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 نقاش غرفة الدرجة األولى فضح التباعد بين محامي الدفاع

 

إستمعت الغرفة البدائية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، لليوم الثاني على التوالي إلى الدفوع المقّدمةة مةن   
مّدعي العام، ممثلي المّتهمين األربعة، كما استمعت إلى رأي كّل من ممّثلي المتضّررين المشاركين في اإلجراءات وال

واختتمت الغرفة جلسة النقاش في اختصاص المحكمة وقانونّية إنشائها، وأعطى رئيس الغرفة القاضي روبيةر رو   
يومين للتشاور قبل الرّد على طلبات الدفاع، فيما بّين النقاش بين القضاة وجانَبي الدفاع واالّدعاء، عدم التوافة  بةين   

 .محامي الدفاع

 

تحّد  المحامي بيتر هينز عن وحدة المتضّررين المشاركين في اإلجراءات، معلنًا أّن المتضّررين ليسوا طرفةًا فةي   
اجهته عندما تكون ولن ندعم المّدعي العام ألّنه ليس لدينا صوت نوصله بطريقة عمياء، ولن نتصّدى في مو"القضية، 

مصالح المتضّررين وموكلينا على المحّك، وسنشهد خالل المحاكمة مواقف تكون فيها مواقفنا معارضة إّمةا للةدفاع   
الى النظر في فحوى الدفوع "وإذ أعلن عدم تقديم اّي طلب في شأن قانونية المحكمة، دعا القضاة ". وإّما للمّدعي العام

المتضّررون يسعون فقط : "وتابع". وا مسألة عدم القانونية والتشكيك بقانونية المحكمة قائمةبعدم القانونية، وأن ال تترك
الى الحقيقة وتحقي  العدالة والعقاب، وهم يتطّلعون إلى هذه المحكمة لكي تعطيهم الحقو  التي ما كان أّي طرف آخر 

 ."ال يمكن ان نعطي ذلك للمحاكم اللبنانية: "وأضاف". ليعطيهم إّياها
 

لم يكن هناك أّي دليل على أّن عدم مشاركة رئيس الجمهورية السةاب  إميةل لّحةود فةي     "إلى ذلك الحظ هينز أّنه 
واعتبر أّن مجلس االمن مخّول فةرض إجةراءات علةى    ". التفاوض إلنشاء هذه المحكمة قد أّثر بطريقة أو بُأخرى

 ".الدول
 

ما نِصفه بصمت "القول إّن هناك قانونية لهذه المحكمة، مشيرًا إلى وشّدد على أّن هناك غجراءات كثيرة قد تؤّدي الى 
، 5007حكومات منذ العام  3وهو مواٍز للقبول، واضطالعه بموجباته، بحي  تعاقبت  7171لبنان منذ اعتماد القرار 

إّن : "الواقع قال وباالستناد الى هذا". ووافقت جميعًا على المحكمة من خالل البرلمان ودعمت عملها بأكثر من طريقة
 ".المحكمة ُتعتبر قانونية

 
 قرقماز

 
من جهته، طالب وكيل الدفاع عن المّتهم مصطفى بدر الدين المحامي انطوان قرقماز بةأن يةتّم الةتحّكم بقانونيةة     

الةذي   7171قواعد فيينا يمكن ان ُتستعمل أمام المحكمة الخاصة بلبنان، وكّرر اّن القةرار  "المحكمة، مشيرًا الى أّن 
يشّكل اساس المحكمة هو غير قانوني ألّن مجلس االمن أساء استعمال السلطات التي ينيطها به ميثا  األمم المتحةدة،  

تطبي  القضاة قواعةد اإلجةراءات   "، ورأى أّن "وهو ينشئ محكمة مدعّوة الى فرض عقوبات قد تكون طويلة األمد
 ". قانونية المحكمة واإلثبات ال يمكن ان تكون عائقًا من دون النظر في

 
في وقت لم يغب "، 7171وانتقد قرقماز اعتماد مجلس األمن عبارة تهديد السلم األهلي لتوصيف اإلرهاب في القرار 

