
S/2005/775  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
12 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
151205    151205    05-63677 (A) 

*0563677* 

 موجهــة مــن األمــني ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٢رســالة مؤرخــة   
 العام إىل رئيس جملس األمن

 
أتــشرف بــأن أحيــل طيــه تقريــر جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة التابعــة لألمــم املتحــدة   

 ).انظر املرفق) (٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥الذي أُعد عمال بالقرارين ) “اللجنة”(
يف بـريوت يف    فاصيل التقـدم احملـرز يف التحقيـق يف الـتفجري الـذي وقـع                ويورد التقرير ت   

 آخـرين،  ٢٢ وأدى إىل مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق احلريـري و    ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤
ويعـــرض التقريـــر . ويـــستكمل االســـتنتاجات الـــيت قـــدمت إىل جملـــس األمـــن يف وقـــت ســـابق

 مـن جوانـب التحقيـق ويظهـر وجـود شـراكة             بالتفصيل التقدم املوضوعي الذي أُحـرز يف عـدد        
ويــشرح التقريــر اجلهــود الــيت بذلتــها اللجنــة لكــسب . متناميــة بــني الــسلطات اللبنانيــة واللجنــة

أثـر يف   أخري  وقد بدأت تلك اجلهود تؤيت مثارها مؤخرا فقـط بعـد تـ            . تعاون السلطات السورية  
 .قدرة اللجنة على االضطالع بعملها بفعالية

وأود خاصـة أن أقـدم الـشكر إىل         . موظفي اللجنة على عملـهم املمتـاز      وأود أن أشكر     
رئيس اللجنة، ديتليف ميليس، للدور القيادي املتميز الـذي قـام بـه يف إنـشاء اللجنـة وإرسـائها                    

وقد أبلغين السيد ميليس أنه لن يكـون متاحـا لرئاسـة اللجنـة إذا قـرر                 . على أساس مهين راسخ   
 ويف غضون ذلك، أعمل مـن جـانيب مـن أجـل اختيـار مـن خيلفـه        .جملس األمن أن ميدد واليتها  

يف أقرب وقت ممكن، كما أنين توصلت إىل ترتيب مرضٍ مع السيد ميليس لكفالـة اسـتمرارية                 
 .عمل اللجنة إىل حني تويل خلفه مهام منصبه

، يوصـي الـسيد ميلـيس بتمديـد واليـة           )٢٠٠٥ (١٦٣٦ مـن القـرار      ٨وعمال بالفقرة    
وقـد طلـب هـذا التمديـد، عمـال أيـضا            .  ستة أشهر للتمكني من مواصـلة التحقيـق        اللجنة لفترة 

، السيد فؤاد الـسنيوره، رئـيس جملـس الـوزراء يف لبنـان              )٢٠٠٥ (١٦٣٦ من القرار    ٨بالفقرة  
 . وجهها إيل٢٠٠٥َّديسمرب / كانون األول٥يف رسالة مؤرخة 

لـس األمـن، وسـوف أقـوم     وأكون ممتنا لو تفضلتم بعرض هذه املـسألة علـى أعـضاء جم      
 .يف الوقت نفسه، بإحالة التقرير إىل حكومة لبنان

 عنان. كويف ع) توقيع(



S/2005/775
 

2 05-63677 
 

 مرفق  
التقرير الثاين للجنة التحقيق الدولية املستقلة املنشأة عمال بقراري جملس            

 )٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥األمن 
 

 بريوت      ميليسديتليف 
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٠   قلةرئيس جلنة التحقيق الدولية املست

 

 موجز 
/  تـــشرين األول٣١املـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦طلـــب جملـــس األمـــن مبوجـــب قـــراره  
ــوبر  ــول      ٢٠٠٥أكت ــة لألمــم املتحــدة أن تقــدم، حبل ــستقلة التابع ــة امل ــق الدولي ــة التحقي  إىل جلن

جتريـه يف مجيـع   ، تقريرا عن التقدم احملـرز يف التحقيـق الـذي      ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول  ١٥
 وأدى إىل مقتـل     ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤جوانب اهلجوم اإلرهايب الـذي وقـع يف بـريوت يف            

رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيـق احلريـري وآخـرين، مبـا يف ذلـك املـساعدة يف حتديـد هويـة                      
 .مرتكيب هذا العمل ومموليه ومنظميه واملتواطئني معم

رز بـشأن اخلطـوط الرئيـسية للتحقيـق منـذ اختـاذ قـرار               ويعرض هذا التقريـر التقـدم احملـ        
، ومالحظــات اللجنــة علــى التحقيــق واســتنتاجاا وتوصــياا بــشأنه  )٢٠٠٥ (١٦٣٦الــس 

 .كما حيدد املسائل اليت قد يلزم مواصلة التحقيق بصددها. من أجل نظرها يف جملس األمن
 .ن التعاون السوري مع اللجنةويوجز التقرير التقدم احملرز فيما يتعلق بشكل ومضمو 
ويورد رئيس اللجنة اخلطوات التالية املعتزم اختاذها يف التحقيق، كما يـورد عـددا مـن             

 .االستنتاجات والتوصيات اليت تعبر عن التقدم احملرز حاليا يف التحقيق

 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.متهيد  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١١٣-١
.تقدم التحقيق -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٧٣٥-١٢
.التعاون السوري مع اللجنة -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٧٢١-٧٤
.االستنتاجات والتوصيات -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥٢٥-٨٨
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 متهيد -أوال  
، قــدمت جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة  )٢٠٠٥ (١٥٩٥وفقــا لقــرار جملــس األمــن   - ١

ــدة   ــم املتحـــ ــة لألمـــ ــة”(التابعـــ ــا يف ) “اللجنـــ ــوبر / تـــــشرين األول١٩تقريرهـــ  ٢٠٠٥أكتـــ
(S/2005/662)             نته حصيلة عملها منذ اإلعالن عن دخوهلا حيز التـشغيل يفحزيـران ١٦ وضم  /

 .٢٠٠٥يونيه 
، أبلــغ رئــيس  (S/2005/651) ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول١٤ويف رســالة مؤرخــة   - ٢

ن األمني العام لألمم املتحدة طلب حكومة لبنـان متديـد واليـة اللجنـة حـىت منتـصف                   اوزراء لبن 
وكان الغرض من التمديد متكني اللجنـة مـن مواصـلة مـساعدة             . ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

ي اليت ظهـرت يف سـياق التحقيـق، مـن أجـل      رالسلطات اللبنانية يف متابعة خمتلف خطوط التح    
املساعدة يف حتديد هوية مـرتكيب اهلجـوم اإلرهـايب الـذي            : بلوغ اهلدف األساسي للمهمة وهو    

ــريوت يف   ــع يف ب ــر فربا/ شــباط١٤وق ــق    ٢٠٠٥ي ــسابق رفي ــوزراء ال ــيس ال ــل رئ  وأدى إىل مقت
 . آخرين، وحتديد من اشتركوا يف متويله وتنظيمه واملتواطئني معهم٢٢احلريري و 

 وقيــام رئــيس اللجنــة بتقــدمي إحاطــة خبــصوص مــضمون  ، تقــدمي تقريــر اللجنــةبوعقــ - ٣
لـس، بنـاء علـى الطلـب        ، قـام ا   ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥التقرير إىل جملس األمن يف      

املقدم من حكومة لبنان، وواضعا يف اعتباره توصـية اللجنـة بـضرورة اسـتمرار تقـدمي املـساعدة             
، ٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول ٣١يف ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦إىل السلطات اللبنانية، باختـاذ القـرار     

/  األول كــانون١٥الــذي رحــب فيــه بتقريــر اللجنــة وبقــرار األمــني العــام متديــد واليتــها حــىت  
 .٢٠٠٥ديسمرب 

 ١٥٩٥، الـذي جـاء متابعـة للقـرار     )٢٠٠٥ (١٦٣٦قد وسع جملس األمن يف قراره    و - ٤
، نطاق سلطة اللجنة، حيث منحها، يف مجلـة أمـور، يف عالقتـها باجلمهوريـة العربيـة                  )٢٠٠٥(

 نفس احلقوق والسلطات اليت منحـت للجنـة يف لبنـان، ومنحهـا سـلطة تقريـر مكـان                    ،السورية
ي أن هلــم صــلة أاليب إجــراء املقــابالت مــع املــسؤولني واألشــخاص الــسوريني الــذين ترتــ وأســ

 ودعا السلطات السورية إىل أن تتعاون مع اللجنة بالكامـل ودون شـرط وأن تعتقـل       .بالتحقيق
 .أي مسؤولني أو مواطنني سوريني تعتربهم اللجنة مشتبها م

نفـس خطـوط التحقيـق الـيت اتبعتـها منـذ         ووفقا للقرارين، واصلت اللجنة عملها وفـق         - ٥
وقامت اللجنة، يف تعاون وثيق مع السلطات القـضائية واألمنيـة اللبنانيـة مبتابعـة               . بداية تشغيلها 

الــذين يبلــغ عــددهم اآلن أكثــر مــن (قــرائن جديــدة، واســتمعت إىل عــدد إضــايف مــن الــشهود 
 بتحليـل كـم ضـخم مـن     م، وقامـت  شخصا مشتبها ١٩، وأقرت قائمة بأمساء   ) شاهدا ٥٠٠
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املواد مبساعدة قوى األمن الداخلي، وواصلت تبـادل املعلومـات واملـواد واألدلـة الـيت توصـلت                  
 .إليها مع مكتب املدعي العام اللبناين

وبالنسبة للمسار السوري يف عملية التحقيق، تصرفت اللجنة طبقا لقرار جملس األمـن              - ٦
تاج اللجنة بأنه يتعني على الـسلطات الـسورية أن          ، الذي أيد فيه الس استن     )٢٠٠٥ (١٦٣٦

وقـد سـنحت الفرصـة للـسلطات الـسورية          . توضح قدرا كبريا من املسائل اليت مل يـتم حـسمها          
لكي جتري حتقيقا مـن جانبـها يف اغتيـال الـسيد احلريـري وآخـرين بقـدر مـا يتعلـق األمـر بـأي                        

 .ضلوع سوري يف احلادث
، )٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٩املــؤرخ  (٩٦م ومبقتــضى املرســوم التــشريعي رقــ - ٧

وبينمـا ترحـب اللجنـة الدوليـة        . أُنشئت جلنة قضائية سورية لتجري حتقيقها يف قـضية احلريـري          
التركيـز علـى التحقيـق الـداخلي يف         ذه املبادرة، ترى أن مهمة اللجنة القـضائية الـسورية هـي             

وال ميكـن للجنـة     . يـة حتـاول جاهـدة فهمهـا       القضية لتوضيح الصورة اليت ما فتئت اللجنـة الدول        
وستواصـل اللجنـة الدوليـة مـن        . السورية أن تنقض أعمـال اللجنـة الدوليـة أو أن تقـوم مقامهـا              

 . جانبها اتصاالا مع السلطات السورية للمضي قدما يف املسار السوري
نبــها وقــد فُهــم إنــشاء الــسلطات الــسورية للجنــة القــضائية علــى أنــه اســتعداد مــن جا    - ٨

 مزيـدا مـن الـضوء علـى مالبـسات االغتيـال وتـساعد               يلتحمل نصيبها من املسؤولية حبيث تلق     
وســواء كــان دافــع هــذا اإلجــراء هــو الرغبــة الــصادقة يف قيــام تعــاون يف   . علــى تقريــر احلقيقــة

ــرار الــس       ــها ق ــيت حيمل ــة ال ــه ، )٢٠٠٥ (١٦٣٦اجلــوهر، أو جــاء نتيجــة للرســالة احلازم فإن
راه إىل  اآلن ما إذا كان إجراء حتقيـق موضـوعي بغـرض إنفـاذ القـانون سـيأخذ جمـ                  يتضح إىل    مل

ــداه  ــسلطات       . أقــصى م ــستمرة مــن جانــب ال ــة وامل ــإن االســتجابة الفعلي ــك، ف وفــضال عــن ذل
 .السورية هي وحدها اليت ستزيل أية شكوك يف التحرك املوضوعي السوري يف القضية

 اســتدعت اللجنــة علــى الفــور ســتة     ،)٢٠٠٥ (١٦٣٦وعقــب اختــاذ قــرار الــس     - ٩
وبعد مناقـشات مـضنية وتعطيـل كـبري بـسبب التحايـل       . مسؤولني سوريني تعتربهم مشتبها م  

