
12
 12875  العدد 2010-05- 11 لثالثاءا

بلبنان  اخلاصة  الدولية  احملكمة  رئيس  أكد 
احملكمة  عمل  »أن  كاسيزي  انطونيو  القاضي 
قــضــائــي صـــرف وانــهــا لــن تــتــأثــر بـــأي فــكــرة أو 

سياسية«. ايديولوجية 
كــالم كاسيزي جــاء خــالل  نــدوة في اجلامعة 
بلبنان  اخلــاصــة  »احملــكــمــة  بــعــنــوان  اليسوعية 
على  مقارنة«،وشدد  مقاربة  اللبناني:  والقانون 
العمل  البداية،  منذ  قــررت  الدولية  احملكمة  »أن 
أن  أجــل  مــن  بحتة،  وقانونية  قضائية  بطريقة 
الى  بالنسبة  حتى  انــه  الدولي  للمجتمع  تظهر 
جرية معقدة اكثر من كل اجلرائم، فإن احملكمة 
اجلنائية الدولية تستطيع القيام بعمل جيد من 

خالل قضاة ومحامني منصفني«. 
ـــد »أن مــن أســـس عــمــل احملــكــمــة احترام  وأك
حقوق االنسان النها علة وجودها، باالضافة الى 
كسر جدار السيادة والوصول الى الشخص او 
اجلرية  في  واملتورطني  املسؤولني  االشخاص 
املــعــروضــة أمــامــهــا، وهـــذا هــو جــوهــر القانون 
موقعهم  يكن  أيا  املجرمني،  معاقبة  أي  الدولي، 

في السلطة«. 
وأشــــاد بــعــمــل احملــكــمــة فــي مــوضــوع إخالء 
السياق  هــذا  في  الفتا  االربــعــة،  الضباط  سبيل 
الى ان »توقيفهم شابه عيب شكلي وافتقر الى 
عناصر إثبات اجلرم او التهمة املوجهة اليهم«، 
سبيلهم  اخـــالء  طــلــب  للمحكمة  كــرئــيــس  ـــه  وان
»انطالقا من قاعدة في القانون الدولي تقول ان 
لكل مواطن احلق في الوصول الى العدالة وان 
احملكمة  عن  ودافــع  القانون«.  من  محميا  يكون 
نافيا »أن تكون خضعت لضغط سياسي في هذا 
املجال«، مؤكدا »ان اعضاء احملكمة ال يعيرون اي 
اهتمام ألي واقــع سياسي، وانهم لم يتعرضوا 
اي جهة، وان عمل احملكمة غير  ألي ضغط من 
الوصول  الوحيد هو  منحاز ألي طــرف، وهمها 

الى احلقيقة«. 
كــاســيــزي الـــذي حــاضــر فــي جــامــعــة القديس 
يوسف - طريق الشام عند العاشرة من صباح 
يــــوم امــــس امــــام حــشــد كــبــيــر مـــن احلقوقيني 
والــدكــاتــرة فــي الــقــانــون وطــالب اجلــامــعــات في 
املهتمني  عــدد من كبار الضباط  احلقوق وامــام 
لبنان، حتدث  في  االمنية  االجهزة  في  العاملني 
عن فترة تأسيس احملكمة وخصائصها وعن كل 

ما يتعلق بعمل احملكمة منذ انشائها.
وعـــرض لــلــمــشــاكــل والـــطـــروحـــات اخلاصة 
بــاحملــكــمــة. وقــد قــدم لــه رئــيــس مجلس شورى 
ـــذي اعطى  الـــدولـــة الــقــاضــي شــكــري صـــادر ال
حملــة عــن فــتــرة انــشــاء احملكمة واملــبــادئ التي 

اخــذت فــي االعــتــبــار كما حتــدث عــن خصائص 
ارهابية  جرائم  في  تنظر  كونها  احملكمة  تلك 
الدولية. وكان تكلم  تختلف عن سائر اجلرائم 
يقوم  التي  االعــالمــيــة  للحملة  االفتتاحية  فــي 
بلبنان  اخلــاصــة  الــدولــيــة  احملكمة  رئــيــس  بها 
القاضي  ونائبه  كاسيزي  انطونيو  القاضي 
رالف رياشي رئيس اجلامعة اليسوعية رينيه 
اجللسة  مترئسًا  للمتحدثني  وقــدم  شموسي 
عــمــيــدة كــلــيــة احلــقــوق فــي اجلــامــعــة العربية 

احلداد. حفيظة 
وعقدت عند الثالثة من بعد ظهر امس جلسة 
ثانية تتعلق ايضا بحقوق الضحايا املتضررين 
واملــشــاركــني فــي االجــــراءات تكلم خاللها ممثل 
الــدولــيــة جان  فــي احملكمة اجلــزائــيــة  الضحايا 
في  الغرف  لدى  املستشار  وايضا  غليسني  لوي 
احملكمة اخلاصة بلبنان بيرو دي هومبنت الذي 
حتدث عن حماية نظام احملكمة للمتضررين من 
اجلرية واالجراءات املتبعة وهومبنت يهتم بكل 
الشؤون القانونة املتعلقة بالغرف لدى احملكمة.

