
ثقافةالرئيسية

اليوم العالمي للعدالة: الدولة اللبنانية واهنة...والعدالة الدولية مستعصية
الخميس 2022/07/21المدن - ثقافة

مشاركة عبر
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�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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حجم الخط

�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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حجم الخط

�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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مشاركة عبر

حجم الخط

�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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مشاركة عبر

حجم الخط

�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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حجم الخط

�﮵ل. ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة ���� ��اعة س�ا�﮵شن ���� سن ال�� أح�﮵ت "أمم للت��﮶�﮵ق واأل�﮳حاث"، �﮳ال�عا�ن مع دار ال﮳حد�﮵د ومؤسسة ل��مان سل�﮵م ��﮵وست�﮵كوم، ال�﮵وم العال���
�﮲﮴ح�ّلت هذا ال�﮵وم م﮳حموعة من النشاطات اليت طرحت مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل إشاكل�ّ﮵ا�﮴ها.

 
�﮵ة وشهادات مصّورة �﮴��ّ﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد او ال﮳حماعات. م﮳حموعة من المص���﮵ن الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن واكب اإل����اح �﮳﮴حه�﮵ز ��ين �﮳﮵حمع ما �﮳�﮵ن ص�ر ����﮴و﮲عرا��

اص�﮵ل من ، و��� �﮴ل���ط �﮴�� ، منهم المص�ر م�وان طحطح الذي حملت م﮳حموعة ص�ره عنوان التش﮲��� ��﮴و﮲عرا���� المحتر���﮵ن شاركوا �﮳أعمالهم ���� الت﮳حه�﮵ز ال��
ضة ���� شوا�ع المد�﮵نة أ �﮳�﮵�وت 4 آب. من الز﮳حاج المتش��ق إلى المتنا�﮶ر منه والذي �﮵لمع اكل�� ﮳حار مر�� ة �تش�ل ع�﮳رها ص�رة المد�﮵نة ما �﮳عد ا�﮲�� مشاهد م﮲ح�ل��

اص�﮵ل ال﮳حماد اليت �﮴طّوعها اكم�﮵را طحطح �﮳مهارة، �﮵تش�ل �﮳���﮴��﮵ه للمد�﮵نة ح�﮵ثما الماكن ل�﮵الً، إلى ما �﮴�﮳��ى من أ�﮶ر الح�﮵وات اليت أزه��ت عىل ﮳حدرا�﮲ها، ���� �ل �﮴��
عل س�ى أن �﮵عكس وحدة المد�﮵نة ���� دمارها. ���� �﮴ش﮲ط�﮵ه، ال �﮵��

﮳حار 4 آب، ��لعّل أك�ر ما �﮵سعى إل�﮵ه �﮳راكت وص ���� إ�﮵��اع ح�﮵اة األ��راد ما �﮳عد ا�﮲�� من ﮳حهتها عدسة �﮲وار(إ�﮵يل) �﮳راكت �﮴م�از �﮲﮳حصوص�﮵تها وحم�﮵م�ّ﮵تها، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
�﮵ة، وأك�ر ما �﮵ع�﮳رّ عن ذلك المسار م﮳حموعة ص�ر لس�﮵دة م���دمة ���� السن �﮴دعى "أم د�﮵ب"، ��﮴و﮲عرا�� �﮵ة �﮳﮴حس�﮵د الو��ت من ﮲حالل الص�رة ال�� ��﮲﮵حت�﮳ره هو ك�﮵��

سها ��﮳الوضع�﮵ة ذا�﮴ها، كما �﮵��ي. ﮳ح�﮵ر �﮳�﮵�وت �﮶م �﮵عود إل�﮵ها �﮳عد سنة ل�﮳﮵حدها ﮳حالسة عىل الكن�﮳ة �﮲�� �﮵ص�رها �﮳راكت م�﮳اشرة �﮳عد �﮴��

أ أو ة سواء ألها��� ضحا�﮵ا المر�� وص ���� �﮲�﮳ض الشا�ع، ع�﮳ر �﮲﮴طاهرات وأحداث م﮲ح�ل�� م﮳حموعة حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن �﮲﮴ح�لف عّما س�﮳ق ���� ح�﮵��﮵ة ما �﮴ل���طه، إذ إ�﮲ها �﮴ع�
��ود�﮵ن، و﮲ع�﮵رهم من ضحا�﮵ا ال﮳حرا�ٔم ال﮳حماع�﮵ة اليت ا��تر��ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات. �﮵�﮳�ع حس�﮵ن �﮳�﮵ض�ن ���� �﮴أ��﮵ل اللح﮲طة �إعادة �﮴ش�ل�﮵ها أها��� الم��

