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  مقدمة

مع  الو�سائل  كل  ا�ستنفذت  اأن  بعد  اإلاّ  ال�سحفي,  الإعالن  اإىل هذا  الإن�سان - ليف  للدميقراطية وحقوق  اللبنانية  املوؤ�س�سة  تلجاأ  مل 
ال�سلطات اللبنانية, والإجراءات الالزمة لإيجاد حٍلاّ قانويناّ للم�ساكل العديدة التي يعاين منها الالجئون ال�سوريون يف لبنان, والتي بداأت 
تكرب ككرة الثلج  ب�سبب لمبالة حكومية من جهة, وعدم معرفة دولياّة بتفا�سيل هذا اجلانب من املعاناة من جهة ثانية. الذي هو براأينا 

ليقل خطورة عن اجلانب الإغاثي الإن�ساين.
التي  ت�سكيل هذه احلكومة,  لبنان منذ حلظة  ال�سورياّني يف  الإن�ساين لالجئني  الو�سع احلقوقي  قلقها على  »ليف«  موؤ�س�سة  تخِف  مل 
تاألاّفت من بع�ض التياّارات وال�سخ�سياّات ال�سيا�سياّة املوؤياّدة للحكومة ال�سورية, ولوجهة نظرها يف النزاع الدائر يف �سوريا, �سياّما واأنَّ موقف 
ف هوؤلء  احلكومة ال�سورية هو وا�سح وُمعَلن جتاه من نزحوا من مواطنيها, ويق�سي ب�سرورة عودتهم اإىل ديارهم, وبالتايل كان ت�سرُّ
ال�سورياّني يف  الالجئني  اأكرب عدد من  اإرغام  بهدف  �سيا�سة ممنهجة حكومية,  وهو ممار�سة  الإطار,  يندرج يف هذا  لبنان  الوزراء يف 
لبنان للعودة الق�سرياّة اإىل بالدهم, ليواجهوا الأخطار التي تنتظرهم هناك, بعد اإنتهاج �سيا�سة الت�سياّيق الإن�ساين والأمني على الالجئ 

تر ل ميلك اأياّة حيلة وو�سيلة للخروج من هذه احلالة البائ�سة. ال�سوري, وحتويله من طالب جلوء اآمن اإىل لجئ قلق ومتواّ
من هذا املنطلق قامت موؤ�س�سة »ليف« بتف�سيل الأعمال املمنهجة التي تقوم بها بع�ض الأجهزة احلكومية اللبنانية يف هذا الإطــــــار, 

و�سمن هذا التقرير.
ها اإىل غطــــاء  �ض لها الالجئون ال�سوريون يف لبنان من قبل بع�ض الأجهزة المنية مردُّ تعتقد موؤ�س�سة »ليف« اأنَّ الإنتهاكات التي يتعراّ

وخطاب �سيا�سي حكومي مل ي�ستِطع الف�سل بنياّ املوقف ال�سيا�سي من الزمة يف �سوريا واجلانب الإن�ساين الناجت عنها.
 لكـــنَّ املوؤ�س�ســــة �سجلاّـــت مواقـــــف وزارية داخـــل احلكومـــة اللبنانية دَعـــت اإىل حت�سني ظـــروف الالجئني ال�سوريـــني يف لبنان, 
ـــل موؤ�س�ستنا  وجهـــدًا متوا�ســـاًل ي�ســـبُّ يف هـــذا املجال تقوم بـــه وزارة ال�ســـوؤون الإجتماعية بالرغم مـــن قلاّة مواردها. كمـــا ُت�سجِّ
تقدمـــًا ملحوظـــًا يف بع�ـــض تدابري الأمن العـــام اللبناين جتاه جتديـــد الإقامات وختم جـــوازات �سفر الالجئـــني ال�سورياّني الذين 
ـــة. لكن »ليف« تعتـــرب اأنَّ هذا التدبري غـــري كاٍف ول ي�سمل العدد الأكـــرب من الالجئني  دخلـــوا الأرا�ســـي اللبنانيـــة ببطاقة الهوياّ
ـــني الذيـــن مل يدخلـــوا عرب املعابـــر ال�سرعيـــة, والذين هم عر�ســـة لالإعتقـــال واملحاكمة والإنتهـــاكات, التـــي �سناأتي على  ال�سورياّ

�سردهـــا يف  هـــذا التقريـــر. 

