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 سعد .أ انطوان  
 

تشكل العدالة تراثا وثقافة وروحا وظّل سماء تحدرت من قمم األديان والفلسفات والنظريات والمذااب،  وبذل لذن    
 ..تترسخ إال إاا أتيحت لها على األرض فسحات وتكونت بنيات وبيأت أدوات وانهمرت طاقات واستوت ممارسات

ورات اليوم وعالمات الغد  فهل ومفهومها آخاين فل الترسخ على الذرمم  فهل تجربة من تجار، الماضل ومن ضر
من العراقيل التل توضع أمامها  وقد دلت التجربة على أنه  ال سالم فل المجتمعات التل يرتك، فيها جرائم إربابيذة  

 (  Pas de paix sans justice" )فال سالم من دون عدالة" أو جرائم إبادة أو جرائم ضد اإلنسانية إال بالعدالة 
ونحن اليوم نعيش أزمة تثبيت السالم فل لبنان حتى تتحقق العدالة  وبناك من ال يخشى تحقيق العدالة التذل تنزلهذا   
المحاكم الدولية على قدر ما يخشى أن تسطع الحقيقة نوربا فتكشف الجناة حيث ال يكون بناك من قيمة فعلية لحكذم  

ليه  لالك نجده يستبسل بغية حج، الحقيقة حيث يتوسل التضليل لتشتيت الذرأ   المحكمة مقارنة مع حكم الشعو، ع
العام عنها  فيما يصر المتضررون من أفراد وجماعات على كشف الحقيقة حتى لو اقتضى األمر التنازل عن الحذق  

) محذاكم  كما حصذل فذل   ( ’Amnistie contre Ve’rite)فل العقا،  لالك ابتدع مبدأ مقايضة الحقيقة بالعفو 
Sierra Leone ) التل اتخات مقرا لها فل(Free Town  )   حيث انتصر مبدأ حق معرفذة القتلذة (Droit de 

savoir )على فكرة طمس بوية القتلة. 
 

أما العقبات التل راحت تواجه مفهوم العدالة الجنائية الدولية فهل كثيرة والك منا بدء ترسخها فذل مطلذع القذرن    
لمالحقة الجرائم التل ارتكبها األلمان فل الحر، العالمية األو  9191فل ألمانيا (  Leibsig) العشرين من محاكمات
وصوال إلى محكمة يومسالفيا ورواندا وكمبوديا وقيام المحكمة الجنائية الدولية ( Nuremberg) لى مرورا بمحاكم 

(CPI  ) لجان تقصل الحقائق الدولية إلى ما بنالذك  وليس انتهاء بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان نابيك عن عشرات
  .من عدالة دولية اتخات لها أشكاال مختلفة

 
ففل يومسالفيا لم يسلم كل من سلوبودان ميلوسيفيتش والجنراالت التذابعين لذه ومذنهم كرايشذنيك وكذارادزيتش      

( وال سيما مجزرة سربيرنيتشا عاما بسب، الجرائم المنسوبة إلى والدبا 32الا  انتحرت أبنته عن عمر )ومالديتش 
بمسؤوليتهم عن ارتكا، المجازر  وبين فترة االتهام والمحاكمات تمت سرقة التحقيق لمعرفة األسماء المطلوبة كذل  

 .يتم تهريبها من أمام العدالة  لكنهم اعتقلوا كلهم وحوكموا
 

وسوابم فذل  ( Jean Paul Akayesu)و ( Jean Kambanda)وكالك عندما حوكم رئيس الوزراء الرواند  
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المحكمة الخاصة برواندا  فقد نفى كل بؤالء مسؤوليته عن عشذرات المقذابر الجماعيذة لعشذرات امالف مذن      
معارضيه  حتى أن بعضهم راح ينس، المسؤولية للضحايا أنفسهم على حجة أن خالفات نشذبت بيذنهم أدت إلذى    

 .مقتلهم
 

مدنل فل المواجهات مذع   2333تيال السياسل أللفل شخص وقتل أيضا مسؤوليته عن االم( Pinochet) كما نفى 
المعارضة أيام حكمه فل تشيلل  وكالك فعل شارل تايلوال عندما نسبت إليه المسؤولية عن قتل امالف فل ليبيريذا   

 وكل ال نبحر بعيدا ألم يقل بشار أألسد فل الذرد علذى مسذؤوليته عذن    .. فرد الك إلى كونه مرسل من قبل اإلله 
 ...المجازر المرتكبة من قبل قواته إن اإلربا، بو من قام بها

