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إسقاط العقوبات عن الجرائم السابقة التي لها صلة بالتم ُّلص
من التجنيد والفرار من الخدمة العسكرية
إعفا ٌء من الخدمة العسكرية املستقبلية ( مبا يف ذلك أي بديل
من الخدمات املدنية) ،فيكون ذلك إ َّما بال قيد وال رشط وإ َّما
بفرض َر ْس ِم إعفا ٍء ُمعت ِدل
سامح’ طويلة بحيث ُيض َمنُ بها تحقيق العودة الطوعية
‘م َّد ُة ٍ
يف أحوال آمنة والكرامة فيها ُمصا َن ٌة ،أو ال ُتح َّد ُد م َّد ٌة عىل
اإلطالق
إطالق ِّ
ُ
كل َمن هم ُيح َّققُ يف أمرهم حالياً أو َمن ُس ِجنَوا،
بسبب مت ُّلصهم من الخدمة العسكرية وفرارهم منها
إعطاء اإل ْذ ٌن للسلطات الدولية مبراقبة أحوالِ العائدين إىل
سورية وتثبيتها يف وثائقَ ل ُي َّ َ
عي مدى االمتثال العا ِّم للعفو
ٌ
إسرت ٌ
مستهدفة ألنشط َة التامسك املجتمعي التي تتك َّفل
اتيجية
بها الدولة ،لتخفيف ر ِّد الفعل املعادي الذي قد َي َق ُع عىل َمن
مل يؤدِّي الخدمة
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ترسيح تدريجي للذين أ ُّمتوا م َّدة الخدمة العسكرية ،مع
ٌ
تقديم مجالٍ من املنافع ا ُملد َّرجة للرجال وأرسهم ،وذلك من
أجل تكريم الذين أدّوا الخدمة
أحمد عرمان araman421@windowslive.com

نسقٌ ميدا ٌّين يف مجال العمل اإلنسا ِّين يف سورية
ُم ِّ

شذى لطفي shazaloutfi93@gmail.com
مسؤولة برامج ،يف معهد الواليات املتحدة للسالم بالعراق ،إىل ما
َق ْب َل ْأن ُت َ َ
نش هذه املقالة
UNHCR (March 2019) Fifth Regional Survey on Syrian Refugees’ .1
Perceptions and Intentions on Return to Syria
(االستقصاء اإلقليمي الخامس يف الالجئني السوريني وتصوراتهم ونواياهم يف العودة إىل
سورية) https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/68443.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria .2

رشقي بريوت ضدُّ الدولة اللبنانية
النّازحون داخلياً يف ِّ

دياال لطيف

تأيت يف هذا العام الذكرى السنوية الثالثون التفاق الطائف الذي أنهى رسمياً الحرب األهلية اللبنانية
التي دارت رحاها بني عا َمي  1975و .1990ولكنْ بعد ثالثة عقود ،ما تزال بعض الجامعات نازح ًة داخلياً
بسبب أفعال الدولة.