ــعــقــد فــي الــتــاســعــة والــنــصــف مــن صباح  وتمُ
اليوم الثالثاء جلسة ثالثة يحاضر خاللها نائب 
رئيس احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان القاضي 

الغيابية  احملاكمات  موضوع  في  رياشي  رالــف 
مقارنة بني احملكمة اخلاصة والقانون اللبناني 
سيتحدث  الــذي  فياض  ماجد  احملاميان  ويليه 
القانون  فــي  والــوجــاهــي  التحقيقي  النظام  عــن 
لدى  التمهيدية  االجــراءات  قاضي  ثم  اللبنااني 
ــال فــرانــس الذي  ــي احملــكــة اخلــاصــة بلبنان دان
ــوق املــهــتــمــني، ويشارك  ســـوف يــتــكــلــم عـــن حــق
في اللقاء االب فــادي فاضل امــني عــام اجلامعة 
االنــطــونــيــة كــمــا يــتــرأس اجلــلــســة عــمــيــدة كلية 
باملشاركة  نــصــر،  فيلومني  اللبنانية  اجلامعة 
مع الدكتور في احلقوق في اجلامعة االميركية 

شفيق املصري.
ورياشي  كـــاســـيـــزي  الــقــاضــيــان  ويــخــتــتــم 
الدولية  عـــن احملــكــمــة  االعـــالمـــيـــة  حــمــلــتــهــمــا 
اخلــاصــة بــلــبــنــان بــلــقــاء مــع املــجــتــمــع املدني 
واملـــنـــظـــمـــات االهــــلــــيــــة يـــــوم االربـــــعـــــاء في 
انطونيو  القاضي  يتحاور  حيث   2010/5/12
كــاســيــزي والــقــاضــي رالــف ريــاشــي والقاضي 
مساء  والسادسة  الثالثة  بني  فرنست  دانيال 
ــئــات املــدنــيــة حــــول كل  ــهــي مـــع ممــثــلــني عـــن ال
الندوة  في  نوقشت  التي  واملواضيع  املسائل 

اليسوعية. التي عقدت في اجلامعة 

كا�سيزي حا�سر عن املحكمة اخلا�سة بلبنان والقانون الدويل

عمل املحكمة ق�سائي ولن تتاأثر باأي فكرة او ايديولوجية �سيا�سية

كاسيزي محاضرًا



اليوم الثاين للحملة الإعالمية للمحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان

ريا�صي: اإدخال الغيابية لأن اجلرمية ارهابية و�صعب القب�ض على املجرمني

فران�صن: يحق لقا�صي الجراءات التمهيدية تاأمني ال�صهادة مغفلة الهوية

كتبت هدى �سليبا:

تابع رئيس احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان انطونيو كاسيزي يرافقه نائب 
الرئيس القاضي رالف رياشي حملتهما 
واجراءاتها  احملكمة  لنشاط  االعالمية 
ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف - طريق 
ال���ش���ام ح��ي��ث ح���اض���ر ام����س القاضي 
رياشي عن احملاكمة الغيابية بني النظام 
اخلاصة  واحملكمة  اللبناني  القضائي 
بلبنان، ثم احملامي فياض الذي بحث في 
املظهر التحقيقي في القانون اللبناني 
وقد قدم للمتحدثني  الدكتور في القانون 
الدولي واالستاذ اجلامعي في اجلامعة 

االميركية شفيق املصري.
واجللسة الرابعة واالخيرة قدمت لها 
عميدة كلية اجلامعة اللبنانية فيلومني 
نصر وحتدث خاللها قاضي االجراءات 
التمهيدية دانيال فرنسيس عن حقوق 
امل��ت��ه��م، ام���ا ج����ورج ن��ع��م��ة وه���و نائب 
رئيس وام��ني ع��ام اجلامعة االنطونية 
واس��ت��اذ ف��ي اجل��ام��ع��ة االم��ي��رك��ي��ة لديه 
وهو  السلمية  النزاعات  في حل  خبرة 
مستشار ف��ي احملكمة اخل��اص��ة بلبنان 
فقد حت��دث ع��ن تعزيز ح��ق��وق املتهمني 
في مقاربة بني احملكمة اخلاصة بلبنان 
وم��ح��ك��م��ت��ي ي��وغ��وس��الف��ي��ا وروان������دا 

