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قضية
الحقيقة والكرامة والعدالة في
ّ
ً
قسرا في لبنان
المفقودين والمخفيين
ألكسي توما وميرا زغبور
برنامج الفاعلون في المجتمع المدني وصنع السياسات،
العامة والشؤون الدول ّية في الجامعة األميرك ّية في بيروت
معهد عصام فارس للسياسات
ّ

موجز
تحول رئيس ّية مع صدور القانون  105عن
بعد عقود من النضال من أجل المفقودين والمخفيين قس ًرا ،وصلت هذه القضية في العام  2018إلى نقطة
ّ
للتقصي عن الحقيقة أكثر فعال ّية ،ال يزال يتط ّلب الكثير من العمل على المستويات
البرلمان ال ّلبناني .لكن تنفيذ القانون وجعل عمل الهيئة الوطنية
ّ
القانون ّية والسياس ّية واالجتماع ّية.

األساسية
الخالصات
ّ
القانون  105وإنشاء الهئية الوطنية
على المسؤولين الحكوميين تسهيل تنفيذ القانون  105والحفاظ على
خاصةً
استقالل ّية ال ّلجنة بما يسمح لها بالقيام بأعمالها من دون عوائق.
ّ
والمحاصصة السياس ّية
أدت الخالفات حول التمثيل الطائفي
بعد ّ
أن ّ
ُ
إلى تأخير تشكيلها .بالتالي تع ّرض هذه اإلشكال ّيات مصداق ّية الهيئة
ونزاهتها للخطر ،مع العلم أن حياد الهيئة واستقالليتها هما ضروريان
إلجراء تح ّريات كافية وكشف الحقيقة .كما أنّه على الحكومة أن تو ّفر
الموارد الالزمة ،بما في ذلك الميزان ّية ،مع ضمان وجود تعاون وتنسيق
بين المؤسسات واإلدارات الحكوم ّية والهيئة.
الجماعية والمدافن من أجل التحقيقات
حماية مواقع المقابر
ّ
المستقبلية
ّ
على المسؤولين السياسيين وأعضاء الهيئة الذين قد سيع ّينون
المشتبه باحتوائها على مدافن ومقابر
مستقب ًلاِ ،حماية العقارات ُ
جماع ّية لحمايتها من التدمير ،كما هو منصوص بموجب المادة  26من
القانون  ،105ال س ّيما أن العديد من العائالت ستُ حرم من حقّ ها في معرفة
المحافظة
الحقيقة في حال حصول تع ّرض بقايا الجثث لضرر .كما ّ
أن ُ
على هذه المواقع من شأنه أن يم ّثل ُمبادرة إيجاب ّية وإثبات لحسن الن ّية
مما
عاما
ّ
وجهدا ً
ً
موح ًدا نيابة عن كل من الحكومة والمجتمع المدنيّ ،
قد يضع تاريخ لبنان بعد الحرب في إطار أكثر إيجابي.
توضيح مصير المخطوفين والمفقودين المحتجزين في دول
أجنبية
ّ
ّ
المعتقلين في دول أجنب ّية ،مثل
بنانيين
ل
ال
المواطنين
ة
ي
قض
إن
ّ
ُ
ّ
قوة قسر ّية
أي
ا،
ي
حال
يملك،
ال
ولبنان
ا.
خاص
ا
اهتمام
ب
ل
تتط
سوريا،
ّ
ًّ
ً
ً
ليضمن تعاون هذه الدول في قض ّية المخطوفين والمفقودين ،وهو
ما يعزّز الحاجة إلى المساعدة والضغط الدوليين لتسهيل العمل ّية.

