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  والخٌوط المشتركة بٌن االغتٌال'عدس  أبو'وتركٌز على 'عناصر جدٌدة 'برامٌرتز ٌشٌر الى 

 

 
 

  بعدد من عملٌات االغتٌال شخص واحد ٌستخدم أرقاما هاتفٌة عدة ربطته اللجنة
 

 : أحمد أبو عدس والمرتبطون به
 
المجاالت ومن ضمنها  رٌة حول أحمد أبو عدس فً فترة إعداد التقرٌر، وتركزت على عدد منالتحقٌقات الجا استمرت -46

وهً تسعى جاهدة إلى كٌفٌة تحدٌد هوٌة أبو .الٌه اللجنة  اختٌار أبو عدس للقٌام بالدور الذي اضطلع فٌه، بحسب ما توصلت
 .به بعد ذلك  االمر، ومن أدخله فً هذه العملٌة وماذا حل عدس، وأٌن ومتى حصل هذا

 
أحمد أبو عدس  التحقٌق فً هذا الشؤن، فككت اللجنة الفترة الزمنٌة المعروفة الممتدة من تارٌخ ضلوع وللمضً قدما فً -47

،  4002(ٌناٌر )اختفائه فً كانون الثانً  الى حٌن 4002المزعوم فً العملٌة بمشاركة بعض األشخاص فً أواخر العام 
 . 4002فبراٌر /شباط 42الفٌدٌو فً وصوال الى تارٌخ اكتشاف 

 
وتعمل اللجنة على سد هذه الثغرات .هذا الجدول الزمنً  هناك ثغرة كبٌرة فً المعلومات بٌن األحداث المعروفة فً -48

فً  وأجرت اللجنة المقابالت واألبحاث الجنائٌة بما.تورط أحمد أبو عدس فً هذه الجرٌمة  بهدف التوصل الى الوقائع حول
سعت الى درس أنواع عدة من  كما.ك تحلٌل الحمض النووي والبصمات، فضال عن التحلٌل الجنائً على الكومبٌوتر ذل

وزارت مواقف فً لبنان وفً أمكنة أخرى، وسٌستمر هذا  الوثائق من ضمنها مفكرات وكتٌبات ومذكرات ووثائق شخصٌة
 .وضع التقرٌر  العمل خالل المرحلة المقبلة من

 
وأضاء .لهم عالقة بؤحمد أبو عدس فً لبنان وفً الخارج  امت اللجنة باجراء عدد من التحقٌقات تتعلق بؤشخاصكما ق -49

 .المعلومات المفٌدة، وتبقى اللجنة ملتزمة كلٌا بمتابعة أي خٌط جدٌد  هذا الجانب من القضٌة على بعض
 
المقابالت مع مسإولٌن  نان، كما أجرت عددا منمقابلة الى حٌنه فً سورٌة ولب 41هذا الصدد، أجرت اللجنة  فً -50

المعلومات والوثائق االلكترونٌة ومن الحاسوب، كما زارت عددا  وجمعت كمٌة كبٌرة من.سورٌٌن ولبنانٌٌن معنٌٌن باالمر 
 . من المواقع فً سورٌة

 
لكترونٌة ودرست مئات الصفحات البٌانات اإل جٌغاباٌت من 400ولدعم هذا العمل، أجرت اللجنة أبحاثا شملت أكثر من  -51

عددا من الهواتف النقالة والتسجٌالت الموجودة فٌها ودرست كمٌات كبٌرة من  من الوثائق والمفكرات والمذكرات وحللت
 .الهاتفٌة  المكالمات

 
ات داللة هامة، إلى مختبر جنائً لتحلٌل البصم أداة مصنعة، ٌحتمل أن ٌكون بعضها ذات 400وأرسل أكثر من  -52

 وتنتظر اللجنة نتائج.التصوٌرٌة والقٌام بتحالٌل مقارنة مع األدوات المجمعة سابقا  وإجراء فحوص الحمض النووي والتحالٌل
 .القضٌة المتعلقة بؤحمد أبو عدس  التحلٌل الجنائً الحالً لتحدٌد مدى ارتباط هذه األدوات المصنعة أو عدمه بجوانب

 
 البٌانات المجمعة الى حٌنه فً هذا المشروع الوحٌد ٌستهلك قدرا هائال من الموارد ئلة منان بحث وتحلٌل الكمٌات الها -53

الذي ٌتسم به هذا العمل التحلٌلً الشاق،  وعالوة على التعقٌد.البشرٌة وٌتطلب قدرة كبٌرة على التخزٌن والمعالجة اإللكترونً 
لذا كان .الرموز فٌما البعض اآلخر مشفرة وأخرى محٌت بالكامل  كتبت مستخدمة تلقت اللجنة بعض البٌانات اإللكترونٌة التً

 .تركٌب البٌانات بما ٌتناسب مع حركة مكالمات الهاتف النقال  ال بد من
 
عملٌة التحلٌل هذه  وتمثل.عملٌة تحلٌل حركة المكالمات ٌستغرق وقتا طوٌال وهو ضروري للتحضٌر للمقابالت  ان تتبع -54

كما تكشف هذه العملٌة عن .أجرٌت معهم المقابالت  لة بهدف تؤكٌد أو نفً المعلومات المتعلقة بمنأداة مهمة لدعم األد



 . معلومات جدٌدة تإمن وجهة التحقٌق
 

  الفرضٌات األخرى
 
 رفٌقجمٌع الفرضٌات الممكنة المتؤتٌة عن التحقٌق والتحلٌل المتعلقٌن باغتٌال  تعتبر اللجنة أن دورها ٌتعلق بالتحقٌق فً -55

مجموعة تدعً مسإولٌتها عن  ولهذه الغاٌة تحقق اللجنة بؤمر مجموعات وأفراد فً لبنان وخارجه، من ضمنهم.الحرٌري 
 .الجرٌمة فً شرٌط أبو عدس المسجل 

 
جمع إضافٌة،  وتتم عملٌات.فً شؤن ادعاءات تفٌد أن استهداف رفٌق الحرٌري تم من خالل وسائل جوٌة  تدقق اللجنة -56
توضٌح أرجحٌة أن تكون وسٌلة االستهداف هذه  وٌتم ذلك من أجل.ٌها جنائٌة، من خالل الحصول على بٌانات تقنٌة بما ف

