حمامكة عياش وآخرين
نظرة عامة

بعــد ظهــر يــوم االثنيــن الواقــع فــي  14شــباط/فبراير  ،2005وقــع انفجــار فــي وســط مدينــة بيــروت ،لبنــان،
وكان االنفجــار هائ ـاً لدرجــة أنــه خلّــف فــي الشــارع حفــرة بلــغ عرضهــا عشــرة أمتــار علــى األقــل وعمقهــا
حوالــى متريــن .وأدى االنفجــار إلــى مقتــل  22شــخصًا ،بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق الســيد رفيــق
الحريــري .وعانــى  226شــخصًا آخــر أضــرارًا جســدية ونفســية مــن جــراء االنفجــار .وفقــد كثيــرون أحباءهــم أو
تكبّــدوا خســائر ماديــة.
والمتهمــون األربعــة الذيــن ت ّمــت محاكمتهــم أمــام المحكمــة الخاصــة بلبنــان (“المحكمــة”) فيمــا يخــص هــذا
االعتــداء هــم الســادة ســليم جميــل عيــاش ،وحســن حبيــب مرعــي ،وحســين حســن عنيســي ،وأســد حســن صبــرا.
وقــد أُســندت إليهــم تهــم المشــاركة فــي مؤامــرة الرتــكاب عمــل إرهابــي ،وارتــكاب عمــل إرهابــي باســتعمال أداة
متفجــرة ،والقتــل عم ـدًا ،ومحاولــة القتــل عم ـدًا ،وقــد حوكمــوا غيابيًــا .وكان الســيد مصطفــى أميــن بــدر الديــن
ضــا ،إلــى أن أنهيــت اإلجــراءات القائمــة بحقــه فــي تموز/يوليــو  2016بعــد ورود خبــر وفاتــه
أحــد المتهميــن أي ً
فــي أيار/مايــو .2016
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لمحة عامة عن اإلجراءات
قرار االتهام
فــي حزيران/يونيــو  ،2011صــ ّدق
قاضــي اإلجــراءات التمهيديــة فــي
المحكمــة قــرار اتهــام بحــق الســادة
عيــاش وبــدر الديــن وعنيســي
وصبــرا .وصُــ ّدق قــرار االتهــام
بحــق الســيد مرعــي فــي تموز/يوليــو
 .2013وأصــدر قاضــي اإلجــراءات
التمهيديــة مذكــرات توقيــف ومذكــرات
توقيــف دوليــة بحــق المتهميــن لضمــان
حضورهــم خــال اإلجــراءات.
وزعــم االدعــاء أن المتهميــن األربعــة
اتفقــوا علــى ارتــكاب عمــل إرهابــي
باســتخدام أداة متفجّــرة مــن أجــل
اغتيــال الســيد الحريــري.
وزعــم أيضًــا أن الســيد عيــاش كان
منسّــق مجموعــة االغتيــال ،وأن
الســيد الحريــري خضــع للمراقبــة فــي
األشــهر التــي ســبقت االعتــداء .وقــد
اســتخدم أولئــك الذيــن تولّــوا مراقبتــه
ثــاث مجموعــات مــن شــبكات
الهواتــف الخلويــة الســرية للتواصــل
فيمــا بينهــم .وخــصّ االدعــاء هــذه
الشــبكات بألــوان ترمــز إليهــا و ُسـ ّميت
بالشــبكات الصفــراء والزرقــاء
والحمــراء .واســتخدم الســادة بــدر
الديــن وعيــاش ومرعــي شــبكة أخرى،
هــي شــبكة الهواتــف الخلويــة الخضــراء ،لتبــادل معلومــات بشــأن جميــع نواحــي المؤامــرة .وتولّــى الســيد بــدر
الديــن اإلشــراف ،وبمســاعدة الســيد عيــاش ،قــام بتنســيق عمليــة مراقبــة الســيد الحريــري وشــراء شــاحنة خفيفــة
الســتخدامها فــي االعتــداء .وتولّــى الســيد بــدر الديــن اإلشــراف ،وبمســاعدة الســيد مرعــي ،قــام بتنســيق األعمــال
التحضيريــة إلعــان المســؤولية زورًا عــن االعتــداء.
وفــي  14شــباط/فبراير  ،2005ف ّجــر انتحــاري فــي شــاحنة خفيفــة مــن نــوع ميتسوبيشــي كانتــر مــا يعــادل نحــو
 2500كيلوغــرام مــن مــادة “تــي أن تــي” فــي شــارع مزدحــم أثنــاء مــرور موكــب الســيد الحريــري فيــه .وإلخفــاء
الفاعليــن عــن وجــه العدالــة ،يُزعــم فــي قــرار االتهــام أن الســادة مرعــي وعنيســي وصبــرا وجــدوا شــابًا مناسـبًا،
هــو الســيد أحمــد أبــو عــدس ،واســتخدموه لتســجيل شــريط فيديــو أعلِنــت فيــه زورًا المســؤولية عــن االعتــداء ،وقــد
بُـ ّ
ـث هــذا الشــريط بُعيــد وقــوع االنفجــار.

