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اد فرونتريز. ميكن ن�سخ 
ّ
© حقوق امللكية االدبية والفكرية حمفوظة جلمعية رو

او ا�ستخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير الغرا�س اكادميية �رشط ذكر 

امل�سدر.

  



 

�شكر 

اد فرونتريز كل من �ساهم يف اعداد هذا التقرير، ال �سيما جميع 
ّ
ت�سكر جمعية رو

افراد فريق العمل لديها من باحثني وم�ست�سارين عملوا على احلاالت التي ا�ساءت 

على االمناط التي يرتكز عليها، كذلك كل املحامني الذين �ساعدوا اجلمعية من 

مة، ا�سافة اىل كل من قام مبراجعة التقرير وتنقيحه، 
ّ
خالل اآرائهم القانونية القي

وترجمة مواده وت�سميمه وطباعته. واالهم ت�سكر جميع الالجئني الذين وافقوا 

على ك�سف معاناتهم يف هذا التقرير كما على مدى الفرتة التي يغطيها، النهم 

ب�سجاعتهم هذه حاولوا ان ي�ساهموا يف العمل خللق �سيا�سة جتنب اخوة لهم 

مالقاة نف�س امل�سري. 

و�سكر خا�س للرئي�س �سينتيا ق�سارجي التي قّدمت لهذا التقرير، بعد ان 

كانت، باميانها بدور الق�ساء ال�سامي يف تطبيق القانون ويف حماية احلريات 

الد�ستورية، قّدمت مل�سار اجتهادي اأر�سى هذا الق�ساء كحام للد�ستور واأعاد اليه 

دوره يف دفع عجلة التغيري يف ال�سيا�سات. 

وختاما، ال بد من كلمة تقدير للمحامي اال�ستاذ نزار �ساغية، الذي بتم�سكه 

حكام  وقناعته باحلق والق�ساء، �ساهم يف خلق اجتهاد حام للحرية، فكانت االأ

الرائدة التي رفدت هذا التقرير واأغنته.

راء الواردة  مت متويل هذا التقرير من قبل �سفارة مملكة الرنوج يف لبنان. اال ان االآ

اد فرونتريز وال ميكن باأي حال من االحوال 
ّ
فيه هي على م�سوؤولية جمعية رو

ل. 
ّ
ن�سبتها اىل املمو





تقدمي

لبنان لي�س بلد جلوء،

ل عليها منذ �سنوات عديدة، و�سيا�سة متبعة لتربير االجراءات التع�سفية 
ّ
مقولة معو

كافة،

لبنان بلد احلريات،

مقولة تردد دائما، ورمبا تطبق غالبا حتى تتجاوز مفهوم »احلرية«، وتربر 

املخالفات التع�سفية، 

ان مفاهيم عديدة متبعة منذ �سنوات بعيدة ال تزال تطبق وتعتمد، وكاأن احلياة 

امل�ستمرة واملتطورة ال ت�ستوجب حتريك املفاهيم اجلامدة، ومواكبتها بت�رشيع 

يتنا�سب والو�سع املتغري با�ستمرار، 

ان القوانني والت�رشيعات تو�سع لتطبق، وان كانت يف بع�س االحيان مل تعد 

تتنا�سب والتغريات والتطورات احلا�سلة، فيواكب االجتهاد هذا التطور وان كان 

احيانا ببطء، وذلك عرب تف�سريه وتطبيقه للقوانني املوجودة على االقل ويواكبه 

الفقه، واملجتمع االهلي املتمثل باجلمعيات يف بع�س املوا�سيع احل�سا�سة 

واملهمة، في�سبق االجتهاد الت�رشيع وتكون اال�سواء امل�سلطة عليه �سببا للحث على 

اجراء التعديالت املنا�سبة، 

ان االتفاقيات واملعاهدات الدولية ت�سمو على القوانني الو�سعية، وقد ان�سم لبنان 

اىل العديد منها ال �سيما تلك املتعلقة بحقوق االن�سان، اال ان اآلية التطبيق عرب �سن 

القوانني املتوافقة معها او تعديلها تتم ببطء، 

�سباب متنوعة، وهو غري قابل للمناق�سة  ان االحتجاز التع�سفي ميار�س منذ عهود الأ

ان مل يكن حمظورا، ليغرق يف متاهات الن�سيان والالمباالة واالعتياد، 

وبعد ان مت ت�سليط ال�سوء عليه على مراحل عديدة يف املجتمع االهلي ال �سيما عرب 

اد فرنتريز معتمدة الو�سائل القانونية املتاحة عرب اللجوء اىل املحاكم، 
ّ
جمعية رو

وتنظيم املوؤمترات والندوات، واللجوء اىل الراأي العام والو�سائل االعالمية، ا�سبح 

عادة النظر بال�سيا�سة املتبعة  االحتجاز التع�سفي مو�سع مناق�سة وبحث، و�سبب الإ

لهذه اجلهة، وان كان ال بد من ت�رشيع ينظم حماية الالجئني يف لبنان وكيفية 

راء امل�سبقة.  التعاطي معهم، واخلروج من التف�سريات الكال�سيكية واالآ



اد فرونتريز ال�سوء حول معاناة 
ّ
ت�سلط هذه الدرا�سة التي ت�سدرها جمعية رو

الالجئني الذين يتم توقيفهم يف لبنان، عرب �سهادات حية تبني رحلة العذاب التي 

تبداأ عند التوقيف وال تنتهي مع انتهاء تنفيذ العقوبة، لتبداأ رحلة عذاب جديدة 

ال يعرف كيفية جتاوزها وم�سريها، وتنتهي يف الكثري من احلاالت باملوافقة 

»الطوعية« الق�رشية على الرجوع اىل بلد العذاب والقتل الذي مت الهروب منه، او 

تنتهي بالرتحيل الق�رشي اىل املجهول، 

كما تتناول الدرا�سة االحكام الق�سائية ال�سادرة عن املحاكم اجلزائية واملدنية 

التي ادانت ممار�سة االحتجاز التع�سفي وو�سعت حدا له، وقررت ازالة التعدي 

الفوري على احلرية ال�سخ�سية، واحكام منعت ترحيل الالجئني، و�سوال اىل احكام 

اعرتفت بحق �سحية االحتجاز التع�سفي بالتعوي�س عن تعدي االدارة على حريته، 

وكيفية تلقي هذه االحكام من االدارة، وكيفية مناق�سة املو�سوع من ال�سلطتني 

التنفيذية والت�رشيعية، 

اد فرونتريز وفريق البحث والعمل على 
ّ
ويف كلمة اخرية، ال بد من �سكر جمعية رو

اجلهد املبذول والتحديات الكثرية التي القتها و�ستالقيها دفاعا عن احلقوق 

واحلريات اآملني ان ي�سبح لبنان فعال بلد احلريات والقانون با�ستحداث القوانني 

الالزمة وتنفيذ االحكام.

              القا�صي �صينتيا ق�صارجي القا�صوف 

 



م�رسد م�سطلحات 

الالجئ

ح�سب اتفاقية 1951 اخلا�سة بو�سع الالجئني، الالجئ هو: 

»كل �صخ�ض يوجد، ... وب�صبب خوف له ما يربره من التعر�ض لال�صطهاد 

ب�صبب عرقه اأو دينه اأو جن�صيته اأو انتمائه اإيل فئة اجتماعية معينة اأو 

اآرائه ال�صيا�صية، خارج بلد جن�صيته، وال ي�صتطيع، اأو ال يريد ب�صبب ذلك 

اخلوف، اأن ي�صتظل بحماية ذلك البلد، اأو كل �صخ�ض ال ميلك جن�صية ويوجد 

حداث وال ي�صتطيع،  خارج بلد اإقامته املعتادة ال�صابق بنتيجة مثل تلك االأ

اأو ال يريد ب�صبب ذلك اخلوف، اأن يعود اإيل ذلك البلد«1 

مفو�سية �سوؤون الالجئني 

مت تاأ�سي�س مفو�سية �سوؤون الالجئني مبوجب قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة 

رقم IV( 319( تاريخ 3 كانون االول / دي�سمرب 1949، واوكل اليها القيام بالعمل 

مم  �سا�سي ملفو�سية االأ  ثم �سدر النظام االأ
2
على حماية الالجئني والنازحني،

مم املتحدة 428 )د5-(  املتحدة ل�سوؤون الالجئني مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأ

حمددا مهام املفو�سية بالتايل: 
  3
تاريخ 14 /12 /1950 

مم المتحدة ال�صامي ل�صوؤون الالجئين، تحت �صلطة  »يتولى مفو�ض االأ

مم المتحدة،  الجمعية العامة، مهمة تاأمين حماية دولية، تحت رعاية االأ

�صا�صي، ومهمة التما�ض حلول  لالجئين الذين ت�صملهم اأحكام هذا النظام االأ

دائمة لم�صكلة الالجئين بم�صاعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخا�صة اإذا 

وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، علي ت�صهيل اإعادة هوؤالء الالجئين اإلي 

اأوطانهم بمح�ض اختيارهم اأو ا�صتيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة«

مم املتحدة   املادة 1 اأ من اتفاقية 1951 اخلا�سة بو�سع الالجئني، اعتمدها يوم 28 متوز/يوليه 1951 موؤمتر االأ
1

مم املتحدة اإيل االنعقاد مبقت�سى  للمفو�سني ب�ساأن الالجئني وعدميي اجلن�سية، الذي دعته اجلمعية العامة لالأ

ول/دي�سمرب 1950. قرارها 429 )د5-( املوؤرخ يف 14 كانون االأ

http://daccess-dd مم املتحدة رقم 319 تاريخ 3 /12 /1949، متوفر باالنكليزية على  قرار اجلمعية العامة لالأ
2

  .s-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/051/38/IMG/NR005138.pdf?OpenElement
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/ متوفر باالنكليزية على

 3

 .428)V(&Lang=E&Area=Resolution



احللول الدائمة

اأية و�سائل ميكن بها حل م�سكلة الالجئني ب�سورة مر�سية ودائمة، من اأجل عي�س 

حياة طبيعية. وتتبع املفو�سية ب�سكل تقليدي احللول الدائمة املتمثلة يف العودة 

4
دماج املحلي واعادة التوطني. الطوعية اإىل الوطن، واالإ

مبداأ عدم االعادة الق�رضية

مبداأ جوهري يف قانون الالجئني يحظر على الدول اإعادة الالجئني باأي �سكل من 

�سكال اإىل بلدان اأو اأرا�س قد تتعر�س فيها حياتهم اأو حرياتهم للتهديد. وميثل  االأ

هذا املبداأ جزء من القانون العريف الدويل، ولذلك فهو ملزم جلميع الدول، �سواء 

 
5
كانت اأطرافا يف اتفاقية 1951 اأم ال.

العودة الطوعية اىل الوطن

هي العودة اىل الوطن على اأ�سا�س حرية الالجئني وقرارهم الواعي. وقد 

تكون العودة اىل الوطن منظمة )اأي عندما حتدث برعاية احلكومات املعنية 

واملفو�سية(، او تلقائية )اأي ان يعود الالجئون بو�سائلهم اخلا�سة دون تدخل 

 
6
مبا�رش من جانب املفو�سية اأو احلكومات يف عملية العودة(.

الطواعية 

تعرف مفو�سية �سوؤون الالجئني الطواعية على انها غياب اأي �سغوط ج�سدية، 

نف�سية اأو مادية وتعترب اأن خيار العودة ال يكون عمال اإراديا حرا عندما ال يكون 

 
7
الو�سع القانوين لالجئ اأو حقوقه معرتف بها يف بلد اللجوء.

االحتجاز التع�سفي

يعترب احلرمان من احلرية تع�سفيا »اإذا كان وا�صحا اأن من الم�صتحيل التذرع 

 مفو�سية �سوؤون الالجئني، م�رشد امل�سلحات الرئي�سية اخلا�سة باحلماية، متوفر باالنكليزية على
4

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ce7d444.html
 مفو�سية �سوؤون الالجئني، م�رشد امل�سلحات الرئي�سية اخلا�سة باحلماية، متوفر باالنكليزية على 

5

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ce7d444.html
مفو�سية �سوؤون الالجئني، م�رشد امل�سلحات الرئي�سية اخلا�سة باحلماية، متوفر باالنكليزية على 

 6

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ce7d444.html
نكليزية على  انظر مفو�سية �سوؤون الالجئني، دليل العودة الطوعية، الفقرة 2.3، متوفر باالإ

7

.http://www.unhcr.org/3bfe68d32.pdf 



باأي اأ�صا�ض قانوني لتبرير الحرمان من الحرية )كاأن يبقى ال�صخ�ض قيد 

االحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة المحكوم عليه بها اأو على الرغم من 

�صدور قانون عفو ينطبق عليه(«8

من العام املديرية العامة لالأ

االمن العام مديرية عامة خا�سعة ل�سلطة وزير الداخلية ومرتبطة به مبا�رشة. 

مهمة االمن العام جمع املعلومات ل�سالح احلكومة وبنوع خا�س املعلومات 

ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية. وي�ساهم االمن العام يف التحقيق العديل 

�سمن حدود املخالفات املرتكبة �سد امن الدولة الداخلي واخلارجي. وي�ساهم 

كذلك مع قوى االمن يف مراقبة احلدود الربية واجلوية والبحرية ومراقبة االجانب 

9
على االرا�سي اللبنانية، كما يتوىل اعطاء اجازات املرور.

فريق االمم املتحدة العامل املعني 

باالحتجاز التع�سفي 

ن�سان الفريق العامل املعني باالحتجاز  يف عام 1991، اأن�ساأت جلنة حقوق االإ

ن�سان اإىل الفريق العامل  التع�سفي )قرار رقم 42 /1991(، واأ�سندت جلنة حقوق االإ

الوالية التالية:

)اأ( التحقيق يف حاالت االحتجاز املفرو�س تع�سفا اأو بطريقة اأخرى ال تتما�سى 

عالن العاملي حلقوق  مع املعايري الدولية ذات ال�سلة املن�سو�س عليها يف االإ

ن�سان اأو يف ال�سكوك القانونية الدولية ذات ال�سلة التي قبلتها الدول املعنية،  االإ

على اأال تكون املحاكم املحلية قد اتخذت اأي قرار نهائي يف هذه احلاالت طبقا 

للقانون الوطني؛

)ب( التما�س وتلقي املعلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية وغري 

فراد املعنيني اأو اأ�رشهم اأو ممثليهم؛ احلكومية وتلقي معلومات من االأ

 
10

)ج( تقدمي تقرير �سامل اإىل اللجنة يف دورتها ال�سنوية.

 الفريق العامل املعني باالحتجاز التع�سفي، �سحيفة الوقائع رقم 26، متوفر على 
8

 .http://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet26ar.pdf
 مر�سوم اإ�سرتاعى رقم 139 تاريخ 12 /06 /1959 تنظيم املديرية العامة لالمن العام، املادة 1 و2، اجلريدة الر�سمية، 

9

عدد 30 تاريخ 22 /6 /1959.

 الفريق العامل املعني باالحتجاز التع�سفي، مقدمة، متوفر على 
10

.http://www2.ohchr.org/arabic/issues/detention/index.htm
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ملخ�ص تنفيذي  

»لبنان لي�س بلد جلوء«، عنوان عري�س ال يزال ي�سكل مظلة ل�سيا�سة متبعة يف 

لبنان، تنعك�س على الالجئني وطالبي اللجوء احتجازاً تع�سفيًا وتهديداً فعليًا 

قامة فيه  بالرتحيل الق�رشي، ب�سبب دخول عدد كبري منهم خل�سة اىل لبنان واالإ

ب�سكل غري �رشعي. 

دارات الر�سمية رغم انها كانت  هذه ال�سيا�سة ال تزال قائمة يف لبنان لدى االإ

مو�سع ادانة من قبل ال�سلطة الق�سائية التي اعتربت انها »ت�سكل خمالفة �سارخة 

للقانون« و»ن�ساطًا غري م�رشوع يخرج عن كل حدود امل�رشوعية، وجمردا عن كل 

تربير قانوين«. 

دارة من االحتجاز املطول لالجئني وطالبي اللجوء من دون اي م�سوغ  وتتخذ االإ

جبارهم على املوافقة على اعادتهم اىل بلدانهم،  قانوين، ا�سلوبًا لل�سغط عليهم الإ

ل وجودهم يف 
ّ
لقناعتها ان اخالء �سبيلهم من دون ترحيلهم من �ساأنه اأن يحو

مر الواقع« وان ي�سجع الداخلني خل�سة اىل لبنان او خمالفي  لبنان اىل »جلوء االأ

قامة فيه على التحايل على القانون، وفق اعتقادها، بالتحول اىل  نظام االإ

الجئني. كما تتخذه ا�سلوبًا لثني طالبي اللجوء عن القدوم اىل لبنان، مما يقلل من 

توافد الالجئني كخطوة ا�ستباقية.

دارة حول  وميكن القول ان ال�سنتني االخريتني متيزتا »مبواجهة« بني الق�ساء واالإ

االحتجاز املطول بعد انتهاء املحكومية الق�سائية. مواجهة عمادها الد�ستور 

والقانون والتزامات لبنان الدولية من جهة الق�ساء، يف مقابل �سيا�سة تعتمدها 

دارة وتقوم على اعتبارات امنية و�سيا�سية واقت�سادية وحتى دميغرافية،  االإ

ر�س باإطالة امد  ومنها ما قد يكون م�رشوعًا. اال ان املواجهة هذه، ترجمت على االأ

�سخا�س اكد الق�ساء عدم م�رشوعية احتجازهم، وترجمت  االحتجاز التع�سفي الأ

من جهة اخرى، بتدخل من قبل االدارة يف اعمال الق�ساء وتعّد على هيبته. ويف 

احلالتني ثمة انتهاك للد�ستور وملبداأ ف�سل ال�سلطات. 

فكنا امام احكام ق�سائية تطالب بو�سع حد لالحتجاز التع�سفي وللتعدي على 

احلرية، راف�سة اي تربير لهذه املمار�سة التي مت�س حرية لالن�سان كر�ستها ال�رشعة 

الدولية والقوانني الو�سعية وو�سعتها حتت حماية الق�ساء؛ وكنا كذلك امام 

احكام متنع ترحيل الالجئني الذين ح�سلوا على احلماية الدولية يف لبنان، ولو 
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كان الرتحيل مبوجب حكم ق�سائي �سابق. فمن �ساأن �سفة اللجوء، الالحقة على 

القرار، ان تعطل مفعوله بناء على التزامات لبنان الدولية.

اىل ذلك، كنا امام احكام رف�ست االعتداد مبوافقة الالجئني وطالبي اللجوء على 

الرتحيل وهم حتت االحتجاز. واخرى رف�ست حما�سبة من ال يتقيد بقرار الرتحيل 

حكام التي يجدر  بحجة انه »يخالف تنفيذ حكم ق�سائي« او تدبري اداري؛ ومن االأ

الوقوف عندها اعرتاف الق�ساء بحق �سحية االحتجاز التع�سفي بالتعوي�س عن 

تعدي االدارة على حريته. 

ويف مقابل كل هذه االحكام، كنا امام ادارة تعمل لتح�سني ال�سيا�سة التي تتبعها، 

فتبداأ اوال بالطعن بكفاية الق�ساء يف هذا املجال على انه »ال يعلم ما يفعل«، ثم 

عاقة  ترف�س �رشاحة تنفيذ احكامه، لتنتقل فيما بعد اىل ا�سرتاتيجية اخرى الإ

هذه االحكام عرب التمنع عن تبلغها، او خلق او�ساع جديدة جتردها من مفعولها 

وحتاول ا�سفاء �سبغة �رشعية على اال�ستمرار يف التوقيف من خالل ادعاء 

جديد او جتعلها دون مو�سوع برتحيل املدعني، او تعمل على قلب هذه االحكام 

عن طريق الطعن بها. وهي حماوالت نبذها الق�ساء وجابهها باأحكام جديدة. 

وا�ستمرت املواجهة، خملفة وراءها �سحايا ا�ستمر حجز حرياتهم من دون اي 

ا�سا�س قانوين.

املواجهة بني الق�ساء واالدارة وا�ستمرار ممار�سات االحتجاز التع�سفي والرتحيل 

�س�س  ا�ستدعت اعادة نظر يف ال�سيا�سة املتبعة، من قبل ال�سلطة التنفيذية، او حتديد االأ

التي تقوم عليها هذه ال�سيا�سة، بحيث تكون �سوابط وحدود التعاطي مع ملفي 

االحتجاز املطول واللجوء وا�سحة. فناق�ست احلكومة اعتباراتها ال�سيا�ساتية 

ت مبداأ ان 
ّ
واملبادئ التي حتكم مقاربتها للجوء واالحتجاز. وخرجت بتقرير ثب

»لبنان لي�س بلد جلوء« كمنطلق لكل ال�سيا�سة املتعلقة بهذا املو�سوع، وو�سع 

اطرا، غري وا�سحة املعامل بعد، ملعاجلة حاالت اللجوء وحدودا زمنية ملنح 

احلماية لطالبي اللجوء يف لبنان.

اعتبارات عدة تقف خلف ال�سيا�سة القدمية - اجلديدة املتبناة، منها ما قد يكون 

م�رشوعًا اذا ما قاربناها مقاربة امنية ووطنية �رشفة. ومنها ما رد الق�ساء 

عليه يف القرارات التي انتجت املواجهة بينه وبني االدارة. ف�ساًل عن اخرى ت�سقط 

امام مقاربة ت�ستند على االلتزامات الدولية للبنان كع�سو يف املجتمع الدويل. 

اعتبارات ال يوافق عليها كلها امل�رشعون يف جمل�س النواب. فمن خالل مناق�ستهم 

املقت�سبة ملو�سوع اللجوء، كانوا ابدوا قناعتهم بوجوب و�سع قانون ينظم 

اللجوء، لتنتقل م�سوؤولية و�سع ال�سيا�سة و�سناعة القرار فيه من ال�سلطة التنفيذية 
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واالدارة التابعة لها اىل من اوكلهم الد�ستور �سن قوانني وانظمة حتمي احلقوق 

واحلريات، ما ي�ستدعي �سن قانون يراعي م�سلحة لبنان واعتبارات �سيا�سته، امنا 

اي�سا د�ستوره والتزاماته. وفوق هذا كله قال النواب كلمتهم يف املواجهة بني 

ول يف حماية احلريات التي يكر�سها الد�ستور  الق�ساء واالدارة، مرجحني كفة االأ

وي�سعها يف حمى القانون وال�سلطة املوجلة بتطبيقه وتف�سريه. 

�سارة اىل ان خمالفة القانون واملعايري الدولية غري مقت�رشة على احلجز  وجتدر االإ

التع�سفي، بل تبداأ االنتهاكات منذ حلظة التوقيف لت�ستمر خالل التحقيقات وحتى 

املحاكمات، وتتفاقم خالل مرحلة ال�سجن ان كان احتياطيًا او يف مرحلة تنفيذ 

العقوبة، وت�سبح تع�سفا كليا بعد انتهاء تنفيذ العقوبة او عدم احلكم بعقوبة، 

لتليها يف الكثري من االحيان اعادة ق�رشية اىل اخلطر او رمبا املوت. 

فتوقيف الالجئني وطالبي اللجوء ب�سبب دخولهم خل�سة او اقامتهم غري امل�رشوعة 

ال يزال منطًا متبعًا، مع عدم وجود قانون خا�س ي�ستثنيهم من هذا اجلرم عماًل 

باملعايري الدولية ذات ال�سلة، وذلك من دون احرتام احلقوق االجرائية كافة 

التي يكفلها قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، �سواء من حيث احلق باالت�سال 

باأحد افراد العائلة او من يختاره املوقوف علمًا انه يف حالة الالجئني وطالبي 

مم  اللجوء، تق�سي املبادئ الدولية بوجوب منحهم احلق باالت�سال مبفو�سية االأ

املتحدة ل�سوؤون الالجئني )مفو�سية �سوؤون الالجئني او املفو�سية( فور توقيفهم. 

ام من حيث احلق باال�ستعانة مبحام ومقابلته، رغم طلب املوقوفني ذلك يف 

بع�س االحيان، او كذلك وجوب ابالغهم بحقوقهم هذه. ف�سال عن كون التوقيفات 

متت يف عدد من احلاالت بدهم املنازل خارج ال�ساعات التي ي�سمح بها القانون. 

اإ�سافة اىل انها جتري احيانًا من قبل ا�سخا�س ينتمون اىل ال�سلطة لكن بثياب 

فون عن انف�سهم وال يعلمون املوقوفني ب�سبب توقيفهم. وعند 
ّ
مدنية، فال يعر

التحقيق، يتعر�س هوؤالء ملعاملة قا�سية ومهينة واحيانا للتعذيب على ما يبدو. 

ا�سافة اىل كونهم يف الغالب يوقعون على حما�رش التحقيق من دون قراءتها. 

واذا ما احيلوا امام الق�ساء، ومل يكن لديهم حمام يدافع عنهم ويربز للقا�سي 

�سفتهم وخ�سو�سية و�سعهم كالجئني اأو طالبي جلوء، ال تعطى لهم يف الغالب 

الفر�سة للدفاع عن انف�سهم، حيث ال يزال ا�ستجوابهم مقت�رشاً يف الكثري من 

احلاالت على اال�سئلة العامة لتحديد هوية املدعى عليهم وجن�سيتهم ال اكرث، كون 

 – اجلرم املدعى عليهم به – ويف حالتي الدخول خل�سة او االقامة غري امل�رشوعة

وا�سحا وثابتا عليهم والعقوبة وا�سحة وين�س القانون اأنه ال يجوز للقا�سي 

ول.  تخفيفها يف حالة اجلرم االأ
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عالن عن نف�سه كالجئ،  اما حني تتاح لالجئ، عن طريق ممثله القانوين، فر�سة االإ

تتبدل ال�سورة يف الغالب، ويتبدل تعاطي القا�سي مع امللف، اذ ان »اجلرم« مل 

يعد بهذه الب�ساطة وتربره حاجة اللتما�س احلماية من ا�سطهاد او من موت، ال 

عراف الدولية بداأت تق�سي بعدم جترمي الداخلني خل�سة يف هذه احلالة.  �سيما ان االأ

وبعد احلكم عليهم، ينتقلون اىل معاناة جديدة يعاين منها معظم امل�سجونني يف 

لبنان. وتتمثل باالكتظاظ ال�سديد، فال يكون لهم مكان للنوم اإال ب�سكل جانبي 

و»راأ�سا على كعب«، وتكون نوعية الطعام رديئة فيجرب الكثريون على �رشاء 

الطعام او االتكال على ما تقدمه بع�س اجلمعيات اخلريية من وقت اإىل اآخر، اأو 

جانب والالجئون يف الغالب. ومن  على ما ياأتي به الزوار وهو ما ال يحظى به االأ

حيث الرعاية ال�سحية فهي ال تتالءم مع احلاجات، ي�ساف اىل كل هذا، متييز 

يف املعاملة يعاين منه االجانب يف اماكن االحتجاز من قبل خمتلف املوجلني 

بالتعاطي معهم احيانا ومن قبل بع�س امل�ساجني اللبنانيني. 

واالق�سى من كل هذا ما يتعر�س له االجانب من �سغوط معنوية قد ت�سل اىل 

حد التعذيب نتيجة قلقهم على م�سريهم بعد انتهاء العقوبة، حيث يتم نقلهم اىل 

�سلطة االمن العام، ليبقوا لديه اىل اأمد غري معلوم. ف�ساًل عن تعر�سهم ل�سغوط 

جبارهم على املوافقة على العودة اىل بلدانهم. الإ

ويفاقم من هذه الق�ساوة اي�سًا كون املنظمة املوجلة اليوم توفري احلماية لهم، اأي 

مفو�سية �سوؤون الالجئني، غري قادرة على القيام بدورها على ال�سورة املتوقعة 

من العام يف النظارة  منها، ال �سيما بالن�سبة اإىل املحتجزين حتت �سلطة االأ

جراء والتحقيق، حيث لي�س لدى املفو�سية اإذن مفتوح و�سامل  التابعة لدائرة االإ

لزيارة هوؤالء املحتجزين ب�سكل دوري واآيل. بل تتطلب الزيارة موافقة م�سبقة 

من العام، وهي موافقة تعطى بالن�سبة حلاالت حمددة،  من املديرية العامة لالأ

وتكون زيارة املفو�سية حم�سورة بهذه احلاالت و�رشيعة ومقت�سبة، وبالتايل 

ل بتقدمي 
ّ
دنى، دون اأن تقوم ب�سكل منهجي ومطو يقت�رش دورها على احلد االأ

الن�سح الكايف لهم حول و�سعهم وحقوقهم او مبتابعة ملفاتهم الق�سائية واطالق 

�رشاحهم. 

ومل يكن الق�ساء وحده من اأدان تلك املمار�سات، بل القت كذلك رف�سًا لدى الراأي 

العام ممثاًل بال�سحافة واملجتمع املدين مبختلف اأطيافه من اإعالم ومنظمات 

غري حكومية وحمامني، فاعُتربت جناية، وانتهاكًا وا�سحًا للقانون وللحرية 

ال�سخ�سية يحظره الد�ستور، كما يحظره ويعاقب عليه كل من القانون اللبناين 

واملعايري الدولية لالحتجاز. 
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وكما هو واقع االحتجاز التع�سفي، فاإن ممار�سة الرتحيل كانت بدورها حمل 

اإدانة من قبل اجلهات نف�سها، ال �سيما اإنها تخالف التزامات لبنان امام املجتمع 

�لدويل. 

وهكذا، ح�رش كل من االحتجاز التع�سفي رغم قرارات الق�ساء واإدانته، والرتحيل 

الق�رشي، على طاوالت حوار منظمات املجتمع املدين مع االطراف املعنية كافة، 

وعلى �سفحات و�سائل االعالم ويف ا�سرتاتيجية التقا�سي. 

حيث داأبت منظمات املجتمع املدين على اثارة بواعث قلقها نتيجة ا�ستمرار 

ممار�سة االحتجاز التع�سفي والرتحيل الق�رشي رغم قرارات الق�ساء، مع خمتلف 

ال�سلطات املعنية، كما مع االطراف املوؤثرة على ال�سيا�سات يف لبنان. ورفعت 

بواعث قلقها هذه اىل املجتمع الدويل حماولة و�سع ال�سلطات امام ا�ستحقاق 

اجلواب حول ا�سناد ممار�ساتها و�سيا�ساتها.

عالم اأكرث فاأكرث على اال�ساءة على اجنازات الق�ساء وعالقته باالدارة،  وعمل االإ

كما على خطورة املمار�سات املا�سة باحلرية ال�سخ�سية. وقام بدور ريادي يف 

الوقت عينه يف حماولة »حماية« بع�س الالجئني عرب ال�سغط الطالق �رشاح من 

حكم الق�ساء بافراج فوري عنه كي�رشى العامري، او اال�ساءة على خطر ترحيل 

من قررت االدارة اخراجه رغم توفر اخلطر على حياته او حريته، م�ساهمًا مع 

منظمات املجتمع املدين، وباأ�سلوبه اخلا�س، يف حماولة درء هذا اخلطر. وا�ستمر 

حمامون موؤمنون بالق�ساء ودوره يف دفع عجلة التغيري يف ال�سيا�سات، باللجوء 

وىل وكل من  اىل الق�ساء كو�سيلة ا�سرتاتيجية حلماية موكليهم يف الدرجة االأ

ميكن اأن يقع يف يوم ما �سحية ال�سيا�سة احلالية، على اأمل ان يتطور االجتهاد 

�سا�س يف �سياغة توجهات ال�سلطتني  ويكون للق�ساء باأحكامه التقدمية التاأثري االأ

خ�س احلرية  الت�رشيعية والتنفيذية يف ملف احلريات واحلقوق الد�ستورية وباالأ

ال�سخ�سية وحق التما�س اللجوء.

خريتان بتطورات حول مو�سوع اللجوء  وختامًا من حيث بداأنا، متيزت ال�سنتان االأ

واالحتجاز التع�سفي، على معظم امل�ستويات ال�سيا�سية واملجتمعية واحلقوقية 

والقانونية . فالق�ساء قال كلمته مدينا هذه املمار�سة، واحلكومة و�سعت امل�ساألة 

على طاولة التداول، كما انتقل النقا�س اىل احليز العام، يف حراك مل ي�سهده ملف 

االحتجاز التع�سفي واللجوء منذ �سنني طويلة. لتجد ال�سلطات نف�سها، ملرة نادرة 

من املرات، ملزمة على ك�سف حججها واعتباراتها امام الراأي العام واملجتمع 

املدين فُطرحت اأ�سئلة على اكرث من طاولة ومنرب ويف اكرث من �سياق: هل يجوز 

القول ان لبنان لي�س بلد جلوء؟ وهل يجوز با�سم هذه ال�سيا�سة ان يتم احتجاز 
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مد غري معلوم وان يتم ترحيلهم ق�رشاً، ورغم االدانة  حريات اال�سخا�س الأ

ن�سان الدولية التي اتخذتها الدولة  ال�رشيحة من الق�ساء، ورغم التزامات حقوق االإ

على نف�سها؟

�سئلة هي مو�سوع هذا التقرير، الذي يعتمد على م�سح التطورات  هذه االأ

وامل�ستجدات التي طالت ملف االحتجاز التع�سفي خالل العامني 2009-2010، من 

حكام الق�سائية ذات ال�سلة، وي�ستند  مواقف وقرارات ر�سمية، وحتركات اهلية، واالأ

كذلك على �سهادات واأقوال وجتارب الجئني وطالبي جلوء عانوا من االحتجاز 

املطول يف لبنان ومنهم من حكم الق�ساء لهم باحلرية با�سم ال�سعب اللبناين، 

عادة »الطوعية« او الق�رشية اىل بلدانهم، با�سم هذه ال�سيا�سة  ومنهم من خربوا االإ

ونتيجة لها. 

 



�

مقدمة 

»اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة فوق الد�ستور«، تقرير جديد ي�ساف اىل 

اد فرونتريز حول 
ّ
جمموعة املن�سورات املتخ�س�سة التي ا�سدرتها جمعية رو

�سيا�سة احلكومة اللبنانية التي ال تلتزم بال�سكل املتوقع منها مب�سوؤولياتها كع�سو 

يف املجتمع الدويل وبالتزاماتها الدولية يف حماية الالجئني، فتمار�س �سيا�سة 

احتجازهم حتت ذريعة الدخول غري امل�رشوع او االقامة غري امل�رشوعة، وتلجاأ 

كذلك اىل احتجازهم لفرتات طويلة من دون اي م�سوغ قانوين الجبارهم على ما 

ت�سميه العودة »طوعا« اىل ديارهم، واإىل عدم تنفيذ احكام ق�سائية �سدرت �سدها 

جمربة اإياها على اطالق �رشاح املحتجزين تع�سفًا، لتقول ان »لبنان لي�س بلد 

جلوء« . 

هم التطورات ذات ال�سلة التي ح�سلت منذ �سدور الدرا�سة  ويعر�س التقرير الأ

ويحللها، على م�ستوى ال�سيا�سات 
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القانونية »اأبواب مغلقة« يف نهاية العام 2008 

الر�سمية وغري الر�سمية. فلم تعد م�ساألة حماية الالجئني حم�سورة باجلهاز 

االمني فقط، حيث انتقلت ومو�سوع االحتجاز التع�سفي اىل امل�ستوى الق�سائي 

مم  والت�رشيعي واحلكومي، وحيث �سمل املو�سوع كذلك هيئات اأخرى تابعة لالأ

مم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، واملفو�سية  املتحدة اىل جانب مفو�سية االأ

وروبية، وهو ما يعترب خطوة اإيجابية واإن كانت غري كافية. وكان ذلك نتيجة  االأ

خريتني من قبل اأطراف  ملتابعة وتكثيف العمل على هذه امل�ساألة خالل ال�سنينت االأ

اد فرونتريز التي 
ّ
متعددة، منها منظمات املجتمع املدين وال �سيما جمعية رو

واكبت امللف على مدى هذين العامني، مما ادى اىل حتريك املو�سوع على اكرث 

من �سعيد وعلى خمتلف امل�ستويات، ما جنح يف ار�ساء قواعد لق�سية بات من غري 

املمكن التغا�سي عنها من امل�سوؤولني املعنيني. 

اما اأهم هذه التطورات فكانت على م�ستوى الق�ساء الذي ا�سدر قرارات عدة تبني 

ان �سيا�سة التوقيف واالحتجاز التع�سفي والرتحيل تخالف القوانني اللبنانية 

والتزامات لبنان الدولية. فاملثابرة على تعيني حمامي دفاع لالجئني ولطالبي 

قامة غري ال�رشعية، وتكري�س اللجوء اىل  اللجوء املالحقني للدخول خل�سة او االإ

 اأبواب مغلقة/ درا�سة حالة/ الالجئون العراقيون واحلجز التع�سفي/ يغلق عليهم باب ال�سجن لدخولهم خل�سة وال 
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اد فرونتريز، 2008، متوفر باللغتني العربية واالنكليزية على 
ّ
يفتح عند انق�ساء حمكومياتهم، من�سورات جمعية رو
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الق�ساء كحاٍم للحقوق واحلريات ورفع دعاوى طعن باالحتجاز التع�سفي – وهو 

ما ميكن اعتباره اأمراً جديداً نوعًا ما- اأّدت اىل تكري�س تيار اجتهادي ريادي يف 

ول للتغيري يف ال�سيا�سات ذات العالقة  الق�ساء. ليكون الق�ساء بذلك املحرك االأ

مال. اال انه ال ميكن  باالحتجاز، وان مل تكن هذه التغيريات على م�ستوى االآ

اال االعرتاف ان الزخم الق�سائي ادى اىل اعادة حتريك امللف على م�ستوى كل 

ال�سلطات املعنية، وهو امر ايجابي بحد ذاته بغ�س النظر عن النتائج التي ميكن 

ان يكون قد اقرتن بها. 

ي�ساف اىل كل هذا دور بارز لعبه احد املحامني اجلريئني - وهو الوحيد على 

حد علمنا - الذي ا�رش على تكرار مت�سكه باحلرية ال�سخ�سية والد�ستور والقانون 

ة احداث تغيري يف االجتهاد ومنه يف 
ّ
وثقته بالق�ساء فالتجاأ اليه حاميا لها وبني

ال�سيا�سة واملمار�سة غري القانونية.

وكذلك ادى العمل الدائم �سبه اليومي مع االعالم وا�ستمرارية التغطية االعالمية 

لق�سايا االحتجاز التع�سفي والرتحيل اىل دعم الق�ساء يف م�سريته هذه، فربزت 

للراأي العام حمورية الدور الذي ميكن لل�سلطة الق�سائية ان متار�سه يف تكري�س 

وحماية احلقوق واحلريات الد�ستورية، ومت ت�سليط ال�سوء على اخلطر املرتتب على 

عالم �رشيكًا لالجئني وطالبي  حكام الق�ساء. كذلك كان االإ عدم تنفيذ االدارة الأ

ي�سال �سوتهم من خلف  اللجوء املحتجزين يف الدفاع عن انف�سهم ومنرباً الإ

الق�سبان اىل اآذان و�سمائر ال�سلطات املعنية كما اىل الراأي العام.

خريتان ان التعاون والت�سبيك بني منظمات املجتمع املدين  وابرزت ال�سنتان االأ

النا�سطة يف منا�رشة والدفاع عن حق الالجئني وطالبي اللجوء باحلماية من 

االحتجاز التع�سفي والرتحيل هما اي�سا من العوامل الرئي�سة امل�ساعدة يف تطوير 

ال�سيا�سات واملمار�سات، وان ا�رشار هذه املنظمات على احلوار مع ال�سلطات كان 

م�ساهما يف طرح هذه الق�سايا على الطاولة وادراجها يف االجندة الر�سمية، ايا 

يكن املوقع الذي احتلته فيها او النتيجة التي اقرتنت بها. 

ويبقى ان الالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين تع�سفا، كان لهم الدور اال�سا�س، 

فهم الق�سية وب�سجاعتهم وا�رشارهم على الدفاع عن حرياتهم حاولوا ان 

ي�ساهموا يف العمل على تغيري ال�سيا�سات واملمار�سات ب�سكل قد يحمي اخوة لهم 

وزمالء من مالقاة امل�سري عينه ومعاناة الظلم عينه. فقد وافقوا على الطعن يف 

احتجازهم، خماطرين باطالة فرتة احتجازهم التع�سفي، ووافقوا على ان يرفع 

االعالم �سوتهم غري عابئني مبا ميكن ان يرتد عليهم نتيجة ذلك من ممار�سات، 

وعلى ان تتكلم منظمات املجتمع املدين با�سمهم ال�رشيح حول تفا�سيل 
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معاناتهم وظلمهم م�رشين على التوا�سل معها مهما كانت الظروف وال�سعاب، 

لتخرج ماأ�ساة االحتجاز التع�سفي وما يعي�سه املحتجزون تع�سفا من معاناة 

ان�سانية وقانونية، اىل النور. 

يف املقابل، ال يزال مفهوم حماية الالجئني كمبداأ غائب عن منظومة االدارة، التي 

ت�رش على معاملتهم معاملة اي اجنبي، وت�ستخدم االحتجاز كو�سيلة �سغط عليهم 

للعودة اىل ديارهم حيث هنالك خطر على حرياتهم او حياتهم، وبالتايل اي�سا 

كاأداة لثني غريهم عن املجيء اىل لبنان. 

وي�ستند التقرير على تظهري املرتكزات التي توؤ�س�س عليها ال�سلطة التنفيذية 

�سيا�ستها املتعلقة بحق اللجوء ورف�س »حتويل لبنان اىل بلد جلوء« م�ستخدمة 

االحتجاز كو�سيلة لرتجمة هذه ال�سيا�سة. وي�سعى اىل ابراز احلجج املقابلة لهذه 

املرتكزات التي ال تاأتي يف �سياق حتويل لبنان اىل ملجاأ دائم ملن يق�سدونه 

طلبا للحماية، بل الق�سد هو ان تاأتي كدعامة يف م�سرية تطوير دولة القانون 

التي حترتم د�ستورها والتزاماتها الدولية، ومن بينها احلق باللجوء هربا من 

اال�سطهاد واحلق باحلرية ال�سخ�سية وعدم التعر�س لالحتجاز التع�سفي املكر�سة 

يف كل من الد�ستور اللبناين ويف املواثيق التي التزم بها لبنان. 

ويربز هذا التقرير ا�سوات وجتارب الالجئني وطالبي اللجوء، م�سكال ف�سحة 

ا�سافية لهم للتعبري عما عا�سوه يف ظلمة �سجن واحتجاز او يف عودة اىل م�سري 

جمهول هو ما هربوا ا�سا�سًا منه. وهذه التجارب هي ا�سدق وابلغ تعبري ي�سف 

واقع االحتجاز التع�سفي يف لبنان. 

فبدءا مما عا�سه هوؤالء نتيجة عدم التزام االدارة بقرارات الق�ساء، اىل معاناتهم 

خالل م�سار التوقيف واالحتجاز حتى ابواب الطائرة بالن�سبة للبع�س، او ابواب 

احلرية لبع�س �سئيل اآخر. واأبواب ميكن ان تفتح امام الالجئني وطالبي اللجوء 

على حلول دائمة تنهي رحلة بحثهم عن احلماية يف بلد يحت�سنهم ويوفر لهم 

احلماية واحلقوق، او تغلق يف بلد هربوا منه م�سطرين، او ي�سطدمون بحدود 

دول تقفل اكرث فاكرث ابوابها. هذا ا�سافة اىل ما انتهى اليه كل احلراك احلا�سل 

ب�ساأنهم على م�ستوى ال�سيا�سات.

من هنا يق�سم هذا التقرير اىل اأربعة ف�سول، ي�سيء يف اأولها على التطور 

االجتهادي الريادي يف حماية احلرية ال�سخ�سية وعدم تنفيذ االدارة لهذه 

حكام، لينتقل يف الف�سل الثاين لدرا�سة تبعات هذه التطورات – بنوعيها-  االأ

وتداعياتها على ال�سيا�سات الر�سمية ذات العالقة مبلف االحتجاز التع�سفي 
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وحماية الالجئني، وتربز �سهادات الالجئني وطالبي اللجوء وكيفية معاي�ستهم 

لكل هذه املتغريات او لواقع حال ال يتغري من انتهاكات اجرائية يف الف�سل 

الثالث، لينتهي يف الف�سل الرابع اىل ت�سليط ال�سوء على كيفية تفاعل املجتمع 

املدين مبختلف اأطيافه مع اأعمال الق�ساء واالدارة وال�سيا�سة ومعاناة الالجئني 

 على هذه الوقائع 
ً
لني ق�رشا، ويختم بناء

ّ
وطالبي اللجوء املحتجزين او املرح

والتحليل بخال�سة وتو�سيات اىل خمتلف االطراف املعنية. 

 وهو يغطي �سيا�سات وممار�سات وتطورات واحداثا ح�سلت خالل الفرتة املمتدة 

من بداية العام 2009 حتى نهاية �سهر اأيلول 2010 با�ستثناء بع�س التطورات 

الهامة التي ح�سلت بعد هذا التاريخ، والتي ا�سيفت اىل التقرير يف عملية �سياغته 

النهائية يف �سهر كانون االول 2010.

وي�ستند التقرير على م�سادر اولية قدر االمكان، من �سهادات موثقة من قبل 

جمعيتنا، واحكام ق�سائية، ووثائق ور�سائل ر�سمية، كما على مقاالت وتقارير 

�سدرت يف االعالم، نعتربها اولية يف �سياق هذا التقرير الذي يوثق جزءا من 

جهود االعالم ودوره يف احلماية.
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ول الف�سل االأ

دارة  دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ

كثرية هي احلاالت التي تظهر خماوف جدية من ان يكون االحتجاز التع�صفي 

من العام لفرتات طويلة هدفه تثبيت فكرة ان »لبنان لي�ض بلد  ل�صالح او لدى االأ

جلوء«، وان تكون تلك املمار�صة �صيا�صة عامة تهدف اىل فر�ض تلك الفكرة، ومن 

 كمثال واقعي.
تلك احلاالت ناأخذ حالة جمال12

جمال هو الجئ عراقي معرتف به من قبل مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون 

الالجئني يف لبنان منذ العام 2006. اوقف يف ت�رشين الثاين من العام 2007 ب�سبب 

دخوله لبنان بطريقة غري نظامية طلبا للجوء. وال يزال قيد االحتجاز منذ ذلك 

احلني )لغاية كتابة التقرير(، رغم ثالثة احكام ق�سائية باطالق �رشاحه الفوري. 

اوقف جمال عند ال�ساعة العا�رشة م�ساء من قبل رجال امن بلبا�س مدين. وجرت 

حماكمته بعد 10 اأيام من توقيفه بتهمة الدخول خل�سة اىل لبنان و�سدر احلكم 

بحب�سه ملدة 3 ا�سهر وبتغرميه بـ 300 الف لرية لبنانية واإخراجه من البالد. 

وبالتايل يكون قد انهى تنفيذ حكم احلب�س )مع بدل الغرامة( يف �سهر اآذار 2008. 
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وهو ال يزال حمتجزا ب�سكل تع�سفي منذ ذلك التاريخ ل�سالح االمن العام.

مور امل�ستعجلة  يف اوائل العام 2010، تقدم حمامي جمال بدعوى امام قا�سي االأ

يف بريوت، �سد الدولة اللبنانية – وزارة الداخلية – املديرية العامة لالمن 

العام، طعنا باحتجاز موكله ب�سكل تع�سفي. وقد ا�سدر القا�سي قراراً موقتا مبنع 

ترحيل جمال حلني انتهاء البت بالق�سية، بناء على املادة 589 من قانون ا�سول 

 وقد انتهت الق�سية باإ�سدار القا�سي حكم اأدان الدولة 
14

املحاكمات املدنية.

النتهاكها احلرية ال�سخ�سية واأمرها باطالق �رشاح جمال ب�سكل فوري. وف�سال 

اىل ذلك، حكم القا�سي على االدارة بت�سديد �سلفة على ح�ساب التعوي�سات التي 

ي�ستحقها جمال نتيجة التع�سف يف احتجازه. 

ء
ى

ج
ال
ة 
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دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

 مت ا�ستبدال ا�سم الالجئ با�سم م�ستعار. 
12

من العام – دائرة التحقيق واالجراء و�سجن روميه املركزي،   علما انه تنقل بني عدة �سجون وبني نظارة االأ
13

ولغاية كتابة هذا التقرير كان ال يزال حمتجزاً يف نظارة االمن العام.

 تن�س املادة 589 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية على »...لقا�سي االمور امل�ستعجلة ... ان يتخذ بناء على 
14

طلب احد اخل�سوم، مقابل كفالة او بدونها، جميع التدابري املوقتة واالحتياطية التي من �ساأنها حفظ احلقوق ومنع 

ال�رشر«، قانون ا�سول املحاكمات املدنية، مر�سوم ا�سرتاعي رقم 90، تاريخ 16 /9 /1983، ملحق العدد 40 من 

اجلريدة الر�سمية، تاريخ 6 /10 /1983.
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كرث من اأ�سبوعني،  غري ان االدارة، وبعد ان تبلغت احلكم عقب امتناعها عن ذلك الأ

ا�ستاأنفته، وردت حمكمة اال�ستئناف الطعن لكونه ورد بعد مرور مهلة ا�ستئناف 

15
حكام الق�سائية املعجلة )8 اأيام(. االأ

خالل كامل مدة احتجازه، تعر�س جمال للكثري من ال�سغوط من قبل كل من 

�سلطات االحتجاز وال�سفارة العراقية بهدف اقناعه »باملوافقة« على ترحيله 

من العام - دائرة التحقيق  اإىل العراق. وخ�سع لتحقيقات متعددة من قبل االأ

واالجراء، تركزت على ما اذا كان يف�سل العودة اىل العراق او اىل �سجن روميه، 

خرين خالل فرتة  كما مت و�سعه يف ال�سجن االنفرادي وحرمانه من االت�سال باالآ

احتجازه يف هذه النظارة، كاإحدى و�سائل ال�سغط. ورغم كل هذه ال�سغوط، مل 

يوقع جمال على ترحيله ب�سبب خوفه على حياته يف العراق. 

وخالل م�سار دعواه امام قا�سي االمور امل�ستعجلة، وبعد رف�سه التوقيع على 

املغادرة، مت االدعاء عليه امام النيابة العامة بجرم خمالفة قرار االخراج االداري 

ال�سادر عن مدير عام االمن العام، وقد قرر القا�سي الذي احيلت اليه الق�سية 

وقف التعقبات بحقه لعدم توافر عنا�رش اجلرم املدعى به وعدم ثبوت �سدور 

 وقد امر القا�سي باطالق �رشاح 
16

قرار �سالح بالرتحيل عن مدير عام االمن العام،

املدعى عليه ب�سكل فوري. 

 وقد ادعي على جمال مرة اخرى بجرم خمالفة قرار اخراج بعد حوايل �ستة اأ�سهر، 

حيث قرر الق�ساء ا�سقاط الدعوى ل�سبق االدعاء حيث انه ال جتوز حماكمة اأي 

�سخ�س على الفعل عينه مرتني. 

بالرغم من هذه االحكام الق�سائية كلها ل�سالح جمال، ال يزال حمتجزا اىل تاريخ 

كتابة هذه اال�سطر، اىل ما يقارب الثالث �سنوات، فاالدارة امتنعت عن تنفيذ 

االحكام الق�سائية التي امرت باطالق �رشاح جمال، وال تزال حتتجز حريته اىل 

اليوم دون اي م�سوغ قانوين.

ء
ى

ج
ال
ة 

�س
ق

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

 مبوجب املادة 586 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية، امل�سدر نف�سه. 
15

 مبوجب املادة 34 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه، التي تن�س على » يعاقب 
16

باحلب�س من �سهر اىل �ستة ا�سهر كل اجنبي يخالف احكام املادة 17 من هذا القانون«، وجتدر اال�سارة اىل ان هذه 

خرية تن�س على احلالة الوحيدة حيث يجوز ملدير عام االمن العام اتخاذ قرار اداري باخراج اجنبي من  املادة االأ

لبنان، حيث جاء فيها » يخرج االجنبي من لبنان بقرار من مدير عام االمن العام اذا كان يف وجوده �رشر على 

االمن وال�سالمة العامني، وعلى مدير عام االمن العام ان يودع وزير الداخلية فورا �سورة عن قراره. يجري االخراج 

اما بابالغ ال�سخ�س املعني وجوب مغادرة لبنان �سمن املهلة التي يحددها مدير عام االمن العام او برتحيله اىل 

احلدود بوا�سطة قوى االمن الداخلي«، قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه، تاريخ 10 متوز 

1962، اجلريدة الر�سمية، عدد 28، تاريخ 11 /7/ 1962.
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الق�ساء حامي احلرية ال�سخ�سية

ي�سكل جمال واحدا من اكرث من 17 الجئا وطالب جلوء قال الق�ساء كلمته 

بالن�سبة الحتجازهم التع�سفي وا�رش على حماية حريتهم ال�سخ�سية، حيث �سدر 

خالل الن�سف االخري من العام 2009 والن�سف االول من العام 2010 اكرث من 21 

حكما رائدا يف هذا ال�سدد. حيث اعترب يف الق�سايا املرفوعة بوجه الدولة ]�ست 

دعاوى[ ان احتجاز االجانب بعد انق�ساء حمكوميتهم هو احتجاز تع�سفي جمرد 

عن امل�رشوعية وال ي�ستند على اأي ا�سا�س قانوين ويعد تعديا من قبل االدارة على 

احلرية ال�سخ�سية للمحكومني ال بد من رفعه وو�سع حد الحتجازهم واطالق 

�رشاحهم الفوري، وحيث ا�سقط التعقبات يف الدعاوى املرفوعة من قبل االدارة 

]15 دعوى[ على ان هذه التعقبات ال ت�ستند بدورها على اي ا�سا�س قانوين. ويف 
كل هذه احلاالت، امر الق�ساء باطالق ال�رشاح الفوري للمحتجزين املعنيني بهذه 

الدعاوى. 

وعليه يكون الق�ساء قد قال كلمته يف مو�سوع االحتجاز التع�سفي، بغ�س النظر 

ان كان املحتجز حاماًل ل�سفة اللجوء ام ال. واعترب بالتايل انه ال يجوز ان تعتد 

كما اكد الق�ساء ان 
 17

دارة باأن »لبنان لي�س بلد جلوء« لتربير االحتجاز املطول االإ

االدارة ال ميكنها اال�ستمرار يف احتجاز الالجئني بحجة ترحيلهم، بانيًا حججه 

على التزامات لبنان مبوجب املعاهدات واالعراف الدولية ومبوجب د�ستوره 

الذي يكر�س مبادئ حقوق االن�سان ومنها احلق باللجوء، فحكم بعدم جواز 

ترحيل الالجئني وطالبي اللجوء الذين حتميهم املعاهدات واالعراف الدولية من 

االعادة الق�رشية، وبالتايل بعدم جواز تربير اال�ستمرار يف احتجازهم بغايات 

فقد اعترب الق�ساء ان االمر امامه يتعلق بحرية د�ستورية مو�سوعة يف 
 18

الرتحيل.

حماية القانون وحماته وان ما من �سيا�سة ميكن ان ت�سوغ االعتداء على احلرية 

19
ال�سخ�سية وبالتايل على الد�ستور بحد ذاته.

اىل ذلك اأكمل الق�ساء م�سرية حماية احلرية املوكلة اليه، م�سدرا احكاما ق�ست 

بعدم جواز االعتداد مبوافقة الالجئ او رف�سه التوقيع على ترحيله عندما يكون 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 ان ممار�سة االحتجاز التع�سفي لي�ست حم�سورة بالالجئني وطالبي اللجوء وامنا ت�سمل كل االجانب. غري اننا نركز 
17

يف تقريرنا على الفئة االوىل نظرا خل�سو�سية افرادها وبواعث القلق املتعلقة بحمايتهم واهمها احتمال اعادتهم 

ق�رشا اىل بلد اال�سل حيث قد يواجهون خطرا على حياتهم. 

مور امل�ستعجلة يف زحلة، الرئي�س �سينتيا ق�سارجي، يف ق�سية ي�رشى العامري، تاريخ                  قرار قا�سي االأ
18

11 /12 /2009؛ قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، يف ق�سية جواد اجلبوري، تاريخ 

8 /6 /2010؛ قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س طانيو�س ال�سغبيني، يف ق�سية عالء ال�سياد،               

تاريخ 17 /5 /2010.

 انظر على �سبيل املثال قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية ميثم الربيعي، 
19

تاريخ 28 /1 /2010.
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حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

حكم قا�صي االمور امل�صتعجلة يف زحلة، الرئي�ض �صينتيا ق�صارجي، يف ق�صية 

ي�رسى العامري، تاريخ 11 /12 /2009 
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دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

قيد االحتجاز التع�سفي، وبعدم جواز مالحقته بجرم رف�سه املغادرة. وبهذا نزع 

�سفة الطوعية التي حتاول االدارة اللبنانية اطالقها على عمليات اعادة الالجئني 

اىل بلدانهم من االحتجاز. ا�سافة اىل ذلك، اعاد الق�ساء يف بع�س احكامه حتديد 

اطار حق االدارة مبمار�سة االخراج االداري من دون قرار ق�سائي، م�سرتطا توافر 

 
20

اركان املادة 17 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه.

ومل يقف الق�ساء عند فر�س و�سع حد ل�سيا�سة االحتجاز املطول وما يرتتب 

عليها، بل ذهب اىل احلكم على االدارة بدفع تعوي�سات على �سحايا هذه ال�سيا�سة 

من الالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين تع�سفًا. وقد اعتربت كل االحكام التي 

�سدرت يف هذه الدعاوى ان الدولة اللبنانية ممثلة باالمن العام هي يف حال 

تعد على احلرية ال�سخ�سية لهوؤالء املحتجزين، ملزمة اياها برفع هذا التعدي 

واالفراج الفوري عنهم. وذلك على اعتبار ان اال�ستمرار يف االحتجاز بعد انق�ساء 

املحكومية دون م�سوغ قانوين ودون اأي قرار ق�سائي اأو اإداري هو خمالفة 

حكام القانون وال يرتكز اىل اي ا�سا�س قانوين، ال �سيما انه »يخرج عن اإطار  الأ

 و»ي�سكل 
21

تنفيذ احلكم اجلزائي ويدخل يف اإطار التعدي على احلريات الفردية«

ن�ساطا غري م�رشوع يخرج عن كل حدود امل�رشوعية، وجمردا عن كل تربير 

 وقد الزم الق�ساء االدارة يف كل هذه االحكام برفع هذا التعدي عن 
22

قانوين«.

 
23

احلرية ال�سخ�سية وبالتايل اطالق �رشاح املحتجز تع�سفا فورا.

دارة اأي اإجراء اأو قرار ب�ساأن ما يجب تقريره ب�ساأن الالجئ  فاإن عدم اتخاذ االإ

ال�سيا�سي ويف وجوب ترحيله اأو اإبقائه يف لبنان، ال يربر اإبقاءه حمتجزا، فيكون 

 ف�سال اىل 
24

ا�ستمرار احتجازه من دون �سند قانوين من قبيل التعدي على حقوقه.

كون »هذه اال�ستمرارية تكون خارج اطار االجراءات اجلزائية الق�سائية، وهي 

اجراءات يقت�سي تطبيقها م�ستمدة من ارتكاب جرم جزائي وا�ستنادا اىل قرارات 

ق�سائية ت�سكل �سمانة مل�رشوعية التوقيف ملا يف م�سامينه واآثاره من حد حلرية 

ا�سا�سية لالن�سان كر�ستها ال�رشع الدولية والقوانني الو�سعية وجعلت من امل�س بها 

�سمن اطر قانونية وق�سائية تتجاوب مع املربرات واالهداف املوجبة للتوقيف، 

 قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س ح�سام عطاهلل، يف ق�سية 12 الجئا وطالب جلوء عراقيا، تاريخ 
20

.2010/ 4 /20

 قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية ميثم الربيعي ، تاريخ 28 /1 /2010؛ قرار 
21

قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية و�سام فزاع، تاريخ 28 /1 /2010؛ قرار قا�سي 

االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية ريا�س الها�سم، تاريخ 28 /1 /2010.

 امل�سدر نف�سه.
22

 قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف زحلة، الرئي�س �سينتيا ق�سارجي، يف ق�سية ي�رشى العامري، تاريخ               
23

11 /12 /2009؛ م�سدر �سابق، احلا�سية 21.

 قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت يف ق�سية جواد اجلبوري، م�سدر �سابق، احلا�سية 18.
24
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وبالتايل فان احلد من تلك احلرية من خالل هذا التوقيف وخارج االطار املر�سوم 

اعاله يكون خمالفا خمالفة �رشيحة للقانون، وان كان يف غايته يهدف اىل 

مر الذي يجب ان يتحقق فور انفاذ العقوبة املحكوم  تاأمني االخراج من البالد، االأ

بها ولي�س بعد فرتة جتاوز هذه املدة بتمديدها دون اي �سند قانوين واىل زمن 

ال ي�ست�سيغه منطق او قانون او مبداأ من املبادئ الراعية للمجتمعات وال�سامنة 

 موؤكدا بذلك اجتهادا كانت قد بداأته النيابة 
25

ملمار�سة االن�سان حقوقه وحرياته«.

العامة يف املا�سي حيث اعتربت انه ال يجوز اال�ستمرار يف التوقيف اإىل ما ال 

را�سي اللبنانية[ ويقت�سي اإخالء �سبيل  نهاية ]اإذا ما تعذَّر الرتحيل من االأ

املوقوف لقاء �سند اإقامة والتعهد خطيًا باتخاذ حمل �سكن معروف اأو بالتقدم 

 
26

من خمفر الدرك وغريها من �رشوط اإخالء ال�سبيل.

مع الت�سديد على ان هذه االحكام الق�سائية، بعد تثبتها من واقعة االحتجاز 

التع�سفي التي ال تربرها غاية الرتحيل، ذهبت اي�سا اىل التاأكيد ان هذا الرتحيل 

بحد ذاته غري قانوين انطالقا من �سفة اللجوء التي يحملها املدعى عليه او 

املدعي ح�سب احلاالت. حيث اعترب الق�ساء ان ثبوت نيل املدعى عليه بطاقة �سفة 

الجئ )�سادرة عن مفو�سية �سوؤون الالجئني( يف�سي اىل القول باأن االخراج من 

البالد يتعار�س مع �سفة اللجوء التي ح�سل عليها يف وقت الحق ل�سدور احلكم 

الق�سائي عليه وقبل انفاذ االخراج بحقه، وي�ستتبع بالتايل تعطيل تلك ال�سفة 

والدور املولج به املكتب ال�سادرة منه بطاقة اللجوء، والذي يف اعطائه هذه 

ال�سفة يتما�سى مع احليثيات التي متنع االخراج من البالد وفقا لل�رشع والقوانني 

 
27

الو�سعية بعد ادخال هذه ال�رشع يف النظام القانوين اللبناين بالت�سديق عليها،

وان ا�ستح�سال الالجئ املدعى عليه على �سفة اللجوء بعد �سدور احلكم اجلزائي 

بحقه مت�سمنا الرتحيل يجعل هذا احلكم غري نافذ باعتبار ان املدعي الجئ 

�سيا�سي يتمتع باحلقوق املمنوحة لالجئني ال�سيا�سيني يف حال كانت حياته 

معر�سة للخطر او كان هو معر�سا للتعذيب يف حال اعادته اىل بلده، فهو يتمتع 

بحماية املعاهدة الدولية التي حتول دون حق اأي دولة من�سمة اإليها يف طرد اأي 

�سخ�س اىل دولة اأخرى اإذا كان من �ساأن ذلك تعري�سه للخطر اأو للتعذيب والتي 

 وان كان متتعه ب�سفة اللجوء اتى بعد �سدور احلكم االويل 
28

�سادق عليها لبنان،

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت يف ق�سية عالء ال�سياد، م�سدر �سابق، احلا�سية 18.
25

 قرارات النائب العام يف بريوت القا�سي ندمي عبد امللك، تاريخ 9 /12 /1993 رقم 14604 و 14605.
26

 قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت يف ق�سية عالء ال�سياد، م�سدر �سابق، احلا�سية 18.
27

 اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة او العقوبة القا�سية او الالن�سانية او املهينة، ان�سم اليها 
28

مبوجب قانون رقم 185 تاريخ 24 /5 /2000 االجازة للحكومة االن�سمام اىل اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من 

�رشوب املعاملة او العقوبة القا�سية او الالان�سانية او املهينة، اجلريدة الر�سمية عدد 25 تاريخ 08 /06 /2000.
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حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

قرار قا�صي االمور امل�صتعجلة يف بريوت، الرئي�ض زلفا احل�صن، يف ق�صية جواد 

اجلبوري، تاريخ 8 /6 /2010 
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دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

القا�سي بالرتحيل، حيث انه يجب ان يوؤخذ عندئذ ب�سفة الالجئ لرتتيب النتائج 
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القانونية على ذلك وحتديد و�سعه واأطر التعامل معه.

كل هذه االحكام ا�ستندت على ن�س الد�ستور اللبناين الذي يكر�س احلرية ال�سخ�سية 

ن�سان وكل  عالن العاملي حلقوق االإ يف كل من مقدمته ويف مواده، حيث ي�سكل االإ

مواثيق االمم املتحدة التي حتظر االحتجاز التع�سفي جزءا ال يتجزاأ من الد�ستور، 

ف�سال عن املادة 8 من الد�ستور التي حتظر �رشاحة االحتجاز التع�سفي. اإ�سافة اىل 

التزام لبنان بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يحظر بدوره 

االحتجاز التع�سفي، واملادة 2 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية التي تق�سي 
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ب�سمو املعاهدات الدولية على القوانني املحلية يف التطبيق امام املحاكم.

ا�سافة اىل ذلك، ا�سدر الق�ساء امل�ستعجل احكاما ق�ست بالزام الدولة بت�سديد 

تعوي�سات للمدعني نتيجة ثبوت التعدي على حريتهم من قبلها، وا�سعا غرامة 

اكراهية عن كل يوم تاأخري يف التنفيذ. ذلك اأن االبقاء على املدعي الالجئ 

حمتجزا بعد انق�ساء فرتة عقوبته يف حني ان احلكم اال�سا�سي ق�سى باخراجه من 

البالد بعد انتهاء مدة عقوبته يفتقر اىل ال�سند القانوين ويلحق بالالجئ املدعي 

�رشرا ماديا ومعنويا ثابتا واكيدا االمر الذي يجعل حقه بالتعوي�س ثابتا 
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وم�ستحقا بذمة الدولة التي اعتدت على حريته ال�سخ�سية.

كما ابطل الق�ساء التعقبات بحق الجئني يف ق�سايا رفعتها الدولة ممثلة بالنيابة 

العامة �سدهم بتهمة رف�س املغادرة او خمالفة تدبري االخراج. حيث يبدو ان 

االدارة قامت مبمار�سة املزيد من ال�سغوط على الالجئني الذين �سدرت ل�ساحلهم 

عراف  احكام اطالق �رشاح بهدف اإرغامهم على الر�سوخ للرتحيل، وذلك خالفا لالأ

الدولية وملعاهدة مناه�سة التعذيب التي متنع لبنان من ترحيل اأي �سخ�س اىل 

بلد قد يتعر�س فيه للتعذيب. وبالفعل مت ترحيل من ر�سخوا لل�سغوط املعنوية 

مر.   وذلك دون ابالغ حماميهم اأو مفو�سية �سوؤون الالجئني باالأ
32

وحتى املادية،

اما من مل يوقع حتت تاأثري ال�سغوط فتمت احالته اىل الق�ساء جمددا بجرم 

خمالفة تدبري االخراج، وذلك يف الغالب على خلفية توقيعه على رف�س املغادرة 

من العام. وردا على ذلك، كانت قرارات الق�ساء باخالء ال�سبيل  التي قررها االأ

او بوقف التعقبات واطالق ال�رشاح الفوري، معتربة ان الرف�س او القبول يف ظل 

قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت يف ق�سية جواد اجلبوري، م�سدر �سابق، احلا�سية 19.
 29

تن�س املادة 2 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية على انه »على املحاكم اأن تتقيد مببداأ ت�سل�سل القواعد وعند 
 30

وىل  تعار�س اأحكام املعاهدات الدولية امل�سادق عليها مع اأحكام القانون العادي، تتقدم يف جمال التطبيق االأ

على الثانية«، م�سدر �سابق، احلا�سية 14.

قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت يف ق�سية جواد اجلبوري، م�سدر �سابق، احلا�سية 18.
 31

لني يف الف�سل الرابع ادناه.
ّ

انظر �سهادات الالجئني املرح
 32
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الجئا وطالب جلوء عراقيا، تاريخ 20 /4 /2010
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االحتجاز التع�سفي املتمادي ال يعتد به حيث ان املحتجز يكون م�سلوب االرادة،

او ان القرار االداري الذي رف�س الالجئ االن�سياع له ال ي�ستويف �رشوط ا�ست�سدار 

مثل هذه القرارات مبوجب املادة 17 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان او 

االقامة فيه او اخلروج منه التي ت�سرتط ابالغ وزير الداخلية بالقرار وحت�رش 
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ال�سالحية االدارية للرتحيل بحاالت وجود خطر على االمن وال�سالمة العامة.

وهو ما يظهر ف�ساًل جديداً من ف�سول التباين بني راأي الق�ساء وقراراته وبني 

دارة وممار�ساتها. �سيا�سات االإ

هذه االحكام الق�سائية الرائدة ا�ستتبعت تطورات عدة على م�ستوى ال�سيا�سات 

واملمار�سات. اال ان الثابت ان الق�ساء با�رشاره هذا على حماية احلرية ال�سخ�سية 

وب�سكل غري مبا�رش حق اللجوء، اثبت ا�سطالعه بالدور الذي يوليه اياه الد�ستور 

يف حماية احلريات والقانون، ولفت نظر االدارة ومعها ال�سلطة التنفيذية اىل 

االنتهاكات املمار�سة بحق هذه الفئة من اال�سخا�س حتت �سعار �سيا�سة »لبنان 

لي�س بلد جلوء« واىل وجوب �سد الثغرات القائمة وتنظيم هذا االمر، حيث اقرت 

احلكومة، ونتيجة هذه االحكام الق�سائية ان هناك و�سعًا ان�سانيًا وقانونيًا 

جانب وال بد من العمل على معاجلته.  ل لالأ
ّ
ماأ�سويًا ناجتا عن االحتجاز املطو

ومن ناحية اأخرى، جتدر املالحظة انه نادرا ما تتدخل مفو�سية �سوؤون الالجئني 

يف الق�سايا التي تتناول اال�سخا�س مو�سع اهتمامها امام الق�ساء، اذ نادرا ما 

يطلب الق�ساء منها ان تثبت له �سفة اللجوء للمدعى عليه او املدعي. كما انها 

ال حت�رش جل�سات حماكمة الالجئني، وال يتم اعالمها بتواريخها ب�سكل منهجي 

ر�سميا على حد علمنا، بل يقوم ا�سدقاء الالجئ املحتجز ومنظمات املجتمع 

املدين يف بع�س احلاالت باعالمها. علما ان املفو�سية ت�سغل برنامج م�ساعدة 

قانونية توكل مبوجبه حمامني للدفاع عن بع�س الالجئني امام املحاكم. 