عندما صدر القرار في قضية تبيش الدولّية، معتبةرًا  7997عن أحد حجم الجرائم الدولية التي كانت ُترتكب في العام 
 ."أّن الحال مختلفة في قضيتنا
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أّننا لم نكن واضحين في كالمنا، وموقفنةا مختلةف   "بدوره، أعلن محامي الدفاع عن المّتهم أسد صبرا غيناييل ميترو 

بشكل بسيط عن زمالئنا برغم اّننا نلتقي معهم في بعض الحاالت، ونحن نعتبر اّن االتفا  هةو االسةاس، كمةا وأّن    
حّيز التنفيذ، ونحن عِملنا مع محامي الدفاع اآلخرين واعتبرنا القرار الصادر عن مجلس االمن هو الذي ادخل االتفا  

 ".اّن القرار الصادر هو غير قانوني، مّما يؤثر على قانونية االتفا 
 

 نقاش بين هيئة المحكمة والمحامين
 

ديفيةد   وشهدت الجلسة نقاشًا بين القضاة ومحامي الدفاع والمّدعي العام بحي  أجاب قرقماز رّدًا على سؤال القاضي
واعتبةر، رّدًا علةى   . 5001رو  أّن النظر في التهديدات ضّد السلم يجب ان يرتكز على تاريخ إصدار القرار عام 

ورّدًا ". انتهاك لميثا  االمم المتحدة والحقو  اإلنسةانية "سؤال القاضية ميشلين بريدي، أّنه في تأسيس المحكمة هناك 
من شرعة االمم المتحدة التي تعتبر اّنه في حةال   703ي إعمال المادة على سؤال القاضي وليد عاكوم، حول رأيه ف

نعارض االتفا  الذي أبرم : "وجود تناقض بين أحكام اّي اتفاقية تكتسب شرعة االمم المتحدة درجة اعلى، قال قرقماز
دستور أسةبقية علةى القةانون    معتبرًا أّن لل". مع الدولة اللبنانية والذي لم يتبع اإلجراءات االعتيادية وانتهك الدستور

إلى الفصل السابع من دون ذكر أّي مواد تنطب  على هةذه الحالةة أمةر     7171الدولي، كما اعتبر أّن إشارة القرار 
 ".غريب، وأّن اإلشارة فقط الى الفصل السابع ليس بأساس قانوني نافع

 
اء في الدفع الذي قّدمه محامو الدفاع عةن  ورّدًا على القاضي ري حول االمتناع عن ممارسة االختصاص وفقًا لما ج

إّن مسألة عدم القانونية هي مسألة أّولية، وفي غياب اّي هيئة تشير إلينةا مةا هةي المحكمةة     : صبرا، قال قرقماز
 ".الدفع بعدم القانونية هو دفع بعدم االختصاص"واعتبر أّن " المختصة نقّدم الدفع لكم

 
 .ختصاص وعدم القانونيةوهنا طلب ري التمييز بين مفهومي اال

 
رفض مسّودة االتفاقية بينه وبين االمم المتحدة بنتيجة عدم موافقة "بدوره، أّيد عون ما قاله مترو وأشار الى أّن لبنان 

ممثل لبنان في اجتماع مجلس األمن الذي صّرح بقبول االّتفا  كةان  "، واعتبر أّن "رئيس الجمهورية ومجلس النّواب
مصدر تمويل المحكمة كان :"وقال ". ان يمثل الحكومة التي كان وزراء الطائفة الشيعية مستقيلين منهايمّثل نفسه أو ك

أّن الوزراء الشيعة اسةتقالوا  "، ولفت الى "مجهواًل ولم يمّر باآللية الدستورية والقانونية الموجودة في القانون اللبناني
 ". ّنها رفضت اّتخاذ موقف ضّد المحكمة الدوليةمن الحكومة التي كانت برئاسة الرئيس سعد الحريري أل

 
من جهته، اعتبر محامي الدفاع عن المّتهم حسين عنيسي كورسيل ال بروس أّنه يتعّين على القضاة تطبية  قةانون   

