ٌ
ٌ
تاري ٌخ متناز ٌ
ومبادرات عديدة:
وسرديات متضاربة
ع عليه
تحليل مسح المبادرات التي تتناول النزاعات الماضية في لبنان

الخلفية
ت داخليةً واشتباكات مسلّحة وعمليات اغتيال (اضغط
على مدى العقود الماضية ،شهد لبنان مراحل
عنف متكرّرة تض ّمنت نزاعا ٍ
ٍ
هنا لمراجعة مسح العنف السياسي في لبنان ( )٨٠٠٢-٥٧٩١على موقع مركز دعم لبنان) .لقد حدثت في الحرب األهلية اللبنانية
ٌ
انتهاكات ال تحصى لحقوق اإلنسان ،بقي معظمها غير معالج .يق ّدر عدد المدنيين
( )٥٧٧١-٥٧٩١وفترة ما بعد الحرب
المخطوفين أو المفقودين أثناء الحرب األهلية بـ  ٥٩ألف مدني ،ال يزال مصيرهم مجهوالً حتّى اآلن .عالوةً على ذلك ،صدر في
العام  ٥٧٧٥قانون عف ٍو عا ٍّم عن جرائم الحرب ،أعفى معظم الفرقاء من المالحقة القضائية والتبعات القانونية.
وفي حين ّ
ت أخرى على نجاحها نسبياً في التعامل
أن المبادرات الشاملة التي تتناول الماضي ما بعد النزاع قد برهنت في سياقا ٍ
ً
ّ
نموذج يطبّق من األعلى إلى األدنى
على
اعتمدت
ن
لبنا
في
الحكومات
فإن
،
ا
ُم
د
ق
المصالحة
جهود
ودفع
الماضية
النزاعات
مع
ٍ
ُ
لح ّل قضايا ما بعد النزاع .في هذا النموذج ،تعد "تكاليف عملية كشف الحقيقة والمصالحة أعلى من فوائدها"  ،وينبغي التضحية
وضع وصفه كثي ٌر من الباحثين بأنّه "فقدان ذاكر ٍة ترعاه الدولة"  ،يترافق بانعدام
بها لصالح السلم واالستقرار .وقد أ ّدى ذلك إلى
ٍ
ً
العدالة والمصالحة واإلصالح المؤسّساتي ويؤ ّكد ّ
بأن لبنان لم يكن قادرا على التعامل مع الماضي ،بل إنّه "يتأقلم معه فحسب" .
ي بارد" أثناء فترات الهدنة عبر الحرب وكذلك في فترة ما بعد
سلم سلبي" ،وما ُوصف ب"سل ٌم أهل ٌ
والوضع الناجم هو وضع " ٍ
الحرب ،استناداً إلى مجرّد عدم حدوث عنف ،التي لم تعالج فيه المصالحة أبداً معالجةً كاملة.
ت للتوثيق
على الرغم من سياسة فقدان الذاكرة منذ تسعينيات القرن العشرين ،انخرط العديد من فاعلو المجتمع المدني في مبادرا ٍ
ّ
ت أخرى ،بهدف عدم نسيان الماضي المتنازع عليه.
والحث على الحوار ودعم الضحايا ،من بين مبادرا ٍ

