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نظام  في  تخزينه  أو  املنشور،  هذا  من  جزء  أي  استنساخ  يجوز  ال  محفوظة.  احلقوق  جميع   .2014 االنتقالية  للعدالة  الدولي  املركز   ©
استرجاع، أو نقله بأي شكل أو وسيلة، أكان ذلك إلكترونياً أم ميكانيكياً، أو بواسطة التصوير الضوئي، أو التسجيل، أو غير ذلك، من دون 

نسبته إلى مصدره بالكامل. 
يعّبر محتوى هذا املنشور عن آراء املركز الدولي للعدالة االنتقالية فقط، وهو ال يعكس بأي شكل من األشكال وجهات نظر االحتاد األوروبي 

أو مؤسسة فريدريش ايبرت.

�سكر وتقدير

فريدري�ش  وموؤ�س�سة  الأوروبي،  الحتاد  اإىل  ال�سكر  جزيل  النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  يقّدم 

ايربت. فقد توىّل الحتاد الأوروبي متويل امل�رشوع منذ انطالقه وملدة �سنتني، فيما ا�ستكملت موؤ�س�سة 

النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز  ويخ�ّش  الأخرية.  مرحلته  خالل  امل�رشوع  دعم  ايربت  فريدري�ش 

معهد  مدير  �ساوول  ملحم  الدكتور  وهما  التقرير،  على  عّقبا  اللذين  الأكادمييني  امل�ست�سارْين  بال�سكر 

العلوم الجتماعية يف اجلامعة اللبنانية، وال�سيدة زينة منيمنة مديرة ق�سم عمليات امل�سح والبحوث، يف 

معهد البحوث الجتماعية يف جامعة مي�سيغان. هذا وتوّلت الدكتورة كارمن ح�سون اأبو جودة تن�سيَق 

هذا التقرير ب�سفِتها مديرة مكتب املركز الدويل للعدالة النتقالية يف لبنان، وقد �ساعدها يف ذلك فريقا 

العمل يف بريوت ونيويورك.  

املوؤلفون وامل�ساهمون

 Partners for Human Rights Information, Methodology د. رومي�ش �سيلفا، �رشيك موؤ�س�ش ومدير

Analysis (PRIMA)I &. عمَل على تقدمي امل�سورة اإىل املنظمات املعنّية بحقوق الإن�سان حول ا�ستخدام 

الأ�ساليب العلمية من اأجل جمع البيانات املتعلقة بالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان، واإداراتها، 

وحتليلها ورفع التقارير حولها. وي�سغل د. �سيلفا حالًيا من�سًبا يف كلية بلومربغ لل�سحة العامة يف 

 .Johns Hopkins  جامعة جون هوبكينز

الب�رشية من  املوارد  اإدارة  ودبلوم يف  اإجازة  حائز  الجتماعية، وهو  العلوم  باحث يف  اأحمد،  نادر 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت. 

الدرا�سات  يف  واإجازة  الجتماعية  العلوم  يف  املاجي�ستري  درجة  حائزة  وهي  باحثة،  املغلوت،  ندى 

�ٍش يف حقوق الإن�سان والعدالة النتقالية من اجلامعة الأمريكية يف بريوت. ال�سيا�سية مع تخ�سّ

تامي جوبرييك، �رشيكة موؤ�س�سة يف PRIMA وباحثة يف جمال حقوق الإن�سان، عِملت مّدة عقٍد ونّيف 

على تقدمي امل�سورة اإىل منظماٍت منت�رشة يف العامل كّله، حول اأ�ساليب جمع البيانات، والتحليل النوعي، 

والتف�سري التاريخي والدمج الفّعال للتكنولوجيا بغية تطوير اأهداف حقوق الإن�سان.

املركز الدويل للعدالة النتقالية

النتقالية،  العدالة  جمال  يف  �سة  متخ�سّ حكومية  غري  دولية  منظمٌة  النتقالية  للعدالة  الدويل  املركز 

النتهاكات  من  املا�سي،  اإرث  معاجلة  يف  انتقالية  مبرحلة  متّر  التي  املجتمعات  م�ساعدة  على  تعمل 

وقوع  وعند  حلقوقه.  كحاميٍة  الدولة  موؤ�س�سات  يف  املدنية  الثقة  بناء  ويف  الإن�سان،  حلقوق  اجل�سيمة 

الأفراد   – املدين  املجتمع  ومنظمات  املوؤ�س�سات،  ي�ساعد  املركز  فاإن  والقمع،  اجل�سيمة  النتهاكات 

ل  بالتو�سّ ت�سمح  التي  التدابري  درا�سة  يف   - مالحمه  وير�سمون  جمتمعاتهم  يف  التغيري  يقودون  الذين 

التقنية  اخلربة  بتقدمي  ذلك  ويكون  املا�سية،  النتهاكات  عن  والتعوي�ش  واملحا�سبة  احلقيقة،  اإىل 

العامل.  اأنحاء  �سّتى  من  النتقالية  العدالة  مبجال  �سلة  ذات  مماثلة  جتارب  اإىل  امل�ستندة   واملعرفة 
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امللخ�س التنفيذي

ينظر هذا التقرير يف تباين التجارب التي عا�سها �سّكان بريوت الكربى يف زمن احلرب اللبنانية من 

اأخرى.  ال�سيا�سّي من جهة  العنف  اإرث  اأ�ساليب مواجهة  اإزاَء  تباين مواقفهم وتوقعاتهم  جهة ويف 

ت�سّورهم  يف  اللبناين  املجتمع  �رشائح  خمتلف  من  اأفراٌد  يعتمدها  التي  الطريقة  التقرير  ويوّثق  هذا 

ال�رشر  وجرب  وامل�ساحلة  واملحا�سبة  والعدالة،  والذاكرة  باحلقيقة  املتعلقة  امل�سائل  حول  وحديثهم 

الجتماعي. اإذ يتوّجه التقرير اإىل الباحثني يف العدالة النتقالّية ووا�سعي ال�سيا�سات واأفراد املجتمع 

ع�رشة  خم�ش  �سمن  جرت  نقا�ساٍت  اىل  الدرا�سة  هذه  وت�ستند  املجالت.  هذه  يف  يعملون  الذين 

جمموعة تركيز وذلك يف اأحياء خمتلفة من بريوت الكربى خالل العام 2013.

يف وقٍت ظهر فيه تباين وا�سح بني امل�ساركني يف نقا�سات جمموعات الرتكيز، برزت بع�ش النقاط 

التي حظيت باإجماٍع تام. اأّما النقطُة الأبرز التي مل تكن ُم�ستغربة، فتجّلت يف ت�سّوٍر عام مفاده اأّن 

اّت�سفت فرتة احلرب  وقد  الّنزاع.  قد دخلت مرحلة جديدة من  البالد  واأّن  بعد”  تنتِه  مل  “احلرب 
الأخرية  ال�سنوات  عرفته  الذي  العنف  اأّن  غري  امل�سّلح،  العنف  باأعمال   )1990-1975( الأهلية 

على  بل  فح�سب،  والأمنّي  اجل�سدّي  امل�ستوَينْي  على  متزايد ل  نحو  على  ال�ّسكان  يوؤّثر يف  يزال  ل 

يف  النخراط  جلهة  امل�ساركني  اأمام  حتّدًيا  �سّكل  مّما  ا،  اأي�سً والجتماعي  القت�سادي  امل�ستويني 

النقا�سات والإجابة عن ال�سئلة املتعّلقة بالعدالة النتقالّية.

ُتتيح العبور  وقد عرّب امل�ساركون عن �سعورهم باأّن لبنان بعيٌد كّل البعد عن مرحلٍة انتقالّيٍة حقيقّية 

من العنف ال�سيا�سي اإىل ال�سالم امل�ستدام، وذلك نظًرا اإىل عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي امل�ستمر يف املنطقة 

واإىل غياب الإ�سالح املوؤ�س�ساتّي يف ال�سنوات الأخرية. هذا واعترَب امل�ساركون اأّن هذه العدالة تبدو 

ا  بعيدة املنال، فاملبادرات الر�سمّية عّممت �سيا�سة فقدان الذاكرة، وجهود امل�ساحلة مل ت�سمل اأ�سخا�سً

فاأُعّدت وُنّفذت مبناأى عن احلاجات  ال�رشر  اأّما عمليات جرب  ال�سيا�سّية،  النخبة  من خارج دوائر 

على  امُل�ساركون  اأجمَع  وبالّتايل،  تاأثًرا.  الأكرث  واجلماعات  ال�سحايا  تفتقرها  التي  والفعلّية  املا�ّسة 

اأن النتقال احلقيقّي وامل�ستدام الذي من �ساأنه و�سع حّد لأعمال العنف امل�ست�رشية هو اأمر �سعب، 

خا�سة اذا ما قورن مع غريه من النزاعات القائمة يف البلدان الأخرى. 

الراهن،  الواقع  من  خيبتهم  الطائفّي ويف  العنف  ُمعاناتهم  امُل�ساركني يف  تالقي  الرغم من  على 

اأ�ساليبهم يف التحّدث عن التجارب التي عا�سوها يف احلرب، ويف ربطهم التجارب هذه  تباينت 
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بالوقت احلا�رش، كما اختلَفت تاأثريات هذه الأخرية يف تفكريهم وتوّقعاتهم يف ما خ�ّش الّتعامل 

مع املا�سي. ومل ُتلحظ هذه التباينات والختالفات بني الأحياء العديدة وح�سب، بل �سمن احلّي 

من  املتاأتي  للعنف   التعر�ش  ومدى  الجتماعي،  والنوع  الأجيال،  تفاوت  جلهة  ا  اأي�سً الواحد 

احلرب.

وقد ظهَر انق�ساٌم بني �سفوف الأجيال امل�ساركة يف جمموعات الرتكيز كافة. فالأ�سخا�ش الذين 

يقّل عمرهم عن 27 �سنة، وهم باأغلبهم مّمن ُولدوا بعد العام 1990، كانوا الأكرث تاأييًدا لعملية 

الأ�رشّية  الدوائر  حدود  تتخّطى  النطاق  وا�سعة  ُمقاربًة  تفرت�ُش  التي  املقيدة،  غري  امل�سارحة 

اأعمال  باأن تت�سَح تف�سريات  اأو اجلماعة، وحدود الوطن. وقد طالَب هوؤلء  “املحيط”1  وحدود 

امُل�ساركون  واأعرَب  هذا  فاأكرث.  اأكرث  واملدار�ش  البيوت  يف  امُلتداولة  وتربيراتها  املا�سية  العنف 

فهم  اأجل  من  اجلماعية”  الذاكرة  “فقدان  حتّدي  يف  رغبتهم  عن  خا�ش،  ب�سكٍل  �سنًّا،  الأ�سغر 

العنف  دّوامات  تخّطي  بهدف  وذلك  احلالّية،  الطائفّية  الّتوترات  وطبيعة  املا�سي  النزاع  منطق 

التي ي�سهدها لبنان. 

ا )ل�سّيما الن�ساء( توؤّيد ب�سكٍل اأو باآخر التو�سيَح التاريخّي،  يف مقابل ذلك، ومع اأّن الأجيال الأكرب �سنًّ

فهي تتبّنى روؤية حول احلقيقة والذاكرة تقوم اأ�سا�ًسا على تخليد ذكرى فردّية على م�ستوَيي الأ�رشة 

و“املحيط”  اأو اجلماعة. وقد قدمت هذه الأجيال روؤيًة ملقاربٍة جتمع ما بنَي الّتذكر املحدود والّتنا�سي 

�سنًّا  الأكرب  امل�ساركني  الكثرُي من  اأف�سَح  العنف. وقد  اأعمال  يوؤكد على عدم جدوى  اّلذي  اجلزئي 

طائفّيٍة  اأ�س�ٍش  على  القائمة  النق�ساماِت  النطاق  الوا�سعة  الّتو�سيح  عملّيات  ُتر�ّسَخ  اأن  يف  قلقهم  عن 

املرتبطة  املدنّية  الرّتبية  لتعزيز  مفيدًة  وحدًة  الأ�رشة  اعتربوا  فهم  لذا،  بعد.  اأكرث  تعّمقها  واأن 

ا اأمام وا�سعي �سيا�سات العدالة النتقالية، جلهة  مبا�سي احلرب يف لبنان. وي�سّكل هذا التباين حتديًّ

ا بّناءًة لدفع عجلة تر�سيخ ال�ّسالم، والّتو�سيح  اإطالق مبادراٍت تعتربها الأجيال ال�ّسابة والأكرب �سنًّ

الّتاريخي، واملحا�سبة.

اأثاره امل�ساركون من تلقاء  ولعّل اأكرث ما يثري الهتمام هو املفهوم الأكرث �سيوًعا عن العدالة الذي 

على  يرّكز  بل  فح�سب  اجلنائية  املحا�سبة  على  يقت�رش  ل  اإّنه  اإذ  الرتكيز،  جمموعات  عرب  اأنف�سهم 

العنف  اأعمال  حقيقة  وتبيان  الّلبنايّن،  املجتمع  يف  والّطوائف  الأديان  بني  القانونّية  امل�ساواة  فكرة 

فيهم  مبن  جميعهم،  امل�ساركون  �سكى  وقد  ظلم.  من  الأعمال  هذه  اأ�سفرته  مبا  والإقرار  املا�سية 

وامل�سيحّيني،  وامل�سلمني  مبا�رش،  اأم غري  مبا�رًشا  اأكان  العنف  �سنًّا، و�سحايا  والأكرب  �سنًّا  الأ�سغر 

توؤّججها  الّتي  الّطائفّية  البنية  القائمني على  الّظلم والّتمييز  اأحياء خمتلفة، من  املتحّدرين من  وحّتى 

املح�سوبّية يف  اأن  امُل�ساركون على  واأجمَع  احلالّية.  والقت�سادية والجتماعية  ال�ّسيا�سّية  املوؤ�ّس�سات 

تقوم  املح�سوبية،  اأي  فهي،  امل�ستمّرة  الّطائفّية  الّتوترات  حّدة  من  �سّعدت  قد  ال�ّسيا�سّية  الرّتتيبات 

على مبداأ “ُمقاي�سة املال، وال�سلع اأو اخلدمات بالوفاء ال�سيا�سي”.2

ال�ّسو�سيولوجي.  ال�ّسياق  اأو يف  البيئة،  �سياق  اإّن كلمة “حميط” هي الأقرب اإىل الكلمة الإنكليزية “Surroundings” اأكان ذلك يف    1

ومع ذلك، ففي اخلطاب الّلبنايّن، ت�سري كلمة “حميط” اأو “حميطك” اىل الأماكن والفئات الجتماعّية التي ينتمي اإليها الفرد ويحّدد بها هوّيته 

كالعائلة واجلماعة والطائفة واحلّي. وتتمّيز هذه الكلمة بلهجة حمايدة وهي اأكرث حتديًدا لالإ�ستعمال غري الر�سمي وللخطاب الإعتيادّي. يف 

املقابل، تعني الرتجمة العربّية احلرفّية لكلمة “ Community” جماعة، جمموعة اأكرب اأو جمتمًعا بكلّيته. ا�ستخدمنا كلمة حميط يف نقا�سات 

جمموعات الرتكيز لتجّنب تنفري امل�ساركني من ا�ستعمالنا لغة غري ماألوفة اأو ر�سمّية.

.”Reconstruction and peace in Lebanon: Post-war economic policy,” Accord, 24 (2012): 53 ،سامي عطالله�  2
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احلرب  فرتة  عاي�سوا  مّمن  امُل�ساركون  �سّدد  بالعدالة،  املتعّلقة  الأ�سا�سّية  املفاهيم  هذه  اإىل  بالإ�سافة 

القاِتل3، على  املبا�رش  العنف  اأعمارهم حاليًّا بني 28 و60 عاًما( ومن �سحايا  الأهلّية )اأي ترتاوح 

العمر  منت�سف  يف  امراأة  وهي  �سارة،  وتقول  املا�سية.  بالأخطاء  والإقرار  احلقيقة  معرفة  اأهمّية 

“اإّن العدالة هي اأن تعرف  من �سّكان �سارع احلمراء ُقتل �سقيقها يف ق�سٍف خالل احلرب الأهلّية: 

مفهوَمنْي  امل�ساركون  املبا�رشون  ال�سحايا  اأثاَر  وقد  اأو زوجك”.  اأباك،  اأو  اأخاك،  قتل  من  حقيقة 

الثاين  الذي اختربوه خالل احلرب، واأّما  بالعنف  الأّول فُمرتبٌط مبا�رشة  اأّما  العدالة،  من مفاهيم 

القانون من جهة  اأمام  امل�ساواة  الّتمييز من جهة وعلى  عدم  على  وينطوي  �سموًل  واأكرث  فتنظيمّي 

اأخرى الآن ويف امل�ستقبل.

عندما ُطرح مو�سوع املحا�سبة على اأعمال عنف جرت يف املا�سي، اأعرب امل�ساركون، جميعهم 

ل اإىل حما�سبة جُمدية يف امل�ستقبل املنظور.  دومنا ا�ستثناء، عن ت�ساوؤمهم وياأ�سهم من اإمكانية الّتو�سّ

اأبرز  �ُسئلوا عن روؤيتهم ل�سكل املحا�سبة املجدية هذه، وعن  “من قد يقوم بذلك؟” وحني  وت�ساءلوا 

اأهدافها، اختلفت اإجاباتهم وتنّوعت. اإذ دعا عدد قليل من امل�ساركني اإىل اأمٍر من اثنني، اإّما العفو 

روؤية  عن  اأف�سحت  امل�ساركني  من  ال�ّساحقة  الغالبّية  اأّن  غري  اجلميع،  حماكمة  اإّما  اأو  اجلميع  عن 

املرتبطة  العنف  اأعمال  عن  امل�سوؤولني  متنع  التي  الأدلة  على  القائمة  الّتطهري  لعملّية  وموؤقتة  عملّية 

اأّيدوا اتخاذ تدابري حُما�سبة  �سنًّا، فقد  امُل�ساركون الأكرب  اأّما  انتخابّية.  باحلرب، من تويّل منا�سب 

ُتطّبق ح�رًشا على القادة ال�سيا�سّيني وزعماء الطوائف. 

القادة  من  كالًّ  لت�سمل  املحا�سبة  نطاق  تو�سيع  اإىل  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركون  دعا  املقابل،  ويف 

واملقاتلني. ومع ذلك، �ساَد اإجماع عاّم على اأّن الدافَع اإىل بذل جهود املحا�سبة يجب اأن يتج�ّسد يف 

لتقت�ّش  كاأداٍة  امُلحا�سبة  اتخاذ  يف  ل  اأمامه،  امل�ساواة  تعزيز  ويف  القانون  �سيادة  على  التاأكيد  اإعادة 

اجلماعات الطائفية بع�سها من بع�ش.

اختالًفا  وال�سفاء  الجتماعي  ال�رشر  جرب  حول  امل�ساركون  عنها  عرّب  الّتي  املفاهيم  اختلفت  وقد 

الفردية ومنهم من حتّدث عن  قدٍر كبري من  تنطوي على  مفاهيَم م�ساحلٍة  اأثاَر  فمنهم من  ا  جذريًّ

العنف  امُل�ساركني، �سحايا  “املحيط” اأو اجلماعة. وكان من بني  ت�سمل  النطاق  وا�سعة  اإجراءاٍت 

املبا�رش  غري  العنف  و�سحايا  وال�سفاء،  الجتماعي  ال�رشر  جرب  اإمكانية  رف�سوا  اّلذين  املبا�رش 

اّلذين دعوا اإىل اعتماد مقاربة م�سرتكة بني الأجيال حتقيًقا جلرب ال�رشر الجتماعي؛ وهي ُمقاربٌة 

والعمل،  الّتعّلم  فر�ش  من  اأباءهم  العنُف  َحَرَم  اأفراٍد  ل�سالح  اإيجابية  خطواٍت  اتخاذ  تفرت�ُش 

فيها  انح�رشت  التي  الرتكيز  جمموعات  وحدها  والقت�سادية.  الجتماعية  الفر�ش  من  وغريها 

امل�ساركة على الأكرب �سنًّا، تناولت بع�ش مفاهيم ال�سفاء وجرب ال�رشر الجتماعي التي تعتمد على 

الرتكيز  جمموعات  اأّما  الإجتماعي.  واخلطاب  اجلماعية  الذاكرة  من  حموه  عرب  املا�سي  ن�سيان 

الّتي �سملت اأعماًرا خمتلطة اأو انح�رشت فيها امل�ساركة على ال�سباب، فاأثارت مفاهيم لل�ّسفاء تعتمد 

على تقدمي خامتة للمعاناة اإىل �سحايا العنف املبا�رش )وذلك عن طريق تو�سيح ما حدث لأحبائهم 

اأو من خالل الإقرار بالأخطاء املا�سية( اأو الرتكيز على تعزيز �سيادة القانون )بغية التغلب على 

الطائفّية(. القائمني على  الّثقة والّتمييز  انعدام 

“�سحايا العنف القاتل املبا�رش” ي�سري اإىل الأفراد الذين ُقِتل اأفراد اأ�رشتهم املبا�رشين كنتيجة مبا�رشة  للحرب.  3



القيادة  الّثقة بقدرة  انعدام  اأجمعت عليه جمموعات الرتكيز جت�ّسد يف  ال�ّسعور املوّحد الذي  اأّن  غري 

ال�ّسيا�سّية احلالّية والبنى احلكومّية القائمة على تعزيز عملّيات العدالة النتقالية غري امُلنحازة والآيلة 

انعدام  ا عن  اأي�سً امل�ساركون  اأعرب  املوؤ�ّس�ساتّي. ففي عدد من جمموعات الرتكيز،  اإىل الإ�سالح 

اإىل  املبادرة  يف  اأ�سا�سّية  اأدوار  تاأدية  على  وبقدرتها  الفاعلة  الدولية  احلكومية  اجلهات  بدافع  الثقة 

املحّلّيني  ال�ّسيا�سّيني  بالّزعماء  الّثقة  انعدام  من  الرغم  وعلى  وجمدية.  بّناءة  انتقالية  عدالة  حتقيق 

املا�سي”  “مواجهة  فكرة  دعموا  مّمن  امل�ساركون  اعترب  كبري،  نحٍو  على  الأجنبّية  واحلكومات 

املجموعاِت غري امُلنحازة واملنّظماِت غري احلكومّية و�سائل فاعلة من �ساأنها اإي�ساح املا�سي وتفعيل 

احلوار بني الطوائف حول العدالة واملحا�سبة والإ�سالح املوؤ�ّس�ساتّي.

ل ُتعّد نقا�سات جمموعات الرتكيز درا�سًة متّثل �رشائح املجتمع اللبنايّن كافة، ومع ذلك، فهي �سّلطت 

الأمر  لبنان،  يف  وعواقبه  ال�ّسيا�سّي  العنف  ُمعاجلة  تكتنُف  التي  التحديات  من  كثرٍي  على  الأ�سواء 

الذي من �ساأنه اأن ي�سّب يف خدمة الباحثني، ووا�سعي �سيا�سات العدالة النتقالية والعاملني فيها. 

النتقالية  العدالة  تاأخذ مبادرات  اأن  اإىل وجوب  ت�سري  التي  الّنتائج  فيتجّلى يف  الأهّم من ذلك،  اأّما 

ذلك،  ويعني  نفًعا.  هذه  املبادرات  جُتدي  لكي  العتبار،  بعني  وثقافتهم  املحّلّيني  ال�ّسّكان  جتارب 

الّتوظيف  ممار�سات  )مثل  وممار�ساتها  احلالّية  املوؤ�س�سات  طبيعة  اأّن  كيف  اإدراك  خا�ش،  ب�سكٍل 

القائم على املح�سوبّية يف القطاعني العاّم واخلا�ّش( تو�ّسعان رقعة اأعمال الظلم املرتبطة باحلرب. 

يعاين  اّلذي  املجتمع  تهمي�ش  من  يزيد  اأن  �ساأنه  من  وت�سّوراتهم  املحّلّيني  ال�ّسكّان  جتارب  فتجاهل 

اأ�ساًل انق�ساماٍت عميقًة.



 املركز الدولي 
للعدالة االنتقالية

  www.ictj.org/ar1

كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان

1. املقّدمة

على الرغم من تاريخ العنف ال�ّسيا�سّي الّطويل يف لبنان، حاول عدد قليل من الدرا�سات اأن يبحث 

اأعمال العنف ويف مواقفهم جتاه مواجهة ما�سي البالد  ب�سكل منهجي يف ت�سّور �سكان لبنان حيال 

الأهلية  احلرب  اإرث  حول  املعدودة  واملبادرات  النقا�سات  اقت�رشت  اليوم،  وحتى  امل�سطرب. 

اللبنانية واآليات العدالة الإنتقالية على تلك التي اأثارها اأفراٌد ينتمون اإىل الّنخب ال�ّسيا�سّية، واآخرون 

ي�سغلون مواقع يف ال�ّسلطة، واجلهات الفاعلة اخلارجّية، ومنا�رشو حقوق الإن�سان. 

ليب الأحمر، درا�ساٌت ا�ستطلعت اآراء غالبية  ومن جملة الّدرا�سات الّتي اأجرتها الّلجنة الّدولّية لل�سّ

املرتبط باحلرب  العنف  الأهلّية وحول ت�سّوراتهم جتاه  اللبنايّن حول جتربتهم مع احلرب  ال�ّسعب 

من منظار املعايري الإن�سانّية الّدولّية4 وقد قّدرت هذه الدرا�سات اأّن اأكرث من 75 يف املئة من �سّكان 

ا فرُتكز غالبيتها على جمموعات �سكّانّية  لبنان قد تاأّثروا باحلرب الأهلّية. اأّما الدرا�سات القائمة حاليًّ

فرعّية، اأو جمموعاٍت حُمّددة من ال�سحايا ومرتكبي اجلرائم، اأو املرتكبني، داخل املجتمع الّلبناين.5

الّنوعّية حول  البيانات  امُلتوّفرة حالّيًا عن طريق جمع  املوؤّلفات  الثغرة يف  �سّد  اىل  الّدرا�سة  تهدف هذه 

كيفية حتّدث املجموعات عن املا�سي وحول اختالف مواقف كلٍّ منها جتاه مواجهة اإرث احلرب. كما 

ل اإىل فهم م�ساألتني  ت�سعى الّدرا�سة اىل جتاوز الإطار ال�سيق امُلقت�رش على ال�سحايا واملرتكبني بغية التو�سّ

حّدد ا�ستطالع ا�ستعداًدا وا�سع الّنطاق بني ال�ّسكان الّلبنانينّي على  تقّبل الإجراءات التي اتخذت �سد املدنينّي على اأّنها جزء من احلرب،  4

The International Committee of the Red Cross (ICRC), ”The People on War Report: ICRC worldwide consultation 
on the  rules of war,” 1999, xvii, 23, and 63–65.

اأفراد الأ�رشة وفقدان املمتلكات والإ�سابات  اأحد  اأوقات الّنزاع امل�ّسلح هي فقدان  اأّن املخاوف الأكرث �سيوًعا خالل  اإىل  واأ�سارت درا�سة  

اجل�سدّية،

ICRC, ”Lebanon: Opinion Survey and In-Depth Research, 2009,” 23–24.

وبحثت درا�سة للجنة الدولية لل�سليب الأحمر اأجريت عام 2013 يف توقعات اأفراد اأ�رش اأولئك الذين مّت اخفائهم ق�رًشا خالل احلرب ويف 

احتياجاتهم على حّد �سواء.

ICRC, ”The Families of People Missing in Connection with the Armed Conflicts that Have Occurred in Lebanon 
Since 1975: An Assessment of Their Needs,” 2013, 7.

على �سبيل املثال، رّكزت اأمم للّتوثيق والأبحاث على جتارب مقاتلني �سابقني وت�سوراتهم،  5

UMAM Documentation and Research Center, ”To the Death: A Survey of the Continuing Experiences Among 
Fighters’ from Lebanon’s Civil Wars,” 2011, xv-xx.

فبّينت هذه الدرا�سة من خالل مقابلة مبا�رشة مع مقاتلني �سابقني، بع�ش الّتفاوت امللحوظ يف العوامل التي حّفزت هوؤلء على النخراط يف 

النزاع امل�سّلح. كما ك�سفت نتائج الّدرا�سة اإمكانّية اختالف هذه الّدوافع بح�سب اأنواع اأعمال العنف الّتي توّرط املقاتلون بها )اأو على الأقل 

اأنواع اأعمال العنف الّتي �ساركوا فيها وكانوا على ا�ستعداد اأن ُيف�سحوا عنها لأمم للّتوثيق والأبحاث(. وت�سري هذه الدرا�سة اإىل اأن احلرب 

مل تكن جمرد حرٍب “�سد الآخرين الذين احتلوا الأرا�سي اللبنانية” اإذ اّتخذ اأفراد من املجتمع اللبناين اأدواًرا فاعلة ومتنوعة طوال فرتة 

النزاع وحّددوا لأنف�سهم مراكز واختاروا الأدوات والأ�ساليب لتنفيذ اأجنداتهم ال�سّيا�سّية والّطائفّية والإجتماعية. وخل�ست الّدرا�سة اإىل اأن 

دوافع املقاتلني ال�سابقني لّلجوء اإىل العنف امل�سّلح متعّددُة الأوجه وا�ستملت على خليط معقد من الدوافع مبا يف ذلك العتبارات املادّية وامليول 

الأيديولوجية واخلوف والدفاع عن النف�ش و�سغط الأقران وعوامل القربى/ احلي.
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لبنان باحلرب  املتنّوعة داخل  املجموعات  تاأّثر كّل من  الأوىل فهي  امل�ساألة  اأّما  اأف�سل:  نحٍو  اثنتني على 

وردود  العنف  اأعمال  عواقب  جانب  اإىل  هذه،  الّتجارب  طبعت  كيف  فهي  الثانية  امل�ساألة  واأّما  الأهلّية 

الفعل الّر�سمّية وغري الّر�سمّية عليها، مواقَف النا�ش وتوّقعاتهم اإزاَء حماولت الّتعامل مع املا�سي.

