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عمر نّشابة

»ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنا أشعر أخالقيًا 
بأنني أعاني ازدواج��ي��ة، ال بل أنا أتخّبط 
انتقائية.  أننا نقوم بعدالة  أالح��ظ  عندما 
وال��ع��راق وزيمبابوي  كولومبيا  ع��ن  م��اذا 
وغوانتنامو؟ لكن علينا أن نقوم بواجبنا 
هنا«، قال رئيس املحكمة الدولية الخاصة 
ب��ل��ب��ن��ان، ال��ق��اض��ي أن��ط��ون��ي��و ك��اس��ي��زي في 
23 ن��ي��س��ان 2009. أم���ا ف��ي 5 ش��ب��اط 2010 
ف��ق��ال ك��اس��ي��زي ف��ي كلية ج��ام��ع��ة القديس 
»نحن  اإلنسانية  والعلوم  ل�آداب  يوسف 
ال  لكنها  بالطبع،  الوطنية  املحاكم  نؤيد 
تملك القدرة على محاكمة املجرمني، لذلك 
الدولية حيث  إلى املحاكم  اللجوء  ينبغي 
ي��ش��ت��رك ق��ض��اة م��ن دول مختلفة ف��ي هذه 
أكبر.  صدقية  للعدالة  يعطي  م��ا  املحاكم، 
الدولية  املحاكم  النظام مبّرر وقيام  وهذا 

إلحقاق العدل منصف للغاية«. 
�����ر ب��م��ض��م��ون تقرير 

ّ
م ال�����ذي ذك ه����ذا ال���ك��

ال����ح����ق����ائ����ق بيتر  ت����ق����ّص����ي  ب���ع���ث���ة  رئ����ي����س 
فيتزجيرالد )24 آذار 2005(، قيل بحضور 

كاسيزي تناسى 
مشكلة االنتقائّية 

و»تفركش« بامليثاق
كالم رئيس املحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال

الرئيس رفيق الحريري وآخرين، القاضي أنطونيو كاسيزي،
ل به في 

ّ
تغّير. فما قاله في نيسان 2009 يتناقض مع ما تفض

شباط 2010، لكن ميثاق األمم املتحدة واضح رغم
د االجتهادات

ّ
تعد

المحكمة الدولية

وزي��ر العدل إبراهيم نجار ووزي��ر اإلعالم 
ط���ارق م��ت��ري وع���دد م��ن ال��ق��ض��اة والنواب 
والسفراء. وكان فيتزجيرالد، وهو ضابط 
بالسلطات  ���ر 

ّ
»ش���ه ق���د  إي���رل���ن���دي  ش���رط���ة 

اللبنانية« بحسب ما  القضائية واألمنية 
دليل  »ال  لبنانية.  قضائية  مراجع  تؤكده 
ال��ي��وم ع��ل��ى إح����راز املحققني ال��دول��ي� أي 
مته من 

ّ
اختراق حتى اليوم غير الذي تسل

ال��س��ل��ط��ات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ب��م��ا في 
ذل��ك أرق��ام شبكة االت��ص��االت التي ك��ان قد 
االستخبارات  مديرية  في  ضابط  كشفها 
ف��ي ال��ج��ي��ش، ال ف��ي��ت��زج��ي��رال��د وال ميليس 
مسؤول  يؤكد  بلمار«  وال  براميرتس  وال 

قضائي رفيع. 
م��ي��ث��اق األم����م امل��ت��ح��دة ي��ن��ّص: »ل��ي��س في 
ه��ذا امل��ي��ث��اق م��ا ي��س��ّوغ ل�أم��م امل��ت��ح��دة أن 
تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم 
فيه  وليس  م��ا،  ل��دول��ة  الداخلي  السلطان 
م���ا ي��ق��ت��ض��ي األع���ض���اء أن ي��ع��رض��وا مثل 
هذه املسائل ألن تحل بحكم هذا امليثاق، 
 بتطبيق تدابير 

ّ
على أن هذا املبدأ ال يخل

القمع الواردة في الفصل السابع«. )الفقرة 

السابعة من املادة الثانية(.
وأشار القرار 1757 »إلى الرسالة املوجهة 
مم املتحدة من رئيس  إلى األمني العام ل
أن  إل�����ى  ف��ي��ه��ا  أش������ار  ال���ت���ي  ل���ب���ن���ان  وزراء 
األغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة أع��رب��ت ع��ن تأييدها 
النظام  أن  إل����ى  ال��ت��ن��ّب��ه  دون  ل��ل��م��ح��ك��م��ة« 
رئيس  يكون  أن  يفترض  ال  الديموقراطي 
باسم  ثًا 

ّ
متحد إج��رائ��ي��ة(  )سلطة  ال����وزراء 

البرملانيني )سلطة تشريعية(.

