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 قرار 

 مارس يل ابس يل،    حنن 

 ، قايض التحقيق دلى احملمكة العسكرية

 لدى التدقيق،
 ومرفقاهتا، 29/7/2019 اتريخ  11271/2019بعد االطالع على ورقة الطلب عددو 
 ،1/6/2020اتريخ  على مطالعة مفوض احلكومة املعاونو 

 وعلى األوراق كافة؛
 :املدعى عليهم تبني أنه ُأسند اىل

أوقف  /دار املريسة 34سجل  1970حسني أمحد منذر والدته مجيلة مواليد  -1
 وال يزال موقوفاً  5/8/2019وجاهياً بتاريخ 

أوقف /البساتني49سجل  1970فادي جنيب غصن والدته ابتسام مواليد  -2
 وال يزال موقوفاً  5/8/2019وجاهياً بتاريخ 

أوقف /البساتني61سجل  1966فيصل شفيق العالية والدته منرية مواليد   -3
 وال يزال موقوفاً  5/8/2019وجاهياً بتاريخ 

أوقف /البساتني5سجل  1994خلدون ماهر غصن والدته سعاد مواليد   -4
 وال يزال موقوفاً  5/8/2019وجاهياً بتاريخ 

إستعيض /البساتني 37سجل  1977ن غصن والدته ابمسة مواليد عماد حسا -5
 عن توقيفه بكفالة ضامنة 

/  41سجل  1980طارق جهاد عبد السالم والدته هال مواليد  -6
 إستعيض عن توقيفه بكفالة ضامنة البساتني

 /البساتني 2سجل  2001سامو سليمان غصن والدته روال مواليد  -7
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أوقف وجاهياً   /البساتني3سجل  1968رفعت وهيب رافع والدته ليلى مواليد  -8
  14/11/2019وأخلي سبيله من قبل حمكمة التمييز بتاريخ  9/9/2019بتاريخ 

 /عاليه38سجل  1974وجدي امني مرعي والدته منرية مواليد  -9

أوقف وجاهياً  /البساتني51سجل  1972رائد فواز مرعي والدته فادية مواليد  -10
 14/10/2019بتاريخ واخلي سبيله  20/9/2019بتاريخ 

أوقف /كفرمىت13سجل  1987راغب عماد الديب والدته ايقوت مواليد  -11
  20/9/2019وجاهياً بتاريخ 

 /البساتني 3سجل  1960غصن سعيد غصن والدته عفاف مواليد  -12

 /البساتني  10سجل  1969فؤاد إبراهيم حالوي غصن والدته غرة مواليد  -13

 /بتاتر 174سجل   1986هادي فؤاد العسرواي والدته وفاء مواليد  -14

أوقف  /كفرمىت130سجل  1986سامر كمال الديب والدته عاهدة مواليد  -15
 وال يزال متوارايً   6/12/2019غيابياً بتاريخ 

 /كفرمىت9سجل   1988أشرف يوسف مصلح والدته إهلام مواليد  -16

 /كفرمىت  111سحل  1988ماهر عادل الغريب والدته غانيا مواليد  -17

 /عاليه  100سجل  1992امنية مواليد سعيد جابر والدته   مؤنس -18

 /كفرمىت  69سجل  1982مجال الدين عصام الغريب والدته هبية مواليد  -19

 /كفرمىت101سجل  1986نعمان حسني مصلح والدته جناة مواليد  -20

 /كفرمىت5سجل  1979غسان سامي الغريب والدته وسام مواليد  -21

 وكل من يظهره التحقيق،  -22

أقدم األول حىت الثالث عشر ابالشرتاك والتدخل  30/6/2019البساتني عاليه وبتاريخ يف  أبنه
وبتحريض من املدعى عليهم الثامن والتاسع والعاشر على االتفاق شفهيًا وعرب تطبيق الواتس أب 
على قطع الطريق الداخلي اخلاص يف حملة البساتني من أجل منع مرور موكب الوزير صاحل الغريب 

ًا ملخططهم قام املدعى عليه اخلامس عماد غصن بركن سيارته يف وسط الطريق بعد قيامهم وتنفيذ
حبرق الدواليب ووضع بعض احلجارة مهددين بذلك السلم األهلي ومزعزعني االستقرار العام، كما 
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أقدموا يف االطار نفسه على منع دورية اتبعة للجيش اللبناين من فتح الطريق االمر الذي أدى اىل 
 .انسحاهبا تفادايً لوقوع إصاابت يف األرواح

كما أهنم أقدموا وبعد متكن موكب الوزير الغريب من إزالة العوائق بواسطة سيارات رابعية الدفع وفتح  
قسم من الطريق على إطالق النار ابجتاه سيارات املوكب ويف اهلواء االمر الذي أدى اىل إصابة  

أبكثر من مخسة عشر رصاصة كما إصابة اثنني من مرافقيه   اليت يقودها الوزير الغريبالسيارة 
 إصاابت قاتلة وإصابة املرافق كرمي الغريب يف رأسه.

الرابع عشر حىت الواحد والعشرين على إطالق النار يف اهلواء عشوائياً يف املنطقة املأهولة لتأمني  وأقدم 
طة كما أقدموا على صدم املدعى سالمة موكب الوزير من أسلحة حربية أصابت بعض األبنية احملي

 عليهما اخلامس والثامن أثناء أتمني مرور املوكب الوزاري. 

 وأقدم جمهول على إصابة املدعى عليه السابع سامو غصن يف رأسه ودخوله يف غيبوبة.  

 : اجلرائم املنصوص عنها 

  549/201و 549و 380و 733و 219و 217و  335و  329و  317يف املواد 
 يهم األول حىت الثالث عشر،ابلنسبة للمدعى عل  71/2016أسلحة والقانون  72واملادة عقوابت 

من القانون  347واملادة  71/2016أسلحة والقانون  72عقوابت واملادة  733املواد 
 ابلنسبة للمدعى عليهم الرابع عشر حىت الواحد والعشرين،  243/2012
 ل ومن يظهره التحقيق. أسلحة حبق جمهو  72عقوابت و 549/201واملواد 

 

 أواًل: يف الوقائع: 

 حيث إن التحقيقات اجملراة واألدلة املتوفرة أظهرت الوقائع اآلتية: 

يف إطار الزايرات اليت كان يقوم هبا الوزير السابق جربان ابسيل بصفته رئيسا للتيار الوطين  
 30/6/2019صيص يوم رر ختاحلر، ملناصري وحمازيب هذا التيار يف خمتلف األراضي اللبنانية، تق

عاليه. وبتاريخ سابق للزايرة جرى اإلعالن عن برانجمها، فساد جو من االحتقان والتشنج  لزايرة قضاء 
رافق هذا اجلو املتشنج   قضاء عاليه ال سيما تلك املوالية للحزب التقدمي االشرتاكي. قرى يف بعض
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رسائل مباشرة وغري مباشرة من قبل املمتعضني من الزايرة وذلك يف السابع والعشرين والثامن 
وزع بيان عرب وسائل التواصل  27/6/2019بتاريخ والعشرين والتاسع والعشرين من حزيران. 

مع  االجتماعي بشأن الزايرة مفاده، "للتنبيه وليس للتهديد حنن أبناء اجلبل احلر جبل كمال جنبالط و 
احرتامنا لقيادتنا احلكيمة لكن مببادرة فردية نستنكر زايرة من مس بكرامتنا وحمرماتنا اىل جبلنا الطاهر 
مرورا ابلشحار االبية وننصح إبلغاء الزايرة ألننا سوف نقف سلميني امام أي موكب سوف ينتهك  

الرجاء النشر والتعميم".   ارضنا ويدنسها حنن ال نريد الفوضى لذلك اعذر من أنذر. أبناء اجلبل احلر
ويف حملة كفرمىت حي املسيحية أقدم جمهول على رمي قنبلة صوتية جانب   28/6/2019وبتاريخ 

على رمي قنبلة جمهولة النوع قرب كنيسة مار  29/6/2019فجر جمهول كما أقدم الطريق العام.   
صورية حبمدون فوق  ويف من 30/6/2019الياس يف حملة منصورية حبمدون. ويف الساعة صفر من 

رشقات انرية من  بعدها ُُسع كنيسة مار الياس أُطلق قذيفيت "ب سبعة" يف اهلواء جمهوليت املصدر و 
أسلحة حربية أصابت إحداها منزل جيلبري اهلرب يف منصورية حبمدون، كما شوهد استنفار مسلح يف 

 عددهم حوايل ثالمثاية عنصر.   حملة بتاتر امام مركز احلزب االشرتاكي ملناصري وحمازيب احلزب بلغ

اىل   بدأت زايرة الوزير ابسيلوحوايل الساعة الثامنة والنصف صباحاً  30/6/2019بتاريخ 
بعد ان انضم اليه وزير الدفاع   اىل حبمدونغادرها ظهرًا متوجهًا فوصل اىل الكحالة و  قضاء عاليه،

حوايل اىل مستديرة عاليه أقدم  كب آنذاك الياس بو صعب والنائب سيزار ايب خليل،  وبوصول املو 
وعند الساعة   املوكب الوزاري ابلبيض والبندورة.مناصري احلزب االشرتاكي برشق عشرة اشخاص من 

من مث أكمل املوكب ابجتاه  الواحدة من بعد الظهر غادر املوكب الوزاري من حبمدون ابجتاه صوفر، 
 مشالن، دير سيدة املعوانت للرهبنة االنطونية.  