المقدمة
ّ
المعترف به في العديد من
صدق لبنان مؤخّ ًرا على
ّ
ّ
الحق في الحقيقةُ ،
1
المعاهدات واالتفاقيات الدول ّية ،بعدما أصدرت السلطات ال ّلبنانية القانون
 105في العام  .2018وتحقّ ق هذا اإلنجاز بعد عقود من النضال ،خاضته «لجنة
أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» ،التي ّ
شكلتها وداد حلواني
في  17تشرين الثاني/نوفمبر  1982على أثر اختطاف زوجها .تنشط ال ّلجنة
عاما عبر مختلف الوسائل من ضمنها أدوات الضغط في الشارع
منذ ً 39
وحشد التأييد ودفع السياسيين إلى وضع قض ّيتهم على جدول األعمال
السياسي ،وبالتالي كشف الحقيقة حول مصير أحبائهم .كما وقد نجحوا
في تأسيس الهيئة الوطن ّية للمفقودين والمخفيين قس ًرا في  18يونيو
 ،2020باعتبارها الهيئة الرسم ّية المك ّلفة بالتحقيق في مصير المفقودين.
من المعروف أن غالب ّية السياسيين الموجودين في السلطة اليوم كانوا
ضالعين في الحرب األهل ّية ،وهو ما يجعل معاناة األسر اللبنانية ُمرتبطة
ّ
شك أن إرادتهم السياس ّية لمعالجة قضية
بشكل واضح .من هنا ،ال
بهم
ٍ
المخفيين غائبة ،وأحيانًا يع ّبرون عن ُمعارضتهم لها ،ما يخلق عقبات
معقّ دة أمام «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» في لبنان يصعب
التغ ّلب عليها .لذلك ،كان على «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين»
في لبنان االنتقال من كونها مج ّرد حركة سياس ّية إلى حركة قانون ّية
تستند إلى الحقوق من أجل وضع قض ّيتهم في طليعة السياسات
الوطن ّية ،وقد ّ
التحديات من خالل تشكيل
تمكنت من مواجهة الكثير من
ّ
ّ
ّ
والمنظمات غير الحكوم ّية
منظمات المجتمع المدني
تحالفات قو ّية مع
مثل «سوليد».2

الدولية لحماية جميع األشخاص من
االتفاقية
المصادقة على
ّ
ّ
ُ
االختفاء القسري
التصديق على االتفاق ّية التي و ّقعها لبنان بالفعل من ِقبل مجلس
مما يك ّرس عمل ّية إصدار القوانين والتشريعات الضرور ّية ودعم
ّ
النوابّ ،
ّ
علما أنّه ،منذ إقرار القانون  ،105كان من الطبيعي أن
ا.
ي
ل
مح
تنفيذها
ً
ً
يصادق لبنان على االتفاق ّية وأن يمضي في إجراءات التنفيذ.
ردا على الخالفات حول الحقيقة والعدالة
ًّ
ّ
حقّ
قت منظمات المجتمع المدني ،إلى جانب عائالت المخطوفين
متعدد
نجاحا بارزًا بإقرار القانون  105بسبب تعاونها
والمفقودين،
ّ
ً
ّ
منظمات المجتمع المدني
المستويات .لذلك ،من الضروري أن تحافظ
على هذا النهج.

 )1و ّقع لبنان على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري في العام
 2007ولكنّه لم يصادق عليها.
تأسست في العام  1989من قبل الناشط غازي عاد ،وتعنى بدعم
 )2سوليد ،هي جمعية ّ
ضد جرائم االعتقال
اللبنانيين في المعتقالت والمنفى ،نشطت في حمالت خيضت
ّ
التعسفي واإلختفاء القسري على يد الجيش السوري وأجهزة المخابرات في لبنان.
ّ

االعتراف بالحقوق والقانون 105
أظهر الزعماء بصراحة عن غياب اإلرادة السياس ّية في التعامل مع قض ّية
المخفيين ،وهو ما دفع «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» في لبنان
ّ
ّ
والمنظمات غير الحكوم ّية،
منظمات المجتمع المدني
إلى تعزيز الجهود مع
وال ّلجوء إلى المسار القانوني ،وبالتالي أضفت هذه االستراتيج ّية شرع ّية
على حقّ هم في معرفة الحقيقة وأجبرت المسؤولين السياسيين على
االعتراف بقض ّيتهم.

ّ
بالحق في الحقيقة
عرائض وقرار تاريخي :االعتراف
قدمت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» في لبنان بالتعاون مع
ّ
شركائها عريضة في العام  ،2009تُطالب فيها باإلفراج عن التقرير الكامل
أعدته الهيئة األولى التي ّ
لتقصي الحقيقة ،وكذلك
شكلت
ّ
للتحقيقات الذي ّ
ّ
(المفكرة القانون ّية.)2014 ،
تُطالب الحكومة باالعتراف بحقّ هم في الحقيقة
بعدها ،أصدر مجلس شورى الدولة 3قرا ًرا تاريخ ًيا في العام  2014يعترف
بحق عائالت المخطوفين والمفقودين في الحقيقة ،ويضمن لهم
فيه
ّ
ّ
(المفكرة القانون ّية.)2019 ،
الحصول على نسخة كاملة من ملف اللجنة

