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مجتمع وإقتصاد
على الغالف كشف اهالي المفقودين امس أن التحقيقات التي أجرتهااللجان الحكومية المتعاقبة بقيت في مرحلة
جمع المعلومات وتصنيفها من دون أن تعمق اللجان تحقيقاتها للوصول الى نتائج واضحة عن المفقودين،
لكن قرار االهالي هو الدفع باتجاه استكمال التحقيقات من خالل القضاء المحلي والشكاوى االممية

أهالي المفقودين يفتحون الصندوق :بدأت رحلة الحــ
بسام القنطار
ي ــوم االث ـن ــن  ٢٣اي ـل ــول  ٢٠١٣خــرج
امل ـح ــام ــي نـ ـ ــزار ص ــاغ ـي ــة م ــن مـبـنــى
قصر الـعــدل فــي صيدا والــى جانبه
نـ ـج ــاة ح ـش ـي ـشــو ووداد ح ـل ــوان ــي.
نـ ـط ــق ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ف ـ ــي ح ـي ـن ـه ــا ب ـعــد
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار دام اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  ٣١ع ــام ــا
ب ـبــراءة ثــاثــة مــن املـتـهـمــن بخطف
املـ ـن ــاض ــل مـ ـح ــي ال ـ ــدي ـ ــن ح ـش ـي ـشــو
لـعــدم كـفــايــة االدلـ ــة .كــانــت املــواســاة
الوحيدة لزوجة املفقود ان صاغية
وع ـ ــده ـ ــا ب ـت ـم ـي ـي ــز ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،وت ـ ــرك

المطالبة بالتعويض
بـعــد تـثـبـيــت ح ــق اهــالــي امل ـف ـقــوديــن في
االط ــاع على التقارير الرسمية تتطلع
اللجان املعنية الى إنشاء قاعدة بيانات
الحمض النووي  DNAألهالي الضحايا،
وت ــأل ـي ــف ال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة لـلـمـفـقــوديــن
وضـحــايــا االخ ـفــاء ال ـق ـســري .ويحتفظ
االه ــال ــي بـحـقـهــم ك ــام ــا لـجـهــة مـطــالـبــة
الدولة بتعويضات نتيجة اإلهمال ،على
أن تخصص مجمل ه ــذه التعويضات
بــأكـمـلـهــا الن ـشــاء بـنــك  DNA؛ اضــافــة
الــى مــراجـعــة املــراجــع األمـمـيــة املختصة
فـضـحــا لـهــذه الـسـيــاســة الـتــي ب ــات لــدى
اللجان املعنية اثـبــات قاطع ودام ــغ على
اتباعها.

الباب مفتوحًا امــام خيار املقاضاة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـج ـهــة امل ـس ــؤول ــة
ع ــن ال ـخ ـط ــف الن ـه ــا ح ـج ـبــت االدلـ ــة
عــن الـقـضـ ّـاء .يــوم السبت ٢٠أيلول
 ،٢٠١٤تـســلــم امل ـحــامــي صــاغـيــة من
رئاسة مجلس الــوزراء ،بوكالته عن
لجنة أهالي املخطوفني واملفقودين
ف ــي ل ـب ـن ــان ول ـج ـن ــة دعـ ــم املـعـتـقـلــن
وامل ـن ـف ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن (س ــول ـي ــد)،
نـسـخــة ع ــن مـلــف الـتـحـقـيـقــات الـتــي
أجــرت ـهــا ل ـجــان الـتـحـقـيــق الــرسـمـيــة
للكشف عــن مصير املفقودين .بات
ب ــام ـك ــان ص ــاغ ـي ــة ان ي ـح ـقــق وع ــده
لنجاة حشيشو واملـئــات مــن اهالي
املفقودين باستكمال معركة البحث
عن الحقيقة متسلحًا بصندوق فيه
الكثير من املعطيات وبعض االسرار
التي يمكن ان تفتح ثغرة في جدار
الصمت واالنـكــار «مــع ما يستتبعه
ذلك من تذكر واضطراب ضميري ال
بد منه للخروج من قيم الحرب».
ي ـ ـع ـ ــرف صـ ــاغ ـ ـيـ ــة ان ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
املـ ـل ــيء بــامل ـل ـفــات وال ـت ـق ــاري ــر يمثل
ً
مــدخــا مفصليًا لـلـبــدء بــاملـقــاضــاة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ل ـك ـنــه ك ـ ــان ح ــذرًا
ام ــس فــي «دوام اهــالــي املـفـقــوديــن»
ام ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــرايـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ــي
االع ـ ـ ــان ع ــن ت ـفــاص ـيــل م ــا يـحــويــه
الـصـنــدوق ،تــاركــا جميع الخيارات
مفتوحة امام لجان االهالي التخاذ
ال ـخ ـطــوات ال ــازم ــة لــاس ـت ـفــادة من
م ـض ـمــون م ـلــف ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ال ــذي
ً
يمثل مدخال مهمًا الستكمال رحلة
طويلة من النضال عمرها اكثر من
ثــاثــة عـقــود مــن أجــل كشف مصير
اح ـب ــائ ـه ــم .ك ـيــف يـسـهــم مـضـمــون
مـلــف الـتـحـقـيـقــات فــي تــرسـيــخ حق
املعرفة؟ وما املعلومات التي يمكن
االس ـت ـف ــادة مـنـهــا أو ال ـب ـنــاء عليها
للمضي قدما في عملية البحث عن
م ـصــائــر امل ـف ـق ــودي ــن؟ اس ـئ ـلــة اج ــاب
ع ـن ـه ــا املـ ـح ــام ــي ص ــاغـ ـي ــة ش ــارح ــا
النتائج االولية التي أظهرها امللف
ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة ت ـع ــاط ــي ال ـح ـكــومــات
املتعاقبة مع ملف ضحايا الحرب.
« م ـ ــن ي ـ ـق ـ ــرأ م ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق،
ســرعــان مــا يتبني لــه أن املعلومات
ال ـ ــواردة فـيـهــا مـجـتــزأة وق ــد بقيت،

