مجلس النواب
لجنة حقوق اإلنسان النيابية

سلسلة الدراسات الخلفية

اإلختفاء القسري

الطريق إلى الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

حرصنا يف الورشة التي رعتها اللجنة النيابية لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج االمم املتحدة
اإلمنايئ ( )UNDPيف مجلس النواب ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،من أجل اإلعداد للخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان ،طوال أكرث من سنتني تحت قبة الربملان اللبناين وبدعم مشكور من دولة رئيس
مجلس النواب األستاذ نبيه بري ،عىل إلتزام الخطوط العريضة لرشعة حقوق اإلنسان العاملية ،وإرشاك
كل اإلدارات الرسمية املعنية واملنظامت الدولية ذات الصلة العاملة يف لبنان ورشائح املجتمع املدين
وقطاعاته يف بلورة هذه الخطة ،يك تأيت معربة فعال عن تطلعات مجتمعنا التواق إىل تكريس هذه
املبادىء العاملية يف شتى امليادين ،وإضفاء صبغة رشعية وطنية عليها وقوننتها الحقا.
وقد شملت هذه الورشة عقد أكرث من  30لقاء عمل ضمت املعنيني بالخطة وإعداد  23دراسة خلفية
حول حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية ،أعدها خرباء وباحثون،
وناقشت كال منها مجموعة عمل شملت لجنة حقوق اإلنسان واللجان النيابية ذات الصلة ،والوزارات
واإلدارات العامة واملنظامت الدولية العاملة يف لبنان ،وعدد من الخرباء .وتشكل هذه الدراسات القاعدة
التي ينطلق منها لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
وبالتايل فإن اآلراء الواردة يف هذه الدراسات ال متثل وجهة نظر لجنة حقوق اإلنسان أو برنامج االمم
املتحدة اإلمنايئ أو املفوضية السامية لحقوق اإلنسان بل هي محصلة نقاش وآراء سائر الجهات
والقطاعات املشاركة يف الحلقات النقاشية.

بريوت يف  20ترشين الثاين 2008
النائب د .ميشال موىس
رئيس لجنة حقوق اإلنسـان النيابية
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اعد المسودة األولى لهذه الدراسة المحامي زياد برود ،مستشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وناشط في مجال حقوق اإلنسان.
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ّ
«أمهات االنتظار»...
كانت يف املطبخ الواحدة ظهراً رّ
تحض طعام الغداء ،عندما حرض إىل املنزل مدنيان أبرزا بطاقة أمنية رسمية
وطلب��ا مثول عدنان أمام التحقيق بخصوص حادث س��يارة« .قاال أن ال يشء يدعو إىل القلق ،خمس دقائق
ويعود إىل املنزل» تتذ ّكر وداد .عدنان مل يعد« ...مل نكن تع ّودنا عىل عمليات الخطف بعد .لو رصخت بأعىل
صويت وجمعت الجريان ...لو فعلت أي يشء ...رمبا كنت أنقذته» تقول وداد التي مل توقف الرصاخ منذ ذلك
الوقت وتح ّولت إىل رمز لقضية إنسانية ال تزال عالقة.

املصدر :كتاب زافني قيومجيان« ،لبنان فلبنان» ( ،)Lebanon Shot Twiceعن دار النهار ،2003 ،ص  120و ،121وفيه تظهر رئيس��ة لجنة
أه��ايل املخطوفني ،الس��يدة وداد حلواين ،عىل جرس الربب�ير يف بريوت ،يف صورتني :األوىل يف  1982/7/9يف لق��اء ألهايل املخطوفني ،والثانية يف
امل��كان ذاته ،بعد عرشين عاما ،يف  ،2002/7/9لوحدها ،تنتظر عودة عدنان .وبني التاريخني ،جغرافيا واحدة ابتلعت أح ّباء وغ ّيبتهم وحرمت
أمثال وداد من معانقة أمثال عدنان ،وجعلت األمهات «أمهات االنتظار» (عىل ما عنون مارسيل غانم إحدى حلقات «كالم الناس») ...واملأساة
مستم ّرة»...
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مقدمة
مل يقف��ل قان��ون العفو( )1الذي أق ّره مجلس النواب اللبناين عام ّ 1991
ملف الحرب التي عصفت بلبنان بني
يشف العفو عطشهم إىل عدالة بقيت إنتقائية
 1975و .1990بل إن مآيس الحرب استم ّرت يف نفوس من مل ِ
بدل أن تكون انتقالية .واس��تم ّرت مرارة الحرب أيضا يف أعامق مواطنني فقدوا أح ّباء لهم وأقارب ومعارف
وأصدقاء ،ومل يجدوا يف فرتة ما بعد س��كوت املدفع ،م��ن يدفع يف اتجاه إحقاق ح ّقهم مبعرفة مصري هؤالء
«املخفيني قرسا» ،بحسب تعبري القانون الدويل(.)2
وبالفع��ل ،فقد ترافقت عملية إنه��اء الحرب مع مجموعة من التدابري «العالجية» ،كان أه ّمها :إس��تصدار
قان��ون العفو (وهو قانون من��ازع يف مبدئه ويف آليات تطبيقه عىل الس��واء(ّ ،))3
وحل املليش��يات ،وعودة
املهجري��ن ...أما ملف املواطنني املفقودين واملخطوفني واملغ ّيبني واملخفيني قرسا ،فقد بقي مل ّفا مع ّلقا -بل
ّ
مغ ّيبا هو اآلخر -عىل الرغم من هول املأساة التي قد تكون من أقىس النتائج التي خ ّلفتها حرب لبنان ،والتي
مل تو ّفر فئة أو منطقة أو طائفة ،بل شملت وطاولت الجميع ومن دون أي متييز ديني أو طائفي أو مناطقي
أو ح��زيبّ .
الكل دفعوا رضيبة اإلخفاء القرسي وال يزالون ،وق��د جمعت هذه املصيبة اللبنانيني واللبنانيات
يف «وح��دة وطنية مأس��اوية» ،قد تكون إحدى تج ّلياتها خيمة نصبها األه��ايل( )4عىل مقربة من بيت األمم
املتحدة يف ساحة رياض الصلح واعتصاماً مستمراً منذ  11نيسان/أبريل ...2005
أما الس��بب يف استمرار املأس��اة واملعاناة ،فمردّه إىل غياب اإلرادة السياسية الحاسمة يف اتجاه وضع ملف
املخفي�ين قرسا يف أعىل ّ
س��لم األولويات .فقد غاب هذا امللف كليا عن ج��دول أعامل الحكومات املتعاقبة
()5
من��ذ اتفاق الطائف .حتى أن وثيقة الوفاق الوطني ذاتها أغفل��ت التط ّرق إىل هذا املوضوع ،عىل الرغم
من تط ّرقها إىل مس��ائل «عالجية» أخرى .وقد َّ
دل هذا النقص الواضح يف «أدبيات» الس��لم األهيل املوعود،
إىل تغيي��ب كامل للموضوع يف البيانات الوزارية لحكومات ما بعد الطائف ،وبقيت مناش��دات األهايل من
دون صدى ،حتى أوائل العام  ،2000كام س�نرى يف س��ياق هذا البحث ،فتفاقمت املأساة مع تراكم سنوات
اإلخفاء(...)6
تن��درج هذه الورقة يف إطار الخطة الوطنية لحقوق اإلنس��ان يف لبنان الت��ي ترعى إعدادها اللجنة النيابية
لحقوق اإلنس��ان ،بالتعاون مع مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمن��ايئ ( )UNDPيف مجلس النواب اللبناين
ومكتب املف ّوض الس��امي لحقوق اإلنس��ان ،وهي تهدف إىل إلقاء الضوء عىل ملف املخطوفني واملفقودين
واملخفي�ين قرسا ،من زاوية حقوق اإلنس��انّ .
وتوخيا لذلك ،تقارب هذه الورق��ة اإلخفاء القرسي من زاوية
ً
أح��كام القانون ال��دويل ذات الصلة والقانون الوضع��ي اللبناين (يف املحور رقم  ،)1متهي��دا ملقاربة الوقائع
املرتاكم��ة يف لبنان واملعالجات الخجول��ة التي أعقبتها وحمالت املجتمع املدين بصددها (يف املحور رقم ،)2
لتنتهي الورقة إىل توصيات مبثابة خطة عمل (يف املحور رقم .)3
9

وس��تعتمد هذه الورقة ،عىل سبيل التعريف بجرائم اإلختفاء القرسي ،ما ورد يف املادة الثانية من االتفاقية
الدولي��ة لحامية جميع األش��خاص م��ن االختفاء القرسي (الت��ي اعتمدتها الجمعية العام��ة لألمم املتحدة
يف جلس��تها املنعق��دة يف  20كانون األول/ديس��مرب  ،)2006حيث جرى تعري��ف االختفاء القرسي عىل أنه
«االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي ش��كل من أش��كال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي
يترصفون بإذن أو بدعم من الدولة أو مبوافقتها ،ويعقبه رفض
الدولة أو أشخاص أو مجموعات من األفراد ّ
االعرتاف بحرمان الش��خص من حريته أو إخفاء مصري الش��خص املختفي أو مكان وجوده ،مماّ يحرمه من
حامية القانون».
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 .1الواقع القانوني

يف العقود األخرية من القرن املايض ،بات اإلخفاء القرسي ظاهرة عاملية تتن ّقل بني دولة وأخرى وتكاد تكون
تشجعها أو ّ
تغض الطرف عنها ،أو ال تحول،
أحيانا جرمية منظمة قامئة بذاتها ،تعتمدها أنظمة ودول أو هي ّ
يف أحسن األحوال ،دون حصولها.
والواقع أن القانون الوضعي الوطني املحليّ غالبا ما يتض ّمن أحكاما رادعة ومانعة لحجز الحرية أو الخطف
أو االعتقال التعسّ��في ،وهو الحال يف لبنان (ثانياً) ،ولكنّ عدم كفاية تلك األحكام من جهة ،وكون عمليات
اإلخف��اء القرسي عمليات «عاب��رة للحدود» يف غالب األحوال ،من جهة أخ��رى ،حمال املجتمع الدويل عىل
استنباط أحكام خاصة بهذه الظاهرة املع ّممة (اوالً).

