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�سكر وتقدير

حيواتهّن  وكرٍم،  بطيٍب  �ضاركَننا،  امراأًة  وع�رشين  لثالث  اجلزيل  و�ضكرنا  امتناننا  عن  نعرَب  اأن  نّوُد 

وق�ض�ضهّن. فهّن ُيّثلن جزًءا من جمموعٍة ال ُتعّد وال ُت�ضى من الن�ضاء اللواتي اختفى اأزواجهّن نتيجَة 

احلرب يف لبنان.

هذا وُيثني املركز الدويّل للعدالة االنتقالية على الدعم ال�ضخّي الذي قّدمه كّل من االتاد االأوروبي وهيئة 

ة بهذا امل�رشوع وبكتابته على حّد �ضواء، و�ضاهمت  االأمم املّتحدة للمراأة اإذ �ضمَح االأّول باإجراء البحوث اخلا�ضّ

الثانية يف متويل ن�رش هذا التقرير. 

ال�ضابقة  املديرة  الدكتورة ديا دّبو�ش  املوؤّلف من  التحرير  بالذكِر فريق  لتخ�ّش  ال�ضكِر  املوؤّلفة يف  وُت�ضِهُب 

ملعهد الدرا�ضات الن�ضائّية يف العامل العربي يف اجلامعة اللبنانّية االأمريكّية، واآن ما�ضاجيه التي �ضغلت من�ضَب 

نائب مدير برنامج املركز الدويّل للعدالة االنتقالية اخلا�ش مبنطقة ال�رشق االأو�ضط و�ضمال اإفريقيا باالإ�ضافة 

ا من�ضَب مديرة برنامج املركز الدويّل للعدالة االنتقالية اخلا�ش بالعدالة  اإل كيلي موديل التي تتوّل حاليًّ

املتعّلقة بالنوع االجتماعي. 

وُمن�ّضقة  امليدانّية ربى حمي�ضن  الباحثة  كّل من:  الذي �ضّم  البحث  فريق  ا  اأي�ضً لت�ضمَل  ال�ضكر  وتطول الئحة 

امل�رشوع الرا �ضاّلح حّبا�ش من معهد الدرا�ضات الن�ضائّية يف العامل العربي والباحثة امُل�ضاعدة جاين داغو�ضتينو، 

ا من توجيه ال�ضكر  وجي�ضيكا بو طانيو�ش ومنال �رّشوف اللتني نقلتا املقابالت اإل الّلغة االنكليزّية. وال بّد اأي�ضً

اإل اجلهات واالأفراد االآتي ذكرهم الذين تكّرموا بو�ضع معرفتهم ووقتهم يف خدمة امل�رشوع هذا، وهم: اأنيتا 

ار ب�ضفتها امل�ضاعدة ال�ضابقة ملديرة معهد الدرا�ضات الن�ضائّية يف العامل العربي والدكتورة �ضمرية اأغا�ضي  ن�ضّ

مديرة معهد الدرا�ضات الن�ضائّية يف العامل العربي ومريمي �ضفري م�ضاعدة مديرة معهد الدرا�ضات الن�ضائّية يف 

العامل العربي وغازي عاد وجمعية دعم املعتقلني واملنفينّي اللبنانينّي ورل بدران واملنظمة الفل�ضطينّية حلقوق 

االإن�ضان ومونيكا بورغمان وجمعية اأمم للتوثيق واالأبحاث ومي�ضال بو�ضبل وروبن بورو وح�ضن درزي 

وهيلني غافريل ووداد حلواين وجلنة اأهايل املخطوفني واملفقودين وكارمن اأبو جودة مديرة مكتب لبنان يف 

املركز الدويّل للعدالة االنتقالية ورنا خوري وبينيديكت ليبالتونيه وبعثة اللجنة الدولية  لل�ضليب االأحمر يف 

اأجل املفقودين” وحبيب  “لنعمل من  بريوت ولني معلوف وكارول من�ضور وجو�ضتني دي مايو وجمعية 

ار وحمّمد �ضفا ومركز اخليام لتاأهيل �ضحايا التعذيب ومنى �ضيدون ونزار �ضاغية واملفّكرة القانونّية  ن�ضّ

وماري كلود �ضعيد و�ضامر مّناع ومركز التنمية الب�رشّية.

ُكتبت هذه الدرا�ضة بالّلغة االإنكليزّية اأ�ضاًل وقد نقلها اإل الّلغة العربّية كّل من الرا دبوق ومريا االأ�ضقر.

نبذة عن املوؤّلفة

كري�ستاال ياكينتو زميلٌة باحثة يف جامعة برمنغهام وع�ضٌو يف معهد النزاعات والتعاون واالأمن 

التابع للجامعة نف�ضها. وقد �ضغلت ياكينتو �ضابًقا من�ضَب مديرة مكتب املركز الدويّل للعدالة االنتقالية 

يف قرب�ش. هذا وعملت ياكينتو عن كثٍب مع املركز الدويّل للعدالة االنتقالية يف بريوت، فاأدارت، 

ب�ضكٍل اأ�ضا�ضّي، امل�ضاريع التي تتمحور حول الذاكرة والنزاعات يف لبنان. اإل ذلك، اأ�ضَدت ياكينتو 

امل�ضورة يف جمال ال�ضيا�ضات ملنّظماٍت دولّية ولعديد من املنّظمات غري احلكومّية باالإ�ضافة اإل عدٍد 

من احلكومات. 

نبذة عن املركز الدويّل للعدالة االنتقالية

ي�ضاعد املركز الدويل للعدالة االنتقالية املجتمعات التي ُتعاين انتهاكاٍت ج�ضيمة حلقوق االإن�ضان وذلك ُبغية 

www.ictj.org/ar .ن�رش امُلحا�ضبة وثقافة االإعرتاف واالإ�ضالح مع التطّلع اإل �ضمان عدم التكرار
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اإل م�ضدره بالكامل. يعرّب حمتوى هذا املن�ضور عن اآراء املركز الدويّل للعدالة االنتقالية وح�ضب، وهو ال يعك�ش باأي �ضكل من االأ�ضكال وجهات 

نظر االتاد االأوروبي. 

نبذة عن اجلامعة اللبنانّية االأمريكّية

اجلامعة اللبنانية االأمريكّية موؤ�ض�ضٌة اأمريكّية يديرها جمل�ش اأو�ضياء جامعة والية نيويورك وتزاول ن�ضاطها 

ة غري طائفّية ت�ضّم �ضبع كلّياٍت اأكاديّية هي كلّية االآداب والعلوم  يف لبنان. وهي موؤ�ّض�ضُة تعليٍم عاٍل خا�ضّ

التمري�ش  وكلّية  الطب  وكلّية  الهند�ضة  وكلّية  االأعمال،  اإدارة  وكلّية  والت�ضميم،  املعمارّية  الهند�ضة  وكلّية 

www.lau.edu.lb .وكلّية ال�ضيدلة

نبذة عن معهد الدرا�سات الن�سائّية يف العامل العربي

اأ�ّض�ضت اجلامعة اللبنانّية االأمريكّية يف العام 1973 معهَد الدرا�ضات الن�ضائّية يف العامل العربي الذي اتخَذ على 

عاتقه اإجراء بحوٍث اأكاديّية ريادّية ُتعنى باملراأة يف العامل العربي. هذا وي�ضعى املعهد اإل متكني املراأة من 

خالل اعتماد برامج التنمّية والتعليم، كما يتطّلع اإل اأن يدفَع عجلة تغيري ال�ضيا�ضات قدًما يف ما يتعّلق بحقوق 

iwsaw.lau.edu.lb .املراأة يف املنطقة
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بّرا  بقولو  يكن  بلبنان.  عّنا  ة  خا�ضّ باالأر�ش.  عدالة  يف  ما 

لالأ�ضف،  بلبنان  ب�ش عنا  الوالد،  بيح�ضنوا  املراأة،  بيح�ضنوا 

بيوقفوا عليها... وبحطموها اأكرت.

فاطمة حيدر

ما ب�ضامح. طب على �ضو بّدي �ضاحُمن واإن�ضى املا�ضي؟ قيليلي 

بّي  لوالدي  جابوُلن  املا�ضي؟  واإن�ضى  �ضاحُمن  بدي  �ضو  على 

بدال بنينُّ ل�ضامح؟ ... وقت يقولوِلك »اإن�ضي املا�ضي«، على 

اأّي اأ�ضا�ش بدي اإن�ضى املا�ضي؟

اأم اأحمد مرجي )اإنعام مرجي(
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امُللّخ�ش التنفيذّي

�ضو  اأرك�ش.  اأرك�ش.  اأمل،  يف  يقولويل  ما  وين  طرقتو...  ما  اإال  باب  خّليت  “ما 
ورحت  كتري،  ونطيت  كتري،  بواب  طرقت  يعني  ِذكرا،  عا�ش  ما  �ضنة،   30 بحكي  عم 

وجيت، اإ�ضاأل عنن ... ويوعدونا، وبالوعد، بالوعد، بالوعد...” 

 - �ضماح ع.1 

ُيعن هذا التقرير النظَر يف ما خّلفته عمليات االإخفاء الق�رشي التي وقعت اإّبان احلرب االأهلّية اللبنانّية )بني 

العامني 1975 و1990( من اأثر على الن�ضاء، وهو ي�ضّب جّل اهتمامه على العواقب التي ُتعانيها زوجات 

املفقودين اأو املخفيني 2. واجلدير بالذكر اأن اأثر االإخفاء الق�رشي على الن�ضاء ظّل طّي الكتمان يف املجتمع 

تبقى هذه اجلرائم  لذا،  الر�ضمي.  والتنا�ضي  العقاب احلكومّية  االإفالت من  �ضيا�ضات  ب�ضبب  اللبنايّن وذلك 

�رشّية وُيتنّكر حلقوق ال�ضحايا يف ال�ضعي وراء احلقيقة والعدالة.

ا روتها ثالث وع�رشين زوجة مفقوٍد اأو خمفّي اأُجريت معهن ُمقابالت من اأجل  وينقل هذا التقرير ق�ض�ضً

يف  واملالية  والقانونية  والنف�ضية  االجتماعية  االإخفاء  اآثار  على  ال�ضوَء  الن�ضاء  �ضّلطت  وقد  الدرا�ضة.  هذه 

االأ�ضا�ضّي، ويف  الطلُب  اأحبائهّن هو  اإل معرفة م�ضري  فاحلاجة  �ضواء.  اأوالدهن على حّد  حياتهن وحياة 

بع�ش االأحيان االأوحد، الذي ت�ضاأله الن�ضاء ملعرفة اإن كان اأزواجهّن على قيد احلياة اأم يف ِعداد املوتى، 

ويف حال كان قد توّفوا، فهّن تريدّن ا�ضتعادة جّثتهم. وحّتى ال�ضاعة، مل تتلَق اأّي من الزوجات معلومًة 

وا�ضحة من احلكومِة عن م�ضري زوجها. 

لذا، فهّن يِع�ضن حالًة من ال�ضياع االجتماعي والقانوين وي�ضنَي اأ�ضريات اللحظِة التي ُفِقَد فيها اأزواجهّن، 

وكاأّنهّن يِع�ضن يف اأطياف املا�ضي.

العاطفي.  اأم  القانوين  اأم  العملي  امل�ضتوى  على  اإن  عناًء  لبنان  يف  املخفيني  اأو  املفقودين  زوجات  تتكّبد 

فاالإجراءات القانونّية واالإدارية على غرار ا�ضتخدام ح�ضاباٍت يف امل�رشف والتقّدم بطلِب اأوراق االأطفال 

اإجراءاٍت يف  ُتعّد  اأخرى،  امللكّية واالإقدام على الزواج مّرة  ة من االإرث ونقل  الثبوتّية وامُلطالبة باحل�ضّ

غاية ال�ضعوبة. واإن كان املخفي ُمعيَل العائلة االأ�ضا�ضي، رَزحت حياُة العائلة اليومّية تَت وطاأة العبء 

املايل. وما يزيد الطنَي بّلة اأن تعاين العائالُت اأنواَع العزلِة والتخويف واالبتزاز التي ُيار�ضها عليها اأحياًنا 

امل�ضوؤولون عن ارتكاب عمليات االإخفاء. 

1  اإّن الن�ضاء اللواتي اأجريت معهن املقابالت وقد طلنب عدم الك�ضف عن ا�ضمائهن اأو طالنب بخ�ضو�ضيٍة اإ�ضافية، ُغرّيت اأ�ضماوؤهن واخُت�رشت األقابهّن. 

2  ي�ضتخدم هذا التقرير م�ضطلحي “املفقود” و“املخفي” لالإ�ضارة اإل االأ�ضخا�ش الذين فقدوا خالل النزاع نتيجة اخلطف اأو الذين مل يتّم العثور على جثثهم.
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و�ضيا�ضّي  اجتماعّي  واقٍع  جُمابهِة  اإل  ُي�ضطرن   ، ذكوريٍّ جمتمٍع  من  تعوي�ٍش  نيَل  الن�ضاء  تتلّم�ش  وحني 

االأجوبِة  الذي يرخي بظالله على تدي احل�ضوِل على  االأمر  املراأة،  بحّق  التمييز  اأنواع  اأفظع  ُيار�ش 

الدولة وعرّبن عن مطالبهن  الن�ضاء عن نظرتهن جتاه  املعنّية. لذا، تّدثت  ال�ضلطات  الوافية وعلى دعِم 

االأكرث اإحلاًحا، وذلَك ب�ضفتهّن �ضحايا وناجياٍت تعّر�ضَن النتهاكاٍت ج�ضيمة حلقوق االإن�ضان وما زلن ال 

يتمتعن باحلّد االأدنى من حقوقهن االأ�ضا�ضّية. فاأماَم هذه اخل�ضارة التي ال ُتعّو�ش، ُتطالب الن�ضاء باإن�ضاٍف 

حُمّق. لكّن الق�ضية هذه �ضرتواح مكانها و�ضُتبقي العائالت يف حالٍة من ال�ضياع و�ضت�ضتمُر يف انتهاِك حقوق 

العائالت هذه يف العدالة ومعرفة احلقيقة، ما مل يوِلها امل�ضوؤولون اللبنانّيون عنايًة ُق�ضوى. 

اإل ذلك، اقرتحت الن�ضاء اللواتي اأُجريت معهن مقابالت من اأجل هذه الدرا�ضة، جمموعًة من التو�ضيات 

التي من �ضاأنها اأن توّجه كيفية تعامل وا�ضعي ال�ضيا�ضات واملجتمع املدين يف لبنان مع ق�ضية االإخفاء الق�رشي: 

اأّما بع�ش التو�ضيات امُلقرتحِة في�ضتوجُب دعًما نيابيًّا، واأّما بع�ضها االآخر فُيمكن اإقراره مببادراٍت وزارّية. 

اأثارت امُل�ضاركات احلاجَة اإل احل�ضول على دعٍم �ضيا�ضّي من امُلجتمع الدويّل ليكوَن ذلك مبثابِة  هذا وقد 

ل اإل ال�ُضُبل االآيلة اإل متّتع الن�ضاء بحقوقهن يف العدالة ومعرفة احلقيقة. فمن دون هذه  ُم�ضاعدٍة يف التو�ضّ

امُل�ضاعدة، لن جتتمَع لدى الدولة اللبنانّية الدوافع الكافية ملبا�رشة العمل وتوفري االإن�ضاف امُلالئم. 

التو�سيات

التو�سيات املوّجهة اإىل احلكومة

1. اإن�ضاء وثيقة قانونية عن الغياب ب�ضبب االإخفاء الق�رشي. 

2. حماية مواقع الدفن. 

3. احرتام حّق العائالت يف معرفة احلقيقة.

4. منح االأوالد من اآباء مفقودين اأو خمفيني غري لبنانيني احلّق يف البقاء يف البالد من دون جتديد ت�رشيح 

االإقامة ب�ضكٍل م�ضتمر. 

التو�سيات املوّجهة اإىل قيادات اجلماعات الطائفية

5. املبادرة اإل اإقامة نقا�ضات داخل اجلماعات الطائفية ال�ضتك�ضاف ال�ضبل التي قد متّكن املجتمع املعنّي تقدمَي 

دعٍم اإ�ضايّف واإن�ضاٍف ُمعنٍي لالأهايل. 

التو�سيات املوّجهة اإىل اجلهات املعنّية الدولية واملحلية

منها  الطبية  واملخفيني  املفقودين  عائالت  حاجات  تكم  التي  الفعلّية  الطبيعة  حول  االأبحاث  اإجراء   .6

ل اإل تلبية هذه احلاجات اأف�ضَل تلبيٍة يف ظّل الظروف القائمة.  والنف�ضية وحول كيفية التو�ضّ



 املركز الدويل 

للعدالة االنتقالية

www.ictj.org1

العي�ش يف اأطياف املا�ضي

امُلقّدمة  .1

را�ضي،  من  بروح  ما  اأبًدا  اأبًدا  يّلي  را�ضي،  من  بروح  ما  يّلي  املنظر  اأنا  “يعني 
كيف  �رشيخا  �ضكلها،  بتذّكر  اإيه  البابا...  انخطف  اإنو  فيه  عرفت  يّلي  اليوم  منظر 

كنا  الأنو  اإيه  عندي...  ومعّلق  بن�ضاه،  ما  ال�ضكل  هيدا  حافية،  وكانت  بال�ضارع، 

تعمل  عم  هيك  لي�ش  اإنو  اإمك،  اإنو  ت�ضويف  وقتا  ب�ش  الو�ضع،  منعرف  وما  �ضغار، 

وبعدين بتكت�ضفي اإنو يف �ضي م�ضيبة، اإنو اأكيد ما رح يروح من را�ضك هيك �ضي.” 

- اإبنة �ضعاد نعمة جنم

ُيعّد اإخفاء املدنيني وامُلقاتلني الق�رشي يف لبنان مو�ضوًعا ُيحّرُم تداوله يف جمتمٍع ي�ضعُب فيه التطّرق 

الق�ضّية،  التحّدث جهاًرا عن هذه  املفقودين واملخفيني فر�ضَة  اأهايل  ُمنَح  النزاع واإرثه. فمتى  اإل 

رّكَز جّل اأقوالهم على ظروِف االختطاف اأو التوقيف اأو االإخفاء الق�رشي وعلى امُلعاناة التي ُيرّجح 

اأن تكّبدها اأحبائهم. ولعّل واحدًة من نتائج ذلك تتجّلى يف جهل العاّمة العناء اليومي وامُل�ضتمر الذي 

املن�ضّية.  العائالت  تتكّبده 

يف  الن�ضاء  على  و1990   1975 العامني  بني  ح�ضَل  الذي  االإخفاء  اأثر  فهم  اإل  التقرير  هذا  يرمي 

لبنان، وهو ي�ضّب اهتمامه على االآثار التي ُتلقي بوزرها على زوجاِت رجاٍل ُفِقدوا اإّبان احلقبِة اآنفة 

الذكر. وجتدر االإ�ضارة اإل اأّن وقَع االإخفاء على هوؤالء الن�ضاء ظّل طّي الكتمان يف النقا�ضات العلنّية 

امُلتعّلقة بهذه الق�ضّية القائمة حّتى اليوم، االأمر الذي ر�ّضَخ اأكرث فاأكرث قّلة امُلحا�ضبِة امُلتنامية والتنّكر 

حلقوق عائالت املفقودين واملخفيني مبا يف ذلك حّقها يف اأن ُتن�ضفها الدولة اإن�ضاًفا ُمالئًما. 

ما جرى يف  التي خّلفها  االآثار  ال�ضوَء على  التقرير  ُي�ضّلط  ذاته،  بحّد  االإخفاء  الرتكيز على  وعو�َش 

مع  اأُجريت  التي  امُلقابالت  يف  اأّما  �ضواء.  حّد  على  احلا�رش  ويف  املا�ضي  يف  كافة  الن�ضاء  حياة  اأوجه 

االأّمهات و�ضجاعتهن وتفانيهّن من  قّوة  ُتخرُب عن  ا  االأبناء ق�ض�ضً مًعا، روى  اآٍن  واأبنائهّن يف  الن�ضاء 

اأجلهم وكذلك عن وقوفهّن يف وجه االآالم وال�ضعاب. وعليه، اأ�ضبحنا ننظر اإل الن�ضاء من خالل تلك 

الق�ض�ش، فما ُعدنا نعتربهّن جمّرد �ضحايا بل ناجيات مّما قد ُيعّد جريًة بحّق االإن�ضانّية وفَق القانون 

اجلنائي الدويل. اأّما وقد فهمنا وقَع هذه اجلرية على من اأُجريت معهّن ُمقابالت على اعتبارهّن ن�ضاًء 

واأّمهات وزوجات واأفراًدا مدنيني، ِبْتنا نلحُظ امُل�ضيبة امل�ضتمرة امُلرتّتبة على االإخفاء الق�رشي. 

وي�ضعى هذا التقرير اإل اعتماِد عّينة متثيلّية �ضغريَة احلجم – من زوجات املخفيني - ُبغيَة تديد القوا�ضم 

امل�ضرتكة بني ال�ضحايا من جهة و�رشورة اإقدام الدولة على تقيق االإن�ضاف من جهة اأخرى. 

الق�رشي بدعٍم  انتهاء احلرب، مل تَظ ق�ضّية االإخفاء  اأكرث من عقدين من الزمن على  فبعَد مروِر 

اأّما االإجنازات ال�ضئيلة التي ُحّققت يف هذا  جمتمعّي حقيقّي اأو بدعٍم جاٍد من الطوائف وزعمائها3. 

3  الطائفة )ج. الطوائف( هو امل�ضطلح امل�ضتخدم عادةً  لالإ�ضارة اإل املجموعة الدينية اأو املذهب يف لبنان.
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اإّما نتيجة تّرك جمموعٍة �ضغرية من الفاعلني واإّما ح�ضيلٌة ثانوّية نتجت من ا�ضتغالل  ال�ضدد فهي 

بع�ش رجال ال�ضيا�ضة الق�ضية �ضعًيا اإل خو�ش ال�ضباق االنتخابي. وجتدر االإ�ضارة اإل اأّن اجلمعية 

اأن�ضطٍة فاعلة  اإقامة  اأجل املفقودين” بداأت يف االآونة االأخرية ُترّكز على  “لنعمَل من  غري احلكومّية 

حوَل هذه الق�ضية، فاأطلقت �ضل�ضلة اإعالناٍت تلفزيونّية كجزٍء من حملٍة توعوية عاّمة اأو�ضع نطاًقا4. 

