
www.antoinesaad.com 

 

 

 1 

 

 

 14/4/2011  آذار 41أخبار 

 ""مفهوم العدالة الجنائية الدولية "عن " آذار 41"  أنطوان سعد حاضر في أمانة 

 

، في ذكرى اندالع الحرب في لبناان، فاي   "مفهوم العدالة الجنائية الدولية"حاضر المحامي الدكتور أنطوان أنطوان سعد عن 
سامير أباي   : آذار، في حضور النائب السابق الدكتور فارس سعد، والنقباء السابقين للمحامين 41مقر األمانة العامة لقوى 

 . الفاعليات النقابية والسياسية واألكاديمية واإلعالمية اللمع، ميشال اليان، عصام كرم وعدد من

 

نأمال ان  ": "كي ال تصبح المطالبة بالعدالة جريمة والجريمة عدالاة "وقال الدكتور سعد، في المحاضرة التي استهلها بعبارة 
جرائم ضد اإلنساانية أو   يتطور مفهوم العدالة الجنائية الدولية ليصبح مطبقا بالتساوي فيشمل كل من يرتكب جرائم حرب أو

 ". جرائم إرهابية

 

ال سالم في المجتمات التي ترتكاب  : في ضوء كل التجارب التي أشرنا إليها يمكن إستخالص النتائج والعبر التالية: "اضاف
لسالم في لبنان ونحن اليوم نعيش أزمة تثبيت ا.فيها جرائم إرهابية وجرائم ضد اإلنسانية إال بالعدالة وفقا لما قاله بيار هازان

 ". من خالل إحقاق العدالة

 

 Amnistie contre"يمكننا إستخالص العبر مما حصل في جنوب إفريقيا بحيث تمت مقايضاة الحقيقاة باالعفو    : "وتابع

Vérité "قاتال  وأعتقد أننا في لبنان والعالم العربي نحتاج إلى الحقيقة عبر العدالة قبل التفكير في العقوبة ألن مجرد معرفة ال
أما إذا أردنا .الحقيقي فإن ذلك سيشكل إدانة معنوية قاسية له من المجتمع اللبناني والعربي واإلسالمي وال بل من العالم أجمع

العدالة والحقيقة مع العقوبة فإن ذلك سيكون دفعا إلى األمام لمنطق العدالة الِجنائية الدولية وقد كانت التجربة في يوغوسالفيا 
ذلك حيث توقف مسلسل القتل وتوقف صوت المدفع، وكذلك األمر في رواندا بعد محاكمة كبار المجرمين في  خير دليل على
 ". هاتين الدولتين

 

مهما قيل عن مفهوم العدالة الجنائية الدولية فإنها تكون أفضل من اال تكون والذي يعارض العدالة الدولية عليه أن : "واردف
وبالنسبة الى شهود الزور كلنا عقالء ونقرأ وسنقف إلى .اريخه ال عندما يجد نفسه عالقا في شباكهايكون معارضا لها طوال ت

جانب الحق والعدل الناجم عن األحكام المبنية على قوة الدليل الذي يرتقي إلى مرتبة اليقين ال إلى مرتبة الشاك أو ال سامح   
لتضليل في المعلومات العائق األساسي للعمال الاديموقراطي الساليم    وقد بات فن ا. اهلل إلى الدليل المبني على شهود الزور

وإلحقاق العدل، وإن محاولة التالعب والتضليل بمعلومات التحقيق الذي تتواله المحكمة الخاصاة بلبناان هااهرة وجلياة     
Manipulation des informations ." 

 

ا نسأل هل ألمانيا أفضل بعد محكمة نوريمبرغ؟ هل اليابان أفضل بعد قبل الحكم على نتائج العدالة الجنائية الدولية فإنن: "وقال
محكمة طوكيو؟ هل يوغوسالفيا أفضل بعد محكمة يوغوسالفيا؟ هل رواندا أفضل بعد محكمة أروشا في تنزانيا؟ والجاواب  

 ". نعم أفضل: عن كل هذه األسئلة

 

ن كان الجواب مبكرا، لكن بالتأكيد سيكون أفضل وهذا ماا  هل سيكون لبنان أفضل بعد المحكمة الخاصة بلبنان؟ وإ: "وسأل
األفضل لنا أن يكون سالحنا العدالة والقاانون لائال يجعال    : "وختم". دلت عليه التجربة في الماضي البعيد واألمس القريب

 ".البعض السالح عدالة وقانونا


