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 احملكمة اخلاصة بلبنان -ترمجة رمسية 

 النطق ابحلكم

 املقدمة

، كان رئيس الوزراء اللبناين السابق السيد رفيق احلريري 2005شباط/فرباير  14من يوم االثنني  13:00قُ َبيل الساعة  -1

 ."قصر قريطم" ابسماللبناين ومنزله املعروف  جملس النوابينتقل يف موكبه يف بريوت بني مبىن 

وقُتل السيد احلريري يف االنفجار.  ضخممن فندق السان جورج، على مقربة من الساحل، دوَّى انفجار  وعند اقرتاب املوكب -2

بعد  ثالثة من اجلرحى وتويفوقُتل أيًضا واحد وعشرون شخًصا آخر، من ضمنهم مثانية من أفراد موكب السيد احلريري، ومارة أبرايء. 

 .االنفجار، اثنان منهم يف اليوم التايل، وتويف اثلثهم، وهو النائب اللبناين السيد ابسل فليحان، بعد دخوله يف غيبوبة ملدة شهرين

عدد منهم خطرية للغاية. وُأصيب مارة يف الشارع  إصاابت وكانت، جبروح آخرشخًصا  226 على األقل وُأصيب -3

 بعدة مباٍن. جسيمةوأشخاص يعملون يف مباٍن جماورة إصاابت ابلغة. وحلقت أضرار 

غطاء مشمع ذات وهو شاحنة خفيفة (، Mitsubishi Canter)ونفَّذ االنفجار انتحاري كان يقود فان ميتسوبيشي كانرت  -4

ر الفان عند مرور موكب السيد احلريري املشدد RDX)كس" إة "آر دي طنني من ماد علىلة مبا يزيد حممَّ  ( الشديدة االنفجار. وقد فج ِّ

كيلوغرام من   3000و 2500املواد املتفجرة تقع بني  كميةاحلراسة واملؤلف من ست سيارات ابلقرب من فندق السان جورج. وكانت  

 عشرة أمتار وبلغ عمقها مرتين تقريبًا.على عرضها  زادوخلَّف االنفجار حفرة يف الطريق (. TNTمكافئ مادة "يت أن يت" )

وخضع السيد احلريري وموكبه للمراقبة لعدد من األشهر قبل اغتياله. وكان منفذو عمليات املراقبة يستخدمون ثالث  -5

لالتصال فيما بينهم يف امليدان. وبغية متييز الشبكات الثالث بعضها عن بعض،  خلويةجمموعات من الشبكات املؤلفة من هواتف 

 أشار إليها االدعاء بتسمية الشبكات الصفراء والزرقاء واحلمراء.

واستخدم الشبكة احلمراء أعضاء فريق االغتيال. وكان مستخدمو اهلواتف اخللوية التابعة للشبكتني الزرقاء واحلمراء على  -6

شبكة أخرى مؤلفة من ثالثة هواتف خلوية، أشرَي إليها بتسمية الشبكة اخلضراء،  مستخدميبينهم فقط. ويُزعم أن اتصال فيما 

ني، املتهمَ زعم أن ويُ  تول وا تنسيق مجيع جوانب عملية استهداف السيد احلريري اليت أفضت يف النهاية إىل مقتله وقاموا برصدها.



2 
 احملكمة اخلاصة بلبنان -ترمجة رمسية 

سابق السيد مصطفى أمني بدر الدين، استخدموا هذه الشبكة والسيد حسن حبيب مرعي، واملتهم ال يل عياشسليم مجالسيد 

 لشبكة احلمراء.اخللوية التابعة لواتف اهلاستخدم أحد أن السيد عياش أيًضا زعم ويُ  .خلوية املؤلفة من ثالثة هواتف

ويف األشهر اليت سبقت االعتداء، تعقَّب مستخدمو اهلواتف اخللوية الشبكية حتركات السيد احلريري يف مناطق خمتلفة  -7

بلبنان، مبا يف ذلك تنقالته إىل مطار بريوت، وإىل الفيال اليت ميلكها يف فقرا يف مشال بريوت، والفيال اليت ميلكها يف الناعمة يف 

، جملس النوابساجد وكنائس، ولقائه األمني العام حلزب هللا يف جنوب بريوت، ولدى توجُّهه إىل مبىن جنوب بريوت، ولدى زايرته م

وعندما كانت له مواعيد غداء وعشاء. وشارك أيًضا مستخدمو اهلواتف اخللوية الشبكية يف عمليات مراقبة اثبتة ابلقرب من قصر 

 ها.قريطم وعلى بعض الطرق اليت كان السيد احلريري يسلك

وهدفت عمليات املراقبة هذه إىل مجع معلومات عن حتركات السيد احلريري، وعن جهاز أمنه، ومدى محايته، وإىل حتديد  -8

. وكان موكب السيد احلريري جمهزًا املزمعوسيلة مناسبة الغتياله يف هناية املطاف، مبا يف ذلك اختيار موقع مالئم لتنفيذ االعتداء 

 . ولذلك، اختريت لتنفيذ االعتداء مركبة مفخخةمتفجرة عن بُعدمواد تفجري أي  حتول دونمن شأهنا أن تشويش إلكرتونية أبجهزة 

(VBIED ).هي شاحنة خفيفة يقودها انتحاري وحممَّلة مبواد متفجرة ميكنه تفجريها بنفسه بال أي عراقيل 

شباط/فرباير، تلقَّى مكتب قناة اجلزيرة اإلخبارية يف بريوت اتصاالت أُعلِّنت  14وبُ َعيد وقوع االنفجار بعد ظهر يوم االثنني  -9

 الذي طردالقناة اجلزيرة  مكتب أحد موظفيحبذر  وتسلَّميف شجرة جماورة.  عضِّ و فيها املسؤولية عن االعتداء وذُكر فيها أن شريط فيديو 

بنربة ل ، حث املتصِّ منهااتصال آخر يف و  .مبكتب قناة اجلزيرةوأُجريت ثالثة اتصاالت  .شريط فيديو ورسالة نتضمَّ و الشجرة يف وضِّع 

. وُزعم أن اثنني من املتهمني، مها السيدان وكان املتصالن أيًضا على اتصال مبكتب وكالة رويرتز أواًل هتديد على بث الشريط فورًا. 

 حسن صربا، أجراي تلك االتصاالت وراقبا عملية تسلُّم شريط الفيديو املوضوع يف الشجرة.حسني حسن عنيسي وأسد 

ويف شريط الفيديو الذي بثته قناة اجلزيرة يف وقت الحق من بعد ظهر ذلك اليوم، ادَّعى شاب فلسطيين هو السيد أمحد  -10

د الشام" وأنه نفَّذ "عملية استشهادية مدو ية" ضد السيد أبو عدس أبنه ميث ِّل جمموعة أصولية ُتدعى "مجاعة النصرة واجلهاد يف بال

احلريري بوصفه عمياًل "للنظام السعودي الكافر". وُزعم يف الرسالة املرفقة ابلشريط أن "اجملاهد أمحد أبو عدس" نفَّذ العملية 
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 فاجلماعةحلريري. ووصُفه هذا صحيح. االنتحارية. ووَصف االدعاء ذلك أبنه "إعالن املسؤولية زورًا" عن االعتداء على السيد ا

 املذكورة هي ومهية، والسيد أبو عدس مل يقتل نفسه يف االنفجار ألنه مل يكن االنتحاري.

آنذاك، وقد اختفى من منزله يف بريوت صباح يوم األحد من العمر سنة  22والسيد أبو عدس شاب متدي ِّن كان يبلغ  -11

أنه مل يُعد على قيد احلياة. وُزعم أن السيدين عنيسي  وُُيتملومل تَره عائلته يوًما منذ ذلك احلني.  2005كانون الثاين/يناير   16

 .2005كانون الثاين/يناير يف   السابقةخالل جتنيده يف أحد مساجد بريوت يف األسابيع  من عملية إخفائهوصربا دبَّرا 

السيد احلريري قد ُخطط له ونُ ف ِّذ بدقة. وكان مستخدمو اهلواتف اخللوية األساسية الستة  علىوكان االعتداء الناجح  -12

 .2005شباط/فرباير  14لشبكة احلمراء مسؤولني عن اغتيال السيد احلريري يف التابعة ل

وراقب مستخدمو اهلواتف اخللوية التابعة للشبكات الصفراء والزرقاء واحلمراء السيد احلريري وحتركات موكبه خالل األسابيع  -13

واألشهر اليت سبقت االعتداء. واستعمل أيًضا عدد من مستخدمي الشبكة احلمراء هواتف خلوية اتبعة للشبكتني الزرقاء و/أو الصفراء. 

وكانوا موجودين هناك  جملس النوابب مستخدمو اهلواتف اخللوية احلمراء حتركات السيد احلريري ابلقرب من مبىن ويف يوم االعتداء، راق

االهتم ويف حميط مسرح اجلرمية قُ َبيل وقوع االنفجار. ونسَّقوا أيًضا حترُّك فان الكانرت ابجتاه املوكب. وأجرى مستخدمو الشبكة احلمراء اتص

 ليت سبقت االعتداء ومل ُتستخدم تلك اهلواتف اخللوية اجملهولة املستخدمني بعد ذلك.األخرية خالل الدقائق ا

 .زورًا صرف االنتباه بعيًدا عن الفاعلني احلقيقيني املسؤوليةشريط إعالن  وكان الغرض من -14

 ال ألهداف شخصية.بث اخلوف يف نفوس اللبنانيني، وقد نف ِّذ ألهداف سياسية، وكان االعتداء عماًل إرهابًيا يرمي إىل  -15

 املتهمون

يف حاروف، بلبنان، والسيد حسن  1963تشرين الثاين/نوفمرب  10املتهمون األربعة هم السيد سليم مجيل عياش املولود يف  -16

شباط/فرباير  11يف بريوت، والسيد حسني حسن عنيسي املولود يف بريوت يف  1965كانون األول/ديسمرب   12حبيب مرعي املولود يف 

. وهناك متهم خامس سابق هو السيد 1976تشرين األول/أكتوبر  15والسيد أسد حسن صربا املولود أيًضا يف بريوت بتاريخ ، 1974



4 
 احملكمة اخلاصة بلبنان -ترمجة رمسية 

 6يُزعم أنه كان شريًكا يف املؤامرة، وهو من مواليد بريوت يف رف أيًضا ابسم "سامي عيسى" و مصطفى أمني بدر الدين، الذي عُ 

 املتهمني اخلمسة هم من مناصري حزب هللا، وهو منظمة سياسية وعسكرية يف لبنان. . وزعم االدعاء أن1961نيسان/أبريل 

وترد يف قرار االهتام املوحد املعدل تسع هتم ابرتكاب جرائم ينص عليها قانون العقوابت اللبناين. وهذه اجلرائم هي مؤامرة  -17

 21ستعمال أداة متفجرة، وقتل السيد احلريري وهدفها ارتكاب عمل إرهايب ابستعمال أداة متفجرة، وارتكاب عمل إرهايب اب

 ، والتدخل يف هذه اجلرائم.قصًداشخًصا  226، وحماولة قتل جرحى االنفجار البالغ عددهم قصًداشخًصا آخر 

 بدر الدين شاركوا يف املؤامرة وأدوا األدوار التالية يف االعتداء: والسيداألربعة  املتهمنيوزعم االدعاء أن كاًل من  -18

السيد مصطفى أمني بدر الدين، ونسَّق مع السيد سليم مجيل عياش، عمليات مراقبة السيد احلريري متهيًدا  رصد ‘1’

كانرت. ورصد أيًضا التنفيذ الفعلي لالعتداء، كما رصد مع السيد حسن حبيب مرعي فان اللالعتداء، مبا يف ذلك شراء 

 عملية تنسيق إعداد إعالن املسؤولية زورًا؛

نسَّق السيد سليم مجيل عياش، مع السيد مصطفى أمني بدر الدين، عمليات مراقبة السيد احلريري متهيًدا لالعتداء،  ‘2’

مبا يف ذلك شراء فان الكانرت. وكان على اتصال ابلسيد حسن حبيب مرعي فيما يتعلق أبعمال التحضري لالعتداء، 

 لفعلي لالعتداء وشارك يف تنفيذ عمليات املراقبة واالغتيال؛مبا يف ذلك إعالن املسؤولية زورًا. ونسَّق التنفيذ ا

شارك السيدان حسني حسن عنيسي وأسد حسن صربا، بتنسيق تواله السيد مرعي، يف حتديد شخص مناسب يعلِّن  ‘3’

املسؤولية زورًا عن االعتداء يف شريط مصور، وهذا الشخص هو حتديًدا السيد أبو عدس. ونشر االثنان مباشرًة بعد 

والرسالة املرفقة به إىل مكتب قناة اجلزيرة، كما حرصا الفيديو شريط سؤولية زورًا، وحرصا على تسليم عتداء إعالن املاال

على بث الشريط. ومت ذلك أيًضا بتنسيق تواله السيد مرعي. وإضافًة إىل ذلك، شارك السيد عنيسي، بتنسيق تواله 

 ؛سؤولية زورًارض إعداد إعالن املالسيد مرعي أيًضا، يف إخفاء السيد أبو عدس لغ

نسَّق السيد حسن حبيب مرعي، مع السيد مصطفى بدر الدين، عملية إعالن املسؤولية زورًا، وكان على اتصال يف عدد  ‘4’

من املرات ابلسيد أسد صربا هلذا الغرض. وتوىلَّ تنسيق أنشطة السيدين عنيسي وصربا فيما يتعلق بتحديد شخص 
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عدس، ليظَهر يف شريط الفيديو وإبخفائه. ونسَّق مباشرًة بعد االعتداء أنشطتهما الرامية إىل نشر مناسب، هو السيد أبو 

 إعالن املسؤولية زورًا عن االعتداء، وتسليم شريط الفيديو والرسالة املرفقة به إىل مكتب قناة اجلزيرة، وبث هذا الشريط.

بشأن  اخللويني الشخصيني لالتصال فيما بينهما وابلسيد مرعي ووفًقا لالدعاء، استخدم السيدان عنيسي وصربا هاتفيهما -19

لثالثة هواتف "اجملموعة األرجوانية". وُزعم أن السادة بدر الدين وعياش ومرعي اهذه اهلواتف اخللوية يت مسُ و إعالن املسؤولية زورًا. 

، وهي شبكة مل يستخدم فيها السيدان كانوا على اتصال فيما بينهم ضمن شبكة خضراء مغلقة مؤلفة من ثالثة هواتف خلوية

 السيد بدر الدين.مع  للتواصلعياش ومرعي هاتفيهما اخللويني األخضرين سوى 

وحاول االدعاء أن يثبت أهنم كانوا يستخدمون هواتفهم اخللوية الشبكية ابستناده إىل اقرتان هذه اهلواتف مكانًيا هبواتفهم  -20

يثبت أن اتصاالت اهلواتف اخللوية الشخصية واهلواتف اخللوية الشبكية وتنقالهتا تشري  اخللوية الشخصية. وبتعبري آخر، حاول أن

 إىل أن شخًصا واحًدا كان يستخدمها.

كبرية من املستندات وأدلة االتصاالت، مبا فيها سجالت بياانت االتصاالت اخلاصة ابالتصاالت اليت   ةوقدَّم االدعاء كمي -21

لألبراج اخللوية اليت مت تشغيلها. فحاول أن يثبت أواًل أن املتهمني والسيد بدر الدين كانوا يستخدمون ُأجريت، وأدلة املواقع اخللوية 

اتف هواتفهم اخللوية الشخصية املزعومة، وأن يثبت اثنًيا أن هذه اهلواتف كانت تقرتن مكانًيا ابهلواتف اخللوية الشبكية، واثلثًا أن اهلو 

 ليات مراقبة السيد احلريري واغتياله.اخللوية الشبكية اسُتخدمت يف عم

بعد أن قررت غرفة  غيابيةً  يف قرار االهتام، حماكمةً  املتهم اخلامس، والسيد بدر الدين الذي كان ن األربعةاملتهمو  موحوكِّ  -22

 م.ر العثور عليهتعذَّ أنه أو  تواروا عن األنظارو أهنم كانوا على عِّلم بصدور قرار االهتام الدرجة األوىل 

منهم بشهاداهتم مباشرًة يف قاعة احملكمة  119أدىل و استدعاهم االدعاء شاهًدا  269واستمعت غرفة الدرجة األوىل إىل أدلة  -23

 .اشاهدً  297لشهود يف احملاكمة اإلمجايل لعدد البلغ و . شاهًدا من خالل إفاداهتم اخلطية 150أو عرب نظام املؤمترات املتلفزة، وتلقَّت أدلة 

شاهًدا أدلوا بشهاداهتم يف قاعة  46، مبن فيهم الشهودمن  الكثريوطلبت غرفة الدرجة األوىل اختاذ تدابري حلماية هوية  -24

استدعاهم شاهًدا خبريًا  20أدلة  أيًضا الغرفة وتلقَّت أو بسالمة عائالهتم. الشخصيةاحملكمة، وذلك بسبب شواغل تتعلق بسالمتهم 

 اهلوية.حتديد  عملياتفيما خيص  ليديل بشهادتهواحد استدعته جهة الدفاع عن السيد عنيسي خبري أدلة  عن فضاًل االدعاء، 
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 والدفاع واملمثلون القانونيون للمتضررين االدعاء قدَّمهابينة  3000من  أكثرألدلة ايف عداد غرفة الدرجة األوىل  وقبلت -25

هو نسخة  املخصً أيًضا وقد أعددان حاشية.  13000ويتضمن أكثر من صفحة  2600احلكم مما يزيد على ويتألف . املشاركني

الستنتاجات الرئيسية وحتيل حواشيها إىل اب تتعلقمقتطفات  فيهاصفحة تقريبًا  150تتألف من  موجزة أصلية وذات حجية من احلكم

 .لحكم الطويل واملعلل تعلياًل كاماًل لشرح ب تزويد اجلمهور هدفهمن األول أقصر ملخص  هذا هو مستند النطق ابحلكمو  .نص احلكم

 أدلة املواقع اخللوية واالتصاالت

دت ولو مل تتوافرأدلة اتصاالت. ارتكزت قضية االدعاء على  -26  وعلى مدىقضية ضد املتهمني األربعة.  هذه األدلة، ملا وجِّ

اتصاالت  حصولأدلة تظهِّر  الكتشافنظر احملققون يف سجالت املاليني من االتصاالت والرسائل النصية القصرية سنوات التحقيق، 

 نة.أمناط معيَّ منها ستخلص تُ أن ميكن و بني اهلواتف اخللوية 

منطقة يف و  جملس النواباهلواتف اخللوية اليت اسُتخدمت يف حميط مبىن سجالت يف  ، مت التدقيقهذه العمليةيف بداية و  -27

جمموعة سلطات التحقيق اللبنانية التابع ل نياحملققالفريق األول من  واكتشف السيد احلريري. علىمسرح اجلرمية يوم وقوع االعتداء 

 فقط. ماتصاالت فيما بينهأجرى مستخدموها اهلواتف اخللوية من 

وكان مستخدمو كل هذه اهلواتف جمهويل من مثانية هواتف خلوية. " احلمراءيت الحًقا "الشبكة هذه اجملموعة اليت مسُ  توأتلف -28

ومطلع كانون الثاين/يناير يف أواخر كانون األول/ديسمرب يف طرابلس، بشمال لبنان، بطاقات وحدة تعريف املشرتك  مجيعاشرُتيت و اهلوية. 

يف طرابلس  ة هذه اهلواتفُشحنت أرصدقد و  .2005كانون الثاين/يناير   4ها يف من بطاقةبني تشغيل كل  دقائقفَصلت و . 2005

 .2004كانون األول/ديسمرب   يف أواخر ، وذلكيف طرابلس أيًضا دفعًة واحدة هاتفيةومت شراء مخسة أجهزة شباط/فرباير.  2 يف

على السيد قبل االعتداء اتصاالهتم األخرية لشبكة احلمراء ذه االتابعة هلالستة وأجرى مستخدمو اهلواتف اخللوية الرئيسية  -29

اهلواتف اخللوية جمهولة متاًما. وكانت هوية مستخدمي هذه اجملموعة من  .ذلكبعد يوًما هذه اهلواتف ومل ُتستخدم  .بدقائق احلريري

واألدلة الوحيدة اليت كانت داخل اجملموعة.  أي رسائل نصية قصرية يتم تبادلومل  أي اتصاالت أبشخاص من خارج اجملموعة جُترَ ومل 

اُتصل واألرقام اليت  ،ت تشغيلهااوقأو  لتهااليت شغَّ األبراج اخللوية  تبني ِّ هي أدلة اهلواتف هذه فيما خيص استخدام يف حوزة احملققني 

 لني.وهوية املتصِّ ومن هنا، حاولوا حتديد هوية مستخدميها  هبا.
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 ُياولونوكانوا  الوقت ذاته تقريًبا.أو يف القطاعات اخللوية ذاهتا كانت موجودة يف ق احملققون يف هواتف خلوية أخرى  دقَّ مث  -30

ذاكرة  تفريغا يسمَّى "مب وقامواالتابعة للشبكة احلمراء.  اخللويةابهلواتف  مقرتنة مكانًيامعرفة ما إذا كانت مثة هواتف خلوية أخرى 

اتف لتحديد اهلو  البياانت وفرز معيَّنةالاي املرتبطة خبتشغيل السجالت كل حاالت التدقيق يف ويشمل ذلك . (cell dump) اخلالاي"

يف إطار  العملية للهواتف اخللوية املستهدفة ابلتحقيق هكرروا هذمث  حمددة وحبثوا عن أمناط  خرى.هبواتف أ اليت كانت على اتصال

 .اخللوية لتها اهلواتفخالاي أخرى شغَّ 

 ويعين "االقرتان املكاين" ببساطة. اخللوية كاين بني اهلواتفاملقرتان هناك ما يسمى ابال معرفته هو ما إذا كان احاولو وما  -31

ومن  على حنو يشري إىل احتمال استخدام شخص واحد أكثر من هاتف خلوي واحد.تتحرك مًعا اهلواتف اخللوية من  جمموعةأن 

ك، تنقُّل شخص ما حاماًل يف جيبه أو حقيبته هاتفه اخللوي الذي يستخدمه يف عمله وهاتفه اخللوي األمثلة الشائعة على ذل

كل جهاز لاهلاتف اخللوي استناًدا إىل الرقم الفريد األبراج اخللوية ذاهتا. وميكن حتديد  ناليشغ ِّ حني يكون اهلاتفان مًعا و الشخصي. 

 هاتف خلوي. يف كلهاتفي ورقم بطاقة وحدة تعريف املشرتك 

استخدام اهلاتف ، و بصورة رئيسيةساعات العمل  يفاهلاتف اخللوي اخلاص ابلعمل  استخدام توقُّع ميكنيف العادة، و  -32

بصمة يرتك معظم األشخاص ولكن يف كلتا احلالتني، اخللوي الشخصي بوترية أعلى خارج ساعات العمل ويف مناطق خمتلفة. 

على سبيل و  .يف املناطق نفسهاهواتفهم اخللوية  يستخدم معظم األشخاص وعادًة،هواتفهم اخللوية. جغرافية حمددة عند استخدام 

 ةاتفهم اخللويو هال يستخدمون  حنيل نصية قصرية ائسر  نو وقد يتلق  . منازهلميكونون انئمني يف  عندمالياًل يستخدموهنا املثال، ال 

ل يف سجالت بياانت سجَّ تُ رسالة نصية قصرية  هعند تلق ِّي وجود اهلاتف اخللوي مكانولكن اخللية اليت تغطي ون مثاًل. ألهنم انئم

 .مقفاًل  سوى إذا كان، د فيه اهلاتف اخللوي لياًل معرفة املكان الذي وجِّ عادًة ميكن لذا، و  االتصاالت.

على دالئل  يقد ِّمان لياًل يف الصباح واستخدامه األخري االستخدام األول للهاتف اخللوي ويشار يف هذا الصدد إىل أن  -33

د فيه مستخدم اهلاتف املكا هون يتصلون هبا ويوج ِّ حمددة جهات اتصال  معظم األشخاصدى لتكون كذلك، .  لياًل ن الذي وجِّ

وحني يكون اهلاتف يف حوزة اهلاتف.  هوية مستخدمدالئل على  م ذلك أيًضاوقد يقد ِّ رسائل صوتية. و رسائل نصية قصرية ها يلإ

الصور الفوتوغرافية والرسائل و  ،يف اهلاتف انً دوَّ م يكونا ممنها و  ،أخرىيتفحصوه حبثًا عن دالئل أن  ابلطبعهؤالء  يستطيعاحملققني، 

 .لالنطالق منها األبراج اخللوية بياانت تشغيللمحققني سوى لتوافر ت ولكن يف هذه القضية، ملوما إىل ذلك. احملفوظة فيه، املشفرة 
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 مقسَّمة عادًة إىل ثالث تكون"، و التغطية اخللوية الفضلى املتوقعة طقةما يسمَّى "منفيها  وَجديمساحة برج خلوي ولكل  -34

لية اخلاهلاتف اخللوي  ل فيهع أن يشغ ِّ توقَّ الذي يُ املكان ويعين ذلك ببساطة  الربج اخللوي أو الصاري. على ة الشكلمثلث خالاي

مناطق التغطية اخللوية ألن  ليس علًما دقيًقاولكن ذلك  ص لكل خلية اسم حمدد.وخيصَّ  أو )جيم(.بداًل من اخللية )ابء( ( لف)أ

 ل أكثر من خلية واحدة.يشغ ِّ  ميكن أن، مما يعين أن اهلاتف اخللوي طرافاألعند  وخباصةتتداخل بعضها ببعض،  الفضلى املتوقعة

د أي إحدى اخلالاي احمليطة ابخللية اليت يوجَ ، التالية اخللية املتوافرةاالتصال إىل  ميكن أن ُيوَّلحالة ازدحام،  الشبكة تشهدوحني 

 .إطارهااهلاتف اخللوي يف 

يفهم واقع اخللوية امل خببري يف جمال االستعانة، ال بد من بني عدد من اهلواتف اخللوية مكاين مثة اقرتانوملعرفة ما إذا كان  -35

 وكيفية عمل الشبكات اخللوية. ،الالسلكية املوجاتومبادئ انتشار  ،مناطق التغطية اخللويةماهية 

د هنا على ويشدَّ  - احملتملمن ملعرفة ما إذا كان  اهلواتف اخللوية املستهدفة ابلتحقيق أمناط اتصاليف ويدقق هؤالء اخلرباء  -36

ومنها عرفة هذا األمر، ملحمددة  خرباتإىل  األحيانبعض يف وال حاجة  مستخدم واحد.اتفني خلويني هلأن يكون  - "حمتملكلمة "

هاتفان فيها ل يشغ ِّ  اليت احلاالت ، أوذاته كل يوم الوقتا يف منفسه يتنياخللدائًما هاتفان خلواين فيها يشغ ِّل  احلاالت اليتمثاًل 

يف الفرتة الفاصلة يتني لاخلالفاصلة بني املسافة  املمكن اجتيازيكون من شرط أن  ،نيمنفصل نيتصالايف تني لفخمتيتني خلخلواين 

وتكون كل خلية يف نطاق   ُُيرى اتصالكيلومرتين و   مسافة نيخليت بني توَجدحني ما ُيصل على سبيل املثال  ذا. وهنيتصالاالبني 

 ني مخس عشرة دقيقة.بني االتصال الفرتة الفاصلة

هذه ف. انتشار املوجات الالسلكية بفعلاخللوية  األبراجاهلواتف اخللوية تشغ ِّل ألن جًدا  ةكون معقدتقد  هذه العمليةولكن  -37

تتخذ مسارات  وترتد عنها، وميكن أنوغريها من املعامل اجلغرافية ة والتالل يابألبنترتطم الصادرة عن اخللية واهلاتف اخللوي املوجات 

وتستخدم  وجود اهلاتف اخللوي. وبذلك، قد يصبح من الصعب حتديد مكانة املتوقعة. يطمنطقة التغ بعيًدا عن خمتصرة عرب املياه

تستخدم الشركات و اخللوي.  جعلى الرب  خليةلكل املتوقعة  الفضلىالتغطية اخللوية تبني ِّ توقُّع" برجميات "شركات االتصاالت اخللوية 

خصائص بتعديل  تستطيع الشركات تغيري منطقة التغطيةو أفضل تغطية ممكنة لزابئنها. ض جتارية من أجل توفري ألغراهذه الربجميات 

 ظروف استثنائية.، أو إنشاء برج خلوي جديد يف حمطة إعادة إرسالإنشاء ، أو زاويته صعوًدا أو نزواًل  ضبطمثل هوائي الربج اخللوي 
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فبسبب املعامل الطوبوغرافية، ومنها . متاًما مثلثات شبه دائريةتتخذ شكل املتوقعة ال مناطق التغطية فإن وإضافًة إىل ذلك،  -38

تكون قد لخلية )ألف( ل املتوقعة، أي أن أجزاء من التغطية منتظمغري التغطية هذه مناطق شكل كون يميكن أن املباين العالية، 

ب نايف اجل خلوايً  شخص يستخدم هاتًفاُُيتمل أن يشغ ِّل وعلى سبيل املثال، . منطقة التغطية املتوقعة للخلية )ابء( اجملاورة هلا وسط

شخص يستخدم هاتفه يف اجلانب الغريب من املبىن أو يف خلية خمتلفة عن تلك اليت يشغ ِّلها  بقاالشرقي من مبىن مؤلف من ستة طو 

حني هباتفه اخللوي  يشغ ِّلهاخمتلفة عن اخللية اليت  يسري يف الشارعلها شخص ما حني وقد تكون اخللية اليت يشغ ِّ  الطابق األرضي.