هذا وقد انعك�ضت االأحداث االأخرية اإحلاًحا على �رشورِة حّل ق�ضّية املفقودين واملخفيني يف لبنان. 

فالنزاع امُل�ضّلح امُلتفاقم يف �ضورية وتردداته على لبنان كان من �ضاأنها اأن �رشفت االأنظار عن التقّدم 

اللبنانّية  التحالفات  توطيد  اأجل  من  ُتبذل  حثيثًة  جهوًدا  اأّن  ذلك  الق�رشي،  االإخفاء  �ضاأن  يف  امُلحرز 

اله�ّضة. غري اأّن اأمناَط املا�ضي ال تزال ُتعيد نف�ضها مراًرا وتكراًرا، ال �ضيما اأّن عمليات االختطاف 

ازدادت وتريتها اأكرث فاأكرث 5. وقد اأ�ضاَرت ن�ضاٌء مّمن اأُجريت معهن ُمقابالت اإل اأّن �ضدمة املا�ضي 

تبثنُّ القلق حياَل واقَع لبنان احلايّل. 

للمنخرطني يف جهوٍد على  ُيوّفر معلوماٍت جمدية  اأن  فهو  التقرير،  هذا  ُيعقد على  الذي  االأمل  اأّما 

غرار توثيق ق�ض�ش االأهل واالأوالد وو�ضع مواَد حول ال�ضياق القانوين امُلتعّلق باالإخفاء الق�رشي 

يف لبنان واإمعان النظر يف ال�ضدمة التي تّولت اإل التنكر للحّق يف معرفة احلقيقة. اأّما التو�ضيات 

فت�ضعى اإل تقدمي توجيهاٍت عملّية لوا�ضعي ال�ضيا�ضات يف ما خ�ّش كيفية اإحقاق حقوق هوؤالء ال�ضحايا 

وتلبيَة حاجاتهم على حّد �ضواء. 

املنهجّية

للعدالة  الدويّل  املركز  من  كّل  مع  بالتعاون  وذلك  الدرا�ضة،  بهذه  اخلا�َش  البحَث  املوؤّلفة  �ضّممت 

بغيَة  جنٍب  اإل  جنًبا  املوؤ�ض�ضتان  عملت  فقد  العربي.  العامل  يف  الن�ضائّية  الدرا�ضات  ومعهد  االنتقالية 

اأُجريت مع ثالث وع�رشين زوجَة  التي  امُل�ضتفي�ضة  امُلقابالت  اعُتمَد الحًقا يف  ا�ضتبياٍن نوعّي  و�ضع 

مفقوٍد اأو خمفّي. وجتدر االإ�ضارة اإل اأّن الزوجات كّلهن يتحدرن من طوائَف ومناطق وانتماءات 

�ضيا�ضّية خُمتلفة. هذا وقد متت ا�ضت�ضارة اأ�ضحاب امل�ضلحة الذين عملوا يف ق�ضية املخفيني، ف�رُشَح لهم 

هدُف هذه الدرا�ضة وُحّدَد الفريق امُل�ضتهَدف الذي حاولت الدرا�ضة الو�ضول اإليه. اإل ذلك، اأُجريت 

ات�ضاالت اأولّية وُمقابالت اإّما يف بيوت الن�ضاء واإّما يف مكان من اختيارهّن. 

وقد ا�ضتملت كّل ُمقابلٍة على جملٍة من االأ�ضئلِة عن امُلعطيات املعلومِة حول كيفية وقوع االإخفاء، وعن 

ا. هذا وتطّرقت االأ�ضئلة اإل نظرة  مدى تاأثري االنتهاك هذا يف حياة املراأة، وعن وقعه على اأ�رشتها اأي�ضً

املراأة اإل ردود الفعل الر�ضمّية من جهة واإل اجلهود التي تعتربها من�ضفًة بحّقها من جهة اأخرى. 

اللغة االإنكليزية، واإن مل يكن  امُلقاَبلة جُتيد  امُلقابالت بنف�ضها يف حال كانت املراأة  اأجرت املوؤّلفة  وقد 

احلال كذلك، توّل مرتجٌم اإجراء امُلقابلة وفَق اإطاِر عمٍل حمكٍم من االأ�ضئلَة امُلعتمدة اآنًفا، ثّم تطرح 

املوؤّلفة اأ�ضئلتها اإن اقت�ضت احلاجة. 

هذا وقد اأُجريت امُلقابالُت على انفراد اإاّل يف حال اختارت املراأة اأن يرافقها اأبناءها يف امُلقابلة. ويف 

ا عن التجارب التي مّرت بها اأّمهاتهم ب�ضفتهّن زوجاَت اأ�ضخا�ٍش  هذه احلاالت، روى االأبناء ق�ض�ضً

خمفيني. وبعَد االإنتهاء من اإجراء امٌلقابالت، ُدّونت جميعها فرُتجَم ما مل يكن منها باللغة االإنكليزّية، 

ثّم ُدّققت كّل ترجمٍة على حدة لتوخي الّدقة. وقبَل ُمبا�رشة امُلقابلة، اأُعطيت كّل امراأة خيار التعريف 

باإ�ضم م�ضتعار، ومن ف�ضّلت  التعريُف بها  الثاين، مّت  لت اخليار  بلقبها؛ فمن ف�ضّ با�ضمها واإّما  اإّما  بها 

اخليار االأّول، فظهر ا�ضمها احلقيقي كاماًل. 

www.youtube.com/watch?v=Q0bc_3W2iao 4  لروؤية مثل حديث عن حملة “لنعمل من اأجل املفقودين”، �ضاهد

ا عند عودتهم من الزيارة الدينّية يف �ضورية. وقد اأفرج عنهم بعد �ضتة اأ�ضهر، اأي يف 21 ت�رشين  5  يف اأيار/ مايو من العام 2012، اخُتِطف 11 رجاًل لبنانيًّ

االأول/ اأكتوبر من العام 2013، وذلك بعد مفاو�ضات طويلة. ويف وقٍت �ضابق، اختطف �ضبعة رجال يف بريوت يف حادثني منف�ضلني اأحدهما يف �ضباط/ 

فرباير واالآخر يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر من العام 2011. وقد اتهم بع�ش هوؤالء باالنتماء ال املعار�ضة ال�ضورية.
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من هم املفقودون؟  .2 

االإخفاء الق�رسي يف لبنان   

تعريف كّل من املفقود واملخفّي

ال�ضخ�ش املخفي هو:

الذي اعُترب مفقوًدا  الذي يكون مكان وجوده غري معروف الأقاربه و/اأو  ال�ضخ�ش 

ا�ضتناًدا اإل معلوماٍت موثوق بها، وفًقا للت�رشيعات الوطنية يف ما يتعّلق بنزاع م�ضّلح 

دويل اأو غري دويل اأو حالة عنف داخلي اأو ا�ضطرابات داخلية اأو كوارث طبيعّية اأو 

ة يف الدولة.6  اأي حالة اأخرى قد تتطلب تدخل ال�ضلطة املخت�ضّ

وُيرّجح  القتال  يف  ُفقدوا  ومقاتلني  النزاع  خالل  عليهم  املقبو�ش  االأ�ضخا�ش  التعريف  هذا  ي�ضمل 

اأّنهم ُقتلوا يف املواجهات، باالإ�ضافة اإل �ضحايا القتل اجلماعي و�ضحايا االختطاف واجلثامني غري 

امُلتعّرف اإليها التي اأُحرقت على اعتبارها جثث اأ�ضخا�ش جمهولني7. اأّما امُل�ضطلح “املفقود” االأكرث 

�ضمواًل فيدّل على �ضحايا “االإخفاء الق�رشي اأو الالاإرادي”.

اأّما تعريف االإخفاء الق�رشي فورَد يف االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�ضخا�ش من االإخفاء الق�رشي 

امُلربمة يف العام 2006 على اأّنه: 

االعتقال اأو االحتجاز اأو االختطاف اأو اأي �ضكل من اأ�ضكال احلرمان من احلرية 

يتم على اأيدي موظفي الدولة، اأو اأ�ضخا�ش اأو جمموعات من االأفراد يت�رشفون 

باإذن اأو دعم من الدولة اأو مبوافقتها، ويعقبه رف�ش االعرتاف بحرمان ال�ضخ�ش 

من  يحرمه  مما  وجوده،  مكان  اأو  املختفي  ال�ضخ�ش  م�ضري  اإخفاء  اأو  حريته  من 

حماية القانون8.

6  اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر، “املبادئ التوجيهية / قانون منوذجي ب�ضاأن املفقودين: مبادئ للت�رشيع حول و�ضع االأ�ضخا�ش املفقودين نتيجة نزاع 

م�ضلح اأو عنف داخلي تدابري لتجنب اختفاء االأ�ضخا�ش وحماية حقوق وم�ضالح املفقودين وعائالتهم”، املادة 2 )اأ(.

International Committee of the Red Cross, “Guiding Principles/Model Law on the Missing: Principles for Legislating the Situation 
of Persons Missing as a Result of Armed Conflict or Internal Violence: measures to prevent persons from going missing and to 
protect the rights and interests of the missing and their families,” Art. 2(a).

7  �ضامبان واآخرون،

A. Chapman et. al., “Thinking Historically About Missing Persons: A Guide for Teachers,” UNDP/ACT 2011.

8  االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�ضخا�ش من االختفاء الق�رشي، لعام 2006، املادة 2. مت فتح باب التوقيع على االتفاقية يف �ضباط 2007، ودخلت 

حّيز التنفيذ يف 23 كانون االأّول 2010. وحّتى اليوم، ان�ضّمت 44 دولة ال املعاهدة. راجع 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=3&c hapter=4&lang=en
International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, 2006, Art. 2.
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وتن�ّش املادة الرابعة والع�رشين من اتفاقية العام 2006 ب�رشاحٍة على احلّق يف معرفة احلقيقة. هذا 

الق�رشي ومعرفة  ب�ضاأن ظروف االختفاء  “حّق كل �ضحية يف معرفة احلقيقة  ا  اأي�ضً وتوؤّكد االتفاقّية 

هذه  لتحقيق  معلومات  ون�رش  وا�ضتالم  جمع  حرية  يف  حقه  عن  ف�ضاًل  املختفي،  ال�ضخ�ش  م�ضري 

الغاية”9. وُيلقي ذلك على الدول م�ضوؤولية تزويد ال�ضحايا باحلقيقة يف �ضاأن اأحبائهم املفقودين10. يف 

الواقع، ُيعّد حّق االأقرباء يف معرفة حقيقة م�ضري االأ�ضخا�ش املخفيني واأماكنهم “حًقا ُمطلًقا ال يخ�ضع 

االأخرى على  باحلقوق  التمّتع  لي�َش رهينَة  اأّن احلّق هذا  ُينتق�ُش منه”11. ويعني ذلك  قيٍد وال  الأي 

غرار احلّق يف العدالة، كما يعني اأّن ما من ظروٍف، مبا فيها حاالت الطوارئ، ُيكن للدولة فيها 

ل من التزاماتها املتعّلقة باحلّق يف معرفة احلقيقة.12  اأن تتن�ضّ

ا يف عداد �ضحايا جرية االإخفاء الق�رشي هذه13.  اإل ذلك، تندرج عائالت املفقودين واملخفيني اأي�ضً

وُيعّد حّق العائالت هذه يف العدالة ومعرفة احلقيقة ُمرتبًطا باحلّق يف االإن�ضاف وهو ينطوي على 

عدٍد من التدابري من بينها اإجراء التحقيقات املجدية وك�ضف احلقائق14 والتعوي�ش15. 

وّقع لبنان اتفاقّية العام 2006 اإاّل اأّنه مل ُيقّرها بعد. 

مل تتنبَّ وُتطّبق الدول جميعها قوانني تن�شنُّ على حّق العائالت يف معرفة احلقيقة. وغالًبا ما ي�ضوب 

الغمو�ُش ردوَد الفعل جتاه ق�ضية االإخفاء الق�رشي. 

اإنو يرجع، رغم خماويف  اإنو ما ينعرف عّنو �ضي. كنت متاأملة  “ما كنت مت�ضّورة 
مّيتني،  طّيبني  يقولولنا  �ضي...  اأو  باإ�رشائيل  موجود  اأو  مثاًل  مّيت  يقولويل  اإنو 

كان داًيا هيدا ببايل، ولهاّلأ بقول يا ترى مّيتني، وين دافنينُهن؟ طّيبني، �ضّلموُهن 

علينا،  بعُدن طيبني وعاملني زعما  هالعمايل هاي  يّلي عملوا  ال�ضيا�ضّيني  الإ�رشائيل؟ 

ي�ضاألوُهن.” 

- عايدة حمي الدين غزيل

عمليات االإخفاء يف لبنان

“كل مّرة كنا نقطع فيها خّط التما�ش، كان التوتر واخلوف ي�ضيطروا علينا. وال مّرة 
كنا اأكيدين اإنو رح ننجا. كنت داًيا قول الإبني اإذا �رشيل �ضي، �ضّلك مكّمل. الأنو ما 

فيك تعمل �ضي.” 

- لولو العقل خوري

9  االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�ضخا�ش من االختفاء الق�رشي، املادة 24.

10  �ضكوفازي و�ضيرتوين،

Tullio Scovazzi and Gabriella Citroni, The struggle against enforced disappearance and the 2007 United Nations Convention, 
(Martinus Nijhoff Publishers: Leiden, 2007), 359.

11  املفو�ضية ال�ضامية حلقوق االإن�ضان، “الفريق العامل املعنّي بحاالت االختفاء الق�رشي اأو غري الطوعي التعليق العام على احلّق يف معرفة احلقيقة يف 

حاالت االختفاء الق�رشي”،

www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
OHCHR, “Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances: General Comment on the Right to the Truth in Relation 
to Enforced Disappearances,” 4.

12  جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�ضان، “تقرير اخلبري امل�ضتقل لتحديث جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية وتعزيز حقوق االإن�ضان من خالل اتخاذ اإجراءات 

ملكافحة االإفالت من العقاب”، املبداأ 2، 

E/CN.4/2005/102/Add.1   UN Commission on Human Rights, “Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles 
to Combat Impunity,” principle 2., Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1

13  االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�ضخا�ش من االختفاء الق�رشي، لعام 2006، املادة 24.

14  االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�ضخا�ش من االختفاء الق�رشي، لعام 2006، املادة )2( 8 و10 و12 و18.

15  امل�ضدر ال�ضابق، املادة 24 )4-5(: احلّق يف احل�ضول على تعوي�ش...يغطي االأ�رشار املادية واملعنوية عند االقت�ضاء، واأ�ضكال اأخرى للجرب من 

قبيل: )اأ( رد احلقوق؛ )ب( اإعادة التاأهيل؛ )ج( الرت�ضية، مبا يف ذلك ا�ضتعادة الكرامة وال�ضمعة؛ )د( �ضمانات بعدم التكرار.
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اأحَد  ولعّل  جُمٍد،  نحٍو  على  احلرب  اإرث  ُمعاجلة  جلهة  وال�ضيا�ضّي  العاّم  امل�ضتوَينْي  على  تواٍن  ثّمَة 

اأ�ضباب ذلك ُيعزى اإل تركيبة تقا�ضم ال�ضلطة يف مرحلة ما بعَد احلرب التي اأّمنت االإفالت من العقاب 

ال�ضالم الظاهرّي الذي ي�ضوُد حاليًّا يف  النافذين من جهة واإل اخل�ضية من زعزعة  الفاعلنَي  لبع�ش 

اأّدى  وقد  ال�رشاع وعنفه16.  فو�ضى  اإل  العودة  يخ�ضوَن  اللبنايّن  ال�ضعب  اأبناء  من  فالكثري  البالد. 

ذلك اإل اإيجاد حُميٍط ينبُذ عائالت املفقودين واملخفيني التي مل ت�ضتِطع اأ�ضا�ًضا االندماج يف جمتمٍع ُي�رّش 

على التنا�ضي. 

احلرب

�ضل�ضلٍة  العام 1990، عبارًة عن  اإل  العام 1975  امتدت من  التي  لبنان  االأهلية يف  كانت احلرب 

من النزاعات الدائرة بني مبادئ اإيديولوجية ودينية وقومّية وبنيوّية وعرقّية ُمتناف�ضة، وقد توّرَط 

يف النزاعات هذه فاعلون لبنانيون واإقليميون على حّد �ضواء17. وقد رافَق التوترات املتزايدة بني 

الطوائف اللبنانّية، �رشاٌع داخلّي حُمتدم بني الزعماء ال�ضيا�ضيني. ثّم تقاطَع العنف ال�ضيا�ضّي الداخلّي 

مع التدّخل امُل�ضّلح الذي اأقدمت عليه دولتني تقعان على تخوم لبنان، هما، اإ�رشائيل و�ضورية. هذا 

غرار  على  اللبنانية،  الداخلية  ال�ضوؤون  يف  االإقليمّيني  الفاعلني  بع�ش  تدّخل  �ضوًءا  االأمر  فاقم  وقد 

اإيران والعراق واململكة العربية ال�ضعودية والف�ضائل الفل�ضطينية امل�ضّلحة كمنظمة التحرير الفل�ضطينية 

اأمد  اإطالة  اإل  اأّدى  ما  االأمريكّية،  املتحدة  فيهم فرن�ضا والواليات  فاعلني دوليني مبا  اإل  باالإ�ضافة 

العنف الذي مّزق البلد وق�ّضمه تق�ضيًما طائفيًّا18. 

وقد ُعرفت احلرب هذه بكرثة االجتياحات واالحتالالت التي حّثت عليها تالفات داخلّية واإقليمّية 

ُمتقّلبة، كما اأّنها اّت�ضفت بتف�ّضي القتل الع�ضوائي واالختطاف واالإخفاء الق�رشي والتفجريات املوّجهة 

الع�ضوائّية والنزوح الق�رشي واالغتياالت. 

النزاع الذي داَم خم�َش ع�رشة �ضنة بحوايل 144،240 قتياًل و197،506 جريًحا  وُتقّدر ح�ضيلة 

و13،455 معّوًقا مدى احلياة و17،415 مفقوًدا اأو خمفيًّا19. هذا وقد ات�ضعت رقعة النزوح اإّبان 

الثقة باملوؤ�ض�ضات  التحتّية وترّدت اخلدمات وانهار االقت�ضاد وانعدمت  الدولة  ُبنى  النزاع وُدّمرت 

ال�ضيا�ضّية20. اإل ذلك، �رّشَح حوايل 75 يف املئة من املواطنني اللبنانيني اأّنهم تعّر�ضوا للنزاع امُل�ضّلح 

على نحٍو �ضخ�ضّي21. 

16  بدنا نعرف، فيلم وثائقي من اإعداد كارول من�ضور، 2012.

17  لالطالع ب�ضكٍل واٍف على تاريخ النزاعات يف لبنان، راجع فواز طرابل�ضي؛ روبرت في�ضك؛ �ضمري ق�ضري.

Fawwaz Traboulsi, A History of Modern Lebanon (Pluto Press: London 2007); Robert Fisk, Pity the Nation: The Abduction of 
Lebanon (Nation Books: New York 2002); and Samir Kassir, La Guerre du Liban: De la Dissension Nationale au Conflit Régional, 
1975–1982 (CERMOC : 1994).

18  ي�ضت�ضيف لبنان حوال 447،000 الجئ فل�ضطيني، بح�ضب �ضجالت االأمم املتحدة الإغاثة وت�ضغيل لالجئني الفل�ضطينيني، راجع

www.unrwausa.org/page.aspx?pid=414

19  اإّنه العدد الذي اعتمد ر�ضميًّا، وقد ذكر يف التقرير ال�ضنوي ال�ضادر عن هيومن رايت�ش ووت�ش يف العام 1993

www.hrw.org/reports/1993/WR93/ Mew-07.htm#P399_. 

ويعتقد اأن عدد املفقودين )17،415( اأُِخَذ من تقرير ال�رشطة ال�ضادر يف العام 1991. ولكن الرقم هذا ُي�ضّكل حمطَّ جدٍل، وُيرّجح اأنه ي�ضمل االأ�ضخا�ش الذين 

فقدوا اأكرث من مرة نتيجة ت�رشيد اأ�رشهم، واالأ�ضخا�ش الذين اختطفوا وعادوا يف وقت الحق، والذين عرث على رفاتهم يف وقت الحق. املركز الدويّل للعدالة 

االنتقالّية، “م�ضح لالنتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويّل حلقوق االإن�ضان والقانون الدويّل االإن�ضاين ما بني عامي 1975 و2008”.

ICTJ, “A Mapping of Serious Human Rights and Humanitarian Law Violations in Lebanon (1975–2008),” 2013.

20  ملعرفة املزيد عن اأثر احلرب على املجتمع اللبناين، راجع ميدل اي�ضرتن جورنل؛ عدوان؛ خلف

املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية، “عدم التعامل مع املا�ضي: اأي تكلفة على لبنان؟”، كانون الثاين/ يناير 2014.

 https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Report-Lebanon-Impunity-Ar-013014.pdf
“After the Civil War: Peace or the Illusion of Peace?,” Middle East Journal, vol. 63, no. 3, 2011; Charles Adwan, “Corruption in 
Reconstruction: The Cost of National Consensus in Post-War Lebanon,” Center for International Private Enterprise, December 1, 
2004; Samir Khalaf, “Besieged and Silenced: The Muted Anguish of the Lebanese People,” Centre for Lebanese Studies, October 
1989. ICTJ, “Failing to Deal with the Past: What Cost to Lebanon?,” January 2014. 

