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موجز تنفيذي
تبحث هذه الدرا�سة يف الإفالت امل�ستمر من العقاب يف لبنان منذ حرب  ،1990-1975وهي
ت�سلط ال�ضوء على ثمن �إخفاق ال�سلطات اللبنانية يف معاجلة �إرث نزاع املا�ضي.
معيبة وناق�صة وغري فاعلة �إىل حد
لقد ظلت العملية االنتقالية يف لبنان يف مرحلة ما بعد احلرب
ً
كبري .فعلى الرغم من ت�رصيحات احلكومة اللبنانية ب�ش�أن التزامها بالقانون الدويل ،ف�إن لبنان
مل يتخذ �أي حماوالت جادة لالمتثال اللتزاماته القانونية الدولية مبالحقة مرتكبي االنتهاكات
يت�صد لثقافة الإفالت من
اخلطرة حلقوق الإن�سان� ،أو تلبية حقوق ال�ضحايا وحاجاتهم ،ومل
َّ
العقاب ال�سائدة يف املجتمع اللبناين.
هم�ش ال�ضحايا ،ومل
واعتمدت احلكومات اللبنانية املتعاقبة نهج ًا ُم�سي�س ًا وانتقائي ًا يف املحا�سبة َّ
يراع حقو َقهم الثابتة يف معرفة احلقيقة ،والعدالة ،واحلياة ،واحلرية ،وال�سالمة البدنية .ومن
ٍ
�سيا�سة تقوم على “الن�سيان الر�سمي ”،ف�إن احلكومة �سعت لكتم التحقيقات وعمليات
خالل اتباع
التحقيق الر�سمية يف احلرب ،وتركت الف�صائل ال�سيا�سية واالجتماعية تتناف�س يف فر�ض هيمنتها
على رواية احلرب ،وتركت ال�ضحايا من دون �أجوبة �شافية على ما حدث يف �إبان  15عام ًا
من احلرب.
عالوة على ذلك� ،أخفقت امل�ؤ�س�سات اللبنانية يف خدمة �ضحايا النزاع والعنف ال�سيا�سي بتجرد
قطاعي
حافل بالتحديات و�إ�ساءة اال�ستعمال والف�ساد ،كما �أن
وفاعلية .فربناجمها جلرب ال�رضر
ٌ
َ
ٍ
بدور قمعي يف �أعقاب احلرب وال �سيما يف قمع
الأمن والق�ضاء يف لبنان ،بعد ا�ضطالعهما
ال وظيفي ًا كبرياً� ،إذ يعجزان عن الوفاء
معار�ضة الو�صاية ال�سورية ،ال يزاالن يعانيان اختال ً
مب�س�ؤولية احلكومة عن توفري فر�ص متكافئة للجوء �إىل الق�ضاء ،ولت�أمني �سيادة القانون،
والأمن.
لقد خ َّلفت املرحلة االنتقالية املعيبة يف حقبة ما بعد احلرب يف لبنان جمتمعات منف�صلة ،الأمر
الذي �أتاح تفاقم املظامل .ومع �أن حالة ِ
ال�سلم اله�شة ،القائمة على الأمن الر�ضائي واملنطوية
�صامدة حتى الآن يف وجه الأزمات العديدة التي
على احتواء احلوادث الأمنية �سيا�سياً ،ظلت
ً
ال �إنه يف خ�ضم عدم اال�ستقرار يف املنطقة ،ف�إن ِ
ال�سلم ما زال
�أ�صابت لبنان منذ انتهاء احلرب� ،إ ّ
V
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يواجه تهديدات متنامية .فنظر ًا �إىل موقع لبنان يف ُعقر املواجهات الإقليمية ،ف�إنه ما انفك ي�شهد
موجات من عدم اال�ستقرار والعنف ال�سيا�سي تعيد �إىل الأذهان حقب َة ما قبل احلرب ،وتهدد
باخلروج عن نطاق ال�سيطرة.
وعلى الرغم من �أن املجتمع الدويل اتخذ يف الأعوام الأخرية دور ًا ا�ستباقياً ،من خالل الأمم
املتحدة وجمتمع املانحني ،يف دعم ا�ستقرار لبنان ،ف�إنه ظل �إىل ح ٍد كبري عاجز ًا عن النهو�ض
بثقافة املحا�سبة ،و�أخفق يف اال�ستجابة بالكامل النتهاكات القانون الإن�ساين الدويل وحقوق
الإن�سان التي ارتكبتها يف لبنان اجلهات الفاعلة املحلية والدولية (مبا فيها �إ�رسائيل و�سوريا)،
و�أثبت عدم قدرته على دعم امل�ؤ�س�سات اللبنانية امل�س�ؤولة عن العدالة و�سيادة القانون والأمن
ال .ومن املفارقات �أن القوى الدولية والإقليمية ،من خالل �إر�ساء �آليات يف الآونة
دعم ًا فاع ً
الأخرية تعزز �سلطة م�ؤ�س�سات الدولة وقدراتها وت�سعى للمحا�سبة يف عدد حمدود من اجلرائم
اخلطرة� ،أدت �أي�ض ًا دور ًا يف ت�أجيج التوتر بني الف�صائل اللبنانية التي تتبنى مواقف متعار�ضة
�إزاء تلك الآليات.
نهج �شامل ل�صوغ عملية عدالة انتقالية �شاملة ُتركز على ال�ضحايا يف
تو�صي هذه الدرا�سة باتباع ٍ
متدرج للإ�صالح ،نظر ًا �إىل التحديات التي من املحتمل �أن
نهج
ٍ
لبنان .ومن اجلدير �أي�ض ًا اتباع ٍ
تواجه م�ساعي املحا�سبة يف البلد ،وعلى الربامج �أن ت�شمل اجلهات الفاعلة احلكومية واجلهات
الفاعلة من غري الدول -القادة ال�سيا�سيني ،وزعماء املجموعات الطائفية ،واملجتمع املدين،
وعامة اجلمهور .عالوة على ذلك ،يجب اال�ستمرار يف دعم دعاة حقوق الإن�سان ،وال بد
من ا�ستدامة التقدم الذي �أحرزته املنظمات املحلية وتعزيزه ،وهذا املجال مفتوح �أمام �أ�صحاب
امل�صلحة اللبنانيني والأجانب على ح ٍد �سواء.
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 .1املقدمة
يت�سم لبنان بانق�ساماته العميقة ،وتاريخه الطويل من انتهاكات حقوق الإن�سان .فالبلد عانى
حالة م�ستمرة من عدم اال�ستقرار ت�ؤججها
مدولة خالل الفرتة  ،1990-1975وعا�ش
ً
حرب ًا َّ
جمموعة من العوامل الداخلية واخلارجية ،مبا فيها املواجهات الطائفية والإقليمية ،كما �أنه
ٌ
ٍ
رهينة لعدة
بعالقة متنافرة حتى �إن القوى الإقليمية حاولت ا�ستخدامه
كثري ًا ما ارتبط بجريانه
ً
1
عقود.
ت�رض َر اللبنانيون ب�شدة جراء ذلك� ،إذ ت�شري التقديرات �إىل مقتل نحو  %2.7من �سكان لبنان
َّ
(ج ُّل ال�ضحايا من املدنيني) ،ونزوح  ،%30وهجرة نحو
وجرح ُ %4
يف �إبان �أعمال العنفَ ،
2
ثلث ال�سكان.
عالوة على ذلك� ،أُ�صيب نحو  %0.36من ال�سكان ب�إعاقات دائمة ،واختفى
ً
 %0.75من ال�سكان ق�رساً 3.وا�شتملت االنتهاكات اخلطرة حلقوق الإن�سان على الت�رشيد
املمنهج واجلماعي ،والقتل واالنتقام على نطاق وا�سع ،واالغت�صاب ،والتعذيب ،واالعتقال
4
التع�سفي ،والإخفاء الق�رسي.
االتفاق الذي �أنهى حرب  ،1990-1975واملعروف با�سم وثيقة الوفاق الوطني
وا�س ُتخدم
ُ
اللبناين (�أو اتفاق الطائف)� ،صيغ َة تقا�سم ال�سلطة بني الأطراف املتحاربة املختلفة؛ وقامت
5
الوحدة الوطنية من خالل �إعادة ترتيب توزيع ال�سلطة.
نهج �شامل كي تنتقل
ونظر ًا �إىل حجم الدمار الهائل وعدد ال�ضحايا الكبري ،ف�إنه كان ال بد من ٍ
الدولة بنجاح من احلرب �إىل ِ
ال�سلم .وكان ينبغي لذلك النهج �أن يت�ضمن معاجل َة �إرث النزاع
عادة املالحقات
واحلد من الإفالت من العقاب باتباع ا�سرتاتيجيا �شاملة للعدالة االنتقالية ت�شمل
ً
َّ
كعنا�رص �أ�سا�سية
ؤ�س�سي
�
امل
إ�صالح
ل
وا
ال�رضر
وجرب
الذكرى
وتخليد
احلقيقة
إظهار
�
و
الق�ضائية
َ
ٍ
امتداد للوالءات والهويات الإقليمية العابرة للحدود ،وت�سعى الأقليات اللبنانية حلماية
 1تعمل الوالءات والهويات الداخلية كوكيلٍ �أو
ي�سهل التدخل اخلارجي .انظر:
الذي
أمر
ل
ا
أجنبية،
ل
ا
بالقوى
مراكزها يف توزيع ال�سلطة عن طريق اال�ستعانة
ِّ
2
;Boutros Labaki and Khalil Abou Rjeili, Bilan des guerres au Liban. (Paris: L’Harmattan, 1993), pp.37, 211-212
ICTJ, Lebanon’s Legacy of Political Violence: A Mapping of Serious Violations of International Human Rights and
Humanitarian Law in Lebanon, 1975-2008 (New York: ICTJ, 2013).

5

1

Ibid.

3

Ibid.

4

ميكن االطالع على اتفاق الطائف يف املوقع الإلكرتوين التايلwww.un.int/wcm/content/lang/en/pid/1723 :
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يف العدالة االنتقالية التي ت�ساعد املجتمعات يف التعامل مع انتهاكات املا�ضي والعمل على نحو
قر
جماعي من �أجل حتقيق امل�صاحلة وال�سالم امل�ستدام .وهذه التدابري الق�ضائية وغري الق�ضائية ُت ُّ
6
وحتد من الإفالت من العقاب.
بحقوق ال�ضحايا ،وتعزز املحا�سبة،
ُّ
ٍ
حماولة للتعامل مع تركة احلرب على امل�ستوى
ومع ذلك ،ويف نهاية احلرب ،مل تن�ش�أ �أي
تو�صل �إليه فرقاء النزاع يف
الوطني ،و�إمنا عملية انتقالية قا�رصة انبثقت من التوافق الذي
َّ
الطائف ،وت�ضمنت عفو ًا �شامال ،وامتناع ًا من البحث عن احلقيقة ،وتعوي�ضات �سيئ َة الإدارة،
قو�ض �آفاق �إحقاق العدالة و�إحراز امل�صاحلة
و�إ�صالحات م�
ً
ؤ�س�سية غري مكتملة ،الأمر الذي َّ
بناء على ما
الوطنية .وقد ُو�ضعت
ٌ
قيود على الق�ضايا التي ميكن �أن ت�سرتعي انتباه العامةً ،
حقائق ال داعي ملعرفتها ،و�أف�ضى ذلك �إىل حرمان الآالف من
أمراء احلرب ال�سابقون
َ
اعتربه � ُ
�ضحايا احلرب من معرفة احلقيقة ونيل العدالة .ومت َّثل نهج لبنان يف حل النزاع ،كما �أ�شار
“مهد الأر�ضية جلميع
نهج َّ
الراحل ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل الله ،يف تنا�سي ما جرى ،وهو ٌ
7
�أعمال العنف التي نراها يف لبنان”.
هذا التقرير هو واحد من ثالثة من�شورات متكاملة ُي�ص ِدرها املركز الدويل للعدالة االنتقالية �ضمن
ٍ
ممول من االحتاد الأوروبي ،مدته عامان ويحمل عنوان“ :معاجلة �إرث النزاعات
م�رشوع
ٍ
ويحلل هذا التقرير ا�ستمرار حالة الإفالت من العقاب يف لبنان و�آثاره
يف جمتمع منق�سم”ُ .
من منظور الأركان الأربعة للعدالة االنتقالية و�ضمن �إطارها ،وهذه الأركان هي :املالحقة
الق�ضائية؛ البحث عن احلقيقة؛ جرب ال�رضر؛ الإ�صالح امل�ؤ�س�سيّ � .أما املن�شورات الأُخرى
خريطة لالنتهاكات اخلطرة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل
فت�ضع
ً
درا�سة حلاجات النا�س يف لبنان وتطلعاتهم �إزاء التعامل مع املا�ضي .وت�سعى
يف لبنان ،وت�شمل
ً
ٍ
مورد يدعم نقا�شات املجتمع املدين ووا�ضعي ال�سيا�سات
جمتمعة لأن تكون مبثابة
هذه املن�شورات
ً
ب�ش�أن ما�ضي لبنان ،وترفدهم باملعلومات الالزمة.
وبالتن�سيق الوثيق مع جمموعة من الأكادمييني وممثلي املجتمع املدين ومنظمات ال�ضحايا ،ف�إن
املركز الدويل للعدالة االنتقالية �سي�ضع هذه النتائج يف ورقة �سيا�سات ُتبني التو�صيات من �أجل
التعامل مع ما�ضي لبنان على نحو يدعم املحا�سبة ،و�سيادة القانون ،وحتقيق ال�سالم امل�ستدام.

تقريره ب�ش�أن �سيادة القانون والعدالة االنتقالية �إىل جمل�س الأمن ،م�شري ًا
 6يف �سنة  ،2004رفع الأمني العام للأمم املتحدة
َ
�إىل الدور املهم الذي ت�ؤديه املحا�سبة والعدالة على ال�سواء يف اال�ستجابة ملقت�ضى ا�ستعادة كرامة �ضحايا االنتهاكات اخلطرة،
ويف امل�ساهمة �أي�ض ًا يف خلـق بيئة حت ُّد من احتماالت تكرار تلك االنتهاكات“ :تقدمي امل�س�ؤولني عن ارتكاب االنتهاكات اخلطرية
حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين �إىل الق�ضاء ،وو�ضع حد لهذه االنتهاكات ومنع تكرارها� ،ضمان العدالة والكرامة
لل�ضحايا ،و�ضع �سجل للأحداث املا�ضية ،وت�شجيع امل�صاحلة الوطنية ،و�إعادة �سيادة القانون ،والإ�سهام يف �إعادة ال�سالم”.
 7ا�ستخل�صه امل�ؤلف من االنتقادات التي وجهها ال�سيد حممد ح�سني ف�ضل الله الذي كان مرجع ًا روحي ًا بارز ًا للطائفة ال�شيعية يف لبنان،
�إىل قانون العفو العام ،والتي ترد يف:
Marieke Wierda et al, “Early Reflections on Local Perceptions: Legitimacy and Legacy of the Special Tribunal for
Lebanon”, Journal of International Criminal Justice, vol. 5 (2007), pp. 1065–1081.
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 .2ال�سياق التاريخي
زخرت ال�سنوات التي �سبقت حرب  1990 - 1975يف لبنان باال�ضطرابات االجتماعية
والبعد اخلارجي للنزاع (وال �سيما ال�رصاع
واالقت�صادية وال�سيا�سية .و�أف�ضت العوامل الداخلية ُ
العربي  -الإ�رسائيلي والوجود الفل�سطيني امل�سلح يف لبنان) �إىل زيادة ا�ستقطاب اللبنانيني،
وخ�صو�ص ًا على �أُ�س�س طائفية �إىل ح ٍد كبري.
التحالف
اجلبهة اللبنانية
�شكلت
ُ
ت�شكل مع�سكران رئي�سيانَّ )1 :
ففي الأعوام التي �سبقت احلرب ّ
َ
التحالف الي�ساري
�شكلت احلركة الوطنية اللبنانية
امل�سيحي اليميني بقيادة حزب الكتائب؛ َّ )2
َ
والإ�سالمي بقيادة كمال جنبالط رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي 8.وتب ّنى املع�سكران موقفني
مت�ضادين �إزاء الوجود الفل�سطيني امل�سلح .فقد ر�أت احلركة الوطنية اللبنانية يف هذا الوجود
فر�صة ال�صطفاف لبنان مع املحور اال�شرتاكي النا�رصي العربي القومي وحتقيق الإ�صالح
ً
9
الداخليّ � ،أما اجلبهة اللبنانية ،فر�أت فيه تهديد ًا للو�ضع الراهن املتمثل يف توزيع ال�سلطة
املحابي للم�سيحيني ،والن�أي عن ال�رصاع العربي  -الإ�رسائيلي ،والهوية اللبنانية املتطلعة �إىل
الغرب.
ومع �أن املواجهات بني اجلي�ش اللبناين ومنظمة التحرير الفل�سطينية والف�صائل اللبنانية الرئي�سية
ا�شتدت يف مطلع �سبعينيات القرن املا�ضي 10،غري �أن حالة اال�ستقطاب مل ُت ِ
ف�ض �إىل اقتتال وا�سع
ال يف �سنة  ،1975عندما انطلقت ال�رشارة يف  13ني�سان � /أبريل  11،1975فيما ُيعرف
النطاق �إ ّ
تعر�ض
ب�إ�سم “حادثة بو�سطة عني الرمانة” ،وم َّثلت بداية احلرب اللبنانية .ويف احلادثةَّ ،
كني�سة يف �ضاحية عني الرمانة �رشقي بريوت،
أفراد من حزب الكتائب ،بينما كانوا يغادرون
ً
� ٌ
لإطالق نار من جانب �أع�ضاء يف اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني؛ وفيما بدا كعملية انتقام،
ٍ
ٍ
ن�شب
وبعيد احلادثةَ ،
�أطلق م�سلحون النار على حافلة متوجهة �إىل خميم تل الزعرت الفل�سطينيُ .
وعم �أرجاء بريوت .و�شهدت الأعوام اخلم�سة ع�رش التالية
القتال بني الف�صيلني الرئي�سيني
َّ
Fawwaz Traboulsi, A History of Modern Lebanon (London and Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2007), p. 176.

8

كان الرئي�س امل�رصي جمال عبد النا�رص �أبرز الداعني �إىل القومية العربية الي�سارية وحركة عدم االنحياز يف �إبان احلرب
9
الباردة.
10

اندلعت �سل�سلةٌ من اال�شتباكات بني الفدائيني الفل�سطينيني واجلي�ش اللبناين يف �سنة  .1968انظرTraboulsi, op.cit., p.153 :

11

لالطالع على معلومات �أوفى عن احلرب ،انظر  .ICTJ, Lebanon’s Legacy of Political Violence:, op.citوانظر �أي�ضاً:
Traboulsi, op.cit.; Samir Kassir, La guerre du Liban: De la dissension nationale au conflit régional (Paris: Karthala, 1994).
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ٍ
ركن من �أركان
�أعمال عنف وانتهاكات خطرة حلقوق الإن�سان طالت املجتمعات املحلية يف كل
12
البلد.
مرت احلرب بعدة مراحل ،ت�ضاعف فيها الفاعلون وتبدلت حتالفاتهم .وجاء التدخل الأجنبي
املبا�رش من ِق َبل الف�صائل الفل�سطينية و�إ�رسائيل و�سوريا (و�/أو قوة الردع العربية) ،ومن قوة
قوة حلفظ ال�سالم (قوة الأمم املتحدة املوقتة يف لبنان
متعددة اجلن�سيات� ،إذ ن�رشت الأمم املتحدة ً
و�ضمت اجلهات اخلارجية الراعية لتلك القوى وهي فرن�سا
 اليونيفيل) جنوبي نهر الليطاين،َّ
و�إيران والعراق وليبيا واململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة ،وغريها.
وتو�صل الفرقاء �إىل ت�سوية �سيا�سية لإنهاء احلرب بتاريخ  22ت�رشين الأول � /أكتوبر ،1989
عندما اجتمع �أع�ضاء الربملان اللبناين يف مدينة الطائف يف ال�سعودية لتوقيع وثيقة الوفاق الوطني
اللبناين ،املعروفة با�سم اتفاق الطائف 13،التي و�ضعت �رشوط فرتة ما بعد احلرب ،وب�شرَّ ت
بوالدة اجلمهورية الثانية .و�شارك كثريون من الفرقاء اللبنانيني– وفيهم العديد من �أمراء
ٍ
جترمهم وال
لطي �صفحة احلرب ،لكن بطريقة ال ِّ
احلرب – يف �صوغ اتفاق الطائف ،و�سعوا ّ
تحُ يي العداوات القدمية.
ن�صت �أحكام االتفاق على
وح ّفز اتفاق الطائف انقالب ًا جوهري ًا يف مراكز الفرقاء ال�سيا�سية� ،إذ َّ
ٍ
متثيل �أف�ضل للجماعات الطائفية يف احلكومة اللبنانية ،وعلى تعزيز تقا�سم ال�سلطة ،وفر�ض
�سلطة الدولة ،وحتقيق الوحدة الوطنية .كما �أُدخلت تعديالت د�ستورية لتعديل ميزان القوى،
معيبة ،وانتقائية،
وجرى ت�رسيح معظم امليلي�شيات .وهذه الدرا�سة ُتظهر �أن العملية كانت
ً
وغري مكتملة.
يتطرق �سوى �إىل عودة النازحني و�رشوط
فبالن�سبة �إىل حقوق ال�ضحايا ،ف�إن االتفاق مل
َّ
14
العفو .وعلى �سبيل املثال ،مل ِ
تول ال�سلطات� ،أو بالكاد �أولت ،اهتمام ًا لغري النازحني ق�رس ًا
من املفقودين واملخفيني �أو اجلرحى� ،أو �أُ�سرَ هم� ،أو للآثار النف�سية للحرب على ال�سكان
15
عامة.
وا�سرت�ضاء لقادة الف�صائل املتحاربة ،جتاهل اتفاق الطائف احلقوق العامة لل�ضحايا
ً
و�أُ�سرَ هم ،وعو�ض ًا عن ذلك ،كاف�أ �أمراء احلرب مبنا�صب وزارية ،وو َّفر لنحو  8.000من
مقاتلي امليلي�شيات
وظائف يف قوات الأمن والإدارة املدنية 16،وكان على املدنيني �أن يقبلوا
َ
م�ساواتهم بعد احلرب باملعتدين.

ICTJ, Lebanon’s Legacy of Political Violence, op.cit.

12

 13جرى الت�صديق على االتفاق يف  5ت�رشين الثاين  /نوفمرب ،1989بيد �أن العماد مي�شال عون  -رئي�س احلكومة املوقت �آنذاك -
رف�ض �أحكام اتفاق الطائف ،وا�ستمرت احلرب حتى هزميته على يد القوات ال�سورية بتاريخ  13ت�رشين الأول � /أكتوبر  ،1990ثم نفيه
�إىل فرن�سا ملدة  15عاماً.
14

كان معظمهم من جبل لبنان (وال �سيما ال�شوف) .انظر الق�سم رقم “ ،6جرب ال�رضر” ،من هذه الدرا�سة.

 15لهذا ال�سبب ،ي�شري احلقوقي نزار �صاغية �إىل �أن “وثيقة الطائف تناولت ال�ضحايا من زاوية �سيا�سية بحتة ،وعلى نحو يعك�س ت�سوية
بني املجموعات الطائفية ”.انظر :نزار �صاغية“ ،ذوو املفقودين �إزاء �سيا�سات ال�صمت والإنكار� :أي �أبواب لنقل مطالبهم �إىل حلبات
الق�ضاء؟” (بريوت :املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،املطبعة العربية� ،)2012 ،ص .12
16 Dima De Clerck, “Ex-Militia Fighters in Post-War Lebanon,” in Elizabeth Picard and Alexander Ramsbotham,
eds. Reconciliation, Reform and Resilience: Positive Peace for Lebanon (London: Conciliation Resources, 2012), p. 24.
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مل ُي ِ
ف�ض توقيع اتفاق الطائف �إىل ا�ستعادة ال�سالمة الإقليمية اللبنانية� ،إذ مكثت القوات ال�سورية
17
التي دخلت لبنان يف �سنة  1976حتى ني�سان � /أبريل  .2005ويف عهد الو�صاية ال�سورية،
�ضيقت قوات الأمن اللبنانية على معار�ضي الوجود ال�سوري .وبعد االجتياح الإ�رسائيلي للبنان
يف �سن َتي  1978و ،1982احتلت �إ�رسائيل �أجزاء من اجلنوب مب�ساعدة وكيلها جي�ش لبنان
اجلنوبي ،وا�ستمر هذا االحتالل لغاية �أيار  /مايو  18 .2000وحتى يف فرتة ما بعد احلرب،
و�ساحة للمواجهات الإقليمية والدولية بالوكالة.
عر�ضة لعدم اال�ستقرار،
ظل لبنان
َّ
ً
ً
عالوة على ذلك ،مل يكبح اتفاق الطائف �أحد �أ�سباب النزاع اجلذرية املتمثل يف الطائفية التي ما
ً
ال �أ�سا�سي ًا يف ال�ضعف امل�ؤ�س�سي الذي يحول دون توفري خدمات عامة حمايدة
ت�شكل عام ً
فتئت ِّ
وفاعلة وذات كفاءة .فالزعماء ال�سيا�سيون والدينيون ي�ستخدمون ورقة الطائفية من �أجل احلفاظ
ال ،اجتاحت عواقب اتباع النهج احلزبي  -الطائفي يف
على امتيازاتهم والت�شبث بال�سلطة وفع ً
�صنع ال�سالم جوانب املجتمع اللبناين كافة.
واملوجه �ضد نوع اجتماعي
وباملثل ،وعلى الرغم من العنف الذي وقع طوال فرتة احلرب،
ّ
معني ،ف�إن اتفاق الطائف مل يت�ضمن ُبعد النوع االجتماعي ،ال يف �شكله وال م�ضمونه ،مفتقد ًا
ؤاتية لإحداث تغيري م�ؤ�س�سي و�سيا�سي واجتماعي ،الأمر الذي �أدى �إىل تر�سيخ
بذلك
فر�صة م� ً
ً
التقدم على �صعيد
الطائفية �أي�ض ًا
التقاليد الأبوية والطائفية على نطاق �أو�سع يف لبنان .و�أعاقت
ُ
َ
حقوق املر�أة ،ويعود بع�ض ال�سبب يف ذلك �إىل �أن املحاكم الدينية حتتكر امل�سائل الأ�رسية – �إذ
19
متتلك كل طائفة معرتف بها قانون ًا خا�ص ًا بها للأحوال ال�شخ�صية.
وجراء ذلك ،ظلت م�شاريع
ّ
القوانني املتعلقة بق�ضايا من قبيل العنف �ضد املر�أة ،وحقها يف �إعطاء اجلن�سية �إىل عائلتها ،تلقى
20
معار�ضة يف الربملان.
ً

