
6
 12800  العدد 2010-02- 06 لسبتا

كا�سيزي حما�سرًا يف الي�سوعية: ال اأخ�سى تاأثري ال�سيا�سة على املحكمة

وقراراتها ملزمة باحلكم اأو الرباءة وتنفيذها يتعلق بتعاون الدول املعنية

ضليبا - »اللواء«

ح��اض��ر رئ��ي��س احمل��ك��م��ة الدولية 

هدى �

اإليطالي  القاضي  بلبنان  اخل��اص��ة 
أنطونيو كاسيزي عند السادسة من 
مساء أمس في جامعة القديس يوسف 
في شارع املتحف عن »املشاكل احلالية 

للمحاكم اجلزائية الدولية«.
وشارك القاضي كاسيزي في إلقاء 
كلمته باملناسبة كل من رئيس اجلامعة 
البروفسوررينيه شاموسي اليسوعي 
والعلوم  احل����ق����وق  ك��ل��ي��ة  وع���م���ي���د 
البروفسور  اجلامعة  في  السياسية 

فايز حج شاهن.
وقد أكد في ختام احملاضرة نائب 
رئيس احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان 
القاضي رالف الرياشي أن جولة رئيس 
احملكمة ف��ي لبنان على ك��ل م��ن وزير 
واجلامعات  احملامن  ونقابة  العدل 
احلقوقية هدفها التشجيع للمحامن 
في التقدم من  احملكمة بطلبات للعمل 
ما  وإذا  مهنين  أو  فيها  كمتدربن 
راقهم اجلو يكنهم أن يكونوا أعضاء 
عاملن في احملكمة والباب مفتوح أمام 
كل اللبنانين للمشاركة في االستفادة 
امل��ت��ب��ادل��ة.ب��داي��ة ق���ال رئ��ي��س جامعة 
القديس ي��وس��ف ال��ب��روف��س��ور رينيه 
املهمة  »ت��ب��دو  اليسوعي:  شاموسي 
ال��ي��وم صعبة  ال��ت��ي تضطلعون بها 
أتوقف  وأن���ا  ب��امل��خ��اط��ر..  ومحفوفة 
عند دور ال��ش��اه��د ال���ذي ت��ؤدي��ه هذه 
احملاكم الدولية جتاه األجيال الشابة 
التي يجب أن  تدرك أنه يستحيل في 
املستقبل اعتماد املمارسات االرهابية 
أو اجلنائية التي تخضع إلجراءاتكم، 
ذك���رمت أن��ه ف��ي ال��ع��ام 2006 ل��ن يسع 
األمم املتحدة ف��رض العدالة وحقوق 
االنسان في العالم، لكن هذه السلطات 
القضائية هي إشارة إذ لم يعد بوسع 
أي ك��ان القيام مبا يحلو له وال يكن 
لهذه املقاربة التربوية إال أن تفيد كل 

الذين سيصنعون عالم  الغد«.
وقال عميد كلية احلقوق في اجلامعة 
البروفسور فايز حج شاهن: »املادة 
ال��راب��ع��ة م��ن ش��رع��ة جامعة القديس 
يوسف تنص على أن اجلامعة تأخذ 
والبحث  التعليم  مهمة  عاتقها  على 
من أجل ترقية اإلنسان، وهذه الترقية 
معينة  ثقافة  ت��أم��ن  على  تقتصر  ال 
منفتحة  هي  بل  بتقنياتها  والتحكم 
على املسائل األساسية التي تفرض 
نفسها على ضمير كل إنسان وضمن 
الدولية  العدالة  تندرج  املسائل  ه��ذه 

وهي تشكل العمل احلضاري«.
وأضاف: »موضوع احملاضرة اليوم 
ينسجم مع سياسة االنفتاح للجامعة، 
وإس��م��ك��م ي��ن��ض��م ال���ى الئ��ح��ة هؤالء 
القاضي  إن  ال��ب��ارزي��ن«.  احلقوقين 
رال��ف الرياشي من قدماء ط��الب هذه 
أصول  ق��ان��ون  فيها  ودرس  ال��ك��ل��ي��ة 
احمل��اك��م��ات اجل��زائ��ي��ة وك���ان رئيسًا 
املدعي  كذلك  الطالب،  قدامى  لرابطة 
العام املعاون ل��دى  احملكمة اخلاصة 
من  تابت  جوسلن  القاضية  بلبنان 

