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ــ   ـــة مؤرخـرسالـ ــران١٠ة ــ ــه / حزيـ ـــ ٢٠٠٦يونيـ ــة إل ــيس جملـــ ـ موجهـ ـــى رئـ ــن ـس األمـ ن مـ
 العام األمني

  
بقـرارات   ، الـذي أُعـد عمـال    املـستقلة ه التقرير الرابع للجنة التحقيق الدوليـة      طيأتشرف بأن أحيل     

 ).انظر املرفق) (٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥جملس األمن 
مـارس  /آذار ١٤ير تفاصيل التقدم الذي أحرزته اللجنـة منـذ تقريرهـا الـسابق املـؤرخ                ويورد التقر  
٢٠٠٦ (S/2006/161)                    ضـحية   ٢٢ يف التحقيق يف اغتيـال رئـيس الـوزراء اللبنـاين األسـبق رفيـق احلريـري و 

يـربز  و.  قـضية أخـرى  ١٤ للسلطات اللبنانية فيمـا جتريـه مـن حتقيقـات يف     فنيةأخرى، ويف توفري املساعدة ال  
التقرير على وجه اخلصوص التقدم الكبري الذي أُحرز يف تعزيز قدرة اللجنة على إجراء التحقيقـات وتعزيـز                  
هيكلها التنظيمي؛ وتطوير أنشطتها التحقيقية، ومواءمة إجراءاا الداخليـة مـع معـايري ومتطلبـات إجـراءات         

 مرة أخرى أسـلوب اللجنـة املنـهجي املـستند        ويربز التقرير . حمكمة ذات طابع دويل   أمام  قضائية مقبلة، رمبا    
 .إىل معايري فيما يتعلق بتنفيذ واليتها كما هي حمددة يف القرارات املذكورة آنفا

وأود . وأود أن أشكر موظفي اللجنة على ما قاموا به من عمل متفان ومنهجي يف ظروف صـعبة                 
تز الستمراره يف االضطالع بالدور القيادي يف املضي بالتحقيق يف ذلك اهلجوم        أيضا أن أشكر السيد برامري    

وأُرحب، على وجه اخلصوص، بالشراكة الـيت أقامهـا مـع األجهـزة القـضائية وأجهـزة إنفـاذ القـانون                     . قُدما
ســتقرار  االللجنــةينبغــي أن يــوفَّر ه وأتفــق يف الــرأي مــع الــسيد برامريتــز وحكومــة لبنــان علــى أنــ  . اللبنانيــة

 .ومواردها وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بواليتها
كما أنين، يف الوقت نفسه، . وأغدو ممتنا لو تفضلتم بإطالع أعضاء جملس األمن على هذه املسألة       

 .أحيل التقرير إىل حكومة لبنان
 عنان. كويف ع) توقيع(

 

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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 املرفق 
أة عمـــال ــنـــشاملاملـــستقلــة ق الدوليـــة ـع للجنـــة التحقيـــ ـالتقريـــر الرابـــ   

) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥جملـــــــس األمـــــــن  بقـــــــرارات
  )٢٠٠٥ (١٦٤٤ و

 بريوت سريج برامريتز
٢٠٠٦يونيه / حزيران١٠ رئيس اللجنة  

 موجز 
أن تقـدم إليـه تقريـرا عـن التقـدم           املـستقلة   طلب جملس األمن إىل جلنة التحقيق الدولية         

ما تلقاه مـن تعـاون مـن جانـب الـسلطات الـسورية،              احملرز يف التحقيق الذي جتريه مبا يف ذلك         
كـانون   ١٦املـؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤وذلك كل ثالثة أشـهر اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ القـرار              

 .٢٠٠٥ديسمرب /األول
ويــربز هــذا التقريــر مــا حققتــه اللجنــة مــن تقــدم إضــايف يف تعزيــز هيكلــها التنظيمــي،    

ومواءمة إجراءاا الداخلية مع معـايري ومتطلبـات        وقدرا؛ وتطوير أنشطتها يف جمال التحقيق؛       
واستعرضــت اللجنـة علــى وجــه  . إجـراءات قــضائية مقبلـة، رمبــا أمــام حمكمـة ذات طــابع دويل   

حتقق بشكل منهجي يف مجيع اخليوط      هي   و ،اخلصوص كل املعلومات اليت جمعت يف وقت سابق       
. املختلفـة عة كبرية من ااالت   مشروعا للتحقيقات تغطي جممو    ٢٤ذلك حاليا   يشمل   و ،املمكنة

وجيري حاليا بطريقة منظمة ومنهجية ختزين املواد اإلثباتية الناجتة عن مشاريع التحقيقات الـيت              
 . من االطالع عليها بسهولةاملعنيةأجنزت بالفعل لكي تتمكن السلطات القضائية 

انيــة يف القــضايا األربــع نيــة الــيت توفرهــا اللجنــة للــسلطات اللبنفوفيمــا يتعلــق باملــساعدة ال 
لـدفع التحقيـق إىل     زمخـا   جهـد أكثـر تـضافرا وأقـوى          بـذل عشرة األخـرى، تـرى اللجنـة أنـه يلـزم            

 وقـدرات التحقيــق  فنيـة األمـام؛ ومـع أن زيـادة املـساعدة الدوليـة أمــر ضـروري لتعزيـز القـدرات ال        
أكثـر اسـتباقا يف متابعـة       اللجنـة أن تـرى لنفـسها دورا         تـستطيع   الالزمة لسلطات التحقيق اللبنانية،     

 .هذه التحقيقات
وقد أصبح التعاون الذي تلقاه اللجنة من الدول األعضاء شرطا ال حد ألمهيته املتزايـدة                

 دولـة خـالل الفتـرة الـيت يـشملها هـذا             ١٣ طلبـا إىل     ٣٢بالنسبة إلجناز أعماهلا؛ وقدمت اللجنـة       
التعاون مـع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية فقـد           أما  . املدى الدويل للتحقيق  اتساع  التقرير، مما يربز    

يف ذلـك يف     وستواصل اللجنة التمـاس تعـاون اجلمهوريـة العربيـة الـسورية الكامـل، مبـا               . زاد منوا 
 .معلومات حمددة، وتسهيل إجراء مقابالت مع املواطنني السورينيطلب مجع الوثائق، و

ــدم إىل األ   ترحــب و  ــة املق ــة اللبناني ــة بطلــب احلكوم ــام يف  اللجن ــار٤مــني الع ــايو / أي م
فمـن شـأن هـذا التمديـد أن يـوفر           . سـنة واحـدة   أقـصاها    أخـرى    فتـرة لديد واليتها   م لت ٢٠٠٦

ة لــدى ثقـ شيع الالعمليـات والتخطـيط، ويـ   ضمن تقـدم  يـ إحـساسا باالسـتمرارية واالسـتقرار، و   
 .ملوظفنيا
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٩٣-١
.م احملرز يف التحقيقالتقد -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠٦-١٠
. قضية أخرى١٤املساعدة الفنية يف  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢١٨-٦١
.التعاون اخلارجي -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٠٧٢٦-٩٣

.الدعم التنظيمي -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٢٧٣٠-١٠٨
.االستنتاجات -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٣٣٣٥-١٢٨

  
 مقدمة -أوال  

 كــانون ١٥املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤هــذا التقريــر مقــدم عمــال بقــرار جملــس األمــن    - ١
التابعـة لألمـم    املستقلة  ، الذي طلب فيه الس إىل جلنة التحقيق الدولية          ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

املتحدة أن تقدم تقريرا إىل الس كل ثالثـة أشـهر عـن التقـدم احملـرز يف التحقيـق مبـا يف ذلـك                         
رز يف تنفيـذ واليـة   وهـو يغطـي التقـدم احملـ    . تلقاه من تعـاون مـن جانـب الـسلطات الـسورية       ما

ــة ــة  اللجنـ ــا هـــي مبينـ ــن  ، كمـ ــرارات جملـــس األمـ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥يف قـ
 ).S/2006/161 (٢٠٠٦مارس / آذار١٤ منذ تقريرها السابق املؤرخ ،)٢٠٠٥ (١٦٤٤ و
األسـلوب املنـهجي     الـسابق،    هاشيا مع املنهجية املبينة يف تقرير     امتقد واصلت اللجنة،    و - ٢

معــايري الـذي اتبعتــه فيمـا يتعلــق بـالتحقيق يف مقتــل رئـيس الــوزراء اللبنـاين األســبق       املـستند إىل 
نيـة للـسلطات اللبنانيـة      ف، وتوفريهـا للمـساعدة ال     )حتقيق احلريري ( آخرين   ٢٢رفيق احلريري و    

على وجـه اخلـصوص، تقـدما       أحرزت اللجنة،   و. األخرىالقضايا األربع عشرة    يف حتقيقاا يف    
ا التنظيمــي وقــدرا؛ وتطــوير أنــشطتها يف جمــال التحقيــق؛ ومواءمــة إجراءاــا يف تعزيــز هيكلــه

 .الداخلية مع معايري ومتطلبات إجراءات قضائية مقبلة، رمبا أمام حمكمة ذات طابع دويل
 تقــدم يف التعزيــز التنظيمــي للجنــة عقــب توســيع نطــاق واليتــها يف كــانون  حتقــقوقــد  - ٣

 أن اللجنـة    مـع و. ٢٠٠٦ينـاير   / جديد هلا يف كانون الثاين      وتعيني رئيس  ٢٠٠٥ديسمرب  /األول
 جيـري معظـم الوظـائف الرئيـسية فيهـا أو          شـغل   بالفعـل   مت  ال تعمل بقدرا الكاملة حـىت اآلن،        

فـض معـدل الـشواغر      اخنونتيجـة لـذلك،     . ، وخباصة يف شـعبة التحقيقـات      شغلهاإاء إجراءات   
تعـيني  ومع ذلك، مـا زال      .  يف املائة  ٢٠ىل أقل من     يف املائة تقريبا إ    ٥٠بلغ  كان ي السابق الذي   
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مقـر  كما أن توسـيع  . التحديات الرئيسية يف هذا اخلصوصأحد موظفي لغات دوليني مؤهلني    
 ،السـتيعاب العـدد املتزايـد مـن املـوظفني         ع توجد حاجـة ماسـة إليـه         يوهو توس العمل الرئيسي،   

ــة مفاوضــات مــع حكومــة ل  . ميــضي قــدما ــادة توضــيح وضــعها  وأخــريا، بــدأت اللجن ــان لزي بن
مـــذكرة التفـــاهم األصـــلية املؤرخـــة    عـــزز القـــانوين مـــن خـــالل مـــذكرة تفـــاهم تكميليـــة ت     

 .٢٠٠٥يونيه /حزيران ١٣
أن حتـرز تقـدما مطـردا       زيادة عدد احملققني واحملـامني واحملللـني للجنـة          أتاحت  وبالفعل،   - ٤

 مـن مــشاريع  ٢٤ تنفيـذ  ،حـد حاليـا، يف آن وا جيــري و. ةواسـع يف حتقيـق احلريـري علـى جبهـة     
 تــشمل جمموعــة كاملــة مــن أعمــال التحقيــق يف جمــاالت مــن قبيــل دراســة  ،التحقيــق والتحليــل

ــة األ ــة دل ــاألحراز واملــضبوط اجلنائي ــصلة ب ــصلة   اتاملت  الــيت جــرت مــصادرا، والتحقيقــات املت
الالسـلكية؛  ؛ واالتصاالت السلكية و    اجلرمية حماكاةمناذج   والتجارب و  وكبمبسرح اجلرمية وامل  

وحتليلـها؛ وإجـراء املقـابالت مـع     بـني عناصـر اجلرميـة    واهلياكل التنظيمية، والتحقيق يف الروابط      
كـل مـشروع فريـق عمـل متعـدد التخصـصات            يتـوىل   و. الشهود الرئيسيني واملـصادر احلـساسة     

 .جمموعة من املهارات املناسبة لكل من املشاريع املعنية لديهميتكون من خرباء 
ألدلـة  لمستفيـضة ومنهجيـة     عمليـات متحـيص     على وجـه اخلـصوص،      ت اللجنة،   أجرو - ٥

 فعلــى . آخـرين ٢٢ احلريــري والـسيد  املتــصلة بـالظروف املباشــرة الـيت أدت إىل مقتــل   اجلنائيـة  
املتـصلة  نائيـة  اجلألدلـة   ل يومـا    ٢٣حتقيقـا اسـتغرق      قبـل فتـرة وجيـزة        سبيل املثال، أجنزت اللجنة   

، يف ألدلـة لتلـك ا حماكـاة  منـاذج  كمـا تلقـت   . احلريـري الـسيد  كـب   وخملفات مو مبسرح اجلرمية   
وذلـك   ،ورسوم مسطحة وتـسجيالت صـوتية للـتفجريات       ) ثالثية األبعاد (مناذج جمسمة   شكل  

الـذي حـدث فيـه      دد  صورة شاملة ملسرح اجلرمية يف اليـوم والوقـت احملـ          على تكوين   للمساعدة  
أجـرت اللجنـة حتلـيال للحمـض النـووي           أيـضا،    التقريـر ذا  وخالل الفترة املشمولة ـ    . االنفجار
(DNA) ،ــات احلاســوبية  لو ــة للتحقيق ــةاجلألدل ــصمات األصــابع،   نائي ــيالت ، وحبــوث ب والتحل

ــائق  ــة الوثـ ــة، ودراسـ ــو. اهلاتفيـ ــن  جيـ ــد مـ ــا مزيـ ــيص  ري حاليـ ــات متحـ ــة اجلاألعمليـ ــةدلـ ، نائيـ
ري إعـداد قائمـة     فعلـى سـبيل املثـال، سـيج       . رورية يف املـستقبل   ستصبح تلك العمليات ض    كما

املوجــودة حاليــا يف حــوزة    املتــصلة جبميــع األحــراز     نائيــة ألدلــة اجل لشــاملة وقاعــدة بيانــات   
 .السلطات اللبنانية واللجنة على حد سواء

نيــة إىل الــسلطات فالواليــة املوســعة للجنــة، وهــي تقــدمي املــساعدة ال فيمــا يتعلــق بأمــا  - ٦
فعـن  .  مقارنـة  حتلـيالت  فقد أحرز تقدم بإجراء عدة       األخرى،القضايا األربع عشرة    اللبنانية يف   

 وضـع افتـراض للعمـل علـى     ،قـضية  يف كـل    تملـة جلرمية والدوافع احمل  طريقة تنفيذ ا  طريق مقارنة   
 إىل جممــوعتني تــضم األوىل مثانيــة تفجــريات يف أمــاكن عامــة،      القــضاياأساســه يقــسم تلــك   
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إىل تيـــسر التوصـــل  املقارنـــة وهـــذه. هدف فيهـــا أفـــراد معينـــون هجمـــات اســـتةســـت والثانيـــة
وقـد أصـبح    .  احلريـري  قـضية حتديد الصالت احملتملـة مـع        وتتيح   ناةاجلاستنتاجات بشأن طبيعة    

القــضايا لــن يتحقــق مــن الواضــح أيــضا أن أي تقــدم ملمــوس يف الكــشف عــن غمــوض تلــك   
ــذل جهــد   إال ــانون      بب ــسلطات القــضائية وســلطات إنفــاذ الق ــدرة ال ــادة مــوارد وق ــضافر لزي مت

 .يف القضايا األربع عشرةتحقيق الاضطالع اللجنة بدور أكثر استباقا يف   بل ورمبا،اللبنانية
التقريـر، اموعـة اخلاصـة ـا مـن          ذا  خالل الفتـرة املـشمولة ـ      ،   أيضا حددت اللجنة و - ٧

 مـــن قـــرار جملـــس األمـــن  ٦يف الفقـــرة املنـــصوص عليـــه اإلجـــراءات الداخليـــة، علـــى النحـــو  
ــسر و). ٢٠٠٥( ١٥٩٥ ــادة  تي ــد القياســي ألعمــال  هــذه اإلجــراءات زي ــيت  التوحي ــق ال التحقي

حـدت  وقـد و  .  االحترام الواجب للمعـايري القانونيـة واملهنيـة الـسارية          كفلتضطلع ا اللجنة وت   
هــذه اإلجــراءات، علــى ســبيل املثــال، األســلوب الــذي جتــري بــه املقــابالت مــع الــشهود ومــع  

 اللبنانيـة واملعـايري الدوليـة ذات الـصلة يف االعتبـار، مبـا يف ذلـك                مع أخذ القـوانني    ،املشتبه فيهم 
إلجــراءات قانونيــة مقبلــة أمــام حمكمــة مــا، رمبــا يكــون هلــا  يــؤا اإلجــراءات اجلنائيــة الدوليــة، 

وقــد وحــدت اإلجــراءات أيــضا طلبــات اللجنــة املتعلقــة باحلــصول علــى مــساعدة  . دويل طــابع
تتبـع  الطلبـات املتعلقـة باحلـصول علـى املـساعدة           أصـبحت    ويف الوقـت احلـايل    . الدول األعضاء 

. الزمنيــة املطلوبــةاُألطــر شــكال ثابتــا وجيــري تــسجيلها ورصــدها ومتابعتــها يف حــدود  مجيعهــا 
ـه  إجراء تقييم موضوعي للتعاون الذي تلقاه اللجنة من الدول األعـضاء الـيت      ذلك  ل  ويسهتوج

 .إليها الطلبات
 ألمهيتـه املتزايـدة بالنـسبة ألعمـال         ول األعـضاء عنـصرا ال حـد        أصـبح تعـاون الـد      قدول - ٨

 مما يربز املـدى الـدويل   ،التقريرذا  دولة خالل الفترة املشمولة ١٣ طلبا إىل   ٣٢اللجنة؛ وقدم   
ــاق للتحقيـــق  ــو وزاد . الواســـع النطـ ــع منـ ــاون مـ ــة الـــسورية التعـ ــة العربيـ قـــدت وع. اجلمهوريـ

بطريقة مرضـية عمومـا ويف الوقـت املناسـب        كما لبيت    اجتماعات مع الرئيس ونائب الرئيس،    
تـسهيل إجـراء مقـابالت مـع        لعدة طلبات أخرى للحصول على معلومـات أو وثـائق حمـددة، و            