ومن المتوقع أن تكون اللجنة قد توصلت إلى اإلحاطة بهذه النقطة .تحقٌق أخرى  إمكانٌة قابلة للتطبٌق، قبل اتخاذ خطوات
 .الفترة المقبلة للتقرٌر  خالل
 

  ٌال رفٌق الحرٌريدوافع اغت -3
 

  الحرٌري الزمنً إطار رفٌق
 
حٌاة رفٌق الحرٌري، إنما أٌضا إلى األشهر الخمسة عشر األخٌرة  توسع اللجنة تحقٌقاتها لٌس فقط إلى األٌام األخٌرة من -57

ٌنتمون إلى  االتقرٌر، تضمنت أشخاص(إعداد )مقابلة إضافٌة خالل فترة  41وأجرت اللجنة .المهمة  من حٌاته بالتفاصٌل
أشخاص ٌندرجون ضمن إطار األشخاص الذٌن  وتعد هذه المقابالت طوٌلة وحساسة، وتؤتت عن.الساحة السٌاسٌة الدولٌة 

 . التقاهم رفٌق الحرٌري وتفاعل معهم
 
ة رفٌق الحرٌري على مدى األشهر الخمس وجمعت اللجنة معلومات عن مستوى التهدٌد المتزاٌد والضغط الممارس على -58

تشٌر إلى أنه تلقى تطمٌنات من مإٌدٌه، وحلفائه السٌاسٌٌن وشركائه تفٌد أنه  كما توصلت إلى دالئل.عشر األخٌرة من حٌاته 
وتعتبر هذه النقطة فً عمل . وٌقال أنه ظل حتى أٌامه األخٌرة، على ثقة بؤنه لن ٌكون هدف اعتداء.هدف أي اعتداء  لن ٌكون

إلى مظاهر حٌاة رفٌق الحرٌري ضمن إطارها وبٌئة عمله،  هً تركز لٌس فقط على التوصلاللجنة حساسة جدا ومستمرة، و
 .خٌوط تشكل دالئل خالل التحقٌق بالنٌة اإلجرامٌة والقدرة  إنما تركز أٌضا على التوصل إلى

 
  الدوافع
 
أن 4ومن بٌن هذه الدوافع .ري رفٌق الحرٌ تستمر اللجنة بالعمل على فرضٌات عدة أخرى فً ظل التدقٌق فً دوافع قتل -59

موقف .التً قتلته ألنه على صلة بدول أخرى فً المنطقة وفً الغرب  الحرٌري كان ضحٌة إحدى المجموعات المتطرفة
أن الحرٌري كان . انتهاء عهد رئٌس الجمهورٌة اللبنانٌة كان أحد العوامل. 4223األمم المتحدة الرقم  الحرٌري من قرار
أو أن .'النهار 'أن الحرٌري على عالقة بجرٌدة . 4002سنة (ماٌو )نجاحه الممكن فً انتخابات أٌار ٌجب أن ٌقتل قبل 

وتفٌد فرضٌة أخرى .عن اختالسات مالٌة مزعومة ذات حجم كبٌر من بنك المدٌنة  الحرٌري كان من المرجح أن ٌعلن رسمٌا
 .إلى خط االتهام األول  سب، بنٌة حقٌقٌة لدفع أفراد آخرٌنأن مرتكبً الجرٌمة استخدموا دوافع ظاهرة كغطاء منا قٌد الدرس

 
على التعقٌدات فً عملٌات جمع األدلة الخاصة بكل فرضٌة، مع  الالئحة المذكورة آنفا لٌست شاملة، وهً خٌر مإشر -60

أصغر من  أن عددا وفً هذه المرحلة من تحقٌقات اللجنة، ٌظهر.الفرضٌات المذكورة عملٌة أٌضا  اإلشارة إلى أن تركٌبات
الفرضٌات كافة إلى أن ٌتم التؤكد من عدم جدواها،  وفٌما تعمل اللجنة على.دوافع اغتٌال رفٌق الحرٌري هو األكثر قبوال 

 .على جمع المزٌد من األدلة لتوضٌح الدوافع األكثر ترجٌحا لهذا االغتٌال  ستركز خالل فترة التقرٌر المقبلة
 

  القضاٌا األخرىالمساعدة التقنٌة فً  -ب 
 

¹¹  
 

  األخرى 42القضاٌا ال ( 1)
 
وتستمر بالعمل عن قرب مع  42القضاٌا ال خالل فترة التقرٌر، وسعت اللجنة مساعدتها التقنٌة للسلطات اللبنانٌة فً -61

من الوثائق  صفحة 4200وحتى هذا التارٌخ، قامت اللجنة بترجمة .لكل منهم  المدعً العام اللبنانً وقضاة التحقٌق دعما



 .بالقضاٌا وتلقت بٌانات إلكترونٌة هً قٌد المراجعة  المتعلقة
 
والقٌام بالمقابالت  السابقة، قدمت اللجنة المساعدة التقنٌة فً التحلٌل الجنائً، وتحلٌل االتصاالت خالل فترات التقرٌر -62

وأجرت .ٌن هم على عالقة بضحاٌا االعتداءات الستة الشهود الذ وخالل فترة التقرٌر هذه، ركزت اللجنة بالتحدٌد على مقابلة.
 . وهناك عدد من المقابالت موضوعة على الجدول لالنتهاء منها خالل فترة التقرٌر المقبلة مقابلة حتى الٌوم، 42

 
بشكل منفصل، وأٌضا معرفة الصالت بٌن  هدف اللجنة من خالل هذه المقابالت الحصول على معلومات عن كل اعتداء -63

حتى الٌوم إلى دلٌل على عدد كبٌر من الصالت بٌن القضاٌا (التً أجرتها ) وتوصلت اللجنة من خالل المقابالت.االعتداءات 
التحلٌلٌة التً تمت  وٌدعم هذا الدلٌل الفرضٌات.زواٌا عدة  هذه القضاٌا وقضٌة رفٌق الحرٌري، من خالل الستة، وبٌن

