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جمعيّة روّ اد ،فرونتيرز ھي ّ
منظمة لبنانية مستقلة ال تتوخى الربح ،تعمل على تقديم مساعدة مھنية ومحترفة للفئات
المھمّشة ،إلدراك حقوقھا والحصول عليھا.

ﺑﻳﺎن ﺻﺣﻔﻲ
ﻓﻲ  17ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2010

ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ...ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﺧﻠوﻳﺔ ﻻﺣﺗرام اﻟﻘ اررات اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﺣرﻳﺎت
" أطﻠﻘوا ﺳراح ﻳﺳ ار"" ...ﻻ ﺗﺣوﻟوا ﺑﻳت اﻷﻣﺎن إﻟﻰ ﺳﺟن""...أوﻗﻔوا اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ" ...ﻫﻲ
رﺳﺎﺋﻝ ﻋﻔوﻳﺔ ،وﺻﻠﺗﻧﺎ ﺑﺎﻷﻣس ،ﺗﻧﺎﻗﻠﻬﺎ أﻓراد ﻏﻳورون ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت وﻋﻠﻰ إﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
أﺗت ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻋﺑر اﻟرﺳﺎﺋﻝ اﻟﻘﺻﻳرة ﺑﻌد ﺻدور ﺗﺣﻘﻳق ﺻﺣﻔﻲ ﻓﻲ ﺟرﻳدة اﻷﺧﺑﺎر ﻛﺎن ﻗد ﺳﺑﻘﻪ ﻧداءات
ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻣﻌﻳﺗﻧﺎ ﻧﺷرت ﻓﻲ اﻛﺛر ﻣن ﺻﺣﻳﻔﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﺗﺎرﻳﺦ  11ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ
 2009ﻋن ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻓﻲ زﺣﻠﺔ ،ﺳﻳﻧﺗﻳﺎ ﻗﺻﺎرﺟﻲ ،ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟزام اﻟدوﻟﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ -و ازرة اﻟداﺧﻠﻳﺔ-
اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺗﻌدي ﻋن ﺣﻘوق ﻳﺳ ار اﻟﻌﺎﻣري وﺣرﻳﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔٕ ،واﻟزاﻣﻬﺎ ﺑﺈطﻼق ﺳراﺣﻬﺎ
ﻓو اًر .وﻫذا اﻟﺣﻛم ﻫو ﺣﻛم وﺟﺎﻫﻲ ﻣﻌﺟﻝ اﻟﺗﻧﻔﻳذ .وﻗد ﻣر أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم وﻟم ﺗﻧﻝ اﻟﻌﺎﻣري ﺣرﻳﺗﻬﺎ ،رﻏم
ﺗﺑﻠﻎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ  24ﻛﺎﻧون اﻷوﻝ  2009وﻋدم اﺳﺗﺋﻧﺎﻓﻪ.
وﻳﺑدو أن أﻛﺛر ﻣﺎ اﺳﺗﻔز ﻫؤﻻء ﻫو ﺗﺻرﻳﺢ اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻠواء وﻓﻳق ﺟزﻳﻧﻲ ﻟﺟرﻳدة اﻷﺧﺑﺎر ﻳوم
اﻟﺳﺑت اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟذي ﻗﺎﻝ ﻓﻳﻪ أن اﻟﻣدﻳرﻳﺔ ﻟن ﺗطﻠق ﺳراح ﻳﺳرا ،ﺑﻝ ﺳﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻟﻛﺎرﻳﺗﺎس ،وأن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي
أﺻدر اﻟﻘرار "ﻻ ﻳﻌرف ﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻪ"!
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ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﻫﻠﻳﺔ ﺗرى ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻌﻳﺗﻧﺎ أداة ﺟدﻳدة ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻟﺿﻐط ﻻﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ
اﻟﺣﺎﺿرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم ﻛﻲ ﺗﺣﺗرم ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء وﺗﺣﺻن اﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺗﻪ وﺗﻘوم ﺑﺈﺧﻼء ﺳﺑﻳﻝ
اﻟﻌﺎﻣري ،اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻳﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻓﻲ اﻟﻳوﻣﻳن اﻟﻣﻘﺑﻠﻳن ﺑﺣﺳب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ .
رواد ﻓروﻧﺗﻳرز ﻟﻛﻝ ﻣن أﺛﺎرﻩ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻳﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء وأرﺳﻝ رﺳﺎﻟﺔ دﻋم ﻟﺗﻧﻔﻳذ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺣﻳﺔ ﺗوﺟﻬﻬﺎ ّ
ﻫذا اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ﻣؤﻛدا ان اﻟﺷﻌب اﻟذي ﺑﺎﺳﻣﻪ ﺗﺻدر ﻛﻝ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻫو ﻣﺻدر ﻛﻝ اﻟﺳﻠطﺎت .ودﻋوة
ﻧطﻠﻘﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﻫؤﻻء اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ ﻛﻝ اﻟﻣﺣﺗﺟزﻳن ﺗﻌﺳﻔﻳﺎ اﻵﺧرﻳن وﻣﻊ ﻛﻝ
اﻧﺗﻬﺎك ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن.
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