اص�﮵ل ����﮵دة ���� �﮴ع�﮳�﮵��﮵تها ���� ﮲حضّم الت﮲طاهرات الحاشدة والم﮲طالم اليت، لم �﮴لق عدالً أو ﮲حالص�ً حىت اآلن. �﮵ل���ط �﮴�� �﮵ا، �� ����﮴و﮲عرا��

ا�﮵ر�ً إذ أ�﮲ها �﮴ص�ر صراع األ��راد إلستكمال ح�﮵ا�﮴هم من �﮳عد ��ضاء �﮵ة إليس حداد، اليت �﮴حمل عنوان "محاصرٌ ﮲حارج الس﮳حن"، �ت﮲حذ منحًى مع� ��﮴و﮲عرا�� ص�ر ال��
�﮵ه �ل ال﮳حرا�ٔم  الك�﮳�ى �﮳ال حساب، �﮵زج آ﮲ح��ن ���� الس﮳حن �� �﮳لد �﮴ميض �� ة حول �﮲س�﮳�ّ﮵ة العدالة أ�﮵ض�ً، ���� ع����﮳ة الس﮳حن، و��� ���� م﮳حموعتها �﮴ط�ح أسئلة م﮲ح�ل��
ة �تو��ف عندها حداد، �﮴ستو��ف النا﮲طر للحساس�﮵ة الس�﮵نما�ٔ�﮵ة اليت �تّسم �﮳ها أعمالها، ���ل���ط ها ك﮳حرم �﮵ط�ح إشاكل�ّ﮵ة �﮳حد ذا�﮴ها. ��� حاالت م﮲ح�ل�� لتُهٍم �﮴صن�﮵��

مشاهد من الح�﮵اة ال�﮵وم�﮵ة لأل��راد الذ�﮵ن �ت�﮳عهم �﮳عدستها �﮴سرد ع�﮳رها الحاك�﮵ات الصامتة لهؤالء.

أ �﮳�﮵�وت ما ���﮳ل أ �﮳�﮵�وت، من ﮲حالل �﮴شك�﮵ل ����﮴و﮲عرا���� ﮲حاص هو أش�﮳ه �﮳الكوالج، �﮵صّور مر�� أما المصّورة ش�﮵��﮵ن �﮵��﮳ك، ���ت﮳ّحه ���� طرحها �﮲حو األهراءات ���� مر��
أ �﮳�﮵�وت، والنزاع ال��ا�ٔم حولها ���� ﮲حضّم معارك الذاكرة الك��﮵رة ��﮲ستذكر ���� هذا اإلطار �﮴وص�﮵ف ﮳حار 4 آب وما �﮳عده، ��﮵ط�ح إشاكل�﮵ة أهراءات ال��مح ���� مر�� ا�﮲��

تها شاهد عىل الذاكرة ال﮳حماع�﮵ة لهذه اظ عىل األهراءات �﮳ص�� �﮵ما هنالك من �﮵دا��ع عن أهم�﮵ة الح�� �� ا عنها �﮳أ�﮲ها ساحة معركة. �� ل��مان سل�﮵م للذاكرة معرّ��
المد�﮵نة وما حّل �﮳ها، �﮲﮳حالف أ�﮲ها �﮳الط�﮳ع مس�ح لل﮳ح��﮵مة الم��﮴ك�﮳ة �﮳حق مد�﮵نة �﮳أكملها واليت، وحىت اللح﮲طة اآل�﮲�﮵ة، لم �﮵تم التح���﮵ق ���﮵ها عىل �﮲حو ﮳حّدي. ال �﮳د

عل م��صود أو �﮲ا�﮳ع من الالم�﮳االة.  أن هنالك أ�﮵ض�ً  من �﮴حثه مصلحته عىل �﮴دم�﮵ر األهراءات �﮳��

را����ت هذا الت﮳حه�﮵ز الصامت، أصوات الشهادات المصّورة اليت �ّ﮴م عرضها و��� �﮴��﮶ق ﮳حرا�ٔم ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق األ��راد وال﮳حماعات ���� ل�﮳نان، �﮲ذكر منها اإل﮲عت�﮵االت
أ �﮳�﮵�وت ���� 4 آب 2020. ﮳ح�﮵ر مر�� الس�﮵اس�﮵ة و﮳حرا�ٔم أ﮲ح�ى ا��﮴ك�﮳ت إ�﮳ان الحرب األهل�﮵ة، وال﮳ح��﮵مة ال﮳حماع�ّ﮵ة اليت ا��﮴ك�﮳ت �﮳حق مد�﮵نة اكملة و��� �﮴��

