
5657
عدد 113 - شباط 2023عدد 113 - شباط 2023

 منذ عام 2011 بدأ تدفق ماليني السوريني اىل مختلف دول العامل جراء الحرب يف بالدهم. لبنان استضاف اكرب نسبة منهم، 
قياسا بحجمه، غري انه بات امام حقائق عجزه عن تكبد كلفة بقائهم. لقد اصبحت عودتهم االمنة متاحة، علام ان اكرثهم يقيم 

ويعمل خالفا للقانون، فيام برزت رغبة دولية يف بقائهم ودمجهم 

أعداد الوافدين السوريني  تخّطت نصف اللبنانيني
األمن العام أعاد طوعًا 541 ألف نازح والجهود مستمّرة

ان  املركزي  االحصاء  ادارة  اجرته  احصاء  اكد 
مجموع اللبنانيني املقيمني يف لبنان خالل عامي 

2018 - 2019 هو 3 ماليني و840 الف نسمة. 
العام  املدير  اعلن  الفائت  االول  ترشين   25 يف 
عدد  ان  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
الوافدين السوريني يف لبنان اصبح مليونني و80 
الفا. حقيقتان تؤكدان ان عدد الوافدين السوريني 
يف لبنان تخطى نصف عدد اللبنانيني. كام تشري 
بني  والدات  ست  كل  مقابل  يف  انه  احصاءات، 

صفوفهم هناك والدة لبنانية واحدة فقط.
هل ان الوافدين السوريني اىل لبنان، عقب بدء 
َمن الحرب السورية او يف وقت الحق يعتربون قانونا  الصالحية،  منتهية  غري  اقامات  ويحوزون 

يعمل منهم يحوز اجازة عمل قانونية، وهكذا 
املليون  يقارب  ما  هناك  آخر،  مبعنى  دواليك. 
رقم  وهو  تقريبا،  سوري  وافد  مليون  ونصف 
الفارق بني 600 الف تقريبا ومليونني و80 الفا 
دخلوا  اما  فهم  العام،  مجموعهم  يشكل  الذي 
رشعي  بشكل  او  لبنان،  اىل  رشعي  غري  بشكل 
ومن ثم تخلفوا عن تجديد اقامتهم، اي مليون 
خالفا  يقيمون  تقريبا  وافد  مليون  ونصف 
يفرض  بديهي  سؤال  مثة  عليه،  بناء  للقانون. 
تلك  مع  اللبناين  القانون  يتعاطى  كيف  نفسه: 

االوضاع غري القانونية؟

اقامة غري رشعية
لبنان  اىل  الدخول  قانون  من   32 املادة  تنص 
متوز  الصادر يف 10  منه،  والخروج  فيه  واالقامة 
1962 عىل ما ييل: "يعاقب بالحبس من شهر اىل 
ثالث سنوات وبالغرامة من مئة اىل خمسمئة لرية 

وباالخراج من لبنان:
اللبنانية من دون  االرايض  يدخل  اجنبي  كل   -
التقيد باحكام املادة السادسة من هذا القانون". 
القانونية  والسامت  الوثائق  حيازة  )تفرض 

وغريها(. 

الدولية  القوانني  ان  بالتايل،  الفلسطينيني حرصا. 
هي االساس يف موضوع اللجوء. يف هذا السياق 
تتعلق  دولية  ومعاهدات  اتفاقيات  توجد 
الخاصة  املتحدة  االمم  اتفاقية  ابرزها  بالالجئني، 
بها  الالحق  والربوتوكول   1951 لعام  بالالجئني 
اللجنة  لبنان عضو دائم يف  ان  عام 1967. رغم 
التنفيذية للمفوضية العليا لالجئني التابعة لالمم 
املتحدة، اال انه مل يوقع بعد عىل تلك االتفاقية، 
وبالتايل ليس لها اي مفعول قانوين تجاهه. لكن 
لو افرتضنا قانونا بأن الدولة اللبنانية موقعة عىل 
املواطنني  اعتبار  سيتم  كان  فهل  االتفاقية،  تلك 
السوريني الوافدين من سوريا جراء الحرب هناك 
غري  ام  الجئني  االتفاقية،  تلك  احكام  مبوجب 