واحملاكم اللبنانية.
رياشي

ب��داي��ة أوض��ح نائب رئيس احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان القاضي رالف 
ري��اش��ي، أن اع��ت��م��اد احملكمة اخلاصة 
هو  الغيابية  احمل��اك��م��ة  ل��ن��ظ��ام  بلبنان 
ب��ال��ط��ب��ع خ�����روج ع���ن م���س���ار احملاكم 
الدولية األخرى إال أن اعتماد مزيج بني 
القواعد األساسية املعتمدة في النظام 
اإلنكلوساكسوني وقواعد نظام القانون 
املدني لم يحل دون تطويرها لكي تبقى 
م��ت��واف��ق��ة م��ع أس���س احمل��اك��م��ة العادلة 
وال��ق��واع��د ال��ع��ام��ة ح��رص��ًا ع��ل��ى تأمني 
الشفافية وحقوق الدفاع واملساواة بني 

املتقاضني«.
ول���ف���ت ال����ى ان امل���ن���اق���ش���ات كانت 
بشأن  امل���ف���اوض���ات  خ���الل  مستفيضة 
ادخال او عدم ادخال احملاكمة الغيابية 
ف���ي ن��ظ��ام احمل��ك��م��ة ال��دول��ي��ة اخلاصة 
بلبنان الى ان استقر ال��رأي بعد تبادل 
احلجج واحلجج املضادة الى ادخالها 
ولكن مع ضمانات حددها ه��ذا النظام 
االساسي حرصا على مبادئ احملاكمة 
العادلة وقال:ان اعتماد احملكمة اخلاصة 
مبرر  الغيابية  احملاكمة  لنظام  بلبنان 
اخلاصة  احملكمة  ف��م��وض��وع  بسببني: 
بلبنان هو جرمية االرهاب وليس جرائم 
ض��د االن��س��ان��ي��ة وج���رائ���م احل����رب كما 
هي احل��ال في احملاكم الدولية االخرى 
كما ان امل���ادة 28 م��ن النظام االساسي 
ل��ل��م��ح��ك��م��ة اخل���اص���ة ب��ل��ب��ن��ان اوجبت 
قواعد  عند وض��ع  العامة  على هيئتها 
االج���راءات واالثبات ان تسترشد ليس 
فقط باملعايير الدولية بل ايضا بقانون 

اصول احملاكمات اجلزائية اللبناني.
وحتدث القاضي رياشي عن احلاالت 
التي تتم فيها محاكمة املتهم غيابيا في 
القانون اللبناني وفي احملكمة اخلاصة 
وحيدة  حالة  يلحظ  اللبناني  فالقانون 
حملاكمة املتهم غيابيا وهي عند متنعه 
ع���ن ت��س��ل��ي��م ن��ف��س��ه ب��ال��رغ��م م���ن تبلغه 
ق��رار املهل الصادر بحقه. ام��ا بالنسبة 
املادة  ف��إن  بلبنان،  اخل��اص��ة  للمحكمة 
22 من نظامها االساسي حتدد احلاالت 
ال��ت��ي ت��ص��ح فيها احمل��اك��م��ة الغيابية، 
وهي ثالث: عندما يعّبر املتهم صراحة 
وخطيًا بأنه يتنازل عن حقه في حضور 
االج���راءات ام��ام احملاكمة )حالة ارادية 
املعنية  ال��دول��ة  امتنعت  اذا  للمتهم(، 
بتسليم املتهم عن تسليمه خ��الل مهلة 
معقولة )حالة غير ارادي��ة(، واذا توارى 
املتهم عن االن��ظ��ار وتعذر العثور عليه 
بطريقة اخرى بعد اتخاذ كل اخلطوات 
املعقول إلبالغه قرار االتهام املصدق من 
وضمان  التمهيدية  االج����راءات  قاضي 
م��ث��ول��ه ام���ام احمل��ك��م��ة.م��اذا يحصل لو 
ح��ض��ر امل��ت��ه��م ب��ع��د ال��س��ي��ر باحملاكمة 
اللبناني،  القانون  في  بحقه؟  الغيابية 
اذا س��ل��م امل��ت��ه��م ال��ف��ار نفسه او قبض 
عليه س���واء اث��ن��اء احمل��اك��م��ة الغيابية 
او بعد ص���دور احل��ك��م الغيابي تسقط 
احمل��ك��م��ة ك��ل امل��ع��ام��الت ال��ت��ي اجرتها 
ف��ي اط��ار احملاكمة الغيابية م��ن تاريخ 
وض��ع يدها على ال��دع��وى. ام��ا بالنسبة 
قواعد  ف��إن  بلبنان  اخل��اص��ة  للمحكمة 
االج�����راءات لديها ت��ف��رق ب��ني ح��ال��ة بدء 
احملاكمة الغيابية ومن ثم مثول املتهم 
اثناء االجراءات وحالة مثول املتهم بعد 
انتهاء احملاكمة الغيابية ال سيما بعد 

