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 7/7/2102جريدة الجمهورية 

 .، لإلستمرار في اإلغتياللمماطلةدفوع ل

 

ترافع محامي الدفاع عن المتهمين في المحكمة الخاصة بلبنان وقد أدلوا في الدفوع التي أثاروها مستندين إلى  عىد    
   ً شرعية المحكمة ، زاعمين أنها نشأت بأسلوب يتعارض مع الدستور اللبناني وأنها تمارس سلطة قضائية هي أصى

ي ، أضف إل  أنها نشأت بموجب إتفاق ل  تستكمل العملية الدستورية فيه وأن هذه الجرائ  من صًحية القضاء اللبنان
 ...تطال أشخاص وبالتالي ال يصّح اعتبارها جرائ  إرهابية 

 
إن مجلىس  " ال سيما حيثيات هذا القرار الذي ورد فيه  03/7/7331الصادر بتاريخ  7171إننا وبعد مراجعة القرار 

عل  جهود األمين العا  المتواصلة من أجل المضي بمعّية الحكومة اللبنانية في اتخاذ آخىر الخطىوات   األمن إذ ُيثني 
 7/7/7331الًزمة إلبرا  اإلتفاق عل  النحو المطلوب ويشير إل  اإلحاطة التي قدمها المستشار القىانوني بتىاريخ    

وإذ يؤكىد مىن جديىد    ... واجه عقبات حقيقيىة  والتي الحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق العملية الدستورية ي
 ...تصميمه عل  أن هذا العمل اإلرهابي واألثار المترتبة عليه تشكل تهديدا  للسً  واألمن الدوليين 

 
 : يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األم  المتحدة ويقرر - 7
مة خاصة للبنان بما في ذلك الضىميمة الملحقىة بهىا    أن يبدأ سريان أحكا  الوثيقة المرفقة المتعلقة بإنشاء محك –أ 

 ... 7/6/7331إعتبارا  من 
  

هكذا بات واضحا  أن المحكمة نشأت بقرار منفرد بموجب الفصل السابع وليس بموجب إتفاق وقعته الحكومة اللبنانية 
ة مجلس النواب وبالتالي ل  وصادق عليه مجلس النواب ، إذ أن هذا اإلتفاق الذي وقعته الحكومة فقط من دون مصادق

وبات ملحقا  وجزءا  " الوثيقة المرفقة " وأطلق عليه تسمية  7171يتّ  إبرامه ، عاد وتبّناه مجلس األمن في قراره رق  
متّمما  لهذا القرار ومرتبط إرتباطا  وثيقا  به ، فأعطاه مجلس األمن بقراره قوة تنفيذية كان قد افتقدها بسىبب إمتنىاع   

 . نواب عن المصادقة عليه مجلس ال
 

وعليه ال يوجد إتفاق بالمعن  الدستوري بل قرار منفرد صادر عن مجلس األمن تبن  اإلتفاق الموقع مىع الحكومىة   
البنانية غير المصادق عليه من ِقبل مجلس النواب لألسباب التي نعرفها كلنا ، حيث يتوجب والحال هذه أن ينصىاع  

دولي الذي تتول  تطبيقه األم  المتحدة ، إذ كما يخضع المواطن اللبناني للقانون اللبناني هكىذا  لبنان ألحكا  القانون ال
عضىو مؤسىس   ... تخضع الدولة اللبنانية للقوانين الدولية ، وذلك وفقا  لما ورد في مقدمة الدستور الفقرة ب لبنان 

لحقوق اإلنسان وتجسد الدولة هذه المبادىء فىي   وعامل في منظمة األم  المتحدة وملتز  مواثيقها واإلعًن العالمي
 .جميع الحقول والمجاالت دون استثناء 

 
عند تعارض أحكا  المعاهدات الدولية مع أحكىا   : " كما نصت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه 

 " . القانون العادي تتقّد  في مجال تطبيقه األول  عل  الثانية 
 

إذا كانت هذه المحكمة قد َنَشأت بقرار صادر عن مجلس األمن وباإلستناد إل  الفصل السىابع حيىث ارتىأى     وعليه
مجلس األمن أن السل  واألمىن الدوليين مهددين ، وأن إقفال مجلس النواب اللبناني كان من شىأنه أن يحىول دون   
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طالت قادة من السياسيين مثلوا  في حينها األغلبيىة  التي  تمكين العدالة الدولية من أن تضع حدا  للجرائ  اإلرهابيىة  
 .النيابية 

 
 .فهل يختار لبنان أن ينصاع للقانون الدولي أ  يحاول التفلت من أحكامه كما تفعل إسرائيل وإيران وكوريا الشمالية 

 
لذلك كف  القول بأن المحكمة نشأت بطريقة تتعارض مع الدستور حيث ال مجاال  للمقارنه بين أحكا  القانون الىدولي  

 .وآلية العمل به والدستور اللبناني وآلية العمل به 
 

عا  أنت  ال وأكثر من ذلك تريدون إعطاء الصًحية للقضاء اللبناني وأنت  ترهبونه بسًحك  وبكل وسائل إكراهك  ، طب
تريدون للقضاء اللبناني أن ينظر في أي قضية وطنية سواء أحيلت عل  المجلس العدلي أ  عل  القضاء العسىكري ،  
حت  أن قضية شهود الزور أو قميص عثمان الذي ألجله أطحت  بحكومة الرئيس سعد الحريري ل  تتركىوا للقضىاء   

  عل  السلطة القضائية وكيف أن قاٍض ينظر بقضية بحجى  الىوطن   اللبناني أن يحك  بها ، وكلنا يعل  ما هو تأثيرك
 .ُيَغّيب دوره وُتَغّيب سلطته بعد استعمال وسائل الترهيب عل  أنواعها 

 
وعليه إن دفوعك  للمماطلة وليس مساهمة منك  في تحقيق العدالة ، ألنك  ال تريدون إال اإلسىتمرار فىي اإلغتيىال    

ت ذلك مؤخرا  مع محاولة إغتيال الدكتور سمير جعجع ومراقبة منزل النائب أنطوان زهرا ومحاولة اإلغتيال ، وقد َثُب
لذلك تتابعون محاولة القضاء على  أي قضىاء   !( النائبين عن منطقة البترون)ومحاولة إغتيال النائب بطرس حرب 

 .محلي أ  دولي 
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