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مقدمة
 

ل م�صدرًا خطريًا على  تعترب احلكومة اللبنانية اأنَّ وجود اأعداد متزايدة من الالجئني ال�صوريني يف لبنان ي�صكِّ

الإ�صتقرار الأمني و ال�صيا�صي و الإقت�صادي و الإجتماعي, و كذلك على �صوق العمل و البنى التحتّية يف بلد يعاين 

اأ�صاًل من م�صاكل على جميع هذه الأ�صعدة.

احلكومة اللبنانية التي اأبقت حدود بلدها مفتوحة لإ�صتقبال مئات الآلف من الالجئني ال�صوريني مل ت�صمح 

باإن�صاء خمّيمات نظامية لإ�صتيعابهم على اأرا�صها, مّما جعل الإنت�صار ال�صوري يف لبنان فو�صويًا تر�صمه خمّيمات 

بائ�صة و ركيكة تنت�صر يف مناطق لبنانية تعاين من فقٍر و اإهمال تاريخي منذ ن�صاة اجلمهورية اللبنانية.

بحقوق  املت�صلة  الإتفاقيات  معظم  على  �صادق   ,1951 عام  يف  الالجئني  اإتفاقية  على  يّوقع  مل  الذي  لبنان 

التزمت  التي  الإتفاقيات  لهذه  يكن  مل  ال�صف  مع  لكن  الالجئني.  حماية  تعزز  بنودًا  تت�صمن  التي  و  الإن�صان 

ال�صلطات اللبنانية باإحرتام بنودها اأي اأثر على الواقع, اإن كان جلهة ممار�صات ال�صلطات احلكومية اأو ال�صلطة 

الق�صائية. رغم �صمو الإتفاقيات الدولية فوق الت�صريعات املحلّية. و بالتايل بقي ملتم�صي اللجوء يف لبنان, عمليًا, 

خارج اإطار احلماية و باتوا يف اكرث من منا�صبة يقعون �صحّية اإنتهاكات ج�صيمة حلقوق الإن�صان.

لبنان  ال�صوريني يف  الالجئني  تقدمًا ملحوظًا يف حالة حقوق  التقرير  يت�صمن هذا  اأن  موؤ�ص�صتنا  تاأمل  كانت 

باملقارنة مع ما ن�صرته املوؤ�ص�صة من اإنتهاكات تعّر�ض لها الالجئون ال�صوريون يف هذا البلد منذ �صنتنّي و التي 

قامت موؤ�ص�صة ليـف بن�صر تفا�صيلها يف التقرير الأول لأو�صاع الالجئني ال�صوريني القانونية و احلقوقية يف لبنان 

بتاريخ 15 /2013/1. لكنَّ ما يدفع اإىل القلق هو تدهور حالة حقوق الإن�صان يف لبنان ب�صكل دراماتيكي و �صريع 

ل الو�صع املاأ�صاوي لالجئني ال�صوريني يف لبنان احلالة الأبرز بني جميع تلك الإنتهاكات  عامًا بعد عام, حيث ي�صكِّ

الالحقة بحقوق الإن�صان يف لبنان.
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  م�صادر التقرير:

اإعتمدت املوؤ�ص�صة يف تقريرها على امل�صادر التالية :

1 - ال�صكاوى التي تلقتها املوؤ�ص�صة من ال�صحايا اأو ذويهم اأو اأقاربهم.

2 - مندوبو موؤ�ص�صة ليـف يف املحافظات و مناطق تواجد الالجئني.

3 - �صجالت املحاكم اللبنانية.

4 - التقارير الأمنية و البيانات الع�صكرية.

5 - التقارير ال�صحفية اخلا�صة.

6 - البيانات و الت�صريحات ال�صادرة عن احلكومة اللبنانية و اأجهزتها الر�صمية.

  ا�صرتاتيجية الر�صد و التوثيق:

ة و م�صداقية تقاريرها من خالل �صبكة مندوبني ير�صدون  تعتمد موؤ�ص�صة ليـف على ا�صرتاتيجية توؤمن دقَّ

ل املوؤ�ص�صة فريق حتقيق حمرتف  حالت الإنتهاكات و يبلغون بها اإدارة املكتب القانوين يف املوؤ�ص�صة. بدورها ت�صكِّ

موؤلف من حمامني لبنانيني يقومون باإجراء املقابالت كما ميكنهم الإطالع ب�صهولة على امللفات الق�صائية داخل 

املحاكم و مراكز ال�صرطة بدون اأّية معوقات قانونية. كذلك متكنهم ح�صانتهم املهنية من جتاوز التدابري الأمنية 

الإ�صتثنائية املتخذة يف مناطق حمددة, و متنع عنهم م�صايقة و مالحقة الأجهزة المنية اللبنانية على غرار ما 

يتعر�ض له ن�صطاء حقوق الإن�صان يف لبنان يف الكثري من الأحيان.

  اأق�صام التقرير: 

ينق�صم التقرير اإىل ق�صمنّي:

1 - الإنتهاكات.

2 - التو�صيات.



الجئون ... خارج الحماية      7

القسـم األول 
اإلنـتـهـاكـات
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توطئة

اأنهم �صيتعر�صون   2011 /اأبريل  مل يخطر على بال ال�صوريني منذ بداية جلوئهم اإىل لبنان يف �صهر ني�صان 

اإنتهاكات ج�صيمة و ممنهجة  بلدهم من  اأمنهم املجتمعي على غرار ما لقوه يف  و  اإىل خماطر تهدد حياتهم 

واقٍع مرير يف  و  �صوريا هربوا منه,  واقع خطري يف  كّما�صة مميتة بني  ال�صوريون يف  لقد وقع  الإن�صان.  حلقوق 

لبنان ل ي�صتطيعون تركه ب�صبب معّوقات قانونية عديدة, لي�ض اأقلها اإنتهاء �صالحية جوازات �صفرهم اأو عدم 

اإمتالكهم جلواز �صفر من اأ�صله ميكنهم من ترك هذا البلد اإىل مكاٍن اآخر يجدون فيه المن و احلماية لأنف�صهم 

و لعائالتهم. لقد بات الالجئون ال�صوريون يف معتقل كبري اإ�صمه لبنان حيث تنَتَزع منهم كافة حقوقهم الأ�صا�صية 

من خالل قرارات حكومية جائرة و ع�صوائية يف معظم الأحيان, اأو من خالل اأفعال تع�صفّية و غالبًا غري قانونية 

متار�صها الأجهزة المنية و الع�صكرية اللبنانية بحقهم, اإل اأن يتم جتريدهم من الإن�صانية ب�صكٍل جزئي اأو كامل 

و�صط �صمت دويّل مريب يدفع الب�صرية اإىل الياأ�ض.
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الفصل األول
اإلنتهاكات 
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الباب األول
الـعـنصـريـة و الحض على الـكراهـية و الـعـنف

  يولد جميع النا�س اأحرارًا مت�صاوين يف الكرامة واحلقوق، 

وقد وهبوا عقاًل و�صمريًا وعليهم اأن يعامل بع�صهم بع�صًا بروح الإخاء  

)املادة 1 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

�صحيٌح اأنَّ العن�صرية هي حالة لزمت وجود الالجئني ال�صوريني منذ اأكرث من ثالث �صنوات يف لبنان, لكنَّ 

جمالها مل يكن مّت�صع و منت�صر و ممنهج على ال�صكل الذي و�صلت اإليه المور يف عام 2014. حيث اأنَّ العن�صرية 

و التحري�ض على الكراهية تنامت اإىل درجة خميفة و مقلقة, ترتجمت يف بع�ض احلالت بالتحري�ض على قتل 

اأنه  الإجتماعي, حتى  التوا�صل  �صبكات  مواقع  منها  و  و�صائل خمتلفة  الطرقات عرب  و  املخيمات  ال�صوريني يف 

ذهب البع�ض اإىل تاأ�صي�ض مواقع الكرتونية خم�ص�صة للح�ض على كراهية الالجئني ال�صوريني »كموقع احلركة 

النازية يف لبنان« - »لبنان اأون لين« و غريها من املواقع الإلكرتونية التي تعّر�صت للتوقيف مّرات عديدة ب�صبب 

البالغات التي تلقتها اإدارة موقع فاي�صبوك, ل �صّيما بعد دعوة هذه املواقع ب�صكل علني اإىل مهاجمة اأماكن جتمع 

الالجئني ال�صوريني و قتلهم.

 بع�ض هذه املواقع و�صع �صعارات للجي�ض اللبناين مّما اأوقع اخلوف و القلق يف �صفوف الالجئني ال�صوريني من 

اأن تكون هذه املواقع على �صلة بجهاز ا�صتخبارات اجلي�ض اللبناين, خا�صًة اأنَّ اأ�صحاب هذه املواقع ظلوا مبناأى 

عن اأية مالحقة قانونية يف لبنان بعد تعّر�ض اأماكن جتمع الالجئني ال�صوريني يف مناطق عديدة لهجومات عنيفة 

و ممنهجة. 

كما ر�صدت املوؤ�ص�صة لعمليات اإخالء ق�صرية لعائالت �صورية و لأ�صحاب حمال جتارية يف مناطق النبعة وبرج 

اجلناح  منطقتّي  يف  �صّيما  ل  اجلنوبية  بريوت  �صاحية  مناطق  يف  كذلك  و  ال�صرقية(  بريوت  )�صاحية  حمود 

والأوزاعي, حيث تعّر�ض العديد من ال�صّبان ال�صوريني اإىل هجومات و تهديدات من م�صّلحني حمليني.
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امل�صّلحني  تنامت بعد هجوم  ال�صوريني  العنف �صد  التحري�ض على  و  العن�صرية  انَّ  لحظت موؤ�ص�صة »ليـف« 

ال�صوريني على مواقع اجلي�ض اللبناين يف بلدة عر�صال )البقاع ال�صمايل( يف مطلع اآب/اغ�صط�ض املا�صي و اأ�صر 

امل�صلحني لعنا�صر من اجلي�ض و قوى المن اللبنانية, و اّتخذ التحري�ض على العن�صرية �صكاًل عنيفًا و ثاأريًا بعد 

حادثة ذبح جندي لبناين من اآل »مدلج« على يد م�صّلحي تنظيم »داع�ض« الذين كانوا قد اأ�صروه عقب اإ�صتباك 

عر�صال )�صورة رقم 2-1(.

)�صورة رقم 1( - م�صهد لعاملني �صوريني مت توثيق اأيديهما اىل اخللف وتركهما يف منت�صف ال�صارع ب�صورة مهينة - البقاع - لبنان
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)�صورة رقم 2( - مواطن �صوري حاول بع�ض ال�صبان 

قطع ذراعه بال�صكني - �صاحية بريوت اجلنوبية

يف عام 2014 اإ�صتمرت عدد من البلديات يف قرى و بلدات لبنانية بن�صر لفتات و اإعالنات يف ال�صوارع حتّذر 

ال�صوريني من التجوال بعد �صاعات حمددة �صمن اإطار دائرتها. كذلك قررت العديد من املجال�ض البلدية رف�ض 

و موجبة  اأ�صبابًا مقنعة  البلديات  تعِط هذه  ا�صتاأجرها �صوريون. مل  اإيجار �صقق �صكنية كان قد  ت�صجيل عقود 

لإعالناتها, مّما ي�صع ت�صرفها املذكور يف اإطار التمييز العن�صري )�صورة رقم 4-3(. 

)�صورة رقم 4( )�صورة رقم 3(         

no
w

.m
m

ed
ia

.m
e
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بع�ض و�صائل الإعالم اللبنانية و منها قناة الـجديد و قناة الـ )اأو تي يف( قامت بحمالت حتري�ض ممنهجة 

على الالجئني ال�صوريني يف لبنان و طالبت باإعادتهم اإىل �صوريا اأو تركهم يف مناطق حدودية بني البلدّين كما 

كالت الإتهامات لالجئني ال�صوريني من اأنهم ي�صكلون حا�صنة للمجموعات الإرهابية يجب على اجلي�ض اللبناين 

مداهمتها و التحقيق مع �صاكنيها. كذلك مل ت�صتِطع بع�ض و�صائل اإعالم لبنانية من التمييز بني ما هو دفاع عن 

م�صالح وطنية و ما هو خطاب عن�صري اأثناء دعوتها احلكومة اللبنانية اإىل حماية اليد العاملة الوطنية و منع 

مزاحمة العمال ال�صوريني لها, مّما اأوقعها يف اأكرث من مرة يف اإطار احل�ض على العن�صرية.

يف هذا التقرير اأي�صًا و على غرار التقرير ال�صابق ر�صدت املوؤ�ص�صة خطابات عن�صرية الدللة �صّرح بها عدٌد 

من ال�صيا�صيني اللبنانيني جتاه الالجئني ال�صوريني. بع�ٌض من هوؤلء ال�صيا�صيني وزراء يف احلكومة اللبنانية.

)�صورة رقم 5( - لفتة ترحب بالجئني ال�صورين وتعتذر منهم عن بع�ض 

الت�صرفات العن�صرية 
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الباب الثاني
الـتمييـز

ل نق�صد بالتمييز هنا تلك احلوافز التي تقدمها احلكومات ملواطنيها باعتبارهم مواطنني لهم حقوق مكت�صبة 

على دولتهم, و من واجبات هذه الأخرية تقدميها لهم على �صبيل احل�صر متييزًا لهم عن املقيمني الجانب. 

لكننا نق�صد بالتمييز هنا تلك الت�صرفات التي ت�صلب حقوقًا اأ�صا�صية من اأي اإن�صان مواطنًا كان اأم اجنبّيًا, يف 

اإطار متييٍز عن�صرّي اأو �صيا�صّي اأو دينّي اأو غريه.

  لكل اإن�صان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا الإعالن، دون اأي متييز، 

كالتمييز ب�صبب العن�صر اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�صيا�صي اأو اأي راأي اآخر، اأو 

الأ�صل الوطني اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو امليالد اأو اأي و�صع اآخر...  

)املادة 2 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

  التمييز الواقع على اأ�صا�س �صيا�صي.

على الرغم من قرارها بالناأي بالنف�ض عن النزاع الدائر يف �صوريا, اإّل اأنَّ قرارات احلكومة اللبنانية و ت�صرفات 

خمتلف اجهزتها ل �صّيما المنية منها و الع�صكرية بقّيت ت�صتهدف �صريحة الالجئني املعار�صني للنظام احلاكم 

اللبنانية عرب  الأرا�صي  ي�صتطيعون دخول  الذين  اولئك  اأو  ال�صورية  للحكومة  املوالني  نظرائهم  دون  بلدهم  يف 

احلدود النظامية بني البلدين بدون ان يتم اإعتقالهم من جهاز الإ�صتخبارات ال�صورية. 

منذ ني�صان من عام 2011 تقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية املختلفة ل �صّيما جهازّي خمابرات اجلي�ض و الأمن 

العام باإعتقال الالجئني ال�صوريني على خلفية دخولهم الأرا�صي اللبنانية عرب املعابر الغري نظامية بني لبنان 

دخول  بتهمة  عليهم  العامة  النيابات  تّدعي  اأن  بعد  اللبناين  اجلزائي  الق�صاء  اإىل  باإحالتهم  تقوم  و  �صوريا  و 

الأرا�صي اللبنانية بطريقة غري م�صروعة. مل تتوقف هذه الت�صرفات امل�صتغربة رغم تنديد و منا�صدة املوؤ�ص�صات 

احلقوقية يف لبنان. 
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تعترب موؤ�ص�صة »ليـف« اأنَّ هذه املمار�صات الأمنية ت�صتهدف الالجئني ال�صوريني املعار�صني للحكومة ال�صورية 

عر�صًة  �صيكونون  انهم  ذلك  لبنان  و  �صوريا  بني  النظامية  املعابر  خالل  من  املرور  ي�صتطيعون  ل  باإعتبارهم 

لالإعتقال من قبل الأجهزة المنية ال�صورية املتواجدة عند النقاط احلدودية, بينما ل ينطبق هذا الو�صع على 

غريهم من الالجئني اأو غريهم من املواطنني ال�صوريني الذين ل توجد لهم اإ�صكالية �صيا�صية و اأمنية مع النظام 

ال�صوري.

  لكل فرد احلق يف اأن يلجاأ اإىل بالد اأخرى اأو يحاول اللتجاء اإليها هربًا من ال�صطهاد  

)املادة 14 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

اأن  بعد  املعابر اجلبلية م�صطرًة,  �صلوك  لبنان عرب  ال�صورية دخلت  العائالت  اأنَّ مئات  »ليـف«  ر  تذكِّ و  هذا 

دم�صق  ريف  يف  »الزبداين«  و  »القلمون«  بلدات  و  »الق�صرّي«  و  و»حم�ض«  كلخ«  »تل  يف  قراهم  املعارك  طّوقت 

املحاذية للحدود اللبنانية, و اأنَّ هذه العائالت كانت بحاجة ما�ّصة اإىل الأمن و احلماية على الرا�صي اللبنانية 

و لي�ض اإىل الإعتقال و املالحقة المنية و الق�صائية.

اإ�صدار حكٍم �صهرٍي مبنع  اإىل  اللبنانية اجلزائية يف طرابل�ض »نازك اخلطيب«  بالقا�صية  لعلَّ هذا ما دفع  و 

حماكمة لجئ �صوري من مدينة حم�ض م�صتندًة اإىل املادة 14 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان راف�صًة تطبيق 

القانون اجلزائي اللبناين عليه وفقًا لإدعاء النيابة العامة.

بالرغم من دعوة جهاز المن العام اللبناين لل�صوريني املخالفني قواعد الإقامة يف لبنان اإىل ت�صوية اأو�صاعهم 

القانونية اإّل اأنَّ جهاز خمابرات اجلي�ض بقي يعتقل كل لجئ �صوري دخل بطريقة غري نظامية الرا�صي اللبنانية 

احتّلوا  �صوريني  م�صّلحني  و  اللبناين  وقع بني اجلي�ض  الذي  امل�صّلح  النزاع  بعد  التوقيفات  دائرة هذه  تو�ّصعت  و 

بلدة »عر�صال« اللبنانية و اأ�صروا عددًا كبريًا من اجلنود اللبنانيني و عنا�صر قوى الأمن اللبنانية يف مطلع اآب/

اغ�صط�ض املا�صي.
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  التمييزعلى اأ�صا�س اجلن�صية.

  كل النا�س �صوا�صية اأمام القانون ولهم احلق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون اأية تفرقة، 

كما اأن لهم جميعا احلق يف حماية مت�صاوية �صد اأي متيز يخل بهذا الإعالن و�صد اأي حتري�س على 

متييز كهذا  

)املادة 7 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

تلّقت املوؤ�ص�صة �صكاوى كثرية من مواطنني �صوريني تعر�صوا ل�صوء معاملة يف خمافر ال�صرطة اللبنانية ب�صبب 

جن�صيتهم. لدى درا�صة املوؤ�ص�صة لعّينات منوذجية خل�صت اإىل الأمر التايل:

تردهم من  التي  الإدعاءات  و  ال�صكاوى  اأمام  بجدّية  اللبنانية  لل�صرطة  التابعني  التحقيق  رتباء  تعاطي  عدم 

النيابات العامة بعد ورود �صكاوى من مواطنني �صوريني على مواطنني لبنانيني, لكن المر كان يختلف عندما 

ترد �صكوى من مواطن �صوري �صد مواطن �صوري اآخر.

و�صع فر�صية م�صبقة باإدانة املدعى عليه ال�صوري عندما ترد �صكوى من مواطن لبناين �صده, و احياٍن كثرية 

اجل  من  ال�صوري  املوقوف  �صد  ال�صّدة  اإ�صتخدام  طريق  عن  امل�صبقة  فكرتهم  بتدعيم  ال�صرطة  عنا�صر  يقوم 

الإعرتاف باإقرتافه اجلرمية املن�صوبة اإليه.

عندما يتم توقيف ع�صرات العمال ال�صوريني من قبل عنا�صر قوى المن الداخلي و تتم اإحالتهم اإىل خمافر 

ال�صرطة ملخالفتهم قوانني العمل و الإقامة تتم معاملتهم ب�صكل مهني و غري اإن�صاين �صاأنهم �صان العّمال الجانب 

اّلذين يتعر�صون للمعاملة ال�صيئة نف�صها ب�صبب جن�صيتهم و و�صعهم البائ�ض. على الرغم من تدعيم جهاز قوى 

المن الداخلي اللبنانية بربامج حول حقوق الإن�صان و ال�صرطة املجتمعية اإّل انَّ ظاهرة اإزدراء العّمال الأجانب 

و اإنتهاك حقوقهم ل تزال منت�صرة يف اأكرث من مركز اأمني, و قد �صّجلت موؤ�ص�صة »ليـف« حالت �صرب متكررة 

و  اإعرتافات منهم حتت ال�صرب  اإنتزاع  ملوقوفني �صوريني يف ف�صيلة املباحث يف بعبدا - جبل لبنان من اجل 

التهديد بالإعتداء اجل�صدي.

  التمييز بني الالجئني ال�صوريني على اأ�صا�س طائفي و عرقي.

اأرا�صيه  اإىل  �صوري  لجئ  اأي  بدخول  ي�صمح  لن  لبنان  باأنَّ  دربا�ض  ر�صيد  الإجتماعية  ال�صوؤون  وزير  �صّرح   

قدرته  يفوق  لبنان  ال�صوريني يف  الالجئني  اأ�صبح عدد  اأن  بعد  و   2014 دي�صمرب   / الأول  كانون   31 تاريخ  بعد 

الإ�صتيعابية, و مع ذلك �صمح وزير الداخلية اللبناين نهاد امل�صنوق بدخول ع�صرات العائالت ال�صورية املنتمني 

للتنفيذ.  املوجودة على احلدود  اللبنانية  و عّمّم قراره على الجهزة المنية  الآ�صوريني  امل�صيحيني  اإىل طائفة 
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اإ�صتداد الإ�صتباكات و العمال احلربية يف بلدة الزبداين ال�صورية احلدودية قام المن  يف الوقت نف�صه و مع 

العام اللبناين باإحتجاز عائلة �صورية كانت تعرب من الزبداين اإىل الأرا�صي اللبنانية غالبيتها من الن�صاء ثم 

قام باإي�صالهم اإىل املنطقة املحايدة بني لبنان و �صوريا دون الإكرتاث اإىل و�صعهم المني و اأنهم قد يتعر�صون 

لالإعتقال من قبل اأجهزة الإ�صتخبارات ال�صورية, رغم اأنَّ احلكومة اللبنانية �صّرحت اأكرث من مّرة انَّ قرارها 

مبنع دخول ال�صوريني ل ي�صمل احلالت الإن�صانية و على الرغم من تعهدها اأي�صًا بعدم ترحيل اأي لجئ �صوري.

  التمييز بني الالجئني ال�صوريني املبني على اأ�صا�س الرثوة.

مع بداية اأزمة اللجوء من �صوريا اإىل لبنان مّيزت ال�صلطات اللبنانية بني الالجئ ال�صوري الذي ميلك الرثوة 

اأ�صا�ض هذا التمييز ي�صتند اإىل حاجة احلكومة اللبنانية و بع�ض  و املال و بني الالجئ ال�صوري الفقري, و كان 

املجتمعات املحلّية و القطاعات الإقت�صادية اإىل مداخيل مالية ياتي بها املتمّول ال�صوري الذي جلاأ اإىل لبنان. 