 

�﮲دوة العدالة لل�﮳نان
كرة ال��ا�﮲��﮲�﮵ة، الناشط �﮴�﮳عت ذلك �﮲دوة �﮴طر��ت إلى مسألة العدالة ���� ل�﮳نان �﮳�ل ما �﮴طرحه من إشاكل�ّ﮵ات وعثرات شارك ���﮵ها �ّل من: �﮲زار صا﮲ع�﮵ة مد�﮵ر الم��

�ق اإل�﮲سان ���� ﮳حامعة �﮵ر و��� أس�اذة ح�� والمدّون ���﮲�� شطح، موىس ﮲ح��ي وهو محا��� الم﮲حر﮳حة م��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ل��مان سل�﮵م، ��﮵نا ص��
�﮵ر ألما�﮲�﮵ا ���� ل�﮳نان أ�﮲د��﮵اس ك�﮵ندل، وآ�﮵ة م﮳حذوب، �﮳احثة ���� الحكمة وسا�﮳��ا مس�ولة مك�ب التواصل ال﮲حار﮳��� ���� المحكمة الدول�﮵ة ال﮲حاصة �﮳ل�﮳نان، س��

�ق اإل�﮲سان. أدارت الندوة �﮳﮲حاة رشدي، المنس��ة الم���﮵مة لألمم المتحدة ���� ل�﮳نان. المرصد الدو��� لح��

أ رد�﮵ن ���� هذا ال�﮵وم، �﮳ل إلى ﮳حا�﮲ب أها��� ضحا�﮵ا مر�� ا���تحت الندوة �﮳دا�﮵ة �﮳�لمة لم��﮲�﮵اك �﮳�ر﮲عمان أشارت ���﮵ها إلى أ�﮲ها وعا�ٔلة ل��مان ال �﮵طال�﮳�ن �﮳العدالة من��
��ود�﮵ن، النا﮳ح�﮵ن من الحرب األهل�﮵ة الل�﮳نا�﮲�﮵ة، المع���ل�﮵ن السا�﮳���﮵ن ���� الس﮳ح�ن الس���﮵ة و�ّل من �﮵حارب �﮳�﮵�وت، أها��� ضحا�﮵ا اإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة، أها��� الم��
تت إلى المصاد��ة الرم��﮵ة اليت �﮵طرحها �﮴ا��﮵خ 17 �﮴م�ز إذ �﮵وا��ق أ�﮲ه ال�﮵وم العال��� للعدالة منذ أمد ط��﮵ل أل﮳حل المحاس�﮳ة �إ�﮲هاء �﮶��ا��ة اإل��الت من الع��اب. ول��

الدول�ّ﮵ة وع�﮵د م�﮵الد ل��مان سل�﮵م ���� آن مع�ً: "ل��مان  اكن ل�﮵�﮳لغ الست�﮵ن من العمر ���� م�ل هذا ال�﮵وم وأمامه العد�﮵د �﮳عد من السنوات ��� �﮵ح�﮵اها، لاكن أمضاها
���� ك�ا�﮳ة الم��االت أو الك�ب، ���� التحل�﮵ل الس�﮵ايس، ���� إ﮲حراج اال��الم أو ���� اإلستم�اع �﮳الح�﮵اة �﮳�ل �﮳ساطة، ﮲ع�﮵ر أن ل��مان ��ُ�ل ﮲ع�﮵لة... �﮶ما�﮲�﮵ة عشر شهر�ً مضت
ّ أسايس �﮴عترف �﮳ه االمم المتحدة، والعدالة �﮳ط�﮳�﮵عة الحال �ت﮲حذ حىت اآلن، ولم �﮵تم ا�﮴هام او اع���ال او محاكمة أي اكن". وأضا��ت: "أن العدالة ��� حٌق إ�﮲سا�﮲��
رد�ً �﮳ل ّ للعدالة الدول�ّ﮵ة لن �﮵ك�ن حد�﮶�ً من�� ة ولذلك اكن اإل﮳حتماع ���� هذا ال�﮵وم لم��ا��﮳تها من المن﮲ط�ر الل�﮳نا�﮲�� كما أكدت أّن إح�﮵اء ال�﮵وم العال��� أشاكالً م﮲ح�ل��

مناس�﮳ة س�﮵تم اإل﮳حتماع حولها ���� 17 من �﮴م�ز �ل سنة إلى ح�﮵ن �﮵ك�ن للعدل ماكن وماك�﮲ة ���� ل�﮳نان".