حول المسح
نشر مركز دعم لبنان بالشراكة مع (forumZFDمنتدى خدمة السلم األهلي) "مسح المبادرات التي تتناول الماضي في لبنان"
(متوفر هنا) ،وهذا المسح يوثّق المبادرات بين العامين  ٥٧٧١و ٧١٥٩التي هدفت لتناول نزاعات الماضي وآثارها في لبنان.
تضع الدراسة ،التي أطلقها (forumZFDمنتدى خدمة السلم األهلي) في العام  ٧١٥١وأنهاها مركز دعم لبنان في العام ،٧١٥٢
ٌ
ومنظمات سوا ٌء أكانت حكومية أم غير حكومية .لهذا ،يفصّل المسح ويصنّف
خريطةً لـ ٦٥١مبادرة قام بها أفراد وتجمعات
ت متاح ٍة للجميع .ال تقتصر فائدة المسح على كونه أداةً للفاعلين
معلومات عن مبادرات تناولت الماضي في لبنان عبر قاعدة بيانا ٍ
كتبت هذا التقرير ميا بو خالد بمساعدة سارة المصري من دعم لبنان .وهو يستند إلى "مسح المبادرات التي تتناول النزاعات السابقة" الذي
استهلّه منتدى ( forumZFDمنتدى خدمة السلم األهلي) في العام  ٥١٦٥ث ّم طوّ ره دعم لبنان .هذا التقرير جز ٌء من مشروع تاريخ النزاعات.
من أجل مزي ٍد من المعلومات ،يمكن العودة إلى صفحة المشروع على الشبكة العنكبوتية والتي يظهر فيها بين ما يظهر المسح ،وكذلك مخطط
معلومات بياني ّ
يلخص االتجاهات الرئيسية في المبادرات الممسوحةhttp://civilsociety-centre.org/hist/. :
على سبيل المثال ،ساهم تأسيس لجنة السالم في جنوب أفريقيا في خفض العنف بين الجماعات األهلية وفي خلق مساح ٍة للحوار .لمزي ٍد عن
هذا المثال ،راجع الرابطhttp://www.oecd.org/derec/unitedstates/35112635.pdf. :
سونيه هوغبل ,الحرب والذاكرة في لبنان ،كامبردج ،٧١٥١ ،دراسات كامبريدج الشرق األوسط ،ص.٧١.
انظر :سمير قصير" ،أحوال الذاكرة في لبنان" ،ورد في :أمل مكارم (تحرير) ،ذاكرة من أجل المستقبل ،بيروت ،٧١١٧ ،دار النهار ،ص.
.٧١٢-٥٧١
سونيه هوغبل ،مرجع سابق ،٧١٥١ ،ص٧.
وضّاح شرارة ،السلم األهلي البارد :لبنان ،المجتمع والدولة ،٦٦١٧-٦٦١١ ،بيروت ،بيروت :معهد اإلنماء العربي.٦٦٩١ ،
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في المجتمع المدني والباحثين وصانعي السياسات والممارسين لعملهم في عملية "التعامل مع الماضي" في لبنان ،بل إنّه يق ّدم
ت للجمهور حول مثل هذه المبادرات.
أيضا ً معلوما ٍ
ت شبه مهيكلة أجريت مع فاعلين مختلفين منخرطين في هذا المجال ،إضافةً إلى بحث
ت ّم جمع معطيات هذا المسح عبر مقابال ٍ
نظري ،وكذلك رصد وسائل اإلعالم .لقد ط ّور مركز دعم لبنان ومنتدى خدمة السلم األهلي تيبولوجيا وإطاراً لصياغة الرموز
ُوضع على أساس السياق ومقتبس من إطار عمل مفاهيمي للتعامل مع الماضي ،وهو مقاربةٌ شاملةٌ استهلّها معهد سويسبيس
 .Swisspeaceارتكز اإلطار على أربعة مبادئ" :الحق في المعرفة" ،و"الح ّ
ق في العدالة" ،و"الحق في التعويض" ،و"ضمان
ت تُبرز أوجه الترابط والتآزر القائمة بين هذه المبادرات،
عدم التكرار" .ت ّم تبنّي هذا النموذج ليالئم السياق اللبناني بموجب فئا ٍ
صنّفت ك ّل
وكذلك المجاالت الموضوعاتية التي أُهملت في لبنان (يمكن االطالع على اإلطار الترميزي هنا) .وقد ُمسحت و ُ
ت
مبادر ٍة وفق هدفها ،مقاربتها ،نمط نشاطها ،المجموعات المستهدفة بها ،سنة إطالقها ،وهدفها الجغرافي ،من بين متغيّرا ٍ
أخرى.
ير ّكز هذا التقرير على النتائج الرئيسية المرتبطة بـ"مسح المبادرات التي تتناول الماضي في لبنان" ،والفاعلين الرئيسيين خلف
المبادرات ،وأهداف مثل هذه المبادرات ،باإلضافة إلى نشاطاتها.
تناول الماضي ،بين تقصير الدولة والتزام المجتمع المدني
ت ّم مسح ما مجموعه  ٥١١مبادرة مصالحة في لبنان منذ العام  ،٥٧٧١ال يزال  ٢٩منها مستمراً في وقت كتابة هذا التقرير .
تولت منظّمات غير حكومية محلية ( ٢٢منظمة) معظم هذه المبادرات ،وكان أكثر الفاعلين مسحا ً هو منظّمة لنعمل من أجل
المفقودين( ) ٥٢وأمم للتوثيق واألبحاث(  )٥٧ومحاربون من أجل السالم(  .)٢معظم المبادرات الموثّقة األخرى كانت بإدارة
منظّمات دولية غير حكومية ( )٥٩وهيئات محلية ( ،)٥١وكذلك مؤسسات أبحاث ( .)٥١على العكس من ذلك ،لم تنخرط
الحكومة اللبنانية ّإال في ثمانية مبادرات مسجّلة منذ انتهاء الحرب األهلية .تمثّلت هذه المبادرات بصور ٍة أساسي ٍة في مجموع ٍة من
التشريعات والسياسات الهادفة لتأمين الدعم للضحايا والتعويض عليهم ،كاستحداث وزارة المهجّرين والصندوق المركزي
للمهجّرين في العام  ،٥٧٧١باإلضافة إلى القانون الذي صدر في العام  ٧١١٥بهدف تقديم التعويضات للمعتقلين السابقين في
السجون اإلسرائيلية.

