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إىل   موجهـة مـن األمـني العـام        ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشـرين األول   ٢٠رسالة مؤرخـة      
 رئيس جملس األمن

 
، التابعـة لألمـم املتحـدة     أتشرف بـأن أحيـل طيـه تقريـر جلنـة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة                   

ات ـــ دة السلط ـــ الذي أنشئت اللجنة مبوجبـه ملساع     ) ٢٠٠٥( ١٥٩٥عمال بالقرار    والذي أُعد 
ـــاللبناني ـــ فةـ ـــه يف عمليــــذي جتريــــق الــــي التحقيـ فربايــر / شــباط١٤ة الــتفجري الــيت وقعــت يف  ـ
 . آخرين٢٢ رفيق احلريري والسابق ي ــوزراء اللبنانــس الــرئيمقتل ى ــ وأدت إل٢٠٠٥

ويورد التقرير تفاصيل عن التقدم احملرز يف التحقيق يف اجلرمية، ويعـرض االسـتنتاجات               
ومـن املهـم التنويـه إىل أن هنـاك          . اللجنة يف هذه املرحلة من مراحل التحقيق      اليت توصلت إليها    

وهلــذا الغــرض، يوضــح التقريــر بشــيء مــن اإلســهاب  . حتقيقــا جنائيــا مل يــتم االنتــهاء منــه بعــد
اخلطوات الالزمة ملواصلة املضي قدما يف التحقيق على النحو الذي تتـواله السـلطات اللبنانيـة،                

إىل تعــاون أكــرب مــن جانــب مجيــع الــدول، وال ســيما اجلمهوريــة العربيــة   مبــا يف ذلــك احلاجــة 
 . السورية
وأود أن أعرب عن شكري للسيد ديتليـف ميلـيس، رئـيس اللجنـة، وألعضـاء فريقـه،                   

فلقد أجنزوا مهمتهم على حنـو اتسـم        . على ما اضطلعوا به من عمل رائع يف ظل ظروف صعبة          
ــدار املهــين   ــق، حبكــم الضــرورة، ســوى    . بالرتاهــة واالســتقالل واالقت ــر املرف وال يشــكل التقري

وقد أحالت اللجنـة إىل السـلطات اللبنانيـة حصـيلة عملـها         . خالصة ملا بذلوه من جهود مضنية     
 صـفحة مـن الوثـائق، مبـا يف ذلـك مستنسـخات              ١٦ ٠٠٠وهي تتألف من أكثر من      . بالكامل

 . من الشهود واملشتبه فيهم٤٥٠للمقابالت اليت أجريت مع 
وأود أيضــا أن أعــرب عــن شــكري حلكومــة اجلمهوريــة اللبنانيــة علــى دعمهــا للجنــة     

 .وتعاوهنا معها
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 وفقـا ألحكـام     ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ١٥وإين أعتزم متديد والية اللجنة حىت        
ميـة  وخالل هذه الفترة، ستواصل اللجنة حتقيقهـا يف اجلر ). ٢٠٠٥(١٥٩٥ من القرار ٨الفقرة  

ـــوقــد طلــب هــذا التمديــد أيضــا ف  . التحقيــقمتابعــة ت اللبنانيــة علــى لســلطال ومســاعدهتا ؤاد ـ
 ١٣ بتـاريخ    ي اجلمهوريـة اللبنانيـة، يف رسـالة بعـث هبـا إيلَّّ            ــــ س جملس الوزراء ف   ـالسنيورة، رئي 
 ).S/2005/651(أكتوبر /تشرين األول

قــت ويف الو. وأغــدو ممتنــا لــو تفضــلتم بعــرض هــذه املســألة علــى نظــر أعضــاء اجمللــس  
 . ىل حكومة لبنانإنفسه، فإنين سأحيل التقرير 

 
 عنان كويف )توقيع(
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ــأة عمـــــال بقـــــرار       تقريـــــر جلنـــــة التحقيـــــق الدوليـــــة املســـــتقلة املنشـــ
 )٢٠٠٥( ١٥٩٥ األمن جملس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللجنة، رئيس سيديتليف ميل
 ٢٠٠٥كتوبر أ/ تشرين األول١٩، بريوت
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 موجز 
، إنشـاء   ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ٧، املـؤرخ    )٢٠٠٥(١٥٩٥قرر جملس األمـن، بقـراره        

جلنة حتقيق دوليـة مسـتقلة تتخـذ مـن لبنـان مقـرا هلـا، ملسـاعدة السـلطات اللبنانيـة يف التحقيـق                         
 يف ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤الــذي جتريــه يف مجيــع جوانــب اهلجــوم اإلرهــايب الــذي وقــع يف   

حلريـري وآخـرين، مبـا يف ذلـك         رفيـق ا  السـابق   بريوت وأدى إىل مقتـل رئـيس الـوزراء اللبنـاين            
 . املساعدة يف حتديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهم

أخطر األمني العام اجمللس بأن اللجنة بـدأت عملياهتـا علـى نطـاق كامـل اعتبـارا مـن                  و 
وُمنحت اللجنة متديدا لفترة التحقيق األولية اليت صـدر هبـا تكليـف         . ٢٠٠٥يونيه  /حزيران١٦
 . ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٦اجمللس حىت من 

مــن حكومــة لبنــان، واســعا يف غضــون التحقيــق الــذي أجرتــه اللجنــة، تلقــت دعمــا  و 
 . واستفادت من مسامهات خرباء من عدد من اهليئات الوطنية والدولية

تركــزت اخلطــوط الرئيســية للتحقيــق الــذي أجرتــه اللجنــة علــى مســرح اجلرميــة، وقــد  
تقنية للجرمية، وحتليل املكاملات اهلاتفية اليت جـرى اعتراضـها، وعلـى شـهادة أكثـر                واجلوانب ال 

 .فيه اجلرميةارتكبت  من الشهود واملصادر، وعلى السياق املؤسسي الذي ٥٠٠من 
ــة خــالل تشــرين األول    و  ــوبر /أحيــل امللــف الكامــل للقضــية إىل الســلطات اللبناني أكت
٢٠٠٥. 

ــوط ا  و  ــر اخلطـ ــذا التقريـ ــة،    يعـــرض هـ ــه اللجنـ ــذي أجرتـ ــق الـ ــار التحقيـ ــية ملسـ لرئيسـ
وحيـدد أيضـا األمـور الـيت قـد      . ومالحظاهتا عليه، واسـتنتاجاهتا، لكـي ينظـر فيهـا جملـس األمـن            

 . تتطلب مزيدا من التحقيقات
 نفذته جمموعـة علـى      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ترى اللجنة أن االغتيال الذي وقع يف        و 

وجـرى اإلعـداد للجرميـة علـى مـدى      . رد وقـدرات كـبرية   درجة فائقـة مـن التنظـيم وذات مـوا         
 وأماكنــها، وهلــذا الغــرض، متــت مراقبــة توقيــت حتركــات الســيد رفيــق احلريــري  . عــدة أشــهر

 . سجلت بالتفصيل خطوط سري موكبه كما
بناء على النتائج اليت توصلت إليها اللجنة والتحقيقات اللبنانية حىت اليـوم، واسـتنادا              و 

اليت جرت متابعتها حىت اآلن، هنـاك التقـاء         القرائن  ادية والوثائقية اليت مت مجعها، و     إىل األدلة امل  
ومـن احلقـائق    . يف األدلة يشري إىل تورط لبناين وسوري، على السواء، يف هذا العمل اإلرهـايب             

العسكرية السورية كـان هلـا وجـود كاسـح يف لبنـان، علـى األقـل                 املخابرات  املعروفة جيدا أن    
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وهـي الـيت عينـت      ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩ب القوات السورية عمال بقرار جملس األمن        حىت انسحا 
دوائــر االســتخبارات الســورية تغلغــل ويف ضــوء . كبــار املســؤولني األمنــيني الســابقني يف لبنــان

ملؤسسـات اللبنانيـة واجملتمـع اللبنـاين، مـن الصـعب ختيـل              يف ا واللبنانية، عاملة جنبـا إىل جنـب،        
 . مؤامرة اغتيال على هذه الدرجة من التعقيد دون علمهاسيناريو تنفذ مبوجبه 

ختلــص اللجنــة إىل أنــه ينبغــي املضــي قــدما يف مواصــلة التحقيــق علــى يــد الســلطات   و 
القضائية واألمنية املختصة يف لبنان، اليت أثبتت خالل التحقيق أن بإمكاهنا، مع تـوفر املسـاعدة    

ض األحيــان، األخــذ بزمـام القيــادة، علــى حنــو  والـدعم الــدوليني، االنطــالق قــدما، بـل ويف بعــ  
ــدار   ــة واالقت ــع     . يتســم بالفعالي ــة أن تنظــر يف مجي ــي للســلطات اللبناني ويف الوقــت نفســه، ينبغ

فربايـــر  / شـباط  ١٤ن التفجري الـذي وقـع يف        إ. تشعبات القضية، ومن بينها املعامالت املصرفية     
ات الـيت سـبقته والـيت حلقتـه، إذ رمبـا            الـتفجري سـياق تسلسـل     ال بد مــن تقييمــه بوضوح فــــي        

 . تكون هناك روابط بني بعضها إن مل يكن مجيعها
لذلك تـرى اللجنـة أنـه مـن الضـروري أن يقـوم اجملتمـع الـدويل ببـذل جهـد متواصـل                         

. بغــرض إقامــة برنــامج للمســاعدة والتعــاون مــع الســلطات اللبنانيــة يف ميــدان األمــن والعدالــة  
د ثقـة الشـعب اللبنـاين جبهـازه األمـين، بينمـا يعـزز مـن بنـاء الثقـة يف                      وسيعزز ذلك إىل حد بعي    

 .قدراهتم أنفسهم
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.٢٠٠٥سبتمرب     /  إىل أيلول    ٢٠٠٤الزمين لألحداث، من منتصف عام                     التسلسل       . . . . . . . . .٨
.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٢١٣-١
.اخللفية -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٥١٧-٢٣
.اجلرمية -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٨٢٤-٣٦
.التحقيق اللبناين -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٨٦٢٥-٣٩

.حتقيق اللجنة -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢١٤٤٧-٨٧
.االستنتاجات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٢٣٨١-٢١٥
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ــل    ــالتسلسـ ـــي لألحـالزمنـ ــ داث،ــ ـــن منتصـــف عـمـ ـــ إل٢٠٠٤ام ــ ــولـــ  /ى أيلـ
 ٢٠٠٥ سبتمرب

  
  ٢٠٠٤ 

ــق احلريــري  ٢٠٠٤أغســطس / آب٢٦ �  ــرئ جيتمــع ، رفي يس الســوري يف دمشــق مــع ال
 .الرئيس حلودوالية بشار األسد ملناقشة متديد 

) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ ، جملس األمن باألمم املتحدة يتخـذ القـرار        ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢ � 
بشـــأن احلالـــة يف الشـــرق األوســـط، ويـــدعو إىل انســـحاب مجيـــع القـــوات األجنبيـــة   

 . لبنان من
واليـــة ى قـــانون متديـــد ، كتلـــة رفيـــق احلريـــري توافـــق علـــ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول٣ � 

 .حلود لرئيسا
لــرئيس واليــة االلبنــاين يعتمــد قــانون متديــد جملــس النــواب ، ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٣ � 

 . حلود وحييله إىل احلكومة اللبنانية لتنفيذه
، وزيـــر االقتصـــاد مـــروان محـــادة، ووزيـــر الثقافـــة غـــازي   ٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول٧ � 

 فرحات، ووزير البيئة فارس بويز، يسـتقيلون مـن          العريضي، ووزير املهاجرين عبد اهللا    
 .احلكومة احتجاجا على التعديل الدستوري

ــول٩ �  ــبتمرب / أيلـ ــوزراء  ٢٠٠٤سـ ــيس الـ ــه   ر، رئـ ــحفيني أنـ ــن للصـ ــري يعلـ ــق احلريـ فيـ
 . سيستقيل

 .أكتوبر، حماولة اغتيال مروان محادة يف بريوت، لبنان/ تشرين األول١ � 
 . ، استقالة رفيق احلريري من رئاسة الوزارة٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤ � 
، الرئيس السـوري بشـار األسـد يلقـي خطابـا يـدين              ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١١ � 

 . فيه منتقديه داخل لبنان ويف األمم املتحدة
، جملس األمن باألمم املتحدة يعـرب عـن قلقـه لعـدم     ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول ١٩ � 

 ).٢٠٠٤(١٥٥٩تنفيذ القرار 
ــوبر ٢٠ �  ، الــرئيس حلــود يقبــل اســتقالة احلريــري، ويكلــف   ٢٠٠٤ تشــرين األول أكت

 . عمر كرامي بتشكيل حكومة جديدة
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  ٢٠٠٥ 
قبالـة   آخـرين يف انفجـار ضـخم    ٢٢، مقتل رفيق احلريري و    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ � 

 . يف وسط بريوتالواجهة البحرية
 .تحدة لتقصي احلقائق إىل لبنان، وصول جلنة األمم امل٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥ � 
تضـم مليـون    � سـورية مؤيـدة ل  �، حزب اهللا ينظم مسـرية قويـة         ٢٠٠٥مارس  / آذار ٨ � 

 .شخص
، مظــــاهرة مضــــادة يقودهــــا املســــيحيون والســــنة تطالــــب ٢٠٠٥مــــارس / آذار١٤ � 

 .بانسحاب القوات السورية واعتقال رؤساء أجهزة األمن واالستخبارات
 انفجار قنبلة يف اجلديدة، وهي ضاحية مشال بـريوت، يسـفر            ،٢٠٠٥مارس  / آذار ١٩ � 

 . شخصا جبروح١١عن إصابة 
، مقتــل ثالثــة أشــخاص، وجــرح ثالثــة آخــرين يف انفجــار يف ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٣ � 

 .املركز التجاري يف الكسليك، مشال بريوت
 ، جلنــة األمــم املتحــدة لتقصــي احلقــائق تصــدر تقريرهــا يف      ٢٠٠٥مــارس / آذار٢٥ � 

 .نيويورك
قنبلـــة يف حقيبـــة تنفجـــر يف منطقـــة صـــناعية مشـــال شـــرق   ، ٢٠٠٥مـــارس / آذار٢٦ � 

 . أشخاص٦وتسفر عن جرح بريوت، 
ب حتــت األرض يف مــبىن جتــاري آ أشــخاص يف مــر٩، جــرح ٢٠٠٥بريــل أ/ نيســان١ � 

 .وسكين خال يف برمانا
ــة   ٢٠٠٥بريــل أ/ نيســان٧ �  ــة داألمــم املتحــدة ال ، جملــس األمــن ينشــئ جلن ســتقلة املولي

 . ٢٠٠٥فرباير /  شباط ١٤ آخرين يف ٢٢يف اغتيال رفيق احلريري وللتحقيق 
انتخابــات جــراء إ، رئــيس وزراء لبنــان جنيــب ميقــايت يعلــن  ٢٠٠٥بريــل أ/ نيســان١٩ � 

 .٢٠٠٥مايو / أيار٣٠نيابية يف 
واء  مــدير قــوى األمــن الــداخلي، واللــ،، اللــواء مجيــل الســّيد٢٠٠٥بريــل أ/ نيسـان ٢٢ � 

تصـرف رئـيس الـوزراء      حتـت   وضـع نفسـيهما     ، يقـرران    األمن العـام  مدير  علي احلاج،   
 .جنيب ميقايت

آخر القوات السورية تغادر لبنـان وتنـهي وجـودا عسـكريا            ،  ٢٠٠٥بريل  أ/ نيسان ٢٦ � 
 . عاما٢٩استمر 
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للتحقـق مـن    تبـدأ عملـها   التابعة لألمم املتحدة  جلنة التحقق   ،  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦ � 
وامتثـال   مـن لبنـان،   ةالسـوري املخـابرات  عناصـر  لقوات السورية و  الكامل ل نسحاب  الا

 .)٢٠٠٤ (١٥٥٩ للقرار التام سورية
 .ا شخص٢٩ وجرح ،، مشال بريوته، انفجار قنبلة يف جوني٢٠٠٥مايو / أيار٦ � 
قـانون  ال الت املقترحـة علـى    تعـدي الالعتمـاد   جملس النواب   انعقاد  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٧ � 

 .٢٠٠٠نتخايب لسنة اال
اجلولة األوىل من االنتخابات، وحصـول الئحـة الشـهيد    إجراء  ،  ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣٠ � 

ــري  ــق احلري ــري،    يضــم حتــالف ، وهــي رفي ــيت يرأســها ســعد احلري حركــة املســتقبل ال
جملــس املقاعــد يف أغلبيــة علــى ، وجتمــع قرنــة شــهوان ، واحلــزب التقــدمي االشــتراكي 

 .النواب
، مقتــل الصــحايف مســري قصــري بانفجــار ســيارته يف شــرق       ٢٠٠٥ يــهيون/ حزيــران٢ � 

 .بريوت
ــران٢١ �  ــه/ حزي ــل زعــيم احلــزب الشــيوعي الســابق جــورج حــاوي    ٢٠٠٥ يوني ، مقت

 .بانفجار سيارته قرب مرتله يف وطى املصيطبة
، فــؤاد الســنيورة، وزيــر املــال الســابق يف حكومــات رفيــق  ٢٠٠٥ يونيــه/ حزيــران٣٠ � 

 .وزيرا ٢٣حلكومة اجلديدة من احلريري يؤلف ا
لياس املر، ومقتل اثنني آخـرين يف هجـوم         إ، جرح وزير الدفاع     ٢٠٠٥ يوليه/ متوز ١٢ � 

 .بسيارة ملغومة يف بريوت
 أشــخاص علــى األقــل قــرب شــارع مونــو بانفجــار ٣، جــرح ٢٠٠٥ يوليــه/ متــوز٢٢ � 

 .قنبلة يف حي األشرفية
ــة أشــخاص ب ٢٠٠٥أغســطس / آب٢٢ �  ــر ، جــرح ثالث ــدق  آانفجــار يف م ب قــرب فن

 . يف منطقة الزلقا، مشال بريوت�برومناد�
، مقتل شخص وجـرح عشـرة آخـرين بانفجـار قنبلـة قـرب           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ١٦ � 

 .مصرف يف األشرفية
، مقتــل شــخص وجــرح اثــنني آخــرين بانفجــار صــغري يف   ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٩ � 

 . الكوييت يف بريوتاإلعالممكتب 
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 جبـراح إثـر      شـدياق  مـيّ التليفزيـون املرموقـة     مذيعـة   إصـابة   ،  ٢٠٠٥سبتمرب  /ول أيل ٢٥ � 
 .مشال بريوتيف انفجار سيارة مفخخة 
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 مقدمة - أوال 
 ١٥٩٥قـــرار جملـــس األمـــن يتنـــاول هـــذا التقريـــر بالتفصـــيل التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ  - ١
اجمللـس جمـددا إدانتـه    أكـد   ،٢٠٠٥ أبريـل / نيسان٧ويف ذلك القرار، الذي اختذ يف     . )٢٠٠٥(

وأدت ،  ٢٠٠٥ فربايـر /شـباط  ١٤يف بـريوت، لبنـان، يف       لعملية التفجري اإلرهابيـة الـيت وقعـت         
إىل دعوتـه   وكرر تأكيـد    ،  ين شخصا آخر  ٢٢ رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري و     مقتل  إىل  
مـع  لـس   اجملوإذ الحـظ     وسـالمة ووحـدة أراضـيه،      ، وسـيادته  ،ستقالل لبنان الصارم ال الحترام  ا

توصــلت إليهـــا بعثــة لتقصـــي احلقــائق مت إيفادهـــا يف وقــت ســـابق     االســتنتاجات الـــيت  القلــق  
)S/2005/203(        التحقيـق  ملساعدة السلطات اللبنانية يف ، قرر أن ينشئ جلنة حتقيق دولية مستقلة

ــه يف مجيــع جوانــب   ــة   هــذا العمــل اإلرهــايب،  الــذي جتري مبــا يف ذلــك املســاعدة يف حتديــد هوي
 . ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهممرتكبيه

، درس جملـس األمــن تقريــر بعثـة تقصــي احلقــائق   )٢٠٠٥ (١٥٩٥وقبـل اختــاذ القــرار   - ٢
وعـرض  . ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٢٤اليت أوفدها إىل لبنان بشأن املوضوع نفسه، والذي قُـدِّم يف            

ورأت جلنـة   . ياتالتقرير حصيلة حتقيق استمر ثالثة أسابيع، واشتمل علـى جمموعـة مـن التوصـ              
تقصــي احلقــائق أنــه بــالنظر إىل الشــكوك الــيت حامــت حــول مصــداقية الســلطات اللبنانيــة الــيت  

وهلذا الغـرض، اسـتلزم األمـر     . أجرت التحقيق، ينبغي إجراء حتقيق دويل مستقل إلقرار احلقيقة        
 مـن هـذا     إنشاء فريق يتمتع بسلطة تنفيذية ويغطي مجيـع ميـادين اخلـربة الالزمـة إلجـراء حتقيـق                 

وعلى الرغم مما أتيح للجنة تقصي احلقـائق مـن وقـت حمـدود وعـدد قليـل مـن األفـراد،                . القبيل
 .  التحقيقفقد كانت استنتاجاهتا وتوصياهتا ذات قيمة عظيمة للجنة

احلكومـة اللبنانيـة    ، أعربت   )S/2005/208 (٢٠٠٥ مارس/ آذار ٢٩يف رسالة مؤرخة    و - ٣
من بإنشـاء جلنـة دوليـة للتحقيـق وكـذلك اسـتعدادها للتعـاون               عن موافقتها على قرار جملس األ     

 . إطار سيادة لبنان ونظامه القضائييفمع اللجنة 
 إنشــاء بشــأنمشــاورات مكثفــة جــرت ، )٢٠٠٥ (١٥٩٥القــرار ويف أعقــاب اختــاذ  - ٤

، ٢٠٠٥ مـايو / أيـار  ٢٦ويف  .  هلـا  اللوجسيت، والدعم   وموظفيهاجلنة التحقيق الدولية املستقلة،     
وإدراكــا مــن الفريــق للطــابع  . يرأســه ديتليــف ميلــيس مصــغَّر فريــق متقــدم إىل بــريوت ل وصــ

إىل إجيــاد قاعــدة داعمــة ألعمالــه ، قــتؤممــن مقــر املكلــف هبــا، فقــد ســعى، العاجــل للمهمــة 
 . املقبلة
مــع الســلطات القضــائية مستفيضــة بعــد مناقشــات و، ٢٠٠٥ يونيــه/ حزيــران١٣يف و - ٥

وتناولـت مـذكرة التفـاهم بالتفصـيل        . تفاهم بني حكومة لبنان واللجنة    اللبنانية، وقعت مذكرة    
وكـان ممـا لـه أمهيتـه اخلاصـة بالنسـبة إىل اللجنـة االتفـاق علـى أن                     .طرائق التعاون بني الطـرفني    

05-56365 13 
 



S/2005/662
 

حتقيقهــا، وأن تــزود بكــل إجــراء ي تــدخل يف ألاللجنــة عــدم تعــرض حكومــة لبنــان تكفــل �
أن ، و حتدد اإلجـراءات اخلاصـة هبـا      للجنة أن   كان على ا   و .�املساعدة الضرورية إلجناز مهمتها   

أو / وني أي مـــدنيجتـــري مقـــابالت مـــعواملاديـــة، وأن تلتقـــي ومنـــها جتمـــع األدلـــة، الوثائقيـــة 
كـل  يف  املبـاين   مجيـع    إىلقيد  املوصول غري   الوأن يتاح هلا    ،  لذلكضرورة  ترى  عندما   نيمسؤول

ــار اإلجــر   ــة، آخــذة يف االعتب ــة واءات األراضــي اللبناني ــة القانوني وكــان علــى  . القضــائية اللبناني
مجيــع مــا يف  أن تســاعد اللجنــة يف عملــها عــن طريــق تقــدمي  ، مــن جانبــها،الســلطات اللبنانيــة

 .اللجنةبناء على طلب  الشهود أماكنحتديد ، وماديةوثائقية وأدلة حوزهتا من 
ويف . مـل جلنـة التحقيـق     ن العـام بـدء ع     ـــ ن األمي ــأعل،  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ١٦ي  ــفو - ٦
مســاعدة الــتمس فيــه عالنيــة  صــحفيا، عقــد رئــيس اللجنــة مــؤمترا  ٢٠٠٥ يونيــه/ حزيــران١٧

 أي معلومـات قـد      نقـل للجنة عن طريـق     امساعدة  إىل  الشعب اللبناين   ، ودعا   السلطات اللبنانية 
 خطــان ســاخنان قامــت بتشــغيلهما هلــذا الغــرضوأنشــئ . بالنســبة للتحقيــقتكــون ذات أمهيــة 

 .لسلطات اللبنانيةا
 اللجنـة   إىل السـلطات اللبنانيـة      أحالـت بعد وقـت قصـري مـن توقيـع مـذكرة التفـاهم،              و - ٧

علومـات واألدلـة الـيت مجعـت منـذ      احتـوت علـى كـل امل    ،   صـفحة  ٨٠٠٠سجال للقضـية يضـم      
 قامــت اللجنــة بــإجراء حتقيــق جنــائي وقضــائي شــامل وبعــد ذلــك،. ٢٠٠٥ فربايــر/شــباط ١٤

ــق  ــة   بالتعــاون الوثي ــة املعني ــة   ( مــع الســلطات القضــائية اللبناني ــز يف اجلمهوري مــدعي عــام التميي
يف تعــارض  وأتــداخل  وأازدواجيــة أي ، لتجنــب )قــوى األمــن الــداخلي (والشــرطة ) اللبنانيــة

 .اإلجراءات
ــة      و - ٨ ــة والقضــائية اللبناني ــع الســلطات األمني ــة م ــط وثيق ــة رواب وأجــرت . أقامــت اللجن

 تقاسـم املعلومـات وامللفـات، و  آخـر   مع السلطات القضائية، لتبادل صةوخبامناقشات منتظمة،   
السـلطات القضـائية واألمنيـة اللبنانيـة        وتولـت   . النتائج والتخطيط ملراحل جديـدة مـن التحقيـق        

ــذين  اســتدعاء  ــهم معظــم الشــهود ال ــةقابلت ــة  .اللجن  ٢٠٠٥أغســطس / آب٣٠ وكانــت عملي
وات األمنيــة اللبنانيــة وحمققــو جلنــة التحقيــق قامــت خالهلــا القــحيــث علــى ذلــك، شــاهدا قويــا 

يف ظـل  بتنسيق مدامهات وعمليات تفتيش ملنازل مسؤولني أمنيني بارزين سـابقني، قبـل نقلـهم     
 . إلجراء مقابالت معهمقاعدة عمليات اللجنة الرئيسيةإىل  حراسة دقيقة

 الرئيسـية وكـذلك  يف إقامة قاعدة العمليات أعظم املساعدة  السلطات اللبنانية  وقدمت - ٩
) الشـرطة واجلـيش   (وعملت فرق األمـن اللبنانيـة       .  قاعدة عمليات أمامية لعمل اللجنة     يف إنشاء 

وأمـاكن  يدا بيـد مـع الفريـق األمـين التـابع للجنـة التحقيـق لضـمان سـالمة وأمـن أفـراد اللجنـة                          
 .عملها
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اللجنـة   فقـد حظيـت   أعطى اللجنة سلطات تنفيذيـة،      )٢٠٠٥ (١٥٩٥أن القرار   مع  و - ١٠
. دعم السـلطات األمنيـة والقضـائية اللبنانيـة خـالل عمليـات املدامهـة والتفتـيش                بـ  حد كـبري     إىل

 السـلطات   إىل تقـدمي االقتراحـات      خمولـة ذلك، وعلى الـرغم مـن أن اللجنـة كانـت            وفضال عن   
ــال،        ــورطهم يف االغتي ــذين يشــتبه بت ــق بتوقيــف األشــخاص ال ــا يتعل ــة يف م ــة اللبناني ــإن األمني ف

 .للسلطات اللبنانيةع يف مثل هذه اإلجراءات ظل منوطا بالقرار املستقل الشرو
، أحـدمها لبنـاين واآلخـر تضـطلع بـه األمـم املتحـدة،               مسـارين وانطالقا من حتقيـق ذي       - ١١

اللجنــة والســلطات تكــاملي موحــد، مضــت بــه قــدما، جنبــا إىل جنــب، كــل مــن حتقيــق انبثــق 
 مسـؤوليات متزايـدة يف متابعـة    حتمـل  قـدرة علـى    بـاطراد أظهرت السـلطات اللبنانيـة      و. اللبنانية
ــام    . القضــية ــك يف أخــذها بزم ــى ذل ــد جتل ــف  وق ــادرة لتوقي ــم وتنظــيم   أشــخاص املب مشــتبه هب

 .مدامهات وعمليات تفتيش
ســلطاته  انعــدام الثقــة العميــق الــذي ســاد يف أوســاط الشــعب اللبنــاين حنــو وبــالنظر إىل - ١٢

ة التحقيــق الدوليــة مصــدر توقعــات وآمــال كــبرية مــن أجــل األمنيــة والقضــائية ، أصــبحت جلنــ
وكــان للمــؤمترين  .  بــني الشــعب اللبنــاين وســلطاته   �صــلة وصــل � كمــا أصــبحت التغــيري، 

اسـتجواب أول مشـتبه بـه، وتوقيـف     إىل  األول، باإلضـافة    الصحفيني، وخباصة املؤمتر الصحفي     
. كـان هلـا مجيعهـا أثـر حفـاز         للجنـة،    القتـراح مـن ا     ااملسؤولني األمنيني البـارزين السـابقني وفقـ       

ورفع ذلك من روح الثقـة      . أن ال أحد فوق القانون يف نظر اللجنة        على   كل ذلك دليال  وكان  
 مـن النـاس   دالكـن عـد  . مـع تقـدم سـري عمـل اللجنـة        تقدم مزيد من الشـهود      و .لدى اللبنانيني 

 .أصروا على عدم كشف هوياهتم للسلطات اللبنانية
عـدد مـن الشـهود الـذين        هناك  كان  أوال،  . رى تستحق التركيز عليها   هناك نقاط أخ  و - ١٣

هلـذا  و. أهنـم تعـاونوا مـع اللجنـة       عـن   عـالن   اإل لـألذى إذا مت      ايتعرضـو أن  من  راودهتم املخاوف   
وألن . سـرية بصـورة  مقـابالت الشـهود   جتـرى  اللجنة اهتماما كبريا لضـمان أن  أولت  السبب،  

ألفـراد علـى سـالمتهم، فـإن هـذا التقريـر لـن يكشـف                اللجنة تعطي مصداقية ملخـاوف هـؤالء ا       
أي حتقيق، فإن الشـهود     وهو أمر يصدق على     ثانيا،  . هوية أولئك الذين جرت معهم مقابالت     

قامــت اللجنــة وستواصــل وقــد .  اجلــاريالتحقيــقنطــاق كــثريا مــا يــوفرون معلومــات تتجــاوز 
نطـاق   بـأي قضـية جنائيـة خـارج     القيام بتزويـد السـلطات اللبنانيـة بكـل املعلومـات الـيت تتعلـق             

ىل غـري االجتـاه     إرضـهم توجيـه اللجنـة       غكـان    ، قابلـت اللجنـة أشخاصـا      اأخـري و. حتقيق اللجنـة  
للجنـة  بعينـهم   أشخاص  معني أو   شخص  ، ولكن يف االجتاه الذي يريد       األدلة إليهأخذها  تالذي  

الل تركيـز   احلـاالت مـن خـ     وتلـك   األشـخاص   تعاملت اللجنـة مـع هـؤالء        وقد  . ليهإأن تذهب   
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الســري وراء أي وهــي متابعــة الــدليل حيثمــا يقــود وعــدم أال ، الوحيــدةعلــى مهمتــها اهتمامهــا 
 .ي شخص أو هيئةألغرض 
تســلم اللجنــة مــا أن بأنــه االنتشــار نظــر واســعة وجهــة عكــس الــرأي العــام اللبنــاين وي - ١٤

 تنجـز نه بعـد أن     وهناك خوف سائد من أ    . �وحيداسيترك  �تقريرها وتنهي عملها، فإن لبنان      
السـورية سـتعود، وتـنظم    األمـن واملخـابرات     اللجنة عملها، عـاجال ولـيس آجـال، فـإن أجهـزة             

قــد وقعــت مــؤخرا و. ســورية مــن عناصــر مؤيــدة ل�خمترقــاً� يف جمتمــع مــازال �محلــة انتقــام�
ــاوالت اغتيــال     ــرت دومنــا  تفجــريات واغتيــاالت وحم ــابم ــائعات متعمــدة   ؛عق  وســامهت ش

 وردعت شهودا حمتملني عـن االتصـال   ،هذه احلالةعلى  بقاء  اإلات إعالمية يف    وحتليالت وتوقع 
 .باللجنة
مبعلومــات يف وقــت  التطــوع بــاإلدالء  علــى الــرغم مــن املخــاوف واالمتنــاع عــن      و - ١٥

القـول  اإلنصـاف   ، فإنـه مـن      )أكتـوبر /تشرين األول  ٢٥(أوشكت فيه اللجنة على إجناز عملها       
 .عملهاالقيام بان تواقا للتقدم ملساعدة اللجنة على كعموما الشعب اللبناين بأن 
كانـت  ولقـد   . يف لبنـان  وخباصـة   يف فـراغ إعالمـي،      أن تعمـل    اللجنـة   ومل يكن مبقدور     - ١٦

حوار مباشر يف وسائل اإلعالم اللبنانية، وجتنـب أي         االجنرار إىل   سياسة اللجنة الثابتة هي عدم      
ولقـد كـان اهلـدف مــن    . لتحـدي أو االسـتفزاز  أي بيانـات تتخـذ طـابع ا   ، والترفـع عـن   تصـعيد 

وتوضـيح  تكهنـات مـن هـذا القبيـل،       الـرد علـى     املؤمترين الصحفيني اللذين عقدهتما اللجنة هـو        
 .ص من أن يكون تأثريمها قصري األمدومل يكن هناك منا.  التحقيقاحلالة اليت وصل إليها

العمل مع السـلطات القضـائية      وعمال على تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق التعاون، فإن          - ١٧
تطلــب إبقــاء الســلطات السياســية العليــا علــى اطــالع علــى التطــورات املســتجدة يف التحقيــق    

 يؤدي فيه هذا اإلجراء إىل إلقاء ظالل مـن الشـك علـى الطـابع املسـتقل للجنـة               البالقدر الذي   
 .وال إىل إحداث أثر مباشر على سري التحقيق ذاته

ســتية ذي أجرتــه، إىل مواجهــة حتــديات لوج أثنــاء التحقيــق الــوقــد اضــطرت اللجنــة، - ١٨
الشـقيقة يف   املؤسسـات   مـن   الواسـعي النطـاق     لدعم واملساعدة   لويف هذا الصدد، كان     . رئيسية

 .ال تقدر بثمن يف العمل اليومي للجنةقيمة منظومة األمم املتحدة واإلنتربول 
ة دوما حـني كـان يطلـب منـه تقـدمي            وكان اجملتمع الدويل، من جانبه، سريع االستجاب       - ١٩