اتت كل هذه االحكام يف ق�سايا رفعها مواطنون عراقيون �سد الدولة اللبنانية، 

من العام، طعنا باحتجازهم املطول  ال �سيما وزارة الداخلية، املديرية العامة لالأ

بعد انق�ساء حمكومياتهم، مطالبني باالفراج الفوري عنهم. وهم م�سجلون 

لدى مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني وغالبيتهم حا�سلون على �سفة 

اللجوء. وكان اجلامع بني هذه الدعاوى هو كون جميع اال�سخا�س املعنيني بها 

كانوا �سحية ال�سيا�سة القائمة على ا�ستخدام االحتجاز املطول كو�سيلة �سغط 

حلملهم على املوافقة على العودة اىل بلدهم. اإذ كان الالجئون رغم انتهاء فرتة 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف بريوت، الرئي�س غ�سان اخلوري، يف ق�سية �سعد ا�سماعيل، تاريخ 29 /3 /2010.
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م�سدر �سابق، احلا�سية 20.
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من الداخلي ل�سالح املديرية  حمكومياتهم يبقون قيد االحتجاز لدى قوى االأ

من العام، او لدى املديرية يف نظارة دائرة التحقيق واالجراء التابعة  العامة لالأ
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لها والواقعة مبا�رشة حتت �سلطتها.

خر بني هذه احلاالت هو اأن ا�ستمرار االحتجاز بعد انتهاء املحكومية  واجلامع االآ

مد غري معلوم، اذ معظم احلاالت تراوحت فرتة احتجازها  يكون ملدة طويلة والأ

التع�سفي بني �سهر وثالث �سنوات )احت�سبنا مدة العقوبة على اعتبار ان املحكوم 

مل يدفع الغرامة بل �سجن يوما واحدا بدال عن كل 10 اآالف لرية لبنانية، حيث 

مل تتوفر لدينا معلومات اكيدة حول هذه امل�ساألة. لذا من املمكن ان تكون مدة 

االحتجاز التع�سفي اأطول من املذكورة هنا يف حال كانت الغرامة قد دفعت(. هذا 

مع العلم اأن عدد املوقوفني على هذا الوجه يقدر ح�سب الفرتات بالع�رشات ويف 

بع�س االوقات باملئات، وهذا فقط يت�سمن الالجئني وطالبي اللجوء دون ذكر 

 على �سبيل املثال: 
36

خرين. االجانب االآ

• حوايل �سبعة ا�سهر يف حالة ي�رشى العامري التي اوقفت يف 26 /5 /2009 وحكمت 
باحلب�س ملدة �سهر مع احت�ساب مدة التوقيف وغرامة 100 الف لرية وبالتايل 

تكون قد انهت تنفيذ العقوبة يف 27 /7 /2009 ومل يطلق �رشاحها اال يف 18 /1 /2010، 

بالرغم من �سدور حكم باطالق �رشاحها الفوري يف 11 /12 /2009. 

• حوايل 15 �سهرا يف حالة ميثم الربيعي الذي اوقف يف 25 /11 /2008 وحكم 
باالكتفاء مبدة توقيفه وغرامة 300 الف لرية ومل يطلق �رشاحه اال يف 27 /7 /2010، 

بالرغم من �سدور حكم باطالق �رشاحه الفوري يف 28/1/2010. ]تخلل احتجازه 

فرتة توقيف احتياطي تقارب ال�سهر بادعاء جديد مبخالفة قرار اخراج[.  

• 15 �سهرا يف حالة ريا�س الها�سم الذي اوقف يف 16 /10/ 2008 وحكم ب�سهر حب�س 
و100 الف لرية غرامة، وبالتايل يكون انهى تنفيذ عقوبته يف 17 /12 /2009 لكنه 

بقي حمتجزا تع�سفيا حتى ترحيله اىل العراق منت�سف �سهر اآذار 2010 بالرغم من 

�سدور حكم اطالق �رشاح فوري ل�ساحله يف 28 /1 /2010. 

• ما يقارب ال�سنتني بالن�سبة لعالء ال�سياد الذي اوقف يف 21 /10 /2008 وحكم ب�سهر 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

مر يح�سل بناء على كتاب من النيابة العامة التمييزية )كتاب رقم 4662/م/2004 تاريخ 16 /12 /2004(   وهذا االأ
35

يطلب من اآمري ال�سجون �سوق اأي موقوف اأجنبي تنتهي حمكوميته اأو يح�سل على قرار اخالء �سبيل اىل املديرية 

من العام لدر�س و�سعه، وي�سع االجانب املحكومني واملنتهية حمكومياتهم او املخلى �سبيلهم حتت  العامة لالأ

�سلطة االمن العام بغ�س النظر عن و�سعهم القانوين. ملزيد من التفا�سيل حول م�سار احتجاز االجانب بعد انتهاء 

حمكومياتهم، يرجى مراجعة الدرا�سة القانونية بعنوان: »اأبواب مغلقة/ درا�سة حالة/ الالجئون العراقيون واحلجز 

اد 
ّ
التع�سفي/ يغلق عليهم باب ال�سجن لدخولهم خل�سة وال يفتح عند انق�ساء حمكومياتهم«، من�سورات جمعية رو

. www.frontiersruwad.org فرونتريز 2008، متوفر على

 ت�سري مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني اىل ان عدد الالجئني و طالبي اللجوء املحتجزين يف لبنان يبلغ 96 
36

�سخ�سا منهم 34 بعد انق�ساء حمكومياتهم، بتاريخ ت�رشين االول 2010.
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ون�سف و150 الف لرية، وبالتايل يكون انهى تنفيذ عقوبته يف 22 /1 /2009، غري انه رحل 

اىل العراق يف 10 /11 /2010 بالرغم من احلكم باطالق �رشاحه الفوري يف 17 /5 /2010. 

]تخلل احتجازه توقيف احتياطي يقارب ال�سهرين بادعاء جديد مبخالفة قرار اخراج[ 

• ما يقارب 15 �سهرا بالن�سبة لعمار الزبيدي الذي اوقف يف 17 /11 /2008 وحكم 
ب�سهر حب�س و100 الف لرية غرامة، وبالتايل يكون انهى تنفيذ العقوبة يف          

18  /1 /2009 لكنه بقي حمتجزا حتى رحل يف 23 /4 /2010 قبل �سدور القرار يف 

طعنه باحتجازه التع�سفي يف 8 /6 /2010 قا�سيا باطالق �رشاحه الفوري. 

• ما يقارب الثالث �سنوات ملحتجز ف�سل عدم ذكر ا�سمه، اوقف يف 5 /11 /2007 
وحكم يف 15 /11 /2007 باحلب�س ملدة 3 ا�سهر و300 الف لرية غرامة، ويكون بالتايل 

انهى تنفيذ عقوبته يف 6 /5 /2008 اال انه ال يزال قيد االحتجاز التع�سفي لتاريخه، 

وذلك بالرغم من �سدور حكم باطالق �رشاحه الفوري يف 8 /6 /2010. ]تخلل 

احتجازه توقيف احتياطي قرابة �سهر ون�سف بادعاء جديد مبخالفة قرار اخراج[. 

دارة حتمي ال�سيا�سات التي تنفذها االإ

هذه االجنازات الق�سائية الرائدة التي ي�ستنتج منها ان االدارة متار�س جناية 

 الزمت االدارة بو�سع حد فوري للتعدي على 
37

مبوجب قانون العقوبات اللبناين،

احلرية ال�سخ�سية للمدعني. وو�سعتها بالتايل امام ا�ستحقاق االفراج عن جميع 

جانب املحتجزين من دون �سند �رشعي. واإزاء ذلك، يبدو ان االدارة ا�رشت على  االأ

دارة  امل�سي قدما يف ال�سيا�سة التي تنفذها، وهي يف الواقع �سيا�سة احلكومة واالإ

تقوم بتنفيذها وحمايتها. فا�ستمرت يف ممار�سة االحتجاز التع�سفي املطول 

وغري حمدد املدة، وامتنعت عن تنفيذ االحكام الق�سائية القا�سية بو�سع حد له، 

مرين انه من غري املمكن اطالق �رشاح الالجئني املحتجزين نظرا لكون  معللة االأ

وجودهم على االرا�سي اللبنانية غري �رشعي، اي ب�سبب كونهم ال يحملون اقامة 

ع اقامتهم، حيث 
ّ
�رشعية وكون �سفة طالب اللجوء او الالجئ التي يحملون ال ت�رش

ان »لبنان لي�س بلد جلوء«. وهنا يربز الت�سارب بني قرارات الق�ساء التي يجب ان 

دارة التي تتجاهل هذه القرارات. تكون ملزمة وبني ممار�سة االإ

ومل تقف االدارة يف حماية تلك ال�سيا�سة عند حدود عدم تنفيذ االحكام الق�سائية 

املربمة، بل عمدت اىل انتهاج ا�ساليب خمتلفة حتاول اي�سا جتريدها من مفعولها. 

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

اأو حب�س �سخ�سًا يف غري احلاالت التي ين�س  اأوقف  367 من قانون العقوبات على ان »كل موظف  تن�س املادة 
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 ،1943/ 3/ 1 340، تاريخ  ال�ساقة املوقتة«، قانون العقوبات، مر�سوم ا�سرتاعي رقم  �سغال  عليها القانون يعاقب باالأ

اجلريدة الر�سمية عدد 4104، تاريخ 27  /10 /1943.
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 
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قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 
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حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

االمر الذي و�سع االدارة يف موقع املعتدي لي�س فقط على احلرية ال�سخ�سية، بل 

اي�سا على الق�ساء نف�سه وا�ستقالليته وقوة احكامه واعماله. خمالفة بذلك ن�س 

الد�ستور اللبناين الذي مينع اي تع�سف يف حجز احلرية ال�سخ�سية، والذي يح�سن 

ا�ستقاللية الق�ساء ك�سلطة كما ذكر اآنفًا. 

وقد نازعت االدارة بداية يف كفاية الق�ساة، يف تدخل وا�سح يف اعمالهم، حيث 

ا�سار املدير العام لالمن العام يف مقابلة �سحافية له اثر �سدور احلكم الق�سائي يف 

ق�سية ي�رشى العامري ملزما االمن العام باطالق �رشاحها ب�سكل فوري، اىل ان »...

عقدت عّدة اجتماعات مع كبار �سباط املديرية ملعاجلة ق�سيتها... وتبني لنا اأن 

 كما اعتربت االدارة ان الق�ساء ال 
38

القا�سي الذي اأ�سدر احلكم ال يعرف ما يقوم به«.

اىل ذلك، ا�ستمرت االدارة يف �سيا�ستها حماولة اوال ايجاد وقائع 
 39

مر. عالقة له باالأ

تغيريية جديدة عرب ترحيل عدد من املحكوم لهم اأو من طالب الق�ساء باالفراج 

 وعرب مبا�رشة دعاوى جزائية جديدة �سد من يرف�س التوقيع 
40

عنهم اىل العراق،

على ترحيله مع ا�ست�سدار مذكرات توقيف ق�سائية على اأ�سا�سها مما قد يكون من 

�ساأنه ان يوفر غطاء قانونيا للتوقيف. واملمار�سة االوىل تخالف القانون واالعراف 

الدولية واملعاهدات التي �سادق عليها لبنان، يف حني رد الق�ساء اللبناين �رشاحة 

املمار�سة الثانية بابطاله التعقبات الناجتة عنها كما �سبق وذكرنا اعاله. 

كما حاولت اي�سا اعاقة تنفيذ االحكام عرب التمنع عن تبلغ بع�سها او املماطلة 

يف تبلغها – با�ستثناء حكم ي�رشى العامري الذي مت تبلغه واعتكفت الدولة عن 

ا�ستئنافه خالل املهلة القانونية - من خالل رف�س رئي�س هيئة الق�سايا التوقيع 

حكام، علما انه مت تدوين ايداعها لدى الهيئة وح�سلت هذه  على وثائق تبليغ االأ

االحكام على تغطية اعالمية وا�سعة رافقت �سدورها واعلنت عن وجودها. 

دارة للدفاع عن ال�سيا�سة التي تنفذها من خالل الق�ساء نف�سه عمدت  ويف حماولة من االإ

اىل الطعن ببع�س هذه االحكام، حيث تبلغت، ممثلة بهيئة الق�سايا احكام التعوي�س 

النافذة على ا�سلها ال�سادرة يف 8 /6 /2010 )يف ق�سايا عمار الزبيدي وجواد اجلبوري(، 

يف 24 /6 /2010 وقامت با�ستئنافها يف 13 /7 /2010 طاعنة ب�سالحية الق�ساء امل�ستعجل 

للبت يف االحتجاز بعد انتهاء املحكومية وب�سفة اللجوء التي يحملها املدعيان، على 
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ا�سا�س اقرتاح ان�ساء اللجنة الوزارية الذي يقول مرارا ان »لبنان لي�س بلد جلوء«.

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

 ال حرية لي�رشى العامري رغم حكم الق�ساء، جريدة االخبار 16 كانون الثاين 2010.
38

مر فاأجاب اأنه اأر�سل رداً اىل وزير الداخلية ي�رشح  من العام اللواء جزيني عن االأ خبار« �ساألت املدير العام لالأ »االأ
39

مور امل�ستعجلة ]يف ق�سية ي�رشى العامري[، وقال »ال  فيه �سبب عدم تنفيذه احلكم ال�سادر عن حمكمة قا�سي االأ

مر«، 2010، امل�سدر نف�سه. عالقة للق�ساء بهذا االأ

منهم على �سبيل املثال عمار الزبيدي وريا�س الها�سم وعلي املريي.
 40

 ا�ستح�سار اال�ستئناف املقدم من هيئة الق�سايا يف ق�سية جواد اجلبوري.
41



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

ال حرية لي�رسى العامري 

رغم حكم الق�صاء

متى يتوقف الغنب بحّق عراقيني يف لبنان؟متى 

لبنان؟اأ�سدر  يف  عراقيني  بحّق  الغنب  يتوقف 

�سبيل  باإخالء  حكمًا  �سهر  من  اأكرث  منذ  الق�ساء 

حريتها.  تنل  مل  لكنها  فوراً  عراقية  الجئة 

تنّفذ احلكم كما  العام مل  من  العامة لالأ املديرية 

جاء حرفيًا، رغم اأن الدولة مل تلجاأ اإىل ا�ستئنافه، 

كاريتا�س«  اإىل  »�سي�سّلمها  اإنه  مديرها  قال  بل 

اليوم. اخلرباء الد�ستوريون يدعون اإىل اإعالء كلمة 

القانون  باحرتام  يوعز  الداخلية  ووزير  الق�ساء، 

حكام الق�سائية وتنفيذ االأ

عمر ن�صابة، بي�صان طي

ي�رشى العامري بقيت خلف الق�سبان ليلة اأم�س، 

)بيت  اإىل  اليوم  �سباح  »ُت�سّلم  اأن  يفرت�س  لكن 

العراقية  الالجئة  اإنها  كاريتا�س«.  يف(  مان  االأ

التي �سدر حكم ق�سائي باإخالء �سبيلها فوراً منذ 

اأكرث من �سهر.

مور امل�ستعجلة يف زحلة، �سنتيا  ق�ست قا�سية االأ

ق�سارجي، يف 11 /12 /2009 باإلزام امُلّدعى عليها، 

املديرية  ـــــ  الداخلية  وزارة  ـــــ  اللبنانية  الدولة 

حقوق  عن  التعدي  باإزالة  العام،  من  لالأ العامة 

ال�سخ�سية،  وحريتها  العامري(  )اأي  املدعية 

هو  احلكم  وهذا  فوراً.  �رشاحها  باإطالق  واإلزامها 

�سهر،  من  اأكرث   
ّ
مر التنفيذ.  ل 

ّ
معج وجاهي  حكم 

ومل تنل العامري حريتها، هي التي كانت نزيلة 

اأن  اإىل  الق�سية  اأوراق  �سجن زحلة. ت�سري متابعة 

اإ�سعار تبليغ احلكم �سدر يف 24 /12 /2009، موّقعًا 

من رئي�س هيئة الق�سايا يف وزارة العدل القا�سي 

�سعار اإىل اأن »املطلوب  مروان كركبي، ويلفت االإ

تبليغه« هو »الدولة اللبنانية ممثلًة بح�رشة رئي�س 

هيئة الق�سايا«.

قد  تبليغه  املطلوب  اأن  اإىل  اإذاً  �سعار  االإ يلفتنا 

 24 يف  ّقعت 
ُ
و الوثيقة  هذه  اأن  ومبا  احلكم،  تبّلغ 

�سمح 
ُ
من ال�سهر املا�سي، فقد مرت املرحلة التي ي

يعني  ما  اأيام(،   8 )وهي  احلكم  با�ستئناف  فيها 

اأن هيئة الق�سايا ـــــ وهي ممثلة الدولة اللبنانية 

وعدم  للحكم  الر�سوخ  قررت  ـــــ  املحاكم  اأمام 

ا�ستئنافه.

ح�سني  الرئي�س  ال�سابق،  النواب  جمل�س  رئي�س 

خبار« اأن احتجاز النا�س من  احل�سيني، اأكد لـ»االأ

و�سدد  جرمية،  مبثابة  هو  ق�سائي  حكم  دون 

تنفذ احلكم  اأال  اللبنانية  للدولة  اأنه ال يحق  على 

ال�سادر عن الق�ساء، م�سيفًا »�سار احلكم مربمًا، 

ة«، 
ّ
املق�سي الق�سية  تنفيذ  عار�سوا 

ُ
ي اأن  ميكن  ال 

تنفيذ  معار�سة  يف  اإن  احل�سيني  الرئي�س  وقال 

القرار ال�سادر عن املحكمة م�سوؤولية جزائية.

تنفذ  متى  احلرية؟  اإىل  العامري  تخرج  متى 

دارة اللبنانية  الدولة حكم الق�ساء؟ وهل تنوي االإ

املعنية بالفعل تنفيذه؟

مع  يتعار�س  ثاٍن  اعتقال  هذا  العامري:  وكيل 

احلكم الق�سائي وميّثل تعديًا جديداً

من العام اللواء وفيق جزيني قال  املدير العام لالأ

�سن�سّلمها  �سباحًا  »غداً  خبار«:  لـ»االأ اأم�س  م�ساء 

بها  يعنى  من  هناك  يكون  حتى  لكاريتا�س 

العامة  مانة  االأ من  اجلواب  ياأتي  اأن  بانتظار 

وعندما  ال�سوري«،  اللبناين  على  االأ للمجل�س 

اللواء  مر تقّدم  �سئل عن عالقة ذلك املجل�س باالأ

 قادم من العراق من 
ّ

بال�رشح التايل: »اإننا نعّد اأي

ختم جوازه من دولة اأخرى قاباًل لتقدمي 
ُ
دون اأن ي

يف  لالجئني  العليا  املفو�سية  لدى  جلوء  طلب 

ترا�سلنا   
ّ
ثم ومن  املتحدة(.  مم  لالأ )تابعة  بريوت 

اإقامة  فن�سدر  وراق  االأ اإلينا  وتر�سل  املفو�سية 

من  الالجئ  متّكن  حلني  للتجديد  قابلة  ّقتة  موؤ

العودة اإىل بالده.« وذّكر جزيني »لكن لبنان لي�س 

ا 
ّ
اأم موؤقتة فقط«.  اإقامة  نعطيهم  بلد جلوء، نحن 

 ق�سية العامري، فتابع قائاًل: »لقد 
ّ

يف ما يخ�س

اأنها  يعني  ما  ال�سورية جوازها  ال�سلطات  ختمت 

دخلت �سوريا بطريقة �رشعية، وبالتايل ال يجوز 

مفو�سية  يف  جلوء  طلب  تقّدم  اأو  الجئة،  ُتعّد  اأن 

ملّفها  در�سنا  »عندما  بالقول  وتابع  الالجئني«. 

ف�سل حلّل ق�سيتها هي عرب  ارتاأيت اأّن الطريقة االأ

على اللبناين  مانة العامة للمجل�س االأ مرا�سلتي االأ

�سوريا«.  اإىل  اإدخالها  اإعادة  طالبًا  ال�سوري، 

اأم�س  م�ساء  حتى  جوابًا  العام  املدير  يتلَقّ  ومل 

و»بانتظار اجلواب �سن�سّلمها غداً )اليوم( �سباحًا 

اإىل كاريتا�س«.

نزار  املحامي  القانوين  العامري  ي�رشى  وكيل 

وقال  العام،  من  االأ مدير  راأي  يوافق  مل  �ساغية 

»هذا اعتقال ثاٍن يتعار�س مع احلكم الق�سائي، 

وميّثل تعديًا جديداً، ف�ساًل عن خطورة حتويل بيت 

الن�ساء  يواء  الإ �س 
ّ
اأ�س الذي  كاريتا�س،  يف  مان  االأ

ية«.
ّ
ر بهن، اإىل مركز حلجز احلر

َ
اللواتي يتاج

ثبوت التعدي على حرية اأ�صا�صية

الرئي�س احل�سيني اأكد اأن احتجاز النا�س من دون 

حكم ق�سائي هو مبثابة جرمية

ول املا�سي، ح�رشت رباب خالد،  يف 8 كانون االأ

هيئة  رئي�س  من  املنتدبة  القانونية  امل�ساعدة 

املحاكم  اأمام  للمثول  العدل،  وزارة  الق�سايا يف 
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
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رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 
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كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 
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التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
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االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.
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العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 
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يف نهاية العام 2009.
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ّ
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الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 
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ّ
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 
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ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 
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الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 
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العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

الدولة، واأبرزت الئحة جوابية،  ومتابعة دعاوى 

من العام«، جاء فيه  وتبنّي »اأن جواب مديرية االأ

قا�سي  اخت�سا�س  لعدم  مردودة  »الدعوى  اأن 

ر بحكم 
ّ
خراج تقر ن االإ مور امل�ستعجلة بّتها، الأ االأ

املطلوب  التدبري  واأن  ق�سائي،  بقرار  ال  جزائي 

الدعوى  رد  يقت�سي  م�ساألة جزائية، كما  يتناول 

اأي  وجود  تنفي  دارة  االإ واأن  االخت�سا�س،  لعدم 

يف  امل�ستعجلة  مور  االأ قا�سي  عن  �سادر  قرار 

رد  ووجوب  لبنان،  من  املدعية  باإخراج  زحلة 

الدعوى لعدم وجود اأي تدبري بحق املدعية، وعدم 

من العام باملو�سوع يف مطلق  عالقة مديرية االأ

حوال«. وخل�ست املديرية اإىل »طلب رد الدعوى  االأ

لعدم االخت�سا�س ولعدم القانونية«. لكن يف ن�س 

ق�سارجي  القا�سية  تبنّي  اأ�سدرته،  الذي  احلكم 

 يف النظر 
ّ

مور امل�ستعجلة خمت�س »اأن قا�سي االأ

اأ�سا�سية،  حرية  على  التعدي  لثبوت  الدعوى  يف 

من  املّتخذ  جراء  االإ واأن  ال�سخ�سية،  احلرية  هي 

ن  الأ قانوين،  اأ�سا�س  اأي  على  يرتكز  ال  دارة  االإ
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حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 
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الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 
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االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

من  و�رشورة تنفيذ القانون عّدد املدير العام لالأ

اأن  ذكر  التي  امل�ساكل  بع�س  خبار«  لـ»االأ العام 

من  املوؤ�س�سة تعانيها »اأننا يف املديرية العامة لالأ

عالم ال  العام حري�سون على كرامات النا�س، واالإ

من العام. فنحن  يغطي املعاناة التي يعانيها االأ

نحاول مع وزير الداخلية البحث عن مكان بديل 

فيه  املقيمني  اأو  لبنان،  اإىل  الداخلني  ال�ستقبال 

ر�س  بطريقة غري �رشعية، لكن الوزارة التي متلك االأ

التي نريدها رف�س وزيرها منحنا اإياها«. وتابع 

ن تثريون  من العام، واالآ عالم ينتقد االأ اللواء »االإ

قراراً  اتخذت  اأنني  ن�سيتم  لكن هل  الق�سية،  هذه 

اأي  دون  من  الع�رشات  �سبيل  باإخالء   2006 عام 

اإذاً  ملاذا  منا�سبًا؟  ذلك  يكن  اأمل  ق�سائي!  قرار 

ت�سددون اليوم على حكم الق�ساء، ومل ي�سّدد عليه 

اأحد يومها؟«.

حتديد امل�صكلة؟

ال  هل من م�سكلة بني اإدارات الدولة نف�سها؟ ال�سوؤ

ـــــ  الدولة  اأن  اإىل  نلتفت  حني  الذهن  اإىل  يتبادر 

واأن  احلكم،  ت�ستاأنف  مل  الق�سايا  بهيئة  ممثلة 

املديرية  ـــــ  الداخلية  وزارة  ـــــ  اللبنانية  الدولة 

من العام مل ُتنفذ احلكم. اإن الدولة يفرت�س  العام لالأ

اأن تكون اخل�سم ال�رشيف يف هذه الق�سية، وهي 

احرتام  يف  الق�سايا  هيئة  خالل  من  اأ�سهمت  اإن 

تقوم  ال  ثانية  اإدارة  يف  فاإنها  الق�ساء،  حكم 

الدولة  تعّدي  بوقف  حكم  الق�ساء  احلكم.  بتنفيذ 

اللبنانية على �سيدة عراقية.

الداخلية للتنفيذ الفوري

وزير  اأن  اأمني  م�سوؤول  من  خبار«  »االأ علمت 

اإىل  كتابني  ه 
ّ

وج بارود  زياد  املحامي  الداخلية 

نان توجيهات ب�رشورة تنفيذ 
ّ
من العام يت�سم االأ

ال�سيدة  �سبيل  باإخالء  اأمر  الذي  الق�سائي  احلكم 

املديرية  لكن  فوراً.  العامري  ي�رشى  العراقية 

الق�سائي.  احلكم  تنفذ  مل  العام  من  لالأ العامة 

30 /12 /2009 والثاين يف  ول �سدر يف  االأ الكتاب 

.2010/ 1/ 11
�رشح  املديرية  من  الكتابني  يف  الوزير  طلب 

اأ�سباب عدم اإخالء �سبيل العامري. كذلك طلب فّك 

اإذا مل تكن هناك موانع قانونية  احتجازها فوراً 

لذلك.

اأن الوزير طلب كذلك من  مني  واأفاد امل�سوؤول االأ

اأ�سخا�س  كان هناك  اإن  اإفادته مبا  العام  من  االأ

مّدة  انتهاء  بعد  النظارات  اآخرون حمتجزون يف 

وطلب  في 
ّ
التع�س االحتجاز  ورف�س  اأحكامهم. 

حما�سبة امل�سوؤولني عنه.

من العام  خبار« �ساألت املدير العام لالأ ذكر اأن »االأ
ُ
ي

مر فاأجاب اأنه اأر�سل رداً اىل  اللواء جزيني عن االأ

وزير الداخلية ي�رشح فيه �سبب عدم تنفيذه احلكم 

امل�ستعجلة.  مور  االأ قا�سي  حمكمة  عن  ال�سادر 

مر«. وقال »ال عالقة للق�ساء بهذا االأ
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ورمبا تكون هذه املحاوالت من قبل االدارة بهدف ثني املحامني عن الطعن 

مبمار�ساتها و�سيا�ستها، حيث ان هذه الطعون لن تاأتي بنتيجة ملمو�سة ل�سالح 

موكليهم اأي ان القرارات ال�سادرة ل�ساحلهم لن يتم تنفيذها. كما قد تكون اي�سًا 

حماولة الثباط عزمية الق�ساة الذين ا�رشوا على قول كلمتهم والقيام بدورهم يف 

حماية احلريات والد�ستور على ال�سواء. فحاولت قلب موازين القوى وا�سعة نف�سها 

 والقوة 
42

وال�سيا�سة القائمة على مبداأ يتوخى بالن�سبة لها »م�سلحة البالد العليا«

التنفيذية التي تتمتع بها يف مواجهة قوة احكام الق�ساء. اال ان الق�ساء ا�ستمر 

دارة يف بع�س من احلاالت غرامة اكراهية عن كل يوم  يف نهجه ففر�س على االإ

تاأخري يف التنفيذ. ولكن العربة تبقى فيما اذا كانت االدارة �ستقوم بالتنفيذ حتت 

هذا القيد ام �ستبقي االولوية لل�سيا�سة التي تنفذها باالبقاء على الالجئني وطالبي 

اللجوء قيد االحتجاز املطول للموافقة على العودة اىل دولهم ق�رشاً. 

دارة بالقوة بتنفيذ قرار دفع التعوي�سات نتيجة  واإذا كان من غري املمكن الزام االإ

 فهذه ا�سكالية ال بد من ان تتحمل م�سوؤوليتها 
43

حكام الق�سائية، عدم تنفيذها االأ

املوؤ�س�سات املعنية بامل�ساءلة واملحا�سبة. 

الواقع، ان االدارة رف�ست ان تنفذ االحكام الق�سائية املربمة. ففي حالة ي�رشى 

 على �سبيل املثال، ورغم ان الدولة تبلغت احلكم املعجل التنفيذ 
44

العامري

واعتكفت عن ا�ستئنافه خالل املهلة القانونية، ما فهم منه حينها انه موؤ�رش على 

احرتام االدارة حلكم الق�ساء، مانعت التنفيذ، وكانت ت�رشيحات املدير العام 

 ومل 
45

لالمن العام لالعالم ان االمن العام لن يفرج عن العامري كما امر الق�ساء،

يتم االفراج عنها اال بعد حملة اإعالمية وا�سعة حيث بات هذا املو�سوع عنوانا 

بينما مل يطلق 
 46

يام معدودة. رئي�سيا يف ال�سحف ويف بع�س و�سائل االعالم الأ

�رشاح عدد من اال�سخا�س احلا�سلني على احكام ق�سائية باطالق �رشاحهم الفوري 

اال بتاريخ 27 /7 /2010 بفعل تدخل املفو�سية وبعد ان وعدت املفو�سية باعادة 

 
47

توطينهم ب�سكل فوري ودون ان يكون اال�سا�س القانوين لهذا االفراج وا�سحا،

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

اد فرونتريز مع رئي�س مكتب �سوؤون العرب واالجانب يف االمن العام العميد �سهام احلركة، 
ّ
مقابلة جمعية رو

 42

تاريخ 2 /11 /2010.

 انظر اجتهاد جمل�س �سورى الدولة، على �سبيل املثال القرار رقم 704 تاريخ 5 /16 /1995، 
43

 ،http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=412 متوفر على

 ، http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=378 قرار رقم 255 تاريخ 24 /1 /1995 متوفر على

 .http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=232 قرار رقم 380 تاريخ 13 /12 /1984 متوفر على

 انظر التفا�سيل يف الف�سل الرابع ادناه.
44

 م�سدر �سابق، احلا�سية 38.
45

خبار، 15 كانون االول 2009، و16 كانون الثاين 2010، جريدة ال�سفري، 15 كانون الثاين 2010؛   على �سبيل املثال جريدة االأ
46

خبار، 19  خبار، 19 كانون الثاين 2010، جريدة ال�سفري، 19 كانون الثاين 2010، و20 كانون الثاين 2010، جريدة االأ جريدة االأ

كانون الثاين 2010.

اد ال�سمو�سي. منهم على �سبيل املثال ميثم الربيعي، و�سام الفزاع، رائد خلف �سلمان، اأحمد القحطاين، فوؤ
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وا�سخا�س اآخرين حمكوم ل�ساحلهم باطالق �رشاحهم الفوري افرج عنهم مبوجب 

 وبالتايل يف كل هذه احلاالت، مل يتم تنفيذ احلكم الق�سائي 
48

كفالة كفيل لبناين.

بل كان االفراج اداريا. وا�سخا�س اآخرين حمكوم باطالق �رشاحهم الفوري مت 
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 بينما ال يزال عدد منهم قيد االحتجاز التع�سفي.
49

ترحيلهم اىل العراق،

ويف كل هذه احلاالت، ارادت االدارة ان تنفذ ال�سيا�سة الر�سمية القائلة ان لبنان 
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 ال �سيما 
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كما ال تزال االدارة ت�ستخدم الرتحيل كغطاء ل�سيا�سة االحتجاز املطول،

عندما يكون احلكم قد ق�سى باخراج الالجئ من لبنان وت�سليمه اىل االمن العام 

بعد نفاذ عقوبة احلب�س، وبالتايل حماولة تغطية �سيا�ستها بالقرارات الق�سائية 

بعاد ومعتربة ان املطالبة الق�سائية باطالق �رشاح  اجلزائية املربمة القا�سية باالإ

الالجئ املحتجز تناق�س منطوق حكم جزائي مربم، فاحلكم اجلزائي املربم يف 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

اد فرونتريز ما يزيد على 15 حالة خالل الفرتة املغطاة بهذا التقرير مت اطالق �رشاح الالجئني فيها 
ّ
وثقت جمعية رو
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على ا�سا�س كفالة.

عمار الزبيدي وعالء ال�سياد على �سبيل املثال.
 49

جواد اجلبوري وثائر الكناوي على �سبيل املثال.
 50

 يراجع جريدة ال�سفري، 25 اآذار 2010.
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

هذه احلالة يق�سي باالخراج من البالد ولي�س باخالء ال�سبيل. وهو ما رد عليه 

الق�ساء �رشاحة بالقول، يف احلاالت املحكومة ق�سائيا بالرتحيل، ان احتجاز 

دارة الالجئ اىل امد غري م�سمى بحجة الرتحيل، ومن دون ترحيله اأو تقرير  االإ

ما يجب بحقه، يعترب تع�سفا حيث انها مل تنفذ احلكم الق�سائي اجلزائي. كما 

ا�ساف انه يف غالب احلاالت �سدر احلكم باالخراج قبل متتع ال�سخ�س املعني 

بعاد لو عر�ست  ب�سفة اللجوء التي كانت لتوليه حق التمتع باحلماية من االإ

امام القا�سي اجلزائي وكان احلكم لي�سدر خمتلفا. وقد ت�رشف الق�ساة الذين 

رفعت امامهم الطعون باالحتجاز التع�سفي وفقًا ل�سفة اللجوء التي ح�سل عليها 

الالجئون املدعون للقول بعدم جواز ترحيلهم، ال �سيما ان التزامات لبنان الدولية 

مبوجب املواثيق التي �سادق عليها والعرف الدويل امللزم حتمي الالجئني من 

الرتحيل الق�رشي كما حتول دون اعادة اي �سخ�س يف حال توفر ما يبعث على 
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االعتقاد انه قد يكون عر�سة للتعذيب يف البلد الذي �ستتم اعادته اليه.

وجتدر اال�سارة اىل اأنه لي�س كل املحتجزين تع�سفًا ل�سالح االمن العام او يف 

 اأو هناك ما يربر اتخاذ قرارات اإدارية 
53

نظارته يكونون حمكومني بالرتحيل،

من  برتحيلهم علمًا اأن مثل هذه القرارات حم�سورة بحال وجود خطر على االأ

القومي وال�سالمة العامة. اإ�سافة اإىل اأن عددا كبريا من هوؤالء الالجئني معرتف 

بهم من قبل مفو�سية �سوؤون الالجئني وبالتايل يحميهم القانون والعرف الدويل 

من الرتحيل. 

�سهر بعد امتام حمكومياتهم  وتتذرع االدارة بكون ابقاء الالجئني قيد االحتجاز الأ

عمال احلكومية اخلارجة عن رقابة الق�ساء، اذ انه عمل  وقبل ترحيلهم هو من االأ

اداري �رشف تقوم من خالله االدارة مببا�رشة اعمالها وت�رشفاتها. وبهذا اعطت 

لهذا العمل الذي مي�س احلرية ال�سخ�سية لالفراد املكر�سة يف الد�ستور اللبناين 

 االمر الذي يظهر ان 
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�سفة عمل ذي »دافع �سيا�سي ي�ستلهم �سيا�سة الدولة العليا«،

االدارة امنا ت�ستخدم االحتجاز كاأداة لرتجمة ال�سيا�سة القائلة باأن لبنان لي�س بلد 

جلوء. غري انه مل يثبت اوال يف اي من احلاالت ان هناك قرارا اداريا يربر اال�ستمرار 

يف االحتجاز، كما ان الق�ساء اأكد يف اأحكامه ان رفع التعدي عن احلرية ال�سخ�سية 

يدخل �سمن ال�سالحيات التي اوكلها اليه القانون. وتن�س املادة 8 من الد�ستور 

�رشاحة على انه » ال ميكن اأن يقب�س على اأحد اأو يحب�س اأو يوقف اإال وفاقًا 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.
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من  عــدد  بيــانات  يف  ورد  ما  على  تعليقًا 

يف  تنــ�سط  التي  املدين  املجتمع  منظمات 

يف  الفل�سطينيني  غري  الالجئني  مو�ســوع 

لبنــان، وتو�سيحًا ملا ورد عــن اإقدام عدد من 

مــن  االأ �سجن  داخــل  امل�سجــونني  الالجئني 

�ســراب عــن  العام يف منطقة العدلية على االإ

اأو�سحت  ج�سديًا،  اأنف�سهم  واإيذاء  الطــعام 

العــام  من  االأ التابعة ملديرية  عالم  االإ وحدة 

بل  �سحيحًا.  لي�س  ورد  »ما  اأن  لـ«ال�سفري« 

واحدة  �ســيما  ال  اجلمعــيات،  تعــلنه  ما  اإن 

اليقني  اإىل  يرقــى  ال  بياناتــها  فــي  منــها، 

وجودها،  لتبــرير  تعتــمدها  اآلية  كونها 

والتمويل  املاليــة  الهبــات  جلذب  وبالتايل 

لن�ساطاتها«.

�رشاب  واأكدت الوحدة على اأن اأي حالة من االإ

باأن  علمًا  اإفرادية،  هي  »اإمنا  الطعام  عن 

�رشاب عن الطعام اأ�سلوب يتبعه امل�سجونني  االإ

يف كل �سجون دول العامل، ال �سيما املتقدمة 

غري  موؤ�س�سات  وجود  اإىل  لفتت  كما  منها«. 

ما  ال�سجن،  داخل  »كاريتا�س«  مثل  حكومية 

ي�سمح لها بالتحرك يف حال حدوث اأمور غري 

ميكن  كما  امل�ساجني.  �سفوف  يف  ماألوفة 

اأن  الالجئني«  ل�سوؤون  العليا  لـ«املفو�ســية 

خمولة  كونــها  باملو�ســوع  تقريراً  تقدم 

امل�سجونــني  حال  على  واالطالع  الدخول 

التي  ال�ســفارات  عن  ناهيك  الالجئــني، 

تراجـع يف حاالت مواطنيها.

عالميــة  االإ الــحمالت  الوحدة  وا�ستنــكرت 

على  وت�سوره  العــام  من  االأ �سّد  تقاد  التي 

حقوق  وانتهاك  النا�س  ذالل  الإ »بــوؤرة  اأنه 

ن�سان«. ورفعــت مطلبًا، تت�ساركه مع تلك  االإ

مكان  اإىل  العدلية  �سجــن  بنـقل  اجلمعيات، 

للم�ساجني،  فقط  ليــ�س  ئة 
ّ
�سي بيئة  نه  الأ اآخر 

يــوؤدون  الذيــن  و�سباطنا  »لعنا�رشنا  بل 

خدمتهم فيه«.

واعتربت الوحدة اأن عبارة »احتجاز تع�سفي« 

على  بقاء  االإ اإىل  ي�سار  نه  الأ مغلوطة« 

امل�ساجني »مل�ستلزمات الرتحيل«.

قرار  اأن  اإىل  الوحدة  لفتت  اآخر،  �سعيد  على 

العامري  العامري، �سقيق ي�رشى  اإخراج رعد 

من  لالأ العام  املدير  اتخذه  ال�سجن،  من 

قراراً  لي�س  »وهو  وفيق جزيني،  اللواء  العام 

العليا  واملفو�سية  املديرية  ن  الأ �سيا�سيًا، 

م�سوؤولتان  وحدهـما  هـما  الالجئني  ل�سوؤون 

عن ترحيل الالجئني«. 

من العام: ال م�رسبني عن الطعام يف �صجن العدلية االأ

واجلمعيات جتّي�ض »لتربير وجودها وجذب الهبات«
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الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 
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ّ
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 
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والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 
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انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 
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بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.
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انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 
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كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 
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االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
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عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 
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ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.
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بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 
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التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 
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اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 
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امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 
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بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

عالم التابعة  يف رّد على ما اأفادته وحدة االإ

عددها  يف  لـ«ال�سفري«  العام  من  االأ ملديرية 

اأ�سارت جمعية  اخلمي�س  االول  ام�س  ال�سادر 

عبارة   
ّ

خ�س ما  يف  فرونتريز«   – اد 
ّ
»رو

من العام  »احتجاز تع�سفي«، التي وجدها االأ

ترد يف بيانات هذه املنظمات ب�سكل مغلوط، 

امل�ساجني  على  بقاء  االإ اإىل  ي�سار  نه  »الأ

»لطاملا  انها  اإىل  الرتحيل«،  مل�ستلزمات 

عرب  اأو  ال�سحافية،  بياناتها  عرب  اأن  طالبت 

املعنية  الر�سمية  الهيئات  اإىل  كتاباتها 

بقاء  لالإ القانونية  واملعايري  �س�س  االأ بتحديد 

حمكومياتهم  املنتهية  �سخا�س  االأ على 

املطلب  هذا  نكرر  واليوم  االحتجاز،  قيد 

تع�سفيًا  ي�سبح  االحتجاز  اأن  ونذكر  امللح. 

والقوانني  والد�ستور  الدولية  للمعايري  وفقًا 

اللبنانية اإذا مل توفر ال�سلطات اأي �سند قانوين 

وان  احلرية،  من  احلرمان  يربر  �سحيح 

التع�سفي  االحتجاز  ي�سنف  اللبناين  القانون 

ممية  االأ والهيئات  جنائية،  كجرمية  للحرية 

املعنية تعتربه من �رشوب التعذيب. ال �سيما 

نظارة  يف  اليوم  املحتجزين  كل  لي�س  اأنه 

من العام حمكومني بالرتحيل اأو هناك ما  االأ

يربر اتخاذ قرارات اإدارية برتحيلهم علمًا اأن 

مثل هذه القرارات حم�سورة بحال وجود خطر 

من القومي وال�سالمة العامة. اإ�سافة  على االأ

اإىل اأن عددا كبريا من هوؤالء الجئون معرتف 

الالجئني  �سوؤون  مفو�سية  قبل  من  بهم 

الدويل  والعرف  القانون  يحميهم  وبالتايل 

احتجاز  ميكن  ال  وا�ستطراداً  الرتحيل.  من 

املحكومني بالرتحيل اأو من يتقرر ترحيلهم 

اجتهادات  اأكدته  ما  وهذا  حمددة،  غري  ملدة 

النيابة العامة«. واأ�سافت اجلمعية اأن اإطالق 

وهو  حمكوميته،  اأنهى  حمتجز  اأي  �رشاح 

يحتاج  ال  احلال،  بطبيعة  ترحيب  حمل  اأمر 

حيث  اآخر،  قرار  اأي  اإىل  اأو  �سيا�سي  قرار  اإىل 

تن�س القوانني كافة على وجوب اإخالء �سبيل 

وذلك  عقوبته،  انتهاء  فور  عليه  املحكوم 

بفعل تنفيذ منطوق احلكم الق�سائي القا�سي 

بالعقوبة احرتاما حلكم الق�ساء وملبداأ ف�سل 

ال�سلطات، وهذا هو اأي�سا من وجه اأوىل �ساأن 

باإخالء  الق�ساء  يحكم  الذين  �سخا�س  االأ

اأحكام  اليوم ثالثة  الفوري، وهنالك  �سبيلهم 

ق�سائية برفع التعدي عن احلرية ال�سخ�سية 

واإطالق �رشاح ثالث الجئني مل تنفذ منذ 28 /1/ 

�رشاب عن الطعام، والذي  2010. وبالن�سبة لالإ
اعتربته املديرية »اأ�سلوب يتبعه امل�سجونون 

يف كل �سجون دول العامل، ال �سيما املتقدمة 

اإذا  ما  بالك�سف  اجلمعية  طالبت  منها«، 

ال�سبب  يف  جدية  حتقيقات  اأية  هناك  كانت 

من  اليائ�سني  الالجئني  بهوؤالء  يودي  الذي 

�سبب  ودون  معلوم  غري  مد  الأ احتجازهم 

قانوين اإىل القيام مبثل هذه الت�رشفات غري 

املتقدمة  الدول  به  تقوم  ما  وهذا  املاألوفة؟ 

�رشاب  االإ ون�ساأل هل  احلاالت.  يف مثل هذه 

اأنه  اأم  الطعام هو دليل ح�سارة وتقدم؟  عن 

يربر  فهذا  الثالث  العامل  دول  من  باعتبارنا 

لهم  ون�سمح  تع�سفيًا  �سجنائنا  على  بقاء  االإ

ننا متح�رشون؟«.  �رشاب الأ باالإ

من العام: »رّواد« ترّد على االأ

االحتجاز التع�صفي جرمية جنائية

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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تن�س �رشاحة على ان لبنان لي�س بلد جلوء. 
 55

اللبنانية ومفو�سية �سوؤون الالجئني

وبهذه الذريعة االخرية تكون االدارة اللبنانية قد جتاهلت، با�سم �سيا�سة »لبنان 

لي�س بلد جلوء«، بطاقة اللجوء التي يحملها الالجئون مو�سوع الدعاوى والتي 

ا�سدرتها مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني املوكلة – مبوجب مذكرة 

التفاهم - من قبل احلكومة اللبنانية بدرا�سة طلبات اللجوء والبت بها. 

وكان دفاع االدارة ذات العالقة قال ان االدعاء انه »بالعودة اىل ظاهر امل�ستندات 

املربزة يف امللف واىل جممل املعطيات املتوفرة فيه، يتبني ان املدعي الجئ 

مم املتحدة  �سيا�سي مبوجب بطاقة �سادرة عن مكتب املفو�سية ال�سامية لالأ

ل�سوؤون الالجئني« هو »]ت�سويه[ للوقائع متناق�سة برمتها مع ما جاء حرفيا 

يف كتاب وزارة الداخلية والبلديات اىل جانب االمانة العامة ملجل�س الوزراء يف 

مو�سوع ترحيل االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء حمكوميتهم 

 حيث ان من �ساأن ذلك اعتبار ال�سخ�س 
56

ال �سيما يف البند 4 والبند 7 و8 منها«،

املعني الجئا �سيا�سيا »وهو لي�س كذلك قطعيا كون لبنان وبح�سب ما اكدته 

حما�رش جمل�س الوزراء... لي�س بلد جلوء �سيا�سي وهو مل ي�ستكمل حتى اآلية تطبيق 

االتفاقيات املعقودة مما يجعلها غري مطبقة...« 

وا�سافت االدارة يف حججها بالن�سبة للعودة اىل العراق لالجئني انه : »على 

�سوء كل ما هو متوفر ]لالجئ[ وكل ما تقدمه املفو�سية ]العليا[ لالجئني كما 

وال�سفارة العراقية يف لبنان للعودة اىل بالده العراق فاإنه مل ي�ستعمل حق اخليار 

املمنوح له وف�سل البقاء حمتجزا لدى قوى االمن العام واعدا نف�سه باليوم الذي 

يطلق فيه �رشاحه ويكون بفعل حتايل على القانون وا�سح من قبله من �ساأنه ان 

ل اىل »جلوء االمر الواقع« التي جتعل الداخل اىل البالد خل�سة وبعد انتهاء 
ّ
يحو

حمكوميته وخروجه من ال�سجن بحكم الالجئ االمر الذي ال ميكن ان تقبل به 

 
57

احلكومة اللبنانية«

دارة راأي يجب الوقوف عنده، ففي معر�س  ومتا�سيًا مع ال�سيا�سة ذاتها، كان لالإ

ا�ستئناف ق�سية الجئ �سدر ل�ساحله حكم اطالق �رشاح فوري ومت ترحيله اىل 

العراق، ا�سارت اىل ان كون الالجئ قد رحل اىل العراق ومل يتعر�س للتعذيب او 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 مر�سوم رقم 11262، تاريخ 30 /10 /2003، ابرام مذكرة تفاهم بني املديرية العامة لالمن العام واملكتب االقليمي 
55

ملفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني حول التعامل مع املتقدمني بطلبات اللجوء لدى مكتب املفو�سية يف 

لبنان، اجلريدة الر�سمية، العدد 52، تاريخ 13 /11 /2003.

 ا�ستح�سار اال�ستئناف يف دعوى كل من جواد اجلبوري وعمار الزبيدي، تاريخ 13 /7 /2010؛ انظر تفا�سيل هذه 
56

البنود يف ن�سخة عن ر�سالة الوزارة �س 66.

 امل�سدر نف�سه.
57
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للقتل هو دليل ا�سايف على انه لي�س يف خطرا ولي�س »الجئا«. فيكون التربير خطر 

دارة حجة  �سا�س الذي تبني عليه االإ ل عن االأ للغاية، ويدفع املراقبني اىل الت�ساوؤ

ل خلطر ما يف بالده، 
ّ

كهذه، وكيف لها ان تتثبت من عدم تعر�س الالجئ املرح

يف وقت �سابق او يف امل�ستقبل؟ ف�سال عن انه، يف حال �سح ذلك ومل يتعر�س 

للتعذيب او االعتقال فور عودته، فهذا ال ينفي انه قد يكون يف اأي حلظة عر�سة 

ل اىل بلد يعرف ان حكومته غري قادرة على 
ّ

النتقام او اعتداء، واالهم انه قد رح

حماية مواطنيها حماية فعالة وال تزال مفو�سية �سوؤون الالجئني تطالب الدول 

58
بعدم اعادة الالجئني اليه.

وبناء عليه، ميكن القول ان االدارة تعطي لنف�سها �سالحية القرار يف ما يتعلق 

بحجز احلرية ال�سخ�سية لالجانب والالجئني كونها هي الو�سي على تنفيذ 

ال�سيا�سة العليا القائلة ان لبنان لي�س بلد جلوء، �سواء من حيث تقرير متى يطلق 

لون. 
ّ

�رشاحهم ام متى وكيف واىل اين يرح

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

الدولية  احلماية  اىل  احلاجة  لتقييم  هلية  االأ تعليمات  تطبيق  ا�ستمرار  حول  مذكرة  الالجئني،  �سوؤون  مفو�سية   
58

لطالبي اللجوء العراقيني ال�سادرة يف ني�سان 2009، 28 متوز 2010، متوفرة باالنكليزية على

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c4fed282.html 



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.
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الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 
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االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

�سيا�سيًا.  الفل�سطينيني  غري  الالجئني  ملف  �سقط 

اإقرار  ال�سيا�سية،  معاجلته  من  املطلوب  كان 

ق�رشاً  اللجوء  اإىل  ا�سطر  من  وجود  تنّظم  قوانني 

واملنظمات  اجلمعيات  حلم  وهو  لبنان،  اإىل 

العاملة يف املجال.

لكن »اجلهود« اللبنانية مل تثمر اإال اتفاقية واحدة 

لبنان  العليا لالجئني يف  املفو�سية  مربمة بني 

وهي   .2003 العام  يف  اللبناين  العام  من  واالأ

قامة يف فرتة  »تنّظم« وجود الالجئني لناحية االإ

�سهر، على اأ�سا�س اأن االتفاقية  زمنية ال تتعدى االأ

موقتة  اإن�سانية  حلول  يجاد  الإ »�سعيًا  وجدت 

يف  ال�رشعيني  غري  واملقيمني  الداخلني  مل�ساكل 

مكتب  يف  اللجوء  و�سع  يطلبون  الذين  لبنان، 

بلد  يف  توطينهم  اإعادة  بانتظار  املتحدة،  مم  االأ

ن  �سلي«، ذاك الأ ثالث اأو اإعادتهم اإىل موطنهم االأ

م�سادر  بح�سب  جلوء«  بلد  يكون  ولن  »مل  لبنان 

وزارة الداخلية.

العليا  املفو�سية  قّدمت  االتفاقية  تلك  اإىل 

لالجئني، بعد اطالع عدد من الهيئات واملنظمات 

م�رشوع  م�سودة  باملو�سوع،  الفاعلة  املدنية 

جانب  باالأ اخلا�س   1962 العام  قانون  تعديل 

من  يخرج  مل  ال�ساعة  حتى  انه  اال  والالجئني، 

اأدراج تلك الوزارة.

غري  الالجئني  ملف  بقي  الواقع  هذا  اأمام 

من العام الذي يلجاأ يف  الفل�سطينيني يف قب�سة االأ

كثري من احلاالت لي�س اإىل ترحيلهم اإىل بلدانهم 

احتجازهم  اإىل  بل  فح�سب،  منها  هربوا  التي 

دون  من  تارة  اللبنانية،  ال�سجون  يف  تع�سفًا 

انق�ساء  بعد  لفرتات  اأخرى  وتارة  ق�سائي  حكم 

اأبرزها  وتقارير  درا�سات  وفق  حمكومياتهم... 

اد فرونتريز«.
ّ
جلمعية »رو

لكن، حيث ف�سلت ال�سيا�سة جنح الق�ساء. فـ»انتزع« 

من  ربعة  الأ اأحكام  اأربعة  �ساغية  نزار  املحامي 

العراقيني األزمت املدعى عليها »الدولة اللبنانية، 

فراج  باالإ العام«  من  االأ ومديرية  الداخلية  وزارة 

على  االعتداء  جرم  اإىل  �سارة  باالإ عنهم،  الفوري 

عليها  يعاقب  جناية  وهي  ال�سخ�سية.  احلرية 
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مور امل�ستعجلة  واإذ اعترب �سابقة، حكم قا�سية االأ

فوري  باإطالق  ق�سارجي  �سينتيا  زحلة  يف 

االعتقال  من  العامري  ي�رشى  العراقية  ل�رشاح 
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مور امل�ستعجلة يف  اأحكام قا�سية االأ فقد جاءت 

الفوري عن  فراج  جديدة املنت مرياي حّداد، باالإ
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ّ
الربيعي، لتكر

جديدة من التعاطي مع الالجئني، ت�سع حّداً »ملا 
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فراد«، بح�سب �ساغية. فعل االعتداء على حرية االأ
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ّ
يتحم من  وبالتايل 
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ّ

من توج
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ّ
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غريها من الدعاوى، تغيري ال�سلوك غري القانوين 
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عالقة  اأي  لها  يكن  مل   ،)UNHCR( لبنان  يف 

اأحكام ق�صت باإطالق �رساح حمتجزين تع�صفًا ومل يطلق منهم اإال العامري
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو
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حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 
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يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 
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ّ
رو
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خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 
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الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

اقرتاح  اأي  تبد  مل  اأنها  كما  ربعة.  االأ بالدعاوى 

»amicus curaie« اأي اأنها مل تقم بتو�سيح اأي 
من النقاط املعاجلة يف الدعاوى كما هي احلال 

يف دعاوى اأخرى.

عالمي عن الرتحيب »باإطالق   مكتبها االإ
ّ

واإذ يعرب

باأمر  ذلك  �سواء كان  املعتقلني،  الالجئني  �رشاح 

اأو عن طريق  هنا،  احلال  كما هي  املحكمة،  من 

يذهب  القانون«،  اإنفاذ  ل�سلطات  اإدارية  قرارات 

التي  ال�سعوبات  »اإحدى  اأن  التو�سيح  حّد  اإىل 

يف  والالجئني  القانون  اإنفاذ  �سلطات  تواجه 

لبنان هي غياب ت�رشيعات حمددة ب�ساأن اللجوء، 

اللجوء حتت  الالجئون وطالبو  بنتيجتها  يندرج 

قانون العام 1962 الذي ينظم الدخول اإىل لبنان 

على  ين�س  والذي  منه  واخلروج  فيه  قامة  واالإ

غري  ب�سورة  املوجودين  �سخا�س  االأ توقيف 

من  القانون  هذا  يجعل  ومل  و�سجنهم،  �رشعية 

. من هنا، فاإن 
ً
الالجئني وطالبي اللجوء ا�ستثناء

عام  قانون  تنفيذ  ملزمة  القانون  انفاذ  �سلطات 

وطالبي  الالجئني  من  عدداً  جند  لذلك   ،1962
اللجوء يف ال�سجون اللبنانية«.

ويلفت املكتب اإىل اأنه مت اإطالق �رشاح 75 الجئًا 

اإطار  العام يف  من  العامة لالأ بقرار من املديرية 

»ترتيبات عمل« بني املفو�سية واملديرية، واعداً 

اللبنانية  احلكومة  مع  املفو�سية  عمل  مبوا�سلة 

ال�رشعية  غري  قامة  االإ جترمي  »عدم  اإىل  للتو�سل 

اعرتفت  قد  املفو�سية  تكون  الذين  لالجئني 

قدمت  الغاية،  هذه  اىل  الو�سول  وبهدف  بهم«. 

 1962 العام  لقانون  تعديل  م�رشوع  املفو�سية 

مع  العمل  »توا�سل  وهي  الداخلية،  وزير  اإىل 

امل�رشوع«،  هذا  على  خرى  االأ طراف  واالأ الوزارة 

بح�سب املكتب.

اآالف   10 »نحو  فاإن  املفو�ســية  رقام  الأ ووفقًا 

لدى  حاليًا  م�سجلون  هم  جلوء  وطالب  الجئ 

مكتبها يف لبنان. كان هناك 177 منهم معتقلني 

ب�سبب دخولهم اأو بقائهم غري ال�رشعي يف لــبنان 

انق�ساء  بعد  منهم  »العديد   ،2009 العام  نهاية 

فرتة عقوبتهم«.

رّد الداخلية

ر م�سدر يف وزارة الداخلية اأن لبنان »مل ولن 
ّ
يكر

لبنان  اإىل  خل�سة  الدخول  واأن  جلوء«  بلد  يكون 

وطلب اللجوء اإليه لن ي�سكل اأمراً واقعًا على الدولة 

القب�سة  اإحكام  مّت  اأن تتعامل معه، بل  اللبنانية 

منية على احلدود »حلّل امل�سكلة من جذورها«.  االأ

ب قد يح�سل »وهو 
ّ
وذلك على الرغم من اأن الت�رش

وروبية«. يح�سل حتى على احلدود االأ

 ها�سم وفّزاع والربيعي، ي�سري امل�سدر 
ّ

ويف ما خ�س

اإىل تو�سية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود 

حكام  فراج عنهم، تنفيذاً لالأ اإ�سدار تعميم لالإ اإىل 

حمكوميتهم،  املنتهية  كل  عن  كما  ال�سادرة، 

مدة  وانق�ساء  ال�سجن  من  خروجهم  باأن  »علمًا 

من  مطلوبني  يعودوا  مل  اأنهم  يعنيان  ال  �سجنهم 

العدالة، ال �سيما ان اإقامتهم �ستبقى غري �رشعية. 

وعدم ترحيلهم يعني �سجنهم من جديد«.

العليا  »املفو�سية  بطاقة  حاملي  عن  وماذا 

من  واالأ الوزارة  توافق  امل�سدر  يوؤكد  لالجئني«؟ 

العام ب�سكل خا�س مع املفو�سية على اآلية عمل 

القانوين  و�سعهم  ملعاجلة  وهذا  املفو�سية،  مع 

حمكوميتهم  انتهاء  بني  املمتدة  الفرتة  يف 

ال  البطاقة  حامل  اأن  اإىل  اإ�سارته  مع  والرتحيل، 

وقد  لبنان.  اإىل  خل�سة  الدخول  جرم  من  يعفى 

ح�سلت الوزارة على تعهدات من قبل �سفراء الدول 

»طلب  كما  الرتحيل،  تاأ�سريات  لتاأمني  املعنية 

لبطاقات  اأموال  ر�سد  الوزراء  جمل�س  من  بارود 

الرتحيل التي ال توؤمنها ال�سفارات«، وفق امل�سدر 

نف�سه. وقد اأ�سار اإىل اأن بع�س الدول »تبقيهم يف 

ال�سجون اإىل حني ترحيلهم«.

بحملة  يقوم  من  امل�سدر  ي�سف  اخلال�سة،  يف 

لقوننة اللجوء وتنظيمه بـ »امل�سيء« للبنان »اإما 

اأن  اعتبار  على  ق�سد«،  غري  عن  ا 
ّ
وام ق�سد  عن 

ن�ساين  »الدولة اللبنانية ال ميكنها حتت العنوان االإ

ا�ستقبال الجئني ميكن اأن يدخل بينهم من ينوي 

لي�س بكالم عن�رشي بل هو  للبلد، وهذا  �ساءة  االإ

كالم يحمي البلد«، يقول امل�سدر.

ال�سخ�سية  احلرية  على  االعتداء  جرم  عن  اأما 

يعاقب  والذي  ال�سادرة  حكام  االأ يف  الوارد 

املخطئ  »على  باأنه  امل�سدر  فيجيب  بال�سجن، 

حكام  االأ على  التعليق  راف�سًا  الثمن«،  يدفع  اأن 

اأن  �سيما  ال  ال�سلطات«،  ف�سل  »ب�سبب  الق�سائية 

من العام مل يتم تبليغهما  »الدولة اللبنانية كما االأ

بالدعاوى املرفوعة للدفاع عن نف�سيهما«.

من  االأ عن  »الدفاع  ن  الأ ينفيه �ساغية  مر  االأ هذا 

حكام ال�سادرة«.  العام قّدم مطالعة مذكورة يف االأ

ن�سان الذي  عالن العاملي حلقوق االإ وهو يذّكر باالإ

مينع  الذي  د�ستوره  نه 
ّ
و�سم لبنان  عليه  �سادق 

�سجن اأي �سخ�س من دون �سند ق�سائي، كما على 

الجئ  ترحيل  متنع  التي  التعذيب  منع  معاهدة 

اىل اأي بلد معر�سة فيه حياته للتعذيب اأو املوت، 

نف�سها  تعلن  اأن  ميكن  ال  البلدان  اأن  اإىل  م�سرياً 

ن عدم اللجوء يعني  »بلدان جلوء اأو عدم جلوء«، الأ

اأن  ميكن  التي  الالجئني  »كوتا«  ا�ستكملت  اأنها 

لها البلد.
ّ
يتحم

قامة  االإ م 
ّ
يجر ن�س  ال  اأن  �ساغية  يوؤكد  هذا  اإىل 

غري ال�رشعية، واأن �سجن الالجئ لدخوله خل�سة ال 

ميكن تكراره، وبناء عليه »ال ميكن حتميل هوؤالء 

الالزمة،  القانونية  للرتتيبات  اإجرائنا  عدم  ثمن 

تعالج و�سعهم«،  التي  القانونية  لية  االآ اإقرار  اأي 
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هم اأن ها�سم وفّزاع والربيعي ال يزالون  ويبقى االأ

ج�رش  حتت  العام  من  االأ �سجن  يف  م�سجونني 

اإىل  الداخلية  وزارة  م�سدر  اأ�سار  الذي  العدلية، 

املعايري  »ملنافاته  نقله  على  يعمل  بارود  ان 

ن�سانية«. االإ
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مر الواقع” تطغى يف غياب الن�سو�س  �سيا�سة “االأ

الوا�سحة والرقابة واملحا�سبة
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حريات االجانب يف اماكن لي�ست معدة لهذه الغاية، منها: نظارة دائرة التحقيق 

مان املعد  واالجراء التي ت�ستخدم اليوم كمركز احتجاز بفعل االمر الواقع، وبيت االأ
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ُ
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ُ
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نظارة قانونا - مركز احتجاز واقعا
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 كما 
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حمتجزين ب�سكل تع�سفي، وانتهاء باقفال النظارة لعدم قانونيتها.

اد فرونتريز باثارة م�ساألة قانونية النظارة واالحتجاز فيها 
ّ
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 وا�سار الرد �رشاحة اىل ان نظارة دائرة التحقيق 
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عام االمن العام بهذا ال�سدد.
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وار�سل االمن العام اي�سًا كتابا اآخر اىل جمموعة من املنظمات رداً على ر�سالة 

مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة التعذيب اكد فيه جمدداً ان نظارة دائرة التحقيق 
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واالجراء لي�ست �سجنا بل نظارة للتوقيف املوقت.
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 Protesters rally to close "disgraceful" retention center, Daily Star Newspaper, dated 2010/3/1 -
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دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

من العام اىل جمعية رّواد فرونتريز، رقم 604/اأ ع/و/وز  كتاب املديرية العامة لالأ

تاريخ 29 /3 /2010



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.
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رو فرونتريز  وعلمت 
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امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.
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العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 
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بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 
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ّ
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والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 
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كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 
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قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 
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مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.
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كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 
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وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.
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بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 
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بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

احلديدي  النظارة  باب  يحيى  فتح  عندما 

نها »حجبت   حمرقًة، ف�سكرها الأ
ُ

طالعته ال�سم�س

ق�رش العدل اللبناين عن نظري، فمن املهزلة اأن 

بعد هذا الق�رش خطوات عن �سجن ينتهك اأب�سط 
َ
ي

ن�سان«، يف هذه ال�سهادة يروي يحيى  حقوق االإ

ق�سة مكوثه يف الزنزانة رقم 12

نارمني احلر

العام  من  االأ نظارة  اإىل  يحيى  العراقي  اقتيد 

ف�س طلب 
ُ
نه بقي يف لبنان بعدما ر اللبناين الأ

و�سع  يل، 
ّ
و االأ التحقيق  بعد  اإقامته.  جتديد 

ال�ساب يف زنزانة للحاالت اخلا�سة واملر�سى، 

بنزالء  الزنزانة  تلك  يف  التقى  اأنه  يروي 

م�سابني مبر�س اجلرب، يقول اإن ن�سبة انت�سار 

للم�سابني  الدواء  توافر  رغم  مرتفعة،  املر�س 

هذه  يف  يحيى  اإقامة  تطل  مل  به.  وامل�سابات 

توافر  عندما  اآخر  مكان  اإىل  »نقلوين  الزنزانة، 

مكان يل«، الزنزانة اجلديدة هي مبثابة »قف�س 

فيه 50 �سخ�سًا ورقمه 12«، وهناك بات يحيى 

ثالثة اأ�سهر.

الزنزانة  تلك  يف  يحيى  اليه  ف 
ّ
تعر ما  اأول 

يف  ينامون  ال�سجناء  النوم«.  »نظام  هو 

ر�س  االأ يفرت�سون  »امليدان«.  يدعونها  ف�سحة 

يقابل  �سجني  راأ�س  جتعل  بطريقة  ويتمددون 

اأقدام �سجني اآخر. لكن هذه لي�ست حالة ال�سجناء 

ثالثة  كل  ينام  الزنزانة  اأطراف  على  القدامى. 

م�ساجني قدماء على فرا�س، يقول يحيى »هذه 

مّت  كلما  النظام،  بح�سب  قها«، 
ّ
اأتذو مل  نعمة 

الطرف«، يحّل  ترحيل �سجني قدمي ينام »على 

مكانه �سجني من و�سط امليدان.

اأكل ودّكان

ي�ستيقظ نزالء النظارة عند الثامنة اأو التا�سعة 

�سباحًا، رغم اأن املوعد الر�سمي هو ال�ساد�سة، 

فالفطور  تناولها،  ما  لكرثة  اللبنة  يحيى  كره 

موؤلف من �سندوي�س لبنة اأو مربى مع �ساي. اأما 

وجبة الغداء فهي عبارة عن �سندوي�س مرتديال 

مع برتقالة اأو ما �سابه. وبني ال�ساعة ال�ساد�سة 

م�سلوقة  وبطاطا  خبز  يقَدّم  ليال  والثامنة 

جمعية  مندوبو  لل�سجناء.   
ً
ع�ساء وزيتون 

»كاريتا�س« يحملون للنزالء مرًة اأو مرتني يف 

طباق املعروفة  اأنواعًا خمتلفة من االأ �سبوع  االأ

الطعام  اإدخال  ممنوع  ذلك  »عدا  بالدنا،  يف 

ب 
ّ
تهر لئال  ال�سجن  اىل  واخل�رش  املطبوخ 

البيب�سي  م�سموح،  الب�سكويت  لكن  املخدرات. 

ممنوع. وهناك دكانة تاأتي اإلينا بدل اأن نذهب 

نحن اإليها« يقول يحيى.

من  الكثري  يكّنون  ال  ال�سجناء  اإن  يحيى  يقول 

ال�سجناء  ارتاأى  لذا  النظارة،  يف  لل�سباط  الود 

والتنكيت  اخللق«  »لف�ّس  لهم،  األقاب  اخرتاع 

للعقاب.  �س 
ّ
التعر احتمال  دون  من  عليهم 

يل  قيل  ال�سابط  على  فوين 
ّ
عر عندما  »مثاًل 

»عجل بني اإ�رشائيل« يجول وي�سول يف نظارة 

بني  يتنزه  العدلية.  ج�رش  حتت  العام،  من  االأ

ال  هو  �سبوع.  االأ يف  مرتني  ال�سجناء  زنزانات 

ال�سجناء  من  ات 
ّ
امل�سب ياأكل  بل  الع�سب،  ياأكل 

 جلعله حياة ال�سجن الداخلية قا�سية، 
ّ
كل ما مر

يتحدث  ثم  �ساحكًا،  يحيى  يقول  تطاق«  ال 

»عادل  الكالم  من  يكرث  ال  الذي  ال�سابط  عن 

وينت�رش دائمًا للحق، لكنه كان دائمًا يردد بال 

حكي، بال �سوت«.