�ساهمت العوامل التالية يف التحفيز على اإجراء الدرا�سة: 

معاجلة  حُتاول  التي  احلوارات  النتقالية وغريها من  العدالة  بنقا�ساٍت حول  القيام  على  احلّث  		•
جمموعة الّتجارب املختلفة يف لبنان؛ 

التي  املدين  املجتمع  منّظمات  بها  تقوم  التي  املنا�رشة  واأعمال  والربجمة،  ال�ّسيا�سات،  توجيه  		•
ت�سعى اإىل معاجلة ق�سايا ُمتعّلقة بلبنان، وما�سيه املرتبط باحلرب، وامل�ساحلة التي تلت النزاع؛

مثل  النتقالية،  العدالة  القائمة حول  النقا�سات  تغني  التي  املحلية  الأ�سوات  تقدمي جمموعة من  		•
واآلّيات  الّتذكارية،  والّن�سب  الق�سائّية،  واملالحقات  الّلبنايّن  الّتاريخ  مناهج  حول  النقا�سات 

البحث عن احلقيقة، وجرب ال�رّشر، والإ�سالح املوؤ�س�ساتي؛

الاّلحقة  ال�ستطالعات  ت�سهيل  اأجل  من  النتقالية  بالعدالة  اللبنايّن  ال�سعب  معرفة  م�ستوى  رفع  		•
امُلتعّلقة بهذا ال�ساأن.

لطاملا جتادل العاملون والباحثون يف جمال حقوق الإن�سان يف �رشورة اأّن ُتقّدَم املجتمعات اخلارجة 

امُلعتمد  الإطار  اإّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  ال�سيا�سي.  العنف  اإرث  حول  تف�سرياٍت  النزاع  فرتات  من 

يف هذه الدرا�سة هو اإطار العدالة النتقالية، التي ت�سعى اإىل بناء ال�ّسالم واإر�سائه بعد انتهاء النزاع 

والعنف اجلماعّي، اأو النتهاكات املنهجّية حلقوق الإن�سان. وترمي العدالة النتقالية املعا�رشة اإىل 

تاريخي من  �سجل  اإن�ساء  الدائم من خالل  ال�ّسالم  تعزيز  واإىل  امل�سلح  الّنزاع  تكرار  احلوؤول دون 

حايا، وو�سع حّد ل�سيا�سة الإفالت من  اأجل الّت�سدّي للّنكران، و�سمان املحا�سبة والعرتاف بال�سّ

العدالة  مبادرات  ت�سمل  ما  ال�ّسيا�سّي.6 وغالًبا  الجتماعي  البناء  واإعادة  امل�ساحلة  وتعزيز  العقاب، 

املوؤ�س�ساتي،  والإ�سالح  ال�رشر،  جرب  وبرامج  احلقيقة،  وجلان  الق�سائّية  املالحقات  النتقالية 

ومبادرات تخليد الذكرى. 

وغري  النظر  ق�سري  اأمًرا  املا�سي  مواجهة  يف  الإخفاق  ُيعّد  الأخرى،  الأطر  يف  احلال  هي  فكما 

ُيذكي النق�سامات الجتماعية وعدم  اأّنه  العنف، كما  اأعمال  اإىل جتّدد جولت  يوؤدي  مثمر، وهو 

ال�ستقرار.7

�سملت اجلهود الرامية اإىل مواجهة اإرث العنف املا�سي يف لبنان جمموعًة من املبادرات الر�سمّية املحلية 

املهجرين  وزارة  خالل  من  التعوي�ش  وعمليات  العاّم،  العفو  وقانون  الّطائف،  اإتفاق  غرار  على 

للّتوثيق  اأمم  جمعية  اأجنزته  الذي  التوثيقّي  العمل  كمثل  ر�سمية،  غري  حملّية  اإجراءات  اإىل  بالإ�سافة 

والأبحاث اإىل جانب م�رشوعها امُلوّجه اإىل اجلماعات حتت عنوان “ما الذي يجب فعله؟ ديوان الّذاكرة 

الأمم املّتحدة،  6

United Nations. United Nations Approach to Transitional Justice. Guidance note of the secretary-general, 2010, 3.

زلقط،  7

José Zalaquett, ”Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles Applicable 
and Political Constraints,” in Kritz, Neil J., editor, Transitional Justice (United States Institute of Peace Press, 1995), 
31.
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املديّن،  املجتمع  يف  ال�ّسباب  اإ�رشاك  ا  اأي�سً  )SDC( امل�ستدامة  الدميقراطية  مركز  وقد حاول  الّلبنانّية”.8 

وذلك من خالل برامج حملّية مكر�سة لإيجاِد حوار من اأجل حت�سني التعاي�ش.9 اأما التدابري الدولية، 

فقد �سّمت اللجنة الدولية التي توّلت التحقيق يف انتهاكات قانون الإن�سان الدويل التي قامت بها ا�رشائيل 

خالل اجتياحها لبنان )جلنة ماكربايد( بال�سافة اإىل املحكمة الدولية اخلا�سة بلبنان. 

ومع ذلك، فاإن الّتدابري الّتي مّت تنفيذها مل تكن منا�سبة ملعاجلة اإرث نزاع املا�سي يف لبنان اإذ خّلَف 

ا موؤذًيا. بع�ش هذه الّتدابري، على غرار قانون العفو، اأثًرا �سارًّ

اإرث  الّتعامل مع  واأهمّيتها يف  الثقافية  الأخرية على دور اخل�سو�سية  العلمّية  املوؤّلفات  �سّددت  وقد 

املا�سي، كما اأّكدت على مدى خطورة جتاهل جتارب الّنا�ش الفعلّية مع النزاع و�رشف النظر عن 

التي تكمن وراء  الأ�سباب  اأكرث واقعية عن  اإًذا ر�سم �سورة  ال�رّشورّي  مل�ستقبلهم.10 فمن  روؤيتهم 

تذّكر الّنا�ش احلرب باأ�سكاٍل خمتلفة، ما ي�سمح باإدراك الباعث الذي يجعل هوؤلء ي�ستمّرون يف حمل 

ال�سكانية  امل�سوحات  مثل  الّتجريبّية،  الّدرا�سات  اأّما  الأخرى.11  واجلماعات  الأفراد  �سد  غائن  ال�سّ

جتارب  يف  الختالفات  فهم  اأتاحت  اإذ  الأهمية  بالغة  اأداًة  ف�سّكلت  الرتكيز،  جمموعات  ودرا�سات 

النتقالّية  العدالة  جمال  يف  العاملون  جلاأ  وقد  واأح�سن.12  اأف�سل  فهًما  وتوقعاتهم  ومواقفهم  النا�ش 

املا�سي  لنزاع  املحلّية  الّت�سورات  اأف�سل  ب�سورة  يفهموا  لكي  متزايد  نحو  الّدرا�سات على  هذه  اإىل 

بالإ�سافة اإىل الّتوقعات واملخاوف، والآمال يف الإنتقال اإىل م�ستقبل اأكرث عدالًة و�سالًما.13

اأمم للّتوثيق والأبحاث، كفوري،  8

UMAM, ”Memory at Work, A Guide for Lebanese on Peace & War,” 2013, www.memoryatwork.org 
Liliane Kfoury, ”Documenting Memories of War: UMAM & The Hangar,” Accord, 24 (2012):18.

على �سبيل املثال، “الّتعاي�ش يف لبنان: خيار اأو ن�سيب” )3/2002(:  9

 Sustainable Democracy Center, ”Coexistence and Cohabitation in Lebanon: A Choice or a Destiny” (2002/3). 

http://www.sdclebanon.org :للمزيد من املعلومات يرجى زيارة

اأومني،  10

Barbara Oomen, ”Examining the Implications of Global Justice.” Working paper based on presentation at the 
Re-Imagining Peace International Seminar, Charlottesville, 2004, 6 Barbara Oomen, ”Examining the Implications 
of Global Justice.” Working paper based on presentation at the Re-Imagining Peace International Seminar, 
Charlottesville, 2004, 6، Sune Haugbolle, War and Memory in Lebanon (Cambridge University  Press, London, 
2010), 231.

  Sune Haugbolle,  War and Memory in Lebanon (Cambridge University  Press, London, 2010), 8.   11

يف هذا الكتاب، يناق�ش الكاتب مبداأ “ثقافة الّذكرى” ودورها يف تر�سيخ “الّثقافة” الّطائفّية يف لبنان. ويوؤّدي عدم توافر املعلومات املتعّلقة 

اأو ا�ستمرارّية  اأّما ا�ستمرارّية ثقافات الذكرى  باحلرب وعدم التوافق ب�ساأن ما ح�سل خالل احلروب اىل غياب ذاكرة تاريخّية موّحدة. 

املجموعات التي حتمل ذكريات متفاوتة عن الأحداث التاريخّية امل�سرتكة فتزيد من ال�سغائن والنزاعات مع اجلموعات الأخرى.

كروغر وكاي�سي،  12

Richard  A. Krueger  and Mary  Anne Casey, Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, 4th ed. (Sage 
Publications,  Thousand Oaks, 2009), 2 and 8.

طوم�ش واآخرون،  13

Oskar N. T. Thoms et al., Center for International Policy Studies, ”The effects of transitional justice mechanisms. 
A summary of empirical research findings and implications for analysts and practitioners,” 2008.

يف العراق، در�َش كّل من املركز الدويل للعدالة النتقالية ومركز حقوق الإن�سان يف جامعة كاليفورنيا يف بريكلي اأراء املواطنني العراقيني 

ومواقفهم حول امل�سائل التالية: من يريدون اأن يحا�سبوا، واملواقف جتاه امل�ساركة الدولية؛ وجهات نظرهم من البحث عن احلقيقة، وحفظ 

.)2004 ،HRC / UCBالّذاكرة، والعفو، والّتحرّي، وجرب ال�رشر، وامل�ساحلة، واإعادة البناء الجتماعي. )العدالة الإنتقالية و

Phuong Pham et al., ”Human rights, transitional justice, public health and social reconstruction,” Social Science 
and Medicine, 70:1 (2010): 98–105.

الفاعلني  اإرادة  تاأثري  اإمكانية  “لدرا�سة  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  �رشق  يف  ال�سكان  م�ستوى  على  اأدلة  واآخرون  فام  جمعت 

النتقالية  العدالة  تدابري  اإدماج  اإىل  ا�ستنتاجاتهم  يف  ودعوا  النتقالية”.  العدالة  اآليات  ت�سميم  يف  املت�رشرين  وال�سكان  املحليني 

النتقالية  العدالة  جهود  جدوى  ولتح�سني  الأ�سا�سّية  املجتمع  احتياجات  لتلبية  اأو�سع  واقت�سادية  و�سيا�سية  اجتماعية  حتولت  �سمن 

الجتماعي  العلمي  للبحث  املمكن  فمن  وبالتايل،  النزاع.  بعد  ما  جمتمعات  يف  وال�ستقرار  ال�سالم  على  احلفاظ  يف  وللم�ساعدة 

العدالة النتقالية.  البناء الجتماعي  وت�سكيل ت�سميم حمّدد ملبادرات  اإعادة  العدالة النتقالية يف عملّيات  اآليات  اأن يوّجه عمل   التطبيقّي 

انظر: طوم�ش واآخرون،
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اأُقيمت يف اإطار هذه الدرا�سة، نقا�سات �سمن 15 جمموعة تركيز ت�سّم �سّكان من خم�سة اأحياء يف 

اأّما  بريوت الكربى، وذلك اعتباًرا من 17 متوز/يوليو 2013 وحّتى 14 اآب/اأغ�سط�ش 2013. 

ت�سكيلة جمموعات الرتكيز، فقد اأُعّدت على نحٍو ي�سمُح با�ستخراج اأوجه الّتباين يف التجارب املتعّلقة 

للعنف  الّتعّر�ش  وم�ستويات  الجتماعي  والّنوع  الأجيال،  اختالف  بح�سب  الآراء  ويف  باحلرب 

يف  حواٍر  اإجراء  كيفية  ترعى  جتريبّية  اأ�س�ش  و�سع  اإىل  النقا�سات  هذه  و�سعت  باحلرب.  املرتبط 

املجتمع الّلبناين حول الّتعامل مع العنف املا�سي وعواقبه. 

وفهمها  اخلا�سة  مفاهيُمها  منها  لكلٍّ  خمتلفة،  كثريٍة  ت�سمياٍت  على  اللبنانّية  الأهلّية  احلرب  تنطوي 

نقا�سات  مديرو  جتّنب  لذا،  وعواقبها.  وديناميكياتها  العنف  اأعمال  ن�سوب  اأ�سباب  حول  الذاتّي 

اأّما يف عر�ش  املرتبط باحلرب.  العنف  للدللة على  ت�سميٍة حمّددة  اأي  اعتماد  الرتكيز  جمموعات 

نتائج الدرا�سة، فُيعتمُد ُم�سطلٌح حُمايٌد اأكرث األ وهو “حروب لبنان”، اإذ اإّنه ي�سري اإىل احلرب التي 

اندلعت يف العام 1975، وُيقّر كذلك الأمر بدور اجلهات الداخلية واخلارجية يف العنف ويف تعّدد 

النزاعات.14

خالل درا�سة احلالة، متت مقارنة وُمقابلة البيانات الّتي مّت جمعها من نتائج نقا�سات جمموعات 

للعدالة  الدويل  املركز  اأجنزه  الذي  ال�ّسفوّي  الّتاريخ  م�رشوع  من  امُل�ستخل�سة  بالنتائج  الرتكيز 

نعرف”  “بدنا  م�رشوع  انفَرد  نعرف”.  “بدنا  وعنوانه  الثانوية  احللقة  �سفوف  مع  النتقالية 

بطبيعته امُلمّيزة، اإذ �سمح لطالب احللقة الثانوّية بجمع �سهادات تاريخّية �سفوّية متعّلقة باحلرب 

الأهلّية من جهة وبتوثيق الروايات املفتوحة عن احلرب. وت�سمُح هذه ال�سهادات باإمعاِن النظر 

يومنا  ُمراهقي  اإىل  امُلرتبط باحلرب  العنف  التجارب واملعارف حول  نقل  فاأكرث يف كيفية  اأكرث 

هذا. وتعّد هذه اخلطوة على قدٍر عاٍل من الأهمّية، نظًرا اإىل اأّن تالمذة املدار�ش، ما عدا قّلة 

كثرًيا  واأّن  الأهلية،  احلرب  من  املتاأتي  العنف  مع  مبا�رشة  لتجربٍة  يتعّر�سوا  مل  منهم،  �سئيلة 

تبنّي من خالل  البالد. وقد  تاريخ  املهّم من  الف�سل  هذا  تتكّتم عن  الّلبنانية  املدر�سّية  الكتب  من 

الأجيال  لدى  الذاكرة  تكوين  وعملية  ين�سجمان  واأ�سلوبها  الروايات  م�سمون  اأن  الدرا�سة، 

الأكرب والأ�سغر �سنًّا على حّد �سواء، وذلك انطالًقا من مبداأ “تنذكر وما تنعاد” الذي، وعلى 

الرغم من ت�سديده على عدم جدوى احلرب، ل ُي�سهم اإّل ُم�ساهمًة خجولة يف تعميم فهم اأ�سباب 

احلرب وعواقبها.

Oskar Thoms et al., ”State-Level Effects of Transitional Justice: What Do We Know?”, International  Journal of 
Transitional Justice 4 (2010), 329–354. 

Oskar N. T. Thoms and James Ron, ”Public Health, Conflict and Human Rights: Toward a Collaborative Research 
Agenda,” Conflict and Health, 1:11 (2007).

اإىل  العام  مبعناه  ي�سري  الأهلية”  “احلرب  م�سطلح  فا�ستخدام  بالتعقيد.  جرت  التي  النزاعات  لو�سف  امل�ستخدمة  امل�سطلحات  تّت�سم   14

امل�سطلح يخفي  اأّن هذا  اإىل  �ساوول  لفت  الإطار،  الأطراف اخلارجية. ويف هذا  ي�سمل  الداخلية ول  اللبنانية  بالأطراف  النزاع  انح�سار 

.Melhem Chaoul, ”La guerre sur les noms de la guerre,” L‘Orient le Jour, April 2008 طبيعة العنف املعّقدة يف لبنان

باحلرب  املرتبط  للعنف  الع�سوائّية  الطبيعة  الهمجّية” للت�سديد على  “احلرب  ترجمته  ما  اأو   Guerre incivile فاعتمد م�سطلح  بي�سون  اأّما 

والذي كان ُيرتكب بحق املواطنني املدنيني.

Ahmad Beydoun, Le Liban: Itinéraires dans une guerre incivile (Karthala-CERMOC, Paris, 1993). 

هذا واعتمَد تويني م�سطلح “حرب الآخرين” ويعني بذلك اأن الدور الأ�سا�سي يف احلرب ُمناٌط بجهاٍت خارجية واإقليمية على الرغم من 

الدور املحوري الذي يوؤديه عدٌد من اجلهات الداخلية. ومييل الكثريون اإىل اعتبار هذا امل�سطلح، امل�سطلح �سبه الر�سمي لو�سف احلرب، 

وهو اعُتمد يف عهد الرئي�ش اإليا�ش الهراوي. فهذا التعريف ي�سري اإىل اأّن اجلماعات املتناف�سة يف لبنان قد انخرطت ب�سكل �سلبي يف احلرب 

ل�سالح جهات خارجية، واأن اأعمال العنف وجدت لبنان �ساحًة لها.

.Ghassan Tuéni, Une Guerre Pour les Autres (Lattès,  Paris, 1985)

ويوؤكد �ساوول على اأن بع�ش الأو�ساط ال�سيا�سية وال�سحفيني امل�سيحيني قد اعتمدوا هذا الو�سف للحرب. 



 املركز الدولي 
للعدالة االنتقالية

  www.ictj.org/ar5

كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان

يهدف هذا التقرير اإىل تقدمي معلومات للّدرا�سات امل�ستقبلّية واملبادرات ال�سيا�سّية، واأّي جهود حالّية 

وم�ستقبلّية من �ساأنها التعامل مع اإرث احلرب الأهلية يف لبنان، كما اأّنه قد يقدم درو�ًسا قّيمة تخُدم 

اأّما اجلمهور امل�ستهدف فهو  درا�ساٍت مُماثلة ُتعنى مبجتمعاٍت اأخرى قد انتهت من مرحلة الّنزاع. 

ال�ّسيا�سات، واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين، واجلهات املانحة  جماعة من الباحثني، ووا�سعي 

املعنّية يف جمال تدابري العدالة النتقالية يف لبنان وخارجه.

وك�سفت هذه الدرا�سة عن تناق�سات وت�ساربات ت�سود م�ساعر الأفراد واجلماعات حيال املا�سي. 

فب�سكل عام، توؤّكد النتائج التي مّت التو�سل اإليها اإىل اأنه ما من مقاربة �سهلة من �ساأنها اإر�ساء العدالة 

ا اأدوارًا ُتناُط باملنظمات غري احلكومية، وباملنظمات  النتقالية يف لبنان. وقد حّددت الدرا�سة اأي�سً

املعرفة،  وتبادل  اجلماعة،  �سمن  واحلوار  العام،  النقا�ش  ُتعّزز  اأن  �ساأنها  ومن  املنحازة  غري 

الدرا�سة  نتائج  وتوؤكد  الأوجه.  املتعدد  احلرب  اإرث  ُمعاجلة  اإىل  الآيلة  الفّعالة  الطرق  وتطوير 

ا على اأهمية اأن تتم�سك خمتلف الأجيال واجلماعات يف منطقة بريوت الكربى مببداأ امل�ساواة  اأي�سً

يواجهها  اأن  بّد  ل  التي  ال�ساملة  املوؤ�س�ساتي  الإ�سالح  عمليات  لتحديات  وبالت�سدي  القانون  اأمام 

القطاعني  يف  واملح�سوبيات  العالقات  اإرث  اإىل  التطّرق  عند  النتقالية  العدالة  �سيا�سات  وا�سعو 

العام واخلا�ش. 

اإجراء  عند  تطراأ  قد  التي  التحديات  على  وء  ال�سّ النتائج  هذه  ت�سّلط  فقد  الباحثني،  اإىل  بالّن�سبة  اأّما 

النتقالية  العدالة  ملفهوم  ت�سّوراتهم  وحول  عا�سوها،  التي  احلرب  جتارب  حول  ال�سكان  تقييمات 

الّتعامل مع  ليتحّدثوا عن  النا�ش  اأمام  املجاِل  اإف�ساح  كيفّية  الأ�سا�سّية يف  عوبة  ال�سّ لبنان. وتكمن  يف 

املتكّررة  ال�سيا�سي  العنف  دّوامات  اأّن  على  ال�سائد  الإجماع  ظّل  وذلك يف  املا�سية،  العنف  اأعمال 

�سة من �ساأنها درا�سة  الّدرا�سة على احلاجة اإىل توفري مقارباٍت متخ�سّ مل تنتِه بعد. كما ترّكز هذه 

الطريقة التي يعتمدها الّنا�ش يف حديثهم عن اأعمال العنف املا�سية ويف تفكريهم حول �سبل التعامل 

الّنا�ش  الّتباين يف جتارب  فهم  اأهمّية  ب�سكٍل خا�ش، على  الّنتائج،  وُت�سّدد  الأعمال هذه.  اإرث  مع 

والطوائف،  الأجيال،  اختالف  اإىل  ا�ستناًدا  وذلك  ونتائجها،  احلرب  اأ�سباب  حول  وت�سّوراتهم 

وم�ستوى الّتعّر�ش لأعمال العنف. 

واأّما بالن�سبة اإىل وا�سعي ال�ّسيا�سات والعاملني يف جمال العدالة النتقالّية، فت�سري الّنتائج اإىل حاجٍة 

امُلقاربات  وجتّنب  ككّل،  املجتمع  �سعيد  على  نقا�ساٍت  اإجراء  ت�سجيع  اإىل  احلاجة  هي  ملّباة،  غري 

اإذ  وح�سب.  منه  ُمعّينة  اأ�سكاٍل  مع  اأو  العنف  اأعمال  من  حمددة  جولٍت  مع  تتعامل  التي  ّيقة  ال�سّ

ُيفرت�ش بهذه النقا�سات اأن تنتقَد اأعمال العنف واجلهود الّر�سمّية ال�ّسابقة الّتي تعالج م�سائل الذاكرة، 

واملحا�سبة، والإ�سالح املوؤ�ّس�ساتّي. 

وقد لحظت هذه الّدرا�سة انفتاًحا على م�ستوى اجلماعة، جتاه بناء حواٍر �سامٍل و�رشيٍح اأكرث حول 

اإقامة اجل�سور بني النق�سامات القائمة عرب  الّتحديات املرتبطة بالّتعامل مع ما�سي لبنان، وبالّتايل 

جتارب  يف  والتباين  والأجيال،  ال�سيا�سية،  الهويات  اختالف  من  وامُلنبثقة  اجلغرافّية،  امل�ساحات 

احلرب. 

وقد اأجريت هذه الّدرا�سة كجزء من برنامج املركز الدويل للعدالة النتقالية الذي يحمل عنوان 

“معاجلة اإرث الّنزاعات يف جمتمع منق�سم” ويرمي اإىل اإحاطة وا�سعي ال�ّسيا�سات علًما بحاجات 
ال�سحايا وتوّقعاتهم املتعّلقة بالّنزاعات املتعاقبة يف لبنان منذ عام 1975، ول �سّيما جلهة العدالة 

اأُ�سِدَر يف اإطار  واملحا�سبة، وذلك بغية و�سع مقاربات جديدة من اأجل مواجهة املا�سي. وقد 
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 1975 العام  من  لبنان  يف  الإن�سان  حلقوق  الّدويّل  القانون  انتهاكات  ُيعّدد  م�سٌح  امل�رشوع  هذا 

لبنان منذ احلرب  العقاب يف  اإىل درا�سٍة حول الإفالت من  العام 2008 15، بال�سافة  وحّتى 

وء على التكلفة التي يتكّبدها امُلجتمع اللبناين نتيجَة  الأهلية وحّتى اليوم، بحيث ُت�سّلط الدرا�سة ال�سّ

ا جمموعة من التو�سيات  ف�سل ال�ّسلطات يف معاجلة اإرث ّنزاع املا�سي.16 هذا وقد �سَدرت اأي�سً

وّجهتها هيئات املجتمع املدين اإىل احلكومة اللبنانية حول التدابري الواجب اتخاذها ملواجهة اإرث 

املا�سي.17 

الإن�سان  حلقوق  الدويل  للقانون  اجل�سيمة  لالنتهاكات  م�سح  ال�سيا�سي،  العنف  من  لبنان  “اإرث  النتقالية:  للعدالة  الدويل  املركز   15

والقانون الدويل الإن�ساين ما بني عاَمي 1975 و2008”، 2013.

ICTJ, ”Lebanon’s Legacy of Political Violence: A Mapping of Serious Violations of International Human Rights and 
Humanitarian Law in Lebanon, 1975–2008,” 2013.

املركز الدويل للعدالة النتقالية: “عدم التعامل مع املا�سي: اأي تكلفة على لبنان؟”، 2014.  16

ICTJ, ”Failing to Deal with the Past: What Cost to Lebanon?”, 2014.

املركز الدويل للعدالة النتقالية، “مواجهة اإرث العنف ال�سيا�سي يف لبنان: برنامج للتغيري”، 2014.  17

ICTJ, ”Confronting the Legacy of Political Violence in Lebanon: An Agenda for Change” 2014.
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2.  ال�سياق التاريخي

بني العامني 1975 و1990، تغلغلت الّنزاعات امل�سّلحة واأعمال العنف ال�ّسيا�سّي وا�سعة النطاق يف 

احلياة اليومّية يف لبنان بحيث اأّثرت يف الّنا�ش واجلماعات على امتداد الوطن. فانت�رشت ال�سيارات 

املفخخة، وازداد الق�سف اجلّوّي، ومعارك الّدّبابات، و�سعرت حرب ال�ّسوارع يف املدن، وكرُثت 

الإغتيالت امل�ستهدفة، و�ساد الإخفاء الق�رشّي، والتقني�ش، حّتى اأم�ست هذه الأعماُل خبَز املواطن 

اللبنايّن وملحه، وهي اأفعاٌل ارتكبتها املجموعات امل�سّلحة الّداخلّية والقوى اخلارجّية. وكما تبنّي يف 

تقرير املركز الدويل للعدالة النتقالية الذي �سدر يف العام 2013 حتت عنوان “اإرث لبنان من العنف 

اجلماعّي  الّنزوح  اإىل  الفرتة  تلك  خالل  الّطائفّي  والقتتال  الّطبقّية  النتفا�سات  اأّدت  ال�ّسيا�سّي”،18 

لل�ّسّكان، والقتل، والإخفاء الق�رشّي، واإىل اإ�سابات يف �سفوف املدنّيني.

ولعّل اإحدى موروثات النزاع الرئي�سة جت�ّسدت يف تف�سي الإفالت من العقاب الذي ُمنَح ملن يتحملون 

بذلتها  الّتي  اخلجولة  اجلهود  اأّن  ذلك  على  املجتمع.19 زد  وتاأثريه يف  العنف  الأكرب عن  امل�سوؤولية 

احلكومات املتعاقبة يف الّتعامل مع اأعمال العنف املا�سية تفتقُر امل�سداقّية من حيث التفوي�ش وامل�سار، 

كما اأّنها فاقمت م�سكلة  تهمي�ش ال�سحايا.20

تعمل احلكومة الّلبنانية منذ عقود وفق �سيغٍة ُتوّزع مبوجبها الوظائُف ال�ّسيا�سّية والإدارّية على الّطوائف 

ا امليثاق الوطني ال�سادر  الّدينّية الّرئي�سة. وتتجذر هذه ال�سيغة جتّذًرا عميًقا يف الّتاريخ، فقد اأقّرها ر�سميًّ

ا، وذا “وجه عربي”.21 وقد  ا وم�ستقاًل و�سياديًّ عام 1943 اّلذي اأعاَد مو�سعة لبنان فاعتربه كياًنا حياديًّ

ة  اأعلن امليثاق هذا اأّن لبنان لن ي�سعى اإىل الوحدة مع �سوريا والعامل العربي اأو اإىل اإقامة عالقاٍت خا�سّ

مع فرن�سا اأو الغرب. هذا وَو�سَع امليثاق �سيغًة طائفّية ت�ستند اإىل حدٍّ كبرٍي اإىل اإح�ساء العام 1932 يف 

لبنان، فوّزَع الّتمثيل احلكومي بن�سبة 6 مقاعد للم�سيحيني مقابل 5 مقاعد للم�سلمني.

تاريخيًّا، ُيعترب لبنان مالًذا اآمًنا لالأقلّيات، وقد ُعِرَف با�ستقباله املعار�سني وامل�رّشدين واملتمّردين، 

الأرمن  اإليه  الوافدين  بني  من  فكان  املجاورة.  الأنظمة  مع  خالٍف  على  اإيديولوجيًّا  هم  ومن 

ُبعيد  واملعار�سون   ،1948 العام  بعد  والفل�سطينيون   ،1914 العام  يف  والآ�سوريون  والأكراد 

الإن�سان  حلقوق  الدويل  للقانون  اجل�سيمة  لالنتهاكات  م�سح  ال�سيا�سي،  العنف  من  لبنان  “اإرث  الإنتقالية،  للعدالة  الّدويّل  املركز   18

والقانون الدويل الإن�ساين ما بني عاَمي 1975 و2008”، .2013.

ICTJ, ”Lebanon’s Legacy of Political Violence: A Mapping of Serious Violations of International Human Rights and 
Humanitarian Law in Lebanon, 1975–2008,” 2013, ix.

Habib Nassar, ”Too little justice in Lebanon,” Now, March, 2011 ،ار ن�سّ  19

املركز الّدويّل للعدالة الإنتقالية، “عدم التعامل مع املا�سي: اأي تكلفة على لبنان؟”، 2014.  20

ICTJ, ”Failing to Deal with the Past: What Cost to Lebanon?,” 2014, v, 5.

