرانِ ال ُمظْلِ َمــة.
الســ َجنا َء
وعلــى قُضــا ِة التَّ ْحقيــقِ و ُرؤســا ِء ال َمحاكِ ِ
ــم ال َجزائِ َّيــ ِة أ ْن يَتَ َفقَّــدوا ُّ
الس ـ ْجنِ َ ،م ـ َّر ًة وا ِح ـ َد ًة فــي الشَّ ـ ْه ِر لأل َّولي ـ َن َو َم ـ َّر ًة ك َُّل
ب ُِصــو َر ٍة َد ْو ِريَّ ـ ٍة دا ِخـ َـل ِّ
ث َالث َ ـ ِة أشْ ـ ُه ٍر لآلخري ـ َن ،كَمــا تُل ِز ُم ُه ـ ْم ِب َذلِـ َـك المــا َّد ُة ِ 425م ـ ْن قانــونِ أُصــو ِل
ال ُمحاكمـ ِ
ـات ال َجزائِ َّيــة .ويُ ْرتَجــى أيْضً ــا إيجــا ُد تَشْ ــريعٍ َجديـ ٍـد يَقْضــي ِبتَ ْعليــقِ
السـ ْجنِ
َمراسـ ِ
ـيم تَ ْعييــنِ القُضــا ِة ال ُجـ ُد ِد علــى شَ ـ ْر ِط إقا َم ِت ِهـ ِـم ال ُم ْسـ َب َق ِة فــي ِّ
ـي يَتَ َم َّرســوا علــى التَّ ْوفيــقِ بَ ْيـ َن َمــدى َم ْســؤول َّية ال ُمتَّ َهـ ِـم
ولَـ ْو لِ ُمـ َّد ِة ْأســبو ٍع كَـ ْ
َو ُم ـ َّد ِة ا ْع ِتقالِـ ِه.
الس ـلْطَ ُة فَ َي ْج ـ ُد ُر بِهــاَ ،وقَـ ْد باشَ ـ َرتْ ِببِنــا ِء ِس ـ ْجنٍ َجديـ ٍـد ،أ ْن تُبــا ِد َر فَ ـ ْو ًرا
أ ّمــا ُّ
إلــى تَ ْن ِ
فيــذ ن ِ
ســوم َرقْــم  14310تاريــخ  11شــباط  1949وأ ْن ال
ُصــوص ال َم ْر ِ
تَـ ـتَأَ َّخ َر ِب َوضْ ـعِ تَشْ ــريعٍ شــا ِم ٍل يُ َنظِّ ـ ُم ُســجونَنا َوفْ ًقــا لل َّنتائِ ـ ِج األخي ـ َر ِة لِ ِعلْـ ِـم
إصــا ِح ال َمســاجين.
ْ
المحامي روالن أبو شديد

بيروت في 1960/10/31
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