مواجهة فقدان الذاكرة :السعي إلى الحقيقة والحق في المعرفة
تمثّل هدف  ٥٧٧مبادرة في السعي إلى الحقيقة والح ّ
ق في المعرفة ،وهدفت هذه المبادرات إلى تعزيز معرفة األفراد والجماعات
بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت أثناء الحرب األهلية والفترة التي تلتها .في الوقت عينه ،سعت  ٥٩مبادرةً فقط
إلى التعويض للضحايا عبر تزويدهم بالتعويضات والدعم النفسي .أخيراً ،كانت العدالة وعدم التكرار أق ّل األهداف مسحاً ،بوجود
ت فقط تهدف إلى المساهمة في عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت في الماضي ،وذلك في معظم
عشر مبادرا ٍ
األحيان عبر مجموع ٍة من التشريعات والقوانين (اقرأ المزيد عن هذا الموضوع أدناه).
هكذا ،أشارت البيانات الممسوحة إلى عد ٍد كبير من مبادرات السعي إلى الحقيقة ،يمكن قراءتها ضمن سياق قانون العفو السابق
الذكر وفقدان الذاكرة الذي فرضته الدولة ،وحتّى هذا اليوم ،لم يعالج كثي ٌر من انتهاكات حقوق اإلنسان رسميا ً بعد.
بات الشعار الذي رفعته الدولة ،شعار "ال غالب وال مغلوب"" ،التبرير الرسمي لمثل هذا االنتقال من الحرب إلى السلم" من
دون محاسب ٍة عن الماضي .يتميّز لبنان إذاً بمجموع ٍة متع ّدد ٍة من "ثقافات الذاكرة" بخصوص النزاعات الماضية أكثر م ّما يتميّز
بذاكر ٍة جماعي ٍة أو سردي ٍة تاريخي ٍة رسمي ٍة للحرب األهلية.
ُكتب هذا التقرير في آب /أغسطس .٧١٥٢
سونيه هوغبل ،مرجع سابق ،٧١٥١ ،ص٩٥.
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على سبيل المثال ،عندما أق ّرت الدولة العفو العام ،لم تفرض أ ّ
ي شرو ٍط على الميليشيات المنحلّة ترغمها على تقديم المعلومات
عن مصير ضحاياها .وعلى الرغم من التحرّكات التي قام بها أهالي المخطوفين والمفقودين للضغط على الحكومة مطالبةً
ت ج ّديةً للتحقيق في مصير األشخاص المفقودين أثناء الحرب األهلية وفي
باستجالء مصير أقاربهم ،فلم تتّخذ الحكومة إجراءا ٍ
الفترة التي أعقبتها.
في العام  ٧١١١وبضغط االحتجاجات العا ّمة التي نظّمها أهالي المفقودين ،ش ّكلت الحكومة "لجنة تحقيق لالستقصاء عن مصير
المخطوفين والمفقودين" .غير ّ
شخص مفقو ٍد وال اتّخذت أ ّ
أن اللجنة لم تكشف عن مصير أ ّ
ي إجرا ٍء لنبش الجثث أو لحماية
ي
ٍ
ٌ
ٌ
ً
المواقع ،على الرغم من أنّها كانت المرّة األولى التي تعترف فيها هيئة حكومية بوجود المقابر الجماعية .إضافة إلى ذلك ،أصدر
ق من
مجلس شورى الدولة قراراً يلزم الحكومة بكشف ملفات الحاالت التي حقّقت فيها اللجنة .وبعد معرك ٍة قضائي ٍة
ورفض ساب ٍ
ٍ
نسخ من وثائق التحقيق .لكن على الرغم من ذلك ،وكما تقول
الحكومة لكشف هذه الملفات ،سُمح أخيراً للعائالت بالوصول إلى
ٍ
وداد حلواني رئيسة لجنة أهالي المخطوفين في لبنان ،أظهرت هذه الملفات ّ
ق ج ّدي .
بأن الحكومة لم تقم بأي تحقي ٍ
ت أخرى ،وكذلك مع األدبيات العالمية حول الموضوع
يأتي هذا كلّه في
تناقض مع مقاربات الح ّل ما بعد النزاع في بلدا ٍن وسياقا ٍ
ٍ
ّ
والتي تش ّدد على أه ّمية "اإلقرار قبل المصالحة"  .وبالفعل ،فإن تأمين الحق في المعرفة يقتضي االعتراف بانتهاكات حقوق
اإلنسان الماضية ،ما يق ّدم بدوره خاتمةً للضحايا ،ويسمح بإقامة الحداد الالئق ،باإلضافة إلى التعافي الشخصي والجماعي.
يمكن فهم التركيز المالحظ على مبادرات البحث عن الحقيقة في سياق ال مباالة الدولة بعملية المصالحة ،والسيما بالحاجة الملّحة
لضمان الح ّ
ق في المعرفة.