اعالن احلكم الغيابي.
م���اذا يحصل ل��و ح��ض��ر امل��ت��ه��م بعد 
استئناف املدعي العام للحكم الغيابي؟ 
إن امل���س���ال���ة ل���م ت��ع��د م���ط���روح���ة أم���ام 

ب��ع��د ص���دور قانون  اللبناني  ال��ق��ض��اء 
أص��ول احملاكمات اجلزائية أم��ا قواعد 
االج��������راءات واالث����ب����ات ل����دى احملكمة 
العام  للمدعي  فتجيز  بلبنان  اخل��اص��ة 
ام��ك��ان اس��ت��ئ��ن��اف االح���ك���ام الغيابية، 
ف��إذا حضر املتهم بعد استئناف احلكم 
الغيابي من قبل املدعي العام تلغي غرفة 
االستئنافية  االج������راءات  االس��ت��ئ��ن��اف 
وتعيد الدعوى الى غرفة الدرجة االولى 
ما لم يقبل املتهم خطيا ما قضى به حكم 
ه��ذه الغرفة االخ��ي��رة فتستمر ف��ي هذه 
احلال النظر باالستئناف وفقا لالصول 

الوجاهية طاملا ان املتهم مثل امامها.
ما هي االج��راءات التي يتم اتباعها 
ف���ي احمل��ك��م��ة ال��غ��ي��اب��ي��ة؟ ف���ي القانون 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ت��ق��ت��ص��ر االج�������راءات خالل 
القرار  ت���الوة  على  الغيابية  احمل��اك��م��ة 
االت���ه���ام���ي وس���ن���د ت��ب��ل��ي��غ ق�����رار املهل 
وم��ح��ض��ر ن��ش��ره، ث��م تستمع احملكمة 
ال��ى اق��وال املدعي الشخصي ومرافعة 
ممثل النيابة العامة وتختتم احملاكمة 
ثم تصدر احلكم. أما بالنسبة للمحكمة 
اخل��اص��ة ب��ل��ب��ن��ان ف��ه��ن��اك اص����رار على 
الدفاع  مكتب  م��ن  مكلف  حضور محام 
ل��ت��م��ث��ي��ل امل��ت��ه��م ال��غ��ائ��ب ل��ت��م��ك��ني هذا 
احملامي من الدفاع عن املتهم ولو دون 
رضاه حرصا على حق الدفاع، بالتالي 
ال ب��د ان ت��ك��ون االج�����راءات املتبعة في 
احملاكمة الغيابية هي نفسها املعتمدة 

في احملاكمة الوجاهية.
هل ميكن بعد سقوط احلكم الغيابي 
اعتماد اإلج��راءات احلاصلة نفسها في 

مرحلة احملاكمة الغيابية؟
في القانون اللبناني ان سقوط احلكم 
الغيابي بتسليم املتهم نفسه او بإلقاء 
القبض عليه ي��ؤدي ال��ى سقوط جميع 
امل��ع��ام��الت واإلج�����راءات ال��ت��ي أجرتها 
تاريخ  من  الغيابية  بالصورة  احملكمة 
وضع يدها على الدعوى. أما في قواعد 
اإلجراءات لدى احملكمة اخلاصة فتبقى 
هذه القاعدة مطبقة ما لم يتنازل املتهم 
ص��راح��ة ع��ن ح��ق��ه ف��ي إج����راء محاكمة 
جديدة، بحيث يبقى احلكم الغيابي في 
هذه احلالة قائمًا ويكون للمتهم احلق 
)املادة  بيانه  ملا سبق  وفقًا  باستئنافه 

108 ألف( من القواعد.
م��ا ه��ي ط���رق امل��راج��ع��ة ض��د احلكم 
الغيابي؟ في القانون اللبناني ان احلكم 
الغيابي بحق املتهم الفار ال يقبل الطعن 
امام محكمة التمييز وهو طبعًا ال يقبل 
االع��ت��راض امن��ا يسقط مب��ج��رد تسليم 
املتهم نفسه او القاء القبض عليه أما 
بالنسبة للمحكمة اخلاصة بلبنان فإن 
احل��ك��م ال��غ��ي��اب��ي يسقط اي��ض��ًا مبجرد 
مثول املتهم أثناء اإلج���راءات الغيابية 
او بعد صدور احلكم الغيابي وبالتالي 
ف��ال ح��اج��ة إلع���الن سقوطه للجوء الى 
االع��ت��راض كوسيلة من وسائل الطعن 
باألحكام. أما بالنسبة لالستئناف فإنه 
يستفاد م��ن ب��ع��ض ق��واع��د االج����راءات 
ل���دى احمل��ك��م��ة اخل��اص��ة بلبنان م��ن ان 
احلكم الغيابي يقبل االستئناف من قبل 
املدعي العام الذي قد يتناول استئنافه 
القرار بالبراءة او القرار باإلدانة جلهة 