ما هــي المحاكمة الغيابية؟
المحاكمة الغيابية هي محاكمة تُجرى من دون حضور المتهم.
 ويتيــح النظــام األساســي وقواعــد اإلجــراءات واإلثبــات فــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان إجــراء محاكمــات غيابيــة،
بمــا يتوافــق مــع القانــون اللبنانــي .وفــي المحكمــة الخاصــة بلبنــان ،ال يُســمح بإجــراء محاكمــات غيابيــة إال وفقًــا
صــا علــى عــدم تأخيــر ســير العدالــة.
لشــروط صارمــة ،حر ً
ويجيز النظام األساسي إجراء محاكمة غيابية في الحاالت التالية:
•	عندما يتنازل المتهم صراحةً وخطيًا عن حقه في الحضور؛
•	أو عندما ال تسلّم سلطات الدولة المعنية المتهم إلى المحكمة؛
•	أو عندما يتوارى المتهم عن األنظار أو يتعذر العثور عليه.

اإلجراءات الغيابية
فــي شــباط/فبراير  ،2012قــررت غرفــة الدرجــة األولــى الشــروع فــي محاكمــة الســادة عيــاش وبــدر الديــن
وعنيســي وصبــرا غيابيًــا .وأصــدرت القــرار نفســه فــي كانــون األول/ديســمبر  2013فيمــا يتعلــق بالســيد مرعــي.
وفــي قراريهــا ،رأت غرفــة الدرجــة األولــى أن المتهميــن كانــوا علــى علــم بالتهــم الموجهــة إليهــم وبإمكانيــة
مشــاركتهم فــي المحاكمــة ،وأنهــم تــواروا عــن األنظــار وتعـ ّـذر العثــور عليهــم .وضمانًــا لمحاكمــة عادلــة ،مثّــل
المتهميــن خــال المحاكمــة محامــو دفــاع عيّنهــم رئيــس مكتــب الدفــاع.
ولــم تســفر مذكرتــا التوقيــف بحــق الســيد عيــاش عــن أي نتيجــة حتــى اآلن .وفــي  18آب/أغســطس ،2020
ألغــت غرفــة الدرجــة األولــى مــا صــدر بحــق الســادة مرعــي وعنيســي وصبــرا مــن مذكــرات توقيــف وقــرارات
وطلبــات نقــل واحتجــاز ،عقــب تبرئتهــم مــن جميــع التهــم المســندة إليهــم فــي قــرار االتهــام الموحــد المعــدل.

