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مدعي عام املحكمة الخاصة بلبنان
دانيال بلمار (أرشيف ــ هيثم املوسوي)

المحكمة الدولية

ّ
المتوقع؟
تعديالت على مقاس القرار
ُ

تعديالت ومقترحات جديدة أدخلت على قواعد اإلجراءت واإلثبات في املحكمة الخاصة بلبنان ،طاولت
أساسًا عملية تبليغ قرار االتهام ،تعديالت تأتي وسط التسريبات حول القرار االتهامي املنوي إصداره
ليطاول شخصيات من حزب الله
بيسان طي
أع� �ل ��ن امل �ك �ت��ب اإلع�ل��ام� ��ي للمحكمة
ال��دول �ي��ة ال �خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان ف��ي بيان
صدر أمس ،أن «الهيئة العامة لقضاة
امل�ح�ك�م��ة ال�خ��اص��ة ب�ل�ب�ن��ان اجتمعت
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل �م �ت��دة م��ن  8إل ��ى 11
تشرين الثاني 2010للنظر في مسائل
متعددة تتضمن التعديالت املقترح
إدخ ��ال� �ه ��ا ع �ل ��ى ق� ��واع� ��د اإلجراءات
واإلث� �ب ��ات .واع �ت �م��د ال �ق �ض��اة ،ف��ي ما
يخص القواعد ،عددًا من التعديالت
ال�ك�ف�ي�ل��ة ب �ت �ع��زي��ز ف��اع �ل �ي��ة إجراءات
امل �ح �ك �م ��ة وس�ل�ام� �ت� �ه ��ا ،وذل � � ��ك بعد
االس �ت �م��اع إل��ى ح�ج��ج مكتب املدعي
العام ومكتب الدفاع وقلم املحكمة».
أش� � � ��ار ال � �ب � �ي� ��ان إل � � ��ى أن «م � � ��ن أبرز
ال �ت �ع��دي�لات امل �ع �ت �م��دة ت �ل��ك املتعلقة
ب��ال�ق��واع��د ال�ت��ي ت��رع��ى عملية تبليغ

لقطة
من أبرز ما أدخلته التعديالت الجديدة على قواعد
اإلج����راءات واإلث��ب��ات ه��و إض��اف��ة امل��ادت�ين  76مكرر
و 105م���ك���رر ،ال��ل��ت�ين ح���ددت���ا م��ه��ل��ة ش��ه��ري��ن ّ
حدًا
أقصى لبدء املحاكمات الغيابية بعد تاريخ صدور
ّ
القرار االتهامي ،إذا تعذر تبليغ املتهم عبر سلطات
َ
الدول التي ُيعتقد أنه كان يعيش فيها ،أو بواسطة
اإلعالنات.
كذلك أضافت التعديالت الجديدة فقرة إلى املادة 68
من القواعد لتجيز «لقاضي اإلج��راءات التمهيدية أن
يحيل على غرفة االستئناف أي مسألة أولية تتعلق
بتفسير االتفاق والنظام األساسي والقواعد في ما
يخص القانون الواجب التطبيق ،ويرى أنها ضرورية
للنظر في ق��رار االتهام والفصل فيه» .وع��ززت هذه
املادة من مرجعية غرفة االستئناف بصفتها سلطة
تفسير النصوص القانونية املتبعة في املحكمة.