 . 2006 سنة(ٌونٌو )فً حزٌران  مناقشتها فً التقرٌر الصادر عن اللجنة
 

  طبٌعة االعتداءات(أ )
 
وكان الهدف من كل هجوم هو قتل .كانت محاوالت متعمدة الغتٌال الضحاٌا المحددة  تعتقد اللجنة أن االستهدافات الستة -64

 .وكانت نجاة ثالث من الضحاٌا محض صدفة ولٌس بفعل التصمٌم  الشخص،
 
وعلى األرجح . األخرى من الطبٌعة الخطرة المحددة نفسها، على رغم اختالفها من حٌث التنفٌذ الثمانٌة وكانت الهجمات -65

إال أن إمكانٌة مقتل .ٌكن الهدف بحد ذاته  أنها كانت تتسم أكثر بطبٌعتها بعدم التمٌٌز من حٌث أن الشخص المحدد لم
 00لقد قتل أربعة أشخاص فً حٌن جرح حوالً  وفً الواقع.إلى حد بعٌد  األشخاص كنتٌجة لهذه الهجمات كانت مرجحة

 . شخصا
 

  الدوافع الكامنة وراء الهجمات
 
واقعٌة بٌن عدد من الضحاٌا تجعلها تندرج ضمن مجموعة ذات أهداف واهتمامات  فً الحاالت الست هناك صالت -66

واالهتمامات المشتركة، وأنه  األهداف وتعتقد اللجنة أنه من الممكن أن ٌكون دافع قتل بعض الضحاٌا مرتبطا بهذه. مشتركة
 . من الممكن أن تندرج الهجمات ضمن إطار خطة مدبرة أشمل

 
زرع الخوف بٌن السكان، وزعزعة  فً الهجمات الثمانٌة، كانت هناك نٌة ممكنة لقتل أو جرح األشخاص، بهدف -67

 .مسبق ألي من الهجمات ٌدعم هذه الفرضٌة  وعدم وجود أي إنذار. االستقرار األمنً، وإلحاق الضرر بالبنٌة التحتٌة
 

  الضحاٌا المستهدفة طبٌعة(ت )
 
جبران توٌنً كان شخصٌة .شخصٌتٌن إعالمٌتٌن بارزتٌن  ومً شدٌاق ٌشكالن قصٌر سمٌر فً القضاٌا الست، كان -68

الحكومة،  وال ٌزاالن وزٌرٌن فًأما مروان حمادة والٌاس المر فكانا حٌنها .البرلمان فً آن معا  إعالمٌة بارزة ونائبا فً
معروفة فً مجال عملها، وكان لكل منها  كل ضحٌة كانت.وجورج حاوي كان األمٌن العام السابق للحزب الشٌوعً اللبنانً 

 .توجه سٌاسً معروف 
 
آذار  14 االستهدافات كان مرتبطا فً شكل مباشر وغٌر مباشر بالتجمع السٌاسً المعروف باسم حركة بعض ضحاٌا -69

 قصٌر سمٌروساند جورج حاوي و.توٌنً وجورج حاوي كانوا على صلة بالحركة بإطار أو بآخر  وجبران قصٌر سمٌر.
مرتبطا بالحركة  كان مروان حمادة.آذار  42الدٌمقراطً، إحدى الجهات السٌاسٌة التً تقع تحت مظلة حركة  حركة الٌسار

 42البرٌستول، وٌبقى الٌوم على تواصل قرٌب مع حركة  وعة أو تجمعآذار، وهً مجموعة عرفت بمجم 42التً سبقت قٌام 
 .آذار 

 
وبعض .'النهار 'وجبران توٌنً هً ارتباطهم بجرٌدة  قصٌر سمٌرمروان حمادة ورفٌق الحرٌري و صلة أخرى بٌن -70

 .شخصٌة أخرى  كان على صلة ببعضه البعض أو برفٌق الحرٌري من خالل صالت عائلٌة أو صداقة أو صالت الضحاٌا
 
وصاحبة آراء سٌاسٌة ٌعرفها الشعب اللبنانً على  فً الهجمات الثمانٌة، لم تكن الضحاٌا شخصٌات معروفة رسمٌا -71

  ¹ ¹¹.عامة الناس  وٌمكن وصفهم كؤشخاص من.نطاق واسع 
 

  أسلوب الهجمات وطرٌقة العمل -4



 
الذٌن بدا أنهم  ، اشتمل األشخاص الثالثة المحددون4000(ونٌو ٌ)مناقشته فً تقرٌر اللجنة فً حزٌران  وفقا لما تمت -72

وتبدو طرٌقة العمل لهذه الهجمات الثالث . وجورج حاوي ومً شدٌاق قصٌر سمٌر ٌتمتعون بتدابٌر حماٌة محدودة جدا على
 .تحت سٌاراتهم  متطابقة من حٌث أنها قامت على وضع متفجرات

 
تنفٌذ هجمات من هذا النوع مرتفعة، إال أن األسلوب كان مسهال  التشغٌلٌة والقدرة على فً هذه القضاٌا، كانت اإلمكانٌة -73

مسبقة،  وٌوحً كل من الهجمات الثالث بؤن الجناة قاموا بمراقبة.أقل عدد ممكن من التعقٌدات  لتعزٌز فرص النجاح مع
فٌه اإلجراءات الروتٌنٌة والحمائٌة، وبهدف تحدٌد  مالرصد مستوى التدابٌر األمنٌة التً اتخذها الضحاٌا الثالث المستهدفون، ب

 .لوضع العبوة الناسفة  المركبة اآللٌة والمقعد المناسبٌن
 
وعلى وجه التحدٌد مروان حمادة والٌاس المر وجبران توٌنً، فقد  وفً قضاٌا األشخاص الثالثة المستهدفٌن اآلخرٌن، -74

األشخاص، أي  ٌكون ممكنا أن ٌكون سبب الطبٌعة المختلفة للهجمات على هإالء وبالتالً، قد.األمنٌة  اتخذوا بعض التدابٌر
قائما على تخطً التدابٌر األمنٌة الشخصٌة  وضع متفجرة فً سٌارة راكنة على خط سٌر كل واحد منهم على سبٌل المثال،

 ر القدرة واإلمكانٌة العملٌة كانت عالٌةبالنسبة إلى هذه الهجمات، حٌث أن معاٌٌ وتبدو طرٌقة العمل متطابقة.التً اعتمدوها 
 .فرص النجاح  وعلى وجه التحدٌد، تطلبت الهجمات استخبارات جٌدة ورصدا ومراقبة أكثر تعقٌدا لتعزٌز.