أوالً  :المواثيق الدولية

()7

مل يعرف القانون الدويل مفهوم اإلخفاء القرسي إ ّال يف أوائل سبعينات القرن العرشين ،يف ضوء تعاظم هذه
الظاهرة يف دول أمريكا الالتينية .قبل ذلك ،كان يش��ار إىل املخفيني قرسا عىل أنهم «مفقودون» (missing
 .)personsأم��ا منظم��ة األمم املتحدة ،فتط ّرقت إىل هذه املس��ألة للمرة األوىل مبناس��بة الوضع يف قربص
عام  .1975وقد س��اهم انقالب الجرنال بينوش��يه يف تشييل ،وما رافقه من إخفاءات قرسية واسعة النطاق،
يف حم��ل الجمعي��ة العامة للمنظمة عىل إصدار قرار خاص عام  ،1978م ّهد إلنش��اء مجموعة عمل خاصة
( ،)Groupe de travail sur les disparitions forcéesال ت��زال قامئ��ة حتى تاريخه .وقد س��اهمت هذه
املجموعة مس��اهمة مفصلية ،غاية يف األهمية ،عىل صعيد بناء وإرس��اء قانون دويل خاص بجرائم اإلخفاء
القرسي ،ويف وضع النصوص الالزمة لهذه الغاية (والتي نستعرضها يف ما ييل).
 .1مجموعة العمل الخاصة باإلخفاء القسري

ُأنشئت مجموعة العمل يف  1980/2/29بقرار من اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف منظمة األمم املتحدة،
وعهد إليها «بتس��هيل التواصل بني عائالت األش��خاص املخفيني والحكوم��ات املعنية بحيث تكون الحاالت
11

املع ّللة واملب ّينة بوضوح ،موضع تحقيق ،وبحيث يلقى الضوء عىل مصري األش��خاص املخفيني ( )...من خالل
إيجاد أثر لهم»( .)8وإذا كانت مهمة مجموعة العمل البعيدة األمد هي «إقتالع هذه الظاهرة بفضل اعتامد
تدابري وقائية مناسبة» ،فإن اختصاص تلك املجموعة بات يشمل ،بعد إعالن ( 1992أدناه)« ،السهر عىل أن
تلتزم الدول املوجبات التي و ّقعت عليها مبوجب اإلعالن من أجل حامية جميع األش��خاص ضد اإلخفاءات
القرسية»(.)9
املهم أن مجموعة العمل ش�� ّكلت خلية ناش��طة ،وغالبا ما اضطلعت مبهام ميدانية يف دول يشتبه يف وجود
ّ
()10
حاالت إخفاء عىل أراضيهاّ ،
وش��كلت أيضا أداة تواصل منهجي مع عائالت ضحايا اإلخفاء القرسي  .وقد
س��اهمت مجموعة العمل ،عىل وجه الخصوص ،يف وضع وإطالق «اإلعالن من أجل حامية األش��خاص ضد
اإلخفاءات القرسية» الذي تبنّته الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرار( )11صدر يف .1992/12/18

 .2إعالن  1992حول حماية جميع األشخاص ضد اإلخفاءات القسرية

()12

عىل الرغم من عدم اقرتانه بقوة تنفيذية ف ّعالة ،إ ّال أن إعالن  1992الخاص باإلخفاء القرسي ّ
ش��كل أرضية
صالحة إلرس��اء مفاهي��م وقواعد خاصة باإلخفاء الق�سري ،من جهة ،وم ّهد بصورة أكي��دة إلقرار االتفاقية
الدولية حول اإلخفاءات القرسية يف أواخر العام .2006
أرىس إعالن  1992مجموعة قواعد ،هذه أه ّمها:
إعتبار كل عمل من أعامل االختفاء القرسي جرمية ضد الكرامة اإلنسانية وانتهاكا خطريا وصارخا لحقوق
اإلنسان والحريات األساسية وقواعد القانون الدويل.
إق��رار مس��ؤولية الدولة (أو س��لطاتها) املب��ارشة و/أو غري املب��ارشة ،جزائيا ومدنيا ،يف ح��االت اإلخفاء
القرسي.
إعتبار جرم اإلخفاء القرسي جرمية مس��تمرة باس��تمرار مرتكبيها يف التكتّم ع�لى مصري ضحية االختفاء
وم��كان إخفائ��ه ،ما دامت هذه الوقائع غري معلومة .وبذلك ،ف��إن الجرمية تعترب متامدية وال تخضع ملرور
الزمن املس��قط (كام هو الحال بالنسبة للجرائم ضد اإلنس��انية) أو هي تؤدي إىل اعتبار مهلة مرور الزمن
مع ّلقة وال ترسي إ ّال اعتبارا من تاريخ تبيان مصري الشخص املخفي.
لحظ آليات لحق االطالع ( )Droit à l’informationوس��جل رس��مي بأس�ماء األش��خاص املحرومني من
حريتهم.
()13
إقرار مبدأ التعويض لصالح ضحايا اإلخفاء وعائالتهم .
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.3االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري ()2006

يف  ،2006/12/20وبعد مس��ار طويل من النضال عىل مس��توى «مجموعة العم��ل الخاصة» ،وتبعا إلعالن
 ،1992أق ّرت الجمعية العامة لألمم املتحدة االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من اإلختفاء القرسي.
ويف  ،2007/2/6افتتح يف باريس التوقيع عىل النص الجديد.
تع�� ّرف االتفاقي��ة اإلختفاء القرسي عىل أنه «االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي ش��كل من أش��كال
يترصفون بإذن أو
الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من األفراد ّ
بدعم من الدولة أو مبوافقتها ،ويعقبه رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص
املختفي أو مكان وجوده ،مماّ يحرمه من حامية القانون»(.)14
أهمية االتفاقية الدولية ،التي باتت س��ارية املفعول بتوقيع أكرث من  20دولة عليها ،يكمن يف أنها تض ّمنت
الس��واد األعظم من خالصات أع�مال وتوصيات «مجموعة العمل الخاصة» ،وج��اءت تعطي دفعا تنفيذيا
وإجرائي��ا وعملي��ا للمبادئ التي ك ّرس��ها إعالن  .1992وميكن اختصار أبرز ما ج��اءت به االتفاقية من بنود
أساسية وفقا لآليت:
ك ّرست االتفاقية الوصف القانوين لجرمية االختفاء القرسي عىل أنها جرمية ضد اإلنسانية ،مع ما يستتبع
ذلك من عواقب.
وسّ��عت االتفاقية دائرة املس��ؤولية الناجمة عن جرمية االختفاء القرسي ،مك ّرسة مسؤولية الرئيس عن
مرؤوسيه.
أخ��ذت االتفاقية بالطابع املس��تم ّر لجرمية االختفاء القرسي ،مع ما ينتج عن هذا الطابع عىل مس��توى
التقادم ومرور الزمن املسقط للحق يف إقامة الدعوى واملالحقة.
س��محت االتفاقية بإدراج جرمية اإلختفاء القرسي ضمن الجرائم التي تتيح التسليم ( )extraditionبني
ونصت عىل املساعدة القضائية عىل نحو واسع.
الدولّ ،
كذلك ،فقد ّ
نظمت االتفاقية بتفصيل واس��ع مس��ألة املعلومات الش��خصية ومس��ك الس��جالت وحق
االطالع.
مل يقترص مفهوم «الضحية» بحس��ب االتفاقية عىل الش��خص املختفي فقط ،بل تعدّاه إىل «كل ش��خص
طبيعي لحق به رضر مبارش من ج ّراء هذا االختفاء القرسي» ،معتربة أن لكل ضحية الحق يف معرفة الحقيقة
عن ظروف هذا االختفاء وكذلك الحق يف التعويض.
نصّ��ت االتفاقي��ة عىل ضامن الحق يف تش��كيل منظامت وجمعيات ورابطات تس��هم يف تحديد ظروف
االختفاء ومصري األشخاص املختفني ومساعدة الضحايا.
وقد يكون أبرز ما جاءت به االتفاقية ،عىل املس��توى العميل ،إنش��اءها «لجنة معنية بحاالت االختفاء
القرسي» مؤلفة من  10خرباء ،ترفع إليها الدول األطراف تقارير عن التدابري التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها.
لكن األهم هو يف إعطاء «أقارب الش��خص املختفي أو ممثليه القانونيني أو محاميه أو أي ش��خص مفوض
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من قبله وكذلك أي ش��خص آخر له مصلحة مرشوعة» ،أن يقدّم إىل اللجنة ،بصفة عاجلة ،طلبا للبحث عن
مختف والعثور عليه .وهذه ضامنة كربى لحظت لها االتفاقية آليات تفصيلية هي عىل قدر كبري من
شخص
ٍ
الفعالية.