حي
الطـ َر ُف
الرشقـي من بيروت ،املعروف باسـم الكرنتينا ،هو ٌّ
ُّ
تاخ ُمـه مـن الشرق نهـر بيروت ،و ُي ِحيـطُ
منخفـض الدَّخـلِ ُ ،ي ِ
بـه مـن الغـرب والشمال املينـاء .ويف أواخـر القـرن التاسـع
ٌ
قبيلـة بدو َّي ٌـة ُسـن َّي ٌة مـن رعـاة املاشـية العـرب
عشر ،نزلـت
ً
جانـب أسـواقٍ أسـبوعية
يف الكرنتينـا ،فافتتحـت مسـلخا إىل
ِ
للمـوايش واللحـوم (وذلـك على الرغم مـن َّأن ملكيـة األرض مل
تكـن قانونيـ ًة إال أيـا َم كان االنتـداب الفرنيس بين عا َمي 1920
َّ
َ
و .)1943وملَّـا كان هـؤالء ا ُمل ِق
يمـون مربوطـون بهـذه التجـارة ،ولقـد كان تهجير سـكان الكرنتينـا أ َّول إبعـاد عـا ٍّم قسريٍّ يقع
ْ
صـاروا ُي ْعرفـون باسـم عـرب املسـلخ.
يف الحـرب األهليـة اللبنانيـة .إذ هاجمت ميليشـيات مسـيحية
الحـي يف شـهر يناير/كانون
ميينيـة ،بدوافـع طائفيـة وسياسـية،
َّ
ثـم احتـاج املسـلخ ومـا فيـه مـن
أوسـع
صناعـات ثانويـ ٍة إىل توظيف الثـاين مـن  ،1976وكان ذلـك الهجـوم جـزءاً مـن خطـة
ٍ
َ
َّ
نفصلـ ٍة .فكان
العمال رسيعـ ًا ،فتد َّفـق العمال املهاجـرون والالجئـون إىل لتقسـيم البلـد والعاصمـة إىل مناطـقَ طائفيـ ٍة ُم ِ
ً
ً
ولكـن وقف يف الطريق
املنطقـة بحثـا عـن ُسـ ُبل املعيشـة .حتَّـى إذا جـاءت السـنوات ُيـ َرا ُد
لرشقي بريوت أن يصبح مسـيحياْ ،
ِّ
الحي الـذي أغلب َّ
للحي ُس ْـم ُ
سـكانه من املسـلمني .وعُ ِر َف
حي إىل ذلـك هـذا ُّ
عة ٍّ
التـي سـبقت الحـرب األهلية اللبنانيـة ،صار ِّ
نحو مـن َ 30
بعـدُ
باسـم مجـزرة الكرنتينـا ،فقـد أدَّى إىل
زحوم ٍة هـذا الحـدث مـن
ألف عاملٍ يف أكـواخ َم ُ
فقير ،إذ عـاش فيـه ٌ
الحـي الفقري
خشـب ومـن قصديـر .وكان مـن بني سـاكني
مـن
ِّ
ٍ
ٌ
خليـط مـن الالجئين األرمـن واألكـراد والفلسـطين ِّيني ،عاشـوا
ُقـ ْر َب العمال املهاجريـن الريفيين ،اللبنانيين والسـوريني .وقد
السـكان الجـدد إىل عـرب املسـلخ ،على
ح َّولَ ْـت إضافـة هـؤالء ُّ
ً
َ
رشقـي
الحـي إىل حـار ٍة للمسـلمني غالبـا داخـل
مـ ِّر السـنني،
َّ
ِّ
املسـيحي.
بريوت
ِّ
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ألـف وخمـس مئة إنسـانٍ وإىل تهجير َمنْ بقي حيـاً .وملَّا
قتـل ٍ
حـي الكرنتينـا إستراتيجياًُ ،حـ ِّو َل إىل مق ٍّر عسـكريٍّ
كان موقـع ِّ
ْ
للميليشـيات املحليـة ،وأغلـب املبـاين التـي ميلكهـا السـكان
ُ
َّ
األصل ُّيـون إ َّمـا ُد ِّمـرت وإ َّمـا جعلتهـا القـوات امل ْحتلـة قواعـد
قصـدُ مـن قـرار مجلـس الـوزراء الـذي رقمـه 322
لعمل َّياتهـا .وقـد قـدَّ ر السـكان املحل ُّيـون َّأن عـدد األرس التـي ولقـد كان ُي َ
تأ َّثـرت بالتَّهجير يقـع بين  500و 600أرسة.
إىل تنظيـم إعـادة اإلعمار من جهة ،ولكنْ مـن جه ٍة أخرى ،إىل
َجعْـلِ الوصـول إليـه أيرس ،عـن طريق تخفيض رسـوم تصاريح
َّ
وقـد َّ
ٌ
ٌ
قليلـة من هـؤالء
نسـبة
متكنـت اليـو َم
السـكان ،الذين مل البنـاء وغير ذلـك مـن التكاليـف القانونيـة ،غير َّأن البنـد
َّ
ُ
ً
ً
ُ
ُ
ُتد َّمـر ممتلكاتهـم تدميرا كاملا أو مل تحـ َّول إىل قواعـد خلال األ َّول مـن املرسـوم يسـتثني ُسـكان املـدن مـن هذه املنشـآت
أثـر يف ِّ
كل النازحني داخليـاً يف بريوت،
الحـرب ،مـن العـودة إىل مسـاكنهم (أي ٌ
نحـو مـن  40قطعـة الجديـدة 3.فـكان لذلـك ٌ
أرض) .وقالـت معظـم هـذه األرس َّ
سـيام َمـن بقـي مـن عـرب املسـلخ .ويف مواجهـة الكلفـة
إن التعويـض املحدود الذي وال َّ
ً
ً
ً
املهجريـن مل يكـن كافيـا واقتىض أمواال شـخصية الباهظـة لتصاريـح البنـاء وغريهـا مـن الرسـوم التـي لهـا صلة
دفعتـه وزارة َّ
إضافيـة .وأ َّمـا الباقون من السـكان ،وهم  ،%80فلم يسـتطيعوا بهـاُ ،
اضطـ َّر الذيـن مل ُتد َّمـر مبانيهـم ،بالقصـف أو بالقتال ،إىل
أن يعـودوا ويسـتق ُّروا يف ظـروف دون السـو َّية املقبولـة (40
عقبـات فرضتهـا الدولة.
بعض
ٍ
العـود َة بسـبب ِ
َ
قطعـة أرص) ،ولكـنْ مل
يسـتطع كثيرون غريهـم العـودة بحالٍ
ْ
تهج ٌري طال أمده وأغمضت عنه الدولة
مـن األحـوال بسـبب أرضا ٍر ال ميكن إصالحهـا أصابت أمالكهم،
ً
على الرغـم َّ
ً
لحقِّ
واضـح
كل أو دمـا ِر أمالكهـم دمـارا تامـا ( 50قطعـة أرض).
مما يف اتفـاق الطائـف من بيـانٍ
ٍ
نص
مواطـن يف العـودة مـن املـكان الـذي هُ ِّجـ َر إليـه ،أخفـق ُّ
ٍ
االتفـاق يف معالجـة سـيناريوهات محدَّ دة كحالـة الكرنتينا .إذ وكلما طـال أمـد الوضـع الراهـن ،زادت التحدِّيـات .فمنـذ أن
يحـول اليـو َم دون عـودة جامعـة عـرب املسـلخ عـود ًة تامـة ،نشـأت هـذه الحـال ،قبـل  30سـنة ون ِّيـف ،واألرس املتضررة
أوالً ،اسـتمرار وجـود القوات املسـلحة اللبنانيـة يف أمالك هذه تنمـو وتتضاعـف ،وهذا أنشـأ شـبك ًة مـن املطالبين بحقوقهم
كثير مـن مالكي األرايض
الجامعـة ،وثانياً ،قـرار مجلس الوزراء الـذي رقمه  322الصادر أكثر تعقيـداً .واليـو َم ،قـد ُتـ ُو ِّ َف ٌ
خاص األصليين يف الكرنتينـا ،تاركين عشرات الورثـة ليشتركوا يف
يف عـام  ،1994الذي اسـتبعد املـدن رصاح ًة من اسـتثنا ٍء ٍّ
لقواعـد البناء للنّازحين داخلياً.
ملكيـة أرض واحـدة أو يتقاسـموا الجـزء الـذي يصغـر أكثر
فأكثر مـن قيمـة العقـار.
وأ َّمـا الجيـش اللبنـاين ،الذي ُي ِّث ُـل الدولة ،ففـي محاول ٍة إلعادة
َّ
ْ
تأكيـد سـيادته َ
أرض لبنـان ،سـيطر على قواعـد الكرنتينـا ،بيد أسـباب َسـل ِب أملاك الجئـي الكرنتينـا وعملِهـا املهاجريـن
ٌ
ُ
ُ
أ َّنـه مل ُي ْب ِـد ن َّي ًـة ،مـع مـرور الوقـت ،لنقـل قواتـه مـن هنـاك .متعـدِّدة ،وتضا ِعفهـا املصالـح االقتصاديـة يف األملاك املرغوب
ٌ
ً
ً
ثقيلا ،أال وهـو فيهـا والباهـظ مثنهـاُّ .
فواجـه السـكان املحل ُّيـون مـن بعـدُ
حملا
مسـؤولة عن
وكل األطـراف ،نعـم ك ُّلهـا،
ْ
حكومـي يف استرداد األملاك .إذ قال أحد حـال عـرب املسـلخ اليـو َم التـي ُيؤسـف لهـا ،والتـي هـي يف
املفاوضـة مـع كيـانٍ
ٍّ
ٍّ
داخلي طـال أمـده ،وطالـت فيهـا خيبـة األمل يف
نـزوح
املتحدِّثين بلسـانهم“ :لقـد تحـ َّول حالنـا مـن سـيناريو ٍه فيـه حالـة
ٍ
ٌ
ٌ
ْ
مخالـف للقانون يرتكبـه أفراد
احتلال
ميليشـيات ،إىل احتاللٍ العودة.
1
قانـو ٍّين تفرضـه الدولـة” .وبعـد ثالثـة عقـو ٍد ،ما يـزال الجيش
أرض مـن األملاك الخاصـة ،دياال لطيف diala.lteif@mail.utoronto.ca
يديـر القواعـد على  75قطعـ َة ٍ
قسم الجغرافية والتخطيط ،يف جامعة تورونتو
َـع هـذا هـؤالء النـاس مـن املطالبـة بأرضهـم.
ف َمن َ
املسـلخ إىل محاولـة الدخـول يف مهمـة دقيقيـة ،أال وهـي
املفاوضـة بينهـم وبين جها ٍز يتبـع الدولة اللبنانيـة ،ولكنْ عىل
غير طائل.

