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ﺒﻴروت ﻓﻲ  19آب/أﻏﺴطس 2013

اﻹﺠراءات ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺒر اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﺤدودي ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎع
ﺘﻌﻴق ﻝﺠوء اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن إﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن
أﻜد ﺸﻬود ﻋﻴﺎن ،ﺠﻤﻌت "اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" )ﺤﻘوق( ﺸﻬﺎداﺘﻬم ،أن اﻝﺴﻠطﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ
اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺸﺄن اﻝﻤﻌﺒر اﻝﺤدودي اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠدة اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﺒﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﺘﻌﻴق ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻤﻨذ ﺤواﻝﻲ اﻝﺸﻬر ،ﻝﺠوء
اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ،اﻝﻔﺎرﻴﻴن ﻤن اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﻬم ،ﻤن ﺴورﻴﺎ إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ إﺠراءات ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻤﻊ واﺠﺒﺎت اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻓق اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ اﻝذي ﻴرﻋﻰ ﺤﺎﻻت اﻝﻠﺠوء ﺨﻼل اﻷزﻤﺎت ،وﻴﺸﻲ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﻤﻴﻴزﻴﺔ ﻀد اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﺤﺼ ًار ،ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻝف اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﻌﻬود واﻹﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺄﻝﺔ اﻝﺘﻤﻴﻴز
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻌرق أو اﻝدﻴن أو اﻝرأي اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ أو أي رأي آﺨر.
ﻝﻘد ﺘﻤﻜﻨت "اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" )ﺤﻘوق( ﻤن اﻹﺘﺼﺎل ﺒﺄﻓراد دﺨﻠوا إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،
ﺒﻌد اﻝﺒدء ﺒﺎﻝﺘﺸدد ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات ،وﺴﺠﻠت ﻤن ﺨﻼل ﺸﻬﺎداﺘﻬم ،اﻵﺘﻲ:
 .1إن ﻋدداً ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻌﺸرات ﻤن اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﺸوﻫدوا ﻤﻜدﺴﻴن ،ﺒﻴن  30ﺘﻤوز/ﻴوﻨﻴو و8
آب/أﻏﺴطس وﻤﻊ إﺸﺘداد ﺤدة اﻝﻤﻌﺎرك ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،ﺒﻴن ﻤرﻜزي اﻝﺤدود اﻝﺴوري )ﺠدﻴدة ﻴﺎﺒوس( واﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ
)اﻝﻤﺼﻨﻊ( ،وﻓﻲ اﻝﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺤرام ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎد اﻝﻤﺌﺎت أدراﺠﻬم إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم
ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘرﻀﻬم ﺒﺴﺒب ﻋودﺘﻬم ﺘﻠك ،ﺴواء إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌرﻀﻬم ﻝﻺﻋﺘﻘﺎل أو أن ﻴﻘﻌوا ﻀﺤﺎﻴﺎ
ﻨﻴران اﻝﻤﻌﺎرك.