ي�سمت يحيى فجاأة، ي�ستعيد الذكريات ال�سيئة، 

ول  االأ �سبوع  االأ »يف  اخلانق،  الزنزانة  وجو 

اأ�سابني وجع راأ�س قوي، لكن املمر�س قال اإن 

وك�سيجني يف النظارة،  اإىل نق�س االأ ذلك عائد 

مر الحقًا«. وقد اعتدت االأ

للتحدث  زنزانتهم  من  ه  واأقرباوؤ يحيى  يخرج 

لزيارة  اأو  زائر  ال�ستقبال  اأو  التلفون  عرب 

يحظى  ال  من  هو  »املعرّت«  ولكن  الطبيب، 

يف  للنزهة  باحات  ال  اأنه  وخا�سة  بزيارات، 

اأ�سماءهم  ال�سجناء  يكتب  »اأحيانا  النظارة 

اإجراء  نية  دون  من  االت�ساالت  لوائح  على 

من  باخلروج  احلرا�س  لهم  لي�سمح  ات�سال  اأي 

يريد  كمن  يبدو  الذي  يحيى  يقول  الزنزانة« 

تفا�سيلها  لكل  للنظارة،  »بورتريه«  ير�سم  اأن 

طباع،  عو االأ
ّ
ومكوناتها، يقول اإن احلرا�س متنو

على  وم�سايقات  �سغوطًا  ميار�سون  ب�سعهم 

خر يتحدث  جانب، »فيما البع�س االآ ال�سجناء االأ

اإلينا وي�ساأل عن حالنا«.

من العام، »ي�سكو بع�س ال�سجناء  يف نظارة االأ

اأ�سا�س  على  متييز  اإنه  �سدهم،  التمييز  من 

من العام بعيون نزيل: حتقيقات ليلّية وب�صكويت نظارة االأ
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 
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ّ
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 
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�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.
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ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 
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فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 
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على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 
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كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 
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فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

الذي ي�سيف  الهوية«، يوؤكد يحيى  اأو  اجلن�سية 

نزالء  على  ق�رشية  بطريقة  الوظائف  »توّزع 

من  وظيفة  الزنزانات  فتح  �ساوي�س  النظارة، 

�رشيلنكي  كل  االأ و�ساوي�س  ال�سودانيني،  ن�سيب 

اأو  هندي  التنظيف  و�ساوي�س  باك�ستاين،  اأو 

يلفت  الثياب«،  فيغ�سلن  الن�ساء  اأما  باك�ستاين. 

يحيى اإىل اأن »ال�ساوي�س الذي يفتح الزنزانات 

هو الذي ات�سل باأهلي واأعلمهم باأين يف �سجن 

جانب بعدما اأعطيته رقمهم. فعند و�سويل مل  االأ

يرف�س م�سوؤولو ال�سجن طلبي لالت�سال باأهلي، 

غري اأنهم مل يدعوين اأفعل ذلك« يقول يحيى.

هدايا جنمات؟

ال  وكي  والتحقيقات،  التنظيفات  اإمتام  بعد 

يوميًا  اأفالمًا  ال�سجناء  ي�ساهد  الفراغ،  يدهم 

من  اأنها  ال�سجن  يف  ي�ساع  تلفزة  اأجهزة  على 

تقدمي جنوى كرم اأو جنمة غناء اأخرى، واأن تلك 

النجمة تر�سلها عرب كاريتا�س. غري اأن كاريتا�س 

فالم  تفيد اأنها من تقدمي جهة اأوروبية. تاأتي االأ

اأفالم  منها  وكثري  هندية.  اأو  عربية،  بلغة 

»اأك�سن«.

اأنها  لوال  مفيدة،  هذه  الرتفيه  مادة  تبدو  قد 

و�سيلة لتغييب حق ال�سجناء يف متابعة ن�رشات 

املهدور  والراديو  التلفاز  اأجهزة  عرب  خبار  االأ

اإح�سا�س  بال  اجلل�سة  تطول  وراءها.  يتلّطى 

بالزمن »فال �سم�س وال قمر للداللة على الوقت« 

يقول يحيى حتى يبداأ تعداد ال�سجناء، فيعرف 

م�ساء،  العا�رشة  ال�ساعة  تقريبًا  اأنها  ال�سجناء 

ويختم ال�ساب العراقي »كنت اأبقى �ساهراً حتى 

اأنام يف امليدان. على اأ�سوات �سفاطات الهواء، 

على  رفيقي  وِرجل  رفيقي،  راأ�س  على  رجلي 

راأ�سي«.

كف، كّفان، ثالثة

�سفاطات  اأ�سوات  على  امليدان  يف  اأنام  كنت 

رفيقي  وِرجل  رفيقي  راأ�س  على  رجلي  الهواء، 

على راأ�سي

مي�سي النزالء النهار »بني الدرد�سة واخل�سوع 

حد«، ويلفت  للتحقيقات اليومية، ما عدا يوم االأ

حتى  التحقيقات  تتوا�سل  »ر�سميًا  يحيى 

تبداأ  خا�سة  حتقيقات  اأن  اإال  الثامنة،  ال�ساعة 

اط 
ّ
�سب بها  يقوم  لياًل،  التا�سعة  ال�ساعة  بعد 

العنف  اإن  العراقي  ال�ساب  حمددون«، وي�سيف 

كان  عندما  »مرة  يروي  التحقيق،  و�سائل  من 

فيه  مكتب  اىل  و�سلت  التحقيق،  يف  دوري 

من  مة 
ّ
»مفج كانت  اأظن،  ما  على  هندية  بنت 

ال�رشب«. واملحقق ي�ستعمل م�سطرة �سلبة.

ن�سانية  تقرير »ال�سجون اللبنانية: الهواج�س االإ

24 �سباط املا�سي، وقد  والقانونية« �سدر يف 

ن�سان«، نقراأ يف  اأعّده »املركز اللبناين حلقوق االإ

»امراأة  �ساهد  له  املعّد  الفريق  اأن   56 ال�سفحة 

اأحد املقاعد. ومن  لة وتنزف على 
ّ
اأفريقية مكب

مكتبه، رجل بلبا�سه الع�سكري يرفع يده عليها 

وي�رشخ« يف وجهها لت�سمت.

اأ�سدقاء  لديه  ن  الأ لل�رشب  يتعر�س  مل  لكن، 

هناك  اأن  كما  ال�سجن،  خارج  من  يزورونه 

املركز  رئي�سة  دوناي  عنه.  يدافع  حماميًا 

املحتمل  »من  تقول:  ن�سان  االإ حلقوق  اللبناين 

اط راحتهم مع الذين ال 
ّ
اأن ياأخذ احلرا�س وال�سب

ن من يدخل �سجن  زوار لديهم وال ات�ساالت، والأ

م. يجب  ل اىل بلده االأ
ّ

العدلية ال يخرج اإال لريح

اأجهزة  ورمبا  احلكومية  غري  املنظمات  على 

لل�سجناء  �سهادات  على  احل�سول  الدولة  من 

واملوقوفني بعد مغادرتهم لبنان«.

التعذيب  مبناه�سة  املتعلقة  االتفاقية  ف 
ّ
تعر

معاناة  فيه  فعل  بكل  »التعذيب«   1984 �سنة 

�سخ�س،  ال�سغط على  نف�سية بهدف  اأو  ج�سدية 

اأيدي عمالء تابعني  وتاأتي هذه املعاناة علي 

ي �سخ�س اآخر يعمل ب�سفة ر�سمية. للدولة اأو الأ

جانب«: بطاقة تعريف »�صجن االأ

ذلك  عن  التفا�سيل  من  الكثري  يحيى  يتذّكر 

ل�سهور،  ال�سم�س  نور  عنه  حجب  الذي  املكان 

»�سجن  اأو  اللبناين  العام  من  االأ فنظارة 

اليا�س  ج�رش  اأر�س  حتت  تقع  جانب«،  االأ

الهراوي. ت�سم بني 450 و500 موقوف اأجنبي 

وفيها 13 زنزانة م�ساحتها 40 مرتاً مربعًا. كان 

 2000 ول  14 كانون االأ ل يف 
ّ
املكان مراأبًا حِو

اىل مركز احتجاز، لذلك تفتقر النظارة اىل نور 

ال�سم�س والهواء الطبيعي واإىل باحة داخلية اأو 

الكهربائية  الهواء  �سفاطات  اأما  للتنزه،  ملعب 

ثًا �سوتيًا.
ّ
في�سّكل هديرها تلو

يداوم  كاريتا�س.  جلمعية  مكتب  النظارة  يف 

مندوبا كاريتا�س من ال�سباح حتى الرابعة بعد 

يجول  �س 
ّ
مبمر اجلمعية  تاأتي  ثم  ومن  الظهر. 

على الزنزانات ويطمئن على حالهم. الزيارات 

زات 
ّ
م�سموحة يومي الثالثاء واخلمي�س. من مي

اىل  للو�سول  القدرة  »عدم  جانب  االأ �سجن 

املعلومات فيه« ح�سب ندمي حوري الباحث يف 

منظمة »هيوم رايت�س وات�س«.

املحامي  الداخلية  وزير  اأعلن  ثانية،  من جهة 

من  االأ نقل نظارة  اإىل  �سي�سار  اأنه  بارود  زياد 

اأن  اإىل  واأ�سار  رومية،  �سجن  حميط  اإىل  العام 

بـ  وروبي  االأ االحتاد  �سيموله  املرتقب  املبنى 

500 األف يورو.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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وكانت النظارة اي�سًا مو�سوعا ملقاالت �سحفية تناولت �رشوط االحتجاز القا�سية 

62
فيها وظروفه.

يف غياب اي ن�سو�س خا�سة، يخ�سع االجانب املوجودون يف لبنان للنظام 

القانوين االجرائي عينه الذي يخ�سع له املواطنون اللبنانيون، وتطبق عليهم 

ن�سو�س واحكام واجراءات قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، بدءا من التوقيف 

مروراً باملحاكمة وتنفيذ العقوبات اىل انتهائها. 

مر ينطبق بغ�س النظر عن اجلرائم او االفعال التي يحاكمون الجلها،  وهذا االأ

و�سواء وردت يف قانون العقوبات العام ام يف قوانني خا�سة كقانون تنظيم 

الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه لعام 1962. 

وبالتايل، ويف حال ارتكابهم اي جرم، يتم توقيف االجانب والتحقيق معهم، ا�سوة 

باللبنانيني، من قبل ال�سابطة العدلية، التي ت�سم من بني افرادها كال من قوى 

االمن الداخلي وقوى االمن العام. 

تن�س املادة 38 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية على: 

»يقوم بوظائف ال�سابطة العدلية حتت ا�رشاف النائب العام لدى حمكمة التمييز 

النواب العامون واملحامون العامون. 

ي�ساعد النيابة العامة ويعمل حتت ا�رشافها يف اجراء وظائف ال�سابطة العدلية كل 

يف حدود اخت�سا�سه املن�سو�س عليه يف هذا القانون ويف القوانني اخلا�سة به 

تي ذكرهم: االآ

1- املحافظون والقائمقامون.

من الداخلي وال�رشطة الق�سائية  2- مدير عام قوى االمن الداخلي و�سباط قوى االأ

من الداخلي. �ساء خمافر قوى االأ والرتباء العاملون يف القطاعات االقليمية وروؤ

من العام  من العام و�سباط االمن العام ورتباء التحقيق يف االأ 3- مدير عام االأ

ومدير عام اأمن الدولة ونائب املدير العام و�سباط اأمن الدولة ورتباء التحقيق يف 

اأمن الدولة.

4- خمتارو القرى.

5- قادة ال�سفن البحرية وقادة الطائرات واملركبات«.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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من العام اللبناين ور�سد   - ع�سكريون وموقوفون حتت ج�رش اإليا�س الهراوي ... زيارة م�رشوطة اإىل �سجن االأ
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ر�س«، جريدة احلياة ، 7 �أيار 2010؛ معاناة �سكان »حتت االأ

- نظارة االمن العام بعيون نزيل، جريدة االخبار، 14 حزيران 2010.
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ويجب ان يتم توقيفهم بانتظار احالتهم اىل النيابات العامة يف نظارات قوى 

االمن الداخلي عمال باأحكام قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية )املادة 47( وقانون 

تنظيم قوى االمن الداخلي، ويف اماكن تنفيذ االحكام الق�سائية او مبخافر ق�سور 

العدل ومراكز النيابات العامة اي لدى ال�سلطة التي ا�سدرت املذكرة او الطلب.

 تن�س املادة 217 من قانون تنظيم قوى االمن الداخلي )قانون رقم 17 تاريخ    

06 /09 /1990( على:

تية: �سخا�س يف احلاالت االآ »يحق لرجال قوى االمن الداخلي توقيف االأ

1- تنفيذا حلكم ق�سائي.

2- تنفيذا ملذكرة عدلية.

3- تنفيذا لطلب من ال�سلطة الق�سائية �ساحبة ال�سالحية او من �سباط ال�سابطة العدلية.

4- تلقائيا يف حالة اجلناية امل�سهودة واجلنحة امل�سهودة التي تكون عقوبتها 

احلب�س على ان يعلموا يف احلال املرجع الق�سائي املخت�س ويتقيدوا بتعليماته.

يرتتب عليهم يف احلاالت الثالث االوىل �سوق املوقوف اىل احد اماكن تنفيذ 

االحكام الق�سائية، او اىل ال�سلطة العدلية م�سدرة املذكرة او الطلب يف مهلة 24 

�ساعة من وقت ح�سول التوقيف. اما يف احلالة الرابعة فيعود لل�سلطة العدلية 

املخت�سة متديد هذه املهلة ا�ستثنائيا اذا كانت �رشورات التحقيق ت�ستوجب ذلك 

على اال تتجاوز هذه املهلة يف مطلق االحوال الثالثة ايام«.

وقد او�سحت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف مذكرتها رقم 121/204 �س 4 

تاريخ 13/8/1994 انه »ال يجوز ابقاء املوقوف يف نظارة اي من مراكز قوى االمن 

اكرث من 24 �ساعة من وقت ح�سول التوقيف بل يتوجب �سوقه اىل احد اماكن 

تنفيذ االحكام الق�سائية او اىل ال�سلطة م�سدرة املذكرة او الطلب اذا كان التوقيف 

قد ح�سل يف احدى احلاالت التالية:

1- تنفيذا حلكم ق�سائي.

2- تنفيذا ملذكرة عدلية.

3- تنفيذا لطلب من ال�سلطة الق�سائية �ساحبة ال�سالحية او من �سباط ال�سابطة العدلية

4- التوقيف الوقائي ذي الطابع االداري عندما ي�سكل ترك ال�سخ�س طليقا خطرا 

على نف�سه او على الغري...او يف �سبيل التثبت من و�سع ال�سخ�س امل�ستبه به او 

امل�سكوك يف �سحة هويته«

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ
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ي�سار اىل ان املادة 217 واملذكرة اعاله مبنية على قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية 

القدمي الذي الغي بالقانون احلايل ال�سادر عام 2001 الذي الغى كل االحكام والن�سو�س 

الت�رشيعية املخالفة او املتعار�سة مع احكامه، والذي يق�سي ان مدة التوقيف من قبل 

ال�سابطة العدلية هي 48 �ساعة جتدد مرة واحدة مبوافقة النيابة العامة.

 ويجب ان يطلق 
63

ويف حال احلكم عليهم، يجب ان ينفذوا عقوباتهم يف ال�سجون،

اأتهم 
ّ
 اما يف حال بر

64
�رشاحهم فور انتهائهم من تنفيذ عقوباتهم الق�سائية.
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املحكمة، فيجب ان يتم اخالء �سبيلهم ب�سكل فوري.

لكن يالحظ ان املمار�سة لي�ست كذلك حيث يحتجز االجانب يف دائرة التحقيق واالجراء 

التابعة لالمن العام بعد انتهاء حمكومياتهم او بعد تربئتهم او احلكم باطالق �رشاحهم 

كما ا�رشنا، كما نتيجة توقيفهم من قبل االمن العام قبل او دون احالتهم اىل الق�ساء. 

من العام ب�سالحية التحقيق العديل �سمن حدود املخالفات  اىل ذلك، يتمتع االأ

املرتكبة �سد امن الدولة الداخلي واخلارجي. وي�ساهم كذلك مع قوى االمن يف 

66
مراقبة احلدود الربية واجلوية والبحرية ومراقبة االجانب على االرا�سي اللبنانية.
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اما دائرة االجانب يف املديرية العامة لالمن العام فتتمتع ب�سالحيات عدة

تعترب من قبيل اعمال ال�سابطة االدارية دون ان ترتتب عليها تبعات جزائية بحد 

 
68

ذاتها، حيث تنح�رش مفاعيلها مب�سائل االقامة.

تن�س املادة 6 مر�سوم رقم 2873 تاريخ 16 /12 /1959 تنظيم املديرية العامة لالمن العام على: 

جانب: »تتوىل دائرة االأ

- مراقبة االجانب يف كل ما يتعلق بدخولهم اىل لبنان واقامتهم فيه، وخروجهم منه.
- التحقيق يف طلبات دخول االجانب قبل التاأ�سري على جوازاتهم واجازة اقامتهم 

املوقتة او الدائمة ومغادرتهم البالد، وتنظيم بطاقات هوية لهم.

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

 عمال باملادة 400 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، قانون رقم 328، 
63

تاريخ 02 /08 /2001، اجلريدة الر�سمية عدد 38، تاريخ 07 /08 /2001. 

عمال باملادة 406 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، امل�سدر نف�سه.
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 عمال باملادة 412 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، امل�سدر نف�سه. 
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على �سبيل املثال، قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف �سيدا، الرئي�س نادين القاري، يف ق�سية ب�سار ها�سم امل�سعودي، 

تاريخ 3 /6 /2010، ق�سى برباءة املدعى عليه ملرور الزمن على اجلرم، وبقي قيد االحتجاز حتى �سهر ت�رشين االول 

2010. وكان قد �سدر حكم براءة لالجئة عن القا�سي املنفرد اجلزائي يف جديدة املنت، قرار يف الق�سية اأ�سا�س رقم 
676 /2008، تاريخ 25 /3 /2008، ق�سى برباءة املدعى عليها حليازتها بطاقة جلوء وبوقف التعقبات بحقها، وبقيت قيد 

االحتجاز لتاريخ 29 /4 /2008 حيث اطلق �رشاحها مبوجب تدخل املفو�سية. 

 م�سدر �سابق، احلا�سية 9، املادة 1.
66

من العام، املادة 6، اجلريدة الر�سمية، عدد 71،   مر�سوم رقم 2873 تاريخ 16 /12 /1959 تنظيم املديرية العامة لالأ
67

تاريخ 31 /12 /1959.

 تن�س املادة 7 من املر�سوم 2873 ان »تبلغ ال�سابطة االدارية يف قوى االمن نتيجة مراقبتها اال�سخا�س االجانب 
68

واال�سخا�س املمنوعني من االقامة اىل االمن العام الجراء املقت�سى«، امل�سدر نف�سه.
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- مراقبة تنقالتهم، واالعمال التي يتعاطونها.
- مراقبة الالجئني ال�سيا�سيني وامل�رشدين االجانب.

- منح جوازات املرور.
- تنظيم ت�ساريح للفئات املفرو�س عليها �رشوط خا�سة لالنتقال يف لبنان واخلارج«

وبالتايل، ال يتمتع االمن العام باأي �سالحية خا�سة للقيام بالتوقيف او االحتجاز 

االداري لالجانب. وال يوجد اي ن�س قانوين ينظم نظارات خا�سة باالمن العام او 

لديه، لالجانب او اللبنانيني. وعليه يجب ان يخ�سع اال�سخا�س الذين يقوم افراد 

االمن العام بتوقيفهم ب�سفتهم �سابطة عدلية، للنظام الذي يخ�سع له توقيف 

اال�سخا�س من قبل ال�سابطة العدلية وان يتم و�سعهم يف االماكن التي ت�سع فيها 

 ال �سيما ان قانون 1962 ال يلحظ اي ن�سو�س خا�سة 
69

ال�سابطة العدلية املوقوفني،

تنظم توقيف االجانب على خلفية االفعال املذكورة فيه. وما يجب ان يح�سل 

هو احالة االجانب املوقوفني ب�سبب خمالفة احكام قانون 1962 اىل النيابة 

العامة ويتم توقيفهم باذنها يف مراكز التوقيف التابعة لها او اخلا�سعة ل�سلطتها 

او اماكن تنفيذ االحكام ليقرر النائب العام اما تركهم او احالتهم اىل الق�ساء 

فيحاكمون عندها امام الق�ساء العديل وينفذون احكامهم يف ال�سجون. 

غري ان هناك على ما يبدو بع�س التعليمات االدارية الداخلية التي تف�رش 

االجراءات او تق�سي باأ�سول خمتلفة وخمالفة لتلك التي ين�س عليها القانون.

ومن التعليمات التف�سريية على �سبيل املثال ال احل�رش تعليمات قوى االمن 

الداخلي رقم 278 تاريخ 16 /8 /1973 التي تق�سي باأن ينظم اآمر او رئي�س ال�سجن 

لكل حمكوم اجنبي قبل موعد انتهاء تنفيذ عقوبته بع�رشة ايام على االقل »تذكرة 

معلومات«... وير�سلها مبا�رشة اىل دوائر االمن العام. ويف حال كانت مدة عقوبة 

االجنبي تقل عن 10 ايام تنظم التذكرة وتر�سل اىل مرجعها فور دخول االجنبي 

اىل ال�سجن. ولدى ورود اخالء �سبيل لالجانب املوقوفني يبلغ وجوب مراجعة 

دوائر االمن العام – ح�سب مكان �سجنه - يف مهلة 48 �ساعة من اخالء �سبيله، يف 

وقت تقوم ادارة ال�سجن بتوجيه افادة برقية اىل دائرة االمن العام املخت�سة فور 

اخالء �سبيل االجنبي مرفقة بوثيقة تبليغ ال�سخ�س االجنبي. »اما يف حال مل تكن 

لدى االجنبي املحكوم او املوقوف م�ستندات تثبت هويته و�رشعية اقامته ي�رشف 
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م�ساعدي النيابة العامة، املهام التي تكلفهم النيابة العامة فيها ا�ستق�ساء اجلرائم غري امل�سهودة وجمع املعلومات 
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النظر عن االجراءات املبينة اعاله وي�ساق مبوجب حم�رش اىل دائرة االمن العام 

املخت�سة... وذلك فور انتهاء تنفيذ احلكم او ورود طلب اخالء ال�سبيل«.

غري ان النيابة العامة التمييزية ا�سدرت يف العام 2004 تعليمات خمتلفة فيما 

يتعلق باطالق �رشاح واخالء �سبيل االجانب، تق�سي ب�سوق كل ال�سجناء االجانب 

فور ورود اخالءات �سبيلهم وانتهاء مدة حمكوميتهم مبا�رشة اىل دوائر االمن 

70
العام بغ�س النظر عن �رشعية اقامتهم او اوراقهم.

وتوؤكد تعليمات قوى االمن الداخلي دور االمن العام يف الرقابة على وجود 

االجانب و�رشعية اقامتهم يف لبنان، مما يت�سمن العلم باخالء �سبيل كل اجنبي 

وتوجب مراجعته لالمن العام فور اخالء �سبيله من اجل املعامالت االدارية 

الالزمة. اما االجنبي الذي ال اقامة �رشعية لديه او م�ستندات في�سار اىل �سوقه اىل 

احدى دوائر االمن العام، دون ان حتدد التعليمات الغاية من هذا ال�سوق وم�سري 

االجنبي امل�ساق من حيث ما اذا كان يخلى �سبيله او يطلق �رشاحه من قبل االمن 

العام مع منحه مهلة لت�سوية و�سعه جلهة االقامة او تتم اجراءات ترحيله. علما 

ان التعليمات مل تتطرق او ت�رش ال من قريب وال من بعيد اىل وجود حكم ق�سائي 

بالرتحيل. ويف حال مل يطلق �رشاحه، مل حتدد التعليمات املكان الذي يبقى 

هم مل حتدد ال�سند القانوين الذي يربر االبقاء عليه لدى االمن العام، مع  فيه واالأ

الت�سديد على ان القانون ين�س على وجوب اطالق �رشاح اي �سخ�س فور انتفاء 

ال�سند القانوين الذي يربر توقيفه او احتجازه، مثال بالن�سبة للمحكوم فور انتهاء 

تنفيذ عقوبته او �سدور احلكم برباءته او باإبطال التعقبات بحقه. ويف حال احلكم 

خراج ين�س على انه يجب ان يغادر االجنبي املحكوم باالخراج البالد بو�سائله  باالإ

 مما يفرت�س ان يتم اطالق �رشاحه ليقوم بتح�سري نف�سه للمغادرة. 
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اخلا�سة،

بينما يالحظ من تعليمات النيابة العامة انها تق�سي ب�سوق االجانب املنتهية 

من العام بغ�س النظر عن �رشعية اقامتهم وبغية اعادة  حمكومياتهم اىل دوائر االأ

جنبي احلا�سل على قرار ق�سائي باخالء �سبيله الفوري  النظر فيها. وبالن�سبة لالأ

يق�سي كتاب النيابة العامة بوجوب اعالم املديرية العامة لالمن العام ال�ستالمه 

والعمل على ترحيله، وذلك من دون اال�سارة اىل وجوب ان يكون االجنبي حمكوما 

بالرتحيل، ومن دون ان يتم حتديد ال�سند القانوين للرتحيل او املدة الق�سوى التي 

ميكن ان ت�ستغرقها املعامالت الالزمة للرتحيل او املكان الذي يتم االبقاء على 

االجنبي فيه خالل هذه الفرتة لدى االمن العام بانتظار ترحيله. مع اال�سارة اىل 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 انظر كتاب النيابة العامة التمييزية، م�سدر �سابق، احلا�سية 35.
70

 املادة 89 من قانون العقوبات، م�سدر �سابق، احلا�سية 37.
71



��

ان االبقاء على االجنبي يف ال�سجن قيد الرتحيل يحتاج اىل موافقة النيابة العامة، 

من العام بانتظار  بقاء عليه لدى االأ بينما مل يتطلب الكتاب مثل هذه املوافقة لالإ

الرتحيل، االمر الذي يجب ان يفهم على ان معاملة الرتحيل يجب ان تكون فورية دون 

ان يتم احتجاز االجنبي بانتظار انتهائها. وما يهمنا هنا ان ايا من ن�سو�س القانون 

ع او توجد مركز احتجاز لالمن العام يحتجز فيه االجانب. 
ّ
او حتى تف�سرياته مل ت�رش

من الداخلي رقم 251 تاريخ          وال بد من اال�سارة هنا اىل ان تعليمات قوى االأ

�ساء  14 /8 /1969 ق�ست بو�سوح انه »ميكن للمديرية العامة لالمن العام ولروؤ

�ساء قطعات الدرك القائمة اىل  املراكز واملخافر التابعة لها ان يطلبوا اىل روؤ

جانبهم ا�ستالم اال�سخا�س الذين يقب�سون عليهم، ن�ساء او رجاال مبوجب تكليف 

خطي يف احلاالت التالية: 

- انفاذا ملذكرات او احكام ق�سائية وذلك بغية �سوقهم اىل ال�سلطات العدلية 
املخت�سة او اىل ال�سجون.

- يف حال اجلرم امل�سهود للتحقيق مبا هو من�سوب اليهم واجراء املقت�سى 
القانوين بحقهم.

- عندما يكونون موقوفني من قبل االمن العام من اجل احدى اجلرائم الداخلة يف 
اخت�سا�سه وذلك ل�سوقهم مع االوراق املتعلقة بهم اىل الق�ساء.

- ا�ستنادا على قرارات ابعاد وذلك بغية تنفيذ هذه القرارات بحقهم، وهوؤالء 
اال�سخا�س ميكن ان ي�ستمر توقيفهم يف غرف النظارة لغاية انتهاء معامالتهم 

من 
 72

وترحيلهم حتى ولو جتاوز التوقيف مدة الـ 24 �ساعة املحددة يف املادة 103 

قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية«. 

اد فرونتريز 
ّ
وف�سال عن ذلك، اكد مدير عام االمن العام يف ر�سالة اىل جمعية رو

حول النظارة حيث يتم احتجاز االجانب )النظارة التابعة لدائرة التحقيق 

 ان هذه النظارة تخ�سع لقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، ولقانون 
73

واالجراء(،

تنظيم ال�سجون واأمكنة التوقيف ومعهد ا�سالح االحداث وتربيتهم من بني ن�سو�س 

اخرى وتعليمات ومذكرات خدمة تنظيمية داخلية.

وح�سب ر�سالة املدير العام، ان وجود النظارة ي�ستند اي�سا اىل املادة 18 من 

قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه التي جتيز ملدير عام 

االمن العام ان يوقف مبوافقة النيابة العامة من تقرر اخراجه اىل ان تتم معاملة 
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ترحيله، واملادة 38 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية التي تن�س ان مدير 

وعنا�رش االمن العام هم من افراد ال�سابطة العدلية م�ساعدي النائب العام. واإن 

من العام هو كون هذه  املوجب الذي ا�ستدعى اإن�ساء نظارة للمديرية العامة لالأ

خرية هي امل�سوؤولة عن وجود االجانب على االرا�سي اللبنانية ف�ساًل عن قيام  االأ

االمن العام بوظائف الظابطة العدلية مما ي�ستدعي حكمًا وجود هذه النظارة 

متكينًا لهم من القيام مبا اوكله القانون اليهم من مهام. وتكمل الر�سالة ان هذه 

النظارة ال تعدو كونها مكان انتظار موقت حلني البت باأو�ساع النزالء لديها 

الذين غالبا ما يكونون اما يف طريقهم اىل ق�ساء فرتة حمكوميتهم يف ال�سجون 

اللبنانية او اىل الرتحيل او اخالء ال�سبيل ولي�ست �سجنا باملعنى القانوين والفعلي. 

واأعادت املديرية التاأكيد على ان »نظارة االمن العام هي مركز موقت للتوقيف 

جنبي موقتا حلني اجناز ملفه االداري،  ولي�ست مركز اعتقال بحيث يتم توقيف االأ
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اإما بت�سوية و�سعه واإما بتاأمني عودته اىل بالده«.

من هنا، ميكن ان ن�ستنتج امرين، اولهما ان النظارة التابعة لدائرة التحقيق 

واالجراء لي�ست �سجنًا كما جاء ب�رشيح العبارة يف الر�سالتني، وانها ال تعدو 

مر الواقع« كونها مل ترد �سمن اماكن  كونها مكان توقيف موقت »بفعل االأ

التوقيف املذكورة يف الن�سو�س القانونية اعاله. ا�سافة اىل ذلك، ولو �سلمنا جداًل 

بكونها نظارة، فيجب يف احلاالت الثالث التي ذكرها مدير عام االمن العام يف 

كتابه ان تكون االجراءات االدارية �رشيعة وبالتايل اال يتم توقيف اال�سخا�س يف 

جراءات التي  هذه النظارة الكرث من ايام معدودة، عمال بالن�سو�س القانونية او االإ

ترعى هذه احلاالت.

ورغم ان كتاب املديرية مل يحدد املدة الزمنية التي تعنيها كلمة »موقت«، فيمكن 

القول انه بالن�سبة للتوقيف بهدف الرتحيل، فهو يتطلب اقله �رشطني: ان يكون 

مر الذي يفرت�س ال�رشط الثاين وهو  االجنبي حمكومًا ق�سائيًا بالرتحيل، االأ

ان يكون هذا الرتحيل ممكنا دون انتهاك موجبات لبنان الدولية بعدم االعادة 

الق�رشية لالجئني، وبالتايل ينطبق فقط على غري الالجئني املعرتف بهم من قبل 

املفو�سية او طالبي اللجوء امل�سجلني لديها. وهنا، بالن�سبة لالجانب، التعليمات 

االدارية وا�سحة ان املعامالت يجب ان تبداأ قبل انتهاء تنفيذ العقوبة وان يتم 

الرتحيل فورا، وبالتايل ال �سيء يربر ان يبقى االجنبي حمتجزا ل�سنني اأو اأ�سهر او 

ا�سابيع او حتى ايام لدى االمن العام بانتظار الرتحيل.
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وي�سار هنا اي�سا اىل ان املادة 89 من قانون العقوبات ن�ست �رشاحة على وجوب 

ان يغادر االجنبي بنف�سه وبو�سائله اخلا�سة خالل مهلة 15 يومًا، وبالتايل يفرت�س 

ذلك اطالق �رشاحه موقتا لتدبر امور املغادرة.

وقد ا�سار الق�ساء ا�ستطرادا اىل ان االخراج عندما يكون تنفيذا حلكم ق�سائي يجب 

ان يتم با�رشاف النيابة العامة او القا�سي املنفرد اجلزائي فيما يتعلق بتنفيذ 

طار نف�سه كانت  دارة. ويف االإ  وبالتايل لي�س من قبل االإ
75

االحكام ال�سادرة عنه،

النيابة العامة قد ق�ست كما ذكرنا اعاله انه ال يجوز اال�ستمرار يف التوقيف اإىل 

را�سي اللبنانية[ ويقت�سي اإخالء �سبيل  ما ال نهاية ]اإذا ما تعذَّر الرتحيل من االأ

املوقوف لقاء �سند اإقامة والتعهد خطيًا باتخاذ حمل �سكن معروف اأو بالتقدم 

 ف�ساًل عن االحكام الق�سائية 
76

من خمفر الدرك وغريها من �رشوط اإخالء ال�سبيل.

ال�سادرة موؤخرا والتي بينت، كما �سبق وذكرنا، ان الرتحيل ال يربر االبقاء على 

االجنبي حمتجزا لدى االمن العام. 

اما بالن�سبة اىل اخالء ال�سبيل، فهذا االمر يجب ان يكون جمرد معاملة ادارية 

ال تربر احتجاز اال�سخا�س حتى اليام. كذلك االمر بالن�سبة لـ »ت�سوية و�سعه« 

من العام الثاين املذكور اأعاله، وهو اجراء يجب ان يبداأ من  الواردة يف كتاب االأ

ال�سجن وال يربر االبقاء على االجنبي قيد االحتجاز، بل يفرت�س ان يتم اطالق 

�رشاحه مبوجب ورقة موقتة على ذمة الت�سوية، ويكون حاله حال اي اجنبي 

ي�سوي و�سعه ومينح مهلة لرياجع بعدها االمن العام للح�سول على النتيجة قبوال 

او رف�سا، ويتم املقت�سى بناء عليها. 

وعندما يكون االمن العام �سابطة عدلية، اي مبوجب املادة 38 من قانون ا�سول 

املحاكمات اجلزائية، يجب بالتاأكيد ان تطبق على التوقيف لديه كل االحكام 

التي تطبق على التوقيف لدى ال�سابطة العدلية واملحددة يف املادة 47 من قانون 

ا�سول املحاكمات اجلزائية وان يوفر للموقوف احلقوق التي ت�سمنها هذه املادة، 

اي اال تتجاوز مدة التوقيف االويل الـ 48 �ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة وباذن 

النيابة العامة. 
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تن�س املادة 47 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية على اأنه » يتمتع امل�ستبه 

تية : فيه اأو امل�سكو منه، فور احتجازه ل�رشورات التحقيق، باحلقوق االآ

1 - االت�سال باحد افراد عائلته او ب�ساحب العمل اأو مبحام يختاره اأو باحد 

معارفه.

2- مقابلة حمام يعينه بت�رشيح يدون على املح�رش دون احلاجة اىل وكالة 

منظمة وفقا لال�سول.

3 - اال�ستعانة مبرتجم حملف اذا مل يكن يح�سن اللغة العربية.

4 - تقدمي طلب مبا�رش، اأو بوا�سطة وكيله اأو احد افراد عائلته اىل النائب العام، 

بعر�سه على طبيب ملعاينته. يعني النائب العام له طبيبا فور تقدمي الطلب اليه. 

على الطبيب ان يجري املعاينة دون ح�سور اي من ال�سباط العدليني، وان يرفع 

تقريره اىل النائب العام يف مدة ال تتجاوز االربع والع�رشين �ساعة. يبلغ النائب 

العام امل�ستدعي ن�سخة عن هذا التقرير فور ت�سلمه اياه، وللمحتجز والي ممن �سبق 

ذكرهم، اذا مدد احتجازه، تقدمي طلب معاينة جديدة.

على ال�سابطة العدلية ان تبلغ امل�ستبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه املدونة انفا 

وان تدون هذا االجراء يف املح�رش«

�سارة اىل التعليمات رقم 251 تاريخ 14 /8/ 1969 املذكورة اعاله التي تق�سي  مع االإ

خرية باإحالتهم  من الداخلي لتقوم االأ ان يحيل االمن العام املوقوفني اىل قوى االأ

�سارة اىل ان عددا من احلاالت يبقى  اىل املرجع الق�سائي املخت�س. وهنا جتدر االإ

�سهر قبل او  من العام يف دائرة التحقيق واالجراء لفرتات جتاوز االأ موقوفًا لدى االأ

دون احالة اىل الق�ساء، وذلك من دون معرفة ال�سند القانوين اأو �سبب االحتجاز، 

ويبدو انه لي�س هناك اأي رقابة او مراجعة من قبل ال�سلطات املعنية، يف انتهاك 

وا�سح للقانون.

اد فرونتريز برر وجود النظارة باملادة 
ّ
من العام اإىل جمعية رو ويبقى ان كتاب االأ

قامة فيه واخلروج منه، وهي التي  18 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالإ

�سارة اىل ان  ت�سمح بالتوقيف اىل حني امتام معامالت الرتحيل. وهنا جتدر االإ

املادة 18 ال تنطبق اال تبعًا النطباق املادة 17 وبالتايل تنح�رش يف حاالت 

االخراج االداري ب�سبب ال�رشر على االمن القومي وال�سالمة العامة، وتخ�سع 

من القومي وال�سالمة العامة، ابالغ  ل�رشوط، منها اوال توفر حال ال�رشر على االأ

وزير الداخلية بقرار االخراج، وموافقة النيابة العامة على التوقيف.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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 وان كان ن�س املادة 18 ال يحدد �رشاحة مدة زمنية حمددة، ميكن حد الفرتة 

الزمنية باأمرين: اوال، انه من �ساأن موافقة النيابة العامة على التوقيف اأن جتعله 

توقيفا خا�سعا لقانون ا�سول املحاكمات اجلزائية الذي ي�سع القاعدة العامة 

للتوقيف باذن النيابة العامة وهي 48 �ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة )م 47(؛ 

وثانيا، ان املعايري الدولية واجتهادات الكثري من الدول التي ال حتدد قوانينها 

�رشاحة مدة االحتجاز لغايات الرتحيل توؤكد انه عندما يكون التوقيف مرتبطا 

بالرتحيل عليه اأن يراعي مبداأ التنا�سب وبالتايل على املدة اأن تكون حمددة 

بال�رشورة التي تقت�سيها معامالت الرتحيل، وهنا ال ميكن لالمر ان يتجاوز 

االيام املعدودة اي�سا ال اال�سابيع واال�سهر وحتى ال�سنوات، وهذا ما اكد عليه احد 

اخلرباء من فريق االمم املتحدة املعني باالحتجاز التع�سفي يف ور�سة العمل التي 

وهنا ال بد من الت�سديد 
 77

اد فرونتريز يف �سهر حزيران 2010. 
ّ
نظمتها جمعية رو

ان هذه االحكام كلها ال تنطبق على الالجئني وطالبي اللجوء حيث مل يكن اأي 

منهم على حد علمنا متهما بتهديد ال�سالمة العامة، كما انه ال يجوز باأي حال من 

حوال وال ي�ست�سيغ اي منطق االفرتا�س ان كل الالجئني وطالبي اللجوء يهددون  االأ

ال�سالمة العامة واالمن القومي لتربير منط االحتجاز التع�سفي والرتحيل االداري 

املتبع.

وخال�سة القول يتبني انه ال وجود لن�سو�س وا�سحة ومعلومة حول قانونية 

املكان امل�ستخدم حاليًا من قبل االمن العام الحتجاز االجانب. بل توجد نظارة 

بفعل االمر الواقع حتت سلطة النيابة العامة حتت �سلطة النيابة العامة، وان 

مل تكن هناك ن�سو�س وا�سحة تنظمها. وبالتايل ان ما يجرى يحمل انتهاكني 

لكونه حجزاً تع�سفيًا يف مكان غري قانوين، وقد اقر الق�ساء اللبناين �رشاحة بكون 
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االحتجاز املطول لغاية الرتحيل تع�سفيا.

�سارة اىل ان القانون اللبناين ال ينظم االحتجاز االداري، وبالتايل  وال بد من االإ

يعترب هذا النوع من االحتجاز تع�سفيًا، مع التاأكيد ان اي قانون او حماولة 

لت�رشيع هذا االحتجاز، لن ت�سكل حاًل للم�سكلة، ال �سيما بعد التمعن يف ف�سل جتربة 

االحتجاز االداري يف الدول الغربية. 

وا�ستطراداً، من غري الوا�سح على اأي ا�سا�س تخ�سع هذه »النظارة« ملر�سوم تنظيم 

ال�سجون )رقم 14310( الذي ينطبق على ال�سجون واماكن التوقيف االحتياطي. 

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ

اد فرونتريز بتاريخ 17 و18 حزيران 2010 حتت 
ّ
 اخلبري فالدميري تو�سيلوف�سكي يف ور�سة عمل نظمتها جمعية رو

77

عنوان »حماية الالجئني: �سيا�سة توازن بني التزامات لبنان وخ�سو�سياته«.
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

قل ان  لكن، نظراً اىل ان االمن العام اعتربها خا�سعة لهذا املر�سوم، يجب على االأ

يطبق عليها التنظيم الوارد فيه من حيث الرعاية ال�سحية والغذاء والزيارة من 

قبل العائلة واملحامني وغريها من حقوق املوقوفني.

ل ملاذا تختلف املمار�سة على ار�س الواقع عن ذلك، حيث ال يتمتع  وهنا الت�ساوؤ
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

اد البيان التايل: 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

معلومات  اد 
ّ
رو فرونتريز  جمعية  اىل  وردت 

حمتجزين  ان  تفيد  العام  االمن  نظارة  من 

من جن�سيات خمتلفة يف النظارتني 12 و13 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب  قاموا 

التع�سفي  حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

اأن هناك عددا من اال�سخا�س  املطول، حيث 

حمتجزين يف نظارة االمن العام حتت ج�رش 

العدلية دون هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون 

م�سوغ قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

هذه  عن  وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

املعاناة، ال يتمتعون بواحد من اأب�سط حقوق 

املحتجز اال وهو احل�سول على دفاع ومتثيل 

قانوين.

اد ان من بني امل�ساركني 
ّ
وعلمت فرونتريز رو

عراقيون  الجــئــون  االحتجاج  حركة  يف 

االمــور  قا�سي  من  حكم  ل�ساحلهم  �ســدر 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى  امل�ستعجلة 

ورفع  الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

العراقي  الالجئ  بينهم  ان من  اي�سا  وعلمنا 

عن  ا�رشابه  اعلن  الــذي  االبراهيمي  عقيد 

الطعام منذ يوم ام�ساالول 17 اآذار، احتجاجًا 

مــن العام ال�سماح لكاتب العدل  على رف�س االأ

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف  بزيارته 

يف  للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

حجزه التع�سفي، وهذا مطلب كان قد عرب عنه 

مرات عدة ومل يتم التجاوب معه، واحتجاجا 

على عدم معاجلته من التعذيب الذي تعر�س 

له يف نهاية العام 2009.

جميع  من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

فيهم  مبن  املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات 

رئي�س احلكومة، والوزراء املعنيون وال �سيما 

يف  للتحقيق  فوراً  التدخل  الداخلية،  وزارة 

حمتمل  انتهاك  اي  ووقف  املعلومات  �سحة 

العام،  من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

اللبنانية  القوانني  انتهاك  عدم  من  وللتاأكد 

واملعايري الدولية امللزمة للبنان التي تكر�س 

حق الدفاع عن النف�س واحل�سول على متثيل 

قانوين.

جلميع  الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

وجه  على  ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين 

قــال  الــذيــن  الثالثة  الالجئون  اخل�سو�س 

الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم  كلمته  الق�ساء 

حريتهم  انتهاك  عن  بالكف  اللبنانية 

ال�سخ�سية واطــالق �رشاحهم فــوراً، والتي مل 

يتم احرتامها اإىل اليوم. ونطالب كل الهيئات 

هذه  ملعاجلة  ال�رشيع  بالتحرك  الدولية 

انتهت اىل  اللبنانية، واال  الدولة  الق�سية مع 

حالة اأكرث ماأ�سوية.

ا�صتغاثة من نظارة االمن العام
�صدى البلد

2010/03/19
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 ولكن ويف حال قام الق�ساة بهذه الزيارات، فال ي�سدر عنها اي تقرير 
81

التقرير،

علني، وبالتايل ال يتمكن املجتمع والراأي العام من معرفة ما يجري يف ال�سجون 

من حيث قانونية االحتجاز و�رشوطه. ورغم هذا، ن�سري اإىل اأنه مل ي�سل اىل علم 

اد اي معلومات عن زيارة تفقدية لنظارة االمن العام بالرغم من ان 
ّ
جمعية رو

مو�سوع االحتجاز التع�سفي املطول فيها كان مو�سوعا تناقلته ال�سحف مرارا 

خالل هاتني ال�سنتني! 

 - ا�ستخدام اماكن من خارج خريطة اماكن االحتجاز الر�سمية

مان  بيت االأ

من العام، اماكن اخرى الحتجاز االجانب ال  ت�ستخدم االدارة اللبنانية، متمثلة باالأ

تدخل ر�سميًا �سمن اماكن التوقيف او ال�سجون، االمر الذي يثري القلق ال �سيما من 

ماكن والتخوف من ان تكون  غ القانوين ال�ستعمال هذه االأ
ّ
حيث عدم معرفة امل�سو

قانونية االحتجاز وظروفه خارج الرقابة الق�سائية. 

اد فرونتريز حالة امراأة اجنبية و�سعت يف »بيت االمان« من 
ّ
وتابعت جمعية رو

دون امكانية معرفة �سبب احتجازها يف هذا املكان ودون امكانية التوا�سل معها 

و/او تعيني حمامي للدفاع عنها. 

ان بيت االمان معد، يف املبداأ، ال�ستقبال الن�ساء �سحايا االجتار بالب�رش، وتديره 

اليوم رابطة كاريتا�س لبنان- مركز االجانب بالتعاون مع االمن العام ومبوجب 

مذكرة تفاهم موقعة بني كل من كاريتا�س والهيئة الكاثوليكية العاملية للهجرة 

ه يدخل �سمن نطاق م�رشوع »حماية   وان�ساوؤ
82

واملديرية العامة لالمن العام.

�سحايا االجتار بالن�ساء«، وذلك من اجل »ايواء �سحايا االجتار ب�سكل موقت« كما 

ورد يف مقدمة املذكرة. وتن�س الفقرة )ب( من املادة 4 من مذكرة التفاهم التي 

تنظم البيت: » )...( لتحديد ما اذا كانت تتوفر لديها املعايري اال�سا�سية لالجتار: ...

 - اأن تكون من العامالت االجنبيات اللواتي هن �سحايا االجتار اجل�سدي اأو اجلن�سي

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

خبار نقال عن الوكالة الوطنية لالعالم خرب زيارة تفقدية اىل �سجن القبة، جريدة االخبار، 14 حزيران   ن�رشت جريدة االأ
81

ول 2009؛  2010؛ كما نقلت جريدة النهار خرب زيارة اخرى: كرم ووطفى تفّقدا �سجن روميه، جريدة النهار، 31 ت�رشين االأ

ونقلت ال�سفري زيارة للنائب العام اال�ستئنايف يف البقاع اىل �سجن زحلة »القا�سي كال�س يوؤكد �سوء و�سع �سجن زحلة«، 

ال�سفري، 7 ني�سان 2010؛ ونقلت جريدة النهار اي�سا خرب زيارة اىل خمافر ق�سور العدل: الق�ساة تفّقدوا عدليتي النبطية 

و�سيدا، جريدة النهار، 19 ت�رشين الثاين 2009؛ ونقلت الوكالة الوطنية لالعالم خرب زيارة قا�سيني اىل �سجن زحلة 

ومفاده ان »القا�سيني رباح وكال�س تفقدا �سجن زحلة اجلديد واطلعا على �سري العمل«، 28 كانون الثاين 2010، متوفر 

.www.nna-leb.gov.lb/phpfolder/loadpage.php?page=JOU130.html على

 مر�سوم رقم 14289 تاريخ 9 /3 /2005 ابرام مذكرة تفاهم بني املديرية العامة لالمن العام ورابطة كاريتا�س 
82

لبنان مركز االجانب والهيئة الكاثوليكية العاملية للهجرة ICMC من�سور يف اجلريدة الر�سمية، عدد 11، تاريخ      

.2005/ 03/ 17
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- اأن تكون من الن�ساء االجنبيات اللواتي يعملن يف جمال الدعارة ويرغنب 
بالتوقف عن هذا العمل واللواتي اجربن على العمل يف هذا املجال بالقوة، او 

باالحتيال، او بالتهديد املعنوي«

كما ان مذكرة ان�ساء بيت االمان تن�س على ان النزيلة يف بيت االمان هي طالبة 

م�ساعدة، وبالتايل يجب ان تكون قد عربت عن ارادة الدخول اىل بيت االمان ومل 

يتم اجبارها على الدخول اليه. ال تت�سمن مذكرة ان�ساء بيت االمان اأي ا�سارة اىل 

احالة النزيالت اىل الق�ساء كون بقائهن يف البيت هو تدبري حماية ولي�س تدبريا 

عقابيا. اال انه مما يلفت النظر ان مذكرة ان�ساء بيت االمان ال تت�سمن اي اآلية 

مراقبة ق�سائية ومتابعة للحاالت التي يتم حتويلها اىل بيت االمان، مما يزيد 

 ال �سيما انه يف احلالة التي 
83

من بواعث القلق يف حال ا�سيء ا�ستخدام هذا البيت.

اد فرونتريز افادت املديرية العامة لالمن العام ان النزيلة مت 
ّ
تابعتها جمعية رو

توقيفها ب�سبب خمالفة نظام االقامة، وبالتايل لي�ست �سحية اجتار بالب�رش! 

واالخطر ان هذا املكان حماط بال�رشية حلماية النزيالت فيه اللواتي ال يتمتعن 

بحق اخلروج او التوا�سل مع العامل اخلارجي بانتظار اعادتهن الطوعية اىل 

بلدانهن، كما ال ميكن زيارة البيت وال حتى من قبل حمامي احلالة – اذ من 

املفرت�س ان تكون النزيلة فيه باحثة عن حماية ولي�ست حمتجزة بحاجة اىل 

دفاع - مما قد ي�ساعف اخلطر اذا ا�ستعمل لغري غايته.

مان حلاالت ن�ساء غري متاجر بهن، ول�سن طالبات  وعلى ما يبدو ي�ستعمل بيت االأ

م�ساعدة بل حمتجزات، من دون ان تكون �رشوط البقاء يف هذا املكان متوفرة يف 

حاالتهن، مما يثري القلق حول هذا الواقع.

اد فرونتريز ون�رشد وقائع 
ّ
هذا كان و�سع احلالة التي تابعتها جمعية رو

اإحتجازها ادناه، وهناك تخوف من ااّل تكون احلالة فريدة مما يثري التخوف من 

مان كاأماكن احتجاز غري ر�سمية. احتمال ا�ستعمال بيوت االأ
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مان  ق�سة حوا - احتجاز يف بيت االأ

حوا جمال نا�رش، امراأة من التابعية االثيوبية، مولودة يف العام 1972، متزوجة 

من الجئ �سوداين معرتف به، ولديهما ابنة، �سارة، مولودة يف لبنان بتاريخ      

.2008/ 05/ 20

حوا كانت تعمل كم�ساعدة منزلية لدى �سيدة لبنانية. وبداأت اللبنانية الكفيلة 

مبعاملة تنازل عن حوا ل�سقيقتها، ثم بعد ذلك تقدمت �سدها ببالغ فرار. وبناء 

على هذا البالغ، توجه عنا�رش من االمن العام اىل منزل الكفيلة ومل يجدوا حوا. 

فكان ان ات�سلوا بها وبكفيلتها، بحجة متابعة اجراءات معاملة التنازل عن 

�لكفالة. وبتاريخ 2 /12 /2008، توجهت حوا مع طفلتها وكفيلتها اىل مركز االمن 

العام يف ال�سويفات حيث مت توقيفها مع طفلتها ونقلهما اىل نظارة االمن العام 

التابعة لدائرة التحقيق واالجراء وثم مت حتويلها يف اليوم عينه اىل »بيت االمان« 

الذي تديره رابطة كاريتا�س، وذلك يف وقت كان زوجها حمتجزا لدى االمن العام 

منذ ما يزيد على ال�سهرين بعد معاقبته باحلب�س ملدة �سهر واحد بفعل االقامة غري 

امل�رشوعة.

 وبقيت حمتجزة مع طفلتها التي خطت خطواتها االوىل قيد االحتجاز يف بيت 

االمان لغاية 19 /11/ 2009، ودون ان تتم احالتها على الق�ساء. 

مون على بيت االمان الزوج، بعد ان اطلق �رشاحه، بالتوقيع على 
ّ
وقد اقنع القي

ورقة تفيد ان زوجته نزيلة يف البيت بارادته وموافقته. وهو فعل ذلك خوفا من 

ان مينع من مقابلتها بني فرتة واخرى اذا رف�س. اال انه وبعد ان ا�ستوعب مفاعيل 

84
التوقيع عاد واعلمهم بان توقيعه مل يكن مبنيا على يقني وطلب الغاءه.

 �صهادة حوا حول ظروف االحتجاز يف بيت االمان

»مبا ان زوجي كان موقوفا قبل توقيفي فلم يكن احد يزورين النه 

مل يكن م�سموحا يل ان يزورين احد وقد حاول قريب زوجي زيارتي 

ولكن كاريتا�س مل ت�سمح له وقالت له انني مو�سوعة عندهم امانة«

»كنت ات�سارك انا وابنتي التي احتفلت بعيد ميالدها االول وهي 

حمتجزة، الغرفة مع حوايل 27 �سجينة )...( الطبيب نادرا ما كان يزور 
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بيت االمان فقط عندما تتعر�س احدى املوقوفات اىل عار�س �سحي. ومل 

يكن يوجد ا�سرة يف الغرفة بل كنا ننام على فر�س على االر�س. ومل 

يكن م�سموحا لنا اخلروج من الغرفة حيث مل نكن نرى �سم�س وممنوع ان 

نخرج اىل ال�سرفة، حيث كان ي�سرخ علينا يف حال خرجنا«

»وكنت ا�ساأل دائما عن �سبب وجودي يف بيت االمان فكانوا يجيبون 

انه ال توجد م�سكلة عندي ولكن امل�سكلة يف ملف زوجي وعندما 

يحل ملف زوجي حتل م�سكلتي. وكنت اريد اأن اعني حماميا للدفاع 

عني من اجل اطالق �سراحي. وقد اعطيت م�سوؤولة الغرفة التي كنت 

موجودة فيها يف »بيت االمان« )...( طلب توكيل حمامي )...(، وطلبت 

من م�سوؤولة الغرفة ان تعطيها لكاريتا�س وال اعرف ماذا حدث الحقا 

بالطلب. وال اعرف اذا مت تو�سيل الطلب ولكن عادة هي تو�سل كل 

�سيء لكاريتا�س« 

ومل يكن لل�سيدة حوا احلق بالتوا�سل مع اخلارج طوال فرتة احتجازها يف بيت 

االمان، با�ستثناء عدة مقابالت مع زوجها بعد ان اطلق �رشاحه، وبالتايل بقيت 

معزولة كليا عن العامل اخلارجي �ستة ا�سهر ثم 20 يوما، هي الفرتات التي ق�ساها 

 وحتى لهذه الزيارات، كان 
85

زوجها حمتجزا يف نف�س الوقت حني كانت حمتجزة.

على الزوج احل�سول على �سبه اذن واتفاق م�سبق الخذ الرتتيبات الالزمة لتح�سري 

مكان وزمان املقابلة التي مل تكن تتم يف بيت االمان بل يف مكاتب كاريتا�س 

86
وبالتايل مل تكن عملية �سهلة دائما.

ا من فعل ذلك 
ّ
اما بالن�سبة لتوكيل حمام ملتابعة حجزها التع�سفي، فلم تتمكن حو

اد فرونتريز بتوكيل 
ّ
رغم تقدميها طلبا خطيا لل�سماح لها بذلك. فقامت جمعية رو

حمام لزوج حوا. وقد حاول املحامي اال�ستح�سال على توكيل من حوا، وملا كانت 

موقوفة من قبل االمن العام، تقدم املحامي بتاريخ 6 /11 /2009 بطلب اىل املدعي 

العام اال�ستئنايف يف بريوت لل�سماح لكاتب العدل بالدخول اىل مبنى االمن 

– علما ان حوا كانت حمتجزة حينها يف بيت االمان لكن ل�سالح االمن  العام

العام - لتمكني حوا من اجراء التوكيل. وبتاريخ 13 /11 /2009، احال املدعي العام 

من العام للتف�سل باالطالع  اال�ستئنايف يف بريوت الطلب اىل املديرية العامة لالأ

واجراء املقت�سى، ومل يكن هناك جواب. 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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 م�سدر �سابق، احلا�سية 84.
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من العام ترحيل حوا وطفلتها اىل اثيوبيا بالرغم من زواجها من الجئ   وحاول االأ

�سوداين وبالتايل دون اي اكرتاث مببداأ احرتام وحدة اال�رشة. فبتاريخ 26 /10 /2009 

ات�سل االمن العام بكفيلة حوا طالبا منها �رشاء تذكرة �سفر حلوا، وحدها او مع 

طفلتها. وقد قامت الكفيلة ب�رشاء تذكرة �سفر لل�سيدة حوا وطفلتها على اخلطوط 

اجلوية اليمنية، بتاريخ 3 /11 /2009. 

بتاريخ 31 /10 /2009 مت توقيف زوج حوا للمرة الثانية. وبتاريخ 3 /11 /2009، 

تقدم حمامي زوج حوا بامر على عري�سة امام قا�سي االمور امل�ستعجلة يف 

بريوت بطلب عدم ترحيل زوجته وطفلته وتركهما كون زوجته حمتجزة تع�سفا 

 
87

مع طفلتها، وذلك باعتبار زوج حوا الويل اجلربي على طفلته بح�سب ال�رشع.

وقد قرر القا�سي يف التاريخ عينه تكليف كاتب املحكمة »االنتقال اىل املديرية 

العامة لالمن العام لالطالع على امللف اخلا�س بامل�ستدعي وبيان �سبب قرار 

ترحيله عن االرا�سي اللبنانية«. وبتاريخ 7 /11 /2009، �سدر قرارالقا�سي ومنع 

88
ترحيل زوج حوا الالجئ وعائلته ملدة 20 يوما.

اد فرونتريز باالت�سال مبكتب وزير  
ّ
وبتاريخ 3 /11 /2009، قامت جمعية رو

الداخلية - متابعة ات�سالها ال�سابق بتاريخ 26 /10 /2009 حيث اثارت م�ساألة 

قانونية احتجاز ال�سيدة نا�رش- ومبنظمات حقوق ان�سان عاملية مطالبة اياها 

بالتدخل ملنع الرتحيل، ا�سافة اىل التوا�سل امل�ستمر مع مكتب املفو�سية العليا 

ل�سوؤون الالجئني حلماية حوا كونها �سخ�سا مو�سع اهتمام املفو�سية. 

بتاريخ 19 /11 /2009، مت حتويل حوا وطفلتها البالغة من العمر �سنة و�ستة ا�سهر 

حينها اىل نظارة االمن العام حيث مت اإطالق �رشاحهما، وقد اعطيتا ورقة اإخالء 

من العام �ساحلة ملدة اأ�سبوعني. واتى اطالق  �سبيل من قبل املديرية العامة لالأ

�رشاحهما هذا بعد ان ح�سلت حوا وعائلتها على موافقة من قبل دولة ال�سويد لكي 

يعاد توطينهم يف اأرا�سيها. 

» يف 19 /11 /2009، �سباحا ات�سلت بي ... )موظفة كاريتا�س( وقالت يل 

ان ا�سب اغرا�سي جميعها وان اح�سر نف�سي، ومل اكن اعرف اذا 

كنت �ساأ�سافر ]�سرتحل[ او انه �سيتم اخالء �سبيلي... ثم ا�ستحممت 

مع ابنتي �سارة وغ�سلت ثيابي ومل اخذ اغرا�سي النني مل اعرف انه 

�سوف يتم اخالء �سبيلي. وعند ال�ساعة 12 ظهرا و بعد ان نامت �سارة، 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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نادوا علي وطلبوا مني ان اجلب �سارة معي وقالوا اننا �سنذهب اىل 

ال�سكريترية )ال اعرف من هي( ومل يقولوا يل انني �سوف يتم اخالء 

�سبيلي، ولذلك كل اغرا�سي واغرا�س ابنتي بقيت عند كاريتا�س. 

وانا كنت اعتقد انهم �سوف ياأخذونني اىل االمم املتحدة ولكن تفاجاأت 

عندما و�سلنا اىل االمن العام يف املتحف. وا�ستلمتني هناك ]موظفة 

كاريتا�س[ والتقيت بالفا�سل ]زوج حوا[ وهو كان يعرف انه �سيتم 

اخالء �سبيلنا وقال يل انه اليوم �سوف نذهب اىل البيت. وعندما قال 

يل الفا�سل ان �سوف يتم اخالء �سبيلي مل ا�سدق«.



�0

حوا وابنتها البالغة من العمر ا�سهرا عند احتجازها و�سنة ون�سف ال�سنة عند 

»اطالق �رشاحها« حرمتا من حريتهما ملدة تقارب ال�سنة، يف مكان غري معد 

الحتجاز اال�سخا�س بل حلماية �سحايا االجتار بالب�رش، يف وقت كانت حوا عاملة 

منزل تعمل لدى كفيلتها، ومل يثبت اطالقا انها كانت �سحية »االجتار اجل�سدي 

او اجلن�سي« وهي ال تعمل مبجال الدعارة و مل جترب على ذلك، وبالتايل ال تتوافر 

فيها على ما يبدو »معايري االجتار« و�رشوط الدخول اىل »بيت االمان«، وف�سال 

مان بكونها  اىل ذلك مل تربر املديرية العامة لالمن العام احتجاز حوا يف بيت االأ
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�سحية اجتار بالب�رش.

وحوا مل تتقدم باأي طلب او تعرب يف اي وقت من االوقات عن رغبتها بالدخول 

اىل بيت االمان حيث قام االمن العام بتحويلها اليه فور توقيفها، علما ان �سبب 

توقيفها بحد ذاته مل يكن وا�سحا. وحوا كانت ت�ساأل على الدوام عن �سبب وجودها 

يف بيت االمان وتطالب باخالء �سبيلها و�سبيل ابنتها املحتجزة معها، حتى انها 

طلبت توكيل حمام للعمل على اطالق �رشاحها. ومل تتم اال�ستجابة لطلبها من قبل 

القيمني عن املكان وامل�سوؤولني عن احتجازها، ومل يكن هنالك اي دور للنيابة 

العامة يف هذا املو�سوع حيث ان حوا مل حُتل امام الق�ساء طوال فرتة احتجازها. 

ففي وقت ال ت�سري مذكرة ان�ساء بيت االمان اىل انه يجب احالة النزيالت يف بيت 

االمان اىل الق�ساء كون تدبري و�سعهن يف بيت االمان هو تدبريا حمائيا ولي�س 

عقابيا، كما ان املديرية العامة لالمن العام افادت انها مل حتتجز حوا وطفلتها 

اكرث من 24 �ساعة حيث قامت بت�سليمهما فورا اىل كاريتا�س لالقامة يف بيت 

االمان، اال ان املالحظ ان االمن العام قد اعطاها وابنتها ورقة اخالء �سبيل عند 

تركها، وهذه الورقة تعطى للمحتجزين عند اطالق �رشاحهم. وبالتايل، كانت حوا 

حمتجزة، وكان يجب ان تتم احالتها اىل الق�ساء خالل 48 �ساعة من توقيفها 

 والفر�سية ان االم كانت حمتجزة جلرم ما، اما الطفلة، التي 
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واال اخالء �سبيلها.

ح�سلت بدورها على »اخالء �سبيل«، فيحق ال�سوؤال اوال ملاذا تعطى اخالء �سبيل 

ي ا�ستخدام؟ وثانيا، ما كانت الظروف التي عا�ست فيها ال�سنة االوىل من  والأ

عمرها؟

دارة  ول | دون م�سّوغ قانوين: حّجة الق�ساء واالإ الف�سل االأ
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 كتاب االمن العام املوؤرخ 2 /1 /2010 عدد 18038/اأع/و/ع ردا على كتاب FIDH, EUROMED, OMCT رقم 
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10828 املر�سل بتاريخ 8 /12 /2009.

 مبوجب املادة 47 من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية،م�سدر �سابق، احلا�سية 69؛ واملادة 9 من العهد الدويل 
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اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، ان�سم اليه لبنان مبوجب قانون منفذ مبر�سوم رقم 3855، تاريخ 1 /9 /1972، 

اجلريدة الر�سمية عدد 76، تاريخ 21 /9 /1972؛ واملادة 10 من االعالن العاملي حلقوق االن�سان، كر�سه لبنان يف مقدمة 

الد�ستور الفقرة )ب(.
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ف�سال عن ذلك، ان �سبب توقيف حوا مل يكن وا�سحا. وا�سارت ر�سالة املديرية 

العامة لالمن العام اىل انه »مت توقيف ال�سيدة نا�رش من قبل املديرية العامة 

لالمن العام ملخالفتها نظام االقامة )اقامة غري م�رشوعة( على االرا�سي 

 وعلى فر�س 
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اللبنانية«، علما ان حوا كانت حتمل بطاقة اقامة �ساحلة حينها.

ان �سبب التوقيف هذا �سالح، لكان على االمن العام يف هذه احلالة احالتها اىل 

الق�ساء لي�سار اىل حماكمتها ب�سكل عادي واحتجازها يف مراكز تنفيذ االحكام 

الق�سائية يف حال قرر الق�ساء ادانتها باجلرم. غري ان ما ح�سل ان االمن العام 

ابقى عليها حمتجزة يف مكان لي�س من بني اماكن االحتجاز الر�سمية ودون قرار 

ق�سائي، ملدة جتاوز الفرتة الق�سوى التي يبيحها القانون يف خمالفة وا�سحة 

ال�سول التوقيف واالحتجاز. 

واخرياً، ال بد من اال�سارة اىل ان االمن العام افاد، تربيرا ال�ستمرار احتجاز ال�سيدة 

نا�رش ملدة �سنة بـ »كون هذا امللف ارتبط ب�سكل ا�سا�سي بتاأمني قبولها يف بلد 

ثالث من قبل UNHCR وهو 

امر يتطلب الكثري من الوقت 

وال عالقة للمديرية العامة 

لالمن العام به لناحية 

ت�رشيعه او ابطائه«. وهذا 

االمر ال ميكنه باأي �سكل من 

اال�سكال ان يربر احتجاز 

حرية اي �سخ�س، حيث انه 

ما من فعل جرمي اوال، 

وثانيا ال ميكن اعتبار هذه 

احلالة تدخل �سمن امكانية 

التوقيف من قبل االمن 

العام. 

وبالتايل تت�سمن حالة 

حوا انتهاكات متعددة، 

ميكن اخت�سارها باحتجاز 

تع�سفي دون �سبب وا�سح 

ودون احالة اىل الق�ساء، 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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يف مكان لي�س معدا ليكون مكان احتجاز ر�سمي وقانوين وال تنطبق �رشوطه على 

حالتها وملدة جتاوز الفرتة الق�سوى التي ي�سمح بها نظامه. ا�سافة اىل م�ساألة 

وجود طفلة مل ترتكب اي ذنب واحتجزت ملدة تقارب ال�سنة. 

وجتدر اال�سارة اىل ان كل من الفدرالية الدولية حلقوق االن�سان وال�سبكة 

االورومتو�سطية حلقوق االن�سان واملنظمة العاملية ملناه�سة التعذيب قامت 

بار�سال كتاب اىل ال�سلطات اللبنانية متمثلة برئي�س جمل�س الوزراء ووزير 

الداخلية ووزير العدل ورئي�س جلنة حقوق االن�سان النيابية، بعد ان اخلي �سبيل 

حوا، مثرية تخوفها من ناحية ا�ستمرار ممار�سات االحتجاز التع�سفي لالجانب 

يف لبنان وا�ستخدام بيت االمان كمكان لالحتجاز. وكان كتاب املديرية العامة 

لالمن العام الذي رجعنا اليه اعاله ردا على هذه الر�سالة، اال انه كان قا�رشا عن 

االجابة عن بواعث القلق التي اثارتها.
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الف�سل الثاين

اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: 

�سيا�سة م�ستمرة

تبني الوقائع يف الف�سل االول ان م�ساألة االحتجاز التع�سفي املطول لالجانب يف 

لبنان �سهدت عدداً من التطورات خالل العامني االخريين على م�ستوى الق�ساء 

ول مرة موقعًا على االجندة ال�سيا�سية. غري ان  وال�سيا�سات، حيث �سغلت والأ

التطورات مل تتخذ منحى واحداً بال�رشورة، حيث مل تكن دائما باجتاه املزيد من 

احلماية. واختلفت التطورات بني الق�ساء واالدارة كما بني الف�سل ال�سابق، حيث 

بقي مبداأ »لبنان لي�س بلد جلوء« هو املحرك اال�سا�سي ل�سيا�سة احلكومة يف هذا 

املجال. 

وهذه ال�سيا�سة امل�ستمرة منذ �سنني والتي اتخذت ا�سكاال جديدة ومتعددة يف 

الفرتة االخرية بقيت تعتمد ب�سكل رئي�س على ممار�سة االحتجاز بعد انق�ساء 

املحكومية او بعد احلكم بالرباءة او باطالق ال�رشاح الفوري كما واالحتجاز 

لفرتات مطولة من دون االحالة اىل الق�ساء، و�سيلة لرتجمة نف�سها واجبار 

الالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين، على »املوافقة« على ترحيلهم اىل بلدانهم 

اال�سلية وهو ما يعترب م�سدر خوف ا�سا�سي لهم. وقد �سهدت الفرتة التي يغطيها 

هذا التقرير عددا ال ي�ستهان به من الرتحيالت لالجئني وطالبي جلوء منها ما 

كان حتت غطاء »الطوعية« ومنها ما كان ق�رشيًا بكل معنى الكلمة. واقرتنت 

هذه املمار�سة يف الن�سف االخري من العام 2009 والن�سف االول من العام 

2010 باللجوء اىل معاقبة من يرف�س من الالجئني وطالبي اللجوء التوقيع على 

ترحيله، االمر الذي يعني مدة اطول من االحتجاز ال تغني اي�سا عن معاودة 

حماوالت الرتحيل. 

