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 صحفي ينبغي أن حيفز اختاذ إجراءاتال رفاتلبنان: التعرف على 
 بشأن ضحااي احلرب األهلية اآلخرين

 

ف أبن الرفات اليت استخرجت يف األسبوع املاضي تعود إىل صحفي بريطاين اختط يوم االثننييلفت التأكيد الصادر 
القيام بعمل منسق للكشف عن مصري آالف  ةسنة األنظار إىل ضرور  15أثناء احلرب األهلية اللبنانية اليت استمرت 

 . 1990و 1975اللبنانيني والفلسطينيني وغريهم ممن اختطفوا ما بني 
 

ارة يف بريوت يف من سي اختطفالذي كان يف الرابعة والستني عندما  -املستقل أليك كوليت  ت جثة الصحفيواكتشف
مات الالجئني عن خمينروا( ابلكتابة و األإثر تكليفه من قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ) 1985

تعاون مع السلطات يطانيني يعمل ابلومت استخراجها يف األسبوع املاضي من قبل فريق من اخلرباء الرب  -الفلسطينيني 
 اللبنانية يف سهل البقاع شرقي لبنان. 

 

اجمللس الثوري،  –ر يف موقع كان فيما مضى قاعدة ملنظمة فتح اوعثر على الرفات، حسبما ذكر، يف بلدة عيتا الفخ
ي فاف الصحمسؤوليتها عن اختط 1985وهي ميليشيا اشتهرت بصورة أكرب ابسم منظمة أبو نضال وأعلنت يف 

 . 1986الربيطاين وقتله يف 
 

وأكدت فحوص احلمض النووي اليت أجريت على الرفات أهنا تعود إىل أليك كوليت. وعثر الفريق الربيطاين يف املوقع 
رفات شخص أصغر سناً ولكن مل ميكن حتديد هوية الشخص، على ما يبدو، وأعيد  على نفسه أيضاً، حسبما ذُكر،

 دفنها. 
 

 25رفات أليك كوليت تطور يلقى الرتحيب، والسيما من قبل عائلته، اليت انتظرت طيلة ما يقرب من  إن اكتشاف
عاماً ملعرفة مصريه. بيد أنه يشري على حنو ساطع إىل عدم كفاية اجلهود املبذولة من جانب السلطات اللبنانية للكشف 

مواطين الدول األخرى ممن اختطفوا على أيدي عن مصري ومكان وجود آالف اللبنانيني والفلسطينيني وغريهم من 
امليليشيات املسلحة املختلفة وأخضعوا لالختفاء القسري على أيدي القوات اللبنانية والسورية واإلسرائيلية إابن احلرب 

 األهلية. 
 

رة خاصة على وء بصو الض ،ويسلط عجز السلطات اللبنانية البنيِن عن حتديد هوية رفات الشخص الثاين اليت عثر عليها
اجلهد من أجل إنشاء قاعدة للبياانت تتضمن عينات من احلمض النووي ألفراد عائالت الذين  ما يكفي من عدم بذل

فقدوا أثناء احلرب. وقد دأبت مجعيات العائالت اللبنانية لضحااي احلرب األهلية على النضال من أجل إنشاء قاعدة 
 بياانت من هذا القبيل ألكثر من عقد من الزمن. 

 

ليشيا كذلك احتمال أن يكون أشخاص مفقودون آخرون قد دفنوا يف يالقاعدة السابقة للمويطرح اكتشاف جثتني يف 
املوقع. ويتعني على السلطات اللبنانية أن تفرض احلماية على املوقع وتتخذ تدابري للبحث عن رفات بشرية أخرى؛ وإذا 

الت أصحاهبا وتسليمها إىل عائ اذ اخلطوات الالزمة لتحديد هويةما عثر على جثث أخرى، فإن على السلطات اخت
 الضحااي. 