 نفسه.لفية ملنزل يقع يف الشارع احلديقة اخليستخدمه يف 

وما زاد األمر صعوبًة هو أن  اخللوية. االتصاالتاالستناد إىل بعض اخلربات لتفسري تشغيل اخلالاي يف ال بد من لذا، و  -39

ي لعامَ املتوقعة  لوية الفضلىلتغطية اخلاب خاصةما قدَّمته شركة "ألفا" اللبنانية من خرائط دقة ت أدلة على أن تلقَّ  غرفة الدرجة األوىل

 .فقطيف املئة  70و 60 حنو بنينسبتها تقع   -أي الفرتة املشمولة بقرار االهتام  -  2005 و 2004

، لوياخلاتف اهلفيه  دوجَ يلتحديد املكان الدقيق الذي ولكنها ال تكفي ، اتلشركللألغراض التجارية وهذه النسبة كافية  -40

التقرييب، هذا املكان  عرفةملو  .اهلاتففيه د جَ و يالتقرييب الذي كان سوى املال يبني ِّ لوي خلية معيَّنة اخلاتف اهلتشغيل أن مما يعين 

د الذي يوجَ احملدد  املكانيف عة املتوق توفر التغطية اخللوية الفضلىية اليت لاخلعلى األرجح شغَّل اخللوي قد اهلاتف  ُيب أن يكون

، أي دت فيه اهلواتف اخللويةي وجِّ ذاملكان ال بشأن االدعاءيف حوزة ي ذال الوحيد الدليل كان ذلك  ويف هذه القضية، .اهلاتف فيه

 .دين كانوا يستخدموهناالدعاء أن املتهمني األربعة والسيد بدر الااخللوية الشخصية واهلواتف اخللوية الشبكية اليت زعم اهلواتف 

 توَجدمل هلواتف اخللوية، و ذه ااملوقع الدقيق هل ملعرفة( GPS)النظام العاملي لتحديد املواقع عن صادرة بياانت  توَجدفلم  -41

يف تكن اهلواتف الذكية متوافرة ومل  فيهما. هخدمالزمان واملكان اللذين استو خلواًي ما  هاتًفا ن كان يستخدمتبني ِّ مَ أدلة مباشرة أيًضا 

ود شه فيها حدَّد، ابستثناء احلاالت اليت أدلة ظرفية علىاالدعاء أبكملها تكزت قضية ر وقد ا. 2005و 2004يف عاَمي لبنان 

 ذلك يف وجودهمأتكيد  اخللوية مواتفههب املشغَّلة خلالاياخلاصة اببياانت املواقع اخللوية  وأاتحت معنيَّ وقت  يفوجودهم مكان 

كانوا الشخصيون   همرافقو ف السيد احلريري عندما كان مراقًبا.أماكن وجود تحديد لخاصة أمهية  هذا األمراكتسى و  .املكان

األماكن اليت  فيها تندو ِّ مكتبه سجالت يف  وقد ُحفظت طالالته كانت حتظى بتغطية إعالمية.إو يستخدمون هواتفهم اخللوية 

أتكيد ربط كل هذه املعلومات بعضها ببعض  وأاتح. خارج لبنانإىل  الكثريةأسفاره إضافًة إىل  ،التنقالتهذه وتواريخ  قصدها
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 أتكدوحني . ذاتهمثة هواتف شبكية موجودة يف اجلوار يف الوقت  تومعرفة ما إذا كانا قاطًعا أتكيدً  أماكن وجود السيد احلريري

أو ما إذا كانت  يراقبونهاهلواتف الشبكية  مستخدمو كانما إذا   من النظر يفبعدئذ غرفة الدرجة األوىل  متكنتيف اجلوار،  هاوجود

 ك وبعده.لقبل ذها مستخدمو ها دصإىل األماكن اليت قاستناًدا صدفًة موجودة هناك 

أو ة، سبتشغيل خالاي تغطي موقع الكنياهلواتف الشبكية وبدء  معيَّنةة سكنيزايرة السيد احلريري  ومن األمثلة على ذلك،  -42

على يف منطقة فاراي، شمال بريوت ، بفقراها يف كإىل الفيال اليت ميل توجُّههأو األمر ذاته، ذهابه إىل مكان لتناول الغداء وحصول 

الذي يسلكه للذهاب إىل الفيال الطريق امتداد على خالاي وتشغيل اهلواتف الشبكية فجأًة  من العاصمة كيلومرتًا  50 تقارب مسافة

مل  األمورهذه مفادها أن واتساق هذه األمناط هو ما يتيح التوصل إىل استنتاجات  ،حمددةأمناط  وتنبثق من ذلك وعند مغادرهتا.

 .من ابب الصدفةحتصل 

 .ملا جرىشرح مبسط توفري كر أعاله هو ذُ  مما والغرض .جممل هذه الوقائع علىغرفة الدرجة األوىل أدلة  وتلقَّت -43

االدعاء تتسم ابملوثوقية أم ال.  مهااملواقع اخللوية اليت قدَّ  بياانتما إذا كانت بشأن  األدلة الكثري من إىل غرفةالواستمعت  -44

وكان  .عمومًالتحديد أماكن وجود اهلواتف اخللوية  هااستخدام بغيةكافية كانت    ة هذه البياانتموثوقي درجة أنوقد استنتجت 

على مثاًل تتحرك يف االجتاه نفسه ومعرفة ما إذا كانت  هواتف خلوية متعددة تنقُّللتحديد أمناط ما يكفي من املوثوقية  للبياانت

عدد  كثرأنه كلما  ذلك يعين و  .لتوصل إىل هذا االستنتاجتتيح ال كافية  البياانتت عي ِّنة كانو ، ممكنكاين امل ااقرتاهن أن يشري إىلحنو 

 .املذكور احتمال التوصل إىل االستنتاجازداد وكثرت التنقالت، طالت الفرتة و االتصاالت 

لتحديد مطلقة  من غري الضروري أن تكون موثوقيتهاولكن  اتمةمبوثوقية  أضعف من أن تتسمكانت   البياانت شك يف أنال و  -45

هاتف نب اإىل جمثاًل لتأكيد وجود شخص ما يف مكان ما، الالزمة  الدقةتوافر  ُيبعندما زداد تاملوثوقية أمهية عامل  بيد أنأمناط معيَّنة. 

يكون و  حمدديف وقت ما  اعموميً  اهاتفً استخدم يُزعم أن شخًصا  حنيلكن و . حمدد مهميف وقت شجرة معيَّنة أو مسجد معنيَّ أو عمومي 

 أصعب بكثري. ثباتعملية اإلصبح تذلك الوقت،  ةتشغيل هاتفه اخللوي خلية جماورة قرابهو  يف هذه احلالةالدليل الوحيد املتوافر 

ما حصل من حاالت تشغيل، سواء ما يسمَّى "جداول تسلسل اتصاالت" لتبيان واستخدم كل من االدعاء والدفاع  -46

من سجالت بياانت االتصاالت مقتطفات هي  داولاجلوهذه  صرية.أو الرسائل النصية الق اخللويةهلواتف اخلالاي أو اب ترتبطا
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سجالت بياانت االتصاالت األولية جمرد سالسل  تكونوبدون هذه اجلداول، يف جداول.  موضوعة ،تصاالتاال اتشركباخلاصة 

 من األرقام يتعذر فهمها.

 معيار اإلثبات

 .حكم إدانة صدورإىل حني  ن أبرايءاملتهمو ويُعد   ال يشوبه أي شك معقول". حنواملتهمني "على  ذنباالدعاء ُيب أن يثبت  -47

ما إذا كانت  فيما يتعلق بكل منها وبتت ،مسندة إىل كل متهم على حدة مةهترفة الدرجة األوىل يف كل جرمية و ونظرت غ -48

ن كل بشأ الغرفةقضاة  قرتعواعلى حنو ال يشوبه أي شك معقول مجيع الوقائع اليت ال غىن عنها إلصدار حكم إدانة.  تثبتأاألدلة 

م أ مذنًبا ما إذا كان كل متهماستنتاجات منفصلة بش أن إىل عند الضرورة  لتوصلا أجلمن و ، على حدة هتمة واردة يف قرار االهتام

 ابإلمجاع فيما خيص كل هتمة. القضية هاحلكم يف هذصدر  وقد. ال

وقيَّمت غرفة الدرجة األوىل كل دليل يف سياق مجيع األدلة املتصلة به. ويكتسي اعتماد هذا النهج أمهية خاصة لدى  -49

ميكن للغرفة، سوى  وال. هالمأبك األدلة ضد املتهمني األربعة تكاد تكون ظرفيةوكانت التصاالت اليت قدَّمها االدعاء. تقييم أدلة ا

أن  ال ميكنأن تنبثق وأن ُيستخلص منها أهنا الفتة جًدا للنظر حبيث  ُُيتملبعد مراجعتها جممل وقائع القضية، أن تتبنيَّ أمناطًا 

 .أي شك معقول على الوقائع اليت ال غىن عنها إلصدار حكم إدانةال يشوهبا تكون جمرد صدفة. وتوفر هذه األمناط إًذا أدلة 

موثوقية الشهادات اليت أدىل هبا الشهود  تقييمالكامنة يف حماولة  الصعوابتمتام اإلدراك أيًضا وتدرك غرفة الدرجة األوىل  -50

لدى وذلك  - سنوات كثريةب السيد احلريريعلى بعد االعتداء  مضموهنايف سياق دويل من خالل تفسري  خباصةو  - ومصداقيتها

 .تقييمها أدلة كل شاهد

 انالسياق السياسيو اخللفية 

اخللفية السياسية شأن مها االدعاء وجهة الدفاع عن السيد عنيسي بقدَّ  كثريةاستمعت غرفة الدرجة األوىل إىل أدلة   -51

وسياسيون ومسؤولون آخرون ، ، ومجيل السيدفؤاد السنيورةو وليد جنبالط، و ، مروان محاده السادةوقد أدىل والتارخيية لالعتداء. 

 اغتيال السيد احلريري. سبقتاألحداث اليت إىل  فيهاتطرقوا بشهادات 
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تقدَّم هبا  تاريخلل روايةح أي أو تصحي كتابةيف   قضائيةدائرة بوصفها ة األوىل جدور لغرفة الدر ال ُيدر التشديد على أن  و  -52

ي أبعلى حنو ال يشوبه أي شك معقول املتهمون األربعة مذنبني ما إذا كان  بت يقتصر على. فدورها أو أي شخص آخرشهود 

 م.سندة إليهاملتهم من ال

 تتجاهلوال ميكن لغرفة الدرجة األوىل أن . التارخييغري أن االعتداء على السيد احلريري مل ُيدث مبعزل عن السياق السياسي أو  -53

 .واردة يف قرار االهتام ميةجر أي من عناصر قانونيًا الدافع ليس عنصرًا  فإنومع ذلك، . تنفيذهل ارت دافعً وفَّ رمبا أن خلفية االعتداء 

 بفرتة قصريةمنصب رائسة الوزراء استقالته من  بعد -سياسي ابرز بتفجري سيارة مفخخة ل رجوال شك يف أن اغتيال  -54

ولذلك، فإن فهم اخللفية السياسية لالعتداء يتيح سياسًيا.  كان عماًل   - خلوض االنتخاابت النيابية التاليةفيه يستعد يف وقت كان و 

 نيالذين جتري حماكمتهم مذنبن و هبذه الطريقة، ولكن فقط من حيث ارتباطها مبا إذا كان املتهمفهم سبب استهداف السيد احلريري 

 .يف قرار االهتام ي من التهم املسندة إليهأب

هناية احلرب بعد  لبناناالقتصادية يف و  ةعسكريالو  ةسياسيعلى احلياة ال ىل حد بعيدإهتيمن كانت سوراي  أن  األدلة وأظَهرت -55

ر واملسيحيني وأعضاء تيا الدرزي التابع للسيد جنبالط السياسياحلزب  للوجود السوري يف لبنان. ومشل املعارضون املأساوية األهلية

عن  صدر الذي 1559احللفاء السياسيون للسيد احلريري جهارًا عن أتييدهم للقرار  وقد أعرباملستقبل التابع للسيد احلريري. 

القوات األجنبية ب اسحانو امليليشيات يف لبنان  سالحنزع  إىلوُدعي فيه  2004املتحدة يف أيلول/سبتمرب جملس األمن التابع لألمم 

 اجلنود، فكانوا سوريني.ات. أما يحزب هللا إحدى هذه امليليشمنه. وكان 

ولكن السيد  ."الوديعة السوريةهؤالء ابسم " رف، وعُ على السيد احلريريمرشحني لالنتخاابت بفرض السوريون حىت وقام  -56

املدة  احملددةحلود  إميل د والية الرئيسدَّ متُ أن  معارضة السيد احلريري،، رغم أيًضا أرادت احلكومة السوريةو . هعارضذلك و  رفضاحلريري 

أمر األسد بشار السيد السوري الرئيس ويشار إىل أن  .جملس النواب اللبناينيف  دستورالتعديل  كان  السبيل الوحيد للقيام بذلكولكن 

 ختتار رئيس لبنان.إن سوراي وحدها  يس حلود، قائاًل بتأييد التمديد لوالية الرئ، 2004يف آب/أغسطس  ،فعليًاالسيد احلريري 

السياسية والعسكرية  السورية األشهر اليت سبقت اغتيال السيد احلريري، كان حلفاؤه يطالبون علًنا بوضع حد للهيمنةويف  -57

وحصلت . على لبنان اهليمنة السورية إبهناءواندوا ببريوت الربيستول يف فندق اجتماعات  ثالثة أنصارهوعقد لبنان. واالقتصادية على 
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فقط،  قبل اغتياله ابثين عشر يوًما. وقد ُعقد االجتماع األخري 2004مرب كانون األول/ديسو يف أيلول/سبتمرب هذه االجتماعات 

 الربيستول". اجتماعاتابسم "هذه االجتماعات  ترفَ وعُ  شباط/فرباير. 2وحتديًدا يف 

تشرين األول/أكتوبر  1يف ، له للسيد احلريري وصديق وهو أحد احللفاء السياسيني، السيد مروان محاده ومتت حماولة اغتيال -58

تل مرافقه وقُ  ،خطرية جبروحصيب ولكنه أُ وجنا السيد محاده من االنفجار . سيارة مفخخة ابلقرب من منزلهعندما انفجرت  2004

 احتذيرً كان أبنه   شهود أبنه ميكن تفسري االعتداء على السيد محادهوأفاد  جبروح خطرية أيًضا.شخص آخر وُأصيب  ،الشخصي

 لنظام السوري.اب يتعلقعدم جتاوز حدودمها فيما لالسيد جنبالط للسيد احلريري و 

وكان يعتزم الرتشح النتخاابت  2004تشرين األول/أكتوبر  20يف من منصب رائسة الوزراء واستقال السيد احلريري  -59

احلكومة بيد أن . االنسحاب الفوري للقوات السوريةو اهليمنة السورية على لبنان  ختفيف سيؤيد اقرتاحكان   ورمبا. 2005أاير/مايو 

ومن مث حظوظ نوااًب  السيد احلريريكتل تأعضاء من انتخاب  حظوظتقليل إىل يرمي جديد قانون انتخايب سن  ؤيد ت السورية كانت

ى سمَّ ما ي هقبولعلى  ، رغم معارضة السيد احلريري،أيًضاحلكومة السورية تصر وكانت ا .جملس الوزراء على رأسوالية جديدة ل هتعيين

رفيعي املستوى ابنتظام مسؤولني سوريني يلتقي السيد احلريري  كانعن ذلك،   وفضاًل . " السورية يف الئحته االنتخابيةالوديعة"

 .االستخبارات العسكرية السورية يف لبنان رئيسالذي كان  السيد رستم غزالة. ومشل هؤالء يعملون يف لبنان

املاليني نقًدا دفع ، ي2005إىل عام  1993من عام ا ، وحتديدً عاًما أحد عشر، قبل وفاته أبكثر من السيد احلريريوكان  -60

، 2005شباط/فرباير  13" يوم األحد مبا يف ذلك دفعة "مزدوجة ،لسيد غزالةلدفعات شهرية منتظمة يف  األمريكيةمن الدوالرات 

الدرجة وغرفة  للحفاظ على العالقة. الضرورينوع من االبتزاز على أهنا هذه الدفعات املالية إىل  ونُظر أي قبل االعتداء بيوم واحد.

 يف ذلك الوقت احملدد.األخرية  زدوجةهذه الدفعة املسبب وجيه لطلب ه كان للسيد غزالة مقتنعة أيًضا أبناألوىل 

لسوراي كانت رمبا  ترى غرفة الدرجة األوىل أنه . و ةسوريالصاحل امللسوري يف لبنان هتدد للوجود ا املتزايدةاملعارضة وكانت  -61

 غتيالادليل على ضلوع قيادة حزب هللا يف ولكن ما من . حلفائه السياسينيمن بعض الو  هللا دوافع لتصفية السيد احلريريوحزب 

 األمني العام حلزب هللاأن  تظهِّرأيًضا أدلة وتلقَّت غرفة الدرجة األوىل ن دليل مباشر على ضلوع سوراي فيه. السيد احلريري، وما م
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كان يؤيد نزع سالح ميليشيا حزب هللا السيد احلريري  ، وأن االعتداءاليت سبقت  األشهرعلى عالقة طيبة يف كاان والسيد احلريري  

 لتوصل إىل سالم مع إسرائيل.ابعد فقط 

 تنفيذ االعتداءالشروع يف  قرر فيه املتآمرونالتاريخ الذي استنتجت غرفة الدرجة األوىل أن ، الحقةفقرات املبيَّنة يف  ألسبابول -62

منزله قام هبا انئب وزير زايرة إىل هو  أوهلما، 2005حصال يف مطلع شباط/فرباير مع حدثني مهمني تزامن السيد احلريري  الغتيال

 ملعارضي الوجود السوري.يف فندق الربيستول اجتماع اثلث . أما احلدث الثاين الذي حصل يف اليوم التايل، فهو ية السورياخلارج

 املتضررون

 .على حياهتم ركان هلا وقع مدم ِّ   ومأساوية فظيعةآاثرًا  االنفجارعاىن املتضررون من  -63

 ةخو إو آابء و  أزواًجافقدت عائالت  ثمةف .بسبب االعتداء اليت عانوها املآسيأدلة مباشرة على قدَّم املتضررون املشاركون و  -64

تلتئم اجلراح ومل  .وصفهايتعذر إصاابت املتضررين  منبعض  ُأصيبقد و  وأطفااًل وغريهم من أفراد العائلة املقربني. معيلنيو وأخوات 

الكثري يب صأُ . و اضطراب ما بعد الصدمة أعراض البعض يعاينوال يزال  على االعتداء. عامونصف ال عاًما مخسة عشربعد مرور 

 إبعاقات دائمة.من املتضررين 

وتشمل خطورة خطريًا جًدا.  كان  وأن االعتداء هاوأفظعاجلرائم على اإلطالق هو من أخطر اإلرهاب شك يف أن  وال -65

 .منها املتضررون يعانيهااآلاثر اليت  اجلرمية

أمر مستحيل  ،إىل فرتة ما قبل وقوع االعتداءأي العودة إىل الوراء، ف. ي حلق ابملتضررينذال األذىوال ميكن التعويض عن  -66

ما حل  ط الضوء يف احلكم على سل ِّ و  من عائالهتم. أفراًداأو فقدوا  أتذوا ناألشخاص الذيمأساة و  األرواح اليت ُزهقتنظرًا إىل 

 ابلكثري من املتضررين.

لكن إبمكاهنا حتديد املتضررين، ومن شأن ذلك مساعدهتم على و تعويضات  تطلب منحلغرفة الدرجة األوىل أن  ُيوزوال  -67

الدرجة األوىل مقتنعة على حنو ال يشوبه أي شك معقول أبن  وغرفة املطالبة بتعويضات أمام حمكمة وطنية أو هيئة خمتصة أخرى.

 .مجيًعا أتذوااملتضررين بصورة مباشرة واملتضررين بصورة غري مباشرة قد 
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من  تكبدوه املأي التعويضات املالية  - ت"ضاضررون املشاركون فيما خيص "التعوياملت التفاوت يف املعاملة اليت تلقَّاها أما -68

 ن من عائلة السيد احلريري.اعدة مالية من هيئة حكومية، وآخرو املتضررين حصلوا على مس فبعضهائاًل. فكان  - خسائر أو أضرار

البعض ألن  شديدبظلم يف احملاكمة موا أدلة قدَّ  نالذين املتضررو شعر و  .على اإلطالق أي تعويضمل يتلقَّ العدد األكرب منهم ولكن 

 .تعويض أي على معظمهممل ُيصل يف حني  اتحصل على تعويض

وينبغي  .ضررمن ما عانوه  جسامةمالئًما ومتناسًبا مع جرائم خطرية يتلقَّاه املتضررون من  الذيالتعويض وُيب أن يكون  -69

أتمينهم. وعموًما، توافق غرفة الدرجة األوىل  هتم الوظيفية، أو خططافهم، أو عالقظروف املتضررين، أو معار بالتعويض  يرتبطأال 

 .على أن املتضررين من اجلرائم ينبغي أن يكون هلم احلق يف احلصول على نوع من التعويض القانوين

 بادئاألمم املتحدة ملعالن إب - للمتضررين من املمثلني القانونيني بدعوة -احلكومة اللبنانية  غرفة الدرجة األوىلتذك ِّر و  -70

 من اجلرائم.للمتضررين  عادل "تعويض" وبضرورة توفري ،العدل األساسية املتعلقة بضحااي اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة

صندوق استئماين طوعي لتعويض أو إنشاء  ،أبمهية توافر خطة تعويض مناسبة للمتضررينأيًضا غرفة احلكومة اللبنانية الوتذك ِّر 

 .يف اختصاص احملكمة تندرجاليت املتضررين يف القضااي 

 االعتداء

، غادر السيد احلريري 2005شباط/فرباير  14يف صباح يوم االثنني  :إىل االعتداء مبزيد من التفصيلاآلن سيتم التطرق  -71

ه إىل مقهى وتوجَّ  جملس النواب، غادر مبىن 12:00يل الساعة بَ قصر قريطم حلضور جلسة صباحية جمللس النواب اللبناين. وق ُ 

، غادر 12:45. وقرابة الساعة دقيقة 45 حنوحيث أمضى لس النواب جمل املقابل( toileÉ’Place de l"بالس دو ليتوال" )

سيارته  استقلَّ ، 12:49الساعة  حنوغداء. وعند  ملوعد قريطم قصر إىل من أجل العودة املوكب هتيئة أمنه املقهى وطلب من جهاز

يف ابلقرب من شاحنة ميتسوبيشي كانرت  ، فيما كان املوكب مير  12:55ابسل فليحان. وقرابة الساعة السيد املصفحة برفقة النائب 

 .ر االنتحاري املواد املتفجرةفندق السان جورج، فجَّ  خارجشارع ميناء احلصن 
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وكانت سيارته إىل جانبه.  جالًسا الذي كان السيد ابسل فليحانالنائب برفقة يقود سيارته بنفسه وكان السيد احلريري  -72

 تتقدمهكانت املوكب الذي   وراءتسري خمصصة للسيد احلريري  سيارة إسعافكانت و  .أخراينراتن سياوخلفها الثالثة يف املوكب 

 .الداخليمركبة اتبعة لقوى األمن 

يف موكب السيد احلريري. وقال شهود  متقدَّ كانت تاليت   املركبةمرتًا خلف  50أو  40 يناهز عداالنفجار على بُ ووقع  -73

وتكلموا ، موجة من الضغط احلارو  هائلهدير  مثل ،اثنية بينهما تإهنم مسعوا صوتني عميقني فصلسياق كالمهم عن االنفجار 

أشبه كان ووصفوا األمر أبنه   ،كبريمدفعية   سالحصاروخ من صوت طائرة خترق جدار الصوت أو و ، أهائلانفجار عن  أيًضا

يتذكر تلك احملنة بسبب ال البعض يكاد  كانكيلومرتًا. ويف حني    25 وصل إىل عدعلى بُ االنفجار يف مجيع أحناء املدينة بزلزال. ومُسع 

 .مباشرةً  هللفرتة اليت أعقبتلالنفجار و واضًحا  م كثريون وصًفا، قدَّ أشبه ابحللم اا أبهنوهووصف ،اإلصاابت والصدمة

 .(HSBC) "إس يب سي إتش" مصرفمنها و اورة، اجمل باينابملجسيمة  اأضرارً  أحلق االنفجارو  -74

األثر الفوري وجنا السيد فليحان من . النريانحملاولة إمخاد إطفاء  العمَّ  80أو  70حنو ووصل إىل موقع االنفجار  -75

 .بعد شهرين جبروحهمتأثرًا  تويفلكنه و ي العالج، يف بريوت إىل فرنسا لتلق ِّ  األمريكيةلجامعة للالنفجار. ونُقل من املركز الطيب 

حتقيقاهتا اللبنانية وقوى األمن الداخلي يف لبنان العسكرية املخابرات ت أجر ، 2005ويف شباط/فرباير وآذار/مارس  -76

املتحدة بعثة لتقصي احلقائق إىل  لألممل األمني العام اللبناين، أرسَ  الوزراءعلى طلب من رئيس  النفجار. وبناءً بشأن اوحتليالهتا 

 .من أجل التحقيق يف أسباب هذا االغتيال والظروف احمليطة به وتبعاته بريوت

ال و مسرح اجلرمية،  ضمنالتحقيق  يف فوضويواتُّبع هنج  .دارة والتنظيمسيئ اإلوكان  َر التحقيق وفًقا للمعايري الدوليةومل ُيُ  -77

 تتم محاية مسرح اجلرمية على النحو املالئم.كذلك، مل سيما يف الفرتة اليت أعقبت االنفجار مباشرًة.  

السيد سيارات موكب  جًدا هيأدلة مهمة من مسرح اجلرمية  أزالت قوى األمن الداخلييف مساء وقوع االنفجار، و  -78

 جرى وما .ومت العبث مبسرح اجلرمية .ومركبات أشغال ثقيلة أخرى مسرح اجلرمية لنقل سيارات املوكب حنتانشاودخلت  احلريري.