العقوبة املادة 109 )دال( من القواعد.
اعتماد احملكمة اخلاصة  إن  وختم: 
هو  الغيابية  احمل��اك��م��ة  ل��ن��ظ��ام  بلبنان 
بالطبع خروج عن مسار احملاكم الدولية 
األخ���رى ف��ي ح��ني ان احملكمة اخلاصة 
ب��ل��ب��ن��ان أرادت ف��ي ق��واع��د اإلج�����راءات 
واإلث���ب���ات ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ه��ا التوفيق 
ب��ني ال��ق��واع��د األس��اس��ي��ة امل��ع��ت��م��دة في 
)القانون  اإلن��ك��ل��وس��اك��س��ون��ي  ال��ن��ظ��ام 
العام( والقواعد األساسية املعتمدة في 
نظام القانون املدني والتنسيق في ما 
بينها، ففي ذلك كان التحدي من قبلها، 
إال ان اعتمادها لهذا املزيج من قواعد 
لكي  تطويرها  دون  يحل  ل��م  النظامني 
تبقى متوافقة مع أسس احملاكمة العادلة 
وال��ق��واع��د ال��ع��ام��ة ح��رص��ًا ع��ل��ى تأمني 
الشفافية وحقوق الدفاع واملساواة بني 
املتقاضني، م��ن هنا كانت احل��اج��ة الى 
تطوير قواعد احملاكمة الغيابية التي مت 

اعتمادها لكي تبقى منسجمة ومتوافقة 
مع مبادئ العدالة الدولية.

»محاكمة غيابية أمام محكمة دولية 
ول��م ال؟!« طاملا ان لألمر ضوابط تؤمن 

حقوق الدفاع وحسن سير العدالة.
الى ذلك حاضر عضو مجلس نقابة 
احمل���ام���ني ال��س��اب��ق م��اج��د ف��ي��اض عن 
الوجاهية«  وغير  الوجاهية  »احملاكمة 
في القانون اللبناني، وقاضي االجراءات 
التمهيدية في احملكمة اخلاصة بلبنان 

دانيال فرانسني عن »حقوق املتهمني«.
فياض

ث���م حت����دث احمل���ام���ي م���اج���د سميح 
فياض في النظام التحقيقي والوجاهي 
ف���ي ال���ق���ان���ون ال��ل��ب��ن��ان��ي ف��ع��رض حملة 
ت��اري��خ��ي��ة ع���ن احمل��اك��م��ات الوجاهية 
وتطوراتها م��ع م��رور ال��زم��ن والعيوب 
استدراكها  االق����دم����ون  ح�����اول  ال���ت���ي 
التي  االستثنائية  االج����راءات  وبعض 
ب����دأت ت��ظ��ه��ر ف��ي س��ي��اق ال��ت��ط��ور منها 
القاضي  التحقيق ووظيفة  السرية في 
واي���ج���اد م��ع��اه��د ل��ل��ت��دري��ب مبوضوع 
اجل��رمي��ة واالس���ت���دالل، واع��ط��اء املزيد 
م��ن ال��ض��م��ان��ات وم��ح��اول��ة االن��ظ��م��ة مع 
ال��ع��ص��ور التخلص م��ن ال��ع��ي��وب التي 
كانت تشوبها ومرحلة التحقيق، وتطرق 
الى النظام التنقيبي التحقيقي، فأشار 
ال���ى ال��س��ري��ة وال��ت��دوي��ن والضمانات 
ل��ل��م��دع��ى ع��ل��ي��ه، وحل����ظ ف���ي���اض ستة 
مبادئ للفقهاء وهي العلنية، الشفافية، 
التقيد  االج����راءات،  ت��دوي��ن  الوجاهية، 
والعينية  الشخصية  ال��دع��وى  بحقوق 
وح��ري��ة االث���ب���ات واالق��ت��ن��اع الشفهي، 
ومت��ن��ى ف��ي��اض ف���ي خ��ت��ام محاضرته 
ت��ع��دي��ل ق���واع���د االث���ب���ات واالج������راءات 
ف��ي احملكمة ال��دول��ي��ة اخل��اص��ة بلبنان 
ب��أن تتيح للمتضررين ان يتمكنوا من 
ي��ع��وض عليهم  اق��ت��ض��اء حقوقهم وان 
ضررهم بداًل من ان ُيعادوا الى احملاكم 
املدنية في لبنان وتساءل عن اية محكمة 
يتحدثون ما دام القضاء اللبناني أحال 
امل��ل��ف ع��ل��ى احمل��ك��م��ة ال��دول��ي��ة ف��ي حني 
ك���ان ع��ل��ي��ه ان ي��ح��ي��ل ن��س��خ��ة ع��ن��ه ال ان 
يتنازل عن امللف، موضحًا ان��ه ال ميكن 
انتظار الفار من وجه العدالة للمطالبة 
بالتعويضات، وال بد من متكني املتضرر 