21  اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر،

“Lebanon: Opinion Survey and In-depth Research,” 2009, www.icrc.org/eng/assets/files/2011/lebanon-opinion-survey-2009.pdf
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“اأقاَم   ،22  1989 العام  من  �ضبتمرب  اأيلول/  يف  الطائف  اتفاق  توقيع  بفعل  ا  ر�ضميًّ احلرب  انتهت  حنَي 

قادة امليل�ضيات ال�ضابقون اأوليغار�ضية، فاأعفوا اأنف�ضهم من م�ضوؤوليتهم عن اجلرائم التي ارتكبوها خالل 

ارُتكبت  جلرائم  الق�ضائية  املالحقة  منَع  الذي   1991 �ضنة  ال�ضادر  العام  العفو  قانون  اأّما  احلرب23”. 

ا من االإفالت من العقاب. هذا وقد َوجَب على البالد اأن  خالل احلرب، فكان من �ضاأنه اأن اأ�ضاَع جوًّ

تتاأقلَم مع التوترات امل�ضتمرة، على غرار االغتياالت بعَد فرتة احلرب االأهلّية24، وال �ضّيما بعَد ت�رشين 

اأ�ضا�ضي، عن تواجد  ب�ضكٍل  الناجم،  العنف  اأعمال  العام 2004، ومع خطر جتدد  اأكتوبر من  االأول/ 

القوات االإ�رشائيلّية على االأرا�ضي اللبنانّية حّتى العام 2000 وكذلك تلك ال�ضورّية حّتى العام 2005. 

عملّيات االإخفاء خالل احلرب

الدولة  توؤّيده  كتكتيٍك  الالتينّية،  اأمريكا  غرار  على  خمتلفة،  اأماكَن  يف  الق�رشي،  االإخفاء  اعُتمَد 

يختلف  ال�ضياق  اأّن  اإاّل  امُلذعنة،  واجلماعات  امُلعار�ضة  �ضحق  اإل  اخل�ضو�ش  وجه  على  ويرمي 

التي تّول بع�ٌش  النزاع كّلهم يف عمليات االختطاف  اأطراف  لبنان حيث توّرط  ا يف  تامًّ اختالًفا 

العامني  بني  دارت  التي  اللبنانية  احلرب  اأف�ضت  وعليه،  الق�رشي.  االإخفاء  من  حاالٍت  اإل  منها 

1975 و1990 اإل ت�ضجيل حاالٍت من االأ�ضخا�ش املفقودين واملخفيني على حّد �ضواء. لذا، يعتمُد 

عملّية  نتيجَة  النزاع  اإّبان  ُفِقدوا  اأ�ضخا�ٍش  على  للداللة  و“خمفّي”  “مفقود”  م�ضطلحي  التقرير  هذا 

اختطاف اأو على اأ�ضخا�ٍش مل ُيعرث على جثثهم بعَد وقوِع جمزرة ما. 

�ضحيٌح اأّن عدًدا كبرًيا من اللوائح امُلجتزاأة واملتناق�ضة يف �ضاأن املفقودين يتوافر حاليًّا، لكن ما من 

�ضجٍل ر�ضمّي واحٍد ُيبنّي اأ�ضماَء املفقودين اأو ُيظهر معلوماٍت عنهم قبَل وفاتهم. ففي العام 1992، 

ا وفل�ضطينيًّا ومن جن�ضّيٍة خمتلفة، اختفوا  ا، لبنانيًّ اأح�ضت احلكومة اللبنانية ما ُيناهز 17،415 �ضخ�ضً

خالل احلرب. 

اخُتِطفت غالبّية املفقودين على اأيدي امللي�ضيات اللبنانّية اأو الفل�ضطينّية، وقد احُتجزوا على االأرا�ضي 

اأو اجلهات املرتبطة به يف لبنان على اختطاف عدٍد من  اأقدَم اجلي�ش االإ�رشائيلّي  اللبنانّية. هذا وقد 

االأ�ضخا�ش25. كما قاَم اجلي�ش ال�ضوري اأو اجلهات املرتبطة به يف لبنان باختطاِف اأفراٍد اأو توقيفهم 

ثّم نقلهم اإل ال�ضجون يف �ضورية حيث احُتجزوا بال حماية. 

�ضورية،  يزالون حُمتجزين يف  احلياة وال  قيد  يكونوا على  قد  الذين  االأ�ضخا�ش  اأعداد  م�ضاألة  وُتعّد 

قيَد  لبنانيني  ابقاء  اأنكر  اللبنانّية  ال�ضوري وعدٌد من احلكومات  م�ضاألًة �ضائكة وحمَط جداٍل. فالنظام 

االحتجاز ال�ضوري، لكن ُيرّجح اأّن مئات االأ�ضخا�ش مّمن هم على قيد احلياة، ال يزالون حُمتجزين 

ا يف �ضورية26، وهو اأمٌر ُيثبُته االإفراج امُلتقّطع عن عدٍد من ال�ضجناء بعَد م�ضي اأكرث من ع�رشين  �رشًّ

عاًما على توقيفهم اأو اختطافهم27، والبيانات احلديثة ال�ضادرة عن امل�ضوؤولني احلكوميني اللبنانيني 

28 باالإ�ضافة اإل �ضهاداٍت اأدل بها حُمتجزون اآخرون29. 

ا للحرب واأر�ضى هيكلّية جديدة لتقا�ضم ال�ضلطة بني اجلماعات الطائفية الرئي�ضية يف اآٍن مًعا. اأوجَد هذا االتفاق مبداأ “العي�ش  22  اتفاق �ضالم معقد و�ضَع حدًّ

امل�ضرتك” فاأُعيَد توزيع واجبات كّل من رئي�ش الوزراء ورئي�ش اجلمهورية. هذا وقد حلّ االتفاق امليلي�ضيات الوطنية واملحلية. اأّما انتهاء اأعمال العنف فقد 

�ُضّجل يف تاريخ 13 ت�رشين االأول/ اأكتوبر من العام 1990، الذي �ضهَد هجوًما �ضورًيا اأّدى اإل اإخفاء عدد كبري من اللبنانيني اأو اإعدامهم. ومع ذلك، ا�ضتمرت 

اأعمال العنف ب�ضكل متقطع. ملعرفة املزيد عن اتفاق الطائف، راجع ب. �ضامل )مرتجم(؛ نورتن؛ مايال؛ هد�ضون.

Michael Young, “The Lid on Memory,” Index on Censorship, 1/2000, 29, 26، 23  يونغ

www.memoryatwork.org 24  ملزيد من التفا�ضيل عن االغتياالت، راجع

Centre Libanais des Droits Humains, “Liban: Disparitions Forcées et Détentions au Secret,” 2008 12 ،25  املركز اللبناين حلقوق االإن�ضان

26  قّدمت العائالت حوال 630 ملًفا ال جلنة دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني. هذه امللفات هي عبارة عن �ضجالت االأ�رشة؛ ومل تخ�ضع للتحقيق بعد.

www.solidelb.org/what-we-do 27  للح�ضول على وثائق حول اإطالق �رشاح االأ�رشى اللبنانيني من االعتقال ال�رشي يف �ضورية منذ العام 1998، راجع

28  بيان وزير العدل اإبراهيم جنار ال�ضادر يف اآب/اأغ�ضط�ش 2012، ويرد فيه طلب لبنان من �ضورية الك�ضف عن م�ضري 745 مفقوًدا لبنانيًّا يف �ضورية، 

http://electronicintifada.net/content/families-disappeared-seek-answers/7865

29  راجع كولوك،

Paige Kollock, “Syrian Conflict Gives Hope for Families of Missing Lebanese,” Voice of America, September 7, 2012, 
www.voanews.com/content/syria-lebanon-civil-war-missing/1503754.html
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هذا وقد اكُت�ضَف يف لبنان عدٌد من املقابر اجلماعّية لكن مل ُينت�ضل غري بع�ش اجلثامني التي ا�ضتع�ضى 

تقع يف  انت�ضال 24 جثة من مقربٍة جماعّية  فتج�ّضدت يف  الفارقة  العالمُة  اأّما  غالًبا30.  اإليها  التعّرف 

العام 2005، وُيعتقد  الثاين/ نوفمرب من  الدفاع يف منطقة الريزة وذلك يف ت�رشين  حميط وزارة 

باأّن اجلثث تعود اإل �ضحايا اعتداٍء �ضوري وقع يف العام 1990. ففي هذه احلال، مّت التعّرَف اإل 

رفات اجلثامني كّلها واأُعيدت اإل ذويها. اإل ذلك، مّت العثور �ضدفًة على مقابَر جماعية اأثناء القيام 

بحفريات يف مواقع البناء اأو خالل التنقيب عن االآثار. �ضحيٌح اأّن الدولة اللبنانّية قادرة على انت�ضال 

اأّنها مل تكن يوًما �ضفافًة يف االإف�ضاح عن عملّية اكت�ضاف  اإاّل  امُلكت�ضفة وعلى تديد هوّياتها،  الرفات 

املقابر اأو يف و�ضع �ضيا�ضٍة وا�ضحة عّما يح�ضل بعَد العثور على الرفات31. 

الُبنى ال�سيا�سّية واالجتماعية 

يف املبداأ، يقوم االحتكام اإل الق�ضاء على امُل�ضاواة يف امُلواطنة، اإاّل اأّن الطائفة تتحّكم به، وهي تتحّكم 

ا يف النقا�ضات حوَل الهوّية يف لبنان. اإذ ال نظاَم �ضامَل خا�ش باحلماية القانونّية ُيّكن املواطنون  اأي�ضً

اأن يحتكموا اإليه، وهو ما �ضيتم �رشحه الحًقا. وجتدر االإ�ضارة اإل اأّن ذلك ينطبق، اأكرث ما ينطبق، 

على املجاالت القانونية التي تطال االأحوال ال�ضخ�ضّية، ومن بينها الزواج واالإرث. 

تت�ضم ُبنية الدولة والطوائف يف لبنان بطابعها الذكوري املح�ش32، فُت�ضطُر زوجات املفقودين اإل 

التعامل مع واقٍع ُتعّد الت�رشيعات فيه متييزية. فالقرارات االإدارّية يف ما خ�ّش احل�ضابات امل�رشفّية 

ونقل امللكية واالإرث وح�ضانة االبن اأو االبنة عادًة ما تتطّلب موافقة زوج املراأة اأو رجٍل اآخر من 

اأفراد العائلة. اأّما ح�ضور املراأة املحدود يف منا�ضَب ال�ضلطة القانونية اأو ال�ضيا�ضّية اإل جانب النظام 

الطائفي الذكوري، فاإمّنا ُيفاقمان قّلة حيلة ن�ضاٍء قد اختفى اأزواجهن. 

ال�سياق القانويّن اللبنايّن

ُتعّرف القوانني احلالّية يف لبنان ال�ضخ�َش املفقود بـ“الغائب”. وغالًبا ما تخ�ضع امل�ضائل املتعّلقة باملفقود 

ل اأدناه.  اإل االجتهاد يف قانون االأحوال ال�ضخ�ضّية كما هو ُمف�ضّ

ة بها يف ما خ�ّش قانون  فكٌل من الطوائف الدينية الثمانية ع�رشة امُلعرتف بها متلك ت�رشيعاٍت خا�ضّ

هذه  ما تكم  وغالًبا  امل�ضائل،  هذه  تف�ضَل يف  اأن  �ضاأنها  من  ُم�ضتقلة  تتمتع مبحاكم  اأّنها  كما  االأ�رشة، 

الت�رشيعات عدًدا من الق�ضايا املنبثقة من االإخفاء الق�رشي. 

الثالث  يف  ال�ضادر  املحّمديني  لغري  االإرث  لقانون  امل�ضيحيون  يخ�ضع  ما  عادًة  االإرث،  م�ضاألة  يف 

والع�رشين من �ضهر حزيران/ يونيو من العام 1959. اأّما امل�ضلمون فيخ�ضعون، وفَق مذاهبهم، اإّما 

لقانوٍن ُينظم املحاكم ال�رشعية ال�ضنّية واجلعفرّية �ضدَر يف ال�ضاد�ش ع�رش من �ضهر اآب/ اأغ�ضط�ش من 

العام 1962، واإّما لقانون االأحوال ال�ضخ�ضية لطائفة املوّحدين الدروز ال�ضادر يف الرابع والع�رشين 

من �ضهر �ضباط/ فرباير من العام 1948. 

يف اأّيار/ مايو من العام 1995، اأُقّر القانون رقم 95/434 الذي يحكُم م�ضائل متعّلقة باالإرث وهو 

اأ�ضا�ضي اإل تقلي�ش الوقت الذي ي�ضتغرق العائالت من اأجل االإعالن ر�ضميًّا عن وفاة  يرمي ب�ضكٍل 

االأقارب الذين اختفوا خالل احلرب مبوجب قراٍر �ضادر عن املحكمة. 

30  يف العام 2000، ك�ضفت جلنٌة حكومية معنّية بالتحقيق يف م�ضري املفقودين واملخفيني 3 مقابر جماعية؛ ومع ذلك، يعتقد اأن مقابر كثرية ال تزال 

موجودة على امتداد البلد. انظر احلا�ضية 34.

www.actforthedisappeared.com/what-you-need-to-know.php ”31  لنعمل من اأجل املفقودين، “املفقودون يف لبنان

32  مل ت�ضهد احلكومات اللبنانّية ُم�ضاركة ن�ضائية اإل اأن ُعّينت كّل من ليلى ال�ضلح ووفاء ال�ضيقة حمزة وزيرتني يف حكومة العام 2004. كذلك، مل ي�ضم 

جمل�ش النواب اأع�ضاًء من الن�ضاء حتى العام 1991 با�ضتثناء ع�ضوية مرينا الب�ضتاين )1963-1964(، وهي قد فازت يف االنتخابات التي جرت يف عام 1963 

بالتزكية، الإنهاء والية والدها اإميل الب�ضتاين الذي تويف يف حادث تطم طائرة.
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من  ُيحرُم  وعليه،  االأبناء،  اإل  االأب  من  ُتنقل  وهي  املدين  القانون  فُينّظمها  لبنان  يف  اجلن�ضّية  اأّما 

اأّم لبنانّية ورجٍل اأجنبي. وقد انعك�َش ذلك �ضلًبا على حقوق  املواطنة اللبنانّية االأبناُء املتحدرون من 

االأبناء يف العمل وامتالك عقار واالإقامة يف البالد بال ت�رشيح اإقامة. ففي الواقع، كان لالأمِر هذا 

وقٌع على قرارات املراأة اللبنانية يف الزواج، واأّما يف احلاالت التي �ُضّجل فيها اختفاء الزوج غري 

اللبنايّن، فقد فاقم هذا االأمر ال�ضعوبات االقت�ضادية واالجتماعية واالإدارية التي ُتلقي بوزرها على 

االأم واالأوالد على حّد �ضواء 33. 

�سيا�سة فقدان الذاكرة

املالحقة  اأو �رشٍط على  قيٍد  بال  ففر�َش عفًوا  التنفيذ،  القانون رقم 84 حّيَز  العام 1991، دخل  يف 

اأو  لغاياٍت  ارُتكبت  قد  تكون  اأاّل  على  �ضيا�ضي،  بطابٍع  تت�ضُم  جرائم  اأو  �ضيا�ضية  جرائم  عن  الق�ضائية 

الثامن  تاريخ  قبل  �ضيا�ضّيٍة  لغاياٍت  ارُتكبت  التي  كّلها  اجلرائم  العفو  �ضمَل  وقد  �ضخ�ضّية.  مكا�ضَب 

والع�رشين من �ضهر اآذار/ مار�ش من العام 1991، با�ضتثناء اجلرائم التي نالت من قيادّيني �ضيا�ضيني 

ودينيني اأو من دبلوما�ضيني اأجانب باالإ�ضافة اإل اجلرائم التي اأُحيلت اإل املجل�ش العديل الذي ينظر يف 

م�ضائَل تتعّلق باأمن الدولة. 

االأ�ضكال  من  �ضكٍل  باأي  ي�ضمح  ومل  وعائالتهم  ال�ضحايا  تخ�ش  اأحكاٍم  اأّي  يت�ضمن  مل  العفو  اأّن  غري 

باللجوء اإل العدالة اأو جرب ال�رشر اأو ال�ضعي وراء احلقيقة، وهو ما اأّدى اإل تفاقم الفراغ القانوين 

الذي لطاملا اأحاَط م�ضاألة االإخفاء يف لبنان. وجتدر االإ�ضارة اإل اأّن القانوَن هذا يت�ضّمن مادًة ت�ضتثني 

اجلرائم التي اأعيد ارتكابها بعَد دخول القانون حّيز التنفيذ اأو تلك التي تت�ضف باأّنها م�ضتمرة34. ويبدو 

وا�ضًحا اأّن االإخفاء الق�رشي هو واحٌد من اجلرائم القليلة التي ُتعّد “م�ضتمرًة” وفَق القانون الدويل، 

باأماكن  اأو  الفرد  مب�ضري  تتعّلق  معلوماٍت  تن�رش  اأو  باالحتجاز  الدولة  “ُتقّر  حني  اإاّل  تنتهي  ال  فهي 

تواجده.”35 

اللجان حتى تاريخه

اأّول  اآنذاك،  الوزراء  رئي�ش  احل�ش،  �ضليم  اأن�ضاأ   ،2000 العام  من  يناير  الثاين/  كانون  �ضهر  يف 

جلنة يف مرحلة ما بعَد احلرب ُتعنى بالتحقيق يف م�ضري املفقودين واملختطفني، وذلك بعَد الر�ضوخ 

ل�ضغوطاٍت مار�ضتها جلنة اأهايل املخطوفني واملفقودين. وقد اقت�رشت ع�ضوية اللجنة على امل�ضوؤولني 

ق�ضاياهم  رفع  عليهم  فوجَب  العائالت  اأفراد  اأّما  اأ�ضهر.  �ضتة  مّدته  ا  زمنيًّ اإطاًرا  وُمنحت  االأمنيني، 

اأ�رشته  ال�ضخ�ش املفقود واأفراد  الداخلي بحيث يقدمون معلوماٍت عن هوية  اإل مراكز قوى االأمن 

وو�ضيلة النقل امُل�ضتخدمة وقت االختطاف )اإن كان ذلك جمدًيا( وظروف االختطاف. ُي�ضاف اإل 

ما تقّدم راأي رئي�ش املركز يف ما خ�ّش موثوقّية املعلومات املقّدمة36. ولي�ش من الوا�ضح اإن كانت 

الذين  املفقودين  هوؤالء  م�ضري  معرفة  اأجل  من  ال�ضخ�ضية  الق�ضايا  يف  بالتحقيقات  ا  فعليًّ تقوم  اللجنة 

ُقّدمت اأ�ضماوؤهم، اإذ مل ُيف�ضح اأبًدا عن تفا�ضيَل عمَل املركز. 

www.kafa.org.lb ،)33  ملعرفة ملزيد عن هذا االأمر، اطلع على عمل منظمة كفى )كفى عنف وا�ضتغالل

34  القانون رقم 84 يف 26 اآب 1991، منح العفو العام عن جرائم ارُتكبت قبل 28 اآذار 1991 )بريوت، دار املن�ضورات احلقوقّية، مطبعة �ضادر، 

املجّلد 3(، 3532، املادة 2.3.

35  املفو�ضية ال�ضامية حلقوق االإن�ضان، “الفريق العامل املعنّي بحاالت االختفاء الق�رشي اأو غري الطوعي: التعليق العام على احلّق يف معرفة احلقيقة يف 

حاالت االختفاء الق�رشي”،3 .

OHCHR, Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, General Comment on Enforced Disappearance as a 

Continuous Crime, 3.

36   نزار �ضاغية، “ذوو املفقودين اإزاء �ضيا�ضات ال�ضمت واالإنكار: اأي اأبواب لنقل مطالبهم اإل حلبات الق�ضاء؟” املفكرة القانونية )2012(

 http://legal-agenda.com/study.php?id=18&folder=studies&lang=ar ).اأوِكَل املركُز الدويّل للعدالة االنتقالّية اإعداد هذا التقرير(
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م�ضتنٌد من �ضفحتني ون�ضف  ُن�رَش  العام 2000،  يوليو من  �ضهر متوز/  يف اخلام�ش والع�رشين من 

ال�ضفحة يخلو من اأّي معلومٍة حول ال�ضحايا واملرتكبني اأو الظروف التي اأحاطت عمليات االإخفاء، 

بل جاء فيه اأن جثًثا قد األقيت يف اأماكن خمتلفة من اأنحاء لبنان37، وَخُل�ش اإل اأّنه ينبغي النظر اإل 

اأولئك الذين قد فقدوا ملّدة تعّدت االأربع �ضنوات، ومل يتّم العثور على جثثهم، على اأّنهم موتى، وفًقا 

اأن تبا�رش االإجراءات القانونية  الأحكام القانون 95/434 38. وبح�ضب القانون، يتعنّي على االأ�رش 

الإعالن وفاة اأحبائها، االأمر الذي من �ضاأنه اأن يثرَي ردود فعل متباينة بني اأفراد االأ�رشة. باالإ�ضافة 

اإل ذلك، وعلى الرغم من تديد اللجنة اأماكن بع�ش املقابر اجلماعية، مل ُينت�ضل بعد اإاّل عٌدد قليٌل من 

اجلثث ومل ُتتخذ اأي خطوات حلماية �ضالمة هذه املواقع39.

حكومة  اأن�ضاأت  لبنانيًّا،   54 عن  ال�ضورية  ال�ضلطات  اإفراج  وُبعيَد   ،2001 يناير  الثاين/  كانون  يف 

رئي�ش الوزراء اآنذاك رفيق احلريري جلنة تقيق ثانية – هي هيئة تلّقي �ضكاوى اأهايل املخطوفني. 

