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مسح ألعمال العنف يف لبنان خالل 33 سنة
< بي���روت - »الحي���اة« - أطلق المرك���ز الدولي ل� العدال���ة االنتقالية« 
بالتعاون مع »جامعة القديس يوس���ف« في بيروت و »مركز دراسات العالم 
العرب���ي المعاصر«، أمس في بيروت، تقريرًا بعنوان »إرث لبنان من العنف 
السياس���ي: مس���ح لالنتهاكات الجس���يمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقان���ون الدولي اإلنس���اني ما بي���ن عام���ي 1975 و2008«، يقدم جردة 
بانتهاكات القانونين الدولي والوطني التي ارتكبت في لبنان بين التاريخين 

المذكورين.
ويجم���ع التقري���ر المكون م���ن 139 صفحة، عمليات القت���ل الجماعية 
والقص���ف عل���ى المناطق المدنية وح���االت اإلخفاء القس���ري واالغتياالت 
وح���االت النزوح القس���ري التي وقعت في المناطق اللبنانية كافة. ويس���لِّط 
الض���وء على أنماط العنف، مقدمًا تحلياًل لألحداث من منظار قانون حقوق 

اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الدولي.
ويش���ي��ر التقرير إل���ى أن »الذاكرة الجماعية لألح���داث المؤلمة، التي 
تناقلته������ا األجي������ال ف������ي كل مجتمع م���ن المجتمع���ات اللبنانية ولكن 
لت عنصرًا أساس���يًا في اش���تعال العنف  التي نادرًا ما كانت تعالَج، ش���كَّ

المتكرر«. 
وأوضحت رئيس���ة برنام���ج المركز الدولي ل� »العدال���ة االنتقالية« لدى 
لبنان كارمن حّس���ون أبو جودة، أن »التقرير ليس مس���حًا ش���اماًل، ولكن 
يجب استخدامه كمورد رئيسي ُتبنى عليه األبحاث والتحقيقات المستقبلية، 
وكذل���ك في النقاش الوطني حول حّق الضحاي���ا بمعرفة الحقيقة وبتحقيق 

العدالة والتعويض«.
وأضاف���ت: »ه���ذا التقرير عمل واحد من بين مجموعة منش���ورات تقع 
ضمن إطار مش���روع عنوان���ه معالجة إرث النزاعات في مجتمع منقس���م، 
يمتد على س���نتين ويحظى بتمويل االتحاد األوروبي، الهدف منه المساهمة 
ف���ي الحّد م���ن خطر تكرار العنف في لبنان، وذلك م���ن طريق معالجة إرث 
النزاعات المتعددة التي وقعت على األراضي اللبنانية«، كاش���فة أنه »سيتم 
إص���دار تقريرين آخرين يتناول األول منهما تأثير اإلفالت من العقاب على 
االس���تقرار في لبنان والثاني يعرض تطلعات الناس ح���ول تدابير العدالة 

اإلنتقالية«. 
وأكدت أن »هذه المنش���ورات ستس���تخدم مجتمعًة في دعم النقاشات 
المس���تقبلية ح���ول كيفية الخروج م���ن دوامة العنف السياس���ي في لبنان 
وتزويده���ا بالمعلومات الالزمة، وكذلك ستس���اعد المجتم���ع اللبناني على 

معالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان«. 
وطالب ممثل بعثة االتحاد األوروبي لدى لبنان دييغو إسكالونا- باتوريل 
كل مجتمع متضرر أن »يض���ع وصفته الخاصة لضمان تضميد جراحات 
الماضي بشكل مناس���ب ووضع اآلليات التي تمنع حصول جوالت جديدة 

من العنف والمعاناة، وضمان محاسبة المرتكبين«.


