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مؤتمر املحكمة الخاصة بلبنان:
تركيز النقاش على املحاكمة الغيابية 

كان أمس اليوم الثاني من مؤتمر »املحكمة الخاصة بلبنان 
والقانون اللبناني«، الذي ُيقام في جامعة القديس يوسف، شارك 
فيه نائب رئيس املحكمة الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي، 

وقاضي اإلجراءات التمهيدية في املحكمة دانيال فرانسني.
، تحّدث أستاذ القانون الدولي في الجامعة األميركية في 

ً
 بداية

بيروت الدكتور شفيق املصري، فقال »إّن اإلرهاب كجريمة دولية 
يستدعي نظامًا ملكافحته وآليات قضائية ملحاسبة هذه الجريمة 

ومعاقبتها، وإّن جريمة اإلرهاب تلتقي مع جرائم أخرى ضد 
اإلنسانية، وخصوصًا في ما يتعلق بالقتل 

العمدي... وألّن جريمة اغتيال الرئيس 
الحريري جريمة دولية، فقد استدعت تحّرك 

ل تهديدًا 
ّ
مجلس األمن، الذي رأى أنها تمث

للسالم«. 
القاضي رياشي تحّدث عن املحاكمة 
الغيابية بني النظام القضائي اللبناني 

ه 
ّ
واملحكمة الخاصة بلبنان، وقال إن

»بالنسبة إلى املحكمة الخاصة بلبنان، فقد كانت املناقشات 
مستفيضة خالل املفاوضات بشأن إدخال املحاكمة الغيابية 

في نظامها أو عدم إدخالها... إلى أن قّر الرأي بعد تبادل الحجج 
والحجج املضادة على إدخال املحاكمة الغيابية ضمن اإلجراءات 
املقّررة للمحكمة الخاصة بلبنان، ولكن مع ضمانات حّددها هذا 
النظام األساسي حرصًا على مبادئ املحاكمة العادلة، وذلك وفقًا 
ملا هو مقّرر في املادة 22 منه، مع األخذ في االعتبار القواعد التي 
اعترضت عليها املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، ولكن جرى 

تفاديها«. 
همني، فرأى 

ّ
وفي الجلسة الثانية تحّدث فرانسني عن حقوق املت

»أّن أّي قضاء يحترم نفسه يهتّم بتطبيق أصول محّددة في حق 
 إلى الحق في محاكمة عادلة، وخصوصًا في 

ً
همني، إضافة

ّ
املت

املحكمة الخاصة بلبنان«. 
في الختام، كانت كلمة تلخيصية وقانونية شديدة التقنية لرئيس 

رح عليه سؤال عن الطلب 
ُ

املحكمة أنطونيو كاسيزي، الذي ط
الذي قدمه اللواء جميل السيد، إلى كاسيزي نفسه، وفيه يطلب 

 من ارتكب 
ّ

السيد تسليمه كل املستندات التي تخّوله مقاضاة كل
ه أمام املحاكم الوطنية املختصة. السؤال 

ّ
 تشهيرية« بحق

ً
»أفعاال

رح على كاسيزي أول من أمس فقال إّن القاضي 
ُ

نفسه كان قد ط
فرنسني سيحّدد الرد على طلب اللواء السيد، أما أمس، فكان رد 

كاسيزي متمحورًا أكثر حول فرضية ملاذا ال يجري التعاطي 
 إداري، حيث رأى أن هذا الشق نفسه 

ّ
مع طلب اللواء السيد كشق
يدخل في العمل القانوني.


