
حسن حبيب مريع

قضية عياش وآخرين
)STL-11-01 القضية رقم( 

األعمال الجرمية المزعومة
رفيق  السابق  اللبناني  الوزراء  رئيس  أّن  االتهام  قرار  يؤكد 
الحريري اغتيَل عند الساعة 12:55 من يوم 14 شباط/فبراير 
عمل  جّراء  بيروت،  في  الحصن  ميناء  شارع  في   ،2005
انتحارٌي كمية ضخمة من متفّجرات شديدة  فيه  إرهابي فّجر 
الحريري،  رفيق  مقتل  إلى  وإضافةً  فان.  في  مخبأة  االنفجار 
أّدى االنفجار إلى قتل 21 شخًصا آخر وإصابة 226 شخًصا. 

مؤامرة  في  آخرين  مع  بالمشاركة  متهم  مرعي  حبيب  حسن 
هدفها ارتكاب عمل إرهابي الغتيال رفيق الحريري. والسيد 
مع  زوًرا  المسؤولية  إعالن  تحضير  بتنسيق  متهم  مرعي 

مصطفى أمين بدر الدين، بل وفي بعض األحيان، بالتواصل 
مع سليم جميل عيّاش في إطار التحضيرات المتعلّقة باعتداء 
السيد  أن  يُعتقد  ذلك،  عن  وفضالً   .2005 شباط/فبراير   14
مرعي قد نّسق، قبل االعتداء، األنشطة المناطة بحسين حسن 
)تبيّن  مناسب  شخص  الختيار  صبرا  حسن  وأسد  عنيسي 
الحقًا أنه يُدعى أحمد أبو عدس( إلعالن المسؤولية زوًرا عن 
نّسق  قد  مرعي  السيد  أن  ويُزعم  فيديو.  شريط  في  االعتداء 
للتأكد  السيدين عنيسي وصبرا  أنشطة  عقب االعتداء مباشرةً 
بيروت  في  الجزيرة  قناة  مكتب  إلى  الفيديو  تسليم شريط  من 

وبثّه على الهواء.

تطّورات قضائية أساسية
16 شباط/فبراير 2011 - غرفة االستئناف تصدر قرارها 
التمهيدي حول القانون الواجب التطبيق الذي تفّسر فيه عّدة 

مسائل منها اإلرهاب، والمؤامرة وأشكال المسؤولية وفقًا 
للقانون الدولي والقانون اللبناني.

28 حزيران/يونيو 2011 - قاضي اإلجراءات التمهيدية 
يصّدق قرار االتهام ضّد السادة عياش وبدر الدين وعنيسي 

وصبرا، الذي قّدمه المدعي العام  في 17 كانون الثاني/يناير 
 .2011
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صحيفة معلوما

التهم )كما وردت في قرار االتهام(
مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛	 
التدّخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفّجرة؛	 
التدّخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمًدا باستعمال مواد متفّجرة؛	 
التدّخل في جريمة قتل 21 شخًصا آخر عمًدا باستعمال مواد متفّجرة؛ 	 
التدّخل في جريمة محاولة قتل 226 شخًصا عمًدا باستعمال مواد متفّجرة.	 

المتهم بارتكاب الجرائم الواردة بالتفصيل في قرار االتهام بريٌء حتى تثبت إدانته من دون أدنى شك معقول.

معلومات شخصية )كما وردت في قرار االتهام(
12 كانون األول/ديسمبر 1965 تاريخ الوالدة 

بيروت، لبنان محّل الوالدة 
لبناني الجنسية 

31 تموز/يوليو 2013 تصديق قرار االتهام األول 
ُسلّمت مذكرتا توقيف مختومتين إلى السلطات اللبنانية في 6 آب/أغسطس  مذكرة توقيف 

2013 و31 تشرين األول/أكتوبر 2016. صدرت مذكرتا توقيف دوليتان في 
31 تموز/يوليو 2013 و11 تشرين األول/أكتوبر 2013.

