
 بيان حول اختطاف سوريين من قبل سفارة النظام في بيروت

 

 واللبنانية الدولية والقوانين ألانظمة لكل مخالف إجرامي عمل على بيروت في ألاسد بشار نظام سفارة أقدمت

 سفر وثائق بإصدار وعدتهم أن بعد السفارة ،إلى الحالي آب 72 الجمعة يوم سوريين مواطنين خمسة باستدراج

 ودمحم ،الواكد سليمان إلاله عبد دمحمو ،العيد زياد أحمد :وهم لبنان مغادرة من للتمكن لهم صالحة سورية

 .الحاجي فايز توفيقو ماجد الشمري،إبراهيم و  ،الواكد سعيد

 ألامنية ألاجهزة أحد أن الحقا تبين حيث غامضة، ظروف في اختفوا السفارة مامأ إلى املواطنين وصول  وبعد

 القواعد مع تتفق ال ذريعة وهي مشروعة، غير بطريقة اللبنانية ألاراض ي دخول  بذريعة أوقفهم قد اللبنانية

 مالحقة نتيجة حياتهم على خوفا الحدود الجتياز املواطنين هؤالء دفعت والتي اللجوء لحق املنضمة القانونية

 . لهم النظام

  السذذذذذذذذذفارة ترتكبذذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذذذ  إلاجرامذذذذذذذذذي الفعذذذذذذذذذل هذذذذذذذذذذا إن
 
 الذذذذذذذذذذداخل فذذذذذذذذذي النظذذذذذذذذذام لجذذذذذذذذذذرائم اسذذذذذذذذذتمرارا يشذذذذذذذذذكل ،مجذذذذذذذذذذددا

 ضذذذذذذذذلو  عذذذذذذذذن فضذذذذذذذذال وابتذذذذذذذذ ازهم السذذذذذذذذوريين إلذالل أمذذذذذذذذا ن إلذذذذذذذذى سذذذذذذذذفارات  تحولذذذذذذذذت حيذذذذذذذذث خارجذذذذذذذذ ، وفذذذذذذذذي السذذذذذذذذور 

 سذذذذذذذذفارة النظذذذذذذذذام فذذذذذذذذي اختفذذذذذذذذ  الذذذذذذذذذ  الحمذذذذذذذذاد  مذذذذذذذذازن  الناشذذذذذذذذ  مذذذذذذذذع حذذذذذذذذد   مذذذذذذذذا بعضذذذذذذذذهم باختطذذذذذذذذاف  السذذذذذذذذفارات

إننذذذذذذذا نذذذذذذذدين هذذذذذذذذا . اللحظذذذذذذذة حتذذذذذذذ  مصذذذذذذذير  عذذذذذذذن معلومذذذذذذذات أ  وانقطعذذذذذذذت  دمشذذذذذذذق إلذذذذذذذىالنظذذذذذذذام  نقلذذذذذذذ  ثذذذذذذذم بذذذذذذذرلين فذذذذذذذي

ل نظذذذذذذذذام بشذذذذذذذذار ألاسذذذذذذذذد املسذذذذذذذذؤولية الكاملذذذذذذذذة عذذذذذذذذن مصذذذذذذذذير هذذذذذذذذؤالء الشذذذذذذذذبان ال مسذذذذذذذذة،  مذذذذذذذذا نحمذذذذذذذذونحمذذذذذذذذل العمذذذذذذذذل 

مذذذذذذذذذع نظذذذذذذذذذام بشذذذذذذذذذار ألاسذذذذذذذذذد، ونطال هذذذذذذذذذا باتخذذذذذذذذذاذ  ئمسذذذذذذذذذؤولية التذذذذذذذذذواطالنافذذذذذذذذذذة ف هذذذذذذذذذا  سذذذذذذذذذلطةالحكومذذذذذذذذذة اللبنانيذذذذذذذذذة وال

يشذذذذذذكل ذلذذذذذذ  مذذذذذذن التذذذذذذدابير القانونيذذذذذذة الالزمذذذذذذة ملنذذذذذذع السذذذذذذفارة مذذذذذذن تهريذذذذذذ  هذذذذذذؤالء املذذذذذذواطنين إلذذذذذذى خذذذذذذارج لبنذذذذذذان، ملذذذذذذا 

 . خطر أ يد على حياتهم

معاهذذذذذذذذدة فيينذذذذذذذذا لتنظذذذذذذذذيم العالقذذذذذذذذات الديبلوماسذذذذذذذذية وعب ذذذذذذذذ  للقذذذذذذذذوانين الدوليذذذذذذذذة وال سذذذذذذذذيما  مإن مخالفذذذذذذذذات النظذذذذذذذذا

ألاهلذذذذذذذي  رابتذذذذذذذحاملسذذذذذذتمر فذذذذذذذي أمذذذذذذذن واسذذذذذذذتقرار لبنذذذذذذان ومحاولتذذذذذذذ  تذذذذذذذدمير السذذذذذذذلم ألاهلذذذذذذذي ودفذذذذذذع املجتمذذذذذذذع اللبنذذذذذذذا ي ل  

يتطلذذذذذذذذ  مذذذذذذذذن جميذذذذذذذذع القذذذذذذذذول السياسذذذذذذذذية السذذذذذذذذورية واللبنانيذذذذذذذذة والدوليذذذذذذذذة التكذذذذذذذذاتف ملنذذذذذذذذع النظذذذذذذذذام مذذذذذذذذن  سذذذذذذذذتمرار 

 . جرمبهذا النهج امل

وعلذذذذذذذذى وجذذذذذذذذ  ال صذذذذذذذذو  الجمهوريذذذذذذذذة إن مفوضذذذذذذذذية الالجمذذذذذذذذين ومنظمذذذذذذذذة ألامذذذذذذذذم املتحذذذذذذذذدة ودول  تحذذذذذذذذاد ألاوروبذذذذذذذذي 

واضذذذذذذذذذذذم ضذذذذذذذذذذذد هذذذذذذذذذذذذ  املمارسذذذذذذذذذذذات ومطالبذذذذذذذذذذذة أيضذذذذذذذذذذذا بتذذذذذذذذذذذوفير الحمايذذذذذذذذذذذة القانونيذذذذذذذذذذذة مطالبذذذذذذذذذذذة بموقذذذذذذذذذذذف  الفر سذذذذذذذذذذذية،

النظذذذذذذذذام قبذذذذذذذذل الالزمذذذذذذذة لكذذذذذذذذل الالجمذذذذذذذين السذذذذذذذذوريين وضذذذذذذذذمان أمذذذذذذذ هم فذذذذذذذذي لبنذذذذذذذذان ومنذذذذذذذع تذذذذذذذذرحيلهم أو اختطذذذذذذذذافهم مذذذذذذذن 

 . أو امليليشيات املتعاونة مع 
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