القانون  :105كيف صدر وماذا يعني؟
تمت صياغة القانون  105في العام  2012من قبل عائالت المخطوفين
ّ
ّ
قدم
،2014
نيسان/أبريل
في
المدني.
المجتمع
مات
ومنظ
والمفقودين
ّ
غسان مخيبر وزياد القادري مشروع القانون (المركز الدولي
النائبان
ّ
للعدالة االنتقال ّية )2014 ،على الرغم من أنّه قبل ذلك ،وفي العام ،2012
تم تقديم نسخة أخرى من مشروع القانون هذا إلى البرلمان ،وقد كُ تب
ّ
ّ
مستقل عن الفئات المعن ّية من ِقبل النائب حكمت ديب .وفي
بشكل
ٍ
الذكرى األربعين للحرب األهل ّية في العام  ،2015أطلقت «لجنة أهالي
يوما إلحياء ذكرى
لمدة 40
المفقودين والمخطوفين» حملة وطنية
ّ
ً
المفقودين والمخفيين قس ًرا ،وللضغط من أجل تمرير القانون ( 105بوابة
ّ
شكل
تم إقرار القانون  105الذي
المعرفة للمجتمع المدني .)2015 ،وأخي ًراّ ،
فوزًا تاريخ ًيا ألسر المخطوفين والمفقودين في  12تشرين الثاني/نوفمبر
تعددة ،وقد تحقّ ق بعد عقد من
 .2018يع ّبر هذا اإلنجاز عن نجاحات ُم ّ
«حق
الجهود التي بذلتها عائالت المخطوفين والمفقودين .كما أنّه يش ّرع
ّ
ويحدد رسم ًيا والية الهيئة
المعرفة» ،ويعترف علنًا بوضع ّية المفقودين
ّ
للتقصي عن الحقيقة التي تحقّ ق في مصير المفقودين (المركز
الوطن ّية
ّ
الدولي للعدالة االنتقال ّية.)2014 ،

للتقصي عن الحقائق
الهيئة الوطنية
ّ
4
المك ّلفة بالتحقيق في حاالت
يحدد القانون  105صالحيات الهيئة
ّ
ُ
المفقودين والمخفيين ،إذ سوف تقود التحقيقات االستقصائ ّية التي
ّ
منظمات المجتمع المدني واألجهزة األمن ّية،
سوف تجريها بالتنسيق مع
في سبيل الوفاء بالتزاماتها والكشف عن مصير جميع المفقودين،
القوات األجنبية.
ومن ضمنهم الذين احتجزتهم الميليشيات المح ّلية أو
ّ
واألهم من ذلك ،سوف يكون على الهيئة الحفاظ على مستوى صارم من
ّ
االستقالل السياسي والطائفي .ولذلك ،سوف تتألّف من  10مم ّثلين عن 5
حددة  -مثل «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» ،والجمعيات
كيانات ُم ّ
المدن ّية ،وجمعيات حقوق اإلنسان والسلطة القضائ ّية (أمم للتوثيق
واألبحاث.)2019 ،

 )3أعلى سلطة قضائية إدارية في البالد.
 )4تقضي صالحياتها بإجراء جميع التحقيقات المتع ّلقة بتعقب المفقودين والمختفين
قسراً ،وتلقي الشهادات والتقارير ،وضمان التحقّ ق من المعلومات وتخزينها ضمن
السجالت المركزية ،ومعالجة طلبات التتبع ،والتحقّ ق من قواعد بيانات الحمض النووي
والمعلومات البيولوجية ،وضمان حماية المقابر الفردية والجماعية وحفرها وغيرها من
المهام (أمم للتوثيق واألبحاث.)2019 ،

العام نتيجة الوضع االقتصادي،
المسيطر على الوضع
ّ
على الرغم من اليأس ُ
إلّا أن مجلس الوزراء ع َّين أعضاء اللجنة (إلغوسيان .)2020 ،ويعود األمر حال ًيا
إلى السلطات لمنع أي محاولة سياس ّية للعرقلة ،وبالتالي تزويد ال ّلجنة
بالموارد الكافية ،مهما كانت ،للقيام بعملها بفعال ّية.