علـى  . ةإضـافي ليـه قيمـة     عوقد يسرت هذه املساعدة كثريا عمل اللجنـة وأضـفت           . اخلربة الفنية 
ــالرغم مــن أن    دعــا مجيــع الــدول إىل أن تقــدم إىل  ،)٢٠٠٥ (١٥٩٥القــرار اجمللــس، يف أنــه ب

 مـن الـدول     اأن أيـ  اللجنة أي معلومات ذات صلة فيما يتعلق بقضية احلريري، فمما يؤسف له             
وأفضـى عـدد مـن االتصـاالت إىل جمـرد تبـادل             . األعضاء مل يقـدم معلومـات مفيـدة إىل اللجنـة          
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وتــرى اللجنــة أن مــا يــنص عليــه القــرار هــو أن املعلومــات ذات . أو بيانــات بالوقــائع/لـآلراء و 
ات ، معلومـ  ه، فيما تتضـمن    كان جيب أن تتضمن    الصلة اليت يتوخى جملس األمن احلصول عليها      

 .ميكن أن تقدم دون أي طلب مسبق من اللجنةاستخبارية 
ت لغـرض التحقيـق، وعلـى    ئـ وعلى الرغم من القدرات البشرية والتقنية واملالية الـيت ُعب    - ٢٠

، فـإن التحقيـق يف مثـل        ددالرغم من إحراز تقدم كبري وحتقيـق نتـائج ذات شـأن يف الوقـت احملـ                
إن (املتعددة األوجـه وعواقبـها حيتـاج عـادة إىل شـهور             هذا العمل اإلرهايب ذي األبعاد الدولية       

اء أساس صلد حملاكمـة ممكنـة ألي فـرد مـن األفـراد              رسإلكماله كيما يتسىن إ   ) مل يكن سنوات  
وعمــل . ومــن األمهيــة مبكــان مواصــلة متابعــة اخلــيط ســواء داخــل لبنــان أو خارجــه  . املتــهمني

 أثنــاء كتابــة هــذا التقريــر، فقــد وحــىت. اللجنــة ال يشــكل ســوى جــزء مــن عمليــة أوســع نطاقــا
حــدثت عمليــة اعتقــال هامــة منــذ بضــعة أيــام؛ كمــا تســتمر املقــابالت مــع الشــهود ويتواصــل   

 . املعقدةاستعراض األدلة
وقد توصلت اللجنـة إىل وقـائع وحـددت املشـتبه فـيهم علـى أسـاس األدلـة الـيت مجعـت                        - ٢١
وإىل أن . دلـة طبقـا ألفضـل إمكاناهتـا     وقـد دققـت اللجنـة وفحصـت هـذه األ          . اليت أتيحت هلـا    أو

مســتقلة ادعــاء ينتــهي التحقيــق، وجيــري حتليــل مجيــع القــرائن واألدلــة حتلــيال كــامال، وتنشــأ آليــة 
وحمايدة لن يتسىن للمرء أن يعرف القصة الكاملة ملا حـدث وكيـف حـدث ومـن املسـؤول عـــن             

 .افتراض الرباءة قائماولذلك، يظل .  شخصا بريئا آخر٢٢اغتيــال رفيق احلريري وقتل 
وتسعى اللجنة، بإصدارها هذا التقرير، إىل ضـمان أال يضـر أي شـيء تفعلـه أو تقولـه                  - ٢٢

وال ميكــن للجنــة، يف هــذه املرحلــة، أن . بــالتحقيق اجلنــائي اجلــاري وبأيــة حماكمــات قــد تعقبــه
قتسـامها مـع   افيمـا عـدا    املفصـلة الـيت يف حوزهتـا،        الوقـائع تكشف النقاب عن مجيـع العناصـر و       

وقد سـعت اللجنـة إىل عـرض الوقـائع وتقـدمي حتليـل لتلـك الوقـائع بطريقـة                    . السلطات اللبنانية 
 .تفسر بأقصى دقة ما حدث، وكيف حدث، ومن املسؤول

 
  اخللفية -ثانيا  

مرباطوريــة إلايف عهــد و.  تتمتــع منــذ وقــت طويــل بنفــوذ قــوي يف لبنــانســوريةظلــت  - ٢٣
. حكـم مـن دمشـق      مـن إقلـيم إداري عـام يُ        اة الـيت أصـبحت لبنـان جـزء        العثمانية، كانت املنطق  

ــربه الكــثري مــن      ســسوحــني أُ ــان ممــا يعت ــة األوىل، أنشــئ لبن ــدان يف أعقــاب احلــرب العاملي  البل
ن مل تقـم  والواقع أنه منذ أن صار البلدان مسـتقليْ     . سورية من   االقوميني العرب، عن حق، جزء    

 .ةبينهما قط عالقات دبلوماسية رمسي
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مـايو  / وقد دعا الرئيس اللبناين سليمان فرجنيه القوات السورية إىل دخول لبنـان يف أيـار               - ٢٤
ويف اتفـاق الطـائف، الـذي مت التوصـل إليـه            .  يف املراحل األوىل للحرب األهليـة يف لبنـان         ١٩٧٦

، شــكر لبنــان ١٩٨٩اللبنــاين، والــذي أهنــى احلــرب األهليــة يف عــام  جملــس النــواب بــني أعضــاء 
ودعـا أحـد أحكـام االتفاقيـة لبنـان      . ، يف مجلة أمور، على مسـاعدته بنشـر قواهتـا يف لبنـان          وريةس
ونص من جديـد علـى ذلـك احلكـم        .  إىل أن حيددا معا إعادة نشر تلك القوات مستقبال         سوريةو

. ام بشــأن التعــاون بينــه١٩٩١مــايو /يف اتفــاق مت التوصــل إليــه بعــد ذلــك بــني البلــدين يف أيــار  
 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩ امتثاال لقرار جملس األمن ٢٠٠٥مايو /القوات السورية يف أياروانسحبت 

 
 سوريةالعالقات بني السيد احلريري و  

أيــد حتقيـــق اللجنـــة مـــا أكـــده الكـــثريون يف لبنـــان طـــويال، وهـــو أن كبـــار مســـؤويل   - ٢٥
 علـــى الصـــعيدين اليـــومي  لبنـــانحكـــملـــديهم تـــأثري قـــوي علـــى كـــان املخـــابرات الســـورية 

وكــان النمــو البــادي للــرتاع بــني الســيد احلريــري وكبــار املســؤولني         . الســتراتيجي العــام وا
الســوريني، مبــن فــيهم رئــيس اجلمهوريــة الســوري، بشــار األســد، جانبــا حموريــا مــن جوانــب    

 يف دمشـق    عقـد وبـدا أن اجتماعـا      . املعلومات اليت قُدمت للجنة عن طريق املقـابالت والوثـائق         
ــري وا   ــني الســيد احلري ــرئيس األســد يف  ب ــالرتاع إىل   ٢٠٠٤أغســطس /آب ٢٦ل ــد وصــل ب  ق

 دقيقة، أبلغ الرئيس األسـد السـيد   ١٥ إىل   ١٠نه دام   إويف ذلك االجتماع، الذي ُيقال      . ذروته
لبنـان واليـة    احلريري، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك، أن الـرئيس األسـد يسـتهدف أن ميـدد                 

 .مر الذي عارضه السيد احلريريرئيس اجلمهورية اللبناين، إميل حلود، األ
وقد زود اللجنة شهود لبنانيون وسوريون، ونسخة مـن الـنص احلـريف الجتمـاع ُعقـد                - ٢٦

اختالفــا ختتلــف بــني الســيد احلريــري ونائــب وزيــر اخلارجيــة الســورية، وليــد املعلــم، بروايــات 
 مبــن فــيهم - مــن الشــهود اللبنــانيني اعــددذلــك أن . مــا قيــل يف ذلــك االجتمــاعحــول ادا ـحــ

ز ورئـيس احلـزب االشـتراكي       ن مروان محادة وغازي العريضي، وزعيم الـدرو       االوزيران السابق 
بـأن  قـد أفـادوا      - السـيد احلريـري، سـعد        جنـل  باسم السـبع، و    النائب وليد جنبالط، و   التقدمي

د الـرئيس حلـود وهـد     والية  بقرار متديد   بفظاظة  ن الرئيس األسد أبلغه     إالسيد احلريري قال هلم     
يوافــق  إذا مل� ورأس وليــد جنــبالط] الســيد احلريــريرأس [ لبنــان علــى رأســك يكســر�بــأن 

املسـؤولون  أمـا   . لـرئيس حلـود   لتمديـد   العلـى تأييـد     ) وُيفترض السـيد جنـبالط    (السيد احلريري   
فقد وصـف وزيـر اخلارجيـة السـوري، فـاروق           . االجتماع وصفا خمتلفا  فقد وصفوا   السوريون  

، رئـيس املخـابرات السـورية يف لبنـان، ذلـك االجتمـاع بعبـارات                غزالة رستمالشرع، والعميد   
ن السيد احلريري أبلغـه بـأن الـرئيس األسـد أشـار إىل السـيد        إ للجنة   غزالةوقال العميد   . إجيابية
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تشـار فيـه الـرئيس األسـد     اس، ووصف اجتماعا وديا متسـما بـاالحترام     �صديق�بأنه  احلريري  
 .عالسيد احلريري يف هذا املوضو

ــة فيمــا يتعلــق باجتمــاع       - ٢٧ ويــرد فيمــا يلــي مقتطفــات مــن املقــابالت الــيت أجرهتــا اللجن
، واألجــــزاء ذات الصــــلة مــــن رســــالة إىل اللجنــــة موجهــــة مــــن ٢٠٠٥أغســــطس /آب ٢٦

ــري      الشــرع، وجــزء  الســيد ــنص احلــريف ملناقشــة مســجلة بــني الســيد احلري  مــن نســخة مــن ال
 :املعلم والسيد

 
أغسـطس  /آب ١٧ة مؤرخـة    رية العربية السورية، رسالة إىل اللجن     جلمهواوزير خارجية     

٢٠٠٥ 
قد اجتماع بني الرئيس بشار األسد ورئيس الوزراء الراحـل رفيـق احلريـري           ُع  

، يف إطــار املشــاورات السياســية اجلاريــة بــني ٢٠٠٤أغســطس / آب٢٦يف دمشــق يف 
ــانيني  ــوريني واللبنـ ــاء السـ ــام للت . (...) الزعمـ ــتعراض عـ ــري اسـ ــة  وأجـ ــورات احملليـ طـ

واإلقليمية، مبا يف ذلك احتمال متديد والية إميل حلود، رئيس مجهوريـة لبنـان، بـالنظر                
ــتنادا إىل املصـــلحة املتبادلـــة يف احلفـــاظ علـــى    إىل الظـــروف اإلقليميـــة املضـــطربة واسـ

نــه إذا مــا مت التوصــل إىل توافــق يف اآلراء إوقــال الســيد احلريــري . االســتقرار يف لبنــان
 أن تبـذل اجلهـود جلعـل الـرئيس          سـورية لديد الوالية يف جملس الـوزراء، ينبغـي         بشأن مت 

وطلـب الـرئيس مـن السـيد احلريـري أن           . حلود يتعاون بصورة أفضـل يف الفتـرة املقبلـة         
 .با واختاذ املوقف املالئمسيتشاور مع مجاعته ومع من يراه منا

 
برســــالة مؤرخــــة   إىل اللجنــــةت، قــــدمة غــــري مؤرخــــةمكتوبــــإفــــادة ، غزالــــةرســــتم   

 ٢٠٠٥أغسطس /آب ١٧
ــاريخ       ]٢٠٠٤أغســطس / آب٢٦[عقــدت اجتمــاعني يف عنجــر يف ذلــك الت

 يف  ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ٢٦كـان أوهلمـا صـبيحة يـوم         . مع رئيس الـوزراء احلريـري     
طريقه إىل دمشق للقاء الرئيس بشار األسـد يف دمشـق، وكـان الثـاين يف رحلـة عودتـه              

وعقـد االجتمـاع    . ماع مع الـرئيس األسـد يف دمشـق        من دمشق إىل بريوت بعد االجت     
 .األخري أيضا يف مكتبنا يف عنجر

  (...) 
وقـال  . مسـترخيا ) احلريـري (وبـدا   .  مع الرئيس بشار األسـد     هوناقشنا اجتماع   

. ن اجتماعــه مــع الــرئيس بشــار األســد كــان وديــا وقصــريا  إرئــيس الــوزراء احلريــري 
أبـا هبـاء، إننـا      �: ُه، فـإن الـرئيس األسـد قـال لُـ          وطبقا ملـا قالـه رئـيس الـوزراء احلريـري          
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واليــوم، أنــا أتعامــل .  دائمــا كصــديق وكــرئيس وزراء لبنــان ســوريةنتعامــل معــك يف 
ويف ظـل الظـروف الصـعبة الـيت تشـهدها هـذه             . معك كصديق وكـرئيس وزراء لبنـان      

مرار املنطقة حاليا، ولبنان يف خضمها، فمن رأينا أن من صاحل لبنان احلفاظ علـى اسـت               
ونـود منـك، كصـديق، أن توضـح موقفـك       . لـرئيس حلـود   واليـة ا  نظام احلكم بتمديـد     

ولسنا يف عجلة لكـي نعـرف اإلجابـة، ولعلـك تـود أن تفكـر فيهـا        . بشأن هذه املسألة 
 .�على راحتك

 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧ يفشاهد إفادة مروان محاده،   

ــاء     ــوم األربع ــري والســيد  أغســطس، دعــي الســيد  / آب٢٥ أو ٢٤يف ي احلري
جنــبالط والســيد بــري إىل التوجــه مجيعــا إىل دمشــق إلطالعهــم علــى القــرار بتمديــد    

 بأنـه حيتـاج إىل أن ينـاقش األمـر           غزالـة وأبلغ السيد جنبالط رسـتم      . والية السيد حلود  
قبـل  � نعـم � علـى أن اإلجابـة ينبغـي أن تكـون            غزالةوأصر رستم   . مع الرئيس األسد  
فعال السيد جنبالط بـأن يكـون رده إجيابيـا ألن هـذه مسـألة               ونصح  . حتديد أي موعد  

وبعـد مضـي    . وكانت إجابة السيد جنـبالط سـلبية      . لرئيس األسد لاستراتيجية بالنسبة   
 . ساعة، اتصل يب السيد جنبالط هاتفيا وأبلغين أن املخابرات السورية ألغت موعده

وقـال إن   . ريـري زيـارة السـيد احل     إىلويف املساء، ذهب السـيد جنـبالط معـي            
.  أصر على أنه طاملا أن رده كان سلبيا فإنه لن يؤكد له موعده هـو أيضـا                 غزالةرستم  

ويف اليـوم  . حلني إشعار آخـر (...) وطُلب منه أن يتوجه إىل دمشق، وميكث يف مرتله         
 .التايل، دعي إىل حضور اجتماع قصري

  (...) 
يس األسـد، كنـت التقــي يف   ويف اليـوم الـذي التقـى فيـه السـيد احلريـري بـالرئ         

وشــهدنا . مقــر إقامــة الســيد جنــبالط يف بــريوت مــع باســم الســبع وغــازي العريضــي   
ــين أن          ــا يع ــر مم ــد الظه ــود الســاعة الواحــدة بع ــري يع ــيارات الســيد احلري موكــب س

وكــان . ورأينــا الســيد احلريــري يبــدو مرهقــا . االجتمــاع يف دمشــق كــان جــد قصــري 
ــا ــن األرب. يتصـــبب عرقـ ــا حنـ ــه    وأبلغنـ ــاد انتخابـ ــود جيـــب أن يعـ ــرئيس حلـ ــأن الـ ــة بـ عـ

: وذكـــر أن الـــرئيس األســـد قـــال لـــه (...) . �دفـــع مثـــن بـــاهظ  إىلسيضـــطر � وإال
 .� لبنان على رأسك ورأس جنبالطكسرسأ�
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 ٢٠٠٥يوليه / متوز١ يفشاهد إفادة غازي العريضي،   
اك أخـرجين جـاك شـري      إذا�: أبلغنا السيد احلريري بأن الرئيس األسد قـال لـه           

ــا . مــن لبنــان، فســأنظر يف خيــارات خمتلفــة وســأعرفكم هبــا   ــا أو علين . فإمــا إنكــم معن
. وســأتيقن مــن أنــه الــرئيس. واختيــاري هــو أن يكــون إميــل حلــود رئيســا للجمهوريــة

نـه إذا كـان لديـه دروز يف لبنـان،           إ لوليد جنـبالط     اوقولو. (...) وسوف أنتظر ردكم  
 .وأنا مستعد أن أفعل أي شيء. سوريةفإن لدي أيضا طائفة دروز يف 

 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٨ يفشاهد إفادة وليد جنبالط،   

أن وأريـد  . حلـود هـو أنـا   �: طبقا ملا قاله السيد احلريري، فقـد قـال لـه األسـد       
 (...) �ذا أراد شرياك إخراجي من لبنان، فسوف أكسر لبنـان         إو. (...) أجدد واليته 

. رتـه إىل مـرتيل يف أقصـى حـاالت التـوتر واإلحبـاط             لقد كان السيد احلريري أثنـاء زيا      
 .وكان يف موقف جد سيء

 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٥ يفشاهد إفادة جربان تويين،   

الــرئيس واليــة متديــد ، حــني أثــريت مســألة ٢٠٠٤يف وقــت الحــق، يف عــام   
ن إحلود، قال السيد احلريري يل أيضـا إن الـرئيس األسـد قـد هـدده مباشـرة وقـال لـه                       

ووفقـا ملـا قالـه السـيد احلريـري،          . سـورية تصويت ضد التمديد سـيعترب موجهـا ضـد          ال
فقـــد أضـــاف الـــرئيس األســـد يقـــول إنـــه يف تلـــك احلالـــة فـــإهنم، أي الســـوريني،         

مكـان يف    يف أي سـيعثرون علـيهم     وأي عضو من أعضـاء أسـرته وأهنـم          � سيفجرونه�
 .العامل

 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ يفشاهد إفادة  ،باسم السبع  

حني عاد السيد احلريري من اجتماعه مع الرئيس األسد، التقيت بـه يف مـرتل                 
 .وليد جنبالط

  (...) 
أنـا مهــتم  �: وأفادنـا بكلمـات الـرئيس األسـد الـذي عـرب عـن نفسـه بصـراحة           

 . �واألمر ال يتعلق هنا بإميل حلود بل ببشار األسد. شخصيا هبذا املوضوع
ت لـه الفرصـة ملناقشـة األمـر مـع الـرئيس األسـد،              وسألناه إذا كانت قـد أتيحـ        

ال بـد أن    �فقال إن الرئيس األسد أبلغه بـأن املوضـوع لـيس مفتوحـا للمناقشـة، وأنـه                  
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وقــال يل إنــه . وكــان ثــائرا إىل أقصــى حــد .(...)�  لبنــانحيــدث وإال فــإنين سأكســر
ننــا نتعامــل مــع لصــاحل لبنــان واملصــاحل اللبنانيــة، فإنــه ينبغــي أن يفكــر فيمــا ســيفعله، وأ

 .مجاعة مع اجملانني الذين ميكن أن يفعلوا أي شيء
 

 ٢٠٠٥يوليه / متوز٩ يفشاهد إفادة سعد احلريري،   
فقـال  . الـرئيس حلـود   والية  ناقشت مع والدي، املرحوم رفيق احلريري، متديد          

فـإذا فكـرت يف أن الـرئيس     . هـذا مـا أريـده     �: إن الرئيس بشار األسد هـدده قـائال لـه         
والـرئيس حلـود هـو      . فـذلك لـن حيـدث     . ن وأنت ستديرون لبنان، فأنتمـا خمطئـا       اكشري
ــا ــه   . أن ــه يفعل ــه فإن ــه ل ــا كــان مــا أقول ديــد جيــب أن حيــدث وإال فــإنين  وهــذا التم. وأي

وهلـذا فإمـا أن تفعـل مـا يقـال           . (...)  لبنان فوق رأسك ورأس وليد جنـبالط       سأكسر
 .أننا سنطولك أنت وأسرتك أينما كنتم لك وإما

 
 : ٢٠٠٥فرباير / شباط١رفيق احلريري، حمادثة مسجلة مع وليد املعلم يف   

 اسـتدعاين واجتمـع يب ملـدة        ]الـرئيس األسـد   [فيما يتعلق بعملية التمديد، فإنه        
 . دقيقة١٥ إىل ١٠

  (...) 
ــتم تقولــون دائمــا أنكــم مــع   �: واســتدعاين وقــال يل   ولقــد حــان  . ســوريةأن

(...) . � إذا كنتم تعنون ما تقولـون أو أن األمـر غـري ذلـك       الوقت اآلن لكي تثبتوا ما    
ومل خيــاطبين كــرئيس للـــوزراء   . �لقــد اختــذت قـــراري  �: وقـــال. ومل يســألين رأيــي  

. �لقـد اختـذت قـراري     �: وإمنا قـال فقـط    . بامسي رفيق أو أي شيء من هذا القبيل        أو
 .وكان هذا أسوأ أيام حيايت.  متاما، ويف حرية من أمريوكنت مرتبكا

  (...) 
لقـد قـررت أن     � :كان كـل مـا قالـه      .  والية حلود  دديل إنه يود أن مي    ومل يقل     

 .�فكر مث عد إيلبين، أفعل هذا، ال جت
  (...) 
هـل أنـت    �: لقـد سـئلت   . كـال . مل أعامل كصـديق أو حـىت كأحـد املعـارف            

ك وحـني أهنيـت اجتمـاعي معـه، أقســم لـ          . كان هذا كل ما يف األمـر      � معنا أم علينا؟  
 .أن حارسي نظر إيل سألين ملاذا أنا شاحب الوجه
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 السـيد احلريـري مـن أنـه يعتقـد أن            اويف االجتماع الذي ُعقـد مـع السـيد املعلـم، شـك             - ٢٨
أجهزة األمن السورية والسيد الشرع قد تعمدوا إعطاء الرئيس األسد معلومات خاطئـة بشـأن               

ــري  ــة   وتشــمل املقتطفــات املترمجــة مــن   . أعمــال الســيد احلري ــات التالي ــائع االجتمــاع البيان وق
 :احلريري للسيد
السـيد احلريـري     شـؤون ال أستطيع العيش يف ظل نظام لألمن ختصص يف التدخل يف            � � 

 �.ونشر املعلومات املضللة عن رفيق احلريري وكتابة التقارير إىل بشار األسد
 �.ولن حيدث هذا بعد اآلن. سوريةبيد أن لبنان لن ُيحكم أبدا من � � 
قـد  ] األمنيـة [إننـا واألجهـزة     �وأثناء هذه املناقشة، قال السـيد املعلـم للسـيد احلريـري              - ٢٩

 �.أرجوك أال تستخف باألمور�وواصل كالمه قائال � . الزاويةوضعناك يف
ومن اجللي أن هذه املقابلة املسجلة تناقض شهادة السيد املعلـم يف املقابلـة الـيت جـرت                   - ٣٠
�  وبّنـاء اوديـ � كـان فربايـر  /شـباط  ١اجتماع أن فيها ادعى  اليت ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٢٠يف  

 .وجتنب اإلدالء بإجابات مباشرة على األسئلة اليت طُرحت عليه
 

 التعاون السوري مع اللجنة  
  الفـرع  شري املعلومات املبينة أعاله، واألدلة الـيت مجعتـها اللجنـة علـى النحـو املـبني يف                 ت - ٣١

، إىل إمكانيـة ضـلوع املسـؤولني السـوريني يف اغتيـال             �ختطـيط االغتيـال   � الوارد أدناه املعنـون   
وحني حاولت اللجنة أن حتصل على تعاون احلكومة السـورية يف متابعـة هـذه               . السيد احلريري 

 .تعاون شكال وليس مضموناالاخلطوط يف التحقيق، لقيت اللجنة 
ــه /حزيــران ١١ية يف وقــد جــرى االتصــال األويل بــني اللجنــة والســلطات الســور   - ٣٢ يوني

رسالة إىل وزير اخلارجية السـورية يطلـب فيهـا عقـد اجتمـاع        رئيس اللجنة    حني بعث    ٢٠٠٥
يتعهــد بتقــدمي مســاعدة  ،يوليــه/متــوز ١١ورد الســيد الشــرع يف . مــع ممثلــي احلكومــة الســورية

ء مقابلـة  إجـرا ، طلبـت اللجنـة   يوليه/متوز ١٩ويف . احلكومة السورية يف التحقيق بعبارات عامة  
، أغسـطس /آب ٢٦ويف  .  العربيـة السـورية    اجلمهوريـة مع عدد من الشهود، مـن بينـهم رئـيس           

وزارة اخلارجيـة   عـن   وممثل  رئيس اللجنة   وبناء على طلب احلكومة السورية، ُعقد اجتماع بني         
 مكتوبـة   رسالة تتضـمن بيانـات    رئيس اللجنة   ويف ذلك االجتماع، أُعطي     . السورية، يف جنيف  

رئـيس  رر  كـ و. وأُشري إىل أن الرئيس األسـد لـن يكـون متاحـا أليـة مقابلـة                .ن الشهود ألربعة م 
ن الطلب قيد النظر ولكـن الـرئيس        إطلبه إلجراء مقابالت مباشرة مع الشهود، فقيل له         اللجنة  

 .األسد لن يكون متاحا إلجراء مقابلة
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سورية، تطلـب   ، بعثت اللجنة بطلب آخر إىل وزير اخلارجية ال        أغسطس/آب ٣٠ويف   - ٣٣
وطلبـت الرسـالة دعـم      . سـورية م يف   هبفيه إجراء مقابالت مع عدد إضايف من الشهود واملشتبه          

، أبلـغ وزيـر اخلارجيـة       سـبتمرب /أيلـول  ٧ويف  . مهبـ أمـاكن املشـتبه     تفتـيش   احلكومة السـورية يف     
تـه توافـق    بّينـة كاذبـة، فـإن حكوم      إىل  الشرع اللجنة كتابة أنه بالرغم من أن أدلة اللجنة تستند           

 ١٩علــى أنــه ميكــن إجــراء مقــابالت مــع األشــخاص الــواردين يف طلــيب اللجنــة املــؤرخني           
 .، باستثناء الرئيس األسدأغسطس/آب ٣٠و يوليه /متوز
وزارة عـن   وممثل  اللجنة  ، نوقشت تفاصيل املقابالت املقبلة بني       سبتمرب/أيلول ١٢ويف   - ٣٤

أن ُتجـرى املقـابالت يف بلـد ثالـث، لـيس لبنـان       وأبـدت اللجنـة رغبتـها يف     . اخلارجية السـورية  
وأصـرت السـلطات السـورية علـى أن     . ، ولكـن الطلـب ُرفـض    سـورية اجلمهورية العربيـة ال    وال

وجــرت املقــابالت يف الفتــرة بــني  .  مبشــاركة مســؤولني ســوريني ســوريةُتجــرى املقــابالت يف 
نوين لـوزارة اخلارجيــة  وأُجريـت كـل مقابلــة حبضـور املستشـار القـا     . سـبتمرب /أيلـول  ٢٣و  ٢٠

ممثــل آخــر مــن وزارة اخلارجيــة، ومتــرجم فــوري، وكــاتبني، ويف بعــض األحيــان    الســورية أو
ومـع انتـهاء املقـابالت، كـان مـن الواضـح أن مـن         . شخص إضايف مل ُيعـرف أليـة جهـة ينتمـي          

وكــان الكــثري مــن هــذه . أُجريــت معهــم املقــابالت قــد أعطــوا إجابــات موحــدة علــى األســئلة 
ومل ُتـتح للجنـة     . بات يتناقض مع األدلـة الـيت مجعتـها اللجنـة مـن مصـادر أخـرى متعـددة                  اإلجا

 .حتقيقها حول تورط سوري حمتمل يف اجلرميةملواصلة الفرصة ملتابعة هذه املقابالت أو 
 مـع اللجنـة     سـورية من جانـب    املوضوعي  وخلصت اللجنة إىل أن االفتقار إىل التعاون         - ٣٥

عـة مـن مصـادر      األدلـة اجملمَّ  متابعـة القـرائن الـيت أكـدهتا          مـن الصـعب      قد أعاق التحقيـق وجعـل     
اجلمهوريـة العربيـة    وإذا كان للتحقيق أن يكتمل، فمن الضروري أن تتعـاون حكومـة             . متنوعة

السورية تعاونـا كـامال مـع سـلطات التحقيـق، مبـا يف ذلـك السـماح بـإجراء املقـابالت خـارج                        
 . لألشخاص املطلوب مقابلتهم وبعدم مرافقة مسؤولني سورينيسورية

 
 اجلرمية -ثالثا  

، غادر رفيـق احلريـري، رئـيس    ٥٠/١٢ يف حوايل الساعة ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤يف   - ٣٦
 يف موكـب  كـان و. النجمـة يف بـريوت عائـدا إىل قصـر قـريطم     سـاحة  الوزراء اللبنـاين السـابق،    

 . جملس النواب سيارات برفقة حرسه اخلاص، وباسل فليحان٦يضم 
 وقع انفجار ضـخم     ،ناء احلصن ي يف شارع م   ، املوكب بفندق سان جورج    وروعند مر  - ٣٧

 .أسفر عن وفاة السيد احلريري وآخرين
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وبعــد االنفجــار بفتــرة وجيــزة، تلقــى مــدير حمطــة تلفزيــون اجلزيــرة يف بــريوت مكاملــة   - ٣٨
سؤوليتها عـن اغتيـال   ن مجاعة النصرة واجلهاد يف بالد الشام تعلن م       إهاتفية من رجل قال فيها      

 .وبثت هذه الرسالة بعد فترة وجيزة من ذلك. السيد احلريري
 

 التحقيق اللبناين -رابعا  
 تدابري أولية  

ــة وأدوار حمــددة بوضــوح        - ٣٩ ــة قوي ــدرة إداري ــة هبــذا احلجــم وجــود ق يتطلــب حــل جرمي
ــة احلصــول علــى مــا يكفــي مــن الكفــاءات والقــوة البشــرية وا      ملعــدات وتنســيق قــوي وإمكاني

ويستعرض املوجز املقتضب التايل التدابري اليت اختذهتا السـلطات اللبنانيـة يف            . ووسائل املساعدة 
 تنفيــذ اجلرميــة إىل حــني إنشــاء جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة التابعــة  وقــتالفتــرة املمتــدة مــن

 .لألمم املتحدة
 

 قاضي التحقيق  
 التحقيـق يف اجلرميـة يف الفتـرة         ، العسـكري  ، رئـيس فريـق التحقيقـات      مزهرتوىل رشيد    - ٤٠

، قررت احلكومة اللبنانيـة أن      األخريتاريخ  الويف  . ٢٠٠٥فرباير  /شباط ٢١ إىل   ١٤املمتدة من   
إىل حمكمـة خمتصـة   إحالـة القضـية   اجلرمية تعترب عمال إرهابيا يستهدف اجلمهوريـة، ممـا أدى إىل        

ونتيجة هلذا القرار مت تعـيني قاضـي        . العديلجديدة، أعلى حمكمة جنائية يف لبنان، وهي اجمللس         
 .حتقيقات جديد يقود التحقيق، هو القاضي ميشال أبو عراج، ممثل مكتب املدعي العام

مــن وقــوع  إىل موقــع اجلرميــة بعــد أقــل مــن نصــف ســاعة  مزهــروصــل القاضــي قــد و - ٤١
سـرح اجلرميـة   ووصف احلالة يف م. ن فهد من مكتب املدعي العاماالنفجار بصحبة القاضي جا   
العـب، مسـاعد    وكان أول قرار اختذه هـو تعـيني العميـد نـاجي مُ            . بأهنا حالة تكتنفها الفوضى   

، ونقـل   اجلثـث قائد شرطة بريوت،كمسؤول عن مسرح اجلرمية وأوكل إليـه مهمـة نقـل مجيـع                
ــع        ــراد مــن املوق ــع األف ــد ذلــك ســحب مجي ــق وبع ــاء احلرائ ــع احلــادث وإطف  املصــابني مــن موق

 .]ادة شاهدإف[ وإغالقه
 إىل عقـد اجتمـاع مـع مجيـع اهليئـات املعنيـة              مزهـر ، دعا القاضـي     ٠٠/١٧ ويف الساعة  - ٤٢

ــه         ــا جمموع ــى الســواء، ضــم م ــداخلي واجلــيش عل ــن ال ــوى األم ــن ق ــاء .  مســؤولني١٠م وأثن
 املهام على اهليئات املختلفة وأعطى مزيدا من التوجيهات بشـأن           مزهراالجتماع وزع القاضي    

 .]إفادة شاهد[ سري التحقيق
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العميد األعـور بوصـفه قائـد       : وفيما يلي أمساء ممثلي قوى األمن الداخلي يف االجتماع         - ٤٣
، والعميــد مالعــب بوصــفه قائــد قــوة األدلــة اجلنائيــةالشــرطة القضــائية بالنيابــة ورئــيس وحــدة 

 فـؤاد  شرطة بريوت بالنيابة، والعميد صالح عيد بوصفه املسؤول عن موقع االنفجار، والعقيـد       
 .]إفادة شاهد[  قسم اإلعالمعثمان بوصفه رئيس

 إىل مسـرح اجلرميـة      مزهر تقريبا، عاد القاضي     ٠٠/١٩وعقب االجتماع، ويف الساعة      - ٤٤
الحظاتــه علــى مســرح اجلرميــة، ولكنــه كــان يأمــل يف حتســن  مبومل يكــن راضــيا . للمــرة الثانيــة

. يف وقـت سـابق  املعقـود   عت يف االجتماع    ز نظرا ألن املسؤوليات قد وُ     ،الوضع يف اليوم التايل   
عـالوة علـى ذلـك،      . ومتثلت أوجه القصور أساسا يف نقص املعدات ووسائل املساعدة واخلـربة          

تبع توجيهـات قاضـي التحقيـق كمـا أنـه          كان االتصال معدوما بني خمتلف اهليئات املعنية، ومل تُ        
 .]دإفادة شاه[ مل يتلق التعليقات املناسبة بشأن تقدم التحقيق

 أشـخاص إىل    ١٠ حنـو    مزهـر ، اسـتدعى القاضـي      وخالل فترة عملـه كقـاض للتحقيـق        - ٤٥
مســؤولون عــن مكتبــه الســتجواهبم، مــن بينــهم موظفــون مــن فنــدق ســان جــورج، وضــباط    

. عيـان شـهود ال  اللسيد احلريـري، ووالـد ووالـدة السـيد أبـو عـدس، وبعـض                الشخصية ل احلماية  
ن يطلب مساعدة من سويسـرا تتعلـق بفريـق مـن خـرباء              ن فهد أ  وقرر بالتشاور مع القاضي جا    

 مهمـة قاضـي   مزهروعندما ترك القاضي . ملساعدة السلطات اللبنانية يف التحقيق    األدلة اجلنائية   
 .، مل يكن التحقيق قد خلص إىل نتائج هامة٢٠٠٥فرباير /شباط ٢١التحقيق يف 

