
 

 

  
 

 

 

 

  
  قاضي اإلجراءات التمهيديةأمام 

  احملكمة اخلاصة بلبنان
 

  STL-11-01/I/PTJ    :رقم القضية
  

  قاضي اإلجراءات التمهيدية    :املودع لديه
  

  2011يونيو /حزيران  10    :تاريخ املستند
  

  املدعي العام    :اجلهة املودعة
  
  اإلنكليزية    :يةلغة األصلال
  

  سري وغري وجاهي    :ستندنوع امل
  

  املدعي العام
ضد  

  أسد حسن صربابدر الدين، وسليم مجيل عياش، وحسني حسن عنيسي، و أمني مصطفى
  

 

 قرار اام
 

 

  :اجلهة املودعة
  

  املدعي العام
   .MSM, Q.Cبلمار، . السيد دانيال أ

  

  :التوزيع على
  

  رئيس قلم احملكمة
  السيد هرمان فون هايبل

    ]ختم احملكمة اخلاصة بلبنان[
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  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

  املقدمة  - أوالً
  

من النظام  11و 1عليها يف املادتني  املنصوص اتالصالحيبعمالً إن املدعي العام يف احملكمة اخلاصة بلبنان،  .1
قانون العقوبات تاليا مبوجب النظام األساسي، ومن  3و 2 مبوجب املادتنيواألساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان، 

احلرب وتشديد العقوبات على العصيان، "بشأن  1958 يناير/كانون الثاين  11، والقانون اللبناين املؤرخ 1اللبناين
 :، يتهم2"األهلية، والتقاتل بني األديان

  
، صربا وأسد حسنبدر الدين، وسليم مجيل عياش، وحسني حسن عنيسي،  أمني مصطفى  . أ

 :مبا يلي ،فرديا ومجاعيا
  

  عمل إرهايب؛ ارتكاب هاهدف مؤامرة -  1التهمة 
  

 :مبا يلي، فرديا ومجاعيابدر الدين، وسليم مجيل عياش،  أمني مصطفىو  . ب
  

  ارتكاب عمل إرهايب باستعمال أداة متفجرة؛ – 2التهمة 
  متفجرة؛ موادباستعمال  عمدا )رفيق احلريري(قتل  -  3التهمة 
مواد باستعمال  عمدا )رفيق احلريري قتلشخصا آخر إضافةً إىل   21(قتل  – 4التهمة 

  متفجرة؛
مواد باستعمال  عمدا )شخصا إضافةً إىل قتل رفيق احلريري 231(قتل حماولة  -  5التهمة 

  متفجرة؛
  

 :مبا يلي ،فرديا ومجاعيا وحسني حسن عنيسي، وأسد حسن صربا،  . ج
  

  ارتكاب عمل إرهايب باستعمال أداة متفجرة؛ التدخل يف جرمية – 6التهمة 
  باستعمال مواد متفجرة؛عمدا  )رفيق احلريري(قتل  يف جرميةالتدخل  – 7التهمة 
 عمدا )رفيق احلريري قتلشخصا آخر إضافةً إىل   21(قتل يف جرمية التدخل  -  8التهمة 

  باستعمال مواد متفجرة؛

                                                
1
  .أعدها قسم اللغات يف احملكمة اخلاصة بلبنان اليت ،العربية إىل اإلنكليزيةكما وردت ترمجته من   

2
  .اخلاصة بلبنانكما وردت ترمجته من العربية إىل اإلنكليزية، اليت أعدها قسم اللغات يف احملكمة   
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  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

 عمدا )فةً إىل قتل رفيق احلريريشخصا إضا 231(قتل حماولة يف جرمية التدخل  – 9التهمة 
  .باستعمال مواد متفجرة

  
والذي أدى إىل  2005فرباير /شباط 14يتضمن قرار االام ادعاءات املدعي العام بشأن االعتداء الذي وقع يف  .2

مجيع اإلجراءات اجلنائية،  يف وكما. أيضا شخصا آخر 231إصابة إىل ، وآخر شخصا  21مقتل رفيق احلريري و
 .حمكمة قضائية ت إدانتهم يفتثب تفترض براءة املتهمني إىل أن

 

 االستنتاجتقوم على الظرفية، اليت  األدلةو. ظرفية أدلةىل إ منها كبري يف جانبوتستند الدعوى ضد املتهمني  .3
تتعرض أن  رة، اليت ميكناألدلة املباش التعويل على ثر منأك يعول عليها يف معظم األحيان ،واالستدالل املنطقيني

 الظرفية األدلة يف القانون مبدأ مسلّم به يفيد بأنو. عيانالشاهد ال ىعل املباشرة أو اللتباس األمر فقدان الذاكرةل
  .باشرةأقوى من األدلة امل ميكن أن تكون ، وبأن األدلة الظرفيةوالقيمة الثبوتية مماثلة لألدلة املباشرة من حيث الوزن

  املتهمون  - ثانيا
  

أمساء فيما يلي ترد حملكمة اخلاصة بلبنان، دى امن قواعد اإلجراءات واإلثبات ل) دال(، الفقرة 68 باملادة عمالً .4
 :مواملعلومات الشخصية عنه املتهمني

  
يوسف بدر مصطفى ’ األمساءاملعروف أيضا ب( ")بدر الدين(" 3مصطفى أمني بدر الدينولد   . أ

الغبريي، ، يف 1961أبريل /نيسان 6بتاريخ  )‘إلياس فؤاد صعب’، و‘سامي عيسى’، و‘الدين
غري  حمل إقامتهو. )األم(فاطمة جزيين و) األب(أمني بدر الدين وهو ابن . يف بريوت، بلبنان
يف عبد اهللا احلاج شارع الكائنة يف  ،خليل الراعي ببناية امسه ربطولكن ، معروف بالتحديد

. يف حارة حريك، ببريوت، يميالعضيف شارع  ببناية اجلنان، الكائنةو نوب بريوت؛جب الغبريي،
، يف "إلياس فؤاد صعب" بـ لقب، املبدر الدين أُدينو. الغبريي/341 هسجلرقم ، وهو لبناين

من  ،1983ديسمرب /كانون األول 12سلسلة من األعمال اإلرهابية يف  ارتكاب بتهمة ،الكويت
. نات حمملة باملواد املتفجرةشاحواألمريكية ب السفارتني الفرنسيةباقتحام  قيام انتحاريني بينها

 .1990لكويت يف العام ل العراق غزوعند وحكم عليه باإلعدام إال أنه فر من السجن 
 

. بلبنانروف، اح، يف 1963نوفمرب /تشرين الثاين 10بتاريخ  ")عياش(" 4سليم مجيل عياشولد   . ب
 يف أماكنأن أقام  له سبقو ).األم( حماسن عيسى سالمةو )األب(مجيل دخيل عياش وهو ابن 

                                                
3
  ]من النص اإلنكليزي هذه احلاشية يفأيضا  باألحرف العربية ورد[  

4
  ]ورد باألحرف العربية أيضا يف هذه احلاشية من النص اإلنكليزي[  
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  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

 عياش ع آلجممويف  جنوب بريوت؛، باحلدث، يف شارع اجلاموسالكائنة يف  ،بناية طباجة :منها
وثيقة ، ورقم روفاح/197 هسجلرقم ، هو لبناينو. روف، بالنبطية، يف جنوب لبناناحيف 
 .690790/63 الضمان االجتماعي ه يف، ورقم059386 احلج ألداء فريضة هسفر

 
بتاريخ ) ‘حسني حسن عيسى’ املعروف أيضا باسم( ")عنيسي(" 5حسني حسن عنيسيولد   . ج

 املعروف أيضا باسم( حسن عنيسيوهو ابن . بريوت، بلبنان، يف 1974فرباير /شباط  11
شارع الكائنة يف بناية أمحد عباس،  وقد أقام يف). األم( فاطمة درويشو )األب) (‘حسن عيسى’

وهو لبناين، رقم . نوب بريوتجبدث، احل، يف (Lycée des Arts)ليسيه دي زار اجلاموس، قرب 
 .ورشح/7 هسجل
 

. لبنانبيف بريوت، ، 1976أكتوبر /تشرين األول  15 بتاريخ") صربا(" 6أسد حسن صربا ولد  . د
، الطابق الرابع، 2الشقة  وقد أقام يف). األم( ليلى صاحلو) األب(حسن طحان صربا وهو ابن 
سانت شارع يسمى الشارع أيضا نوب بريوت، وجب، 3دث احل، يف 58، شارع 28بناية رقم 

 .زقاق البالط/1339 سجله رقموهو لبناين،  .، يف احلدث، جبنوب بريوتزيتري
  

إجياز رفيق احلريري، وميكن  الغتيالمع آخرين يف مؤامرة دف ارتكاب عمل إرهايب  ةرك املتهمون األربعاشت .5
ق تنسي عياش على العملية؛ وتولّىالعام املشرف  بدور بدر الدين اضطلع: ما يليك دور كل واحد منهم

 إعداد مهمة صرباو عنيسيعتداء؛ وأُسندت إىل لال الفعلينفيذ الت عن ةاملسؤول االغتيال جمموعة
وذلك محايةً  ،عتداءعالقة هلم باال توجيه التحقيق إىل أشخاص ال دف ،زورا ملسؤوليةا إعالن

مة يف مه بأدوار ةاضطلع املتهمون األربع يف املؤامرة، كمسامهنيو. املالحقة القضائية من لمتآمرينل
 عن نتائج ذلك املسؤولية اجلنائية تقع عليه،، و2005فرباير /شباط 14قع يف ذي واالعتداء ال

  .على عاتق األربعة مجيعا االعتداء

  لوقائعبيان موجز با  - ثالثًا
  

املدعي العام  حملكمة اخلاصة بلبنان، يؤكددى اثبات لمن قواعد اإلجراءات واإل) دال(، الفقرة 68ملادة عمالً با .6
 .من الوقائع التالية يف أثناء التحقيق اجلاري التثبت

  

                                                
5
صادر يف  قرار قضائيب" عنيسي"إىل " عيسى"من  شهرته صححت، ]ورد باألحرف العربية أيضا يف هذه احلاشية من النص اإلنكليزي[  

  .2004يناير /كانون الثاين 12

6
  ]ورد باألحرف العربية أيضا يف هذه احلاشية من النص اإلنكليزي[  
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  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

  حملة عامة  .ألف
يق احلريري يف غتيل رئيس الوزراء اللبناين السابق رفا ،2005فرباير /شباط 14من يوم  12:55 الساعةعند  .7

 املتفجرات شديدة االنفجارفجر فيه انتحاري كمية ضخمة من  عمل إرهايب جراء ،احلصن يف بريوت شارع ميناء
 يف االنفجار مقتل احلريري، قُتلإىل  وإضافةً). Mitsubishi Canter(من نوع ميتسوبيشي كانتر  فانيف  املخبأة

 ).)باء(هم يف القائمة أمساؤ ترد(شخصا   231واُصيب ) )ألف(هم يف القائمة أمساؤ ترد(آخر شخصا   21
 

8. دعى فيه زعميشريط فيديو مرفقًا برسالة  يف بريوت اجلزيرة، تلقّى مكتب قناة وقوع االنفجار ديعوبا رجل يا زور
مجاعة " مجاعة أصولية ومهية هي باسم التفجريعملية أنه االنتحاري الذي نفّذ ) "عدسأبو "(أمحد أبو عدس 

 .على شاشات التلفزيون فيما بعد وبثَّ شريط الفيديو". د يف بالد الشامالنصرة واجلها
  

  رفيق احلريري  .باء
9.  لد رفيقوتولّى. يف مدينة صيدا، بلبنان 1944نوفمرب /تشرين الثاين 1يف ) احلريري(اء الدين احلريري و 

حىت  1992أكتوبر /تشرين األول  31 منيف الفترة  وماتاحلريري منصب رئيس الوزراء اللبناين يف مخس حك
تشرين   26 يف حىت استقالته 2000أكتوبر /تشرين األول 26من ، و1998ديسمرب /كانون األول 4

 .2004أكتوبر /األول
 

وشخصية سياسية بارزة يف  احلريري نائبا اغتياله، كان حىت 2004أكتوبر /تشرين األول  20 الفترة منويف  .10
يت كان النتخابات النيابية الالتحضري ل، شرع يف 2004يف العام  وفور استقالته من منصب رئيس الوزراء. لبنان
ر2005يونيو /عقدها يف شهر حزيران امقر. 