ينّ
قرار االتهام ،والتي تب بالتفصيل
التدابير العملية التي يجب اتخاذها
بعد تصديق قرار االتهام ،وال سيما
ف� ��ي م� ��ا ي �خ ��ص م� �ب ��اش ��رة إجراءات
امل�ح��اك�م��ة غ�ي��اب�ي��ًا» ،وه�ن��ا ُي �ش��ار إلى
أن امل��ادة  76كانت تنص في مادتها
األولى على أن قرار االتهام «املصدق
ُ
املتهم
ف � ��ي امل � � � � ��ادة  68ي � �ب � �ل ��غ إل � � ��ى ً
شخصيًا عندما يكون ذلك معقوال»،
ث ��م إن ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت تنص
على تسليم املتهم نسخة عن القرار
وي�ب�ل��غ «دع� ��وة ل�ل�ح�ض��ور أو مذكرة
توقيف» وأنه إذا ثبت للمدعي العام
أن «محاوالت توقيف معقولة» جرت
لكنها فشلت ،في هذه الحال «يجوز
لقاضي اإلجراءات التمهيدية أن يأمر
بتنفيذ التبليغ ،بما في ذلك إجراءات
اإلعالن العام».
أم ��ا ف��ي ال�ن�س�خ��ة امل �ع��دل��ة ،ف� ��ورد في
ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل ��ادة  76أن قرار
االت �ه��ام ُي�س�ل��م إل��ى «س�ل�ط��ات الدولة
التي يقيم املتهم في أراضيها أو التي
كانت آخر مكان معروف إلقامته» ،أو
الدولة التي ُيعتقد أنه موجود على
أراض�ي�ه��ا أو «خ��اض��ع لسلطتها من
املتهم قرار االتهام من دون
أجل تبليغ ُ
تأخير» ،وإذ أبقي على الفقرة الثانية
ُ ّ
من املادة ،عدلت الفقرة «جيم» لتأتي
على النحو اآلت��ي «يجب على لبنان
أو على أي دولة وافقت على التعاون
مع املحكمة أن تحيط الرئيس علمًا
بالتدابير املتخذة لتنفيذ الفقرتني
«أل ��ف» و«ب ��اء» ف��ي أق��رب وق��ت ممكن
وفي غضون مهلة ال تتجاوز  30يومًا
عقب تبليغ ق��رار االت �ه��ام أو الدعوة
إلى الحضور أو مذكرة ُالتوقيف.
أما الفقرة الرابعة التي أضيفت إلى
ه ��ذه امل � ��ادة ،وال �ت��ي ت�س�م��ح بقراءات
كثيرة ملا تنوي املحكمة القيام به في
إطار التسريبات القائمة حول القرار
االتهامي ،فقد نصت على أنه «عندما
تتعلق الدعوة إلى الحضور أو مذكرة
التوقيف أو أمر النقل بشخص يقيم
في دولة أو يخضع لسلطة دولة غير
تلك امل�ش��ار إليها ف��ي الفقرة «جيم»،
ُي� ��رس� ��ل رئ � �ي ��س ق� �ل ��م امل �ح �ك �م ��ة بعد
التشاور مع الرئيس ،طلبًا للتعاون
م��ع ال�س�ل�ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ف��ي الدولة
املعنية م��ن أج��ل تبليغ ال��دع��وة إلى
الحضور أو مذكرة التوقيف أو أمر
النقل إلى املتهم من دون تأخير».

تقرير

قرار االتهام ُيسلم إلى
«سلطات الدولة التي
يقيم المتهم في
أراضيها أو التي كانت
آخر مكان معروف
إلقامته»
امل � �ت � �ض� ��ررون م� ��ن امل �ط ��ال �ب ��ة بنسخ
م�ص��دق��ة م��ن األح �ك��ام ال �ص ��ادرة عن
املحكمة للمطالبة بالتعويض أمام
امل�ح��اك��م ال��وط�ن�ي��ة ...وسعيًا لتعزيز
شفافية عمل غرفتي املحكمة ،كلف
ال ��رئ �ي ��س ،ب��ال �ت �ش��اور م ��ع القضاة،
ب�ن�ش��ر م�ل�خ��ص ل�لأس �ب��اب املسوغة
للتعديالت املعتمدة .وتنص القواعد
على أنه يجوز لجميع املشاركني في
اإلج � � ��راءات ال�ش�ف�ه�ي��ة ال �ق��ائ�م��ة أمام
املحكمة استخدام أي لغة من اللغات
الرسمية الثالث للمحكمة.
أوض� ��ح ال �ب �ي��ان أن «ال �ت �ع��دي�ل�ات قد
أدخ�ل��ت وف�ق��ًا ل�ل�م��ادة  28م��ن النظام
األس� � ��اس� � ��ي ،ال � �ت� ��ي ت �م �ن��ح القضاة
ال �ص�لاح �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل��وض��ع قواعد
اإلج� � � � � ��راءات واإلث� � �ب � ��ات وتعديلها
ح�س��ب االق �ت �ض��اء» ،وس�ت��دخ��ل حيز
ال�ت�ن�ف�ي��ذ اب �ت � ً
�داء م��ن  1ك��ان��ون األول
املقبل.