وتوىل القاضـي أبـو عـراج       . راجم امللف إىل قاضي حتقيق جديد هو القاضي أبو ع         وُسلِّ - ٤٦
 /آذار ٢٣إىل  فربايـر   /شـباط  ٢٢مهمة قاضي التحقيق يف التحقيقات اليت جرت يف الفتـرة مـن             

وقد قام بتعيينه طـانيوس خـوري، الـرئيس األعلـى للقضـاة يف اجمللـس األعلـى،                  . ٢٠٠٥مارس  
ارت وأشــ .]إفــادة شــاهد[ ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ٢٢وُســجل امللــف يف مكتــب أبــو عــراج يف 

 إىل أن اجلرمية هـي هجـوم إرهـايب سيسـتلزم إجـراء حتقيـق              ، بعد استعراض امللف   ،راؤه األولية آ
. فيه تكريس وقت طويل من الزمن واختاذ تدابري شاملة باإلضـافة إىل اسـتخدام مـوارد ضـخمة          

. وعلــى حنــو يتســم بالدقــة حبنكــة مهنيــة نفــذت التحقيــق األوليــة قــد  إجــراءات ويف رأيــه، أن 
ورغـم أنـه مل     .  دهشته لنقل السيارات اليت كانـت مشـاركة يف موكـب السـيارات             وأعرب عن 

 .]إفادة شاهد[يتصل به هاتفيا عندما تلزمه إيضاحاتكان  فإنه مزهريلتق بالقاضي 
تحقيــق، اختــذت التــدابري   مــه كقــاض لل اتــويل القاضــي أبــو عــراج مله   فتــرة وخــالل  - ٤٧
 .]مالحظات مدونة يف ملف القضية[ التالية
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 املستهدفوناألشخاص  التدابري )٢٠٠٥(التاريخ 

  تسجيل الدعوى القضائية � فرباير/ شباط٢٢
تسجيل القضية يف سجالت بـريوت       � فرباير/ شباط٢٤

 الثانية
 فندق سان جورجمعاينة  �
 موجز جلميع األوامر العسكرية �
قــوى  األمــن العــام،: توقيــع األوامــر �

 األمــــن الـــــداخلي، أمــــن الدولـــــة،  
 االستخبارات

 

األمر الصادر عـن قسـم التحقيقـات         � فرباير/ شباط٢٥
 اجلنائية اخلاص

 يف منطقـة    يـات حتقيقات بشـأن حفر    �
 سان جورجفندق 

 

األمر الصادر عـن قسـم التحقيقـات         � 
  تبليغات:اجلنائية

تيسري أبـو عـدس واملعـاون        �
 األول ماهر الداعوق

 تقريـر   من بينـها  مت تلقي عدة تقارير      � فرباير/ شباط٢٦
عــــن التحقيــــق وتقريــــر عــــن نقــــل 
الســـــــيارات إىل ثكنـــــــات احللـــــــو 

 سواستجواب احلر

 

 استجواب � فرباير/ شباط٢٨
 شهود إفادات ال �

 تيسري أبو عدس �
مــــاهر الــــداعوق، حســــن  �

حممد العجوز وعامر خالد    
 شحاده

 أمر إحضار � فرباير/ شباط٢٨
 
 

لـــــتمس ي : األدلـــــة اجلنائيـــــةقســـــم �
 اء األجانبخلربمساعدة ا

يف (رشــــــــــــيد محــــــــــــود  �
ويين قـــ، حممـــد )املستشـــفى

ــ( ــياناحلارســـ  ان الشخصـــ
ــابق  ــوزراء الســ ــرئيس الــ  لــ

ــري  ــق احلريــ وتــــامر ) رفيــ
 يبهل
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 املستهدفوناألشخاص  التدابري )٢٠٠٥(التاريخ 

ــرخيص لــــرئيس بعثــــة تقصــــي     � مارس/ آذار١ التــ
فيتزجريالـــد بيتـــر احلقـــائق يف لبنـــان 
 بالنظر يف التحقيقات

 

 ويينقمد يب وحمتامر هل � شاهديناستجواب  � مارس/ آذار٢

ــارير شــركة ميتسوبيشــي   � مارس/ آذار٣  ،تســلم تق
وكاتـــــالوغ ميتسوبيشـــــي اخلـــــاص 

 وقائمـة بأمسـاء     ؛ب آ بشاحنات بيك 
القطع واألجزاء اليت مت العثور عليهـا       

 وخريطـة تظهـر     ؛يف مكان االنفجار  
 )غري واضح(

 بشـأن فحـص     قـواس تقرير الدكتور    �
 جثة عبد احلميد غاليين

الســـتخبارات مت تلقـــي تقريـــر مـــن ا �
 الستجواباتالعسكرية بشأن ا

تقريــــر الــــدكتور شــــحرور بشــــأن   �
 فحص جثة عبد احلميد غاليين

 

 

 

 
 
حســام علــي حمســن وأمحــد  �

غري (عمورة ونبيل غسوب    
ــح ــاهتم  ) واضـ ــأن عالقـ بشـ

باملشتبه فيه أمحد أبو عدس     
ــة( ــتم  :ملحوظــــــــ مل يــــــــ

 )توقيفهم

ــتدعاء � مارس/ آذار٥ ــهود ا اســـ ــتجواب (لشـــ الســـ
ــل يف  الشــهود ــة األوائ  / آذار٨ الثالث
واستجواب اآلخرين  . ٢٠٠٥مارس  

 )٢٠٠٥رس ام/ آذار٩يف 

 

ــور،   � ــرم أعــ ــدس مكــ املهنــ
ومحـــد مالعـــب، وحســـام 
علـــــي حمســـــن، وحممـــــود 

ضــابط يف األمــن (بيضــون 
ــام ــ)العـ  عبـــد اهللا ة، وعفيفـ

ــي  ــح (احلرشـ ــري واضـ ، )غـ
قنـــاة (وغســـان بـــن جـــدو 

 )اجلزيرة
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 املستهدفوناألشخاص  التدابري )٢٠٠٥(التاريخ 

ناديق الكــارتون تفتـيش حمتويـات صـ    � مارس/ آذار٧
 )دالل ضرغام(

حضر العميد عمـاد القعقـور وأبلغنـا       �
قيقات وأخـذ نسـخة مـن       بشأن التح 

ــق  ــاد   ؛حمضــر التحقي ــه زي ــان مع  وك
 رمضان

 

تســــلمنا نتــــائج فحــــوص احلمــــض  � مارس/ آذار٨
وخــرائط ) DNA(اخللــوي الصــبغي 

 موقع اجلرمية

 

تقرير خمفر الربج بشأن فحـص جثـة         � مارس/ آذار١٠
 حلميد غالييينعبد ا

 

 زيــــاد نصــــر العميــــدالنقــــاش مــــع  � مارس/ آذار١١
  منروالنقيب متري

 استدعاء حسام حمسن �

ــد    � ــروان عبـ ــطيين مـ ــتدعاء الفلسـ اسـ
) غـــــري واضـــــح(الوهـــــاب قطـــــان 

 مارس /آذار ١٤

 

علــى األجهــزة األمنيـة  رؤسـاء  حـث   � مارس/ آذار١٤
 عدم رفع األنقاض

 إفادات الشهود �

ــة البرســالة ال � ــة بشــأن  عث ــهاء دولي انت
 مهمتها

 
   
 

ــي أمهــز  تلياجــاك شــ  � ا وعل
 ومروان قبطان

  
. ، استقال القاضي أبو عراج من منصب قاضـي التحقيـق          ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٣ويف   - ٤٨

ــذات     ــرة بال  فقــد كــان اجلهــاز  :والســبب يف ذلــك هــو اجلــو السياســي املشــحون يف هــذه الفت
عـالوة علـى    .ات للطريقة اليت أجري هبا التحقيـق   القضائي ال حيظى بثقة كبرية ووجهت انتقاد      

ذلك، كان القاضي يقوم مبهامه االعتياديـة يف الوقـت الـذي كـان يتـوىل فيـه التحقيـق يف مقتـل          
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 ١٤وتأثرت القضية مبسـائل سياسـية وخـالل املظـاهرات الـيت نظمـت يف بـريوت يف                   . احلريري
 .] شاهدإفادة[.  يذكرون امسه بسوء، مسع الناَس٢٠٠٥مارس /آذار
ويف الوقت الذي ختلى فيـه عـن منصـب قاضـي التحقيـق، كـان اإلجنـاز الوحيـد الـذي                       - ٤٩

حتقــق هــي األدلــة الــيت تشــري إىل أبــو عــدس، رغــم حمــاوالت التركيــز علــى الطريقــة الــيت مت هبــا  
 .]إفادة شاهد[. كافة اخلرباء إىل توافق يف الرأي التفجري والعمل على توصل

 عيـد الـذي ال يـزال يتـوىل          ضـي أبـو عـراج بقاضـي التحقيـق إليـاس           واستعيض عـن القا    - ٥٠
 .٢٠٠٥أكتوبر / يف تشرين األولالتحقيق

 
 قوى األمن الداخلي  

 وقـد  .، كان اللواء علي احلاج قائداً لقوى األمن الداخلي       ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤يف   - ٥١
هـم الـذين عينـوه         ويقـال إن السـوريني     ٢٠٠٤نـوفمرب   /إىل هذا املنصـب يف تشـرين الثـاين        رقي  
الـذي أودى حبيـاة     االنفجـار   يف أعقاب    ٢٠٠٥املنصب يف ربيع عام     هذا  استقال من   قد  و. فيه

فــذهب تــوا إىل .  عنــدما أبلــغ باالنفجــارهواســتنادا إىل إفادتــه، كــان يف مكتبــ. الســيد احلريــري
 رئيس شـعبة    ورياخلوخالل تنقله أجرى مكاملة هاتفية مع اللواء شهيد         . سيارتهبموقع اجلرمية   
وعنـدها   .عمليات يف قوى األمن الداخلي، الـذي أخـربه بـأن االنفجـار كـان قويـا          لاخلدمات وا 

ومشلـت هـذه    .اخلـوري بـأن يوفـد كـل الوحـدات املسـؤولة إىل املوقـع       اللـواء  أمر اللـواء احلـاج    
ء وحـدة املتفجـرات بـإمرة اللـوا    عـور، و األ بـإمرة اللـواء هشـام    األدلـة اجلنائيـة   الوحدات وحـدة    

 الوحيـدة   تهوكانـت مسـؤولي   . البديع السوسي ووحدة التحقيق بـإمرة العقيـد فـؤاد عثمـان            عبد
وبعد وصول قاضي التحقيق، أصبح كل أفراد قـوى األمـن الـداخلي             . هي توفري املوارد الكافية   

إفــادة [ إلمــرة القاضــي ومل يعــد بإمكــان اللــواء علــي احلــاج أن يتــدخل يف التحقيــق    خيضــعون
 .]شاهد
 املختلفـة،  ألجهـزة تعلق حبضور عـدد مفـرط مـن ا   تكل يف املوقع ا املشتيف رأيه، كان و - ٥٢
 .  وأمن الدولة واألمن العامن قبيل اجليش وقوى األمن الداخليم

ويف وقــت الحــق مــن بعــد ظهــر ذلــك اليــوم، انضــم اللــواء احلــاج إىل اجتمــاع جملــس   - ٥٣
وكـــان مـــن بـــني . س اجلمهوريـــةوتـــرأس االجتمـــاع رئـــي. الـــدفاع األعلـــى يف قصـــر الرئاســـة

االقتصـاد ونائـب    وزير  العدل و وزير  اخلارجية و وزير  الدفاع و ووزير  ر الداخلية   ياملشاركني وز 
ونـاقش  . وحمافظ بريوت وقادة عدد مـن األجهـزة األمنيـة          األشغال العامة وزير  و رئيس الوزراء 

 .رمية، وتداعيات اجلعديللس الاجملاالجتماع موضوع اجلرمية، وإحالتها إىل 
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وبعـد ذلـك بفتـرة قصـرية أذاعـت      . وبعد االجتماع عـاد اللـواء علـي احلـاج إىل مكتبـه        - ٥٤
مقتـل السـيد    عن   االنفجار و  ته عن قناة اجلزيرة شريط فيديو، ادعى فيه أمحد أبو عدس مسؤولي         

على أبو عدس كـل مـوارد قـوى األمـن الـداخلي املتاحـة،            ومنذ ذلك احلني، ركزت   . احلريري
 .  مبوقع اجلرميةالعملنكبة على عدا تلك امل

 
  العسكريةستخباراتاال  

ــباط١٤يف  - ٥٥ ــر / شـ ــازار    ٢٠٠٥فربايـ ــد عـ ــواء العميـ ــان اللـ ــديرا، كـ ــتخبارات ل مـ السـ
 واسـتقال يف ربيـع عـام    ١٩٩٨ديسمرب /وقد رقي إىل هذا املنصب يف كانون األول    . العسكرية
ــاة الســيد احلر يف أعقــاب  ٢٠٠٥ ــرياالنفجــار الــذي أودى حبي ــه، أبلغــه  . ي واســتنادا إىل إفادت

ومل يـذهب إىل موقـع اجلرميـة، بـل     .  األمـن العسـكري  من شـعبة باالنفجار العقيد حممد فهمي،   
.  اســتخبارات بــريوترئــيس فــرع كــرم، ريتــابع القضــية بتفصــيل مــن مكتبــه، رفقــة العقيــد ألــب

 .]هدإفادة شا[وأبلغ الرئيس حلود والعميد غزالة بشأن االنفجار وقت حدوثه 
) يف ميــدان املتفجــراتمتخصصــون أساســا (وزار أفــراد مــن االســتخبارات العســكرية  - ٥٦

وأكدوا أن نوع املتفجرات املسـتخدمة هـي مـن نـوع يت إن يت               . موقع اجلرمية وأجروا حترياهتم   
لمت كـل األدلـة املاديـة الـيت عثـر           وُس.  كيلوغرام ٣٠٠ املتفجرات تقارب     كمية وأن تقديرات 
وحســب علــم اللــواء عــازار،  ) عــوراألاللــواء هشــام (ع إىل قــوى األمــن الــداخلي عليهــا بــاملوق

قيـق اجلنـائي    حاملسـؤولية العامـة عـن الت      وكـان رأيـه هـو أن        . كانت مثة شظايا معدنية ومسدس    
 .مكتب املدعي العام وقاضي التحقيقوكذلك ، أساساقوى األمن الداخلي إمنا تتوالها 

، حضر العميد عازار اجتمـاع جملـس الـدفاع          ٢٠٠٥ير  فربا/ شباط ١٤وبعد ظهر يوم     - ٥٧
دم يف االجتماع عرض عن اغتيـال السـيد احلريـري مـع كـل التفاصـيل الـيت كانـت                     وقُ. األعلى

 . وأبدى كل مشارك وجهة نظره. متاحة يف ذلك احلني
 :ويف مرحلة الحقة، كلفت مديريته بالتركيز على ثالثة عناصر - ٥٨

 دسشريط فيديو أمحد أبو ع � 
 اتصاالت اهلواتف اخللوية اليت جرت يف منطقة االنفجار � 
 .نوع املتفجرات املستخدمة وكميتها � 

 
 األمن العام  

وقـد رقـي    . ألمـن العـام   ل ا، كان اللواء مجيـل السـيد مـدير        ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤يف   - ٥٩
أعقـاب  يف   ٢٠٠٥ واسـتقال يف ربيـع عـام         ١٩٩٨ديسـمرب   /إىل هذا املنصـب يف كـانون األول       
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واسـتنادا إىل إفادتـه، فإنـه كـان يف مكتبـه عنـدما         . االنفجار الـذي أودى حبيـاة السـيد احلريـري         
. مسع االنفجار، غري أنه ظن أنه دوي ناجم عـن اختـراق املقـاتالت اإلسـرائيلية جلـدار الصـوت            

ــاعة     ــا بــني الس ــت م ــدم أمحــد األســري باالنفجــار وأن     ٣٠/١٣ و١٥/١٣ويف وق ، أخــربه املق
 مـن األمـن العـام إىل    ل أحـدٌ رسَـ وظـل يف مكتبـه ومل يُ  . سيد احلريري كان هو اهلدف   موكب ال 

 .غزالةواتصل هاتفيا بالرئيس ووزير الداخلية والعميد . موقع اجلرمية
. ويف وقت الحق من بعد الظهـر، حضـر اللـواء مجيـل اجتمـاع جملـس الـدفاع األعلـى                     - ٦٠

وقـدمت اقتراحـات إىل     .  املسـتقبل املنظـور    وركز االجتماع علـى النتـائج علـى أرض الواقـع يف           
 . احلكومة اليت عقدت اجتماعا يف وقت الحق ذلك املساء

، تلقى مكاملة هاتفيـة مـن صـحفي         ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥و يف صبيحة يوم الثالثاء،       - ٦١
وأُحِضـر الشـريط إليـه    . بقناة اجلزيرة أخربه أن شريط أبو عدس مل يتسـلمه أي أحـد حـىت اآلن          

ــباط١٦يف  ــر/ شـ ــق    .٢٠٠٥ فربايـ ــي التحقيـ ــلية إىل قاضـ ــخة األصـ ــل النسـ ــخه وأرسـ  فاستنسـ
 .عراج أبو
 

 التحقيق يف مسرح اجلرمية  
 تقرير قوى األمن الداخلي  

، علـى غـرار أيـة قضـية         فـور وقـوع اجلرميـة     يعترب فحـص مسـرح اجلرميـة ومـا حيـيط بـه               - ٦٢
وقــد وصــل الضــابط املكلــف . التحقيــقجنائيــة مشــاهبة، أمــرا يف غايــة األمهيــة بالنســبة لنتيجــة  

بشؤون مسرح اجلرمية، اللواء ناجي مالعب التابع لقوى األمن الداخلي إىل مكـان وقوعهـا يف        
 تقريـرا   ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٣وأصـدر يف    . ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ١٤ من يوم    ٠٥/١٣الساعة  

ــه ا  ــة ملســرح اجلرميــة  عــن الفحــص الــذي أجرت ــة العامــة[لســلطات اللبناني  لقــوى األمــن املديري
 : وقد جاء فيه ما يلي]٩٥: رقم اإلشارة بريوت، الداخلي، وحدة شرطة

فيما خيص تنفيذ أمر التحقيق الذي أصـدره قاضـي التحقيـق األول للمحكمـة                 
العسكرية يف بريوت بشأن التحقيقات وكل مـا ميكـن أن يلقـي الضـوء علـى التحقيـق                   

 السابق احلريري وآخرينس الوزراء يف االنفجار الذي تسبب يف وفاة رئي
أمر التحقيق الصادر عن قاضي التحقيق األول للمحكمـة العسـكرية         : السجل  

 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٤ املؤرخ ٢٣/٢٠٠٥يف بريوت رقم 
ــاالت     ــن إدارة اإلحـ ــادر عـ ــر الصـ ــم  األمـ ــة رقـ ــؤرخ ٢٠٧/١١٨١ العامـ  واملـ

 .٢٠٠٥فرباير /شباط ١٥
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ــباط١٤يف    ــر / شـ ــا ٢٠٠٥فربايـ ــوايل السـ ــار يف ٥٠/١٢عة ، حـ ، دوى انفجـ
وصـدرت  . بريوت أفـادت غرفـة العمليـات أنـه وقـع بـالقرب مـن فنـدق سـان جـورج            

ــذهب إىل مكــان احلــادث     ــأن ت ــدوريات ب ــع ال ــر إىل مجي ــاك  . األوام وتوجهــت إىل هن
وكانــت الســيارات علــى كــال جــانيب   . ووصــلت إىل املكــان يف غضــون بضــع دقــائق  

. تتصــاعد منــها ُســُحب كثيفــة مــن الــدخان الطريــق تشــتعل يف تلــك املنطقــة وكانــت  
وهرعت مركبات الدفاع املدين وفوج اإلطفاء والصـليب األمحـر إىل املنطقـة وعملـت               

ــق ومجــع اجلثــث ونقــل اجلرحــى إىل املستشــفيات     وكانــت تســود  . علــى إمخــاد احلري
املنطقة حالـة مـن الفوضـى، فقـد اخـتلط أفـراد األمـن واألفـراد العسـكريون يف مجـوع                      

 ورجـال   مـن الصـحفيني     املـدنيني  ورجـال اإلطفـاء وعناصـر اإلسـعاف األويل و          املدنيني
ــع الضــباط  . إىل الوصــول إىل مكــان االنفجــار ومجــيعهم يســعى  اإلعــالم  وأمــرت مجي

وضباط الشـرطة والـدوريات كافـة بالقيـام بكـل مـا يلـزم إلبقـاء ممـرات أمنيـة وباختـاذ                       
ضوليني عنـه وَعِهـدت إىل قائـد منطقـة          التدابري الالزمة حلماية مسرح اجلرمية وإبعاد الف      

 .بريوت الثانية مبسؤولية التنفيذ
ىل أن االنفجـار وقـع يف موكـب السـيارات الـذي يقـل             وتشري األدلـة األوليـة إ       

 .رئيس الوزراء احلريري لكن نتيجة االنفجار غري معروفة بعد
 .وبدأ األخصائيون جبمع األدلة كما شرع خرباء املتفجرات بعملهم  
ــيني،      و   ــى املســؤولني السياســيني واألمن حضــر إىل مكــان احلــادث، عــالوة عل

مفوض حكومي من احملكمة العسكرية يرافقـه عـدد مـن مـوظفي الـدعم؛ وقـام رشـيد                   
ــر ــريوت بتفويضــي شــفويا،       مزه ــق األول يف احملكمــة العســكرية يف ب ، قاضــي التحقي

رطة يف اخلــارج بصــفيت الضــابط املكلــف بقيــادة الشــرطة خــالل فتــرة غيــاب قائــد الشــ
، بإجراء التحقيقات وبكل ما مـن شـأنه أن يلقـي            ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٢اعتبارا من   

الضوء على الظروف اليت حدث فيها ذلك االنفجار، وفوضين كذلك بأن أنيـب عـين               
وقـال  . من أشاء للقيام بتلك املهمة، وبأن أطلعه على جمرى التحقيـق حسـب األصـول     

 .مكتوبتفويض به الشفوي سيعقالتفويض إن هذا 
وفــور وصــول املــدير العــام لألمــن الــداخلي إىل مكــان احلــادث، أبلغتــه بكــل     
 .تقدم ما

وعمال بتفويض السلطة الشفوي املنوه عنه أعـاله، أمـرت الرائـد صـالح عيـد            
بالقيام بإجراءات التحقيق الالزمة، بصفته قائد منطقة بريوت الثانية، يف نطـاق واليتـه              

 . وقع فيها االنفجار، وبإبقائي على علم مبجرى التحقيقعلى املنطقة اليت
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 ونقــــل اجلرحــــى إىل املستشــــفيات اجلثــــثانتشــــال واســــتمر العمــــل علــــى   
وجـرى  . واصـل عناصـر مكتـب احلـوادث املركـزي وخـرباء املتفجـرات أعمـاهلم                كما

وحضـر فريـق مـن مهندسـي اجلـيش اللبنـاين إىل             .  وحميطـه  كامـل ملكـان احلـادث     مسح  
وقامـت مفـرزة مـن      . جـراء اختبـارات عليهـا     إل ادث وقـام بأخـذ عينـات منـه        ن احل مكا

 .اجليش بتفتيش للموقع واملباين وساعدت يف فرض طوق أمين
 بربقيـة حتمـل الـرقم    عجال الـيت اتسـم هبـا التحقيـق، بعثنـا       وبالنظر لطبيعة االسـت     

دة نطقـة وإىل قـا     إىل قيـادة وحـدة شـرطة امل        ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ ومؤرخة   ٢٠٥٦
 إلـيهم فيهـا بـأن يـتم االضـطالع بكافـة التحقيقـات الالزمـة يف                  وحدات الشرطة طلبنا  

نطاق والية كل وحدة منها فيما يتعلق باجلثـث الـيت أخـذت إىل املستشـفيات يف كـل                
منطقة وذلك من أجل متكني ذويهـم مـن التعـرف عليهـا، وبـإعالمي مبجـرى التحقيـق               

 احلصـول علـى موافقـة السـلطات املعنيـة           حسب األصول املرعية علـى حنـو ميكـنين مـن          
ومت أخذ إفادات من اجلرحـى وإيـداع نسـخة منـها            . على إعادة تلك اجلثث إىل ذويها     

 .الربجخمفر يف ملف التحقيق الكلي وذلك من خالل 
 الـيت أرسـلت     ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤ املؤرخـة    ٢٠٧٧وإحلاقا بربقيتنا رقـم       

 حولـه، أمرنـا  جلرميـة وإقامـة طـوق أمـين      إىل إدارات الوحدات خبصوص عـزل مسـرح ا        
قائد منطقة بريوت الثانية بأن يكلف مـا يلـزم مـن أفـراد ألداء تلـك املهـام وبـأن يضـع                       
حــواجز معدنيــة حــول مســرح اجلرميــة وأن يطوقــه بشــريط أصــفر، بالتنســيق مــع قائــد 

 . السري، على حنو يكفل حركةشرطة السري
قـــدم الـــذي أحرزتـــه التحقيقـــات  وأطلعـــين الرائـــد عيـــد أوال بـــأول علـــى الت   

توصلت إليه من نتائج، وأبلغـت بـدوري حسـب األصـول قاضـي التحقيـق األول                  وما
 .ومت تسليم اجلثث إىل ذويها وفقا للمبادئ القانونية. يف احملكمة العسكرية

وبناء على تعليمات من قاضي التحقيق األول يف احملكمة العسكرية، ومبوافقـة              
ألمن الداخلي، أُخذت السيارات التابعة ملوكب احلريـري إىل ثكنـة           املدير العام لقوى ا   

احللو، بعد أن التقطـت هلـا صـور يف مكـان احلادثـة وسـجل هلـا شـريط فيـديو حبضـور             
خمفـر  يف منطقـة بـريوت الثانيـة، وقائـد          مفـرزة السـري     قائد منطقة بريوت الثانية، وقائـد       

مصـابيح اإلضـاءة الـيت وفرهتـا أجهـزة          الربج، وفرقة من احملققني اجلنائيني، وباسـتخدام        
فربايــر / شــباط١٤ املــؤرخ ١٤٤/٣٠٢الــدفاع املــدين، وفقــا ملــا جــاء يف التقريــر رقــم  

 .وقد أُودعت يف ثكنة احللو. ٢٠٠٥
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فرباير املوجهـة إىل قائـد خـدمات        / شباط ١٥ املؤرخة   ٢١٢٢ويف برقيتنا رقم      
 . ألي شخص كان بلمسهاالطوارئ، طلبنا إليه أن يعمل على محايتها وأال يسمح

 التحــق الرائــد عمــر ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٥ مــن يــوم ٠٠/١٥ويف الســاعة   
وأبلغـــين جبميـــع . مكـــاوي، قائـــد شـــرطة بـــريوت، بوحدتـــه واســـتأنف مهـــام قيادهتـــا

اإلجــراءات الــيت اختــذت وجبميــع األحــداث الــيت وقعــت وتابعنــا عمليــة التحقيــق الــيت   
ذ أبلغناهـا حسـب األصـول إىل قاضـي التحقيـق            وبعدئـ . يضطلع هبا الرائد صالح عيـد     
 .األول يف احملكمة العسكرية

، نقــل قائــد ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٧ املــؤرخ …/2F206وعمــال بــاألمر رقــم   
الوحدة إلينا التفويض بالسلطة املكتوب الصادر عن قاضي التحقيـق األول يف احملكمـة              

ــكرية، رقـــم امللـــف    ــؤرخ ٢٣/٢٠٠٥العسـ ، املتعلـــق ٢٠٠٥ فربايـــر/ شـــباط١٤ املـ
ــم          ــويض رقـ ــفه التفـ ــذه بوصـ ــة لتنفيـ ــة العامـ ــا املديريـ ــه إلينـ ــذي أحالتـ ــار، الـ باالنفجـ

2SH207/1181 ٢٠٠٥فرباير / شباط١٥ املؤرخ. 
 املــؤرخ ٢٠٦/١٧٣٥وباملثــل، ســلمتنا قيــادة الوحــدة، عمــال بــاألمر رقــم         

  تـاريخ ٣٦/٢٠٠٥مكتوبـا مـن تلـك اجلهـة، رقـم         تفويضـا   ،  ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٨
ــباط ١٨ ــر /ش ــري داخــل      ٢٠٠٥فرباي ــيارات موكــب احلري ــاء س ــرا بإبق ، يتضــمن أم

 .األمر وقد ُنفذ هذا. اخليام وبوضعها حتت احلراسةبالثكنة، وبسترها 
ــم     ــر رق ــا لألم ــؤرخ 2F206/1736ووفق ــر / شــباط١٨ امل ــا ٢٠٠٥فرباي ، أعطان

 بتـاريخ   ٣٦/٢٠٠٥مكتوبا، رقـم    تفويضا  قاضي التحقيق األول يف احملكمة العسكرية       
، يتضـــمن أمـــرا باالتصـــال مبحـــافظ مدينـــة بـــريوت الـــذي ٢٠٠٥فربايـــر / شـــباط١٨

نفـذ  و. سيزودنا بأمساء األشـخاص الـذين عملـوا مـؤخرا يف ورشـة يف موقـع االنفجـار                 
 . طياصفحة، مرفقة ١٤ بواسطة وثيقة مؤلفة من التفويض املذكور

لـى أسـاس األمـر الصـادر        وعمال بتفويض السلطة األول املشار إليه أعاله؛ وع          
إىل قائــد منطقــة بــريوت الثانيــة باالضــطالع بالتحقيقــات، ونتيجــة للتقريــر األول رقــم 

ــؤرخ ٣٠٢/١٤٣ ــباط١٤ املـ ــر / شـ ــيت رتبتـــها    ٢٠٠٥فربايـ ــات الـ ــع التحقيقـ ، ومجيـ
 :الوحدات يف وحدة الشرطة ووحدة شرطة املنطقة، نقدم مبوجبه ما يلي

ــم      ــد خب: ١اجلــدول رق ــث أع ــا؛   صــوص اجلث ــدت إىل ذويه ــيت أعي اجلــدول  ال
عرضــوا إلصــابات جــراء هــذا االنفجــار؛   أعــد خبصــوص األشــخاص الــذين ت  :٢ رقــم

جـدول أعـد بغـرض      ات اليت أُديل هبـا بشـأن االنفجـار؛          يتضمن اإلفاد  :٣ اجلدول رقم 
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فحــص مســرح اجلرميــة؛ املــواد احملجــوزة؛ والســيارات      : تبيــان التــدابري الــيت اختــذت   
 .* شخص يف موقع االنفجار وعدم العثور عليهاملعطوبة؛ وفقدان

 املـؤرخ  ٣٠٢/١ومت التحقق من مجيع تلك اإلجراءات وإثباهتا يف التقرير رقم         
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٤

 
  السويسريةاجلنائياألدلة تقرير   

ــون        - ٦٣ ــذين ميثل ــة وال ــذين شــاركوا يف فحــص مســرح اجلرمي ــانيون ال توصــل اخلــرباء اللبن
ة من الوكاالت إىل آراء خمتلفة بشأن االسـتنتاجات والنتـائج الـيت توصـلت إليهـا              جمموعة متنوع 
ونتيجة لذلك، مت استدعاؤهم حلضـور اجتمـاع يف احملكمـة العسـكرية حبضـور      . عملية الفحص 
وأفضى االجتماع إىل طلب من السلطات اللبنانية للحصـول علـى   . ]إفادة شاهد [املدعي العام   

وزار . حص مسرح اجلرمية، وقـد ُوجِّـه الطلـب إىل حكومـة سويسـرا     مساعدة أجنبية يف جمال ف 
 وأجرى حتقيقـا    ٢٠٠٥مارس  /لبنان يف آذار  اجلنائية  فريق خرباء سويسريني متخصصني باألدلة      

 )مقتطف: (وذكر الفريق يف تقريره اخلتامي ما يلي. قضائيا حبثا عن األدلة
الفحوصـات   إىل حتتـه    تستند استنتاجاتنا بصدد انفجار فوق سـطح األرض أو          

 :التالية
 ؛ها وشكلهاوإىل حجمالقطع املتشظية التفسريات املستندة إىل تناثر  � 
 التفسريات املستندة إىل حجم وشكل احلفرة النامجة عن االنفجار؛ � 
 ؛البالستيةالتفسريات  � 
 .)البناء، الزجاج (تفسريات بشأن األضرار اليت حلقت باملباين � 
، لـيس بإمكاننـا تقـدمي دليـل         القطع املتشظية  بتفسري وحتليل تناثر     وبعد أن قمنا    

وكـذلك ال يعطـي     . واضح على ما يفيد بوقوع االنفجار فـوق سـطح األرض أو حتتـه             
حتليلنا وحبثنا خبصوص حجم وشكل احلفرة النامجة عـن االنفجـار دلـيال واضـحا علـى                 

 .ما يفيد بوقوع االنفجار فوق سطح األرض أو حتته
ومن ناحية أخـرى، فـإن شـكل وطبيعـة احلفـرة تـوفر بعـض املعلومـات حـول                      

 ): فوق سطح األرض أو حتته(املقدار احملتمل للعبوة الناسفة 

  مدرجة يف هذا التقريرغري * 
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وكمــا ذكــر يف تقريرنــا، مــن املتوقــع أن ُتحــدث كميــة متفجــرات يقــارب وزهنــا  � 
احلفـرة املوجـودة يف     كيلوغرام زرعت فـوق سـطح األرض حفـرة تشـبه             ١ ٠٠٠

 .مسرح اجلرمية
  (...) 
وفيمــا يتعلــق بــالقول بــأن العبــوة الناســفة ُيحتمــل أن تكــون قــد وضــعت يف      

ولو أن سيارة من هذا احلجـم قـد         . سيارة، فال بد أن تكون السيارة من احلجم الكبري        
بالقرب مـن مركـز   ) من جسم السيارة مثال(كبرية  قطع  استخدمت لكنا نتوقع وجود     

 .نفجاراال
املعدنيــة الــيت عرضــتها  القطــع املتشــظية وتتفــق درجــة الَعطَــب الــذي أصــاب     

مــع ) قيــل إن منشــأها يعــود إىل ســيارة مــن طــراز ميتسوبيشــي كــانتر  (الشــرطة علينــا 
 .اليت نتوقع حدوثها لو أن السيارة كانت موجودة يف مركز االنفجارالقطع املتشظية 

  (...) 
حليالت وحبثنا مجيع احلقائق اليت مجعناها توصـلنا إىل         وبعد أن أجرينا مجيع الت      

 .نتيجة مفادها أن االنفجار وقع على األرجح فوق سطح األرض
 كيلـوغرام مـن     ١ ٠٠٠ووفقا هلذه النتيجـة، نقـدر أن كميـة املتفجـرات تبلـغ                

 .شديدة االنفجاراملواد 
ى عينـة تـراب مـأخوذة       ويتبني من النتائج األولية غري املؤكدة للتحليل الذي أجري علـ           

 .كعبوة ناسفة)  يت.نإ .يت(من احلفرة وجود مادة ثالث نتريت التولوين 
 

 تقرير اللواء ريفي  
، أعد الرئيس احلايل لقوى األمن الداخلي اللـواء أشـرف ريفـي             ٢٠٠٥مارس  /يف آذار  - ٦٤