  اأواًل - يف اخلطاب ال�صيا�صي التحري�صي واخلطاب العن�صري

اإنَّ اإنق�سام اللبنانياّني بنياّ موؤياّد للثورة يف �سوريا ومعار�ض لهــــا, ووجود �سياّطرة للجانب املوؤياّد للنظام ال�سوري على الواقع ال�سيا�ســــــي 
م�سلاّحة  جماعات  بها  قامت  خطف  اأعمال  بني  اإنق�سمت  خماطر  مواجهة  يف  لبنان  يف  ال�سورياّني  الالجئني  و�سع  اللبناين,  واحلكومي 
لبنانية موالياّة للنظام ال�سوري, وبنياّ اإعتقالت تع�سفياّة - ويف اأحياٍن كثرية غري قانونية - قامت بها اأجهزة اأمنية لبنانية. يف ظل هذه 
الحداث برز موؤخرًا خطابًا عن�سريًا جتاه الالجئني ال�سورياّني يف لبنان, واأخطر ما يف هذا الأمر هو اإ�ستخدام اأ�سحاب هذا اخلطاب 
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احل�ض على العن�سرياّة والكراهياّة ك�سالح يف مواجهة خ�سومهم ال�سيا�سياّني اللبنانياّني, ومادة للدعاية الإنتخابياّة. بالرغم من اأنَّ هذا 
اأو تو�سيحًا من جانب  ال�ساعة موقفًا  اأناّه مل ي�سُدر حتى  اإلاّ  اللبنانية,  الوزراء يف احلكومة  اأحد  ل�سان  العن�سري �سدر على  اخلطاب 

احلكومة اللبنانية.

  ثانيًا - اأ�صا�س امل�صكلة القانونية 

َدت هذه الدَول اإطالق ت�سمياّات وت�سنيفات  مل َتُقم الدَول املجاورة ل�سوريا باإعطاء �سفة لجئ للنازح ال�سوري املقيم على اأرا�سيها, وتعمَّ
اأن تنزع �سفة اللجوء عن ال�سوري  اأو نازحني... وغري ذلك من الت�سمياّات التي ل ميكن  خمتلفة على الالجئني ال�سورياّني, مثل �سيوف 
النازح من بالده جتنبًا لالأخطار الناجمة عن ال�سراع امل�سلاّح اجلاري هناك, والذي ل ميياّز بني ما هو مدين وبني الأهداف الع�سكرية 
امل�سروعة, �سندًا للقانون الَدويل الإن�ساين, وبالتايل ل يعفي الدَول امل�سيفة من اإلتزاماتها جتاه الالجئ ال�سوري بالإ�ستناد اإىل القانون 

الدويل حلقوق الإن�سان واإن مل تكن الدولة امل�سيفة طرفًا يف اأيةاّ اإتفاقية خا�سة بالالجئني.
قامت تركيا منذ حلظة جلوء العديد من املواطنني ال�سورياّني اإىل اأرا�سيهـا, باإن�ساء خمياّمات لإ�ست�سافتهـــــم, ثمَّ تبعها الأردن يف ذلك, 
ومت التعاطي مع حالة النزوح ب�سكل اإ�ستثنائي نظرًا للظروف الإ�ستثنائية املحيطة بعملية النزوح والعبور, ف�سمحت هاتنياّ الدولتنياّ لالجئني 
ال�سورياّني بالإقامة على اأرا�سيها ب�سرف النظر عن متلاّك هوؤلء لأوراق م�ستوفاة ال�سروط القانونية اأم ل, ودون اإ�سرتاطها دخولهم من 
املعابر احلدودية النظامية. اإلاّ اأنَّ لبنان مل يُقم باأيٍّ من هذه اخلطوات, ل بل ل تزال احلكومة اللبنانية متتنع, حتى ال�ساعة, عن اإن�ساء اأياّ 
حة لالإزدياد لالجئني ال�سورياّني على اأرا�سيها. كما ل تزال احلكومة اللبنانية تتعاطى مع ملـــف النزوح من  خمياّم لإ�ستيعاب الأعداد املر�ساّ
ة دخولهم  البوابـــة الأمنياّة والق�سائية, م�ستندًة اإىل عدم توافـــر العديد من الأوراق النظاميــة بحوزة العديـــد من الالجئني تارًة, وبحجاّ
اإىل لبنان عرب املعابر احلدودية الغرياّ نظامية تارًة ثانية, دون الأخذ يف الإعتبار الظروف الإ�ستثنائية التي اأرغمت املواطن ال�سوري اإىل 

�سلوك املعابر الغري نظامية.