اإلجرائي وبسبب تناقض املعلومات املقدمـة مـن الـسلطات الـسورية يف بعـض األحيـان، حتـدد                   
كمـا أن   . دسوتأجلت املقابلة مع املشتبه بـه الـسا       . مكان الستجواب مخسة مسؤولني سوريني    

ويف الوقـت نفـسه، نظمـت       . اللجنة مـا زالـت يف انتظـار تزويـدها بـاملواد األخـرى الـيت طلبتـها                 
 ممـا أتـاح للـصحفيني فرصـة توجيـه        ،اللجنة القضائية السورية مؤمترا صحفيا مع شـاهد سـوري         

ة األسئلة إليه قبل أن تستطيع اللجنة القـضائية اسـتجوابه، وجـاءت أقوالـه متناقـضة مـع الـشهاد                   
 ،وتعد التصرحيات الرمسية السورية الـيت أعقبـت ذلـك   . اليت أدىل ا بعد أداء اليمني أمام اللجنة   

ــة       ــسابقة وأن تراجــع تقريرهــا، دالل ــد النظــر يف األخطــاء ال ــة إىل أن تعي ــة الدولي ودعــت اللجن
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واضـحة علـى أنـه يف الوقـت الـذي وجـدت فيــه قنـاة اتـصال رمسيـة عاملـة بـني اللجنـة الدوليــة             
لسلطات السورية بصدد التعاون، فإن اللجنة القضائية والسلطات السورية كانتـا ـدفان إىل             وا

وكــان ذلــك، علــى األقــل، مبثابــة حماولــة لعرقلــة   . التــشكيك يف حمتــوى تقريــر اللجنــة الدوليــة  
 . الداخلي واإلجرائينالتحقيق على الصعيدي

ــسورية، رغــم اإل    - ١٠ ــسلطات ال ــه جتــدر مالحظــة أن ال ــد أن ــة، أتاحــت  بي حجــام واملماطل
وجـرت املقـابالت املستفيـضة      . استجواب مخسة مسؤولني سـوريني اسـتدعتهم اللجنـة الدوليـة          

كما متكـن حمققـو     . معهم خارج اجلمهورية العربية السورية، وفقا للشروط اليت حددا اللجنة         
ل اللجنــة مــن إجــراء مقابلــة مــع شــاهد ســوري يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية دون تــدخ          

وحيث أن ذلك ميثل بداية عملية طال انتظارها، يتعني على الـسلطات الـسورية أن               . السلطات
 األرجــح أــا ســتكون طويلــة إذا  ن إحــراز تقــدم يف عمليــة مــن كــتكــون أكثــر إقــداما حــىت مي 

 .قيست على خطى التقدم البطيء احملرز حىت اآلن ما
وبقـي أن يـضاهيه تقـدم       .  اللبنـاين  وحققت اللجنة حىت اآلن تقدما مطردا علـى املـسار          - ١١

ولذلك ترى اللجنـة أن علـى اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أن تتـابع                . مماثل على املسار السوري   
 وأن تــستجيب للجنــة الدوليــة يف الوقــت املناســب  ،حتقيقهــا اخلــاص جبديــة وبطريقــة احترافيــة 

ــة مــا إذا كانــت متتثــل ألحكــ      ١٦٣٦ام القــرار وبالكامــل ودون شــروط، قبــل أن تقــرر اللجن
 .امتثاال تاما أم ال) ٢٠٠٥(

 تقدم التحقيق -ثانيا  
خالل الفترة القصرية اليت انقضت منذ تقدمي آخر تقرير للجنة، واصلت اللجنة متابعـة             - ١٢

خطــوط التحقيــق الــيت تطــورت علــى مــدى األشــهر الــستة املاضــية، وتتبــع عــدد مــن القــرائن     
لتعاون الوثيق مـع الـسلطات اللبنانيـة، وخاصـة مـع مكتـب              واستمر ا . واملصادر واملواد اجلديدة  

ومضى قـدما نقـل املـواد إىل ملـف القـضية علـى              : املدعي العام وقاضي التحقيق املنوط بالقضية     
فتــرات منتظمــة؛ وعقــدت اجتماعــات اتــصال أســبوعية؛ وشــاركت قــوى األمــن الــداخلي يف   

 وشـارك ممثـل ملكتـب املـدعي العـام           استعراض وحتليل األنـشطة يف تنـسيق مباشـر مـع احملققـني؛            
 .اللبناين يف اإلعداد للمقابالت مع السوريني املشتبه م

واتبعــت اللجنــة اســتراتيجية ــدف إىل أن تــسلِّم أوال بــأول إىل الــسلطات اللبنانيــة         - ١٣
تسفر عنه جهودها من استنتاجات ونتائج، وذلك من أجـل تعزيـز إبقـاء مـسار التحقيـق يف                    ما

وكان هناك أيضا عدد متزايد من العمليات املـشتركة اهلادفـة إىل حتقيـق              . السلطاتعهدة هذه   
 .الغرض ذاته وإىل تعزيز الشفافية
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، ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٠أكتــوبر إىل / تــشرين األول٧وخــالل الفتــرة مــن  - ١٤
وأُجريــت .  مــذكرة حتقيــق، ومثــاين إفــادات ملــشتبه ــم ٦٩ إفــادة مــن شــهود، و ٥٢صــدرت 

ــ وأُضــيف إىل ملــف القــضية مــا  . الث عمليــات تفتــيش ومت احلــصول علــى ســبعة مــستندات  ث
 ١٤وشارك يف أعمال التحقيق اليت تضطلع ـا اللجنـة           .  صفحة من الوثائق   ٣٧ ٠٠٠جمموعه  

 . دول أعضاء، فضال عن مشاركة عدد من اخلرباء اخلارجيني١٠حمققا ينتمون إىل 
أكتـوبر، كـان قـد مت تقويـة فريـق           / آخر تشرين األول   ويف وقت جتديد والية اللجنة يف      - ١٥

. التحليـل وإدارة قواعـد البيانـات اإللكترونيـة        /التحقيق وتعزيزه خبربات أخرى يف جمال البحـث       
ومت تعزيـز   ). اإلنتربـول (واستمر دون تغيري االرتباط الوثيق مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة            

مشـوال مـن اخلـدمات اللغويـة واخلـدمات املتـصلة ــا       فريـق الـدعم مـن أجـل تـوفري نطـاق أكثـر        
ومـا زالـت الـشراكات      .  فـردا  ٩٣ويف الوقت الراهن، يعمل مع اللجنة ما جمموعـه          . للمحققني

ــة األخــرى، وكــذلك اســتخدام        ــم املتحــدة واملنظمــات الدولي ــشقيقة يف األم ــع املنظمــات ال م
ويعـرب رئـيس    . م مهمـة اللجنـة    املدخالت املتخصصة من اخلـرباء الـوطنيني، تعـزز برنـامج دعـ            

 .اللجنة مرة أخرى عن شكره وامتنانه للجهود اليت يسهم ا املشاركون يف التحقيق
وتؤكد اللجنة جمددا، باالتفاق التام مع السلطات اللبنانية، وجهة نظرها بـأن التحقيـق              - ١٦

وط التحقيـق   يف قضية ذا التعقيد حيتاج إىل أشهر عديدة من أجـل ضـمان اسـتنفاد مجيـع خطـ                  
فمـن خـالل تالقـي املـسارات العديـدة للتحقيـق تظهـر األمنـاط ويبـدأ التركيـز                    . بأسلوب شامل 

 .على أهم العناصر
وتواصل اللجنـة تعقـب اآلثـار والقـرائن الـيت جمعـت علـى مـدى األشـهر املاضـية مـن                    - ١٧

ومـن الـشهود    التحقيق مع املـشتبه ـم مـن الـسوريني واللبنـانيني ومـع مـن هـم مرتبطـون ـم،                       
واألدلـــة املـــأخوذة بـــشأن طبيعـــة املتفجـــرات الـــيت اســـتخدمت يف االغتيـــال ونوعيتـــها، ومـــن  
املعلومات عن األدلة األخرى يف مسرح اجلرمية، وعـن األفـراد اآلخـرين ممـن هلـم صـلة مباشـرة              

 .٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤بأحداث يوم 
ـم وحـصلت علـى إفـادات        مـن املـشتبه      ١٩وحىت اآلن، أجرت اللجنة مقابالت مـع         - ١٨

منهم، ويقوم احملللون حاليا باستعراض هذه اإلفادات مركزين على أي مسائل أو قرائن مهمـة                
ميكن تبينها بغـرض التحقـق مـن صـحة هـذه املـسائل والقـرائن مـن خـالل مـضاهاا بالبيانـات                        

ة بــالتخطيط ومــن بــني اــاالت احملــددة الــيت جــرى التركيــز عليهــا املعلومــات املتعلقــ. األخــرى
لالغتيــال، مبــا يف ذلــك أمــاكن انعقــاد االجتماعــات وتــواريخ ومواعيــد انعقادهــا، واألشــخاص 

كما يستعرض التحليل االتصاالت اهلاتفية اليت قام ا األشخاص املـشتبه ـم             . املشاركون فيها 
جـراء  وتستهدف عمليـة املـضاهاة هـذه تـسهيل إ    . قبل وقوع االغتيال مباشرة ويف أثنائه وبعيده 
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ــة التعويــل علــى املعلومــات الــيت مت       ــة املــصادر وإمكاني ــة شــاملة ومتماســكة ملــدى موثوقي عملي
وستــساعد هــذه العمليــة اللجنــة يف رســم صــورة أفــضل لكيفيــة تطــور األحــداث الــيت  . مجعهــا

أفضت إىل االغتيال واألحـداث الـيت أعقبتـه مباشـرة، مبـا يف ذلـك لألشـخاص املـشاركني فيهـا            
 .يت أجروهاواالتصاالت ال

كما تقوم اللجنة حاليا بعملية اسـتعراض جلميـع إفـادات الـشهود، مـن أجـل التحديـد                    - ١٩
 سواء بإجراء املزيد من املقابالت أو حتليل املكاملـات اهلاتفيـة   -الدقيق للتدابري اليت يلزم اختاذها    

 بعـض القـرائن      بغية التحقق من تلك اإلفـادات أو تتبـع         -أو غري ذلك من الوسائل االستداللية       
وفيمــا يتعلــق باملــسائل الرئيــسية الــيت مت حتديــدها يف التحقيــق، يقــوم احملللــون مبقاربــة . املفتوحــة

مجيع اإلفادات واألدلـة األخـرى الـواردة يف ملفـات اللجنـة مـن أجـل حتديـد أي املـسائل منـها                        
 .حيتاج إىل إجراء متابعة حمدد

ت للتعقب تفيد احملققـني واحملللـني كـأداة حبثيـة           وهلذا الغرض، تنشئ اللجنة قاعدة بيانا      - ٢٠
وستـستخدم قاعـدة البيانـات      . تتيح القيام بصورة منهجية بفحص إفادات املشتبه م والـشهود         

ويف اسـتعادة املعلومـات     الواردة يف اإلفادات،    ) “اخليوط”(يف إعداد تقارير عن املسائل املهمة       
 . أدلة يف املستقبلتقدميم حاليا وتبه بسرعة يف سياق إعادة استجواب الشهود واملش

 األشخاص املشتبه م -ألف  
 فــردا ١٩قامــت اللجنــة، بالتعــاون الوثيــق مــع الــسلطات القــضائية اللبنانيــة، بتحديــد    - ٢١

يف هذا التحقيق، مبينة، استنادا إىل األدلة املتجمعـة حـىت اآلن،      “ أفرادا مشتبها م  ”باعتبارهم  
لــى االعتقــاد بــأن هــؤالء األفــراد رمبــا يكونــون قــد شــاركوا بطريقــة أو أن هنــاك ســببا حيمــل ع

أخرى يف ختطـيط أو تنفيـذ هـذه اجلرميـة، أو شـاركوا مـن خـالل حمـاوالت متعمـدة يف تـضليل                    
وقد أُبلغ هـؤالء األشـخاص بوضـعهم، كأشـخاص مـشتبه ـم،              . التحقيق فيما يتعلق مبرتكبيها   

وعنـد إجـراء مقـابالت مـع        .  بعـد احملاكمـة أـم مـذنبون        وبأنه يفترض أم أبرياء إىل أن يثبـت       
هؤالء األشخاص، منحت هلم احلقـوق الـيت يتمتـع ـا األشـخاص املـشتبه ـم يف ظـل القـانون                     

