15-1-2013

التقرير القانوين
عن �أو�ضاع الالجئني ال�سور ّيني يف لبنان
مقدمة

مل تلج�أ امل�ؤ�س�سة اللبنانية للدميقراطية وحقوق الإن�سان  -اليف �إىل هذا الإعالن ال�صحفي � ,اّإل بعد �أن ا�ستنفذت كل الو�سائل مع
ال�سلطات اللبنانية ،والإجراءات الالزمة لإيجاد ٍ ّ
حل قانو ّ
ين للم�شاكل العديدة التي يعاين منها الالجئون ال�سوريون يف لبنان ،والتي بد�أت
تكرب ككرة الثلج ب�سبب المباالة حكومية من جهة ،وعدم معرفة دول ّية بتفا�صيل هذا اجلانب من املعاناة من جهة ثانية .الذي هو بر�أينا
اليقل خطورة عن اجلانب الإغاثي الإن�ساين.
تخف م�ؤ�س�سة «اليف» قلقها على الو�ضع احلقوقي الإن�ساين لالجئني ال�سور ّيني يف لبنان منذ حلظة ت�شكيل هذه احلكومة ،التي
مل ِ
ت�أ ّلفت من بع�ض الت ّيارات وال�شخ�ص ّيات ال�سيا�س ّية امل�ؤ ّيدة للحكومة ال�سورية ،ولوجهة نظرها يف النزاع الدائر يف �سوريا� ،س ّيما و�أنَّ موقف
احلكومة ال�سورية هو وا�ضح و ُمع َلن جتاه من نزحوا من مواطنيها ،ويق�ضي ب�ضرورة عودتهم �إىل ديارهم ،وبالتايل كان ت�ص ُّرف ه�ؤالء
الوزراء يف لبنان يندرج يف هذا الإطار ،وهو ممار�سة �سيا�سة ممنهجة حكومية ،بهدف �إرغام �أكرب عدد من الالجئني ال�سور ّيني يف
لبنان للعودة الق�سر ّية �إىل بالدهم ،ليواجهوا الأخطار التي تنتظرهم هناك ،بعد �إنتهاج �سيا�سة الت�ض ّييق الإن�ساين والأمني على الالجئ
ال�سوري ،وحتويله من طالب جلوء �آمن �إىل الجئ قلق ومت ّوتر ال ميلك �أ ّية حيلة وو�سيلة للخروج من هذه احلالة البائ�سة.
من هذا املنطلق قامت م�ؤ�س�سة «اليف» بتف�صيل الأعمال املمنهجة التي تقوم بها بع�ض الأجهزة احلكومية اللبنانية يف هذا الإطـ ـ ــار،
و�ضمن هذا التقرير.
تعتقد م�ؤ�س�سة «اليف» �أنَّ الإنتهاكات التي يتع ّر�ض لها الالجئون ال�سوريون يف لبنان من قبل بع�ض الأجهزة االمنية مر ُّدها �إىل غطـ ــاء
ي�ستطع الف�صل بينّ املوقف ال�سيا�سي من االزمة يف �سوريا واجلانب الإن�ساين الناجت عنها.
وخطاب �سيا�سي حكومي مل ِ
دع���ت �إىل حت�سني ظ���روف الالجئني ال�سوري�ي�ن يف لبنان،
لك���نَّ امل�ؤ�س�سـ���ة �سجلّ���ت موا ق ـ���ف وزارية دا خ���ل احلكو م���ة اللبنانية َ
ً
�سج���ل م�ؤ�س�ستنا
متوا�ص�ل�ا
وجه���د ًا
ي�ص���ب يف ه���ذا املجال تقوم ب���ه وزارة ال�ش����ؤون ا لإجتماعية بالرغم م���ن ق ّلة مواردها .كم���ا ُت ِّ
ُّ
تقد م��� ًا ملحو ظ��� ًا يف بع����ض تدابري ا لأمن الع���ام اللبناين جتاه جتد ي���د ا لإقامات وختم ج���وازات �سفر الالجئ�ي�ن ال�سور ّيني الذين
كاف وال ي�شمل العدد ا لأك�ب�ر من الالجئني
دخل���وا ا لأرا�ض���ي اللبناني���ة ببطاقة الهو يّ���ة .لكن «اليف» تعت�ب�ر �أنَّ هذا التدبري غ�ي�ر ٍ
ال�سوريّ�ي�ن الذ ي���ن مل يدخل���وا عرب املعا ب���ر ال�شرعي���ة ،والذين هم عر�ض���ة للإعتق���ال واملحاكمة والإنته���اكات ،الت���ي �سن�أتي على
�سرده���ا يف ه���ذا التقري���ر.