احلياة.  قيد  يزالون على  باأنهم ال  يعتقد  الذين  اأولئك  اأمر  اأ�ضا�ضّي يف  ب�ضكٍل  النظَر  الهيئة  كلفت  وقد 

التي وجَب  الفرد املخفي ال يزال على قيد احلياة على عاتق االأ�رش  اأن  اإثبات  فو�ضعت بذلك عبء 

التحقيق يف  التزامها  الدولة من  ُتريَح  اأن  الهيئة بذلك  اأدلة يف هذا ال�ضدد، وقد حاولت  عليها تقدمي 

م�ضري املفقودين40. وقد تراأ�ش الهيئة وزير الدولة ل�ضوؤون التنمية االإدارية، فوؤاد ال�ضعد، وتاألفت 

نقابتي  ممثلي  عن  ف�ضاًل  املختلفة،  االأمنية  االأجهزة  وروؤ�ضاء  النق�ش  حمكمة  اأمام  العام  النائب  من 

املحامني يف بريوت وطرابل�ش. اأّما اأقارب املفقودين فقد ا�ضُتبعدوا عن ع�ضوية الهيئة41، واأّما عدد 

امُلحّددة  الهيئة  والية  ُمّددت  وقد  هذا  �ضكوى.   870 فبلَغ  الهيئة  اإل  رفع  الذي  االإجمايل  ال�ضكاوى 

 .2002 العام  من  يونيو  حزيران/  يف  اأخرًيا  انتهت  حتى  التوايل،  على  مرتني  اأ�ضهر  ب�ضتة  اأ�ضا�ًضا 

اأبريل من  اإاّل يف ني�ضان/  النهائي، ال�رشّي يف االأ�ضل، مل ي�ضدر  الهيئة  اأن تقرير  واجلدير بالذكر 

العام 2005 بعد ن�رش نقابة املحامني يف بريوت اأجزاء رئي�ضة منه.

لبنانية م�ضرتكة يف  اأن�ضئت جلنة �ضورية  لبنان،  ال�ضوري من  ان�ضحاب اجلي�ش  بعد فرتة وجيزة من 

5 حزيران/ يونيو من العام 2005، للك�ضف عن م�ضري املفقودين الذين يرّجح اأّنهم حمتجزون يف 

ال�ضجون ال�ضورية. مل ت�ضدر اللجنة اأي تقرير عام، لكن، وعلى الرغم من اأّنها كانت ترفع تقارير 

�رشّية بانتظاٍم اإل احلكومة حول اجتماعاتها مع نظريتها ال�ضورّية، مل ُيلحظ اأي تقّدٍم ُيذكر. واأ�ضار 

اأّن ال�ضلطات قد طالبت مبعلومات  اإبراهيم جنار، يف العام 2008،  اللبناين ال�ضابق،  وزير العدل 

من �ضورية يف �ضاأن م�ضري مئات املفقودين اللبنانيني.

املعتقلني  دعم  جلنة  مع  العمل  لبنان  يف  واملفقودين  املخطوفني  اأهايل  جلنة  بداأت   ،2010 العام  يف 

اإدارة عملية البحث عن  تاأ�ضي�ش جلنة من �ضاأنها  اللبنانيني على م�رشوع قانون ين�ّش على  واملنفيني 

املتعّلقة  امل�ضائل  انت�ضال اجلثث، و“غريها من  اجلماعية وعملية  املقابر  ف�ضاًل عن حماية  املفقودين، 

�ضباط/  يف  ال�ضادر  القانون  م�رشوع  حظي  لبنان42.”  يف  ق�رًشا  واملخفيني  املفقودين  م�ضري  بتحديد 

فرباير من العام 2012 مب�ضاهمِة 17 منظمة غري حكومية لبنانية ودولية )مبا يف ذلك املركز الدويّل 

العام  من  اأغ�ضط�ش  اآب/  ويف  و�ضيا�ضية43.  قانونية  لبنانية  فاعلة  جهات  وبدعم  االنتقالية(  للعدالة 

37  تقرير جلنة التحقيق يف م�ضري املخطوفني واملفقودين. املر�ضوم رقم IIIB،10/2000. “كّل التنظيمات وامليلي�ضيات امل�ضلحة قامت بعمليات ت�ضفية ج�ضدية 

متبادلة خالل فرتة االأحداث، وقد األقيت اجلثث يف اأماكن خمتلفة من بريوت وجبل لبنان وال�ضمال والبقاع واجلنوب، ومت دفن البع�ش منها يف مقابر جماعية 

موجودة داخل مدافن ال�ضهداء يف منطقة حرج بريوت، ومدافن مار مرت يف االأ�رشفية ومدافن االإنكليز يف التحويطة، كما مّت اإلقاء البع�ش منها يف البحر.”

.IIIE ،10/2000 38  املر�ضوم رقم

39  رفعت جمموعة من فعاليات املجتمع املدين ق�ضية حلماية هذه املواقع يف ت�رشين االأول/ اأكتوبر من العام 2009.

40  راجع احلا�ضية 34.

41  امل�ضدر ال�ضابق، �ضاغية.

42  الف�ضل االأّول، املادة االأول، م�رشوع قانون االأ�ضخا�ش املفقودين واملخفيني ق�رًشا، 2012.

43  اأ�رشف املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية على عملية تطوير م�رشوع القانون.
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الق�ضية،  هذه  �ضاأن  يف  مر�ضوم  م�رشوع  قرطباوي  �ضكيب  ال�ضابق  العدل  وزير  اأ�ضدر   ،2012

اأحاَل جمل�ش الوزراء امل�رشوع اإل جلنة  اإن�ضاء جلنة وطنية م�ضتقلة جلمع املعلومات44. ثّم  واقرتح 

اأّن امل�رشوَع اأزيل من جدول اأعمال احلكومة، بفعل  اإاّل  وزراء فرعية بغيَة النظر فيه ومناق�ضته، 

ا�ضتقالة احلكومة بعد ب�ضعة اأ�ضهر.

يف 4 اآذار/ مار�ش من العام 2014، حكم جمل�ش �ضورى الدولة باإلغاء قرار �ضابق �ضدر عن االأمانة 

العامة ملجل�ش الوزراء حرم اأهايل املخفيني االطالع الكامل على وثائق التحقيق الذي قامت به جلنٌة 

اأن�ضاأتها احلكومة يف العام 2000 وعّينت اأع�ضاءها45. اأعطى هذا احلكم عائالت املخفيني االأمَل يف 

ا للمرة االأول يف القانون اللبناين “احلّق  معرفة احلقيقة حول م�ضري اأحبائهم. فكّر�ش هذا القرار اأي�ضً

يف معرفة احلقيقة”46. وبناء على هذا التطور الكبري، قّدم نائبان من جمل�ش النواب هما غ�ضان خميرب 

وزياد القادري يف 16 ني�ضان/ اأبريل من العام 2014 م�رشوَع قانون ين�ّش على ت�ضكيل جلنة وطنية 

م�ضتقلة تتمتع ب�ضالحيات كاملة الإدارة امللف47.

44  راجع،

“Families Say Kept out of Loop,” The Daily Star, October 30, 2012, www.dailystar.com.lb/News/LocalNews/2012/Oct-30/193242-
families-of-lebanese-detained-in-syrian-prisons-say-kept-in-dark.ashx#axzz2S8zyNW66

45  ب�ضام القنطار، “�ضورى الدولة يحكم، لبنان ُملزم بك�ضف التحقيقات عن املفقودين”، االأخبار، اخلمي�ش 13 اآذار 2014،

http://www.al-akhbar.com/node/202477
Bassam Alkantar, “Lebanese government ordered to publicize investigations on missing persons,” Al Akhbar, March 13, 2014, 
http://english.al-akhbar.com/content/lebanese-government-ordered-publicize-investigations-missing-persons 

46  احل�ضن،

Jana el Hassan, “Families of Disappeared Remain Skeptical,” The Daily Star, March 14, 2014, http://ICTJ.org/news/ families-
disappeared-remain-skeptical 

47  خميرب والقادري قدما اقرتاحًا عن املفقودين واملخفيني ق�رشًا: هيئة م�ضتقلة كاملة ال�ضالحية لك�ضف م�ضريهم واإعادة االحياء والرفات، الوكالة الوطنية 

http://www. nna-leb.gov.lb/ar/show-news/90464،2014 لالإعالم، االأربعاء 16 ني�ضان
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3. العي�ش يف اأطياف املفقودين

“ِمن قول اإن �ضاء الّله بريجع، ِمن قول اإن �ضاء الّله، ب�ش وقتا اإن�ضان 30 �ضنة عّمال 
اإ�ضي بقولولو َزتوهن بالبحر، اإ�ضي باملقربة اجلماعية. روحنا، جني ريحتنا فطي�ضة، 

نقّلب اجلثث، كلن منفخني هيك يبقوا.”

- �ضناء ع.

البحث عن اأزواجهن

غالًبا ما ت�ضّح املعلومات فجاأًة حول م�ضري اأزواج الن�ضاء التي اأُجريت معهن ُمقابالت، اإاّل اأّن بحثهّن 

عن املعلومات ا�ضتمَر �ضنواٍت طوال، وتقّلب مع تقّلب الظروف ال�ضيا�ضية واالأحداث، على غرار 

تبادل االأ�رشى بني اإ�رشائيل وحزب الله، وعودة املعتقلني من �ضورية، واالغتياالت، اأو اكت�ضاف 

مقابر جماعية48. يف البداية، �ضعت معظم هوؤالء الن�ضاء اإل احل�ضول على م�ضاعدة االأحزاب ال�ضيا�ضية 

اأزواجهن يف عداد املفقودين يف مراكز  اأزواجهن. وقد �ضّجلن  الدينيني يف البحث عن  اأو الزعماء 

ال�رشطة، واأحياًنا لدى اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر. ويف بع�ش احلاالت، تقّربت بع�ضهّن من 

اأ�ضخا�ٍش اعتقدن اأّنهم م�ضوؤولون عن عمليات اخلطف. وتف�رّش نبيهة ن�رش الدين ذلك قائلة: 

“عملنالن ملفات بالدولة بعاليه، عملنا ملف بق�رش العدل، على املتحف، عملنا ملف 
اأ�ضماوؤن  املخطوفني[، حطينا  اأهايل  ]حكينا مع جلنة  الوزراء...  تت على جمل�ش 

اأنا وين يقولويل يف م�ضوؤول روح لعندو، حط حايل  بال�ضليب االأحمر... �رشت 

ب�ضيارة وروح لعندو... والدي ما خّلينت يخاطرو من خويف عليهن.”

حمل الكثري من الن�ضاء مّمن اأُجريت معهن مقابالت عبَء البحث عن اأزواجهن وحدهّن، ال �ضّيما 

هوؤالء اللواتي ال يزال اأطفالهن، خا�ضًة البنني منهم، �ضغاًرا يف ال�ضن. ويف كثرٍي من احلاالت، 

اّتخذت  اأو والده. كذلك،  املفقود  اإخوة  اأحد  اأي  الزوج  اأقارب  اأحد  البحث هذه  يتول عملية  كان 

الن�ضاء على عاتقهن مهّمة البحث يف كثري من االأحيان، ذلك العتقادهن باأن املهّمة هذه اأقل خطورًة 

بعد ذهابه  امراأٌة زوجها  فقدت  اإذ  الرجل. ومل يكن هذا اخلوف بال مرّبر،  املراأة منها على  على 

اإخفاء والدهما  الن�ضاء، بعد  اإحدى  ابنا  لدفع فدية اختطاف �ضقيقه وزوجته وابنهما. كذلك اختطف 

ق�رًشا، ثم اأفرج عنهما يف وقت الحق. فال يزال عدد كبري من الن�ضاء اللواتي وافقن على التحدث 

48  ملعرفة املزيد عن هذا االأمر وللح�ضول على تليل مهّم حول تاأثري هذه ال�ضياقات يف الروايات املتقّلبة الواردة عن اأهايل املفقودين، راجع حميدان،

Iman Shaheen Humaydan, Neither Here Nor There: Families of the Disappeared in Lebanon, American University of Beirut: 
Beirut, 2006, 10 and 94.

ْْ
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معنا يتوج�ضن خوًفا من انتقام اخلاطفني. ولعّل ذلك هو اأحد االأ�ضباب الرئي�ضة الذي دفعهن لطلب 

عدم الك�ضف عن هويتهن اأثناء ُم�ضاركتهن ق�ض�ضهن49.

واأعرب الكثري من الن�ضاء، على غرار �ضناء ع.، عن غ�ضبهن ال�ضتمرار انعدام ا�ضتجابة الدولة: 

“الروؤ�ضا ما حكوا، الدولة ما تنّف�ضت نف�ش، الأالأ. نروح ندق بوابهم، ما حدا يقابلنا. نتجّمع ونطلع 
مظاهرات بال�ضتا وبالربد.”

االبتزاز وحاالت اخلطر

باَن خالل امُلقابالت حموٌر ُم�ضرتك، اأال وهو ا�ضطرار الن�ضاء اللواتي مل َيعَتدن التفاو�ش خارج 

اجتماعية  بيئٍة  يف  وذلك  معهن  بعدائّية  يت�رشفون  ما  غالًبا  اأنا�ش  مع  فجاأة  التفاعل  اإل  املنزل 

 
ّ

و�ضيا�ضية حمفوفة باملخاطر. فبحُث بع�ش الن�ضاء عن اأزواجهن غالًبا ما و�ضعهن يف خطٍر فعلي

وملمو�ش. واأفاد عدد من الفاعلني عن انت�ضار وا�ضع لالبتزاز والتهديد. وال يقت�رش هذا اجلانب 

املتاأتي من االإخفاء الق�رشي على الواقع اللبناين دون �ضواه، بل هو �ضائع يف بلدان اأخرى تمل 

اإرًثا مماثال50.

كيف  عرفت  ما   ،catastrophique وكانت   .... بالليل،  ب�ضيارتو  معو  “طلعت 
بيعرفو.  كبري  �ضابط  واحد  عند  ياخدين  اأ�ضا�ش  على  رحنا  البيت...  على  رجعت 

هو �ضاحبو قال وهو م�ضوؤول عن ال�ضجن يّلي بوزارة الدفاع واإنو ]ح�ّضان[ هونيك. 

قال اإنو بياخدين، بعّرفني عليه وبخّليني ]�ضوف زوجي[. ]...[ بقيت اأنا بال�ضيارة، 

يذبحني،  ويخطفني،  حدا  �ضي  يجي  رح  هالأ  قول  اأنا  عتم...  مقفرة،  اأر�ش 

يغت�ضبني، ما حدا ِبح�ّش عليه، ما حدا ِبح�ّش عليه. ما يف �ضيلوالر، ما يف �ضي. عن 

جّد متت، متت، متت، متت، ما بعرف يكن غاب ن�ضف �ضاعة ح�ّضينت �ضي �ضاعتني 

يكن... اإنت �ضاألتيني على �ضي مرة. مّرات خفت.”

- ليلى ف.

االإخفاء  عمليات  وقوع  على  عقود  ثالثة  م�ضي  بعَد  حّتى  ال�ضحايا  ابتزاز  حماوالت  تتوّقف  مل 

تلقي  اأمل  على   2011 العام  حتى  للمبتزين  الدفع  يف  با�ضتمرارها  �ش.  عفاف  واأقّرت  الق�رشي. 

اأخبار عن م�ضري زوجها بعد نحو 20 عاًما على حادثة اختفائه. ومل تتواَن عن الدفع اإاّل بعد وقوعها 

فّكر قول يكن هيدا  اإنو كنت  يعني،  نقطة �ضعفي كانت  “طّلعي، هيدي  �ضحية معلومات خاطئة: 

ال�ضخ�ش �ضادق، يكن اإذا ما دفعت�ش اإنو ما اأو�ضل�ش ملعلومات، يكن هيك، ب�ش هالأ خل�ش.”

تّدثن  امُلقابالت،  معهن  اأُجريت  اللواتي  والع�رشين  الثالثة  الن�ضاء  بني  من  امراأة  ع�رشة  خم�َش 

ب�رشاحة عن وقوعهن �ضحية حماولة ابتزاٍز اأو اأكرث. ثالث ن�ضاء فح�ضب اأّكدن اأنهّن مل يقعن يوًما 

�ضحّية هذه اجلرية، اإاّل اأّنهن جميعهن ذكرن دفَع مبالغ ترتاوح بني  2،000 دوالر و100،000 

اأخرى علمَن بتعر�ضها  اللواتي مل يقعن �ضحايا االبتزاز فنقلن ق�ض�ش عائالت  اأولئك  اأّما  دوالر. 

لالبتزاز والتهديد.

49  �ضّكل احلفاظ على �رشية كل من اللواتي قابلناهن واالأطراف االأخرى امُلعّرفة باأ�ضمائها اأهمية ق�ضوى للكثريين، متاًما كما هي احلال بالن�ضبة اإل �ضمان 

ا مّمن اأجريت معهن املقابالت،  اأاّل ُيك�ضف عن اأ�ضماء اجلناة املعروفني اأو االأحزاب ال�ضيا�ضية خوًفا من االنتقام. على عك�ش ذلك، ال بّد من االإ�ضارة اإل اأن بع�ضً

اأخربن ق�ض�ضهن من دون الك�ضف عن اأ�ضمائهّن، فذكرن اأ�ضماء اجلناة امل�ضتبه بهم بحرية.

50  لقد مت توثيق هذا اجلانب املتعّلق باالإخفاء الق�رشي على نطاق وا�ضع على ال�ضعيد العاملي، ولكّنه �ضاَد ب�ضكٍل خا�ش يف البلقان، والعراق، وكينيا، 

واملك�ضيك، ونيبال، وتيمور ال�رشقّية.
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والتهديد،  االأمان  بعدم  �ضعرن  اإليها حيث  ِقدَن  تواجدهن يف حاالت  الن�ضاء عن  كثري من  وتّدث 

“الوا�ضطة” واإل دفع  اإل  فئة احلاجة  يندرج يف  بع�ضها  االبتزاز،  اأنواٍع خمتلفة من  فاأخربَن عن 

ترى  اأن  من  الزوجة  مُتّكن  اأكرث  ر�ضمّيٍة  اآلياٍت  ي�ضمل  وبع�ضها  االأبواب،  اأمامهن  ُتفتح  لكي  مبالغ 

ات�ضف  اأخرى،  حاالت  ويف  اأخرًيا.  وُيخفى  اآخر  �ضجٍن  اإل  ُينقَل  اأن  قبل  وجيزة  لفرتٍة  زوجها 

االبتزاز اأو التهديد بطابٍع انتهازّي بحت، اإذ اأقدَم عليه اأفراد �ضمعوا باأن االأ�رشة متتلك االأموال.

وقد �ضاعت الق�ض�ش امل�ضابهة لتلك التي َرَوتها رندا �ش.:

هيدي  على  رحنا  ياه.  جبلك  روح  بدي  اأنا  قال  نا�ش،  يجو  كتري.  عليّي  “كّذبوا 
جديتا. دنيي ثلج، قعدين من ال�ضبح لل�ضاعة ت�ضعة، واأخدت اأواعي لزوجي... اإجا 

الدّكنجي قّلي يا اإختي اإنت قاعدي بّرا بالهثلج، قلتّلو والله راح �ضاب يجبلي زوجي، 

قّلي من وين؟ قلتّلو من هون من هيدا املكتب، قّلي ما يف مكتب يا اإختي... بّدي قوم 

عن الكر�ضي ما بقا فّيي، اإجريي توّرمو. قام قّلي قومي، قومي، قلتّلو والله ما بقا 

فيّي قوم، قّومني... قّعدين وطلع فّل من هونيك. هيداك اأخذ �ضي 500،000، كنا 

اأنا بجيبو ب�ش بدي 500،000 لربطل...  اأخدن وراح... قال  بايعني ال�ضيارة، 

لهالأ علينا دين.”

احرت�َش بع�ش الن�ضاء من املعلومات الكاذبة واالبتزاز، فحنَي فقدت اأ�رشة �ضهاد خوري كرم زوجها 

وابن عمه وابن اأخ زوجها، اقرت�ضت العائلة مبلغ 120،000 دوالر لدفعه اإل “و�ضطاء” من اأجل 

اإعادة الرجال الثالثة من اإ�رشائيل، حيث قيل اأّنهم حُمتجزون، لكّن املبتزين عادوا خايل الوفا�ش. 

وبعد م�ضي ب�ضع �ضنواٍت، كانت االأ�رشة قد باعت قطعة اأر�ش، ثّم جاء مبتّزون اآخرون وادعوا 

اأن الرجال يف عداد املفقودين يف �ضورية. فدعا �ِضلف �ضهاد الو�ضطاء اإل الع�ضاء ملناق�ضة املعلومات 

اأّنهم ينتمون اإل املخابرات ال�ضورية،  التي يف حوزتهم، والتقطت �ضهاد �ضوًرا للرجال كي تتاأّكد 

على حّد زعمهم. لكن االأ�رشة مل تَر هوؤالء الرجال بعد ذلك قط. 

والده  موقع  تديد  يف  االأ�رشة  ي�ضاعد  اأن  يكنه  و�ضيًطا  اأّن  مفاده  �ضهوان  ناهيل  البن  وعد  اأعطي 

املفقود، الذي قيل اأّنه حمتجٌز يف �ضورية، وذلك مقابل مبلغ قدره  5،000 دوالر. نقل االبن هذا 

اخلرب اإل ناهيل، فاأجابت باأنها ت�ضاعف املبلغ �رشط اأن ترى زوجها اأواًل، قبل اأن ُتبادر اإل الدفع. 

لكّن ال�ضخ�َش طالب با�ضتالم املال قبل االجتماع، فرف�ضت عر�ضه، الأّنها اأح�ّضت باأن ذلك مل يكن 

غري حماولة ابتزاز اأخرى.