 
 ، مسإولٌة الهجومٌن على"ألجل وحدة وحرٌة بالد الشام  المقاتلون'لقد تولت منظمة غٌر معروفة فً السابق، اسمها  -75
 .الدول األعضاء معلومات للمساعدة بهذا الشؤن  وتقوم اللجنة بتحلٌل لهذه المجموعة، وقد طلبت من.وتوٌنً  قصٌر
 
أقدموا على  األخرى، قد تشٌر طرٌقة عمل مماثلة لكل هجوم، على مجموعة واحدة من الجناة الذٌن فً القضاٌا الثمانً -76

وكانت القدرة التشغٌلٌة لتنفٌذ هذا النوع من . التعقٌدات سلسلة من الهجمات المتكررة والمستمرة مع أقل عدد ممكن من
 .المختارة كانت بؤبسط ما ٌمكن لتحقٌق الهدف  الهجمات عالٌة، مع أن الطرٌقة

 
كانت  وخفٌفة بما فٌه الكفاٌة فً كل من القضاٌا، لٌتمكن شخص واحد من تنفٌذها، إال أنها كانت المتفجرات صغٌرة -77

باستخدام جهاز توقٌت وإما من طرٌق جهاز تحكم من  وقد تم تفجٌر القنابل إما.ن أن الوقع سٌكون كبٌرا كبٌرة كفاٌة للتؤكد م
 لتوقٌت الهجمات الثمانً وموقعها متعمدا، وقد عكس التوازن المدروس بدقة ما بٌن الوقع وٌمكن اعتبار اختٌار الجناة.بعد 

 .المطلوب وسبل الهروب خالل كل من الهجمات 
 

  زٌد من المساعدةالم -ج
 

  التحلٌل الجنائً
 
الجنائٌة المتوافرة والمتعلقة بالقضاٌا، وفً تقوٌم إدارة ساحة الجرٌمة فً كل  تستمر اللجنة فً المراجعة التفصٌلٌة لألدلة -78

تتوقع اللجنة الجٌوفٌزٌائً فً لبنان، و وٌستمر الرصد الزلزالً المقارن للذبذبات التً سجلها المركز الوطنً.القضاٌا  من
 .المقبلة  الحصول على نتائج من الخبراء فً فترة التقرٌر

 
  التحلٌل الجنائً

 
  االتصاالت

 
ربط فرد  وتم.تحلٌل االتصاالت بمساعدة من مقابالت الشهود وبهدف خلق خٌوط جدٌدة فً التحقٌق  تستمر اللجنة فً -79

وتقوم األهداف .المقابالت المتعلقة بهذه المسؤلة  ت اللجنة عددا منواحد ٌستعمل أرقاما عدة مبدئٌا بعدد من الهجمات، وأجر
أو  والتوقٌتات التً ٌعتمدها بعض األشخاص فً ساحات الجرائم التً ٌوجد فٌها إما الضحاٌا على التؤكد من الموقع الجغرافً

 .أشخاص على صلة بهم 
 

  قضٌة بٌار الجمٌل -2
 

  الخلفٌة
 
فٌها اللجنة إلى توسٌع  ، بعث رئٌس مجلس األمن برسالة إلى األمٌن العام، ٌدعو4000(فمبر نو)تشرٌن الثانً  22 فً -80



تشرٌن الثانً، وفً الٌوم  42وتلقت اللجنة الرسالة فً .التحقٌق  نطاق الدعم التقنً المقدم للسلطات اللبنانٌة فً سٌاق هذا
 .فً المساعدة فً هذه القضٌة رسمً بالمدعً العام اللبنانً، بهدف البدء  ذاته، أجري اتصال

 
وقائع القضٌة بالتفصٌل  التقت اللجنة المدعً العام والمدعً العسكري فً سلسلة من اجتماعات العمل بهدف مناقشة -81

المساعدة فً جوانب 4وٌمكن تقسٌم الدعم بشكل عام إلى مجالٌن . وعدد من المواقع التً ٌمكن للجنة أن توفر الدعم التقنً فٌها
فً عالقتهما  واستمرت السلطات اللبنانٌة واللجنة منذ ذلك الحٌن.القضٌة، وتوفٌر الخبرة الجنائٌة  ة من التحقٌق فًمحدد

 4الممتازة فً مجاالت العمل كافة كما تحدد فً ما ٌؤتً 
 

  االغتٌال
 
وكان ٌقود بنفسه، . 4200الساعة  ، غادر وزٌر الصناعة بٌار الجمٌل الوزارة قرابة4000تشرٌن الثانً  44فً  -82

تقرٌبا، وفٌما كان ٌقود،  20. 42وفً الساعة .استئجارها قبل أٌام قلٌلة  وٌرافقه حارسان شخصٌان مسلحان، فً سٌارة تم
 .الوقت ذاته  جانب الطرٌق فً انتظار شخص كان ٌفترض أن ٌلتقً به، وكان ٌجري اتصاال هاتفٌا فً توقف عند

 
آر، إلى جانب سٌارة الجمٌل، وبدأ شخص كان ٌجلس من . فً.األرجح من طراز هوندا سً  توقفت سٌارة داكنة اللون، -83

وصعدت  فتحركت سٌارة الجمٌل.النار باتجاه زجاج بوابة السائق األمامٌة من سٌارة الجمٌل  جهة الراكب األمامٌة بإطالق
المهاجمون سٌارتهم، وتحركوا باتجاه  غادروفً فترة ما من حصول هذه األحداث، .على منحنى بسٌط، فصدتها سٌارة أخرى 

 ثم رحل.األمامٌتٌن، واستمروا فً إطالق النار من مسافة قرٌبة إلى داخل السٌارة  سٌارة الجمٌل، وفتحوا بوابتً السٌارة
 . رصاصة من أنواع مختلفة عن ساحة الجرٌمة 23المهاجمون الذٌن أطلقوا أكثر من 