اء اجلولة املذكورة بدأ مناصري احلزب التقدمي االشرتاكي يتجمعون يف مناطق خمتلفة  اثن
رافعني االعالم احلزبية ومنددين ابلزايرة، وتزامن ذلك مع  ()قربمشول الساحة، مستديرة عاليه، كفرميت

ية من انتشار وحدات من اجليش اللبناين يف املنطقة بصورة خاصة يف ساحة قربمشون، كما متركزت سر 
 فوج املغاوير يف حملة مفرق كفرمىت جلهة بلدة عبيه.  

حوايل الثالثة من بعد الظهر حصل تدافع بني دورية اتبعة للجيش اللبناين اللواء الثامن مع  
يف حملة قربمشول على خلفية زايرة الوزير ابسيل   )حوايل مئة( عدد من مناصري احلزب االشرتاكي
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لوزير صاحل الغريب انتهى اىل رشق عناصر دورية اجليش اللبناين  للشيخ انصر الدين الغريب عم ا
حوايل الساعة الثالثة ومخسة عشر دقيقة ويف حملة كفرمىت واثناء وجود دورية للجيش اللبناين و ابلبيض. 

على   معظمهم من آل خداجمؤلفة من ستة آليات أقدم حوايل ماييت مناصر من احلزب االشرتاكي 
استمر حوايل اخلمسة عشر   ها من إكمال طريقها االمر الذي أدى اىل تدافعإعرتاض الدورية ومنع

انسحبت على إثره الدورية مع اآلليات ابجتاه منطقة عبيه. وحوايل الساعة الثالثة واخلمسة  دقيقة، 
واربعون دقيقة حاولت قوة اتبعة لفوج املغاوير فتح طريق ساحة كفرمىت اال اهنا مل تتمكن بسبب قطع 

  الطريق من قبل مناصري احلزب االشرتاكي نساء ورجاال فانسحبت القوة اىل مكان متركزها.

الوزير صاحل الغريب املؤلف من عدة   موكب حوايل الساعة الرابعة من بعد الظهر توجه 
، وكانت الطريق مقطوعة يف حملة عبيه  سيارات اىل مشالن ملالقاة الوزير ابسيل واصطحابه اىل كفرمىت

صاحل  فأقدم احد مرافقي الوزير ابالطارات املشتعلة كوع الشاغور من قبل مناصري احلزب االشرتاكي 
الغريب ماهر الغريب على إطالق النار يف اهلواء متكينًا للموكب من متابعة طريقه، فوصل اىل مشالن  
دير سيدة املعوانت للرهبنة االنطونية حوايل الساعة الرابعة والنصف بعد ان مّر املوكب من البساتني 

شكال مل يسجل بني حيتشد عدد من املعرتضني على الزايرة، اال ان أي ااىل عيناب حيث كان 
 املوكب واملعرتضني.  

موكب الوزير صاحل  وبعد ان الغى الوزير ابسيل زايرته اىل كفرمىت، عاد حوايل الساعة اخلامسة 
 الطريق عينها.   ابجتاه كفرمىت سالكاً ادراجه  الغريب املؤلف من تسع او عشر سيارات 

وكانت   قرب صيدلية احلسام، وبوصول املوكب اىل اول الطلعة املؤدية اىل ساحة البساتني
واالخشاب واحجار اخلفان فوجئ بوجود كميات من الزيت مسة وست عشر دقيقة ااخلالساعة 

لتأخري  املرمية على امتداد عشرين مرتاً صعوداً )يراجع الكشف اجملرى من قبل فصيلة قربمشول(، وذلك 
العوائق وبوصوله اىل آخر   ذه ر سيارات املوكب ابجتاه عني كسور. وبعد ان اجتاز املوكب همرو 

بواسطة وجدها مقطوعة الطريق الفرعية اىل عني كسور ق الرئيسية الفاصلة الطريالطلعةاملؤدية اىل 
رانج  مركبة من نوع هيواندي عائدة للمدعى عليه عماد غصن املنتمي اىل احلزب االشرتاكي ومركبة 

فتقدمت  ايضا اىل احلزب االشرتاكي. روفر زرقاء اللون عائدة للمدعى عليه طارق عبد السالم املنتمي
يه عامر الغريب، وكان يف هذه اللحظة أوىل سيارات املوكب وهي رانج روفر بيضاء بقيادة املدعى عل 
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جيلس اىل جانبه املدعى عليه شقيق الوزير الغريب مجال الدين وبيده مسدس، وصدمت سيارة  
اهليونداي ومتكنت يف فتح الطريق جزئيًا عند تقاطع البساتني عني كسور صعودًا وأكملت طريقها  

جانبه املدعو رامي سلمان،   وائل قيس واىل  روفر جردونية اللون بقيادة املدعولتلحق هبا سيارة رانج 
ملرور سيارة  ملقعد اخللفي سامر أبو فراج اللذين ترجال من الرانج روفر اجلردوين متكينًا ومساعدة ايف 

اخلامسة اليت كانت الثالثة ضمن املوكب، ويف هذه اللحظات أي يف الساعة  الوزير الغريب اليوكون
شوهد رامي سلمان وسامر أبو فراج يطلقان النار  بدأ إطالق النار من الفريقني فومخسة عشر دقيقة 

يف اهلواء فيما شوهد كل من املدعى عليهم حسن منذر وفيصل العاليه وفادي غصن يطلقون النار 
وشوهد  ابجتاه املوكب بعد ان تبني أهنم كانوا قد احضروا أسلحتهم مسبقا ملنع مرور املوكب ابلقوة، 

فسقط ارضا رامي سلمان  م يطلقون النار يف اهلواء، خلدون غصن وعماد غصن وطارق عبد السال
يف هذه اللحظة شوهد كل من املدعى عليهما   و فراج إسعافه اال انه سقط بدوره وقد حاول سامر أب

حسني منذر وفيصل العاليه يطلقان النار ابجتاه سيارة الرانج روفر اجلردونية اللون وسيارة اليوكون  
أصيبت أبكثر من مخسة عشر طلقة حبيث عمد الوزير الغريب اىل  خاصة الوزير صاحل الغريب اليت 

فتح انفذة اجليب والتوجه اىل بعض ِمن َمن كانوا يطلقون النار ابلقول انه هو من يف املوكب وليس 
يب، ومتكن مرافقو الوزير ابسيل وابقي الوزراء الذين كانوا ينوون زايرة عمه الشيخ انصر الدين الغر 

واتبع املوكب هروبه صعودا ابجتاه عني  املستشفى بني داخل السيارة ونقلهما اىل وضع املصا الوزير
كسور ويف هذه االثناء ُأصيب القاصر املدعى عليه سامو غصن يف رأسه ونُقل بدوره اىل مستشفى 

  قلب يسوع وكانت الساعة أصبحت السابعة عشر والثامنة عشرة دقيقة.  

ب الوزير الغريب من اللحاق بسائر سيارات املوكب، آخر سيارتني اتبعتني ملوكمل تتمكن 
األوىل نوع تويوات أفانزا بقيادة املدعو حليم فليحان والثانية ابثفايندر اسود بقيادة املدعو هاين مسعود 

ي وحمازبيه  اصري اجلزب االشرتاكالغريب وعربات الطريق الرئيسية إبجتاه عرمون وكان يف هذه اللحظة من
ومن بينهم حسني منذر وفيصل العاليه وفادي غصن يطلقون النار ابجتاه سيارات املوكب وقد تزامن 
ذلك مع سقوط املدعى عليه سامو غصن من مناصري احلزب االشرتاكي أرضًا بعد إصابته يف رأسه  

ليه صن والد املدعى عده سلمان غ مرتدة من جسم صلب وهذا ما أك AK74برصاصة من عيار 
سامو غصن يف إفادته امام قاضي التحقيق العسكري اذ جاء فيها ما حرفيته: "ُسعت احاديث على 
ان أغلب الظن ان إصابة ابين هي من احدى بنادق فادي غصن او فيصل العاليه فضال عن ان  
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ه ليمكان وقوع إبين مل يكن مكشوفًا ملطلقي النار من جهة الوزير الغريب إضافة اىل ان املدعى ع
 غصن هي من فادي غصن او فيصل العاليه" راغب الديب رجح أن إصابة سامو 

وأن املدعى عليهما غصن غصن وراغب الديب ومها منتميان اىل احلزب االشرتاكي أكدا يف إفاداهتما 
امام قاضي التحقيق العسكري أن آخر سياراتن يف موكب الوزير الغريب أي سيارة أألفانزا  

قان النار ابجتاه الذين كانوا قد قطعوا الطريق على املوكب، أكملتا ابجتاه عرمون  والباثفايندر مل تطل 
 على الطريق الرئيسية ومل تتمكنا من اللحاق ابملوكب األساسي عرب الطريق الفرعية اىل عني كسور.  