قدامى طالب الكلية«.
واض���اف ش��اه��ن: ان ال��ف��ق��رة )ب( 
ال��دس��ت��ور اللبناني تعلن  م��ن مقدمة 
ان »لبنان ه��و عضو مؤسس وفاعل 
في منظمة األمم املتحدة وه��و ملتزم 
مبواثيقها وباإلعالن العاملي حلقوق 
اإلن��س��ان. وامل��ادة 2 من قانون اصول 
احملاكمات املدنية، ال��ذي يكرس مبدأ 
تسلسل القواعد القانونية، ينص على 
ان املعاهدات الدولية لها قوة القوانن 
الداخلية. ان هذين النصن يعطيان 
بن  املعقود  لالتفاق  اإللزامية  القوة 
اللبنانية  واحل��ك��وم��ة  املتحدة  األمم 
بشأن انشاء احملكمة اخلاصة بلبنان، 
ال��ذي أصبح نافذا في 30 أي��ار 2007 

مبوجب القرار 1757.
وط���رح ش��اه��ن س��ؤال��ن »امليزان 
والسيف هما رمز العدالة تظهر كميزان 

من دون سيف الن القرارات الدولية ال 
تطبق باالكراه. وعدم فاعلية القانون 
الدولي العام مشكلة عامة. هل تطرح 
هذه املشكلة بذات الصيغة أمام هاتن 
الفئتن من احملاكم أم أنها تطرح بشكل 
مختلف أمام احملاكم اجلزائية الدولية 
وبنوع خاص أم��ام احملكمة اخلاصة 

بلبنان؟.
ثم حت��دث رئيس احملكمة الدولية 
االيطالي  القاضي  بلبنان  اخل��اص��ة 
انطونيو كاسيزي عن العقبات التي 
ت��ع��ت��رض احمل��ك��م��ة ف��ق��ال »ق��ب��ل العام 
1945 ك��ان حفظ السالم على حساب 
العدل. لكننا اليوم ن��درك انه ال يكن 
غض النظر عن العدل الن العدل يسمح 
بإحالل السالم احلقيقي. وقد تكلم احد 
الكتاب السياسين وهو سويدي عن 
العالقة بن السلم االيجابي والسلم 
السلبي واالخير يعني غياب السالم 
ام��ا االول فهو يعني العدل لالنسان 
وت��رج��ي��ح ال��ع��دل ع��ل��ى ال���س���الم، وان 
ال��ع��الق��ة ب��ن ال��ع��دل ال��دول��ي والعدل 
الوطني ان الثاني يدار من قبل احملاكم 
اجلنائية امام احملاكم التي تنظر في 
جرائم االره��اب فهي احملاكم الدولية، 
وان قصة االفكار وتاريخها وانطالقًا 
من تكوين الدول لسياداتها فقد اعطينا 
في القرن 18 االولوية لسيادة االراضي 