من تنفيذ احلكم الغيابي.
مداخلة

باب  بفتح  الثالثة  اجللسة  وختمت 
االسئلة من احلاضرين فأجاب الرئيس 
ري��اش��ي على س��ؤال موضحًا ان��ه ليس 
ه��ن��اك م��ن اع����ادة م��ح��اك��م��ة امن���ا اع���ادة 
اج�����راءات م��ح��اك��م��ة، الن���ه ف��ي القانون 
الغيابي  احلكم  يسقط  عندما  اللبناني 
وكل االج��راءات تستعاد احملاكمة رمبا 
ام��ام الهيئة نفسها وه��ذا االم��ر يشكل 
مخالفة م��ن ح��ي��ث امل��ب��دأ الن���ه ال يجوز 
ف��ي الدعوى،  للقاضي ان ينظر م��رت��ني 
وان حضور املتهم ومتكينه من الدفاع 
عن نفسه هو محاكمة جديدة وال يوجد 
اجراءات  استعادة  عند  باملبدأ  مساس 
لهذه احملكمة ام��ام احملكمة نفسها لكن 
من االفضل ان تكون امام محكمة اخرى.

احملاكم  بجميع  تتعلق  املشكلة  ان 
ال��دول��ي��ة م����اذا ي��ح��ص��ل ل��ق��رار اتهامي 
وانتهت  املؤقتة  الدولية  احملكمة  ام��ام 
احمل��اك��م��ة واوق����ف امل��ت��ه��م ب��ع��د انحالل 
احملكمة ال��دول��ي��ة امل��ؤق��ت��ة، ه��ذه ليست 
محكمة خ��اص��ة بلبنان فقط وع��ل��ى من 
أوج����د االن��ظ��م��ة ل��ل��م��ح��اك��م ال��دول��ي��ة ان 
ي��ج��د احل���ل ل��ذل��ك اي مل��س��أل��ة استعادة 

االجراءات امام احملكمة الدولية.
ف���ت���رة اس���ت���راح���ة وكوكتيل  وب���ع���د 
ع��ق��دت اجللسة ال��راب��ع��ة واالخ��ي��رة في 
قدمتها عميدة  القديس يوسف  جامعة 
نصر  فيلومني  اللبنانية  اجلامعة  كلية 
وشارك فيها، قاضي التحقيق التمهيدي 
ل��الج��راءات دان��ي��ال فرنست وام��ني عام 
اجلامعة االنطونية ج��ورج نعمة ممثاًل 
األب ف���ادي ف��اض��ل ال���ذي بقي عالقًا في 
املنتشرة  السوداء  الغيوم  لندن بسبب 

في السماء.
وحتدثت نصر متساءلة هل ينبغي 
ان نسمع باالفالت من العقاب واملخاطر 
تزداد، واشارت الى املادة 11 من االعالن 
العاملي حلقوق االنسان التي تنص على 

براءة املتهم الى حني اثبات تورطه.
واضافت ان القاضي دانيال فرنست 
ه��و م��ح��ام مثلت ام��ام��ه قضايا جرمية 
اقتصادية كبيرة قبل ان يتخصص في 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي ل��الره��اب وق���د شارك 
في عدة مؤمترات دولية ولديه مؤلفات 
ملنشورات عن االرهاب وكان وراء حترير 

اجلنراالت االربعة في لبنان.
فرانسن

لدى  التمهيدية  االج���راءات  قاضي 
ال���دول���ي���ة اخل���اص���ة بلبنان  احمل��ك��م��ة 
دان��ي��ال فرنست حت��دث في ال��ن��دوة عن 
حقوق املتهمني فقال: »اي قضاء يحترم 
نفسه يهتم بتطبيق اصول محددة في 
الدولية  واحملكمة  اجلنائية.  اجلرائم 
عناصر جديدة  لديها  بلبنان  اخلاصة 
وت���ت���ص���ف مب���ض���م���ون ل���ط���اب���ع دول����ي 
وم��ح��ل��ي وخل��ل��ي��ط م��ن ال��ق��وان��ني. وان 
ال���ق���رار االت���ه���ام���ي س����وف ي��ص��در عن 
الى  الذي سيوجه  االستئنافي  املدعي 
ق��اض��ي االج������راءات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة فإما 
او  بكامله  االتهامي  القرار  على  يؤكد 
يرفضه كليا او جزئيًا او يطلب امتام 
النواقص. كما يؤكد على التهم قائدوا 
تعريف  وان  التمهيدية،  االج�����راءات 
املتهم م��وج��ود ف��ي امل���ادة الثانية من 
ق���واع���د االث����ب����ات واالج�������راء وامل�����ادة 
ال��ث��ان��ي��ة حت��ك��م اص����ول االج�������راءات، 
به  املشتبه  ل���دى  ب���ه،  املشتبه  وحت���دد 
ح��ق��وق��ا ه��ي م��ن ح��ق��وق ال���دف���اع وهو 
ل��دي��ه احل��ق ب��احل��دي��ث بلغته اخلاص 
ب���ه ام�����ام احمل��ك��م��ة ال���دول���ي���ة وس���وف 
ُيترجم للقاضي ما قاله املشتبه به. اما 
احملامي فال ينطبق عليه ه��ذا الشأن، 
اللغات  على احملامي ان يتكلم اح��دى 
ال���ث���الث وي���ح���ق ل��ل��م��ت��ه��م ف���ي اس���اس 
ح��ق��وق��ه ان ي��ت��م��ث��ل مب��ح��ام مي��ك��ن ان 
يتداول معه بحرية وبسرية تامة وفقا 
لنظام االتصاالت في مادته ال� 16 كما 
م��وج��ودة في  القضائية  امل��ع��ون��ة  وان 

