الالجئون السوريون يف لبنان بني
العنصرية وحرمان احلقوق وخطر
الطَّرد والتسليم للنظام السوري
بال محاية بال حقوق

اإلثنني  27شباط 2017
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الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،تأسست نهاية حزيران 2011

وهي منظمة مستقلة ،غير حكومية ،غير ربحية ،معتمدة من قبل األمم

المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

حمتوايت التقرير:

أوالً :مقدمة ومنهجية التقرير.

اثنياً :شروط اإلقامة يف لبنان أوىل خطى اضطهاد الالجئني السوريني:

تداعيات إيقاف املفوضية العليا لشؤون الالجئني تسجيل الالجئني السوريني

االستغالل يف العمل
تداعيات غياب املخيمات الرمسية
العنصرية
االستغالل اجلنسي
احلرمان من احلماية القضائية
احلرمان من ِّ
الرعاية الصحية

تسول وعمالة
ُّ

احلرمان من التعليم

آالف األطفال مكتومي القيد
اثلثاً :االعتقال واخلطف والتعذيب والتسليم إىل النظام السوري.

رابعاً :التوصيات.
شكر وتقدير

أوالً :مقدمة ومنهجية التقرير:

تسببت عمليات القصف واجملازر ،واستخدام سالح الطريان الذي يُدَّمر األبنية واحملالت ،وغري ذلك من أصناف

حتول تدرجيي فاق نصفه حالياً ما بني انزح والجئ ،وكان لدول الطَّوق
االنتهاكات اليت مورست ضد الشعب السوري ،يف ُّ
النَّصيب األكرب ،ونظراً لتداخل احلدود واألراضي السورية اللبنانية ،وصالت القرىب ،جلأ مئات آالف السوريني إىل لبنان،

َّر أعدادهم بقرابة  1.7مليون الجئ
الذي استقبل مشكوراً أعداداً كبرية مقارنة مع مساحته وإمكاانته احملدودة ،وتُقد ُ
سوري.
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مل تتوقع السلطات اللبنانية كل هذا الكم اهلائل من التدفق البشري ،ومل تعمل ،أو مل ترغب ،يف إعداد خطط للتعامل مع
هؤالء الالجئني ،بل سنَّت قوانني فاقمت األزمة ،فقد منعت إنشاء خميمات رمسية واسعة على أراضيها؛ ما تسبب يف انتشار
الالجئني على شكل جتمعات ُمبعثرة ،وضمن خميمات صغرية غري نظامية ،وتشتَّت األفراد بشكل غري منظَّم ،وتسبَّب اللجوء
السوري يف نشر حالة إضافية من الفوضى يف اجملتمع اللبناين ،فكانت ردة فعل احلكومة اللبنانية مزيداً من القرارات الغري
مدروسة العواقب ،واجلائرة إىل ٍ
حد بعيد حبق الالجئني السوريني؛ لقد تسببت تلك القرارات يف احل ِّد من دخول السوريني

إىل لبنان ،وفتحت الباب واسعاً أمام عمليات االستغالل واالبتزاز ،وقد الحظنا أن معظم تلك القرارات قد متَّ اختاذها بعد
ٍ
هجمات إرهابية؛ ما ولَّد حالة من ردة الفعل االنتقامية جتاه الالجئني السوريني ،فقد ظهروا كحواضن
تعرض لبنان إىل
ُّ

لإلرهاب ،وقد انعكس ذلك بشكل صارخ على نواحي حياهتم كافة ،وأصبحت املخاطر اليت هربوا منها من سوراي ،وخاصة
االعتقال واالختفاء القسري والقتل ،تُالحقهم يف لبنان ،إضافة إىل عدم ُّ
متكن أعداد هائلة من السوريني من مغادرة لبنان
نظراً لعدم امتالكهم جوازات سفر صاحلة من انحية ،ومل يَع ْد إبمكاهنم البقاء فيه من انحية اثنية؛ إثر تلك القرارات والواقع

حتول قنابل جمتمعية موقوتة.
املتأزم الذي يعيشونه يومياً .وهذا الوضع البُ َّد من معاجلته ،وإال َّ

يعتمد التقرير بشكل رئيس على اللقاءات اليت أجريناها مع الالجئني السوريني يف لبنان إما عرب برانمج السكايب أو اهلاتف
أو عرب زايرهتم يف أماكن وجودهم يف املخيمات وخارجها ،عرب عضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف لبنان ،قُمنا ابختيار
ِ
تعرضهم للمضايقات أو
ست رواايت لذكرها يف هذا التقرير واستخدمنا أمساء مستعارة حفاظاً على خصوصية الشهود ومنع ُّ
ّ
املالحقة ،وقد أخربان مجيع من التقينا هبم هبدف التقرير وح ِّقهم يف االمتناع عن إجراء اللقاء أو رفض ذكر بعض املعلومات

اليت من املمكن أن تُ ِّ
عرضهم للخطر ،وحصلنا على موافقتهم يف استخدام املعلومات اليت أدلوا هبا مبا يفيد أهداف التقرير.
املكون من عمليات رصد وتوثيق لعدد من االنتهاكات
كما يعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان َّ

اليت وقعت حبق الالجئني السوريني يف لبنان ،ونورد يف هذا التقرير بعضاً من أبرز تلك احلاالت ،ونؤكد أننا مل نتمكن من
تغطية كافة املعلومات واجلوانب املتعلقة حبياة الالجئني يف لبنان؛ بسبب الصعوابت والتح ِّدايت اليت واجهتنا وأبرزها خوف

عرضهم للتهديد واملالحقة األمنية سواء من السلطات احمللية أو مجاعات جمهولة ،وفقدان ثقتهم جبدوى ما
الالجئني من تَ ُّ

خيربوننا به من معلومات بعد عشرات التقارير واألحباث الدولية واحمللية اليت صدرت عن ما يتعرضون له من انتهاكات ومل
يتغري يف واقعهم شيء.
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اثنياً :شروط اإلقامة يف لبنان أوىل خطى اضطهاد الالجئني السوريني:

بلغ عدد السوريني الذين جلئوا إىل لبنان حنو مليون ومئة ألف الجئ حسب ما سجلته مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف لبنان ،يُضاف إليهم قرابة نصف مليون الجئ غري مسجلني ،فقد أصدرت السلطات اللبنانية قانوانً يهدف إىل

تنظيم دخول السوريني إىل لبنان يف  /9كانون الثاين .2015 /وقد أعلنت املفوضية العليا لشؤون الالجئني عرب ُمثليها يف
لبنان توقُّف املفوضية عن تسجيل أية أعداد جديدة ،ذلك بناء على طلب وتعليمات من احلكومة اللبنانية ،ما يعين عدم
اعتبارهم ُمقيمني أجانب تسري عليهم أحكام القوانني اخلاصة
االعرتاف ابلسوريني الذين هربوا إىل لبنان كالجئني وإمنا ُ

ابألجنيب.