ٌ
مقاربات متنوّعة
التصالح مع الماضي:
وفقا ً للمسح ،نوّع الفاعلون مقاربات مبادراتهم .نتيجةً لذلك ،لم يس ّجل أ ّ
ي مي ٍل مسيطر في المقاربات.
في المبادرات التي تسعى إلى الحقيقة والح ّ
ق في المعرفة ،كانت المقاربات األكثر مسحا ً هي اإلنتاج الثقافي(  )١٥والتوثيق( )١١
والحوار والمصالحة(  .)٧١هنالك عد ٌد كبي ٌر من المنتجات الثقافية التي تدور حول موضوعة الحرب األهلية اللبنانية ،تتض ّمن
الكتب والقصص المصوّرة والصور واللوحات واألفالم والمسرحيات وغيرها .غير ّ
أن األفالم والمعارض والمسرحيات هي
وحدها ،في هذا المسح ،التي ر ّكزت مباشرةً على النزاعات الماضية ،وأدرجت فيها فترة ما بعد الحرب .على الرغم من ذلك،
مسحت الدراسة عدداً معتبراً من المنتجات الثقافية .يمكن النظر إلى ذلك بوصفه محاولةً يبذلها الفنانون لمعاكسة األجزاء غير
المحلولة من الذاكرة في الحرب األهلية وصناعة أجزاء خا ّ
ص ٍة بهم.

