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 41/1/2142جريدة الجمهورية 
 . ال يقتضي إحالتها على المحكمة الدولية الخاصة بلبنانيمحاولة إغت

 
 .عدالة دولية تذكروا بأن هناك إذا عدتم لإلغتيال السياسي 

 
الصادر عن مجلس  األمسن    7171نصت الفقرة األولى من المادة األولى من الوثيقة المرفقة بالقرار   -

 :المتعلق بإنشاء محكمة خاصة بلبنان على اآلتي  03/7/2331بتاريخ 
 
رأت وإذا ...  2337شسبا    71تنشأ محكمة خاصة للبنان لمقاضاة األشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في " 

 2337كسانون األول   72و 2331تشرين األول  7في الفترة الممتدة بين  المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان
هي هجمات متالزمة وفقًا لمبادىء العدالة الجنائية  ريخ الحق يقّرره الطرفان ويوافق عليه مجلس األمن ،أو أي تا

، فإن المحكمة يكون لها إختصاص  2337شبا   71وأن  بيعتها مماثلتان ل بيعة وخ ورة الهجسوم الذي وقع في 
سبيل المثال ال الحصر مجموعسة العوامسل   ويشمل هذا التالزم على . على األشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات 

 :التالية 
( أسلوب العمل)، والغاية من وراء الهجمات ، وِصفة الضحايا المستهدفين ، ونم  الهجمات ( الدافع)القصد الجنائي " 

 " .والجناة 
 
األمسم  مسع  اإلتفساق  هذا  إلقرارالمختصة اللبنانية كان م لوبًا إلنشاء هذه المحكمة موافقة السل ات الدستورية  لقد

أن هذا األمر يقتضيه واجب إحقاق  إن لم نقل... المتحدة ، أقله باإلستناد إلى ما كان قد اتفق عليه في  اولة الحوار 
 .اكتشاف الفاعلين  حتى وأالفصل بها قضايا مماثلة بقي القضاء اللبناني عاجزًا عن  ه وفي الحق إذ أن

 
له أن يصدر بموجب إتفاق عن  ريق العملية الدستورية حالت دونه عقبات حقيقية كمسا   وكلنا يعلم أن ما كان مقّدرًا

 : مما دفعه وبموجب المادة األولى من قراره المذكور إلى أن  7171قراره حيثيات في  مجل  األمنهذا األمر أكد 
هذه المادة قوة تنفيذيسة لهسذا   من  -أ-الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ليع ي بموجب البند  يتصرف بموجب" 

 " . 73/6/2331اإلتفاق اعتبارًا من 
 

يشسّكل  السذي  فريق الحت مواقف اللبنانية التي ترّن اتهذا القرار نافذًا دون حاجة ألي دور تقوم به السل  باتوعليه 
ع تسليم المتهمين الم لسوبين  أو محاولة منعرقلة قيام المحكمة لفترة من الزمن  بين!!! أقلية وأغلبية في آٍن معًا فيها 

 .دون جدوى من  لكنفائض القوة ذلك إلى  فيمستندًا ، لصالحها 
 

منا سة فقس     72/72/2337هكذا تكون مسألة إنا ة صالحية المحكمة الخاصة بلبنان بالنظر بأي جريمة تقع بعسد  
ألن ، ولى التي أشرنا إليهسا أعساله   موافقة مجل  األمن وفقًا للمادة األعلى حصول البالمحكمة الخاصة بلبنان شر  

إذ أن مجل  األمن تصّرف بإرادة منفردة ، الدولة اللبنانية لم يعد م لوب موافقتها كونها لم تعد  رفًا في هذا اإلتفاق 
كل ذلك يقتضي أن ترفع التحقيقات إلى المكتب التابع للمحكمة فسي  أمام ، وبموجب الفصل السابع كما سبق وذكرنا 

ومكتب المسدعي العسام لسدى المحكمسة وذلسك فسي       بنانية لًا إلتفاقية التعاون الموقعة من قِبل الحكومة السندلبنان 