الفنادق يف  ي�صغل  ي�صرتيها, كذلك  اأحيانًا  و  ال�صقق  باإ�صتئجار  يقوم  املي�صور ماديًا  اأو  املتمّول  ال�صوري  الالجئ 

لبنان التي بقّيت فارغة و تعاين من اأزمة تراجع يف اعداد ال�صّياح الأجانب منذ �صنوات و يقوم بدفع الر�صوم و 

ال�صرائب التي تفر�صها القوانني اللبنانية على مالكي ال�صقق و م�صتاجريها و كذلك على الالجئ ال�صوري الذي 

قرر فتح موؤ�ص�صة جتارية يف لبنان اأو قرر نقل اأعماله التجارية اإليه. بينما تنظر كل هذه الفئات اللبنانية اإىل 

الالجئ ال�صوري الفقري انه م�صدر �صرر على الإقت�صاد و حالة كارثية يجب احلد منها يف لبنان.

يف الوقت الذي �صاوت ال�صلطات اللبنانية بني الالجئني ال�صوريني القادمني اإىل لبنان مع اإ�صدار المن العام 

اللبناين قراره ال�صهري بتاريخ 31-12-2014 الذي فر�ض �صروطًا قا�صية على دخول اأي مواطن �صوري اإىل لبنان 

بغ�ض النظر عن �صفته القانونية و حالته املادية. بقّيت بع�ض البلديات اللبنانية متّيز بني الالجئني ال�صوريني 

على اأ�صا�ض الو�صع املادي, فتفر�ض منع التجّول على الالجئ الفقري وفقًا ملظهره اخلارجي و ترّحب بالالجئ 

ال�صوري الذي يرتاد الفنادق و املطاعم و �صائر الماكن ال�صياحية.
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الباب الثالث
الوضع القانوني لالجئين السوريين في لبنان

لأنَّ لبنان غري م�صادق على اإتفاقية الالجئني لعام 1951 نرى حكومته حري�صة على عدم الإعرتاف بحقوق 

الالجئني على اأرا�صيها.

اللبنانية  2011 كانت احلكومة  اأبريل   / ني�صان  �صهر  لبنان يف  اإىل  ال�صورية  العائالت  اأوىل  بداية جلوء   مع 

تعتربهم �صيوفًا و لي�صوا لجئني و على هذا الأ�صا�ض كان التعاطي احلكومي مع ظاهرة اللجوء اإىل لبنان, و منذ 

ذلك احلني بداأ ال�صدام بني القوانني املحلّية التي اأرادت الجهزة المنية تطبيقها على الالجئني )باعتبارهم 

مقيمني اأجانب(, و بني قواعد القانون الدويل حلقوق الإن�صان التي يجب تطبيقها على حالة اللجوء الإ�صتثنائية 

بغ�ض النظر عن عدم م�صادقة لبنان على اإتفاقية الالجئني لعام 1951 طاملا اأنَّ لبنان طرف يف غالبية الإتفاقيات 

الدولية املت�صلة بحقوق الإن�صان و التي يعرتف معظمها باحلقوق الأ�صا�صية لالجئني.

هذه الإ�صكالية مل تخلق اإرباكًا لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية فح�صب بل امتدت اإىل الق�صاء اللبناين و اأ�صابت 

القرارات  اللبنانية و ل يدرك تفا�صيل  الأرا�صي  القانوين على  ال�صوري ب�صياع, فبات ل يفهم و�صعه  الالجئ 

احلكومية الفجائية املتعلقة مبو�صوع الالجئني و اإقامتهم يف لبنان مّما اأّدى اإىل فقدان ثقته بالجهزة احلكومية 

اللبنانية و باملفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني التي كانت تقف عاجزًة عن تقدمي حلوًل عملية ملعظم الإ�صكاليات 

القانونية.

  ملحة عامة عن الو�صع القانوين لالجئني ال�صوريني يف لبنان.

ينق�صم الالجئون ال�صوريون يف لبنان من الناحية القانونية اإىل اأربع فئات:

1 - فئة الالجئني الذين دخلوا لبنان عرب احلدود الطبيعية )�شورة رقم 6(

مع بداية املعارك يف مدينة حم�ض و ريفها دخلت ع�صرات العائالت ال�صورية اإىل �صمال لبنان يف �صهرّي ني�صان 
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/ اأبريل, و اأيار / مايو من عام 2011. و عربت احلدود الطبيعية بني البلدّين - )اأي قامت ب�صلوك اجلبال و 

النهر الذي يف�صل �صمال لبنان عن جنوبي ال�صاحل ال�صوري( - و مل متر عرب احلدود النظامية بني البلدّين 

خوفًا من اأن تقوم الجهزة الأمنية ال�صورية باإعتقالها.

كذلك فعلت يف وقٍت لحق مئات العائالت ال�صورية الالجئة من مدينتّي الق�صرّي و الزبداين املجاورتنّي للحدود 

اللبنانية ال�صرقية.

كما فعل المر نف�صه الالجئون ال�صيا�صيون, و �صباط و عنا�صر اجلي�ض ال�صوري املن�صقني, و الأفراد الذين 

رف�صوا تاأدية اخلدمة الع�صكرية الإلزامية يف اجلي�ض ال�صوري النظامي.

دائرة  بختم )خروج( من  نظامية ممهورة  بطاقات دخول  الالجئون  القانونية ل ميتلك هوؤلء  الناحية  من 

الهجرة و اجلوازات ال�صورية و ختم )دخول( ممهور من الأمن العام اللبناين.

لذك كانت تتعاطى ال�صلطات اللبنانية مع حالتهم وفقًا لالإجراء التايل:

يقوم جهاز الأمن العام اللبناين و الإ�صتخبارات الع�صكرية اللبنانية باإعتقالهم عند احلواجز الأمنية, كذلك 

تقوم ال�صرطة بتوقيفهم عند دخولهم ملراكزها لأي �صبب باإعتبارهم دخلوا لبنان بطريقة غري نظامية و حتيلهم 

الق�صاة  بع�ض  باإ�صتثناء  ت�صللوا عرب احلدود,  �صرعيني  الذي يحاكمهم كمهاجرين غري  الق�صاء اجلزائي  اإىل 

اللبنانيني الذين منعوا حماكمتهم باإعتبارهم لجئني هاربني من الإ�صطهاد و اخلطر م�صتندين يف قرارهم اإىل 

املادة 14 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان.

بقّيت هذه الفئة عر�صة للمالحقة الأمنية و الق�صائية على الأرا�صي اللبنانية حتى تاريخ اإعالن جهاز الأمن 

العام اللبناين فتحه لباب ت�صويات اأو�صاعهم الغري قانونية يف اأواخر عام 2014.

)�صورة رقم 6( 
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2 - لجئون �شوريون ل ميلكون بطاقة هوية او جواز �شفر.

بع�ض الالجئني ال�صوريني يف لبنان ل ميلكون بطاقات �صخ�صية اأو جوازات �صفر, خا�صًة من الذين جلاأوا من 

املناطق الريفية ال�صورية القريبة من احلدود اللبنانية. البع�ض منهم اإ�صطر ملغادرة بلدته على عجالة بدون اأن 

ياأخذ معه اأوراقه ال�صخ�صية اأو حاجياته ال�صرورية, كما هو حال لجئي »تل كلخ« وجوارها, حيث باغَت الق�صف 

ال�صكان و الذي ترافق مع هجوم وا�صع للميلي�صيات املوالية للنظام ال�صوري على تلك البلدات.

اإىل لبنان, معظم  ال�صورية الذين جلاأوا  القوات احلكومية  كذلك هي حال ال�صباط و اجلنود املن�صقني عن 

اأن قيادة الأركان يف اجلي�ض ال�صوري اأ�صدرت تعميمًا يف  اأو بطاقة هوية, ذلك  هوؤلء ل ميلكون جوازات �صفر 

دين اأثناء خدمتهم الع�صكرية و ذلك  ت�صرين اأول / اوكتوبر 2011 ق�صى ب�صحب البطاقات ال�صخ�صية من املجنَّ

بهدف اإعاقة تنقل هوؤلء اإذا ما رغبوا بالإن�صقاق عن اجلي�ض و الهروب من اخلدمة الع�صكرية. اإ�صطر بع�ض 

رة و كان عر�صة لالإعتقال و للمحاكمة �صندًا لقانون  هوؤلء اإىل التجوال يف لبنان ببطاقة �صقيقه اأو ببطاقة مزوَّ

العقوبات اللبناين. كما اأنَّ عدم اإمتالك اأي لجئ �صوري لبطاقة �صخ�صية اأو جواز �صفر اأو اأوراق �صخ�صية تثبت 

هويته �صتعّر�صه للمالحقة الأمنية و الق�صائية على الرا�صي اللبنانية.

الأمن  للتك�صري من قبل عنا�صر  تعّر�صت بطاقاتهم  تلقت موؤ�ص�صة ليـف عّدة �صكاوى من مواطنني �صوريني 

ال�صورية عند احلدود اللبنانية – ال�صورية, مّما �صبب لهوؤلء مب�صايقات لدى عنا�صر الأمن العام اللبناين الذين 

كانوا يرف�صون تلك البطاقات و يعتربونها متلفة.و غري �صاحلة لكافة املعامالت الإدارية مّما يحرم الالجئ 

ال�صوري لهذه اجلهة من احل�صول على اإقامة نظامية.

3 - لجئون �شوريون ل ميلكون جوازات �شفر اأو ميلكون جوازات �شفر منتهية ال�شالحية.

وفقًا لالإتفاقية الثنائية بني لبنان و �صوريا يتم ال�صماح ملواطني البلدّين بدخول كّل منهم اإىل البلد الآخر من 

خالل بطاقة الهوية فقط و لي�ض بال�صرورة من خالل جواز ال�صفر. 

جواز  خالل  من  لي�ض  و  الهوية  ببطاقة  اللبنانية  الأرا�صي  دخلوا  قد  كانوا  ال�صوريني  الالجئني  من  العديد 

ال�صفر. لكنَّ هوؤلء كانوا يعانون من م�صكلة عدم متكنهم من مغادرة لبنان اإىل اخلارج لأنَّ عليهم احل�صول على 

جواز �صفر ممهورًا بختم الدخول من قبل الأمن العام اللبناين اأوًل ليتمكنوا من مغادرة الأرا�صي اللبنانية اإىل 

اخلارج. �صمَح المن العام اللبناين لأ�صحاب هذه احلالت من تقدمي طلب نقل ختم )دخول( الأرا�صي اللبنانية 

من بطاقتهم اإىل جواز �صفرهم ليتمكنوا من ال�صفر اإىل اخلارج.

�صالحية  مدة  اإنتهاء  هي  اللجوء  بالد  يف  ال�صورييني  املعار�صني  جميع  منها  يعاين  بات  التي  امل�صكلة  انَّ  اإّل 
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جوازات �صفرهم و عدم متكنهم من جتديدها لأنهم يخ�صون من دخول الأرا�صي ال�صورية و يخافون اأي�صًا من 

لبنان  ل  لقد حتوَّ �صورية.  امنية  يد عنا�صر  اإختطافهم على  لبنان خوفًا من عملية  ال�صورية يف  ال�صفارة  زيارة 

اللبنانية  احلكومة  ر�صمت  قد  و  العامل,  يف  مكان  لأي  مغادرته  ي�صتطيعون  ل  كبري  �صجٍن  اإىل  لهوؤلء  بالن�صبة 

خطًا اإلزاميًا وحيدًا لهوؤلء هو العودة اإىل �صوريا ليواجهوا خطر املوت. بتاريخ 21 اآب / اأغ�صط�ض 2014 اأعفت 

احلكومة اللبنانية الالجئني ال�صوريني املخالفني ل�صروط الإقامة والراغبني يف العودة اإىل بالدهم, من اأّية ر�صوم 

اأو غرامات ت�صجيعًا لهم على العودة اإىل �صوريا.

من اأجل ت�صهيل عملية تنقلهم اإىل اخلارج جلاأ العديد من املعار�صني ال�صوريني اإىل و�صطاء لتجديد جوازات 

�صفرهم و تكبدوا يف �صبيل ذلك مبالغ كبرية, لكنَّ موظف دائرة الهجرة و اجلوازات ال�صورية كان يختم جواز 

ال�صفر و يجدد �صالحيته اإّل اأنه كان يخاف من تدوين هذه املعاملة على الكمبيوتر خ�صيًة من اأن يكون �صاحب 

املعاملة مطلوبًا اإىل اخلدمة الع�صكرية اأو ل�صبٍب اآخر. بعد ت�صبيك جهاز الأمن العام اللبناين مع دائرة الهجرة و 

اجلوازات ال�صورية اأواخر عام 2013 اأ�صبح كل لجئ �صوري يحمل تلك اجلوازات التي متَّ جتديدها عرب و�صطاء 

اللبناين  العام  الأمن  يقوم  و  اللبنانية,  املرافق احلدودية  البحرية وعند  املوانئ  و  املطار  عر�صة لالإعتقال يف 

ر  بالتحقيق معه و اإحالته اإىل املحاكم اجلزائية اللبنانية بتهمة تزوير ختم جواز �صفر, علمًا اأنَّ اخلتم غري مزوَّ

و �صادر عن �صلطة ر�صمية نظامية لكنَّ غياب اإ�صم �صاحب اجلواز �صمن داتا املعلومات اخلا�صة بدائرة الهجرة 

بتوقيف  اللبناين  العام  يكتِف المن  التزوير, و مل  اإطار  اللبناين يف  العام  الأمن  ال�صورية �صّنفها  و اجلوازات 

يقوم  اأحياٍن كثرية كان  و يف  اإنتهاء مدة حكمه  بعد  اإحتجازه  باإعادة  بل قام  املحاكمة  اإىل  اإحالته  و  ال�صخ�ض 

برتحيله اإىل خارج احلدود اللبنانية ليواجه م�صريًا جمهوًل. 

قامت موؤ�ص�صة ليف بن�صر حتذير عرب �صفحتها على الفاي�صبوك اإىل الالجئني ال�صوريني يف دول اجلوار بعدم 

اإ�صتخدام و�صطاء لتجديد جوازات ال�صفر اخلا�صة بهم يف اأيار / مايو 2014. طالبًة من اأ�صحاب اجلوازات عدم 

اإ�صتخدامها يف لبنان و اإن كان اأ�صحابها �صافروا بها عرب دول عديدة و دخلوا بها اإىل الأرا�صي اللبنانية قبل 

تاريخ الت�صبيك الأمني اللبناين – ال�صوري.

بتاريخ 27 ني�صان / اأبريل 2015 اأعلنت وزارة اخلارجية ال�صورية عن ال�صماح ل�صفاراتها يف اخلارج باإ�صدار 

جوازات �صفر لالجئني ال�صوريني املقيمني خارج �صوريا مبن فيهم املعار�صني ال�صيا�صيني و الذين غادروا البالد 

ب�صورة غري نظامية. حددت احلكومة ال�صورية الر�صوم القن�صلية لإ�صدار جواز �صفر جديد مببلغ 400 دولر 

اأنها  الإقت�صداديون  اأمريكي يف خطوٍة و�صفها اخلرباء  200 دولر  ال�صفر مببلغ  و ر�صم جتديد جواز  اأمريكي 

تهدف اإىل زيادة خمزون النقد الأجنبي يف اخلزينة العامة ال�صورية.

مل ت�صتِطع موؤ�ص�صة ليـف معرفة كيقّية �صرّي هذا القرار و اآثاره باإعتباره �صدر حلظة اإعداد هذا التقرير. 
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4 - لجئون �شوريون دخلوا عرب املنافذ احلدودية ال�شرعية )�شورة رقم 7(

كثرٌي من الالجئني ال�صوريني تدفقوا من �صوريا اإىل لبنان عرب املنافذ احلدودية النظامية بني البلدّين. غالبية 

هوؤلء جلاأوا هربًا من املناطق التي ت�صهد نزاعًا م�صّلحًا, و البع�ض الآخر نزح لأ�صباٍب اإقت�صادية. 

ينق�صم املهاجرون الإقت�صاديون اإىل فئتنّي:

اأ – املهاجر ال�صوري امل�صتثمر و الذي نقل اأعماله التجارية اإىل لبنان و قام بجميع املعامالت و الإجراءات التي 

تفر�صها عليه القوانني اللبنانية, بعد اإ�صتحالة مبا�صرة اأعماله التجارية يف �صوريا.

ب – املهاجر ال�صوري الذي انقطع عمله يف �صوريا ب�صبب الأو�صاع الأمنية و ح�صر اإىل لبنان بهدف العمل و 

كفاية عائلته. القليل من هوؤلء يعود اإىل �صوريا لإي�صال املال اإىل عائلته البائ�صة يف بلدته. لكنَّ معظم هوؤلء 

كانوا قد اأح�صروا عائالتهم معهم اإىل لبنان.

بقيت هذه الفئة خارج املعاناة اجل�صيمة حتى بداية تطبيق قرارات احلكومة اللبنانية املت�صمنة �صروط دخول 

املواطنني ال�صوريني اإىل لبنان يف 1 كانون الثاين / يناير 2015.

بالرغم من ت�صريحات امل�صوؤولني اللبنانيني انَّ هذه ال�صروط ل ت�صمل الالجئني ال�صوريني و و�صعهم القانوين 

اإّل انَّ موؤ�ص�صتنا ر�صدت خروقات لهذا الأمر يف اكرث من مركز تابع لالمن العام اللبناين حيث مت  يف لبنان, 

الطلب من العديد من الالجئني كفياًل لبنانيًا من اجل جتديد اإقامتهم. مّما اوقع الالجئني ال�صوريني يف حالة 

هم  و  قانونية  اإقامات  دون  ال�صوريني  الالجئني  من  العديد  الإ�صتن�صابية  التدابري  هذه  جعلت  خوف.  و  اإرباك 

عر�صًة للتوقيف عند اأي حاجز اأمني.

مل ت�صتِطع موؤ�ص�صتنا التاأكد اإن كان هذا التدبري هو مق�صود و يهدف اإىل الت�صييق على الالجئني ال�صوريني و 

دفعهم اإىل مغادرة الرا�صي اللبنانية خ�صو�صًا اأنهم �صيح�صلون على مكافاة اإعفاءهم من الر�صوم و الغرامات 

املتوجبة عن اإقامتهم الغري قانونية. بعد مراجعة موؤ�ص�صة ليـف جلهاز المن العام اللبناين اإ�صتغرب امل�صوؤولون 

فيه هذا الأمر و و�صعوه يف خانة املخالفات الفردية ملوظفي المن العام.

)�صورة رقم 7( 
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الباب الرابع
الحرمان من التقاضي 

  1 - احلرمان من التقا�صي ب�صبب الو�صع القانوين. 

 ل ي�صتطيع ال�صوريون الالجئون يف لبنان مّمن ل ميلكون اأوراقًا اأو بيانات �صخ�صية من الذهاب اإىل املحاكم 

او خمافر ال�صرطة لتقدمي �صكاوى ق�صائية, كما ل ي�صتطيعون تنظيم وكالة ق�صائية ملحامي ليبا�صر عنهم تلك 

املهام. فت�صيع حقوقهم لهذا ال�صبب الذي غالبًا ما يكون خارجًا عن اإرادتهم و ب�صبب الظروف القاهرة التي 

اأجربتهم اإىل مغادرة ديارهم بدون ان ي�صطحبوا معهم اأيٍّ من هذه البيانات الر�صمية.

  2 - احلرمان من التقا�صي ب�صبب اخلوف من التهديد.

اإنَّ تنامي العن�صرية و التمييز يف املجتمعات املحلّية و الإدارات الر�صمية اللبنانية �صد الالجئني ال�صوريني, و 

اإعتبارهم من قبل العديد من املجتمعات املحلّية يف لبنان بيئة خارجة على القانون دفعت بالعديد من الالجئني 

ال�صوريني اإىل عدم الذهاب اإىل مراكز ال�صرطة اأو املحاكم لتقدمي �صكاوى تت�صل بحقوقهم ال�صخ�صية, خا�صًة 

اإنعدام عدالة  اأنَّ الالجئ ال�صوري يخ�صى من عملية متييز و  اإذا كانت هذه ال�صكوى �صد طرف لبناين. ذلك 

متوازنة يف الإدارات الر�صمية اللبنانية قد تطيح بحقوقه و تعّر�صه �صخ�صيًا للخطرو الإنتقام, خا�صًة اأنَّ حالت 

كثرية م�صابهة كان للتهديد اأثرًا فاعاًل يف تراجع الالجئني ال�صوريني عن املطالبة بحقوقهم القانونية و ال�صخ�صية 

يف املحاكم اللبنانية.

 كما �صّجل مندوبو موؤ�ص�صة ليـف رف�صًا كلّيًا من لجئني �صوريني ملقا�صاة عنا�صر ع�صكرية و اأمنية حكومية 

لبنانية و عنا�صر حزبية حملّية كانوا قد اعتدوا عليهم, خوفًا من تدابري اإنتقامية قد تطالهم �صخ�صيًا اأو تطال 

عائالتهم.



  28

  3 - احلرمان من التقا�صي ب�صبب الو�صع الإقت�صادي.

اإنَّ ر�صوم التقا�صي يف لبنان مرتفعة جدًا و كذلك اأتعاب املحاماة و تكاليف اأي دعوى ق�صائية. 

معظم الالجئني ال�صوريني يف لبنان يعانون من اأو�صاع اإقت�صادية �صعبة, مّما جعل اأولوية اإنفاق مّدخراتهم 

الب�صيطة على حاجياتهم ال�صرورية فقط, املتمثلة باملعي�صة و الطبابة و غريها من احلاجيات اليومية و الأ�صا�صّية 

لديهم.
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الباب الخامس
إنتهاكات حق العمل 

  لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اأجٍر عادل مر�ٍس يكفل له ولأ�صرته عي�صة لئقة بكرامة الإن�صان 

ت�صاف اإليه، عند اللزوم، و�صائل اأخرى للحماية الجتماعية  

)الفقرة 3 من املادة 23 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

  1 - العمل اجلماعي للعائلة يف ال�صخرة مقابل ال�صكن.

 ب�صبب عدم توافر امل�صكن للعائلة و الطعام اإندفعت ع�صرات العائالت ال�صورية يف منطقة بعلبك الهرمل للعمل 

يف الزراعة و اعمال البناء بدون اأجٍر مقابل. �صاحب العمل الذي يوؤمن لهم امل�صكن بدًل من الأجر له �صلطة 

تغيري و تعديل عملهم و اإ�صتغالل اأفراد العائلة كيفما ي�صاء يف اأعماٍل خمتلفة و مرهقة دون اإ�صتثناء الن�صاء و 

الطفال. 

  2 - منع الالجئني ال�صوريني يف لبنان من العمل.

اإتخذت احلكومة اللبنانية قرارًا ق�صى بحرمان الالجئني ال�صوريني يف لبنان من حق العمل, و �صّرح وزراء 

على  لبنان حفاظًا  اأي عمل يف  اأّل ميار�ض  يجب  ال�صوري  الالجئ  اأنَّ  الإجتماعية  ال�صوؤون  و  العمل  و  الداخلية 

يفقد  الالجئ  اأنَّ  اللبنانية  اإعتربت احلكومة  ثانية  و من جهة  اأجنبية,  اأية مزاحمة  الوطنية من  العاملة  اليد 

�صفة اللجوء الإن�صاين اإذا ما مار�ض عماًل يف لبنان خ�صو�صًا اأنه يتلقى م�صاعدات من املفو�صية العليا ل�صوؤون 

الالجئني !