مسـرح اجلرميـة، وقُـدِّم    تقريراً عن التدابري األولية اليت اختذهتا السلطات اللبنانيـة املختصـة بشـأن            
 ):مقتطف(واستنتج التقرير . التقرير إىل جلنة تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة

 التدابري املتخذة -ثانيا  
أمهيـة هـذا احلـدث املأســاوي الـذي أفضـى إىل اغتيــال رئـيس الـوزراء الســابق          

 . إثره واإلجراءات اليت اختذت علىاحلريري تركت أثراً على مجيع التدابري
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 عمليات اإلنقاذ واإلجالء والعثور على األشالء -ألف   
يف أعقــاب االنفجــار مباشــرة، هرعــت األجهــزة األمنيــة والعســكرية وأجهــزة    

وعلـى الـرغم    . الدفاع املدين وكذلك الصليب األمحر إىل مسرح اجلرمية ألداء واجباهتا         
ــرق بكــل أســف إىل احلــ      ــدابري املتخــذة، فإهنــا مل ت ــع الت ــذي حيفــظ لتلــك  مــن مجي د ال

وهلذا، فقد أصدر وزيـر     . تدابري مشوبة بالعيوب  هذه ال إذ كانت   . األجهزة ماء وجهها  
فربايــر / شــباط٢٥ مؤرخــة يف 2 (sad) 137الداخليــة والبلــديات مــذكرة حتمــل الــرقم 

، يأمر فيها هيئة التفتيش العامة لقوى األمن الـداخلي بـإجراء حتقيـق باألعمـال                ٢٠٠٥
اللـواء  : اللوائني كليهمـا  إقالة  واستناداً إىل نتائج التحقيق، اقترح      . تخذةواإلجراءات امل 

 .رئيس شرطة مدينة بريوت واللواء رئيس الشرطة القضائية
 

 احملافظة على مسرح اجلرمية -باء  
بعد وقوع االنفجار مباشرة، كُلِّف قاضي التحقيق العسكري مبهمة التحقيـق             

ومــنح تفويضــات  . ألمــن والشــرطة القضــائية  مــوظفي امجيــع وُوضــع حتــت تصــرفه   
ســيما يف جمــال احملافظــة علــى مســرح  التماســية وقــرر التــدابري الــيت ينبغــي اختاذهــا، وال

ومع ذلك فإن التدابري املتخـذة كانـت دون املسـتوى املطلـوب وتتعـارض مـع                  . اجلرمية
هذا النـوع   القاعدة األساسية الواضحة اليت جيري مبقتضاها التحقيق جبرمية جسيمة من           

بل جبرمية أقل جسامة منها، واليت يتعني بصـددها، أّيـا كانـت درجـة جسـامتها، اختـاذ                   
ميكن اسـتخدامه   خيط  تدابري صارمة حتول دون إفساد مسرح اجلرمية أو التالعب بأي           

وكـان باإلمكـان    . كدليل جنـائي ويسـاعد يف عمليـة التحقيـق والكشـف عـن احلقيقـة               
ال اجلوانـب اإلنسـانية للمهـام الواجـب القيـام هبـا، أي              االضطالع هبذا األمر دون إغفـ     

إعطــاء أولويــة للعثــور علــى الضــحايا واملصــابني، وتزويــد هــؤالء باإلســعافات األوليــة   
 :وقد ُسجِّلت يف هذا املضمار أخطاء خطرية. الالزمة إلنقاذ حياهتم

ــة مــن الفوضــى ال خــالل الســاعات       )أ(   ــة حال ســادت يف مســرح اجلرمي
ب الــيت أعقبــت االنفجــار والــيت انصــب جــلّ التركيــز فيهــا علــى إمخــاد     األوىل فحســ

احلريق وإنقاذ املصابني والبحث عن املفقودين وإمنا، وبكل أسف، خـالل فتـرة أطـول               
 .بكثري دون أي لزوم أيضا

مل يكـن هنـاك أي تنسـيق بـني مجيـع األجهـزة األمنيـة املوجـودة علـى           )ب(  
 .مسرح اجلرمية
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 املفقودين بصـورة غـري مسـؤولة وغـري مهنيـة وغـري              البحث عن جرى   )ج(  
. بواسـطة أسـرهم    وقد ُعثر على البعض يف وقت الحـق عـن طريـق الصـدفة أو              . مبالية

 : املثرية للجدلوُسجِّلت العناصر التالية
ــوم          �  ــاين، يـ ــواطن لبنـ ــو مـ ــي، وهـ ــو رجيلـ ــي أبـ ــة زاهـ ــى جثـ ــر علـ ُعثـ

يــب وقــد عــاش الضــحية، حســب قــول الطب. ٢٠٠٥مــارس /آذار ١٥
 .النفجارا ساعة تقريبا بعد ١٢الشرعي الذي فحص اجلثة، لفترة 

ُعِثر على جثة أحد الضحايا بطريق الصدفة بعد مرور مثانيـة أيـام علـى                � 
 .االنفجار

ُعِثــر علــى جثــة عبــد احلميــد غاليــيين، وهــو مــواطن لبنــاين، بعــد مثانيــة  � 
ن املوظفـــو عشـــر يومـــا مـــن االنفجـــار، وقـــد عثـــرت عليـــه أســـرته ال 

 .القضائيون وال موظفو الدفاع املدين
يزال يعتـرب يف     مل يعرف لغاية اآلن مصري فرحان أمحد العيسى الذي ال          � 

 .وخيشى أن يشكل العثور على جثته فضيحة أخرى. عداد املفقودين
 ٠٠/٢٣بعد بضع ساعات من وقوع االنفجار، ويف حـوايل السـاعة             )د(  

فقـد ُنقلـت سـيارات موكـب املرحـوم رئـيس            . أُخذ مـن مسـرح اجلرميـة دليـل رئيسـي          
ذريعــة احملافظــة عليهــا بــالرغم مــن أن مــا تبقــى مــن   بالــوزراء الســابق إىل ثكنــة احللــو  

السيارات ال يربر احملافظة عليها إال من زاوية قيمتـها كـدليل جنـائي باعتبارهـا كانـت                  
نــاً علــى وهــذه ليســت احلالــة الوحيــدة الــيت متثــل برها . اهلــدف املتــوخى مــن االنفجــار

ــة   ــن طــراز   . التالعــب مبســرح اجلرمي ــاك ســيارة م ــة  (BMW)إذ أن هن  مل تكــن يف مجل
املوكب أُخذت من مسرح اجلرمية يف حني أنه كان ينبغي التركيز على عـدم أخـذ أيـة                
سيارة وإبقائها على النحو الذي استقرت عليه بعد االنفجار من أجـل حتديـد الكيفيـة                

 .اليت اقترفت اجلرمية هبا
إىل مسرح اجلرمية يف مسـاء يـوم االنفجـار،          ) بلدوزر(أدخلت جرافة    )ـه(  

 وزيــر الداخليــة والبلــديات مــا إن علــم و. ، دومنــا أي مــربر٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤
، أصدر أوامره بإخراجها من هناك وباحملافظة على مسرح اجلرمية على مـا كـان                باألمر
 .عليه
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 يطة به وحتديد كيفية ارتكاب اجلرميةطريقة إجراء التحقيق والظروف احمل -جيم   
ال خيفى على أحد حدوث أخطاء فادحة يف أثناء إجراء التحقيق مـن              )أ(  

وأدى هذا بـدوره إىل التشـكيك       . بينها تسريب املعلومات مما تسبب يف إحداث بلبلة         
 .يف مصداقية التحقيقات احمللية

  (....) 
 املسؤوليات -ثالثا  
جرمية مأساوية من النـوع الـذي حنـن بصـدده ال ميكـن      املسؤولية جتاه   )أ(  

ــب واحــد    ــى جان ــية      . قصــرها عل ــب السياس ــاله، اجلوان ــا ذكــر أع ــي تشــمل، كم فه
 .والقضائية واألمنية

  (....) 
 

 قرار نقل السيارات التابعة للموكب إىل مكان آخر  
ات التابعــة القــرار القاضــي مبــلء احلفــرة املوجــودة يف مســرح اجلرميــة، وبنقــل الســيار     - ٦٥

للموكب إىل مكان آخر، وبإعادة فتح الشـارع يف اليـوم التـايل للـتفجري، هـو قـرار يـثري احلـرية                       
على فرض أنه كانت هناك إرادة مجاعية بإجراء فحص مهـين ملسـرح اجلرميـة مـن أجـل تعقّـب                     

ؤولون وهذه احلـرية الـيت تتجلـى يف بيانـات خمتلفـة أدىل هبـا مسـ                . مقترفيها وتقدميهم إىل العدالة   
 .ذوو صلة وثيقة باألمر، تكشف نفسها بنفسها

 
 مزهرقاضي التحقيق   

 يف مرتلـه عنـدما      مزهـر فربايـر، كـان القاضـي       / شـباط  ١٤ مـن يـوم      ٣٠/٢٢يف الساعة    - ٦٦
تلقى مكاملة هاتفية من اللواء ناجي مالعب أعلمه فيها أن ممثلي خمتلـف الوكـاالت املوجـودين                 

ملوكـب مـن أجـل قيـامهم مبزيـد مـن          اطـع معدنيـة مـن مركبـات         يف مسرح اجلرمية بدأوا جبمع ق     
ومل يكــن يف يــد اللــواء مالعــب أيــة وســيلة .  اجلنائيــةالفحــوص اجلنائيــة عليهــا حبثــا عــن األدلــة

ــوقفهم ــو يف      . ل ــة احلل ــأن تنقــل املركبــات التابعــة للموكــب إىل مكــان آمــن هــو ثكن ــرح ب واقت
تصــوير املركبــات يف ينبغــي : ط التاليــة علــى االقتــراح بالشــرو مزهــرووافــق القاضــي . بــريوت
 أثناء نقلـها ولـدى وصـوهلا        هاريصوتوينبغي أيضا   : ، وينبغي وضع عالمات وأرقام عليها     املوقع

إىل ثكنة احللو حيث جيب سترها بأغطية وحراستها على مدار الساعة للحيلولة دون التالعـب               
. ]إفـادة شـاهد   [دة فـتح الشـارع       بأي قـرار مبـلء احلفـرة وبإعـا         مزهروال علم للقاضي    . باألدلة

 .فرباير/شباط ١٤وقد ُنقلت املركبات من مسرح اجلرمية خالل ليلة 
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 اللواء مجيل السيد  
فربايـر خـرب نقـل      / شـباط  ١٥قرأ اللواء مجيل السـيد يف الصـحف الصـادرة صـباح يـوم                - ٦٧

واء علـي    صـباحا اتصـل هاتفيـاً بـالل        ٠٠/٨ويف السـاعة    . ملوكـب مـن مسـرح اجلرميـة       امركبات  
فأجابـه اللـواء احلـاج أن هنـاك فـريقني        . احلاج، رئيس قوى األمن الداخلي وسـأله عمـا حيـدث          

ورداً علـى سـؤال     .  صـباحاً  ٠٠/١٠يعمالن على تطهري الطريق الذي سـيعاد فتحـه يف السـاعة             
مباشــر وّجــه إليــه، ذكــر اللــواء احلــاج أن األوامــر القاضــية بــذلك قــد صــدرت عــن مصــطفى     

 .]إفادة شاهد[واء احلرس اجلمهوري محدان، قائد ل
 

 اللواء علي احلاج  
مكاملـة هاتفيـة    اللواء احلاج   ، تلقى   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ من يوم    ٣٠/٢٣يف الساعة    - ٦٨

جاءتـه مـن املـدير العـام لـوزارة األشـغال العامـة              ) اللـواء هشـام األعـور     مع  حيث كان   (يف مكتبه   
ار فيهـا بأنـه مت اختـاذ قـرار بإعـادة فـتح الطريـق يف اليـوم                   حيث أخربه السـيد منّـ     . السيد فادي منّار  

وجـاءت املكاملـة    . التايل وبأن موظفيه جاهزون لبدء العمل عنـد شـروق الشـمس يف اليـوم التـايل                
واّدعـى أنـه فـوجئ باملكاملـة        . اهلاتفية على خط اهلاتف األرضي ووصلت إىل أمساع اللواء األعور         

ومـن املعـروف علنـاً أن فـادي منّـار           . ك صـالحية البـت هبـذه املسـألة        اهلاتفية ألن السيد منّار ال ميل     
واّدعـى  . تربطه صلة وثيقة بالقصر اجلمهوري، األمر الذي يعين أنه كان يأخذ أوامـره مـن هنـاك             

واتصـل هاتفيـا بـرئيس شـرطة مدينـة بـريوت            . السيد منّار أنه أخذ إذنا بذلك من قاضي التحقيـق         
أبلغه بشأن املكاملة اهلاتفية اليت جاءت مـن السـيد منّـار وطلـب إليـه                بالنيابة اللواء ناجي مالعب و    

فاتصـل اللـواء مالعـب بالقاضـي       .  عما إذا كان علـى علـم هبـذا القـرار           مزهرالتحقق من القاضي    
ومـن  .  وتبني أنه على علم بقرار إعادة فتح الطريق وأنه ال يوجد لديه اعتـراض علـى ذلـك                  مزهر

 أنــه ينبغــي مزهــرفأجــاب القاضــي . نبغــي عملــه بشــأن املركبــات مث ســأله اللــواء مالعــب عمــا ي 
 .]إفادة شاهد[إحضارها إىل مكان آمن واقترح ثكنة احللو 

، اجتمع السيد منّار مع حمـافظ مدينـة         ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥ويف صباح اليوم التايل،      - ٦٩
تــربط و. بــريوت، الســيد يعقــوب صــراف، مــن أجــل ترتيــب إعــادة فــتح شــارع مينــاء احلُصــن 

 .]إفادة شاهد[السيد صراف عالقة وثيقة بالقصر اجلمهوري وكان على علم أيضا بالقرار 
 

 اللواء هشام األعور  
ملوكب، أشار اللواء األعور إىل أنه ال علـم لديـه مبـن أعطـى               افيما خيص نقل مركبات      - ٧٠
الفـيلم الـذي   وقد طُلب إليه خـالل االجتمـاع مـع قاضـي التحقيـق املسـاعدة يف تصـوير                 . األمر

إىل أخـرى  ، ولكـن مل تـرد أيـة إشـارة           ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ملوكب يف   ايوثق نقل مركبات    
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 ٣٠/٢٢ ذاهتــا، يف حــوايل الســاعة   ويف الليلــة. ملوكــب مــن مســرح اجلرميــة   انقــل مركبــات  
، كان يف مكتب املدير العام لقوى األمن الـداخلي اللـواء علـي احلـاج الـذي أخـربه                    ٠٠/٢٣ و

وأخربه كذلك أنه يـتعني علـى قـوى األمـن الـداخلي أن              . ات ستنقل إىل مكان آخر    بأن السيار 
ــات وبتصــويرها        ــاكن املركب ــى أم ــات عل ــذا الشــأن بوضــع عالم ــدم املســاعدة يف ه ــادة [تق إف

 .]شاهد
 املدير العام فادي منّار  

فربايـر  /اط شب ١٤مل يتذكر السيد منّار ما إذا كان اللواء احلاج قد اتصل به هاتفياً يوم                - ٧١
، لكنــه تــذكر أنــه أجــرى مكاملــة هاتفيــة مــع اللــواء احلــاج يف اليــوم التــايل، علــى غــرار  ٢٠٠٥

وعنــدما أجــرى املكاملــة اهلاتفيــة، كــان يف مكتــب حمــافظ . يفعــل دائمــاً يف احلــاالت املماثلــة مــا
فأحالـه  . وأخرب اللواء احلاج أهنم على استعداد لتقدمي املساعدة إذا اقتضى األمـر           . مدينة بريوت 

قــوى األمــن الــداخلي أبلغــه بــأن هنــاك مســحاً جيــري ملســرح   يف اللــواء احلــاج إىل لــواء يعمــل 
ومل يتـذكر السـيد   . وذكر اللواء أنه سـيعاود االتصـال بالسـيد منّـار يف الوقـت املناسـب           . اجلرمية

ة اختـاذ  وهـو ال ميلـك صـالحي   . منّار اسم اللواء لكنه يتـذكر أنـه كـان وقتئـذ مبّعيـة اللـواء احلـاج             
. ملوكــب إىل مكــان آخــراقـرار بفــتح الطرقــات يف بــريوت ومل يعــط أي أوامــر بنقــل مركبــات  

 .]إفادة شاهد[وأنكر أيضا وجود أي اتصاالت بالقصر اجلمهوري 
أن اللواء علـي احلـاج أجـرى مكاملـة          ) من قوائم املكاملات اهلاتفية   (وقد تأكد فيما بعد      - ٧٢

فربايـر  / شـباط  ١٤اتف احملمـول العائـد للسـيد منّـار مسـاء يـوم              هاتفية من هاتفه األرضي مع اهلـ      
ــوم     . ٢٠٠٥ ــواء احلـــاج يف اليـ ــة مـــع اللـ ــة هاتفيـ ــار أجـــرى مكاملـ ــيد منّـ ــا أن السـ وتأكـــد أيضـ
 .]إفادة شاهد[ التايل

 
 حمافظ مدينة بريوت، السيد يعقوب صراف  

ش والشـرطة  وتـوىل اجلـي  . مـات يحسب التصريح الـذي أدىل بـه فإنـه مل يصـدر أي تعل              - ٧٣
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٤وأجرى اتصاال هاتفيا بالسيد فادي النمار يوم . زمام األمور

 
 ناجي مالعبالعميد قائد شرطة بريوت بالنيابة،   

مالعـب  العميـد   فرباير، تلقى   / شباط ١٤ من يوم    ٠٠/٢٢  و ٣٠/٢٠يف الفترة ما بني      - ٧٤
 مالعـب بنقـل مركبـات       يدمللعذي أصدر أمره     علي احلاج ال   اللواءمكاملة هاتفية يف مكتبه من      

املوكــب مــن مكــان اجلرميــة ووضــعها يف مكــان مــأمون، علــى أســاس أن يعــاد فــتح الطريــق يف 
وفـوجئ  . وإذا رغب اخلـرباء يف اجملـيء لتفتـيش املركبـات فسـتكون متاحـة هلـم                . غضون يومني 

ة لـه مبكـان اجلرميـة، مـا دام           احلـاج إنـه ال عالقـ       واءوقال لل .  مالعب هبذا األمر ومل يقبله     يدلعما
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ــواء الطلــبو. املوقــع خاضــع لســلطة القاضــي مزهــر   ــد   احلــاج ل مالعــب أن يتصــل  مــن العمي
وقـال لـه   . وقد فوجئ القاضي بدوره، متسائال عـن سـبب العجلـة      . بالقاضي، وذلك ما حصل   

ن فطلـب منـه القاضـي أ      .  احلاج وإنـه منـدهش أيضـا       اللواء مالعب إنه يتلقى أوامره من       يدمعال
 دقيقـة،   ٣٠  دقـائق و   ١٠وبعد هنيهة، اسـتغرقت مـا بـني         . ميهله قليال وأنه سيعاود االتصال به     

 .]إفادة شاهد[عاود القاضي االتصال باهلاتف وقال إن باإلمكان نقل السيارات 
 العميد مصطفى محدان  

بري  محـدان مجيـع التـدا      العميـد ، اختذ   ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤بعدما وقع االنفجار يوم      - ٧٥
ومل يتـــذكر أي تفاصـــيل، ولكنـــه . واملنـــاطق الرئاســـيةاجلمهوريـــة الضـــرورية حلمايـــة رئـــيس 

نشطة املتعلقـة مبكـان     ومل يصدر أوامر أو تعليمات فيما خيص األ       . يتوجه إىل مكان االنفجار    مل
ومـن مث، فلـيس لـه أي عالقـة بـأي أوامـر       . دام ذلك ال يدخل يف صميم مسـؤولياته     اجلرمية، ما 
الشــارع أو ردم احلفــرة الــيت أحــدثها االنفجــار أو إزالــة املركبــات الــيت يتكــون منــها    لتنظيــف
 .]إفادة شاهد[املوكب 

 
 رئيس قوى األمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي  

 الشـخص الـذي أصـدر األمـر باسـتقدام       ريفـي يف اجتمـاع مـع اللجنـة أن          اللواءصرح   - ٧٦
العميـد  فرة اليت أحدثها االنفجار وغري ذلـك، هـو   جرافة أو جرافات إىل مكان اجلرمية لردم احل  

ن اخلـاص للـرئيس حلـود، ومـن مث     مصطفى محـدان الـذي كـان زمـَن وقـوع احلـادث قائـد األمـ          
إفــادة [عالقــة لــه، مبوجــب القــانون اللبنــاين، باملســائل املتصــلة بــالتحقيق يف مكــان اجلرميــة   فــال

 .]شاهد
 

 أمحد أبو عدس: التحقيق اللبناين  
، أي بعـد سـاعة بالكـاد        ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤ تقريبا مـن يـوم       ١١/١٤ الساعة   يف - ٧٧

من وقوع االنفجار، تلقت ليلى بسام يف وكالة رويتز لألنباء مكاملـة هاتفيـة جمهولـة مـن رجـل             
وحسـب مـا ذكرتـه السـيدة بسـام،          . يتحدث بلكنة غري لبنانيـة، ولكـن دون أن تعـرف أصـلها            

، وقــال هلــا أن �اُكــتيب مــا يلــي�ال هلــا الرجــل بلهجــة آمــرة أن ردت علــى املكاملــة حــىت قــ مــا
 :تصمت مث تال البيان التايل باللغة العربية الفصحى

نعلـن أننـا أنزلنـا القصـاص العـادل          حنن مجاعة النصـرة واجلهـاد يف بـالد الشـام              
 .بالكافر رفيق احلريري حىت يكون عربة ألمثاله

 . مث أغلق اخلطإسالميحبديث ديين واختتم صاحب املكاملة كالمه 
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ويذكر غسان بن جدو، مدير مكتب قناة اجلزيرة يف بريوت، أنه تلقى أربـع مكاملـات      - ٧٨
ففـي املكاملـة اهلاتفيـة األوىل، ادعـى رجـلٌ           . هاتفية يف ذلك اليوم هلا صلة بادعاء املسؤولية ذاتـه         

 أفغانيـة أو باكسـتانية،     وَصفَه السيد بن جدو بكونه يتحدث لغةً عربية ضعيفة بلكنة أفريقية أو           
. أن مجاعة النصرة واجلهاد هي املسؤولة عن إعدام السيد احلريري عن طريـق تفجـري انتحـاري                

يــذكر الســيد بــن جــدو أن قنــاة  (املــذكور وُبعيــد ذلــك، أذاعــت قنــاة اجلزيــرة ادعــاء املســؤولية
ــوم، كانــت أوالهــا يف حــوايل     اجلز ــة عشــيةَ ذلــك الي ــع مكاملــات هاتفي ــرة تلقــت أرب  الســاعة ي
بيـد أن سـجالت املكاملـات اهلاتفيـة تـدل علـى             . ٠٠/١٦ واألخرية يف حوايل السـاعة       ٤٠/١٣

أن قناة اجلزيـرة مل تتلـق عشـيةَ ذلـك اليـوم سـوى ثـالث مكاملـات هاتفيـة ، وذلـك يف السـاعة                           
ــة مــن    . )٠٤/١٧ والســاعة ٢٧/١٥ والســاعة ١٩/١٤ ــرة فيمــا بعــد مكامل ــاة اجلزي وتلقــت قن

يدعي انتسابه للجماعة ذاهتا لكنه يتحدث لغة عربيـة طليقـة، وقـد أوضـح          شخص جمهول آخر    
لنب جدو وزمالئه السبيل إىل املوضع الذي ميكنـهم أن يعثـروا فيـه علـى شـريط فيـديو يتضـمن                      

ــال     ــة االغتيـ ــن عمليـ ــدة عـ ــات مزيـ ــادية    -معلومـ ــة االقتصـ ــبىن اللجنـ ــرب مـ ــجرة قـ  أي يف شـ
 وأمـرهم جبلـب الشـريط يف غضـون          -نـة بـريوت     واالجتماعية لغرب آسيا الواقـع يف قلـب مدي        

وُعثـر يف هنايـة األمـر       .وبعث السيد بـن جـدو زمـيال للتعـرف علـى موضـع الشـريط               .  دقيقة ١٥
وبعـد ورود   . على ظرف أبيض حيتوي على بيان مفصل مطبوع باآللـة الكاتبـة وشـريط فيـديو               

عـد، قامـت قنـاة    مكاملات أخرى من نفس اجلماعة لالستفسار عن سبب عدم إذاعـة الشـريط ب     
 .اجلزيرة ببث التسجيل يف وقت متأخر من عشية ذلك اليوم

وفيما يلي بعض ما جاء يف الرسالة املصاحبة للشـريط، وهـي تـدعي كوهنـا واردة مـن                    - ٧٩
 : مجاعة النصرة واجلهاد يف بالد الشام

احلمد هللا أن كتب النصـر حتـت رايـة مجاعـة النصـرة واجلهـاد يف بـالد الشـام،                 
 من اهللا لقـي عميـل الكفـار يف مكـة واملدينـة، رفيـق احلريـري، العقـاب الواجـب                   فبمنة

بعملية انتحار قام هبا اجملاهد أمحد أبو عدس حتت لواء مجاعة النصرة واجلهـاد يف بـالد                 
 ١٤٢٦، املوافــق خلــامس حمــرم ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١٤ االثــننيالشــام، وذلــك يــوم 
ــريوت  ــة، يف ب ــري   ... هجري ــه ش ــذ    جتــدون رفقَت ــدس، منف ــو ع طا مســجال للشــهيد أب

 .العملية
 . العباراتس نفسخص عرَّف نفسه بكونه السيد أبو عدويف الشريط، استخدم ش

وبعد بث الشريط بوقت وجيز، حصلت السلطات اللبنانية على معلومـات مستفيضـة              - ٨٠
ن ويظهـر أن جـزءا كـبريا مـ        . عن خلفية السيد أبـو عـدس، وبـدأت اسـتجواب عائلتـه وأعوانـه              

 عن الشيخ أمحـد عبـد العـال، مـن مجاعـة األحبـاش اإلسـالمية الناشـطة يف                     جاء تلك املعلومات 
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ــو عــدس    منطقــة املخيمــات الفل  ــادت   ســطينية والــيت كــان الســيد أب ــا أف يعــيش فيهــا حســب م
نه تلقى مكاملة هاتفيـة مـن القصـر الرئاسـي ُبعيـد بـث               إالعال للجنة   عبد  الشيخ  ذكر  و. التقارير

ــو عــدس،   ــو عــدس    شــريط أب ــه أي معلومــات عــن الســيد أب . لالستفســار عمــا إذا كانــت لدي
وحسب ما ذكر السيد عبد العال، فقد حصل علـى معلومـات عـن خلفيـة أبـو عـدس، تشـمل                   

، وكونـه  مـذهب الوهـايب  انتسـابه لل إىل عنوانه وإشارة إىل كونه خيتلف كثريا إىل عـني احللـوة و     
ــه     ــم احلاســوب، وزيارت ــا واحتمــال دراســته عل ــدة  مثقف ــو عبي ــد الشــام  (ألب ). نائــب زعــيم جن

ــو عــدس وأصــدقائه، وقــد أرســل هــذه         ــة أب ــراد عائل ــد العــال أيضــا علــى أمســاء أف وحصــل عب
املعلومــات بالفــاكس إىل الــرئيس حلــود، وعلــي احلــاج، وألــبري كــرم، وجــامع جــامع، ومــاهر     

لسـورية، جـامع    امسؤول املخـابرات    وتفيد التقارير بأن الشيخ عبد العال التقى أيضا         . الطفيلي
 وأعطـاه معلومـات عـن السـيد أبـو عـدس، وهـي               ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ١٤جامع، مسـاَء يـوم      

 .املعلومات اليت نقلها جامع جامع الحقا لقوى األمن الداخلي
ــداخلي مــرتل    - ٨١ ــراد قــوى األمــن ال ــو عــدس بصــحبة عضــو يف مجاعــة   الســيد وزار أف أب

ن األقــراص املدجمــة الــيت كانــت تتســم األحبــاش، وقــاموا حبجــز حاســوب، فضــال عــن عــدد مــ 
ورغم أن التقريـر عـن عمليـة التفتـيش الحـظ أن معظـم الوثـائق                 . أساسا بطابع إسالمي أصويل   

املخزَّنة يف احلاسوب مت ترتيلها من اإلنترنت، فلـم يكـن هنالـك مـا يـدل علـى أن مـرتل السـيد                        
ألمــن الــداخلي  مبــا فيهــا قــوى ا  (وقامــت الســلطات  . أبــو عــدس كــان موصــوال باإلنترنــت    

باستجواب مَوسَّع للعديد من أصدقاء وأقارب أبـو عـدس يف األيـام             ) واالستخبارات العسكرية 
وقـد  . بيد أنه مل يتأت حتديد موقـع السـيد أبـو عـدس نفسـه              . اليت تلت مباشرة وقوع االنفجار    

ــة      ١٠جوب اســُت ــا جــرى اســتجواب قراب ــوَم االنفجــار، فيم  شخصــا خــالل  ٤٠ أشــخاص ي
كمـا كشـف حتقيـق السـلطات اللبنانيـة أن السـيد أبـو عـدس كـان يعمـل يف                      . اليني الت الشهرين
اين الــذي كــان صــلشــيخ أمحــد اليشــارك يف ملكيتـه ا ، ٢٠٠٤حواســيب يف صــيف عــام متجـر  

 .عضوا يف شبكة أمحد ميقايت وإمساعيل اخلطيب
ــر مــؤرخ   - ٨٢ ــر / شــباط١٧ويف تقري ــواء الســيد إىل القاضــي    ٢٠٠٥فرباي ، موجــه مــن الل
أمحـد أبـو عـدس الـذي يظهـر يف           �زهر، استنتج اللواء السيد أن شـريط الفيـديو صـحيح وأن             م

وكان األسـاس الوحيـد الـذي       . �بوضوح أحد املشتركني يف عملية االغتيال      ... الشريط كان 
ى هبا البيان وُيظِهـر نفسـه دون        الطريقة اليت ألق  �اسَتَند إليه ذلك االستنتاُج هو التصريح بكون        

ــاء وجهــ  ــة يف احلــاالت       إخف ــالتفجريات االنتحاري ــائمون ب ــذي ينتهجــه الق ــي األســلوب ال ه ه
عـن  مسؤولية شخصـية    مسؤول  وكونه مل خيف وجهه وهو يديل بالبيان يدل على أنه           . املماثلة
معلومات بشأن الوقائع املتصلة ببث شريط فيديو يدعي املسـؤولية عـرب قنـاة              [ �االنفجارتنفيذ  
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 سترايلالالتحقيق ا  
، أحيل طلب إىل الشرطة االحتادية األسـترالية مـن املـدعي            ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٥يف   - ٨٣

وقـام  . العام يلتمس فيه إلقاء القبض على ستة أشخاص يشـتبه مبشـاركتهم يف اغتيـال احلريـري                
 الـدويل بـإبالغ اللـواء احلــاج    املوظـف املسـؤول التـابع لقــوى األمـن الـداخلي يف مطـار بــريوت      

ــام،     . بشــأن هــؤالء األشــخاص  ــدعي الع ــواء احلــاج هــذه املعلومــات مباشــرة إىل امل وأحــال الل
وبــرأ التحقيــق األســترايل . القاضــية ربيعــة قــدورة الــيت قامــت باالتصــال بالســلطات االســترالية 

ــف          ــو موق ــة، وه ــك اجلرمي ــورط يف تل ــن أي ت ــم م ــتبه هب ــتة املش ــؤالء األشــخاص الس ــه ه  أيدت
 .السلطات اللبنانية املعنية بالتحقيق

 :ىل العوامل التاليةإوتدل السجالت على أن السلطات اللبنانية استندت يف اشتباهها  - ٨٤
أن األشخاص الستة موضع االهتمام غادروا مطار بريوت الـدويل بعـد سـاعة               )أ( 

 ونصف من وقوع عملية التفجري؛
 وأنه مل تكن حبوزهتم أمتعة؛  )ب( 
وأن أحد األشخاص الستة كان يشبه السيد أبو عدس الذي صـور يف شـريط                )ج( 

 .فيديو جلماعة متطرفة ادعت املسؤولية عن التفجري
ومشــل . حتقيقــا مستفيضــا ملســاعدة الســلطات اللبنانيــة  االســترالية وأجــرت الســلطات  - ٨٥

ألشـخاص السـتة    التحقيق رفع مستوى حالـة التأهـب يف املطـارات، وإجـراء اسـتجوابات مـع ا                
ــا املتفجــرات       ــا عــن بقاي ــة حبث ــيالت جمهري مشلــت (وغريهــم مــن أعضــاء اجلماعــة، وإجــراء حتل

، وتفتـــيش الطـــائرة للبحـــث عـــن  )األشـــخاص املـــذكورين ومقاعـــدهم يف الطـــائرة وأمتعتـــهم 
ديــدهم بوصــفهم حتورغــم أنــه أفيــد بــأن األشــخاص الســتة الــذين جــرى    . متفجــرات حمتملــة

وخضــع ثالثــة مــن . ون أمتعــة، فقــد كــانوا يف الواقــع حيملــون أمتعــة  كــانوا بــد�مشــتبه هبــم�
 .الطب الشرعيلفحص األشخاص الستة املشتبه هبم 

أن اجملموعـة كانـت متوجهـة إىل جـدة     ) أ: (سترايل ما يلـي  نتائج التحقيق اال   توكشف - ٨٦
عـن  وأنه مل يـتم الكشـف يف أي مـن العينـات الـيت جـرى التقاطهـا         ) ب(لقضاء مناسك احلج؛    

وأنـه   )ج(، أو بقايـا نامجـة عـن انفجـار؛           أي متفجرات معروفة، عضوية كانت أم غري عضـوية        
مل يكن ألي من األشخاص الذين استجوبتهم السلطات األسترالية يف إطار هـذا التحقيـق أدىن                

 .تورط أو علم بأي مشاركة يف عملية اغتيال احلريري
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 حتقيق اللجنة -خامسا  
 عامةحملة   

.  عن شروع اللجنة يف مزاولـة مهامهـا  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٦ األمني العام يف    أعلن - ٨٧
 ٢٤٤، مت إصـدار  ٢٠٠٥أكتـوبر  / تشرين األول٦يونيه إىل  / حزيران ١٦وخالل الفترة ما بني     

 مـن تصـرحيات األشـخاص املشـتبه         ٢٢  من مذكرات احملققني، و    ٢٩٣ من إفادات الشهود، و   
. من مسـتندات مكـان اجلرميـة   قطعة  ٤٥٣وصودرت تيش، وأجري عدد من عمليات التف . هبم

 بلـدا خمتلفـا   ١٧وشـارك ثالثـون حمققـا مـن     .  صفحة من الوثـائق   ١٦ ٧١١وأُصدر ما جمموعه    
 .يف تدابري التحقيق اليت وضعتها اللجنة، عالوة على اخلرباء اخلارجيني

فقـد أُعلـن    . اللجنـة ر يف عمـل     ثّـ أومنذ البداية، يتعني التأكيد على عامل الوقـت الـذي            - ٨٨
عن شروع اللجنـة يف مزاولـة مهامهـا بعـد أربعـة أشـهر مـن وقـوع اجلرميـة، وذلـك يعـين تـوفر                           