اختذت السلطات اللبنانية العديد من اإلجراءات للح ِّد من تدفُّق السوريني إىل أراضيها ،وفرضت شروطاً صعبة جداً لإلقامة

على أراضيها ،كتحديد رسوم مرتفعة الستخراج اإلقامة ووجود كفيل لبناين ،ومل يتمكن القسم األعظم من السوريني من

أفقد معظم الالجئني السوريني صفتهم القانونية يف الوجود يف لبنان ،وهذا ابلتايل جعلهم
حتقيق شروط اإلقامة ،كل ذلك َ

التحرش اجلنسي يف بعض األحيان ،وعدم قدرهتم
عرضة للتهميش يف اجملتمع واالستغالل يف العمل واإلساءة يف التعامل ،و ُّ

وضع الالجئني
على اللجوء إىل أجهزة الشرطة واألمن يف حال َّ
تعرضوا ألي اعتداء ،حيث فقدوا أشكال احلماية كافة ،ما َ

السوريني أمام عجز شبه كامل عن تلبية احتياجاهتم األساسية يف احلياة.

بتاريخ  /3شباط ،2015 /أصدر األمن العام اللبناين قراراً ُي ِّدد آلية دخول وبقاء السوريني يف لبنان ومنع أي سوري من

احلصول على إقامة رمسية ،كما حظر دخول سوريني ُجدد ما مل يندرج طالب الدخول يف إحدى اخلاانت اليت حددها
القانون وهي :السياحة ،زايرة العمل ،التَّسوق ،املرور من لبنان بدافع السفر ويُستثىن من هذا القرارَ ،من َّ
متكن من السوريني
من احلصول على كفيل لبناين مبوجب «تعهد ابملسؤولية» ،وهو ما فرض على معظم السوريني اللجوء إىل كفيل اللبناين

للحصول على إقامة قانونية ،وهنا برزت جتارة أصبحت رائجة ،وهي بيع الكفالة مببلغ اليقل عن  ،1500$حيث أصبح
الكثريون يتمنَّون دخول سوريني إضافيني إىل لبنان ،هبدف بيعهم كفالة يف احلدود الربية أو يف املطارات ،كما ُيكن للكفيل
يف بعض احلاالت إلغاء الكفالة قبل أن تنتهي ُمدَّهتا.

اإلقامات املمنوحة لالجئني السوريني (عدا املمنوحة من قبل املفوضية العليا لشؤون الالجئني واليت توقفت عن الصدور منذ
أاير  ،)2015جيب أن يتم جتديدها سنوايً ،ومن متطلبات جتديد اإلقامة:

   -توفر وثيقة رمسية (هوية شخصية  -جواز سفر  -وثيقة دخول) ،لكن عدداً كبرياً من السوريني الذين فروا إىل لبنان

فقدوا واثئقهم الرمسية ودخلوا لبنان بطريقة غري نظامية.
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    رسوم جتديد تصل إىل  200$لكل فرد جتاوز عمره الـ  15عاماً ،وهذا يُعترب مبلغاً مرتفعاً ابلنسبة للعائالت الالجئة،َّ
ألن معظمها بال عمل ُمستمر ،وهذا جيعل عملية احلصول على إقامة قانونية أمر غاية يف الصعوبة.

خموٌل من قبل احلكومة اللبنانية.
 حتديد مكان السكن ،مع صورتني شخصيتني خمتومتني من قبل خمتار احلي ،وهو شخص َّويف بعض األحيان ترفض السلطات اللبنانية جتديد إقامة بعض السوريني على الرغم من توفُّر الشرطني السابقني ،دون إبداء
أية تربيرات ،وهذا أدى إىل فقدان النسبة األعظم من الالجئني السوريني يف لبنان الصفة القانونية حبسب عدة لقاءات مع
منظمات سورية ولبنانية عاملة يف شؤون الالجئني السوريني.
يف شباط 2017 /أصدر األمن العام اللبناين قراراً حمدود الصالحيات أعفى مبوجبه املسجلني يف املفوضية العليا لشؤون

الالجئني قبل اتريخ  /1كانون الثاين 2015 /من الرسوم املتأخرة ومنحهم إقامة ملدة ستة أشهر قابلة للتجديد من دون

رسوم ،شرط أن يكونوا قد ُمنحوا سابقاً إقامة مؤقتة خالل العام  2015أو  ،2016وال يستفيد من هذا القرار الالجئون

السوريون الذين سبق أن حصلوا على إقامات دخول (سياحة ،تسوق ،زايرة )...أو بتعهد ابملسؤولية عمل /شخصي أو
مبوجب سند ملكية أو عقد إجيار.
ابلرغم من أن القرار األخري ذو أمهية لشرحية من السوريني الالجئني إىل لبنان إال أنه استثىن من دخل لبنان بطريقة غري
شرعية وهم شرحية واسعة ،واشرتط أن يكون املستفيدون من القرار ال ميارسون أي عمل مأجور ،وأن يكون الالجئ قد
ُس ِّجل سابقاً يف األمم املتحدة أو حصل على إقامة مبوجبها.
شروط االستفادة من اإلعفاء من الرسوم املتأخرة لتجديد إقامات السوريني مبوجب األمم املتحدة.
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زايد كليب ،يبلغ من العمر  30عاماً ،من مدينة تلكلخ مبحافظة محص ،حاصل على شهادة يف إدارة األعمال ،دخل لبنان

بطريقة غري نظامية عرب موجات النزوح اجلماعي من معرب غري رمسي يف عام  ،2014بعد دخوله حاول استخراج إقامة
قانونية عدة مرات إال َّ
أن إجراءات استخراج اإلقامة الصعبة كانت دائماً تقف عقبة أمام حصوله عليها ،يقول زايد -توصلنا
معه عرب اهلاتف -للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

“تقدَّمت عدة مرات إىل األمن العام اللبناين ٍ
بطلب للحصول على اإلقامة ،لكن متَّ رفضه بسبب عدم وجود
كفيل لبناين وطلبوا مين أن أتقدَّم بطلب اسرتحام ومازلت أنتظر املوافقة على الطلب منذ ما يزيد عن ستة

أشهر ،أان ال أستطيع مغادرة املدينة اليت أقيم فيها خشية االعتقال وأجتنَّب مجيع الشوارع واألماكن اليت توجد
فيها حواجز لألمن العام أو اجليش اللبناين ،وإذا حصلت على املوافقة يتوجب علي دفع مبلغ  200$خمالفة
كل عام أقمته بال إقامة ،و 600$غرامة لدخويل خلسةً ،و 200$لإلقامة اجلديدة وهذا املبلغ يفوق
عن ِّ
قدريت كالجئ”.

وقد أصدر الزمالء يف منظمة هيومان رايتس ووتش ،دراسة موسعة بعنوان :كيف تسهل شروط اإلقامة يف لبنان اإلساءة
تعرض
ضد الالجئني السورينيَّ ،
فصلت فيه القضية جبميع أبعادهها وتداعياهتا .كما أصدرت تقريراً بعنوان “شروط اإلقامة ّ

الالجئني السوريني يف لبنان للخطر.