 
  التقوٌم األولً

 
عملٌة اغتٌال موجهة ضده، مع أنه لما ٌتضح منذ كم من الوقت تم  كون الجمٌل خضع للمراقبة كجزء منٌرجح أن ٌ -84

فجؤة أثناء  اعتبار التوقٌت المالئم والخٌار المحدد للهجوم انتهازٌا، حٌث أن الجمٌل أوقف سٌارته وٌمكن.وضع هذا المخطط 
 .تنقله 

 
لٌس فقط فً سٌاق هجوم موجه ضده، نظرا إلى أن القتلة  ٌار الجمٌل،ٌرجح، أن تكون الخطة قائمة على اغتٌال ب -85

إخفاء  فضال عن ذلك، كون القتلة لم ٌحاولوا التنكر أو.إطالق النار حتى ٌنفذوا مهمتهم  خرجوا من سٌارتهم لالستمرار فً
 .ً تلك اللحظة بالتحدٌد ممكنة ف وجوههم، قد ٌشٌر إلى أنهم لم ٌكونوا قد نووا الخروج من سٌاراتهم لتكون رإٌتهم

 
  الدعم التقنً

 
المستعملة  توفٌر الدعم التحقٌقً فً قضٌة الجمٌل عبر المساعدة على تحدٌد هوٌة الجناة والسٌارات تستمر اللجنة فً -86

 .القتلة قبل الهجوم وخالله وبعده  كما أنها تعمل على إعادة تركٌب طرٌقة العمل التً لجؤ إلٌها.خالل الهجوم 
 
على مقربة من ساحة الجرٌمة وللمواقع السابقة الرتكاب الهجوم، ولتصرفات  ٌشتمل دعم اللجنة على تحلٌل لألحداث -87

ٌقوم على توفٌر رسامً  وٌشتمل أٌضا على عمل جنائً.الجناة بحد ذاتهم، ولألحداث التً تلت الهجوم مباشرة  وطرٌقة عمل
وتحلٌل للسٌارة المهاجمة، بحثا عن الحمض الرٌبً النووي  ، وإجراء تحقٌقوجوه ٌساعدون على إعادة تركٌب مالمح الجناة

 تقدم اللجنة الدعم أٌضا عبر استجواب شهود عٌان وأفراد آخرٌن، وهً.ودراسة لحركتها  وبصمات األصابع وآثار الرصاص
 .تحقق وتحلل االتصاالت التً قد تكون مرتبطة باالغتٌال 

 
وستشمل .جنائٌة  كٌب ساحة الجرٌمة لوضع طرٌقة التنفٌذ التً استعملها الجناة من وجهة نظرإعادة تر بدأت اللجنة فً -88

المستعملة والزمان والترتٌب والمواقع التً أطلقت  إعادة التركٌب تحلٌال لمسار الرصاص وحركته، لمعرفة أنواع األسلحة
على تسجٌالت سمعٌة ألصوات أسلحة مختلفة اللجنة لقطات مصورة، وهً حصلت  وتعد.منها النار فً ساحة الجرٌمة 

 .إجراء المقابالت  للمساعدة فً
 
وبالمجموع، وإن .قطعة وتفحصت سٌارة الجمٌل  412اللجنة  خالل أٌام التحقٌق السبعة فً ساحة الجرٌمة، جمعت -89

هذه  وتشتمل.ائً والتحلٌل قطعة إلى المختبر، بهدف البحث الجن 420اللبنانٌة، تم إرسال  شملنا عناصر جمعتها السلطات
وستتم دراسة .من األغراض  على رفراف سٌارة وبعض الزجاج وقبضات بوابة سٌارة والبعض من مالبس الضحٌة وغٌرها

 . للحمض الرٌبً النووي والبصمات على األغراض المعنٌة



 
ستقبل القرٌب، وتوظف المزٌد من الموارد فً الم ستستمر اللجنة فً توفٌر الدعم التقنً للسلطات اللبنانٌة فً هذه القضٌة -90

المقابالت مع شهود فً ساحة الجرٌمة وأفراد غٌرهم، فتطور القضٌة عبر جمع  وتتوقع إجراء المزٌد من.بحسب الضرورة 
 .األدلة وتحلٌلها، واالستمرار فً توفٌر الدعم الجنائً  المزٌد من

 
  فً سرٌة تامةمرحلة حساسة ومعقدة ٌجب ان تنجز  التحقٌق ٌقترب من

 
اللبنانٌة  ومن الواضح أن السلطات.محددة نابعة عن توفٌر الدعم التقنً لقضٌة بٌار الجمٌل  رصدت اللجنة متطلبات -91

األمر مفٌدا بشكل خاص خالل إدارة ساحات  وقد ٌكون.ستستفٌد من مبادرات بناء القدرات الجنائٌة المباشرة والتدرٌب 
 .الفورٌٌن لألدلة، والتنسٌق الجنائً الضروري  ل الجنائٌٌنالجرائم والمعالجة والتحلٌ

 
 القدرات ضمن نطاق العمل الذي توفره اللجنة، لكنه ٌوحً بؤن الدول األعضاء قد تدرس ال ٌقع بناء هذا النوع من -92

ساحة جرٌمة مستقبال، حسن إدارة أي  وسٌضمن ذلك.إمكانٌة التوفٌر الطارئ لدعم من هذا النوع للسلطات الوطنٌة اللبنانٌة 
 .للسلطات اللبنانٌة فور حصول الحادث، إن حصل أي هجوم آخر  وٌساعد فً توفٌر أكبر عدد ممكن من خٌوط التحقٌق

 
  الخارجً التعاون -3

 
  التعاون المتبادل مع السلطات اللبنانٌة -أ

 
السلطات اللبنانٌة حول  اللجنة بشكل وثٌق معإعداد التقرٌر، خصوصا منذ عودة اللجنة إلى لبنان، تعاونت  خالل فترة -93

 .أوجه عملها كافة 
 
الكبٌر للجنة خالل فترة إعداد التقرٌر، خصوصا من خالل تطبٌق إجراءات أمنٌة  ووسعت الحكومة اللبنانٌة دعمها -94
ً ظل الوضع األمنً خصوصا ف وتعرب اللجنة عن جزٌل امتنانها لهذا الدعم،.لحماٌة فرٌق عمل اللجنة وممتلكاتها  خاصة