الجئني؟
الخاصة  االتفاقية  التايل:  هو  القانوين  الجواب 
عليها  تعديالت  من  طرأ  ما  مع  الالجئني  بوضع 
عرّفت الالجئ بأنه "كل شخص يوجد، وبسبب 
خوف له ما يربره من التعرض لالضطهاد بسبب 
فئة  اىل  انتامئه  او  جنسيته  او  دينه  او  عرقه 
بلد  خارج  السياسية،  ارائه  او  معينة  اجتامعية 
ذلك  بسبب  يريد  ال  او  يستطيع،  وال  جنسيته، 
الخوف، ان يستظل بحامية ذلك البلد او... الخ". 
ان ابرز نقطة قانونية يف هذا التعريف هي ان 
الحاالت  تكون اسباب الخوف من االضطهاد يف 
مربرة  اسباب  املادة  ضمن  املحددة  الحرصبة 
واقعيا. مبقاربة هذا التعريف مع الواقع السوري، 
فانه طاملا ان نصف او ربع او جزء من االرايض 
املعارضة  يد  يف  السورية  واملحافظات  واملدن 
والقسم االخر منها يف يد النظام، فان اي مواطن 
سوري، موال او معارض، يستطيع ان يكون بأمان 
يف املدن واملحافظات السورية التي تخضع لفريقه 
دولة  اي  يف  اللجوء  طلبه  ان  وبالتايل  السيايس، 
يكون غري مربر وليس يف محله القانوين ألن خوفه 
من االضطهاد ليس مربرا، كام تفرض ذلك رصاحة 

املادة االوىل من االتفاقية الخاصة بالالجئني. وفقا 
لهذه املادة، ميكن ان يعترب الجئ َمن يتم التاكد 
من انه مضطهد من املواالة واملعارضة يف آن عىل 
كل االرايض السورية بسبب الدين او الجنسية او 
العرق او انتامء اجتامعي معني او انتامء سيايس 

محدد.

نازحون؟
لعبارة  القانوين  التوصيف  موضوع  خص  ما  يف 
النازح ال  تعبري  ان  املعروف  نازح، من  او  نزوح 
ينطبق، بحسب القوانني واالجتهادات الدولية، اال 
اىل مكان آخر ضمن  ينتقل من مكان  عىل من 
الدولة الواحدة. لذا ان من ينتقل من اي دولة اىل 
ارض دولة اخرى، ايا تكن االسباب ال ينطبق عليه 

قانونا تعبري نازح.

التوصيف القانوين؟
بناء عىل كل ما تقدم، ان التعبري االنسب قانونا 
هو الوافدون السوريون اىل لبنان. مبعنى اوضح، 
يف موازاة انهم وصلوا اىل لبنان يف اوضاع انسانية 
االنسانية  املساعدة  تقديم  استوجبت  صعبة 
ال  القانونية  الناحية  من  انه  اال  منهم،  لكثريين 
ينطبق عليهم تعبري الجئ او نازح وبالتايل تطبق 

عليهم عند دخولهم لبنان، اسوة بكل من يدخل 
اىل لبنان، احكام  قانون الدخول اىل لبنان واالقامة 
فيه والخروج منه، وسائر القوانني اللبنانية املدنية 
االجانب،  من  بغريهم  اسوة  النافذة،  والجزائية 
القوانني  بحسب  هذا  اراضيه.  عىل  هم  طاملا 

الدولية واللبنانية النافذة.

واقعهم القانوين
من  انه  الرسمية،  واالحصاءات  الوقائع  تؤكد 
اصل مليونني و80 الف مواطن سوري موجودين 
الف شخص   600 هناك  اللبنانية،  االرايض  عىل 
لالصول  وفقا  يعملون  او  يقيمون  منهم  تقريبا 
رشعية  بطريقة  لبنان  اىل  دخلوا  اي  القانونية. 