و�ضّدد عدد من الن�ضاء اللواتي اأُجريت معهن امُلقابالت على تزايد املطالب االقت�ضادية وت�ضاربها من 

اأجل تربية اأوالدهن من جهة والبحث عن اأزواجهن من جهة اأخرى. وقد اأ�ضارت �ضعاد نعمة جنم 

“اإيه، واحد باحلمرا قّلي بدي 8 لريات ذهب، قلتّلو لو معي 8 لريات ذهب  امل�ضاألة قائلة:  اإل هذه 

بطعمي والدي فيهن، ما بجي بعطيك ياهن.” 
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4. التحّوالت احلياتّية امُلفاجئة واجلذرّية

�ضنة.  للـ17  �ضنني  الـ9  تقويل من عمر  املدر�ضة، كّلن...بدك  “اإخواتي طلعوا من 
�ضّغيل،  ي�ضتغل بيي،  ي�ضتغلوا، فهمك كفاية... كان  تعّلمن، �ضاروا  قادرة  اإّمي ما 

يطّلعوا  اإخواتي[  ]�ضاروا  بّيي...  ا�ضتلم حمّل  َخّيي  العمار.  َخّيي  عّلم  قب�ضاي... 

م�ضاري، يرّبونا. يعني لو ما اإخواتي يعني �ضّدقيني، وال موؤ�ض�ضة، وال دولة، وال 

عمومي...”

- ابنة اأنطوانيت غّطا�ش ياغي

فقد  اأزواجهن.  اختطاف  بعد  ا  وجذريًّ مفاجًئا  ا  تغرّيً قابلناهن  اللواتي  الن�ضاء  من  كّل  حياة  تغرّيت 

كّن يرزحن تت ظروف احلرب يف جمتمٍع ذكورّي يف االأ�ضل، حيث خدمات احلياة اللوج�ضتية 

اليومية وو�ضع االأ�رشة املايل و�ضالمتها تقع كّلها على عاتق اأزواجهن. فحنَي اأُخفي اأزواج هوؤالء 

وتَوّلنَي دور �ضانع  والعاطفي واجل�ضدي،  املايل  اأ�رشهن  م�ضوؤوالت عن و�ضع  فجاأًة  بنَت  الن�ضاء، 

القرار الوحيد يف اأ�رشهن التي تتاأّلف، يف كثري من االأحيان، من اأفراٍد يافعني وتعي�ش يف بيئة �ضديدة 

اال�ضطراب. هذا وقد واجهن كذلك عوائق لوج�ضتية وقانونية واإدارية ج�ضيمة.

تطّرقت الن�ضاء كّلهن، دومنا ا�ضتثناء، اإل الفرق بني امل�ضوؤولّيات التي حمْلَنها قبل اإخفاء اأزواجهن 

اأكان  )�ضواء  املفاجئ  التغيري  اأ�ضا�ضّيان:  جانبان  ذلك  عن  فتك�ّضف  اإخفائهم.  بعد  توّلينها  التي  وتلك 

ا اأم عمليًّا( وتاأثريه على املدى الطويل. عاطفيًّ

اأّما حني �ضئلن عن هيكليات الدعم الر�ضمية التي ُو�ضعت لهن والأ�رشهن ُمبا�رشًة بعَد االإخفاء وبعد 

اإحالل ال�ضالم، فعرّبَن جميعهن عن تهّكٍم وغ�ضٍب وال �ضيما جتاه الدولة. ولعّل خري دليٍل على ما 

تقّدم هو تعليق اأم طارق )جوليات عطاالله �ضاهر(: “وين هالدولة؟ دولة كذب ونفاق من االأول 

لالآخر. من االأول لالآخر. �ضاعة مع اجلهة هاي، �ضاعة مع اجلهة هاي.” اأّما يف بع�ش احلاالت، 

فلم تتحدث الن�ضاء اإاّل عن الدعم والتفهم اللذين تلقينهما من منظمات مثل جلنة االأهايل وجمعية دعم 

املعتقلني واملنفينّي اللبنانينّي.

االأثر املايل

يف احلاالت كّلها، األقى فقدان معيَل االأ�رشة الرئي�ش عبًئا ماليًّا على االأ�رشة، وتعّر�ضت غالبّية الن�ضاء 

اللواتي قابلناهن ل�ضغوٍط مالية اإ�ضافّية، اإذ ا�ضطررن اإل خو�ش معرتك العمل للمرة االأول. وقد 

على  لقدرتهّن  روؤيتهّن  ويف  واملخفيني،  املفقودين  اأطفال  تربية  طريقة  يف  املالية  امل�ضاعب  اأّثرت 

توفري م�ضتقبل ُمنا�ضٍب لعائالتهن.
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يف االأعّم االأغلب من احلاالت، توقف دخل الزوج فوَر اإخفائه، ومنعت اأ�رشته من احل�ضول على 

معا�ضه. اأّما يف حاالت قليلة، وال �ضيما تلك التي كان الزوج فيها موظًفا يف القطاع العام، فقد ظّلت 

االأ�رش تتقا�ضى االأجور مدًة اأق�ضاها ع�رش �ضنوات. لكّن ال�ضيا�ضة هذه مل تطّبق ب�ضكل موّحد، حّتى اأّن 

عملية التطبيق ذاتها كانت تتطلب الكثري من اال�ضرت�ضاء وممار�ضة ال�ضغوط. ومل يتمكن عدد من 

اإّن  املدفوعات  لطلب  �ضنوات  انتظرن  للواتي  وقيل  اأزواجهن.  معا�ضات  الن�ضاء من احل�ضول على 

الدولة “قد رمت” امللفات هذه.

“ِبعَنالو ال�ضيارة ]لنعي�ش[. الدولة ما دفعتلنا معا�ضو. بدل ما تعطينا ياه وت�ضاعدنا... ما 
عطيتنا �ضي. وّقفولو معا�ضو دغري ]اأ�ضحاب ال�ضغل[، �ضي اإنو عرفوا اإنو انخطف.”

توّل عدد من الن�ضاء وظيفة اأو، يف بع�ش االأحيان، وظيفتني بعد اإخفاء اأزواجهن ق�رًشا. وت�ضف 

�ضماح ع. يومها العادي على النحو التايل:

على  وروح  ر�ضيع،  الإبني  اإتركو  كنت  مبعمل.  ا�ضتغلت  فرتة،  اأول  “اإ�ضتغلت، 
نُلن  اأمِّ اإجي  اإرجع  اإيه،  بيتي.  لالأربعة الإرجع على  �ضبعة  ال�ضاعة  ال�ضبح  املعمل من 

اأكُلن و�رِشُبن وكّل �ضي، واإ�ضتغل �ضوي بالبيت، وبالليل �ِضّك خرز، بيع ماكياج... 

ن�ضل لل�ضاعة واحدة، اتنني ن�ضّك خرز”.

اأفراد معّينني.  اأو  ُقّدم بناًء على تقدير موؤ�ض�ضاٍت  تفاوَت الدعم املايل بتفاوت املجتمعات، وغالًبا ما 

وت�ضمنت هيكلّيات الدعم الزعامة الدينية والطائفة واحلزب ال�ضيا�ضي اأو الزعامة ال�ضيا�ضية واالأ�رشة 

الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  اأّمنت  فقد  الفل�ضطينية،  املراأة  حالة  يف  اأّما  اخلريية.  واجلمعيات  املمتدة 

حمدودة.  كانت  واإن  االإعانات،  بع�ش  حكومية  غري  ومنظمات  )االأونروا(  الالجئني  وت�ضغيل 

وعلى عك�ش الكثري من الن�ضاء، ي�ضعر عدٌد منهن اأّنهن قد تلقني امل�ضاعدة التي احتجنها من اأجل تربية 

اأطفالهن. هذا وقد تبنّي اأّن و�ضع االأ�رشة االقت�ضادي واالجتماعي قبل االإخفاء الق�رشي �ضّكل عاماًل 

اإل  الو�ضول  قادرة على  كانت  التي  االأ�رش  تلّقت  اإذ  بعد:  ما  االقت�ضادي يف  االأ�رشة  بقاء  رئي�ًضا يف 

�ضبكات الدعم الر�ضمية وغري الر�ضمية املزيد من امل�ضاعدات ُمقارنًة باالأ�رش التي كانت غري مي�ضورة 

احلال اأو معزولة جغرافًيا.

واأعرب عدٌد من الن�ضاء عن قلقهن ال�ضديد اإزاء م�ضتقبلهن، خا�ضة مع تقّدمهن يف ال�ضن. فبدون دخل 

االقت�ضادي  الدعم  و�ضي�ضّكل  الريح،  مهّب  االقت�ضادية يف  حالتهن  �ضتقع  الزوج،  معا�ش  اأو  خا�ش 

وتاأمني ال�ضكن حمَط قلٍق متزايد مع مرور الوقت.

اأّدى اإخفاء ُمعيَل االأ�رشة االأ�ضا�ضي اإل اإفقار هذه االأخرية كّلها، اإذ قّلل من فر�ش االأفراد يف التقّدم 

بع�ش  تعليم  فر�ضَة  معّينة  �ضيا�ضية  اأحزاب  اإل  ينتمنَي  لن�ضاٍء  �ضنحت  وقد  واالقت�ضادي.  العلمي 

اأطفالهن امللتحقني يف املدر�ضة اأو جميعهم جماًنا وذلك لفرتة ترتاوح ما بني ف�ضٍل درا�ضي اأو طوال 

اإاّل الأقلّية �ضئيلة. ويف بع�ش احلاالت، �ضاهمت م�ضاعدات  مدة تعليمهم، لكّن هذا االمتياز مل ُينح 

االأحزاب ال�ضيا�ضية والطائفية ودعم املجتمع املحلي يف تخفيف العبء املايل املرتتب على تعليم الن�ضاء 

اأبنائهن.

اأطفالهن من  اإخراج  الن�ضاء على  اإرغام  اإل  التام  الدعم  اأّدى غياب هيكلّيات  اأخرى،  ويف حاالت 

اإ�ضايف لالأ�رشة. لذا، ترك ابنا مرمي �ش. االأكرب �ضنًّا،  املدر�ضة وجعلهم يعملون بغية تاأمني دخل 

ككرٍث غريهم، املدر�ضَة يف �ضن الثانية ع�رش والرابعة ع�رش من اأجل العمل بعد اإخفاء والدهما ق�رًشا. 

ويف بع�ش احلاالت، اأجرب االأطفال على ترك املدر�ضة يف �ضّن ال يزيد عن الع�رش �ضنوات.
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ال�سعوبات القانونية

الإ�ضم  زوجي  اإ�ضم  من  الأنقلها  هاالأر�ش  ت�ضجيل  على  مليون   50 دّفعني  بدا  “الدولة 
اإّمي  يا  قلتّلن  بتنباع�ش بخم�ضني مليون. وقفتها...  بيعها ما  اإذا جيت بدي  والدي. 

]وقفوها[.”
- نبيهة ن�رش الدين

نتج عن عدم اعرتاف الدولة بو�ضع املفقودين القانوين �ضعوبات اإدارية وقانونية تّملت زوجاتهم 

با�ضم  كانت  التي  امل�رشفية  احل�ضابات  يف  الت�رّشف  �ضيوًعا،  االأكرث  امل�ضاكل  بني  ومن  وزرها. 

الزوج، واحل�ضول على وثائق االأطفال الثبوتية، وق�ضايا ح�ضانة االأطفال، وا�ضتمرار دفع راتب 

العائلة. ففي كثري من احلاالت، مل متنع احلكومة  اأفراد  اأحد  اإل  الزوج  امللكية من  الزوج، ونقل 

ا يتمتعون فيها  وحدها الن�ضاء من ممار�ضة الو�ضاية الفعلّية على اأطفالهّن، بل رجال من العائلة اأي�ضً

بقدٍر من النفوذ وال�ضلطة.

»ب�ش وقتها هيك واحلرب وخايفاين كتري على الوالد، قلت... اأف�ضل اأعمّلن با�ضبورات.

je ne peux pas، ليه؟ ... قال بّدن ويّل اأمرن، بّيون يعني. كمان قلتّلن لو بّيون موجود 
اأنا  اإهرب  اإ�ضطر  يكن  الأنو  با�ضبورات  بعمل  عم  اأنا  با�ضبورات.  اأعمل  فّكرت  كنت  ما 

وّياهن. قال وينو بّيون، قلتّلن بّيون خمطوف، ِمن �ضني هيك بدي اإهرب مع الوالد. قال 

جّدن. قال هيك الــ]القانون[.

رحت لعند عّمي قلتّلو بّدك كّل ما بدي اأعمل �ضي للوالد اإنت تروح تعمّلن ياه؟ قال اأكيد الأ 

يا بدك تروح  الو�ضي عليهن.  اإنت  ال�ضخ�ضّية،  قلتّلو الأنو هيدا قانون االأحوال  ليه؟  عمو 

تتنازيل ]عن و�ضاية الوالد[، قّلي اأكيد بتنازل.

رحنا على املحكمة ال�رشعّية... طبًعا القا�ضي بدو يعمل ]االأوراق القانونية[. عّمو عندو 

ل لل�رشتيفيكا اأو الـ6eme، بيعرف يقراأ ويكتب  ب�ش منو متعّلم، ما  دكانة، يعني عمو مو�ضّ

عندو �ضهادات يعني... بياخدو القا�ضي على جنب. بقّلو كيف بّدك تتنازلها عن الوالد؟ 

منك �ضايفها بعدها �ضبّية؟ بكرا برتوح بتاخدلك ياهن. بكرا بتعلقلها ب�ضي واحد، بيتزوجها 

�ضي واحد، بتاخدلكن الوالد. بتخ�رشوا والدكن. خ�رشتو ]ح�ّضان[، بتخ�رشو والدو كمان؟ 

ِبقّلو هودي �ضحيح والد ]ح�ّضان[ ب�ش والدا كمان، قّلو هّي عم برتبيهن، هي خّلفتهن. طلع 

متقّدم كتري اأكرت.«

- ليلى ف.

االأ�ضقف  من  وثيقة  على  احل�ضول  من  املقابالت  معهن  اأُجريت  مّمن  م�ضيحّيتان  زوجتان  متّكنت 

واملطران ت�ضمن لهما حّقهما يف الو�ضاية على اأطفالهما. ولكّن ذلك تطلَب منهما الكثري من املثابرة. 

فقد رف�ش اأ�ضقف ناهيل �ضهوان يف البداية طلبها، فقال: “م�ش معقول االأم تكون وكيلة على والدا” 

م�ضرًيا اإل اأنه ينبغي على اأحد االأعمام تويل هذه امل�ضوؤولية. اإاّل اأّنه وافق على منح ناهيل الو�ضاية 

بعد اأن مار�ضت �ضغوًطا كثرية. 
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وتعاظمت هذه امل�ضكلة يف حالة الن�ضاء اللواتي تزوجن رجااًل غري لبنانيني. فعلى �ضبيل املثال، كان 

فاطمة  تقدمت  وحني  اختطافه.  عند  بريوت  يف  يعي�ش  اأردين،  مواطن  وهو  حيدر،  فاطمة  زوج 

ال�ضلطات  اإل  التوّجه  ال�رشطة  منها  اأطفالها، طلبت  هوية  بطاقات  للح�ضول على  املخفر  اإل  بطلب 

فاطمة:  الزوج. وتقول  اختطاف  دلياًل على  اأنها تتاج  بحجة  ال�رشطة  اإل  اأعادتها  التي  االأردنية 

ة حلتى قدرت جبُلن هوّياتن”. “عانيت كتري من هيدي الق�ضّ

واأفادت الن�ضاء باأن التكاليف الناجتة عن اخرتاق البريوقراطية �ضّكلت رادًعا يف بع�ش االأحيان وباأّن 

االأمور القانونية اخلا�ضة مبمتلكات الزوج مل ُتعالج، االأمر الذي منَع اعتمادها كموارد للعائلة. 

كانت اأموال جانيت �ضليبا خوند مودعة يف ح�ضاب م�رشيف با�ضم زوجها. بعد اختطاف زوجها، مل 

تكن جانيت متلك �ضفة قانونية متّكنها املطالبة بتلك االأموال، واإن كان ذلك بغية تربية اأوالدها. حني 

املطاف،  نهاية  لها، يف  االأموال، رفعت دعوى ق�ضائية فُخ�ض�ش  البنك من احل�ضول على  منعها 

بدل �ضهرّي ُيقتطُع من تلك الودائع:

“بعدين عيَّنويل مبلغ كل �ضهر، يعني اإذا اعتزت اأكرت منو ما بقدر اإ�ضحب، يعني اأنا 
اإذا بّدي عّلم والدي ما كنت قادرة اإ�ضحب م�ضاري عّلم والدي... وكّلو بفواتري، 

بيتي هون  ب�ضي، حتى  اإت�رّشف  بقدر  �ضنة ما  اأنا هاّلأ 20  يعني  اإيه  �ضو �رشفت... 

على  بحافظوا  عم  خايفني،  قال  ليه،  �ضاألتهن  رحت  حمرا.  عالمة  عليه  حمطوط 

�ضي  بّدي  اإذا  هالأ  ب�ضي.  ببيت وال  ال  اإت�رّشف  قادرة  م�ش  اأنا  هونيك، حتى  حقوقه 

بّدي اإرجع اأعمل حماكم، واأطلع واإنزل، كتري �ضعب”.

وعندما �ضئلت اإن كانت وثيقة غياب لت�ضاعدها بطريقٍة اأو باأخرى، اأجابت: “�ضو لكن، مثاًل امل�ضاري 

�ضو  �ضوي خل�ضو،  �ضوي ورا  اإ�ضحنُب  بينما �رشت  اَلإِيل.  �ضي  فيهن  واأ�ّض�ضت  كنت جبنُت  اأنا  يكن 

ا�ضتفدت؟”

اتخاذ القرار والتعامل مع النوع االجتماعي وال�سلطة يف جمتمع ذكوري

املجتمع  مع  بنجاح  التعامل  من  ليتمكّن  ق�ضوة”  “اأكرث  ي�ضبحن  اأن  عليهن  اأّن  الن�ضاء  من  كثري  اعتقد 

خارج حدود املنزل. تذكر ليلى ف. اأّنها ُكنيت بلقب “اأخت الرجال”:

“اإيه طبًعا َمرت املخطوف، يا حرام، يا حرام. اأول �ضي هي كلمة يا حرام بتقتل. 
اإنت  اإنو برافو عليكي  ]�ضاروا يقولويل[  اإجريي...  �ضغلي تانية ب�ش تا وقفت على 

اإخت الرجال... مني قال اأنا اإخت الرجال اإنو لي�ش ممنوع املرا تكون؟ الأّنو واقفة 

على اإجريها َلِكن هي رّجال؟ الأ م�ش رّجال.”

يف بع�ش احلاالت، تعترب الن�ضاء اأنهّن اكت�ضنب ما ينظر اإليه على اأّنه �ضمات “ذكورية”. ويف حاالت 

ا ك�ضكل من  اأخرى، تّدثت الن�ضاء عن تقّيدهن مبفاهيم االأنوثة التقليدية، وعن ا�ضتخدامهّن اإّياها اأي�ضً

اأ�ضكال املقاومة وال�ضلطة.

ا.  كانت ديناميكيات ال�ضلطة فيما يتعّلق باأدوار كّل من النوعني االجتماعيني داخل املنزل مهمة اأي�ضً

اأ�رشهن من تدخل  اإل حماية  امُلقابالت عن احلاجة  اأُجريت معهن  اللواتي  الن�ضاء  اأثاَر عدد من  فقد 

رجال اآخرين. فا�ضتخدمن اأ�ضاليب خمتلفة مللء الفراغ االأبوي الذي خّلفه اأزواجهن. ناهيل �ضهوان 

مثاًل، األب�ضت ابنها االأكرب دور االأب:
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“ب�ش بعدين اأنا عطيت اإبني يعطي الوهرة، ]...[ بتعريف �ضو االأ�ضباب خّليتو هوي 
يعطي الوهرة؟ اأنا ال بّدي ]حدن من العيلة غريو يدّخل[.”

ولكن مل تقاوم الن�ضاء جميعهّن تورط اأو “تدخل” اأفراد االأ�رشة من الذكور. ففي عائلة عفاف �ش.، 

ُتتخذ القرارات ب�ضكل م�ضرتك، ما عدا تلك ال�ضعبة للغاية التي كانت تقع على عاتق �ِضلفها. اأّما الن�ضاء 

االأخريات فبقني ُمتخذات القرار الوحيدات �ضمن اأ�رشهّن.

اإعالن الوفاة

عدُم االعرتاف القانوين بحالة االإخفاء ترك االأ�رش بدون اأي قوانني تتطّرق اإل التعقيدات االإدارية 

املجتمع  باأهمّية خا�ضة يف جمتمٍع مثل  الق�رشي. ويحظى ذلك  الناجمة عن حالة االإخفاء  والقانونية 

اللبنايّن، حيث لطاملا اعُترَب الرجال ممثلي االأ�رشة يف امل�ضائل القانونية. وبالتايل، ي�ضوب الغمو�ش 

حقوق الزوجة، خا�ضة فيما يتعلق بح�ضانة االأطفال واإدارة االأ�ضول.

ويعني ذلك اأّن اإعالن الوفاة ي�ضّكل اخليار االإداري االأوحد املتاح اأمام اأقارب املفقودين واملخفيني 

الناجمة عن  التعقيدات  اأو غريها من  االأطفال  ق�ضايا ح�ضانة  املرياث وحل  اإل  الو�ضول  اأجل  من 

ب�ضكل  الوفاة  باإعالن  املتعّلقة  القوانني  تطبيق  يتم  مل  ذلك،  اإل  باالإ�ضافة  املخفيني.  غياب  ا�ضتمرار 

موّحد بني الطوائف كّلها، مّما يعك�ش مدى تعقيد النظام اللبنايّن.

هوؤالء  اأو  اجلبل52،  وحرب  و�ضاتيال51  �ضربا  مذابح  خالل  اأزواجهن  فقدن  اللواتي  الن�ضاء  اإّن 

اإعالن  اأكرث من قررن  كّن  اإ�رشائيل،  اأو  �ضورية  اإل  تنتمي  اأطراٌف ال  اأزواجهّن  اختطَفت  اللواتي 

اأزواجهن مل  باأن  اعتقادهن  الزوجات  الوقت على  �ضّهل مرور  اأزواجهن. يف هذه احلاالت،  وفاة 

يعودوا على قيد احلياة. اأّما الن�ضاء اللواتي يعتقدن اأن اأزواجهن كانوا حمتجزين يف ال�ضجون ال�ضورية 

واالإ�رشائيلية فت�ضّبثَن باإيانهّن يف اإمكانية عودتهم.