 .الراهن فً لبنان الذي ال ٌزال متقلبا 
 
خالل فترة إعداد التقرٌر، بما  تقدمت اللجنة بطلبات عدة إلى السلطات اللبنانٌة لمساعدتها فً عملها فً مجال التحقٌق لقد -95

بشكل منتظم مع وزٌر العدل  جهة أخرى اجتمع أعضاء من اللجنة من.طلبا رسمٌا خطٌا إلى المدعً العام  44فً ذلك رفع 
والممثل  أعضاء بارزٌن من فرٌق عمله والقضاة المحققٌن فً الجرائم التً تحقق اللجنة فٌها والمدعً العام، إضافة إلى

 .األعلى الذي عٌنته قوى األمن الداخلً 
 
 التً تحصل علٌها بطرٌقة ال مع السلطات اللبنانٌة المعنٌة فً كل المعلومات ذات الصلة تشارك اللجنة بشكل منتظم -96

حول مصداقٌة الشاهد الذي تم  وٌشمل ذلك تقرٌر تحلٌلً.تلحق الضرر بمصدر المعلومات، أكان فردا أو مإسسة أو دولة 
لهذا التقرٌر أهمٌة خاصة ال .للتحقٌق فً جرٌمة اغتٌال الحرٌري  تحوٌله أخٌرا إلى المدعً العام وقاضً التحقٌق المعٌن

اتخاذ الخطوات  بالمعلومات ذات الصلة باألفراد المحتجزٌن بشكل ٌمكن مساعدة السلطات اللبنانٌة على تعلقسٌما فً ما ٌ
 .المناسبة أو الضرورٌة المتعلقة باحتجازهم 

 
  الدولً التعاون -ب 

 
المعتمد بموجب الفصل السابع من ( 4002) 4022و ( 4002) 4020ٌفرض كل من قراري مجلس األمن الرقم  -97

وتستمر اللجنة باالعتماد بشكل أساسً على التعاون مع الدول وترفع . مٌثاق األمم المتحدة على الدول التعاون مع اللجنة
ذلك طلب  بشكل منتظم لتحصل على مساعدة الدول فً مجموعة من المسائل المتعلقة بالتحقٌق بما فً الطلبات المباشرة

باإلضافة إلى توفٌر الدعم الفنً والخبرات  ة فً إجراء المقابالت مع الشهودالمعلومات والمستندات والمساعدة اللوجٌستٌ
 األعضاء مع اللجنة عنصرا مهما خالل التحقٌق ال سٌما فً الوقت المناسب ونوعٌة ٌشكل التعاون الكامل من قبل الدول.

 .المعلومات الموفرة للجنة من قبل سلطات الدول 
 

  سورٌةال التعاون مع الجمهورٌة العربٌة
 
، ( 4002) 4022و( 4002) 4020مجلس األمن  انسجاما مع التزامات الجمهورٌة العربٌة السورٌة بموجب قراري -98

 .سابق من السنة، ٌبقى تعاون سورٌة مع اللجنة دقٌق التوقٌت وفعاال  والتفاهم المشترك بٌن اللجنة وسورٌة فً وقت



 
مصنعة ٌدوٌا،  مساعدة رسمٌا إلى سورٌة، بحثا عن معلومات، وأدوات طلب 44فترة التقرٌر، قدمت اللجنة  خالل -99

إفادات أخذت من أشخاص خالل مسار  ووسائل إلكترونٌة ووثائق تتعلق ببعض األشخاص والمجموعات، باإلضافة إلى
 . التحقٌقات التً قامت بها السلطات السورٌة

 
هذا العمل إجراء ست مقابالت، وعقد  وتضمن.اص فً سورٌة قامت اللجنة بعدد من التحقٌقات والمقابالت مع أشخ -100

وزودت .كبٌر من معلومات ووثائق إلكترونٌة ومن الكومبٌوتر  خمسة اجتماعات متعلقة بمسإولٌن سورٌٌن، وجمع عدد
تم  اتكما أرسلت إلى اللجنة إفاد.كما طلب منها، ال سٌما فً شؤن بعض األشخاص والمجموعات  سورٌة اللجنة بالمعلومات

 .الحصول علٌها خالل التحقٌقات التً قامت بها السلطات السورٌة 
 

إعداد )المعنٌة خالل فترة  سورٌة أعمال تحقٌق اللجنة كافة بالتوافق مع المطالب التً أحالتها اللجنة على السلطة دبرت -101
لتدابٌر اللوجستٌة واألمنٌة لهذه األنشطة القٌام بكل مهمة، وبا التقرٌر، وأعربت اللجنة عن امتنانها فً شؤن دقة توقٌت(
بالتعاون  وستستمر اللجنة بمطالبة سورٌة.الذي وفرته سورٌة خالل فترة التقرٌر مرضٌا بشكل عام  وٌعتبر مستوى الدعم.

 .بشكل كامل، وهو أمر ٌبقى حٌوٌا إلتمام عملها بسرعة ونجاح 
 

  مع الدول األخرى التعاون
 

ٌتعلق بالدعم فً المسائل التقنٌة والقانونٌة والقضائٌة المتصلة  الكامل والسرٌع من الدول، فً ماتطلب اللجنة الدعم  -102
 . بالتحقٌق

 
عملها، ومن ضمنها تسهٌل إجراء المقابالت  على رغم تجاوب معظم الدول مع مطالب اللجنة والمساعدة النشطة فً -103

، قام بعض الدول بتقدٌم أجوبة متؤخرة أو غٌر مكتملة، أو لم ٌستجب والمعلومات مع الشهود وتؤمٌن أشكال أخرى من الدعم
إن عدم رد دول .أعضاء مختلفة  دول 40طلبا أرسلت الى  44ولدى انتهاء فترة إعداد التقرٌر انتهى وقت الرد على . مطلقا

ضوء الطبٌعة الحٌوٌة وعلى .اللجنة وتقدمها فً التحقٌق  محددة ٌنطوي على تبعات خطٌرة فً ما ٌتعلق بتؤخٌر عمل
تحقٌقاتها  إلى الحصول علٌها من الدول والفترة الزمنٌة المحدودة التً تسعى خاللها الى استكمال للمعلومات التً تسعى اللجنة