ال يزال السيد مرعي طليقًا. وفي 20 كانون األول/ديسمبر 2013، قررت  الوضع الراهن 
غرفة الدرجة األولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة السيد مرعي غيابيًا.

16 كانون الثاني/يناير 2014. تاريخ بدء المحاكمة في قضية عيّاش وآخرين 
11 شباط/فبراير 2014 تاريخ الضّم إلى قضية عيّاش وآخرين 

18 حزيران/يونيو 2014 استئناف المحاكمة بعد ضّم القضيتين 

لبنانلبنان
بريوت 
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12 تموز/يوليو 2011 - وحدة المتضررين المشاركين 
في اإلجراءات تفتح باب تقديم الطلبات أمام المتضّررين 

 للمشاركة في إجراءات عياش وآخرين.
 )في أيار/مايو 2017، تخطى عدد المتضررين المشاركين 

في اإلجراءات السبعين متضرًرا(
1 شباط/فبراير 2012 - غرفة الدرجة األولى تقّرر محاكمة 

المتهمين األربعة في قضية عياش وآخرين غيابيًا.
24 تشرين األّول/أكتوبر 2012 - غرفة االستئناف ترّد 

استئناف الدفاع قرار غرفة الدرجة األولى الذي يؤيد 
اختصاص وقانونية المحكمة.

31 تموز/يوليو 2013 - قاضي اإلجراءات التمهيدية 
يصّدق قراًرا اتهاميًا مختوًما ومقدًما من المدعي العام )في 

5 حزيران/يونيو 2013( بحق السيد مرعي. وقرار االتهام 
متاح بصيغة علنية مموهة منذ شهر تشرين األول/أكتوبر 

.2013
20 كانون األول/ديسمبر 2013 - غرفة الدرجة األولى 

تصدر قراًرا بمحاكمة السيد مرعي غيابيًا.
20 كانون األول/ديسمبر 2013 - رئيس مكتب الدفاع يعيّن 

محامي دفاع لتمثيل مصالح وحقوق السيد مرعي.
30 كانون األول/ديسمبر 2013 - االدعاء يودع طلبًا موجهًا 

إلى غرفة الدرجة األولى في قضية عياش وآخرين لضّم 
القضيتين.

16 كانون الثاني/يناير 2014 - المحاكمة في قضيّة عياش 
وآخرين تبدأ بتصريحات تمهيدية لالدعاء، والممثلين 

القانونيين للمتضررين، ومحامي الدفاع عن السيدين بدر 
الدين وعنيسي.

11 شباط/فبراير 2014 - غرفة الدرجة األولى تضّم قضية 
حسن حبيب مرعي إلى قضية عياش وآخرين.

10 آذار/مارس 2014 - المدعي العام يودع قرار اتهام 
موحًدا بحق السادة عيّاش وبدر الدين ومرعي وعنيسي 

وصبرا.  
18 حزيران 2014 - المحاكمة في قضية عياش وآخرين 

تستأنف بعد تأجيلها بناًء على طلب جهة الدفاع عن مرعي.
28 تموز/يوليو 2015 - غرفة االستئناف تؤيد قراًرا صادًرا 

عن غرفة الدرجة األولى بأن سجالت بيانات اتصاالت من 
شركتي اتصاالت لبنانيتين قد أحيلت بالسبل القانونية إلى 

المدعي العام، ويمكن أن تقدم لغرض قبولها في عداد األدلة.
12 تموز/يوليو 2016 - االدعاء يودع قرار اتهام معدالً 

يحذف فيه اسم مصطفى أمين بدر الدين من الئحة المتهمين 
ويشير فيه إلى دوره كشريك في المؤامرة. وفي اليوم السابق، 

استنتجت غرفة االستئناف وجود أدلة كافية على وفاة السيد 
بدر الدين. 