مكتب الدفاع«.
السمة  »ان  ف���ران���س���ن:  واض�������اف 
اخل��اص��ة للمحكمة وال��ت��ي حت��دث عنها 
هي  كاسيزي  انطونيو  احملكمة  رئيس 
ان���ش���اء م��ك��ت��ب ل��ل��دف��اع داخ����ل احملكمة 
االساسي  ال��ن��ظ��ام  ف��ش��روع��وا  نفسها. 
وضعوا 4 غرف اضافة الى غرفة مكتب 
ال���دف���اع وق���د ج��ع��ل م��ت��س��او م���ع مكتب 
املدعي العام، وال يستطيع مكتب الدفاع 
ابدا ان يكون هو احملامي املعني بتأمني 
ال���دف���اع ألح���د امل��ت��ه��م��ني مب���ف���رده نظرا 
لتضارب املصالح وال بد من تدخل املتهم 
في تعيني احملامي له، وميكن للمتهم ان 
يدافع عن نفسه لكن نظرا خلبرة احملاكم 
ال��دول��ي��ة االخ���رى ميكن ان يفرض على 
املتهم محام يساعده. وان مكتب الدفاع 
مدير  ويعني  القانونية  املساعدة  يوفر 
مكتب الدفاع للمتهم محاميا من قائمة 
اسماء حملامني معدة مسبقا كما ميكن 
ومستويات..  دراس���ات  تقدمي  للمكتب 
ت���دري���ب م��س��ت��م��ر للمحامني،  وت��وف��ي��ر 
ودور مكتب الدفاع مهم جدا فيما يتعلق 
بالتعاون الدولي ألن مدير املكتب ميكنه 
طلب م��س��اع��دة دول���ة معينة ف��ي اجراء 
حت��ق��ي��ق��ات وت��ف��ت��ي��ش وح��ج��ز واملكتب 
يتألف اليوم من 6 اشخاص ومقدر بان 

ورئيسه فرنسوا رو«.
واك����د ف��ران��س��ن ان���ه »ي��ح��ق للمتهم 
حتقيق النفي او التحقيق املضاد، ميكن 
لقاضي التحقيق املدعى العام والشرطة 
ت���ق���دمي ادل�����ة إث���ب���ات وي���ح���ق للمتهم 
للقانون  وبالنسبة  بعضها،  او  نفيها 
والنظام االتهامي على املدعى عليه ان 
االج����راءات  وان  املتهمني.  ج��رم  يثبت 
اخلاصة باحملكمة وقواعدها خففت من 
البحث القائم على االت��ه��ام، صحيح ال 
يوجد قاضي حتقيق لكن هناك قاضي 

االج���راءات التمهيدية وه��و من يتوجه 
اليه املدعي العام للقيام مبهمات وعلى 
يكون  ان  التمهيدي  التحقيق  ق��اض��ي 
قادرا على معرفة بعض املعلومات لكي 
وقاضي  بفعالية،  يعمل  ان  يتسطيع 
االج�������راءات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة م���س���ؤول عن 
اعداد ملف املتهم واصالته الى محكمة 
الدرجة االول��ى، ويحق للمتهم الصمت 
واذا  ك��أدل��ة  تستخدم  التصريحات  الن 
قرر املتهم تقدمي شهادة له ميكن للمدعى 
العام استجوابه. وللمتهم ان يتكلم من 
دون ان يقسم اليمني في بيانه التمهيدي 
وت��ص��ري��ح��ات��ه ومي��ك��ن ل���ه ان ال يقول 
ان يتهم  ام��ك��ان��ي  ه��ن��اك  لكن  احلقيقة، 
بإعطاء إفادة زور وحتقير للمحكمة، إن 
القواعد القانونية لدى احملكمة الدولية 
حقوقا  املتهم  تعطي  بلبنان  اخل��اص��ة 