لقضية المفقودين
التطور السياسي
ّ
ّ
يعتبر العديد من الزعماء السياسيين ،الذين شاركوا في الحرب األهل ّية،
ّ
تم
تهديدا لشرع ّيتهم
تشكل
أن قضية المفقودين
وقوتهم .لذلك ّ
ّ
ً
عدة للعنف والترغيب لردع أسر المفقودين عن البحث
استخدام أساليب ّ
لكن العائالت قد تك ّيفت
وتطورت إستراتيج ّياتهم مع مرور الوقت،
عنهم.
ّ
ّ
مع األمر.

المبكرة وسياسة فقدان الذاكرة
النضاالت ُ
اعتمدت التكتيكات األولى ل»لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» على
للمطالبة بعقد اجتماعات مع السياسيين،
التح ّرك في الشارع والتظاهر ُ
وهو ما اضطرهم للتعامل ُمباشرة مع المسؤولين عن ُمعاناتهم .في
العام  ،1991صدر قانون العفو عن جميع جرائم الحرب األهل ّية ،باستثناء
بحق النخب السياس ّية ،والجرائم المستم ّرة بالزمن
الجرائم التي ارتكبت
ّ
يتم العفو عن السياسيين
بما في ذلك اإلختفاء القسري ،ما يعني أنّه لم ّ
لحجبهم الحقيقة عن المخفيين (المركز الدولي للعدالة االنتقال ّية.)2014 ،
في العام  ،1995صدر القانون  434الذي يسمح ألهالي المفقودين بإعالن
وفاتهم من دون أي دليل ،في مقابل حصولهم على بعض التعويضات
والحوافز (بوابة المعرف ة للمجتمع المدني .)2014 ،رفضت «لجنة أهالي
المخطوفين والمفقودين» ه ذا القانون باعتباره ُمحاولة واضحة لثني
العائالت عن البحث ومعرفة الحقيقة عن مصير أح ّبائهم.

االستراتيجية وهيئة التحقيق األولى
التحوالت
ّ
ّ
في العام  ،1999غ ّيرت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين» تكتيكاتها،
ّ
ونظمت نفسها كجمعية  ،وأطلقت حملتها األولى (بوابة المعرفة
ّ
للمجتمع المدني ،)2015 ،وتعاونت مع منظمات المجتمع المدني ووسائل
اإلعالم .وبالتالي ،ن ضجت حركة ال ّلجنة ،واحت ّلت مساحة أكبر ،ما أجبر
السياسيين على تشك ي ل لجنة التحقيق األولى في مصير المفقودين،
يدعي أن المفقودين
وقد خرجت بنتيجة و ّثقتها بملخّ ص من ثالث صفحات ّ
جميعا.
ماتوا
ً

سياسيا
حركة
الم ّ
ً
الهيئات ُ
ّ
تشكلت هيئتان إضاف ّيتان في مطلع األلف ّية الثانية لكشف مصير
أسست ال ّلجنة األولى في العام  2001لتلقّ ي
المفقودين والمخفيين قس ًراّ .
ّ
وتعقّ
ب أثرهم :وطلبت اللجنة من
طلبات العائالت للبحث عن مفقوديهم
األهالي تقديم أدلّة كافية عن أن المفقودين ال يزالون على قيد الحياة .لقد
وضع ذلك عبء تقديم األدلّة على العائالت وأعفى الدولة من مسؤوليتها
تأسست
في البحث عن الحقيقة (المركز الدولي للعدالة االجتماع ّيةّ .)2015 ،
الهيئة بعد وقت قصير من إطالق السلطات السور ّية سراح  54معتقلاً
لبنان ًيا ،للداللة إلى وجود دوافع سياس ّية داخل حكومة الرئيس السابق
رفيق الحريري.
أما ال ّلجنة الثانيةُ ،ش ّكلت بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في
ّ
تم إنشاء لجنة لبنان ّية سور ّية ُمشتركة للتحقيق مع
العام  ،2005حيث ّ

المعتقلين في سوريا ،وذلك بعد أن أقامت «سوليد» بنصب خيام في
ّ
(منظمة العفو الدول ّية .)2011 ،وعلى الرغم من ذلك،
وسط مدينة بيروت
تتوصل كال ال ّلجنتين سوى إلى القليل من النتائج.
لم
ّ
مع أخذ هذه السوابق في االعتبار ،يمكن أن تصبح الهيئة الجديدة
ّ
تشكلت مؤخ ًرا ،بموجب القانون  105عرضة بأن تواجه عقبات
التي
خصوصا بعد عرقلة عمل ّية تشكيلها بسبب خالفات
سياس ّية إضاف ّية،
ً
المحاصصة الطائف ّية في العام .2019
بين المسؤلين السياسيين حول ُ
وبالتالي ،يبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة مع هذه المسألة ،سواء
تماما .لكن ما
بأن تحاول تأخير عمل ال ّلجنة أو ستقوم بتجاهلها لألمر
ً
يم ّيز تشكيل هذه الهيئة هو وجود القانون  105وإطاره القانوني.