لم تقم اللجان المتعاقبة بواجبها في التدقيق بمعلومات األهالي سعيا إلى الوصول الى الحقيقة (األخبار)

إحدى المقابر
الجماعية في جبل
لبنان جرت فيها
معاينة جثث

ع ـلــى أه ـم ـي ـت ـهــا ،ف ــي أح ـي ــان كـثـيــرة
معلومات خاما .بمعنى أنها بقيت
في مراحل التحقيق األولى من دون
أن تقوم اللجان املتعاقبة بواجبها
فــي التدقيق فيها سعيا للوصول
الـ ــى ال ـح ـق ـي ـق ــة» .ب ـح ـســب صــاغ ـيــة.
الـ ـ ـ ــذي اكـ ـ ــد أن امل ـ ـلـ ــف ت ـض ـم ــن كـمــا
كبيرا مــن االسـتـمــارات الـتــي مألها
ذوو املـفـقــوديــن وأودع ـ ــوا فـيـهــا كل
مــا يـعــرفــونــه ( )...ول ـكــن ،ولــأســف،

بقيت تحقيقات اللجان بعد تجميع
هذه املعلومات سطحية ومجتزأة.
فـقــد اق ـت ـصــرت ج ـهــودهــا هـنــا على
ت ـص ـن ـيــف م ـل ـف ــات امل ـف ـق ــودي ــن وف ــق
الـجـهــة الـخــاطـفــة املـفـتــرضــة وم ــدى
تـ ــوافـ ــر أدلـ ـ ـ ــة :ف ـه ــل هـ ــي ت ـن ـظ ـيــم أم
مـيـلـيـشـيــا ل ـب ـنــان ـيــة؟ أم ه ــي جـهــاز
تابع للجمهورية السورية؟ أم هي
إسرائيل؟ بخصوص الحالة األولى،
وج ـ ـهـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة طـ ـل ــب اس ـت ـع ــام

تقرير لجنة التحقيق الرسمية« :في حكم المتوفين»
وثائ ــق ّ
عدة يحتويه ــا صندوق «ملف
املخطوف ــن واملفقودي ــن واملخفي ــن
قسـ ـرًا» ،منه ــا تقري ــر «لجن ــة
التحقي ــق الرس ــمية» لالس ــتقصاء
ع ــن مصيره ــم ،املنج ــز ف ــي  25تموز
 ،2000وذل ــك بموج ــب الق ــرار الرق ــم
 ،2000/10الص ــادر ع ــن رئي ــس
مجل ــس ال ــوزراء (س ــليم الحص) .في
م ــا يل ــي ن ــص التقري ــر:
اعتم ــدت اللجن ــة ف ــي تحقيقاتها على
املعلوم ــات املقدم ــة ف ــي كل اس ــتمارة،
وق ــام ممثل ــو األجه ــزة األمني ــة ف ــي
اللجنة بعمل اس ــتعالمي حول أسماء
املفقودي ــن ،تن ــاول ظ ــروف الخط ــف
والفق ــدان والجه ــات املس ــؤولة عن كل
حال ــة ،وذلك بأس ــلوب هادئ وس ــري،