 .ما حصلفهم السبب وراء غرفة الدرجة األوىل  ويتعذر على. بهحاجة ماسة للقيام مثة ألنه مل تكن أيًضا  ضروريغري 
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ن يف األايم اليت أعقبت االنفجار لبحث عن األشخاص املفقودياإجراءات فابلطريقة املناسبة.  مل يتم تنسيق التحقيق األويلو  -79

 يف مسرحأبنفسهم عائلته للبحث عنه من أفراد  أجراهابعد حماوالت متكررة  سوىأحد القتلى جثة ومل يُعثر على  مل تكن منسَّقة.

الشخص هذا ثر على جثة عُ و . اخلاصةعلى نفقتهم االنفجار بحث إىل موقع الكالب عدًدا من  يف إحدى املرات أحضروا و . اجلرمية

ملدة قد بقي على قيد احلياة ح أن يكون رجَّ ويُ يف اليوم التايل لالنفجار وُعثر على جثة قتيل آخر  يوًما. عشرسبعة حنو بعد مرور 

 طيب يف الوقت املناسب.العالج ال لو تلقَّىبعد االعتداء وكان من احملتمل أن ينجو ساعة  اثنيت عشرة

واململكة املتحدة وإسبانيا هولندا من سويسرا و خمتصة ابألدلة اجلنائية دولية اليت تلت االنفجار، حضرت أفرقة  ةالسنيف و  -80

التابعة لألمم املتحدة، ولية املستقلة جلنة التحقيق الدو التابعة لألمم املتحدة تقصي احلقائق بعثة ل التابعني ملساعدة احملققني الدوليني

د ساعدت هذه اللجنة سلطات التحقيق اللبنانية وق .2005صدر عن جملس األمن يف نيسان/أبريل جلنة أنشئت مبوجب قرار وهي 

 .2009حىت شهر شباط/فرباير 

ناجحة يف جوانب الدقيقة و التحقيقات ال بعض أجروا غرفة الدرجة األوىل مقتنعة أبن الضباط واخلرباء اللبنانينيلكن و  -81

شارك يف ظروف عسرية. ومشل ذلك حتقيقات  وذلكولكن مبساعدة أفرقة دولية متعددة خمتصة ابألدلة اجلنائية، االنفجار من  خمتلفة

ابملتفجرات واملقذوفات واألدلة اجلنائية يف  وتعلقت ،فيها متطوعون لبنانيون وأفرقة غطس دولية وخرباء يف حتديد قطع السيارات

 .الضحاايائية وحتديد هوية علوم األدلة اجلنبمسرح اجلرمية و 

ومل يكن التحقيقات املختلفة إىل مجع أدلة أساسية من مسرح اجلرمية، مثل قطع السيارات وبعض األشالء البشرية. أدت و  -82

إجراء غرفة الدرجة األوىل  تستلزميف األدلة اليت تقوم عليها مسائل أتثري جوهري أي  يف التحقيق األويل الفادحةوجه القصور أل

 حدث.مما مهمة عرب استخالص ولكن ال بد من . مداوالت بشأن ما إذا كان املتهمون مذنبني

 االنفجار

ي السان جورج وبيبلوس بفندقَ  حلق مايف  االنفجارطبيعة وتتجلى تفجري مواد شديدة االنفجار. االعتداء على انطوى  -83

من يبلغ ثالثة أمتار ونصف املرت  اجزءً  شار إىل أنيُ و  .فندق السان جورج عامود وسقف يفالتواء مثاًل  ، ومنهاأضرارو دمار من 

 يؤكدما و . جراء االنفجار منا سنتيمرتً  60 بواقعإىل اخللف  ُدفع، اسنتيمرتً  20 همسك ساوييذي ، الاجلدار األمامي لفندق بيبلوس



18 
 احملكمة اخلاصة بلبنان -ترمجة رمسية 

وآاثر اليت ُعثر عليها يف موقع االنفجار  كلًيا  الشكل ملشوهةا نيةدلقطع املعاهو االعتداء  يفاستخدام مواد شديدة االنفجار أيًضا 

 شك.ال هائاًل قد كان االنفجار و  منها. عددعلى  تر  ظهَ اليت احلرارة والضغط

 عرفوتُ مادة "يت أن يت".  كيلوغرام من مكافئ  3000و 2500كمية املتفجرات املستخدمة يف االعتداء تقع بني كانت  و  -84

مادة "آر دي بعض الشهود أن وذكر  (.Semtex) ""سيمتكس مكوانت منهي و  "آر دي إكس"ابسم  املستعملة التفجري ةماد

 50 حنو على علو يقع بني. وقد مت تفجريها يف أكثر احلاالت عسكريةالألغراض ل تصلح اأهنشديدة االنفجار إىل حد  كس"إ

قطرها انهز خمروطية الشكل ف االنفجار حفرة وخلَّ  .الشكل ةمستطيل ةفسالعبوات الناوكانت سنتيمرتًا فوق سطح األرض  80و

 .مرت، وذلك هبامش خطأ بلغ عدة نقاط مئوية 1,9وعمقها مرتًا  11,4

قيميَت ذروة الضغط ارتفاع  يؤدي إىلقليلة منافذ و أبنية عالية ذي ق قع يف شارع ضي ِّ الذي ياالنفجار أدلة اخلرباء أبن وتفيد  -85

 .(canyon effect" )األثر األخدودي"ذلك ابسم ويُعرف والدفع بسبب االنعكاسات من اجلدران اجملاورة. 

شاحنة خفيفة ، وهو ونللأبيض ا فان ميتسوبيشي كانرت مناجلانب اخللفي  التحميل يفيف مقصورة عت املتفجرات ووضِّ  -86

لبنان من اإلمارات العربية املتحدة يف كانون األول/ديسمرب إىل واستوردت ابن ااملركبة يف اليهذه وقد ُسرقت غطاء مشمع. ذات عادية 

 .اهلوية جمهويَل لرجلني  2005كانون الثاين/يناير س يف أواسط  ليف طراب توبيعَ  2004

 يف الياابن. صن ِّع هأنالفان  من حمركوثبت اور. ويف مياه املرفأ اجمل من مسرح اجلرميةقطع من فان الكانرت ت وقد رُفعَ  -87

 عن بُعد. وكانت هذه األجهزة نبلةقتفجري أي  دونلحؤول لمصممة موكب السيد احلريري جمهزًا أبجهزة تشويش وكان  -88

 يف ذلك اليوم. وتعمل على حنو سليممشغَّلة 

غرفة الدرجة األوىل  وتوافقاالنفجار.  نفَّذعلى أن انتحاراًي فة لاملختالدولية أفرقة التحقيق وأمجعت أفرقة التحقيق اللبنانية و  -89

ال يبقى و فقد استبعد كل فريق وسائل التفجري املمكنة األخرى ابعتبارها غري مناسبة الستهداف موكب سيارات متنقل، . لرأيذا اه

تستنتج غرفة الدرجة األوىل على حنو ال يشوبه  ،لذلكو . يف االنفجار عد أو انتحاريعن بُ  محتكُّ احتمايَل استخدام جهاز  سوىإًذا 

 .االعتداءنفَّذ أي شك معقول أن انتحاراًي 
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جثة كاملة  20لكن مل تُنتَشل سوى و . االنتحاري، مبا يشمل هتويف ثالثة وعشرون شخًصا يف االنفجار أو يف أعقابقد و  -90

 .من مسرح اجلرمية

 يف 92أشالء بلغ عددها انتشل اخلرباء واحملققون و . االنفجار ابلقرب من موقعاهلوية جمهول رجل  وُعثر على أشالء -91

أصغر  قطع وكانت من ضمنها، واحد وزهنا عن كيلوغرام قلَّ . وكانت كمية األشالء صغرية و الرجلهذا  من جثة وقالوا إهنااجملموع 

أبو أمحد للسيد البصمة الوراثية مع  تطابقتمل  هالكناملذكور و لرجل لسن  حمروقة هي عي ِّنة على وُعثر أيًضا  عظام.الو  النسيجمن 

 يف مسرح اجلرمية. النووي هومل يُعثر على محض ظَهر يف شريط إعالن املسؤولية زورًا.، وهو الشاب الفلسطيين الذي عدس

نات احلمض النووي املأخوذة من أفراد حتليل عي ِّ إىل واستناًدا إىل أدلة احلمض النووي اليت ُعثر عليها يف مسرح اجلرمية و  -92

غرفة الدرجة األوىل على حنو ال يشوبه أي شك معقول  اقتنعتأي الشاب الذي ظَهر يف شريط الفيديو، عائلة السيد أبو عدس، 

 .االنفجارنفَّذ أبن السيد أبو عدس مل يكن االنتحاري الذي 

. ومرتينقع بني مرت سافة تمب يبعد عنهاكان حبيث   عند انفجارها األداة املتفجرةإىل  األقرباهلوية  اجملهوللرجل ا وكان -93

 على األرجح. االنتحاري وكان هو

بني األشالء توَجد  ملشاب يف أوائل العشرينات من العمر، ل عليها هي اليت ُعثر أن السن اليت تشري إىلفيما عدا األدلة و  -94

ال تستطيع غرفة الدرجة األوىل التوصل إىل استنتاج  ،لذلكو هويته.  على تدلأدلة أخرى البشرية اليت حللها خرباء األدلة اجلنائية 

 اجملهول".بشأن هوية "الرجل 

 شبكات اهلواتف اخللوية

السيد احلريري ابستعمال جمموعات من اهلواتف  اغتيالنفَّذوا عملية يد بدر الدين سوالربعة األيزعم االدعاء أن املتهمني  -95

 .اخللوية اسُتخدمت ضمن شبكات. وكانت للهواتف اخللوية التابعة لكل جمموعة وترية عالية من االتصاالت فيما بينها

خلوية رصدوا األعمال املرتبطة ابالعتداء وإبعالن املسؤولية  هواتفويُزعم أن مستخدمي الشبكة اخلضراء املؤلفة من ثالثة  -96

ُتخدمت زورًا ونسَّقوها. ويُزعم أيًضا أن مستخدمي الشبكة احلمراء املؤلفة من مثانية هواتف خلوية نفَّذوا عملية اغتيال السيد احلريري. واس
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هاتًفا خلواًي، يف أعمال التحضري لالعتداء، مبا يشمل  13ة من هاتًفا خلواًي، والشبكة الصفراء املؤلف 15الشبكة الزرقاء املؤلفة من 

مراقبة السيد احلريري. أما اهلواتف اخللوية الثالثة يف اجملموعة اخلامسة، أي اهلواتف اخللوية األرجوانية، فقد استعملها مستخدموها 

احلقيقة هي أن و وقد يبدو ذلك معقًدا  .سؤولية زورًالالتصال فيما بينهم وأبشخاص آخرين من خارج اجملموعة لتنسيق عملية إعالن امل

 .معقد جًداأمر  املواقع اخللوية وسجالت بياانت االتصاالتبياانت يف من خالل التدقيق ا حصل م اكتشافحماولة 

وقد مزورة ثبوتية  واثئقموا أو قدَّ هويتهم  يذكرواأشخاص مل املشرتك تعريف  وحدةبطاقات و األجهزة اهلاتفية  اشرتىو  -97

 ختلفة.املشبكات اليف بني مستخدمي اهلواتف اخللوية تبادل بعض األجهزة اهلاتفية  ومت .نقًدا أرصدهتاوشحنوا  سددوا مثنها

كانت مرتابطة وأن أنشطتها كانت منسَّقة   والصفراءوتستنتج غرفة الدرجة األوىل أن الشبكات اخلضراء واحلمراء والزرقاء  -98

 يف األوقات املتعلقة ابلقضية.كانت شبكات سرية ، و فيما بينها

على  استخدم اثنان منهمو محراء، مبا يف ذلك يوم وقوع االعتداء. فريق االغتيال ستة هواتف خلوية أعضاء واستخدم  -99

، كان احملققون اخللوية احلمراءاهلواتف نشاط ها كثرة األدلة اجلنائية اليت خلَّفنظرًا إىل  و . اأيضً  ا من اهلواتف اخللوية الزرقاءاألقل عددً 

 ارتكاب اجلرمية وتوقَّف استخدامسيكتشفون حتًما أمر هذه اهلواتف. فقد اسُتخدمت اهلواتف يف منطقة مسرح اجلرمية مباشرًة قبل 

مبنتهى احلذر للحد من إمكانية  اهلواتفهذه تصرَّف مستخدمو و . يل وقوع االنفجاربَ ق ُ  ءالتابعة للشبكة احلمرالوية اخلواتف اهل

 .كشف هويتهم، مما يعين أن أشد التدابري على اإلطالق قد اخُتذت حلماية هوية هؤالء املستخدمني وإبقائها سرية

إلجراء  برزت احلاجة إىل استعمال اهلواتف اخللوية الزرقاء اليت كان ابإلمكان استخدامها على نطاق أوسعونتيجةً لذلك،  -100

 .قبة وأنشطة أخرىعمليات املرا

 نسب اهلواتف اخللوية إىل املتهمني األربعة والسيد مصطفى بدر الدين

وإثبات الدور املزعوم الذي أُسند إىل السيد بدر الدين يف إطار هتمة  -من أجل إثبات القضية ضد املتهمني األربعة  -101

 ذلكعرف يُ يستخدمون هواتف خلوية حمددة. و املؤامرة، ُيب أن يتمكن االدعاء من إقامة الدليل على أن هؤالء األشخاص كانوا 

بني االقرتان املكاين  إظهارية شخصية حمددة هو أوىل اخلطوات اليت تفضي إىل "النسب". وإثبات نسب هواتف خلو  مبصطلح

 اهلواتف اخللوية الشبكية واهلواتف اخللوية الشخصية املنسوبة إليهم.
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. فلم تكن للمتهمني وال للسيد بدر الدين اشرتاكات القضيةوقائع  االدعاء معقد جًدا نظرًا إىل نظريةوهذا اجلزء من  -102

وأجرى أبمسائهم يف خطوط خلوية. ولو كانت هلم اشرتاكات من هذا النوع، لكان من األسهل حتليل عمليات نسب اهلواتف. 

ه هبا اليت بدا أهنا فقد حددوا أواًل أمناط استخدام اهلواتف اخللوية يف الشبكات املغلقة املشتب. يف تسلسل عكسي عملهماحملققون 

هواتف خلوية مقرتنة مكانًيا ابهلواتف الشبكية  العثور علىكانت مرتبطة بعمليات املراقبة و/أو ابغتيال السيد احلريري، مث حاولوا 

 .بكيةاحملددة هذه. واضطروا بعد ذلك إىل حتديد هوية مستخدمي اهلواتف اخللوية اليت بدا أهنا كانت مقرتنة مكانًيا ابهلواتف الش

 مرتبطة ابجلرائم.و  قابلة لإلثبات معروفةأحداث ي أب ذلكتعنيَّ ربط أخريًا، و 

حملاولة العثور على مستخدميها. وبدأت جلنة التحقيق اخللوية حلَّل احملققون بدقة الظروف احمليطة ابستخدام اهلواتف و  -103

ما ميكن اكتشافه استناًدا إىل "روابط" اهلواتف اخللوية املستهدفة الدولية واالدعاء حتقيًقا معقًدا استغرق الكثري من الوقت حبثًا عن كل 

ابلتحقيق. وكان الغرض من ذلك حماولة حتديد َمن كان يستخدم كل هاتف، أو ربط اهلاتف مبشتبه به، أو رمبا حتديد مشتبه به 

فيه، واجلهات اليت كان على اتصال ومشل هذا التحقيق حتليل منط استخدام كل هاتف خلوي، مثل املكان الذي اسُتخدم . جديد

 .هبا ووترية هذه االتصاالت، وَمن اتصلت به جهات اتصال هذا اهلاتف

 .ابلتتابع األربعة املتهمنيإىل اآلن وسيتم التطرق 

 السيد سليم مجيل عياش

واهلاتف األزرق ، 294اهلاتف األصفر هي هواتف خلوية شبكية أربعة عياش كان يستخدم  سيدلايرد يف قرار االهتام أن  -104

 .300، واهلاتف األخضر 741، واهلاتف األمحر 233

وسكن أيًضا منزل العائلة يف حاروف، يف جنوب لبنان، ابلقرب من لك شقة يف احلدث، ببريوت، ميالسيد عياش وكان  -105

، مث كان رئيس مركز مركبا 2002حىت شباط/فرباير  النبطية. وعمل يف الدفاع املدين اللبناين يف مركز الدوير ابلقرب من حاروف

 ، قبل أن ُُيال جمدًدا إىل مركز الدوير.2004حىت تشرين الثاين/نوفمرب 

وما ، كل هاتفوجهات اتصال  هواتف خلوية شخصية وخطني أرضيني، استخدام السيد عياش وقدَّم االدعاء أدلة على  -106

 تلق ِّيهاإجرائها أو عند مكان وجود اهلواتف على ذلك  ويدل. تشغ ِّلها واتف اخللويةاهلكانت اخلالاي اليت  ي ، أالنمط اجلغرايف""مس ِّي 
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 ،سائل منهار تتلقى و  إليهاه رسائل نصية قصرية توج ِّ و  ،ابهلواتف وتتلقى اتصاالت منها ت تتصلاليت كاناجلهات يت ومس ِّ اتصاالت. 

ومن  الكثري من اجلهد والوقت. ذلك طلبتو القضية يف  وكل متهم خلوي على كل هاتف النهجهذا  قب ِّ طو  "جهات االتصال".

 أن يكون شخص آخر غريه ال ميكن أنليزعم االدعاء استخدمه  امنطً خلوي لكل هاتف  أن ُيددوا، متكَّن احملققون من هذا املنطلق

 .املعين اخللوياهلاتف  مستخدااملذكور ابالسم قد شخص املتهم لا

واهلواتف اخللوية الشخصية  ،املذكورينيف املنزلني اللذين كاان مسجلني ابمسه واستخدم السيد عياش اخلطني األرضيني  -107

يف إطار معامالت خدم ستاليت كانت تُ اخللوية  اهلواتفهذه جهات اتصال  مثة تطابق بني وكان .091و 935و 170و 165

تقدمي كانت العائلة تتعامل معهم، و التصال مبقد ِّمي خدمات  او سفر،  اتتقدمي طلبات للحصول على جواز  ومنها، وجتارية رمسية

واسُتخدمت بطاقة وحدة سري. حلادث سيارة السيد عياش  تعرُّض بعد بسائق شاحنة قطرأتمني واالتصال تعويض لشركة  طلبات

 .اليت كان السيد عياش ميلكها( BMW)سيارة "يب أم دبليو" اتف يف و اهلحد هذه تعريف املشرتك اخلاصة أب

استخدم . وحني كان هناك، 2004يف كانون الثاين/يناير ألداء فريضة احلج إىل مكة املكرمة أيًضا السيد عياش  وسافر -108

 بنشاطه ذلك العاميف اخللوي  نشاطهمقارنة  هييف القضية  وأمهية ذلك .ةآلي اتصرافمن  ةلغ نقديالسحب مببطاقته املصرفية 

 .أخرىفيه ألداء فريضة احلج مرة زعم أن السيد عياش سافر الذي يُ  2005يف عام اخللوي 

من بريوت إىل جمدًدا أن السيد عياش سافر  2005يف شهر كانون الثاين/يناير من املطار يرد يف سجل حركة اخلروج و  -109

مل لبنان يف ذلك الوقت،  خارجالسيد عياش  ويف حال وجودكانون الثاين/يناير.   28و 15 يف الفرتة بنياململكة العربية السعودية 

آخر  شخصيكون أن وال بد من كات احلمراء والزرقاء واخلضراء. بيستخدم اهلواتف اخللوية الثالثة التابعة للشأن  يكن ابستطاعته

 ضده.ستخدمها. وكان ذلك يكفي وحده لسقوط قضية االدعاء اقد 

اليت كان السيد عياش يستخدمها يف واتف اخللوية أمناط اتصاالت اهلدعاء االيف لبنان، قارن السيد عياش  وإلثبات بقاء -110

إىل أيًضا االدعاء واستند  .2005يف كانون الثاين/يناير  تلك اليت كان يستخدمهاأبمناط اتصاالت  2004كانون الثاين/يناير 

بطاقة اسُتعملت  كذلك،.  669 ينتهي ابألرقاماتبع للشبكة الصفراء خلوي  هباتف 2004يف عام مكانًيا  فهذه اهلواتاقرتان 

وىل، ولكن واستنتجت غرفة الدرجة األ .170اخللوي الشخصي لسيد عياش اهاتف  به يف جهازوحدة تعريف املشرتك اخلاصة 
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على  كان  حاالت تشغيل خالاي متداخلة، أن السيد عياش وعدد وجود تنقُّل مشرتكإىل رجحان األدلة فقط، وال سيما ابستنادها 

 .669املستخدم الرئيسي للهاتف األصفر  األرجح

 15يف لبنان السيد عياش غادر  أن األوسطشركة طريان الشرق وقائمة رحالت  عبور احلدود اللبنانيةوتظهِّر سجالت  -111

للسفر وأخذ وكان قد حصل على جواز حج برفقة زوجته وابنته. متجًها إىل اململكة العربية السعودية  2005كانون الثاين/يناير 

لدفاع دى اعلى أساس أنه كان يعمل لبدل نفقات السفر وحصل على ت قد ألغيَ  إجازتهولكن إجازة عمل ألداء فريضة احلج. 

 التدقيق نظام على أنأدلة عن ذلك، تلقَّت غرفة الدرجة األوىل  وفضاًل وأعمال إنقاذ. مكافحة احلرائق منها ويضطلع مبهام املدين 

 ف.بسبب العدد اهلائل للحجاج الذي بلغ اآلاليف ذلك الوقت  املناسبتدقيق ح إجراء المل يتِّ مبطار بريوت  سفرالجوازات  يف

عبور احلدود  وظفِّيمل وُتسلَّميف كل جمموعة مع جتُ كانت مث  احلجاج كل جمموعة من لتسجيل   مًعاستخدم تُ جوازات احلج  تفكان

السجالت السعودية أن السيد عياش وزوجته األمساء الواردة يف . وتبني ِّ حدة فرد علىهوية كل حقق من تتمها، مما يعين أنه مل يتم الخل

مشواًب ولذا، كان النظام  إليه. عادتمث غادرت لبنان اململكة وخرجا منها بال ابنتهما اليت يرد يف السجالت اللبنانية أهنا  دخال

 على اجلانبني. بعيوب وغري موثوق به

األخضر اهلاتف و  233األزرق اهلاتف ومها ، السيد عياش إىل ملنسوبنياو التابعني لشبكتني  نياخللوي نياتفاهلوفيما خيص  -112

وظلت اهلواتف اخللوية ة. ياتصاالته الشبك 741، وبدأ اهلاتف األمحر 2005يف أثناء موسم احلج لعام ُيستخدمان فبقيا ، 300

 جهاز اهلاتف اخللوي وخالفًا لتغريُّ . 2005عام ليف الفرتات اليت مت حتليلها، مبا يشمل موسم احلج وتتحرك مًعا تقرتن مكانًيا 

يف  ُيستخدمظل  091و 170اخللويني الشخصني  اهلاتفني يقمَ ر من  كاًل   ، فإن2004خالل موسم احلج لعام  165الشخصي 

املستخدم نفسه ملا ذُكر من هواتف خلوية شخصية وهواتف خلوية شبكية وبعده. وكان  2005قبل موسم احلج لعام نفسه اجلهاز 

ابقي اهلواتف اخللوية بعد ظهر يوم  مع 091فيها اهلاتف اخللوي  مل يوَجد، ابستثناء الفرتة اليت 2005يف أثناء موسم احلج لعام 

 .2005كانون الثاين/يناير   28

وهذا االستنتاج يف لبنان ومل يغادره ألداء فريضة احلج. أن السيد عياش بقي وبناءً على ذلك، استنتجت غرفة الدرجة األوىل  -113

 يف االعتداء. ما إذا كان متورطًا الختاذ قرار بشأن أساسي
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نظرًا إىل اقرتان هذا  2005كانون الثاين/يناير   7حىت  294اهلاتف األصفر  كان يستخدمالسيد عياش   وتظهِّر األدلة أن -114

 هتما املماثلة.اتصاالوأمناط  935اخللوي الشخصي  هاهلاتف مكانًيا هباتف

وقد استعمله السيد . راقبةعمليات امل، مبا يشمل السيد احلريريعلى  لتحضري لالعتداءا ألعمال 233واسُتخدم اهلاتف األزرق  -115

السيد عياش ي اتفَ املكاين هبوكان اقرتانه  على األقل. 2005 فربايرشباط/ 14يوم إىل كانون الثاين/يناير   10من يوم االثنني  عياش

 أنه كان هلذه اهلواتف املستخدم ذاته.ستنتج تأن غرفة الدرجة األوىل أاتح لإىل حد  ظرا للنالفتً  091و 170اخللويني الشخصيني 

شباط/فرباير  14 يوم االثنني إىل 2004أيلول/سبتمرب  30من املمتدة فرتة اليف السيد عياش استخدم االدعاء أن ويزعم  -116

على السيد اليت اسُتخدمت لرصد أعمال التحضري لالعتداء أحد اهلواتف اخللوية الثالثة الذي كان  300اهلاتف األخضر  2005

الذي نسبه االدعاء إىل  023اهلاتف األخضر  هباتف واحد آخر هوسوى  اهلاتف على اتصالوتنسيقها. ومل يكن هذا احلريري 

 السيد مصطفى بدر الدين.

 قبل االعتداء على السيد احلريري 2005شباط/فرباير  14يف األخري  هاتصال 300مستخدم اهلاتف األخضر  أجرىو  -117

إرسال مؤقتة موضوعة على منت شاحنة واقفة على الطريق يف اجلهة املواجهة خلية إعادة ذلك االتصال يف هناية مشغ ِّاًل  ،بساعة واحدة

 مرتًا. 150تقارب الصغرية هذه  ؤقتةاملخلية للمنطقة التغطية املتوقعة  توكان لفندق فينيسيا وعلى مقربة من موقع االعتداء.