التعاون االجتماعي والصراعات :العائالت والمجتمع
المدني
جمع الجهود والتعاون
لم تبدأ عائالت المخطوفين والمفقودين العمل مع مجموعات المجتمع
المدني منذ البداية ،بحيث كانت أساليبهم تقليد ّية خالل فترة
الثمانين ّيات والتسعين ّيات من القرن الماضي ،وتمحورت حول تنظيم
احتجاجات ومسيرات وعقد اجتماعات مع المسؤولين .ولكن بعد العام
 ،1999بدأت العالئالت التواصل مع شركاء ضمن المجتمع المدني لتعزيز
بشكل وثيق مع «سوليد» ووسائل اإلعالم واألكاديميين
جبهتها .وعملت
ٍ
قدمت بعض
والفنّانين 5في تنظيم االعتصامات وإطالق الحمالتّ .
ّ
المنظمات غير الحكوم ّية المساعدة القانون ّية ،وأبرزها المركز الدولي
للعدالة االنتقال ّية ،والمفكرة القانون ّية ،والمركز ال ّلبناني لحقوق اإلنسان،
الذي ساعدت مساهماته في صياغة القانون  .105وساهمت ،إضافةً إلى
تقصي أثر المفقودين وجمع
ذلك ،ال ّلجنة الدول ّية للصليب األحمر في
ّ
ع ّينات بيولوج ّية من أقاربهم لتسهيل تحليل الحمض النووي في
المستقبل.
 )5مقابلة شخصية مع وداد حلواني

قدم قانون المفقودين الدعم النفسي لألسر ،إضافةً إلى جمعه
كذلك ّ
ّ
تمكنت «لجنة أهالي
للمعلومات حول مصير المخفيين منذ العام .2014
المفقودين والمخطوفين» مع شركائها في المحافظة على استقالل ّيتها
من قيود التمويل واالنتماءات السياس ّية ،وهي سمة ساعدتها في
الحفاظ على عملها لعقود.

ما بعد القانون  :105الحقيقة ُمقابل العدالة
خلقت المادة  376من القانون  105خالفات بين عائالت المخطوفين
ّ
ومنظمات المجتمع المدني والمش ّرعين .إذ تعترف المادة
والمفقودين
«الحق في الحقيقة» ،من خالل ُمعاقبة
«بالحق في العدالة» ،الذي يتجاوز
ّ
ّ
المسؤولين عن اختفاء وخطف الناس خالل الحرب األهل ّية .أثارت هذه
ً
نقاشا مثي ًرا لالنقسام بين أعضاء البرلمان خالل الجلسة التي
المادة
أقيمت في  12تشرين الثاني/نوفمبر  ،2015لكنّهم وافقوا في النهاية على
تمرير القانون ،وضمنه هذه المادة (المركز الدولي للعدالة االنتقال ّية.)2018 ،
ّ
منظمات المجتمع المدني والعائالت،
المادة بين
كما ونوقشت هذه
ّ
أكّ
بحيث رأت األولى ضرورة إلدماجها من أجل تحقيق العدالة ،فيما دت
الحق في الحقيقة فحسب (دايلي
العائالت على حاجتها إلى التركيز على
ّ
أما بالنظر إلى المسألة من منظور قائم على الحقوق ،فتؤكّ د
ستارّ .)2018 ،
االتفاق ّية الدول ّية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري أن «حق أي
ضح ّية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف االختفاء القسري ومعرفة مصير
الحق في معرفة الحقيقة ليس «حقً ا
الشخص المختفي» .7فض ًلا عن أن
ّ
مطلقً ا غير خاضع ألي قيد أو تقييد» 8.بمعنى آخر ،ال ينبغي أن يعتمد
الحق في العدالة،
الحق في الحقيقة على تحقيق الحقوق األخرى ،مثل
ّ
للوصول إليه.