 

لس بريوت الغربية، حلضور جلسة ، بقصر قريطميف  مرتلهاحلريري  ، غادر2005ير فربا/شباط 14ويف صباح  .11
 .بريوتب، ساحة النجمةيف  النواب الكائن

 

 ومنهم شقيقته، النائبنواب، ال العديد مناحلريري إىل جملس النواب حيث التقى  ، وصل11:00ل الساعة يوقب .12
 .ية احلريري، والنائب مروان محادة

 

 Café Place de" (دو ليتوال بالس"وذهب إىل مقهى احلريري جملس النواب  ، غادر12:00 الساعةل يوقب .13

l’Étoile( ا دقيقة 45 فيه بقيو القريبتقريب. 
 

 يز املوكب للعودة إىل مرتلهجته جهازه األمينوطلب من  املذكور غادر احلريري املقهى، 12:45الساعة  حواىلو .14
 .ملوعد غداء

 

من املوكب  انطلقافقه النائب باسل فليحان، وره املصفحة يإىل سيارت احلريري صعد ،12:49الساعة  حواىلو .15
 .البحريةالطريق  قد قرر العودة إىل قصر قريطم سالكًا األمين جهازه وكان. ساحة النجمة
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  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

. احلصن اءنشارع مييف  النهائي هإىل موضعكانتر ببطٍء امليتسوبيشي  بدقيقتني تقريبا، حترك فان قبل مرور املوكبو .16
 .االنتحاري املواد املتفجرة فجرمرور املوكب،  وعند

  

  التاحتليل االتص  .جيم
، واألدلة الوثائقية، الشهود إفادات، مبا فيها ات اليت أجريتالتحقيق فترة طوال معتجاألدلة اليت إن  .17

لهواتف اخللوية يف لبنان أدت ل) Call Data Records( ")سجالت االتصاالت("سجالت بيانات االتصاالت و
 .احلريري علىإىل حتديد هوية بعض األشخاص املسؤولني عن االعتداء 

 

 ،وتاريخ االتصال ووقته ،أرقام هواتف املتلقني واملتصلنيمثل  معلومات سجالت بيانات االتصاالت تضمنوت .18
اخلليوية  للهواتف اخللوية بالنسبة إىل أبراج االتصاالتالتقرييب ، واملوقع )يةنص رسالةأو  صويت(، ونوعه ومدته

 .اليت نقلت االتصال

  
 شبكات اهلواتف اخللوية .1

يف عملية اغتيال  ةورطاملتاملترابطة وشبكات اهلواتف اخللوية  االتصاالت وجود عدد من سجالت حتليل أظهر .19
اليت كانت نسبة ، ومستعارةأمساء بعادةً اليت سجلت ، ن كل شبكة من جمموعة من اهلواتفوتتكو. احلريري

 .االتصال بينها مرتفعة
 

20. ما إماالشبكات املذكو قسمترة إىل نوعني، ميكن وصفهما بأ: 

 ؛ابعضببعضهم  إاليتصل أعضاؤها  ، ال"سريةشبكات "  . أ

 .بآخرين من خارج جمموعتهم أحيانا أعضاؤها ، يتصل"مفتوحةشبكات " وأ  . ب

 

 :التالية باأللوان رمزتومفتوحة  ةسريشبكات  مخسحتديد  إىل التحقيق وتوصل .21

 

منها   اتسمت( هواتف   من تها جمموعة االغتيال وتتألّفاستخدم ةسريشبكة : الشبكة احلمراء  . أ
 توقف حىت 2005يناير /كانون الثاين 4من  مستعملة هذه اهلواتف الثمانية كانتو) بكثافة االتصال

 وفيما يلي أرقام هواتف. 2005فرباير /شباط 14االعتداء يف  وقوعكليا قبل دقيقتني من  استعماهلا
 :وأمساؤها املختصرة الشبكة احلمراء

  

 هاتف رقم
الشبكة 
  احلمراء
االسم 
  راملختص
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أكتوبر /تشرين األول  13من  ةسريشبكة  شكّلت هواتف من  مؤلفة جمموعة: الشبكة اخلضراء  . ب
 وقوعساعة واحدة من  حنو ، قبل2005فرباير /شباط 14كليا يف استعماهلا  توقف حىت 2004
. ف على االعتداء وتنسيقهلإلشرا الشبكة اخلضراء هواتف وقد استعمل  من. االعتداء

وفيما . هاتفًا  من كونة م جمموعة تشكّل يف السابق جزًءا من الشبكة اخلضراء هواتفكانت و
 :وأمساؤها املختصرة الشبكة اخلضراء يلي أرقام هواتف

 

الشبكة  هاتف رقم
  اخلضراء

  راالسم املختص

 

شهر و 2004سبتمرب /بني شهر أيلول استعملتهاتفًا  من  مؤلفةوحة شبكة مفت: اهلواتف الزرقاء  . ج
التحضري لالعتداء استعملتها جمموعة االغتيال ألغراض منها  اهلواتف الزرقاءو .2005سبتمرب /أيلول

 .احلريري ومراقبة

 

والعام  1999ما بني العام للمرة األوىل غلت شهاتفًا   من  مؤلفةشبكة مفتوحة : اهلواتف الصفراء  . د
اهلواتف  عن معظم مبرور الوقت مث استعيض. 2005 يناير/كانون الثاين 7 واستعملت حىت، 2003
 .اهلواتف الزرقاء باستعمال الصفراء

 

شغلت للمرة وقد  ،استعملت استعماالً عادياواتف ه  من مؤلفةشبكة مفتوحة : اهلواتف األرجوانية  . ه
اهلواتف  واستعملت. 2005فرباير /شباط 16أو  15واستعملت حىت  2003األوىل قبل العام 

 .عن املسؤولية عن االعتداء زورا لتنسيق عملية اإلعالن األرجوانية

 

 .عدة هواتف من خمتلف الشبكات بعض مستعملي هواتف الشبكات حيملون ويستعملون وكان .22

  
 الشبكة احلمراء هواتف فيها هاتف من كانة يدحاالت عد وجود سجالت االتصاالتحتليل  يظهر  . أ

ذاته،  وذلك يف املكان، زرقاءهواتف و الشبكة اخلضراءهاتف من  عامالً كما هواتف أخرى، منها
عدة من تلك احلاالت أن شخصا واحدا يستعمل  ومن املعقول االستنتاج. والتاريخ ذاته، والفترة ذاا
ال تتغري أبدا تغريا ال  كل هاتفلستعمال اط االمنأن أ، طويلةفترة  مدىعلى ، هواتف معا عندما يالحظ

على معا  هاوجود اخللوية تسجيالً يشري إىل أبراج االتصاالت ة يفسجلأن هذه اهلواتف م، وميكن تعليله
  .‘اقتران مكاين’وهذا يسمى . البعضببعضها  أن هذه اهلواتف ال تتصلو ،ةسعة شاجغرافي مساحات
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مكانيا على النحو  اقترانا الشبكة احلمراءهواتف من  هواتف زرقاء اقترنت وعلى سبيل املثال،   . ب
 :التايل

 

  زرقاءهواتف 
 االسم املختصر

 لهواتف الزرقاءل

الشبكة هواتف 
املقترنة احلمراء 

واتف  مكانيا
  أخرى

  
بني الشبكات و من هواتف هواتف اقتران مكاين بني وجوداالتصاالت  حتليل سجالتأظهر إضافةً إىل ذلك،  .23

 .هواتف خلوية شخصية

  
االتصال بالعائلة، واألصدقاء،  ة معتادة، مبا فيهايومياهلاتف اخللوي الشخصي يستخدم ألغراض   . أ

يستخدم عموما لالتصال  خللوي الشخصياهلاتف افإن ، وعليه .عةوشراملل اعماأليف شركاء الو
 .التعرف على هويتهم يسهلالذين ال يتصرفون بشكل سري والذين  شخاصٍباأل

 

هوية  التعرف على، ميكن هممعشخصي والتحقيق هاتف خلوي رقم ب ة املتصلنيومن خالل حتديد هوي  . ب
 .اهلاتف اخللوي الشخصي ذلك مستخدم

 

 .‘نسبةال’ تسمى حتديد هوية مستخدم اهلاتفو  . ج

 

مقترنة مكانيا واتف خلوية أمساء مستعارة، هواتف الشبكات، املسجل االشتراك فيها بوعندما يتبين أن  .24
التعرف يف اية املطاف  نسبة اهلاتف اخللوي الشخصي إىل مستخدمه، ، من خاللعندئذ شخصية، ميكن

 .من هواتف الشبكات مستخدم هاتفبوصفه بواسطة االقتران املكاين على هوية شخص 

  
 الغتيالجمموعة ا شبكة الشبكة احلمراء هي .2

 مقترن مكانيا أزرقهاتف  يف حوزة كل منهم أشخاص  ، الذين يضمونالشبكة احلمراء شكّل مستخدمو .25
األعضاء  أمامن أعضاء و ةاالغتيال املكون جمموعة عياش وقاد. جمموعة اغتيال احلريري ،اتف آخر

. الفعلي العتداءتنفيذ ااالغتيال باملراقبة و وقامت جمموعة. يف الوقت احلاضر فهويتهم جمهولة ن اآلخرو
 :ة معقولة مما يليوميكن استنتاج ذلك بصور

  
 :يةالتسباب الألل ت بنظام وانضباطعملو ة،سري الشبكة احلمراء كانت  . أ
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 ؛احصر البعضبعضهم ب الشبكة احلمراء اتصل مستخدمو )1

على فترات فاصلة بينها  يف منطقة طرابلس للمرة األوىل الشبكة احلمراءتشغيل هواتف  وبدأ )2
 أن تشغيل الشبكة، ما يبين 2005يناير /كانون الثاين 4يف  ، وذلكدقيقة 30 تبلغ كل واحدة منها

 ؛كان منسقًا

 ؛أمساء مستعارةب الشبكة احلمراءهواتف  مجيعوسجلت  )3

على فترات معا يف منطقة طرابلس  الشبكة احلمراءهواتف  مجيع ىل حسابإ ضيفت وحداتأُو )4
إضافة  أن ، ما يبين2005فرباير /شباط  2يف  ، وذلكدقيقة  45فاصلة بينها تبلغ كل واحدة منها 

 .كانت منسقة الوحدات

  
ال  يف فترة لحريريوجود مراقبة ل اهلواتف الزرقاءو الشبكة احلمراءهواتف  حتركات تالزممكان ويبين   . ب

 الشبكة احلمراء هلواتف املتالزمةالتحركات أما و. 2005فرباير /شباط 14قبل يوما  15 تقلّ عن
فرباير /شباط  14و 2004  نوفمرب/تشرين الثاين  11الفترة ما بني  يفاملقترنة ا مكانيا  الزرقاءاهلواتف و