تداعيات إيقاف املفوضية العليا لشؤون الالجئني تسجيل الالجئني السوريني:

أعلنت املفوضية العليا لشؤون الالجئني عرب ُمثليها يف لبنان عن إيقاف تسجيل السوريني اجلدد يف لبنان كالجئني بناءً على
طلب من حكومة الرئيس جنيب ميقايت ،وقد َّ
شكل هذا القرار منذ صدروه تداعيات كارثية على خمتلف أوضاع الالجئني
أن كثرياً من الالجئني السوريني يستخدم لبنان كدولة معرب للجوء إىل أورواب ٍ
االجتماعية واالقتصادية ،خاصة َّ
بطرق نظامية
عرب املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،ويف حال عدم تسجيله يف سجالهتا ،فإنه يفقد ابلتايل ذلك احلق ،كما سيحرمه

ذلك من املساعدات واحلماية املقدمة من املفوضية ،ويُصبح ابلتايل عرضةً لالستغالل وأللوان متنوعة من االنتهاكات ،ويف
رفض األمن اللبناين جتديد إقامة الجئني سوريني على الرغم من كوهنا صادرة من املفوضية العليا لشؤون
كثري من األحيان َ

الالجئني ،واشرتطوا وجود كفيل لبناين ،وقدومه أثناء التجديد.

متنح صفة الالجئ ملن يستحقها ،كوهنا غري موقِّعة على اتفاقية الالجئني لعام  ،1951بل تعتربهم
واحلكومة اللبنانية ال ُ
مقيمني على األراضي اللبنانية ،وتُطبِّق عليهم القانون احمللي ،لكنَّها ُملزمة ابلقانون العريف اإلنساين ،والقانون الدويل حلقوق

اإلنسان.
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االستغالل يف العمل:

نطراً لصعوبة شروط اإلقامة كما أشران سابقاً ،فكثري من الالجئني السوريني ال يتمكنون من احلصول عليها ،وهذا ابلتايل

فرض عليهم صعوبة يف التحرك؛ ما دفعهم للقبول ابألعمال املتوفرة ضمن مناطقهم فقط ،ولساعات عمل طويلة ،وأبجور
يرضخ لإلساءة واالعتداء من أصحاب العمل ،حيث يقوم
زهيدة ،ونظراً لالحتياجات األُسرية ،اضطر قسم كبري منهم ألن َ

البعض منهم بتهديد العمال الالجئني بتسليمهم للسلطات اللبنانية اليت رمبا تقوم ابعتقاهلم ،مث إرساهلم إىل احلدود ،وطردهم
قسرايً إىل سوراي ،دون أي اكرتاث َّ
أبن القسم األعظم من الالجئني السوريني قد َّفر خوفاً من االعتقال أو التجنيد القسري
جديً على حياهتم.
يف صفوف جيش النظام السوري أو امليليشيات احمللية ،وتُش ِّكل عودهتم خطراً َّ
إضافة إىل ذلك ،وحىت بعد احلصول على اإلقامة ،فرضت وزارة العمل يف احلكومة اللبنانية أنواعاً ُمدَّدة من األعمال يُسمح
لالجئني السوريني مبزاولتها ،دون اعتبار لكفاءاهتم العلمية وخرباهتم املهنية ،وحصرت عدداً من املهن على اللبنانيني فقط،
وبررت ذلك ابلرغبة يف احلفاظ على اليد العاملة اللبنانية ،وقد مسحت للسوريني ابلعمل ضمن جماالت العمالة املختلفة مثل:
َّ

البناء ،النجارة ،احلدادة ،العمل يف خدمة املقاهي واملطاعم ،وحراسة األبنية ،وأعمال النظافة ،أو العمل كمزارعني ،ومسحت
آخر.
حمل أو ُمستثمر لبناين َ
ملن ميتلكون مبالغ مالية ضخمة بفتح حمالت خاصة واالستثمار ،بشرط أال يؤثر هذا سلباً على ٍّ
تعرض العديد من
أغلب العمالة السورية من الالجئني تعمل يف لبنان دون عقد عمل أو ضمان اجتماعي أو صحي- ،وقد َّ

العمال السوريني لإلصابة أو املوت بسبب العمل وخاصة األعمال املتعلقة ابلبناء -وذلك حرمهم من احلصول على تعويض
مايل يف هناية اخلدمة ،أو تكاليف عالج إصابة ُمعيقة عن العمل ،ويف بعض األحيان قد حيصل العامل املتضرر أو أسرته
على مبالغ زهيدةِ ،
أضف إىل هؤالء أن مجيع الالجئني املسجلني لدى املفوضية العليا لشؤون الالجئني يوقعون على تعهد
التحيل.
بعدم العمل يف كل مرة جي ِّددون فيها إقاماهتم ،ويف حال خمالفة التَّعهد يتعرضون لالعتقال و َّ

نص القرار الصادر عن وزارة العمل اللبنانية فيما يتعلق ابملهن الواجب حصرها يف اللبنانيني فقط وما يسمح للسوريني
مبزاولته.

تداعيات غياب املخيمات الرمسية:

ظل عدم وجود خميمات مركزية من انحية ،وارتفاع إجيارات البيوت ابلنسبة
نظراً إىل حاجة الالجئني إىل أتمني مسك ٍن يف ِّ

هلم ،من انحية اثنية ،اضطرهم ذلك إىل قبول العمل يف أعمال السخرة جلميع أفراد األسرة دون أجر مقابل ،كالزراعة
والبناء مقابل حصول العائلة على َمسك ٍن تُقيم فيه بشكل جماين ،ويقوم صاحب العمل ابستغالل مجيع أفراد األسرة من

نساء وأطفال كيفما يشاء سواء يف العمل ضمن اجملال املتفق عليه أو أعمال أخرى كتلبية متطلباته الشخصية وشراء السلع

منطقت بعلبك واهلرمل بشكل خاص.
وتنظيف املنزل ،وغسل السيارات ،ونقل األمتعة ،وقد الحظنا انتشار هذه الظاهرة يف
َ
ونتيجة لصعوبة ما يُعانيه الالجئ السوري للحصول على عمل يف لبنان ،فقد قامت العديد من العصاابت ابستغالل العوائل
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الالجئة يف زراعة القنب اهلندي (احلشيش) وحصدها وإتالف أعقاهبا مقابل أجر ال يتجاوز  20$يف اليوم ،وانتشرت هذه
الظاهرة على حنو كبري يف املناطق احلدودية بني سوراي ولبنان ويف منطقة البقاع بشكل رئيس.
عالء العمر ،من مدينة محص ،عامل سوري مقيم يف لبنان منذ عام  ،2011يعمل لدى ورشة جنارة خشب -ميلكها
لبناين ،-مدة  12ساعة يومياً ويتقاضى حنو  20$على كل يوم عمل ،قام صاحب العمل مبنح عالء كفالة للحصول على
إقامة قانونية يف لبنان ،أفاد عالء -عرب السكايب -الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:

تقاعست
“ابلرغم من أن صاحب عملي منحين كفالة للحصول على اإلقامة إال أنَّه دائماً يُهددين بسحبها إذا
ُ
ّ
حتمل كل ما أتعرض له أثناء
علي ُّ
عن العمل أو طالبت بزايدة األجر .طاملا أنه وافق على إعطائي الكفالة إذاً َّ
العمل .اعتدت على املعاملة السيئة منه والصراخ يف وجهي طوال اليوم .خالل عملي تعرضت لإلصابة مرتني

إحدامها كادت تُفقدين ثالثة أصابع من يدي قمت بعالجها على نفقيت ،هناك أوقات أثناء السنة ينخفض
أي تعويض وإن عملنا فأحصل
فيها مستوى العمل والطَّلب على جنارة اخلشب ،ويف هذه األوقات ال أتقاضى َّ
على نصف أجر ،طبعاً صاحب العمل يقوم بدفع أجريت وفق مزاجه ،أحياانً يُعطيين يف هناية اليوم وأحياانً
أخرى كل شهر أو شهرين وال أملك خياراً آخر سوى انتظاره ،إن تركت العمل سيقوم بسحب الكفالة
أتعرض هلا”.
وستزداد املشكالت اليت َّ

العنصرية:

منذ عام  2011حىت بداية عام  2013مل تكن ظاهرة العنصرية سوى ظاهرة فردية ،وبشكل أكثر حتديداً من أشخاص
ينتمون إىل أحزاب تؤيد النظام السوري ،وتكره الثورة السورية ،ويف مقدمتها حزب هللا اللبناين.