 .2إن اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ :ﻀرورة ﺤﻴﺎزة وﺜﺎﺌق ﺴﻔر ﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول؛ ﺘﺼرﻴﺢ ﺨروج ﻤن
اﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝداﺌرة اﻝﻬﺠرة واﻝﺠوازات اﻝﺴورﻴﺔ )ﻋﻴن ﻜرش( ﻓﻲ دﻤﺸق؛ ﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎن
اﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻴﺴﻤﺢ ﺒدﺨول اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻤﻤن ﻝﻬم أﻗﺎرب ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن أو اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون ﺘذاﻜر
ﺴﻔر ﺒﺎﻝطﺎﺌرة ﺘﺜﺒت أﻨﻬم ﺴﻴﻐﺎدرون ﺒﻴروت ﺨﻼل أﺴﺒوع وﻓﻴﻤﺎ أﻋﻔﻲ اﻝﻼﺠﺌون اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨون اﻝﺴورﻴون ﻤن
دﻓﻊ رﺴوم اﻝدﺨول إﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن ،إﻻّ أﻨﻪ ﻴﺘوﺠب ﻋﻠﻴﻬم إذا طﺎﻝت ﻤدة ﻝﺠوﺌﻬم ،ﻤراﺠﻌﺔ ﻤدﻴرﻴﺔ اﻷﻤن اﻝﻌﺎم
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻝﺘﻘدﻴم طﻠب ﺒﺈﺴﺘﺨراج إﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻊ دﻓﻊ ﻜﺎﻤل اﻝرﺴوم اﻝﻤﺘوﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝطﻠب ،وﻓﻲ ﺤﺎل اﻝرﻓض ،ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ ﻤﻐﺎدرة اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﻓﺘرة ﻤﺤددة ٕواﻻ أﻋﺘﺒر ﻤﺨﺎﻝﻔﺎً
ووﺠودﻩ ﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ.
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 .3إن طﻠب اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒر طﻠﺒﺎً ﺘﻌﺠﻴزﻴﺎً ،ﺒﺴﺒب اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴط ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻨﻘل اﻷﺸﺨﺎص
ﻤن أﻤﺎﻜن ﺴﻜﻨﻬم ،ﺨﺼوﺼ ًﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﻴم اﻝﻴرﻤوك اﻝذي ﻴﺘﻌرض ﻝﻠﻘﺼف واﻝﺤﺼﺎر ،وﺘوﺠﻬﻬم اﻝﻰ
"اﻝﻀﺎﺒطﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ" اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝداﺌرة اﻝﻬﺠرة واﻝﺠوازات ﻓﻲ ﻤﺤﻠﺔ ﻋﻴن ﻜرش ﻓﻲ وﺴط دﻤﺸق ،ﺤﻴث ﺘدور
ﺒﻴن اﻝﺤﻴن واﻵﺨر ﻤﻌﺎرك وﺘﺤﻴط ﺒﻬﺎ اﻷﺨطﺎر ،ﻓﻀﻼً ﻋن أن اﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻴﺘطﻠب وﻗﺘﺎً طوﻴﻼً ﻓﻴﻤﺎ ﻻ
ﻴﺘﻤﻜن طﺎﻝﺒو "اﻝﺴﻤﺎح ﺒﻤﻐﺎدرة اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ" ﻤن اﻝﻌودة إﻝﻰ ﻤﻨﺎزﻝﻬم واﻨﺘظﺎر اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﺨﺎﻀﻌﺔ
ﻝﻠﻤزاﺠﻴﺔ واﻝرﺸﺎوى اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻀﻼً ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴر اﻝﻼﺌﻘﺔ واﻝﺤﺎطﺔ ﺒﻜراﻤﺘﻬم .ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ طﺎﻝﺒو "اﻝﺴﻤﺎح
ﺒﻤﻐﺎدرة اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ" ﻝﻺﺴﺘﺠواب واﻝﺘﺤري ﻋﻨﻬم ،وﻤن ُﻴﺸك ﺒﺄن ﻝﻪ أﻗﺎرب ﻤن ﻏﻴر اﻝﻤواﻝﻴﻴن ﻝﻠﻨظﺎم
ﻻ ﻴﻤﻨﺢ اﻝﻤواﻓﻘﺔ وﻗد ﻴﺘﻌرض ﻝﻺﺤﺘﺠﺎز اﻝﺘﻌﺴﻔﻲ واﻝﺘﻌذﻴب.
 .4ﺤﺘﻰ أوﻝﺌك اﻝذﻴن ﻴﻤﺘﻠﻜون اﻝوﺜﺎﺌق اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ،ﻻ ﻴﺘﻤﻜن ﺠﻤﻴﻌﻬم ﻤن اﻝدﺨول إﻻّ ﺒﻌد أن ﻴدﻓﻌوا ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﺴﺎﺌﻘﻴن أو ﺴﻤﺎﺴرة ،ﻴؤﻤﻨون دﺨوﻝﻬم ﺒﺸﻜل رﺴﻤﻲ أو ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻋﺒر ﺘﻬرﻴﺒﻬم.