 ".العقوبات والدستور اللبنانيين
 

 فاريل
 

بقدرتها على الدفع بعدم قانونيتها أو بعدم  إّن االساس الوحيد الذي يمكن لهذه المحكمة ان تنظر فيه: بدوره، قال فاريل
اختصاصها، يجب ان يكون إّما باالستناد الى القانون العرفي أو المبادئ العامةة للقةانون، ألّن المحةاكم الخاصةة     

وتابع أّنه بالنسبة لألحكام الصادرة عن محكمة العدل ". بسيراليون وطوكيو ونورمبرغ لم تتطّر  الى مسألة قانونيتها
". ولية فهي قرارات تحكيمية ولم يكن هناك أّي قرار تحكيمي يتعّل  بنظر محكمة العدل الدولية فةي اختصاصةها  الد
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مجلس االمن هو المشّرع "، مشيرًا الى أّن "المحاكم الدولية أّنه ليس هناك إطار موّحد لالستناد اليةه فةي   : "وأضاف
 ".حكمة بخالف ما حصل في قضية تاديتشفي المحكمة الخاصة بلبنان ويمكنه ان يحّور اختصاص الم

 
االّتفا  ال يعتبر الغيًا وباطاًل ألّنه ليس من غير القانوني ان نرى مجلس األمةن  "وأشار الى أّنه بموجب اتفاقية فيينا، 

يفرض معاهدات بموجب الفصل السابع، والدستور اللبناني ال يمكنه ان يكون لديه أسبقية على صالحية مجلس االمن 
ولفت الى أّنه حصل الكثير من الطعون في المحكمة حول هذا الموضوع واّتخذ في ". يدًا بموجب الفصل السابعوتحد

شأنها القرار، وإن الغرفة اعتبرت اّن أساس قرار األمم المتحدة في ما يتعل  باإلرهاب هو القرارات السةابقة التةي   
 ".اّتخذتها الجمعية العمومية في هذا النطا 

 
ال يمكن ان نبني على قضية تاديتش، وليس لدينا السلطة لكي نقّوم إن كان هنةاك  : "ى سؤال رو  قال فاريلورّدًا عل

تهديد للسلم الدولي أم ال، وال يمكن ان نستبدل رأيكم برأي مجلس االمن، فيما الخطوات التي ُتّتبع في تحليل وجةود  
من، وفي هذه الحالة نعَعم شّكل العمل اإلرهةابي تهديةدًا،   مثل هذا التهديد هي العودة الى الفصل السابع من مجلس اال

 ".خصوصًا أّننا نتحّد  عن مفهوم سياسي
 

أّنه ال ": الجمهورية"وفي هذا اإلطار عّل  الخبير في القانون الدولي والمحكمة الخاصة بلبنان الدكتور أنطوان سعد لة
ات الدولية ألّن األّول يضع مبادئ أساسية لقيام الدولةة وقةد   يمكن المقارنة بين الدستور اللبناني والقوانين والمعاهد
وعن ارتباط اغتيال الرئيس رفي  الحريةري ومةا تةاله مةن     . التزم احترام مواثي  األمم المتحدة وهو عضو فيها

كان هناك عجز واضةح لةدى   : اغتياالت تدخل في صالحية المحكمة بمفهوم تهديد السلم واألمن الدوليين، قال سعد
سلطات اللبنانية آنذاك، في وقف مسلسل القتل في حّ  شريحة كبيرة من الناس كانت تمّثل في حينه األكثرية، لةذلك  ال

كان يتوّجب على مجلس األمن أن يتدّخل كما فعل في رواندا والسودان والصومال للحّد من هذه االغتيةاالت التةي   
ينتظر مزاجية الناخب ألّن هذه المزاجية تتغّيةر فةي الةدول    شّكلت تهديدًا للسلم األهلي، وهذا المجلس ال يمكن أن 

واعتبر سعد أّن الةدفوع مقّدمةة لعرقلةة عمةل     . الديموقراطية، فيما األمن والسلم هما أساسان ثابتان لقيام أّي دولة
 .المحكمة ليس إّلا، وأّنه بين الالعدالة والعدالة التي تخضع لتعديل مستمّر ال بّد من اختيار األخيرة
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