مع بداية عام  2013الحظنا تنامي ظاهرة العنصرية جتاه وجود الالجئني السوريني ،وقد ّأدت يف بعض األحيان إىل
حاالت قتل ،وإىل مالحقة بعض الالجئني إىل أماكن عملهم ،وهتديد أصحاب العمل ،وترَّكز ذلك يف ضاحييت بريوت
اجلنوبية والشرقية ،وأخذت تلك الظاهرة ابلتَّصاعد تدرجيياً ،وأحد أبرز أسباب تنامي هذه العنصرية هو خطاب الكراهية

والتحريض الطائفي عرب بعض وسائل اإلعالم اللبنانية املؤيدة للنظام السوري .بشكل أساسي الـ  ،mtvواجلديد ،و
وتبع ذلك موجات حتريضية منظَّمة عرب وسائل التواصل االجتماعي ،تصاعد كل ذلك بشكل ُميف بعد وقوع
َ ،otv

عدد من اهلجمات اإلرهابية ن ّفذها تنظيما داعش وجبهة فتح الشام على مواقع للجيش اللبناين يف منطقة عرسال يف آب/

.2015
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مناذج عن العنصرية والتحريض على الكراهية ضد الالجئني السوريني عرب اإلعالم اللبناين:

يوم اإلثنني  /14تشرين الثاين 2016 /عرضت قناة  otvاللبنانية احللقة األوىل من برانمج “هدي قلبك” وهو برانمج
ِ
حيث قام بطلب أوراقه
سوري يف حلبة كارتينغُ ،
فكاهي ،احللقة كانت عبارة عن “مقلب” ن ّفذه ُمق ّدم الربانمج ِّ
حبق عامل ّ
وخلع مالبسه مث قام إبذالله
نصب حاجزاً عسكرايً ومهياً ،مث صرخ عليه طالباً منه الر َ
كوع على األرض أمامه َ
الثبوتية بعد أن َ
ٍ
بطرق خمتلفة ،كأن يسخر من مالبسه الداخلية ،ويُعلِّق فيها علماً أمحر ،وأجرب العامل السوري على محل ايفطة وطلب منه
السري هبا ،وقد ُحذفت احللقة من قبل القناة بعد موجة االستياء من قبل أغلبية اجملتمع اللبناين على ِّ
تنوع توجهاته.
صور من برانمج “هدي قلبك” على قناة  otvاللبنانية تُظهر االستهزاء من عامل سوري  /14تشرين الثاين2016 /

اإلثنني  /14تشرين الثاين 2016 /انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي يُظهر عدداً من الفتيات يف جامعة
ب ابلفرنسيّة على سؤال إن ُك َّن يقبلن ابخلروج مع شاب سوري ،اإلجاابت كانت عنصرية واختتم
األلبا اللبنانيةَّ ،
وهن ُِي ْ َ
اهلدف منه “ال أظن أن هناك فتاة لبنانية تقبل أن تواعد شاابً سورايًّ ،إل إذا كان ال يُشبِ ُههم وال
الفيديو إبجابة أوضحت
َ
بلهجتِهم”.
يتحدَّث َ
ب على سؤال بطريقة عنصرية حول مدى موافقتهن على
مقطع فيديو يظهر عدداً من الفتيات اللبنانيات يف جامعة األلبا ُِي ْ َ
اخلروج مع شاب سوري  /14تشرين الثاين2016 /

يف عام  2013عرضت قناة mtvاللبنانية يف برانمج “ما يف مثلو” مشهداً متثيلياً يُظهر أماً لُبنانية تتحدث مع ابنها ابللغة

الفرنسية ،وتُفاجأُ األم اببنها يتحدَّث اللهجة السورية وأصحابُه يف املدرسة سوريون ،وأظهر املشهد كراهيةً واحتقاراً واضحني

لالجئني.

مقطع فيديو متثيلي عرضته قناة  mtvيُظهر الكراهية واالحتقار لالجئني السوريني -عرض املقطع يف عام 2013-
أورد املوقع اإللكرتوين لصحيفة “النهار” اللبنانية ،تقريراً مصوراً يستطلع من خالله رأي الشارع اللبناين يف مسألة النزوح
َ
بث هلجة عنصريّة حتريضية ،ونتيجة ملوجة االستياء الكبرية اليت
السوري الذي وصفه موقع الصحيفة بـ “املرعب”
وساهم يف ِّ
َ
أعقبت التقرير قام املوقع حبذفه.
يف عام  2013نشرت صحيفة “البلد” اللبنانية على موقعها مقاالً بعنوان “أزمة العنوسة تضرب لبنان األفضلية لالجئات
السوريت” ،حيث ألقت الصحيفة الَّلوم ابرتفاع نسبة العنوسة يف لبنان على الالجئات السورايت ،وبعد موجة استياء عام
ّ
قامت الصحيفة حبذفة من موقعها.
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نشر موقع تلفزيون  mtvاللبناين يف  /13تشرين األول 2016 /تقريراً بعنوان “ميارسون اجلنس حيث الجيرؤ
اآلخرون” يطرح التقرير قضية ارتفاع نسبة املواليد السوريني يف لبنان ويُعاجلها بطريقة غري مهنية وال أخالقية.

مقطع فيديو يظهر تشجيع وحتريض عائلة لبنانية لطفل على ضرب طفل سوري آخر يف لبنان  -نشر املقطع يف  /19متوز/
 ،2014ومت التأكد من أن الطفل سوري بعد لقاء أجرته معه قناة اجلديد اللبنانية.
رابط لقاء قناة اجلديد
غي
التوسع السوري ّ
يف  /6كانون الثاين 2015 /أوردت صحيفة النهار مقاالً بعنوان “احلمرا ما عادت لبنانيةّ ...
حوهلا إىل منطقة سوداء.
هويّتها” ،حتدَّث فيه الكاتب أ ّن
َ
الوجود السوري يف منطقة احلمرا مبدينة بريوت ّ
كما أصدرت العديد من البلدايت يف مناطق خمتلفة من لبنان قرارات ُترب السوريني على عدم اخلروج من منازهلم بعد
دفع مبلغ  20$شهرايً لقاء السماح هلم ابإلقامة
الساعة الثامنة مساءً وفرضت عليهم أوقااتً وأماكن ُمددة للتجول ،وألزمتهم َ
يف البلدة ،بينما مسحت لفئات معينة من الالجئني ختتارهم على أساس طائفي وعرقي وسياسي ومادي ابإلقامة دون مقابل،