�أو ًال  -يف اخلطاب ال�سيا�سي التحري�ضي واخلطاب العن�صري

�إنَّ �إنق�سام اللبنان ّيني بينّ م�ؤ ّيد للثورة يف �سوريا ومعار�ض لهـ ــا ،ووجود �س ّيطرة للجانب امل�ؤ ّيد للنظام ال�سوري على الواقع ال�سيا�سـ ـ ــي
واحلكومي اللبناين ،و�ضع الالجئني ال�سور ّيني يف لبنان يف مواجهة خماطر �إنق�سمت بني �أعمال خطف قامت بها جماعات م�س ّلحة
أحيان كثرية غري قانونية  -قامت بها �أجهزة �أمنية لبنانية .يف ظل هذه
لبنانية موال ّية للنظام ال�سوري ،وبينّ �إعتقاالت تع�سف ّية  -ويف � ٍ
االحداث برز م�ؤخر ًا خطاب ًا عن�صري ًا جتاه الالجئني ال�سور ّيني يف لبنان ،و�أخطر ما يف هذا الأمر هو �إ�ستخدام �أ�صحاب هذا اخلطاب
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احل�ض على العن�صر ّية والكراه ّية ك�سالح يف مواجهة خ�صومهم ال�سيا�س ّيني اللبنان ّيني ،ومادة للدعاية الإنتخاب ّية .بالرغم من �أنَّ هذا
اخلطاب العن�صري �صدر على ل�سان �أحد الوزراء يف احلكومة اللبنانية � ،اّإل �أ ّنه مل ي�ص ُدر حتى ال�ساعة موقف ًا �أو تو�ضيح ًا من جانب
احلكومة اللبنانية.

ثاني ًا � -أ�سا�س امل�شكلة القانونية

مل َت ُقم الد َول املجاورة ل�سوريا ب�إعطاء �صفة الجئ للنازح ال�سوري املقيم على �أرا�ضيها ،وتع َّم َدت هذه الد َول �إطالق ت�سم ّيات وت�صنيفات
خمتلفة على الالجئني ال�سور ّيني ،مثل �ضيوف �أو نازحني ...وغري ذلك من الت�سم ّيات التي ال ميكن �أن تنزع �صفة اللجوء عن ال�سوري
النازح من بالده جتنب ًا للأخطار الناجمة عن ال�صراع امل�س ّلح اجلاري هناك ،والذي ال مي ّيز بني ما هو مدين وبني الأهداف الع�سكرية
الدويل الإن�ساين ،وبالتايل ال يعفي الد َول امل�ضيفة من �إلتزاماتها جتاه الالجئ ال�سوري بالإ�ستناد �إىل القانون
امل�شروعة� ،سند ًا للقانون َ
الدويل حلقوق الإن�سان و�إن مل تكن الدولة امل�ضيفة طرف ًا يف �أي ّة �إتفاقية خا�صة بالالجئني.
قامت تركيا منذ حلظة جلوء العديد من املواطنني ال�سور ّيني �إىل �أرا�ضيهـا ،ب�إن�شاء خم ّيمات لإ�ست�ضافته ـ ــمَّ ،ثم تبعها الأردن يف ذلك،
ومت التعاطي مع حالة النزوح ب�شكل �إ�ستثنائي نظر ًا للظروف الإ�ستثنائية املحيطة بعملية النزوح والعبور ،ف�سمحت هاتينّ الدولتينّ لالجئني
ال�سور ّيني بالإقامة على �أرا�ضيها ب�صرف النظر عن مت ّلك ه�ؤالء لأوراق م�ستوفاة ال�شروط القانونية �أم ال ,ودون �إ�شرتاطها دخولهم من
املعابر احلدودية النظامية � .اّإل �أنَّ لبنان مل ي ُقم ب� ٍّأي من هذه اخلطوات ،ال بل ال تزال احلكومة اللبنانية متتنع ،حتى ال�ساعة ،عن �إن�شاء � ّأي
خم ّيم لإ�ستيعاب الأعداد املر�شّ حة للإزدياد لالجئني ال�سور ّيني على �أرا�ضيها .كما ال تزال احلكومة اللبنانية تتعاطى مع مل ــف النزوح من
وبحجة دخولهم
البواب ــة الأمن ّية والق�ضائية ،م�ستند ًة �إىل عدم تواف ــر العديد من الأوراق النظاميــة بحوزة العدي ــد من الالجئني تار ًةّ ،
�إىل لبنان عرب املعابر احلدودية الغيرّ نظامية تار ًة ثانية ،دون الأخذ يف الإعتبار الظروف الإ�ستثنائية التي �أرغمت املواطن ال�سوري �إىل
�سلوك املعابر الغري نظامية.
فما هي الأوراق املطلوبة من الالجئ ال�سوري وفقاً ل�شروط احلكومة اللبنانية؟
هذه الأوراق هي :
�أ -جواز �سفر �سوري ذات �صالح ّية.
ب -بطاقة هو ّية �سورية.
ج -بطاقة مغادرة �صادرة عن دائرة الهجرة واجلوازات ال�سورية مرفقة بجواز ال�سفر �أو ببطاقة الهو ّية.
د -بطاقة دخول �صادرة عن الأمن العام اللبناين.
عند عدم توافر هذه الأوراق بحوزة الالجئ ال�سوري داخل الأرا�ضي اللبنانية ،ي�صبح عر�ض ًة للإعتقال واملحاكمة اجلزائ ّية.