 ،170و 091و 935الشخصية السيد عياش اخللوية هواتف بني  بناًء على احلاالت الرتاكمية لالقرتان املكاين احملتملو  -118

على مدى أربعة أشهر ونصف  300األخضر هاتفه و  ،التابع للشبكة الزرقاء 233وهاتفه التابع للشبكة الصفراء،  294 هوهاتف

 واحد هو السيد سليم عياش.مستخدم  ذه اهلواتف اخللويةهله كان غرفة الدرجة األوىل أبن اقتنعتالشهر، 

محراء خلوية ل، واحًدا من ستة هواتف املعدد املوح، وفًقا ملا أورده املدعي العام يف قرار االهتام 741كان اهلاتف األمحر و  -119

 ."االغتيالفريق ها "استخدم

ي السيد عياش اخللويني الشخصيني حاول االدعاء إثبات استخدام السيد عياش هذا اهلاتف من خالل اقرتانه املكاين هباتفَ و  -120

 .لشبكة اخلضراءالتابع ل 300لشبكة الزرقاء واهلاتف اخللوي ل التابع 233واهلاتف اخللوي  170و 091
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 له ارتباط وثيق ابغتيال السيد احلريري.استخدمه كان يف القضية ألن َمن  أساسًيااخللوي ويُعد  نسب هذا اهلاتف  -121

يوم ال أي ،2005شباط/فرباير  2يوم األربعاء  091اهلاتف اخللوي و  741األمحر اهلاتف وحدث تباعد مكاين بني  -122

وحدات إىل جمموعة أو شبكة ف يضكان يالشخص الذي   ومن املنطقي أناتف يف طرابلس. هذا اهلوحدات إىل  فيهالذي أضيفت 

 ميها األفراد لنقلها إىل طرابلس.أخذ اهلواتف من مستخداهلواتف اخللوية من 

شك معقول، استناًدا إىل جممل األدلة، أبن مستخدم اهلاتف األمحر  وىل مقتنعة على حنو ال يشوبه أيالدرجة األغرفة و  -123

ستخدم اهلواتف اخللوية األخرى اليت جرى حتليلها آنًفا. وكان هذا املستخدم هو السيد اكان أيًضا الشخص نفسه الذي   741

وىل مقتنعة على فإن غرفة الدرجة األ ،. ولذا2005شباط/فرباير  14االثنني يوم كانون الثاين/يناير إىل   14اجلمعة يوم عياش من 

يوم كانون الثاين/يناير إىل   14اجلمعة يوم من  741شك معقول أبن السيد عياش كان مستخدم اهلاتف األمحر  حنو ال يشوبه أي

 .2005شباط/فرباير  14االثنني 

 ارتباطات حبزب هللا.عياش  للسيددلة أيًضا أنه كانت وتثبت األ -124

 حسن حبيب مرعيالسيد 

لتنظيم عملية  231األرجواين  الشخصياخللوي املتهم الثاين هو السيد حسن حبيب مرعي الذي يُزعم أنه استخدم هاتفه  -125

 .071تخدامه اهلاتف األخضر ابسلسيد بدر الدين حصرًا اب كان على اتصالأنه   ويُزعم أيًضااملسؤولية زورًا عن االعتداء. إعالن 

 حجة ظرفية. 071ما اهلاتف األخضر وإ 231وتُعد  احلجة القائلة أبن السيد مرعي كان يستخدم إما اهلاتف األرجواين  -126

 اليوم التايل لالعتداء. ، أي يف2005شباط/فرباير  15آلخر مرة يوم الثالاثء  واسُتخدممسجاًل ابمسه يكن مل  231فاهلاتف األرجواين 

تقدمي أدلة على أن السيد مرعي وأفراد عائلته ب 231السيد مرعي اهلاتف األرجواين  استخداموسعى االدعاء إىل إثبات  -127

هات االتصال للهاتفني اخللويني. جو قارنة النمط اجلغرايف مب، مث 6091 ا ينتهي ابألرقامشخصيً  خلوايً  اكانوا يستخدمون هاتفً 

هلاتفني أن هذين ا يبني ِّ مكانًيا على حنو  071واهلاتف األخضر  231اهلاتف األرجواين  اقرتانسعى من هذا املنطلق إىل إثبات و 

 .هو السيد مرعي اخللويني كان هلما مستخدم واحد
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 .6091كانوا يستخدمون اهلاتف اخللوي السيد مرعي وأفراد عائلته  األدلة أن  وتؤكد -128

اهلاتف األرجواين استخدم  اصً شخ أنهو والسيد مرعي  231اهلاتف األرجواين قيم رابطًا بني يي الذالدليل األقوى و  -129

كما وأعطى اسم حسن مرعي لتسليم فرشة إىل عنوان سكنه   ،مفروشات مبتجرلالتصال  2004يف تشرين الثاين/نوفمرب  231

 .ليُتصل به 6091أعطى رقم اهلاتف اخللوي 

 ،"اهلاتف اخللوي الرمادي"آخر مس ِّي  هاتف خلويهو  دلياًل مرعي السيد جهة الدفاع عن  دَّمتق ويف أثناء احملاكمة، -130

إذا كان الشخص املعين  مما يعين أن السيد مرعي مل يكن، 071مكانًيا ابهلاتف األخضر قد اقرتن هاتًفا ُُيتمل أن يكون  بوصفه

على حنو  دتؤكووَجد أدلة بيد أن االدعاء أجرى فيما بعد حتقيًقا بشأن اهلاتف اخللوي الرمادي . 231يستخدم اهلاتف األرجواين 

ومضمون عدد من  ،ورقم اهلاتف اخللوي ،هوُعرفت هوية السيد مرعي من صورة جواز سفر  أن السيد مرعي كان مستخدمه.قاطع 

واستنتجت غرفة الدرجة األوىل على حنو ال يشوبه أي . 231ابهلاتف األرجواين قرتن مكانًيا ي كان  ولكنهالرسائل النصية القصرية. 

 .الفرتة املعنيةيف  231السيد مرعي كان يستخدم اهلاتف األرجواين أن اهلاتف اخللوي الرمادي، إىل  ، استناًداشك معقول

ا على اقرتانه املكاين ابهلاتف حصرً  هي مسألة تقوم 071حتديد ما إذا كان السيد مرعي يستخدم اهلاتف األخضر  ومسألة -131

. واهلاتف اخللوي الرمادي. وهناك بعض األدلة املعقولة على احتمال وجود اقرتان مكاين بني اهلواتف اخللوية الثالثة 231األرجواين 

 ، وذلك071األخضر  مفاده أن السيد مرعي كان يستخدم اهلاتفأدلة كافية للتوصل إىل استنتاج توافر ت يف هناية املطاف، ملولكن 

عامل و  ،ن االتصاالتم فكان هناك عدد غري كافٍ  .شك معقول ال يشوب االستنتاج أيأب يقضيلمعيار العايل املستوى الذي ل وفًقا

ابهلاتف  امكانيً قرتن كان ي  071أن اهلاتف األخضر  مفاده مؤكد استنتاج إىل الغرفة لتوصُّ ا ُيول دون ممل، التنقيف قلة مهم هو 

ومل  مستخدم واحد. 071واهلاتف األخضر  للهاتفني اخللويني الشخصينيإًذا  وأنه كان ،يهلاتف اخللوي الرمادابأو  231األرجواين 

  لشبكة اخلضراء.ا ضمنالسيد مرعي كان يستخدم هاتًفا خلواًي تقتنع غرفة الدرجة األوىل على حنو ال يشوبه أي شك معقول أبن 
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 حسني حسن عنيسي

ا ابسم حسني حسن عيسى. ويزعم املدعي العام أنه استخدم هاتفه اخللوي كان حسني حسن عنيسي يُعرف سابقً  -132

يف ترتيبات إعالن املسؤولية زورًا. ومل يكن االشرتاك يف هذا اهلاتف ابمسه. وكان آخر استخدام له يوم  095الشخصي األرجواين 

 .2005شباط/فرباير  16األربعاء 

سيارة، ُيستخدم فيها هذا الرقم بوصفه رقم اتصال  شراء وطلب مصرفية حساابت فتح طلبات مثل عديدة، مستندات مثةو  -133

 االتصال جهات من كبريًا  عدًدا أن االتصاالت بياانت سجالت وتبني  للسيد عنيسي الذي كان يُعرف آنذاك ابسم حسني عيسى. 

 ما وأبرز ومعارفه. وأنسبائه عنيسي السيد عائلة إىل منسوبة أرقام هي معها التواصل تواتر حيث من مرتبة ثالثني أعلى يف املصنفة

 وبني بينه االتصاالت عدد وصل وقد والدته، إىل نسبه ميكن رقم هي مرتبة أعلى يف املصنفة االتصال جهة أن هو االنتباه يثري

 .اتصااًل  747 إىل 095 األرجواين اهلاتف

رئيسي هلذا اهلاتف. واخلالصة املعقولة الوحيدة اليت ميكن التوصل إليها انطالقًا من ويشري جممل األدلة إىل أنه املستخدم ال -134

كانون الثاين/يناير   9يف الفرتة املمتدة من  095جممل األدلة هي أن السيد عنيسي كان املستخدم الرئيسي للهاتف األرجواين 

  مقتنعة بذلك على حنو ال يشوبه أي شك معقول.. وغرفة الدرجة األوىل2005شباط/فرباير  16على أقل تقدير إىل  2003

 أسد حسن صربا

وعاشا يف بريوت. ويُزعم أنه استخدم هاتًفا خلواًي  2000وم يف تشرين الثاين/نوفمرب تزوج السيد صربا ابلسيدة هالة سل   -135

مه أيًضا يف األنشطة ، واستخد2005شباط/فرباير  16و 2001بني تشرين الثاين/نوفمرب  018شخصًيا هو اهلاتف األرجواين 

 املرتبطة إبعالن املسؤولية زورًا. وكان هلذا اهلاتف اخللوي اتصاالت عديدة متبادلة مع أفراد عائلة كليهما.

 546 الرقمان مها آخرين، خلويني هاتفني على أيًضا االدعاء اعتمدوإلثبات أنه كان يستخدم هذا اهلاتف اخللوي،  -136

 األرجواين اهلاتف لنْسب ،2005 متوز/يوليو 20 يف الثاين استخدام وبدأ شباط/فرباير 24 يف أوهلما استخدام بدأ اللذان 657و

 صربا. السيد إىل 018
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 عن تفاصيل أي   هناك يكن ومل .018 األرجواين اهلاتف "ميلك" كان  الذي الشخص هوية على مباشرة أدلة توجد وال -137

 هبذا اخلاصة االتصال جهات قائمة على االدعاء ويعتمد شيء. أي يف اتصال كرقم  استخدامه على دليل أي يقدَّم ومل املشرتك

 اجلغرايف، النمط ويف االتصال جهات يف التشابه وأوجه اتصاالته، يف ُشغ لت اليت واخلالاي قصرية، نص ية رسائل ست وحمتوى اهلاتف،

 اهلاتف. هذا بعد اسُتخدما خلويني هاتفني مع النصية، الرسائل حمتوى ذلك يف مبا

 أدلة تقدَّم فلم الدين. بدر والسيد األربعة املتهمني ضد االدعاء استخدمها اليت النْسب أدلة أضعفوهذه األدلة هي  -138

 أوائل إىل 2004 عام أواخر من أي االهتام، قرار يف احملددة الفرتة خالل صربا السيد فيه يعيش كان  الذي املكان بدقة تبني   قاطعة

 يستخدم االدعاء، قضية حبسب صربا، السيد وكان يفعله. كان  ما وال يعمل، كان  أين وال يش،يع كان  من مع وال ،2005 عام

 منه. صالتخل   مت عندما ،2005 شباط/فرباير 16 األربعاء يوم حىت 018 األرجواين اهلاتف

 ومكان منزله نوانع إىل استناًدا صربا السيد أثر لتتب ع ُتستخدم أن ميكن جغرافية بصمة وجود على دليل أيوليس هناك  -139

 اليت سل وم، السيدة لزوجته، جغرافية بصمة كذلك  تقدَّم ومل عائلته. مع أنشطته ذلك يف مبا واالجتماعية، الرتفيهية وأنشطته عمله

 .018 األرجواين للهاتف آخر حمتماًل  مستخدًِّما كانت

 ال ،657و 546 اخللويني اهلاتفني دراسة دون ومن ضعيفة؛ صربا السيد إىل 018 األرجواين اهلاتف تنسب اليت األدلةو  -140

 املعني ة. الفرتة خالل مستخدمه كان  أنه تستنتجومل تستطع غرفة الدرجة األوىل أن  إليه. اهلاتف هذا نسب ميكن

 السيدة أن يبدو أنه من الرغم لىع 657و 546وم يستخدمان كال اهلاتفني اخللويني وكان السيد صربا وزوجته السيدة سل   -141

 أعلى. بتواتر تستخدمهما نتكا  ومسل  

تشرين  22يف الفرتة املمتدة من  018وم كاان يستخدمان اهلاتف األرجواين وتثبت األدلة أن السيد صربا والسيدة سل   -142

 .657و 546. مث استخدما اهلاتفني اخللويني 2005شباط/فرباير  16إىل  2001الثاين/نوفمرب 

 اليت 018 األرجواين اهلاتف )مستخدمي( ملستخدم االتصال أمناط على الوقوف من تتمكن مل األوىل الدرجة غرفة ولكن -143

 افرتاض على األايم، بعض ويف االهتام. قرار يف احملددة الفرتة يف أو النَّْسب فرتة يف اهلاتف هلذا واحد مستخدِّم وجود استنتاج تتيح
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 أن منهما كل  إبمكان فكان ابلعكس، والعكس زوجته، أبقارب اتصاله احتمال من أكرب اربهأبق صربا السيد اتصال احتمال أن

 خمتلفة. أوقات ويف حدة على اهلاتف يستخدم

 للهاتف الرئيسي أو األساسي أو الوحيد املستخدم كان  صربا السيد أن تستنتج أن األوىل الدرجة لغرفة ميكن الومن مَث ،  -144

 2004كانون األول/ديسمرب   22احملددة يف قرار االهتام ملشاركته يف املؤامرة الواردة يف التهم، أي من  خالل الفرتة 018 األرجواين

 أن األوىل الدرجة لغرفة ميكن المع زوجته. و  للهاتف مشرتك استخدام حدوث إىل األدلة وتشري. 2005شباط/فرباير  14إىل 

 ال الذي اخللوي، للهاتف االتصال جهات وقائمة اجلغرايف النمط وهي فقط، لديها اليت األدلة من انطالقًا مؤكد حنو على تستنتج

 يستخدم كان  أنه يُزعم اليت األايم خالل اخللوي للهاتف الوحيد املستخدم كان  صربا السيد أن قاطعة، نصية رسائل حمتوى له يوجد

 زورًا. املسؤولية إبعالن املتعلقة لألنشطة اخللوي اهلاتف هذا فيها

 الوحيد املعقول االستدالل أن معقول شك أي   يشوبه ال حنو على تستخلص أن األوىل الدرجة غرفة تستطيع ال ولذا، -145

 األول/ديسمرب كانون  22 بني اخللوي للهاتف الوحيد املستخدِّم كان  صربا السيد أن هو األدلة من انطالقًا إليه التوصل ميكن الذي

 مر القضية املرفوعة ضد السيد صربا تقويًضا اتمًّا.ويقو ض هذا األ .2005 شباط/فرباير 14و 2004

 مصطفى أمني بدر الدين

 زوج أي الدين، بدر السيد صهر مغنية عماد السيد الراحل وكان أوالد.تزوج مصطفى أمني بدر الدين مرتني وله ستة  -146

 بدأت، قبل ضم قضية السيد مرعي.عندما  القضية هذه يف األربعة األصليني املتهمني من الدين بدر السيد وكان سعدة. أخته

 متوز/يوليو 11 ويف أعلن حزب هللا وفاته بوصفه قائًدا يف حزب هللا كان يقاتل يف سوراي. ،2016 أاير/مايو شهر ويف -147

من دون أن يعوق  ضده القضية إبهناء االستئناف، غرفة عن ابألغلبية صادر قرار على بناءً  األوىل، الدرجة غرفة قامت ،2016

اصلة اإلجراءات إذا ُقدِّ م يف املستقبل دليل يُثبِّت أنه ال يزال على قيد احلياة. وظل امسه يف قرار االهتام املوحد املعدل الذي ذلك مو 

 أودعه املدعي العام بعد هذا القرار.
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مؤامرة مع ويُزعم يف القرار املذكور أن السيد بدر الدين، الذي استخدم أيًضا االسم املستعار "سامي عيسى"، شارك يف  -148

 السيد مراقبة عملي ة رصد توىل  املتهمني األربعة ترمي إىل ارتكاب عمل إرهايب الغتيال السيد احلريري. ويُزعم على وجه التحديد أنه 

 االعتداء. يف اسُتخدم الذي الكانرت فان شراء وعملي ة لالعتداء متهيًدا عي اش السيد مع بتنسيقها وقام احلريري

 زورًا اإلعالن لعملي ة اإلعداد أيًضا رصد وأنه لالعتداء، الفعلي التنفيذ برصد قامزعم املدعي العام أنه  ابإلضافة إىل ذلك، -149

 مرعي. السيد مع بتنسيقها وقام املسؤولي ة، عن

 ويُزعم. اخلضراء لشبكةا هواتف من خلوايً  هاتًفا استخدامه خالل من العام، املدعي حبسب االعتداء، يف تورطه ويتضح -150

 يستخدم كان  الذي عياش، السيد مع التواصل يف اخلضراء لشبكةل تابعال 023 اخللوي هاتفه استخدم قد الدين بدر السيد أن

 املتعلقة املعلومات "لتبادل ،071 األخضر اخللوي اهلاتف يستخدم كان  الذي مرعي السيد ومع ،300 األخضر اخللوي هاتفه

 الشركاء هؤالء حصرًا يستخدمها تنسيق شبكة الشبكة هذه وكانت املؤامرة". تعزيز إىل ادفةاهل األعمال ولتنسيق املؤامرة نواحي جبميع

 األربعة. املتهمني شأن شأنه هللا، حزب مناصري من كان  الدين بدر السيد أن ويُزعم املؤامرة. يف الثالثة

 أيًضا يستخدم كان  أنه على دلياًل  االدعاء ساق ،023 األخضر اهلاتف يستخدم كان  الدين بدر السيد أن وإلثبات -151

 أدلة إىل ذلك وأدى .023 األخضر ابهلاتف امكانيً  مقرتنني كاان  اللذان 354و 663 الرقمان مها خلويني، شخصيني هاتفني

وكان السيد بدر الدين يستخدم أيًضا مخسة أرقام هواتف خلوية أخرى  اخللويني. اهلاتفني هذين استخدام على النطاق واسعة

 .آخر" هاتف به يستبدل مث   أشهر أو أسابيع لفرتة يستعمل كان  منها هاتف كل    أن   أي تتابعي، ترتيب يف" اسُتعملت

 كطالب  األمريكية اللبنانية ابجلامعة التحق قد وكان عيسى. سامي املستعار ابمسه الدين بدر السيد الشهود بعض وعرف -152

 تقريبًا 2002 عام ومن السياسية. العلوم يف بكالوريوس دةشها على حاصاًل  2005 عام جوختر   .2004 وعام 1997 عام بني

 سامي لدى وكان معهم. اجتماعية عالقات وأقام اجلامعة يف طالابً  وصادق عيسى، سامي اسم نفسه على أطلق ،2005 عام إىل

 "سامينو امسه وقارب وت،بري  مشال تقريًبا كيلومرتًا  20 بعد على قرهبا، أو جونية يف أكثر أو واحدة وشقة شخصيون، حراس عيسى

(Samino") بريوت. يف فروع ثالثة وله سامينو"، "جموهرات امسه جموهرات متجر ميتلك وكان بريوت، مشال يف يرسو 
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 النصية الرسائل يف واسُتخدم عيسى. لسامي رقمان أهنما على 663و 354 اخللويني اهلاتف رقمي شهود عشرة مي زو  -153

 وتشري مشيه. يف يعرج وكان ساقه يف إصابة الدين، بدر مصطفى شأن شأنه عيسى، سامي ىلد وكان و"سامينو". "سامي" امسا

 يف الواقع امليالد، عيد نفس أيًضا للشخصني وكان وقدمه. ساقه إصابيت إىل الشخصيني اخللويني اهلاتفني من لكل النصية الرسائل

 نيسان/أبريل. 6

 بلتجن   احرتازية إجراءات ويتخذ متعددة خلوية هواتف خدمويست حني،املسل   حراسه مع يسافر عيسى سامي كانو  -154

 األشياء. على بصماته ترك أو تصويره

 128و صديقاته إحدى مع متباداًل  اتصااًل  855 عددها بلغ اتصاالت اخللوية الدين بدر السيد هواتف ألحد كانو  -155

 فروع مع االتصاالت مئات وتبادل اتصااًل  2056 قيقتهش هاتف مع املتبادلة اتصاالته عدد وبلغ أخرى. صديقة مع متباداًل  اتصااًل 

 اتصااًل  3151و صديقة مع متباداًل  اتصااًل  21372 عددها بلغ اتصاالت اخللوية هواتفه من آخر هلاتف وكان سامينو. متجر

 1895 إىل ضافةابإل شركائه، ومع سامينو متجر فروع مع املتبادلة االتصاالت من اآلالف له وكان أخرى. صديقة مع متباداًل 

 املوظفني. أحد مع متباداًل  اتصااًل 

 املشرتكة. االتصال جهات من والعديد متداخالن استخدام ومنط جغرايف منط اخللويني للهاتفني وكان -156

 متجر يف التجاري عيسى سامي لشريك اخللوية اهلواتف مع املتبادلة االتصاالت مئات له اثلث خلوي هاتف هناك وكان -157

 الداخلية" األمور على "املط لعون أبهنم وصفوا الذين ضم ت أصغر، اتصال جهات دائرة اهلاتف هلذا وكان املسجَّل. ومالكه سامينو

 عدًدا. أقل اتصاالته وكانت الدين، بدر السيد عائلة من أفراد وعدة هللا، حزب ومسؤويل سامينو، متجر يف

 مشل مبا الذاتية، سريته تفاصيل ونشر سوراي يف القتال يف نالدي بدر السيد وفاة هللا حزب أعلن ،2016 أاير/مايو ويف -158

 الشخص أنه على الدين بدر السيد شهود مثانيةُ  مي ز وقد هللا. حزب يف كبريًا  عسكرايً  قائًدا كان  أنه وذكر فيديو، وتسجيالت صورًا

 هواتف ثالثة يستخدم وكان عيسى، سامي كان  الدين بدر السيد أن على األدلة من كبري  عدد ومثة عيسى. سامي ابسم املعروف

 خلوية. شخصية
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 اقرتان 663و 944 اخللويني اهلاتفني وأن ،امكانيً  اقرتان 944و 354 اخللويني اهلاتفني أن اخللوية املواقع أدلة وتثبت -159

 2004 أيلول/سبتمرب 28 بني يوًما 57 طوال 023 األخضر اهلاتف واسُتخدم واحد. مستخدِّم لكليهما وكان أيًضا. امكانيً 

 األخرى. الثالثة اخللوية اهلواتف مع اثبت برتادف تنق ل وقد .2005 شباط/فرباير 12و

 املزعومة الفرتات يف 944و 663و 354 الشخصية لويةاخل اهلواتف يستخدم كان  الدين بدر السيد أن األدلة وتثبت -160

 سيما ال - 023 األخضر ابهلاتف امكانيً  مقرتنة اخللوية اهلواتف هذه وكانت عيسى. سامي املستعار ابمسه وإما احلقيقي ابمسه إما

 األدلة من انطالقًا إليه التوصل كنمي اليت املعقولة الوحيدة اخلالصة تكون حبيث – بريوت وجنوب جونية منطقة بني تنقالهتا أثناء يف

 الوحيد. مستخدِّمه كان  وأنه أيًضا اخللوي اهلاتف هذا يستخدم كان  الدين بدر السيد أن هي

 مراقبة رفيق احلريري قبل اغتياله

 وحتديًدا اهلواتف -يف األشهر اليت سبقت اغتيال السيد احلريري، قام مستخدمو الشبكات الزرقاء واحلمراء والصفراء  -161

برصد ومراقبة السيد احلريري  -احلمراء األساسية الست ة، واهلواتف الزرقاء األساسية الستة، واهلواتف الصفراء األساسية األربعة 

شباط/فرباير  14واالثنني  2004تشرين األول/أكتوبر  20يوًما امتدت ما بني يوَمي األربعاء  39وحتر كاته. ويف خالل فرتة 

 اطًا كبريًا يف جوار مسكنه يف قصر قريطم.، شهدت الشبكات نش2005

شباط/فرباير  14واالثنني  2004تشرين الثاين/نوفمرب  11ويف خالل فرتة أربعة عشر يوًما امتدت ما بني يوَمي اخلميس  -162

" مستخدمو هواتف الشبكات جهاز أمن السيد احلريري. ونتج عن ذلك منط ال لبس فيه من تعقب هواتف تب ع، "ت2005

م أخرى يف الفرتة نفسها، شغ لت هواتف الشبكات خالاي توف ر التغطية  الشبكات للسيد احلريري. ويف بعٍض من تلك األايم، ويف أاي 

ألماكن ذات صلة ابلسيد احلريري مثل قصر قريطم. وكان جزء من عملية املراقبة، وخباصة يف األسابيع اليت سبقت وفاة السيد 

ا بعملية االغتيال. وشغ لت هواتف الشبكات هذه عموًما خالاي قريبة من قصر قريطم عندما كان احلريري، مرتبطًا ارتباطًا واضحً 

 السيد احلريري موجوًدا هناك.

مبراقبة السيد احلريري. إن  األدل ة ظرفية، وهي تتأل ف فقط من  قامواوال دليل مباشر على أن  مستخدمي هواتف الشبكات  -163

ما يكشف عن أمناط االت صاالت وأمناط تشغيل املواقع  -لوية تبني  حاالت تشغيل اخلالاي سجالت لبياانت اتصاالت وملواقع خ
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وقد قورنت هذه األدلة بتحر كات السيد احلريري املعروفة واليت ميكن إثباهتا. وعند تطابقها، ظهرت أمناط  –اخللوية هلواتف الشبكات 

ا كانت إم ا تتبعه وإم ا  ميكن أن يُستخلص منها أن  مواقع هواتف الشبكات ومواقع السيد احلريري تزامنت على حنو يدل  على أهن 

 تراقبه هو أو جهازه األمين.

تعريف املشرتك العائدة لبعض هواتف  ات. وُوضعت بطاقات وحدبسرية اتمةُشغ لت الشبكات احلمراء والزرقاء واخلضراء و  -164

 165الشبكة الصفراء يف أجهزة خمتلفة، منها أجهزة عائدة لثالثة من مستخدمي الشبكة الزرقاء وللهاتفني اخللويني الشخصيني 

ٍخ ما العائدين للسيد عياش. واسُتخدمت اهلواتف الزرقاء ضمن شبكة سرية، واسُتعملت ست ة هواتف أساسية سرًّا من اتري 170و

 . وكادت اتصاالهتا تنحصر فيما بينها.2005شباط/فرباير  14حىت يوم االثنني  2004يف كانون األو ل/ديسمرب 

شباط/فرباير  14وأد ت الشبكة احلمراء أيًضا، ابإلضافة إىل أعمال املراقبة اليت قامت هبا، دورًا حامسًا يف تنفيذ اعتداء  -165

 ، فريق االغتيال أو شبكة االغتيال.. فقد كانت، حبسب ما زعمه االدعاء2005

واسُتخدمت هواتف  وُشغ لت اهلواتف احلمراء يف جوار قصر قريطم صباًحا مث  يف جوار جملس النواب ومسرح اجلرمية. -166

 33ويف خالل الساعتني األخريتني قبل االعتداء، أُجري  الشبكة احلمراء الستة على حنو ال جدل فيه يف اغتيال السيد احلريري.

ومخسة  العائد للسيد عياش 741اهلاتف األمحر ، شارك 12:53والساعة  12:49وبني الساعة  صاالً بني اهلواتف احلمراء الستة.ات  

ووقع االنفجار الذي أودى حبياة السيد هواتف خلوية أخرى اتبعة للشبكة احلمراء يف االتصاالت السبعة األخرية هلذه الشبكة. 

 . وبعد االنفجار، مل ُيستخدم قط أي  من هواتف الشبكة احلمراء.12:55احلريري وآخرين عند الساعة 

كان عدد ات صاالت الشبكة اخلضراء غري كاٍف ليتيح لغرفة الدرجة األوىل ربطها ابألحداث املزعومة، األمر الذي كان  -167

ي ز بعدم وجود أي  اتصال بني اهلاتف من شأنه أن يوف ر السياق الوقائعي الال زم. وكانت الشبكة اخلضراء على شكل إطار مثل ث يتم

العائد إىل السيد عي اش يف حني كان كالمها على ات صال فقط  300املنسوب إىل السيد مرعي واهلاتف األخضر  071األخضر 

 العائد إىل السيد بدر الدين. 023ابهلاتف األخضر 

بدر السيد املهم ة ورأس هرم العملية، ويرتأ سها جمموعة قيادة وال توجد أدلة كافية الستخالص أن الشبكة اخلضراء كانت  -168

 متولًيا زمام "قيادة املهمة". الدين
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غرفة الدرجة األوىل أن  اخلالصة اليت ُيستنتج فيها أن  الشبكة اخلضراء كانت جمموعة قيادة للمهمة ليست اخلالصة ورأت  -169

ل مت غرفة الدرجة األوىل إبمكانية أن يكون للشبكة اخلضراء وظيفة املعقولة الوحيدة اليت ميكن التوص ل إليها انطالقًا من األدل ة. فس

أخرى ليست ابلضرورة على رأس هرم مجيع الشبكات األخرى. ولذا ال ميكن لغرفة الدرجة األوىل أن تقتنع على حنو ال يشوبه أي  

 شك معقول أبن السيد بدر الدين كان العقل املدب ر لالعتداء، كما يُزعم. 