فما هي الأوراق املطلوبة من الالجئ ال�شوري وفقاً ل�شروط احلكومة اللبنانية؟

هذه الأوراق هي :
اأ- جواز �سفر �سوري ذات �سالحياّة.

ب- بطاقة هوياّة �سورية.
ج- بطاقة مغادرة �سادرة عن دائرة الهجرة واجلوازات ال�سورية مرفقة بجواز ال�سفر اأو ببطاقة الهوياّة. 

د- بطاقة دخول �سادرة عن الأمن العام اللبناين.
عند عدم توافر هذه الأوراق بحوزة الالجئ ال�سوري داخل الأرا�سي اللبنانية, ي�سبح عر�سًة لالإعتقال واملحاكمة اجلزائياّة. 

  ثالثًا - يف االإعتقاالت التع�صفّية 

للنظام  املعار�سني  وعائالت  املعار�سني  من  هم  لبنان  يف  ال�سورياّني  الالجئني  من  العظمى  الغالبياّة  اأنَّ  موؤ�س�ستنا  اإح�ساءات  ت�سري 
ال�سوري, وبالتايل فاإناّه من غرياّ املمكن اأن يدخل بع�سهم الأرا�سي اللبنانية عرب النقاط احلدودية النظامية بني البلدياّن, لأنه قد يكون 
مطلوبًا لل�سلطــــــات ال�سورية. لذلك يختــــار العديد من هوؤلء, ُمكَرهني, عبور احلدود الطبيعياّة بنياّ لبنــــان و�سوريــا, و�سلــــوك اجلبال 
ن غالبياّتها من ن�ســـاء,  ات, للو�سول اإىل اأماكن اأكرث اأمنًا, وجلاّ هوؤلء من العائالت التي تتكواّ ل اخلطر وامل�سقاّ والطرقات الوعرة, وحتمُّ

واأطفال, وكبار �سن, وجرحى, ومر�سى.
لكن ال�سلطات اللبنانية تعمد اإىل توقيف هوؤلء الأ�سخا�ض مُبجَرد اأناّهم مل يدخلوا الأرا�سي اللبنانية عرب املعابر احلدودية النظامية, 

وعدم حيازتهم  الوراق القانونية التي ذكرناها �سابقًا.
العديد من ال�سباط واجلنود الذين قرروا الإن�سقاق عن اجلي�ض ال�سوري النظامي كانوا عر�سًة للتوقيف اأي�سًا وذلك اإ�ستنادًا اإىل اأربعة 

اأ�سباب قانونية )وفق اإحالت النيابة العامة الع�سكرية( وهي :
اأوراق  ني على  اإليه اجلي�ش اللبناين والمن العام اللبناين: هو عدم حيازة بع�ض املن�سقاّ   ال�شبب القانوين الول الذي ي�شتند 

�سخ�سياّتهم. تثبت 
زتهم �سالح حربي. ني داخل الأرا�سي اللبنانية وبحواّ   ال�شبب القانوين الثاين الذي ي�شتند اإليه اجلي�ش اللبناين: هو تواجد املن�سقاّ
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ني لالأعتدة الع�سكرياّة داخل الأرا�سي اللبنانية, ويدخل    ال�شبب القانوين الثالث الذي ي�شتند اإلّيه اجلي�ش اللبناين: هو حيازة املن�سقاّ

وفقًا للقانون الع�سكري اللبناين, الزياّ الع�سكري �سمن الأعتدة الع�سكرياّة.
اللبنانية عرب  الأرا�سي  ني  املن�سقاّ هو دخول  اللبناين:  اللبناين واجلي�ش  العام  األيه المن  الرابع الذي ي�شتند  القانوين  ال�شبب    

املعابر احلدودية الغري نظامياّة.
والأحواٍل  الظروف  كانت  اإذا  وذلك  فيهم,  توافرت  من  كل  توقيف وحماكمة  وكافياّة يف  قانونية  الأ�سباب  »ليف« هذه  موؤ�س�سة  تعترب 
ل هذه التوقيفات اإىل اإعتقالت تع�سفياّة واإىل  املحيطة عادية وطبيعياّة. اإلاّ اأناّه يف ظلِّ الأحداث والعمال احلربية اجلارياّة يف �سوريا تتحواّ