فاعور،  21

Muhammad A. Faour, ”Religion, Demography, and Politics in Lebanon,” Middle Eastern Studies, 43:6 (2007), 910.
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يحوي  الّذي  لبنان  تنّوع  هذا من  الأقلّيات  تدّفق  زاَد  اأن  فكاَن  العام 1956. 22  ال�ّسوي�ش يف  اأزمة 

اأّما الّطوائف  اإليها جممل ال�ّسكان البالغ عددهم اأربعة ماليني ن�سمة.  اأ�ساًل 18 طائفة خُمتلفة ينتمي 

كما  الّدرزّية،  والطائفة  وال�ّسيعية(،  )ال�ّسّنية  امل�سلمتان  والطائفتان  امل�سيحّية  الطوائف  فهي  الأكرب 

ي�سّكل الفل�سطينّيون حواىل 10 يف املئة من جمموع ال�ّسكان. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن الأطراف كّلها 

حايا واملرتكبني. �ساركت يف احلرب الأهلّية، فطم�ست بذلك اخلطوط الفا�سلة بني ال�سّ

مع حلول اأوائل ال�ّسبعينات، مّهدت الّنزاعات ال�ّسيا�سّية الّداخلية وال�سطرابات يف املنطقة، الطريَق 

اأمام اندلع احلرب الأهلّية يف العام  1975 .23 اإذ طالب ممّثلو امل�سلمني بتعديل الإتفاق املربم �سابًقا 

اأّن الإتفاق ل يعك�ش الأغلبّية الدميغرافّية اجلديدة. وقد  مع امل�سيحّيني حول تقا�سم ال�سلطة، فاّدعوا 

�ساهم التواجد الفل�سطينّي املتنامّي يف لبنان، ول�سيما منّظمة الّتحرير الفل�سطينّية، يف و�سع لبنان يف 

ال�ّسيا�سّية املحلّية والحّتادات  املنّظمات  اإ�رشائيل.24 هذا واتخذت  الّتوّتر الإقليمّي العربّي مع  �سلب 

ا اأكرث، وازداَد عدُد املتعاطفني مع الفل�سطينينّي ومع الق�سية العربية الكربى.  النقابية طابًعا ع�سكريًّ

وقد ارتفعت حّدة الّتوّتر داخل احلكومة الّلبنانّية حول م�ساألة التواجد الفل�سطيني، بحيث اعترَب بع�سهم اأّن 

اأّما تنامي منّظمة الّتحرير الفل�سطينّية، من حيث احلجم  ذلك يعطي اإ�رشائيل ذريعًة للدخول اإىل لبنان. 

والّتنظيم الع�سكرّي، وتو�ّسع نفوذها على ال�سعيدين الّداخلّي واخلارجّي، فاأذكيا املخاوف وزاداها. وقد 

�ساهمت املعارك التي دارت بني امليلي�سيات امل�سيحّية ومنظمة التحرير الفل�سطينية يف اإ�سعال الّنزاع اّلذي 

اأنحاء البالد كّلها وحّول العا�سمة بريوت اىل �ساحة معركة على خط اجلبهة.  راح ينت�رش تدريجيًّا يف 

وتو�ّسعت رقعة هذه ال�ستباكات حتى انخرطت فيها منّظماٌت �سيا�سّية حملّية اأخرى.

الّتي  الّطويلة  الأهلّية  احلرب  املختلفة من  الف�سول  متنّوعة خالل  باأ�سكاٍل  الّطائفية  الّنزاعات  جتّلت 

اأدّته اجلهات املتعددة، مبا فيها  امتّدت نحو 15 عاًما. وتوّقفت هذه الّديناميكيات على الدور الذي 

والّتهديد  طويلة،  لفرتات  ال�ّسورّي  والّتدخل  والفل�سطينّيني،  الرئي�سة،  اللبنانية  الّطوائف  خمتلف 

املتقاتلة و�سمن  الطوائف  العنف بني  اأعمال  ارُتِكبت  الّنزاعات،  تفاقم  اإ�رشائيل. ومع  امل�ستمر من 

الطائفة الواحدة على حّد �سواء. 

اأُِرغَم  األف �سخ�ش. ففي كثري من احلالت،  يقارب 700  العامني 1975 و1990، نزح ما  بني 

النا�ش على النتقال من مكاٍن اإىل اآخر لأ�سباب �سيا�سّية اأو طائفّية، وذلك يف ظّل تق�سيم البالد تق�سيًما 

مُمنهًجا اإىل مناطَق طائفّية على يد امليلي�سّيات.25 

خلف،  22

Samir  Khalaf,  ”Beirut Reclaimed: Reflections on Urban Design and the Restoration of Civility” (Dar An-Nahar, 
Beirut, 1993), 84.

خالدي،  23

Walid Khalidi, Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle East (Center for International Affairs, 
Harvard University, Cambridge, 1979).

الحتالل  �سّد  الفل�سطينّي  امل�سّلح  الكفاح  �رشعّية  عليها  قامت  التي  الّرا�سخة  املبادئ  و�سع  الّذي   1969 عام  املوّقع  القاهرة،  اإتفاق   24

الإ�رشائيلّي من داخل لبنان.

انظر، على �سبيل املثال، �سيدمان،  25

Steven Seidman, ”The Politics of Cosmopolitan Beirut: From the Stranger to the Other,” Theory, Culture & Society, 
29:2 (2012), 11:

“اإّن قّوة الطائفّية حمبوكة يف كّل ن�سيج من اأن�سجة احلياة ال�سخ�سّية والجتماعية. وتقوم الطائفة مقام الوطن . فلكّل من الّطوائف الّرئي�سة 
خدمة  وظائف  من  تها  وح�سّ بها،  ة  اخلا�سّ ال�سيا�سّية  منّظماتها  وال�سيعة(  وال�سنة  والدروز  والأرثوذك�ش  الكاثوليك،  والروم  )املوارنة، 

مدنّية، وميلي�سياتها، واأعالمها، واأ�ساطري ن�ساأتها وحكاياتها عن اأبطال واأ�رشار. ت�سّكل الّطوائف دويالت افرتا�سية حيث اأّنها توّفر ال�ّسالمة 

والأمن وفر�ش العمل، ومتنح الإح�سا�َش الفعلّي بالهوية والنتماء الجتماعي. وتنظم قوانني الأحوال ال�سخ�سية الطائفية الولدة والزواج 

حّية والجتماعية.  ال�سّ الرعاية  الطوائف  هذه  لكّل من  الجتماعية  اخلدمة  اخلريّية ومنّظمات  اجلمعّيات  وتوّفر  هذا  واملرياث،  والطالق 

توّفر  فباخت�سار،  حف.  وال�سّ الّتلفزيونّية  القنوات  الإعالمية على غرار  اخلا�سة وو�سائلها  كّل طائفة مبدار�سها  تتمّتع  ذلك  اإىل  بالإ�سافة 

الّطائفة الأمن والّت�سامن ملواطٍن اأنهكته احلرب وخّلفت فيه �سدمًة نف�سية”.
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ا، فكانت ال�سحّية يوًما وامُلرتكب يوًما اآخر،  وقد ارتكبت الف�سائل كّلها املجازَر بحق بع�سها بع�سً

امل�سيحّية  املنطقة  فطّهرت   1976 العام  يف  فت  اقرُتِ التي  الكرنتينا  جمرزة  املجازر،  تلك  بني  ومن 

من الفل�سطينّيني وامل�سلمني والأكراد، وجمزرة  الدامور التي ارُتِكبت بحّق امل�سيحيني، وا�ستهداف 

حايا كانوا يقطنون يف القرية ذاتها  الفل�سطينيني يف خمّيم تّل الّزعرت لاّلجئني، علًما اأّن املرتكبني وال�سّ

الكثرية وُحرقت  املنازل  املمتلكات، فُدّمرت  التي طالت  اأغلب الأحيان. هذا وعّمت الأ�رشار  يف 

وُنهبت، وُهّدمت دور العبادة وُدّن�ست املقابر.26

عك�ست الّتحولت الّدميغرافّية الناجتة من القتال مق�سد هذا الأخري. ففي حني �سّكل امل�سيحّيون 55 

املئة فقط مع حلول عام  اإّل 5 يف  يبَق منهم  العام 1975 مل  الغربّية يف  �سّكان بريوت  املئة من  يف 

1980. كذلك، انخف�ش عدد امل�سلمني املقيمني يف بريوت ال�رشقية من 40 يف املئة يف العام 1975 

الهوّية  ت�رشذمت  اأن  هذا  الكثيف  النزوح  على  فرتّتب   27. 1980 العام  يف  املئة  يف   5 من  اأقل  اإىل 

الّلبنانّية، ما اأرغَم ال�ّسكان على اإعادة حتديد هوّياتهم املكانّية على اأ�س�ش طائفّية.28

اأّما امل�ساحلة الداخلّية التي اأّلفت بني اخل�سوم ال�سيا�سيني املحليني من جهة والّتطّورات الإيجابّية التي 

�سهدتها املنطقة من جهة اأخرى، ف�سّهلت وقف الّنزاع امل�سّلح يف العام 1990 29. ويف اأواخر العام 

الأهلّية  احلرب  نهاية  واأعلَن  ال�ّسيا�سّي،  الإ�سالح  اأُ�س�ش  اأر�سى  الذي  الّطائف  اإتفاق  اأُبرَم   1989

ال�ّسورّية  القّوات  اإطاًرا لن�سحاب  كما و�سَع  و�سورّيا،  لبنان  بني  واأن�ساأ عالقات ممّيزة  الّلبنانّية، 

نهائيًّا من لبنان.

ال�ّسّكانّية،  الدميغرافّية  بح�سب  الّثالث  الّرئي�سة  الّطوائف  بني  ال�ّسيا�سّية  ال�ّسلطة  تق�سيم  ن�سَب عن  وقد 

م�سكلة م�ستّمرة األ وهي اختالل الّتوازن ال�ّسيا�سّي.30 ومّلا كان حجم الّطائفة يحّدد �سلطتها ال�ّسيا�سّية، 

يفرت�ُش اأّي تغيري دميغرايف اإعادة تق�سيم ال�سلطات ال�ّسيا�سّية، “واختالل الّتوازن الّطائفّي احل�ّسا�ش 

واله�ّش اّلذي يحكم الّنظام ال�ّسيا�سّي”.31 وُيعّد بع�سهم ذلك ال�سّبَب اجلوهرّي الذي يكمن وراء غياب 

اأّي اإح�ساء ر�سمّي يف لبنان منذ العام 1932. 

كنفاين – زهار،  26

Aïda Kanafani-Zahar, ”Displacement, Return and Reconciliation in Mount Lebanon,” Accord, 24 (2012): 46.

خلف،  27

Samir Khalaf, ”Beirut Reclaimed: Reflections on Urban Design and the Restoration of Civility” (Dar An-Nahar, 1993).

الّتحّولت  هذه  على  املرتتبة  والّنف�سّية  الجتماعية  العواقب  املوؤّلف  يناق�ش   ،107  and  ،102  ،93  Ibid، at خلف،  يف   28

اأّن احلرب  لُيربهَن  ال�سكان،  اإلهام  وُي�سّكل م�سدَر  به،  ا  منطًقا خا�سًّ يطّور  املكان  باأّن  القائل  املكاين  فوكو  مفهوم  الإقليمّية. وينطلق من 

التي  الأ�سا�سّية  املخاوف  خلف  يحّدد  كما  النق�سامات”.  اإىل  “العودة  اإىل  واأدت  ّطائفّية  حدوًدا  فر�سمت  جديدة  اأماكن  خريطة  اأنتجت 

ماألوفة  لي�ست  العنف  اأعمال  اأن  املنفى والتهمي�ش وال�ستيعاب. هذا ويوؤكد خلف  اآن، وهي اخلوف من  اللبنايّن وتق�ّسمه يف  ال�سعب  جتمع 

الو�سائل  اأجدى  املذهبّية  اأو  الّطائفّية  العالقات  مت�سي  اأن  الناجتة  العواقب  ومن  ا.  اأي�سً للبقاء  �رشورّية  بل  وح�سب  الأهلّية  احلرب  خالل 

الر�سمية.  احلرب  نهاية  بعد  الو�سع  هذا  وا�ستمّر  احليوّية.  الحتياجات  على  واحلفاظ  الأمن  وحتقيق  الوجود  واثبات  الذات   لتاأكيد 

ا  بوليني، مراجعة  اأي�سً

Beatrice Pouligny, ”The Forgotten Dimensions of Transitional Justice Mechanism: Cultural Meanings and 
Imperatives for Survivors of Violent Conflicts,” Paper presented at the Global Justice, Local Legitimacy 
International Conference, University of Amsterdam, 2005, 6. 

توؤكد دميا دي كلريك، اأّن ذهنّية الأقليات امُلح�سارة والأفراد القلقني على م�ستقبلهم واخلائفني من اثر الّنزاع مع اأخ�سامهم واأعدائهم،

حية واجلاين. اأطالت اأمد ع�سكرة املجتمع الّلبنايّن، ما يوؤّدي يف نهاية املطاف اىل حمو احلدود الفا�سلة بني ال�سّ

Dima de Clerck, ”Ex-Military Fighters in Post-War Lebanon,” Accord 24 (2012): 24.

�سليبي،  29

Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered (University of California  Press, 
Berkeley, 1990), 36.

مراجعة، على �سبيل املثال، فاعور،  30

Muhammad A. Faour, ”Religion, Demography, and Politics in Lebanon”, Middle Eastern Studies, 43:6 (2007), 910

فاعور،  31

Muhammad A. Faour, ”Religion, Demography, and Politics in Lebanon”, Middle Eastern Studies, 43:6 (2007), 910.
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�سحيٌح اأّن الّدرا�سة هذه ُترّكز على فرتة احلرب الأهلّية بني العامني 1975 و1990، اإل اأّن اأعمال 

العنف ال�ّسيا�سّية يف لبنان مل تنته مع وقف احلرب ر�سميًّا. فمنذ العام 1975، اأ�سبح “العنف يف �سبيل 

عن  دفاعه  اأو  هجومه  لتربير  حّجًة  املجموعات  بع�ش  اتخذه  وقد  اللبناين،  املجتمع  يف  �سائًدا  البقاء” 

اأو  املنفى  هذه هو اخلوف من  املجموعات  ُي�سرّي  ما  اأّن  علًما  الأخرى،  املجموعات  اأرا�سيه يف وجه 

و�سائَل  املذهبية  اأو  الطائفية  الروابط  باتت  ال�سيغة،  هذه  الق�رشي. ويف ظّل  ال�ستيعاب  اأو  التهمي�ش 

توؤّمن تاأكيد الذات، وت�سمن الأمن، وتوّفر احلفاظ على الذات �سمن جمتمٍع لبناين اآخٍذ يف النق�سام. 

يف �سهر اآب/اأغ�سط�ش من العام 1991، اأقرَّ الربملان الّلبنايّن قانون العفو العاّم الذي جتاهل ب�سكٍل 

كبرٍي حقوق ال�سحايا وحاجاتهم، وحمى الُنخب ال�ّسيا�سّية من النقا�سات العاّمة التي كادت توّرطهم 

يف اأعمال العنف ال�ّسابقة.32 وت�سّمنت املبادرات الّر�سمّية الاّلحقة اإن�ساء وزارة ملعاجلة اآثار الّنزوح 

هذه  ُتثمر  مل  ذلك،  ومع  الق�رشّي.  الإخفاء  حالت  يف  حتقيق  جلنتي  وت�سكيل  بالّنزاع  املرتبطة 

املبادرات �سوى القليل من الّنتائج امللمو�سة ومل ُتعّزز ثقة النا�ش بال�سلطة. 

الحتالل  وحتت   2000 عام  حتى  اجلزئّي  الإ�رشائيلي  الع�سكرّي  الحتالل  حتت  البالد  ظّلت 

الع�سكرّي ال�سورّي حّتى العام 2005. ومنذ ذلك احلني، �ُسجَلت اإغتيالت م�ستهدفة وثالث عملّيات 

توّغل ع�سكرّي اإ�رشائيلّي، ومعركة م�سّلحة ملّدة ثالثة اأ�سهر بني اجلي�ش الّلبنايّن واحلركة الإ�سالمّية 

اأعمال  الأذهان �سورة  اإىل  ُيعيد  اّلذي  الداخلي  القتتال  من  عنيفة  الإ�سالم، وفرتاٌت  فتح  امل�سلحة 

العنف امُلرتكبة اإّبان احلرب الأهلّية. 

واجلدير بالذكر اأّن هذه الّدرا�سة اأجريت خالل فرتٍة �سهدت تفاقَم ال�سطراب يف �سوريا وازدياد 

املدن  بع�ش  يف  الأو�ساع  بتلك  مرتبطة  عنيفة  اعتداءاٍت  اإىل  بالإ�سافة  لبنان،  اإىل  املدنّيني  نزوح 

تاأّثرت  الّدرا�سة  هذه  اإليها  تّو�سلت  الّتي  الّنتائج  فاإّن  وعليه،  اجلنوبّية.  بريوت  و�ساحية  ال�ّسمالّية 

بال�سطراب امُلتفاقم يف املنطقة الذي تخللته فرتات متقطعة من اأعمال العنف وانعدام الأمن.

اأذكت  قد  الدولة،  ترعاه  التي  العقاب  من  الإفالت  �سيا�سة  اأّن  اإىل  الباحثني  من  عدٌد  خل�ش  وقد 

الو�ساية  حتت  احلاكمة  لبنان  نخبة  �سابًقا  بها  �رشعت  التي  “الإ�سالحات  واأّن  العنف33،  دّوامات 

ال�ّسورّية بني عامي 1990 و2005 اأّدت، يف الواقع، اإىل تفاقم الّتوتر واملناف�سة الّطائفّيني، واإىل 

اختالل جديد يف الّنظام ال�ّسيا�سّي لفرتة ما بعد احلرب”.34 وبالتايل، ظهرت حاجة “الّلبنانيني اىل 

ا عّل اأ�سباح املا�سي تتال�سى وُتدفن”.35 اإبتكار طرٍق جديدٍة للتوا�سل مع بع�سهم بع�سً

.Omar Nashabe, ”Lebanon: A Failed Version of Justice,” Al-Akhbar, 2012 ،ن�سابي  32

Youssef Choueiri, Breaking the Cycle: Civil Wars in Lebanon (Stacey International, London, 2007) ،سويري�  33

Karam Karam, ”The Taif Agreement: New Order, Old Framework,” Accord, 24 (2012): 37 ،كرم  34

�سويري،  35

Youssef M Choueiri, ”Introduction” in Breaking the Cycle: Civil Wars in Lebanon (Stacey International, London, 
2007), xvii
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3. املنهجية 

تتباين ت�سّورات اللبنانيني جتاه املا�سي وكذلك مواقفهم اإزاَء مبادرات العدالة النتقالية، وقد �سّكَل 

الأ�سا�سّي  الهدف  اأّما  الدرا�سة.  هذه  عليها  ُبنيت  التي  املركزّية  الفرتا�سية  مو�سوع  هذا  التباين 

وء على تلك الختالفات وتوظيفها يف اإن�ساء من�سٍة حتوي  الذي ترمي الدرا�سة اإليه فهو ت�سليط ال�سّ

وجتدر  ال�ّسيا�سات.  وتطوير  والنقا�سات،  النتقالية،  العدالة  يف  البحوث  وُتغني  اأكرث  معلوماٍت 

الإ�سارة اإىل اأّن عملية جمع البيانات اقت�رشت على منطقة بريوت الكربى وح�سب، وذلك نظًرا 

اإىل اأ�سباٍب عملّية.

اأ�سئلة البحث الأ�سا�سّية هي التالية:

يتعّلق  ما  يف  الكربى  بريوت  �سّكان  ا  حاليًّ فيها  يفّكر  الّتي  التجارب  من  املختلفة  الأنواع  هي  ما   .1

باحلرب يف لبنان؟ ما هي العواقب املختلفة امُلرتّتبة على هذه الّتجارب واملنعك�سة على امل�ساركني 

يف الّدرا�سة؟ )علًما اأّن التجارب اآنفة الذكر قد ت�سمل تلك املبا�رشة وغري املبا�رشة، واأعمال العنف، 

اأكرث �رشاحًة،  اأي وبعبارٍة  ّحة، واخلوف.(  والآثار القت�سادية، والهجرة، والّتعليم، وال�سّ

كيف تاأّثر الأفراد وجماعاتهم بالّنزاع، اأو بالأحرى، باأعمال العنف ال�سيا�سّي التي جرت بني 

العامني 1975 و1990، واإن اختلفت الت�سميات؟

العدالة النتقالية حول النتقال واحلقيقة والعدالة  ما موقف �سّكان بريوت الكربى جتاه مفاهيم   .2

واملحا�سبة وجرب ال�رشر والإقرار، والّذاكرة، والعتذار؟ وما هي اأوجه ال�سبه والختالف بني 

تلك املفاهيم؟ 

ما هي، بح�سب الأفراد واجلماعات، احلاجات امُللّحة التي ل بد من تلبيتها من اأجل و�سع حّد  اأ . 

للمعاناة؟ ما هي روؤية الأفراد واجلماعات اإىل امل�ساحلة وال�ّسالم ب�سكٍل عام وما هي نظرتهم اإليهما 

يف ال�ّسياق الّلبنايّن احلايّل ب�سكٍل خا�ش؟

هل يعلم الّنا�ش مببادرات العدالة النتقالية املا�سية؟ وهل يقّيمون هذه املبادرات؟ واإذا كان  ب . 

الأمر كذلك، فما هي اأُ�س�ش التقييم؟ 

الكربى  بريوت  يف  النتقالية  العدالة  حول  واجلماعّية  الفردّية  الّت�سّورات  اأّث��رت  هل  ت . 

والتوّقعات ب�ساأنها يف اخلطابات ال�ّسيا�سّية الدائرة يف ما يتعّلق بفقدان الذاكرة اجلماعّية، ومبداأ 

كيف  كذلك،  الأمر  كان  واإذا  احلقيقة؟  معرفة  يف  واحلق  اجلنائية  والعدالة  وان�َش”  “�سامح 
ميكن توظيف هذه املفاهيم توظيًفا عمليًّا؟
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ُنّظمت خم�ش ع�رشة جمموعة تركيز �سملت 113 م�سارًكا يف 5 اأحياء خمتلفة. اإذ تاأّلفت كّل جمموعة 

النقا�سات(، وا�ستمّرت حواىل 90 دقيقة، كما  احت�ساب مديري  اإىل 8 م�ساركني )من دون  من 6 

ا امل�ساركون. مّت ال�ستناد اإىل عاملني اأ�سا�سَيني لتحديد �سمات  اأّنها ُعِقَدت يف احلّي الذي يقيم فيه حاليًّ

امل�ساركني يف كّل جمموعة، األ وهما: 

1. اأبعاد التباينات التي يجب حتليلها،

2. والّت�سابه الّداخلّي يف خ�سائ�ش معينة على نحٍو كاٍف ُيتيح اإجراء نقا�ٍش ُمنفتح و�سل�ٍش و�رشيح.

يف كّل حّي من الأحياء، ُطِلَب من املطّوعني اإيجاد م�ساركني عرب ا�ستخدام مزيج من الأ�ساليب 

اأ�سماء  ت�سّم  لوائَح  من  اختيارهم  اأو  مبا�رشًة،  ال�سارع  من  امل�ساركني  ا�ستقدام  التالية:  الثالثة 

ال�سكان ومتتلكها �رشكة ا�ستقدام امُل�ساركني يف امل�سوحات “مايرنز” ).Miners Inc(، اأو ا�ستدعاء 

اأّن �رشكة  اإل  املعروفة يف احلّي.  ال�سخ�سيات  املختار36 وغريه من  الذين دّل عليهم  الأ�سخا�ش 

ب�سكٍل  يعود  ذلك  وال�سبب يف  بالكامل،  ال�سرتاتيجية  هذه  تنفيذ  من  تتمّكن  مل  امُل�ساركني  ا�ستقدام 

ال�سياح- الرباجنة ومنطقة  )هما خميم برج  تواجهها منطقتان  التي  الأمنّية  التحديات  اإىل  جزئّي 

حارة حريك(. 

مدير  حياد  �سمان  وبغية  جميعها.  الرتكيز  جمموعات  على  نف�سها  والباحثة  نف�سه  الباحث  اأ�رشف 

من  جل�سٍة  كّل  م�ستهّل  يف  دوره  اإىل  امُل�ساركني  املهنَينْي  النقا�ش  مديري  من  كلٌّ  عّرف  النقا�ش، 

جل�سات جمموعات الرتكيز. وعند انتهاء كّل جل�سة، حر�ست �رشكة مايرنز على تقدمي هدية رمزّية 

للم�ساركني تعبرًيا عن المتنان مل�ساركتهم.37 

ا عن حماولة  اعتمدت الدرا�سُة منهجّيًة نوعّية يف الإجابة على جمموعة من اأ�سئلة البحث، عو�سً

الّرئي�سة  العتبارات  �سوء  على  القرار  هذا  اُتِخَذ  وقد  ال�ّسّكايّن.  الّتمثيل  وفَق  م�سوحاٍت  اإجراء 

التالية:

1.  كان املق�سد من مرحلة البحث الأوىل حتديَد الق�سايا الّرئي�سة، والفروقات الّدقيقة، والختالفات 

على  ُي�ستدّل  اأن  الغاية  ولي�ست  املجموعة.  وديناميكيات  الفردّية  الآراء  من  وباقٍة  امُلتعّددة، 

النق�سامات احلاّدة بني �سّكان لبنان ككّل اأو اأن ُتطلق الأحكام العاّمة يف �ساأنها. 

قد  اأو  النا�ش  بع�ش  ي�ستغربها  قد  بلغٍة  ُم�سبًقا  اإعداًدا  املنّظم  ال�ستبيان  ُيعّد  اأّل  على  احلر�ش  2.  مت 

تف�سل يف حُماكاة عدد من الأفراد اأو املجموعات الفرعّية يف لبنان. وكما ُذِكر يف بداية البحث، 

كان من امُلقّرر اأن يتّم النظر يف كيفية حتّدث الّنا�ش يف لبنان عن الق�سايا املذكورة اآنًفا كلٍّ بلغته 

وتعابريه.

�سمحت الّدرا�سة الّنوعّية بالنظر يف التجارب الفردّية واجلماعّية، والآراء، والّدينامّيكيات على    .3

نحٍو متكامل. 

يعمل املختار مبثابة و�سيط بني النا�ش امل�سجلني بح�سب قيدهم، يف احلّي، وموؤ�س�سات الدولة القائمة يف و�سط كل حمافظة. يقدم املخاترة   36

خدمات اإدارية اأ�سا�سية، مثل اإ�سدار اإفادة �سكن، و�سهادة ولدة، وجتديد الهوية. وهم يعتمدون على معرفتهم احلّي واملقيمني فيه لتحديد 

اأو ف�سله مبدى معرفته �سكان حّيه. غالًبا ما ميلك املخاترة مكتًبا �سغرًيا يف احلّي، كما قد  منهجية عملهم، ويرتبط جناح املختار يف عمله 

ميلكون مكتًبا يف املكان الذي تهّجر منه النا�ش الذين ميثلونهم اأثناء احلرب.

مراجعة امللحق 2: و�سف عملّية جمع البيانات.  37
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اأمام  تقنّية وت�سغيلّية ومالّية كبرية  الأ�سا�سّية احلالّية حتّدياٍت  ال�ّسكانّية  البيانات  النق�ش يف  4.  فر�َش 

حماولة اأخذ عّينات من ال�ّسّكان بطريقٍة متثيلّيٍة، �سواء على م�ستوى الوطن ككّل اأو على م�ستوى 

املناطق.38

اأّما الأهداف الّثالثة الّرئي�سة جلمع البيانات فهي: 

1.  درا�سة الديناميكيات �سمن املجموعات، فما كانت لت�سهَل مراقبتها وحتليلها لو مّت العتماد على 

جتميع املقابالت الفردّية؛ 

ل  بطريقٍة  واحلاجات  واملفاهيم،  التجارب،  م�ساركة  �ساأنها  من  التي  الأ�سا�سّية  العملية  2.  ت�سهيل 

ت�سمح بها عادًة ا�ستبيانات امل�سح39  دقيقة التنظيم؛  

املجتمع  الأ�سا�سّية يف  الأبعاد  تالًيا، مبقارنة  ي�سمح،  ما  الرتكيز وُمراقبتها،  3.  مقارنة جمموعات 

الّلبنايّن وُمراقبتها على حّد �سواء.

3-1  اختيار كتلة املتغرّيات 

احلّي،  باختالف  اأ�سا�سّي  ب�سكٍل  احلرب  حول  الفردّية  والتطّلعات  ال�سخ�سية  التجارب  اختلفت 

اأّما ح�رش  الإجتماعي.  للحرب، والّنوع  بعدها(، والّتعر�ش  قبل احلرب وما  ما  )اأجيال  والعمر 

الدرا�سة يف خم�سة اأحياء ل غري فقد جتّلى دّقًة اأكرَب يف ا�ستقدام امل�ساركني. اإذ عّزز اختياُر م�ساركني 

من اأبناء احلّي الواحد التحّكَم يف جتان�ش املجموعة الواحدة، ل �سيما اأّن هوؤلء ينتمون اإىل الّطائفة 

نف�سها اأو الّدين نف�سه. هذا وقد �ساهمت اأحادّية النوع الجتماعي اأو الفئة العمرية �سمن جمموعات 

الرتكيز يف ات�ساح تف�سري النقا�سات ب�سكٍل اأف�سل.