 :ما يلي معتوقيت االتصاالت ومكاا،  بدليل، فغالبا ما تزامنت، 2005
 

 احلريري؛ حتركات )1

 .يف فقرا تهلّفي وأقصر قريطم يف بريوت ب الصلة باحلريري، مثل مرتلهذات  واألماكن )2

  

يف امليتسوبيشي كانتر  فانبشراء  هلا صلة وجود ىخرأ تفوااملقترنة مكانيا  اهلواتف الزرقاءتظهر   . ج
 .2005يناير /كانون الثاين  25مدينة طرابلس يف 

 

تنفيذ  يدلّ على 2005فرباير /شباط  14يف  الشبكة احلمراء أن استعمال هواتف االستناج املعقولمن   . د
 :احلريري، وذلك لألسباب التالية علىاالعتداء 

 

 يف بريوت؛ الشبكة احلمراء هواتف استعملت من )1

يف قصر  حتركات احلريري اليت بدأت من جوار مرتله الشبكة احلمراءتعكس حتركات هواتف  )2
جوار فندق السان جورج حيث وقع إىل جملس النواب، مث  جوارإىل  مث اجتهت قريطم صباحا،

 االعتداء؛

والساعة  11:00بني الساعة  الشبكة احلمراءهلواتف  األخرية نوالثالث والثالث االتصاالت )3
 يف جوار جملس النواب وفندق السان جورج؛ معظمهايف  جرت 12:53

جملس النواب  يف جواروجود املالشبكة احلمراء  أحد هواتف، اتصل مستخدم 12:50الساعة  يف )4
الوقت ذاته الذي  وهو ،يف جوار فندق السان جورج موجودالشبكة احلمراء  من هاتفستخدم مب

انتر كامليتسوبيشي  فان مع حترك تزامن ذلكويف موكبه،  يفاحلريري منطقة جملس النواب  غادر فيه
 .تفجريتنفيذ الل النهائي هضعإىل مو
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األثناء،  ويف هذهاالعتداء، وقوع عن االستعمال قبل دقيقتني من  الشبكة احلمراءهواتف  توقّفت مجيع  . ه
 .مرة أخرى قطّاهلواتف  تلك ومل تستعمل. النهائي كانتر إىل موضعهامليتسوبيشي  فان وصل

 استخدام هواتف أن ،أعاله) ه(إىل ) أ(، الفقرات الفرعية من 25الفقرة  يف مما ورداالستناج  من املعقول  . و
 بدالً من ذلك أنه استعمال منسق يظهر وإمنا، ةأو عرضي بريئة ال يوحي بإجراء اتصاالت الشبكة احلمراء
 فانأن حترك االستناج  من املعقول فإنه، إضافةً إىل ذلكو. االغتيال تنفيذ عملية دفهلذه اهلواتف 

املوكب ال ميكن أن يكون صدفة، وال بد له من أن  وصولامليتسوبيشي كانتر يف غضون دقيقتني من 
الشبكة استعمال  أن يثبتهما ميكن ، ملوكب وسائق الفانا يكون نتيجة تنسيق بني أشخاص يراقبون

 .احلمراء

 

 حتديد هوية املتهمني .3

مصطفى  أن واألدلة الوثائقية،، وإفادات الشهود، االقتران املكاين، مبا فيها اهلاتفية حتليل االتصاالت أظهر .26
 الآخرين ، وأمني بدر الدين، وسليم مجيل عياش، وحسني حسن عنيسي، وأسد حسن صربا

آخرين يف عمل ية اغتيال احلريري وقد اضطلعوا بأدوار خمتلفة يف عملجمهويل اهلوية،  يزالون
 .إرهايب

 

 .ويف أثناء وقوعه وبعده ،االعتداء وقوعقبل  متنوعة هواتف استعمل املتهمون .27

 

 كل من واحد يف هواتف على األقل، منها هاتف 8، فترة زمنية على مدى، عياشاستعمل  .28
هواتف  ، وكذلك أربعةاهلواتف الصفراء، واهلواتف الزرقاءو ،الشبكة اخلضراء، والشبكة احلمراء
 .خلوية شخصية

  

 :الشبكة احلمراءهاتفه من  رقم  . أ
 

:اخلضراءالشبكة هاتفه من  رقم  . ب
 

:األزرق هاتفه رقم  . ج
 

:األصفر هاتفه رقم  . د
 

 :اخللوية الشخصية األربعة هواتفه وفيما يلي أرقام  . ه

 

1.
2.
3.
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4.
  

الشبكة  واحد من منها هاتف هواتف على األقل، 8، فترة زمنية على مدى، بدر الديناستعمل  .29

 .هواتف خلوية شخصية 7و ،اخلضراء

 

:الشبكة اخلضراءهاتفه من  رقم  . أ
 

 :وفيما يلي أرقام هواتفه اخللوية الشخصية  . ب

1. 
2. 
3. 
4.
5.
6.
7.

  
 )ب(، الفقرة الفرعية 29يف الفقرة  اهلواتف اخللوية الشخصية املذكورة بعضالتحليل يف البداية  نسب  . ج

سامي ’ بشأن وبين مزيد من حتليل االتصاالت والتحقيق .‘سامي عيسى’أعاله، إىل رجل يدعى 
بدر  ماضي أن ومن املعقول االستنتاج. بدر الدين ستعملهي أن هذا االسم هو اسم مستعار ‘عيسى
 ‘سامي عيسى’ االسم أن االستنتاج دعمياإلرهابية يف ارتكاب األعمال  كرجل صاحب خربة الدين

 .هو امسه املستعار

  
هرقم اتف أرجواينه وهوهاتفًا واحدا على األقل،  عنيسياستعمل  .30

 

هرقم اتف أرجواينه وهوهاتفًا واحدا على األقل،  صربااستعمل  .31
 

 :ذلك على النحو التايل، واستعمال املتهمني للهواتف دور كل متهم منهم يف االعتداء حتليل واتضح من .32
  

 اهلاتفعلى  ياشبع ةسريالشبكة ال يف إطار اتصاالت  األخضر اهلاتف بواسطة بدر الدين أجرى  . أ

وأعضاء عياش  قام بهالعتداء الذي احتضري وتنفيذ  على ذه االتصاالت وأشرف،   األخضر
 .اآلخرين االغتيال جمموعة
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 األزرق  اهلاتفو األمحر  اهلاتف باستعمال االغتيال جمموعة بني أعضاءعياش نسق   . ب
 .الزرقاء هواتفهمو الشبكة احلمراء هم منهواتف م على تصاللال

 األرجواين  اهلاتفبواسطة  صرباو األرجواين  اهلاتفبواسطة  عنيسي اتصل كل من  . ج
 لإلبالغ األرجواين  استعمل  جمهول اهلويةبشخص 

اهلاتف  بواسطة على اتصال أيضا عياشهذه الفترة، كان  ويف أثناء. زورا املسؤولية إعالنعن تقدم عملية 
 .األرجواين  باهلاتف اخللوي الشخصي 

  .زورا املسؤولية إعالن عملية متابعةكان يتوىل مهمة  عياش أن من املعقول االستنتاجو
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. من املتهمني واحد من التفاصيل عن دور كل امزيدويورد القسم التايل بالتفصيل املسار الزمين لالعتداء، و  . د
 :بينهم بياين للعالقات ما يلي رسموفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

االغتيال جمموعة  
اهلواتف الزرقاءو الشبكة احلمراء(  

)املقترنة ا مكانيا  

 اإلشراف
)الشبكة اخلضراء(  

 مصطفى أمني بدر الدين

 أسد حسن صربا حسني حسن عنيسي

املسؤولية زوراجمموعة إعالن   
)لشبكة األرجوانيةا(  

اتصال بني

  
تصال بنيا

 سليم مجيل عياش
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  الزمين لالعتداء املسار  .دال  
  

  األعمال التحضريية .1
ي يف عدة رفيق احلرير وأعضاء آخرين من جمموعة االغتيال قد راقبوا عياشكشف التحقيق عن أدلة تثبت أن  .33

 املتالزمة تحركاتالبرفيق احلريري  اتمقارنة حتركعلى  ، بناًءومن املعقول االستنتاج. االعتداء أيام قبل وقوع
 فإن وبإجياز،. تياللالغ الفترات كانت حتضريا تلكيف اقبة املر أن ،الشبكة احلمراءوهواتف لهواتف الزرقاء ل

ال ميكن تفسريها  الشبكة احلمراءوهواتف  اهلواتف الزرقاءبني حتركات احلريري و حتركات بني هذا التوازي
 .صدفةجمرد  أاعلى 

 

 عياش قام ،2005فرباير /شباط 14حىت  2004نوفمرب /تشرين الثاين 11 من يوما على األقل 20 يفو .34
، الشبكة احلمراءمن  هموهواتف زرقاءال همهواتف بواسطة ، عرب اتصاالتالغتيالوأعضاء آخرون من جمموعة ا

 موكب احلريري اليت يسلكها طرقالملعرفة وذلك واملراقبة،  بأعمال حتضريية لالعتداء، مبا فيها الرصد
يف  خاصةًو ،يوما  15 يف فترة ال تقل عناملراقبة  وجرت. هفي سيارته وموضعوحتركات هذا املوكب 

، 3، و2005يناير /كانون الثاين 31، و28، و20، و14، و7، و1، و2004نوفمرب /تشرين الثاين  11
من  وجمموعة االغتيال عياشوبذلك، متكّن . 2005فرباير /شباط  12، و11، و10، و9، و8، و7، و4و

 .2005فرباير /شباط 14يف  الذي قاموا به لتنفيذ االعتداء وم، وموقع، وطريقةحتديد أنسب ي

 

ديسمرب /كانون األول  22يف الفترة ما بني  صرباو عنيسي، توىل األعمال التحضريية لالغتيال وكجزء من .35
اإلعالن زورا  يف مناسب الستخدامه إجياد شخص غريبمسؤولية ، 2005يناير /كانون الثاين  17و 2004

وقع ، "حممد"اسم  عنيسيوبعد أن انتحل . احلريري على على شريط فيديو عن املسؤولية عن االعتداء
 مسجد اه يفدوج ،جل فلسطيين يف الثانية والعشرين من عمرهعدس، وهو ر أبو شخص امسه اختيارمها على

 ".احلوري مسجد" املعروف أيضا بـ العربية بريوت جامعة

 

، األرجواين و األرجواين أن هاتفيهما األرجوانيني،  صرباو عنيسينشاطات  ومما يدل على  . أ
، 30، و29، و22يف  ،يوما 11خالل  املسجدغطي اخللوية الذي ي ج االتصاالتقد سجلهما بر

. 2005يناير /كانون الثاين  17، و7، و6، و5، و4، و3، و1، و2004ديسمرب /كانون األول  31و
 . ا برسالة مكتوبة باللغة العربية، مرفقًالفيديو للبثشريط  بعد االغتيال صرباو عنيسيمث أرسل 

 

.  األرجواين اهلاتفعلى  اهلوية بالشخص اهول لاتصالا من تارخيًا صرباو نيسيعلوتبين أن   . ب
يناير /كانون الثاين 7، يف الفترة ما بني  األرجواين هلاتفبامرةً  213 صربا اتصل، احتديدو

يف الفترة ما   األرجواين اتفباهل مرة  195 عنيسي ، واتصل2005فرباير /شباط  14و 2003
استعمال  من أمناط نمطال هذا ويظهر. 2005يناير /كانون الثاين  26و 2003يونيو /حزيران 25بني 

