
 
 
 
١٥/١٢/٢٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 

ًا                     ا اراده ختام وزراء في م ال مجلس ال ا ق ة باالخطار، آم ة محفوف ان يكون فتح ملفات الحرب عملي
ا    . لقضية المعتقلين اللبنانيين في سوريا، فهذا ما ال يحتمل النقاش      ة م ه ان ثم ولكن مجلس الوزراء فات
فتح ملفات الحرب هو   ان اخطر من   . هو اخطر من فتح ملفات الحرب، بعد عشر سنين على انتهائها          

ا دم فتحه رك الجروح  . اوًال ع الج، ان تت م تع أنها، ان ل ن ش ودين م الي المفق اة اه ط ألن معان يس فق ل
ا        ًا م مفتوحة فتعيق المعافاة التي ينتظرها المجتمع اللبناني، وال ألن طمس ذاآرة الحرب قد يؤدي يوم

.تهم انها مضرة، وقل قاتلةالى عودة نزعات وتصرفات لن يعرف المواطنون المعطلة ذاآر
 وانما ايضًا، وخصوصًا، الن قفل ملفات الحرب آان عنوانًا النتاج طاقم حاآم ينتمي عدد من ارآانه                

ة                    م نجحوا ظاهرًا في عملي تها، وان ه ل يواصلون بعض ممارس " التبييض "الى اطراف الحرب، ب
ت         . التي اخضعوا لها صورتهم واحيانًا ثروتهم      ا هو اخطر من ف ًا اغالق           وم ات الحرب هو ثاني ح ملف

رات    تثارة النع ع اس ة من يب بحج اب وال حس رب دون حس د الح ا بع ات م رات  . ملف ك النع ا تل وآأنم
ا                      معطى دائم او جزء ال يتجزأ من الموروث ال ُتسأل عنها االدارة السيئة الحوال البلد، في حين ان م

.ءلة العلنية عندما تعود السياسة لغة التخاطبيميز مرحلة الحرب عما بعدها هو تحديدًا ما يتيح المسا
د   " النعرات" ام تراها لم تعد، وظلت استمرارًا للحرب بوسائل اخرى؟ فإذا آانت     د عق على حالها، بع

اء                             وا بن م يعرف د ل ى البل ين عل يس ألن القيم تثارتها، أل دوام من اس ى ال على انتهاء الحرب، يخشى عل
فإلى آونها تثبت مرة جديدة ان مسألة       . معتقلين اللبنانيين في سوريا   مجتمع السالم؟ تلك اهمية قضية ال     

السحب من  " السورية، بما تعنيه من رفع للوصاية، لم تعد موضوعًا قابًال ل-تصحيح العالقة اللبنانية    
ى الحرب                     "التداول ا تضيء في اآلن نفسه عل ذه القضية لحظة مفصلية آونه ل ه ة قف ، تشكل محاول

دًال   . وعليه، ال يمكن القبول بطيها تحت بند عدم فتح ملفات الحرب . وعلى ما بعدها   لمنا ج فحتى لو س
ا حصل                        ى التغاضي عم ا اال ال ذا ال يقودن مع مجلس الوزراء انه يجب االمتناع عن نبش الملفات، فه

.١٩٩٠قبل خريف 
ًا يكن الم           و، اي انون العف اريخ، مشمول بق ذا الت ى ه ون وسواء    فالتوقيف والخطف واالعتقال حت رتكب

ميين  ر رس ميين وغي كريين، رس دنيين وعس وريين ام فلسطينيين، م انيين ام س انوا لبن ن آيف . آ ولك
يبرر مجلس الوزراء ما حصل بعد ذلك؟ ليس فقط اختطاف من ُيعدوا اآلن في عداد المفقودين، وانما                 

ى                وم    ايضًا استمرار التوقيفات وبقاء المعتقلين قيد االسر دون ان يعرف احد عل انوني تق  اي اساس ق
.هذه الممارسات

يرنا                       م تبش دما ت وا بع انوا اوقف ام آ ة اي ل ثالث  ويزيد من حدة التساؤل ان عددًا من الذين افرج عنهم قب
د       ).  حالة ١٦" (دولة القانون والمؤسسات  "بقيام   ة عه بل ان هناك سبع حاالت توقيف حصلت بعد بداي

ا    امام آل ه  !). وفي عز الحملة االنتخابية في لبنان     (التحديث واالصالح في سوريا      ذه الحاالت وغيره
ف    د خري جلة بع اؤل  ١٩٩٠المس واطن اال التس ك الم ي     : ، ال يمل م؟ اه تبه به ال المش ام باعتق ن ق م

زة                ى االجه ين ال ة التي سلمت المعتقل زة اللبناني دانيًا؟ ام هي االجه االجهزة السورية التي تحرآت مي
ام القضاء السوري،        السورية؟ في آال الحالين، ثمة حاجة لتبيان االسس القانونية الحا          لة الموقوفين ام

 واالتفاقات الثنائية الالحقة ال تؤمن على حد علمنا" معاهدة االخوة والتعاون والتنسيق"وال سيما ان 
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اني                انون اللبن ا الق الحري الضمانات التي يعطيه م ب االساس القانوني الكافي لمثل هذه االجراءات، وآ
ة الته     . للمتهمين اآم                   وال اعتبار هنا لطبيع دو، وخصوصًا ان المح و آانت التعامل مع الع ى ول ة حت م

.اللبنانية اثبتت سرعتها وفاعليتها في بت هذه التهم عندما تحال امامها
رًا عن                     اما اذا آانت التهمة تتعلق بالمس بأمن القوات السورية في لبنان، فأليس االجدى واالآثر تعبي

ذه التساؤالت،    االخوة والتعاون والتنسيق ترك القضاء اللب      ناني يقتص من المرتكبين اللبنانيين؟ على ه
أتي      ا يجب ان ت دار م ة، بمق ة او امني ون بحت قانوني ن ان تك ة ال يمك ول ان االجوب ى الق ارع ال نس

.سياسية، وال سيما اذا ثبت انه آان هناك خلل في الممارسة الميدانية
ن      أس م ال ب زوم، ف وق الل ة ف ور حساس ذه االم ت ه ن    واذا آان دًا ع يلية بعي ا التفص تم متابعته  ان ت

د                            واطنين، بع ة الم تم طمأن ى ان ت ة، عل دفاع البرلماني ة ال ل للجن اع مقف االضواء، مثًال في اطار اجتم
وآيف  . جالء ما يجب جالؤه، والتوصية باجراءات يكون على السلطة التنفيذية اتخاذها اذا لزم االمر             

زمن               ال يلزم عندما تكون آل اجهزة امن الدو        د من ال ا عجزت خالل عق لة الداخلي والعام ومخابراته
 عن تحديد مكان وجود عشرات من المواطنين اللبنانيين وال تزال؟
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