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مشاركة عبرحجم الخط

� للعدالة الدول�ّ﮵ة. �﮳إزاء ل العالم �﮳ال�﮵وم العال��� ���� السا�﮳ع عشر من �﮴م�ز �ل� سنة، �﮵ح���
ا ً ال�ٌ﮵ة طا�ً﮳عا م﮲ح�ل�� : �ت�﮲حذ �﮴لك االح��� هذا أصدرت مؤسسة "أمم للت��﮶�﮵ق"، ال�﮳�﮵ان األ�﮴��

يض ���ها إلى اإل��الت من الع��اب، وهو الن���ُ﮵ض الذي ���� ل�﮳نان ح�ُ﮵ث �َُ﮴ه�ْ﮵من س�﮵اساٌت �ُ﮴��
�﮵ه �تم�ّل �﮳﮴ح��﮳تُنا مع العدالة. ��منُذ الحرب األهل�ّ﮵ة وم��رًا �﮳�ل� ال﮳حرا�ٔم الس�﮵اس�ّ﮵ة ���� ��

�ذوها مرارًا ��﮴كرارًا �﮴ا��﮵خ ل�﮳نان الحد�﮵ث، �﮳﮲حح المت�ر�ط�ن ���� هذه ال﮳حرا�ٔم ومن��
�﮳اإل��الت من ���﮳ضِة ال��ا�﮲�ن، ���� ح�﮵ن �َ﮴�﮳��ى التح���﮵��اُت ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة من��وصًة �﮳ط�﮳�﮵عة

الحال.

ِه العدالة س�ى ال�﮳رهاُن أن� ��ت ���﮵ها �﮳عُض �َو﮳حُ وما ال﮳حرا�ُٔم الس�﮵اس�ُّ﮵ة النادرة اليت �﮴ح���
�﮵ما اإل��الُت من ال��صاص هو السا�ُٔد والمع�اد. �﮴لك األ﮲ح�﮵رُة ��� االس�ِثناُء ���� ل�﮳نان، ��
� سنَة ١٩٩١ ولم �َ﮵منح ضحا�﮵ا الحرب� األهل�ّ﮵ة س�ى ه�َ﮳ة �� العاّم الذي �ُ��ِر ��ال ��ا�﮲�ُن الع��

رًا ، وال األحاكُم الدول�ُّ﮵ة ���� ﮳ح��﮵مة ا﮲عتِ�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، الصادرُة مؤ﮲ح� ِ ال��س�ي� النس�﮵ان
عن الَمحكمة ال﮲حاّصة �﮳ل�﮳نان، است﮳َحا�َ﮳ت لتط��عات الل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن إلى عدالٍة ُمك�ِملة األراكن.

أِ ِ﮳حار مر�� ال�﮵وَم، �﮴زداُد الحا﮳حُة للعدالِة إلحاًحا ���� �﮳لٍد لم �َ﮵نَهض من رُاكِمه �﮳عَد ا�﮲��
ِ -، إذ إن� ﮳حارات ﮲ع�﮵�� الن����ّ﮵ة ���� ال�ا��﮵خ عاصمتِه ���� ٤ آب ٢٠٢٠ ـ وهو من أك�﮳�� اال�﮲��

ح أن �﮴ك�َن متَور�طًة ���� هذه ال﮳ح��﮵مة. مٌع من ش﮲حص�ّ﮵اٍت من المر﮳ح� ها ﮳حَ التح���﮵��اِت �ُ﮵ع�﮵��ُ

ه من ضحا�﮵ا �َ﮵ستح�﮵ل �َ﮴عداُدها، لم �َ﮵كُف� ِ العنِف الممارَس، وما ﮲ح���� ���� ﮲حضم� �ل� أ�﮲واع
ِ استِح��اق العدالة"... ﮵��ن عن �﮲ضالِهم من أ﮳حل الل�﮳نا�﮲�

ودعت �ُمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث ومؤّسسة ل��مان سل�﮵م ودار ال﮳حد�﮵د
﮵�ا ﮵�ا ودول� � للعدالة الدول�ّ﮵ة، والتأك�ِ﮵د محل� َو�﮵وست�﮵كوم IUSTICOM، إلح�﮵اِء ال�﮵وم العال���

ِ �﮴ح���﮵ق ِة اإل��الِت من الع��اب والس��� أل﮳حل عىل ض��رِة َوضع حدٍّ ل���ا��
#العدالة_لل�﮳نان. وذلك الساعة ٦ مساًء، ١٧ �﮴م�ز ٢٠٢٢، ���� ��اعة «س�ا�﮵شن»/سّن
، �﮳محاذاة "أشاكل ألوان"، من ﮲حالل �﮲دوة �ُ﮴نا��ش ��ض�ّ﮵ة العدالِة �﮵ل، ﮳حسر الوا��� ال��

ِ أحداٍث ّ �﮵تناَوُل المسألة من ﮲حالل ِة إلى �﮳﮴حه�﮵�ٍ ����﮴و﮲عرا���� والمحاس�﮳ة ���� ل�﮳نان، �﮳اإلضا��
ٍ لرسا�َٔل من الضحا�﮵ا والمدا��ع�َ﮵ن عن َدولة ال��ا�﮲�ن.  ة، وعرض ﮵�ة م﮲ح�لِ�� نّ� وم��ا��﮳اٍت ��

ال�﮳��﮲امج
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٣٠�١٨ - ٣٠�٢٠ �﮲دوة العدالة لل�﮳نان  

�﮴��د�﮵م
الس�ّ﮵دة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان، مد�﮵رة أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث

الس�﮵دة رشا األم�﮵ر، مد�﮵رة دار ال﮳حد�﮵د
الس�ّ﮵دة آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول

المشارِاكت/ المشاركِ�ن
الس�ّ﮵د ���﮲�� شطح، �﮲اشط ومدو�ن (�﮳وداكست) 

المحا��� موىس ﮲ح��ي، محا��� الس�ّ﮵دة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�ّ﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م
كر�ة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة  المحا��� �﮲زار صا﮲ع�﮵ة، مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة الحكمة، سا�﮳���ً مس�ولة �﮵ر، ��ا�﮲��﮲�ّ﮵ة، أس�اذة ح�� الس�ّ﮵دة ��﮵نا ص��
مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان

�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان  سعادة الس�﮵د أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، س��
 HRW ق اإل�﮲سان� الس�ّ﮵دة آ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة، المرصد الدو��� لح��

المحا��رة
﮵�نت الس�ّ﮵دة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان، و��د ع�

مؤ﮲حرًا �﮲ا�ٔ�﮳ة الم�﮳عوث األم��� ال﮲حاص إلى س���﮵ا 
�لمة ال﮲ح�ام 

د. هناء ﮳حا�﮳ر، مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م
 

﮵�ة عىل �﮴راس الـ «س�ا�﮵شن» � لسة ُود� ٣٠�٢٠ - ٣٠�٢١ ﮳حَ
�﮵ت﮲ح��ل النشاط عرٌض د��ي� لرسا�َٔل حول العدالة والُمحاس�﮳ة من عا�ٔالِت الضحا�﮵ا ومن

ُمدا��ع�﮵ن عن َدولة ال��ا�﮲�ن.
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ثقافةالرئيسية

العدالة للبنان... بمناسبة اليوم
العالمي للعدالة الدولية

الجمعة 2022/07/15المدن - ثقافة

مشاركة عبرحجم الخط

� للعدالة الدول�ّ﮵ة. �﮳إزاء ل العالم �﮳ال�﮵وم العال��� ���� السا�﮳ع عشر من �﮴م�ز �ل� سنة، �﮵ح���
ا ً ال�ٌ﮵ة طا�ً﮳عا م﮲ح�ل�� : �ت�﮲حذ �﮴لك االح��� هذا أصدرت مؤسسة "أمم للت��﮶�﮵ق"، ال�﮳�﮵ان األ�﮴��

يض ���ها إلى اإل��الت من الع��اب، وهو الن���ُ﮵ض الذي ���� ل�﮳نان ح�ُ﮵ث �َُ﮴ه�ْ﮵من س�﮵اساٌت �ُ﮴��
�﮵ه �تم�ّل �﮳﮴ح��﮳تُنا مع العدالة. ��منُذ الحرب األهل�ّ﮵ة وم��رًا �﮳�ل� ال﮳حرا�ٔم الس�﮵اس�ّ﮵ة ���� ��

�ذوها مرارًا ��﮴كرارًا �﮴ا��﮵خ ل�﮳نان الحد�﮵ث، �﮳﮲حح المت�ر�ط�ن ���� هذه ال﮳حرا�ٔم ومن��
�﮳اإل��الت من ���﮳ضِة ال��ا�﮲�ن، ���� ح�﮵ن �َ﮴�﮳��ى التح���﮵��اُت ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة من��وصًة �﮳ط�﮳�﮵عة

الحال.

ِه العدالة س�ى ال�﮳رهاُن أن� ��ت ���﮵ها �﮳عُض �َو﮳حُ وما ال﮳حرا�ُٔم الس�﮵اس�ُّ﮵ة النادرة اليت �﮴ح���
�﮵ما اإل��الُت من ال��صاص هو السا�ُٔد والمع�اد. �﮴لك األ﮲ح�﮵رُة ��� االس�ِثناُء ���� ل�﮳نان، ��
� سنَة ١٩٩١ ولم �َ﮵منح ضحا�﮵ا الحرب� األهل�ّ﮵ة س�ى ه�َ﮳ة �� العاّم الذي �ُ��ِر ��ال ��ا�﮲�ُن الع��

رًا ، وال األحاكُم الدول�ُّ﮵ة ���� ﮳ح��﮵مة ا﮲عتِ�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، الصادرُة مؤ﮲ح� ِ ال��س�ي� النس�﮵ان
عن الَمحكمة ال﮲حاّصة �﮳ل�﮳نان، است﮳َحا�َ﮳ت لتط��عات الل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن إلى عدالٍة ُمك�ِملة األراكن.