 .خالل الفترة المقبلة إلعداد التقرٌر  فإن اللجنة على ثقة بؤنها ستحظى بالتعاون الكامل والسرٌع من جمٌع الدول
 

طلبات رسمٌة للمساعدة الى خمس دول مختلفة، باإلضافة إلى  40إرسال ما مجموعه  تم 4000أٌلول  42ٌخ منذ تار -104
 .المساعدة المقدمة إلى سورٌة والسلطات اللبنانٌة  طلبات
 

  الدعم التنظٌمً - 4
 

  اإلجراءات الداخلٌة
 

الصادر عن مجلس األمن  4223وفقا للقرار  التً سبق أن صدقت علٌها قامت اللجنة بمراجعة اإلجراءات الداخلٌة -105
التؤكد من أن  وتبقى اللجنة على ٌقٌن بمسإولٌة.ضوء مسودة النظام األساسً للمحكمة الخاصة بلبنان  ، وذلك فً( 4002)

تحقٌق هذه هذه المحكمة، واحترام كل المعاٌٌر الدولٌة ل جمٌع الشهادات واألدلة الجنائٌة، وغٌرها من األدلة، تصلح لتقدم أمام
 .الغاٌة 

 
  اإلدارة
 

  التوظٌف -أ 
 

السرٌع الذي وجب إدخاله على الطاقة المإسساتٌة للجنة إحدى أبرز  طبقا لما ورد فً التقرٌر األخٌر، شكل التعزٌز -106
خٌر التؤ وفً حٌن أن توظٌف طاقم عمل مختص ال ٌزال ٌمثل تحدٌا كبٌرا وعلى رغم.إعداد التقرٌر  المهمات خالل فترة

بارز فً انتقاء واستخدام الموظفٌن خالل فترة  الذي انعكس سلبا على قدرة اللجنة على إتمام مهماتها، غٌر أنه تم تسجٌل تقدم
 .إعداد التقرٌر 

 
حملة التوظٌف نظرا  الوظائف الشاغرة ارتفع خالل فترة إعداد التقرٌر األول بسبب االنقطاع الذي شهدته كان معدل -107

غٌر أن هذا المعدل انخفض . 4001(ٌونٌو )حزٌران  لبنان وللوظائف اإلضافٌة التً تمت الموافقة علٌها فً لألوضاع فً



فً المئة فً  43فً المئة فً آب إلى  43، متراجعا من (دٌسمبر )وكانون األول ( أغسطس)بصورة مستمرة بٌن شهري آب 
التحقٌقات ٌضم الٌوم طاقم عمل دولٌا  إن قسم.الوظائف الرئٌسٌة  وال تزال حملة التوظٌف مستمرة بالنسبة إلى.األول  وكانون

مرشحا  42كذلك، تتم حالٌا مراجعة طلبات .مرحلة متقدمة من الدراسة  شخصا وثمة ثالثة طلبات توظٌف فً 43مإلفا من 
 .فترة قرٌبة  قابالت فًكبٌر من األسماء التً قدمتها الدول االعضاء والوكاالت الدولٌة، وستعقد الم اختٌرت من بٌن عدد

 
علٌها حتى اآلن من الدول األعضاء والمإسسات الدولٌة  التً حصلت أعربت اللجنة عن امتنانها لألجوبة اإلٌجابٌة -108

 .المإهلٌن  بعدما طلبت منها تحدٌد المرشحٌن
 

  الموازنة -ب 
 

إلى كانون األول (ٌناٌر )ممتدة من كانون الثانً جدٌدة لألشهر اإلثنً عشر ال ، قدمت اللجنة اقتراحا بموازنة4000فً آب 
موظفٌن فً مجال  2بٌنهم  موظفا إضافٌا، من 42موظفا دولٌا، أي أنه تم توظٌف  422وتتضمن الموازنة احتٌاطا ل. 4001

أ ) إنه من الضروري ضم هإالء الموظفٌن اإلضافٌٌن.إدارٌٌن  موظفٌن 1التحقٌقات فً األربع عشرة قضٌة، وموظف أمنً و
تؤتً كمٌات هائلة من  الناجمة عن المهمات اإلضافٌة بسبب حاالت المساعدة التقنٌة، إذ كان من المتوقع أن لتلبٌة زٌادة الطلب(

اإلضافٌة الناجمة عن الزٌادة المرتقبة فً عدد الموظفٌن بسبب  لتوكٌل المهام(ب )التً تم الٌوم الحصول علٌها،  -البٌانات 
الدولٌة التابعة  القوات)التعوٌض عن خسارة المساعدة من الوكاالت األخرى القائمة فً لبنان (ج ) وتقدم حملة التوظٌف، 

التً لم ٌعد باستطاعتها فً الوضع الراهن توفٌر (آسٌا  لألمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً
 .السابق  المساعدة الالزمة كما فً

 
  األمن -ج 

 
 األمم المتحدة لحفظ السالم فً قبرص والقوات الدولٌة لألمم المتحدة والسلطات بفضل المساعدة السخٌة التً قدمتها قوة -110

العملٌات األمنٌة التابع للجنة بتنسٌق رحلة آمنة  القبرصٌة واللبنانٌة، ال سٌما الجٌش اللبنانً وقوى األمن الداخلً، قام فرٌق
 التحقٌق من قبرص إلى بٌروت، تم جزء منها بحرا والجزء الثانً جوا، وذلك طوال فترة بٌانات لطاقم اللجنة الدولً وجمٌع

 . 4000أسبوع من التاسع إلى السادس عشر من تشرٌن األول 
 

فترة ما بعد  والوضع األمنً الذي طبع.اللجنة والمبانً المخصصة لها وأصولها ال تزال تشكل أولوٌة  إن أمن طاقم -111
إن التركٌز على التحقٌق واالنتقال .االستقرار   ٌزال هشا، والمشاكل السٌاسٌة أدت إلى المزٌد من التوتر وعدمالحرب ال