ثانيًا :البنية التشريعية والقانونية في لبنان
مل يعرف لبنان ظاهرة اإلخفاء القرسي بصورة مع ّممة إ ّال اعتبارا من العام  ،1975ولكنّ دس��تور الجمهورية
اللبناني��ة ( )1926وقوانينه��ا (والس��يام منها قانون العقوب��ات الصادر عام  )1943تض ّمن��ا نصوصا واضحة
ورصيح��ة ح��ول حامية الفرد من حجز حريته أو اعتقاله من دون مس��وغ قان��وين أو خطفه .وكان قانون
اإلرث لغ�ير املح ّمديني( )15قد ع ّرف املفقود( )16عىل أنه «الغائب الذي ال يعرف مكان وجوده وال يعلم أحي
هو أم ميت».
وتجدر اإلشارة إىل أن «اختفاء» شخص أو إخفاءه ،باإلضافة إىل نتائجه العاطفية والنفسية ،ينطوي أيضا عىل
نصت ،مثال،
نتائج قانونية عىل مس��توى اإلرث والتعويضات وس��ائر األمور املرتبطة بوجوده القانوين .فقد ّ
امل��ادة  34من قان��ون اإلرث املنّوه عنه أعاله ،عىل أنه يحكم بوفاة املفق��ود «إذا غاب يف حالة يغلب فيها
الهالك واستم ّرت غيبته عرش سنني كأن يكون جنديا مل يعد بعد انقضاء عرش سنني عىل انتهاء الحرب».
 .1في الدستور اللبناني

قبل التط ّرق إىل الجديد الذي جاءت به مقدّمة الدس��تور التي أضيفت إليه عام  ،1990تجدر اإلش��ارة إىل
نص عليها القانون.
التعسفي الحاصل خارج الحاالت التي ّ
الحامية التي ك ّرسها الدستور للفرد من االعتقال ّ
نصت املادة الثامنة من الدستور عىل ما حرفيته:
وبالفعل ،فقد ّ
«الحري��ة الش��خصية مصونة ويف حمى القانون وال ميكن أن يقبض عىل أح��د أو يحبس أو يوقف إ ّال وفاقا
ألحكام القانون وال ميكن تحديد جرم أو تعيني عقوبة إ ّال مبقتىض القانون».
نصت املادة  14من الدستور عىل أن:
كذلك ،فقد ّ
«للمنزل حرمة وال يسوغ ألحد الدخول إليه إ ّال يف األحوال والطرق املب ّينة يف القانون».
وبذل��ك ،أرىس الدس��تور اللبناين قواعد أساس��ية تك ّررت تفصيليا يف ترشيعات وطني��ة أخرى ،أه ّمها قانون
العقوبات.
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 .2في قانون العقوبات

نصت املادة  569من قانون العقوبات اللبناين( )17عىل ما حرفيته:
ّ
«من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى ،عوقب باألشغال الشاقة املؤقتة.
ويعاقب الفاعل باألشغال املؤبدة يف كل من الحاالت التالية:
 .1إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
 .2إذا أنزل مبن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
 .3إذا وقع الجرم عىل موظف أثناء قيامه بوظيفته أو يف معرض قيامه بها ،أو بسبب انتامئه إليها.
 .4إذا كان��ت دواف��ع الجرمية طائفي��ة أو حزبية أو ثأراً من املجنى عليه لفع��ل ارتكبه غريه من طائفته أو
محازبيه أو أقاربه.
 .5إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل عىل األفراد أو املؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز املال أو اإلكراه
عىل تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو االمتناع عنه.
 .6إذا وقع الجرم تبعا لالعتداء عىل إحدى وس��ائل النقل اآللية الخاصة أو العامة كالس��يارة أو القطار أو
الباخرة أو الطائرة.
 .7إذا حصل الجرم بفعل جامعة من شخصني أو أكرث ،كانوا عند ارتكابه مس ّلحني.
وتش��دّد العقوبة وفقا للامدة  257إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له عالقة
بالحادث».
ويتّض��ح مام تقدّم أن أحكام املادة املن�� ّوه عنها تنطبق متاما عىل فعل اإلخفاء القرسي الذي ينطوي أحيانا
عىل أكرث من بند من البنود الثامنية الواردة فيها ،وقد يحصل أن يشملها جميعها أحيانا.
هكذا قضت محكمة الجنايات يف جبل لبنان (املؤ ّلفة من الرئيس املغفور له جوزف غمرون ومن املستشارين
خالد ح ّمود وأحمد حمدان) ،يف قرار مبديئ هام أصدرته يف  ،2001/12/13بتجريم متّهم بالخطف باالستناد
إىل امل��ادة  569م��ن قانون العقوبات ،بعد أن حجبت عن املتهم منحه العف��و العام ،مع ّللة بأن «املتهم ال
نصت عليه املادة الثانية من قانون العفو رقم  91/84فقرتها «و»
يس��تفيد من العفو العام الش��امل الذي ّ
()18
ألن��ه ،وفقاً للفقرة األخرية من هذه املادة «تس��قط منحة العفو العام ع��ن مرتكبي الجرائم املتامدية أو
«املتتابعة» ،وهو حال جرمية الخطف الحالية املرتكبة ( )...لعدم إرجاع املخطوف إىل ذويه»( .)19وقد حذت
محكمة جنايات الجنوب الحذو ذاته عندما بتّت ،يف  ،2003/6/13بالدفوع الشكلية يف دعوى خطف محيي
الدين حشيشو من منزله يف صيدا.
نصت املادة  367من قانون العقوبات عىل معاقبة ّ
املوظف الذي يوقف أو يحبس ش��خصا يف
كذلك ،فقد ّ
()20
غري الحاالت التي ينص عليها القانون .
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 .3في إحالة مقدمة الدستور إلى المواثيق الدولية

باإلضافة إىل الحامية الرصيحة واملبارشة يف مواد الدس��تور وقانون العقوبات ،فإن القانون الوضعي اللبناين
قد خطا خطوة بالغة األهمية بفعل التعديل الدس��توري يف  1990/9/21الذي أضاف إىل الدس��تور اللبناين
مقدّمة ( ،)préambule/ preambleجاء يف الفقرة «ب» منها:
«لبنان عريب الهوية واالنتامء ،وهو عضو مؤسس وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كام هو
وتجسد
عضو مؤس��س وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها واإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��انّ .
الدولة هذه املبادئ يف جميع الحقول واملجاالت دون استثناء».
أهمي��ة هذا النص تكمن يف أن املواثي��ق الدولية املعطوفة عليها رصاحة يف مقدمة الدس��تور باتت تتمتّع
بالقوة الدستورية الكاملة ،عىل ما قىض به املجلس الدستوري يف قرار مبديئ(.)21
وبذلك ،فإن مواثيق األمم املتحدة ذات الصلة – واملستعرضة يف املحور السابق -باتت ضامنة إضافية ميكن
ضحايا اإلخفاء القرسي وأهاليهم التس ّلح بها ،إضافة إىل االتفاقيات التي أبرمها لبنان والتي تتقدّم يف مجال
التطبيق عىل القانون الداخيل ،يف حال تعارضها معه(.)22
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 .2الوضع الراهن في لبنان

م��ع انطالق رشارة النزاع املس�� ّلح عىل األرايض اللبنانية يف  13نيس��ان  ،1975إعتم��دت األطراف املتنازعة
«سلوكيات» ال تراعي يف أي من األشكال أبسط قواعد الحروب النظامية والح ّد األدىن من ضوابطها ،وأخذت
تس��تنبط أش��كاال متنوعة من الفظاعات الت��ي مل يكن الخطف أق ّلها .هو التعب�ير األول الذي ّ
قض مضاجع
اللبناني�ين ،فكان ،بعكس الفقدان ،عمال إجرامي��ا إراديا مبارشا ،يحجز حرية األفراد خالفا للقانون واألصول،
وغالب��ا م��ا ينتهي به��م األمر من مخطوف�ين إىل مقتولني .يف أي ح��ال ،فإن مصري املخطوف�ين واملفقودين
يبقى واحدا :وهو اس��تمرار تغييبهم القرسي وغياب أيَّ معلومة جدية و/أو رس��مية من ش��أنها أن تحسم
مصريهم.