كالسماح يف بقاء الالجئني الذين ينتمون إىل الداينة املسيحية ،أو املوالون للنظام السوري ،والبعض مسح إبقامة املعارضني
فقط ،أو مسح لألغنياء دون الفقراء.
رااين بيطار ،مهندس ،وعضو الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف لبنان ،وساهم يف إجراء التقرير ،يقول رااين:
هتجم
مرتني األوىل عندما َّ
تعرضت لالعتداء أثناء إقاميت َّ
“أُقيم يف لبنان منذ عام  2012حىت اتريخ اليوم ،وقد ّ

علي جمهولون ابلضرب أثناء وجودي يف بريوت ،حيث جاءت دورية لألمن اللبناين وقتها واكتفت بتسجيل
َّ

احلادثة ،والثانية أثناء وجودي يف املنطقة اليت أُقيم فيها ،وذلك من قبل دورية اتبعة للجيش اللبناين بتهمة أنين

أجتول ليالً (بعد الساعة الثامنة) ولوال تدخل كفيلي اللبناين لقاموا ابعتقايل ،لقد اكتفوا بضريب وتوجيه إنذار
ِ
حاد اللهجة.
ّ
كما قامت البلدية اليت أقيم فيها إببالغ السوريني بضرورة دفع  20$شهرايً للسماح هلم ابلبقاء يف البلدة،
وأذاعت عرب مكربات الصوت بعدم خروج السوريني من منازهلم بعد الساعة الثامنة مساء مهما كان السبب
وإال سيتعرضون لالعتقال واالعتداء والطَّرد من البلدة”.
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االستغالل اجلنسي:

شبكات
للمعيل ،وانتشرت
ٌ
جتلّى االستغالل اجلنسي جتاه الالجئات واألطفال يف استغالل احتياجهن للمال بعد فقداهنن ُ
عملت على استدراج النساء السورايت الالجئات وقد وثَّقنا يف تقرير منفصل “الذل املرير” إحدى تلك الشبكات بعد
افتضاح أمرها ،وقد أظهر التقرير حجم العنف اجلنسي جتاه الالجئات السورايت يف لبنان عرب شبكات االستعباد اجلنسي
ٍ
وفيديوهات
اليت ُتارس عمليات تعذيب ،وتشويه ،واغتصاب ،وإجهاض قسري ،وهتديد بفضح الضحااي ونشر صورهن

تُظهرهن عارايت أو أثناء ممارستهن الدعارة ،وغري ذلك من ممارسات ساديَّة تعرضن هلا ،مل نُسجل أية حادثة ٍ
عنف جنسي
َ
داخل مراكز االحتجاز أو نقاط التفتيش التابعة للقوات اللبنانية.

احلرمان من احلماية القضائية:

ال َّ
يتمكن الالجئون السوريون الذين ال حيملون واثئق رمسية ثبوتية وإقامة نظامية يف لبنان من اللجوء إىل القضاء اللبناين
أو خمافر الشرطة لتقدمي شكوى ،أو توكيل ٍ
حمام للدفاع عنهمَّ ،
ألن احلكومة اللبنانية تعتربهم يف هذه احلالة الجئون غري
ختو ٍ
ف لدى كثري من الالجئني من تقدمي شكوى،
شرعيون ،كما َّأدى التعامل العنصري يف كثري من الدوائر احلكومية إىل ُّ
وبشكل رئيس فيما إذا كانت ضد طرف لبناين.

عرض الالجئني السوريني للتهديد ابلقتل والضرب من قبل عناصر
لقد أخربان عدد من الالجئني ،ووردتنا أخبار عديدة عن تَ ُّ

عسكرية أو أرابب عمل يف حال قاموا بتقدمي شكوى ضدهم ،للمطالبة حبقوقهم املالية أو الوظيفية ،عدا عن أن التَّكاليف
املالية لتقدمي شكاوى يف املؤسسات القضائية اللبنانية أو توكيل ٍ
حمام ،مرتفعة جداً ،وتفوق قدرة أغلب الالجئني االقتصادية.
مصطفى املصطفى ،من مدينة التل مبحافظة ريف دمشق ،يُقيم يف مدينة طرابلس بعد أن دخل لبنان بشكل غري نظامي

تعرض لالعتداء والضرب املربح من قبل
يف عام  ،2013يعمل حارساً يف أحد املباين السكنية مقابل مبلغ  250$شهرايًَّ ،
عدة شبان يف مكان عمله ،ومل يتمكن من تقدمي شكوى إىل األمن العام يف لبنان ،يقول مصطفى للشبكة السورية حلقوق

اإلنسان -عرب لقاء مباشر معه يف مكان سكنه:-
“جاء أربعة ٍ
شبان إىل مكان عملي وطلبوا مين أوراقي وأخربوين أهنم من األمن ،شككت أبمرهم وطلبت منهم
أن أرى هوية أحدهم ،عندها َجُّروين خار َج البناء وبدؤوا بضريب وركلي وأخربوين َّأنم ال يريدون غرابء يف هذا
احلي ،مث ركبوا سيارة وانطلقوا ُمسرعني ،بعد ذلك ساعدين عدد من اللبنانيني على النهوض وأخربوين عن هوية
أحد الشبان الذين قاموا بضريب ،طبعاً مل أُق ِّدم شكوى إىل أية جهة ألنه مبجرد ذهايب سيسألونين عن أوراقي
التعرض
الرمسية وإذا علموا أين ال أملكها سيقومون حببسي عدة أايم مث يطالبونين ابستخراج إقامة ،وال أريد ُّ
لكل ذلك ألنه سينتهي بعوديت إىل سوراي جمرباً أو سيكتفي األمن بكتابة ضبط ابحلادثة”.
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احلرمان من ِّ
الرعاية الصحية:

يعتمد الالجئ السوري على اخلدمات الصحية اليت تُق ِّدمها املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،ونظراً لزايدة أعداد الالجئني

وضعت املفوضية شروطاً للحاالت اليت ميكنها أن تتكفل بنحو  75%من عالجها ،وهذه املساعدة ال تشمل احلاالت

املرضية الصعبة كمرضى السرطان والتالسيميا وغسيل الكلى ،وال يستطيع الالجئ الذهاب إىل املشايف اللبنانية للعالج
ٍ
َّ
مشاف خاصة وتكاليف العالج فيها ابهظة ،وال تستقبل تلك املشايف الالجئني إال بعد دفعهم مبلغ أتمني
ألن معظمها
للمشفى وإال ترفض استقباله مهما كانت حالته خطرة.
تتسبَّب إقامة الالجئني السوريني يف أماكن غري صحية؛ -نظراً لألوضاع املالية الصعبة ،وعدم وجود خميمات مركزية على

تعرضهم إىل خماطر اإلصابة ابألمراض السارية واملعدية.
غرار األردن وتركيا ،-يف ُّ
ُ

تسول وعمالة:
ُّ

تُعتَرب ظاهريت التَّسول وعمالة األطفال من أكرب الظواهر االجتماعية املنتشرة لدى األطفال السوريني الالجئني إىل لبنان،

َّسول قد انتشرت على نطاق أضيق بني الفئات العمرية األخرى سواء الشباب أو الكهول والنساء،
وعلى اعتبار أن ظاهرة الت ُّ

ومعيليه ،يُعاين هؤالء األطفال من احلرمان
حيث ميتهن الت َ
َّسول األطفال األصغر سناً ،وبشكل خاص من َ
فقد والديهُ ،
االجتماعي والصحي ،وترتاوح أعمار معظمهم بني  10 - 5سنوات ،فيما يعمل األطفال األكرب سناً يف بيع الزهوِر
والعلكة واملناديل على الطٌّرقات ،ومسح األحذية وزجاج السيارات.