�َع �﮳��ّوٍة أ�﮳واَب عدالٍة هت �﮳ه للحض�ر: "�﮲حن هنا مًعا ��� ال �نىس و��� �﮲�� �﮴لتها �لمة لل�وا�ٔ�﮵ة رشا األم�﮵ر، ش���﮵��ة ل��مان ومد�﮵رة "دار ال﮳حد�﮵د"، ومن ضمن ما �﮴و﮳حّ
ُع األعمارُ ���� دهال�﮵زها، عدالٍة �َ﮵هزأ منها األ����﮵اء ُم��َ﮴ك�﮳و الشناعاِت واال﮲عت�﮵االِت والم﮳حا�ر...."  �ّ﮶م أضا��ت: "�َ﮴ناد�﮵نا الل�﮵لَة لنك�ن مًعا ﮵ْ �سٍة �َِ﮴ض� َصّماء، عدالٍة ُم�َ﮵ئ

ول�ّ﮵ة ��﮵وُم م�﮵الد ل��مان". وع�ّ﮳رت آ�﮲ا ��ال�﮵شر، مد�﮵رة مؤسسة ها�﮵ن��﮵ش �﮳ول، � أ�ّ﮵امنا الُم﮲طلمة.. هذا ال�﮵وُم �﮵وُم العدالة ال﮳حنا�ٔ�ّ﮵ة الد� ��ال �﮴مرّ عل�﮵نا هذه الساعة كسا�ٔ�
عن �﮴ضامنها مع عا�ٔلة ل��مان �﮴حد�ً﮵دا ���� هذا ال�﮵وم ومع �ّل من �﮵ناضل من أ﮳حل �﮴ح���﮵ق العدالة ���� ل�﮳نان وسا�ٔر الدول.

سها، ��د �﮵ك�ن أ�﮳�زها محاولة �﮴حد�﮵د ما �﮵مكن الندوة �﮲﮴ح�ّلها �﮲��اش �﮴عددت ���﮵ها و﮳حهات الن﮲طر حول مسألة العدالة الشا�ٔكة ���� ل�﮳نان. أسئلة عد�﮵دة طرحت �﮲��
اصل الدولة يش ���� �ل م�� ساد الم��� اعت�﮳اره مس�ّ﮳�﮳ات ع﮳حز الن﮲طام ال��ضا�ٔ�� الل�﮳نا�﮲�� عن منح العدالة لمستح���﮵ها هل �﮵مكن إر﮳حاع ذلك ��﮳ش�ل أسايس إلى ال��

�� و�ل ما ��د �﮵نط�ي �﮴حت �﮴�﮳عات الحرب األهل�﮵ة أم ���� �﮲ها�﮵ة المطاف المسألة ��د �﮵ك�ن مردها إلى الس�﮵ايس ، أم إلى الن﮲طام الطا�ٔ�� ومن ضمنها الن﮲طام ال��ضا�ٔ��
ا�ٔه عىل ل�﮳نان أمن�﮵�ً وس�﮵اس�﮵�ً كما ﮳حادل ���﮲�� شطح، �﮳﮲حل ال���﮵ر السا�﮳ق محمد شطح الذي ا﮲عت�﮵ل العام �﮳الدر﮳حة األولى ��تّصل م�﮳اشرة �﮳ه�﮵منة حزب هللا وحل��

2013. واعت�﮳ر أن الن﮲طام األمين، الذي أسس له "حزب هللا" منذ العام 2005، هو الذي أدى إلى �ل �﮴لك اال﮲عت�﮵االت، وأن المش�ل ���� الوصول إلى الح���﮵��ة ل�﮵س
�﮴��ن�﮵�ً، �﮳��در ما هو س�﮵ايس �﮳الدر﮳حة األولى، أل�﮲ه �﮵و﮳حد حزب مسلح ���� ال�﮳الد، و���� ��ترة 17 عام�ً، ا﮲عت�﮵ل ﮳حم�﮵ع معاريض هذا الحزب، وعندما �﮴م التوصل إلى

الح���﮵��ة لمرة واحدة ����ط ���� ��ض�﮵ة ا﮲عت�﮵ال ر���﮵ق الح��﮵�ي، لم �﮵سلم الحزب المتهم�﮵ن إلى العدالة.