قيد  على  اأزواجهن  بقاء  احتمال  يف  اأمل  ب�ضي�ش  مقابالت  معهن  اأجريت  مّمن  الن�ضاء  غالبية  راأت 

الذي اعترَب عملّية مفجعة  اأزواجهن، االأمر  اإعالن وفاة  اأّن ما يقارب ربعهن قد قرر  اإاّل  احلياة، 

وموؤملة ترتّتب عليها اآثار قانونية واجتماعية ونف�ضية على اأفراد االأ�رشة كّلهم.

نزهة  الفعل.  ردود  من  متباينًة  جمموعًة  يخّلف  وهو  بحًتا  ا  �ضخ�ضيًّ قراًرا  الوفاة  اإعالن  طلب  ُيعّد 

�ضالح �ضعدي، وهي فل�ضطينية اجلن�ضّية، اأعلنت وفاة زوجها اأمام االأونروا بعد اأربع �ضنوات على 

ذلك،  بعد  الأوالدها.  الغذائية  احل�ض�ش  احل�ضول على  ملا متكنت من  بذلك  تقم  مل  لو  الأنها  اإخفائه 

فقدت االأمل يف عودته:

قاطعة  كنت  وبزتوا...  بيدبحوا  ق�ضدي  بَزِتزتوا،  عم  بخّطفوا،  عم  اإنو  “اإ�ضمع 
نا�ش  فيهن  بريين  القوا  اجلّيه...  طريق  على  خمطوفني  كلو  بري  القوا  االأمل... 

ميتني... مَلَّن اإ�ضمع اإنو يّلي خطفوهن، دبحوهن وزّتوهن بالبري والقوهن بالبيارة، 

قلت خل�ش دبحو زي ما دبحو هالعامل.”

51  للح�ضول على روايات عن املجازر، راجع �ضماحة واأنزي�ضكا،

For accounts of the massacres, see Nour Samaha, “Survivors recount Sabra-Shatila massacre,” Al Jazeera, September 16, 
2012,www.aljazeera.com/indepth/features/2012/09/2012915163152213255.html; Seth Anziska, “A preventable massacre,” New 
York Times, September 16, 2012, www.nytimes.com/2012/09/17/opinion/a-preventable-massacre. html?pagewanted=all&_r=0 

52  لالطالع على نقا�ٍش حول حرب اجلبل، راجع كنفاين زّهار،

Aïda Kanafani-Zahar, “La Réconciliation des Druzes et des Chrétiens du Mont Liban ou le Retour à un Code Coutumier,” Critique 
internationale, No. 23 (April 2004), 55–75.
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ومع ذلك، قالت نزهة اأنها انتظرت 21 عاًما الإعالن وفاته اأمام الدولة اللبنانية، كما قالت “الأن 

كان بكون فظيع... لو رجع والقينا وّفيناه”. فعلى الرغم من اعتقادها باأنه قد فارق احلياة، بقَي 

يف  اإداري  تباين  ظهر  عندما  ر�ضمًيا  وفاته  اعالن  اإل  اأخرًيا  ا�ضطرت  لكّنها  اأمل.  ب�ضي�ش  لديها 

اللبنانية، ما منعها من احل�ضول على  و�ضعها االجتماعي ما بني وكالة االأونروا و�ضجالت الدولة 

جواز �ضفر53.

بعد م�ضي �ضنوات عّدة على وفاة زوجها، ذهبت نبيهة ن�رش الدين اإل املختار لتعلن اختطافه من 

ن�رش  طلبت  كما  زوجها  اختطاف  اإعالن  من  بداًل  ولكن،  اأوالدها.  بني  اأر�ش  قطعة  تق�ضيم  اأجل 

“وّفايل هوي، وقلت بدي  اأعلن املختار وفاته واأ�ضدر له وثيقة وفاة. وتقول ن�رش الدين  الدين، 

اإت�ضّكى عليه للمختار، ما بدي وّفيه اأنا...”

على خالف الن�ضاء االأخريات اللواتي اأُجريت معهن املقابالت، متّكنت �ضهاد خوري كرم من اإعالن 

وفاة زوجها قبل اأن يعّدل القانون مبوجب القرار الوزاري ال�ضادر يف العام 1990 الذي اعترَب 

االأفراد الذين مل يعودوا من ح�ضار دير القمر يف ِعداد املوتى. ولكن هذه احلالة كانت ا�ضتثنائية.

اأّما جتربة نهلة م. فُتعّد واحدًة من التجارب االأكرث �ضيوًعا، وهي تف�رّش مع�ضلتها على اأّنها خياٌر بني 

م�ضتقبل اأوالدها اأو م�ضتقبل زوجها:

لولد...  تذكرة  اأعمل  قادرة  �ضّجل ولد مبدر�ضة، ال  قادرة  الأنو ال  القرار  “اأخدت 
وبعدين؟ هّوي راح. يف الطّيب اأبدى من املّيت. وهودي ترُكن �ضي�ضان، ما الزم 

يعي�ضوا؟ ملني بترتكيون؟”

وقد �ضّددت نهلة على اأن اإعالن وفاة زوجها كان اأ�ضعب قراٍر اّتخذته وقد اأحدث توتًرا يف العائلة، 

خا�ضًة مع اأهل زوجها الذين عار�ضوا القرار ب�ضّدة.

الطويلة  ال�ضخ�ش  غياب  فرتة  بعد  الوفاة  باإعالن  ي�ضمح  الذي  القانون  اأوجَد  احلاالت،  بع�ش  يف 

اأعلنت  التي  الزوجة  ق�ضة  العائالت  جمعيات  اإحدى  عن  ممثل  اأخرب  فقد  االأ�رش.  داخل  توترات 

وفاة زوجها بدون اإبالغ عائلته، فاكت�ضفت العائلة اإعالن وفاته بعد �ضنوات عّدة حني احتاجت اأحد 

ا عن وفاة زوجها ال يبنّي �ضعوبة اتخاذ  ال�ضجاّلت54. فا�ضطرار هذه املراأة اإل القيام باالإعالن �رشًّ

قراًرا مُماثاًل فح�ضب بل التوتر غري ال�رشوري الذي يكن اأن ي�ضببه ذلك داخل االأ�رش.

وفاة زوجها  اأعلنت  الوفاة،  وثيقة  اإقدامها على طلب  فبعَد  واأوالدها،  ياغي  اأنطوانيت غّطا�ش  اأّما 

معهن  اأُجريت  مّمن  اأخريات  اإل  بالن�ضبة  اأّما  بال�ضما”.  نف�ضو  “لرتتاح  الدفن  مرا�ضم  له  واأقامت 

املقابالت، فقد اعتربَن وثيقة الوفاة مبثابة قتل اأزواجهن.

ليعود زوجها ويظهَر  ثّم تزوجت  اأعلنت وفاة زوجها  قد  كانت  امراأة  ق�ضة  ن�ضاء كثريات  وحكت 

وفاة  اإعالن  من  متكنهّن  عدم  لتربير  كمثال  مرة  من  اأكرث  الرواية  هذه  ا�ضتخدمت  وقد  جمدًدا. 

بفكرة  املرتبطة  بالذنب  وال�ضعور  م�ضاعر اخلوف  تختبئ  التحذيرّية  احلكاية  هذه  فخلَف  اأزواجهن. 

اأفراد  ذلك  يفعل  بل  نف�ضها،  على  الذنب  املراأة  ُتلقي  ال  االأحيان،  بع�ش  ويف  حياتهن.  يف  التقّدم 

اآخرون من االأ�رشة. ففي اإحدى احلاالت، ذكرت امراأة اأن ابنها قد �ضاألها اإن كان باإمكانها عر�ش 

نف�ضها للخاطفني كبديٍل عن زوجها، فيعتربون ذلك تباداًل مقبواًل ويعيدونه. هذا وقد �ضاألها اآخرون 

كيف يكن لها اأن ت�ضتمر يف حياتها وم�ضري من تّب ال يزال جمهواًل. 

53  عّرفت يف وثيقة على اأّنها اأرملة ويف اأخرى على اأنها متزوجة.

54  لقد �ضمعنا هذه الق�ضة من اأكرث من امراأة مّمن اأُجريت معهن املقابالت.
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�ضورية.  يف  دم�ضق  يف  ال�ضجون  اأحد  يف  واعُتقل  �ضهوان  ناهيل  زوج  اخُتِطَف   ،1980 العام  يف 

وبح�ضب االأنظمة النافذة، كانت ت�ضمح الزيارات العائلية مّرة كل 15 يوًما. ولكن اتباع هذه االأنظمة 

كان انتقائًيا، ويخ�ضع لتقدير حّرا�ش ال�ضجن اأو رئي�ضه. ومل ي�ضمح لناهيل روؤية زوجها اإاّل مّرة بعد 

انق�ضاء ثالثة اأ�ضهر على اختطافه ثّم مل تره بعدها:

اإنزل  نزلت...  عدت  ما  �ضي  اآخر  �ضوفو.  يخلوين  ما  يوم   15 كّل  اإنزل  “�رشت 
اأنا على املّزة، اإنزل على ال�رشطة الع�ضكرية بقابون، يقولويل كان عّنا ونقلناه على 

فرع فل�ضطني، روح على فرع فل�ضطني يقولويل الأ، نحنا ِمن َحقِّق معو وِمن ِرّدو، 

وياما عالقة اأنا وّياهن جوا باملكاتب، كان فيه رائد، هيدا ياما عالقة اأنا وياه... قّلو 

خّيي، اأنا بّدي اأعرف. عندي اأربع طفالة، اأنا عم بخبز على ال�ضاج تَعّي�ش والدي، 

واإذا طّيب قولويل،  الزملي قولويل،  ها  اإذا مّيت  الطرقات  ن على  اإجي حطنُّ تا  م�ش 

قال الأ ما بو �ضي، احلمد الله �ضّحتو منيحة ب�ش مّنو عّنا، ومن يوِمتا ما عاد خّلوين 

�ضوفو.”

الإعالنه  الالزمة  القانونية  باالإجراءات  قامت  قد  الزوجة  اأن  املحتملة  الزوج  وفاة  تقّبل  يعني  ال 

متوفيًّا. فقد رف�ضت ناديا �ش. وعائلتها اإعالن زوجها ميًتا ولكنهم قراأوا الفاتة لروحه.

بها  ت�ضتعني  و�ضيلة  القانون هو  اأن  اأزواجهن العتقادهن  وفاة  اإعالن  الن�ضاء  اأخرًيا رف�ش عدد من 

ُيلقي  الوفاة  اإعالن  اأّن  اعتربن  فقد  املفقودين.  م�ضري  مالحقة  يف  م�ضوؤوليتها  من  للتهّرب  الدولة 

يعني  الوفاة  وثيقة  قبلنا  اإذا  ما  عكتافنا...  احلمل  “حطو  وحدهم.  االأهايل  عاتق  على  بامل�ضوؤولية 

قتلناه...”

اأّنه ي�ضتحيل اإعالن وفاة اأزواجهّن  امُلقابالت،  هذا وقد راأى عدد من الن�ضاء اللواتي اأجريت معهن 

ما  “الأ الأ...  اإجابة عفاف �ش.:  مثال على ذلك هو  اجلّثة. ولعّل خري  بوجود  ُتثبَّت  اأّنها مل  طاملا 

عملت، انطلب منا نعمل ب�ش ما عملت، الأنو ما فّيي اأعمل طول ما اأنا م�ش متاأكدة ال موجود وال 

م�ش موجود، كيف بّدي اأعمل وثيقة وفاة؟ ما فّيي.”
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5. االأثر االجتماعي والنف�سي على الزوجات واالأوالد

“واجهت يا بنتي كّل �ضي م�ش معّودي عليه، واجهتو �ضعب... تّملت م�ضّقة كون 
الوالدين لوالدي... اجنربت اأنا بوالدي، تعربطت بوالدي...”

- نبيهة ن�رش الدين

التاأقلم مع االأدوار اجلديدة

فتكّلمن  تقديها.  اإل  الرعاية  تلقي  من  انتقالهّن  عن  امُلقابالت  معهن  اأُجريت  مّمن  كثرياٌت  تّدثت 

ابنة مرمي  اأو�ضحت  اأوالدهن. وقد  اإل  بالن�ضبة  االأب واالأم  تاأدية دور  اإل  جميعهّن عن حاجتهن 

�ش. ذلك قائلة اإّن اأّمها: “لعبت دور االإم واالأب بحياتنا كلَّياتنا، يعني الفراغ يّلي هّوي تركو كانت 

هّيي معباياتو وزيادة... وبعدا لهاّلأ حمايتها زيادة على الكّل”.

ا نف�ضية مزمنة، باالإ�ضافة  وقد تطّرق عدد كبري من الن�ضاء اإل معاناتهّن اآالًما ج�ضدّية واأعرا�ضً

االإخفاء،  تلت  التي  االأول  ال�ضنوات  ففي  اأزواجهن.  اإخفاء  اإثر  �ضدمٍة،  اإل  تعّر�ضهّن  اإل 

ُو�ضَفت لكثرياٍت منهّن جمموعٌة من االأدوية امل�ضادة لالكتئاب واملهدئات التي ال يزال بع�ضهّن 

اأطفالهن  اأّن الدواء ينعهّن من الرتكيز على  اأخريات  ي�ضتعن بها حتى االآن. هذا وقد اعتربت 

ا باأنف�ضهن واإّما رف�ش تناول الدواء بكل  اأو اأّنه ُي�ضّبب االإدمان، فف�ضّلن اإّما تقليل اجلرعة تدريجيًّ

ب�ضاطة. ويف هذا ال�ضدد، قالت نبيهة ن�رش الدين: “�ضار عندي نتفت اإنهيار اأع�ضاب، حاول 

نف�ضي  بيني وبني  كّبيتا، و�رشت  تعّودتي عليها...  اإذا  قالويل هيدي  كّبيتا،  احلكيم، عطاين، 

داوي حايل.”

و�رّشَح عدد كبري من الن�ضاء اأنهّن ا�ضتمّدين القوة من اأوالدهن وعائالتهن اأو من الّله. ففي بع�ش 

احلاالت، كما يف حالة ربيعة ريا�ضي، �ضّكلت عائلة الزوج م�ضدر دعم وحمبة. يف املقابل، تّدثت 

اأخريات عن عالقات مزعزعة وتوتر بالٍغ بينهن وبني اأهل اأزواجهن الذين يلومونهن اأحياًنا على 

اإخفاء اأزواجهن الق�رشي. هذا وقد اأعرب بع�ضهن عن خوفهن من اأن ياأخذ اأهل اأزواجهّن اأوالدهن 

منهن.

ا. فتكّلم بع�ضهّن عن عدم تفّهم  �ضعر عدد من الن�ضاء بالعزلة، ال بل باأن عائالتهن ت�ضيء فهمهن اأي�ضً

عائالتهن حلزنهن اأو عن نبذهن اأو ا�ضتغاللهّن. اأّما اأخريات فلم يردن اإثقال كاهل عائالتهن باآالم 

اأكرب، وتدث الكثري منهّن عن كتم حزنهّن حتى ال يلقني بالعبء على اأوالدهن اأو ُيعطلَن حياتهم 

اليومية.
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الروايات  من  واحدة  هي  الدعم  �ضبكة  غياب  عن  التالية  غزيل  الدين  حمي  عايدة  رواية  ولعّل 

ال�ضائعة:

“نحنا كّوّنا نف�ضنا بنف�ضنا. اإبني زغري من عمرو 10 �ضنني ي�ضتغل ب�رشكة موتورات، 
والتاين يبيع دخان. ما عازوا حدا، وال حدا حّتى هّوي اإجا وقّدملنا م�ضاعدة. واإبني 

ب�ضوف  اأنا  اإبني  يقّلي  وقفي،  روحي  خدي  روحي  يقّلي  حدا  مثاًل  نف�ضو.  من  عندو 

العامل بالطرقات يا ماما، اإنتي توقفي وتذيّل نف�ِضك؟ اأنا ما بر�ضى. ِقّلو اأنا يا ماما ما 

بروح.”

من  املادي  اأو  العاطفي  بالدعم  يحظني  مل  اأّنهن  الن�ضاء  بع�ش  �ضعر  �ضعوبًة،  االأكرث  احلاالت  يف 

اأُجريت  اللواتي  الن�ضاء  بع�ش  فاأجاب  عام.  ب�ضكل  املجتمع  من  اأو  اأزواجهن  عائالت  اأو  عائالتهن 

معهّن املقابالت كعفاف �ش.، على �ضوؤال “من دعمك؟” ب�ضعوبة ال بل اأتت اإجابتهّن مقرونة ب�ضيء 

من ال�ضخرية، فال�ضوؤال لي�ش اإاّل مذّكر موؤمل على اأّنهّن مل يتلّقني الدعم الكايف، اإذا ما تلّقني دعًما يف 

االأ�ضا�ش. 

وقد اعترَب الكثري من الن�ضاء اأنهّن اأ�ضبحن اأكرث قّوة نتيجَة التجارب التي مررَن بها، با�ضتثناء اثنتني 

مثاًل  “كنت  �ضعًفا:  اأكرث  جعلها  �ش.  رندا  زوج  فاإخفاء  بال�ضعف.  �ضعورهما  عن  تّدثتا  اإذ  منهما 

قوية، و�ضايفة حايل بزوجي وبيتي ووالدي. �ضوي ح�ّضيت حايل اإنو ما قدراين، ... ال�ضي يّلي 

وال  �ضخ�ضية  ال  يف  ما  هاّلأ  حالتي.  تغرّيت  ح�ضيتا  كتري  اأعطي.  هاّلأ  بقدر  ما  باالأول  اأعطي  كنت 

قدرة.”

ال�سعور بالوحدة واأهمية املنزل

“حتى الـ status تبعك ما بتعريف، �ضو اإنت؟ ال مَزّوجة، ال اأرملة، ال، ما بتعريف...
اأكيد يف un part فّيي le côté femme  بتدفني بالغ�ضب، بتدفني، عرفتي... بتفّكري 

اإنو فقدت حياتي كمرا... تعبت كتري، تعبت خلليهن ]للوالد[، حطن مب�ضتوى نحنا 

را�ضيني عنو، ب�ش ما ع�ضت احلياة يّلي الزم تنعا�ش، كربوا الوالد مثاًل، ما عندي 

ا مع اإنو بحلم اإرجع اإدر�ش، بحلم  اإمكانيات اإتعّرف على العامل، �ضافر، تعبانة نف�ضيًّ

اعمل �ضي، يكون عندي �ضي ديبلوم”.

- �ضهاد خوري كرم 

اأهمّية  هذه  العزلة  وتكت�ضب  اأزواجهن.  اإخفاء  بعد  منازلهن  يف  االنزواء  عن  الن�ضاء  اأغلبّية  تدثت 

كربى يف جمتمٍع مثل املجتمع اللبنايّن الذي ي�ضّج باحلفالت وحفالت الزفاف واالحتفاالت واملنا�ضبات 

االجتماعية التي ُتعّد مهمة. وبغ�ش النظر عن الو�ضع االقت�ضادي، ت�ضتمّر الن�ضاء جميعهّن بتجنب 

االحتفاالت حتى بعد م�ضي ثالثني عاًما على حادثة االإخفاء. 

وقد اعرتفت الن�ضاء اللواتي اأُجريت معهّن املقابالت ب�ضغط العي�ش ك�ضخ�ش “مراقب”، وذلك الأّن 

لبنان بلٌد يحوي جماعات �ضغرية. ويتج�ّضد هذا ال�ضغط بطرق خمتلفة. فتحدثت ربيعة ريا�ضي عن 

انزعاجها من اخلروج من املنزل قائلة:

ما  اأنا  قرايبني،  عر�ش،  يف  بال�ضيعة  مثاًل  اأنا  اإنزويت.  اأنا  يعني  �ضهرت،  ما  “واأنا 
اأنا  اأنا ما اإيل حمّل... م�ش منيحة �ضهرتي،  روح، يف �ضهرة، ما روح... يعني 
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�ضو بدي روح اأعمل، بدي روح اإت�ضّلى؟ بدي روح اإ�ضحك؟ على �ضو؟ واأنا مقهورة 

من جوا، يعني اأنا م�ش مت�ضالية، ل�ضو بّدي روح؟”

نتيجة اجتماِع احلرب  اأزواجهن  اإخفاء  بعد  الن�ضاء مراًرا وتكراًرا  االأحيان، تهّجرت  يف كثري من 

والفقر، وقد ُهّجر بع�ضهّن اأحياًنا ما ُيقارب اخلم�ش مّراٍت. اأّما عائلة �ضهاد خوري كرم فقد بقيت 

اأربع  “كنا  عليهما:  للنوم  للطي  و�رشيرين  اأريكتني  اأحدهم  لها  قّدم  حيث  منزٍل  يف  �ضنوات  ت�ضع 

اأ�ضخا�ش. كان مثاًل ما يف معي �ضي غري �ضنطة ثياب.”

من  الكثري  اإل  بالن�ضبة  واعتزاز  فخٍر  مدعاَة  االقت�ضادية  ال�ضعوبات  تخّطي  مو�ضوع  اأ�ضبَح 

الن�ضاء، اإذ �ضاَر بحوزتهّن منزٌل بعَد اأن كّن ال يتلكَن �ضيًئا. فكثرياٌت منهن اأخربَن ق�ضة بناء 

منازلهّن اأو ترميمها اأو احلفاظ عليها اأو حّتى على م�ضاحتهن اخلا�ضة. وغالًبا ما كررن رواية 

هذه الق�ض�ش اإل جانب تلك التي تتطّرق اإل ال�ضعور بالعجز وقّلة احليلة. وعليه، يكن النظر 

اإل هذه الروايات عن بناء املنازل واإعادة بنائها على اأنها ق�ض�ش اإجنازات �ضخ�ضية يف جمتمع 

اال�ضتقرار  عدم  على  فعل  رّد  اأّنها  على  اأو  اجنازات  تقيق  على  املراأة  قدرة  من  يحّد  ذكورّي 

كم�ضائرهن  اأ�ضا�ضية  االأكرث  بالعنا�رش  التحّكم  فيه  عليهن  ي�ضعب  واقٍع  ظّل  يف  اأمده  طال  الذي 

اأحبائهن55. اخلا�ضة وم�ضائر 

ا بالن�ضبة اإل كثرٍي من  اأي�ضً ا  يف مقابل ذلك، فاإن احلرمان من امل�ضاحة اخلا�ضة �ضّكل مو�ضوًعا هامًّ

الن�ضاء اللواتي اأجربن على العودة اإل بيوت اأهلهن اأو بيوت اأهل اأزواجهن، حيث غالًبا ما عانني 

التهمي�ش والعجز واالإذالل.