 17بد�أت الو�صاية ال�سورية �أو ( )Pax Syrianaيف �سنة  1987بدخول القوات ال�سورية بريوت الغربية جمدداً ،وقد مت�أ�س�ست هذه
الو�صاية الحق ًا بفعل اتفاق الطائف ومعاهدة الأخوة والتعاون والتن�سيق املربمة يف �سنة  .1991وعلى �سبيل املثال “ :تقوم القوات
ال�سورية م�شكورة مب�ساعدة قوات ال�رشعية اللبنانية لب�سط �سلطة الدولة اللبنانية ”.اتفاق الطائف ثالث ًا – ( 2د).
 18منذ انتهاء احلرب اللبنانية ،دخلت �إ�رسائيل وحزب الله يف نزاع طويل الأمد� .ش َّنت �إ�رسائيل بتاريخ  25متوز  /يوليو  1993عملية
“املحا�سبة” ،وهي حرب ا�ستمرت �سبعة �أيام انتقام ًا من هجمات حزب الله �ضد �أهداف �إ�رسائيلية و�أهداف تابعة جلي�ش لبنان اجلنوبي يف
اجلنوب اللبناين .ويف الفرتة ما بني  11و 26ني�سان � /أبريل � ،1996شنت �إ�رسائيل عملية “عناقيد الغ�ضب” التي ت�سببت ب�سقوط �ضحايا
جراء الغارات اجلوية �ضد الكتيبة الفيجية يف قوات اليونيفيل و�أهداف �أُخرى  ،وبنزوح جماعي  ،وح�صار بحري على موانئ
من املدنيني ّ
عالوة على ذلك ،ت�سببت الغارات الكثرية والنريان املتبادلة منخف�ضة احلدة يف الفرتة ما بني كانون
بريوت و�صيدا و�صور اللبنانية.
ً
الأول  /دي�سمرب  1998و� 5أيار  /مايو  ، 2000قُبيل االن�سحاب الإ�رسائيلي ،ب�سقوط �ضحايا من املدنيني وتدمري البنية التحتية املدنية،
مثل حمطات الطاقة ،وحمطات الهاتف اخللوي ،واجل�سور .و�أخرياً ،خا�ضت �إ�رسائيل وحزب الله خالل الفرتة  12متوز  /يوليو و13
�آب � /أغ�سط�س  2006حرب ًا مدمرة �أُخرى ا�ستمرت  33يوماً .ومع ذلك ،ال يزال بع�ض الأجزاء يف اجلنوب اللبناين خا�ضع ًا لالحتالل
الإ�رسائيلي ر�سمياً .انظر.ICTJ, Lebanon’s Legacy of Political Violence, op.cit :
 19تخت�ص املحاكم الدينية ،على �سبيل املثال ،مب�سائل الزواج والطالق والتبني ،ومنازعات العنف املنزيل ،وهي تقاوم تعديات املحاكم
ٍ
مرتبة ثانوية بعد �شواغل احلفاظ على التوازن الطائفي .فعلى �سبيل املثالُ ،ينظر �إىل منح
عالوة على ذلك ،ت�أتي ق�ضايا املر�أة يف
املدنية.
ً
ٍ
كمخطط لت�سهيل جتني�س الالجئني الفل�سطينيني ،الأمر الذي يهدد التوازن الطائفي.
املر�أة اللبنانية جن�سيتها لزوجها �أو طفلها الفل�سطيني
حق الت�صويت يف �سنة  ،1953وعلى الرغم من جهود الكثريات الداعيات بقوة �إىل التغيري
 20على الرغم من اكت�ساب املر�أة اللبنانية َّ
االجتماعي ،ف�إن التقدم على �صعيد حقوق املر�أة ال يزال حمدوداً .فمنذ اال�ستقالل ،مل ت�صل �سوى  17امر� ًأة �إىل ع�ضوية الربملان اللبناين.
ال �إنه حتى
ومع �أن جمعية م�صارف لبنان �سمحت للمر�أة اللبنانية يف �سنة  2009بفتح ح�سابات م�رصفية ،مبفردها ،لأبنائها القا�رصين� ،إ ّ
الآن مل يعتمد هذه ال�سيا�سة �سوى عدد قليل من م�صارف القطاع اخلا�ص.
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 .3الإطار القانوين
مفهوم الإفالت من العقاب من منظور القانون الدويل والعدالة االنتقالية
ال تتناول هذه الدرا�سة الإفالت من العقاب مبعناه ال�ضيق املتمثل يف معاقبة املرتكبني الأفراد
فح�سب ،بل تتطرق �أي�ض ًا �إىل املحا�سبة مبفهومها الأو�سع ،وفق ًا للنهج املو�ضوع منذ �إر�ساء مبادئ
جوانيه 21.ويتجلى هذا النهج من الناحية الإجرائية يف املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية
ب�ش�أن احلق يف الإن�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان
واالنتهاكات اخلطرة للقانون الدويل الإن�ساين ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة
بالإجماع يف �سنة  22 .2005وهذه املبادئ التوجيهية ،بح�سب ما تن�ص عليه ديباجة القرار
بو�ضوح ،ال ُتن�شئ قانون ًا جديداً ،و�إمنا تعك�س حالة القانون الدويل �آنذاك .فالقرار يركز على
مت وجه بالتزاماتها جتاه
متكنها من
توفري التوجيهات للدول ب�ش�أن الإجراءات التي ِّ
الوفاء على �أ ّ
َ
ال�ضحايا واملجتمع حيثما يقع انتهاك خطر حلقوق الإن�سان.
�سل�سلة من الأ�ساليب التي غدت م�ألوفة ،والتي ميكن مبوجبها �ضمان
و ُتبني املبادئ التوجيهية
ً
احلق يف الإن�صاف واجلرب .وهذه التدابري مرادفة للأفكار والإجراءات التي �أ�صبحت الآن
مقبولة ب�صورة عامة ،باعتبارها الأركان الأربعة للعدالة االنتقالية :العدالة اجلنائية؛ البحث
عن احلقيقة؛ جرب ال�رضر؛ الإ�صالح امل�ؤ�س�سي .وعلى الرغم من ذلك ،ومع �أن هذه الورقة
ترتكز �إىل الأ�سا�س القانوين نف�سه الذي ت�ستند �إليه املبادئ التوجيهية ،ف�إنها تتبع الف�صل
التقليدي بني موا�ضيع العدالة االنتقالية ،وتتناول ق�ضي َتي العدالة اجلنائية واحلق يف معرفة
احلقيقة على نحو منف�صل ،ولي�س �ضمن جمال جرب ال�رضر .وجتدر الإ�شارة يف الوقت
القيمة التي ت�ؤديها املبادئ التوجيهية الأ�سا�سية يف �إعادة توطني ممار�سة
نف�سه �إىل اخلدمة ِّ
ٍ
قيم لل�سيا�سات فح�سب ،بل �أي�ض ًا يف �سياق احلقوق
العدالة االنتقالية ،لي�س ك�إطار
عمل ِّ
قر بها
والواجبات مبوجب القانون الدويل .وهذه لي�ست حقوق ًا طموحة ،و�إمنا هي حقوق ُت ُّ
الدول مبوجب ن�ص قانوين �رصيح .لذا ،ف�إن العنا�رص الأ�سا�سية للعدالة االنتقالية �صيغت يف
�إطار ما يقابلها من حقوق والتزامات قانونية ت�ساعد يف ت�أطري اخلطاب بلغة القانون الدويل
وم�س�ؤولية الدول.

Joinet Principles, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, October 2, 1997.
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مبد�أ املحا�سبة
مبي يف
يرتبط حق ال�ضحايا يف احل�صول على و�سائل فاعلة للإن�صاف واجلرب ،كما هو نَّ
يقر بوجوب حما�سبة مرتكبي
املبادئ التوجيهية ،ارتباط ًا وثيق ًا مببد�أ املحا�سبة .فالقانون الدويل ّ
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان واجلرائم الدولية (جرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية)
على �أفعالهم .وهكذا ،ف�إن املبادئ التوجيهية ،وتلك امل�ستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق
الإن�سان وتعزيزها من خالل اتخاذ �إجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب ،واملنبثقة عن جلنة
23
ٍ
لتحقيق م�ستقل ونزيه.
قر بوجوب �إخ�ضاع تلك االنتهاكات
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سانُ ،ت ُّ
ال.
وحينها فقط يت�سنى �إعمال احلق يف الإن�صاف فع ً
م�ستمرة عدم جواز �إ�صدار عفو �شامل.
متا�شي ًا مع واجب املقا�ضاةّ � ،أكدت الأمم امل ّتحدة ب�صفة
ّ
عدة م�صادر يف القانون الدويل التي تتطلب من الدول مقا�ضاة
وي�ستمد هذا املوقف
�رشعيته من ّ
ّ
مرتكبي الإنتهاكات الأكرث ج�سامة 25،وحتديداً :الإبادة اجلماعية ،وجرائم احلرب ،واجلرائم
�ضد الإن�سانية .ورغم �أنه ال توجد معاهدة تن�ص بو�ضوح على عدم م�رشوعية �إ�صدار عفو
�شامل� ،إال �إن �إ�صدار عفو عن هذه الأنواع من االنتهاكات هو �أمر غري جائز مبوجب القانون
الدويل .وبالتايل ،ال ينبغي للمجتمع الدويل �أن يكون ملزم ًا باحرتام هذا النوع من قرارات
26
العفو.
24

 23املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف الإن�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان
واالنتهاكات اخلطرة للقانون الدويل الإن�ساين ،الفقرة “ :4يف حاالت االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان واالنتهاكات
اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل التي ت�شكل جرائم مبوجب القانون الدويل ،يقع على الدول واجب التحقيق فيها وواجب حماكمة
الأ�شخا�ص الذين ُيزعم �أنهم ارتكبوا هذه االنتهاكات يف حال توفر �أدلة كافية �ضدهم ،وواجب �إنزال العقوبة باجلناة يف حال �إدانتهم”.
املجموعة امل�ستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها من خالل اتخاذ �إجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب ،املبد�أ ،19
“ :2005يتعني على الدول �أن جتري حتقيقات فورية وكاملة وم�ستقلة وحمايدة يف انتهاكات حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل
وتتخذ تدابري منا�سبة �ضد مرتكبي هذه االنتهاكات ،وال �سيما يف جمال الق�ضاء اجلنائي ،من خالل �ضمان مالحقة الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني
عن اجلرائم اجل�سيمة مبوجب القانون الدويل وحماكمتهم وفر�ض عقوبات منا�سبة عليهم”.
 24انظر:
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Amnesties
(New York and Geneva: Office of the High Commissioner for Human Rights, 2009), p. 27:

قروا �أبد ًا تدابري العفو التي متنع
يجب على م�س�ؤويل الأمم املتحدة مبن فيهم مفاو�ضو ال�سالم وموظفو املكاتب امليدانية �أ ّ
ال ي�شجعوا �أو ُي ِّ
مقا�ضاة امل�س�ؤولني عن ارتكاب جرائم خطرية مبوجب القانون الدويل ،كجرائم احلرب والإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية
�أو االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،كحاالت الإعدام خارج الق�ضاء �أو ب�إجراءات موجزة �أو تع�سفاً؛ والتعذيب وما مياثله من
معاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة ،واال�سرتقاق؛ وحاالت الإخفاء الق�رسي ،مبا يف ذلك عندما تتعلق هذه اجلرائم بجن�س معني،
�أو تدابري العفو التي تعطل حق ال�ضحايا يف احل�صول على �سبيل الإن�صاف ،مبا يف ذلك اجلرب� ،أو حق ال�ضحايا �أو املجتمعات يف
معرفة احلقيقة.
25

:Ibid., p. 11

“ي�شرتط عدد من املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان والقانون الدويل امل�ص ّدق عليها على نطاق وا�سع (�أو جرى تف�سريها على �أنها
ت�شرتط) �أن ت�ضمن الدول الأطراف معاقبة مرتكبي جرائم معينةّ � ،إما باتخاذ �إجراءات جنائية بحق اجلناة امل�شتبه بهم يف حماكمها املحلية
�أو ب�إر�سال امل�شتبه بهم �إىل والية ق�ضائية �أُخرى منا�سبة ملقا�ضاتهم ”.انظر �أي�ض ًا �أدناه يف احلا�شية رقم  28ملراجعة الالئحة بكاملها.
هذا ي�شري �إىل �أن العفو عن هذا النوع من االنتهاكات يناق�ض املعاهدة املعنية بتلك االنتهاكات .وت�شري ال�سوابق الق�ضائية الدولية �إىل �أن
انتهاك للقانون الدويل العريف .وعلى
العفو عن االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرة للقانون الإن�ساين هو �أي�ض ًا
ٌ
�سبيل املثال ،ق�ضت املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�صة بيوغو�سالفيا ال�سابقة يف ق�ضية املدعي العام �ضد �أنتو فوروجنيا ب�أن العفو عن �أعمال
التعذيب غري قانوين دولياً( .الق�ضية رقم  ،T-1/17-95-ITاحلكم ال�صادر يف 10كانون الأول  /دي�سمرب  ،1998الفقرة .)155
26
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ٍ
غر�ض فوري يتمثل يف �إبرام
ال ميكن الت�ضحية بحق ال�ضحايا يف الإن�صاف واجلرب لتحقيق
امل�صاحلة الوطنية؛ وال ميكن لهذا التربير �أن يحرم ال�ضحايا �أو املجتمعات ح َّقهم يف معرفة احلقيقة
ب�ش�أن تلك االنتهاكات .فقد �أثبتت درو�س املا�ضي على مر التاريخ �أن العفو يف �سياق اجلرائم
الفظيعة ال يكون على الأرجح م�ستداماً 27،بل �إن ما ينجم عنه من �إفالت من العقاب يدعو �إىل
ارتكاب مزيد من االنتهاكات ،ويكون يف الغالب �إعالن ًا لعدالة املنت�رصّ � .أما الأطراف التي ال يتم
�إر�ضا�ؤها وال �إن�صافها ،ف�ستطيل مناخ الأعمال العدائية الذي ميكنه �أن يحيي جذور النزاع.
واجب املقا�ضاة
ينبثق واجب املقا�ضاة من عدة �صكوك للقانون الدويل وتلتقي هذه امل�صادر القانونية جميع ًا لت� ّؤ�س�س
�إلتزام ًا دولي ًا على الدول للتحقيق ب�ش�أن اجلرائم الدولية املزعومة ومقا�ضاة مرتكبيها 28.والأهم
حق ال�ضحايا يف �سبل الإن�صاف الفعالة .ويف هذا ال�صدد،
من ذلك هو �أن واجب املقا�ضاة يقابله ُّ
مي ِّثل القانون اجلنائي التجلي الأبرز اللتزام الدولة بقيم حقوق الإن�سان من حيث �أنه ُيدين وي�ستنكر
ال عن الردع والق�صا�ص ،ف�إن واجب املقا�ضاة
انتهاكات احلقوق املعرتف بها عاملياً 29.وف�ض ً
جمتمع يحرتم �سيادة القانون ،وي�ستعيد ثقة العامة مب�ؤ�س�سات الدولة.
يرتكز �إىل �أهمية �إعادة بناء
ٍ
احلق يف معرفة احلقيقة
ٍ
باعرتاف قانوين حمدد يف
فعلى الرغم من �أن احلق يف معرفة احلقيقة مل يحظ
املعاهدات 30،ف�إن املحاكم الوطنية والهيئات الق�ضائية الدولية وامل�ؤ�س�سات الدولية مثل الأمم
 27مل ُت ِ
ف�ض قوانني العفو ال�صادرة يف الأرجنتني وت�شيلي يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،على �سبيل املثال� ،إىل ن�شوء جمتمعات �أكرث
دميقراطية و�سلمية ،و�إمنا على النقي�ض من ذلك ،فمنذ �ألغت الأرجنتني قوانني العفو لديها يف �سنة  ،2003وقررت حماكم ت�شيلي �أن ُتف�سرِّ
القانون من منظورٍ �أ�ضيق� ،أم�سى كال البلدين منوذج ًا للدميقراطية غري املنقطعة يف القارة .انظر:
Ibid., p.2; Kathryn Sikkink and Carrie Booth Walling, “The Impact of Human Rights Trials in Latin America”,
Journal of Peace Research, vol. 44, no. 4 (2007), p. 427..

 28مثالً :اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة؛ اتفاقيات جنيف (وذلك فقط للجرائم التي ُت�شكِّ ل “انتهاكات خطرية”)؛ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ االتفاقية
الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان؛ االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان؛ امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وحقوق ال�شعوب .وين�ص
القانون الإن�ساين كذلك على واجب املقا�ضاة (اتفاقية جنيف الأوىل ،املادة 49؛ اتفاقية جنيف الثانية ،املادة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة ،املادة
129؛ اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة  ،146واملادة  3امل�شرتكة ب�ش�أن النزاع امل�سلح غري الدويل) .وقد ف�سرَّ ت هيئات دولية مثل اللجنة املعنية
واجب التحقيق واملقا�ضاة ،و�شددت عليه .انظر ،على
بحقوق الإن�سان ،واملحاكم الأوروبية وحماكم البالد الأمريكية حلقوق الإن�سان
َ
�سبيل املثال ،اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  ،2004 ،31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول
الأطراف يف العهد ،الفقرة 18؛ حمكمة البالد الأمريكية حلقوق الإن�سان� ،أملونا�سيد� -أريانو و�آخرون �ضد ت�شيلي ،احلكم ال�صادر يف
� 26أيلول � /سبتمرب  ،2006الفقرة  .114و�أخذ القانون الدويل العريف كذلك يت�شكل من خالل ق�ضايا تنطوي على جرائم �ضد الإن�سانية
وجرائم حرب حوكمت �أمام حمكمة نورمربغ وغريها بعد احلرب العاملية الثانية .على الرغم من �إن نظام روما الأ�سا�سي ال يفر�ض بحد
ذاته واجب املقا�ضاة� ،إال �أن البند  6من ديباجته ي�شري اىل واجب الدول مبمار�سة واليتها الق�ضائية ملعاقبة مرتكبي اجلرائم الدولية .كما
�إن الوالية الق�ضائية التكميلية للمحكمة اجلنائية الدولية تقت�ضي ب�أنه يجب على الدول �أن تقا�ضي مرتكبي هذه اجلرائم ،و�إال ف�إن املحكمة
اجلنائية الدولية �ستتدخل.
 29من حيث االخت�صا�ص الق�ضائي ،تن�ص املجموعة امل�ستوفاة من املبادئ املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها من خالل اتخاذ
�إجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب ،على �أن حماكم َة مرتكبي انتهاكات حقوق الإن�سان يجب �أن تكون من اخت�صا�ص املحاكم املدنية
النظامية ولي�س املحاكم الع�سكرية .انظر املجموعة امل�ستوفاة من املبادئ ،املبد�أ .29
 30ال يزال النقا�ش مفتوح ًا ب�ش�أن م�صدر احلق يف معرفة احلقيقة .وكما ذُ كر ،ميكن ت�صنيفه يف �إطار احلق يف الإن�صاف الفاعل ،واحلق
ال عن هذين احلقَّني ،و� ّإما ُم�ضاف ًا �إليهما .ويف الواقع،
يف املحاكمة وفق الأ�صول القانونية .وميكن اعتباره كذلك حق ًا قائم ًا بذاتهّ � ،إما م�ستق ً
ين�ص الربوتوكول الأول الإ�ضايف �إىل اتفاقيات جنيف واالتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من الإخفاء الق�رسي� ،رصاحةً على
احلق يف معرفة حقائق معينة .انظر.p.4 ,.Ibid:
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قر جميعها مب�س�ؤولية الدول عن التحقيق و�إطالع ال�ضحايا �أو عائالتهم على ما
املتحدة ُت ُّ
تعر�ضوا له من انتهاك حلقهم يف احلياة ،وحقهم يف ال�سالمة اجل�سدية 31.وعلى هذا النحو،
ف�إن �أغلبية التطورات الأوىل اجلارية على �صعيد احلق يف معرفة احلقيقة تتعلق بحاالت
الإخفاء الق�رسي 32املعرتف به ب�شكل متزايد ب�ش�أن انتهاكات ج�سيمة �أخرى حلقوق الإن�سان
وب�ش�أن اجلرائم الدولية.
ي�شمل احلق يف الإن�صاف واجلـبــر ل�ضحايــا االنتهــاكات اجل�ســيمة حلقــوق الإن�ســان
احلق يف معرفة احلقيقـة ب�شـ�أن االنتهـاكات
واالنتهـاكات اخلطرة للقـانون الإن�سـاين الدويل،
َّ
33
التي تعر�ضوا لها ،وهوية مرتكبيهـا وم�سبباتهـا .وي�شمل احلق يف معرفة احلقيقـة �أُ�سرَ
34
ال�ضحايـا �أي�ض ًا.
وبينما تر�سخت العنا�رص الأ�سا�سية للحق يف معرفة احلقيقة ،ف�إن هذا احلق ما فتئ يتطور،
وبات الآن ي�شمل
جمموعة كبرية من احلقوق 35.فاحلق يف معرفة احلقيقة يتجاوز
ً
ال�ضمانات الإجرائية الالزمة لإعمال احلق يف الإن�صاف� ،إذ تكمن قيمة احلقيقة كذلك
يف وظيفتها ال�شفائية يف ا�ستعادة الكرامة ال�شخ�صية لل�ضحايا ،و�إطالق عملية امل�صاحلة من
ال �إىل انعدام
خالل فهم م�سببات االنتهاكات املا�ضيةّ � ،أما الإنكار وال�صمت فال ُيف�ضيان �إ ّ
الثقة واال�ستقطاب االجتماعي� .إن النظام ال�سيا�سي القائم على ال�شفافية واملحا�سبة ،والهادف
�إىل احليلولة دون تكرار االنتهاكات ومنع و�صم ال�ضحايا بالعار� ،سيتمتع على الأرجح بثقة
ال�سكان واملواطنني.
�إن التو�صل �إىل �إعمال احلق يف معرفة احلقيقة يكون باتباع الإجراءات الق�ضائية وغري الق�ضائية
على ح ٍد �سواء .فاملحاكمات اجلنائية لي�ست اخليار الوحيد املتاح �أمام الدول .وحني يكون نظام
مطلوبة للوفاء باحلق يف معرفة
القانون اجلنائي قا�رصاً ،ف�إن التدابري غري الق�ضائية رمبا تكون
ً
�رص نظام البالد الأمريكية على االعرتاف بحق ال�ضحايا و�أقاربهم واملجتمع ب�أ�رسه يف معرفة احلقيقة .انظر ق�ضية فيال�سكيز
ُ 31ي ُّ
رودريغيز �ضد هندورا�س ،حمكمة البالد الأمريكية حلقوق الإن�سان ( )C .Serرقم  ،)1988( 4وق�ضية باريو�س �آلتو�س ،حمكمة البالد
الأمريكية حلقوق الإن�سان ( )C .Serرقم  .)2001( 75لقد اتبعت املحاكم الوطنية يف كولومبيا وبريو والأرجنتني هذا التطور احلا�صل،
و�أيدت احلق يف معرفة احلقيقة على املنوال نف�سه .انظر.Gonzalez and Varney, op.cit., p.5 :
أقرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�أنه ينبغي للمجتمع الدويل �أن “ي�سعى �إىل االعرتاف بحق �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
و� َّ
الإن�سان ،وعائالتهم ،واملجتمع ككل يف معرفة احلقيقة �إىل �أق�صى حد ممكن ”.جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة ،قرار حقوق
الإن�سان .)2008( 9/11
 32االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من الإخفاء الق�رسي هي املعاهدة الوحيدة التي تعرتف �رصاحةً باحلق يف معرفة احلقيقة
ب�ش�أن مالب�سات الإخفاء الق�رسي ،و�سري التحقيقات ونتائجها ،وم�صري الأ�شخا�ص املخفيني .وهي ت�ستوجب �أي�ض ًا من الدول الأطراف �أن
ترد احلقوق �إىل ال�ضحايا وتقدم �ضمانات لعدم التكرار.
ّ
 33مبا يف ذلك احلق يف �إجراء حتقيق فعال ،والتثبت من الوقائع ،والك�شف العلني عن احلقيقة .انظر:
Eduardo Gonzalez and Howard Varney, Truth Seeking: Elements of Creating an Effective Truth Commission (New
York: ICTJ, 2013), p. 3.

34

.Ibid., p. 3

 35وهذه ت�شمل حق الأقارب واملجتمعات املحلية يف �إحياء ذكرى ال�ضحايا واحلداد على القتلى ب�أ�ساليب مالئمة ثقافياً ،وواجب الدولة يف
املحافظة على الأدلة امل�ستندية لإحياء الذكرى وتخليدها ،و�ضمان �إمكان الو�صول �إىل الأر�شيف الذي يحوي معلومات ب�ش�أن االنتهاكات.
ٍ
كامتداد حلرية الو�صول �إىل املعلومات وحرية التعبري .و�أخرياً ،ف�إن احلظر املفرو�ض على
وميكن �أن ُينظر �إىل احلق يف معرفة احلقيقة
يحث على التحقق من الوقائع والك�شف
العفو عن مرتكبي االنتهاكات اجل�سيمة واجلرائم الدولية يتعلق باحلق يف معرفة احلقيقة بقدر ما ُّ
عنها .انظر.Gonzalez and Varney, op.cit., p. 3 :
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جلان احلقيقة وغريها من جلان التحقيق
احلقيقة .ومن التدابري غري الق�ضائية الأكرث �شيوعاً،
ُ
36
غري الق�ضائية.
احلق يف جرب ال�رضر
ٍ
ملجموعة
ال
تتناول مبادئ جوانيه واملبادئ التوجيهية
احلق يف جرب ال�رضر باعتباره �شام ً
َّ
فرعية من التدابري التالية :رد احلقوق؛ التعوي�ض؛ الرت�ضية؛ �إعادة الت�أهيل؛ �ضمانات عدم
ٍ
مكم ٌل للآخر ،ويجب تطبيقه وفق ًا حلاالت
التكرار 37.وكل
�شكل من �أ�شكال جرب ال�رضر ِّ
ال�ضحايا الفردية ،ولنطاق العنف املرتكب وج�سامته ،ولقدرة الدولة بالتدريج على الت�صالح
مع انتهاكات املا�ضي.
ويهدف رد احلقوق �إىل �إعادة ال�ضحية �إىل و�ضعها الأ�صلي قبل وقوع االنتهاك (الإعادة �إىل
ال
أهمية عندما يكون رد احلقوق م�ستحي ً
الو�ضع ال�سابق) ،بينما يكت�سب التعوي�ض و�إعادة الت�أهيل � ً
�أو غري كاف 38.وب�صورة عملية ،ف�إن رد احلقوق يف العادة يتمثل يف عودة ال�ضحايا النازحني
�إىل مواقعهم الأ�صلية ،وا�سرتداد ممتلكاتهم ب�شكل عام ،وا�ستعادة احلقوق الفردية واحلرية.
ِ
املمكن تقوميها
ويعطى لل�ضحايا عن الأ�رضار
ويف املقابل ،يكون التعوي�ض يف الغالب مالي ًا ُ
أ�رضار
ال�رضر اجل�سدي والنف�سي وال
مادياً .وب�صورة خا�صة ،ف�إن التعوي�ض النقدي يجرب
َ
َ
دميومة وبالكاد ميكن ا�ستبدالها .وعلى نحو
االقت�صادية �أو املادية التي تكون بطبيعتها �أكرث
ً
رفاه ال�ضحايا عامة ،من خالل تدابري الرعاية النف�سية
م�شابه ،يتناول عن�رص �إعادة الت�أهيل
َ
39
االجتماعية والطبية.
فئة �أو�سع كثرياً،
ويتوخى منها �أن تكون ً
ُ
الرت�ضية هي �آخر عن�رص من عنا�رص جرب ال�رضرُ ،
ومكانة يف املجتمع.
منزلة
وت�ضم التدابري الأُخرى كافة التي تعرتف مبعاناة ال�ضحايا ومتنحهم
ً
ً
ولهذا ال�سبب بالذات ،يتب ّنى عن�رص الرت�ضية فكر َة امل�صاحلة الكامنة يف �صميم العدالة االنتقالية.
عالوة على ذلك ،ف�إن الرت�ضية غالب ًا ما تقرتن باحلق يف معرفة احلقيقة؛ وهي ت�شمل التدابري
االعتيادية كاالعتذارات العامة ،واالعرتاف بامل�س�ؤولية ،وتخليد الذكرى ،والروايات التاريخية
لبناء الذاكرة اجلماعية وتوريثها للأجيال الالحقة.