عمل مـع كبـار   على مستوى ال بصفة منتظمة اجتماعات    تعقد  ويف الوقت احلايل أيضا     . الشهود
وت علــى حــد ســواء، ملناقــشة سورية، يف دمــشق ويف بــرياجلمهوريــة العربيــة الــممثلــي حكومــة 

 اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     وقد تلقت اللجنة تأكيدات حكومـة       . الطرائق العملية هلذا التعاون   
اجلمهوريـة  ، وأن ويف الوقـت املناسـب   طريقـة مرضـية   بسـتلىب   املتكررة بأن مجيع طلبات اللجنة      

 .رتكيب هذه اجلرائمترغب يف أداء دور فعلي يف دعم حبث اللجنة عن مالعربية السورية 
علـى جماـة حتـديات كـبرية يف جمـاالت      تنظيم قوي قـادر  حرز تقدم كبري يف بناء      وقد أُ  - ٩

الــشفوية وغــري ذلــك مــن التحــديات والترمجــة والترمجــة التحريريــة ن التحقيــق والتحليــل واألمــ
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رة ممتـدة مـن   توفري احتياجات مشروع ذا التعقيد لفتـ ما زال ومع ذلك . ة اللجنة املتصلة بوالي 
وإمكانيـة  مؤكـدة   واليـة   وجـود   ويشكل  . أحد جماالت التركيز احلامسة لعمل اللجنة     ميثِّل  الزمن  

. ألي منـــو تنظيمـــيمـــود الفقـــري  الع،لتنبـــؤ بـــاملوارد املاليـــة والبـــشرية وغريهـــا مـــن املـــوارد ل
يف يشكالن األسـاس الـذي يرتكـز عليـه النـهج املـنظم املنـهجي الـذي دعـت إليـه اللجنـة                         فهما

تقريرهــا األخــري، وعلــى ذلــك، ترحــب اللجنــة بطلــب حكومــة لبنــان املقــدم إىل األمــني العــام   
 مديـد وهـذا الت  . سـنة واحـدة   أقـصاها    لتمديد واليتها لفتـرة أخـرى        ٢٠٠٦مايو  /أيار ٤ بتاريخ

 العمليــات والتخطــيط اطــرادمــن شــأنه أن يــوفر إحــساسا باالســتمرارية واالســتقرار، ويــضمن  
 .ملوظفني اة لدىثقشيع الوي
  

 التقدم احملرز يف التحقيق -ثانيا  
يف أثناء الفترة املشمولة ذا التقرير، ظلت جلنـة التحقيـق تركـز علـى اسـتكمال تعزيـز         - ١٠

العمل املـوروث، ومواصـلة التحقيـق يف اجلوانـب املـستمرة للجرميـة، وبلـورة خيـوط وجمـاالت                    
ويظـل مـن الـضروري    . يـق إدارة سـليمة  حتقيق جديدة متعددة، ووضع نظـم تكفـل إدارة التحق      

 .ممكنوقت حتقيق نتائج ثبوتية واقعية يف أقصر 
: ات القـضية وهـي    مـستوي  أهـم وتستعرض اللجنة يف هذا التقرير عملها اجلاري بـشأن           - ١١

ها أو من كانوا على علم بالعملية أو بالتخطيط هلا؛ وحتديد مـن             ياجلرمية نفسها؛ وحتديد مرتكب   
 وتقدم اللجنة، وهي تفعل ذلك، أكرب قدر ممكـن مـن التفاصـيل مـع احترامهـا                  .أمروا بارتكاا 

 .يف الوقت ذاته للحاجة األساسية إىل احلفاظ على السرية وخيوط التحقيق
 

 خصائص اجلرمية -ألف  
  العملحماور - ١ 

كمــا هــو مــبني يف التقريــر الــسابق، كــان مــن احملــاور الرئيــسية للتحقيــق وضــع نظريــة    - ١٢
 الــذي قتــل رفيــق ،جلهــاز املتفجــر االرجتــايلاالنــاجم عــن نفجــار ال بــشأن مــا إذا كــان اموحــدة

فـــوق ”أو “ حتـــت األرض” آخـــرين، قـــد حـــدث  ٢٢احلريـــري رئـــيس الـــوزراء األســـبق و  
ثنني، وما إذا كان قد بدأ بتأثري أي مـزيج          ا أو   د، وما إذا كان مكونا من عصف واح       “األرض

 حبث وحتديد تلـك اجلوانـب األساسـية        اجلوهريةمن األمور   و. ممكن أن يتولد عن تلك العوامل     
من اجلرمية بطريقة منهجية قاطعة، وذلك لتيسري إحراز مزيـد مـن التقـدم يف التحقيـق واسـتيفاء           

 .إجراءات قضائية مقبلة معايري اإلثبات ألي
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نفجـارات وموقـع وجـود اجلهـاز املتفجـر بالـضبط يف حلظـة               الومن شأن معرفـة عـدد ا       - ١٣
فجــار أن تيــسر التوصــل إىل فهــم أفــضل لتخطــيط اجلرميــة وتنفيــذها؛ وطبيعــة فريــق اجلنــاة   االن

 وما يلزم من مهارات وتنسيق، والوقـت الـذي اسـتغرقه التخطـيط للـهجوم؛ والفتـرة                  ؛وتكوينه
اليت استغرقها اختاذ قرار قتل الـسيد احلريـري؛ ومـدى تـورط أفـراد آخـرين أو إمكانيـة علمهـم                   

 .و اشتراكهم فيهامسبقا بالعملية أ
ــة   أن اتــسام وينبغــي التــشديد علــى   - ١٤ ــة اجلنائي بطــابع الــشمول عمــل خــرباء حتليــل األدل

 إذ يـوفر فحـص وحتليـل األدلـة اجلنائيـة األسـاس الـالزم            ،التحقيـق  أمهيـة بالنـسبة لتقـدم        يكتسي
.  ولالفتراضــات اخلاصــة بالقــضية وللتحقــق مــن األدلــة ىلكــثري مــن خطــوات التحقيــق األخــر 

املختــصة بتحليــل الــسابقة بينمــا تقــر اللجنــة بامتيــاز العمــل الــذي اضــطلعت بــه أفرقــة اخلــرباء و
 .األدلة اجلنائية، فإا تعتقد أن مواصلة العمل املتعلق باألدلة اجلنائية كان، وال يزال، الزما

  األدلة اجلنائية املتعلقة مبسرح اجلرميةدراسة - ٢ 
 باالنفجـار   ةالتحقيق األساسي لتوضيح اجلوانب املتعلقـ     قطعت اللجنة شوطا طويال يف       - ١٥

ــدها        ــشهود وتأيي ــات ال ــك مجــع معلوم ــا يف ذل ــة، مب ــا اجلرمي ــيت انطــوت عليه ــا أجــرت  . ال كم
ــة   ــة اجلنائي ــارات شــاملة لألدل ــزال و ،اختب ــضها ال ي ــابع ــذا ن وســيمكِّ. جاري ــن أن  ه ــة م اللجن

 .يومتستخلص مبستوى ثبويت مرض، مالبسات االنفجار يف ذلك ال
مـايو  /سرح اجلرمية يف أواخر أيـار لألدلة اجلنائية املتعلقة مب   النهائي اللجنة   حتليلوقد بدأ    - ١٦

وكــان . يــق مــن خــرباء حتليــل األدلــة اجلنائيــة وخــرباء مــسرح اجلرميــة  فر، واضــطلع بــه ٢٠٠٦
اهلدف من املشروع إجـراء حتقيـق منـهجي يف مـسرح اجلرميـة ومجـع أدلـة جنائيـة، مبـا يف ذلـك                   

إذا كــان  لتثبــت ممــا إذا كانــت شــاحنة امليتسوبيــشي قــد اســتخدمت يف إيــصال القنبلــة، ومــا    ا
وعـالوة علـى   . الذي كان فيه اجلهـاز عنـدما انفجـر       احملدد  املكان  تعيني  اجلهاز قد فجره فرد، و    

ــتفجري       ــسات ال ــضبط مالب ــبني بال ــة ت ــة جنائي ــا إذا كــان   :ذلــك ســعى املــشروع إىل مجــع أدل م
وق األرض أو حتت األرض، وما إذا كانت هناك قنبلة ثانيـة انفجـرت يف   االنفجار قد حدث ف 

واستلزم املـشروع فحـصا دقيقـا ألطنـان مـن احلطـام، وشـظايا مـن املعـدن          . قريباتالوقت نفسه   
 .  متر مربع٤١ ٠٠٠والبالستيك، يف منطقة مساحتها 

 (DNA)  النـووي  إجراء حتليـل احلمـض    أيضا  ملسرح اجلرمية   استهدف التحليل النهائي    و - ١٧
فجـر،  تل اجلهـاز امل   على حتديد الفرد الـذي شـغ      هذا  وسيساعد  . يةشالء البشر األاملستخرج من   

وسـعى املـشروع أيـضا إىل التأكـد مـن وجـود       . أي ضحايا آخرين من ضـحايا اهلجـوم     حتديد  و
اجلهـد  هـذا   وإمجـاال، أسـفر     . جديدة للتحقيق بشأن التخطيط للعمليـة وتنفيـذها       خيوط  وبلورة  
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 دليل إثبايت إضايف، كلها قيد املزيد من الفحص على أيدي خرباء حتليـل              ١ ٩٠٠ن أكثر من    ع
 .األدلة اجلنائية

اجلنائيـة   فحـص األدلـة   ٢٠٠٦مـارس  /وعالوة علـى ذلـك، اسـتكملت اللجنـة يف آذار      - ١٨
وقد وضـعت الـسيارات يف املواضـع الـيت كانـت فيهـا قبـل                . املتعلقة بسيارات موكب احلريري   

وكان اهلدف من ذلك هو حتـري آثـار االنفجـار علـى الـسيارات، والتمـاس                 . فجار مباشرة االن
 تيـة املتنـاثرة علــى مـساحات كـبرية، كانــ    ن عينـة مـن الــشظايا املعد  ٧٦ومت مجــع . أدلـة أخـرى  

ــورةم ــوق األرض   طم ــة ف ــى ارتفاعــات متفاوت ــات عل ــا وأشــكاهلا   .  يف املركب ونظــرا ألحجامه
   ا املادية، يرجح أأو جـسم   ) أي شـاحنة امليتسوبيـشي    (ا انبعثت من حاوية املتفجـرات       وحاال

 .معدين كان على مقربة شديدة من اجلهاز املتفجر
وسـيجري حتليـل   . وقد قُدمت الشظايا للتحليل امليتالوغرايف واجلنـائي لتحديـد منـشئها     - ١٩
ت هـذه القطـع     فجـر االرجتـايل بالـضبط، وللتثبـت ممـا إذا كانـ            تلمسار لتحديد مكان اجلهاز امل    ل

منبعثـة مــن احلاويـة، واالجتــاه الـذي انطلقــت فيــه الـشظايا يف اللحظــات التاليـة مباشــرة لوقــوع      
فجـرين،  توستجري مقارنة النتائج بتحليل خـصائص املكـانني احملـتملني للجهـازين امل     . االنفجار

 )الثالثــي األبعــاد (أي فــوق األرض أو حتــت األرض، للمــساعدة علــى حتديــد الوضــع اــسم    
 .فجر قبل أن ينفجر مباشرةتللجهاز امل

 خصائص االنفجار  
من أولويات اللجنة حتديد ما إذا كان االنفجار قـد تـسبب       فإن   ،كما هو مذكور آنفا    - ٢٠

ــنني       ــزيج مــن االث ــع حتــت األرض أو م ــوق األرض أو تفجــري وق ــع ف ــه تفجــري وق وختتلــف . في
ألرض اختالفــا شــديدا مــن خــصائص االنفجــار فــوق األرض عــن خــصائص االنفجــار حتــت ا 

ــأثريات عــصف االنفجــار          ــام وت ــة احلط ــسار وطبيع ــا، وم ــيت خيلفه ــرة ال ــث خــصائص احلف حي
. وخصائصه، من قبيـل انطـالق كـرة مـن النـار، واآلثـار احلراريـة، والتـأثري علـى املبـاين احمليطـة                       

لفة الـذكر  عمل اللجنة املستفيض املتعلـق باألدلـة اجلنائيـة هلـا أن حتـدد اخلـصائص الـسا               سيتيح  و
 .اليت تنطبق على االنفجار الذي حدث يف قضية احلريري

والتماســـا ملزيـــد مـــن الوضـــوح بـــشأن خمتلـــف النظريـــات احمليطـــة خبـــصائص عـــصف  - ٢١
وستساعد النتائج علـى تأييـد      . الناجتة عنه االهتزازية  االنفجار، جيري اآلن حتليل ائي للبيانات       
ن، ااثنـ  ا كـان قـد حـدث عـصف انفجـار واحـد أو      أشكال األدلة األخـرى بـشأن مـسألة مـا إذ     

قوة االنفجار، وكمية املتفجرات املستعملة؛ وكـذلك تقـدير مـا إذا كـان االنفجـار قـد        تقدير  و
وكان من األسـباب الداعيـة إىل احلـصول علـى بيانـات مـن هـذا                 . حدث فوق األرض أو حتتها    

مبعـث  و. ٥٥,٠٥/١٢عة   االنفجـار بالـضبط، وهـو الـذي حـدد بأنـه الـسا              وقـت القبيل حتديد   
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الداخليـة لنظـام املراقبـة      دقة ضـبط الـساعة      هو عدم   االنفجار بالضبط   حتديد وقت   احلرية بشأن   
وســـيجري أيـــضا حتليـــل مقـــارن لالنفجـــارات . HSBCالـــدائرة التلفزيونيـــة املغلقـــة مبـــصرف ب

األخرى اليت حدثت يف لبنان من حيث أحجامها بالنسبة حلجم عصف االنفجـار الـذي أودى                
 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٤حبياة السيد احلريري يوم 

خلـصائص املتعلقـة   مشـل ا قضية احلريري يف احلسبان، وضعت فيه  ،   فحص دقيق  وجرى - ٢٢
باألدلة اجلنائية واخلصائص الفيزيائية والكيميائية النفجارات معـزوة إىل انفجـار جهـاز متفجـر               

ار ومــا يقتــرن ــا مــن خــصائص وهــي تــرتبط بطبيعــة كــرة النــ. فــوق األرض أو حتــت األرض
ناقلتـه،   أواملتفجـر   هـاز   اجلحرارية، واملسارات ومدى بعد احلطام املتصل باالنفجار عن حاوية          

وعن األرض، وعن األشـالء البـشرية املرتبطـة بالناقلـة، واملوكـب، واملنطقـة احمليطـة؛ وتـأثريات                   
 الفيزيائيــة للحفــر الــيت موجــة االنفجــار مــن حيــث الــضحايا واإلنــشاءات القريبــة؛ واخلــصائص

أحدثها االنفجار وللمنطقة احمليطة قبـل االنفجـار وبعـده، وعوامـل املوجـة الـصوتية مـن حيـث                    
 الـيت سـجلت عنـد       زيـة زاتهاالالبيانـات   عالقتها بتجارب وأدلة الشهود عند وقوع االنفجـار؛ و        

وائيـة املنبعثـة مـن      وقوع االنفجار، واملـضاعفات اإلضـافية ملوجـة االنفجـار وديناميـات اهلـزة اهل              
 .البيئة احلضرية احمليطة

 شــديدة األمهيــة مــن زاويــة دراســةاحلفــرة النامجــة مــن عــصف االنفجــار منطقــة متثــل و - ٢٣
وقد ثبـت اآلن أن مقـدار املتفجـرات الـالزم لتكـوين حفـرة مماثلـة للحفـرة الـيت                     . األدلة اجلنائية 

 كيلــوغرام مــن معــادل مــادة  ٥٠٠ يبلــغ حنــو ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤أحــدثها اهلجــوم يــوم  
TNT  ــق ــى عم ــر حتــت األرض؛ أو  ١,٧، عل ــو١ ٢٠٠ مت ــادة   غرام كيل ــادل م ــن مع ، TNT م
 كيلوغرام من معـادل تلـك املـادة،         ١ ٨٠٠وضع اجلهاز املتفجر االرجتايل فوق األرض؛ أو         إذا

 ومـن مث لـو كانـت شـاحنة امليتسوبيـشي قـد            .  سـنتيمترا  ٨٠إذا كان اجلهاز فوق األرض بنحو       
عــن مــا كــان ليقــل مقــدار املتفجــرات املــستعملة فــإن اســتخدمت فعــال كحاويــة للمتفجــرات 

 .TNT كيلوغرام من معادل مادة ١ ٢٠٠
ه مـن املـرجح أن   وفضال عن ذلك، تبني األدلة اليت جمعت من التربة داخـل احلفـرة أنـ            - ٢٤

ه إىل أسـفل داخـل      اجلهاز املتفجـر قـد وضـع فـوق األرض وذلـك بـالنظر إىل أن االنفجـار دفعـ                   
وستخــضع كافــة الــشظايا الــيت جمعــت يف هــذه املنطقــة لتحليــل املــسار وســتدمج يف   . األرض

مبقيــاس ) ثالثــي األبعــاد(نتــائج املــسارات األخــرى كــي يتــسىن أن يتحــدد يف منــوذج مجــسم    
. درجــة، املوضــع الــذي كــان فيــه اجلهــاز املتفجــر االرجتــايل قبــل تفجــريه حتديــدا دقيقــا    ٣٦٠
يعثــر  جــري فحــص للــشبكات املوجــودة حتــت األرض داخــل الطريــق وفيمــا حولــه، وملأ كمــا

 .طالقإعلى أية آثار ألي جزء من جهاز 
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بالـضبط وضـع شـحنة    ـا  جـرى  الكيفيـة الـيت   ويف هذا السياق، ال تزال اللجنة تدرس   - ٢٥
هـــا املتفجـــرات يف الـــشاحنة لتحقيـــق التـــأثريات املقـــصودة، وكيـــف زودت باألســـالك لتفجري

