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

وإصابة 226 شخًصا.

السيد عياش بصفته شريًكا في  الدرجة األولى  وأدانت غرفة 
مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، باستعمال أداة متفجرة، 
الفعلي لالعتداء  التنفيذ  تنسيق  الحريري، وفي  الغتيال رفيق 
بجريمة  أيًضا  وأدانته  التفجير.  قبل  الحريري  رفيق  ومراقبة 
قتل 21 شخًصا آخر عمًدا وبمحاولة قتل 226 شخًصا عمًدا 

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

في 18 آب/أغسطس 2020، أصدرت غرفة الدرجة األولى الحكم في قضية عياش وآخرين. وقررت غرفة الدرجة األولى 
باإلجماع أّن سليم جميل عياش مذنب على نحو ال يشوبه أي شك معقول فيما يتعلّق بجميع التهم الموجهة إليه في قرار االتهام 
الموحد المعدل. وقررت أيًضا أن السادة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين فيما 
يتعلق بجميع التهم الموجهة إليهم. وفي 11 كانون األول/ديسمبر 2020، نطقت غرفة الدرجة األولى بحكم تحديد العقوبة 

وفرضت على السيد عياش خمس عقوبات سجن مؤبد متزامنة تُنفّذ في الوقت نفسه.

معلومات شخصية )كما وردت في قرار االتهام(
10 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 تاريخ الوالدة 

حاروف )لبنان( محّل الوالدة 
لبناني الجنسية 

28 حزيران/يونيو 2011 تصديق قرار االتهام 
ُسلّمت إلى السلطات اللبنانية على نحو سري في 28 حزيران/يونيو 2011، ثم في 9 آب/ أغسطس  مذكرة توقيف 
تموز/يوليو   8 في  دولية  توقيف  مذكرات  وصدرت   .2016 األول/أكتوبر  تشرين  و31   2013
2011، ثم في 9 آب/أغسطس 2013 و11 تشرين األول/أكتوبر 2016. كذلك، صدرت في 11 
كانون األول/ديسمبر 2020 مذكرة توقيف جديدة، ومذكرة توقيف دولية، وقرار وطلب نقل السيد 

عياش إلى عهدة المحكمة الخاصة بلبنان واحتجازه.
2020، نطقت غرفة الدرجة األولى  11 كانون األول/ديسمبر  ال يزال السيد عياش طليقًا. وفي  الوضع الراهن 
العقوبة في قضية عياش وآخرين وفرضت على السيد عياش خمس عقوبات سجن  بحكم تحديد 
مؤبّد متزامنة تُنفَّذ في الوقت نفسه. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2021، أودع كّل من االدعاء وجهة 
الدرجة األولى، وأودع كّل من جهة  الحكم الصادر عن غرفة  باستئناف  الدفاع عن عياش طلبًا 

الدفاع والممثل القانوني للمتضررين طلبًا باستئناف حكم العقوبة.

لبنان
بريوت 
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تطّورات قضائية أساسية
قرارها  االستئناف  غرفة  أصدرت   —  2011 شباط/فبراير   16
عدة  فيه  فّسرت  الذي  التطبيق  الواجب  القانون  حول  التمهيدي 
مسائل منها اإلرهاب، والمؤامرة، وأشكال المسؤولية وفقًا للقانون 

الدولي والقانون اللبناني.
28 حزيران/يونيو 2011 — صّدق قاضي اإلجراءات التمهيدية 
قرار االتهام بحق السادة عياش وبدر الدين وعنيسي وصبرا، الذي 

قّدمه المدعي العام في 17 كانون الثاني/يناير 2011. 
السلطات  إلى  االتهام  قرار  أحيل   —  2011 حزيران/يونيو   30
عن  للبحث  المتخذة  التدابير  عن  تقارير  بتقديم  الملزمة  اللبنانية 
في  المحكمة  مقّر  إلى  ونقلهم  واحتجازهم  وتوقيفهم  المتهمين 

غضون 30 يوًما. وااللتزام بتقديم التقارير مستمر.
بحق  دولية  توقيف  مذكرات  — صدرت   2011 تموز/يوليو   8
مذكرات  صدرت  ثم  عياش.  السيد  فيهم  بمن  األربعة،  المتهمين 
توقيف دولية في 9 آب/أغسطس 2013 وفي 11 تشرين األول/