40

واجب �ضمان عدم تكرار االنتهاكات
�إن ال�ضمانات بعدم تكرار االنتهاكات تتمم دورة �إجراءات العدالة االنتقالية .فعدم التكرار
 36بررت غواتيماال والربازيل ،على �سبيل املثال� ،إن�شاء جلنة احلقيقة باعرتافهما ال�رصيح بحق مواطنيهما يف معرفة احلقيقة .انظر:
.Ibid., p.5

 37املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف الإن�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان واالنتهاكات اخلطرة للقانون الإن�ساين الدويل ،قرار اجلمعية العامة  ،14716/60كانون الأول /دي�سمرب ،2005
تا�سعاً.18 ،
 38امل�صدر نف�سه ،تا�سعاً.20 ،19 ،18 ،
 39امل�صدر نف�سه ،تا�سعاً.21 ،
 40امل�صدر نف�سه ،تا�سعاً.22 ،
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هو الهدف النهائي من �أجل �ضمان التنفيذ الكامل حلقوق ال�ضحايا على املدى البعيد ،بل
�إن العدالة االنتقالية ال تتدخل ب�صفتها �إغاثة فورية فح�سب ،بل �إنها ت�سعى �أي�ض ًا خللق
�أو�ضاع جديدة م�ستدامة من �أجل �إقامة جمتمع ملتزم ب�سيادة القانون وقيم الدميقراطية.
فالإ�صالحات امل�ؤ�س�سية ،وفرز املنتهكني ال�سابقني من م�ؤ�س�سات الدولة ،وا�ستقالل الق�ضاء،
وتعزيز قطاع الأمن ،هي بني الإجراءات امل�صممة لإعادة بناء جمتمع مزقته الإ�ساءات
41
الهائلة حلقوق الإن�سان.
وكما هي احلال فيما يتعلق بالو�سائل الأُخرى للعدالة االنتقالية ،يتعني على الدولة �أن تت�رصف
من �أجل حتقيق التحول يف املجتمع و�إعادة بنائه .ومع ذلك ،ف�إن الواجب املرافق ب�ضمان عدم
تكرار االنتهاكات يت�سم ب�أهمية �أكرب لأنه يتطلب من الدولة �أن تعمل على تقومي م�س�ؤوليتها �إزاء
الإ�ساءات ال�سابقة وحتقيق الإن�صاف ب�ش�أنها .كما �أن واجب �ضمان عدم التكرار يحقق الإقرار
بحقوق ال�ضحايا ويدجمها كعن�رص �أ�سا�سي يف الإطار امل�ؤ�س�سي اجلديد للدولة.
الإطار القانوين املحلي
ثمة التزامات وا�ضحة على لبنان تقت�ضي منه تناول مو�ضوع املحا�سبة وفق ًا اللتزامه ب�ضمان
�إن�صاف فاعل والواجبات املرتبطة بذلك من حيث املالحقة الق�ضائية ،و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات،
ومنع تكرار االنتهاكات ،وتوفري التعوي�ضات ،وواجب �ضمان معرفة ال�ضحايا واملجتمع
باحلقيقة ب�ش�أن االنتهاكات التي حدثت.
ووفق ًا للد�ستور اللبناين ،ف�إن لبنان هو “ع�ضو م�ؤ�س�س وعامل يف منظمة الأمم املتحدة وملتزم
مبواثيقها والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان 42”،وهو من الدول الأطراف يف عدد من
االتفاقيات الدولية التي تن�ص على املحا�سبة على االنتهاكات اخلطرة حلقوق الإن�سان ،وعلى
اجلرائم الدولية 43.ويف فرتة الحقة ،و ّقع لبنان االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من
الإخفاء الق�رسي ،وبالتايل ،ف�إن عليه �أن ميتنع من اتخاذ �أي �إجراءات تتعار�ض مع مو�ضوع
ال �إنها �أخفقت
االتفاقية وغايتها 44.ويف حني �أكدت احلكومات املتعاقبة التزامها بهذه املعايري� ،إ ّ
ب�صفة عامة يف �ضمان احلقوق املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقيات.

 41امل�صدر نف�سه .انظر �أي�ضاً:
Paul Seils, Towards a Transitional Justice Strategy in Syria (ICTJ: September, 2013).

الذي يبني العدالة االنتقالية ،ويعر�ض اخلطوط الرئي�سية لمِ ا ينطوي عليه الإ�صالح امل�ؤ�س�سي :متحي�ص م�ؤ�س�سات الدولة؛ �إ�صالح قطاعي
العدالة والأمن؛ ا�ستعادة �سيادة القانون؛ �إلخ.
 42الد�ستور اللبناين ( ،)1926مقدمة الد�ستور (ب) ،واتفاق الطائف ( ،)1989مبادئ عامة (ب).

�	43أ�صبح لبنان طرف ًا يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب يف �سنة  ،2000ويف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف �سنة ،1972
ويف الربوتوكول الأول التفاقيات جنيف يف �سنة  ،1997ويف اتفاقية حقوق الطفل يف �سنة  ،1991ويف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف �سنة  ،1972ويف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف �سنة ( 1997مع حتفظات).
 44ان�ضم لبنان �إىل االتفاقية يف �سنة  ،2007لكن مل ُي�صادق عليها لغاية تاريخه.
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.4املالحقة الق�ضائية
حال لبنان ،باختياره االتفاق ال�سيا�سي بني �أحزاب املعار�ضة و�إ�صدار قوانني العفو ،دون
َ
�ضيع لبنان فر�صة
�إمكان حما�سبة امل�س�ؤولني عن االنتهاكات املت�صلة باحلرب جنائياً .وبذلكَّ ،
�إحقاق العدالة لل�ضحايا ،وفر�صة توثيق جمريات احلرب وفهم الروايات املتعددة للنزاع.
ويف غياب املالحقات الق�ضائية من جانب الدولة ،جرت عدة حماوالت من ال�ضحايا و�أفراد
�أ�رسهم ال�ستخدام املحاكم املحلية �سعي ًا لتحقيق العدالة ب�ش�أن االنتهاكات اخلطرة حلقوق الإن�سان
التي ار ُتكبت يف �أثناء احلرب ،لكن من دون طائل .ويعود ذلك جزئي ًا �إىل �أن الق�ضاء اللبناين
ظل مرتدد ًا يف متابعة املالحقات الق�ضائية ب�سبب النق�ص يف اال�ستقالل ويف القدرة على فر�ض
الأحكام الق�ضائية.
كان لقوانني العفــو عـواقب �سـلبـية وخيمـة على �ضمـان حقــوق ال�ضحـايــا ،وظلت ال�سلطة
عاجزة عن ت�أمني امل�ساواة يف الو�صول �إىل العدالة غري املنحازة ،وبالتايل حرمت
الق�ضائية
ً
45
ال�سبل املجدية للمحا�سبة .فعلى �سبيل املثال ،ال يتمتع املجل�س العديل ب�سمعة
ال�ضحايا من ُ
46
طيبة من حيث الكفاءة بالعمل .وقد متت �إحالة ق�ضيتني تتعلقان مبذبحتني حدثتا يف جبل
ال �إنه مل ت�صدر
لبنان – يف قريتي مبرمي وكفرمتى – �إىل املجل�س العديل يف �سنة � ،1989إ ّ
�أي �أحكام ب�ش�أنهما 47.وتف�شى الإفالت من العقاب كذلك بت�أثرياجلهات الفاعلة الدولية وعدم
دعمها حقوق ال�ضحايا .ووجد التحقيق الذي �أجراه املدعي العام الع�سكري ال�سابق �أ�سعد
جرمانو�س ب�ش�أن جمازر �صربا و�شاتيال� 48،أنه ال توجد �أدلة كافية ت�شري �إىل �أن قيادة القوات

 45ينظر املجل�س العديل يف الق�ضايا اجلنائية املت�صلة بالتهديدات للأمن القومي ،وال يتلقى �سوى ق�ضايا حمالة �إليه من جمل�س الوزراء،
وال ميكن ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة عنه.
 46و�صف بع�ض املراقبني املجل�س العديل ب�أنه “مقربة الأحكام” .انظر“ :مقربة الأحكام :الدولية للمعلومات حت�صي  160ق�ضية �أمام
املجل�س العديل”“ ،النهار” 15 ،متوز  /يوليو .2012
 47يف �أيلول � /سبتمرب ،1983ويف بداية ’حرب اجلبل‘ كانت قريتا مبرمي وكفرمتى (وغريهما) م�رسح ًا ملذابح ذهب �ضحيتها عائالت
ال عن ف�شل املجل�س العديل يف متابعة الق�ضايا ،فر�ضت برامج التعوي�ضات التابعة لوزارة املهجرين التي مت
م�سيحية ودرزية .وف�ض ً
ت�أ�سي�سها بعد احلرب على جميع العائالت �أن تتخلى عن حقها برفع دعاوى ق�ضائية انظر:
Aida Kanafani-Zahar, Liban: La guerre et la memoire (Rennes: Press Universitaire de Rennes, 2011), p, 29.

 48يف �أعقاب اغتيال الرئي�س املنتخب ب�شري اجلميل (رئي�س حزب الكتائب وقائد القوات اللبنانية)� ،سمحت قوات الدفاع الإ�رسائيلية،
خميمي �صربا و�شاتيال الفل�سطينيني يف الفرتة ما بني
وكانت حينها القوة املحتلة ،ملجموعات م�سلحة من القوات اللبنانية والكتائب بدخول
َ
 16و� 18أيلول � /سبتمرب ،وقامت هذه القوات بقتل مئات املدنيني (ورمبا �آالف املدنيني) من الرجال والن�ساء والأطفال.
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49
مبن �أ�صدر الأوامر
اللبنانية �أو حزب الكتائب كان لديهما علم م�سبق باالعتداءات� ،أو َ
50
بارتكابها.

 1-4قوانني العفو
يف �أعقاب اتفاق الطائف الذي مت توقيعه يف �سنة � ،1989أقر الربملان اللبناين يف � 26آب /
�أغ�سط�س 51 1991عفو ًا عام ًا عن اجلرائم ال�سيا�سية املرتكبة قبل � 28آذار  /مار�س .1991
ووفق ًا ملا ذهب �إليه �إليا�س الهراوي ،الذي كان رئي�س ًا للبنان حينها ،ف�إن هذا العفو العام عن قادة
52
الف�صائل واملقاتلني التابعني لهم كان �أمر ًا �رضوري ًا من �أجل عودة ال�سالم.
بيد �أن القانون � ّأدى �إىل تقوي�ض املحا�سبة عن الإنتهاكات اجل�سيمة ال�سابقة 53،ذلك ب�أن هذا العفو
حمى مرتكبي االنتهاكات الفظيعة حلقوق الإن�سان غري القابلة للت�رصف وغري القابلة للتقييد،
وا�ستحدث حماية قانونية متييزية وغري مت�ساوية ا�ستناد ًا �إىل املكانة� ،إذ ال ي�سمح العفو مبالحقة
قانونية ب�ش�أن االنتهاكات املرتكبة �ضد املواطنني “العاديني” .كما �أن املادة  3-3ت�ستثني اجلرائم
�ضد القادة ال�سيا�سيني والروحيني ،والدبلوما�سيني الأجانب� ،أو اجلرائم املحالة �إىل املجل�س
العديل .ومع ذلك ،ف�إن املادة  3-2من قانون العفو ن�صت على �أن اجلرائم املتوا�صلة واجلرائم
التي يكررها اجلناة بعد تاريخ هذا القانون ،جتعل العفو الغياً.
وبعد االن�سحاب ال�سوري من لبنان يف �سنة  ،2005انت�رش مناخ امل�صاحلة يف جميع �أنحاء
لبنان ،وبرزت فر�صة لتناول الرتكات املتبقية من احلرب .فقد عاد العماد مي�شال عون من
منفاه يف فرن�سا ،وح�صل قائد القوات اللبنانية� ،سمري جعجع على عفو خا�ص مبوجب القانون
رقم  677ال�صادر يف  19متوز  /يوليو 54،2005وكان �أدين �سابق ًا بارتكاب �أربع عمليات
اغتيال ،مبا يف ذلك اغتيال رئي�س احلكومة ر�شيد كرامي .لكن ،وللمحافظة على التوازن
 49يف حزيران  /يونيو من �سنة � 1976شنت امليلي�شيات امل�سيحية اليمينية هجوم ًا على خميمات فل�سطينية يف تل الزعرت وج�رس البا�شا.
توحد بع�ض هذه امليلي�شيات حتت قيادة ب�شري اجلميل (ابن م�ؤ�س�س حزب الكتائب ،بيار اجلميل) لت�شكيل القوات اللبنانية.
وبعد الهجومّ ،
ويف جهودها ملقاتلة الف�صائل الفل�سطينية وحلفائها اللبنانيني يف احلركة الوطنية اللبنانية ،حتالفت القوات اللبنانية مع �إ�رسائيل؛ و�أ�صبحت
القوات اللبنانية جهة فاعلة رئي�سية يف احلرب اللبنانية التي امتدت بني �سن َتي  1975و.1990
 50مت ت�أ�سي�س جلنة �إ�رسائيلية للتحقيق يف هذه الأحداث ،وو�ضع تقرير كاهان ال�صادر يف �سنة  1983امل�س�ؤولية املبا�رشة على حزب
مبن يف ذلك وزير الدفاع �أرييل �شارون) .انظر:
الكتائب ،وم�س�ؤولية غري مبا�رشة على اجلي�ش الإ�رسائيلي ( َ
Linda A. Malone, “The Kahan Report, Ariel Sharon and the Sabra-Shatilla Massacres in Lebanon: Responsibility
under International Law for Massacres of Civilian Populations,” Utah Law Review, no. 373 (1985), http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2168387

 51قانون رقم � ،84صدر يف � 26آب� /أغ�سط�س  ،1991منح عفو ًا عام ًا عن اجلرائم املرتكبة قبل تاريخ � 28آذار /مار�س ،1991
وفقا ل�رشوط حمددة .بريوت :دار املن�شورات احلقوقية -مطبعة �صادر ،املجلد � ،3ص .3532
52

.Kanafani-Zahar, op.cit., p. 90

 53انظر �أعاله ،ق�سم واجب املقا�ضاة من هذه الدرا�سة.
وهو متوفر على املوقعwww.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_ar.pdf :

 54اعتربت القوات اللبنانية حماكمة جعجع �أنها غريعادلة ،كما �أكدت منظمة العفو الدولية االتهامات ب�أن املحاكمة غري عادلة ،وال
�سيما ما يتعلق بالإجراءات غري النزيهة ،عالوة على ظروف االحتجاز وال�سجن .انظر:
Amnesty International, “Lebanon. Samir Gea’gea’ and Jirjis al-Khouri: Torture and Unfair Trial”, November
2004, 2, www.amnesty.org/en/library/info/MDE18/003/2004
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الطائفي ،وكون جعجع ماروين-م�سيحي ،وافق الربملان اللبناين على قانون عفو �آخر �شمل
جمموعة ال�ضنية وجمدل عنجر ال�سنية ،وهي جماعة �إ�سالمية قاتلت اجلي�ش اللبناين خالل
الفرتة بني كانون الأول  /دي�سمرب  1999وكانون الثاين  /يناير  ،2000الأمر الذي �أدى
ال من املنتمني �إىل اجلماعة .وميثل قانونا العفو هذان ا�ستمرار ًا
�إىل مقتل  14جندي ًا و 24مقات ً
للإفالت من العقاب.

 4-2ا�ستثناء �أع�ضاء جي�ش لبنان اجلنوبي من العفو
بعد االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف �سنة � ،1978أقامت �إ�رسائيل “منطقة �أمنية” جنوبي نهر
الليطاين ،حيث �أناطت بجي�ش لبنان اجلنوبي 55مهمة �إدارة املنطقة الأمنية و�إدارة �سجن اخليام.
وبعد ان�سحاب �إ�رسائيل من لبنان يف � 24أيار  /مايو  ،2000فر بع�ض �أع�ضاء جي�ش لبنان
اجلنوبي �إىل �إ�رسائيل ،بينما ا�ست�سلم �آخرون �أو اع ُتقلوا .وبعد ذلك بفرتة وجيزة ،جرت
حماكمة � 2000شخ�ص من �أفراد امليلي�شيات بتهمة التعاون مع �إ�رسائيل ،وبلغ معدل طول
فرتة املحاكمة لكل �شخ�ص نحو �سبع دقائق ،وقد �أ�صدرت املحاكمات �أحكام ًا ترتاوح من ال�سجن
عدة �أ�سابيع �إىل عقوبة الإعدام ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل م�ستوى م�س�ؤولية ال�شخ�ص املعني يف جي�ش
لبنان اجلنوبي .وهذه املحاكمات املوجزة كانت �سبب ًا يف الت�شكيك يف نزاهة الإجراءات ،وبالتايل
56
الأحكام ال�صادرة عنها.
ومن اجلوانب الإ�شكالية الأُخرى يف ق�ضية جي�ش لبنان اجلنوبي م�س�ألة اللبنانيني الالجئني الذين
ممن عا�شت حتت االحتالل الإ�رسائيلي،
يعي�شون يف �إ�رسائيل� ،إذ �إن مئات من العائالت اللبنانية ّ
57
تعر�ضها لالنتقام .ومن خالل مبادرة للتيار
�أو تعاونت معه ،قد فرت �إىل �إ�رسائيل خ�شية ّ
الوطني احلر� ،أقر الربملان اللبناين قانون ًا يف ت�رشين الثاين  /نوفمرب  2011اعرتف فيه بحق
ال �إنه يتعني على �أع�ضاء جي�ش لبنان اجلنوبي والأ�شخا�ص
تلك العائالت بالعودة �إىل بيوتها� ،إ ّ
الذين تعاونوا مع �إ�رسائيل �أن ميثلوا �أمام املحاكمة .وقد �شعرت بع�ض العائالت بال�سخط لأنها
مل حت�صل على التنازالت ذاتها (عفو) التي ح�صلت عليها الف�صائل املتحاربة ،كما �شعرت �أن
و�صمها امل�ستمر كـ “متعاونني” هو �أمر ظامل 58.وقاد ع�ضو الربملان عن حزب الكتائب،
�سامي اجلميل ،حملة الحقة ركزت على الطبيعة االنتقائية لقوانني العفو ،وحتدث ب�ش�أن نحو
 55كان جي�ش لبنان اجلنوبي ُيعرف قبل �سنة  1980با�سم جي�ش لبنان احلر ،وهو ف�صيل ان�شق عن اجلي�ش النظامي يف �سنة .1976

ُ 56يعترب عامل الوقت عن�رص ًا �أ�سا�سي ًا يف احلق يف املحاكمة العادلة .انظر املادة  9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:
“املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية  ...يكون من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة ”.وقد و�صفت منظمة العفو الدولية حماكمات �أفراد
جي�ش لبنان اجلنوبي ب�أنها “ا�ستهتار بالعدالة” .انظر:

Amnesty International, “Lebanon: Guilt and Innocence Blurred in Summary Trials,” June 22, 2000, www.amnesty.
org/en/library/asset/MDE18/010/2000/en/f2a4d3e6-dedd-11dd-b263-3d2ffbc55e1f/mde180102000en.html

 57لقد حتدث زعماء روحيون و�سيا�سيون عن حمنة تلك العائالت ،و�أ�صدر جمل�س الوزراء �إعالن ًا يف �سنة  2008تعهد فيه مبعاجلة
ق�ضية الالجئني اللبنانيني يف �إ�رسائيل .وبعد �أحداث العنف ال�سيا�سي التي جرت يف �أيار  /مايو  ،2008التقت حركة � 8آذار وحركة � 14آذار
(الف�صيالن ال�سيا�سيان الرئي�سيان يف لبنان) يف قطر ووقّعتا اتفاق الدوحة باعتباره �أ�سا�س ًا للم�صاحلة بينهماّ � .أما الإعالن الوزاري الذي تبع
مبن فيهم املخفيون يف �سوريا.
فتعهد مبتابعة ملف الالجئني اللبنانيني يف �إ�رسائيل وجميع اللبنانيني الذين اختفوا منذ �سنة َ – 1975
االتفاق ّ

 58هددت بع�ض الأ�رس اللبنانية يف �إ�رسائيل باللجوء “�إىل املحاكم الدولية للمطالبة بعفو و�ضمان حقوقهم املالية واملعنوية �إذا مل تتم
�إعادتهم بطريقة م�رشفة ”.انظر:

www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Nov-08/153344-lebanese-in-israel-give-mikati-cabinet-ultimatumreport.ashx#ixzz2LpQyJ3SL
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 6500لبناين من �أع�ضاء جي�ش لبنان اجلنوبي و�أفراد عائالتهم ،واقرتح �صوغ قانون عفو
حتظ هذه املبادرة �سوى باهتمام قليل ،لأن
جلميع اللبنانيني الذين جل�أوا �إىل �إ�رسائيل 59.ومل َ
�آالف اللبنانيني كانوا قد عادوا �إىل لبنان ،وقد �أ�صدرت املحاكم الع�سكرية �أحكام ًا �ضد الأع�ضاء
ال�سابقني يف جي�ش لبنان اجلنوبي و�ضد املتعاونني.

 3-4رفع دعاوى ق�ضائية ب�ش�أن الإخفاءات الق�رسية يف املحاكم اللبنانية
حاولت جماعات املجتمع املدين ا�ستخدام املادة  3-2من قانون العفو العام ملطالبة ال�سلطات
60
اللبنانية بالتحقيق يف م�صري �ضحايا الإخفاء الق�رسي والك�شف عن �أماكنهم.
فالإخفاء الق�رسي ُيعترب
“جرمية م�ستمرة” �إىل �أن يتم العثور على ال�ضحية �أو الرفات 61.وقد
ً
62
�أح�صى املركز اللبناين حلقوق الإن�سان ما ال يزيد عن  10دعاوى مرفوعة �أمام الق�ضاء،
ونظر الق�ضاء يف ق�ضيتني فقط و�أ�صدر �أحكام ًا ب�ش�أنهما :ق�ضية كانت نتيجتها حكم ًا خمفف ًا بال�سجن
ثالثة �أعوام (كانون الأول  /دي�سمرب  63،)2001وق�ضية �أُخرى �أ�صدرت فيها املحكمة حكم ًا
64
بالرباءة على ثالثة رجال متهمني بعملية اختطاف (�أيلول � /سبتمرب.)2013
هناك عدة عوامل ت�ساهم يف عجز الق�ضاء وعدم ا�ستعداده لتحقيق العدالة ل�ضحايا الإخفاء
يعرف “اجلرائم املتمادية واملتتابعة”
الق�رسي ولعائالتهم .فبما �أن قانون العقوبات اللبناين ال ّ
التي �أ�شار �إليها القانون الذي �أقرته الهيئة العامة� ،أ�صبح العبء على الق�ضاة الأفراد �أن يف�رسوا
ال
معنى هذا اال�ستثناء يف قانون العفو 65.عالوة على ذلك ،ف�إن الق�ضاة عادة ما يواجهون تدخ ً
من ال�سيا�سيني ،وغالب ًا ما يكونون طرف ًا يف �أقطاب النفوذ 66.ونتيجة ذلك ،وعلى الرغم من �أن
عدد ًا من الق�ضاة �أ�صدروا �أحكام ًا مل�صلحة امل�شتكني ،ف�إن الق�ضاء اللبناين ،و�إىل حد كبري ،ظل

� 59سيتيح هذا القانون مهلة ملدة عام للبنانيني الالجئني يف �إ�رسائيل كي ي�ستفيدوا من العفو ،وين�ص على �إلغاء جميع الأحكام و�إيقاف
املالحقات الق�ضائية ،لكنه يحتفظ باحلق يف اتخاذ �إجراءات ق�ضائية �أمام املحاكم املدنية .انظر:
www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Aug-25/Gemayel-drafts-amnesty-law-for-Israel-refugees.
ashx#axzz2KsPwmIyO.

 60ن�صت املادة  3-2من قانون العفو على �أن اجلرائم امل�ستمرة واجلرائم التي يكررها اجلناة بعد تاريخ هذا القانون تبطل العفو.
 61انظرالفريق العامل املعني بحاالت الإخفاء الق�رسي �أو ،التعليق العام رقم  9ب�ش�أن الإخفاء الق�رسي باعتباره جرمية م�ستمرة.
 62ي�شري املركز اللبناين حلقوق الإن�سان (� )CLDHإىل �أن عائالت ال�ضحايا ترتدد غالب ًا يف رفع دعاوى ق�ضائية �ضد الأفراد ب�سبب خ�شيتها
من التعر�ض لالنتقام� ،أو الفتقارها �إىل املعلومات ب�ش�أن هوية اخلاطفني� ،أو ب�سبب انخفا�ض التوقعات من قدرات الق�ضاء .انظر:
Centre Libanais des Droits Humains (CLDH), Lebanon: Enforced Disappearance and Incommunicado Detentions
(Beirut: CLDH, 2008), www.cldh-lebanon.org/english/news-and-publications/reports

 63ق�ضية رتيبة ديب فار�س تتهم ح�سني حممد حاطوم باختطاف ابنها يف �سنة .1982
 64اختطاف حميي الدين ح�شي�شو .ويف هذه الق�ضية ،مت رفع الدعوى يف �آذار  /مار�س  1991و�صدر احلكم بعد  22عام ًا يف �أيلول /
�سبتمرب  .2013ات�صال عرب الربيد الإلكرتوين مع ال�سيدة وداد حلواين ،رئي�سة جلنة �أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان.
 65نزار �صاغية“ ،ذوو املفقودين �إزاء �سيا�سات ال�صمت والإنكار� :أي �أبواب لنقل مطالبهم �إىل حلبات الق�ضاء؟” (بريوت :املركز
الدويل للعدالة االنتقالية ،املطبعة العربية� ،)2012 ،ص .15
66

بح�سب ت�رصيح ع�ضو الربملان بطر�س حرب ( .)2002مقتب�س من:

Suleiman Takieddine, “An Independent Judiciary for a Better Justice”, In Nawaf Salam, ed., Options for Lebanon
(London and New York: I.B. Tauris, 2004), p.24.
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ال من
عاجز ًا �أو غري راغب يف النظر يف ق�ضايا مبوجب املادة املتعلقة باجلرائم اجلارية 67،وبد ً
68
ذلك �أكد املدعي العام �أهمية احلفاظ على ال�سلم الأهلي ،و�أن ذلك يفوق اعتبارات العدالة.

