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األفعال الجرمية المزعومة
في قرار صادر في 31 كانون الثاني/يناير 2014، وجد القاضي الناظر 
ضد  دعوى  في  للسير  كافية  أسبابًا  باراغوانث  دايفيد  التحقير  قضايا  في 
شركة الجديد والسيدة كرمى الخياط لتحقيرهما المحكمة. وجاء في القرار 
 10 و  و9  و7   6 في  بثّت  الجديد  شركة  أن  اتهام  قرار  محل  يحل  الذي 
الدولية”  المحكمة  “شهود  بعنوان  تقارير  خمسة   2012 آب/أغسطس 
حسب  كانوا،  فرًدا  عشر  أحد  من  إعدادها  خالل  في  الصحافيون  تقّرب 
زعمهم، شهوًدا سريين في قضية عياش وآخرين. وُزعم أن الحلقات كشفت 
نوع  حول  وتفاصيل  المزعومين  الشهود  بهوية  تُعّرف  محددة  معلومات 

المعلومات التي قّدموها إلى محقّقي المحكمة. 

وُزعم أيًضا أّن التقارير نُقلت الحقًا إلى الموقع اإللكتروني لشركة الجديد 
)وبقيت منشورة هناك حتى 4 كانون األول/ديسمبر 2012 على أقل تقدير( 

وإلى قناتها على يوتيوب.

قاضي  طلب   ،2012 آب/أغسطس   10 في  صدر  سري  قرار  وفي 
من  التحديد  وجه  على  وآخرين،  عياش  قضية  في  التمهيدية  اإلجراءات 
“تلفزيون الجديد وكبار مسؤوليه، وموظفيه، ووكالئه، ومنتسبيه أن يزيلوا 
أي  للجمهور،  متاح  آخر  أي مصدر  ومن  اإللكترونية  مواقعهم  من  فوًرا 
معلومات أو مواد سرية يزعم أنها تتعلق بالشهود أمام المحكمة”. ويشير 

هذا القرار تحديًدا إلى المواد التي بثّتها شركة الجديد.

التهمتان
التهمة األولى - أسنِد إلى كل من شركة الجديد والسيدة الخياط في إطار 
التهمة األولى، عمالً بالمادة 60 مكّرر، الفقرة )ألف( من قواعد اإلجراءات 
خالل  من  وقصد  علم  عن  العدالة  سير  عرقلة  تهمة  للمحكمة،  واإلثبات 
عياش  قضية  في  مزعومين  سريين  شهود  عن  معلومات  نشر  و/أو  بّث 
حماية  على  المحكمة  قدرة  في  العام  الرأي  ثقة  بذلك  مقّوضين  وآخرين، 
سرية المعلومات المتعلقة بالشهود، أو بشهود محتملين أو المعلومات التي 

يقّدمونها. 

التهمة الثانية - أسندت إلى كّل من شركة الجديد والسيدة الخياط، في إطار 
التهمة الثانية، عمالً بالمادة 60 مكّرر، الفقرة )ألف(، الفقرة الفرعية )3( 
من القواعد، تهمة عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بامتناعهما عن إزالة 
معلومات عن الشهود السريين المزعومين في قضية عياش وآخرين من 
الموقع اإللكتروني لشركة الجديد وقناتها على موقع يوتيوب، منتهكين بذلك 
قضية  في  المحكمة  لدى  التمهيدية  اإلجراءات  قاضي  عن  صادًرا  قراًرا 

عيّاش وآخرين في 10 آب/أغسطس 2012.

تطّورات قضائية أساسية
29 نيسان/أبريل 2013 - أصدر القاضي دايفيد باراغوانث، بصفته أول 
الخاصة  اإلجراءات  في  بالشروع  قراًرا  التحقير،  قضايا  في  ناظر  قاض 
بالحوادث الثالثة التي قد تشكل عرقلة لسير العدالة من خالل نشر هويات 
تلفزيون  بثه  الذي  بالبرنامج  تلك  الحوادث  شهود مزعومين. ويرتبط أحد 

الجديد في آب/أغسطس 2012. 
2 تموز/يوليو 2013 - عيّن السيد داريل مونديس، رئيس القلم بالنيابة لدى 
المحكمة الخاصة بلبنان، السيد ستيفان بورغون ليحقّق في ثالث حوادث 
موضوع مزاعم تحقير المحكمة. وأخذ السيد بورغون ينظم تقارير دورية 

للقاضي الناظر في قضايا التحقير حول تقدم مسار التحقيقات.