للمواجهة«.
واش��ار فرانسن »ان احملكمة تسمح 

بإعطاء افادات لشهور ُمغفلي الهوية«.
وحت������دث ف���ران���س���ن ع����ن احل�����ل في 
ق��ض��ي��ة ال���ش���ه���ود وح��م��اي��ت��ه��م فقال: 
»ع��ن��دم��ا ي��ج��د اح���د االط�����راف ان هناك 
م��خ��اط��ر ع��ل��ى ال��ش��ه��ود او ع��ل��ى احد 
االمنية  التدابير  احملكمة  تؤمن  اقاربه 
حلماية الشهود حتى ال يؤثر ه��ذا في 
االجراءات  قاضي  وان  الوطني،  االم��ن 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ي��ح��ق ل���ه ت��أم��ني الشهادة 
مغفلة والقاضي لالجراءات التمهيدية 
يعطي رأي��ه ف��ي صحة البيانات اآلتية 
م��ن الشاهد املغفل ال��ه��وي��ة، وال تصدر 
االدان������ة ب��ن��اء ع��ل��ى اس����اس ح��اس��م او 
تصريح شهود مغفلي الهوية والشاهد 
املغفل الهوية مهم جدا وتسمح افادته 
تدريجًا باستخدام عناصر اخرى لألدلة 
التحقيق«.واشار  م��ت��اب��ع��ة  اج���ل  م���ن 
ف��ران��س��ن ال���ى ان ق���واع���د االج�����راءات 
وض���ع���ت 3 اس���ت���ث���ن���اءات ف���ي اغفال 
ه��وي��ة ال��ش��اه��د تتلخص ف��ي نصوص 
من  و119  و118  و117   116 امل����واد 
مبعلومات  تتعلق  التي  احملكمة  نظام 
ي��ع��ط��ي��ه��ا امل��ت��ه��م مي��ك��ن ان ت���ه���دده او 
ت��ت��ع��ارض م���ع امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة، ما 
يوجد اغفال هويته او في حال وجود 
م��ع��ل��وم��ات ميلكها امل��دع��ي ال��ع��ام في 
ح���ال ك��ش��ف ع��ن��ه��ا ت��وث��ر ف��ي احملاكمة 
وت��ت��ع��ل��ق ب��دول��ة او ج��ه��ة م��ا وُيقصد 
للمدعي  ميكن  وكذلك  املخابرات،  هنا 
العام في ه��ذه احل��ال ع��دم كشف هوية 
الشاهد. وميكن للقاضي التمهيدي ان 
يأمر بتعديل بعض اوج��ه االت��ه��ام في 
ح��ال املعلومات امل��ت��واف��رة ل��دي��ه تفيد 
املتهم. لكن القاضي التمهيدي اليعرف 
ف��ح��وى امل��ع��ل��وم��ات ال��س��ري��ة. وتنص 
التمهيدي  القاضي  ملساعدة  القواعد 
التعويضات،  حت���دي���د  م��ه��ام��ت��ه  ف���ي 
مجلس  تعيني  يستوجب  ذلك  ولتأمني 
خ��اص يبحث ف��ي امل��ع��ل��وم��ات السرية 
املقترحة.  ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة  وال��ت��داب��ي��ر 
وب��ع��د م���ش���اورة امل���دع���ي ال���ع���ام يقدم 
القاضي التمهيدي لالجراءات توصية 
فرانسن  وختم  ع��ادل��ة«.  محكم  لتأمني 
»التحدث عن بعض املتهمني كان خياري 
ال��ش��خ��ص��ي.. ه��ن��اك ح��ق آخ��ر يكمن في 
اعطاء تصاريح امل��رور واص���دار اوامر 
بتكليف حضور الشهود. احلق هو في 

احترام قرينة البراءة«.
وختم اجللسة املستشار لدى احملكمة 
اخل��اص��ة ال��دول��ي��ة ج����ورج ن��ع��م��ة الذي 
حتدث باسم االب فادي فاضل عن تعزيز 
حقوق املتهمني في مقاربة بني احملكمة 
اللبنانية  واحمل��اك��م  بلبنان  اجل��ام��ع��ة 
ومحكمتي يوغوسالفيا وروان��دا، وعن 
املعالم املتطورة في اآلليات التي تضمن 

محاكمة عادلة بعيدًا عن اي تأثير.
ويختتم القاضيان كاسيزي ورياشي 
حملتهما االعالمية عن احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان بلقاء اليوم عند الثالثة 
القضاة  يتحاور  الظهر، حيث  بعد  من 
كاسيزي، ري��اش��ي، فرانسن مع ممثلني 
عن املجتمعات املدنية واعالميني حول 
مضمون الندوة وما آلت اليه من مفاهيم 

واجراءات.

من اليمني احملامي ماجد فياض وشوقي املصري والقاضي فرانسن محاضرًا كاسيزي مستمعًا

3
 12876  العدد 2010-05- 12 الربعاءا


	Cassese Alliwaa 11-05-2010-2
	Cassese Alliwaa 12-05-2010-2