علـى حتديـد مـا إذا كانـت أيـة أسـاليب مميـزة          ذلـك   سيساعد  و. بالطريقة اليت حدثت ا بعدئذ    
 .قد استعملت لصنع اجلهاز املتفجر االرجتايل ومستوى الدراية الفنية الالزم لتجميع اجلهاز

 حاوية املتفجرات  
دلـة اجلنائيـة    كما ذُكر من قبل، فـإن خمتلـف أجـزاء املركبـات املنتـشلة أثنـاء فحـص األ                   - ٢٦

مبسرح اجلرمية ختضع حاليا للتحليل والتحديد البيولوجي وحتليل األدلة اجلنائية ملعرفـة منـشئها،              
وخباصة لتحديد ما إذا كانت من أجزاء شاحنة امليتسوبيشي، املـشار إليهـا يف التقـارير الـسابقة             

عـة  فن ذراع الرا  وقد استعيدت قطعة معدنية، رمبا تكون سقف مركبة، مـ         . الصادرة عن اللجنة  
 متـرا تقريبـا     ٥٠، وكانـت علـى ارتفـاع        “لـوس ببنايـة بي  ”امللحقة ببناية يف مسرح اجلرمية، هي       

كمــا عثــر علــى جهــاز مفتــاح إشــعال بــالقرب مــن مــبىن مل يكــن خــرباء األدلــة   . فــوق األرض
 .اجلنائية قد فحصوه من قبل

يف  كـان مطمـورا      كبـة مبرجهـاز لزيـادة الـسرعات خـاص         وعالوة على ذلك عثر على       - ٢٧
كمـا جتـري اللجنـة حتلـيال        .  سـنتيمترا حتـت الـسطح      ٤٠األرض داخل احلفـرة علـى عمـق حنـو           

.  جــزءا منــهااجلهــازكــون يللمــسار وحتلــيال ألدلــة جنائيــة لتحديــد خــصائص املركبــة الــيت قــد  
 .لىأعاندفع إىل أرضية احلفرة بفعل انفجار من ا اجلهاز وتشري التقديرات األولية إىل أن هذ

 األشالء البشرية  
مـن أمـاكن خمتلفـة عديـدة حـول         حمـتمال    دليال إثباتيا بيولوجيا     ١١٩انتشل ما جمموعه     - ٢٨

 منها متثل أشالء بشرية وأن ما ال يقـل عـن         ٤٤وعند الفحص األويل، ثبت أن      . مسرح اجلرمية 
وهـي  . ية قطعة أخرى يتوقع أن يثبت، عند إمتام فحوص الطب الشرعي، أـا أشـالء بـشر                ١٢

أيضا ختضع حاليا لتحاليل التعـرف علـى اهلويـة، واختبـار احلمـض النـووي، واختبـارات مـسار                 
 بأيــة نتــائج جديــدة لــنفس  ةولــدى مقارنــة نتــائج اختبــار احلمــض النــووي املوجــود  . الــشظايا

 .االختبار، ستتعاون اللجنة تعاونا وثيقا مع السلطات اللبنانية املعنية باألدلة اجلنائية
 ر املوكبمسا  

أوشــك علــى االكتمـــال مــشروع منــهجي الســـتجواب أو إعــادة اســتجواب مجيـــع        - ٢٩
هم الناجون من أفراد موكبه ومديرو شؤون أمنـه         يالعاملني يف جهاز أمن السيد احلريري، مبن ف       

ــه     ــه شخــصيا وكــانوا لــصيقني ب ــذين كــانوا يف خدمت واألهــداف املتوخــاة هــي  . واملوظفــون ال
 والتوقيت الدقيق لتقدمـه؛ ومعرفـة أوقـات التوقـف والـسري؛ واختيـار         استيضاح مسار املوكب،  



S/2006/375  
 

06-38257 11 
 

 يف املوكـب،   ٦٠٠ أو أكثر من سيارات املرسيدس برت        واحدةاستخدام  منط  املسار وتوقيتاته، و  
سواء يوم اهلجوم أو قبله؛ واألمناط املستخدمة عندما اختري من قبل املسار احملاذي لفندق سـان                

؛ واســتخدام التــدابري ٢٠٠٥فربايــر / شــباط٨الربملــان الــسابقة يف جــورج، مبــا يف ذلــك لزيــارة 
؛ وخطــة اجلنــاة العامــة، ونقطــة وتوقيــت إدخــال  احملــددةقــدرا معرفــة االلكترونيــة املــضادة، و

شاحنة امليتسوبيشي؛ وتفاصـيل اليـومني األخرييـن مـن حيـاة الـسيد احلريـري؛ ونقـاط الـضعف                   
 .ن حميطا به خالل تلك الفترة األمين الذي كاسياجونقاط القوة يف ال

ويف الوقــت نفــسه، أُعــدت خريطــة ذات بعــدين توضــح حتــرك املوكــب يــوم اهلجــوم     - ٣٠
وجرى ربطها بالصور اجلوية وأفالم الفيديو لتكوين صـورة دقيقـة يف الوقـت احلقيقـي لتحـرك                  

 .املوكب على طول مساره
امليتسوبيشي يف ذلـك املـسار،      املوكب واحلاجة إىل إدخال شاحنة      مسار  ونظرا لطبيعة    - ٣١
تقتنــع اللجنــة اقتناعــا تامــا بــأن املنطقــة املتامخــة لفنــدق ســان جــورج كانــت املقــصودة فعــال   مل

، حيــث “متــدرجا”ومــن احملتمــل أن اخلطــة تــصورت هجومــا . لتكــون املكــان املعــني للــهجوم
عـد فنـدق سـان      ب  اجلهاز املتفجر يف مكان أبعد يف مسار املوكب، رمبا         ريكانت اخلطة هي تفج   

جورج، وإن كان من املؤكد تقريبا أال حيـدث الـتفجري قبـل الوصـول إىل ذلـك الفنـدق، نظـرا                      
وهلـذا الـسبب، تواصـل اللجنـة أيـضا استعراضـها            . لالعتبارات اللوجـستية واعتبـارات التوقيـت      

رمبـا يكـون    شـريط    الدائرة التلفزيونية املغلقة املسجل يوم اهلجوم وتواصل البحـث عـن             شريطل
 .حمفوظا يسجل املسار املقرر لشاحنة امليتسوبيشي

 شهود مسرح اجلرمية - ٣ 
 شـاهدا   ٢٥جتري سلسلة منهجية من االستجوابات وإعادة االسـتجوابات ألكثـر مـن              - ٣٢

فرقــة حتليــل األدلــة  املستفيــضة ألعمــال األكــانوا يف مــسرح اجلرميــة وســيجري ربــط إفــادام ب  
د حتركــات شــاحنة امليتسوبيــشي وموقعهــا بالــضبط يف  واهلــدف مــن ذلــك هــو حتديــ . اجلنائيــة

املراحل األخرية مـن العمليـة؛ والتوصـل إىل فهـم مـشترك لألحـداث وقـت حـدوث االنفجـار؛                
وبلــورة خيــوط إضــافية تفيــد التحقيــق، وتوضــيح مــا إذا كــان قــد ســمع صــوتان ومــا إذا كــان 

 / حتليــل لعــصف االنفجــارويف هــذا الــصدد، جيــري. جهــازان متفجــران ارجتاليــان قــد اســتعمال
املوجة الصوتية لتحديد اخلصائص السمعية لذلك العصف بالنسبة ملكان كل شاهد يف مـسرح              

قرار خرباء حتليـل األدلـة اجلنائيـة وتأييـد الـشهود، حتديـد مـا إذا                 استنادا إىل   اجلرمية، مما سيتيح،    
 .كان قد حدث عصف واحد أو عصفان اثنان
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 استنتاج أويل - ٤ 
نادا إىل ما مت مجعه واستعراضه حىت اآلن مـن أقـوال الـشهود املستفيـضة ومـن أدلـة                    است - ٣٣

جنائية غزيرة ريثما تـرد نتـائج سلـسلة اسـتجوابات الـشهود اجلاريـة والتحاليـل النهائيـة لألدلـة                     
 مـن يـوم   ٥٥,٠٥/١٢اجلنائية، ترى اللجنة أن انفجارا واحدا فـوق األرض حـدث يف الـساعة       

نفجار عن جهاز متفجر ارجتـايل كـبري جـدا، حيتـوي علـى مـا ال يقـل عـن           وقد نتج اال  . اهلجوم
ثالـث نتريـت    (مـادة    و TNT ادة ويتضمن مزجيا من مـ     TNT كيلوغرام من معادل مادة      ١ ٢٠٠

 .ةينائاملتفجرة اللد) ثالثي نتريت األمني( RDX  مادةأو/ وPETN) التولوين
 يف ذلــك مــسارات الــشظايا املعدنيــة الــيت واســتنادا إىل األدلــة املاديــة الــيت جمعــت، مبــا - ٣٤

جمعت ومواقعها، واألضرار اليت حلقت بسيارات املوكب والسيارات اليت كانـت واقفـة علـى               
 ،HSBCالطريـــق، والتعـــرف البـــصري مـــن خـــالل فـــيلم الـــدائرة التلفزيونيـــة املغلقـــة ملـــصرف 

ــد ــاز املتفجــر      تعتق ــت حتمــل اجله ــشي كان ــضا أن شــاحنة امليتسوبي ــة أي ــذي  اللجن  االرجتــايل ال
وهــذا االســتنتاج مرهــون بالنتــائج النهائيــة لتحليــل  . تــشغيله وقــت مــرور موكــب احلريــري  مت

 .األدلة اجلنائية
ــشاحنة      ،واألرجــح - ٣٥ ــتفجري اجلهــاز هــو شــخص كــان موجــودا داخــل ال ــام ب  أن مــن ق
ا يف موقـع     قطعـة، الـيت جمعـت سـابق        ٢٧أما األشالء البشرية البالغ عـددها       . أمامها مباشرة  أو

ويرجح أن ذلك كان الـشخص الـذي   . اجلرمية، فقد تبني أا أشالء شخص واحد، كان ذكرا      
فجر اجلهاز، ومن أسباب هـذا االسـتنتاج أن األشـالء كانـت صـغرية جـدا وجمعـت يف نفـس                      

ويف هـذه املرحلـة تفـضل اللجنـة أال تـصف هـذا              . املنطقة، وهي اجلهة األمامية ملركز االنفجـار      
وال يزال يتعني معرفة مـا إذا كـان هـذا الـشخص قـد أطلـق                . “مفجر انتحاري ”نه  الشخص بأ 

 .اجلهاز برغبته أم أُجرب على ذلك
ويبــدو أن حجــم املتفجــرات قــد حــسب بدقــة لــضمان جنــاح العمليــة، حيــث أُخــذت   - ٣٦
 ةاالعتبــار منطقـــة الــتفجري املنتقـــاة واملــسافة والدقـــة املطلوبتــان فيمـــا يتعلــق مبوقـــع شـــاحن      يف

 ١ ٢٠٠ وإذ يقـــدر أن حجـــم الـــشحنة بلـــغ مـــا يعـــادل . امليتسوبيـــشي مـــن ســـيارة احلريـــري
 .تقريبا“ املستوى املضمون”قد عزز إىل إن هذا اهلجوم ، فTNTكيلوغرام من مادة 

ن أاعتبار اجلرمية عمليـة اغتيـال متعمـد، كـان ال بـد              حيث مل يكن هناك متحيص من       و - ٣٧
العيـوب  علـى   لدفاعات التقنية، كأجهزة التشويش يف املوكـب، و       التغلب على ا  جيري يف اخلطة    

حـــىت العمليــة  اخـــتري اســتخدام كميــة كـــبرية مــن املتفجــرات لـــضمان جنــاح      قــد  و. البــشرية 
. تمس سيارة احلريري مباشـرة وكانـت علـى مـسافة معقولـة مـن اجلهـاز املتفجـر الفعلـي            مل لو

موجـة  عـن   القتـل النـاجم عـن اهلـزة و        أن يؤدي اتـساع مـدار       وصممت العملية على حنو يكفل      
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ــضغط  ــدة عــ ال ــه    إىل ن ضــخامة عــصف االنفجــار  املتول ــو مل يقتل ــري حــىت ل ــسيد احلري ــل ال قت
ــة يتولــد عــن االنفجــار مــن شــظايا الــسيارة    مــا االنفجــار الفعلــي املباشــر، أو  واألجــسام املادي

 .كرة النار النامجة عن االنفجار املتطايرة بسرعة عالية، أواألخرى 
 

 األفراد الضالعون يف ارتكاب اجلرمية -باء  
 فرضيات العمل - ١ 

ز بـني ثـالث فئـات مـن املـشاركني يف            متيفإا  كما أشارت اللجنة يف تقريرها السابق،        - ٣٨
ارتكاب اهلجوم على احلريـري دون أن تـوحي بـذلك بوجـود نيـة حمـددة أو مـسؤولية جنائيـة،                

ا يف ارتكـاب اهلجـوم؛ واألشـخاص الـذين كـان        األشـخاص الـذين شـاركو     : وهذه الفئات هـي   
واعتمـادا  . اجلرميـة أمـروا بارتكـاب     لديهم علم بالعمليـة أو بـالتخطيط هلـا؛ واألشـخاص الـذين              

على مدى االرتباط بـني هـذه الفئـات الـثالث مـن األشـخاص، وضـعت اللجنـة فرضـييت عمـل              
 .أساسيتني يرد وصفهما أدناه

 ختطـيط العمليـة وتنفيـذها بتطبيـق مبـدأ التقـسيم إىل              ميكن، من ناحية، أن يكون قد مت       - ٣٩
ويعين هذا تنفيذ عملية مركَّبة، جمزأة إىل أجزاء مستقلة، ويقـوم بتنفيـذها أفـراد               . أجزاء مستقلة 

فـيمكن،  .أو جمموعات ال علم هلم باجلوانب األخـرى مـن العمليـة أو بالـشركاء اآلخـرين فيهـا                  
ز املتفجــر االرجتــايل وإعــداده وإيــصاله إىل مكــان مــثال، أن تكــون عمليــة احلــصول علــى اجلهــا 

كـذلك  . رت علـى يـد أشـخاص ال ضـلع هلـم يف التخطـيط للـهجوم أو تنفيـذه                   ـــ ة قـد ج   ــاجلرمي
و أمحد أبو عدس وتسليمه قد قام مـا أشـخاص ال صـلة              ــط فيدي ــداد شري ــن أن يكون إع   ـميك
ـــهلــ ـــب األخـم باجلوان ـــ ـــن العمليـرى م ــا هل. ةـ ـــووفق ــا كــان عــدد كــبري مــن    ذهـ  الفرضــية، رمب

ة أو العملية أو رمبا كان لـديهم بعـض املعرفـة جبانـب منـهما                ــي اخلط ــاألشخاص قد شاركوا ف   
 .على األقل

ومن ناحية أخرى، قد يكون فريق واحد فقط هـو الـذي فكَّـر يف قتـل رئـيس الـوزراء         - ٤٠
اإلشــراف، وقــام بإعــداد شــريط األســبق، رفيــق احلريــري، وتــوىل عمليــة االســتطالع األوليــة و 

الفيديو الذي تدعى فيه املسؤولية، وحصل على املتفجـرات وعلـى شـاحنة امليتسوبيـشي، وقـام        
ــة      ــذ العملي ــوىل تنفي ــتفجري، وت ــة إلطــالق ال ــا هلــذه  . بتجهيزهــا، واســتخدم شخــصا كآلي ووفق

 .الفرضية، فإن عدد املشاركني قد يكون ضئيال نسبيا
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 ركوا يف اهلجوماألفراد الذين شا - ٢ 
 طريقة التنفيذ اليت استخدمها اجلناة  

يف التقرير السابق، أوجزت اللجنة ج التحقيق الذي اتبعته بوجه عـام مـن أجـل بيـان             - ٤١
طبيعة األعمال التحضريية للهجوم، وحتديد من شاركوا فيه واملهام اليت قام ا كـل منـهم، مبـا                  

نتائج قبل اهلجوم وأثناءه وبعده، وتوضـيح طريقـة تنفيـذ           يف ذلك ما ترتب على تلك املهام من         
 .اهلجوم اليت اتبعها اجلناة

ولتوضيح طريقة التنفيذ، أجرت اللجنة مقـابالت مـع شـهود وضـحايا ومـشتبه فـيهم،                  - ٤٢
يف تقييم وسائلها وطرقهـا؛ وأدجمـت مـع    وخربات يف جمال األدلة اجلنائية      واستعانت بتحقيقات   
منــاط االتــصاالت الــيت جــرت ســواء يــوم اجلرميــة أو يف األيــام الــيت    أل التلــك التحقيقــات حتلــي 

 .سبقته
وتواصل اللجنة حتقيقاا على األسس املـذكورة أعـاله مـن أجـل زيـادة فهمهـا لعمليـة           - ٤٣

كيف ومىت وأين التقت جمموعة من األشخاص لتنفيذ جوانب معينة يف العمليـة؛             : تنفيذ اجلرمية 
عمليـــات اســـتطالع للتحـــضري للـــهجوم؛ وكيـــف ومـــىت وأيـــن  وكيـــف ومـــىت وأيـــن نفـــذت  

استخدمت االتصاالت أو مل تستخدم، بدقة متناهية، وبـأعلى درجـة مـن االنـضباط، يف تنفيـذ                  
علـى  مت احلـصول  العملية، ويف مراحل الشراء والتخطيط، وحىت بعد احلادث؛ وما إذا كان قـد    

 وضـع اخلطـة، وتوقيـت احلـصول        سبيل   يفمعلومات عن املسار الذي سيسلكه السيد احلريري        
 .على تلك املعلومات

ويف هذا السياق، تواصـل اللجنـة التحقيـق يف مـا إذا كـان سـائق شـاحنة امليتسوبيـشي                      - ٤٤
ضيف فيما بعد، أي قبل اهلجوم مباشـرة؛ ويف هويـة الـشخص             أعضوا أساسيا يف الفريق أم أنه       

 كـان الـشخص قـد شـارك يف اجلرميـة مبحـض              الذي فجـر اجلهـاز املتفجـر االرجتـايل؛ وفيمـا إذا           
عـدد الـذين     عدد األشـخاص الـذين نفـذوا اهلجـوم و          معرفةإرادته أم كان جمربا على ارتكاا؛ و      