 .5إن طﻠب اﺴﺘﺨراج إﻗﺎﻤﺎت ﺘﺤت طﺎﺌﻠﺔ اﻋﺘﺒﺎر وﺠود اﻝﻼﺠﺌﻴن ﻋﻠﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﻗﺎﻨوﻨﻲ
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﺤﺘﻤﺎل ﺤﺠزﻫم وﺘﺴﻔﻴرﻫم ،ﻫﻲ إﺠراءات ﺘُﺘﺨذ ﻓﻲ اﻝظروف اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ وﻝﻴس ﻓﻲ ﺤﺎﻻت اﻷزﻤﺎت
واﻝﺤروب ،ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝواﻗﻊ اﻝﻘﺎﺌم ﺤﺎﻝﻴﺎً ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ .ﻜﻤﺎ أن ﺘﺼرﻴﺢ اﻝﺨروج اﻝذي ﺘطﻠب اﻝدوﻝﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ أن
ﻴﻜون ﺒﺤوزة اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻬﺎرﺒﻴن ﻤن ﻫول اﻝﻤﻌﺎرك ﻫو ﺒﺎﻷﺴﺎس إﺠراء ﻤﻨﺎﻓﻲ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ واﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻜﻴف ﺒﺤﺎﻻت اﻝﺤروب واﻝﻨزاﻋﺎت ﺤﻴث ﻗد ﻴﻔﻘد اﻝﺸﺨص أوراﻗﻪ اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ أو أﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻤن واﺠب اﻝدوﻝﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﻤﻴن أﻤﺎﻜن ﻝﺠوء ﻝﻠﻬﺎرﺒﻴن وﻝﻴس اﻝطﻠب ﻤﻨﻬم أوراق ﺜﺒوﺘﻴﺔ
ورﺴﻤﻴﺔ وﺘﺤدﻴد ﻤﻜﺎن إﻗﺎﻤﺔ.
 .6ﻴﺘﻌرض ﻤﻘدﻤو اﻝطﻠﺒﺎت واﻝﻤﺘﻜدﺴون أﻤﺎم ﻤرﻜز اﻷﻤن اﻝﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﻔذ اﻝﺤدودي ﻓﻲ ﺒﻠدة اﻝﻤﺼﻨﻊ
اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،ﻝﺘﻌﻨﻴف ﻝﻔظﻲ وﻓﻲ ﺤﺎﻻت ُﺴ ّﺠﻠت اﻋﺘداءات ﺠﺴدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أوﻝﺌك.
ﺸﻬﺎدات
 .1ﺸﻬﺎدة أوﻝﻰ :اﺴﺘطﺎع )م .ز (.اﻝدﺨول إﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻌد رﺸوة ﻋﻨد ﻨﻘطﺔ اﻷﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ اﻝﻤﻌﺒر
اﻝﺤدودي )اﻝﻤﺼﻨﻊ( ،ﻓﻲ ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ  2013/8/9ﺒﻠﻐت  200دوﻻر.
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 .2ﺸﻬﺎدة ﺜﺎﻨﻴﺔ) :ر .م ،(.اﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎوز ﻋﻤرﻫﺎ  70ﻋﺎﻤﺎً ،دﺨﻠت اﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻌد ﻗﻀﺎء ﻝﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراء ،ﻓﻴﻤﺎ
ﻤﻨﻊ اﺒﻨﻬﺎ واﺤﻔﺎدﻫﺎ وأﺤدﻫم طﻔل ﻤن اﻝدﺨول واﻋﻴدوا إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﺴورﻴﺔ ،وذﻝك ﻓﻲ ﻴوم اﻝﺨﻤﻴس
 ،2013/8/8وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺸﺘت اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻴن ﻝﺒﻨﺎن وﺴورﻴﺎ.