سنة على هناية احلرب األهلية، يف أن تقوم  20وعلى نطاق أوسع، فشلت الدولة اللبنانية عموماً، بعد مرور حنو 
ياً اجلماعية اليت تعود إىل تلك الفرتة، وحىت يف احلاالت اليت اعرتف فيها رمس ملقابربعمليات استخراج للجثث من ا

الث موجودة يف بريوت وجرى احلديث عنها يف ملخص من ث ملقابر اجلماعية هذه ثالثر. وبني املقابل تلك ابوجود مث
، 2000نة اهليئة الرمسية للتحقيق يف مصري األشخاص املختطفني واملختفني يف سصفحات للمعطيات اليت توصلت إليها 

 تحويطة. لارش بريوت، واملقربة اإلجنليزية يف نت دميرتيوس يف األشرفية، ومقربة الشهداء يف حاوهي: مقربة س
 

وعلى أية حال، ميكن للقرار األويل الصادر عن السلطات القضائية اللبنانية يف الشهر املاضي أبنه ينبغي على احلكومة 
كاملة أن يؤدي إىل عمليات حبث عن الرفات يف هذه املواقع   2000حتقيقات  خلصت إليهاإعالن املعطيات اليت 

هايل أباًل. وقد جاء القرار استجابة لدعوى قانونية تقدمت هبا منظمتان غري حكوميتني لبنانيتان، مها "جلنة مستق
   ".)سوليد( مجعية دعم املعتقلني واملنسينييف لبنان" و" املخطوفني واملفقودين

 
على الرفات  وفحوصات احلمض النووي اأكملت السلطات اللبنانية عمليات استخراج الرفات منه واملقربة اجلماعية اليت

 24فات لوزارة الدفاع يف الريزة، حيث عثر على ر  ةاحملاذي هي املقربة، حبسب علم منظمة العفو الدولية، اليت ضمتها
، بعد سبعة أشهر من انسحاب القوات السورية من لبنان. وشكل الرئيس 2005عسكرايً يف نوفمرب/ تشرين الثاين 

 ي كان قائداً للجيش يف حينه، جلنة إلجراء فحوصات احلمض النووي على رفات العسكرينيميشيل سليمان، الذ
 . املدفونني فيها

 
أكتوبر/تشرين  13نوفمرب/تشرين الثاين، كانت جثة جوين انصيف، وهو جندي فقد يف  11يف أي وقبل أسبوعني، 

كان  التعرف عليها عن طريق هذه الفحوصات. و أثناء اشتباكات مع القوات السورية، آخر الرفات اليت مت 1990األول 
جنود ذُكر أهنم قتلوا على أيدي القوات السورية أثناء وبعد االشتباكات ويعتقد أهنم دفنوا يف املوقع؛ بينما تعود  10بني 

 اجلثث األربع عشرة املتبقية إىل جنود لبنانيني قتلوا يف فرتة سابقة يف منتصف مثانينيات القرن املاضي. 
 

عتقالً يف ما زال م جراء فحص للحمض النووي معتقدة أن ابنهاإب أولياً وكانت عائلة جوين انصيف قد رفضت عرضاً 
سوراي ومعربة عن عدم ثقتها ابلسلطات اللبنانية، اليت ظلت لسنوات ختضع للسيطرة السورية. وما زالت عائلة أحد 

ي على رفات راء فحص احلمص النوو لعشرة نفسها غري راغبة إبججلنود ااجلنود اآلخرين الذين يعتقد أهنم بني جمموعة ا
 ابنها املشتبه فيها. 

 

 عملربت شريفان وسليمان أبو خليل، ممن فقدوا يف اليوم نفسه أجندايً آخر وقسيسني، مها  20وال تزال أماكن وجود 
 جوين انصيف، جمهولة؛ بينما تعتقد عائالهتم أبهنم حمتجزون يف سوراي. 

 
 ميكن وضع حد اجلماعية يف البالد حىت املقابر السلطات اللبنانية املضي قدماً بال إبطاء يف تقصي مجيع مواقعإن على 

يف هناية املطاف معرفة ه هذحملنة العائالت اليت ما زالت تنتظر أنباء عن أقرابئها املفقودين منذ احلرب األهلية، وتستطيع 
 احلقيقة بشأن مصريهم. 


