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  "مشروع مساعدة ومواكبة المعتقلين في السجون السورية"
  

 واقع الحال

  الئحة المعتقلين المفرج عنهم  -

  

Name تاريخ  اإلسم  
 اإلعتقال

  تاريخ 
 اإلفراج

Khaled Roushdy Sarout   6 موجود خالد رشدي ساروط-Mar-98 

Tareq Isam Ghader   6 موجود طارق عصام غادر-Mar-98

Radwan Abdel-Qader Abdel-Lateef Hassan  
رضوان عبد القادر عبد اللطيف 

 Mar-98-6 موجود حسن 

Mahmoud Ahmed Houssein  6   محمود أحمد حسين-Mar-98 

Raymond Louis Bouban  6 موجود ريمون لويس بوبان-Mar-98 

Mohamed Hassan Saleh   6 موجود محمد حسن صالح-Mar-98 

Mounir Saleh Habet  6 موجود منير صالح هابط-Mar-98 

Ali Yousef Qadri   6 موجود علي يوسف قادري-Mar-98 

Nader Mohamed Fares Abdel-Ghani   6 موجود نادر محمد فارس عبد الغني-Mar-98 

Najib Mohamed Assaf   6 موجود نجيب محمد عساف-Mar-98

Mohamed Zakaria Sabbah  6 موجود محمد زكريا صباح-Mar-98 

Moustafa Khalil Shams el-Deen   6 موجود مصطفى خليل شمس الدين-Mar-98 

Azzam Saeed Khalil  6 موجود عزام سعيد خليل-Mar-98 

Majed Mohamed Hajj   6 موجود ماجد محمد حج-Mar-98 

Hani Mohamed Shuaib   6   هاني محمد شعيب-Mar-98 

Mohamed Fadl Abdel-Aal  6   فضل عبد العال  محمد-Mar-98 

Zafer Mohamed Ali Mouqaddam  6   ظافر محمد علي مقدم-Mar-98 

Moudad Nassib Faqih   6   معضاد نسيب فقيه-Mar-98 

Ahmed Khaled Fahel   6   احمد خالد فحل-Mar-98 

Ahmed Khalil Bouhloq   6   احمد خليل بحلق-Mar-98 

Rashid Diab Hassan  6   شيد دياب حسن ر-Mar-98 

Youssef Tanious Semaan   6   يوسف طانيوس سمعان-Mar-98 

Hassan Khalil Gharib   6 موجود حسن خليل غريب-Mar-98 

Mohamed Aref Salam  6 موجود محمد عارف سالم-Mar-98 
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Ali Abdel-Rahman Qabbani   6   علي عبد الرحمن قباني-Mar-98 