متابعة

جريح طعنًا في شتورا

ُ
نقل أم��س ط��ارق ق .إل��ى مستشفى البقاع في
ت �ع �ن��اي��ل ،وه ��و ف��ي ح��ال��ة ح��رج��ة ،إذ إن ��ه كان
مصابًا بطعنات سكني ّ
«أم طقات» في رقبته.
ف��ي تفاصيل ال�ح��ادث ال��ذي تعرض ل��ه طارق،
وف��ق ما رواه��ا لـ«األخبار» متابعون ،أن��ه كان
موجودًا في مكتبه املخصص للسياحة والسفر
في ساحة شتورا ،فدخل عليه شخص ،ووقع
تالسن تطور إلى عراك باأليدي .وعلى
بينهما ّ
األث��ر ،استل الطرف الثاني سكينًا من جيبه،
وطعن بها طارق في رقبتهّ ،
وفر على الفور الى
جهة مجهولة.
ّ
راح طارق يصرخ داخل مكتبه ،تدخل جيرانه
وعملوا على نقله الى املستشفى ،كما حضرت
ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة ال� ��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ألخ� ��ذ إفادة
الجريح ،ومعاينة مكان الحادثة .مسؤول أمني
قال لـ«األخبار» إن القوى األمنية توصلت الى
هوية الجانيُ ،
ويشتبه في أنه عبد الله ح .ح،.

ب � �ي� ��ان امل �ح �ك �م ��ة ق� � ��ال ف� ��ي التعديل
«ي �ع ��زز ه ��ذا اإلط � ��ار ال �ج��دي��د اليقني
القانوني لدى املتهمني وغيرهم من
الفرقاء املعنيني باإلجراءات .واعتمد
ال�ق�ض��اة أي�ض��ًا إج � ً
�راء يجيز لقاضي
اإلج ��راءات التمهيدية أن يحيل إلى
غ��رف��ة االس�ت�ئ�ن��اف امل �س��ائ��ل املتعلقة
بتفسير ال�ق��ان��ون ال��واج��ب التطبيق،
وال�ت��ي ي��رى أنها ض��روري��ة لتصديق
أي قرار اتهام».
لفت بيان املحكمة إل��ى أن «القضاة
أوض � �ح� ��وا إم � �ك� ��ان ق� �ب ��ول اإلفادات
ال �خ �ط �ي ��ة ل �ل �ش �ه ��ود ال� ��ذي� ��ن تحول
أس � �ب� ��اب وج �ي �ه ��ة دون حضورهم
ل � �ل� ��إدالء ب� �ش� �ه ��ادت� �ه ��م .وسيتمكن