أِ ِ﮳حار مر�� ال�﮵وَم، �﮴زداُد الحا﮳حُة للعدالِة إلحاًحا ���� �﮳لٍد لم �َ﮵نَهض من رُاكِمه �﮳عَد ا�﮲��
ِ -، إذ إن� ﮳حارات ﮲ع�﮵�� الن����ّ﮵ة ���� ال�ا��﮵خ عاصمتِه ���� ٤ آب ٢٠٢٠ ـ وهو من أك�﮳�� اال�﮲��

ح أن �﮴ك�َن متَور�طًة ���� هذه ال﮳ح��﮵مة. مٌع من ش﮲حص�ّ﮵اٍت من المر﮳ح� ها ﮳حَ التح���﮵��اِت �ُ﮵ع�﮵��ُ

ه من ضحا�﮵ا �َ﮵ستح�﮵ل �َ﮴عداُدها، لم �َ﮵كُف� ِ العنِف الممارَس، وما ﮲ح���� ���� ﮲حضم� �ل� أ�﮲واع
ِ استِح��اق العدالة"... ﮵��ن عن �﮲ضالِهم من أ﮳حل الل�﮳نا�﮲�

ودعت �ُمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث ومؤّسسة ل��مان سل�﮵م ودار ال﮳حد�﮵د
﮵�ا ﮵�ا ودول� � للعدالة الدول�ّ﮵ة، والتأك�ِ﮵د محل� َو�﮵وست�﮵كوم IUSTICOM، إلح�﮵اِء ال�﮵وم العال���

ِ �﮴ح���﮵ق ِة اإل��الِت من الع��اب والس��� أل﮳حل عىل ض��رِة َوضع حدٍّ ل���ا��
#العدالة_لل�﮳نان. وذلك الساعة ٦ مساًء، ١٧ �﮴م�ز ٢٠٢٢، ���� ��اعة «س�ا�﮵شن»/سّن
، �﮳محاذاة "أشاكل ألوان"، من ﮲حالل �﮲دوة �ُ﮴نا��ش ��ض�ّ﮵ة العدالِة �﮵ل، ﮳حسر الوا��� ال��

ِ أحداٍث ّ �﮵تناَوُل المسألة من ﮲حالل ِة إلى �﮳﮴حه�﮵�ٍ ����﮴و﮲عرا���� والمحاس�﮳ة ���� ل�﮳نان، �﮳اإلضا��
ٍ لرسا�َٔل من الضحا�﮵ا والمدا��ع�َ﮵ن عن َدولة ال��ا�﮲�ن.  ة، وعرض ﮵�ة م﮲ح�لِ�� نّ� وم��ا��﮳اٍت ��

ال�﮳��﮲امج
٠٠�١٨ ا���ِ�اح معرَض صَور (عرض عىل شاشات ك�﮳�﮵رة) 

المصو�رات/ المصو���ن
�ْ﮲وار (إ�﮵يل)�﮳راكت

حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن
إليس حّداد

م�وان طحطح
ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك

 
٣٠�١٨ - ٣٠�٢٠ �﮲دوة العدالة لل�﮳نان  

�﮴��د�﮵م
الس�ّ﮵دة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان، مد�﮵رة أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث

الس�﮵دة رشا األم�﮵ر، مد�﮵رة دار ال﮳حد�﮵د
الس�ّ﮵دة آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول

المشارِاكت/ المشاركِ�ن
الس�ّ﮵د ���﮲�� شطح، �﮲اشط ومدو�ن (�﮳وداكست) 

المحا��� موىس ﮲ح��ي، محا��� الس�ّ﮵دة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�ّ﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م
كر�ة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة  المحا��� �﮲زار صا﮲ع�﮵ة، مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة الحكمة، سا�﮳���ً مس�ولة �﮵ر، ��ا�﮲��﮲�ّ﮵ة، أس�اذة ح�� الس�ّ﮵دة ��﮵نا ص��
مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان

�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان  سعادة الس�﮵د أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، س��
 HRW ق اإل�﮲سان� الس�ّ﮵دة آ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة، المرصد الدو��� لح��

المحا��رة
﮵�نت الس�ّ﮵دة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان، و��د ع�

مؤ﮲حرًا �﮲ا�ٔ�﮳ة الم�﮳عوث األم��� ال﮲حاص إلى س���﮵ا 
�لمة ال﮲ح�ام 

د. هناء ﮳حا�﮳ر، مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م
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