يتحرك أهالي المخطوفين والمفقودين منذ العام  ٥٧٢٧ضمن إطار "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" في لبنان والتي تأسست في العام
عينه استجابةً لزيادة عدد األشخاص المختفين أثناء الحرب األهلية (لمزي ٍد عن هذا الموضوع ،راجع هذا الرابط).
وفق وداد حلواني ،تض ّمنت هذه الملفّات قوائم بأسماء األشخاص المختفين وتواريخ عمليات االختطاف والمراسالت اإلدارية وأسماء
المشتبه بهم .غير أنّه لم تجر أ ّ
ت مع هؤالء المشتبه بهم بهدف كشف مصير األشخاص المفقودين( .اقرأ تصريح وداد حلواني الكامل
ي تحقيقا ٍ
حول تسليم ّ
ملف مصير المختفين على الرابطhttp://legal- :
agenda.com/en/article.php?id=653&folder=articles&lang=en).
ت مسلّح ٍة داخلية ،بهدف التحقيق في
على سبيل المثال ،كان من الشائع تأسيس "لجا ٍن للحقيقة والمصالحة" مستقلّة على أثر نشوب نزاعا ٍ
االنتهاكات الواسعة االنتشار لحقوق اإلنسان كاالختفاء القسري والمجازر وغيرها من الجرائم .تق ّدم هذه اللجان للضحايا معرفةً واعترافا ً
بمعاناتهم ،يمكن أن يساعداها في االنخراط بعملية المصالحة .تتض ّمن بعض األمثلة البارزة على لجان الحقيقة يوغوسالفيا السابقة وجنوب
أفريقيا وسيراليون وغيرها كثير( .اقرأ المزيد عن لجان الحقيقة والمصالحة هناhttps://www.ictj.org/gallery-items/truth- :
commissions).
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ت ترتبط بـالدعم النفسي(  )٩والنصب التذكارية
أ ّما في ما يتعلّق بمبادرات التعويض ،فقد ت ّم بصور ٍة رئيسي ٍة تبنّي مقاربا ٍ
ب تذكارية بين العامين ٧١٥١
وفعاليات إحياء الذكرى(  .)١على سبيل المثال ،د ّشنت منظّمة لنعمل من أجل المفقودين ع ّدة نص ٍ
و ٧١٥١في مناطق مختلفة مثل صور وجبيل ومخيّم برج الشمالي الفلسطيني .ومن الالفت ّ
أن النصب التذكارية كانت جميعًا
بمبادر ٍة من المجتمع المدني ،ما يؤ ّكد انعدام مبادرات وسياسات التذ ّكر التي تديرها الدولة.
ت تتعلّق بصور ٍة أساسي ٍة بالعفو والقوانين(  .)١وكان من بينها إصدار
أخيراً ،استخدمت مبادرات العدالة وعدم التكرار مقاربا ٍ
الحكومة لعد ٍد من السياسات والتشريعات ،كقانون العفو العام الذي أعفى معظم أطراف الحرب اللبنانية من المالحقة .كان من
ق ُرتّب فيه تقاسم السلطة السياسية ما بعد النزاع بين أطراف الحرب ،وكذلك بين
المفترض أن يُقرأ قانون العفو في سيا ٍ
المسؤولين عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان .وبالفعل ،فقد كان أمراء الحرب السابقون أولئك "أوّل من سيالحقون في
حال حدوث محاكمة"  ،ما كان سيعطّل بنى السلطة القائمة.

توثيق الماضي :حاجة لمناقشة الذاكرة
تمثّلت النشاطات الرئيسية التي تبنّتها المنظّمات غير الحكومية في المنتديات العامة(  ،)٢١والمنتديات المغلقة(  ،)١٢والبحث
( .)٨١وارتبط معظم المنتديات العامة المنظّمة باإلنتاج الثقافي الذي يستهدف الجمهور العام ،في حين هدفت المنتديات المغلقة
ت لمجموع ٍة مستهدف ٍة معيّنة كالباحثين والخبراء والطالب
إلى خلق
حوار أو زيادة الوعي أو إلى القيام بنشا ٍط يق ّدم معلوما ٍ
ٍ
واألساتذة وغيرهم .أ ّما نشاطات البحث ،فقد كانت غايتها الرئيسية هي التوثيق ،من قبيل تسجيل مشاريع التاريخ الشفهي وجمع
حوار حول النزاعات الماضية
الشهادات وإنتاج األفالم الوثائقية .تعكس كافة هذه النشاطات الحاجة إلى التوثيق والشروع في
ٍ
ت يقوم بها فاعلو المجتمع المدني لتعويض
وانتهاكات حقوق اإلنسان .يمكن م ّرةً أخرى النظر إلى هذه النشاطات بوصفها محاوال ٍ
نقص النقاش الرسمي والذاكرة بخصوص الحرب األهلية.
أهمية انخراط الشبيبة في منع حدوث نزاعات
كان لمعظم المبادرات الممسوحة مدى يطال البلد بأكمله ( )٧١ولم تستهدف أ ّ
ي منطقة محددة .كانت بيروت مق ّر حوالي ٢١
ت
مبادرة ،في حين لم يشهد الشمال والجنوب وجبل لبنان سوى  ٥٥و ٥٥و ٢مبادرات على التتالي .تدفعنا عودة ظهور اندفاعا ٍ
منتظم ٍة من العنف عبر البالد (من قبيل العنف المتكرر في طرابلس) واستخدام السرديات والخطابات التي تعود إلى الحرب
األهلية إلى الميل لإلشارة إلى ّ
أن خطوط وسرديات النزاع الموروثة من الحرب األهلية تش ّكل تربةً خصبةً لمزي ٍد من العنف في
البالد.
استهدف معظم المبادرات الجمهور العام ( ،)١٧غير ّ
أن عدداً معتبراً منها استهدف الشبيبة ( )١٢والمهنيين ( )١١والمعلمين
( .)٥١وبفعل غياب سيرة تاريخية وطنية ونقص األدوات التعليمية التي تتناول فترة الحرب األهلية ،قامت المنظّمات بزيادة
الوعي وتقديم المعلومات وتدريب المهنيين والمعلمين حول عملية "التعامل مع الماضي" عبر منتديات مغلقة ودورات لبناء
ت تدريبية للمحامين والقضاة حول آليات
القدرات .على سبيل المثال ،نظّمت المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ( )LFPCPدورا ٍ
العدالة االنتقالية.