 عياشأدى دور الوسيط بني   األرجواين اتفاهلوأن  معزولة وحداتإىل  تقسيما هلا اهلواتف
 .صرباو عنيسيو
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هول االشخص  اتصل، 2005فرباير /شباط  6و 2003ديسمرب /كانون األول  4ويف الفترة ما بني   . ج

هلاتف ا، والشخصي  هلاتف اخللويعلى ا عياشب  األرجواين اهلاتف من مرة 32 اهلوية
 هلاتف اخللويا مرات على 7، وخباصةً هلاتف اخللوي الشخصي ا، و  الشخصي اخللوي

 .2005فرباير /شباط  6و 2005يناير /كانون الثاين  23بني  الشخصي 

 
 نشاط أثناءيف  ويف أغلب األحيان، 2005فرباير /شباط 14و 2005يناير /كانون الثاين 1ويف الفترة ما بني  .36

 اهلاتفعلى  عياش مع األخضر  اهلاتفمن  مرة 59على اتصال  بدر الدينكان  ،االغتيال جمموعة
 .  األخضر

 

يف منطقة طرابلس  للمرة األوىل الشبكة احلمراءلت هواتف ، شغ2005يناير /كانون الثاين 4ويف  .37
يف  و  أزرقجدكان يوالتشغيل،  ذلك ويف وقت .دقيقة تقريبا 30 يف فترة ذلكو

 .اجلوار
 

منطقة البداوي يف طرابلس حيث توجد معارض سيارات، من  عياش، زار 2005يناير /كانون الثاين  11ويف  .38
ومن املنطقة ذاا، . 2005يناير /كانون الثاين 25امليتشوبيشي كانتر يف  فانبينها املعرض الذي مت فيه شراء 

 .األخضر  اهلاتف على بدر الدينبمرتني  األخضر  اهلاتف من عياشاتصل 

 

الذي يدعو ، عنيسي ، غادر أبو عدس بيته للقاء07:00الساعة  حنو، 2005يناير /كانون الثاين 16ويف  .39
 .مفقود منذ ذلك اليوم أبو عدسو. ‘حممد’نفسه 

 

40.

 

العمري اجلامع  الصالة صباحا يفاحلريري  ؤديأن ي، كان من املقرر 2005يناير /كانون الثاين 20ويف  .41
 مجيع عملتواست. اإلمام علي ألداء صالة العيد مسجدإىل  توجه بدالً من ذلك ه، ولكنيف بريوت الكبري

وقد . الكبريالعمري قريطم واجلامع يف املناطق احمليطة بقصر ساعة  قل منأل الشبكة احلمراء العاملة يف واتفاهل
 .يف ذلك اليوم ، يف عمليات املراقبةاألمحر  اهلاتفمن ، عياششارك 

 

 اهلاتف، مبا فيها ذات الصلة عاملة اهلواتف الزرقاء  من، كانت2005يناير /لثاينكانون ا  25ويف  .42
 :التالية تذكر االتصاالتوعلى وجه التحديد،  .اتصاالً  16 ، الذي أجرىشياع العائد إىل األزرق 

يف  األزرق  اهلاتف مرات من 3على اتصال  عياش كان ،14:59الساعة و 14:41بني الساعة   . أ
 .املوجود يف منطقة طرابلس  األزرق اهلاتفالغتيال على جمموعة اعضو من ببريوت 
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   األخضر اهلاتفعلى  در الدينبب األخضر  اهلاتفمن  عياش، اتصل 15:10عند الساعة   . ب
 .ثانية 81ملدة 

 

ومعه   اهلاتف األزرق حاملقام عضو جمموعة االغتيال ، 16:00الساعة و 15:30بني الساعة   . ج
 هنوع ميتسوبيشي كانتر رقم حمرك من فانبشراء مني امسني مستعارين، اهلوية، مستخدشخص آخر جمهول 

4D33-J01926 ا  11.250مبلغ وذلك لقاء  ،من معرض سيارات يف منطقة البداوي يف طرابلسدوالر
يف  خدمتيت استاملتفجرات ال حلمل ن فيما بعدهذا الفاجمموعة االغتيال  توقد استعمل .دفع نقداأمريكيا 
 .االعتداء

 

 اهلاتفمن  سعر الشراء جمموعة االغتيال يف أثناء املساومة علىاتصل عضو  ،15:37عند الساعة   . د
 .ثانيةً  81ملدة  األزرق  اهلاتفعلى  عياشب   األزرق

 

مثّ امليتسوبيشي كانتر،  فانبشراء  عياشلن أذ بدر الدين الت أناهذه االتص من االستنتاج املعقولومن   . ه
 .عملية الشراءتنسيق  عياش تولّى

  

، مبن جمموعة االغتيال وقامت. قريطم طوال اليوم ، بقي احلريري يف قصر2005يناير /كانون الثاين  28ويف  .43
احلريري يف  ومرتلقصر قريطم  ست ساعات يف حميطألكثر من مبهام  ،اهلاتف األمحر  علىعياش فيها 

 . الشبكة احلمراءهواتف  فقرا، مستخدمة يف ذلك

 

الشيعي  اإلسالمي لس اإىل هتوجهاحلريري يف قصر قريطم قبل  كان، 2005يناير /كانون الثاين 31ويف  .44
جمموعة االغتيال ألقل من ثالث ساعات قبل ويف أثناء  تحتركو. إىل القصر فيما بعد منه وعودتهاألعلى، 

كانت جمموعة االغتيال موجودة و. الشبكة احلمراءهواتف  ذلكمستخدمة يف  ،وبعد فترة حتركات احلريري
كال املنطقتني ويف  ويف. فيهمااحلريري  الشيعي األعلى يف أثناء وجوداإلسالمي الس ريطم وقصر ق يف حميط

على و .األخضر  اهلاتف، واألزرق  اهلاتف، واألمحر  اهلاتف عياشذاا، استعمل  الفترة
 األخضر  اهلاتفعلى بدر الدين ب األخضر  اهلاتفن مرة م 11كان على اتصال  ،وجه التحديد
 .12:07الساعة و 10:49بني الساعة 

 
 ذلكويف طرابلس  الشبكة احلمراءهواتف  إىل حساب ، أُضيفت وحدات2005فرباير /اطشب 2ويف  .45

 جمموعةدقائق من تعبئة البطاقات، اتصل عضو من  10يف غضون وذاته،  اروويف اجل .دقيقة  45 يف فترة
يف طريق و .األزرق  اهلاتفعلى  من جمموعة االغتيال ، بعضوٍ آخراألزرق  اهلاتفمن  االغتيال

 ،األزرق  اهلاتفمن  مرات 3نفسه على اتصال  االغتيال كان عضو جمموعة، الحقًا العودة إىل بريوت
 .األزرق  اهلاتفيف بريوت على  ياشبع

 
 السان جورج نادي خيوتإىل  هتوجهقبل  قرب مرتله اتماعاحلريري اج حضر، 2005فرباير /شباط 3ويف  .46

 الشبكة احلمراءمن  عاملة  هواتف لتجوقد س. فيما بعد إىل قصر قريطم ته منهعودولتناول الغداء، 
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ملت عواست .أطول لفترة مكانيا عامالًاملقترنة ا  الزرقاءاهلواتف بعض كان وساعات  4ألكثر من 
يف ) مع ( الشبكة احلمراء،  هواتف من قصر قريطم يف حميط الشبكة احلمراءهواتف من 

وعلى . الذي كان فيه احلريري موجودا هناك لتناول الغداء ذاته الوقت السان جورج يفنادي خيوت  حميط
 :التحديدوجه 

 

 معم تظمن وعلى اتصال ،جورج الساننادي خيوت  ، يف حميطاألمحر  اهلاتف ، علىعياشكان   . أ
 .الغتيالجمموعة ا أعضاء آخرين من

 األخضر  اهلاتفمن  على اتصال أربع مرات عياش كان، 15:44الساعة و 13:56بني الساعة   . ب
 .األخضر  اهلاتف على در الدينبب

كان املمن و احلريري على مقربة منيف املنطقة ذاا،  وبدر الدينعياش  ، كان15:44الساعة  حواىلو  . ج
 .2005فرباير /شباط 14يف عتداء الالحقًا لتنفيذ ا الذي استخدم

  

 14 يف احتركاممع االغتيال جمموعة حتركات حتركات احلريري و تشات، 2005فرباير /شباط  8ويف  .47
قبل ذهابه إىل جملس النواب  صباحا احلريري يف قصر قريطمكان ف. ، أي يف يوم االعتداء2005فرباير /شباط

الزرقاء اهلواتف و الشبكة احلمراءاستعملت هواتف من و. 13:45الساعة  حواىل القصر إىل مث عودته
 عادةً احلريري يت يسلكهاقصر قريطم، وجملس النواب، والطرق ال يف حميط خاصةصورة ب املقترنة ا مكانيا،

 :التحديدوعلى وجه . هذين املكانني للتنقّل بني

  

كذلك و ،األخضر  اهلاتف، واألزرق  اهلاتف، واألمحر  اهلاتفلى ناشطًا ع عياش كان  . أ
يف األماكن ذات الصلة، وال  اتف اخللوي الشخصي ، واهل  الشخصي على اهلاتف اخللوي

 .2005فرباير /شباط 14 يف عتداءالوقوع ا جملس النواب، ومكان يف حميطسيما 
 

مع  األخضر  اهلاتف اتصال مرتني من على عياش ، كان15:05والساعة  13:40وعند الساعة   . ب
 .األخضر  اهلاتفعلى بدر الدين 

  
 االعتداء .2

أماكنهم ين آخر أشخاصو  عياشمن  املؤلفةجمموعة االغتيال  اختذ أعضاء، 2005فرباير /شباط  14يف  .48
واب، بقصر قريطم يف بريوت إىل جملس الن موكب احلريري من مرتله ومراقبة مواقع يستطيعون منها تعقّبيف 

 اتصال متكرروبقي أعضاء اموعة على . دق السان جورجنطقة فنمب إىل مرتله، مرورا ويف طريق العودة
، على وجه التحديدو. ا مكانيااملقترنة  الزرقاء همهواتفو الشبكة احلمراء هم منهواتف على البعضببعضهم 

 هذه أهم ومن. 12:53والساعة  11:00بني الساعة  الشبكة احلمراء اتصاالً يف إطار 33 سجل
 :ما يلي االتصاالت

  

، بينما كان موجودا قرب منطقة فندق األخضر  اتفاهلمن  عياش، اتصل 11:58عند الساعة   . أ
الشبكة  هواتفومل تستعمل . ثانية 14ملدة  األخضر  اهلاتفعلى  در الدينببالسان جورج، 
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بدر  أن لشبكة اخلضراءا من االتصال األخري داخل ستناجاال املعقولومن . مرة أخرى قطّ اخلضراء
 .أصدر اإلذن األخري لتنفيذ االعتداءقد  الدين

 

 اهلاتفإىل بيته، اتصل  متوجهاجملس النواب  ةغادرهم مبما كان احلريري ي، عند12:50:34عند الساعة   . ب
املوجود قرب فندق  األمحر  هلاتفبا، ثوان 5ود قرب جملس النواب، ملدة ، املوجاألمحر 

، اتصل 12:50:55، عند الساعة مباشرةً وبعد ذلك. امليتسوبيشي كانتر فانقرب السان جورج و
، املوجود بني جملس النواب وفندق األمحر  اهلاتفعلى  ياشبع ثوان 10ملدة  األمحر  اهلاتف