يفتقر لبنان اأنظمة ت�سجيل حيوية و�ساملة،  وكما �سبق ذكره، مت اإجراء الإح�ساء الأخري يف العام 1932.  38

مراجعة: كروغر وكا�سيه،  39

Richard A. Krueger and Mary Anne Casey, Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research, 4th ed.  
(Sage Publications, Thousand Oaks, 2009). 
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اجلدول رقم 1: الرتكيبة امُلتغرّية ملجموعات الرتكيز اخلم�س ع�رضة 

احلّي الّرئي�سّي 

لال�ستقدام

طائفة احلّي 

الأ�سا�سّية

الّنوع اجلن�سّية

الإجتماعي

الّتعّر�ش لأعمال العمر

عنف /حرب

 ال�ّسّياح/1

حارة حريك

 �سباب خمتلطلبنانّية�سيعة

*)27-18(

خمتلط

 ال�ّسّياح/2

حارة حريك

 خمتلط خمتلطلبنانّية�سيعة

)60-18(

مبا�رش*

 ال�ّسّياح/3

حارة حريك

 خمتلط اإناث فقط*لبنانّية�سيعة

)60-18(

خمتلط

 الأ�رشفّية/4

�سن الفيل

 خمتلط خمتلطلبنانّيةم�سيحّية

)60-18(

غري مبا�رش*

 الأ�رشفّية/5

�سن الفيل

 خمتلط خمتلطلبنانّيةم�سيحّية

)60-18(

مبا�رش*

 الأ�رشفّية/6

�سن الفيل

 خمتلط اإناث فقط*لبنانّيةم�سيحّية

)60-18(

خمتلط

طريق اجلديدة/7

املزرعة 

 الأكرب �سّنًا خمتلطلبنانّية�سّنّية

*)60-35(

خمتلط

طريق اجلديدة/8

املزرعة

 خمتلط خمتلطلبنانّية�سّنّية

)60-18(

مبا�رش*

طريق اجلديدة/9

املزرعة

 خمتلط اإناث فقط*لبنانّية�سّنّية

)60-18(

خمتلط

خمّيم برج 10

الرباجنة

 خمتلط خمتلطفل�سطينّية�سّنّية

)60-18(

غري مبا�رش*

خمّيم برج 11

الرباجنة

 خمتلط خمتلطفل�سطينّية�سّنّية

)60-18(

مبا�رش

خمّيم برج 12

الرباجنة

 خمتلط اإناث فقط*فل�سطينّية�سّنّية

)60-18(

خمتلط

 احلمراء/13

راأ�ش بريوت

 �سباب خمتلطلبنانّيةخمتلط

*)27-18(

خمتلط

 احلمراء/14

راأ�ش بريوت

 الأكرب �سّنًا خمتلطلبنانّيةخمتلط

*)60-35(

خمتلط

 احلمراء/15

راأ�ش بريوت

 خمتلط خمتلطلبنانّيةخمتلط

)60-18(

غري مبا�رش*

* حتّدد “املتغرّيات امل�سبوطة”

الأحياء  

اعُتِمدت اجلغرافيا كمعياٍر اأ�سا�سّي يف ت�سكيل املجموعة اأو “الكتلة”. فلكي يحّق للفرِد اأن ُي�سارَك يف 

مدى  على  الدرا�سة،  ت�سملها  التي  اخلم�سة  الأحياء  اأحد  يف  ُمقيًما  يكوَن  اأن  عليه  ُي�سرتط  الدرا�سة، 

احلرب  خالل  الأحياء  هذه  �سكان  من  يكوَن  اأن  بال�رشورة  )ولي�ش  الأقل  على  املا�سيني  العامني 

الأهلية(.40   

تربط عالقة وثيقة بني اأحياء الأفراد واأحوالهم ال�سخ�سية من جهة، وا�ستمرارّية الهيكلّية ال�ّسيا�سّية الّطائفّية يف لبنان من جهة اأخرى.   40
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الأحياء الّتي �سّمتها الّدرا�سة هي التالية: 

1. ال�سياح / حارة حريك )�سيعّي ب�سكل اأ�سا�سي(. 

2. الأ�رشفّية / �سن الفيل )م�سيحّي ب�سكل اأ�سا�سي(. 

3. طريق اجلديدة / املزرعة )�سّني ب�سكل اأ�سا�سي(. 

4. خميم برج الرباجنة )فل�سطينّي �سّنّي ب�سكل اأ�سا�سي(. 

5. احلمراء / راأ�ش بريوت )خمتلط، فيه الّطوائف الّرئي�سة كّلها والأقلّيات كاّفة(. 

�ساحلّية �سغريٌة  مدينة  فهي  الأكرب �سمن حدوده.41  واملنطقة  لبنان  الكربى عا�سمَة  ُتعترب بريوت 

ُموّزعة  رئي�سة  اأحياء  خم�سة  بريوت  وت�سّم  مرّبًعا.  كيلومرًتا   60 حواىل  م�ساحتها  تبلغ  اإذ  ا  ن�سبيًّ

جغرافيًّا على النحو التايل: يف �سمالها الغربّي وو�سطها الغربي يقع كّل من حّي املزرعة، وامل�سيطبة 

وراأ�ش بريوت، ويف �سمالها ال�رّشقّي وو�سطها ال�رّشقي الأ�رشفية ومنطقة امليناء؛ ويف جنوب غربها 

ال�ّسّياح وحارة حريك، واأّما يف جنوب �رشقها ف�سن الفيل. 

الكربى،  ت�سّم �رشيحة وا�سعة من جمتمع بريوت  اأّنها  اإىل  نظًرا  الأحياء اخلم�سة  وقع اخليار على 

واأّنها تعك�ش مكّوناته الأ�سا�سّية، ومن بني هذه الأحياء تلك امُلتزايد جتان�سها من حيث الّتكوين الّطائفّي 

ا )على  ال�ّسياح/ حارة حريك وخمّيم برج الرباجنة(، وتلك غري املتجان�سة ن�سبيًّ )على �سبيل املثال، 

�سبيل املثال، احلمراء/ راأ�ش بريوت(.42

القوا�سم  من  عدًدا  والجتماعي،  القت�سادي  امل�ستوَيني  على  اختالفها  على  الأحياء،  هذه  تت�ساطر 

رجال  بريوت،  وو�سط  بريوت،  وراأ�ش  واحلمراء،  الأ�رشفية،  من  كّل  يف  فيقطن  امل�سرتكة. 

الأعمال، والأ�ساتذة، والّتّجار الّناجحون وغريهم مّمن ينتمون اإىل فئة اجتماعية واقت�سادّية اأعلى 

ال�سياح، وحارة حريك، واملزرعة،  )مثل  �سّكان �سواحي بريوت  اإليها  ينتمي  التي  تلك  �ساأًنا من 

و�سن الفيل، وطريق اجلديدة(.

حّي  فهو  لبنان.  يف  طائفيًّا  املختلطة  الأحياء  اأكرب  من  واحًدا  بريوت  راأ�ش   / احلمراء  حّي  ويعترب 

متمّيز من حيث طابعه الرّتبوّي واحلكومّي، والّتجارّي، اإذ ي�سّم وزارات وجامعات )مثل اجلامعة 

بحوث،  ومراكز  هايكازيان(،  وجامعة  الأمريكّية  الّلبنانّية  واجلامعة  بريوت،  يف  الأمريكّية 

وم�سارح، وحماّلت جّتارّية جتذب الأقلّيات والأجانب.

درج ا�سم عائلة الأب تاريخيًّا، عو�َش اأن ي�سّجل يف حمّلة 
ُ
فاإذا ولد �سخ�ش يف لبنان من اأب لبنايّن، ت�سّجل اأحواله ال�ّسخ�سّية يف احلي حيث اأ

ولدته. حت�رش قوانني النتخابات حق الّناخب بالّت�سويت لأع�ساء الربملان والبلدّيات يف املنطقة التي ُت�سّجل فيها اأحواله ال�ّسخ�سّية. وبالتايل 

يحّق للّناخبني الّت�سويت للمر�سحني الذين ينتمون اإىل منطقة اأ�سول عائالتهم. فعلى �سبيل املثال، يتمتع املواطنون الذين عا�سوا يف بريوت 

يف الثالثني �سنة املا�سية باحلق بانتخاب مر�سحي الربملان عن منطقة البقاع، نظًرا اإىل اأّن اأ�سماء عائالتهم م�سّجلة اأ�ساًل يف هذه املنطقة )تبعد 

حمافظة البقاع 31 كيلومرًتا عن بريوت(، ول يحق لهم انتخاب اأي مر�سح عن منطقة بريوت، على الرغم من اأّنهم اأم�سوا فيها حياتهم 

كّلها، ودفعوا ال�رّشائب فيها.

ينق�سم لبنان اإىل �سّت حمافظات هي: مدينة بريوت، ال�ّسمال واجلنوب والبقاع والّنبطية وجبل لبنان، وتنق�سم كّل حمافظة اإىل مناطق   41

ا من الأحياء. ويتّم انتخاب ع�سّو البلدّية وعدد معني من املخاترة يف كّل حّي )عادة 1-3،  بح�سب حجم احلّي   بحيث ت�سّم كّل منها عدًدا معينًّ

وعدد �سّكانه(.  ويتمّتع باأهلّية الّت�سويت من �سّجلت اأحواله ال�ّسخ�سّية يف هذا احلّي، ل من يقيم فيه حاليًّا.

�سهدت منطقة بريوت الكربى اإعادة توزيع جذرية لل�سكان  بح�سب النتماء الطائفي. خلف وخوري،  42

Salim Nasr, ”New Social Realities and Post-War Lebanon: Issues for Reconstruction,” in S. Khalaf and P. Khoury, 
editors, Recovering Beirut: Urban Design and Post-War Reconstruction (Brill, Leiden, 1993), 68–69.
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وقد مت اختيار اأحياء الأ�رشفّية/ �سن الفيل، واملزرعة/ طريق اجلديدة، وحارة حريك/ ال�ّسياح لأّنها 

ُتعّد اأكرب الأحياء يف بريوت الكربى. اإذ تتمّتع بكثافة �سّكانّية مرتفعة ن�سبيًّا، وبحياة جتارّية ن�ِسطة، 

م�سيحّيي  غالبية  ت�سكن  اأ�سا�سّي.  ب�سكٍل  الدرا�سة  يهّم  ما  وهو  الّطائفّي،  تكوينها  يف  تختلف  اأّنها  كما 

بريوت ال�رشقّية يف الأ�رشفية و�سن الفيل، بينما يقطن ال�ّسنة يف بع�ش اأحياء بريوت الغربية، ل�سّيما 

اجلنوبّية،  ال�سيعة فريتكزون يف �ساحية بريوت  اأّما  اجلديدة،  املزرعة، وامل�سيطبة، وطريق  يف 

ول�سّيما يف ال�سّياح وحارة حريك.

احية اجلنوبّية اأكرب املخّيمات الفل�سطينّية يف بريوت، وهو واحد  وُيعترب خمّيم برج الرباجنة يف ال�سّ

من اثني ع�رش خميًما يف لبنان، يعي�ش فيها ع�رشات الآلف من الفل�سطينّيني يف ظّل ّظروف �سعبة. 

وقد مّت اختيار هذا املخّيم لأنه كان �ساحَة نزاع اأ�سا�سّي خالل احلرب.

اأجيال ما قبل احلرب وما بعدها

اأف�ست طبيعة اأعمال العنف امُلمتّدة واملختلفة يف لبنان اإىل ح�سا�سّيٍة يف التجارب بني الأجيال. وقد مّت 

حتديد الأجيال على الّنحو الّتايل:

18 و27  بني  العمرّية  فئته  الأهلّية، وترتاوح  احلرب  فرتة  يع�ش  اّلذي مل  �سنًّا،  الأ�سغر  •	اجليل 
عاًما؛  

بني  العمرّية  فئته  وترتاوح  اأثنائها،  اأو  الأهلّية  احلرب  فرتة  قبل  ُولد  اّلذي  �سنًّا،  الأكرب  واجليل  	•
28 و60 عاًما. 

املستند 1: رسم بيانّي يظهر جتارب األجيال املرتبطة بفترة احلرب األهلّية
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م�ستوى الّتعر�س للحرب 

اأ�سا�ش تعّر�ش الفرد لالأعمال املرتبطة باحلرب  مّت حتديد م�ستوى تعّر�ش امل�ساركني للحرب على 

اأّنهم تعّر�سوا مبا�رشًة للحرب،  ّنفوا على  الّذين �سُ اأّما امل�ساركون  اأم غري مبا�رش.  ا مبا�رًشا  تعّر�سً

اأ�رشهم القريبة )اأي الّزوج، والأولد،  اأفراد  اأحد  ُقتَل  اأو مّمن  ا للعنف  فهم مّمن تعّر�سوا �سخ�سيًّ

واأبناوؤهم  والأخوال  واأبناوؤهّن،  والعمات  واأبناوؤهم،  والأعمام  والأجداد،  والآباء،  والأ�سّقاء، 

واخلالت واأبناوؤهّن( اأو تعّر�سوا لأعمال عنف خطرية )مثل الخفاء الق�رشّي اأو تدمري املنازل، 

اأو التعّر�ش لنار قنا�سة( نتيجة احلرب. 

ّنف امُل�ساركون الذين نزحوا )و/ من الّنزوح املرتبط بالّنزاع. وعليه، �سُ اإل اأّن هذا الت�سنيف مل يت�سّ

اأو اأ�رشهم(، ومل يتعّر�سوا مبا�رشًة لأعمال العنف اجل�سدّي على اأّنهم تعّر�سوا لأعمال العنف على 

�َش اأّن التجارَب تختلف بني من تعّر�ش لأعمال العنف على نحٍو مبا�رش  نحٍو غري مبا�رش. وقد افرُتِ

تتاأّثر  املا�سي  مع  الّتعامل  حول  والتوقعات  الآراء  واأّن  مبا�رش،  غري  نحٍو  على  لها  تعّر�ش  ومن 

مب�ستوى الّتعّر�ش لأعمال العنف هذه.

الّنوع الإجتماعي

ت�سّكل الأهمّية التي ُتوىَل لعالقات القرابة املو�ّسعة والّطبيعة الأبوية التي مُتّيز احلياة الجتماعية يف 

مع  الّتعامل  ونهج  احلرب  جتارب  يف  الجتماعي  الّنوع  دور  يف  يوؤّثران  اأ�سا�سَيني  عاملنَي  لبنان 

�َش اأّن تعبري املراأة عن نف�سها يف جل�سة خمتلطة قد يختلف عنه يف جل�سة  املا�سي. وبناء عليه، افرُتِ

ن�سائّية43؛ لذا، اقت�رشت بع�ش جمموعات الرتكيز على الإناث وح�سب.

3-2 نقا�سات جمموعات الرتكيز  

نظًرا اإىل �سيق الوقت وحمدودّية املوارد، مل ُتعقد �سوى بع�ش اأنواع جمموعات الرتكيز امُلختارة. 

وقد اعُتِمدت اآلية الّتوزيع الع�سوائّي لختيار ثالث جمموعات تركيز يف كّل حي. فقّدم هذا املخطط 

بع�ش  العتبار  بعني  الأخذ  مع  منهجّي  حتليل  باإجراء  كذلك  و�سمح  البيانات  جلمع  جمدية  هيكلية 

الأبعاد الأ�سا�سية.

وُتعّدد �سمات جمموعات الرتكيز اخلم�ش ع�رشة بالكامل يف امل�ستند رقم 2 اأدناه. اأّما امللحق الأول 

كيفّية جمع  اأكرث حول  اًل  ُمف�سّ الّثاين و�سًفا  امللحق  يقّدم  فيما  الرتكيز  نقا�ش جمموعة  دليل  فيحتوي 

البيانات.

اجلدول 2: و�سف توزيع جمموعات الرتكيز اخلم�س ع�رضة الع�سوائي

الشياح / 
حارة حريك

األشرفية / 
سن الفيل

طريق اجلديدة 
/ املزرعة

مخيم برج 
البراجنة

احلمراء / 
راس بيروت

االجمالي

XXXX4اجليل : األكبر سّناً

XX2اجليل : شباب

XXXXX5 العنف : مباشر

XXXX4نساء فقط 

يحّذر الأدب النظرّي املتعلق مبجموعات الرتكيز من جمع نا�ش من  قدرات ديناميكّية متفاوتة يف املجموعة الواحدة.   43

�ستيوارت واآخرون،

Stewart et al., Focus Groups: Theory and Practice, 2nd ed. (Sage Publications, Thousand Oaks, 2007), 27–28.
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3-3 حمدودية البيانات وت�سميم الّدرا�سة

اإىل الأ�سباب  الناجتة منها، وذلك نظًرا  البيانات  ال�سمولّيَة يف ت�سميمها ويف  الّدرا�سة هذه  ل تدعي 

التالية: 

ا على خم�سة اأحياء من بريوت الكربى، فاأغفلت بذلك جتارب الّلبنانّيني  1.  رّكزت الّدرا�سة ح�رشيًّ

ُتعرّب  ل  الّنتائج  فاإّن  وعليه،  العامل.  حول  الّلبنايّن  النت�سار  مناطق  يف  اأو  خارجها،  املقيمني 

بال�رّشورة عن جممل ال�سعب اللبناين. 

التي  كافة  والتوليفات  الّتبديالت  اإىل  التطّرق  يتّم  مل  املوارد،  وحمدودّية  الوقت  �سيق  2.  ب�سبب 

جتمع بني خمتلف املتغرّيات الأولّية منها والّثانوّية يف كّل حّي. 

الّدينّية  الأقلّيات  اأّن  علًما  احلّي،  يف  املقيمة  الأقليات  لت�سمل  وا�سحة  خطوات  الّدرا�سة  تّتخذ  3.  مل 

يف  انعقدت  التي  تلك  غرار  )على  املختلطة  الأحياء  تركيز  جمموعات  يف  �ساركت  املذهبّية  اأو 

احلمراء/راأ�ش بريوت(. اإذ تعّذَر الو�سوُل، ب�سكٍل خا�ش، اإىل اأحياء درزّية.

4.  مل يتّم تنفيذ اآليات ا�ستقدام امُل�ساركني واختيارهم بطريقة منهجّية وموّحدة يف الأحياء كّلها. 

5.  �سّكل عامل اللغة واحًدا من اأبرز التحديات التي اعرت�ست العمل على اأدوات منهجية الدرا�سة. 

املرتجمة  الّن�سو�ش  على  اعتمد  البيانات  حتليل  اأّن  غري  العربّية،  بالّلغة  الّدرا�سة  اأجريت  فقد 

اإىل الّلغة الإنكليزّية. فعلى �سبيل املثال، كان من ال�سعب ترجمة م�سطلح “Community” اإذ 

اللبنانيني. لذلك، اعُتِمد م�سطلح  امُل�ساركني  “جماعة” مل تلَق �سّدى بني  اإّن ترجمته مب�سطلح 

“حميط” مبعناه الّلبنايّن امُلتعارف عليه وهو “عدٌد من ال�ّسكان يف مكان جغرايّف �سغري حُمّدد اأو 
يف حّي ما”. 

6.  فر�ست ترجمة م�سطلحات العدالة النتقالية حتديات كبرية نظًرا اإىل ا�ستهجان هذه امل�سطلحات 

يف الّلغة العربّية. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن م�سطلح “العدالة النتقالية” مل ُيتداول اإّل يف جمموعات 

الرتكيز بغية و�سف اجلهة التي ترعى هذه الّدرا�سة، اأي “املركز الّدويل للعدالة النتقالية”.
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4. كيف يتكلم الّنا�س عن احلرب 

اإّن واحًدا من الأهداف الأولّية امُلبتغاة من نقا�سات جمموعات الرتكيز هو التعّرف اإىل الطريقة التي 

يت�سارُكها اأفراٌد منتمون اإىل جماعٍة واحدة يف تذّكرهم اأعمال العنف الناجمة عن احلرب يف لبنان ويف 

حواراتهم حولها على حّد �سواء. ويف هذا الإطار، ُطرحت اأ�سئلة عاّمة عن جتارب الّنا�ش مع اأعمال 

التي دخَل منها امل�ساركون  امُلختلفة  امُلرتبطة باحلرب وعن روؤاهم حولها بغية ر�سد املوا�سع  العنف 

جهة  من  املا�سي  عن  حديثهم  حتكُم  التي  الّرئي�سة  التباينات  وا�ستخراج  جهة  من  الدائر  النقا�ش  يف 

اأخرى. هذا وقارنت الّدرا�سة بني جمموعات الرتكيز امُلنعقدة يف الأحياء اخلم�سة من حيث اختالف 

حديث الأجيال عن املا�سي؛ وكيفية تاأثري جتارب احلرب يف طبيعة حمادثاٍت مماثلة، ومدى انعكا�ش 

ت�سّورات اجلماعات احلالّية جتاه احلا�رش على كثافة امل�ساركة يف النقا�سات حول املا�سي.

4-1 احلرب مل تنتِه بعد

“احلرب مل  باأّن  اأّول قا�سٍم ُم�سرتك بني جمموعات الرتكيز مُيكن ُمالحظته هو ال�ّسعور ال�سائد  لعّل 

تنتِه بعد”، وُي�ستقى مثاٌل على ذلك من احلوار اّلذي دار بني �ساَبنْي من منطقة ال�ّسّياح/حارة حريك:

-  حممد: اأنا بح�ش اإنو احلرب بعد ما خل�ست. يلي ح�رش احلرب الأولنية بيعرف اإنو هالأ اجلو 

متل هيداك الوقت. هالأ كاأن بال74-75 ؛ نف�ش اجلو، نف�ش التوتري، نف�ش ال�رشاع اإذا بدك 

العامل ممرت�سة،  بتعلق،  �سيارة مفخخة هون، كل �سوي مبنطقة  ال�سي،  نف�ش  ب�ش  بالكالم، 

كلها عم تت�سلح.

زين: التاريخ عم بيعيد حالو.  -

من  جديدة  مرحلة  يف  دخلت  ولكّنها  فعاًل  تنته  مل  احلرب  اأّن  فاعتربوا  املالحظة،  هذه  اأّيَدوا  ُكرٌث 

من  امل�ساركون  �سّدد  فيما  �سالح”.44  بال  ب�ش  ال�سي  نف�ش  “بعدها  قائاًل  �سامر  واأو�سح  الّنزاع. 

اأعمال  من  باحلرب حتّولت  املرتبطة  العنف  اأعمال  اأّن  على  ب�سكٍل خا�ش،  والأ�رشفية،  احلمراء 

العنف اجل�سدّي اإىل اأعمال عنٍف بنيوّية متجّذرة يف موؤ�ّس�سات الّدولة ويف الّن�سيج الجتماعي. ويف 

جمموعة الرتكيز املوؤّلفة من �سباب ال�سياح، اأو�سحت منال قائلة: “قبل كانوا عم ي�ستغلو على فكرة 

ب�ش مذهبية، ب�ش هالأ عم يعملو حرب بطريقة غري مبا�رشة، حرب اقت�سادية، حرب نف�سية، حتى 

بالن�سبة لل�سباب عم يحقنوا فيهن”.

واأردَف م�سارك اآخر من جمموعة الرتكيز التي ت�سّم �سباًبا من ال�ّسّياح قائاًل: “ما حدا باأّمن حلدا. اأنا 

ما باأّمن حلدا”. وقد ربط الّنا�ش م�سدر هذه الّتوترات مبا�رشًة با�ستمرار “احلرب التي مل تنتِه بعد”. 

حتمل  احلالّية  العنف  اأعمال  حول  الإعالم  و�سائل  تقارير  اأّن  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركون  واعترَب  هذا 

جمموعة الرتكيز رقم 1، انظر اجلدول رقم ا.  44
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الأكرب �سنًّا على احلديث عن املا�سي. اأّما فرح، وهي �ساّبة من �سّكان منطقة احلمراء، ف�رشحت ما 

يلي: “ب�ش ي�سري �سي، متل هالأ، ب�ش ي�سري اإنفجار - منتذكر ب�سنة كذا �سار اإنفجار- ب�سنة كذا �سار 

كذا - برتجع الذاكرة حلالها”.

اإًذا، جتّلت امُلالحظة الأكرث اإثارًة للده�سة يف الإجماع الذي هيمَن على نقا�سات جمموعات الرتكيز 

اأّن احلرب ل تزال م�ستمرة. ومن �ساأن ما  املتعلقة باأعمال العنف واحلرب املا�سية؛ اإجماٌع مفاده 

اأّن  ذلك  النتقالية،  العدالة  يف  والعاملني  ال�سيا�سات  وا�سعي  اأمام  حتدّيات  يفر�ش  اأن  ذكره  تقّدم 

النطباع العام با�ستمرارّية احلرب ي�سيُع اعتقاًدا باأّن احلديث عن مرحلة انتقالية للتخّل�ش من اأعمال 

العنف ال�سّيا�سّي هو حديث �سابق لأوانه.

4-2 الختالفات بني الأجيال

الذين  اأولئك  في�سّم  الأّول  اأّما  اثنني؛  جيلنْي  اإىل  الرتكيز  جمموعاُت  ُق�ّسمت  �سابًقا،  ذكره  اأنَف  كما 

اختلفت  وقد  بعدها.  اأو  احلرب  نهاية  قرابة  ُولدوا  الذين  اأولئك  ف�سمل  الثاين  واأّما  احلرب  عاي�سوا 

الطريقة التي يتحدث فيها اأبناء كّل جيل عن احلرب. 

اأف�سَح الأ�سخا�ش الذين عاي�سوا احلرب يف �سبابهم باأّن احلرب ل تزال ُتطاردهم، اإذ يوقظ دوي 

اأعمال العنف احلالّية و�سورها يف اأنف�سهم ذكريات املا�سي املرتبطة مبعاناة احلرب وعنفها. وعليه، 

تخللت نقا�ساُت اأبناء هذا اجليل حول املا�سي رواياٍت عن “التاأقلم” و�سيطرة م�ساعر اخلوف والقلق 

�سكان  من  املوؤّلفة  الرتكيز  جمموعات  نقا�سات  يف  جليًّا  هذه  املالحظة  وجت�ّسدت  اليوم.  حّتى  عليهم 

احلمراء الذين تاأثروا ب�سكٍل مبا�رش باأعمال عنف احلرب الّلبنانّية:

منال: من�سلنا عاي�سني بخوف.   -

مي�سال: ع�سنا خالل احلرب كّلها.   -

 -  رانيا: ما يف - يلي بي�سهر ممكن ما يرجع. هيدي كانت الفكرة بعقول الأهل. اإذا بت�سهر ميكن 

ترجع ميكن ما ترجع. حتى لو كانت الإ�سيا هادية ورايقة، ما بتعريف اميتى بتولع. يعني 

بيتطور  م�سكل،  يف  بيكون  اأخره  هو،  �سو  اأخره  بيعرفو  ما  بطريق  ما�سيني  يكونو  ممكن 

وبريوح كل يلي حوليه. فكان داميًا الواحد مربط، عنده رعب، ابنه يرجع اأو ما يرجع، اأو 

البي يرجع اأو ما يرجع، اأو ينخطف. كان داميًا يف قلق، ما يف اإ�ستقرار.  

-  نادر: يف ا�سيا بت�ستفز الإح�سا�ش الب�رشي، مثاًل معقول ي�سري ا�سيا ] فيها [ خوف كبري-حدا 

يعملك �سي ببيك اأو بامك قدامك، هيدا ال�سي الإن�سان ما بيحب اأبدًا يواجهه، عرفت؟ بتكون 

ال�سي  اإذا هيدا  ال�سيارة، ببهدلوك-بغ�ش النظر  اإنت رجال مع عائلته وولده-بنزلوك من 

�سار اأو ما  �سار، ب�ش جمرد الفكرة، بت�سلها معك لالأبد. 

اأّن  وراأوا  احلرب،  اأوجدتها  التي  الأجيال  عرب  النق�سامات  ا  �سنًّ الأكرب  امل�ساركني  بع�ش  ناق�ش 

القلق.  اأو كثرية  الّتي ل تذكر احلرب تعترب الأجيال الأكرب �سنًّا مفرطة يف الوقاية  ال�ّساّبة  الأجيال 

وعّلقت ليلى، وهي امراأة م�سّنة تعي�ش يف طريق اجلديدة، قائلة: “ قد ما بخاف على ولدي، وبدير 

بايل عليهم-خربوا!”.

4-3 احلرب ب�سهادة ال�ّسباب

حتّدث امل�ساركون اّلذين ولدوا خالل فرتة احلرب الأهلّية عن �سنوات ن�ساأتهم الّتي خّيم عليها الرتباك 

وعدم ال�ستقرار وانعدام الأمن. فاأو�سحت رباب، وهي �ساّبة تعي�ش يف ال�ّسّياح: “بتح�ش اإن بدل 



 املركز الدولي 
للعدالة االنتقالية

  www.ictj.org/ar21

كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان

ما كنت بطفولتك تقعد تلعب مثاًل، كنت تلعب بامللجاأ-تنطر مثال ي�سري هيك هدنه لتقعد تلعب �سوي، 

بتالقي اأهلك عم يرك�سوا فيك من ميله ل ميله، اإنو اإنت ما ع�ست طفولتك، ما لعبت، ما ع�ست متل 

هالولد يلي لزم يلعبوا. ما يف ثبات”. وقد �رشح امل�ساركون اأّن ال�سعوَر باخلوف والرتباك الذي 

عن  فناجٌم  ال�ستقرار  بعدم  ال�سعور  واأّما  العنف،  اأعمال  حكمتها  الّتي  طفولتهم  اإىل  ُيعزى  ينتابهم 

ال�سطرابات امل�ستمّرة خالل فرتات الّنزوح؛ واأّما ال�سعور بانعدام الأمن فناجٌت عن تزايد الوفيات 

بني الأقارب واجلريان اأو تعّر�سهم لالإ�سابات. 

واأ�سارت نهلة، وهي من �سّكان ال�سياح الذين �ساركوا يف جمموعة الرتكيز اآنفة الذكر: “هي فكرة 

احلرب واإنت بعدك �سغري-�سو يعني حرب؟ ما كنا نعرف-كنا نعرف اإنو اهلنا حطونا بال�سيارة، 

طلعونا عال�سيعة، م�ش عم ن�ستوعب. لبعدين للواحد �سار �سوي يكرب، �سار يفهم �سو يعني حرب”.

 

اأّما امُل�ساركون اّلذين ولدوا خالل احلرب، فاأ�ساروا اإىل اأّن وعيَهم اأعمال العنف املرتبطة باحلرب 

على  واخلوف  العنف  اأعمال  تهيمن  اأن  من  قلٌق  ينتابهم  لذا،  العمر.  يف  تقّدمهم  مع  وارتفَع  زاَد 

�سنوات تن�سئة اأطفالهم. واأو�سحت غراي�ش، وهي امراأة من حّي الأ�رشفّية/ �سن الفيل ُولدت خالل 

فرتة احلرب الأهلّية، قائلة:

-  ليك ملًا تكون �سغري، بتعاين من العنف، ب�ش ما بتفهمه. روح عمطرح معني بدماغك، بالوعي، 

بت�سري حتلم اأحالم، هول كل الولد بيحلموهن، حلم مثال اإنت ما�سي وحدا هجم عليك وي�سريو 

اجريك تقال، ي�سري ما فيك ترك�ش كتري - هول الأحالم اإجماًل يحلموهن-ملا �رشنا نحكيهن  

 عكرب، طلعوا كل الولد بيحلمو نف�ش الحالم. فكل ما تكرب وتوعى، بي�سري يبيني اخلوف يلي  

ولدي  بخاف  يعني  بخاف.  كتري  حايل  ح�ش  �رشت  هلق  يعني  اخلوف.  بيوعى   - عانيته 

يعانوا يلي اأنا  عانيته. وبعد اأفظع من هيك، �رشت خاف اإنو يعانو!

اآبائهم،  من  احلرب  عن  ذكرياتهم  ورثوا  اأّنهم   1990 العام  بعد  ولدوا  مّمن  امل�ساركون  معظم  ذكَر 

اأوًل، ومن �سائر اأفراد اأ�رشهم واجلريان ثانًيا. و�سّلطت هذه الق�س�ش امُلتناقلة عرب الأجيال، ال�سوَء 

اأّما الّدمار فيعني تدمري املمتلكات واحليوات  على م�ساعَر مهيمنة حُتاكي الّدمار، والّندم، وال�سياع. 