الف�سل الثاين | اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة م�ستمرة
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دارة         �سيا�سات احلكومة وعالقتها مبمار�سات االإ

اأكدت وزارة الداخلية، بالن�سبة اإىل عالقة االدارة بالق�ساء، ت�سديدها على احلفاظ 

عالم اىل ان وزير  على ا�ستقاللية الق�ساء وعدم التدخل يف اعماله، حيث لفت االإ

الداخلية- يف معر�س كالمه مبنا�سبة احتفال لت�سليم �سيارات م�رشوقة متّكنت 

منية من العثور عليها - قال رداً على �سوؤال عن جدوى معاقبة ال�سارقني  القوى االأ

�سنة اأو �سنتني ومعاودتهم الحقًا ال�رشقة، اإن »هذا املو�سوع ق�سائي يف الدرجة 

وىل، وال اأ�سمح لنف�سي بالتدخل يف اأمر يتعلق بالق�ساء، وهو ي�سدر اأحكامًا  االأ

ق�سائية، وواجباتنا اأن ننفذها... نحن دورنا اأن نعمل باإ�سارة النيابة العامة، 

92
حكام ال�سادرة عن الق�ساء...« ون�ساهم يف تطبيق االأ

من العام بتنفيذ  وبالن�سبة اإىل م�ساألة االحتجاز التع�سفي، طالبت الوزارة االأ

احلكم الق�سائي ال�سادر يف ق�سية ي�رشى العامري عرب كتابني ار�سلهما الوزير 

من العام  وطلب الوزير كذلك من االأ
  
اىل املديرية ح�سبما ورد يف جريدة االخبار.

اإفادته مبا اإن كان هناك اأ�سخا�س اآخرون حمتجزون يف النظارات بعد انتهاء مّدة 
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في وطلب حما�سبة امل�سوؤولني عنه.
ّ
اأحكامهم، ورف�س االحتجاز التع�س

ويف الوقت عينه �سدر عن اجتماع جلنة حقوق االن�سان النيابية يف يوم اطالق 

العامري ان هناك اجراءات اتخذها و  زير الداخلية والبلديات زياد بارود الطالق 
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املوقوفني االجانب كافة متى انتهت مدة توقيفهم.

اد فرونتريز واملركز اللبناين حلقوق 
ّ
ووعد الوزير، يف لقاء جمعه بجمعية رو

 تناول االحتجاز التع�سفي والرتحيل، 
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االن�سان ومنظمة هيومان رايت�س وات�س

بتجميد اي ترحيل ق�رشي لالجئني معرتف بهم او طالبي جلوء م�سجلني لدى 

املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني. وتبعا لالجتماع، طلب الوزير من اجلمعيات 

ان تقدم له ت�سورا ل�سيا�سة الدولة حول احتجاز وترحيل الالجئني وطالبي 

اللجوء للنظر فيه. اال ان ايا من املقرتحات التي ت�سمنها الت�سور مل ير طريقه اىل 

ال�سيا�سة الر�سمية املنتهجة حيث ا�ستمرت ممار�سة االحتجاز التع�سفي وا�ستمر 

الرتحيل لالجئني وطالبي جلوء، وحيث ا�رشت الوزارة على »لبنان لي�س بلد 

جلوء« مبداأ ل�سيا�ساتها يف مرحلة الحقة، يرتجم يف احتجاز تع�سفي على ا�سا�س 

را�سي اللبنانية.  اأنه ال �سند قانوين لوجودهم على االأ

الف�سل الثاين | اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة م�ستمرة

خبار، 18 كانون الثاين 2010.  جريدة االأ
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ويف ال�ساد�س والع�رشين من اآذار 2010، ورداً على االحكام الق�سائية ال�سادرة 

مور امل�ستعجلة املذكورة اعاله، او�سى وزير الداخلية رئا�سة  عن ق�ساء االأ

جمل�س الوزراء بت�سكيل جلنة وزارية ت�سم ممثلني عن وزارات العدل، اخلارجية 

واملغرتبني، ال�سوؤون االجتماعية والداخلية والبلديات للبحث يف كيفية تاأمني 

امل�سار املنا�سب حلل م�سكلة االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء مدة 

حمكوميتهم، ت�رشيعيا وتنظيميا واجرائيا، والتن�سيق مع املفو�سية العليا لاّلجئني 

يف كيفية حل امل�سكلة. وذلك »نظرا لوجود عدد كبري من اال�سخا�س من جن�سيات 

خمتلفة ال يزالون موقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء حمكومياتهم«. وكانت 

ية للحلول املقرتحة بناء على االعتبارات التي ت�سور �سيا�سة الوزارة جتاه  الروؤ

املو�سوع، ووفق قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه الذي 

تطبق احكام املادة 32 منه ملعاقبة الداخلني خل�سة اىل لبنان باحلب�س والغرامة 

واالخراج من البالد، لكن »عند تنفيذ املحكوم عليه للعقوبة، ي�ستمر و�سعه غري 

قانوين على م�ستوى االقامة ما مل تتم ت�سوية او�ساعه ا�سوال«. فاعترب الوزير 

انه اذا كان ا�ستمرار االحتجاز بعد انق�ساء العقوبة ي�سكل تعديا على احلقوق 

مور امل�ستعجلة، »اال انه يبقى ان اخالء �سبيل  امل�رشوعة – وفق قرارات ق�ساة االأ

املخالفني الحكام قانون االجانب ال يخرجهم من دائرة املخالفة وال ميكن لتنفيذ 

العقوبة، او لقرار قا�سي االمور امل�ستعجلة ان مينحهم اللجوء، باعتبار ان ال ن�س 

على ذلك، ا�سافة اىل ان لبنان لي�س بلد جلوء«. 

لكن رغم ذلك �سدد الوزير على ان »ما تقدم ]االحتجاز[ وان كان يح�سل تطبيقا 

 اال انه ي�سكل اأزمة ان�سانية لالجانب الداخلني خل�سة اىل لبنان 
96

للقانون«

كما يتعلق ب�سيا�سة الدولة جتاه مو�سوع اللجوء، علما انه من امل�ستحيل جعل 

لبنان دولة جلوء مع خ�سية ان يتحول املقيمون غري ال�رشعيني اىل الجئني يف 

لبنان، وان احللول التي طرحتها مذكرة التفاهم املوقعة بني ال�سلطات اللبنانية 

ومفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني تتمثل باعادة توطني الالجئني يف بلد 

ثالث لكن هذه املذكرة لي�ست حال كافيا لبقية احلاالت. وخل�س الوزير يف اقرتاحه 

اىل »ان اخالء �سبيل املوقوفني االجانب بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء حمكومياتهم 

ل وجودهم 
ّ
دون ان يقرتن ذلك برتحيلهم عن االرا�سي اللبنانية، من �ساأنه ان يحو

يف لبنان اىل »جلوء االمر الواقع«. وقد يدفع هذا االمر بالكثري من املقيمني غري 

ال�رشعيني والداخلني خل�سة اىل لبنان اىل الدخول اىل ال�سجن بجرم دخول البالد 

خل�سة او خمالفة نظام االقامة يف لبنان، واخلروج منه بعد انق�ساء حمكوميتهم 
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للعقوبة، »تطبيقا للقانون«.
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كتاب وزارة الداخلية والبلديات اىل االمانة العامة ملجل�ض الوزراء، 

ترحيل االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�صاء مدة حمكوميتهم، 

عدد 808/�ض م تاريخ 26 /3 /2010
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للبقاء يف لبنان وبذلك ي�سبحون بحكم الالجئني، يف حتايل وا�سح على القانون، 
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االمر الذي ال ميكن ان تقبل به احلكومة اللبنانية«.

وقد �سكل جمل�س الوزراء بتاريخ 14 /4 /2010 جلنة وزارية برئا�سة رئي�س جمل�س 

الوزراء وع�سوية وزراء العمل، الداخلية والبلديات، ال�سوؤون االجتماعية، 

جانب املوقوفني بجرائم  واخلارجية واملغرتبني، لدرا�سة مو�سوع ترحيل االأ

خمتلفة بعد انق�ساء مدة حمكوميتهم ورفع االقرتاحات املنا�سبة ب�ساأنه اىل جمل�س 
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الوزراء التخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنه، على ان تقوم بعملها هذا خالل مهلة �سهر.

اد فرونتريز والعاملون ملناه�سة م�ساألة االحتجاز التع�سفي 
ّ
وقد رحبت جمعية رو

بهذه اللجنة كونها املرة االوىل حيث تدخل هذه امل�ساألة على االجندة الر�سمية 

للحكومة ويتم و�سع اآلية ملعاجلتها. كما قدمت اقرتاحات اليجاد الية توؤمن احلد 

االدنى من احلماية لالجئني وطالبي اللجوء وللحد من االحتجاز التع�سفي وتاأخذ 

99
يف االعتبار خ�سو�سية وخماوف الدولة اللبنانية.

ويف تاريخ 5 حزيران 2010، ار�سلت وزارة الداخلية مقرتحاتها اىل اللجنة 

الوزارية، م�سددة على �سيا�ستها املربزة يف كتاب اقرتاح ان�ساء اللجنة ا�سافة 

اىل مقرتحات اخرى مبنية على االجتماعات التي عقدتها الوزارة مع اطراف 

معنية مبلف الالجئني )مفو�سية �سوؤون الالجئني ومنظمات جمتمع مدين( وعلى 

املعطيات املتوفرة لدى املديرية العامة لالمن العام، وتتمثل هذه املقرتحات 

اوال بتاأكيد ال�سيا�سة القائلة ان لبنان لي�س بلد جلوء ال موقتا وال دائما كم�سلمة 

ترتكز عليها كل االجراءات املرتبطة بهذا امللف، مع اال�رشار على تطبيق احكام 

قانون الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه على الالجئني، مع الطلب 

اىل املفو�سية الت�سدد يف اعطاء �سفة اللجوء واال�رشاع يف التدقيق يف ملفات 

طالبي اللجوء »اىل بلد ثالث« انطالقا من لبنان بني م�ستحق للجوء وغري م�ستحق 

له بحيث يتم ترحيل غري م�ستحقي اللجوء وتتعهد املفو�سية باعادة توطني 

م�ستحقيه. وعلى ان يعطى طالبو اللجوء مهلة �سهرين من تاريخ تقدمي طلباتهم 

جتمد خاللها اجراءات الرتحيل بانتظار البت يف طلباتهم قبواًل او رف�سًا، وعلى 

ان مينح الالجئون املقبولون اقامة ا�ستثنائية ي�سل حدها االق�سى اىل �سنة تعمد 

خاللها املفو�سية اىل اعادة توطينهم يف بلد ثالث. كما اكدت املقرتحات على 

ترحيل اال�سخا�س الذين مل يتقدموا بطلبات �سابقا والذين دخلوا لبنان بطريقة 
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غري �رشعية، على ان تخ�س�س موازنة خا�سة لالمن العام لهذا الغر�س.
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ّ
 ر�سالة جمعية رو
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كتاب من وزارة الداخلية والبلديات اىل االمانة العامة ملجل�ض الوزراء، 

ترحيل االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�صاء مدة حمكوميتهم، 

عدد 1323/ �ض م، تاريخ 5 حزيران 2010
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ووافق جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة يف ال�سابع من ايلول 2010 على تقرير 

اللجنة الذي مل ياأخذ باقرتاحات املجتمع املدين وال باقرتاحات املفو�سية حيث 

101
�سدق على اقرتاحات وزير الداخلية.

ان االعتبارات واملنطلقات التي اعتمدتها االوراق املقدمة من قبل وزير الداخلية 

او تقرير اللجنة الوزارية، قد تكون م�رشوعة من ناحية ال�سيا�سات. غري انه ال بد 

من اال�سارة اىل ان هناك التزامات تنتج عن كون لبنان ع�سوا يف املجتمع الدويل، 

واخرى اخذها على نف�سه يف د�ستوره وعرب امل�سادقة على اتفاقيات ومعاهدات 

معينة.

فبداية مع حجة عدم جواز حتويل لبنان اىل بلد جلوء والتي هي حمور كامل 

ال�سيا�سة ب�سكل عام، ميكن القول انها تتعار�س مع ن�س الد�ستور الذي يكر�س 

االعالن العاملي حلقوق االن�سان وبالتايل حق اللجوء الذي تن�س عليه �رشاحة 

املادة 14 منه. 

كما انها تتعار�س اي�سا مع الواقع الذي كان وال يزال يدفع بطالبي جلوء اىل املجيء 

اىل لبنان �سعيا وراء احلماية من ا�سطهاد او عنف. فالدول ال تختار ان تكون او ال 

من ام ال.  تكون بلد جلوء، بل هي تختار ان ت�سهل اجراءات اللجوء والدخول االآ

ومع تفاقم ازمة العراق منذ العام 2003 والعنف املعمم فيه، كما مع االحداث 

التي حت�سل يف دارفور يف ال�سودان، كما يف دول اخرى، �سيظل لبنان ي�سهد 

جميء الجئني من املنطقة اليه، من باب الت�سارك يف العبء الدويل يف ا�ستقبال 

الالجئني. ا�سف اىل ذلك اعتماد الدول االوروبية ل�سيا�سات اغالق احلدود على 

املهاجرين والالجئني، وجهاز مراقبة احلدود االوروبي الذي يجعل دخول 

الالجئني اىل الدول االوروبية ا�سعب واخطر. 

علما ان املطلوب من الدولة اللبنانية اليوم لي�س ان تتحول اىل بلد ا�ستقبال دائم 

لهوؤالء الالجئني، حيث انها ال تزال ترف�س فكرة االندماج املحلي ب�سبب اعتبارات 

متعددة من اقت�سادية واجتماعية ودميغرافية م�رشوعة يف بع�سها، اإ�سافة اىل 

الوجود الفل�سطيني، بل املطلوب هو ان توفر لهوؤالء احلد االدنى من احلماية، ال 

�سيما من االحتجاز التع�سفي والرتحيل اىل حني زوال ا�سباب جلوئهم او ايجاد حل 

دائم لهم. 

الف�سل الثاين | اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة م�ستمرة

71

 مقررات جل�سة جمل�س الوزراء التي عقدت بتاريخ 7 ايلول 2010 برئا�سة دولة رئي�س جمل�س الوزراء، البند االول، 
101

.http://www.pcm.gov.lb متوفر على



��

اما التخوف من ان تنفيذ العقوبة او قرارات الق�ساء قد توؤدي اىل منح اللجوء، 

ومع خ�سية ان يتحول املقيمون غري ال�رشعيني اىل الجئني يف لبنان، او ان يوؤدي 

اخالء �سبيل املوقوفني االجانب بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء حمكوميتهم دون ان 

يقرتن ذلك برتحيلهم عن االرا�سي اللبنانية اىل حتويل وجودهم يف لبنان اىل 

»جلوء االمر الواقع«، والذي ميكن تف�سريه باأن الق�ساء عندما يحكم بعدم ترحيل 

الالجئ عن لبنان عمال بااللتزامات الدولية امنا يقر له بحق البقاء يف البالد 

ب�سكل غري مبا�رش، حق تف�رشه االدارة على انه جلوء بطريقة غري مبا�رشة. ان هذه 

جانب! احلجة ال تبدو منطقية اإذ ال تنطبق معايرياللجوء على كل الوافدين االأ

اال انه ال بد من الت�سديد انه طاملا ان الدولة اللبنانية قد اوكلت اىل مفو�سية 

�سوؤون الالجئني امر البت ب�سفة اللجوء ومل تاأخذه على عاتقها، فان �سفة اللجوء 

ال تزال متنح ح�رشا من قبل املفو�سية. وان القا�سي عندما مينع ترحيل الالجئ 

عن لبنان امنا يفعل ذلك بناء على �سفة اللجوء التي يحملها ولي�س العك�س، ويف 

حال كان ال�سخ�س املعني طالب جلوء، فان القا�سي امنا مينع ترحيله ب�سبب 

امكانية اخلطر على حياته او حريته يف حال اعادته اىل بلده، ولكن الق�ساء يرتك 

لية االدارية املالئمة لتنظيم بقاء هوؤالء اال�سخا�س يف  هنا لالدارة ان جتد االآ

البالد اىل حني البت بو�سعهم او ايجاد حلول دائمة لهم. 

 ولي�س طرفا 
102

ن لبنان ال ميلك قانونا �ساماًل ومتكاماًل خا�سًا مب�ساألة اللجوء والأ

يف اتفاقية 1951 اخلا�سة باللجوء، ت�سدد ال�سيا�سة اليوم على وجوب تطبيق قانون 

تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه على الالجئني وطالبي اللجوء 

�ساأنهم �ساأن اي اجنبي اآخر، ال �سيما املادة 32 منه التي ذكرناها �سابقًا وتعترب ان 

اخالء �سبيل املخالفني الحكام قانون االجانب ال يخرجهم من دائرة املخالفة. 

وهذه احلجة اي�سا �سحيحة من حيث القانون اللبناين، وميكن اعتبارها م�رشوعة 

لوال م�سادقة لبنان على مواثيق دولية اخرى متنع اعادة اي �سخ�س اىل اي 

دولة قد يتعر�س فيها للتعذيب، ولوال التزامه كدولة ع�سو يف املجتمع الدويل 

باالعراف الدولية القا�سية بعدم االعادة الق�رشية لالجئني وبعدم جترمي الالجئني 

وطالبي اللجوء ب�سبب الدخول خل�سة )هذا املبداأ بداأ يدخل اكرث فاأكرث يف منظومة 

العرف القانوين الدويل(. 

من هنا وجوب ان متيز ال�سيا�سة الالجئني عن غريهم من االجانب بالن�سبة 
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لهذه االفعال م�ستثنية اياهم من العقاب. وفوق هذا كله، نعترب ان خمالفة قواعد 

الدخول واالقامة يجب اال تكون جرما جزائيا، بغ�س النظر عن �سفة االجنبي 

كالجئ من عدمه، بل خمالفة ذات طبيعة ادارية.

كما ان ال�سيا�سة ال تزال ت�سدد على احللول التي طرحتها مذكرة التفاهم املوقعة 

بني ال�سلطات اللبنانية ومفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني والتي تتمثل 

باعادة توطني الالجئني يف بلد ثالث او اعادتهم اىل موطنهم اال�سلي، مع الطلب 

اىل املفو�سية اال�رشاع يف التدقيق يف ملفات طالبي اللجوء »اىل بلد ثالث« انطالقا 

من لبنان بني م�ستحق للجوء وغري م�ستحق له، بحيث يتم ترحيل غري م�ستحقي 

اللجوء وتتعهد املفو�سية باعادة توطني م�ستحقيه خالل مهلة حدها االق�سى �سنة. 

هذا الت�سديد ياأتي ليدعم فكرة ان لبنان لي�س بلد جلوء »ال دائما وال موقتا«. 

واذ كان بديهيا ان يطلب اىل املفو�سية حتديد من هم م�ستحقو �سفة اللجوء من 

غري امل�ستحقني بغية ترتيب كل املفاعيل ذات العالقة، فان ا�سرتاط اعادة التوطني 

ويف مهل ق�سرية والطلب اىل املفو�سية التعهد به، دون تو�سيح م�سري من ال 

ت�ستطيع اعادة توطينه، امر �سعب التحقق على ار�س الواقع ويتنافى مع مفهوم 

ت�سارك امل�سوؤولية الدولية. 

فاوال، ورغم ان املفو�سية ا�ستطاعت خالل ال�سنتني االخريتني اعادة توطني ما 

 فان ذلك ال يعني انها ت�ستطيع اعادة توطني 
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يقارب 4000 الجئ من لبنان،

جميع الالجئني وخالل املهل الزمنية املفرو�سة عليها، ال �سيما ان اعادة التوطني 

هي م�سار مرتبط بالدول امل�سيفة اكرث منه باملفو�سية، حيث ان االوىل هي التي 

حتدد معايري وعدد الالجئني الذين تقبلهم لديها. 

ا�سافة اىل ذلك، ومع االعرتاف ان اعادة التوطني هي و�سيلة من و�سائل ت�سارك 

ل، وانه على املجتمع الدويل 
ّ
امل�سوؤولية الدولية واأحد احللول لو�سع اللجوء املطو

ت�سارك العبء مع لبنان، اال انه على لبنان اي�سا القبول بن�سيبه من هذا العبء، اقله 

اىل حني زوال ا�سباب اللجوء ومتكن الالجئني على ار�سه من العودة اىل بلدانهم. 

وبالن�سبة للعودة اىل دول اال�سل، ال بد من الت�سديد على ان مفو�سية �سوؤون 

الالجئني تق�سي ان العودة الطوعية ت�سرتط امرين ا�سا�سيني: توفر احلماية 

�سل وعدم احلاجة اىل احلماية الدولية، وامكانية العودة  الوطنية يف بلد االأ

يف �سالمة وكرامة. وانها ال تزال تعترب ان الظروف يف الدول التي ينتمي اليها 
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الالجئون املتواجدون يف لبنان ال تتوفر فيها �رشوط العودة. فبالن�سبة للعراق، 

ا�سدرت املفو�سية مذكرة يف �سهر متوز 2010 اعتربت فيها اأن الو�سع االمني 

يف العراق ال يزال يتدهور منذ انتخابات اآذار 2010، وان هذا الو�سع ال يزال 

غري مالئم لعودة الالجئني العراقيني يف امان، لذا احتفظت املفو�سية مبوقفها 

وبالن�سبة لالجئني 
 105

الداعي اىل توفري احلماية الدولية لالجئني العراقيني.

من دارفور، ال تزال املفو�سية على �سيا�ستها ال�سادرة العام 2006 التي تطالب 

الدول بتوفري احلماية املكملة لهم يف حال عدم اهليتهم الفردية ل�سفة اللجوء، 

وبالتايل لي�س حل العودة الطوعية 
 106

معرتفة بالتايل بعدم امكانية عودة هوؤالء.

ممكنا اليوم بالن�سبة لغالبية الالجئني يف لبنان. كما ان املعايري الدولية ال تعتد 

»بالعودة الطوعية« عندما يكون ال�سخ�س م�سلوب احلرية واالرادة وبالتايل ت�سقط 

اي احتمال للعودة الطوعية عندما تتم العودة من اماكن االحتجاز. وترتجم 

املفو�سية هذا املبداأ برف�سها القيام بعمليات عودة طوعية جماعية او فردية 

ملحتجزين من اال�سخا�س مو�سع اهتمامها. 

لكن يبدو ان مكتب املفو�سية يف بريوت قد ا�ستاأنف – اأقله يف العام 2010 على 

 - م�ساعدة الراغبني بالعودة اىل العراق، كما مت االعالن عنه يف 
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حد علمنا 

احد اجتماعات املفو�سية مع منظمات املجتمع املدين يف لبنان. ففي حني ال 

ي�سجع املكتب على العودة، يقدم يف الوقت عينه م�ساعدة مالية ت�سل اىل 500 

دوالر امريكي للعائلة الراغبة بالعودة من خارج ال�سجون او اأماكن التوقيف 

خرى والتي تتقدم من املكتب برغبتها هذه. علما ان ال�سفارة العراقية يف لبنان  االأ

تن�سط يف اعادة الالجئني العراقيني خالفا لتعليمات املفو�سية )برنامج ال�سفارة 

ي�سمل الراغبني بالعودة من خارج ال�سجون وي�سمل ب�سكل خا�س املحتجزين( 

حيث تغطي ال�سفارة تكاليف ال�سفر. ويبدو ان االمن العام اللبناين يعفي العائدين 

من خارج ال�سجون يف اطار برنامج العودة من ر�سوم اخلروج من لبنان، كما 

افادت املفو�سية يف االجتماع عينه. وقام مكتب املفو�سية بطباعة من�سور فيه 
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معلومات عن الو�سع داخل العراق لتوزع على الراغبني بالعودة.

وبالن�سبة اىل ا�رشار ال�سيا�سة اللبنانية على رف�س االندماج املحلي كاأحد احللول 

الدائمة لالجئني، ومع االعرتاف بجواز م�رشوعية االعتبارات التي تربرها، غري 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 م�سدر �سابق، احلا�سية 58.
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 ورقة حول �سيا�سة مفو�سية �سوؤون الالجئني بالن�سبة لطالبي اللجوء من دارفور، متوفر على
106

.http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f5dea84.html 

 ح�سب تقارير املفو�سية حول العودة اىل العراق، مل تكن هناك م�ساعدة لعائدين من لبنان قبل اأيار 2010، انظر على 
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�سبيل املثال اح�ساءات �سهر اآب 2010، م�سدر �سابق، احلا�سية 103.

 اجتماع بتاريخ 4 حزيران 2010؛ لقاء مع قن�سل �سفارة جمهورية العراق يف لبنان، تاريخ 8 اآذار 2010.
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ان هناك حاالت يجب ان ي�سملها هذا االحتمال، ال �سيما بالن�سبة لالجئني الذين 

تربطهم بلبنان عالقات طويلة اجتماعية واقت�سادية وثقافية وعائلية وعمل 

وغريها، وعدد هوؤالء قليل بحيث ال ي�سكل ن�سبة عالية من جمموع عدد ال�سكان. 

فهوؤالء ميكن ان يتم منحهم اقامات على ا�سا�س هذه الروابط، ال �سيما يف حال 
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الرجال الالجئني املتزوجني من لبنانيات.

واخريا، توؤكد ال�سيا�سة على ترحيل الذين مل يتقدموا بطلبات جلوء �سابقا والذين 

دخلوا لبنان بطريقة غري �رشعية، وهذا االمر اذا كان م�رشوعا تطبيقه على غري 

الالجئني اذا مل يتوفر ما يبعث على االعتقاد اأنهم قد يكونون يف خطر التعر�س 

للتعذيب يف حال اعادتهم، اال انه قد يحرم ا�سخا�سا هم اهل ل�سفة اللجوء من 

التقدم بطلب – رغم ان مفهوم كلمة »مل يتقدموا بطلبات �سابقا« غري وا�سح. 

وكذلك ال ميكن لل�سيا�سة ان تعتمد على الرتحيل كاأحد احللول دون و�سع �سوابط 

و�رشوط اهمها ان يكون الرتحيل بحكم ق�سائي وثانيها اال يكون ال�سخ�س الجئا 

و/او اال يكون يف خطر التعر�س للتعذيب يف حال اعادته.

ويالحظ ان اللجنة الوزارية التي ا�ستغرق عملها ما يقارب اخلم�سة اأ�سهر، ورغم 

 كما 
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ح�سولها على مقرتحات من وزارة العدل ت�سدد على عدم جواز الرتحيل

اد فرونتريز ومن املفو�سية، مل تاأت باأي 
ّ
ح�سلت على مقرتحات من جمعية رو

جديد على م�ستوى ال�سيا�سة الر�سمية بل على العك�س، يبدو اأن تقريرها ا�رش على 

ال�سيا�سة عينها ملب�سا اياها ثوبا جديدا، ال �سيما انه كان وا�سحا ان اللجنة 

ن�سان او من  تتعاطى مع امللف من مقاربة امنية اكرث منها من منطق حقوق االإ

منطلقات التزامات لبنان الدولية ، حيث يوؤكد تقريرها ب�سكل �رشيح مقولة »ان 

نا �سابقًا.
ّ
لبنان لي�س بلد جلوء ال موقتا وال دائما« التي تتعار�س مع الد�ستور كما بي

وكذلك مل يتطرق التقرير اىل لب امل�سكلة املتمثل باالحتجاز بعد انق�ساء 

املحكومية ومل ي�سع اي ت�سور للحد منها، كما انه مل ي�ستفد من القرارات 

الق�سائية الرائدة يف حماية احلرية ال�سخ�سية عند و�سع تو�سياته واقرتاحاته. 

ف�سال عن ذلك، مل ت�سع اللجنة يف تقريرها اي �سمانات ق�سائية �سد الرتحيل 

علما ان القانون ال يويل االمن العام حق االخراج اال يف حالة تهديد االمن القومي 

ح�رشيا وحتت ا�رشاف وزير الداخلية، يف الوقت الذي يق�سي تقرير اللجنة برتحيل 

االجانب غري املقبولة طلبات جلوئهم من دون اال�سارة اىل ان هذا الرتحيل يجب 

الف�سل الثاين | اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة م�ستمرة

 مبوجب املر�سوم 4186 تاريخ 31 /5 /2010، تعديل املر�سوم رقم 10188 تاريخ 28 /7 /1962 املتعلق بتطبيق قانون 
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قامة فيه واخلروج منه، اجلريدة الر�سمية، عدد 29، تاريخ 10 /6 /2010. تنظيم الدخول اىل لبنان واالإ

اد فرونتريز خالل ور�سة �سيا�سات احلماية واخل�سو�سية اللبنانية، م�سدر �سابق، 
ّ
متت م�ساركتها مع جمعية رو
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احلا�سية 77.
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ان يكون ق�سائيا. وال ي�سري تقرير اللجنة اىل التزام لبنان مببداأ عدم االعادة 

الق�رشية وباملادة 3 من اتفاقية مناه�سة التعذيب التي متنع اعادة اي �سخ�س اىل 
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اي بلد حيث يحتمل ان يتعر�س للتعذيب.

وجتدر اال�سارة اىل ان جمل�س الوزراء اقر يف جل�سته يف 8 متوز 2010 موازنة 200 

مليون لرية للمديرية العامة لالمن العام لرتحيل اجانب منتهية حمكومياتهم 

 113 
 وقد �سدرت املوازنة باملر�سوم 4719 تاريخ 31 /7 /2010،

112
خالل العام 2010. 

وذلك على ما يبدو دون ان يتم ربط الرتحيل ب�سمانات ق�سائية – با�ستثناء حالة 

ثبوت تهديد االمن القومي حيث يحق لالمن العام تقرير االخراج. ومل ي�سرتط 

خراج يف هذه احلالة مع مبداأ عدم االعادة الق�رشية لالجئني او  عدم تعار�س االإ

ال�سخا�س يعتقد انهم قد يتعر�سون للتعذيب يف حال اعادتهم. 

وعليه ميكن القول باخت�سار ان ال�سيا�سة واحدة ال تتغري، وان كل ما قامت به 

ال�سلطات هو ان حاولت جعل االمر يبدو وكاأنه انتقل من يد االدارة او حتى وزارة 

الداخلية وحدها اىل يد احلكومة جمتمعة. لكن هذا االنتقال – الذي قد ميكن 

 �سيا�سيًا ملمار�سات قدمية 
ً
اعتباره �سوريا – مل يتعد لال�سف ان يكون غطاء

وم�ستمرة، وقد يوفر اي�سا غطاء لالدارة يف رف�س تنفيذ االحكام الق�سائية بحجة 

ان ال�سيا�سة اليوم تق�سي �رشاحة ان لبنان لي�س بلد جلوء. وتعطي اطارا اآخر 

للتعاطي مع الالجئني وطالبي اللجوء. اإذ تكون اللجنة الوزارية قد منحت االمن 

العام �سلطة تقرير ترحيل االجانب والالجئني من دون اي قرار ق�سائي، وقد 

منحته غطاء لتخطي احكام القانون والتزامات لبنان الدولية. 

ترحيل ق�رضي لالجىء معرتف به 

ل 
ّ

عالء ال�سياد، الجئ عراقي معرتف به من قبل مفو�سية �سوؤون الالجئني، رح

بتاريخ 10 /11 /2010 ق�رشاً اىل العراق بعد م�سي حوايل �سنتني على احتجازه 

التع�سفي املطول بعد انق�ساء حمكوميته بفعل الدخول خل�سة، رغم حكمني 

ق�سائيني باطالق �رشاحه وحكمني بعدم جواز ترحيله. وذريعة االمن العام انه 

مت ترحيله بقرار من مدير عام االمن العام، »متا�سيًا مع مبداأ ال�سيادة للدولة 
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اللبنانية، وتطبيقًا ملقررات جمل�س الوزراء«.

الف�سل الثاين | اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة م�ستمرة

اد فرونتريز، بيان �سحايف، تقرير اللجنة الوزارية املكلفة درا�سة م�ساألة االحتجاز التع�سفي والرتحيل: 
ّ
 جمعية رو
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./frontiersruwad.wordpress.com سيا�سة الال�سيا�سة؟، 8 /9 /2010، متوفر على�

. http://www.pcm.gov.lb مقررات جل�سة جمل�س الوزراء بتاريخ 8 متوز 2010، متوفر على
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املر�سوم 4719 تاريخ 31 /7 /2010، نقل اعتماد من احتياطي املوازنة العامة اىل موازنة وزارة الداخلية والبلديات- 
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االمن العام لعام 2010 على ا�سا�س القاعدة االثنتي ع�رشية، اجلريدة الر�سمية عدد 38، تاريخ 12 /8 /2010 متوفر على

http://jo.pcm.gov.lb/j2010/j38/wfm/m4719.htm. 

 جريدة االخبار، 15 ت�رشين الثاين 2010.
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كان ال�سيد ال�سياد تعر�س ل�سغوط كثرية للعودة، وقاومها كلها راف�سا ان 

يعود اىل حيث حياته بخطر. اىل ان مت اقتياده اىل املطار بالقوة، وبعد ايهامه 

ل ون�سحه من قبل عنا�رش االمن العام بان يعرت�س على ت�سفريه 
ّ

انه لن يرح

 بيد انه يبدو ان هوؤالء العنا�رش، وقبل ان يتمكن من 
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لقبطان الطائرة.

اجناز ذلك، انهالوا عليه بال�رشب حتى اغمي عليه وا�ستفاق ليجد نف�سه داخل 

الطائرة.

 اوقف عالء ال�سياد وحوكم الول مرة يف لبنان بتاريخ 13 /6 /2007 ب�سبب الدخول 

خل�سة ومل يطلق �رشاحه اإال يف 17 /4 /2008 بناء على ت�سوية بني مفو�سية �سوؤون 

الالجئني واالمن العام، وذلك بعد م�سي اكرث من ثمانية ا�سهر على انق�ساء 

حمكوميته. يف 21 /10 /2008 اوقف عالء ال�سياد جمددا وحوكم للفعل عينه يف 

خمالفة وا�سحة للمبادئ القانونية العامة ولن�س املادة 182 من قانون العقوبات 

اللبناين. 

بقي ال�سياد قيد االحتجاز املطول دون اي ا�سا�س قانوين اىل حني ترحيله 

الق�رشي اىل العراق. وقد توكل حمام للطعن باحتجازه التع�سفي وتقدم يف            

مور امل�ستعجلة عمال  8 /3 /2010 بدعوى للمطالبة باطالق �رشاحه اأمام قا�سي االأ

بنظرية التعدي. وقد حاول االمن العام اللبناين ردا على هذه الدعوى وتن�سال من 

تهمة االحتجاز التع�سفي، انتزاع موافقة ال�سياد على العودة الطوعية، لكنه رف�س، 

فتمت احالته جمددا يف 31 /3 /2010 اىل النيابة العامة بجرم خمالفة قرار اخراج، 

يف حماولة للح�سول على �سند يربر ا�ستمرار توقيفه. 

لكن القا�سي اأ�سدر قرارا باخالء �سبيله بتاريخ 14 /4 /2010 مت تبليغه اىل اآمر 

ويف 17 /5 /2010 اأ�سدر القا�سي قرارا 
 
ال�سجن واىل املديرية العامة لالمن العام.

بكف التعقبات بحقه بجرم خمالفة االخراج طاملا اأن قرار االخراج هو اأ�سال باطل 

وغري قانوين واأمر باالفراج عنه. وقد بات هذا احلكم مربما بعدما احجمت النيابة 

العامة عن ا�ستئنافه. 

مور امل�ستعجلة يف بريوت بتاريخ 15 /5 /2010  ف�سال عن ذلك، اأ�سدر قا�سي االأ

قرارا مبنع ترحيل ال�سياد من لبنان اىل حني انتهاء البت بالق�سية، ابلغ بدوره 

من االمن العام الذي مل يقدم اأي اعرتا�س عليه امنا اكتفى بالقول باأنه مل تعد له 

اأي عالقة باحتجاز ال�سياد يف حماولة للتن�سل من امل�سوؤولية. 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
ء
ى

ج
ال
ة 

�س
ق

 قواعد الطريان متنع على قائد الطائرة ان يقبل على متنها اي �سخ�س ال ي�سافر بر�ساه وذلك حفاظا على �سالمة 
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الرحلة.
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 
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حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 
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ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.
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عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

جريدة  يف  ورد   2010/ 11/  13 بتاريخ 

موقع  يف  ن�رش  مقال  خبار«  »االأ

تناول   »lapetillante.blogspot.com«
حلقوق  اللبناين  املركز  عن  �سادراً  بيانًا 

تعذيب  ادعاءات  عنوان  حتت  ن�سان  االإ

الجئ عراقي يف املطار، وعدم قدرة وزارة 

مم املتحدة  الداخلية والبلديات ومفو�سية االأ

ل�سوؤون الالجئني على حماية الالجئني من 

 
ً
وبناء العام.  من  لالأ امل�سينة  املمار�سات 

من العام  على ذلك، يهم املديرية العامة لالأ

تي: تو�سيح االآ

وىل  االأ للمرة  ال�سياد  عالء  العراقي  اأوقف 

بعدما  �سبيله  واأُخلي   ،2008/ 4/ 17 بتاريخ 

ثالثة  ملدة  �ساحلة  ت�سوية  على  ا�ستح�سل 

 2010/ 1/ 22 بتاريخ  اأوقف جمدداً  اأ�سهر، ثم 

بحقه  و�سدرت  خل�سة،  البالد  دخول  بجرم 

�سهر  ملدة  ب�سجنه  ق�ست  حكم  خال�سة 

ون�سف �سهر واإخراجه من البالد.

اأفادت   ،UNHCRالـ منظمة  مراجعة  لدى 

بعد  ت�سوية  ومنح  الجئًا،  به  معرتف  باأنه 

و�سعه بعهدة املنظمة املذكورة بغية العمل 

ا�ستنفاد  بعد  ثالث،  بلد  يف  توطينه  على 

مذكرة  يف  عليها  املن�سو�س  املهل  كامل 

ل الجئ 
ّ
التفاهم لناحية منحه ت�رشيح جتو

ن ملفه ما زال قيد املعاجلة ومل  موؤقتًا. والأ

توفري  اأو  توطينه  اإعادة  من  املكتب  يتمكن 

العام ق�سى  من  االأ قرار عن  له، �سدر  كفيل 

برتحيله اإىل بالده.

على  املوقوف  اأحيل   ،2010/ 3/ 30 بتاريخ 

لبنان  جبل  يف  اال�ستئنافية  العامة  النيابة 

بعاد. ملخالفته قرار االإ

عرب  بالده  اإىل  ل 
ِّ
ح

ُ
ر  2010/ 11/ 10 بتاريخ 

لقرار  اإنفاذاً  الدويل،  احلريري  رفيق  مطار 

عماًل  العام،  من  لالأ العام  املدير  ح�رشة 

الوزراء،  جمل�س  جل�سة  حم�رش  بروحية 

بتاريخ             �ل�صادر   34 الرقم  القرار  �سيما  وال 

.2010/ 9/ 7
من  لالأ العامة  املديرية  توؤكد  عليه،   

ً
وبناء

العام:

ي نوع من  اأن املوقوف مل يتعر�س مطلقًا الأ

اأنواع التعذيب اأو ال�رشب، ومل يكن لديه اأي 

من العام قبل  موجودات يف اأمانة نظارة االأ

اأي  يف  العام  من  االأ يعمد  مل  كذلك  ترحيله، 

وقات اإىل اإطالة مهلة االحتجاز  وقت من االأ

الجئًا،  به  اعرتف  �سواء  كان،  موقوف  ي  الأ

خراجه  اأية وثيقة الإ جباره على توقيع  اأو الإ

العام،  من  االأ واجب  من  اأّن  اإال  البالد.  من 

اللبنانية،  للدولة  ال�سيادة  مبداأ  مع  متا�سيًا 

وانتهاء  الوزراء  جمل�س  ملقررات  وتطبيقًا 

وفقًا  موؤقت  ت�رشيح  ملنح  القانونية  املهل 

الـ منظمة  مع  املوقعة  التفاهم  التفاقية 

UNHCR )مهلة �سنة يف حد اأق�سى(، تنفيذ 
جراء. القوانني املرعية االإ

من العام  املديرية العامة لالأ

ال تعذيب! 

2010/11/15 
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جمل�ص النواب 

ويف هذا الوقت، كانت جلنة حقوق االن�سان النيابية قد اولت مو�سوع االحتجاز 

التع�سفي بع�سًا من اهتمامها يف العام 2010، بداية على �سوء ق�سية ي�رشى 

العامري وتداعياتها االعالمية، حيث عقدت يف 18 /1 /2010 )يوم االفراج عن 

العامري( جل�سة ح�رشها وزير الداخلية والبلديات ورئي�س دائرة التحقيق 

واالجراء يف االمن العام ممثال املديرية العامة لالمن العام، وح�سبما تداولت 

و�سائل االعالم، ناق�ست اللجنة مو�سوع املوقوفني االجانب املنتهية مدة توقيفهم 

ال �سيما حالة العراقية ي�رشى العامري ومن هم يف حالتها، و»ك�سفت عن اجراءات 

اتخذها وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الطالق كل املوقوفني االجانب 

املنتهية مدة توقيفهم«، وقررت زيارة ال�سجون واماكن التوقيف االحتياطي 

118
التابعة لكل من وزارتي الداخلية والدفاع.

ويف تاريخ 11 /3 /2010، وبعد م�سي اربع �سنوات على اعدادها، دعت اللجنة 

النيابية حلقوق االن�سان اىل مناق�سة الورقة اخللفية حول الالجئني غري 

 والتي اعدها 
119

الفل�سطينيني يف لبنان من �سمن اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان،

خبري م�ستقل، بح�سور عدد من النواب وممثل عن املديرية العامة لالمن العام 

ووزارة الداخلية وممثلني عن املجتمع املدين، وقد كان ملو�سوع االحتجاز املطول 

ن�سيب كبري من النقا�س، حيث اجمع النواب احلا�رشون على عدم جواز االحتجاز 

بعد انق�ساء املحكومية الق�سائية وعلى وجوب تنفيذ االحكام الق�سائية.

كما كان اجماع من قبل النواب على وجوب و�سع قانون ينظم مو�سوع التما�س 

اللجوء يف لبنان بحيث يكون هناك احرتام حلق اللجوء ويحول دون حدوث مثل 

هذه املمار�سات، مع االحتفاظ بفكرة ان لبنان لي�س بلد جلوء »دائم«، وذلك من 

قبل نواب من تيارات واحزاب �سيا�سية خمتلفة التوجهات وال�سيا�سات. 

ويف خطوة تقدمية ا�رش النواب على انه على املجل�س النيابي ان ي�ستعيد دوره 

الت�رشيعي والرقابي، وان ي�سائل احلكومة حول ممار�سة االحتجاز التع�سفي التي 

تقوم بها االدارة اخلا�سعة ل�سلطتها، ما يعترب رف�سا لرتك ال�سلطة املطلقة لالدارة 

120
واجهزتها االمنية يف مو�سوع ح�سا�س وم�سريي كاالحتجاز التع�سفي.
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مواقف ممثلي ال�سعب 

ان »مفتاح بحث هذا املو�صوع هو ان ن�صع قانونا للجوء خا�ض بلبنان، 

وهذا مو�صوع يلزمه قرار �صيا�صي كبري، ولكن باكورة البدء يف االقرتاح باأن 

قل على النواب  ت�صع اجلهات املعنية م�صّودة اقرتاح قانون ُيعر�ض على االأ

ن�صان على اأن يطرحه رئي�ض اللجنة ونناق�صه، واإذا  اأع�صاء جلنة حقوق االإ

كانت هناك اإمكانية باأن ُيوّقع عليه عدد من النواب لعر�صه اأو لتحويله 

�صا�ض يف هذا املو�صوع. طبعا،  ليات املعتمدة، نكون قد بداأنا من االأ �صمن االآ

ن مكان هذا القانون  ان النقا�ض ال�صيا�صي املتعلق بالقانون لن يتم هنا، الأ

�صباب تتعلق بروؤيتها للبنان  ال�صيا�صي عند الكتل ال�صيا�صية الكبرية الأ

ولدور لبنان وملوقع لبنان ولعالقات لبنان اخلارجية، وهي �صتتناول هذا 

املو�صوع من زوايا خمتلفة. لذلك فاإن اقرتاح القانون عليه اأن ياأخذ يف 

االعتبار هذا التنّوع اللبناين واحلدود القا�صية التي ميار�صها اللبنانيون 

على بع�ض �صواء يف ما ُي�صّمى توازن العدد الطائفي اأو يف ما ُي�صّمى 

ح�صا�صية عالقات لبنان اخلارجية«

النائب نواف املو�صوي

مداوالت اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان بتاريخ 11 /3 /2010

»انطالقا من ان لبنان هو وطن احلريات وهو مركز راأ�ض حربة حلقوق 

ن�صان ب�صكل عام من كل جوانبه، فما من �صك  ن�صان واحرتامها واحرتام االإ االإ

ان مو�صوع الالجئني تلزمه خطة �صاملة واإعادة تقييم ووجهة نظر وغري 

ذلك �صمن حدود و�صوابط، واأهم هذه ال�صوابط هو اعتبار لبنان بلد و�صيط 

ولي�ض بلد ا�صتيطان« 

النائب �صامي اجلميل

مداوالت اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان بتاريخ 11 /3 /2010

»ان نبحث �صمن روح م�صوؤولية و�صمن قوانني اأن ننظم اأمورنا  ]املطلوب[ 
ن�صان،  ونعّدل القوانني ملا يحافظ على ا�صم لبنان و�صمعة لبنان وحقوق االإ

ولكن اي�صا على �صيادة الوطن وعلى اأمنه. واليوم البلد مهّدد، ولذلك اأنا اأقّدر 
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ان نقا�صنا يف هذا املكان يجب اأن يو�صلنا اىل خلق املزيج املنا�صب لهذا 

الوطن ... وكل واحد منا يقوم بعمله انطالقا من م�صوؤوليته، وكلنا يف النهاية 

نعمل مل�صلحة وطننا �صمن املفاهيم ال�صائدة يف هذا البلد واملفاهيم الراقية 

ن�صان« يف جمال حقوق االإ

النائب مي�صال مو�صى

مداوالت اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان بتاريخ 11 /3 /2010

»رمبا حان الوقت لكي يبداأ لبنان بالتفكري يف مالحظاته وحتفظاته 

على اتفاقية اللجوء ونحذف ما هو ممكن اأن يكون مو�صوعا خالفيا بني 

نه ال ميكن لنا وحتت  اللبنانيني ونتحفظ عليه ونوافق على بقية البنود الأ

حجة مالحظاتنا على بع�ض البنود رف�ض االتفاقية برمتها«

النائب �صامي اجلميل

مداوالت اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان بتاريخ 11 /3 /2010

هذه املواقف النيابية تعيد اىل االذهان مداوالت جمل�س النواب يف العام 1962 

عند مناق�سة قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه، والذي 

خر بالدخول  كان مفرت�سا ان يكون قانونني: واحد خا�س باللجوء ال�سيا�سي واالآ

اىل لبنان، مت دجمهما معا. وكانت اآراء النواب حينها جممعة ان لبنان بلد جلوء، 

 
121

حيث ان املجل�س كان م�رشا حينها على حماية احلريات، وكانت املداوالت

نفتحا ومالذا للهاربني من اال�سطهاد 
ُ
ت�سب على اأن لبنان ال بد اأن يبقى بلدا م

والالجئني من ظلم بلدانهم. 

مواقف ممثلي ال�سعب 1962

»...اأما اللجوء ال�صيا�صي يا دولة الرئي�ض، فنحن من الذين يريدون اأن يظل 

حداث ال�رسقية والعربية، موئاًل ومالذاً وملجاأً  لبنان كما هو واقعه بالن�صبة لالأ

لكل من �صاقت به بالده من اأجل اأية عقيدة مذهبية اأو �صيا�صية اأو فل�صفية، 

وال �رسط لنا عليه اإال، اأن ال يتخذ من جو حريتنا منطلقًا لدعاية اأو لغاية 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 حم�رش الدور الت�رشيعي العا�رش- العقد اال�ستثنائي االول-حم�رش اجلل�سة الثالثة 1962- وحم�رش اجلل�سة  
121

�لر�بعة 1962.

 



��

ماأجورة. هذا هو لبنان، مفرت�ض واجبًا ووجوداً اأن يبقى متنف�صًا يف ال�رسق 

لكل من ال يتن�صم مناخ احلرية يف غري اأجواء«

النائب لوي�ض ابو �رسف

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الثالثة- 1962

»...هذا البلد، ننادي ونفاخر جميعًا باأنه بلد احلريات، منها احلرية 

للمعتقد، واحلرية ال�صيا�صية، واحلرية ال�صحافية اإىل غريها من احلريات 

املن�صجمة، فتحنا �صدرنا و�صنظل نفتح �صدرنا يف لبنان لكل من يريد اأن 

يعي�ض معنا بهدوء و�صالم...«

النائب اميل الب�صتاين

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الثالثة- 1962

»... كما اأننا نريد يف هذا البلد عدالة اجتماعية �صحيحة حقة ال ت�صوبها 

جانب من �رسقيني وغربيني وهم  �صائبة على االطالق، يلجاأ اإليها جميع االأ

مطمئنون على م�صريهم وعلى م�صتقبلهم وم�صتقبل اأوالدهم«

النائب �صليمان العلي

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الثالثة- 1962

»... وبالطبع، لي�صت بحاجة اإىل القول اإننا جميعًا هنا، متفقون على اأن 

لبنان كان وال يزال ويجب اأن يبقى ملجاأ للم�صطهدين ومالذاً ملن ع�صفت 

بهم بع�ض التيارات ال�صيا�صية. واأن يبقى فاحتًا قلبه، �صارعًا اأبوابه لكل من 

ا�صطهد يف بلده، اأو �صغط عليه ب�صبب عقيدته، اأو ب�صبب مبداأ �صيا�صي اأو 

ميل، مهما كان لونه«

النائب بهيج تقي الدين

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة- 1962

»...ر�صالة لبنان، وهذه كلمة يجب اأن نرددها ونعيدها يف كل منا�صبة، هي 

ر�صالة اإن�صانية، ومن اأهم اأ�ص�صها، اللجوء اإىل لبنان«

النائب نهاد بويز

ول- حم�رش اجلل�سة الرابعة - 1962  الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االأ

الف�سل الثاين | اللجوء اىل االحتجاز التع�سفي: �سيا�سة م�ستمرة



��

ونتيجة املداوالت، اعرتف قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج 

منه للعام 1962 بحق اللجوء وان ب�سورة جمتزاأة وعلى ا�سا�س �سيا�سي فقط حيث 

اعرتف انه »لكل اأجنبي مو�سوع مالحقة او حمكوم عليه بجرم �سيا�سي من �سلطة 

غري لبنانية او مهددة حياته او حريته ال�سباب �سيا�سية ميكنه ان يطلب منحه حق 

 ورمبا مل يكن متوقعًا حينها ان يتوافد على لبنان اعداد كبرية 
122

اللجوء ال�سيا�سي«.

من الالجئني قد ال يكونون بال�رشورة مالحقني ال�سباب �سيا�سية وامنا اي�سا 

�سباب عرقية، او دينية، او النتمائهم اىل فئة اجتماعية معينة، الخ... وان كان  الأ

ميكن اعتبار هذه اال�سباب االخرى �سيا�سية اي�سا باملعنى الوا�سع. كما مل ي�سع 

هذا القانون ا�س�س واجراءات لتحديد ال�سفة ومعايري ت�سمن عدالة هذا امل�سار. 

وكانت نقطة اجلدل الرئي�سية يف جمل�س النواب حينها حول مو�سوع اخراج 

جانب من لبنان ومن ميلك ال�سالحية التخاذ مثل هذا القرار، حيث كان عدد كبري  االأ

من النواب يركز على ان هذا االمر على درجة من اخلطورة بحيث ال ميكن لل�سلطة 

ال�سيا�سية ان تتنازل عن �سالحياتها وان يرتك القرار بيد االدارة ممثلة ب�سخ�س 

واحد وهو مدير عام االمن العام الذي ال ميكن ملجل�س النواب م�ساءلته وحما�سبته.

من العام،  »هذه املادة ال�صابعة ع�رسة تعطي هذه ال�صالحية ملدير االأ

ونحن نريد اأن تبقى هذه ال�صالحية حم�صورة بوزير الداخلية لكي يبقى 

لل�صوؤال ولال�صتجواب مفعول، وعندئذ ميكن للنائب اأن ي�صاأل الوزير يف 

جل�صة علنية خطيًا و�صفويًا عن عمل قام به هو ذاته. اأما اإذا �صئل الوزير 

عن �صبب اإخراج �صخ�ض ما ف�صيقول الوزير: يا �صديقي اأنت �صدقت على 

من العام فال ميكنك اأن ت�صاأل وزير  القانون واأعطيت هذا احلق ملدير االأ

الداخلية عن اأمر حدث خارجًا عن اإرادته. ولو �صاء وزير الداخلية اأن 

من العام فلن يخرج هذا  يخرج �صخ�صًا من البالد وعار�صه يف ذلك مدير االأ

من العام اأن يخرج �صخ�صًا من البالد وكان رئي�ض  ال�صخ�ض. ولو �صاء مدير االأ

خراج ملا متكنا من احليلولة  الوزارة اأو وزير الداخلية غري را�صني عن هذا االإ

دون اإخراجه اإذاً، فهذه ال�صالحية بكليتها تخرج من يد احلكومة لتحل بيد 

من العام« مدير االأ

النائب حم�صن �صليم

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة – 1962
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»...اجعلوها يف �صخ�ض وزير الداخلية، اجعلوها يف �صخ�ض وزير 

جنبي  اخلارجية، اجعلوها يف جمل�ض الوزراء جمتمعًا، اأما اأن ال ترتكوا لالأ

اأي باب من اأبواب املراجعة لي�صكو ظالمته، فهذا اأمر ال يجوز اأن ي�صدر عن 

هذا املجل�ض الكرمي... ملاذا تريدون اأن حترموا اأنف�صكم من هذا ال�صلطان الذي 

اأعطاكم اإياه الد�صتور، ومن هذا احلق الذي متار�صونه مبا اأوتيتم من قوة 

القانون ومن تاأييد هذا املجل�ض«

النائب اأحمد اإ�صرب

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة - 1962

وكان ذلك يف اطار مناق�سة املادة 17 من م�رشوع القانون التي تعطي حق 

من العام. حيث اأثار ال�سادة النواب  خراج االداري من لبنان ملدير عام االأ االإ

�س هذه املادة 
ّ
خراج، اإذ تكر ا�سكاليات اأخرى مرتبطة بامكانية الطعن بقرار االإ

تكر�س متييزا بني اللبناين الذي يحق له ان يذهب اىل الق�ساء وي�ستخدم جميع 

درجات املحاكمة بداية وا�ستئنافًا ومتييزاً، يف حني ان قراراً خطرياً كاخراج 

من البالد ال ميكن الطعن به »وتبقى ال�صالحيات حم�صورة ب�صخ�ض واحد، 

ميثل حمكمة البداية واال�صتئناف والتمييز وهو ب�صلطته دكتاتور يف 

املو�صوع الذي يلجاأ اإليه!! اأتريدون اأن ت�صلموا �صخ�صًا قد يخطئ، �صالحيات 

ديكتاتورية يف بلد ميار�ض الدميقراطية«123

وقد تقدم عدد من النواب باقرتاحات لتعديل ن�س املادة 17 املذكور بحيث ال 

تكون ال�سلطة بيد مدير عام االمن العام وحده وبحيث يعطى االجنبي الذي تقرر 

اخراجه حق االعرتا�س على هذا االخراج. 

مواقف ممثلي ال�سعب 1962 )2(

�صباب مبدير  ي �صبب من االأ جنبي الأ » ال يجوز ح�رس �صالحية اإخراج االأ

خراج من �صالحية وزير الداخلية.  من العام. اإين اأقرتح اأن يكون حق االإ االأ

دارية اخلطرية التي تت�صم بطابع  عمال االإ خراج هو من االأ ن قرار االإ ذلك الأ

�صيا�صي وال بد لهذا التدبري اأن يرتب على �صاحبه م�صوؤولية �صيا�صية 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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واإدارية. ... اإذا �صدقتم هذا القانون، فاإنكم، يا دولة الرئي�ض، تتنازلون عن 

دارية. وال اأعتقد  احلكم، ويتنازل املجل�ض عن �صالحياته اإىل ال�صلطة االإ

اأن واحداً منكم اأو من اأع�صاء احلكومة يوافق على التنازل عن احلكم اإىل 

مكننا  دارية. اإذا �صدقتم هذا امل�رسوع كما ورد من احلكومة الأ ال�صلطة االإ

القول اإن احلكم اأ�صبح بيد �صخ�ض واحد، واأ�صبح اللبنانيون يف قب�صة مدير 

جانب حتت اإ�رسافه. فاملادة ال�صابعة ع�رسة منه  من العام، واأ�صبح االأ االأ

من العام اإذا كان يف  جنبي من لبنان بقرار من مدير االأ تقول: »يخرج االأ

قول  من وال�صالمة العامني...«. اأتوقف عند هذا ال�صبب الأ وجوده �رسر على االأ

من وال�صالمة العامني ال حدود لها  بكل �رساحة اإن كلمة وجود �رسر على االأ

نظمة املعمول بها يف البالد. ففي القانون  وال تعريف لها يف القوانني واالأ

اجلزائي ويف القوانني املرعية ال يوجد تعريف لهذا التعريف. اإذاً، طاملا 

اأن هذه العبارة غري حمددة وغري معروفة مبوجب قوانني حمددة، ف�صبب 

من  من العام املطلق. ميكن ملدير االأ خراج يبقى مرتوكًا لتقدير مدير االأ االإ

العام مبوجب هذا الن�ض وباال�صتناد اإىل هذا ال�صبب اأن يخرج اأي اأجنبي من 

ي �صبب يرتئيه، ال رقيب عليه اإال �صمريه.... هذا هو القانون وهذا هو  البالد الأ

من العام على كل من هو  الن�ض. وهذا الن�ض ي�صع ال�صلطة يف يد مدير االأ

اأجنبي. بقي اأمر مهم جداً وهو املادة ال�صابعة ع�رسة التي اأثارت جداًل كبرياً 

خراج من لبنان ملدير  يف اللجنة اخلارجية. فن�ض هذه املادة يعطي حق االإ

من العام. ونحن ال نريد اأن تتنازل احلكومة عن حقها ال�رسعي املن�صو�ض  االأ

ننا  دارية، الأ دارية، اأي اإىل ممثل ال�صلطة االإ عنه يف الد�صتور اإىل ال�صلطة االإ

نعترب اأن احلكومة ال متلك حق التنازل عن �صالحياتها، فاإنها بتنازلها عن 

من العام اإمنا تتنازل عن �صيء ال متلكه وفقًا  هذه ال�صالحيات ملديرية االأ

للد�صتور. فالد�صتور و�صع هذا احلق بيد احلكومة، وبتنازلكم عنه تخرقون 

الد�صتور« 

النائب حم�صن �صليم

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة – 1962

»يف هذا القانون املادة ال�صابعة ع�رسة، وقد تكون هذه املادة هي �صلب 

القانون، واالعرتا�ض الوارد على هذا القانون، اإمنا ين�صب على املادة 17 
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بالذات، ملاذا هذه املعار�صة يا دولة الرئي�ض؟ هذه املعار�صة التي تن�صب 

ن اللبناين الذي يذهب اإىل الق�صاء وي�صتخدم جميع  على املادة 17 الأ

درجات املحاكمة بداية وا�صتئنافًا ومتييزاً، عندما يقراأ هذا القانون بالن�صبة 

جنبي من جميع  جنبي، ولبنان كما تعلمون بلد احلرية ياأتيه االأ اإىل االأ

طراف، ال يفهم ما هو التمييز يف هذه املعاملة بينما ال�صخ�ض اأمام  االأ

مر بالذات تكون  الق�صاء له اأن يلجاأ اإىل اال�صتئناف والتمييز، ويف هذا االأ

جميع ال�صالحيات حم�صورة ب�صخ�ض واحد!! لي�ض هذا ال�صخ�ض مع�صومًا 

من العام ميكن اأن يخطئ، فمن ي�صلح خطاأه... فكيف  عن اخلطاأ! ... مدير االأ

تريدون اأيها ال�صادة اأن تبقى ال�صالحيات حم�صورة ب�صخ�ض واحد، ميثل 

حمكمة البداية واال�صتئناف والتمييز وهو ب�صلطته دكتاتور يف املو�صوع 

الذي يلجاأ اإليه!! اأتريدون اأن ت�صلموا �صخ�صًا قد يخطئ، �صالحيات 

ديكتاتورية يف بلد ميار�ض الدميقراطية«

النائب حم�صن �صليم

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة – 1962

مر  »ال اأعتقد اأنكم كحكومة، وال اأعتقد اأننا كمجل�ض ميكننا اأن نقبل بهذا االأ

خ�صو�صًا يف بلد مثل لبنان نقول عنه اإنه ملجاأ جلميع دول العامل وجلميع 

مواطني العامل!« 

النائب حم�صن �صليم

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة – 1962

خراج ملن  »... قد ي�صيء البع�ض اأحيانًا اإىل مبداأ ال�صيافة وال بد من االإ

خراج، بيد  اأ�صاء، ولكن يا �صيدي اأن ن�صع نحن، واأن ي�صع لبنان مبداأ االإ

�صخ�ض واحد فهذا ما ال ميكن اأن نقبله اأبداً!. مهما عال مقام هذا الرجل!! 

من العام اأن يودع وزارة  يا �صيدي، قراأت املادة 17 فتقول ... وعلى مدير االأ

الداخلية فوراً �صورة عن قراره فقط، علم وخرب!! يعني، اأريد اأن اأ�صاأل 

من العام، واأراد وزير الداخلية اأن يلغي  احلكومة، اإذا �صدر قرار عن مدير االأ

هذا القرار هل باإمكانه اأن يلغي هذا القرار؟ واإذا اجتمعت الوزارة بكاملها 

ن  واأرادت اأن تلغي هذا القرار هل يلغى هذا القرار؟ هل باإمكانكم اأن تقروا االآ

مة؟ تعطون هذه ال�صالحية ل�صخ�ض  اأنكم اأنتم هنا، جمل�ض النواب جمل�ض االأ
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واحد؟؟ مهما كان؟ ومن كان؟؟ هذا يا �صيدي، ال ميكن اأن نوافقكم عليه اأبداً، 

اإال اإذا وقفتم وقلتم هنا و�صجلتم على اأنف�صكم، اأن للوزير اأو للوزراء احلق 

بنق�ض هذا القرار. عند ذلك نعلم اأن هنالك �صمانة بحيث ان الوزير يحاكم 

هنا يف هذا املجل�ض«

النائب اميل الب�صتاين

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الثالثة- 1962 

خري؟ وفيما لو  »ماذا ميكن للوزير اأن يفعله باملدير فيما لو اأخطاأ هذا االأ

جنبي طاملا  اأ�صاء ا�صتعمال �صالحياته؟ ماذا بو�صعكم اأن ت�صاعدوا به االأ

مل ترتكوا له بابًا مفتوحًا من اأبواب املراجعة، وطاملا اأنه لي�ض باإمكانكم 

اأن تدر�صوا اعرتا�صه، ولي�ض يف �صالحيتكم اأن تنظروا يف ظالمته. كيف 

تتنازلون عن هذا احلق، وتريدون بعد ذلك اأن حتكموا. اإن هذا الت�رسف ال 

ي�صاعدكم على اأداء الر�صالة التي حملتموها من هذا ال�صعب. اإننا نطلب 

قل مرجع اآخر  اإليكم خمل�صني اأن توافقوا معنا على اأن يكون هناك على االأ

من العام اأن يبعد  غري املدير ينظر يف ال�صكوى والظالمة. باإمكان مدير االأ

اأي اأجنبي عن البالد خالل اأربع وع�رسين �صاعة ب�صبب ال�صالمة العامة. قال 

زميلي، اإن هذه العبارة وا�صعة، طولها طول لبنان وعر�صها عر�صه. اإنها 

جنبي ب�صيارته فتقول: ال�صالمة العامة.  كلمة مطاطة وا�صعة. قد يده�صك االأ

قد يكتب اأحدهم تقريراً �صده باأنه يفكر مبوؤامرة: �صالمة عامة. اأخرجوه... 

اأنا مظلوم... يل اأمالك... يل اأوالد... يل م�صائل معلقة تقت�صي اإبقائي... يجب 

من  اأن تكون خارج احلدود يف خالل اأربع وع�رسين �صاعة... وباإمكان مدير االأ

العام اأن ي�صعك يف ال�صجن طيلة هذه املدة حتى ال تتمكن من املراجعة... 

قررنا اإبعادك خالل اأربع وع�رسين �صاعة ون�صعك يف ال�صجن رهينة... 

الظالمة!... لي�ض بو�صعك اأن تراجع اأحداً...« 

النائب اأحمد اإ�صرب

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة - 1962

»هذا لي�ض حكم دميوقراطي. نحن نطلب منكم اأن يكون هناك مرجع، جمل�ض 

الوزراء اإذا كنتم ال تثقون بوزير منفرد. فليكن جمل�ض الوزراء املرجع الذي 
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جنبي املظلوم. لكل الق�صايا مراجع، ا�صتئناف ومتييز، اأما هذه  يرجع اإليه االأ

الق�صية فلي�ض فيها اأي ا�صتئناف وال اأي متييز حكم مربم تام ناجز، وال من 

يراجع«

النائب اأحمد اإ�صرب

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة- 1962

»نحن يا عطوفة الرئي�ض ويا دولة الرئي�ض، ال نر�صى بوزير الداخلية 

اأن يكون قيمًا وحده على امل�رسوع، بل نريد اأن يكون قيمًا على هذا 

يام ظالمة  امل�رسوع جمل�ض الوزراء بنف�صه حتى اإذا �صدر يومًا من االأ

ت�صتحق الذكر يف قانون خطر كهذا، يلجاأ �صاحب الظالمة وي�صكو اأمره 

ملجل�ض الوزراء، وعندما يتخذ قراره جمل�ض الوزراء يكون موؤلفًا من 

ع�رسة اأو خم�صة ع�رس وزيراً مبن فيهم رئي�ض الوزراء، عندها يتحمل 

م�صوؤولية ما ينتج عن هذا القرار. اإن اال�صرت�صال يف ت�صليم ال�صالحيات، 

ال يجوز اإطالقًا!! ولي�صمح لنا معايل وزير الداخلية واإن كان غائبًا. اأن 

نقول له واأن نقول لدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء: ال يجوز اال�صت�صالم يف 

مثل هذا امل�رسوع!«

النائب �صليمان العلي

الدور الت�رشيعي العا�رش-10- العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الثالثة- 1962

واقرتح النائب �سليم تعديال كما اقرتح مع النائب رميون اده �سيغة اخرى:

جنبي من لبنان  اقرتاح النائب �سليم: تعديل املادة ال�سابعة ع�رشة ـ يخرج االأ

من العام اإذا كان يف وجوده  بقرار من وزير الداخلية بعد ا�ستطالع راأي مدير االأ

جنبي الذي دخل اإىل لبنان ب�سورة  من وال�سالمة العامني، ويحق لالأ �رشر على االأ

م�رشوعة اأن يعرت�س على قرار اإخراجه من البالد اأمام جلنة موؤلفة من رئي�س 

جانب يف  برتبة رئي�س غرفة يف اال�ستئناف ويكون من اأع�سائها رئي�س دائرة االأ

من العام وممثل عن وزارة الداخلية. وعلى هذه اللجنة اأن ت�ستمع اإىل املعرت�س  االأ

بخالل ثالثة اأيام واأن تبت يف اعرتا�سه بخالل مهلة اأ�سبوع ويكون قرارها مربمًا 

ي طريق من طرق املراجعة.  وغري قابل الأ
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اقرتاح النائبني �سليم واده: 

جنبي من لبنان بقرار من وزير الداخلية اإذا كان يف وجوده �رشر على  يخرج االأ

من وال�سالمة العامني.  االأ

جنبي الذي دخل اإىل لبنان ب�سورة م�رشوعة اأن يعرت�س على قرار  ويحق لالأ

اإخراجه من البالد اأمام جلنة موؤلفة من رئي�س برتبة رئي�س غرفة يف اال�ستئناف 

ويكون من اأع�سائها ممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة اخلارجية وعلى 

هذه اللجنة اأن ت�ستمع اإىل املعرت�س بخالل ثالثة اأيام واأن تبت يف اعرتا�سه 

بخالل مهلة اأ�سبوع وال يكون قرار اللجنة يف اأي حال ملزمًا لوزير الداخلية. 

وقد ا�سار النائب اده ب�سدد االقرتاح اىل انه »... اأريد اأن األفت نظر ح�رسة وزير 

الداخلية بالوكالة اإىل ن�ض املر�صوم اال�صرتاعي رقم 139 ... نوق�ض هذا املبداأ 

طوياًل وكانت نتيجة النقا�ض اأن مت االتفاق على هذا الن�ض وهو: املادة 

من العام، مديرية خا�صعة  الثانية من املر�صوم اال�صرتاعي رقم 139، االأ

ل�صلطة وزير الداخلية واأنيطت به مبا�رسة، فطاملا هناك ت�رسيع مر�صوم 

من العام مديرية خا�صعة  ا�صرتاعي يعني ت�رسيع اأ�صا�صي، و�صع مبداأ اأن االأ

ل�صلطة وزير الداخلية فكيف ميكن اأن يعدل هذا امل�رسوع اأو هذا القانون 

حرى عن طريق قانون اآخر؟ فاأعتقد اأنه من الناحية املبداأية ال يجوز اأن  باالأ

نخالف هذا املبداأ بت�رسيع جديد. فن�صتنتج من هنا اأن املدير خا�صع ل�صلطة 

الوزير، اأما مبوجب الت�رسيع اجلديد ف�صيكون الوزير خا�صعًا ل�صلطة املدير 

ما دام ال ميكنه اأن يعدل قرار مديره!... اأما ب�صدد االقرتاح فاأنا وزميلي مل 

نخرتع البارود! اطلعنا على الن�صو�ض القائمة يف غري بالد مار�صت احلقوق 

الدولية قبل وجود الدولة اللبنانية وعلى اأ�صا�ض االختبار واالتفاقات 

جنبي من دولة اأيًا كانت  الدولية دلت الن�صو�ض اأنه ال يجوز اأن يخرج االأ

هذه الدولة مبوجب قرار بدون اأن يحفظ له حق الرجوع... ويقول الت�رسيع 

جنبي، ولكن يحق  فرن�صي: اإن لوزير الداخلية مبوجب قرار اأن يخرج االأ االإ

جنبي اأن يلتجئ للجنة، وقرار هذه اللجنة ال يربط وزير الداخلية،  لهذا االأ

فيكون هناك نوع من ال�صمانة للوزير بعد اأن ياأخذ براأي اللجنة مع اأنه 

غري مرتبط براأيها، اإمنا �صمريه �صيكون مرتاحًا اإذا كانت هذه اللجنة اأ�رست 

جنبي… اأما اأن ياأتي موظف،  على اأنه من ال�رسوري اأن يخرج هذا االأ

اأيًا كان هذا املوظف فيمكنه اأن يغلط! وقد ياأتي الوزير اإىل هذا املجل�ض 
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وي�صتمع اإىل انتقادات النواب فيجيبهم باأنه ال ميكنني اأن اأفعل �صيئًا وفقًا 

من العام!  للقانون الذي �صومت عليه، اإمنا هذا من �صاأن �صالحيات مدير االأ

واأنا �صخ�صيًا اأيها الزمالء لي�ض يل م�صلحة يف كل هذا املو�صوع، واأنني 

ل�صت اأجنبيًا، اإمنا ما دمنا نريد اأن نحافظ على تقاليد هذا البلد، فيجب 

جنبي، نف�ض ال�صمانة املوجودة يف �صوي�رسا  علينا اأن نعطي �صمانة لهذا االأ

يف فرن�صا يف انكلرتا، وال اأفهم ملاذا نريد اأن نتميز عن هذه البلدان الراقية؟ 

وما دامت هذه البلدان الراقية متار�ض هذا احلق من مئات ال�صنني ملاذا ال 

نقرتح؟ وهل هذا االقرتاح خمالف للد�صتور اللبناين؟ اأم اأنه يحرتم تقاليد 

 
لبنان وو�صعه كملجاأ؟«124

املادة 17 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه 1962،  

كما اقرها جمل�س النواب: 

»يخرج االجنبي من لبنان بقرار من مدير االمن العام اذا كان يف وجوده �رشر 

على االمن وال�سالمة العامني، وعلى مدير االمن العام ان يودع وزير الداخلية فورا 

�سورة عن قراره.

