
  

  

  

  "القسري"السلطات اللبنانية تصر على المضي في عمليات الترحيل 

  نداء 

  2010نيسان  1بيروت، في 

  

 العام اللبناني الالجئ العراقي علي الميري قسرا األمن رّحل، 2010آذار  31 األربعاءمساء يوم 

  .نية السوريةعبر الحدود البرية اللبنامن لبنان وبشكل مفاجئ 
 

اد من منظمات حقوق إنسان تدافع عن ر أف جادلتمن العام تحت جسر العدلية، نظارة األ أمام

المصوبة  موعصاه هم، وتحت تهديد سالحذلك او عا، ما استطالعام األمنعناصر  معالالجئين 

    .إعادتهوافق على  إذا إال رّحلي أنالجئ مقبول وال يمكن  عليالسيد  أن، علينا

  

احتجازه المطول لمدة تتجاوز السنة، وما وافق على ترحيله، لكن  عليالسيد  أنالعام  األمن يقول

داخل  إلىال تقول ذلك، وليس ما رأيناه بأم أعيننا من دفع له  وصلنا من تعرضه لضغوط معنوية

ان وافق هنا تذكر منظماتنا انه و . العام وضرب داخلها سوى تأكيد على كونه يرّحل عنوة األمنسيارة 

االحتجاز يعتبر من  أن، حيث االحتجاز، فال يعتبر ذلك طوعياوهو رهن  إعادتهالالجئ على 

القضاء مؤخرا،  أكدهوهذا ما  .وال تترك مجاال لالختيار الحرالضغوط التي تؤثر على طواعية القرار 

  .وال يستطيع تقرير العودة بنفسه اإلرادةالالجئ المحتجز يكون مسلوب  أنحكم حين 

  

في ذهب  عليالسيد التحرك من حيث ومع من يمكن ذلك، و  ةحاولمرة لالنظا أماممن بعضنا  ذهب

، تم توقيفهم وتبعه ناشطون آخرون. الحقيقية إرادتهرغم ليرّحل ، المصنعنقطة  إلىالعام  األمنسيارة 

جمعية رّواد  وأرسلت .ايضا في ضهر البيدر بمساعدة قوى االمن الداخلي لمنعهم من المتابعة

نداء عاجال الى وزير الداخلية والى مدير عام االمن العام لوقف عملية الترحيل  على الفورفرونتيرز 

  .القسرية، اال ان ذلك لم يؤت نتيجة

  



في نيسان المقبل طعنا  13في ، فضال عن كونه الجئ معترف به، ينتظر جلسة محكمة عليالسيد 

   .2009كانون الثاني  5احتجازه التعسفي المستمر منذ 

  

ونذكر ان القانون والعرف الدوليين يحظران ابعاد الالجئين قسريا، وبالتالي يفترضان استبعاد الحكم 

كالجئ لم تؤخذ باالعتبار في محاكمته االولى  عليبعقوبة االبعاد على الالجئ، اال ان صفة السيد 

في الحكم على ، االمر الذي يستدعي اعادة النظر قضائيا التي انتهت بفرض عقوبة االبعاد عليه

  .ضوء صفة اللجوء واستبعاد عقوبة االخراج

  

انتهاكا  تليسي فه. القسري اقل ما يقال فيها انها تبعث على القلق هذه العودة الى سياسة الترحيل

تحت العهد هي نوع من التعذيب  بل، فحسب لمبدأ عدم االعادة القسرية واللتزامات لبنان الدولية

دنية والسياسية وفق اجتهاد لجنة حقوق االنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الم

شخص إلى مكان تكون حياته أو حريته فيه في خطر هي بمثابة تعريضه  أيعتبر أن إعادة ذي يالو 

الى سوريا  عليالسيد الدولة اللبنانية قد أعادت  توسواء كان. للتعذيب الذي ينزل منزلة التعذيب نفسه

من  أيعراق، فان حياته وحريته قد يكونان عرضة للخطر حيث ال حماية فعالة في الى الاو 

هذه الممارسات تقع تحت طائلة اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها وهكذا، إن . الدولتين

  . لبنان

  

ترحيل قسري لالجئين وطالبي اللجوء، والى وضع حد  أيمن هنا ندعو السلطات اللبنانية الى وقف 

للتوقيع على  – عليالسيد كما حصل مع  –اجبار الالجئين سياسة االحتجاز التعسفي الهادفة الى ل

المنتهكين للقوانين اللبنانية والتزامات لبنان الدولية، كما تنص عليه هذه  محاسبة كلطالب بونالعودة، 

   .بذاتها القوانين وااللتزامات

  

  المنظمات الموقعة

  جمعية رّواد فرونتيرز

  ركز اللبناني لحقوق االنسانالم