االنتقالية
االستدامة والعدالة
ّ
إلحاحا
أصبح وصول عائالت المخطوفين والمفقودين إلى الحقيقة ،أكثر
ً
من ذي قبل بسبب مرور الزمن ،حيث أن الشهود الرئيسيين وأقارب
العائلة يموتون ،باإلضافة إلى تدمير المقابر الجماع ّية .قد يكون األمر صع ًبا
في ّ
الملحة.
ظل األزمة االقتصاد ّية الراهنة ،التي تفرز الكثير من المطالب
ّ
المهم أن نفهم أن العائالت ك ّرست حياتها ك ّلها للبحث
ومع ذلك ،من
ّ
عن الحقيقة.
إن ترك عائالت المخطوفين المفقودين يبحثون طوال هذه السنوات عن
الحقيقة ،قد يس ّبب الكثير من «اليأس والحزن» ،9وهو بموجب القانون
الدولي ُمعاناة تصفو إلى مستوى التعذيب (المفوضية السامية لحقوق
الحق في
واضحا إن كان
اإلنسان) .في ضوء ذلك ،والوضع الحالي ،ليس
ّ
ً
سيأخّ ر قض ّية المخطوفين
العدالة االنتقال ّية ُممكنًا ،أو أن السعي وراءها ُ
ويمنع العائالت من الوصول إلى الحقيقة.

 )6المادة  37من القانون  :105يعاقب بالسجن مع األشغال الشاقة من  5إلى  15سنة كل
مح ّرض أو مرتكب أو مشارك في االختفاء القسري ،وأيض ًا بغرامة تتراوح بين  15مليون
ليرة لبنانية و 20مليون ليرة لبنانية.
 )7القانون نفسه ،المادة .24
 )8المفوضية السامية لحقوق اإلنسان« ،الفريق العامل المعني بحاالت اإلختفاء القسري
الحق في الحقيقة فيما يتع ّلق بحاالت اإلختفاء
عامة حول
ّ
أو غير الطوعي :مالحظات ّ
القسري»https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC- ،4 ،
right_to_the_truth.pdf
 )9المفوضية السامية لحقوق اإلنسان« ،إتفاقية حماية جميع األشخاص من اإلختفاء
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
القسري»،
EnforcedDisappearance.aspx
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برنامج الفاعلون في المجتمع المدني وصنع السياسات
المتزايد لجهات المجتمع المدني الفاعلة ظاهرة حديثة ذات أهم ّية
ُ يم ًثل الدور
التحوالت االجتماعية
 باإلضافة إلى، تعود إلى التقدم في مجاالت التواصل،كبيرة
ّ
واســعا من جهــات المجتمع
 ُيعايــن هــذا البرنامــج طيفً ــا.والسياس ّية واالقتصادية
ً
 إذ يقــوم بدراســة كيفيــّة تنظيــم.المدنــي الفاعلة ودورهــا في صنع القــرارات
محددة وشبكات تؤثر في
المجتمع المدني لنفســه ضمــن تحالفات تناصر قض ّية
ّ
 كما أنّه يعاين مؤسســات األبحــاث.اإلجراءات السياس ّية ونتائج هذه المحاوالت
.السياســ ّية ومســاهتمها فــي ترجمة المعــارف إلى اقتراحــات وتوصيات سياس ّية
كذلك يتم البحث في الدور المتصاعد لإلعالم والذي يعتبره البعض الع ًبا أساس ًيا
.في تحفيز المظاهرات والثورات في العالم العربي

العامة والشؤون الدولية
معهد عصام فارس للسياسات
ّ
في الجامعة األميركية في بيروت
 في الجامعة،العامة والشــؤون الدول ّية
يســعى معهد عصام فارس للسياســات
ّ
المتخصصين
 إلى تيسير الحوار وإثراء التفاعل بين الجامعيين،األميرك ّية في بيروت
ّ
والباحثين وبين واضعــي السياســات وصانعــي القرار في العالــم العربي بصفة
ّ
المنظمــات الدوليـّـة
 ويعمل على إشــراك أهــل المعرفــة والخبــرة في.خاصة
ّ
 من خالل، كما يهتم.العامة
والهيئات غيــر الحكوم ّية وســائر الفاعلين في الحياة
ّ
العامة
 بتعزيز النقاش المفتوح حول جملة من القضايا،الدراســات واألنشــطة
ّ
والعالقات الدول ّية وبصياغة االقتراحات والتوصيات المناسبة لرسم السياسات أو
.إصالحها

مبنى معهد عصام فارس
الجامعة األميركية في بيروت
4150 : الخط الداخلي961-1-350000
961-1-737627
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