� 4-4أن�شطة نادرة لإخ�ضاع اجلهات الفاعلة الدولية للمحا�سبة
على غرار اجلهات الفاعلة املحلية ،ف�إنه مل يتم �إخ�ضاع اجلهات الفاعلة يف �إ�رسائيل ويف �سوريا
للمحا�سبة ب�سبب االنتهاكات التي ارتكبتها يف �أثناء وجودها يف لبنان وعملياتها فيه .وفيما عدا
ت�أ�سي�س قوة حلفظ ال�سالم – قوة الأمم املتحدة املوقتة يف لبنان (اليونيفيل) 69،مل يتخذ جمل�س الأمن
التابع للأمم املتحدة �أي �إجراءات قوية ا�ستجابة للعديد من االنتهاكات اجل�سيمة التي ار ُتكبت يف
70
املدولة �أو بعد نهايتها.
�أثناء احلرب َّ
ففي �أعقاب االجتياح الإ�رسائيلي للبنان يف �سنة  ،1982وجدت جلنة تابعة للأمم املتحدة �أن
الأعمال الإ�رسائيلية خالل االجتياح كانت “يف معظمها غري متوافقة مع اتفاقيات جنيف ل�سنة
 71”.1949عالوة على ذلك ،وجد التقرير �أي�ض ًا �أن القوة املحتلة� ،إ�رسائيل ،ت�شرتك يف
امل�س�ؤولية مع امليلي�شيات اللبنانية عن ارتكاب مذابح �صربا و�شاتيال 72.ويف حني ال ميكن عر�ض
هذه امل�سائل على املحاكم املحلية ب�سبب قانون العفو� ،أو على املحكمة اجلنائية الدولية لأن هذه
اجلرائم حدثت قبل �أن يدخل نظام روما الأ�سا�سي حيز النفاذ ،فقد �أخفقت املحاوالت يف مالحقة
73
هذه اجلرائم مبوجب الوالية الق�ضائية اخلارجية.
ومل حتدث �أي ا�ستجابة فيما يتعلق بالتقارير ب�ش�أن االنتهاكات الوا�سعة للقانون الإن�ساين الدويل
التي ار ُتكبت يف �أعقاب احلرب ،مثل جمزرة قانا يف �سنة  ،1996واحلرب الإ�رسائيلية يف
 67تذكر عايدة كنفاين زهار قا�ضي ًا اعرتف بعدم قدرته على متابعة الق�ضية ب�صفة فاعلة وفر�ض احلكم؛ وي�شري املركز اللبناين حلقوق
الإن�سان �إىل ق�ضايا مت “�إ�سقاطها” ،و�إىل ق�ضية ح�شي�شو التي ت�أخرت على نحو مفرط ( 22عاماً) .انظر:
Kanafani-Zahar, op.cit. p. 99; CLDH, op.cit. pp. 36-38.

 68كان هذا تربير املدعي العام العتبار �أن جرائم الإخفاء الق�رسي م�شمولة يف العفو العام :االقتبا�س “املحافظة على ال�سلم الأهلي”
وارد يف كتاب� :صاغية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .16
 69كانت بداية ت�أ�سي�س قوات اليونيفيل يف �سنة  1978يف �أعقاب االجتياح الإ�رسائيلي للبنان؛ وهي مكلفة مبراقبة اخلط الأزرق بني
لبنان و�إ�رسائيل (والذي ما زال لبنان يعرت�ض عليه) .وظلت والية اليونيفيل على حالها حتى  2006عندما مت تو�سيعها عرب القرار 1701
يوجه �إليها النقد ب�سبب �ضعفها وواليتها ال�ضيقة .انظر:
يف �أعقاب احلرب بني �إ�رسائيل وحزب الله؛ وعلى مر الأعوام ظل َّ
Susan Sachs, “Weak UN Mandate Stalls UN Peacekeepers,” Christian Science Monitor, August 23, 2006, www.
csmonitor.com/2006/0823/p01s03-wome.html

 70لالطالع على مناق�شة للت�صنيفات القانونية لالنتهاكات اجل�سيمة للقانون الإن�ساين الدويل وقانون حقوق الإن�سان الدويل التي ار ُتكبت
يف لبنان وامل�س�ؤولية عنها ،انظر.ICTJ, Lebanon’s Legacy of Political Violence, op.cit., pp. 29-123 :
71 Sean MacBride, Kader Asmal, Brian Bercusson, Richard Falk, Géraud de la Pradelle, and Stefan Wild, Israel
in Lebanon: The Report of International Commission to Enquire into Reported Violations of International Law by
Israel during its Invasion of the Lebanon.(London: Ithaca Press, 1983), PP. 117, 146.
Ibid. pp. 169, 173.

72

ال
 73يف حزيران  /يونيو  ،2001رفع � 28شخ�ص ًا من ال�ضحايا دعوى ق�ضائية يف بلجيكا �ضد �أرييل �شارون وعامو�س يارون� ،إ ّ
�إن ال�ضغوط ال�سيا�سية ال�شديدة ،واغتيال ال�شاهد الأ�سا�سي – �إليا�س حبيقة ،رئي�س اال�ستخبارات وقائد ع�سكري للقوات اللبنانية – �أثّرا يف
جمريات الدعوى ،ومت الحق ًا تعديل القانون البلجيكي بحيث مل يعد للمحاكم البلجيكية والية ق�ضائية للنظر يف الق�ضية .انظر:
Chibli Mallat,“Special Dossier on the ‘Sabra and Shatila’ Case in Belgium”, The Palestine Yearbook of International
Law, vol.. XII (2002-2003), (Leiden: Martinus Nijhoff, 2005), pp. 183−190.
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�سنة  2006مع حزب الله 74.ويف �سنة � ،2006شجب جمل�س حقوق الإن�سان ب�شدة االنتهاكات
اجل�سيمة التي ارتكبتها �إ�رسائيل يف لبنان 75،ومع ذلك ،مل تتم ترجمة هذه الت�رصيحات �إىل
�أعمال ملمو�سة.

 5-4املحكمة اخلا�صة بلبنان
�أثار اغتيال رئي�س احلكومة اللبنانية ال�سابق ،رفيق احلريري ،يف � 14شباط  /فرباير،2005
تطوارت م�ضطربة ،لكن �رسيعة ن�سبي ًا من قبل املجتمع الدويل :فقد �أقر جمل�س الأمن التابع
للأمم املتحدة القرار  ،1595م�ؤ�س�س ًا مبوجبه جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة مل�ساعدة احلكومة
اللبنانية يف حتقيقاتها ب�ش�أن االغتيال 76.وحدد قرار جمل�س الأمن رقم � )2005( 1636أن هذه
اجلرمية متثل تهديد ًا لل�سالم والأمن العامليني – وبالتايل اللجوء �إىل الف�صل ال�سابع من ميثاق
الأمم املتحدة؛ ومت التفاو�ض عرب قرار جمل�س الأمن رقم  )2006( 1664على اتفاقية بني
الأمني العام للأمم املتحدة وبني احلكومة اللبنانية لت�أ�سي�س املحكمة اخلا�صة بلبنان ملالحقة منفذي
77
هذه اجلرائم املرتابطة.
املحكمة اخلا�صة بلبنان هي حمكمة “دولية خمتلطة” 78،وهي �أول حمكمة خا�صة ُتن�ش�أ ملحاكمة
مما ي�شار �إليه �أحيان ًا باجلرائم الدولية الأ�سا�سية (�أي الإبادة
جرمية حمددة – الإرهاب -بد ً
ال ّ
اجلماعية ،واجلرائم �ضد الإن�سانية ،وجرائم احلرب ،والعدوان) .وقد تبنت املحكمة اخلا�صة
بلبنان القانون اجلنائي اللبناين ،وا�ستخدمت التعريف املحلي جلرمية الإرهاب .وت�ضمنت
مهمات حمدودة ن�سبياً .وتت�سم املحكمة اخلا�صة بلبنان ب�أ�ضيق والية ق�ضائية بني جميع املحاكم
اجلنائية الدولية اخلا�صة 79،وهذا التعريف ال ي�شري �إىل والية جرب ال�رضر.
جمل�س الأمن �أنه من غري املرجح “�أن ق�صف مقر الأمم املتحدة [يف قانا] كان نتيجة �أخطاء �إجرائية و/
 74بلّغ الأمني العام للأمم املتحدة
َ
�أو فنية فادحة ”.انظر:
UN Security Council, “Letter dated 7 May 1996 from the Secretary- General addressed to the President of the
Security Council”, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/62D5AA740C14293B85256324005179BE

 75انظر قرار جمل�س حقوق الإن�سان رقم (“ .)S-2/1احلالة اخلطرة حلقوق الإن�سان يف لبنان التي �سببت بن�شوئها العمليات الع�سكرية
الإ�رسائيلية”� 11 ،آب � /أغ�سط�س www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/2 ،2006
 76حدد الباحثان �آري كنود�سن و�ساري حنفي �أربعة عوامل ت�ضافرت لتدويل التحقيق وعر�ض الق�ضية على الق�ضاء :مكانة رفيق احلريري
ك�شخ�صية دولية تربطه عالقات وثيقة بفرن�سا وال�سعودية والواليات املتحدة وبالد �أُخرى؛ امل�شتبه امل�ستهدف (�سوريا)؛ “مناخ �سيا�سي ينزع نحو
التدخل”؛ اال�ستحداث “اجلديد للمحاكم الدولية” يف نظام العدالة اجلنائية الدويل .ومت التو�صل �إىل �أن �أربع ع�رشة جرمية �أُخرى مت�صلة باغتيال
احلريري ،و�/أو لها طبيعة مماثلة لها ،وقد �أ�ضيفت لوالية جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة واملحكمة اخلا�صة بلبنان .انظر:
”?Are Knudsen and Sari Hanafi,“Special Tribunal for Lebanon (STL): Impartial or Imposed International Justice
Nordic Journal of Human Rights, vol. 31, no. 2 (2013), p. 183.

 77مل ي�صادق الربملان اللبناين على االتفاقية ب�سبب اجلمود ال�سيا�سي ب�ش�أن ت�أ�سي�س املحكمة؛ وبناء على طلب من رئي�س احلكومة حينها،
ف�ؤاد ال�سنيورة (املدعوم من  70ع�ضو ًا من �أع�ضاء الربملان البالغ عددهم  128ع�ضواً) ،تب ّنى جمل�س الأمن القرار  )2007( 1757لـ
“التخويل بت�أ�سي�س” املحكمة اخلا�صة بلبنان.
بناء على اتفاقية ،وا�ستناد ًا �إىل الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،الذي ي�سمح ملجل�س الأمن باتخاذ
 78وهي �أول حمكمة خا�صة تقام ً
الإجراءات ال�رضورية مل�صلحة ال�سلم والأمن الدوليني.
 79لالطالع على مزيد من املعلومات ،انظر:
Nidal N. Jurdi, “The Subject-Matter Jurisdiction of the Special Tribunal for Lebanon,” Journal of International Criminal
Justice, vol. 5, no. 5 (October 2007), pp. 1125, 1128, http://jicj.oxfordjournals.org/content/5/5/1125.abstract
وانظر �أي�ضاً.)Marieke Wierda et al., Handbook on the Special Tribunal for Lebanon (New York: ICTJ, 2008 :
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وظلت املحكمة مو�ضوع ًا يثري كثري ًا من اخلالفات يف لبنان� ،إذ ُينظر �إليها على �أنها تفاقم االنق�سامات
ال�سيا�سية ،وذلك عرب طريقة ت�أ�سي�سها و�ضيق واليتها 80.ومع ذلك ،ف�إن عدد ًا من الأحزاب ال�سيا�سية
اللبنانية ،وجماعات املجتمع املدين ،وق�سم ًا من عموم املواطنني ،ينظرون �إىل املحكمة اخلا�صة
نظرة ذات �أهمية ب�صفتها قوة حمتملة للحد من الإفالت من العقاب .وكان م�ؤ�س�سو املحكمة ي�أملون،
عالوة على معاقبة اجلناة ،ب�أن املحكمة اخلا�صة �ست�ساعد على تعزيز نظام الق�ضاء املحلي.
وت�صور اجلمهور
كما �أن الهواج�س املتعلقة بالتدخل ال�سيا�سي يف النظام الق�ضائي املحلي،
ّ
للمحكمة اخلا�صة ب�أنها �آلية “غربية”� ،أديا �إىل انت�شار ال�شكوك يف �ش�أن املحكمة اخلا�صة بلبنان
ال عن ذلك ،ف�إن تكلفة املحكمة اخلا�صة ،والتي تفوق ميزانيتها امليزانية ال�سنوية
و�أهدافها .وف�ض ً
ال ن�سبي ًا لأولئك الذين يعرت�ضون
لوزارة العدل اللبنانية ،جعلت من املحكمة اخلا�صة هدف ًا �سه ً
على تخ�صي�ص املوارد وحتديد الأولويات ال�ضمني يف والية املحكمة اخلا�صة بلبنان.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن قبل �إن�شاء املحكمة اخلا�صة يف لبنان� ،أو�صت جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة
81
باحتجاز �أربعة �ضباط من رتب عميد ولواء ا�ش ُتبه يف تورطهم بجرمية اغتيال احلريري،
وا�ستمر احتجازهم �أربعة �أعوام من �سنة � 2005إىل �سنة  ،2009عندما انتهت والية جلنة
التحقيق الدولية امل�ستقلة 82،وقد �أ�صدرت املحكمة اخلا�صة �أمر ًا بالأفراج عنهم ،وكان هذا الأمر
من �أول الن�شاطات التي قامت بها 83.ومع ذلك ،ف�إن الهواج�س ب�ش�أن الإجراءات الق�ضائية
ال�سليمة واحلق يف حماكمة عادلة ،لطخت �سمعة عمل املحكمة اخلا�صة بلبنان 84.وعلى الرغم
من �أنه يجب عدم حما�سبة املحكمة اخلا�صة بلبنان على ت�رصفات جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة،
85
ف�إن �إرث جلنة التحقيق �أدى �إىل تعقيد عمل املحكمة اخلا�صة.
ال �إنها مثلت جهد ًا دولي ًا مهم ًا
ويف حني عانت املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان عدة انتكا�سات� ،إ ّ
لتحقيق املحا�سبة على عدد حمدد من اجلرائم اخلطرة.
Knudsen and Hanafi, op.cit., p. 189.

80

81

كان ه�ؤالء الأربعة ر�ؤ�ساء لأجهزة �أمنية ،وهم اللواء جميل ال�سيد ،واللواء علي احلاج ،والعميد رميون عازار ،والعميد م�صطفى حمدان.

82

يوجد �أحد ع�رش تقرير ًا للجنة التحقيق الدولية امل�ستقلة يف املوقع الإلكرتوين التابع للمحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان:
www.stl-tsl.org/en/documents/un-documents/reports-of-the-uniiic

83 UN Human Rights Council, “Report of the Working Group on Arbitrary Detention”, January 10, 2008, A/
HRC/7/4, 8, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/100/91/PDF/G0810091.pdf?OpenElement.

ُ 84حرم ه�ؤالء الأربعة ،حتى فرتة مت�أخرة ،من �إمكان الو�صول �إىل معلومات ب�ش�أن احتجازهم .ويف  18ني�سان � /أبريل 2012
�أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف حكم ًا ي�ؤيد طلب جميل ال�سيد الك�شف عن الوثائق التي تتعلق باحتجازه .انظر املوقع الإلكرتوين التابع
للمحكمة اخلا�صة بلبنان:
www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/18-04-2012-appeals-chamber-decision-in-the-matter-of-el-sayed

جراء “الت�رسيبات املتكررة للوثائق ال�رسية ومقابالت ال�شهود ،و�ضعف التوا�صل مع
 85ت�أثرت �صورة املحكمة اخلا�صة بلبنان �أي�ض ًا ّ
اجلمهور ب�سبب ال�شهادات املزيفة �أمام جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة ”.وكان �آخر هذه الت�رسيبات يف كانون الثاين  /يناير  2013حني مت
ن�رش �أ�سماء ال�شهود .مقتب�س من:
Nidal Jurdi,“Falling between the Cracks: The Special Tribunal for Lebanon’s Jurisdictional Gaps as Obstacles to
Achieving Justice and Public Legitimacy”, Journal of International Law and Policy vol. 17, no. 2 (October 2011), p.
253, http://jilp.law.ucdavis.edu/issues/Volume%2017.2/Jurdi%20-%20Final%20PDF.pdf

وفيما يتعلق بقائمة ال�شهود ،انظر:
Special Tribunal for Lebanon (STL) Leaks: The Prosecution’s Surprise Witnesses, Al-Akhbar, January 15, 2013,
http://english.al-akhbar.com/print/14665
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 .5احلقيقة والذاكرة
مل تبذل احلكومة اللبنانية �إىل الآن �سوى جهود �ضئيلة للبحث يف حقيقة ما جرى يف املا�ضي املعقد
للبلد ،ومل ت�ضطلع الدولة حتى الآن ب�إجراء حتقيق ٍ
وجراء ذلك ،ال توجد
جاد ب�ش�أن احلرب.
ّ
�أرقام ر�سمية موثوقة لأعداد القتلى ،واملفقودين �أو املخفيني ق�رساً ،والنازحني ،وامل�صابني،
86
ومن حلقت بهم �إعاقات ج�سدية  -بل �إن كل ما يتوفر هو تقديرات فقط.
َ
حمل
وال يوجد حتى الآن توافق يف الآراء ب�ش�أن احلرب ،بل �إن �أحداث احلرب ال تزال
َّ
نزاع ،و ُتروى بانتقائية ،و ُتف�سرَّ تف�سري ًا غري �شامل .ومع �أن اتفاق الطائف ين�ص على “�إعادة
ٍ
كتاب موحد
النظر يف املناهج ( )...مبا يعزز االنتماء واالن�صهار الوطنيني ”،وعلى و�ضع
ال لدى الفئات الوطنية كافة
ال �إن احلكومات املتعاقبة مل تعتمد كتاب تاريخ مقبو ً
ملادة التاريخ� 87،إ ّ
مغيبة.
ومم ِّث ً
ال لها ،وال تزال حرب َّ 1990-1975
�إن الرتكيز الأ�سا�سي يف �سياق احلق يف معرفة احلقيقة يف لبنان مرتبط بانتهاكات احلق يف
احلياة وال�سالمة اجل�سدية ،وظاهرة الإخفاء الق�رسي ت�ؤدي �إىل تفاقم حمن َة املجتمعات املحلية.
فعالوة على حق ال�ضحايا يف معرفة حقيقة ما حدث ،ف�إن ثمة َمن ُيحاجج بقوة ب�أن احلق يف
معرفة احلقيقة يخ�ص املجتمع ب�أ�رسه ،و�أن املجتمع له احلق يف معرفة تفا�صيل االنتهاكات،
مطولة حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية.
وكذلك الأ�سباب الكامنة التي �أدت �إىل وقوع انتهاكات َّ

 1-5املفقودون :م�صريهم املجهول و�أعدادهم
بلغ عدد املفقودين يف �أعقاب احلرب � 17.415شخ�ص ًا بح�سب تقديرات احلكومة اللبنانية ،بينما
قدرت و�سائل الإعالم ومنظمات املجتمع املدين عددهم بـ  .17.000غري �أن اللجنة احلكومية
ّ
وبناء على طلبات من عائالت املخفيني� ،إىل � 2.046شخ�ص ًا
تعرفت يف �سنة ،2000
الأوىل َّ
ً
فقط من املخفيني بني �سن َتي  1975و .1999ومن املرجح �أن يكون الرقم الأعلى مبالغ ًا فيه،
يدعي �أن الرقم الأدنى هو بال �شك �أقل من الرقم الفعلي لأن العديد من
غري �أن املجتمع املدين َّ
88
الأ�رس � ّإما مل ترغب يف تقدمي طلبات للجنة من �أجل التحقيق ،و� ّإما مل تتمكن من ذلك.
Labaki and Abou Rjeili, op.cit.; ICTJ, Lebanon’s Legacy of Political Violence, op.cit.

86

 87اتفاق الطائف - 3 ،و (.)5
88
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وكانت احلكومة اللبنانية قبلها قد �سارعت لإنهاء اجلهود املبذولة يف هذه الق�ضية� ،إذ �أعلنت يف
�سنة “ 1991عدم وجود معتقلني لدى الأحزاب ال�سيا�سية بعد الآن 89”.وا�ستند ذلك االدعاء
�إىل ت�أكيدات الأحزاب ال�سيا�سية (�أي امليلي�شيات ال�سابقة) ،ال �إىل حتقيق م�ستقل �أو بقيادة الدولة.
�ص َدر بتاريخ � 25أيار  /مايو  ،1995القانون رقم  434املتعلق بـ “املبادىء
ً
عالوة على ذلكَ ،
اعترب املفقودين منذ
الواجب اتباعها لإثبات وفاة املفقودين”� ،سعي ًا لإغالق ملف املفقودين� ،إذ
َ
�أربعة �أعوام ف�أكرث يف حكم املتوفني قانوناً؛ و�أ�شار على �أفراد �أ�رسهم بامل�ضي قدم ًا يف الإجراءات
القانونية لإثبات وفاتهم 90.وهكذا ،اع ُترب القانون
حماولة لـ “�رشاء �صمت [ الأ�رس ]” بت�سهيله
ً
91
�إعالن الوفاة يف حاالت الإخفاء الق�رسي.
مثار جدل ،وال �سيما يف �ضوء
ُتع َترب ق�ضية املواطنني اللبنانيني الذين �أُخفوا ق�رس ًا يف �سوريا
َ
النفوذ ال�سوري يف لبنان وما ينجم عنه من انق�سامات داخلية .فامل�س�ؤولون ال�سوريون ال ينفكون
92
حك َم عليهم الق�ضاء ال�سوري).
ينفون احتجاز �أي لبناين (غري �أولئك الذين َ
وثمة م�س�ألة �أُخرى تتعلق مب�صري العديد من املقاتلني الذين ُفقدوا يف �إبان القتال مع �إ�رسائيل .فعلى
الرغم من تبادالت الأ�رسى التي �أُجريت بني �سن َتي  1996و 93،2008ف�إن بع�ض الأحزاب
94
ال،
مبن
ي�ؤكد �أن ثمة مقاتلني �أكرث من ه�ؤالء ال يزال م�صريهم جمهو ً
ويع َتقد �أن بع�ضهمَ ،
ُ
مدفون يف مقابر جماعية
مدفون يف �إ�رسائيل ،و�أن البع�ض الآخر
فيهم مقاتلون فل�سطينيون،
ٌ
ٌ
95
يف اجلنوب اللبناين.
عدد متنامٍ
ومع ذلك ،ف�إن اجلهد الد�ؤوب الذي تبذله �أ�رس املفقودين واملخفيني ومن ورائهم ٌ
فا�ضطرت احلكومة اللبنانية،
من املنظمات غري احلكومية ،قد ك�رس ال�صمت الر�سمي،
ُ
جراء �ضغوط املجتمع املدين� ،إىل اال�ستجابة لطلبات الك�شف عن م�صري املفقودين واملخفيني
ّ
ق�رس ًا.
89

اقتبا�س من مي�شال املر ،وزير الدفاع اللبناين �آنذاك ،انظر.Kanafani-Zahar, op.cit., p.93 :

 90عالوة على ذلك� ،أُجري تعديلٌ يف �سنة  2000على قانون املوظفني ين�ص على وجوب ت�سوية حقوق املوظفني املفقودين يف
غ�ضون � 10أعوام من تاريخ �صدور القانون .انظر� :صاغية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .18-17
91

ي�شري املركز اللبناين حلقوق الإن�سان (� )CLDHإىل هذا القانون با�سم “قانون ال�صمت” .انظر.CLDH, op.cit., p.29 :

92

ادعاء �رسعان ما نق�ضته ال�سلطات ال�سورية حني �أفرجت عن  54لبنانياً .انظر.CLDH, op.cit., pp. 19, 26, 30 :
وهو
ٌ

وانظر �أي�ض ًا منظمة “لنعمل من �أجل املفقودين” ( )ACTيف الرابط الإلكرتوين التايل:
www.actforthedisappeared.com/what-you-need-to-know.php

 93جرت تبادالت عدة بني �إ�رسائيل وحزب الله .ويف حني كانت احلكومة اللبنانية غائبةً �إىل ح ٍد كبري ،فاو�ض حزب الله ،من خالل
وتوجت الو�ساطة الأملانية بعودة
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والو�ساطة الأملانية ،على �إعادة رفات القتلى والإفراج عن الأ�رسىُ .
ال فل�سطيني ًا ولبنانياً.انظر:
رفات  60لبناني ًا و� 23أ�سري ًا يف �سنة 2004؛ ويف �سنة  ،2008متت مبادلة � 5أ�رسى ورفات  199مقات ً
CLDH, op.cit., p. 26; Isaber Kershner, “Yielding Prisoners: Israel Receives 2 Dead Soldiers”, New York Times, July
;17, 2008, www.nytimes.com/2008/07/17/world/middleeast/17mideast.html?_r=0

وانظر �أي�ضاً :اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
(ICRC): International Committee of the Red Cross, “ Lebanon: 40 Years of ICRC Presence”, www.icrc.org/eng/
resources/documents/misc/lebanon-40-years-311207.htm