 لذا ٌتوجب التركٌز على.ٌإدٌا إلى جو قد ٌعرض طاقم اللجنة للخطر وٌعوق عملها  المقبل إلى محكمة خاصة، من شؤنهما أن
 .ومبانٌها وأصولها  ة اللجنة من طرٌق حماٌة جمٌع موظفٌهاإجراءاتها األمنٌة بهدف تؤمٌن استمرارٌة مهم

 
وتحدٌثه للتقارٌر المتعلقة بالتهدٌدات والمخاطر التً قد تطاول  إن الفرٌق األمنً التابع للجنة مستمر فً مراجعته -112

لذا .األمنٌة ذات الصلة  ع المعاٌٌرالتؤكد من أن جمٌع المسائل األساسٌة المتعلقة بالتدابٌر األمنٌة تتطابق م اللجنة، وذلك بهدف
المعاٌٌر األمنٌة، انطالقا من التحلٌالت المتعلقة بالتهدٌدات  تم وضع أو تعدٌل إجراءات عملٌة وخطط طوارئ تتماشى مع

 .والمخاطر 
 

  مذكرة توضٌحٌة إضافٌة -د 
 

ة اإلضافٌة وقعتها الحكومة اللبنانٌة محدثة للمذكرة التوضٌحٌ رفع المحقق فً الثالث عشر من تشرٌن األول مسودة -113
 .وتجري الحكومة اللبنانٌة حالٌا مراجعة هذه المسودة . 4002من حزٌران  واللجنة فً الثالث عشر

 
  استنتاجات -5

 
المتعلقة بالمسإولٌن عن اغتٌال رفٌق الحرٌري والضحاٌا  تبقى األهداف االستراتٌجٌة للجنة قائمة على تجمٌع االدلة -114

 وهً تبقً على التوازن بٌن الحاجة الى.للتحقٌق والتً ستقدم الى المحكمة فً المستقبل  خرٌن لالعتداءات الخاضعةاآل
المقبلة من إعداد التقرٌر، ستستمر اللجنة فً  وفً المرحلة.االسراع فً التحقٌقات ومتطلبات تطبٌق المعاٌٌر القانونٌة المالئمة 

مقابلة وتجمٌع  20بحسب ما ورد فً هذا التقرٌر، كما انها ترمً الى اجراء نحو  حالٌا،التركٌز على التحقٌقات كما تفعل 
 .الوثائق والحصول على أنواع اخرى من االدلة  مزٌد من

 
الحرٌري ٌقترب من مرحلة حساسة ومعقدة وٌجب ان تنجز عملها فً سرٌة تامة من أجل  ان التحقٌق فً اغتٌال رفٌق -115



على االتفاق الكامل فً هذا  وسٌحافظ كل من اللجنة والمدعً العام فً لبنان.والعاملٌن فً اللجنة جو آمن للشهود  خلق
 .الخصوص 

 
فً كشف النقاب عن روابط مهمة بٌن كل من هذه القضاٌا وٌشٌر الى  42ال  ٌستمر عمل اللجنة المتعلق بالقضاٌا -116

تشكل المحور  حق من خالل التركٌز على هذه الروابط التًوسٌستمر العمل الال.بقضٌة رفٌق الحرٌري  روابط تتعلق
فً قضٌة اغتٌال الجمٌل وستركز على المساعدة  وعلى نحو مشابه، ستستمر اللجنة فً تقدٌم الدعم.األساسً التجاه التحقٌق 

 .ستركز اٌضا على التؤكد من وجود روابط مع القضاٌا األخرى  فً تحدٌد هوٌة مرتكبً الجرٌمة، كما انها
 

تكون إدارة  ستحرص على أن4اوال .المزٌد من المساعدة فً الشهور المقبلة فً مجاالت رئٌسة ثالثة  ستطلب اللجنة -117
تجهٌزات جدٌدة واالدارة واألمور المالٌة قادرة على  األنظمة من قبل األمم المتحدة فً مجاالت مثل التوظٌف والحصول على

المساعدة  طلبات'تشٌر اللجنة الى االلتزام المتفاوت فً 4ثانٌا .ص سرعة العمل واتجاهه ٌخ توفٌر الدعم الالزم لعملها فٌما
الرد على هذه الطلبات ٌعٌقان فً شكل كبٌر التقدم  ان التؤخٌر فً االستجابة لطلباتها او عدم.التً ترسلها الى عدد من الدول '

السٌاسٌٌن  انه من األهمٌة بمكان ان تتوافر للجنة إمكان النفاذ الى4ثالثا .فً اتجاهات معٌنة  فً التحقٌقات التً تجرٌها اللجنة
االتصال باألشخاص المرتبطٌن بالقوى  الذي كان للحرٌري اتصال مباشر معهم فً الشهور األخٌرة من حٌاته، وكذلك

ومع ممثلً دول، إن كان  اللجنة الى تعاون مستقبلً مع هإالء األشخاص، وتتطلع.السٌاسٌة فً لبنان، وفً المنطقة والعالم 
 .بهدف تؤمٌن إنجاز التحقٌقات  األمر مالئما،

 
ان الوضع األمنً والمناخ .فٌه ٌتسم بقدر كبٌر من األمور غٌر المتوقعة  تشٌر اللجنة الى ان الجو العام الذي تعمل -118
المحكمة الخاصة قد تساهم  بمستقبل والنزاعات السابقة واحتمال حصول عنف متواصل، إضافة الى المسائل المتعلقة السٌاسً

 .صعوبة التوظٌف والحفاظ على الموظفٌن العاملٌن  كلها فً إحجام الشهود عن االتصال باللجنة، ما ٌزٌد من
 

من  المحكمة الخاصة، التً من المحتمل ان تإلف خالل الفترة المقبلة وغٌر المحددة، ستزٌد أخٌرا، تقر اللجنة بؤن -119
ولتحقٌق هذا الهدف، ستعٌد اللجنة تحدٌد أهدافها  وستعدل اللجنة دٌنامٌة عملها لتتالءم مع قٌام المحكمة،.رها التزاماتها ودو

 .تقصً الحقائق الى مكتب المدعً العام  بصورة جزئٌة لتسلم نتائج عملها فً

  عام4الموضوع 

  الحٌاة4المصدر 
  

 
 