 .اللبناين
وواصلت اللجنة التحقيـق يف األدلـة ضـد األفـراد الـذين مت حتديـدهم باعتبـارهم أفـرادا                     - ٢٢

 اليت قدموها باإلفادات املقدمة مـن الـشهود اآلخـرين،           مشتبها م عن طريق مضاهاة اإلفادات     
وتتـسم  . وتقييم تلك اإلفادات يف ضوء األدلة األخرى اليت مت مجعها من أجل تقيـيم موثوقيتـها               

هذه العملية بطابع االستمرار، ألنه خالل التطور املطرد ألي حتقيق مبثل هذا التعقيد ختـرج إىل                
د، ويتطلـب ذلـك التـزام احلـرص يف تعزيـز ومـضاهاة         الضوء أدلـة وقـرائن جديـدة وشـهود جـد          

 .ذلك مع جممل ما جتمع من األدلة
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 املشتبه م من اللبنانيني - ١ 
ــسابق      - ٢٣ ــر اللجنــة ال ــا ذُكــر يف تقري ــرة S/2005/662انظــر (كم احتجــزت ) ١٧٤، الفق

  أربعــة مـسؤولني لبنـانيني رفيعـي املــستوى يف   ٢٠٠٥أغـسطس  /آب ٣٠الـسلطات اللبنانيـة يف   
األجهــزة األمنيــة واملخــابرات اللبنانيــة عمــال مبــذكرات توقيــف أصــدرها املــدعي العــام اللبنــاين  

ومل جتــر مقــابالت أخــرى معهــم خــالل األســابيع   . زال هــؤالء األفــراد األربعــة حمتجــزين  ومــا
 .السبعة املاضية، نظرا الستمرار مجع وحتليل األدلة املتصلة مبشاركتهم يف اجلرمية

اللجنة التحقيق مـع أفـراد لبنـانيني تتـوفر دالئـل قويـة علـى أـم شـاركوا يف                     وواصلت   - ٢٤
وكمــا ذكــر يف التقريــر الــسابق  . االغتيــال، أو الحتمــال وجــود معلومــات حامســة لــديهم عنــه 

، ما برح دور الـشيخ أمحـد عبـد العـال، وهـو مـن                )٢١٤-٢٠٨، الفقرات   S/2005/662انظر  (
ــه مي   ــاش، واألشــخاص املــرتبطني ب ثــل خطــا حامســا مــن خطــوط التحقيــق يف ضــوء منــط     األحب

وواصـــلت اللجنـــة التحقيـــق مـــع هـــؤالء األشـــخاص ويف . لالتـــصاالت اهلاتفيـــة واالرتباطـــات
وركـزت املقـابالت علـى أفـراد        . الصالت بني األحباش وعدد من األفراد املشتبه م الرئيسيني        

إىل وجـود صـالت وثيقـة باملـشتبه بـه           األسرة الذين تشري اتصاالم اهلاتفيـة وارتباطـام املهنيـة           
 .مصطفى محدان ومسؤولني لبنانيني آخرين

 
 املشتبه م من السوريني - ٢ 

 كبار املسؤولني السوريني )أ( 
 اسـتجواب سـتة مـن كبـار       ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٤بناء على طلب اللجنـة يف        - ٢٥

جيـة باجلمهوريـة العربيـة الـسورية        املسؤولني الـسوريني، اتفقـت اللجنـة وممثـل عـن وزارة اخلار            
على أن جتري اللجنة مقابالت بصفة أولية مع مخسة من املـسؤولني الـسوريني يف مقـر مكتـب                   

 .كما اتفق على أن ختضع هذه املقابالت لإلجراءات القانونية اللبنانية. األمم املتحدة يف فيينا
ــرة مــن     - ٢٦ ــسمرب /األول كــانون ٧ إىل ٥وعمــال ــذا االتفــاق، وخــالل الفت ، ٢٠٠٥دي

وأجريـت  . جرت مقابالت مع مخسة من املسؤولني السوريني باعتبارهم أشخاصا مـشتبهاً ـم            
كــل مقابلــة مــن هــذه املقــابالت يف وجــود حمــام ســوري وآخــر دويل، ومتــرجم شــفوي دويل   

وبعد إجراء املقابالت، وقـع املـستجوبون إفـادام وأخـذت منـهم عينـات مـن احلمـض                 . حملف
وتطرق استجواب هؤالء األفراد إىل جمموعة كبرية مـن املـسائل تتـصل باألدلـة               . DNAالنووي  

وبينـت اإلفـادات الـيت أدىل ـا إثنـان مـن       . اليت مجعتها اللجنة من خالل التحقيقات اليت جتريها      
املـشتبه ـم أن مجيـع وثـائق املخـابرات الـسورية املتـصلة بلبنـان قـد أُحرقـت، كمـا تأكـد، مـن              

ادة مـراد،   غـ  أحالتها إىل اللجنة القاضـية       ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانون ٨مؤرخة  خالل رسالة   



S/2005/775  
 

05-63677 9 
 

رئيسة جلنة التحقيق الـسورية اخلاصـة، أنـه مل يعثـر يف حمفوظـات املخـابرات الـسورية علـى أي                  
 .وحتتاج هاتان املسألتان من اللجنة مواصلة التحقيق. مواد تتعلق باغتيال السيد احلريري

 
  حممد سعيد صديقالسيد زهري بن )ب( 

تقدم السيد صديق إىل اللجنة يف البدايـة كـشاهد سـري لديـه معلومـات تفـصيلية عـن                     - ٢٧
واسـتنادا إىل إفـادات أدىل   ). ١١٦-١٠٤، الفقـرات  S/2005/662انظر (اغتيال السيد احلريري   

، S/2005/662انظـر   (ا أمام اللجنة، تقرر بعد ذلك اعتبـاره مـشتبها بـه فيمـا يتـصل بـالتحقيق                   
، صدر أمر دويل بتوقيف السيد صـديق،        ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرين ١٢ويف  ). ١١٢الفقرة  

الذي كـان يقـيم يف فرنـسا، بنـاء علـى طلـب مـن احلكومـة اللبنانيـة الـيت طلبـت أيـضا تـسليمه                            
 / األولتـــشرين ١٦وقـــد ألقـــت الـــشرطة الفرنـــسية القـــبض علـــى الـــسيد صـــديق يف   . إليهـــا
 التاريخ، قدمت اللجنة، مـن خـالل احلكومـة اللبنانيـة، طلبـات إىل               ومنذ ذلك . ٢٠٠٥ أكتوبر

السلطات الفرنـسية للحـصول علـى إذن باسـتجواب الـسيد صـديق، الـذي ال يـزال حمتجـزاً يف                      
 .وتتخذ حاليا ترتيبات مع السلطات الفرنسية من أجل إجراء هذا االستجواب. فرنسا
صـديق بـشأن ختطـيط وتنفيـذ اجلرميـة،          ومن أجـل مواصـلة التحقيـق يف إفـادات الـسيد              - ٢٨

حصلت اللجنة على عينات للحمض النـووي مـن الـسيد صـديق، وزوجتـه، وأوالده، وأزواج                 
أخواتــه، وأجــري حتليــل هلــذه العينــات ملعرفــة مــا إذا كانــت مــضاهية ألي مــن األدلــة الــيت مت     

تماعـات  احلصول عليها من شقة يف الضاحية، بريوت، ذكـر الـسيد صـديق أنـه حـضر فيهـا اج                   
 .وجاءت نتائج هذه املضاهاة سلبية. للتخطيط، أو من األدلة اليت مجعت من مسرح اجلرمية

 
 الشهود ذوو األوضاع احلساسة -باء  

كمـا هـو احلـال يف أي حتقيـق جنـائي، ال ميكـن االسـتغناء عـن املعلومـات املقدمـة مـن             - ٢٩
فة شخـصية بـالتخطيط والتنظـيم      الشهود الذين تتسم أوضاعهم باحلساسية ممن توفر لديهم معر        

وقد أورد التقرير السابق تفصيال بعض املعلومـات ذات الـصلة الـيت وفرهـا     . للجرمية ومبرتكبيها 
ويف أحيـان كـثرية     ). ١١٧-٩٦، الفقـرات    S/2005/662انظـر   (للجنة عدد من هـؤالء الـشهود        

جراميــة الــيت جيــد هــؤالء الــشهود أنفــسهم يف وضــع بــالغ اخلطــورة بــسبب طــابع املنظمــات اإل 
 .يقدمون معلومات عنها

 
 السيد هسام طاهر هسام - ١ 

منذ صدور التقريـر الـسابق، مت الكـشف عـن هويـة أحـد هـذه املـصادر، وهـو مـصدر                        - ٣٠
وقـد ظهـر هـذا املـصدر، وهـو هـسام طـاهر هـسام، مـؤخرا علـى شاشـة                      . كان سـريا مـن قبـل      
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أمام اللجنة وادعى أن تلك الـشهادة،       التلفزيون السوري وسحب شهادته السابقة اليت أدىل ا         
اليت متس مسؤولني سوريني رفيعي املستوى، قد أعطيت قسرا، ويبـدو أن ظهـوره علـى شاشـة           
التلفزيون السوري مت بـأمر مـن اللجنـة القـضائية الـسورية الـيت عهـد إليهـا بـالتحقيق يف اغتيـال                        

. احلاليـة للـسيد هـسام مـستمرا       وال يزال التحقيق الـذي جتريـه اللجنـة يف االدعـاءات             . احلريري
وقــد علمــت اللجنــة أن الــسيد هــسام قــدم إىل أصــدقائه املقــربني قبــل قيامــه برحلتــه احلاليــة إىل 

كمــا . اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وصــفا لالغتيــال مــشاا للوصــف الــذي قدمــه إىل اللجنــة  
 أهله املقـربني يف     تلقت اللجنة معلومات موثوقة بأن مسؤولني سوريني ألقوا القبض على بعض          
ويـشري التحقيـق   . اجلمهورية العربية السورية، وهددوهم قبل قيامه مؤخرا بـسحب أقوالـه علنـا        

األويل إىل اســتنتاج بــأن الــسلطات الــسورية تــستغل الــسيد هــسام، ممــا يــثري تــساؤالت خطــرية  
ــة ي       ــق مــستقل يف هــذه اجلرمي ــإجراء حتقي ــسورية ب ــة القــضائية ال ــزام اللجن ــشأن مــدى الت ــسم ب ت

 .بالشفافية ويراعى األصول املهنية
 الشهود اجلدد - ٢ 

تقــدم إىل اللجنــة أيــضا عــدد مــن الــشهود اجلــدد ممــن لــديهم معلومــات عــن االغتيــال    - ٣١
وقــد أجريــت خــالل األســابيع املاضــية مقــابالت مــع هــذه املــصادر   . حيتمــل أن تكــون حامســة

 السلطات اللبنانية، مبواصـلة التحقيـق يف        اجلديدة للمعلومات، وتقوم اللجنة أيضا، بالتنسيق مع      
وملــا كانــت املعلومــات الــيت . املعلومــات الــيت تقــدمت ــا هــذه املــصادر والتحقــق مــن صــحتها

أدلت ا هذه املـصادر ال تـزال ختـضع لعمليـة تقيـيم، وبغيـة تلبيـة احلاجـة إىل كفالـة سـالمتهم                         
فصيالت عمـا قدمتـه هـذه املـصادر مـن         بإبقاء هويام طي الكتمان، فإن هذا التقرير ال يورد ت         

 .معلومات
، تقـدم شـاهد جديـد آخـر إىل اللجنـة بإفـادة              ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرينويف أواخر    - ٣٢

وبتقييم الشاهد تبني أنه ميكـن الوثـوق   . شاملة ومتماسكة بشأن خطط الغتيال السيد احلريري     
ة وقـد خـضعت إلجـراءات       وهـذه املعلومـات مفـصل     . به والتعويل على ما قدمـه مـن معلومـات         

وتتطابق اإلفادة مـع مـصادر     . حتقق مقابلة أكدت، حىت اآلن، املعلومات اليت وردت يف اإلفادة         
 .مستقلة أخرى ملعلومات مجعتها اللجنة

وتــشري املعلومــات التفــصيلية مباشــرة إىل املــرتكبني والــراعني واملــنظمني لعمليــة مرتبــة    - ٣٣
 ذلـك قيـام دوائـر االسـتخبارات اللبنانيـة والـسورية بتجنيـد               هدفها قتل الـسيد احلريـري، مبـا يف        