أكتوبر 2016 بعد تعديل قرار االتهام.
12 تموز/يوليو 2011 — فتحت وحدة المتضررين المشاركين 
في اإلجراءات باب تقديم الطلبات أمام المتضّررين للمشاركة في 

إجراءات محاكمة عياش وآخرين. 
1 شباط/فبراير 2012 — قررت غرفة الدرجة األولى محاكمة 

المتهمين األربعة غيابيًا في قضية عياش وآخرين .
2 شباط/فبراير 2012 — عيّن رئيس مكتب الدفاع ثمانية محامين 

لتمثيل مصالح المتهمين األربعة وحقوقهم. 
24 تشرين األّول/أكتوبر 2012 — قامت غرفة االستئناف برّد 
استئناف الدفاع لقرار غرفة الدرجة األولى الذي يؤيّد اختصاص 

المحكمة وقانونيتها.
التمهيدية  اإلجراءات  قاضي  ألغى   —  2013 شباط/فبراير   21
آذار/  25 في  مقرًرا  كان  الذي  المحاكمة  لبدء  األّولي  الموعد 

موعد  تأجيل  لطلب  استجابةً  القرار  هذا  وجاء   .2013 مارس 
بدء المحاكمة الذي قّدمه محامو الدفاع عن المتهمين األربعة إلى 
التمهيدية  التمهيدية. ورأى قاضي اإلجراءات  قاضي اإلجراءات 

أّن بعض االلتزامات بالكشف لم تنفَّذ، وأقّر االدعاء بذلك.
اإلجراءات  قاضي  أحال   —  2013 األّول/أكتوبر  تشرين   25
الدرجة  غرفة  إلى  بكامله  وآخرين  عياش  قضية  ملف  التمهيدية 
مرحلة  إلى  التمهيدية  المرحلة  من  االنتقال  ببدء  إيذانًا  األولى، 

المحاكمة. 
قضية  في  المحاكمة  بدأت   —  2014 الثاني/يناير  كانون   16

عياش وآخرين.
11 شباط/فبراير 2014 — ُضّمت قضية حسن حبيب مرعي إلى 

قضية عياش وآخرين.
10 آذار/مارس 2014 — أودع المدعي العام قرار اتهام موحًدا، 
مؤرًخا في 7 آذار/مارس 2014، بحق السادة عياش وبدر الدين 

ومرعي وعنيسي وصبرا.
18 حزيران/يونيو 2014 — استؤنفت المحاكمة في قضية عياش 

وآخرين بعد تأجيلها بناًء على طلب جهة الدفاع عن مرعي.
28 تموز/يوليو 2015 — أيّدت غرفة االستئناف قراًرا صادًرا 
عن غرفة الدرجة األولى ورد فيه أّن 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 — أودع االدعاء قرار اتهام موحًدا معدالً 
حذف فيه اسم مصطفى أمين بدر الدين من الئحة المتهمين وأشار 

فيه إلى دوره كشريك في المؤامرة. وفي 11 تموز/يوليو 2016، 
كافية  أدلة  وجود  قضاتها،  بأغلبية  االستئناف،  غرفة  استنتجت 
على وفاة السيد بدر الدين، وطلبت من غرفة الدرجة األولى إنهاء 
اإلجراءات القائمة بحق السيد بدر الدين، من دون المساس بإمكانية 
مواصلة اإلجراءات إذا ما قُدِّمت في المستقبل أدلة تثبت أنه ال يزال 
القائمة  اإلجراءات  األولى  الدرجة  غرفة  فأنهت  الحياة.  قيد  على 

بحق السيد بدر الدين في اليوم نفسه وبكّل تحفّظ.
المتضررين، ما  بدأ عرض قضية   —  2017 28 آب/أغسطس 
أتاح للممثلين القانونيين عرض آراء المتضررين وشواغلهم أمام 

غرفة الدرجة األولى.
7 شباط/فبراير 2018 — أنهى االدعاء تقديم أدلته مختتًما عرض 

قضية االدعاء.
من 20 إلى 22 شباط/فبراير 2018 — استمعت غرفة الدرجة 
عن  الدفاع  محامو  بها  أدلى  التي  الشفهية  المرافعات  إلى  األولى 
بالمادة 167 من قواعد اإلجراءات واإلثبات  السيد عنيسي عمالً 
)“القواعد”( المعنونة “الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام”، 
وإلى جواب االدعاء. وكانت جهة الدفاع عن عنيسي جهة الدفاع 