جتول األطفال يف الشوارع بني السيارات عارضني بضائعهم أو متسولني مشهداً اعتيادايً يف شوارع مناطق
ولقد أصبح ُّ
متعددة ،حيث تضطَّـ ُّـر كثري من عائالت الالجئني إىل توجيه أطفاهلم حنو التَّسول والعمالة من أجل املسامهة يف أتمني

تسوهلم أو عملهم فريسة
احتياجات األسرة األساسية من طعام وماء ،وقد وردتنا أنباء متعددة عن وقوع بعض األطفال أثناء ُّ
السرقة وتوزيع املخدرات والدعارة وشبكات التسول املنظَّمة ،وذلك
االستغالل واالضطهاد ،من قبل عصاابت يف أعمال َّ

نظراً لضعف بُنيتهم ومستوى إدراكهم للمخاطر ،وترتكز ظاهريت التسول والعمالة يف مدينيت بريوت وطرابلس ،وبشكل خاص
يف مناطق احلمرا ،كوال  -طريق اجلديدة ،وعني املريسة.

احلرمان من التعليم:

مسحت السلطات اللبنانية ألطفال الالجئني السوريني اباللتحاق ابملدارس احلكومية وأعفتهم من رسوم التسجيل ،ويعاين
التعليم احلكومي يف السنوات الثالث األخرية من قلَّة الدَّعم املقدم من قبل احلكومة اللبنانية ،وصحيح أنه من الناحية النظرية

ال تشرتط وزارة الرتبية مشكورة وجود إقامة قانونية لألطفال الالجئني وآابئهم ،لكن من الناحية العملية متَّ رفض عدد كبري
من الطالب لعدم توفرها.
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لقد تسبَّبت القوانني اليت أصدرهتا السلطات الرمسية املتعلقة ابإلقامة وشروط توفري الواثئق الثبوتية الرمسية ابحنسار توجه
أن أغلب العائالت السورية الالجئة ال َّ
العائالت الالجئة إىل تسجيل أبنائهم يف املدارس احلكومية ،إضافة إىل َّ
تتمكن من
حتمل العبء املادي لتسجيل أبنائهم يف املدارس اخلاصة.
ُّ
هناك حتدايت إضافية كالتَّفاوت يف املناهج الدراسية بني سوراي ولبنان ،وعدم ُّ
متكن معظم األهايل من وضع مدرسني
خاصني لتعليم أبنائهم ،وعدم وجود برامج تدريسية خاصة ابلالجئني السوريني لرتميم املرحلة التعليمية اليت فاتتهم أثناء
انقطاعهم يف فرتة النزاع الدائر يف سوراي ،وأبدى عدد من األهايل ختوفاً على أبنائهم من عبارات وتصرفات عنصرية قد
يتعرضون هلا يف املدرسة ،إضافة إىل عدم ُّ
متكن األهايل من إيصال أبنائهم نظراً لوجود حواجز تشرتط إبراز إقامة قانونية ،وهم
َّ
الحيملوهنا ،وأخرياً الشعور املالزم بعدم جدوى التعليم نطراً النعدام أي أفق للمستقبل يف بلدهم.

قامت عدة مجعيات ومنظمات لبنانية وسوريَّة حملية ودولية عاملة يف لبنان تُعىن ابلعمل التعليمي واإلغاثي بعدد من
الفعاليات التعليمية يف بعض املخيمات حيث أنشأت مدارس مؤقتة للتعليم االبتدائي ،إال َّ
أن عدم االعرتاف بشهادات هذه

االبتعاد عن التعليم.
املدارس أدى إىل أيس الالجئني من جدوى االلتحاق هبا ،ففضَّل معظمهم التوجه حنو العمل و َ

يوسف اجلمل ،من مدينة حلب ،الجئ يقيم يف خميم مبنطقة عرسال ،أب لثالثة أطفال ذكور مجيعهم غري ملتحقني ابلعملية
التعليمية ،أخرب يوسف الشبكة السورية حلقوق اإلنسان -عرب لقاء مباشر معه حيث يسكن -عن األسباب اليت متنعه من
إرسال أبنائه إىل املدرسة:
ِ
لدي ثالثة أبناء ،أمحد الكبري عمره 13
نؤمن مثن طعامنا ومثن شراء بعض املالبس املستعملةَّ ،
“حنن ابلكاد ّ
عاماً ،ومعاذ  12عاماً ،وغياث  9أعوام ،وإذا ذهبوا مجيعهم إىل املدرسة فهذا يعين بقاءان بال طعام .املدرسة
حتتاج إىل مثن املواصالت والكتب والقرطاسية واحلقائب .واملعيشة يف لبنان غالية ،حنن نعيش يف خيمة وال أحد
يُساعدان ،علينا أن نعمل مجيعنا حىت نعيش ،أان أحب أن أرى أبنائي يذهبون إىل املدرسة كبقية األطفال ولكن
يف هذا املكان املأساوي سنكون سعداء إن استطعنا شراء احتياجاتنا الضرورية فقط ،التعليم أصبح رفاهية
لألطفال يف هذا املخيم”  .

آالف األطفال مكتومي القيد:

لتسجيل مولود لالجئ سوري يف لبنان ،جيب اتباع اخلطوات اليت حددهتا احلكومة اللبنانية:
مرخص أو من القابلة القانونية.
أوالً :احلصول على شهادة والدة لبنانية للطفل من طبيب َّ
اثنياً :احلصول على وثيقة والدة صادرة عن أحد خماتري املنطقة حيث ولد الطفل ،وتُكلِّف وثيقة الوالدة ما بني 10 000

إىل  30 000لرية لبنانية تبعاً لكل خمتار ،مثّ احلصول على أُخرى صادرة عن دائرة نفوس األجانب ،كلفتها  5 000لرية
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لبنانية يُضاف إليها  3 000لرية لبنانية بدل طوابع (طابع عن كل مستند مقدَّم) ،مث احلصول على وثيقة والدة من وزارة

الشؤون اخلارجية وتكلف  2 000لرية لبنانية.

اثلثاً :تنقسم عملية تسجيل واثئق املواليد إىل قسمني:

أ .تسجيل وثيقة الوالدة يف دائرة النفوس (على مستوى القضاء).
ب .تسجيل وثيقة الوالدة لدى دائرة وقوعات األجانب التابعة لدائرة األحوال الشخصية (على مستوى احملافظة).
رابعاً :تسجيل /ختم وثيقة الوالدة لدى وزارة الشؤون اخلارجية.