يجري االخراج اما بابالغ ال�سخ�س املعنى وجوب مغادرة لبنان �سمن املهلة 

التي يحددها مدير االمن العام او برتحيله اىل احلدود بوا�سطة قوى االمن 

الداخلي« 

وبالرغم من كل االعرتا�سات، ويف وقت اعتمد الن�س احلايل، �سددت احلكومة 

يف جل�سات مداوالت القانون عينها ان »�صلطة وزير الداخلية يف اإلغاء ويف 

من العام ال تزال �صائدة«. تعديل القرارات التي يتخذها مدير االأ
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�سيا�سات املفو�سية ودورها يف احلماية

ملا كانت الدولة اللبنانية قد اوكلت اىل مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني 

القيام بتحديد �سفة الالجئ يف لبنان وبكل ما ميت اىل احلماية الدولية لالجئني 

ب�سلة، حتولت املفو�سية اىل فاعل ا�سا�سي يف جمال حماية الالجئني يف لبنان، 

مبن فيهم املحتجزون ب�سبب الدخول خل�سة واملحتجزون تع�سفا. 

وينظم عمل املفو�سية يف لبنان مذكرة تفاهم موقعة بينها وبني ال�سلطات 

اللبنانية يف العام 2003، علمًا ان املفو�سية موجودة يف لبنان منذ اوائل 

ال�ستينات من القرن املا�سي. هذه املذكرة هي مبثابة اتفاق دويل حيث مت 

التوقيع عليها مبوجب املادة 52 من الد�ستور التي ترعى توقيع رئي�س اجلمهورية 

على االتفاقيات الدولية، وقد �سدرت مبوجب مر�سوم رقم 11262 تاريخ              

مر الذي جعلها   اإال اأن هذه االتفاقية حتوي الكثري من الثغرات، االأ
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ال توؤمن احلد االدنى من حقوق الالجئني واهمها الو�سع القانوين يف لبنان 

وعدم جترمي طالب اللجوء لدخوله البالد خل�سة طلبا للحماية، وهي ال تت�سمن 

�رشاحة التزام لبنان مببداأ عدم االعادة الق�رشية، كما انها ت�سع قيودا زمنية على 

املفو�سية يف درا�سة امللفات، حيث انه يتعنّي على الالجئ تقدمي طلب للمفو�سية 

من العام لهذا  يف مهلة اأق�ساها �سهران من تاريخ دخوله البالد، وي�سدر مكتب االأ

الالجئ ت�رشيح جتول موقتًا على �ساكلة بطاقة هوية �ساحلة لثالثة اأ�سهر يف 

حال كان طلب اللجوء قيد الدر�س. يف غ�سون ذلك يتعني على املفو�سية متابعة 

درا�ستها مللف الالجئ )التي ت�سم اأحيانا طلبات ا�ستئناف(، وعند اعرتافها 

لطالب اللجوء ب�سفة الالجئ يجري متديد مدة ت�رشيح التجول املوقت من �ستة 

اإىل ت�سعة اأ�سهر اإ�سافية لل�سماح للمفو�سية باإيجاد حل دائم لالجئ )الذي يكون 

عموما اإعادة توطينه يف بلد ثالث(. وبناء على طلب من املفو�سية ميكن يف 

ن لالجئ 
ّ
بع�س احلاالت متديد املهلة اىل حني اإيجاد حل دائم. فهذه املذكرة توؤم

حق البقاء يف لبنان ملدة اثني ع�رش �سهرا فقط وال حتميه من الرتحيل اأو التوقيف 

فيما بعد ذلك. ووفقا ل�رشوط مذكرة التفاهم عندما تنتهي مهلة االثني ع�رش �سهرا 

 اأي �سيكون 
126

جراءات القانونية املنا�سبة«، من العام اتخاذ االإ »�سيكون من حق االأ

قامة فيها  جنبي بتهمة الدخول خل�سة اإىل البالد واالإ من حقه مثال مقا�ساة االأ

ب�سورة غري �رشعية و/او ترحيله. وي�ستمر توقيف اأولئك امل�سمولني باملذكرة 

اأي�سا ب�سبب عدم حيازة ت�ساريح التجول ب�سبب التاأخر يف اإ�سدارها من قبل 
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من العام. كما اأن مذكرة التفاهم تفتقر اإىل اآلية خا�سة تنظم و�سع  مكتب االأ

�سخا�س الذين يجري توقيفهم قبل اأن يتقدموا بطلبات جلوئهم اإىل املفو�سية.  االأ

كما ان هذه املذكرة مل تاأخذ يف احل�سبان احتمال تدفق عدد من الالجئني ب�سبب 

اال�سطهاد والعنف املعمم، حيث تقوم املفو�سية باإعطاء �سفة اللجوء من الوهلة 

وىل وذلك من دون الدخول يف تقييم فردي للخوف املربر من اال�سطهاد يف  االأ

البلد االم او بلد االقامة املعتاد. وبالتايل عندما اأتى العراقيون اىل لبنان بعد 

�سقوط نظام �سدام ح�سني نتيجة العدوان على العراق واحلرب والعنف املعمم 

وىل،  وبعد ان اعتمدت املفو�سية �سيا�سة االعرتاف بالعراقيني الجئني للوهلة االأ

خرج هوؤالء من اطار مذكرة التفاهم. وهذا االمر ادى اىل الكثري من التوقيفات 

واالحتجاز املطول والرتحيل حتت غطاء »العودة الطوعية«، ويف هذا الوقت، كانت 

دارية، ال �سيما ان الدولة اللبنانية مل  املفو�سية يف موقع �سغيف امام ال�سلطة االإ

تعلن قبولها ب�سيا�سة املفو�سية �رشاحة ومل تكن املفو�سية قادرة على القيام 

باعادة توطني جميع الالجئني من العراق كما تتوقع منها االدارة. 

مبوجب املذكرة، يقوم االمن العام باعالم املفو�سية عن طالبي اللجوء املوقوفني 

يف نظارته، كما يقوم مكتب املفو�سية بتقدمي طلب لالمن العام ملقابلة موقوفني 
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اآخرين مبوجب كتاب معلل مع امل�ستندات الالزمة.

بالتايل مل ت�سع املذكرة اآلية التعاون والتن�سيق بني املفو�سية واالمن العام 

بالن�سبة لالجئني املحتجزين ب�سبب الدخول خل�سة و/او االقامة غري امل�رشوعة، 

اإذ كان من املفرت�س رمبا ان حتمي املذكرة، لو طبقت ب�سكل منهجي، طالبي 

اللجوء والالجئني الذين يت�سجلون لدى املفو�سية او تعرتف بهم من التوقيف 

ب�سبب وجوب حيازتهم لت�ساريح جتول. نتيجة ذلك، ال تتمتع املفو�سية باأي حق 

اآيل او موؤطر لزيارة اال�سخا�س مو�سع اهتمامها املحتجزين من قبل االمن العام، 

ما يوؤدى يف كثري من االحيان اىل تاأخر املفو�سية يف زيارة املحتجزين. ا�سافة 

اىل ان ال�رشوط املتاحة للمفو�سية داخل اماكن االحتجاز لي�ست مالئمة للقيام 

مبقابالت حتديد �سفة الالجىء. وقد �سكل ذلك احدى ا�سكاليات احلماية اال�سا�سية 

بالن�سبة لالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين �سواء بعد انق�ساء حمكومياتهم ام بعد 

احلكم باطالق �رشاحهم الفوري ام حتى برباءتهم، كما يبعث لديهم �سعور باالهمال 

واال�ستياء من املفو�سية، حيث يلومونها على عدم قيامها مبهامها جتاههم. 

وتعمل املفو�سية منذ �سنوات، ومن خالل التوا�سل الدائم والتفاو�س مع 

اجلهات الر�سمية املعنية، على حت�سني و�سع الالجئني وطالبي اللجوء ال �سيما 
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القانوين منه وكانت هناك حماوالت لتعديل مذكرة التفاهم، اال انها مل تنجح 

لغاية تاريخه، على الرغم من انه اعيد طرح التعديل منذ العام 2009 وقد القى 

جتاوبًا مبدئيا من جانب ال�سلطة التنفيذية املعنية التي اعلنت قبولها النظر يف 

املو�سوع بغية التو�سل اىل ن�س ير�سى جميع االطراف املعنية. وتقوم املفو�سية 

منذ �سنوات يف حوارها مع ال�سلطات اللبنانية املعنية بطرح مبداأ عدم جترمي 

الالجئني وطالبي اللجوء ب�سبب دخولهم خل�سة اىل لبنان عماًل باملعايري الدولية 

التي تق�سي بعدم معاقبة طالبي اللجوء على دخولهم ارا�سي دولة ما ب�سورة 

 وقد ترجمت املفو�سية 
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غري م�رشوعة عندما يكون ذلك بهدف التما�س اللجوء.

عملها هذا - بعد الت�ساور مع اجلمعيات املتخ�س�سة مبو�سوع اللجوء يف لبنان 

اد فرونتريز- بتقدمي م�سودة تعديل بع�س مواد 
ّ
وطلب م�ساهمتها ومنها جمعية رو

قامة فيه واخلروج منه للعام 1962 لوزارة  قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالإ

الداخلية يف اأواخر العام 2008، بحيث يتم ا�ستثناء الالجئني وطالبي اللجوء من 

جرم املادة 32 )الدخول خل�سة(. هذه امل�سودة ال تزال »قيد الدر�س« لدى وزارة 
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الداخلية التي حتيلها بعد ذلك اىل احلكومة.

ان اخلطوات التي تقوم بها املفو�سية باجتاه اإقناع ال�سلطات اللبنانية بايجاد 

اطار قانوين بحده االدنى حلماية الالجئني ال تزال تواجه بالذهنية ال�سائدة 

القائمة على رف�س فكرة اللجوء يف لبنان والتخوف من نتائجها يف تنكر كامل 

لوجود احلالة على ار�س الواقع، والتعامل معها ب�سكل ي�سيء اىل �سورة لبنان 

و�سمعته. وهذه العوامل التي ت�سطدم بها جهود املفو�سية حتد من قدرتها 

على القيام بدورها يف احلماية ح�سب تفوي�سها. وتوؤثر كذلك على عالقتها 

باال�سخا�س مو�سع اهتمامها، من الذين يحملون بطاقات اعرتاف ب�سفة الجئ 

�سادرة عنها او بطاقات ت�سجيل لديها غري معرتف بها يف لبنان، ال �سيما ان 

هذه البطاقات يجب ان حتظى باحرتام �سلطات الدول لتوفري احلماية الدولية وان 

مر الذي ينعك�س كذلك على نظرة  املوقتة حلامليها حتت تفوي�س املفو�سية. االأ

الالجئني وطالبي اللجوء اىل املفو�سية حيث يلومها البع�س على عدم قيامها 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

مم املتحدة، الدورة 35، القرار رقم A/RES/35/41A، متوفر باالنكليزية على  انظر على �سبيل املثال اجلمعية العامة لالأ
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http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/390/60/IMG/NR039060.pdf?OpenElement
- اجلمعية العامة لالمم املتحدة، الدورة 44، القرار 44/137 ، متوفر باالنكليزية على

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/548/96/IMG/NR054896.pdf?OpenElement 
- اللجنة التنفيذية ملفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، القرار رقم 44 ) د 37( -1986- ب�ساأن احتجاز الالجئني 

مم املتحدة رقم 12A (A/41/12/Add.1(. ، متوفر باالنكليزية على  وملتم�سى اللجوء املت�سمن يف وثيقة اجلمعية العامة لالأ

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c43c0.html
- اللجنة التنفيذية ملفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، القرار رقم 55 )40( عام، 1989، القرارات التى اعتمدتها 

اللجنة التنفيذية ب�ساأن احلماية الدولية لالجئني )1(. 

- م�سدر �سابق، احلا�سية 1، املادة 31. 

ت�رشيح ملمثل وزارة الداخلية يف لقاء ال�سبكة االورومتو�سطية حلقوق االن�سان يف تاريخ 3 /11 /2010.
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بحمايتهم ويعتربها البع�س »متواطئة« مع ال�سلطات حيث تعطيهم بطاقات ال 

قيمة لها، اذ ي�سعر هوؤالء انهم مرتوكون يالقون م�سريهم وحدهم ويعي�سون يوميًا 

خطر التوقيف واالحتجاز. وكثريون منهم يفكرون بالت�سلل اىل اوروبا ب�سورة 

غري �رشعية و�سيلة للخال�س من هذا الواقع املرير، معر�سني انف�سهم ملخاطر 

اال�ستغالل من قبل املهربني. وا�سعني حياتهم يف مواجهة خماطر كبرية ب�سبب 

وروبية، وبهذا  منة التي ت�ستخدم غالبا يف العبور اىل الدول االأ الو�سائل غري االآ

تكتمل دائرة عدم احلماية واال�ستغالل. وبالتايل، ان �سيا�سة عدم االعرتاف بحق 

اللجوء يف لبنان ال تخدم جهود احلد من اال�ستغالل، بل توؤدي اىل االجتار بالب�رش 

واىل نتائج افظع، وهو ما ال تقبل اي من ال�سلطات ان تكون �رشيكا فيه، وان عن 

غري ق�سد وب�سكل غري مبا�رش. 

ون�ستعر�س بع�س ال�سهادات لالجئني وطالبي جلوء حول اح�سا�سهم واعتقادهم 

بعدم قدرة املفو�سية العليا ل�سوؤون الالجئني على حمايتهم، وبالتايل القيام 

بالدور املنوط بها:

�سد وقعًا علينا هو ظلم املوؤ�س�سة  ق�سى واالأ »اأما الظلم الثاين واأعتربه االأ

رفع �ساأنًا على م�ستوى العامل »االمم املتحدة« متمثلة  االن�سانية االأ

مم املتحدة ل�سوؤون الالجئني التي ال اأ�ستطيع اأن  باملفو�سية ال�سامية لالأ

اأعرب عن مدى قلقي واأ�سفي واحباطي منها وعليها. وال اأعرف كيف 

يدي ومتفرجة  ملفو�سية متثل اأعلى هيئة اأممية اأن تبقى مكتوفة االأ

وال حترك �ساكنا جراء ما كان يحدث لنا من معاناة واهمالها لعملها 

من العام ومل تكلف اأحدا  املعروف واملفرو�س القيام به. ثالثة اأ�سهر باالأ

من موظفيها بزيارتنا وااللتقاء بنا« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»...ت�سعة اأ�سهر حمجوز حتملتها كاأنها الدهر باأكمله )...( متاأماًل يف 

مل فكانت كل وعودهم )املفو�سية(  خر اأن اأح�سل على احلرية واالأ االآ

كاذبة واآمالهم واهية كاأننا لعبة باأيديهم حيث �سببوا يل اأملا و)...( 

وحالة نف�سية ال اأح�سد عليها ومن ال�سعب ال�سفاء منها« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... بعد مرور 60 يوما قابلت )احدهم( من املفو�سية وهي املرة االوىل 

التي قابلته بها منذ توقيفي الثاين« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009
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»... نادوا ا�سمي ]يف نظارة االمن العام[ و �ساألوين اإن كنت اأرغب 

بال�سفر قلت كال. ويف اليوم التايل نادوا ا�سمي و طلبوا مني ان اوقع 

على ورقة »ا�ستالم امانات« و اأخذوين اىل ]النيابة العامة يف[ بعبدا. 

مل اأكن اأعرف ملاذا قالوا اإن االمم املتحدة طلبتنا. يف بعبدا �ساألت اأحد 

الع�ساكر و قال يل ان التهمة »خمالفة قرار اإبعاد«. بقيت تقربيًا �ساعتني 

ومن بعدها مت نقلي اىل �سجن روميه املركزي. بعد 3 اأيام اأو يومني 

مم املتحدة لزيارتنا ... واأنا قلت له  من نقلي اىل روميه اأتوا من االأ

مم املتحدة( ان لدي حكم » اإطالق �سراح فوري« و على ذلك  )موظف االأ

رد ... »ان االمن العام ال يعرتف ب�سيء واالمم املتحدة تفاو�س معهم 

و قال اإذا بدك ت�سافر، �سافر«. و من بعدها غادر. وهذا ح�سل قبل ان 

اوكل املحامي للمدافعة عني بجرم »خمالفة قرار اإبعاد« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

» ... اأ�سربت عن الطعام 3 اأيام و�سمحت كاريتا�س ان ات�سل باالمم 

املتحدة وتكلمت مع )موظفة لديها( و�ساألتني ... » هل اعطوك 

ترحياًل؟« و �ساألتها عن احلكم يف الدعوى املقدمة على االمن العام و 

قالت ان احلكم �سدر لكن ال تعرف ما هو. و قالت يل ان و�سعي اح�سن 

من �سباب �سدر بحقهم حكم ق�سائي بالرتحيل، »ونخربك باحلل عندما 

ن�سل اليه« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

» اأ�سربت ثالثة اأيام عن الطعام يف �سجن عاليه ]نقل اىل �سجن عاليه 

يف 18 /5 /2010[... وكانت مطالبي اإطالق �سراحي ومقابلة االمم 

املتحدة. واأنا منذ توقيفي ]يف 31 /1 /2009[ مل تقابلني االمم املتحدة. 

كنت األتقي بهم بال�سدفة يف رومية وعندما كنت اأ�ساألهم عن ملفي 

كانوا يقولون يل ان ملفي عند الق�ساء. عندما كانوا يقولون 

ذلك كنت اأ�سعر اأنهم تخلوا عني. كان املطلوب من االمم املتحدة 

ان توكل حماميًاّ من اال�سبوع االول ليّطلع على التحقيق االويل و 

يعرف ما و�سع ملفي. ... بعد ان فككت اال�سراب بـ 3 اأيام اأتى ... من 

املفو�سية وقابلني و�ساألني اإذا ا�ستطيع اأن اعود اىل العراق وقال يل 

ن االمن العام ال يريد اأن يخلي �سبيلي.  اأن االف�سل ان اأعود الأ

وعندها قلت له اأمتنى لو اأ�ستطيع اأن اأعود لكن ال اأ�ستطيع ان اأعود. 

النا�س يعتقدون انني اتيت اىل هنا اإختياري ...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010
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»... مرة راأيت احدهم ]من املفو�سية[، ف�ساألته عن و�سعي وقال يل 

انه �سعب الن لدي ترحيال خالف ال�سباب الباقني، فقلت نعم لدي 

ترحيل ولكن لدي 2 اخالء �سبيل اي�سًا، فقال يل »�سافر«، فقلت بعد كل 

هذه الفرتة تقول يل ذلك )كان ذلك قبل �سهر تقريبا من خروجي(« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

اإ�سافة اىل ذلك، ومبا اأن املفو�سية ال متلك رقما للطوارئ يعمل بعد �ساعات 

الدوام، ي�سعب على الالجئني او طالبي اللجوء الذين يتم توقيفهم خارج �ساعات 

دوام املفو�سية التوا�سل معها العالمها باالمر فور توقيفهم وهو امر يف غاية 

همية، رغم ان املفو�سية قد ال يكون با�ستطاعتها يف غالب االحيان التو�سل  االأ

اىل اخالء �سبيل املوقوفني. لكن ال بد ان تعلم بح�سول بالتوقيف حتى ت�ستطيع 

متابعة احلالة بالطريقة املنا�سبة التي ت�سمح بها الظروف. ويكت�سب هذا االمر 

اهمية ا�سافية نتيجة عدم قيام �سلطات التوقيف باعالم املفو�سية ب�سكل اآيل 

بتوقيف ا�سخا�س هم مو�سع اهتمامها وحتى لو طلب املوقوف ذلك او ابرز 

بطاقة الت�سجيل لدى املفو�سية او االعرتاف ب�سفة اللجوء. 

مكان، العمل على �سد بع�س  وحتاول بع�س منظمات املجتمع املدين، قدر االإ

الثغرات مثل تقدمي خدمات اجتماعية وقانونية ومن بينها منظمات يف موقع 

حيان  ال�رشيك التنفيذي لربامج املفو�سية. وت�سكل هذه املوؤ�س�سات يف كثري من االأ

�سلة الو�سل بني الالجئ املحتجز وبني املفو�سية، حيث تقوم على �سبيل املثال 

باعالم املفو�سية بتوقيف الالجئني او طالبي اللجوء كما بالتطورات ذات 

 وهو ما يفرت�س ان يقوم به 
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العالقة باحتجازهم وخطر ترحيلهم وحاجاتهم،

من العام وفق مذكرة التفاهم بالن�سبة اىل املحتجزين يف نظارته، وعملت  االأ

تلك املنظمات على اي�سال طلبات الالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين اىل 

املفو�سية، وعلى متابعة التحركات التي تقوم بها املفو�سية حلمايتهم والتثبت 

اد فرونتريز، 
ّ
من اطالق �رشاحهم واحلوؤول دون ترحيلهم الق�رشي. وتعقد جمعية رو

لقاءات دورية مع املمثل االقليمي للمفو�سية يف لبنان وموظفي احلماية وذلك 

من اجل تن�سيق التعاون ومناق�سة ال�سيا�سات وامل�سائل ذات العالقة بحماية 

الالجئني يف لبنان. 

اال انه وملا كان االمن العام اللبناين هو الطرف الر�سمي الذي يتعامل مع 

املفو�سية ب�سكل مبا�رش. وملا كانت مذكرة التفاهم بني املفو�سية واالمن العام 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

اد فرونتريز.
ّ
 ال �سيما جمعية رو
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تفر�س على املفو�سية ان تتخذ موقفًا علنيًا من �سكاوى املنظمات غري احلكومية 

 فالعمل الدفاعي 
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اللبنانية واالجنبية ومن كتابة مقاالت يف ال�سحف من قبلها،

اد فرونتريز يف الن�سف الثاين من العام 2009 والن�سف 
ّ
الذي كثفته جمعية رو

االول من العام 2010 والذي تبعته يف كثري من احلاالت ردود من قبل االمن 

العام، ال �سيما مع ق�سية ي�رشى العامري، انعك�س يف بع�س االحيان على عالقة 

اجلمعية باملفو�سية. غري ان اجلمعية ا�ستمرت باعالم املفو�سية بكل جديد ي�سلها 

حول الالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين �سعيًا اىل التاأكد من ح�سول هوؤالء على 

احلماية والرعاية املطلوبة. 

وجتدر اال�سارة اىل ان �سيا�سة املفو�سية على م�ستوى ادارتها املركزية يف جنيف 

ما زالت تركز على تبادل املعلومات مع املجتمع املدين اعرتافًا مبحورية دوره 

يف م�ساندة ان�سطة احلماية الدولية مبختلف انواعها، ومنها العمل مع الالجئني 

وطالبي اللجوء املحتجزين. 

وركزت امل�ساورات ال�سنوية للمفو�سية مع منظمات املجتمع املدين من كل اأنحاء 

العامل يف العامني 2009 و2010 حت�سرياً الجتماعات اللجنة التنفيذية للمفو�سية، 

اد فرونتريز �سنويًا، من بني امور اخرى، على تعزيز 
ّ
والتي ت�سارك فيها جمعية رو

ال�رشاكة بني املفو�سية ومنظمات املجتمع املدين حيث كان الرتكيز على وجوب 

�سخا�س  املحافظة على اف�سل اآليات التعاون وت�سارك املعلومات يف خدمة االأ

ذوي االهتمام امل�سرتك.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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الف�سل الثالث 

الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

الالجئون وطالبو اللجوء �سحية �سيا�سة

»لبنان لي�ص بلد جلوء« 

رغم االعالن الر�سمي الذي تقول به االدارة ان لبنان لي�س بلد جلوء، ال يزال الالجئون 

وطالبو اللجوء يق�سدون لبنان طلبا للحماية من ا�سطهاد او من عنف معمم، وان 

يكن ب�سكل موقت. غري ان طلب احلماية هذا ي�سطدم بعوائق متنعه من التحقق.

ي�سم لبنان جمموعة كبرية من الالجئني ن�سبة حلجمه اجلغرايف والدميغرايف، 

حيث ا�سافة اىل الالجئني الفل�سطينيني الذين يقدر عددهم بحوايل 400 الف، 

يتواجد يف البالد عدد من الالجئني وطالبي اللجوء غري الفل�سطينيني يقدرون 

برقم يرتاوح بني 20 اىل 40 الفا، ت�سجل منهم لدى املفو�سية 9768 �سخ�سًا حتى 

132
تاريخ اأيلول 2010، اكرث من 80 % منهم من العراق.

با�ستثناء الجئي 1948 من فل�سطني امل�سجلني مع ال�سلطات اللبنانية ومع االونروا 

يف لبنان، ال يتمتع الالجئون وطالبو اللجوء يف لبنان باأي حماية، يف غياب اي 

اطار قانوين وطني فاعل ي�سمن حقهم اال�سا�سي باحلماية، كاالعرتاف القانوين 

بعاد الق�رشي وفق معايري حقوق االن�سان الدولية امللزمة للبنان.  وعدم االإ

ويكونون نتيجة ذلك عر�سة للتوقيف ب�سبب و�سعهم غري القانوين ولالحتجاز 

التع�سفي املطول ومهددين يف امكانية ان يكون احلل لو�سعهم هو الرتحيل اىل 

البلد الذي هربوا منه خوفًا من اال�سطهاد و/او العنف املعمم. 

يت�سمن قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه بع�س االحكام 

املقت�سبة املتعلقة بتنظيم اللجوء ال�سيا�سي ح�رشيًا اىل لبنان، وهي احكام ال 

�سباب  ترتقي اىل املعايري الدولية للحماية حيث يقت�رش تعريفها على الالجئ الأ

�سيا�سية ح�رشيًا وال توجد موؤ�س�سة وطنية فاعلة لتلقي طلبات اللجوء ودرا�ستها 

بل تن�س على هيئة اآنية جتتمع مع كل طلب جلوء. ف�ساًل عن كل ذلك، مل يتم تفعيل 

هذه االحكام على ما يبدو اال ب�سكل جدا نادر بحيث ميكن القول انها حرب على 

وبالتايل تعترب ال�سلطات اللبنانية انها تطبق قانونها عندما تعمد اىل 
 133

ورق.
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 على حد علمنا، ا�ستخدمت هذه االحكام يف حالة واحدة موؤخرا هي حالة الالجئ الياباين كوزو اوكوموتو.
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توقيف الالجئني وطالبي اللجوء الداخلني و/او املقيمني ب�سكل غري نظامي، وذلك 

مبوجب املواد 32 و36 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج 

منه. وحتى ان مذكرة التفاهم املوقعة بني ال�سلطات اللبنانية ممثلة باملديرية 

من العام وبني مفو�سية االمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني يف  العامة لالأ

العام 2003، والتي تنظم قبول املفو�سية لطلبات اللجوء ودرا�ستها، ال تتما�سى 

مع املعايري الدولية، وت�ساريح التجول املوقتة التي ت�سمح لهم بالتحرك بحرية 

بانتظار البت بطلباتهم وايجاد حلول دائمة لهم، مل ت�سدر ب�سكل منهجي، 

وبالتايل بقوا من دون اي م�ستند ي�رشعن وجودهم يف البالد وعر�سة للتوقيف 

واالحتجاز ب�سبب عدم حيازة االوراق ال�رشعية.

ومبا ان لي�س لدى لبنان اطار قانوين للجوء ومبا انه ي�سعب احل�سول على تاأ�سرية 

دخول قانونية خا�سة لطلب اللجوء ملعظم طالبي اللجوء، يجرب العديد من طالبي 

اللجوء على دخول لبنان خل�سة عن طريق التهريب ويف ظروف غري اآمنة، وحتى 

 
الذين يتمكنون من الدخول بطريقة م�رشوعة بناء على تاأ�سرية �سياحة يف الغالب،

يجدون �سعوبة يف جتديد تاأ�سرياتهم او يف احل�سول على اإجازات اإقامة - حيث 

قامة عرب اجراءات خمتلفة اكرثها انت�سارا اال�ستح�سال  عليهم توفري �رشوط االإ

على اجازة عمل مع وجود عقد عمل وكفالة رب العمل او الدرا�سة يف احدى 
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موؤ�س�سات التعليم يف لبنان- ويدخلون يف دوامة ال �رشعية الوجود يف لبنان.

من هنا نرى ان الالجئني وطالبي اللجوء الذين يدخلون اىل لبنان ب�سورة غري 

�رشعية او �رشعية امنا يعجزون عن املحافظة على �رشعية وجودهم يف البالد، 

ويف ظل عدم منح ت�ساريح التجول، واولئك الذين ال تنطبق عليهم مذكرة التفاهم 

– كالالجئني املعرتف بهم للوهلة االوىل - ال يتمتعون بحق الوجود ال�رشعي 
خرين دون اي  املوقت يف لبنان، ويعاملون معاملة االجانب غري ال�رشعيني االآ

اعتبار لو�سعهم او خ�سو�سيتهم وحاجتهم للحماية. وال تعترب �سفة اللجوء 

ا�سا�سا من ا�س�س االقامة يف لبنان، وبالتايل عندما ي�ستح�سل الالجئ على االقامة 

على اي من اال�س�س املتوفرة، فان و�سعه القانوين ال يكون و�سع الجئ امنا و�سع 

مقيم. ومن املالحظ ان االمن العام اللبناين يطلب من الالجئني وطالبي اللجوء 

الذين يتقدمون بطلبات احل�سول على االقامة تقدمي افادة من املفو�سية تفيد 

 وقد يفهم ذلك انه بهدف عدم التمتع بو�سعني قانونيني 
135

باغالق امللف لديها،

خمتلفني، بينما يف الواقع ال تعترب �سفة اللجوء و�سعا قانونيا م�ستقال يف لبنان. 

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

تنظر �رشوط منح تاأ�سرية الدخول لل�سياحة لرعايا بع�س الدول العربية والعراقيني على موقع االمن العام
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 http://www.general-security.gov.lb/Arabic/Visas/Pages/visa8.aspx. و�رشوط منح االقامة على املوقع عينه على 

  http://www.general-security.gov.lb/Arabic/Stay/Pages/stay9.aspx الرابط

اد فرونتريز عدد من ال�سهادات من الجئني بهذا ال�ساأن.
ّ
 لدى جمعية رو
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ونتيجة ذلك، يكون الالجئون وطالبو اللجوء الذين ال ي�ستطيعون توفري �رشوط 

االقامة، عر�سة للتوقيف واملحاكمة واالحتجاز ب�سبب الدخول غري امل�رشوع و/او 

كرث من ذلك يكونون عر�سة لال�ستغالل واالبتزاز  قامة غري امل�رشوعة، بل االأ االإ

على وجه اخل�سو�س من قبل بع�س اأرباب العمل )الكفالء(، وهو ما ال يجوز ان 

دارة ولو عن غري ق�سد �رشيكة فيه. تكون �سيا�سات االإ

هكذا هم عر�سة للتوقيف بجرم الدخول خل�سة الذي ينطبق عليهم كما على كل 

اجنبي دخل لبنان من غري مراكز االمن العام ودون ان يكون مزودا بالوثائق 

وال�سمات القانونية وحاماًل وثيقة �سفر مو�سومة ب�سمة مرور او ب�سمة اقامة من 

ممثل لبنان يف اخلارج او من املرجع املكلف رعاية م�سالح اللبنانيني، او من 

 او بجرم االقامة غري امل�رشوعة وهو جرم ينطبق على االجانب 
136

من العام. االأ

الذين يدخلون اىل لبنان بطريقة م�رشوعة وال ميددون تاأ�سرياتهم او الذين ي�سوون 

او�ساعهم من حيث االقامة ثم يهملون او يتعذر عليهم جتديد هذه االقامة دون 
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عذر مقبول خالل املهلة القانونية لذلك.

اد عن وجود ما يزيد على 300 الجئ وطالب جلوء تعر�سوا اىل 
ّ
وعلمت جمعية رو

االحتجاز خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير، غالبيتهم العظمى ب�سبب الدخول 

قامة ب�سكل غري م�رشوع، ون�سبة كبرية منهم ب�سبب خمالفات  خل�سة اىل البالد او االإ

ادارية ب�سيطة كالعمل دون حيازة اإجازة عمل او لدى رب عمل غري الكفيل. وكان 

ذلك ب�سبب غياب االطار القانوين اللتما�س اللجوء يف لبنان من حيث الدخول 

اىل البالد، ا�سافة اىل عدم االعرتاف ب�سفة اللجوء كاأ�سا�س لالقامة، و�سعوبة 

ا�ستح�سال الالجئني وطالبي اللجوء على االقامة ال�سنوية بفعل �رشوطها التي 

ميكن ان تكون تعجيزية بالن�سبة للبع�س. علما ان ن�سفهم فقط مت توقيفه خالل 

هذين العامني والن�سف الثاين كان حمتجزا ببداية العام 2009 وهنالك تخوف من 

ان يكون غالبيتهم حمتجزين تع�سفًا. 

وبتاريخ كتابة هذا التقرير، كان ما يقارب 30 % من الالجئني وطالبي اللجوء 

الذين كانوا حمتجزين ال يزالون قيد االحتجاز، علما ان غالبيتهم العظمى من 

الالجئني املعرتف بهم. اما م�سري الـ70 % الباقني فيرتاوح بني من اطلق �رشاحه 

م حتت �ستار »العودة  ومن اأعيد توطينه يف بلد ثالث ومن اأعيد اىل بلده االأ

م هي خمالفة  الطوعية« اأو ق�رشا. واعادة الالجئني من االحتجاز اىل البلد االأ

وا�سحة ملبداأ عدم االعادة الق�رشية الدويل، وبالن�سبة للعراقيني، تخالف اي�سا 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

م�سدر �سابق، احلا�سية 16، املادة 6 معطوفة على املادة 32.
 136

م�سدر �سابق، احلا�سية 16، املادة 36.
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توجيهات مفو�سية �سوؤون الالجئني القا�سية بعدم اعادة العراقيني ق�رشا اىل 

العراق.

وا�ستمرت عمليات اإعادة العراقيني على نفقة ال�سفارة العراقية وعن طريق 

اخلطوط اجلوية العراقية مبا�رشة من ال�سجون اأو اماكن التوقيف، مبعدل 10 

�سخا�س يوقعون على ا�ستمارات العودة ب�سبب   وهوؤالء االأ
138

اأ�سخا�س �سهريا،

مد دون اي ب�سي�س اأمل يف اخالء �سبيلهم  ا�ستمرار احتجازهم غري املحدد االأ

ما يدفعهم اىل اال�ست�سالم والعودة. كما يتم ترحيل ال�سودانيني ب�سكل دائم وبني 

خر حت�سل ترحيالت جماعية كما ح�سل خالل العام 2009 عندما مت  احلني واالآ

ترحيل مئات ال�سودانيني من ال�سجون اللبنانية بطائرة خا�سة بالتعاون مع 

 وهناك تخوف ان من بينهم الجئني وطالبي اللجوء 
139

اخلطوط اجلوية ال�سودانية،

خ�سو�سا اأنه يبدو اأن مفو�سية �سوؤون الالجئني مل تكن على علم بهذا الرتحيل.

ويبقى مبعث القلق الرئي�سي ان هناك عددا من الالجئني وطالبي اللجوء يرحلون 

من العام اللبناين، غالبيتهم من العراقيني، وهذه العمليات تتم  ق�رشا من قبل االأ

بدورها حتت غطاء »الطوعية«. وقد مت ترحيل ما يقارب الـ50 الجئا معرتفا به 

وطالب جلوء خالل الفرتة التي يغطيها التقرير. ومن اجلدير بالذكر اأن عددا من 

هوؤالء الالجئني املرحلني كان قد ح�سل على اأحكام ق�سائية باإطالق �رشاحه 

الفوري اأو منع ترحيله، ومنهم من �سدر ل�ساحله حكم منع ترحيل بعد ان مت 

ترحيله بينما �سدر ل�سالح اآخر حكم بالتعوي�س بعد ترحيله نظرا لثبوت احتجازه 

اد فرونتريز ر�سدت ترحيل ثالثة الجئني عراقيني مل 
ّ
التع�سفي، علما ان جمعية رو

من القومي.  تتم اإحالتهم اىل املحكمة ومل يثبت انهم ي�سكلون �رشرا على االأ

ويف نهاية �سهر اأيلول/�سبتمرب 2010، كان هناك ما يزيد على 45 الجئا وطالب 

من العام، اأي  جلوء حمتجزين ب�سكل تع�سفي يف ال�سجون اللبنانية ويف نظارة االأ

ما يقارب الـ15 % من عدد املحتجزين خالل هذه الفرتة و50 % من املتبقني قيد 

االحتجاز بنهايتها، وتراوحت فرتات احتجازهم التع�سفي املطول بني ال�سهر 

والثالث �سنوات. 

ومن املالحظ ان االدارة اعتمدت موؤخرا )يف العام 2010( ممار�سة جديدة 

�سعيا وراء اإ�سفاء ال�سفة ال�رشعية على احتجاز بع�س الالجئني وطالبي 

اللجوء، من خالل االدعاء عليهم جمددا حتت حجة رف�سهم تنفيذ قرار 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 لقاء مع قن�سل �سفارة جمهورية العراق يف لبنان، تاريخ 8 /3 /2010.
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نباء ال�سودانية بتاريخ 7 /10 /2009، متوفر على خرب اأوردته وكالة االأ
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 http://www.sunanews.net/the-news/4402--relay-260-sudanese-from-lebanon-.html 
- جريدة النهار، 8 ت�رشين االول 2009.
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االخراج. وذلك يف حاالت غري حمكومة بال�رشورة ق�سائيا باالخراج ودون 

ان يثبت ان هناك قرار اداري باالخراج متخذ ا�سوال وبعد توفر �رشوطه. حيث 

اد فرونتريز حاالت 18 الجئا وطالب جلوء كانوا حمتجزين 
ّ
ر�سدت جمعية رو

ل منذ ما قبل العام 2010، ومت االدعاء عليهم جمددا يف العام 2010 
ّ
ب�سكل مطو

بجرم املادة 89 عقوبات او 34 من قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة 

فيه واخلروج منه. وقد رف�س الق�ساء هذه التهم مبطال التعقبات بحق املدعى 

عليهم اما ب�سبب عدم توفر العنا�رش اجلرمية حيث ال ميكن االعتداد برف�سهم 

تنفيذ القرار للتدليل على نيتهم اجلرمية اذ انهم يكونون م�سلوبي االرادة 

ب�سبب احتجازهم، او الن عنا�رش القرار االداري باالخراج غري مكتملة، كما 
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اأ�رشنا اأعاله.

واخريا ن�سري اىل انه يف ظل عدم توفر االح�ساءات الر�سمية املتعلقة بكل جوانب 

االحتجاز التع�سفي واالخراج من لبنان ب�سكل عام ومفتوح، ويف ظل غياب 

اآلية ر�سد وطنية، ونظرا ملحدودية امكانيات الر�سد التي تتمتع بها املنظمات 

غري احلكومية، فاإن االرقام املعطاة تبقى تقريبية وتعرب عن ما و�سل اىل علم 

جمعيتنا وال ميكن االرتكان اليها كاأرقام نهائية بل اأكرث كموؤ�رشات على اأمناط 

ممار�سات تبعث القلق وتعرب عن �سيا�سة »لبنان لي�س بلد جلوء« وتنتهك االعراف 

واملواثيق الدولية والقوانني اللبنانية على حد �سواء. 

�سيا�سات ال تتغري... واالنتهاكات كذلك

ان هذه ال�سيا�سة تعر�س معظم الالجئني وطالبي اللجوء لال�ستغالل و�سوء 

املعاملة على امل�ستويات كافة. 

ونعر�س هنا بع�س �سهادات الالجئني:

»كنت اعمل لدى �سخ�س لبناين... منذ العام 1996 كعامل 

تنظيفات... ويف العام 2006 فتح باب الت�سوية 141 فطلبت منه ان 

ا�سوي و�سعي وا�ستح�سل على اقامة وت�سريح عمل فوافق 

على ذلك ولكن ب�سرط ان ادفع انا بدل كامل االجراءات، 

ومل ي�ساعدين اال بو�سع $1000 يف بنك اال�سكان، وبالفعل 

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

ول.  يراجع »الق�ساء حامي احلرية« يف الف�سل االأ
140

جانب املخالفني نظام الدخول او  خر ويتيح فيها لالأ  هي فرتة �سماح مينحها االمن العام اللبناين بني احلني واالآ
141

االقامة التقدم للح�سول على اقامة دون ان يتعر�سوا للمالحقة او الغرامة التي قد يكونون عر�سة لها يف الفرتات 

�لعادية.



�0�

ا�ستح�سلت العام 2006 على اقامة وت�سريح عمل �سالحيتهما 

�سنة واحدة. بعد ذلك اخذين اىل منطقة عاليه وهو ميلك هناك 

2 فيال وبناية وطلب مني ان انظفها... وطلبت مني زوجته ان 
اغ�سل حرامات لكني رف�ست ان اغ�سلها النه لي�س من �سمن 

عملي. فطلب مني ان انزل اىل بريوت، حيث اأعطاين راتبي 

وطردين من العمل وطلب مني ان اخلي منزيل. وبعد فرتة 

وعند اقرتاب موعد انتهاء �سالحية االقامة ذهبت لعنده وطلبت 

م�ساعدة يف جتديد االقامة فرف�س جتديدها على ا�سمه، وطلبت 

منه ان يقوم بتنازل ل�سخ�س اآخر اذ كنت قد وجدت كفياًل اآخر، 

قامة فقال  ولكنه رف�س اي�سًا. وبقي �سهر واحد من �سالحية االإ

�ساحب العمل انه �سوف يتكلم مع �ساحب عملي ال�سابق لكي 

يقوم بتنازل للكفيل اجلديد وبالفعل اجرى تنازل للكفيل 

اجلديد عند كاتب العدل... ذهبت اىل الكفيل القدمي لكي اآخذ 

جواز ال�سفر فقال يل انه لن يعطيني جواز ال�سفر وطلب ان ادفع 

�سكان فقلت له ان هذا املبلغ  له الـ$1000 التي و�سعها يف بنك االإ

هو با�سمك وال احد ي�ستطيع احل�سول عليه �سوى انت، فقال يل 

انه اذا مل ادفع لن يعطيني جواز �سفري. وقد حاول الكفيل 

اجلديد احل�سول على جواز ال�سفر لكنه اي�سا رف�س ونتيجة ذلك 

انك�سرت االقامة وا�سبحت غري �سرعي...

ويف 1 /09 /2008 طرق الباب 5 عنا�سر امن داخلي بلبا�س 

ع�سكري. فتحت الباب، �ساألوين عن اقامتي ، منتهية 

ال�سالحية... اقتادوين اىل املخفر مكباًل، قال يل املحقق ان رب 

عملي قدم بالغا ان اقامتي مك�سورة ويريد ان يرحلني اىل 

ال�سودان وبعد انتهاء التحقيق ات�سل املحقق برب عملي وقال 

له ان ابنتي مولودة جديدة وطلب منه ان يتنازل عن البالغ 

فرف�س وطلب حتويلي اىل النيابة العامة...« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 
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حالة قا�رض وقع �سحية انتهاكات مرتاكمة

اد فرونتريز عام 2010 
ّ
 بناء على �سهادته جلمعية رو

مهند ، �ساب عراقي مولود يف خريف العام 1991 يف بغداد. وقبل ان يبلغ �سن 

الثامنة ع�رشة، دخل لبنان خل�سة يف العام 2009 من دون والديه. فيما تبعته اأمه 

ربع ع�رشة �سنة يف �سهر  مع ثالثة من ا�سقائه ترتاوح اأعمارهم بني ال�سنة واالأ

خوته. ت�سجل مهند مع مفو�سية  ول 2009. وكان مهند املعيل الوحيد الأ ت�رشين االأ

مم املتحدة ل�سوؤون الالجئني فور جميئه اىل لبنان وح�سل على �سفة الجئ.  االأ

بتاريخ 24 /10 /2009 مت توقيف مهند، وكان دون الثامنة ع�رشة، من قبل اجلي�س 

اللبناين على حاجز عند مدخل قرية بريتال – حيث ي�سكن. وكان الفتى عائداً من 

العمل وبرفقة رب عمله. 

عدم االعرتاف ببطاقة اللجوء 

»�سادفني حاجز جي�س لبناين على مدخل بريتال واوقفنا، و�ساأل 

]الع�سكري[ رب عملي »من الراكب معك؟« فقال له »عراقي«، فطلبوا 
مني هويتي... فاعطيته الهوية العراقية وقلت له انني م�سجل مع 

االمم املتحدة، فقال عن�سر اجلي�س » انا لي�س يل دعوة يف االمم املتحدة، 

وال اعرف وال اعرتف باالمم املتحدة !!!«... ومن ثم طلب مني النزول 

وقيد يدّي وا�سعدوين يف �ساحنة مقفلة حيث بقيت �ساعتني ومن ثم مت 

نقلي اىل ثكنة للجي�س يف ابلح«

»... يف اليوم الثاين حقق معي �سابط اآخر ]لدى اجلي�س[ وكان جرياين قد 

جلبوا بطاقة االمم املتحدة، فقال يل ال�سابط ان هذه الورقة ال نعرف 

ماهي ونريد اقامة االمن العام«

حتقيقات 

بعد توقيفه، خ�سع مهند لدى ثالث �سلطات خمتلفة لتحقيقات ال تتوافق ومعايري 

حقوق االن�سان الدولية وال مع القوانني اللبنانية، ال �سيما ان املوقوف قا�رش. 

�سنعر�س مراحل تلك التحقيقات وما تت�سمنه من انتهاكات وا�سحة:

لدى اجلي�ض 

يقول مهند : »يف ثكنة اأبلح حقق معي احد ال�سباط، ف�ساألني من اين 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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انت؟ فقلت عراقي، ثم قال معك اقامة؟ فقلت معي هوية عراقية 

وورقة االمم املتحدة ) يف املنزل(، ومل يقل يل �سيء وطلب مني ان 

ارجع اىل مكاين، ومن ثم طلب ان اوقع على ورقة ال اعرف ما هي 

ومل اقراأها ومل اطلب ان اقراأها. يف اليوم الثاين اي�سا حقق معي �سابط 

ب... ومن ثم طلب 
ّ
اآخر... و�ساألني كيف دخلت اىل لبنان ومن املهر

مني ان اوقع على ورقة فوقعت ولكن ال اعرف على ماذا وقعت 

ومل اطلب ان اقراأ الورقة ومل يعطوين الورقة لقراءتها، فقد طلب مني 

توقيعها فوقعتها... ومل تتل علي حقوقي اثناء التحقيق... «

وي�صيف: »...مل يقدموا يل مياها وطعاما ليومني. ومنت يف غرفة مربعة 

وكنت مبفردي، وكان يوجد فيها �سرير من باطون ويوجد عليه فر�سة 

قدمية جدا و�سخة«

لدى قوى االمن الداخلي 

»بعد يومني اخذوين اىل خمفر طليا، حيث حقق معي هناك عريف من 

االمن الداخلي كان يلب�س زيا ع�سكريا ... حيث �ساألني كيف دخلت 

اىل لبنان، فقلت... تهريب ولكنني �سجلت مع االمم املتحدة، وهو قد 

نظر اىل بطاقة اللجوء، فقال انت دخلت اىل لبنان خل�سة ومل تدخل 

قانونيًا ومل يقل يل �سيء عن البطاقة... ومل تتل علي اي�سا حقوقي يف 

املخفر«

�رسوط االحتجاز 

»انا مل اطلب ان ات�سل باحد وذلك النه كنت يف ابلح قد طلبت ومل ي�سمح 

يل فاعتقدت انه يف املخفر اي�سا لن ي�سمحوا يل. مل اتعر�س الي ا�ساءة 

لفظية او ج�سدية ولكنني كنت مقيدا طوال وقت التحقيق. وبقيت يف 

خمفر طليا ليلة واحدة«

من العام لدى االأ

»ومن ثم نقلوين اىل امن عام زحلة وال اعرف ملاذا نقلت اىل 

هناك.... ويف اليوم الثاين حقق معي احد ال�سباط و�ساألني من اين 

اتيت ... وكيف دخلت... ومل ي�ساألني اي �سيء اآخر ثم طلب مني ان 

اوقع فوقعت من دون ان اعرف على ماذا النني مل اقراأ الورقة، ومل 

يطلب مني ان اقراأ قبل التوقيع، وانا مل اطلب. ومن ثم طلب مني ان 

ا�سعد معه واخذين ب�سيارة تابعة لالمن العام وكنت مقيدا اىل �سراي 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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بعلبك وال اعرف ملاذا مت نقلي اىل �سراي بعلبك. ولكن قال يل انهم 

�سياأخذوين اىل �سراي بعلبك ومن هناك اىل �سجن رومية«

�رسوط االحتجاز 

»�ساألني احد العنا�سر اذا كنت اريد ان ات�سل باحد فقلت له نعم فقال 

يل انه �سوف يت�سل ولكن طلب مني ان ال اقول الحد لكي ال اعمل 

له م�سكلة. فاأت�سل من هاتفه بوالدتي التي كانت موجودة يف �سوريا، 

واعلمها انه مت توقيفي... ومنت هناك ليلة وكنت مبفردي يف الغرفة 

وكان حجمها 5 امتار بالطول و 4 بالعر�س وكان توجد فيها فر�سة 

عتيقة جدا ولكن منت على ثيابي بعد ان نزعتها الن الفر�سة كانت 

جدا و�سخة. ومل يجلب يل طعام ولكن الع�سكري الذي ات�سل بوالدتي 

اعطيته امواال وجلب يل هو االكل«

 �رسوط االحتجاز يف �رساي بعلبك

»كنت يف غرفة مع موقوف اآخر م�ساحتها تقريبًا مرت ون�سف املرت بالعر�س 

ومرت ون�سف بالطول، ومل تكن هناك فر�سة، ومنت على االر�س. ومل 

يقدم يل اكل ومياه، ولكن احد جرياين اللبنانيني )...( جلب يل قنينة 

بيب�سي وثالثة �سندوي�سات ولكن هم ادخلوا �سندوي�سا واحدا وكوب 

بيب�سي والباقي االكل قالوا ممنوع ادخاله وال اعرف ا�سباب املنع ومل 

ا�ساأل«

»انا كنت حتت ال�سن القانونية اثناء توقيفي ) قا�سر( ولكن ال اأحد من 

من الداخلي قد �ساألني عن  من العام او االأ الع�ساكر �سواء اجلي�س او االأ

املو�سوع او تعاطف معي او اثار املو�سوع«

علما ان التحقيق مع قا�رس له ا�صول خا�صة مو�صوعة حلمايته، ومنها ان يتم 

االت�صال باأهله وان يح�رس التحقيق عامل اجتماعي وح�صوره الزامي.142 اأمران مل 

يتوفرا يف حالة مهند الذي واجه ثالثة حتقيقات لوحده.

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

 تن�س املادة 34 من قانون حماية االحداث على التايل: »عند اإح�سار احلدث امام النيابة العامة او ال�سابطة العدلية 
142

يف اجلرم امل�سهود للتحقيق معه، يتوجب على امل�سوؤول عن التحقيق ان يعلم فورا اأهله او اولياءه او امل�سوؤولني عنه، اذا 

كان ذلك متي�رشا، وان يت�سل فورا باملندوب االجتماعي املعتمد و يدعوه حل�سور التحقيق. ويجب على هذا املندوب 

احل�سور خالل �ست �ساعات من تاريخ دعوته. وال يجوز البدء بالتحقيق ما مل يكن املندوب حا�رشا حتت طائلة املالحقة 

ي �سبب، على النيابة العامة او م�سلحة االحداث يف وزارة العدل ان تعني  امل�سلكية. ويف حال كان ح�سوره متعذرا الأ

مندوبا اجتماعيا من احدى اجلمعيات امل�سنفة يف هذه امل�سلحة ليح�رش مع احلدث اأثناء التحقيق. وال يكتفى فقط 

بح�سور املندوب االجتماعي بل يكون على هذا االخري ان يبا�رش بحثا اإجتماعيا و يقدم نتائجه اىل من يقوم بالتحقيق 

مع احلدث«. قانون رقم 422 حماية االحداث املخالفني للقانون او املعر�سني للخطر، تاريخ  6 /6/ 2002، اجلريدة 

الر�سمية عدد 34، اجلزء الثاين، تاريخ 16 /6 /2002.  
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ا�سافة اىل هذا االنتهاك اخلا�س باحلاالت ال�سبيهة مبهند من حيث ق�رش ال�سن، 

نرى يف هذه احلالة انتهاكا يتكرر يف غالبية حاالت توقيف االجانب – او رمبا 

جانب، وهو عدم تالوة احلقوق االجرائية التي تن�س عليها املادة 47  حتى غري االأ

من قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، مما ي�سكل انتهاكا لهذا القانون. كما من 

 ال 
143

املالحظ اي�سًا ان حق املوقوف باالت�سال باأ�رشته او مبحام و باأحد معارفه

 – يحرتم يف الغالب. ففي حالة مهند، مل ي�سمح له باالت�سال يف كل التحقيقات

با�ستثناء لدى االمن العام حيث مل يتح له هو االت�سال بنف�سه ح�سبما يق�سي 

القانون واملعايري الدولية بل قام احد العنا�رش االمنيني باالت�سال من اجله.

وت�سيء حالة مهند على �رشوط التوقيف غري املتالئمة مع احلدود الدنيا. و�رشوط 

 
144

املنامة او الطعام الذي مل يقدم للموقوف من قبل االدارة التي قامت بالتوقيف.

ال�صجن 

حداث: بعد ان ام�سى ليلة يف �رشاي بعلبك، مت نقله اىل �سجن رومية املركزي، مبنى االأ

» يف اليوم الثاين نقلت اىل رومية، مبنى »االحداث« يف ق�سم االحداث 

الطابق الثالث. يف اليوم االول يف رومية منت يف غرفة رقم 12 وكنا 9 

احداث وتوجد فيها ا�سرة لكل �سخ�س منا ونظافتها جيدة، وكان يوجد 

مطبخ وبراد وتلفزيون، وم�ساحتها جيدة. يف اليوم التايل التقيت 

مديرة ق�سم االحداث )...( فقلت لها انني الجئ يف االمم املتحدة...« 

اما عن ظروف ق�سم االحداث، ففي ذات الطبقة توجد جمموعة من املوقوفني 

الكبار يف ال�سن واملتهمني بجرائم خمتلفة بني القتل واملخدرات، وكان ال�ساوي�س 

حداث، وقد �رشب مهند مرتني وفق ما يقول. و يف  من بينهم يقوم ب�رشب االأ

ق�سم االحداث كانت توجد ع�سابات )جمموعات من االحداث( تتعارك فيما بينها 

بال�سفرات »ال اعرف كيف يدخلونها« وفق ما يروي مهند. وجتدر املالحظة ان 
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ي �سكل من اأ�سكال  �سخا�س الذين يتعر�سون الأ وجتدر اال�سارة اىل ان جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع االأ
143

االحتجاز اأو ال�سجن، تق�سي انه »اإذا كان ال�سخ�س املحتجز اأو امل�سجون اأجنبيًا، يتم اأي�سًا تعريفه فوراً بحقه يف 

اأن يت�سل بالو�سائل املالئمة باأحد املراكز القن�سلية اأو بالبعثة الدبلوما�سية للدولة التي يكون من رعاياها اأو 

التي يحق لها بوجه خا�س تلقي هذا االت�سال طبقًا للقانون الدويل، اأو مبمثل املنظمة الدولية املخت�سة، اإذا كان 

الجئًا اأو كان على اأي وجه اآخر م�سمواًل بحماية منظمة حكومية دولية«. )املبداأ 16)2((. جمموعة املبادئ املتعلقة 

ي �سكل من اأ�سكال االحتجاز اأو ال�سجن، اعتمدت ون�رشت علي املالأ  �سخا�س الذين يتعر�سون الأ بحماية جميع االأ

ول/دي�سمرب 1988. مم املتحدة 43 /173 املوؤرخ يف 9 كانون االأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأ

 يف هذا االطار اي�سا، تن�س املادة 67 من قواعد االمم املتحدة ب�ساأن حماية االحداث املجردين من حريتهم 
144

�سباب«. قواعد  ي �سبب من االأ �رشة اأو احلرمان منه، الأ انه » يحظر تخفي�س كمية الطعام وتقييد االت�سال باأفراد االأ

مم املتحدة الثامن ملنع  حداث املجردين من حريتهم ، اأو�سى باعتمادها موؤمتر االأ مم املتحدة ب�ساأن حماية االأ االأ

اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من 27 اآب/اأغ�سط�س اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990، كما اعتمدت 

ول/دي�سمرب 1990. مم املتحدة 45 /113 املوؤرخ يف 14 كانون االأ ون�رشت علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأ
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مهند بقي قيد االحتجاز بانتظار املحاكمة، ويف ال�سجن – مبنى االحداث– ق�سم 

االحداث وبتواجد را�سدين، ملدى جتاوز اال�سبوعني، علما ان احلد االدنى لعقوبة 

اجلرم الذي يحاكم على ا�سا�سه هو �سهر ولي�س �سنة. بينما تعطي املادة 35 

من القانون 422 /2002 لقا�سي التحقيق، وبح�سب الظروف وحاجات التحقيق 

و�سالمته واحلفاظ على االدلة واحلوؤول دون هرب حمتمل، احلق بتوقيف احلدث 

الذي امت الثانية ع�رشة من عمره يف االماكن املحددة لتوقيف االحداث وذلك يف 

اجلرائم املعاقب عليها ب�سنة حب�س على االقل، او باخالء �سبيله امل�رشوط.

املحاكمة

بعد اربعة ايام على توقيفه، وبتاريخ 28 /10 /2009 اأ�سدر النائب العام اال�ستئنايف 

يف بعلبك، القا�سي كمال املقداد، مذكرة توقيف وجاهية بحق مهند، بجرم دخول 

 وبتاريخ 
145

اد فرونتريز بتوكيل حمام للدفاع عنه.
ّ
لبنان خل�سة. وقامت جمعية رو

11 /11 /2009 ح�رش مهند اول جل�سة حماكمة امام القا�سي املنفرد اجلزائي يف 

زحلة الناظر يف دعاوى جنح االحداث، الرئي�س اإيهاب عبدالرحيم. 

بتاريخ 16 /11 /2009، �سدر احلكم وق�سى بـ »اإدانة املدعى عليه بجرم املادة 32 

اأجانب معطوفة على احكام القانون 422 /2002 و حب�سه مدة 15 يوما و تغرميه 

50.000 لرية لبنانية واإطالق �رشاحه فورا ما مل يكن موقوفا لداع اآخر )من دون 

عقوبة االخراج من البالد( وعلى ان يح�سم من الغرامة ما يعادل ما جتاوز مدة 

احلب�س املحكوم بها من مدة التوقيف. وبالتايل حكم القا�سي على مهند بعقوبة 

خمف�سة اىل الن�سف عن العقوبات التي يحكم بها الق�ساة غالبا االجانب يف 

 وهكذا يكون مهند قد انهى تنفيذ حكمه يوم �سدوره، اال 
146

دعاوى الدخول خل�سة.

انه ظل حمتجزا ب�سكل تع�سفي لغاية �سهر كانون الثاين 2010، اأي ملا يزيد على 

 
147

ال�سهرين، على الرغم من كونه قا�رشا والجئا معرتفا به من قبل املفو�سية.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

تن�س املادة 42 من القانون 422 /2002 على وجوب التمثيل مبحام خالل املحاكمات، م�سدر �سابق، احلا�سية 142.
 145

عددت املادة 5 من القانون 422 /2002 التدابري والعقوبات التي تفر�س على احلدث املخالف للقانون، بدءا من 
 146

التدابري غري املانعة للحرية، والتدابري املانعة للحرية )وهي اال�سالح والتاأديب(، ا�سافة اىل العقوبات املخف�سة. 

وتابعت املادة 6 الفقرة 3 من القانون عينه: »تراعى يف اتخاذ التدابري املن�سو�س عليها يف املادة اخلام�سة من 

تية: - اإذا اأمت احلدث اخلام�سة ع�رشة من عمره ومل يتم الثامنة ع�رشة بتاريخ اإرتكاب اجلرم  �سول االآ هذا القانون االأ

يفر�س عليه يف كل اجلرائم التي ال ت�سكل جناية اأي من التدابري املن�سو�س عليها يف املادة اخلام�سة او العقوبات 

املخف�سة. اما يف اجلنايات فتفر�س عليه التدابري املانعة للحرية او العقوبات املخف�سة، با�ستثناء اجلنايات 

عدام فتطبق ب�ساأنها العقوبات املخف�سة فقط«، م�سدر �سابق، احلا�سية 142. املعاقب عليها باالإ

ي�سكل احتجازه هذا ب�سكل تع�سفي خمالفة التفاقية حقوق الطفل التي ان�سم اليها لبنان مبوجب القانون رقم 
 147

20 تاريخ 30 /10 /1990، والتي تن�س يف املادة 37 على : »)ب( اال يحرم اي طفل من حريته ب�سورة غري قانونية 
اأو تع�سفية. و يجب ان يجري اعتقال الطفل اأو احتجازه اأو �سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممار�سته اإال كملجاأ اأخري 

ق�رش فرتة زمنية منا�سبة«. قانون رقم 20 تاريخ 30 /10 /1990، اجازة ان�سمام لبنان اىل اتفاقية هيئة االمم  والأ

املتحدة حلقوق الطفل، اجلريدة الر�سمية عدد 45، تاريخ 08 /11 /1990.
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ال�صجن االنفرادى 

وخالل فرتة احتجازه يقول مهند انه و�سع يف �سجن انفرادي بعد �سجار له مع 

احد املوقوفني فو�سع يف غرفة )مرت بالطول ومرت بالعر�س( ومل تكن فيها 

ا�ساءة وبقي فيها يومني من دون طعام ومياه كما يقول. فيما مل يتم اعالم 

اجلمعيات العاملة يف ق�سم االحداث باأنه و�سع يف االنفرادي وهو مل يخربهم علمًا 

ان زنزانة االنفرادي، ح�سبما افاد مهند، لي�ست يف ق�سم االحداث بل يف الطابق 

االول )املخ�س�س لل�سجناء الكبار(. ويعترب و�سع القا�رش يف �سجن انفرادي ويف 

حكام قواعد االمم املتحدة ب�ساأن  الظروف التي �رشدها مهند خمالفة �سارخة الأ

148
حماية االحداث املجردين من حريتهم.

وي�سار يف ختام ق�سة مهند اىل ان مفو�سية �سوؤون الالجئني مل تقم بزيارته طيلة 

اد فرونتريز 
ّ
فرتة احتجازه التي بلغت الثالثة ا�سهر تقريبا، رغم قيام جمعية رو

كما ا�سدقاء مهند باعالمها بتوقيفه. 

واطلق �رشاح مهند منت�سف �سهر كانون الثاين وعلى كفالة كفيل لبناين ولي�س 

بناء على انق�ساء حمكوميته. 

فبتاريخ 08 /01 /2010 مت نقل مهند من �سجن رومية املركزي اىل نظارة االمن 

العام، حيث بقي حمتجزا هناك لب�سعة ايام قبل ان يتم اإخالء �سبيله. 

لذا، واإزاء التطورات االيجابية والرائدة التي قام بها الق�ساء اللبناين يف حماية 

احلرية ال�سخ�سية من االحتجاز التع�سفي، يبدو ان امناط االنتهاكات التي 

يتعر�س لها االجانب والالجئون ب�سكل خا�س خالل كل م�سار ق�ساياهم املرتبطة 

�سف، �سواء منها ما يتعلق  بالدخول خل�سة او االقامة غري امل�رشوعة، مل تتبدل لالأ

مبرحلة التوقيف ام املحاكمات او تنفيذ العقوبة وال�سجن او انتهاء االحتجاز وال 

�سيما حماوالت الرتحيل. وال يزال هوؤالء ي�سعرون باأنهم مرتوكون من قبل اجلميع، 

ممية املوكلة حمايتهم والتي على ما يبدو  وي�سعرون بخيبة امل جتاه املنظمة االأ

تعجز عن القيام بدورها هذا او على االقل كما يراه الالجئون. كل ذلك ي�ساهم يف 

مل باإيجاد حد ادنى من احلماية يف البالد. ان خمتلف امناط ال�سيا�سة  ت�سييق االأ

جتاه الالجئني وبع�س املمار�سات التي جتري خلف الق�سبان يف لبنان مع 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 تن�س املادة 67 من قواعد االمم املتحدة ب�ساأن حماية االحداث املجردين من حريتهم على انه »حتظر جميع التدابري 
148

يداع يف زنزانة مظلمة،  التاأديبية التي تنطوي على معاملة قا�سية اأو الاإن�سانية اأو مهينة، مبا يف ذلك العقاب البدين واالإ

واحلب�س يف زنزانة �سيقة اأو انفراديا، واأي عقوبة اأخرى ميكن اأن تكون �سارة بال�سحة البدنية اأو العقلية للحدث املعنى. 

ويحظر تخفي�س كمية الطعام...«
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حمتجزين مهم�سني وحمتجزين تع�سّفًا يوجبان العناية اخلا�سة من قبل ال�سلطات 

املعنية ما يفر�س �رشورة اجراء حتقيق وحما�سبة للم�سوؤولني عنها، هذا اذا كان 

لبنان يرغب ان يتحول بالفعل اىل دولة حترتم حقوق االن�سان والتزاماتها الدولية. 

انتهاكات من حلظة التوقيف

عدم االعرتاف ببطاقة اللجوء 

ال تزال ال�سلطات التي تقوم بالتوقيف ال تعطي اي قيمة لبطاقة اللجوء التي 

يحملها الالجئون وطالبو اللجوء الذين تقوم بتوقيفهم، حيث يوقف عنا�رش 

االمن الالجئ الذي يحمل هذه االوراق، وعندما يربز الالجئ او طالب اللجوء 

خالل التحقيق ورقة اللجوء التي يحملها، يكون اجلواب الذي يح�سل عليه »ان 

هذه الورقة ال تفيد«. وبالتايل، ان ال�سلطات اللبنانية التي اوكلت، مبوجب مذكرة 

التفاهم، اىل مفو�سية �سوؤون الالجئني مهمة درا�سة طلبات اللجوء ومنح �سفة 

اللجوء مل�ستحقيها، تعطل اي مفعول لهذه البطاقة على م�ستوى احلماية. ومما 

قاله الالجئون وطالبو اللجوء الذين قابلتهم جمعيتنا بهذا ال�سدد:

الجئ اوقف اثر تعر�سه حلادث �سدم على الطريق »... كان معي جواز 

�سفري العراقي وبطاقة اللجوء عند احلادث )...( اخربتهم انني الجئ 

واعطيتهم الورقة، قالوا »ال تاكل هاي الورقة عنا« اي ال مي�سي 

حالها... قالوا يل انت خل�سة، فقلت: وورقة االمم املتحدة؟ فقالوا ال 

نعرتف بها« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

الجئ اوقف على الطريق من قبل عنا�رش قوى امن داخلي بثياب مدنية »... 

و�ساألوين عن اقامتي فقلت لهم انني ال توجد معي اقامة وانه معي 

مم املتحدة« واعطيتهم اياها فقالوا يل »انه ال  »ورقة احلماية من االأ

مي�سي احلال، واالمم املتحدة تكذب عليكم« فقلت كيف يكذبون علينا 

فقال يل »انهم من املفرو�س ان ي�سفروكم ولكن ال يفعلون بل 

يكذبون عليكم« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2010

الجئ اوقف على حاجز لقوى االمن الداخلي »... انا مل يكن معي اال ورقة 

االمم املتحدة فابرزتها وقلت انني الجئ عراقي فقالوا »ال نعرتف بها 

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 
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وال من�سي بها« وخالل التحقيق »... قلت للمحقق انني الجئ عراقي 

مم املتحدة اذا اردت فقال ال اريد التدخل يف  وميكنك ان تت�سل باالأ

هذه االمور« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

الجئ اوقف من قبل اجلي�س »... ف�سادفني حاجز جي�س لبناين )...( ف�ساأل 

�ساحب العمل من الراكب معك فقال له عراقي، فطلبوا مني هويتي، 

وانا كنت ن�سيت بطاقة اللجوء يف املنزل، فاعطيته هويتي العراقية 

وقلت له انني م�سجل مع االمم املتحدة، فقال »انا لي�ست يل عالقة باالمم 

املتحدة، وال اعرف وال اعرتف باالمم املتحدة!« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

خالل التحقيق لدى قوى االمن الداخلي »قالوا يل: �سقفة عراقي ...رغم 

اأنني قلت لهم اأنني الجئ و اأعطيتهم بطاقة اللجوء لكن مل يعرتفوا بها« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

عدم احرتام اجراءات التوقيف

 من قبل كل ال�سلطات املوجلة القيام بتوقيف 
149

ان عدم احرتام ا�سول التوقيف

�سخا�س م�ساألة معروفة يف لبنان، ت�سيء عليها ال�سحف يف مقاالت متعددة  االأ

 كما اثارت منظمات حقوق االن�سان املتابعة ملو�سوع 
150

خر، ت�سدر من وقت الآ

املحاكمات العادلة واالحتجاز بواعث قلقها حول عدم توفري كل احلقوق 

االجرائية عند توقيف االفراد وحماكمتهم، يف تقرير رفع اىل جمل�س حقوق 

151
االن�سان مبنا�سبة املراجعة الدورية ال�ساملة للبنان.