ا. واأّما ال�سياع فيتجّلى يف النظر اإىل احلرب على اأّنها بال معنى، فهي ل  والفر�ش غري امُلنتهزة اأي�سً

ُتثمر اأي فائدة ينتفع بها ال�ّسعُب الّلبنايّن العادّي اإن على ال�سعيد الجتماعي اأو القت�سادي اأو ال�سيا�سّي.

 

واأو�سح امل�ساركون اأّن ذكرياتهم املتعّلقة باحلرب ن�سجها لهم اآباوؤهم الذين ي�سعون اإىل غر�ش فكرة 

القول ال�ّسعبي “تنذكر وما تنعاد” واإىل حّث اجليل ال�ساعد على نبذ اأعمال العنف. ومع ذلك، اأف�سَح 

بع�ش امل�ساركني الّذين ولدوا بعد العام 1990 عن قّلة معرفتهم باأعمال العنف الناجمة عن احلرب 

الّلبنانّية لأّن اأ�رشهم تتفادى التطّرق اإىل تلك الفرتة.

4-4 تباين م�ستويات انخراط الأجيال يف جمموعات الرتكيز  

ُلوحَظ تفاوٌت يف م�ستويات انخراط امُل�ساركني يف النقا�سات الدائرة �سمن جمموعات الرتكيز التي 

�سّمت �سباًبا ولدوا بعد احلرب. ففي حني ناق�ش امل�ساركون، لأي جيٍل انتموا، ما�سي لبنان املت�رّشر 

اأّما  النقا�ش.  ا لإدارة  �سنًّ الأكرب  اأمام  املجال  اإف�ساح  اإىل  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركون  من احلرب، مال 

اأو  اأ�رشهم  اأفراد  منظار  من  املا�سي  فتناوَل  باحلرب،  املتعّلقة  الّتجارب  عن  �سًنا  الأ�سغر  حديث 

اجلريان امُلحيطني بهم. واأّما ال�سباب مّمن ولدوا بعد العام 1990 فمالوا اإىل العتماد على الق�س�ش 

ا عن جّد( وعلى ق�س�ش احلرب املتداولة يف الّثقافة  ا اأبًّ الّتي و�سلت اإليهم )نتيجَة تناقل التاريخ �سفويًّ

ال�ّسعبّية. ول ُي�ستغرب ذلك يف ظّل غياب توثيق فرتة احلرب الأهلّية يف كتب الّتاريخ املدر�سّية من 
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جهة، وردع ال�ّسباب عن النخراط يف نقا�سات حول هذا املو�سوع يف املدرا�ش من جهة اأخرى. 

فعلى �سبيل املثال:

الّطاّلب  الإعالنات  لوحات  ُتعلم  ل  والّلويزة،  بريوت  و�سط  يف  ثانوّيتني  مدر�ستني  -  يف 

يتم  وبالتايل  املدر�سة.  اأر�ش  بال�ّسيا�سة على  الّتكّلم  بل حتّذرهم من  فقط  القادمة  بالأحداث  

الّدينّي واحلرب الأهلّية من  ال�ّسيا�سة املحلّية، والّتنّوع  ا�ستبعاد  املوا�سيع املثرية للجدل مثل 

ّف45.  مناهج الّتدري�ش ونقا�سات ال�سّ

ا اأمام العاملني يف العدالة النتقالية الذين ي�سعون اإىل الّدخول يف  وتفر�ش هذه امل�ساألة بدورها، حتديًّ

حوارات �ساملة عن املا�سي بني خمتلف الأجيال.

4-5 الّتعّر�س للعنف واختالف نقطة الرتكيز يف املحادثة وديناميكياتها 

بح�سب  املا�سية  العنف  اأعمال  مع  النا�ش  جتارب  حول  الرتكيز  جمموعة  نقا�سات  طبيعة  اختلفت 

بو�سوح  بنّيَ  للّنزاع  مبا�رشًة  تعّر�ش  فمن  للحرب.  مبا�رشة  غري  اأم  مبا�رشة  امل�ساركني  تعّر�ش 

عائالتهم  اأفراد  اأحد  اأُخفَي  الّذين  امل�ساركون  رّكَز  ثّم  املبا�رش.  العنف  اأعمال  عن  املتاأتية  العواقب 

اإقرار  على  واحل�سول  احلقيقة  معرفة  طريق  )عن  امل�ساألة  لهذه  نهائّي  حّد  و�سع  عدم  على  ق�رًشا 

ّر�سمّي( واعتربوا ذلك عاقبة احلرب الأكرث عبًئا على حياتهم اليومّية. اأّما امل�ساركون الذين تعّر�ش 

تاأثري  نقا�ساتهم حول  فقد متحورت  منازلهم،  ت�رّشدوا من  الذين  اأو  للقتل  اأو  اأقربائهم لإ�سابٍة  اأحد 

حايا مبا�رشين، فقد تطرقت  تلك اخل�سائر البالغ يف حياتهم. واأّما جمموعات الرتكيز التي �سّمت �سّ

النقا�سات فيها اإىل الّتحدّيات التي ل يزالون يواجهونها.

مبا�رٍش  غري  ب�سكٍل  تعّر�سوا  م�ساركني  �سّمت  الّتي  الرتكيز  جمموعات  نقا�سات  فاإّن  املقابل،  يف 

لأعمال العنف املرتبطة باحلرب، دارت حول رواياِت عاّمة مفادها “عانينا جميًعا ب�سبب احلرب.” 

وقد مال امل�ساركون اإىل ت�سليط ال�سوء على الفر�ش التي اأ�ساعوها واأفراد عائالتهم ب�سبب احلرب، 

مبا يف ذلك احلرمان من الّتعليم والعمل وعدم انتهاز الفر�ش الجتماعية. فعلى �سبيل املثال، قالت 

اإح�سان، وهي امراأة من اجليل الأكرب �سًنا ت�سكن يف الأ�رشفّية/ �سن الفيل:

-  ليك  اأنا  اأثرت ]احلرب[ علي �رشاحة - مثاًل - عندي ولد- بدل ما قول خليها تروح 

تتعلم باجلامعة وتتوظف وكذا - بقول اأنا بدي وديها عالغربية؟ كانت اجلامعات قليلة بكل 

هون  من  بنتي  ودي  بدي  كيف  يعني.  الر�سمية  اجلامعات  خ�سو�سًا  املناطق]ال�رشقية[، 

لهونيك وما بعرف كيف بدا  تو�سل؟ فا�سطريت ما خليهن زيادة يكملوا علمهن- ]...[ 

عطالنة هم حدا يداأرهى، حدا  يخطفها اأو يعتدي عليها...

امل�ساركني مّمن عاي�سوا احلرب  اأن حتظى جتارب  الرتكيز راأيها ب�رشورة  ُتخِف جمموعات  مل 

�سحايا  ت�سّم  ل  الّتي  الرتكيز  جمموعة  نقا�سات  ومالت  خا�ش.  باإقراٍر  مبا�رشًة  بها  وتاأّثروا 

الّتهجري  غرار  على  احلرب،  اأثناء  ال�ّسكان  عا�سها  التي  التجارب  على  الرتكيز  اإىل  مبا�رشين، 

اأن  اإىل وجوب  الّديناميكّية  العاّمة. وت�سري هذه  الّتعليم والعمل، واخلدمات  الّطائفّي يف  والّتمييز 

حّية، واأن ترّكز على املبادرات التي ُتعنى بتجارب  تتمحور مقاربات العدالة النتقالية حول ال�سّ

هذه  الديناميكّية  ت�سّدد  كما  دوليًّا.  عليها  املن�سو�ش  الإن�سانّية  حقوقهم  انُتِهكت  الّذين  حايا  ال�سّ

بعني  تاأخذها  واأن  املنهجية  العنف  اأعمال  اأ�سكال  اإىل  العدالة  مقاربات  تتطّرق  اأن  على �رشورة 

العتبار، ومنها الّتمّييز املوؤ�ّس�ساتّي على الأ�س�ش الّطائفّية.

لركني،  45

Craig Larkin, ”Beyond the War? The Lebanese Postmemory  Experience,”  International  Journal of Middle East 
Studies 42:4 (2010), 620.
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5. مواجهة املا�سي مقابل التاأقلم مع احلا�رض 

األقت الّدرا�سة ال�سوء على نظرة اأفراٍد من املجتمع اللبناين اإىل املح�سوبّية القائمة على اأ�س�ٍش طائفّية، 

فهم يعتربونها �سبَب اأعمال العنف املرتبطة باحلرب ونتيجَتها، وحاجًزا يحول دون جتاوز اأعمال 

العنف الّطائفّي يف لبنان. كذلك، ك�سفت النقا�سات اأّن تفاقم اأعمال العنف املرتبطة باحلرب هدَم الثقة 

العامة، واأعاَق الّتفاعل املديّن بني الّطوائف وفر�َش حتدّيات اإ�سافّية اأمام الّتعامل مع املا�سي. 

يف عدد من جمموعات الرتكيز، حتدث امل�ساركون عن توّتر م�ستمّر بني مواجهة اإرث اأعمال العنف 

املا�سية والّتاأقلم مع الواقع احلايّل. ويف اأكرث من مّرة، ترّدد امل�ساركون يف النخراط يف النقا�سات 

اأعربوا عن ياأ�سهم من جدوى اأي عمل مُماثٍل  اأّنهم  اأعمال العنف املا�سية، حّتى  حول الّتعامل مع 

وواقعّيته، وذلك نظًرا اإىل الّظروف الّراهنة يف لبنان. اأّما حممود، وهو فل�سطيني من اجليل الأكرب 

ا ُيقيم يف خُمّيم برج الرباجنة، فقد ا�ستجاَب للدعوة اإىل الّتفكري مليًّا حول امُلقاربات التي من �ساأنها  �سنًّ

بيكرهونا.”  ]احلكومة[  “ �سو عالج وما عالج؟ ما هن  قائاًل:  فعّلق  املا�سية،  العنف  اأعمال  معاجلة 

ويوحي هذا ال�ّسعور بغياب بيئٍة اآمنة ومنا�سبة لإجراء نقا�سات مدنّية تتخّطى احلدوَد الطائفّية.

يف امُلقابل راأى �سعد اأّن النقا�َش هذا مل ُيغلق اأبًدا اإّل اأّن امل�سكلة تكمن يف اإطاره:

هيدا نقا�ش مفتوح وم�ش حم�سوم. هيدا النقا�ش بت�سمعو كل يوم، من 5 �سنني لليوم هو ذاته.    - 

اأنا براأيي م�ش هون ال�سوؤال. اإذا كان ال�سوؤال عن كيف احلرب الأهلية بتخل�ش، لزم نبل�ش ن�سعر    

اإنو كلنا مت�رشرين كمواطنني من الو�سع القائم. كلنا اآخر �سي عم نالقي قدامنا هيدا البلد عم    

ينهار، بالإقت�ساد، وبال�سياحة، وبالأمن، وبالرتبية، وبكل املعايري46.  

ُيربز هذا النوع من الت�رشيحات احلاجَة اإىل اعتماد ُمقاربٍة عملّية يف العدالة النتقالية ت�سب اهتمامها 

املا�سي.  اإّل على  ُترّكز  التي ل  ال�سحية  امُلتمحورة حول  الأُطر  منه على  اأكرث  اإنهاء احلرب  على 

اإليكم؟” راأى  ا على ال�سوؤال التايل: “ماذا تعني عدالة ما بعد احلرب بالن�سبة  اإ�سافًة اإىل ذلك، وردًّ

بع�ش امل�ساركني اأن ل مكاَن لهذا ال�سوؤال يف الواقع اللبناين احلايل. ففي هذا املحور من النقا�ش التي 

داَر  اجلديدة،  طريق  يف  �سنًّا  الأكرب  اجليل  من  م�ساركني  من  موؤّلفة  تركيز  جمموعة  �سمن  جرى 

احلديث التايل: 

نوال: اإن�ساف؟ وين يف اإن�ساف؟ ]�سحك اجلميع[  -

اأمل: وين الإن�ساف؟ وين قاعد؟  -

فاتن: ما يف اإن�ساف بلبنان. ]اأوماأ احلا�رشين جميعهم بروؤو�سهم موافقني على ما قيل[  -

جمموعة الرتكيزة رقم 14، انظر اجلدول رقم ا.  46
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لو””.47  “ماذا  ب�سوؤال  الّتفكري  على  اللبنانيني  قدرة  “اإزالة  باأّنها  تت�سف  ظاهرًة  الكالم  هذا  يوؤكد 

وتعك�ش هذه امل�ساعر حاجًة املجتمعات املتنّوعة يف بريوت الكربى اإىل مبادراٍت تتعامل مع املا�سي 

وتقّر بحقائق احلا�رش، وهي حاجٌة مل ُتلبَّ بعد.

5-1 عواقب اأعمال العنف عرب الأجيال 

خالل جمموعات الرتكيز، عرّب امل�ساركون جميعهم عن �سعوٍر ُيخّيم على حياتهم احلالية وهو ال�سعور 

بالتهديد الدائم واخلوف من العنف امل�ستمر. وعلى الّرغم من ذلك، اختلفت موا�سع الّدخول يف مناق�سة 

هذه امل�ساعر باختالف الأجيال. 

تهديد.  من  تبعها  وما  العنف  اأعمال  دوًما  حكمتها  التي  حياتهم  عن  �سنًّا  الأكرب  امل�ساركون  فتحّدث 

فعلى �سبيل املثال، قالت رول، وهي امراأة من الأ�رشفّية/�سن الفيل: “نحنا وولد، ما لعبنا. نحن 

وعر�سان، ما قدرنا منب�سط، نكزدر، ن�سهر. دغري �سار يف ولد �سغار �رشتي تخايف عليهن 

بدل ما تخايف عحالك، واإنت بعد لزم تخايف عحالك لأنك �سغرية اأ�ساًل”. لحظ امل�ساركون من 

هذا اجليل اأّن نقاط بداية مداخلتهم حول الّتعامل مع املا�سي تاأّثرت مبزيج من جتارب عا�سوها يف 

زمن احلرب واأرخت بظاللها على �سنوات مراهقتهم، و�سبابهم وكهولتهم. 

ا الذين اأم�سوا طفولتهم ومراهقتهم يف احلرب، فراأوا اأّن البيئة  اأّما امل�ساركون من اجليل امُلتو�سط �سنًّ

التي لطاملا اعتربوها م�سّلحة وعنيفة تتخذ اليوم اأ�سكاَل احلرب املوؤ�س�ساتّية. وهم يعتربون اأّن القادة 

احلالّيني والّزعماء يف ال�ّسلطة يوؤججون الّتوترات بني الّطوائف من خالل الّتالعب يف الّتعليم والّنظم 

القت�سادية، و�سوق العمل. وقد عرّب امل�ساركون عن اآرائهم هذه يف جمموعات الرتكيز التي �سّمت 

م�ساركني من �سّن معيّنة اأو من اأعمار خمتلفة على حّد �سواء. هذا وانتقدت منال، وهي اإمراأة من 

حّي ال�ّسّياح/حارة حريك، الو�سع القائم قائلة: “حتى بالن�سبة لل�سباب يلي عم يحقنو فيهن. اأنا مثاًل 

من فرتة كنت مبنطقة م�ش منطقتي، و�رشت خاف اأ�سا�سًا عرّب عن راأيي- خل�ش �سار يف ت�سب�ش 

عند ال�سباب- اإنو هادي الطائفة هني يلي بدن يتحكمو بالبلد، وبدن يلغونا، وكذا”. 

ويرافق هذا الّتوتر نوع من اخلوف الذي ُعرّبَ عنه على النحو التايل: “كلو عم يجرب يعمل اإكتفاء 

اأي ردة  يت�سلح، كلو عم يجهز حالو- كلو عندو خماوف من  ليحمي حالو- كلو عم  اأمن ذاتي  اأو 

اأّن ع�سكرة املجتمع اللبناين ب�سكٍل متزايد  فعل”.48 هذا و�سّدد اجليل الذي ن�ساأ خالل احلرب، على 

قد اأذكت م�ساعر اخلوف وو�سدت امل�ساحات حيث كان هوؤلء ال�سباب ي�سعرون بالّراحة يف الّتعبري 

عن اأنف�سهم بحرّية مطلقة.

ا اأي الذين ولدوا يف مراحل احلرب الأخرية اأو  يف املقابل، اأو�سح امل�ساركون من اجليل الأ�سغر �سنًّ

بعدها، اأّنهم ورثوا �سعوًرا عاًما باخلوف وعدم الّثقة. اأّما جويل، وهي ُم�ساركة من الأ�رشفية/�سن 

الفيل تاأّثرت ب�سكل مبا�رش باأعمال العنف، فتحّدثت عن جتربتها اإذ اإّنها ُوِلدت يف بيئٍة مزقتها احلرب 

لكّنها ل تعي فرتة احلرب الأهلّية، فقالت: “اإنت عن جد عم توعى ع�سي ما لزم كنت توعاله. �سي 

هني قطعوا فيه، لزم ناأك�ش عليه، ب�ش ما عم نقدر. عم نرجع نف�ش الق�سة نحنا كل فرتة وفرتة”. 

وقد امتزَج اإحباط جيل ما بعد احلرب هذا يف بع�ش الأحيان ب�سعوٍر من ال�ستياء من امل�سوؤولني عن 

اأعمال العنف، ما وّلد لدى بع�سهم كراهية الأجانب. ويف هذا الإطار، ك�سف نادر وهو اأحد امُلقيمني 

يف احلمراء وامل�ساركني يف جمموعة الرتكيز املوؤّلفة من ال�سحايا املبا�رشين ما يلي:

مقابلة مع عامل الجتماع الّلبنايّن ملحم �ساوول، اأجريت يف بريوت يف 19 اآب/اأغ�سط�ش 2013.  47

جمموعة الرتكيز رقم 3، انظر اجلدول رقم ا.   48
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بحلم  ب�ش مرات  �سخ�سيًا،  بعرفهن  ما  لهون. ميكن  يلي و�سلونا  النا�ش  من  نقمة  اأنا عندي   - 

فيهن- بحلم اإنو عم بعمل فيهن ا�سيا... انتقامية. ]احلرب و�سلتنا[ لهيدي احلالة الإجتماعية:    

كيف نطعاتى مع الغريب. مثال هيدا غريب- كيف ح�سله؟ هل ب�ستقبله برحابة �سدر؟ اأو هل    

بخاف منه؟ هل ممكن يكون عدوي؟ كيف معقول ينظريل؟  

الجتماعية  تفاعالتهم  على  ُي�سيطر  اخلوف  �سعور  اأّن  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركني  بع�ش  واأو�سح  هذا 

“...ما بتعرف يلي  اإذ قالت:  الّلبنانّيني، فجاَء ذلك على ل�سان �ساّبة من الأ�رشفّية  مع غريهم من 

جمتمٍع  يف  ولدتهم  اأّن  ال�ّسباب  امل�ساركني  هوؤلء  �رشَح  اإًذا،  حدك هو �سو ناوي. يف خوف49”. 

اأنف�سهم بحرية يف جل�ساٍت خُمتلطة  مّزقته احلرب كان من �ساأنها اأن كّبلت قدرتهم على الّتعبري عن 

الّطوائف وردعتهم عن تبادل اآرائهم حول الّتعامل مع املا�سي.

5-2 جغرافية اخلوف 

اإعادة  اأنف�سهم مرغمني على  اللبنانيون  لقَي  الّنزاع،  الذي عرفته فرتة  الكثيف  النزوح  حتت وطاأة 

جمموعة  خالل  لرا  اأ�سارت  ال�سدد،  هذا  ويف  طائفّية50.  اأ�س�ش  على  الإقليمية  هوياتهم  تعريف 

الرتكيز املوؤّلفة من امل�ساركني ال�سباب51 وامُلنعقدة يف طريق اجلديدة:

بعدها  النعرة  هاي  عندهن  حزبية-  كطائفية  �سوي  نحكيها  عندهن-  اإيه  كمنطقة  بدك  اإذا   - 

تبعيت احلرب. بي�ستنفرو عاي �سي ب�سري. بدهن ينتقموا من املا�سي- وبنف�ش الوقت ما بدهن    

ي�سري نف�ش ال�سي اأو اإنو ي�سري يف تفرقة. ب�ش جوانيًا بتالقيهن بعدهن متاأثرين. ع اأي �سي    

بفوعو. نف�ش ال�سيكل برترجع- ما هي هيك بتبلي�ش.   

اأّن الو�سَع هذا تفاقم حّتى فر�َش نف�سه كجغرافية جديدة  وقد �رشَح م�ساركون من خمتلف الأحياء 

من اخلوف مبعنى اأّن اخلوف من العنف املرتبط باحلرب ُيهيمن على حتركات امل�ساركني اليومّية 

بعد  من  الدموغرايف  الفرز  �سار  ما  بعد  “من  قائاًل:  ذلك،  امل�ساركني  اأحد  واأو�سَح   ويحكمها. 

احلرب، اإتكنتنت كل طائفة مبناطق معينة. بت�سري حت�ش اإنو ملا تنزل ع هايدي املنطقة، ل �سعوريًا- 

اإىل م�ساحات خالف،  العاّمة  امل�ساحات  الهائل، املقرون بتحويل  النزوح  يف عدم راحة”.52 فهذا 

اأجرب الّنا�ش على الن�سحاب من هذه امل�ساحة العاّمة اإىل ما �سمّي بامل�ساحات �“النغالقية” وامل�ساحات 

“احل�رشية”.53 

وقد ت�سّبب هذا العداء الذي طال اأمّده باأعرا�ش خوف اجتماعية ونف�سّية من جملتها ال�ّسعور بالياأ�ش 

وفقدان الأمل. وهذا ما توقف عنده ربيع، وهو �ساب من الأ�رشفية تعّر�ست اأ�رشته لأعمال العنف 

ال�سديد، اإذ قال: “يف ا�سيا برتجعنا عاحلرب. اأنا ك�سخ�ش عاي�ش بال�رشقية- اإنو اإنزل عمناطق متل 

ال�ساحية... كتري... ما بعمل ح�ساب اإنو يف اأمن.”  

امُل�ساركني  حياة  على  ُتخّيم  اخلوف  من  جديدة  جغرافية  اإىل  باحلرب  املتعّلقة  التجارب  حتّولت  اإًذا 

بني  داَر  حديٌث  وُيبنّي  الطوائف.  خُمتلطة  اأحياٍء  يف  امُلقيمون  امُل�ساركون  بينهم  ومن  اليومّية، 

جمموعة الرتكيز رقم 6، انظر اجلدول رقم ا.  49

Samir Khalaf, Civil and Uncivil Violence in Lebanon (Columbia University  Press, New York, 2002), 27 ،خلف  50

جمموعة الرتكيز رقم 8، انظر اجلدول رقم ا.   51

جمموعة الرتكيز رقم 2، انظر اجلدول رقم ا.  52

خلف،  53

Samir Khalaf, ”Beirut Reclaimed: Reflections on Urban Design and the Restoration of Civility” (Dar An-Nahar, 
Beirut, 1993), 19.
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اأّن اإرث اأعمال العنف املا�سية يتج�ّسد يف اخلوف على ال�ّسالمة  اأهايل منطقة ال�ّسّياح/ حارة حريك 

ال�ّسخ�سّية: 

 -  بالل: بدك اإنت ت�سهر مثال من منطقة ملنطقة، اأو رايح ع وظيفتك - يعني بتعد مليون �سغلة- 

احلالة   نف�ش  هيدي  دغري.  بيتك  ع  وترجع  �سغلك،  تخل�ش  وظيفتك،  ع  تروح  بدك 

]بيعي�سها[  كل اإن�سان، من جميع الطوائف. 
اأحمد: كلو م�ش مرتاح لبع�سه، بتح�ّش العامل م�ش متطايقني. هيدا احلرب عملتها.   -

نهلة: يعني ما بتح�ش بالأمان اإل مبنطقتك.54  -

قلَبت  قد  املعامل  وا�سحة  العنف  واأعمال  والق�سف،  ال�ّسيطرة  خطوط  اأّن  امل�ساركون  واأو�سَح 

جغرافية الوطن اأثناء احلرب. اإذ اأ�سفر اإرث اخلوف وعدم الّثقة واإعادة هيكلة املجتمع الّلبنايّن عن 

انق�سام ال�ّسعب على اأ�س�ش طائفّية فكان ذلك مبثابة اآلّية مواجهة دفاعّية. وف�رّشت نهلة ما تقّدم قائلة: 

اإذا اأنا بنتي اجها حدًا من طائفة تانية، �سار بدي عد للمليون. بالقبل ما كان هيدي الظاهرة.   - 

كنا قلنا واإذا �سني، �سو امل�سكلة؟ اأوائل احلرب ما كانت هيك. هالأ جمبور تخاف. بتقول اإذا    

�سار �سي، بدك تعلقي اإنت وزوجك، اإنت وبيت عمك، بكرة ولدك بروحو باملغليطة. هو هيك    

املجتمع. اإنت ما بدك تكون هيك، ب�ش هني عم يفر�سوا عليك تكون هيك. اأنا �سخ�سيًا ما بحب    

كون هيك، لأنو بالنهاية هيدا اإن�سان، بدي احرتموا لأنو اإن�سان. ب�ش يف جمتمع عم يفر�ش علي    

ا�سيا، بدي عد للمليون م�ش للع�رشة.55  

عف عند خروج  ا هذا الثقَة بني الّطوائف واأذكى �سعور املرء بال�سّ نخر اخلوف اجلديد املحّدد جغرافيًّ

اأ�س�ش طائفّية، انتاَب معظم امل�ساركني اح�سا�ٌش  هذا الأخري من حّيه. فنظًرا اإىل زيادة الّتق�سيم على 

الأّول  اأّما  امُلنق�سمة،  لبنان بني اجلهات  العنف يف  اأعمال  اإرث  باأّن حاجزين يحولن دون مناق�سة 

فواقعّي واأّما الثاين فوهمي. 

5-3 اعتبار املح�سوبّية �سبب الّنزاع ونتيجته  

اإّن اأعمال العنف املتعّلقة بحروب لبنان من جهة ودميومة انعدام الأمن واخلوف يف اأو�ساط اجلماعات 

من جهة اأخرى �سّهلَتا ن�سوَء نظام املح�سوبّية القائم على اأ�س�ش ّطائفّية56، اإذ يقّدم موّظفو القطاع العاّم 

يفر�ش  بحيث  واآخًرا.  اأّوًل  واملواطنية  للّدولة  تقدميه  عن  ا  ِعو�سً ال�ّسيا�سة  لرجال  الولء  واخلا�ّش 

الولء هذا اأن ينت�سَب املواطنون اإىل نظاٍم من الّرعاية يعتمد على املعارف ال�ّسيا�سّية كي ينالوا اخلدمات 

املح�سوبّية هذه  اأّن  امل�ساركون  اأو�سح  نقا�سات جمموعات الرتكيز،  الأ�سا�سّية. ويف عدٍد من  العاّمة 

ت�سكل عائًقا رئي�ًسا يحول دون معاجلة اإرث اأعمال العنف املا�سية. فقّدَم �سعد، وهو رجل يف منت�سف 

العمر يقيُم يف منطقة احلمراء، �رشًحا لذلك قائاًل: 

مايف  بتمناها.  اأنا  يعني  مدنية-  دولة  منا  منو �سفات وطن-  الوطن  حالك غريب.  حا�س�ش   - 

موؤ�س�سات، مايف ق�ساء، يعني ملني بتلجاأ؟ اليوم يلي بالطائفة اإذا عندو م�سكلة، بريوح بيت�سكى    

عند زعيم الطائفة. اأنا ما عندي دولة.   

الأ�رشفّية  منطقة  يف  مقيمات  ن�ساء  من  موؤّلفة  تركيٍز  جمموعة  �سمن  نقا�ش  يف  فاأ�سارت  ليال،  اأّما 

لبنان  بروح،  فريق  حيلة  يعني  الإكراميات.  على  عاي�سني  بلبنان  نحنا  اإنو  بعتقد  “اأنا  يلي:  ما  اإىل 

بينهار.”