عمالء خاصني لتداول أجهزة تفجري ارجتالية، ومنط لتهديدات موجهة ضـد أفـراد مـستهدفني،               
 .والتخطيط ألنشطة إجرامية أخرى
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وتعزز إفادة الشاهد األدلة الـيت تأكـدت حـىت اآلن ضـد الـضباط اللبنـانيني احملتجـزين،                   - ٣٤
 .لسوريني ذوي الرتب العاليةوالضباط ا

وكشف التحقيـق أيـضا عـن معلومـات أكثـر حتديـدا عـن كيفيـة سـيطرة جهـاز األمـن               - ٣٥
وعلــى ســبيل املثــال، أبلغــت اللجنــة أن  . الــسوري علــى احلالــة األمنيــة يف لبنــان وتوجيهــه هلــا  

د يف لبنـان  مسؤوال سوريا رفيع املستوى قام، بعد اغتيال السيد احلريري بتزويد مجاعات وأفـرا        
بأسلحة وذخائر مـن أجـل اإلخـالل بالنظـام العـام كـرد علـى أي اامـات مبـشاركة سـوريا يف            

وفيمـا يتعلـق ـذه املعلومـات، فتحـت الـسلطات اللبنانيـة حتقيقـا منفـصال يف                   . اغتيال احلريـري  
 .مسألة التخطيط الرتكاب هجمات إرهابية

 
 مسرح اجلرمية -جيم  

 /شـباط  ١٤حلامسة يف إجراء حتقيق يف انفجـار بقـوة انفجـار يـوم              يتمثل أحد العناصر ا    - ٣٦
ــة  . ، يف الفحــص والتحليــل الــدقيقني ملــسرح اجلرميــة  ٢٠٠٥فربايــر  ويــشمل ذلــك حتليــل األدل

اجلنائيــة للموجــودات الــيت مجعــت بعــد االنفجــار، والــيت قــد تــوفر مفــاتيح عــن طبيعــة ونــوع     
كمـا يتطلــب  . ة، والطريقـة الـيت نفــذ ـا الـتفجري    املتفجــرة املـستخدم ) املـواد (االنفجـار واملـادة   

إجراء مقابالت مع الشهود الذين قد تتوفر لديهم معلومـات حامسـة عـن األحـداث يف مـسرح                   
اجلرمية، سواء قبل وقوع اجلرمية أو أثناءها أو بعدها، ومقابالت مع أفراد قـد يبـدو أـم كـانوا            

اصـلت اللجنـة متابعـة كـل مـسار مـن هـذه        وقد و . يتصرفون تصرفات مثرية للريبة بالقرب منه     
املسارات بغرض إعادة تركيب أمشل وأدق صورة ممكنـة لألحـداث الـيت أدت إىل انفجـار يـوم                   

 .، واليت أعقبته٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤
 مـستند مـادي     ٦٠٠، سلمت اللجنة مـا يقـرب مـن          ٢٠٠٥أكتوبر  / األول تشرينويف   - ٣٧

م اللبنــاين بعــد فحــصها بواســطة املختــصني باألدلــة مــن مــسرح اجلرميــة إىل مكتــب املــدعي العــا
وكانت بعض املستندات املادية قـد مجعـت أصـال مـن مكتـب املـدعي العـام عنـد بـدء                      . اجلنائية
 .وتشمل املستندات املادية مئات من أجزاء السيارات. التحقيق

 التحقيق املتعلق بآلية التفجري - ١ 
استعراضـا شـامال    ) ١٦٩-١٥٩، الفقـرات    S/2005/662انظـر   (تضمن التقرير الـسابق      - ٣٨

ومت . وجمع خالل عملية الفحص تلك الكثري من األجـزاء االلكترونيـة          . لتحليل مسرح اجلرمية  
جتنيب ثالثة أصناف معينـة لكـي يفحـصها اخلـرباء فحـصا دقيقـا للتأكـد ممـا إذا كـان ممكنـا أن                         

ومشـل هـذا اخلـط مـن     . الـتفجري تلقي الضوء على آليـة التـشغيل يف اجلهـاز املـستخدم إلحـداث       
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خطوط التحقيق التحقق من اتفاق نتـائج هـذا التحليـل مـع املـستندات املاديـة الـيت مجعـت مـن                       
 .مسرح اجلرمية وتأكد أا أجزاء من شاحنة امليتسوبيشي كانتر

ونتيجة هلذا الفحص، استنتج أن أحد األجزاء اإللكترونية آتية من حاسـوب شخـصي               - ٣٩
مل يتعرض لتدمري شديد، فمن املستبعد أنـه كـان قريبـا مـن موقـع االنفجـار ذاتـه        حممول؛ وألنه  

أمــا منــشأ ووظيفــة اجلــزأين اإللكتــرونيني . ومــن مث يــستبعد أنــه يكــون جــزءا مــن آليــة الــتفجري
إذ مل ميكــن التوصــل إىل : اآلخــرين، اللــذين كانــا مــدمرين تــدمريا شــديدا فلــم ميكــن حتديــدمها 

 .لتهما بآلية التشغيل املستخدمة إلحداث التفجرياستنتاج فيما يتعلق بص
 

 )خملفات املتفجرات(املتفجرات  - ٢ 
أن التـدابري املرتكبـة األوليـة       ) ١٤٥، الفقـرة    S/2005/662انظـر   (الحظ التقرير الـسابق      - ٤٠

اليت اختذا السلطات اللبنانية عقب وقوع االنفجـار مباشـرة جعلـت مـن الـصعب حتديـد نـوع            
وقد استعانت اللجنة خببري يف التحقيقات الـيت جتـري يف   . ملستخدمة بصورة مؤكدة املتفجرات ا 

مــسرح االنفجــارات عقــب وقوعهــا وأجــرت فحوصــا خمتربيــة ســليمة، وتلقــت مــدخالت مــن 
وسـتجري اللجنـة مزيـدا      . اخلبري فيما يتعلق بتحديد نوع املادة املتفجرة املـستخدمة يف الـتفجري           

قيق استنادا إىل اخلربات املتاحة يف جمال األدلة اجلنائية من أجل تعقـب             من التدابري املتعلقة بالتح   
 .منشأ املادة املتفجرة

 
 الشاحنة امليتسوبيشي - ٣ 

ــسابق   - ٤١ ــر ال أظهــرت ) ١٣٤-١٣٢، الفقــرات S/2005/662انظــر (كمــا ذكــر يف التقري
سرح اجلرميـة،   املطـل علـى مـ   HSBCتسجيالت الفيديو للـدوائر التلفزيونيـة املغلقـة يف مـصرف         

شاحنة ميتشوبيسي كانتر تدخل منطقة االنفجار قبـل وصـول موكـب الـسيد احلريـري بوقـت                  
وأثناء قيام فريق األدلة اجلنائية اهلولندي بالبحث يف مسرح اجلرمية، عثر علـى كتلـة مـن                . قصري

وأمكــن التعــرف، مبــساعدة فريــق األدلــة اجلنائيــة  . حمــرك يف مجلــة أجــزاء أخــرى مــن الــشاحنة 
 تـشرين   ١٢لياباين، على هذه القطعة من احملرك وعرف أا مـن شـاحنة سـرقت يف اليابـان يف                   ا

وأكـدت قـوى األمـن الـداخلي أنـه ال يوجـد لـديها أي سـجالت ألي                   . ٢٠٠٤أكتوبر  /األول
شـاحنة يف لبنــان هلـا نفــس رقــم الـشاسيه أو رقــم احملـرك اللــذين مت التعــرف عليهمـا مــن أجــزاء      

 .هاالشاحنة اليت مت مجع
وبناء على طلـب اللجنـة، فتحـت الـشرطة الوطنيـة اليابانيـة حتقيقـا يف مـسألة الـشاحنة                      - ٤٢

املسروقة واستنتجت أن هذه الشاحنة شحنت، إما كاملة أو يف شـكل أجـزاء، مـن اليابـان إىل                   
سـبتمرب، عملـت اللجنـة بـصورة     /ومنذ أيلول . بلد اآلخر، األرجح أنه اإلمارات العربية املتحدة      
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ة مع السلطات يف كل من اليابان واإلمارات العربيـة املتحـدة مـن أجـل تعقـب حتركـات                    مباشر
ــام         ــة املتحــدة والقي ــارات العربي ــشحن مــن اإلم ــائق ال ــة وث ــا يف ذلــك مراجع ــشاحنة، مب هــذه ال
مبساعدة السلطات فيها مبحاولة لتحديد هوية مستلمي احلاوية اليت يعتقد أن املركبـة أو القطـع              

 .وال يزال هذا اخلط من خطوط التحقيق يف مراحله األولية.  قد شحنت ااملكونة لآللية
 احلفريات/إعمال الطرق - ٤ 

قــدم الــشهود معلومــات ) ١٣١-١٢٩، الفقــرات S/2005/662انظــر (كمــا ذكــر آنفــا  - ٤٣
بشأن أعمال حفـر كانـت قائمـة يف منطقـة فنـدق سـان جـورج خـالل األيـام الـسابقة مباشـرة                    

ذلك رغم عدم صدور أي تـصاريح رمسيـة بـإجراء أعمـال طـرق خـالل هـذه                  على االنفجار، و  
وأكد بعض الشهود أن أفرادا من قوى األمن اللبنانية كانوا موجودين يف املنطقة وقـت               . الفترة

أوردتـه عـن     وترى اللجنة أن إفادات هؤالء الشهود متسقة وموثوقة فيمـا         . القيام ذه األعمال  
وميثـل هـذا اخلـط    .  املنطقة خـالل الفتـرة الزمنيـة ذات الـصلة    أعمال طرق كانت جترى يف تلك  

 .جزءا مهما من التحقيق
 HSBCشريط فيديو مصرف  - ٥ 

، بـشأن جمموعـة      األمـن الـداخلي اللبنانيـة      ى بالتعاون مـع قـو     ،أجرت اللجنة حتريات   - ٤٤
 HSBCمن األشخاص الذين بدت تصرفام مشبوهة قُبيـل حـدوث االنفجـار أمـام مـصرف             

لقرب من فندق سان جورج، وذلك استنادا إىل دراسة دقيقة لشريط فيديو الدائرة املغلقـة               با
ومع أن اللجنة انتـهت إىل أن أحـدا مـن           . ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤باملصرف، الذي أُخذ يف     

ــه صــلة       ــه دور يف أي نــشاط ل ــذين أُجريــت معهــم حــىت اآلن مقــابالت مل يكــن ل ــراد ال األف
بعض املقـابالت اإلضـافية لكـي تـضمن اسـتنفاد مجيـع االحتمـاالت        باالنفجار، سيلزم إجراء   

 .املتعلقة ذا املسار
 األشالء البشرية غري احملددة اهلوية - ٦ 

، مت العثـور علـى      ))د (١٦٣، الفقـرة    S/2005/662انظر  (كما ذكرنا يف التقرير السابق       - ٤٥
ة وال تـزال اللجنـة جتـري    قدر صغري من أشالء بشرية لـشخص جمهـول اهلويـة يف مـسرح اجلرميـ        

 .حتليال هلذا الدليل مبساعدة خرباء الطب الشرعي املتخصصني
 )مبا يف ذلك قرائن جديدة(خلفيات اجلرمية  -دال  

ــا إىل      - ٤٦ ــة حتمــل هــذا الطــابع، نــسعى يف حتقيقاتن مثلمــا هــو احلــال يف أي حتريــات جنائي
وحتقيقا لذلك، تقـوم    .  العمل ودوافعهم  التسلح مبعرفة شاملة لكل اجلناة احملتملني وطرائقهم يف       

اللجنة حاليا باستعراض كم كبري من املواد اليت حصلت عليها من الوكـاالت احلكوميـة بـشأن               
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عمليات املراقبة اليت كانت جتريها؛ وإجراء مقابالت مع الشهود لدراسة العالقـات بـني الـسيد                
؛ ومواصـلة التحقيـق يف شـأن الـسيد          احلريري وخمتلف األفـــراد ذوي الـشأن مبزيـد مـن التـدقيق           