Jamal Merhi Bleiq  6   جمال مرعي بليق-Mar-98 

Izzat Abdel-Aziz Badra  6   عزت عبد العزيز بدرة-Mar-98 

Ibrahim Moussa Al-Bounni  6   ابراهيم موسى البني-Mar-98 

Moustafa Wafiq Hijazi   6   مصطفى وفيق حجازي-Mar-98 

Walid Chafiq Rizz   6   وليد شفيق رز-Mar-98 

Charbel Jirjis Assaf Jirjis   6   شربل جرجس عساف جرجس-Mar-98 

Boutros Khalil Najjar   6   بطرس خليل نجار-Mar-98 

Nueimeh Najib Issa   6   نعيمة نجيب عيسى-Mar-98 

Jihad Mohamed Amin Chaer  6   جهاد محمد امين شاعر-Mar-98 

Tareq Abdel-Raouf Moustafa  6   طفى طارق عبد الرؤوف مص-Mar-98 

Ali Mohamed Qaddourah   6   علي محمد قدورة-Mar-98 

Moussa Mohamed Chaaban  6   موسى محمد شعبان-Mar-98

Karam Abdel-Rasoul Nassar   6   كرم عبد الرسول نصار-Mar-98

Saeed Tayseer Sheikh  6   سعيد تيسير شيخ-Mar-98 

Fahed Saleh Abbas  6   عباس  فهد صالح-Mar-98 

Ali Abdel-Houssein Loubani   6   علي عبد الحسين لوباني-Mar-98 

Ali Qasem Sharaf Al-Deen   6   علي قاسم شرف الدين-Mar-98 

Antoine Karam Hajj   6   انطوان كرم حاج-Mar-98 

Khoder Mahmoud Sejaan  6   خضر محمود سجعان-Mar-98 

Bashir Ibrahim Al-Khatib   6   بشير ابراهيم الخطيب-Mar-98 

Adham Farhan Fares   6   ادهم فرحان فارس-Mar-98 

Fawwaz Bahjat Houssein   6   فواز بهجت حسين-Mar-98 

Mahmoud Najib Wazeer  6 متوفي  محمود نجيب وزير-Mar-98 

Majed Amin Kerbaj   6 موجود ماجد امين كرباج-Mar-98 

Camille Abdallah Amatouri  6   كميل عبداهللا عماطوري-Mar-98

Abbas Hassan Bajerq   6   عباس حسن باجرق-Mar-98 

Michel Emile Soueidan   6 موجود ميشيل اميل سويدان-Mar-98 

Raymond Emile Soueidan  6 موجود ريمون اميل سويدان-Mar-98 

Mohamed Ahmed Alyan 6   محمد احمد عليان-Mar-98 

Hafez Ali Zagheer 6   حافظ علي زغير-Mar-98

Maher Sleiman Najjar 6   ماهر سليمان نجار-Mar-98
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Shihab Waheed Shamma 6   شهاب وحيد شما-Mar-98 

Moustafa Abdel-Rahman Radi 6   مصطفى عبد الرحمن راضي-Mar-98 

Mohamed Youssef Hamdan 6   محمد يوسف حمدان-Mar-98 

Ali Youssef Saeed 6 موجود علي يوسف سعيد-Mar-98 

Walid Omar Iaali 6 موجود وليد عمر ايعالي-Mar-98 

Jamal Mohamed Salah Shaarani 6   جمال محمد صالح شعراني-Mar-98 

Ali Houssein Mehanna 6   علي حسين مهنا-Mar-98 

Omar Abdel-Aziz Ahmed 6   عمر عبد العزيز احمد-Mar-98 

Rifaat Nadim Achkar 6   رفعت نديم اشقر-Mar-98 

Houssein Ali Assi 6   حسين علي عاصي-Mar-98 

Saeed Mahmoud Khalifeh 6   سعيد محمود خليفة-Mar-98 

Hamzeh Ahmed Hamzeh 6   حمزة احمد حمزة-Mar-98 

Ali Mohamed Abdel-Rahman Qadri 6   دريعلي محمد عبد الرحمن قا-Mar-98

Awad Qasem Salim Tarawyeh 6   عوض قاسم سليم طراوية-Mar-98

Hatem Najib Farhan 6   حاتم نجيب فرحان-Mar-98 

Yihya Mahmoud Tarabishi 6   يحيي محمود طرابيشي-Mar-98 

Mohamed Moussa Marzouq 6   محمد موسى مرزوق-Mar-98 

Fawzi Houssein Hassan 6   سين حسنفوزي ح-Mar-98 

Ahmed Houssein Mallah 6   احمد حسين مالح-Mar-98 

Haytham Mohamed Fawzi Saegh 6   هيثم محمد فوزي صائغ-Mar-98 

Fayez Mohamed Malas 6   فايز محمد ملص-Mar-98 

Ghassan Moustafa Alyan 6   غسان مصطفى عليان-Mar-98 

Haytham Fouad Hassanieh  6   فؤاد حسنيةهيثم-Mar-98 

Ahmed Nimr Khalil 6   احمد نمر خليل-Mar-98 

Rashid Iqab Mirham 6   رشيد عقاب ميرهم-Mar-98 

Houssein Daoud Jaber 6 موجود حسين داود جابر-Mar-98

Hassan Mohamed Abdallah 6 موجود حسن محمد عبداهللا-Mar-98 

Houssein Nawwaf Mounzir 6   منذر حسين نواف-Mar-98 

Moustafa Houssein Turki 6   مصطفى حسين تركي-Mar-98 

Abbas Ali Fayyad 6   عباس علي فياض-Mar-98 

Ali Hamdan Damaj 6   علي حمدان دمج-Mar-98

Khalil Youssef Bazzi 6   خليل يوسف بزي-Mar-98
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Ali Youssef Harajly 6 موجود علي يوسف حراجلي-Mar-98 