لكن رمبا ت�سيء �سهادات الالجئني وطالبي اللجوء عن توقيفهم على املزيد 

من االنتهاكات التي قد ال يتعر�س لها اللبنانيون. فالكثري من الالجئني الذين 

يجري توقيفهم ي�سريون اىل عدم ال�سماح لهم باجراء ات�ساالت عند توقيفهم، 

وبالتاأكيد مل ي�رش اي منهم اىل ان املحققني اعلموه بحقه يف االت�سال او باأي من 

حقوقه االخرى. ومل تلتق جمعيتنا باأي من الالجئني او طالبي اللجوء الذين �سمح 

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

 ال �سيما ما تن�س عليه املادة 47 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية، م�سدر �سابق، احلا�سية 69.
149

على �سبيل املثال االعرتاف حتت التعذيب: ق�سية ر�سا تيمور تعيد فتح امللف، جريدة االخبار، 23 كانون الثاين 
150

ين، جريدة االخبار، 5 حزيران 2010؛ حني يرى كاتب حما�رش حتقيق 
َ
ان اإىل النيابة : بـ »تعذيب« قا�رش

ّ
2010؛ ع�سكري

ول 2009؛ �رشب واإهانة عاملة اإثيوبية يف خمفر،  التناق�سات جمرد اأخطاء يف الكتابة!، جريدة االخبار، 4 كانون االأ

جريدة االخبار، 6 ت�رشين الثاين 2009؛ اإبالغ ذوي املوقوف حق يكفله القانون، جريدة االخبار، 31 اآذار 2010.

www.frontiersruwad.org اد االلكرتوين
ّ
 ميكن مراجعة التقرير باللغة االنكليزية على موقع جمعية رو

151
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لهم بقراءة املح�رش قبل توقيعه. ف�ساًل عن عدم اعالم الالجئ او طالب اللجوء 

املوقوف ب�سبب توقيفه يف الكثري من االحيان حيث يكت�سف هوؤالء احيانا تهمتهم 

بال�سدفة. ي�ساف اىل ذلك توقيفات حت�سل يف الليل نتيجة مداهمة، وادعاءات 

تعذيب خالل التحقيق االويل. 

»يتمتع الم�صتبه فيه اأو الم�صكو منه، فور احتجازه ل�صرورات 

التحقيق، بالحقوق الاآتية :

»1- االت�صال باحد افراد عائلته او ب�صاحب العمل اأو بمحام يختاره 

اأو باحد معارفه« 

»... وقد حقق معي احد عنا�سر االمن الداخلي ... طلبت ان ات�سل 

بقريبي ولكنه رف�س وال اعرف ملاذا رف�س، وا�سا�سا مل يخربين ما هي 

حقوقي اثناء التحقيق« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

الجئ خ�سع للتحقيق لدى اجلي�س »...وطلبت من احد الع�ساكر ان ات�سل 

باحد جرياين لكي يجلب يل بطاقة اللجوء، لكن رف�س ودف�سني )...(«

 �سهادة الجئ عراقي، 2009

الجئ اوقف من منزله من قبل خمابرات اجلي�س وتنقل بني خمابرات اجلي�س 

وال�رشطة الع�سكرية ونظارة مديرية االمن العام خالل مدة يومني »... وطول 

هذه الفرتة مل يكن م�سموحا يل اجراء ات�سال مع اي جهة، ومل اطلب 

النني كنت يف جهنم وبعد احلالة التي ع�ستها...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

اثناء التحقيق االويل لدى االمن العام »... قلت له ]املحقق[ لن اتكلم معك 

اال اذا اجريت مكاملة هاتفية )وانا كنت اريد ان اكلم املفو�سية( فقال 

يل انني اتكلم معك فتكلم معي وعم ب�ساألك فاجبني فقلت له لن اتكلم 

معك قبل ان ت�سمح يل بان اجري ات�ساال هاتفيا فعندها قام من على 

كر�سيه ووقف بجانبي وقال يل » قم قف يا ...« فقمت فقام ب�سربي كف 

على وجهي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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»2- مقابلة محام يعينه بت�صريح يدون على المح�صر دون الحاجة 

�صول« الى وكالة منظمة وفقا لالأ

الجئ اوقف يف خمفر لقوى االمن الداخلي »...وطلبت حماميا على ح�سابي 

ومل ي�سمحوا يل بتعيني حمام... وكان ي�ساألني اإذا كنت مع املالكي 

�سد املالكي، مع �سدام... �سعرت اأنه بعد قليل �سوف يتم اإعدامي 

يف ال�سارع. وطلبت يف خمفر... حمام اأي�سا ومل ي�سمحوا يل. انا مل اأكن 

اأعرف �سيء عن االجراءات يف لبنان كانت اأول مرة اأدخل خمفرا يف 

لبنان. �سعرت اأنني يف بلد اآخر غري لبنان. عندما تدخل املخفر ت�سعر 

ان ال�سخ�س )الدركي (الذي يتعامل معك من عامل اآخر، مثل اأيام 

�سدام، تذكرت فورًا االمن العراقي وكيف االمن العراقي يتعامل مع 

النا�س...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»على ال�صابطة العدلية ان تبلغ الم�صتبه فيه، فور احتجازه، بحقوقه 

المدونة انفا وان تدون هذا االجراء في المح�صر«

الجئ اوقف على حاجز لقوى االمن الداخلي »... كان يوجد عن�سران من 

االمن الداخلي )...( ومن ثم بداأوا بتدفي�سنا و�ستمونا )...( اخذونا 

اىل خمفر ... القريب من مكان توقيفنا وو�سعونا يف زنزانة من دون 

ان يخربونا ملاذا مت توقيفنا ومل تتل علينا حقوقنا نهائيا. وقد و�سعنا يف 

النظارة وكان �سهر رم�سان وكنا ننده لعنا�سر الدرك لكي يح�سروا لنا 

االفطار الننا كنا �سائمني و لكن مل يرد احد علينا وبقينا لغاية ال�ساعة 

التا�سعة حتى ردوا علينا وطلبنا منهم ان يجلبوا لنا االفطار بعد ان 

اعطيناهم امواال ثمن االكل...« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

» ال يجوز الدخول الى المنازل للتفتي�ض اأو البحث عن الجاني اال 

بين ال�صاعة الخام�صة �صباحا والثامنة ليال. ما لم يوافق �صاحب 

المنزل �صراحة على ذلك خارج هذه الفترة«

»... وعند ال�ساعة 10:30 ليال دهمت خمابرات اجلي�س بثياب مدنية منزيل 

...، ومت اخذي باملالب�س الداخلية ومل يدعوين ان اغري حتى ثيابي. 

وعندما فتحت الباب دفعني احد العنا�سر اىل الكنبة، وقيد يدّي اىل 

الوراء ... ومن ثم نقلت اىل �سيارة مدنية تابعة لهم يف املقعد اخللفي. 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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ومل يقولوا يل انهم من خمابرات اجلي�س ولكن الحقا قالوا لزوجتي انهم 

من خمابرات اجلي�س...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

من االنتهاكات االخرى التي حت�صل بكرثة نعر�ض بع�ض ال�صهادات التي 

تظهر عدم قراءة املتهمني املحا�رس التي يوقعون عليها:  

الجئ اوقف يف خمفر لقوى االمن الداخلي »... وطلبوا مني التوقيع على 

حم�سر التحقيق. ومل يطلب مني قراءته، واأنا مل اطلب. واإن طلبت او 

ال ال�سيء نف�سه وهو حتى لو طلبت كان رف�س... مل اأعرف ما كتب يف 

املح�سر« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»بعد توقيفي اخذوين اىل مركز للجي�س وحقق معي �سخ�س بلبا�س مدين 

... وب�سمت على املح�سر من بعد انتهاء التحقيق ومل اقراأ املح�سر، فقط 

طلبوا مني ان اب�سم فب�سمت. ومل يقولوا يل انه يحق يل قراءة املح�سر« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

ادعاءات تعذيب من ج�صدي ومعنوي ولفظي... 

»...وقال يل عندها املحقق »الظاهر ما بدك تعرتف« وعندها مت 

�سربي من قبل املحقق و3 اأو4 عنا�سر وكان ال�سرب عبارة عن فلق 

بالنربي�س وكابالت مثل كابالت الكهرباء ويقولون اعرتف وانا كنت 

عرتف. وظلوا ي�سربونني تقريبا 5 �ساعات.  اقول لي�س عندي �سيء الأ

رتاح قليال«  كانوا ي�سربوين ومن بعدها ير�سلونني اىل احلجز »الأ

ومن بعدها يعاودون �سربي. لغاية ال�ساعة الواحدة �سباحا... ثاين 

يوم ار�سلوين اىل مركز التحري، وكنت مكبال. وكان التحريون يف 

لبا�س مدين. وبقيت عندهم 5 اأيام كنت اأتعر�س خاللها للتعذيب من 

قبلهم. والتعذيب كان عبارة عن »فلقة«. فكنت مكبال اىل الوراء 

وكانوا ي�سربونني على كتفي ورجلي. وكانوا ي�سربونني بكابالت 

ونربي�س. وكان هدف ال�سرب ان اعرتف بال�سرقة. كانوا يقولون يل 

ان اعرتف، احكي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 
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لدى خمابرات اجلي�ض »... ويف اول ليلة مت اخذي بداأوا ب�سربي وكانوا 

6 ا�سخا�س. تلقيت �سفعات وكدمات بطريقة ع�سوائية ويف كل انحاء 
ج�سمي ومن دون ترك اي اثر يبني. وقالوا انه يجب ان اعرتف 

بالقوة وكانت التهمة قتال )ال اعرف من( وقالوا انهم �سوف يجلبون 

اثنني عراقيني اعرتفوا علي، فقلت لهم اجلبوهم ولكن مل يفعلوا. 

ومن ثم اعطوين راحة، ومن ثم عاودوا التعذيب حيث مت �سربي 

فلقة واكرث من ع�سا انك�سرت بالفلقة. وحاول احد العنا�سر ان يطفئ 

ال�سيجارة يف عيني وحاول عدة مرات ان يقرب ال�سيجارة اىل عيني، 

وقالوا يل انه »اذا اردت ان ترتاح يجب ان تعرتف« فقلت لهم مباذا 

ن ال اعرف التهمة وال اعرف من  اريد ان اعرتف النني لغاية االآ

هو القتيل وال اعرف من اعطاهم املعلومات واتهمني بالقتل. وقد 

هددوين با�ستعمال الكهرباء وان يجل�سوين على قنينة لكي اعرتف 

وهو نوع من التعذيب لكي اعرتف. وقد بقيت عند خمابرات اجلي�س 

لثاين يوم لغاية ال�ساد�سة م�ساء تقريبًا من دون ان يقدم يل الطعام او 

ال�سراب ... من كرثة ال�سرب تك�سرت ا�سناين. وكنت ال اقدر ان ام�سي 

على رجلي من كرثة ال�سرب على رجلي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

من العام[ مت تقييد يدّي اىل خلف ظهري،  »وعند و�سويل ]اىل مركز االأ

وعند �سعودي اىل الطابق الثاين يف غرفة التحقيق جاء املحقق وقال 

يل » ادر وجهك اىل احلائط ياحيوان و�سوف اريك اليوم ماذا �ساأفعل« ... 

املحقق الذي كان بقربه قال يل ان اتكلم معه )مع الذي كان يحقق 

 لك ا�سنانك« 
ّ
معي( ب�سكل جيد واال �سوف »اهر

�سهادة الجئ عراقي، 2009

طفاء  من العام[ قاموا بفتح خرطوم مياه االإ »... ويف احلمام ]لدى االأ

علّي ...دخلت املياه اىل عيني و بقيت حوايل ثالثة ايام ال اقدر ان 

اغلقها وكنت انام وعيني مفتوحة )من �سدة �سغط املياه(. ومن ثم مت 

تعليقي باجلنزير ... فاأ�سبحت معلقًا بني ال�سقف واالر�س« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 
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املحاكمات

�سف  تطور اجتهاد الق�ساء يف حماية احلرية ال�سخ�سية كما ابرزنا اعاله. لكن لالأ

هذا التطور مل ينعك�س على حماكمات الالجئني وطالبي اللجوء بعد االدعاء عليهم، 

ال �سيما اذا مل يكن هوؤالء ممثلني مبحام للدفاع عنهم، لكن ال بد من اال�سارة اىل 

اأن هناك بع�س التغيري يف هذا املجال يف ال�سنتني االخريتني حيث بداأ الق�ساة 

عتبار غالبًا �سفة اللجوء يف احكامهم عندما يتم عر�سها امامهم،  ياأخذون يف االإ

كما الحظنا، يف تطور اجتهادي ايجابي اآخر. وقد ابرز الالجئون وطالبو اللجوء 

اد فرونتريز يف �سهاداتهم �سعورهم باأهمية وجود حمام اىل 
ّ
الذين قابلتهم رو

جانبهم لهذا ال�سبب.

اال انه، وال �سيما عندما ال يكون هناك متثيل قانوين، ال تزال غالبية املحاكمات 

جتري ب�سكل �رشيع من دون منح الالجئ املدعى عليه بال�رشورة الفر�سة للدفاع 

عن نف�سه، ا�سافة اىل ال�سعور ان الدفاع عن النف�س لن يغري �سيئًا حيث ان النمط 

العقابي ا�سبح معروفًا لهوؤالء. وحتى ان البع�س حوكم دون ان يرى القا�سي. وال 

يزال الالجئون وطالبو اللجوء ال يح�رشون جل�سات النطق باحلكم التي ت�سلهم اىل 

ال�سجن. كذلك مل�سنا من خالل ال�سهادات التي اعطاها الالجئون ان بع�سهم ي�سعر 

ان الق�ساة يتعمدون ا�ستفزازهم. 

وتربز ال�سهادات التالية هذه االمناط: 

بالن�سبة للدفاع عن النف�س واحلق بتوكيل حمام:

»ال اأتذكر تاريخ حماكمتي. اأنا حتاكمت 3 مرات. اأول مرة مل يكن معي 

حمام... مثلت اأمام القا�سي بال قيود. مل ي�ساألني القا�سي عن رغبتي 

ن هناك  بتوكيل حمام. �ساألني عن �سبب جميئي اىل لبنان، قلت له الأ

حربا يف العراق. قال يل القا�سي »نحنا كان عنا 25 �سنة حرب اأهلية 

و مل نهرب«... مل يقل اأي �سيء اآخر. قال يل فقط اأن اأغادر و بعد 10 

ن اأدافع عن نف�سي.  اأيام ي�سدر حكمي. مل اأ�سعر اأنه كان لدي جمال الأ

عندما جربت اأن اأتكلم قال الع�سكري يل« ل�سو بدك حتكي اأكرث �سي 

بيطلع حكمك �سهرين« . بعد 9 اأيام تقريبا من حماكمتي مت تبليغي 

باحلكم ]يف ال�سجن[، نادوا ا�سمي وتوجهت اىل مكتب املراقب العام 

واأعطاين خال�سة حكمي وكان احلكم »�سهر وغرامة، دون ترحيل. 

ووقعت على خال�سة احلكم« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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» ... خالل فرتة احتجازي يف االمن العام مل اأكن اأعرف اأن لدي حكم 

اإخالء �سبيل، عرفت باحلكم عندما عدنا اىل �سجن روميه وزارتنا جمعية 

رّواد فرونتريز واأعطتني خال�سة احلكم« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... وثاين جل�سة كان معنا اال�ستاذ ... وحتدث عن القوانني اللبنانية 

وقال للقا�سي انهم حمتجزون من فرتة طويلة. القا�سي قال له 

»االمن العام وما ادراك ما االمن العام هم دولة لوحدهم«... وطلب 

]املحامي[ »اإخالء �سبيل«. اأنا �سعرت باختالف عندما كان معي حمام. 
اأوال يعرف املحامي ماذا يقول والقا�سي ي�سغي. دون حمام ينظر 

القا�سي بالعني ال�سغرية. بوجود حمام يختلف الو�سع، ياأخذ القا�سي 

وقته للتفكري« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»ح�سرت اىل املحكمة ثالث مرات واأجلت مرتني. عادة ال�سوداين 

الداخل خل�سة ي�ساأله القا�سي انت دخلت خل�سة و يقول له حب�س �سهر... 

لكن يف حالتي كان معي حمام ترافع عني وبني للقا�سي اأنني انا 

الجئ و قد عدد مواد قانونية ت�سمح لالجئ ان يبقى يف لبنان لغاية 

اعادة توطينه وذلك لكي ال يحكمني القا�سي بالرتحيل، واو�سح 

للقا�سي انني عند توقيفي كنت طالب جلوء و قد ا�ستح�سلت بعد دخويل 

اىل ال�سجن على بطاقة االعرتاف ب�سفة اللجوء، وقد طالب القا�سي 

بن�سخة ا�سلية عن البطاقة، وانا مل اتكلم اأي �سيء خالل اجلل�سة بل 

تكلم املحامي. وانا اح�س�ست ان و�سعي اف�سل« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

»�ساألني القا�سي »�سحيت يا ح�سن« قلت له »نعم �سيدي القا�سي«. 

�ساألني مذا ح�سل معك يا ح�سن، ماذا مكتوب هنا؟ قلت ال اأعرف �سيدي 

القا�سي... ومل يعط يل جمال اآخر للكالم، هذا فقط موجود يف امل�سل�سالت 

ان ال�سخ�س ي�ستطيع اأن يتكلم. يف لبنان القا�سي لديه جدول زمني و 

يريد اأن ينتهي من 30 حالة، ال ي�ستمع. وطلب مني القا�سي اأن اأوقع، 

لكن ال اأعرف على اأي ورقة وقعت، االجنبي هنا ال يعرف على اأي 

ورقة يوقع... مل اأقل للقا�سي اأنني اأريد حماميا. مل ي�ساألني اأحد... مل 

ي�سمح يل اأن اأقول له انني تعر�ست لل�سرب يف املخفر، وحتى لو كان 

نه اأخاف اأن يردين اىل ... ]املخفر[  هناك جمال اأخاف اأن اأقول له الأ

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ



���

وكنت اخاف من الع�سكري يف بعبدا اأن ي�سربني. االمور لي�ست �سهلة، 

لي�ست كما تت�سورها« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

يف الوقت الذي يعرب فيه بع�س الالجئني عن قدرية الواقع الق�سائي بالن�سبة 

لهم، فاذا كان موقوفا ب�سبب اخلل�سة، هو يعرف انه �سيعاقب العقوبة التي باتت 

ن من اجلميع، وانه لن ي�ستطيع ان يدافع عن نف�سه: معروفة االآ

»...ال يفيد املحامي »ماذا يفيد؟ انت داخل خل�سة، هل يخرجك؟«... مل 

اكن وحدي يف اجلل�سة، كنا عراقيني، �سودانيني، ولبنانيني. �ساألني 

القا�سي عن ا�سمي وا�سم امي، وكيف اتيت اىل لبنان فقلت عرب 

اجلبل. فقال خل�س. لكنني قلت انني الجئ فقال القا�سي ال اعرتف 

باللجوء...حكمك معروف، �سهر وغرامة. انا حكمني �سهرين، ال اعرف 

ملاذا، مل ا�ساأل وا�ساًل ال ا�ستطيع ان ا�ساأل، »مكبل امام حر�س، كيف اأ�ساأل« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

�سهر دون ان يحال امام الق�ساء: وبع�سهم احتجز الأ

»... ومل اواجه اأي مدع عام او قا�س خالل كل فرتة توقيفي لدى 

االمن العام. وبقيت يف هذه النظارة 121 يوم« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

»... كنت اأريد اأن اأعرف ملاذا اأنا يف ال�سجن ما ال�سبب، ما التهمة... اأنا 

مل اأكن اأعرف ما هي تهمتي طيلة 6 اأ�سهر. االخرون يعرفون لكن اأنا 

�ساحب امللف مل اأكن اعرف...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

االحتجاز تنفيذا للعقوبة ... وما بعدها 

ت�ستمر املعاناة، عندما ينتقل الالجئ وطالب اللجوء اىل ال�سجن. ففي ال�سجن 

 وح�سلت زيارات ر�سمية بهدف االطالع على 
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 وال تزال ظروف ال�سجن و�رشوطه 
153

االو�ساع وو�سع خطط ا�سالحية، وبرامج،

اقل من املعايري الدنيا ملعاملة ال�سجناء. وي�ساف اىل ق�ساوة ظروف ال�سجن ب�سكل 

عام متييز يعاين منه االجانب والالجئون. 

�رضوط ال�سجن 

ي�سرتك عدد من الالجئني يف و�سف جتربة �سجنهم باأنها قا�سية جدا وتدنو من 

الالاإن�سانية. وهذا ما تو�سفه بع�س ال�سهادات:

»... بعد ثالثة اأيام ]يف نظارة ق�رش العدل[ يف بعبدا مت حتويلي اىل 

�سجن رومية املركزي يف مبنى املوقوفني، »د«، نظارة الدخول. �سجن 

رومية مقربة اأحياء. عند الدخول ا�ستلمني ال�سجناء، ... كنت اأ�سعر 

اأنها نهاية العامل. ... نا�س م�سوهة ونا�س مو�سومة وكلمات نابية. 

عندما دخلت ال�سجن كنت يف حالة الوعي، ال ا�ستطيع اأن اأ�سف هذه 

احلالة. حالة �سوداوية ... الكثري من النا�س، ازدحام... كنت اأبكي ، ال 

اأعرف ما ح�سل بي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

» ... جمتمع ال�سجن جمتمع اإذالل، ال اأعرف كيف ا�سفها، مرحلة ال اأريد 

اأن ا�ستذكرها. جردوين من ان�سانيتي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»�سجن روميه ال ي�سمى على الب�سر. هو �سجن عذاب، التعامل لي�س 

جيدا، ال�سجن تابع لل�سجناء، املافيات ولي�س للدولة. كل مبنى حتكمه 

ع�سابة« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

جانب يف ال�سجون مقارنة بغريهم من  كما يتحدثون عن متييز يتعر�س له االأ

املحتجزين:

» ... يوجد متييز داخل �سجن رومية جتاه ال�سودانيني وال�سوماليني 
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الثاين 2010؛ بارود يك�سف عن حملة ان�سانية لتح�سني او�ساع ال�سجون ودورة تدريبية حول حقوق االن�سان يف جمال 

ول 2009. ادارتها، جريدة ال�سفري، 26 ت�رشين االأ
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وال�سريلنكيني والهنود و�سعهم ا�سعب يف ال�سجن الن الغرف غري 

جيدة ويو�سعون باأعداد كبرية داخل ال�سجن... الغرف اجليدة 

والنظيفة والتي يتوفر فيها مياه دائما يجل�س فيها اللبنانيون ويكون 

عددهم قليل يف الغرف...« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2010

» ... كنا ننام »�سيف« اي على اجلانب ولي�س على الظهر. 40 �سخ�سا 

يف غرفة حوايل 5 امتار ب 5 امتار. امل�ساجني اللبنانيني القدماء كان 

لديهم فرا�س كبري، لكن االجانب مل يكن لديهم جمال للنوم. كان هناك 

حوايل ن�سف امل�ساجني يف الغرفة اجانب، كانوا يح�سروننا يف زاوية من 

الغرفة والباقي لهم. اذا حكيت يقولون انت اجنبي، وحتى الدرك 

يقولون انتم اجانب. ال�سجن ظلم... الدرك كانوا ي�سربون االجانب يف 

حال كانت هناك م�ساكل بني امل�ساجني اللبنانيني واالجانب...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

الطعام

ا�سافة اىل ذلك، يعاين االجانب والالجئون منهم من �سح ونوعية للطعام، ال �سيما 

انه »لي�ست لديهم مواجهات« وزوار ياأتونهم بالطعام ب�سكل دائم:

»...الطعام �سيئ اىل درجة ان احد ال�سجناء ال�سابقني قال انه عندما 

تفتح طنجرة االرز تغيب عن الوعي...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... احيانا ال ناأكل الطعام الذي ياأتينا. احيانا الذين يواجهون كانوا 

يح�سلون على ا�سياء ويعطوننا بع�س اال�سياء. من ال يواجه و�سعه 

�سعب جدا« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»ال�سجن ماأ�ساة، جوع... كنت اآكل من طعام ال�سجن، ميكن �سراء اكل 

لكن لي�س معي مال. كان هناك جوع الن الطعام غري كاف... من 

تاأتيه مواجهات ياأكل جيدا... وعندما كنت مري�س اي�سا مل يكن لدي 

اكل خا�س، حايل حال امل�ساجني... انت �سجني، ماذا تنتظر. كان هناك 

جوع، جوع غري طبيعي، كذب من يقول لي�س هناك جوع يف ال�سجن« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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ال�سحة

وكذلك اعرب الالجئون عن معاناة من يتعر�س للمر�س، حيث ان الرعاية ال�سحية 

ال تتوفر فورا اأو بال�سكل الكايف ملن يتعر�س لو�سع �سحي ما، وهذا واقع 

يت�ساركونه مع باقي امل�ساجني. 

»...خالل هذه الفرتة مر�ست، �سار لدي �سعال و�سيق نف�س قويان... 

كان الطبيب ياأتي مرة يف اال�سبوع. ويقول يل ما بك �سيء. ومهما 

اأ�سابني كان ي�سف يل البانادول. ال�سجني الذي كان يذهب جللب الدواء 

من مبنى اآخر يتطلب ا�سبوعني الح�ساره وت�سل كمية حمدودة منه فقط«

 �سهادة الجئ عراقي، 2010

»... مل يكن احد ال�سجناء عنده دواء يف هذه الفرتة وتعر�س مرتني 

لعار�س �سحي وفقد الوعي وقمنا بنقله على اكتافنا اىل ال�سيدلية 

النه مل يح�سر احد من املمر�سني او قوى االمن الداخلي وقد طلبنا 

منهم املجيء ولكن مل يح�سروا« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2010

»... وعند دخويل اىل االمن العام طلبت من كاريتا�س ان ارى الدكتور 

)...( وكان الدكتور ياأتي كل اثنني وجمعة. ومبا انني و�سلت اىل االمن 

العام االثنني فبقيت لغاية اجلمعة لكي ارى الدكتور، وكان الفح�س 

روتينيًا ومل يكن دقيقًا اإذ �ساألني فقط عما يوؤملني واعطاين م�سكنات ومل 

احت�سن عليها... ويف الليل مل يكونوا ي�سلون ب�سرعة لعند املري�س وكنا 

نعتمد على اخلبط على االبواب وكانت ت�سل من نظارة اىل نظارة...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... وقد مت عر�سي على دكتور لالع�ساب حيث و�سف يل ادوية اع�ساب 

و قد كتب تقرير يطلب فيه ان يخلى �سبيلي ب�سبب حالتي النف�سية 

ويقول انني مري�س اع�ساب لكن االمن العام رف�س         اخالء �سبيلي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

التفتي�س، اال�ستحمام والنظافة 

» ... وعند و�سويل اىل رومية بداأوا التفتي�س ب�سكل مهني وكان يقوم 

بالتفتي�س م�ساجني �سابقون حيث يطلب منا ان ننزع كامل مالب�سنا« 

�سهادة طالب جلوء �سوداين، 2009

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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»...يف ال�ستاء امل�ساجني ال ي�ستحمون مبياه �ساخنة، فقط ال�ساوي�س 

وع�سابته يتحممون باملياه ال�ساخنة« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... ]يف زنزانة االحداث[ اال�ستحمام كان م�سموحًا يوم اجلمعة فقط من 

كل ا�سبوع، وكانت املياه ال�ساخنة غري متوفرة دائما« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

خرى االكتظاظ وظروف االحتجاز االأ

» ... ويف رومية و�سعت يف مبنى االحداث، يف نظارة »4« وكانت كبرية 

احلجم لكن مكتظة للغاية وكان فيها تقريبا نزالء من جميع اجلن�سيات« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

»�سجن عاليه كان اأف�سل نوعا ما من رومية من حيث االكتظاظ، 

ولكنه كان اأتع�س من ناحية غياب اجلمعيات«

�سهادة الجئ عراقي، 2010

 نور ال�سم�س ومل نعرف 
َ
ر�س مل نر من العام حتت االأ »ثالثة اأ�سهر يف االأ

الوقت �سبحًا كان اأو ظهرًا اأم غروبًا اأم لياًل... وكنا نعاين من الرطوبة 

واخلوف، من اجلرب والو�ساخة اإذ كنا خم�سني �سخ�سًا حم�سورين« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... حولت اىل االمن العام وهنا بداأ العذاب النه �سجن حتت االر�س 

وال توجد و�سائل تدفئة او تهوئة وكانت هناك �سفاطات ت�سحب 

من اخلارج اىل الداخل وواحد من الداخل اىل اخلارج، واذا انقطعت 

الكهرباء نختنق، يف االمن العام ال �سم�س او تهوئة او و�سائل ترفيه 

ورومية بالن�سبة اىل االمن العام جنة. وبقيت 7 ا�سهر يف االمن العام 

مل ار هواء او �سم�س« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

االت�سال بالعامل اخلارجي 

بتاريخ كتابة هذا التقرير، كان ا�ستخدام الهاتف حم�سورا بنظارة االمن العام 

لالت�سال عرب بطاقات مدفوعة �سلفا دون امكانية تلقي االت�ساالت، ولي�س 

با�ستطاعة املوقوفني واملحتجزين يف ال�سجون والنظارات االخرى االت�سال 

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 
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بالعامل اخلارجي عرب الهاتف. 

من العام �سجل حيث ي�سجل ا�سم الذي  »بالن�سبة لالت�ساالت كان لالأ

يريد ان يت�سل. وعندما كنت اقوم باالت�سال كان ع�سكري يقف اىل 

جانبي وي�ستمع اىل املكاملة. وكان ممنوعا اأن نت�سل باجلمعيات. ياأخذ 

الرقم وي�ساأل مبن تريد االت�سال وي�سجل ا�سم ال�سخ�س« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

 »كان النظام انه كل 8 ايام يحق لنا بات�سال واحد ولكن كان يوجد 

م�ساجني يت�سلون اأكرث ب�سبب العالقات مع البا�ساوات وال�ساوي�سية...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

 »...وكان ممكنا ان جنري ات�ساال واحدا كل 10 ايام مرة واحدة ولي�س 

الكرث من 2 دقيقة )هذه تعليمات االمن العام(« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

االحتجاز املطول

».... بعد 9 اأيام تقريبا من حماكمتي مت تبليغي باحلكم نادوا ا�سمي 

وتوجهت اىل مكتب املراقب العام واأعطاين خال�سة حكمي وكان احلكم 

»�سهر و...لرية لبنانية، دون ترحيل. ووقعت على خال�سة احلكم. اأنا 

نني اأعرف  انتهيت من تنفيذ حكمي يف 19 /01 /2009 مل اأدفع الغرامة الأ

خرين  اأنه حتى لو دفعت لن اأخرج كنت اأعرف ذلك من امل�ساجني االآ

هم كانوا 4 اأ�سهر و5 اأ�سهر بعد ان انهوا تنفيذ حكمهم« ]علما انه اطلق 

�رشاحه يف 27 /7 /2010 بفعل تدخل املفو�سية، وذلك بعد ان ق�سى ما يقارب ال�سنة 

والن�سف يف االحتجاز التع�سفي[

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»من اأجل 20 يومًا حكم بقيت ت�سعة اأ�سهر يف �سجن حقري، 6 اأ�سهر يف 

رومية مبنى املحكومني مع عتاة القتلة واملجرمني...« ]علما انه قد 

حوكم بفعل الدخول غري النظامي[

�سهادة الجئ عراقي، 2010

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 
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حتديد �سفة اللجوء يف االحتجاز: بواعث القلق 

قد يتعر�س طالب اللجوء اىل التوقيف خالل م�سار درا�سة ملفه ويف بع�س 

االحيان قبل تقدمي طلب جلوئه اىل مفو�سية االمم املتحدة العليا ل�سوؤون 

الالجئني. وبالتايل جترى مقابالتهم ودرا�سة ملفاتهم وهم قيد االحتجاز. ان 

عملية حتديد ال�سفة يف االحتجاز تنطوي على الكثري من اال�سكاليات ب�سكل 

عام، مما يوؤثر على عدالة االجراءت، ال �سيما �سعوبة الو�سول اىل املفو�سية، 

املهل الطويلة لدرا�سة طلبات اللجوء وعدم كفاية الدعم املقدم لطالبي اللجوء 

املحتجزين. و�سوف نتطرق هنا اىل بع�س اال�سكاليات وبواعث القلق ونعطي مثاال 

او اثنني عن كل منها بهدف اال�ساءة عليها وعلى خطر ان تتحول اىل منط لي�س اال. 

�سعوبة التوا�سل مع املفو�سية

لي�س من ال�سهولة ان يتوا�سل طالبو اللجوء املحتجزون مع املفو�سية. االمر الذي 

جانب غري امل�سجلني لديها والراغبني بطلب  ينعك�س �سلبا ب�سكل خا�س على االأ

اللجوء، حيث ال ي�ستطيع هوؤالء االعالن عن انف�سهم للمفو�سية كطالبي جلوء ب�سكل 

فوري ويتاأخر ت�سجيلهم لديها. وقد تتم اعادة البع�س منهم اىل بلدانهم اال�سل 

حتت غطاء »العودة الطوعية« قبل ان يت�سنى لهم حتى مقابلة احد موظفيها. 

ويف حال ا�ستطاع املحتجزون التوا�سل مع املفو�سية، قد يتم الرد على طلباتهم ب�سكل 

اد فرونتريز، زارت 
ّ
�رشيع من دون ان يتم ت�سجيلهم. مثال، يف حالة تابعتها جمعية رو

املفو�سية حمتجزاً لكن مل ت�سجله، دون االلتفات اىل �سبب طلبه للجوء، حتت ذريعة ان 

 االمر الذي يثري تخوفا جديا 
154

املحتجزين ال ي�سجلون »ما مل يكن لديهم خوف من العودة«.

من الدرا�سة ال�رشيعة يف االحتجاز لطلبات جلوء، منها ما قد يكون ذا ا�سباب حقيقية وجدية.

وهذا االمر ينعك�س اي�سا على املحتجزين الذين مل تتم مقابلتهم او اعالمهم 

بنتائج درا�سة ملفاتهم بعد، والذين يرغبون باي�سال معلومات ما اىل املفو�سية 

او التوا�سل لالطالع على م�ستجدات طلبات جلوئهم. ففي وقت قد ينجح بع�س 

ماكن  املحتجزين يف التوا�سل مع املفو�سية خالل زيارة احد موظفيها الأ

االحتجاز، ي�سطر اآخرون لالعتماد على املنظمات غري احلكومية العاملة يف 

اماكن االحتجاز لهذه الغاية. ويفيد بع�س املحتجزين ان ر�سائلهم التي ار�سلت 

اىل املفو�سية عن طريق املنظمات ال�رشيكة ال ت�سل ب�سكل دائم اىل املفو�سية، او 
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اقله ال ي�سلهم اي تاأكيد با�ستالمها.
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اد فرونتريز. 
ّ
 حالة موثقة من قبل جمعية رو
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اد فرونتريز. 
ّ
حالتان موثقتان من قبل جمعية رو
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التاأخر يف درا�سة طلبات اللجوء

يثري عدد من املحتجزين قلقهم من تاأخر املفو�سية يف درا�سة وبت طلبات 

جلوئهم. حيث قد تتطلب النتائج حوايل 4 ا�سهر يف بع�س االحيان ويف احدى 

اد فرونتريز، �سدرت نتيجة الدرجة االوىل بعد 7 
ّ
احلاالت التي تابعتها جمعية رو

ويف حالة اخرى، ا�سطر املحتجز اىل االنتظار الكرث من 9 
 156

ا�سهر من التوقيف،

ويف حالة اخرى، يبدو انه مت جتميد طلب جلوء 
 157

ا�سهر قبل �سدور القرار النهائي.

احد املحتجزين عندما كان قيد االحتجاز بحيث مل يعط اي نتيجة خالل احتجازه 

 
158

ول، وا�ستمر جتميد ملفه حتى بعد اطالق �رشاحه واحتجازه الثاين. االأ

واخطر ما يف االمر انه قد يتم ترحيل بع�س طالبي اللجوء قبل بت طلباتهم من 
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اد فرونتريز على االقل حالتان
ّ
قبل املفو�سية. وقد و�سلت اىل علم جمعية رو

مت ترحيلهما قبل ان تنتهي املفو�سية من درا�سة ملفاتهما، وكالهما بقي حمتجز 

ال�سهر: االول كان ملفه قيد اال�ستئناف لدى املفو�سية عندما مت توقيفه وبقي 

حمتجزا حلوايل ثالثة ا�سهر قبل ان يتم ترحبله دون ان تنهي املفو�سية درا�سة 

ا�ستئنافه، بينما الثاين بقي حمتجزا ملدة 7 ا�سهر بعد ت�سجيله لدى املفو�سية من 

ل قبل ذلك. 
ّ

دون ان جترى له مقابلة حتديد ال�سفة ورح

النق�س يف امل�سورة والدعم 

يح�سل طالبو اللجوء املحتجزون على القليل فقط من امل�سورة والدعم من قبل 

موظفي املفو�سية خالل م�سار درا�سة طلبات جلوئهم. حيث يف الغالب ال يزور 

موظفو املفو�سية هوؤالء اال من اجل املقابالت ونادراً ما يقدمون لهم امل�سورة. 

نتيجة ذلك ال يكون طالبو اللجوء املحتجزون دائما على اطالع على و�سعهم مع 
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املفو�سية، والعديد منهم ال يعلمون بغر�س املقابالت التي جترى معهم على ما يبدو.

ويفيد بع�س طالبي اللجوء املحتجزين ان موظفي املفو�سية يقدمون لهم م�سورة 

غري مالئمة: على �سبيل املثال، مت ن�سح طالب جلوء حمتجز باقفال ملفه مع 

املفو�سية قبل �سدور القرار النهائي الن »املفو�سية ال ت�ستطيع ان تفعل �سيئا«، 
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ليكت�سف فيما بعد، من قبل االمن العام ولي�س املفو�سية، انه مت رف�س طلبه.
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اد فرونتريز. 
ّ
حالة تابعتها جمعية رو
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اد فرونتريز.
ّ
حالة تابعتها جمعية رو
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اد فرونتريز.
ّ
حالة تابعتها جمعية رو
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اد فرونتريز.
ّ
 حالتان تابعتهما جمعية رو

159

اد فرونتريز.
ّ
 حالة تابعتها جمعية رو

160

اد فرونتريز.
ّ
حالة تابعتها جمعية رو
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بواعث قلق مرتبطة باجراءات ومعايري حمددة 

يتخلل م�سار حتديد �سفة اللجوء لطالبيها املحتجزين الكثري من بواعث القلق، ال �سيما 

من حيث كيفية اجراء املقابالت يف االحتجاز وكيفية تقييم طلبات اللجوء ف�ساًل عن 

عوائق متعلقة بحق طالبي اللجوء يف اال�ستئناف ويف احل�سول على متثيل قانوين. 

�رسوط مقابالت غري مالئمة 

العديد من طالبي اللجوء املحتجزين يفيدون عن مقابالت حتديد �سفة جتري يف 

�رشوط غري مالئمة ال �سيما من حيث حقهم باخل�سو�سية وال�رشية.

فاحد املحتجزين متت مقابلته يف ثالثة �سجون خمتلفة ومل يتمكن من الكالم 

خرون او  بحرية يف اي من مقابالته ب�سبب اخلوف من ان ي�سمعه املحتجزون االآ

حر�س ال�سجن... يف �سجن اآخر اجريت املقابلة يف ق�سم ال�سباط من دون ان يكون 

هناك اي باب يف�سله مع موظف املفو�سية عن ال�سباط بل جمرد خزانات. اما 

يف ال�سجن الثالث، فكان املوظفون يدخلون اىل الغرفة حيث جترى املقابلة وكان 

 
162

موظف املفو�سية ي�سطر لوقف املقابلة يف كل مرة عند دخولهم.

ا�سافة اىل ذلك، افاد اثنان من املحتجزين ان موظفي املفو�سية كانوا يناق�سون 

ول يدعي ان  معهم م�سائل متعلقة بطلب جلوئهم عرب هاتف مكان االحتجاز. فاالأ

موظف املفو�سية ات�سل به على هاتف نظارة االمن العام وطلب منه ان يكتب 

 بينما الثاين افاد ان 
163

على ورقة بع�س كلمات من لهجة قبيلته، علما انه امي.

موظف املفو�سية ات�سل به على هاتف ال�سجن الذي كان فيه لي�ساأله عن بع�س 

املعلومات املتعلقة مبلفه مبا فيها احتجازه يف بلده االم، علما ان طالب اللجوء 

اد فرونتريز التي �ساعدته قبل توقيفه يف اعداد 
ّ
هذا كان ممثال من قبل جمعية رو
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�سهادته ال�سخ�سية وبها كل هذه املعلومات.

ت�ساف اىل ظروف املقابالت هذه طريقة تعامل موظفي املفو�سية معهم خالل 

املقابالت يف االحتجاز ب�سبب هذه الظروف، فقد ال يكون مرتاحًا يف املقابلة 

فال تتم بال�سكل املالئم. فعلى �سبيل املثال، اأفاد احدهم باأن املوظف كان ي�ستاء 

 بينما ا�سار اآخر اىل ان 
165

ب�سدة يف حال تذكر اي تف�سيل ن�سي ذكره �سابقا،

املوظف مل يكن يكتب ايا من املعلومات التي اعطاها بل كان يحفظها، ليكت�سف 
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 وثالث 
166

فيما بعد ان هناك الكثري من املعلومات غري الدقيقة �سجلت يف ملفه.

افاد ان املوظف مل يعطه الوقت الكايف لالجابة على اال�سئلة، ف�سال عن ان 

املوظف مل يتمكن من فهم لهجته ب�سكل جيد فا�ستعان مبحتجز اآخر من جن�سيته 
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لتف�سري بع�س املفردات.

اأخطاء يف الواقع والقانون يف تقييم طلبات اللجوء

ال تخلو القرارات التي تتخذ يف حاالت طالبي اللجوء املحتجزين من االخطاء 

الواقعية والقانونية. ففي بع�س احلاالت ت�سدر قرارات رف�س دون منح طالبي 

 بالرغم من ان املعايري 
168

اللجوء الفر�سة لتف�سري النقاط املت�ساربة يف افاداتهم،

 ا�سافة اىل اخطاء يف القانون كعدم تقييم خطر 
169

االجرائية للمفو�سية ت�سرتط ذلك.

 او اهليته ل�سفة اللجوء 
170

اال�سطهاد امل�ستقبلي الذي قد يتعر�س له طالب اللجوء،

 ويف احدى احلاالت كان املحتجز 
171

مبوجب تفوي�س احلماية الدولية للمفو�سية ،
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الجئا معرتفا به يف �سوريا فاجريت معه اجراءات حتديد ال�سفة بدال من نقل ملفه.

ا�سافة اىل ذلك، مت رف�س العديد من طالبي اللجوء قبل احتجازهم، اال ان جمعية 

اد فرونتريز عند درا�ستها للملف وجدت ان الرف�س كان مبنيًا على خطاأ يف 
ّ
رو

الواقع او يف القانون، مما �سيوؤدي اىل عدم �سمولهم بحماية املفو�سية خالل 

احتجازهم. وقد حاولت اجلمعية التدخل يف حاالت ثالثة طالبي جلوء �سودانيني 

من دارفور طالبة اعادة النظر يف القرار. لكن اتى ذلك متاأخرا يف حالة احدهم 

حيث تويف يف ال�سجن يف اليوم الذي ار�سلت فيه اجلمعية طلبها العادة فتح 

ل ثان – كانت رف�سته املفو�سية على خلفية عدم التاأكد من 
ّ

 بينما رح
173

ملفه،

انتمائه العرقي اىل القبيلة التي يدعي، بعد ايام من تدخل اجلمعية دون ان يتاح 

ل ثالث رف�س لل�سبب 
ّ

 ورح
174

للمفو�سية الوقت الكايف العادة النظر يف امللف،
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 UN High Commissioner for Refugees, Procedural Standards for Refugee Status Determination Under 169

UNHCR's Mandate, 20 November 2003, Para. 4-3-6; available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/

42d66dd84.html

جراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد و�سع الالجئ  - مفو�سية االمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني، دليل االإ

مبقت�سى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 اخلا�سني بو�سع الالجئني، اأيلول/ �سبتمرب 1979، الفقرة 199، متوفر على 

http://www.unhcr.org/cgibin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4745b3c62
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عينه - على الرغم من ثبوت انتماء اأخيه للقبيلة للمفو�سية – وذلك قبل ان 
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تتمكن املفو�سية من البت بطلب اال�ستئناف.

عوائق اأمام حق ا�صتئناف قرار رف�ض طلب اللجوء

ال يح�سل غالبية طالبي اللجوء املحتجزين على ا�سباب رف�س طلباتهم، حيث 

اد فرونتريز 
ّ
 بينما افاد احد املحتجزين جمعية رو

176
نادرا ما يتم اعالمهم بذلك،
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ان موظف املفو�سية اخربه فقط انه »رف�س النه كاذب«.

وبالتايل ال ي�ستطيع هوؤالء ممار�سة حقهم باال�ستئناف كما يجب. وقد ادى ذلك يف 

حالة احد املحتجزين اىل رف�س ا�ستئنافه واقفال ملفه فقط النه �سئل ما اذا كانت 

لديه اي عنا�رش جديدة لال�سافة على امللف، فنفى كونه ال يعرف ما العنا�رش 

 
178

املفقودة ورف�س لهذا ال�سبب.

ميني انه طلب م�ساعدة موظف املفو�سية لكتابة  وقد افاد احد املحتجزين االأ

خرين، االمر الذي اجربه على  ا�ستئنافه، فقال له ان ي�ستعني باأحد املحتجزين االآ

م�ساركة معلومات عن ملفه مع حمتجزين اآخرين من بلده يف خرق ل�رشية ملفه 

 
179

وحلقه يف اال�ستئناف ال�سحيح.

عوائق امام حق اال�صتعانة بتمثيل قانوين

ال يتمتع طالبو اللجوء املحتجزون بحقهم يف التمثيل القانوين كما يجب، حيث ان 

املمثلني القانونيني ي�ستطيعون الو�سول اليهم يف ال�سجون، بينما ا�ستمر و�سولهم 

اىل نظارة االمن العام غري ممكن خالل الفرتة التي يغطيها التقرير.

حوال ال يتم اعالمهم من قبل املفو�سية مبواعيد املقابالت مع  ويف كل االأ

جرائية، كما ال يتم اعالمهم بنتائج  �سول االإ املحتجزين حل�سورها كما تفر�س االأ

عداد الدفاع عن ملفات طالبي  امللفات وم�سارها او باملعلومات ال�رشورية الإ

اللجوء املحتجزين.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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انتهاء االحتجاز

اطالق ال�رضاح

كما �سبق وا�رشنا اعاله، عندما يحكم برباءة الالجئني او طالبي اللجوء او باطالق 

�رشاحهم الفوري، ال ينتهي احتجاز هوؤالء كما تفرت�س هذه العبارات الثالث. 

فانتهاء االحتجاز ال يزال يح�سل دون ا�سا�س وا�سح ودون ان يكون بال�رشورة، 

او دون ان يكون يف غالب االحيان، تنفيذا للحكم الق�سائي. 

وحتى الالجئ املطلق �رشاحه ال يعرف على اأي ا�سا�س مت ذلك، واحيانا يكون 

االفراج عنهم مفاجاأة لهم، على الرغم من ان بع�سهم يحوز على احكام اطالق 

�رشاح فوري، وان كل الذين يتم اطالق �رشاحهم يكونون قد انهوا تنفيذ عقوباتهم 

ويجب ان يتم االفراج عنهم، وعدد ال ي�ستهان به منهم غري حمكوم بالرتحيل 

نتيجة االجتاه االجتهادي نحو ا�ستبعاد هذه العقوبة عند العلم ب�سفة اللجوء كما 

ا�رشنا. ويف بع�س احلاالت، ونتيجة تكرار ال�سغوط لل�سفر، يعتقد الالجئ انه كلما 

نودي با�سمه يكون ذلك للرتحيل، ليفاجاأ بانه اطالق �رشاح، ال يعرف ملاذا. وتوؤكد 

ال�سهادات التالية ذلك: 

»بتاريخ ... نادوا ا�سمي على امليكروفون وتوجهت اىل مكتب النظارة 

وقال يل الع�سكري »ماذا بك« وقلت له »ال اأريد ان اأ�سافر« قال يل 

الع�سكري من يقول لك ان ت�سافر... و]موظفة املفو�سية[ �سلمتني 

عندها اإخالء �سبيلي... لليوم ال اأعرف على اأي ا�سا�س مت اإخالء 

�سبيلي« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... ال اأعرف على اأي ا�سا�س مت اإخالء �سبيلي وعلى اأي ا�سا�س 

اأعطيت اإخالء �سبيل �سالح لـ 6 اأ�سهر. مل اأكن اأ�سدق اأنه مت اإخالء 

�سبيلي...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»... بعد ان نادوا علّي خرجت اىل مكتب الدخول، حيث قابلني �سابط 

من العام وكانت مندوبة املفو�سية موجودة... وعرفتني عن  من االأ

نف�سها... ومن ثم عرفت ال�سابط بنف�سي ومن ثم طلب مني ان اوقع 

واب�سم على اوراق )اعتقد انها اخالء ال�سبيل( وقد وقعت وب�سمت 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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عليها من دون ان اقراأها ومل اطلب ان اقراأها النه ال اعرف اذا 

كان يحق يل ذلك. وقد �ساألت ال�سابط النني مل اكن ا�سدق، و�ساألته 

»يا �سيدنا ماذا يحدث؟« فقال »وقع على االوراق الننا نريد ان 

نخرجك...« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2010

االعادة الق�رضية

وقد عادت يف ال�سنتني االخريتني ممار�سة هي االخطر على حماية الالجئني 

وطالبي اللجوء، وهي االعادة الق�رشية. ففي وقت انتهجت االدارة منذ العام 2003 

وبعد توقيع مذكرة التفاهم مع املفو�سية نهجًا خمتلفا يق�سي باالعادة »طوعًا«، 

وهي املمار�سة التي ال تزال قائمة اىل يومنا هذا، عادت املخاوف من االعادة 

الق�رشية على �سوء ترحيل اكرث من الجئ دون ان يوقعوا على اعادتهم كما جرت 

العادة موؤخراً. 

عادة التي تتخذ �سكل الطواعية، حيث يطلب اىل  ويف كل االحوال، ت�سكل االإ

الالجئ التوقيع على العودة، اعادة ق�رشية مقنعة، حيث ان هذا التوقيع، على 

فر�س ح�سوله، ال يعتد به، وفق ما اعترب الق�ساء اللبناين كما بينا �سابقًا، وكما 

 فالالجئون وطالبو اللجوء عندما يوقعون على 
180

توؤكد الهيئات االممية املعنية.

عودتهم، امنا يفعلون ذلك نتيجة �سغوط معنوية، ومادية يف بع�س االحيان، 

تية:   وهذا ما تربزه ال�سهادات االآ
181

وهذا االمر ال ميكن ان ي�سكل عودة طوعية.

» ... يف 25 /2 /2010، نادوا عددًا منا، وكل واحد يدخل مبفرده. قال 

الرائد وقع على ورقة فقراأتها )ارغب بال�سفر( فقلت ال اريد ال�سفر. 

فقال �سافر اف�سل، العراق اف�سل لك، االمم املتحدة ت�سحك عليك، 

وتاأخذ ماال على ا�سمك... فقلت ال اريد ال�سفر فطلب مني ان اب�سم 

على ذلك. وقال �سي�سعني يف االنفرادي، فقلت اف�سل ان اموت هنا 

وال اعود. وقد طلبوين لل�سفر 3 مرات« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»من اأجل 20 يومًا حكم بقيت ت�سعة اأ�سهر يف �سجن حقري،6 اأ�سهر يف 

رومية مبنى املحكومني مع القتلة واملجرمني...وقعت على ال�سفر 

ن الذين رف�سوا رحلوهم اإىل رومية  اإىل العراق م�سطرًا وجمربًا الأ

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

 م�سدر �سابق، احلا�سية 7، الفقرة 2.3.
180

ح�سب التعريف املدرج يف احلا�سية 7.
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ثانية واأنا مل اأ�ستطع التحمل اأكرث.يف ال�سجن نق�س وزين من 84 كغ اإىل 

63،وحالتي النف�سية تعبت جدًا يف ال�سجن وهذه اأول جتربة يل يف 
ال�سجن و�سعب علّي ذلك...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

»بقيت يف �سجن عاليه 3 اأيام ومن ثم مت نقلي جمددا اىل �سجن رومية 

على ا�سا�س ان ال�سفارة العراقية طلبت ان يتم جتميع كل العراقيني 

يف �سجن روميه لتتم مقابلتهم. وبعد 15 يوما قابلت ال�سفارة العراقية 

نني مل اأعد  يف رومية و�ساألوين اإن كنت اأريد ان ا�سافر وانا ب�سمت الأ

اأحتمل ال�سجن واالمم املتحدة، كنت عاي�س �سنة و7 اأ�سهر بكذبة ، كنت 

اأرى انه ال يوجد حل. مل اأكن اأ�سعر اأن هناك �سيئا يتغري« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

» ... حولت اىل االمن العام وهنا بداأ العذاب... وبقيت 7 ا�سهر يف 

االمن العام مل ار هواء او �سم�س...وقد قابلت املفو�سية ثالث مرات 

يف االمن العام ... وقد اجريت مقابلة للتوطني وكانوا يف كل مرة 

يقولون يل ان االمن العام يرف�س اخالء �سبيلي ويريد ترحيلي... 

مت و�سعي يف زنزانة انفرادية حوايل ثالث �ساعات وكانوا يريدونني 

ان ا�سافر بالقوة وكانوا وي�سغطون علي لكي ا�سافر« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

»االمن العام كان ي�سغط علي لكي ا�سافر ويف احدى املرات قال 

يل احد املحققني ملاذا ال ت�سافر و�ستمني و�ستم عائلتي، ومل تكن 

املرة االوىل التي كان ي�سغط فيها علي ومل يكن هو املحقق املعني 

بق�سيتي فقلت له »انني ل�ست موجودًا يف بيتك لكي ا�سافر« فقال 

يل انه لن يدعني ارى تراب لبنان. وعندما جاوبته قام ب�سربي 

على رقبتي بيده وانا مقيد وكانت املرة الوحيدة التي �سربت فيها. 

وكان طوال الوقت يتنقل بني الزنازين وي�سرب ال�سجناء الذين ال 

يريدون ال�سفر وذلك لل�سغط عليهم لكي ي�سافروا ، ويف االمن العام 

كان ال�سرب دائما يتم لالجانب الذين يرف�سون ال�سفر فهناك بع�س 

اال�سخا�س كانوا يتم ربطهم بحبل...« 

�سهادة الجئ �سوداين، 2009

نني كنت متعبًا  » ... �ساألوين فقلت لهم اأريد ان ا�سافر اىل العراق الأ

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 



���

وبخا�سة بعدما حدث معي كرهت لبنان وحتى لو عر�سوا علي ال�سفر 

من العام وكنا 38  اىل ال�سومال لكنت قبلت. ومن ثم حولوين اىل االأ

عراقيا وكلهم موقعون على ال�سفر، وبقينا ثالثة اأيام ومن ثم مت 

اأخذنا اىل املطار... وكنا منتظرين يف �سالة االنتظار )يف الرتانزيت(، 

وكنا مكبلني وكان يوجد ا�سخا�س اآخرون م�سافرون وكان لبا�سنا 

مت�سخا وكنا من�سي اثنني اثنني وكان عنا�سر االمن العام الذين كانوا 

معنا يقولون لنا ) يلال يا بقر(. وقد اح�س�ست باهانة كبرية نتيجة 

مظهرنا... والنا�س كانوا ينظرون الينا وكاأننا جمرمون، مع العلم انني 

انا الوحيد الذي لديه تهمة غري الدخول خل�سة. ومل تكن املفو�سية 

هناك... واثناء وجودنا يف غرفة االنتظار جلبوا �سخ�سا يجل�س على 

كر�سي متحركة )خم�س�سة للمعوقني ( وجاء معه مندوب من ال�سفارة 

العراقية وقد عرفت انه ا�سيب بال�سلل بعد ان مت �سربه اثناء وجوده 

يف ال�سجن، وقد ا�سيب باخلر�س يف ال�سجن، و قد كتب على التقرير 

الطبي الذي كان بحوزته انه ا�سيب ب�سلل نتيجة �سربة على 

العمود الفقري اأثناء التحقيق. وقد تاأخرنا كثريا و بقينا منتظرين 

حوايل 7 اىل 8 �ساعات، و�سّعدونا بطائرة حالتها جدا �سيئة ... وو�سلنا 

اىل مطار بغداد وكانت الكهرباء مقطوعة، وبقينا لليوم التايل... 

وال�سخ�س الذي جلب بالنقالة ا�سيب بجلطة وهو يف املطار ومت 

�سعاف ولكن رف�سوا ان ي�ستلموه بحجة عدم توفر  ا�ستدعاء �سيارة االإ

امكنة يف امل�ست�سفيات...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2009

وكما اأ�رشنا، بداأت االدارة بانتهاج �سيا�سة جديدة تق�سي باالدعاء جمددا على 

التوقيع على ورقة الرتحيل بجرم »خمالفة  اللجوء الذي يرف�س  الالجئ او طالب 

قرار اخراج«، علما ان هذه الورقة لي�ست �سوى ورقة بي�ساء على ما يبدو ولي�ست 

 وال تكون حماولة الرتحيل بال�رشورة نتيجة 
182

قرارا ي�سدر مبوجب تعليل ما،

احلكم الق�سائي بالرتحيل. فقد افاد احد الالجئني الذين حوكموا بجرم خمالفة 

قرار االخراج: 

»... فقال يل ان هناك امرا من املديرية بالرتحيل وهي ورقة بي�ساء 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 علما ان القانون يفر�س على مدير عام االمن العام ان يبلغ وزير الداخلية »�سورة عن قراره« باخراج اي 
182

اجنبي اذا كان ي�سكل �رشرا على االمن القومي، وبالتايل يفرت�س ان هناك قرارا. وهذا ما ا�سار اليه احد االحكام 

الق�سائية يف جرم خمالفة اخراج حيث اعترب القا�سي »انه مل يثبت وجود قرار باالخراج مبفهوم املادة 17 من 

قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه«، م�سدر �سابق، احلا�سية 16.
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مكتوب عليها ترحيل اىل العراق، وموجود عليها خانة لنعم وخانة 

لكال، فانا وقعت على كال اي انني ارف�س الرتحيل اىل العراق. وكان 

يوجد حمقق ثان فقايل ملاذا ال تريد ان توقع على الرتحيل و�سحب 

ع�سا...« 

�سهادة الجئ عراقي، 2010

وهناك حاالت مت فيها الرتحيل ق�رشاً، 

نعر�س فيما يلي ق�سية مف�سلة عن الجئ عراقي معرتف به، �سلك طريق التوقيف 

مر اىل الرتحيل الق�رشي، وهذه احلالة تعرب عما  واالحتجاز، قبل ان ينتهي به االأ

ميكن ان يتعر�س له حتى املقبول كالجئ من قبل املفو�سية:

اوقف علي عبد االله مريي فار�س، الالجئ العراقي املعرتف به منذ 26 متوز 2007، 

منت�سف ليل 21-22 كانون الثاين 2009 من منزله من قبل عنا�رش من االمن العام 

اللبناين، وذلك بناء على �سكوى من �سيدة لبنانية ان م�ساعدة املنزل االجنبية 

لديها فرت من املنزل وتقيم لديه. وهكذا ميكن القول ان علي قد اوقف ب�سكل 

ا�ستطرادي مبنا�سبة التفتي�س عن م�ساعدة املنزل ب�سبب بالغ فرار. ومل يكن هناك 

اي مذكرة بتوقيفه او اي �سكوى �سده يف اال�سل. وقد افاد حم�رش ال�سبط الذي 

نظمه عنا�رش االمن العام : »... واح�رشنا الفيليبينية... والعراقي عبد االله مريي 

فار�س موقوفني و�سبطت افادتهما...«، دون ذكر �سبب توقيفه. 

ويثري توقيف الالجئ علي يف منت�سف الليل ا�سكالية اجرائية من حيث القيام 

مبعاملة التوقيف خارج االوقات التي ي�سمح بها قانون ا�سول املحاكمات 

 
183

اجلزائية.

وح�سب اقواله تعر�س علي ملعاملة عنيفة و�رشب من قبل العنا�رش الذين 

قاموا بتوقيفه، يف منزله كما يف النظارة، يف خمالفة �رشيحة الحكام اتفاقية 

مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة الالن�سانية او القا�سية او املهينة 

والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية امل�سادق عليها من قبل 

احلكومة اللبنانية.

مت التحقيق مع علي لدى االمن العام يف اجلديدة، وبعد التحقيق »مت االت�سال 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 تن�س الفقرة الثالثة من املادة 33 من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية على اأنه »ال يجوز الدخول اىل املنازل 
183

للتفتي�س او البحث عن اجلاين اال بني ال�ساعة اخلام�سة �سباحًا و الثامنة لياًل ما مل يوافق �ساحب املنزل �رشاحة على 

ذلك خارج هذه الفرتة. غري ان النائب العام او ال�سابط العديل املكلف ان يجري التفتي�س و البحث عن امل�ستبه فيه يف اي 

وقت يف االماكن العامة او يف املنازل التي اكت�سبت هذه ال�سفة«، م�سدر �سابق، احلا�سية 63.
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بح�رشة املدعي العام اال�ستئنايف يف جبل لبنان و اأطلعناه على جمريات التحقيق 

فاأ�سار ح�رشته بتوقيف الفيليبينية املذكورة و العراقي املذكور واحالتهما 

184
موقوفني اىل دائرة التحقيق و االجراء«.

وبتاريخ 23 /1 /2009 قام املحامي العام اال�ستئنايف يف جبل لبنان با�ستجواب 

علي وادعى عليه بدخول البالد خل�سة )اجلنحة املن�سو�س عليها يف املادة 32 

 وعينت له اول جل�سة حماكمة بتاريخ 24 /1 /2009. وقد ذكر 
185

من قانون الـ 1962(

حم�رش اال�ستجواب انه وقع على املح�رش غري اننا مل جند اي اأثر للتوقيع على 

املح�رش.

متت حماكمة علي بتاريخ 3 �سباط 2009 امام القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت 

بتهمة الدخول خل�سة، دون ان يكون متمثال مبحام. و�سدر احلكم يف اليوم عينه 

 وبالتايل يكون قد انهى تنفيذ 
186

مكتفيا مبدة توقيفه وقا�سيا باخراجه من البالد.

عقوبة احلب�س يوم �سدور احلكم. ولكن بقي حمتجزا تع�سفا لغاية ترحيله الق�رشي 

بتاريخ 31 /3 /2010.

ويالحظ ان احلكم ال�سادر بحقه ت�سمن عقوبة الرتحيل، علما انه الجئ معرتف 

به، االمر الذي يخالف مبداأ عدم االعادة الق�رشية لالجئني العريف والوارد يف 

 ورمبا يكون 
187

املادة 3 من اتفاقية مناه�سة التعذيب امللزمة للمحاكم اللبنانية.

ذلك عائدا اىل عدم متتعه بتمثيل قانوين خالل املحاكمة ي�ستطيع مبوجبه ان 

يعر�س و�سعه كالجئ للقا�سي، وكونه مل ي�ستطع الدفاع عن نف�سه او رمبا خاف 

ان يف�سح انه الجئ امام القا�سي.

بعد مرور 14 �سهرا على احتجازه، مت ترحيل علي عرب احلدود اللبنانية ال�سورية. 

من العام... عند ال�ساعة اخلام�سة اذاعوا ا�سمي على  »اأنا غ�س�ست يف االأ

تاأكد ماذا هناك فوجدت اآن�سة تعمل هناك ...  امليكروفون فطلعت الأ

�سحابك يف احلب�س اأنك  فقالت يل »موفق ان�ساهلل«. وقالت يل: »ال تقل الأ

�ستخرج قل لهم اأنا م�سافر اإىل العراق ولكن اأنت �ستخرج من هنا 

ن. بعد ذلك تفاجاأت بع�سرين عن�سرا كبلوين وقالوا يل »يال اب�سم«  االآ

وب�سموين لي�س بطريقة عادية، فقد كلبجوا يدّي للخلف وم�سكني 

ء
ى

ج
ال
ة 

�س
ق

الف�سل الثالث | الالجئون وطالبو اللجوء خارج احلماية 

 حم�رش �سبط االمن العام تاريخ 21 /9 /2010.
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 حم�رش ا�ستجواب بتاريخ 23 /1 /2009 املوقع من املحامي العام اال�ستئنايف يف جبل لبنان.
185

وىل اجلزائية يف املنت، قرار 34 /2009 تاريخ 3 �سباط 2009.  حمكمة الدرجة االأ
186

 مبوجب املادة 2 من قانون ا�سول املحاكمات املدنية، م�سدر �سابق، احلا�سية 31؛ والراأي اال�ست�ساري لهيئة 
187

اال�ست�سارات والت�رشيع يف وزارة العدل، رقم 1764/م/2006 ، تاريخ 3 /7 /2006 والذي يق�سي انه ال يجوز اإخراج 

حكام املادة 3 من اتفاقية مناه�سة التعذيب. را�سي اللبنانية �سندا الأ الالجئني املحكوم عليهم عن االأ
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ثالثة منهم واأخذوا ابهامي وب�ّسموين حتى ال اأعرف على ماذا 

من العام اأن يتم  ب�سمت. وقد �سربت نف�سي. قالوا يل هذا قرار من االأ

ترحيلك اىل �سوريا. ف�ساألتهم ملاذا فعلتم ذلك وربطتم يدي اإىل اخللف 

ننا نعرف اأنك لن تقبل. لو كنت  وب�سمتوين بهذه الطريقة، فقالوا الأ

اأعرف ذلك ما كنت خرجت ... بالنتيجة نحن خ�سرنا، تعذبنا انهانت 

ن اأهلي  كرامتنا ... وبالنتيجة رجعنا للعراق... وحتى اليوم االآ

ين ال اأ�ستطيع الو�سول اإىل منطقتي« ياأتون اإيل الأ

اد 
ّ
ل، طلب االذن لالت�سال ب�سديق، وذلك ليعلم جمعية رو

ّ
وعندما علم اأنه �سريح

فرونتريز برتحيله، وعندما الحظ العنا�رش ذلك اقفلوا اخلط... وقد قامت جمعية 

اد فرونتريز واملركز اللبناين حلقوق االن�سان بالذهاب اىل امام نظارة دائرة 
ّ
رو

التحقيق واالجراء ملحاولة وقف عملية ترحيله، حيث �سهدنا تعر�سه للعنف 

فراد  الدخاله عنوة اىل ال�سيارة التي �ستنقله اىل احلدود، وحيث تعر�س العنا�رش الأ

اجلمعيتني با�ستعمال القوة اي�سا. وبعد ان مت ابعاده اىل �سوريا، تعر�س للتوقيف 

هناك ومن ثم متت اعادته اىل العراق حيث مت احتجازه اي�سا والتحقيق معه.

وجتدر اال�سارة اىل ان ترحيل علي قد مت بالرغم من رفعه دعوى طعن باحتجازه 

التع�سفي امام الق�ساء على ا�سا�س التعدي على حريته ال�سخ�سية واحتجازه دون 

اد 
ّ
اي ا�سا�س قانوين بعد انق�ساء حمكوميته، حيث قام حمام اوكلته جمعية رو

فرونتريز بتقدمي طعن مب�رشوعية احتجازه امام قا�سي االمور امل�ستعجلة يف 

بريوت الرئي�س زلفا احل�سن بتاريخ 12 /2 /2010، وقد عينت اول جل�سة حماكمة 

بتاريخ 9 /3 /2010 حيث طلب حمامي الدولة اال�ستمهال للجواب فاجلت اجلل�سة 

اىل 13 /4 /2010 رغم طلب حمامي علي تق�سري املهل. وقبل موعد اجلل�سة الثانية، 

مت ترحيله... وقد ا�سدر قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، 

بتاريخ 20 /04 /2010 قرارا متهيديا نافذا على اأ�سله، تقرر مبوجبه:

له مريي فار�ض حلني البت   »منع ترحيل املدعي ال�صيد علي عبداالإ

بالدعوى الراهنة و تكليف الكاتب موفق يا�صني باإبالغ املدعى عليها 

من العام القرار الراهن على ان ي�صلف مبلغ مئة  املديرية العامة لالأ

األف لرية كبدل اإنتقال له«...»واإمهال املدعى عليها للجواب للمرة 

خرية )...( اىل 27 /04 /2010«   االأ

اد فرونتريز قد رفعت كتابا اىل وزارة الداخلية 
ّ
ا�سافة اىل ذلك، كانت جمعية رو

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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اللبنانية بتاريخ 8 /1 /2010 اثارت فيه م�ساألة االحتجاز التع�سفي لل�سيد علي 

 كما اثارت حالته جمددا مع الوزارة يف كتاب اآخر 
188

فار�س منذ تاريخ حماكمته.

وار�سلت نداء عاجال اىل كل من وزير الداخلية ومدير عام 
 189

بتاريخ 18 /3 /2010. 

االمن العام بتاريخ 31 /3 /2010 يوم ترحيله طالبة التدخل الفوري لوقف ترحيله 

لكونه الجئًا معرتفا به وال يجوز ترحيله بناء على التزامات لبنان الدولية بعدم 

االعادة الق�رشية لالجئني. ثم اثارت اجلمعية حالته مرة رابعة مع الوزارة بتاريخ           

 لكن مل 
190

17 /5 /2010 من �سمن عدد من حاالت الالجئني الذين مت ترحيلهم.

نح�سل على رد على اي من مرا�سالتنا هذه ل�ساحله. 

وقد رفعت هذه احلالة اىل الفريق العامل املعني باالحتجاز التع�سفي بتاريخ      

11 /1 /2010. اال ان ايا من هذه اخلطوات مل تنجح يف جتنيبه الرتحيل، حيث 

انه يبدو ان �سيا�سة ال�سلطات اللبنانية بال�سغط على الالجئني وطالبي اللجوء 

لرتحيلهم مل تتوقف او تتغري يوما، وكان ترحيل علي الق�رشي او�سح مثال عليها.
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 الف�سل الرابع:

لف ميل  املجتمع املدين... م�سرية االأ

بداأ مو�سوع حماية الالجئني يحظى باهتمام اكرب يف ال�سنتني االخريتني من 

قبل موؤ�س�سات املجتمع املدين، ومن املالحظ ان هذا االهتمام بداأ يتزايد بعد العام 

2003 مع تدفق املزيد من الالجئني وطالبي اللجوء العراقيني اىل االردن و�سوريا 

ولبنان، حيث وجد املجتمع املدين نف�سه امام واحدة من اكرب ازمات اللجوء 

يف املنطقة منذ اللجوء الفل�سطيني. يف وقت مل تكن م�ساألة اللجوء من اولويات 

اجندات هذه املوؤ�س�سات لع�رش �سنوات خلت. 