أوالً :في الوقائع واألرقام والخروقات
محصلة تقريبية متداولة بني منظامت املجتمع املدين الناش��طة يف مجال االخفاء القرسي( ،)23فإن العدد
يف ّ
()24
اإلجاميل للمفقودين اللبنانيني يف سنوات الحرب املمتدة بني  1975و 1990قد ناهز سبعة عرش ألفا  ،بقي
الس��واد األعظم منهم مجهول املصري حتى تاريخ وضع هذه الورقة ،يف تجهيل كامل للفاعل املفرتض .لكن
يبق��ى أن مثة إخفا ًء قرسي��ا مؤ ّكدا ومتامديا طاول لبنانيني وغري لبنانيني عىل أيدي قوى األمر الواقع وبعض
املليشيات عىل األرايض اللبنانية خالل فرتة الحرب ،إضافة إىل إخفاءات قرسية يف كل من الكيان اإلرسائييل
والجمهورية العربية السورية والجامهريية الليبية والجمهورية العراقية.
 .1المخفيون قسرا على األراضي اللبنانية

يشكو أهايل املخطوفني واملفقودين ،يف شكل مزمن ،من عدم إيالء موضوع اإلخفاءات القرسية «الداخلية»
(املرجّ��ح حصولها واس��تمرارها يف لبنان) ح ّيزا من االس��تقصاء والبحث واألهمية(ّ .)25
وكأن مس��ألة مخف ّيي
الداخل اللبناين قد انتهت مع ّ
حل امليليش��يات يف أوائل التس��عينات .يف حني أن العدد األكرب من املخفيني
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واملفقودين واملخطوفني هو ،عىل األرجح ،ضحية أفعالٍ ميليش��يوية ،كان ميكن – وال يزال باإلمكان – ربط
خيوطها والوصول ،ربمّ ا ،إىل ح ّد أدىن من املعلومات .هذا مع العلم أن قانون العفو الذي صدر عام  1991ال
يحول إطالقاً دون إمكانية املالحقة ،كام أس��لفنا ،باعتبار أن جرمية الخطف هي من الجرائم املتامدية التي
ال يش��ملها العفو والتي ال تخضع أيضاً للتقادم املسقط( .)26مل يحصل يشء من هذا ،بل كان يجري التحقيق
مع أهايل الضحايا( )27وليس مع املرتكبني االحتامليني ،بحيث مل ُيس��تدعَ ش��اهد واحد ،عىل الرغم من تزويد
لجنة األهايل اللجان املختصة مبعلومات وتفاصيل.
وقد يكون هذا الحائط املسدود هو الذي حدا بلجنة أهايل املخطوفني بأن تطالب ،يف مؤمتر صحايف عقدته
يف ذكرى اليوم العاملي لحقوق اإلنس��ان(« )28باالطالع عىل أرش��يف كل امليليش��يات التي شاركت يف الحرب
اللبنانية ،لكشف مصري املخطوفني واملفقودين».
ومب��وازاة التعتي��م املنهجي ،برزت «إكتش��افات» لرفات برشي��ة وملقابر جامعية يف أكرث م��ن موقع ،حتّى
تحدّثت أرقام غري رسمية عن  400مقربة جامعية ،وكانت آخرها «مقربة» وزارة الدفاع ،حيث اكتشفت ،يف
 ،2007/4/21رف��ات جنود يف الجيش اللبناين دفنوا يف مقاب��ر جامعية يعتقد أنها تعود إىل عام  ،1990وقد
كانوا قبل ذلك مبثابة «املفقودين» .وتؤ ّكد هذه الواقعة ،وغريها ش��بيهة قبلها ،أن حاالت إخفاء قرسي قد
حصلت عىل األرايض اللبنانية ،ليس أق ّلها املقربة الجامعية التي اكتشفت يف عنجر( )29يف كانون األول .2005
 .2المخفيّون قس��را في س��جون ومعتقالت الكيان اإلسرائيلي في األراضي
المحتلّة

عىل الرغم من الكالم عىل «أرسى» يف الس��جون واملعتقالت اإلرسائيلية ،إ ّال أن األحكام القانونية التي ترعى
األرس ب�ين ال��دول والجيوش النظامية ال تجد تطبيقا لها يف عمليات الخطف التي تو ّالها جيش «تس��احال»
وجه��از «املوس��اد» بحق لبنانيني .وال ميكن وصف تلك العمليات ع�لى أنها أرس ،بقدر ما ميكن وصفها عىل
أنها عمليات إخفاء وخطف واحتجاز حرية واعتقال .وكان عدد اللبنانيني املعتقلني يف الس��جون اإلرسائيلية
يقارب  24معتقال ،قبل أن تس��فر مفاوضات غري مبارشة ،بوس��اطة أملانية ،عن إطالق رساحهم( ،)30يف حني
بقي س��مري القنطار*( )31قيد االحتجاز .وبذلك ،يبدو املعتقلون لدى العدو غري مشمولني بالتعريف القانوين
لإلخفاء القرسي ،وذلك بعد أن تحدّد مصريهم وبات بإمكان اللجنة الدولية للصليب األحمر ،مثال ،أن تقف
عىل ب ّينة من أوضاعهم .وتشري معلومات إىل أن أكرث من  250لبنانيا هم يف عداد املخفيني يف إرسائيل ،تبعا
الحتاللها جنوب لبنان ،وهم مجهولو املصري(.)32
س��جل أرس عدد م��ن اللبنانيني املقاومني خالل العدوان اإلرسائييل ع�لى لبنان يف متوز/يوليو
إىل ذلك ،فقد ّ
وآب/أغسطس ( .2006أطلق رساحهم يف ما بعد )2008
* أطلق رساحه يف ما بعد (.)2008
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 .3المخفيّون قسرا في السجون السورية

وجهه النائب يف الربملان اللبناين غسّ��ان مخيرب إىل الحكومة يف  13نيسان ،2006
بحس��ب ما ورد يف س��ؤال ّ
فإن ّمثة «ما يناهز الـ  640إستامرة موثقة عن حاالت االختفاء القرسي يف السجون السورية» ،يف حني كانت
«إحصاءات» غري رسمية أخرى متداولة قد أشارت سابقا إىل وجود حوايل مئتني ومثانني من املفقودين الذين
يعتق��د أنه��م ال يزالون يقبعون يف االعتقال .وتعزو الجمعيات ه��ذا الفارق يف األرقام إىل إقدام حوايل 300
عائل��ة فقدت أبناءها ،عىل تقديم ملفاتها ،وذل��ك بعد اعتصام خيمة بيت األمم املتحدة منذ ،2005/4/11
وخصوص��ا بعد حلق��ة «كالم الناس» عرب املؤسس��ة اللبنانية لإلرس��ال يف  2005/4/21الت��ي فتحت ملف
املفقودين ،يف سوريا تحديدا ،عىل مرصاعيه(ّ .)33
ولعل ما عزّز ويعزّز االعتقاد بوجود مخفيني قرسا يف سوريا
هو إفراج س��لطاتها ،يف كانون األول  ،2000عن  54ش��خصا كانوا معتقلني لديها( ،)34هي كانت أفرجت ،يف
آذار  ،1998عن  121معتقال لبنانيا(.)35
رصح قائال« :لن
حتّى أن رئيس الوفد الربملاين األورويب الذي زار لبنان وس��وريا يف حزيران من العام ّ ،2003
أخفي أننا بحثنا مع أصدقائنا الس��وريني يف موضوع املفقودين اللبنانيني يف سوريا .وكان ر ّد السوريني :نعم،
هذه مشكلة ،نتحدث عنها وسنعالجها»(.)36
 .4المخفيّون قسرا في الجماهيرية الليبية

قد يكون «اختفاء» سامحة اإلمام موىس الصدر ورفيقيه الشيخ مح ّمد يعقوب والصحايف ع ّباس بدر الدين،
يف زيارتهم إىل الجامهريية الليبية يف عام  1978أكرث حاالت اإلخفاء القرسي نطقا ،خصوصاً يف ظل استمرار
جه��ل مصريه��م كلياً ،بحي��ث مل يعرف م��ا إذا كانوا اختطفوا أو ج��رت تصفيتهم ،ال س��مح الله ،ويف ظل
تعتيم كامل من الس��لطات املعنية وعدم جدية يف التعاطي مع املوضوع من قبل الدولة اللبنانية لس��نوات
طويلة( ،)37يف حني أن املخفيني هم مواطنون لبنانيون ،جرى إخفاؤهم يف بلد عريب وكانوا يف دعوة رس��مية
وبصفة دينية رسمية.
آخر اإلجراءات القضائية املتخذة ،حتى تاريخ وضع هذه الورقة ،كانت تعيني املحقق العديل ،القايض سميح
الحاج ،موعد جلس��ة يف  2007/8/2يف الدعوى العالقة منذ س��نوات واملحالة إليه الس��تكامل التحقيق(،)38
حيث أصدر القايض الحاج س��ت مذ ّكرات توقيف غيابية يف حق وزراء وس��فراء وض ّباط أمن سابقني ليبيني،
كام أصدر  11بالغ بحث وتح ّر يف حق الذين بقيت هوياتهم الكاملة مجهولة .وقد ق ّرر القايض الحاج أيضا
إحالة مذكرات التوقيف الغيابية عىل النيابة العامة التمييزية متهيدا لتحويلها مذكرات دولية*(.)39
* يف وقت الحق ( )2007أصدر املحقق العديل القرار الظني بالقضية محم ًال الرئيس مع ّمر القذايف والس��لطات الليبية مس��ؤولية
اإلخفاء.
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 .5المخفيّون قسرا في العراق:

ال ب�� ّد م��ن التمييز هنا بني اللبنانيني املخفيني قرسا يف ظل نظام صدّام حس�ين وب�ين أولئك الذين خضعوا
لعمليات خطف وابتزاز بعد سقوط النظام وقيام الفوىض .ويقدّر عدد اللبنانيني املخفيني و/أو املعتقلني يف
العراق بني  1980و 1990بحوايل  12شخصاً.
وتجدر اإلش��ارة إىل تع ّرض لبنانيني مقيمني يف نيجرييا أو بعض دول أفريقيا لعمليات خطف ش��بيهة ،وإن
عىل خلفيات مختلفة.