، والمحاكم الدول�ّ﮵ة ���� ال�ّ﮳ت ���� ﮳حرا�ٔم �تك�ر �﮳ال أما الشق اآل﮲حر من المسألة ���﮵�علق �﮳الحلول الممكنة أو المط�وحة و��د �﮵ك�ن أولها د�ر الم﮳حتمع الدو���
، أ �﮳�﮵�وت. كذلك �﮴ط�ق الن��اش إلى د�ر النّواب ���� ال�﮳رلمان الل�﮳نا�﮲�� ﮳حار مر�� حساب أو ع��اب  اكإل﮲عت�﮵االت الس�﮵اس�﮵ة أو �﮴لك اليت �﮴ستهدف شع�﮳�ً �﮳أكمله كما ا�﮲��

ا��ة. ط لسن ��وا�﮲�﮵ن �﮴ح��� أو �﮴سهل إ﮳حراء �﮴ح���﮵��ات �﮲��﮵هة وش�� �﮵�﮵ر ملموس ع�﮳ر الضع� عل�﮵ة عىل إحداث �﮴ع� �﮵�﮵ن و��د��﮴هم ال�� �﮵�﮵� ﮲حصوص�ً من �﮳ات �﮵عرف منهم �﮳ال�ع�

ص�﮵يل �﮵�ع�ّق �﮳د�ر الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن ومس�ول�﮵تهم عّما لت الحاض��﮵ن ود��عتهم إلى منا��شته عىل �﮲حو �﮴�� من �﮳�﮵ن �ل الم��ا��﮳ات المط�وحة، ��أحد التساؤالت اليت شع�
اضة 17 �﮴ش��﮵ن وعند مئات اآلالف من الل�﮳نا�﮲�﮵�﮵ن الذ�﮵ن �﮴صدوا و﮳حا�﮳هوا وطال�﮳وا �﮳�ل ت �﮳مع﮲طمها عند ا���� ة ع�﮳ر عنها ال﮳حمه�ر ��﮴و���� �لت إل�﮵ه األم�ر. آراء م﮲ح�ل��

�﮵�﮵ر، ﮲ع�﮵ر أن الصوت الحر مهما �﮳لغ �﮴عداده �﮵�﮳��ى عا﮳حز�ً عن التصدي للتره�﮵ب وال��مع والسالح. وض�ح �﮳ال�ع�

 

تمت الندوة �﮳مالح﮲طات من مد�﮵رة مؤسسة ل��مان سل�﮵م ال�﮳احثة هناء ﮳حا�﮳ر اليت وضمن �﮴ع���﮵�﮳ها عىل عدد من المحا�ر اليت طرحت أ�ناء الندوة، رأت أن ﮲حُ
أ ��﮳ُ﮴حاه اال﮲عتِ�﮵االت الس�﮵اس�ّ﮵ة، ول�َ﮵س ا﮲عت�﮵اُل ل��مان سل�﮵م أو�لَها وال آ﮲حرَها وأن ﮳ح�﮵�� المر�� ال��ضاء الل�﮳نا�﮲�� �﮳ط�﮳�﮵عة الحال ���� مأ�ق ��عيل �﮳ُ﮴حاه ﮳ح��﮵مة العص��، أْي �﮴��

ها ال��ضا�ٔ�ّ﮵ة واألمن�ّ﮵ة، �﮲اه�﮵ك عن التها�ي اال��تِصادي الُمتسا��ع �﮵وم�ً عن �﮵وم، ��د وصلت إلى حالٍة من الوَهن واالستِ�﮳احة �﮳َ﮴حعُل ﮵ْ الدولُة الل�﮳نا�﮲�ّ﮵ة �﮳مؤسستَ�
راِده، ﮲طًة ض����ٍ﮵ة وُملِّحٍة.. لدى سا�ٔ�� مؤّسسات الُم﮳حتمع وأ�� ار��اٍت ُمس�عِص�َِ﮵ة العناصر واآلل�ّ﮵ات. وأ�﮲ه ال �ّ﮳د من �َ﮵��ْ ا�﮶ة �﮳العدالِة الدول�ّ﮵ة أمر�ً محكوم�ً �﮳م�� االس�ِع�

�ِ﮵ذ وسن� ��وا�﮲�َ﮵ن �ُ﮴ع�ُ﮵د لل�﮳نا�﮲�ّ﮵�﮵ن �﮳عض�ً من كرامتِهم. ِط �﮳ا�﮳﮴حاه �َ﮴ن�� للضع�
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