ــاة        ــدوافع أو اجلن ــق بال ــرائن تتعل ــع أي ق ــة؛ وتتب ــيالت املكاملــات اهلاتفي ــز حتل ــو عــدس؛ وتعزي أب
وهناك منط ثابت لألدلة الظرفية املتالقيـة واملتعلقـة بالـدافع علـى ارتكـاب اجلرميـة هلـا                   . احملتملني

بقـرار الـسيد احلريـري التنحـى عـن منـصب       صلة مباشرة باجلو املتزايد التوتر الـذي بلـغ ذروتـه           
كـذلك مل جتـد اللجنـة       ). ٩٤، الفقرة   S/2005/662انظر   (٢٠٠٤رئيس الوزراء يف أواخر سنة      

أي دليل هام يغري من السبب االحتمـايل الـذي انتـهت إليـه يف التقريـر الـسابق، املتعلـق بالـدور                 
ــار     ــانيون كبـ ــوريون ولبنـ ــسؤولون سـ ــه مـ ــام بـ ــر (الـــذي قـ ــرات S/2005/662انظـ  ١١٨، الفقـ

 ).١٢٤ إىل
 أثر أجهزة األمن واالستخبارات السورية واللبنانية - ١ 

ــن         - ٤٧ ــر االســتخبارات واألم ــل دوائ ــدى تغلغ ــالنظر إىل م ــه ب ــسابق إن ــر ال ذُكــر يف التقري
السورية واللبنانيـة يف احليـاة اليوميـة بلبنـان، وحتديـدا الطريقـة الـيت كانـت ترصـد ـا حتركـات                        

ري، فـإن قيـام طـرف ثالـث باملراقبـة الـضرورية للـسيد احلريـري، واحتيـازه املـوارد                     السيد احلري 
واللوجستيات والقدرة الالزمة للشروع يف جرمية ذه الضخامة والتخطيط هلـا وارتكاـا دون     

، S/2005/662انظــر (معرفــة دوائــر األمــن اللبنانيــة ونظريــا الــسورية أمــر ضــئيل االحتمــال         
 ).١٢٤-١٢٣الفقرتان 

وقد حصلت اللجنة على أدلة إضافية، عن الطريقة اليت تسيطر ا هذه األجهـزة علـى                 - ٤٨
اتمع اللبناين من خالل عدد من الوكاالت اللبنانية، مما أعطى مزيدا من التأييد ملـضمون هـذا       

ورغم أن حتليل هذه املادة مـا زال جاريـا، فـإن األدلـة املتجمعـة تعطـي صـورة شـديدة                      . التقييم
لوضوح للكيفية اليت تقوم ا خمتلف هذه األجهزة، مبا فيها االستخبارات العـسكرية ومديريـة               ا

األمــن العــام وقــوى األمــن الــداخلي، بعمليــات مراقبــة واســعة النطــاق داخــل لبنــان، مل تــشكل 
، S/2005/662انظـر   (مراقبة السيد احلريري ورصـد خطوطـه اهلاتفيـة سـوى جـزءا صـغريا منـها                  

 ).١٢٨ إىل ١٢٥ و ١٢٣ و ١١٨الفقرات 
 )االستخبارات العسكرية(التنصت على املكاملات اهلاتفية  )أ( 

ــضاحه    - ٤٩ ــا ســبق إي ــرات S/2005/662انظــر (كم ، قامــت اإلدارة )١٢٨ إىل ١٢٥، الفق
التقنية لدوائر االستخبارات العسكرية اللبنانية بتسجيل مكاملات الـسيد احلريـري عـرب خطوطـه      

وكان فحوى املكاملات املسجلة يقـدم يوميـا ملـسؤولني لبنـانيني           . فترة مطولة اهلاتفية على مدى    
 .وسوريني كبار، مبن فيهم رميون عازر ومجيل السيد ورستم غزالة، ضمن آخرين
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، قـــدمت اللجنـــة طلبـــا إىل دوائـــر االســـتخبارات  ٢٠٠٥نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرينويف  - ٥٠
محادثـات اهلاتفيـة املـسجلة للـسيد احلريـري        العسكرية اللبنانية للحصول علـى فهـرس شـامل لل         

وردا على طلبـها، تلقـت      . ٢٠٠٥مارس  /آذار إىل   ٢٠٠٤أكتوبر  / األول تشرينعن الفترة من    
اللجنــة جــزءا غــري مكتمــل لفحــوى تــسجيالت املكاملــات اهلاتفيــة الــيت جــرى التنــصت عليهــا   

لجنــة كــذلك أن وعلمــت ال. للــسيد احلريــري وأفــراد أســرته)  صــفحة تقريبــا١٤تتــألف مــن (
وقـد مت حمـو     . عملية تسجيل املكاملات مشلت العديد من الشخـصيات العامـة وكبـار املـسؤولني             

احملفوظات من هذه التسجيالت، إال أنه جيـري حاليـا اختـاذ تـدابري السـترجاع البيانـات الـيت مت                
 .حموها إلجراء املزيد من االستعراض لفحواها

، علـى أقـل تقـدير، صـورة شـاملة للطريقـة الـيت         وسوف يوفر حتليـل هـذه التـسجيالت        - ٥١
كــان جهــاز األمــن واالســتخبارات اللبنــاين يراقــب ــا كبــار املــسؤولني يف لبنــان، والــيت كــان   
بدوره يتقامسها مع نظريه السوري، وخباصة املدى الذي بلغته أجهزة األمـن اللبنانيـة والـسورية           

 .يف رصدها الدقيق للسيد احلريري
 )مديرية األمن العام(اهلاتفية اليت مت التنصت عليها املكاملات  )ب( 

حصلت اللجنة على نسخة من املكاملات اهلاتفية الـيت مت التنـصت عليهـا، والـيت جـرى             - ٥٢
، بـني الـسيد رسـتم غزالـة         )٩٥، الفقرة   S/2005/662انظر  (اقتباس جزء منها يف التقرير السابق       
، حـصلت اللجنـة علـى قـرص         أكتـوبر / األول تـشرين ويف  . وأحد املـسؤولني اللبنـانيني البـارزين      

 ثابــت احملتــوى لتــسجيالت املكاملــات اهلاتفيــة الــيت كــان قــسم االســتخبارات بــإدارة   -مــدمج 
وكشفت التحقيقات أن إدارة األمن العام قامـت بعمليـة تنـصت            . األمن العام قد تنصت عليها    

 القـرص املـدمج الـذي جيـري         وحيتـوى . مشلت العديد من كبار املسؤولني والشخصيات البارزة      
 إىل  ٢٠٠٣ينـاير   / الثـاين  كـانون حتليله على املكاملات الـيت مت التنـصت عليهـا خـالل الفتـرة مـن                 

 .٢٠٠٥يونيه /حزيران
ن الـــداخلي اســـتعراض وفحـــص زهـــاء ومت، مبـــساعدة احملققـــني التـــابعني لقـــوى األمـــ  - ٥٣

ــات  ٢٦ ٠٠٠ ــن املكاملـ ــفحة مـ ــر   :  صـ ــن الفتـ ــات عـ ــيص املكاملـ ــرى تلخـ ــن وجـ ــانونة مـ  كـ
وحددت جمموعة صغرية من املكاملـات الـيت مت   . ٢٠٠٥مارس  /آذار إىل   ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

. التنصت عليهـا باعتبارهـا مهمـة، وجـرت مـضاهاا باملعلومـات األخـرى الـيت مجعتـها اللجنـة              
وتوفر بعض هذه املكاملات، كاملكاملة الواردة من والدة أمحـد أبـو عـدس أدلـة أساسـية مفيـدة؛                    

وفر احملادثات األخرى حملـة نافـذة هامـة علـى نطـاق تـورط أفـراد بـارزين يف عمليـة االغتيـال                     وت
 .فضال عن وعي السلطات اللبنانية بتحركات ومكاملات شخصيات لبنانية مرموقة



S/2005/775
 

16 05-63677 
 

 سجالت قوى األمن الداخلي )ج( 
 لقـوى  ألقت الـسلطات اللبنانيـة القـبض علـى اللـواء علـي احلـاج، املـدير العـام الـسابق                    - ٥٤

، بتهمـة التـآمر الرتكـاب       ٢٠٠٥أغسطس  /آب ٣٠األمن الداخلي بناء على اقتراح اللجنة يف        
ــري       ــسيد احلري ــال ال ــصل باغتي ــا يت ــل، فيم ــة قت ــرة S/2005/662انظــر (جرمي ويف ). ١٧٤، الفق

، قام حمققون تابعون للجنة وضـباط مـن قـوى األمـن الـداخلي بتفتـيش حمـل                   أغسطس/آب ٣٠
وأثناء هذا التفتـيش، اكتـشف احملققـون عـدة وسـائط إلكترونيـة،              . واء احلاج اإلقامة اخلاص بالل  

وكــشف الفحــص األول هلــذه . تــشمل أشــرطة بيانــات ميكــن نقلــها، كانــت مودعــة يف خزانــة
امللفات اإللكترونية والوثائق املصاحبة هلا أا تشمل تقارير استخبارية سـرية عـن طائفـة كـبرية         

ا اللواء احلـاج مـن قـوى األمـن الـداخلي واحـتفظ ـا بطريقـة                  متنوعة من املواضيع حصل عليه    
 .غري مشروعة

. وأكملــت اللجنــة، مبــساعدة ضــباط قــوى األمــن الــداخلي استعراضــها هلــذه امللفــات   - ٥٥
ــدئي هلــا عــن عــزل      ملــف حيتــوي علــى معلومــات هامــة للتحقيــق    ١ ٠٠٠وأســفر فحــص مب

وتـوفر هـذه   . ليل هذه امللفـات جاريـا  وال يزال حت  . واعتربت جديرة باستعراضها بشكل متعمق    
املواد معلومات أساسية مستفيضة عن األوضاع السياسية واألمنيـة يف لبنـان خـالل الفتـرة الـيت                  

وتكـشف هـذه    . سبقت االغتيال، فضال عن حتقيقات قـوى األمـن الـداخلي نفـسها يف اجلرميـة               
للبنانيــة بنظريــا امللفــات علــى وجــه اخلــصوص درجــة تــشابك أجهــزة األمــن واالســتخبارات ا 

 .السورية وتأثرها ا
 بروتوكول دمشق - ٢ 

كما ذُكر يف التقرير السابق، أكد التحقيق الذي أجرتـه اللجنـة أنـه خـالل الفتـرة الـيت                   - ٥٦
سبقت االغتيال، تزايـدت حـدة التـوتر بـني الـسيد احلريـري وكبـار املـسؤولني الـسوريني، مبـن                      

وأشـار التقريـر الـسابق      ). ٢٥، الفقـرة    S/2005/662ظـر   ان(فيهم الرئيس السوري بـشار األسـد        
، بــني الــسيد احلريــري والــرئيس األســد، ٢٠٠٤أغــسطس /آب ٢٦إىل اجتمــاع عقــد يف يــوم 

وقــد علمــت اللجنــة، اســتنادا إىل حتقيقهــا يف  . يبــدو أنــه أوصــل هــذا الــرتاع إىل نقطــة حامســة  
ــو      ــالوجود املزع ــوتر، ب ــذا الت ــشأن ه ــها ب ــات إضــافية تلقت ــاق شــفوي غــري رمســي   معلوم م التف

مـسؤولني سـوريني رفيعــي املـستوى والـسيد احلريــري، حـدد لألخـري مــا يـسمح لـه بفعلــه          بـني 
 ).“بروتوكول دمشق”يشار إىل هذا االتفاق بعبارة (ال يسمح له به فيما يتعلق بسوريا  وما
وميكـــن اســـتخالص إشـــارة أخـــرى إىل وجـــود هـــذا االتفـــاق مـــن مكاملـــة هاتفيـــة مت   - ٥٧
، يف ٢٠٠٤أغـــسطس /آب ٣عتراضــها وتــسجيلها بــني الـــسيد غزالــة والــسيد احلريــري يف       ا

 :٣٠/١٠الساعة 
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واالتفــاق الــذي توصــلنا إليــه  جــرى ، متابعــة لالجتمــاع الــذي  دولــة الــرئيس  :غزالة”
يف كنـت أقـرأ   بشأن اهلدنة واحلمالت السياسية املتبادلـة بينـك وبـني الـرئيس،             

ــ ”(...)هــذا صــحيفة املــستقبل  وهــذا الكــالم . “ؤولون حيمــون الفــسادسامل
ملاذا هـذا املوضـوع، دولـة الـرئيس؟ أمل نتفـق علـى وقـف                . مبثابة خرق للهدنة  