جمموعة االرتكيز رقم 2، انظر اجلدول رقم ا.  54

املرجع عينه.  55

Samir Khalaf, Civil and Uncivil Violence in Lebanon (Columbia University Press, New York, 2002), 130 ،خلف  56
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اإىل ذلك، اعترب الكثري من امل�ساركني املح�سوبّيَة عاماًل ُمتجّذًرا يف املجتمع بحيث ت�سُعب مواجهته 

على امل�ستوى الفردّي. فقد راأى عالء، وهو من اأبناء منطقة طريق اجلديدة، اأّن املح�سوبّيَة م�سكلٌة 

تكمُن يف الراأ�ش ومتتّد اإىل القاعدة: “امل�سكله من فوق، م�ش من حتت عند ال�سعب.”57 يف امُلقابل، 

اأجمَع معظم امل�ساركني على اأّن كالًّ من الّنخب ال�ّسيا�سية يف الراأ�ش وال�ّسعب يف القاعدة م�سوؤوٌل عن 

ا�ستفحال املح�سوبّية. اأّما اإح�سان، وهي ُم�ساركة يف جمموعة تركيز الأ�رشفية/ �سن الفيل، فاأعربت 

عن تطلعها اإىل جمتمٍع يقوم على ال�ستحقاق ل املح�سوبية قائلًة:

 -  الدين لزم ين�سال من ال�سيا�سه وما ي�سل يف هيدا املركز ل فالن وهيدا لفالن. املفرو�ش يكون 

ابنو لأمني اجلميل وميكن يف واحد  اإبن  لي�ش ب�سل  املنا�سب. مثاًل،  باملكان  املنا�سب  الرجل 

 غريوفقري ب�ش اأفهم منن بكتري ووطني اأكرت. م�ش عم بحكي عن اأمني اجلميل ب�سكل خا�ش، يعني 

اأيا رجل �سيا�سه. بعدن الكبار هني ذاتن. خلو �سباب جديده ومتعلمه تطلع.58

على الّرغم من طبيعة نظام املح�سوبّية امُلعّقدة وجتّذره العميق يف الن�سيج الجتماعي الّلبنايّن، اتفق 

تبثُّ  زالت  ما  التي  العنف  واأعمال  احلرب  نتائج  من  واحدًة  ُيعّد  هذا  النظاَم  اأّن  على  امل�ساركون 

اخلوف والعنف يف املجتمع. هذا و�ساَد اإجماع عاّم على اأّن الّتعامل الهادف مع اإرث اأعمال العنف 

املا�سية يتطّلب اأّوًل واآخًرا معاجلة الّظلم الكامن يف نظام املح�سوبّية:   

�سعد: ننتقل من الإنتماء للطائفة اإىل الإنتماء للوطن. نكون بدايًة لبنانيني وانتماوؤنا الأ�سا�سي لبلدنا.   -

تلغي  فيك  ما  ال�سيا�سيه.  الطائفيه  لإلغاء  بتو�سل  وبعدين  مدنيه.  لدوله  اإنتقال  بدنا  حممد:   - 

نا�ش  املدين مثاًل، م�ش يف كتري  الزواج  فكرة  الطائفيه.  ال�سيا�سيه والبلد مكون من  الطائفيه    

�سدا! اأنا باأيدها لئنها بداية. الدين لله والوطن للجميع. ديانتك ببيتك، وبجامعك، وبكني�ستك،    

اإنت. م�ش بتطلع مبجل�ش النواب  ما بتجيبا ل على �سغلك ول بتحا�سبني فيا. معتقداتك لإلك    

مثاًل بتفاأعني خطبه لالإمام وعلي ن�ش �ساعة، واأنا م�سيحي قاعد بوجك. يلي انت ماآمن يف،    

بت�سد  بالدين  ب�سغالت  تفوتني  فيك  ما  اقنعني.  وبقانون.  باملدنيات  حكيني  يف.  ماآمن  ما  اأنا    

ع�سب جماعتك. هيدا غلط.59   

ا ُتقيم يف خميم برج الرباجنة، انعداَم الّثقة وواقع  خّل�ست نادية، وهي اإمراأٌة من اجليل الأكرب �سنًّ

احلياة اليومّية الذي مُيعن الّنظام احلايّل يف زيادته ق�سوًة على النحو الّتايل:

الإن�ساف عندي اإنو نح�ش حالنا عاي�سني كبني اآدمني. نحن م�ش عاي�سني ب�رشاحة. يعني اإذا عنا   - 

ولد بدو يخل�ش جامعه، وين بي�ستغل؟ ما يف �سغل. بكون عندو �سهادات عليا ب�ش بياخدو يلي    

عندو وا�سطة اأو يلي منن. الإن�ساف ملا نكون عاي�سني ب�سغلنا، ببيوتنا وبوظائفنا. بدنا نعي�ش    

ونطلع رزقنا و نح�ش باأمان.   

ُتعرّب م�ساعر ناديا عن جّو عاّم خّيم على جمموعات الرتكيز كافة وُيبنّي اأّن طبيعة املح�سوبّية الّطائفّية 

ا ُيذكي الّتوّترات الّطائفّية.  ا و�سيا�سيًّ املتجّذرة يف املجتمع ُتقّوي نظاًما اجتماعيًّا واقت�ساديًّ

خالل نقا�سات جمموعات الرتكيز اخلم�ش ع�رشة، ظهَر اإجماٌع عاٌم على اأّن تق�سيم مناطق بريوت 

الكربى تق�سيًما طائفيًّا ونظام املح�سوبّية يفر�سان حتّديات هيكلّية رئي�سة، لعّل اأبرزها كيفّية النتقال 
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ا حول كيفّية معاجلة  من جّو اخلوف وانعدام الّثقة اإىل جٍوّ ُيخّول الّلبنانيني الّتحاور مع بع�سهم بع�سً

املا�سي، ُمتجاوزين بذلك احلدود بني الطوائف والأجيال والتق�سيمات اجلغرافّية.

 

5،4 الّنزوح والّت�ستت

وجتدر  واآثار.  نتائج  من  خّلفه  وما  التهجرَي  اخلم�سة  بريوت  اأحياء  يف  امُلقيمون  امل�ساركون  عاَن 

ا واأّنه غالًبا ما يطال اأكرَب  الإ�سارة اإىل اأّن التهجري الذي ت�سّجله غالبية النزاعات الأخرية �سخٌم جدًّ

من  حمورًيا  جزًءا  التهجري  وُيعّد  النتهاكات60.  اأنواع  من  عداه  مبا  ُمقارنًة  ال�سحايا،  من  عدٍد 

منطق النزاع يف لبنان وهو بحّد ذاته انتهاٌك مبا�رش حلقوق ال�سعب اللبناين الإن�سانّية.

تطّرق الكثري من امل�ساركني اإىل الت�سّتت وعدم ال�ستقرار وانعدام الأمن والّنزوح املرتبط بالّنزاع 

واعتربوا ذلك اأق�سى جتربة حرب مّروا بها على الإطالق. ويف هذا ال�سدد، يقول حممد، وهو 

رجل يف منت�سف العمر من ال�ّسّياح/ حارة حريك تعّر�ست عائلته ملاآ�سي احلرب مبا�رشًة:

اأنا عندي التهجري كان اأ�سعب �سي. بيتنا دغري على خط التما�ش على طريق �سيدا القدميه.   - 

تركنا اأكرث من 15 �سنة. اإنو بيتك ما قادر ترجعلو! رحنا قعدنا بال�سيعة، ورجعنا على بيت    

اختي. التهجري �سغله كبريه. اإنو غري الأمن والإقت�ساد، كان يف تراكمات الأمرا�ش النف�سيه يلي    

اأدت للحرب واإنتهاءها بهيدي الطريقة.61   

وء على الّت�ستت الق�سري الأمد الذي ترّتب على الّنزوح املتعّلق باحلرب وخّلف  �سَلط امل�ساركون ال�سّ

القت�سادّية  ال�سعوبات  اإىل  امل�ساركون، خا�سًة،  واأ�ساَر  وامل�ستمّر.  الدائم  ال�ستقرار  وراءه عدم 

والجتماعّية التي األقى الّنزوح بوزرها عليهم وعلى عائالتهم. اأما يف ما يتعّلق بجغرافّية اخلوف، 

اآمنة”  “م�ساحات  فاأوجَد  املكايّن  الّلبناين  ال�ّسعب  توّزع  تنظيم  اأعاد  النزوح  اأّن  امل�ساركون  مّلَح  فقد 

وم�ساحات “ل ي�سعر املرء فيها بالأمان”.

 

ونظرًا اإىل تاأثريات الّنزوح اجل�سيمة على ال�سعيد الفردي، والأ�رشي واجلماعي، َو�سَف بع�ش 

ن�ساًء من  تركيز �سّمت  مقبولة. فخالل جمموعة  باأّنها غري  الّتجارب  هذه  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركني 

منطقة احلمراء اأو�سحت باتي قائلًة:

تهجروا من مناطق ملناطق تانيه. �ساعة بال�رشقيه، ورجعوا �ساروا هون. اأثرت على الكل م�ش   - 

ب�ش على اأهلي. يف كتري عامل هيك.   

تاأثريات  تتجاهل  التي  النتقالّية  العدالة  اآلّيات  ُت�سفر  قد  الأهمّية،  يف  غاية  اأمًرا  النزوح  كان  ومّلا 

العنف  اأعمال  منها  نتجت  رئي�سة  مكونات  عن  الطرف  يغ�شُّ  ُمزّيف  تاريخ  اإيجاِد  عن  الّنزوح، 

املا�سية. 

�سيلفا واآخرون،  60

Romesh Silva et al., ”Challenges and Opportunities of Incorporating  Demographic Analyses of Displacement into 
Transitional Justice Processes,” Paper presented at International  Population Conference, Busan, South Korea, 
2012, http://iussp.org/sites/ default/files/event_call_for_papers/silva-et-al-Working-Paper-2012.pdf.
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6. الّتطلع نحو امل�ستقبل 

�ش اجلزء الأول من كّل جل�سة من جل�سات جمموعات الرتكيز للحديث عن جتارب احلرب  خ�سّ

اأ�سئلٍة حول كيفّية الّتعامل مع اإرث  اأمام الإجابة عن  اأّما اجلزء الثاين منها ففتَح الباب  وذكرياتها، 

اأعمال العنف املا�سية. وقد ا�سُتِهّل اجلزء الّثاين مبناق�سٍة متحورت حول ُمقاربات العدالة النتقالّية 

املوؤ�ّس�ساتّي.  ال�رشر والإ�سالح  اجلنائّية، وجرب  املحا�سبة  والّذاكرة،  احلقيقة  يخ�َشّ  اجلوهرّية مبا 

بعد ذلك، ُطلب من امل�ساركني حتديد اأّي القوَلنْي ُيعرّب عن فكرتهم تعبرًيا اأف�سل: 

فلنن�َش  لذلك  ن�سيانها.  يحاول  فال�سعب  كّلها،  الأليمة  الّذكريات  هذه  اإحياء  اإعادة  ل جدوى من   .1

ون�سامح والوقت كفيٌل باإ�سالح املا�سي. 

علينا  يكن.  مل  �سيئًا  وكاأن  احلياة  موا�سلة  مُيكن  فال  املو�سوع.  هذا  ومعاجلة  الّتحرك  ينبغي   .2

مواجهة ما�سينا مهما كلَّف الأمر. 

املا�سي، على  الّتعامل مع  امل�ساركون حول  اّتخذها  الّتي  املواقف  اأّي منط وا�سح وثابت يف  يظهر  مل 

اختالف احلّي، اأو الّطائفة، اأو اجليل اأو تركيب جمموعات الرتكيز من حيث الّنوع الإجتماعّي. اإّل 

املتعّلقة  العنف  لأعمال  مبا�رشًة  تعّر�سوا  م�ساركني  من  ح�رًشا  امُلوؤّلفة  الرتكيز  جمموعات  نقا�سات  اأّن 

باحلرب، اأّيدت باأغلبّيٍة �ساحقٍة خيار “مواجهة املا�سي” فيما �سّككت يف جدوى اخليار البديل اأي “الت�سامح 

والّن�سيان”. وقد طفا هذا اخليار يف عدٍد من النقا�سات، منها على �سبيل املثال تلك التي دارت بني ال�ّسكان 

امل�سيحّيني يف منطقة �سن الفيل الذين تعّر�سوا مبا�رشًة لأعمال العنف ال�سديد اأثناء احلرب: 

يول: م�سان ولدنا. لأنو هني بكرا بدن يكفو عنا. لزم نواجه املا�سي كرمالن.   -

ادمون: لزم تدر�سن لولدك. التاريخ لزم ينكتب.   -

نادية: اإذا ن�سينا ب�سري يف تباعد.62    -

حايا اّلذين تعّر�سوا مبا�رشًة لأعمال العنف ي�سّددون على اأهمّية مواجهة املا�سي  اأّن ال�سّ اإًذا  يت�سح 

ل اإىل فهِم املا�سي فهًما  بغية و�سع حَدّ لالآلم واملعاناة من جهة وتوحيد املجتمع الّلبنايّن عرب التو�سّ

موّحًدا من جهة اأخرى. 

يظهر امل�ستند رقم 2 تباين مواقف امل�ساركني خالل نقا�سات جمموعات الرتكيز اخلم�ش ع�رشة.

اأّن تبايًنا كبرًيا يف مواقف امل�ساركني ظهَر يف نقا�سات جمموعات تركيز التي  اإىل  وجتدر الإ�سارة 

ا تعّر�سوا لأعمال العنف على نحٍو مبا�رٍش وغري مبا�رش.  �سّمت اأ�سخا�سً

جمموعة الرتكيز رقم 15، انظر اجلدول رقم ا.  62
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املا�سي، مع  الّدافع وراء مواجهة  نقا�سات حيوّية حول  �سنًّا يف  الأ�سغر  امل�ساركني  انخرَط معظم 

اأّن عدًدا �سئياًل منهم �سّكك يف جدوى اإعادة اإحياء املا�سي. ويف خ�سّم هذه النقا�سات، ظهر انق�سام 

و�سُع  اأّنه  على  بع�سهم  اإليه  نظَر  حني  ففي  اجلهود؛  هذه  وراء  الأ�سا�سّي  الّدافع  حول  الآراء  يف 

جدوِل اأعماٍل خا�ش باملحا�سبة وامل�ساءلة اعتربه بع�سهم الآخر دعوًة اإىل عدم تكرار اأعمال العنف 

املا�سية. هذا وقد مّلح بع�ش امل�ساركني اإىل اعتقادهم باأّن الّتو�سيح الّتاريخي امُلجدي يفرت�ُش التطّرق 

اإىل امل�ساءلة واملحا�سبة. يف املقابل، عربَّ م�ساركون اآخرون عن خوفهم من اأن يوؤدي الإفراط يف 

ة  الرّتكيز على املا�سي اإىل جتّدد اأعمال العنف ل اإىل وقفها. وقد متّثل هذا الّتوّتر يف مناق�سة خا�سّ

دارت بني �سابني من الّطائفة ال�ّسنية من اأبناء منطقة طريق اجلديدة: 

اأحمد: بدو يحا�سنب كلن.  -

عالء: لأ، بدنا ن�ستعيد الذاكرة لنتعلم من اأغالطنا. ما فينا نن�سى كل �سي �سار.  -

-  اأحمد: ما هني تالت رباعن �سارو ميتني. ما املفرو�ش نتذكر. لزم نكبا هيك ذكرى ورى 

�سهرنا. لأنو كل ما بدا تنذكر هيدي ال�سريه العامل بدا ترجع تكره بع�سا.

“مواجهة  مقابل  والن�سيان”  “الت�سامح  مو�سوع  حول  عنها  التعبري  مَت  م�ساعر   :2 رقم  م�ستند 

ما�سينا” وفق العمر والنوع الإجتماعي وم�ستوى التعّر�س للعنف

التسامح والنسيان

مواجهة ماضينا

السنّة األكبر سنًّا

الشيعة الشباب

السنّة الشباب

الشيعة األكبر سنًّا

املسيحيّون الشباب نساء من سكّان احلمراء تعرّض مباشر فلسطينيّ
تعرّض مباشر مسيحيّ
تعرّض مباشر شيعي

تعرّض مباشر
احلمراء        

نساء فلسطينيّات

الفلسطينيّون األكبر سنًّانساء سنّة

سكّان احلمراء األكبر سنًّا نساء مسيحيّات
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خّيم هذا التوّتر بني مواجهة املا�سي والتهديد بتجديد اأعمال العنف على نقا�ساٍت جرت يف جمموعات 

زمنه.  بعيٍد  تاريٍخ  اإىل  تعود  هذه  امل�ساألة  اأّن  من  الرغم  على  �سنًّا،  اأكرب  م�ساركني  �سّمت  تركيز 

فتناق�ستا  اجلديدة،  منطقة طريق  �سنّيتني من  امراأتني  بني  دار  جلّيا يف حديٍث  التوّتر  هذا  وقد ظهَر 

حول اإمكانّية “ن�سيان املا�سي” فعليًّا وتوقفتا عند احتمال اأن ُتلقي امُلحاولت هذه اإرث اأعمال العنف 

املا�سية على كاهل الأجيال امل�ستقبلية: 

دلل: بدك ت�سامح وتن�سى وتطن�ش.  -

ليلى: اإذا بدك ترجع تنك�ش باملا�سي بدك تعمل م�ساكل.   -

عبري: ب�ش بعدو املا�سي م�ستمر معنا. ما بينمحى.   -

ليلى: بفكرنا حمينا.  -

عبري: بعدو موجود على الأر�ش وبولدنا.   -

“ن�سيان  اإىل  املتعاقبة  الأجيال  �سعي  عن  املتاأتي  املحتمل  الرّتاكمّي  الأثر  حتديًدا  الإطار  هذا  ي�سف 

املا�سي”. وُيعرّبُ عن هذا اخلطر الكاتب اللبناين اإليا�ش خوري فيقول: 

اإكت�سفُت اأّن هذا املجتمع قد حما تاريخه كمن لزمته خالل طريقه ممحاٌة مل ترتك لتاريخه اأثرًا.   - 

بالّتايل ل منلك اأي ن�ٍشّ مكتوٍب حول احلرب عام 1860 ول كلمٍة عن ثورة عام 1920 ول حّتى    

حرٍف عن ثورة عام 1958. ما دّب يّف الرعب هو حقيقة اأّنني اأعي�ش حربًا )عام 1975( قد تكون    

نهايتها مماثلة لتلك احلروب التي �سبقتها، لذلك كان ل بّد يل اأن اأكتب عنها.63   

اأّيد �سحايا اأعمال العنف املبا�رشة مواجهة اإرث املا�سي من خالل الّتو�سيح الّتاريخّي. يف امُلقابل، 

اأبدت جمموعات الرتكيز الأخرى مزيًجا من امل�ساعر التي تراوحت بني تاأييد مواجهة املا�سي تاأييًدا 

�سديًدا وبني اخلوف الوا�سح من هذه امل�ساعي. اأما الّتوّتر احلقيقّي فن�سَب بني من يخ�سون ا�ستمرار 

املا�سية وعواقبها وبني  العنف  اأعمال  اأ�سباب  الف�سل يف مواجهة  الّناجتة من  العنف  اأعمال  دّوامات 

اأن توؤدي مواجهة املا�سي اإىل زعزعة العالقات ال�ّسيا�سّية والجتماعّية اله�ّسة فتوؤول  من يخافون 

اإىل جتّدد اأعمال العنف. وُيبنّي هذا الّتوتر الّتحدي اّلذي يواجهه وا�سعو ال�سيا�سات والعاملون يف 

العدالة النتقالّية من اأجل �سمان الإقرار باأخطاء املا�سي على نحٍو يفي الأ�سخا�ش الأكرث ت�رّشًرا 

حّقهم، وتعزيز العالقات واملوؤ�ّس�سات الجتماعّية وال�ّسيا�سّية والقت�سادّية. 

6-1 احلاجة اإىل الإقرار باأخطاء املا�سي

“الت�سامح  واإّما  املا�سي”  “مواجهة  اإّما  امُلقاربتني،  اإحدى  تاأييد  امللحوظ يف  الّتباين  من  الّرغم  على 

اأ�سكال  من  �سكاًل  اأن  “اأتعترب  التايل  امُلحكم  ال�سوؤال  على  اإيجاًبا  امُل�ساركني  غالبية  رّد  والن�سيان”، 

العرتاف �رشوري؟”. وقد ُطِرح هذا ال�سوؤال ُبعيَد حتّدث امل�ساركني عن جتاربهم امُلتعّلقة باحلرب 

نوع من  اأّي  اأّن  امل�ساركون على  واأجمَع  انتهائها.  بعَد  الفعل على احلرب  مناق�ستهم ردود  وُقبيَل 

العرتاف يقت�سي تخطي النق�سام الّطائفّي. ويف هذا الإطار، قال ادمون، وهو رجل يف منت�سف 

اليوم  النا�ش  “لزم، ب�ش من ال�سعب ي�سري يف معاجله. لأنو  الفيل:  العمر من �سكان منطقة �سن 

حمكومه طائفيًا، لهل �سبب اإذا ال�سعب ما توحد ما بيطلع �سي منو.” 

اخلوري، اليا�ش، مملكة الغرباء، دار الأداب، بريوت،  1993  63

Elias Khoury, translated by Paula Haydar, The Kingdom of Strangers (University of Arkansas Board of Trustees), 
1996.
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ل  اأّما جمموعات الرتكيز الّثالث املنعقدة يف منطقة طريق اجلديدة، فقد اأجمعت على ا�ستحالة التو�سّ

ا اإىل القرار بالأخطاء املا�سية، واإن كانت احلاجة اإىل ذلك ُملّحة. وبدا هذا الّت�ساوؤم وا�سًحا يف  عمليًّ

مناق�سٍة بني �سابني �سّنيني من منطقة طريق اجلديدة: 

اأحمد: طبعًا، ب�ش ما منعرف كيف طريقة العالج.   -

حممود: ما يف طريقة للعالج.   -

اأحمد: حتى الوقت ما بعاجلها. لو مع الوقت كانت بدا تزبط كانت زبطت من زمان. خل�ست   - 

احلرب من زمان كانت زبطت ب�ش ما بتزبط.  

حممود: لو بدا تنحل كانت نحلت.   -

اجلهة  على  النقا�سات  ترّكزت  اأخ��رى،  واأحياء  مناطق  يف  اأقيمت  التي  الرتكيز  جمموعات  يف 

املحلّية.  اجلماعات  اأم  الّدولة  اأهي  املا�سي  باأخطاء  الإق��رار  م�سوؤولّية  عاتقها  على  ُتلقى  التي 

مبا�رشًة  عائلتها  تعّر�ست  احلمراء  منطقة  من  العمر  منت�سف  يف  �سيدة  وهي  رانيا،  واأ�سارت 

ب  ت�سَعّ العالقات  اأّن  غري  “املحيط”  �سعيد  على  يكون  اأن  يجب  الإقرار  اأّن  اإىل  العنف،  لأعمال 

املا�سي.  تنك�ش  ترجع  بدك  تتعالج.  جمال  يف  ما  لأن��و  تتعالج،  ما  اإن��و  براأيي  “اأنا  حتقيقه: 

من  وه��ي  نادية،  تعترب  رانيا،  عك�ش  على  تتعالج.”  ممكن  ك��ان  طوائف  اأق��ل  يف  بلد  ميكن 

قالت:  اإذ  وحدها،  الدولة  عاتق  على  يقع  املا�سي  باأخطاء  الإق��رار  اأّن  الأ�رشفّية،  منطقة   اأبناء 

“هيدي م�سوؤولية الدوله. لزم ت�سري دوله مدنيه، اأحوال �سخ�سيه وزواج مدين.”

تركيز  جمموعة  با�ستثناء  الرتكيز،  جمموعات  نقا�سات  يف  الّرئي�سة  التباين  نقطة  تتمحور  مل  اإًذا، 

طريق اجلديدة، حول وجوب الإقرار اأو عدمه، بقدِر متحورها حول اجلهة التي يجدر بها الإقدام 

على ذلك. فبح�سب امل�ساركني الأ�سغر �سنًّا، يتحّمل كّل من ال�ّسعب والّدولة هذه امل�سوؤولية، وقد بان 

ذلك يف احلديث الذي دار بني �ساٍب و�ساّبة من منطقة ال�ّسياح/ حارة حريك: 

حممد: ما بقى يف عند اللبناين اإميان وقناعه بالدوله، دوله بتحمني اأو بتعو�ش علي.   -

�سناء: ما بقى عّنا ثقة اأبدًا بالدوله.  -

-  حممد: اجلزء الأول من ال�سبب هو اأنو الدوله هي جمموعة الن�سابني والقتله واأمراء احلرب. 

 واجلزء الثاين اإنو نحن جمموعة النا�ش اللبنانيني مدمرين نف�سيًا وحمبطني وما عنا ثقة بحالنا، و ما 

 عم نعمل �سي. ونحن كمان م�سوؤولني. هني الزعامة ب�ش نحن يلي و�سلناهن وما عم نعرف 

ن�سيلن. ما بدنا ن�سيلن. 

�ساَد اإجماٌع بني الأحياء، واملناطق، والّطوائف، والأجيال وامُلتعّر�سني لأعمال العنف مب�ستوياٍت 

خُمتلفة على اأّن الإقرار بهذه الأعمال �رشورٌة ل غنى عنها. وقد اأو�سحت النتيجة الأولية هذه اأّن 

تاأطري امل�سائل اأمٌر يف منتهى الأهمّية. 

جمال  يف  وبالعاملني  بالباحثني  امُلناط  التحقيق  من  املزيَد  املتفاوتة  النتائج  هذه  ت�ستلزم  هنا،  ومن 

الإقرار  فكرة  تاأييد  م�ستوى  يف  التفاوت  الّنتائج  ُتبنّي  الباحثني،  اإىل  فبالّن�سبة  النتقالّية.  العدالة 

باأخطاء املا�سي. واأّما بالن�سبة اإىل العاملني يف جمال العدالة النتقالّية، فتربز احلاجة اإىل بذل مزيٍد 

العدالة النتقالّية يف مواقف الأفراد  تاأطري مبادرات  تاأثري  اإىل فهم مدى  ل  التو�سّ من اجلهود بغية 

واجلماعات. وعليه، ي�سري حتليل نقا�سات جمموعات الرتكيز هذه اإىل احتمال القيام مبقاي�سات عند 

النخراط يف نقا�ش وا�سع الّنطاق حول املقاربات املختلفة للّتعامل مع املا�سي. 
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6-2 احلقيقة والذاكرة: الختالفات يف ال�سكل والهدف املت�سورْين

النطاق  الوا�سعة  التوعية  اأهمّية  على  النتقالّية  العدالة  جمال  يف  والعاملون  الباحثون  اأّكد  لطاملا 

اإقراٍر من احلكومات، واملرتكبني  حول انتهاكات حقوق الإن�سان امُلرتكبة وعلى �رشورة انتزاع 

واملواطنني بعدم �رشعّية هذه النتهاكات. ف�سعت هذه الّدرا�سة اإىل فهم نظرة خمتلف �رشائح املجتمع 

اآنًفا،  ورد  اأن  �سبق  فكما  اأف�سل.  ب�سكٍل  عنهما  وحديثها  والّذاكرة  الّتاريخّي  الّتو�سيح  اإىل  الّلبنايّن 

ا�سُتنِتجت مالحظاٌت حول الّتوتر الكامن بني “احلاجة اإىل الّتنا�سي” و“احلاجة اإىل الّتذكر”. اإ�سافة 

التي من  امُلبادرات  اإطالق  الكامنة خلَف  املختلفة  الّدوافع  الأجيال حول  تباين بني  اإىل ذلك، ظهر 

ا تعّر�سوا  �ساأنها ال�ّسعي وراء احلقيقة والّذاكرة، كما بان اختالف بني املجموعات التي ت�سّم اأ�سخا�سً

اعتمادها.  ينبغي  التي  الّذاكرة  مبادرات  اأنواع  خ�َش  ما  يف  متعّددة  مب�ستوياٍت  العنف  اأعمال  اإىل 

“عمل الّذاكرة ل يتّم ما مل توؤخذ بعني الإعتبار  اأّن  اإىل  فال بّد من التنّبه اإىل هذه الختالفات نظًرا 

الّروايات كّلها وُتقارن اإحداها بالأخرى”.64

 

فهم جغرافّية  اأجل  من  الّتذكر  اإىل  الأهلّية عن حاجتهم  احلرب  بعد  ولدوا  مّمن  امل�ساركون  اأعرب 

اأّنه عا�ش واقع ما بعد  لبنان مع  اأّن جيلهم ل يفهم حروب  اأو�سحوا  فقد  ن�سوؤوا فيها.  الّتي  اخلوف 

ا هوؤلء الّتو�سيح الّتاريخّي اأ�سا�ًسا ي�سمُح بتجاوز احل�سابات  احلرب. واعترَب امل�ساركون الأ�سغر �سنًّ

دت را�سيل، وهي �سابٌة من منطقة الأ�رشفية، على اأهمّية  احلزبّية الّتاريخّية. ويف هذا الإطار، �سَدّ

الّتاريخ القائم على الأدّلة املوّثقة ل ذاك املبنّي على الّدعاية ال�ّسيا�سّية: 

فينا نعمل توعيه. يكون عنا اإثباتات ون�سوف �سو �سار. هالأ اأن بدي اقنعك، بخربك وبخربك،   - 

ب�ش اإنت �سو يلي باأكدلك �سو �سار.   

فيعتمدون  فيه،  تاريخ ل ريب  �سجّل  �سنًّا عن رغبتهم يف احل�سول على  الأ�سغر  امل�ساركون  عرّب 

عليه ليفهموا ب�سكٍل اأف�سل اأعمال العنف املتعلقة باحلرب ال�سابقة وعواقبها وطبيعتها على حّد �سواء. 

ا وطريقة تلقي طاّلب املدار�ش الّلبنانّية املعلومات حول احلرب الّتي غالًبا  ا تامًّ ويتناق�ش ذلك تناق�سً

ما تكون مت�ساربة وُمنحازة: 

-  يختلف حمتوى كتب الّدرا�سات الإجتماعّية وفق اإنتماء اإدارة املدر�سة الّدينّي، وبالّتايل تطغى  

 املعلومات املتحّيزة والّتلقني على الّن�سو�ش. على �سبيل املثال، ت�سري الكتب املعتمدة يف املدار�ش 

 الإ�سالمّية اإىل العرب “كاإخواننا” وت�سّدد على دور الأبطال امل�سلمني يف الّتاريخ. ويف املقابل، ُتربز 

كهنيبعل.  الّتاريخّية  الفينيقّية  ال�ّسخ�سيات  وتعّظم  الفينيقي  لبنان  اأ�سل  امل�سيحّية   املدار�ش 

�ش لكّل مو�سوع من موا�سيع الّدرا�سات الإجتماعّية من   بالإ�سافة اإىل ذلك، يختلف الوقت املخ�سّ

�ش مدر�سة ثالث ح�س�ش ملناق�سة القومّية العربّية يف حني   مدر�سة اإىل اأخرى، مثاًل، فقد تخ�سّ

تاأتي مدر�سة اأخرى على ذكرها مرور الكرام. 

الأ�سغر  امل�ساركني  عك�ش  على  لكن،  كبرًيا.  تاأييًدا  الّتاريخّي  الّتو�سيح  ا  �سنًّ الأكرب  امل�ساركون  اأّيَد 

�سنًّا، اأعرب هوؤلء امُل�ساركون، ول�سيما الن�ساء منهم اللواتي ُولدن قبل احلرب، عن روؤية ت�ستند 

امُلحّدد الإطار  الّتخليد  الفرد على �سعيدي الأ�رشة واجلماعة. واعتربوا هذا  اإىل تخليد ذكرى  اأولًّ 

ة. وقد اأعربت دلل عن �سعورها   ا�سرتاتيجّية مهّمة لتذّكر املا�سي لئال تعاود الأجيال القادمة الكَرّ

قائلة:

اأحمد بي�سون، مقتب�ش يف اأتا�سي،  64

Atassi, ”War, Peace and History in Lebanon: A Conversation with Ahmad Beydoun,”  Accord 24 (2012), 19.
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-  ال�سباب لزم يعرف �سو �سار باملا�سي واإنو ما حدا و�سل لنتيجه، ومنا لعبه. لزم تكون  وا�سحة 

ال�سورة.65 

ا اإىل تخليد الّذكرى كو�سيلة لتاأكيد عدم جدوى اأعمال العنف واملعاناة  اإًذا، دعا امل�ساركون الأكرب �سنًّ

امُل�سنية الّتي تنتج منها. وبذلك، فهم اأّيدوا �سكاًل حُمّدًدا من اأ�سكال احلقيقة ينطوي على هدٍف وا�سح 

اأو�سحت  وقد  �سنًّا.  الأ�سغر  امل�ساركون  اإليها  دعا  الّتي  الق�سائّية”66  “احلقيقة  مع  باملقارنة  املعامل 

ا ماهّية هذه احلقيقة الأكرث حتديًدا: مناق�سة دارت بني مقيمني يف منطقة احلمراء من اجليل الأكرب �سنًّ

رانيا: لزم ال�سباب يتعلمو �سو �سار، ب�ش باأ�سلوب يفهمو منو بطريقة ايجابيه.   -

نادر: فينا نقول، من زمان كانو اللبنانيني يقتلو بع�ش. ما منقول هيدا ال�سني عمل هيك اأو     -

ال�سيعي عمل هيك. هيك مرن�سي الكل ومنكن حكينا بدون ما جنيب �سرية الإ�سيا املوجعة.   