ثالث ًا  -يف الإعتقاالت التع�سف ّية

ت�شري �إح�صاءات م�ؤ�س�ستنا �أنَّ الغالب ّية العظمى من الالجئني ال�سور ّيني يف لبنان هم من املعار�ضني وعائالت املعار�ضني للنظام
ال�سوري ،وبالتايل ف�إ ّنه من غيرّ املمكن �أن يدخل بع�ضهم الأرا�ضي اللبنانية عرب النقاط احلدودية النظامية بني البلد ّين ،لأنه قد يكون
مطلوب ًا لل�سلطـ ـ ــات ال�سورية .لذلك يختـ ــار العديد من ه�ؤالءُ ،مك َرهني ،عبور احلدود الطبيع ّية بينّ لبنـ ــان و�سوريــا ،و�سلـ ــوك اجلبال
والطرقات الوعرة ،وحت ُّمل اخلطر وامل�ش ّقات ،للو�صول �إىل �أماكن �أكرث �أمن ًا ،وج ّل ه�ؤالء من العائالت التي تتك ّون غالب ّيتها من ن�س ــاء،
و�أطفال ،وكبار �سن ،وجرحى ،ومر�ضى.
لكن ال�سلطات اللبنانية تعمد �إىل توقيف ه�ؤالء الأ�شخا�ص ُمبج َرد �أ ّنهم مل يدخلوا الأرا�ضي اللبنانية عرب املعابر احلدودية النظامية،
وعدم حيازتهم االوراق القانونية التي ذكرناها �سابق ًا.
العديد من ال�ضباط واجلنود الذين قرروا الإن�شقاق عن اجلي�ش ال�سوري النظامي كانوا عر�ض ًة للتوقيف �أي�ض ًا وذلك �إ�ستناد ًا �إىل �أربعة
�أ�سباب قانونية (وفق �إحاالت النيابة العامة الع�سكرية) وهي :
ال�سبب القانوين االول الذي ي�ستند �إليه اجلي�ش اللبناين واالمن العام اللبناين :هو عدم حيازة بع�ض املن�ش ّقني على �أوراق
تثبت �شخ�ص ّيتهم.
ال�سبب القانوين الثاين الذي ي�ستند �إليه اجلي�ش اللبناين :هو تواجد املن�ش ّقني داخل الأرا�ضي اللبنانية وبح ّوزتهم �سالح حربي.
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ال�سبب القانوين الثالث الذي ي�ستند �إل ّيه اجلي�ش اللبناين :هو حيازة املن�ش ّقني للأعتدة الع�سكر ّية داخل الأرا�ضي اللبنانية ،ويدخل
الزي الع�سكري �ضمن الأعتدة الع�سكر ّية.
وفق ًا للقانون الع�سكري اللبناينّ ،
ال�سبب القانوين الرابع الذي ي�ستند �أليه االمن العام اللبناين واجلي�ش اللبناين :هو دخول املن�ش ّقني الأرا�ضي اللبنانية عرب
املعابر احلدودية الغري نظام ّية.
أحوال
تعترب م�ؤ�س�سة «اليف» هذه الأ�سباب قانونية وكاف ّية يف توقيف وحماكمة كل من توافرت فيهم ،وذلك �إذا كانت الظروف وال ٍ
املحيطة عادية وطبيع ّية � .اّإل �أ ّنه يف ِّ
ظل الأحداث واالعمال احلربية اجلار ّية يف �سوريا تتح ّول هذه التوقيفات �إىل �إعتقاالت تع�سف ّية و�إىل
�إنتهاكات للقانون الدويل حلقوق الإن�سان .نظر ًا لك ّون امل�ستهدفني الجئني بحاجة �إىل الأمن واحلماية ،ولي�س �إىل الإعتقال واملحاكمة.
لقد قامت قيادة الأركان العامة للجي�ش ال�سوري يف الأول من ت�شرين الأول عام  2011بتوجيه تعميم �إىل كل القطاعات الع�سكرية لد ّيها،
مما جعل العديد من املن�ش ّقني املتواجدين يف لبنان،
ب�ضرورة �سحب جميع الهو ّيات من املج ّندين الإلزام ّيني يف اجلي�ش النظامي ال�سوريّ ،
ال ميلكون �أوراق ًا تثبت �شخ�ص ّيتهم.