� 94صاغية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .25
95
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 2-5جلان التحقيق ب�ش�أن املفقودين واملخفيني ق�رس ًا
بعد ع�رشة �أعوام على توقيع اتفاق الطائف ،وافقت احلكومة يف �سنة  2000على �إن�شاء �أول
جلنة معنية باملفقودين واملخفيني ق�رساً .وقد �أُن�شئت بعدها جلنتان :جلنة يف �سنة  2001للتحقيق
يف حاالت املخفيني املنطوية على ما يدعو �إىل االعتقاد �أنهم ما زالوا �أحياء 96،وجلنة لبنانية -
�سورية م�شرتكة يف �سنة .2005
تعر�ض عمل هذه اللجان النتقادات �شديدة ،وكان ذلك �إخفاق ًا �آخر من جانب احلكومة يف
ّ
احرتام التزامها باتخاذ خطوات معقولة للوفاء بالتزاماتها �إزاء احلق يف معرفة احلقيقة .فعلى
رتف
الرغم من �أن تقرير اللجنة
َّ
امل�شكلة يف �سنة  – 2000الذي جاء يف �صفحتني فقط – اع َ
لأول مرة بوجود مقابر جماعية ،ف�إنه �سعى ملنع �إجراء مزيد من التحقيقات� ،إذ ادعى ا�ستحال َة
التعرف �إىل الرفات بعد عقدين من الوفاة ،ونفى مزاعم وجود لبنانيني معتقلني يف �سوريا �أو
�إ�رسائيل .و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل القانون  434الذي ت�ستطيع الأ�رس مبوجبه �أن تعلن وفاة �أبنائها من
دون امتالك دليل على موتهم� ،أو معرفة مكان رفاتهم .وقد رف�ضت الأ�رس هذا القانون جمدد ًا
97
واحتفظت بحقها يف معرفة ما جرى لهم.
مل تطعن اللجان الالحقة يف النتائج التي تو�صل �إليها تقرير �سنة  ،2000ومل تجُ ر حتقيقات،
�أو حتى ت�صدر تقارير .ويف الوقت نف�سه� ،أعطى وجود اللجان احلكوم َة عذر ًا �آخر ملنع
التحقيقات .ويف �سنة  ،2009رفعت جلنة �أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان (جلنة
الأهايل) ،وجمعية دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (�سوليد) ،وهما منظمتان �أدتا دور ًا مهم ًا
يف جلب االنتباه �إىل ق�ضية املفقودين يف لبنان ،دعوتني ق�ضائيتني وتقدمتا اىل جمل�س ال�شورى
وطالبتا الدولة بحماية مقربتني جماعيتني ورد ذكرهما يف تقرير جلنة التحقيق يف �سنة ،2000
98
و�سعتا للح�صول على ن�سخة كاملة من تقرير حتقيقات اللجنة املعرو�ض على جمل�س ال�شورى.
غري �أن جمل�س �شورى الدولة مل ُي�صدر قرار ًا ب�ش�أن طلب الك�شف الكامل عن تقرير جلنة �سنة
 .2000ومل يقدم مكتب رئي�س احلكومة �سوى وثائق قليلة ت�ضمنت تقريرين مت�ضاربني ب�ش�أن
ق�ضية التعرف �إىل رفات املوتى 99.ومع �أن احلكومة �أقرت باحلق مبعرفة احلقيقة بتقدميها
ال �إنها رف�ضت الطلبات الالحقة بالك�شف على �أ�سا�س �أنها ك�شفت عن التقرير
معلومات معينة� ،إ ّ
100
يف وقت �سابق.
تعهد
كانت هذه امل�س�ألة قد حظيت
ٍ
باهتمام متجدد يف �أعقاب االن�سحاب ال�سوري �سنة � ،2005إذ َّ
البيان الوزاري ل�سنة  2005مبتابعة حمنة عائالت املخفيني يف �سوريا من خالل جلنة م�شرتكة.
 96املر�سوم رقم  2001/1ال�صادر بتاريخ  5كانون الثاين  /يناير .2001
 .Kanafani-Zahar op.cit., p. 100 97انظر�أي�ض ًا ق�سم املالحقة الق�ضائية.
 98جمل�س ال�شورى هو جمل�س تابع للدولة ،وهو املحكمة الإدارية يف لبنان.
�	99أحدهما ي�شري �إىل �أن التعرف �إىل رفات املوتى هو �أمر ممكن ،بينما ي�شري الآخر �إىل عدم �إمكان ذلك .ومع ذلك ،ومبا �أن خمترب
الطب ال�رشعي التابع لقوى الأمن الداخلي يعمل حالياً ،ف�إن الدرا�سات الدولية �أكدت �أن التعرف �إىل رفات املوتى هو �أمر ممكن حتى بعد
مرورعقدين من الزمن على الوفاة ،وقد مت حتقيق بع�ض التقدم يف قبول �أ�صحاب الأرا�ضي من �أجل تفتي�ش مقربة مار مرت (وهي واحدة
من موقعني مت حتديد قبور جماعية فيهما)� .صاغية ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .10
 100امل�صدر نف�سه� ،ص .11
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أقر الرئي�س مي�شال �سليمان يف خطاب ق�سمه غري امل�سبوق الذي �ألقاه يف �سنة  2008ب�رضورة
و� َّ
تكري�س “العمل الد�ؤوب” ملعاجلة هذه املحنة 101.وعلى الرغم من عدم حتقيق �إجنازات كربى
ودائمة يف الفرتة الالحقة ،ف�إن فتح �إحدى املقابر اجلماعية يف الريزة خارج مقر وزارة
ال ،وبعث الأمل ب�إمكان الك�شف عن م�صري املئات
الدفاع �أتاح
التعرف �إىل رفات  18قتي ً
ُّ
102
الآخرين.
وثمة �أ�سباب �سيا�سية تقف وراء غياب املحاوالت اجلادة من جانب احلكومات اللبنانية املتعاقبة
لالمتثال اللتزاماتها املتعلقة باحلق يف معرفة احلقيقة ،ومن تلك الأ�سباب عامالن رئي�سيان على
الأقل :الأول ،تواط�ؤ بع�ض اجلهات املحلية يف الأحداث؛ الثاين ،خ�ضوع احلكومة اللبنانية
لل�سلطات ال�سورية .وات�سم تعامل احلكومات املتعاقبة مع هذه امل�س�ألة (حتى يف مرحلة ما بعد
االن�سحاب ال�سوري يف �سنة  )2005بالرتدد والت�سرت.
ال عن جلان التحقيق ،دعا املجتمع املدين �إىل �إن�شاء جلنة حقيقة �أو�سع للتعامل مع الإرث
ف�ض ً
املعقد ملا�ضي لبنان 103.وان�ضم �سيا�سيون بارزون ،وال �سيما النائب غ�سان خميرب� 104،إىل
ٍ
وطنية
�شكهم حيال �إمكان ت�أ�سي�س جلنة
دعوة املجتمع املدين تلك ،بينما �أعرب كثريون عن ِّ
كتلك للك�شف عن احلقيقة� 105،إذ من امل�ستبعد �أن ي�ؤ�س�س القادة ال�سيا�سيون احلاليون� ،أمراء
جلنة للتحقيق يف الأفعال التي
احلرب يف ال�سابق وامل�س�ؤولون عن كثري من الفظائع املرتكبةً ،
اقرتفتها �أيديهم.

 3-5م�رشوع قانون املفقودين واملخفيني ق�رس ًا
أعدت جلنة دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (�سوليد) ،وجلنة �أهايل املخطوفني
يف �سنة َّ � 2012
بدعم من املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،م�سودة م�رشوع قانون للمفقودين
واملفقودين،
ٍ
واملخفيني ق�رساً .وم�رشوع القانون هذا يعالج العديد من امل�شاكل الكامنة يف الطرق التي اتبعتها
احلكومة اللبنانية يف ال�سابق ،وال �سيما يف تعريفه “املفقودين” و“املخفيني ق�رساً” على �أ�سا�س
املعايري الدولية ،ويف �إقراره بالإيذاء امل�ستمر الذي يتعر�ض له �أقاربهم.
�	101أ�شار الرئي�س املنتخب �إىل �رضورة “العمل الد�ؤوب ،لإطالق الأ�رسى واملعتقلني [اللبنانيني] ،وك�شف م�صري املفقودين ،وا�ستعادة
�أبنائنا الذين جل�أوا �إىل �إ�رسائيل ،فح�ضن الوطن ،ي ّت�سع للجميع ”.الن�ص الكامل خلطاب الق�سم للرئي�س مي�شال �سليمان:
Now Lebanon, May 29, 2008, www.lebanonwire.com/0805MLN/08052922NL.asp

 102فُتحت املقربة اجلماعية بتاريخ  11متوز  /يوليو  .2005انظر املوقع الإلكرتوين التابع ملنظمة “لنعمل من �أجل املفقودين”:
www.actforthedisappeared.com/what-you-need-to-know.php

“طالب ب�إن�شاء جلنة للحقيقة وامل�صاحلة ”.انظر:
 103على �سبيل املثال ،تقرير املركز اللبناين حلقوق الإن�سان ل�سنة 2008
َ
CLDH, op.cit., pp. 8, 48.

 104دعا خميرب �إىل �إن�شاء جلنة للحقيقة والعدالة وامل�صاحلة للتعامل بفاعلية مع املفقودين واملخفيني ق�رساً.انظر”النائب خميرب ي�ؤيد ما
ت�ضمنه البيان الوزاري يف ق�ضية املفقودين واملخفيني ق�رس ًا جلهة تنقية الذاكرة اجلماعية ويتحفظ على عدم �إلزامية ال�صيغة الواردة فيه
ويطالب بت�شكيل جلنة تق�صي احلقائق وهيئة للحقيقة والعدالة وامل�صاحلة” 19 ،كانون الثاين  /يناير ،2010يف الرابط الإلكرتوين التايل:
www.ghassanmoukheiber.com/ByCategory.aspx?sid=70

و�صف هذا املقرتح ب�أنه “طوباوي وخيايل )...( ،م�ستبعد ”.انظر:
 105اجلدير بالذكر �أن وزير العدل ال�سابق �إبراهيم جنار َ
Baptiste De Cazenove,. “Pour faire la paix au Liban”, L’Orient Le Jour, Octobre 10, 2012, www.lorientlejour.com/
category/Liban/article/785108/%3C%3C+Pour_faire_la_paix_au_Liban+%3E%3E....htm
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وب�صورة عامة ،ف�إن م�رشوع القانون ين�ص على �إن�شاء مكتب للتحقيق يف م�صري املفقودين
جلنة وطنية للمراقبة؛ ينظم عملية التعرف �إىل القبور وا�ستخراج الرفات
واملخفيني؛ ي�ؤ�س�س
ً
منها؛ ين�ص على معاقبة الأفراد الذين �شاركوا يف اجلرمية والأفراد الذين يعرقلون التحقيقات
106
�أو الذين “يعبثون باملقابر اجلماعية �أو يدن�سونها”.
ويف �سياق �صوغ هذه الوثيقة وحملة التوعية التي رافقتها� ،صاغ وزير العدل �شكيب قرطباوي
مر�سوم ًا ين�شئ “هيئة وطنية م�ستقلة التخاذ خطوات عملية” من �أجل التحقيق يف ق�ضية املخفيني.
هيئة م�ستقلة يف عهدة وزارة العدل ،وين�شئ �سجالت مركزية “تخ�ضع لتدقيق
واملر�سوم ي�ؤ�س�س ً
107
الهيئة” ،ومكتب ًا مركزي ًا للحفاظ على الب�صمة الوراثية.
غري �أن ا�ستقالة رئي�س احلكومة ميقاتي يف � 22آذار  /مار�س  ،2013وما �أعقبها من جمود
�سيا�سي يف البلد ،عالوة على ال�ضغط من قبل بع�ض منظمات املجتمع املدين التي رف�ضت
جمدت �إمكان التقدم على �صعيد م�رشوع القانون �أو اعتماد
م�رشوع القانون هذا� ،أمور كلها ّ
108
�سن قانون ،لأنه �سيكون للقانون  -من وجهة نظر املجتمع
املر�سوم .فاملجتمع املدين يدعو �إىل ِّ
110
ٍ
املدين -
قانون ُيعنى
�سن
�رشعية �أكرب 109،و�سيكون �أكرث �شمو ً
ٌ
ال و�إلزامية من املر�سوم� .إن َّ
ال �أن يعزز مطالبات الأ�رس ،ويرتقي باحلق يف معرفة
باملفقودين واملخفيني ق�رس ًا من �ش�أنه فع ً
�رشعية قانونية ر�سمية.
احلقيقة مبنحه
ً

 4-5تخليد الذكرى
يجادل كثريون �أن املجتمع املدين �ساهم يف “فقدان الذاكرة اجلماعية” يف لبنان يف �أعقاب
تدع �إىل �إلغاء قانون العفو �أو ت�ستنكره علن ًا .فعلى غرار
احلرب ،لأن منظمات عديدة مل ُ
التزام ال�صمت ،خ�شي َة �أن تقود مناق�شة احلرب �إىل جتدد
ف�ضل اجلمهور عامة
ال�سلطاتَّ ،
َ
 106جلنة دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني (�سوليد) وجلنة �أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان ،قانون املفقودين واملخفيني ق�رساً.
(بريوت :املطبعة العربية� ،شباط  /فرباير  .)2012انظر البيان ال�صحايف ال�صادر عن املركز الدويل للعدالة االنتقالية:
“Lebanon: Families Propose Draft Law for the Missing and Forcibly Disappeared Persons,” October 16, 2012,
http://ictj.org/news/lebanon-families-propose-draft-law-missing-andforcibly-disappeared-persons
 107ملراجعة املر�سوم يف املوقع الإلكرتوين لوزارة العدلwww.justice.gov.lb/CP/viewpage.aspx?id=1106&language=1 :

 108املفكرة القانونية ،مالحظات املفكرة وجلنة ذوي املفقودين ب�ش�أن مر�سوم وزارة العدل:
http://legal-agenda.com/article.php?id=202&folder=articles&lang=ar#.UpNg_sTI1qU

ٍ
بدرجة �أعلى من ال�رشعية والإلزامية مقارنةً باملر�سوم الوزاري؛ واحل�صول على موافقة الربملان
 109يتمتع القانون الذي يقره الربملان
�أ�صعب من احل�صول على موافقة جمل�س الوزراء ،والرتاجع عنها �أ�صعب من الرتاجع عن موافقة جمل�س الوزراء .االعرتاف القانوين
باحلق يف معرفة احلقيقة �سي�ستتبع م�س�ؤولي َة الدولة القانونية عن املفقودين واملخفيني ق�رس ًا يف �سياق حرب  1990-1975ويف املرحلة التي
تلت .انظر:
Meris Lutz,“Qortbawi Unveils New Proposal for Commission on Disappeared,” Daily Star (Beirut), February
16, 2013, www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2013/Feb-16/206661-qortbawi-unveils-new-proposal-forcommission-on-disappeared.ashx#axzz2RfxoEYsj

ُ 110يعترب املر�سوم قا�رص ًا يف حد ذاته؛ وقد �أُثريت ت�سا�ؤالت ب�ش�أن �شموله اجلميع ،وم�شاركة ال�ضحايا ،واال�ستقاللية ،والإلزامية،
واملدة الزمنية .فعلى �سبيل املثالُ ،ح ِّدد الإطار الزمني لهذا املر�سوم ب�ستة �أعوام من دون وجود �أحكام خا�صة بتمديد املر�سوم �أو الهيئة
التي ين�ش�ؤها .انظر:
“Lebanon: Principles for Dealing with the Missing, Including the Forcibly Disappeared,” October 16, 2012,
http://ictj.org/news/lebanon-principles-dealing-missing-including-forcibly-disappeared
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االنق�سامات والنزاع 111.ومع ذلك ،مل تكن تلك هي حال اجلميع ،بل �أُطلقت مبادرات
ال متعددة كالعرو�ض امل�رسحية،
لتخليد الذكرى يف �إبان احلرب ،وتزايدت
متخذة �أ�شكا ً
ً
والأفالم ،والروايات ،واملذكرات ،والأغاين ،والوثائق ،واحلمالت ،و�إحياء الذكرى
112
يف املنا�سبات ال�سنوية.
�شجع النقا�شات ب�ش�أن احلرب ،ومنها “�أمم للتوثيق والأبحاث”
�إن العديد من امل�شاريع املحلية ّ
113
مكر�س ًا للحفاظ على ذاكرة احلرب يف لبنان .و�أطلق املركز
التي و�ضعت منرب ًا �إلكرتوين ّ
الدويل للعدالة االنتقالية م�رشوع ًا جتريبي ًا للتاريخ ال�شفهي بعنوان “بدنا نعرف” 114،كما �أن
116
ثمة منظمات �أُخرى مثل “وحدتنا خال�صنا”115،ومنظمة “لنعمل من �أجل املفقودين”،
ت�ضطلع �أي�ض ًا مب�شاريع للمحافظة على الذاكرة وتخليد الذكرى .ومع �أن الأحزاب ال�سيا�سية
م�سي�سة وانتقائية وغري �شاملة
ال �إنها تظل
الرئي�سية ّ
تنظم �أي�ض ًا فاعليات لإحياء الذكرى� ،إ ّ
ً
117
للجميع.

Michael Young. Resurrecting Lebanon’s Disappeared (Beirut: Lebanese Center for Policy Studies, 1999), p. 4.

111

جديرة بالذكر هي مبادرة بيت بريوت التي تنطوي على حتويل مبنى تاريخي عريق �إىل متحف ومركز ثقايف.
مبادرة
 112ثمة
ٌ
ٌ
وي�رشِ ف املبنى على اخلط الأخ�رض الفا�صل بني �رشقي بريوت وغربيها ،وقد ا�ش ُتهر با�ستخدامه قاعدة للقنا�صة يف �أثناء احلرب .انظر
ُ
املوقع الإلكرتوين اخلا�ص مببادرة بيت بريوت:
www.beitbeirut.org/english/partnersen.html

 113ميكن االطالع على “ديوان الذاكرة اللبنانية :دليل اللبنانيني �إىل ال�سلم واحلرب” يف املوقع الإلكرتوين التايل:
www.memoryatwork.org

 114هذا امل�رشوع هو بال�رشاكة مع وحدة البحوث املتعددة التخ�ص�صات ب�ش�أن الذاكرة التابعة ملركز الدرا�سات للعامل العربي املعا�رص يف
أنتج امل�رشوع فيلم ًا وثائقي ًا من �إخراج كارول من�صور بهدف عر�ضه
جامعة القدي�س يو�سف ،ومع مبادرة “�أمم” للتوثيق والأبحاث .وقد � َ
يف املدار�س على ال�صعيد الوطني بدعم من وزارة الرتبية والتعليم .انظرwww.badnanaaref.org/index.php/about/2 :
 115انظرhttp://wahdatounakhalasouna.blogspot.com/2008/08/welcome-to-wahdatouna-khalasouna.html :
 116انظرwww.actforthedisappeared.com :

� 117إحياء القوات اللبنانية ،والكتائب ،وحزب الله ،لهذه الذكرى هي �أمثلة لذلك:
“Hezbollah Martyr’s Day: Celebrations, Rose Garlands,” Al Manar, November 12, 2013, www.almanar.com.lb/
english/adetails.php?eid=120371&cid=23&fromval=1, and Nada Raad, “Ceremony Commemorates Death of
Bashir Gemayel,” Daily Star (Beirut), September 11, 2004, www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2004/
Sep-11/2990-ceremony-commemorates-death-of-bashir-gemayel.ashx#axzz2kckP7FsE

24

www.ictj.org/ar

 .6جرب ال�رضر
قليلة يف �إطار التدابري املتعددة فيما يتعلق
بذل امل�س�ؤولون اللبنانيون حتى الآن جهود ًا
لقد َ
ً
حلق بال�ضحايا
بالتعوي�ض ،و�إعادة الت�أهيل ،والرت�ضية باالعتذار ،الرامية �إىل جرب ال�رضر الذي َ
وعائالتهم وجمتمعاتهم املحلية .عالوة على ذلك ،وعلى الرغم من �أن م�شاركة جريان لبنان
ال�ضمنية واملمتدة زمني ًا يف الأعمال العدائية ت�ستتبع م�س�ؤوليات قانونية جلرب ال�رضر ،ف�إن �أي
118
عملية للتعوي�ضات بني الدول مل تتبلور �إىل الآن.

 1-6عودة املهجرين
ال ميكن ،يف لبنان ،ف�صل م�س�ألة جرب ال�رضر عن ظاهرة النزوح اجلماعي .ويف هذا ال�سياق،
احلق يف عودة املهجرين �إىل ديارهم.
احلق يف جرب ال�رضر
ي�ستلزم
ُّ
َّ
متخ�ضت ظاهرة النزوح عن تداعيات دميوغرافية و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية كبرية على
119
جراء العنف
املجتمع اللبناين .فمنذ �سنة  ،1975نزح مئات الآالف من اللبنانيني عن قراهم ّ
عد جبل لبنان الأكرث
وي ُّ
نزح نحو  %30من ال�سكان يف �إبان احلربُ .
املمنهج واجلماعي� ،إذ َ
ت�رضر ًا على الإطالق� ،إذ �إن  %62من العائالت النازحة قدمت منه ،و %23.8قدمت من
120
اجلنوب ،و %7.7من بريوت.
جراء الأ�رضار البيئية التي �أحدثها الت�رسب
 118طلبت الأمم املتحدة من �إ�رسائيل دفع تعوي�ضات �إىل لبنان وغريه من البالد املت�رضرة ّ
النفطي الناجم عن ا�ستهدافها حمطات الكهرباء يف لبنان يف �سنة  .2006ويقال �إن حزب الله ا�ستعد “لدفع الر�سوم القانونية لتي�سري
الدعاوى الق�ضائية املرفوعة من املواطنني اللبنانيني من حملة اجلن�سيات الأُخرى يف دول ثالثة” ملطالبة �إ�رسائيل بتعوي�ضات عن الأ�رضار
التي تكبدوها يف �إبان احلرب .وب�ش�أن خطط حزب الله ،انظر:
http://jurist.org/paperchase/2007/08/hezbollah-organizing-lawsuits-against.php.

وانظر قرار اجلمعية العامة “ ،147/65البقعة النفطية على ال�شواطئ اللبنانية”� 10 ،شباط  /فرباير:2011 ،
http://www.un.int/wcm/webdav/site/lebanon/shared/documents/General%20Assembly%20Resolutions/ARES-65-147%20 (2011) %20Oil%20slick%20on%20Lebanese%20shores.pdf

 119هذه الفرتة تت�ضمن احلرب التي ا�ستمرت  15عام ًا والنزاعات الالحقة كالنزاع بني لبنان و�إ�رسائيل يف �سنة  ،2006ونزاع نهر
البارد يف �سنة .2007
 %52.7 120من امل�رشدين داخلي ًا جل�أوا �إىل بريوت .والإح�صاءات مقدمة من وزارة املهجرين .انظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
“.,2-1 ,1997 ”A Profile of Sustainable Human Development in Lebanonيف الرابط الإلكرتوين التايل:
www.undp.org.lb/programme/governance/advocacy/nhdr/nhdr97/chpt3k.pdf
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و�ضع اتفاق الطائف برناجم ًا جلرب ال�رضر الذي حلق باملهجرين ،وهو ينطوي يف ُج ِّله على رد
مهجر لبناين منذ العام  1975بالعودة �إىل
حقوقهم وتعوي�ضهم .فقد � َّ
أقر هذا االتفاق “حق كل ّ
122
121
املكان الذي ُه ّجر منه”،
�سن الت�رشيعات التي تكفل تنفيذ هذا احلق .وحتقيق ًا
ون�ص على ّ
َّ
حق جميع اللبنانيني “يف الإقامة على �أي
كر�س التعديل الد�ستوري ل�سنة َّ ،1990
لهذه الغايةَّ ،
123
جزء من �أر�ض لبنان والتمتع به يف ظل �سيادة القانون ”.ونظر ًا للتغريات الدميوغرافية
قيمة رمزية وقانونية يف نزع ال�رشعية عن النزوح
يف مناطق معينة ،ف�إن هذا التعديل يحمل ً
والتق�سيم القائمني على �أ�س�س طائفية ،وهو ،باخت�صار ،يغلق الباب يف وجه خطط التق�سيم التي
124
هددت يف ال�سابق وحدة لبنان.
عدد من م�ؤ�س�سات الدولة تعمل على ت�صميم وتنفيذ عملية جرب ال�رضر ب�أ�شكال خمتلفة،
وثمة ٌ
مبا فيها عودة املهجرين (�إعادتهم) وتعوي�ضهم .فقد �أُن�شئت وزارة املهجرين وال�صندوق
املركزي للمهجرين يف �سنة  1993لتمويل عملية العودة و�إدارتها .و�سعت الوزارة لت�أمني
املتطلبات املادية وال�سيا�سية لعودة النازحني داخلي ًا .وميكن ت�صنيف �أهداف برنامج العودة
هذا �إىل �أربع فئات هي� )1 :إعادة ت�أهيل البنية التحتية؛ � )2إخالء املنازل امل�ستوىل عليها؛ )3
ترميم املنازل �أو �إعادة بنائها؛  )4امل�صاحلة .و�شاركت م�ؤ�س�سات حكومية �أُخرى  -مثل
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والأ�شغال العامة ،وجمل�س الإمناء والإعمار ،وجمل�س اجلنوب
– يف “توفري البنية التحتية واخلدمات الالزمة لإعادة توطني النازحني 125”.و�أُن�شئت �أي�ض ًا
الهيئة العليا للإغاثة بهدف تقدمي امل�ساعدة الإن�سانية لالجئني
يف مكتب رئي�س احلكومة،
ُ
126
واملهجرين.
برنامج فاعل و�شامل ل�ضمان العودة امل�ستدامة
ومع ذلك ،ف�شلت احلكومة �إىل ح ٍد كبري يف �إدارة
ٍ
ل�ضحايا التهجري الق�رسي� ،أو تنفيذ تدابري �أُخرى م ِ
ر�ضية يف �سياق جرب ال�رضر الذي حلق
ُ
باملت�رضرين من النزاع .وعلى الرغم من �أن الدولة �أقرت العودة باعتبارها �رشط ًا �أ�سا�سي ًا
لتحقيق امل�صاحلة الوطنية ،ف�إنها مل توفر �سوى ٍ
حيز �ضئيل للإقرار بال�رضر وامل�س�ؤولية .وكان
 121اتفاق الطائف – 2 ،د.
 122اتفاق الطائف )2( 3 ،د.
 123اتفاق الطائف – 1 ،ح.
ن�ص اتفاق الطائف على �أنه “لن يكون هناك جتزئة وال تق�سيم”.
َّ 124
 125املجل�س الرنويجي لالجئني:

Profile of Internal Displacement: Lebanon (Geneva: Norwegian Refugee Council, 2004) 32, www.internaldisplacement.org/8025708F004BE3B1/(httpInfoFiles)/5A433921FB61E367802570BA0056B608/$file/
Lebanon%20-August%202004.pdf

 126القرارالوزاري رقم  30/93ال�صادر يف تاريخ � 2آب � /أغ�سط�س ُ 1993يكلِّف الهيئة ب�إدارة امل�ساعدات واملوارد الأُخرى
تعو�ض ب�صورة عامة �ضحايا الكوارث الطبيعية �أو العنف“ .يرت�أ�س الهيئة العليا
املحولة من جمل�س الوزراء .والهيئة العليا للإغاثة ّ
َّ
للإغاثة دولة رئي�س جمل�س الوزراء ،وت�ضم يف ع�ضويتها وزراء الدفاع ،وال�صحة ،وال�ش�ؤون االجتماعية ،والداخلية ،واملالية،
والأ�شغال العامة ،والطاقة والإ�سكان� ،إ�ضافة �إىل املدراء العامني لل�ش�ؤون االجتماعية ،وجمل�س اجلنوب ،و�صندوق املهجرين،
وممثلني عن قوى الأمن الداخلي واجلي�ش اللبناين ”.ويدير الهيئة موظفون من العاملني يف �إدارات الدولة املتعددة – من خمتلف
الوزارات والهيئات والوكاالت املعنية بالإنعا�ش؛ وهي توزع املوارد وتخ�ص�ص ا�ستخداماتها يف م�شاريع الإنعا�ش و�إعادة الإعمار
والتنمية .اجلمهورية اللبنانية ،قرار رقم  ،30/93تعديل ت�أليف الهيئة العليا للإغاثة ،اجلريدة الر�سمية ،رقم  ،32امل�ؤرخة يف 18
�آب � /أغ�سط�س  744 ،1993ورئا�سة جمل�س الوزراء�“ ،إعادة �إعمار لبنان ،النهو�ض الب�رشي واالقت�صادي و�إعادة �إعمار البنى
التحتية ”.املوقع الإلكرتوينhttp://rebuildlebanon.gov.lb/english/f/Page.asp?PageID=46 :
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أحد الفرقاء ال�سابقني
هناك مبادرات فردية ،كمبادرة وزير املهجرين ال�سابق وليد جنبالط (� ُ
وامل�س�ؤول عن نزوح كثريين عن جبل لبنان) ،لالعرتاف بامل�س�ؤولية 127.
املعوقات ال�سيا�سية للعودة الفعلية
كان برنامج وزارة املهجرين بطيئ ًا جداً ،وعانى قلة التخطيط والتن�سيق بني خمتلف اجلهات
الفاعلة – مبا يف ذلك بني الوزارات املعنية ،ومع البلديات واملنظمات غري احلكومية .وعلى
الرغم من تقديرات امل�س�ؤولني �أن  400مليون دوالر كانت �ستكفي لتغطية م�صاريف عملية
العودة برمتها ،ف�إن  800مليون دوالر �أُنفقت بني �سن َتي  1991و 1999لإعادة نحو  %20من
النازحني فقط .ويف �سنة � ،1996أُنفق ن�صف الأموال على متويل عملية �إخالء املنازل امل�ستوىل
128
عليها بطريقة غري م�رشوعة ،بينما غطى الن�صف الآخر العمليات الأخرى كافة.
وك�شفت الأرقام ال�صادرة عن الوزارة تباينات يف �أعداد املنازل التي ا�س ُتويل عليها ،والتي
�أُخليت ،والتي �أُعيد بنا�ؤها .فقد كان الربنامج ،بح�سب املنازل ،يقدم التمويل لإخالء قرابة
�ضعف العدد امل�سجل للمنازل امل�ستوىل عليها ،و�ضعف العدد امل�سجل للمنازل ا ُملرممة �أو املعاد
129
بنا�ؤها.
وعزيت تلك التباينات واالختالالت �إىل االختال�سات ،وكذلك �إىل “التدخالت
ُ
130
ال�سيا�سية” ،مثلما �أ�شار �شادي م�سعد ،الرئي�س ال�سابق لل�صندوق املركزي للمهجرين.
وتلقت جهود وزارة املهجرين دعم ًا من م�شاريع �إعادة الإعمار وامل�ساعدات الإن�سانية وجهود
بناء ال�سالم التي يبذلها االحتاد الأوروبي ووكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية
املحلية والدولية .ومع ذلك ،افتقر م�رشوع �إعادة املهجرين �إىل الأ�س�س االجتماعية واالقت�صادية
للعودة امل�ستدامة .وو�ضعت املرحلة الثانية (ابتداء من �سنة  )1998تركيز ًا �أكرب على البنية
التحتية واحلوافز االجتماعية واالقت�صادية ،ومع ذلك ،ف�إن احلوافز ،من قبيل توفر فر�ص
التوظيف ،ظلت �شحيحة.
الف�ساد عملي َة �إعادة املهجرين� .إذ ك ّلفت حكومة
�شاب
وف�ض ً
ُ
ال عن �سوء الإدارة املحتمل ،فقد َ
فرقاء النزاع ال�سابقني ب�إدارة جمل�س اجلنوب ،والهيئة العليا للإغاثة ،وجمل�س
ما بعد احلرب
َ
الإمناء والإعمار 131الذي ك ّلف ال�رشك َة اللبنانية لتطوير و�إعادة �إعمار و�سط بريوت (�سوليدير)
 127انظر هنا مادة الرت�ضية :االعتذارات والإقرار بامل�س�ؤولية.
 128انظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي:
“A Profile of Sustainable Human Development in Lebanon”, op. cit., 1997, 4-6.