خامساً :تسجيل /ختم وثيقة الوالدة لدى السفارة السورية يف لبنان.

تفرض القوانني وجوب إمتام اخلطوات الثالث األوىل خالل السنة األوىل من اتريخ الوالدة ،ويف حال مل يتمكن أهل املولود
من ذلك ،يتوجب عليهم تقدمي دعوى قضائية الستكمال تسجيل الوالدة.
كل ما سبق يفرتض وجود إقامة نظامية ،وكما أشران سابقاً ،البُ َّد من واثئق ثبوتية الستخراج اإلقامة ،كما أن معظم
قبل ِّ
الوالدات جتري خارج املشايف ،نظراً للتكلفة املادية املرتفعة من انحيةَّ ،
وألن كثرياً من حاالت الزواج غري مثبتة قانونياً يف

الدوائر احلكومية السورية أو اللبنانية ،وإمنا حصلت بعد اللجوء ،وال ميتلك الزوجان سوى عقد قام به رجل دين حبضور
الشهود واألهل هذا من انحية اثنية .وأخرياً يتجنَّب كثري من الالجئني السوريني التوجه إىل السفارة السورية خوفاً من

تصاعدت أعداد مكتومي القيد السوريني يف لبنان بشكل خميف،
تعرضهم لالعتقال أو املضايقات ،وجلميع هذه األسباب
ُّ
َ
وال منتلك إحصائية دقيقة هلم ،ومل نَقم يف هذا التقرير إبجراء دراسة استقصائية ،بل اعتمدان على مقابلة عدد كبري من

الالجئني املقيمني على مدى قرابة عام ،ويعاين هؤالء األطفال من تداعيات قانونية واقتصادية واجتماعية ُميفة نتيجة عدم

تسجيلهم.

اثلثاً :االعتقال واخلطف والتعذيب والتسليم إىل النظام السوري:

تصاعدت عمليات االعتقال التعسفي اليت تقوم هبا قوات األمن اللبناين حبق الالجئني السوريني مع بداية عام ،2016

وتركزت عمليات االعتقال يف مناطق طرابلس وعرسال وبريوت ،األمر الذي انعكس على حياة السوريني االقتصادية
واالجتماعية؛ ما اضطرهم إىل احلد من حتركاهتم وإيقاف أعماهلم وخوفهم من التجوال يف الشوارع واألسواق أو خارج
املخيمات كإجراء وقائي حيمون به أنفسهم من االعتقال ورمبا الطَّرد إىل سوراي.
طالت االعتقاالت فئات السوريني املوجودين على األراضي اللبنانية سواء املقيمني منهم أو الالجئني الذين مل حيصلوا على
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إقامات رمسية ،ال ُكتّاب والفنانون والنشطاء الذين يقومون بتقدمي خدمات اإلغاثة والتعليم والطبابة للنازحني السوريني يف
املخيمات ،والعسكريون املنشقون عن النظام السوري ،بته ٍم خمتلفة تصل َّ
حد دعم اإلرهاب ،وحىت خمالفة شروط إقامة
السوريني يف لبنان.
تعرض عبد هللا
عبد هللا عرفان ،من مدينة القصري بريف حمافظة محص ،دخل لبنان عام  2013بشكل غري قانوينَّ ،

لالعتقال مرتني أثناء وجوده يف لبنان ،األوىل :من قبل خمابرات اجليش اللبناين يف آذار  2016واحتجز خالهلا مدة يومني
يف مركز احتجاز مبدينة طرابلس ،والثانية :من قبل فرع املعلومات التابع لألمن العام واحتجز يف مركز احتجاز مبدينة بريوت
مدة مخسة أايم دون أن توجه إليه أي هتمة- ،تواصلنا معه عرب السكايب -يقول عبد هللا للشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“اتصلت يب خمابرات اجليش اللبناين وطلبت مين مراجعتها يف اليوم التايل ،ذهبت إليهم احتجزوين لديهم يومني
طلب
يف غرفة صغرية كانت سيئة وفيها حنو  50معتقل مث أطلقوا سراحي ،املرة الثانية كانت أثناء تقدميي َ
اإلقامة يف مركز األمن العام بطرابلس ،قام عناصر األمن بتوقيفي بعنف ونقلوين إىل مركز األمن العام يف بريوت
أتعرض للتعذيب لكنين مسعت أصوات تعذيب ُمعتقلني آخرين
حيث مت التحقيق معي وتوجيه الشتائم ،أان مل َّ
يف غرف التحقيق ،حققوا معي بسبب عملي السابق يف مشفى لرعاية اجلرحى السوريني يف أحد املخيمات،

وأطلقوا سراحي بعد مخسة أايم”.
تسليم قوات األمن العام اللبناين عدداً من املطلوبني أمنياً للنظام السوري عرب
ومما زاد من خطورة هذه االعتقاالت التعسفيةُ ،

املوانئ البحرية ومطار بريوت ونقاط احلدود الربية ،غالباً ما يتم تسليم املعتقلني إىل قوات األمن العسكري السوري ،حيث

يتم احتجاز معظمهم يف فرع  293التابع لشعبة املخابرات العسكرية مبدينة دمشق ،وقد فقدان املعلومات عن كثري منهم،
وحتولوا إىل عداد املختفني قسرايً.
تسليم األمن العام اللبناين ما اليقل عن  56معتقالً سورايً إىل املخابرات العسكرية السورية منذ بداية عام 2013
سجلنا َ

طرف يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق السياسية واملدنية ،وفيه حيظر االعتقال
ابلرغم من أن لبنان ٌ
حىت هناية عام َّ ،2016

التعسفي.

الدكتــور عبــد الرمحــن ممــدوح الفتــوى ،مــن مدينــة محــص ،طبيــب بيطــري ،يبلــغ
مــن العمــر لــدى اعتقالــه  24عام ـاً ،حــاول اهلجــرة يف مركــب عــر البحــر مــن
طرابلــس إىل تركيــا ،لكــن صاحــب املركــب كان خمـراً لــدى قـوات األمــن اللبنــاين،

ومت تســليم عبد الرمحن الفتوى إىل قوات األمن الســوري يف ســاحل طرطوس يف
آب ،2014 /ويُعتــر مصــره جمهــوالً حــى اللحظــة.
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املقدَّم عمر اخلطيب ،ضابط سوري منشق عن صفوف القوات احلكومية ،يف آذار 2015 /اعتقلته األجهزة األمنية اللبنانية
إثر مدامهة مكان إقامته يف منطقة املنية يف لبنان ،ومت تسليمه للقوات احلكومية السورية عند نقطة املصنع احلدودية ،ومايزال
َ

مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.

منشقني عن النظام
يني
َ
معظم احلاالت اليت قامت قوات األمن اللبناين بتسليمها للنظام السوري كانت لضباط عسكر َ

السوري ،أو ملعتقلني سوريني حمكومني من قبل القضاء اللبناين ويقضون فرتة احتجازهم يف سجن رومية شرق مدينة بريوت
بتهم خمتلفة معظمها دخول لبنان بطريقة غري شرعية أو عدم امتالكهم أوراق رمسية ومدة أحكامهم ترتاوح بني السجن
ألشهر حىت سنوات ،وأخرياً هناك بعض حاالت التسليم متَّت حبق سياسيني معارضني.

