العالمي للعدالة الدول ّية
بمناسبة اليوم
ّ
 17تموز 2022
كل سنة يحتفل العالم باليوم العالميِّ للعدالة الدول ّية.
يف السابع عشر من تموز ِّ
ت َّتخــذ تلــك االحتفاليـةٌ
ً
مختلفــا يف لبنــان حيـ ُ
ـات ُتفضــي كلُّهــا
طابعــا
ـث ُت َه ْيمــن سياسـ ٌ
ً
إىل اإلفــات مــن العقــاب ،وهــو النقيـ ُـض الــذي فيــه تتم ّثــل تجرب ُتنــا مــع العدالــة.
ـكل الجرائــم السياس ـ ّية يف تار يــخ لبنــان الحديــث،
فمن ـ ُذ الحــرب األهل ّيــة ومــرورا ً بـ ِّ
نجــح المتو ِّرطــون يف هــذه الجرائــم ومن ِّفذوهــا مــرا ًرا وتكــرا ًرا باإلفــات مــن قبض ـ ِة
ـات القضائ ّيــة منقوص ـ ًة بطبيعــة الحــال.
القانــون ،يف حيــن تَبقــى التحقيقـ ُ
َّ
ج ـ ِه العدالــة ســوى
ومــا الجرائـ ُـم السياس ـ ّي ُة النــادرة التــي
تحققــت فيهــا بعـ ُـض أَو ُ
ـات مــن القصــاص
أن تلــك األخيــر ُة هــي االس ـتِثنا ُء يف لبنــان ،فيمــا اإلفـ ُ
ـان َّ
البرهـ ُ
ـون العف ـ ِو العــا ّم الــذي أ ُ ِق ـ َّر ســن َة  1991ولــم يَمنــح
هــو الســائ ُد والمعتــاد .فــا قانـ ُ
ـيان القســريِّ ،وال األحــكا ُم الدول ّيـ ُة يف جريمــة
ضحايــا الحـ ِ
ـرب األهل ّيــة ســوى هبـ َة النسـ ِ
الخاصــة بلبنــان ،اس ـتَجابَت
المحكمــة
ّ
اغ ِتيــال رفيــق الحر يــري ،الصــادر ُة مؤخَّــرا ً عــن َ
لتطلُّعــات اللبنان ّييــن إىل عدالـ ٍة ُمكتمِ لــة األركان .اليــو َم ،تــزدا ُد الحاجـ ُة للعدالـ ِة إلحاحـا ً
يف بلـ ٍد لــم يَن َهــض مــن ُركامِ ــه بعـ َد انفِ جــار مرفـأ ِ عاصم ِتــه يف 4آب  – 2020وهــو مــن
ـات ُي ُ
جم ـ ٌع مــن
إن التحقيقـ ِ
ـخ – ،إذ َّ
عيقهــا َ
أ كب ـر ِ االنفجــارات غي ـر ِ النو ِو يّــة يف التار يـ ِ
ـون مت َو ِّرط ـ ًة يف هــذه الجريمــة.
شــخص ّي ٍ
جــح أن تكـ َ
ات مــن المر َّ
ـف الممــا َرس ،ومــا خلَّفــه مــن ضحايــا يَســتحيل تَعدا ُدهــا ،لــم
ـواع العنـ ِ
ـم ِّ
يف خضـ ِّ
كل أنـ ِ
ـل اسـتِحقاق العدالــة .لذلــك نَدعوكــم يف هــذا
يَكُـ َّـف اللبنان ِّيــون عــن نضالِهــم مــن أجـ ِ
ومؤسســة لقمــان ســليم ودار الجديــد
لالنضمــام إىل أُمــم للتوثيــق واألبحــاث
ِ
اليــوم
ّ
َويوســتيكوم  ،IUSTICOMإلحيــا ِء اليــوم العالمــيِّ للعدالــة الدول ّيــة ،والتأكيـ ِد محل ّيـا ً
ـل تحقيــق
ودول ّيـا ً علــى ضــرور ِة َوضــع حـ ٍّد لثقافـ ِة اإلفـ ِ
ـات مــن العقــاب والســعي ألجـ ِ
#العدالة_للبنــان.
ـن الفيل ،جســر
لقاؤنا الســاعة  6مســا ًء  17تموز  2022يف قاعة «ستايشــن »  /سـ ّ
الواطي ،بمحاذاة أشــكال ألوان
تتخلَّ ُلــه نــدوة ٌ ُتناقــش قض ّيــة العدال ـ ِة والمحاســبة يف لبنــان ،باإلضاف ـ ِة إىل تجهي ـز ٍ
ـرض
ـات ف ّن َّيــة مختلِفــة ،وعـ ٍ
ـداث ومقار بـ ٍ
ـال أحـ ٍ
فوتوغــرايفّ يتنــا َو ُل المســألة مــن خـ ِ
ـن عــن َدولــة القانــون.
ـائل مــن الضحايــا والمدافعيـ َ
لرسـ َ
نشاط تدعمه مؤسسة هاينريش بول-بيروت-الشرق األوسط

البرنامج
 18:00افتِتاح

تجهيز فوتوغرايف
•
•
•
•
•

المص ِّورات /المص ِّورون
إيلي ( ْنوار) بركات
حسين بيضون
إلسي ح ّداد
مروان طحطح
شيرين يزبك

 20:30 -18:30ندوة العدالة للبنان

تقديم
	•الس ّيدة مونيكا بورغمان ،مديرة أمم للتوثيق واألبحاث
	•السيدة رشا األمير ،مديرة دار الجديد
	•الس ّيدة آنا فاليشر ،مديرة مؤسسة هاينريش بول
المشاركِات /المشاركِون
	•الس ّيد روين شطح ،ناشط ومد ِّون (بودكاست)
	•المحامــي موســى خــوري ،محامــي الس ـ ّيدة مونيــكا بورغمــان يف قض ّيــة
اغتيــال لقمــان ســليم
	•المحامي نزار صاغية ،مدير المفك َّرة القانونية
	•السـ ّيدة رينا صفير ،قانون ّية ،أســتاذة حقوق اإلنســان يف جامعة الحكمة،
ســابقا ً مســؤولة مكتب التواصل الخارجي يف المحكمة الدولية الخاصة
بلبنان
	•سعادة السيد أندرياس كيندل ،سفير ألمانيا يف لبنان
	•الس ّيدة آية مجذوب ،باحثة ،المرصد الدويل لحقوق اإلنسان HRW
المحا ِورة
	•السـ ّيدة نجــاة رشــدي ،المنســقة المقيمــة لألمــم المتحــدة يف لبنــان ،وقــد
ع ِّينــت مؤخـ ًرا نائبــة المبعــوث األممــي الخــاص إىل ســوريا
كلمة الختام
	•د .هناء جابر ،مديرة مؤسسة لقمان سليم
جلسة ُو ِّديَّة على تراس الـ «ستايشن»
َ 21:30 -20:30
يتخلَّــل النشــاط عـ ٌ
ـات الضحايــا
ـائل حــول العدالــة
والمحاســبة مــن عائـ ِ
ـرض دوري ٌّ لرسـ َ
ُ
ومــن ُمدافعيــن عــن دَولــة القانــون.