أم  وإن مرافق الوزير صاحل الغريب العريف يف أمن الدولة املدعو عمر الغريب كان يقود سيارة ب 
ومعه كل من املدعى عليه هادي العسرواي واملدعو فادي العسرواي، وكانوا وراء سيارة اليوكن خاصة  
الوزير الغريب مباشرة، وان املدعو كرمي فؤاد الغريب أحد مرافقي الوزير صاحل الغريب أصيب يف رأسه  

 .داخل سيارة اكسرتايل لون اسود وقد نقل اىل مستشفى الرسول األعظم للمعاجلة

وان املدعى عليهم مناصري وحمازيب احلزب االشرتاكي اكدوا امام حضرة قاضي التحقيق العسكري 
اهنم طيلة حصول االشكال املسلح وتبادل إطالق النار مل يكونوا على علم أبن الوزير ابسيل وابقي  

كب الوزير صاحل  الوزراء املرافقني له يف زايرته املقررة للشيخ انصر الدين الغريب مل يكونوا ضمن مو 
 عدد من القتلى واجلرحى.   ال وسقوطالغريب، وقد علموا بذلك بعد انتهاء االشك

اتريخ   996/302وأنه تبني من التحقيقات األولية والسيما من حمضر شعبة املعلومات حتت الرقم 
ان مطلقي النار من قبل مرافقي الوزير صاحل الغريب هم هادي العسرواي وسامر  2/7/2019
يب وأشرف مصلح وماهر الغريب ومؤنس جابر ومجال الدين الغريب وتعمان مصلح وغسان  الد

الغريبباالضافة اىل رامي سلمان وسامر أبو فراج اللذين توفيا اثناء االشكال، وان اإلصاابت تناولت  
 بعض زجاج السيارات واالبنية القريبة من حصول االشكال.

 

 اثنياً: يف األدلة:  

 ئع ابلتحقيقات االولية واالستنطاقية، مبجمل أوراق امللف ال سيما: أتيدت هذه الوقا
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  298/302و 30/6/2019اتريخ  287/302و 296/302رقم فصيلة قربمشول  رحماض .1
 .  1/7/2019 اتريخ 

املرحوم رامي سلمان قد تقارير الطبيب الشرعي املناوب الدكتور حسني شحرور اليت بينت ان  .2
أصيب بطلقني انريني يف اسفل يسار الصدر والذراع األمين أداي اىل وفاته، واملرحوم سامر أيب  

خط االبط اخللفي أداي  فراج أصيب بطلقني انريني عند مؤخرة الصدغ االيسر لفروة الرأس وعند 
خلت وخرجت بشكل ماس  دوقعت من مسافة غري قريبة وهي ىل وفاته، وان إصابة كرمي الغريب ا

ابلعظم وان حالته تستدعي تعطيله عن العمل مدة  شطرلسطح اجلمجمة واحدثت هبا كسورًا و 
 شهر.  

حمضر حول دخول املدعى عليه سامو غصن اىل مستشفى قلب يسوع من جراء تعرضه لطلق  .3
 و حبالة غيبوبة. انري يف الرأس وه

 حماضر مديرية املخابرات يف اجليش اللبناين.   .4

 .  2019/ 2/7اتريخ  996/302حمضر شعبة املعلومات رقم  .5

الدراسة الفنية اليت أجريت على هاتف املدعى عليه خلدون غصن، وأظهرت حمادثة عرب تطبيق   .6
 ر التايل:  الواتساب ضمن جمموعة حتمل اسم احلزب التقدمي االشرتاكي، وتضمنت احلوا

" شباب يعطيكن العافية  14:18ملدعى عليه رفعت رافع الساعة رسالة صوتية صادرة عن ا -
اي ريت فينا يللي مارق عن طريق عني كسور حننا الشباب جمهزين حالن بقربمشول اما ابلنسبة  

 للصبااي يطلعوا ع الطريق ميدولوا صرامي كس اختو"؛  
هو صار "عمر رفعت  14:31الساعة  ةدعى عليه سامو غصن مرسلرسالة صوتية من امل -

 بسوق الغرب؛ 
"اي شباب يعطيكم العافية  15:28الساعة  ةدعى عليه رفعت رافع مرسل رسالة صوتيةمن امل -

حننا أبهلك الظروف الزملة اجلايي عاملنطقة واملنطقة دافعني حقها دم معقول مفيش حدا منكم 
ذا بدو يفوت معنا املنطقة عم تغلي غلي حننا واقفني ع مفرق الصيدلية، بدان نيك حرميو إ

 ؛  عاملنطقة حننا واقفني عند رمزي قربمشول عم تغلي غلي"
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"وين املرجلة يلي بتحكوا   15:31رسالة صوتية من املدعى عليه رائد مرعي مرسلة الساعة  -
فيها وليد بيك ووليد بيك وعاملني ابطال وابلروح والدم وعلى جثثنا وحننا اذا صار ما صار  

 ا تيابكن ونزلوا ع األرض ليمرق عملوا رجال مرة حبياتكن" بتطلعوا عاالرض قوموا ليسو 
"نزلوا اي شباب ع األرض  16:00رسالة صوتية من املدعى عليه رائد مرعي مرسلة الساعة  -

نزلوا سكروا املنطقة كلها ما حدا يبقى ببيتو كرامتنا غاليه ومن هون ما رح ميرق طلعوا ع قربمشول 
 مية الف واحد عالساحة هنزوا، جربان بدو ميرق من هون" سكروها كلها مخس دقايق كونوا 

"اي شباب قربمشول عم  16:30رسالة صوتية مرسلة من املدعى عليه رائد مرعي أيضا الساعة  -
 تغلي غلي معكن رائد بس بدان حشود الزم نسكر الساحة ابلبشر رجاء حتركوا" 

"إيه شباب يف   16:32الساعة رسالة صوتية مرسلة من املدعى عليه غصن سعيد غصن  -
 معلومات ألن بدن ميرقوا من حتت حد صيدلية احلسام حد مطمر املوز. 

"مرحبا اي شباب كيفكن  17:12رسالة صوتية مرسلة من املدعى عليه وجدي مرعي الساعة  -
اي رفاق ما تفكروا حننا بعاد هيأان السالحات ومهيئني الف ضرب ساعة يللي بقولولنا يلال حننا  

رسالة صوتية "شباب شو   17:19عنصر. ومن مث ارسل يف الساعة  30اهزين معي ج
 هالقواص حابب أعرف".  

"برافو ع أصلكن اي شباب القرار اختذ ما  22:39رسالة صوتية من رائد مرعي الساعة  -
وفشر ميرق بعد هالصعلوك تبعد جيي يطلع يتمرجل حد الصيدلية ويقوصوا ولد   بيمرق اىل جثثثنا

 يت اعظم اذا بدن يرجعوا جيربوها.  واآل

تقرير شعبة املعلومات حول مالبسات زايرة وزير اخلارجية واملغرتبني جربان ابسيل اىل قرى قضاء  .7
 وما سبقها ورافقها من احداث أمنية.   30/6/2019عاليه بتاريخ 

راقبة تقرير فين مفصل وموثق حول تفاصيل إشكال بلدة البساتني حبسب حتليالت كامريات امل .8
والفيديوهات اليت مت تصويرها من قبل املتواجدين يف مكان االشكال. وست أقراص مدجمة ال  

والثاين الذي يتضمن مقطع فيديو  powerpointسيما األول الذي حيتوي على ملف 
 للسيناريو الكامل لالحداث. 

 مبدلول اقوال املدعى عليهم .9
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أفاد يف التحقيق االويل لدى فرع املعلومات مبوجب   املدعى عليه األول حسني أمحد منذر .9.1
أنه منتسب اىل احلزب التقدمي االشرتاكي ،2/7/2019اتريخ  996/302عدد احملضر 

ورده اتصال  يعمل يف حديقته  وبينما كان 30/6/2019بتاريخ وانه . 1983منذ العام 
رفعت رافع يطلب منه  من مسؤول فرع البساتني يف احلزب التقدمي االشرتاكي املدعى عليه 

التوجه اىل ساحة البساتني واملشاركة يف االحتجاج على زايرة الوزير جربان ابسيل اىل من 
منطقتهم كسائر املنتسبني اىل احلزب وسكان أهايل البلدة، وهو احتجاج سلمي للتعبري عن 

 الرأي فقط. 

صف صباحًا او احلادية  عل انتقل اىل ساحة البساتني وكانت الساعة العاشرة والنوأنه ابلف
عشر. وكان هناك احتجاجات سلمية يف قربمشون اجملاورة وعبيه وكفرمىت وغريها من القرى 

 اجملاورة. وامضى طيلة النهار هناك وكان عدد املشاركني كبرياً. 
هر تقريبا وردهم خرب من بعض املناصرين يف منطقة عبيه ان موكب الوزير وانه بعد الظ

 إطالق النار يف اهلواء خالل مروره يف منطقة عبيه بعد اجتيازه الدواليب الغريب قد عمد اىل
احملرتقة. وما هي اال دقائق معدودة حىت وصل موكب الوزير الغريب اىل تقاطع البساتني من 
مسلك عني كسور جتنبًا ملروره من ساحة قربمشون املقطوعة حبشود كبرية. ومر موكب الوزير  

صر االمر على اقرتاب بعض النسوة من املوكب وقيام بعض مرافقي دون إشكاالت تذكر واقت 
 الوزير بفتح أبواب السيارات وشهر األسلحة وتلقيمها.  