 129يف حني بلغ يف �سنة 1992عدد املنازل امل�ستوىل عليها وامل�سجلة  26.987منزالً� ،أظهرت الأرقام امل�سجلة يف �سنة � 1996إخالء
 41.446منزالً ،و”بلغ عدد عمليات الإخالء �ضعف عدد املنازل التي �أعيد بنا�ؤها �أو ترميمها ”.ولفرتة ما ،جاء هذا الإنفاق الزائد
وامل�شبوه على الإخالءات على ح�ساب تهيئة الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية والبنية التحتية الالزمة للعودة ،مثل املياه والكهرباء.
انظر برنامج الأمم املتحدة الإمنائي:
“A Profile of Sustainable Human Development in Lebanon” 1997, 4.
130 George Assaf and Rana el-Fil, “Resolving the Issue of War Displacement in Lebanon,” Forced Migration
Review vol. 7 (April 2000): 32,www.fmreview.org/FMRpdfs/FMR07/fmr7.10.pdf

الزعيم الدرزي وليد جنبالط (رئي�س ميلي�شيا واحلزب التقدمي اال�شرتاكي)
عينت حكومة ما بعد احلرب برئا�سة رفيق احلريري
َّ 131
َ
وزير ًا للمهجرين ومنحته �سلطةً على ال�صندوق املركزي للمهجرين؛ وعينت �إيلي حبيقة (قائد القوات اللبنانية املذكور �أعاله يف واقعة
�صربا و�شاتيال) وزير ًا لل�ش�ؤون االجتماعية ؛ و�أ�صبح نبيه بري (رئي�س حزب وميلي�شيا �أمل ال�شيعية) رئي�س الربملان وحظي بال�سيطرة
على جمل�س اجلنوب.
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املثرية للجدل مبهمة �إعادة �إعمار و�سط مدينة بريوت .و�رشكة �سوليدير هي �رشكة عقارية
خا�صة 132.و َّملا �أُ ِ
دخل الفرقاء ال�سابقون يف وكر الدولةُ ،ح ّولت �أموال الدولة �إىل دوائرهم
االنتخابية 133.وبالتايل ،ف�إن تلك امل�ؤ�س�سات ما انفكت ُت�س َتخدم لغايات املح�سوبية ال�سيا�سية
وحتقيق املكا�سب ال�شخ�صية 134،و�ساهم برنامج جرب ال�رضر يف �إدامة العالقات الزبائنية على
� ٍ
أ�س�س طائفية.
وبوجه عام ،مل يتعامل الربنامج مع فئات املهجرين على قدم امل�ساواة ،الأمر الذي �أجج
التوترات بني الطوائف التي ا�ستفادت من الربنامج من دون �إبطاء ،وتلك التي مل ت�ستفد.
وجتلت هذه التفاوتات ،على �سبيل املثال ،يف �أوجه الالم�ساواة ال�صارخة يف �إعادة �إعمار قرى
ركزت وزارة املهجرين على جبل لبنان وبريوت و�رشقي �صيدا،
جبل لبنان 136.ويف حني َّ
ح�صرَ َ جمل�س اجلنوب م�ساعداته يف اجلنوب اللبناين .وكان �رشقي �صيدا الأكرث جناحاً� ،إذ
عاد نحو  %80من املهجرين �إىل ديارهم .وكانت بريوت هي الأكرث �إ�شكالية ،لأنها كانت
املق�صد الرئي�سي للنازحني الفارين من االحتالل الإ�رسائيلي والأعمال العدائية يف اجلنوب؛ فقد
وم�شكلة انت�شار الألغام الأر�ضية والذخائر غري املنفجرة التي خ َّلفتها
ا�ستمرار االحتالل
ت�سبب
ُ
َّ
ُ
�إ�رسائيل (بعد االن�سحاب يف �سنة  ،2000وبعد حرب  )2006يف ت�أخر �إخالء املنازل و�إعاقة
عودة املهجرين �إىل اجلنوب .كما �أن النازحني من البقاع و�شمال لبنان مل ي�ستفيدوا من العملية
137
الر�سمية جلرب ال�رضر والعودة.
135

و�أُديرت برامج امل�صاحلة املجتمعية يف مناطق العودة ب�أجندة �سيا�سية �أي�ضاً .فقد حددت وزارة
املهجرين  20قرية درزية م�سيحية خمتلطة يف جبل لبنان وقعت فيها جمازر ،ففي �سنة ،2013
يف �أعقاب عملية امل�صاحلة التي قادتها الدولة يف قرية بريح املختلطة ،اعتربت الدولة �أن العملية
�شكل
نواح كثرية ،واتخذت
حمدودة من
اكتملت .ومع ذلك ،كانت امل�صاحلة يف جبل لبنان
َ
ٍ
ً
� 132رشكة �سوليدير �رشكة عقارية خا�صة .فقد �أتاح القانون  17ل�سنة  1991ملجل�س الإمناء والإعمار �أن ُيكلِّف �رشكةً خا�صة بتنفيذ
م�رشوع �إعادة �إعمار ،ورئي�س احلكومة الراحل رفيق احلريري هو الذي �أ�س�س �رشكة �سوليدير وكان امل�ساهم الأكرب فيها .وقد تزايدت
االتهامات املوجهة �إىل ال�رشكة بتو�سيع واليتها من دون وجه م�رشوع ،وبالف�ساد ،وحرمان مالكي العقارات حقوقَهم.
Lysandra Ohrstrom “Solidere: Vigilantism Under Color of Law,” Daily Star (Beirut), August 6, 2007,
www.dailystar.com.lb/Lebanon-Examiner/Aug/06/Solidere-Vigilantism-under-color-of-law.ashx#axzz2RfxoEYsj

وانظر �أي�ض ًا الق�سم  :2-6التعوي�ض.
133 Are Knudsen and Nasser Yassin, Political Violence in Post-Taif Lebanon, 1989-2007 (Bergen: Chr. Michelsen
Institute, 2007), pp. 9−12.

عادة �إىل جمل�س اجلنوب با�سم جمل�س اجليوب .انظر.Ibid :
 134على �سبيل املثالُ ،ي�شار
ً

 135ت�ساءلت عائالت نازحة من قرى يف جبل لبنان ،يف عري�ضة َّ
خطتها ،كيف ُيعقل �أنها ت�رشدت قبل ما يزيد على عقدين من الزمن
وال تزال تنتظر التعوي�ضات ،يف حني �أن َمن نزحوا عن اجلنوب عقب احلرب مع �إ�رسائيل يف �سنة  2006ا�ستلموا تعوي�ضاتهم بالفعل
وعادوا �إىل ديارهم.انظر:
Siniora Vows to Rush Payment to Displaced Chouf Residents”, Daily Star, February 24, 2007.

 136وت�شري التقديرات ،على �سبيل املثال� ،إىل �إنفاق  500مليون دوالر يف ال�شوف وحدها كمعاملة تف�ضيلية (توزيع �أموال وم�صاريف
بنية حتتية) يف املراحل الأوىل من الربنامج ملجتمعات الدروز يف اجلبل ،وال�شوف هي دائرة جنبالط االنتخابيةElizabeth Picard .
Lebanon: A Shattered Country — Myths and Realities of the Wars in Lebanon (New York and London: Holmes and
Meier, 2002), P. 167.

 137ي�شري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �إىل �أن “العملية يف كلتا املنطقتني ( )...كانت عفوية وناجتة من املبادرات الفردية واملحلية،”،
لذا ال توجد “معلومات دقيقة ب�ش�أن عدد العائدين هناك ”.انظر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
“A Profile of Sustainable Human Development in Lebanon”, 1997, 4.
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حزم تتفق عليها جلان متثل الطوائف املتعددة .وهكذا ات�سمت تلك العملية بـ “منطق طائفي”،
ٍ
تفرق بني ال�ضحايا واملعتدين ،بل كثري ًا ما كتمت �أ�صوات ال�ضحايا كي ال تدمي النزاع،
ومل ِّ
ومل تتعامل مع امل�س�ؤولية الفردية� ،إذ مل يكن التقا�ضي م�سموحاً ،ويف بع�ض احلاالت مل ُت ِ
�رشك
ال
يرق �إىل برنامج م�صاحلة �شعبية �أكرث �شمو ً
ال�ضحية 139.ولأن الربنامج كان قا�رصاً ،ومل َ
للجميع ،ظلت امل�ساحمة وامل�صاحلة ه�شة.
138

عوائق �إ�ضافية �أمام العودة :الألغام الأر�ضية والذخائر
�إن تراكم الألغام الأر�ضية والذخائر العنقودية خالل النزاعات� ،أعاق عودة النازحني يف
فرتات عدة من النزاع ،كفرتات ما بعد  ،1990و ،2000و .2006فقد ا�س ُتخدمت الذخائر
العنقودية يف حرب  2006على نطاق غري م�سبوق ،ويف الأيام الثالثة الأخرية من النزاع
�ألقت �إ�رسائيل نحو مليون ذخرية عنقودية على لبنان 140،و�أدى التلويث الناجم عنها �إىل نزوح
داخلي ،و�إىل �إعاقة التنمية االقت�صادية واالجتماعية ب�سبب القيود التي يفر�ضها على الو�صول
أمر
وي ُّ
عد تطهري تلك الأرا�ضي من الألغام والذخائر غري املنفجرة � ٌ
�إىل الأرا�ضي وا�ستغاللهاُ .
ورد حقوقهم.
�رضوري من �أجل �إعادة النازحني
ّ
يعمل فوج الهند�سة يف القوات امل�سلحة اللبنانية على �إزالة الألغام منذ مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي.
ويف �سنة � ،1998أن�ش�أت وزارة املهجرين �سلطة مكافحة الألغام التي و�ضعت برناجم ًا وطني ًا
للأعمال املتعلقة بالألغام ينفذه املركز اللبناين للأعمال املتعلّقة بالألغام 141.وتعمل اال�سرتاتيجيا
الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام يف لبنان للفرتة  2020-2011وفق ًا اللتزاماتها مبوجب القانون
الدويل 142،ويف حني �أن هذه اال�سرتاتيجيا تبدو ما�ضيةً يف امل�سار ال�صحيح ،ف�إن عملية رد احلقوق
143
تت�رضر ب�سبب نق�ص التمويل واجلمود ال�سيا�سي على ال�صعيد الوطني الأو�سع.
قبول حزمة امل�صاحلة .انظر:
الربنامج ل�رصف التعوي�ضات
 138ا�شرتط
َ
ُ
Aïda Kanafani-Zahar, “Displacement, Return and Reconciliation in Mount Lebanon”, in Elizabeth Picard
and Alexander Ramsbotham, eds. Reconciliation, Reform and Resilience: Positive Peace for Lebanon (London:
Conciliation Resources, 2012), pp. 46−48.
.Ibid 139

 140مليون قنبلة عنقودية تعادل “�أكرث من �أربعة ماليني متفجرة عنقودية” ،وكان على فرق �إزالة الألغام �أن تتعامل مع “رمبا املليون
من املتفجرات العنقودية التي مل تنفجر” .انظر:
Human Rights Watch, “Flooding South Lebanon” (New York: Human Rights Watch, February 2008), pp. 1,41,
www.hrw.org/reports/2008/02/16/flooding-south-lebanon

 141انظر“ :ال�سيا�سة الوطنية للأعمال املتعلقة بالألغام يف لبنان” ،2007 ،يف املوقع الإلكرتوين للمركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغامwww.lebmac.org/files/publications/National_Policy__March_2007.pdf :
 142اتفاقية الذخائر العنقودية ،دخلت يف حيز النفاذ يف �سنة  ،2010و�صادق عليها لبنان يف �سنة .2011
متول اجلهات املانحة نحو  %75من الأعمال املتعلقة بالألغام يف لبنان ،لكن منظمات عدة ا�ضطرت �إىل �سحب فرقها ب�سبب تقلي�ص
143
ِّ
التمويلّ � .أما على ال�صعيد ال�سيا�سي ،فعلى الرغم من �أن مر�سوم ًا حكومي ًا �صدر يف �سنة  2007ب�إن�شاء اللجنة اال�ست�شارية امل�شرتكة بني
ال بني �سن َتي  2011و.2012
الوزارات وجمموعة الدعم الدولية ،ف�إن تفعيلهما مل يتحقق �إ ّ
The Electronic Mine Information Network,“Lebanon Summary Report”, www.mineaction.org/country.asp?c=16

وفيما يتعلق بالتمويل ،انظر:
George Massaad, Salim Raad Kassem Jammoul, and Chip Bowness,“The National Demining Office in Lebanon,
1998–2004”, Mine Action in Central and South America, vol. 8, no.2 (November 2004), http://maic.jmu.edu/
journal/8.2/notes/massad.htm
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 2-6التعوي�ض
تتداخل م�سـائل التعوي�ض يف حالة املهجرين مع م�سـائل رد احلقــوق .ويت�أثر تخ�صي�ص
التعوي�ضات باملح�سوبية ،فقد ا�شتكى كثريون من ت�أخر تعوي�ضاتهم� ،أو ا�ستالمهم تعوي�ضات
جمتز�أة .ويف عملية �إعادة النازحني ،تو َّلت ال�رشك َة اللبنانية لتطوير و�إعادة �إعمار و�سط
إعادة �إعمار و�سط مدينة بريوت ،وهي عملية
بريوت (�سوليدير) ،وهي �رشكة خا�صةَ � ،
ا�شتملت على تقدمي حزم تعوي�ضات للعائدين .غري �أن العملية التي نفذتها ال�رشكة كانت �إ�شكالية،
احل�صول على امللكية
�إذ �إن خطة �إعادة الإعمار التي و�ضعتها �رشكة �سوليدير كانت تقت�ضي
َ
الكاملة للأر�ض .ولهذا الغر�ض ،عر�ضت ال�رشكة على مالكي العقارات �أ�سهم ًا يف ال�رشكة
يف مقابل ترك عقاراتهم ،كما �أن نحو ٍ � 20.000
أ�رسة نازحة كانت ت�سكن املنطقة �أُعطيت
تعوي�ضات من �أجل �إخالء م�ساكنها .ومع ذلك ،ن�ش�أت خالفات ب�ش�أن ما �إذا تعر�ضت حقوق
املقدمة لهما ،و�أفادت ب�أن
هاتني الفئتني لالنتهاك ،فكلتاهما اعرت�ضت على مبالغ التعوي�ضات َّ
144
ال�رشكة مار�ست الرتهيب �ضدها.
ومنذ انتهاء احلرب ،قادت الهيئة العليا للإغاثة عدد ًا كبري ًا من خطط التعوي�ض ،مبا يف ذلك
تن�سيق امل�ساعدات لتعوي�ض املت�رضرين من العمليات العدائية يف خميم نهر البارد لالجئني
ِ
العنف ال�سيا�سي،
الفل�سطينيني ،والذي �سعت لإعادة بنائه 145.ومع ذلك ،ا�ستنكر بع�ض �ضحايا
كالقاطنني يف حميط حي جبل حم�سن وحي باب التبانة يف طرابل�س منذ اندالع احلرب ال�سورية
إهمال احلكومي ،ودعوا الهيئة العليا للإغاثة �إىل معاجلة حمنتهم .وت�سببت
يف �سنة  146،2011ال َ
م�شاعر ال�سخط واال�ستياء �إزاء �أداء الدولة ب�إحلاق ال�رضر� ،إذ ما انفك املدنيون العالقون يف
147
القتال يعبرِّ ون عن تظلماتهم بقطع الطرق وغريها من �أ�ساليب االحتجاج.
وال يزال تعوي�ض اللبنانيني املعتقلني يف ال�سجون الإ�رسائيلية وال�سورية �إ�شكالي ًا �أي�ضاً .فعقب
 144اعرت�ضت بع�ض العائالت النازحة التي و�ضعت يدها على منازل مهجورة و�سكنتها عقد ًا �أو عقدين ،على املبلغ املعرو�ض عليها
وامتنعت من مغادرة تلك املنازل .واع ُترب خمطط التعوي�ض �أنه يحرم مالكي العقارات حقوقهم لأنه مل يكن يف ا�ستطاعتهم الطعن يف
قرارات جلان التخمني املعينة من احلكومة ،كما �أن قيمة �أ�سهم �رشكة �سوليدير انخف�ضت انخفا�ض ًا حاداً .و�أ�شارت �أُ�رس كثرية �إىل �أن
(جتمع �أ�صحاب احلقوق يف
ال وت�أخر �إىل �أجل غري م�سمى .ونتيجةً ذلك ،يعكف نحو  500من مالكي العقارات ال�سابقني
التعوي�ض كان ُم ِق ً
ّ
و�سط بريوت) على مقا�ضاة ال�رشكة.
Ohrstrom, “Solidere”, op.cit., and “Avedis’ Story With Solidere in Beirut-Lebanon,” Indymedia Beirut, April 10,
2005, http://beirut.indymedia.org/ar/2005/04/2470.shtml

 145قادت القوات امل�سلحة اللبنانية حملةً ع�سكرية ا�ستمرت ثالثة �أ�شهر يف �سنة � 2007ضد جماعة فتح الإ�سالم يف خميم نهر البارد
دمار وا�سع النطاق .ومل
فر نحو  27،000الجئ فل�سطيني �إىل املناطق املجاورة ،وحلق باملخيم
لالجئني الفل�سطينيني يف طرابل�س .وقد َّ
ٌ
ال يف �سنة  .2010ولغاية تاريخه مل تعد �إىل املخيم �سوى � 600أ�رسة .و� َّأخ َر نق�ص التمويل العمليةَ ،لأن �إعادة
تبد�أ عملية �إعادة الإعمار �إ ّ
�إعمار املخيم تعتمد بالكامل على امل�ساعدات ،وال تزال احلاجةُ قائمةً �إىل نحو  157مليون دوالر من �أجل ا�ستكمال الربنامج .انظر:
www.unrwa.org/etemplate.php?id=661 and “UN Humanitarian Chief Visits Nahr el-Bared Camp,” UNRWA,
April 16, 2013, www.unrwa.org/etemplate.php?id=1717

حيان يف طرابل�س (�شمال لبنان) ،الأول علوي (طائفة الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد) والثاين ُ�سني.
 146جبل حم�سن وباب التبانة هما ّ
ال متقطع ًا منذ بداية احلرب ال�سورية (الأول يدعم النظام ال�سوري
ويجمع االثنان
تاريخ عنيف يف احلرب اللبنانية ،وما انفكا يتقاتالن قتا ً
ٌ
والثاين يدعم الثوار).
147 Misbah Al-Ali, “Tripoli Residents Protest Over HRC Compensations.” Daily Star (Beirut), November
20, 2012. www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Nov-20/195645-tripoli-residents-protest-over-hrccompensations.ashx#axzz2NcrWUZqI
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االن�سحاب الإ�رسائيلي يف �سنة � ،2000أقر جمل�س النواب اللبناين القانون رقم  364لإعطاء
تعوي�ضات �أو معا�شات تقاعد للأ�رسى املحررين من ال�سجون الإ�رسائيلية 148.وهذا القانون
يت�ضمن �أحكام ًا ب�ش�أن الرت�ضية والإقرار ،وي�شري �إىل �أن “الدفاع عن الوطن حق م�رشوع”،
ويقدر ت�ضحيات الأ�رسى يف حماربة االحتالل الإ�رسائيلي ومقاومته (والأ�رسى يف معتقالت
ِّ
149
جي�ش لبنان اجلنوبي ،وكيل �إ�رسائيل يف لبنان).
املفرج عنهم
وت�ضطلع وزارة املالية بامل�س�ؤولية عن توزيع التعوي�ضات على املعتقلني اللبنانيني َ
الُ ،يع َترب مبلغ التعوي�ض
من ال�سجون الإ�رسائيلية .وقد واجه تنفيذ القانون ثالث م�سائل� :أو ً
ال جد ًا باملقارنة مع �صعوبة �إعادة االندماج يف املجتمع .ثاني ًا ،تتوقف �أهلية ا�ستالم التعوي�ض
قلي ً
على تقدمي �شهادة تثبت الأَ�رس �صادرة من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،لكن هذه اللجنة مل
ت�ستطع الو�صول ،يف �أوقات معينة� ،إىل عدد من املعتقالت التي كان ي�سيطر عليها جي�ش لبنان
150
�رسهم .ثالث ًا،
اجلنوبي ،الأمر الذي حال دون ح�صول بع�ض الأ�رسى على ما ُيثبت �أَ َ
تقدموا بطلبات وا�ستلموا تعوي�ضات
ثمة ٌ
دليل على �أن �أع�ضاء �سابقني يف جي�ش لبنان اجلنوبي َّ
151
باخلط�أ.
�إن ما يثري النقد �أكرث هو �أن القانون يعك�س ف�شل ال�سلطات اللبنانية يف و�ضع �آلية تعوي�ض وت�أهيل
مماثلة للبنانيني
املحررين من ال�سجون ال�سورية 152.فقد دعا معتقلون �سابقون �إىل االعرتاف
َّ
153
بحقوقهم امل�رشوعة ،وحتى تاريخه ،ف�إن هذا املعيار املزدوج يف التعامل مع الأ�رسى
املحررين من ال�سجون الإ�رسائيلية وال�سورية ال يزال نافذ ًا على الرغم من االن�سحاب ال�سوري
 148اجلمهورية اللبنانية ،اجلريدة الر�سمية ،قانون رقم � 18( 364 ،41آب � /أغ�سط�س � ،)2001ص .3564
ومن �أم�ضى
ومن �أم�ضى ما بني ٍ
ُ 149ي ِّ
عام واحد و� 3أعوامَ ،
فرق القانون ،يف �سياق تنفيذه ،بني َمن �أم�ضى �أقل من عام يف الأَ�رسَ ،
ما يزيد على � 3أعوام يف الأَ�رس .ووفق ًا للمادة  ،1ي�ستلم الأ�سري املحرر تعوي�ض ًا مقطوع ًا مقداره  2.5مليون لرية لبنانية ( نحو 1666
دوالراً) �إذا كانت مدة الأ�رس �أقل من عام؛ و�إذا تراوحت مدة الأ�رس بني عام واحد وثالثة �أعوام ،ي�ستحق الأ�سري املحرر تعوي�ض ًا مقطوع ًا
مقداره  5ماليني لرية لبنانية ( نحو  3333دوالراً) عن كل عام �أ�رس .و ُتخيرِّ املادة  2الأ�رسى املحررين الذين ق�ضوا �أكرث من � 3أعوام
يف الأَ�رس ما بني مبلغ مقطوع م�ساوٍ للمبلغ املن�صو�ص عليه يف املادة  5( 1ماليني لرية لبنانية عن كل عام ق�ضاه يف الأَ�رس) واحل�صول على
معا�ش تقاعدي قدره  400,000لرية لبنانية ( نحو  266دوالر) عالوة على مبلغ يعادل ن�صف قيمة الدرجة التي ُتعطى �إىل ع�سكري
درجة �أوىل عن كل عام ق�ضاه يف الأَ�رس تزيد عن الأعوام الثالثة الأوىل.
 150تقول جلنة املتابعة لدعم ق�ضية املعتقلني اللبنانيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية �إن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مل تمُ نح �إمكان الو�صول
ال يف �سنة  .1995انظر:
�إىل معقتل اخليام �إ ّ
Nayla Assaf, “Members of SLA collect ex-detainees’ money.” Daily Star (Beirut), February 4, 2003, www.
dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2003/Feb-04/38109-members-of-sla-collect-ex-detainees-money.
ashx#ixzz2kgUOAvvh

 151تطلب جلنة املتابعة لدعم ق�ضية املعتقلني اللبنانيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية من ال�سلطات �أن تف�صل بني املتعاونني املدانني (الذين ق�ضوا
وقت ًا يف املعتقالت ،وبالتايل رمبا يحملون �شهادات من اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر) ،والأ�رسى الذين كانوا يدافعون عن البلد؛ وتطلب
من ال�سلطات كذلك �إجراء حتقيقات �أف�ضل ب�ش�أن مقدمي طلبات التعوي�ض .واملعلومات ب�ش�أن �شواغل جلنة املتابعة لدعم ق�ضية املعتقلني
م�ستمدة من مقالني هما:
اللبنانيني يف ال�سجون الإ�رسائيلية
ٌ
Celina Nasser, “Former Detainees Unmoved by Compensation Law.” Daily Star (Beirut), May 5, 2002, www.
dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2002/May-04/11600-former-detainees-unmoved-by-compensationlaw.ashx#axzz2kosiux2Z; and Nayla Assaf, op. cit.