28 آب / أغسطس 2017 - بدء عرض قضية المتضررين 
أمام غرفة الدرجة األولى، ما يتيح للممثلين القانونيين عرض 

آراء الضحايا وهمومهم. 
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تشكيل غرفة الدرجة األولىصحيفة معلوما
القاضي دايفيد ري، رئيس الغرفة

القاضية جانيت نوسوورثي
القاضية ميشلين بريدي

القاضي وليد عاكوم، قاٍض رديف
القاضي نيكوال لتييري، قاٍض رديف

تمثيل مكتب المدعي العام
السيد نورمن فاريل، المدعي العام

السيدة جويس تابت، نائبة المدعي العام
السيد إيكهارد فيتهوف، وكيل ادعاء كبير

محاميا الدفاع عن حسن حبيب مرعي
السيّد محمد عويني، المحامي الرئيسي

السيد جاد خليل، محاٍم معاون

مكتب الدفاع
السيّدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين، رئيسة مكتب الدفاع

السيدة هيلين أونياك، نائبة رئيس مكتب الدفاع
تمثيل قلم المحكمة

السيد داريل أ. مونديس، رئيس القلم
الممثلون القانونيون للمتضررين

السيد بيتر هينز، ممثّل قانوني رئيسي
السيد محمد مطر، ممثّل قانوني معاون

السيدة ندى عبد الساتر أبو سمرا، ممثلة قانونية معاونة

السير الذاتية لكبار موظفي المحكمة الخاصة بلبنان متاحة 
على موقع المحكمة اإللكتروني:

www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/biographies

آخر تحديث في آب/ أغسطس 2018

ذات  محكمة  أّول  هي  بلبنان  الخاصة  اإلرهاب المحكمة 
طابع دولي تنظر في اإلرهاب كجريمة قائمة بذاتها مرتكبة 
خارج إطار نزاع مسلّح. وقد أنشئت المحكمة بالقرار 1757 
)2007( الصادر عن مجلس األمن باألمم المتحدة، الذي أّكد 
من جديد أّن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 واآلثار المترتبة 
وأوضحت  الدوليين”.  واألمن  للسالم  “تهديًدا  شّكلت  عليه 
قرارها  في  بلبنان،  الخاصة  المحكمة  في  االستئناف  غرفة 

الواجب  القانون  2011 بشأن  16 شباط/فبراير  الصادر في 
المحلّي  القانون  تطبّق  المحكمة  أّن  المحكمة،  في  التطبيق 
عليها  المنصوص  اإلرهاب  جريمة  يشمل  الذي  اللبناني، 
في المادة 314 من قانون العقوبات اللبناني، بما يتوافق مع 
وللمرة  واألعراف.  المعاهدات  من  المستمد  الدولي  القانون 
األولى، وضعت غرفة االستئناف في قرارها تعريفًا لإلرهاب 

باعتباره جريمة وفقًا للقانون الدولي العرفي.

وينقسم عمل المحكمة الخاصة بلبنان إلى أربع مراحل:
التمهيدية،  والمرحلة  االتهام،  وقرار  التحقيق 
المحكمة  موقع  على  وتُتاح  واالستئناف.  والمحاكمة، 

اإللكتروني لمحة عامة حول هذه المراحل اإلجرائية:
www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/the-four-phases

المهتمة على فهم آخر  الجمهور والصحافيين وغيرهم من األطراف  أفراد  بلبنان. وتُنشر لمساعدة  الخاصة  المحكمة  الوثيقة هي من إعداد قسم اإلعالم والتواصل في  الواردة في هذه  المعلومات 
المستجدات القضائية وغير القضائية في المحكمة الخاصة بلبنان. وهي تُقدَّم ألغراض إعالمية فحسب، استناًدا إلى مستندات مودعة ومصادر علنية. ولم يلَق مضمونها أي تأييد رسمي من الغرف 

.stl-pressoffice@un.org أو من الفرقاء، كما أّن قسم اإلعالم والتواصل ال يضمن دقة المعلومات الواردة فيها أو اكتمالها. وإلبالغنا بأي خطأ أو إغفال، يرجى مراسلتنا على العنوان التالي
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