أ ّما بالنسبة إلى الشبيبة ،فهم ال يزالون يعيشون نتاج الحرب األهلية الطويلة األمد على الرغم من أنّهم لم يعيشوها ،كما أنّهم
يعيشون استمرار سرديات النزاع وإعادة إنتاجها .واقع الحال أنّهم شهدوا العواقب المتك ّشفة للحرب ،من قبيل العداوات المذهبية
سونيه هوغبل ،مرجع سابق ،٧١٥١ ،ص٩٥.

Published on Lebanon Support's Civil Society Knowledge Centre, English version available on:
https://civilsociety-centre.org/paper/contested-history-conflicting-narratives-and-multitudeinitiatives-analysismapping

والسياسية ،من دون أي سردي ٍة رسمي ٍة متاح ٍة لتصفّح تاريخهم ،وكانوا ه ّشين تجاه التالعب السياسي وأميل لالنخراط في العنف.
ولهذا السببّ ،
ت عن الحرب األهلية ألجيال المستقبل،
فإن كثيراً من المؤ ّرخين وعلماء السياسة يؤمنون بوجوب تقديم معلوما ٍ
وذلك من أجل عدم تكرارها في تاريخ لبنان .هكذا سعت المبادرات لجعل الشبيبة ينخرطون في مبادرات المصالحة.

نقطة انعطاف ٨٠٠١ :وظهور مبادرات جديدة
بعد انتهاء الحرب األهلية ،لم يتجاوز عدد المبادرات التي أطلقت بين العامين  ٥٧٧١و ٥٧٧٧عشر مبادرات .وعلى الرغم من
ّ
أن المصالحة هي عمليةٌ طويلة األجل يتطلّب تك ّشفها زمناً ،والسيّما بالنظر إلى البيئة التي كثيراً ما تكون غير مستقرة في السياق
التالي للنزاعاتّ ،
فإن هذا العدد القليل من مبادرات المصالحة يبدو أيضا ً ناجما ً عن مي ٍل للرقابة وتلك الذاتية في لبنان  .على
البث التلفزيوني واإلذاعي الذي يمنع وسائل اإلعالم من ّ
سبيل المثال ،صدر في العام  ٥٧٧٢قانون ّ
بث ك ّل ما "يثير النعرات
ت عام ٍة حول الحرب شديدة الصعوبة .
الطائفية" ،ما جعل الجهود الهادفة إلى قيام نقاشا ٍ
لكن في العام  ،٧١١١وبعد تحرير جنوب لبنان من االحتالل اإلسرائيلي  ،ارتفع عدد المبادرات قليالً ،حيث أُطلقت ّ
ست
ت صغيرة حول القضايا غير المحلولة منذ الحرب ،كما ّ
ت في تلك السنة .وبالفعل ،يبدو ّ
أن
أن هذا الحدث قد أثار سجاال ٍ
مبادرا ٍ
بعض النقاشات التي كانت في الماضي تتعرّض للمنع "فُتحت وأضيفت إلى الرغبة في تذ ّكر الحرب علنا ً".
بلغ عدد المبادرات الممسوحة بين العامين  ٧١١١و ٧١٥٢ذروةً ،إذ وصل إلى  ٥٧مبادرة .يبدو ّ
أن إرادة مواجهة الماضي قد
برزت بعد اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق الحريري في العام  ٧١١١ث ّم انسحاب الجيش السوري على أثر ذلك االغتيال .
ّ
لكن انسحاب سلط ٍة أجنبية من لبنان ،وهي هنا الجيش السوري ،أ ّدى إلى مرحل ٍة من انعدام األمان والضعف وانعدام االستقرار
ً
ً
بدال من أن يؤ ّدي إلى تحسين تعزيز السالم وعودة السيادة اللبنانية .وبالفعل ،فقد شهد البلد سلسلة من االغتياالت السياسية
والتوترات الطائفية وحربا ً مع إسرائيل(  )٧١١١و اشتباكات مسلّحة بين الجيش اللبناني وميليشيا متط ّرفة (فتح اإلسالم) في مخيّم
وكثير من الحوادث األخرى .
ت مسلّحة في طرابلس ()٧١٥٢
نهر البارد الفلسطيني ( )٧١١٩واشتباكات بين الجيش ومجموعا ٍ
ٍ
لكثير من الناس ّ
يبدو ّ
بأن انقسامات الحرب األهلية
أن كافّة هذه األحداث قد ساهمت في إعادة إحياء العداوات القديمة ،ما برهن
ٍ
ً
ً
ّ
كانت ال تزال حاضرة وقابلة لالستخدام في عقول اللبنانيين .بالتالي ،يبدو أن التعامل مع األسباب العميقة للنزاعات عبر مبادرات
لكثير من المنظّمات والناشطين في لبنان ،المنخرطين في عملية بناء السالم واالستقرار االجتماعي
المصالحة يحظى باألولوية
ٍ
وتحويل مسار النزاعات.