ن امل�ستهدفني لجئني بحاجة اإىل الأمن واحلماية, ولي�ض اإىل الإعتقال واملحاكمة. اإنتهاكات للقانون الدويل حلقوق الإن�سان. نظرًا لكواّ
لقد قامت قيادة الأركان العامة للجي�ض ال�سوري يف الأول من ت�سرين الأول عام 2011 بتوجيه تعميم اإىل كل القطاعات الع�سكرية لدياّها, 
ني املتواجدين يف لبنان,  ا جعل العديد من املن�سقاّ ب�سرورة �سحب جميع الهوياّات من املجناّدين الإلزامياّني يف اجلي�ض النظامي ال�سوري, مماّ

ل ميلكون اأوراقًا تثبت �سخ�سياّتهم.
ون اإىل لبنان ول تزال اأ�سلحتهم الفردية بحوزتهم,  تعترب موؤ�س�سة »ليف« اأناّه من الطبيعي واملنطقي اأن يلجاأ ال�سباط واجلنود املن�سقاّ
وذلك لتاأمني و�سولهم اإىل احلدود ب�سكل اآمن, لذلك من املمكن اأن يقوم اجلي�ض اللبناين ب�سحب هذه الأ�سلحة منهم فور و�سولهم اإىل 

الأرا�سي اللبنانية, ولي�ض اإعتقالهم لهذا ال�سبب.
ًة ع�سكرية, باإعتبارها تدخل �سمن الأعتدة  تعترب موؤ�س�سة »ليف« اأنَّ اإعتقال اجلي�ض اللبناين لل�سابط او للعن�سر املن�سق, لأنه يرتدي بذاّ
اآخر  لبا�ض  اأي  ولي�ض  الع�سكرية  ته  لبذاّ ًا  مرتدياّ املن�سق  اجلندي  اأو  ال�سابط  يكون  اأن  الطبيعي  من  اأناّه  ذلك  م�ستغرب,  اأمٌر  الع�سكرية, 

خ�سو�سًا اإذا ما كان الإن�سقاق قد ح�سل اأثناء معركة.
ًا, لأنه ل ميكن لهوؤلء الع�سكرياّني  ًا وحُمقاّ ني لبطاقات دخول �سرعياّة اإىل لبنان اأمرًا منطقياّ كما تعترب موؤ�س�سة »ليف« عدم حيازة املن�سقاّ
املن�سقني عبور النقاط احلدودية النظامية وختم اأوراقهم, اإذا ُوجدت, لدى �ُسعبة المن واجلوازات ال�سورية. لقد دفعت هذه التدابري 
التع�سفياّة التي تنتهجها احلكومة اللبنانية, العديد من ن�سطاء املعار�سة ال�سورية اإىل اللجوء اإىل �سما�سرة خلتم جوازات �سفرهم من 
رة, حيث امتالأت ال�سجون اللبنانية بالن�سطاء ال�سباب  اأجل مغادرة لبنان, اإىل دَول اأكرث اأمنًا, لكنَّ العديد منهم وقع �سحياّة اأختام مزواّ

ال�سورياّني, ومن بياّنهم طالب جامعات, مل ي�ستطعوا الإلتحاق بجامعاتهم يف اخلارج, وق�سوا �سهورًا يف ال�سجون.
كما اأنَّ العديد من الالجئني ال�سورياّني  ل زالوا رهن الإعتقال ويف ظروف بالغة الق�سوة يف �سجون الأمن العام اللبناين لتاأخرهم عن 
. مل تكرتث ال�سلطات اللبنانية بالو�سع املادي  جتديد اإقامتهم يف موعدها, من بنياّ هوؤلء ن�ساًء حالت عملياّة توقيفهنَّ بينهنَّ وبني اأطفالهنَّ
ملعظم هوؤلء الالجئني, حيث فر�ست على كل لجئ �سوري يرغب بتجديد اإقامته  ر�سمًا يبلغ ثالثمئة األف لرية لبنانية, اأي ما يعادل مئتياّ 

دولر اأمريكي. 
الثورة  �سعارات  عليهم  واأ�ساور  ال�سورية,  للثورة  اأعالم  مب�سادرة  الدًويل  احلريري  رفيق  مطار  يف  اللبنانية  اجلمارك  قامت  كذلك 
اإىل  ل�سوقهم  الأمنية  بالقوى  والإت�سال  اأ�سحابها,  اإحتجاز  اإىل  وعمدت  �سورية,  اإغاثية  لهيئات  خا�سة  ف�سائي  نت  واأجهزة  ال�سورية, 