توخ ــى في ــه أعض ــاء اللجن ــة كاف ــة
األس ــاليب العملي ــة والتقني ــة للتمك ــن
م ــن إب ــراز الحقائ ــق وتحدي ــد مصير
املفقودي ــن .قام ــت اللجن ــة بعملي ــات
اس ــتطالع ميداني شملت كل املناطق
اللبناني ــة ،وتوصل ــت ال ــى معاين ــة
مداف ــن جماعية ألش ــخاص مجهولي
الهوي ــة .وبنتيج ــة ه ــذه املعاين ــة ت ــم
اس ــتخراج بع ــض عين ــات م ــن عظ ــام
لجث ــث داخ ــل املداف ــن .واس ــتنادًا إل ــى
معلوم ــات املفقودين ،أفيد عن وجود
ً
 216معتق ــا ف ــي س ــجون الع ــدو
اإلس ــرائيلي ( )...وبع ــد االتص ــال
برئي ــس بعث ــة الصلي ــب األحم ــر
الدول ــي فورنييه ،أوضح أن الس ــلطات
اإلس ــرائيلية اعترف ــت بوج ــود 17

ً
معتق ــا فق ــط (تم تحريره ــم الحقًا).
واستنادًا إلى إفادات ذوي املفقودين،
أحص ــي  168مفق ــودًا ،يعتقد منظمو
ه ــذه اإلف ــادات أن هؤالء املفقودين هم
ف ــي ع ــداد املوقوفني في س ــوريا (.)...
ول ــدى مراجع ــة الس ــلطات املختص ــة،
ثب ــت ع ــدم وجوده ــم ف ــي الجمهوري ــة
العربية الس ــورية .وحيث إنه لم يتبني
وج ــود أي مخط ــوف أو مفق ــود عل ــى
قي ــد الحي ــاة عل ــى األراض ــي اللبنانية،
وذل ــك بع ــد التأك ــد م ــن ع ــدم وج ــود
مخطوف ــن ل ــدى جمي ــع األح ــزاب
والتنظيمات التي عملت على الس ــاحة
اللبنانية حتى عام  .1990وحيث إن
كل التنظيمات وامليليش ــيات املسلحة
قام ــت بعملي ــات تصفي ــة جس ــدية

متبادل ــة خ ــال فت ــرة األح ــداث ،وق ــد
ألقي ــت الجث ــث ف ــي أماك ــن مختلف ــة
م ــن بي ــروت وجب ــل لبن ــان والش ــمال
والبق ــاع والجن ــوب ،وت ــم دف ــن البعض
منه ــا ف ــي مقاب ــر جماعي ــة موج ــودة
داخ ــل مداف ــن الش ــهداء ف ــي منطق ــة
ح ــرج بي ــروت ومداف ــن م ــار مت ــر ف ــي
األش ــرفية ومداف ــن اإلنكلي ــز ف ــي
التحويط ــة ،كما تم إلقاء البعض منها
ف ــي البح ــر .وحي ــث إنه قد ت ــم تكليف
أطب ــاء ش ــرعيني واختصاصي ــن في
مضم ــار تحلي ــل حام ــض الريب ــي
الن ــووي للكش ــف عل ــى العين ــات
املس ــتخرجة.
وحي ــث إن ــه تب ــن بنتيج ــة الكش ــف
تع ــذر تحدي ــد هوي ــة أصح ــاب الجثث

نظـ ـرًا إل ــى طبيعته ــا وق ــدم عهده ــا.
وحي ــث إن ــه اس ــتنادا إل ــى قوان ــن
الفقدان واألحوال الش ــخصية لجميع
الطوائ ــف ،والت ــي تجم ــع عل ــى اعتب ــار
ف ــي حك ــم املتوف ــى م ــن اختف ــت آثاره
ف ــي ظ ــروف يغل ــب عليه ــا طاب ــع
اله ــاك ول ــم يعث ــر عل ــى جثت ــه خ ــال
أرب ــع س ــنوات عل ــى األق ــل .لذل ــك
تعتب ــر اللجن ــة أن جمي ــع املخطوف ــن
واملفقودي ــن الذي ــن م ــر عل ــى ظ ــروف
اختفائه ــم م ــدة أرب ــع س ــنوات وم ــا
ف ــوق ،ول ــم يعث ــر عل ــى جثثه ــم ه ــم
ف ــي حك ــم املتوف ــن ،وبالتال ــي توصي
باإليع ــاز ال ــى ذويه ــم بمراجع ــة
القض ــاء املخت ــص إلثب ــات الوف ــاة
بص ــورة قانوني ــة.