تعترب م�ؤ�س�سة «اليف» �أ ّنه من الطبيعي واملنطقي �أن يلج�أ ال�ضباط واجلنود املن�ش ّقون �إىل لبنان وال تزال �أ�سلحتهم الفردية بحوزتهم،
وذلك لت�أمني و�صولهم �إىل احلدود ب�شكل �آمن ،لذلك من املمكن �أن يقوم اجلي�ش اللبناين ب�سحب هذه الأ�سلحة منهم فور و�صولهم �إىل
الأرا�ضي اللبنانية ،ولي�س �إعتقالهم لهذا ال�سبب.
تعترب م�ؤ�س�سة «اليف» �أنَّ �إعتقال اجلي�ش اللبناين لل�ضابط او للعن�صر املن�شق ،لأنه يرتدي ب ّذ ًة ع�سكرية ،ب�إعتبارها تدخل �ضمن الأعتدة
الع�سكرية� ،أم ٌر م�ستغرب ،ذلك �أ ّنه من الطبيعي �أن يكون ال�ضابط �أو اجلندي املن�شق مرتد ّي ًا لب ّذته الع�سكرية ولي�س �أي لبا�س �آخر
خ�صو�ص ًا �إذا ما كان الإن�شقاق قد ح�صل �أثناء معركة.
كما تعترب م�ؤ�س�سة «اليف» عدم حيازة املن�ش ّقني لبطاقات دخول �شرع ّية �إىل لبنان �أمر ًا منطق ّي ًا ومحُ ّق ًا ،لأنه ال ميكن له�ؤالء الع�سكر ّيني
املن�شقني عبور النقاط احلدودية النظامية وختم �أوراقهم� ،إذا ُوجدت ،لدى ُ�شعبة االمن واجلوازات ال�سورية .لقد دفعت هذه التدابري
التع�سف ّية التي تنتهجها احلكومة اللبنانية ،العديد من ن�شطاء املعار�ضة ال�سورية �إىل اللجوء �إىل �سما�سرة خلتم جوازات �سفرهم من
�أجل مغادرة لبنان� ،إىل د َول �أكرث �أمن ًا ،لكنَّ العديد منهم وقع �ضح ّية �أختام مز ّورة ،حيث امتلأت ال�سجون اللبنانية بالن�شطاء ال�شباب
ال�سور ّيني ،ومن ب ّينهم طالب جامعات ،مل ي�ستطعوا الإلتحاق بجامعاتهم يف اخلارج ،وق�ضوا �شهور ًا يف ال�سجون.
كما �أنَّ العديد من الالجئني ال�سور ّيني ال زالوا رهن الإعتقال ويف ظروف بالغة الق�سوة يف �سجون الأمن العام اللبناين لت�أخرهم عن
جتديد �إقامتهم يف موعدها ،من بينّ ه�ؤالء ن�سا ًء حالت عمل ّية توقيفهنَّ بينهنَّ وبني �أطفالهنَّ  .مل تكرتث ال�سلطات اللبنانية بالو�ضع املادي
مئتي
ملعظم ه�ؤالء الالجئني ،حيث فر�ضت على كل الجئ �سوري يرغب بتجديد �إقامته ر�سم ًا يبلغ ثالثمئة �ألف لرية لبنانية� ،أي ما يعادل ّ
دوالر �أمريكي.
كذلك قامت اجلمارك اللبنانية يف مطار رفيق احلريري الد ًويل مب�صادرة �أعالم للثورة ال�سورية ،و�أ�ساور عليهم �شعارات الثورة
ال�سورية ،و�أجهزة نت ف�ضائي خا�صة لهيئات �إغاثية �سورية ،وعمدت �إىل �إحتجاز �أ�صحابها ،والإت�صال بالقوى الأمنية ل�سوقهم �إىل
التوقيف بدون � ّأي م�س ّوغ قانوين.
مل ُمتر عمل ّيات التوقيف والإعتقاالت دون حدوث �أعمال تعذيب طالت ن�شطاء �سور ّيني معار�ضني ومن�شقني لدى االجهزة الأمنية
ت�ستطع �إثبات �أنَّ �أعمال التعذيب هذه كانت �سيا�سة ممنهجة ووا�سعة النطاق ،ذلك �أنها كانت تقت�صر على
اللبنانية ،لكن م�ؤ�س�ستنا مل ِ
بع�ض املقار الأمن ّية وبع�ض ال�ضباط والعنا�صر الأمنية اللبنانية ،لكنَّ ال�سلطات اللبنان ّية مل ت ُقم مبا يلزم ،حتى ال�ساعة� ،إىل وقف هذه
الظاهرة امل�شينة يف �أجهزتها الأمنية ،من خالل معاقبة مرتكتيها.