ثانيًا :في ّ
تأخر المعالجات وفي عدم كفايتها
بني  1975و ،1990غابت الدولة الحامية ملواطنيها ،فغابت املرجعية التي بإمكان أهايل الضحايا أن يشتكوا
ويتظ ّلم��وا أمامه��ا .وبذلك ،باتت عمليات الخطف واإلخفاء خارج إط��ار املعالجة «الحكومية» ،بل دخلت
دهاليز وس��لوكيات أم��راء الحرب وقوى األمر الواقع ،واقترصت املعالج��ات عىل «مراجعات» ،من زعيم أو
وس��يط أو نافذ .أما املعالجات الرس��مية ،فكانت غائبة غيابا تاما ومل يواكب مأساة أهايل املواطنني املخفيني
قرسا أية متابعة رسمية جدية.
وع�لى الرغ��م من انتهاء األعامل الحربية يف  ،1990تبعا لوثيقة الوف��اق الوطني التي أق ّرت يف الطائف عام
 ،1989ويف ظ��ل إق��رار قانون العفو الع��ام يف  ،1991بقي ملف املواطنني املخفيني ق�سرا خارج املعالجات
وبق��ي بعيدا عن أولويات الحكومات املتعاقبة .ومل تنفع مراجعات واعتصامات ومطالبات األهايل يف حمل
املسؤولني عىل فتح هذا امللف بدال من إقفاله.
وقد استم ّر تغييب امللف طوال تسعينات القرن املايض ،ومل يفتح هذا امللف ،ولو خجوال ،إ ّال يف أوائل العام
تقص برئاس��ة ضابط أمني ،ثم لجنة أخرى برئاسة وزير الدولة لشؤون التنمية
 ،2000حيث ش�� ّكلت لجنة يّ
اإلداري��ة( .)40وقد اعت�برت الجمعيات املعن ّية مبوضوع اإلختفاء القرسي ،يف أكرث من ترصيح ،أن اللجان التي
تضم ممثلني عن املجتمع املدين .إىل ذلك،
ُأنشئت مل تش ّكل وفق املعايري الدولية ،وأبرزها اإلستقاللية ،كام مل ّ
قدّم ن ّواب سؤاالً واستجواباً للحكومة عام  2003مبوضوع املخفيني قرساً .وبعد انسحاب الجيش السوري من
لبنان عام ُ ،2005ش ّكلت لجنة مشرتكة لبنانية-سورية للنظر يف موضوع املفقودين يف سوريا برئاسة مدّعي
عام بريوت .وكان آخر إجراء رس��مي ،توجيه نائب يف الربملان اللبناين س��ؤاالً إىل الحكومة باملوضوع ،وفق ما
سنفصله أدناه.
ّ
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 .1اللجنة األمنية األولى

أ ّول اس��تجابة خجولة ملطالب األهايل جاءت بقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص يف 21
كانون الثاين من العام  ،2000ش�� ّكل مبوجبه لجنة تحقيق رس��مية برئاسة العميد الركن سليم أبو اسامعيل
الستقصاء مصري جميع املخطوفني واملفقودين .وقد جاء يف القرار:
«املادة األوىلّ :
تش��كل لجنة قوامها الس��ادة :العميد الركن سليم أبو اسامعيل رئيس��ا ،والعقيد جان س ّلوم
مندوب��ا عن املديرية العامة لألم��ن العام ،والعقيد مارون دياب مندوبا ع��ن املديرية العامة ألمن الدولة،
واملقدّم خطار مسلم مندوبا عن قيادة الجيش ،والرائد جان غريب مندوبا عن املديرية العامة لقوى األمن
الداخ�لي ،أعضاء .وتكون مه ّمة اللجنة االس��تقصاء عن جميع املخطوف�ين واملفقودين خالل مآيس الحرب
وتحديد مصريهم.
امل��ادة الثاني��ة :تقدّم اللجن��ة تقريرها إىل رئيس مجلس الوزراء خالل ثالثة أش��هر م��ن تاريخ صدور هذا
القرار».
أنهت هذه اللجنة عملها بعد س��تة أش��هر ورفعت تقريرها إىل رئيس الحكوم��ة بتاريخ  ،2000/7/25وقد
تض ّمن إحصا ًء وفرزاً لالستامرات يبينّ :
أن عدد املخطوفني واملفقودين قد بلغ ( /2046/وقد أرفق التقرير مبلحق ُأدرجت فيه األسامء)،
وأنه اس��تناداً إىل معلومات ذوي املفقودين« ،أفيد عن وجود  /216/معتق ًال يف س��جون العدو اإلرسائييل
(أدرج��ت أس�ماؤهم يف ملح��ق بالتقرير) ،يف ح�ين َّأن الس��لطات االرسائيلية اعرتفت فق��ط بوجود /17/
معتقال».
وأنه «اس��تناداً إلفادات ذوي املفقودين ُأحيص  /168/مفقوداً يعتق��د ّ
منظمو هذه اإلفادات بأن هؤالء
املفقودين هم يف عداد املوقوفني يف س��وريا ( )...ولدى مراجعة الس��لطات املختصة ثبت عدم وجودهم يف
الجمهورية العربية السورية» (حرفيا).
وقد استنتج التقرير:
«أن��ه مل يتبينّ وجود أي مخطوف أو مفقود عىل قيد الحياة عىل األرايض اللبنانية ،وذلك بعد التأ ّكد من
عدم وجود مخطوفني لدى جميع األحزاب والتنظيامت التي عملت عىل الساحة اللبنانية حتى العام »1990
(وبذلك ،يبدو أن التقرير قد أخذ بإفادة الجهات ذاتها التي يش��تبه يف ارتكابها أعامل الخطف ،معتربا أنها
صحيحة!)(.)41
ّ
املس��لحة قامت بعمليات تصفية جس��دية متبادلة
والحظ التقرير أن جميع «التنظيامت وامليليش��يات
خالل فرتة األحداث ،وقد ُألقيت الجثث يف أماكن مختلفة ( )...وتم دفن بعضها يف مقابر جامعية ( )...كام
تم إلقاء البعض منها يف البحر».
ّ
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وخ ُلصت اللجنة إىل اعتبار َّ
«أن جميع املخطوفني واملفقودين الذين م ّّر عىل ظروف اختفائهم مدة أربع
س��نوات وم��ا فوق ومل يعرث عىل جثثهم ه��م يف حكم املتو ّفني» ،وأوصت اللجنة تالي��ا «باإليعاز إىل ذويهم
مراجعة القضاء املختص إلثبات الوفاة بصورة قانونية».
وكان��ت املفارقة عندما أفرجت الس��لطات الس��ورية ،يف الع��ام ذاته ،عن  54معتقال لديه��ا ،تبينّ أن عدداً
م��ن هؤالء املف��رج عنهم يدخل يف عداد م��ن كان أوىص تقرير اللجنة األمنية بإع�لان وفاتهم! وقد زعزع
ذل��ك مصداقية م��ا انتهى إليه عمل اللجنة وجعل األهايل يف موقع املتح ّفظ تجاهها واس��تم ّرت مطالباتهم
وتحركاتهم.
 .2اللجنة الوزارية-القضائية-األمنية الثانية