 .3ﺸﻬﺎدة ﺜﺎﻝﺜﺔ) :ع .س (.ﻗﺎل ﻝﻨﺎ إﻨﻪ ﺴﻤﺢ ﻝﻪ ﺒﺎﻝدﺨول إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻘﻀﺎء ﻋطﻠﺔ ﻋﻴد اﻝﻔطر
ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ )زوﺠﺘﻪ واوﻻدﻩ اﻝﻘﺎطﻨﻴن ﻤﻊ ﺠدﻫم واﻝد اﻤﻬم ﻓﻲ اﺤدى ﻀواﺤﻲ ﺒﻴروت( ،وذﻝك ﺒﻌد أن ﻗﻀﻰ
ﻝﻴﻠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌراء ﻋﻠﻰ اﻝﺤدود .وﻴﻘول إﻨﻪ ﺘﻤﻜن ﻤن اﻝدﺨول ﺒﻌد ﺴﻤﺎح اﻷﻤن اﻝﻌﺎم اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒدﺨول
أﺸﺨﺎص ﺘم اﻨﺘﻘﺎءﻫم ﺒﺸﻜل ﻋﺸواﺌﻲ .وأﻜد أن اﻝﻤﺌﺎت ﺘم طردﻫم ﺒﺈﺘﺠﺎﻩ ﺴورﻴﺎ ﺒﻌد إﺴﻤﺎﻋﻬم اﻝﺴﺒﺎب
واﻝﺸﺘﺎﺌم ٕواﺘﻼف ﺒﻌض أوراﻗﻬم اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ ،أو ﻤﻨﻊ آﺨرﻴن ﻤن دﺨول ﻝﺒﻨﺎن ﻝﻤدة ﻋﺎم .ﻋﻠﻤﺎً ﺒﺄن إﺘﻼف
اﻷوراق اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻴﻌرض أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻝﻠﻤﺴﺎءﻝﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔٕ ،واﺴﺘﺨراﺠﻬﺎ ﻤﺠدداً ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼت
رﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻘدة.
*إن اﻷﺴﻤﺎء اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﺸﻬﺎدات ﻫﻲ أﺴﻤﺎء ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وذﻝك ﻝﺘﻼﻓﻲ ﺘﻌرﻴض ﻤﻘدﻤﻲ اﻝﺸﻬﺎدات ﻷي ﻤﻼﺤﻘﺎت أو أﺨطﺎر ﻗد
ﺘﺤﻴق ﺒﻬم ﻤن ﺠراء اﻹدﻻء ﺒﺸﻬﺎداﺘﻬم.

ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
إن اﻹﺠراءات اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﻜز اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﺤدودي ﻤﻊ اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ّ
اﻝﺴورﻴﺔ ،ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ:
 .1ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻼﺠﺌون اﻝﻘﺎدﻤون ﻤن ﺴورﻴﺎ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤرب أﻫﻠﻴﺔ 1ﺘُ َﻠزم اﻝدول اﻷﺨرى ﺒﺈﻴواﺌﻬم ٕواﻏﺎﺜﺘﻬم.