الزاوج للمرة الثانية

بّدي  كيف  ب�ش  الق�ض�ش...  دايرة  وكيف  حلالك  مرا  اإنت  اإنك  قا�ضي،  “املجتمع 
ماما  يعني  بعدين  ب�ش  انهرت،  فرتة  يف  يعني  اإجرّيي،  على  واقفة  كنت  اأنا  قّلك، 

بّدك  برتّبي والدك،  تقويل عم  وبّدك  تتزوجي،  قابلي  اإنو ال زواج  لوين؟  قالتلي 

اإّمي  فكالم  �ضو،  عرفتي  العامل...  تتحّدي  بّدك  املجتمع،  تتحّدي  وبّدك  توقفي، 

عطاين ]القّوة[.” 

- فاطمة حيدر

واحدة من الن�ضاء امُل�ضاركات وح�ضب تّزوجت مّرة ثانية. فمنهن من مل تعرث على ال�رشيك املنا�ضب 

ومنهن من مل ترغب يف املخاطرة بزعزعة ا�ضتقرار اأطفالها من خالل اإدخال رجل جديد اإل املنزل. 

اأّما اأخريات فيعتقدن اأنهن ال يكنهن اأن يتزوجن مرة اأخرى من دون معرفة م�ضري اأزواجهن. 

هذا وقد كرر الكثري من الن�ضاء، على غرار جانيت �ضليبا خوند، �ضل�ضلَة االأ�ضباب املذكورة اأعاله، 

ولكنهّن �ضّددن على عدم اليقني الذي طال اأمده والناجم عن و�ضع اأزواجهن املجهول:

باالأول.  والدي  عندي  كان  الأ،  اأنا  ب�ش  اإتزوج،  اإنو  خايفني  كانوا  زوجي  “اأهل 
هاّلأ يكن لو كان توفى، ok كان غري و�ضع كلّيا. ارتتي، عرفتي كيف رغلجتي 

اأنا بو�ضعي ما كنت قادرة اإتزوج، واأنا يعني ما كنت  حياتك، كيف م�ضيتي. اأ�ضاًل 

فّكر بهاملو�ضوع، الأنو ناطرة كل يوم بيجي، يوم هيدا، �ضنة هاي، كّل �ضنة بتمرق 

اإنت وناطرة، بيمرق الوقت ما بتح�ّضي.”

55  مقابلة خا�ضة اأُجريت مع طبيب يف علم النف�ش ال�رشيري يعمل مع مر�ضى يعانون اآثار ما بعد ال�ضدمة.
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يقدمن  لئال  وجمتمعاتهن  اأ�رشهن  عليهّن  مار�ضتها  ب�ضغوٍط  الن�ضاء  �ضعرت  احلاالت،  بع�ش  يف 

من  املارونيات  الن�ضاء  الكني�ضة  منعت  اإذ  الأزواجهن.  وفّيات  وليبقني  اأخرى  مرة  الزواج  على 

لكّن  الزواج،  اأ�رشهّن لالإقدام على  ن�ضاٌء دعَم  تلقت  اأخرى،  اأخرى. ويف حاالت  الزواج مرة 

خوري  �ضهاد  وو�ضفت  االأمر.  يف  بجدية  النظر  من  منعهن  عنهم  التخلي  من  اأوالدهن  خوف 

قائلة: االجتماعية  وال�ضغوط  العقبات  بع�ش  كرم 

بعدين  يبعد،  الكّل  ب�ضري  رجال،  بال  مرا  من  يخافو  ب�ضريو  اأ�ضحابك  اأعّز  “الأنو 
يف  وما  والد  تالت  معها  مرا  بدو  حدا  ما  �ضنة،   15  ،10 باأول  مرا  بدو  حدا  ما 

بكون  بقا  كيف؟  infirmière، عرفتي  بدو  بدو،  يّلي  هالفرتة  بعد  من  بجيبتا.  �ضنت 

كتري  هيدي  جثة،  �ضفت  ما  اأنا  هوي  يّلي  القانوين   côté الـ  ويف  اأف�ضل.  والدي  مع 

برتعبني، هيدي كتري بتحط حاجز كبري.”

مرة  الزواج  على  االإقدام  اأجل  من  كبرية  اجتماعية  ب�ضغوط  الن�ضاء  �ضعرت  اأخرى،  ويف حاالت 

“يف  امل�ضكلة:  اإل هذه  النا�ش  الن�ضاء عن كيفية تطّرق  اإحدى هوؤالء  اأخرى وامل�ضي قدًما. وتتحدث 

نا�ش قا�ضيني ِبَحكياُتن، بقولولك: يييي، �ضو ناطرة بعدك؟ ما مات وكرّت من زمان.”

االأثر النف�سي يف االأ�رسة

تتاج الن�ضاء مّمن يعانني اإعاقة ما نتيجة ال�ضدمة احلادة اأو اأعرا�ش ج�ضدية مزمنة مرتبطة باإخفاء 

اللبنانينّي  اللبنانينّي وغري  الدولة، وهو ما اعتربه كّل من املواطنني  اأزواجهن رعايًة طبيًة توؤّمنها 

اأ�ضا�ضّية.  م�ضكلًة 

فقد  النف�ضية.  اأوالدهن  اأزواجهن يف �ضحة  اإخفاء  اأثر  من  املخاوف  الن�ضاء عن  من  الكثري  واأعرب 

ابنا عال ف. موؤ�ض�ضات  النف�ضية احلادة. وعلى �ضبيل املثال، دخل  �ضجّلت بع�ش حاالت ال�ضدمات 

يكنها  ال  بحيث  باهظة  تكلفته  مكّثف  عالج  اإل  حاجة  يف  يزاالن  وال  عّدة  مّرات  النف�ضية  الرعاية 

فتعطيهما  الرعاية  لهما  تقّدم  �ضن اخلام�ضة وال�ضبعني ال تزال  بلوغها  الرغم من  تملها. وهي على 

الرعاية  فاإن عبء  قوته، وبالتايل  يك�ضب  اأن  منهما  اأّي  ُيكن  اإذ ال  الدواء وت�ضهر على راحتهما. 

ا على عاتق والدتهما امل�ضّنة. الطبّية املايل والنفقات املعي�ضية يقع اأي�ضً

وتدث عدد من الن�ضاء عن االآثار على االأطفال يف ال�ضنوات االأول من عمرهم وهي اآثاٌر تركت 

ندباٍت مل تدمل يف كّل من االأم والطفل. فابنة �ضعاد نعمة جنم التي كانت تبلغ ال�ضنتني ون�ضف ال�ضنة 

من العمر عند اإخفاء والدها، اعتادت النوم خارج املنزل، يف انتظار عودته، وت�رشح الوالدة ذلك 

قائلة: “ت�ضاّل بّرا، تيكول بّرا، كل �ضي ّبرا، ب�ش تغفا هيك على الدرجة، هيك، اإحملها وفّوتا تنام، 

را لرّبا.” تقول هالأ بدو يجي، وب�ش توعا تالقي حاال جّوا ت�رشخ الإرجع �ضهِّ

اأّن  اإاّل  اآبائهم،  اإخفاء  العمر عند  �ضنة من  الثامنة ع�رشة  بلغوا  قد  االأوالد  بع�ش احلاالت، كان  يف 

غالبّية الن�ضاء اللواتي اأُجريت معهن امُلقابالت، تراوحت اأعمار اأوالدهّن اآنذاك بني ال�ضهر والثالثة 

ع�رش عاًما. وكان لكثرٍي منهن ما بنَي طفلني و�ضتة اأطفال ال يتجاوز عمرهم الع�رش �ضنوات. 
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اأّما امل�ضاألة االأكرث اإحلاًحا فتج�ضدت يف كيفّية اإخبار االأوالد عن اإخفاء والدهم، متى بلغوا عمًرا منا�ضًبا 

واأ�ضبحوا قادرين على ا�ضتيعاب ذلك. فاأنطوانيت غّطا�ش ياغي قالت البنها االأكرب اإّن عليه تمل 

م�ضوؤولية رب االأ�رشة، فيما قالت اأكرث من امراأة الأوالدها باأن والدهم م�ضافر.

دقائق   5 بعد  اإنو  و�ضّدقت  �ضغار  كانو  �ضار،  �ضو  قلتّلن  ما  باالأول  عليهن  “كذبت 
�ضهر  بعد  �ضهر،  بعد  اأ�ضبوعني،  بعد  فّكر،  �رشت  اأ�ضبوع  بعد  اإنو  يجي،  رح  اإنو 

ة بدا ت�ضري...  ون�ضف، عرفتي؟ فكنت بعدين ما م�ضدقا وما خطر يل اإنو هيك الق�ضّ

كنت معتربة اإنو وقتا الزم اإدعمن، الزم اإحميهن.”

- ليلى ف.

كان ابن ربيعة ريا�سي يف اخلام�سة من عمره عندما علم احلقيقة حول اختطاف والده. 

وكانت ربيعة تتحّدث بال�سدفة عن ذلك اأمامه:

على  وياه  اأنا  فتت  جيت  خمطوف؟   qu’est-ce-que ça veut dire مامي  ب�ضدين،  “عم 
اأو�ضتو، قلتّلو، مامي، يعني حدا اأخدو وحاطينو باالأو�ضة وما بخّلو ي�ضهر لييجي لعنا... 

وم�ش لوحدو هوي وبّيا لفرح ونور، يعني والد عمو، عمو من�ضور. 

قلتّلو اإنت بتعرفو؟ قّلي اإيه، ب�ش اأنا وعم بحكي عم ببكي ما عم بقدر وّقف بكي، وعم قّلو 

مامي بكرا بيطلعوا وبدن يجوا وبدنا نحنا نطّول بالنا، ونحنا عم نحكي مع نا�ش ليخلوهن 

يطلعوا. هوي نامي بالتخت واأنا قاعدة على طرف التخت وهوي نامي مغطى را�ضو عم يبكي، 

�رشت قّلو يا مامي روق، اإنت كبري وعم فهمك �ضو فيه... 

بلحظة، قّب اللحيف عن وجو، ِبَتّكي وّقف البكي وِم�ِضكلي اإيدي وقّلي مامي، نحنا من هالأ 

ورايح بدنا نكون قوايا... كان ي�ضّل يقّلي مامي نحنا من�ضتغل للـ papi اعتبار اإنو هوي، 

حاطني برا�ضنا اإنو هوي بيجي ويكن ما يجي...”

وتدث الكثري من الن�ضاء عن ا�ضتمرار وقع اإخفاء اأزواجهن على اأوالدهن وعلى خيارات االأ�رشة 

“ما كنت اعرف كيف  اأنه عندما تزوجت  ناديا �ش. ومفاده  ابنة  قالته  اخلا�ضة. ويبان ذلك يف ما 

ا حّتى ترى والدتها توؤدي  كون مرت حدا وال كيف تكون عالقتي بزوجي” الأنها كانت �ضغرية جدًّ

هذا الدور.

اإل ذلك، ثّمة عواقب عّدة كالقلق واخلوف على راحة اأفراد االأ�رشة االآخرين واملخاوف من حدوث 

اإخفاء اآخر:

“وقتا بيدقّلي ابني تيقّلي اإنو راجع واإنو �ضار عطريق املطار بل�ش خاف، برنعب. 
�ضار  يّلي  يعيدو  عم  يذكرونا،  عم  ذاتها.  عاحلالة  رجعنا  الأنو  هالأ  خ�ضو�ضي 

باملا�ضي. بعد ما خّل�ضنا. بعدنا واقعني بامل�ضيبة ذاتها، بالوجع ذاتو. ب�ش اإ�ضمع حدا 

انخطف برجع بالذاكرة لهيداك النهار وقتا ما كنت اأعرف �ضو اأعمل. ليه �ضو كان 

فينا نعمل؟”
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6. هل من عدالٍة يف ظّل ثقافة االإفالت من العقاب؟

اأفي�ش عدالة.”  “العدالة؟ ببلدنا 
- نبيهة ن�رش الدين

من  مقابالت  معهن  اأُجريت  اللواتي  والع�رشين  الثالث  املخفيني  اأو  املفقودين  زوجات  غالبّية  اإّن 

للمخفيني ق�رًشا مو�ضوًعا �ضعًبا  العدالة  ال�ضعي وراء تقيق  الدرا�ضة، اعتربت مو�ضوع  اأجل هذه 

لن  اأزواجهن  اإخفاء  امل�ضوؤول عن  املجرم  وباأن  تتحقق،  لن  العدالة  باأن  واثق  فاأكرثهّن  وحُمبًطا. 

ُيعاقب. وقد ُر�ضّخ هذا االعتقاد اأكرث فاأكرث من خالل االأمثلة القليلة عن العائالت التي �ضعت وراء 

العدالة يف املحاكم اللبنانية. فقد واجهت ق�ضية حمي الدين ح�ضي�ضو �ضل�ضلة من العواقب الأكرث من عقد 

من الزمن56، كما اأن الطريقة التي عاملت بها املحكمة زوجته امُل�ضاركة يف هذه الدرا�ضة، مل ت�ضّجع 

االأخريات على التقّدم بخطوة مماثلة.

يف  واجبهم  التزامهم  لعدم  الدولة  يف  امل�ضوؤولني  جتاه  الغ�ضب  من  كبري  قدر  عن  الن�ضاء  واأعربت 

البحث عن املفقودين وملعاملة عائالت املفقودين على اأّنها “اأقل من الب�رش”. وقد بقَي ال�ضك ُي�ضاور 

اإن�ضاًفا  اإن�ضافهّن  على  قدرتهم،  حتى  اأو  اللبنانيني،  امل�ضوؤولني  عزم  م�ضاألة  حول  جميعهّن  الن�ضاء 

حقيقيًّا عن االنتهاكات التي اختربوها واأحباوؤهم.

اأي اكت�ضاف ما حدث الأزواجهن لي�ش  العدالة على معرفة احلقيقة،  اإل بع�ضهّن، تقت�رش  بالن�ضبة 

زوجي  اإذا  اأعرف  بّدي  ب�ش  عملها.  مني  اأعرف  بّدي  ما  ب�ش.  احلقيقة  اأعرف  بّدي  “اأنا  اإاّل: 

االإخفاء و�ضجنهم على حّد  امل�ضوؤولني عن  باعتقال  العدالة  االأخريات فرتبطن تقيق  اأّما  عاي�ش”. 

امُلقابالت، ال تعتقد باأن االأطراف  اأُجريت معهن  �ضواء. اإل ذلك، فاإّن امراأًة من الن�ضاء اللواتي 

ال�ضادر  العام  العفو  قانون  تثبيت  فاإعادة  بع�ضهّن،  اإل  بالن�ضبة  اأّما  العدالة.  اإل  �ضُت�ضاق  امل�ضوؤولة 

�ضنة 1991 يف لبنان يرمز اإل دولٍة ُم�رشذمة.

�ضاأن  املحرز يف  التقدم  االأخبار عن  اأو  اللجان والقوانني،  املعلومات حول  االأ�رش  تتلّقى  ما  وغالًبا 

اإل  �ضخ�ش  من  تناقلها  خالل  من  اأو  اللبنانيني،  واملنفيني  املعتقلني  دعم  جلنة  خالل  من  املخفيني 

اآخر، االأمر الذي ال ُيعّد مقبواًل على االإطالق. فبح�ضب الن�ضاء اللواتي �ضاركن يف املقابالت، اإّن 

لها  ترك اأمر البحث عن اإجابات الأ�رش املفقودين واملخفيني يك�ضف النقاب عن المباالة الدولة وتن�ضّ

لواجبها يف التحقيق واملقا�ضاة يف هذه اجلرية.

56  اأ�ضدرت املحكمة حكمها يف اأيلول/ �ضبتمرب 2013.
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وو�ضفت اأحداهن العدالة ب�ضكل اأو�ضع يف ما خ�ّش مو�ضوع دعم الدولة الأهايل املفقودين واملخفيني، 

قائلة: “رح تتحّقق العدالة... ب�ش جتي الدولة ت�ضتف�رش عن احتياجات االأهايل واالأمهات وزوجات 

ما عندن  لَيّلي  االجتماعي   ال�ضمان  مثل  يّلي عايزينه،  الدعم  وت�ضاعدهم، ومتنحهم كل  املفقودين 

ياه.57” 

وباالإ�ضافة اإل ذلك، اأظهرت الن�ضاء اللواتي �ضاركن يف املقابالت قدًرا كبرًيا من التعب وال�ضعور 

قالت:  اإذ  هامة،  ابنة جانيت �ضليبا خوند مالحظة  واأثارت  بهن.  يتالعبون  ال�ضيا�ضيني  القادة  باأن 

اإنو من االأمور االأ�ضا�ضية يّلي رح يهتم فيها خالل فرتة  بَبيانو وقتا طلع، قال  “رئي�ش اجلمهورية 
ت�ضحكوا.  عم  مني  على  اإنو  بي�ضتقبلن،  ما  االأهايل  لعندو  بيطلعوا  املخطوفني.  اأمور  هي  رئا�ضتو 

جايني ت�ضحكوا علينا يعني؟ ما تقولولنا اأح�ضن!” 

57  اللجنة الدولية لل�ضليب االأحمر، “تقييم احتياجات عائالت االأ�ضخا�ش املفقودين ب�ضبب النزاعات امل�ضلحة يف لبنان منذ عام 1975”، حزيران/ يونيو 2013. 

ICRC, “The Families of People Missing in Connection with the Armed Conflicts that have Occurred in Lebanon since 1975,” June 2013.
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7. جتارب ُمقاِرنة ب�ساأن التعامل مع االإخفاء الق�رسي

توؤخُذ من �ضياقات متنوعة على غرار االأرجنتني، والبو�ضنة ونيبال، اأمثلٌة ملمو�ضة عن كيفية تاأمني 

البلدان  اأمام هذه  اأّنه ال يزال  اأهايل املخفيني. �ضحيٌح  الدولة احلقيقة واملحا�ضبة واالإن�ضاف الأفراد 

الكثرَي من العمل الذي يتعنّي عليها القيام به، اإاّل اأّنها اّتخذت تدابري وقائية للتعامل مع عواقب هذا 

االنتهاك املرتبط بالنوع االجتماعي التي تتكّبدها زوجات املخفيني58.

يف عدٍد من البلدان التي متّر يف مرحلة ما بعد ال�رشاع اأو احلكم امُل�ضتبد، �ضّكل اإن�ضاء و�ضع قانوين 

خا�ش للمخفيني حاّلً جّيدًا بالن�ضبة اإل اأفراد اأ�رشة املخفيني ف�ضاعدهم على تخطي عدد من العقبات. 

فعلى �ضبيل املثال، ي�ضمح الأقارب املخفي يف االأرجنتني بالتقدم بطلب “�ضهادة الغياب ب�ضبب االإخفاء 

ال�ضخ�ش،  اإخفاء  تاريخ  ُمب�ّضطة، مثل  االكتفاء مبعلومات  اإذ ُيكن  تكلفة،  اأي  الق�رشي” من دون 

يف  الت�رّشف  ذلك  يف  مبا  عملية،  منافَع  على  احل�ضول  الن�ضاء  من  الكثري  خّول  الذي  االأمر  وهو 

احل�ضابات امل�رشفية املجمدة، وامللكية، واإ�ضفاء الطابع الر�ضمي على �رشاكات جديدة. 

من  كثرٍي  م�ضالح  دعم  اأجل  من  االأرجنتني  حذو  والبريو  الت�ضيلي  مثل  اأخرى  بلداٌن  حذت  وقد 

من  اال�ضتفادَة  االأ�رشة  الأفراد  القانوين  الو�ضع  هذا  في�ضمح  البو�ضنة،  يف  اأّما  املخفيني59.  زوجات 

الو�ضع  ُتغرّيَ  اأن  �ضاأنها  من  لي�ش  بالوفاة  فالت�رشيحات  موؤقتة.  ب�ضورة  املخفي  ال�ضخ�ش  ممتلكات 

القانوين اأو تلغيه، لذا ي�ضتمر االعرتاف باالنتهاك60.

قامت الت�ضيلي، حيث �ُضّجلت اأكرث من 3.000 حالة اإخفاء ق�رشي، بعملياٍت اآيلة اإل ال�ضعي وراء 

مب�ضوؤولية  واالعرتاف  الفردية  احلوادث  تفا�ضيل  تديد  خالل  من  وذلك  ال�رشر  وجرب  احلقيقة 

اإذ اأر�ضلت كال اللجنتني امللفات اإل الق�ضاء يف كلٍّ من البلدين. ويف حالة  الدولة متى لزَم االأمر. 

اإن�ضاء موؤ�ض�ضة متابعة تقّدم امل�ضاعدة القانونية لل�ضحايا يف ما خ�ّش التحقيقات  الت�ضيلي، ت�ضمن ذلك 

اجلنائية وعملية انت�ضال اجلثث وتديد الهويات61.

تاأثريات  على  رّكزت  التي  االجتماعي  النوع  وحدة  البريو  يف  وامل�ضاحلة  احلقيقة  جلنة  و�ضملت 

اأعمال العنف املختلفة على الرجال والن�ضاء. وكان �ضائًبا اختياُر ممثل عن النا�ش لالإدالء ب�ضهادته 

58  للح�ضول على مزيد من املعلومات، راجع دوهر�ضت وكابور، املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية،

Polly Dewhirst and Amrita Kapur, ICTJ, “Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearances on Women,” March 2015. 