تحت ضغط األهايل املس��تم ّر ،ش�� ّكل مجلس الوزراء بتاريخ  2001/1/5هيئة رس��مية برئاسة وزير الدولة
لش��ؤون التنمية اإلدارية ،املحامي فؤاد الس��عد ،وعضوية :مدّعي عام التمييز واملدراء العامني لألمن العام
وأم��ن الدول��ة واألمن الداخيل ومدير مخاب��رات الجيش ومندوبني عن كل م��ن نقابتي املحامني يف بريوت
وطرابلس .وقد ك ّلفت هذه الهيئة «تل ّقي طلبات املواطنني الراغبني يف املراجعة بشأن ذويهم الذين يعتربون
أنهم ما زالوا عىل قيد الحياة ،عىل أن تدرسها وترفع تقريرا إىل مجلس الوزراء يف مهلة ستة أشهر من تاريخ
تش��كيلها» .وقد م��دّد عمل الهيئة م ّرتني ،األوىل يف  2001/6/9والثاني��ة يف  2001/12/7عىل التوايل ،بحيث
انتهت يف  2002/6/7املهلة اإلضافية املمدّدة ،ومل ترفع الهيئة أي تقرير حتى تاريخه.
ويف  ،2002/7/22أي بعد انتهاء املهلة املم ّددة للهيئة الرسمية دون أن تتوصل إىل تقرير حاسم ،بادر أهايل
املخفيني يف س��وريا إىل طلب االجتامع بوزير الداخلية السوري الذي تع ّهد يف أ ّول األمر بتقديم أجوبة حول
مصري  174شخصا يف مهلة ثالثة أشهر (وكان من بني هؤالء ،مثال ،محمد يحيى البليش الذي أطلق يف أيلول
 .)2002ويف  ،2002/10/2أعيد األهايل عىل الحدود لتع ّذر االجتامع بالوزير املذكور.
وتجدر اإلش��ارة إىل الكلم��ة التي ألقاه��ا يف  ،2002/12/10مندوب نقابة املحامني يف ب�يروت لدى الهيئة،
الدكتور عبد الس�لام ش��عيب ،مبناسبة ذكرى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس��ان ،وجاء فيها« :تلقيت عرشات
االتص��االت من األمهات وذوي املفقودين .إن هؤالء البؤس��اء الذين فق��دوا أح ّباءهم قدّموا إىل هيئة تلقي
الش��كاوى جميع األدلة والرباهني عىل وجود ذويهم يف أماكن معينة .س��جلناها بكل أمانة ،وال نزال ننتظر
اليوم التقرير النهايئ الذي يضعه رئيس الهيئة .وإذا مل يضع التقرير النهايئ ،فبصفتي ممثل نقابة املحامني يف
الهيئة ،سأرس��ل تقريرا عن كل ما جرى .إن هذه القضية إنس��انية وليست سياسية عىل اإلطالق .يف إرسائيل
ويف غري إرسائيل مثة موقوفون وعىل الحكومة أن تعتني بهذا املوضوع»(.)42
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية ،فإن الهيئة املذكورة قد «تل ّقت من أهايل املختفني معلومات بخصوص
 700حالة عىل األقل بحلول عام .»2001
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ويف كل هذا املس��ار ،مل تقدّم الحكومة أي تربير لجهة عدم نرش التقرير ،كام مل تب ِد أي ر ّد فعل تجاه لجوء
نقابة املحامني يف بريوت إىل نرش مس��ودة التقرير .وبالفعل ،فقد عمدت نقابة املحامني يف بريوت إىل نرش
تلك املسودة يف نيسان/أبريل  ،2005وقد تبينّ :
يرجح وجودهم يف س��وريا وإرسائيل فقط ،فيام يس��تمر
أن مس��ودة التقرير تتن��اول املفقودين الذين ّ
التعتيم عىل سائر املخفيني قرساً يف لبنان.
أن مسودة التقرير مت ّيز بني املفقودين يف إرسائيل واملفقودين يف سوريا ،فتويص بإحالة ملفات الفئة األوىل
إىل الصليب األحمر الدويل ،وتكتفي بالتوصية باالستفس��ار عن الفئة الثانية لدى الس��لطات (مع التذكري بأن
تقرير اللجنة األوىل كان انتهى إىل ثبوت عدم وجود أي مخطوف يف س��وريا ،باالس��تناد إىل إفادة الس��لطات
ذاتها!).
أن عدد املخفيني قد انخفض من ( 17000قبل املبارشة باالستقصاء) إىل ( 2046يف تقرير اللجنة األوىل)،
()43
لينخفض يف مقدمة مسودة التقرير إىل حوايل  ،700وليصل إىل  163يف اللوائح اإلسمية املرفقة!
 .3إستجواب الحكومة

()44

بتاريخ  ،2003/6/19تقدّم الن ّواب :فارس سعيد ومنصور غانم البون وبيار الجم ّيل بطلب استجواب الحكومة
توجه طلب االستجواب إىل الحكومة سائال:
مبوضوع املخطوفني واملفقودين املخفيني قرسا( .)45وقد ّ
«ملاذا التأخري يف رفع الهيئة املنش��أة يف  2001/1/5تقريرها إىل مجلس الوزراء ،وبالتايل اإلعالن عنه ،متكينا
للمجتمع اللبناين وألهايل املفقودين واملخطوفني تحديدا ،من ترتيب النتائج املناسبة؟ مع التذكري بأن املهلة
املح��ددة لهذه الغاية ق��د انقضت ومدّدت تكرارا .ومل��اذا مل تقم الحكومة اللبنانية بإجراء االس��تقصاءات
الالزمة لدى الحكومات ذات الصلة باملوضوع والصليب األحمر الدويل ،بواس��طة وزارة الخارجية واملجلس
األعىل اللبناين-السوري».
لكنّ طلب االس��تجواب مل يسلك طريقه إىل املناقشة وتقدّمت عليه استجوابات أخرى كاالستجواب املتع ّلق
بالكسارات ،مثال ،وبقي هذا الطلب من دون أي جواب حاسم.
ّ
« .4اللجنة المشتركة اللبنانية-السورية»

بتاري��خ  ،2005/8/8ويف خطوة عملية وتطبيقية ،وانس��جاما مع بيانها الوزاري( ،)46ق ّررت الحكومة اللبنانية
تس��مية لجنة معالجة قضية اللبنانيني املعتقلني يف س��وريا( ،)47لتمثيل لبنان يف اللجنة املش�تركة اللبنانية-
السورية .وقد تأ ّلفت من :القايض الرئيس جوزف معامري (مدّعي عام بريوت) ،رئيسا ،والقايض جورج رزق
والعميد عيل يّ
مك ،عضوين.
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وق��د عقدت اللجنة عددا من االجتامعات جرى خاللها درس املس��تندات املقدّمة من املعنيني .ففي ثالث
اجتامع لها عقدته اللجنة يف ّ ،2006/2/11
س��لم الجانب الس��وري الئحة بأس�ماء مثانية ومثانني لبنانيا من
املحكومني بقضايا جنائية يف الس��جون الس��ورية العادية ،عىل ان يس��لم يف وقت الحق معلوماته بش��أن
املوقوفني يف الس��جون العس��كرية .وقد تزامن ذلك مع زيارة قامت بها إىل العاصمة الس��ورية بعثة دولية
م��ن مفوضية حقوق اإلنس��ان يف األمم املتحدة ،من اجل البحث يف قضي��ة املعتقلني واملفقودين اللبنانيني
يف الس��جون الس��ورية فضال عن آخرين من جنسيات مختلفة أبرزها الجنسية الفلسطينية ،وذلك استكامال
لزيارة قامت بها يف وقت سابق بعثة من منظمة العفو الدولية اىل دمشق للغاية نفسها والتقت خاللها عددا
من املس��ؤولني( .)48ويف الس��ياق ذاته ،فقد ورد يف التعليقات املقدّمة من الحكومة السورية عىل املالحظات
الختامية ل ّلجنة املعنية بحقوق اإلنسان( ،)49حول عمل اللجنة املشرتكة ،ما حرفيته(:)50
«قامت اللجنة بخطوات عملية يف هذا اإلطار ترجمت أنشطتها إىل حيز الواقع الفعيل وذلك بعقد مجموعة
من االجتامعات منذ تاريخ  3ترشين األول/أكتوبر  2005حتى تاريخ  29نيسان/أبريل  2006وما زال عمل
اللجنة مس��ـتمراً .وقد تس��ـلم الجانب الس��ـوري رد الجانب اللبناين مبا يخص املفقودين الس��وريني البالغ
عدده��م  1 088ش��خصاً مبيناً فيه مصري ش��خصني اثنني فقط .بينام تس��لم الجانب اللبن��اين رداً مبا يخص
املفقودين اللبنانيني يف سورية البالغ عددهم  724شخصاً وفق اللوائح املسلمة من الجانب اللبناين وقد بني
الجانب الس��وري مصري عرشة أشخاص من املحكومني الس��وريني تم إخالء سبيلهم مبوجب العفو الرئاسـي
ويدعي الجانب اللبناين إنهم يحملون الجنسية اللبنانية وهم من أصل سوري كام تسلم رداً يبني مصري 88
ش��خصاً يف السجون الس��ورية ورداً حول املواطنة اللبنانية انهاد فايز نون وتبني أنها موقوفة بسجن حمص
املركزي بتهمة االتجار باملخدرات ،ورداً حول إعدام املواطن اللبناين بس��ام رياض مثلج بتاريخ  22أيار/مايو
 1992مرفقاً مبذكرة الحكم ورداً حول مصري  32ش��ـخصاً لبنانياً مبيناً مبوجبه األحكام الصادرة بحقهم ومدد
توقيفهم وتاريخ إخالء س��بيل بعضهم .وق��د حدد موعد االجتامع القادم بتاريـ��خ  27أيار/مايو  2006مع
اإلشـارة بأن عـدد املفقودين اللبنانييـن والسـوريني كان نتيجة اللوائح املقدمـة من الجانبني».
وحتى تاريخ وضع هذه الورقة ،تس��تم ّر اللجنة املشرتكة بعقد اجتامعات شهرية ،علام بأنه قد جرى متديد
عملها حتى تاريخ .2007/12/31
.5سؤال الحكومة:

غسان مخيرب سؤاال إىل الحكومة باملوضوع ذاته
مبناسبة الذكرى السنوية الندالع الحرب يف لبنانّ ،
وجه النائب ّ
بتاريخ  ،2006/4/13مطالبا الحكومة باآليت ،سائال عن الخطوات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها:
«تطوير التقنيات العلمية الرضورية يف نبش مقابر الحروب بشكل سليم.
وضع قاعدة بيانات وطنية للحمض النووي  DNAألهايل الضحايا تسمح بالتعرف رسيعا عىل هوية أيَّ
رفاة قد تكتشف.
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إنش��اء «هيئة وطنية للحقيقة واملصالحة» ،عىل غرار تجارب مامثلة أبرزها يف جنوب إفريقيا واملغرب،
لتكون آلية يتم من خاللها متابعة معالجة مسألة املفقودين الشائكة (».)...
وقد جاء س��ؤال النائب مخيرب يف ّ
ظل قيام حكومة كان بيانها الوزاري( )51قد تط ّرق ،للم ّرة األوىل ،إىل مسألة
اإلخفاء القرسي ،عندما جاء فيه ما حرفيته:
«وتؤ ّكد الحكومة إلتزامها متابعة قضية املفقودين واملعتقلني يف السجون السورية من خالل اللجنة املشرتكة
تم االتفاق عليها بني البلدين».
اللبنانية-السورية التي ّ
()...
وتعلن الحكومة اهتاممها مبتابعة قضية األرسى واملعتقلني يف الس��جون اإلرسائيلية ومطالبة املجتمع الدويل
بالضغط عىل إرسائيل لإلفراج عنهم».
وقد تقدّم النائب مخيرب من الحكومة بسؤال آخر باملعنى ذاته ،ير ّكز عىل مسألة إهامل املعالجة.