أو التواطـؤ فيمـا بينـهم،       /متسع من الوقت ليقـوم مرتكبـو اجلرميـة وشـركاؤهم بتـدمري األدلـة و               
 عـالوة علـى تضـاؤل قــدرة الشـهود احملـتملني علــى التـذكر، وتعـذر إمكانيــة تـدارك مـا حصــل         

 .سابقا من إغفال وإتالف لألدلة وتدمريها، سواء كان ذلك عن قصد أم عن غري قصد
الشهر األول الذي تـال إعـالن األمـني العـام عـن بـدئها يف مزاولـة مهامهـا،                    تركز  وقد   - ٨٩

على إطالع احملققني على آخر املعلومات املتعلقة باحلالـة الراهنـة للتحقيـق، ومشـل ذلـك تقييمـا                   
وأنفـق قـدر كـبري مـن الوقـت يف حتليـل املسـتندات الـيت          .  اختذهتا السلطات اللبنانيـة    للتدابري اليت 

مــع الشــهود الرئيســيني لتوضــيح مقــابالت ســلمها املــدعي العــام للجنــة، وأعقــب ذلــك إجــراء  
 :األمور، استنادا إىل عدد من املستندات املخطوطة املتعلقة باملواضيع التالية

 كن وجوده قبل االنفجارامأإعادة رسم تفاصيل أعمال السيد احلريري و � 
 مكــان النتــائج الــيت أســفرت عنــها األنشــطة الــيت اضــطلعت هبــا الســلطات اللبنانيــة يف   � 

 اجلرمية واملناطق احملاذية
 التالعب باألدلة � 
 أشغال الطريق يف مكان االنفجار قبل وقوعه � 
 أبو عدسمسار  � 
 كانتر يميتسوبيشن طراز مشاحنة ال � 
 مجع قوائم املكاملات اهلاتفية وحتليلها � 
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املغلقة وأشرطة الفيديو والصور اليت مت مجعها مـن         مواد الدوائر التلفزيونية    مجع وحتليل    � 
 طائفة خمتلفة من األشخاص، وهي تصور موقع اجلرمية قبل االنفجار وبعده

 املعامالت املالية � 
ــد  - ٩٠ ــذه التـ ــادت هـ ــدد وقـ ــهود جـ ــدورها إىل شـ ــاكنخـــط �وأنشـــئ . ابري بـ ــام � سـ عـ

يتيح ألي شـخص أن يتصـل مباشـرة ويف أي وقـت باللجنـة بشـأن القضـية،             العامة  للمعلومات  
جديدة متعددة واحلصول على مفاتيح جديدة حتتـاج        مقابالت  وأفضت هذه املبادرة إىل إجراء      

 .إىل متابعة
بــها مــدة طويلــة، وتطلــب ذلــك صــيانة النظــام واســتغرق جتميــع امللفــات واألدلــة وترتي - ٩١

وحتســينه لتخــزين األدلــة وتســجيلها، مبــا يف ذلــك اآلالف مــن صــفحات الوثــائق والشــهادات   
وأبــرزت املســائل . املخطوطــة، فضــال عــن العديــد مــن أشــرطة الفيــديو والصــور الفوتوغرافيــة   

يـة يف لبنـان التبـاع القواعـد         القانونية احلاجة إىل البحث يف القـانون اجلنـائي واإلجـراءات اجلنائ           
ــال، واســتجواب املشــتبه هبــم، ومســتندات      ــيش واالعتق ــامالصــحيحة يف إجــراءات التفت .  االهت
 .وكانت املساعدة اليت قدمتها السلطات اللبنانية يف هذه املسائل جديرة بالثناء اجلزيل

 أن احملققــني التحقيــق وأولوياتــه، ذلــكاجتاهــات يف حبــدوث تغــيري ومتيــز الشــهر الثــاين  - ٩٢
تابعوا مفـاتيح جديـدة واقتفـوا أثـر شـهود جـدد اسـتنادا إىل االسـتنتاجات الـيت اسـتنبطوها مـن                    

وقد اتصلت باللجنة مصـادر عديـدة خمتلفـة، الشـيء الـذي             . التدابري السابقة والتحليالت الفنية   
األغلبيـــة الســـاحقة مـــن كبـــار أجريـــت مقـــابالت مـــع و. أســـعف التحقيـــق مبعلومـــات مفيـــدة

ســؤولني يف الســلطات اللبنانيــة املعنيــة لتوضــيح توزيــع االختصاصــات، والتسلســل القيــادي،  امل
ــيت اختــذت     ــرارات ال ــيت(ودرجــة مشــاركتهم، إضــافة إىل الق ــهاأو ال وخــالل هــذه  ).  مت جتاهل

الـذي  األمـر   الفترة، ُعزِّزت قاعدة الـدعم اخلاصـة باللجنـة وجـرى تركيـب براجميـات جديـدة،                  
 .ت فعالية مزيدةأكسب قاعدة البيانا

ــانيني         - ٩٣ ــديني والربيط ــن اخلــرباء اهلولن ــق مشــترك م ــث، أجــرى فري وخــالل الشــهر الثال
ملنــاطق احملاذيــة، مبــا يف ذلــك  واليابــانيني حتريــات واســعة النطــاق مشلــت موقــع اجلرميــة عينــه وا   

 أدلـة  وكان اهلدف مـن هـذه العمليـة يرمـي إىل العثـور علـى            . البحر اجملاور ملكان االنفجار    قاع
شــاحنة الماديــة يف مكــان اجلرميــة، وإعــادة تكــوين اجلهــاز املتفجــر املرجتــل والتعــرف علــى          

 .سبتمرب/شهر أيلولخالل وأجنزت العملية باملوقع . كانتر تسوبيشييامل
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 التخطيط لعملية االغتيال  
قـرائن  كل التدابري واجلهود اليت قامت هبـا اللجنـة، مل تـربز أي أدلـة أو                 على الرغم من     - ٩٤

متينــة فيمــا يتعلــق بــدوافع وأســباب اغتيــال الســيد احلريــري، عــدا تلــك الــيت ميكــن أن تعــزى     
 واليت أفضـت يف هنايـة املطـاف إىل قـرار            ،٢٠٠٤لألحداث اليت ختللت النصف الثاين من العام        

السيد احلريري بالتنحي عـن منصـب رئـيس الـوزراء والتكهنـات بنتـائج االنتخابـات العامـة يف                    
ومــن املؤشــرات القويــة علــى هــذه املســألة األخــرية احلملــةُ االنتخابيــة الواســعة النطــاق    . لبنــان

ــون، يف شــباط      ــة علــى قضــية زيــت الزيت ــر /حلــزب املســتقبل؛ ورد فعــل الســلطات اللبناني فرباي
علـى أيـدي السـلطات اللبنانيـة        (، وهي القضية اليت مت فيها إلقاء القبض علـى املـوزعني             ٢٠٠٥

؛ وأخـريا ولـيس     ]مـذكرات احملققـني   [) ون باجملان بناء على أمر السيد احلريـري       أثناء توزيع الزيت  
واتصل باللجنة شـهود جـدد كـانوا يعرضـون عـن إجـراء أي               . آخرا النتائج الفعلية لالنتخابات   

اتصــاالت مــع الســلطات اللبنانيــة بســبب انعــدام الثقــة، وصــرحوا بــأن اغتيــال رئــيس الــوزراء    
 .سوريةاجلمهورية العربية الم السلطات اللبنانية وموافقة السابق مل يكن ليحصل دون عل

السورية واللبنانية يف لبنان وقَت وقوع االنفجـار،        وتنظيم أجهزة املخابرات    إن هيكل    - ٩٥
ومـن  . يف احليـاة اليوميـة يف لبنـان       يكشفان عن مدى تأثريها الكاسح      مبا يف ذلك نظم اإلبالغ،      

السـورية السـابق يف فـيال    املخـابرات   اليت مت مجعها من مركز األمثلة الساطعة على ذلك الوثائقُ    
جرب الواقعـة يف غابـة بولونيـا بلبنـان، وإحـدى املكاملـات اهلاتفيـة الـيت مت اعتراضـها بـني العميـد                         

، ويف مـــا يلـــي ٤٥/٩، يف الســـاعة ٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز١٩ ومســـؤول لبنـــاين بـــارز يف غزالـــة
 :مقتطف منها

ا زال مبكرا، ولكن ظننت أنه ينبغـي أن نطلعـك علـى           أعلم أن األمر م   : غزالة  
: فقد قال يل رئيس اجلمهورية هذا الصباح بـأن البلـد حيكمـه اثنـان              . آخر املستجدات 

. وقـال إنـه مـن غـري املمكـن أن تسـتمر األمـور علـى هـذا النحـو                    . رئيس الوزراء وهـو   
قـد  و. هـه يسـتثريه دائمـا، وحنـن دائمـا نسـكته ونصـرخ يف وج            ذلك أن رئيس الـوزراء      

 .أوضح أنه ال ميكنه أن يستمر على هذا املنوال
 (...) 
  X:  هل ميكنك أن ُتعيِّن حكومة جديدة يف هذا الوقت؟. مهال علّي 
مـا املشـكلة يف ذلـك؟ ميكـن أن          . نعم ميكننا أن نعني حكومة جديـدة       : غزالة  

 .نعني بطرس حرب
 (...) 
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 ٢٠لية تتظـاهر بالشـوارع يـوم        دع احلركة العما  . دعين أقل لك شيئا    : غزالة  
 .يف منطقيت سوليدير وقريطم

  X :        أن أراعـي أفضـل      علـيّ . علـى ِرسـلك   . دعنا نناقش هـذا األمـر جمـددا 
 .املصاحل السورية واللبنانية

، ولكـنين أحتـدث اآلن عـن رفيـق        سـورية ننا حريصون على مصـلحة      إ : غزالة  
 .احلريري

  X : إذن، فالقرار حمسوم. 
كلما أردنـا أن نتحـدث مـع احلريـري يكـون            . ود أن أقول لك شيئا    أ : غزالة  

 .علينا أن نتملق له دون أن جييب دائما
  X : ملاذا أكترث به؟. فليذهب إىل اجلحيم 
  أكثرت به؟ الرئيس ال يطيقه، فلماذا ينبغي أن أطيقه أنا؟اذامل : غزالة  
  X : فليكن مثواه اجلحيمحسنا ، ... 
 (...) 
دمـر الـبالد    ويشار إليه بكونه الرجل الـذي       أضحوكة  دعه يكون   . ال : غزالة  

ــديون  ــا يف الـ ــاس . وأوقعهـ ــارع يف  دع النـ ــون إىل الشـ ــريطم؛ ودع  يرتلـ ــوليدير وقـ سـ
 .املظاهرات تستمر حىت يضطر إىل االستقالة كالكلب

  X : استقل، تبَّا لك: تقولرسالة بإليه أبعثُ . ما رأيك يف خيار آخر. 
إهنــــم أجــــربوين علــــى � ال تبعــــث إليــــه رســــالة ألنــــه ســــيقول  ال، : غزالة  

وإال فسيسـتخدم ذلـك كورقـة مسـاومة         . ُتْدِرك ما أعـين    ... دع الشارع . �االستقالة
 .مع أسياده األمريكيني والفرنسيني

  X : فهل نترك إذن األمر للشارع؟ 
 .هذا أفضل : غزالة  
  X : علينا بذلك. 

لدى أجهـزة   نه يقيم يف لبنان ويدعي أنه كان يعمل         وصرح شاهد سوري األصل ولك     - ٩٦
ــان،  املخــابرات  ــالســورية يف لبن ــار  ب ــانيني وســوريني كب ــق  اأن مســؤولني لبن ــال رفي ــرروا اغتي  ق

وزعـم أن ضـابطا     . )٢٠٠٤ (١٥٥٩احلريري بعد أسبوعني تقريبا من اختاذ قرار جملس األمـن           
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 للتخطـيط للجرميـة، حيـث عقـد       سـورية يـة ال  اجلمهوريـة العرب  أمنيا لبنانيا كبريا توجـه مـرارا إىل         
يف دمشــق، فضــال عــن اجتماعــات متعــددة أخــرى يف املرييــديان مــرة واحــدة اجتماعــا بفنــدق 

وعقـد آخـر اجتمـاع يف مـرتل         .  السـوريني  ضـباط األمـن   ومكتب أحد كبار    اجلمهوري  القصر  
ريبــا مــن  أيــام تق١٠ و ٧نفــس ضــابط األمــن الســوري الكــبري، وذلــك قبــل فتــرة تتــراوح بــني 

وكـان الشـاهد علـى      .  لبنـاين آخـر    وحضـر ذلـك االجتمـاع أيضـا ضـابط أمـن           عملية االغتيال،   
 .لبنانمن الضباط السوريني ذوي الرتب العليا العاملني يف عالقة وثيقة بعدد 

العليــا الضــباط مــن ذوي الرتــب ، ذكــر أحــد ٢٠٠٥ينــاير /ويف مســتهل كــانون الثــاين - ٩٧
وبعد ذلـك بشـهر تقريبـا، ذكـر     . سوريةثل مشكلة كربى بالنسبة لللشاهد أن رفيق احلريري مي    

 .للشاهد أن زلزاالً سيضِرُب قريبا ويؤدي إىل إعادة كتابة تاريخ لبنانالضابط 
ويف إحــدى هــذه القواعــد، يف . وزار الشــاهد عــدة قواعــد عســكرية ســورية يف لبنــان  - ٩٨
ووقعـت  .  أبـيض مسيـك  مشـمع اش قمـ مغطاة ببيضاء،  صغرية  ميتسوبيشي  شاحنة  ، شاهد   ّمحانا

امليتسوبيشـي  الشـاحنة   وغـادرت   . ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٣ و   ١٢ و   ١١هذه املشاهدات أيام    
امليتسوبيشـي  شـاحنة   كانتو. ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤صباح يوم    ّمحاناالقاعدة العسكرية يف    

، عـرب   سـورية لاجلمهورية العربية ا  لبنان من   قد دخلت   ،  املتفجراتكانتر، اليت اسُتخدمت لنقل     
، ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢١، يــوم ســريعا اعســكريطريقــا اســتخدمت حــدود البقــاع، و

 . باجليشوكان يقودها عقيد سوري من الفرقة العاشرة. ٢٠/١٣الساعة 
ــباط ١٣ويف  - ٩٩ ــر /ش ــتقلها أحــد الضــباط      ٢٠٠٥فرباي ــيارة يس ــادة س ــام الشــاهد بقي ، ق

استطالعية، وهو ما أدركـه الحقـا بعـد         مهمة  ت، يف   السوريني إىل منطقة سان جورج يف بريو      
 .وقوع عملية االغتيال

، ذكر الشاهد أنه مل يكن له دور يف اجلرميـة، باسـتثناء             عدسما يتعلق بالسيد أبو       ويف � ١٠٠
 وأُرغـم بقـوة السـالح علـى        سـورية اجلمهورية العربيـة ال   وقد احُتجز يف    . استخدامه أداة تضليل  
وأُرسـل شـريط الفيـديو إىل بـريوت صـباح يـوم             . سوريةتل الحقا يف    وقُ. تسجيل شريط فيديو  

وُعهــد إىل مــدين لــه ملــف ســوابق . مجيــل الســيداللــواء ، وُســلّم إىل ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١٤
احلمـراء، مث  شـارع  جنائية، وإىل ضابط من األمن العام، مبهمة وضـع الشـريط يف مكـان مـا يف              

 .جلزيرةو، مراسل تلفزيون اّدج استدعاء غسان بن
مصـطفى محـدان    العميـد    ووفقا ألقوال الشاهد، تعاون اللواء السـيد تعاونـا وثيقـا مـع               - ١٠١

ومـع  ( غزالـة العميد ونسق أيضا مع . زار، يف اإلعداد الغتيال السيد احلريري ارميون ع العميد  و
د والعميـ محـدان   العميـد   وقـدم   . )، يف مجلة أشخاص آخـرين     تابعني ألمحد جربيل يف لبنان    أفراد  
النقود واهلواتف والسيارات، وأجهزة االستقبال واإلرسـال،       مع توفري   الدعم اللوجسيت،   عازار  
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ومــن بــني الــذين كــانوا . وأجهــزة االســتدعاء، واألســلحة، وبطاقــات اهلويــة، ومــا شــابه ذلــك 
 . ناصر قنديل واللواء علي احلاج، يف مجلة أشخاص آخرين،يعرفون عن اجلرمية قبل وقوعها

 عشرة دقيقة، كان الشاهد علـى مقربـة مـن منطقـة سـان                وقوع االغتيال خبمس    وقبل - ١٠٢
ــار الضــباط الســوريني، الــذي    . جــورج ــة مــن أحــد كب عــن مكــان ســأله وتلقــى مكاملــة هاتفي
 .وعندما أجاب، نصحه بأن يغادر املنطقة فورا. وجوده
 تشـرين   محـدان يف منتصـف    العميـد    واتصل شاهد آخـر باللجنـة وذكـر أنـه التقـى مـع                - ١٠٣
محــدان بشــكل شــديد الســلبية عــن الســيد احلريــري،   العميــد وحتــدث . ٢٠٠٤أكتــوبر /األول

سنرســله يف رحلــة، �: محــدان احملادثــة بقولــهالعميــد وأهنــى . متــهما إيــاه بأنــه مناصــر إلســرائيل
وبعـد وقـوع االغتيـال، ُحـذر الشـاهد بشـدة مـن مناقشـة مـا مت يف                    . �وداعا وداعا يـا حريـري     

 . مع أي شخصتلك احملادثة
ــن حممــد ســعيد       � شــاهد�د  وزوَّ- ١٠٤ ــه، وهــو زهــري ب ــد مشــتبها في آخــر، صــار فيمــا بع

وتـرد يف   . الصديق، اللجنة مبعلومات مفصلة عن اجلرمية، ال سيما فيما خيص مرحلـة التخطـيط             
 . النقاط الرئيسية اليت تضمنتها إفادة السيد الصديق١١٠ إىل ١٠٥الفقرات من 

املسائل الرئيسية اليت وردت يف إفادة السيد الصديق اإلشارة إىل تقريـر            كان من بني    و - ١٠٥
وجـاء يف هـذا التقريـر أن السـيد احلريـري ومـروان محـادة        . ذكر أن ناصـر قنـديل قـام بصـياغته         

قنـديل إنـه يـتعني اختـاذ قـرار بتصـفية السـيد        السـيد  ويف هنايـة التقريـر، قـال      . اجتمعا يف سردينيا  
ــري ــة هتــدف    لســيد اوُعهــد إىل . احلري ــة التخطــيط حلمل ــديل مبهم ــة الســيد   إقن ىل ختريــب مسع

وقـرر حـزب البعـث يف لبنـان         . ، وتنفيـذ هـذه احلملـة      املستويني الديين واإلعالمي  احلريري على   
ممكنـة وعزلـه، نظـرا إلخفـاق حماولـة الـرئيس            وسـيلة   أنه جيب التخلص من السيد احلريري بأية        

 .حلود لتنحيته عن املشهد السياسي
اجلمهوريــة العربيــة  وذكــر الســيد الصــديق أن قــرار اغتيــال الســيد احلريــري اُتخــذ يف   - ١٠٦

اجتماعــات سـرية يف لبنـان بـني ضـباط لبنـانيني وســوريني      ت عقـب ذلـك   عقـد وقـد  ، سـورية ال
وبـدأت هـذه االجتماعـات يف       . كبار، ُعهد إليهم بالتخطيط لتنفيـذ اهلجـوم، ومتهيـد السـبل لـه             

ــوز ــه /مت ــانون األول ، واســت٢٠٠٤يولي ــم . ٢٠٠٤ديســمرب /مرت حــىت ك أن املســؤولني وزع
 .كانوا ضالعني يف اخلطةالكبار األربعة املسؤولني اللبنانيني والكبار السبعة السوريني 

غُــري ولــدة،  يف شــقة الســيد الصــديق يف منطقــة خ وُشــرع يف االجتماعــات التخطيطيــة- ١٠٧
وزار بعض هـؤالء األفـراد املنطقـة        .  بريوت مكاهنا الحقا إىل شقة يف الضاحية، وهي منطقة يف        

الواقعة حول فندق سان جورج، حتت صفات خمتلفة، ويف أوقات خمتلفـة، ألغـراض التخطـيط                
 .والتحضري لعملية االغتيال
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امليتسوبيشـي نفسـها، وأن السـائق       شـاحنة    وأعطى السيد الصديق معلومات أيضا عن        - ١٠٨
مر، كان عراقيـا مت إقناعـه بـأن اهلـدف هـو رئـيس الـوزراء                 الذي أُسندت إليه قيادهتا يف هناية األ      

 ).ل االغتياليالذي تصادف وجوده يف بريوت قب(العراقي إياد عالوي 
ن يت، وبعـض املـواد املتفجـرة اخلاصـة األخـرى،            إ وأُعلم السيد الصـديق بـأن مـادة يت           - ١٠٩

مثـل هـذه األنـواع مـن        اسُتخدمت لتوجيه الشكوك حنو اجلماعات اإلسـالمية املتشـددة، إذ أن            
 .املتفجرات اسُتخدمت فقط يف عمليات متت يف العراق

يف معســكرا  وكانــت وجهــة رحلــة قــام هبــا الســيد الصــديق، مــع عبــد الكــرمي عبــاس، - ١١٠
ــداين ــه رأى  . الزبـ ــديق أنـ ــم الصـ ــاحنة وزعـ ــكر  شـ ــذا املعسـ ــانتر يف هـ ــي كـ ــان : ميتسوبيشـ كـ
ــها  يامليكــانيك مســطح ظهــر  وجــرى توســيع جوانــب  . ون يصــلحون الســيارة ويفرغــون جوانب
ورأى يف  . ، وأبواهبا، وُحشيت باملواد املتفجرة، اليت ُوضعت أيضا حتت مقعـد السـائق            الشاحنة

الــذي  بأنـه أبـو عــدس بعـد مشـاهدة شــريط الفيـديو      سـكر أيضـا شــابا أمكنـه التعـرف عليــه    املع
 .٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤التلفزيون يوم عرضه 
اجلمهوريــة العربيــة ، بعثــت اللجنــة برســالة رمسيــة إىل ٢٠٠٥أغســطس /آب ٣٠ ويف - ١١١

رئـيس اللجنـة   وُسلّمت اإلجابات شخصيا إىل    . ، تتضمن أسئلة تتعلق مبعسكر الزبداين     سوريةال
أليـة أغـراض   اسـتخدامه  يف نيويورك، وقد أكـدت وجـود املعسـكر، لكنـها أنكـرت أن يكـون               

، مســتمدة مــن معلومــات أخــرى  بيــد أن هنــاك دالالت قويــة .  الشــبيبةســوى أنشــطة تثقيــف 
ــكر     ــل املعسـ ــطة داخـ ــوع أنشـ ــري إىل وقـ ــة، تشـ ــا اللجنـ ــن   ،ُزودت هبـ ــرة مـ ــالل الفتـ  إىل ٥ خـ

وتـبني  . هوالعمليـات الـيت تـتم داخلـ       معـامل املوقـع      موجهـة حنـو تغـيري        ،٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلول ٩
 .الصور امللتقطة بالسواتل أيضا وجود أسوار مرتفعة وأبراج مراقبة يف املنطقة

ويف . اجتماعا مـع السـيد الصـديق      لجنة  الحمققو  ، عقد   ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٢٦ ويف   - ١١٢
أنــه شـارك يف مرحلـة التخطــيط   ب، اعتـرف الســيد الصـديق يف وثيقـة خطيـة     سـبتمرب /أيلـول  ٢٧

 وأنـه عمـل سـائقا    ،)٢٠٠٥فربايـر  /شـباط ينـاير و /كـانون الثـاين  (املباشرة اليت سـبقت االغتيـال      
 .فرباير/شباط ١٤م املذكورين أعاله، طوال يوم هب املشتبهلعدة أشخاص من 

ــ نتيجــة و- ١١٣ ــاين       وذلك، ل ــام اللبن ــدعي الع ــة، أصــدر امل ــن اللجن ــراح م ــى اقت ــاء عل يف ، بن
يــه يف أمــرا بــالقبض علــى الســيد الصــديق، ومت القــبض عل ، ٢٠٠٥أكتــوبر /تشــرين األول ١٣
 .أكتوبر/تشرين األول ١٦
قـدمها  ق، ال ميكن تأكيد قدر معني مـن املعلومـات الـيت              وعند هذه املرحلة من التحقي     - ١١٤

 .السيد الصديق، من خالل أدلة أخرى
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إىل يوليــه /متــوز وأكــدت زوجــة الســيد الصــديق أن زوجهــا قابــل خــالل الفتــرة مــن    - ١١٥
 عــددا كــبريا مــن األشــخاص، يف عــدة مناســبات، يف مرتهلمــا    ٢٠٠٤ديســمرب /كــانون األول

ومل يكــن يريــد هلــا احلضــور، إذ أن األشــخاص  .  منــاطق أخــرىالواقــع يف منطقــة خلــدة، ويف
إىل مرتهلمـا  وأكـدت أيضـا زيـارات قـام هبـا        . الذين التقى هبم ال يرغبـون يف أن ُيتعـّرف علـيهم           

 .صحبة ثالثة رجال آخرين ال تعرفهميف ظافر اليوسف، 
ــام  - ١١٦ ــالزج بالســيد الصــديق  وقي ــاد   ب ــذي ق ــال، األمــر ال ــة االغتي ــة نفســه يف عملي  يف هناي

 .املطاف إىل القبض عليه، يضيف إىل مصداقيته
حلــرس الشخصــي للســيد  فــرزة امل وأعلــم شــهود آخــرون اللجنــة أن الــرئيس الراحــل   - ١١٧

أن ويبـدو   . غزالـة اجتمـع مـع العميـد       ) �طـارق أبو  �املعروف بـ    ،السيد حيىي العرب  (احلريري  
غ السيد احلريـري فـورا، كمـا هـو          وعوضا عن إبال  . هذا االجتماع قد هز بشدة السيد العرب      

وال تتطـابق الروايـة الـيت أدىل    . دأبه، توجه إىل مرتله، وأغلق اهلاتف وظـل هنـاك لعـدة سـاعات       
 .مع املعلومات اليت أفاد هبا شهود آخرون اللجنةاالجتماع  هلذا غزالةهبا العميد 

 
 عناصر أخرى تؤخذ يف االعتبار  

ــة     مثــة بعــض الظــروف األخــرى الــيت   - ١١٨ جيــب أن تؤخــذ يف احلســبان فيمــا خيــص مرحل
التخطيط للجرمية، وتتمثل يف تدابري املراقبة الـيت اسـتهدفت السـيد احلريـري، وقامـت هبـا قـوى         

 علـى هواتـف     تنصـت االستخبارات العسـكرية بـزرع أجهـزة ال       جهاز  األمن الداخلي، ويف قيام     
 ).�ريرياحلعلى هواتف  تنصتال�انظر الفرع املعنون (السيد احلريري 

 وظيفـة رئـيس قـوى        أحد التدابري األوىل اليت اختذها اللواء احلاج بعـد تعيينـه يف             وكان - ١١٩
 ختفيض عدد موظفي األمن احلكـوميني احملـيطني بالسـيد احلريـري مـن عـدد                 األمن الداخلي هو  

 أن السـبب    جرى التأكيد علـى   و. ٢٠٠٤نوفمرب  /أشخاص يف تشرين الثاين    ٨ شخصا إىل    ٤٠
عـود إىل رسـالة وجههـا الـرئيس اللبنـاين ورئـيس الـوزراء مفادهـا أن القـانون اللبنـاين                      يف ذلك ي  

 لســنة ٣٥٠٩رقــم (ووفقــا للمرسـوم  . يـتعني تطبيقــه علـى مجيــع املســتويات ويف مجيـع املســائل   
، ينبغــي أن يكــون عــدد مــوظفي األمــن لشــخص يف الفئــة الوظيفيــة للحريــري مثانيــة     )١٩٩٣
 .بنفس املرسومتأثروا أشخاص آخرون كان ن تأكيد ما إذا ومل تتمكن اللجنة م. أشخاص
 وال تزال هناك أنشـطة وقعـت يف شـارع مينـاء احلصـن، سـابقة لالنفجـار، حتتـاج إىل                      - ١٢٠

مزيــد مــن التحقيــق، وميكــن هلــا أن توضــح تفاصــيل مــن مرحلــة التخطــيط، ومــن مث تقــود إىل   
 .املرتكبني
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تـف وعشـرة هواتـف حممولـة، اسـُتخدمت لتنظـيم             ويبني التحقيـق أن مثانيـة أرقـام هوا         - ١٢١
 كــانون ٤ومت تشــغيل هــذه الشــبكة يف . املراقبــة علــى الســيد احلريــري وتنفيــذ عمليــة االغتيــال

واسُتخدمت اخلطوط يف أيـام     . نيهامل يف اجلزء الشمايل من لبنان، بني تربل و        ٢٠٠٥يناير  /الثاين
 .، ومعظم ذلك يف منطقة مدينة بريوتلسيد احلريريالتحركات االعتيادية لملراقبة معينة 
ة ح، استخدمت ستة من اهلواتف يف منطقة متتد من سـا          ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤ ويف   - ١٢٢

وأجريـت املكاملـات السـاعة      . سان جورج، وحموري زقاق البالط والباشـورة      فندق  الربملان إىل   
يـت أربـع مكاملـات    وأجر. وغطت مجيع الطرق اليت بـني الربملـان وقصـر قـريطم           . احلادية عشرة 

، وهـو الوقـت الـذي    ٥٣/١٢من اهلاتف املوضوع يف الربملان إىل اهلواتـف األخـرى يف السـاعة     
وتوقفـت اهلواتـف منـذ وقـوع االنفجـار يف السـاعة       . غادر فيه موكب احلريري سـاحة النجمـة       

واقتصر استخدام اخلطوط على إجراء مكاملات بني بعضها البعض لكامل الفترة مـن             . ٥٦/١٢
 .٢٠٠٥فرباير /يناير إىل شباط/ائل كانون الثاينأو

 وبأخذ مجيع هذه املالبسات يف احلسبان، مبا يف ذلك احملادثة الـيت سـبق وصـفها، الـيت             - ١٢٣
حتمال ضئيل يف أن يكـون هنـاك طـرف ثالـث قـام      فإن اال، ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦متت يف  

ر قبـل االنفجـار، واحملافظـة علـى         بتدابري املراقبة والرصـد للسـيد احلريـري، ملـدة تزيـد علـى شـه               
اســتمرار تــوفر املــوارد واللوجســتيات والقــدرات الالزمــة للشــروع يف جرميــة هبــذه الضــخامة     

ويتضمن ذلك شراء كميـة     . والتخطيط هلا وارتكاهبا، دون علم من السلطات اللبنانية املختصة        
وقة، والقيـام بأنشـطة   كبرية من املواد املتفجرة بالغـة الشـدة، وشـاحنة ميتسوبيشـي كـانتر مسـر       

املناولـة والصــيانة املتعلقـة هبــا، فضـال عــن توظيـف املــوارد البشـرية ذات الصــلة، وتـوفري قاعــدة       
 .انطالق أساسية للتحضريات الضرورية

 
 االستنتاج  

مثة سبب مرّجح لالعتقاد بأن قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق احلريري،  - ١٢٤
 دون موافقة مسؤولني أمنيني سوريني رفيعي املستوى، ومـا كـان            ما كان ميكن له أن ُيتخذ     

 .ميكن املضي يف تنظيمه دون تواطؤ نظرائهم يف دوائر األمن اللبنانية
 

 التنصت على هواتف احلريري  
 وفقا ألقوال أحد الشهود، صدرت األوامر ملوظفي قوى األمن الداخلي بإبقاء السـيد              - ١٢٥

ومل تتــوفر . ٢٠٠٥فربايــر /ينــاير وبدايــة شــباط/هنايــة كــانون الثــايناحلريــري حتــت املراقبــة، يف 
 .وثائق عن هذا املوضوع أثناء التحقيق الذي أجرته اللجنة
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 وكان العقيد غسان طفيلـي مسـؤوال يف جهـاز االسـتخبارات العسـكرية اللبنـاين عـن                   - ١٢٦
 مبـا يف    - والالسـلكية    ومن بني مهام هذه اإلدارة خدمات االتصاالت السـلكية        . اإلدارة التقنية 

وتقــوم اإلدارة بالتنصــت علــى املســؤولني السياســيني والعســكريني      . ذلــك التنصــت اهلــاتفي  
وكان العقيـد طفيلـي يعمـل حتـت إمـرة رئـيس جهـاز االسـتخبارات            . واألشخاص املشتبه فيهم  

 وقــد. وكــان يتلقـى تعليماتـه مــن رئيسـه شــفويا، ال حتريريـا    . العسـكرية، العميـد رميــون عـازار   
أخضع للتنصت اهلاتفي الدائم عدة أشخاص مهمـني مثـل الرؤسـاء السـابقني ورؤسـاء الـوزراء                  

، ٢٠٠٥وعلى الـرغم مـن أن السـيد احلريـري مل يعـد رئيسـا للـوزراء يف أوائـل سـنة           . والنواب
ولـذا،  . يزال شخصية سياسة واقتصادية مرموقـة جـدا يف لبنـان والشـرق األوسـط               فإنه كان ال  

وكــان . وقامــت اإلدارة التقنيــة برصــد احملادثــات وتســجيلها . تفي الــدائماخضــع للتنصــت اهلــا
وكانـت احملاضـر حتـول      . موظفون مـن األمـن العـام اللبنـاين يـدعمون وحـدة طفيلـي العسـكرية                

وكـان رئـيس األمـن العـام     . يوميا إىل العميد عـازار وإىل قائـد اجلـيش، العمـاد ميشـيل سـليمان            
ووفقا ملـا جـاء يف إفـادة العقيـد طفيلـي، كـان العميـد                . بالنتائجاللبناين، مجيل السيد يزود أيضا      

عازار يرسل باحملاضـر إىل الـرئيس اللبنـاين والعميـد غزالـة، رئـيس جهـاز املخـابرات العسـكرية                     
 .السورية يف لبنان

 وذكر العقيد طفيلي أن لواء احلرس اجلمهوري كان له أيضـا جهـاز للتنصـت اهلـاتفي        - ١٢٧
 .الداخلي

 
 نتاجاالست  

انيــة مــن البقــاء مطلعــة علــى نمتكنـت أجهــزة االســتخبارات األمنيــة الســورية واللب  - ١٢٨
 . املستمر على خطوط هواتفهتنصتحتركات واتصاالت السيد احلريري، من خالل ال

 
 طرقالعمال أ  

قامت اللجنة بالتحقيق أيضا يف أعمال احلفريات اليت كانت جارية يف الطريـق مقابـل                - ١٢٩
وهناك أقوال تشري إىل أن أعمـال طـرق         . ان جورج، يف الفترة السابقة لعملية االغتيال      فندق س 

يف الطريـق مقابـل فنـدق سـان        متـت    -فتحات   مبا يف ذلك وضع األسالك وحفر        - ةغري معتاد 
جورج، يف وقت قصري قبـل وقـوع االغتيـال، ممـا حيمـل داللـة ضـمنية أن األفـراد الضـالعني يف                        