 عياشقريب من  من موضع يتسوبيشي التحرك منطلقًاملا فان ويف ذلك الوقت تقريبا، بدأ. ورجالسان ج
حامل جمموعة االغتيال من هذه االتصاالت أن عضو  االستنتاج من املعقولو. باجتاه فندق السان جورج

مبغادرة احلريري جملس  األمحر  اهلاتفمل وعضوا آخر حي عياشقد أخرب  األمحر  اهلاتف
 .لتنفيذ االعتداء النهائي هحنو موضع فانتوجه الي لكيالنواب 

 

 األمحر  اهلاتف، من الشبكة احلمراء جل االتصال األخري إطالقًا يف إطار، س12:53وعند الساعة   . ج
، كان مجيع الوقت ويف ذلك. القريب منه األمحر  اهلاتفاملوجود يف منطقة جملس النواب إىل 

 .بآخر حتركات احلريري علمواقد أُجمموعة االغتيال أعضاء 

  
 )CCTV(إحدى كامريات املراقبة  من تسجيل أظهر، 12:52، حواىل الساعة 2005فرباير /شباط 14ويف  .49

 .ببطٍء حنو فندق السان جورج تجههو يو امليتسوبيشي كانتر فان

 

هائلة من املتفجرات  كمية ذكر انتحاري فجر، 12:55الساعة  حواىل ،2005اير فرب/شباط 14 ويف .50
، 4D33-J01926 هامليتسوبيشي كانتر، رقم حمرك فان اجلزأ املخصص للحمولة يفخمبأة يف شديدة االنفجار 

 فندق مقابلاحلصن لّف من ست سيارات يف شارع ميناء جراء ذلك عند مرور موكبه املؤ احلريري قتلف
 .السان جورج

 

كمية  أثبت التحليل اجلنائي أنو. هائالً ومرعبا انفجارا باملارة وكان مزدحمعام وقع االنفجار يف شارع  .51
.  (trinitrotoluene)" يت. أن. يت"مادة الـمن  كيلوغراما 2500ة زنتقريبا ل مكافئة املتفجرات املستعملة

 اإلمجايل يف هذا االنفجار القتلىوبلغ عدد . فردا من املارة 13موكبه و أفراد من 8تل قُري، احلريإىل  إضافةًو
 صا آخر حلقتشخ  231قتل ل حماولة فإن االعتداءاالنفجار،  حلجمنظرا و .خالف االنتحاري شخصا  22

 ااورةجم دمري اجلزئي لفندق السان جورج ومبانيف الت سببم إصابات، وهو أيض. 

 

) أ: (إىل تعودوأثبت التحليل اجلنائي أا  ،مسرح اجلرمية فعت مناليت ر االنتحاري شالءأ بعض ر علىثعوقد  .52
 .اآلن هوية االنتحاري جمهولة حىت وال تزال. عدس وأب إىل وليس) ب(ذكر، 
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  تسليم شريط الفيديو  .3    
 وكالة مبكتيب هاتفية اتصاالتإجراء  وصربا عنيسي بدأعلى وقوع االعتداء، دقيقة  75 حواىلبعد مرور  .53

 منمجيعا  أجرِيت هذه االتصاالت األربعو. اتصاالت 4، بلغ جمموعها اجلزيرة يف بريوتقناة و لألنباء رويترز
، وذلك على فًامدفوعة الثمن سل 6162569 رقمها TELECARTEبواسطة بطاقة  هواتف عمومية خمتلفة 4

 :التايلالنحو 

 ،رويترز معا، يف اتصال هاتفي بوكالة يعمالنمها ، وصرباأو  عنيسي، ادعى تقريبا 14:11الساعة  عند  . أ
 .قد نفّذت االعتداء ‘النصرة واجلهاد يف بالد الشاممجاعة ’ صولية ومهية تسمىأنّ مجاعة أ

 

 ،اجلزيرة قناةباتصال هاتفي معا، يف يعمالن ومها ، صرباأو  عنيسي، صرح تقريبا 14:19عند الساعة   . ب
ا عن ذلك بعد تعلن مسؤوليتها عن االعتداء، وبثت القناة تقرير ‘رة واجلهاد يف بالد الشامالنصمجاعة ’بأنّ 

 .االتصال وقت قصري من

  

 علىشريط الفيديو الذي وضع بقناة اجلزيرة ليعلمها مبكان  صربا، اتصل تقريبا 15:27عند الساعة   . ج
وكان . يف مبىن شاكر وعويين، يف بريوت الكائن اجلزيرة قناة تبمك رة يف ساحة اإلسكوا بالقرب منشج

 ويف شريط الفيديو، أعلن أبو عدس. على الشريط اجلزيرة قناة يراقب املكان ليتأكّد من حصول عنيسي
. خرىالعتداءات أه مقدمة وإنالسعودية  يف ‘ااهدين’ لـ نصرةً وقال إنه نفِّذ ،عن االعتداء املسؤولية

 .االنتحاريأنّ أبو عدس هو  ما جاء فيها مجلةكر من ذُرسالة باللّغة العربية بالشريط  توأرفق

 

بثّ شريط ب مطالباقناة اجلزيرة معا، ب ومها يعمالن، صرباأو  عنيسي تقريبا، اتصل 17:04الساعة  عند  . د
 .الفيديو ومهددا، وقامت القناة بذلك بعد وقت قصري من االتصال

 

الذي يظهر فيه أبو عدس فيما كانا  الفيديو شريط وصربا عنيسي، سلّم 2005فرباير /شباط 14ويف  .54
قناة رويترز ووكالة بالقرب من اهلواتف العمومية اليت استخدماها لالتصال ب هاتفيهما األرجوانينييستخدمان 

 .الشريط اليت خىبء فيهااجلزيرة وبالقرب من الشجرة 

 

قبل ويف أثناء وبعد ، صربا كان، 17:24والساعة  14:03الساعة  حواىل، بني 2005فرباير /شباط 14ويف  .55
مرات من  7على اتصال  بوكالة رويترز وقناة اجلزيرة،بواسطة اهلواتف العمومية إجراء االتصاالت األربع 

 .األرجواين  اتفاهلالشخص اهول اهلوية حامل مع  األرجواين  اهلاتف

 
 .األرجواين  اتفاهل، توقّف استعمال 2005فرباير /شباط 15ويف  .56

 

 األرجواين اتفاهلو عنيسيالعائد إىل  األرجواين  اتفاهل، توقّف استعمال 2005فرباير /شباط 16ويف  .57
 .صرباالعائد إىل  
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  االتفاق اجلنائي .هاء
 

 املؤامرة    .1

تشرين  11 على األقل منمتتد يف وقت ما يف فترة  أنّ مؤامرة قد نشأتتظهر الوقائع املوجزة أعاله  .58
 على ارتكاب عمل إرهايب، اتفق املؤامرة ويف هذه. 2005يناير /كانون الثاين 16حىت  2004نوفمرب /الثاين

 وعنيسي، وعياش، بدر الدين، متفجرة دف اغتيال احلريري، والذين اتفقوا على ذلك هم أداةوسيلته 
  . ألرجواينا اهلاتفإلغتيال وحامل ، وآخرون ال يزالون جمهويل اهلوية، مبن فيهم جمموعة اوصربا

 

 16حىت  2004نوفمرب /تشرين الثاين 11على األقل من  متتدوقت ما يف فترة بدأت املؤامرة يف . أ
 :، وذلك لألسباب التالية2005فرباير /شباط 14 ، ونفّّذت يف2005يناير /كانون الثاين

هواتف يستخدمان  ، نفّذ متآمران جمهوال اهلوية2004نوفمرب /تشرين الثاين 11يف  .1
 اكتشافها؛تم يعملية مراقبة للحريري أول  زرقاء

واختفى  قد أُنشئت الشبكة احلمراء ، كانت2005يناير /كانون الثاين 16وحبلول  .2
 أبو عدس؛

 .االعتداء على احلريريب 2005فرباير /شباط 14يف  املؤامرةنفّذت و .3

 

إلغتيال، ا جمموعةبصفته منسق عياش و ،بصفته املشرفبدر الدين،  وكان من أوائل املتآمرين  . ب
 .جمموعة اإلغتيالأعضاء  وآخرون من

 

 وذلكإىل املؤامرة  األرجواين  اتفاهلالشخص اهول اهلوية حامل وعنيسي وصربا انضم   . ج
، 2005يناير /كانون الثاين 16حىت  2004ديسمرب /كانون األول 22 يف الفترة من كحد أقصى

كانون  22يف  اإلطار الزمين هذا ويبدأ .املسؤولية زورا مهمة التحضري لإلعالن عنوأُنيطت م 
كانا وصربا  عنيسيالعائدين إىل  اهلاتفني األرجوانينيها أنّ ، ألسباب عدة من2004ديسمرب /األول

قد و. حيث كان أبو عدس يؤدي الصالة بريوت العربية جامعةعاملني يف هذه الفترة يف حميط مسجد 
 :هي اإلغتياللعملية  ني يؤدون مهام دعمتدخلعلى العمل كمهؤالء  اتفق

 الستخدامه يف إعالنالبحث عن شخص مالئم، تبين فيما بعد أنه أبو عدس،  .1
 عتداء على احلريري يف شريط فيديو؛اإل عن زورا سؤوليةامل

 .بثّ بعد عملية االغتياللة، لل، مرفقًا برساالفيديو شريطوتسليم  .2

 

 .منظّمة سياسية وعسكرية يف لبنان مناصرون حلزب اهللا وهواملتهمون األربعة  .59

درم اجلناح واألشخاص الذين . يف عمليات إرهابيةحلزب اهللا  ، تورط اجلناح العسكرييف املاضيو  . أ
  .أم ال االعتداء حلسابه كان هذابغض النظر عما إذا على تنفيذ اعتداء إرهايب  العسكري لديهم القدرة
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 .املدعو عماد مغنية باملصاهرة وتشمل هذه الصالت وعياش بدر الدينبني صالت قرىب بالزواج  تربط  . ب
اغتياله  حىت 1983 جناحه العسكري من العاممسؤوالً عن عضوا مؤسسا حلزب اهللا و وعماد مغنية كان

 .بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية الدويل على املستوى كان مطلوباو. 2008فرباير /شباط 12يف دمشق يف 

 

بدر لدى  ه كانأن فإن من املعقول االستنتاج استنادا إىل خربما وتدريبهما وانتساما إىل حزب اهللا،  . ج
 .2005فرباير /شباط 14نفيذ إعتداء القدرة على ت وعياش الدين

 
بدر الدين وعياش و. أمن الدولة علىهم فاعلو املؤامرة  وا االتفاق اجلنائي أو انضموا إليهمجيع الذين عقد .60

شخصا آخر  21وهي ارتكاب عمل إرهايب، وقتل احلريري و املستقلة اجلرائم هم فاعلو إلغتيالجمموعة او
 اتفاهلوالشخص اهول اهلوية حامل عنيسي وصربا  وكان. آخر قصدا شخصا 231دا، وحماولة قتل قص

عن املسؤولية  عالنإعداد وتسليم اإلمن خالل  آنفًااملذكورة  املستقلة يف اجلرائممتدخلني  األرجواين 
 .زورا

 

ارتكاب عمل إرهايب هو  ،مجيع املتآمرين عن علم أنّ هدف املؤامرة، الذي اتفق عليه ومن املعقول االستنتاج .61
 .تفجري كمية كبرية من املواد املتفجرة يف مكان عام الغتيال احلريريب

 