منال: يعني يعرف اجليل اجلديد �سو �سار باحلرب ب�ش ما ي�سري يف عندو حقد.67   -

ورد مفاد هذا احلديث امُلحّدد يف بع�ش الّتعليقات الّتي اأدىل بها امل�ساركون الأ�سغر �سنًّا، مثاًل:  

بخربوين الكبار وبقولو يا ريتنا ما �ساركنا. كل يلي �سارك باحلرب، هالأ بيندم. كان يف دمار كتري   - 

ويف ندم.68    

لتعّر�ش  وفًقا  ال�سخ�سّية  والق�س�ش  التاريخية  الّروايات  منط  يف  ملحوظة  اختالفات  ظهرت  وقد 

امل�سارك لأعمال العنف على نحٍو مبا�رش اأو غري مبا�رش. اإذ اأخرب امل�ساركون مّمن تعّر�سوا مبا�رشًة 

ا �سخ�سيًة مرتبطة باأحداٍث حُمّددٍة تنّم عن اأعمال العنف ال�ّسديدة. فعلى �سبيل  لأعمال العنف ق�س�سً

املزرعة،  اجلديدة/  طريق  منطقة  يف  ت�سكن  ا  �سنًّ الأكرب  اجليل  من  م�ساركة  وهي  يا�سمني،  املثال، 

اأعربت عن راأيها قائلًة: 

ال�سعور كان كتري �سعب. كنت �ساكنة على ال�سوديكو را�ش النبع، كان خط متا�ش رهيب.   - 

تهجرت كان عندي طفله على اأيدي عمرها �سي اأ�سبوع. نزل بيتي كلو، ولو ما ن�سهر من البيت    

وننزل نوقف بال�سارع كنا رحنا كلنا بقلب البناية. كانت ماأ�ساة �سنة 1980.   

اأّما امل�ساركون اّلذين مل يتعّر�سوا مبا�رشة لأعمال العنف، فرّكزت ق�س�سهم عن الزمن املا�سي على 

امل�ستويني الّنظامي واملجتمعي ب�سكٍل اأكرب. اإذ ف�رّش �رشبل وهو من اأبناء منطقة الأ�رشفية/ �سن الفيل 

ما يلي:

 -  احلرب اأثرت على الو�سع ب�سكل عام، الغالء املعي�سي، البطالة، اإنعدام قطاع اخلدمات- هيدا كلو 

بتو�سل  برتجع  باأ�سا�سها  بتفكر  بتواجها،  عم  بحياتك  م�سكله  بتالقي  �سي  اأي  احلرب.   نتيجة 

عاحلرب. لبنان كان معروف اإنو يف كتري عامل ل غنيه ول فقرية، عاي�سه بو�سع مرتاح، بعد 

احلرب راح هيدا املو�سوع، �سار يف غني ويف فقري. بطل يف الواحد يكون عاي�ش مرتاح.69

جمموعة الرتكيز رقم 9، انظر اجلدول رقم ا.   65

ي احلقائق وامل�ساحلة ال�سادر يف العام 1998 اإحالة اإىل احلقيقة املبنية على الوقائع واحلقيقة اجلنائية  اأ�سار تقرير جلنة جنوب اإفريقيا لتق�سّ  66

التي تت�سمن: )1( حقيقة الأحداث الفردية، واحلالت والنا�ش، )2( وحقيقة طبيعة النتهاكات اخلطرة حلقوق الإن�سان، واأ�سبابها، وامتدادها، 

مبا يف ذلك �سوابقها، وظروفها، والعوامل اخلا�سة بها، والإطار، والدوافع ووجهات النظر التي اأّدت اإىل ارتكاب مثل هذه النتهاكات. 

Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, 1998, Vol. 1, 111–112, 135. 

جمموعة الرتكيز رقم 15، انظر اجلدول رقم ا.    67

جمموعة الرتكيز رقم 8، انظر اجلدول رقم ا.   68

جمموعة الرتكيز رقم 4، انظر اجلدول رقم ا.  69
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6-3 وجهات الّنظر حول العدالة واملحا�سبة 

اأثارت الّتعليقات الأكرث �سيوًعا بني امل�ساركني مفهومني اثنني هما امل�ساواة القانونّية والت�سدي للّتمييز 

�سنًّا،  والأكرب  �سنًّا  الأ�سغر  فيهم  مبن  جميعهم  امل�ساركون  ا�ستكى  وقد  طائفّي.  اأ�سا�ش  على  القائم 

اأحياء  من  املتحّدرين  وحّتى  وامل�سيحّيني،  وامل�سلمني  مبا�رش،  غري  اأم  مبا�رًشا  اأكان  العنف  و�سحايا 

خمتلفة من الّظلم والّتمييز القائمني على البنية الّطائفّية الّتي توؤّججها املوؤ�ّس�سات ال�ّسيا�سّية والقت�سادية 

ال�ّسيا�سّية ل تزال تذكي  الرّتتيبات  املح�سوبّية يف  اأن  امُل�ساركون على  والجتماعية احلالّية. واأجمَع 

الّطائفّية. وقد اأو�سحت زينة، وهي �سيدة من اجليل الأكرب �سًنا تقطّن يف احلمراء:  الّتوترات  حّدة 

“الإن�ساف ملا حت�ش حالك اإنت لبناين، م�ش اإنت من طائفه معينه. ملا تكون اإنت م�سيحي واأنت م�سلم، 
واإنت �سيعي، بتح�ش دائمًا بالعن�رشيه.”70 

بالإ�سافة اإىل ذلك، اأّكد امل�ساركون الأكرب �سنًّا وكذلك الذين تعّر�سوا مبا�رشَة لأعمال العنف على 

اأهمّية الإقرار باأخطاء املا�سي. فذكر م�سطفى، وهو رجٌل من منطقة ال�سياح/ حارة حريك تعّر�ش 

مبا�رشًة لأعمال العنف، ما يلي: “الإن�ساف لإيل اإنو اأعرف من يلي قتل خيي، اأو بي، اأو زوجي.” 

حرب  جرائم  على  اجلنائّية  املحا�سبة  اأهمّية  على  املبا�رشة  العنف  اأعمال  �سحايا  بع�ش  و�سّدد  هذا 

وغريها من اأعمال العنف:

ر�سمية: الإن�ساف هو الفر�سة لبناء امل�ستقبل.  -

حنان: لزم يتحا�سب يلي كان م�سبب. حما�سبة يلي عمل هاجلرائم كلها ]...[. �سار م�ساحمة   - 

بني ال�سيا�سيني، ب�ش نحن كاأهل ما �سار يف م�ساحمة. اأنا ما بن�سا خيي �ساب فقدنا. يف بيوت     

كاملة راحت71.  

ترتبط  العدالة  اأن  اعتربوا  فقد  العنف،  لأعمال  مبا�رشة  تعّر�سوا  مّمن  �سنًّا  الأكرب  امل�ساركون  اأّما 

ارتباًطا وثيًقا باملعاناة من هذه الأعمال ومبفهوٍم نظامّي �سامٍل ينطوي على عدم الّتمييز وامل�ساواة 

اأمام القانون. 

ت�ساوؤمهم  عن  جميعهم  امل�ساركون  اأعرب  املا�سية،  العنف  اأعمال  على  املحا�سبة  عن  ال�سوؤال  وعند 

وياأ�سهم من اأّي حما�سبة حقيقّية يف امل�ستقبل املنظور. وت�ساءلوا جميًعا : “من �سيقوم بهذه املهمة؟” هذا 

وقد �سيطر �سعوٌر باأّن القادة ال�ّسيا�سّيني احلالّيني والّنظام ال�ّسيا�سّي جزٌء ل يتجّزاأ من نظام املح�سوبّية، 

الأمر الذي ل ُيخّولهم تاأدية دور الّراعي ال�رّشعّي للعدالة ومبادرات املحا�سبة. 

ال�ّسكل  حول  الآراء  تباينت  احلقيقّية،  املحا�سبة  اأبعاد  عن  دقيق  ب�سكٍل  جمدًدا  ال�ّسوؤال  عند  اأّما 

وامُل�ستهدفني. اإذ دعا عدٌد �سئيل من امل�ساركني اإىل اأمر من اثنني اإّما العفو عن اجلميع اأو اإّما حماكمة 

الّتطهري  لعملّية  اأف�سحت عن روؤية عملّية وموؤقتة  امل�ساركني  ال�ّساحقة من  الغالبّية  اأّن  اجلميع، غري 

منا�سب  تويّل  من  باحلرب،  املرتبطة  العنف  اأعمال  عن  امل�سوؤولني  متنع  التي  الأدلة  على  القائمة 

انتخابّية.

عبلة: اأنا براأي اإنو منحا�سنب باإنتخاب اإن�سان جديد.  -

جويل: ون�سيل ال�سيا�سيني اليوم من موقعن وجنردن من حقوقن. ب�سري متلن متل اأي اإن�سان.    -

دانيا: هيدا ال�سي ما ب�سري.  -

جمموعة الرتكيز رقم 13، انظر اجلدول رقم ا.  70

جمموعة الرتكيز رقم 12، انظر اجلدول رقم ا.  71
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رول: لزم يكون ال�سعب واعي تيعرف يحا�سب.  -

-  دانيا: م�ش كل النا�ش عند الوعي الكايف ملا تولع احلرب. يف نا�ش بتقلك اأنا مع فالن لو �سو ما 

�سار.72

فيما  واملقاتلني،  القادة  من  كالًّ  ت�ستهدف  �ساملة  حما�سبة  تدابري  اّتخاذ  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركون  اأّيد 

ا اإىل اعتماد تدابري حمدودة النطاق ُتطّبق على القادة ال�ّسيا�سيني وزعماء  دعا امل�ساركون الأكرب �سنًّ

“املحيط” وح�سب. ومع ذلك، اأجمع امل�ساركون على اأّن الّدافع وراء املحا�سبة يتج�ّسد يف احلاجة اإىل 
الّتاأكيد على �سيادة القانون وعدم ا�ستخدامه لإر�ساء عدالة عقابّية �سّد طوائف اأخرى. 

بالأحرى،  اأو  بارزة من احلرب،  ف�سوٍل  ب�سكٍل خمتلٍف عن  ا  �سنًّ الأكرب  امل�ساركون  هذا وحتّدث 

الّنزاعات بني اجلماعات الّلبنانّية املحلّية مقابل الّنزاعات بني جهات الّلبنانّية حملّية )اأي اأعمال العنف 

امُلحّرم التكلم عنها( واجلهات الأجنبّية )اأي اأعمال الُعنف املرتقبة(. 

عالية  �رشاعات  مبثابة  الّطائفّي،  القتتال  ول�سيما  الداخلية”،  “ال�رشاعات  اعتبارهم  ات�سَح  وقد 

الرباجنة،  برج  خمّيم  يف  ت�سكن  ا  �سنًّ الأكرب  اجليل  من  اإمراأة  وهي  مهى،  واأو�سحت  اخلطورة. 

يرتكبها  التي  العنف  اأعمال  �سوًءا من  اأكرث  به  املرتبطة  العنف  الّداخلي واأعمال  ال�رّشاع  اأّنها ترى 

املعتدون الأجانب:

 -  حرب املخيمات اأكرت �سي ناأذينا منها، اأكرت من جمزرة �سربا و�ساتيال. ل كانو يرحموا مراة ول 

طفل ول �ساب. ال�سجر كانو يحرقو... يعني ا�رشائيل عارفينها عدوتنا ودبحت فينا و�رشنا  

 عارفني اإنو اإ�رشائيل عدوتنا. حرب املخيمات اأثرت فينا لأنا م�سلمه. نحن نفكر ونقول نحن وهدول 

اإ�سالم، له عم يعملو فينا هيك؟ ما كنا نعرف �سو �سيعة و�سو �سني. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، وكما يبدو من خالل حديٍث دار بني �سخ�سني من �سّكان منطقة الأ�رشفية، اأّدت 

اأعمال العنف الّداخلّية اإىل انق�سامات �سمن العائالت: 

روز: هي اأب�سع حرب كانت حرب القوات والكتائب. اخوي قتلو بع�سن. كانت ب�سعة كتري.    -

اإح�سان: احلزازيات بني امل�سلم وامل�سيحي اأهون ما تكون بني م�سيحي وم�سيحي اأو بني �سني   - 

و�سيعي. بتالقني بيعلقو بعدن بقلب نف�ش البيت.73  

الفردّية  وامل�سوؤولّية  العتداءات  الت�سورات حول حّدة  تتوقف  �سنًّا،  الأكرب  امل�ساركني  اإىل  بالّن�سبة 

لون  املرتّتبة عنها على نوع عمل العنف امُلقرتف، اأكان ُمرتكُبه معتٍد اأجنبي اأم جهة داخلّية. ُكرٌث يف�سّ

التق�سيم  اللبناين. ويفر�ش هذا  ال�ّسعب  قّلما يفهمه  الذكر ولذلك  اآنف  الثاين  النوع  اإىل  التطّرق  عدم 

اإدراج  اإىل  ت�سعى  النتقالّية  العدالة  اأّن  امُلرتكبني، غري  انتماء  باختالف  تختلف  الق�سوة  باأّن  مفهوًما 

الق�ساوة وامل�سوؤولّية يف القوانني واملعايري املرعية الإجراء عامليًّا يف ما خ�ّش حقوق الإن�سان.

6-4 التعوي�س وجرب ال�رضر الجتماعي: اأ�سئلة حول ال�ّسكل والوظيفة

ا  وقد اختلفت املفاهيم الّتي عرّب عنها امل�ساركون حول جرب ال�رشر الجتماعي وال�سفاء اختالًفا جذريًّ

فمنهم من اأثاَر مفاهيَم م�ساحلٍة تنطوي على قدٍر كبري من الفردية ومنهم من حتّدث عن اإجراءاٍت 

جمموعة الرتكيز رقم 6، انظر اجلدول رقم ا.  72

جمموعة الرتكيز رقم 6، انظر اجلدول رقم ا.  73
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وا�سعة النطاق ت�سمل “املحيط” اأو اجلماعة. وكان من بني امُل�ساركني، �سحايا العنف املبا�رش اّلذين 

اإىل اعتماد مقاربة  اّلذين دعوا  اإمكانية جرب ال�رشر وال�سفاء، و�سحايا العنف غري املبا�رش  رف�سوا 

م�سرتكة بني الأجيال حتقيًقا جلرب ال�رشر الجتماعي؛ وهي ُمقاربٌة تفرت�ُش اتخاذ خطواٍت اإيجابية 

الجتماعية  الفر�ش  من  وغريها  والعمل،  الّتعّلم  فر�ش  من  اأباءهم  العنُف  َحَرَم  اأفراٍد  ل�سالح 

ا وتقيم يف خميم برج الرباجنة ما  والقت�سادية. واأو�سحت حنان، وهي من اأبناء اجليل الأكرب �سنًّ

يلي: 

لزم يعو�سولنا حقنا، م�ش مادي. نحن خ�رشنا �سبابنا. ليوم بعو�سولنا حقنا بتوظيف بناتنا   - 

و�سبابنا وما ي�سيعولن حياتهم.  

مفاهيم  بع�ش  تناولت  �سنًّا،  الأكرب  على  امل�ساركة  فيها  انح�رشت  التي  الرتكيز  جمموعات  وحدها 

ال�سفاء وجرب ال�رشر الجتماعي التي تعتمد على ن�سيان املا�سي. اأّما جمموعات الرتكيز الّتي �سملت 

تقدمي  تعتمد على  لل�ّسفاء  مفاهيم  فاأثارت  ال�سباب،  امل�ساركة على  فيها  انح�رشت  اأو  اأعماًرا خمتلطة 

خامتة للمعاناة اإىل �سحايا العنف املبا�رش وذلك من خالل الإقرار بالأخطاء املا�سية اأو على الرتكيز 

على تعزيز �سيادة القانون بغية التغلب على انعدام الّثقة والّتمييز القائمني على الطائفّية. 

ا تقطن يف منطقة طريق اجلديدة، اأّن:  وف�رّشت يا�سمني، وهي اإمراأة من اجليل الأكرب �سنًّ

ت�سميد جراح احلرب ب�سري ملا ت�سوف ولدك عا�سو حياة اأف�سل منك.  -

الرباجنة  برج  وخمّيم  اجلديدة  طريق  منطقة  يف  املقيمني  ول�سيما  امل�ساركني،  بع�ش  اأ�ساَر  اإًذا، 

الّظلم  مواجهة  �ساأنها  من  الّتي  ال�رشر  جرب  عملّيات  اإىل  �رشيٍح  ب�سكٍل  حريك،  وال�سياح/حارة 

البنيوي املرتبط باحلرب من خالل اعتماد طرق عملّية لو�سع حَدّ لنظام املح�سوبّية ال�ّسيا�سّية القائم 

على الّنظام الّطائفّي. 

تكاد  الّرمزّية  الّتعوي�سات  اأّن  كّلها  الرتكيز  جمموعات  يف  امل�ساركون  اعترب  اأخرى،  جهة  من 

قيمتها ل ُتذكر، و�سّددوا، يف املقابل، على مبادرات جرب ال�رشر التي من �ساأنها اأن تعالج مبا�رشًة 

الإقرار  من  ال�ّسعور  هذا  ينبع  والّتوظيف.  الّتعليم  نظم  يف  الّطائفّي  الّتمييز  مثل  الّتمييزّية  الأنظمة 

ن�سهدها  التي  وتلك  املا�سية  امل�سّلحة  الّنزاعات  يف  الإ�ستثنائّية  العنف  اأعمال  بني  الوطيدة  بالعالقة 

اأ�سا�ش  على  املبني  والتهمي�ش  والّتمييز  الجتماعي،  الإق�ساء  جملتها  ومن  لبنان،  يف  يومّي  ب�سكل 

ال�سيا�سّية.  الهوّية 

ومن هذا املنطلق، مل تقت�رش روؤية الّتعامل مع املا�سي الّتي نا�سد بها امل�ساركون على معاجلة اأعمال 

ا معاجلة العواقب الّطويلة  اأي�سً العنف ال�ستثنائّية يف الّنزاعات امل�سّلحة املا�سية وح�سب، بل �سملت 

الأمد املرتّتبة على اأعمال العنف واإدراك تاأثريها يف الُبنى الأ�سا�سّية التي يقوم عليها كّل من نظام 

احلكم والعالقات الجتماعية يف لبنان. 

القيادة  بقدرة  الّثقة  انعدام  يف  وجت�ّسد  الرتكيز  جمموعات  عليه  اأجمعت  موّحد  �سعور  هيمن  وقد 

ال�ّسيا�سّية احلالّية والبنى احلكومّية القائمة على تعزيز عملّيات العدالة النتقالية غري امُلنحازة والآيلة 

انعدام  ا عن  اأي�سً امل�ساركون  اأعرب  الرتكيز،  املوؤ�ّس�ساتّي. ففي عدد من جمموعات  اإىل الإ�سالح 

الثقة بدافع اجلهات احلكومية الدولية الفاعلة وبقدرتها على تاأدية اأدوار فّعالة يف اإطالق مبادرات 

عدالة انتقالّية هادفة وبّناءة من �ساأنها م�ساعدة �سّكان لبنان املتنوعني. هذا وقد �سّكك امل�ساركون يف 
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ا واملقيمني يف  املحاكم الّدولّية، الأمر الذي بدا جلًيا يف نقا�ش دار بني اأ�سخا�ٍش من اجليل الأكرب �سنًّ

منطقة طريق اجلديدة: 

اأمل: ما عنا ثقة باملحكمه الدوليه.  -

فاتن: م�سخرة.   -

نوال: ما خ�سنا فيا.   -

اأمل: نحن كعرب ما بين�سفونا املحاكم الدوليه، لأنو هني بدن رقبتنا تكون مك�سورة لالأر�ش.  -

املجموعاِت  املا�سي”  “مواجهة  فكرة  دعموا  مّمن  امل�ساركون  اعترب  هذا،  الّثقة  انعدام  اإىل  ونظًرا 

غري امُلنحازة واملنّظماِت غري احلكومّية و�سائَل فاعلة من �ساأنها تقدمي تو�سيح تاريخّي واحلّث على 

احلوار بني الّطوائف حول العدالة، واملحا�سبة والإ�سالح املوؤ�ّس�ساتّي. واأو�سح ح�سام، وهو �ساّب 

من منطقة ال�ّسياح/ حارة حريك، وجهة نظره قائاًل:

متل  الطائفيه؟  غري  واملنظمات  الهيئات  مندعم  ما  لي�ش  ب�ش  بلبنان.  بت�سري  اإذا  بعرف  ما   - 

منظمات مدنيه وحقوق الإن�سان واإعالة املت�رشرين من احلرب والنا�ش يلي بدا ت�ستغل مل�سلحة البلد؟  

احلكومّية  غري  املنّظماِت  ه��ذه،  الرتكيز  جمموعات  نقا�سات  خالل  امل�ساركون،  ح��ّدد  اإًذا، 

وجمموعات “املحيط” على اأّنها اأدوات غري منحازة قادرة على تذليل النق�سامات الّطائفّية �سمن 

اأي  من  الّرمزّية  ال�رشر  جرب  اأعمال  جتّرد  اإىل  ونظرًا  ذلك،  من  الّرغم  وعلى  الّلبنايّن.  املجتمع 

ل اإىل مقاربة متكاملة تقّر باأخطاء املا�سي وتواجه يف الوقت عينه  قيمة ُتذكر، يبقى الّتحدي بالتو�سّ

املتاأّتية عن حروب لبنان.  العواقب الجتماعّية والقت�سادّية 
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7. درا�سة حالة: بدنا نعرف، م�رضوع تاريخ �سفوي  

ا اأجراه املركز الّدويّل للعدالة النتقالّية يف العام 2011  كان م�رشوع “بدنا نعرف” متريًنا تاريخًيا �سفويًّ

يف املدار�ش الّثانوّية يف بريوت.74 وقد �سّجع امل�رشوُع على حتاور الأجيال حول احلرب مع ت�سليط 

ال�سوء على تاأثري اأعمال العنف يف يومّيات �سّكان بريوت الكربى احلالّيني. فقام طالب املدار�ش 

الّثانوّية يف بريوت بتوجيه اأ�سئلٍة اإىل اأفراد عائالتهم الأكرب �سنًّا، طالبني منهم الّتحّدث عن جتاربهم 

خالل احلرب، والرتكيز على ق�سايا من قبيل تاأمني احلاجات الأ�سا�سّية يف وقت احلرب، وعبور 

الّطقو�ش واإقامة الإحتفالت  احلواجز، والّتعاي�ش مع اخلوف والّرعب، وفقدان الأحباء، وتاأدية 

خالل احلرب. اإذ رمى هذا امل�رشوع اإىل الّرد على الّروايات الجتماعّية املعا�رشة واملهيمنة الّتي 

متّجد احلرب وت�سّور احلياة خاللها على اأّنها حياة طبيعّية. 

اأّما اأهداف م�رشوع  بدنا نعرف الأ�سا�سّية فهي التالية: 

رفع م�ستوى فهم ال�ّسباب لأعمال العنف ال�ّسيا�سّية ونتائجها خالل احلرب الأهلّية وتاأثرياتها يف   .1

الأفراد على املدى البعيد؛

ن�رش الوعي بني ال�ّسباب حول تاأثري احلرب يف جيل اآبائهم؛   .2

ت�سهيل املناق�سة بني جيلني يف بيئة اآمنة وحُمّددة املعامل؛  .3

تدريب طاّلب املدار�ش الّثانوية على ا�ستخدام الّتاريخ ال�ّسفوّي ورواية الق�س�ش كو�سيلٍة لتعلم   .4

طرب وامل�ستقبل؛ الِعرب من املا�سي وتهيئتهم ملواجهة احلا�رش امل�سّ

اإن�ساء اأر�سيف من ق�س�ٍش ترّكز على جتارب ال�رّشاع الإن�سانّية، على اأن يو�سع هذا الأر�سيف   .5

ة. ا لتوّظفه يف مناهجها اخلا�سّ حتت ت�رّشف اجلميع ويف متناول املدار�ش اأي�سً

من امُلجدي، اإًذا، مقارنة بع�ش النتائج التي تو�سل اإليها م�رشوع “بدنا نعرف” بتلك التي ا�سُتنتجت 

من م�رشوع جمموعات الرتكيز احلايل. 

اختلفت طبيعتا هذين امل�رشوعني، اإذ اتخذت نقا�سات جمموعات الرتكيز �سكَل حواٍر جماعّي يدور 

املركز الدويل للعدالة النتقالية، “اإرث لبنان من العنف ال�سيا�سي: م�سح لالإنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون   74

الدويل الإن�ساين ما بني عامي 1975 و2008”، 2013.

ICTJ, ”Lebanon’s Legacy of Political Violence: A Mapping of Serious Violations of International Human Rights and 
Humanitarian Law in Lebanon, 1975–2008,” 2013, 1.
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�سهادات  على  القائم  نعرف”،  “بدنا  م�رشوع  اأّما  الواحد.  اجليل  �سمن  اأو  امُلختلفة  الأجيال  بني 

الذي  الأمر  املفتوحة،  ا  �سنًّ الأكرب  بت�سجيل روايات  الّثانوية  املدار�ش  ف�سمح لطاّلب  �سفوّية،  تاريخ 

امُلتناقلة عرب الأجيال واأ�سلوبها باختالف انتماء  ُيبنّي اختالف طبيعة الرويات ال�سفوية  اأن  من �ساأنه 

وعليه،  املراهقني.  اإىل  الأهلية  احلرب  مع  الأفراد  جتارب  نقل  كيفية  وُيربز  الدميغرايف،  العائلة 

باحلرب،  املتعّلقة  العنف  اأعمال  حول  الجتاه  اأحادّية  روايات  بتوثيق  نعرف”  “بدنا  م�رشوع  قام 

فيما وّثقت درا�سة جمموعات الرتكيز طبيعة املحادثات املتعّددة حول اأعمال العنف املتعّلقة باحلرب 

وديناميكياتها من جهة والّتعامل مع اإرث اأعمال العنف هذه من جهة اأخرى. 

خالل م�رشوع “بدنا نعرف”، قام 40 تلميًذا من 12 مدر�سة75، بجمع 129 �سهادة. وقد حظيت 

الوقت واملوارد لدعم  املّدر�سني كما مّت توفري  امل�ساركة يف امل�رشوع بدعم الإدارة وطاقم  املدار�ش 

اأدلوا  اّلذين  الأ�سخا�ش  اأ�سار  ال�ّسهادات،  هذه  معر�ش  ويف  امل�رشوع.  هذا  يف  الّطالب  م�ساركة 

ب�ساهداتهم اإىل 197 حدٍث عنيف مّروا به �سابًقا، ومن بني تلك الأحداث القتل، وحالت الإخفاء 

الق�رشّي، الوفّيات نتيجة اإ�سابة، والإ�سابات غري القاتلة وتدمري املمتلكات.  

اجلدول رقم 3: ت�سنيف اأ�سكال اأعمال العنف املذكورة يف �سهادات م�رضوع بدنا نعرف

العددالنسبةشكل أعمال العنف

26.953%القتل

21.843%اإلصابة

21.843%الوفّيات نتيجة إصابة

15.230%تدمير املمتلكات

14.228%اإلخفاء

100197%اجملموع

رّكزت الّروايات ال�ّسفوّية على �سعوبة احلياة اليومّية خالل فرتة احلرب الأهلّية اأكرث من تركيزها 

ال�سهادات الختالل يف  اأ�سحاب  تتمحور حولها. واأو�سح  التي  ال�سديد  العنف  اأعمال  اأحداث  على 

احلياة اليومّية اّلذي ت�سّببت به اأعمال العنف املرتبطة باحلرب: 

عندما يبداأ الق�سف كنا نهرب من بيوتنا. كنا اإّما من�سي ليالينا يف ال�ّسوارع اأو نحتمي يف املباين قيد 

الإن�ساء اأو يف املرائب اأو حتى يف املحالت الّتجارّية. 

حتّدث امل�ساركون مّمن ن�ساأوا خالل احلرب عن الأثر الذي خّلفته اأعمال العنف يف �سنوات تن�ساأتهم 

التي حكمها دوّي العنف امل�سّلح وم�ساهده، مّما غر�ش يف نفو�سهم �سعور اخلوف وعدم ال�ستقرار 

ا:  وذلك من �سنَّ مبكرة جدًّ

كّنا نذهب اإىل املدر�سة ولكن فجاأة كان يدّق اجلر�ش فرنك�ش جميعنا غري مدركني ما يجري.   - 

كان املّدر�سون يحاولون اأّل يزرعوا اخلوف يف اأنف�سنا فيقولون اإّننا �سنذهب اإىل امللعب. كنا جنهل    

الواقع ول منلك اأدنى فكرة مل مّت تعليق الّدرو�ش. فجاأًة، كّنا ن�سمع طلقات نارّيًة يف اخلارج. كانت    

�سملت املدار�ش امل�ساركة: املدر�سة الر�سمية الثانوية الثانية للبنات يف الأ�رشفية، مدار�ش اجلمعية اخلريية الإ�سالمية العاملية، مدر�سة   75

املحبة  راهبات  مدر�سة  اجلمهور،  �سيدة  مدر�سة  الثانوية،  الر�سمية  ال�سويفات  مدر�سة  بزمار،  مدر�سة  الكاثوليك،  لالأرمن  م�رشوبيان 

النبع الر�سمية  للبنات، مدر�سة راأ�ش  الثانوية الر�سمية  ال�سباك  الفرن�سية )الكوليج بروت�ستان(، مدر�سة فرن  العازرية، املدر�سة الإجنيلية 

للبنني ومدر�سة القلب الأقد�ش- جميزة.  
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هذه الّطلقات املوؤ�رّش اأّن �سيًئا ما يحدث، واأّن احلرب تدور يف اخلارج. كان اأهالينا ياأتون م�رشعني    

اإىل املدر�سة لي�سطحبونا وي�ساعدونا على الهرب. اأّثرت احلرب يَف �سخ�سيًّا، فقد خ�رشت ب�سببها    

اأ�ستطع  البالد حالة حرب ومل  �سهدت  الّتوايل،  اأ�سهر على  ثمانية  اأو  �سّتة  فلمدة  �سنًة درا�سيًة    

الّذهاب اإىل املدر�سة.   