املستخدمني األساسيني للشبكات احلمراء والصفراء واخلضراء والزرقاء مهم ة مشرتكة وهي اغتيال السيد كان لبعض و  -170

احلريري. واألدل ة غري كافية إلثبات أن  مجيع عملي ات املراقبة اليت قام هبا مستخدمو هواتف الشبكات يف األشهر اليت سبقت وفاة 

ا إًذا مرتبطة به. السيد احلريري كانت أعمااًل حتضريية لالغتي فقد كان السيد احلريري حتت مراقبة جهات أخرى، ومنها قوى ال وأهن 

ولكن  اخلالصة الوحيدة اليت ميكن التوص ل إليها من جممل األدلة هي أن  هواتف الشبكات اسُتخدمت ملراقبة السيد  األمن الداخلي.

 أعماالً حتضريية الغتياله.احلريري يف األشهر اليت سبقت االعتداء وأن جزًءا منها كان 

م اليت اسُتخدمت فيها الشبكات اخلضراء والزرقاء واحلمراء إىل حد  بعيد، وبني يوَمي اجلمعة  -171 كانون   14وتداخلت األاي 

يوًما،  21يوًما، واهلواتف اخلضراء مد ة  11، اسُتخدمت اهلواتف احلمراء مد ة 2005شباط/فرباير  14الثاين/يناير واالثنني 

م ال  واهلو  كل ها. ويت ضح من أمناط تشغيل اخلالاي وتسلسل بعض االتصاالت بني مستخدمي الشبكات   31اتف الزرقاء طوال األاي 

 أن  الشبكات األربع كانت مرتابطة وتنس ق فيما بينها.

 وأثبت االدعاء املراقبة الثابتة واملتحركة للسيد احلريري يف عدد من األايم. -172

خللوية اليت استخدمها جهاز أمن احلريري لصواري خلوية تثبت هذه التحركات؛ فجهازه األمين وحاالت تشغيل اهلواتف ا -173

كان يرافقه دائًما. واألدل ة األخرى مثل الصور والتقارير الصحافية تؤك د أيًضا زايرات احلريري ألماكن خمتلفة. وإضافة إىل ذلك، 

ستندات خاصة ابلقصر مثل سجل زائريه، وبياانت صحافية، تشري إىل وجوده تلق ت غرفة الدرجة األوىل أدلة كثرية من موظ فيه، وم

 فعالً يف قصر قريطم أو مغادراته لبريوت ولبنان، لتثبت أماكن وجود احلريري يف األوقات ذات الصلة ابلقضية. وأثبتت هذه األدلة 

 .2005شباط/فرباير  14الثنني وا 2004تشرين األو ل/أكتوبر  20حتر كات السيد احلريري بني يوَمي األربعاء 
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وقد حل لت غرفة الدرجة األوىل أعمال املراقبة الثابتة واملتحركة املزعومة. ونظرت يف األدلة املتعل قة بكل  عملية مراقبة مزعومة  -174

 وعلى ضوء األدل ة املتعل قة ابلشبكات وات صاالهتا.

الاي واالتصاالت ضمن الشبكات، مقرتنًة بتحر كات السيد إن  املسألة األساسية هي ما إذا كانت خمتلف حاالت تشغيل اخل -175

ا اسُتخدمت ملراقبته أو "رصده". وغرفة الدرجة األوىل  ن  هذا ما حدث.أب مقتنعة احلريري، تؤد ي إىل خالصة واحدة حتمية، وهي أهن 

 14واالثنني  2004األو ل/أكتوبر تشرين  20يوًما امتدت بني يوَمي األربعاء  39وتُبني  األدل ة أن ه يف خالل فرتة  -176

 ، شهدت الشبكات نشاطًا كبريًا يف جوار قصر قريطم.2005شباط/فرباير 

 11ال لبس فيه يتعلق ابلشبكات اليت تعق بت السيد احلريري. ففي عدد من املر ات بني يوَمي اخلميس وكان هناك منط  -177

يت ضح من وجود هواتف الشبكات املت صلة خبالاي ابلقرب من ، 2005شباط/فرباير  14واالثنني  2004تشرين الثاين/نوفمرب 

ا "تبعته" إىل حيث كان.  أثناء وجود السيد احلريري خارج لبنان، يف  أن ه والالفت لالنتباهمكان وجود جهاز أمن السيد احلريري أهن 

 خف ت أنشطة الشبكات على حنو ملحوظ، ومعظمها توق ف يف حميط قصر قريطم.

ها وتشغيلها للخالاي يف حميط قصر قريطم، واملطار، ومنطقة فاراي، وجودالت بني هواتف الشبكات، و وأمناط االتصا -178

أثناء زايراته الكنائس وحضوره دعوات العشاء والغداء مثاًل هي أكثر من جمر د يف وأماكن أخرى كان السيد احلريري موجوًدا فيها 

كبري من االتصاالت ومن احلاالت اليت كانت فيها هواتف الشبكات موجودة صدفة. وال ميكن أن تكون عرضية نظرًا إىل العدد ال

يف احملل ة ذاهتا حيث كان السيد احلريري وذلك على مدى فرتة طويلة. وحصل ذلك يف كثري من األحيان ويف عدد كبري من األماكن 

يتواصلون ضمن شبكات مغلقة، واستخدموها يف  املختلفة وال ميكن أن تكون أحدااًث تلقائية. فقد كان مستخدمو اهلواتف اخللوية

م خمتلفة.  أماكن كان السيد احلريري موجوًدا فيها خالل أاي 

ظهرت أمناط واضحة تُبني  وجود هواتف الشبكات ابلقرب من قصر قريطم وعلى طول وكانت هناك أيًضا مراقبة اثبتة. و  -179

ن فاراي. واجلدير ابالهتمام أن  نشاط الشبكات كان قلياًل جًدا يف حميط قصر الطريق املؤدية إىل فيال  السيد احلريري يف فقرا ابلقرب م

 قريطم عندما مل يكن السيد احلريري موجوًدا هناك.
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وحتديًدا اهلواتف اخللوية احلمراء األساسية الستة، واهلواتف اخللوية  -وقام مستخدمو الشبكات الزرقاء واحلمراء والصفراء  -180

برصد أو مراقبة السيد احلريري وحتر كاته يف أايم خمتلفة ما بني  -، واهلواتف اخللوية الصفراء األساسية األربعة الستةاألساسية الزرقاء 

 .2005شباط/فرباير  14واالثنني  2004تشرين األول/أكتوبر  20يوَمي األربعاء 

التوص ل إليها استناًدا إىل األدلة هي أن   وبذلك، ابتت غرفة الدرجة األوىل مقتنعة أبن  اخلالصة الوحيدة املعقولة اليت ميكن -181

شباط/فرباير  14إىل يوم االثنني  2004تشرين األو ل/أكتوبر  20السيد احلريري كان قيد املراقبة يف الفرتة املمتدة من يوم األربعاء 

 ، وأن  عمليات املراقبة اليت حصلت يف تلك الفرتة مرتبطة ابحتمال اغتياله.2005

ا كانت مرتبطة مبجملها خبط ة اغتيال السيد احلريري. فاألدلة ال تكفي ولكن مل تتمك ن  -182 غرفة الدرجة األوىل من استنتاج أهن 

ذ على األرجح يف مطلع شهر شباط/فرباير  . غري أن  غرفة 2005سوى إلثبات أن  القرار النهائي ابغتيال السيد احلريري قد اختُّ

و مؤكد أن  الغرض الوحيد من عمليات املراقبة اليت حصلت يف تشرين األو ل/أكتوبر الدرجة األوىل ال ميكنها أن تستخلص على حن

 كان التخطيط الغتياله.  2005وكانون الثاين/يناير  2004وتشرين الثاين/نوفمرب وكانون األو ل/ديسمرب 

كان احلصول   2005اليت حصلت يف أواخر شهر كانون الثاين/يناير  العملياتوال شك  يف أن  اهلدف من بعض هذه  -183

على معلومات تتعل ق بتحر كات السيد احلريري واملوكب إذا دعت احلاجة إىل املضي خبط ة اغتياله اليت كانت قد أبصرت النور حبلول 

ذلك التاريخ. وغرفة الدرجة األوىل مقتنعة أبن  بعض مستخدمي الشبكات احلمراء والصفراء واخلضراء والزرقاء على األقل كانت 

مة مشرتكة، وهي اغتيال السيد احلريري. ولكن ترابط هذه الشبكات وتزامن وجودها مع حتر كات السيد احلريري واغتياله لديهم مه

 يف هناية املطاف ال يعنيان أن  كل  مستخدم لكل  هاتف شبكي كان على علم مبخط ط اغتياله، سواء أكان ذلك جزئيًّا أو كلًيا.

 فان الكانرت

من  أتكيد اتريخ البيعيف طرابلس. وتعذ ر  2005ا يف منتصف كانون الثاين/يناير الكانرت نقدً قام رجالن بشراء فان  -184

 2005كانون الثاين/يناير   25سجال ت بياانت االتصاالت وسجال ت معرض السيارات. وُيتج  االدعاء أبن  الشاحنة بيعت يف 

ها الشهود يؤي د هذا التاريخ، الذي يؤك ده نشاط الشبكات. وتفيد مورجحان األدلة اليت قد   وأبن  السيد عي اش نس ق عملية شرائها.

تغطية اخللوية تثبت أن ه ال ميكن الفسجالت  -هو األرجح  2005كانون الثاين/يناير   17جهة الدفاع عن السيد عي اش أبن  اتريخ 
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يتعلق بذلك التاريخ غري مقنعة نظرًا إىل وأبن  خالصة الشهود فيما  - 2005كانون الثاين/يناير   25أن يكون ذلك قد حدث يف 

الوسائل اليت اسُتخدمت للتوص ل إليها. فضاًل عن ذلك، تفيد جهة الدفاع عن السيد عي اش أبن  السيد عي اش كان يف السعودية، 

 .2005كانون الثاين/يناير   28و 15ال يف لبنان، بني 

لُيحدَّد، هو التاريخ األرجح. وال توجد أدلة كافية  2005ر كانون الثاين/يناي  25وخلصت غرفة الدرجة األوىل إىل أن  -185

على حنو ال يشوبه أي شك معقول، أي  دور معني  أد اه مستخدمو هواتف الشبكات لشراء فان الكانرت، أو ما قاموا به بعد ذلك 

 للتحضري الستخدامه يف االعتداء.

 املسؤولّية زورًا عن االعتداء إعالن 

مباشرًة، كانت بريوت يف حالة فوضى وأزمة. وأشارت األدلة اليت  2005شباط/فرباير  14وم بعد وقوع االنفجار ي -186

حصلت عليها غرفة الدرجة األوىل إىل جو  االضطراب الذي كان سائًدا وأد ى يف مجلة أمور إىل عبء زائد على شبكات اهلواتف 

 اخللوية وانقطاع يف االت صاالت.

على معلومات عن أسرهم وأصدقائهم. وازدحم مسرح اجلرمية برجال األمن  وكان الناس يسعون جاهدين للحصول -187

واملسعفني والصحافيني وغريهم الكثري من األشخاص الذين مل يكن ُيدر هبم الوجود هناك مبَن فيهم أشخاص يبحثون عن أحب ائهم. 

ما أُعلنت وفاته، كان السؤال البديهي هو معرفة ومل يكن يف البداية واضًحا ما إذا كان السيد احلريري قد جنا من االعتداء. وعند

"َمن هو املسؤول". ويف هذه األجواء، ولكن قبل أتكيد وفاة السيد احلريري رمسًيا، تلق ى مكتبا وكالة رويرتز وقناة اجلزيرة يف بريوت 

 ات صاالت تُعَلن فيها املسؤولية عن االعتداء.

ئل اإلعالم الدولية شريط إعالن مسؤولية عن االعتداء، ظهر فيه السيد وبعد مرور بضع ساعات على االعتداء، بث ت وسا -188

أمحد أبو عدس، وهو فلسطيين يف الثانية والعشرين من عمره، معلًنا املسؤولية عن االعتداء ابسم مجاعة أصولية غري معروفة ُتدعى 

 ذلك بشهر. . وكانت عائلته قد أبلغت أن ه مفقود قبلالنصرة واجلهاد يف بالد الشام مجاعة

وُيتج  االدعاء أبن  اإلعالن عن املسؤولية كان زائًفا وأن  اجملموعة األصولية ومهية، وأبن السادة بدر الدين ومرعي وعنيسي  -189

 وصربا هم املسؤولون عن تلفيق اإلعالن زورًا عن املسؤولية لتحويل االنتباه عن املنف ذين احلقيقي ني لالعتداء.
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ه السيد مرعي، شاركا يف نشر تصرُيات تعزو زورًا املسؤولي ة عن االعتداء يُزعم أن  السيدين عنيسو  -190 ي وصربا، بتنسيٍق توال 

 إىل آخرين، ويف التأك د من تسليم شريط الفيديو ورسالة إىل مكتب قناة اجلزيرة ومن بث  الفيديو.

ؤوليتهم اجلنائية املزعومة. وأبرز حمط ات ودور السادة مرعي وعنيسي وصربا يف اإلعالن عن املسؤولية هو األساس الوحيد ملس -191

 خمط ط اإلعالن الزائف، حبسب زعم املدعي العام، هي التالية:

 زورًا عن االعتداء هو السيد أبو عدس  املسؤولية العربية شخًصا مناسًبا إلعالن بريوت جامعة وجد املتآمرون يف مسجد

دينية شديدة. وقد صادق السيد عنيسي السيد أبو عدس مد عًيا أن  امسه  ا توجهاتالذي كان شااًب منطواًي على نفسه ذ

 "حمم د" وأن ه حباجة إىل املساعدة لتعل م كيفية الصالة؛

   وشارك "حمم د" أيًضا يف هذه العملية؛2005كانون الثاين/يناير   16ودب روا عملية إخفاء السيد أبو عدس من منزله يوم األحد . 

  أعلن فيه السيد أبو عدس زورًا املسؤولية عن االعتداء على احلريري؛ شريط فيديو أعد واو 

  2005شباط/فرباير  14ووز عوا اإلعالن الزائف على وسائل اإلعالم ونشروه من خالهلا مباشرةً بعد االغتيال يوم االثنني. 

من أسرة السيد أبو عدس  2005استمعت غرفة الدرجة األوىل إىل أدلة على ما حدث يف املسجد يف كانون الثاين/يناير  -192

 شباط/فرباير. 14موا الفيديو وبثوه بعد ظهر يوم االثنني وأصدقائه وشركائه ومن تسل  

وكما ذُكر سابًقا، مل تقتنع غرفة الدرجة األوىل على حنو ال يشوبه أي شك معقول أبن السيد مرعي كان يستخدم اهلاتف  -193

. ولكن إلنصاف قضية املدعي العام، قامت 018الوحيد للهاتف األرجواين  ، وال أبن السيد صربا كان املستخدم071األخضر 

. لذا، 018غرفة الدرجة األوىل أيًضا بتحليل األدلة انطالقًا من افرتاض أن السيد صربا كان املستخدم الوحيد للهاتف األرجواين 

حال حتليل ما إذا كان حتقُّق شرط استخدامهم حىت لو كانت غرفة الدرجة األوىل خمطئة يف هذا الشأن، فإهنا واصلت على أي  

 لتلك اهلواتف اخللوية يبقي على إمكانية كوهنم مذنبني.
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وُأجريت أربعة اتصاالت بوسيليت إعالم إخباريتني مها مكتب وكالة رويرتز ومكتب قناة اجلزيرة يف بريوت، بعد ظهر يوم  -194

ات صال مبكتب وكالة . واشتملت هذه االتصاالت على ة التلكارت نفسهابطاقاالعتداء، من أربعة هواتف عمومية خمتلفة وابستخدام 

 .17:04، والساعة 15:27، والساعة 14:19، وثالثة ات صاالت مبكتب قناة اجلزيرة يف الساعة 14:11رويرتز عند الساعة 

. فعند قرابة الساعة وتلق ى رئيس مكتب قناة اجلزيرة يف بريوت، السيد غسان بن جد و، ثالثة ات صاالت هبذا اخلصوص -195

، ات صل شخص مبكتب قناة اجلزيرة يف بريوت. وذكر السيد بن جد و يف شهادته أن  املت صل قال كالًما شبيًها جدًّا ابلن ص 14:19

 عالن املسؤولية عن االغتيال الذي تسل مه مكتب قناة اجلزيرة يف وقت الحق.إلاملكتوب 

. وقال املت صل للسيد بن جد و إن  مثة شريط فيديو على شجرة ابلقرب من 15:27وُأجري االت صال الثاين عند الساعة  -196

 مبىن مكتب قناة اجلزيرة إىل جانب مبىن زهري الل ون. وقال إن ه ُيب أخذه يف غضون مخس عشرة دقيقة وإال  سيتعذ ر العثور عليه.

ول الشجرة مر تني أو ثالث مر ات قبل وتطو ع موظ ف تقين يف مكتب قناة اجلزيرة، للذهاب وإلحضار الشريط. ودار ح -197

 أن يرى علبة بيضاء على أحد أغصان الشجرة. فتسل ق الشجرة مسافة مرت أو مرت ونصف املرت وأخذ العلبة.

إن  مكتب قناة اجلزيرة هتديدية حاد ة . وقال املت صل بنربة 17:04وتلق ى مكتب قناة اجلزيرة ات صااًل اثلثًا عند الساعة  -198

 يف املستقبل عن اجملموعة اليت أعلنت املسؤولية عن االعتداء، وإن  من صاحل الشركة أن تتعاون معها. سيسمع الكثري

ا 17:30وبث ت قناة اجلزيرة الفيديو عند الساعة  -199 . وظهر السيد أبو عدس يف شريط الفيديو جالًسا حتت راية يُزعم أهن 

 إلعالن املسؤولية ورد فيه ما يلي:ا وكان يقرأ نصًّ  النصرة واجلهاد يف بالد الشام،جلماعة 

إنزال القصاص العادل بعميل هذا النظام وأداته الرخيصة يف بالد الش ام، قائل اإلمث وآكل السحت، رفيق احلريري، عرب 

تنفيذان لعملية استشهادي ة مدو ية تؤكد وعدان ابلنصرة واجلهاد وتكون مقدمة للعديد من عملياتنا االستشهادي ة ضد 

 واملرتد ين والط واغيت يف بالد الش ام.الكفرة 

وجاء يف الرسالة املرفقة بشريط الفيديو أنه مت تنفيذ عملية انتحارية ضد من ُوصف أبنه "عميل الكفر يف بالد احلرمني"،  -200

د أمحد أبو عدس أي رفيق احلريري والسعودية، وأن منف ذ العملية االنتحارية هو أمحد أبو عدس. وجاء يف الرسالة: "مرفق فيلم للشهي

 منف ذ العملية".
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وال تستطيع غرفة الدرجة األوىل أن حتدد َمن أجرى االت صاالت أو عدد املت صلني. وذكر السيد بن جد و يف شهادته أن   -201

ثالثة أشخاص خمتلفني ات صلوا مبكتب قناة اجلزيرة فيما يتعل ق إبعالن املسؤولية. ومن املمكن أيًضا أن يكون شخص آخر خمتلف 

قد ات صل مبكتب وكالة رويرتز. ومع أن  االحتمال األرجح هو أن يكون األشخاص أنفسهم أجروا االتصاالت، ال ميكن املقارنة 

 ملعرفة ما إذا كان املت صل )املت صلون( مبكتب وكالة رويرتز ومكتب قناة اجلزيرة هو الشخص نفسه )هم األشخاص أنفسهم(.

ضعت العلبة على الشجرة؛ فليس هناك دليل ميكن لغرفة الدرجة األوىل االستناد إليه وُ  مىتال ميكنها أيًضا أن حتد د و  -202

 لتستنتج ما إذا كانت قد ُوضعت هناك قبل االعتداء أو بعده.

يف بريوت بعد  2005شباط/فرباير  14وشهدت شبكتا االتصاالت اخللوية اضطرااًب وازدحاًما بعد ظهر يوم االثنني  -203

 ا من مسرح اجلرمية. ويؤثر ذلك يف موثوقية هذه األدلة.ريري، وال سيما يف املنطقة القريبة نسبيً االعتداء على السيد احل

أنه رمبا مل يتصل هاتف السيد صربا اخللوي األرجواين املشرتك وهاتف السيد ويعين ازدحام الشبكة بعد ظهر ذلك اليوم  -204

من االتصاالت اليت أجرايها بعد ظهر ذلك اليوم. ونظراًي ميكن  أي ٍ عنيسي اخللوي الشخصي األرجواين خبلية اخلدمة الفضلى يف 

 عند إجراء االتصاالت. –أو اخلالاي احملاذية هلا  –أن يكوان يف املنطقة اليت يغطيها أي من اخلالاي الست اجملاورة 

، أو 095رجواين ، أو السيد عنيسي بصفته مستخدم اهلاتف األ018ُيشتَبه ابلطبع أبن مستخدم اهلاتف األرجواين و  -205

شباط/فرباير  14من اهلواتف العمومية األربعة أو من الشجرة اليت ُوضع عليها شريط الفيديو يوم االثنني  قريبني نسبيًاكليهما كاان 

. وتفسري ذلك ابملعىن الضي ق هو أهنما كاان على مسافة بضعة كيلومرتات على األقل من اهلواتف العمومية األربعة أو من 2005

شجرة يف األوقات ذات الصلة ابلوقائع، مع اإلقرار ابألمناط احملتملة اليت تربز يف هذا اإلطار؛ وأن ذلك حدث ضمن فرتة قصرية ال

نسبًيا قرابة الوقت الذي أجريت فيه االتصاالت اهلاتفية مبكتب وكالة رويرتز ومكتب قناة اجلزيرة، وُأخذ فيه شريط الفيديو. والدليل 

تخدَمي اهلاتفني األرجوانيني اتصال خبلية تؤم ن التغطية عند الشجرة حني كان موظف قناة اجلزيرة يقوم أبخذ األقوى هو أن مس

ومع ذلك، كان هناك ازدحام يف شبكيت االتصاالت آنذاك. وقد  أن يكون ذلك قد أاتح هلما مراقبة ما كان ُيدث. وُُيتملالعلبة، 

قريب، وال يتصالن ابخللية اليت توفر هذه التغطية، وبذلك قد ال يكوانن ضمن املسافة يكون مستخدما اهلاتفني اخللويني يف مكان 

 اليت تتيح هلما رؤية الشجرة. ومن املستحيل اإلدالء بقول فصل يف هذا الشأن.
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اين واهلاتف األرجو  018، وبني اهلاتف األرجواين 095واهلاتف األرجواين  018وأمناط االتصاالت بني اهلاتف األرجواين  -206

يف  2005شباط/فرباير  14، تثري بوضوح الشبهات أيًضا. فقد تبادلت هذه اهلواتف االتصاالت فيما بينها يوم االثنني 231

 أوقات قريبة نسبًيا من األوقات اليت جرى خالهلا االتصال مبكتب وكالة رويرتز ومكتب قناة اجلزيرة وأخذ شريط الفيديو.

ومن احملتمل جًدا أن يكون على خطأ؛ فمن . ثالثة متصلني خمتلفنيا إن  هناك ومع ذلك، قال السيد بن جدو جازمً  -207

املمكن ابلطبع أن يكون شخص واحد قد أجرى االتصاالت الثالثة مستعيًنا بتمويه صوته. ومن املمكن حىت أال يكون املتصل أو 

 املتصلون ذكورًا، ولكن تلك هي األدلة.

شباط/فرباير  14ركات اهلواتف األرجوانية واالتصاالت فيما بينها يوم االثنني وعلى الرغم من الشبهات اليت تثريها حت -208

وُييط التباس  ويف األسابيع السابقة، ليس ذلك كافًيا إلثبات ضلوع السيدين عنيسي وصربا يف إعداد إعالن املسؤولية. 2005

م، وال على رسائلهم النصية، وال على احتمال أن يكونوا شديد مبا كانوا يقومون به من أفعال. وال تتوافر أدلة على مضمون اتصاالهت

قد التقوا أو على مكان لقاءاهتم واترخيها واملواضيع اليت انقشوها. وال تثبت األدلة أيًضا أن السيد صربا كان يستخدم اهلاتف 

 يف فرتة بعد الظهر من ذلك اليوم. 018األرجواين 

دعاء الضوء عليه هو أبعد زمانًيا ومكانًيا من أن يُقد م برهااًن على وجود نشاط اهلواتف األرجوانية الذي سل ط االوإن  -209

املتهَمني عند اهلواتف العمومية لدى إجراء االتصاالت، أو على ضلوعهما يف هذه االتصاالت بطريقة أخرى، أو على وجودمها يف 

 موقع أخذ شريط الفيديو.

حور خمطط إعالن املسؤولية زورًا حول الشخص املعلِّن، أي السيد وابلعودة إىل الشخص الظاهر يف شريط الفيديو، يتم -210

فقد كان يف سن الشباب، ورمبا كان ذا شخصية انطوائية، وأصبح متديًنا على حنو متزايد يف املرحلة اليت سبقت أمحد أبو عدس. 

اإلسالمية. ويبدو أيًضا أنه مل يكن للسيد أبو اختفاءه. وكان يرتدد يومًيا إىل املسجد اجملاور ملنزله، وقد أبدى اهتماًما ابلكتاابت 

عدس اهتمام ابلسياسة. ورمبا سامهت هذه العوامل، وفًقا لتقييم غرفة الدرجة األوىل، يف جعله هدفًا مستساًغا جملموعات تسعى إىل 

. وهذا أيًضا ما ُيعل من اتمل يكن يعرف قيادة السيار و  التقر ب من الفئات الشبابية اهلش ة هبدف جتنيدها يف قضاايها الدينية.

 املعقول استبعاد كونه املنف ذ االنتحاري.
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األنشطة املرتبطة إبعالن وُيب النظر إىل األدلة املقدمة يف قضية االدعاء بشأن تور ط السادة مرعي وعنيسي وصربا يف  -211

، مبا يف ذلك األدلة على 2005مقرتنًة ابألدلة على ضلوعهم املزعوم يف اختفاء السيد أبو عدس يف كانون الثاين/يناير  املسؤولية زورًا

 "خطفه" املزعوم. واألدلة يف هذا الصدد هي أدلة ظرفية بكاملها.

، 2005كانون الثاين/يناير   إىل أوائل 2004أنه جرى يف الفرتة املمتدة من أواخر كانون األول/ديسمرب وزعم املدعي العام  -212

حتديد السيد أبو عدس ليكون كبش حمرقة حمتمالً يف تسجيل إعالن املسؤولية زورًا. وانتحل السيد عنيسي، وفًقا لزعم املدعي العام، 

ن شخصية "حممد" وتقر ب من أشخاص، بينهم السيد أبو عدس، يف مسجد جامعة بريوت العربية. وبي نت أدلة االتصاالت أيًضا أ

 السيدين عنيسي وصربا كاان يف حميط مسجد جامعة بريوت العربية يف الفرتة ذات الصلة ابلوقائع.

واألدلة على لقاءات قد تكون حصلت بني السيد أبو عدس وشخص يدعى "حممد" يف املسجد يف كانون األول/ديسمرب  -213

عضها مستمد من إفادات قُبلت يف عداد األدلة لشهود وب هي يف معظمها أدلة منقولة عن الغري، 2005وكانون الثاين/يناير  2004

واخليط الذي ُيمع بني مل ُيضروا لإلدالء بشهادهتم ومل خيضعوا لالستجواب املضاد. وهذا ما يقلل من موثوقية هذه األدلة تقلياًل ابلغًا. 