 تنفيذًا لقرارها هذا, اأوعزت احلكومة اللبنانية اإىل جهاز الأمن العام اللبناين باإلزام اأي لجئ �صوري يريد 

جتديد اإقامته يف لبنان بالتوقيع على تعهد بعدم العمل حتت طائلة عدم جتديد اإقامته يف لبنان و ترحيله عن 

الرا�صي اللبنانية.
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بالرغم من اإ�صتهداف احلكومة اللبنانية يف قرارها هذا م�صلحة العّمال اللبنانيني اإّل انها حرمت الالجئ 

ال�صوري من حقه ال�صيل يف العمل و �صمان امنه و امن ا�صرته من الناحية الإقت�صادية و الإجتماعية, خ�صو�صًا 

اأنَّ املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني قامت ب�صطب العديد من الالجئني من قوائمها بدون تو�صيح �صبب ت�صرفها, 

و خّف�صت قيمة م�صاعداتها اإىل الالجئني ال�صوريني يف لبنان امل�صتفيدين من تقدمياتها علمًا اأنَّ املفو�صية العليا 

ل  ل�صوؤون الالجئني �صّرحت اأنَّ ق�صائم املواد الغذائية التي تّوزعها على العائالت ال�صورية الالجئة يف لبنان ت�صكِّ

على  اللبنانية  ال�صلطات  تفر�صها  التي  املالية  الأعباء  عن  ف�صاًل  و  هذا  العائالت.  هذه  موارد  من  فقط   %41

الالجئ ال�صوري املقيم على اأرا�صيها و الذي ل يقوى على حتملها يف الوقت الذي ل يعمل و ل ينتج ماًل يكفي 

لنفقات معي�صته و م�صاريف عائلته.

  3 - حرمان العمال ال�صوريني من اأب�صط احلقوق التي تفر�صها قوانني العمل.

بالرغم من قرار احلكومة اللبنانية مبنع الالجئني ال�صوريني من العمل على الرا�صي اللبنانية اإّل اأنَّ احلاجة 

املّلحة اإىل املال مل تثِن الالجئ ال�صوري و افراد اأ�صرته على العمل. 

هذه املخالفة لقرارات احلكومة اللبنانية ا�صتغلها بع�ض اأ�صحاب العمل اللبنانيني فعمدوا اإىل ت�صغيل الالجئني 

ال�صوريني يف اأعماٍل اأغلبها حمدد املّدة, و بعد اإجنازهم للعمل كانوا يحرمونهم من الأجر, و ب�صبب خمالفته 

لقرار احلكومة اللبنانية كان ميتنع الالجئ ال�صوري مكرهًا, على املطالبة بحقه لدى الق�صاء اأو ال�صرطة.

كذلك تلقت املوؤ�ص�صة �صكاوى من عمال �صوريني لجئني يعملون لدى ملحمة يف بلدة مزبود )منطقة ال�صوف 

اجلنوبي( من اأنَّ �صاحب امللحمة يقوم بحجز جميع الأوراق ال�صخ�صية لعّماله ال�صوريني, مبا فيها بطاقة الهوية 

و جواز ال�صفر و بطاقة الإقامة. وّثقت املوؤ�ص�صة حالتنّي يف هذا املكان: 

احلالة الأوىل حرمان عاملنّي من اأجرهما بعد اإنق�صاء اأكرث من �صهر على عملهما.

 اأّما احلالة الثانية فهي حجز اأوراق �صخ�صية لعامٍل �صوري قرر ترك العمل لديه ب�صبب عدم نيل م�صتحقاته و 

عندما طالب العامل باأوراقه حتى يتمكن من التنقل �صمن الأرا�صي اللبنانية قام �صاحب امللحمة بال�صكاية �صده 

لدى جهاز ا�صتخبارات اجلي�ض اللبناين و اتهمه من اأنه ينتمي اإىل تنظيم »داع�ض«. جهاز ا�صتخبارات اجلي�ض يف 

املنطقة قام باإعتقال الالجئ ال�صوري, ثم اأطلَق �صراحه بع�ض اأن تعّر�ض اإىل �صرٍب مربح طوال فرتة اإحتجازه 

على يد عنا�صر اإ�صتخبارات اجلي�ض.

98% من العّمال ال�صوريني يف لبنان حمرومني من عقود عمل قانونية و من التاأمينات الإجتماعية التي ت�صمن 

البناء,  اأثناء العمل, ل �صيما عّمال  حقوقهم. العديد من العمال ال�صوريني تعّر�صوا لإ�صابات ج�صدية خطرية 
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و البع�ض منهم فقد حياته ب�صبب ذلك, و ب�صبب الو�صع القانوين ل ي�صتطيع العامل ال�صوري املت�صرر مقا�صاة 

تعوي�صًا زهيدًا من �صاحب  املتويف  تقبل عائلة  نف�صه  لل�صبب  و  العمل,  اإ�صابة  بتعوي�ض  العمل ملطالبته  �صاحب 

العمل, و يف اأحياٍن كثرية ل حت�صل العائلة على اأي تعوي�ض مايل منه )�صورة رقم 8(.

)�صورة رقم 8(
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الباب السادس
الحرمـان من العناية الطبية 

من املعروف اأن غالبية امل�صت�صفيات يف لبنان هي خا�صة و باهظة التكاليف, مما ي�صطر بالالجئني ال�صوريني 

اإىل الإعتماد على الرعاية ال�صحية التي تدعمها املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني. ونظرًا لقلة التمويل ا�صطرت 

كن عالجهم يف امل�صت�صفيات. ولكن حتى عندما يويف الالجئون بال�صروط  املفو�صية لو�صع معايري كثرية ملن ميمُ

املطلوبة للعالج يف امل�صت�صفيات اإّل اأنَّ معظمهم ي�صطر لدفع 25% من قيمة الفاتورة العالجية.

م�صاعدتها  اأنَّ  كما  الإ�صت�صفاء,  فاتورة  من   %75 ن�صبة  �صوى  تغّطي  ل  الالجئني  ل�صوؤون  العليا  املفو�صية  اإنَّ   

الطبية ل ت�صمل احلالت امل�صتع�صية كمر�صى ال�صرطان و التال�صيميا و غ�صيل الكلى. قبل �صدور قرار احلكومة 

اإ�صتقبالها  اللبنانية املت�صمن �صروطًا بالغة التعقيد على دخول املواطنني ال�صوريني لالرا�صي اللبنانية و وقف 

لالجئني قادمني من �صوريا, كان املر�صى ال�صوريون املقيمني يف لبنان - مّمن ي�صكون من الأمرا�ض امل�صتع�صية - 

يق�صدون امل�صت�صفيات داخل �صوريا لتلقي العالج ب�صبب كلفة الإ�صت�صفاء الزهيدة. لكن بعد �صدور قرار احلكومة 

اللبنانية مل يعد باإمكان الالجئني ال�صوريني الذهاب اإىل �صوريا لتلّقي العالج لأن الأمن العام اللبناين �صيمنعهم 

من دخول الأرا�صي اللبنانية جمددًا, اأو يفر�ض عليهم تلك ال�صروط القا�صية لدخولهم اإىل لبنان.

اأي لجئ �صوري  اأنَّ  اأكرث من منا�صبة  اللبناين ال�صتاذ نهاد امل�صنوق يف  الداخلية  اأ�صار وزير  هذا و كان قد 

�صيدخل الأرا�صي ال�صورية �صيفقد �صفته كالجئ و لن يتم ال�صماح له بدخول الرا�صي اللبنانية جمددًا اإّل �صمن 

ال�صروط اجلديدة. 

كذلك ل ميكن قبول قرار املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني بتخفي�ض م�صاعداتها حيث وّثقت موؤ�ص�صة ليـف 

حلالة حرمان اأحد الالجئني و عائلته من م�صاعدات املفو�صية ِعلمًا اأنه من ذوي الإحتياجات اخلا�صة, علمًا اأنَّ 

هذه الفئة ل تزال حمرومة من العناية اخلا�صة.
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مل تقت�صر املاأ�صاة على املر�صى و العجائز يف اأو�صاط الالجئني ال�صوريني بل ان�صحبت على معاناة �صامتة و هي 

عدم توفر مقابر خا�صة للوفّيات يف اأو�صاط الالجئني, ف�صاًل عن امل�صاكل القانونية امل�صاحبة لذلك, كت�صجيل 

تلك الوفّيات.

كما برزت حالة الزميل »حممد عادل �صليمان« النا�صط الكوردي ال�صوري يف جمال حقوق الإن�صان, و الذي 

تويف يف م�صت�صفى رفيق احلريري احلكومي يف بريوت يف منت�صف �صهر كانون الثاين / يناير 2014 بعد اإ�صابته 

مبر�ض ال�صرطان بالدم, حيث مت ت�صليم عائلته جثة ل تعود له, مّما يدل على حالة الإ�صتخفاف بكرامة الالجئ 

ال�صوري اإن كان حّيًا اأو كان مّيتًا)�صورة رقم 9(. 

)�صورة رقم 9( - اخلدمات الطبية ملوؤ�ش�شة ليف اخلا�صة بالجئني ال�صورين يف لبنان
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الباب السابع
الحرمان من السكن الالئق

خيام  يف  منها   %40 من  اأكرث  تعي�ض  حني  يف  م�صتقلة,  ومنازل  �صقق  يف  ال�صورية  العائالت  من   %59 تعي�ض   

ومالجئ جماعية, ومباٍن غري منتهية ومواقف لل�صيارات, ومن�صاآت ع�صوائية وغرف منف�صلة. ذلك اأن احلكومة 

اللبنانية ل تزال ترف�ض اإقامة خمّيمات منوذجية لئقة على اأرا�صيها.

لبنان  ال�صوريني يف  1400 خميم ع�صوائي لالجئني  اللبنانية, هناك حاليًا  والبلديات  الداخلية  لوزارة   وفقًا 

يتوزع معظمها يف منطقة البقاع. 

بعد اأحداث عر�صال يف �صهر اآب/ اأغ�صط�ض من العام املا�صي بدا اجلي�ض اللبناين بتدابري و�صفها بال�صرورة 

الأمنية و الع�صكرية, حيث قام بتفكيك العديد من خميمات الالجئني ال�صوريني يف اكرث من منطقة لبنانية دون 

تقدمي ماأوى بديل للعائالت ال�صورية التي اأ�صحت يف ال�صارع.

كما اأنَّ العديد من البلديات اللبنانية رف�صت ت�صجيل عقود اآجار مل�صاكن قام �صوريون باإ�صتئجارها ل �صّيما يف 

مدينة زحلة و جوارها حيث ترتكز كثافة �صكانية �صورية, مّما منع الالجئني من اإمتام معاملة اإقامتهم لدى جهاز 

الأمن العام اللبناين الذي يفر�ض وجود عقد اإيجار م�صّجل قانونًا لدى املجل�ض البلدي ك�صرط لت�صوية الإقامة. 
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الباب الثامن
الحرمان من التنقل

هناك اأربعة عوامل تقّيد حرية تنقل الالجئ ال�صوري يف لبنان:

1 - مع بداية اإنت�صار الالجئني ال�صوريني يف خمتلف املناطق اللبنانية عمدت بع�ض البلديات اإىل منع الالجئني 

ال�صوريني من التجّول يف اأوقاٍت حمددة.

2 - احلواجز الع�صكرية و الأمنية التي تعتقل اأي �صوري ل ميلك بطاقة دخول نظامية مّما يجعل العديد من 

الالجئني �صمن دائرة خطر الإحتجاز, و بالتايل ما مينعهم من التنقل عرب البلدات.

3 - اإنتهاء �صالحية جوازات ال�صفر لعدٍد كبري من الالجئني ال�صوريني املقيمني يف لبنان حالت دون متكنهم 

من ال�صفر اإىل اخلارج.

لبنان  مغادرة  قرر  ما  اإذا  اأرا�صيها  اإىل  الدخول  من  �صوري  لجئ  اأي  مبنع  اللبنانية  احلكومة  قرارات   -  4

لأي �صبب. مّما جعل معظم الالجئني ال�صوريني الذين كانوا يرغبون بزيارة �صوريا من اأجل الطبابة اأو تقدمي 

اإمتحانات ال�صهادات الر�صمية اأن يعدلوا عن قرارهم بالذهاب اإىل �صوريا.
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الباب التاسع
حرية الرأي و التعبير و تأسيس الجمعيات

اآرائهم  التعبري عن  لبنان من ممار�صة حقهم يف  املقيمني يف  ال�صوريني  ما مينع  اللبنانية  القوانني  لي�ض يف 

ال�صيا�صية بحرّية. لكن هذا الأمر بقي خا�صعًا لإ�صتن�صابية الأجهزة الأمنية اللبنانية التي كانت تالحق الالجئني 

ال�صوريني املعار�صني عندما يبادرون اإىل تنظيم اإعت�صامات اأو جتمعات تعربِّ عن اأفكارهم, و يف اأف�صل الحوال 

كانت ت�صمح لهم بالقيام بهذه التجمعات اإذا كانت من خالل جمعيات لبنانية, اإّل اأن الأجهزة الأمنية كانت تاأخذ 

اإىل التحقيقات فيما بعد. بينما عندما  ال�صلمية و كانت ت�صتدعيهم  ال�صوريني امل�صاركني يف التجمعات  اأ�صماء 

قام العديد من ال�صوريني املوالني لنظام الرئي�ض ب�صار الأ�صد بتنظيم م�صريات موؤيدة لرئي�صهم و م�صاركتهم 

المنية  الأجهزة  عنا�صر  من  تدخالت  اأو  م�صايقات  اأية  تربز  مل  لبنان,  يف  ال�صورية  الرئا�صية  بالإنتخابات 

اللبنانية, علمًا اأنَّ التجمعات ال�صورية املوالية و املتدافعة اإىل ال�صفارة ال�صورية يوم الإنتخابات الرئا�صية قطعت 

طريق وزارة الدفاع اللبنانية القريبة من الق�صر اجلمهوري يف بعبدا و اأحدثت اإرباكًا اأمنيًا مفاجئًا.

اأجرِب  احلالت  ع�صرات  بتوثيق  ليـف  موؤ�ص�صة  قامت  لبنان,  يف  ال�صورية  الرئا�صية  الإنتخابات  اإىل  بالعودة 

العديد  تقدم  الأ�صد.  ب�صار  ال�صوري  للرئي�ض  ال�صورية  ال�صفارة  الت�صويت يف  �صوريون على  من خاللها لجئون 

من اللبنانيني ب�صكاوى اإىل موؤ�ص�صة ليف حتدثوا عن دخول اأفراد من تنظيمات لبنانية اإىل حمالهم يف �صارع 

»احلمرا« يف بريوت و ا�صطحبوا عمال �صوريني لديهم من اجل اأخذهم اىل ال�صفارة ال�صورية, البع�ض منهم رف�ض 

اأن يغادر عّماله املحل, اإّل اأنَّ العنا�صر احلزبية اللبنانية قامت ب�صحب بطاقات الهوية من العمال ال�صوريني و 

طلبت منهم اأن ي�صتلموها يوم الإنتخابات من ال�صفارة ال�صورية.

كذلك تقدم مهند�ض لبناين ب�صكوى لدى موؤ�ص�صة ليف متحدثًا عن قيام موكب �صيارات تابع لتنظيم لبناين 

حمّلي باإنزال عّمال بناء �صوريني بالقوة من املبنى الذي يعملون فيه يف منطقة الكول يف بريوت و�َصوق العمال 

بالقوة اىل ال�صفارة ال�صورية.
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يف الوقِت نف�صه كان ال�صوريون املقيمون يف �صاحية بريوت اجلنوبية عر�صة للتهديد من قبل ميلي�صيات لبنانية 

بريوت اجلنوبية  �صاحية  عند مداخل منطقة  كانت موجودة  ي�صتقلوا حافالت  اأن  على  هوؤلء  اأجرِب  و  حملّية, 

م�صاكنهم.  من  طردهم  و  ال�صاحية  يف  التجارية  حمالهم  اإقفال  طائلة  حتت  ال�صورية  ال�صفارة  اإىل  للذهاب 

ح�صل مندوبو موؤ�ص�صة ليف على اإفادات عديدة ملواطنني �صوريني مقيمني يف �صاحية بريوت اجلنوبية و منطقة 

الأوزاعي و برج حمود حول اإجبارهم على اإنتخاب الرئي�ض ال�صوري احلايل لولية جديدة, و بالنظر اإىل مناطق 

نفوذ تنظيم حزب اهلل يف جنوب لبنان و البقاع ال�صمايل حيث انطلقت حافالت تنقل مواطنني �صوريني باإجتاه 

ال�صفارة ال�صورية ت�صتنتج موؤ�ص�صة ليف اأن تكون هناك مناذج �صبيهة للنماذج املّوثقة يف �صاحية بريوت, نظرًا 

لوحدة العنا�صر و الظروف.

تنفيذًا لتعليمات م�صرف لبنان املركزي عمدت امل�صارف اللبنانية اإىل منع ال�صوريني املقيمني يف لبنان من 

فتح احل�صابات امل�صرفية مّما حال دون ممار�صة حقهم يف تاأ�صي�ض ال�صركات املدنية و اجلمعيات. حقيقًة كان 

لتدابري امل�صارف اللبنانية اأثرًا �صيئًا على الالجئني ال�صوريني يف لبنان و على املعار�صة ال�صورية و املجتمع املدين 

ال�صوري الذي كان يرغب بتاأ�صي�ض منظمات غري حكومية تعنى مب�صاعدة الالجئني ال�صوريني يف لبنان.
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الباب العاشر
تحميل الالجئ السوري أعباًء مالية

باإعتبارها غري موقعة على اإتفاقية الالجئني لعام 1951 تعترب احلكومة اللبنانية الالجئني ال�صوريني �صيوفا 

ي�صتوون بذلك مع اأي مقيم اأجنبي على الأرا�صي اللبنانية و بالتايل يقوم جهاز المن العام اللبناين باإ�صتيفاء 

ر�صوم الإقامة ال�صنوية منهم و البالغة 200 دولر اأمريكي.

املواطنني  دخول  مبنع  يق�صي  قرارًا  اللبنانية  احلكومة  اأ�صدرت   2014 دي�صمرب   / الأول  كانون   31 بتاريخ 

ال�صوريني اإىل اأرا�صيها اإّل �صمن �صروط, بهدف تخفيف تدفق ال�صوريني باإجتاه الأرا�صي اللبنانية.

بالرغم من وعود احلكومة اللبنانية بعدم تطبيق هذه ال�صروط على الالجئ ال�صوري املقيم يف لبنان, اإّل اأنَّ 

واقع احلال غري ذلك متامًا, فجهاز الأمن العام اللبناين بات يطلب من الالجئ ال�صوري املقيم يف لبنان عقد 

اإيجار م�صّدق من بلدية املنطقة حيث يقيم, و كذلك يطلب من الالجئ ال�صوري تقدمي كفيل لبناين ك�صرط 

لتجديد الإقامة.

ك�صرط  دولر   2000 اإىل  ت�صل  مالية  مبالغ  لبنانيون  مواطنون  منهم  طلب  ال�صوريني  الالجئني  من  العديد 

من  املالحقة  خطر  حتت  باتوا  هم  و  قانونية  اإقامة  دون  ال�صوريني  الالجئني  من  العديد  اأبقى  مّما  لكفالتهم 

الأجهزة الأمنية ب�صبب ذلك.

ناجتة  فردية  باأنَّ هذه حالت  اإفادتنا  العام, مّتت  الأمن  ملوؤ�ص�صة ليف جهاز  القانوين  املكتب  لدى مراجعة 

ل لدى  عن �صوء ت�صرف من قبل بع�ض موظفي جهاز الأمن العام و اأنَّ كل لجئ �صوري مقيم يف لبنان و م�صجَّ

املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني ل يخ�صع لتلك ال�صروط.

اللبنانية  الأرا�صي  املنت�صرة على  اللبناين يف كل مراكزها  العام  الأمن  اأنَّ عنا�صر  توؤكد  موؤ�ص�صة ليف  لكنَّ 

تفر�ض تلك ال�صروط على الالجئني ال�صوريني, و حتملهم اأعباًء مالية ل طاقة لهم عليها, و بهذا تكون ال�صلطات 
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و  لبنان  اأ�صاًل يف  املقيمني  ال�صوريني  الالجئني  ال�صروط على  تطبيق هذه  بعدم  تعهداتها  قد خالفت  اللبنانية 

امل�صجلني لدى املفو�صية.

علمًا اأنَّ المن العام اللبناين يفر�ض على كل لجئ �صوري تعهدًا م�صبقًا بعدم ممار�صته لأي عمل اأو مهنة على 

الأرا�صي اللبنانية ك�صرط لتجديد الإقامة.

و هنا تطرح موؤ�ص�صة ليـف �صوؤاًل كبريًا حول م�صدر املال الذي ميكن اأن يوؤمنه الالجئ ال�صوري لدفع ر�صوم 

الإقامة و الكفالت و الإيجارات و الغذاء و الدواء و الإ�صت�صفاء و التعليم و التنقل و �صائر اأمور املعي�صة اليومية, و 

هو ممنوع من العمل قانونًا, و ل تقّدم له املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني �صوى مبلغ 19 دولر �صهريًا ؟!

اإخالءات  كفالت  لدفع  ماًل  ميلكون  ل  الذين  ال�صوريني  املوقوفني  هم  و  املعاناة  من  اآخر  جانٌب  برز  كذلك 

�صبيلهم من ال�صجن. كذلك ل ميلكون اأتعاب للمحامني و ل ي�صتطيعون دفع الر�صوم الق�صائية الباهظة. خا�صًة اأنَّ 

ع�صرات ال�صوريني يقبعون يف ال�صجون اللبنانية و يدفعون ثمن التوقيفات التع�صفّية التي غالبًا ما تكون ع�صوائية 

و غري مبنية على اأ�ص�ض قانونية �صحيحة. 
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الفصل الثاني
اإلنتهاكات الالحقة 

بالسالمة الجسدية
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الباب األول
القتل خارج القانون

بتاريخ 8 اآب / اأغ�صط�ض 2014 ن�صرت موؤ�ص�صة ليـف تقريرًا عن الو�صع الإن�صاين امليداين يف بلدة عر�صال, 

و ذكرت فيه حجم الإ�صابات املدنية يف �صفوف الالجئني ال�صوريني ل �صّيما الن�صاء و الأطفال, بعد اإ�صتهداف 

اجلي�ض اللبناين ملخيماتهم اله�ّصة ب�صكل مبا�صر.

لكنها  الالجئني,  امل�صّلحة يف خمّيمات  املجموعات  ن  تتحدث عن حت�صّ رواية  اللبناين  قيادة اجلي�ض  قّدمت 

ل  ت�صكِّ اأن  اإمكانية  اإىل  الفنية  الناحية  الواقع ل ي�صري من  توؤّيد �صحة روايتها, فيما  اإثباتات  اأو  مل تقّدم �صورًا 

املخّيمات اله�ّصة و امل�صنوعة من القما�ض ح�صنًا منا�صبًا للمجموعات امل�صّلحة.