؛ ومـــا إذا كانـــت ألشـــخاص آخـــرين صـــالت بـــالفريق يف األســـابيع واأليـــام   ســـهلوا تنفيـــذه
درات للقيـام جـوم    الوسائل والقـ  والساعات اليت سبقت اهلجوم؛ وما هي الكيانات اليت متلك          

 اليت نفذ ا؛ ومن أين جاءت املتفجرات، ومن هم الذين كانـت لـديهم             ةبالطريقوذا التعقيد   
املتفجر، ومـىت وأيـن مت ذلـك، ومـن الـذي قـام بـصنعه فعـال؛                  اجلهاز  املعرفة والقدرة على صنع     

 .وكيف مت إيصال املركبة إىل موقع اجلرمية
الشتراك مع مكتب املدعي العام اللبناين، حتقيقها يف مـصدر          وأخريا، تواصل اللجنة، با    - ٤٥

 وتنقالا بني وقـت احلـصول عليهـا ووقـت اسـتخدامها يف            كيفية اقتنائها شاحنة امليتسوبيشي و  
فطريقة احلصول على الشاحنة متثـل،      . اهلجوم، باعتبار ذلك مسارا ذا أولوية يف عملية التحقيق        
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طريقة التنفيـذ الـيت اتبعهـا       ا أفضل ل  ، إذ تتيح معرفتها فهم    بوجه خاص، جانبا أساسيا يف القضية     
 .ذ اهلجومينفتوىل تالفريق الذي 

 الشخص الذي فجر اجلهاز املتفجر االرجتايل  
كما ذُكـر سـابقا، متثـل معرفـة هويـة الـشخص الـذي فجـر اجلهـاز املتفجـر االرجتـايل،                        - ٤٦

ــة مــن      ــى مقرب ــشي أو عل ــشاركته يف  ســواء مــن داخــل شــاحنة امليتسوبي ــة م ــها، وطريق  مقدمت
 ة لـذلك، تركـز اللجنـة اهتمامهـا علـى معرفـة            ـــ ونتيج. ي التحقيق ـن أساسيني ف  ـة، جانبي ــالعملي
ق الـذي قـام باإلعـداد للـهجوم وتنفيـذه أو      ـــ إذا كان هـذا الـشخص عـضوا أساسـيا يف الفري          ما
 .إذا كان قد أُحلق بالعملية قبل اهلجوم مباشرة ما
الــسياق، ســيكون مــن املهــم معرفــة القــصد مــن مــشاركة ذلــك الــشخص،     ويف هــذا  - ٤٧
فكـل احتمـال بـديل يـؤدي إىل نتـائج           . إذا كانـت مـشاركته مـن منطلـق إرادي أو قـسري             وما

“ الـتفجريات االنتحاريـة   ”خمتلفة فيما يتعلق بدوافع العملية؛ ويتطلب هذا معرفة دقيقة بدوافع           
 وحتليالت مقارنـة،    (DNA)يا حتليل للحمض النووي     وجيري حال . ووسائلها وطرقها يف املنطقة   

حيث تقوم اللجنة بالبحث، على الصعيد احمللي واإلقليمـي وعلـى صـعيد أبعـد مـن ذلـك، عـن                     
خصائص محض نووي مماثلة للحمض النووي للـشخص الـذي يـشتبه يف قيامـه بـتفجري اجلهـاز                

 .الشخص أ هذاـ للجنة أن حتدد منشلكباإلمكان أن يتيح ذو. املتفجر االرجتايل
وتكتسب صـحة ادعـاء املـسؤولية الـوارد يف رسـالة أمحـد أبـو عـدس يف شـريط فيـديو                  - ٤٨

أمهيــة خاصــة يف جهــود اللجنــة الراميــة إىل حتديــد هويــة الــشخص الــذي فجــر اجلهــاز املتفجــر  
وتقــوم اللجنــة بدراســة اجلوانــب الدينيــة والــسياسية      . االرجتــايل وحتديــد ضــلوعه يف العمليــة   

ن الوارد يف شـريط الفيـديو فـضال عـن الوسـائل الـيت مت تـسجيله ـا، ومـن ذلـك معرفـة               لإلعال
وحتقــق اللجنــة أيــضا يف االتــصاالت . الطريقــة الــيت ســجل ــا اإلعــالن ومــىت ومــن تــوىل ذلــك

 إىل وكالة رويتـرز وقنـاة اجلزيـرة، يف أعقـاب اهلجـوم،            هةاهلاتفية اخلمسة املرتبطة بذلك واملوج    
ثــالث منــها تتــصل بــشريط الفيــديو كانــت ان منــهما املــسؤولية عــن اهلجــوم، ووادعــت مكاملتــ

وجتري استشارة خرباء يف هذا الصدد لتمكني اللجنة من استيـضاح بعـض املـسائل               . الذي قُدم 
 .الناشئة عن هذا اجلانب من اجلرمية

ية جلوانـب شـريط      األدلة اجلنائية واألدلة اجلنائية اإلعالم     يتوجيري حاليا حتليل من زاوي     - ٤٩
الفيديو الذي يدعي فيه أمحد أبو عدس مسؤوليته عـن اهلجـوم، وملـواد أخـرى مرتبطـة بـذلك،                    

وقــد مت مجــع بــصمات األصــابع والبحــوث  . وللطرائــق املاديــة الــيت جــرى ــا إيــصال الرســالة  
 ببـــصمات أصـــابع أمحـــد أبـــو عـــدس وآخـــرين قارنتـــهااملتــصلة بـــاحلمض النـــووي، وجتـــري م 

حلاســـوب أمحـــد اجلنائيـــة وجيـــري فحـــص مـــن زاويـــة األدلـــة . م النـــوويوخـــصائص محـــضه
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وأُجـري عـدد مـن املقـابالت مـع أشـخاص هلـم صـلة ـذا                  . تحلـل نتائجـه   وسـوف   عدس،   أبو
 .القضية اجلانب من

ويف هذه املرحلة، ونتيجة لتحليل مستفيض لألدلـة اجلنائيـة، ومعلومـات وأدلـة أخـرى                 - ٥٠
ر النتــائج النهائيــة لتحليــل احلمــض النــووي اســتنادا إىل أدلــة  جمعــت حــىت اآلن، وإىل أن تظهــ

جمعت مؤخرا يف مـسرح اجلرميـة، ال يوجـد دليـل يـوحي بـأن أمحـد أبـو عـدس هـو الـشخص                    
وال يوجـد أيـضا أي دليـل        . الذي فجر اجلهاز املتفجر االرجتايل، كما ورد يف ادعـاء املـسؤولية           

اجلرميـــة، بـــأي صـــفة كانـــت، يف  يـــوحي بـــأن أمحـــد أبـــو عـــدس كـــان موجـــودا يف مـــسرح   
وال تستبعد اللجنة احتمال أنه كان مشاركا يف جوانب أخرى مـن            . ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤

 .العملية إضافة إىل مشاركته يف وضع رسالة ادعاء املسؤولية يف شريط الفيديو
 حركة االتصاالت  

 يــصل إىل مخــسة تقــوم اللجنــة حاليــا جبمــع مــاو .إن حتليــل االتــصاالت مهمــة رئيــسية - ٥١
ــها إىل مجيعهــا  حتتــاج باليــني تــسجيل التــصاالت  ــها وتــصنيفها وجتميعهــا وحتليل وهــذا . غربلت

حـىت يـؤدي   بـني االتـصاالت   بط مـا  االعمل مرهق من حيث مدى عمقه، إذ ما أن يتم حتديد ر        
 وقـد كرسـت اللجنـة فريـق مـشروع مـن احملللـني              .  روابـط أخـرى    وليدتقريبا إىل ت  ي  بشكل أُس

ــزة حاســوبية         واحمل ــات وأجه ــى براجمي ــن أجــل احلــصول عل ــة، وهــي تعمــل م ــذه املهم ققــني هل
ومـن مث   . تركيـز إىل  هذا التحليل حلركـة االتـصاالت       يتطلب  و. الستيعاب احتياجات املشروع  

تتسم به قضية احلريـري مـن طبيعـة ملحـة، وعلـى الـروابط الوثيقـة الـصلة                    تركز اللجنة على ما   
الـصلة؛ وتـدمج نتـائج هـذا العمـل باسـتمرار يف عناصـر              ائل ذات بالعملية وغـري ذلـك مـن املـس        

 .القضية األوسع نطاقا
وقد اتسع نطاق حتليل االتـصاالت وعمليـات اعتراضـها ليتجـاوز االسـتخدام الفـوري                 - ٥٢

. يــوم حــدوث اهلجــوم لبطاقــات اهلواتــف اخللويــة الــست املــذكورة يف التقــارير الــسابقة للجنــة
 واتصاالت هاتفية ومواقع جغرافيـة متـصلة ـا خـالل فتـرة زمنيـة                وجيري فحص روابط معقدة   

 ولالتـصاالت الـيت جيـري حتليلـها         .أوسع نطاقا، مث تضاف نتائج ذلك إىل نتائج التحقيق الكلية         
بعد دويل أيضا، وإن كانـت اللجنـة غـري قـادرة علـى التوصـل يف هـذه املرحلـة إىل اسـتنتاجات                

 .ه االتصاالتائية فيما يتعلق مبدى أمهية هذ
 األشخاص الذين كان لديهم علم بالعملية أو بالتخطيط هلا - ٣ 

 إىل فهم طريقة العمل اليت اتبعها الفريق الـذي أعـد اهلجـوم              قطيهدف التحقيق ليس ف    - ٥٣
ويف واقع األمـر،    . علم باجلرمية على   بل أيضا إىل معرفة ما إن كان هناك آخرون           ،وقام بتنفيذه 

 علـم بالعمليـة   ى بدقـة مـا إذا كـان هنـاك، إىل جانـب اجلنـاة، مـن كـان علـ           من املهـم أن يحـدد     
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فتحديـــد أولئـــك األشـــخاص ومقابلتـــهم ميكـــن أن يتيحـــا . وبـــالتخطيط هلـــا أو بـــأجزاء منـــها
 .معلومات وأدلة هامة تتصل باجلرمية

 األشخاص الذين أمروا بارتكاب اجلرمية - ٤ 
 دوافع اهلجوم  

صائص اجلرميـة واألشـخاص     خبـ تعزيـز معرفتـها      اللجنـة إىل     يف الوقت الـذي تـسعى فيـه        - ٥٤
الــضالعني يف ارتكاــا، تقــوم أيــضا بدراســة عــدد مــن الــدوافع املختلفــة الــيت كانــت وراء قتــل   

وتدرك اللجنة احتمـال أنـه كـان هنـاك أكثـر مـن سـبب                . بق رفيق احلريري  سرئيس الوزراء األٍ  
 تـدرس عـامال واحـدا فحـسب، بـل جتـري        فهـي ال  . واحد لوجود رغبة يف قتل السيد احلريري      

حتقيقــا يف فرضــيات تتعلــق بعــدد مــن العوامــل الــيت رمبــا تــضافرت يف وقــت أو آخــر لتــضاعف  
وكل فرضية من هـذه ختتلـف يف مـدى          . مروا بارتكاب اجلرمية  أ نالدوافع لدى األشخاص الذي   

الـسيد احلريـري    ويف ضـوء مـا كـان        . ات وبعضها مباشر نسبيا   ستويمتعدد امل ؛ فبعضها   تعقيدها
يقوم به من أنشطة عديدة وما كان يتواله من مناصب بارزة، حتقق اللجنـة يف احتمـال وجـود            
دوافع سياسية وبواعث انتقام شخصية وظروف مالية وأفكار عقائدية متطرفة، فـضال عـن أي               
مزيج من تلك الدوافع، وذلك لتـضع فرضـياا فيمـا يتعلـق بالـدوافع احملتملـة لـدى األشـخاص                 

 .مروا بارتكاب اجلرميةأ نلذيا
وال تزال اللجنة تـدرس األسـباب والـضرورات الـسياسية امللحـة الـيت ميكـن أن تكـون                     - ٥٥

ويف هذا الصدد، من األمهية مبكان بالنسبة للجنـة أن حتـصل          . دافعا وراء اغتيال السيد احلريري    
املنطقــة يف  و،انعلــى معرفــة مــن الــداخل بــشأن الظــروف الــسياسية الــيت كانــت ســائدة يف لبنــ 

 واهلياكـل اهلرميـة   ،ومما يكتسب أمهية خاصة أعمال املنظمـات .  وقت حدوث اهلجوم ،األوسع
السياسية والعسكرية واألمنية واملدنية يف لبنان، وكيـف تـصنع القـرارات ومـن يـصنعها، حبكـم             

 .القانون وحبكم الواقع
 أعقبـت ايـار مـصرف املدينـة         وال تزال اللجنـة تنظـر يف فرضـية أن تكـون احلالـة الـيت                - ٥٦

مـصادر  لـدى   فعلـى الـرغم مـن وجـود تكهنـات كـثرية             . عامال مؤثرا يف مقتل الـسيد احلريـري       
بشأن ايار املصرف، ترى اللجنة ضرورة التثبت من احلقـائق الـيت حتـيط ـذه الفرضـية،                  علنية  

 غـري أن اللجنـة      .مبا يف ذلك إمكانية أن تكون أموال قد صـرفت مـن املـصرف لتمويـل العمليـة                 
 .متابعة أوسع للمسائل املتصلة مبصرف املدينة لغرض إجراء لن حتول موارد

جمموعة واحدة، هلـا قـصد واحـد وصـفة     تكون وتقوم اللجنة أيضا بدراسة احتمال أن     - ٥٧
فعلى سبيل املثال، تواصل اللجنة تنمية معلوماا فيما يتعلـق          . واحدة، هي اليت ارتكبت اجلرمية    

ص احملتجزين حاليا أو الذين كانوا حمتجزين لـدى الـسلطات اللبنانيـة، بـزعم انتمـائهم                باألشخا
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وال يزال هذا اـال مـن حتقيقـات اللجنـة مـستمرا ويركـز علـى الـروابط                   . إىل مجاعات إرهابية  
 .بني أولئك األشخاص ووظائفهم ودوافعهم

صور أفـرادا أو جمموعـات   ات تتستويويف مقابل ذلك، تدرس اللجنة مفاهيم متعددة امل       - ٥٨
 .ذوي مشارب متباينة تكاتفوا بدوافع ومقاصد خمتلفة ليقوموا بارتكاب نفس اجلرمية

 مجع األدلة  
يف هذا الصدد، تواصل اللجنة إجراء سلسلة مـن املقـابالت مـع األفـراد الـذين ميكنـهم               - ٥٩

 يف لبنــان ملحوظــة املــساعدة يف تكــوين صــورة عــن اهلياكــل الرمسيــة وغــري الرمسيــة الــيت كانــت
وقت مقتل السيد احلريري، ويشمل ذلك إجراء مقابالت مع مسؤولني سوريني ولبنـانيني مـن               
عــدد مــن املنظمــات والوكــاالت املختلفــة، ومــع أفــراد آخــرين ذوي صــلة ال ينتمــون إىل تلــك 

 .مطولةوتعتقد اللجنة أن تلك العملية ستستمر لفترة . اهلياكل التنظيمية
لجنــة، يف معــرض حبثهــا عــن الــدوافع، إجــراء حتليــل سياســي، ووضــع أطــر التواصــل و - ٦٠

ــوى        ــداث، وفحـــص حمتـ ــاء األحـ ــادة بنـ ــسائل، وإعـ ــيع واملـ ــن املواضـ ــد مـ ــة للعديـ ــة كليـ زمنيـ
ويشتمل هذا اجلانب من عمـل اللجنـة علـى أشـكال            . االجتماعات، وحتليل احملادثات والوثائق   

والبيانـات  , ات الـشهود، واملعلومـات التقنيـة      كثرية من عمليات حتديد األدلة، باستخدام شـهاد       
حتديـد  يـشكِّل   و. علنيـة وشهادات اخلـرباء، واملـصادر ال     , املتعلقة بتحليل األدلة اجلنائية، والوثائق    

صالت إثباتية بني األشـخاص الـذين أمـروا بتنفيـذ اجلرميـة واألشـخاص الـذين ارتكبوهـا مهمـة            
 .بالغة التعقيد

  
  قضية أخرى١٤يف املساعدة الفنية  -ثالثا  

 ١٦٤٤ واصــلت اللجنــة، متاشــيا مــع واليتــها املوســعة مبوجــب قــرار جملــس األمــن          - ٦١
، تقدمي املساعدة الفنية للسلطات اللبنانية يف القضايا األربع عـشرة املبينـة يف تقريرهـا                )٢٠٠٥(

وقد خصصت اللجنـة هلـذه املهمـة فريـق مـشروع متفرغـا متعـدد التخصـصات، يـضم                    . األخري
ويعمـل الفريـق عـن      . ، واالتـصاالت  األدلة اجلنائية ء يف القانون، والتحقيقات، والتحليل، و     خربا

 .كثب مع مكتب املدعي العام وقضاة التحقيق املكلفني بالقضايا األربع عشرة
٦٢ -  ذا التقرير على إحراز تقدم يف حالـة            وقد انصب تركيز اللجنة خالل الفترة املشمولة 

يف حالة كل القـضايا، ـدف حتديـد أي صـالت حمتملـة بـني                قَدم أُفقي   تكل قضية على حدة،     
ونتيجة لذلك، أصبح هناك اآلن فهم أفضل للقضايا األربع عشرة من حيـث مسـات      . اهلجمات
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كل هجوم، واملرحلة الراهنـة للتحقيـق فيـه، واخلطـوات الـالزم اختاذهـا لتعزيـز عمليـة التحقيـق                     
 .واإلسراع ا

حديــد، قــدمت اللجنــة املــساعدة الفنيــة إىل الــسلطات اللبنانيــة، مبــا يف  وعلــى وجــه الت - ٦٣
م اذلك بتقدمي قـوائم باألسـئلة الواجـب توجيههـا للـشهود، وبطلـب مجـع الـصور امللتقطـة بنظـ                     