 152يتفق هذا الف�شل مع املحاولة الوا�ضحة من جانب الدولة لقمع وجود ه�ؤالء وحقوقهم (كما يتبني يف �سياق مناق�شة البحث عن احلقيقة).
 153انظر”:تعوي�ضات املحررين من ال�سجون ال�سورية ’يف الثالجة‘ :ال خري ُيرجى من ال�سيا�سيني وتعويل على البطريرك”،
“النهار”� 31 ،آذار  /مار�س .2011
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م�رشوع قانون يف  14متوز  /يوليو 2008
يف �سنة  ،2005واقرتاح حزب القوات اللبنانية
َ
لتعوي�ض اللبنانيني املحررين من ال�سجون ال�سورية 154،وما اقرتحه التيار الوطني احلر يف �سنة
ٍ
قانون “معجل مكرر” ي�سمح للأ�رسى املحررين من ال�سجون ال�سورية باال�ستفادة
 2009من
155
من الآلية املن�صو�ص عليها يف القانون .364

� 3-6إعادة الت�أهيل
جراء احلرب والعنف
ال تتوفر لل�سلطات �أرقام موثوق بها ب�ش�أن عدد الأ�شخا�ص املعوقني بدني ًا ّ
قدرت درا�سة متعلقة بالفرتة � 1990-1975أن � 9627شخ�ص ًا �أ�صيبوا ب�إعاقات
ال�سيا�سي .فقد ّ
دائمة 156،ومع ذلكُ ،يعترب هذا الرقم منخف�ضا لأنه ي�ستند �إىل تعريف �ضيق للأ�شخا�ص امل�صابني
ب�إعاقات بدنية.
ت�أ�س�ست وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مبوجب القانون رقم  212ل�سنة  ،1993وهي تهتم
بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقات “وتتعامل مع التبعات االجتماعية للحرب ،مبا يف ذلك توفري
الدعم االجتماعي للجرحى وللأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�إعاقات ب�سبب احلرب 157”.ومنذ ذلك
الوقت وزعت الوزارة ما يقارب  88,000بطاقة �إعاقة ،وتوفر بالتعاون مع جماعات
املجتمع املدين خدمات لنحو � 7162شخ�ص ًا من ذوي الإعاقات 158.ومع ذلك ،ال توفر
الوزارة خدمات منف�صلة للمعاقني ب�سبب احلرب ،ونادر ًا ما تناولت برامج الوزارة التبعات
النف�سية واالجتماعية للحرب.
عالوة على دوره يف �إزالة الألغامُ ،ك ِّل َف املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام بتزويد �ضحايا
الألغام والقنابل العنقودية (ويقدر عددهم بـ  2941م�صاباً) بدعم طبي ونف�سي واقت�صادي.
ومع ذلك� ،أ�شار رئي�س املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،العقيد حممد فهمي� ،أن القيود
ال عن ذلك ،يعاين �ضحايا
املالية تعوق قدرة املركز على متابعة �أو�ضاع امل�صابني 160.وف�ض ً
الذخائر غري املنفجرة الإق�صاء نف�سه الذي ي�شهده الأ�شخا�ص املعاقون بدنياً.
159

املحرر ب�أنه “اللبناين الذي جرى
عرف املادة  1من هذا القانون املعتقل
 154اقرتح القانون النائبان �أنطوان زهرا و�إيلي كريوز .و ُت ِّ
َّ
وتو�سع املادة 4
ودواع �سيا�سية ( )...و�أم�ضى فرتة زمنية يف ال�سجون واملعتقالت ال�سورية”.
اعتقاله يف لبنان �أو يف �سوريا لأ�سباب
ٍ
ِّ
نطاق �سلطة �إ�صدار �شهادة �إثبات االعتقال لت�شمل :ال�صليب الأحمر الدويل ،وال�صليب الأحمر اللبناين ،ووزارة الدفاع الوطني،
كذلك
َ
ووزارة الداخلية والبلديات ،والأجهزة الأمنية اللبنانية ،وال�سلطات ال�سورية .انظر م�رشوع القانون يف موقع حزب القوات اللبنانية
على الرابط الإلكرتوين التايلhttps://mobile.lebanese-forces.com/2008/07/31/15529 :
 155اقرتح القانون النائب �إبراهيم كنعان .انظرwww.ibrahimkanaan.org/ParliamentsDetails/09-03-18/law_8.aspx :
156 Labaki and Abou Rjeili, Bilan, 1993, 37.

 157اجلمهورية اللبنانية“ ،قانون �( ”212صادر يف ني�سان � /أبريل ( ،)1993بريوت :دار املن�شورات احلقوقية ،مطبعة �صادر ،املجلد
� ،)16ص .16465
158 www.socialaffairs.gov.lb/ta2hil.aspx
”159 Rajana Hamyeh, “Clearing Cluster Bombs and Landmines: Lebanon’s Long and Winding Road,
Al-Akhbar, September 13, 2011, http://english.al-akhbar.com/content/clearing-cluster-bombs-andlandmines-lebanon%E2%80%99s-long-and-winding-road

.Ibid 160

32

www.ictj.org/ar

املركز الدويل
للعدالة االنتقالية

عدم التعامل مع املا�ضي� :أي تكلفة على لبنان ؟

جراء احلرب مت�شابكة مع نهج
�إن م�س�ألة تعوي�ض الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�إعاقات بدنية ّ
الدولة العام ب�ش�أن الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،ولبنان حتى الآن ،مل ي�ضع ا�سرتاتيجيا
وطنية �شاملة ومتكاملة ب�ش�أن الإدماج املجتمعي وال�سيا�سي ،ولتمكني الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقات .ويف �سنة  ،2000وبعد �ضغوط كبرية مار�سها املجتمع املدين� ،أقر الربملان
القانون رقم  220ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات ،وقد ملأ هذا القانون الفراغ
الر�سمي �إىل درجة معينة ،ون�ص على تبني نهج هيكلي وم�ؤ�س�سي �أف�ضل لتوفري اخلدمات
الالزمة 161.ومع ذلك ،مل ُتبذل �أي حماوالت جادة للتطبيق الكامل لأحكام القانون.
ويف �سنة  2007ان�ضم لبنان �إىل اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي �أقرتها الأمم
املتحدة.

 4-6الرت�ضية :االعتذارات والإقرار بامل�س�ؤولية
تتميز الرت�ضية من خالل االعتذار والإقرار بال�ضحايا بوظيفة مهمة يف جمال جرب ال�رضر الذي
ال من معاملتها كتجربة فردية.
يهدف �إىل الإقرار مبحنة ال�ضحايا وحتويلها �إىل ق�ضية عامة ،بد ً
(�سواء االرتكاب املبا�رش
وت�صل �أهميتها �إىل ذروتها عندما تقر الدولة مب�س�ؤوليتها عن اجلرائم
ً
للجرائم �أو التق�صري عن منعها) ،وت�صدر اعتذار ًا ر�سمي ًا لل�ضحايا.
ال من ذلك مبادرات
ومل تقم الدولة يف لبنان بتقدمي اعتذار ر�سمي و�شامل ،بل جرت بد ً
فردية قليلة من قبل قادة �سيا�سيني وزعماء طوائف .ففي �سنة � ،1993أقر وليد جنبالط،
رئي�س احلزب التقدمي اال�شرتاكي بالقول“ :نعم� ،أنا م�س�ؤول ،ب�صفة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة ،عن عمليات تطهري مذهبي ودمار كبري ،لأنني كنت يف ذلك الوقت �أمري
حرب 162”.وبعد خم�سة ع�رش عام ًا على ذلك ،قدم زعيم القوات اللبنانية� ،سمري جعجع،
اعتذار ًا �سيا�سي ًا عن “الأخطاء” التي ارتكبتها امليلي�شيا التي يقودها يف �أثناء احلرب ،ودعا
�إىل �إقامة “جلنة لتق�صي احلقائق ،و�إىل امل�صاحلة 163”.ومع ذلك ،وعلى الرغم من �أن
جعجع ا�ستفاد من عفو خا�ص يف �سنة  ،2005ف�إن �أي خطوات ملمو�سة لإجراء امل�صاحلة
164
مل يتم القيام بها.
 161ثمة عدة م�ؤ�س�سات حكومية منخرطة يف �إدماج الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املجتمع اللبناين ،وهي وزارات ال�ش�ؤون االجتماعية،
والداخلية والبلديات ،والأ�شغال العامة واملوا�صالت ،وال�صحة ،والرتبية .كما تطبق البلديات القانون رقم  .220ويعك�س قانون
االنتخاب  91-90ل�سنة ( 2008الف�صل  )9تقدم ًا ن�سبي ًا من حيث تي�سري م�شاركة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .وقد �أقرت وزارة الرتبية �إعادة
ت�أهيل عدد قليل من املدار�س لتي�سري �إمكان و�صول �أ�صحاب الإعاقات �إليها ،ووافقت وزارة املوا�صالت على �رشاء با�صات جديدة تلبي
املعايري الدولية .انظر :مقابلة مع ال�سيد جهاد �إ�سماعيل من احتاد املقعدين اللبنانيني ،بريوت 3 ،ني�سان � /أبريل .2013
162 Robert Fisk, “Lebanon’s Dispossessed Come Home: Robert Fisk in Damour on the Scars of an Orgy
of Ethnic Cleansing”, The Independent, May 16, 1993, www.independent.co.uk/news/world/lebanonsdispossessed-come-home-robert-fisk-in-damour-on-thescars-of-an-orgy-of-ethnic-cleansing-2323136.html
163 “Geagea Calls for Establishing a Fact-Finding Committee into Civil War Wrongdoings”, Now Lebanon,
_November 4, 2008, https://now.mmedia.me/lb/en/nownews/geagea_calls_for_establishing_a_fact-finding
committee_into_civil_war_wrongdoings
164 Hussein Abdallah and Nafes Qawas, “Franjieh, Karami Question Value of Geagea’s Apology”, Daily Star
(Beirut), October 22, 2008, www.dailystar.com.lb/News/Politics/Oct/22/Franjieh-Karami-question-value-ofGeageas-apology.ashx#axzz2Jppcmlp7
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وقاد امل�س�ؤول ال�سابق يف جهاز اال�ستخبارات والأمن التابع للقوات اللبنانية� ،أ�سعد �شفرتي،
�إحدى املبادرات عرب كتابة ر�سالة اعتذار مفتوحة يف �سنة  2000عن جرائمه يف فرتة
احلرب 165.و�أ�صبح �أ�سعد �شفرتي وحميي الدين م�صطفى �شهاب ،وهو مقاتل �سابق يف املع�سكر
امل�ضاد ،ع�ضوين يف مبادرة للتغيري ،وبالإ�ضافة �إىل حفنة من املقاتلني ال�سابقني ،انهمكا يف
ت�شجيع امل�صاحلة بني الطوائف اللبنانية .166
ويف �سنة  ،2008حدثت تطورات على م�ستوى امل�صاحلة اللبنانية  -الفل�سطينية عندما �أقر
ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان ،عبا�س زكي ،عند �إطالق الإعالن الفل�سطيني
يف لبنان باعتذار منظمة التحرير الفل�سطينية عن “�أي �رضر �أحلقناه بلبنان  ...على امتداد
الوجود الفل�سطيني” يف لبنان 167.و ُت ّوج هذا الإعالن العام بانعقاد م�ؤمتر االنفتاح وامل�صاحلة
برعاية رئي�س حزب الكتائب والرئي�س اللبناين ال�سابق �أمني اجلميل 168.وكان الإعالن
وامل�ؤمتر مو�ضع خالفات� ،إذ �شارك فيه حلقة �ضيقة وحمدودة من �أ�صحاب امل�صلحة من
الفل�سطينيني واللبنانيني؛ ومع ذلك ،ف�إنه ميثل درجة من التقدم يف �ضوء تاريخ العالقة بني
املجموعتني.

 5-6جرب ال�رضر من قبل اجلهات الفاعلة من غري الدول
ت�شري التعليقات على املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف الإن�صاف واجلرب
ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرة للقانون
الدويل الإن�ساين� ،إىل وجود التزام على اجلهات الفاعلة من غري الدول ،مماثل اللتزام
الدول ،ما دامت هذه اجلهات مار�ست “رقابة فاعلة على �إقليم معني وعلى النا�س يف ذلك
الإقليم 169”.ونتيجة ذلك ،يجب �أن تكون اجلهات الفاعلة من غري الدول م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن
جرب ال�رضر لل�ضحايا ب�سبب ت�رصفاتها التي ت�صل �إىل م�ستوى االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان.

165 Robert Worth, “10 Years After a Mea Culpa, No Hint of a ‘Me, Too’”, New York Times, April 16, 2010, www.
nytimes.com/2010/04/17/world/middleeast/17lebanon.html?_r=0&pagewanted=print

 166كانت �شهادتهما جزء ًا من م�رشوع “�أمم” للتوثيق والأبحاث“ :ما العمل؟ مبادرة الذاكرة اللبنانية امل�شحونة باحلرب” والتي تهدف
�إىل جمع �شهادات املقاتلني ال�سابقني ،وهو م�رشوع مت ت�أ�سي�سه من �أجل “تو�ضيح بع�ض العوامل العديدة التي �أجربت اللبنانيني” على
القتال .وقد مت جمع ال�شهادات يف تقرير “حتى املوت .ا�ستطالع ب�ش�أن اخلربات امل�ستمرة للمقاتلني خالل احلرب الأهلية اللبنانية” .انظر:
www.umam-dr.org/template.php?id=8
167 “Zaki Apologizes for Burden Posed by Palestinians”, Daily Star (Beirut), January 8, 2008, www.dailystar.
com.lb/News/Politics/Jan/08/Zaki-apologizes-for-burden-posed-by-Palestinians.ashx#axzz2bEhTu5UB
� 168شارك يف امل�ؤمتر �أي�ض ًا التجمع الدميقراطي ،وحزب الي�سار الدميقراطي ووليد جنبالط .انظر.Ibid :

 169املبد�أ ( 3ج) واملبد�أ  ،15اجلملة الأخرية“ :مع �أن املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية قد ُو�ضعت على �أ�سا�س م�س�ؤولية الدولة ،فقد
�أثريت �أي�ض ًا م�س�ألة م�س�ؤولية اجلهات من غري الدول يف املناق�شات واملفاو�ضات ،ال �سيما فيما يت�صل مبا متار�سه حركات �أو جماعات من
رقابة فعالة على �إقليم معني ،وعلى النا�س يف ذلك الإقليم ،بل و�أي�ض ًا فيما يتعلق بامل�ؤ�س�سات التجارية التي تتمتع ب�سلطة اقت�صادية ”.ويف
هذا ال�صدد ،ي�شار �أي�ض ًا �إىل احلكم التايل“ :يف احلاالت التي ُيعترب فيها �شخ�ص ما� ،أو �شخ�صية اعتبارية� ،أو كيان �آخر مطالب ًا بتعوي�ض �أحد
ال التعوي�ض لل�ضحية”.
ال�ضحايا ،ينبغي �أن يوفر الطرف امل�س�ؤول عن االنتهاك تعوي�ض ًا لل�ضحية� ،أو للدولة �إذا كانت الدولة قد وفرت فع ً
وقد ُو�ضع يف االعتبار منظور يركز على ال�ضحايا عند تو�سيع نطاق املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ،حتى �إن كان ذلك ب�شكل حمدود
وحذر ،كي ت�شمل م�س�ؤولية اجلهات من غري الدول والتزامها القانوين.
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ويف لبنان ،مل ت�شارك اجلهات الفاعلة من غري الدول التي انخرطت يف الأعمال العدائية
ال من ذلك ،وفرت الأحزاب ال�سيا�سية دعم ًا مالي ًا
يف جرب ال�رضر ل�ضحايا النزاع ،وبد ً
ال �أُخرى من الدعم لأع�ضائها .ويف �سنة  ،2006ت�أ�س�ست جمعية ’كرو�س رود‘
و�أ�شكا ً
ال عن فر�ص عمل ملقاتلي القوات اللبنانية
ر�سمي ًا لتوفري خدمات دعم طبية واجتماعية ،ف�ض ً
الذين �أ�صيبوا ب�إعاقات ب�سبب احلرب 170.ويف مقابل ذلك� ،أ�س�س حزب الله �شبكة من
اجلمعيات – مبا فيها ’اجلرحى‘و’م�ؤ�س�سة ال�شهيد اخلريية االجتماعية‘ و’جهاد البناء‘ –
والتي ترعى ال�ضحايا و�أفراد عائالتهم .ويف �أعقاب حرب  ،2006تفوق �أداء حزب الله
على �أداء احلكومة يف جمال التعوي�ضات و�إعادة البناء ،من خالل برنامج ’وعد‘ الذي
ال جدي ًا ب�ش�أن قدرات الدولة
ات�سم بالكفاءة وحظي ب�شعبية �أكرب 171.وهذا الأمر يثري ت�سا�ؤ ً
و�رشعيتها.
عالوة على ذلك ،فقد ك�شفت جهود التعوي�ضات و�إعادة البناء يف �أعقاب �سنة  2006النهج
غري املنظم لإعادة البناء فيما بعد احلرب .فقد �أدى “عدم كفاءة املراقبة” للعدد الكبري من
اجلهات الفاعلة املنخرطة يف العملية (احلكومة ،حزب الله ،وجهات مانحة عربية وغربية) �إىل
ازدواجية 172،وزاد من �صعوبة توفري عملبة مت�ساوية للتعوي�ضات و�إعادة البناء.

 170مقابلة عرب الهاتف مع رئي�س “جهازال�شهداء وامل�صابني والأ�رسى” يف القوات اللبنانية ،طوين دروي�ش� 24 ،أيار  /مايو .2013
 171يح�صل برنامج احلكومة وبرنامج حزب الله كالهما على معظم التمويل من جهات مانحة �أجنبية .برنامج وعد هو جزء من
م�ؤ�س�سة جهاد البناء؛ انظر :زينب ياغي“ ،ال�ضاحية متحو �آثار [حرب] متوز  /يوليو 270 :مبنى بكلفة  400مليون دوالر”� ،صحيفة
“ال�سفري”� 10 ،أيار  /مايو  .2012ن�سخة مرتجمة �إىل الإجنليزية يف املوقع الإلكرتوين التايل:
www.al-monitor.com/pulse/business/2012/05/270-buildings-for-400-million-th.html#ixzz2OSDR4a5E

�	172أجندات متناف�سة للجهات املحلية واجلهات املانحة ،مثل “االنق�سامات ال�سيا�سية على م�ستوى البلديات” واالنتقائية من قبل اجلهات
املانحة العربية التي “تبنت نهج الرتكيز على قرى حمددة” ،زاد من تعقيد عملية جرب ال�رضر .انظر:
IDMC, “Lebanon: Displaced Return Amidst Growing Political Tension” (Geneva: Internal Displacement
MonitoringCentre–IDMC: December 15, 2006), PP. 6−11. www.internal-displacement.org/8025708F004BE3B1/
(httpInfoFiles)/E3B03B99C9DF92B1C12572450033378C/$file/Lebanon%20-December%202006.pdf
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.7الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
لقد كانت خطة الإ�صالح �ضمن اتفاق الطائف حمدودة �إىل احلد الأدنى ،ومل جتلب الفرتة التي
تلت التوقيع التحوالت التي كانت منتظرة يف قطاع العدالة �أو الأمن .فالأحزاب ال�سيا�سية مل
بدائل للطائفية ،و�إمنا حافظت على الو�ضع الراهن .وثمة َمن
تقدم يف مرحلة ما بعد احلرب
َ
يقرتح �أن اللبنانيني يف�ضلون ،يف نهاية املطاف ،ال�سيا�س َة الطائفية 173التي يعتربونها م�صدر ًا
للأمن ،مع �أنها ما انفكت تعمل على تق�سيم املجتمع.
ومع الو�صاية ال�سورية املفتوحة الأمد التي دفع بها اتفاق الطائف 174،وتوا�صل االحتالل
الإ�رسائيلي للجنوب لغاية �سنة  ،2000ظلت امل�ؤ�س�سات احلكومية ال�ضعيفة مبتالة بف�ساد مزمن.
وظل قطاعا الأمن والعدل اللبنانيان غري قادرين على �أداء وظائفهما ،و�أديا دور ًا �سيا�سي ًا قمعي ًا
يف فرتة ما بعد الطائف ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بقمع املعار�ضة للو�صاية ال�سورية� .إن �إ�صالح
امل�ؤ�س�سات التي كانت متورطة يف انتهاكات حقوق الإن�سان� ،أو تقاع�ست عن منعها ،هو �إجراء
�رضوري لتوفري �ضمانات بعدم تكرار مثل هذه الإ�ساءات.

� 1-7إ�صالح الأمن والعدالة
الإ�صالحات امل�ؤ�س�سية يف اتفاق الطائف
بعد اتفاق الطائفِ ،
�ضمن �أمراء احلرب الذين حتولوا �إىل �سيا�سيني منا�صب يف ال�سلطتني
التنفيذية والت�رشيعية ،و�أ�صبحوا ممثلني لطوائفهم الدينية بحكم الأمر الواقع .وعمل �أمراء
احلرب ال�سابقون على تعيني �أن�صارهم يف املنا�صب الأمنية والإدارية ،ف�ضمنوا الوالء لأنف�سهم
ال من الوالء مل�ؤ�س�سات الدولة ،وربطوا منا�صب اخلدمة املدنية بزعماء الطوائف.
بد ً
 173يقول �أحد النا�شطني على �سبيل الرثاء“ :لقد اختارت غالبية اللبنانيني اال�صطفاف �إىل جانب هذه املجموعة ال�سيا�سية �أو تلك ،وباتت
الروابط املذهبية �أقوى من ال�سابق ومن ال�صعب جتاهل ت�أثريها .ي�شكّ ل هذا حتدي ًا خطري ًا للجهود التي نبذلها “�.أميمة عبد اللطيف“ ،املجتمع
املدين يف لبنان يقول ’كفى �صمتا‘( ”.م�ؤ�س�سة كارنيغي 13 ،كانون الثاين  /دي�سمرب ،)2007
http://carnegieendowment.org/sada/2008/08/13/lebanon-s-civil-society-says-no-more-silence/2uhs

 174ن�ص اتفاق الطائف على �أن القوات ال�سورية �ست�ساعد ال�سلطات اللبنانية يف ب�سط �سلطتها ،ون�ص فقط على �إعادة ن�رش القوات
ال�سورية �إىل البقاع خالل عامني ،وترك مو�ضوع االن�سحاب الكامل كي يتم االتفاق عليه الحق ًا بني احلكومتني؛ وهو �أمر مل يحدث
قط.
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ومل تكن هذه الرتتيبات �أمر ًا جديد ًا .فقد كان ُينظر تقليدي ًا �إىل قطاع الأمن واجلي�ش (القوات
امل�سلحة اللبنانية) على �أنها معقل لقوة املوارنة؛ يف حني كان جهاز قوى الأمن الداخلي يخ�ضع
لنفوذ الطائفة ال�سنية؛ � ّأما جهاز الأمن العام -وعلى الرغم من �أن قائده كان ،تقليدي َا ،م�سيحي ّا
ال لنفوذ الطائفة ال�شيعية .وكما �أو�ضحنا �سابق ًا ،ف�إن توزيع املنا�صب العامة العليا
فيعترب معق ً
 ُعلى �أمراء احلرب ال�سابقني �أدى �إىل تعزيز النظام الريعي الطائفي يف لبنان ما بعد احلرب،
و�أ�صبح ُينظر �إىل م�ؤ�س�سات �أمن الدولة ،وعلى نحو متزايد ،ب�أنها متثل م�صالح اجلماعات
الدينية.
ومع ذلك ،فقد ن�ص اتفاق الطائف على حل جميع امليلي�شيات (اللبنانية وغري اللبنانية) ،وتعزيز
قوات الأمن الداخلي والقوات امل�سلحة .كما ن�ص على �أن القوات امل�سلحة �سوف تعود �إىل ثكناتها
عندما تتمكن قوى الأمن الداخلي من النهو�ض باملهمات الأمنية.
وللأ�سف ،كانت خطة الإ�صالح املت�ضمنة يف االتفاق حمدودة ،وال �سيما فيما يتعلق ب�إ�صالح
قطاع العدالة .ومن �أجل �إ�ضفاء الطابع املدين على القطاع الأمني اللبناين ،ن�ص االتفاق على
�إعادة تنظيم جهاز املخابرات الع�سكرية كي يخدم الأهداف الع�سكرية ح�رصياً .و�أخرياً ،من
�أجل حت�سني ا�ستقالل الق�ضاء� ،أقام اتفاق الطائف املحكمة الد�ستورية ،عالوة على جمل�س
ال �إن اثنني فقط من �أع�ضاء
الق�ضاء الأعلى ،وهذا الأخري خمول حماكمة الر�ؤ�ساء والوزراء (�إ ّ
175
املجل�س الذين يبلغ عددهم � 10أع�ضاء يتم انتخابهما من قبل الق�ضاء).
ال يزال الق�ضاء يواجه م�شكالت تعوق ا�ستقالله ،ولي�س �أقلها ما ين�ص عليه اتفاق الطائف من
�أن ال�سلطة التنفيذية تعينّ معظم ق�ضاة جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وال يزال الق�ضاء �أي�ض ًا يفتقر �إىل
176
اال�ستقالل الإداري واملايل.
عالوة على ذلك ،ف�إن برنامج نزع ال�سالح والت�رسيح و�إعادة الإدماج يف فرتة ما بعد احلرب
كان انتقائي ًا وغري مكتمل .فقد �أُوكلت احلكومة ب�إعادة ت�أهيل قرابة  20,000عن�رص من مقاتلي
ال �إن القانون رقم  88عمل على �إدماج نحو
امليلي�شيات و�إحلاقهم باجلي�ش وامل�ؤ�س�سات الإدارية� ،إ ّ
177
ال عن  2000مقاتل
 6000مقاتل فقط يف القوات امل�سلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي ،ف�ض ً
مت دجمهم الحق ًا يف الإدارات املدنية .ومع �أن الأ�سلحة الثقيلة مت ت�سليمها ر�سمياً ،ف�إن
�آخرين ّ
عدة ف�صائل لبنانية وفل�سطينية احتفظت ب�أ�سلحتها ،كما �أن جي�ش لبنان اجلنوبي وا�صل عملياته
178
يف اجلنوب ،ومت الإقرار بحزب الله كمقاومة (يف حكم الواقع) �ضد االحتالل الإ�رسائيلي.
ويف حني تتفاوت التقديرات ب�ش�أن عدد مقاتلي امليلي�شيات (ما بني � 1.25إىل  %3من جمموع
 175اتفاق الطائف -3 :ب (.)3-1
176 International Federation for Human Rights,“Judicial Councils Reform for an Independent Judiciary.
Examples from Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Palestine”, May 2009, 14,
www.fidh.org/IMG/pdf/ConSupMag523versiona2009.pdf