 
كما أن المتضرر من قيام باه العدالة على أشكالها يتوسل مختلف الوسائل بغية عرقلة العدالة وإلحاق الضرر بأدلتهذا  
أو محاولة قتل شهودبا أو تشويه الحقائق مرورا باستخدام الوسيلة األشد ضررا بمفهوم العدالة الدولية وبالحقيقة معا 

عبر تشويه الحقائق  واخذتالق المذزاعم   ( Manipulation des information) وبل التضليل فل المعلومات 
 .واألضاليل وتركي، السيناريوبات  إلى ما بنالك من وسائل بغية أبعاد المسؤولية عنه

 
باا ما تحاول الجهة المتضررة من نشوء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تقوم به بعدما عن تعطيل نشأتها علذى  

كما راحت تبث الشك فل مصداقية عملها لتنس، إليها تارة أنهذا إسذرائيلية   . قلة المستمرةالرمم من محاوالت العر
وطورا أنها تقوم بحقل تجار، فل لبنان ألنها تعاق، على قتل أفراد وليس جماعات  أو أنها ستتسب، بالحر، األبلية 

بددوا بقيام الحر، األبليذة  لكذن    كما فعل المتضررون من قيام المحكمة الخاصة بكمبوديا حيث)والفتن الماببية 
 (.المحكمة أصدرت أحكامها ونفاتها ولم تقع الحر، األبلية

 

ولما تأكدت الجهة المتهمة بارتكا، الجرائم الواقعة تحت صالحية المحكمة الدولية الخاصذة بلبنذان بذأن االتهذام     
فض العديد من مكات، المحامين العريقذة  سيطالها  وأن أمربا بات مفضوحا راحت تعد وسائل مختلفة للدفاع بعدما ر

فل الغر، الدفاع عنها  فأيقنت أن ال سبيل أمامها سوى التضليل والتشكيك بالمحكمة والزعم بأن التحقيق قد سّر،   
وللنيل منها  وتناسذت أن السذالح   ( Bras judicisre du politique)وأن باه العدالة ليست إال اراعا للسياسة 

 .اراعها لتحقيق مكاس، فل السياسة بدال من اعتماد الوسائل الديمقراطية لتحقيق مكاس، سياسية والمتفجرات كانا
 

كل باا للتعمية على الحقيقة التل ستسطع مهما توسل القاتل من وسائل ومهما كثرت أدوات وأفواه وأقالم التضذليل  
خاف من أن يكتشف أمره الك  فأقذدم علذى   لديه  حتى توصلوا إلى حد القول أن الشهداء قتلوا بعضهم البعض فهاا 

امتياله إا يحاول القاتل دائما أن يخلق فل ابن الرأ  العام وجود قاتل آخر مفترض أو قتلة مفترضين للتشويش على 
 .الحقيقة

 
أما وقد انطلقت المحاكمات الغيابية فل عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فسيزداد التضليل والتشويش وستصذدح  

لكن قافلة العدالة مستمرة ولن تخطلء المسار  فهل تالحذق جهذة   ( . ال فرق)صوات المأجورة سياسيا أو ماديا األ
باستثناء النمط )متهمة امتالت بالتالزم جهات سياسية تجمع بينها الصفة السياسية الواحدة  وكان نمط االمتيال متشابه 

  كما أن القصد الجنائل أو الدافع الرتكا، باه الجرائم واحذد   (ميلالمعتمد فل امتيال الوزير والنائ، الشيخ بيار الج
وكالك الغاية من وراء باه الهجمات إا طالت جهات سياسية تجمعها وحدة الموقف فل معارضة سذلطة الوصذاية   

د وكل ما يقال من بنا وبناك ليس إال مشهدا يندرج فل سياق المشابد التل اكرنابذا أعذاله  وقذ   .. وسلطة السالح
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اعتادت العدالة الجنائية الدولية على باه المشابد التل باتت مألوفة لديها فل كل مرة تحط باه العدالة رحالها  حيث 
 .تسود الجرائم اإلربابية وجرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية

 
س بالكرامات والقفذز  وكل ال يستمر البعض فل التضليل والتشويه وتركي، السيناريوبات الزائفة عبر التشهير والم

فوق األدلة القاطعة  فله إن صحت مزاعمه القضاء مالاا والعدالة سبيال لئال يضحى باا المشهد عندما تسدل الستارة 
 .وتلفظ العدالة حكمها من رواس، التاريخ البغيضة

 
 أستاا محاضر فل القانون الدستور * 


