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«إرث لبنان من العنف السياسي»
�أطل����ق املرك����ز ال����دويل للعدال����ة الإنتقالي����ة ،وجامعة
القدي�����س يو�س����ف ،ومرك����ز الدرا�س����ات للع����امل العرب����ي
املعا���ص�ر ،تقريراً جدي����داً حت����ت عن����وان�" :إرث لبنان من
العنف ال�سيا�س����ي :م�سح للإنته����اكات اجل�سيمة للقانون
ال����دويل حلقوق الإن�سان والقانون الدويل الإن�ساين ما بني
عامي  1975و."2008
َ
يجم����ع التقري����ر ،معلوم����ات ع����ن مئ����ات الإنته����اكات
اجل�سيم����ة حلق����وق الإن�س����ان الت����ي وقع����ت يف لبنان بني
العام��ي�ن  1975و ،2008م����ن مذاب����ح جماعي����ة وح����االت
اختف����اء ق���س�ري واغتي����االت ون����زوح ق�رسي وق�ص����ف على
مدنية ،وي�سلِّط ال�ضوء عل����ى �أمناط العنف ويق ِّدم
مناطق
ّ
حتلي��ل�اً للأحداث من منظار قان����ون حقوق الإن�سان الدويل
والقانون الإن�ساين الدويل.
وي�ش��ي�ر التقري����ر �إىل � َّأن "الذاكرة اجلماعي����ة للحوادث

امل�ؤمل����ة ،الت����ي تناقلتها الأجي����ال والتي ن����ادراً ما كانت
املتكرر".
تعالَج� ،شكَّلت عن�رصاً �أ�سا�سيا ً يف ا�شتعال العنف
ّ
بينا ً � َّأن "املجتمعات
ويق���� ِّدم ملخَّ�صا ً عن هذه احل����وادثُ ،م ّ
اللبنانية كافة تعاين من الت�أث��ي�رات ال�سلبية التي خ َلّفها
ويت�ضم����ن خريطت��ي�ن� ،إحداها للبن����ان والأخرى
العن����ف".
َّ
لب��ي�روت الك��ب�رى ،لتو�ضيح ع����دد كبري م����ن االنتهاكات
املذكورة.
و�أو�ضح����ت رئي�س����ة برنام����ج املرك����ز ال����دويل للعدالة
ح�سون �أبو جودةَّ � ،أن "التقرير
االنتقالية يف لبنان كارم����ن ّ
لي�����س م�سحا ً �شامالً ،ولكن يجب ا�ستخدامه كمورد رئي�سي
ُتبنى علي����ه الأبح����اث والتحقيق����ات امل�ستقبلية ،وكذلك
حق ال�ضحاي����ا مبعرفة احلقيقة
يف النقا�����ش الوطني حول ّ
وبتحقيق العدالة والتعوي�ض".
وي�أتي التقرير من بني جمموعة من�شورات تقع يف �إطار

م�رشوع عنوانه" :معاجلة �إرث النزاعات يف جمتمع منق�سم"،
وهو ميت ّد على �سنتني ويحظى بتمويل االحتاد الأوروبي،
به����دف امل�ساهمة يف احل ّد من خطر تكرار العنف يف لبنان،
وذل����ك عن طريق معاجل����ة �إرث النزاع����ات املتع ّددة التي
و�سيتم �إ�صدار تقريرين
وقعت على الأرا�ضي اللبناني����ة.
ّ
�آخرين.
ب����دوره� ،أو�ضح ممث����ل بعثة االحت����اد الأوروبي يف لبنان
دييغ����و �إ�سكالون����ا  -باتوري����ل �أن����ه "م����ا من م�س����ار واحد
للم�صاحل����ة .فاحلقيقة والعدال����ة والتعوي�ض كلها عنا�رص
ميكن �أن ت�ساهم يف بلوغه����ا .لكن على كل جمتمع مت�رضّر
�أن ي�ض����ع و�صفت����ه اخلا�ص����ة ل�ضم����ان ت�ضمي����د جراحات
املا�ضي ب�شكل منا�سب وو�ضع الآليات التي متنع ح�صول
ج����والت جديدة من العن����ف واملعاناة ،ول�ضم����ان حما�سبة
املرتكبني".