غ قانوين. التوقيف بدون اأياّ م�سواّ
الأمنية  الجهزة  لدى  ومن�سقني  معار�سني  �سورياّني  ن�سطاء  طالت  تعذيب  اأعمال  حدوث  دون  والإعتقالت  التوقيف  عملياّات  مُتر  مل 
اللبنانية, لكن موؤ�س�ستنا مل ت�ستِطع اإثبات اأنَّ اأعمال التعذيب هذه كانت �سيا�سة ممنهجة ووا�سعة النطاق, ذلك اأنها كانت تقت�سر على 
بع�ض املقار الأمنياّة وبع�ض ال�سباط والعنا�سر الأمنية اللبنانية, لكنَّ ال�سلطات اللبنانياّة مل تُقم مبا يلزم, حتى ال�ساعة, اإىل وقف هذه 

الظاهرة امل�سينة يف اأجهزتها الأمنية, من خالل معاقبة مرتكتيها. 

  رابعًا - يف املحاكمات 

الأرا�سي  على  الإقامة  قواعد  ملخالفتهم  �سورياّني  تطال لجئني  اأحكامًا  ي�سدر  اللبنانية  اجلزائياّة  املحاكم  الق�ساة يف  بع�ض  يزال  ل 
اللبنانية اأو لالأ�سباب القانونية التي ذكرناها �سابقًا. كما ل تزال النيابات العامة حتيل الالجئني ال�سورياّني لهذه الأ�سباب على الق�ساء 
عي العام التمياّيزي اإىل �سرورة التعميم على النيابات العامة والق�ساة املنفردين  اجلزائي. تنا�سد موؤ�س�سة »ليف« كلٌّ من وزير العدل واملداّ
اجلزائياّني يف املناطق مبنع حماكمة الالجئني ال�سورياّني يف هذا الإطار, والطلب من الأجهزة الأمنية بعدم اإحتجاز اأي لجئ �سوري بدون 

اإ�ستنابة م�سبقة من الق�ساء اللبناين.
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ت�ستغرب موؤ�س�سة »ليف« اإعادة ت�سنيف الق�ساء الع�سكري اللبناين جرم نقل ال�سالح اإىل �سوريا من جرمية اإجتار بالأ�سلحة اإىل جرمية 
ة رهن التوقيف الإحتياطي  ة املداّ اإرهابية, وبالتايل نقل الت�سنيف القانوين من جنحة اإىل جناية يق�سي املتهم من خاللها فرتة غري حمدداّ
ني �سباطًا من�سقني �سورياّني, ومتطواّعني يف املعار�سة  دون حماكمة �سندًا لقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اللبناين. من بني هوؤلء املتهماّ
ال�سورية امل�سلاّحة, يجب منع املحاكمة عنهم فورًا, وفقًا لإتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإ�سايف, وللقانون الدويل الإن�ساين, ومعاملتهم 

معاملة خا�سة.

  املطالب والتّو�صّيات

اأوًل - ال�شـلطات اللبنانية 

اأ- اإىل اٍل�شـلطة الق�شائّية 

الإ�ستئنافياّة يف  العامة  النيابات  على  التعميم  ب�سرورة  ما�سي  القا�سي حامت  التمياّيزي  العام  عي  املداّ »ليف« ح�سرة  موؤ�س�سة  تنا�سد 
املحافظات, مبنع حماكمة اأي لجئ �سوري وفقًا لالأ�سباب التي ذكرناها �سابقًا.

ني  اأعدادًا من املعار�سني واملن�سقاّ ثت عن وجود معتقل يحوي  التي حتداّ الأنباء  بالتحقيق يف  اللبناين  الق�ساء  تطالب موؤ�س�سة »ليف« 
ال�سورياّني يف بلدة الق�سر يف منطقة الهرمل يف البقاع, قامت باإن�سائه اإحدى الأحزاب اللبنانية امل�سلاّحة املوؤياّدة للنظام ال�سوري.