ومما قد يكون �ساهم يف هذه الظاهرة كون املجتمع الدويل مبوؤ�س�ساته قد اوىل 

بدوره املزيد من االهتمام لالجئني العراقيني، حيث عقدت موؤمترات للتباحث يف 

�سبل تقدمي امل�ساعدة االن�سانية لهوؤالء ويف �سبل جمع التمويل من اجل ت�سغيل 

برامج خا�سة بهم، وغريه، وذلك على م�ستوى جميع الدول امل�ستقبلة لالجئني 
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العراقيني.

وهكذا تزايد عدد املوؤ�س�سات التي ادخلت برامج خا�سة بالالجئني اىل اعمالها 

كما ان�سئت موؤ�س�سات جديدة وافتتحت منظمات عاملية فروعا لها يف لبنان للعمل 
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على وجه اخل�سو�س مع الالجئني العراقيني.

لكن املالحظ ان غالبية هذه املبادرات بقيت مركزة على تقدمي اخلدمات املعي�سية 

وامل�ساعدات، ومل يح�سل مو�سوع احلماية القانونية ومتابعة االحتجاز التع�سفي 

على القدر عينه من االولوية من قبل دائرة كبرية من موؤ�س�سات املجتمع املدين. 

حيث بقي مو�سع اهتمام قلة من املنظمات احلقوقية التي وعلى قلة عددها، كثفت 

من عملها على الق�سية، م�سافًا اإليها االعالم، ال �سيما االعالميني الذين يرتكز 

عملهم على متابعة ق�سايا حقوقية، وعدد قليل جدا من املحامني، الذين يعملون 

اي�سا يف جمال الدفاع عن حقوق االن�سان عن طريق التقا�سي اال�سرتاتيجي. 

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ

على �سبيل املثال، موؤمتر عاملي لتقدمي العون االن�ساين للعراقيني، عقد يف جنيف يف 17 و18 ني�سان 2007، انظر
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مع هذا، ميكن القول، ان مو�سوع االحتجاز التع�سفي احتل حيزاً وا�سعا من 

النقا�س العام، ال �سيما على م�ستوى االعالم الذي نقل امل�ساألة من الظل اىل دائرة 

ال�سوء على مدى فرتة ال ي�ستهان بها من الزمن، حيث احتلت عناوين، ذات عالقة 

باالحتجاز التع�سفي والرتحيل واالحكام الق�سائية ذات ال�سلة، م�ساحة كانت 

كافية جلذب اهتمام الراأي العام واملحافظة عليه. 

وهذه التغطية االعالمية واكبت جهود التقا�سي اال�سرتاتيجي التي جلاأ اليها احد 

املحامني، من خالل تكثيف دعاوى الطعن باالحتجاز التع�سفي بهدف و�سع 

االدارة اوال امام ا�ستحقاق اجلواب وابراز ال�سند القانوين الذي تعتمده لالحتجاز 

املطول، وثانيا، او رمبا االهم، من اجل اتاحة الفر�سة امام الق�ساء للعب دوره 

احلقيقي كحام للحريات ومطور لل�سيا�سات من خالل قراءته وحكمه على 

ممار�سات االدارة و �سيا�ساتها. 

كما واكبت كل هذا ا�سرتاتيجية اعتمدتها املنظمات غري احلكومية لتحريك 

مو�سوع االحتجاز التع�سفي لالجانب وخ�سو�سا الالجئني على اكرث من �سعيد، 

متو�سلة كل االدوات التي من �ساأنها ان ت�ساعد يف تغيري ال�سيا�سة القائلة ان لبنان 

لي�س بلد جلوء والتي ت�ستخدم االحتجاز التع�سفي و�سيلة الثبات نف�سها، واحيانا 

بتحدي �سلطة الق�ساء، كما ا�سلفنا. هذه اال�سرتاتيجية، بنت على اجلهود كافة التي 

قام بها املجتمع املدين منذ بداية عمله على االحتجاز التع�سفي وعلى الت�سبيك 

بقدر ما �سمحت به الظروف واالمكانيات املتوفرة، واعتمدت تكثيف احلوار مع 

خمتلف ال�سلطات املعنية حول �سيا�ستها واملمار�سات التي تنتهك دولة القانون 

وهيبته، ومع جميع االطراف املوؤثرة، حملية كانت او دولية. ويف الوقت عينه، 

جلاأت اىل تكثيف التوعية وجهود حتويل الراأي العام اىل حليف من خالل ت�سليط 

ال�سوء على االنتهاكات وعلى حاالت فردية لي�ست �سوى ترجمة المناط ال يقبل 

بها هذا الراأي العام، او اقله الراأي العام الذي اليه نتطلع يف دعم دولة القانون 

واملطالبة باحرتام احلريات الد�ستورية.

 وعمدت املنظمات اي�سا اىل دعم جهود التقا�سي اال�سرتاتيجي بهدف خلق 

اجتهاد كفيل ان يحدث نقلة نوعية يف ال�سيا�سة، حماولة اي�سا تكثيف التوعية 

احلقوقية يف �سفوف املحامني لين�سموا اىل هذا الركب بحيث تكون القدرة على 

التغيري اكرب واعمق اأثرا. وا�سرتاتيجية منظمات املجتمع املدين اي�سا حاولت 

و�سع ال�سلطات امام ا�ستحقاق اجلواب، من خالل اللجوء اىل اآليات دولية واممية 

بيدها ومن واجبها ان تطرح الت�ساوؤالت حول بواعث القلق التي ت�سل اىل علمها. 

وهكذا، حاول املجتمع املدين التفاعل مع كل التطورات التي ح�سلت يف ملف 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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االحتجاز التع�سفي، االيجابي منها وال�سلبي، كما تابع حماوالته التاأثري يف م�سار 

بع�س التطورات باجتاه املزيد من احلماية لالجئني وطالبي اللجوء �سحايا 

�سيا�سة االحتجاز التع�سفي. 

احلوار مع ال�سلطات املعنية

فبداية مع ا�سرتاتيجية احلوار التي كانت القا�سم امل�سرتك لكل اجلهود، والن �سلطات 

الدولة كافة معنية بهذا امللف، او اقله يجب ان تكون، عملت منظمات املجتمع 

املدين على تكثيف جهود احلوار مع ال�سلطات الق�سائية والتنفيذية والت�رشيعية. 

ن الق�ساء هو ال�سلطة التي ترى وجوه الالجئني والتي تطبق القانون وال�سيا�سة  والأ

وت�سهر على احرتام دولة القانون والتزامات لبنان الدولية، والتي بيدها ان تعطي 

احلماية او ان حتجبها، ال �سيما من االحتجاز التع�سفي والرتحيل، كان توجه 

املجتمع املدين اليها امرا بديهيا يف ا�سرتاتيجيته. 

والن االجتهاد كان بداأ منذ نهاية العام 2007 يتجه اكرث فاأكرث نحو حماية 

الالجئني م�ستبعدا احلكم بالرتحيل يف الكثري من احلاالت عمال بالعرف الدويل 

وبالتزام لبنان التعاقدي، كما من التجرمي ب�سبب الدخول خل�سة و/او االقامة 

 كان اخليار ان يتم ا�ستكمال احلوار مع 
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غري امل�رشوعة يف بع�س احلاالت،

الق�ساء يف موجب عدم ترحيل الالجئني، وما يتفرع منه من مفاهيم احلماية �سد 

االحتجاز التع�سفي – الذي يربر غالبا بالرتحيل عينه، وذلك بهدف تثبيت االجتاه 

االجتهادي هذا واالنتقال اىل م�ستوى اعلى من التزام الق�ساء بحماية الفئات 

املهم�سة. 

اد فرونتريز برعاية وزارة العدل وح�رشها 
ّ
ويف ندوة مغلقة نظمتها جمعية رو

ثالثون قا�سيا منفردا جزائيا، يف نهاية العام 2009، و�سع الق�ساة من التيارات 

االجتهادية املختلفة حججهم القانونية وال�سيا�ساتية على الطاولة وتناق�سوا يف 

توجهاتهم وتف�سرياتهم، بدءا من وجوب احلكم بعقوبة الرتحيل تطبيقا للقانون 

اللبناين ح�رشاً ومن منطلق احلفاظ على م�سلحة لبنان من خطر تدفق الالجئني– 

وهو راأي يقول به قلة من الق�ساة احلا�رشين، اىل وجوب ا�ستبعاد هذه العقوبة 

على ا�سا�س املادة 3 من اتفاقية مناه�سة التعذيب التي متنع ترحيل اي كان اىل 

بلد قد يتعر�س فيه للتعذيب او على ا�سا�س متتع املدعى عليه ب�سفة اللجوء من 

�سا�س الذي  املفو�سية او تثبت القا�سي من توفر خطر التعر�س للتعذيب، اىل االأ

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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يلة اىل وقف التعقبات والتربئة عند ثبوت �سفة الالجئ.  حكام االآ ترتكز عليه االأ

ومهما اختلفت تف�سريات الق�ساة وتوجهاتهم، اجمعوا كلهم على ان ال �سيء يربر 

حجز حرية اي ان�سان ابعد من املدة التي يحكمه بها القا�سي، وذلك بغ�س النظر 

عن �سفته او و�سعه القانوين، كما اجمعوا ان القا�سي يجب ان ينفذ قناعته وان 

ياأخذ يف االعتبار كل حالة موجودة امامه بكل خ�سو�سياتها. 

وقد برزت اي�سا ا�سكالية العالقة بني الق�ساء واالجهزة االمنية التنفيذية ال �سيما 

من العام بقرارات اخالء ال�سبيل اأو بوجوب االفراج  من حيث عدم التزام مديرية االأ

عن الالجئ عند انتهاء حمكوميته. 

و�ساءت ال�سدف ان تكون طاولة الق�ساة املغلقة هذه يف يوم �سطرت فيه احدى 

زميالتهم حكما تاريخيا كر�س مفهوم قد�سية احلرية ال�سخ�سية، واعلن للمرة 

االوىل ان االدارة معتدية على حرية االفراد عندما حتتجزهم بعد ان ينهوا 

 فكان االمر منا�سبة لتاأكيد الدور الريادي 
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املحكومية التي يق�سي بها الق�ساء.

للق�ساة يف تف�سري القانون وتطبيقه تطبيقا ان�سانيًا ويف العمل على �سنع اجتهاد 

قادر على حتدي املمار�سات وحتى ال�سيا�سات املخالفة لروح القانون ون�سه.

وقد دعت الور�سة موؤ�س�سات الدولة، وعلى راأ�سها الربملان لتعزيز التوا�سل فيما 

بينها بهدف �سوغ �سيا�سة عقالنية اأ�سا�سها القانون وحقوق االن�سان، وتعديل 

من. القوانني مع �سمان امل�سلحة العامة و�رشوط االأ

هذا احلوار مع الق�ساة كان له وقع على م�ستويات خمتلفة مل�سه املتتبعون 

العمال الق�ساء، بحيث اكد للق�ساة ان املجتمع املدين يتطلع اليهم اوال واخريا 

ي �سلطة ان تتخطى �سلطتهم  حلماية احلريات التي كفلها الد�ستور وانه ال ميكن الأ

هذه، واو�سح بع�س امل�سائل التي كان ميكن و�سفها بالرمادية، مما انعك�س على 

االحكام الالحقة التي اتت ت�ستبعد اكرث فاأكرث عقوبة االخراج من البالد وحت�سن 

احلرية ال�سخ�سية �سد اي اعتداء او تع�سف مرتكزة على مبادئ احلماية الدولية 

واملواثيق الدولية ذات ال�سلة. مع االعرتاف، وهو امر ال بد منه، ان عددا من 

الق�ساة، وان كان قلة منهم فقط، ال يزال ينتمي اىل املدر�سة التقليدية وال يزال 

يحكم على الالجئني وطالبي اللجوء باالخراج، االمر الذي يوؤكد وجوب متابعة 

احلوار لي�سمل العدد االكرب من الق�ساة، وليتداول يف توازن ما يحاول الق�ساء كما 

ال�سيا�سة خلقه بني م�سلحة لبنان وخ�سو�سياته وبني التزاماته وحقوق االفراد 

الذين جلاأوا اليه طلبا للحماية. 

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ
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وعلى م�ستوى اآخر، والنه من املعروف ان احلوار ال ميكن ان يقت�رش على �سلطة 

ما، بخا�سة ان ا�سكالية العالقة بني ال�سلطات ال تخفى على احد، كان ال بد من 

طرق ابواب ال�سلطة التنفيذية واالدارة اي�سا، او باالحرى من طلب املزيد من 

احلوار معها. ال �سيما ان هذه ال�سلطة اعربت يف منا�سبات متعددة عن نية للحوار 

ورغبة به. 

واعدت املنظمات احلقوقية حوارها هذا بعمل م�سرتك، حيث عقدت بع�س اللقاءات 

غري الر�سمية بني عدد من املنظمات لو�سع ا�سرتاتيجية تكثيف احلوار مع 

ال�سلطات. 

وكان ان ار�سلت ر�سائل م�سرتكة اىل ال�سلطات متمثلة برئي�س اجلمهورية، 

رئي�س احلكومة، وزير العدل ووزير الداخلية، ت�سمنت دعوة لو�سع حد فوري 

ملمار�ستي االحتجاز التع�سفي والرتحيل الق�رشي وتو�سيات املجتمع املدين على 

املدى القريب واملتو�سط والبعيد من اجل �سيا�سة حماية لالجانب والالجئني يف 
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لبنان.

 مع وزير الداخلية 
196

وا�ستكمااًل لنية احلوار التي ت�سمنتها الر�سالة، تبعها لقاء

ال�ستعرا�س وجهات النظر و ا�ستي�ساح الواقع وعر�س بواعث القلق الناجتة عن 

ممار�سة االحتجاز التع�سفي وخطر ترحيل الجئني معرتف بهم او طالبي جلوء 

م�سجلني لدى مفو�سية �سوؤون الالجئني. وقد اعرب الوزير عن �سيا�سة منفتحة 

وا�ستعداد للحوار وللنظر يف التعديالت املقرتح اإدخالها على قانون الدخول 

قامة فيه واخلروج منه ل�سنة 1962 وعلى مذكرة التفاهم املوقعة  اإىل لبنان واالإ

مم املتحدة ل�سوؤون الالجئني والدولة اللبنانية، كما التزم  بني مكتب مفو�سية االأ

بااليعاز بتجميد اي ترحيل لطالبي اللجوء اأو الالجئني امُلعرتف بهم من قبل 

املفو�سية حتى التو�سل اإىل حٍل ا�سمل للم�سكلة.

مبادرات احلوار هذه تهدف اىل فهم �سيا�سة ال�سلطة فيما يتعلق باالحتجاز املطول 

والرتحيل، كما اىل التاأثري عليها. ولذا، كان اي�سا ار�سال ت�سور �سيا�ساتي اىل 

وزير الداخلية، بطلب منه، ي�سع احلد االدنى من املعايري والتدابري العملية التي ال 

بد من القيام بها ملعاجلة ازمة االحتجاز التع�سفي والرتحيل، ال �سيما ما من �ساأنه 

ان يجيب على حجة االدارة انها ال ت�ستطيع اطالق �رشاح املحتجز حتى يكون لديه 

�سند تواجد �رشعي يف لبنان، من خالل اقرتاح اآلية تطبيقية ادارية تعطي اقامات 

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ

 ر�سالة مفتوحة اىل كل من رئي�س اجلمهورية، رئي�س احلكومة، وزير العدل، وزير الداخلية، 24 �سباط 2010.
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اد فرونتريز واملركز اللبناين حلقوق االن�سان ومنظمة هيومان رايت�س وات�س،                  
ّ
 جمع كال من جمعية رو
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بتاريخ 12 /3 /2010.
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موقتة لهوؤالء او اعتماد ورقة اخالء ال�سبيل كاأ�سا�س موقت لتواجدهم ال�رشعي 

بانتظار حل اكرث �سمولية. وكحد ادنى اي�سا، االمتناع عن ترحيل اي الجئ 
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معرتف به او طالب جلوء م�سجل مع املفو�سية عمال بالتزامات لبنان الدولية.

وملا مل يتوقف االحتجاز التع�سفي وال الرتحيل الق�رشي، وجدت منظمات املجتمع 

املدين انه ال بد لها من تكثيف ا�سرتاتيجية احلوار واعتماد �سيغ خمتلفة، منها 
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التوا�سل املبا�رش وامل�ستعجل على حاالت فردية وعلى امناط انتهاكات.

وكانت �سيا�سة االدارة ورف�سها تنفيذ االحكام الق�سائية ذات العالقة باحلرية 

ال�سخ�سية واالحتجاز التع�سفي حموراً رئي�سيًا وجوهريًا يف كل مبادرات احلوار 

هذه، بغ�س النظر عن ال�سكل الذي اتخذته.

واتى جواب ال�سلطات بت�سكيل جلنة وزارية لدرا�سة مو�سوع ترحيل االجانب 

املوقوفني بعد انق�ساء حمكوميتهم. وقد اعترب ت�سكيل هذه اللجنة موؤ�رشاً على 

و�سع م�ساألة الالجئني وطالبي اللجوء على االجندة الر�سمية اللبنانية، وكان 

املتابعون ياأملون ان ت�سع هذه اللجنة �سيا�سة حماية ت�سع حداً ملمار�سة 

االحتجاز التع�سفي والرتحيل الق�رشي، ورحب املجتمع املدين بهذه املبادرة، وقام 

بطرق باب اللجنة من خالل اعداد ت�سور ل�سيا�سة احلماية التي ميكن ان تتبناها 

الدولة كما من خالل التجاوب مع دعوة اللجنة للحوار.

وا�ستكمل ذلك مبناق�سة اوراق اللجنة واملقرتحات التي تلقتها، ال �سيما مقرتح 

اد فرونتريز واقرتاحات وزير الداخلية. وكان االمر فر�سة للتداول يف 
ّ
جمعية رو

مرتكزات ال�سيا�سة الر�سمية احلالية، والتي �سكل مبداأ ان »لبنان لي�س بلد جلوء« 

ية املجتمع املدين. وكان ذلك خالل ور�سة  �سا�س، ويف مقرتحات وروؤ عمادها االأ

اد فرونتريز برعاية جلنة حقوق 
ّ
عمل مع ال�سلطات املعنية عقدتها جمعية رو

االن�سان النيابية ، وتناق�س فيها ممثلون عن ال�سلطات، نا�سطون، وخرباء من 

لبنان واخلارج. وخرجت بالتاأكيد على املتابعة يف ا�سرتاتيجية احلوار وعلى طرق 

باب اللجنة الوزارية جمدداً، كون كل االنظار كانت معلقة عليها لو�سع ال�سيا�سة 

التي ن�سبو اليها لتوفري احلد االدنى من احلماية ال �سيما �سد االحتجاز التع�سفي 

والرتحيل الق�رشي. وهذا ما كان، فاأر�سلت تو�سيات الور�سة اىل اللجنة الوزارية 

كم�ساهمة من املجتمع املدين يف جهودها الرامية اىل اخلروج ب�سيا�سة تعالج 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 ر�سالة اىل وزير الداخلية »ت�سور اويل ل�سيا�سة الدولة ب�ساأن الالجئني وطالبي اللجوء غري الفل�سطينيني، مقدم 
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من جمموعة جمعيات حقوق ان�سان يف لبنان، 18 /3 /2010«.

اد فرونتريز 6 مرا�سالت اىل ال�سلطات اللبنانية تتناول 35 الجئا وطالب جلوء منذ تاريخ 
ّ
 رفعت جمعية رو
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االجتماع بوزير الداخلية وحتى نهاية �سهر اأيلول 2010.
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م�ساألة االجانب املوقوفني بعد انتهاء حمكومياتهم ومنها �سيا�سة حماية ا�سمل. 

واهم ما اقرتحه املجتمع املدين على اللجنة، و�سع اطار قانوين فاعل او تعديل 

القانون بحيث يتم توفري احلد االدنى من احلماية لالجئني من االحتجاز التع�سفي 
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والرتحيل، ا�سافة اىل اجراءات وتدابري عملية اخرى.

كذلك االمر مع ال�سلطة الت�رشيعية، متمثلة بلجنة حقوق االن�سان النيابية، التي 

رعت اواًل ور�سة العمل املذكورة حول �سيا�سة احلماية يف لبنان ما �سكل فر�سة 

لطرح املو�سوع على اجندتها، ودعت ثانيًا منظمات املجتمع املدين اىل احلوار، 

على هام�س مناق�سة الورقة اخللفية املتعلقة بالالجئني وطالبي اللجوء غري 

الفل�سطينيني من اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان – وذلك بعد اربع �سنوات من 

و�سعها - والتي احتل مو�سوع االحتجاز التع�سفي وعالقة االجهزة االمنية 

بالق�ساء – ال �سيما على �سوء االحكام التي دعت اىل رفع التعدي عن احلرية 

والتي متنعت االدارة عن تنفيذها – جزءا كبريا منها، حيث اجمع النواب كما 

املنظمات احلا�رشة على ان ممار�سة االحتجاز املطول تخرج، لي�س فقط عن 

القانون، بل عن اي منطق حقوقي وان�ساين. وكان تاأكيد من امل�رشعني انه ال بد 

من و�سع حد لهذه املمار�سة وحما�سبة امل�سوؤولني عنها. 

ثرة اأخرى  احلوار مع اأطراف موؤ

ومن ابرز الفاعلني الدوليني كان االحتاد االوروبي الذي تربطه بالدولة اللبنانية 

اتفاق تعاون و�سيا�سة اجلوار االوروبية وعالقات متويل والذي ي�ساعد يف الرقابة 

على احلدود ويف مراقبة الهجرة وادارة ال�سجون وغريها من املجاالت، وهو كذلك 

ي�سكل احد االطراف اال�سا�سية التي يتوجه اليها املجتمع املدين يف عمله الدفاعي 

عن ق�سايا حقوق االن�سان. ويف الوقت عينه ومن موقعه هذا ي�ستطيع ان يلعب 

دورا ايجابيًا باجتاه تغيري ال�سيا�سات وتطوير املمار�سات. 

جانب احد ابرز اهتمامات  و�سكل مو�سوع االحتجاز التع�سفي واماكن احتجاز االأ

وروبي، ا�سافة اىل التطورات الق�سائية  املجتمع املدين يف حواره مع االحتاد االأ

وال�سيا�ساتية وعالقة االدارة بالق�ساء واحجامها عن تنفيذ قراراته املربمة، 
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وبالطبع غياب اي اآليات او نظام فعال للحماية.

ا�سافة اىل ذلك، �سغل املجتمع املدين مو�سوع يتعلق بحديث عن وعد ح�سلت 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

اد فرونتريز، م�سدر �سابق، احلا�سية 77؛ ر�سالة اىل رئي�س جمل�س الوزراء 
ّ
 تو�سيات ور�سة عمل من تنظيم جمعية رو
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جانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء حمكومياتهم، تاريخ 29 /7 /2010. رئي�س اللجنة الوزارية لدرا�سة ترحيل االأ

اد فرونتريز جمموعة من اللقاءات مع خمتلف اجهزة االحتاد االوروبي يف بروك�سل يف متوز 
ّ
 عقدت جمعية رو
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من العام 2010 تناولت االحتجاز التع�سفي يف لبنان ودور االحتاد االوروبي يف التاأثري على هذه ال�سيا�سة.
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عليه الدولة اللبنانية لتمويل بناء نظارة جديدة لالمن العام ليجري فيها احتجاز 

ل االمر الواقع – وهو جتاوز للقانون 
ّ
جانب، حيث ان من �ساأن ذلك ان يحو االأ

وتع�سف يف ا�ستعماله كما �سبق واو�سحنا ، ال �سيما انه لي�س هناك قانون ي�سمح 

جانب او ي�رشع فكرة االحتجاز االداري-  بوجود مركز لالحتجاز االداري لالأ

اىل امر م�رشوع. خ�سو�سًا اذا مل يكن هذا التمويل م�رشوطا بتطوير ال�سيا�سات 

جانب ب�سكل عام والالجئني  وو�سع حد ملمار�سة االحتجاز التع�سفي املنهجية لالأ

وطالبي اللجوء ب�سكل خا�س. كما قد يكون من �ساأن بناء مركز جديد او حت�سني 

ل االهتمام عن امل�سكلة احلقيقية املتمثلة مبمار�سة 
ّ
ظروف االحتجاز فقط، ان يحو

االحتجاز التع�سفي التي يجب العمل لو�سع حد فوري لها.

اد انه مت توقيع مذكرة تفاهم بني االحتاد االوروبي 
ّ
وقد علمت جمعية رو

واحلكومة اللبنانية، يقوم االحتاد االوروبي مبوجبها بامل�ساعدة يف حت�سني 

 لكن لن يقوم االحتاد 
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ظروف االحتجاز، عن طريق منظمات غري حكومية،

االوروبي بتمويل بناء مركز لالحتجاز. كما اكد م�سوؤولو االحتاد االوروبي ان 

متويل االحتاد كان م�رشوطًا بو�سوح بوجوب تقدمي الدولة اللبنانية ل�سمانات 

توؤكد حت�سني الظروف ومواءمة االطار القانوين لالحتجاز بحيث يتم تفادي اي 

احتجاز تع�سفي. 

ومن امل�سائل املقلقة االخرى والتي اثارتها منظمات املجتمع املدين مع االحتاد 

من اىل لبنان الذي ميثل ا�سكالية بالن�سبة حلماية  وروبي، مو�سوع الدخول االآ االأ

يعمل مع الدولة 
 202

الالجئني. حيث ان جهاز مراقبة احلدود االوروبي )فرونتك�س(

دارتها من  اللبنانية على تطوير مراقبة احلدود وو�سع ا�سرتاتيجية متكاملة الإ

دون ان تكون هناك مذكرة تفاهم ر�سمية حتى متوز 2010، بح�سب امل�سوؤولني يف 

اد فرونتريز من عمليات االعادة 
ّ
االحتاد االوروبي. وبالن�سبة اىل تخوف جمعية رو

امل�سرتكة التي تقوم بها فرونتك�س، والتي تهدد ب�سكل كبري حق التما�س اللجوء 

والتي تثري خماوف من قيام هذه الهيئة برتحيل طالبي جلوء عن احلدود دون 

منحهم امكانية التما�س اللجوء، ح�سلت اجلمعية على تاأكيد من م�سوؤويل االحتاد 

االوروبي ان مثل هذه العمليات لن تتم من لبنان حيث �سيقت�رش عمل فرونتك�س 

على ادارة احلدود.

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ

لقاء مع االحتاد االوروبي، بروك�سل، متوز 2010؛ هذه املنظمات هي كاريتا�س واملركز الدويل لتطوير �سيا�سات 
 201

الهجرة.

الهيئة االوروبية الدارة احلدود اخلارجية الوروبا والتي تاأ�س�ست يف العام 2004. وتعترب اجلهاز الذي ينفذ 
 202

�سيا�سة الرقابة والت�سييق على الهجرة التي و�سعها االحتاد االوروبي. ملزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة 

.http://www.frontex.europa.eu
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ال�سلطات اأمام املجتمع الدويل

مم املتحدة  رفع ق�سايا االحتجاز التع�سفي اىل فريق االأ

العامل املعني باالحتجاز التع�سفي

كما ذكرنا، �سملت ا�سرتاتيجية املجتمع املدين ا�ستخدام الو�سائل املتاحة كافة 

لل�سغط على ال�سلطات بهدف و�سع حد ملمار�سة االحتجاز التع�سفي، وو�سعها 

�س�س القانونية التي تقوم عليها  اواًل امام ا�ستحقاق اجلواب وك�سف ما هي االأ

�سيا�ساتها وممار�ساتها. 

ليات التي ي�ستخدمها املجتمع املدين بهذا ال�سدد، اللجوء اىل اجراءات  ومن االآ

االمم املتحدة املتخ�س�سة، ومنها فريق االمم املتحدة العامل املعني باالحتجاز 

ااًل عن احلالة  التع�سفي. هذا الفريق يتوا�سل مع ال�سلطات املعنية وير�سل اليها �سوؤ

عندما ت�سل اىل علمه، مما يفرت�س مبدئيًا على ال�سلطات ان ترد على ال�سوؤال 

وعندما ي�سدر راأي الفريق معتربا املمار�سة احلا�سلة تع�سفًا، تتحرك وت�سع حدا له.

اد فرونتريز 36 بالغا اىل الفريق خالل الفرتة التي يغطيها 
ّ
وقد رفعت جمعية رو

 من بينها ثالث 
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هذا التقرير، تتناول 33 الجئا وطالب جلوء حمتجزين تع�سفا،

ق�سايا رفعت مرتني ب�سبب امتداد احتجازها التع�سفي الذي تراوح بني �سهر واحد 

و30 �سهراً، علما انهم حمكومون بجرم الدخول خل�سة يف الغالب، والبع�س بجرم 

االقامة غري امل�رشوعة، وجرم خمالفة قرار اخراج، ا�سافة اىل 7 حاالت تناولت 

ا�سخا�سًا احتجزوا تع�سفًا من دون اي احالة اىل الق�ساء. 

جتدر اال�سارة اىل ان 7 من الالجئني وطالبي اللجوء الذين رفعت ق�ساياهم اىل 

الفريق العامل ال يزالون قيد االحتجاز اىل تاريخ كتابة هذه اال�سطر، علما ان 

احدهم، وهو الجئ عراقي ميتد احتجازه التع�سفي بتهمة الدخول خل�سة منذ العام 

2007، واآخر وهو بدوره الجئ عراقي ميتد احتجازه التع�سفي بتهمة الدخول خل�سة 

خر �سوداين  منذ العام 2008، بينما ميتد احتجاز طالبي جلوء احدهما عراقي واالآ

منذ العام 2009. كما مت ترحيل 12 الجئا وطالب جلوء منهم، 11 منهم الجئني 

من اجلن�سية العراقية وطالب جلوء �سوداين. علما ان 6 منهم فقط كانوا حمكومني 

ق�سائيا بالرتحيل، وان جمموع املحكومني بالرتحيل من بني احلاالت التي 

اد فرونتريز اىل الفريق العامل املعني باالحتجاز التع�سفي بلغ 
ّ
رفعتها جمعية رو

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ

 24 منهم من اجلن�سية العراقية من بينهم امراأة ، 4 من اجلن�سية ال�سودانية، 2 من اجلن�سية ال�سومالية، 1 من اجلن�سية 
203

امل�رشية ، 1 عدمي اجلن�سية وامراأة من اجلن�سية االثيوبية متزوجة من الجئ �سوداين كانت حمتجزة مع طفلتها.
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فقط ت�سعة حاالت، �سبعة منهم الجئني عراقيني، ا�سافة اىل طالب جلوء �سوداين 

والجئ م�رشي. وقد مت اطالق �رشاح اثنني منهم، يف وقت تويف الالجئ امل�رشي 

 ومت اطالق �رشاح 13 الجئا 
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خالل فرتة احتجازه التع�سفي يف �سجن را�سيا.

وطالب جلوء من بني هذه احلاالت الـ33 من دون ان يكون ا�سا�س اطالق �رشاحهم 

وا�سحا. 

ن�سان  اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل حلقوق االإ

وت�سكل اآلية اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل بدورها و�سيلة هامة من و�سائل احلوار 

مع ال�سلطات وال�سغط عليها، حيث تتيح يف املجال امام منظمات املجتمع 

املدين لتقدمي معلوماتها وتقاريرها وبواعث قلقها التي جتمع يف تقرير ملخ�س 

يعر�س امام جمل�س حقوق االن�سان، وبالقيام بالتوا�سل مع الدول االع�ساء يف 

املجل�س الثارة بواعث قلق حمددة ميكن لهذه الدول رفعها كاأ�سئلة او تو�سيات 

خالل اال�ستعرا�س. ويف ت�رشين الثاين 2010 كان لبنان على موعد مع اال�ستعرا�س 

الدوري ال�سامل حلقوق االن�سان امام جمل�س حقوق االن�سان. 

ويف هذا االطار عمل عدد من منظمات املجتمع املدين اللبناين على تاأ�سي�س 

حتالف لكتابة تقرير �سامل عن حقوق االن�سان يف لبنان ف�ساًل عن تقارير 

اد فرونتريز احدى املنظمات 
ّ
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 وقد خرج التقرير بتو�سيات اىل الدولة 
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واملحاكمات واالحتجاز التع�سفي.

لية الوقائية الوطنية عماًل باحكام الربوتوكول  اللبنانية من ابرزها اعتماد االآ

االختياري التفاقية مناه�سة التعذيب، وو�سع حد ملمار�سة االحتجاز التع�سفي 

والبدء بتحقيق جدي وعلني مع املوظفني الذين ينتهكون احلرية ال�سخ�سية من 
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دون اي م�سوغ قانوين وحما�سبة امل�سوؤولني.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

ربع مرات بـ»جرم« الدخول خل�سة اىل لبنان، ويف املرة االخرية مت توقيفه يف 18 /8 /2009   علما انه احتجز الأ
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وحماكمته مبوجب املادة 32 اجانب يف 16 /9 /2009 ب�سهر حب�س )على ان حت�سب له مدة توقيفه( وغرامة 250.000 

خراج من البالد. وهكذا تكون عقوبته مع بدل الغرامة قد انتهت يف منت�سف �سهر ت�رشين االول  لرية لبنانية وباالإ

2009. وقد تويف يف 23 /1 /2010.

م�سدر �سابق، احلا�سية 151. 
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اد فرونتريز اي�سا تقريرها اخلا�س حول حقوق الالجئني وطالبي اللجوء وعدميي اجلن�سية، 
ّ
 قدمت جمعية رو
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ومن ابرز التو�سيات التي خرج بها وجوب تعديل قانون الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه ال�ستثناء 

الالجئني وطالبي اللجوء من »جرم« الدخول خل�سة، وو�سع قانون خا�س ينظم و�سع الالجئني وحمايتهم يف 

لبنان، وتعديل قوانني اجلن�سية بحيث تتما�سى مع الظروف التي ا�ستجدت منذ و�سعها، وبحيث ت�سمل كل االحكام 

املتعلقة باجلن�سية واكت�سابها ب�سكل وا�سح و�سامل وبحيث تتما�سى واملعايري الدولية ال �سيما عن طريق رفع اي 

.www.frontiersruwad.org متييز يف الن�سو�س. ميكن قراءة ن�سخة من التقرير على املوقع االلكرتوين للجمعية
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

عالم اأي�سا يحمي االإ

اثبت االعالم اكرث فاأكرث كونه �رشيكًا ا�سا�سيًا يف م�سرية الدفاع عن احلقوق 

واحلماية من االحتجاز التع�سفي. فكان حمركًا رئي�سًا يف خلق قناعات الراأي 

العام كما يف حماولة حماية بع�س الالجئني املحتجزين تع�سفًا واملطالبة 

باطالق �رشاحهم. 

فمن مواكبته للتطور الق�سائي ودعمه له، اىل ا�ساءته على االنتهاكات ومطالبته 

بوقفها، اىل نقله �سوت املحتجزين تع�سفًا ومعاناتهم، لعب االعالم دورا حموريا 

يف العمل على مع�سلة االحتجاز التع�سفي. 

عالم ما ح�سل يف ق�سية ي�رشى العامري، التي احتجزت  ومن ابرز م�ساهمات االإ

�سهر بعد انق�ساء حمكوميتها، والتي �سغلت الراأي العام  االدارة اللبنانية حريتها الأ
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وحتولت اىل عنوان يحتل ال�سفحات االوىل من ال�سحف على مدى ا�سابيع.

واحلكاية بداأت مع حكم ق�سائي جريء وريادي ا�سدرته القا�سي �سينتيا 

ق�سارجي مدينة االدارة بارتكاب احتجاز تع�سفي للحرية وخمالفة القانون 

والد�ستور. واالعالم املتعط�س لق�ساء يقول كلمته يف وجه اي تع�سف، تلقف هذا 

 بتنفيذه 
209

 وطالب، مع منظمات املجتمع املدين
208

احلكم وا�ساء عليه ورحب به،

احرتامًا لهيبة الق�ساء. اال ان رد املديرية العامة لالمن العام جاء كما بينا 

�سابقًا، وعرب االعالم اي�سا، »اأن لبنان لي�س بلد جلوء و»انه ال عالقة للق�ساء 

 كما ا�سار االمن العام اىل انه لن يخلي �سبيلها تنفيذا لن�س احلكم 
210

مر«. باالأ

 هذا املوقف من قبل االمن العام اثار الكثري من 
211

بل »�سي�سلمها اىل كاريتا�س«.

ردود الفعل من قبل كل من املجتمع املدين واالعالم، حيث مت ن�رش العديد من 

 وا�ستمر اجلهد االعالمي يف متابعة ق�سية العامري اىل 
212

املقاالت واملتابعات،

يوم اطالق �رشاحها، حيث علم ان موعد العامري مع احلرية كان �سباح يوم 

االثنني 18 كانون الثاين، حيث كان من املفرت�س ان جتري مقابلة مع موظفي 

مفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني يف مقر املفو�سية، فتجمع ال�سحافيون 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

خبار،  خبار، 16 كانون الثاين 2010؛ جريدة ال�سفري، 15 كانون الثاين 2010؛ جريدة االأ على �سبيل املثال جريدة االأ
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خبار،  19 كانون الثاين 2010؛ جريدة ال�سفري، 19 كانون الثاين 2010؛ جريدة ال�سفري، 20 كانون الثاين 2010؛ جريدة االأ
19 كانون الثاين 2010.

جريدة النهار، 16 كانون االول 2009؛ جريدة االخبار، 15 كانون االول 2009.
 208

اد فرونتريز عن طريق االعالم للمطالبة بتنفيذ 
ّ
كانت هذه الق�سية قد بداأت تتفاعل نتيجة نداء ار�سلته جمعية رو

 209

احلكم الق�سائي القا�سي باطالق �رشاح الالجئة العامري، انظر جريدة ال�سفري، 15 كانون الثاين 2010؛ جريدة اللواء، 15 

كانون الثاين 2010.

خبار، 16 كانون الثاين 2010. جريدة االأ
 210

 امل�سدر نف�سه )وذلك على ما يبدو  مبوجب االتفاق بني االمن العام ورابطة كاريتا�س الذي مبوجبه يقوم االمن العام 
211

يف بع�س احلاالت باإحالة ن�ساء �سجينات اىل املاآوي التي ت�سغلها كاريتا�س(.

 م�سدر �سابق، احلا�سية 207.
212



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
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ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 
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بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 
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االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 
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ن�سان، ملقابلة هذه  امام املفو�سية ومعهم عدد من النا�سطني يف جمال حقوق االإ

املراأة التي حتولت اىل رمز للعالقة بني الق�ساء واالدارة واىل ق�سية اعالمية. 

ويف ذلك اليوم اي�سا، ات�سح ان االمن العام على ما يبدو قرر عدم اإخالء �سبيل 

مم املتحدة ل�سوؤون الالجئني برفقة مندوبة من  ي�رشى فو�سلت اإىل مفو�سية االأ

كاريتا�س وحمامي اجلمعية، وكان مندوبو كاريتا�س م�رشين على اعادتها اىل 

امللجاأ بناء على طلب االمن العام على ما يبدو. وكان لالعالم اي�سا وقفته يف 

حماولة ا�ستي�ساح مالب�سات احلالة وظروفها من مقابالت مع مندوبي كاريتا�س 

الذين ا�ساروا اىل ما مفاده ان »اإخالء ال�سبيل مل يتم مبوجب احلكم الق�سائي، واإمنا 

من العام اللواء وفيق جزيني، تبقى ي�رشى  مبوجب قرار �سادر عن املدير العام لالأ

 ومع حمامي العامري الذي اكد انه 
213

عندنا اىل حني يخل�س ملفها )البت به(«.

ابلغ كاريتا�س بالقرار الق�سائي وباأن اإبقاء ي�رشى يف ملجئهم غري �رشعي. وهو 

 وبقي االعالميون 
214

اأ�رش مينعها عن حريتها التي �سمنها لها القرار الق�سائي.

امام املفو�سية حتى اىل ما بعد مغادرة اأغلب موظفيها، ومندوبي كاريتا�س، 

مم  وبعدها بقليل انت�رش اخلرب: ي�رشى اإىل احلرية الكاملة، و�ستبقى بعهدة االأ

215
املتحدة. وزف االعالم اخلرب اىل الراأي العام.

ومل تقف املتابعة االعالمية عند هذا احلد، حيث حتولت ق�سية العامري بحق 

اىل اختبار لدولة القانون واىل حتد بالن�سبة لالعالم الثبات دوره يف مثل هذه 

امل�سائل اجلدلية. ال �سيما انه بعد هذا االنت�سار للحرية والق�ساء، ار�سلت كاريتا�س 

خبار، التي كانت داعمة لق�سية ي�رشى، اعتربت فيه اأن اجلريدة  بيانًا اإىل جريدة االأ

تطاولت على جمعية كاريتا�س واأوردت يف مقاالتها ال�سابقة معلومات خاطئة 

وفيها الكثري من املغالطات، �سارحة اأنها ال حتتجز حرية ي�رشى واأنها �ستالحق 

خبار اخلاطئة وامللفقة اذا مل تتم العودة عنها وتو�سيحها  مروجي وم�سوقي االأ

خبار ن�رشت البيان وكتب الدكتور عمر  و�رشح احلقيقة للراأي العام. جريدة االأ

 
216

ن�سابة مقااًل بعنوان »هيا بنا اإىل املحكمة« رداً على ما اأر�سلته كاريتا�س.

طار ن�رش يف ال�سحف اليومية وعلى تلفزيون اجلديد، بيان من  ويف ذات االإ

من العام اعترب اأن ي�رشى لي�ست الجئة بل مهاجرة غري �رشعية،  املديرية العامة لالأ

معتربة اأن فرونتريز تقوم بحملة على لبنان حتت �سعار »التوقيف اأو االعتقال 

التع�سفي« وحماولة اظهار اأن الدولة اللبنانية ال يحق لها تطبيق قوانينها 

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ
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 امل�سدر نف�سه.
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 وقد ردت 
217

�سخا�س الداخلني خل�سة اأو خمالفة نظام االقامة فيها. وتوقيف االأ

اد فرونتريز على البيان مكتفية باال�سارة اىل ان تو�سيح االمن العام 
ّ
جمعية رو

مل يجب على ال�سوؤال اال�سا�سي الذي يقف وراء كل هذه الق�سية اال وهو اال�سا�س 

القانوين الحتجاز مئات االجانب بعد انتهاء مدة حمكوميتهم او من دون احالتهم 

امام الق�ساء لفرتات طويلة تتعدى ما ي�سمح به القانون، وان كل ما تقوم به 

 
218

اجلمعية ال يتعدى كونه من �سمن العمل العادي للمدافعني عن حقوق االن�سان.

لذا تربز التغطية االعالمية لق�سية العامري التاأكيد على اأهمية الدور الذي ا�سطلع 

به االعالم يف هذه الق�سية، ما يظهر ان حكم ي�رشى العامري »نفذ عن طريق 

219
االعالم«.

ومل يتوقف دور االعالم عند ق�سية العامري، حيث ا�ستمر بتغطية االحكام 

الق�سائية الالحقة التي ا�رشت على ادانة ممار�سات االدارة باحتجاز الالجئني 

وطالبي اللجوء تع�سفا وترحيلهم ق�رشا. كما مبواكبة حماوالت ترحيل الجئني 

وحماوالت احباطها، وباال�ساءة على اال�سكاليات واالنتهاكات، كما على اي 

تطور يف ال�سيا�سة، بحيث ميكن القول ان االعالم الحق ملف االحتجاز التع�سفي 

 
220

وحماية الالجئني خطوة خطوة ودخل تقريبًا اىل عمق تفا�سيل يومياته.

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 انظر جريدة ال�سفري، 20 كانون الثاين 2010.
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 انظر جريدة ال�سفري، 21 كانون الثاين 2010.
218

اد فر،نتريز بتاريخ 21 /7 /2010.
ّ
 املحامي اال�ستاذ نزار �ساغية يف لقاء مع املحامني من تنظيم جمعية رو

219

 انظر على �سبيل املثال: الالجئون العراقيون يقبعون يف حمطة االنتظار اللبنانية، جريدة النهار، 29 ني�سان 
220

2010؛ اأحكام ق�ست باإطالق �رشاح حمتجزين تع�سفًا ومل يطلق منهم اإال العامري، جريدة ال�سفري، 25 �سباط 2010؛ 

لبنان يتنا�سى توقيعه على اتفاقيات حقوق االن�سان ويطبق قوانني هرمة: يف »بلد ال�سيافة« واحلريات �سوط 

و�سجن وترحيل لكل الجئ، جريدة ال�سفري، 14 كانون االول 2009؛ الالجئون العراقيون »مرفو�سون« قانونيًا 

ن« ب�سحنة ال�سودانيني، جريدة 
ّ
بلبنان، احلياة 9 �أيار 2010؛ لبنان: اأزمة اللجوء ُتَفاقم ماأ�ساة العراقيني ... و»تتلو

من العام  احلياة، 24 حزيران 2010؛ ع�سكريون وموقوفون حتت ج�رش اإليا�س الهراوي ... زيارة م�رشوطة اإىل �سجن االأ

ر�س«، احلياة، 7 �أيار 2010؛ نظارة االمن العام بعيون نزيل، جريدة االخبار،  اللبناين ور�سد معاناة �سكان »حتت االأ

14 حزيران 2010؛ الالجئون يف ال�سجون: وىل زمن ال�سمت؟ جريدة االخبار، 25 اآذار 2010.



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
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ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 
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الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 
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فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.
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احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.
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رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.
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ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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ّ
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ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

مقتل  بعد  مكرهة  العراق  ي�رشى  غادرت 

�رشيك عمرها. هربت اإىل �سوريا ومنها دخلت 

لبنان خل�سة. قب�ست عليها ال�رشطة واأحالتها 

على الق�ساء. حكمت املحكمة مبعاقبتها على 

املانعة  عقوبتها  ق�ست  القانون.  خمالفتها 

 على املادة 406 
ً
للحرية يف �سجن زحلة، بناء

من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية.

احلرية »يف  اإىل  العامري  تخرج  اأن  يفرت�س 

ورغم  العقوبة«.  مدة  فيه  تنتهي  الذي  اليوم 

 القانون ال ي�ستثني اأحداً، اأحيلت على 
ّ

اأن ن�س

ة اأنها اأجنبية.
ّ
من العام بحج �سجن االأ
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الدولة  اأن  ومبا  العراق.  اإىل  ترحيلها  وعدم 
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ّ
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حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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ّ
رو
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 
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ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 
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معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 
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من  تطلب  فرونتريز  اد 
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رو جمعية  ان 
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الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 
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انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 
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ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 
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وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.
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اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

تلقت »ال�سفري« تو�سيحًا من املديرية العامة 

يف  ن�رشته  ما  على  تعقيبًا  العام،  من  لالأ

عددها ال�سادر اأم�س، الثالثاء، حول مو�سوع 

املواطنة العراقية ي�رشى خلف العامري، التي 

�ساق بها وطنها، ومل تت�سع لها ديار اللجوء، 

حتى هذه ال�ساعة.

اإذ تن�رش تو�سيح املديرية العامة  و»ال�سفري« 

اأ�ساًل، يهمها  العام، والتي مل تتهمها  من  لالأ

ـ بداية وانتهاء ـ ان تعالج ال�سلطة ال�سيا�سية، 

خوة  اأ�سا�سا، احلاالت الناجمة عن اأو�ساع االإ

مريكي  االأ االحتالل  الذين �رشدهم  العراقيني 

اأن  يعز عليهم  فباتوا »الجئني«  ديارهم  عن 

يقبلهم اإخوتهم »الجئني«.

وغني عن البيان ان »ال�سفري« اأثارت امل�ساألة 

عن  ومبعزل  والقومية،  ن�سانية  االإ باأبعادها 

دولة  لكل  جتعل  التي  القانونية  �سكاالت  االإ

هوال. اأ�سواراً دون اخرتاقها االأ

تي: من العام كاالآ وجاء تو�سيح مديرية االأ

توّلد  العامري  خلف  ي�رشى  العراقية  اإن 

اإفادتها،  بح�سب  العراق،  من  هربت   ،1973
را�سي  االأ ودخلت   ،2009 ني�سان  �سهر  خالل 

ال�سورية ب�سورة �رشعية حيث مكثت فيها ما 

يقارب ال�سهرين. وبعد ذلك انتقلت اإىل لبنان 

ودخلته ب�سورة غري �رشعية مع �سقيقها بعد 

اأن غادرت �سوريا ب�سورة �رشعية.

العراقية  توقيف  مت   ،2009/ 05/ 21 بتاريخ  ـ 

وبتاريخ    خل�سة.  لبنان  لدخولها  املذكورة 

17 /06 /2009 اأ�سدر القا�سي املنفرد اجلزائي 
بحقها حكمًا جزائيًا لدخول لبنان خل�سة �سندا 

جانب وبحب�سها مدة  للمادة 32 من قانون االأ

�سهر.

ـ بتاريخ 15 /06 /2009، اأي قبل �سدور احلكم 

بحقها، قام مندوب املفو�سية العليا ل�سوؤون 

بزيارتها   UNHCR الـ  بريوت  يف  الالجئني 

اد« 
ّ
رو »جمعية  لطلب  بناء  زحلة  �سجن  يف 

به  واالعرتاف  جلوئها  طلب  قبول  مت  حيث 

كالجئة يف اليوم ذاته، من دون علم املديرية 

مذكرة  مع  يتنافى  مبا  العام  من  لالأ العامة 

العام  يف  الطرفني  بني  ما  املوقعة  التفاهم 

.2003
نزار  املحامي  تقدم   ،2009/ 10/ 01 بتاريخ  ـ 

اد( بطلب 
ّ
�ساغية )يعمل مل�سلحة جمعية رو

هل اأمام قا�سي 
ُ
ا�ستح�سار مع طلب تق�سري م

على  مّدعيا  زحلة  يف  امل�ستعجلة  مور  االأ

ـ  الدولة اللبنانية )وزارة الداخلية والبلديات 

لزام املديرية  من العام( الإ املديرية العامة لالأ

العلم  مع  �سبيلها  اإخالء  العام  من  لالأ العامة 

اإىل  �سوقها  يتم  مل  املذكورة  العراقية  باأن 

من العام اإال بتاريخ 25 /10 /2009. نظارة االأ

متت معاجلة ال�سكوى الواردة اإلينا عرب جانب 

دائرة  بوا�سطة  والبلديات  الداخلية  وزارة 

املديرية  طلبت  حيث  القانونية،  الدرا�سات 

 2009/ 11/ 13 بتاريخ  العام  من  لالأ العامة 

مور  االأ ق�ساء  اخت�سا�س  لعدم  الدعوى  »رد 

الق�ساء  والخت�سا�س  بها  للنظر  امل�ستعجلة 

داري، ولعدم قانونية  اجلزائي واإال فالق�ساء االإ

ثبات، ولعدم وجود  مطالب املدعية، وعدم االإ

اأي تدبري بحق املدعية وعدم عالقة املديرية 

حوال«. العامة بها يف مطلق االأ

املقدم  للطلب  11 /12 /2009، وبناء  بتاريخ  ـ 

حكم  �سدر  اد(، 
ّ
)رو جمعية  حمامي  قبل  من 

مور امل�ستعجلة يف زحلة ق�سى  من قا�سي االأ

مر  االأ وهذا  فوراً،  العراقية  �رشاح  باإطالق 

عالم  االإ اإىل  توجه  الذي  املحامي  ا�ستغله 

عدة  �سحف  يف  العراقية  مو�سوع  ون�رش 

من العام. لل�سغط على املديرية العامة لالأ

وبهدف   2009/ 11/ 05 بتاريخ  اأنه  ذكر 
ُ
ي ـ 

العراقية  ت�سجيل  يف  احلا�سل  اخلطاأ  تغطية 

الالجئني  مفو�سية  من  اإلينا  ورد  كالجئة، 

تعمل  اأنها  ُتعلمنا مبوجبه  يف بريوت كتاب 

وفقًا للبند 20 من مذكرة التفاهم على اإعادة 

توطني العراقية املذكورة ب�سورة ا�ستثنائية، 

كون  املذكرة،  مع  اأي�سا  يتنافى  مر  االأ وهذا 

البند 20 ين�س على التايل:

من العام عن ي�رسى العامري: »لي�صت  االأ

الجئة قانونية بل مهاجرة غري �رسعية«

2010/01/20
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 
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ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 
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اد البيان 
ّ
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االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 
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والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 
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الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.
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بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.
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ّ
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�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.
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كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 
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حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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رو فرونتريز  وعلمت 
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امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 
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مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 
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بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 
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مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
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من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

العام  من  لالأ العامة  املديرية  لتو�سيح  تبعًا 

 11497 عدد  »ال�سفري«  جريدة  يف  املن�سور 

يهم   ،6 �س   ،2010 الثاين  كانون   20 تاريخ 

جمعية رواد فرونتريز تو�سيح التايل:

العامة  املديرية  تعطي  ان  ناأمل  كنا  بداية، 

من العام للراأي العام واملجتمع القانوين  لالأ

واحلقوقي املتابع للحالة ومل�ساألة االحتجاز 

بيانها  يف  تو�سيحا  لبنان،  يف  التع�سفي 

�سا�س القانوين الذي ي�ستند اإليه االحتجاز  لالأ

حمكومياتهم  انق�ساء  بعد  جانب  لالأ املطول 

الق�سائية او احتجازهم دون/ قبل اح�سارهم 

الق�سوى  املدة  بعد  ما  اىل  القا�سي،  اىل 

املحاكمات  ا�سول  قانون  بها  ي�سمح  التي 

تو�سيح  لنا  يربز  ان  ناأمل  وكنا  اجلزائية. 

واالجرائية  القانونية  ال�سمانات  املديرية 

التي يتمتع بها املحتجزون يف هذه احلاالت 

والتي ت�سكل حماية �سد االحتجاز التع�سفي. 

وكنا نتمنى ان نقراأ يف منت تو�سيح املديرية 

عدم  براأيها  يربر  الذي  القانوين  ال�سبب 

العدل  وزير  ل 
ّ
حم مربم  ق�سائي  حكم  تنفيذ 

الدكتور ابراهيم النجار من ميتنع عن تنفيذه 

م�سوؤولية �سخ�سية وجزائية. اإال ان التو�سيح 

جاء لال�سف قا�رشا لكل هذه اجلهات، وهكذا 

وراء  كان  الذي  اال�سا�سي  ال�سوؤال  يزال  ال 

ع�رشات  من  وغريها  العامري  ي�رشى  ق�سية 

املحتجزين تع�سفا يف لبنان، اأال وهو امل�سوغ 

القانوين لالحتجاز دون امر ق�سائي، ال يزال 

دون جواب.

تنظم  ال  جمعيتنا  ان  التو�سيح  ويهمنا 

من  اأي  او  اللبنانية  الدولة  �سد  حملة  اأي 

اإطار  يف  ان�سطتها  كل  ت�سب  امنا  ال�سلطات، 

املدافعون  يعتمدها  التي  الدفاعية  الو�سائل 

على  ال�سوء  لت�سليط  ن�سان  االإ حقوق  عن 

االنتهاكات واإثارة بواعث قلقهم عرب االعالم 

بينت  وقد  امل�رشوعة.  الطرق  من  وغريه 

عنها  ن�سخ  اأُر�سلت  التي  القانونية  درا�ساتنا 

ومرا�سالتنا  الر�سمية،  اجلهات  كافة  اىل 

حول احلاالت الفردية اىل ال�سلطات املعنية، 

م�سوغ  اأي  اىل  ي�ستند  ال  االحتجاز  هذا  ان 

القانون  ان  ذلك،  من  اكرث  بل  ال  قانوين، 

اللبناين ـ والقانون الدويل بداهة ـ لي�س فقط 

التع�سفي  االحتجاز  على  يعاقب  بل  يحظر، 

 367 املواد  �سيما يف  اأ�سا�س قانوين، ال  دون 

403 من  و368 من قانون العقوبات واملادة 

وانه  اجلزائية.  املحاكمات  اأ�سول  قانون 

يف  ال�سخ�سية  احلرية  حماية  اإىل  اإ�سافة 

مبادئ  توؤكد  اللبناين،  والقانون  الد�ستور 

وهيئات  ن�سان  االإ حلقوق  الدويل  القانون 

اأنه ال ميكن لدولة ما  مم املتحدة املعنية  االأ

اأن تتذرع بقوانينها املحلية لتربير اال�ستمرار 

يف االحتجاز. بل يجب ان تكون هذه القوانني 

يف  يجوز  وال  الدولية،  املعايري  مع  متوافقة 

حوال ان ي�ستمر االحتجاز اأبعد من  اأي من االأ

الدولة تربيره  با�ستطاعة  يكون  الفرتة حيث 

االحتجاز  اإخ�ساع  اللجنة  وت�سرتط  خاللها، 

ملراجعة اإدارية اأو ق�سائية ك�سمانة اأ�سا�سية 

�سد االحتجاز التع�سفي، كما اأكدت اأن جمرد 

الدخول غري ال�رشعي ال ي�سكل اأ�سا�سا قانونيا 

كافيا لالحتجاز.

يف  العامة  النيابة  باأن  اأخريا  التذكري  ونود 

لبنان �سبق اأن اعتربت اأنه ال يجوز اال�ستمرار 

تعذر  ما  )اإذا  نهاية  ال  ما  اإىل  التوقيف  يف 

ويقت�سي  اللبنانية(  را�سي  االأ من  الرتحيل 

اإقامة  �سند  لقاء  املوقوف  �سبيل  اإخالء 

والتعهد خطيا باتخاذ حمل �سكن معروف اأو 

بالتقدم من خمفر الدرك وغريها من �رشوط 

اإخالء ال�سبيل. 

.. ورد مـن »رواد فـرونتيـرز«
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حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 
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التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 
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دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

كذلك واكب االعالم اكرث فاأكرث حتركات منظمات املجتمع املدين وقام بن�رش 

النداءات والبيانات التي واظبت على ا�سدارها، �سواء تلك التي رحبت ب�سدور 

احكام ق�سائية جديدة ت�سري يف النهج عينه وتوؤكد دور الق�ساء كحام للحريات، 

او تلك التي نددت بعدم تنفيذ االحكام الق�سائية ذات العالقة، وتلك التي اثارت 

خماوف وبواعث قلق نتيجة ترحيل ق�رشي لالجئني وخطر الرتحيل الذي يهدد 

البقية. واخرى نتيجة عدم متتع املحتجزين لدى االمن العام بحقهم يف الدفاع 

�سافة اىل تلك التي نقلت �سوت املحتجزين تع�سفًا ومعاناتهم  عن انف�سهم، باالإ
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واحتجاجاتهم اىل الراأي العام.

كما رافق االعالم مناق�سة ورقة اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان املتعلقة 

جانب   وت�سكيل اللجنة الوزارية لدرا�سة ترحيل االأ
222

بالالجئني غري الفل�سطينيني
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 ثم تقرير هذه اللجنة
223

املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء حمكومياتهم،

عالم كذلك اي�سا خمتلف احتفاالت يوم الالجئ   وغطى االإ
225

وردود الفعل عليه.
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العاملي.

هذه التغطية االعالمية الوا�سعة اأثبتت انه، عندما تتوفر املوارد واملعلومات 

الالزمة، وعندما تتعاون منظمات املجتمع املدين مع االعالم، وبوجود �سيا�سة 

حتريرية داعمة لدى الو�سيلة االعالمية او مو�سوع يفر�س نف�سه عليها – وهي 

اال�سكاليات التي كان االعالميون قد عر�سوها يف ور�سة عمل متخ�س�سة نظمتها 

اد فرونتريز حتت عنوان »بالكلمة وال�سوت وال�سورة نحميهم« ويف 
ّ
جمعية رو

اللقاءات الدورية مع ال�سحافيني التي تبعتها – عندما جتتمع كل هذه العنا�رش، 

يكون االعالم �رشيكًا حموريًا يف الن�سال اال�سرتاتيجي يف الق�سايا االجتماعية 

واحلقوقية ال�سائكة. 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

 على �سبيل املثال، ن�رشت و�سائل االعالم املكتوب ما يزيد على 100 مقاال بهذا ال�سدد منذ اوخر العام 2009 حتى 
221

اد فرونتريز.
ّ
ايلول 2010، بناء على 33 نداء وبيانا ا�سدرتها جمعية رو

طار  ن�سان« تتفح�س درا�سة لالجئني غري الفل�سطينيني يف لبنان: الدولة تعرتف بـ1078 من 40 األفًا واالإ »حقوق االإ
222

القانوين حرب على ورق، جريدة امل�ستقبل، 12 اآذار 2010؛ جلنة حقوق االن�سان ناق�ست درا�سة عن حقوق الالجئني غري 

الفل�سطينيني،11 اآذار 2010، الن�رشة http://www.elnashra.com/news-1-422420.html؛ اخلطة الوطنية حلقوق الالجئني 

ن�سان تطلب من الهيئات املدنية  غري الفل�سطينيني: الحرتام لبنان تواقيعه الدولية، ال�سفري، 12 اآذار 2010؛ جلنة حقوق االإ

واحلقوقية م�رشوع قانون ينظم جلوء غري الفل�سطينيني، جريدة ال�سفري 12 اآذار 2010.

ولويات  جانب/ احلريري: تقدمنا يف اخلطط التف�سيلية الأ جمل�س الوزراء ي�سكل جلنة حلل م�سكلة املوقوفني االأ
223

احلكومة، جريدة امل�ستقبل، 15 ني�سان 2010.

جانب املوقوفني/ احلكومــة ترجــئ البــت باآليــة  على �سبيل املثال: وافقت على تقرير اللجنة الوزارية حول ترحيل االأ
 224

حتويــل اأمــوال اخللــوي للبلديــات، جريدة ال�سفري، 8 اأيلول 2010.

اد فرونتريز« تنتقد التقرير الوزاري حول الرتحيل، جريدة االخبار، 9 اأيلول 2010؛ »فرونتريز« عن تقرير جلنة 
ّ
»رو

 225

جانب املوقوفني: موؤ�سف.. ومل يتطرق اإىل لب امل�سكلة، جريدة ال�سفري، 9 ايلول 2010. ترحيل االأ

على �سبيل املثال »اأتيت من مكان جميل« عن جحيم اللجوء كارول من�سور توا�سل النظر من داخل، جريدة االخبار، 
226

اد فرونتريز« يف م�رشح »�سم�س«: فل�سطينيون 
ّ
5 متوز 2010؛ يف احتفال ملنا�سبة اليوم العاملي لالجئ نظمته »رو

وعراقيون و�سودانيون واأكراد.. اأطفال واأمهات وم�سنون و�سباب، جريدة ال�سفري، 22 حزيران 2010.



اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 
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االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
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العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 
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التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.

من  تطلب  فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  ان 

املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع 

والوزراء  احلكومة،  رئي�س  فيهم  مبن 

الداخلية،  وزارة  �سيما  وال  املعنيون 

�سحة  يف  للتحقيق  فوراً  التدخل 

انتهاك حمتمل  اي  املعلومات ووقف 

من  االأ نظارة  يف  املحتجزين  حلقوق 

انتهاك  عدم  من  وللتاأكد  العام، 

الدولية  واملعايري  اللبنانية  القوانني 

حق  تكر�س  التي  للبنان  امللزمة 

على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

يتم  ومل  عدة  مرات  عنه  عرب  قد  كان 

عدم  على  واحتجاجا  معه،  التجاوب 

معاجلته من التعذيب الذي تعر�س له 

يف نهاية العام 2009.
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ّ
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على  واحل�سول  النف�س  عن  الدفاع 

متثيل قانوين.

الفوري  ال�رشاح  باطالق  تطالب  كما 

ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 
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نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 
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هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 
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الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 
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ومنهم  تع�سفيا،  املحتجزين  جلميع 

الالجئون  اخل�سو�س  وجه  على 

كلمته  الق�ساء  قــال  الــذيــن  الثالثة 

اللبنانية  الدولة  مطالبا  ب�ساأنهم 

بالكف عن انتهاك حريتهم ال�سخ�سية 

مل  والتي  فــوراً،  �رشاحهم  واطــالق 

كل  ونطالب  اليوم.  اإىل  احرتامها  يتم 

ال�رشيع  بالتحرك  الدولية  الهيئات 

الدولة  مع  الق�سية  هذه  ملعاجلة 

اأكرث  حالة  اىل  انتهت  واال  اللبنانية، 

ماأ�سوية.

اد البيان 
ّ
ا�سدرت جمعية فرونتريز رو

فرونتريز  جمعية  اىل  وردت  التايل: 

االمن  نظارة  من  معلومات  اد 
ّ
رو

العام تفيد ان حمتجزين من جن�سيات 

خمتلفة يف النظارتني 12 و13 قاموا 

وبحرق  بال�سفرات  اأنف�سهم  بت�سطيب 

حجزهم  على  اعرتا�سًا  حرامات، 

التع�سفي املطول، حيث اأن هناك عددا 

نظارة  يف  حمتجزين  اال�سخا�س  من 

دون  العدلية  ج�رش  حتت  العام  االمن 

هواء ودون نور، منذ ا�سهر دون م�سوغ 

قانوين، وال يعرفون �سبب احتجازهم 

وف�سال  ينتظرهم.  الذي  امل�سري  او 

عن هذه املعاناة، ال يتمتعون بواحد 

وهو  اال  املحتجز  حقوق  اأب�سط  من 

احل�سول على دفاع ومتثيل قانوين.

بني  من  ان  اد 
ّ
رو فرونتريز  وعلمت 

االحتجاج  حركة  يف  امل�ساركني 

ل�ساحلهم  �ســدر  عراقيون  الجــئــون 

امل�ستعجلة  االمــور  قا�سي  من  حكم 

الحتجازهم  حد  بو�سع  ق�سى 

الفوري  �رشاحهم  واطالق  التع�سفي 

ورفع التعدي عن حريتهم ال�سخ�سية.

الالجئ  بينهم  من  ان  اي�سا  وعلمنا 

العراقي عقيد االبراهيمي الــذي اعلن 

ا�رشابه عن الطعام منذ يوم ام�ساالول 

مــن  17 اآذار، احتجاجًا على رف�س االأ
بزيارته  العدل  لكاتب  ال�سماح  العام 

بتوكيل  ليقوم  االحتجاز  مركز  يف 

للطعن  �ساغية،  نزار  �ستاذ  االأ حمام، 

مطلب  وهذا  التع�سفي،  حجزه  يف 

ت جمعيات مدنية وقانونية على ترحيل 
ّ
احتج

عرب  جرى  الرتحيل  اأخرياً،  عراقي  الجئ 

احلدود الربية، واأعاد فتح النقا�س ب�ساأن الُثَّغر 

اللجوء  القانونية والت�رشيعية اخلا�سة بق�سية 

تعود ق�سية ترحيل الالجئني اإىل الواجهة، بل 

ُت�سحب  مل  اأنها  اإىل  تنبه  قد  امللف  متابع  اإن 

منا�سبة  مني«.  »االأ اأو  »ال�سيا�سي«  امل�سهد  من 

اد 
ّ
»رو جمعية  اأعلنته  ما  هو  املتجدد  احلديث 

ن�سان«  اللبناين حلقوق االإ فرونتريز« و»املركز 

لت 
ّ

رح العام  من  لالأ العامة  املديرية  اأن  من 

يوم  و»فجاأة«  »ق�رشاً«  املريي  علي  العراقي 

بع�س  اإىل  بالن�سبة  الالفت  املا�سي.  ربعاء  االأ

فقد  الربية،  احلدود  عرب  ل 
ّ

رح
ُ
ي اأن  املتابعني 

»ُنقل املريي عرب امل�سنع اإىل �سوريا«. وهنا ال 

واملدافعني  املتابعني  وفق  ـــــ  �سارة  االإ من  بد 

اأن عمليات ترحيل  اإىل  ـــــ  �سنان  االإ عن حقوق 

جماعية وفردية عرب احلدود الربية جتري منذ 

اأنها »ا�ستفادة  �سنوات طويلة، ي�سميها البع�س 

من خط ع�سكري، حيث ال تتوقف ال�سيارة التي 

نقطة  عن  فيها  الالجئون  اأو  الالجئ  ل 
ّ

رح
ُ
ي

يف  يكون  ول  االأ توقفها  بل  اللبنانية،  احلدود 

جديدة يابو�س عند احلدود ال�سورية«.

جراء، اأي الرتحيل براً، مل يعد معتمداً  لكن هذا االإ

من �سنوات يف ما يخ�س الالجئني العراقيني، 

ال�سفارة  ن  »الأ للملف  متابعني  بح�سب  وذلك 

ال�سفر  بطاقات  تكاليف  دفع  تولت  العراقية 

بالطائرة«.

اأن  اإىل  ي�سري  اللبناين  واملركز  اد« 
ّ
»رو بيان 

اأمام  املا�سي  ربعاء  االأ يوم  عوا 
ّ
جتم نا�سطني 

واأنهم  العدلية،  ج�رش  حتت  العام  من  االأ نظارة 

وحتت  العام...  من  االأ رجال  »مع  جتادلوا 

علينا«،  امل�سوبة  وع�ساهم  �سالحهم  تهديد 

وكان النقا�س حول حقوق املريي وهو بح�سب 

العامة  املفو�سية  )من  مقبول  »الجئ  البيان 

ل اإال اإذا وافق على  ّ
لالجئني( وال ميكن اأن يرح

موافقة  اأن  اإىل  النا�سطون  ويلفت  اإعادته«، 

اإمنا حدثت  »اإذا �سحت«  الرتحيل  املريي على 

ميّثل  ما  العام،  من  االأ نظارة  يف  حمتجز  وهو 

نقاًل عن  البيان  نف�سيًا عليه، وورد يف  �سغطًا 

)اأي املريي(  تعر�سه  »ما و�سلنا من  نا�سطني 

ل�سغوط معنوية ال تقول ذلك، ولي�س ما راأيناه 

من  اأعيننا من دفع له اإىل داخل �سيارة االأ باأم 

كونه  على  تاأكيد  �سوى  داخلها  و�رشب  العام 

اأنه عندما  اإىل  البيان  يلفت  ل عنوة«. كما 
ّ

يرح

وانطلقت  ترحيله  �سيارة  اإىل  املريي  اأُ�سعد 

�سهر  يف  اأي�سًا  اأوقفوا  نا�سطون...  »تبعه  به 

ملنعهم  الداخلي  من  االأ قوى  مب�ساعدة  البيدر 

فرونتريز  اد 
ّ
رو جمعية  واأر�سلت  املتابعة.  من 

 عاجاًل اإىل وزير الداخلية )زياد 
ً
على الفور نداء

)اللواء  العام  من  لالأ العام  املدير  واإىل  بارود( 

وفيق جزيني( لوقف عملية الرتحيل الق�رشية، 

اإال اأن ذلك مل يوؤت نتيجة«.