الوحيدة التي قّدمت مرافعات عمالً بالمادة 167 من القواعد.
أّن  األولى  الدرجة  غرفة  استنتجت   —  2018 آذار/مارس   7
لتدين السيد عنيسي  إليها  االدعاء قّدم أدلة كافية يمكنها أن تستند 
ولذلك، رّدت طلب جهة الدفاع عن عنيسي المقّدم وفقًا للمادة 167 

من القواعد.
دايفيد  القاضي  من  مؤلفة  هيئة  قامت   —  2018 أيار/مايو   4
والقاضي  الدين،  شمس  عفيف  والقاضي  )رئيًسا(،  باراغوانث 
دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو بِرّد كامل الطلب الذي أودعه محامو 
والذي  القواعد،  من   25 بالمادة  عمالً  عنيسي  السيد  عن  الدفاع 
يلتمسون فيه تنحية قضاة غرفة الدرجة األولى، وهم رئيس الغرفة 
والقاضية  نوسوورثي،  جانيت  والقاضية  ري،  دايفيد  القاضي 

ميشلين بريدي، وسحبهم من القضية.
السيد  عن  الدفاع  قضية  عرض  بدأ   —  2018 مايو  أيار/   14
عنيسي. واستدعت جهة الدفاع عن عنيسي شاهَدين أدليا بشهادتيهما 
 ،2018 5 و6 و7 حزيران/يونيو  وفي  أيار/مايو،  14 و15  في 

وقّدمت مستندات ملتمسةً قبولها في عداد األدلة.
28 حزيران/يونيو 2018 — انتهى عرض األدلة.

والممثلون  العام  المدعي  أودع   —  2018 تموز/يوليو   16
القانونيون للمتضررين مذكرتيهما الختاميتين للمحاكمة.

عياش  عن  الدفاع  جهات  أودعت   —  2018 آب/أغسطس   13
وعنيسي وصبرا مذكراتها الختامية للمحاكمة.

مرعي  عن  الدفاع  جهة  أودعت   —  2018 آب/أغسطس   18
مذكرتها الختامية للمحاكمة.

من 11 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2018 — استمعت غرفة الدرجة 
األولى إلى المرافعات الختامية التي أدلى بها االدعاء والممثلون 
األربعة.  المتهمين  عن  الدفاع  وجهات  للمتضررين  القانونيون 
واختُتمت جلسات المحاكمة وانصرف القضاة إلى المداولة بشأن 
مسألة ما إذا كان االدعاء قد أقام الدليل على قضيته على نحو ال 

يشوبه أي شك معقول.
18 آب/أغسطس 2020 — أصدرت غرفة الدرجة األولى حكمها 
في قضية عياش وآخرين. وقرر القضاة باإلجماع أّن السيد عياش 
مذنب على نحو ال يشوبه أي شك معقول بصفته شريًكا في مؤامرة 
هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة 
متفجرة، وقتل السيد رفيق الحريري عمًدا باستعمال مواد متفجرة، 
وقتل 21 شخًصا آخر عمًدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 
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226 شخًصا عمًدا باستعمال مواد متفجرة. وقّررت غرفة الدرجة 
األولى أّن السادة مرعي وعنيسي وصبرا غير مذنبين فيما يتعلق 

بجميع التهم المسندة إليهم في قرار االتهام الموحد المعدل.
1 أيلول/سبتمبر 2020 — أودع االدعاء مالحظات كتابية بشأن 

العقوبة.
القانونيون  الممثلون  أودع   —  2020 أيلول/سبتمبر   18
كتابية  مالحظات  األولى،  الدرجة  غرفة  من  بإذن  للمتضررين، 

بشأن العقوبة.
عياش  عن  الدفاع  جهة  أودعت   —  2020 أيلول/سبتمبر   25

مالحظات بشأن العقوبة.
الدرجة  غرفة  استمعت   —  2020 الثاني/نوفمبر  تشرين   10

األولى إلى مالحظات شفهية بشأن العقوبة المالئمة للسيد عياش.
11 كانون األول/ديسمبر 2020 — نطقت غرفة الدرجة األولى 
بحكم تحديد العقوبة في قضية عياش وآخرين. وقّررت باإلجماع 
أن تفرض على السيد عياش عقوبة سجن مؤبد فيما يتعلّق بكّل تهمة 

