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قانون املفقودين واملخف ّيني قسرا:
حقيقة تطوي آخر صفحات الحرب

تعود معاناة اهايل املفقودين واملخفيني قرسا اىل لحظة اندالع رشارة الحرب
اللبنانية يف ربيع العام  .1975مع تحقيق املصالحة الوطنية وصدور قانون
العفو العام ،كان يؤمل ان ترشع ابواب الحقيقة عىل مصاريعها ،لكن تبني ان
االقفال موصدة امام هذا امللف ،وان املنخرطني يف الحرب ال يريدون كشف
بشاعة ما اقرتفت ايديهم
يف الجلسة الترشيعية التي عقدها مجلس
النواب يف  13ترشين الثاين  2018اقر اقرتاح
قانون املفقودين واملخفيني قرسا ،واصدر

رئيس الجمهورية هذا القانون الذي حمل
الرقم  105يف  30ترشين الثاين  ،2018وصار
نافذا بعدما نرش يف الجريدة الرسمية عدد

 52تاريخ  6كانون االول  ،2018لتنطلق
عجلة البحث عن الحقيقة مهام كانت قاسية
ومرة.
للحديث عن هذا القانون بابعاده املختلفة،
حاورت "االمن العام" رئيس لجنة حقوق
االنسان النيابية الدكتور ميشال موىس وعضو
الهيئة الوطنية لحقوق االنسان املتضمنة
لجنة الوقاية من التعذيب بسام القنطار ،من
موقعيهام املتكاملني ترشيعيا واهليا.

موسى :القانون هدفه الحقيقة
ال نكء جراح الحرب
■ ما اهمية اقرار وصدور قانون املفقودين
واملخفيني قرسا بعد هذه الفرتة الطويلة من
االنتظار؟
□ مرت فرتة طويلة للوصول اىل الخواتيم
االيجابية تخللها عمل من اللجان االمنية
والوزارية من اجل متابعة هذا امللف الحساس.
لكن الظروف مل تسمح بتحقيق ايجابيات ،اال
انه اعدت دراسة واحصاء جدي للمفقودين
واملخفيني قرسا ،ووضع كل امللفات يف عهدة
املدعي العام التمييزي آنذاك ،ولذلك كان ال
بد من تحريك هذا امللف .مبعنى ان هناك
اهال ينتظرون ابناءهم وال يعرفون مصريهم
ويجب تربيد قلوبهم .جزء من اكتامل طي
صفحة الحرب هو اعطاء كل االمكانات
ملعرفة مصري هؤالء بالطرق الرشعية ،وهذا
امر انساين وعاطفي ووطني وواجب الجميع
السعي واملساهمة يف حله .كان املطلب
اصدار قانون تعني مبوجبه لجنة حيادية
تضم اختصاصيني ويشارك فيها االهايل من
اجل جمع داتا شاملة ،وجزء من هذا العمل
انجز مع الصليب االحمر الدويل ،ووفقا للداتا
الشاملة يجري تحري بكل االمكانات مبا قد
يؤول اىل معرفة مصري املفقودين واملخفيني.
هذا االمر تم من خالل مجلس النواب ،وكان

قدم اقرتاح قانون يف هذا الخصوص ،عملت
لجنة حقوق االنسان النيابية عىل دمجهام يف
اقرتاح واحد ،وقدم اىل املجلس النيايب ودرس
يف اللجان ،واقر يف الهيئة العامة.

■ ماذا عن االهمية الوطنية القرار هذا
القانون وسحبه من البازار السيايس؟
□ اقرار القانون امر مهم جدا ،وهناك
قوانني اقرت يف السنتني االخريتني لها اهمية
ومكانة خاصة (قانون حق الوصول اىل
املعلومات ،قانون مواجهة العنف االرسي
والتعديالت التي اقرتحت عليه ،قانون
انشاء الهيئة الوطنية لحقوق االنسان،
قانون تجريم االغتصاب .)...اهمية هذا
القانون انه سحب امللف من الشارع وسط
القلق املالزم لالهايل ،اىل مكان يطمئنهم
ويؤكد السعي اىل معرفة مصري ابنائهم.
وعىل الرغم من كل التفسريات الخاطئة يف
السابق والدعوة اىل عدم مقاربة املوضوع
بذريعة عدم نكء جراح الحرب اللبنانية ،اال
ان ما يقوله القانون يف نصوصه انه ليس
نكئا للجراح عىل االطالق بعد حرب انتهت
مبصالحة وبقانون عفو عام .استكامال لذلك،
ال بد من ان يتجند الجميع ملعرفة مصري

اهمية القانون أنه
سحب ملف املفقودين
واملخفيني من الشارع

رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية الدكتور ميشال موىس.

ابناء فقدوا يف فرتات مختلفة اثناء الحرب
وخارجها ،ومنها خطف االمام السيد موىس
الصدر ورفيقيه الذين هم من املخفيني
قرسا ،وبالتايل هذا املوضوع صار وطنيا
ويجب العمل عىل تبيان الحقائق.