 :ن للمتآمرين هدفان آخران مهاكاو .62

دف  ‘النصرة واجلهاد يف بالد الشاممجاعة ’ هيمجاعة أصولية ومهية  ا باسماملسؤولية زور إعالن  . أ
  ة املتآمرين من املالحقة القضائية؛ماياجتاه أشخاص غري معنيني حل التحقيق يف توجيه

 

من  يف أذهان الناس وباخلوف االستقراربثّ الشعور بعدم من خالل  شدة ، زيادة حالة الذعروبذلك  . ب
 .يف أماكن عامة من دون متييز ىخرات أوقوع اعتداء

 

 

 اآلخرين إىل لومتوجيه ال .2

 جمموعة كذلكإلغتيال وجمموعة ا أعضاء ن منوآخروعياش فيهم  تعمال اهلواتف أنّ املتآمرين، مبناس من بينتي .63
 .مركزا هلم بريوت قد اختذوا من جنوباملسؤولية زورا، كانوا  إعالن

 

اليت ميكن للقيام ببعض األعمال  مكانا بريوت، اختار املتآمرون طرابلس إجياد مسار ومهي بعيدا عن دف .64
 :ومنها مثالً ،اقتفاء أثرها

، مبا فيها  لشبكة احلمراءا هواتف للمرة األوىل شغلت ،2005يناير /الثاينكانون  4يف   . أ
 .طرابلس حبيث ميكن اقتفاء أثرها إىل ،عياشالذي استخدمه  اهلاتف
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. ب

 

 استخدمت يف اليت املواد املتفجرة محل أداة، جرى شراء 2005يناير /كانون الثاين 25يف   . ج
 .طرابلس حبيث ميكن اقتفاء أثرها إىل، ركانتامليتسوبيشي  فان العمل اإلرهايب، أي

 

يف  لشبكة احلمرااهواتف  أُضيفت وحدات إىل حساب، 2005فرباير /شباط 2يف   . د
 .طرابلس حبيث ميكن اقتفاء أثرها إىل ،طرابلس

 

قد حيمالن السلطات على  اإلعتداءعن  سؤولية زوراامل املسار الومهي ومعه إعالن أبو عدستوقّع املتآمرون أنّ  .65
التحقيق مع آخرين يف طرابلس وأن يؤدي ذلك إىل محاية املتآمرين من املالحقة القضائية بتوجيه االنتباه بعيدا 

 .من بريوت

  
 

  التهم  - رابعا
 

ن قواعد اإلجراءات واإلثبات لدى احملكمة اخلاصة بلبنان، م) دال(الفقرة  ،68املادة ب ذه األسباب، وعمالًهل .66
 :التهم التالية إىل املتهمنييسند املدعي العام  فإن

  التهمة األوىل
  

  اجلرميةوصف 
 ،عمل إرهايب ارتكاب هاهدفمؤامرة  .67

 من قانون العقوبات اللّبناين، 314و 270و 213و 212و 188مبوجب املواد   . أ

 

تشديد "بشأن  1958يناير /كانون الثاين 11 القانون اللّبناين املؤرخمن  7و 6ومبوجب املادتني   . ب
 ،"العقوبات على العصيان واحلرب األهلية و التقاتل بني األديان

 

 .من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان) أ(، الفقرة الفرعية 1الفقرة  3واملادة   . ج
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  وصف مفصل للجرمية
  

 ،حسن عنيسي، وأسد حسن صربامصطفى أمني بدر الدين، وسليم مجيل عياش، وحسني قام  .68

 

السادس عشر إىل اليوم  2004نوفمرب /احلادي عشر من تشرين الثاين من اليوم يف الفترة املمتدة على األقلّ  . أ
 ،2005يناير /من كانون الثاين

 

 آخرون جمهولو اهلوية، ومعهم  . ب

 

 ،بينهم مشتركبقصد   مسؤولية جنائية فردية كشريككل منهم متحمالً  . ج

 

وسائل مهيأة مسبقًا يرمي إىل إجياد حالة ذعر ب إليه دف ارتكاب عمل إرهايب ماالنضمأو ا اتفاقبعقد   . د
 من شأا أن حتدث خطرا عاما،

 

أداة متفجرة  السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق احلريري، باستعمالرئيس الوزراء اغتيال ب وحتديدا  . ه
 يف مكان عام، كبرية

 

 ،عمداو قصدا وأن يؤديالذي ال بد   . و

 

 ،أن يؤدي إىل احتمالالذي توقعوا وقبلوا أو   . ز

 

 ،قتل وحماولة قتل أشخاص آخرين موجودين يف اجلوار املباشر ملوقع االنفجار وإحداث دمار جزئي باملباين  . ح

 

 :مهافني إضافيني للمؤامرة املذكورة هدعلى  مجيعابينهم واالتفاق   . ط

 ،املالحقة القضائيةمن  عة أصولية ومهية حلماية أنفسهمآخرين ينتمون إىل مجا توجيه اللّوم زورا إىل .1

من وقوع الشعور بعدم اإلستقرار وباخلوف يف أذهان الناس  بثّشدة من خالل  وزيادة حالة الذعر .2
  ،من دون متييز أخرى اعتداءات

 

 .على مؤامرة ضد أمن الدولة معا أقدموا ،بذلكبقيامهم و  . ي

 

  انيةالتهمة الث
  

  اجلرميةوصف 
 

 ،إرتكاب عمل إرهايب باستعمال أداة متفجرة .69
 من قانون العقوبات اللّبناين، 314و 213و 212و 188مبوجب املواد   . أ
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تشديد العقوبات على العصيان "بشأن  1958يناير /كانون الثاين 11من القانون اللّبناين املؤرخ  6واملادة   . ب
 ،"األديانواحلرب األهلية و التقاتل بني 

 

 .من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان) أ(الفقرة الفرعية  1قرة ، الف3واملادة   . ج

 وصف مفصل للجرمية

 مصطفى أمني بدر الدين وسليم مجيل عياش، قام .70

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف  . أ

 

 آخرون جمهولو اهلوية، امعهمو  . ب

 

 ،بينهم مشترككشريك بقصد كل منهم متحمالً مسؤولية جنائية فردية   . ج

 

 وسائل من شأا أن حتدث خطرا عاما،بارتكاب عمل إرهايب يرمي إىل إجياد حالة ذعر ب  . د

 

أداة متفجرة  السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق احلريري، باستعمالاغتيال رئيس الوزراء ب وحتديدا  . ه
 ،كان عامم كبرية يف

 

يف شارع ميناء احلصن يف  2005فرباير /الرابع عشر من شباط من اليوم 12:55الساعة  عند ،اوفأحدث   . و
. أن. يت"ريبا من مادة الـ كيلوغراما تق 2500 لـ تفجريا مكافئًا، لبنان، وهو شارع عامببريوت، 

 ،."يت

 

 :ان مهامشدد انظرف ويف ذلك  . ز

 آخر،شخصا  21مقتل رفيق احلريري و .1

 جماورة،ودمار جزئي لفندق السان جورج وملباين  .2

 

 .شخصا آخر 231قتل  حماولةأقدما يف الوقت ذاته أيضا على و  . ح

 

  التهمة الثالثة
  

  اجلرميةوصف 
  

 ،باستعمال مواد متفجرة عمدا )رفيق احلريري(قتل  .71

 من قانون العقوبات اللّبناين، 7و 1، الفقرتني 549و 547و 213و 212و 188مبوجب املواد   . أ

 

 .من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان) أ(، الفقرة الفرعية 1، الفقرة 3واملادة   . ب
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  وصف مفصل للجرمية
 

 ،وسليم مجيل عياش مصطفى أمني بدر الدين قام .72

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف  . أ

 

 آخرون جمهولو اهلوية، معهماو  . ب

 

 ،بينهم مشتركبقصد  كشريككل منهم متحمالً مسؤولية جنائية فردية   . ج

 

 دا،قصاحلريري رفيق قتل  بارتكاب جرمية  . د

 

 :مها نامشدد ناظرف ذلك يفو  . ه

 ،العمد .1

الساعة  عند." يت .أن. يت"وغراما تقريبا من مادة الـ كيل 2500 تفجري مكافئ لـوإحداث  .2
 .يف شارع ميناء احلصن يف بريوت، لبنان 12:55

  
  

  التهمة الرابعة
  

  اجلرميةوصف 
 

 باستعمال مواد متفجرة، عمدا )شخصا آخر إضافة إىل قتل رفيق احلريري 21( قتل .73

من قانون العقوبات  7و 1، الفقرتني 549و 547و 213و 212و 189و 188مبوجب املواد   . أ
 اللّبناين،

 

 .من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان) أ(، الفقرة الفرعية 1الفقرة ، 3واملادة   . ب

  وصف مفصل للجرمية
 

 طفى أمني بدر الدين وسليم مجيل عياش،مص قام .74

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف  . أ

 

 ،)2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم ناجتة عن اعتداءأو الحقًا نتيجة إلصابات (  . ب

 

 آخرون جمهولو اهلوية، ومعهما  . ج
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 ،كشريكمسؤولية جنائية فردية  منهم متحمالًكل   . د

 

 قتلالالرتكاب جرمية  مشتركني عمدبقصد و مكان عاممن املواد املتفجرة يف كمية كبرية  استعماهلمب  . ه
 موكبه، يف احلريري،زة، رفيق بق والشخصية السياسية الباراسالرئيس الوزراء ل القصدي

 

 يف اجلوار، العام من اجلمهور فرادقتل أفراد ذلك املوكب وأ همقصد إضافة إىل  . و

 

 ،يف اجلوار العام اجلمهور من املذكور أواملوكب سقوط قتلى يف  احتمالوقبول  توقّع بسبب أو  . ز

 

يف شارع ميناء احلصن يف  2005فرباير /من اليوم الرابع عشر من شباط 12:55ا، عند الساعة وفأحدث  . ح
. أن. يت"ريبا من مادة الـ كيلوغراما تق 2500بلبنان، وهو شارع عام، تفجريا مكافئًا لـ بريوت، 

 .".يت

 

 ،بقصد مشترك بينهم ذلكو  . ط

 

 :ذلك ظرفان مشددان مها يفو  . ي

 ،العمد .1

 تفجري املواد املتفجرة املذكورة،إحداث و .2

 

 ،)لفأ(يف القائمة ] اإلنكليزي[وفقًا للترتيب األجبدي أمساؤهم  الواردة األشخاص اقصد قتلوا  . ك

 

 :هماملوكب املذكور  مثانية أفراد من  . ل

 حيىي مصطفى العرب .1

 عمر أمحد املصري .2

 مازن عدنان الذهيب .3

 د سعد الدين درويشحمم .4

 14يف  جراء إصابات حلقت به 2005أبريل /نيسان 18الذي توفّي يف (باسل فريد فليحان  .5
 )2005فرباير /شباط

 غالييين،د رياض حسني حمم .6

 طالل نبيه ناصر، .7

 ؛افزياد حممد طرو .8

 

 :هم العام من اجلمهور فرداوثالثة عشر   . م

 إميل عون فزوج .1
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يف  حلقت بهصابات جراء إ 2005فرباير /شباط 15فّي يف الذي تو(بو رجيلي أزاهي حليم  .2
 ،)2005فرباير /شباط 14

 حممود صاحل احلمد احملمد، .3

 حممود صاحل اخللف، .4

 د اخلضر، صبحي حمم .5

 رميا حممد رائف بزي، .6

 عبدو توفيق بو فرح، .7

 ميامة كامل ضامن، .8

 غالييين،ميد حممد عبد احل .9

 رواد حسني سليمان حيدر،  .10

 أمحد عيسى، فرحان  .11

 آالء حسن عصفور،  .12

 14يف  جراء إصابات حلقت به 2005فرباير /شباط 15يف الذي تويفّ (هيثم خالد عثمان و  .13
 ).2005فرباير /شباط