59  امل�ضدر ال�ضابق.

60  قانون البو�ضنة والهر�ضك يف �ضاأن املفقودين،

Article 18 Bosnia-Herzegovina Law on Missing Persons [Unofficial translation], www.ic-mp.org/wp-content/ uploads/2014/08/
law-on-missing-persons.pdf

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, Part I, Chapter 1, page 38.; Part IV, Chapter 3, 1115–1117  61

www.usip.org  يكن االطالع على ترجمة اللجنة الوطنية الت�ضيلية للحقيقة وامل�ضاحلة اإل اللغة االإجنليزية على
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ا غري ر�ضمية الإقامة حوار بني املواطنني،  يف جل�ضات اال�ضتماع العلنية. وقد اأوجدت اللجنة فر�ضً

الن�ضاء  النقا�ش يف املوا�ضيع املحّرمة التي قد ترتدد  وهي فر�ٌش ال تنطوي على التهديدات وت�ضّهل 

الذكور  اأ�رشهن من  اأفراد  اإخفاء  اأجل احلديث عن  م�ضاحة من  الن�ضاء  ُمنحت  اإذ  علًنا.  مناق�ضتها  يف 

وتاأثريه الطويل االأجل على حياتهن. 

وقد ذكرت اأمناط هذه االنتهاكات وعواقبها يف تقرير اللجنة النهائي. هذا وقد �ضمح الرتكيز على 

زوجات  احتياجات  االعتبار  بعني  ياأخذ  ال�رشر  جرب  بربنامج  بالتو�ضية  للجنة  االجتماعي  النوع 

م�ضاألة  بتحقيقات معّمقة يف  اللجنة  قامت  احلقيقة،  تي�ضري قول  اإل  املخفيني وعائالتهن. وباالإ�ضافة 

املقابر اجلماعية واأجرت بع�ش عمليات انت�ضال اجلثث62.

االأرجنتني  اعرتفت  ففي حني  املخفيني.  لعائالت  ال�رشر  برامج جرب  البلدان  الكثري من  وّفر  وقد 

اأ�رشته كورثة، التزم كّل  اأفراد االأ�رشة وباأفراد  اأحد  اأفريقيا بفقدان  والربازيل والت�ضيلي وجنوب 

اأّما  من الغواتيماال والبريو بالقانون الدويّل جلهة االعرتاف باأهايل املخفيني ك�ضحايا مبا�رشين63. 

جنوب اأفريقيا فُيعّد مثااًل على اأهمية موا�ضلة معاجلة االأقارب املت�رّشرين. اإذ مل مُتّيز جلنة احلقيقة 

�ضّدة  تقّل  االأهايل  معاناة  اأن  تفرت�ش  مل  وبالتايل  واأقاربهم،  ال�ضحايا  بني  ت�ضنيفها  يف  وامل�ضاحلة 

عن معاناة ال�ضحايا. ومع ذلك، فربناجمها جلرب ال�رشر يعّرف االأقارب ك�ضحايا “ثانويني” وال 

ينحون التقديات االإجتماعّية اإاّل اإذا كان الفرد املخفي قد مات فعال64.

املخفيني،  زوجات  تواجهها  التي  االأمد  الطويلة  بالعواقب  ال�رشر  جرب  برامج  من  عدٌد  يعرتف 

وغريهن  املخفيني  زوجات  تلّقت  فغالبًا،  لهّن.  التقديات  من  متنّوعة  جمموعة  ُتقّدم  فهي  لذا، 

من  الكثري  يف  اأما  معا�ضات.  اأو  مقطوع  مببلغ  دفعاٍت  �ضكل  على  نقدية  تعوي�ضات  اأقاربهّن  من 

اإل  وباالإ�ضافة  تربوية.  تقديات  على  املخفيني  اأوالد  ح�ضل  فقد  الالتينية،  اأمريكا  يف  ال�ضياقات 

فرتة  بانق�ضاء  اعرتف  قد  والبريو،  والت�ضيلي  االأرجنتني  غرار  على  البلدان،  بع�ش  فاإن  ذلك، 

اأهلية  اإتاحة و�ضائل االإن�ضاف من خالل متديد �ضن  طويلة من الزمن بني تاريخ االنتهاك وتاريخ 

الطبي  الدعم  �ضملت  فقد  االأخرى  التقديات  اأّما  تربوّية.  تقديات  على  للح�ضول  املخفيني  اأوالد 

الع�ضكرية65. والنف�ضي واالجتماعي وم�ضاعدات االإ�ضكان واالإعفاء من اخلدمة 

مل توّفر الدول جميعها امل�ضاعدة لزوجات املخفيني واأوالدهن من خالل اآليات ال�ضعي وراء احلقيقة 

 Interim Relief( املوؤقت  االإغاثة  برنامج  احلكومة  اأن�ضاأت  نيبال،  ففي  الر�ضمية.  ال�رشر  جرب  اأو 

اجلهد  هذا  اأّدى  حني  ويف  املخفيني.  الأقارب  والرتبوية  النقدية  املنافع  قّدم  الذي   )Program-IRP

فقد ف�ضل يف  النزاع”،  املت�رّشرين من  “االأ�ضخا�ش  اإل  االإغاثة  اإل تقدمي بع�ش  املحدود  االإن�ضاين 

االعرتاف بهم على اأّنهم �ضحايا وناجون من االنتهاكات اجل�ضيمة حلقوق االإن�ضان. اإل ذلك، يفتقر 

عقبات  املخفيني  زوجات  واجهت  لذا،  االجتماعي.  بالنوع  تتعّلُق  مقاربًة  املوؤقت  االإغاثة  برنامج 

كثرية من اأجل احل�ضول على التقديات االإجتماعّية. فعلى �ضبيل املثال، حال م�ضتوى اأمّية بع�ش 

لة جًدا، راجع 62  اأو�ضت اللجنة بتنفيذ خطة وطنية للتحقيقات ال�رشعية-االأنرثوبولوجية كاملة ومف�ضّ

Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Volume VIII, Chapter 1, annex II, 205–207.Informe Final, Vol IX, Chapter 
2, 146–195.

63  لالطالع على املناق�ضة، راجع مارين و�ضاندوفال ودياز،

R. Rubio Marin, C. Sandoval, and C. Diaz, “Repairing Family Members: Gross Human Rights Violations and Communities of 
Harm,” in The Gender of Reparations: Unsettling sexual hierarchies while redressing human rights violations (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011), 268. 

64  غولدبلت، 

Beth Goldblatt, “Evaluating the Gender Content of Reparations: Lessons from South Africa,” in Ruth Rubio-Marín (editor), What 
Happened to the Women?: Gender and Reparations for Human Rights Violations (IJTJ, 2007), 62–63. 

65  للح�ضول على مزيد من املعلومات، راجع دوهر�ضت وكابور، املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية،

Polly Dewhirst and Amrita Kapur, ICTJ, “The Disappeared and Invisible: Revealing the Enduring Impact of Enforced Disappearances 
on Women,” March 2015. 
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البريوقراطي  النظام  اجتياز  على  قدرتهن  دون  الر�ضميني  بامل�ضوؤولني  ات�ضالهن  قّلة  اأو  الزوجات 

التقديات66. للح�ضول على 

ُي�ضتوَف احلد االأدنى من حقوق ال�ضحايا ومل يبلغ النزاع  اللبناين حيث مل  ال�ضياق  يف �ضياقات مثل 

نهايته بعد، ال بّد من تعديل تعريف العدالة واالآمال امُلعّلقة عليها، ذلك بغية الرتكيز على االأولويات 

معهن  اأُجريت  مّمن  كثرياٌت  اأثاَرت  لبنان،  يف  املعّقد  ال�ضيا�ضي  ال�ضياق  ظّل  ففي  اإحلاًحا.  االأكرث 

مقابالت من اأجل الدرا�ضة احلاجة اإل تلقي الدعم من املجتمع الدويّل من اأجل اإيجاد �ضبل ملمار�ضة 

حّقهن يف معرفة احلقيقة حول م�ضري اأحبائهن.

هذا وتبنّي االأمثلة عن املحا�ضبة واالإن�ضاف واحلقيقة امل�ضتقاة من بلدان اأخرى كيَف يكن ملوؤ�ض�ضات 

اأّما الدرو�ش امُل�ضتخل�ضة من  الدولة اأن تبداأ بتلبية احتياجات زوجات املفقودين واملخفيني املختلفة. 

هذه االأمثلة، فيجب اأقلمتها مع ال�ضياق اللبناين وتطبيقها بطريقة توّفر لزوجات املفقودين واملخفيني 

حقيقيًّا. اإن�ضاًفا 

ICTJ, “Beyond Relief: Addressing the Rights and Needs of Nepal’s Wives of the Disappeared” 2013 ،66  املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية



 املركز الدويل 

للعدالة االنتقالية

www.ictj.org31

العي�ش يف اأطياف املا�ضي

8. اال�ستنتاجات

النزاع يف حياة عائالت  املتاأتي من  العنف  الناجم عن  االأجل  الطويل  التاأثري  التما�ش  ال�ضهل  من 

عائالت  فاإن  مريبة،  ظروف  يف  االأ�رشة  اأفراد  اأحد  فقدان  �ضدمة  اإل  فباالإ�ضافة  املفقودين. 

تبقى االأ�رشة يف حاٍل  اإذ  ا م�ضاعب عملية وقانونية وتعاين عزلة عاطفية.  اأي�ضً املفقودين تتحمل 

من ال�ضياع الأّن الكثري من الزوجات ال يردن الت�رشيح عن وفاة اأزواجهن حتى معرفة حقيقة 

تبقى  واالإدارية  القانونية  االإجراءات  فاإن  للمخفيني،  بديٍل  قانوين  م�ضريهم. ويف غياب و�ضع 

غاية يف ال�ضعوبة.

النظام  كما  الدولة،  بنية  لبنان، ذلك الأن  املخفيني يف  اإل زوجات  بالن�ضبة  تعقيًدا  الو�ضع  ويزداد 

الطائفي، ذكورّي للغاية. فالكثري من القرارات التي توؤثر ب�ضكل مبا�رش على زوجة اأحد املفقودين 

تقع  هذه  القرارات  اأّن  اأي  الذكور،  من  االأ�رشة  اأفراد  اأحد  �ضلطة  تتطلب  واأوالده  املخفيني  اأو 

اأّما الت�رّشف يف احل�ضابات  اأ�ضبحت الزوجة معيلة عائلتها.  خارج نطاق �ضلطة املراأة، حتى ولو 

والزواج  امللكية،  �ضندات  ونقل  باملرياث،  واملطالبة  الثبوتية،  االأوالد  وثائق  وطلب  امل�رشفية، 

فاأموٌر على قدٍر من ال�ضعوبة. 

�ضائقة  اليومية  االأ�رشة  حياة  ف�ضت�ضود  االأ�ضا�ضي،  العي�ش  لقمة  كا�ضب  املفقود  ال�ضخ�ش  كان  واإذا 

مالية. ومّلا كانت قدرة املراأة على ك�ضب الرزق اأقل من قدرة الرجل، قد يحملها فقدان الزوج عبًئا 

ا ثقياًل، ما قد يوؤدي اإل اإفقارها وعائلتها يف كثري من االأحيان. اقت�ضاديًّ

التي  واالبتزاز  والرتهيب  العزلة  اأ�ضكال  غالًبا  تواجه  العائالت  اأن  هو  �ضعوبة  االأمر  يزيد  وما 

العزلة  الدرا�ضة عن  امُل�ضاركات يف هذه  الن�ضاء  اإذ تدثت  االإخفاء.  امل�ضوؤولون عن  ُيار�ضها عليها 

وال  اأرامل  يعتربن  ال  الأنهن  ُيطاردهّن  الذي  وال�ضك  املحلية  جمتمعاتهن  يف  بها  ي�ضعرن  التي 

عائلة  مع  بل  فح�ضب  املجتمعات  داخل  لي�ش  التوتَر،  الو�ضمة  هذه  ت�ضبب  اأن  ويكن  متزوجات. 

ا. الزوج اأي�ضً

يف �ضياقاٍت حيث اأُدرجت ممار�ضة االإخفاء الق�رشي يف املوؤ�ض�ضات التي تدعمها الدولة، يعّم اخلوف 

املجتمع كّله، وغالًبا ما تهّم�ش اأ�رش املفقودين. فالتحّدث عن ال�ضخ�ش املفقود خارج املنزل يقت�ضي 

اجلرائم  عن  امل�ضوؤولون  يزال  ال  حال  يف  خطًرا  ي�ضّكل  اأن  يكن  ما  اخفائه،  �ضياق  اإل  التطّرق 

ي�ضغلون منا�ضب يف ال�ضلطة.

وقد تطّرقت الن�ضاء اللواتي اأُجريت معهن ُمقابالت يف هذه الدرا�ضة اإل ال�ضعوبات التي مررن بها 

منذ اخفاء اأزواجهن واإل القوة التي ا�ضتمّدينها من اأجل تخّطي هذه ال�ضدمة. فجميعهن يحملن بعد 

رغبة قوية يف معرفة احلقيقة حول ما حدث الأزواجهن. 
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ت�ضاعد  اأن  �ضاأنها  من  التي  االإن�ضاف  من  اأخرى  اأ�ضكال  اإل  حاجتهن  عن  اأعربن  فقد  ذلك،  ومع 

اتخاذ  ب�ضلطة  والتمّتع  االقت�ضادية،  املوارد  اإل  الو�ضول  ذلك  يف  مبا  فورية،  بطريقة  االأ�رشة 

القرارات االأبوية يف �ضاأن اأطفالهن، واحل�ضول على الدعم الطبي والنف�ضي.

ففي ثقافة حيث يهيمن التكّتم عن احلديث على حرب 1975-1990 وعلى اإرثها، قد ت�ضهل معرفة 

مبثابة  ُتعّد  العائالت،  اأي  فهي،  ومهّم�ضة،  معزولة  واملخفيني  املفقودين  اأ�رش  ُيبقي  الذي  ال�ضبب 

تذكري غري مرحب به ملا�ٍش ال يزال معّلًقا.

هذا وقد ت�ضّكل العائالت تذيًرا بالن�ضبة اإل لبنان اليوم ومفاده اأن املا�ضي يكن اأن ي�ضي حا�رًشا. 

ولعّل ذلك �ضحيًحا، ال �ضّيما مع ا�ضتمرار اأعمال العنف الناجتة عن ال�رشاع يف �ضورية الذي يتّد 

وغري  �ضعيفة  الدولة  موؤ�ض�ضات  تزال  وال  وتكراًرا.  مراًرا  املا�ضي  اأمناط  اإعادة  ومع  لبنان  اإل 

فّعالة، وغري قادرة على اإدارة جمتمع منق�ضم للغاية 67. 

ففي ظّل جّو عام من االإفالت من العقاب ال�ضيا�ضي، انح�رش االإهتمام بعمليات االإختطاف االأخرية، 

لبنان.  ُي�ضعَل ال�رشاع يف �ضورية احلرب يف  باأن  اإحلاًحا وهي خماوف  اأكرث  تاأّججت خماوف  اإذ 

لكن بالن�ضبة اإل عدد من الن�ضاء اللواتي �ضاركن يف املقابالت، فاإّن �ضدمة ما�ضيهن تطلق تذيرات 

امل�ضتقبل. حول 

67  املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية، “م�ضح لالنتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويّل حلقوق االإن�ضان والقانون الدويّل االإن�ضاين ما بني عامي 1975 و2008”، 

.2013

ICTJ, “A Mapping of Serious Human Rights and Humanitarian Law Violations in Lebanon (1975– 2008),” 2013.
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التو�سيات

واملخفيني عو�َش  املفقودين  اأهايل  مع  بالت�ضاور  اأدناه  املوجزة  ال�ضيا�ضية  اخليارات  البحث يف  يجدر 

لل�ضليب  الدولية  للجنة  املفقودين  �ضاأن  يف  النموذجي  القانون  يّتبع  اأن  ا  اأي�ضً ويكن  عليهم.  فر�ضها 

نتائج هذا االنتهاك على  تقييم  النوع االجتماعي يف  لتطبيق مقاربة  للعام 2009، كمرجع  االأحمر 

زوجات املفقودين واملخفيني. كما جتدر العودة اإل التو�ضيات يف �ضاأن احلاجة اإل الك�ضف عن م�ضري 

“مواجهة اإرث العنف ال�ضيا�ضي يف  املفقودين واملخفيني ق�رًشا التي و�ضعها املجتمع املدين اللبناين يف 

لبنان: برنامج للتغيري”68.

التو�سيات املوّجهة اإىل احلكومة

الق�رسي. يجدر ترك اخليار القانوين حول  االإخفاء  الغياب ب�سبب  اإن�ساء وثيقة قانونية عن   .1

اأن  ينبغي  وال  املفقودين.  اأهايل  بيد  الق�رشي  االإخفاء  نتيجة  االأحباء  غياب  عن  الر�ضمي  االإعالن 

يجرب االأهايل على اإعالن وفاة اأحبائهم املفقودين. اإذ يجب االعرتاف بفئة خا�ضٍة تت�ضّمن املفقودين 

واملخفيني، وعليه ال بد من �ضياغة هذا الو�ضع القانوين على نحٍو ي�ضمح لالأقارب ممار�ضة حقوقهم 

ال�ضمان  منافع  االأ�ضول، واحل�ضول على  املمتلكات، ونقل  واإدارة  االأطفال واملرياث  يف ح�ضانة 

االجتماعي، وتوفري الدعم االقت�ضادي وال�ضكن، واملطالبة بالتاأمني، الخ.

2. حماية مواقع الدفن. يجب تديد املقابر اجلماعية واتخاذ التدابري املوؤقتة حلماية اجلثث املدفونة 

حتى التمكن من ا�ضتخراجها ب�ضكل �ضحيح وبدء عملية تديد الهوية. وقد اأ�ضهبت بع�ش الن�ضاء مّمن 

اأُجريت معهن املقابالت يف الكالم على �رشورة تنفيذ قانون الإن�ضاء جلنة اأو غريها من اآليات احلماية. 

انت�ضال  اإجراء عمليات  التمّكن من  اإل حني  اأماكنها  التي حّددت  املقابر اجلماعية  هذا وينبغي حماية 

اجلثث بطريقة منا�ضبة.

اإن�ضاء هيئة تقيق م�ضتقلة وتفوي�ضها بال�ضكل  العائالت يف معرفة احلقيقة. ينبغي  3. احرتام حّق 

ن�ّش  وقد  اأقاربهم.  اإل  الإعادتهم  وكذلك  وتبادلها  املفقودين  م�ضري  عن  املعلومات  جلمع  ال�ضحيح 

و�ضعته  قد  هذا  امل�رشوَع  اأن  علًما  االآلية،  هذه  على  واملخفيني  املفقودين  �ضاأن  يف  القانون  م�رشوع 

جمموعات املجتمع املدين اللبناين ومّت تقديه ال جمل�ش النواب يف ني�ضان/ اأبريل من العام 2014. 

هذا ويجدر على جمل�ش النواب ت�ضليط ال�ضوء على االأثر الذي يخّلفه االإخفاء يف الن�ضاء يف لبنان. كما 

يكن اأن ُتقّدم جلان من �ضياقات اأخرى اإر�ضادات مفيدة يف هذا ال�ضدد. 

68  املركز الدويّل للعدالة االنتقالّية، “مواجهة اإرث العنف ال�ضيا�ضي يف لبنان: برنامج للتغيري”، 2014،

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-AR.pdf
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4. منح االأوالد من اآباء مفقودين اأو خمفيني غري لبنانيني احلّق يف البقاء يف البالد من دون 

جتديد ت�رسيح االإقامة ب�سكٍل م�ستمر. فقد �ضّكل ذلك الهّم االأ�ضا�ضّي بالن�ضبة اإل اأمهات الفل�ضطينيني 

وغري اللبنانيني. اإذ مت�ضي ال�ضدمات االأخرى املرتبطة باإخفاء االأب / الزوج اأكرث حّدة نتيجَة عدم 

اإمكانية اال�ضتفادة من خدمات الرعاية ال�ضحية امُلقّدمة من الدولة وعدم التمتع بحّق العمل يف لبنان.

التو�سيات املوّجهة اإىل قيادات اجلماعات الطائفية

5. املبادرة اإىل اإقامة نقا�سات داخل اجلماعات الطائفية ال�ضتك�ضاف ال�ضبل التي قد متّكن املجتمُع 

املعنّي تقدمَي دعٍم اإ�ضايّف واإن�ضاٍف ُمعنٍي لالأهايل.

التو�سيات املوّجهة اإىل اجلهات املعنّية الدولية واملحلية

واملخفيني  املفقودين  عائالت  حاجات  حتكم  التي  الفعلّية  الطبيعة  حول  االأبحاث  اإجراء   .6

ل اإىل تلبية هذه احلاجات اأف�سَل تلبيٍة يف ظّل الظروف  الطبية منها والنف�سية وحول كيفية التو�سّ

�ضة لل�ضحايا الذين يعانون اأعرا�ش ج�ضدية ونف�ضية  القائمة. ففي لبنان، ينبغي توفري الرعاية املتخ�ضّ

البحث لتحديد  القيام باملزيد من  اإّنه من ال�رشوري  اإذ  ال�ضدمة وفقدان االأحباء.  مزمنة ناجتة عن 

الرعاية  نظام  خالل  من  اخلدمات  هذه  تاأمني  ويكن  االأمثل.  بال�ضكل  اخلدمات  هذه  توفري  كيفية 

ال�ضحية الوطني، اأو اخلدمات اخلا�ضة، اأو اجلماعات، طاملا اأنه ي�ضمح لل�ضحايا تديد ما ُيف�ضلونه. 

ترغب  وقد  اجلماعات،  باختالف  والراحة  النف�ضية  وال�ضدمات  احلداد،  ق�ضايا  مقاربة  تختلف  فقد 
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