بعد حوايل النصف ساعة مت التداول بني احملتجني ابن الوزير الغريب توجه اىل مشالن  نه وأ
الصطحاب الوزير ابسيل اىل كفرمىت على منت موكبه، فتم إقفال الطريق بقرار مجاعي من 
احملتجني. بعدها وصل خرب يقول أبن الوزير الغريب بصدد املرور يف املكان ابلقوة ولو سالت  

املدعى عليه حسني منذر اىل منزله وأحضر بندقيته نوع كالشنكوف وجعبته  الدماء، فتوجه 
وأربعة خمازن ممتلئة سعة ثالثني طلقة وعاد إدراجه على الفور اىل تقاطع البساتني. ووضع  
سالحه وجعبته قرب خممر املوز حتت حافة من الباطون ووقف على مقربة منها ترقبًا للوضع  

وضعوا األسلحة اما يف السيارات او على األرض بشكل غري كما فعل ابقي الشبان الذين 
وحضرت دورية من اجليش اللبناين لفتح الطريق، وطلبت  ان االحتجاجات استمرت و ظاهر. 
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فاستجابوا هلا وبدأوا إبطفاء الدواليب وإزاحة العوائق من أحجار من احملتجني فتح الطرقات 
 وغريها. 

، وأقدم الدورية بوقت قصري وصل موكب الوزير الغريببعد مغادرة وأردف املدعى عليه انه 
سائق السيارة األوىل يف املوكب وهي من نوع رانج روفر لون ابيض بصدم سيارة عماد غصن 

ارضا نتيجة الصدمة. ويف الوقت ووقع هذا األخري من نوع جيب هيونداي لفتح الطريق، 
عشوائي، عندها تناول املدعى  عينه خرج مسلحون من املوكب وبدأوا إبطالق النار بشكل 

عليه سالحه وراح يطلق النار ابجتاه شخص يرتدي سرتة زرقاء )املرحوم رامي سلمان( كان  
وخالل إطالقه النار كانت متر سيارات املوكب اليت اطلق النار يطلق النار بشكل هستريي، 

لمان وشاهده  عليها أيضا امنا ابجتاه األرض، ومل يتمكن املدعى عليه من إصابة رامي س
 يصعد يف اجليب ويغادر. 

بعدها اتبع املوكب صعودا ابجتاه عني كسور وحينها كان املدعى عليه قد اصبح يف وسط  
التقاطع وتعذر عليه إطالق النار على مؤخرة املوكب وقد تدخل فادي غصن وابسل حيىي  

جيب طارق عبد   لتهدئته. مث تقدم املدعى عليه اىل جانب خممر املوز وحتديدًا اىل يسار
، واطلق رشقا انراي بصورة مباشرة ابجتاه شخص مسلح  السالم نوع رانج روفر لون كحلي

وهو اجليب األخري يف موكب الوزير   x5كان جيتاز الطريق اىل يناء يقع على يسار جيب ال
  ، وأضاف انه مل يستطع حتديد اجلهة اليت اطلق عليها النار نظرا لكثافة النريان اليت الغريب

كانت تطلق ابجتاهه فتعذر عليه رفع رأسه ومشاهدة جهة االطالق بل رد ابلنريان بشكل 
 عشوائي. 

مث علم ابن سامو غصن قد أصيب دون ان يعلم كيف أصيب، وغادر مسرعًا اىل احد 
 االحراج اتركاً سالحه وجعبته جبانب خممر املوز دون ان يعلم مصريه حىت اترخيه. 

اكد املدعى عليه انه حاول إصابة رامي سلمان دون ان ينجح وأضاف انه قصد إصابة  
ن قد متكن من ذلك، واكد انه مل يكن هناك قرار مسبق املسلح الثاين دون ان يعلم ما اذا كا

بنصب أي كمني وأبهنم مل يتلقوا أوامر إبطالق النار على املوكب، وانه مل يكن يعلم نوع  
 السيارة اليت يتواجد فيها الوزير الغريب وال حىت اذا كان الوزير ابسيل برفقته.  
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ر عن أقواله يف التحقيق االويل وأنكر يف التحقيق االستنطاقي تراجع املدعى عليه حسني منذ
امنا فقط فراج  أيبما أسند اليه، وأكد انه مل يطلق النار ابجتاه املرحومني رامي سلمان وسامر 

 دون ان يعلم ملن يعود هذا اجليب.    gmcابجتاه جيب ال 
 

  6/2019/ 30أنه بتاريخ أفاد يف التحقيق االويل املدعى عليه الثاين فادي جنيب غصن .9.2
ل ابنته من مقابلة عمل يف فندق املوفنبيك ووصل اىل قربمشون حوايل الساعة الرابعة عصراً أق

حيث شاهد حشد من الناس، ولدى استفساره عن سبب التجمع اجابه مدير فرع البساتني 
يف احلزب التقدمي االشرتاكي املدعو رفعت رافع ان سبب االحتجاج هو زايرة الوزير جربان  

 قة، عندها اكمل اىل منزله الذي يبعد حوايل اخلمسة دقائق.  ابسيل اىل املنط

حوايل الساعة الرابعة والنصف اتصل به رفعت رافع وطلب منه احلضور اىل وأضاف انه 
مكان التجمع حيث لىب طلبه، وبوصوله شاهد اشخاص من احمللة يقطعون الطريق عرب 
إحراق اإلطارات، وأعلمه املدعى عليه رفعت رافع ان موكب الوزير صاحل الغريب توجه اىل 

ل اىل كفرمىت وأهنم وهلذا السبب يقومون بقطع منطقة مشالن إلحضار الوزير جربان ابسي
وانه شاهد املدعو رمزي سواح يقوم إبطفاء نريان اإلطارات وشاهد سيارة من نوع  الطريق. 

 هيونداي لون رصاصي عائدة للمدعو عماد غصن متوقفة يف وسط الطريق. 
ب الوزير انه بعد فرتة وجيزة ُسع اشخاص يصرخون ان موكوأردف املدعى عليه فادي غصن 

قد حضر وتزامن ذلك مع ُساعه أصوات عيارات انرية من انحية املوكب. وبوصول املوكب 
عملت السيارة األوىل من نوع رانج روفر لون ابيض على فتح الطريق عرب صدم سيارة  
اهليونداي، وترجل عدد من مرافقي الوزير وبدأوا يطلقون النار عشوائياً يف اهلواء، وراح حسني 

 لق النار يف اهلواء.  منذر يط
وأضاف انه شاهد رمزي غصن خيرج من منزله وحبوزته كالشنكوف اسود فأخذه منه وأطلق 
منه يف اهلواء عشر عيارات انرية على دفعتني. مث ُسع صوت صراخ من الزاروب الذي سلكه  

بعة  املوكب فقام برفقة املدعو ابسل حيىي ابالمساك ابملدعى عليه حسني منذر ملنعه من متا 
 إطالق النار بعد ان شاهده يصوب سالحه اترة يف اهلواء وطوراً ابجتاه املوكب.  
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انه شاهد سامو غصن ارضًا ابلتزامن مع مرور السيارتني األخريتني من املوكب ابجتاه   واتبع
 منطقة عرمون، حيث قام بتلقيم السالح جمددا وإطالق عيار انري واحد يف اهلواء.

يف التحقيق االستنطاقي كرر املدعى عليه فحوى أقواله يف التحقيق االويل امنا تراجع عما  
وأضاف انه ال يعتقد ان إبمكان مطلقي النار من داخل نار مرة اثلثة. أفاد به ابنه اطلق ال

مفرق عني كسور ان يصيبوا سامو غصن، وال يستطيع ان جيزم ما اذا كانت اخر سيارتني يف  
  ابجتاه على الطريق الرئيسية املوكب أي االفانزا والباسفيندر قد اطلقتا النار اثناء مرورها 

 عرمون. 

أنه حوايل الساعة الرابعة أفاد يف التحقيق االويل  ث فيصل شفيق العاليهاملدعى عليه الثال .9.3
واثناء تواجده يف منزل عديله يف عرمون علم من زوجته   2019/ 30/6والنصف من يوم 

حبصول إشكال يف ساحة قربمشون ووجود حشود من الناس املؤيدة للحزب التقدمي 
البساتني  احتجاجا على زايرة الوزير ابسيل للمنطقة، عندها انتقل اىل منزله يف االشرتاكي

وأحضر سالحه نوع كالشنكوف وتوجه اىل قربمشون على منت  وارتدى بزة شرطة البلدية
بيك اب شفروليه لون كحلي. وأنه مل يتمكن من الوصول اىل الساحة بسبب  مركبته من نوع 

اد اىل البساتني وحتديدًا تقاطع مفرق عيناب البساتني، جتمهر العديد من األشخاص، فع
حيث شاهد عدد من شبان البلدة امام صيدلية احلسام يعملون على إشعال النار يف  

دم السماح للوزير الغريب ابملرور، وشاهد أيضا جيب  اإلطارات ويقطعون هبا الطريق لع
عد دقائق قليلة حضر موكب هيونداي لون فضي يقطع الطريق فركن مركبته خلف اجليب. وب

الوزير الغريب وأقدم اجليب األول على فتح الطريق من خالل صدم جيب اهليونداي مراراً  
وترجل مسلحني من موكب الوزير وأطلقوا النار بطريقة عشوائية، ما دفع ببعض الشبان من 

فيصل العاليه   بلدة البساتني املتواجدين يف املكان اىل إطالق النار، كما أقدم املدعى عليه
 على أخذ سالحه واطلق النار يف اهلواء.  

