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  وتقدم؟ حضارة دليل تعسفيًا سجنائنا على اإلبقاء هل

 
   2010 آذار 26 في بيروت،

  
ى  العام، األمن لمديرية برد 2010 آذار 25 الخميس صباح السفير، جريدة طالعتنا سان  عل ة  اإلعالم  وحدة  ل  التابع
  . لبنان في الفلسطينيين غير الالجئين موضوع في تنشط التي المدني المجتمع منظمات بيانات أسمته ما على لها،

ا  يرتكز  التي  فرونتيرز، رّواد جمعّية ذ  عمله ام  من ى  1999 ع ة  عل ذه  حماي ة  ه ين،  من  الفئ ا  الالجئ ا  آم  من  غيره
اً  المهمشة، الفئات ا خبرت من  وانطالق ا  قامت  التي  والدراسات  الواسعة  ه ذا  في  به ود  المجال،  ه ى  نظر ال لفت  ت  إل
ا،  في المديرية أثارتها التي النقاط بعض ا  بيانه اط  عن  باالستيضاح  ترغب  آم دة  أخرى،  نق رة  مؤآ ى  أخرى  م  عل
اب  فتح وجوب انوني  الحوار  ب ذه  حول  الق سألة  ه ة  الم سانية  القانوني شكل  الملحة،  واإلن وق  يحفظ  ب ذ  حق ات  هه  الفئ
   .اوحرياته

اء      "، التي ترد في بيانات هذه المنظمات مغلوطة،         "احتجاز تعسفي "ذآر البيان أن عبارة      ى  ألنه يصار إلى اإلبق عل
ل    ى                      ".المساجين لمستلزمات الترحي ا إل ر آتاباته ا الصحافية، أو عب ر بياناته رز إن عب ا طالبت رّواد فرونتي لطالم

د   ة بتحدي مية المعني ات الرس د      الهيئ اتهم قي ة محكومي خاص المنتهي ى األش اء عل ة لإلبق ايير القانوني  األسس والمع
ح ب المل ذا المطل رر ه وم نك از، والي ذآر . االحتج ازون ة أن االحتج ايير الدولي ًا للمع سفيًا وفق صبح تع تور ي  والدس

سلطات       والقوانين اللبنانية  وفر ال م ت ند  أي  إذا ل انوني  س رر  صحيح  ق ان  يب ة  من  الحرم انون  وان ،الحري اني  الق  اللبن
ذيب  ضروب  من  تعتبره المعنية األممية والهيئات جنائية، آجريمة للحرية التعسفي االحتجاز يصنف يما  ال .التع  س

ام  األمن  نظارة في اليوم المحتجزين آل ليس أن ل  محكومون  الع اك  أو بالترحي ا  هن رر  م اذ  يب رارات  اتخ ة  ق  إداري
ة  والسالمة القومي األمن على خطر وجود بحال محصورة تالقرارا هذه مثل أن علمًا بترحيلهم ى  إضافة . العام  إل

ين  شؤون  مفوضية قبل من بهم معترف الجئين هؤالء من آبيرا عددا أن الي  الالجئ يهم  وبالت انون  يحم  والعرف  الق
ومين  احتجاز  يمكن  ال واستطراداً . الترحيل من الدولي ل  المحك رر  من  او بالترحي رحيلهم  يتق دة  ت ر غ لم  محددة،  ي
  . العامة النيابة اجتهادات اآدته ما وهذا

اج  ال الحال،  بطبيعة ترحيب محل أمر وهو محكوميته، أنهى محتجز أي سراح إطالق أن الجمعية وتشير ى  يحت  إل
ى  آافة القوانين تنص حيث آخر، قرار أي إلى أو سياسي قرار وم  سبيل  إخالء  وجوب  عل ه  المحك ور  علي اء  ف  انته

ة  القاضي القضائي الحكم منطوق تنفيذ بفعل وذلك عقوبته، ا  بالعقوب م  احترام دأ  القضاء  لحك سلطات،  فصل  ولمب  ال
 أحكام ثالثة اليوم وهنالك الفوري، سبيلهم بإخالء القضاء يحكم الذين األشخاص شأن أولى وجه من أيضا هو وهذا

  . 28/1/2010 منذ فذتن لم الجئين ثالث سراح وإطالق الشخصية الحرية عن التعدي برفع قضائية
الم، ال          أسلوب يتبعه المسجونو  " المديرية اعتبرته والذي ،الطعام عن إلضرابل وبالنسبة ن في آل سجون دول الع

ين           ، يهمنا أن نعرف   "سيما المتقدمة منها   ودي بهؤالء الالجئ ذي ي سبب ال ما إذا آانت هناك أية تحقيقات جدية في ال
ا                اليائسين من احتجازهم ألمد غير معل      ذا م ة؟ وه وم ودون سبب قانوني إلى القيام بمثل هذه التصرفات غير المألوف

ذه الحاالت           ل ه سأل   و. تقوم به الدول المتقدمة في مث دم؟                هل ن ل حضارة وتق ام هو دلي ه  أماإلضراب عن الطع  أن
  ؟ ألننا متحضرون ونسمح لهم باإلضراب  تعسفيًاسجنائنايبرر اإلبقاء على العالم الثالث فهذا دول من اعتبارنا ب

رًا ت أخي ى نلف ات أن إل ع منظم دني المجتم ي الم ريك ه ي ش ام ف ة قي ة دول رم ديمقراطي وق تحت ات الحق  والحري
ه  معترف  ودورها األساسية، دول  في  ب ة  ال ة  المتقدم ى  والمتخلف ة         . سواء  حد  عل ي، بروحي ى حوار حقيق دعو ال ون
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ى      التعاون والمسؤولية، لتتمكن هذه المنظمات مع السلطات       ول   المعنية من الوصول إل ة  وسياسة  حل دة  عقالني  ومفي
   .لبنان مصلحة عينه الوقت في وتحقق الدولية لبنان والتزامات الالجئين حقوق فيها تحترم المعنية األطراف كافةل

        

                 
 
 