 .2ﻜون اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻤن اﻝدول اﻷطراف ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف ،ﻓﻬﻲ ﻤﻠزﻤﺔ اﺤﺘرام وﻀﻤﺎن اﺤﺘرام
اﻝﻘﺎﻨون اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻓﻲ ﻜل اﻝظروف .وﻤﺎ إﺠراءات ﻤﻨﻊ و/أو ﻋرﻗﻠﺔ و/أو اﻝﺘﻀﻴﻴق ﻋﻠﻰ اﻝﻼﺠﺌﻴن
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن اﻝدﺨول إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺴوى ﺨرﻗﺎ ﺴﺎﻓ اًر ﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺠﻨﻴف اﻷرﺒﻊ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌد

 1تًعرﱠف الحرب األھلية بأنھا نزاع مسلح غير دولي ،يقع على أرض دولة واحدة ،بين القوات المسلحة لتلك الدولة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات مسلحة
منظمة أخرى تمارس ،تحت قيادة مسؤولة ،سيطرتھا على جزء من األرض بصورة تمكنھا من تنفيذ عمليات مسلحة متواصلة ومنسقة .ويخضع النزاع
المسلح غير الدولي )الحرب األھلية( لمعطيات اتفاقيات جنيف ،وفقا ً لـ :البروتوكول الثاني لسنة  1977األضافي التفاقيات جنيف؛ المادة  3المشتركة في
اتفاقيات جنيف األربع لسنة .1949
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ﺨرﻗﺎً ﻝﻠﻤﺎدة  26ﻤن اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤﻌﺎﻫدات ،2ﻜون اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن ﻫﺎرﺒون ﻤن
ﺤرب أﻫﻠﻴﺔ داﺌرة ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،وﻜوﻨﻬم ﻤﻌرﻀون ﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻘﺘل أو اﻹﺼﺎﺒﺔ أو اﻹﻋﺘﻘﺎل أو اﻝﺤﺼﺎر.
 .3إن اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن ،ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻬم ﺘﻌرﻴف اﻝﻼﺠﺊ ،3وﻓق اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ
اﻝﻘواﻨﻴن اﻝدوﻝﻴﺔ ،وﻤﺴؤوﻝﻴﺔ دﺨوﻝﻬم ﻤن ﺴورﻴﺎ  -وﻫو ﺒﻠد أزﻤﺔ ،إﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن – وﻫو ﺒﻠد ﻤﻀﻴف ،ﻫﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ
ﺴﻴﺎدﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺒﻠد اﻝﻤﻀﻴف ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻹﻝﺘزاﻤﺎت اﻝدوﻝﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻤﺴؤوﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺎت
اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸؤون اﻝﻼﺠﺌﻴن )اﻝﻤﻔوﻀﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻝﻼﺠﺌﻴن ووﻜﺎﻝﺔ ﻏوث وﺘﺸﻐﻴل ﻻﺠﺌﻲ ﻓﻠﺴطﻴن ﻓﻲ
اﻝﺸرق اﻷدﻨﻲ( ﺘﻜون ﻗﺒل دﺨوﻝﻬم اﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن وﺒﻌد ذﻝك.
 .4ﺘﻌﺘﺒر اﻹﺠراءات اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن ،ﻋﻠﻰ
4
اﻝﺤدود ،ﺨرﻗﺎً ﺼرﻴﺤﺎً ﻝﻠﻤﺎدة  23ﻤن اﻹﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒوﻀﻊ اﻝﻼﺠﺌﻴن  ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒر ﺘﻠك اﻹﺠراءات ﺨرﻗﺎً

ﻝﻠﻤﺎدة  (1) 14ﻤن اﻹﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
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 .5وﻓق ﺸﻬود اﻝﻌﻴﺎن ﻓﺈن ﺒﻴن اﻝذﻴن ﻤﻨﻌوا ﻤن دﺨول اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،أو ﺘﻤت ﻋرﻗﻠﺔ و/أو
ﺘﻘﻴﻴد دﺨوﻝﻬم ،ﻫم ﻤن اﻷطﻔﺎل واﻝﻨﺴﺎء .ﻜﻤﺎ أن اﻝﺸﻬود ﻴؤﻜدون ﺘوﺠﻴﻪ ﻜﻼم ﻨﺎب ﻝﻠﺤﺸود ﻋﻨد ﻤرﻜز
اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﺤدودي اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ،واﻹﻋﺘداء اﻝﺠﺴدي ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬم .إن ذﻝك ﻴﻌﺘﺒر ﺨرﻗﺎً ﺼرﻴﺤﺎً ﻝﻠﻤواﺜﻴق
اﻝدوﻝﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 6.ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ اﻹﺠ ارءات اﻝﺤدودﻴﺔ ﺘﻠك واﻹﻫﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻪ إﻝﻰ اﻷطﻔﺎل اﻝﻬﺎرﺒﻴن ﻤن
 2وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف  ،4 – 1المادة  ،1البروتوكول  1المادتان  1و 80الفقرة الثانية .كما أن المادة  26من اتفاقية فيينا لقانون المعاھدات تؤكد
أن كل الدول الموقعة على المعاھدات الدولية ملزمة حكما بتنفيذھا.