Zouheir Moussa Idris 6   زهير موسى ادريس-Mar-98 

Ghassan Mahmoud Saad 6   غسان محمود سعد-Mar-98 

Izzat Ali Farhat 6   عزت علي فرحات-Mar-98 

Souheil Ahmad Rammal 6   سهيل احمد رمال-Mar-98 

Mohamed Nemtallah Zalghout 6   محمد نعمة اهللا زلغوط-Mar-98 

Abbas Khalil Fattouni 6   عباس خليل فتوني-Mar-98 

Fahed Nassouh Waked 6   فهد نصوح واكد-Mar-98 

Hani Samih Al-Murr 6   هاني سميح المر-Mar-98 

Naji Chakib Ghanem 6   ناجي شكيب غانم-Mar-98 

Assem Mohamed Ghanem 6   عاصم محمد غانم-Mar-98 

Ahmed Mohamed Mershed Ghanem 6   احمد محمد مرشد غانم-Mar-98 

Keital Jano Al-Hayek 6 موجود كيتل جانو الحايك-Mar-98

Bilal Ahmed Khabbaz 6   بالل أحمد خباز-Mar-98

Talal Mahmoud Haydar 6   طالل محمود حيدر-Mar-98 

Nadim Mohamed Haydar 6   نديم محمد حيدر-Mar-98 

Ibrahim Nasr Haydar 6   م نصر حيدرابراهي-Mar-98 

Wassim Naef Bashir 6   وسيم نايف بشير-Mar-98 

Moustafa Ahmed Haydar 6   مصطفى أحمد حيدر-Mar-98 

Ahmed Sadeq Qaderi 6   أحمد صادق قادري-Mar-98 

Mashour Shihab Salibi 6 موجود مشهور شهاب صليبي-Mar-98 

Salim Ahmed Salim Saleh 6   ليم صالحسليم أحمد س-Mar-98 

George Sarkis Sarkis 6 موجود جورج سركيس سركيس-Mar-98 

Mahmoud Moustafa Moubarak 6   محمود مصطفى مبارك-Mar-98 

Rawdah Houssein Qousmas 6   روضة حسين قسماس-Mar-98 

Georgette Mikhail Tannous 6   جورجيت مخايل طنوس-Mar-98

Akram Ahmed Farhat 6 موجود أكرم أحمد فرحات-Mar-98 

Miram Hrant Berbesyan 6 موجود ميرام هرانت بربسيان-Mar-98 

Mohamed Abdo Abou-Daher 6   محمد عبدو أبو ضاهر-Mar-98 

Loutfi Ali Safwan 6   لطفي علي صفوان-Mar-98 

Youssef Mohamed Zoueiter 6   يوسف محمد زعيتر-Mar-98

Ahmed Samir Hachem Dayyeh  6   أحمد سمير هاشم داية-Mar-98
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Ghassan Shihadeh Ghosn  6   غسان شحادة غصن-Mar-98 