  gmcوأضاف املدعى عليه العاليه انه شاهد جيب رانج روفر لون ابيض يتبعه جيب نوع 
لون اسود بقيادة الوزير الغريب الذي توقف على مسافة مرتين منه وفتح الوزير الباب قائالً  

من الوزير املغادرة واستدار ابجتاه شبان البلدة   له اان الوزير صاحل الغريب، فطلب املدعى عليه
الذين كانون يطلقون النار على املوكب طالبًا منهم التوقف عن ذلك بعدما أصيب جيب  
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الوزير بعدة طلقات. وأردف املدعى عليه انه شاهد كل من فادي جنيب غصن، حسني 
هو من أصاب املرافقني،  أمحد منذر يقومان إبطالق النار ابجتاه موكب الوزير وان األخري 

كما شاهد زاهر حيىي، عماد حسان غصن، رمزي حالوة غصن يطلقون النار بشكل  
عشوائي، وغصن سعي غصن يطلق النار يف اهلواء من مسدس حريب، ورفعت رافع يطلق 
النار عشوائيًا من بندقية كالشنكوف، وفؤاد إبراهيم حالوة غصن اطلق النار ارضا ابجتاه  

 من بندقية كالشنكوف.  موكب الوزير 
يف وقت الحق عاد املدعى عليه فيصل العاليه وتراجع عن إفادته وصرح أبنه كان مشوش 

 وانه شاهد فقط فادي جنيب غصن وحسني امحد منذر يطلقان النار.  التفكري 
يف التحقيق االستنطاقي أنكر املدعى عليه فيصل العاليه ما أسند اليه واكد انه أقدم على 

نار يف اهلواء، وأضاف انه كان هناك الكثري من األشخاص الذين كانوا يطلقون إطالق ال
 النار من الطرفني، وانه ال يستطيع ان حيدد بسبب كثرة الناس.  

أنه حوايل الساعة الثانية  أفاد يف التحقيق االويل  املدعى عليه الرابع خلدون ماهر غصن .9.4
لون اسود اىل  x5توجه على منت سيارة والده نوع  30/6/2019من بعد ظهر يوم 

مكان االحتجاجات احلاصلة يف تقاطع البساتني ابلقرب من منزله استنكارًا لزايرة الوزير  
نطقة ابسيل اىل املنطقة، وبوصوله صودف مرور موكب الوزير صاحل الغريب يف احمللة قاصداً م

مشالن حيث حصل تبادل شتائم بني عناصر املوكب وبعض احملتجني، كما أقدم بعض 
 مرافقي الوزير على تلقيم أسلحتهم بطريقة استفزازية.  

وأضاف انه بعد مرور املوكب قرر احملتجني قطع الطريق ملنع املوكب من العودة سالكاً الطريق 
طعوا الطريق بواسطة جيب هيونداي لون  عينها، وبدأ املعتصمون إبحراق الدواليب كما ق

فضي وبواسطة فان لون ابيض عائد للمدعو ايمن غصن. ويف هذه االثناء توجه املدعى عليه 
خلدون غصن اىل منزله وأحضر بندقية كالشنكوف ووضعها داخل اجليب وركنه ابلقرب من 

 خممر املوز.  
ملعتصمني فتحها وإزالة  وأردف أن قوة من اجليش حضرت بعد قطع الطريق وطلبت من ا

الدواليب ومل يتم االمتثال، وغادرت الدورية بعد ان وعدها مدير فرع البساتني يف احلزب 
 التقدمي االشرتاكي املدعى عليه رفعت رافع بفتحها.  
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وأنه بعد مغادرة الدورية بفرتة حضر موكب الوزير الغريب يتقدمه جيب نوع رانج روفر ابيض  
يونداي املتوقف يف وسط الطريق فاحتا الطريق امام سيارات وعمل على صدم جيب اهل

املوكب، وترجل اثنان من مرافقي الوزير الغريب وابشرا إبطالق النار يف اهلواء عندها اخذ  
املدعى عليه خلدون غصن بندقيته من السيارة واطلق عشر عيارات انرية يف اهلواء مث أعادها  

 اىل السيارة.  
  ابجتاه الطلعة املؤدية حنو بلدة عني كسور شاهد املدعو حسني منذر  وأنه بعد مرور املوكب

يرتدي جعبة حربية وبيده سالح كالشنكوف يطلق النار ابجتاه املسلحني من عناصر املوكب  
كما شاهد احد مرافقي الوزير الغريب يسقط ارضا مع ُساع إطالق انر غزير وصراح احد  

ا املدعو سامو غصن الذي كان من بني احملتجني األشخاص بعبارة "وقع وقع"، وشاهد حينه
 على األرض فتوجه اليه وساعد يف محله ونقله اىل املستشفى. 

ال الطريق اختذه اهل املنطقة ظنًا منهم ان الوزير الغريب كان بصدد مالقاة إقف أكد ان قرار
ب وان دوره اقتصر  الوزير ابسيل الصطحابه اىل كفرمىت، وانه مل يطلق النار بتاات ابجتاه املوك

 على إطالق النار يف اهلواء. 
يف التحقيق االستنطاقي أنكر املدعى عليه ما أسند اليه واكد انه اطلق النار يف اهلواء،  

  gmcوأضاف انه رأي فادي غصن يطلق النار يف اهلواء وحسني منذر ابجتاه اجليب ال
 األسود. وانه ال يعلم ما اذا كان صدر اطالق انر من سياريت الباسفيندر واألفانزا. 

أفاد يف التحقيق االويل أنه ورده عرب جمموعة   عماد حسان غصناملدعى عليه اخلامس  .9.5
احلزب االشرتاكي على تطبيق الواتساب تسجيالت صوتية مفادها احتمال مرور الوزير  

فتوجه بسيارته من نوع هيونداي  وجوب التجمع واالحتجاج. و جربان ابسيل وسط بلدهتم، 
سانتايف اىل مكان التجمع وركنها ابلقرب من صيدلية احلسام، وال يعلم من عاد ونقلها اىل 
وسط الطريق حيث صدمها سائق الرانج روفر األبيض، وانه أصيب يف قدمه من جراء  

 الصدمة كونه كان ابلقرب من سيارته اهليونداي. 

تحقيق االستنطاقي انكر املدعى عليه عماد غصن ما نسب اليه واكد انه مل يشارك يف يف ال
إطالق النار، وأضاف ان رفعت رافع هو من اعطى االمر بقطع الطريق، وان الغاية من 

 قطعها هي منع الوزير ابسيل يف منطقته.
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ما نسب انكر يف التحقيق االستنطاقي  طارق جهاد عبد السالماملدعى عليه السادس  .9.6
وادىل انه كان عائدا من كفرمىت ورأى حشدا من الناس على تقاطع البساتني فاوصل ابنه  اليه 

مث عاد ليتسلى مع الشباب، وانه مل يشارك يف وضع العوائق إلقفال الطريق، امنا عندما بدأ  
اطالق النار شهر مسدسه واطلق طلقة واحدة يف اهلواء. وانه مل ير سامو غصن يسقط ومل 

تبه انه سقط اال بعد ُساع الصراخ، وان قبل ُساعه الصراخ كان حسني منذر وفادي غصن ين
 يطلقون النار.  

بقى طوال فرتة التحقيق يف غيبوبة وتعذر   سامو سلمان غصن املدعى عليه السابع .9.7
 استجوابه

أفاد يف التحقيق االويل انه قبل اتريخ   رفعت وهيب رافعاملدعى عليه الثامن  .9.8
كان أبناء منطقة البساتني وجوارها على علم بينة الوزير جربان ابسيل زايرة    30/6/2019

بلدة كفرمىت وزايرة منزل الوزير صاحل الغريب. وكان هناك امتعاضا شعبيا على خلفية هذه  
قربمشول والبساتني وكفرمىت الزايرة وحصلت دعوات من قبل البعض لتنفيذ اعتصام سلمي يف 

وعبيه وغريها من مناطق اجلبل ملنع الوزير ابسيل من الوصول اىل كفرمىت عري تشكيل درع 
بشري امام موكبه. وأنه شارك مع طارق عبد السالم يف التجمع احلاصل يف ساحة قربمشول 

 خالل فرتة بعد الظهر مث انتقل اىل ساحة البساتني وشارك يف التجمع هناك.  

وأضاف انه اثناء مرور موكب الوزير الغريب ذهااب اىل مشالن قام عناصر املوكب بتلقيم 
أسلحتهم والتصفيق داخل السيارات بطريقة استفزازية، بعدها وردت معلومات عن قيام  
عناصر املوكب إبطالق النار يف اهلواء لدى مرورهم يف بلدة عبيه، ما أدى اىل شحن نفوس 

ع الطريق عرب وضع مستوعبات النفاايت واحراق الدواليب كوهنم كانوا احملتشدين فقرروا قط
يظنون ان الوزير الغريب انتقل اىل مشالن إلحضار الوزير ابسيل مبوكبه اخلاص اىل بلدة  
كفرمىت. وقد أدى إشعال اإلطارات اىل استياء بعض السكان من الدخان املتصاعد فقاموا 

يف وسط الطريق. وبعد حلظات ُسع صوت  إبطفائها بعدها مت وضع جيب هيونداي
رشقات انرية مصدرها موكب الوزير الغريب وشاهد عناصر من موكبه ترجلوا على األرض 

 وبدأوا إبطالق النار. وبعدها شاهد حسني منذر وفادي غصن يطلقان النار يف اهلواء.  
 املوكب.وأردف انه أصيب بطلق انري يف كاحل قدم رجله اليسرى قبل عبور 
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ولدى سؤاله عن التسجيالت الصوتية العائدة له واملرسلة من قبله العضاء جمموعة احلزب 
التقدمي االشرتاكي واليت يدعو من خالهلا املناصرين واحملازبني النزول اىل الساحات وقطع 
الطريق متلفظا بعبارات انبية حبق احدى الشخصيات أكد ان املقصود حبديثه هو الوزير  

ابسيل. وأكد انه مل يتلَق أي أوامر من قيادة احلزب التقدمي االشرتاكي للدعوة جربان 
 لالعتصام وقطع الطريق. 