 3إن تعريف الالجئ ھو ،وفق االتفاقية الخاصة بأوضاع الالجئين التي اعتمدت في  28تموز/يوليو  1951في مؤتمر األمم المتحدة للمفوض المعني بأوضاع
الالجئين وعديمي الجنسية المنعقد بموجب دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  429والذي دخل حيز التنفيذ في  22نيسان/أبريل  – 1954وكذلك
بروتوكول  1967المتعلق بأوضاع الالجئين ،ينص على:
"أي شخص ،يكون ،بسبب خوف له ما يبرّره من التعرض لالضطھاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية،
خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يستظل بحماية ذلك البلد ،أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة
السابق بنتيجة مثل تلك األحداث وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك الخوف ،أن يعود إلى ذلك البلد".
 4تنص المادة  23على" :ال يجوز ألي دولة طرد أو إعادة الجئ بأي طريقة كانت إلى حدود األراضي التي يمكن أن تعرض حياته أو حريته فيھا للتھديد
بسبب عرقه ،أو ديانته ،أو جنسيته ،أو انتمائه إلى مجموعة اجتمعية معينة ،أو أي رأي سياسي".
 5تنص المادة  14على :لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليھا ھربا ً من االضطھاد".
 6تؤكد اتفاقيات جنيف لسنة  ،1949والبروتوكالن اإلضافيان ،أنه "يجب أن يكون األطفال موضع احترام خاص ،وأن تكفل لھم الحماية ضد أية صورة من
صور خدش الحياء" )البروتوكول  ،1المادة  .(77كما تنص المادة  5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن "اليعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات
أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
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آﺘون اﻝﻨزاع اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،ﻤﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻘوق اﻝطﻔل اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﺒﻤوﺠب ﻗرار اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻌﺎم ﻝﻸﻤم
اﻝﻤﺘﺤدة  25/44ﻓﻲ  20ﺘﺸرﻴن اﻝﺜﺎﻨﻲ/ﻨوﻓﻤﺒر  1989وﺒوﺸر ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ  2أﻴﻠول/ﺴﺒﺘﻤﺒر ،71990
وﻝﺒﻨﺎن ﻤن اﻝﻤوﻗﻌﻴن ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 .6ﺘؤﻜد ﺤﺎﻝﺔ ر .م .اﻝﺘﻲ ُﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝدﺨول إﻝﻰ اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ وﻤﻨﻊ أﻓراد ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺒرﻓﻘﺘﻬم
ﻤن اﻝدﺨول )راﺠﻊ ﺸﻬﺎدة رﻗم  ،(2أن اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨرق ﺒذﻝك ،ﻤﺒدأ وﺤدة اﻝﻌﺎﺌﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﺎة ﻤن روح
ﻨص اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴف اﻝراﺒﻌﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﺸدد ﻋﻠﻰ ﻀرورة اﻹﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ وﺤدة اﻝﻌﺎﺌﻼت ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺤروب
واﻝﻨزاﻋﺎت اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ .ﻜذﻝك ﺘظﻬر ﻋدم اﺤﺘرام اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴرد ﻓﻲ اﻝﺒﻨد  3ﻤن اﻝﻤﺎدة  16واﻝﺒﻨد
 2ﻤن اﻝﻤﺎدة  25ﻤن ﻻﻋﻼن اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن.