 177قانون  88ب�ش�أن �إعطاء �سلفة خزينة لتغطية نفقات املع�سكرات لإعادة ت�أهيل العنا�رص التي كانت تابعة للميلي�شيات .اجلريدة
الر�سمية ،العدد � 12( 37أيلول � /سبتمرب � ،)1991ص .628
178 De Clerck op.cit., p. 24.
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ال �إنه من الوا�ضح �أن جهود �إعادة الإدماج كانت متوا�ضعة .ولو مت تو�سيع
ال�سكان)� 179،إ ّ
�إعادة الإدماج �إىل ما يتجاوز م�ؤ�س�سات الدولة لكان ذلك قد زاد من نطاق �إعادة ت�أهيل املقاتلني
يف احلياة املدنية واالقت�صاد الر�سمي .وللأ�سف ف�إن ت�سيي�س الربنامج ،وتهمي�ش جماعات مثل
القوات اللبنانية من خالل ا�ستثنائها من الإدماج يف م�ؤ�س�سات الدولة� ،أديا �إىل زيادة �إ�ضعاف
النتائج 180.وبالتايل فقد ا�ستمرت �ضمني ًا النزعة الع�سكرية.
جراء تق�صري املجتمع الدويل (اجلهات املانحة العربية والغربية وغريها،
وازداد تعقيد الو�ضع ّ
عالوة على املنظمات الدولية مثل الأمم املتحدة واالحتاد الأوروبي) عن توفري الدعم املايل
والفني وال�سيا�سي ال�رضوري من �أجل �إ�صالح وتطوير م�ؤ�س�سات الدولة التي تتعافى من حرب
امتدت  15عاماً.
مبادرات املجتمع الدويل
تغيرّ الو�ضع يف �سنة  2004بعد تب ّني قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  .1559فقد ا�ستهدف
القرار الو�صاية ال�سورية ،وم ّثل بداية ال�ضغوط التي مار�سها جمل�س الأمن على �سوريا،
لأنه دعا �إىل ان�سحاب جميع القوات الأجنبية ونزع �سالح امليلي�شيات اللبنانية وغري
اللبنانية ،وتو�سيع ب�سط �سيطرة احلكومة على كافة الأرا�ضي اللبنانية ،وعقد انتخابات حرة
�سل�سلة من القرارات الالحقة :قرارات جمل�س الأمن
ونزيهة 181.وح َّفز القرار رقم 1559
ً
 ،)2005( 1595و ،)2005( 1636و ،)2005( 1644و ،)2006( 1664و1757
( ،)2007وكلها تخ�ص جلنة التحقيق الدولية امل�ستقلة التابعة للأمم املتحدة و�إن�شاء املحكمة
اخلا�صة بلبنان .ويف �سنة  ،2006دعا القرار � 1680إىل تر�سيم احلدود اللبنانية  -ال�سورية
و�إقامة عالقات دبلوما�سية طبيعية بني البلدين ،بينما ن�ص القرار  )2006( 1701على وقف
وو�سع نطاق والية اليونيفيل ،ودعا املجتمع
الأعمال العدائية بني �إ�رسائيل وحزب الله،
َّ
الدويل �إىل م�ساعدة احلكومة اللبنانية يف ب�سط �سلطتها على الأرا�ضي اللبنانية كافة (مبا يف
غائبة �إىل حد كبري منذ �سنة  .)1978ومددت القرارات الالحقة
ذلك اجلنوب حيث ظلت
ً
مهمة اليونيفيل.
ومنذ ان�سحاب القوات ال�سورية من لبنان يف �سنة  ،2005واالغتياالت ،والتفجريات امل�ستهدفة
با�ستخدام ال�سيارات منذ �سنة  ،2004واحلرب مع �إ�رسائيل يف �سنة  ،2006والنزاع مع
جمموعة فتح الإ�سالم يف �سنة  ،2007والعنف الداخلي يف �سنة  ،2008زادت اجلهات املانحة
الأجنبية من دعمها مل�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية ،مع اهتمام خا�ص بالقوات امل�سلحة اللبنانية وقوى
الأمن الداخلي وجهاز الق�ضاء 182.ومن الأمثلة على هذا الدعم :ما قدمه م�رشوع الأمن و�سيادة
 179هذه الن�سب مقتب�سة من.Ibid :
180 Elizabeth Picard, “The Demobilization of the Lebanese Militias”, Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1999,
pp. 25-26.
181 www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8181.doc.htm

 182لالطالع على ا�ستعرا�ض موجز لبع�ض الدعم املقدم من املانحني �إىل جهاز الق�ضاء ،انظر:
European Union, “Support to the Reform of the Judiciary”, August, 2011, p.2, http://ec.europa.eu/europeaid/
documents/aap/2011/af_aap_2011_lbn.pdf
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القانون التابع لالحتاد الأوروبي ،والذي �أنتج “الدليل الإر�شادي ال�شامل الأول من نوعه
183
أعدته وزارة العدل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي؛
ب�ش�أن التحقيقات اجلنائية” ،والذي � ّ
184
متويل االحتاد الأوروبي مل�شاريع التدريب و�إدخال التقنيات الإلكرتونية �إىل املحاكم؛ تقدمي
اململكة املتحدة دعم ًا لت�أ�سي�س ق�سم يف حقوق الإن�سان يف قوى الأمن الداخلي؛ �صوغ �أول مدونة
لقواعد ال�سلوك لقوى الأمن الداخلي 185.وميثل �إطالق �أول وحدة تابعة لقوى الأمن الداخلي
م�ؤلفة ب�أكملها من الن�ساء يف �سنة  2012تقدم ًا مهماً ،الأمر الذي ي�شجع الثقة بامل�ؤ�س�سة ويعزز
مراعاتها لق�ضايا النوع االجتماعي.

 2-7احلاجة �إىل �إ�صالح م�ؤ�س�سي �شامل
امللح،
يف حني �سعى اتفاق الطائف ملعاجلة الأ�سباب الرئي�سية للحرب وتوفري الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ّ
ف�إنه ف�شل يف و�ضع خطة ملزمة لإحداث التحول يف فرتة ما بعد احلرب وعقد امل�صاحلة بني
املجتمعات املحلية اللبنانية .وقد �أقر اتفاق الطائف ب�أن �إلغاء الطائفية ال�سيا�سية يجب �أن يكون
“هدف ًا وطني ًا �أ�سا�سياً” ،و�أن على الربملان �أن ي�ؤ�س�س “هيئة وطنية” ل�صوغ “خطة مرحلية” لإلغاء
الطائفية 186.ويف هذه الأثناء ،اقرتح اتفاق الطائف مرحلة موقتة يجري خاللها تخ�صي�ص
ال �إن ذلك ي�ستثني “وظائف الفئة الأوىل  ...وتكون
الوظائف يف القطاع العام وفق ًا للكفاءة� ،إ ّ
187
هذه الوظائف منا�صفة بني امل�سيحيني وامل�سلمني دون تخ�صي�ص �أية وظيفة لأية طائفة ”.ومن
امل�سائل املهمة �أن االتفاق ن�ص على �إلغاء ذكر املذهب والديانة على بطاقة الهوية الوطنية.
ومن �أجل معاجلة التظلمات التي �سادت قبل احلرب ب�ش�أن النفوذ غري املتنا�سب الذي يتمتع به
امل�سيحيون ،مت نقل ال�سلطة التنفيذية من مكتب الرئي�س (والذي ي�شغله تقليدي ًا م�سيحي ماروين)
�إىل جمل�س الوزراء (وخ�صو�ص ًا رئي�س احلكومة ،وهو تقليدي ًا من امل�سلمني ال�س ّنة) .كما
�أ�س�س االتفاق مبد�أ “املنا�صفة” بني امل�سيحيني وامل�سلمني حتى �إقرار قانون انتخابات “خارج
القيد الطائفي” ،وحتى ت�شكيل جمل�س �شيوخ ميثل جميع الطوائف (ليتعامل مع الق�ضايا
188
“امل�صريية” فقط).
ومع ذلك ،ثمة تناق�ضات مت�أ�صلة يف اتفاق الطائف� ،إذ �إنه حافظ على ال�صيغة الإ�شكالية
للتوازن الديني  /الطائفي ،وعلى القدر نف�سه من الأهمية ،مل ي�ضع �إطار ًا زمني ًا لتنفيذ هذه
الإ�صالحات 189.ولغاية الآن ،مل يتم �إقرار قانون انتخابي غري قائم على الطائفية ،كما مل يتم
183 www.ruleoflaw-lebanon.info
184 European Union, op.cit.

 185انظر:
United Nations Human Rights Office, “A Code of Conduct to Help Protect Human Rights in Lebanon”, January,
24 2012, www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ACodeofConducttohelpprotectHRLebanon.aspx

 186اتفاق الطائف  -2ز.
 187امل�صدر نف�سه – 2 ،ز (�أ).
 188امل�صدر نف�سه� -2 ،أ (.)7-5
 189يف �سنة  ،2009وبعد �ضغط كبري من املجتمع املدين� ،أحرز اللبنانيون �أخري ًا حقَّهم يف �إزالة ذكر االنتماء الطائفي من بطاقة الهوية
الوطنية.
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ت�شكيل جمل�س لل�شيوخ ،ومل تو�ضع خطة لإنهاء الطائفية .ومع �أنه جرى تخ�صي�ص الوظائف
ال �إنها ُتخ�ص�ص ملذاهب معينة ،كما مل يتم �إتباع املادة
العليا بالت�ساوي بني امل�سيحيني وامل�سلمني� ،إ ّ
التي تخ�ص وظائف القطاع العام.
وعلى الرغم من �أن اتفاق الطائف �أقر بالدور اجلوهري للتعليم يف تطوير هوية وطنية
ٍ
كتاب موحد ملادة التاريخ ،ف�إن هذا الأمر مل يتبلور
ون�ص على مراجعة املناهج وتطوير
حتى الآن.
عالوة على ذلك� ،أقر اتفاق الطائف ب�أن “الإمناء املتوازن للمناطق ثقافي ًا واجتماعي ًا
واقت�صادي ًا ركن �أ�سا�سي من �أركان وحدة الدولة وا�ستقرار النظام 190”.لذا ،ومن �أجل
معاجلة التظلمات ب�ش�أن الإجحاف االجتماعي ال�سائد منذ فرتة ما قبل احلرب ،ن�ص اتفاق
الطائف على تعزيز “ال�سلطة املركزية” من �أجل تطبيق “خطة �إمنائية موحدة �شاملة للبالد
قادرة على تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها اقت�صادي ًا واجتماعي ًا 191”.ون�ص اتفاق الطائف
�أي�ض ًا على الالمركزية الإدارية لتعزيز قدرات ال�سلطات املحلية يف حتقيق التنمية .ومع ذلك،
مل يتم تبني الالمركزية ،وظلت القدرات املحلية هام�شية ،وتتوا�صل حاالت �صارخة من
التفاوت الإقليمي يف لبنان ما بعد احلرب.

 3-7عواقب حمدودية الإ�صالحات
لقد �أدى �ضعف امل�ؤ�س�سات املركزية اللبنانية وانت�شار ال�سيا�سات الطائفية �إىل �إ�ضعاف الأمن يف
لبنان �إىل درجة كبرية ،حتى يف فرتة ما بعد احلرب .فقد حدثت مواجهات متكررة وك�شفت عن
حمدودية التحول الذي جرى يف لبنان – وال �سيما الربنامج املحدود لنزع ال�سالح والت�رسيح
و�إعادة الإدماج .وكما هو متوقع ،ف�إن تر�سانة الأ�سلحة التي ميتلكها حزب الله ،ودوره
كمقاومة ،دفعا الف�صائل الأُخرى �إىل تربير حاجتها �إىل حمل ال�سالح ،كما تبني حالة ال�شيخ
192
�أحمد الأ�سري الذي دعا �أن�صاره �إىل ال�سالح.
�أدت احلرب الأهلية يف �سوريا �إىل ت�أجيج التناف�س الإقليمي على النفود ،و�إىل حالة ا�ستقطاب
حملية يف لبنان ،وقد انهمكت الأطراف املتعار�ضة يف طرابل�س يف جوالت متقطعة من
العنف ال�سيا�سي منذ �سنة  .2011وحدثت مواجهات يف �أيار  /مايو  2013دفعت اجلي�ش
�إىل ان�سحاب موقت من املنطقة .ومن الأمثلة الأُخرى امل�صادمات التي حدثت يف بريوت
يف �أيار  /مايو  2008بني املع�سكرين اللبنانيني الرئي�سيني (� 14آذار و� 8آذار) والتعدي يف
عر�سال (البقاع) على اجلي�ش اللبناين .ولي�س م�ستغرب ًا من �أحداث كهذه �أن تبث احلياة يف
م�آ�سي احلرب.
 190اتفاق الطائف – 1 ،ز.
 191امل�صدر نف�سه� – 3 ،أ (.)5-1
 192الأ�سري �شيخ �سني لبناين يف م�سجد بالل بن رباح يف �صيدا (يف اجلنوب اللبناين) ،وهو من املعار�ضني البارزين ل�سالح حزب
ال يو�ضح التناحر الإقليمي بني ال�سنة وال�شيعة الذي �أدى
الله ودوره كمقاومة ،وللنفوذ الإيراين يف لبنان واملنطقةُ .ي�رضب الأ�سري مثا ً
يف حزيران  /يونيو � 2013إىل مواجهة م�سلحة بني �أن�صاره واجلي�ش اللبناين (�أ�سفرت عن مقتل  16فرد ًا من اجلي�ش ونحو  20م�سلحاً).
انظر� 16“ :شهيد ًا من اجلي�ش الذي �سيطر على املربع الأمني يف عربا والأ�سري توارى عن الأنظار”“ ،نهارنت” 24 ،حزيران  /يونيو
 ،2013يف املوقع الإلكرتوين التايلwww.naharnet.com/stories/en/87984 :
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والأهم من ذلك �أن ال�سلطات اللبنانية �أخفقت �إىل حد كبري يف التحقيق مع املتورطني يف العنف
املحلي ومقا�ضاتهم ،كاملتورطني يف �أحداث �أيار  /مايو  ،2008ويف الأحداث املت�صلة باحلرب
193
عمت �أنحاء البلد.
ال�سورية ،ويف “فورة” عمليات االختطاف التي َّ
ويف هذا ال�سياق ،تظل ت�شكيلة اجلي�ش اللبناين ت�شكيلة ه�شة ب�صفة مت�أ�صلة .فمن دون الغطاء
ال�سيا�سي ال�رضوري من القيادات اللبنانية الطائفية ،ظل اجلي�ش غري قادر على الت�رصف بحزم
�أو التدخل بفاعلية يف نزع �سالح الف�صائل .ف�رشعية الدولة و�سلطتها واحتكارها ال�ستخدام القوة
ال تزال تتعر�ض لتحديات متزايدة؛ وكما هو متوقع ،ف�إن حاالت االقت�صا�ص غري القانوين
�رشعت تتزايد (وعادة ما حتدث بذريعة الدفاع عن النف�س).

ُ 193تعزى عمليات اخلطف �إىل خالفات عائلية وع�شائرية ،ودافع الربح ،واالعتبارات ال�سيا�سية.فعلى �سبيل املثال ،اختطفت ع�شرية
ِ
ٍ
�ضغط للإفراج عن �أحد �أفراد الأ�رسة الذي كان قد اختفى يف احلرب ال�سورية.
كو�سيلة
املقداد اللبنانية نحو � 20سوري ًا ورجلَ �أعمال تركي ًا
وكذلك ،ملّا بدت جهود الو�ساطة املبذولة لتحرير ت�سعة حجاج لبنانيني �شيعة بعد اختطافهم على يد جمموعة ثائرة يف بلدة �أعزاز ال�سورية
(على احلدود الرتكية) ك�أنها و�صلت �إىل طريق م�سدود� ،أقدمت عائالت ال�ضحايا على اختطاف طيارين تركيني يف �آب � /أغ�سط�س
(ينظر �إىل تركيا على �أنها م�ؤثرة يف اجلي�ش ال�سوري احلر
 2013لل�ضغط على ال�سلطات ملمار�سة نفوذها من �أجل الإفراج عن احلجاج ُ
وجمموعات الثوار الأُخرى على حدودها) .ويف ت�رشين الثاين  /نوفمرب � ،2013أف�ضت الو�ساطة الفل�سطينية القطرية �إىل الإفراج عن
احلجاج؛ ويف املقابل� ،أفرجت ال�سلطات ال�سورية عن  61امر�أة معتقلة؛ و�أُطلق �رساح الطيارين يف لبنان �أي�ضاً .وعلى الرغم من توجيه
ال على خلفية اختطاف الطيارين الرتكيني ،ف�إنه مت الإفراج عن ثالثة رجال كانوا قد اع ُتقلوا ،وذلك بعد دفع
اتهامات �إىل ثالثة ع�رش رج ً
كفالة؛ وال يبدو �أن ثمة مالحقة ق�ضائية تلوح يف الأفق .انظر:
“Lawyers Want Warrants Retracted in Kidnapped Pilots’ Case.” Daily Star (Beirut), October 22, 2013, www.
dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Oct-22/235393-lawyers-want-warrants-retracted-in-kidnappedpilots-case.ashx#axzz2li2EYxaT; Human Rights Watch, “Lebanon: Tit-for-Tat Border Kidnappings, Civilians
Describe Experiences, Meager Government Response”, May 2, 2013, www.hrw.org/print/news/2013/05/02/
lebanon-tit-tat-border-kidnappings
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 .8اخلامتة
بعد مرور �أكرث من عقدين من الزمن على نهاية احلرب وتوقيع اتفاق الطائف ،مل يتعامل
لبنان حتى الآن مع جراح املا�ضي املتعددة الأوجه .وقد �أ�ساءت احلكومات املتعاقبة تقدير قيمة
املحا�سبة للم�ساهمة يف اال�ستقرار و�سيادة القانون .وال�شيء الأهم هو �أن املواطنني اللبنانيني
جراء تراخي احلكومة عن العمل ،كما تكبدت م�ؤ�س�سات الدولة ثمن ًا م�شابه ًا
تكبدوا ثمن ًا باهظ ًا ّ
�أي�ض ًا.
برزت حالة من ازدواجية املعايري يف اجلهود الرامية للتعامل مع املا�ضي املعقد للبلد� ،إذ
و�ضعت ترتيبات ما بعد احلرب قيمة �ضئيلة حلقوق املواطنني العاديني ومعاناتهم مقارنة
َ
194
بحقوق الفئات امل�سيطرة على ال�سلطة .ومل يح�صل �ضحايا العنف الهائل على �إن�صاف
ٍ
كاف لت�ضحياتهم ،وظلت م�شاعر العداء �سائدة بني اجلماعات اللبنانية .وقد �أدى ذلك �إىل
�إ�ضعاف �صدقية م�ؤ�س�سات الدولة اللبنانية و�رشعيتها ،و�إىل زيادة الف�صل الطائفي يف املجتمع
اللبناين .كما �أدى البعد الإقليمي للنزاع �إىل تفاقم م�شاعر العداء ،الأمر الذي قاد �إىل زيادة
حالة اال�ستقطاب.
وكما ناق�شنا �أعاله ،ف�إن املرحلة االنتقالية يف فرتة ما بعد احلرب يف لبنان متيزت بالعدالة
االنتقائية وتهمي�ش ال�ضحايا ،وبجهود متوا�ضعة للبحث عن احلقيقة ،وتعوي�ضات جزئية
تخللتها ممار�سات ف�ساد مايل ،و�إ�صالحات م�ؤ�س�سية غري مكتملة قادت �إىل �إ�ضعاف �ضمان
عدم تكرار االنتهاكات.
� ّأما قوانني العفو ،وما تبعها من ف�شل يف مالحقة الأفرد الذين تورطوا يف موجات من العنف،
195
ف�ضلت ترتيبات
فعززا ثقافة الإفالت من العقاب يف لبنان ،وجعالها تبدو �أمر ًا معتاداً .لقد ّ
ما بعد احلرب يف لبنان حتقيق ال�سالم الفوري (�أو وقف الأعمال العدائية) على ح�ساب العدالة،
ومع ذلك ،مل ت�ؤد قوانني العفو املتعاقبة �إىل الدفع قدم ًا بال�سالم امل�ستدام �أو امل�صاحلة.
لقد جرى التعامل مع حقوق ال�ضحايا على نحو غري متكافئ ،ومت الت�ضحية بها ملنفعة امل�صالح
ال�سيا�سية ،الأمر الذي قاد �إىل �شعور عام بالظلم بني ال�سكان .ويف حاالت النزاع املمتدة زمني ًا
 194انظرموق َفي وداد حلواين ونزار �صاغية يف.Kanafani-Zahar, Liban, op,cit., pp. 94-95 :

جراء �إخفاق املجتمع الدويل يف �إخ�ضاع �إ�رسائيل للمحا�سبة ب�سبب الأ�رضار املادية وت�رشيد ال�سكان واالنتهاكات
 195وقد تفاقم هذا الو�ضع ّ
اجل�سيمة الأُخرى التي �أثرت يف ال�سكان املدنيني يف لبنان.
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بني �أطراف متنازعة عديدة ،ف�إن من النادر �أن جند و�ضع ًا ير�ضي الأطراف املعنية كافة.
ال من االعتماد
ونتيجة ذلك ،تظل تركة النزاع م�ستمرة وقد ت�ؤدي �إىل انبعاث جديد للنزاع .وبد ً
على م�ؤ�س�سات الدولة �سعي ًا للمحا�سبة ،ي�أخذ �أ�صحاب امل�صلحة املحليون الأمور ب�أيديهم� .إن ازدياد
حالة انعدام الأمن وفقدان م�ؤ�س�سات الدولة لل�رشعية هي تبعات مبا�رشة ل�ضعف جهاز الق�ضاء.
196

و�إذا ما نظرنا �إىل املا�ضي ،جند �أن لبنان مل يبذل جهود ًا �صادقة للإقرار برتكة احلرب ،وحالة
ال�صمت �إزاء م�صري املفقودين متثل �أحد �أعرا�ض هذا الف�شل� .إن من حق ال�ضحايا واملجتمع اللبناين
�أن يعرفوا حقيقة ما حدث – وهذا احلق هو �رشط للم�صاحلة الوطنية.
�إن الإطار امل�ؤ�س�سي يف لبنان ال يزال قائم ًا على املح�سوبية ،فاملنا�صب العامة ما زالت ُت�ستخدم
للدفع قدم ًا بال�سيا�سيات احلزبية والطائفية .ولهذا ال�سبب ب�صفة رئي�سية ،ظلت خطط التعوي�ضات
التي و�ضعتها الدولة اللبنانية جزئية يف طبيعتها وغري فاعلة .وكما يت�ضح من تنفيذ م�رشوع العودة
املهجرين ،ف�إن القادة ال�سيا�سيني عملوا على مراكمة م�صاحلهم ال�شخ�صية (وال
الذي �أدارته وزارة ّ
�سيما تعزيز قاعدة النفوذ ال�سيا�سي) من مواقعهم يف م�ؤ�س�سات الدولة ،مبا يف ذلك �أولئك املكلفون
ب�إدارة التعوي�ضات ،وقد �أدى ذلك �إىل �إ�ضفاء �صفة العادية على الف�ساد ،وعزز االنتماءات
197
الطائفية ب�صفتها �أ�سا�س العالقة بني الدولة واملجتمع.
وثمة جوانب نق�ص �صارخة �أي�ض ًا يف جماليَ الأمن والعدالة .فما زال على منظومة الأمن اللبنانية �أن
توفر خدمات حمايدة و�شفافة وفعالة لل�سكان ،وهناك جماعات لبنانية وغري لبنانية حتمل ال�سالح،
كما �أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية ال تزال غري قادرة على ت�سلم مهام الأمن من اجلي�ش اللبناين،
كما �أن نظام املحاكم ف�شل يف العمل ب�صفة حمايدة �أو م�ستقلة .ويتذمر العديدون من خ�ضوع الق�ضاء
198
لل�سيا�سيني ،وقد �أ�شار بع�ضهم �إىل �أن “ا�ستقالل الق�ضاء  ...هو م�س�ألة خيالية حم�ضة”.
يجد لبنان نف�سه من جديد على مفرتق طرق ،وعليه اتخاذ قرارات مل�صلحة ال�سالم امل�ستدام .ويف
�أي �سياق ،ف�إن عدم اال�ستقرار يف البالد املجاورة يت�ضمن خطر االمتداد �إىل البلد املعني ،لكن
هذا اخلطر يزداد يف الأو�ضاع التي يكون فيها الزعماء الوطنيون والأنظمة الوطنية ال ميثلون
ال .وما عاد من املمكن اعتبار �أن العدالة وال�سالم يق�صي �أحدهما الآخر ،فال�سالم
ال كام ً
الأمة متثي ً
امل�ستدام ي�ستند �إىل املحا�سبة اجلادة ويعتمد عليها.
 196من الأمثلة البارزة املحنة التي مير بها عنا�رص جي�ش لبنان اجلنوبي و�أفراد عائالتهم .لقد قام ال�صحايف مر�سيل غامن الذي
يقدم الربنامج التلفزيوين ’كالم النا�س‘ بت�سليط ال�ضوء (يف � 14آذار  /مار�س  )2013على ال�صعوبات القانونية والو�صم الذي
تواجهه زوجات عنا�رص جي�ش لبنان اجلنوبي و�أطفالهم .ويواجه هذه ال�صعوبات ب�صفة خا�صة الأطفال املولودون يف �إ�رسائيل –
والذين ال تعرتف ال�سلطات اللبنانية ببطاقات الهوية اخلا�صة بهم – الأمر الذي يقود �إىل ا�ستبعادهم من اخلدمات العامة الأ�سا�سية
مثل التعليم.
ال من بناء الوفاق
 197ت�شري الباحثة �إليزابيث بيكارد �إىل �أن القادة ال�سيا�سيني اجلدد كانوا مهتمني بـ “انت�صار م�صالح جماعتهم” بد ً
الوطني .انظرPicard, Lebanon: A Shattered Country, 2002, 167 :
 198الرئي�س ال�سابق ملجل�س الق�ضاء الأعلى ،ن�رصي حلود (�صحيفة “ال�سفري” 14 ،ت�رشين الثاين  /نوفمرب  .)2012م�أخوذ من:
Maya Mansour and Carlos Daoud, Lebanon: The Independence and Impartiality of the Judiciary (Copenhagen:
Euro-Mediterranean Human Rights Network, February 2010), p. 30, www.euromedrights.org/files/emhrnpublications/Justice_report_Liban_ENG_for_web_202742898.pdf

وقد قامت املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية �أي�ض ًا بجذب االنتباه لهذه ال�شواغل .انظر على �سبيل املثال:
_Human Rights Watch, “Lebanon Country Summary”, January 2012, www.hrw.org/sites/default/files/related
material/lebanon_2012.pdf
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