  التهمة اخلامسة
  
  اجلرميةوصف 
 

 باستعمال مواد متفجرة، عمدا )يق احلريريا إضافة إىل قتل رفشخص 231(قتل حماولة  .75

من قانون  7و 1، الفقرتني 549و 547و 213و 212و 200و 189و 188مبوجب املواد   . أ
 العقوبات اللّبناين،

 

 .األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنانمن النظام ) أ(، الفقرة الفرعية 1، الفقرة 3واملادة   . ب

  لجرميةوصف مفصل ل                    
 

 ليم مجيل عياش،وس مصطفى أمني بدر الدين قام .76

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف  . أ

 

 آخرون جمهولو اهلوية، معهماو  . ب

 

 ،كشريكمسؤولية جنائية فردية  كل منهم متحمالً  . ج
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 قتلالجرمية  الرتكاب مشتركني عمدعام بقصد وكمية كبرية من املواد املتفجرة يف مكان  استعماهلمب  . د
 ،موكبه يف احلريري،زة، رفيق بق والشخصية السياسية الباراسالرئيس الوزراء ل القصدي

 

 ،يف اجلوار العام من اجلمهور قتل أفراد ذلك املوكب وأفراد همقصد إضافة إىل  . ه

 

 ،يف اجلوار العام اجلمهور من قتلى يف املوكب املذكور أو سقوط احتمالوقبول  توقّع أو بسبب  . و

 

يف شارع ميناء احلصن يف  2005فرباير /من اليوم الرابع عشر من شباط 12:55ا، عند الساعة وفأحدث  . ز
. أن. يت"كيلوغراما تقريبا من مادة الـ  2500بريوت، بلبنان، وهو شارع عام، تفجريا مكافئًا لـ 

 ،."يت

 

 ،بقصد مشترك بينهم وذلك  . ح

 

 :ذلك ظرفان مشددان مها يفو  . ط

 ،العمد .1

 تفجري املواد املتفجرة املذكورة، وإحداث .2

 

قتل  حاولواالعام، و من اجلمهورأفراد من املوكب املذكور وذلك ونتيجة لالنفجار، أحلقوا األذى بوب  . ي
 ).اءب(يف القائمة ] اإلنكليزي[ؤهم بالترتيب األجبدي وردت أمسا كما داقص آخرشخصا  231

  
  التهمة السادسة

  
  اجلرميةوصف 
 

 مل إرهايب باستعمال أداة متفجرة،التدخل يف جرمية ارتكاب ع .77

 من قانون العقوبات اللّبناين، 314املادة ، و5و 4الفقرتني ، 219و 188 مبوجب املادتني  . أ

 

تشديد العقوبات "بشأن  1958يناير /كانون الثاين 11 من القانون اللّبناين املؤرخ 6واملادة   . ب
 ،"على العصيان واحلرب األهلية و التقاتل بني األديان

 

 .لنظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنانمن ا )أ(الفقرة الفرعية ، 1، الفقرة 3واملادة   . ج
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  لجرميةوصف مفصل ل
  

 وأسد حسن صربا، يحسني حسن عنيس .78

 

فرباير /الرابع عشر من شباطاليوم و على أبعد تقدير 2005يناير /السادس عشر من كانون الثاين اليوم بني  . أ
2005، 

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف مث أقدموا، ،وااجلرمية قصديف  آخرين شركاءأنّ منهما  لمعب  . ب

 

حتدث خطرا عاما، وهذه الوسيلة  ا أنمن شأ بوسيلةيرمي إىل إجياد حالة ذعر  عمل إرهايب ارتكابعلى   . ج
 مكان عام؛ متفجرة كبرية يفأداة  هي

 

 :على هدفني إضافيني مها اتفّق الشركاءو  . د

املالحقة من  عة أصولية ومهية حلماية أنفسهمآخرين ينتمون إىل مجا توجيه اللّوم زورا إىل .1
 القضائية؛

من يف أذهان الناس  اإلستقرار وباخلوفالشعور بعدم  بثّشدة من خالل  وزيادة حالة الذعر .2
 ؛من دون متييز ىخرأ اتوقوع اعتداء

 

 ارتكاب العمل اإلرهايب املذكور، بقصد الشركاء املذكورين علما منهما ،عنيسي وصربا وقام  . ه

 

 ،مشتركقصد ب معا  . و

 يف العمل اإلرهايب،كمتدخل  ومسامهًا فردية جنائيةمسؤولية  متحمالً كل منهما .1

 ،لشركاء يف اجلرميةا اعاونمساعدا وم منهماكلّ و .2

 

أفعال حلماية الشركاء على أداء و ،على أداء أفعال حتضريية للجرمية، مث قاموا ا مع الشركاء باالتفاق  . ز
مجاعة أصولية ومهية إىل  ينتمونآخرين  ىلمن شأا توجيه اللّوم زورا إ ما من املالحقة القضائيةونفسه
 :شدة، وذلك على النحو التايل الذعرزيادة حالة دف 

الثانية والعشرين  يبلغرجل فلسطيين  استخدامبمث  إجيادب ،للجرمية يةالتحضريبالنسبة إىل األفعال  .1
على شريط  ، وذلكاملسؤولية زورا عن اجلرمية املرتقبة عالنيف إ امسه أمحد أبو عدسمن عمره 

 ،"الشامالنصرة واجلهاد يف بالد مجاعة " باسمفيديو 

شريط  بثمن  الحقًا التأكّدب ،من املالحقة القضائيةهما محاية الشركاء ونفس أعمالبالنسبة إىل  .2
 بعد وقوع فزيون يف لبنان، على شاشات التلاملرفقة به إلعالن املسؤولية زورا رسالةوال الفيديو

 .مباشرة اجلرمية املذكورة
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  التهمة السابعة
  
  اجلرميةوصف 
 

 متفجرة، موادباستعمال  عمدا )رفيق احلريري(قتل التدخل يف جرمية  .79

 7و 1، الفقرتني 549واملادة ، 547واملادة ، 5و 4، الفقرتني 219و 188 املادتنيوجب مب   . أ
 من قانون العقوبات اللّبناين،

 

 .من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان )أ(، الفقرة الفرعية 1، الفقرة 3واملادة   . ب

  
  لجرميةوصف مفصل ل

 

 وأسد حسن صربا، حسني حسن عنيسي .80

 

فرباير /الرابع عشر من شباطاليوم و على أبعد تقدير 2005يناير /السادس عشر من كانون الثاين اليوم بني  . أ
2005، 

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف مث أقدموا، ،اشركاء يف اجلرمية قصدوآخرين أنّ ا منهما لمع  . ب

 

رفيق احلريري،  السابق والشخصية السياسية البارزةرئيس الوزراء رمية قتل جل العمدي رتكابالاعلى   . ج
 ،باستعمال مواد متفجرة

 

 :على هدفني إضافيني مها اتفّق الشركاءو  . د

املالحقة من  عة أصولية ومهية حلماية أنفسهمآخرين ينتمون إىل مجا توجيه اللّوم زورا إىل .1
 ،القضائية

من الشعور بعدم اإلستقرار وباخلوف يف أذهان الناس  بثّشدة من خالل  وزيادة حالة الذعر .2
 ،من دون متييز ىخرأ اتوقوع اعتداء

 

 دا،قصاحلريري جرمية قتل رئيس  ارتكاب بقصد الشركاء املذكورين علما منهما ،عنيسي وصربا قامو  . ه

 

 ،مشترك معا بقصد  . و

جرمية قتل رئيس احلريري يف فردية ومسامهًا كمتدخل  جنائيةكل منهما متحمالً مسؤولية  .1
 دا،قص

 ،وكلّ منهما مساعدا ومعاونا للشركاء يف اجلرمية .2
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باالتفاق مع الشركاء على أداء أفعال حتضريية للجرمية، مث قاموا ا، وعلى أداء أفعال حلماية الشركاء   . ز
لّوم زورا إىل آخرين ينتمون إىل مجاعة أصولية ومهية من املالحقة القضائية من شأا توجيه الونفسهما 

 :دف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التايل

بالنسبة إىل األفعال التحضريية للجرمية، بإجياد مث باستخدام رجل فلسطيين يبلغ الثانية والعشرين  .1
املرتقبة، وذلك على شريط  من عمره امسه أمحد أبو عدس يف إعالن املسؤولية زورا عن اجلرمية

 ،"مجاعة النصرة واجلهاد يف بالد الشام"فيديو باسم 

شريط  بثمن  الحقًا التأكّدب ،بالنسبة إىل أعمال محاية الشركاء ونفسهما من املالحقة القضائية .2
 فزيون يف لبنان بعد وقوع، على شاشات التلاملرفقة به إلعالن املسؤولية زورا رسالةوال الفيديو

 .مباشرة رمية املذكورةاجل

  
  التهمة الثامنة

  
  اجلرميةوصف 

  
 باستعمال مواد متفجرة، عمدا )شخصا إضافة إىل قتل رفيق احلريري 21(قتل التدخل يف جرمية  .81

من  7و 1، الفقرتني 549واملادة  547واملادة ، 5و 4، الفقرتني 219و 189و 188ملواد مبوجب ا  . أ
 قانون العقوبات اللّبناين،

 

 .للنظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان) أ(الفقرة الفرعية ، 1، الفقرة 3واملادة   . ب

  
  لجرميةوصف مفصل ل

  
 حسني حسن عنيسي وأسد حسن صربا، .82

 

فرباير /الرابع عشر من شباطاليوم و على أبعد تقدير 2005يناير /السادس عشر من كانون الثاين اليوم بني  . أ
2005، 

 

 ،2005فرباير /الرابع عشر من شباط اليوم يف ،مث أقدموا يف اجلرمية قصدوا، شركاءآخرين أنّ ا منهما لمع  . ب

 

رفيق احلريري،  السابق والشخصية السياسية البارزةرئيس الوزراء رمية قتل جل االرتكاب العمديعلى   . ج
 ،باستعمال مواد متفجرة
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قتل  احتمال قبلواا ووأو توقّع، املستعملةلمواد املتفجرة الكبرية ل كميةالن من أيضا، كما يتبي اوقصدو  . د
 االنفجار، آخرين يف جوار موقع

 

 دا،قصآخر شخصا  21جرمية قتل  مرتكبني بذلك  . ه

 

 :على هدفني إضافيني مها املذكورين الشركاء اتفّق  . و

املالحقة من  عة أصولية ومهية حلماية أنفسهمآخرين ينتمون إىل مجا توجيه اللّوم زورا إىل .1
 ،القضائية

من الشعور بعدم اإلستقرار وباخلوف يف أذهان الناس  بثّشدة من خالل  وزيادة حالة الذعر .2
 ،من دون متييز ىخرأ اتوقوع اعتداء

 

 آخرين إضافة إىل قتل رفيق احلريري، قتل بقصد الشركاء املذكورين علما منهما ،عنيسي وصرباقام و  . ز

 

 ،مشترك معا بقصد  . ح

شخصا آخر  21يف جرمية قتل فردية ومسامهًا كمتدخل  جنائيةكل منهما متحمالً مسؤولية  .1
 دا،قص

 ،مساعدا ومعاونا للشركاء يف اجلرمية وكلّ منهما .2

 

باالتفاق مع الشركاء على أداء أفعال حتضريية للجرمية، مث قاموا ا، وعلى أداء أفعال حلماية الشركاء   . ط
القضائية من شأا توجيه اللّوم زورا إىل آخرين ينتمون إىل مجاعة أصولية ومهية ونفسهما من املالحقة 