بالنظر اإىل العديد من ال�صكاوى الواردة اإىل املكتب القانوين ملوؤ�ص�صة ليـف حول اأعمال قتل خارج الق�صاء 

مبخالفة  تتعّلق  احلالت  هذه  معظم  اأنَّ  يتبنّي  �صوريني  لجئني  �صد  اللبنانية  امل�صّلحة  القوات  عنا�صر  نّفذتها 

م اإ�صتخدام القوة النارية �صد ال�صخا�ض املطلوبني او الذين مل يتوقفوا  العنا�صر الع�صكرية للقواعد التي تنظِّ

عند احلواجز الع�صكرية.

اأّما فيما خ�ض ال�صكاوى التي تلقتها موؤ�ص�صة ليـف عن حالت القتل عمدًا لالجئني �صوريني فاإنَّ املكتب القانوين 

مل يَر يف ن�صر هذه احلالت عماًل منا�صبًا يف الظروف احلالية نظرًا لعدم قدرة ال�صهود ال�صوريني على تقدمي 

اإفاداتهم و �صهاداتهم ب�صكل علني.

لكنَّ موؤ�ص�صة ليـف توؤكد اأنَّ عمليات اإنتقام جماعية ح�صلت على يد القوات امل�صّلحة اللبنانية و بع�ض الجهزة 

خارج  القتل  بني  تراوحت  عر�صال  احداث  بعد  خمتلفة  مناطق  يف  ال�صوريني  الالجئني  �صد  اللبنانية  المنية 

القانون و حمالت اإعتقاٍل ع�صوائية و تفكيٍك للمخّيمات و عمليات �صرب و تعذيب مل ت�صتثِن ن�صاًء و اأطفاًل و كبار 

�صن و مر�صى.
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 الباب الثاني
الخطف و اإلخفاء القسري

مع بداية دعوات ال�صوريني اإىل التحركات ال�صعبية املناه�صة لنظام الرئي�ض ال�صوري ب�صار الأ�صد على مواقع 

و  بالتعاون مع �صباط  ال�صورية يف بريوت  ال�صفارة  الإجتماعي يف �صهر �صباط / فرباير2011 قامت  التوا�صل 

عنا�صر اأمنية لبنانية اإىل خطف اأربعة اأ�صقاء �صوريني من اآل اجلا�صم ب�صبب توزيعهم ملن�صورات يف بريوت تدعو 

املواطنني ال�صوريني املقيمني يف لبنان اإىل مظاهرات اإحتجاجية على النظام ال�صوري عند ال�صفارة ال�صورية يف 

بريوت. توجه اخلاطفون يوم 23 �صباط / فرباير مع الإخوة جا�صم اإىل داخل الأرا�صي ال�صورية حيث قام املالزم 

يف قوى المن الداخلي اللبناين �صالح ح. على ت�صليمهم اإىل جهاز املخابرات اجلوية ال�صورية.

و  ال�صابق  ال�صوري  الرئي�ض  نائب  اإختطاف  متَّ   2011 مايو   / اأيار   24 يوم  و حتديدًا يف  تقريبًا  ب�صهر  بعدها 

املعار�ض لنظام احلكم يف �صوريا »�صبلي العي�صمي« من اأمام منزله يف عاليه. 

حتركت �صعبة املعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي ملالحقة الفاعلني, و جنحت يف الو�صول اإىل بع�صهم. 

2012 بتوقيف �صبكة يف مدينة طرابل�ض تقوم بخطف  اأيلول / �صبتمرب   10 كذلك قام اجلي�ض اللبناين بتاريخ 

معار�صني �صوريني لجئني يف لبنان, ثم تقوم بت�صليمهم اإىل الجهزة الأمنية ال�صورية.

اأكرث من منطقة لبنانية و نّفذت  اأ�صبحت يف   لكن ال�صبكات املنظمة خلطف املعار�صني ال�صوريني يف لبنان 

العديد من اأعمال اخلطف ملعار�صني �صوريني و �صباط و عنا�صر من�صقني عن القوات احلكومية ال�صورية كانوا 

قد جلاأوا اإىل لبنان.

ما زاد من �صعوبة توقيف هذه ال�صبكات املنظمة لأعمال اخلطف و وقفها, اأو الك�صف املبكر لأعمالها اجلرمية 

لت�صهيل  اللبنانية و جهات حزبية حملّية  الع�صكرية  و  تتعاون مع �صباط و عنا�صر داخل الأجهزة المنية  اأنها 

اأعمال اخلطف و عملية العبور الآمن اإىل �صوريا من دون اأّي تدقيق اأمني على احلدود.
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طالت اعمال اخلطف ال�شباط املن�شقني عن القوات احلكومية ال�شورية الالجئني يف لبنان:

النقيب يحيى حداد و هو من�صق عن الفرقة الرابعة التابعة للقوات احلكومية ال�صورية متَّ خطفه يف منطقة 

�صمال لبنان و ت�صلمته املخابرات ال�صورية داخل الرا�صي ال�صورية. كذلك املالزم الأول كمال باكري الذي ت�صّلمته 

املخابرات ال�صورية من خاطفيه عند منطقة امل�صنع – جدّيدة يابو�ض احلدودية. كما متَّ خطف العميد ال�صوري 

املن�صق يحيى زهرة قبل اأن تعرث القوى الأمنية على جثته يف �صواحي بلدة عر�صال.

18 كانون الأول / دي�صمرب 2014 قامت �صعبة املعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي يف البقاع على  بتاريخ 

قبل  النعماين  حممد  ال�صوري  املعار�ض  خطفت  قد  كانت  لبنان  يف  ال�صوري  البعث  حلزب  تابعة  �صبكة  ك�صف 

خم�صة اأيام من منزله بقوة ال�صالح. لدى التحقيق مع رئي�ض و بع�ض اأفراد ال�صبكة اإعرتفوا بخطفهم العديد من 

املعار�صني ال�صوريني يف البقاع بقوة ال�صالح, و ت�صليمهم بعدها اإىل احد �صباط جهاز املخابرات ال�صورية يف 

دم�صق.

بتاريخ 22 متوز / يوليو 2014 اإنطلق مركب من ميناء ال�صيادين يف مدينة طرابل�ض على متنه ثمانية معار�صني 

�صوريني من بينهم �صباط �صوريني من�صقني, كان قد وعدهم الو�صيط اللبناين م. الفحل بنقلهم اإىل تركيا مقابل 

مبلغ مايل.

اإنطلق القارب ال�صاعة 5.30 �صباحًا من ميناء ال�صيادين يف مدينة طرابل�ض.

ال�صورية حيث كان زورق حربي  اأرواد  اإنحرف باإجتاه جزيرة  اللبنانية  بعد ان جتاوز املركب املياه الإقليمية 

�صوري باإنتظاره, بعدها قامت العنا�صر الأمنية ال�صورية باإعرتا�ض املركب و اإعتقال ركابه الثمانية.

 عاد الو�صيط اللبناين م. الفحل اإىل ميناء ال�صيادين يف طرابل�ض حوايل ال�صاعة 10 �صباحًا مّما اأثار �صكوكًا 

عند زمالء ال�صوريني املخطوفني الذي تلّقى احدهم اإت�صاًل من �صخ�ض داخل الأرا�صي ال�صورية عند ال�صاعة 

المن  جهاز  قب�صة  يف  اأ�صبحوا  الثمانية  املخطوفني  اأنَّ  ال�صخ�ض  هذا  اأخربه  و  نف�صه,  اليوم  ظهر  بعد  من   2

الع�صكري يف مدينة طرطو�ض و طالب املت�صل بفدية مالية مقابل حترير املخطوفني – املعتقلني.

األقت �صعبة املعلومات القب�ض على الو�صيط م. الفحل الذي �صرَد تفا�صيل عملية اخلطف و اإتفاقه مع املخابرات 

ال�صورية, ثم اأطِلَق �صراحه بعد فرتة وجيزة لعدم تقّدم اأحد من ذوي ال�صحايا بالإدعاء عليه. 

 بعد �صهر و 20 يوم اأخرب زمالء املخطوفني املكتب القانوين ملوؤ�ص�صة ليـف اأن املخطوفني مت نقلهم اإىل الفرع 

215 يف دم�صق التابع ل�صرية املداهمة حيث انقطعت اأخبارهم و بات م�صريهم جمهوًل. 
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يف  ال�صيادين  ميناء  اللبناين  الو�صيط  مع  �صوريني  ثمانية  دخول  كيفية  حول  ت�صاوؤًل  ليـف  موؤ�ص�صة  طرحت 

طرابل�ض, حيث من املعروف اأنَّ جميع موانئ ال�صيادين على اإمتداد ال�صاحل اللبناين تخ�صع ل�صيطرة ورقابة 

اجلي�ض اللبناين وا�صتخباراته  واأن اأي مواطن لبناين يرغب بال�صّيد يف اأي من هذه املوانئ يجب عليه احل�صول 

على موافقة م�صبقة من اإ�صتخبارات اجلي�ض اللبناين الإقليمية.

بعد متادي اأعمال خطف معار�صني �صوريني و �صباط من�صقني و خطف اأربعة جنود �صوريني من�صقني يف منطقة 

»البقّيعة« يف وادي خالد - �صمال لبنان و ت�صليمهم اإىل ال�صلطات المنية ال�صورية, قامت اإ�صتخبارات اجلي�ض 

اللبناين يف 1 ني�صان / اأبريل 2015 باإعتقال جمموعة من الأ�صخا�ض يف �صمال لبنان من بينهم ع�صكري لبناين 

كانوا م�صوؤولني عن اإ�صتدراج �صباط و جنود �صوريني من�صّقني لجئني يف لبنان و ت�صليمهم اإىل ال�صلطات ال�صورية. 

بتاريخ 1 ني�صان / اأبريل 2015 اأي�صًا �صّجلت عملية خطف يف بلدة عر�صال لـثالثني لجئًا �صوريًا بهدف مبادلتهم 

مع مواطن لبناين كان قد خطفه تنظيم »الدولة الإ�صالمية« يف وقٍت �صابق, قبل اأن يطلقوا �صراحهم لحقًا بعد 

و�صاطات حملّية.

كذلك �صّجلت موؤ�ص�صة ليـف خطف ع�صرات الالجئني ال�صوريني من قبل ميلي�صيات لبنانية موالية للحكومة 

ال�صورية بهدف تبادل هوؤلء مع مقاتلني لهم �صقطوا اأ�صرى لدى املعار�صة ال�صورية امل�صّلحة. مل ت�صتثِن عمليات 

اخلطف هذه اجلرحى ال�صوريني القادمني من �صوريا, حيث كانت العنا�صر امل�صّلحة اللبنانية تعرت�ض �صيارات 

ال�صورية  التفاو�ض عليه مع املعار�صة  باإنزال اجلريح بالقوة و خطفه بهدف  اللبناين و تقوم  ال�صليب الأحمر 

امل�صّلحة.

قام املكتب القانوين ملوؤ�ص�صة ليـف بتوثيق حالة خطف اجلريح ال�صوري »عبد اهلل ريا�ض احلاج حممد« الذي 

يف  احلدث«  »ر�صم  منطقة  يف  اللبناين  الأحمر  ال�صليب  �صيارة  من  ال�صالح  بقوة  اهلل  حزب  ميلي�صيا  خطفته 

البقاع, بتاريخ 7 اآب / اغ�صط�ض 2013, و بتمام ال�صاعة الرابعة ع�صرًا.

تعترب موؤ�ص�صة ليـف ت�صليم املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني قوائم اأ�صماء و بيانات طالبي اللجوء ال�صوريني 

اإىل ال�صلطات اللبنانية تدبريًا خطريًا يهدد اأمن و �صالمة الالجئني ال�صوريني, ل �صّيما املعار�صني ال�صيا�صيني 

عليها  املتعارف  لالأ�صول  خمالفًا  التدبري  هذا  املوؤ�ص�صة  تعترب  و  ال�صورية,  ال�صلطات  عن  املن�صقني  املوظفني  و 

باحلفاظ على �صرية البيانات اخلا�صة بالالجئني. 
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الباب الثالث
الـتعذيـب

  ل يعر�س اأي اإن�صان للتعذيب ول للعقوبات اأو املعامالت القا�صية اأو الوح�صية اأو احلاطة 

بالكرامة  

)املادة 5 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

ل زالت خمتلف الأجهزة الأمنية اللبنانية متار�ض التعذيب �صد املوقوفني لديها و اإن كانت بن�صب متفاوتة.

اإ�صتخبارات اجلي�ض اللبناين املرتبة الأوىل يف هذا املجال, حيث ميار�ض هذا اجلهاز التعذيب   يحتل جهاز 

املمنهج �صد املوقوفني لديه, و من النادر جدًا خروج معتقل من �صجن املخابرات الع�صكرية بدون اأن يكون قد 

تعّر�ض للتعذيب.

بينما ياأتي جهاز الأمن العام اللبناين و جهاز اأمن الدولة يف املرتبة الثانية.

يف الوقِت الذي تراجع فيه التعذيب لدى خمتلف الأق�صام التابعة جلهاز قوى الأمن الداخلي, لكنَّ هذا اجلهاز 

متَّهم مبمار�صة تعذيب �صد �صجناء يف �صجن رومية املركزي و مفرزة بعبدا الق�صائية, كما وردت �صكاوى اإىل 

موؤ�ص�صة ليف من مواطنني �صوريني و رجال �صرطة يتبعون ف�صيلة منطقة ال�صويفات.

اأنَّ معظم عمليات التوقيف التي حدثت يف العامنّي ال�صابقنّي كانت ت�صتهدف لجئني �صوريني يف لبنان,  مبا 

ب�صبب  اأو  اأمنية  اإتهامات  خلفية  على  املوقوفني  اأولئك  �صّيما  ل  هوؤلء  ت�صتثني  ل  التعذيب  اأعمال  كانت  لذلك 

خمالفات تتعّلق ب�صروط الإقامة.

قابل مندوبو موؤ�ص�صة ليف العديد من الالجئني ال�صوريني و الالجئات ال�صوريات الذين تعّر�صوا لأعمال تعذيب 

لتقدمي  ال�صحايا  اإكراه  على  تقت�صر  ل  التعذيب  اعمال  كانت  ال�صحايا  اإفادات  خالل  من  اإجتجازهم.  اأثناء 
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اإفادات اأثناء التحقيق بل كان معظمها ذات خلفية �صيا�صية اأو عن�صرية ب�صبب تلفظ املرتكبني لكلمات تنم عن 

اإنتماء �صيا�صي اأو خلفية عن�صرية, واإن كان هوؤلء املرتكبني هم موظفني حكوميني.

التعذيب الذي ا�صتهدف لجئني �صوريني ل يقت�صر على املوقوفني لدى الجهزة المنية فقط, بل تعّداه لي�صمل 

عملية اإعتداءات غري قانونية على لجئني �صوريني قامت بها عنا�صر تابعة للقوات امل�صّلحة اللبنانية و ميلي�صيات 

لبنانية حملّية موالية للنظام ال�صوري )�صورة رقم 22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-

.)28-27-26-25-24-23

)�صورة رقم 12( )�صورة رقم 11( )�صورة رقم 10(

)�صورة رقم 15( )�صورة رقم 14( )�صورة رقم 13(
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)�صورة رقم 18( )�صورة رقم 17( )�صورة رقم 16(

)�صورة رقم 21( )�صورة رقم 20( )�صورة رقم 19(

)�صورة رقم 24( )�صورة رقم 23( )�صورة رقم 22(
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)�صورة رقم 26( )�صورة رقم 25(    

)�صورة رقم 28( )�صورة رقم 27(    

بعد الإ�صتباك امل�صّلح الذي اندلع يف �صرقي مدينة �صيدا بني جمموعة ال�صيخ اأحمد الأ�صري من جهة و اجلي�ض 

اللبناين و تنظيم حزب اهلل و ميلي�صيات متحالفة معه من جهة ثانية, �صيف عام 2013, قامت القوات امل�صّلحة 

و  ب�صربهم  قاموا  و  ال�صوريني  العمال  و  الالجئني  من  العديد  باإعتقال  حملّية  ميلي�صيات  اإىل  اإ�صافًة  اللبنانية 

تعذيبهم اأثناء التحقيق بهدف نزع اإعرتافات ت�صري اإىل تورطهم بالقتال اإىل جانب جمموعة ال�صيخ اأحمد الأ�صري.

بتاريخ 18 متوز / يوليو 2013 ن�صرت موؤ�ص�صة ليـف تقريرًا عن احداث »عربا« �صرقي مدينة �صيدا حتت عنوان 

)�صيدا.. من يجروؤ على املحا�صبة( تناولت فيه املوؤ�ص�صة الإعتقالت الع�صوائية التي طالت مواطنني �صوريني يف 

مدينة �صيدا و جوارها, و اعمال التعذيب التي تعر�صوا لها اأثناء حتقيقات غري قانونية مبعظمها حل�صولها من 

خالل �صباط مقاتلني تابعني للقوات امل�صّلحة اللبنانية و عنا�صر مقاتلة تابعة مليلي�صيات حملّية لبنانية.
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اإنت�صر عرب �صبكة اليوتيوب فيديو يظهر فيه �صابط يف اجلي�ض اللبناين من اللواء ال�صابع برتبة عقيد يدعى 

اللبناين  قيادة اجلي�ض  بالرغم من وعد  ب�صكٍل مهني.  تكبيله  بعد  �صوري  ياأمر عنا�صره ب�صرب مواطن  د.  ح. 

اأّية مالحقة ق�صائية بحقهم, بل قامت قيادة اجلي�ض برتقية  اأنَّه مل حت�صل  اإّل  مبحا�صبة ال�صابط و عنا�صره 

املرتكبني و طلب اأقدمية لهم عن �صائر زمالئهم.

كما قابل مندوبو موؤ�ص�صة ليـف مواطننّي �صورّيني كانا حمتجزّين يف مركز الزهراء الديني التابع ملنظمة حزب 

اهلل و قد تعّر�صا لل�صرب ال�صديد.

بعد احداث عر�صال يف �صهر اآب / اأغ�صط�ض 2014 نّفذت عنا�صر تابعة لفوج املجوقل التابع للجي�ض اللبناين 

من  اأوًل  الرجال  باإخراج  الع�صكرية  العنا�صر  تلك  قامت  عر�صال,  يف  ال�صوريني  الالجئني  ملخّيمات  مداهمات 

املخّيمات و مل ت�صتثِن املر�صى و كبار ال�صن, ثم قامت بطرحهم اأر�صًا و قامت بتوثيقهم من اخللف, توّلت بع�ض 

العنا�صر الدع�ض على ظهر الرجال ال�صوريني مبن فيهم رجل قد جتاوز عمره ال�صبعني عامًا, و توّلت عنا�صر 

اأخرى ت�صوير هذا امل�صهد املريع و انت�صرت حينها الفيديوهات على مواقع التوا�صل الإجتماعي و يظهر فيها اأحد 

عنا�صر فوج املجوقل يقوم بالدع�ض على �صاٍق مبتورة لأحد املواطنني ال�صوريني )�صورة رقم 29(. 

)�صورة رقم 29(

و كيف مت  املداهمة  تفا�صيل عملية  اإفادتهم ملندوبي موؤ�ص�صة ليـف و حتدثوا عن  بتقدمي  املخّيم  قام �صكان 

املازوت  مادة  عليهم  بعد �صب  بحرقهم جميعًا  املكّبلني  ال�صوريني  الرجال  تهديد  و كيف مت  اإحراق خمّيمهم, 

)�صورة رقم 37-36-35-34-33-32-31-30(.
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)�صورة رقم 31( )�صورة رقم 30(         

)�صورة رقم 33( )�صورة رقم 32(         

)�صورة رقم 35( )�صورة رقم 34(         

)�صورة رقم 37( )�صورة رقم 36(         
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كما روى الالجئون ال�صوريون الذين �صهدوا هذه املاأ�صاة كيف اعرت�ض اأحد �صباط اجلي�ض اللبناين على �صلوك 

عنا�صر فوج املجوقل و طالب باإطالق �صراح الرجال كبار ال�صن و اإعادتهم اإىل خمّيمهم فورًا. ال�صابط الرفيع 

هو العميد عبد الكرمي ها�صم قائد اللواء الثامن الذي عاد يف وقٍت لحق و قّدم اإعتذار لالجئني ال�صوريني باإ�صم 

قيادة اجلي�ض اللبناين على كل تلك التجاوزات التي قامت بها عنا�صر ع�صكرية غري من�صبطة بحقهم, قبل اأن 

يتم نقله بعدها اإىل وزارة الدفاع ل�صبٍب غري معروف.

بالرغم من ظهور وجوه جميع العنا�صر الع�صكرية يف الفيديوهات و ال�صَور, مّمن قاموا بالتجاوزات, اإّل انَّ 

اأحٌد منهم مل تتم اإحالته اإىل املحاكمة.

كما متَّ توثيق اإفادة اإمراأة �صورية تعّر�صت للتوقيف اأثناء نزوحها من �صوريا اىل لبنان على يد م�صّلحني يرتدون 

زّيًا مدنيًا و قالوا لها اأنهم �صياأخذونها اإىل �صجن فل�صطني يف دم�صق, و بعد اأن احتجزوها و اأغم�صوا اأعينها, 

اأن  قبل  ب�صربها  قاموا  بال�صراخ  بداأت  و عندما  ت�صوير,  اآلة  تكتكات  ت�صمع  كانت  بخلع مالب�صها حيث  قاموا 

اأرغموها على �صرب مادة الترن, حيث بقّيت لفرتة طويلة تب�صق دمًا. كذلك  اإعتداٍء جن�صّي, ثم  اإىل  تتعّر�ض 

متَّ توثيق حالتها من قبل بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الذين كانوا يزورونها يف �صجن »بربر خازن« يف 

بريوت, و اأفادوها اأنها مل تكن يف �صوريا بل كانت يف �صجن وزارة الدفاع اللبنانية قبل اأن يتم نقلها اإىل �صجن 

الن�صاء يف بريوت.

ك�صف  الع�صكرية يف  املوؤ�ص�صة  مع  تعاون  اإىل  التو�صل  اإىل حني  املتابعة  قّيد  احلالة  ليـف هذه  موؤ�ص�صة  اأبَقت 

املرتكبني و �صمان �صالمة ال�صحّية.

حاول مندوبو موؤ�ص�صة ليـف عرب حمامني �صوريني توثيق اإفادات و �صهادات مماثلة تتعّلق باإعتداءات جن�صية 

طالت لجئات �صوريات, اإّل اأنهنَّ كنَّ ميتنعن عن اإعطاء اأي اإفادة خ�صية الف�صيحة يف جمتمعهنَّ املحافظ.