والقضاة في احملاكم الوطنية.
ك�����ان ع��ل��ي��ه��م م��ع��اق��ب��ة اجلرية 
واملجرم. مبدأ الوطنية بّرره شاب في 
كتاب حتدث فيه عن اجلرائم اجلنائية 
والتعذيب  ال��ع��ن��ف  وع����ن  واجل���ن���ح 
واالع�������دام وك����ان ض���ده وحت����دث عن 
ض����رورة حت��س��ن ش���روط السجون، 
ق��ال: على القاضي الوطني النظر في 
واملتهمن  الشهود  وس��م��اع  القضية 
وهم في ارض الوطن وال معنى لقاض 
ف��ي قضية ارتكبت  فرنسي ان ينظر 
ج��ري��ت��ه��ا ف���ي ال��ق��س��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة الن 
املجتمع القسطنطيني هو الذي عانى. 
اذًا نتكلم هنا عن املبدأ املكاني، وعن 
ارتكاب جرية في رون��دا واملجرم في 
محاكمته  االخ��ي��رة  تستطيع  فرنسا 
وهنا نتكلم عن حق احملكمة الدولية 
النظر باجلرائم في اي مكان من العالم. 
داف����ع ش��ي��س��اري ب��ي��ك��اري��ا ف��ي عهده 
وناهض هذه الفكرة وتكلم عن فرسان 
العدل وعن ضرورة وجود اختصاص 
للجرم املكاني وان��ا اواف���ق ذل��ك، لكن 
يعاقبه  ال  امل��ج��رم  ان  ال����ذي يحصل 
القاضي الوطني النه ينتمي الى نخبة 
سياسية اوعسكرية من وطنه او ان 
الطرف،  ف��ي وط��ن��ه تغض  السلطات 
املتهم بينو شيه التشيلي اجلنسية 
لم يعاقب في تشيلي، بل حصل على 
خدمات صحية في لندن ومن ثم قاضاه 
ق��اض اسباني مشهور طلب تسليمه 
الرتكابه جرائم تعذيب فظيعة عندما 
حوكم وألسباب صحية ُأفرج عنه وعاد 
الى تشيلي قرارات صدرت عن احملاكم 
البريطانية ال سيما مجلس الشيوخ 
اعتمدت مبدأ احلق للمجلس مبعاقبة 
الديكتاتور  هبري  حسن  تشيلين، 
التشادي ال��ذي ارتكب جرائم تعذيب 
ف��ّر ال��ى ال��س��ن��غ��ال، ه��ن��اك مفاوضات 

ملقاضاته وكان زعيمًا في تشاد.
املعروف  ه��اس��ت��ي��س��ي  »ال���ك���اب���ن 
مب��الك امل��وت وه��و ش��اب وسيم اشقر 
اق���ت���رف 70 ج���ري���ة خ����الل احل���رب 
االهلية في االرجنتن وقتل شقيقتن 
فرنسيتن، حوكم غيابيًا في باريس 
بالسجن املؤبد لكن االرجنتن لم جترؤ 
على مقاضاته بسبب الظروف احمللية 
وه��و مؤخرًا  في حينه،  والسياسية 
اوق���ف ب��ع��د ت��ب��دل ال��ظ��روف ويحاكم 
بإنصاف. جميع هذه القضايا تفرض 
ال��ى محاكم دولية،  اللجوء  ض���رورة 
اجلدلية بن احملاكم الوطنية والدولية 
او احمللية ال نستطيع معاقبة املجرمن 
ل��ذل��ك ينبغي ال��ل��ج��وء ال���ى احملكمة 
الدولية. وهي محاكم مستقلة تتألف 
من اشخاص ال عالقة لهم بالبلد الذي 

ارتكبت فيه اجلرائم باستثناء احملاكم 
املختلطة حيث أنُتقي 4 قضاة رفيعي 
املستوى للعمل باحملكمة الدولية و7 
قضاة من جنسيات مختلفة وهو نظام 
احملاكم  وتتألف  وم��ب��رر.  استثنائي 
الدولية من قضاة مستقلن ال عالقة لها 