تطالب موؤ�س�سة »ليف« الق�ساء اللبناين مببا�سرة التحقيق يف ق�سياّة خطف معار�سني �سورياّني من لبنان وت�سليمهم اإىل �سلطات بالدهم, 
الإخت�سا�ض  يعقد  �سبٍب كان, قد  اأو عدم قدرته يف ذلك, لأي  الإجتاه,  اللبناين يف هذا  الق�ساء  ك  اأنَّ عدم حتراّ ر موؤ�س�ستنا من  وتذكاّ
الإن�سان  الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق  يتجزًا من  تعترب متالزمة وجزءًا ل  الق�سايا  واأنَّ هذه  �سياّما  الدويل.  للق�ساء  وال�سالحياّة حكمًا 

وللقانون اجلنائي الدويل يف �سوريا. 
ني ومقاتلي املعار�سة ال�سورية,  تطالب موؤ�س�سة »ليف« الق�ساء الع�سكري يف لبنان مبنع املحاكمة عن ال�سباط واجلنود ال�سورياّني املن�سقاّ

اإلتزامًا بالقانون الدويل الإن�ساين يف هذا الإطار.
ة الزهراين. تطالب موؤ�س�سة »ليف« ب�سرورة فتح حتقيق حول الأنباء التي تتحدث عن تعبئة �سهاريج �سورية ملادة الوقود من حمطاّ

ار الأرا�سي اللبنانية, بدون اإتاّخاذ اأياّ اإجراء  ت�ستنكر موؤ�س�ستنا ت�سهيل ال�سلطات اللبنانية مغادرة وزير الداخلية ال�سوري حممد ال�سعاّ
َهت اإلياّه حول اإرتكابه جرائم يف لبنان وخارجه, هي مدار عقوبة جزائية �سندًا لقانون العقوبات  ق�سائي بحقه اأو التحقيق معه يف ُتَهم ُوجاّ

اللبناين وللقانون اجلنائي الدواّيل. 
بالعمل  ال�سالح  تهريب  ت�سنيف جرم  الرجوع عن  احلكومة  املمثاّلة مبفواّ�ض  الع�سكرية  العامة  العامة  النيابة  »ليف«  موؤ�س�سة  تنا�سد 
التحقيق لفرتات غري  ًا ورهن  اإحتياطياّ املتاّهم  الإرهاب قد حتتجز  اإلياّه املحاكمة, لكن تهمة  �ستوؤول  ا  النظر عماّ لأناّه ب�سرف  الإرهابي, 

ة �سندًا لقانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية اللبناين. حمددة املداّ
تنا�سد موؤ�س�سة » ليف« الق�ساء اللبناين رد طلب اأياّة دعوى يتم تقدميها من قبل ال�سفارة ال�سورية �سد نا�سطني اأو من�سقني مقيمني يف 

ة من ال�سفارة ال�سورية �سد موظفنياّ �سابقنياّ لديها. لبنان, يف هذا الإطار تاأ�سف موؤ�س�ستنا لقبول الق�ساء اللبناين دعوى جزائية مقدماّ

 ب- اإىل جمل�ش النّواب  

ة  م اخلطاب العن�سري, والتحري�ض على العن�سرية, وكافاّ تطالب موؤ�س�سة »ليف« جمل�ض النواب اللبناين ب�سرورة اإ�سدار قانون يجرِّ
الأفعال العن�سرية واإدراجها �سمن قانون العقوبات اللبناين.

ًا  كما تطالب موؤ�س�ستنا جمل�ض النواب اللبناين ب�سرورة ت�سكيل جلان حتقيق برملانية يف اأياّ م�ساألة تقوم بها احلكومة اللبنانية ُتعَترب م�ساّ
بحقوق الإن�سان, باإعتبار اإنتهاك حقوق الإن�سان هو اإنتهاك للد�ستور.

 ج- اإىل احلكومة اللبنانية  

تطالب موؤ�س�سة »ليف« احلكومة اللبنانية ب�سجب اخلطاب العن�سري ال�سادر عن اأحد وزرائها. 
�ض لجئني اأو مواطنني �سورياّني خلطر هم  كما تطالب موؤ�س�ستنا وزير العمل بالكف عن اأياّ اإجراء ل يفر�سه القانون �سياّما اإن كان ُيعِراّ