رابع ًا  -يف املحاكمات

ال يزال بع�ض الق�ضاة يف املحاكم اجلزائ ّية اللبنانية ي�صدر �أحكام ًا تطال الجئني �سور ّيني ملخالفتهم قواعد الإقامة على الأرا�ضي
اللبنانية �أو للأ�سباب القانونية التي ذكرناها �سابق ًا .كما ال تزال النيابات العامة حتيل الالجئني ال�سور ّيني لهذه الأ�سباب على الق�ضاء
اجلزائي .تنا�شد م�ؤ�س�سة «اليف» ك ٌّل من وزير العدل وامل ّدعي العام التم ّييزي �إىل �ضرورة التعميم على النيابات العامة والق�ضاة املنفردين
اجلزائ ّيني يف املناطق مبنع حماكمة الالجئني ال�سور ّيني يف هذا الإطار ،والطلب من الأجهزة الأمنية بعدم �إحتجاز �أي الجئ �سوري بدون
�إ�ستنابة م�سبقة من الق�ضاء اللبناين.
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ت�ستغرب م�ؤ�س�سة «اليف» �إعادة ت�صنيف الق�ضاء الع�سكري اللبناين جرم نقل ال�سالح �إىل �سوريا من جرمية �إجتار بالأ�سلحة �إىل جرمية
�إرهابية ،وبالتايل نقل الت�صنيف القانوين من جنحة �إىل جناية يق�ضي املتهم من خاللها فرتة غري حمد ّدة امل ّدة رهن التوقيف الإحتياطي
دون حماكمة �سند ًا لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية اللبناين .من بني ه�ؤالء املته ّمني �ضباط ًا من�شقني �سور ّيني ،ومتط ّوعني يف املعار�ضة
ال�سورية امل�س ّلحة ،يجب منع املحاكمة عنهم فور ًا ،وفق ًا لإتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإ�ضايف ،وللقانون الدويل الإن�ساين ،ومعاملتهم
معاملة خا�صة.