خالصة القول:

عىل الرغم من محاولة الدولة اللبنانية إظهار «اهتاممها» بقضية مواطنيها املخفيني قرسا ،إ ّال أن املعالجات
جميعه��ا قد بقيت خجولة ومل تس��مح ،حتى اآلن ،بإقفال هذا امللف عىل أس��س واضحة ،تتيح لألهايل أن
يأملوا بلقاء قريب أو ينهوا حدادا مل يبدأوه .ويف ذلك ش��به ٍّ
تخل من الدولة عن دورها يف حامية مواطنيها
وعن مس��ؤولياتها يف تقديم أجوبة حاسمة ومنع استمرار انتهاك الدستور والقوانني وسائر املواثيق الدولية
ذات الصلة ،والتي باتت جزءا من النظام القانوين اللبناين .وال يخفى أن للمس��ألة ش�� ّقا عمليا يرتبط بأموال
املخفيني واإلرث والتعويضات وغريها من التداعيات القانونية التي تجعل األهايل مع ّلقني عىل حبل االنتظار،
ك�ما رأين��ا يف املحور الس��ابق (رقم  )Iمن هذه الورق��ة ،حيث تط ّرقنا أيضاً إىل موق��ع اإلخفاء القرسي من
منظوم��ة حقوق اإلنس��ان وما جاء ب��ه القانون الدويل م��ن مفاهيم وآليات يف جديد إق��رار منظمة األمم
املتحدة ،يف  ،2006/12/20للمعاهدة الدولية لحامية األشخاص ضد اإلخفاء القرسي.
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 .3مشروع الخطة القطاعية

إذا كان من خالصات يف سبيل خطة عمل ،فإن أبرز عناوينها ،يف ضوء ما تقدّم ،هي كاآليت:
 .1إخ��راج ملف املخفيني ق�سراً من دائرة التجاذب الس��يايس( )52واعتباره ملفاً وطني��اً بامتياز يجمع عليه
اللبناني��ون وتش�� ّكل معالجت��ه حلقة مفصلية يف بناء الس��لم األهيل ،واعتبار أن موض��وع اإلخفاء القرسي
وموضوع املصالحة ال يتعارضان ،بل يلتقيان ويتكامالن.
ميس الحريات الفردية
 .2دعوة مجلس النواب اللبناين إىل وضع يده عىل ملف املخفيني قرساً ،باعتباره ملفا ّ
والعامة املكفولة دس��توريا ،واس��تصدار قانون يرمي إىل اإلجازة للحكومة بإب��رام االتفاقية الدولية لحامية
جميع األش��خاص من اإلختفاء القرسي ،واإلفادة من نظام املحكم��ة الجنائية الدولية (نظام روما) ،وكذلك،
استصدار ما يلزم من ترشيعات تواكب وضع أحكام تلك االتفاقية ح ّيز التنفيذ.
 .3إنش��اء هيئة وطنية ،عىل غرار تلك التي أنش��ئت يف املغرب ويف إفريقيا الجنوبية ،لتواكب معالجة ملف
تضم تلك الهيئة ّ
منظامت املجتمع املدين املعن ّية
املخفيني قرساً وملفات التذ ّكر يك ال تتك ّرر املأساة ،عىل أن ّ
بامللف واملتابعة له .ويف انتظار ذلك ،دعم اللجنة املشرتكة اللبنانية-السورية (والسيام الفريق اللبناين فيها)
دعام لوجس��تيا وفنيا وسياسيا ومتابعة أعاملها بهدف اإلرساع يف إصدار التقرير النهايئ ،وإتاحة املجال أمام
منظامت املجتمع املدين غري الحكومية املتخصصة بأن تقدّم لها العون واملعلومات وتتواصل معها بشفافية
كاملة.
 .4بن��اء قاع��دة للحمض الن��ووي ( )DNAعىل املس��توى الوطني وتطوي��ر تقنيات نبش املقاب��ر الفردية
والجامعية.
 .5إدراج موضوع الذاكرة ضمن الثقافة الوطنية ،عرب الكتب املدرسية وإنشاء متحف للحرب يبينّ فظاعاتها
يك ال تتك ّرر.
 .6إعالن  13نيسان /أبريل من كل عام يوما للذاكرة ،مبثابة تح ّية ملن غ ّيبوا واستذكاراً لهم.
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مبناس��بة رعايته املؤمتر الدويل «ذاكرة للغد» الذي عقد يف بريوت يف آذار  ،2001قال وزير الثقافة يومذاك،
غسان سالمه( « :)53إن مطالبة أهايل املفقودين بإقفال مل ّفهم ،مهام كان اليأس يغ ّلفه ،هي مطالبة
الدكتور ّ
غري مح ّقة طاملا مل نعطِ أهل كل مفقود الضامن بأن ما حصل لن يتك ّرر وأن إبن املفقود لن يهدد بالفقدان
ب��دوره .آن��ذاك ،فقط آنذاك ،يتم ّكن إبن املقتول ،إبن املفقود ،أو إبن املختطف أن ميارس ح ّقه بالنس��يان،
وه��و ليس صفحا ،إمنا قلب لصفحة مريرة من املايض تس��مح برؤية أكرث هناء للمس��تقبل .فاملصالحة مع
املايض رشط من رشوط مت ّلك الحارض العابر ،وهي أيضا رشط من رشوط بناء املستقبل»...
هو الحق يف الحقيقة ،هنا أيضا .حقيقة املايض من أجل املستقبل ...يك ال يتك ّرر املايض!

()54
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الهوامش:

()1
()2

()3
()4
()5
()6

()7

القانون رقم  84تاريخ  ،1991/8/26الذي منح عفوا عاما عن الجرائم املرتكبة قبل تاريخ  .1991/8/28الجريدة الرسمية ،ملحق
خاص بالعدد  ،34تاريخ .1991/8/27
سرنى ،يف سياق هذا البحث ،أن القانون الدويل مل يتط ّرق إىل اإلخفاء القرسي إ ّال يف النصف الثاين من سبعينات القرن املايض ،عندما
اعتمدت الهيئة العامة ملنظمة األمم املتحدة قرارها األول يف موضوع اإلخفاء القرسي (رقم  ،173/33تاريخ  ،)1978/12/20وهي
كانت قبل ذلك تعالج املوضوع مبناسبة حاالت خاصة ببلدان محددة .وعىل مستوى التعبري املستخدم ،تجدر اإلشارة إىل أن منظمة
العفو الدولية تشري يف أدبياتها إىل «اإلخفاء» بني مزدوجني ،وذلك للداللة عىل أن مصري املخفيني ومكان احتجازهم ،وإن كانا مجهولني
من العامة ،إ ّال أنهام معلومان من جهة عىل األقل ،وهي الجهة الخاطفة أو الجهة املسؤولة عن اإلخفاء.
يراجع حول هذا املوضوع ،تحديدا :املحامي نزار صاغية ،ذاكرة الحرب يف النظام القانوين اللبناين ،منشور يف أعامل مؤمتر ذاكرة
للغد الذي انعقد يف بريوت يف  30و 31آذار  ،2001منشورات دار النهار ،2002 ،ص  .205ويأخذ الكاتب عىل القانون ،مثال ،شمول
اإلعفاء لجرائم ض ّد اإلنسانية واستثناءه الجرائم املرتكبة ضد القادة السياسيني.
بدعم من «لجنة دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (سوليد) ولجنة أهايل املعتقلني يف السجون السورية واملنظمة اللبنانية الفرنسية
لدعم اللبنانيني املعتقلني اعتباطيا (سوليدا) ومنظمة «حقوق اإلنسان الجديدة» (.)NDH-Liban
التي أق ّرها اللقاء النيايب يف مدينة الطائف باململكة العربية السعودية بتاريخ  1989/10/22وصدّقها مجلس النواب يف جلسته
املنعقدة يف القليعات بتاريخ .1989/11/5
ُيذكر أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة كان أ ّكد عىل االلتزام مبتابعة قضية املعتقلني واملفقودين يف السجون السورية
وكذلك مبتابعة قضية األرسى واملعتقلني يف سجون العدو اإلرسائييل ،والتعهّد باالهتامم بقضية تغييب اإلمام موىس الصدر والشيح
مح ّمد يعقوب والصحايف ع ّباس بدر الدين .لكنّ لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين أخذت عىل الحكومة ،يف بيان أصدرته اللجنة يف 1
 ،2005/8/عدم تط ّرق البيان الوزاري لقضية آالف الضحايا من املخطوفني واملفقودين عىل أيدي امليليشيات اللبنانية خالل الحرب.
يراجع حول املوضوع البحث املتكامل للمحامية نيكول الخوري ،يف رسالة الدراسات العليا يف القانون العام:
Nicole El Khoury, La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et ses destinées, Mémoire,
.USJ, 2006
Document des Nations Unies, E/CN.4/1999/62 28/12/1998
Document des Nations Unies, E/CN.4/2002/79