فستق و«الفرار من رومية» عند القضاء العسكري
وال�ع�م��ل ج��ار إلل �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل�ي��ه .وق��د ّ
رجح
املسؤول األمني أن يكون الجاني قد أقدم على
طعن طارق بهدف السلب.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ورد ب �ل�اغ إل� ��ى ق� ��وى األمن
ال ��داخ� �ل ��ي ي �ف �ي��د ب � �ح� ��دوث إش � �ك� ��ال ف� ��ي رياق
ينّ
(البقاع) يوم األربعاء املاضي ،وتب أن خالفًا
على أفضلية املرور وقع بني محمد ط .وجهاد
ك .وقد أقدم محمد على شهر بندقية في وجه
جهاد ،ولم ُيفد عن وقوع أي إصابات إثر هذا
اإلشكال.
وفي الفاكهة (قضاء بعلبك) وقع حادث مريع،
إذ كان الطفل هادي ع 9( .أعوام) يلهو ببندقية
صيد أمام منزل ذويه فانطلق منها طلق ناري
أصابه في رأس��ه ،ما سبب له نزفًا ح��ادًا ،وقد
ن�ق��ل إل ��ى م�س�ت�ش�ف��ى ف��ي ب�ع�ل�ب��ك ،ل�ك��ن وضعه
الصحي غير مستقر.
(األخبار)

ّ
تسلم مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر الشيخ عمر ب�ك��ري فستق م��ع امل�ل��ف بعدما
ق �ض��ى خ �م �س��ة أي � ��ام ف ��ي امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ق��وى األمن
ال��داخ�ل��ي ،منذ إل�ق��اء ف��رع املعلومات القبض عليه بعد
ظهر ي��وم األح��د امل��اض��ي ،إث��ر مذكرة ّالتوقيف الغيابية
التي أصدرها القضاء العسكري بحقه بتهمة االنتماء
إل��ى تنظيمي القاعدة وفتح اإلس�ل�ام ،وت��دري��ب عناصر
متشددين على استخدام السالح .وسيمثل الشيخ فستق
العسكري ،تمهيدًا التخاذ األخير
أمام قاضي التحقيق
ّ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه إلحالته على املحكمة
العسكرية الدائمة تمهيدًا إلعادة محاكمته ،بعدما صدر
الحكم الغيابي بحقه بعد توقيفه .وعلمت «األخبار» أنه
ِّ
ُحددت جلسة ملحاكمة الشيخ بكري أمام رئيس املحكمة
العسكرية العميد ن��زار خليل إلع ��ادة محاكمته .كذلك
ُ َّ
سيقدم طلب إخالء سبيل للعميد
علمت «األخبار» ّ أنه
ّ
خليل ال��ذي يتوقع متابعون أن يوافق على ب��ت الطلب
ّ
املقدم.
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أم ��ر ال �ق��اض��ي ص �ق��ر ب�ت��وق�ي��ف خمسة

عناصر من قوى األمن الداخلي من حراس سجن رومية
بعد حادثة الفرار األخيرة .وقد ذكر مسؤول أمني رفيع
في ق��وى األم��ن الداخلي لـ«األخبار» أن العناصر الذين
أم��ر القضاء العسكري بتوقيفهم م�ت� ّ
�ورط��ون بنحو أو
بآخر في تسهيل ف��رار السجني وليد البستانيّ .وأشار
امل�س��ؤول امل��ذك��ور إل��ى أن امل��وق��وف�ين الخمسة يتوزعون
ب�ين ح� ّ�راس ملبنى املحكومني ورت�ب��اء يعمل أح��ده��م في
مجال الصيانة داخل السجن .ولفت املسؤول املذكور إلى
أن نظرية التواطؤ خرجت م��ن كونها فرضية لتصبح
واقعًا ،باعتبار أن نشر الحديد كان قد جرى على مراحل
ّ
ّ
الحراس .باإلضافة ُ إلى أن العدة التي
أم� ُ�ام أعني ه��ؤالء
ِّ
استخدمت ف��ي عملية النشر ،ربما ه��رب��ت إل��ى السجن
عبر مساعدة ّ
الحراس.
عملية االحتجاج التي شهدها سجن رومية أول
يذكر أن
ُ
من أمس استوعبت ،لكن سجناء فتح اإلس�لام ما زالوا
على اعتراضهم ،حيث لم ينزلوا أمس إلى الباحة تعبيرًا
عن استمرار االحتجاج.
(األخبار)