من التهم التي أدانته بها، وطلبت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت نفسه.
الدرجة  غرفة  أصدرت   —  2020 األول/ديسمبر  كانون   11
األولى مذكرة توقيف جديدة، ومذكرة توقيف دولية، وقرار وطلب 

نقل السيد عياش واحتجازه.
12 كانون الثاني/يناير 2021 — أودع االدعاء ومحاميا الدفاع 
غرفة  عن  الصادر  الحكم  استئناَف  طلبيهما  عياش  السيد  عن 

الدرجة األولى في 18 آب/أغسطس 2020. وأودعت أيًضا جهة 
اإلجراءات  في  المشاركين  للمتضررين  القانوني  والممثل  الدفاع 
أيًضا طلبيهما استئناَف حكم تحديد العقوبة الصادر في 11 كانون 
األول/ديسمبر 2020. ومثّل إيداع طلبات االستئناف بداية مرحلة 

االستئناف في قضية عياش وآخرين.
طلب  االستئناف  غرفة  رّدت   —  2021 شباط/فبراير   24
االستئناف الذي أودعه الممثلون القانونيون للمتضررين باعتباره 
في  المشاركة  للمتضررين  أجازت  ولكنها  القبول.  جائز  غير 
فيما  وشواغلهم  آرائهم  عن  التعبير  لغرض  االستئناف  إجراءات 

يتعلق بمسائل تمس بمصالحهم الشخصية.
29 آذار/مارس 2021 — غرفة االستئناف تقرر أن جهة الدفاع 
الستئناف  الالزمة  القانونية  بالصفة  تتمتع  ال  عياش  السيد  عن 
بصفته  عياش،  السيد  المدان  المتهم  ويحتفظ  غيابيًا.  إدانته  حكم 
فرًدا، بجميع الضمانات المكفولة له وفقًا للمعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكَمين إذا حضر أو طلب 

عقد محاكمة جديدة.

مراحل:  أربع  إلى  بلبنان  الخاصة  المحكمة  عمل  وينقسم 
والمحاكمة  التمهيدية،  والمرحلة  االتهام،  وقرار  التحقيق 
وتحديد العقوبة، واالستئناف. ويمكن االطالع على سرد عام 

لهذه المراحل اإلجرائية على موقع المحكمة اإللكتروني: 
www.stl-tsl.org/ar/about-the-stl/the-four-phases
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اإلرهاب
المحكمة الخاصة بلبنان هي أّول محكمة ذات طابع دولي تنظر 
نزاع  إطار  خارج  مرتكبة  بذاتها  قائمة  كجريمة  اإلرهاب  في 
الصادر   )2007(  1757 بالقرار  المحكمة  أنشئت  وقد  مسلّح. 
عن مجلس األمن باألمم المتحدة، الذي أّكد من جديد أّن اعتداء 
14 شباط/فبراير 2005 واآلثار المترتبة عليه شّكلت “تهديًدا 
في  االستئناف  غرفة  وأوضحت  الدوليين”.  واألمن  للسالم 
شباط/  16 في  الصادر  قرارها  في  بلبنان،  الخاصة  المحكمة 

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

العرفي.

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

تشكيل غرفة الدرجة األولى
القاضي دايفيد ري، رئيس الغرفة

القاضية ميشلين بريدي
القاضية جانيت نوسوورثي

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

تشكيل غرفة االستئناف
القاضية إيفانا هردليشكوفا، رئيسة الغرفة

القاضي رالف الرياشي
القاضي دايفيد باراغوانث

القاضي عفيف شمس الدين
القاضي دانيال نسيريكو

تمثيل مكتب المدعي العام
السيد نورمن فاريل، المدعي العام

السيدة جويس تابت، نائبة المدعي العام
السيد نايجل بوفواس، محامي ادعاء رئيسي

محاميا الدفاع عن سليم جميل عياش
السيد إميل عون، المحامي الرئيسي

السيد تشاد ميير، محام معاون
مكتب الدفاع

السيّدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين، رئيسة مكتب الدفاع
السيدة هيلين أونياك، نائبة رئيسة مكتب الدفاع

تمثيل قلم المحكمة
السيد دايفيد تولبرت ، رئيس القلم

السيد مارتن بتروف ، نائب رئيس القلم 
الممثلون القانونيون للمتضررين

السيد بيتر هينز، الممثّل القانوني الرئيسي
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 التالي:

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