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سياسة
على الغالف

أول الكالم وآخره
إبراهيم األمين
يـ ـ ـح ـ ــار امل ـ ـ ـ ــرء فـ ـ ــي ك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل
مـ ـ ــع مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،أقـ ــام ـ ـهـ ــا أصـ ـح ــابـ ـه ــا
بـحـجــة ك ـشــف قـتـلــة رف ـيــق ال ـحــريــري
ومحاكمتهم ،فإذا بها تنتهي نسخة
ع ــن م ـحـكـمــة امل ـط ـب ــوع ــات .وإذا كــان
االتهام الذي قامت عليه ،هو محاولة
تقويض ثقة الجمهور بها كمؤسسة
ُ
ع ــدال ــة ،فـهــي بـعــد كــل مــا م ـ ّـر ،لــم تبق
على ثقة إال قلة قليلة ،من املستفيدين
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مـ ـ ــن وجـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا .وهـ ـ ـ ــؤالء
ينحصرون اليوم في قضاة ومحامني
ومــوظـفــن يـمـضــون تـقــاعــدهــم املبكر
على حساب الشعب اللبناني وكرامة
أهله.
السقف املرتفع ،والتهويل والتهديد،
ثم استخدام لغة الوعيد طوال الوقت،
لم تكن ينفع أهل املحكمة في تعديل

سنتحمل مسؤولية
دعوة الناس إلى جمع عشرات
ألوف الدوالرات ،إلرسالها إلى من
يحملون مشاعل الحرية
ـف م ــن ال يـخـشــى أس ـي ــاده ــا ،وال
مــوقـ ّ
هــي وف ــرت لنفسها مــا تـعـتـقــده أدلــة
إلدانة يقبلها الجمهور قبل املعنيني
ّ
واملـ ـتـ ـض ــرري ــن .وظ ـ ــل م ـم ـثــل االدع ـ ــاء
أش ـب ــه ب ـم ـهــرج م ــن ال ـص ـنــف ال ـ ــرديء.
بينما لعب القاضي دور ســادتــه في
مجلس األم ــن ال ــدول ــي ،مــانـحــا نفسه
ت ـفــوقــا أخــاق ـيــا م ــن دون س ـن ــد .لكن
الذي أساء إلى نفسه وإلى مهنته ،هو
قبل تولي مهمة الدفاع رغمًا عن
من ِ
املتهم .فال هو أفاد وال استفاد .اللهم
ّ
إال إذا أقنع نفسه بأن موقفًا أخالقيًا
باهتًا يعفيه مــن عــبء خيانة أصــول
العدالة.
وفوق كل ذلك ،يتصرف فريق املحكمة
في الهــاي ،كأنه يقوم بــدور إصالحي
وإرش ـ ـ ــادي .ي ـظــن ،ع ــن «ه ـب ــل» أو ثقة
منفوخة بــالـنـفــس ،أن ــه يحمل مفتاح

ُ
للمرة األولى محكمة دولية تدين وسيلة إعالمية

«األخبار» تنتصر للصحافة

ّ
«هز العصا» على مين؟
ُيدرك بعض القضاة في املحكمة الدولية الخاصة بلبنان خطورة استهدافهم الوسائل
اإلعالمية ،إذ إنهم يعلمون أن هذه املحكمة تعمل لفترة ّ
محددة بثالث سنوات (قابلة
للتمديد) ،بينما يمكن أن يالحق اإلعالم القضاة الذين يصدرون أحكامًا جائرة مدى
الحياة .وبالتالي يبدو أن سياسة املحكمة لم تكن إدانة تلفزيون «الجديد» وجريدة
«األخبار» ،بل تهديدهما عبر تبرئتهما بعد قيامهما باستئناف الحكم الصادر
بحقهما .لكن بينما قامت الزميلة كرمى خياط من خالل وكيلها القانوني باستئناف
الحكم الصادر بحقها ،وصدر بالتالي حكم البراءة ،سيمتنع األمني عن استئناف الحكم
محام
الصادر بحقه وبحق «األخبار» بسبب قرار القاضي نيكوال ليتييري فرض
ٍ
عليهما من دون رضاهما ،في مخالفة واضحة لحقوق اإلنسان.
على أي حال ،سعت املحكمة منذ صدور حكم اإلدانة بحق األمني إلى إقناعه بمنح اإلذن
للمحامي املفروض عليه من خارج إرادته الستئناف الحكم .لذا ،تأخرت تالوة العقوبة
بحق «األخبار» واألمني ألكثر من شهر فشلت خالله كل املساعي التي دعت رئيس
تحرير «األخبار» إلى الرضوخ لجبروت «املجتمع الدولي» الذي يستخدم ّ
هز العصا.

