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 4/8/2012جريدة الجمهورية 

 .المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ردت دفوع المماطلة والتسويف 

 

الدولية الخاصة بلبنان ممارسة حق الدفاع وتأدية قسطه إلى العلى في هذاا  ال ننكر حق مكتب الدفاع التابع للمحكمة 
المجال ، إال أن المعضلة تكمن في إنكار الجهة التي تقف وراء المتهمين حق العدالة الدولية ، هذا  العدالذة التذي    

شى من تسليذم نفسه إلى ينشدها اللبنانيون في مثول المتهمين أمام قوس ها  المحكمذة ، ألن من يثق ببراءته ال يخ
سندًا ألحكام "    Video conférence"ها  المحكمذة أو أقّلذه قبول إستجوابذه عبر نظذام المؤتمرات المتلفذزة 

 .من قواعد اإلجراءات واإلثبات من دون أن يخضع المتهم للتوقيف / 501/المادة 
 

تى الساعة بصورة مباشرة أو غيذر مباشذرة عذن    لكن هاا الموقف السلبي ليس في صالح المتهمين الاين عجزوا ح
إثبات عدم صحة اإلتهام أقله فيما صدر عن الجهات السياسية التي ترعاهم أو ما صدر عن مكتب الدفاع الاي ينقذل  
بصورة أو بأخرى وجهة نظرهم لجهة طلب إعالن عدم إختصاص المحكمة إستنادًا إلى الفقرة األولذى مذن المذادة    

جراءات واإلثبات لنشوءها بطريقة غير دستورية وغير قانونية وهي إنتقائية وأن صالحيتها تمس من قواعد اإل/ 00/
 ...السيادة اللبنانية وتمارس دورًا مناط أصاًل بالقضاء اللبناني 

 

كل ها  الدفوع التي سبق أن أشرنا إلى اعتبارها دفوعًا للمماطلة ولإلستمرار في اإلغتيال في مقالنذا المنشذور فذي    
وفي ها  الصفحة بالاات ، إن من أثار ها  الدفوع يدرك أن نشأة ها  المحكمة ال عالقذة لهذا بايليذة     7/7/2052

من الدستور اللبناني لجهة إبرام المعاهدات الدولية والمصذادقة عليهذا وال تمذس     / 12/المنصوص عنها في المادة 
 ب ، كونها نشأت بإرادة منفردة بسيادة القضاء اللبناني وال بدور الحكومة أو مجلس النوا

 
التي وضعت عقبات أمام ( المجلس النيابي)عن مجلس األمن لم يكن للبنان دورًا فيها بعدما كّفت يد السلطات اللبنانية 

نشأة ها  المحكمة بموجب إتفاق توقعه األمم المتحدة من جهة إستنادًا إلى الفصل السادس من ميثاق األمم المتحذدة ،  
مذن  / 12/ولة اللبنانية من جهة أخرى ممثلة بالحكومة اللبنانية ويصادق عليه مجلس النواب إستنادًا إلى المذادة  والد

 .الدستور اللبناني 
 

أما الطامة الكبرى فتكمن في كون فريق الدفاع ومن يمّثله ال يزال يعتقد أن هناك إتفاقًا غير مكتملة شروطه لوجوب 
صادقًا عليه وفقًا للدستور ، وهاا قمة الضالل أو الظهور بمظهر المضّلل ، وقذد حسذمت   إعتبار  نافاًا وصحيحًا وم

أن المحكمذة   00/7/2052غرفة الدرجة األولى لدى ها  المحكمة هاا األمر عندما أكدت في قرارها الصادر فذي  
أيذار   00الصادر في  5717الخاصة بلبنان نشأت بقرار صادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بموجب القرار 

2007 . 
 

Le TSL a été crée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de la résolution 

1757 adoptée en Mai 2007  .  

 
 شّكل األساس الوحيد لقيام ها  المحكمة  5717كما أكدت غرفة الدرجة األولى في متن قرارها أن القرار 

   ".La résolution 1757 constitue le seul fondement du tribunal " 

  



 2 

 .وبالتالي ليس هناك من أساس آخر لنشأة ها  المحكمة 
 

وقد ختمت قرارها معتبرة أن لبنان وبصفته عضو في منظمة األمم المتحدة يقع عليه عاتق تنفيا الموجبات الذواردة  
 .في هاا القرار 

 
   … Et le Liban en tant que membre de l'organisation des Nations Unies, s'est acquitté des 

obligations qui sont les siennes aux termes de cette résolution   ."  

 
مذواطن اللبنذاني   هو كموقع ال 5717وعليه نردد ما قلنا  قبل صدور هاا القرار إن موقع الدولة اللبنانية تجا  القرار 

الاي يخضع للقوانين اللبنانية ، هكاا أيضًا تخضع الدولة اللبنانية للقانون الدولي ، إال إاا شاءت أن تتفّلت من أحكامه 
كما تفعل إسرائيل وإيران وكوريا الشمالية ، ياكر أنها نفات الشق المتعلق بحصة لبنان بتمويل المحكمة ، وإن جذاء  

 .ن اإللتباس هاا التمويل فيه شيء م
 

ونشير هنا إلى أن القرار الاي اتخاته المحكمة في إطار البت بالدفع بعدم اإلختصاص يقبل اإلستئناف وفقذًا ألحكذام   
من قواعد اإلجراءات واإلثبات كون هاا الدفع هو من الدفوع التي تقبذل اإلسذتئناف ،   / 00/من المادة " جيم" الفقرة 

يوم وباألمس أن رد دفوع المماطلة هو المصير النهائي لها بداية واستئنافًا مهمذا تكذررت   لكننا نرى وفقًا لما بيّنا  ال
سواء في دعوى الرئيس الشهيد رفيق الحريري أو في سواها ال سيما تلك الدعاوى التي قررت المحكمة النظر فيهذا  

إنه مما ال شك فيه أن هذاا القذرار   ونختم بالقول . لوجود تالزم بينها وبين الجرائم الواقعة ضمن صالحية المحكمة 
 .يصلح ألن يعتمد في كل مرة تحاول قوى التضليل إعتماد دفوع مماثلة "  Arrêt de principe" سيكون 

  

 سعد. المحامي الدكتور أنطوان أ
 

  
 