على أي حال، إن العنوان الحرفي للفصل 
ال���س���اب���ع م����ن امل���ي���ث���اق ي���ن���ّص ع���ل���ى »فيما 
يتخذ من األعمال في حاالت تهديد السلم 
ل ب��ه ووق���وع ال��ع��دوان«. وال يشير  واإلخ��
ق��رار مجلس األم��ن ال��دول��ي رق��م 1757 )30 
أيار 2007( الذي أنشئت بموجبه املحكمة 
السلم  »ت����ه����دي����د  إل������ى  ب���ل���ب���ن���ان  ال����خ����اص����ة 
ل به ووق��وع العدوان«، بل اقتصر  واإلخ�
ال��ج��ري��م��ة ع��ل��ى »ع��م��ل��ي��ة التفجير  وص����ف 

� في  دت ج�������والت امل����س����ؤول��
ّ

ت�����ع�����د
إل�����ى بيروت  امل��ح��ك��م��ة ف����ي اله������اي 
خالل الفترة األخيرة، فكانت زيارة 
بلمار  دانيال  الدولي  العام  عي 

ّ
املد

في كانون األول 2009 قد سبقتها 
قضائيني   �� م�����س�����ؤول�� زي���������������ارات 
زيارة  وت����ب����ع����ت����ه����ا   ، �� م������ي��� �� وإع���
القاضي  امل��ح��ك��م��ة ون��ائ��ب��ه  رئ��ي��س 
رال��ف ري��اش��ي. وي��ق��وم حاليًا ثالثة 
املدعي  مكتب  م��ن  ع��ام�  محامني 
داريل  برئاسة  املحكمة،  ف��ي  ال��ع��ام 
م��ان��دي��ز، ب��ج��ول��ة »ع��ل��ى املسؤولني 
« ب��ح��س��ب م���ا ورد في  ال��ل��ب��ن��ان��ي�
بيان صدر عن قوى األمن الداخلي. 
فالوفد زار أمس املدير العام اللواء 
أش����رف ري��ف��ي ف��ي مكتبه ف��ي ثكنة 
املقر العام. وذكر البيان أنه »جرى 
التعاون  م����واص����ل����ة  س���ب���ل  ع������رض 
والتنسيق بني قوى األمن الداخلي 
وامل����ح����ك����م����ة«. ب��ي��ن��م��ا ي���ف���ت���رض أن 
ي��ك��ون »ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��س��ي��ق« مع 
وزارتي  وم��ع  القضائية  السلطات 

العدل والداخلية.

جوالت
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لبنان أن ال ي��أخ��ذوا أي إج����راء، وف��ي حال 
إج���راءات. هذه  ي��أخ��ذون  الحريري  اغتيال 
ت��ل��م��ن��ا ف��ن��ح��ن خارج  ال���س���ي���اس���ة. وال  ه���ي 
ال��س��ي��اس��ة. ن��ح��ن ل��س��ن��ا س��ي��اس��ي�ن. نحن 
في  ال��ع��دل  ق 

ّ
نحق أن  منا  طلب  محترفون 

قضية م��ع��ّي��ن��ة«، ق���ال ك��اس��ي��زي ف��ي الهاي 
شباط   5 ف���ي  أم����ا   .2009 ن��ي��س��ان   23 ف���ي 
ب��ي��روت »في  ف��ي  ق��ال  2010 فالرجل نفسه 
النزاع يعطي مجلس األمن األولوية  حال 
للسالم على حساب العدل، أما اليوم فقد 
اختلفت األمور، وبات السالم يخدم العدل، 
والعدل هو الذي يسمح بترسيخ السالم. 
)...( نحن نتوجه اليوم لترجيح كفة العدل 

على السالم«.
رئيس الجامعة اليسوعّية األب البروفسور 
رينيه شاموسي قال أمام كاسيزي إن »دور 