 هلم فرصة وضع قنبلـة أو جهـاز تفجـري عـن بعـد، حتـت الطريـق، ومـن مث                      االغتيال رمبا أتيحت  
 .تسبب ذلك يف وقوع االنفجار

يف املنطقة القريبـة مـن      بأشغال  وتبني سجالت البلدية أن آخر تصرحيات العمل للقيام          - ١٣٠
. ٢٠٠٥ينــاير /مســرح اجلرميــة، الــيت منحــت قبــل وقــوع االنفجــار، صــدرت يف كــانون الثــاين 
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/  كـانون الثـاين  ٨ إىل ٣ املثال، منحت سلطات املياه يف بريوت، خالل الفترة مـن        وعلى سبيل 
، تصاريح للحفر للوصول إىل أنبوب مياه، وإجـراء حفريـات يف الطـرق الرئيسـية                ٢٠٠٥يناير  

ومنحـت أوغـريو، وهـي شـركة اتصـاالت، تصـرحيا بوضـع           . الواقعة حول فنـدق سـان جـورج       
بيـد أن بعـض   . ٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٠ و ١٣بـني  كابل لالتصاالت، خالل الفترة ما     

طرق يف املنطقة املواجهة لفنـدق سـان جـورج، يف           أشغال  الشهود ذكروا أنه رمبا أجريت فعال       
وعلى سبيل املثال، أفاد سـائق سـيارة        . وقت أقرب ليوم االنفجار، مبا يف ذلك الليلة السابقة له         

 حـوايل السـاعة     ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٢، يف   نيسـيا فيأجرة أنه قام بتوصيل راكـبني إىل فنـدق          
 احلصـن، أدرك أن الطريـق كـان مقفـال         وبعـد أن اجتـه مشـاال علـى طريـق مينـاء              .  صباحا ١٥/٦

أشــغال تم بعــض تــ ت، وأنــه كانــHSPCمتامــا أمــام فنــدق ســان جــورج، يف مواجهــة مصــرف  
 كريني كــانواان جــورج، وأن عمــاال وعســأمــام فنــدق ســفتحــتني الطــرق، مبــا يف ذلــك جتهيــز 

فيـه  ُشـرع   الوقـت الـذي     ، أنه يف    املرفأوالحظ شاهد آخر، وهو عامل يف       . موجودين يف املوقع  
ــأ  يف وضــع األســ  ــة املرف ــة يف منطق ــذه األســالك  ، مل تكــن الك اهلاتفي ــتعمال إذ  ه صــاحلة لالس

وذكـر شـخص آخـر      . وّصل الكوابل للتلفزيون أو احلواسـيب     بأسالك خارجية، ومل تُ   توّصل   مل
وزوجته شاهدا بعد ظهر يوم األحد، وهو اليوم السابق لالغتيال، عنـد اقتراهبمـا مـن موقـع              أنه  

االنفجار، ثالثة أشخاص يعملون وسط الطريق، ويقومون بإنزال شـيء يبـدو أنـه صـفيحة، يف               
يبلـغ قطرمهـا نصـف     أسـودين    أيضا كابلني    احفرة يف األرض قرب فندق سان جورج، والحظ       

ــا بوصــة  ــتقريب ويف املقابــل، كــان هنــاك شــهود  . ل احلفــرة إىل فنــدق ســان جــورج را خــالّرُم
 .آخرون جيزمون بأنه مل تكن هناك أعمال طرق يف املنطقة، خالل األيام السابقة لالنفجار

 
 االستنتاج  

تظل مسألة ما إذا كانت هناك حفريات أمام فنـدق سـان جـورج مسـألة مفتوحـة                   - ١٣١
رها بعـض الشـهود،     ذكَّتـ  بشـأهنا، باسـتثناء مشـاهد        تتمكن اللجنـة مـن التوصـل إىل رأي         مل
تـتم   بيـد أن سـجالت البلديـة يبـدو فعـال أهنـا توضـح بأنـه مل                 . تنهض عليها أدلة مستقلة    ال

 .من املدينةصادرة حفريات يف وقت قريب لوقوع اجلرمية بناء على تصاريح 
 

 تنفيذ التفجري  
ويقوم املصـرف بتشـغيل دائـرة      .  يقع قرب مكان االنفجار    HSBCهناك فرع ملصرف     - ١٣٢

سجلت حتركات موكب احلريـري مباشـرة قبـل وقـوع االنفجـار، لكنـها        أمنية  تلفزيونية مغلقة   
وبــإجراء فحـص دقيــق تــبني أن الصــورة املســجلة أظهــرت  . مل تسـجل مســرح االنفجــار نفســه 

 موكـب السـيد احلريـري     وصـول   قبـل   االنفجـار   تسوبيشي كانتر بيضاء تدخل منطقة      يمشاحنة  
 .بوقت قصري
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تسوبيشي كانتر كانت تتنقل بسـرعة أبطـأ سـتة          ياملشاحنة  بوضوح أن    وبيَّن التسجيل    - ١٣٣
وبـّين حتليـل    . أضعاف من مجيـع املركبـات األخـرى الـيت كانـت تعـرب نفـس اجلـزء مـن الطريـق                     

،  متـرا تقريبـا مـن الطريـق الـيت تغطيهـا آلـة التصـوير        ٥٠للتسلسل الزمين أنه بالنسـبة ملسـافة الــ          
 ثوان لقطع املسافة، يف حني حتتاج سـيارة نقـل كـبرية إىل              ٤ إىل   ٣حتتاج سيارة عادية إىل مدة      

قطعت فيهـا شـاحنة امليتسوبيشـي       واستغرقت املدة اليت    .  ثوان لقطع نفس املسافة    ٦ إىل   ٥فترة  
دة دقيقـة   قبل وصول موكـب احلريـري مبـ        ثانية، ودخلت املنطقة     ٢٢كانتر هذه املسافة حوايل     

 . ثانية٤٩و 
وأمكن بنجاح من خالل العينات اليت مجعت من مسرح اجلرمية، والفحـوص اجلنائيـة               - ١٣٤

الـيت وجـدت   احملـرك  ومن خالل جـزء مـن كتلـة       . كانترامليتسوبيشي  األخرى يف حتديد شاحنة     
ــة، اســتنتج أن احملــرك     تسوبيشــي مســروقة يف  يســيارة مهــو حمــرك  وُجمعــت يف مســرح اجلرمي

 . يف مدينة ساغا ميهارا، اليابان٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ١٢
وأجرت اللجنة مقابالت مع الناجني الـذين كـانوا ضـمن موكـب احلريـري، وشـهود                  - ١٣٥

ــان يف املوقــع، ويف منــاطق مالصــقة، فضــال عــن أصــحاب احملــالت واملــوظفني والباعــة،          العي
 .والسكان، وغريهم، يف األحياء اجملاورة ملسرح اجلرمية

تكن لدى أي من األشخاص الذين متت مقابلتهم أية مالحظـات غـري عاديـة يـوم     ومل   - ١٣٦
ــاء احلصــ ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤ ، أو املنــاطق اجملــاورة، عــن أنشــطة  ن، ســواء يف شــارع مين

 .ختتلف عن الوضع العادي يف هذه املواقع
 أن السـيد    رف هبـا  وكان من بني املسائل الرئيسـية أمـام اللجنـة حتديـد الكيفيـة الـيت عُـ                  - ١٣٧

 .احلريري سيسلك الطريق البحري عند عودته إىل قصر قريطم بعد االجتماع يف الربملان
أن السيد احلريري سيحضـر اجتماعـا سـابقا لالنتخابـات           للجميع  وكان من املعروف     - ١٣٨

وكان من املعروف أيضا أنه سيعود إىل قصـر قـريطم           . ، يف ذلك الصباح بعينه    جملس النواب يف  
 .اء يف القصرد شخصا لتناول طعام الغ٢٠ماع، إذ أنه كان قد دعا أكثر من بعد االجت

واختـذ  .  وللتوجه من ساحة النجمة إىل قصر قـريطم، ميكـن االختيـار بـني طـرق ثالثـة                  - ١٣٩
القرار بالتوجه عـرب الطريـق البحـري، قبيـل املغـادرة، مسـؤول كـبري يف املفـرزة األمنيـة اخلاصـة                       

لسيارة اليت تتقدم املوكب بذلك، بيـد أنـه كـان متصـورا أصـال منـذ                 للسيد احلريري، وأبلغت ا   
، ســيتم التوجــه عــرب ٠٠/١٤الصــباح أنــه إذا أمكــن للموكــب العــودة إىل القصــر قبــل الســاعة  

وغـادر املوكـب سـاحة      . وإذا مل يكن ذلك يف اإلمكان، سُيسلك طريق آخـر         . الطريق البحري 
نـد تقـاطع شـارع فـوش وطريـق املينـاء،            وع. النجمة، وتوجه عرب شارع أحدب وشـارع فـوش        
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وعنــد التقــاطع املــذكور أعــاله، توجــه . تــأخر املوكــب بســبب عرقلــة يف املــرور، لبضــع دقــائق
 .املوكب مشاال، وسلك الطريق البحري جتاه عني مريسة وفندق سان جورج

وكـان يسـتقل السـيارة األوىل، وهـي مـن           .  وكان املوكب يتكون مـن سـت سـيارات         - ١٤٠
تا الند كروزر، أربعة ضباط من قوى األمن الداخلي، أما السيارة الثانيـة، وهـي مـن                 نوع تويو 

، فكــان يســتقلها ثالثــة أشــخاص مــن الفريــق األمــين اخلــاص للســيد         500Sنــوع مرســيدس  
وكانــت الســيارة الثالثــة ســيارة مرســيدس مصــفحة يقودهــا الســيد احلريــري، ومعــه  . احلريــري

ارتان الرابعــة واخلامســة، فكانتــا مــن نــوع مرســيدس   أمــا الســي. راكــب، وهــو الســيد فليحــان 
500S             وكان يستقل كال منـها ثالثـة مـن رجـال األمـن التـابعني للفريـق األمـين اخلـاص للسـيد ،

أما السيارة األخـرية، فكانـت      . احلريري، وكان موقعهما يف املوكب على جانيب السيارة الثالثة        
ويسـتقلها ثالثـة مـن مـوظفي احلريـري،          من نوع شفروليه، كاملـة التجهيـز كسـيارة إسـعاف،            

وكانــت الســيارات الثانيــة والرابعــة واخلامســة مــزودة بــأجهزة   . اثنــان منــهم مســاعدان طبيــان 
 .تشويش سليمة وتعمل

ــاء احلصــن، الســاعة      - ١٤١ ــد مــرور املوكــب أمــام فنــدق ســان جــورج، يف شــارع مين  وعن
وباإلضـافة  .  شخصـا آخـر  ٢١ ، وقع انفجار هائل، جنم عنه مقتل السـيد احلريـري، و     ٥٦/١٢

وُنقـل السـيد    .  شخصا، وحلقت أضرار بالغة باملباين احمليطة واملركبـات        ٢٢٠إىل ذلك، أصيب    
احلريري إىل مستشفى اجلامعة األمريكية، حيث مت التعرف على جثمانـه، وحـدد سـبب الوفـاة                 

 .بوقوع إصابة مباشرة يف الدماغ أدت إىل توقف القلب
علـى سـيارة مـن طـراز أوبـل تتبعـت املوكـب مـن سـاحة النجمـة إىل                 ومل يتم التعرف     - ١٤٢

وجــدير باملالحظــة أنــه نظــرا لتــأخر املوكــب يف . مفتــرق شــارع فــوش وشــارع املينــاء البحــري
، سار لوقت قصري عكس اجتاه حركة املـرور يف شـارع ذي             Tمفترق طرق على شكل حرف      

ومل تـنجح اللجنـة يف     . يارة األوبـل  اجتاه واحد من ساحة النجمة إىل شارع فوش، وتعقبتـه السـ           
 .Tكشف سبب تأخري املوكب يف مفترق الطرق على شكل حرف 

إىل أن السيد احلريري قـد سـلك الطريـق          ) S/2005/203( وقد خلص تقرير فيتزجريالد      - ١٤٣
البحري يف ست مناسبات خمتلفة أثناء الشهور الثالثة الـيت سـبقت االنفجـار، إال أنـه ينبغـي أن                

حلســبان أنــه يف نفــس الفتــرة مل يظهــر علــى املــأل يف منطقــة بــريوت إال أقــل مــن           نضــع يف ا
 .مرات عشر
 ومل جتــد اللجنــة أي دليــل علــى وجــود تســريبات مــن داخــل حلقــة املــوظفني الضــيقة  - ١٤٤

إال أن اللجنــة ثبــت لــديها أن الســيد    . احمليطــة بالســيد احلريــري أو مــن أي متــواطئني بينــهم     
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دة شهر واحد على األقل قبل االنفجار، بواسـطة األشـخاص املخططـني             احلريري كان مراقبا مل   
 ).أعاله� التنصت على هواتف احلريري�انظر الفرع املعنون (للجرمية 
 وقــد حالــت أوجــه الضــعف يف التــدابري األوليــة املتخــذة مــن قبــل الســلطات اللبنانيــة    - ١٤٥

 احليلولـة دون حتديـد نـوع املتفجـرات     والتالعب باألدلة خالل املعاينة األوىل ملسرح اجلرمية إىل   
جهـاز  �وقـد جـرى اختبـار العينـات األوىل الـيت مجعـت مـن البقايـا يف                   . املستخدمة يف التفجري  

وقد أشـار يف هـذه احلالـة إىل مـادة يت إن يت              . يعطي سوى مؤشر على املتفجرات      ال �تصنيف
وهذا أمر أعـاق التحقيـق، ألنـه        . ولكن مل جتر للعينات اختبارات معملية خاصة باألدلة اجلنائية        

أصــبح مــن املســتحيل تعقــب أصــل املتفجــرات، األمــر الــذي كــان ميكــن بالتــايل أن يــؤدي إىل  
 .معرفة اجلناة

ــدوائر       - ١٤٦ ــة أخــرى تعمــل بال ــة نظــم أمني ــى أي ــة عل ــر يف املنطق ــك، مل يعث  وإضــافة إىل ذل
ورمبـا أدى  ). HSBC( يب سـي  التلفزيونية املغلقة، باستثناء النظام األمين لدى مصرف اتـش اس       

 .هذا اإلمهال إىل فقدان أدلة هامة
 

 االستنتاج  
العاملـة مـع احلريـري أن       � احللقة الداخليـة  �مل يكن من الصعب على أفراد خارج         - ١٤٧

. ٢٠٠٥عـام   فرباير  /شباطيتنبأوا بالطريق الذي سوف يسلكه موكبه يف الرابع عشر من           
يشــي كـانتر الــيت أظهرهــا نظــام الــدائرة التلفزيونيــة  وكانـت احلافلــة الــيت مــن طــراز متسوب 

وأدى . هــي احملمَّلــة بــاملتفجرات) HSBC(اتــش اس يب ســي املغلقــة األمنيــة لــدى مصــرف 
إمهال السلطات اللبنانية يف اختاذ تـدابري التحقيـق املناسـبة واملعاينـة الفنيـة الشـاملة ملسـرح                   

أسئلة رئيسية بشأن تنفيذ التفجري، من قبيل       اجلرمية ُبعْيد االنفجار إىل صعوبة اإلجابة على        
نوع املتفجرات املستعملة، بل ورمبا أدى هذا اإلمهال إىل احتمـال فقـدان أدلـة هامـة، مـن                

 .قبيل أشرطة الفيديو املفيدة املسجلة بواسطة الدوائر التليفزيونية املغلقة
 

 استعمال البطاقات اهلاتفية املدفوعة مسبقا  
ت الـيت أجرهتـا قـوى األمـن الـداخلي وجهـاز االسـتخبارات العسـكرية                  أدت التحقيقا  - ١٤٨

معا إىل العثور على ست بطاقات هاتفية مدفوعة مسبقا، تـبني التسـجيالت اهلاتفيـة أهنـا لعبـت                   
 /شـباط  ١٤وابتـداء مـن حنـو السـاعة احلاديـة عشـرة صـباح        . دورا مؤثرا يف التخطيط لالغتيال 

ــر  ــبني التســجيالت املو ٢٠٠٥فرباي ــة تعمــل هبــذه     ، ت ــة أن هواتــف خلوي ــهواتف اخللوي ــة لل قعي
البطاقات اهلاتفية الست كانت موجودة يف املنطقة املمتـدة مـن سـاحة النجمـة إىل فنـدق سـان                    
جورج، يف نطاق بضع بنايات، وأنه جرت عدة مكاملات بني كل من هـذه اهلواتـف، ومل جتـر                 
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اتـف موجـودة يف أمـاكن تسـمح هلـا           وكانـت اهلو  . املكاملات إال مع هواتف مـن هـذه اجملموعـة         
أي أن التسـجيالت املوقعيـة للـهواتف        : بتغطية كـل الطريـق الـرابط بـني الربملـان وقصـر قـريطم              

اخللويــة تــبني أن هــذه اهلواتــف قــد وضــعت يف أمــاكن تتــيح هلــا تغطيــة أي طريــق قــد يســلكه    
ملـات مـع    وقـد أجـرى هـاتف خلـوي موجـود قـرب الربملـان أربـع مكا                . احلريري يف ذلك اليوم   

 وهــو وقــت مغــادرة موكــب احلريــري لســاحة  - ٣٥/١٢خطــوط هاتفيــة أخــرى يف الســاعة  
ــة ــد أهنيــــت املكاملــــات  . النجمــ ــتعمال للبطاقــــات -وقــ ــاعة - وأي اســ  يف ٣٥/١٢ يف الســ

ومنــذ ذلــك احلــني، ظلــت هــذه اخلطــوط . ، أي قبــل االنفجــار ببضــع دقــائقفربايــر/شــباط ١٤
 .مجيعها متوقفة عن العمل

 - ومعهـا خطـان آخـران        -شفت التحقيقات اإلضـافية أن هـذه اخلطـوط السـت            وك - ١٤٩
عــرب تشــغيلها ومت ، ٢٠٠٥ينــاير عــام /أصــبحت يف حالــة تشــغيل يــوم الرابــع مــن كــانون الثــاين

يف مشـال لبنـان بـني       من املوقـع نفسـه      هذه اخلطوط مجيعها    ومت تشغيل   . ١٤٥٦االتصال بالرقم   
 ٢٠٠٥ينـاير عــام  /وط ألول مـرة يف مطلـع كـانون الثـاين    ومنـذ شـراء هـذه اخلطــ   . ملنيـة اتربـل و 

ويف تلـك الفتـرة،   . وحىت وقت التفجري مل جتر هذه اخلطوط سوى مكاملات مع بعضها الـبعض       
السـيد  وحىت وقت االغتيال، يبدو أن هناك عالقة ترابط بـني أمـاكن هـذه اخلطـوط وحتركـات             

 . يف تلك الفترةه حتركاتاحلريري، األمر الذي يوحي باحتمال استخدامها ملتابعة
واصلت اللجنة، باالشتراك مع السلطات اللبنانيـة، التحقيـق يف أصـل هـذه اخلطـوط                 و - ١٥٠
وقد جاءت البطاقات اهلاتفيـة السـت املدفوعـة مسـبقا، ومعهـا بطاقـات أربـع أخـرى،                   . اهلاتفية

شـط يف   من شركة باورغروب يف بريوت، وهي شـركة أفـادت التقـارير بأهنـا مملوكـة لعضـو نا                  
ووفقـا لسـجالت الشـركة، فقـد        . مجاعة األحباش وله عالقات وثيقة بالشيخ أمحـد عبـد العـال           

وأفاد أحد العاملني يف ذلك املتجـر يف طـرابلس          . سلمت اخلطوط إىل فرع الشركة يف طرابلس      
 مكاملـة هاتفيـة مـن رائـد فخـر الـدين، وهـو               ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٣٠بأنه تلقى يـوم     
 طـارق عصـمت فخـر الـدين،         ابـن شـقيق   خرى للـهواتف اخللويـة يف طـرابلس و        مالك لشركة أ  

وأفيـد بـأن رائـد      . هو رجل أعمال بارز ومستشار لرئيس الوزراء اللبناين السابق عمر كرامي          و
 بطاقات مدفوعـة مسـبقا؛ والحـظ املوظـف          ١٠فخر الدين كان يريد على وجه السرعة شراء         

ــدا  تجــر طــرابلس أن يف م ــاد ألن كــهــذا الطلــب حتدي فخــر الــدين مل يكــن  الســيد ان غــري معت
يشــتري يف العــادة خطوطــا مــن متجــر طــرابلس ومل يكــن يتعامــل يف العــادة مــع ذلــك املتجــر     

 الــيت حتمــل هــذه ووجــدت البطاقــات اهلاتفيــة العشــر .  النقالــةفيمــا خيــتص بشــراء اهلواتــف  إال
وقـد أبلـغ    . متجـر طـرابلس    من   د فخر الدين رسوال ألخذ البطاقات     اخلطوط املعينة، وبعث رائ   

 دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة نقـدا يف متجـر          ٧٠٠هذا الرسول اللجنة بأنه دفع مبلغ       
ويف ذلــك اليــوم مل متــأل . فخــر الــدينللســيد طــرابلس لشــراء هــذه اخلطــوط العشــرة وســلمها  
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ذلـك  االستمارات الـالزم ملؤهـا قانونـا مـن أجـل شـراء خطـوط اهلواتـف اخللويـة، ومل حيـدث                 
وقـد ثبـت أن أوراق اهلويـة    . ينـاير /كـانون الثـاين   ١٢بعد أسبوعني مـن شـراء اخلطـوط، يف           إال

، سـبتمرب / أيلـول  ١٤ويف  . الداعمة الالزمة للشراء، اليت قدمها رائد فخر الـدين، كانـت مزيفـة            
فخـر الـدين، ومعـه آخـرون مشـاركون يف نقـل             السـيد   على  القبض  قوى األمن الداخلي    ألقت  

أحـد  فخر الدين باعتباره    مقابلة مع السيد    اللجنة  أجرت  وبعدئذ،  . لبطاقات اهلاتفية وبيع هذه ا  
، أقر بشـراء اخلطـوط إال أنـه أنكـر أي معرفـة باسـتخدام اخلطـوط           تلك املقابلة ويف  . املشتبه هبم 

 .الستة فيما يتصل باغتيال احلريري
البطاقـات  تخدمت فيهـا    الـيت اسـ    ةالعشـر اخللويـة   وقد تبني أن مخسة من بـني اهلواتـف           - ١٥١

 .اهلاتفية اخللوية العشر هذه قد جاءت من متجر يف طرابلس
 

 االستنتاج  
ميثـل التحقيـق بشــأن البطاقـات اهلاتفيــة املدفوعـة مســبقا واحـدا مــن أهـم اخليــوط        - ١٥٢

املؤدية إىل احلقيقـة يف هـذا التحقيـق، مـن حيـث الكشـف عـن هويـة مـن كـان موجـودا يف                  
 .وهذا مسار يف التحقيق يتطلب متابعة شاملة. ذ االغتيال فعليا لتنفيساحةال
 

 أجهزة التشويش  
ضمت قافلة احلريـري ثـالث عربـات مـزودة بـأجهزة للتشـويش، أريـد هبـا التشـويش                     - ١٥٣

 .على إشارات األجهزة املتفجرة املرجتلة املتحكم فيها عن بعد
 معـاوين احلريـري املوثـوق     ورغم أن اللجنة تلقت معلومات من مصدر يفيد بأن أحـد     - ١٥٤

هبم قد عبث بأجهزة التشويش قبل االنفجار مل تتمكن اللجنة من اإلتيان مبا يثبت صـحة هـذه                  
والواقـع أن مجيـع األدلـة املتاحـة تشـري إىل أن أجهـزة التشـويش هـذه كانـت تعمـل                     . املعلومات

شـويش بـأهنم    وأفـاد املسـؤولون عـن تشـغيل أجهـزة الت          . وكانت يف حالة جيدة وقـت االغتيـال       
جيرون فحصا دقيقا لتلك األجهزة مبعدل مرة كل ثالثة أشهر، وأن هذا الفحص أُجري للمـرة                

وإضـافة إىل  . ، ومل يالحظ وجود أيـة مشـاكل  ٢٠٠٥عام يناير / الثاين كانوناألخرية يف مطلع    
ذلــك جــرى فحــص نظــام التشــويش مــن ِقَبــل عضــو يف جمموعــة الســيد احلريــري األمنيــة قبــل    

ومن بني أجهزة التشـويش الثالثـة ُدمـر واحـد     .  بيومني وبدا أنه يف حالة تشغيل جيدة    االنفجار
بالكامــل بفعــل االنفجــار واحتــرق آخــر ولكــن أمكــن انتشــاله واالحتفــاظ بــه كــدليل، بينمــا     

وفضـال عـن ذلـك      . يزال جهاز ثالـث يعمـل، وعنـد اختبـاره تبـيَّن أنـه يعمـل، بشـكل سـليم                    ال
تفجــرات اهلولنــديني واملختصــني باألدلــة اجلنائيــة إىل أنــه بفحــص  خلــص أيضــا تقريــر خــرباء امل

اجلهازين اللذين مل ُيدمرا واحُتفظ هبما كدليل، تبني أن جهاز التشويش السليم يـؤدي وظائفـه            

62 05-56365 
 



S/2005/662  
 

) ALFA( و ألفـــا  (MTC Touch)(وأخـــريا، أفـــادت شـــركتا إم يت ســـي تـــتش      . اجلوهريـــة
فربايـر  /شـباط قـد تعطلتـا يـوم الرابـع عشـر مـن          لالتصاالت السلكية والالسلكية بأن شبكتيهما      

.  بني ساحة النجمة وفندق سان جـورج       ٠٠/١٣ تقريبا إىل الساعة     ٠٠/١٢ابتداء من الساعة    
ــن        ــل األحــداث يف التاســع عشــر م ــة متثي ــو اللجن ــاد حمقق ــد أع ــام أغســطس /آبوق  ٢٠٠٥ع

 للسـيارات الـيت     بالتعاون مع الشركتني السالفيت الذكر، وذلك بركـوب ثـالث سـيارات مماثلـة             
كانت مبوكب السيد احلريري وقد ُزودت بأجهزة تشويش مماثلة وسـارت تلـك السـيارات يف                

وقـد أسـفرت عمليـة إعـادة        . نفس مسـار املوكـب مـن سـاحة النجمـة إىل فنـدق سـان جـورج                 
التمثيل هذه عن نتائج مماثلة نسبيا فيما خيـتص بالعطـل املؤقـت بـنفس الصـورة الـيت حـدثت يف           

، حىت مع مراعاة العوامل األخرى الـيت ميكـن أن تكـون قـد أثـرت      فرباير/شباطر من  الرابع عش 
ولـذلك ميكـن أن نفتـرض أن جهـازا واحـدا علـى األقـل مـن          . على االتصـاالت يف تلـك اجلهـة       

 .أجهزة التشويش الثالثة كان صاحلا ويؤدي عمله وقت االنفجار
شـويش واحـد، فقـد كشـف       وحىت على الـرغم مـن صـالحية مـا ال يقـل عـن جهـاز ت                  - ١٥٥

وهنــاك . التحقيــق عــن وجــود ُســُبل للتغلــب علــى أجهــزة التشــويش أو حتاشــيها أو جتنبــها         
إمكانيات خمتلفة تشمل حدوث تفجري انتحاري أو تفجري السلكي باسـتعمال تـرددات خمتلفـة             
عــن تــرددات أجهــزة التشــويش، أو اســتعمال تــرددات أجهــزة التشــويش، أو تفجــري الســلكي  

أجهزة التشويش نفسها، أو تفجـري السـلكي باسـتعمال أحـد هواتـف الثريـا املتصـلة                باستعمال  
بالتوابع االصطناعية، والثريا هي شركة اهلاتف الوحيدة العاملة يف األراضي اللبنانية الـيت لـديها             

تفجـري سـلكي     صالت بـالتوابع االصـطناعية، أو تفجـري سـلكي باسـتعمال كابـل يت إن يت، أو                 
ورغـم  . ر من الكوابل املركبة من قبيل سلك اهلـاتف بوصـفه سـلك توصـيل         باستعمال نوع آخ  

أنه يبدو للجنـة اسـتنادا إىل حتقيقاهتـا الـيت جـرت حـىت اآلن، ال سـيما نتـائج حبـث فريـق األدلـة             
اجلنائيــة اهلولنــدي الــذي تنــاول موقــع اجلرميــة، أنــه مــن احملتمــل أن يكــون تفجــري انتحــاري قــد  

دعي االحتماالت األخرى مزيدا مـن التحقيـق، سـواء مـن حيـث         تسبب يف هذا االنفجار، تست    
 .إمكان حتقيقها وحدها أو باالقتران مع حدوث تفجري انتحاري

 
 االستنتاج  

ــوم       - ١٥٦ ــدة وتعمــل ي ــة جي ــري كانــت حبال ــة احلري ــزة التشــويش يف قافل ــدو أن أجه  يب
 تقــدمي  وميكــن أن تــؤدي التحقيقــات اإلضــافية إىل   . وقــت االنفجــار فربايــر /شــباط ١٤

 .معلومات بشأن طريقة تشغيل جهاز التفجري املرجتل
 

05-56365 63 
 



S/2005/662
 

 االتصاالت السلكية والالسلكية يف وسط بريوتالتشويش على   
ــد بوجــود تشــويش يف      - ١٥٧ ــات تفي ــة معلوم ــباط ١٤ تلقــت اللجن ــر /ش ــن ٢٠٠٥فرباي  م

ســلكية الســاعة التاســعة صــباحا وحــىت الثانيــة بعــد الظهــر يف هــوائي االتصــاالت الســلكية والال
وقـــد حققـــت وزارة . الـــذي يغطـــي منطقـــة ريـــاض الصـــلح الشـــاملة ملنطقـــة مســـرح اجلرميـــة

وقد تأكدت هـذه املعلومـات بفضـل معلومـات      . والالسلكية يف هذا األمر    االتصاالت السلكية 
وبنـاء علـى    . قدمتها شركة إم يت سي تتش اليت تقدم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية           

ر مستخدمي اهلواتف احملمولة يف منطقة مسرح اجلرمية أن يستخدموا هـذا            ذلك، مل يكن مبقدو   
علـى أيـة أدلـة تشـري         ومل ُيعثـر حـىت اآلن     . اهلوائي بالتحديد وجرى حتويلها إىل هوائيات أخرى      

بوضــوح إىل عبــث داخلــي يف إم يت ســي تــتش، رغــم أن مثــل هــذا العبــث الــداخلي ال ميكــن    
مـل باملثـل أن يكـون شـخص خـارجي أو منظمـة إجراميـة أو          وال يزال مـن احملت    . استبعاده كلية 

شـركة أو هيئـة قـد اســتطاع توليـد مثـل هــذا التشـويش، باسـتعمال جهــاز حممـول علـى ســبيل          
 .وفضال عن ذلك، ال ميكن استبعاد وجود صلة مباشرة بني هذا التشويش واالغتيال. املثال

 
 االستنتاج  

 االتصــاالت الســلكية والالســلكية يف  يبــدو أنــه كــان هنــاك تشــويش علــى هــوائي- ١٥٨
 .وهذا مسار يف التحقيق ينبغي تتبعه للنهاية. منطقة مسرح اجلرمية وقت وقوع اجلرمية

 
 مسرح اجلرمية  

 حىت ساعة إنشاء اللجنة، مل تكن السلطات اللبنانية قد أجـرت فحصـا شـامال ملسـرح       - ١٥٩
ي، رأت اللجنــة أن مــن الضــروري ونظــرا ألن هــذا يشــكل األســاس ألي حتقيــق جنــائ. اجلرميــة

لكـي تنتـدب إليهـا خـرباء لكـي حيـددوا             املتحـدة    األممالتماس املساعدة مـن الـدول األعضـاء بـ         
 .أساسا ما إذا كان االنفجار قد وقع فوق سطح األرض أو حتت سطحها

 
 فريق األدلة اجلنائية األملاين  

لة اجلنائية، املَؤلـف مـن أربعـة خـرباء     ، قّدم الفريق األملاين لألد٢٠٠٥يوليه /متوز ٦ يف   - ١٦٠
 وقــد خلصــت مقتطفــات مــن أهــم فقــرات ذلــك  .معنــيني باألدلــة اجلنائيــة، تقريــره إىل اللجنــة 

 :التقرير إىل ما يلي
ميكن تأييد النتائج واالستنتاجات اليت خلـص إليهـا فريـق اخلـرباء السويسـريني            

يتسوبيشـي كـانتر علـى مسـافات         ونظرا لتناثر أجـزاء الشـاحنة مـن طـراز م           .تأييدا تاما 
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ــدور هــام يف مســار األحــداث       ــا أن نفتــرض أن هــذه الســيارة قامــت ب متباعــدة ميكنن
 .وحيتمل أن تكون قد استخدمت لنقل القنبلة

األقـرب إىل   االحتمـال   أن  بـ وبعد تقييم مجيع الوقائع والتقديرات ميكن القـول           
 حــدوث مثــل هــذا  وإذا افترضــنا. املمكــن هــو حــدوث انفجــار فــوق ســطح األرض  

وقـد اسـتخدمت    .  كيلـوغرام  ١ ٠٠٠االنفجار ال بد أن يكون مقدار املتفجرات حنـو          
 ألف من احلفرة املتولدة عـن االنفجـار         -وتبني نتيجة عيِّنة    . متفجرات شديدة الفعالية  

ولكن هذه النتيجة مل يـتم التوصـل إليهـا يف حضـور     . أن مادة يت إن يت قد استخدمت   
 احلقائق املوفدة إىل لبنان وال بـد مـن اعتبارهـا نتيجـة أوليـة وغـري                  خبري من بعثة تقصي   

ــا  ــدا هنائي ــتمكن مــن اكتشــاف    . مؤكــدة تأكي ــا يف مكــان احلــادث مل ن ــاء عملن ويف أثن
 .يشري إىل نوع حمدث التفاعل املؤدي لالنفجار ما

 
 فريق األدلة اجلنائية اهلولندي  

، ٢٠٠٥ســبتمرب عــام / أيلــول٢٥س إىل أغســط/ آب١٢ يف أثنــاء الفتــرة املمتــدة مــن  - ١٦١
أجرى فريق هولندي معين باألدلة اجلنائية فحصا ملسـرح اجلرميـة األساسـي واملنـاطق احمليطـة بـه        

وقــد تــألف ذلــك الفريــق مــن ســبعة خــرباء متخصصــني يف حتقيقــات مــا بعــد . الــيت هتــم الفريــق
نفجـار التوصـل إىل أدلـة       وكان هدف التحقيق اخلاص باألدلة اجلنائيـة يف موقـع اال          . التفجريات

ولـيس مـن املعتـاد فحـص        . مادية إلعادة تركيب اجلهاز املتفجر املرجتـل الـذي سـّبب االنفجـار            
وفضـال عـن ذلـك، فإنـه مـن      . مسرح اجلرمية بعد مضي نصف عام تقريبا علـى وقـوع احلـادث           

د وهـذا يقلـل إىل حـ    . املعروف أن مسرح اجلرميـة قـد عاثـت فيـه األرجـل يف مناسـبات عديـدة                 
. بعيــد مــن قــوة االســتنتاجات الــيت ميكــن استخالصــها مــن مكــان العثــور علــى األدلــة املُــربزة    