كذلك احتفظت موؤ�ص�صة ليـف بثالث حالت لالجئني �صوريني متَّ تعذيبهم حتى املوت يف بلدة عر�صال, و متَّ 

توثيق هذه احلالت و رف�ض املكتب القانوين للموؤ�ص�صة الإفراج عن اإفادات ال�صهود باإعتبارهم من الالجئني و 

من الأطباء ال�صوريني, خوفًا عليهم من اأّية تدابري اإنتقامية قد يتعر�صون لها يف ظل اإنعدام اأّية حماية لهم حاليًا 

)�صورة رقم 40-39-38(.
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)�صورة رقم 39( )�صورة رقم 38(         

)�صورة رقم 40(         
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الـباب الرابع
اإلعتقال التعسفي و اإلحتجاز الغير قانوني

  ل يجوز القب�س على اأي اإن�صان اأو حجزه اأو نفيه تع�صفًا  

)املادة 9 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

)�صورة رقم 41(         

ب�صبب الو�صاع  و  و منذ عقود  اأنها  اإّل  البالد  الطوارئ يف  اللبنانية حالة  اإعالن احلكومة  بالرغم من عدم 

 اأمنية للجي�ض اللبناين. تتلّخ�ض هذه املهام يف 
ٍ
الأمنية الغري م�صتقرة اأوكلت احلكومات اللبنانية املتعاقبة مهام

حفظ المن و اإعتقال الأ�صخا�ض اخلارجني عن القانون و التحقيق معهم و اإحتجازهم يف مراكز ع�صكرية اأثناء 

فرتة التحقيق, قبل اإحالتهم اإىل املحكمة الع�صكرية ملحاكمتهم. 
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الأدلة  علم  اإىل  امل�صتندة  الأمني  الطابع  ذات  الأعمال  يف  اللبناين  اجلي�ض  عنا�صر  اإحرتافية  عدم  ب�صبب 

بالغ الأثر على  ال�صيئة  التجربة  اللبناين, كان لهذه  اجلنائية, كما هي احلال يف موؤ�ص�صة قوى المن الداخلي 

حقوق الأفراد, �صواء اأكانوا مواطنني لبنانيني اأم مقيمني يف لبنان.

يف القانون اللبناين ل يجوز اإعتقال اأي �صخ�ض بدون اأمر ق�صائي م�صبق باإ�صتثناء �صبط ال�صخ�ض حال اإرتكابه 

اإعتقال  اللبناين  اجلي�ض  اإ�صتخبارات  توا�صل  القانونية  القاعدة  هذه  وجود  من  بالرغم  م�صهودة«.  »جلرمية 

اأكرث من �صهر بدون  اإىل  الأ�صخا�ض لفرتة ت�صل  باإحتجاز  و تقوم  الق�صاء  اأوامر م�صبقة من  الأ�صخا�ض بدون 

اإ�صتخبارات اجلي�ض  اإجناز  بعد  اإّل  التوقيف  بعملية  يعلم  الذي ل  الق�صاء  اأو  اأو حماميه  املوقوف  اإعالم عائلة 

التحقيق مع املوقوف لي�صار اإىل الإدعاء عليه لحقًا من قبل النيابة العامة الع�صكرية وفقًا لنتيجة التحقيقات 

التي كانت قد اأجرتها مديرية املخابرات يف اجلي�ض اللبناين مع املوقوف, و التي ل تخلو من اأعمال تعذيب بالغة 

الق�صوة وفقًا لتقارير حقوقية دولية و حملّية و من بينها موؤ�ص�صة ليـف.

ت�صتند الإ�صتخبارات الع�صكرية اللبنانية و الأمن العام اللبناين يف هذه الإعتقالت على ما ي�صّمى بـ »وثائق 

ربين عاديني. الإت�صال« اأو »وثائق الإخ�صاع«, و هي اإخباريات م�صدرها خممُ

على الرغم من قرار جمل�ض الوزراء اللبناين بتاريخ 24 متوز / يوليو 2014 و الذي األغى مبوجبه العمل بوثائق 

اللبناين و خمابرات اجلي�ض  العام  المن  اأنَّ جهازّي  اإّل  للقانون,  المنية  اأعمال الجهزة  اإخ�صاع  و  الإت�صال 

اللبناين بقيا ي�صتندان عليها من اأجل اإعتقال الأ�صخا�ض.

الأمن  جهاز  و  اللبناين  للجي�ض  التابع  الإ�صتخبارات  جهاز  كان  لبنان  اإىل  ال�صوريني  اآلف  جلوء  بداية  مع 

العام اللبناين يقومان بتوقيف اأي لجئ دخل الأرا�صي اللبنانية عرب احلدود الغري نظامية بدون الأخذ بعني 

الإعتبارالظروف الإ�صتثنائية املحيطة و التي دفعت بالالجئني ال�صوريني اإىل العبور للبنان من خالل امل�صالك 

اجلبلية.

مل تقت�صر عمليات اإعتقال الالجئني ال�صوريني ل�صبب يتعلق بو�صع اإقامتهم يف لبنان بل تعّداها لي�صمل الإعتقال 

�صباط و عنا�صر �صوريني من�صقني عن القوات النظامية ال�صورية كانوا قد جلاأوا اإىل لبنان.

و  الأمنية  الأجهزة  اأعمال  نتائج  ب�صبب  و  تع�صفيًا  ال�صوريني  الالجئني  اإعتقال  �صبب  يكون  كثرية  اأحياٍن  يف 

الع�صكرية نف�صها و جتاوزها للقانون:

1 – عندما ترف�ض بع�ض مراكز الأمن العام اللبناين ت�صوية اإقامات الالجئني ال�صوريني بدون اأن تعطي تربيرًا 

القانون  على  خارجًا  �صخ�صًا  لبنان  يف  النظامية  الإقامة  من  املحروم  ال�صوري  الالجئ  من  جتعل  لت�صرفها, 

وعر�صة للتوقيف يف اأي وقت لعدم حيازته اأوراق اإقامة نظامية على الأرا�صي اللبنانية.
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2 – بعد مداهمة خمّيمات الالجئني يف عر�صال و اإعتقال ع�صرات الالجئني ال�صوريني من قبل اجلي�ض اللبناين 

مّتت م�صادرة مقتنيات املوقوفني ال�صوريني مبا فيها بطاقات الهوية و جوازات ال�صفر و اأوراق خا�صة �صخ�صية, 

و بعد اإطالق �صراحهم مل تتم اإعادة هذه املقتنيات ال�صخ�صية اإليهم مّما جعلهم بدون اأوراق تثبت �صخ�صيتهم 

و باتوا عر�صة لالإعتقال ب�صبب ذلك عند مرورهم عند اأي حاجز ع�صكري اأو عند مراجعتهم لأي مركز اأمني.

و يف تدابري خمالفة للقانون قام جهاز المن العام اللبناين باإعتقال لجئني �صوريني ملجّرد ت�صابه اأ�صماءهم مع 

اأ�صماء مطلوبني لديه, دون التدقيق يف �صائر البيانات ال�صخ�صية كاإ�صم الأم و تاريخ امليالد و غريها. يف القانون 

اللبناين ل يجوز توقيف اأي �صخ�ض بدون معرفة كامل تفا�صيل هويته و ن�صرها.

عدٍد  بتوقيف  اللبناين  اجلي�ض  اإ�صتخبارات  قامت  الدويل  الإن�صاين  القانون  لقواعد  خرقًا  �صّكلت  خطوٍة  يف 

من اجلرحى ال�صوريني القادمني من �صوريا و اقتادتهم اإىل ثكنات ع�صكرية للتحقيق معهم بعيدًا عن العناية 

الطبية الالزمة. كذلك كانت الجهزة المنية و الع�صكرية اللبنانية تالحق و ت�صتدعي اأطباء �صوريني يعملون يف 

امل�صت�صفيات امليدانية, حيث قامت باإعتقال العديد منهم ب�صبب ن�صاطهم الإن�صاين يف معاجلة اجلرحى القادمني 

من �صوريا.

�صاعة  ملّدة  الدويل  اللبنانية يف مطار بريوت  العام  اأوقفت عنا�صر المن   2014 �صبتمرب  اأيلول /   24 بتاريخ 

واحدة املغنّية ال�صورية املعار�صة »اأ�صالة ن�صري«, مبوجب اإ�صتدعاء من منظمة الإنرتبول.

هذا و كانت ال�صلطات ال�صورية قد اأ�صدرت مذكرة غيابية تق�صي مبالحقة »اأ�صالة« بتهمة التوا�صل مع جهات 

معادية للدولة ال�صورية و اأبلغت قرارها منظمة الإنرتبول.

اأنَّ  باإعتبار  ال�صورية  الفنانة  �صفر  اللبنانية جواز  العام  الأمن  �صلطات  اأعادت  لبنانيني  �صيا�صيني  تدخل  بعد 

املالحقة جاءت على خلفية �صيا�صية و لي�صت جنائية.

�صباح يوم 30 اآذار / مار�ض 2015 داهمت قوة من اإ�صتخبارات اجلي�ض اللبناين يف بريوت منزل املعار�ض و 

النا�صر الليربايل ال�صوري »معن عبد ال�صالم« و اقتادته اإىل اأحد مراكزها الأمنية و حققت معه لأكرث من ع�صر 

�صاعات بدون اأن تكون هناك مذكرة ق�صائية بحقه, قبل اأن تفرج عنه يف م�صاء اليوم نف�صه. علمت موؤ�ص�صة ليـف 

اأن �صبب التوقيف و التحقيق يعود لتوا�صل »معن« مع جهات دبلوما�صية غربية يف بريوت.
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الباب الخامس
اإلحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة

تعاين ال�صجون يف لبنان من حالت اإكتظاظ مزمنة. هذا و كانت قد اأو�صت جلان حكومية ب�صرورة تخفيف 

اأعداد ال�صجناء عرب ت�صريع حماكمات املوقوفني.

لكن من خالل مراقبة تنفيذ هذه التو�صية نرى اأنَّ حالت التوقيفات التع�صفية قد زادت موؤخرًا ب�صكٍل كبري 

م�صتهدفًة الالجئني ال�صوريني على وجه اخل�صو�ض.

اللبنانية  الأمنية  الأجهزة  اإىل درا�صة مناذج عن ملفات �صوريني قامت  ملوؤ�ص�صة ليـف  القانوين  املكتب  عمل 

ا�صتهدفت  التي  التوقيفات  معظم  اأنَّ  الدرا�صة  خالل  من  تبنّي  ملحاكمتهم.  الق�صاء  اإىل  اأحالتهم  و  بتوقيفهم 

لجئني �صوريني كانت ع�صوائية و تفتقر اإىل اأدلة الإدانة. 

نورد على �صبيل املثال ل احل�صر مناذج متكررة حلالت توقيف �صوريني ب�صبب وجود �صور اأو فيديوهات حمّملة 

التوقيف و  اإدانة جنائي ي�صتوجب  اإىل دليل  على هاتفهم اخلليوي تت�صل بالنزاع امل�صّلح يف �صوريا, و ل ترقى 

ي�صع  �صوري  لجئ  كتوقيف  ال�صبب  لهذا  ال�صوريني  من  العديد  اوقفت  قد  الأمنية  الجهزة  كانت  و  املحاكمة, 

�صورة �صقيقه املتويف يف �صوريا و هو يحمل �صالحًا, او �صورة لعلم املعار�صة ال�صورية, او فيديوهات عن املعارك 

يف �صوريا.

اأحياٍن كثرية تطول  و يف  بدون حماكمة,  لفرتات طويلة  اللبنانية  ال�صجون  املوقوفون يف خمتلف  يقبع هوؤلء 

امد حماكمتهم لأ�صباب عديدة و منها ال�صبب الإقت�صادي, باإعتبار معظم املوقوفني ال�صوريني ل ميلكون اأمواًل 

ت عائلته اإىل توكيل  تخولهم من توكيل حمامني اأو دفع كفالت اإخالء �صبيلهم. بع�ض املوقوفني ال�صوريني اإ�صطرَّ

اأ�صخا�ض يف �صوريا من اجل بيع عقاٍر ميلكونه من اجل تكاليف حماكمة اإبنها يف ق�صيٍة ل ت�صتوجب فرتة اإحتجاز 

طويلة, و ذلك من اجل ت�صريع عملية حماكمته بدون اأي عائق.

العديد من املوقوفني ال�صوريني تعّر�صوا اإىل اعمال اإبتزاز و اإحتيال من موظفني اأمنيني و م�صاعدين ق�صائيني 

و و�صطاء من اأجل ت�صريع حماكمتهم, اأو اإخالء �صبيلهم.
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الباب السادس
الترحيل القسري و اإلنذار بالمغادرة

  ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد اأى �صخ�س اأو تعيده )ان ترده( اأو اأن ت�صلمه اإىل دولة 

اأخرى، اذا توافرت لديها اأ�صباب حقيقة تدعو اإىل العتقاد 

باأنه �صيكون يف خطر التعر�س للتعذيب  

)املادة 3 من اإتفاقية مناه�شة التعذيب و غريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة( 

لقد اأعربت احلكومة اللبنانية عن التزامها بعدم اإجبار الالجئيني ال�صوريني على العودة ق�صرًا اإىل �صوريا, 

اإّل اأنَّ الأمن العام اللبناين قام بعمليات ت�صليم ن�صطاء �صوريني لجئني اإىل الأمن ال�صوري. كما اأنَّ المن العام 

اللبناين قام بعمليات ترحيل ق�صرية لالجئني �صوريني اإىل ما بعد نقطة امل�صنع احلدودية. 

الإجراءات القانونية اللبنانية تق�صي باأنه بعد اأن ينهي اأي �صخ�ض غري لبناين مدة عقوبته يف ال�صجن يت�صّلمه 

الأمن العام اللبناين ليقوم باإجراءات ترحيله اإىل بلده, ما ل يتعار�ض ذلك مع املادة 3 من الإتفاقية الدولية 

ال�صلطات  ر على  املادة يحظَّ التي مبوجب هذه  و   ,2000 لبنان يف عام  التي �صادق عليها  و  التعذيب  ملناه�صة 

اللبنانية ترحيل اأي �صخ�ض اإىل بلد قد يواجه فيه خطر التعر�ض للتعذيب.

ال�صورية  الأمنية  ال�صلطات  اأنَّ  اإىل  ت�صري  و حملّية  دولية  موؤ�ص�صات حقوقية  ال�صادرة عن  التقارير  اإنَّ جميع 

متار�ض التعذيب املمنهج يف جميع مراكز التوقيف الأمنية و اأنَّ حالت وا�صعة اأف�صى فيها التعذيب اإىل املوت.

بالرغم من تعهدات احلكومة اللبنانية بعدم ت�صليم اأي لجئ �صوري اإىل ال�صلطات ال�صورية, اإّل اأن الأمن العام 

اللبناين قام فعاًل بعمليات ت�صليم لالجئني �صوريني معار�صني لنظام الرئي�ض ب�صار الأ�صد و من بينهم النا�صطنّي 

ال�صوريني »اأمين احلريري« و »حممود حمدان«, هذا وقد علمت موؤ�ص�صة ليـف من عائلتهما اأنهما اأ�صبحا لدى 

ال�صلطات ال�صورية.
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ت�صلمهم من  اأن  بعد  لديه,  ال�صوريني  املوقوفني  العديد من  ك�صف م�صري  اللبناين  العام  الأمن  رف�َض  كذلك 

ال�صوري  النا�صط  اأبلَغ مقربون من  ملوؤ�ص�صة ليـف  القانوين  املكتب  اإت�صاٍل مع  املركزي. يف  اإدارة �صجن رومية 

»با�صل حيدر« اأنَّ �صيارة تابعة لالأمن العام اللبناين قامت بنقله اإىل خارج نقطة امل�صنع احلدودية مع �صوريا. 

لدى مراجعة موؤ�ص�صة ليـف لالأمن العام اللبناين رف�ض هذا الأخري اإعتبار عملية ترحيل »با�صل« خارج الأرا�صي 

اإت�صل  اللبنانية مبثابة ت�صليمه لل�صلطات ال�صورية. لكن بقي م�صري با�صل حيدر جمهوًل حتى اللحظة. كذلك 

اأقرباء النا�صط ال�صوري »اأ�صامة قرقوز« مبوؤ�ص�صة ليـف قائلني اأنَّ الأمن العام اللبناين ت�صّلم »اأ�صامة« بعد اأن 

انهى مدة عقوبته يف �صجن رومية, و بعد مراجعة الأمن العام من قبل موؤ�ص�صة ليف, اأفاد اأحد ال�صباط امل�صوؤولني 

م هذا ال�صابط امل�صوؤول اأّية تفا�صيل اإ�صافية  اأنَّ »اأ�صامة قرقوز« مل يعد موجودًا لدى الأمن العام اللبناين و مل يقدِّ

ح فر�صية ترحيله اإىل �صوريا كما حدث مع العديد  عن مكان وجوده احلايل و عن كيفّية اإطالق �صراحه, مّما يرجِّ

من الن�صطاء ال�صوريني يف اأوقاٍت �صابقة و يف ظروٍف م�صابهة.

يف حالت كثرية و غري مربرة قانونًا يقوم الأمن العام اللبناين برف�ض جتديد اإقامات لجئني �صوريني و يقوم 

باإخطارهم ب�صرورة مغادرة الأرا�صي اللبنانية خالل فرتة اأ�صبوع واحد من تاريخ الإخطار, و يف اأحياٍن كثرية 

يعطيهم مهلة 48 �صاعة فقط. هذا مع علم �صلطات الأمن العام اللبناين اأنَّ ال�صخ�ض الذي متَّ اإنذاره ل ميلك 

من الأوراق ما تخوله ال�صفر اإّل اإىل �صوريا.
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الباب السابع
اإلتجار باألشخاص 

ت املادة 586 من قانون العقوبات اللبناين على جترمي الإجتار بالأ�صخا�ض و معاقبة كل من يرتكب هذه  ن�صَّ

اجلرمية, مبا يف ذلك اإ�صتغالل الأ�صخا�ض ل �صّيما الفئات ال�صعيفة كالن�صاء, و الأطفال يف الدعارة, و الإ�صتغالل 

اجلن�صي, و الت�صّول, و الإ�صرتقاق, اأو العمل الق�صري مبا يف ذلك جتنيد الطفال ق�صريًا يف النزاعات امل�صّلحة, 

اأو التورط الق�صري يف اأعمال اإرهابية. 

بتاريخ 24 اآب / اأغ�صط�ض 2005 اأجيز للحكومة اللبنانية الن�صمام اىل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار 

بال�صخا�ض وبخا�صة الن�صاء والطفال, املكّمل لتفاقية المم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة املوقعة 

يف نيويورك بتاريخ 12/9/ 2002.

جتارة  جرمية  لإزدهار  خ�صبة  بيئة  ال�صوري  الإن�صان  على  املدّمرة  اآثاره  و  �صوريا  يف  امل�صّلح  النزاع  ل  ي�صكِّ

ال�صوريني, ف�صاًل عن  ال�صكان  ثلثّي  ب�صكٍل حاد لأكرث من  الإقت�صادي  الو�صع  و تدهور  الفقر  الأ�صخا�ض. فمن 

اأو  املجاورة,  الدول  يف  انت�صروا  الذين  اأولئك  اإىل  وطنهم  داخل  يف  نزحوا  مّمن  ال�صوريني  الالجئني  ماليني 

اأولئك الذين عربوا البحر املتو�صط و جنوا من موٍت حمتَّم. كل هذه العوامل �صاهمت يف تنامي ظاهرة الإجتار 

بالأ�صخا�ض املوجودة اأ�صاًل يف لبنان, لكن الو�صع الإقت�صادي ال�صعب لالجئني ال�صوريني و حالة اإنعدام الرقابة 

المنية على جزء كبري من �صبكات اجلرمية املنظمة يف البقاع و غريها �صّهلت اإىل حد كبري لهذه ال�صبكات عملها 

و اخرجتها من دائرة الرقابة اأو امل�صاءلة.

اإن تخّلي املجتمع الدويل عن مئات الآلف من الالجئني ال�صوريني يف لبنان من جهة, و حما�صرة ال�صلطات 

املنظمة  اجلرمية  �صبكات  لدى  العمل  يف  لالإنخراط  دفعته  عي�صه  لقمة  حت�صيل  يف  ال�صوري  لالجئ  اللبنانية 

التي تقوم باإ�صتغالله من اأجل حت�صيل اأرباحها, و يف اأحياٍن كثرية تنخرط كل العائلة للعمل �صمن هذه ال�صبكة 

من اأجل حت�صيل لقمة عي�صها اليومية, يف املقابل تقوم ال�صبكة التي ترعاهم باإ�صتغاللهم يف اعمال الت�صّول و 

الدعارة و زراعة و ح�صد الزراعات املخّدرة.
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م  التسوّل المنظَّ

  من كانت له موارد، اأو كان ي�صتطيع احل�صول على موارد بالعمل وا�صتجدى ملنفعته اخلا�صة 

الإح�صان العام يف اأي مكان كان، اإما �صراحًة اأو حتت �صتار اأعماٍل جتارية، عوقب باحلب�س مع 

الت�صغيل ملدة �صهر على الأقل و�صتة اأ�صهر على الأكرث. ميكن ف�صاًل عن ذلك اأن يو�صع يف دار للت�صغيل 

وفقًا للمادة 79، و يق�صي بهذا التدبري وجوبًا يف حالة التكرار  

)املادة 610 من قانون العقوبات اللبناين(

يف جتوالنا يف املدن, و حتديدًا يف الطرقات الرئي�صية داخل مدن بريوت و �صيدا و طرابل�ض يندفع باإجتاهنا 

اأو علب حمارم. يف الغالب يتواجد  األعاب �صغرية  اأو  الكثري من الأطفال ال�صوريني الذين يريدون بيعنا ورودًا 

الأطفال  هوؤلء  يبقى  الطريق.  جانب  على  ينتظرن  لكنهنَّ  مثلهم,  يعملَن  اللواتي  اأمهاتهم  مع  الأطفال  هوؤلء 

�صاعات طويلة يف ال�صارع حتى بعد منت�صف الليل, ثم يغيبون, ليعودوا بعدها قبل �صاعة من خروج املوظفني 

اللبنانيني اإىل عملهم يف ال�صباح. و يف يوم اجلمعة من كل اأ�صبوع نراهم ينت�صرون عند مداخل امل�صاجد عقب 

�صالة اجلمعة لدى امل�صلمني لإ�صتجداء املعونة املالية.

بالرغم من جترمي قانون العقوبات اللبناين اأعمال الت�صّول �صندًا للمادة 610 من قانون العقوبات اللبناين, اإّل 

اأننا مل نلم�ض مالحقات جدّية من ال�صرطة و حتقيقات عميقة تك�صف جذور هذه الظاهرة املتنامية و من يقف 

خلفها.

لدى تدقيق املكتب القانوين ملوؤ�ص�صة ليـف مبلفات الت�صّول يف اأدراج املحاكم اللبنانية وجدنا اأن العديد من 

تعهداتهم  للت�صّول رغم  ال�صارع  اإىل  يعودون  و مّتت حماكمتهم  �صابقة  توقيفهم يف فرتات  الذين متَّ  املت�صّولني 

ال�صابقة اأمام القا�صي بعدم مزاولة مهنة الت�صّول و الدفع باأبنائهم القا�صرين جمددًا اإىل هذه العمال. 

حتدث املكتب القانوين ملوؤ�ص�صة ليـف مع عدٍد من الق�صاة الذين نظروا بهذه احلالت و تبنّي اأنَّ القا�صي يقف 

عاجزًا اأمام هذه احلالت لق�صور املواد القانونية اأو لإ�صتحالة تطبيق مواد القانون التي تدعم مكافحة ظاهرة 

رعاية  دور  اأحد  يف  ل  املت�صوِّ و�صع  ب�صرورة  ت�صري  التي  اللبناين  العقوبات  قانون  من   79 املادة  خا�صًة  الت�صّول 

ل للعودة  الت�صغيل, باإعتبار اأنَّ وزارة ال�صوؤون الإجتماعية مل تقم ببناء هذه الدور حتى ال�صاعة, مّما يدفع باملت�صوِّ

جمددًا اإىل ال�صارع ملمار�صة الت�صّول.
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ما  اإذا  يعترب جرمية  الت�صّول  اأن  ت�صدد على  اللبناين فهي  العقوبات  قانون  610 من  املادة  اإىل ن�ض  بالعودة 

ل العمل اأو  تاحًا للمت�صوِّ تاحًا للمرتكب اأن يقوم باأعمال م�صروعة يجني من خاللها املال, و اإذا مل يكن ممُ كان ممُ

انه غري قادر على العمل فال ميكن اإعتبار ت�صّوله جرمية ت�صتوجب املالحقة, و من هنا ل ميكن اإعتبار الالجئ 

ال�صوري الذي يقوم باعمال الت�صّول مرتكبًا لأي فعل جرمي, على اإعتبار اأنَّ جميع الالجئني ال�صوريني يف لبنان 

هم ممنوعون من ممار�صة اأي عمل على الأرا�صي اللبنانية مبوجب قرارات احلكومة اللبنانية و تعهدات بعدم 

مزاولة اأي عمل يقوم جهاز الأمن العام اللبناين بفر�صها على الالجئني ال�صوريني مقابل جتديد اإقاماتهم.