في  قراًرا  باراغوانث  القاضي  2014 - أصدر  الثاني/يناير  كانون   31
إجراءات دعوى تحقير المحكمة وأوامر تحّل محّل قرار اتهام في القضية 
تحقير  هما  تهمتين  إليهما  موجهًا  الخياط،  والسيدة  الجديد  تلفزيون  ضد 
الفقرة  مكرر،   60 المادة  بموجب  وذلك  العدالة،  سير  وعرقلة  المحكمة 
)ألف( من القواعد. وفي القرار ذاته، تنّحى القاضي باراغوانث عن النظر 

في هذه المسألة بصفته قاضيًا ناظًرا في قضايا التحقير.
وفي قرار منفصل أصدره في اليوم ذاته، عيّن القاضي باراغوانث القاضي 
نيكوال لتييري قاضيًا جديًدا لينظر في قضايا التحقير من قائمة معدة مسبقًا 

بأسماء قضاة المحكمة جميًعا.
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المتهمان
]شركة[ الجديد ش.م.ل./ شركة نيو تي في، ش.م.ل. )المشار إليها فيما يلي بعبارة “تلفزيون 	 

السجل  قسم  بيروت،  في  التجارية  المحكمة  في  لبنانية مسجلة  إعالمية  الجديد”( هي مؤسسة 
التجاري، في 13 كانون األول/ديسمبر 1990. 

السيدة كرمى محمد تحسين الخياط، مواليد سنة 1983 في صيدا، لبنان، كانت، في وقت األفعال 	 
التقطت هذه الصورة خالل جلسة المثول الجرمية المزعومة، نائبة مديرة قسم األخبار والبرامج السياسية وإحدى المساهمين في الشركة.

األول لشرفي 13 أيار/مايو 2014

في 18 أيلول/سبتمبر 2015، أدينت السيدة كرمى محمد تحسين الخياط بتهمة التحقير وعرقلة سير العدالة، وبُّرئت 
من تهمة ثانية. وبُّرئت شركة الجديد من التهمتين. وفي 8 آذار/مارس 2016، أبِطل قرار إدانة السيدة الخياط؛ وجرى 

تأكيد حكم تبرئتها من التهمة الثانية وتبرئة شركة الجديد من كلتا التهمتين.
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4 آذار/مارس 2014 - عيّن رئيس قلم المحكمة السيد داريل مونديس السيد 
كينيث سكوت صديقًا للمحكمة جديًدا لالدعاء للتعامل مع تهم التحقير. 

18 آذار/مارس 2014 - أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير دعوات 
أمام  بالمثول  الخياط  والسيدة  الجديد  تلفزيون  بموجبها  أمر  للحضور، 

المحكمة الخاصة بلبنان.
في  القرار  عن  مموهة  علنية  نسخة  2014 - صدرت  نيسان/أبريل   24

إجراءات دعوى تحقير المحكمة وأوامر تحّل محّل قرار اتهام.
السيد  رو  فرانسوا  السيد  الدفاع  مكتب  رئيس  2014 - عيّن  أيار/مايو   9
كريم خان محاميًا رئيسيًا لتمثيل الشخصين المعنوي والطبيعي في القضية 

.STL-14-05 رقم
13 أيار/مايو 2014 - مثل تلفزيون الجديد والسيدة الخياط مثوالً أوالً أمام 

القاضي الناظر في قضايا التحقير. ونفى المتهمان ارتكابهما أي ذنب.
24 تموز/يوليو 2014 - أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير قراًرا 
سير  وعرقلة  المحكمة  تحقير  قضايا  في  النظر  المحكمة  اختصاص  بعدم 
العدالة المقامة ضد األشخاص المعنويين )الكيانات المعنوية(. وفي القرار 
ذاته، أكد القاضي الناظر في قضايا التحقير أن المحكمة لديها اختصاص 
النظر في قضايا تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة المقامة ضد أشخاص 