ميكن على اإلطالق أن يستبعد املرء أن تكون املواد املوجودة مبسرح اجلرميـة قـد عبـث هبـا                    وال
ومــع ذلــك، رئــي أن مــن املفيــد إجــراء حبــث كامــل يف . شــخص مــا أو وضــعها فيــه عــن عمــد

اســا ألنــه مــن احملتمــل أال تكــون بعــض منــاطق مســرح اجلرميــة قــد تلوثــت، مسـرح اجلرميــة، أس 
ووفقا ملـا ذكرتـه قـوى األمـن     . ومثال ذلك الطوابق العليا من مبىن بيبلوس وفندق سان جورج      

فربايـر  /الداخلي فإن منطقة مسرح اجلرمية قد أحيطت بسياج أمين يف اخلامس عشر مـن شـباط               
 .الساعة يوميا اعتبارا من ذلك اليوم وخضعت للحراسة على مدار ٢٠٠٥عام 
اهلولنــدي مســاعدة مــن أنــاس عديــدين أثنــاء فحصــه   األدلــة اجلنائيــة  وقــد لقــي فريــق - ١٦٢

ملسرح اجلرمية، ومن هؤالء ضباط شرطة األدلة اجلنائيـة التـابعني لقـوة األمـن الـداخلي، وفريـق                   
 مـن أيرلنـدا الشـمالية خمـتص         من الغواصني الربيطانيني، وخبري فرنسي معين باملتفجرات، وعـامل        

ــن         ــق م ــزة التشــويش، وفري ــاين متخصــص يف أجه ــات أمل ــدس إلكتروني ــة، ومهن ــة اجلنائي باألدل
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احملققني اليابانيني املعنيني مبسرح اجلرمية، وخبري أملاين متخصص يف السيارات، وخـبري هولنـدي    
 .متخصص يف السيارات، وعدد من األخصائيني اللبنانيني

م إىل اللجنة تقرير شامل متماسك يتعلق باالستنتاجات والنتائج املستمدة مـن             وقد قدِّ  - ١٦٣
 صـــفحة ويتضـــمن أربعـــة اســـتنتاجات  ٨٧وذلـــك التقريـــر يشـــمل . فحـــص مســـرح اجلرميـــة

 :هي رئيسية،
 يبني الدمار الذي حلق باملباين والعربـات        - تفجري متفجرات شديدة االنفجار    )أ( 

جلرميـة وغريهـا مـن األشـياء املوجـودة باملنطقـة اجملـاورة ملوقـع                وبأعمدة اإلضاءة احمليطة مبسرح ا    
االنفجار أن كميـة كـبرية مـن املتفجـرات الشـديدة االنفجـار قـد جـرى تفعيلـها وتفجريهـا يف                       

وتسـبب هـذا   . جـورج بشـارع مينـاء احلصـن     اجلانب األيسر أمام املدخل الرئيسي لفندق سان      
 متـرا مـن     ٣٠ و   ٢٠كبـات علـى مسـافة تتـراوح بـني           التفجري يف إشعال النريان بالعديد من املر      

ويتضــح مــن منــط الــدمار أن مــا فُجِّــر هــو شــحنة مــن املتفجــرات الشــديدة    . مركــز االنفجــار
 .الفعالية

 فيمــا خيـتص باألدلــة املاديــة املنتشــلة،  - مــن طــراز ميتسوبيشـي كــانتر  املركبـة  )ب( 
اللبنـاين، وفيـديو النظـام األمـين     واألشالء البشـرية الـيت تعـرف عليهـا أخصـائي الطـب الشـرعي               

ملصرف إتش إس يب سي والدمار الذي حلق باملركبـات الـيت كانـت يف حـال انتظـار بـالطريق،            
فإن السيناريو األكثر ترجيحا هو أن شاحنة امليتسوبيشـي كـانتر كانـت حتمـل جهـازا متفجـرا                    

وقـد  . وار الشـاحنة   سيارات، جب  ٦مرجتال جرى تشغيله عندما مرت قافلة احلريري، املؤلفة من          
وأدى رقـم احملـرك هـذا إىل        . ُعثر على رقم حمـرك تلـك الشـاحنة وسـط احلطـام مبسـرح اجلرميـة                

 .التعرف على رقم تسجيل السيارة وتاريخ إنتاجها
ومل يعثــر وســط احلطــام علــى أيــة بقايــا مــن العناصــر املكوِّنــة جلهــاز الــتفجري املرجتــل،    

. يشي كانتر اليت ُوضـع فيهـا ذلـك اجلهـاز املتفجـر املرجتـل              وذلك باستثناء أجزاء سيارة امليتسوب    
وقـد مت انتشـال     . وبسبب حجم االنفجار والشحنة املنفجرة فإن هذا األمر مل يكن غـري متوقـع             

إالّ أن . بضعة أجزاء مـدّمرة مـن لوحـة دوائـر كهربائيـة ميكـن أن تكـون متصـلة بآليـة التشـغيل                      
رباء إلكترونيــات ميكــن أن يبينــوا أشــياء تتعلــق دوائــر التشــغيل هــذه جيــب أن يفحصــها أوال خــ

 .باستعماالت اللوحات
 عنــد تشــغيل اجلهــاز املتفجِّــر  -املوكــب والســيارة املفخخــة  ســيارات وقــع م )ج( 

كانت سيارة امليتسوبيشي كانتر منتظرة يف وضع حماٍذ تقريبا لسـيارات منتظـرة أخـرى بامتـداد            
ــدق ســان جــورج، وكانــت مق    ــة الســيارة تواجــه الغــرب  الرصــيف املواجــه لفن ومل تكــن . دم

السيارة يف وضع االنتظار املستقيم متامـا، وهـذا مـا تبينـه قـوة االنفجـار الـيت أثّـرت يف السـيارة                         
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وأشـد األضـرار الـيت    . الفورد احلمراء اليت كانت تنتظر على األرجح أمام امليتسوبيشـي مباشـرة    
حلقـت باجلانـب اخللفـي األيسـر منـها،          حلقت هبذه السـيارة الفـورد احلمـراء هـي األضـرار الـيت               

 .األمر الذي يعين أن امليتسوبيشي ال ميكن أن تكون واقفة مبحاذاة الفورد احلمراء متاما
 ٤٠٤ومن بني سيارات املوكـب السـت، كانـت املرسـيدس السـوداء الـيت حتمـل رقـم                 

ــة      ــد تفجــري الشــحنة املتفجــرة املرجتل ــرب إىل مركــز االنفجــار عن ــوة وكــان اجتــ . هــي األق اه ق
االنفجار صوب هذه السيارة من اجلانب األمين، وهذا يعين أهنا كانت موجودة علـى األرجـح                

واستنادا إىل أمناط الضـرر، ميكـن القـول بـأن السـيارات الـيت حتمـل أرقـام                   . جبانب امليتسوبيشي 
، واألخــرية كانــت تقــل الســيد احلريــري والســيد فليحــان، كانــت قــد   ٤٠٣ و ٤٠٢  و٤٠١

 ٤٠٦ و   ٤٠٥وقـد حلـق بالسـيارتني       .  جبوار امليتسوبيشـي عنـدما حـدث االنفجـار         مّرت لتوها 
أشد الضرر يف اجلانب األمامي األمين، وهذا األمر يعـين أن هـذه السـيارات مل تكـن قـد مـّرت                      

 .أمام امليتسوبيشي يف حلظة التفجري
ة يف هـذا    فيما خيتص باألدلة املادية املقدمـ      - آلية تشغيل جهاز التفجري املرجتل     )د( 

التقرير، والعثور فقط على أشالء صغرية لشخص جمهول اهلويـة ولـيس علـى أجـزاء كـبرية مـن                    
اجلسد مثل األرجل واألقدام واألذرع، فـإن السـيناريو األرجـح هـو أن تشـغيل جهـاز الـتفجري                    

وهنــاك احتمــال آخــر أقــل ترجيحــا، وإن كــان بدرجــة   . املرجتــل مت بواســطة مفجِّــر انتحــاري 
إالّ أنـه مل ُتنتشـل مـن مسـرح اجلرميـة أيـة بقايـا          . استعمال جهـاز للـتحكم عـن بعـد        طفيفة، هو   

 .جلهاز من هذا القبيل
 

  الربيطايناألدلة اجلنائيةفريق   
. ، قـّدم فريـق األدلـة اجلنائيـة الربيطـاين تقريـره إىل اللجنـة               ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلول ٥ يف   - ١٦٤

 الفريـق إجـراء حبـث حتـت املـاء يشـمل             وكـان هـدف   . وقد تألف ذلك الفريق من سبعة خـرباء       
وأثنـاء عمـل الفريـق سـاعده غواصـون لبنـانيون مـن        . قاع البحر واملرفأ املتاخم ملوقـع االنفجـار     
 قطعـة أثنـاء البحـث حتـت املـاء      ٤٠وقد جرى مجع . فريق اإلطفاء واإلنقاذ التابع للدفاع املدين 

 .وكانت غالبيتها العظمى أجزاء من السيارات. وصودرت
 

 األدلة اجلنائية الياباينفريق   
وقـد تـألف    . ، قدم الفريق الياباين تقريره إىل اللجنـة       ٢٠٠٥سبتمرب عام   / أيلول ٢٧ يف   - ١٦٥

وكـان هـدف الفريـق      . الفريق من ثالثة خرباء معنيني باألدلة اجلنائية يصـحبهم متـرجم شـفوي            
 .التعرف على الشاحنة من طراز ميتسوبيشي كانتر
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 قطعـة   ٦٩اء اليابانيون مجيع األدلة املنتشلة من موقع اجلرميـة وفـرزوا             وقد فحص اخلرب   - ١٦٦
 مت التعـرف  ٦٩ومـن بـني هـذه القطـع الــ      . شكُّوا يف أهنا أجزاء مـن سـيارة امليتسوبيشـي كـانتر         

 يف �ميتسوبيشــي فــوزو� قطعــة باعتبارهــا أجــزاء مــن طــراز كــانتر صــنعتها شــركة   ٤٤علــى 
 .اليابان
وكانـت هـذه السـيارة    .  مت التعرف على الشـاحنة امليتسوبيشـي كـانتر    ويف هناية األمر، - ١٦٧

 .٢٠٠٤أكتوبر عام / تشرين األول١٢قد ُسرقت يف مدينة ساغا ميهارا، باليابان، يف 
 

 خرباء أيرلندا الشمالية وفرنسا املعنيون باألجهزة املتفجرة املرجتلة  
دة يف تقريــر فريــق األدلــة اجلنائيــة   وافــق اخلــرباء علــى التعليقــات واالســتنتاجات الــوار - ١٦٨

 .اهلولندي
 

 االستنتاج  
وهلـذا  . ن فـوق األرض   ي آخـر  ٢٢ و   يحدث االنفجـار الـذي قتـل السـيد احلريـر           - ١٦٩

 . كيلوغرام١ ٠٠٠الغرض، استخدم قدر من املتفجرات احلربية ال يقل عن 
 

 التحليل والتقييم: بعد وقوع اجلرميةما   
ــدابري   - ١٧٠ ــة ت ــري      اختــذت اللجن ــاكن وجــود الســيد احلري  واســعة لتكــوين صــورة عــن أم

واألعمال اليت قام هبا قبل حصـول االنفجـار، وعـن أحـداث أخـرى، وذلـك بغيـة العثـور علـى               
 . الدافع واألسباب الكامنة وراء اجلرمية

ومل يفـِض أي    . وأجريت مقابالت مع أقربائه وموظفيه وأصـدقائه وشـركائه وزمالئـه           - ١٧١
 إال إىل أن كل أعمال السيد احلريري كانت متهيدا لتنحيه عـن منصـب رئـيس                 من هذه اجلهود  

 . الوزراء
وقد عززت هذه املعلوماِت صورةُ عن وجود عالقة متـوترة بـني السـيد احلريـري مـن                   - ١٧٢

كمــا ُجمعــت أدلــة مــن املكاملــة . جهــة والــرئيس حلــود والســلطات الســورية مــن جهــة أخــرى 
ــيت أجريــت بــني    ــة ال ــة العاهلاتفي ــد غزال ــع يف  مي ــاين رفي ــه / متــوز١٩ ومســؤول لبن ؛ ٢٠٠٤يولي

؛ ولقـاء   سـورية ، يف   ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ٢٦واحلوار بني الرئيس األسد والسيد احلريـري يف         
 تشـرين  -أكتـوبر  /السيد احلريري بيحىي العرب ووسام احلسن وسليم ديـاب يف تشـرين األول         

فـرد  األمنية حولـه بسـبب التـوتر السياسـي          زيادة التدابري   حيث طلبوا منه     ٢٠٠٤نوفمرب  /الثاين
 وحيـىي العـرب يف    العميـد غزالـة   ؛ واالجتمـاع بـني      �ال جيـرؤون علـى املـس يب       �احلريري بقوله   
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 /؛ ورد الســلطات اللبنانيــة علــى توزيــع زيــت الزيتــون خــالل شــباط٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٣
 .٢٠٠٥فرباير 
تصـة فضـال عـن      سـلطات اللبنانيـة املخ    وجرت مقابلة مجيع الالعبني الرئيسيني داخل ال       - ١٧٣

وأظهـر التحقيـق األويل جـوا       .  الذين شاركوا يف املراحل األوىل من التحقيـق        اخلرباء التابعني هلا  
عاما ادعى فيه اجلميع عدم وجود أدىن فكرة بأن شيئا ما كان حياك حـول احلريـري مـن شـأنه                     

مـت هبـا خـالل فتـرة حمـدودة إىل      وقد توصلت اللجنة من خالل اجلهود اليت قا. أن يهدد حياته 
فقد كانت هناك عـدد مـن إشـارات التحـذير املتعلقـة       . استنتاج هو على النقيض من ذلك متاما      

بـأمن احلريــري يف األوســاط احمليطــة بــه مباشــرة يف أعقــاب احلــوادث الــيت حصــلت يف النصــف  
 يف اعتـداءات    متثلـت سـيما مـىت تعلـق األمـر بتجـارب لبنانيـة سـابقة                ، ال ٢٠٠٤الثاين من عـام     

 .تفجري العبوات الناسفةباستخدام تستهدف األشخاص 
 أوقفــــت الســــلطات اللبنانيــــة واحتجــــزت أربعــــة  ،٢٠٠٥أغســــطس / آب٣٠ويف  - ١٧٤

مســؤولني لبنــانيني رفيعــي املســتوى يف األجهــزة األمنيــة واملخــابرات اللبنانيــة عمــال مبــذكرات   
هنـاك سـببا    علـى أسـاس أن       توصـيات اللجنـة      توقيف أصدرها املدعي العام اللبنـاين اسـتنادا إىل        

يف مـا يتصـل باغتيـال رفيـق         قتـل   وجيها يدعو إىل توقيفهم واحتجازهم للتآمر الرتكاب جرمية         
واألفراد املوقوفون هم املدير العـام السـابق لألمـن العـام اللـواء مجيـل السـيد؛ واملـدير                    . احلريري

ج؛ واملدير السـابق ملخـابرات اجلـيش العميـد          العام السابق لقوى األمن الداخلي اللواء علي احلا       
 . رميون عازار؛ وقائد لواء احلرس اجلمهوري العميد مصطفى محدان

واستمر كـل منـهم يف نفـي أي تـورط           . وقد قابلت اللجنة هؤالء األربعة حبضور حمام       - ١٧٥
ــؤامرة،      ــم مســبق هبــذه امل ــري، وأي عل ــال احلري ــذ اغتي ــأي ع  وأيف ختطــيط أو تنفي ــام ب مــل القي

 .يهدف إىل إعاقة التحقيق بعد ذلك إعطاء أي أمر باختاذ إي إجراء أو
وكما هي احلال يف أي حتقيق، كانت نقطة انطالق اللجنة هي اجملـين عليـه، ومسـرح                  - ١٧٦

املبينـة  وباإلضافة إىل ذلك، ركزت اللجنة على التحقيقـات الفرعيـة اخلمسـة             . اجلرمية والشهود 
 :أدناه

 
 سأمحد أبو عد - ١  

ركز حتقيق اللجنة يف اخليط املتعلق بالسـيد أبـو عـدس علـى السـعي إىل حتديـد مكـان                      - ١٧٧
 .مثلما ُزعموجوده وتقييم إمكانية أن يكون أبو عدس هو بالفعل منفذ التفجري االنتحاري 
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ومل تتمكن اللجنة من مقابلة والد السيد أبو عدس الذي قابلتـه السـلطات اللبنانيـة يف                  - ١٧٨
ه إىل املثـول أمـام قاضـي        مـارس بعيـد دعوتـ     / آذار ٧، بسبب وفاتـه يف      ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤

 .التحقيق
 وكـان   ،٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٧وقابلت اللجنة والدة السيد أبو عدس، هناد موسى، يف           - ١٧٩

فربايــر / شــباط١٤ســبق أن قابلتــها الســلطات اللبنانيــة أربــع مــرات علــى األقــل، كــان أوهلــا يف 
، بشــكل خمــالف للقــانون طــوال  زت مــع والــد الســيد أبــو عــدس، تيســري جــوقــد احُت. ٢٠٠٥
اختفـى السـيد أبـو عـدس يف     : وأفـادت أهنـا أبلغـت السـلطات اللبنانيـة مبـا يلـي          . أيام تقريبا  ١٠
وأضـافت أنـه يف مطلـع       .  ومل ُيعرف عنه شيء منذ ذلك الوقت       ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين  ١٦

بو عدس هلا كيف أنه قابل شخصـا علمـت فقـط بـأن               شرح السيد أ   ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 
.  أراد اعتناق اإلسالم والتخلي عن املسيحية وأن السيد أبو عدس كـان يسـاعده              �حممد�امسه  

. وأفاد السيد أبو عدس أن حممد بدا ثريا وكان خيتفي من وقت إىل آخر فتـرة تنـاهز األسـبوع                    
 /كـانون الثـاين    ١٥ية يـوم السـبت فيـه        د مبرتهلم عش  وبعد اختفائه يف إحدى املرات، اتصل حمم      

وقال حممد للسيد أبو عدس أنه سيحضـر الصـطحاب السـيد أبـو عـدس صـباح                  . ٢٠٠٥يناير  
ينـاير  /كـانون الثـاين    ١٦بو عدس بصحبة حممد صباح األحـد        فغادر أ . اليوم التايل لرييه مفاجأة   

لبقـاء ملسـاعدهتا يف      واعدا والدتـه بأنـه لـن خيـرج إال سـاعات قليلـة بعـدما طلبـت إليـه ا                     ٢٠٠٥
وتلقـت والـدة السـيد أبـو عـدس      . إال أن السـيد أبـو عـدس مل يعـد قـط       . تنظيف سجادة كـبرية   

صباح االثنني مكاملة هاتفية مـن شـخص قـال هلـا أال تقلـق علـى أمحـد ألنـه يف طـرابلس حيـث                 
وفهمـت السـيدة موسـى أنـه كـان الشـخص نفسـه              . تعطلت سيارهتما ومها ينتظـران تصـليحها      

وطلبت التحدث إىل ابنها لكـن قيـل هلـا    . حممد الذي حتدثت إليه عرب اهلاتف قبل يومني    املدعو  
. لتصـليح السـيارات   جـراج   إن ابنها ينتظر يف بيت ال هاتف فيه وأن املتحدث كان يتكلم مـن               

ــف         ــت املناســب ملســاعدهتا يف تنظي ــيعود يف الوق ــها س ــال املتحــدث للســيدة موســى إن ابن وق
التاسعة تقريبا من مساء اليوم نفسه، تلقت مكاملة أخـرى مـن شـخص         وعند الساعة   . السجادة

ومضـى املتحـدث يقـول      . تتعطـل  حيصل معهما حادث وإن سيارهتما مل     يدعى حممد قال إنه مل      
وعندما أعربت السيدة موسى عـن     . إن السيد أبو عدس يريد الذهاب إىل العراق وإنه لن يعود          

 يــأت قــط علــى ذكــر أي اهتمــام كهــذا، قــال دهشــتها لــذلك وقالــت إن الســيد أبــو عــدس مل
وأقفــل . املتحــدث إنــه ســيحاول إعطاءهــا رقــم هــاتف الســيد أبــو عــدس لتحــاول تغــيري رأيــه    

وأبلغـت األسـرة عـن حالـة اختفـاء لـدى قـوى األمـن         . املتحدث اخلط ومل يعاود االتصـال قـط     
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٩الداخلي يف 

لة مع اللجنة، أضـافت السـيدة موسـى أن أقـرب أصـدقاء السـيد                ويف متابعة هلذه املقاب    - ١٨٠
أبو عدس رجل يدعى زياد رمضان تعرف إليه كزميل عمل يف شـركة للحاسـوب قبـل سـنتني                   
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وآخر اتصال هلا بالسيد رمضان كان عندما اتصـل هبـا هـذا األخـري هاتفيـا بعـد اختفـاء                     . تقريبا
وأفـادت السـيدة موسـى      . بـار جديـدة عـن ابنـها       ابنها بأيام عدة ملعرفة ما إذا كان لديها أي أخ         

يف املقابالت اليت أجرهتـا معهـا السـلطات اللبنانيـة أهنـا أكـدت أن ابنـها ال ميلـك رخصـة قيـادة                         
 . وأن بيتهم ال حيوي وصلة بشبكة اإلنترنت

ويبدو أن السـيد    . ومل تتمكن اللجنة من معرفة مكان السيد زياد رمضان بغية مقابلته           - ١٨١
ــا  ــرته إىل  رمضــان ع ــع أس ــوريةد م ــة يف    س ــه الســلطات اللبناني ــدما قابلت ــباط١٤ بع ــر / ش فرباي

وأفاد السيد رمضان يف مقابلته مع السلطات اللبنانية أنه يعرف السيد أبو عـدس منـذ                . ٢٠٠٥
أبــو عــدس  رمضــان ورأى الســيد. كة نفســها طــوال شــهرينحنــو ســنتني ألهنمــا عمــال يف الشــر
عـن  السـيد أبـو عـدس     اجلمعـة السـابق الختفائـه عنـدما حتـدث           للمرة األخـرية يـوم اخلمـيس أو         

 .مله اجلديد لتزيني غالفات الكتبع
ومثة شخص مل تتمكن اللجنة أو السـلطات اللبنانيـة حـىت اآلن مـن مقابلتـه هـو خالـد            - ١٨٢

مدحت طه، وهو صديق متدين آخر للسيد أبو عدس مـثري لالهتمـام بشـكل كـبري اسـتنادا إىل                   
فقد تعـرف السـيد طـه إىل السـيد         . توافرة عنه وبعض الصدف غري االعتيادية     سجالت السفر امل  

ــو  ــان يف مســجد      عــدس أب ــا يلتقي ــة حيــث كان ــة بــريوت العربي علــى مقاعــد الدراســة يف جامع
واستنادا إىل سجالت السفر، غادر السيد طه عرب مطار بريوت الـدويل إىل اإلمـارات               . اجلامعة

ــة املتحــدة يف   ــوز٢١العربي ــ/ مت ــريوت يف  ٢٠٠٣ه يولي ــاد إىل ب ــوبر / تشــرين األول١٧ وع أكت
 عــن اجلمهوريــة العربيــة الســوريةويظهــر الســجل التــايل أنــه دخــل إىل لبنــان آتيــا مــن . ٢٠٠٣

ويف اليـوم   .  يف اليـوم السـابق الختفـاء أبـو عـدس           ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ١٥طريق الرب يف    
وال تظهـر السـجالت مغـادرة       .  بـرا  يـة السـورية   اجلمهورية العرب التايل غادر السيد طه لبنان إىل       

قبـل  اجلمهورية العربية السـورية   ما يشري إىل أنه دخل ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين ١٥لبنان قبل   
وكشـــف حتقيـــق إضـــايف أن ثالثـــة مـــن عنـــاوين الربيـــد  . ذاك التـــاريخ بشـــكل غـــري مشـــروع

أنـه يف   يف حـني أنـه يـزعم        ان  يف حـني ميـر الرابـع عـرب لبنـ          دمشـق   اإللكتروين للسيد طه متـر عـرب        
ــا ــان إىل        . تركي ــن لبن ــة م ــه النهائي ــاريخ مغادرت ــإن ت ــك ف ــى ذل ــالوة عل ــة  وع ــة العربي اجلمهوري

ــاين ١٦ - الســورية ــاير / كــانون الث ــو عــدس     - ٢٠٠٥ين ــاء الســيد أب ــاريخ اختف  هــو نفســه ت
عـالوة  و. يفترض وجود صلة ممكنة بني رحلة السيد طه إىل لبنان واختفاء السيد أبـو عـدس          ما

علــى ذلــك، وكمــا أشــارت الســلطات اللبنانيــة يف تقريرهــا، مل جيــر توقيفــه قــط لدخولــه غــري    
 حـىت بعـد     ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثـاين   ١٥ قبل   اجلمهورية العربية السورية  املشروع ظاهريا إىل    

، وهذا حـدث غـري اعتيـادي، مـا قـد يـدل              ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٦ يف   سوريةعودته إىل   
واتصـلت اللجنـة بالسـلطات السـورية        . دا ما سهل مغادرته ودخوله يف اليوم التـايل        على أن أح  
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مؤخرا لكي توفر هلا هذه األخرية معلومات مفصـلة عـن خالـد طـه، ال سـيما بشـأن سـجالت                      
 .اجلمهورية العربية السورية ومنهاسفره إىل 

الل التحقيــق وكمــا أشــري أعــاله، كــان مــن بــني اللبنــانيني الــذين جــرت مقابلتــهم خــ  - ١٨٣
أصدقاء السيد أبو عدس وزمالؤه وجريانه القـدامى ومعارفـه مـن اجلـامع وزمـالؤه يف وظـائف                   

. وقد أعادت اللجنة مقابلـة عـدد مـن هـؤالء األشـخاص            . سابقة وزمالؤه على مقاعد الدراسة    
ومل يسمع أحد منهم قط بالنصرة واجلهاد وهي اجملموعة اليت ُيزعم أن السيد أبو عدس ينتمـي                  

وأفـاد عديـد منـهم عـن        . ليها استنادا إىل رسالة شريط الفيديو عن عمليـة الـتفجري االنتحـاري            إ
روايــات متشــاهبة، مــن قبيــل اإلمســاك هبــم مــن قبــل قــوى األمــن الــداخلي وتكبيلــهم وعصــب  
أعينـــهم وتعريتـــهم واحتجـــازهم فتـــرة أثنـــاء اســـتجواهبم عـــن الســـيد أبـــو عـــدس وارتباطاتـــه   

ــات اإلســالمية؛ وأ  ــيد        باجلماع ــأن الس ــرأي ب ــم ال ــني معه ــاطرون احملقق ــم يش ــم أهن ــاد معظمه ف
 على ذاته ال ميلك مـن الـذكاء مـا يسـمح لـه بارتكـاب هـذه                   مييل إىل الوحدة ومنطو   عدس   أبو

 . اجلرمية
وردا على طلـب قُـدم عـرب السـلطات اللبنانيـة، أبلغـت احلكومـة السـورية اللجنـة بـأن              - ١٨٤

.  أو غادرهـا سـورية ىل أن السيد أبو عـدس دخـل      إشارات  امللفات يف حواسيبهم ال تظهر أي إ      
كمـا أبلغـت السـلطات العراقيـةُ السـلطات اللبنانيــة عـرب السـفارة العراقيـة يف بـريوت أن الســيد          

 .عدس مل حيصل على تأشرية دخول إىل العراق أبو
وقدمت اللجنة أيضا طلبا للحصول على تفاصـيل عـن أي منظمـة داخـل لبنـان ميكـن                   - ١٨٥
 / وكـانون الثـاين    ٢٠٠٤سـبتمرب   /كون قد أخضعت السـيد أبـو عـدس للمراقبـة بـني أيلـول              أن ت 

خيضـع    هلذا الطلب أن السيد أبو عـدس مل        وأكدت امللفات اليت وردت استجابةً    . ٢٠٠٥يناير  
 .ملراقبة أي إدارة داخل لبنان خالل الفترة ذات الصلة

 معلومـات للجنـة بشـأن دور    وقدم عدد من املصادر، منها سري ومنها خالف ذلك،      - ١٨٦
ومع أنه مل جير التحقق بشكل مستقل مما قُدم مـن معلومـات،             . ومكان وجود السيد أبو عدس    

إال أن أيا من املعلومات الـواردة مـن هـذه املصـادر مل يؤيـد فرضـية أنـه مفجـر انتحـاري يعمـل              
دة مـن هـذه   ويف الواقع رجحت مجيـع املعلومـات الـوار        . وحده حلساب مجاعة إسالمية متطرفة    

املصادر قيـام السـلطات اللبنانيـة والسـورية باسـتخدام السـيد أبـو عـدس كـبش فـداء عـن هـذه                         
فقد زعم أحد الشـهود مـثال أنـه رأى السـيد            . هو احملرض على ارتكاهبا   بدال من كونه    اجلرمية،  

.  يف عنجــر٢٠٠٤ديســمرب / يف كــانون األولغزالــةأبــو عــدس يف ممــر خــارج مكتــب العميــد  
اجلمهوريــة العربيــة د آخــر أن الســيد أبــو عــدس موجــود حاليــا يف ســجن داخــل   وادعــى شــاه

وأضــاف أن ال دور للســيد أبــو عــدس يف االغتيــال  .  وســُيقتل مــا أن ينتــهي التحقيــق الســورية
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 يومـا   ٤٥ وأن شريط الفيديو ُسجل حتت هتديد السالح قبل حصول االغتيال بــ           التمويه  سوى  
علـى تسـجيل الشـريط يف       ف شوكت أجرب السيد أبـو عـدس         آصاللواء  وأفاد الحقا أن    . تقريبا

 ســلمت �أم عــالء�وأفــاد أيضــا أن امــرأة تــدعى . يومــا تقريبــا مــن االغتيــال ١٥دمشــق قبــل 
وأفاد شـاهد آخـر أن فيصـل الرشـيد أصـر بعـد االغتيـال بيـوم واحـد                    . الشريط إىل قناة اجلزيرة   

د أبـو عـدس باعتبـاره منفـذ تفجـري      أن القضية باتت حملولة وأن مرتكـب اجلرميـة هـو السـي     على  
وأفـاد زهـري الصـديق أنـه     . انتحاري وأن جثة السيد أبو عدس كانت ال تزال يف مسرح اجلرمية       

 التقـى السـيد أبـو عـدس يف معسـكر تـدريب يف الزبـداين داخـل                   ٢٠٠٥فرباير  /يف مطلع شباط  
ال إال أنـه عـدل    وأن معلوماته تفيد بأن السيد أبو عدس خطط أساسـا بـأن ينفـذ االغتيـ             سورية

وقال إن السوريني قتلوا السيد أبـو عـدس الحقـا ووضـعوا جثتـه               . عن ذلك يف الدقيقة األخرية    
 .يف املركبة اليت حتوي القنبلة، وجرى تدمريها يف مسرح اجلرمية

يف مســرح اجلرميــة ميكــن ) DNA(وحــىت اليــوم مل يعثَــر علــى أي دليــل حلمــض نــووي  - ١٨٧
 .ربطه بالسيد أبو عدس

ورغــم انقضــاء أشــهر علــى التحقيــق الــذي أجرتــه جلنــة التحقيــق الدوليــة والســلطات   - ١٨٨
 .بو عدس يشكل شخصية يلفها الغموضاللبنانية، ال يزال السيد أ

ــاطع الســيد           و- ١٨٩ ــو بشــكل ق ــن ه ــه م ــر في ــذي ظه ــديو نفســه ال ــب شــريط الفي إىل جان
 هبـذا االغتيـال عـن طريـق عمليـة           عدس، ال أدلة أخرى ُتذكر تدعم الفكرة القائلة بأنـه قـام            أبو

وال دليــل إال االدعــاء الــوارد يف شــريط الفيــديو نفســه علــى وجــود مجاعــة    . تفجــري انتحــاري
إذ ال تتضـمن مـثال مصـادر املعلومـات املتاحـة      . ُتعرف جبماعـة النصـرة واجلهـاد يف بـالد الشـام          

 يبــدو أن ، كمــا ال٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤للجمهــور أي معلومــات عــن هــذه اجلماعــة قبــل 
. عـة قبـل يـوم االغتيـال       السلطات اللبنانية أو أصدقاء السيد أبو عدس ومعارفه مسعوا هبذه اجلما          

ألي من السلطات األمنية يف البلـدان اجملـاورة للبنـان الـيت طلبـت إليهـا اللجنـة تـوفري             وال معرفة   
سـيد أبـو عـدس    ر اختفـاء ال وعالوة علـى ذلـك، مل يفسَّـ   . معلومات عن االغتيال، هبذه اجلماعة    

 علــى حنــو يتماشــى مــع مفهــوم عزمــه علــى القيــام بعمليــة ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين ١٦يــوم 
ومن املالحظ أن أيـا مـن األشـخاص الـذين يعرفونـه جيـدا مل يعتـرب                  . تفجري انتحاري بعد شهر   

مـن  وأخـريا، ورغـم أن   . أن من املمكن له أن يرتكب جرمية كهـذه بـالنظر إىل طبيعتـه وذكائـه             
دائمــا عــدم العثــور علــى أثــر للحمــض النــووي ملفجــر انتحــاري يفجــر عبــوة ضــخمة، كــن املم

يالَحــظ غيــاب أي دليــل علــى وجــود احلمــض النــووي للســيد أبــو عــدس يف مســرح اجلرميــة     
 .حىت أي دليل آخر، كالشهود، على وجوده يف مسرح االنفجار لدى حصول اجلرمية أو
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معظـم املعلومـات احمليطـة بالسـيد     : ا اليـوم بيد أن أحـد جوانـب التحقيـق بـات واضـح       - ١٩٠
فسجالت سفر خالد طـه الـيت تشـري         . اجلمهورية العربية السورية  أبو عدس وباختفائه يشري إىل      
 قبــل اختفــاء الســيد أبــو عــدس بيــوم  اجلمهوريــة العربيــة الســوريةإىل دخولــه لبنــان عــن طريــق 

مـن خـالل السـعي      عربية السـورية    اجلمهورية ال واحد، فضال عن حماولة التعتيم على وجوده يف         
إىل إظهار أن مصدر رسائل بريده اإللكتروين هو تركيا يف حني أهنا كانت بـالواقع ُترسـل مـن          

، تـدل علـى نـوع اإلثبـات الـذي يشـري إىل تـورط سـوري يف مصـري             اجلمهورية العربية السورية  
، فــإن وعــالوة علــى ذلــك. الســيد أبــو عــدس ال ميكــن دحضــه بــأن حصــوله هــو جمــرد صــدفة  

 تشــري إىل أنــه ســوري علــى األرجــح وأن العــودة   �حممــد�املعلومــات الغامضــة املتــوافرة عــن  
ــة املفاجئــة ألعــز أصــدقاء الســيد أبــو عــدس، زيــاد رمضــان، الســوري اجلنســية، إىل      اجلمهوري

د إجراء السلطات اللبنانية مقابلة معه، كلها أمور تدل على وجود صـالت             عْي بُ العربية السورية 
املتصـلة  املسـتقاة مـن مصـادر و      معظم املعلومـات    فإن  وأخريا،  . اختفاء السيد أبو عدس   سورية ب 