املطالب والت ّو�ص ّيات
�أو ًال  -ال�سـلطات اللبنانية
�أ� -إىل الٍ�سـلطة الق�ضائ ّية
تنا�شد م�ؤ�س�سة «اليف» ح�ضرة امل ّدعي العام التم ّييزي القا�ضي حامت ما�ضي ب�ضرورة التعميم على النيابات العامة الإ�ستئناف ّية يف
املحافظات ،مبنع حماكمة �أي الجئ �سوري وفق ًا للأ�سباب التي ذكرناها �سابق ًا.
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» الق�ضاء اللبناين بالتحقيق يف الأنباء التي حت ّدثت عن وجود معتقل يحوي �أعداد ًا من املعار�ضني واملن�ش ّقني
ال�سور ّيني يف بلدة الق�صر يف منطقة الهرمل يف البقاع ،قامت ب�إن�شائه �إحدى الأحزاب اللبنانية امل�س ّلحة امل�ؤ ّيدة للنظام ال�سوري.
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» الق�ضاء اللبناين مببا�شرة التحقيق يف ق�ض ّية خطف معار�ضني �سور ّيني من لبنان وت�سليمهم �إىل �سلطات بالدهم،
�سبب كان ،قد يعقد الإخت�صا�ص
وتذ ّكر م�ؤ�س�ستنا من �أنَّ عدم حت ّرك الق�ضاء اللبناين يف هذا الإجتاه� ،أو عدم قدرته يف ذلك ،لأي ٍ
وال�صالح ّية حكم ًا للق�ضاء الدويل� .س ّيما و�أنَّ هذه الق�ضايا تعترب متالزمة وجزء ًا ال يتجز ًا من الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
وللقانون اجلنائي الدويل يف �سوريا.
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» الق�ضاء الع�سكري يف لبنان مبنع املحاكمة عن ال�ضباط واجلنود ال�سور ّيني املن�ش ّقني ومقاتلي املعار�ضة ال�سورية،
�إلتزام ًا بالقانون الدويل الإن�ساين يف هذا الإطار.
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» ب�ضرورة فتح حتقيق حول الأنباء التي تتحدث عن تعبئة �صهاريج �سورية ملادة الوقود من ّ
حمطة الزهراين.
ت�ستنكر م�ؤ�س�ستنا ت�سهيل ال�سلطات اللبنانية مغادرة وزير الداخلية ال�سوري حممد ال�ش ّعار الأرا�ضي اللبنانية ،بدون �إتّخاذ � ّأي �إجراء
ق�ضائي بحقه �أو التحقيق معه يف ُت َهم ُو ّج َهت �إل ّيه حول �إرتكابه جرائم يف لبنان وخارجه ،هي مدار عقوبة جزائية �سند ًا لقانون العقوبات
اللبناين وللقانون اجلنائي الد ّويل.
تنا�شد م�ؤ�س�سة «اليف» النيابة العامة العامة الع�سكرية املم ّثلة مبف ّو�ض احلكومة الرجوع عن ت�صنيف جرم تهريب ال�سالح بالعمل
الإرهابي ،لأ ّنه ب�صرف النظر ع ّما �ست�ؤول �إل ّيه املحاكمة ،لكن تهمة الإرهاب قد حتتجز املتّهم �إحتياط ّي ًا ورهن التحقيق لفرتات غري
حمددة امل ّدة �سند ًا لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية اللبناين.
تنا�شد م�ؤ�س�سة « اليف» الق�ضاء اللبناين رد طلب �أ ّية دعوى يتم تقدميها من قبل ال�سفارة ال�سورية �ضد نا�شطني �أو من�شقني مقيمني يف
لبنان ،يف هذا الإطار ت�أ�سف م�ؤ�س�ستنا لقبول الق�ضاء اللبناين دعوى جزائية مقد ّمة من ال�سفارة ال�سورية �ضد موظفينّ �سابقينّ لديها.
ب� -إىل جمل�س الن ّواب
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» جمل�س النواب اللبناين ب�ضرورة �إ�صدار قانون يج ِّرم اخلطاب العن�صري ،والتحري�ض على العن�صرية ،وكا ّفة
الأفعال العن�صرية و�إدراجها �ضمن قانون العقوبات اللبناين.
م�س ًا
كما تطالب م�ؤ�س�ستنا جمل�س النواب اللبناين ب�ضرورة ت�شكيل جلان حتقيق برملانية يف � ّأي م�س�ألة تقوم بها احلكومة اللبنانية ُتعتَرب ّ
بحقوق الإن�سان ،ب�إعتبار �إنتهاك حقوق الإن�سان هو �إنتهاك للد�ستور.
ج� -إىل احلكومة اللبنانية
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» احلكومة اللبنانية ب�شجب اخلطاب العن�صري ال�صادر عن �أحد وزرائها.
عر�ض الجئني �أو مواطنني �سور ّيني خلطر هم
كما تطالب م�ؤ�س�ستنا وزير العمل بالكف عن � ّأي �إجراء ال يفر�ضه القانون �س ّيما �إن كان ُي ِّ
بغنى عنه ،وتعترب م�ؤ�س�سة «اليف» ما جاء يف ت�صريح النائب الأ�ستاذ �أكرم �شه ّيب خطري وي�ست ّوجب م�سائلة الوزير.
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تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» احلكومة اللبنانية بطرد ال�سفري ال�سوري وكامل طاقم ال�سفارة الدبلوما�سي والإداري من لبنان ،بعد ان
حت ّولت ال�سفارة ال�سورية �إىل مقر �أمني وخل ّية ن�شطة يف مالحقة املعار�ضني ال�سوريني يف لبنان ،ومتابعة مواطنيها �أمني ًا ،بد ًال من
رعاية م�صاحلهم.
تطالب م�ؤ�س�ستنا احلكومة اللبنانية بوقف كا ّفة �أ�شكال التعاون والتن�سيق الأمني مع ال�سلطات ال�سورية ،ب�إعتبار �أنَّ �إ�ستمرار هذا النوع
من التن�سيق مع نظام ُمدان يف جمل�س حقوق الإن�سان لإقرتافه جرائم ترقى �إىل جرائم �ضد الإن�سانية �سريتّب على لبنان م�س�ؤول ّيات
قانونية و�أخالقية.
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» احلكومة اللبنانية بالك�شف عن م�صري النا�شط ال�سوري « �إح�سان اخلو�ص» املعتقل لدى اجلي�ش اللبناين منذ
�أربعة �أ�شهر.
تطالب م�ؤ�س�ستنا احلكومة اللبنانية بالإفراج الفوري عن الالجئني ال�سور ّيني املعتقلني لد ّيها ل�سبب عدم جتديد �إقاماتهم ،وتطالبها يف
هذا ال�ش�أن ب�إ�صدار قرار يعفي الالجئ ال�سوري من ر�سم جتديد الإقامة.
تطالب م�ؤ�س�ستنا احلكومة اللبنانية التن�سيق مع املجتمع الد َويل ملعاجلة الإ�شكاالت الواردة يف هذا التقرير ،تفادي ًا للإنتهاكات
اخلطرية التي ت�صيب عدد ًا غري حمدد من الالجئني ال�سور ّيني على �أرا�ضيها .كما ت�ؤكد م�ؤ�س�ستنا �أنَّ معاجلة هذه الإ�شكاالت
مما قد يخ ّف�ض عدد الالجئني ال�سور ّيني يف لبنان
القانونية قد ي�س ّهل على عدد كبري من الالجئني ال�سور ّيني ال�سفر �إىل اخلارج ّ
لي�صل �إىل ن�صف العدد احلايل.