من هذا املنطلق وجدت �صبكات اجلرمية املنظمة لالإجتار بالأ�صخا�ض فر�صتها يف اإ�صتغالل العديد من عائالت 

الالجئني ال�صوريني يف اأعمال الت�صّول.

         

)�صورة رقم 42(
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اإلستعباد الجنسي

يو�صح قانون روما العبودية اجلن�صية باأنها تعني ممار�صة اأي او جميع ال�صلطات املتعلقة »بحقوق امللكية« على 

�صخ�ض ما, وي�صمل ذلك النتهاك اجلن�صي املتكرر اأو اجبار ال�صحية على تقدمي اخلدمات اجلن�صية, وي�صمل 

اأي�صًا الغت�صاب من قبل املالك. وي�صم التعريف اأي�صًا احلالت التي يجرب فيها ال�صخ�ض على مزاولة العمال 

واأي�صًا  اجلن�صية,  الن�صطة  ممار�صة  مثل  الخرى  ال�صخرة  اأعمال  ممار�صة  على  اجباره  اأو  الزواج  اأو  املنزلية 

الجتار يف الأ�صخا�ض, خ�صو�صًا الن�صاء والأطفال.

ر منها معظم الالجئني ال�صوريني فاإنَّ اإقبال الالجئات ال�صوريات  نظرًا للبيئة الإجتماعية املحافظة التي يتحدَّ

على اإمتهان الدعارة يكون �صبه معدومًا, اإّل حالت نادرة و منعزلة.

علمًا اأنَّ العديد من الفتيات اللواتي كنَّ يعملَن يف الدعارة ال�صرية يف �صوريا متَّ بيعهنَّ اإىل ع�صابات لبنانية 

تعمل يف هذا املجال, نظرًا لقّلة املوارد و اإنعدام توافد ال�صّياح الأجانب اإىل �صوريا ب�صبب النزاع امل�صّلح.

العديد من الفتيات ال�صوريات اللواتي كنَّ يعملَن حل�صابهنَّ يف هذا املجال, داخل الأرا�صي ال�صورية, اإنتقلَن 

مبلء اإرادتهنَّ اإىل لبنان ليعملَن يف عدٍد من النوادي الليلية.

لكنَّ موؤ�ص�صة ليـف من خالل توا�صلها مع مكتب مكافحة الإجتار بالأ�صخا�ض يف لبنان و�صلت اإىل ب�صع حالت 

متَّ من خاللها اإ�صتغالل فتيات �صوريات يف العمل بالدعارة خارج عن اإرادتهنَّ و عن طريق اخلداع, حيث األقت 

ال�صرطة اللبنانية القب�ض على رئي�ض ع�صابة اإعرتف اأنه كان يذهب اإىل �صوريا و يتقّدم من والد الفتاة ال�صورية 

بالزواج و يدفع له مبلغ ل يتجاوز الألف دولر اأمريكي كمهر للعرو�ض, و بعد اأن ياأخذ الفتاة ال�صورية اإىل لبنان 

و  التهديد  الدعارة رغمًا عنها و حتت  بت�صغيلها يف  يقوم  و عائلتها,  الفتاة  التوا�صل بني  اأ�صكال  كافة  يقطع  و 

ال�صرب, و اأحيانًا يرغمها على تعاطي املخدرات ليبقي �صيطرته عليها.
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اإلستغالل في الزراعات الممنوعة 

تعترب زراعة و جتارة املواد املخّدرة يف لبنان من العمال الرائجة التي تنمو بعيدًا عن اأنظار الأجهزة اللبنانية, 

ل �صّيما اأنَّ اإزدهار هذه الزراعة و التجارة يحدث يف مناطق خارجة عن �صلطة الدولة الفعلية باإعتبارها تدخل 

�صمن مناطق نفوذ ملي�صيا حزب اهلل و الع�صائر البقاعية القريبة منها حيث تتبادلن بينهما املنفعة و امل�صلحة 

امل�صرتكة.

بعد اإندلع النزاع امل�صّلح يف �صوريا, توقفت اأعمال العديد من عائالت البقاع ال�صمايل التي كانت تعتمد على 

تهريب ال�صلع التجارية بني لبنان و �صوريا بعيدًا عن حما�صبة جهاز اجلمارك اللبنانية, حيث كان التعاون يجري 

بني �صبكات تهريب �صورية تعمل يف مدينة الق�صرّي و بني �صبكات لبنانية تتمركز يف منطقة بعلبك - الهرمل 

البقاعية.

اأنَّ  ليـف  موؤ�ص�صة  لفريق  الهندي«  »القّنب  زراعة  اللبنانيني يف جمال  العاملني  اأحد  هو  و  »اأبو ح�صني«  يقول 

اأحوالهم باتت اأف�صل بعد اإندلع النزاع امل�صّلح يف �صوريا, حيث اأنَّ الطلب على احل�صي�صة عرب �صوريا اإرتفع بن�صبة 

50%, و اأنَّ ع�صابات �صورية ت�صرتي منهم كمّيات كبرية يف ال�صنة ترتاوح بني 50 و 200 كلغ, وهي تقوم بتهريبها 

اإىل الدول املجاورة عرب �صوريا م�صتغلًة حالة الفو�صى ال�صائدة يف البالد, و اأنهم جنحوا يف زراعة احل�صي�صة و 

ح�صدها و �صناعتها بدون اأي م�صايقة من قبل الجهزة المنية اللبنانية املن�صغلة حاليًا يف عر�صال و مناطق 

حدودية بعيدة عنهم. ذلك اأنَّ اأولوية الأجهزة الأمنية اللبنانية – بح�صب راأيه – هي مراقبة دخول امل�صّلحني 

ال�صوريني عرب جرود عر�صال و الزبداين.

متتد احلدود بني البقاع اللبناين و �صوريا على م�صافة ع�صرات الكيلومرتات وهي يف اأماكن كثرية غري حمددة 

اللبنانية �صبطها ب�صكٍل حمكم, نظرًا لوعورة هذه  اأنه ي�صعب على الأجهزة المنية  البلدّين, كما  ر�صميًا بني 

لتهريب  تمُ�صتخدم  نظامية  الغري  احلدود  هذه  – اأنَّ  – تاريخيًا  عليه  املتعارف  من  حيث  اإت�صاعها.  و  املعابر 

الأ�صخا�ض و خمتلف اأنواع ال�صلع بني لبنان و �صوريا منذ عقود من الزمن.

ميكن للم�صاهد اأن يرى ب�صكٍل وا�صح اأعداد العّمال ال�صوريني الذين يعملون جنبًا اإىل جنب مع عائالت لبنانية 

م�صتفيدة من هذه التجارة الغري م�صروعة.

مل يكن من ال�صهل التجّول يف املكان, لكنَّ فريق ليـف اإ�صتغل الدرد�صة العامة التي اأجراها مع املزارع اللبناين 

»اأبو ح�صني« مّما اأتاح لفريقنا اأن ي�صاهد اأعمال غربلة »القّنب الهندي« و كيف يجري الطحن و عملية اإتالف 

اأعقاب املزروعات املتبقية عرب حرقها.
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و عندما حتدث »اأبو ح�صني« مع احد العاملني الذي تبنّي من لهجته اأنه �صوري, تقدم الفريق منه و �صاأله اإن كان 

ي�صعر بال�صعادة يف عمله مع العم »اأبو ح�صني« فاأجاب: »نعم احلمدهلل..«

اأجابنا »اأبو ح�صني« مفاخرًا اأنَّ زراعة »احل�صي�صة« توؤمن معي�صة ع�صرات العائالت اللبنانية و ال�صورية, و اأنَّ 

العامل ال�صوري يتقا�صى يف اليوم مبلغ 30 دولرًا اأمريكيًا و اأنَّ العديد منهم اأتى مع عائلته للعمل يف هذا املو�صم 

�صواء من ال�صوريني الالجئني يف لبنان اأم من ال�صوريني الذين توقفت اأعمالهم يف �صوريا.

حتى  نقوم  و  الأمنية,  امل�صاكل  عن  بعيدون  لأنهم  لل�صوريني  م�صايقات  توجد  ل  »هنا  ح�صني«:  »اأبو  ي�صيف 

مب�صاعدتهم يف اأوراق الإقامة مع اجلهات الر�صمية«.

و يف الإجابة عن �صوؤال الفريق يقول »اأبو ح�صني«: »نعم اإ�صتفدنا من النزاع امل�صّلح يف �صوريا اإن كان يف الزراعة 

و احل�صاد, حيث مل يتم تلف مو�صمنا من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية امل�صغولة يف اأموٍر اأكرث اأولوية بالن�صبة 

الأمر  اإىل �صوريا. حيث تكون احلرب تكون جتارة احل�صي�صة و هذا  الإنتاج  بالن�صبة لت�صريف  اإن كان  اأو  لها, 

معروف يف كل دول العامل« )�صورة رقم 43(. 

)�صورة رقم 43(
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  لالأمومة والطفولة احلق يف م�صاعدة ورعاية خا�صتني   

)الفقرة 2 من املادة 25 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

)�صورة رقم 45(          )�صورة رقم 44(         

الفصل الثالث
اإلنتهاكات الالحقة 
باألمومة والطفولة
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الباب األول
معاناة المرأة السورية

اإنعك�صت اأزمة اللجوء على املراأة و الطفل ال�صوري ب�صكٍل �صلبّي جدًا باإعتبارهما من الفئات الأكرث ه�صا�صًة يف 

املجتمعات و يف ظل هذه الأزمات.

يف اأزمة اللجوء اإىل لبنان جند اأنَّ املراأة ال�صورية تتحّمل الق�صم الأكرب من املعاناة, حيث ميكننا اأن جند املراأة 

ال�صورية الالجئة هي الأم و الأب و املعيلة لأ�صرتها يف وقٍت واحد, فهي ل تتحّمل ما عانتهمُ داخل �صوريا من ماأ�صاة 

فح�صب بل اإن�صحبت معاناتها على حياتها القا�صية و البائ�صة �صمن حياة اللجوء يف لبنان اأي�صًا.

يف ظل غياب الزوج ل�صبب املوت اأو الإعتقال اإ�صطّرت الأم ال�صورية اإىل حتّمل اأعباء عائلتها لوحدها يف بلد 

اللجوء.

 لبنان الذي متنع حكومته الالجئ ال�صوري من حق العمل دفع باملراأة ال�صورية املثقفة اأن تنخرط يف اأعماٍل غري 

لئقة و غري منا�صبة لها, مّما زاد من �صوء حالتها النف�صية و ال�صغط النف�صي الذي اأّدى اإىل اإ�صابة الكثري من 

الن�صاء ال�صوريات الالجئات يف لبنان بحالت الإكتئاب احلاد.

مل ي�صفع للمراأة ال�صورية عملها و اإعانتها لأ�صرتها بل �صّكل هذا الأمر لدى بع�ض الآباء اإحراجًا و دفعه اأن يقبل 

باأي عر�ض زواج لإبنته الأرملة خوفًا من نظرة املجتمع ال�صوري الذي ل يتقبل يف غالبه عمل املراأة ال�صورية يف 

بلد اللجوء. 

حقيقة الأمر اإنَّ اإلزام الفتاة ال�صورية على الزواج من قبل اأهلها باتت عادة متف�صّية يف خمّيمات اللجوء و تّتخذ 

�صورة الإنتهاك اجل�صيم عندما يكون الزواج من فتاة قا�صرة حيث �صّجلت موؤ�ص�صة ليـف حلالت مماثلة يكون 

الزوج اأكرب من الفتاة بع�صرين اأو حتى بثالثني عامًا و له زوجة �صابقة و اأطفال. �صبب هذا النوع من الزيجات 

مبني على القلق و اخلوف من امل�صتقبل و رغبة الآباء يف تاأمني بناتهم باأّية طريقة يف ظل الأو�صاع الإ�صتثنائية 

والأزمات, و يف اأحياٍن كثرية يلعب العامل الإقت�صادي دورًا رئي�صيًا يف هذا النوع من الزواج.
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بالرغم من دفاع بع�ض الآباء ال�صوريني عن هذا النوع من الزواج, اإّل اأنهم ل ينكرون اأنَّ هناك حالت �صّكلت 

اأثرًا مدمرًا على الفتاة ال�صورية و عائلتها, عندما يكون الزوج قد تخّلى عن زوجته بعد مرور اأيام على زواجهما, 

اإثبات  الزوجة  ت�صتطيع  و ل  للطالق  ت�صجياًل  يكون هناك  الأحيان ل  بع�ض  و يف  اإىل عائلتها مطّلقة  يعيدها  و 

طالقها اأو مقا�صاة الزوج لأ�صباب قانونية تتعّلق اأحيانًا بعدم ت�صجيل الزواج اأ�صاًل, او ب�صبب عدم وجود اأوراق 

نظامية تخّولها مبا�صرة اأية معاملة ق�صائية اأو اإدارية �صاأنها �صاأن الكثريين من الالجئني ال�صوريني يف لبنان.

  الإ�صتهانة باملراأة ال�صورية يف لبنان ملجّرد كونها لجئة، ياأخذ �صورًا خمتلفة:

اأو  املنخف�ض  املهر  لناحية  كان  اإن  ال�صورية  الزوجة  حلقوق  اإنتقا�ض  هناك  نرى  العادية,  الزواج  حالت  يف 

لتنازلها عن حقها يف امل�صكن امل�صتقل و ر�صاها بال�صكن مع اهل زوجها.

كما اأنَّ هناك اإنتقا�ض من اأجرها يف العمل, فهي ف�صاًل عن كونها اإمراأة فهي لجئة اأي�صًا يف نظر اأرباب العمل, 

و قد تر�صى باأي اأجر يمُعطى لها, علمًا اأنَّ ما ن�صبته 16% من العائالت ال�صورية الالجئة يف لبنان تعيلها اإمراأة.

  اإمتهان كرامة املراأة ال�صورية الالجئة يف لبنان ياأخذ �صورًا عديدة اأي�صًا:

تعاين املراأة ال�صورية الالجئة يف لبنان من ظاهرة التحّر�ض اجلن�صي الذي ت�صادفه كثريًا يف حياتها اليومية, 

اإن يف مكان عملها, اأو اأثناء تنقلها, اأو من جمتمع الالجئني, اأو من ِقبل عنا�صر الأجهزة الأمنية اللبنانية. يعود 

ال�صورية الالجئة قد تكون �صهلة الإجتذاب  اإىل نظرة خاطئة لدى املتحّر�ض الذي يعتقد ان املراأة  �صبب ذلك 

مقارنًة مع غريها من الن�صاء.

يف حياة اللجوء يربز العنف الأ�صري �صد الن�صاء ب�صكٍل كبري. الزوج ال�صوري الذي ل ي�صتطيع اأن يعمل ب�صبب 

خوفه من التنقل يف لبنان يعمد يف اأحياٍن كثرية اإىل تعنيف زوجته العاملة غريًة منه, و يندفع الكثري من الأزواج 

ال�صوريني اإىل طالق زوجاتهم لأ�صباٍب تافهة. 

كذلك تربز حالت عديدة من تعنيف الزوج لزوجته يف جمتمع اللجوء, ل�صبب اإ�صرتاك الزوجة يف امل�صكن مع 

اأهل زوجها, مّما يزيد الأمور العائلية تعقيدًا و تكرث فيها امل�صاكل.

وعند غياب الزوج عن العائلة ب�صبب الوفاة اأو لظروٍف ق�صرية تتعّر�ض الزوجة ال�صورية الالجئة يف الكثري من 

احلالت لتعنيٍف من ِقبل اأهل زوجها املقيمني معها يف م�صكٍن واحد لأ�صباٍب تتعلق بحقوق الزوجة يف التنقل اأو 

الزواج اأو تربية اأطفالها.
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ج�صامًة  اأكرث  معاناٍة  اإىل  تتعّداها  بل  الإنتهاكات  تلك  عند  لبنان  يف  الالجئة  ال�صورية  املراأة  معاناة  تقف  ل 

كالتهديد من قبل الجهزة المنية اللبنانية و ميلي�صيات حملّية بالإعتقال او الرتحيل, خا�صة الأم اأو الزوجة 

اأو ال�صقيقة اإذا ما كان هذا التهديد ناجت عن البحث عن قريٍب لها مطلوب اإعتقاله. كذلك تعّر�صت الالجئة 

ال�صورية يف لبنان لالإعتقالت الع�صوائية التع�صفية و لأعمال التعذيب اجل�صدي و الإعتداء اجلن�صي يف مراكز 

توقيف ع�صكرية نظامية داخل لبنان.

ف�صاًل عن امل�صاكل النف�صية التي تعاين منها الالجئات ال�صوريات يف لبنان, برزت امل�صاكل ال�صحّية الناجتة 

اأنَّ حالة  كما  املخيمات.  تكون معدومة يف عدٍد من  تكاد  التي  الطبية  العناية  قّلة  و  التغذية  �صوء  و  الفقر  عن 

الإكتظاظ و قّلة النظافة و اإ�صتخدام املراحي�ض امل�صرتكة يف املخيمات �صاهمت يف اإنت�صار الأوبئة و المرا�ض, ل 

�صّيما الإلتهابات اجللدية.

كل ذلك كان له تاأثريًا �صيئًا على الأم ال�صورية الالجئة يف لبنان ليمتد هذا الأثر ال�صلبي على الأطفال ال�صوريني 

الالجئني)�صورة رقم 47-46(.

        

)�صورة رقم 46( - فريق موؤ�ص�صة ليف يقدم امل�صاعدات العينية لالجئني ال�صوريني يف لبنان
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Mapping - صورة رقم 47( - فريق موؤ�ص�صة ليف الجتماعي لعمل م�صح اإح�صائي لأعداد الالجئني ال�صوريني يف البقاع وح�صر اإحتياجاتهم�(
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الباب الثاني
إنتهاكات حقوق الطفل السوري الالجئ

  تتخذ الدول الأطراف يف هذه التفاقية التدابري املالئمة لتكفل للطفل الذي ي�صعى للح�صول 

على مركز لجئ، اأو الذي يعترب لجئًا وفقًا للقوانني والإجراءات الدولية اأو املحلية املعمول بها، 

�صواء �صحبه اأو مل ي�صحبه والداه اأو اأي �صخ�س اآخر، تلقي احلماية وامل�صاعدة الإن�صانية املنا�صبتني 

يف التمتع باحلقوق املنطبقة املو�صحة يف هذه التفاقية ويف غريها من ال�صكوك الدولية الإن�صانية 

اأو املتعلقة بحقوق الإن�صان التي تكون الدول املذكورة اأطرافًا فيها  

)الفقرة الوىل من املادة 22 من اإتفاقية حقوق الطفل(

)�صورة رقم 49(               )�صورة رقم 48(         

كافة  على  اأطفالهم  حقوق  من  لتنال  لبنان  يف  ال�صوريون  الالجئون  لها  يتعّر�ض  التي  الإنتهاكات  تتمادى 

كافة حقوقه  تنهار  اأمنه حتى  و  اجل�صدية  �صالمته  الطفل يف  الإنتهاكات حق  هذه  ت�صيب  اأن  فما  امل�صتويات, 

ال�صا�صية يف �صل�صلة ل تنتهي من الإنتهاكات اجل�صيمة بحق الطفولة و كل اأ�صكال احلماية التي �صمنتها املواثيق 

و الإتفاقيات الدولية حلقوق الطفل. 
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  1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الت�صريعية والإدارية والجتماعية والتعليمية 

املالئمة حلماية الطفل من كافة اأ�صكال العنف اأو ال�صرر اأو الإ�صاءة البدنية اأو العقلية اأو الإهمال 

اأو املعاملة املنطوية على اإهمال اأو اإ�صاءة املعاملة اأو ال�صتغالل، مبا يف ذلك الإ�صاءة اجلن�صية، وهو 

يف رعاية الوالدين اأو الو�صي القانوين الأو�صياء القانونيني عليه، اأو اأي �صخ�س اآخر 

يتعهد الطفل برعايته 

2 - ينبغي اأن ت�صمل هذه التدابري الوقائية، ح�صب القت�صاء، اإجراءات فعالة لو�صع برامج 

اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك لالأ�صكال 

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالت اإ�صاءة معاملة الطفل املذكورة حتى الآن والإبالغ عنها 

والإحالة ب�صاأنها والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل الق�صاء ح�صب الإقت�صاء   

 )املادة 19 من اإتفاقية حقوق الطفل(

  1- التعّر�س ل�صالمة الأطفال الالجئني ال�صوريني اجل�صدية و النف�صية 

العن�صر  باإعتبارهم  مبا�صر  ب�صكل  الطفال  يتاأثر  ال�صوريني  الالجئني  الإنتهاكات اجل�صيمة حلقوق  اإطار  يف 

البائ�ض  الأ�صعف و الكرث ح�صا�صية للمحيط العنيف و للظروف القا�صية, ي�صتوي يف ذلك الو�صع الإقت�صادي 

للعائلة ال�صورية الالجئة يف لبنان, اأو الو�صع القانوين ال�صاذ, اأو الو�صع المني الذي زاد من مالحقة الالجئني 

ال�صوريني ل �صّيما بعد احداث عر�صال يف 5 اأغ�صط�ض / اآب املا�صي. 

 اأثناء اإ�صتباكات عر�صال التي دارت بني جمموعات م�صّلحة عربت من �صوريا اإىل البلدة اللبنانية و بني اجلي�ض 

اللبناين بتاريخ 5 اآب / اأغ�صط�ض 2014, دفع الطفال ال�صوريون ثمنًا كبريًا يف اإطار هذه املعركة الذي مل يحرتم 

قواعد النزاعات امل�صّلحة فيها اأيٍّ من طريّف النزاع. بتاريخ 8 اآب / اأغ�صط�ض 2014 ن�صرت موؤ�ص�صة ليـف تقريرًا 

ميدانيًا اإن�صانيًا حول تداعيات معركة عر�صال على املدنيني, مّوثقًة مقتل ثمانية اأطفال و جرح 126 طفل بعد 

اإ�صتهداف اجلي�ض اللبناين ملخّيمات الالجئني ال�صوريني يف البلدة ب�صكل مبا�صر.

مل تقف المور عند هذا احلد بل عقب اأحداث عر�صال متَّ اإعتقال اأطفال �صوريني من قبل جهاز املخابرات 

الع�صكرية التابع للجي�ض اللبناين و من قبل عنا�صر تتبع ميلي�صيات حزب اهلل يف بلدة »اللبوة«. حتى اأنَّ عنا�صر 

د �صيارات ال�صليب الحمر اللبناين عند بلدة اللبوة املحاذية لعر�صال لتقوم باإحتجاز  هذه امليلي�صيات كانت ترت�صّ

اجلرحى, كما كانت عنا�صر م�صابهة تنت�صر يف م�صت�صفى »دار المل« يف بعلبك تنتظر جميء اجلرحى ال�صوريني. 