 :دف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التايل

بالنسبة إىل األفعال التحضريية للجرمية، بإجياد مث باستخدام رجل فلسطيين يبلغ الثانية والعشرين  .1
املسؤولية زورا عن اجلرمية املرتقبة، وذلك على شريط من عمره امسه أمحد أبو عدس يف إعالن 

 ،"مجاعة النصرة واجلهاد يف بالد الشام"فيديو باسم 

شريط  بثمن  الحقًا التأكّدب القضائية، بالنسبة إىل أعمال محاية الشركاء ونفسهما من املالحقة .2
 فزيون يف لبنان بعد وقوع، على شاشات التلاملرفقة به إلعالن املسؤولية زورا رسالةوال الفيديو

 .مباشرة اجلرمية املذكورة

  
  التاسعةالتهمة 

  
  اجلرميةوصف 

  
 باستعمال مواد متفجرة، عمدا )ا إضافة إىل قتل رفيق احلريريشخص 231(قتل حماولة التدخل يف جرمية  .83
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 1، الفقرتني 549واملادة  547واملادة ، 5و 4، الفقرتني 219و 200و 189و 188مبوجب املواد   . أ
 من قانون العقوبات اللّبناين، 7و

 

 .للنظام األساسي للمحكمة اخلاصة بلبنان) أ(الفقرة الفرعية ، 1، الفقرة 3واملادة   . ب

  
  لجرميةوصف مفصل ل

  
 حسني حسن عنيسي وأسد حسن صربا، .84

 

فرباير /شباطالرابع عشر من اليوم و على أبعد تقدير 2005يناير /السادس عشر من كانون الثاين اليوم بني  . أ
2005، 

 

 ،2005فرباير /يف اليوم الرابع عشر من شباط ا، مث أقدموا،علما منهما أنّ آخرين شركاء يف اجلرمية قصدو  . ب

 

رمية قتل رئيس الوزراء السابق والشخصية السياسية البارزة رفيق احلريري، جل االرتكاب العمديعلى   . ج
 ،باستعمال مواد متفجرة

 

قتل  احتمال قبلواا ووأو توقّع، املتفجرة املستعملة لموادالكبرية ل كميةالوقصدوا أيضا، كما يتبني من   . د
 ،االنفجار آخرين يف جوار موقع

 

 دا،قصشخصا آخر  231قتل حماولة جرمية  مرتكبني بذلك  . ه

 

 :على هدفني إضافيني مها املذكورين الشركاء اتفّق  . و

املالحقة من  عة أصولية ومهية حلماية أنفسهمآخرين ينتمون إىل مجا توجيه اللّوم زورا إىل .1
 ،القضائية

من الشعور بعدم اإلستقرار وباخلوف يف أذهان الناس  بثّشدة من خالل  وزيادة حالة الذعر .2
 ،من دون متييز ىخرأ اتوقوع اعتداء

 

آخرين إضافة إىل قتل رفيق  حماولة قتل بقصد الشركاء املذكورين علما منهما ،عنيسي وصربا قامو  . ز
 ،احلريري

 

 ،مشترك معا بقصد  . ح

شخصا  231حماولة قتل  يف جرميةفردية ومسامهًا كمتدخل  جنائيةكل منهما متحمالً مسؤولية  .1
 دا،قصآخر 

 ،مساعدا ومعاونا للشركاء يف اجلرمية وكلّ منهما .2
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باالتفاق مع الشركاء على أداء أفعال حتضريية للجرمية، مث قاموا ا، وعلى أداء أفعال حلماية الشركاء   . ط
ونفسهما من املالحقة القضائية من شأا توجيه اللّوم زورا إىل آخرين ينتمون إىل مجاعة أصولية ومهية 

 :دف زيادة حالة الذعر شدة، وذلك على النحو التايل

 األفعال التحضريية للجرمية، بإجياد مث باستخدام رجل فلسطيين يبلغ الثانية والعشرين بالنسبة إىل .1
من عمره امسه أمحد أبو عدس يف إعالن املسؤولية زورا عن اجلرمية املرتقبة، وذلك على شريط 

 ،"مجاعة النصرة واجلهاد يف بالد الشام"فيديو باسم 

من املالحقة القضائية، بالتأكّد الحقًا من بث شريط  بالنسبة إىل أعمال محاية الشركاء ونفسهما .2
الفيديو والرسالة املرفقة به إلعالن املسؤولية زورا، على شاشات التلفزيون يف لبنان بعد وقوع 

 .اجلرمية املذكورة مباشرة

  
  
  

  ]موقّع[        
 .MSM, Q.Cبلمار، .أ دانيال                

  مااملدعي الع        
  

  ]املدعي العامختم مكتب [
  
  

  2011يونيو /العاشر من حزيران اليوم حرر يف
 ولندااليدسندام، يف 

  
  كلمة 9384

  ]باللغة اإلنكليزية[
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  )لفأ(القائمة 
  

شخصا الذين  21البالغ عددهم  اآلخرين بأمساء األشخاص ]اإلنكليزي[ األجبدي لترتيبوفقًا لقائمة أُعدت  فيما يلي
 بقصد 2005فرباير /شباط 14يف  الذي وقع يف مكان عام كنتيجة مباشرة لإلنفجار يقتلوا ع أنتوقّي كان أو تلوا قصداقُ

  :موضوع القتل عمداومجاعيا  ديافرأم  8و 4ابق رفيق احلريري، والذين يدعى يف التهمتني سرئيس الوزراء ال قتل
  

  ]):اإلنكليزي[لترتيب األجبدي ل وفقًافيما يلي (، موكبه فرادأ من ةرفيق احلريري، قُتل مثاني إضافة إىل
 

،العربحيىي مصطفى  .1
 .نفجارنامجة عن احروق : سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14 يف توفّي ؛

 

 توفّي ؛  ، املصريعمر أمحد  .2
  ).غري مذكور يف وثيقة الوفاة: (سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14يف 

 

الذهيب،مازن عدنان  .3
٪ من جسمه 90حروق يف أكثر من : سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 .نفجارنتيجة ال

 

،درويشحممد سعد الدين  .4
فرباير /شباط 14جار النف نوبة قلبية نتيجة: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 .يف كلّ أحناء جسمه وحروق 2005

 

ان السيد فليحان ك   ، فليحانباسل فريد  .5
نقل . سمهمن ج ٪96 لكنه أصيب حبروق من الدرجة الثالثة يفجنا من االنفجار . احلريري نائبا وكان يرافق السيد

 .2005نيسان /أبريل 18يوما وتوفّي يف  60بقي يف املستشفى يف غيبوبة ملدة . ارئإىل باريس للخضوع لعالج ط

 

،غالييينحممد رياض حسني  .6
 .نفجارحروق نامجة عن ا: سبب الوفاة. 2005ر فرباي/باطش 14توفّي يف  ؛

 
 

،ناصرطالل نبيه  .7
 .نفجارحروق نامجة عن ا: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛
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طراف،زياد حممد  .8
 .نفجارحروق نامجة عن ا: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

  ]):اإلنكليزي[وفقًا للترتيب األجبدي فيما يلي ( ةا من املارقُتل أيضا ثالثة عشر فردو
 

،عونجوزف إميل  .9
 .النفجارنتيجة ا وتشوه حتطم: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 

و رجيلي،بأزاهي حليم   .10
 التراكمانسداد اجلهاز التنفّسي بسبب : سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 15توفّي يف  ؛

 .نتيجة النفجار يف حملّة السان جورج قاضلألنالكثيف 

 

،داحلمد احملمحممود صاحل   .11
 .الوفاةإىل  انفجار أدى: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 

،اخللفحممود صاحل   .12
 .الوفاةب تسببانفجار : سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 

اخلضرصبحي حممد   .13
 .2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 

،بزيرميا حممد رائف   .14
عن انفجار  نامجة عديدة إصابات: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّيت يف  ؛

 .السان جورج

 

فرح،عبدو توفيق بو   .15
نتيجة لتحطّم  انفجار يف الدماغ: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

  .نفجاراجلمجمة على إثر ا
 

ضامن،ميامة كامل   .16
 .نفجارنامجة عن احروق : سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14 توفيت يف ؛

 

غالييينعبد احلميد حممد   .17
 .نفجارنامجة عن ا إصابات: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛
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،حيدررواد حسني سليمان   .18
 .النفجارنتيجة  لب والتنفسالق يف توقّف: سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفّي يف  ؛

 

،عيسىفرحان أمحد   .19
 

،عصفورآالء حسن   .20
 .نفجارنامجة عن احروق : سبب الوفاة. 2005فرباير /شباط 14توفيت يف  ؛

 

عثمان 21
 .نفجارا] ... غري واضح[سبب الوفاة . 2005فرباير /شباط 15توفّي يف  ؛
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  )اءب(القائمة 
  

231بأمساء  ]اإلنكليزي[األجبدي لترتيب وفقًا لفيما يلي قائمة أُعدت 
وا يصابقصدا أو كان يتوقّع أن  صيبواأ شخصا 7

كنتيجة مباشرة لإلنفجار الذي وقع يف مكان عام بقصد قتل رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري، والذين يدعى يف 
  :قتل عمداال حماولة ومجاعيا موضوع دياأم فر 9و 5التهمتني 

   
  اسم األب  )األمساء(االسم   الشهرة  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  

                                                
  7 .وهذه القائمة حبسب األدلة اإلضافية اليت ستجمع هذا الرقم قد يتغري 
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25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
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  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79 

80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  

CONFIDENTIAL AND EX PARTE

R906703 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/Cor/20110624/R090664-R090708/EN-AR/pvk

PUBLIC REDACTED VERSION

R091875 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk



 

 

 

    STL-11-01/I/PTJ                                                             2011يونيو /حزيران 10                               45من  41 صفحة 

  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  

CONFIDENTIAL AND EX PARTE

R906704 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/Cor/20110624/R090664-R090708/EN-AR/pvk

PUBLIC REDACTED VERSION

R091876 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk



 

 

 

    STL-11-01/I/PTJ                                                             2011يونيو /حزيران 10                               45من  42 صفحة 

  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  

CONFIDENTIAL AND EX PARTE

R906705 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/Cor/20110624/R090664-R090708/EN-AR/pvk

PUBLIC REDACTED VERSION

R091877 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk



 

 

 

    STL-11-01/I/PTJ                                                             2011يونيو /حزيران 10                               45من  43 صفحة 

  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  

CONFIDENTIAL AND EX PARTE

R906706 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/Cor/20110624/R090664-R090708/EN-AR/pvk

PUBLIC REDACTED VERSION

R091878 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk



 

 

 

    STL-11-01/I/PTJ                                                             2011يونيو /حزيران 10                               45من  44 صفحة 

  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

185  
186 

187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  

CONFIDENTIAL AND EX PARTE

R906707 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/Cor/20110624/R090664-R090708/EN-AR/pvk

PUBLIC REDACTED VERSION

R091879 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk



 

 

 

    STL-11-01/I/PTJ                                                             2011يونيو /حزيران 10                               45من  45 صفحة 

  تصويب - احملكمة اخلاصة بلبنان –ترمجة رمسية         

217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  

 

 

CONFIDENTIAL AND EX PARTE

R906708 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/Cor/20110624/R090664-R090708/EN-AR/pvk

PUBLIC REDACTED VERSION

R091880 
STL-11-01/I/PTJ 
F0007/A01/PRV/20110816/R091836-R091880/EN-AR/pvk