طبيعيين. 
من  المؤلفة  االستئناف  هيئة  2014 - قررت  األول/أكتوبر  تشرين   2
القاضية جانيت نوسوورثي )رئيسة(، والقاضي وليد عاكوم والقاضية إيفانا 
هردليشكوفا باألغلبية، مع مخالفة القاضي عاكوم الرأي، أن المحكمة لديها 
المقامة  العدالة  المحكمة وعرقلة سير  النظر في قضايا تحقير  اختصاص 

ضد أشخاص معنويين. وأعيد العمل بالتهم الموجهة لتلفزيون الجديد. 
قضايا  في  الناظر  القاضي  2014 - أصدر  األول/أكتوبر  تشرين   17

التحقير أمًرا معدالً يحل محل قرار االتهام. 
3 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 - عقد القاضي الناظر في قضايا التحقير 

 .STL-14-05 جلسة قبيل المحاكمة في القضية رقم

18 كانون األول/ديسمبر 2014 - حدد القاضي الناظر في قضايا التحقير 
يوم 16 نيسان/أبريل 2015 موعًدا لبدء المحاكمة في القضية ضد تلفزيون 

الجديد والسيدة الخياط.
16 نيسان/أبريل 2015 - افتتحت المحاكمة أمام القاضي الناظر في قضايا 
لالدعاء  المحكمة  صديق  من  كل  بها  أدلى  تمهيدية  بتصريحات  التحقير 

وجهة الدفاع.
16 و17 ومن 20 إلى 22 نيسان/أبريل 2015 - عرض صديق المحكمة 
مباشرة،  الشفوية  بشهاداتهم  لإلدالء  شهود   8 واستدعى  قضيته،  لالدعاء 
وفي جملتهم خبير واحد. وبلغ مجموع بينات صديق المحكمة لالدعاء التي 

قُبلت أدلةً 181 بينة.
من 12 إلى 14 أيار/مايو 2015 - عرضت جهة الدفاع قضيتها واستدعت 

4 شهود. وبلغ مجموع بينات جهة الدفاع التي قُبلت أدلةً 136 بينة. 
أمام  الختامية  مرافعاتهما  الفريقان  2015 - قّدم  حزيران/يونيو  18 و19 

القاضي لتييري الناظر في قضايا التحقير.
18 أيلول/سبتمبر 2015 - أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير حكمه 
يتعلق  فيما  مذنبتين  الخياط غير  والسيدة  الجديد  تلفزيون  أن شركة  فوجد 
إليهما تحت عنوان “التهمة 1” من األمر الذي يحل محل  بالتهم المسندة 
قرار اتهام. ووجد القاضي كذلك أن السيدة الخياط مذنبة وأن شركة تلفزيون 
الجديد غير مذنبة فيما يتعلق بالتهم المسنَدة إليهما تحت عنوان “التهمة 2”.
التحقير  قضايا  في  الناظر  القاضي  2015 - حكم  أيلول/سبتمبر   28
عشرة  قدرها  مالية  غرامة  بدفع  علنية  جلسة  خالل  الخياط  السيدة  على 
في بالعقوبة  للحكم  الخطي  تعليله  وأصدر  يورو.   )10000(  آالف 

6 تشرين األول/أكتوبر 2015.
المحكمة لالدعاء مذكرة  2015 - أودع صديق  20 تشرين األول/أكتوبر 
 18 في  التحقير  قضايا  في  الناظر  القاضي  أصدره  الذي  للحكم  استئناف 

أيلول/سبتمبر 2015. 
مذكرة  لالدعاء  المحكمة  2015 - أودع صديق  الثاني/نوفمبر  تشرين   5

استئناف للحكم بالعقوبة الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير.
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 - أودعت جهة الدفاع عن السيدة الخياط 
مذكرة استئناف للحكم الصادر عن القاضي الناظر في قضايا التحقير في 

