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الجمعة 28 تموز 2017

نشطاء سوريون يعلنون إضراباً عن الطعام 
احتجاجاً على االنتهاكات في لبنان

بيــــان مشترك
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تُعــرب املنظمــات املوقعــة أدنــاه عــن دعمهــا الكامــل للنشــطاء الســوريني الذيــن بــدأوا إضرابــاً عــن الطعــام يف مجيــع أحنــاء العــامل بغيــة 
الكشــف عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان وأعمــال التعذيــب والقتــل خــارج نطــاق القضــاء الــي كشــف عنهــا والــي ارتكبهــا اجليــش 
اللبنــاين يف خميمــات الاجئــني يف عرســال ضــد الاجئــني الســوريني خــال األســبوعني املاضيــني. ومــن الضــروري أن تتوقــف هــذه 

األعمــال فــوراً وأن ميثـُـل مرتكبوهــا أمــام العدالــة.

لقــد أدى االســتخدام غــر املتناســب للقــوة إىل مقتــل مــا ال يقــل عــن أربعــة حمتجزيــن أثنــاء تعذيبهــم. وســعت الســلطات إىل 
إخفــاء األدلــة، مبــا يف ذلــك مصــادرة العينــات الــي ُأخــذت مــن جثــث الذيــن قتلــوا أثنــاء االحتجــاز، وقــد شــجب املركــز اللبنــاين 

حلقــوق اإلنســان هــذا اإلجــراء.

أطلقــت محلــة التضامــن باإلضــراب عــن الطعــام الســيدتان عــزة مرتضــى ورنــا اجلنــدي، ومهــا الجئتــان ســوريتان وناشــطتان يف أمســرام 
وباريــس. وانضــم إىل احلملــة مــا يزيــد عــن أربعــني ناشــطاً وبــدأوا إضرابــاً عــن الطعــام منــذ أســبوعني، وهــم يطالبــون مبــا يلــي:

• إجراء حتقيق مستقل بشأن األحداث الي وقعت يف خميمات الاجئني يف عرسال؛
• إهناء ثقافة اإلفات من العقاب وجلب املسؤولني عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد الاجئني أمام القضاء؛

• ضمان محاية الاجئني السوريني يف لبنان والبلدان األخرى.

وبصــرف النظــر عــن التحقيقــات العســكرية اجلاريــة، تطالــب منظماتنــا الســلطات اللبنانيــة أن تــزّود الضحايــا وأفــراد عائاهتــم 
بفرصــة للحصــول علــى إنصــاف أمــام حماكــم مدنيــة تلتــزم باإلجــراءات القضائيــة الســليمة. ومــن األمهيــة أال ُتظهــر الســلطات 
اللبنانيــة أيــة تســامح مــع ممارســات التعذيــب هــذه. وحنــن نعــرب عــن قلقنــا البالــغ مــن أنــه إذا مل يُفــرض عقــاب علــى مثــل هــذه 
األعمــال ومل تُــردع، فإهنــا قــد تتكــرر ضــد الاجئــني الســوريني يف لبنــان. وجيــب علــى الســلطات اللبنانيــة أن توفــر محايــة حقيقيــة 
للمدنيني، مبا يف ذلك الاجئني يف لبنان، ومبا يتماشــى مع التزاماهتا مبوجب التشــريعات الوطنية والدولية، أي الدســتور اللبناين 
واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، كمــا جيــب عليهــا االلتــزام مببــادئ حقــوق اإلنســان، وحــق األفــراد بصــرف النظــر عــن جنســيتهم 

باللجــوء إىل بلــد آمــن، وذلــك وفقــاً للمــادة 14 مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان.

الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسست نهاية حزيران 2011 
األمم  قبل  من  معتمدة  ربحية،  غير  حكومية،  غير  مستقلة،  منظمة  وهي 
المتحدة كمصدر أساسي في جميع إحصائيات الضحايا الذين قتلوا في سوريا.

http://www.euromedrights.org/member-release/cldh-strongly-condemns-acts-torture-committed-army-wave-arrests-arsal/
http://www.euromedrights.org/member-release/cldh-strongly-condemns-acts-torture-committed-army-wave-arrests-arsal/
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ويف أعقــاب اجتمــاع جملــس الشــراكة بــني االحتــاد األورويب ولبنــان الــذي عقــد يف 18 يوليــو/ متــوز، تطالــب املنظمــات املوقعــة 
مــن االحتــاد األورويب أن حيــث الســلطات اللبنانيــة علــى عــدم تطبيــق أيــة سياســات متســرعة إلعــادة الاجئــني إىل ســوريا، حيــث 
ال توجــد أيــة مناطــق آمنــة للمدنيــني. وجيــب علــى لبنــان أن حيــرم التزاماتــه مبوجــب القانــون الــدويل، وجيــب عليــه أال يعتــر إعــادة 

الاجئــني علــى أهنــا خطــوة أوىل حنــو بنــاء الثقــة واملصاحلــة يف ســوريا.

المنظمات الموقعة:
1. االورومتوسطية للحقوق

2. املعهد السوري للعدالة و احملاسبة
3. املركز السوري لاعام و حرية التعبر

4. املركز السوري  للدراسات و االحباث القانونية
5. املركز السوري لاحصاء والبحوث

6. الشبكة السورية حلقوق االنسان
7. الشبكة االشورية حلقوق االنسان

8. اليوم التايل
9. بدائل

10. دولي
11. هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمر يف سوريا

12. اورنامو
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