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 71/2/2172جريدة الجمهورية 
 العدالة الدولية... مشهد اعتادت عليه 

 
 هي  لين  و، تشكل العدالة تراثًا وثقافة وروحًا وظّل سماء تحدرت من قمم األديان والفلسفات والنظريات والمذاهب 
وت ممارسيات  تترسخ إال إذا انفسحت لها على األرض فسحات وتكونت بنيات وهّيئت أدوات وانهمرت طاقات واست

... 
 
آخذ ف  الترسخ على اليرمم   هامفهوموه  تجربة من تجارب الماض  ومن ضرورات اليوم وعالمات الغد ، فه  ف

ال سالم ف  المجتمعات التي  يررتكيب فيهيا جيرائم     ، وقد دلت التجربة على أنه ، من العراقيل الت  توضع أمامها 
 " فال سالم من دون عدالة " ة إال بالعدالة إرهابية أو جرائم إبادة أو جرائم ضد اإلنساني

  " Pas de paix sans justice  " . 

 
ونحن اليوم نعيش أزمة تثبيت السالم ف  لبنان حتى تتحقق العدالة ، وهناك من ال يخشى تحقيق العدالة الت  تنزلهيا  

يكون هناك من قيمة فعلية لحكيم  المحاكم الدولية على قدر ما يخشى أن تسطع الحقيقة نورها فتكشف الجناة حيث ال 
توسل التضليل لتشتيت اليرأ   ي حيثحكم الشعوب عليه ، لذلك نجده يستبسل بغية حجب الحقيقة  مقارنة معالمحكمة 
نازل عن الحيق  ، فيما يصر المتضررون من أفراد وجماعات على كشف الحقيقة حتى لو اقتضى األمر التها العام عن

 Sierra"كما حصل ف  محياكم   "Amnistie contre vérité " أ مقايضة الحقيقة بالعفودع مبدلذلك ابت، ف  العقاب 

Leone  "   الت  اتخذت مقرًا لها ف "Freetown  " حّق معرفة القتلة حيث انتصر مبدأ 
 "Droit de savoir  " على فكرة طمس هوية القتلة. 
 

ائية الدولية فه  كثيرة وذلك منذ بدء ترسخها في  مطليع القيرن    أما العقبات الت  راحت تواجه مفهوم العدالة الجن
الجرائم الت  ارتكبها األلمان في  الحيرب العالميية    لمالحقة  9191ف  ألمانيا "   Leibsig"العشرين من محاكمات 

جنائيية  وقيام المحكمة اليوموسالفيا وروندا وكمبوديا محكمة وصواًل إلى "   Nuremberg"مرورًا بمحاكم ، األولى 
الخاصة بلبنان ناهيك عن عشرات لجان تقّص  الحقائق الدولية إلى ما وليس انتهاًء بالمحكمة الدولية "  CPI" الدولية 

 .هنالك من عدالة دولية اتخذت لها أشكااًل مختلفة 
 

رادزيتش كرايشينيك وكيا   هممين ليه و والجنراالت التابعين من سلوبودان ميلوسيفيتش  كلفف  يوموسالفيا لم يسلم 
 (يتشيا نعامًا بسبب الجرائم المنسوبة إلى والدها ال سيما مجزرة  سربير32الذ  انتحرت إبنته عن عمر )ومالديتش 

وبين فترة اإلتهام والمحاكمات تمت سرقة التحقيق لمعرفة األسماء المطلوبة كي   ، بمسؤوليتهم عن ارتكاب المجازر 
 .قلوا كلهم وحوكموا لكنهم اعت، ة يا من أمام العدالييتم تهريبه

 
"   Jean Paul Akayesu "و       "Jean Kambanda  "الروانييد   ك عندما حيوكم رئييس اليوزراء    يوكذل
واألمر عينه قيام   فقد نفى كل هؤالء مسؤوليتهم عن األعمال المنسوبة إليهم ، سواهم ف  المحكمة الخاصة برواندا و

حتيى  ، عن عشرات المقابر الجماعية لعشرات اآلالف من معارضيه به بول بوت أو سالوستار حيث نفى مسؤوليته 
 . على حجة أن خالفات نشبت بينهم أدت إلى مقتلهم أن بعضهم راح ينسب المسؤولية للضحايا أنفسهم 

 



 3 

مدن  ف  المواجهات  2333السياس  أللف  شخص وقتل  مسيؤوليته عين اإلمتييال    أيضًا "  Pinochet"كما نفى 
وكذلك فعل شارل تايلور عندما نسبت إليه المسؤولية عين قتيل اآلالف في     ، يام حكمه ف  تشيل  أمع المعارضة 

ال نبحر بعيدًا ألم يقل بشار األسد ف  الرد على مسيؤوليته  وك  ... فرد ذلك إلى كونه مرسل من ِقبل اإلله ، ليبيريا 
 ... ابه قام مناإلرهاب هو من ِقبل قواته أن عن المجازر المرتكبة 