، وانه مل يقم بتحريض يف التحقيق االستنطاقي انكر املدعى عليه رفعت رافع ما نسب اليه
هو من احد على إطالق النار ومل مينع الدورية التابعة للجيش اللبناين من إمتام عملها بل 

تعهد بفتح الطريق، وان مل يكن حبوزته أي سالح. وأفاد انه ينتمي اىل احلزب التقدمي 
االشرتاكي وبشغل حاليا مركز مدير فرع البساتني ويرأسه مباشرة يف احلزب وكيل داخلية 
الغرب. وأكد انه هو من دعا املنتمني اىل احلزب التقدمي االشرتاكي للنزول اىل الشارع 

سلميًا ومل تكن بنيته قطع الطرقات او ااثرة الشغب او حصول اطالق انر.  واالحتجاج 
وأضاف انه مل يتوقع ان يتحول االحتجاج السلمي اىل اطالق انر. ولدى سؤاله عن  
التسجيل الصويت وما الذي يقصده أبهلك الظروف أجاب ابن مرور الوزير ابسيل يف  

، وان  1983 حقا دم هي احياء حلرب البساتني هي اهلك الظروف، وان املقصود بدافعني
عبارة بدان نيك حرميو هي دعوة سلمية للقيام بسد بشري على الطريق. وان عند سقوط 

 سامو غصن كان اطالق النار حيصل من الطرفني. 

كان متواجدًا يف    30/6/2019أفاد انه بتاريخ  وجدي أمني مرعياملدعى عليه التاسع  .9.9
منزله يتناول الغداء مع اقاربه، وانه مل خيرج من منزله اال بعد إصابة سامو غصن فانتقل اىل  
مستشفى قلب يسوع لالطمئنان عنه. ولدى سؤاله عن التسجيالت الصوتية أجاب أبهنا  

 كانت من حمض اخليال.

ى عليه ما اسند اليه واكد انه مل حيضر اىل مكان احلادثة  يف التحقيق االستنطاقي انكر املدع
 وكان لديه ضيوف على الغداء، وان ما قاله يف التسجيل الصويت كان على سبيل املزاح.  

  30/6/2019انه بتاريخ  أفاد يف التحقيق االويل رائد فواز مرعياملدعى عليه العاشر  .9.10
هناك، وحوايل الساعة اخلامسة ُسع  كان متواجدًا مع احملتجني يف ساحة قربمشول وبقي

صوت رشقات انرية بشكل كثيف مصدرها بلدة البساتني، فتوجه اىل املكان وبوصوله  
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كانت عملية إطالق النار قد انتهت. وأضاف انه ارسل عرب جمموعة احلزب التقدمي 
العرتاض االشرتاكي عدة تسجيال صوتية طالبًا من أبناء البلدة التحرك والنزول اىل الشارع ل

 على زايرة الوزير جربان ابسيل، انفياً وجود أي ختطيط مسبق ملا حصل.  

 يف التحقيق االستنطاقي انكر املدعى عليه ما نسب اليه وكرر فحوى افادته األولية.  

انكر يف التحقيق االستنطاقي ما نسب  راغب عماد الديباملدعى عليه احلادي عشر  .9.11
نزله يف البساتني فوجد مجهرة من الناس امام صيدلية احلسام وأفاد انه كان قادما اىل ماليه، 

فوقف معهم، وكانت الطريق مقطوعة والدواليب حترتق كما كان يوجد بعض احلجارة 
ومستوعبات النفاايت مرمية على األرض، وحضرت دورية للجيش اللبناين وطلبت منهم فتح 

يه مع رمزي غصن وعماد غصن الطريق ووعد رفعت رافع بفتح الطريق، وأقدم املدعى عل 
على إحضار املياه المخاد النريان. وبعدها وصل موكب الوزير الغريب، وبدأ اطالق النار من  
موكب الوزير قبل سبعة امتار من صيدلية احلسام، عندها ركض املدعى عليه ابجتاه السيارة  

أعادة اىل السيارة   اليت وضع فيها سامو غصن السالح واخذه واطلق منه النار يف اهلواء، مث
واحتمى خلف سيارة كانت مركونة قرب الصيدلية. واكد ان مل ير أحدا يطلق النار من 

 سياريت الباسفيندر او األفانزا. 

أنه حوايل الساعة يف التحقيق االولي أفاد املدعى عليه الثاين عشر غصن سعيد غصن .9.12
طريق البساتني متوجها الصطحاب الوزير الرابعة عصراً علم أبن موكب الوزير الغريب مر من 

ابسيل، فتوجه املدعى عليه اىل ساحة التقاطع وانضم اىل احملتجني. بعدها حضر موكب 
الوزير الغريب وصدمت احدى سيارات املوكب سيارة اهليونداي اليت كانت تقطع الطريق، 

فلحق به رافعا يده   إبطالق النار عشوائيا واجته املوكب حنو عني كسور وبدأ مرافقو الوزير
املوكب،   ابجتاهابهلواء مؤداًي حركة انبية أبصبعه. وهنا ُسع صوت رشقات انرية من خلفه 

وشاهد شخصان حياوالن هتدئة حسني منذر الذي كان يطلق النار ابجتاه املوكب، كما  
 شاهد املدعى عليه فيصل العاليه يطلق النار ابجتاه السيارة األخرية من املوكب.

املدعى عليه يف التحقيق االستنطاقي ما نسب اليه واكد على فحوى افادته األولية.  انكر 
واكد جمددا انه رأى فيصل العالية يطلق النار ابجتاه السيارة األخرية من املوكب اليت دخلت 

 يف مفرق عني كسور. 
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ع أفاد يف التحقيق االويل لدى فر  املدعى عليه الثالث عشر فؤاد إبراهيم حالوة غصن .9.13
انه قبل زايرة الوزير جربان ابسيل اىل بلدة كفرمىت حبوايل األسبوع اجتمع مع أبناء  املعلومات 

توجه مع كل من  30/6/2019البلدة وقرروا االحتجاج على هذه الزايرة سلمياً، وبتاريخ 
اىل ساحة قربمشون وشاركوا   bmx5رامي املهتار ومنري حيىي على منت سيارة نوع 

ابالحتجاجات برفقة حشد من شباب احلزب التقدمي االشرتاكي. وأنه حوايل الساعة الرابعة 
عصرًا غادر اجليش والقوى األمنية فاعتقد أبن االمر انتهى وأبن الوزير ابسيل لن حيضر اىل  

وله اىل مفرق صيدلية  كفرمىت فقرر العودة اىل منزله يف البساتني سريًا على االقدام، وبوص
احلسام شاهد مناصري احلزب التقدمي االشرتاكي يقطعون الطريق بواسطة إطارات مشتعلة، 

وبعد دقائق معدودة واثناء  وكان عماد غصن يركن سيارته نوع جيب هيونداي وسط الطريق. 
غريب تواجد املدعى عليه يف احمللة واقفا برفقة عماد غصن ورفعت رافع حضر موكب الوزير ال

وبدأ إطالق النار فركض واختبأ يف مدخل بناء عائد لرمزي السواح، وبقي خمتبئاً حىت انتهاء  
 إطالق النار.  

يف التحقيق االستنطاقي انكر ما أسند اليه وكرر فحوى إفادته األولية ما عدا ما ذكره  
اجتماع  خبصوص اجتماع حصل قبل أسبوع من زايرة الوزير ابسيل، وادىل ابنه مل حيصل أي 

 امنا جرى التداول ابلزايرة بني الناس.  
وتبني ان املدعى عليهم الرابع العشر حىت األخري أقروا امام قاضي التحقيق العسكري إقدامهم  .10

 على إطالق النار يف اهلواء من أسلحة حربية وذلك متكيناً للموكب من املرور ومحاية للوزير.  