■ هل من آلية تنفيذية لهذا القانون؟
□ طبعا ،سيتم تعيني الهيئة الوطنية
للمفقودين واملخفيني قرسا ،والقانون ينص
عىل كيفية تعيينها ويعطيها صالحيات
كبرية من اجل ادارة امللف بالكامل .الهيئة
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
االداري واملايل ،وعندما تعني يوضع نظامها
الداخيل ويقر مبرسوم ،وتوضع لها اآللية

يك تستطيع متابعة كل املواضيع املتعلقة
بالفقودين واملخفيني من ادارية وتقنية
وطبية مثل الحمض النووي واملواضيع
القانونية املتعلقة بالدولة اللبنانية ملتابعة
كل قضايا االرث واملال وغريها ،وان يكون
هناك حامية العضائها.
■ هل من سقف زمني لعمل هذه الهيئة،

ومتى يحق لها االعالن عن االنتهاء من
مهامتها؟
□ الهيئة تشكل من عرشة اعضاء يع ّينون
جميعا مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء
بغالبية الثلثني ملدة خمس سنوات غري قابلة
للتجديد ،بناء عىل اقرتاح وزير العدل ،وبعد
انقضاء هذه املدة تقيم االمور ويبنى عىل
اليشء مقتضاه.

القنطار :مسار طويل شاق
ينتظر الهيئة الوطنية للمفقودين
■ هل انتم متفائلون بعد اقرار القانون وخصوصا
انه يحتاج اىل تحديد آلية العمل؟
□ كرس الفصل الثالث من قانون االشخاص
املفقودين واملخفيني قرسيا لتحديد آلية انشاء
الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني قرسا ،التي
ينتظرها مسار طويل من الرتشيحات لتسمية
اعضائها العرشة ،ويفرتض ان تصدر مبرسوم
عن مجلس الوزراء بناء عىل قامئة ترشيحات
يلتزم وزير العدل رفعها اىل االمانة العامة
ملجلس الوزراء كام وردت من الجهات املعنية
بالرتشيح ،وهي مجلس القضاء االعىل ونقابتا
املحامني يف بريوت وطرابلس ،ونقابتا االطباء
يف بريوت وطرابلس ،والجامعة اللبنانية ولجنة
حقوق االنسان النيابية التي تسمي نشطاء
حقوق االنسان ونشطاء الجمعيات املعنية
بذوي املفقودين واملخفيني قرسا .بعدها يفرتض
ان تنكب الهيئة عىل وضع نظامها الداخيل
وانتخاب رئيسها وصوال اىل اقرار موزانة مستقلة
واختيار مقر وغريها من االمور االدارية واملالية
واللوجستية التي تكفل قيامها مبهامتها يف ارسع
وقت .يتوقع ان مير وقت طويل قبل تسمية
اعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين واملخفيني
قرسا ،نظرا اىل املسار البطيء الذي تسلكه عادة
التسميات والرتشيحات من الجهات املعنية.