يبدو أن أحد أهم
إنجازات المحكمة
الدولية الخاصة
بلبنان يتجسد
باالعتداء على
حرية الصحافة
اللبنانية عبر إدانة
جريدة وتغريم
رئيس تحريرها بجرم
التحقير

صدر أمس القرار من ملعب كرة السلة
للمقر الرئيسي السابق لالستخبارات
الـهــولـنــديــة (امل ـق ــر ال ـحــالــي للمحكمة
ال ـخ ــاص ــة ب ـجــري ـمــة اغ ـت ـي ــال الــرئ ـيــس
رفيق الحريري) :تغريم رئيس تحرير
ج ــري ــدة «األخـ ـ ـب ـ ــار» إب ــراهـ ـي ــم األم ــن
مبلغ  ٢٠ألف يورو وتغريم «األخبار»
مبلغ  ٦آالف يورو .أما السبب ،فهو…
«ت ـح ـق ـي ــر امل ـح ـك ـم ــة» م ــن خ ـ ــال نـشــر
أسـمــاء وص ــور بـعــض املـتـعــاونــن مع
جهودها الرامية إلــى اتهام مقاومني
«ش ـي ـعــة» (ك ـمــا وص ــف امل ــدع ــي ال ـعــام
ال ـ ــدول ـ ــي امل ـت ـه ـم ــن خ ـ ــال م ــراف ـع ـت ــه
التمهيدية) باغتيال الحريري.
لكن قد ال تكون أبرز إنجازات «محكمة
الـفـتـنــة» املــذهـبـيــة تـصــويــب سهامها
ع ـل ــى م ــن ح ـ ــرر ل ـب ـن ــان م ــن االحـ ـت ــال
اإلســرائ ـي ـلــي وم ــن ُي ـه ــدد أم ــن الـكـيــان
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،بـ ــل إن أه ـ ــم مـ ــا قــامــت
ب ــه ه ــذه املـحـكـمــة ه ــو ن ـســف م ــا بقي
مــن صــدقـيــة «ال ـعــدالــة الــدول ـيــة» .وقــد
أتاحت هذه املحكمة كشف االستخدام

ال ـس ـيــاســي آللـ ـي ــات ال ـع ــدال ــة الــدول ـيــة
لـتـحـقـيــق مـ ــآرب «امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي»،
وذلك من خالل اآلتي:
ً
أوال تحديد اختصاصها القضائي،
حيث إن أول محكمة دولـيــة تقاضي
مــرت ـك ـبــي ج ــرائ ــم اإلرهـ ـ ـ ــاب ال يـشـمــل
اختصاصها مقاضاة املسؤولني عن
أض ـخــم ال ـجــرائــم اإلرهــاب ـيــة وأكـثــرهــا
إي ـ ً
ـذاء للبشر (وبالحد األدن ــى للرجل
األبـ ـي ــض) م ـثــل اع ـ ـتـ ــداءات  11أي ـلــول
 2001ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أو
تفجيرات محطات سكك الحديد في
لندن ومدريد ،وال هجمات اإلرهابيني
على املدنيني في باريس وبروكسيل
ونيس .ال ال أب ـدًا… يقتصر عمل أول
محكمة دولية ملقاضاة اإلرهــاب على
جــريـمــة واح ــدة (وج ــرائ ــم أخ ــرى فقط
إذا ثبت تــازمـهــا مــع تلك الجريمة)،
وه ــي االع ـت ــداء اآلث ــم ال ــذي تـعــرض له
الرئيس الـحــريــري وراح ضحيته 23
شخصًا في منطقة السان جورج يوم
 14شباط .2005

