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الحبس والتسفري لالجئني العراقيني يف لبنان

قيص طارق الزبيدي

مت

ليس لبنان من الدول املو ِّقعة عىل اتفاقية الالجئني لعام  1951فهي بذلك ال نح وضع الالجئ للعراقيني
وكثري من هؤالء ينتهي األمر بهم باملكوث مددة طويلة يف االحتجاز.
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يفتقـر الالجئـون العراقيـون يف لبنـان إىل الوضع القانـوين ويعانون
لهـذا السـبب من تبعـات غري مرغوب بهـا .فعىل سـبيل املثال ،إذا
تب لالجـئ أ َّنـه وقـع ضحيـة االسـتغالل أو اإلسـاءة مـن صاحـب
العمـل أو مؤجـر البيـت الـذي يسـكن فيـه ،فلـن يتمكـن مـن
الذهـاب إىل السـلطات القانونيـة لتقديـم شـكوى بذلـك .وإضافة
إىل ذلـك ،تنـص املـادة  32مـن قانـون عـام  1962اللبنـاين ِّ
املنظـم
لدخـول األجانـب إىل لبنـان وبقائهـم فيـه وخروجهم منـه عىل أنَّ
كل مـن يدخـل األرايض اللبنانيـة بصـورة غ مرشوعـة سـيكون
عرضـة للحبـس ملـدة ت اوح ب شـهر لث ث سـنوات إضافـة
إىل الغرامـة والتسـفري .وبالنسـبة لالجئ العراقي  ،لـو تعرضـوا
لالعتقـال وثبـت َّأن وجودهـم يف لبنـان مخالـف للقانون ،فسـوف
يتعرضـون إىل العقوبـات نفسـها وسـوف ُيعا َملـون ع أ َّنهـم
مجرمـون ال ع أ َّنهـم الجئـون.

وأعيــش كــ يعيــش أصدقــايئ وآالف غرينــا مــن الالجئــ
العراقيـ يف خــوف دائــم من أن نتعــرض لالعتقــال واالحتجاز.
فيحــاول بعضنــا التــواري عــن األنظــار باالمتنــاع عــن البحــث
عــن عمــل ،يف حـ يواجــه األخــرون ممــن يلتحقــون بأعـ ل
بطريقــة غــ قانونيــة االســتغالل يف مــكان العمــل دون أن
يقــدروا ع ـ الذهــاب إىل الســلطات لتقديــم شــكواهم.
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أحمــد ( 23عامــاً الجــئ عراقــي يف لبنــان اع ُت ِقــل يف نقطــة
وح ِبــس شــهراً كامــ ً ثــم ُمــدِّدت مــدة
للســيطرة األمنيــة ُ
االعتقــال إىل ســتة أو ســبعة أشــهر وبعدهــا ُم ـدِّدت تســعة
أشــهر .ويف نهايــة املطــاف ،تبنَّــت مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئ ـ قضيتــه ومتكنــت مــن تأم ـ منحــه وضــع
الالجــئ املؤقــت يف لبنــان .ومــا أحمــد إال حالــة واحــدة مــن
مئــات القصــص التــي يعيشــها العراقيــون يف هــذا الوضــع
ومـن الناحيـة النظريـة ،مبقـدور مفوضية األمـم املتحدة السـامية البائــس.
لالجئ أن متنـح رشعيـة «نظرية» للعراقيني عن طريق تسـجيلهم
كالجئ وتوف وثيقـة تثبـت ذلـك لهـم وتؤكـد ع َّأن حاملهـا وحســب تقديــرات مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لالجئــ  ،كان هنــاك مــا يزيــد عــ  500الجــئ عراقــي
قـد قبلتـه املفوضيـة ع أنـه الجـئ .لكـنّ لبنـان مل يو ِّقـع ع
اتفاقيـة الالجئ لعـام  ،1951وهـذا يعنـي أ َّنـه ال يعت نفسـه ُمحتَجــز يف الســجون اللبنانيــة يف عــام  .2015ومــا إن ينهــي
ملزمـاً باالمتثـال للصفـة التـي متنحهـا املفوضيـة لالجـئ .ويف العراقــي محكوميتــه بتهمــة اإلقامــة غــ القانونيــة حتــى
ـس احـد الالجئ املسـجلني لـدى املفوضيـة يصبــح لبنــان ملزم ـاً مبوجــب القانــون الــدويل مبنــع تســفريه
إحـدى الحـاالتُ ،ح ِب َ
بتهـم اإلقامـة غري املرشوعـةـ وحاولـت املفوضية إقناع املسـؤولني قــ اً إىل مــكان ميثــل خطــراً عــ حياتــه .لكــنَّ الســلطات
اللبناني باالع اف بذلـك الشـخص ع أ َّنـه الجـئ وأجـرت اللبنانيــة بــدالً مــن إط ـ ق رساحــه بعــد انتهــاء املحكوميــة
زيـارات منتظمـة لذلـك العراقـي يف السـجن .عل ً َّأن جميـع عــادة مــا تســتمر باحتجــازه ملــدة غــ محــدودة .وليــس
التسـجل يف املفوضيـة إن مل يفعلـوا ذلـك بوســع املفوضيــة املســاعدة يف إطـ ق رساح املحتجزيــن بهــذه
العراقي لهـم الحـق يف
ُّ
الطريقــة عــدا عــن أعــداد قليلــة جــداً منهــم .أمــا الغالبيــة
مـن قبل.
ف ـ ُيطلــقُ رساحهــم إال بعــد إبــداء موافقتهــم ع ـ العــودة
بصفتي عراقي ،عملت كمتطوع يف منظمة إنسانية تساعد غريي إىل العــراق.
املهجرين العراقيني يف لبنان ،لكنَّ أحدهم أبلغ السلطات عني
من َّ
وقال لهم إنني أعمل لقاء املال وليس تطوعاً مني .فكام كان من لكــنَّ لبنــان حتــى لــو مل يكــن ملزمـاً بتوفـ املســاعدة والدعم
السلطات إال أن أعطتني مهلة  15يوماً ملغادرة البالد وأخربتني لالجئـ مبنحهــم الفرصــة لالندمــاج يف املجتمــع املحـ  ،فهــو
مبنعي من دخول البالد مجدداً لخمس سنوات .لكنني مل أكن قادراً ملــزم باحــ ام حقــوق اإلنســان األساســية وعليــه باإلضافــة
عىل املخاطرة بحيايت بالعودة إىل العراق ،وهذا ما جعلني اآلن إىل ذلــك توفــ أذون اإلقامــة املؤقتــة القابلــة للتجديــد إال
أتنقل من بيت لبيت والخوف ميأل قلبي .أنا اآلن أعيش حقيقة أن يصبــح الوضــع يف العـراق آمنـاً لعــودة العراقيـ بسـ مة.
العيش بطريقة غري قانونية محروماً من حق اإلقامة وأواجه خطر
قيص طارق الزبيدي qusaytariq@hotmail.com
الحبس يف أي لحظة.
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