 املغلقــة يف عــدة قــضايا وفحــصها، وبطلــب إعــادة مقابلــة شــهود معيــنني،    يــةتليفزيونالــدائرة ال
ناحيـة املتعلقـة بالطـب الـشرعي، تقـوم اللجنـة بتحديـد              ومن ال . وفحص تسجيالت االتصاالت  

للعينــات البيولوجيــة، وجتــري حتلــيال لتقــارير الطــب الــشرعي ) DNA(مســات احلمــض النــووي 
املتاحــة للقــضايا، وتقــارن بــني حتلــيالت البيانــات االهتزازيــة املــأخوذة مــن مجيــع االنفجــارات    

 .عشر األربعة
 

 حالة القضايا األربع عشرة -ألف  
يبني حتليل القضايا من منظور الطريقـة الـيت نفـذ ـا كـل هجـوم وجـود منـط عـام هـو                          - ٦٤

استخدام أجهـزة متفجـرة يف مجيـع اهلجمـات، وعـدم وجـود أي دليـل علـى اسـتخدام وسـائل                       
: وفضال عن ذلك، يقود هذا التحليل اللجنة إىل متييز ثالثة أساليب حمددة للـهجوم هـي               . بديلة

ــسيارات ا   ملفخخــة يف ثــالث حــاالت؛ واســتخدام األجهــزة املتفجــرة بوضــعها أو   اســتخدام ال
لصقها أسفل سيارات الضحايا يف ثـالث حـاالت؛ ووضـع األجهـزة املتفجـرة يف أمـاكن عامـة           

 .يف مثاين حاالت
ويفــضي النظــر يف القــضايا مــن زاويــة القــصد اجلنــائي احملتمــل وراءهــا إىل التوصــل إىل  - ٦٥

ــي   ــة ه ــة هجمــات أن : اســتنتاجات مماثل ــنني    ،مثاني ــرادا معي ــدو أف ــا يب ــستهدف فيم  ، مل تكــن ت
ـا إحـداث أدىن معـدل                وضعت  قنابل  فيها  خدمت  است يف أماكن عامة لكن يف سـاعات قُـصد

 لكنـها كانـت مـصممة حبيـث         ، وأن ستة هجمات كانت تستهدف أفرادا معيـنني        ؛من اخلسائر 
فـراد الـذين اسـتهدفتهم اهلجمـات        واأل. تتسبب يف سقوط عدد كبري من الضحايا اإلضافيني        ال

 .مؤثرينحتديدا كانوا إما سياسيني أو صحفيني 
. وأخريا، تنظر اللجنة يف عدد من افتراضات حاالت خمتلفة بناء على التسلـسل الـزمين               - ٦٦

أن األربعـة عـشر هجومـا رمبـا كـان قـد خطـط هلـا                 ) أ: (ويتمثل اثنان من هذه االفتراضـات يف      
بـل أيـضا إشـاعة    بالـذات   تـصفية أشـخاص   قـط قـصد منـها لـيس ف   كخمس مراحـل مـستقلة، ال   

 باســتهداف أمــاكن عامــة؛ أو  ،الــسكانمــن اخلــوف والقلــق علــى نطــاق واســع بــني عناصــر    
ــا          )ب( ــوم م ــوعتني يق ــسمة إىل جمم ــت مق ــل أن اهلجمــات كان ــن احملتم ــك، م ــن ذل ــدال م ب

 عامـة وجمموعـة القنابـل       مرتكبون خمتلفون، هي جمموعة القنابل الثماين اليت وضـعت يف أمـاكن           
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وقد ختتلف دوافـع وأسـباب اهلجمـات اختالفـا كـبريا            . الست اليت استهدفت أشخاصا حمددين    
 .باختالف االفتراض الذي يؤخذ به

 القنابل الثماين اليت وضعت يف أماكن عامة - ١ 
فمـن  . هناك أوجه تشابه واضـحة بـني اهلجمـات الثمانيـة الـيت وقعـت يف أمـاكن عامـة              - ٦٧
حليل األويل يتبني أن اهلجمات قام ا نفس األشخاص، باستخدام طريقـة واحـدة، وبقـصد                الت

فقــد وقعــت اهلجمــات اخلمــسة األوىل يف غــضون فتــرة ســتة أســابيع تقريبــا يف  . جنــائي واحــد
مـارس؛  / آذار٢٣كاسـليك، األربعـاء،   المـارس؛ و / آذار١٩نيو جديدة، األحـد،   : ٢٠٠٥ عام

أبريــل؛ وجونيــه، اجلمعــة، /نيــسان ١مــارس؛ وبرمانــا، اجلمعــة، /ر آذا٢٦والبوشــرية، األحــد، 
ــة األخــرية يف األشــرفية   . مــايو/أيــار ٦ ، اجلمعــة، )شــارع مونــو(وقــد وقعــت اهلجمــات الثالث

ــا، االثـــنني،  /متـــوز ٢٢ ــه؛ والزلقـ ــرفية  / آب٢٢يوليـ ــرة أخـــرى، األشـ شـــارع (أغـــسطس؛ ومـ
ه األمـــاكن يف أحيـــاء أغلـــب وتقـــع مجيـــع هـــذ. ســـبتمرب/ أيلـــول١٦، اجلمعـــة، )لبكـــي نعـــوم
 .مسيحيون سكاا
كذلك كـان هنـاك متاثـل يف وقـت وقـوع كـل هجـوم، إذ نفـذ كـل منـها يف سـاعات              - ٦٨

وفيمـا يلـي توقيـت      . دحامـا بالـسكان   زالنهار اليت كان فيها املوقع احملدد النفجـار القنبلـة أقـل ا            
الــساعة , والبوشــرية؛ ١٦/١كاســليك، الــساعة ال؛ و٣٢/٠٠نيــو جديــدة، الــساعة : كــل منــها

 ,)شــارع مونــو(؛ واألشــرفية ٣٤/٢١الــساعة , ؛ وجونيــه٤٣/٢١الــساعة , ؛ وبرمانــا١٣/٢١
، حـوايل  )شـارع نعـوم لبكـي   (؛ واألشـرفية  ٣٤/٢٢؛ والزلقـا، الـساعة    ٤٥/٢١حوايل الـساعة    

ويبدو أن اجلهاز املتفجر، يف مجيع احلـاالت الثمـاين، كـان موضـوعا بطريقـة                . ٤٥/٢٣الساعة  
اجلنــاة للــهرب قبــل /وذلــك علــى األرجــح إلتاحــة الفرصــة للجــاين, االنتبــاه مــن الكــثريثري ال تــ

 .انفجار اجلهاز
وميكن أن يشري التشابه يف طريقة تنفيـذ كـل هجـوم إىل وجـود جمموعـة واحـدة فقـط                      - ٦٩

. من اجلناة، هدفها شن سلسلة من اهلجمات املتكررة بشكل مطـرد بأقـل قـدر مـن التعقيـدات                  
مكانيات والقدرات التنفيذية هلذه اهلجمات عالية، غـري أن الطريقـة املختـارة لـذلك               وكانت اإل 

 .تحقيق اهلدف املرجولعلى أبسط ما يكون كانت 
أما فيما يتعلق خبـصائص األجهـزة املتفجـرة املـستخدمة، فقـد تـراوح حجـم العبـوة يف                     - ٧٠

 انــتك، رمبــا TNTمــادة  مــن ا كيلوغرامــ٢٠ كيلوغرامــات و١٠مجيــع احلــاالت الثمــاين، بــني 
 األن حيملـه  ا يكفـي     مبـ  ي عبـوة صـغرية    وهـ . خملوطة بأنواع أخرى من املواد الشديدة االنفجـار       

وقد فُجرت األجهـزة إمـا باسـتخدام جهـاز     . كفي إلحداث أثر بالغا ي مبةشخص واحد وكبري  
      ةمانيـ وجمموع الوفيات النامجـة عـن اهلجمـات الث        . عدتوقيت أو باستخدام جهاز للتحكم عن ب 
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شخـصا   ٦٠حـوايل   كمـا أُصـيب   ،لقي أربعـة أشـخاص حـتفهم   حيث : مجيعها منخفض نسبيا  
 .جبراح
 مــن ،ورغــم أنــه لــيس املقــصود التــهوين مــن فداحــة هــذا العــدد مــن القتلــى واجلرحــى  - ٧١

اجلــدير باملالحظــة أن جممــوع الكميــة الــدنيا مــن املتفجــرات املــستخدمة يف اهلجمــات الثمانيــة   
وغراما، لو كان قد استخدم، مثال، يف أمـاكن عامـة يف منتـصف النـهار لكـان                   كيل ١٢٠البالغ  

قد أدى إىل سقوط أعداد أكـرب بكـثري مـن الـضحايا، ولكنـه كـان سـينطوي أيـضا علـى خطـر                         
ولذلك ال بد من اعتبـار اختيـار وقـت وموقـع اهلجمـات الثمانيـة اختيـارا                  . أكرب بالنسبة للجناة  

جل حتقيق توازن بني األثر احلاصل وأعداد الـضحايا وإمكـان           متعمدا من جانب املرتكبني من أ     
ومثة دافع حمتمل هو قصد إشاعة اخلوف بني السكان، وزعزعة احلالة األمنيـة، وإحلـاق               . اهلرب

 هـا  بـأي مـن تلـك اهلجمـات علـى أن مرتكبي            سبقويدل عـدم اإلنـذار املـ      . الضرر بالبنية التحتية  
 .رحىكانوا متقبلني الحتمال سقوط قتلى أو ج

 القنابل الست املوجهة - ٢ 
، بـدون   حمـددين كان القصد من القنابل الست املوجهة أن تقتل سياسيني أو صحفيني             - ٧٢

فسمري قـصري ومـي شـدياق وجـربان تـويين      . ضافينياإلضحايا الإحلاق الضرر بأعداد كبرية من  
لـسابقني أو احلـاليني     اهم من الصحفيني البارزين؛ ومروان محادة وإليـاس املـر مهـا مـن الـوزراء                 

وسـيكون  . يف احلكومة؛ وجورج حاوي كان األمـني العـام الـسابق للحـزب الـشيوعي اللبنـاين                
حبـث دقيـق لتـاريخ كـل ضـحية، مـن الناحيـة املهنيـة وفيمـا يتعلـق حبياـا                  من الضروري إجـراء     
ــصية   ــة والشخـ ــة، و  العامـ ــسياسية والدينيـ ــا الـ ــاريخ  وانتماءاـ ــذلك تـ ــا  وكـ ــاءات معارفهـ انتمـ

وأصــدقائها وأعــدائها املزعــومني، لتقيــيم مــا إذا كــان هنــاك أي ارتبــاط بــني الــضحايا بعــضهم   
 .نوعيتهببعض من منظور اجلناة ومكان ذلك االرتباط و

 الربط بني اهلجمات على أساس الدافع  
 الــتفكري يف حتديــد ،لتحقيــق يف مقتــل احلريــري كمــا كــان الــشأن بالنــسبة ل،مــن املهــم - ٧٣
فعلـى أحـد املـستويات، قـد يكـون سـبب اهلجمـات              . لدوافع وراء تلك اجلرائم   ل “اتمستوي”

واحـد أو أكثـر مـن       قـد ال يكـون      مستندا إىل دوافع مرتبطـة بكـل ضـحية علـى حـدة؛ ولـذلك                
وعلـى مـستوى آخـر،      . لـدوافع ألدىن ل ستوى ا هذا امل اهلجمات مرتبط باهلجمات األخرى على      

 .القصداهلجمات ضمن خمطط أمشل من حيث تنضوي قد 
ومثة جانـب آخـر مـن جوانـب الـربط تنظـر فيـه اللجنـة حاليـا هـو ادعـاء املـسؤولية يف                           - ٧٤

فبعـد أيـام    . هي اهلجمات الـيت أفـضت إىل مقتـل احلريـري وقـصري وتـويين               و ثالث من احلاالت  
: قليلــة مــن اهلجــوم الــذي أودى حبيــاة تــويين أعلنــت منظمــة مل تكــن معروفــة مــن قبــل امسهــا     
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 عـن مـسؤوليتها عـن اغتيالـه واغتيـال قـصري؛       “أجـل وحـدة وحريـة بـالد الـشام         املقاتلون من   ”
وكذلك، يف حالة احلريري، ادعـى امحـد أبـو عـدس باسـم مجاعـة أخـرى مل تكـن معروفـة مـن              

فهاتــان اجلماعتــان، .  مــسؤوليتها عــن االغتيــال“ واجلهــاد يف بــالد الــشامةالنــصر”: قبــل امسهــا
 تكونــا جممــوعتني إرهــابيتني تعمــالن بــصورة أن، إمــا )١(“بــالد الــشام”اللتــان يتــضمن امسامهــا 

قبـل    أيـضا أمـا مل تكونـا موجـودتني ال          من املمكـن  و. باألخرىترتبط  إحدامها  أن  مستقلة أو   
 .اهلجمات وال بعدها

 الربط وفقا لطريقة التنفيذ  
 وضع أجهزة متفجرة حتت ثالث سيارات  

ــة ال   - ٧٥ ــور طريقـ ــالربط بـــني اهلجمـــات مـــن منظـ ــة  بـ ــذ، يتـــبني أن األشـــخاص الثالثـ تنفيـ
املستهدفني حتديدا الذين مل تكن هناك فيما يبدو أي ترتيبات حلمايتـهم الشخـصية، وهـم مسـري              

. قــصري وجــورج حــاوي ومــي شــدياق، قــد وضــعت حتــت ســيارة كــل منــهم أجهــزة متفجــرة 
تـارة كانـت    واإلمكانيات والقدرات اليت نفذت ا هذه اهلجمـات عاليـة، بيـد أن الطريقـة املخ               

ر كـل   ظهِـ وي. مبسطة من أجل زيادة فـرص النجـاح إىل أقـصى حـد بأقـل قـدر مـن التعقيـدات                    
هجوم من اهلجمات الثالثة استهداف شخص بعينه، مما يـوحي باحتمـال القيـام بعمليـة مراقبـة                  
مسبقة للوقوف على مـستوى ترتيبـات األمـن الشخـصي، ومعرفـة العـادات الشخـصية، مبـا يف                    

 .يارة واملقعد املستخدمني من أجل وضع اجلهاز املتفجرذلك حتديد الس
ــد      - ٧٦ ــة حتــت مقع ــصري، وضــعت القنبل ــة ق ــي حال ــسائقفف ــى األرض   ال ــا عل  مباشــرة، إم
وعند التفجري، كان مسري قصري بـداخل سـيارته، يف مقعـد القيـادة، ولقـي                . ملتصقة بالسيارة  أو

. الـسائق  يف مقعـد الراكـب جبـوار         ويف حالة السيد حاوي، كان جيلـس      . حتفه نتيجة لالنفجار  
وأدى االنفجـار  .  متـر تقريبـا  ٣٠٠وحدث التفجري بعد أن ابتعدت الـسيارة عـن مرتلـه مبـسافة         

ويف حالـة الـسيدة شـدياق،       .  جبـروح طفيفـة    الـسائق  حـاوي يف احلـال وإصـابة         الـسيد إىل مقتل   
 الــسائقوضــعت القنبلــة حتــت إحــدى عارضــيت هيكــل الــسيارة، مثبتــة مبغنطــيس حتــت مقعــد     

ونتيجة لـذلك، أصـيبت     . وحدث التفجري بعد ركوب السيدة شدياق سيارا مباشرة       . مباشرة
ومــن . الـضحية جبــروح خطــرية؛ وحالــت قـوة هيكــل الــسيارة دون حــدوث مزيـد مــن الــضرر   

 .عدن بماحملتمل أن تكون القنابل الثالث قد فُجرت بالتحكم 

__________ 

، فمن املفهوم على نطاق واسـع       “أرض سوريا ” هي   “بالد الشام ”بارة  على الرغم من أن الترمجة احلرفية لع       )١( 
 .“سوريا الكربى”أا تشري إىل 
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تفجرة املستخدمة يف احلـاالت الـثالث كلـها     وتتراوح تقديرات قوة وأنواع العبوات امل      - ٧٧
، )RDX(املتفجـرة اللدائنيـة    غـرام وكيلـوغرامني إمـا مـن مـادة ثالثـي نتريـت األمـني                  ٥٠٠بني  
ويف حالتني على األقـل، ورمبـا يف احلـاالت الـثالث كلـها،              . RDX و   TNTخليط من ماديت     أو

 .ألصقت القنابل، فيما يبدو، بأسفل جوانب السيارات مبغنطيس
 استخدام ثالث سيارات مفخخة  

ــدا، وهــم      - ٧٨ ــذين اســتهدفتهم اهلجمــات حتدي ــة اآلخــرين ال يف حــاالت األشــخاص الثالث
مــروان محــادة و إليــاس املــر وجــربان تــويين، وضــعت القنابــل يف ســيارات كانــت واقفــة علــى    

ما مـن   شكل  وا متمتعني ب  ويبدو أن الثالثة كان   . ه يوم وقوع اهلجوم   وجانب الطريق الذي سلك   
وكانـت اإلمكانيــات والقــدرات التنفيذيــة الـيت تطلبــها القيــام ــذه   . ترتيبـات األمــن الشخــصي 

فقـد تطلبـت، علـى وجـه        . احلاالت الثالث اليت سـبقت مناقـشتها      مقارنة ب اهلجمات أعلى منها    
 لكفالـة أقـصى قـدر     ، أكثـر تـشعبا    راقبـة ماسـتطالع و  عمليـات   اخلصوص، استخبارات أفـضل و    

 .احمن فرص النج
فمـن املمكـن أن   .  الـسيد تـويين    اسـتهدف ويتجلى هـذا النـهج جيـدا يف اهلجـوم الـذي              - ٧٩

 أعـدوا   رمبـا قبـل قتلـه بعـدة أسـابيع و        له  وا استطالعهم ومراقبتهم    أجريكون مرتكبو اهلجوم قد     
. غري أن الـسيد تـويين غـادر البلـد         . بالفعل القنبلة والسيارة حتسبا لتنفيذ اهلجوم يف موعد مبكر        

