
 ماذا تعني إدانة عضو في حزب هللا باغتیال الحریري؟ 
رغم أن قرار المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان، الثالثاء، أدان شخصا واحدا في جریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني األسبق،  

مراقبینعاما، إال أنھا تعني سیاسیا بشكل ضمني إدانة میلیشیات حزب هللا، بحسب  15رفیق الحریري، قبل  . 

  

في اغتیال الحریري حزب هللا  سلیم عیاش، القیادي األمني والعسكري في وكانت المحكمة الدولیة قضت غیابیا بإدانة . 

صفحة إن سلیم جمیل عیاش أدین بالقتل وارتكاب عمل  2600وقال القاضي دیفید ري وھو یتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 
آخرین 21إرھابي فیما یتصل بقتل الحریري و . 

متھمین آخرین في القضیة، وھم: أسعد صبرا، وحسن عنیسي، وحسن حبیب   3وأضاف أنھ ال توجد أدلة بخصوص تورط 
 .مرعي

وعلق زعیم تیار المستقبل ونجل رئیس الوزراء الراحل، سعد الحریري، على الحكم قائال "عرفنا الحقیقة الیوم ونحتاج لتحقیق  
 ."العدالة

ى تنفیذ القصاص بقتلة رفیق الحریري ولن نساوم على دمھوتابع: "لن نستكین حت ". 

التضحیة یجب ان تكون الیوم من حزب هللا الذي أصبح واضحا  ودعا الحریري حزب هللا إلى "التضحیة" وتسلیم القاتل، قائال:"
م القصاص، لذلك أكّرر: لن  أّن شبكة القتلة خرجوا من صفوفھ، ویعتقدون أنّھ لھذا السبب لن یتسلموا إلى العدالة وینفذ فیھ

أستكین حتى یتم تسلیمھم للعدالة ویتنفذ فیھم القصاص، اللبنانیون لن یقبلوا بعد الیوم أن یكون وطنھم مرتعا للقتلة أو ملجأ 
 ."للھروب من العقاب

  

 خیاران أمام حزب هللا 

":" إننا أمام حكم دولي، وعلى حزب هللا  ویقول الكاتب والباحث السیاسي، طوني أبي نجم، في حدیث إلى "سكاي نیوز عربیة
اد ألن الحكم غیابيتسلیمھ (سلیم عیاش)، فھو قیادي أمني وعسكري في الحزب، وفي حال تم ذلك فإن المحاكمة ستع ". 

 ."وأضاف أبي نجم أنھ من المتوقع أال یقدم حزب هللا على تسلیم عیاش، ویكون بذلك قد "أدان الحزب نفسھ بشكل مباشر

أن قرار المحكمة الدولیة أكد "أن الجریمة كانت إرھابیة بخلیفة سیاسیة، إذ لم تكن ھناك مشكالت شخصیة بین المتھمین  واعتبر 
 ."والحریري

  

 إدانة سیاسیة 

وأضاف أن قرار المحكمة یوحي بأن المتھمین متورطین في جھود أكبر، ولم یكن بوسع أشخاص معدودین أن یقوموا بھا،  
م كان أقصى ما یمكن أن تحققھ المحكمة، ألنھا ال تحكم على دول وكیاناتمشیرا إلى أن الحك . 



ورأى أنھ بالمعنى السیاسي فقرار إدانة عضو حزب هللا یوجھ ضمنیا اتھاما لحزب هللا وسوریا، ألن لدیھما مصلحة في اغتیال  
 .رفیق الحریري

  

 سیزید الشرخ 

سكاي نیوز عربیة " أنھ لن تحدث ھناك أي توترات في الشارع " أما الكاتب الصحفي، رضوان عقیل، فرأى في حدیث إلى
اللبناني، مشیرا إلى "الكالم العاقل" الذي وجھھ الحریري االبن إلى أنصار تیار المستقبل واللبنانیین عقب الحكم جاء لتفادي أي 

 .تبعات

المعارضة لحزب هللا) في حالة صدمة على مستوى  آذار" (التي تضم المستقبل وغیره من القوى  14وأضاف أن جمھور قوى "
 .القادة والقواعد، ألنھ كان یتوقع أن یطال الحكم كل المتھمین

وشدد على أن المرحلة التي ستلي الحكم ستزید من مساحة الشرخ بین حزب هللا وتیار المستقبل حیث سیتصارعان في السیاسة  
العدالة وال یرید االنتقامیؤكد على مسار من دون الدخول في مواجھات دامیة، لكن الحریري  . 

وقال إنھ من غیر المعقول أن ینفذ أحد أعضاء حزب هللا عمال بمفرده، نظرا لطبیعة "ھذه الماكینة الحدیدیة"، فأصغر عنصر  
أي عملیة دون الرجوع إلى قیادتھوأكبر عنصر فیھا ال یقدم على  ". 

ل الحریري ال یمكن أن تتم عبر فرد واحدورأى أن الحكم حمل مفارقة، فعملیة اغتیال مث . 

  

  مصداقیة المحكمة

ومن وجھة نظر قانونیة، أوضح أستاذ القانون بول مرقص، في حدیث إلى "سكاي نیوز عربیة" إن الحكم یضفي مصداقیة على  
 .المحكمة ألنھا ال تأخذ بأدلة معیوبة، بل تعتمد البراھین القاطعة التي تخلو من أي شك 

وتابع أن إدانة سلیم عیاش تأتي نتیجة قناعة توصلت إلیھا المحكمة، وعدم إدانة اآلخرین نتیجة غیاب قناعة مماثلة، "لكن ھذا ال  
 ."یعني أنھم لم یشتركوا على نحو مباشر أو غیر مباشر، بل ربما اشتركوا على نحو لم یتضح للمحكمة

تي ألن نظام المحكمة ینص على إدانة األفراد فقط، وھذا ال یعني أن المحكمة  وقال إن عدم إدانة دول أو كیانات معنویة فھذا یأ 
 .أخطأت

أبوظبي  -سكاي نیوز عربیة   

http://www.alnadim.com/textarticle/16286/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-

%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%9F 
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