Mohammed Hallaq   15 محمد حالق     فرنسا-Dec-86 15-Dec-00 

ydvAli Abou Dehn   28 علي أبو دهن-Dec-72 15-Dec-00 

Mohammed Said Saifeddine   20 محمد سعيد سيف الدين-May-89 15-Dec-00 

Raja Qabalan   4 رجا قبالن-Jun-91 15-Dec-00 

Marwan Fahim Ezzedine   7 مروان فهيم عز الدين-Feb-94 15-Dec-00 

Jamal Mustapha Qarara   9 جمال مصطفى قرارا   مصر-Jun-87 15-Dec-00 

Hassan Sadeq Wehbi  حسن صادق وهبي Aug-87 15-Dec-00 

Naji Aziz Harb   20 ناجي عزيز حرب  الجيش اللبناني-Jul-90 15-Dec-00 

Jihad Mahmoud Jamal  جهاد محمود جمال Year 1997 15-Dec-00 

Ibrahim Hirshi    7 ابراهيم هيرشي-Mar-86 15-Dec-00 

Said Adel el-Jurdi    14 سعيد عبد الجردي-Sep-97 15-Dec-00 

Mosa mohamad saab ……………………….  21 موسى محمد موسى صعب-Jun-86 15-Dec-00

Eliase Shalita abou khosen……………….. Aug-91 15-Dec-00-18 الياس شليطا أبو غصن

Issam Osman Mustarah    18 عصام عثمان مستراح-Aug-91 15-Dec-00 

Mohammed Bahjat Shamleh    18 محمد بهجة شامله-Aug-91 15-Dec-00 

Joseph Abi Najm    1 جوزيف أبي نجم-Aug-95 15-Dec-00 

Khaled Yassine    خالد ياسين Year 1994 15-Dec-00 

Amal Amine Khodari    24 أمال أمين خضري-Aug-93 15-Dec-00 

Abdel Rahman Mahmoud Akashi    1 عبد الرحمن محمود عكاشي-Jan-86 15-Dec-00 

Salim Hussein Awada    23 حسين عواضة سليم-Jan-87 15-Dec-00 

Fadi Shahine Said    11 فادي شاهين سعيد-Jul-88 15-Dec-00 

Khaled Khodr Toufic    19 خالد خضر توفيق-Oct-88 15-Dec-00 

Fouad Salem Abou Ghader    28 فؤاد سالم أبو غادر-Dec-88 15-Dec-00 

Samir Mahmoud Tiba    6 سمير محمود طيبا-Apr-91 15-Dec-00 

Amire Amine Yassine   8 أمير أمين ياسين-Apr-91 15-Dec-00

Omar Mustapha Khawli    4 عمر مصطفى خولي-Aug-91 15-Dec-00 

Adnan Saifeddine    عدنان سيف الدين Year 1993 15-Dec-00 

Samir Abou Kheir    سمير أبو خير Year 1986 15-Dec-00 

Hikmat Qassem Beydoun    حكمت قاسم بيضون Year 1994 15-Dec-00 

Hassan Mehdi    15   حسن مهدي-Dec-00

Nazih Khariji    1 نزيه خريجي-Nov-93 15-Dec-00
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Qassem Badran    4 قاسم بدران-Jul-96 15-Dec-00 

Wahib Akkawi    15   وهيب عكاوي-Dec-00 

Radwan Ibrahim    متوفي. هيم رضوان ابرا Year 1995 15-Dec-00 

Elias Lutfallah Tanios    الياس لطف اهللا طانيوس Year 1992 15-Dec-00 

Jamil Dib Dib    7 جميل ديب ديب-Jul-93 15-Dec-00 

Joseph Aziz Halleet    19 جوزيف عزيز هلّيط-Nov-92 15-Dec-00 

Kamil Bawaridi    20 كميل بواريدي-Feb-94 15-Dec-00 

Abdel Nasser Mohammed Al-Asmr Hamawi    30 عبد الناصر محمد األسمر حموي-Nov-97 15-Dec-00 

Ahmad Rashid   1 أحمد رشيد-Oct-99 15-Dec-00 

Majd Youssef Abou Ali  مجد يوسف أبو علي Year 1996 15-Dec-00 

Mounir Ahmad  2 منير أحمد-Feb-00 15-Dec-00 

Ali Youssef Arabi  علي يوسف عربي Year 2000 15-Dec-00 

Salman Ahmad Khallouf  10 سلمان أحمد خلّوف-Sep-00 15-Dec-00

Farouq Majeed Jammal ال31 فاروق مجيد جم-Aug-99 15-Dec-00

Nimr Aboud Zayan  ان1 نمر أبو زي-Apr-2000 15-Dec-00 

Wael Nasser Nasser  4 وائل ناصر ناصر-Jun20-00 15-Dec-00 

Ahmad Yassine Sarhan  31 أحمد ياسين سرحان-Jul-2000 15-Dec-00 

Ahmad Abou Kharaj  30 أحمد أبو خرج-Jul-2000 15-Dec-00 

Alaa Mahmoud Abdel Rahim  30 عالء محمود عبد الرحيم-Jul20-00 15-Dec-00 

Rabih Talal Hassan  30 ربيع طالل حسن-Jul-2000 15-Dec-00 

Ali Hassan Zeidan 15  2000 علي حسن زيدان-Dec-00 

Abdallah Kamel Zeid  14 عبد اهللا كامل زيد-Dec-93 15-Dec-00 

Youssef Issa  3 يوسف عيسى-Apr-96 15-Dec-00 

  

  :أعداد المعتقلين اللذين ما زالوا في سوريا -
سورية ما زال يحيطه الغموض ومن المستحيل ألي شخص إعطاء إن العدد الصحيح للمعتقلين اللبنانيين في السجون ال