هناك تنسيق استخبارايت بني أجهزة األمن يف البلدين ،ويبدو لنا أن أجهزة األمن السورية قد َّزودت أجهزة األمن اللبنانية

بقوائم أبمساء املطلوبني ،وتكمن الكارثة ،أن تبادل األشخاص يتم بسريَّة مطلقة ،وعندما تصلنا معلومات فهي من ابب

املصادفة؛ ما جيعل احلصيلة الفعلية ملن مت تسليمهم أكرب من اليت سجلناها بكثري هذا من انحية ،ولكن األهم هو مصري

هؤالء األشخاص ،الذين قد يتعرضون خلطر القتل املباشر أو املوت بسبب التعذيب داخل مراكز احتجاز النظام السوري.
وعلى الرغم من وجود اتفاق قضائي بني لبنان وسوراي حول تسليم املطلوبني وتنفيذ األحكام اجلزائية بني الدولتني إال َّ
أن
نصت املادة
نص يف مادته الرابعة أنه ال يسمح بعملية تسليم مرتكيب اجلرائم ذات الطابع السياسي ،كما َّ
هذا االتفاق َّ

السادسة من االتفاق ذاته أنه يؤجل تسليم املطلوبني يف حال كانوا خيضعون لتحقيق أو حماكمة حىت تنتهي احملاكمة ،كما
ينص االتفاق أيضاً أن تقوم الدولة اليت طلبت التسليم إبرفاق مذكرة صادرة عن سلطة قضائية مبني فيها نوع اجلرم وموقعة
ُّ

من القاضي الذي أصدرها وهذا خيالف مجيع احلاالت اليت قام لبنان بتسليمها ابعتبار أن مجيع املطلوبني كانوا مطلوبني بناء
على تقارير أمنية وليست قضائية ،إال َّ
عرض احلائط.
أن قوات األمن السورية واللبنانية قد ضربت هبذا االتفاق َ

اخلطف:

تعرض ما اليقل عن  108الجئ سوري لعمليات خطف من قبل جمموعات جمهولة ،إما هبدف احلصول على فدية
سجلنا ُّ
مالية أو هبدف تسليمهم للنظام السوري ،وذلك بني أاير 2011 /حىت كانون األول.2016 /

ألقت السلطات اللبنانية القبض على إحدى تلك العصاابت يف آب ،2016 /حيث اعرتفوا بقيامهم ابستدراج عدد من
الضباط املنشقني عن القوات احلكومية السورية وخطفهم وتسليمهم للنظام السوري مقابل حصوهلم على تسهيالت يف
عمليات التهريب بني البلدين.
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شبلي العيسمي ،من قرية امتان بريف حمافظة السويداء ،تولد عام  ،1925من مؤسسي حزب البعث العريب االشرتاكي يف
سوراي ،واألمني العام السابق له ،جلأ إىل العراق يف عام  1966عندما كان يشغل منصب انئب الرئيس حينها ،يف /24
أاير 2011 /مت اختطافه من قبل جمهولني من أمام منزله يف منطقة “عالية” يف لبنان وتسليمه للقوات احلكومية السورية،
ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
النَّقيب حيىي حداد ،من حمافظة محص ،ضابط منشق عن صفوف الفرقة الرابعة وهي إحدى فرق اجليش النظامي التابع
للقوات احلكومية ،يف عام  2014اختطفه جمهولون من مكان إقامته يف لبنان وقاموا بتسليمه للقوات احلكومية السورية،
ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
املالزم أول كمال ابكري ،من بلدة تلكلخ بريف حمافظة محص ،ضابط منشق عن صفوف القوات احلكومية السورية ،يف
تعرض لالختطاف واإلخفاء القسري من قبل مسلحني جمهولني من مكان إقامته يف منطقة البقاع الغريب
آذارَّ 2015 /

يف لبنان ،ألقت القوى األمنية اللبنانية القبض على اخلاطفني واعرتفوا بتسليمه للقوات احلكومية السورية عند منطقة املصنع
احلدودية ،ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
  
تعرض لالختطاف
حممد أمحد النعماين ،انشط سياسي معارض للنظام السوري ،مقيم يف لبنان ،يف كانون األولَّ ،2014 /

واإلخفاء القسري من قبل مسلحني جمهولني من مكان إقامته يف منطقة البقاع الغريب يف لبنان ،ألقت القوى األمنية اللبنانية
القبض على اخلاطفني واعرتفوا بتسليمه للقوات احلكومية السورية ،ومايزال مصريه جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق

اإلنسان وألهله أيضاً.

تعرض لالختطاف من قبل جمهولني من مكان
إمساعيل رضا العنطاوي ،ضابط سوري ُمنشق عن صفوف القوات احلكوميةَّ ،
وجوده يف لبنان يف  /29كانون األول ،2014 /قام خاطفوه بنقله إىل سوراي وتسليمه للقوات احلكومية ،ومايزال مصريه

جمهوالً ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
تعرض لالختطاف من قبل جمهولني من مكان وجوده
جاسر احملاميد ،ضابط سوري منشق عن صفوف القوات احلكوميةَّ ،

يف لبنان يف  /26كانون الثاين ،2015 /قام خاطفوه بنقله إىل سوراي وتسليمه للقوات احلكومية ،ومايزال مصريه جمهوالً
ابلنسبة للشبكة السورية حلقوق اإلنسان وألهله أيضاً.
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رابعاً :التوصيات:
إىل احلكومة اللبنانية:

عدم إرجاع الالجئني السوريني إىل النظام السوري قسراً ،وخاصة املعارضني السياسيني أو العسكريني ،فإن مصريهم سيكون

القتل الفوري ،أو اإلخفاء القسري.

إصدار قرارات جديدة من شأهنا ختفيف رسوم جتديد إقامة الالجئني ،والسماح هلم ابلعمل ،والبدء بتسوية أمور خمالفي
شروط اإلقامة لالجئني الذين مل تشملهم القرارات السابقة وتسهيل احلصول عليها هبدف عودهتم إىل احلياة الطبيعية ،ما
يُشجعهم على إعادة إرسال أبنائهم إىل املدارس.

إجياد آلية تضمن تسجيل مواليد الالجئني السوريني يف لبنان.

السماح ملفوضية الالجئني ابستئناف تسجيل الالجئني السوريني بعد توقفها عن ذلك منذ أاير .2015
متابعة وحماسبة شبكات املافيا الذين يستغلون وضع الالجئني السوريني.
إىل الدول املاحنة:
اإليفاء بكامل التعهدات إىل الدولة اللبنانية ملساعدهتا يف حتمل األعباء االقتصادية واالجتماعية والبنيوية لقرابة  1.7مليون
شخص وفدوا إىل لبنان.
الطلب من احلكومة اللبنانية تلبية كافة التوصيات املشار إليها يف الفقرة السابقة ،والضغط عليها لتحقيقها يف أقرب وقت
ممكن.

شكر وتقدير

كل الشكر لالجئني السوريني يف لبنان الذين أغنت رواايهتم هذا التقرير ،وللنشطاء السوريني واللبنانيني يف لبنان ،وللمحامي
نبيل احلليب على املعلومات اليت ق ّدموها إلجناز هذا التقرير.
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