16 عامًا, والدته التي قامت بزيارته  11 / 8 / 2014 نا�صد الطفل ال�صوري فهد عبد الإله الفا�صل  بتاريخ 

يف م�صت�صفى دار الأمل يف بعلبك اأن تاخذه معها لأنَّ املحققني يقومون ب�صربه و حماولة خنقه اأثناء التحقيق. 
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عندما حاولت اأن تاخذه معها اإعرت�صها داخل امل�صت�صفى عدٌد من امل�صّلحني الذين يرتدون زّيًا مدنيًا, و انتزعوا 

منها ولدها و اأخذوا يجّرونه بالإجتاه املعاك�ض و كان الولد يبكي. عبثًا حاولت والدة »فهد« منا�صدة امل�صلحني اأن 

يرتكوا ولدها باإعتبار اأنَّ لي�ض له اأي عالقة باأحداث عر�صال و اأنَّ اإ�صابته الطفيفة يف يده ل ت�صتدعي بقاءه يف 

امل�صت�صفى, لكنَّ اأحد امل�صّلحني قام بتهديد الأم بالإعتقال اإن مل تغادر امل�صت�صفى فوراً. 

التابعة  الع�صكرية  للمخابرات  ينتمون  املدنيون  امل�صّلحون  كان  اإذا  ما  معرفة  »فهد«  الطفل  والدة  ت�صتِطع  مل 

للجي�ض اللبناين اأو كانوا عنا�صر ميلي�صيا حملّية. 

بتاريخ 12 اأغ�صط�ض / اآب 2014 تلّقت والدة الطفل فهد عبد الإله الفا�صل اإت�صاًل من اأحد الأ�صخا�ض من 

م�صت�صفى دارالأمل يخربها اأن ولدها قد تويّف و اأنَّ عليها اإ�صتالم جثته دون تاأخري. بعد توجه الأم اإىل م�صت�صفى 

دار الأمل, اأخربتها اإدارة امل�صت�صفى اأنَّ عليها مراجعة ثكنة اأبلح التابعة للجي�ض اللبناين. يف ثكنة اأبلح و بعد 

ت والدة »فهد »تهديدًا مبا�صرًا من اأحد عنا�صر اجلي�ض  مطالبتها و اإ�صرارها مبعرفة ماذا جرى مع ولدها تلقَّ

اللبناين مل تعرف رتبته اأو �صفته الع�صكرية, بت�صليمها اإىل ال�صلطات ال�صورية.

يف م�صاء اليوم نف�صه توجهت دورية من جهاز اإ�صتخبارات اجلي�ض اللبناين يف البقاع اإىل م�صت�صفى »الأطباء 

»يف بلدة املنارة يف البقاع الغربي و اعتقلت الطفل ال�صوري »عمر خالد رعد »14 عامًا من لجئي مدينة »الق�صرّي 

»و اقتادته اإىل ثكنة اجلي�ض اللبناين يف اأبلح. »عمر«الذي فقد �صاقه بعد اإ�صتهداف اجلي�ض اللبناين ملخّيمات 

الالجئني ال�صوريني يف عر�صال كان يتلقى العناية الطبية يف امل�صت�صفى ب�صبب جروحه. مت ت�صليم الطفل عمر رعد 

اإىل والده بعد �صاعات على توقيفه و بعد و�صاطة قامت بها اإدارة موؤ�ص�صة ليـف مع »اللواء حممد خري«اأمني عام 

جمل�ض الدفاع العلى الذي �صارع للتوا�صل مع اجلهة امل�صوؤولة لإطالق �صراحه. 

ب�صبب غياب برامج ترعى الطفال ال�صوريني الالجئني يف لبنان, و ب�صبب حرمان الكثري منهم من حق التعليم 

و غيابهم عن مقاعد املدر�صة, بقي اأطفال الالجئني ال�صوريني يف لبنان دون رعاية اأو رقابة تبعدهم عن خماطر 

حميطة بهم تهدد �صالمتهم اجل�صدية و النف�صية.

بتاريخ 8 حزيران /يونيو 2014 يف حلبا – عكار )�صمال لبنان(, تعّر�ض الطفل ال�صوري الالجئ حممد ن�صال 

طعنات  بعدة  لحقًا  طعنه  و  خنقه  بعد  قتله  على  بعدها  اجلاين  اأقدم  حيث  لالإغت�صاب,  �صنوات,   5 اخلويل 

بوا�صطة �صكني للتاأكد من موته و من ثم قام بو�صعه يف كرتونة و األقاه يف حاوية للنفايات. 

كذلك بتاريخ 21 اآذار / مار�ض 2015 و يف منطقة عكار اأي�صًا األقت ال�صرطة اللبنانية القب�ض على �صاب لبناين 

اإعرتف باإغت�صابه الطفل ال�صوري الالجئ »ق. ر. م »10 �صنوات. 
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يف اليوم التايل اأي يف 22 اآذار / مار�ض 2015 عرثت ال�صرطة اللبنانية على جثة الطفل ال�صوري الالجئ »علي 

وليد حلوم »13 عامًا, الذي فقد قبل يوم واحد, جثة على جانب النهر يف بلدة الكويخات - عكار, وتبني وفقًا 

لتقرير الطبيب ال�صرعي انه خنق ب�صلك عر�ض 2 ملم وم�صاب بكدمة على عينه اليمنى. 

و كان قد فقد »علي »بينما كان ذاهًبا من دارته يف بلدة الكويخات يف عكار لتعبئة خطه الهاتفي اخلليوي من 

اأحد املحال املخ�ص�صة لبيع الهواتف, والتي تبعد عن مكان �صكنه حواىل املئة وخم�صون مرًتا.

مل ي�صلم الأطفال ال�صوريون الالجئون يف لبنان من الإعتداءات املبنّية على العن�صرية و الطائفية اأي�صًا مّما 

اللبنانية و يف  املدار�ض  ال�صوري يف  الطفل  الذي يالقيه  التمييز  لّعَل  و  �صيئًا عليهم,  و �صحيًا  نف�صيًا  اأثرًا  ترَك 

املجتمعات اللبنانية املحلّية ب�صبب جن�صيته ال�صورية اأ�صبحت مع الأ�صف  اأحداثًا عن�صرية يف منتهى اخلطورة 

طبعت يف ذاكرة الطفل ال�صوري ورافقته طوال رحلة اللجوء اإىل لبنان.

بتاريخ 19 متوز/ يوليو 2014 تناقلت مواقع التوا�صل الجتماعي فيديو يظهر اعتداء الطفل اللبناين »عبا�ض 

ت�صوير  مع  ب�صرب مربح   ,2005 النع�صان«مواليد  »خالد  الالجئ  ال�صوري  الطفل  الطفيلي«على  ح�صني عبا�ض 

ا�صرته مل�صهد ال�صرب و ن�صره عرب موقع اليوتيوب. مت توقيف املتهمنّي و هما والد و عم الطفل »عبا�ض عبا�ض«و 

جرى حتويلهما اإىل النيابة العامة التمييزية, و من ثم حتويلهما اإىل الهيئة ال�صتئنافية اخلا�صة بجبل لبنان ليتم 

اتهامهما بجناية �صرب و اعتداء و اعتقال للطفل خالد النع�صان. يف نهاية املطاف الق�صائي مت اإحالة امللف اإىل 

الهيئة التهامية التي اأخلت �صبيل املوقوفنّي بعد مرور ثالثة اأ�صهر على توقيفهما. 

حاولت موؤ�ص�صة ليـف تقدمي امل�صاندة القانونية للطفل ال�صحّية, كذلك حاولت جهات عديدة التوا�صل مع والد 

الطفل بهدف تقدمي م�صاعدات مادية و دعم له و لأ�صرتِه. لكنَّ والد الطفل الذي كان خائفًا من الإنتقام, خ�صي 

التوا�صل معنا و مع اجلهات التي عر�صت امل�صاعدة. 

لحظ فريق املحامني لدى موؤ�ص�صة ليـف اأنَّ والد الطفل مل يكن لوحده عند ح�صوره اإىل ق�صر العدل و قبّيل 

اإىل  ا�صطحبوه  الذين  الرجال  من  عدٌد  حوله  جتّمع  التحقيق  قا�صي  مكتب  و  العام  املدعي  مكتب  اإىل  دخوله 

 و حتدثوا معه. بالرغم من �صوؤال املدعي العام والد الطفل خالد اإذا كان 
ٍ
املحكمة اإ�صافًة اإىل اآخرين و حمام

يرغب بالإدعاء على املعتدين و املطالبة بالتعوي�ض املدين, اإّل اأنَّ والد »خالد«رف�ض تقدمي اأي دعوى على املعتدين 

باإعتبارهم جريان و اأ�صدقاء. 
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  تعرتف الدول الأطراف بحق كل طفل يف م�صتوى معي�صي مالئم لنموه البدين والعقلي 

والروحي واملعنوي والجتماعي  

)الفقرة الوىل من املادة 27 من اإتفاقية حقوق الطفل(

  2 - عمالة الطفال و تعري�صهم خلطر الإ�صتغالل. 

لتح�صني ظروف معي�صتها دفعت العديد من العائالت ال�صورية الالجئة يف لبنان باأطفالها ليعملوا يف ا�صغاٍل 

�صاّقة عليهم و غري متنا�صبة مع �صّنهم و بنيتهم اجل�صدية و العقلية. كذلك انت�صر ع�صرات الطفال ال�صوريون 

الليل متجّولني يف الطرقات مّما قد  للورود و املحارم, و هم مي�صون  ال�صوارع كباعة متجّولني  و  ال�صاحات  يف 

يعّر�صهم خلطر الإ�صتغالل من قبل بع�ض ع�صابات املخدرات اأو الدعارة اأو جتارة الأ�صخا�ض اأو �صمن �صبكات 

الت�صّول املنظمة. كذلك قد يكونون عر�صًة لالإعتداءات اجلن�صية و اأعمال اخلطف اأو قد يتعر�صون حلوادث توؤثر 

على �صالمتهم و حياتهم. الطفلة ال�صورية »فاطمة »اإحدى ع�صر عامًا - بائعة الورود املتجّولة يف اإحدى �صاحات 

مدينة �صيدا فقدت حياتها بعد اأن �صدمتها �صيارة م�صرعة يف ال�صارع هذا العام.

كذلك برزت عادة الت�صّول عند بع�ض الالجئني ال�صوريني ل �صّيما يف املدن اللبنانية و ا�صتدرج اأطفال الالجئني 

لهذه العادة. مل ت�صتِطع املوؤ�ص�صة التاأكد ما اإذا كان ت�صّول الأطفال ال�صوريني ياأتي حل�صاب جهات منظمة اأو هو 

ت�صرف غري منظم من جهة عائلة الطفل. يبقى هذا الأمر يف اإطاٍر جمهول طاملا اأنَّ جهاز ال�صرطة اللبنانية مل 

يقم مبكافحة هذه الآفة و فتح حتقيق يف اأ�صباب اإنت�صارها و ما اإذا كانت هناك جهات منظّمة تقوم باإ�صتغالل 

الأطفال و عائالتهم. 

اللبنانية قام بتوقيف ع�صابات  اأنَّ مكتب مكافحة جرائم الإجتار بالأ�صخا�ض يف قوى المن الداخلي  علمًا 

منّظمة ت�صتغل ن�صاء و اطفال �صوريني جلاأوا اإىل لبنان هربًا من النزاع امل�صّلح يف بالدهم. 

كذلك اأجربت بع�ض العائالت ال�صورية اأطفالها على العمل يف اأماكن ت�صّكل خطرًا على �صالمتهم اجل�صدية 

كالأفران و ور�ض البناء, و ر�صدت املوؤ�ص�صة حالت �صرب و تعنيف لالأطفال ال�صوريني العاملني يف هذا املجال من 

قبل اأهلهم و اأ�صحاب العمل لإجبارهم على الإ�صتمرار بالعمل رغمًا عنهم)�صورة رقم 51-50(. 
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)�صورة رقم 50(

         

)�صورة رقم 51(
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  3 - حرمان الأطفال ال�صوريني الالجئني من التعليم.  

  لكل �صخ�س احلق يف التعلم، ويجب اأن يكون التعليم يف مراحله الأوىل والأ�صا�صية 

على الأقل باملجان  

)املادة 26 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان(

)�صورة رقم 52( - برامج موؤ�ص�صة ليف التعليمية اخلا�صة بالجئني ال�صوريني يف لبنان         

 يرتاوح اأعداد الأطفال ال�صوريني ما بني 60 اىل 70% من جممل اأعداد الالجئني ال�صوريني يف لبنان, لذلك 

من  �صوري  طالب  األف   400 حوايل  حرمان  يعني  فهذا  �صوري  طالب  األف   100 لـ  التعليمية  املنح  تغطية  فعند 

ال�صوريني ل  الالجئني  ز فيها جتمعات  التي ترتكَّ اللبنانية  املناطق  املدار�ض احلكومية يف  اإنَّ عدد  ثم  التعليم, 

ت�صتطيع اإ�صتيعاب اأعدادًا كبرية من الطالب, و بدًل من ت�صهيل احلكومة اللبنانية عمل املنظمات الغري حكومية 

يف اإطار تعليم الأطفال ال�صوريني الالجئني قام وزير الرتبية اللبناين بالطلب من املحافظني يف املناطق العمل 

على اإقفال املدار�ض التي اأن�صئتها هيئات منظمات املجتمع املدين. 

التعليم يف مدينة طرابل�ض  و  الرتبية  »التلفزيونية تقريرًا حتري�صّيًا �صد مكتب  بّثت حمطة »اجلديد  كذلك 

موقف  عن  مت�صائلًة  اللبنانية,  الأرا�صي  على  املكتب  هذا  فتح  م�صتنكرًة  ال�صورية,  املعار�صة  حلكومة  التابع 

احلكومة اللبنانية جتاهه, مّما دفع بوزير الرتبية اللبناين الذي ينتمي اإىل فريق �صيا�صي موؤيد للنظام ال�صوري 



  86

على مالحقة املدار�ض اخلا�صة بال�صوريني و العمل على اإقفالها بدون تاأمني بدائل للطالب ال�صوريني امل�صّردين. 

ل الو�صع الإقت�صادي ال�صيء ملعظم العائالت ال�صورية الالجئة يف لبنان, دافعًا للعديد منهم اإىل اإعطاء  كما �صكَّ

الولوية لعمالة اأطفالهم على تعليمهم. 

كذلك كان للو�صع المني الثر البالغ يف عدم اإر�صال الأطفال ال�صوريني اإىل املدار�ض, حيث ان مندوبني من 

موؤ�ص�صة ليف قابلوا عددًا من الآباء الذين توقفوا عن مرافقة اأولدهم اإىل املدر�صة ب�صبب خوفهم من توقيفهم 

على احلواجز الع�صكرية ب�صبب اإنتهاء �صالحية بطاقة اإقامتهم, اأو ب�صبب خوفهم من اإعتقالت تع�صفية, و لغياب 

و�صيلة النقل اإمتنَع الأهل عن اإر�صال اأولدهم اإىل املدار�ض.

  4 - حرمان الطفال ال�صوريني الالجئني من الت�صجيل بعد الولدة.

  ي�صجل الطفل بعد ولدته فورًا ويكون له احلق منذ ولدته يف ا�صم واحلق يف اكت�صاب جن�صية، 

ويكون له قدر الإمكان، احلق يف معرفة والديه وتلقي رعايتهما  

)الفقرة الوىل من املادة 7 من اإتفاقية حقوق الطفل(

تعتمد ال�صلطات اللبنانية لإثبات ولدات الغري لبنانيني �صروطًا و اإجراءات حمددة. على الراغبني بت�صجيل 

ولدات اأطفالهم اإّتباعها, جتنبًا مل�صاكل قانونية تنعك�ض �صلبًاعلى هوية اأطفالهم يف امل�صتقبل.

ت�صدر امل�صت�صفيات يف لبنان �صهادات ولدة يتم ذكر فيها اإ�صم والدّي املولود )ة(, و اإ�صم املولود)ة( )اإذا ما 

كان متوفرًا(, و تاريخ الولدة. على اأن يوقع هذه ال�صهادة الطبيب اأو الطبيبة اأو القابلة القانونية التي اأ�صرفت 

على الولدة.على اأحد والدّي املولود)ة( طلب هذه ال�صهادة من امل�صت�صفى التي ح�صلت فيها الولدة, و ل يحق 

لإدارة امل�صت�صفى حتت اأي �صبٍب كان عدم اإعطاء هذه ال�صهادة لذوي املولود )ة(.

بعد احل�صول على �صهادة الولدة من امل�صت�صفى يجب الذهاب اإىل خمتار املنطقة التي تقيم فيها عائلة املولود 

اأو الطبيبة اأو القابلة القانونية التي اأ�صرفت على الولدة  )ة( و طلب وثيقة ولدة التي يجب اأن يقوم الطبيب 

بتوقيعها, على اأن ي�صتكمل خمتار املنطقة كامل البيانات وفقًا لبيانات و هوية والدّي املولود )ة(, كذلك تعبئة 

تفا�صيل هوية املولود )ة( كالإ�صم و تاريخ الولدة.

بعدها تتم م�صادقة هذه الوثيقة لدى دائرة الأحوال ال�صخ�صية يف املنطقة التي يقيم فيها والدا املولود )ة(.

اإنَّ هذا الإجراء يعترب من النظام العام يف لبنان, بحيث اإذا تاأخر الوالدان عن ت�صجيل مولودهما لأكرث من 

�صنة, عليهم اأن يقيموا دعوى ق�صائية لإثبات بنوة طفلهما ومن ثم ت�صجيله بعد �صدور حكم ق�صائي يجيز لهما 

ذلك.



الجئون ... خارج الحماية      87

بح�صب تقرير املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني فاإنَّ اأكرث من 70%من الولدات بني �صفوف الالجئني ال�صوريني 

يف لبنان غري م�صجّلة و مثبّتة اأ�صوًل يف الدوائر الر�صمية. مّما ل �صك فيه اأنَّ غالبية الطفال ال�صوريني الالجئني 

عودة  و  �صوريا  امل�صلح يف  النزاع  اإنتهاء  بعد  امل�صتقبل  و جن�صيتهم يف  هويتهم  يهدد  قانونيًا  �صيواجهون خطرًا 

الالجئني, اإن مل يكن هناك تدخاًل عاجاًل من قبل ال�صلطات اللبنانية بالتعاون مع املجتمع الدويل يف هذا املجال.

الالجئني  ملف  مع  اللبناين  الر�صمي  التعاطي  و  لبنان,  يف  ال�صوريني  الالجئني  ملعظم  القانوين  الواقع  اإنَّ 

ال�صوريني, يحول دون متكن الوالدان ال�صوريان من ت�صجيل مولودهم على النحو ال�صابق ذكره.

اأبرز املعوقات التي متنع الالجئ ال�صوري من ت�صجيل مولوده:

اأ - اخلوف من التنقل.

يخ�صى العديد من الالجئني ال�صوريني من التنقل اأو الذهاب اإىل الدوائر الر�صمية خ�صية من اأن يتم توقيفه, ل 

�صّيما بعد اإنت�صار الإعتقالت التع�صفية يف اأو�صاط الالجئني ال�صوريني و اإنت�صار فوبيا الأجهزة الأمنية و الع�صكرية 

اللبنانية لدى اأو�صاط الالجئني ال�صوريني.

ب - الإقامة الغري م�شروعة يف لبنان.

ل ميلك العديد من الالجئني ال�صوريني اأوراق اإقامة نظامية يف لبنان ب�صبب عدم دخولهم الأرا�صي اللبنانية 

ب�صكل نظامي, اأو ب�صبب عدم حيازتهم لأوراق ثبوتية �صخ�صية اأو ب�صبب عدم متكنهم من دفع مبلغ 200 دولر 

اأمريكي كر�صم �صنوي لإقامة الالجئ ال�صوري يف لبنان.

31 كانون الول / دي�صمرب  اأي مواطن �صوري اإىل لبنان بعد تاريخ  بعد قرار احلكومة اللبنانية بعدم دخول 

2014 اإّل �صمن �صروط بالغة التعقيد, و بالرغم من تعهد احلكومة اللبنانية بعدم �صمول هذا القرار الالجئني 

ل  ال�صوريني املقيمني يف لبنان, اإّل اأنَّ جهاز المن العام اللبناين ي�صرتط وجود كفيل لبناين اأو عقد اآجار م�صجَّ

�صمن الأوراق التي يجب توافرها لتجديد اإقامة اأي لجئ �صوري يف لبنان. مّما ا�صتدعى بالكثري من الالجئني 

ال�صوريني لعدم التوجه اإىل دوائر الأمن العام لت�صوية اإقامتهم.

ال�صلطات اللبنانية التي ت�صرتط لت�صجيل الأطفال املولودين من اأبوين غري لبنانيني اأن يكون الأبوان لهما اإقامة 

م�صروعة على الأرا�صي اللبنانية. مل ت�صتثِن احلكومة اللبنانية الالجئني ال�صوريني من هذا ال�صرط, و بالتايل 

�صّكل ذلك عائقًا جدّيًا امام الالجئني ال�صوريني يف ت�صجيل اأطفالهم املولودين يف لبنان.
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ج - يف عدم حيازة اأوراق ثبوت ال�شخ�شية.

الكثري من الالجئني ال�صوريني دخلوا الرا�صي اللبنانية هربًا من الأعمال احلربية, و ل يحملون من امتعتهم 

الوالدين معًا. لهذا  الولدات اجلديدة ت�صرتط ثبوت هوية  الثبوتية �صيء, و لأنَّ عملية ت�صجيل  اأوراقهم  و من 

ال�صبب و ل�صبب غياب اأحد الوالدين يف بع�ض احلالت يتعّذر على الالجئني ال�صوريني ت�صجيل اأطفالهم املولودين 

يف لبنان.

د - الولدات خارج امل�شت�شفى.

اأنَّ العديد من  اإّل  75 % من كلفة الولدة يف امل�صت�صفى  العليا ل�صوؤون الالجئني  بالرغم من تغطية املفو�صية 

لون الولدة داخل ال�صكن ب�صبب العادات اأحيانًا اأو ب�صبب عدم قدرتهم على دفع ن�صبة  الالجئني ال�صوريني يف�صّ

الـ 25% من تكاليف الولدة داخل امل�صت�صفى, اأو ب�صبب عائق الإنتقال و لبعد امل�صت�صفى عن مكان متركز معظم 

خمّيمات الالجئني ال�صوريني يف لبنان.

على  من احل�صول  )ة(  املولود  اأهل  ل متّكن  امل�صت�صفى  الولدة خارج  اأنَّ  ذلك  م�صكلة حمورية,  الأمر  لهذا 

ر ت�صجيل  �صهادة ولدة موقعة من الطبيب اأو الطبيبة اأو القابلة القانونية امل�صرفة على الولدة, و بالتايل يتعذَّ

الولدة لهذا ال�صبب اأي�صًا.

هـ - عدم ثبوت زواج الوالدّين.