رقم محدد عن عدد هؤالء الضحايا، فعمليات إحصائية وإعالمية ضرورية لجلب المعلومات عبر عدد مختلف من 

  . المصادر لتكوين ملف أكثر دقة

  

سجون السوري وعلى حسب اننا ال نريد ان نسيس قضيتنا وخاصة مع الذين ينفوا وجود معتقليين لبنانيين في ال

أهوائهم وكيفما تميل الرياح يميلوا ،وال نريد ان نبدأ بنبش المقابر الجماعية في لبنان  هذا المشروع ال يهمنا نحن 

وال نريد . بدأوا من سوريا أوالورفاقنا مقابرنا موجودة قرب السجون والمعتقالت السورية ،إذا اردتم نبش المقابر إ
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جمعيات فقط لتسيس قضيتنا يكفي  إساءة لهذه القضية  ،نداؤنا  كفًوا ايدكم وارفعوها عنا  وسنبدا نحن  بحل شامل 

  .لقضيتنا بمساعدة اصحاب االيادي البيضاء والموءسسات الدولية 

  

  

  عائالت الضحايا - 
زاز منهجي لوعود وهمية جعلتهم يصرفون أموالهم ويبيعون إن عائالت الضحايا تتعرض منذ عدة أعوام إلى ابت

فمنهم من توفي ومنهم من يعاني يومياً إليجاد لقمة العيش أو لتأمين . ممتلكاتهم مقابل أمل معرفة مصير أحبائهم

  ... المصروف للحاجات األساسية، مثل الطبابة والمأكل والملبس والدراسة ألخ

  

   :حاجات المفرج عنهم -

ن أفرج عنهم والمدرجة أسماءهم أعاله ما زالوا منبوذين من المجتمع ولديهم حاجات ماسة مادية ، طبية، إن اللذي

واذا . فالقليل منهم من وجد عمالً بالكاد يساعده مادياً. تعليم وإعادة تأهيل، رياضة وترفيه واألهم إيجاد فرص عمل

  . وقلة الراحة هي رفيقهم الدائمسنة والرعب والخوف  45الحظتم  أن معضم المساجين هم فوق 

  

   :دعم الجمعيات المختلفة -

إن وضع الجمعيات في لبنان صعب ولكنه من الواجب التعاطي اإليجابي والجدي مع جميع من يدعي او يريد 

  .بالرغم اننا لم لم نحصل على مساعدة مهمة الى االن إال عبر أشخاص ذوو صلة بهذه المؤسسات. المساعدة

من تسييس مسألة المعتقلين في سجون سوريا ضروري جداً، لذلك، العمل في هذا المجال يجب أن يكون توخي الحذر 

  . محصور جداً في حقوق اإلنسان

  

  المتطلبات

 :التعويضات الفورية -

  :لذلكإننا نسعى لتأمين تعويضات فورية للمعتقلين المفرج عنهم ريثما نساعدهم إلى إعادة دمجمهم ولو بالقليل،  

ا  بدأنا باالتصال  بجميع الموقوفين السابقين في السجون السورية  وبصدد مالحقة متطلباتهم  وعلى االقل المهمة  أنن 

إلعادتهم الى مجتمعهم ، وبناء موقع الكتروني للتعريف عن المساجين وعذابهم في المعتقل من قبل سجانيهم ، وبصدد 

البعض  وحصر كل المساعدات االنسانية كانت مادية او معنوية فتح مكتب صغير خاص بنا  نهتم بامورنا مع بعضنا 

او طبية  بنا نحن  ونكون على صلة تامة بالداعمين الغير حكوميين عبر  ممثليين  يتم تعيينهم من قبلنا ، واننا  بصدد 

نطلب مساعدة :  أخذ العلم والخبر باسم جمعية المعتقليين السابقين في السجون السورية من وزارة الداخلية ، لذلك

  . الى أن يرى هذا المشروع الخير النور . مالية فورية لنكمل ما قد بدأنا به 
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  التعويض سنوات اإلعتقال

  دوالر أميركي 500  أقل من سنة

  دوالر أميركي 1.000  سنوات 5إلى  1من سنة 

  دوالر أميركي 3.000  سنوات 10سنوات إلى  5من 

  دوالر أميركي 5.000  سنة 15سنوات إلى  10من 

  دوالر أميركي 10.000  سنة وما فوق  15من 

  