ثانياً � -إىل املجتمع الد َويل

تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» املجتمع الدويل ب�ضرورة متابعة ما جاء يف هذا التقرير مع احلكومة اللبنانية ،بهدف حت�سني �أو�ضاع الالجئني
ال�سور ّيني يف هذا املجال.
كم���ا تطال���ب م�ؤ�س�ستنا االمم املتحدة والدول املانحة بتمويل برام���ج م�ساعدات عاجلة لالجئني ال�سور ّيني يف دول اجلوار ،ال �س ّيما
و�أنَّ امل�شاه���د الت���ي ب���رزت �أثن���اء العا�صفة الثلجيّ���ة التي �ضرب���ت املنطقة ،ك�شفت حج���م املعاناة الإن�ساني���ة احلقيق ّية الت���ي يعانيها
الالجئ���ونال�سوري���ون.
على املجتمع الد َويل �إيالء امل�شاكل القانونية لالجئني ال�سور ّيني يف لبنان الإهتمام والأولو ّية.
تعترب م�ؤ�س�سة «اليف» �أ ّنه لي�س ب�إ�ستطاعة حكومات دول اجلوار ل�سوريا ،وال هيئات املجتمع املدين جمتمع ًة ،لوحدها القيام بالواجبات
الإن�سانية واالخالقية دون ت�ضافر جهود �أمم ّية ودول ّية م�ساعدة وداعمة ّ
خلطة طوارئ تهدف �إىل �إنقاذ مئات �آالف الالجئني ال�سور ّيني
والفل�سطين ّيني النازحني من �سوريا �إىل دول اجلوار.
تطالب م�ؤ�س�سة «اليف» جمل�س الأمن الدويل ب�إحالة ملف الإنتهاكات اجل�سيمة للقانون اجلنائي الدويل يف �سوريا وما ي�شرتك مع هذا
امللف يف لبنان� ،إىل حمكمة اجلنايات الدولية.
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