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يف السابع عشر من تموز كلِّ سنة يحتفل العالم باليوم العالميِّ للعدالة الدولّية. 

تتَّخــذ تلــك االحتفاليــةٌ طابًعــا مختلًفــا يف لبنــان حيــُث ُتَهْيمــن سياســاٌت ُتفضــي كلُّهــا 
إىل اإلفــات مــن العقــاب، وهــو النقيــُض الــذي فيــه تتمّثــل تجربُتنــا مــع العدالــة. 
يــخ لبنــان الحديــث،  فمنــُذ الحــرب األهلّيــة ومــروراً بــكلِّ الجرائــم السياســّية يف تار
ذوهــا مــراًرا وتكــراًرا باإلفــات مــن قبضــِة  نجــح المتورِّطــون يف هــذه الجرائــم ومنفِّ

القانــون، يف حيــن تَبقــى التحقيقــاُت القضائّيــة منقوصــًة بطبيعــة الحــال.

قــت فيهــا بعــُض أَوُجــِه العدالــة ســوى  ومــا الجرائــُم السياســّيُة النــادرة التــي تحقَّ
البرهــاُن أنَّ تلــك األخيــرُة هــي االســِتثناُء يف لبنــان، فيمــا اإلفــاُت مــن القصــاص 
هــو الســائُد والمعتــاد. فــا قانــوُن العفــِو العــاّم الــذي أُِقــرَّ ســنَة 1991 ولــم يَمنــح 
ضحايــا الحــرِب األهلّيــة ســوى هبــَة النســياِن القســريِّ، وال األحــكاُم الدولّيــُة يف جريمــة 
اغِتيــال رفيــق الحريــري، الصــادرُة مؤخَّــراً عــن الَمحكمــة الخاّصــة بلبنــان، اســَتجابَت 
لتطلُّعــات اللبنانّييــن إىل عدالــٍة ُمكتِملــة األركان. اليــوَم، تــزداُد الحاجــُة للعدالــِة إلحاحــاً 
يف بلــٍد لــم يَنَهــض مــن ُركاِمــه بعــَد انِفجــار مرفــأِ عاصمِتــه يف 4آب 2020 – وهــو مــن 
يــِخ –، إذ إنَّ التحقيقــاِت ُيعيُقهــا َجمــٌع مــن  كبــرِ االنفجــارات غيــرِ النوِويّــة يف التار أ

ــح أن تكــوَن متَورِّطــًة يف هــذه الجريمــة. شــخصّياٍت مــن المرجَّ

يف خضــمِّ كلِّ أنــواِع العنــِف الممــارَس، ومــا خلَّفــه مــن ضحايــا يَســتحيل تَعداُدهــا، لــم 
ــون عــن نضالِهــم مــن أجــِل اســِتحقاق العدالــة. لذلــك نَدعوكــم يف هــذا  يَكُــفَّ اللبنانيِّ
اليــوم لانِضمــام إىل أُمــم للتوثيــق واألبحــاث ومؤّسســة لقمــان ســليم ودار الجديــد 
َويوســتيكوم IUSTICOM، إلحيــاِء اليــوم العالمــيِّ للعدالــة الدولّيــة، والتأكيــِد محلّيــاً 
ودولّيــاً علــى ضــرورِة َوضــع حــدٍّ لثقافــِة اإلفــاِت مــن العقــاب والســعي ألجــِل تحقيــق 

#العدالة_للبنــان.

لقاؤنا الســاعة 6 مســاًء 17 تموز 2022 يف قاعة »ستايشــن « / ســّن الفيل، جســر 
الواطي، بمحاذاة أشــكال ألوان  

ُتناقــش قضّيــة العدالــِة والمحاســبة يف لبنــان، باإلضافــِة إىل تجهيــزٍ  نــدوةٌ  تتخلَُّلــه 
ــة مختلِفــة، وعــرٍض  فوتوغــرايفّ يتنــاَوُل المســألة مــن خــاِل أحــداٍث ومقاربــاٍت فّنيَّ

لرســائَل مــن الضحايــا والمدافعيــَن عــن َدولــة القانــون.  

نشاط تدعمه مؤسسة هاينريش بول-بيروت-الشرق األوسط 



18:00 افِتتاح 

تجهيز فوتوغرايف 

المصوِّرات/ المصوِّرون   
إيلي )ْنوار( بركات  •

حسين بيضون   •
إلسي حّداد  •

مروان طحطح  •
شيرين يزبك  •

18:30- 20:30 ندوة العدالة للبنان  

تقديم  
السّيدة مونيكا بورغمان، مديرة أمم للتوثيق واألبحاث• 
السيدة رشا األمير، مديرة دار الجديد• 
السّيدة آنا فايشر، مديرة مؤسسة هاينريش بول • 

المشارِكات/ المشارِكون  
السّيد روين شطح، ناشط ومدوِّن )بودكاست( • 
 المحامــي موســى خــوري، محامــي الســّيدة مونيــكا بورغمــان يف قضّيــة • 

اغتيــال لقمــان ســليم
المحامي نزار صاغية، مدير المفكرَّة القانونية • 
 الســّيدة رينا صفير، قانونّية، أســتاذة حقوق اإلنســان يف جامعة الحكمة، • 

ســابقاً مســؤولة مكتب التواصل الخارجي يف المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان

سعادة السيد أندرياس كيندل، سفير ألمانيا يف لبنان • 
 •  HRW السّيدة آية مجذوب، باحثة، المرصد الدويل لحقوق اإلنسان

المحاِورة  
 الســّيدة نجــاة رشــدي، المنســقة المقيمــة لألمــم المتحــدة يف لبنــان، وقــد • 

نــت مؤخــًرا نائبــة المبعــوث األممــي الخــاص إىل ســوريا  عيِّ

كلمة الختام
د. هناء جابر، مديرة مؤسسة لقمان سليم• 

يَّة على تراس الـ »ستايشن« 20:30- 21:30 َجلسة ُودِّ

يتخلَّــل النشــاط عــرٌض دوريٌّ لرســائَل حــول العدالــة والُمحاســبة مــن عائــاِت الضحايــا 
ومــن ُمدافعيــن عــن َدولــة القانــون.

البرنامج