 يف إفادات الشهود  .11

أفاد انه عندما علم بزايرة الوزير ابسيل اىل منطقة اجلبل   صاحل الغريبالشاهد الوزير  .11.1
سأله عن برانجمه وتبني أنه سيمر اىل كفرمىت لزايرة خميم للتيار الوطين احلر، فدعاه لزايرة شيخ  
عقل الطائفة، فوافق على ذلك، امنا قبل يومني من الزايرة بدأ التوتر يف اجليل سواء على  

أي يوم موعد الزايرة   30/6/2019لى وسائل التواصل االجتماعي. ويف ارض الواقع او ع
بدأ يسمع عن وجود جتمعات يف املناطق وجتمع يف كفرمىت قرب التمثال احتجاجا على 
الزايرة، وكان التجمع بداية من بعض الشبان الذي ال يتجاوز عددهم حوايل اخلمسة عشر 

يش سوف يفتح الطريق. وبعدها حضر  ان اجلشااب، فتواصل مع وزير الدفاع الذي اكد له 
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املغاوير اىل كفرمىت لكنهم مل يقرتبوا من احملتجني ومل يطلبوا منهم فتح الطريق امنا وقفوا بعيدا 
يتفرجون، ما شجع الشباب احملتج على االستمرار يف قطع الطريق وراح عددهم يزداد بعد ان 

لزايرة بقليل اتصل به الوزير بو صعب  ملسوا تساهال من قبل دورية اجليش. وقبل موعد ا
وأعلمه انه غري قادر على الوصول بسبب قطع الطرقات كذلك فعل الوزير ابسيل، فقرر 
الوزير الغريب التوجه اىل مشالن، واختار الطريق غري املقطوعة حبسب املعلومات املتوافره لديه  

اب، مشالن وذلك تفاداي  وهي طريق كفرمىت، عني الشاوي، عبيه، عني كسور، بساتني، عين 
للتصادم مع أي احد. ويف طريق الذهاب اىل مشالن وعند حملة البساتني مل يكن هناك شيء  

، ويف مشالن اتفق الوزير الغريب ملفت سوى جتمع حلوايل عشرة شبان على جانب الطريق
اول طلعة  مع الوزير ابسيل على الغاء الزايرة وعاد ادراجه سالكا الطريق عينها، وبوصوله اىل

البساتني كان يوجد مازوت على األرض وعوادم مرمية ويف آخر الطلعة سيارتني تقطع 
الطريق، وصار يرمى على املوكب خرضوات وعوادم فطلب من املرافقني عدم النزول من  
السيارات وفتح الطريق ابلسيارة. وعندما متكنت السيارة األوىل من فتح الطريق بدا الرصاص  

وكب من كل اجلهات ففتح الشاهد زجاج السيارة قائال هذه سياريت اتطلقون ينهال على امل
النار علي، غري ان احملتجني واصلوا اطالق النار. وأضاف انه عند ذهابه من كفرمىت اىل 
مشالن كان يوجد دورية للجيش على تقاطع البساتني وهذا ما جعله يطمأن للعودة سالكا 

ولدى سؤاله عما اذا كان ضمن موكبه عند حصول حادثة إطالق النار أي  الطريق عينها. 
عنصر من عناصر األجهزة األمنية املوجل حبمايته أجاب انه كان ضمن املوكب عنصر يف امن 

وصرح يف هناية شهادته انه يعتقد ان استشهاد الشابني الدولة اُسه عمر عاصم الغريب. 
االشرتاكي وتقصري من قبل دورية اجليش اليت كانت  واحلادثة برمتها هي من ختطيط احلزب 

 متواجدة يف املكان.  

 2019/ 30/6الشاهد عمر عاصم الغريب افاد انه كان برفقة الوزير الغريب بتاريخ  .11.2
ذلك انه مفصول بتصرف الوزير الغريب ويف طريق الذهاب من كفرمىت اىل مشالن كان يقود  

العودة فكان يقود سيارة ب أم وكانت خلف سيارة   السيارة اليت فيها الوزير، اما يف طريق
 الوزير مباشرة، وكان معه يف السيارة هادي العسراوي وفادي العسراوي. 
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الشاهد سلمان غصن وهو والد املدعى عليه سامو غصن وقد حضر من تلقاء نفسه  .11.3
ت املتحدة وأفاد انه عند حصول احلادث واصابة ابنه كان يف الوالاي طالبًا االدالء بشهادته. 

األمريكية يؤسس عمال عله يتمكن من إبعاد ابنه سامو عن األجواء اليت يعيشها، ذلك ان 
هذا األخري كان قد خضع لدورة تدريبية عسكرية مع احلزب التقدمي االشرتاكي يف منطقة 
الدوير. وأضاف انه ُسع احاديث مفادها ان اغلب الظن ان إصابة ابنه هي من احدى 

ن او فيصل العاليه فضال عن ان مكان وقوع ابنه مل يكن مكشوفا ملطلقي بنادق فادي غص
النار من جهة الوزير الغريب إضافة اىل ان املدعى عليه راغب الديب رجح ان إصابة سامو  

 غصن هي من فادي غصن او فيصل العاليه.  

كان متوجها لشراء بعض احلاجيات ملنزله عند حصول الشاهد معني زهر الدين  .11.4
ال فتوقف واخذ يصور ويرسل الصور والفيديوهات الحد ضباط املخابرات، وكان االشك

واقفًا ابلقرب من سامو غصن عند وقوعه ارضاً. أفاد انه حيث كان يقف سامو غصن ال 
ميكن للرصاص املطلق من جهة مرافقي الوزير املتواجدين يف املفرق املؤدي اىل عني كسور ان 

وبني مطلقي النار، وان حلظة وقوع سامو غصن كان يتم  تطاله لوجود أبنية تقصل بينه
إطالق النار من الطريق العام وهو يرجح ان هذه النريان هي اليت اصابت سامو غصن. 
ونفى ان تكون أي سيارة قد مرت على الطريق العام ابجتاه عرمون واطلقت النار. وأضاف  

 الشباب. ان مخس وتسعني ابملئة من احملتشدين كانوا من الرجال و 

 : يف القانون:  نياً اث

 يف صالحية القضاء العسكري للنظر ابالدعاء احلاضر  -1 

قدم املدعى عليه رفعت رافع بواسطة وكيله األستاذ نشأت   5/8/2019حيث انه بتاريخ  
 احلسنية دفع شكلي ادىل من خالله ابنتفاء صالحية القضاء العسكري ابلنظر ملواد االدعاء. 

الرتيث يف البت ابلدفع   9/9/2019وحيث ان قاضي التحقيق العسكري قرر بتاريخ  
 يق االستنطاقي. الشكلي حلني انتهاء التحق
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وحيث تبني من خالل التحقيق ان احد عناصر موكب الوزير الغريب الذي تعرض الطالق   
النار هو العريف يف جهاز امن الدولة عمر الغريب، الذي كان يقود سيارة ال ب ام السوداء اليت  

حبد ذاته  كانت تسري خلف سيارة الوزير، وقد تعرض كسائر عناصر املوكب إلطالق النار ما يكفي
 النعقاد صالحية القضاء العسكري، ما يوجب رد الدفع املثار.  

 يف هتديد السلم األهلي وزعزعة االستقرار العاماثنياً:  

يف احلزب  ان املدعى عليه رفعت رافع مدير فرع البساتنيحيث يتبني من جممل التحقيقات،  
غصن، فيصل العالية، عماد غصن،  مع املدعى عليهم حسني منذر، فادي التقدم االشرتاكي اتفق

على منع الوزير ابسيل  طارق عبد السالم، وجدي مرعي ورائد مرعي، شفهيا وعرب تطبيق الواتساب 
ومناصري التيار الوطين احلر من ممارسة حقهم يف التنقل املكرس دستوراً، وأقدموا على قطع الطريق 

غت ارضاً، كما اقدموا على منع مرور بواسطة حاوايت نفاايت وسيارات وكمية من املازوت أفر 
موكب الوزير الغريب يف حملة البساتني ابجتاه عني كسور، ابلطريقة عينها، وكانوا مسلحني، وقد نتح 
عن هذا االمر اشكال مسلح كاد ان يهدد السلم األهلي ويزعزع االستقرار العام، فيكون فعلهم هلذه  

 عقوابت.  335و 329و 317اجلهة منطبقاً على جرائم املواد 

 اثلثاً: يف إطالق النار على مرافقي الوزير الغريب وقتل وإصابة عدداً منهم  

حيث يتبني من جممل التحقيقات ال سيما من إفادة املدعى عليه حسني منذر األولية ومن 
، ان املدعى عليهما حسني منذر وفيصل العاليه أقدما على إطالق النار من أسلحة 2الفيديو رقم 

مبقتل املرحومني وقد تسبب إطالق النار هذا موكب الوزير الغريب، افراد حربية غري مرخصة ابجتاه 
سامر أبو فراج ورامي سلمان وجرح املدعو كرمي الغريب يف رأسه استدعى تعطيله عن العمل ملدة 

 شهر، كما اقدما على إطالق النار يف اهلواء، وتسببا بتخريب بعض املمتلكات اخلاصة؛  

عقوابت وحنح   549/201و 549وحيث إن فعلهم املبني آنفًا يشكل جناايت املواد 
 .  71/2016أسلحة واملادة الوحيدة من القانون  72عقوابت و 733املواد 

 رابعاً: يف التدخل جبرم القتل



 : ررقم القرا رقم التحقيق:  رقم النيابة: 

23 
 

، ان  2حيث يتبني من جممل التحقيقات ومن إفادات املدعى عليهم والقرص املدمج رقم 
دي غصن وطارق عبد السالم وعماد غصن اشرتكوا بقطع الطريق وان األخريين عبد املدعى عليهم فا

السالم وغصن شاركوا مشاركة فعالة يف قطع الطريق وإعاقة سري املركب، من خالل ركن سياراهتم يف 
أمن الدعم الناري من خالل اطالقه رشقات من بندقية   األول فادي غصنان منتصف الطريق، و 
اقدم طارق عبد السالم على إطالق النار يف اهلواء فيكونوا بذلك قد ساعدوا   الكالشنكوف، كما