 املوضوع؟
 ...البيان موجود يف مجيع الصحف، وأنا يف الواقع كنت أوال (...)  :احلريري
 أود أن أسألك دولة الرئيس سؤاال، أال زلت ملتزما باالتفاق؟  :غزالة

 .“طبعا :احلريري
وسوف جتري اللجنة مزيدا من التحقيقات الستجالء األساس الذي بين عليه االتفـاق               - ٥٨

 .وآثاره فيما يتعلق بالدوافع على اجلرمية وتنفيذها
 أمحد أبو عدس - ٣ 

، )١٨٢ إىل   ١٨٠، الفقـرات    S/2005/662انظـر   (كما جرى إيراده يف التقريـر الـسابق          - ٥٩
ريها اللجنة عـن مكـان وجـود أمحـد أبـو عـدس بـسبب عـدم الـتمكن             رقلت التحريات اليت جت   ع

ــدحت طــه         ــا زيــاد رمــضان وخالــد م ــن االتــصال بــشاهدين هــامني مه وكــشفت متابعــة  . م
التحريات عن أن الشخصني كليهما، اللذين يعتربان من املعاونني اللصيقني بالسيد أبو عـدس،              

. ن تتمكن اللجنة من إجـراء مقابلـة معهمـا         قد غادرا لبنان إىل اجلمهورية العربية السورية قبل أ        
ــى معلومــات        ــسورية للحــصول عل ــسلطات ال ــات إىل ال ــة طلب ــدمت اللجن ــى ذلــك ق ــاء عل وبن
تفصيلية عن مكان وجود السيد طه، وخباصة سـجالت سـفره إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                 

 قـد سـجن   ومؤخرا، عندما تلقت اللجنة معلومات صحفية بأن السيد رمـضان        . وخروجه منها 
ــة الــسورية قامــت أيــضا بتقــدمي طلــبني للــسلطات الــسورية يف     ــة العربي  تــشرين ٤يف اجلمهوري

، للحصول على معلومات عن الـسبب وراء القـبض علـى الـسيد رمـضان                ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
 .ومن أجل إجراء مقابلة معه

يد طــه، ومل تتلــق اللجنــة بعــد أي تفاصــيل أخــرى مــن الــسلطات الــسورية بــشأن الــس  - ٦٠
 .خبالف تأكيد أنه دخل البلد

وفيما يتعلق بالسيد رمضان أبلغت اللجنة القضائية السورية جلنة التحقيق الدولية بأـا            - ٦١
وحينـذاك  .  بشأن عالقته بالسيد أبو عدس     ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين ٨قامت باستجوابه يف    

 وجــرت ، الــسيد رمــضان إلجــراء مقابلــة مــع،رتبــت اللجنــة، عــن طريــق الــسلطات الــسورية 
 .٢٠٠٥ديسمرب / األولكانون ١املقابلة يف 
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 ٢٠٠٢وخالل املقابلة، ذكر السيد رمـضان أنـه قابـل الـسيد أبـو عـدس يف ايـة عـام                       - ٦٢
وقــد أخــربه أبــو عــدس عــن  . عنــدما كــان كالمهــا مــستخدمني لــدى نفــس شــركة احلواســيب 

ملـسجد، وهـي معلومـات كانـت        كان السيد أبو عدس قد صادقه يف ا       “ حممد”شخص يسمى   
. والدة السيد أبو عدس قد نقلتـها إىل الـسلطات اللبنانيـة وجلنـة التحقيـق الدوليـة علـى الـسواء                     

 مـع  ٢٠٠٥ينـاير  / الثـاين كـانون  ١٦ولدى علمه من عائلة السيد أبو عدس أنه غـادر مرتلـه يف       
 عمـا إذا كـان     رجل جمهول اهلوية وأنه اختفى بعـد ذلـك، تـساءل الـسيد رمـضان علـى الفـور،                  

وقـال الـسيد رمـضان إنـه ال يعـرف أيـا مـن أصـدقاء أو معـاوين                    . “حممـد ”ذلك الشخص هـو     
. “حممـد ”السيد أبو عدس اآلخرين وال يستطيع أن يلقـي ضـوءا علـى مكـان وجـود أو هويـة                     

وأكد أن السيد أبو عدس ال ميلك القدرة على قيادة سيارة وأنه ال توجد وصـلة باإلنترنـت يف                   
 .يد أبو عدسمرتل الس

ــسورية يف        - ٦٣ ــة ال ــة العربي ــا إىل اجلمهوري ــان متوجه ــادر لبن ــه غ ــضان أن ــسيد رم وذكــر ال
 ألنــه ســوري، وذلــك يف ضــوء املــزاعم القائلــة بتــورط اجلمهوريــة العربيــة   ٢٠٠٥مــارس /آذار

السورية يف اغتيال السيد احلريري، وألنه أيضا على علم بأن االسـتخبارات العـسكرية اللبنانيـة                
وبعد ذلك سـلم الـسيد رمـضان نفـسه طوعـا إىل الـسلطات الـسورية يف         . دة يف البحث عنه   جا
وطبقـا ألقـوال الـسيد رمـضان، فقـد مت           .  لدى علمه بـأم يبحثـون عنـه        ٢٠٠٥يوليه  /متوز ٢١

اعتقاله واحتجازه دون توجيه أي اام إليه منذ ذلك التاريخ، وأن املخابرات الـسورية أجـرت                
ومل تتلـق جلنـة التحقيـق الدوليـة حـىت اآلن مـن الـسلطات                . ماع أقوالـه  ست مقـابالت معـه لـس      

السورية أي سجالت لتلك املقابالت الـيت أجريـت مـع املخـابرات الـسورية، كمـا أن حمققيهـا                  
، وبـشكل   ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول استفسروا أيضا يف أثناء مقابالم مع املسؤولني السوريني يف          

وقـد  . ربية السورية قد أجرت أي حتقيق يف اغتيال احلريـري         حمدد عما إذا كانت اجلمهورية الع     
ومل تعلـم جلنـة التحقيـق       . أُبلغوا حينئذ بأن اجلمهورية العربية السورية مل تقـم بـشيء مـن ذلـك              

 وخالل املقابلة اليت أجرا مع السيد رمـضان، أن          ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانونالدولية إال يف    
 شخـصية تـثري االهتمـام يف التحقيـق اخلـاص بـاحلريري،              السيد رمضان، والذي من الواضح أنه     

 وأن االسـتخبارات الـسورية      ٢٠٠٥يوليه  /متوزكان حمتجزا يف اجلمهورية العربية السورية منذ        
 .استجوبته ست مرات

ومع أن املقابلة اليت أجريت مـع الـسيد رمـضان وفـرت بعـض األدلـة اهلامـة الـيت تؤيـد                        - ٦٤
ة اللجنة  بالفعل بشأن الـسيد أبـو عـدس، فـإن هـذا اجلانـب مـن              املعلومات اليت كانت يف حوز    

التحقيــق ال ســبيل إىل اختتامــه دون معرفــة مكــان الــسيد طــه واســتجوابه، وقبــل حتديــد هويــة   
 .ومعرفة مكانه واستجوابه“ حممد”
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 حتليل املكاملات اهلاتفية - ٤ 
التـصاالت اهلاتفيـة    ، كـان حتليـل ا     )١٩٢، الفقـرة    S/2005/662انظـر   (كما ذكر سابقا     - ٦٥

 تركـز علـى   ٢٠٠٥أكتـوبر  / األولتـشرين وما فتئت اللجنة منذ    . جانبا حموريا يف هذا التحقيق    
لمكاملات اهلاتفيـة يف قواعـد بيانـات يـسهل معاجلتـها، كيمـا يتـسىن              لتنظيم ما تلقته من بيانات      

 علـى جتميـع     وقد انطـوت هـذه العمليـة      . الوصول إليها بشكل أيسر من أجل التحليالت املقبلة       
بنــاء علــى طلبــات للحــصول علــى  ( ملفــا خمتلفــا ١٩٥ ســجل مــن ٤٠٠ ٠٠٠مــا يربــو علــى 

وتتـضمن قاعـدة   . يف قاعـدة بيانـات مركزيـة واحـدة     ) بيانات االتصاالت الـسلكية والالسـلكية     
 مليون سـجل اتـصاالت سـلكية والسـلكية جلميـع املكاملـات              ٩٧بيانات أخرى ما ينوف على      

وسـتتيح قاعـدتا البيانـات      . ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط  ٢١ و   ٧ الفترة ما بني     اليت جرت يف لبنان يف    
هاتـان إجــراء حبــث موحــد ألي رقــم هــاتفي ذي صــلة، ولالتــصاالت الــيت جــرت بــه، بطريقــة  

 .كفؤة تسهل مشاريع حتليل املكاملات اهلاتفية يف املستقبل
فــراد حمــددين، حتــضريا ويف الوقــت نفــسه، قامــت اللجنــة بتحليــل املكاملــات اهلاتفيــة أل  - ٦٦

وممـا ال شـك فيـه أن هـذه          . الستجواب الشهود واملشتبه م وتأكيد املعلومـات مـن مـصادرها          
املــشاريع ستــصبح أكثــر تعقيــدا وتــشابكا بعــد أن أضــحت قواعــد بيانــات االتــصاالت اهلاتفيــة  

قارنـة  وعالوة على ذلك، تقوم اللجنة حاليا، بنـاء علـى طلـب الـسلطات اللبنانيـة مب                . مستكملة
األرقام اهلاتفيـة الـيت مجعتـها الـسلطات اللبنانيـة أثنـاء التحقيـق يف انفجـارات أخـرى وقعـت يف                       

 والــيت تلتــه، باألرقــام اهلاتفيــة يف ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١٤لبنــان يف األشــهر الــيت ســبقت يــوم  
ــة حتديــد مــا إذا كانــت هنــاك أي صــالت بــني تلــك االنفجــارات       قواعــد بيانــات اللجنــة، بغي

 .ى والتفجري الذي أدى إىل مصرع احلريري تستحق إجراء املزيد من التحقيق فيهااألخر
 بطاقة اهلاتف املدفوعة سلفا املستخدمة يف االتصال بقناة اجلزيرة - ٥ 

رئي أن حتديد هوية مستخدم بطاقة اهلاتف املدفوعـة سـلفا لالتـصال بقنـاة اجلزيـرة يف                   - ٦٧
خيطــا مهمــا يف التحقيقــات، وذلــك يف ضــوء تلــك  ميثــل ٢٠٠٥فربايــر /شــباط ١٤مــساء يــوم 

املكاملة اهلاتفية، واالتصاالت اهلاتفية األخرى اليت متت باستخدام كارت اهلاتف املدفوع سـلفا              
وقد حددت هوية مستخدم هذه البطاقـة منـذ         ). ٢٠٣ إىل   ١٩٩، الفقرات   S/2005/662انظر  (

 مــن إيــضاحات هلــذه االتــصاالت ويبــدو أن مــا قدمــه. ذلــك احلــني وقامــت اللجنــة باســتجوابه
على أنه سيكون من الضروري إجـراء املزيـد مـن التحقيقـات للتأكـد               . اهلاتفية منطقي ومعقول  
 .من صحة هذه املعلومات
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 املعامالت املالية - ٦ 
ــسابق إىل جملــس األمــن     - ٦٨ ــر ال ، )٢١٧، الفقــرة S/2005/662انظــر (كمــا جــاء يف التقري
يض األموال أيضا دوافـع لألفـراد علـى االشـتراك يف العمليـة الـيت       شكل الغش والفساد وتبي  رمبا

وأثناء التحقيـق، تتبعـت اللجنـة خيوطـا أدت إىل االيـار املـايل               . انتهت باغتيال السيد احلريري   
ومشلـــت صـــالت مبـــسؤولني لبنـــانيني وســـوريني، . ٢٠٠٣ملـــصرف املدينـــة يف منتـــصف عـــام 

 .وكذلك بالسيد احلريري
 اللجنــة أن حتــول اهتمامهــا إىل أي حتقيــق مــواز يف قــضايا الغــش أو   ولــيس مــن شــأن  - ٦٩

ومهمـا يكـن مـن أمـر، ال تـزال اللجنـة علـى               . الفساد أو تبييض األموال اليت قد تكون حـدثت        
وعي بأن هذه األمور قد تلقي الضوء على دوافع عدد من األفراد الداخلني يف نطـاق التحقيـق                  