■ كيف تنظر اىل اقرار قانون املفقودين
واملخفيني قرسا وقبله انشاء الهيئة الوطنية
لحقوق االنسان؟
القانون ازال العقبات
□ يف  13ترشين الثاين  ،2018اقر مجلس النواب
امام االتفاق الدولي
قانون االشخاص املفقودين واملخفيني قرسيا،
لحماية االشخاص من
الذي ينص عىل انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين
االختفاء القسري
واملخفيني قرسا ،بصالحيات للتحقيق يف حاالت
االختفاء القرسي ويف الحصول عىل املعلومات
وتوثيقها ،واالرشاف عىل عمليات تحديد اماكن
دفن الرفات واستخراجها والتعرف عليها
وتسليمها اىل االقارب ،كام انه يكرس الحق يف
معرفة الحقيقة لجميع اقارب الضحايا من دون
متييز .هذا الترشيع البالغ االهمية سبقه قبل
عامني اقرار قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق
االنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ،ما
عضو الهيئة الوطنية لحقوق االنسان بسام القنطار.
اعترب امتثاال ايجابيا ولو متأخرا للبنان يف تطبيق
مندرجات الربوتوكول االختياري امللحق باتفاق
مناهضة التعذيب ،الذي ينص عىل انشاء آلية
وطنية مستقلة ملنع التعذيب ،تتضمن زيارات
منتظمة ملراكز االعتقال يف البالد ملعاينة معاملة
صدرت خالل االستعراض الدوري الشامل الذي
املحتجزين .مبوجب القانون ،ال تقترص اماكن
جرى يف ترشين الثاين  2010يف مجلس حقوق
االحتجاز عىل السجون ومراكز الرشطة ،امنا
االنسان يف االمم املتحدة يف جنيف .احدى
تشمل ايضا مواقع احتجاز املهاجرين يف اماكن
هذه التوصيات قبول طلبات زيارات خرباء
مثل املوانئ واملطارات ومراكز الصحة العقلية.
االمم املتحدة اىل البالد .واعربت ما يزيد عن
ويفرتض ان يتمكن العاملون يف لجنة الوقاية
من التعذيب من مقابلة املعتقلني رسا ومن دون ■ من موقعكم الناشط يف املجتمع املدين ،ما  30منظمة حقوقية يف العام املايض عن قلقها
يف شأن تأخر الحكومات اللبنانية املتعاقبة عن
وجود حراس .يشرتط القانون عىل السلطات املسار الذي سبق اقرار القانون؟
□ كان لبنان قد قبل عددا من التوصيات التي قبول زيارة عدد من املقررين الخاصني يف
اللبنانية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها.
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االمم املتحدة اىل  8مقررين يعملون ضمن
ما يعرف باالجراءات الخاصة لالمم املتحدة،
لكنها ال تزال رافضة دخول مثانية من املقررين
ولجان وفرق الخرباء يف االمم املتحدة اىل االرايض
اللبنانية .لعل الزيارة االبرز التي يتوجب التوقف
عندها تلك املتعلقة بفريق االمم املتحدة املعني
بحاالت االختفاء القرسي او غري الطوعي ،والذي
طلب زيارة لبنان يف  27ترشين الثاين .2015
وكان من املقرر ان يزور البالد يف النصف الثاين
من العام  ،2016لكن الحكومة اللبنانية مل تلب
هذا الطلب ،رغم ان لبنان ملزم استقبال هذا
الوفد كونه وجه دعوة مفتوحة ودامئة لجميع
الفرق االممية لزيارة البالد من دون رشوط .كرر
فريق االمم املتحدة املعني بحاالت االختفاء
القرسي طلبه زيارة لبنان مرات عدة ،آخرها يف 1
حزيران  ،2018ومل يتلق اي جواب من الحكومة
اللبنانية .بحسب ما يشري تقرير الفريق الذي
عرض امام مجلس حقوق االنسان يف دورته التي
عقدت يف جنيف يف ايلول  ،2018يضع لبنان يف
موقع املرتاجع عن تعهدات سابقة امام مجلس
حقوق االنسان ،وتحديدا التعهدات التي قدمها
خالل جلسة االستعراض الدوري الشامل .تتمثل

احدى مهامت فريق االمم املتحدة املعني
بحاالت االختفاء القرسي مساعدة االرس عىل
معرفة مصري او اماكن وجود افرادها الذين
يبلغ عن اختفائهم .ويقوم الفريق بدور قناة
اتصال بني افراد ارس ضحايا االختفاء القرسي
واملصادر االخرى التي تبلغ عن حاالت االختفاء،
من جهة ،والحكومات املعنية ،من جهة اخرى.
لهذا الغرض ،يتلقى البالغات املقدمة عن حاالت
االختفاء من اقارب االشخاص املختفني ،او من
منظامت حقوق االنسان العاملة بالنيابة عنهم،
ويدرس هذه البالغات ويحيلها عىل الحكومات،
ولقد تلقى هذا الفريق منذ تأسيسه  313حالة
من لبنان .وملناسبة اقرار قانون املفقودين
واملخفيني قرسا كرر هذا الفريق االممي طلبه
زيارة لبنان ،مشريا اىل ان اصدار هذا القانون
ميثل خطوة مهمة ويجسد التزاما حقيقيا للدولة
بالوفاء بالتزاماتها ،وتسليط الضوء عىل املايض
والكشف عن الحقيقة لفائدة ارس واقرباء
املفقودين وضحايا االختفاء القرسي .اضاف
خرباء الفريق االممي :نحن مستعدون ملساعدة
الحكومة يف التنفيذ الفعال للقانون مبايف ذلك
زيارة رسمية للبنان .وعرب الخرباء ايضا عن

املهم يف ان يكون اعتامد هذا القانون مثابة
خطوة يف اتجاه املصادقة عىل االتفاق الدويل
لحامية جميع االشخاص من االختفاء القرسي
وادراج االختفاء القرسي كجرمية مستقلة
يف النصوص الترشيعية الجنائية .ومعلوم ان
املصادقة عىل االتفاق الدويل تنتظر توافقا
سياسيا كونها احيلت عىل املجلس النيايب ضمن
رزمة املراسيم يف العام  2007ورفضت االمانة
العامة ملجلس النواب تسجيلها لكونها صدرت
عن حكومية غري ميثاقية.
■ هل ترتتب عىل لبنان امور اخرى الستكامل
انجاز اقرار القانون؟
□ يف الخالصة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة
الوطنية للمفقودين واقرار نظامها الداخيل
وموازنتها ،وقبول تعاونها مع فريق الخرباء االممي،
بالتزامن مع جهود سياسية ،تزيل العقبات امام
مصادقة الربملان عىل االتفاق الدويل لحامية
جميع االشخاص من االختفاء القرسي الذي يعترب
مكمال للقانون الوطني ،جميعها مؤرشات ميكن
من خاللها قياس مدى سلوك هذا امللف الطريق
الصحيح بعد اقرار القانون.