الب�رشّية  اأخرى على تهديدات احلرب التي حتول دون تاأمني الحتياجات  اأ�سحاب �سهادات  رّكز 

حّية الأ�سا�سّية:  الأ�سا�سّية على غرار توفري الغذاء، واملاأوى والّرعاية ال�سّ

كّل ما كّنا ناأكله هو اخلبز البائت اإذ مل يكن من طعام متوّفر غريه. اأغلقت املتاجر كّلها نظًرا   - 

اإىل �سّدة القتتال وحّدته.   

ا�ستعمال  مع  فتكّيفنا  اأ�ساًل  وجوده  ن�سينا  حّتى  الكهربائّي  الّتّيار  انقطاَع  اأّيام،  طيلة  عانينا،   - 

م�سابيح الغاز وال�ّسموع.    

كان كّل �سيء �سعًبا. حّتى الّدواء مل يكن متوفًرا، مثله مثل املاء واخلبز. يف بع�ش الأحيان، كان   - 

عب نقل اأحد الأفراد امل�سابني اأو املر�سى اإىل امل�ست�سفى ب�سبب احلواجز والق�سف. حّتى  من ال�سّ   

اأّنه مّت ق�سف امل�ست�سفيات بكثافة خالل احلرب. كّنا غري قادرين على الو�سول اإىل �سيدلّية واإذا    

يدلّيات  متّكنا من الو�سول، كنا جند ال�سيدلّيات مغلقة. اأحياًنا كّنا م�سطرين اإىل هدم جدار ال�سّ   

اخللفّي من اأجل احل�سول على اأدوية واإعطائها لالأ�سخا�ش املر�سى.    

توّفر هذه ال�سهادات ال�سخ�سّية عاماًل خمتلًفا ُي�ساعد على الوقوف يف وجه متجيد اأعمال العنف احلربّية 

وتثمينها. اإذ توؤّرخ هذه ال�ّسهادات ب�سكٍل اأ�سا�سّي �سعوبة احلياة اليومّية، فتمّد الأ�سخا�ش اّلذين ولدوا 

ائعة وعن ال�سعور باخلوف وعدم ال�ستقرار الذي لطاملا رافق  بعد احلرب بلمحٍة عن الفر�ش ال�سّ

اأعمال العنف ولزمها. وبذلك، تت�سابه هذه ال�ّسهادات، بطريقٍة اأو باأخرى، يف ال�ّسكل وامل�سمون 

مع بع�ش جمموعات الرتكيز املوؤّلفة من اأ�سخا�ش عا�سوا فرتة احلرب الأهلّية و�ساركوا جتاربهم مع 

امل�ساركني الأ�سغر �سنًّا. 

يف بع�ش احلالت، تناولت �سهادات الّتاريخ ال�ّسفوّية منطق امل�ساركة يف احلرب والّدوافع الكامنة 

اجلبهة  يف  ع�سًوا  كان  �سابق  مقاتل  ل�سان  عن  القتبا�ش  هذا  ال�سهادات  تلك  �سمن  ومن  ورائها، 

الّلبنانّية: 

دوافعي اإىل امل�ساركة يف احلرب هي نف�سها الفرتا�سات التي اأّدت اإىل احلرب: اإ�سطهاد امل�سيحينّي   - 

وحماولة تهجريهم من لبنان ودفعهم اإىل مغادرة اأر�سهم واإزالتهم من لبنان.   

ين�سجم م�سمون الروايات واأ�سلوبها مع ا�سرتاجتيات تكوين الذاكرة، التي ينخرُط فيها اجليل الأكرب 

ا بدافٍع من منطق “تنذكر وما تنعاد”.  �سنًّ

واملعلومات  التجارب  ت�سارك  اأجل  من  اتباعه  امُلمكن  الأ�سلوب  نعرف”  “بدنا  م�رشوع  ح  ويو�سّ

ال�سجالت  �سّح  على  ال�سوء  ي�سلط  كما  �سًنا،  الأ�سغر  الأجيال  مع  باحلرب  املرتبط  بالعنف  املتعلقة 

ا اأًبا عن جد، وهو  امُلدّونة حول احلروب اللبنانية. هذا ويقّدم امل�رشوع ملحًة عن تناقل التاريخ �سفويًّ

تقليد مُيار�ش يف العائالت اللبنانية ويف الأحياء.

واأنتجت جمموعًة  املا�سي،  املختلفة حول  الأجيال  اأبناء  بني  اإقامَة حوار  ال�سهادات  هذه  �سّهلت 

من جتارب احلرب ال�سخ�سّية. ف�سحيٌح اأّن الّتجارب ال�ّسخ�سّية هذه مفيدة وجُمدية، اإّل اأّنها ل 



  www.ictj.org/ar 42

 املركز الدولي 
للعدالة االنتقالية

كيف يتكلم الناس عن حروب لبنان

نطاًقا،  الأو�سع  وال�ّسيا�سّي  الّتاريخّي  الأهلّية  فرتة احلرب   
ْ

�ّسياقي ينبغي على  كما  وء  ال�سّ ت�سّلط 

ول مُتعن النظر يف مدى تاأثري اأعمال العنف احلربية يف املجتمع الّلبنايّن املعا�رش الذي اأم�سى، 

اأهمّية  على  هذه  املحدودية  وت�سّدد  املحلّية.  الأحياء  �سمن  طائفّية  جماعاٍت  اإىل  ُمق�ّسًما  بفعلها، 

القيام بعملّيات توثيق متعّددة ومببادرات حوار كثرية مبا يف ذلك الروايات ال�سفوّية ونقا�سات 

املتعددة  والو�سائط  الأر�سيفّية  امل�ساريع  غرار  على  الأخرى  وامل�ساعي  الرتكيز  جمموعات 

واملقابالت املتعّمقة.  
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8. اخلامتة  

وبانق�ساماته  الكبرية  بتبايناته  ن�سبيًّا،  ال�سغري  حجمه  من  الرغم  على  الّلبنايّن،  ال�ّسعب  يّت�سف 

من  متنوعًة  جمموعًة  ال�ّسكايّن  الّتنّوع  هذا  اأنتَج  وقد  �سواء.  حّد  على  والدميغرافّية  الّطائفّية 

باختالف  حوله  الت�سّورات  اختلفت  الذي  املا�سي  على  املبنّية  والّروايات  احلرب  جتارب 

 واجليل. وعلى الّرغم من تباين الّتجارب املتعّلقة باحلرب، اأجمَع 
ّ

الّطائفة، والّنوع الإجتماعي

اأّن اأعمال العنف ال�ّسيا�سية يف لبنان ل  امل�ساركون يف جمموعات الرتكيز اخلم�ش ع�رشة على 

تزال م�ستمّرة وُت�سفر عن عدم ا�ستقراٍر وعدم اأمان يدفعان امل�ساركني اإىل العتقاد باأّن احلديث 

الباحثني  اأمام  ا  حتديًّ الأمر  هذا  ويفر�ش  لأوانه.  �سابق  ال�سيا�سي  العنف  مرحلة  اجتياز  عن 

ووا�سعي ال�ّسيا�سات الذين عقدوا العزَم على اإدراج الّراأي العاّم يف �سياغة مبادرات العدالة 

النتقالّية. 

اأحياء من بريوت الكربى،  املجتمع يف خم�سة  اإىل الختالفات بني �رشائح  الدرا�سة  وتطّرقت هذه 

للّتعامل مع  امُلقرتحة  امُلقاربات  املتاأّثر باحلرب وجلهة حتديد  لبنان  وذلك جلهة احلديث عن ما�سي 

تداعيات املا�سي هذا. وقد خُل�ست الّنتائج اإىل اأّن تبايًنا �سا�سًعا يربُز يف اأحاديث �رشائح خمتلفة من 

املجتمع اللبناين عن املا�سي. 

وقد لوحَظ الّتباين هذا، ب�سكٍل خا�ش، يف اأحاديث الأجيال املختلفة حول احلرب يف لبنان، اإذ برَز 

انق�ساٌم بني الأجيال امُل�ساركة يف جمموعات الرتكيز حياَل مبادرات احلقيقة والذاكرة. فالأ�سخا�ش 

الذين ُولدوا بعد العام 1990، كانوا الأكرث تاأييًدا لعملية امل�سارحة غري املقيدة ووا�سعة النطاق. اأّما 

اأ�سا�ًسا على تخليد  الن�ساء، فتتبّنى روؤية حول احلقيقة والذاكرة تقوم  الأجيال الأكرب �سنًّا، ول�سّيما 

ا  ذكرى فردّية على م�ستوَيي الأ�رشة و“املحيط” اأو اجلماعة. وي�سّكل هذا النق�سام بني الأجيال حتديًّ

اأمام وا�سعي �سيا�سات العدالة النتقالية، جلهة اإطالق مبادراٍت تعتربها الأجيال ال�ّسابة والأكرب �سنًّا 

بّناءًة لدفع عجلة تر�سيخ ال�ّسالم، والّتو�سيح الّتاريخي، واملحا�سبة.

مل ينطِو مفهوم العدالة الأكرث �سيوًعا اّلذي اأثاره امل�ساركون من تلقاء اأنف�سهم على املحا�سبة اجلنائّية، 

بل رّكز امل�ساركون على مفهوم امل�ساواة القانونّية بني الأديان والّطوائف اإىل جانب امُل�سارحة حول 

الّظلم  من  جميعهم  امل�ساركون  �سكى  وقد  الّظلم.  من  منها  نتَج  مبا  والإقرار  املا�سية  العنف  اأعمال 

والجتماعية  والقت�سادية  ال�ّسيا�سّية  املوؤ�ّس�سات  توؤّججها  الّتي  الّطائفّية  البنية  على  القائمني  والّتمييز 

احلالّية. واأجمَع امُل�ساركون على اأن املح�سوبّية يف الرّتتيبات ال�ّسيا�سّية قد �سّعدت من حّدة الّتوترات 

الّطائفّية امل�ستمّرة. 
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عندما ُطرح مو�سوع املحا�سبة على اأعمال عنف جرت يف املا�سي، اأعرب امل�ساركون، جميعهم 

ل اإىل حما�سبة جُمدية يف امل�ستقبل املنظور.  دومنا ا�ستثناء، عن ت�ساوؤمهم وياأ�سهم من اإمكانية الّتو�سّ

عن  حتّدثت  امل�ساركني  من  ال�ّساحقة  فالغالبّية  هذه.  املجدية  املحا�سبة  ل�سكل  ت�سّوراتهم  تباينت  وقد 

من  باحلرب،  املرتبطة  العنف  اأعمال  عن  امل�سوؤولني  متنع  التي  الأدلة  على  القائمة  الّتطهري  عملّية 

تويّل منا�سب انتخابّية. اأّما امُل�ساركون الأكرب �سنًّا، فقد اأّيدوا اتخاذ تدابري حُما�سبة ُتطّبق ح�رًشا على 

نطاق  تو�سيع  اإىل  ا  �سنًّ الأ�سغر  امل�ساركون  املقابل، دعا  الطوائف. ويف  ال�سيا�سّيني وزعماء  القادة 

املحا�سبة لت�سمل كالًّ من القادة واملقاتلني. 

اختالًفا  وال�سفاء  الجتماعي  ال�رشر  جربر  حول  امل�ساركون  عنها  عرّب  الّتي  املفاهيم  اختلفت  وقد 

عن  حتّدث  من  ومنهم  الفردية  من  كبري  قدٍر  على  تنطوي  م�ساحلٍة  مفاهيَم  اأثاَر  من  فمنهم  ا  جذريًّ

العنف  �سحايا  امُل�ساركني،  بني  من  وكان  اجلماعة.  اأو  “املحيط”  ت�سمل  النطاق  وا�سعة  اإجراءاٍت 

املبا�رش اّلذين رف�سوا اإمكانية جربر ال�رشر الجتماعي وال�سفاء، و�سحايا العنف غري املبا�رش اّلذين 

دعوا اإىل اعتماد مقاربة م�سرتكة بني الأجيال حتقيًقا جلرب ال�رشر الجتماعي.

القيادة  الّثقة بقدرة  انعدام  اأجمعت عليه جمموعات الرتكيز جت�ّسد يف  الذي  املوّحد  ال�ّسعور  اأّن  غري 

ال�ّسيا�سّية احلالّية والبنى احلكومّية القائمة على تعزيز عملّيات العدالة النتقالية غري امُلنحازة والآيلة 

انعدام  ا عن  اأي�سً امل�ساركون  اأعرب  الرتكيز،  املوؤ�ّس�ساتّي. ففي عدد من جمموعات  اإىل الإ�سالح 

اإىل  املبادرة  يف  اأ�سا�سّية  اأدوار  تاأدية  على  وبقدرتها  الفاعلة  الدولية  احلكومية  اجلهات  بدافع  الثقة 

املا�سي” املجموعاِت  “مواجهة  امل�ساركون مّمن دعموا فكرة  النتقالية. هذا واعترَب  العدالة  حتقيق 

اإي�ساح املا�سي وتفعيل احلوار بني  غري امُلنحازة واملنّظماِت غري احلكومّية جهاٍت فاعلة من �ساأنها 

الطوائف حول العدالة واملحا�سبة والإ�سالح املوؤ�ّس�ساتّي.

وت�سري نتائج الدرا�سة اإىل وجوب اأن تاأخذ مبادرات العدالة النتقالية جتارب ال�ّسّكان املحّلّيني وثقافتهم 

بعني العتبار واأن جتعلها اأوىل اأولوياتها، لكي جتدي املبادرات هذه نفًعا. ويعني ذلك، ب�سكٍل خا�ش، 

اإدراك كيف اأّن طبيعة املوؤ�س�سات احلالّية وممار�ساتها، مثل ممار�سات الّتوظيف القائم على املح�سوبّية 

يف القطاعني العاّم واخلا�ّش، تو�ّسعان رقعة اأعمال الظلم املرتبطة باحلرب. فتجاهل جتارب ال�ّسّكان 

املحّلّيني وت�سّوراتهم من �ساأنه اأن يزيد من تهمي�ش املجتمع اّلذي يعاين اأ�ساًل انق�ساماٍت عميقة.

عوبة يف اإيجاد م�ساحاٍت يتحّدث فيها النا�ش عن الّتعامل مع اأعمال  وقد اأ�سارت هذه الّدرا�سة اإىل ال�سّ

املا�سية.  العنف  دّوامات  فعليًّا عن  انف�ساًل  اأن ل  ال�سائد على  الإجماع  اإىل  نظًرا  املا�سية،  العنف 

الّنظر يف  �ساأنها  �سة من  اإطالق مبادراٍت متخ�سّ اإىل  وء على احلاجة  ال�سّ الّدرا�سة  كما �سّلطت هذه 

طريقة حتّدث الّنا�ش عن اأعمال العنف املا�سية ويف تفكريهم حيال الّتعامل مع اإرث هذه الأعمال. 

ا على �سعيد اجلماعة ُتخّول بناَء حوار اأكرث انفتاًحا و�سمولّيًة عن املا�سي  هذا وحّددت الّدرا�سة فر�سً

ال�ّسيا�سّية  والهوّية  والأجيال  الجتماعّي،  والّنوع  اجلغرافّية،  املناطق  بني  النق�سامات  وتخّطي 

تناق�سات وت�ساربات  ا عن  اأي�سً الدرا�سة  باحلرب وك�سفت هذه  املتعّلقة  الّتجارب  والختالفات يف 

ت�سود م�ساعر الأفراد واجلماعات حيال املا�سي. 

فب�سكل عام، توؤّكد النتائج التي مّت التو�سل اإليها اإىل اأّنه ما من مقاربة �سهلة من �ساأنها اإر�ساء العدالة 

احلكومية،  باملنظمات غري  ُتناُط  اأدوارًا  الأمر،  كذلك  الدرا�سة،  وقد حّددت  لبنان.  النتقالية يف 

وتبادل  اجلماعة،  �سمن  واحلوار  العام،  النقا�ش  ُتعّزز  اأن  �ساأنها  من  املنحازة  غري  وباملنظمات 

املعرفة، وتطوير الطرق الفّعالة الآيلة اإىل ُمعاجلة اإرث احلرب املتعدد الأوجه.
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وبني  املتعددة،  الأجيال  بني  الختالفات  فهم  ُتخّولهم  اأولّية  ملحة  للباحثني  الدرا�سة  هذه  توّفر  قد 

النظر يف الختالفاِت  فاإمعاُن  الكربى.  املتعّلقة باحلرب وبني الأحياء يف منطقة بريوت  التجارب 

هذه اأمٌر غايٌة يف الأهمّية بالن�سبة اإىل وا�سعي ال�سيا�سات الذين ي�سعون اإىل تطوير مبادرات ملعاجلة 

اإرث اأعمال العنف الّتي طال اأمدها واإىل تر�سيخ مبادئ حقوق الإن�سان والعدالة واملحا�سبة. اإذ اإّن 

املبادرات ال�سيا�سية التي تتجاهل التّباين يف التجربة والّتوقعات اأو ل تتوّقف عنده ُمطّوًل، قد تعجز 

عن ا�ستيعاب �رشيحة وا�سعة من املجتمع اللبناين، مّما يوؤّدي اإىل تفويت الفر�ش املوؤثرة. 
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امللحق I: دليل مناق�سات جمموعات الرتكيز 

كيف تلخ�ش بجملتني ما تعرفه عن احلرب الأهلية اللبنانية؟ )ملجموعات ال�سباب(  1 اأ.  

اأين كنت خالل احلرب اللبنانية؟ )للمجموعات الأكرب �سنًا الإ�ستعالم عن اأين كانوا خالل  1 ب.  

مطلع احلرب عام 1975(. ما كان �سعورك اآنذاك؟ 

ما الأثر/ التغيري/ الب�سمة التي تركتها حرب 1975-1990 على حياتك / حياة اأهلك ب�سكٍل       .2

عام؟ )لفئتي الأعمار(

ماذا بالن�سبة لعائلتك؟  	•

وجمتمعك اأو “حميطك”؟  	•

ماذا عن وطنك؟  	•

ما هي اأهم جتارب احلرب بالن�سبة لك )اأو لعائلتك(؟ ملاذا؟ حتدث بالتف�سيل.   3 اأ.   

)للمجموعات الأكرب �سنًا(     

ماذا يخربك اأهلك عن احلرب؟ )ملجموعات ال�سباب(  3 ب.   

3 ج.    كيف تنظرن كن�ساء اإىل جتربة احلرب؟ هل من اإختالف بني جتربة الن�ساء والرجال؟ كيف؟ 

ملاذا؟ )لكافة جمموعات الن�ساء (

يف اأي اإطار، اإذا ما كان، تتحدث عن جتربة احلرب؟ ملاذا؟ و�َسع. )لفئتي الأعمار(    .4

التف�سري.  الرجاء  كيف؟  ملاذا؟  التجارب؟  هذه  مع  التعامل  يجب  كيف  نظرك،  وجهة  من     .5 

)لفئتي الأعمار(

بهذه  القيام  يجب  ومن  ملاذا  نعم،  اإذا  �رشوري؟   الإعرتاف  اأ�سكال  من  �سكاًل  اأن  اأتعترب     .6

املهمة؟ اإذا كال، ملاذا ل؟ )لفئتي الأعمار(

براأيك ما هي اأف�سل طريقة لالإعرتاف؟ ملاذا؟ )لفئتي الأعمار(    .7

هل تهمك معرفة ماذا ح�سل للنا�ش خالل فرتة احلرب؟ )لفئتي الأعمار( 8 اأ.   

للعائالت؟  	•

للجماعات اأو “املحيط”؟ 	•

للبلد؟  	•
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اإذا نعم، من براأيك عليه توفري الأجوبة؟ )لفئتي الأعمار(  8 ب.  

العائالت؟  املدار�ش؟  “املحيط”؟  احلكومة؟  اإىل  الأمر  لزم  اإذا  العودة  يجب  هل  	•
املوؤ�س�سات الأخرى؟

يعانون  يزالوا  الذين ل  ب�سحايا احلرب  املتعلقة  امل�ستمرة  الق�سايا  تابعت  اأو  يومًا  �سمعت  هل     .9

)اخلطف، احلجز، النزوح...( ما راأيك بهذا املو�سوع؟ 

�ساأقول كلمتني واأود منك اأن تخربين اأيهما تخطر على بالك يف املقام الأول وملاذا؟   .10

)لفئتي الأعمار(    

امل�ساحلة  	•

الذاكرة 	•

ماذا تعني لك العدالة بعد احلرب؟ وملجتمعك اأو “حميطك”؟ )لفئتي الأعمار(   .11

اأعطنا مثاًل )حماولة احل�سول على تف�سريات �سمن �سياق العدالة(.  	•

ماذا تعني لك الكلمتني التاليتني؟ )لفئتي الأعمار(   .12

م�سوؤول 	•

عدالة  	•

هل براأيك يجب حتميل اأي �سخ�ش اأو جمموعات امل�سوؤولية؟ )لفئتي الأعمار(   .13

كيف لهذه اخلطوة اأن ُتفيد اأو توؤذي البلد؟ ف�رش. )لفئتي الأعمار(   .14

ماذا تعني لك عملية ت�سميد اجلروح؟ )لفئتي الأعمار(   .15

اأي نوع من التعوي�سات يجب منحه؟ مادية، رمزية؟ ملن ومن قبل من؟ )لفئتي الأعمار(   .16

17.   منذ نهاية فرتة احلرب )1975-1990(، هل علمت باأي خطوات قامت بها احلكومة اللبنانية 

مبا يخ�ش عواقب احلرب؟ اإذا نعم، ما هي؟ ما راأيك بهذه املحاولت؟ اإذا كال، ماذا ت�ستطيع 

احلكومة فعله مبا يخ�ش هذا ال�سياق؟ )لفئتي الأعمار(

�ساأقراأ ت�رشيحني. اأرجو منك اإعالمي اأي ت�رشيٍح ي�سف بطريقة مثلى م�ساعرك/ اآرائك:   .18

هذه  ن�سيان  النا�ش  يحاول  الأليمة.  الذكريات  هذه  كل  اإحياء  اإعادة  من  جدوى  ل  	•
الفرتة. دعونا نن�سى ون�سامح والوقت كفيٌل بت�سميد اجلراح. 

يجب القيام بعمٍل ما. ل ميكن اأن نكمل حياتنا على هذا النحو وكاأن �سيئًا مل يكن. علينا  	•
مواجهة ما�سينا مهما كلف الثمن.
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الرجاء التف�سري.    

هل براأيك يجب اأن يتعلم جيل ال�سباب عن احلرب؟ ) للمجموعات الأكرب �سنًا( 19اأ.  

ماذا براأيك يجب اأن تتعلم عن احلرب؟ )للمجموعات الأ�سغر �سنًا(  19ب.  

مع  اللبناين  املجتمع  يتعامل  كيف  لتغيري  الفر�سة  متلك  حيث  مثاليًا  و�سعًا  تخيل  النهاية،  يف    .20

ما�سيه املتاأثر باحلرب. على ماذا قد ت�سب اإهتمامك؟ 
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امللحق II: و�سف عملية جمع البيانات

امتّد ا�ستقدام امل�ساركني يف امل�رشوع وتنظيم اجتماعات جمموعات الرتكيز على مدى خم�سة اأ�سابيع 

اأي من 17 متوز/يوليو اإىل 15 اآب/اأغ�سط�ش 2013. وكّلَف املركز الّدويل للعدالة النتقالّية فريًقا 

ا من �رشكة مايرنز املحدودة ).Miners Inc( مهّمة ا�ستقدام امل�ساركني. وقد تاأّلف الفريق  متخ�س�سً

ب�سكٍل اأ�سا�سيٍّ من ن�ساٍء يف منت�سف العمر اخرُتن من كل حّي �سكنّي. 

يف الأحياء واملناطق التي ي�سهل الو�سول اإليها ب�سكٍل اأف�سل، على غرار الأ�رشفية واحلمراء، دنا 

فريق ا�ستقدام امُل�ساركني من النا�ش يف ال�ّسارع، فعّرفهم اإىل امل�رشوع باإيجاز ثم اأجرى مقابالت 

الّنوع الجتماعّي، والعمر، والعنوان، وتاأّثرهم  بيانات حمّددة من �سمنها:  ق�سرية معهم جلمع 

ملناق�سة  �ساعتني  مدّتها  جل�سة  يف  للم�ساركة  وا�ستعدادهم  مبا�رش،  غري  اأم  مبا�رًشا  تاأّثًرا  باحلرب 

جتاربهم وت�سّوراتهم حول م�ستقبل لبنان. ويف وقٍت لحق، مّت العتماد على هذه البيانات لتحديد 

امل�ساركني الّنهائّيني، وذلك على اأ�سا�ش اأهلّيتهم املو�سوعية وا�ستعدادهم للم�ساركة. 

من جهة اأخرى، جلاأ فريق ا�ستقدام امُل�ساركني اإىل معارف ماألوفة �سمن الأحياء اخلم�سة، فاأطلعوهم 

على اأهداف الدرا�سة وح�سلوا منهم على اإحالت اإىل �سكان احلي الذين ينا�سبون جمموعة الرتكيز. 

امل�ساركني.  ا�ستقدام  بهدف  اُتبعت  هذه  الإحالت  على  املبنية  الأ�ساليَب  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

ا�ستقدام  عملّية  تفا�سيل  عن  اإ�سافّية  معلومات  توفري  من  يتمّكنوا  مل  مايرنز  �رشكة  ممثلي  اأّن  غري 

الّدقيقة.  امل�ساركني 

ال�ست�سارية  واللجنة  الأكادمييني  امل�ست�سارين  مع  بالتعاون  ُو�سع  خا�ش  دليٍل  على  العتماد  مّت 

َع الدليل  للم�رشوع76، بغية التاأّكد من تغطية املحاور العاّمة عينها يف املجموعات جميعها. وقد ُو�سِ

هذا بهدف تاأمني املرونة الكافية وال�ّسماح باإجراء حواٍر مفتوح.77 هذا وخ�سع الّدليل لختبار يف 

يتنا�سب  نحٍو  على  فيه  الأ�سئلة   وت�سل�سل  ولغته  الدليل  ياغة  �سّ �سوئه،  على  فُعّدلت  اأحياء،  ثالثة 

وردود الفعل امُل�سّجلة. 

اأداَر الباحثون الّلبنانيون النقا�سات ووجهوها يف كٍلّ من جمموعات الرتكيز وذلك ل�سمان تطبيق 

اخلم�ش  الرتكيز  جمموعات  بني  جُمدية  مبقارنة  القيام  اأمام  املجال  ولإتاحة  مّت�سٍق  ب�سكٍل  املنهجّية 

ع�رشة. وقد ُتِلَي بروتوكول املوافقة الواعية يف ُم�ستهل كّل جل�سة من جل�سات جمموعات الرتكيز، 

وذلك لإعالِم امُل�ساركني بحّقهم يف رف�ش امل�ساركة يف الدرا�سة والن�سحاب منها يف اأّي وقت من 

احلاجة  اقت�ست  حني  النقا�ش  يف  النخراط  على  بلطٍف  امل�ساركني  الباحثون  حّث  كما  الأوقات. 

واأمعنوا النظر يف عمق النقا�ش ودقائق معانيه عماًل مبا هو مطلوب. كما �ساهم الباحثون يف ترميز 

وحتليلها.  البيانات 

الّتفاعل  اإىل  النتباه  ذلك  وت�سّمن  تركيز  جمموعة  كّل  على  املهيمن  العاّم  اجلّو  الباحثون  راقب 

املختلفة  املوا�سيع  الّتحدث عن احلرب وعن  امل�ساركني يف  واأ�سلوب  الّتخاطب،  اجلماعّي وطرق 

اأعمال  باإرث  ترتبط  اأخرى  وبق�سايا  باملا�سي  املتعّلقة  اليوم  حياة  يخ�ّش  مبا  اإثارتها  مّتت  الّتي 

مّت تاأ�سي�ش هذه اللجنة لتاأمني الن�سح حول امل�رشوع. ت�سم اللجنة ت�سعة اأكادمييني وممثلني لبنانيني عن هيئات املجتمع املدين، مبا يف   76

ذلك جمموعات ال�سحايا.

مراجعة امللحق I دليل مناق�سات جمموعات الرتكيز.  77
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احلرب. مّت ت�سجيل كّل نقا�ش بحيث عِمَل مديرو احلوار على تدوينه يف خمطوطات مّتت ترجمتها 

 ،)Dedoose( ا�سمه ديدوز اإىل برنامج  الرّتجمات  اإدخال هذه  مّت  الّلغة الإجنليزّية. بعد ذلك،  اإىل 

على  امُلقابالت  ن�سو�ش  حتليل  لإجراء  ا  ي�سً خ�سّ م�سّمم  الكمبيوتر  على  برنامج  عن  عبارة  وهو 

اأ�سا�ش مناهج حتليٍل نوعية وكمّية وخمتلطة.78 ومت و�سع دليل الرموز املخ�س�ش لتحديد جوانب 

حتليل  يف  لحقًا  عليه  اعُتمَد  الذي  ديدوز  برنامج  اإىل  اإدخاله  مت  ثم  بروزًا،  الأكرث  الن�سو�ش 

الّن�سو�ش اخلم�سة ع�رش كّلها. وقد اأجرى حمَلّلون ثالثة حتاليل جتريبّية للّن�سو�ش ببعديها الأّول 

والّثاين، فيما ا�ستخدم ثالثة حمللني اآخرين برنامج ديدوز لتقييم موثوقّية عملّية الرّتميز. 

للمزيد من املعلومات حول برنامج ديدوز ) Dedoose( الرجاء مراجعة فريق تطوير ديدوز،  78

Dedoose Development Team (2013).
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