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 .7ﺒﻌد أن دﻗﻘت "اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" )ﺤﻘوق( ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ اﻹﺠراءات اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ ﻤن
ﻗﺒل اﻝﻤوﻝﺠﻴن ﺒﺎﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘطﺔ اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﺤدودﻴﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ،وﺠدت أن اﻷﻤر ﻴﻘﺘﺼر ﺤﺘﻰ اﻵن ﻋﻠﻰ
اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﺴورﻴﻴن دون ﺴواﻫم ،اﻷﻤر اﻝذي ﻴﺘﻨﺎﻗض ﻤﻊ اﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻌﻬود اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤﻜد
ﺒﻌدم ﺴﻤﺎح ﺒﺄي ﺸﻜل ﻤن أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز.

9

 7تنص المادة  (1) 19على" :تتخذ الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف
أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلھمال أو المعاملة المنطوية على إھمال ،وإساءة المعاملة أو االستغالل ،بما في ذلك اإلساءة الجنسية ،وھو في
رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )األوصياء القانونيين( عليه ،أو أي شخص آخر يتعطف الطفل برعياته".
 8ينص البند  3من المادة  16على " :األسرة ھي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولھا حق التمتع بحماية المجتمع والدولة" .والبند  2من المادة  25من
اإلعالن " :لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين."...
 9إذ أكدت المادة  2في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،على عدم جواز أي شكل من أشكال التمييز" .كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر ،دون أية تفرقة بين الرجال والنساء .وفضال
عما تقدم فلن يكون ھناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليھا الفرد سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة مستقال
أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود ".
وتعتبر تلك اإلجراءات تمييزا وفق المادة األولى من الجزء األول في "االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري" ،التي اعتمدت وعرضت
للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2106ألف) /د  (20المؤرخ في  21كانون األول/ديسمبر  ،1968والتي بدأ تاريخ
نفاذھا في  4كانون الثاني/يناير  ،1969يقصد به" :أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو
االثني ويستھدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بھا أو ممارستھا ،على قدم المساواة ،في الميدان السياسي
أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة ".وتنص المادة ) 2أ( من الجزء األول من اإلتفاقية على" :تتعھد كل
دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد األشخاص أو جماعات األشخاص أو المؤسسات ،وبضمان تصرف
جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة ،القومية والمحلية ،طبقا لھذا االلتزام".
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المنظمـة الفلسطينيـة لحقــوق اإلنســــان )حــقـــوق(
Palestinian Human Rights Organization - PHRO
)Member of International Federation for Human Rights (FIDH
)Member of Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN
)Member of Arab Organization for Human Rights (AOHR

ﻀرورة وﻗف ﺘﻨﻔﻴذ اﻹﺠراءات
إن "اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن" )ﺤﻘوق(،
إذ ﺘدﻴن إﻋﺎﻗﺔ دﺨول اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن اﻝﻬﺎرﺒﻴﻴن ﻤن آﺘون اﻝﺤرب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ﻤن دﺨول
اﻷراﻀﻲ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ،
ﺘﺴﺠل أن اﻹﺠراءات اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺒر اﻝﺤدودي ﻓﻲ ﺒﻠدة اﻝﻤﺼﻨﻊ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺎﻝف
اﻹﻋﻼﻨﺎت واﻝﻌﻬود واﻻﺘﻔﺎﻗﺎت اﻝدوﻝﻴﺔ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻠﺠوء اﻝﻘﺴري ﺨﻼل اﻷزﻤﺎت ،واﻝﻤواﺜﻴق واﻻﺘﻔﺎﻗﺎت
اﻝدوﻝﻴﺔ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﺸﻜﺎل اﻝﺘﻤﻴﻴز،
ﺘﻬﻴب ﺒﺎﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝﻤﺴؤوﻝﺔ ،وﻗف ﺘﻠك اﻹﺠراءات ،وﻓﺘﺢ اﻝﺤدود أﻤﺎم اﻝﻼﺠﺌﻴن اﻝﻔﺎرﻴن ﻤن
اﻷﺨطﺎر اﻝﻤﺤدﻗﺔ ﺒﻬم ﺠراء اﻝﺤرب اﻝداﺌرة ﻓﻲ ﺴورﻴﺎ ،ﺴواء ﻜﺎﻨوا ﻤن اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن أو اﻝﺴورﻴﻴن.
ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ اﻹﻝﺘزام ﺒﺈﺴﺘﻘﺒﺎل إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﺒر ﻤراﻋﺎة وﻀﻊ اﻝﻼﺠﺌﻴن ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻝﺤدودﻴﺔ
اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ،وﺒﻤﺎ ﻴﺤﻔظ ﻜراﻤﺘﻬم اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔٕ ،واﻴﻼء إﻫﺘﻤﺎم ﺨﺎص ﻝﻠﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻝﻜﻬول وذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت
اﻝﺨﺎﺼﺔ ،ﺨﺼوﺼﺎً وأﻨﻬﺎ ﺘﺘﻬرب ﻤن واﺠب إﻴواﺌﻬم.
ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻠطﺎت اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ان ﺘراﻋﻲ ﺒﺄن ﻫﻨﺎك أﺸﺨﺎﺼﺎً ﻗد ﻴﻔﻘدون أوراﻗﻬم اﻝﺜﺒوﺘﻴﺔ ﺨﻼل اﻝﺤرب ،وﻤن ﻴﻔﻘد
أوراﻗﻪ ﻴﺤق ﻝﻪ اﻴﻀﺎً ﺒﻤﻼذاً آﻤﻨﺎً ،ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ إﻴﺠﺎد آﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﻤن ﻝﻬم
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ )ﻜﺸﻬدات ﺘﻌرﻴف ﻤؤﻗﺘﺔ(....
اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻬﻴﺌﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ وﺨﺼوﺼ ًﺎ اﻝﺤﻘوﻗﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ،اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺒﺎﻝﺘواﺠد ﻋﻨد اﻝﻨﻘﺎط
اﻝﺤدودﻴﺔ ﻝﻠﺴﻬر ﻋﻠﻰ ان ﻴﻌﺎﻤل اﻝﻼﺠﺌون ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻨﺴﺎﻨﻴﺔ وﺘوﻋﻴﺔ اﻝﻼﺠﺌﻴن ﺒﺤﻘوﻗﻬم وﺘوﺠﻴﻬﻬم إﻝﻰ
اﻷﻤﺎﻜن اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘدم ﻝﻬم اﻝﻤﺴﺎﻋدة.
اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن )ﺤﻘوق( ﻫﻲ ﻤﻨظﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻏﻴر ﺤﻜوﻤﻴﺔ ،ﻏﻴر ﺤزﺒﻴﺔ وﻏﻴر رﺒﺤﻴﺔ ،ﺘﺄﺴﺴت ﻓﻲ اﻝﻌﺎم
 1997وﻤﺸﻬرة ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﺒﻤوﺠب ﻋﻠم وﺨﺒر /36أد .ﺘﻌﻤل )ﺤﻘوق( ﻋﻠﻰ ﺘﻌزﻴز وﺤﻤﺎﻴﺔ واﻝدﻓﺎع ﻋن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻼﺠﺌﻴن
اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﻴن ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ،وﻋﻠﻰ ﻨطﺎق أوﺴﻊ ،ﻤﻨطﻘﺔ اﻝﺸرق اﻷوﺴط .ﻫذا وﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﺒﻌﻀوﻴﺔ ﻜل ﻤن اﻝﻔﻴدراﻝﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ
ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن) ، (FIDHواﻝﺸﺒﻜﺔ اﻷوروﻤﺘوﺴطﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ) (EMHRNواﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن

).(AOHR
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