الجئ  ي  الأ الق�رشي  بعاد  االإ عملية  اأن  ذكر 
ُ
ي

بعاد  االإ الذي مينع  الدويل  رف 
ُ
للع ُتعد خمالفة 

املتابعون  يلفت  ثانية،  جهة  من  الق�رشي. 

را�سي  االأ مغادرة  اأن  اإىل  الالجئني  لق�سايا 

عاقب عليها الالجئ، 
ُ
ال�سورية قد ُتعّد خمالفة ي

وبهذا املعنى فاإن اإعادته اإىل �سوريا قد جتعله 

معاقبته،  ي�ستلزم  ما  العدالة،  نظر  يف  متهمًا 

م�ستقر  و�سع  يف  يكون  لن  املعنى  بهذا  وهو 

ومريح واآمن.

ي الجئ ُتعد خمالفة  بعاد الق�رشي الأ عملية االإ

رف الدويل من جهة ثانية، حتدثت النا�سطة 
ُ
للع

اإىل  طراد  �سمرية  فرونتريز«  اد 
ّ
»رو جمعية  يف 

اللبنانية،  الدولة  اأن  اإىل  فلفتت  خبار«  »االأ

والت�رشيعية  ال�سيا�سية  الطبقة  وبالتحديد 

الالجئني  ق�سية  يف  بدورها  تقوم  ال  فيها، 

اأوكلت هذه املهمة  بل  اللبنانية،  را�سي  االأ اإىل 

منية  االأ وظيفته  اإطار  عاجله يف 
ُ
ي اأمني  جلهاز 

اإليها من خمتلف جوانبها،  النظر  ال من خالل 

اإىل  وما  والت�رشيعية  والقانونية  ن�سانية  االإ اأي 

ذلك.

واأ�سارت طراد اإىل وجود ثغر كبرية يف القوانني 

دخول  يف  ت�سهم  قد  الثغر  هذه  جراءات،  واالإ

بطريقة �رشعية  يدخلوا  اأن  بدل  الجئني خل�سة 

بت خاللها بطلبات 
ُ
عطوا مثاًل مهاًل قانونية ي

ُ
وي

اللجوء وُتدر�س ملفاتهم درا�سة علمية ودقيقة.

اآليات  اإىل  التو�سل  �رشورة  على  طراد  �سددت 

هوؤالء  ا�ستغالل  اإمكانية  من  للحد  وقوانني 

الالجئني )من املهربني اأو التجار اأو...(، وتوؤكد 

بلد  اإىل  لبنان  حتويل  يعني  ال  املطلب  هذا  اأن 

جلوء.

ق�صية اإبعاد الالجئني: متى �صد الثغر القانونية؟

احتّجت جمعيات مدنية وقانونية على ترحيل الجئ عراقي اأخرياً، الرتحيل جرى عرب احلدود 

الربية، واأعاد فتح النقا�ض ب�صاأن الُثَّغر القانونية والت�رسيعية اخلا�صة بق�صية اللجوء
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غري انه مع كل هذا، ميكن املالحظة ان التعاطي االعالمي مع هذه الق�سايا يبقى 

مو�سميًا وكثرياً ما يكون تفاعاًل مع مبادرات املنظمات غري احلكومية، فيما تبقى 

عالم، رغم وجودها، اقل مما ميكن فعله. مبادرات االإ

وجتدر املالحظة انه كان لو�سائط االعالم االجتماعي املختلفة )فاي�سبوك، 

مدونات، الخ...( دور ا�سا�سي اي�سا يف توعية الراأي العام حول ق�سايا الالجئني 

جانب ب�سكل عام واالحتجاز التع�سفي والرتحيل. حيث مت ت�سكيل جمموعات  واالأ

خا�سة على فاي�سبوك ت�سامنا مع الالجئني وطالبي اللجوء املحتجزين تع�سفا 

 هذه 
227

وللمطالبة بوقف ترحيل هوؤالء ق�رشا ومنحهم احلماية التي ي�ستحقون.

الو�سائط االجتماعية تهدف اىل ن�رش املعلومات حول الالجئني وطالبي اللجوء 

واالحتجاز التع�سفي والرتحيل يف لبنان وتوثيق املقاالت ذات العالقة ون�رشها 

وت�سليط ال�سوء على كل جديد يف هذه املجاالت، ب�سكل يطال اكرب عدد ممكن 

من النا�س. وقد اثبتت هذه الو�سائط فعاليتها يف العديد من احلاالت، ال �سيما يف 

حالة ي�رشى العامري املذكورة اعاله وحاالت ترحيل الجئني عراقيني او تهديد 

برتحيلهم.

التقا�سي اال�سرتاتيجي 

بات وا�سحًا مما ذكر يف جميع الف�سول ال�سابقة ان الق�ساء �سكل ركنا ا�سا�سيًا 

من اركان ا�سرتاتيجية الدفاع عن املحتجزين تع�سفيا وتغيري �سيا�سة االحتجاز 

التع�سفي التي تتبعها االدارة، عن طريق ا�ستخدام القانون كو�سيلة والق�ساء كفاعل 

الحداث اثر يتجاوز ق�سية فردية ما بحد ذاتها. 

فكان تراكم دعاوى الطعن مبمار�سة االحتجاز التع�سفي. وبعد ان اقر الق�ساء 

بادانة هذه املمار�سة مطالبا بو�سع حد لها، انتقل �سقف التقا�سي اىل املطالبة 

بتعوي�سات عن هذا التعدي على حرية االفراد، كما �سبق ان بينا.

واتت ا�سرتاتيجية اللجوء اىل الق�ساء كجزء من ا�سرتاتيجية متكاملة من قبل 

املجتمع املدين واحلقوقي للطعن مبمار�سة االحتجاز التع�سفي عن طريق حتركات 

خمتلفة وباللجوء اىل خمتلف الفاعلني ذات الدور يف هذا املجال، وعلى وجه 
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اد فرونتريز،
ّ
http://www.facebook.com/group.php?gid=348286873468 الذي تديره جمعية رو

 Support the و End Arbitrary Detention of Refugees http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=303942265280

refugees detained arbitrarily in Lebanon http://www.facebook.com/event.php?eid=108110475898402&index=1

 التي يديرها اأ�سخا�س ومنظمات اخرى نا�سطة يف هذا املجال.

اد فرونتريز خالل العامني 2009 و2010.
ّ
 منها حاالت جتاوزت اخلم�سني رفعتها  جمعية رو

228
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اخل�سو�س الق�ساء، وذلك اي�سا بعد ان عجزت املراجعات االدارية – لدى وزارة 

 عن 
228

الداخلية املديرية العامة لالمن العام ولدى النيابة العامة التمييزية- 

تغيري موقف االدارة ومت�سكها ب�سيا�ستها كما عن معرفة اال�سا�س القانوين لهذه 

ال�سيا�سة. 

اد فرونتريز خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير برفع 59 
ّ
فقد قامت جمعية رو

حالة احتجاز تع�سفي لالجئني وطالبي جلوء ومهاجرين اىل وزارة الداخلية، 

واأربع منها رفعت اىل النيابة العامة التمييزية يف حني رفعت واحدة منها فقط 

على. اىل جمل�س الق�ساء االأ

الغالبية العظمى من هذه احلاالت هي من اجلن�سية العراقية، يف وقت توزعت 

احلاالت االخرى على عدد من اجلن�سيات منها ال�سودانية، امل�رشية، ال�سومالية، 

االثيوبية ا�سافة اىل ا�سخا�س عدميي اجلن�سية.

غالبية هذه احلاالت هي لالجئني وطالبي جلوء متت حماكمتهم ب�سبب الدخول 

خل�سة و/او االقامة غري امل�رشوعة، وقلة �سئيلة جدا بجرائم جزائية اخرى، يف 

وقت مل يكن قد احيل 10 منهم اىل الق�ساء، رغم مرور املهلة القانونية الق�سوى 

ويل لدى ال�سابطة العدلية يف الوقت الذي قدمت فيه حاالتهم اىل  للتوقيف االأ

ال�سلطات املعنية، احدهم مل يحل اىل الق�ساء اال بجرم خمالفة قرار اخراج بعد 

اد فرونتريز 
ّ
ما يقارب ال�سهر والن�سف يف االحتجاز التع�سفي، ورفعت جمعية رو

حالته جمددا على �سوء احتجازه التع�سفي املتجدد اىل وزارة الداخلية. وجتدر 

املالحظة ان �ستة من الالجئني وطالبي اللجوء الذين �سبق ان حوكموا ب�سبب 

الدخول خل�سة وبقوا حمتجزين تع�سفًا بعد انق�ساء حمكومياتهم احيلوا جمددا اىل 

الق�ساء بجرم خمالفة قرار االخراج وا�ستمر احتجازهم تع�سفا بعد ان حكم الق�ساء 

اد فرونتريز حالة االحتجاز 
ّ
بكف التعقبات عنهم بهذا اجلرم، وقد رفعت جمعية رو

التع�سفي لكل منهم جمددا اىل ال�سلطات املعنية. 

وجتدر املالحظة ان ال�سلطات اللبنانية قلما ترد على احلاالت املرفوعة اليها، 

اد فرونتريز على خم�سة ردود من وزارة الداخلية، 
ّ
حيث ح�سلت جمعية رو

ت�سمنت اأجوبة املديرية العامة لالمن العام ب�ساأن بع�س احلاالت التي اثارتها 

هذه املرا�سالت، ال �سيما ان هذه احلاالت كانت حمتجزة بعد انق�ساء حمكوميتها 

»ل�سالح االمن العام«، او حمتجزة يف نظارة دائرة التحقيق واالجراء التابعة 

�سف اأي تف�سري مل�ساألة االحتجاز التع�سفي  لالمن العام. وهذه االجوبة مل تعط لالأ

او اال�سا�س القانوين لالحتجاز بل اكتفت بالتاأكيد ان ال�سخ�س مو�سوع املرا�سلة 

موجود لدى االمن العام او ل�ساحله وب�رشد وقائع احلالة وم�سار احتجازها. 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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كما ح�سلت اجلمعية على رد واحد من قبل مدعي عام التمييز، هو عبارة عن 

رد املديرية العامة لالمن العام على كتاب املدعي العام الذي يت�سمن احالة 

ر�سالتنا ب�ساأن حالة الجئ �سوداين حمتجز تع�سفا. وهذا الرد ال يتطرق بدوره 

اىل م�ساألة االحتجاز التع�سفي بل يفيد بوقائع احلالة وم�سار االحتجاز وي�سيف 

فقط انه �سدر قرار بالرتحيل عن مدير عام االمن العام بعد ان متت احالة امللف 

 يف وقت مل يقم جمل�س الق�ساء االعلى بالرد على احلالة التي رفعت 
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للمفو�سية،

اليه لغاية تاريخه. 

ويف الوقت عينه، ال بد من اال�سارة اىل انه يبدو ان التدخل لدى ال�سلطات ال 

ياأتي دائما بنتائجه املرجوة اذ ال تتجاوب ال�سلطات مع التو�سيات القانونية 

التي تقدم لها، حيث ان 30 من بني الـ 59 الجئا وطالب جلوء الذين رفعت 

حاالتهم اىل ال�سلطات مت ترحيلهم خالل الفرتة املغطاة بالتقرير، دون 

ان يكونوا كلهم حمكومني ق�سائيا بالرتحيل. بينما ال يزال 11 منهم قيد 

االحتجاز ب�سكل تع�سفي عند كتابة هذا التقرير - ثالثة منهم يف نظارة دائرة 

التحقيق واالجراء حيث ي�سعب جدا احل�سول على معلومات حولهم، وي�سعب 

عليهم كذلك التوا�سل مع العامل اخلارجي ال �سيما مع اجلمعيات، ا�سافة 

اىل غياب اي نظام او اآلية لقيام اجلمعيات بزيارة املحتجزين يف النظارة، 

وتويف واحد منهم خالل االحتجاز، بينما مل يطلق �رشاح �سوى 17 منهم، وذلك 

على ا�سا�س غري وا�سح كما اأ�سلفنا )متت اعادة توطني ثالثة من املجموعة 

خرية(.  االأ

هذا االمر ابرز احلاجة اىل ايجاد ا�سرتاتيجية اخرى، فعمد حمامون نا�سطون يف 

�سباب ثالثة   اىل اختيار ا�سرتاتيجية اللجوء اىل الق�ساء الأ
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ن�سان ق�سايا حقوق االإ

قل: على االأ

ول، لفت النظر اىل ق�سية ان�سانية ملحة، ومعها اىل ممار�سة ادارية جترد  االأ

�سا�سية )احلرية ال�سخ�سية(. االن�سان من اأبرز حقوقه االأ

من العام( اأمام ا�ستحقاق هام، هو  الثاين، و�سع الدولة )وزارة الداخلية/ االأ

ا�ستحقاق تقدمي حججها ومربراتها ملمار�سة مماثلة و�سمن مهل ق�سائية معينة 

قانونًا.

الثالث، و�سع القا�سي، مبا ميثله من �سلطة ر�سمية، اأمام ا�ستحقاق تقومي هذه 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

اد فرونتريز، رقم 2437/م/2009 تاريخ 8 /7 /2009.
ّ
 كتاب النيابة العامة التمييزية اىل جمعية رو
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 اال�ستاذ نزار �ساغية كان الرائد يف التقا�سي اال�سرتاتيجي يف م�ساألة االحتجاز التع�سفي، وغالبية االحكام املذكورة 
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يف هذا التقرير هي يف ق�سايا رفعها او دافع فيها اال�ستاذ �ساغية. 
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املمار�سة على �سوء القوانني املعمول بها. 

ولهذه الغاية، مت اختيار اللجوء اىل الق�ساء العديل )وحتديدا الق�ساء امل�ستعجل( 

دار ة وما تت�سمنه من تعٍد وا�سح  على ا�سا�س �سالحيته للنظر يف ت�رشفات االإ

�سا�سية، وعلى راأ�سها احلرية ال�سخ�سية، من دون اي  على احلريات واحلقوق االأ

م�سوغ م�رشوع، وذلك عماًل بنظرية التعدي. ففي حال ح�سول تعد على هذه 

احلقوق واحلريات، تفقد االدارة كل امتياز اأمام املواطن، فال ينظر جمل�س �سورى 

دارة كاأي   يف النزاعات بينها وبينه، امنا الق�ساء العديل الذي يعامل االإ
231

�لدولة

متقا�س من دون اأي تفرقة، ب�سفته حاميًا للحقوق واحلريات.

وارتكزت اال�سرتاتيجية على تقدمي الدعاوى اأمام عدد من الق�ساة يف مناطق 

خمتلفة، وذلك لزيادة احلظوظ يف النجاح، ويف الوقت نف�سه، اأماًل برت�سيخ توجه 

اجتهادي يف هذا امل�سمار.

باخت�سار، كان ال�سبب الدافع اىل تقدمي الدعوى هو ارادة حمامني ومنظمات 

حقوقية يف ا�ستخدام لغة القانون والق�ساء للك�سف على عيوب ممار�سات 

االدارة يف جمال االحتجاز التع�سفي وبالنتيجة جمابهتها و�سواًل اىل انهاء 

ل ردهما الق�ساء من الق�سية  هذه املمار�سة. مع الثقة - وان كان بحذر وت�ساوؤ

اأي الت�رشف  – يف مدى قدرة الق�ساء على ممار�سة دور مماثل،  االوىل

با�ستقاللية عن ال�سلطة، اىل درجة نعت ت�رشفاتها بالتعدي والزامها بو�سع حد 

فوري لها.

وكانت نتيجة اخليار اال�سرتاتيجي هذا ان اكد الق�ساء دوره يف حماية 

احلرية م�سدرا احكاما ريادية تدين �سيا�سة االحتجاز التع�سفي التي تنتهجها 

االدارة. 

يلة اىل تر�سيخ االجتهاد،  ومتا�سيًا مع هذا اخليار، ومن اجل م�ساعفة اجلهود االآ

عملت منظمات املجتمع املدين واملحامون على اعداد املجتمع احلقوقي 

املتخ�س�س للم�ساركة يف هذا امل�سار، وذلك من خالل عقد �سل�سلة لقاءات 

مع املحامني لتبادل وجهات النظر واخلربات القانونية ومناق�سة ال�سيا�سات 

خرى، ال �سيما يف ما يتعلق بتنفيذ  احلالية وعالقة الق�ساء باجهزة الدولة االأ

 كما هدفت هذه اللقاءات اىل ا�ستك�ساف الو�سائل القانونية 
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حكام الق�سائية. االأ

املتوفرة للطعن مبمار�سة االحتجاز التع�سفي وحما�سبة منتهكي احلرية 

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ

داري.  وهو الق�ساء االإ
231

اد فرونتريز بالتعاون مع اال�ستاذ نزار �ساغية �سل�سلة لقاءات )4( مع حمامني يف بريوت وطرابل�س 
ّ
 عقدت جمعية رو
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بنهاية العام 2009 وخالل العام 2010.
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 تو�ساًل اىل و�سع حد لهذه املمار�سة واحداث تغيري يف ال�سيا�سة. 
233

ال�سخ�سية

وكان االجماع على وجوب متابعة اخليار اال�سرتاتيجي باللجوء اىل الق�ساء 

مبختلف فئاته من عديل واداري للطعن مبمار�سة االحتجاز التع�سفي من قبل 

االمن العام، وذلك بهدف و�سع الدولة امام ا�ستحقاق اجلواب وابراز حججها 

جانب، وبهدف و�سع حد لهذه املمار�سة  املتعلقة باال�ستمرار يف احتجاز االأ

وحما�سبة امل�سوؤولني عنها. ا�سافة اىل وجوب ا�رشاك الق�ساة يف النقا�س احلا�سل 

حول م�ساألة االحتجاز التع�سفي. 

واعترب املحامون انه من واجب الدولة ممثلة بهيئة الق�سايا ان تتبلغ االحكام 

الق�سائية ال�سادرة بحقها عن ق�ساء العجلة يف ق�سايا االحتجاز التع�سفي وان 

تعمد اىل تنفيذها ب�سكل فوري كونها من االحكام معجلة التنفيذ واال كانت يف 

حالة خمالفة للقانون ف�سال عن التعدي على احلرية الذي اأدانها به الق�ساء، علمًا 

حكام الق�سائية كمحرك لتطوير  انه من املفرت�س باالدارة ان ت�ستفيد من هذه االأ

املمار�سات وال�سيا�سات بدال من اعاقة تنفيذها. 

وقد تاأكد للمحامني، انطالقا من جترية التقا�سي اال�سرتاتيجي يف االحتجاز 

التع�سفي، حمورية الدور الذين ميكن ان يلعبوه يف الدفاع عن احلقوق ويف 

دعم الق�ساء يف م�سريته االجتهادية يف حماية احلرية. من هنا طالبوا نقابتي 

طار من خالل الدفع باجتاه تنفيذ  املحامني با�ستعادة دورهما الريادي يف هذا االإ

منية  جهزة االأ االحكام الق�سائية ومطالبة ال�سلطة التنفيذية وبوجه خا�س االأ

باحرتام الق�ساء، ومن خالل تخ�سي�س بع�س القدرات للعمل على ق�سايا من 

هذا النوع، ودعوا اىل موؤمتر مو�سع ي�سم نقابات املحامني مع اجل�سم الق�سائي 

واالجهزة االمنية التنفيذية للبحث يف ق�سايا االحتجاز التع�سفي ويف �سلة 

منية و�سواًل اىل تو�سيات �سيا�ساتية تنطلق من املقاربة  جهزة االأ الق�ساء باالأ

احلقوقية االحرتافية اىل املو�سوع وترتكز على تطبيق االلتزامات الدولية للبنان 

وعلى قوانينه الو�سعية.

ومن املالحظ ان توفر الدفاع القانوين امام الق�ساء يوؤدي يف الغالب اىل احكام 

خمتلفة عن تلك النمطية )�سجن وغرامة واخراج من البالد( ال �سيما يف الدعاوى 

الق�سائية يف فعل الدخول خل�سة لالجئني وطالبي جلوء او يف التواجد غري 

ال�رشعي، حيث يف حالة التمثيل مبحام تاأخذ االحكام باالعتبار �سفة املدعى 

لف ميل  الف�سل الرابع | املجتمع املدين... م�سرية االأ

 علما انه جرى يف نهاية العام 2009 حماولة مالحقة �سابط بجرم حجز احلرية، انتهى باخالء �سبيله الكت�ساف خطاأ 
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من القا�سي والنائب العام املكلف بالق�سية من بني ا�سباب اخرى، انظر »عندما يوقف قا�سي التحقيق ... املحقق«، 

جريدة االخبار، 29 كانون االول 2009.
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عليه كالجئ او طالب جلوء �سواء يف ح�ساب مدة ال�سجن اأو يف ا�ستبعاد عقوبة 

مر الذي يوؤكد على اهمية دور املحامني يف مثل هذه الدعاوى ويف  الرتحيل. االأ

نا �سابقًا. كما ميكن ان يلم�س مفعول التمثيل 
ّ
حتويل وجهة الق�ساء كما كنا قد بي

القانوين مبحام يف حاالت املطالبة بوقف الرتحيل، حيث جنح املحامون 

اد فرونتريز يف اال�ستح�سال على حكمني بوقف 
ّ
املكلفون من قبل جمعية رو

ترحيل الجئني حمتجزين تع�سفًا. اال انهما بقيا قيد االحتجاز اىل حني قبولهما 

اد فرونتريز ل�ساحلهما 
ّ
العادة التوطني ب�سكل طارئ بناء على تدخل جمعية رو

234
لدى املفو�سية.

 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ

اد فرونتريز حمام للدفاع فيهما، احداهما تتعلق 
ّ
انه يف دعويني كلفت جمعية رو  ي�سار على �سبيل املثال اىل 
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خر ب�سبب التواجد غري ال�رشعي،  بطالب جلوء قا�رش واخرى بعدمي جن�سية، اولهما يحاكم ب�سبب الدخول خل�سة واالآ

ا�سدر الق�ساء حكما خمففا يف االوىل من حيث مدة احلب�س ومقدار الغرامة ومل يحكم على املدعى عليه باالخراج 

التي تاأمر  الق�سائية  – �ساأنه �ساأن بقية االحكام  الفوري، غري ان هذا احلكم مل ينفذ لال�سف  وامر باطالق �رشاحه 

باطالق ال�رشاح الفوري ال�سادرة خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير- وبقي املدعى عليه قيد االحتجاز اىل مدة 

تتجاوز ال�سهرين بعد انق�ساء حمكوميته. اما يف احلالة الثانية، ق�رش القا�سي حكمه على الغرامة م�ستبعدا ال�سجن. 

اد فرونتريز حمامي دفاع، وذلك 
ّ
كما ا�سدر الق�ساء احكام اخالء �سبيل بكفالة عن ثالثة الجئني كلفت لهم جمعية رو

بانتظار البت بالدعاوى املتعلقة بهم ق�سائيا. 
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خال�سة وتو�سيات 

يظهر التقرير ان الالجئني وطالبي اللجوء يف لبنان ال يزالون يفتقرون اىل اي 

عادة الق�رشية اىل بلدانهم،  دنى من احلماية ال �سيما �سد االإ اطار يوفر لهم احلد االأ

يجابي  وهو ما ي�سكل ا�سا�س احلماية الدولية لالجئني، على الرغم من التطور االإ

عالم على معاناتهم ومنا�رشة ق�ساياهم. امل�سهود للق�ساء واإ�ساءة االإ

ففي وقت مل ت�سادق احلكومة اللبنانية على اتفاقية 1951 اخلا�سة باللجوء او 

بروتوكول 1967، وال يبدو ان هناك اي توجه للم�سادقة عليها يف قريب منظور، 

ويف وقت مل تقم ال�سلطات اللبنانية بو�سع قانون خا�س �سامل ينظم اللجوء 

ومييز بالتايل الالجئني عن غريهم من االجانب، بالن�سبة لدخولهم اىل البالد 

واقامتهم فيها اخلا�سعة لقانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج 

منه، يتعر�س الالجئون للتوقيف واملحاكمة والعقوبة ب�سبب الدخول خل�سة 

واالقامة غري امل�رشوعة، من دون اي اعتبار خل�سو�سية و�سعهم كالجئني. 

ويف الوقت الذي تن�س مذكرة التفاهم املوقعة بني ال�سلطات اللبنانية ممثلة 

باملديرية العامة لالمن العام ومفو�سية االمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني 

على منح الالجئني وطالبي اللجوء ت�رشيح جتول موؤقت ي�سمح لهم بالتنقل 

بحرية ويقيهم من خطر التوقيف واملحاكمة واملعاقبة ب�سبب الدخول او االقامة 

غري ال�رشعيني، مل ت�سدر هذه الت�ساريح ب�سكل منهجي، وبقيت غالبية الالجئني 

وطالبي اللجوء حمرومني حتى من هذه ال�رشعية »املوقتة« نتيجة ل�سيا�سة »لبنان 

لي�س بلد جلوء« امل�رشح عنها بو�سوح يف �سلب مذكرة التفاهم املذكورة. 

ونتيجة عدم متتعهم بهذه ال�رشعية املوقتة، يتعر�س الالجئون يوميا للتوقيف، 

الذي يفتح ف�سواًل من انكار احلقوق وانتهاكها، ال تنتهي عند االحتجاز التع�سفي 

املطول بل قد تتعداه اىل ترحيل ق�رشي مقنع حتت �ستار الطواعية، وعلما ان 

الطواعية ال ميكن ان تتوفر عندما يكون الالجئ قيد االحتجاز التع�سفي املطول، 

وكذلك عندما يكون يتعر�س ل�سغوط نف�سية وج�سدية وقعت فعاًل. 

ومبا اأن االحتجاز التع�سفي املطول بحد ذاته هو جرمية وانتهاك للد�ستور 

والقوانني الو�سعية وملعايري حقوق االن�سان الدولية، ال يزال ميار�س ب�سكل 

دارة كو�سيلة �سغط من اجل »املوافقة« على الرتحيل  منهجي وم�ستمر من قبل االإ

تفاقم اللجوء اليها يف الفرتة االخرية، ويف الوقت عينه تفاعلت على م�ستويات 

خمتلفة متخطية الالجئني االفراد او حتى جمموعة الالجئني ومن يدافع عنهم، 

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ
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لتقتحم املجال العام من بابه العري�س عرب االعالم، وجدت ال�سلطات اللبنانية 

نف�سها امام امل�ساءلة حول تف�سري �سيا�ستها وتعليلها، وقول كلمتها حول ممار�سة 

االدارة اخلا�سعة لها. وهي م�ساءلة فر�ست عليها من الق�ساء، الراأي العام، 

املجتمع املدين واملجتمع الدويل. وبهذا اثبت املجتمع املدين انه بتفاعله وتراكم 

اعماله ي�ستطيع ان يكون من الفاعلني يف حتريك الراأي العام وو�سع ال�سلطة 

وادارتها امام املحا�سبة وامل�ساءلة، وان كانت معنوية.

وكانت االنظار اجتهت اىل الق�ساء بو�سفه حاميًا للحريات. هذا الق�ساء الذي 

اًل التزامات لبنان الدولية باالعرتاف 
ّ
اثبت انه بالفعل على قدر امل�سوؤولية، مفع

بحق التما�س اللجوء ومببداأ عدم االعادة الق�رشية، كما يوؤكد د�ستوره واملواثيق 

الدولية التي �سادق عليها وتبناها والتي حتظر االحتجاز التع�سفي للحرية.

فاأتت احكام الق�ساء، يف ظل غياب االطار القانوين ال�سامل للحماية، لتكر�س 

عراف الدولية التي  وحتمي احلرية ال�سخ�سية. ولتوؤكد على اولوية االلتزامات واالأ

حكام �سابقة لتحقق  تعلو اي�سا على احكام الق�ساء وتعطلها يف حال كانت تلك االأ

ل تلك االعراف وااللتزامات )وهو يف هذه احلالة اللجوء(. ورف�ست 
ّ
ال�رشط الذي يفع

بقاء على الالجئ قيد االحتجاز  احكام الق�ساء التقدمية اعتبار الرتحيل مربراً لالإ

حيث انه نتيجة �سفة اللجوء يكون هذا الرتحيل م�ستحياًل قانونًا. 

وادان الق�ساء ممار�سة االدارة باالبقاء على الالجئني حمتجزين اىل امد غري 

مر  معلوم بعد انق�ساء حمكومياتهم، راف�سًا اي تربير لها، على �سعيد اعتبارات االأ

الواقع او اعتبارات متعلقة بال�سيا�سات، حيث ال ترتكز هذه املمار�سة على اأي ا�سا�س 

قانوين او ق�سائي، ومت�س بحرية د�ستورية ال ميكن ان حتجز اال مبوجب القانون 

وحتت رقابة الق�ساء. واىل ذلك، طالب الق�ساء االدارة بو�سع حد لهذه املمار�سة 

فوراً ورفع التعدي عن احلرية.

لكن رف�س االدارة كان باملر�ساد. متح�سنة ب�سيا�سة ان لبنان لي�س بلد جلوء، 

وباأداة تنفيذها املتمثلة باالحتجاز التع�سفي والرتحيل. وحاولت االدارة التم�سك 

ب�سلطة مل يقرها لها القانون بل اكت�سبتها باملمار�سة ورمبا مبوجب تعليمات 

ادارية من النيابة العامة ممثلة املجتمع، �سلطة جتعل منها �ساحبة القرار يف كل 

ما يتعلق باالجانب، بغ�س النظر عن القرارات الق�سائية ذات العالقة، �سواء كانت 

قرارات براءة ام اخالء �سبيل. 

دارة مت�سكت مبمار�ساتها وبرف�سها للكثري من اأحكام الق�ساء،  وبذلك تكون االإ

من دون ان تعطي لها اي �سند قانوين، اىل ان اعطيت الغطاء ال�سيا�سي من خالل 
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ت�سكيل اللجنة الوزارية التي ا�ستخدمت كو�سيلة دفاع امام املحاكم ، حمملة 

الالجئ املحتجز وزر غياب �سيا�سة وا�سحة للجوء، تاركة الالجئني قيد احتجاز 

وىل وبعد القرار باطالق  تع�سفي مزدوج بعد انق�ساء عقوبتهم اجلزائية االأ

�رشاحهم. 

وهذه خال�سة املواجهة بني الق�ساء واالدارة كما ترجمت يف املمار�سة وال�سيا�سة 

اىل اليوم: لبنان لي�س بلد جلوء، ولن يكون كذلك - ولو كان تطبيق هذه ال�سيا�سة 

يجري بطرق غري قانونية وغري �رشعية - والق�ساء ال ي�ستطيع باحكامه ان يغري 

�سيئا من هذا الواقع.

نظار نحو املجل�س النيابي ليقوم بو�سع  وهكذا تبقى احلماية غائبة. وتتجه االأ

خذ يف االعتبار م�سلحة  قانون ي�ستلهم معايري احلماية الدولية الدنيا، مع االأ

لبنان وخ�سو�سياته وما هو م�رشوع من االعتبارات التي تقوم عليها �سيا�سته 

جتاه حماية الالجئني اليوم.

تو�سيات

نو�سي ال�سلطات اللبنانية بـ: 

على املدى القريب:

يلة اىل و�سع حد  حكام املربمة االآ 1- احرتام اأعمال الق�ساء، وعلى راأ�سها االأ

لالحتجاز التع�سفي، وتنفيذها فورا دون اي تاأخري، عمال مببداأ ف�سل ال�سلطات 

وا�ستقاللية الق�ساء.

جانب  غ قانوين لالأ
ّ
2- و�سع حد فوري ملمار�سة االحتجاز التع�سفي دون م�سو

والالجئني، �سواء كان ذلك بعد انق�ساء حمكوميتهم الق�سائية، اأو تربئتهم اأو 

ابطال التعقبات بحقهم اأو احلكم باإخالء �سبيلهم ق�سائيا. 

3- و�سع اآلية ملنح �سند قانوين لالجئني وطالبي اللجوء للبقاء يف لبنان ب�سكل 

�رشعي، على ان تقرر ال�سلطات املعنية بالتعاون مع مفو�سية �سوؤون الالجئني 

ال�سيغة االن�سب لذلك. وقد يكون ذلك عن طريق االعرتاف ببطاقة اللجوء او �سهادة 

طلب اللجوء ك�سند تواجد قانوين يف البالد بالتن�سيق الدائم مع مفو�سية �سوؤون 

الالجئني، او عن طريق منح اقامة غري م�رشوطة وجمانية جتدد دوريا اىل حني زوال 

مقت�سيات بقاء الالجئ يف لبنان او عودته الطوعية اىل بلده او ايجاد بلد ثالث له. 
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4- االلتزام بعدم ترحيل اأي اجنبي اىل اأي بلد قد يتعر�س فيه اىل التعذيب او قد 

تتعر�س فيه حياته او حريته للخطر. واالمتناع عن ترحيل اأي اجنبي تثبت لديه 

مم املتحدة  �سفة الجئ اأو طالب جلوء مبوجب وثيقة �سادرة من مفو�سية االأ

ل�سوؤون الالجئني، مبن فيهم الالجئني وطالبي اللجوء املحكومني بالرتحيل، 

الذين اعترب الق�ساء ان �سفتهم كالجئني او طالبي جلوء تنفي وتف�سخ احلكم 

بالرتحيل عمال باأحكام املادة 3 من اتفاقية مناه�سة التعذيب التي �سادق 

عليها لبنان. 

5- االلتزام ب�سوابط ممار�سة االخراج االداري، واعطاء اأي اأجنبي �سدر بحقه قرار 

اداري بالرتحيل حق اللجوء اىل الق�ساء للتثبت من توفر �رشوط هذا الرتحيل 

القانونية.

6- فتح حتقيق ر�سمي وعلني يف ممار�سات االحتجاز التع�سفي والرتحيل الق�رشي، 

وحما�سبة امل�سوؤولني عن هذه االنتهاكات، بهدف و�سع حد لنمط االفالت من 

العقاب وتعوي�س ال�سحايا. 

7- تفعيل الرقابة الق�سائية الدورية على اماكن و�رشعية االحتجاز، وتفعيل 

الدور الرقابي ملجل�س النواب يف م�ساءلة احلكومة واالدارة التابعة لها عن كافة 

املمار�سات التي تقوم بها.

8- ار�ساء مبداأ الر�سد امل�ستقل لالحتجاز من قبل منظمات املجتمع املدين اىل 

ها مبوجب الربوتوكول  لية الوقائية الوطنية التي يفرت�س ان يتم ان�ساوؤ جانب االآ

االختياري التفاقية مناه�سة التعذيب.

9- تفعيل ال�رشاكة مع منظمات املجتمع املدين يف م�سار و�سع ال�سيا�سات 

ليات ذات العالقة بحماية الالجئني واحلرية ال�سخ�سية.  واالآ

على املدى املتو�سط

10- تعديل قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه 

لعام 1962 بحيث يتم ا�ستثناء الالجئني وطالبي اللجوء من جرمي الدخول 

خل�سة واالقامة غري امل�رشوعة، عمال باملعايري الدولية ذات ال�سلة. وذلك 

كمرحلة اوىل للتو�سل اىل و�سع اطار قانوين وا�سح ومتكامل لتنظيم 

اللجوء وحماية حقوق الالجئني وطالبي اللجوء، ال �سيما �سد االحتجاز 
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التع�سفي واالعادة الق�رشية، ي�ستلهم التزامات لبنان الدولية ودوره كع�سو 

يف اال�رشة الدولية. 

11- االن�سمام اىل اتفاقية 1951 اخلا�سة بو�سع الالجئني وبروتوكولها لعام 

 .1967
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مراجع خمتارة

I. مواثيق و�سكوك دولية 

- االعالن العاملي حلقوق االن�سان، اعتمد ون�رش على املالأ مبوجب قرار اجلمعية 

ول/دي�سمرب 1948. مم املتحدة 217 األف )د3-( املوؤرخ يف 10 كانون االأ العامة لالأ

- العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، اعتمد وعر�س للتوقيع 

مم املتحدة 2200 األف  والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأ

)د21-( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�سمرب 1966، ان�سم اليه لبنان مبوجب قانون 

منفذ مبر�سوم رقم 3855 تاريخ 01 /09 /1972، اجلريدة الر�سمية عدد 76، تاريخ              

.1972/ 09/ 21

- اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة او العقوبة القا�سية او 

الالن�سانية او املهينة، اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار 

ول/دي�سمرب 1984،  مم املتحدة 39 /46 املوؤرخ يف 10 كانون االأ اجلمعية العامة لالأ

ان�سم اليها لبنان مبوجب قانون رقم 185 تاريخ 24 /5 /2000 االجازة للحكومة 

االن�سمام اىل اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة او العقوبة 

القا�سية او الالان�سانية او املهينة، اجلريدة الر�سمية عدد 25 تاريخ  8 /6 /2000.

- اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب 

مم املتحدة 44 /25 املوؤرخ يف 20 ت�رشين الثاين/نوفمرب  قرار اجلمعية العامة لالأ

1989، قانون رقم 20 تاريخ 30 /10 /1990، اجازة ان�سمام لبنان اىل اتفاقية هيئة 

االمم املتحدة حلقوق الطفل، اجلريدة الر�سمية عدد 45 تاريخ 08 /11 /1990.

- اتفاقية 1951 اخلا�سة بو�سع الالجئني، اعتمدها يوم 28 متوز/يوليه 1951 

مم املتحدة للمفو�سني ب�ساأن الالجئني وعدميي اجلن�سية، الذي دعته  موؤمتر االأ

مم املتحدة اإيل االنعقاد مبقت�سى قرارها 429 )د5-( املوؤرخ يف  اجلمعية العامة لالأ

ول/دي�سمرب 1950. 14 كانون االأ

ي �سكل  �سخا�س الذين يتعر�سون الأ - جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع االأ

من اأ�سكال االحتجاز اأو ال�سجن، اعتمدت ون�رشت علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية 

ول/دي�سمرب 1988. مم املتحدة 43 /173 املوؤرخ يف 9 كانون االأ العامة لالأ
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حداث املجردين من حريتهم ، اأو�سى  مم املتحدة ب�ساأن حماية االأ - قواعد االأ

مم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود  باعتمادها موؤمتر االأ

يف هافانا من 27 اآب/اأغ�سط�س اإىل 7 اأيلول/�سبتمرب 1990، كما اعتمدت ون�رشت 

مم املتحدة 45/ 113 املوؤرخ يف 14  علي املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأ

ول/دي�سمرب 1990. كانون االأ

مم املتحدة، قرار رقم IV( 319( تاريخ 3 /12 /1949، الالجئون  - اجلمعية العامة لالأ

مم املتحدة ل�سوؤون  وعدميو اجلن�سية، )تاأ�سي�س مكتب املفو�س ال�سامي لالأ

الالجئني(. 

مم املتحدة، قرار رقم A/RES/428(V 428( تاريخ 14 كانون  - اجلمعية العامة لالأ

االول 1950، النظام اال�سا�سي ملكتب املفو�س ال�سامي لالمم املتحدة ل�سوؤون 

الالجئني.

جراءات واملعايري  - مفو�سية االمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني، دليل االإ

الواجب تطبيقها لتحديد و�سع الالجئ مبقت�سى اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 

اخلا�سني بو�سع الالجئني، اأيلول/ �سبتمرب 1979.

- مفو�سية �سوؤون الالجئني، ورقة حول �سيا�سة مفو�سية �سوؤون الالجئني بالن�سبة 

لطالبي اللجوء من دارفور، 13 �سباط 2010، )متوفر باالنكليزية فقط( 

هلية لتقييم  - مفو�سية �سوؤون الالجئني، مذكرة حول ا�ستمرار تطبيق تعليمات االأ

احلاجة اىل احلماية الدولية لطالبي اللجوء العراقيني ال�سادرة يف ني�سان 2009، 

28 متوز 2010، )متوفر باالنكليزية فقط( 

- مفو�سية �سوؤون الالجئني، العودة الطوعية، املداوالت ال�ساملة حول احلماية 

الدولية، 25 ني�سان 2002، )متوفر باالنكليزية فقط(.

مم املتحدة، الدورة 35، القرار رقم A/RES/35/41A، تقرير  - اجلمعية العامة لالأ

مم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، تاريخ 25 ت�رشين الثاين 1980. املفو�س ال�سامي لالأ

- اجلمعية العامة لالمم املتحدة، الدورة 44، القرار 44 /137 ، مكتب املفو�س 

ال�سامي ل�سوؤون الالجئني، تاريخ 15 ت�رشين الثاين 1989.

- اللجنة التنفيذية ملفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، القرار رقم 44 ) د 37( 
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-1986- ب�ساأن احتجاز الالجئني وملتم�سى اللجوء املت�سمن يف وثيقة اجلمعية 

 .)12A(A/41/12/Add.1 مم املتحدة رقم العامة لالأ

- اللجنة التنفيذية ملفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، احتجاز الالجئني 

وطالبي اللجوء، القرار رقم 55 )40( عام، 1989.

II. ت�رضيعات وانظمة لبنانية 

- الد�ستور اللبناين ال�سادر يف 23 �أيار 1926 واملعدل مبوجب القانون الد�ستوري 

ال�سادر يف 21 /9 /1990. 

- قانون ا�سول املحاكمات املدنية، مر�سوم ا�سرتاعي رقم 90، تاريخ 16/9/1983، 

ملحق العدد 40 من اجلريدة الر�سمية، تاريخ 6 /10 /1983.

- قانون ا�سول املحاكمات اجلزائية، قانون رقم 328 تاريخ 02 /08 /2001، اجلريدة 

الر�سمية عدد 38، تاريخ 07 /08 /2001.

- قانون العقوبات، مر�سوم ا�سرتاعي رقم 340، تاريخ 1 /3 /1943، اجلريدة الر�سمية 

عدد 4104، تاريخ 27 /10 /1943.

- قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالقامة فيه واخلروج منه، تاريخ 10 /07 /1962، 

اجلريدة الر�سمية، عدد 28، تاريخ 11 /07 /1962.

- قانون رقم 422 حماية االحداث املخالفني للقانون او املعر�سني للخطر، تاريخ 

6 /6 /2002، اجلريدة الر�سمية، عدد 34، اجلزء الثاين، تاريخ 16 /6 /2002.

- مر�سوم اإ�سرتاعى رقم 139 تاريخ 12 /06 /1959 تنظيم املديرية العامة لالمن 

العام، اجلريدة الر�سمية، عدد 30، تاريخ 22 /6 /1959.

من العام )تنظيم  - مر�سوم رقم 2873 تاريخ 16 /12 /1959 تنظيم املديرية العامة لالأ

وحتديد ال�سالحيات يف االمن العام(، اجلريدة الر�سمية، عدد 71، تاريخ 31 /12 /1959.

- مر�سوم رقم 11262، تاريخ 30 /10 /2003، ابرام مذكرة تفاهم بني املديرية العامة 

لالمن العام واملكتب االقليمي ملفو�سية االمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني حول 

التعامل مع املتقدمني بطلبات اللجوء لدى مكتب املفو�سية يف لبنان، اجلريدة 

الر�سمية، العدد 52، تاريخ 13 /11 /2003.
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- مر�سوم رقم 14289 تاريخ 09 /03 /2005 ابرام مذكرة تفاهم بني املديرية 

العامة لالمن العام ورابطة كاريتا�س لبنان مركز االجانب والهيئة 

الكاثوليكية العاملية للهجرة ICMC من�سور يف اجلريدة الر�سمية، عدد 11،                    

تاريخ 17 /03 /2005.

- املر�سوم 4186 تاريخ 31 /5 /2010، تعديل املر�سوم رقم 10188 تاريخ 28 /7 /1962 

قامة فيه واخلروج منه،  املتعلق بتطبيق قانون تنظيم الدخول اىل لبنان واالإ

اجلريدة الر�سمية، عدد 29، تاريخ 10 /06 /2010.

- املر�سوم 4719 تاريخ 31 /7 /2010، نقل اعتماد من احتياطي املوازنة العامة اىل 

موازنة وزارة الداخلية والبلديات- االمن العام لعام 2010 على ا�سا�س القاعدة 

االثنتي ع�رشية، اجلريدة الر�سمية عدد 38، تاريخ 12 /8 /2010.

- مذكرة تفاهم بني املديرية العامة لالمن العام ونقابة املحامني يف بريوت، 

من العام،  يف التن�سيق حول تنظيم دخول املحامني اىل مباين املديرية العامة لالأ

االمن العام مذكرة خدمة رقم 43/1 ع/�س/م ذ، تاريخ 19 /7 /2006.

- الراأي اال�ست�ساري لوزارة العدل رقم 1764/م/2006 تاريخ 3 /7 /2006، وزارة 

العدل، هيئة اال�ست�سارات والت�رشيع.

III. قرارات ق�سائية لبنانية 

يف االحتجاز التع�صفي والتعوي�ض

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف زحلة، الرئي�س �سينتيا ق�سارجي، يف ق�سية 

ي�رشى العامري، تاريخ 11 /12 /2009.

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية ميثم 

الربيعي ، تاريخ 28 /1 /2010.

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية و�سام 

فزاع، تاريخ 28 /1 /2010.

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية ريا�س 

الها�سم، تاريخ 28 /1 /2010.
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- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، يف ق�سية عمار 

الزبيدي، تاريخ 8 /6 /2010.

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، يف ق�سية جواد 

اجلبوري، تاريخ 8 /6/ 2010.

- حمكمة ا�ستئناف بريوت الغرفة الثالثة، قرار بتاريخ 4 /11 /2010، يف ق�سية 

ا�ستئناف الدولة للحكم ال�سادر عن قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت بتاريخ   

8 /6 /2010 يف ق�سية جواد اجلبوري.

يف رف�ض املغادرة

- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف بريوت، الرئي�س غ�سان اخلوري، يف ق�سية �سعد 

ا�سماعيل، تاريخ 29 /3 /2010.

- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س ح�سام عطاهلل، يف ق�سية 12 

الجئا وطالب جلوء عراقيا، تاريخ 20 /4 /2010.

- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س طانيو�س ال�سغبيني، يف ق�سية 

عالء ال�سياد، تاريخ 17 /5 /2010.

يف اخالء ال�صبيل

- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س طانيو�س ال�سغبيني، يف ق�سية 

عالء ال�سياد، تاريخ 14 /4 /2010. 

- قرارات النائب العام يف بريوت، القا�سي ندمي عبد امللك، تاريخ 9 /12 /1993 رقم 

14604 و14605.

يف منع الرتحيل 

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، يف ق�سية علي 

عبد االله مريي فار�س، تاريخ 20 /4 /2010. 

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، يف ق�سية جواد 

اجلبوري، تاريخ 13 /5 /2010.
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- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س ندمي زوين، يف ق�سية �سعد 

ا�سماعيل، تاريح 15 /5 /2010. 

- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س ندمي زوين، يف ق�سية عالء 

ال�سياد، تاريخ 15 /5 /2010. 

يف الدخول خل�صة – اأحكام براءة 

- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف �سيدا، الرئي�س نادين القاري، يف ق�سية ب�سار 

ها�سم امل�سعودي، تاريخ 3 /6 /2010. 

IV. مداوالت جمل�س النواب 

- الدور الت�رشيعي العا�رش- 10 - العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الرابعة 1962.

- الدور الت�رشيعي العا�رش- 10 - العقد اال�ستثنائي االول- حم�رش اجلل�سة الثالثة 1962.

- مداوالت جلنة حقوق االن�سان النيابية، اخلطة الوطنية حلقوق االن�سان، الورقة 

اخللفية حول الالجئني غري الفل�سطينيني، اآذار وت�رشين الثاين 2010.

V. مرا�سالت 

- ر�سالة مفتوحة من 14 منظمة حقوق ان�سان لبنانية وعاملية اىل كل من رئي�س 

اجلمهورية، رئي�س احلكومة، وزير العدل، وزير الداخلية، حول االحتجاز التع�سفي 

جانب والالجئني يف لبنان، تاريخ 24 /2 /2010 متوفر على لالأ

/frontiersruwad.wordpress.com 

- ر�سالة اىل وزير الداخلية » ت�سور اويل ل�سيا�سة الدولة ب�ساأن الالجئني وطالبي 

اللجوء غري الفل�سطينيني، مقدم من جمموعة جمعيات حقوق ان�سان يف لبنان«، 

./frontiersruwad.wordpress.com تاريخ 18 /3 /2010، متوفر على

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات اىل االمانة العامة ملجل�س الوزراء، ترحيل 

االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء مدة حمكوميتهم، عدد 808/�س م 

./frontiersruwad.wordpress.com تاريخ 26 /3 /2010، متوفر على
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من العام، رقم 604/�أ  - كتاب وزارة الداخلية والبلديات - املديرية العامة لالأ

./frontiersruwad.wordpress.com ع/و/وز تاريخ 29 /3 /2010، متوفر على

اد فرونتريز اىل رئي�س جمل�س الوزارء رئي�س اللجنة 
ّ
- ر�سالة من جمعية رو

الوزارية لدرا�سة مو�سوع ترحيل االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء 

جانب والالجئني  حمكوميتهم، » ت�سور اأويل ل�سيا�سة الدولة ب�ساأن احتجاز االأ

وطالبي اللجوء غري الفل�سطينيني وترحيلهم«، تاريخ 11 /5 /2010، متوفر على 

./frontiersruwad.wordpress.com

- كتاب من وزارة الداخلية والبلديات اىل االمانة العامة ملجل�س الوزراء، ترحيل 

االجانب املوقوفني بجرائم خمتلفة بعد انق�ساء مدة حمكوميتهم، عدد 1323/ �ص 

./frontiersruwad.wordpress.com م، تاريخ 5 /6 /2010، متوفر على

اد فرونتريز اىل رئي�س جمل�س الوزارء رئي�س اللجنة 
ّ
- ر�سالة من جمعية رو

جانب املنتهية حمكومياتهم والو�سع القانوين  الوزارية املعنية يف ق�سايا االأ

الالجئني وطالبي اللجوء يف لبنان، تاريخ 29 /7 /2010، متوفر على 

./frontiersruwad.wordpress.com 

- وزارة الداخلية والبلديات، وثيقة احالة، املو�سوع: كتاب مفتوح مقدم من عدة 

جمعيات تعنى بحقوق االن�سان ملنا�سبة اليوم العاملي مل�ساندة �سحايا التعذيب، 

./frontiersruwad.wordpress.com تاريخ 6 /8 /2010، متوفر على

VI. درا�سات ومقاالت �سحف خمتارة

- اأبواب مغلقة/ درا�سة حالة/ الالجئون العراقيون واحلجز التع�سفي/ يغلق عليهم باب 

ال�سجن لدخولهم خل�سة وال يفتح عند انق�ساء حمكومياتهم، من�سورات جمعية رواد 

. www.frontiersruwad.org فرونتريز، 2008، متوفر باللغتني العربية واالنكليزية على

- تقرير حول املحاكمة العادلة، التعذيب واالحتجاز التع�سفي، قدم اىل اال�ستعرا�س 

الدوري ال�سامل للبنان امام جمل�س حقوق االن�سان يف االمم املتحدة، ني�سان 

. www.frontiersruwad.org 2010، متوفر على

- تقرير حول حماية وحقوق الالجئني، طالبي اللجوء وعدميي اجلن�سية يف لبنان، 

قدم اىل اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل للبنان امام جمل�س حقوق االن�سان يف االمم 

. www.frontiersruwad.org املتحدة، ني�سان 2010، متوفر على

حتجاز التع�سفي | اللجوء اإىل االإ



���

اد فرونتريز، بيان �سحايف، تقرير اللجنة الوزارية املكلفة درا�سة 
ّ
- جمعية رو

م�ساألة االحتجاز التع�سفي والرتحيل: �سيا�سة الال�سيا�سة؟، 8 /9 /2010، متوفر على 

/frontiersruwad.wordpress.com

مقاالت خمتارة

)/frontiersruwad.wordpress.com هذه املقاالت متوفرة على(

- ع�سكر على مني... عالالجئني يا ع�سكر؟، جريدة االخبار، تاريخ 26 ت�رشين االول 

.2009

ول 2009. - كرم ووطفى تفّقدا �سجن روميه، جريدة النهار، تاريخ 31 ت�رشين االأ

- �رشب واإهانة عاملة اإثيوبية يف خمفر، جريدة االخبار، تاريخ 6 ت�رشين الثاين 

 .2009

- الق�ساة تفّقدوا عدليتي النبطية و�سيدا، جريدة النهار، تاريخ 19 ت�رشين الثاين 

.2009

- بارود يك�سف عن حملة ان�سانية لتح�سني او�ساع ال�سجون ودورة تدريبية حول 

ول 2009. حقوق االن�سان يف جمال ادارتها، جريدة ال�سفري، تاريخ 26 ت�رشين االأ

- اتفاق تعاون الدارة ال�سجون، جريدة النهار، تاريخ 27 ت�رشين الثاين 2009. 

- دورة تدريبية لعنا�رش قوى االمن على »حقوق االن�سان يف ادارة ال�سجون«، 

جريدة النهار، تاريخ 27 ت�رشين الثاين 2009. 

- حني يرى كاتب حما�رش حتقيق التناق�سات جمرد اأخطاء يف الكتابة!، جريدة 

ول 2009.  االخبار، تاريخ 4 كانون االأ

�سواأ«! اعت�سام اأمام �سجن  نه »االأ - اختري كخطوة اأوىل �سمن �سل�سلة حتركات... الأ

ول 2009. »العدلية« لوقف االحتجاز التع�سفي، جريدة ال�سفري، تاريخ 6 كانون االأ

ن�سان ويطبق قوانني هرمة،  - لبنان »يتنا�سى« توقيعه على اتفاقيات حقوق االإ

فـي »بلـد ال�سيافـة« واحلريـات �سـوط و�سـجن وترحيـل لكـل الجـئ، جريدة ال�سفري، 

تاريخ 14 كانون االول 2009. 
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ة لالجئة عراقية، جريدة االخبار، تاريخ 15 
ّ
- الق�ساء يزيل تعّدي الدولة احلري

كانون االول 2009. 

فًا«، جريدة 
ّ
- منظمة »رواد« طالبت الق�ساء باإطالق الجئة عراقية »احتجزت تع�س

النهار، تاريخ 16 كانون االول 2009. 

- 400 الف يورو من ايطاليا لتح�سني ال�سجون وبارود لنقل ادارتها اىل العدل، 

ول 2009.  جريدة ال�سفري، تاريخ 21 كانون االأ

ول 2009. - ال�سجون، جريدة ال�سفري، تاريخ 29 كانون االأ

- عندما يوقف قا�سي التحقيق ... املحقق، جريدة االخبار، تاريخ 29 كانون االول 

.2009

- �سجن اال�سالح ام ا�سالح ال�سجون؟ جريدة االخبار، تاريخ 13 كانون الثاين 

.2010

- رواد فرونتريز الطالق الجئة عراقية حمتجزة تع�سفا، جريدة اللواء، تاريخ 15 

كانون الثاين 2010. 

فراج عن  اد«: لتنفيذ حكم االإ
ّ
- احرتاما للحرية الفردية... وللق�ساء اللبناين! »رو

الالجئة العراقية، جريدة ال�سفري، تاريخ 15 كانون الثاين 2010.

- ال حرية لي�رشى العامري رغم حكم الق�ساء، االمن العام يتحدى الق�ساء، جريدة 

االخبار، تاريخ 16 كانون الثاين 2010. 

ن الق�ساء؟، جريدة االخبار، تاريخ 16 كانون الثاين 2010. 
ّ

- اأهكذا يح�س

- ي�رشى العامري، جريدة االخبار، تاريخ 18 كانون الثاين 2010. 

من العام ير�سخ حلكم الق�ساء، جريدة االخبار، تاريخ 18 كانون الثاين 2010.  - االأ

من العام عن ي�رشى العامري: »لي�ست الجئة قانونية بل مهاجرة غري  - االأ

�رشعية«، جريدة ال�سفري، تاريخ 20 كانون الثاين 2010. 

- .... ورد من رواد فرونتريز، جريدة ال�سفري، تاريخ 21 كانون الثاين 2010. 
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- االعرتاف حتت التعذيب: ق�سية ر�سا تيمور تعيد فتح امللف، جريدة االخبار، 

تاريخ 23 كانون الثاين 2010. 

- القا�سيان رباح وكال�س تفقدا �سجن زحلة اجلديد واطلعا على �سري العمل، 

الوكالة الوطنية لالعالم، تاريخ 28 كانون الثاين 2010، متوفر على

.www.nna-leb.gov.lb/phpfolder/loadpage.php?page=JOU130.html//

خبار، تاريخ 30 كانون  ة ثالثة الجئني، جريدة االأ
ّ
- الق�ساء اللبناين ينت�رش حلري

الثاين 2010. 

- �سجون الن�ساء موؤبد ولو ليوم واحد، جريدة االخبار، تاريخ 9 �سباط 2010. 

- الق�ساء اأمر باطالق �رشاحهم وما زالوا حمتجزين، جريدة ال�سفري، تاريخ 13 

�سباط 2010.

- االحتجاز التع�سفي رغم قرار الق�ساء، جريدة االخبار، تاريخ 13 �سباط 2010.

- رواد نا�سدت �سليمان التدخل الطالق 3 الجئني حمتجزين تع�سفا، جريدة النهار، 

تاريخ 13 �سباط 2010.

 - Judiciary seeks release of Iraqi refugee detained arbitrarily, 

the Daily Star Newspaper, dated 16/2/2009. 

فراج الفوري عن الالجئ العراقي �سعد حممد  - منظمات حقوقية تطالب باالإ

اإ�سماعيل، جريدة ال�سفري، تاريخ 20 �سباط 2010. 

اد فرونتريز« طالبت بتجميد تنفيذ اأي ترحيل ق�رشي لالجئني، جريدة النهار، 
ّ
- »رو

تاريخ 24 �سباط 2010. 

- اأحكام ق�ست باإطالق �رشاح حمتجزين تع�سفًا ومل يطلق منهم اإال العامري، بر�سم 

ل جرم االعتداء على احلرية ال�سخ�سية؟، 
ّ
 االحكام... ومن يتحم

ّ
املعنيني: ماذا ُتغري

جريدة ال�سفري، تاريخ 25 �سباط 2010.

- Quatorze ONG se mobilisent, L'orient le jour, 26/2/2010. 

 - Rights groups urge release of refugees, the Daily Star Newspaper, 

dated 26/2/2010.
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- Quand le Liban opte pour le refoulement et la détention arbitraire des 

réfugiés, L'orient le jour, 26/2/2010. 

- Protesters rally to close "disgraceful" retention center, 

the Daily Star Newspaper, dated 1/3/2010. 

ن�سان« تتفح�س درا�سة لالجئني غري الفل�سطينيني يف لبنان: الدولة  - »حقوق االإ

طار القانوين حرب على ورق، جريدة امل�ستقبل،  تعرتف بـ1078 من 40 األفًا واالإ

تاريخ 12 اآذار 2010. 

- جلنة حقوق االن�سان ناق�ست درا�سة عن حقوق الالجئني غري الفل�سطينيني، تاريخ 

 .http://www.elnashra.com/news-1-422420.html 11 اآذار 2010، الن�رشة متوفر على

- اخلطة الوطنية حلقوق الالجئني غري الفل�سطينيني: الحرتام لبنان تواقيعه 

الدولية، ال�سفري، تاريخ 12 اآذار 2010. 

ن�سان تطلب من الهيئات املدنية واحلقوقية م�رشوع قانون ينظم  - جلنة حقوق االإ

جلوء غري الفل�سطينيني، جريدة ال�سفري، تاريخ 12 اآذار 2010.

- اتفاق تعاون بني الداخلية وال�سفارة االيطالية لتح�سني او�ساع ال�سجون، الوكالة 

الوطنية لالعالم، تاريخ 12 اآذار 2010. 

- اتفاق تعاون بني الداخلية وال�سفارة االيطالية لتح�سني او�ساع ال�سجون، موقع 

 .www.moim.gov.lb/UI/news/news35 وزارة الداخلية، تاريخ 19 اآذار 2010، متوفر على

من العام، جريدة �سدى البلد، تاريخ 19 اآذار 2010. - ا�ستغاثة من نظارة االأ

خبار، تاريخ  من العام: من حقنا توكيل حمام يدافع عنا، جريدة االأ - حمتجزو االأ

20 اآذار 2010. 

خبار، تاريخ 24 اآذار 2010. - تظاهرة دعم لالجئني العراقيني يف ال�سجون، جريدة االأ

- الالجئون يف ال�سجون: وىل زمن ال�سمت؟ جريدة االخبار، تاريخ 25 اآذار 2010. 

�س »لتربير 
ّ
من العام: ال م�رشبني عن الطعام يف �سجن العدلية واجلمعيات جتي - االأ

وجودها وجذب الهبات«، جريدة ال�سفري، تاريخ 25 اآذار 2010.
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من العام: االحتجاز التع�سفي جرمية جنائية، جريدة ال�سفري،  اد« ترّد على االأ
ّ
- »رو

تاريخ 27 اآذار 2010. 

- اإبالغ ذوي املوقوف حق يكفله القانون، جريدة االخبار، تاريخ 31 اآذار 2010.

ن�سان«: ترحيــل الجــئ عراقــي ق�ســراً، جريدة  - »رواد« و»املركز اللبناين حلقوق االإ

ال�سفري، تاريخ 2 ني�سان 2010. 

- Refoulement d’un réfugié irakien vers Masnaa, dénoncent Ruwad Frontiers 

et le CLDH, L'orient le jour, 2/4/2010. 

خبار، تاريخ 3 ني�سان  - ق�سية اإبعاد الالجئني: متى �سد الثغر القانونية؟، جريدة االأ

 .2010

- القا�سي كال�س يوؤكد �سوء و�سع �سجن زحلة، ال�سفري، تاريخ 7 ني�سان 2010.

�سواأ من حيث االكتظاظ... اأنا  - ال�سفرية الربيطانية يف �سجن رومية: لبنان هو االأ

م�سدومة، جريدة ال�سفري، تاريخ 9 ني�سان 2010. 

جانب/ احلريري: تقدمنا يف  - جمل�س الوزراء ي�سكل جلنة حلل م�سكلة املوقوفني االأ

ولويات احلكومة، جريدة امل�ستقبل، تاريخ 15 ني�سان 2010. اخلطط التف�سيلية الأ

في يف لبنان، جريدة 
ّ
من العام: نحو اإنهاء االحتجاز التع�س - PING PONG مع االأ

االخبار، تاريخ 19 ني�سان 2010. 

دارة ا�ستاأنفت الرتحيل، �سدرت اأحكام ق�سائية  - الالجئون: اأن�سفهم الق�ساء واالإ

دارة اللبنانية تبّلغ عدد منها، ويف املقابل  مل�سلحة الجئني عراقيني، رف�ست االإ

جانب، جريدة ال�سفري، تاريخ 28 ني�سان 2010.  اأُّلفت جلنة وزارية للنظر يف ق�سايا االأ

اد فرونتريز« اأثارت »ماأ�ساة« الالجئني/ طراد انتقدت الرتحيل الق�رشي، 
ّ
- »رو

جريدة النهار، تاريخ 28 ني�سان 2010.

- ازمة ترحيل الالجئني اىل متى؟، جريدة �سدى البلد، تاريخ 28 ني�سان 2010.

- فرونتريز تطالب بتجميد تنفيذ قرارات ترحيل طالبي جلوء، جريدة امل�ستقبل، 

تاريخ 28 ني�سان 2010.
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- الالجئون العراقيون يقبعون يف حمطة االنتظار اللبنانية، جريدة النهار، تاريخ 

29 ني�سان 2010. 

رغامهم على قبول  من العام ي�سغط على املحتجزين تع�سفًا الإ - �ساغية: »االأ

فراج الفوري عن الجئني م�سجونني.. ال تزال غري منفذة،  الرتحيل«، 17 حكمًا باالإ

جريدة ال�سفري، تاريخ 30 ني�سان 2010.

- ع�سكريون وموقوفون حتت ج�رش اإليا�س الهراوي ... زيارة م�رشوطة اإىل �سجن 

ر�س«، جريدة احلياة ، تاريخ 7  من العام اللبناين ور�سد معاناة �سكان »حتت االأ االأ

�أيار 2010.

- الالجئون العراقيون »مرفو�سون« قانونيًا يف لبنان وموؤ�س�سات املجتمع املدين 

تطالب وقف ترحيلهم، جريدة احلياة، تاريخ 9 �أيار 2010. 

- Activists call for end to arbitrary deportation of refugees, the Daily Star 
Newspaper, dated 14/5/2010.

ين، جريدة االخبار، تاريخ 5 حزيران 
َ
ان اإىل النيابة : بـ »تعذيب« قا�رش

ّ
- ع�سكري

 .2010

- نظارة االمن العام بعيون نزيل، جريدة االخبار، تاريخ 14 حزيران 2010.

- زيارة تفقدية اىل �سجن القبة، جريدة االخبار، تاريخ 14 حزيران 2010.

مني للبحث يف »و�سع الالجئني  - »فرونتريز« جتمع هيئات املجتمع املدين واالأ

غري الفل�سطينيني«، جريدة ال�سفري، تاريخ 18 حزيران 2010. 

اد فرونتريز« يف م�رشح 
ّ
- يف احتفال ملنا�سبة اليوم العاملي لالجئ نظمته »رو

»�سم�س«: فل�سطينيون وعراقيون و�سودانيون واأكراد.. اأطفال واأمهات وم�سنون 

و�سباب، جريدة ال�سفري، تاريخ 22 حزيران 2010.

ن« ب�سحنة ال�سودانيني، 
ّ
- لبنان: اأزمة اللجوء ُتَفاقم ماأ�ساة العراقيني ... و»تتلو

جريدة احلياة، تاريخ 24 حزيران 2010. 

- �سجناء عراقيون يف عاليه ي�ستغيثون، جريدة اللواء، تاريخ 25 حزيران 2010. 
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- ال�سجن املركزي: ماأ�ساة �سحية تتفاقم، جريدة االخبار، تاريخ 31 متوز 2010.

- »اأتيت من مكان جميل« عن جحيم اللجوء كارول من�سور توا�سل النظر من 

داخل، جريدة االخبار، تاريخ 5 متوز 2010. 

- �سجن رومية: م�ساكل مرتاكمة واآفاق حلول جريدة االخبار، تاريخ 1 ايلول 2010. 

- »رواد فرونتريز« تنتقد معاملة موقوفني �سودانيني، جريدة امل�ستقبل، تاريخ 4 

اأيلول 2010. 

- NGO presses government to respect rights of refugees, the Daily Star 
Newspaper, dated 7/9/2010. 

جانب املوقوفني/ احلكومــة  - وافقت على تقرير اللجنة الوزارية حول ترحيل االأ

ترجــئ البــت باآليــة حتويــل اأمــوال اخللــوي للبلديــات، جريدة ال�سفري، تاريخ 8 

اأيلول 2010.

- »رواد« تنتقد التقرير الوزاري حول الرتحيل، جريدة االخبار، تاريخ 9 اأيلول 

 .2010

جانب املوقوفني: »موؤ�سف.. ومل يتطرق اإىل  - »فرونتريز« عن تقرير جلنة ترحيل االأ

لب امل�سكلة«، جريدة ال�سفري، تاريخ 9 اأيلول 2010. 

- نداء من الجئني ي�سغط عليهم للعودة اىل بلدان هربوا منها خوفا من اال�سطهاد، 

جريدة اللواء، تاريخ 17 اأيلول 2010. 

- االمن العام يرّد: املوقوف العراقي مل يتعر�س لتعذيب اأو �رشب، تاريخ 13 

ت�رشين الثاين 2010، متوفر على

http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/amen-3am-pb-
950295528.htm

- االمن العام: املوقوف العراقي ا�ستنفذ كل املهل القانونية وهو مل يتعر�س 

لتعذيب او �رشب، تاريخ 13 ت�رشين الثاين 2010، متوفر على 

 http://lebanonfiles.com/news_desc.php?id=199517

خبار، 15 ت�رشين الثاين 2010. من العام(، جريدة االأ - ال تعذيب )رد املديرية العامة لالأ
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مالحق 

1- حكم قا�سي االمور امل�ستعجلة يف زحلة الرئي�س، �سينتيا ق�سارجي، يف ق�سية 

ي�رشى العامري، تاريخ 11 /12 /2009

2- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف املنت، الرئي�س مرياي احلداد، يف ق�سية ميثم 

الربيعي ، تاريخ 28 /1 /2010

3- حكم القا�سي املنفرد اجلزائي يف بريوت، الرئي�س غ�سان اخلوري، يف ق�سية 

�سعد ا�سماعيل، تاريخ 29 /3 /2010

4- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س ح�سام عطاهلل، يف ق�سية 12 

الجئا وطالب جلوء عراقيا، تاريخ 20 /4 /2010

5- قرار القا�سي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�س طانيو�س ال�سغبيني، يف ق�سية 

عالء ال�سياد، تاريخ 17 /5 /2010

6- قرار قا�سي االمور امل�ستعجلة يف بريوت، الرئي�س زلفا احل�سن، يف ق�سية جواد 

اجلبوري، تاريخ 8 /6 /2010 
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| ملحق رقم 1
ملحق رقم 1 - حكم قا�صي االمور امل�صتعجلة يف زحلة الرئي�ض، �صينتيا 

ق�صارجي، يف ق�صية ي�رسى العامري، تاريخ 11 /12 /2009
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ملحق رقم 2 - قرار قا�صي االمور امل�صتعجلة يف املنت، الرئي�ض مرياي احلداد، يف 

ق�صية ميثم الربيعي ، تاريخ 28 /1 /2010
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ملحق رقم 3 - حكم القا�صي املنفرد اجلزائي يف بريوت، الرئي�ض غ�صان اخلوري، 

يف ق�صية �صعد ا�صماعيل، تاريخ 29 /3 /2010
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ملحق رقم 4 - قرار القا�صي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�ض ح�صام عطاهلل، يف 

ق�صية 12 الجئا وطالب جلوء عراقيا، تاريخ 20 /4/ 2010
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ملحق رقم 5 - قرار القا�صي املنفرد اجلزائي يف املنت، الرئي�ض طانيو�ض 

ال�صغبيني، يف ق�صية عالء ال�صياد، تاريخ 17 /5 /2010
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ملحق رقم 6 - قرار قا�صي االمور امل�صتعجلة يف بريوت، الرئي�ض زلفا احل�صن، يف 

ق�صية جواد اجلبوري، تاريخ 8 /6 /2010 
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