خاتمة

المصدر السابق ،ص.٩٧ .
المصدر السابق.
في خض ّم األعمال العدائية في الحرب األهلية اللبنانية ،غزت إسرائيل لبنان في العام  ٥٧٢٧وبقيت مسيطرةً على حدود لبنان الجنوبية
حتى العام .٧١١١
المصدر السابق.
دخلت القوات السورية إلى لبنان في العام  ٦٦٧١كجز ٍء من قوّات الردع العربية ،ما أكسب ذلك االحتالل صفة الشرعية .كان على الجيش
السوري أن ينسحب تدريجيا ً بعد سنتين من اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في العام  .٦٦٩٦غير أنّه بقي موجوداً بعد  ٦٥سنة ،حتى العام
 ،٥١١٥عندما اتّخذت األمم المتحدة قراراً يدعو إلى انسحاب سوريا الفوري من األراضي اللبنانية.
لمعرفة المزيد عن ديناميات النزاعات المعاصرة في لبنان ،راجع صفحة مشروع تحليل النزاعات الذي قام به دعم لبنان ،وذلك على
الرابط التاليhttps://civilsociety-centre.org/cap. :
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لقد واجهت المصالحة في لبنان كثيراً من التح ّديات ،من قبيل فقدان الذاكرة الذي فرضته الدولة ،وعدم ح ّل انتهاكات حقوق
اإلنسان ،وانعدام المساءلة بالنسبة إلى مرتكبي تلك االنتهاكات .وعلى الرغم من جهود المجتمع المدني الهادفة إلى تناول ماضي
فإن محدودية التربية والوعي بصدد النزاعات الماضية تبقى مهيمنة .على ذلكّ ،
لبنان المتنازع عليهّ ،
فإن المعلومات التي يق ّدمها
هذا المسح تهدف إلى تزويد الممارسين والباحثين وفاعلي المجتمع المدني وصانعي السياسات بمعرف ٍة وتحلي ٍل أفضل حول
السيرورات والتطوّرات المتعلّقة بـ"التعامل مع الماضي" في لبنان .يمكن أن يستخدم هذه البيانات المتاحة أولئك الذين يطوّرون
ت جديد ٍة ذات صلة لملء الثغرات واستكمال الجهود القائمة ،مساهمين بذلك في تحويل النزاعات الماضية
ت وتد ّخال ٍ
مبادرا ٍ
واالنقسامات الطويلة األمد وتجاوزها.

Published on Lebanon Support's Civil Society Knowledge Centre, English version available on:
https://civilsociety-centre.org/paper/contested-history-conflicting-narratives-and-multitudeinitiatives-analysismapping