, فاإذا مل يكن كذلك فال ميكن ت�صجيل الولدة  لت�صجيل الولدة يقت�صي اأن يكون زواج الوالدّين مثبّتًا و م�صجاّلً

باأي حال من الحوال, اإّل بدعوى ق�صائية تثبت الزواج اأوًل ثم تثبت الولدة و الن�صب ثانيًا وفق القوانني اللبنانية. 

من  بالرغم  و  ال�صورّيني,  بالوالدّين  اخلا�ض  العائلة  بدفرت  ال�صخ�صية  الأحوال  دوائر  اإكتفاء  من  بالرغم 

ت�صهيالت املحاكم ال�صرعية ال�صنّية لالجئني ال�صوريني الذين يرغبون بالزواج يف لبنان, مكتفيًة ببطاقة الهوية 

اخلارجية  اأو  لبنان  يف  ال�صورية  ال�صفارة  من  م�صادقات  اأو  اإ�صافية  اأوراق  لأّية  احلاجة  بدون  الزوجنّي  لكال 

ال�صورية, اإّل اأنَّ اإنت�صار الزواج ال�صّري اأو الغري معَلن يف جمتمعات الالجئني ال�صوريني, منع من اإثبات الزواج و 

ل اأ�صوًل و قانونًا. حرَم الزوجة و اأطفالها من حقوقهم التي من املمكن اأن ي�صمنها عقد زواج م�صجَّ

و - يف عدم متكن الوالدان من الذهاب اإىل �شوريا.

ب�صبب اخلوف على امل�صري اأو ب�صبب القرارات احلكومية اللبنانية التي متنع اأي لجئ �صوري من دخول لبنان 

اإىل �صوريا لإمتام معاملة ت�صجيل ولداتهم. كذلك ب�صبب  ال�صوريان من الذهاب  الوالدان  بعد مغادرته ميتنع 
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اخلوف من الإعتقال – اإذا كانا معار�صنّي �صيا�صّيني – و لذات ال�صبب ل يذهبان اإىل ال�صفارة ال�صورية يف لبنان, 

حيث جرت اإعتداءات متكررة على مواطنني �صوريني و حجز حلريتهم داخل ال�صفارة على اأيدي اأمنيني �صوريني.

  5 - �صوء التغذية و الو�صع ال�صّحي. 

يرتبط �صوء التغذية لدى الأطفال ال�صوريني الالجئني يف لبنان بعوامل عديدة منها قّلة نظافة البيئة املحيطة 

بيئة  ي�صّكل  مّما  مزدحم,  و  مكتظ  ب�صكل  الالجئني  اآلف  تاأوي  التي  املرجتلة  اخليام  من  العديد  تنت�صر  حيث 

املرافق  و  ال�صحية لالطفال  الرعاية  و  التح�صني  �صّيما يف ظل غياب  ل  الأمرا�ض,  و  الوبئة  لإنت�صار  خ�صبة 

ع و حديثي الولدة, الذين غالبًا ما يحتاجون  ال�صحية املنا�صبة, و املمار�صات الغري �صليمة لتغذية الطفال الر�صّ

اإىل الر�صاعة الطبيعية من اأمهاتهم. لكن اإنعدام الثقافة ال�صحّية لدى الأم اأو �صعفها �صحّيًا و ج�صديًا و نف�صيًا, 

على  يحوي  ل  غالبًا  الذي  املجفف  للحليب  و  ال�صناعية  للر�صاعة  تلجاأ  اأن  ل  تف�صِّ بالعمل  اإن�صغالها  ب�صبب  اأو 

الفيتامينات و املعادن ال�صرورية لنمو الطفال ب�صكٍل �صليم, ف�صاًل عن عدم وجود مياه �صرب نظيفة و اآمنة و 

اأدوات ر�صاعة معّقمة, مّما يعّر�ض الطفل لالإ�صابة باجلراثيم و الفريو�صات اخلطرية ب�صكٍل كبري لعدم متتعه 

باملناعة.

من  اخلام�صة  �صن  دون  الطفال  هم  امل�صاحبة  المرا�ض  و  التغذية  ب�صوء  لالإ�صابة  الفئات عر�صة  اأ�صد  اإنَّ 

العمر, و خا�صًة يف مو�صم ال�صتاء و ما يحمله من موجات برٍد قار�ض ت�صرب املناطق العالية يف لبنان حيث تنت�صر 

معظم خمّيمات الالجئني ال�صوريني, يف ظل غياب بنى حتتية مالئمة حتمي تلك املخّيمات اله�ّصة و �صاكنيها من 

العوا�صف الثلجية يف كل �صنة.

2000 طفل لجئ �صوري يف لبنان, و هم بحاجة  ل تهديدًا جدّيًا و �صامتًا لقرابة  التغذية بات ي�صكِّ اإنَّ �صوء 

لنجدة عاجلة لكي يبقوا على قيد احلياة.

ل بد من الإِ�صارة اإىل اأن انت�صار حالت �صوء التغذية احلاد وال�صديد يف البقاع و�صمال لبنان ت�صاعف تقريًبا 

يف العام 2014 باملقارنة مع العام 2013.

اأ�صعار  اإرتفاع  ب�صبب  دراماتيكّي  و  �صريع  ب�صكٍل  لبنان  ال�صوريني يف  الالجئني  لدى  الغذائي  الو�صع  ي�صوء  قد 

الالجئني  اأعداد  كثافة  اإىل  بالنظر  الأممية  الغذائية  امل�صاعدات  تخفي�ض  و  الغذائي,  الأمن  وغياب  الغذاء, 

ال�صوريني يف لبنان.

2014 �صّرحت »اليزابيت را�صمو�صني »م�صاعدة املدير التنفيذي لربنامج  اأكتوبر  13 ت�صرين الول /  بتاريخ 

الغذاء العاملي التابع لالأمم املتحدة ان املنظمة قررت تقلي�ض التمويل املر�صود للربنامج, متعهدًة يف نف�ض الوقت 
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ة الفرد منه �صتقل بن�صبة 40% تقريبًا, مّما ينعك�ض هذا القرار �صلبًا على  بتو�صيل الغذاء للجميع, اإل اأن ح�صّ

و�صع الالجئني ال�صوريني الغذائي املتدهور اأ�صاًل.

كذلك �صّجلت موؤ�ص�صة ليـف حالت لأطفال �صوريني لجئني يف لبنان فقدوا حياتهم ب�صبب عجز اأهلهم عن 

اإدخالهم اإىل امل�صت�صفى ب�صبب الو�صع الإقت�صادي )�صورة رقم 53(. 

)�صورة رقم 53(          
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تتوّجه املوؤ�ص�صة اللبنانية للدميقراطية و حقوق الإن�صان )ليـف( بجملة تو�صيات اإىل املعنيني من اأجل حت�صني 

ظروف عي�ض الالجئني ال�صوريني يف لبنان حلني تاأمني عودتهم الآمنة اإىل بالدهم, و متابعة ما جاء يف هذا 

التقرير من اإنتهاكات ج�صيمة حلقوق الإن�صان الأ�صا�صية و العمل على معاجلتها.

توجهت موؤ�ص�صة ليـف بهذه التو�صيات اإىل ال�صلطات اللبنانية باأجهزتها التنفيذية و الت�صريعية و الق�صائية, 

كما توجهت اإىل املجتمع الدويل باإعتبار ملف الالجئني ال�صوريني بات اأزمة عاملية يتخّطى كل احلدود, و بحاجة 

لت�صافر جهود الإن�صانية يف كل اأنحاء العامل.

القسم الثاني
التوصيات
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الفصل األول
التوصيات المتعّلقة 

بالسلطات اللبنانية
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الباب األول
على الصعيد الحكومي

ِكَر من اإنتهاكات �صد الالجئني ال�صوريني يف لبنان, يتبنّي اأنَّ معظمها �صببها قرارات حكومية,  بالعودة اإىل ما ذمُ

اأو جتاهل حكومي, اأو تكون الجهزة احلكومية اللبنانية م�صوؤولًة عنها ب�صكٍل مبا�صر. 

لذلك تتوجه موؤ�ص�صة ليـف اإىل احلكومة اللبنانية مبطالب عديدة نوجزها على ال�صكل الآتي:

اإىل مقيم بطريقة غري م�صروعة على  ال�صوري  الالجئ  ل  اأن حتوِّ �صاأنها  التي من  القرارات  العودة عن   -  1

الأرا�صي اللبنانية, و العمل على ت�صهيل ح�صول الالجئ ال�صوري على جميع الأوراق القانونية بدون اأن تمُفَر�ض 

عليه اأعباًء ل قدرة له على حتملها.

2 - على احلكومة اللبنانية اأن تتعاطى مع الالجئ ال�صوري يف لبنان مبنطق اإن�صاين و عقالين, اإذ ل يجوز 

حتميل الالجئ ال�صوري اأعباًء مالية اإلزامية يف الوقت الذي حترمه فيه من حقه يف العمل و حت�صيل املال.

من  ي�صنع  بل  ال�صوري  اللجوء  اأثر  من  لبنان  يحمي  ل  قراراتها  بع�ض  اأن  تدرك  اأن  اللبنانية  احلكومة  على 

الالجئ ال�صوري �صخ�ض خارج عن القانون رغمًا عن اإرادته.

تلجم  ان  الداخلية,  وزارة  البلديات, من خالل  على  و�صاية  �صلطة  لها من  اللبنانية مبا  على احلكومة   -  3

البلديات عن اإّتخاذ اإجراءات غري قانونية و غري اإن�صانية و عن�صرية بحق الالجئني ال�صوريني.

فيما خ�ضَّ تطبيق قراراتها  املختلفة  اللبنانية  المنية  تراقب عمل الجهزة  ان  اللبنانية  4 - على احلكومة 

املّت�صلة ب�صوؤون الالجئني ال�صوريني يف لبنان.

5 - على الجهزة المنية اللبنانية اأن تتوقف عن الإعتقالت التع�صفية و الع�صوائية بحق الالجئني ال�صوريني, 

بحّجة الأمن الوقائي.
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6 - على خمابرات اجلي�ض اللبناين و جهازّي المن العام اللبناين و امن الدولة اأن يتوقفوا عن ممار�صة اأعمال 

التعذيب, و كافة املعامالت املهينة بحق املوقوفني ال�صوريني, و ان يلتزموا بقرار جمل�ض الوزراء باإلغاء العمل 

بوثائق الإت�صال و لوائح الإخ�صاع و منع توقيف النا�ض على اأ�صا�صهما و الإلتزام فقط باملذكرات الق�صائية يف 

هذا املجال.

7 - العمل على اإحرتام الالجئ ال�صوري و معاملته بطريقة اإن�صانية بعيدة عن العن�صرية و كافة ا�صكال التمييز, 

و اإحرتام حقوقه الأ�صا�صية و حمايتها اإ�صوًة بحماية حقوق املواطنني.

8 - اإيالء الأمومة و الطفولة العناية اخلا�صة على ال�صعيد النف�صي و ال�صّحي و �صمان تلقي الطفال ال�صوريني 

للتعليم, و عدم فوات عليهم فر�ض ت�صجيلهم حني الولدة, و عدم حتميلهم م�صاكل م�صتقبلية هم بغنى عنها.

كما ت�صدد موؤ�ص�صة ليـف على اأهمية اجلهود املت�صامنة بني منظمة اليوني�صف و وزارة ال�صحة اللبنانية وغريها 

من ال�صركاء املحليني بهدف تعزيز الإمكانات و ح�صد العاملني يف املجال ال�صّحي, و ذلك جتنبًا لتعّر�ض املزيد 

من الن�صاء و الطفال ال�صوريني الالجئني ل�صوء التغذية و لالأمرا�ض, و توفري العالج و الرعاية الطبية الالزمة 

لهم.

9 - وقف تطبيق القرار ال�صادر عن احلكومة اللبنانية القا�صي مبنع دخول لجئني �صوريني اإىل لبنان اإبتداًء 

من تاريخ 31 كانون الول / دي�صمرب 2014, باإعتباره قرارًا ل ين�صجم مع القانون الدويل حلقوق الإن�صان ل �صّيما 

املادة 14 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان, و طاملا اأنَّ اأ�صباب اللجوء من �صوريا ل تزال قائمة, و اإ�صتطرادًا 

وقف تطبيق هذا القرار على الالجئني ال�صوريني املقيمني يف لبنان.

اإتفاقية مناه�صة  3 من  اإن�صجامًا مع املادة  10 - الوقف الفوري لأعمال ترحيل ال�صوريني اإىل بلدهم عنوًة, 

التعذيب التي �صادق عليها لبنان عام 2000 و تعهد باإحرتام بنودها, و وقف اإنذار الالجئني ال�صوريني باملغادرة 

و اإعطائهم الإقامات القانونية حني يطلبوها من جهاز الأمن العام بدون اأّية معوقات ل ين�ض عليها القانون.

11 - نطالب احلكومة اللبنانية بتفّهم حالة جلوء ال�صوريني عرب املعابر الغري نظامية اإىل لبنان و الظروف 

اأن  الإ�صتثنائية التي دفعتهم لذلك, و عدم معاملتهم كمهاجرين غري �صرعيني و توقيفهم لهذا ال�صبب, بدون 

يتعار�ض ذلك مع تدابري القوى الأمنية و الع�صكرية يف حماية احلدود اللبنانية جتاه اأي خطر يهدد الأرا�صي 

اللبنانية.

12 - وقف كافة اخلطابات العن�صرية و الت�صريحات التي حت�ض على الكراهية �صد الالجئني ال�صوريني, و 

تعميم هذا النهّي على جميع الوزارات و الدوائر الر�صمية يف لبنان.
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13 - ت�صجيع عمل منظمات املجتمع املدين املعنية مب�صاعدة الالجئني ال�صوريني و عدم عرقلة عملها, ل �صّيما 

املوؤ�ص�صات التي يعمل فيها ن�صطاء �صوريون, اإذ اأنَّ ل م�صلحة للبنان و ل لالجئني ال�صوريني من تفريغ جمتمع 

الالجئني ال�صوريني من الفئات ال�صورية املثقفة النا�صطة يف املجال الطّبي و احلقوقي ملا ين�صره هوؤلء يف اأو�صاط 

الالجئني من اأعمال و اأن�صطة ترّكز على التوعّية و التعاطي الإيجابي.

14 - مالحقة كل من تثبت اأنه قد اأقدَم على اإرتكاب اإنتهاكات �صد الالجئني ال�صوريني, و قام باإ�صتغاللهم 

على نحو غري م�صروع و يف اأعمال غري م�صروعة.

15 - التعاون مع املنظمات الدولية و املحلّية, ل �صّيما املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني يف اإدارة �صوؤون الالجئني 

ال�صوريني, و عدم اإ�صدار قرارات مت�ض اأو�صاع الالجئني ال�صوريني يف لبنان بدون الت�صاور مع املوؤ�ص�صات الدولية 

بهذا ال�صاأن.
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الباب الثاني
على الصعيد القضائي

للق�صاء اللبناين دورًا مهّمَا يف تخفيف جزء اأ�صا�صي من معاناة الالجئني ال�صوريني يف لبنان.

جرى  �صوريني  لجئني  جتاه  اللبنانيني  الق�صاة  بع�ض  من  اإن�صاين  حقوقي  تعاطي  فيه  جند  الذي  الوقِت  يف 

توقيفهم ب�صكٍل تع�صفي, اإّل اأنَّ العديد من املحاكم ل �صّيما املحكمة الع�صكرية تقوم بتغطية التوقيفات التع�صفية 

التي تقوم بها بع�ض الأجهزة الأمنية اللبنانية لالجئني �صوريني.

لذلك على الق�صاء اللبناين اأن:

1 - مينع حماكمة من مّت توقيفه تع�صفًا و خارج اإطار الق�صاء.

2 - عدم الإعتداد بالتحقيقات التي جترى مع املوقوفني ال�صوريني حتت التعذيب و التهديد.

و فتح حتقيق موازي حول واقعة التعذيب متهيدًا ملحا�صبة الفاعلني.

3 - مالحقة مرتكبي الإنتهاكات بحق الالجئني ال�صوريني ق�صائيًا و حماكمتهم, �صواء اأكانوا جهة ر�صمية اأو 

ميلي�صيا اأو اأ�صخا�ض عاديني.

4 - منع حماكمة كل لجئ �صوري دخل لبنان بطريقة غري قانونية نظرًا للظروف الإ�صتثنائية التي دفعته اإىل 

ذلك. باإ�صتثناء من ت�صلل اإىل لبنان لإرتكاب اأفعال جرمية و اإرهابية.

5 - عدم التمييز يف الأحكام الق�صائية بني الالجئ ال�صوري و املواطن اللبناين.

6 - تقدمي الإتفاقيات و املواثيق الدولية امل�صادق عليها على الت�صريعات الداخلية الوطنية اإذا ما كان هناك 

تعار�ض بني الإثنني فيما خ�ض التعاطي ق�صائيًا مع اأحد الالجئني ال�صوريني.
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7 - جتنب اإ�صدار الحكام باإبعاد الالجئني ق�صرًا اإىل �صوريا.

8 - عدم املماطلة مبحاكمة الالجئني ال�صوريني املوقوفني, و اإعفاءهم من كفالت اإخالء ال�صبيل نظرًا لو�صعهم 

الإقت�صادي ال�صيء.

9 - تخفيف الحكام ال�صادرة بحق الالجئني ال�صوريني املخالفني لقواعد الإقامة يف لبنان.

10 - التعاون مع الهيئات و املنظمات الدولية, ل �صّيما املفو�صية ال�صامية حلقوق الإن�صان و مكتب امل�صاندة 

القانونية يف املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني, و منظمات حقوق الإن�صان املحلّية و الدولية يف جمال املعلومات و 

توثيق الإنتهاكات و ت�صجيع �صيا�صة عدم الإفالت من املحا�صبة.
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الباب الثالث
على الصعيد التشريعي 

اأعمال  على  الرقابة  �صلطات  اإحدى  و  البالد  يف  الت�صريعية  ال�صلطة  باإعتباره  اللبناين  النواب  جمل�ض  على 

د�صتوريًا -  املخّولة -  ال�صلطة  لأنه  و  الد�صتور,  و  ال�صعب  اإليه  اأوكله  الذي  بدوره  يقوم  اأن  اأجهزتها  و  احلكومة 

بامل�صادقة على الإتفاقيات الدولية, فيقع عليه لهذه اجلهة واجب الرقابة على تنفيذ تلك الإتفاقيات الدولية ل 

�صّيما الإتفاقيات املّت�صلة بحقوق الإن�صان. 

لهذه الأ�صباب تطالب موؤ�ص�صة ليـف من جلنة حقوق الإن�صان النيابية القيام بزيارات دورية و مفاجئة اإىل 

الق�صاء  اإىل  باإحالتهم  الطلب  و  التعذيب  مرتكبي  ك�صف  و  الع�صكرية,  و  الأمنية  التوقيف  مراكز  و  ال�صجون 

ملحا�صبتهم ق�صائيًا و لي�ض م�صلكيًا.

حما�صبة الوزراء على اعمالهم التي من �صاأنها ان تعّر�ض حقوق الإن�صان يف لبنان للخطر.

التوقيع على اإتفاقية روما املوؤ�ص�صة ملحكمة اجلزاء الدولية.
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الفصل الثاني
توصيات خاصة 

بالمجتمع الدولي 
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)�صورة رقم 54(        

لقد فاقت اأزمة الالجئني ال�صوريني قدرة اإحتمال اأي دولة من دول اجلوار مع �صوريا.

لبنان البلد ال�صغري و ذات الرتكيبة ال�صكانية اله�ّصة يدفع الثمن الأكرب يف اإيواء الالجئني ال�صوريني باإعتباره 

الأعمال  اأعنف  ت�صهد  و  �صهدت  التي  و  دم�صق(,  ريف  و  )حم�ض  ال�صورية  املحافظات  كربى  حدود  عند  يقع 

الع�صكرية يف اإطار النزاع امل�صّلح يف �صوريا. 

ر موؤ�ص�صة ليـف املجتمع الدويل باإلتزاماته الخالقية حيال الأزمة يف �صوريا الناجتة عن النزاع امل�صّلح  تذكِّ

الدائر منذ اكرث من ثالث �صنوات, و ما نتج عن هذا النزاع من ماأ�صاة لي�ض اأقلها تهجري اأكرث من ع�صرة ماليني 

لجئ �صوري بني الداخل و اخلارج. 

و بالتايل فاإنَّ وقف النزاع امل�صّلح ب�صكل فوري ي�صّكل املطلب الرئي�صي ملوؤ�ص�صة ليـف, على ان يجري الإنتقال 

الهادئ اإىل نظام دميقراطي يلّبي تطلعات ال�صعب ال�صوري الذي قّدم الت�صحيات الكبرية يف �صبيل اإ�صتعادة حقه 

يف احلرية و الكرامة و العي�ض يف دولة دميقراطية توعد بالتقّدم و الإزدهار.

اإنَّ على الدول القادرة تقا�صم اأعداد الالجئني ال�صوريني مع دول اجلوار ال�صوري, و العمل على تعزيز حماية 

الالجئني ال�صوريني و عدم تعري�صهم للخطر اإن كانوا يف داخل �صوريا اأو يف دول اللجوء املجاورة, اأو من خالل 

اإ�صتغاللهم من قبل ع�صابات الإجتار بالأ�صخا�ض و ع�صابات تهريب الأ�صخا�ض.

اإنَّ على املفو�صية العليا ل�صوؤون الالجئني و اجلهات الدولية املانحة زيادة م�صاعداتها لالجئني ال�صوريني يف 

لبنان من خالل منظمات املجتمع املدين العاملة يف لبنان, و من خالل احلكومة اللبنانية �صرط مراقبة عملية 

الإنفاق و ال�صرف ل�صمان و�صول امل�صاعدات اإىل م�صتحقيها.
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على الأمم املتحدة و اجلهات الدولية املانحة ال�صغط على احلكومة اللبنانية لوقف كافة اأ�صكال الإنتهاكات 

�صد الالجئني ال�صوريني و عدم مقاي�صة احلكومة اللبنانية بني ال�صكوت على ممار�صاتها و بني توقف الدعم لها.

على الأمم املتحدة و اجلهات الدولية املانحة تقدمي الربامج اخلا�صة للحماية القانونية لالجئني ال�صوريني يف 

لبنان, و برامج خا�صة لرعاية الأمومة و الطفولة و �صمان �صالمتهما ال�صحية و النف�صية. كما اأنَّ على برنامج 

الغذية العاملي اأن ي�صاعف م�صاعداته لالجئني ال�صوريني يف لبنان و عدم تخفي�صها لأي �صبٍب من الأ�صباب.

منتهية  �صفر  مّمن ميلكون جوازات  اأو  �صفر  جوازات  ل ميلكون  الذين  ال�صوريني  لالجئني  موؤقت  حل  اإيجاد 

ال�صالحية, ت�صهياًل لهم لأن ينتقلوا اإىل البلد الذي يرغبون بالإقامة فيه, �صّيما و اأنَّ هذا الإجراء قد يلم �صمل 

عائالت �صورية كثرية اإنقطعت بهم ال�صبل يف دول اللجوء.

العمل على اإنقاذ جيل كامل من الطفال ال�صوريني مّمن فاتهم اأعوام درا�صية, نظرًا لعدم وجود جهة معرتف 

بها ت�صرف على تعليمهم و على تقدمي الدرجات و ال�صهادات لهم, مّمن هم غري قادرين للذهاب اإىل �صوريا.