ن يدخل البلد ويغـادره أكثـر مـن مـرة خـالل الـشهور الـسابقة، وكـان يف بعـض األحيـان                        وكا
ويقــدر أن مــرتكيب اهلجــوم كــانوا ينتظــرون . يظــل خــارج البلــد ملــدة أســابيع يف املــرة الواحــدة

 . عمليتهم املدبرة سلفا، ساعة١٤معلومات حديثة عن عودته لكي ينفذوا بنجاح يف غضون 
، وحـارس  ةسيارالـ  سـائق  غادر السيد تـويين مرتلـه يف سـيارته، ومعـه        ويف يوم اهلجوم،   - ٨٠

وكانـت تلـك    . فخخةاألمن، سالكني طريقا خمتصرا معروفا متاما، حيث مروا جبوار السيارة امل          
يف الـسيارة   وضـوعة   وكانـت القنبلـة امل    . السيارة واقفة على ميـني الطريـق عنـدما جـرى الـتفجري            

 ومـن األرجـح أـا فُجـرت بـالتحكم عـن             TNTن مـادة     مـ  ا كيلوغرامـ  ٣٥حتتوي علـى حـوايل      
بعيـدة  سـقطت يف حفـرة      ووأطاح عصف االنفجار بسيارة السيد تويين من علـى الطريـق            . بعد
 .جانب التل؛ ولقي ثالثة أشخاص حتفهم وجرح ستة آخرونإىل 
أمــا يف حالــة الــسيد محــادة، فقــد وضــع اجلهــاز املتفجــر بــني املقعــد اخللفــي وصــندوق   - ٨١

السيارة اليت كانت حتمل القنبلة، وكانت القنبلة موضوعة حبيـث يكـون االنفجـار موجهـا حنـو          
ـــز   ــسيد محــادة املرســيدس بن ــسيارتان تبعــد إحــدامها عــن     . ســيارة ال ــتفجري، كانــت ال ــد ال وعن

وأدى عـصف االنفجـار إىل وفـاة احلـارس الشخـصي للـسيد              . األخرى مسافة متر واحد تقريبا    
ومــن اجلــدير .  ســيارته جبــروح خطــريةســائق حــني أصــيب الــسيد محــادة ومحــادة يف احلــال، يف
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بالــذكر أن احلــارس الشخــصي كــان جيلــس يف املقعــد اخللفــي لــسيارة املرســيدس بنـــز، حيــث    
ومــن املــرجح أن جهــازا للــتحكم عــن بعــد اســتخدم لــتفجري .  أن جيلــس الــسيد محــادةيفتــرض
تة كيلوغرامــات، وأــا كانــت مــصنوعة مــن ويعتقــد أن القنبلــة كــان وزــا حــوايل ســ. القنبلــة
 .TNT كيلوغرامات من مادة ١٠ذلك تقريبا يعادل ، وRDX مادة
وكان لدى السيد املر وزير الداخلية السابق ووزير الدفاع احلايل أربع سـيارات خيتـار                - ٨٢

. ٤×٤ويف يـوم اهلجـوم، غـادر مرتلـه يف سـيارة             .  وكان يستعمل سيارة خمتلفة كـل يـوم        بينها،
وكـان الـضابط جيلـس يف مقعـد     . وكان السيد املر يقود سـيارته بنفـسه، يرافقـه ضـابط وسـائق             

 الفعلـي   سائق الـسيارة، بينمـا كـان الـسائق جيلـس خلـف مقعـد الـ                سـائق الراكب اـاور ملقعـد      
الواقفــة، يف منطقــة النقــاش، انفجــر اجلهــاز املتفجــر املفخخــة وعنــدما مــروا بالــسيارة . للـسيارة 

 عالقـة لـه باحلـادث كـان يقـود سـيارته مـارا مبـسرح احلـادث آنـذاك يف حـني                        فقتل شخـصا ال   
 كيلوغرامـا   ٤٠ويبدو أن اجلهاز املتفجر كان حيتـوي علـى          . أصيب السيد املر ومرافقوه جبراح    

، وأنـه كـان موضـوعا يف صـندوق الـسيارة اخللفـي، وجـرى تفجـريه باسـتخدام              TNTمن مادة   
 .جهاز للتحكم عن بعد

 ةاجات األولياالستنت - ٣ 
ويل مــؤداه أن احلــاالت األربــع عــشرة مل تــأمر بتنفيــذها أ تنتاجســاتوصــلت اللجنــة إىل  - ٨٣
 مجاعــات خمتلفــة ال رابــط بينــها أو أشــخاص خمتلفــون ال رابــط بينــهم تــوافر  ،تقــم بتنفيــذها أو

ت بعـدة   فمن الناحية التحليلية، ميكن الربط بني احلاال      . لديهم عدد متساو من الدوافع املستقلة     
 أوجه التشابه بينـها يف طريقـة التنفيـذ          على وجه اخلصوص  طرق خمتلفة ومن زوايا خمتلفة، منها       

لـم يتبلـور أي مـن القـضايا إىل درجـة تـسمح        فأما من ناحية اإلثبات،  . والقصد احملتمل وراءها  
 .بتحديد مرتكيب اهلجمات والربط بينهم

ت اليت وقعـت يف أمـاكن عامـة، جـرت عمليـات             ويف القضايا الثماين املتعلقة بالتفجريا     - ٨٤
وحـىت اآلن مل توجـه      . استجواب للشهود، وجـرت أحيانـا عمليـات اسـتجواب للمـشتبه فـيهم             

ومل حيدد سوى عدد قليل جدا من اخليوط الـيت ميكـن أن تيـسر          . أي م ومل جتر أي اعتقاالت     
 كـل مـن القـضايا قـد توقـف      ومن مث، يبدو يف هذه املرحلة أن التحقيق يف     . متابعة هذه القضايا  

عمليا بانتظار سعي قاضي التحقيق إىل احلصول على معلومات جديدة تؤدي إىل فتح القـضايا               
 .من جديد

ــتفجريات القنابــل   - ٨٥ ، يوجــد عــدد مــن   الــيت اســتهدفت أشخاصــا ويف القــضايا الــست ل
ويف هــذه . اخليــوط املفيــدة الــيت ميكــن حتريهــا جنائيــا وفنيــا ومــن خــالل مزيــد مــن التحقيقــات 
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ومل جيـر حـىت اآلن إلقـاء القـبض          . حدوث تطورات جديـدة فيمـا يتعلـق باألدلـة         املرحلة، ينتظر   
 .على أي مشتبه فيهم أو توجيه م إىل مشتبه فيهم بارتكاب هذه اجلرائم

ــشرة       ت مل ي،كــذلك - ٨٦ ــع ع ــضايا األرب ــني الق حــدد حــىت اآلن وجــود صــالت واضــحة ب
وتقـــوم اللجنـــة بتحلـــيالت مقارنـــة مـــع البيانـــات  . احلريـــريوالتحقيقـــات اجلاريـــة يف مقتـــل 

من قضية احلريري، وسوف تستعمل النتائج اليت تتوصـل إليهـا مـن خـالل               املستمدة  االهتـزازية  
جتارب حتديـد قـوة الـتفجريات الـيت وقعـت يف حالـة احلريـري لتقيـيم كميـات املتفجـرات الـيت                        

جريـت أيـضا مقـابالت مـع بعـض األفـراد            وقد أ . استخدمت يف حوادث القضايا األربع عشرة     
 .يزعم أن هلم عالقة بقضية احلريريالذين 
قــدرات إضــافية علــى وإجيــاد وعــالوة علــى ذلــك، يلــزم القيــام بأعمــال حتقيــق منــسقة  - ٨٧

وسـوف تواصـل اللجنـة فحـصها لطرائـق          . جود صالت من هـذا القبيـل      واستخالص أدلة على    
سياسية والدينيـة واجلغرافيـة والشخـصية هلـذه اجلـرائم،        تنفيذ كل هجوم وللجوانب اجلنائية والـ      

وإضـافة إىل ذلـك، جيـري فحـص حركـة           . وذلك مـن منظـوري الـضحية واجلـاين علـى الـسواء            
 .االتصاالت حبثا عن أي روابط

 
 تعزيز التحقيقات يف القضايا األربع عشرة - باء 

الـيت تقـوم ـا الـسلطات        كما أشرنا سابقا، فإن التحقيقات يف القـضايا األربـع عـشرة              - ٨٨
ها كـل منـها، تفتقـر مجيعهـا اآلن        تاللبنانية، وإن تكن خمتلفة بالنسبة إىل مرحلة التحقيق اليت بلغ         

التحقيقـات  إجـراء   ويعود ذلك إىل عدد من العوامل، منها االفتقار إىل القدرة على            . إىل الزخم 
. ىل الربط األفقي والتحليـل اجلنـائي      اجلنائية جلمع وحتليل األدلة من مسارح اجلرمية، واالفتقار إ        

ن معظم هذه العوامل هي عوامل بنيوية ومؤسسية، ال جتـد اللجنـة أي مـربر لالعتقـاد                  أوحيث  
مبـا يف  إحـراز تقـدم،   على ما يبدو غري املرجح من و. بأن هذه احلالة ستتغري يف املستقبل املنظور      

تكـون  كـبرية للـسلطات اللبنانيـة،       ذلك إجراء اعتقاالت حمتملة، بدون تقدمي مساعدة خارجية         
 .ومساعدة فنية ،قدرات يف جمايل التحقيق والتنسيقفز لتوفري مبثابة احمل

 مــن أثــر وعــالوة علــى ذلــك، تعتقــد اللجنــة أن تطــور التحقيــق يف هــذه القــضايا عــاىن - ٨٩
للبنانيـة،  أجهـزة إنفـاذ القـانون ا      خمتلـف   سليب ناجم عن االفتقار امللموس إىل الثقة التشغيلية بني          

ــة  عــن و ــسات الداخلي ــدائرة فعــال املناف ــه، و  و ال ــدم أو توقف ــيت تبطــئ التق ــال اــزأة سؤوليات امل
 تبـادل   حمدوديـة اجلوانـب املختلفـة هلـذه القـضايا، و        ذات املواقـف املتباينـة إزاء       ألجهزة اللبنانية   ل

هـذه القـضايا،    يف  واالهتمامات بشأن ما إذا كان ينبغـي املـضي قـدما            بل  املعلومات واألفكار،   
 علـى دور    هوعلـى وجـه اخلـصوص، كـان هلـذا التجـزؤ تـأثري             . نتيجة لعوامل داخليـة وخارجيـة     

 .قاضي التحقيق يف كل من هذه القضايا وعلى ما لديه من ثقة
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من قـضاة التحقيـق، وتقـوم    قاض وقد تلقت اللجنة نسخا من ملفات القضايا من كل       - ٩٠
للتأكـد مـن حالـة األدلـة بالنـسبة           ،ع بعـضها الـبعض    كل علـى حـدة، ومـ      حاليا بتحليل امللفات    

أيـضا مـشروعا   اللجنـة  وبـدأت  .  ووضـع قائمـة بـاخلطوات التحقيقيـة املقبلـة      ،لكل مـن القـضايا    
ــة، خصــصت    . شــامال لتحليــل االتــصاالت  ــة مــساعدة أكثــر فعالي وملــساعدة الــسلطات اللبناني

 .عضاء متفرغني هلذه املهمةاللجنة هلذه املهمة فريقا متعدد التخصصات يتكون من مخسة أ
مـن  أيـضا   تنطـوي عليـه     قد  ، وملا    القضايا األربع عشرة   ألمهيةإال أن اللجنة ترى، نظرا       - ٩١

زمخـا  للتحقيق يف قـضية احلريـري، أن مثـة حاجـة إىل جهـد أكثـر تـضافرا وأقـوى                     بالنسبة  أمهية  
تـوافر مزيـد مـن    لدفع عجلـة التحقيـق يف القـضايا األربـع عـشرة، ويف حـني أن مـن الـضروري                   

املساعدة الدولية املنسقة لتعزيز قدرات سـلطات التحقيـق اللبنانيـة، تعتقـد اللجنـة أـا تـستطيع                   
 .أن تسهم إسهاما كبريا يف نتائج هذه التحقيقات

 يف عمليـة فعلى سبيل املثال، تستطيع اللجنة، حسب مـا تـراه مناسـبا، القيـام خبطـوات                  - ٩٢
ومـن شـأن ذلـك    . ت مع الـشهود أو الـضحايا أو املـشتبه فـيهم     من قبيل إجراء مقابال ،التحقيق

أن يدعم اهليئات القـضائية وهيئـات التحقيـق يف القـضايا األربـع عـشرة، وأن يـساعد يف كـسر               
ــة لكــل   ــة الركــود الراهن ــة بــني هــذه    قــضية حال مــن القــضايا، ويــسمح باســتنباط صــالت أفقي

شطة االســتباقية يف التحقيــق يف القــضايا ومــع أن اللجنــة تــدرك أن هــذه املــشاركة النــ. القــضايا
األربع عشرة قد تستلزم متطلبات كبرية من حيث املوارد والوقت، تراها مناسـبة حرصـا علـى                 

مــن  و٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتـرة  العــدل جلميـع ضــحايا سلـسلة الــتفجريات الـيت وقعــت يف    كفالـة  
 .تعزيز النظام القضائي اللبناين لأج
  

 التعاون اخلارجي -رابعا  
 ل مع السلطات اللبنانيةمالع -لف أ 

تواصل اللجنة العمل بصورة وثيقـة مـع الـسلطات اللبنانيـة فيمـا يتعلـق بكـل اجلوانـب                     - ٩٣
ه بـدا وعلى وجه اخلصوص، كـان االلتـزام الـذي أ        . ذات األمهية العملية أو القانونية للتحقيقات     

حقيـق املكلـف بـالتحقيق يف قـضية         قاضـي الت  االلتزام الذي أبداه     و ،املدعي العام اللبناين ومكتبه   
واجتمعـت اللجنـة   . حرز خالل الفترة املـشمولة ـذا التقريـر    يف التقدم الذي أُ  نياحلريري حامس 

 مع خمتلف فروع النظام القانوين ونظـام إنفـاذ          عملهاأيضا عدة مرات مع وزير العدل وعززت        
 .القانون اللبنانيني، مبن فيهم نقيب احملامني وأعضاء النقابة

وأيضا، كجزء من املساعدة الفنية اليت تقدمها اللجنـة إىل الـسلطات اللبنانيـة، عقـدت                 - ٩٤
بانتظام عدة اجتماعات مع القضاة العسكريني وقضاة التحقيق املسؤولني عن القضايا املختلفـة             
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القضايا، والصالت احملتملـة بـني كـل قـضية وأخـرى،            هذه  نوقش فيها التقدم احملرز يف كل من        
 .لك من األمور املتصلة بتقدمي املساعدةوغري ذ
 يف دفـع   احامسـ دورا  وتبادل املعلومـات بـني اللجنـة والـسلطات اللبنانيـة            أدى التعاون   و - ٩٥

وتواصل اللجنة اطالع السلطات القضائية اللبنانيـة علـى معظـم املعلومـات             . التحقيق إىل األمام  
ــة  ــات الوثائقي ــة بــ  و،والبين ــة الــ ،شهاداتاملثبت ــق   واملادي ــاء التحقي ــا يف أثن ومــن . يت حتــصل عليه

الطبيعي أن أيا من املعلومات اليت تطلعها عليها خاضعة لشرط محاية الطابع الـسري واحلـساس                
 .لبعض املعلومات اليت يحصل عليها

واملثال اآلخر على التعاون الوثيق بني اللجنة والـسلطات اللبنانيـة وفائدتـه املتبادلـة هـو                  - ٩٦
مت الــسلطات دفعـن طريـق املــدعي العـام ومكتبــه قـ    . ي اجلــاري ملـسرح اجلرميــة النـهائ التحليـل  
نـائي  اجلدعم  قـدرا كـبريا مـن الـ       لألعمال اليت تقوم ا اللجنة يف جمال التحقيـق اجلنـائي            اللبنانية  

تمـل  ومـع اإلنـشاء احمل    . وكفلـت تنـسيقها    ، مـن أشـكال الـدعم       ذلـك  لوجسيت وغـري  المين و األو
خــصوصا مــن للتأكــد ، ســتزداد أمهيــة هــذا التعــاون الوثيــق والفعــال، ع دويلـحملكمــة ذات طابــ

اللجنــة والــسلطات اللبنانيــة متــسقة مــع متطلبــات  الــذي جتريــه كــل مــن كــون نتــائج التحقيــق 
 .اإلجراءات القضائية يف املستقبل

 
 التعاون الدويل -باء  

ية والقانونيـة جانبـا     والقـضائ  فنيةاألعضاء يف األمور ال   الدول  يظل احلصول على تعاون      - ٩٧
قــرارات جملــس األمــن   تلــزم و. حامســا يف مــساعدة اللجنــة علــى أداء املهمــة املوكولــة إليهــا      

الدول األعـضاء بالتعـاون الكامـل       ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و  ) ٢٠٠٥( ١٥٩٥
ــة ــدا مــن    ،ومــع تقــدم التحقيــق . مــع اللجن ــة خــالل األشــهر املاضــية عــددا متزاي  قــدمت اللجن

ددة إىل الـــدول األعـــضاء تلـــتمس فيهـــا مـــساعدة يف احلـــصول علـــى معلومـــات الطلبـــات احملـــ
نيــة واخلــربة ف إضــافة إىل تــوفري املــساعدة ال، أو تــسهيل إجــراء مقــابالت مــع الــشهود،وثــائق أو

 .ملشاريع التحقيق املختلفة
 التعاون مع اجلمهورية العربية السورية - ١ 

قــد و. أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع اللجنــةمطلــوب مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  - ٩٨
 ١٦٤٤ و) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥يف قراراتـه    ذلـك حتديـدا     جملـس األمـن     طلب  

وكمـا ذكـرت اللجنـة يف       . ، املتخذة يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة          )٢٠٠٥(
وصـلت اللجنـة    ت) S/2006/161انظـر    (٢٠٠٦مارس  / آذار ١٤تقريرها إىل جملس األمن املؤرخ      