 2 

ما يساعد وإعالن صالحيته من عدمها كي يقّرر ( الو نية حكومة الوحدة  ي في حينهامن ِقبل ما سّم) 71/6/2332
 :على القول بأن هناك أسباب ومبررات يقتضي معها أن يحال هذا الملف إلى المحكمة فهي اآلتية 

 
ذاته الذي كان متوافرًا في سلسلة الهجمات التي  الت سلسلة من قسادة  ( أي الدافع)توافر القصد الجنائي  -
 .آذار  71
لحملهسم  ، غ  على هذا الفريق السياسي ومناصسريه  الض من خاللتوافر الغاية من وراء هذه الهجمات - 

قيام الدولسة السسيدة   المتمثلة بآذار  71الفريق المتضرر من الدفاع عن مبادىء ( سياسيًا)على عدم مواجهة 
بل دولة ديمقرا ية يحكمها القانون والنظسام ولسي    ، ال شريك لها خاصة في حمل السالح الحرة المستقلة 
 .جماعة مسلحة 

آذار هؤالء القسادة   71الِصفة ذاتها في الضحية أي الجهة المستهدفة فالدكتور جعجع هو من قادة  توافر- 
 .على ما بينته محاولة اإلغتيال األخيرة غتيال السياسي لإلمستهدفين ومعّرضين  لواازما الذين كانوا و

ر الجَميل وال يستقيم القول هنا ذاته المعتمد في اغتيال الوزير والنائب الشيخ بيا النم نم  الهجمات وهو - 
أن اإلغتيال بالرصاص هو غيره المرتكب بوسائل التفجير ألن الفعل يعتبر من قبيل العمل اإلرهابي ذاتسه  

 " . Aldo Moro" الرصاص برئي  الوزراء اإلي الي  اغتيالبعين اإلعتبار لدى   َذِخوهذا ما ُأ
د تعسدّ  يأتي، ولهذه الغاية  المستخدمةتعددت األدوات والجهات  مهماأنفسهم أما بالنسبة لِصفة الجناة فهم - 

قصة أبو عد  مثاًل أو السسلفيين الحجساا السذين    ك) ةميعفي سياق التضليل والتنم  اإلغتيال لدى الجناة 
 .لكن الجناة هم هم ( سافروا إلى أستراليا

 
أشسخاص  إلى تسسعة  تألفت من ستة أنها حكى عنها التي ُيما صدر من تحقيقات أولية عن الجهة المنفذة بالنسبة ِلأما 

الوزير بيار غتيال مشابهًا لعدد المجموعة التي شاركت في جريمة إفهذا العدد ، على األقل في مجال التنفيذ الميداني 
الجهة التي تقسف وراء اإلغتيسال    عنالعمل الفردي صفة الحريري مما ينزع عن هذا الفعل الرئي  ل وكذلك الجَمّي
 .ي تشكل جماعة إجرامية مسلحة الت
 

مكتب التحقيقات الذي نقلت صالحيته إلى المحكمسة الخاصسة   أما عن الفارق الزمني بين الهجمات التي أجرى فيها 
على أي تاريخ الحسق  " فإن هذا العامل لي  من شأنه أن ينزع صالحية المحكمة التي كما ذكرنا أنها نصت ، بلبنان 
 .اب اإلغتيال ال تزال هي هي  الما أن أسب... " 

 
وما يبّرر أكثر وأكثر وجوب اإلحالة السؤال اآلتي ماذا لو تمكنت المجموعة المولجة بتنفيذ إغتيال الدكتور جعجع 

 فهل كنا توحدنا على ضرورة اإلحالة ؟؟؟، ال سمح اهلل فعاًل من تحقيق مآربها أي اغتيال الدكتور جعجع 
 

مية وِصفة الضحايا والجناة هي ذاتها فإن اإلحالة أمر ضروري كي ال يعتقد القاتل أن إحقاق وعليه  الما الغاية الجر
حتسى  ، وليتذكر أن اإلغتيال السياسي يقابله عدالة دولية مسارها آخذًا في الترسخ الحق في هذا المجال أمر مستبعد 

 .سيف اإلسالم عبرة لمن اعتبر أقله وليأخذوا في هذا الشرق البعيد 
 

 سعد. لمحامي الدكتور أنطوان أ
 في القانون الدوليأستاذ 

 