  

-   

  : دعم قانوني -
إن المفرج عنهم من المعتقلين يودون إنشاء جمعيتهم الخاصة التي ال تتوخى الربح، وذلك إلدارة شؤونهم بطريقة 

  . خرى متعلقة بالجمعيةفلذلك مطلوب دعم قانوني بسيط إلجراءات التأسيس وما هنالك من إجراءات أ. شفافة جداً

  

  :دعم لوجستي -
إن لهذه الجمعية الجديدة حاجات بسيطة سيسمح لها بالعمل اليومي الجدي فهذه األعمال متعددة نذكر منها على سبيل 

  . النقليات، اإلتصاالت، الترجمة، تقعيل موقعهم اإللكتروني وغيرها من األعمال: المثال ال الحصر

  .عشرة االف دوالر امريكي$.10.000أن يكون فالدعم المطلوب هنا مقترح 

  : دعم إعالمي
اإلعالمية المتاحة مثل التلفزيون ) المواد(إنه من الضروري إفساح المجال لهذه الجمعية الستعمال جميع القنوات 

  ... ألخوتقديم  المساعدة في اعداد المقابالت وتصحيح ما يكتب  عنهم   والراديو والصحيفة 

ضروري إنشاء برنامج تلفزيوني دوري يعنى بقضيتهم ويعلم الجمهور بمأساتهم ويجيش الدعم للوقوف كما وأنه من ال

دولة الكويت طلبت من جميع :مثال . وأن  يكون هذا البرنامج لهم وعنهم وال يأخذ  باالهواء السياسية  .بجانبهم

فأين .لسجون العراقية  اال ان انتهت هذه القضبة ال تنسوا اسرانا في ا: وسلئل االعالم ان تكتب وتفتتح المرئيات  ب

   .وسائلنا االعالمية من هذه

  

  :دعم طالبي -
من . آذار في جميع المعاهد والكليات والجامعات التي ينتمون إليها 14إنه من الضروري طلب الدعم من شباب 

 .آذار 14سيق الطالبية في فالتنسيق يكون مع لجنة التن. محاضرات  ومؤتمرات وندوات طالبية هي ضرورة جداً

وعمل معرض  .واشراك المعتقليين بندواتهم عبر تقديم شهادات حية عن معاناتهم داخل السجون السورية وخارجها 

  .صور عن التعذيب 
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  :دعم نشاطات وطنية -
قلين في نهار للمعت: مثالً. إنه من الضروري تنظيم نشاطات على مستوى وطني في بيروت وباقي المناطق اللبنانية

  . السجون السورية يتخلله نقاش وتعارف ونشاطات ترفيهية وعرض أفالم ومسرح

  . آذار 14يكون إعداد برامج هذه األيام بالتنسيق مع األمانة العامة لـ 

  

  : دعم دبلوماسي -
اللجنة في  من الضروري إنشاء لجنة دعم نيابية يكون فيها أكبر عدد ممكن من النواب الذين هم على استعداد لمواكبة

  .اجتماعاتها مع السفارات والبعثات الدبلوماسية األجنبية في لبنان كما في الخارج

اعطاء تعويضات او معاشات تقاعد جهة ل كما يكون دعم هذه اللجنة  التصويت للقانون المقترح على المجلس النيابي

  : للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقالت السورية
  

المعتقل المحرر هو اللبناني الذي جرى اعتقاله في لبنان أو في سوريا ألسباب ودواعٍ : 1مادة ال"

وأمضى فترة ) تتعلق بانتمائه أو نشاطه الحزبي والسياسي أو معتقداته واقتناعاته السياسية(سياسية 

  . زمنية في السجون والمعتقالت السورية

قل بمفهوم المادة االولى من هذا القانون، الحائز بطاقة المعتقل المحرر المعوق هو المعت: 2المادة 

المتعلق بحقوق االشخاص  29/5/2000تاريخ  220معوق وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 

، وفقا إلفادة من احدى المرجعيات شرط أن تكون االعاقة ناتجة من االعتقالالمعوقين في لبنان، 

  . القانونالمحددة في المادة الرابعة من هذا 

المعتقل الشهيد هو المعتقل الذي توفي في السجن أو المعتقل، على أن يتم اثبات ذلك : 3المادة 