 وإىل مسـؤولني سـوريني وكـذلك        اجلمهورية العربيـة السـورية    مبصري السيد أبو عدس تشري إىل       
أن القليل من هـذه املعلومـات املسـتقاة مـن      من الصحيح    هومع أن . إىل مسؤولني لبنانيني معينني   

من املهم مالحظة عـدم وجـود       إن  جرى التثبت من صحته بشكل مستقل، ف      ذي  املصادر هو ال  
ومع أن هـذا    . معلومات تشري إىل أي كيان متواطئ يف اختفائه أو إىل أنه كان مفجرا انتحاريا             

تسـتدعي مزيـدا مـن    اجلمهورية العربية السـورية  األمر غري حمسوم، فإن هذه الصالت املتكررة ب 
 .التحقيق

 
 االستنتاج  

ال دليل على أن السيد أبو عدس ينتمي إىل مجاعة النصرة واجلهاد يف بالد الشـام                 - ١٩١
على حنو ما ُيزعم يف شريط الفيديو الـذي حصـلت عليـه قنـاة اجلزيـرة، أو حـىت بـأن هـذه                     

بأنـه قـاد شـاحنة حتـوي     ) غـري شـريط الفيـديو    (وال دالئل   . اجلماعة موجودة أصال أو حاليا    
وُيظِهر الدليلُ أن السيد أبو عـدس غـادر علـى األرجـح مرتلـه               . ريالعبوة اليت قتلت احلري   

 ســورية حيــث ، واقتيــد، طوعـا أو بطريقــة أخـرى، إىل  ٢٠٠٥ينـاير  / كـانون الثــاين ١٦يف 
 .اختفى منذ ذلك الوقت

 
 حتليل االتصاالت اهلاتفية - ٢  

ــة أحــد أهــم جوانــب هــذا التحقيــق،      - ١٩٢ خدم قــد اســُتوشــكل حتليــل االتصــاالت اهلاتفي
برنـامج حاسـويب متخصـص لتحليـل االتصـاالت اهلاتفيـة العديـدة        للتحقيق يف هذه االتصـاالت   

وأتـاح هـذا للجنـة      . اليت أجرهتـا الشخصـيات الـيت تعتـرب األكثـر أمهيـة بالنسـبة لعمليـة التحقيـق                  
وكانـت  . التوصل إىل أفضل النتائج باالستعانة بعدد حمدود من املوظفني وبفتـرة زمنيـة حمـدودة              
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ــل      امل ــل التحليـ ــية يف جعـ ــة أساسـ ــلطات اللبنانيـ ــاتف والسـ ــركات اهلـ ــها شـ ــاعدة الـــيت قدمتـ سـ
 �ســي تــاتش - يت - إم�فعلــى ســبيل املثــال، اســتجابت شــركتا االتصــاالت اخللويــة   .مثمــرا

ــا� و ــى ســجالت       �ألف ــنني وعل ــات عــن مشــتركني معي ــى معلوم بســرعة لطلــب احلصــول عل
كية والالســلكية اللجنــة مبعلومــات مماثلــة عــن كمــا زودت وزارة االتصــاالت الســل. املكاملــات

وكـان تقـدمي املسـاعدة علـى وجـه السـرعة قيمـا إذ أتـاح للمحققـني إجـراء                     . اخلطوط األرضية 
مـن تـبني منـط    مكّنـهم  حتليل سريع التصاالت هاتفية معينة أجراها مشتركون يف هذه اخلدمـة و  

جململ، طلبت اللجنـة معلومـات عـن       ويف ا . االتصاالت اليت أجرهتا جمموعة معينة من املشتركني      
 مشتركا وحصلت علـى معلومـات بشـأن اتصـاالت هاتفيـة بلـغ جمموعهـا حنـو          ٢ ٢٣٥حوايل  
وسيبقى حتليل االتصاالت اهلاتفية، الذي كان حامسا يف التوصـل إىل           .  مكاملة هاتفية  ٧٠ ١٩٥

ب الرئيسـية يف    دالئل ويف حتديد الصالت القائمة بني الشخصـيات الرئيسـية، جانبـا مـن اجلوانـ               
 .جمرى عملية التحقيق

ووفقا ملا قاله غسان بن جدو، رئيس مكتـب اجلزيـرة، تلقـت اجلزيـرة أربـع مكاملـات               - ١٩٣
ولكـن السـجالت أظهـرت      . فرباير قبل بث شـريط أبـو عـدس        / شباط ١٤هاتفية بعد ظهر يوم     

 ١١/١٤ ورود ثالثــة اتصــاالت فقــط إىل مكتــب اجلزيــرة بعــد ظهــر ذلــك اليــوم، عنــد الســاعة
 .٠٤/١٧ و ٢٧/١٥ و

 .وتعذر حتديد وقت أو مصدر االتصال الرابع الذي أبلغت عنه اجلزيرة - ١٩٤
وأبلغت ليلى بسام، مراسـلة وكالـة رويتـزر، أهنـم، أي الوكالـة، تلقـوا مكاملـة هاتفيـة                     - ١٩٥

ــتفجري وبينــت     / شــباط١٤واحــدة يف  فربايــر حــول ادعــاء الســيد أبــو عــدس مســؤوليته عــن ال
 .١١/١٤ت أهنا جرت يف الساعة السجال
وبينــت الســجالت اهلاتفيــة أنــه مت اســتخدام البطاقــة املدفوعــة ســلفا نفســها لالتصــال    - ١٩٦

وقـد مت شـراؤها يف بـريوت، النجـار،          . باجلزيرة وبرويترز يف مجيع االتصـاالت املـذكورة أعـاله         
تصـال بـاجلزيرة    وقد استخدمت أربعة أكشاك هاتف خمتلفـة لال       . ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٠يوم  

، علـى بعـد حنـو       املدينـة ورويترز، وتقع مجيعهـا يف بـريوت وأحـدها قـرب اإلسـكوا، يف وسـط                 
ومل تسـتخدم هـذه البطاقـة سـوى لالتصـال بـاجلزيرة وبرويتـرز               . كيلومترين من مسرح اجلرميـة    

 .ومل تظهر السجالت أهنا استخدمت يف إجراء اتصاالت أخرى
رف فيـه السـيد أبـو عـدس بارتكـاب اجلرميـة فوضـع علـى             أما شريط الفيديو الذي اعت     - ١٩٧

وحصلت جلنة التحقيق من اإلسكوا علـى أشـرطة   . شجرة قبالة مبىن اإلسكوا يف وسط بريوت     
 وشــاهدهتا هبــدف حماولــة التعــرف علــى أي ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤املراقبــة التلفزيونيــة ليــوم 

فيـديو ذاك أو باالتصـاالت اهلاتفيـة    أفراد أو مركبات ميكن أن يكون هلـا عالقـة بتـرك شـريط ال            
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ولكن بعد مشاهدة هذه الصور، تعذر التعرف بوضـوح مـن خـالل شـريط الفيـديو،                 . باجلزيرة
كمـا اسـتجوب حمققـو اللجنـة     . على أي مركبة أو شخص يقترب من الشـجرة قبالـة اإلسـكوا          

وهــي ، )Protectron Security (�بروتكتــرون ســيكيورييت �حــراس األمــن التــابعني لشــركة    
الشركة املسؤولة عن توفري األمن ملوقف السيارات اجملاور ملبنيي اإلسكوا واجلزيرة الـواقعني يف              

ولكن حراس األمـن الـذين مت اسـتجواهبم والـذين كـانوا يف اخلدمـة ذلـك اليـوم                    . وسط بريوت 
 .يلحظوا أي حركة غري اعتيادية هلا صلة بوضع الشريط على الشجرة قبالة اإلسكوا مل
 

 ستنتاجالا  
مل ميكـــن بعـــد التعـــرف علـــى الشـــخص أو األشـــخاص الـــذين اتصـــلوا بـــاجلزيرة   - ١٩٨

فرباير أو الشـخص أو األشـخاص املسـؤولني عـن شـريط السـيد               / شباط ١٤وبرويترز يوم   
 .أبو عدس

 
 استخدام بطاقات اهلاتف املدفوعة سلفا - ٣  

الت اهلاتفيـة الـيت   ليـاس عيـد، علـى سـجالت جلميـع االتصـا           إ،   حصل قاضـي التحقيـق     - ١٩٩
واعتــرب القاضــي عيــد أحــد االتصــاالت  . فربايــر واطلــع عليهــا / شــباط١٤تلقتــها اجلزيــرة يــوم  

اهلاتفية اليت تلقتها اجلزيرة من هاتف خلوي علـى قـدر كـبري مـن األمهيـة، وهـو اتصـال أجـري                   
 وتلقـى خـط   . فربايـر / شـباط  ١٤ مـن يـوم      ٠٧/٢٢باجلزيرة من بطاقة مدفوعة سلفا يف الساعة        

، مـن كشـك     ٥٧/١٢هذه البطاقة اتصـاال هاتفيـا بعـد دقيقـة واحـدة مـن الـتفجري، يف السـاعة                    
ويف . الســـوريةاملخـــابرات هـــاتف عمـــومي يف طـــرابلس يقـــع بـــالقرب مـــن مـــبىن توجـــد فيـــه 

يناير، أجريت مكاملة من كشك اهلاتف نفسه املوجود يف طرابلس إىل اخلـط             /كانون الثاين  ٣٠
 .عدساألرضي ملرتل السيد أبو 

واســـتنادا إىل املعلومـــات الـــيت قـــدمها القاضـــي عيـــد، حصـــلت جلنـــة التحقيـــق علـــى  - ٢٠٠
 وكشـفت   ٠٣٩٢٥١٥٢سجالت االتصاالت التابعة للبطاقة املدفوعة سـلفا الـيت حتمـل الـرقم              

أنه على الرغم من عدم التوصل إىل حتديد هويـة مسـتخدم هـذه            عن  حتقيقات اللجنة حىت اآلن     
ــة  ــة فــإن البطاق ــة   البطاق ــة األمهي ــر / شــباط٨ففــي .  نفســها كشــفت عــن اتصــاالت يف غاي فرباي

، على سبيل املثال، أجرى مسـتخدم هـذه البطاقـة اتصـاال هبـاتف خلـوي ميلكـه طـارق                     ٢٠٠٥
والسيد فخر الدين، رجـل األعمـال املعـروف، هـو مـن األعـوان املقـربني                 . عصمت فخر الدين  

 طارق فخـر الـدين أيضـا، بعـد سـاعات            وأجرى. لرئيس الوزراء يف ذلك الوقت، عمر كرامي      
مــن الــتفجري، مكاملــات هاتفيــة بالعميــد محــدان، والعميــد الــركن رميــون عــازار، واللــواء علــي   

وإضافة إىل ذلك، أجرى اتصاال هاتفيـا بـإبن         . السورية جامع جامع  وضابط املخابرات   احلاج،  
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بـأن  قـوي   ومثـة اشـتباه     . فربايـر / شـباط  ١٤ من يوم    ٣٧/١٣أخيه، رائد فخر الدين، يف الساعة       
. رائد فخر الدين هو الذي اشترى البطاقـات املدفوعـة سـلفا الـيت اسـتخدمت لتنظـيم االغتيـال                   

كما أن حامل تلك البطاقة اهلاتفية أجرى اتصاالت أيضا برقم هـاتف آخـر كـان علـى اتصـال                    
 ، ويف٢٠٠٤ديسـمرب  /هاتفي باهلاتف اخللـوي الـذي خيـص رائـد فخـر الـدين يف كـانون األول         

 .٢٠٠٥مارس /فرباير وآذار/يناير وشباط/كانون الثاين
كما أجريت من هذه البطاقـة اهلاتفيـة املدفوعـة سـلفا اتصـاالت بعـدد مـن املسـؤولني                     - ٢٠١

اللبنانيني والسوريني املعروفني، منها، علـى سـبيل املثـال، اتصـاالت بثالثـة أرقـام هـاتف خمتلفـة                    
ينــاير /يف كــانون الثــاينذلــك ملصــطفى محــدان كانــت بــدورها علــى اتصــال باهلــاتف اخللــوي  

، ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٢وقبـل يـومني مـن االنفجـار، يف          . ٢٠٠٥يوليـه   /مارس ومتوز /وآذار
أجري اتصـال مـن هـذه البطاقـة أيضـا بـرقم هلـاتف خلـوي خيـص الـوزير السـابق عبـد الـرحيم                           

ع علـي احلـاج بعـد       لسيد مراد م  الذي يعود ل  مث أجري اتصال من اهلاتف اخللوي       . يوسف مراد 
وجرى اتصال بـني اهلـاتفني اخللـويني للسـيد مـراد وطـارق عصـمت فخـر الـدين يـوم                      . التفجري
كمـا أجـري مـن    . ، بعد يوم واحد من اختفـاء أمحـد أبـو عـدس    ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين  ١٧

هذه البطاقة املدفوعة سـلفا اتصـاالت هاتفيـة مـع رقـم هـاتف كـان بـدوره علـى اتصـال معتـاد                     
هلــاتف اخللــوي الــذي خيــص السياســي ناصــر قنــديل، كمــا أجريــت مــن هــذه البطاقــة      بــرقم ا

ــويني يف شــباط     ــاتفني خل ــر وآذار/اتصــاالت أيضــا برقمــي ه ــارس /فرباي ، وحصــلت ٢٠٠٥م
السـورية  ضـابط املخـابرات   اتصاالت بني هذين الرقمني ورقم اهلاتف اخللوي الذي يسـتخدمه           

 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٧ و ١٤جامع جامع يومي 
، بـرقم هـاتف     ينـاير / كانون الثاين  ٥لفا يف   وأجري اتصال من هذه البطاقة املدفوعة س       - ٢٠٢

 بــرقم هــاتف يــونس عبــد العــال، مــن   ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٢٦أجــري منــه اتصــال يف  
 اتصـال مـن هـذه البطاقـة يف          كما أجري . بد العال املذكور أعاله   األحباش، وهو شقيق أمحد ع    

ينـاير بـرقم هـاتف      / كـانون الثـاين    ١٠ناير برقم آخر أجري منه اتصـاالن يـوم          ي/ كانون الثاين  ٥
ميلكه وليد عبد العال، وهـو شـقيق يـونس وأمحـد عبـد العـال وأحـد أفـراد احلـرس اجلمهـوري                        

 .الذي كان حتت قيادة مصطفى محدان
 

 الستنتاجا  
 اهلاتفية هذه البطاقةالشخص الذي استخدم، أو األشخاص الذين استخدموا،    إن   - ٢٠٣

 علـى قـدر مـن األمهيـة، وكشـف هويـة مـن               ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤املدفوعة سلفا يوم    
 .استخدمها أو من استخدموها ألمر ذو أولوية يف هذا التحقيق
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 التحقيق األسترايل - ٤  
لجنة مع عدنان عضـوم، وزيـر العـدل يف وقـت الـتفجري، ذكـر أنـه                  اليف مقابلة أجرهتا     - ٢٠٤

للجنة، يف اعتقاده، أن يواصلوا حتقيقهم وأن يستجوبوا األستراليني الستة املشـتبه            ينبغي حملققي ا  
كما أفاد عن اعتقاده بأنـه نظـرا ألن مقـود السـيارة الـيت يـزعم أهنـا                  . هبم عن هدفهم من السفر    

، فـإن  )كمـا هـو مسـتخدم يف أسـتراليا      (استخدمت يف التفجري كان مـن اجلهـة الـيمىن للسـيارة             
بسـبب ضـغوط    �وأضاف أنه يعتقد أنه     . شبهات حول هؤالء الستة املشتبه هبم     هذا يزيد من ال   

 .�اإلعالم والضغوط الدينية، مل يعر قاضي التحقيق هذه املسألة أمهية كافية
وأجــرى حمققــو اللجنــة مراجعــة دقيقــة لنتــائج التحقيقــات اللبنانيــة واألســترالية بشــأن   - ٢٠٥

د أدناه، إىل أنـه ال يوجـد أسـاس مقنـع حيملـهم علـى                املشتبه هبم الستة، وخلصوا، كما هو وار      
ويف معــرض هــذه املراجعــة، . احلريــريالســيد االعتقـاد بــأن أولئــك كــانوا متــورطني يف اغتيـال   

كان حمققو اللجنة على إدراك بأنه مت اسـتخدام سـت بطاقـات هـاتف خلـوي هلـا صـلة بعمليـة                       
ومبــا أن حمققــي . وع االنفجــاراالغتيــال، وأن اســتخدام هــذه البطاقــات الســت انتــهى مــع وقــ  

اللجنة الحظـوا وجـود سـتة أشـخاص أسـتراليني مشـتبه هبـم وسـت بطاقـات مشـبوهة هلواتـف                       
خلوية، وهي صدفة غري عادية، اعتقدوا أن من احلكمة إعـادة النظـر يف التحقيقـات األسـترالية                  

 .واللبنانية يف هذا اخلصوص
 : النقاط التاليةوبعد التدقيق يف امللف، ميكن للجنة إبراز - ٢٠٦
ــى        �  ــور عل ــه مســاعدهتا للعث ــول طلبــت في ــرا إىل اإلنترب ــة تقري ــدمت الســلطات اللبناني ق

 .األشخاص املشتبه هبم واستجواهبم وفقا للربوتوكول املعمول به
 .الذي اتبعته اإلنتربول صحيحااإلجراء كان  � 
 .ضوعمت االتصال بالسلطات األسترالية عرب اإلنتربول ملتابعة املو � 
أجرت السلطات األسترالية حتقيقا وافيا يف املسـألة وقـدمت تقريـرا عمـا توصـلت إليـه                 � 

 .من نتائج إىل السلطات اللبنانية
أوقفت السلطات اللبنانية هـذا اجلانـب مـن حتقيقاهتـا باالسـتناد إىل التقريـر املقـدم مـن                     � 

 .السلطات األسترالية
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 االستنتاج  
 أعاله، ينبغي اعتبار التحقيق الذي أجرته السلطات األسترالية استنادا إىل ما ورد - ٢٠٧

وال يوجد ما يربر شكوك السيد عضوم وما مـن  . مسألة منتهيةوما توصلت إليه من نتائج
 .إن متابعة هذا التحقيق شغل السلطات اللبنانية عن القيام بتحقيقات أخرى. أدلة إلثباهتا

      

 
 أمحد عبد العال - ٥  

محــد عبــد العــال، وهــو شخصــية معروفــة يف األحبــاش، كــان املســؤول عــن    الشــيخ أ - ٢٠٨
العالقات العامة والعسكرية واالستخباراتية لألحباش، مجعية املشاريع اخلريية اإلسـالمية، وهـي            

وقـد ثبـت أن عبـد العـال هـو      . جمموعة لبنانية هلا عالقات تارخيية قويـة مـع السـلطات السـورية          
بأوجـه عـدة مـن هـذا التحقيـق، وبـاألخص مـن خـالل هاتفـه          شخصية هامـة يف ضـوء ارتباطـه     

ــق؛        ــة يف هــذا التحقي ــع الشخصــيات اهلام ــدة جبمي ــه اتصــاالت عدي ــذي أجريــت من ــوي ال اخلل
 .يظهر أن أي شخصية أخرى، غري عبد العال، هلا صلة جبميع أوجه هذا التحقيق ومل

وتـوحي بعـض    . ه بـه  عبد العال كشاهد والحقا كمشتب     وقد أجرت اللجنة مقابلة مع       - ٢٠٩
علـى سـبيل   . تصرفاته وأقوالـه خـالل التحقيـق أنـه كـان حيـاول إخفـاء معلومـات عـن التحقيـق             

 / آذار١٢املثـال، حــاول إخفــاء مصــدر رقــم هاتفـه اخللــوي بإعطــاء بطاقتــه املدفوعــة ســلفا يف   
.  إىل صديقه من األحباش، حممد حلواين، طالبا أن تسجل البطاقة باسم حلـواين             ٢٠٠٥مارس  

ــة مــع حلــواين، أقــر بعــد ســاعات عــدة أن رقــم اهلــاتف      و ــه اللجن خــالل التحقيــق الــذي أجرت
وإضافة إىل ذلك، ذكـر عبـد العـال أنـه غـادر             . املذكور كان يستخدمه بالفعل أمحد عبد العال      

وتظهـر سـجالت هاتفـه أنـه     .  وذهب إىل مكتـب األحبـاش     ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤مرتله يوم   
 بـرقم، هـو الـرقم الـذي اتصـل بـرقم هـاتف مـرتل عبـد                   ٤٧/١١ أجرى اتصـاال هاتفيـا السـاعة      

ــرة     ــار مباشـ ــول االنفجـ ــل حصـ ــدة قبـ ــرات عـ ــال مـ ــاعة  �العـ ــد السـ  ٤٦/١٢  و٢٦/١٢ عنـ
ويف حــني قــال عبــد العــال للجنــة أنــه اتصــل مبرتلــه بعــد فتــرة قليلــة مــن حصــول     . ٤٧/١٢ و

ــاعة  ــار يف السـ ــال جـــرى يف  ٥٦/١٢االنفجـ ــاعة ، أظهـــرت ســـجالت اهلـــاتف أن االتصـ  السـ
وذكر عبد العـال أنـه مل يغـادر مكتـب األحبـاش يـوم               . ، أي قبل دقيقتني من االنفجار     ٥٤/١٢

السـورية  بضـابط املخـابرات   وأظهرت سجالت اهلاتف أربعة اتصاالت  . التفجري ألسباب أمنية  
ــد الســاعة    ــوال  . ٢٦/٢٠ و ٢٣/٢٠ و ١٤/١٨ و ٤٢/١١جــامع جــامع، عن واســتنادا إىل أق

 ٣٠/١٩عبد العال بزيارة ملكتب جامع جامع مساء يوم التفجري يف السـاعة             أحد الشهود، قام    
وعالوة على ذلك، وبعد الزيارة اليت قام هبـا عبـد العـال             . وحبث معه موضوع السيد أبو عدس     

ملكتب جامع جامع بقليل، سجل اهلاتف اخللوي لعبد العـال اتصـاال بالعميـد غزالـة يف السـاعة            
السـيد أبـو عـدس، لـيس فقـط مـن            حنـو   التحقيـق   توجيه دفة   ضا  وحاول عبد العال أي   . ٥٦/١٩
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خالل إعطاء السلطات اللبنانية معلومات مستفيضة حول السيد أبو عدس بعد وقت قليـل مـن        
التفجري، بل كذلك من خالل إفادته للجنة بأن جهاز أمن األحباش رأى السيد أبو عدس قبـل                 

ع أبــو عبيــدة، مســاعد قائــد جمموعــة عصــبة عمليــة االغتيــال يف خمــيم عــني احللــوة الفلســطيين مــ
 .األنصار اإلرهابية

كما جرت اتصـاالت عديـدة بـني أمحـد عبـد العـال وجهـاز أمـن الدولـة اللبنـاين يـوم                         - ٢١٠
على سبيل املثال، كان لعبد العال اتصاالت هاتفية شبه يومية بالعميـد فيصـل رشـيد،                . التفجري

 جرت اتصاالت هاتفية بينـهما      ٢٠٠٥فرباير  /اط شب ١٤رئيس أمن الدولة ملنطقة بريوت، ويف       
كمـا أجـرى عبـد العـال        . ١٦/٢٢ و   ١٤/٢١ و   ١٣/٢١ و   ٠٨/٢٠ و   ٣٥/١٠عند السـاعة    

ــوم       ــاين، ي ــه رميــون عــازار، مــن اجلــيش اللبن ــا أيضــا باملشــتبه ب ــر / شــباط١٤اتصــاال هاتفي فرباي
لــوي وكــان هنــاك اتصــال بــني هــاتف خ  . فربايــر/ شــباط١٧ و ١٦، وكــذلك يــومي ٢٠٠٥
 / شـباط  ١٤محد عبد العال يف     ألبري كرم، وهو عضو يف استخبارات اجليش اللبناين، و        أخاص ب 
 .التفجريمن  دقيقة ٤٤ي قبل أ، ١٢/١٢يضا، يف الساعة أفرباير 
اتصاالت هاتفيـة كـثرية مـن هـاتف عبـد العـال مـع هـاتف مصـطفى محـدان،                     جرت  و - ٢١١

جـرت  و. ٢٠٠٥أبريـل   /نيسانيناير و / الثاين  كانون يشهرهاتفيا بني    اتصاال   ٩٧وبلغ عددها   
اتصــاالن وجــرى . ، بعــد االنفجــار٢٠٠٥ فربايــر/ شــباط١٤يف االتصــاالت مــن هــذه أربعــة 

وليـد عبـد العـال، العضـو يف احلـرس اجلمهـوري، يـوم الـتفجري عنـد                   وشقيقه  محد  هاتفيان بني أ  
 ٢٠٠٥ايــر فرب/ شــباط١١كــذلك، تلقــى عبــد العــال اتصــاال يف . ٢٩/١٧ و ١٥/١٦الســاعة 

الـتفجري  جلزيرة، بعـد    ااستخدم لالتصال بــ   كشك اهلاتف نفسه الذي      من   ١٧/٢٢عند الساعة   
 عنــد الســاعة ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٤يضــا اتصــاال يف أوتلقــى . فربايــر/ شــباط١٤يــوم قليــل ب

كشـك اهلـاتف الـذي اسـتخدم      من ٣٣/٩ عند الساعة  ٢٠٠٥ فرباير/ شباط ٢٦ ويف   ٣٤/١٩
 .قليلالتفجري بترز بعد لالتصال بوكالة روي

املنتمــي أيضــا إىل مبحمــود عبــد العــال، شــقيقه  علــى اتصــال دائــم وكــان عبــد العــال  - ٢١٢
: يضـا مـثرية لالهتمـام     أهي   فرباير/ شباط ١٤واتصاالت حممود عبد العال اهلاتفية يف       . حباشألا

لـرئيس  وي ل باهلـاتف اخللـ    ٤٧/١٢السـاعة   بـدقائق عنـد     جرى اتصاال هاتفيا قبل الـتفجري       أفقد  
 . هباتف رميون عازار اخللوي٤٩/١٢ميل حلود، وعند الساعة إاللبناين 
اكتشـف يف جنـوب بـريوت يف        كـبري   ملحوظة مبخزن سالح    عالقة  يضا  أولعبد العال    - ٢١٣
 ٢٠٠٥ يوليـه / متوز ٢٦من الداخلي خمزن السالح هذا يف       أل ودمهت قوى ا   .٢٠٠٥ يوليه/متوز
حـد املوقـوفني    أن  أفيد ب أو. قوية مبيليشيا املرابطون السابقة   شخاص على عالقة    أوقفت مخسة أ  و

تـوفري  سائق ومرافق ماجد محدان، شقيق مصطفى محدان، الذي يدير شركة كانت تقـوم ب             هو  
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ن عبد العال دبـر ملوقـوف ثـان وظيفـة كهربـائي يف القصـر                أفيد ب أو. فندق سان جورج  األمن ل 
، اختفـى شـخص آخـر واتصـل          مباشـرة   وعالوة علـى ذلـك، وبعـد توقيـف هـؤالء           .اجلمهوري

 .محد عبد العالأبعلى وجه السرعة 
 

 ستنتاجالا  
أخـرى،  بشخصـيات مهمـة     مبـا لـه مـن صـالت         محـد عبـد العـال،       إن األدلة جتعـل أ     - ٢١٤

 فضـال عـن اتصـاالته اهلاتفيـة وتورطـه يف            ،وخصوصا مصطفى محـدان واحلـرس اجلمهـوري       
 .ي حتقيق جارأساسية يف أية شخصالسيد أبو عدس،   حولالتحقيق اللبناين

 
 ستنتاجاتالا -سادسا  

 قامـت بـه جمموعـة       ٢٠٠٥فربايـر   / شباط ١٤ن االغتيال الذي حصل يف      ترى اللجنة أ   - ٢١٥
ومت التحضـري للجرميـة علـى مـدى     . شديدة التنظيم ولـديها قـدر كـبري مـن املـوارد واإلمكانـات             

واألمــاكن الــيت  احلريــري الســيد رفيــقتحقيــق ذلــك، أخضــعت أوقــات حتــرك  ول. شــهرعــدة أ
 .موكبهسري خطوط سجلت بالتفصيل ويرتادها للمراقبة، 

ن، وعلـى قاعـدة     آلاللجنة والتحقيق اللبنـاين حـىت ا      لنتائج اليت توصلت إليها     بناء على ا   - ٢١٦
أدلـة متفقـة   ن، هنـاك  آلليها حىت اإوالوثائقية اليت مجعت، والدالئل اليت مت التوصل  ملادية  دلة ا ألا
املخـابرات  ومـن املعـروف متامـا أن    . رهايبإلىل التورط السوري واللبناين يف هذا العمل ا       إشري  ت

قل حىت انسحاب القـوات السـورية تنفيـذا للقـرار           أل على ا  ، يف لبنان  ةالعسكرية السورية متغلغل  
. منــيني الســابقني يف لبنــانألكبــار املســؤولني ا، وأهنــا هــي الــيت تولــت تعــيني )٢٠٠٤ (١٥٥٩
يف املؤسســات عاملــة جنبــا إىل جنــب،  ،االســتخبارات الســورية واللبنانيــةل أجهــزة تغلغــومــع 

اغتيال على هـذه الدرجـة مـن        ؤامرة  ملمن الصعب تصور سيناريو     فإن  ،   اللبناين اللبنانية واجملتمع 
 .أن تكون على علم هبامن دون التعقيد 
دت اسـتقطابا وتـوترا     حصـل يف فتـرة شـه      ن اغتيال السيد احلريري     ترى اللجنة أيضا أ    - ٢١٧

الســيد احلريــري علــى وجــه  اســتهدفتالــيت االهتامــات واالهتامــات املضــادة و. سياســيا شــديدا
ن الـدافع وراء االغتيـال   أاسـتخالص اللجنـة   تعـزز   خالل الفترة اليت سبقت اغتياله،     ،اخلصوص

 عاليـة   علـى درجـة   ولكن مبا أن هذه اجلرمية مل تكن فعل أفـراد بـل فعـل جمموعـة                 . كان سياسيا 
ــيض  الغــش ومــن احملتمــل جــدا أن يكــون ال  ، التنظــيممــن  ــوالاألفســاد وتبي ــا م الشــتراك  دافع
 .هافي أفراد
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الــيت فتــرة هــذه الفــي ف. يف الفتــرة املقبلــةأن يتواصــل التحقيــق  ه جيــبنــأاللجنــة تــرى  - ٢١٨
 وثيقـة،   ٦٠ ٠٠٠واسـتعراض    ، شـخص  ٤٠٠كثر مـن    إىل أ مت االستماع   ،  شهرتتعد أربعة أ   مل
ومـع ذلـك مل يكتمـل    . التوصل إىل بعض األدلـة الرئيسـية  ، و  هبم عدد من املشتبه  لكشف عن   او

 .بعدالتحقيق 
 أن تواصـل     املختصـة  منيـة اللبنانيـة   أللسلطات القضـائية وا   ه ينبغي ل  نأاللجنة  تستخلص   - ٢١٩

علـى  مبسـاعدة ودعـم دولـيني،       قـادرة،   هنـا   أخالل التحقيق   هذه السلطات   ثبتت  أفقد  ،  التحقيق
يف و .القيـادة يف بعـض األحيـان والعمـل بشـكل مهـين فعـال       األخـذ بزمـام     قيق النتائج وعلـى     حت

 مبـا فيهـا التحـويالت       ،تنظر السـلطات اللبنانيـة يف كـل القضـايا املتشـعبة           ينبغي أن   الوقت ذاته،   
الـيت  تفجريات  يف ضـوء سلسـلة الـ      فربايـر   / شـباط  ١٤انفجـار   كـذلك ينبغـي أن ُينظـر يف         . املالية

 . مجيعهان مل يكن بينهاإالحتمال وجود ارتباطات بني بعضها، له وبعده حدثت قب
أن مـن الضـروري أن ميضـي اجملتمـع الـدويل يف بـذل جهـوده مـن                   اللجنة  ترى   ،لذلك - ٢٢٠

أجــل وضــع آليــة مشــتركة مــع الســلطات اللبنانيــة للتعــاون وتقــدمي املســاعدة يف جمــايل األمــن     
يعـزز بشـكل كـبري    ومـن شـأن ذلـك أن      .  راغبة يف ذلك   والقضاء، إن كانت السلطات اللبنانية    

 .مين، فيما يقوم ببناء ثقته الذاتية يف قدراتهألنظامه ايف ثقة الشعب اللبناين 
كـان ذلـك   و .كـل الفئـات اللبنانيـة   حظـي بـدعم    منية جديدة   أجراء تعيينات   إن قرار   إ - ٢٢١

ن ذلـك حـدث بعـد       أم مـن    علـى الـرغ   ،  مـن ألجهـزة ا  أ حنو تعزيز نزاهـة ومصـداقية        هامةخطوة  
وما زال يتعني القيام بالكثري مـن       . الشديدالسياسي  مين واالنقسام الطائفي    ألشهر من الفراغ ا   أ

 ،مـن ألجهـزة ا  أعادة هيكلة   إمن عن السياسة، و   ألعلى االنقسام الطائفي، وفصل ا    أجل التغلب   
 .ةلتجنب توازي خطوط املسؤولية، وتاليف االزدواجية، وتعزيز املساءلوذلك 
 ختلـــص اللجنـــة، بعـــد أن أجـــرت مقـــابالت مـــع شـــهود وأشـــخاص مشـــتبه هبـــم يف   - ٢٢٢

اجلمهورية العربية السـورية، وبينـت أن أدلـة كـثرية تشـري بشـكل مباشـر إىل ضـلوع مسـؤولني                    
أمنيني سوريني يف عملية االغتيال، إىل أنه يتعني على اجلمهورية العربيـة السـورية إيضـاح جـزء                

السلطات السورية، تعاونت بدرجة حمـدودة مـع   مع أن و.  مل يتم حسمها كبري من املسائل اليت   
لـيهم تضـليل   إاالسـتماع   حـاول عـدة أشـخاص مت    ،، بعد أن كانت قد ترددت يف البـدء      اللجنة

وردت إىل اللجنـة    الرسـالة الـيت     قد ثبـت أن     و. دقيقةو غري   أ بإعطاء معلومات مغلوطة  التحقيق  
وال ميكـن الوصـول     . مغلوطـة معلومـات    تضمنت   ة السورية وزير خارجية اجلمهورية العربي   من  
جيــري بطريقــة  وذي مصــداقية وافمــن خــالل حتقيــق  إال الغتيــال عــن االصــورة الكاملــة إىل 
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ص شــخاألاعتقــال عــدد مــن اتارخيــه، إىل اللجنــة حــىت الــذي أجرتــه لتحقيــق أفضــى ا - ٢٢٣
وجــرائم ذات صــلة باغتيــال الســيد قتــل التــآمر يف ارتكــاب جرميــة الــذين وجهــت إلــيهم هتمــة 

شـخاص، مبـن   ألمجيـع ا أنـه ينبغـي بـالطبع اعتبـار     اللجنـة  وتـرى  . ين شخصا آخر ٢٢احلريري و 
 .دانتهم يف حماكمة عادلةإتثبت حىت برياء جسيمة، أولئك الذين اهتموا جبرائم أفيهم 

 