18 أيلول/سبتمبر 2015. 
رئاستها  تتولى  الّتي  االستئناف  هيئة  2016 - أصدرت  آذار/مارس   8
القاضية جانيت نوسوورثي والقاضي  إيفانا هردليشكوفا، وتضّم  القاضية 
وليد عاكوم، حكمها )مع رأيين منفصلين ورأي مخالف جزئياً(. وفسخت 
هيئة االستئناف قراًرا لجهة إدانة السيدة الخياط بالتهمة 2 وألغت الغرامة 
التي فرضها عليها قاضي التحقير وقدرها عشرة آالف )10,000( يورو. 
1 وتبرئة  التهمة  أيًضا تبرئة السيدة الخياط من  وصّدقت هيئة االستئناف 

الجديد من كلتا التهمتين.
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مصطلحات
اإلجراءات  قواعد  من  مكرر   60 المادة  تعّرف  المحكمة:  تحقير 
واإلثبات للمحكمة “تحقير المحكمة” بأنه عرقلة سير العدالة عن علم 
المتبعة في  القضاة، في قواعد اإلجراءات واإلثبات  ُمنح  وقصد. وقد 
عقوبات  فرض  صالحية  الدولية،  القضائية  والهيئات  المحاكم  جميع 
جنائية على السلوك الذي يعرقل سير العدالة أو يهدد سالمة اإلجراءات 

القضائية.
ويمكن لجرم التحقير أن يتخذ أشكاالً عدة. ووفقًا للمادة 60 مكرر من 

القواعد، قد تشمل هذه األشكال:
اإلدالء عن علم بإفادة كاذبة أمام المحكمة؛	 
أو الكشف عن معلومات معينة مع العلم أّن في ذلك انتهاًكا لقرار 	 

صادر عن المحكمة؛
أو عدم االمتثال لقرارات صادرة عن المحكمة؛	 
أو تهديد شهود وأفراد آخرين، مثل قضاة المحكمة، أو تخويفهم 	 

أو عرض رشاوى عليهم.
المحكمة  عمل  سير  حسن  حماية  هو  التحقير  إجراءات  من  والهدف 

وحسن سير العدالة.
صديق المحكمة: يشير المصطلح الالتيني Amicus Curiae )الذي 
القضية  في  فريقًا  ليس  ثالث  طرف  إلى  المحكمة”(،  “صديق  يعني 
ويُعيّن  محددة.  مسألة  في  المحكمة  بمساعدة  مكلّف  لكنه  الرئيسية، 
صديق المحكمة لضمان أال تقتصر المساهمة في صيغة قرار المحكمة 
في  واالدعاء  للتحقيق  محكمة  صديق  ُعيّن  وقد  النزاع.  فريقي  على 
قضيتي التحقير أمام المحكمة، لكنه مستقل عن مكتب المدعي العام في 

المحكمة الخاصة بلبنان.
إلى  الرجوع  قانونية أخرى، يرجى  لالطالع على شرح مصطلحات 

قائمة المصطلحات القانونية باللغات الثالث.

تّم آخر تحديث في آب / أغسطس 2016

STL-14-05 المشاركون في القضية
القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة هيئة االستئناف

القاضية جانيت نوسوورثي، قاضية في هيئة االستئناف
القاضي وليد عاكوم، قاٍض في هيئة االستئناف

القاضي نيكوال لتييري، القاضي الناظر في قضايا التحقير
القاضي دايفيد باراغوانث، أول قاض ناظر في قضايا التحقير  

السيد كينيث سكوت، صديق المحكمة لالدعاء

السيد كريم خان، المحامي الرئيسي لشركة الجديد والسيدة كرمى الخياط

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

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

المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي مــن إعــداد قســم اإلعــالم والتواصــل فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان. وتُنشــر لمســاعدة أفــراد الجمهــور والصحافييــن وغيرهــم مــن األطــراف المهتمــة علــى 
فهــم آخــر المســتجدات القضائيــة وغيــر القضائيــة فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان. وهــي تُقــدَّم ألغــراض إعالميــة فحســب، اســتناًدا إلــى مســتندات مودعــة ومصــادر علنيــة. ولــم يلــَق مضمونهــا أي 
تأييــد رســمي مــن الغــرف أو مــن الفرقــاء، كمــا أّن قســم اإلعــالم والتواصــل ال يضمــن دقــة المعلومــات الــواردة فيهــا أو اكتمالهــا. وإلبالغنــا بــأي خطــأ أو إغفــال، يرجــى مراســلتنا علــى العنــوان 
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