بوثيقة وفاة رسمية وبافادة من احدى المرجعيات المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون، يحدد 

  . بموجبها مكان الوفاة وأسبابها

تي قضاها المعتقل المحرر في السجن أو المعتقل بمستندات تثبت مدة الفترة الزمنية ال: 4المادة 

تحدد تاريخ االعتقال وتاريخ االفراج باليوم والشهر والسنة شرط صدورها عن احدى المرجعيات 

  : االتية

  . الصليب األحمر الدولي -

 .الصليب األحمر اللبناني -

 . وزارة الدفاع الوطني -

 . وزارة الداخلية والبلديات -

 .ية اللبنانيةالمراجع االمن -

  . مراجع رسمية سورية -

 365يعطى المعتقل المحرر الذي قضى في االعتقال اقل من سنة واحدة أي أقل من : 5المادة 

  . يوما، تعويضا مقطوعا مقداره مليونان وخمسمائة ألف ليرة لبنانية
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سنوات يعطى المعتقل المحرر الذي قضى في االعتقال فترة تتراوح بين سنة وثالث : 6المادة 

  . تعويضا مقطوعا مقداره خمسة ماليين ليرة لبنانية عن كل سنة سجن

يوما  1095يحق للمعتقل المحرر الذي قضى في االسر ثالث سنوات وما فوق، أي : 7المادة 

التعويض المقطوع وفقا للمادة السادسة من هذا القانون، وبين المعاش : وما فوق، أن يختار بين 

اربعماية ألف ليرة لبنانية شهريا، على أن يضاف اليه عن كل . ل.ل 000400,/التقاعدي البالغ 

. سنة في االعتقال تزيد عن الثالث سنوات نصف قيمة الدرجة التي تعطى لعسكري درجة أولى

  . ويتم احتساب كسر السنة سنة كاملة

وجته يعتبر المعاش التقاعدي المخصص للمعتقل المحرر حقا شخصيا ينتقل الى ز: 8المادة 

واوالده في حال وفاته وإذا كان غير متزوج ينتقل الى والديه في حال بقائهما أو بقاء أحدهما على 

  . قيد الحياة

يحق لورثة المعتقل المذكورين في المادة الثامنة من هذا القانون، الذي استشهد أثناء : 9المادة 

لسابعة من هذا القانون مهما كانت مدة االعتقال، االستفادة من المعاش التقاعدي المحدد في المادة ا

  . اعتقاله

يحق للمعتقل المحرر المعوق بسبب االعتقال، االستفادة من المعاش التقاعدي المحدد : 10المادة 

في المادة السابعة من هذا القانون مهما كانت مدة اعتقاله، على أن تثبت حالة االعاقة وفقا لما 

  . لقانوننصت عليه المادة الثانية من هذا ا

تخصص المستحقات المتوجبة وفقا ألحكام هذا القانون باالستناد الى طلب خاص يتقدم : 11المادة 

به كل معتقل محرر أو من ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المال مرفقا بالمستندات 

  :اآلتية

  . اخراج قيد فردي وعائلي -1

 :افادة اعتقال وافراج من احدى المراجع التالية -2

  . الصليب األحمر الدولي -

 . الصليب األحمر اللبناني -

 . وزارة الدفاع الوطني -

 .وزارة الداخلية -

 . المراجع االمنية اللبنانية -

 . وثيقة وفاة للشهداء  -3

 . حصر ارث ألسر الشهداء -4

  . صورة بطاقة معوق للمعوقين مع افادة تثبت الصلة بين االعاقة واالعتقال -5

في وزارة المال بطلبات المعاشات والتعويضات وفقا لألصول  تبت لجنة التقاعد: 12المادة 

واالجراءات المعتمدة لديها وبما يتفق مع أحكام هذا القانون، وتصرف المستحقات من اعتمادات 

يمكن الطعن بقرارات لجنة التقاعد في وزارة المال في حال رفض . ترصد في الموازنة العامة
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كل تجاوزا لحد السلطة بمراجعة أمام مجلس شورى طلبات المعاشات والتعويض بصورة تش

  . الدولة

أول الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا (تدفع المعاشات التقاعدية ابتداء من تاريخ : 13المادة 

  ). القانون

  ". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية: 14المادة 

  األسباب الموجبة 

لما كان هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين جرى اعتقالهم على " :وأوردت األسباب الموجبة