مع السلطات احمللية والدينية«.
م��ن احملاضرة  الثالث  القسم  ام��ا 
فهو يتعلق باملعضالت االساسية التي 
تواجهها احملاكم الدولية »ان املنافع 
منها منصفة لكن هناك مشاكل كثيرة 
الدولية.  اجلزائية  احملاكم  تعترض 
لديكم في  ليس هناك نظام قضائي، 
لبنان وزي��ر ال��ع��دل ومحاكم وقاعات 
إلج���راء اجل��ل��س��ات وش��رط��ة قضائية 
لتنفيذ ال��ق��رارات ال��ص��ادرة عن قضاة 
التحقيق ال��ذي��ن ي���ص���درون ق����رارات 
التوقيف واملداهمة، اذا لديكم نظام قوي 
يغطي لبنان كله، كل القضاة يتكلمون 
ال��ل��غ��ة ال���واح���دة ل��ك��ن ع��ل��ى املستوى 
ال��دول��ي ل��ي��س ه��ن��اك ن��ظ��ام ومحكمة 
دولية حتى احملكمة الدولية في الهاي 
ليست محكمة جزائية امنا هي تهتم 
بالنزاعات القائمة بن دولتن تتمتعان 
بالسيادة اذا ق��ررت ال��دول��ة ان تذعن 
للمحكمة فاالمر سيان اما اذا رفضت 
ذلك فإن احملكمة اجلزائية ال تستطيع 
فعل شيء، لقد صادقت 110 دول على 
احملكمة اجلزائية التي ليس لها نظام 
قضائي دولي وقد رفضتها دول كبرى 
ام��ي��رك��ا وال���ص���ن.. واحملكمة  بينها 
ه��ذه تتمتع بصالحيات محددة، لكل 
محكمة اختصاصها وال عالقة بينها 
وبن احملاكم االخرى هناك في الهاي 
يوغوسالفيا  محكمة  م��ح��اك��م  ارب���ع 
الدولية،  اجلزائية  السابقة، احملكمة 
محكمة سيراليون واحملكمة اخلاصة 
مؤسساتية  عالقة  توجد  وال  بلبنان 
بن تلك احملاكم النها ال تشكل نظاما 
قضائيا واحدا وهذا يعني اننا لدينا 
مشاكل معقدة. القاضي ال��دول��ي هو 
رجل فضاء من دون اوكسجن ونحن 
علينا خلق االوك��س��ج��ن لنتمكن من 
ممارسة عملنا بفعالية وه��ذه مشكلة 
تعاني منها احملكمة اجلزائية. ايضًا 
تنفيذ ا لقرارات الصادرة عن احملاكم 
مشكلة. إذا قرر قاضي الغرفة االولى 
اتخاذ اج��راء ال يستطيع تنفيذه النه 
ال يلك شرطة قضائية. وان اردنا في 
ال��ق��رار علينا االتصال  لبنان تطبيق 
بلبنان لتنفيذ القرار. املتهم في الهاي 
لبنان حيث  ف��ي  للجرائم  وامل��رت��ك��ب 

معظم األدلة هنا يوجد الغرف.
ت��ع��ت��رض احملكمة  مشكلة اخ���ري 
وه����ي ان��ن��ا ن��ت��ع��اون م���ع ق��ض��اة من 
جنسيات مختلفة وعلينا ايجاد لغة 

قانونية واحدة.
اخلاص  ال��ق��ان��ون  صنعنا  عندما 
باحملكمة كان العمل رائعًا وقد أثرنا 
مشكلة اخرى تتعلق باجلرائم العادية 
ال��س��اب��ق��ة. ن��ح��ن ال ننظر ف��ي جرائم 
ع��ادي��ة امن��ا ننظر ف��ي ج��رائ��م احلرب 
واالب���ادة اجلماعية واالرهابية وهي 
ترتكب من منظمات وقوى سياسية«.

واض����اف ك��اس��ي��زي: »ج��رائ��م االب���ادة 
اجلماعية ع��ام 1995 جرائم منظمة، 
قتل حينها 7 آالف مدني هي جرائم 
جنائية معقدة، يصعب فيها حتديد 
هوية كل املجرمن وتتطلب القضية 
حت��ق��ي��ق��ات ط��وي��ل��ة وم��ع��ق��دة ويكن 
التحقيق أن يتد سنوات علينا تتبع 
هذه اجلرائم واألوام��ر باإلبادة تكون 
عادة من دون أدلة خطية، متحف إبادة 
اليهود في واشنطن لديه أدل��ة خطية 
عن األوام��ر املعطاة من النازين وقد 
فهم الديكتاتوريون منذ ذلك احلن أنه 
ال يجب اإلحتفاظ باألوامر اخلطية في 
إرتكاب اجلرائم، غير أن األوامر تعطى 
ملئات اجلنود الذين يقتلون مدنين مثل 
قتل ال� 7 آالف مسلم في سيبرانيسكا«.