 
كان المتضرر من قيام هذه العدالة على أشكالها يتوسل مختلف الوسائل بغية عرقلة العدالة وإلحاق الضرر بأدلتها  كما

معًا أو محاولة قتل شهودها أو تشويه الحقائق مرورًا باستخدام الوسيلة األشد ضررًا بمفهوم العدالة الدولية وبالحقيقة 
واخيتالق الميزاعم    ، عبر تشويه الحقيائق "  Manipulation des informations "وه  التضليل ف  المعلومات 

 .المسؤولية عنه إلى ما هنالك من وسائل بغية إبعاد ، واألضاليل وتركيب السيناريوهات 
 

به بعدما عجزت عن تعطيل نشأتها  أن تقومهذا ما تحاول الجهة المتضررة من نشوء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
الشك ف  مصداقية عملها لتنسيب إليهيا تيارًة أنهيا      راحت تبّثكما . المستمرة العرقلة محاوالت لرمم من على ا

أو أنهيا ستتسيبب   ، وليس جماعيات  ألنها تعاقب على قتل أفراد ف  لبنان حقل تجارب تقوم بإسرائيلية وطورًا أنها 
حيث هددوا بقيام الحيرب  كمبوديا لمحكمة الخاصة بفعل المتضررون من قيام اكما )بالحرب األهلية والِفتن المذهبية 

 ( .األهلية لكن المحكمة أصدرت أحكامها ونفذتها ولم تقع الحرباألهلية ، 
 

ولما تأكدت الجهة المتهمة بارتكاب الجرائم الواقعة تحت صالحية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بأن اإلتهام سيطالها 
عد وسائل مختلفة للدفاع بعدما رفض العديد من مكاتب المحيامين العريقية في     وأن أمرها بات مفضوحًا راحت ت، 

، فأيقنت أن ال سبيل أمامها سوى التضليل والتشكيك بالمحكمة والزعم بأن التحقيق قيد سيّرب   ، الغرب الدفاع عنها 
وتناسيت أن السيالح   ، ا وللنيل منه "  Bras judiciaire du politique"وأن هذه العدالة ليست إال ذراعًا للسياسة 

 .والمتفجرات كانا ذراعها لتحقيق مكاسب ف  السياسة بداًل من اعتماد الوسائل الديمقراطية لتحقيق مكاسب سياسية 
 

كل هذا للتعمية على الحقيقة الت  ستسطع مهما توسل القاتل من وسائل ومهما كثرت أدوات وأفواه وأقالم التضيليل  
فأقدم عليى  ، ى حد القول أن الشهداء قتلوا بعضهم البعض فهذا خاف من أن يكتشف أمره ذاك حتى توصلوا إل، لديه 

امتياله إذ يحاول القاتل دائمًا أن يخلق ف  ذهن الرأ  العام وجود قاتل آخر مفترض أو قتلة مفترضين للتشويش على 
 .الحقيقة 

 
الخاصة بلبنان فسيزداد التضليل والتشويش وستصيدح   أما وقد انطلقت المحاكمات الغيابية ف  عمل المحكمة الدولية

فه  تالحيق جهية   ، ار سلكن قافلة العدالة مستمرة ولن تخطىء الم. (ال فرق)األصوات المأجورة سياسيًا أو ماديًا 
باسيتثناء  )وكان نمط اإلمتيال متشيابه  ، متهمة امتالت بالتالزم جهات سياسية يجمع بينها الصفة السياسية الواحدة 

القصد الجنائ  أو الدافع الرتكاب هذه الجيرائم   أن، كما  (بيار الجميلالشيخ لنمط المعتمد ف  امتيال الوزير والنائب ا
ة يسلطي الموقف ف  معارضية  تجمعها وحدة وكذلك الغاية من وراء هذه الهجمات إذ طالت جهات سياسية ، واحد 

ليس إال مشهدًا يندرج ف  سياق المشاهد التي  ذكرناهيا   وكل ما يقال من هنا وهناك ... السالح ة يوسلطالوصاية 
وقد اعتادت العدالة الجنائية الدولية على هذه المشاهد الت  باتت مألوفة لديها ف  كل مرة تحط هيذه العدالية   ، أعاله 
 .حيث تسود الجرائم اإلرهابية وجرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية ، رحالها 
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السيناريوهات الزائفة عبر التشهير والميّس بالكراميات      التضليل والتشيويه وتركييب   وك  ال يستمر البعض ف
مزاعمه القضاء مالذًا والعدالة سبياًل لئال يضحى هذا المشهد عندما تسدل  صحتن إوالقفز فوق األدلة القاطعة ، فله 

 .حكمها من رواسب التاريخ البغيضة الستارة وتلفظ العدالة 
 

 سعد. أنطوان أالمحامي الدكتور 
 أستاذ جامعي