د املجلس »إدانته الشديدة« 
ّ
اإلرهابية«. وأك

لهذا االع��ت��داء و»االع��ت��داءات األخ��رى التي 
ارت���ك���ب���ت ف���ي ل��ب��ن��ان م��ن��ذ ت��ش��ري��ن األول/ 
األمن  م��ج��ل��س  ق����رار  ل��ك��ن  أك��ت��وب��ر 2005«. 
اإلسرائيلية  االع���ت���داءات  إدان��ت��ه  يشمل  ال 
على لبنان، التي أدت إلى استشهاد 1191 
شخصًا صيف 2006. »هذه هي السياسة. 
نيويورك  ف��ي  السياسي  ت��ل��وم  أن  عليك 
ة وجنوب 

ّ
ال���ذي���ن ي���ق���ررون ف���ي ج���رائ���م غ����ز

يه هذه املحاكم )املحاكم 
ّ
الشاهد الذي تؤد

الدولية( تجاه األجيال الشابة التي يجب 
أن تدرك أنه يستحيل في املستقبل اعتماد 
الجنائية  أو  اإلره���اب���ي���ة  امل���م���ارس���ات  ه���ذه 

التي تخضع إلجراءاتكم«.
لكن يبدو أن بعض الوقائع العلمية التي 
 على استمرار االغتياالت بعد تاريخ 

ّ
ت��دل

البروفسور  فاتت  الدولية  املحكمة  إنشاء 
إرهابي  انفجار  وق��وع  ومنها  شاموسي، 
ال��ب��وش��ري��ة ف��ي 4 حزيران   

ّ
ف��ي منطقة س��د

ف���ي منطقة  أي����ام  ث��ة  ث� ب��ع��د  2007 وآخ����ر 
عيدو  وليد  النائب  واغتيال  مصبح  ذوق 
التي  االغ��ت��ي��االت  أي��ام وسلسلة  بعد ستة 
تبعت ذل���ك: ال��ن��ائ��ب أن��ط��وان غ��ان��م ف��ي 19 
أي���ل���ول وال��ع��م��ي��د ف���رن���س���وا ال���ح���اج ف���ي 12 
كانون األول 2007 والرائد وس��ام عيد في 
25 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي وال��ق��ائ��د ال��ع��س��ك��ري في 
املقاومة الحاج عماد مغنية في 12 شباط 
 )empirical( 2008. فعلى أي أساس علمي
املحاكم  أن إلن���ش���اء  رئ���ي���س ج��ام��ع��ة  ي����رى 
اعتماد  »اس���ت���ح���ال���ة«  ب��� ق����ة  � ع�� ال����دول����ي����ة 

ممارسات إرهابية؟
ال��ت��ي يرأسها  ي��ذك��ر أن امل��ح��ك��م��ة ال��دول��ي��ة 
كاسيزي لم يصدر عن املدعي العام فيها 
مضبطة اتهام، رغ��م م��رور ع��ام كامل على 
تعيينه وبعد أربعة أعوام من التحقيقات 
الدولية واملحلية، وقد فاقت نفقاتها 100 
لبنان  ع��ل��ى  أن  ي��ذك��ر  ك��م��ا  دوالر.  م��ل��ي��ون 
تسديد 49 في املئة من كلفة املحكمة. وكان 
م��ش��روع م��وازن��ة 2009 ق��د رص���د ن��ح��و 73 

مليون دوالر كمساهمة في املحكمة.

رئيس اليسوعية: 
ممارسات اإلرهاب 

ستكون مستحيلة بفضل 
المحكمة

)جوزيف عيد ــ أ ف ب(

الفصل السابع: استعمار قضائي
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف البروفسور 
فايز حاج شاه قال »إن الفقرة )ب( من مقدمة الدستور تعلن أن لبنان هو 
عضو مؤسس وفاعل في منظمة األمم املتحدة وهو ملتزم بمواثيقها وباإلعالن 
 )...( املدنية  ق��ان��ون أص��ول املحاكمات  م��ن  اإلن��س��ان. وامل���ادة 2  العاملي لحقوق 
تنص على أن املعاهدات الدولية لها قوة القوان الداخلية. إن هذين النص 
يعطيان القوة اإللزامية لالتفاق املعقود ب األمم املتحدة والحكومة اللبنانية 
بشأن إنشاء املحكمة الخاصة بلبنان، الذي أصبح نافذًا بموجب القرار 1757«. 
وتأكيدًا على ذلك فإن صدور القرار 1757 تحت الفصل السابع من ميثاق األمم 
د على إلزامية رضوخ لبنان أكثر من أي دولة أخرى لكل ما يصدر 

ّ
املتحدة يشد

عن املحكمة الدولية، فيما هو أشبه باالستعمار القضائي.