»إن احملاكم الدولية اجلزائية مكلفة 
وينبغي إن��ش��اء آل��ي��ة وق��ل��م احملكمة 
الدفاع  ومكتب  العام  املدعي  ومكتب 

وغ��رف للقضاة وه��ذا يعني ضرورة 
تركيز هذه احملاكم على زعماء عندما 
كنت ف��ي اله���اي ع��ام 1990 طلب من 
امل���دع���ي ال���ع���ام االف���ري���ق���ي ريتشارد 
غوستو إعطاء رأي��ه في ال��� 200 ألف 
شخص الذين قتلوا في يوغوسالفيا 
السابقة وق��ل��ت ل��ه ان��ن��ا ل��ن نستطيع 
محاكمة ال� 200 ألف ولم نتمكن حتى 

اآلن إال من مقاضاة 160 شخصًا.
وقد قررنا عدم اإلهتمام باملأمورين 
وه��ذه نقطة ضعف لكنها مهمة. هذا 
ع����رض م��وج��ز ل��ل��م��ح��اك��م اجلزائية 
ال��دول��ي��ة وب��ال��رغ��م م��ن امل��ش��اك��ل التي 
نواجهها ال سيما تلك التي للبنان ال 
بد أن نعمل بسرعة وبحياد واقترحت 
اعتماد كتب أفالطون اجلمهورية في 
الفصل الثالث عندما ق��ال: »إن العدل 

أثمن من الذهب«.
وفتح ب��اب األسئلة فقال ردًا على 
كيف يتم تنفيذ ق���رارات احملكمة إذا 
ل��م تكن إلزامية »إن ال��ق��رارات ملزمة 
باحلكم أو باإلبراء لكن ينبغي تعاون 
سلطات ال��دول األخ��رى املعنية. هناك 
إجراءآت تسمح بعدم مشاركة املتهمن 
في الهاي وفي حال صدور احلكم فإنه 
ينفذ م��ن قبل السلطات احمللية لكن 
خ��الل احملاكمة ف��إن املتهم إن حضر 
سيزج في سجن دولي خاضع لالهاي 
وي��ب��ق��ى ذل����ك م���ن ض��م��ن صالحيات 
احملكمة وف��ي ح��ال اإلدان���ة يتفاوض 
مع الدولة املعنية لتسمح للمدان بأن 
يقضي عقوبة في بالده وهذا مهم جذًا 

ويدخل في صلب حقوق اإلنسان.
احملاكم الدولية لديها القوة املعنية 
وإذا ك��ان القضاة حيادين واجنزوا 
عملها على الوجه األفضل فإن قرارات 
احملكمة سوف تكون لها القوة املعنوية 

التي تسمح بقبولها من الدولة.
وعما اذا كانت السياسة سوف تؤثر 
بنشاط احملكمة. قال كاسيزي »يكنني 
القول ان ال تأثير للسياسة على احملكمة 
وقد أنشأتها هيئة سياسية في مجلس 
األمن لدى األمم املتحدة. لكن ال القضاة 
وال املدعي العام يتأثرون بالسياسة 
هم الذين ي��ق��ررون في أي اجت��اه يتم 
التحقيق وفق املعايير الدولية وجمع 
التحقيق  ق��اض��ي  دور  األدل����ة«.وع����ن 
التحضيري أو التمهيدي قال كاسيزي 
»األمم املتحدة حددت ضرورة التوافق 
ب��ن نوعن م��ن االج����راءات اجلزائية 
األول أميركي وهو ان النظام االتهامي 
يكون حيث املدعي العام يجمع األدلة 
وعلى املتهم احلصول على األدلة التي 
تدافع عنه وقاضي التحقيق ال يلعب 

دورًا هنا.
أم����ا ال���ن���وع ال��ث��ان��ي ف����إن قاضي 
التحقيق عليه أن يجمع األدلة االتهامية 
والتبريئية ورف��ع تقارير للقضاة ما 

يسهل عملهم.
وقد اتفقنا في نيويورك على تعين 
ق���اٍض يتمتع ب��ق��درت��ه ع��ل��ى حتضير 
األدلة وهو القاضي التمهيدي ال عالقة 
له باحملكمة البدائية وال باالستئناف، 
عليه أن يقرر من هم الذين تضرروا 
ومن هم الضحايا ويحث األطراف على 
التسريع في التحضيرات األساسية 
قبل احمل��اك��م��ة ه��ذه مرحلة متهيدية 