األراضي اللبنانية أو السورية ألسباب سياسية تتعلق بانتماء هؤالء الحزبي أو السياسي أو الطائفي 

أو بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو باقتناعاتهم السياسية أو بموقفهم من الدور أو الوجود السوري 

دعوا في السجون أو المعتقالت السورية لدواعٍ أو السباب غير مشروعة، وامضى في لبنان، واو

ولم يحظ من قيض  عادلة معظمهم فترات طويلة في هذه المعتقالت لم تجر لهم فيها أية محاكمات

  . له منهم أن يحاكم، بمحاكمة عادلة

داعيات خطيرة على ولما كانت مدة اعتقال هؤالء وظروف اعتقالهم المعروفة قد خلفت لديهم ت

المستويات الصحية والنفسية والشخصية والعائلية واالجتماعية كافة، وكان لها أبلغ األثر على 

  . حياتهم وحياة أسرهم التي انقلبت رأسا على عقب بسبب االعتقال، أثناء االعتقال وبعده

عادية، كما فرص وبما أن هؤالء المعتقلين قد حرموا جراء االعتقال امكان عيش حياتهم بصورة 

بناء حياتهم ومتابعتها وتطوير ذواتهم بشكل طبيعي أسوة بسواهم من مواطنيهم اللبنانيين اآلخرين، 

كما حرم معظمهم بسبب االعتقال فرص اكتساب العلم وتأمين العمل الالئق وتأسيس عائالتهم 

  . الخاصة

ا االعتقال ماديا ونفسيا وجسديا، وقد عانى هؤالء المعتقلين وما زالوا يعانون مع أسرهم تبعات هذ

  . وبالتالي فإن نتائج هذا االعتقال وتداعياته عليهم، ما زالت مستمرة على الرغم من تحررهم

ويجب من منطلق وقوف الدولة الى جانب مواطنيها وتقديم العون الالزم اليهم العمل على تخفيف 

ررين، وبما انه عمال بمبدأ المساواة بين وطأة آثار هذا االعتقال على حالة هؤالء المعتقلين المح

المواطنين ومقتضيات العدالة واالنصاف التي توجب مساواة هؤالء المعتقلين بإخوانهم االسرى 

  . المحررين من السجون أو المعتقالت االسرائيلية الذين عانوا مثلهم اشد وأقسى ظروف االعتقال

 364، القانون رقم 16/8/2001في تاريخ ولما كان مجلس النواب قد أصدر من هذا المنطلق 

الذي قرر اعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد لألسرى المحررين من السجون والمعتقالت 

حمل الرقم  14/5/2002االسرائيلية، اتبعته الحكومة باصدار مرسوم اشتراعي في تاريخ 

  المذكور،  364/2001لتحديد اصول تطبيق القانون رقم  7879

فريق في المعاناة بين اللبنانيين على اساس الجهة المسؤولة عن هذه المعاناة طالما أن وبما ان ال ت

  . آثار االعتقال ونتائجه واحدة في الحالين، بصرف النظر عن هوية الجهة التي قامت باالعتقال
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ين المحررين وبما انه يقتضي بالتالي عمال بمبدأ وحدة المعاناة بين اللبنانيين، افادة المعتقلين اللبناني

  . من السجون والمعتقالت السورية، أسوة باألسرى المحررين من السجون االسرائيلية

لذلك، وتحسسا مع أوضاع المعتقلين المحررين من السجون والمعتقالت السورية، نقترح اصدار 

قانون يمنح هؤالء تعويضات أو معاشات تقاعد ويشتمل على االحكام القانونية التي جرى النص 

المتضمن تحديد اصول تطبيق  7879والمرسوم رقم  364/2001ليها في القانون رقم ع

  ".احكامه، راجين العمل على اقراره في مجلس النواب
  

  

  : آذار 14دعم لوبي  -
ويكون لهذا اللوبي المنتشر في جميع أنحاء العالم نشاطات مختلفة مع الجاليات اللبنانية في العالم والحكومات األجنبية 

  .آذار 14جمعيات االجنبية في الخارج ويكون التنسيق مع هذا اللوبي من خالل األمانة العامة لـ وال

  . فلهذا اللوبي إمكانية جمع الدعم المادي والمعنوي لهذه القضية
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