ر ملنزله يف األسابيع اليت سبقت اختفاءه. ومثة هو أن السيد أبو عدس قام بتلقني أحدهم أصول الصالة يف املسجد اجملاو  كافةً   الرواايت

 شاهٌد واحد فقط قد م أدلة مباشرة على قيام السيد أبو عدس )على ما يبدو( بتلقني أحدهم أصول الصالة يف املسجد.

شاب يف املسجد قبل اختفائه بوقت قصري، وقد اختفى السيد أبو عدس يوم برفقة ورأى ذلك الشاهد السيد أبو عدس  -214

 .يلق ن الشاب أصول الصالة. وكان 2005كانون الثاين/يناير   16 األحد

وقال "حممد" إنه ال ، 2005والتقى شاهد آخر بشخص يدعى "حممد" يف املسجد يف بداية شهر كانون الثاين/يناير  -215

نه، أي أبو عدس، يعرف أصول الصالة وإنه يريد من الشاهد أن يعل مه كيف يصل ي. وأشار الشاهد إىل السيد أبو عدس قائاًل إ

وبعد مرور أكثر من مخس سنوات، دل  الشاهد على صورة السيد  يستطيع ذلك، وإنه أنسب منه لتلقني "حممد" كيفية أداء الصالة.

 عنيسي على لوحة صور عرضها عليه حمققو االدعاء.

إفادات كل منهما إفادات اآلخر. وليس ومع ذلك، فإن الشاهدين ال يرتبطان ابلضرورة ارتباطًا اثبًتا فيما بينهما وال تعزز  -216

 هناك من يقني أبهنما كاان يشريان إىل الشخص نفسه وأن هذا الشخص كان املدعو "حممد" املذكور.
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على حنٍو ال يشوبه أي شك معقول أن السيد أبو عدس قابل شخًصا يدعى "حممد" يف املسجد لذلك مل يثبت االدعاء  -217

 ولق نه أصول الصالة. 2005أو أوائل كانون الثاين/يناير  2004يف أواخر كانون األول/ديسمرب 

وغري  مشوبة ابلعيوبكانت   أدلة حتديد اهلوية اليت ُزعم استناًدا إليها أن "حممد" هو السيد عنيسيوفضاًل عن ذلك، فإن  -218

يف كانون الثاين/يناير  فقد انقضى أكثر من مخس سنوات بني رؤية الشاهد ل "حممد" يف مسجد جامعة بريوت العربية. اموثوق هب

وجرى أيًضا حتديد اهلوية  .2010والتحديد املزعوم للسيد عنيسي أبنه املدعو "حممد" أمام حمققي االدعاء يف آذار/مارس  2005

بطريقة مشوبة ابلعيوب. وشهد على ذلك خبري دعته جهة الدفاع عن عنيسي إىل اإلدالء بشهادته وقبلت غرفة الدرجة األوىل أدلته. 

 لذا، فإن غرفة الدرجة األوىل مل تعتمد على أدلة حتديد اهلوية.و 

تعتمد قضية االدعاء اليت يُزعم فيها ضلوع السيدين عنيسي وصربا يف رواية "حممد" ويف اختفاء السيد أبو عدس مث ظهوره و  -219

وعلى مقربة منه يف األوقات ذات الصلة الحًقا يف شريط الفيديو على قيام االدعاء إبثبات وجودمها داخل مسجد جامعة بريوت العربية 

وكان الزعم القائل أبن السيد عنيسي أقام صداقة مع . 2005وأوائل كانون الثاين/يناير  2004يف أواخر كانون األول/ديسمرب  ابلوقائع

 ا اجلزء من القضية.السيد أبو عدس، من خالل انتحال شخصية "حممد" وطلب مساعدته يف تعل م أصول الصالة، عنصرًا أساسيًا يف هذ

استندت نظرية االدعاء بشأن ضلوع السادة مرعي وعنيسي وصربا يف خمطط قتل السيد احلريري استناًدا ابلًغا إىل إثبات و  -220

أن السيد عنيسي هو "حممد" ابعتباره الركيزة األساسية إلثبات قيامه والسيد صربا إبجراء االتصاالت اهلاتفية مبكتب قناة اجلزيرة 

 .2005شباط/فرباير  14كالة رويرتز يوم االثنني ومكتب و 

فضاًل عن حاالت تشغيل اخلالاي نتيجة لنشاط اهلواتف األرجوانية بعد ظهر يوم االثنني  –كان مزيج هذه األدلة   رمباو -221

ال ابملؤسسَتني ليتيح لغرفة الدرجة األوىل استخالص االستدالالت الالزمة اليت تشري إىل مسؤوليتهم عن االتص –شباط/فرباير  14

 –واستطراًدا يف اختفاء السيد أبو عدس  –اإلخباريتني. ولكن نظرًا إىل عدم وجود أدلة على مشاركتهم املزعومة يف رواية "حممد" 

املنسوب  018اخلاص ابلسيد عنيسي واهلاتف األرجواين  095فإن الرابط الوحيد الذي ُيمعهم ابملؤامرة هو وجود اهلاتف األرجواين 

، 2005شباط/فرباير  14السيد صربا، يف أوقات خمتلفة، يف أماكن "قريبة" من اهلواتف العمومية ومن الشجرة بعد ظهر يوم إىل 

 .2005وكانون الثاين/يناير  2004وكذلك يف أماكن "قريبة" من مسجد جامعة بريوت العربية يف كانون األول/ديسمرب 
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عنيسي بشخصية "حممد" من االعتبار، تضعف إىل حد كبري قضية  ولدى إسقاط األدلة األساسية اليت تربط السيد -222

 االدعاء ضد املتهمني الثالثة.

اخلاص ابلسيد عنيسي "يف حميط" املسجد يف مخسة أايم، أي أنه اتصل خبالاي جماورة. وروى  095وكان اهلاتف األرجواين  -223

، 018من هذه األايم اخلمسة. وكان اهلاتف األرجواين أحد الشهود أنه التقى بشخص يدعى "حممد" يف املسجد، يف أحدِّ يومني 

 الل الفرتة نفسها. خ الذي كان يستخدمه السيد صربا وزوجته، "على مقربة" أيًضا من املسجد يف مثانية أايم

لكن غرفة الدرجة األوىل مل تتمكن من التوصل إىل استنتاج مفاده أن السيد أبو عدس التقى بشخص يدعى "حممد" يف  -224

، وإىل أن 2005املسجد. وقد خلصت فقط إىل أن أحد الشهود التقى بشخص يدعى "حممد" هناك يف أوائل كانون الثاين/يناير 

فأشار الشاهد إىل السيد أبو عدس الذي كان موجوًدا على مقربة منهما هذا الشخص طلب من الشاهد تلقينه أصول الصالة، 

 لتلقني املدعو "حممد" أصول الصالة. ومل تتوافر أدلة موثوق هبا على أن السيد أبو عدس قام بذلك فعاًل. أنسب منهقائالً إنه 

خَيني احملتملني حلدوث اللقاء ليس اخلاص ابلسيد عنيسي "يف حميط" املسجد يف أحد التار  095ووجود اهلاتف األرجواين  -225

كافًيا يف حد ذاته ليثبت على حنٍو ال يشوبه أي شك معقول أن السيد عنيسي هو "حممد". وليس هذا الدليل كافًيا حىت عند النظر 

 إليه مقرتاًن مبجمل نشاط اهلواتف األرجوانية خالل تلك الفرتة.

لثالثة وأي شيء له صلة ابلسيد أبو عدس، أو ابملسجد، أو بشخص وال أدلة تربط بني اتصاالت اهلواتف األرجوانية ا -226

، 071يدعى "حممد"، أو ابختفاء السيد أبو عدس، أو بشريط الفيديو أو إعداده أو بث ه. واالتصال األخري بني اهلاتف األخضر 

، يف ظروف 2005ط/فرباير شبا 7كان يوم االثنني   023املنسوب إىل السيد مرعي، والسيد بدر الدين على اهلاتف األخضر 

 تبدو جمردة من السياق.

 16وما من دليل موثوق به أيًضا يربط أاًي من املتهمني الثالثة ابختفاء السيد أبو عدس من منزله صبيحة يوم األحد  -227

 .2005كانون الثاين/يناير 
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قية للتوصل إىل استنتاج مفاده واألدلة على مغادرة السيد أبو عدس منزله برفقة "حممد" ليست على قدر كاٍف من املوثو  -228

أن ذلك قد حدث. فقد يكون السيد أبو عدس غادر برفقة شخص آخر، أو غادر مبفرده. وال ميكن لغرفة الدرجة األوىل أن تستنتج 

 . 2005كانون الثاين/يناير   16بقدر كاف من الثقة أن السيد أبو عدس غادر برفقة "حممد" يوم األحد 

اخلاص  023ابهلاتف األخضر  071، اتصل اهلاتف األخضر 2005كانون الثاين/يناير   16ويف صباح يوم األحد  -229

ابلسيد بدر الدين مخس مرات. ومع ذلك، ال تتوافر أدلة موثوق هبا تربط بني االتصاالت اليت أجراها السيد مرعي من اهلاتف 

سيد أبو عدس، وذلك على الرغم من حدوثها ابلتزامن األخضر املنسوب إليه ابلسيد بدر الدين يف صبيحة ذلك اليوم وبني اختفاء ال

مع اختفائه يف ذلك اليوم. وتبًعا لذلك، فإن اخلالصة الوحيدة اليت ميكن التوصل إليها على حنٍو معقول انطالقًا من أدلة املواقع 

مؤكد بشأن ضلوع أي من املتهمني اخللوية املتعلقة أبنشطة اهلواتف هي أن غرفة الدرجة األوىل ال تستطيع أن تتوصل إىل استنتاج 

 .2005كانون الثاين/يناير   16الثالثة يف اختفاء السيد أبو عدس يوم األحد 

وال ميكن لغرفة الدرجة األوىل التوصل إىل أي استنتاجات بشأن اتريخ تسجيل شريط الفيديو ما خال االستنتاج البديهي أبنه  -230

ل بعد اختفاء السيد أبو عدس يوم األحد   .2005شباط/فرباير  14كانون الثاين/يناير، وقبل اغتيال السيد احلريري يوم االثنني   16ُسج ِّ

 14وال أدلة تربط أاًي من املتهمني إبعداد شريط الفيديو وال أبيٍ  من األعمال التحضريية األخرى إلعالن املسؤولية يوم االثنني  -231

ة األوىل أن تستنتج أن االستدالل الوحيد الذي ميكن استخالصه على . وبناًء على ذلك، ال تستطيع غرفة الدرج2005شباط/فرباير 

 حنٍو معقول من جممل األدلة هو ضلوع أيٍ  من املتهمني الثالثة يف إعداد شريط الفيديو املستخَدم يف إعالن املسؤولية عن االعتداء.

ن زائًفا. فقرار االهتام املوح د املعد ل جوهر قضية االدعاء ضد السادة مرعي وعنيسي وصربا هو أن إعالن املسؤولية كاو -232

يؤك د أهنم شاركوا يف إعداد إعالن مسؤولية يعلمون أنه زائف، وقد مضى االدعاء بقضيته على هذا األساس. ولكن مل تُقدَّم يف 

 زائفًا.على أن إعالن املسؤولية كان  مباشرةاحملاكمة أي أدلة 

 أيًضا يربط السيد أبو عدس مبسرح اجلرمية. والدليل الوحيد هو ظهوره يف الفيديو. مباشروما من دليل  -233

والدليل الوحيد على وجود اجلماعة املذكورة أو عدم وجودها مصدره السيد بن جدو الذي قال يف شهادته إنه مل ُيسَمع  -234

 ابسم هذه اجلماعة قبل إعالن املسؤولية وال بعده.
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أو رمبا ُخي ِّل إليه أنه انضم إىل مجاعة جهادية حقيقية  –ضم طوًعا إىل مجاعة جهادية ومهية وقد يكون السيد أبو عدس ان -235

وشارك مبلء إرادته يف تسجيل شريط فيديو إلعالن املسؤولية عن اعتداء قبل وقوعه. ولعله تعرض خلديعة مَحَلته على تسجيل  –

بذلك. وليست األدلة كافية كي تتمك ن غرفة الدرجة األوىل من التوصل شريط الفيديو، وذلك ألسباب جمهولة، أو أُرغِّم على القيام 

 إىل أي خالصات مؤكدة ترج ح كف ة هذا االحتمال أو ذاك.

وقد اقتنعت غرفة الدرجة األوىل على حنٍو ال يشوبه أي شك معقول أبن إعالن املسؤولية عن االعتداء كما ظهر يف شريط  -236

تفية مبكتب وكالة رويرتز ومكتب قناة اجلزيرة، كان إعالاًن زائًفا. والتفسري األرجح هو أن املسؤولني الفيديو والرسالة واالتصاالت اهلا

عن اغتيال السيد احلريري أرادوا حتويل االنتباه عن أنفسهم من خالل توجيه األنظار حنو شخص يَزعم أنه يكن  كرًها للسيد احلريري 

  أبن الدافع هو الثأر ملصرع أشخاص على أيدي قوى األمن السعودية.بسبب روابطه مع السعودية، واإلُياء ظاهرايً 

ولكن ال ميكن لغرفة الدرجة األوىل أن تتوص ل، انطالقًا من جممل األدلة، إىل استنتاج مؤكد بشأن ما إذا كان السيد أبو  -237

طوًعا. فاالحتماالن ممكنان. ومبا أن عدس قد أُرغِّم على املشاركة يف تسجيل شريط الفيديو، أو ما إذا كان قد أقدم على ذلك 

السيد أبو عدس ال يزعم أنه االنتحاري، من املمكن أنه تعر ض خلديعة محلته على تسجيل شريط الفيديو. ومن جهة أخرى، من 

رجة األوىل املمكن أن يكون قد وافق على القيام ابألمر من دون احلاجة إىل التحايل عليه. وال يتيح مضمون شريط الفيديو لغرفة الد

 التوصل إىل استدالل يرج ح كف ة هذا االحتمال أو ذاك.

، وأغلب  -238 وال ميكن لغرفة الدرجة األوىل أيًضا التوصل إىل أي استنتاج صريح بشأن مصري السيد أبو عدس؛ ويُرجَّح أنه تويف 

األوىل االستناد إليها للتوصل إىل استنتاج بعد اختفائه بوقت قصري. وال أدلة يف سجل القضية تستطيع غرفة الدرجة  الظن أنه تويف  

 مؤك د بشأن ما حل  به، أو اتريخ حدوثه.

والسيد أبو عدس ليس االنتحاري، واختفاؤه يتوافق مع احتمال أن يكون منف ذو االعتداء قد استخدموه لغرض إعداد  -239

بالد الشام" مجاعة ومهية، مما يعين أن إعالن املسؤولية إعالن املسؤولية زورًا. وتشري األدلة أيًضا إىل أن مجاعة "النصرة واجلهاد يف 

 زورًا كان فعالً زائًفا بكال جانَبيه.
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وحىت لو كانت خالصة غرفة الدرجة األوىل أن السيد أبو عدس ليس االنتحاري خالصةً غري صحيحة، لن يطرأ أي تغيري على  -240

يسي وصربا. فسواء أكان السيد أبو عدس هو االنتحاري أم ال، ليست االستنتاجات بشأن املسؤولية اجلنائية لكل من السادة مرعي وعن

 األدلة كافية للتمك ن على حنٍو ال يشوبه أي شك معقول من إثبات مشاركتهم يف التهم املنسوبة إليهم يف قرار االهتام املوح د املعد ل.

ابستخدام  –لوية الشخصية لالتصال فيما بينهم ووفًقا ملا يزعمه االدعاء، استعمل السادة مرعي وعنيسي وصربا هواتفهم اخل -241

 من أجل تنفيذ إعالن املسؤولية زورًا. –اهلواتف اخللوية على أقل تقدير 

 ولكن جرى التخلص منها كلها بعد اغتيال السيد احلريري بيوٍم واحد أو يوَمني. -242

تخدام النشط، رمبا يشري فعاًل إىل أن وعامل التزامن يف توق ف استخدام اهلواتف األرجوانية، بعد سنوات عدة من االس -243

، بدافع الشعور خبوٍف ما. ولكن يبدو هذا القرار، عند اختاذه يف سياق مؤامرة مزعومة  ذ بعد وقوع حدث معني  ذلك القرار اختُّ

 استخدم املشاركون فيها شبكة هواتف سر ية يف ابقي العمليات، قرارًا متناقًضا يصعب تفسريه.

املطاف االستدالل املعقول الوحيد الذي ميكن التوصل إليه انطالقًا من األدلة. فاالستدالل اآلخر  ولكنه ليس يف هناية -244

ا هو أهنم مل يشاركوا يف النشاط اجلرمي املزعوم أو أهنم مل يكونوا على علٍم مسبق مبا ُيمله نشاط اتصاالهتم من أبعاد وداللة. وإال مل

 بتلك االتصاالت. كانوا استخدموا هواتفهم الشخصية للقيام

وقد اعتمد االدعاء على هذا اخليط من األدلة لدعم قضية قائمة على أدلة ظرفية فيما يتعلق ابستخدام اهلواتف اخللوية. واسُتخدِّم  -245

اهلواتف  التخلص من اهلواتف للمساعدة على إثبات تور ط املتهمني الثالثة يف عملية إعالن املسؤولية زورًا. ويف املقابل، اسُتخدمت أنشطة

شباط/فرباير إلثبات أن شيئًا ما حدث واقتضى من الثالثة التخلص من هواتفهم اخللوية يف األايم القليلة الالحقة،  14اخللوية يوَم االثنني 

 .وحتديًدا أنه كان لديهم سبب جرمي للقيام بذلك. وبتعبري آخر، ال ميكن النظر إىل هذين اخليَطني من األدلة إال ابجلمع بينهما

وبناًء على ذلك، حىت لو كانت غرفة الدرجة األوىل خمطئة يف عدم استنتاجها أن االستدالل الوحيد الذي ميكن التوصل  -246

إليه على حنٍو معقول انطالقًا من األدلة هو أن التخلص من اهلواتف اخللوية بعد وقوع االعتداء بوقت قصري يعين التورط يف االعتداء، 

ون سياق إذا مل يُنظَر إليه مقرتاًن جبميع األدلة األخرى املتعلقة ابملواقع اخللوية. ولكن مبا أن غرفة الدرجة يبقى هذا االستنتاج من د

شباط/فرباير مرتبطة  14األوىل مل تقتنع على حنٍو ال يشوبه أي شك معقول أبن أنشطة اهلواتف اخللوية يف فرتة بعد الظهر من يوم 
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لية زورًا، ال ميكنها أن تقتنع، استناًدا إىل التخلص من اهلواتف اخللوية يف غضون اليومني التاليني، حصرًا ابملشاركة يف إعالن املسؤو 

 أبن االدعاء أثبت أهنا اسُتخدمت يف إعالن املسؤولية زورًا. 

وعنيسي ، مل يثبت االدعاء على حنٍو ال يشوبه أي شك معقول قضيته فيما يتعلق مبشاركة السادة مرعي ذلكوبناًء على  -247

 وصربا يف إعالن املسؤولية زورًا عن االعتداء على السيد احلريري.

 ارتكاب عمل إرهايب ابستعمال أداة متفجرة

من قانون العقوابت  314 وفًقا لتعريف املادة ا،إرهابيً  عمالً  2005شباط/فرباير  14االنفجار الذي وقع بتاريخ  كان -248

وتفجري مواد شديدة االنفجار تقع زنتها  كاألدوات املتفجرة.  أن حتدث خطرًا عاًمابوسائل من شأهنا ، وهو عمل ُمرتكب اللبناين

، هو عمل يندرج متاًما خفيفة ن يت"، ُوضعت يف اجلهة اخللفية من شاحنةأكيلوغرام من مكافئ مادة "يت   3000و 2500بني 

رتكب بوسائل ]...[ من شأهنا أن ألفعال اليت "تُ من قانون العقوابت اللبناين بوصفه أحد ا 314 ضمن التعريف الوارد يف املادة

 .حتدث خطرًا عاًما"

ضخمة إىل حد أهنا كانت ستؤدي بكمية شديدة االنفجار و ال مادة "آر دي إكس" األداة املتفجرة حتتوي على وكانت -249

ن تفجري هذه الكمية الضخمة ذلك، فإكاجلرحى ممن كانوا موجودين يف اجلوار عند تفجريها.   وأحتًما إىل سقوط الكثري من القتلى 

قد من املواد الشديدة االنفجار كان سيؤدي ال حمالة إىل تدمري األبنية واملركبات اجملاورة أو إحلاق الضرر هبا، وإىل إشعال حرائق. و 

 للخطر. االنفجار كل املمتلكات واألشخاص املوجودين يف اجلوارعر ض 

سنتيمرتًا  80و 50 وقد ُفجرت على علو يقع بني .املدينة يف منتصف أحد أايم العمليف شارع مكتظ من شوارع املواد وانفجرت  -250

 أدى إىل تفاقم قوهتا التدمريية. فوق سطح األرض يف شارع حماط أببنية متعددة الطوابق. ونتج من ذلك "أثر أخدودي"تقريبًا 

ة يف مركباهتم أو سريًا على األقدام، ضمن نطاق من الناس داخل األبنية أو املارين ابملنطقالكثري  ال بد من وجودوكان  -251

من خارج موكب السيد األشخاص كان مئات و ف كان السيد رفيق احلريري. النظر عن أن الشخص املستهدَ  صرفاالنفجار، ب

شخًصا، فيما خال  22نسبة القتلى واجلرحى. فأكثر من نصف عدد قتلى االنفجار البالغ عددهم  تؤكدهاحلريري، وهذا ما 

 احلريري. مل تكن لديهم أي صلة مبوكب السيد ،شخًصا 226االنتحاري نفسه، واألكثرية الساحقة من اجلرحى البالغ عددهم 



49 
 احملكمة اخلاصة بلبنان -ترمجة رمسية 

كمية املواد املتفجرة املستخدمة وقوهتا، وطريقة تنفيذ وما يثبت ذلك هو  ذ بقصد إُياد حالة ذعر. ف ِّ ن ُ  التفجري عماًل وكان  -252

حتًما أن يسبب حالة  ملقصود اغتياله. فتفجري هذه املواد يف الظروف املذكورة كان من شأنهالتفجري وتوقيته وموقعه، والشخص ا

 لم بطريقة تنفيذ االعتداءشخص كان على عِّ  أي  و ذعر وهلع، على األقل لدى األشخاص الذين كانوا موجودين يف منطقة االنفجار. 

 ع هذه النتائج.توقَّ ال بد  أن يكون قد  هذه

أن  اكان متوقعً . فقد  أن القصد من هذا التفجري كان إُياد حالة ذعرأيًضا  ابستهداف السيد احلريري يبني ِّ قيام انتحاري و  -253

. والسيد أبو عدس أعلن صراحًة يف الفيديو سيؤدي أيًضا إىل ختويفهم وترويعهم ذلكذ االعتداء، وأن م الناس أن انتحاراًي نفَّ يعلَ 

 ري.الذي ظهر فيه أن انتحاراًي نف ذ التفج

ر، قبل وفاته، لالنتخاابت النيابية املقرر  سياسًيا ابرزًا كان ُيض ِّ وكان السيد احلريري رئيًسا سابًقا للوزراء يف لبنان ورجاًل  -254

اثن ضجة كبرية ويبثان . ولذا، فمن املؤكد أن اغتياله، أو حماولة اغتياله، يف انفجار ضخم كاان سيحدِّ 2005إجراؤها يف أاير/مايو 

مها املتضررون املشاركون يف اإلجراءات  األدلة اليت قدَّ واخلسارة يف نفوس الكثري من اللبنانيني. وتبني ِّ األمان رًا ابنعدام اخلوف وشعو 

به موكب السيد  ذ يف الشارع الذي مرَّ لم أبن عملية التفجري كانت ستنفَّ أي شخص كان على عِّ و . والشهود أن هذا ما حصل فعاًل 

  ية االغتيال أم ال.لجنحت عمأأن االنفجار كان سيؤدي إىل سقوط عدد كبري من القتلى أو اجلرحى، سواء ع بال شك احلريري توقَّ 

ترتدد أصداؤه  د تنفيذ اعتداء مدوٍ مل يُقصد إُياد حالة الذعر يف املنطقة احمليطة مباشرًة مبوقع االعتداء فحسب، بل ُقصِّ و  -255

رت األدلة املتعلقة ابخللفية السياسية مناصرو السيد احلريري وحدهم. وقد أظهَ  يف كل أحناء لبنان واملنطقة، ومل يُستهدف آباثره

 كان زعزعة االستقرار يف لبنان عموًما.نه  لالعتداء أن اهلدف املنشود م

 الناس يف ذلك اليوم. عدد كبري منإىل مقتل  ،يف حد ذاهتا ويف ظروف تفجريها ،املتفجرة املوادتفجري  وكان من املتوقع أن يؤدي -256

ونظرًا إىل حجم جمموعة األشخاص املتأثرين ابالنفجار، من املرجح أن تكون أسباب جناة اجلرحى قد اختلفت بني شخص  -257

بعض منهم بعد االعتداء قد أنقذ أرواحهم. ولعل املكان الذي كان البعض الاه فمن احملتمل أن يكون العالج الطيب الذي تلقَّ  .وآخر

بهم التعرض إلصاابت خطرية يف األساس. وغرفة الدرجة األوىل مقتنعة، استناًدا إىل األدلة، ًدا فيه عند وقوع االنفجار جنَّ اآلخر موجو 

 جرًُيا. 226أبن هذه الظروف وجمموعة من الظروف األخرى قد حالت دون وفاة اجلرحى البالغ عددهم 
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 املؤامرة الرامية إىل ارتكاب عمل إرهايب

بدر الدين أمني مصطفى السيد ومعهم لوا يف إطارها، املتهمني األربعة هتمة املشاركة يف مؤامرة ُزعم أهنم توصَّ هت إىل وج ِّ  -258

هبدف  "آخرون ال يزالون جمهويل اهلوية، مبن فيهم جمموعة االغتيال، إىل االتفاق على ارتكاب عمل إرهايب وسيلته أداة متفجرة"و 

تشرين الثاين/نوفمرب  11سادة عياش وبدر الدين ومرعي شاركوا يف املؤامرة بني يوم اخلميس ويُزعم أن الاحلريري. السيد اغتيال 

 22، يف حني يُزعم أن السيدين عنيسي وصربا شاركا يف املؤامرة بني يوم األربعاء 2005شباط/فرباير  14ويوم االثنني  2004

 .2005شباط/فرباير  14ويوم االثنني  2004كانون األول/ديسمرب 

ال تُثبت األدلة مشاركة السيد عنيسي أو السيد صربا يف املؤامرة، لذا ال يتعلق ذلك سوى أبدوار السادة عياش وبدر و  -259

 الدين ومرعي.

وال بد أن اغتيال شخصية تتمتع حبراسة ومحاية مشددتني مثل السيد احلريري قد استلزم الكثري من التخطيط احملكم  -260

 القضية، وقد مشل ذلك ما يلي:والتحضري املتقن يف سياق هذه 

  َّهذا املوكب، واملوضع االعتيادي لسيارة السيد احلريري فيه؛ وأفرادلة عن حتركات السيد احلريري وموكبه، مجع معلومات مفص 

  َلم أم ال؛، سواء عن عِّ املخطط دورًا يف وان أدإنشاء شبكات مغلقة من اهلواتف اخللوية لتأمني التواصل بني كل م 

  وسيلة لتنفيذ االغتيال؛حتديد 

 شراء فان امليتسوبيشي كانرت، أي املركبة اليت اسُتخدمت يف االغتيال؛ 

 موقع مالئم لالنفجار؛ اختيار 

 اختيار طريقة تنفيذ التفجري، مبا يشمل جتنيد االنتحاري؛ 

 أتمني املواد املتفجرة؛ 

 دس فيها.التحضري لعملية إعالن املسؤولية، مبا يشمل حتديد دور السيد أبو ع 

كان و احلريري.  ن أدى دورًا يف إطار املخطط أنه جزء من مؤامرة هدفها اغتيال السيدكل مَ   علميأن ومل يكن من الضروري  -261

لدى البعض على األقل من مستخدمي شبكات اهلواتف اخللوية اخلضراء واحلمراء والزرقاء والصفراء هدف مشرتك هو اغتيال السيد 
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يف األعمال التحضريية األساسية، شاركوا ة أشخاص يبدو أن عد. فاهلواتف ينطبق على مجيع مستخدمي احلريري، ولكن ذلك قد ال

 ، أي اغتيال السيد احلريري، كانوا أقل عدًدا.املخطط لم هبدفعلى عِّ  حبكم الضرورةأن األشخاص الذين كانوا يرجَّح ولكن 

على ارتكاب عمل إرهايب ابستعمال أداة متفجرة الغتيال  أن شخصني أو أكثر قد اتفقواواستنتجت غرفة الدرجة األوىل  -262

 أعمال املراقبة اليت قام هبا عدد كبري من ومنها مثاًل  الكثري من األشخاص يف األعمال التحضريية لالعتداء، وشاركاحلريري.  السيد

 مستخدمي اهلواتف اخللوية.