ويف ختـام الحـرب ،تعاملـت وزارة املهاجريـن مـع املدنيين،
نقـل ُ
سـتح َّلة من
س ا ُمل ِ
ـتح َّلة ،ب َد ْف ِع َر ْسـم ٍ
ومـع األمالك ا ُمل ْس َ
لأل َ ِ
أجـل إخلاء األملاك الخاصـة ،والسماح ألصحابهـا الحقيق ِّيين
بالعـودة إليهـا 2.ولكـنْ مل ُيتَّخذ يش ٌء من هـذه التدابري ملعالجة
شـخص
سـيايس أو
احتلال القـوات املسـ َّلحة .ومل يجـرؤ أيُّ
ٌ
ٍّ
ُ
ٌ
ثـم اضطـ َّر عـرب
معـروف على ا ِّتخـاذ موقـف رسـمي ،ومـن َّ
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ٌ
خاص ،يف  18يناير/كانون الثاين من عام .2019
.1
اتصال ٌّ
عساف ورنا الفيل،
.2انظر ‘معالجة قض َّية التَّهجري الناجم عن الحرب يف لبنان’ ،جرجس َّ
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نص القانون باللغة
 .3قانون رقم  ،322صاد ٌر يف  ،24/3/1994املادة  .1ميكن قراءة ِّ
العربية فيام ييل.bit.ly/Lebanon-Law322 :