واجلمهورية العربية السورية إىل تفاهم مـشترك حـول اإلطـار القـانوين وطرائـق العمـل للتعـاون               
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علـى مـستوى العمـل بـني كبـار        دوريـة   وتيـسريا للتعـاون جـرى عقـد اجتماعـات           . فيما بينـهما  
 .ممثلي اجلمهورية العربية السورية واللجنة، يف كل من بريوت ودمشق

 نائب رئيس اجلمهورية العربية السوريةاالجتماع مع رئيس و  
كما ذُكـر يف تقريـر اللجنـة الـسابق، توصـلت اللجنـة والـسلطات الـسورية إىل تفـاهم                      - ٩٩

 مـع رئـيس ونائـب رئـيس اجلمهوريـة      ٢٠٠٦أبريـل   /عام بشأن عقد اجتماعـات خـالل نيـسان        
الـسورية يـوم    واجتمعت اللجنـة مـع رئـيس ونائـب رئـيس اجلمهوريـة العربيـة                . العربية السورية 

 . يف دمشق٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٥
وقد أثارت اللجنة عددا من األسئلة احملددة بشأن السياق األمين والسياسي يف املنطقـة               -١٠٠

قبل وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق احلريري، وآلية اإلبالغ إىل رئـيس ونائـب      
 لبنان قبل انسحاب القـوات الـسورية مـن لبنـان           رئيس اجلمهورية العربية السورية عن احلالة يف      

 بني السلطات السورية والسلطات اللبنانية خـالل تلـك       عاون، والت ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦يف  
ــرة،  ــشمل الفت ــة والشخــصي  وي ــسوريني   ةذلــك العالقــات املهني ــرئيس ال ــرئيس ونائــب ال  بــني ال

وقـدم كـل مـن      . بق احلريـري  وغريمها مـن كبـار املـسؤولني الـسوريني مـع رئـيس الـوزراء األسـ                
 . وحتتفظ اللجنة مبحضر حريف لكل اجتماع،الرئيس ونائب الرئيس إجابات مفيدة للتحقيق

 لحصول على مساعدةلالطلبات األخرى   
 طلبات احلصول على معلومات ووثائق  

 ة ــذا التقريــر، قــدمت اللجنــة إىل اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةــخــالل الفتــرة املــشمول -١٠١
للمساعدة، طلبـت فيهـا مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية موافاـا، خـالل فتـرة               رمسيا  طلبا   ١٦
نةعممبعلومات حمددة ومفـصلة هامـة لتحقيقـات اللجنـة، مـن بينـها معلومـات ووثـائق تتعلـق                     ي ،

اللبنانية؛ ومعلومـات حمـددة عـن       السورية املعنية بالشؤون    بأجهزة املخابرات العسكرية واملدنية     
اطنني سوريني معينني؛ ومعلومات وأقوال مت احلـصول عليهـا يف أثنـاء التحقيـق الـذي قامـت         مو

وقدمت هذه الطلبات نتيجـة الجتمـاع بـني اللجنـة ورئـيس اجلمهوريـة               . به السلطات السورية  
 .العربية السورية

 طلبات إجراء مقابالت مع شهود سوريني  
عربيـة الـسورية مـساعدا بتـسهيل إجـراء          طلبت اللجنة أيضا من حكومة اجلمهورية ال       -١٠٢

وحـىت  . مقابالت مع مواطنني سـوريني يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ألخـذ أقـواهلم كـشهود                 
اآلن، أجرت اللجنة مقابالت مع ستة شهود يف اجلمهورية العربية السورية جـرى الترتيـب هلـا                 

صـحة اإلجابـات الـيت      وتقوم اللجنة حاليا بفحـص مـدى عمـق و         . حسبما ومىت كانت مطلوبة   
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 ،أدىل ا املسؤولون احلكوميون يف أثناء املقابالت الـيت أجريـت معهـم، وسـتجري هلـذه الغايـة                  
 . مقابالت اهلدف منها تأكيد تلك املعلوماتيف املستقبل القريب

 تقييم االستجابات لطلبات اللجنة  
 خــالل الفتــرة الــيت  كــان مــستوى املــساعدة الــيت قدمتــها اجلمهوريــة العربيــة الــسورية   -١٠٣

فقــد اســتجابت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية جلميــع   . يغطيهــا هــذا التقريــر مرضــيا بوجــه عــام  
 .طلبات اللجنة يف الوقت املناسب، ويف بعض احلاالت قدمت ردودا شاملة

وال يزال التعاون الكامـل وغـري املـشروط مـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية مـع اللجنـة                      -١٠٤
ــقأمــرا حامســا ملــ  ــصياغة    . ساعدا يف التحقي ــة ب ــواردة، ســتقوم اللجن ــاء علــى املعلومــات ال وبن

ويف كــل االجتماعــات الــيت أجرــا  . وتوجيــه طلبــات أخــرى إىل اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  
اللجنة مع مسؤولني سوريني، كانـت تتلقـى تأكيـدات بـأن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية تعتـزم                    

   ا على مالحقـة قتلـة رئـيس الـوزراء الـسابق احلريـري      االمتثال الكامل جلميع طلباا ومساعد .
وعرض مسؤولون سوريون أيضا التعاون الفعال مع اللجنة ومساعدا بأن يـضعوا بـني أيـديها                

ــق      ــد تكــون هامــة للتحقي ــديهم مــن معلومــات ق ــوافر ل ــا يت ــة  . م مــن طلــب الوستواصــل اللجن
مجــع الوثــائق والتمــاس معلومــات معينــة   يف، مبــا يف ذلــك  التعــاون الكامــلةالــسلطات الــسوري

 .وتسهيل إجراء املقابالت مع مواطنني سوريني
 التعاون مع الدول األعضاء األخرى - ٢ 

د بعـض خيـوط    على الـرغم مـن أن اللجنـة عـززت قـدراا فإـا حتتـاج، يف ضـوء تعقُّـ                     -١٠٥
ــاأل       ــق ب ــدول األعــضاء فيمــا يتعل ــي مــن جانــب ال ــق، إىل دعــم خــارجي فعل ــة فمور الالتحقي ني

ولذلك فإن اختاذ كافـة التـدابري الـضرورية لـضمان التنفيـذ الـسريع لطلبـات اللجنـة                   . والقضائية
 .حامسةذو أمهية أمر 
ــات        -١٠٦ ــادة كــبرية يف عــدد طلب ــاك زي ــر، كانــت هن ــرة املــشمولة ــذا التقري وخــالل الفت

 ٢٠٠٦مـارس  / آذار ١٥فقـد أرسـلت منـذ       . املساعدة اليت قدمتـها اللجنـة إىل الـدول األعـضاء          
الـدول األعـضاء، هـذا غـري الطلبـات          خمتلـف    من   ١٣ طلبا رمسيا للمساعدة إىل      ٣٢جمموعه   ما

 ،العمـوم وجـه  وعلـى   .  مـع الـسلطات اللبنانيـة      عمـل املقدمة إىل اجلمهورية العربية والـسورية وال      
 اســتجابت الــدول األعــضاء هلــذه الطلبــات وقــدمت الــدعم لعمــل اللجنــة، مبــا يف ذلــك تــوفري   
املساعدة الفنية املتعلقـة باألدلـة اجلنائيـة والـدعم التكنولـوجي وتتبـع االتـصاالت اهلاتفيـة وفيمـا                    

 .يتعلق بالقدرة من حيث املوارد والتحليل



S/2006/375
 

30 06-38257 
 

 إدارة الطلبات ورصدها - ٣ 
ــر،     -١٠٧ ــذا التقري  ــشمولة ــرة امل ــة واصــلتخــالل الفت ــا وسياســتها  حتــسني اللجن إجراءا 

بإعـداد وإدارة طلبـات املـساعدة املرسـلة إىل الـدول األعـضاء وغريهـا مـن                  الداخلية فيما يتعلـق     
هـذه اإلجـراءات اجلديـدة مـع اإلجـراءات الـيت تطلبـها املؤسـسات القـضائية                  تتسق  و. الكيانات
فقد مت توحيد طلبات املـساعدة املقدمـة إىل الـدول األعـضاء واسـتنبطت اللجنـة جـا                   . الدولية

وأنــشئت هلــذه الغايــة قاعــدة بيانــات خاصــة لكفالــة . لطلبــاتموحــدا ومنتظمــا لــصياغة تلــك ا
إمكانيــة القيــام علــى النحــو الــوايف بتــسجيل مجيــع الطلبــات والــردود الــواردة عليهــا، ولكفالــة   

 ولكفالــة قــدرة اللجنــة علــى تقيــيم التعــاون   ،املبــادرة إىل اختــاذ أي إجــراءات مالئمــة للمتابعــة 
 .تتلقاه الذي

  
 ميالدعم التنظي -خامسا  

 اإلجراءات الداخلية -ألف  
يتجلى أيضا توحيـد اإلجـراءات الـذي قامـت بـه اللجنـة يف اعتمادهـا إجـراءات عمـل                      -١٠٨

وــدف هــذه ). ٢٠٠٥ (١٥٩٥داخليـة خاصــة ــا، وفقـا لتوجيهــات جملــس األمـن يف قــراره    
تـنظم  و. دنيااإلجراءات إىل كفالة التوحيد يف عمل اللجنة، فضال عن مراعـاة املعـايري املهنيـة الـ              

 .اجلوانب الرئيسية ألعمال التحقيق من قبيل إجراء املقابالتهذه اإلجراءات 
وحتــدد إجــراءات العمــل الداخليــة اإلجــراءات التــشغيلية املعياريــة الــيت تطبــق علــى           -١٠٩

واألمور الـيت نظمـت فيمـا يتعلـق         . اجلوانب املختلفة لعمل اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق واإلدارة       
ق تــشمل طرائــق املقــابالت الــيت جتــرى مــع الــشهود واملــشتبه فــيهم؛ ومعاملــة املــصادر   بــالتحقي

أمـا األمــور اإلداريـة فهــي تـشمل مدونــة للــسلوك    . احلـساسة؛ وإدارة األدلــة والبيانـات اجلنائيــة  
وإضــافة إىل ذلــك توحــد اإلجــراءات الداخليــة  . ومعــايري للترمجــة الــشفوية والترمجــة التحريريــة 

 .بالدول األعضاء وسلطاا القضائية، ال سيما يف ما يتعلق بطلبات املساعدةعالقات اللجنة 
 ويف سـبيل هـذه   . شهودالماية  حل برنامج   وضع يفاللجنة حاليا   وفضال عن ذلك، تنظر      -١١٠

يف  عـضاء الستكـشاف مـدى قـدرا علـى تـوفري الـدعم، مبـا               الـدول األ  ب اتصلت اللجنـة  الغاية،  
مكـن احلـصول علـى هـذا        أذا  وإ. رباجمها الوطنية حلماية الـشهود    ذلك عن طريق ربط الربنامج ب     

جـراءات احلمايـة الـيت      إ نطـاق  حتدد    املوحدة عملالجراءات  إ اللجنة جمموعة من     ستضعالدعم،  
مـن هـذا القبيـل يـشكل         برنـامج    ومـا زال وضـع    . ن توفرها للشهود واملـصادر احلـساسة      أميكن  

 .اتالتحقيقا يتصل بجماال ذا أولوية لتعزيز اللجنة لعملها فيم
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ــة   اإلندتسمــا تــ نيبو -١١١ ــة  إجــراءات الداخلي ــايري الدولي ــصلةىل املع ــا تأخــذ يف  إ، فذات ال
قـد  و. نـشائها إاللجنة منذ   ات   ممارس إىل جانب جراءات القضائية اللبنانية،     واإل القواننياالعتبار  

 اجلنـائي   ات االختـصاص  اهليئـات ذ  جراءات  إ يف،  اليت ستطبق حتديد املعايري   نظرت اللجنة، عند    
 القــانون اجلنــائي الــدويل وقــانون حقــوق  الــيت يوفرهــاضمانات يف احلــد األدىن مــن الــالــدويل و

ــدويل إلا ــسان ال ــن مث،. ن ــوم ــساعد   ن اإلإ ف ــة ست ــراءات الداخلي ــى ج ي تكــون أن أضــمان عل
، مــستقبالالــيت تقــام  القانونيــة الــدعاوى يف مقبولــة عليهــا حتــصلو اللجنــة أمعهــا جتمعلومــات 
 .مام حمكمة ذات طابع دويلأ وخباصة

 
 إدارة النظم - ـاءب 

 إدارة املعلومات - ١ 
 ،ونتيجـة لـذلك   . دارة املعلومـات  جمـال إ   لقـدراا يف     ا تفـصيلي  استعراضـا أجرت اللجنة    -١١٢

دارة إ زيــادة اســتخدام نظــام ن طريــقدارة املعلومــات، مبــا يف ذلــك عــقامــت بتعزيــز إطارهــا إل
رؤيـة اسـتراتيجية    تنفيذ  وووضع  ،   موحدة  وتنفيذ إجراءات إضافية   ووضعديها،  لالقائم  الوثائق  
املــوظفني الالزمــني  وزود جبميــعدعم إدارة املعلومــات، لــفريــق كمــا أنــشئ .  املتوســطلألجــل
 زيـ  وتعز ها،دارة املعلومـات وحتليلـ     اسـتعراض إطارهـا إل     بشكل منتظم اللجنة  ستواصل  و. تقريبا

 .ذلك اإلطار، عند االقتضاء
 القدرات التحليلية - ٢ 

املتبعـة يف   عـايري   املتوافقـة مـع امل    دوات التحليليـة    يضا علـى عـدد مـن األ       أحصلت اللجنة    -١١٣
كمـا وضـع إطـار تـستخدم        .  تعزيزا كبريا  على حتليل املعلومات  تعزيز قدرا    دف   هذا اال، 
 العمـل ـذا     وجيـري حاليـا    ، حـديثا  اليت اكتسبتها اللجنـة   لقدرات التحليلية   االكامل  من خالله ب  

ــة اســتخدام  .اإلطــار ــع    الرباجموأصــبحت إمكاني ــصلة متاحــة اآلن جلمي ــات احلاســوبية ذات ال ي
 .اللجنة حمللي

  لتكنولوجيا املعلوماتاهلياكل األساسية - ٣ 
 لتكنولوجيـا املعلومـات اخلاصـة باللجنـة         حتسني مستوى اهلياكل األساسـية    جيري حاليا    -١١٤

سيتـضمن  و ،طـراف خارجيـة  أ مـن  اليت ترد من املعلومات  اظ بالكم الضخم  لكي يتسىن االحتف  
 واحـد  تريابايـت    لى سجل ملعلومات تتعلق باتصاالت هاتفية وما يزيد ع        بالينيحنو مخسة   ذلك  
املعاجلــة املطلوبــة و معــدات التخــزين شــراء وتركيــبوجيــري حاليــا . لكترونيــة اإلالبيانــاتمــن 

 . على حنو يتسم بالفعالية والكفاءةملعلوماتمن االكمية لتسهيل استخدام هذه 
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 ويةدمات اللغاخل -يم ج 
احلريـري  يف قـضية    تحقيـق   يف سبيل تلبية الطلبات اليت ازدادت كثريا بـسبب تكثيـف ال            -١١٥
 مـن الـضروري تعزيـز       رئـي أن  ،  )قـضية  ١٤ يف   الفنيةاملساعدة  تقدمي  (للجنة  يف والية ا  وسع  والت

وإســناده إىل مــوظفني  اللجنــة مجــة الــشفوية املتــوافر حاليــا لــدى التر/ التحريريــة الترمجــةعنــصر
ىل إية والثانويــة مــن العربيــة  ساســ القــدرة الكافيــة لترمجــة املــصادر والوثــائق األ فتــوافر. مهنــيني

 مـع   ومتاشـيا  . تقدم يف عمل احملققني واحملللـني      ال غىن عنه إلحراز   ساسيا  أ يظل شرطا ية  نكليزاال
 الـذي يتـسم بـه      احلـساسية والـسرية      الطـابع البـالغ    ويف ضوء    ، اللجنة تشجعه الذي   النهج املهين 

قـــوى تلتـــزم مبعـــايري املنظمـــات الدوليـــة أة ويـــ لغات خـــدمأن تتـــوافر داخليـــا يلـــزمملوضـــوع، ا
 .واملؤسسات القضائية األخرى

، إنــشاء قــسم نيارجياخلــ وقــد تقــرر، نتيجــة الســتعراض متعمــق أجــراه أحــد اخلــرباء    -١١٦
مــراجعني / حتريــرينية داخــل اللجنــة، يــضم وظيفــة منــسق ومتــرمجني ويــلغلا اتخــدممكــرس لل

ــرمجني شــفويني  وين لغــنوناســخني ومــساعدي  مــن بــني املــوظفني   هــؤالء وســيلزم تعــيني  .ومت
 الـوطنيني  ات مـوظفي اللغـ  اطـالع  احلـد إىل أدىن درجـة مـن    ة، مـن أجـل   أساسـي  ني بصفة دوليال

ــى  ــساسة علـ ــات حـ ــايل ،معلومـ ــا   وبالتـ ــن املخـ ــد مـ ــطراحلـ ــل ة األمنيـ ــا   احملتمـ ــرض هلـ أن تتعـ
 .اموعة هذه
ووضـعت   ات ملـوظفي اللغـ     املوحـدة  عمـل الجراءات  إاعتمدت اللجنة جمموعة من     وقد   -١١٧
 حـسب ف ايـساعد لـن   وهذان التـدبريان    . املتوافرين على الصعيد العاملي   ملوظفني املؤهلني   با قائمة

أي يـضا متطلبـات     أ سـيخدمان منـا   إجنـة، و  اللعناصـر    مـن    على تعزيز الطابع املهين هلذا العنـصر      
إجنـاز   ضـمان    علـى  فهمـا سيـساعدان    . طـابع دويل   هلـا كـون   ين  أتمـل   وحي مستقبالتنشأ  حمكمة  
حــدوث جتنــب يف  و،كمــةاحمل يف إجــراءات فيمــا بعــد هاســتخدامميكــن انوعيــة رفيعــة ال أعمــال