علومات بـأن الـسيد احلريـري كـان قـد أعلـن أنـه سـيتخذ                 الذي جتريه، وخباصة منذ أن تلقت م      
 .تدابري للتحقيق يف فضيحة املصرف بشكل أدق إذا عاد إىل السلطة

 فـردا، وهـي ختـضع حاليـا         ١٢٠وقد مت مجع سجالت احلسابات اخلاصة مبا يزيد على           - ٧٠
 .للمزيد من التحليالت وإجراءات التحقيق

 مديرية األمن العام - ٧ 
للجنة، منذ آخر تقرير هلا إىل جملس األمن، معلومات بأن شخـصا مـشتبها بـه،                تلقت ا  - ٧١

هو املدير السابق لألمـن العـام، كـان يـدير مـن مكتبـه صـندوقا غـري مـشروع لتمويـل عمليـات                
ــري        ــسيد احلري ــال ال ــل اغتي ــد اســتخدمت يف متوي ــا تكــون ق ــصندوق رمب ــوال ال . ســرية وأن أم

 إضبارة من الوثائق والـسجالت وغريهـا مـن    ٢١د احملققون واستنادا إىل هذه املعلومات، استعا    
وال يزال جيري حتليل هذه املـواد     . األدلة من مديرية األمن العام، واستجوبت عددا من الشهود        

 .ومقارنتها خبطوط حترٍ أخرى ما انفكت مفتوحة يف التحقيقات
 االنفجارات األخرى - ٨ 

مـساعدة الـسلطات اللبنانيـة يف التحقيقـات         ركز عمل اللجنة منـذ بـدء تكوينـها علـى             - ٧٢
أما االنفجارات األخـرى الـيت   . ٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤اليت جتريها يف االنفجار الذي وقع يف       

حدثت يف لبنان قبل ومنذ وقوع ذلك االنفجـار، فإـا مل تـشكل حـىت اآلن جـزءا مباشـرا مـن              
سلطات اللبنانيـة، قامـت اللجنـة       علـى أنـه، بنـاء علـى طلـب الـ           . التحقيقات الـيت جتريهـا اللجنـة      

ــق يف تلــك االنفجــارات         ــاء التحقي ــة أثن ــسلطات اللبناني ــها ال ــيت مجعت ــام اهلواتــف ال ــة أرق مبقارن
األخرى بأرقام اهلواتف املوجودة يف قاعدة بيانات اللجنة من أجل الوقوف على ما إذا كانـت                

ويفتـرض يف  . حقيـق فيهـا  هناك أي صالت مشتركة يف االتصاالت اهلاتفيـة ميكـن حتديـدها والت        
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   ستكشف أي صالت أو أمنـاط أخـرى مـشتركة مـن هـذا القبيـل بـني                  التحقيقات اإلضافية أن ت
 .االنفجار الذي أودى حبياة احلريري وتلك االنفجارات األخرى

 خطوط حتقيق أخرى يتعني متابعتها - ٩ 
ــرة القــصرية الــيت أتيحــت هلــا منــذ      - ٧٣ ــة وقــت كــاف يف الفت ــوفر للجن ــة مل يت  تــشريناي

 : إلجراء حتقيق جمد يف املسائل التالية اليت أثريت يف التقرير السابق٢٠٠٥أكتوبر /األول
طبيعة خميم الزبداين واألنشطة اليت جتري فيـه، والـذي تـشري معلومـات الـشهود إىل أن                   • 

، S/2005/662انظـر   (شاحنة من طراز ميتسوبيشي كانت شوهدت فيه قبيل االنفجـار           
 ؛)١١١ و ١١٠الفقرتان 

ما إذا كان أي شخص آخر عـدا الـسيد احلريـري قـد تـأثر باملرسـوم الرئاسـي املزعـوم                • 
 بتخفـــيض عـــدد مـــوظفي األمـــن بالنـــسبة ٢٠٠٤نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرينالـــصادر يف 

 ؛)١١٩، الفقرة S/2005/662انظر (لشخص مثل السيد احلريري 
لقـة باملخـابرات اهلاتفيـة الـيت أجريـت          حتديد اهلوية واملواقـع واالتـصاالت األخـرى املتع         • 

ــة مهمــة وعــشرة        ــام هاتفي ــة أرق ــا يف ذلــك مثاني ــة املدفوعــة ســلفا، مب بالبطاقــات اهلاتفي
ــسيد احلريــري وتنفيــذ          ــيم مراقبــة ال ــد أــا اســتخدمت يف تنظ ــف حممولــة، يعتق هوات

 ؛)١٥٢ إىل ١٤٨ و ١٢١، الفقرات S/2005/662انظر (االغتيال 
ألوامر الـصادرة ألفـراد قـوى األمـن الـداخلي بإبقـاء الـسيد احلريـري                 الوثائق اخلاصة با   • 

انظـر   (٢٠٠٥فربايـر   /شباط إىل بداية    ٢٠٠٥يناير  / الثاين كانونحتت املراقبة من اية     
S/2005/662 ؛)١٢٥، الفقرة 

“ يت”سبب تأخري موكب سـيارات احلريـري عنـد مفتـرق طـرق علـى شـكل حـرف                      • 
 ؛)١٤٢، الفقرة S/2005/662انظر (قبل فترة قصرية من االنفجار 

ســبب التــشويش الظــاهر يف االتــصاالت الالســلكية يف منطقــة مــسرح اجلرميــة يف يــوم   • 
 ؛)١٥٧، الفقرة S/2005/662انظر  (٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤

ــوم          •  ــرة يف ي ــون اجلزي ــه تلفزي ــغ عن ــذي أبل ــع ال ــصال الراب ــصدر االت ــت أو م ــد وق حتدي
 ).١٩٤، الفقرة S/2005/662انظر  (٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤

 التعاون السوري مع اللجنة -ثالثا  
أفــادت اللجنــة يف تقريرهــا الــسابق املقــدم إىل الــس عــن صــعوبات كانــت تواجههــا   - ٧٤
فقــد حــصل تــأخري جــسيم يف التحقيــق . يتعلــق بالتعــاون الــذي تبديــه الــسلطات الــسورية فيمــا
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وتناول الس هذه املـسألة يف قـراره        . ضمونأسفر عن وجود تعاون يف الشكل أكثر منه يف امل         
وأيد الـس اسـتنتاج اللجنـة بأنـه يـتعني علـى             . ال سيما يف اجلزء الثالث منه     ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦

وقرر الـس يف هـذا      . السلطات السورية أن توضح قدرا كبريا من املسائل اليت مل يتم حسمها           
 :السياق ما يلي

ولني أو األشـخاص الـسوريني الـذين تعتـرب          جيب على سـورية أن تعتقـل املـسؤ         )أ( 
اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم يف التخطيط هلذا العمـل اإلرهـايب أو متويلـه أو تنظيمـه أو ارتكابـه،                    

 وأن جتعلهم متاحني للجنة بالكامل؛
يكــون للجنــة، يف عالقتــها بــسورية، نفــس احلقــوق والــسلطات املــذكورة يف    )ب( 
، وجيــب علــى ســورية أن تتعــاون مــع اللجنــة بالكامــل  )٢٠٠٥ (١٥٩٥ مــن القــرار ٣الفقــرة 

 ودون شرط استنادا إىل ذلك؛
يكــون للجنــة ســلطة تقريــر مكــان وأســاليب إجــراء املقــابالت مــع املــسؤولني   )ج( 

 .واألشخاص السوريني الذين ترتأي اللجنة أن هلم صلة بالتحقيق
ا يف الوقـت املطلـوب،      وقد سعت اللجنة، وهي تدرك متاما ضرورة املـضي يف حتقيقاـ            - ٧٥

 .إىل تنفيذ قرار الس يف أبكر فرصة
ــدما        - ٧٦ ــالزم للمــضي ق ــريوت ملواصــلة العمــل ال ــه إىل ب ــد عودت ــة، عن ــيس اللجن ــام رئ وق

، ٢٠٠٥ديـــسمرب / كـــانون األول١٥بـــالتحقيق مبوجـــب الواليـــة الـــيت جـــرى متديـــدها حـــىت  
ل علـى تعاوـا الكامـل وغــري    باسـتئناف اتـصاالته علـى الفــور مـع الـسلطات الـسورية للحــصو      

 .املشروط
، ويف رسالة موجهة إىل وزير خارجية اجلمهوريـة         ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤ويف   - ٧٧

العربية السورية، استدعى رئيس اللجنة ستة مسؤولني سوريني إلجراء مقابالت معهـم يف مقـر          
وطلــب رئــيس . ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧ إىل ١٥اللجنــة بــبريوت خــالل الفتــرة مــن 

اللجنة احلصول على معلومات عن مكان وجود مواطن سوري آخر هـو الـسيد زيـاد رمـضان                  
ــة ترغــب يف اســتدعائه كــشاهد  )  أعــاله٦٤ - ٥٩انظــر الفقــرات  ( وأشــارت . كانــت اللجن

اللجنــة أيــضا إىل رغبتــها يف مقابلــة وزيــر اخلارجيــة مبكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف يف يــوم    
وطلبــت االطــالع علــى حمفوظــات املخــابرات . ٢٠٠٥نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢٤أو يــوم  ٢٣

العــسكرية الــسورية فيمــا يتعلــق بالوثــائق املتــصلة بلبنــان الــيت تغطــي الفتــرة املــشمولة بــشهري   
وطلبــت اللجنــة كــذلك إىل الــسلطات الــسورية أن حتيــل  . ٢٠٠٥مــارس /فربايــر وآذار/شــباط

 .أو نفذ اغتيال السيد احلريري/إليها أي دليل أو معلومات عمن خطط و
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 تـشرين  ٧ورد وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية على رسالة رئـيس اللجنـة يف             - ٧٨
، حيــث أشــار إىل أن الــسلطات الــسورية راغبــة يف أن تقــوم مــن جهتــها ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين

سورية وقــع يف وأن رئــيس اجلمهوريــة العربيــة الــ . بتحقيــق قــضائي يف اغتيــال الــسيد احلريــري 
 الذي أنشأ جلنـة قـضائية يرأسـها         ٩٦ املرسوم التشريعي رقم     ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول  ٢٩

وسـتبدأ اللجنـة الـسورية حتقيقاـا مـع املـواطنني الـسوريني، مـدنيني                . النائب العـام للجمهوريـة    
 كـل   عسكريني، يف كل ما يتـصل مبهمـة اللجنـة وسـتتعاون مـع اللجنـة والقـضاء اللبنـاين يف                     أو

وأشار وزير اخلارجية إىل أن اللجنة السورية ستكون علـى          . املسائل املتصلة بإجراءات التحقيق   
اتــصال مباشــر مــع جلنــة التحقيــق الدوليــة للتعــاون مــن أجــل كــشف احلقيقــة يف اغتيــال الــسيد  

 .احلريري، وأن وضع إطار للعمل مع اللجنة يساعد يف حتقيق التعاون املطلوب
، دعــت رئيــسة جلنــة التحقيــق الــسورية اخلاصــة   ٢٠٠٥نــوفمرب /الثــاين تــشرين ٨ويف  - ٧٩

القاضــية غــادة مــراد جلنــة التحقيــق الدوليــة إىل القــدوم إىل ســورية الستكــشاف أفــضل ســبل     
واقترحت كـذلك توقيـع مـذكرة       . وأساليب التعاون بني جلنة التحقيق الدولية واللجنة السورية       

 .تفاهم يف هذا الصدد
ــشرين ٨ويف  - ٨٠ ــاين ت ــاليت وزيــر      ٢٠٠٥نــوفمرب /الث ــى رس ــيس اللجنــة عل ــضا، رد رئ  أي

وأشـار إىل أن اللجنـة أحاطـت علمـا بإنـشاء            . ورئيسة جلنة التحقيق الـسورية اخلاصـة       اخلارجية
أو مـشورة ميكـن أن   /اللجنة القضائية الـسورية وأـا تتطلـع إىل احلـصول علـى أي معلومـات و              

قــد ترغــب احلكومــة الــسورية يف مــشاطرا مــع جلنــة تتوصــل إليهــا اللجنــة الــسورية يف عملــها 
التحقيق الدولية، وكذلك احلـصول علـى احملفوظـات والوثـائق األخـرى الـيت طلبـها يف رسـالته                    

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٤املؤرخة 
بيد أن اللجنة الحظت أن إنشاء اللجنة القضائية السورية ال ميكـن أن يـنقض أو يقـوم          - ٨١