ؤامرة كان هذه املتدبري و لم يف املؤامرة ككل. كوا عن عِّ غرفة الدرجة األوىل حتديد عدد األشخاص الذين شار وال تستطيع  -263

. وال احلريري السيد أبن املؤامرة الرتكاب عمل إرهايب كانت تستهدف"األشخاص"، ال مجيعهم ابلضرورة، هؤالء لم بعض يستلزم عِّ 

 2005ن الثاين/يناير وشباط/فرباير وكانو  2004احلريري يف كانون األول/ديسمرب  وا مراقبة حتركات السيدأن األفراد الذين تول  بد 

 احلريري وموكبه. استهدفت السيد املراقبةمون أن أعمال كانوا يعلَ 

احلريري وبرصد  احلمراء والزرقاء والصفراء األساسية الذين قاموا مبراقبة السيداخللوية وال بد أن مستخدمي كل اهلواتف  -264

لمهم ب. ومع أنه مل تكن مثة ضرورة لعِّ احلريري كان الشخص املراقَ  سيدلأن ا مونعياش، كانوا يعلَ  حتركاته، ومن ضمنهم السيد

 .منظمة واحدةكانوا شركاء موثوقًا هبم، وذلك رمبا بسبب انتساهبم إىل   ال بد أهنمابلسبب احملدد للمراقبة، 

بونه يوم كانوا يتعقَّ وال شك يف أن مستخدمي اهلواتف اخللوية احلمراء األساسية الستة كانوا يعرفون هوية الشخص الذي   -265

من خالل األعمال اليت قاموا هبا يومذاك ومن خالل دورهم يف عمليات املراقبة اليت سبقت ذلك اليوم. أما وذلك وقوع االعتداء، 

لم مبضمون شريط الفيديو أو الرسالة املرفقة به أن أي شخص كان على عِّ من فيما يتعلق إبعالن املسؤولية عن االعتداء، فال بد 

يف فيديو  ت اسُتخدميتال العبارة يوه، الضحية املستهدفة بعملية "استشهادية"هو احلريري  وقوع االعتداء كان يدرك أن السيد لقب

احلريري كان سُيقتل يف اعتداء  لم أبن السيدلم هبذا الواقع وحده ال يعين ابلضرورة العِّ أو بعملية انتحارية. ولكن العِّ  ،إعالن املسؤولية

ابستعمال أداة متفجرة، ال بطريقة أخرى مثل إطالق النار عليه يف مكان عام. فلم ُيشر يف الفيديو إىل طريقة اغتيال ذ ينفَّ  إرهايب

 السيد احلريري وال إىل اتريخ اغتياله.
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يفجر هذه سم أنه املتفجرة اليت كانت خمبأة يف فان الكانرت، فإن هذا الشخص كان يعلَ  املوادر وبقطع النظر عمن فجَّ  -266

قصد هبا نشر الذعر، وأن ذلك كان سيؤدي إىل سقوط قتلى وجرحى. وال بد أن ذلك الشخص كان يُ يف مكان عام بطريقة  املواد

احلريري وأن االعتداء كان يستهدف هذا املوكب. وكان على سائق  م أيًضا أنه سيفجر املواد املتفجرة لدى مرور موكب السيديعلَ 

جتاه موكب السيد احلريري لدى مروره ابلقرب من فندق السان جورج وأن يفجر املواد املتفجرة. وبعد استبعاد فان الكانرت أن يسري اب

ضوء األدلة، استنتجت غرفة الدرجة األوىل، على حنو ال يشوبه أي شك  علىاحتماالت أخرى ابعتبارها احتماالت غري منطقية 

ه. ولذا، فإن هذا االنتحاري كان شريًكا يف املؤامرة، من الناحية القانونية على معقول، أن االنتحاري قام بتفجري املتفجرات بنفس

 مل يتم التعرف على جثته، تبقى هويته جمهولة.ه ل. ومبا أناألق

كان   ، أبنه2005الرجلني اللذين اشرتاي فان الكانرت يف طرابلس، يف منتصف كانون الثاين/يناير لم عِّ األدلة ثبت تال و  -267

أو من نوع آخر وأنه  ل مبتفجرات من مادة "آر دي إكس"االعتداء على السيد احلريري، وال أبنه كان سيحمَّ سُيستخدم يف 

  سُيستخدم يف االعتداء هبذه الطريقة. 

عملية و أي متهم آخر  وأعياش  السيدمباشر بني بط ار إقامة ليس يف األدلة املتعلقة ابستخدام اهلواتف اخللوية ما يتيح و  -268

ما بوضع متفجرات من مادة "آر دي قد علِّ  - أو أحدمها على األقل -ومن احملتمل أن يكون مشرتاي فان الكانرت  شراء الفان.

ما بذلك وال شاركا يف وضع . ومن احملتمل أيًضا أال يكوان قد علِّ هذا الفان إكس" يف الفان أو أن يكوان قد شاركا يف وضعها يف

 هذه املتفجرات يف الفان.

واهلاتف األخضر . 2005كانون الثاين/يناير   25الثالاثء يوم أو  17رت مل يُبع للشاريني حىت يوم االثنني ولكن فان الكان -269

عياش موجوًدا هناك حبثًا عن مركبة ميكن  ورمبا كان السيدكانون الثاين/يناير.   11اخلاص ابلسيد عياش كان يف طرابلس يوم 

 لسبب آخر. ولعله كان موجوًدا هناك .استخدامها يف االعتداء

احلريري قد شاركوا، بطريقة أو أبخرى، يف عملية  ن يف خمطط اغتيال السيدو ويبدو منطقًيا أن يكون األشخاص املتورط -270

على األرجح ألنه كان يتقاضى  اختاروا هذا املعرض احملدد للشاحنات يف طرابلسوقد شراء فان الكانرت وأهنم فعلوا ذلك ابنضباط. 

 عن ذلك، فإن وجود املعرض يف طرابلس التحقق من هوية الشارين. وفضاًل  من دونلب القليل من الواثئق مثن شاحناته نقًدا ويط
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ر تنفيذ االنفجار. ولكن مل تكن مثة ضرورة ألن يكون الشخصان قرَّ ني، كما يزعم االدعاء، االبتعاد عن بريوت حيث تَ أاتح للشاريَ 

 .ف املؤامرةلم هبد فان الكانرت على عِّ اللذان اشرتاي فعاًل 

أوسع نطاقًا ولكن ذات عضوية حمدودة كانت   أو لعلهامل تضم سوى بضعة شركاء، و ضيقة النطاق كانت ؤامرة  امل ولعل -271

، اضطلع هؤالء الشركاء أبدوار خمتلفة، الثانية لفرضيةلووفًقا  سوى حنو عشرة أعضاء، مثلما يزعمه االدعاء.رمبا مل تضم و  ،أيًضا

لم كل شريك من الشركاء ابلعناصر األساسية للمخطط لنجاح املخطط ومتسًما مبا يكفي من األمهية لعِّ  اولكن كل دور كان مهمً 

على السيد احلريري أفعاهلم برتكيز  عِّلم. وبعبارة أخرى، مل يكن هؤالء الشركاء على 2005شباط/فرباير  14قبل تنفيذ اعتداء 

 .حلريري وبطريقة بلوغ هذا اهلدفا هبدف اغتيال السيد عِّلمفحسب، بل كانوا أيًضا على 

ذوا االعتداء اإلرهايب أو مجيعهم، مبا يشمل بعًضا من األشخاص الذين نفَّ مشلوا ومن املرجح أن الشركاء يف املؤامرة قد  -272

شريًكا مبوجب القانون  ، واالنتحاري الذي يُعد  2005شباط/فرباير  14مستخدمي اهلواتف اخللوية احلمراء األساسية الستة يف 

لوه ذين اشرتاي فان الكانرت والشخص أو األشخاص الذين محَّ لأيًضا الرجلني ال مشلواعلى األقل. وُُيتمل أن يكون هؤالء الشركاء قد 

ن أقنع أشخاًصا آخرين ابالضطالع ابألعمال الالزمة ابملتفجرات. ومن املمكن أن تكون هذه املؤامرة قد مشلت كذلك كل مَ 

ورمبا  بنفسه. تحضري لالعتداء وتنفيذه أو أعطاهم توجيهات لالضطالع هبا، حىت إن مل يشارك مباشرًة يف أي من تلك األعماللل

 . إعداد إعالن املسؤولية زورًا عن االعتداءن توىل  ضمت املؤامرة أيًضا كل مَ 

االعتداء وجتنب كشف أمرهم وتوقيفهم،  االنتباه عن منفذي حتويلومن الواضح أن القصد من نشر إعالن املسؤولية كان  -273

 جهادية جمهولة ومهية مسؤولية االعتداء. مجاعةولكن قد يكون املتآمرون قد قصدوا أيًضا إُياد حالة ذعر من خالل بث إعالن تتبىن فيه 

عدس  أبو للسيد احملتمالنوانطوى إعداد إعالن املسؤولية زورًا على ارتكاب أعمال جرمية خطرية، مبا فيها اخلطف والقتل  -274

. وقد استلزم التخطيط إلعالن املسؤولية ونشره، مبا يشمل تدريب 2005الثاين/يناير  الذي اختفى يف منتصف كانون

عدس قبل تسجيل الفيديو مث تصويره، سرية اتمة ومهارات خاصة. وال شك يف أن شخًصا واحًدا على األقل ممن شاركوا  أبو السيد

احلريري يف  د طريقة اغتيال السيدلكن مل حتدَّ ه. احلريري قبل تنفيذ لسيداملزمع ل غتيالاطها اباللم ابرتبيف هذه األعمال كان على عِّ 

 .الفيديو ومل ُيشر فيه إىل أي انفجار
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املنطق أن يكون أكثر من من احلريري. و  لسيدل املزمع تياله ابالغلم ابرتباطالفيديو كان على عِّ  ن أعد  أن مَ شك يف وال  -275

 مىت د أي أدلة تبني ِّ . ولكن ال توجَ هعدس على الدور الذي أداه في أبو قد شارك يف إعداد الفيديو ويف تدريب السيد شخص واحد

، وهو التاريخ الذي غادر 2005كانون الثاين/يناير  16ما بني يوم األحد  األرجح أن يكون هذا الفيديو قد أُعد  و  .حصل ذلك

ولكن التاريخ احملدد الذي  .، وهو التاريخ الذي وقع فيه االعتداء2005شباط/فرباير  14ني عدس منزله، ويوم االثن أبو فيه السيد

يف ذلك  ، مبا من املتهمني أبي أعمال متصلة إبعداد الفيديوال شيء يربط أايً ألن ُسجل فيه هذا الفيديو يبقى موضع تكهنات 

 .وكيفية إعدادهاللذان أُعد  فيهما كان املتاريخ و ال

ن قام بشراء فان الكانرت أو بتحميله مَ و ن مستخدمي اهلواتف اخللوية احلمراء األساسية الستة، واالنتحاري،  عوفضاًل  -276

قد ساعدوا جمهولو اهلوية أن يكون أشخاص آخرون  من احملتملن أعطى التوجيهات، ومَ  ،اإلعالن الزائف ن أعد  ابملتفجرات، ومَ 

بديل، استناًدا  داللولكن من املمكن أيًضا التوصل إىل است. القانون، شركاء يف املؤامرةعلى التحضري لالعتداء، وأهنم كانوا، مبوجب 

أعضائها العلم الالزم إلطالق صفة املتآمرين عليهم. ومن  ىإىل األدلة، وهو أن جمموعة فرعية أصغر كثريًا من حيث العدد كان لد

 أن يعلموا هبدف عملية االغتيال كي يؤدوا دورهم فيها.  بد هلم قطعًاكان ال  املعقول القول أبن املؤامرة مل تضم إال أولئك الذين

أن يكون املتآمرون قد عمدوا إىل إبقاء ذلك اهلدف سرًّا ال يعلمه أكرب عدد ممكن من املتورطني،  احملتمل أيًضاولذلك، من  -277

تدف ق املعلومات بني عناصرهم، أو إىل االثنني مًعا. فلجأوا إىل القيام أبنفسهم مبهمات رئيسية مثل جتميع األداة املتفجرة، أو تقييد 

 ورمبا سه ل ذلك تنظيم االتصاالت يف الشبكات تنظيًما هرميًّا مقس ًما إىل أقسام متخصصة.

وإذا كانت العضوية يف املؤامرة قد قامت على أساس "العلم مبا يلزم العلم به"، فإن ذلك يستبعد عدة متآمرين حمتملني.  -278

ًصا مكلًفا فقط ابلقيام ابملراقبة قبل يوم االعتداء ال ُيتاج إىل العلم أبن هدف االعتداء هو اغتيال السيد احلريري. بل أواًل، إن شخ

 رمبا مل يكن هذا هو الغرض الوحيد لكثري من عمل املراقبة.

يعلمون أهنم يشاركون يف املؤامرة  لذلك مل تستطع غرفة الدرجة األوىل أن تستنتج أن مجيع أولئك الذين شاركوا يف املراقبة كانوا -279

اخ املزعومة. بل من املعقول أن يكونوا قد ظنوا أهنم كانوا يقومون مبجر د رصد عادي لتحركات السيد احلريري ابلنظر إىل مكانته وإىل املن
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املراقبة. ومن املؤكد أن فريقه  املمكن تؤيده أيًضا األدلة على أن السيد احلريري كان يعتقد أنه قيد ستداللالسياسي السائد. وهذا اال

 األمين كان يعتقد ذلك، وال بد أهنم كانوا قد وضعوا ذلك يف احلسبان عندما اختذوا تدابري محايته يف األشهر السابقة لوفاته.

ومن الطبيعي القول أبن كل الذين اشرتكوا يف املراقبة كانوا حتًما موضع ثقة كافية حلملهم على عدم الكشف عن أدوارهم يف  -280

املشروع بعد أن يصبح بي  نًا عقب االعتداء. وبعبارة أخرى، كان من شأن أي  من األشخاص الذين اشرتكوا يف مراقبة السيد احلريري 

مستخدمني هواتف خلوية صدرت هلم تعليمات ابلتخلص منها أو إبعادهتا الحًقا إىل شخص ُيمعها،  2005شباط/فرباير  14قبل 

 يُكل ف أن ممكنًا كان  فماابالعتداء.  صلة ذات كانتعلى األقل أن أنشطة املراقبة اليت شارك فيها  االنفجار بعدأن يكون قد أدرك 

هذا ال يعين أنه ال بد أيًضا أن يكونوا كلهم قد ائُتمنوا، قبل االعتداء، على  لكنو  .هبم مبهمة كهذه إال من كانوا من الشركاء املوثوق

 معلومات أبن االعتداء سوف يقع، أو معلومات عن كيفية واتريخ وقوعه، وال يعين أهنم وافقوا على ارتكاب هذا االعتداء.

وعلى حنو مماثل، فعلى الرغم من أن األشخاص الذين اقتصر دورهم إما على إعداد إعالن املسؤولية أو جتهيز األداة  -281

 كان حتميًّا.على إدراك كامل هلدف املؤامرة، إال أن األدلة ال تثبت أن إدراكهم هذا  -إن كان هلم وجود  -كانوا رمبا املتفجرة 

ول أن يكون شخص متورط يف املؤامرة قد التقى السيد أبو عدس يف مسجد جامعة بل من احملتمل أيًضا على حنو معق -282

بريوت العربية واستدرجه إىل اخلروج من منزله، لكنه مل يكن يعلم أن هذه األفعال كانت مرتبطة ابالغتيال املزمع للسيد احلريري، وأنه 

 كان سُيقتل حتديًدا أبداة متفجرة كبرية. 

ة األوىل أي دليل ميكن أن تستنتج منه مىت وأين وكيف أصبحت املتفجرات يف فان الكانرت. واألدلة ومل تتسل م غرفة الدرج -283

. 2005شباط/فرباير  14االثنني  ويوم كانون الثاين/يناير  17ال ميكن أن تثبت إال أن ذلك قد حصل حتًما بني يوم االثنني 

ر كاٍف من الثقة أن  املواد املتفجرة مل حُتم ل على منت الشاحنة اخلفيفة وألسباب تتعلق أبمن وسالمة العملية، رمبا ميكن القول بقد

ذت قرارات جازمة بشأن استخدام الكانرت ووقت استخدامه.  إال بعدما اختُّ

وعالوة على ذلك، فإن  من وضع املتفجرات على منت الكانرت، أاًي كان واضعها، مل يكن عليه أن يعرف السبب، وهو أن  -284

رًا انتح ارايًّ سيقودها إىل موكب السيد احلريري، وال أن يعرف حىت أهنا سوف تُفج ر يف مكان عام. ووضع متفجرات على منت مفج ِّ

شاحنة وتفجريها يف مكان آخر ليسا ابلضرورة نشاطني متصلني، خصوًصا وأن الوقت الذي ُوضعت فيه املتفجرات على منت 
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متورطًا يف املؤامرة. وكان ذلك نشاطًا أساسيًّا يف املؤامرة، وكان  كانمن فعل ذلك أن  هو لكن األرجح بدرجة كبريةو الكانرت جمهول. 

 ينبغي لعمل كهذا أن يكون حبكم الضرورة مقتصرًا على الضالعني يف املؤامرة.

 كان سيدرك ما فعله فور وقوع االنفجار، مما قد خيل  بسرية العملية.  علم بغريوذلك لسبب واضح هو أن كل من ساعد  -285

ولكن قد يكون عنصر موثوق به قد ُكل ف مبهمة وضع املتفجرات على منت الكانرت من دون إعالمه السبب حتديًدا، ومع  -286

مرت مكعب وأن وزهنا انهز  1.3حجم املتفجرات ال يقل عن  يرج ح أنذلك يظل موضع ثقة كافية أبنه لن يكشف ذلك الحًقا. و 

. وجمر د وضع أو حتميل هذه الكمية م  على منت الكانرت كان حبد ذاته عماًل من شأنه أن يثري الشك. "إكس دي آر"ن مادة طُننيَّ

ويشري ذلك أيًضا إىل تور ط أشخاص يف املؤامرة ُيمعهم قاسم مشرتك مثل العضوية يف منظمة، هي منظمة متماسكة  -287

 وىل تعتقد أن االستدالل املنطقيوحمكمة يُكل ف فيها عناصر موثوق هبم مبهمات حساسة حمددة. ولذلك فإن غرفة الدرجة األ

إما جزء من  هم ،أايًّ كانوا الكانرت،املوجودة هو أن الذين وضعوا املتفجرات على منت  األدلةالذي ميكن استخالصه من  األقوى

 أي حتدد أن أبهنا تستطيع مقتنعة ليست األوىل الدرجة غرفة ولكناملؤامرة أو حمل ثقة كافية لضمان أال يكشفوا عن دورهم فيها. 

وإضافة  تثبت أاًي من االحتمالني. أدلة مباشرةأي  بساطةب ليس لديهاف. فعاًل  قائًما أحدمها كانيف الواقع، هذا إن   قائًما كان  احلالني

" على إكس دي آرمادة " اهب إىل استدالل يثبت الطريقة اليت ُوضعت للتوصل إليها االستناد ميكنذلك، ال توجد أدلة ظرفية  إىل

 .منت الكانرت، أو من وضعها على متنه

مقتصرة على شخصني أم أكثر، فمن املمكن أن يكون أعضاؤها قد قرروا مًعا اغتيال السيد احلريري  املؤامرة أكانت وسواء -288

 عمل حتضريي آخر. يف انفجار كبري يف مكان عام قبل بدء املراقبة بواسطة اهلواتف اخللوية احلمراء والزرقاء والصفراء أو قبل بدء أي

 ولكن من املمكن أيًضا أن يكون املتآمرون قد توصلوا إىل ذلك القرار يف وقت الحق، ورمبا متأخر حىت منتصف كانون -289

كانت املؤامرة مؤامرة   لو أماميكن أن يكون قد بدأ فيه جتهيز الكانرت لالعتداء. و  األدلة يف اتريخ أبكر وهو، 2005الثاين/يناير 

احلمراء بعد تشكيلها بوقت طويل،  اخللوية اهلواتف مستخدِّمي بعض مثل األعضاء بعض إليها ينضم أن املمكن من لكانفأكرب 

ورمبا مل يعلموا حىت اهلدف الكامل أو احلقيقي إال يف صباح يوم االعتداء. ومجيع هذه السيناريوهات ممكنة على أساس األدلة، 

 ا اتفاق الرتكاب اجلرمية املزعومة.وينطبق على أيٍ  منها تعريف املؤامرة وهو أهن
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اغتيال رئيس الوزراء اللبناين السابق مل ُيدث مبعزل عن أي سياق، ومل ينظ مه املستخدِّمون األساسيون الستة للشبكة و -290

شك ل السيد احلريري  احلمراء. فاألدلة السياسية واألدلة املتعلقة ابخللفية تشريان إىل كون هذا االغتيال عماًل سياسيًّا أداره أولئك الذين

هتديًدا ألنشطتهم. وال يوجد دليل على أن هذه الفئة تشمل السيد عياش أو املستخدِّمني اخلمسة اآلخرين للهواتف احلمراء األساسية. 

بت على والفرتة اليت سبقته مباشرة، ولكن األدلة ال تث 2005شباط/فرباير  14واألدلة تدل على تور طهم يف املؤامرة على األقل يوَم 

 حنو مؤكد َمن وج ههم إىل قتل السيد احلريري مث  تصفيته كخصم سياسي.

 سليم مجيل عياش

. وبدونه 071األدلة اليت تربط السيد عياش ابالعتداء على السيد احلريري انشئة عن استخدامه هاتفه اخللوي األمحر إن   -291

 .بيديه . وهو مل يفج ر املواد املتفجرة2005شباط/فرباير  14ال يوجد دليل يربطه ابالنفجار الذي وقع يف 

ن أالشبكة احلمراء يف االغتيال. وعملت كشبكة مغلقة مث توقفت عن العمل قبل االعتداء مباشرة، بعد وقد اسُتخدمت  -292

 .هبخدمت يف الشهر السابق يف مراقبة السيد احلريري وحتركات موكاستُ 

. وكان مستخدِّمو اهلواتف اخللوية للشبكة احلمراء موجودين قرب حنو مكثفالشبكة على هذه ويف يوم االعتداء عملت  -293

جملس النواب، وكانوا يراقبونه يف جملس النواب يف أثناء وجوده  مبىن قصر قريطم أو يف منطقته بُ َعيد مغادرة السيد احلريري مباشرة يف اجتاه

ء يف مسرح اجلرمية. وتوافق غرفة الدرجة األوىل على وصف يف منطقة اجمللس. وال بد أهنم ساعدوا أيًضا يف حتضري الكانرت لالعتدا

 .لمحاكمةلل ويف مذكرة االدعاء اخلتامية االدعاء للشبكة احلمراء أبهنا "فريق االغتيال" على النحو الوارد يف قرار االهتام املوحد املعد  

، 2005شباط/فرباير  14ثنني اال نه يومَ أ ياألدلة ه التوصل إليها استناًدا إىل اليت ميكن ةالوحيد ةاملعقولالصة اخلو  -294

تعق بت اهلواتف اخللوية احلمراء حركة السيد احلريري وموكبه، ونب هت اآلخرين إىل موقعه واستعدت للمراقبة وتنفيذ االعتداء على 

مرور املوكب ضمان إحداث التفجري يف وقت كان أيًضا  اهلدف من ذلك طول الطريق الذي كان متوق ًَّعا أن يسلكه. وال بد أن 

 سابقة.ابلضبط. وكان مستخدِّمو اهلواتف اخللوية احلمراء قد أعد وا لالعتداء بعمليات مراقبة ورصد متكررة يف أايم 

، كان حتًما أحد 300، واهلاتف األخضر 233، واهلاتف األزرق 741والسيد عياش بوصفه مستخدِّم اهلاتف األمحر  -295

وعلى وجه العموم، ، متآمرًا أيًضا. 610واهلاتف األزرق  678، مستخدًما اهلاتف األمحر S6املتآمرين الرئيسيني. وكان الشخص 
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فإن غرفة الدرجة األوىل مقتنعة أيًضا أبن مستخدِّمي اهلواتف اخللوية احلمراء األساسية الستة قد قاموا ابلدور الذي يزعم االدعاء 

ومراقبتهم السيد احلريري يف األسابيع  2005شباط/فرباير  14تهم يف أهنم قاموا به ابعتبارهم "فريق اغتيال"، وذلك بسبب أنشط

 السابقة لذلك اليوم. وقد اتفقوا مجيًعا عن علم على قتل السيد احلريري ابستعمال أداة متفجرة؛ إًذا هم متآمرون.

ساسية الستة كانوا وحىت لو أبقيت املؤامرة ضمن حلقة "ضيقة" عن قصد، فإن مستخدِّمي اهلواتف اخللوية احلمراء األ -296

 14مشاركني يف املؤامرة. وُأجريت بواسطة بعض تلك اهلواتف اخللوية اتصاالت أكثر كثريًا مما أُجري بواسطة هواتف أخرى يف 

 . وأد ت هذه اهلواتف الستة كلُّها دورًا حامسًا يف تنفيذ االعتداء.2005شباط/فرباير 

كانوا يعلمون مسبًقا أيًضا أن هدف تعقبهم السيد   احلمراء اهلواتف من هاتف كل  يوتشري األدلة أيًضا إىل أن مستخدِّم -297

وإضافة إىل أوقات وأماكن إجرائهم وتلقيهم اتصاالت يف ذلك احلريري يف ذلك اليوم كان قتله ابستعمال أداة متفجرة يف مكان عام. 

عن استخدام هذه  األساسية توقفوا هنائًيا حلمراءي كل هاتف من اهلواتف ا، فإن اجلدير ابالهتمام بوجه خاص هو أن مستخدِّماليوم

 .االعتداء بوقت قصري. ومن غري احملتمل أن يفعل مجيعهم ذلك إذا مل يكن بعضهم يعلم أن وقوع االعتداء كان وشيًكا قبلاهلواتف 

فحسب بل مستخدِّم هلاتف خلوي يف أي شبكة سرية كان له دور إشرايف، أي شخص مل يكن يبل غ عن التطورات فأي   -298

ق بني آخرين ويوجههم و/أو يشرف عليهم، ال بد أنه كان يعلم عن املهمة أكثر من املستخدِّمني الذين يتبعون توجيهاته. كان ينس  

وكلما تكث فت اتصاالت ذلك املستخدِّم مبستخدِّمي هواتف خلوية آخرين يف الشبكة وبشأن األعمال الالزمة لتحضري مث تنفيذ 

 تل السيد احلريري، كان من األرجح أهنم كانوا يعلمون أن اهلدف العام للمهمة كان هذا االعتداء.االعتداء اإلرهايب لق

. وحركة اتصاالت هذا اهلاتف اخللوي 741وهذه الصورة مطابقة ألوصاف السيد عياش ابعتباره مستخدِّم اهلاتف األمحر  -299

 حد ذاهتا حركة جتعل من املستبعد أال يكون مستخدم هي يف 2005شباط/فرباير  14يف الساعات السابقة لوقوع االعتداء يف 

 اهلاتف على علم هبدف املؤامرة آنذاك.