()8
()9
( )10تجتمع مجموعة العمل  3مرات يف السنة :مرة يف نيويورك ومرتني يف جنيف وتتلقى شكاوى العائالت واملنظامت غري الحكومية
واملصادر ذات املصداقية.
( )11رقم 133/47
( )12يراجع النص كامالhttp://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm :
( )13عىل سبيل القياس واملثل ،إعتربت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ( )Kurt/ Turquie, 25/08/1998أن والدة الشخص املخفي قرسا
هي ضحية التعذيب واملعاملة غري اإلنسانية.
نصت عىل أنه يؤ ّلف
( )14وكانت املادة السابعة من نظام املحكمة الجنائية الدولية (املنشأة باتفاق روما املوقع يف  )1998/7/17قد ّ
جرمية إخفاء قرسي وبالتايل جناية ضد اإلنسانية «القبض عىل أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم عىل يد دولة أو جامعة أو منظمة
سياسية أو بإذن منها أو برضاها ،عىل أن يستتبع ذلك أي من األمرين التاليني:
 .1رفض اإلعرتاف بعملية التجريد أو الحرمان من الحرية.
 .2أو رفض إعطاء معلومات عن مصري األشخاص «املخفيني» بن ّية تجريدهم من حامية القانون لفرتة زمنية طويلة».
( )15الصادر يف 1959/6/23
( )16يف املادة  33منه
( )17كام عدّلت باملادة  35من املرسوم االشرتاعي  112تاريخ .1983/9/16
( )18وهي جرائم ال تخضع للتقادم ( )prescriptionأو مرور الزمن ،وتعترب مبثابة جرمية ضد اإلنسانية إذا اتصفت باملنهجية.
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وقد عنونت جريدة السفري يف عددها الصادر يف  ،2002/1/24تعقيبا عىل صدور قرار محكمة الجنايات املذكور« :الحكم األول
من نوعه يف قضية املخطوفني خالل الحرب» ،واعتربت كاتبة املقال (ترييز خوري) أنه «إذا كان القصاص طال الخاطف إال أنه مل
يرجع املخطوف إىل ذويه الذين ظ ّلوا يطاردون الخاطف حتى أوقعوا به لع ّلهم ينتقمون ألنفسهم قليال ولو بالقانون .هذا الحكم
هو األول من نوعه يف قضية املخطوفني خالل الحرب ومن شأنه أن يفتح الباب أمام األهايل الذين مل يعرفوا شيئا عن مصري أبنائهم
إىل رفع دعاوى مامثلة».
حتى أن حرمة املنزل املك ّرسة دستوريا متنع عىل ّ
املوظف الرسمي الدخول ،بصفته هذه ،منزل أحد الناس أو ملحقات املنزل يف غري
الحاالت التي ينص عليها القانون ،بحسب املادة  370من قانون العقوبات.
املجلس الدستوري ،قرار رقم  ،2تاريخ  ،1997/9/12الجريدة الرسمية ،العدد  ،44ص  ،3202وقد ورد يف حيثياته« :ومبا أن املبادئ
الواردة يف مقدمة الدستور تعترب جزءا ال يتجزّأ منه وتتمتع بقيمة دستورية ،شأنها يف ذلك شأن أحكام الدستور نفسها».
املادة الثانية من قانون أصول املحاكامت املدنية الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم  1983/90تاريخ .1983/9/16
تراجع ،عىل وجه الخصوص ،أعامل لقاءات برشلونه وفالنسيا بني  20و 22نيسان/أبريل  ،2002وأيضا.L’Orient-Le Jour, 26/4/2002 :
تشري «مجموعة العمل» يف تقريرها املرفوع عام  2001إىل لجنة حقوق اإلنسان لدى منظمة األمم املتحدة ،إىل أن عدد الحاالت
التي خابرت بشأنها حكومات الدول املعنية منذ إنشاء املجموعة عام  1980قد بلغ  49546حالة .هذا الرقم ال يأخذ ،بطبيعة الحال،
يعب بالتايل عن «الرقم األسود» الحقيقي.
بالحاالت التي مل يراجع بشأنها ،وهو ال رّ
تكاد ال تخلو بيانات لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين من إشارة إىل هذه الشكوى.
راجع قرار محكمة الجنايات يف جبل لبنان تاريخ ( 2001/12/13املن ّوه عنه أعاله) والهامش رقم .19
تعترب أدبيات الصليب األحمر الدويل أن إعادة إستجواب األهايل هو شكل من أشكال التعذيب.
جريدة النهار.2005/12/10 ،
وكان النائب الشهيد جربان تويني كشف يومها ،وقبل أيام عىل اغتياله ،عن عزمه توجيه سؤال إىل الحكومة ودعوتها إىل االنضامم إىل
املحكمة الجنائية الدولية (النهار.)2005/12/5 ،
راجع جريدة النهار.2004/1/25 ،
املعروف بـ «عميد األرسى» ،وهو معتقل يف السجون اإلرسائيلية منذ  28عاما.
املصدر :املوقع اإللكرتوين الخاص باألسري سمري القنطار ( ،)www.samirkuntar.orgوقد ورد فيه أيضا أن اللبنانيني املعتقلني يف
السجون اإلرسائيلية هم ،إىل عميدهم :يحيى سكاف ،نسيم نرس ومحمد ف ّران.
يراجع تقرير «سوليدا» املؤ ّرخ يف .2005/7/8
وكان دولة رئيس مجلس النواب األستاذ نبيه ب ّري قد أعلن ،مبناسبة زيارته للرصح البطريريك املاروين يف بكريك ،قبل شهرين ،يف
ترشين الثاين  2000عن قرب اإلفراج عن معتقلني لبنانيني يف السجون السورية .راجع :جريدة النهار.2000/11/25 ،
وقد تزامن هذا اإلفراج مع قرار من الربملان األورويب أوىص بإدراج مسألة املخفيني يف جدول أعامل مفاوضات الرشاكة بني االتحاد
األورويب وكل من لبنان وسوريا .وتجدر اإلشارة إىل أن جميع االتفاقيات التي تجري مع االتحاد األورويب تتض ّمن ،إجامال ،بندا يس ّمى
«بند حقوق اإلنسان» ( .)la clause des droits humainsهذا البند ،الذي يلزم املو ّقعني ،غالبا ما ينتهي مع ّلق التطبيق نظرا
ملقتضيات االقتصاد واملصالح املادية والتجارية التبادلية.
راجع :رىل بيضون ،جريدة النهار .2003/6/13 ،راجع أيضا حول املوضوع ذاته حديث عضو مجلس الشعب السوري جورج ج ّبور
لجريدة النهار .2003/6/21 ،يراجع أيضا القرار الذي أصدره مجلس الشيوخ اإليطايل يف  ،2007/3/27وفيه يدعو السلطات السورية
إىل التعاون لتقديم املعلومات التي قد تكون بحوذتها حول املخفيني واملقابر الجامعية.
يف حني ش ّكلت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لجنة برملانية ملتابعة املوضوع برئاسة نائب الرئيس اإليراين.
رقم الدعوى/1981/1 :عديل.
جريدة النهار.2007/8/3 ،
كل ذلك بضغط من حملة «من حقنا أن نعرف» التي أطلقتها عام  2000لجنة أهايل املخطوفني واملفقودين مجموعة من منظامت
املجتمع املدين.
ُيذكر أن لجنة أهايل املخطوفني عقدت مؤمترا صحافيا يف نقابة الصحافة ،يف ذكرى اليوم العاملي لحقوق اإلنسان ،طالبت فيه باالطالع
عىل أرشيف كل امليليشيات التي شاركت يف الحرب اللبنانية ،لكشف مصري املخطوفني واملفقودين» (النهار.)2005/12/10 ،
ويف  ،2005/4/30أعلنت نقابة املحامني يف بريوت عن الئحة من  750إسام تل ّقتها الهيئة املنشأة يف  ،2001/1/5مل تقرتن بأية معالجة
جدية من قبل السلطات اللبنانية لجهة بيان مصريها.
يراجع بيان لجنة أهايل املفقودين واملخطوفني – جريدة السفري.2005/5/5 ،
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وفق ما تجيزه املادة  139من النظام الداخيل ملجلس الن ّواب الصادر يف .1991/6/6
راجع :جريدة النهار.2003/6/24 ،
أق ّره مجلس الوزراء يف  2005/7/25وقد س ّمي «البيان الوزاري لحكومة اإلصالح والنهوض» .راجع النص كامال يف جريدة النهار،
.2005/7/26
املش ّكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم .2005/43
جريدة السفري.2006/2/13 ،
املؤرخة يف )CCPR/CO/84/SYR/Add.1( 2006/9/12
يراجعhttp://www.universalhumanrightsindex.org/documents/825/735/document/ar/text.html :
راجع الهامش رقم .19
من غري أن يحول ذلك دون إرشاك جميع القوى السياسية يف هذا املسار.
ذاكرة للغد ،أعامل املؤمتر ،عن دار النهار ،2002 ،ص .63
«تنذكر ت ما تنعاد» ،عىل ما اعتمدته حملة الذاكرة من شعار.
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