المرحلة التمهيدية
خــال المرحلــة التمهيديــة ،أصــدر قاضــي اإلجــراءات التمهيديــة قــرارات بتحضيــر قضيــة عيــاش وآخريــن
لمحاكمــة عادلــة وســريعة .وكان دوره يقضــي بتنســيق التواصــل بيــن األفرقــاء ،وعقــد جلســات تمهيديــة،
صــا علــى عــدم حصــول تأخيــر ال موجــب لــه فــي اإلجــراءات .وفصــل
واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــة عمــل ،حر ً
قاضــي اإلجــراءات التمهيديــة فــي جملــة مســائل ،منهــا منــح ســتة وســبعين شــخصًا صفــة متضــرر مشــارك
فــي اإلجــراءات .وقُ ّدمــت كذلــك عــدة دفــوع أوليــة ،بمــا فيهــا دفــوع بعــدم االختصــاص أودعهــا محامــو الدفــاع.
وفــي ختــام هــذه المرحلــة ،رفــع قاضــي اإلجــراءات التمهيديــة ملــف القضيــة إلــى غرفــة الدرجــة األولــى .وأودع
ُ
درجــت فيــه حجــج األفرقــاء والمتضرريــن المشــاركين ،وتحليــل يتعلــق بشــهود االدعــاء
أي ً
ضــا تقريـرًا مفصـاً أ ِ
والمتضرريــن المشــاركين ،وتقييمــه للمســائل الوقائعيــة والقانونيــة موضــع الخــاف ،ومعلومــات أخــرى.

المحاكمة
بــدأت محاكمــة الســادة عيــاش وبــدر الديــن وعنيســي وصبــرا فــي كانــون الثاني/ينايــر  .2014وفــي شــباط/
فبرايــر  ،2014ض ّمــت غرفــة الدرجــة األولــى قضيــة الســيد مرعــي إلــى قضيــة المتهميــن األربعــة اآلخريــن

 إلجــراء المحاكمــة فيهمــا علــى أســاس قــراراالتهــام نفســه – وأرجــأت المحاكمــة .واســتؤنفت
جلســات محاكمــة المتهميــن الخمســة فــي
حزيران/يونيــو .2014
وعقــب ورود نبــأ وفــاة الســيد بــدر الديــن
فــي أيار/مايــو  ،2016أنهــت غرفــة الدرجــة
األولــى اإلجــراءات القائمــة بحقــه فــي تمــوز/
يوليــو  2016عم ـاً بقــرار صــادر عــن أغلبيــة
قضــاة غرفــة االســتئناف ،مــن دون المســاس
بإمكانيــة مواصلــة اإلجــراءات بحقــه إذا قُ ّدمــت
فــي المســتقبل أدلّــة تثبــت أنــه ال يــزال علــى
قيــد الحيــاة .ونتيجــة لذلــك ،أودع االدعــاء قــرار
اتهــام موحــدًا معــدالً حــذف فيــه اســمه مــن
الئحــة المتهميــن وأشــار إليــه بصفتــه شــري ًكا
فــي المؤامــرة.
وشــارك فــي اإلجــراءات ســبعون متضــررًا
وأعربــوا عــن آرائهــم وشــواغلهم إمــا بالحضــور
شــخصيًا أو عــن طريــق ممثليــن قانونييــن .وكان ذلــك مه ًمــا للمتضرريــن ،فمشــاركتهم ســاهمت فــي تســجيل
ســرد تاريخــي لألحــداث مــن وجهــة نظــر أكثــر األشــخاص تأثّـرًا باالعتــداء .ويمكــن االطــاع علــى مزيــد مــن
التفاصيــل فيمــا يتعلــق بقضيــة المتضرريــن بالنقــر علــى هــذا الرابــط.