بغنى عنه, وتعترب موؤ�س�سة »ليف« ما جاء يف ت�سريح النائب الأ�ستاذ اأكرم �سهياّب خطري وي�ستواّجب م�سائلة الوزير.
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ان  بعد  لبنان,  من  والإداري  الدبلوما�سي  ال�سفارة  وكامل طاقم  ال�سوري  ال�سفري  بطرد  اللبنانية  احلكومة  »ليف«  موؤ�س�سة  تطالب 
بدًل من  اأمنيًا,  ومتابعة مواطنيها  لبنان,  ال�سوريني يف  املعار�سني  ن�سطة يف مالحقة  وخلياّة  اأمني  اإىل مقر  ال�سورية  ال�سفارة  لت  حتواّ

م�ساحلهم. رعاية 
ة اأ�سكال التعاون والتن�سيق الأمني مع ال�سلطات ال�سورية, باإعتبار اأنَّ اإ�ستمرار هذا النوع  تطالب موؤ�س�ستنا احلكومة اللبنانية بوقف كافاّ
من التن�سيق مع نظام ُمدان يف جمل�ض حقوق الإن�سان لإقرتافه جرائم ترقى اإىل جرائم �سد الإن�سانية �سريتاّب على لبنان م�سوؤولياّات 

قانونية واأخالقية.
تطالب موؤ�س�سة »ليف« احلكومة اللبنانية بالك�سف عن م�سري النا�سط ال�سوري » اإح�سان اخلو�ض« املعتقل لدى اجلي�ض اللبناين منذ 

اأربعة اأ�سهر.
تطالب موؤ�س�ستنا احلكومة اللبنانية بالإفراج الفوري عن الالجئني ال�سورياّني املعتقلني لدياّها ل�سبب عدم جتديد اإقاماتهم, وتطالبها يف 

هذا ال�ساأن باإ�سدار قرار يعفي الالجئ ال�سوري من ر�سم جتديد الإقامة.
لالإنتهاكات  تفاديًا  التقرير,  هذا  يف  الواردة  الإ�سكالت  ملعاجلة  الدَويل  املجتمع  مع  التن�سيق  اللبنانية  احلكومة  موؤ�س�ستنا  تطالب 
الإ�سكالت  هذه  معاجلة  اأنَّ  موؤ�س�ستنا  توؤكد  كما  اأرا�سيها.   على  ال�سورياّني  الالجئني  من  حمدد  غري  عددًا  ت�سيب  التي  اخلطرية 
لبنان  يف  ال�سورياّني  الالجئني  عدد  �ض  يخفاّ قد  ا  مماّ اخلارج  اإىل  ال�سفر  ال�سورياّني  الالجئني  من  كبري  عدد  على  ل  ي�سهاّ قد  القانونية 

لي�سل اإىل ن�سف العدد احلايل.

ثانياً - اإىل املجتمع الدَويل 

تطالب موؤ�س�سة »ليف« املجتمع الدويل ب�سرورة متابعة ما جاء يف هذا التقرير مع احلكومة اللبنانية, بهدف حت�سني اأو�ساع الالجئني 
ال�سورياّني يف هذا املجال.

كمـــا تطالـــب موؤ�س�ستنا المم املتحدة والدول املانحة بتمويل برامـــج م�ساعدات عاجلة لالجئني ال�سورياّني يف دول اجلوار, ل �سياّما 
ـــة التي �سربـــت املنطقة, ك�سفت حجـــم املعاناة الإن�سانيـــة احلقيقياّة التـــي يعانيها   واأنَّ امل�ساهـــد التـــي بـــرزت اأثنـــاء العا�سفة الثلجياّ

الالجئـــون ال�سوريـــون.
على املجتمع الدَويل اإيالء امل�ساكل القانونية لالجئني ال�سورياّني يف لبنان الإهتمام والأولوياّة.

تعترب موؤ�س�سة »ليف« اأناّه لي�ض باإ�ستطاعة حكومات دول اجلوار ل�سوريا, ول هيئات املجتمع املدين جمتمعًة, لوحدها القيام بالواجبات 
ة طوارئ تهدف اإىل اإنقاذ مئات اآلف الالجئني ال�سورياّني  الإن�سانية والخالقية  دون ت�سافر جهود اأممياّة  ودولياّة م�ساعدة وداعمة خلطاّ

والفل�سطينياّني النازحني من �سوريا اإىل دول اجلوار.
تطالب موؤ�س�سة »ليف« جمل�ض الأمن الدويل باإحالة ملف الإنتهاكات اجل�سيمة للقانون اجلنائي الدويل يف �سوريا وما ي�سرتك مع هذا 

امللف يف لبنان, اإىل حمكمة اجلنايات  الدولية.