بثالثة هواتف خلوية محراء أساسية أخرى يف صباح ذلك اليوم حث ت مستخدميها  741الت مستخدِّم اهلاتف اواتص -300

الدرجة األوىل مقتنعة أبن هذا هو االستدالل املعقول  على االنتقال إىل منطقة جملس النواب، وبذلك انطلقوا يف تنفيذ العملية. وغرفة

 الوحيد الذي ُيستخلص من األدلة.
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نس ق على األقل بعض أعمال تنفيذ االعتداء.  741اهلاتف األمحر  وتؤيد هذه األدلة أيًضا االستدالل أبن مستخدِّم -301

داء اتصاالت كثرية على حنو فريد، فاهلاتف األمحر داخل الشبكة احلمراء يف يوم االعت 741وكانت أيًضا اتصاالت اهلاتف األمحر 

 741وحده كان له اتصاالت مع كل هاتف آخر من اهلواتف احلمراء األساسية. وعالوة على ذلك، كان للهاتف األمحر  741

اته الذي اتصاالت بعدد من مستخدِّمي اهلواتف احلمراء األخرى يف الوقت ذ 2005شباط/فرباير  14يف أربعة أايم خمتلفة قبل 

 أجروا فيه املراقبة املتحركة.

وهلذه األسباب وأسباب أخرى، فإن غرفة الدرجة األوىل مقتنعة على حنو ال يشوبه أي شك معقول مبشاركة السيد عياش  -302

 يف املؤامرة املزعومة. وهذا هو االستدالل املعقول الوحيد الذي ميكن استخالصه من جممل األدلة.

املؤامرة، ال ميكن الوقوع على اتريخ حمدد اتفق فيه املسؤولون عن تنظيم املؤامرة على اغتيال السيد وفيما يتعلق بتاريخ بدء  -303

، نظرًا إىل ما شهده ذلك الوقت من مناخ سياسي متقل ب وأحداث 2004احلريري. ورمبا تكو نت لديهم نية قتله بدايةً يف أواخر عام 

لسياسية األخرى اليت وصفتها غرفة الدرجة األوىل أنه حبلول ذلك الوقت الذي عقد عقب متديد والية الرئيس حلود. ومن التطورات ا

، كان السيد احلريري خيطط خلوض 2004كانون األول/ديسمرب   13أيلول/سبتمرب و 22فيه لقاء الربيستول اجتماعيه األولني يف 

 على لبنان.االنتخاابت مرة أخرى وكان معلوًما أنه يرغب يف احلد من اهليمنة السورية 

منتصف  على السيد احلريري كان ال بد له أن يبدأ على األقل يف حمتملومن حيث الوقائع، يبني  اآليت أن التخطيط العتداء  -304

: اشرُتَيت األجهزة اهلاتفية وبطاقات وحدة تعريف املشرتك اخلاصة ابلشبكة احلمراء يف طرابلس يف أواخر 2005كانون الثاين/يناير 

. والشبكة احلمراء، أي 2005كانون الثاين/يناير   4، وُشغ لت يف 2005أوائل كانون الثاين/يناير  - 2004كانون األول/ديسمرب 

كانون الثاين/يناير، واستمرت   14لذي كان السيد عياش عضًوا فيه، بدأت مراقبة حتركات السيد احلريري يف يوم اجلمعة فريق االغتيال ا

كانون الثاين/يناير، وأُعد  شريط الفيديو بني اتريخ اختفائه واتريخ   16هذه املراقبة حىت وفاته. واختفى السيد أبو عدس يوَم األحد 

 كانون الثاين/يناير.  25كانون الثاين/يناير، ولكن على األرجح يف   25وإما يف  17نرت إما يف االعتداء. واشرُتَيت الكا

ومن احملتمل جًدا أن يكون املسؤولون عن تنظيم عملية اغتيال السيد احلريري قد قرروا قتله فقط يف حال مواصلة مساره  -305

على أقل تقدير. وال بد  2005هتم لذلك حبلول كانون الثاين/يناير السياسي املتوقع يف اجتاه االبتعاد عن سوراي، وقد بدأوا حتضريا
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أن هؤالء املسؤولني كانوا يعلمون أن اغتيال رئيس الوزراء السابق الذي رمبا يكون املقبل أيًضا هو عمل قد تكون له عواقب كبرية 

قاموا بتحليل دقيق للمنافع واألضرار وجدوا فيه أن على الصعيدين اإلقليمي والدويل. وما كانوا ليقرروا تنفيذ االغتيال إال بعد أن 

 منافع تصفية السيد احلريري تفوق أضرارها بدرجة كبرية.

وعلى الرغم من تنفيذ هذه اخلطوات التحضريية، فهي مل تؤد حتًما، فرادى أو جمتمعة، إىل اغتيال السيد احلريري. وكان  -306

قًا، إذ كان واضًحا أن السيد أبو عدس ميكن االستغناء عنه؛ وكان من املمكن من املمكن إعداد شريط الفيديو وعدم استعماله إطال

شراء فان الكانرت مث استعماله لغرض آخر أو بيعه؛ واملعلومات املكتسبة من املراقبة كان ميكن ختزينها الستخدامها يف املستقبل. 

املسؤولني عنه كانوا مستعدين لسلوك أي من السبيلني، وكان من املمكن وقف االعتداء احملتمل املزمع يف أي وقت. واألرجح أن 

 أي ملواصلة االعتداء عند الضرورة أو إللغائه.

وهذا القرار بقتل السيد احلريري، ويف انفجار هائل يف مكان عام، ما كان ليُ ت خذ خبفة. فقد كان للحريري العديد من  -307

، ومنهم حلفاء ومعارف يف الوالايت املتحدة وفرنسا واململكة العربية احللفاء واملعارف النافذين على الصعيدين اإلقليمي والدويل

بعد االجتماع الثالث  2005جًدا أن  قرار السري ابلتنفيذ مل يتخذ إال يف شباط/فرباير  السعودية واألمم املتحدة. إذن من املرجح

حلريري قد أرسل مندوبيه إىل االجتماع. ويف هذا . وكان السيد ا2005شباط/فرباير  2للقاء الربيستول الذي عقد يوم األربعاء 

االجتماع الثالث اتفق املشاركون على الدعوة إىل االنسحاب الفوري والكامل جلميع القوات السورية من لبنان، وهو موقف كان 

ي يف لبنان، مدعومني يف السيد احلريري قد اختذه حينذاك، حبسب أصدقائه املؤمَتنني. ودعوا أيًضا إىل تفكيك اجلهاز األمين السور 

 ذلك دعًما ضمنيًّا من السيد احلريري.

والالفت لالنتباه أن االجتماع ُعقد يف اليوم الذي أعقب اللقاء األخري بني السيد احلريري وانئب وزير اخلارجية السوري  -308

. والنص احلريف للتسجيل الصويت لل قاء 2005شباط/فرباير  1السيد وليد املعل م خالل زايرته إىل منزل السيد احلريري يوم الثالاثء 

يكشف أن السيد احلريري قال للسيد املعلم: "لبنان ما رح ينحكم من سوراي لألبد"، ألن ذلك "ما عاد يصري"، و"ما عاد قادر احتمل 

 د".األمر" من سوراي، و"أان صار ثالثة أرابعي ابملعارضة"، و"أنت بتعرف أنه يف تدخ ل ابلصغرية والكبرية ابلبل
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وابلرغم من إقدام السيد املعل م على لقاء السيد احلريري، فإن لقاء الربيستول صع د موقفه كثريًا إزاء التدخل السوري يف  -309

مقارنة ببياانته السابقة. وحينذاك كانت شرُية واسعة من  2005شباط/فرباير  3لبنان، وذلك يف بيانه العلين املنشور يوم اخلميس 

وابنسحاب سوراي من لبنان  1989بنانية تنادي ابلتطبيق الكامل التفاق الطائف الذي أهنى احلرب األهلية عام الطبقة السياسية الل

 سياسيًّا وأمنيًّا وعسكراًي.

الرتكاب العمل اإلرهايب مل  النهائيلذلك فإن غرفة الدرجة األوىل مقتنعة، استناًدا إىل تالقي هذه األحداث، أبن القرار  -310

 الذي ميكن استخالصه من األدلة. ستدالل املعقول الوحيدسبوعني السابقني لوفاة السيد احلريري. وهذا هو االيُتخذ إال يف األ

، واهلاتف األخضر 233، واهلاتف األزرق 741األمحر  ونظرًا إىل دور السيد عياش يف املؤامرة، ابعتباره مستخدِّم اهلاتف -311

هدف هذه املؤامرة، سواء أكانت مشروطة بظرف أم هنائية. وكان ذلك على  ، فال بد أنه قد عرف، قبل االعتداء مبدة ما،300

كحد أقصى، نظرًا إىل أن فان الكانرت قد اشرُتي يف أغلب   2005ما بني منتصف وأواخر كانون الثاين/يناير فرتة تقع  األرجح يف

خدامه يف االعتداء قد بدأت يف ذلك الوقت. كانون الثاين/يناير، وإىل إمكانية أن تكون األعمال التحضريية الست  25الظن يف 

، واهلاتف 741واألدلة املتوافرة ال متك ن غرفة الدرجة األوىل من حتديد ما إذا كان السيد عياش ابعتباره مستخدِّم اهلاتف األمحر 

ان الكانرت واألداة ، قد فعل أي شيء فيما يتعلق إما إبعالن املسؤولية زورًا أو بتحضري ف300، واهلاتف األخضر 233األزرق 

 .املتفجرة. وعلى أي حال، فإهنا ليست حباجة إىل القيام بذلك كي حتد د مسؤوليته اجلنائية

وألغراض املسؤولية اجلنائية للسيد عياش، يكفي من الناحية القانونية أن جتد غرفة الدرجة األوىل أن األدلة تثبت على حنو  -312

، على ارتكاب اجلرائم اليت 2005شباط/فرباير  14حبلول يوم االعتداء وهو االثنني أنه كان قد وافق،  ال يشوبه أي شك معقول

م ابرتكاهبا. لذلك فإن غرفة الدرجة األوىل تستنتج أن السيد عياش كان عضًوا يف املؤامرة من حيث أنه وافق على ارتكاب العمل  اهتُّ

 على أبعد تقدير. 2005شباط/فرباير  14ألقل وحىت يوم االثنني اإلرهايب املتهم ابرتكابه، وذلك منذ أوائل شباط/فرباير على ا

 أبن هذا هو االستدالل الوحيد الذي ميكن استخالصه على حنو معقول من جممل األدلة. والغرفة مقتنعة
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 لالزمةت لديه املعرفة اوعليه، فإن  غرفة الدرجة األوىل قد اقتنعت على حنو ال يشوبه أي شك  معقول أبن  السيد عياش كان -313

ل ة املتوافرة. أبن  من شأن األداة املتفج رة أن حتدث خطرًا عامًّا. وهذه هي اخلالصة املعقولة الوحيدة اليت ميكن التوص ل إليها استناًدا إىل األد

 واد  متفج رة.تثبت األدل ة نفسها على حنو ال يشوبه أي  شك  معقول أن ه تصر ف عن سابق علم وبني ة قتل السيد احلريري ابستعمال مو

لذلك، فإن  غرفة الدرجة األوىل تُقرر أن السي د عي اش مذنب على حنو ال يشوبه أي شك  معقول، بصفته شريًكا، بتهمة  -314

قتل السيد رفيق احلريري قصًدا. وتثبت األدل ة نفسها أيًضا على حنو ال يشوبه أي  شك  معقول أن ه تصر ف عن سابق علم، وبني ة قتل 

شخًصا قصًدا. وقد قصَد السيد عياش قتل أفراد  226قصًدا، وحماولة قتل األشخاص اآلخرين البالغ عددهم  شخًصا آخر 21

الذين قضوا يف االنفجار، أو نتيجًة لالنفجار، أو الذين أصيبوا يف االعتداء، أو توق َع  اجلمهور العامموكب السيد احلريري وأفراد 

قتلى وقبَل هذه اجملازفة. وتستنتج غرفة الدرجة األوىل أيًضا، فيما يتعلق ابملصابني يف  على األقل  أن ُيسفَر االعتداء عن سقوط

م جنوا من املوت فقط بفضل ظروف خارجة عن سيطرة الفاعلني.  226االعتداء والبالغ عددهم   شخًصا، أهن 

فجري شاحنة حمم لة ابملواد  املتفج رة يف شارع وما من خالصة معقولة أخرى ميكن التوص ل إليها استناًدا إىل األدل ة املتوافرة. فت -315

مكتظ  قرب أبنية مأهولة من شأنه أن يؤد ي حتًما إىل سقوط عدد كبري من القتلى. وقد ينجو البعض من املوت، ولكن ال بد  من أن 

ن جبروحهم أم ال، فإن  فعل تلحق هبم إصاابت. وال مفر  من أن تكون بعض اإلصاابت ابلغة. لكن سواء تويف  هؤالء األشخاص متأث ري

االشرتاك يف إحداث االنفجار هو فعٌل من شأنه أن يسفر عن سقوط قتلى. ومن هذا املنطلق، فإن  سلوك املتهم ميث ل حماولة قتل عمًدا 

 د احلريري.ابستعمال مواد  متفج رة. ومع أن السيد عي اش مل يعمل منفرًدا؛ فقد أدى دورًا مهًما يف العملية اليت استهدفت السي

اقتنعت الغرفة على حنو ال يشوبه أي شك  معقول أبن  االد عاء أثبت أن  السيد سليم مجيل عي اش مذنب بكل  التهم وقد  -316

ام املوح د املعد ل.  املسندة إليه يف قرار االهت 

 حسني حسن عنيسي وأسد حسن صربا

إليه، والسيد عنيسي، مستخدًما هاتفه اخللوي  املنسوب 018كان السيد صربا، مستخدًما اهلاتف اخللوي األرجواين  -317

يف الفرتة املشمولة ، 231، على اتصال فيما بينهما، وعلى اتصال ابلسيد مرعي على اهلاتف األرجواين 095الشخصي األرجواين 

الن املسؤولية زورًا، مثل وكان هاتفامها اخللواين موجوَدين ضمن نطاق املواقع اليت نُ ف َِّذت فيها أعمال ذات صلة إبع .بقرار االهتام
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. واسُتخدِّم اهلاتفان اخللواين 2005وأوائل كانون الثاين/يناير  2004مسجد اجلامعة العربية يف أواخر كانون األول/ديسمرب 

ر منها شريط الفيديو. على مقربٍة من  2005شباط/فرباير  14يف الشخصيان  اهلواتف العمومي ة املذكورة، والشجرة اليت أُحضِّ

 .وقوع االعتداء ف استخدام هاتفيهما اخللويَّني الشخصيَّني بُعيدوتوق  

الفاعلني يف التحضري لالعتداء أو ساعدت وليس هذا السلوك كافًيا إلثبات إقدام هذين املت هَمني على أعمال ساعدت  -318

عنيسي يف تلك املواقع ووجود اهلاتف على إخفاء الفاعلني أو املتدخ لني عن وجه العدالة. وعليه، فإن  أفعاهلما، أي وجود السيد 

 .املنسوب إىل السيد صربا يف املواقع نفسها، ال تفي ابلعنصر املاد ي للمسؤولية عن التدخ ل يف اجلرمية 018اخللوي األرجواين 

ملتهَمني. إلسناد املسؤولية عن التدخ ل يف اجلرمية إىل أيٍ  من هذين ا كذلك، مل ينجح االد عاء يف إثبات العنصر املعنوي -319

وال يكفي استخدام املتهَمني أو عدم استخدامهما هاتًفا خلواًي ما، وإجراؤمها اتصاالت فيما بينهما، ووجودمها يف مكاٍن ما ضمن 

كاان يعلمان   مانطاق املواقع اليت نُ ف َِّذت فيها أعمال مرتبطة إبعالن املسؤولية زورًا، إلثبات على حنو ال يشوبه أي شك معقول أهن  

ما قبال هذا  أن  الفاعلني سينفذ ون اعتداًء ابستعمال أداة متفج رة من شأهنا أن تسفر عن سقوط قتلى وبث  الذعر يف النفوس، وأهن 

 .افرتاض أن  السيد صربا كان يستخدم اهلاتف اخللوي املنسوب إليه يف مجيع التواريخ املزعومةقائم على هذا الطرح و الواقع. 

، 2005شباط/فرباير  14وقوع االعتداء يف بعد اجلزيرة ورويرتز  شاركا يف إجراء االتصاالت مبكتيَب  ماو ثبت أهن  حىت  لو  -320

ما كاان يعلمان، ال ميكن لغرفة الدرجة األوىل أن  االعتداء الذي وقع يف حواىل قبل تستنتج على حنو ال يشوبه أي شك معقول أهن 

 ابعد ظهر ذلك اليوم كان مرتبطً من اة اجلزيرة ومكتب وكالة رويرتز يف وقت الحق كتب قنمب، أن  االتصال 12:55الساعة 

 .قانون العقوابت اللبناينلوفًقا  متدخَلني أساسيٌّ لترتت ب عليهما مسؤولية جنائية بصفتهما قانوين ابالعتداء. وهذا شرط

ما إذا شاركا فعاًل يف إجراء وتُ  -321 حبكم  -االتصاالت مبكتب قناة اجلزيرة أو مكتب وكالة رويرتز سل م غرفة الدرجة األوىل أبهن 

ثبت ييف حد  ذاته ال  ذلكأن  أفعاهلما مرتبطة ابالعتداء. إال  أن   عندئذٍ كاان يعلمان   قدف –مضمون الرسالة اليت قُرَِّئت خالل االتصال 

ما كاان على علٍم بذلك قبل وقوع االعتداء، لترتت ب عليهما مسؤولية جن  .قانون العقوابت اللبناينل وفًقاائية بصفتهما متدخ َلني، أهن 

أدل ة على مشاركة السيد عنيسي أو السيد صربا يف "خديعة  بعدم وجوداستنتاج غرفة الدرجة األوىل وبناء على ذلك، فإن  -322

 .َلنيحممد"، أو اختطاف السيد أبو عدس، أو نشر إعالن املسؤولية زورًا، ينفي مسؤوليتهما بصفتهما متدخ  
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مل تثبت  اجلرائم املنسوبة إليهماترى غرفة الدرجة األوىل أن  مسؤولية السيد عنيسي والسيد صربا بصفتهما متدخ َلني يف  لذا -323

 على حنو ال يشوبه أي شك معقول.

بطل هتمة املؤامرة املسندة ثبت أن  املتهَمني شاركا يف إعالن املسؤولية زورًا يُ واستنتاج غرفة الدرجة األوىل أن  االد عاء مل يُ  -324

ترى غرفة الدرجة األوىل أن ه ال ميكن استنتاج أن  السيد عنيسي والسيد صربا مسؤوالن عن مؤامرة هدفها ارتكاب عمل  لذاإليهما. 

 .1يف التهمة  كما ورد إرهايب

 حسن حبيب مرعي

السيدين قيام  وذلك يعتمد على. سؤولية زورًاأدى السيد مرعي دورًا وحيًدا مزعوًما يف املؤامرة بوصفه منس ق إعالن امل -325

 عنيسي وصربا مبا ُنسب إليهما من أفعال.

وفيما يتعلق ابملؤامرة واالتصاالت املزعومة الواردة إىل السيد بدر الدين وتلك الصادرة عنه يف الشبكة اخلضراء، وبوجه  -326

خاص اختفاء السيد أبو عدس، فإن األدلة الوحيدة املوثوق هبا اليت تؤيد هذا الزعم هي اتصاالت هاتفية خلوية بني اهلواتف اخللوية 

وهذه األدلة نوعان، ومها مستمدان فقط من سجالت بياانت االتصاالت هلاتفني خلويني رتتني منفصلتني. األرجوانية الثالثة يف ف

 .071واهلاتف اخللوي األخضر  231، ومها هاتفه اخللوي الشخصي األرجواين 2005و 2004يف عامي 

يف هذين اليومني، مبا يف ذلك وال يوجد دليل موثوق به على أي شيء ذي صلة ابلقضية جلهة عملية إعالن املسؤولية،  -327

ولكن بدون هذه الصالت، ال سياق لالتصاالت اليت جرت بني اهلاتف األخضر ما نُ ف ذ من أنشطة حتضريية تتعلق ابلسيد أبو عدس. 

ي . وتشدد الغرفة على عدم وجود أدلة على ما قيل يف تلك املكاملات أو يف أ071اخلاص ابلسيد بدر الدين واهلاتف األخضر  023

 اجتماعات جرت بني مستخدمي اهلواتف اخللوية التابعة للشبكة اخلضراء. 

تستطيع غرفة الدرجة األوىل أن حتد د أسباب إجراء االتصاالت بناءً عليه. واألدلة املتوافرة لدى غرفة الدرجة وما من سياق  -328

 األوىل غري كافية لربط هذه االتصاالت ابختفاء السيد أبو عدس.
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اتف املشرتك اهلمن املعادلة األدلة املتعلقة ب  "حممد"، ال يبقى إال االتصاالت بني السيدين مرعي وعنيسي و  وعندما ُتستبعد -329

إثبااًت كافيًا  ث لللسيد صربا يف األسابيع اليت سبقت اختفاء السيد أبو عدس. وهذا يف حد ذاته، ومهما كان النظر يف األدلة كليًّا، ال مي

 املزعوم، أي إُياد شخص مناسب إلعالن املسؤولية زورًا. أبو عدس، ومن املؤكد أنه ليس دلياًل على الغرضلتورطهم يف اختفاء السيد 

غرفة الدور الوحيد للسيد مرعي يف املؤامرة يتصل إبعالن املسؤولية زورًا والتنسيق بني السيد عنيسي والسيد صربا. ومبا أن و  -330

أي تلك املتصلة مبا يُزعم  -أبهنما قاما أبي من األنشطة املزعومة  أي شك معقولعلى حنو ال يشوبه  مقتنعة الدرجة األوىل ليست

فإن ما يرتتب على ذلك هو أن  -من هتيئة السيد أبو عدس واستدراجه واختفائه، و"اختطافه" املزعوم، مث ظهوره يف شريط الفيديو

 السيد مرعي ال ميكن أن يُعترب مذنًبا بتهمة تنسيق تلك األنشطة.

تنسيق حسبما يُزعم مع السيد بدر الدين، عملية التحضري إلعالن املسؤولية زورًا. وتوىل  نس ق السيد مرعي، عم أن ويُز  -331

. لكن غرفة الدرجة األوىل ال تستطيع أن تستنتج على حنو ال يشوبه أي أنشطة السيد عنيسي والسيد صربا قبل االعتداء وبعده

، وحىت لو كان يستخدمه، ما من أدلة موثوق هبا توف ر سياقًا 071اهلاتف األخضر شك معقول أن السيد مرعي كان يستخدم 

 اخلاص ابلسيد بدر الدين. 023لالتصاالت ابهلاتف اخللوي 

وال تستطيع غرفة الدرجة األوىل ربط السيدين عنيسي وصربا إبعالن املسؤولية زورًا. وتبًعا لذلك، فإن الرابط بني السيد  -332

 ولية زورًا مفقود. وُيب تربئته. مرعي وإعالن املسؤ 

 مسألة ما إذا كان ملصطفى أمني بدر الدين دور يف املؤامرة

ي تربط غرفة الدرجة األوىل السيد بدر الدين ابملؤامرة الرامية إىل ارتكاب عمل إرهايب وقتل السيد احلريري، ُيب أن ك -333

قول الوحيد الذي ميكن التوصل إليه استناًدا إىل األدلة هو أن تكون مقتنعة على حنو ال يشوبه أي شك معقول أبن االستنتاج املع

الرتكاب اجلرائم املزعومة. وهذا ليس استنتاًجا أبن السيد بدر الدين مذنب وقام ابألفعال الالزمة  السيد بدر الدين كانت لديه النية

 على حنو ال يشوبه أي شك معقول ألنه مل يعد شخًصا مت هًما.

همة" وعلى رأسها السيد بدر الدين؛ امللدرجة األوىل أن تستنتج أن الشبكة اخلضراء كانت جمموعة "قيادة ال تستطيع غرفة او -334

ونظرت غرفة الدرجة األوىل بدقة يف كل اتصال جرى ضمن الشبكة اخلضراء، ولكن كي تقتنع على املتآمر الرئيسي. أو بعبارة أخرى، أنه 
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 –وأبنه ال ميكن التوصل إىل أي استنتاج معقول آخر استناًدا إىل األدلة  –حنو ال يشوبه أي شك معقول أبن ذلك هو ما حصل فعالً 

 ينبغي أن يرتبط كل اتصال أبدلة تتعلق مبا كان ُيدث عندما أجريت االتصاالت.

أجريت على مدى أربعة أشهر، يصعب على غرفة وعلى الرغم من االتصاالت الوجيزة البالغ عددها مثانني اتصااًل اليت  -335

الدرجة األوىل التوفيق بني توقيتها وأمكنة وجود املتصلني وبني زعم االدعاء أن السيد بدر الدين كان على رأس مؤامرة الرتكاب 

 توقيتها ومواقعها. عمل إرهايب، هو قتل السيد احلريري. ففي غياب حمتوى االتصاالت، من الصعب جًدا إُياد السياق استناًدا إىل

 وال توجد أدلة أيًضا بشأن ما قيل يف خالل االتصاالت أو أي اجتماعات بني السيدين بدر الدين وعياش.

مرتبٌط ابالعتداء على السيد احلريري. لكن ال ميكن ربط ابقي  2005شباط/فرباير  14ويبدو أن  اتصااًل جرى يف  -336

 .ريري أو حتركاته أو أي أدلة أخرى تتعلق ابملؤامرة املزعومةاالتصاالت أبي شيء يتصل مباشرة ابلسيد احل

 لذلك، فإن اخلالصة أبن الشبكة اخلضراء كانت جمموعة قيادة املهمة اليت تنس ق عملية اغتيال السيد احلريري ليست اخلالصة -337

 الوحيدة املعقولة اليت ميكن التوصل إليها انطالقًا من األدلة.

ج غرفة الدرجة تاليت توصلت إليها غرفة الدرجة األوىل فيما يتعلق ابلسيد عياش. وال ضرورة ألن تستن ولكن هذا ال يغري  اخلالصة -338

 األوىل أن السيد بدر الدين كان يتوىل الدور الذي يزعمه له االدعاء كي تستخلص أن السيد عياش قد شارك يف املؤامرة.

دين قد توىل  الدور املزعوم له يف قرار االهتام املوحد املعدل، علًما وغرفة الدرجة األوىل غري مقتنعة أيًضا أبن السيد بدر ال -339

  االستنتاجات القانونية املتعلقة هبذه املسألة على اإلطالق. أن القاضية بريدي خالفت الغرفَة رأيَها يف ما إذا كان عليها البحث يف

 لفقرة احلكمية ا

 بصفته شريًكا يف: مذنبسليم مجيل عياش قر رت غرفة الدرجة األوىل أن  

  مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهايب - 1التهمة 

 ارتكاب عمل إرهايب ابستعمال أداة متفج رة  - 2والتهمة 
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 قتل رفيق احلريري عمًدا ابستعمال مواد متفج رة  - 3التهمة و 

 شخًصا إضافًة إىل قتل رفيق احلريري عمًدا ابستعمال مواد متفج رة  21قتل  - 4والتهمة 

 شخًصا إضافًة إىل قتل رفيق احلريري عمًدا ابستعمال مواد متفج رة. 226حماولة قتل  - 5التهمة و 

غري مذنبني فيما يتعلق جبميع التهم حسن حبيب مرعي وحسني حسن عنيسي وأسد حسن صربا وقر رت غرفة الدرجة األوىل أن  

 .9و 8و 7و 6و 1قرار االهتام املوح د املعد ل، أي التهم  املسندة إليهم يف