مشــاركة المتضررين فــي المحكمة الخاصة بلبنان
تســمح المحكمــة للمتضرريــن الذيــن عانــوا ضــررًا نات ًجــا عــن اعتــداء ينــدرج فــي اختصــاص المحكمة بالمشــاركة
فــي اإلجــراءات القضائيــة .وتُ َعــ ّد المحكمــة الخاصــة بلبنــان مــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة القليلــة التــي تتيــح
للمتضرّريــن المشــاركة فــي اإلجــراءات ،مــن خــال التعبيــر عــن آرائهــم وشــواغلهم .وتعيّــن المحكمــة محاميــن
للمتضرريــن المشــاركين ،يُشــار إليهــم باســم الممثليــن القانونييــن للمتضرريــن .وتغطــي المحكمــة تكاليــف التمثيــل
القانونــي للمتضرريــن المشــاركين الذيــن ال يمكنهــم تســديد هــذه التكاليــف.
وبعــد انتهــاء االدعــاء مــن عــرض قضيتــه ضــد المتهميــن األربعــة فــي شــباط/فبراير  ،2018رفضــت غرفــة
الدرجــة األولــى طلبًــا قدمتــه جهــة الدفــاع عــن عنيســي لتبرئــة الســيد عنيســي مــن جميــع التهــم الموجهــة إليــه.
ثــم اســتمعت إلــى أدلــة قدمتهــا جهــة الدفــاع عــن عنيســي ،وبنــاء علــى طلــب جهــة الدفــاع عــن صبــرا ،اســتدعت
غرفــة الدرجــة األولــى شــاهدًا لــإدالء بشــهادته .واختــارت جهــات الدفــاع عــن الســادة عيــاش ومرعــي وصبــرا
عــدم عــرض قضيتهــا.
وانتهــت المحاكمــة فــي أيلول/ســبتمبر  2018بعــد تلقــي غرفــة الدرجــة األولــى المذكــرات الختاميــة للمحاكمــة،
واســتماعها إلــى المرافعــات الختاميــة لالدعــاء والممثليــن القانونييــن للمتضرريــن والدفــاع .واختلــت غرفــة
الدرجــة األولــى الســتعراض األدلــة والتــداول بشــأن مــا إذا كان االدعــاء قــد أثبــت قضيتــه علــى نحــو ال يشــوبه
أي شــك معقــول فيمــا يتعلــق بإدانــة كل متهــم بــكل تهمــة مــن التهــم المســندة إليــه.

طلبات االستئناف التمهيدي
خــال المرحلــة التمهيديــة ومرحلــة المحاكمــة ،تلقــت غرفــة االســتئناف عــددًا مــن طلبــات االســتئناف التمهيــدي،
وفصلــت فــي مســائل كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى نزاهــة وســرعة ســير اإلجــراءات أو علــى نتيجــة المحاكمــة،
وســاهم فصــل غرفــة االســتئناف فيهــا علــى الفــور فــي تعجيــل اإلجــراءات علــى نحــو ملمــوس.

حكم غرفة الدرجة األولى
فــي  18آب/أغســطس  ،2020أصــدرت غرفــة
الدرجــة األولــى الحكــم فــي قضيــة عيــاش وآخريــن.
وقــررت غرفــة الدرجــة األولــى باإلجمــاع أن الســيد
عيــاش مذنــب علــى نحــو ال يشــوبه أي شــك معقــول
بصفتــه شــري ًكا فــي مؤامــرة هدفهــا ارتــكاب عمــل
إرهابــي ،وارتــكاب عمــل إرهابــي باســتعمال أداة
متفجــرة ،وقتــل الســيد الحريــري عمــدًا باســتعمال
مــواد متفجــرة ،وقتــل  21شــخصًا آخــر عمــدًا
باســتعمال مــواد متفجــرة ،ومحاولــة قتــل  226شــخصًا عمـدًا باســتعمال مــواد متفجــرة .وقـرّرت ّ
أن الســادة مرعــي
وعنيســي وصبــرا غيــر مذنبيــن فــي جميــع التهــم المســندة إليهــم فــي قــرار االتهــام المو ّحــد المعـ ّدل .وقــد نظــرت
غرفــة الدرجــة األولــى فــي كل دليــل علــى حــدة ،وفــي األدلــة بمجملهــا .ويقــع الحكــم المعلــل فــي  2641صفحــة.

بعد صدور الحكم
إجراءات تحديد العقوبة
بعــد تلقّــي مذكــرات كتابيــة مــن االدعــاء وجهــة الدفــاع عــن عيــاش والممثليــن القانونييــن للمتضرريــن ،اســتمعت
غرفــة الدرجــة األولــى فــي  10تشــرين الثاني/نوفمبــر  2020إلــى الحجــج الشــفهية بشــأن العقوبــة المالئمــة للســيد
عياش.
وفــي  11كانــون األول/ديســمبر  ،2020نطقــت غرفــة الدرجــة األولــى بحكــم تحديــد العقوبــة فــي قضيــة عيــاش
وآخريــن .وحكمــت علــى الســيد عيــاش باإلجمــاع بخمــس عقوبــات ســجن مؤبــد لــكل تهمــة مــن التهــم التــي أديــن
بهــا ،وقــررت أن العقوبــات يجــب أن تُنفّــذ فــي الوقــت نفســه.
ضــا مذكــرة توقيــف جديــدة ،ومذكــرة توقيــف دوليــة ،وقــرار وطلــب نقــل
وأصــدرت غرفــة الدرجــة األولــى أي ً
ضــا أولئــك الذيــن يحمونــه مــن العدالــة إلــى تســليمه للمحكمــة الخاصــة
واحتجــاز بحــق الســيد عيــاش .ودعــت أي ً
بلبنــان.