وتوقـع  . ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٤ذي قدمته اللجنة يف رسـالتها املؤرخـة         مقام الطلب ال  
ومتاشــيا مــع الفقــرة   . رئــيس اللجنــة أن تتعــاون الــسلطات الــسورية بالكامــل ودون شــروط      

، حـددت اللجنـة زمـان ومكـان املقـابالت           ١٦٣٦من اجلزء الثالث من قـرار الـس         ) ج( ١١
وبالنظر إىل الطابع العاجل للمـسألة، كـان مـن    . رينياليت ستجرى مع عدد من املسؤولني السو     
 حــىت ميكــن تيــسري ٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٠األمهيــة مبكــان أن تتلقــى اللجنــة ردا قبــل 

 .اختاذ الترتيبات اللوجستية املتصلة بإجراء املقابالت يف بريوت وعقد االجتماع يف جنيف
س اللجنــة رســالة مــن وزيــر العــدل يف  تلقــى رئــي٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩ويف  - ٨٢

اجلمهورية العربية السورية القاضي حممد الغفري يقترح فيها توقيع بروتوكول تفاوضـي بـشأن             
وأشار الوزير إىل أن اجلانب السوري يعترب أن جلنـة التحقيـق اخلاصـة املنـشأة مبوجـب            . التعاون
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صراً التعـاون والتنـسيق مـع جلنـة          هـي اهليئـة الـسورية املنـوط ـا حـ            ٩٦املرسوم التشريعي رقـم     
وأن اللجنة اخلاصة قامت باستجواب املشتبه ـم ومنعتـهم مـن مغـادرة البلـد                . التحقيق الدولية 

من قـرار  ) ج (١١وذكر الوزير أن الفقرة    . ليكونوا موجودين لدى استدعائهم من قبل اللجنة      
بـاألحرى    بل أنه ميكن    ال تعين بالضرورة أن يكون املكان خارج سورية،        ١٦٣٦جملس األمن   

مقر قوة األمم املتحـدة ملراقبـة فـض         ك(ختتاره اللجنة   أن يكون يف سورية أو يف أي مكان آخر          
وأشار إىل أنه ميكن استجواب املشتبه م والشهود السوريني يف مكـان ثالـث              ).  مثال االشتباك

حتقيقـا للتعـاون، اعتـرب     وعليـه، و  . جتنبا إلثارة أي مشاعر سلبية بني الـشعبني الـسوري واللبنـاين           
اجلانــب الــسوري أنــه مــن الــضروري توقيــع بروتوكــول تعــاون بــني احلكومــة الــسورية وجلنــة    

، ويكــون املرجعيــة الــيت تــنظم التعــاون بــني   ١٦٣٦التحقيــق الدوليــة حيــدد آليــة تنفيــذ القــرار   
 .حكومة اجلمهورية العربية السورية واللجنة

رســالة إىل وزيــر بالوكالــة  رئــيس اللجنــة وجــه ٢٠٠٥ نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٠يف و - ٨٣
 تـــشرين ١٠  يـــومبـــأن اللجنـــة حـــددتفيهـــا ره كخارجيـــة اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية يـــذ

ــاين ــوفمرب/الث ــ٢٠٠٥ ن ــدا موع ــي رد  لا ائي ــة   تلق ــيب اللجن ــى طل ــؤرخني عل ــشرين ٨  و٤امل  ت
 لــدى العربيــة الـسورية   الـدائم للجمهوريـة  مثــلاملأفـاد  يف اليــوم نفـسه  و. ٢٠٠٥ نـوفمرب /الثـاين 

 ألن الطـرف الـصحيح      ،وزيـر اخلارجيـة   ة إىل   رسـال حالـة هـذه ال     إ ال يـستطيع  أنـه   باألمم املتحدة   
 .بالتحقيق هو اللجنة القضائية السوريةمجيع املسائل املتصلة مع مل الذي يتعا

 املستـشار الرمسي املقـدم مـن      لطلب  وبناء على ا  ،  ٢٠٠٥ نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٨يف  و - ٨٤
ني لالقانوين لوزارة اخلارجية يف اجلمهورية العربية الـسورية، وافـق رئـيس اللجنـة علـى لقـاء ممـث                   

املقـابالت املطلـوب إجراؤهـا مـع     قشت علـى   نوركزت القضايا اليت    و. لوزارة يف برشلونة  عن ا 
اجلانــب ووعــد . املقتــرحالتعــاون املقــابالت وبروتوكــول هــذه  ومكــان ،لــسورينياملــسؤولني ا

 .الالحقةرمسي يف األيام جواب تقدمي بالسوري 
 قدم املمثـل الـدائم للجمهوريـة العربيـة الـسورية            ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف   - ٨٥

وعممـت  ). ٢٠٠٥ (١٦٣٦إىل رئيس جملس األمن مذكرة شفوية تتعلـق بتنفيـذ قـرار الـس               
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢املذكرة الشفوية على أعضاء الس يف 

، اتـصل املستـشار القـانوين لـوزارة اخلارجيـة يف            ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٢ويف   - ٨٦
اجلمهورية العربية السورية برئيس اللجنة طالبا مزيد من الوقت للنظر يف املسائل الـيت نوقـشت                

وأشار رئيس اللجنة إىل أنه يكون ممتنا لو حصل على رد ائي يف األيـام               . يف اجتماع برشلونة  
ــة ــدها يف     . الالحقـ ــري بعـ ــانوين أجـ ــشار القـ ــاتفي باملستـ ــصال هـ ــاين ٢٤ويف اتـ ــشرين الثـ /  تـ
، كــرر رئــيس اللجنــة التأكيــد علــى ضــرورة احلــصول علــى رد ســريع بتــاريخ    ٢٠٠٥ نــوفمرب
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 تلقـى رئـيس   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٥ويف  . ٢٠٠٥نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ٢٥أقصاه  
 .اللجنة ردا إجيابيا

، جــرت مقابلــة مــسؤولني ســوريني ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٧ و ٥مي ويف يــو - ٨٧
 .كبار مبقر األمم املتحدة يف فيينا

 
 االستنتاجات والتوصيات -رابعا  

ــسابق     – ٨٨ ــا ال ــواردة يف تقريره ــة ال ــزال اســتنتاجات اللجن ، اجلــزء S/2005/662انظــر (ال ت
التقريـر، اسـتمر التحقيـق يف تطـوير         وخالل الفتـرة الفاصـلة منـذ تقـدمي ذلـك            . سارية) السادس

ــز االســتنتاجات الــيت أوردهــا      خطــوط متعــددة للتحــرى، إن أفــضت إىل شــيء، فإمنــا إىل تعزي
 .التقرير السابق

فعمليـة  . ومن األمهية مبكان احلفاظ علـى الـوترية املطـردة خلطـوط التحقيـق املوضـوعية           - ٨٩
ــأ      ــشكل مت ــادات واستعراضــها ب ــة اإلف ــة ومقابل ــي األدل ــا تالق ــستغرق وقت ــل  . ن ت وال ميكــن، ب

ينبغي، استغالل أحداث دخيلة إلهلاء اللجنة عن االضطالع بالواليـة الـيت أناطهـا ـا جملـس                   ال
األمن من أجل املساعدة يف حتديـد هويـة مـرتكيب العمـل اإلرهـايب الـذي اقتـرف يف بـريوت يف                    

 .، ومموليه ومنظميه واملتواطئني معهم٢٠٠٥فرباير / شباط١٤
واخلطــوات الالحقــة الــيت يــتعني علــى اللجنــة القيــام ــا يف التحقيــق ويف مــساعدة           - ٩٠

مواصــلة متابعــة خطــوط التحقيــق احلاليــة املتعلقــة : الــسلطات اللبنانيــة خطــوات واضــحة وهــي
جبميع جوانب القضية؛ وتقييم ومتابعة عناصـر جديـدة يلفـت نظـر اللجنـة إليهـا؛ والكـف عـن                     

 مل تعد على صلة مباشرة بالقضية؛ واحلـصول يف مجيـع األوقـات      متابعة أي خطوط يف التحقيق    
مــن قبــل الــسلطات الــسورية؛ وإبــالغ جملــس األمــن يف   علــى التعــاون الكامــل وغــري املــشروط 
وال شـك أن التـأخري يف إحـراز تقـدم يف أي مـن هـذه         . فواصل زمنية منتظمة عن التقدم احملـرز      

ويف هـذا الـصدد، قـد يكـون مـن املفيـد إذا       . ىالعناصر سيؤثر حتما على سائر العناصـر األخـر      
تتجـاوب مـع طلبـات      حمـددة أن    منـها مـساعدة     متكن عدد من الدول األعضاء اليت التمست         ما

 .اللجنة
عـدد  بأنه كـان هنـاك     عنه يف تقريرها السابق     الذي أعربت   رأيها  وال تزال اللجنة على      – ٩١

ا الـرأي   هـذ وقـد دعمـت صـحة       . احلريريغتيال السيد   وراء ا من الدوافع الشخصية والسياسية     
 .٢٠٠٥ أكتوبر/تشرين األولمنذ عليها  احلصول ييف نواح عدة، أدلة وإفادات جير

ــة ووواصــلت  - ٩٢ ــسلطات اللجن ــة القــضاال ــئية واألمني ــعزة تاللبناني ز تعاوــا يف األســابيع  ي
 ،نانيـة اإلرادة  الـسلطات اللب  ومتتلـك   . كـشف احلقيقـة   : وهـو شترك  سعيا وراء هدفها امل   األخرية  
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اآلثـار األوسـع نطاقـا      نظر إىل   بـال  إال أنـه  . مواصلة التحقيق يف لبنـان     على   قدرة متزايدة تتمتع ب و
دعم للتحقيـق  تقـدمي الـ  أن يواصـل اتمـع الـدويل    ال بـد  ،  املتعددة لتحقيقاخطوط  املترتبة على   

 مجيــع علــى النحــو الــذي ميكــن بــه التحقيــق بــشكل واف يف   داخــل لبنــان وخــارج حــدوده،  
 .جوانب القضية ووضع خامتة هلا

، وال سيما اجلزء الثالث منـه، يـشكل بالنـسبة           )٢٠٠٥ (١٦٣٦وال يزال قرار الس      - ٩٣
سـعيها وراء   للجنـة، يف    فـإن   ،  صدديف هذا ال  و.  التحقيق سري ل ا لبس فيه  ة ال واضحوالية  للجنة  

صول عليهـا واسـتدعاء     علومـات واحلـ   طلـب امل  صـالحية    خارج دولة لبنـان،   إلفادات  الشهود وا 
واد املـ ، وطلـب  )القـبض علـيهم عنـد االقتـضاء    أو طلب اعتقاهلم و(معروفني م شهود ومشتبه   

أن اللجنـة ال ميكنـها      بيـد أن    . العمليـة هـذه   ضغط أو تـدخل يف       وأدون أي شرط    االستداللية،  
علـى حنـو    فـاملهم أيـضا إبـداء التعـاون مـع اللجنـة يف الوقـت املناسـب و                 : توقف عقارب الساعة  

 .لبس فيه ال
 ،٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٥ؤرخ املــ طلــب احلكومــة اللبنانيــةمدركــة لللجنــة وا - ٩٤

 فتـرة تمديـد عمـل اللجنـة       ل،  )٢٠٠٥ (١٦٣٦لـس   اقـرار    من منطوق    ٨املقدم عمال بالفقرة    
 املوضــوعية الــيت تتابعهــا اللجنــة أبعــد مــا تكــون عــنلتحقيــق اوط طــنظر إىل أن خوبــال. إضــافية

لمجلـس،  لتعهـداا   ـا الوفـاء ب    الـسلطات الـسورية     ئـة الـيت بـدأت       البطيترية  ، وإىل الو  االكتمال
   أن جينـب العمـل   القرارومن شأن هذا . ستة أشهرذا التمديد لفترة ال تقل عن  توصي اللجنة 
 .ةقصريالوالية آلجال جتديد االنقطاع املألوف الذي ينجم عن عمليات  املوضوعي للجنة

لـسلطات الـسورية يف     مـن جانـب ا    غري املشروط   امل و اللجنة على التعاون الك   تعتمد  و - ٩٥
 .قيد التحقيقجوانب القضية مجيع من حىت ميكن التيقن  ،املقبلة من حتقيقاافترة ال
 