قضّية

اللواء ابراهيم: 
سنقف في وجه اي 

مؤامرة تستهدف توطني 
اي اجنبي في لبنان

الجئني ام نازحني، ام ماذا؟ ما التوصيف القانوين 
اليوم؟ هل فعال ان  لبنان  الدقيق الوضاعهم يف 
ما تقوم به بعض املنظامت الدولية يشكل قانونا 
خرقا للقوانني الدولية وجرائم جزائية؟ ماذا عن 
اطر ونتائج العودة الطوعية التي تنظمها املديرية 

العامة لالمن العام؟

الجئون أم غري الجئني؟ 
موضوع  اىل  تتطرق  مل  اللبنانية  القوانني  ان 
حالة  هام  جدا  ضيقتني  حالتني  يف  اال  اللجوء 
اللجوء السيايس بناء عىل تقديم طلب يستوجب 
الالجئني  وحالة  ما،  نوعا  معقدة  رشوط  توفر 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com
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ما  نفسه  القانون  من  املادة 36  يف  جاء  كام 
حرفيته: "يعاقب بالحبس من اسبوع اىل شهرين 

وبالغرامة: 
املطالبة  مقبول  عذر  بدون  يهمل  اجنبي  كل   -

ضمن املهلة القانونية بتمديد اقامته".
يف االستنتاج القانوين، ان ما يقارب املليون ونصف 
مليون وافد سوري الذين يقيمون يف لبنان خالفا 
للقانون تشكل اقامتهم عىل هذا النحو، بحسب 

القانون، فعال جرميا جزائيا.
 

العمل خالفا للقوانني 
اي  من  تجاري  محل  فتح  يريد  شخص  كل  ان 
او  عمل  اي  مامرسة  او  ما،  رشكة  او  كان،  نوع 
مهنة من اي نوع كانت، يفرتض به قانونا اعالم 
العمل،  كوزارة  رسمية  جهات  موافقة  واخذ 
تسجيل  عليه  كذلك  البلدية...  االقتصاد،  املال، 
عقد االيجار او االستحصال عىل ترخيص مسبق 
من هنا او كشف الحق من هناك، دفع الرسوم 
والرضائب املتوجبة عليه، وهكذا دواليك. تحت 
طائلة عقوبات يتعرض لها اذا خالف ذلك، ترتاوح 
بني الغرامة او اقفال املحل مثال او السجن ملدة 
زمنية، كون الكثري من تلك االفعال تعترب جرائم 
مالية وجزائية. بناء عليه، اذا كانت تلك االحكام 
الذين  واالجانب  اللبنانيني  تطبق عىل  القانونية 
يقيمون يف لبنان بشكل قانوين، فكيف باالحرى 
يف ما خص االشخاص الذين يقيمون اساسا خالفا 
للقانون، كحال املليون ونصف مليون وافد سوري. 

املعنية،  الوزارات  تقوم  ال  ملاذا  السياق،  يف هذا 
االقرب جغرافيا،  كونها  البلديات  وبشكل خاص 
بالكشف عىل املحال غري املرخصة وما مياثلها من 
القانونية  قانونية، واتخاذ االجراءات  حاالت غري 

املناسبة يف حق املخالفني؟ 

اآلثار العامة
اللبنانية  الدولة  السوريني  الوافدين  ملف  كّبد 
السنوات  خالل  الدوالرات  مليارات  عرشات 
املاضية. كام تسببت كثافة اليد العاملة السورية 
اللبنانيني،  بطالة  نسبة  زيادة  يف  الرشعية  غري 
هجرة اعداد كبرية منهم، استفادتهم من الدعم 
عىل الخبز واملحروقات وسواهام من املواد، وهي 
الرضائب  دافعي  جيوب  من  ممولة  مصاريف 
اللبنانيني. لن ندخل يف تفاصيل تلك التداعيات، 
ان  هو  عنده  التوقف  يستوجب  ما  ان  غري 
االحصاءات تبني ان %42 من املساجني هم من 

الجنسية السورية.