 . التحريريةل الترمجةاعمتراكم كبري يف أ
 

 اإلدارة - الد 
 يفوظالت - ١ 

 الرئيـسية خـالل     مهامهـا  ىحـد للجنة يشكل إ  لقدرة املؤسسية   يف ا  السريع   التوسع ظل -١١٨
معـدل  ختفيضا كـبريا مـن      ولوية  فقد خفضت اللجنة على سبيل األ     . التقريرذا   املشمولةالفترة  

 الـشاغرة   الوظائفنسبة  إذ بلغت    (٢٠٠٦يناير  / يف كانون الثاين     شهدتهي  ذالاملرتفع  الشغور  
، حبيـث  )سـوى سـتة حمققـني   وقتـها  يتبـق  مل (، خـصوصا يف قـسم التحقيـق    )ئـة ا يف امل ٤٧وقتئذ  

للحـصول علـى     رئـيس اللجنـة      وتلبية للنداء الـذي وجهـه     . ئة حاليا ا يف امل  ٢٠أقل من   أصبحت  
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 / آذار ١٦مـام جملـس األمـن يف        أيف كلمتـه    سـواء   الدول األعضاء يف ملء هـذه الـشواغر،         دعم  
ــارس  ــالاليف  وأ ٢٠٠٦مـ ــسان  اةرسـ ــا يف نيـ ــل أ/لـــيت وجههـ ــضاء  إ٢٠٠٦بريـ ــدول األعـ ىل الـ

مــن قبيــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  (الدوليــة القــانون ومؤســسات إنفــاذ  ئيةؤســسات القــضااملو
ــدا واحملكمــة اخلاصــة       ــة لروان ــة الدولي ــسابقة واحملكمــة اجلنائي ــة ليوغوســالفيا ال واحملكمــة الدولي

 باملخــدرات واجلرميــة ومكتــب الــشرطة األورويب    لــسرياليون ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين    
فراد املهـتمني باخلدمـة     أل، تلقت اللجنة عددا كبريا من أمساء ا       )واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   

 . نائيةاجلدلة لألخرباء  كمحققني أو حمللني أو
ــذلك،  و -١١٩ ــا  شــغلها  إمــا مت  األساســيةالوظــائفمعظــم فــإن نتيجــة ل اآلن أو جيــري حالي

.  حمققــا وحملــال٢٣قــسم التحقيــق حاليــا ولــدى . الضــطالع بــإجراءات التوظيــف اخلاصــة ــاا
 معـدالت تـستمر   أن   مـن املتوقـع      ،لذلك. ضافينياإلرشحني  امل النظر يف مؤهالت بعض   ري  جيو

 ويـة  اللغ اتدماخلـ  قسم   ويشكل تزويد . زيد من الطلبات  امل تلقيالشغور يف التراجع باطراد مع      
 االهتمـام بـصورة   ثريالـيت مـا زالـت تـ       ةساسـي األ اـاالت   باملوظفني أحد  )ةيليز االنك -ة  عربيال(

عـن تـوفري    ليه آنفا،   إ مماثل لذلك الذي أشري      متضافر،جهد  يسفر بذل   تأمل اللجنة أن    و .ملحة
ــن      ــا م ــيت متــس احلاجــة إليه ــداد ال ــرمجنياألع ــرينياملت ــراجعني / التحري ــشفويني امل ــرمجني ال  واملت

 .احملنكني اآلخرين ات اللغوالناسخني وموظفي
عـضاء  ألمـن الـدول ا    حـىت اآلن     للردود االجيابية الـيت تلقتـها        عن امتناا اللجنة  وتعرب   -١٢٠

، ات التحقيقـ  مع إحراز مزيـد مـن التقـدم يف        جتدد تأكيد احلاجة،    غري أا   . واملؤسسات الدولية 
عـن طريـق   دمي املـساعدة   يف تقـ   ذات الـصلة  عضاء واملؤسـسات الدوليـة      الدول األ إىل أن تستمر    

 اســتقرار عمــل مــن أجــل كفالــة ، منتظمــةبــصورةاملتخصــصة و البــشرية املؤهلــة دارو املــإتاحــة
 . واستمراريتهاللجنة

 امليزانية - ٢ 
 اللجنــــة ميزانيــــة جديــــدة للنــــصف الثــــاين مــــن قــــدمت، ٢٠٠٦بريــــل أ/يف نيــــسان -١٢١
 ميثــلمــا وهــو  موظفــا دوليــا، ١٧٩ االعتمــادات الالزمــة لـــامليزانيــة وتــوفر هــذه . ٢٠٠٦ عــام

 يمـوظف مـن    ٢٠ـ  ضـافة املقترحـة لـ      اإل إىلهـذه الزيـادة     تعزى  و.  موظفا دوليا  ٤٩ قدرهازيادة  
 وأربـع  ات،تحقيقـ لل  موظفني١٠ من، وواأل ا للسالمة  موظف ١٥ ، و وية الدوليني لغال اتدماخل

 ات،التحقيقــتكثيـف  عـن  املطالـب النامجـة   زيـادة  امليزانيـة مـصممة لتلبيـة    و.  يف اإلدارةوظـائف 
ارتفـاع  ىل  إبالتايل، وبـالنظر    و،  قضية ١٤ املساعدة يف    الناشئ عن تقدمي  ضايف  اإلوعبء العمل   

 األمـين   العنصرتعزيز  فقد استلزم األمر أيضا     فرادها،  أ اللجنة و  الذي تتعرض له  مستوى التهديد   
 . اإلداريها قسملكوكذللجنة، 
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 توسيع املباين - ٣ 
 مكـان واحـد  يـواء موظفيهـا يف   إللجنـة  الـيت تواجـه ا  اللوجستية الرئيسية   التحديات   من -١٢٢
القــوات أحــد خــرباء  نــصيحة وبنــاء علــى.  لألغــراض اخلاصــةوأ العمــل ســواء ألغــراضآمــن 

 الوقـت احلـايل هـو      اخليـار األفـضل يف        أن تـرى اللجنـة   اللبنانيـة،     األمن الـداخلي   ىاملسلحة وقو 
 األمـن الداخليـة     تـدابري حتـسني   مواصلة   و  املوجودة باين امل ضمنزيادة مساحة السكن واملكاتب     

 .ملوظفني واملنشآتكل من اواخلارجية ل
ســابقة  وحــدة ٧٤ ،عمــل اللجنــةل  تــسهيال، حكومــة لبنــانعرضــت، الــصدديف هــذا و -١٢٣

 يكتمـل ن  أ نتظـر  وي .ىل اللجنـة  إملـوظفني املتوقـع انـضمامهم       ا املتنـامي مـن    إليواء العـدد     التجهيز
لمكاتـب، تعمـل    إضـافية ل   مـساحة    ولتـوفري . ٢٠٠٦ هيوليـ /دات حبلول اية متوز      الوح تركيب
الفنـدق، مبـا يف     امللحـق ب  بىن  املـ  لتحـسني    قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان      مع  عن كثب   اللجنة  
 .اهليكلية الالزمة إجراء التعزيزاتذلك 

 
 األمن - اءه 

خـارج  الـيت جتـري      أثناء التحركـات     ةصا وخ  أولوية، ميثلأمن املوظفني واملباين    ما زال    -١٢٤
البيئــة ومــا زال االضــطراب يــسود .  ألغــراض رمسيــة أو شخــصيةســواء، الرئيــسيعمــل المقــر 

احتمـال قيـام   من  يزيد اتتركيز التحقيقف. وسعاألمنية العامة للجنة داخل لبنان ويف املنطقة األ   
 .رض تعطيل مهمتهاأفراد أو مجاعات بتنفيذ ديدات ضد اللجنة أو موظفيها بغ

،  احلاليـة   ومتطلباـا األمنيـة    هلياكلـها   شـامال  استعراضـا  اللجنة   أجرت،  الصدديف هذا   و -١٢٥
ــع اشــتراالب ــا يف ك م ــو  نظرائه ــسلحة وق ــوات امل ــة  ىالق ــداخلي اللبناني ــن ال  وإدارة شــؤون  األم

وبنـاء  . مـن األ ومـع استـشاري مـستقل لـشؤون        ، لألمـم املتحـدة    باألمانة العامة األمن  و السالمة
مـن  تعـاجل   مل جمـاالت  حتسني األمن بـشكل نـشط يف      يف اللجنة   شرعت،  على ذلك االستعراض  

منــشآا حتــسني مــستوى بــدأت يف كمــا عمليــات اللجنــة، ســتمرار  حيويــة الإن كانــتقبــل و
 .يتناسب مع مستوى اخلطر والتهديد املفترض، مبا ومعداا وأفرادها

ذات األمهيـة احلامسـة، مـن قبيـل          التـدابري   نيسحتـ  و علـى اسـتعراض   قـسم األمـن     ويداوم   -١٢٦
رفــع التــشغيل املوحــدة، مــن أجــل   وإجــراءات ،، وتقييمــات التهديــد واخلطــراملــشددةاحلمايــة 

وما زال العنصر الـذي يـوفر األمـن ملقـر       .  كافة إىل أقصى درجة    مستوى سالمة وأمن املوظفني   
مـع  قـائم    تعـاوين    ـج مـن خـالل      يئة آمنـة  يوفر ب ما زال    استنفار دائم و   ةيف حال العمل الرئيسي   
، مـن خـالل   التأهـب حالـة   اسـتمرار    للجنـة    التـابع  قسم األمن    ويكفل . اللبنانية القوات املسلحة 

 واللجنــة مــع القــوات املــسلحة اللبنانيــة بالتعــاون، احتياطيــة للطــوارئ واختبارهــا خطــط وضــع
 . آسيااالقتصادية واالجتماعية لغريب
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 التكميلية مذكرة التفاهم -او و 
 مـن خـالل     ،وضعها القانوين لزيادة توضيح     لبنان بدأت اللجنة مفاوضات مع حكومة     -١٢٧

 هيونيـ / حزيـران  ١٣ يـ فـ  الـصادرة ة  ـتعـزز املـذكرة األصليـ     مـن شـأا أن       تكميليةمذكرة تفاهم   
 باألمانـة العامـة     لشؤون القانونيـة  اأعدت اللجنة، بالتشاور مع مكتب      يف سبيل ذلك    و. ٢٠٠٥
 مقــر أي( الوضــع القــانوين ملبــاين اللجنــة مــن قبيــل، مــشروع نــص يعــاجل قــضايا م املتحــدةلألمــ

املـشروع   يـنص و.  اللجنـة  اليت تسري على مـوظفي    أو االمتيازات واحلصانات    ) العمل الرئيسي 
ــة مقــر بــشأنبــني األمــم املتحــدة وحكومــة لبنــان   املــربم  االتفــاق  يــسرينأيــضا علــى أ  اللجن

 مـا مل يـنص   ،ما يلزم مـن تعـديالت    إجراء   مع   ، آسيا على اللجنة   ية لغريب االقتصادية واالجتماع 
شروع مـذكرة التفـاهم     مبـ  املتعلقـة قريبا املفاوضات   ومن املنتظر أن تكتمل     . على خالف ذلك،  

 .التكميلية
  

 االستنتاجات -سادسا  
هاء علـى االنتـ    اللجنـة    فقـد أوشـكت   .  احلريـري  قـضية  تقدم كبري يف التحقيـق يف        أُحرز -١٢٨
الـيت  ذات الـصلة     األمهية املتعلق مبسرح اجلرميـة ومبوكـب احلريـري واألحـداث             البالغ العمل   من

ن تكـون املـشاريع   أ  اللجنـة ، تتوقـع ٢٠٠٦الربع األخري من عام     وحبلول  . يف ذلك اليوم  وقعت  
يـع  ل إىل مج  ـــ ل ذلـك التوص   ــويـشم د اكتملـت،    ـــ ن اجلرمية ق  ــذا اجلانب م  ــة  صلة املت ــاألساسي
ـــالنتائ ــل األدل ـ ــة بتحلي ـــج املتعلق ـــة اجلنائيـ ـــواالستنتاجة ـ ـــاخلتاميات ـ ـــة علـ ــايري  ـ ى حنــو يفــي مبع
 التحقيق يف اجلرمية، خصوصا مـا يتعلـق        اليت ينبين عليها  ساسية  األ وأصبحت العناصر . اتــاإلثب

األسـاس  ر  ــــ ري وتوف ـبـ د ك ـــ ى ح ـــ ة إل ـــ مفهوم،  اإليـصال  ةـــ يل، ووس ةـــ الناقل/ةــ واحلاوي ،بالتفجري
الـيت خلـصت    نتـائج   الحتليل  يؤدي  ن  أتتوقع اللجنة   و.  اجلرمية رتكيب مب ةتعلقامل اتلتحقيقل الالزم

 خاصــة فيمــا يتعلــق، إليهــا مــن خــالل أنــشطة حتليــل األدلــة اجلنائيــة الــيت اضــطلعت ــا مــؤخرا 
 .القائمة يف القضية أو استبعاد الفرضيات، إىل تعزيز وخصائص التفجريمسرح اجلرمية تحليل ب

 يف وقـت    وترية التحقيق على عدد من اجلبهات األخـرى       ب اإلسراع اللجنة   تواصل كما -١٢٩
 ،ارتكـــاب اجلرميـــة املتعلقـــة بـــالتكليف ب وانـــب اجلتعـــزز تركيزهـــا علـــى   وف  وســـ.واحـــد
. اجلرميـة للوقوف على أي صالت مع الفحص الذي أُجري ملسرح           كبريةموارد  كرس  ست كما

 القائمــة ات األولويــالتكليــف بالــصالت املــذكورة ومبــسألة نــب التحقيــق املتعلقــةوتتــصدر جوا
 يف الرئيــسي للجنــةدف  تلــك اهلــجلرميــةافهــم جوانــب يــشكل ، و املباشــرعلــى املــدى القــصري 

 .املستقبل املنظور
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زخم الـ  مـن  فقـد أُهـدر قـدر كـبري    ،  قـضية ١٤ البالغ عـددها    األخرىلقضايا  بالنسبة ل و -١٣٠
النظـام  و القـانون    نفـاذ إ نظـام    طابع التجـزؤ الـذي يتـسم بـه         فيها، بسبب التحقيق   الذي اكتسبه 

احملتملـة لتلـك القـضايا       يـة مهوبـالنظر إىل األ   . نقص القدرات اخلبرية  نتيجة ل و ،اللبنانيان ئيالقضا
 اللجنـة  تـرى ، ككـل لمجتمـع اللبنـاين   لداللتها بالنـسبة  إىل احلريري ويف قضية  لتحقيق  ل بالنسبة

 هنـ أويف حـني  . للمضي قـدما يف هـذه التحقيقـات   زمخا  وأقوى تضافراجهد أكثر  م بذل   يلز هنأ
فيمــا يتعلــق  الــسلطات اللبنانيــة املعنيــة مــن أجــل تعزيــز قــدراتزيــادة املــساعدة اخلارجيــة يلــزم 

 اسـتباقيا أكـرب   ا دور أن تتـوخى لنفـسها    أيـضا   ميكنـها    اللجنة   فإن،  اتالتحقيقوب بالنواحي الفنية 
 مثــل  فيمــا يتعلــق بــالتحقيق، اختــاذ خطــوات ملموســة هــذا  وقــد يــشمل ،حقيقــاتيف هــذه الت
 .مىت ترى ذلك مناسبا ،همفيشتبه املضحايا أو  الوأشهود الاستجواب 

، وقـدراا  التنظيمـي للجنـة      اهليكل تعزيز يف   الكبري الذي أحرز  التقدم    من وعلى الرغم  -١٣١
، ناســب الوقــت امليف الكافيــةوارد املــ أمنيفإــا مــا زالــت تواجــه حتــديات رئيــسية تتمثــل يف تــ  

خـالل  يف  وحصر املوارد املطلوبة وإجيادهـا       وتعيينهم ة اخلرب وحتديد املوظفني الالزمني من ذوي    
 تعقيـدا،   وازديـاده التحقيـق   خطـى   تقـدم   مـع   و. وبلـوغ الطاقـة التـشغيلية الكاملـة        قـصرية،    مهلة
 أمـرا ول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة     مـن الـد  والفعالـة سريعة الـ ساعدة احلصول على امل   سيظل

عـدد كـبري    تعـيني    يـشكل ،  الـصدد ويف هـذا    . أساسيا لضمان استقرار عمل اللجنة واستمراريته     
أحـد االهتمامـات األكثـر إحلاحـا بالنـسبة       ) ةيـ  االنكليز -ة  عربيـ ال (اللغـات األكفـاء   من موظفي   

 .للجنة
لفتـرة   واليتـها ان بالتوصـية بتمديـد    ، ترحب اللجنة مببادرة حكومة لبن      السياق اذهيف  و -١٣٢

 ؛ واالسـتقرار  يةاالسـتمرار ب ضـروريا   أن يـوفر إحـساسا      ذلـك  فمـن شـأن   . عـام واحـد    تصل إىل 
 إمكانيـة التنبــؤ  بـل إن . ملــوظفنييــشيع الثقـة لـدى ا   و؛تخطـيط العمليـات و تقـدم ســري ال  ويكفـل 

 فهـي متثـل    ،تنظيمي النـاجح  ألداء ال ا من املوارد تشكل عماد    وغري ذلك    والبشريةالية  املوارد  بامل
ها الـسابق إىل    يف تقرير الذي دعت اللجنة     النظامياألسلوب املنهجي   الذي يقوم عليه    ساس  األ

 .اتباعه
علــى  هــذه الفرصــة لتكــرر شــكرها حلكومــة لبنــان  تغتــنمن أ تــود اللجنــة ويف اخلتــام، -١٣٣

 خاصـة للكـثريين مـن       بـصفة  امتناـا    تعـرب عـن   ن  أتود  كما  .  املستمر  واللوجسيت الفيندعمها  
بـصفة   ذين يكفلون هلـا الـسالمة واألمـن       اللبنانية ال   األمن الداخلي  ى القوات املسلحة وقو   أفراد
 أو تــأثري خطــري تعطيــل  أي دونا عملياــفخــدمام املتفانيــة أتاحــت للجنــة أن تواصــل. يوميــة

 . املوظفنيعلى معنوياتشديد 
 