طويلة ج��دًا ما يسمح بعدم مناقشة 
عناصر قانونية واتهامية، ويكن له 
أن يارس سلطة قاضي التحقيق في 
حاالت خاصة، مثاًل إذا تعذر على متهم 
أن يؤمن ما يتوّجب عليه إلثبات براءته 
القاضي  إل��ى  ال��ت��وج��ه  بإمكانه  فهو 
املبدأ  عنه،  باملهمة  ليقوم  التمهيدي 
األساسي هو مبدأ التساوي في فرص 
الدفاع ام��ام احملكمة. وه��ذا يستخدم 
في محكمة العدل الدولية واألوروبية. 
ينبغي على املدعي العام ومكتب الدفاع 
أن يتمتعان بالوسائل نفسها. اذا كانت 
التمهيدية  االج����راءات  قاضي  مهمة 
تتعلق بقضية إره��اب��ي��ة، ف��ان األدلة 
هنا ليست عناصر أساسية وفي هذه 
احل��ال يكن ان تقوم هيئات باصدار 
ع��ن��اص��ر االدل����ة ه���ذه وال��ه��ي��ئ��ات تلك 
يكن لها اال تعطي قاضي االجراءات 
التمهيدية مصدر األدل��ة. يحق للدفاع 
ت��ق��دمي م��ص��ادر س��ري��ة ولغيره أيضًا 
ان يعطي للقاضي التمهيدي املصدر 
االساسي ويحق له ان يطلع عليها لكن 
ال يكنه ان يترك نسخة من الوثيقة 
هذه وينتقل القاضي الى الطرف االخر 
ويقول له ان املتهم لم يكن موجودًا يوم 
ارتكاب اجلرية وهذه الوثيقة تؤخذ 
في االعتبار.وقد عن أم��ن ع��ام األمم 
املتحدة قاضي بلجيكي كان مسؤواًل 
ع��ن قضية إره��اب��ي��ة وي��ع��رف بعمله 
املمتاز ليقوم مقام القاضي التمهيدي 

للمحكمة اخلاصة بلبنان.
وأّك��د كاسيزي أن ليس هناك مهلة 
وقد  املتهمن،  باسماء  لتقدمي الئحة 
اس��ت��ف��دن��ا م���ن م��ح��ك��م��ة يوغسالفيا 
وحاولنا اال نرتكب األخ��ط��اء نفسها 
وقررنا وضع االج��راء الفعال السريع 
ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اح���ت���رام حقوق 

الضحايا واملتهمن في آن.
وأش��ار كاسيزي انطالقًا من رأيه 
انه  ق��اض  الشخصي وليس بصفته 
يكن التفكير في محكمة دولية تنظر 
في احلرب األهلية في لبنان وان على 
مجلس األمن أن يتخذ مثل هذا القرار.

وأّك��د كاسيزي أن اجتهاد محاكم 
العدل الدولية مثل محكمة سيراليون 
ُتشير إل��ى أن ال حصانة وظيفية أو 
احملكمة  ام����ام  م��ت��ه��م  ألي  شخصية 
اخلاصة بلبنان، موضحًا أن احملكمة 
انشئت وعليها احلكم بالعدل وهي لن 
تأخذ في االعتبار ما يفرضه السالم 

على حساب ما يفرضه العدل.
وخ��ت��م ال��ق��اض��ي رال����ف الرياشي 
م��ش��ي��رًا إل����ى ان����ه »ي��ك��ن مل���ن يرغب 
دائمة  ب��ص��ورة  للعمل  بطلب  التقدم 
برامج تدريب  في احملكمة ألن هناك 
للزوار واملهنين وهذه البرامج تسمح 
للمحامن والقضاة أن يعملوا خالل 
شهرين أو ثالثة أو أن يتقدموا بطلب 
ابدًا  هناك متييز  يكون  ول��ن  وظيفة 
وجودنا  من  الهدف  اللبنانين.  ضد 
هنا خالل هذا األسبوع هو الطلب من 
وزير العدل واجلامعات والقضاة ألن 
يتقدموا ويعملوا معنا كمتدربن او 
مهنين وإذا ما راقهم الوضع يكنهم 
أن يصبحوا أعضاء في أحملكمة. الباب 
لإلفادة  اللبنانين  ك��ل  ام���ام  مفتوح 

املتبادلة«.
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