بعض املنظامت يثري الريبة 
االنسانية  والهيئات  املنظامت  من  العديد  ان 
الدولية اضافة اىل مسؤولني وديبلوماسيني دوليني 
عرّبوا رصاحة يف االعالم وبشكل متكرر عن عدم 
رغبتهم يف عودة الوافدين السوريني اىل بالدهم 
من دون تقديم اي اسباب واقعية ملموسة تربر 
ذلك، مبا اوحى لكثريين ان هناك رغبة دولية يف 
دمجهم يف املجتمع وتوطينهم يف لبنان. يف املقابل، 

الوقائع العمالنية عىل االرض  هناك العديد من 
التي تستحق التوقف عندها بيشء من الريبة:

تعميم ارقام كاذبة
املدير  كشف  تاريخ  وحتى  مضت  سنوات  منذ 
العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عن الرقم 
الحقيقي لعدد السوريني يف لبنان، وهو مليونان 
املنظامت  معظم  كانت  شخص،  الف  و80 
ان  التعميم  يف  تجهد  املعنية  الدولية  والجهات 
مئتي  او  الف،  املليون ومئة  يتجاوز  عددهم ال 

الف او اكرث بقليل حدا اقىص.

اشاعات لبث الخوف
رحالت  تنظيم  يف  العام  االمن  نجاح  موازاة  يف 
العودة الطوعية كان عدد من املنظامت االنسانية 
من  تحذرهم  كاذبة  اخبارا  السوريني  بني  ينرش 
العودة اىل سوريا تحت طائلة تعرضهم لالعتقال 
او القتل او ما شابه. ولدى طلب االمن العام من 
تلك املنظامت ابالغه عن تفاصيل اي حالة واقعية 
مقتضاه  اليشء  عىل  يبني  يك  اخبارها  نرشوا 
كان  والدويل،  املحيل  العام  الرأي  امام  املناسب 
جوابهم التهرب من تقديم اي دليل، متحججني 
حالة  اي  تردهم  مل  ولكن  باالمر،  سمعوا  بأنهم 

موثقة. 

ترغيب وترهيب
املنظامت  تلك  العاملني يف  كذلك يقوم كرث من 

السوريني،  الوافدين  مخيامت  مختلف  بزيارة 
نسبة  ورفع  افضل  مساكن  بتأمني  واعدين 
التقدميات النقدية والعينية رشط بقائهم يف لبنان، 
واملساعدات  التقدميات  كل  بأن  اياهم  منبهني 
ستتوقف عنهم نهائيا اذا عاد اي منهم اىل سوريا.

االفعال قانونا
مثل تلك االفعال امللتوية تثري الريبة وتشكل قانونا 
وسائل ترهيب وترغيب ملنع الوافدين السوريني 
من مغادرة لبنان. كام ميكن اعتبارها بلغة القانون 
لتحقيق  محاوالت  الدولية  واالجتهادات  الدويل 
املجتمع  يف  السوريني  للوافدين  القرسي  الدمج 
اللبناين. لكن هل تلك االفعال مرشوعة او تشكل 
خرقا للقانون الدويل او تعترب جرائم جزائية مثال؟

خرق للقانون الدويل
املتحدة يف شأن  االمم  اعالن  املادة 8 من  تنص 
ونرش  اعتمد  الذي  االصلية  الشعوب  حقوق 
مبوجب قرار الجمعية العامة لالمم املتحدة رقم 

61/295 يف 13 ايلول 2007، عىل االيت:
عدم  الحق يف  وافرادها  االصلية  للشعوب   1-  "

التعرض للدمج القرسي او لتدمري ثقافتهم.
-2 عىل الدول ان تضع اليات فعالة ملنع ما ييل 

واالنتصاف منه:

)أ ( اي عمل يهدف او يؤدي اىل حرمان الشعوب 
االصلية من سالمتها. 

)ب( ..........
)ج( اي شكل من اشكال نقل السكان القرسي.

)د( اي شكل من اشكال االستيعاب او االندماج 
القرسي.