إجراءات االستئناف
فــي  12كانــون الثاني/ينايــر  ،2021أودع االدعــاء ومحامــو الدفــاع عــن الســيد عيــاش طلبَــي اســتئناف لحكــم
غرفــة الدرجــة األولــى الصــادر فــي  18آب/أغســطس  .2020وأودع الدفــاع والممثــل القانونــي للمتضرريــن
ضــا طلبَــي اســتئناف لحكــم تحديــد العقوبــة الصــادر فــي  11كانــون األول/ديســمبر  .2020ويمثّــل إيــداع طلبــات
أي ً
االســتئناف بداي ـةً لمرحلــة االســتئناف فــي قضيــة عيــاش وآخريــن.
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اإلرهاب
المحكمـةالخاصـةبلبنــانهـيأ ّولمحكمـةذات طابـعدولـيتنظـرفـياإلرهــاب باعتبــاره جريمـةقائمـةبذاتهـا
مرتكبــةخــارجإطــارنــزاعمســلّح ،وفــي إطــار محل ـي.وق ـدأنشــئتالمحكم ـةبموجــب القــرار 1757()2007
الصــادرع ـنمجل ـساألم ـنباألم ـمالمتحــدة،الــذيأ ّكــد ّ
أناعتــداء14شــباط/فبراير2005واآلثــارالمترتبــة
علي ـه مثّل ـت“ تهدي ـ ًداللســامواألم ـنالدولييــن”.وأوضحــت غرف ـةاالســتئنافف ـيالمحكم ـةالخاص ـةبلبنــان،
ف ـيقرارهــا الصــادرف ـي16شــباط/فبراير2011بشــأنالقانــونالواجــبالتطبيـقفـيالمحكمــةّ ،
أنالمحكمـة
تطبّ ـققانــونالعقوبــات اللبنان ـيالــذييشــملجريم ـةاإلرهــابالمنصــوصعليهــا ف ـيالمــادة314منــه،بم ـا
يتوافـقمــع القانــونالدولـيالمســتمدمـنالمعاهــداتواألعــراف.وللمــرة األولــى،وضعـتغرفـةاالســتئناففي
قرارهـاتعريفًـالإلرهــاب باعتبــارهجريمـةوفقًـاللقانــونالدولـيالعرفـي.

قضيــة عياش وآخرين بالتفصيل
لمزيــد مــن المعلومــات عــن قضيــة المتضرريــن فــي محاكمــة عيــاش وآخريــن ،يرجــى االطــاع علــى اإلصــدار
الخــاص مــن نشــرة المحكمــة الخاصــة بلبنــان :قضيــة المتضرريــن فــي محاكمــة عيــاش وآخريــن.
ولفهــم األدلــة المعقــدة التــي قدمهــا االدعــاء خــال محاكمــة عيــاش وآخريــن فه ًمــا أفضــل ،يرجــى تصفّــح كتيّبنــا
الخــاص بأدلــة االتصــاالت.
وتتوافر تفاصيل الخلفية اإلجرائية لقضية عياش وآخرين على الموقع اإللكتروني للمحكمة.
وكذلــك كل مــا تحتاجــون إلــى معرفتــه عــن الحكــم فــي قضيــة عيــاش وآخريــن ،بمــا يشــمل معلومــات أساســية،
وأســئلة يتكــرر طرحهــا ،وتســجيالت فيديــو ،وروابــط مفيــدة ،ومعلومــات عمليــة للصحافييــن.
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