الفاعل على األفعال اليت هيأت اجلرمية وسهلتها، وهي الصورة الرابعة من صور التدخل املنصوص  
 عقوابت؛  219عنها يف املادة

  733، 549/201، و549/219وحيث إن األفعال املوصوفة أعاله تؤلف جرائم املواد 
 .  71/2016أسلحة واملادة الوحيدة من القانون رقم  72عقوابت و

 وحماولة القتل خامساً: يف التحريض على جرم القتل

من جممل التحقيقات ال سيما من الرسائل الصوتية املرسلة عرب تطبيق حيث إنه من الثابت 
دلة(، ان املدعى  من ابب األ 6الواتساب ضمن جمموعة احلزب التقدمي االشرتاكي )يراجع الفقرة 

عليهم حرضوا على قطع الطرقات وعلى قتل كل من حياول املرور، فتكون افعاهلم هلذه اجلهة مؤلفة  
 .  549/201/217عقوابت و  549/217جلرائم املواد 

 سادساً: يف إطالق النار يف اهلواء وختريب املمتلكات 

حيث انه مل يتبني من معطيات التحقيق ان املدعى عليهم خلدون غصن وراغب الديب 
وغصن غصن وفؤاد غصن قد اقدموا على إطالق النار ابجتاه املوكب، بل اقتصر فعلهم على إطالق 

سبة جلرائم املواد  فيقتضي منع احملاكمة عنهم ابلنما سبب اضرارا يف األبنية اجملاورة، النار يف اهلواء 
  71/2016أسلحة واملادة الوحيدة من القانون  72والظن هبم مبقتضى املواد  549/201و 549
 عقوابت.   733واملادة 

 سابعاً: يف إصابة املدعى عليه سامو غصن يف رأسه

حيث اثبت من جممل التحقيقات وإفادات املدعى عليهم والشهود انه مل يصدر أي إطالق  
 ندر اللتني مل تلحقا ابملوكب امنا اجتهت حنو عرمون؛  انر من سياريت األفانزا والباسفي
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وحيث يتبني من املوقع اجلغرايف للمكان ان مرافقي الوزير الغريب الذين كانوا يطلقون النار 
من داخل مفرق عني كسور ابجتاه الطريق العام مل ميكن أي يصيبوا سامو غصن لوجود ابنية تفصل 

 بينهما؛  

ومن اقوال  2ال سيما من القرص املمغنط رقم  بة املعلومات وحيث يتبني من حتقيقات شع
عليهما فادي غصن وحسني منذر يطلقان  املدعى عليهم ان حلظة سقوط سامو غصن كان املدعى

النار، وكان األخري يطلق ابجتاه املوكب أي ابجتاه عني كسور اما األول فاطلق النار ابجتاه عرمون عند  
 فانزا؛ مرور سياريت الباسفيندر واأل

وحيث ميكن االستنتاج مما ذكر ان املدعى عليه فادي غصن قد اطلق النار ابجتاه السيارتني  
املتجهتني حنو عرمون بقصد قتل من فيها فاصاب املدعى عليه سامو غصن من خالل رصاصة مرتدة  

 .  549/201/206اصابته يف رأسه، ويقع فعله هلذه اجلهة حتت نص املادة 

 ل املدعى عليهم الرابع عشر حىت الواحد والعشريناثمناً: يف أفعا

حيث إن املدعى عليهم املذكورين أقروا إبقدامهم على إطالق النار يف اهلواء واصابة بعض  
أسلحة   72مؤلفة جلنح املواد األبنية متكينًا لفرار موكب الوزير الغريب، فتكون أفعاهلم هلذه اجلهة 

 .  71/2016عقوابت والقانون رقم  733و

 اتسعاً: ابلنسبة ملسؤولية املدعى عليه سامو غصن 

حيث إن املدعى عليه سامو غصن أصيب يف رأسه ووقع يف غيبوبة استمرت حىت اتريخ   
 اصدار هذه القرار؛  

وحيث إن وضعه الصحي املذكور جيعله غري أهال للمحاكمة ما يوجب وقف احملاكمة حلني   
 استعادة وعيه، وتكليف مستشفى عني وزين إبعالمنا أبي تطور صحي فور حصوله. 

 عاشراً: يف جرم االعتداء على دورية اجليش اللبناين

 تداء على دورية اجليش؛  حيث إن النيابة العامة العسكري ادعت ضمن ورقة الطلب جبرم االع
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وحيث وجه قاضي التحقيق العسكري عدة كتب جانب قيادة اجليش طلب من خالهلا  
تسمية رئيس الدورية ليصار اىل ُساع شهادته، اال ان هذه الكتب بقيت دون أي جواب، وابلتايل مل 

 نتمكن من التحقيق ابجلرم املذكور.  

  371وحيث إن عدم تنفيذ مذكرات قضائية يشكل جرما يعاقب عليه القانون )املادة 
عقوابت( وعليه يقتضي الطلب من النيابة العامة اجراء ما تراه مناسبًا بشأن التخلف عن ارسال 

 رئيس الدورية لسماع شهادته.  

 

 

 لــــــــــذلــــــــــك

 للمطالعة:وخالفًا وفقاً نقرر 

وإصدار  عقوابت  549/201و 549و 335املدعى عليه حسني منذر جبناايت املواد  إهتامأواًل: 
  72عقوابت واملادة  733و  329و  317والظن به مبقتضي املواد  مذكرة القاء قبض حبقه، 

 .  71/2016أسلحة والقانون 

وإصدار  عقوابت  549/201و 549و 335اثنياً: إهتام املدعى عليه فيصل العالية جبناايت املواد 
  72عقوابت واملادة  733و  329و  317والظن به مبقتضى املواد  مذكرة القاء قبض حبقه

 .71/2016أسلحة والقانون 

  549/201و 219/ 549و 335اثلثاً: إهتام املدعى عليه فادي غصن جبناايت املواد 
  329و  317والظن به مبقتضى املواد  وإصدار مذكرة القاء قبض حبقهعقوابت 549/201/206و

 .71/2016أسلحة والقانون  72عقوابت واملادة  733و 

عقوابت  549/201و 549/219و 335رابعاً: إهتام املدعى عليه عماد غصن جبناايت املواد 
عقوابت واملادة   733و  329و  317واد  والظن به مبقتضى املوإصدار مذكرة القاء قبض حبقه

 .2016/ 71أسلحة والقانون  72
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  549/201و 219/ 549و 335خامساً: إهتام املدعى عليه طارق عبد السالم جبناايت املواد 
عقوابت   733و  329و  317والظن به مبقتضى املواد   وإصدار مذكرة القاء قبض حبقهعقوابت
 . 71/2016أسلحة والقانون  72واملادة 

  549/201/217و  549/217و 335سادساً: إهتام املدعى عليه رفعت رافع جبناايت املواد 
 عقوابت.   329و  317والظن به مبقتضى املواد   وإصدار مذكرة القاء قبض حبقهعقوابت

  549/201/217و  549/217و 335مرعي جبناايت املواد  إهتام املدعى عليه رائد سابعاً:
 عقوابت.  329و  317والظن به مبقتضى املواد   اء قبض حبقهوإصدار مذكرة القعقوابت

  549/201/217و  549/217و 335وجدي مرعي جبناايت املواد اثمناً: إهتام املدعى عليه 
 عقوابت.  329و  317عقوابتوإصدار مذكرة القاء قبض حبقه والظن به مبقتضى املواد  

اغب الديب، غصن غصن، فؤاد حالوة  اتسعاً: منع احملاكمة عن املدعى عليهم خلدون غصن، ر 
عقوابت لعدم الثبوت، والظن هبم مبقتضى املواد   335و 549/201و  549غصن، جلهة املواد 

 71/2016أسلحة والقانون رقم  72عقوابت و 733

عاشراً: الظن ابملدعى عليهم هادي العسراوي، سامر الديب، أشرف مصلح، ماهر الغريب، مؤنس 
  72عقوابت و 733ريب، نعمان مصلح وغسان الغريب مبقتضى املواد جابر، مجال الدين الغ

 .  71/2016أسلحة والقانون رقم 

 احلادي عشر: إتباع اجلنح ابجلناايت للتالزم.  

الثاين عشر: تسطري مذكرة ابلتحري الدائم ملعرفة الشخص الذي صدم كل من املدعى عليهما رفعت  
 رافع وعماد غصن. 

قة ابلنسبة للمدعى عليه سامو غصن لعدم اهليته للمحاكمة، وتكليف  الثالث عشر: وقف املالح 
 مستشفى عني وزين إبعالمنا فور استفاقته من الغيبوبة ليصار اىل متابعة املالحقة.  
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عقوابت  381الرابع عشر: إعالن عدم متكن قاضي التحقيق العسكري من التحقيق يف جرم املادة 
املسند يف ورقة الطلب بسبب متنع قيادة اجليش عن إيفاد رئيس الدورية للشهادة، والطلب من النيابة 

 ما ذكر. العامة العسكرية إجراء ما تراه مناسباً بشأن 

الرسوم   مامام احملكمة العسكرية الدائمة وتدريكه دعى عليهماخلامس عشر: اجياب حماكمة امل
 والنفقات.

 إيداع األوراق جانب النيابة العامة العسكرية الحالتها اىل املرجع املختص. السادس عشر: 

 