)هـ( ............".
الحكام  خرقا  تشكل  املنظامت  تلك  افعال  ان 
القانون الدويل واعتداء صارخا عىل سيادة لبنان 

والحقوق البديهية للشعب.  

جرائم جزائية
عند وقوع جرمية ما ال يعاقب الفاعل فقط، وامنا 
املحرض والرشيك واملتدخل يف الفعل الجرمي. 
القانونية،  الناحية  من  القول  ميكن  عليه،  بناء 
عىل سبيل املثال والتوضيح، بأن دخول او اقامة 
هي  رشعي  غري  بشكل  لبنان  اىل  اجنبي  اي 
بالحبس  مرتكبها  يعاقب  جزائية  جرمية  افعال 
حاالت  يف  البالد  من  باالخراج  كذلك  والغرامة 
جمعية  او  منظمة  اي  ان  يعني  مام  محددة، 
تحث او تشجع مثل ذاك الشخص عىل البقاء يف 
لبنان، اي عىل استمراره يف حالته الجرمية، تعترب 
تنفيذ  يف  متدخال  او  رشيكا  او  محرضا  قانونا 
وبالتايل  الجزايئ،  الجرمي  الفعل  ذاك  واستمرار 

يستحق الفاعلون من تلك املنظمة او الجمعية 
القضاء  امام  محاكمتهم  القانون،  بحسب  مثال، 
املختص اسوة مبرتكب الفعل الجرمي االسايس. 

هذا رأي القانون اللبناين. 

االمن العام بادر وانجز
املديرية  بادرت  سنوات،  اربع  يقارب  ما  منذ 
عودة  رحالت  تنظيم  اىل  العام  لالمن  العامة 
طوعية للوافدين السوريني يف لبنان اىل بالدهم. 
منترشا يف  مركزا   17 ذلك  وقد خصصت الجل 
نجحت  اليوم  حتى  كافة.  اللبنانية  املحافظات 
وافد.  الف   541 يقارب  ما  اعادة  يف  املديرية 
ويف 9 ايلول 2022 اصدر رئيس مجلس الوزراء 
 ،2022/137 الرقم  يحمل  قرارا  ميقايت  نجيب 
قىض مبوجبه بتكليف املدير العام لالمن العام 
اعادة  موضوع  متابعة  ابراهيم  عباس  اللواء 
االمنة  العودة  وتأمني  السوريني،  النازحني 
الجهات  كل  مع  بالتنسيق  لهم  والطوعية 
املعنية.  واملدنية  الرسمية  والدولية،  املحلية 
ان جهود املديرية العامة لالمن العام مستمرة 
اكد  كام  ومستقبال.  حارضا  السياق،  هذا  يف 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
خالل مؤمتر صحايف عقده يف 25 ترشين االول 
وطني  السوريني  النازحني  ملف  "ان  الفائت: 
وقومي، وان اعادتهم اىل ارضهم واجب وطني 

علينا ان نؤديه". 
سلبية  انعكاسات  النزوح  مللف  "ان  اضاف: 
معالجته،  يجب  لذلك  املستويات  كل  عىل 
تتم  التي  التعاطي  طريقة  يرفض  ولبنان 
معه من قبل كثريين وعىل رأسهم منظامت 
ان  تحاول  االنسانية  تدعي  واخرى  انسانية 

ارادتها".  علينا  متيل 
وقال "لن نخضع للضغوط ألن مصلحة الشعب 
اللبناين هي اوال واخريا، ولن نجرب اي نازح عىل 
تخفيف  اىل  ونسعى  لدينا،  مبدأ  وهذا  العودة 

العبء عىل لبنان". 
اللواء  اكد  والعسكريني  الضباط  مع  لقاءات  يف 
اي  وجه  يف  سنقف  "اننا  وتكرارا  مرارا  ابراهيم 
مؤامرة تستهدف توطني اي اجنبي يف لبنان، او 
من  فلسطيني  او  سوري  اي  حرمان  تستهدف 
وطنه. فالوطن كالروح، التي ال نسمح ألحد بأن 

يأخذها منا اال الله". 


