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 موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس ٢٠٠٦ســبتمرب / أيلــول٢٥رســالة مؤرخــة   
 جملس األمن

  
أتشرف بأن أحيل طيـه التقريـر اخلـامس للجنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة، الـذي أُعـد                      

 )٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥عمــــال بقــــرارات جملــــس األمــــن 
 .)٢٠٠٦ (١٦٨٦ و

فاصيل التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة منـذ إصـدار تقريرهـا الـسابق               ويورد هذا التقرير ت    
يف التحقيق يف حادث اغتيـال رئـيس الـوزراء    ) S/2006/375 (٢٠٠٦يونيه / حزيران ١٠بتاريخ  

 ضــحية أخــرى، ويف تقــدمي املــساعدة التقنيــة للــسلطات  ٢٢اللبنــاين الــسابق رفيــق احلريــري و  
 تـشرين   ١أخـرى ارتكبـت يف لبنـان منـذ          معينـة    اءاتاعتـد ي جتريـه يف     ذاللبنانية يف التحقيـق الـ     

كمــا يــسلِّط التقريــر األضــواء علــى تقــدم اللجنــة املطــرد يف حتقيقاــا،   . ٢٠٠٤أكتــوبر /األول
بــالرغم ممــا واجهتــه مــن صــعوبات يف الوصــول إىل الــشهود واحلــصول علــى املعلومــات نتيجــة  

 .لبنانيف اع صرلل
مل املتفـاين املنـهجي الـذي اضـطلعوا بـه وسـط             وأود أن أشكر موظفي اللجنة على الع       

ظروف صعبة، خاصة يف ضوء احلالـة األمنيـة املتقلبـة الـسائدة يف لبنـان خـالل الفتـرة املـشمولة                     
يف مواصـلة التحقيـق     املـستمر   كما أود أن أشكر سـريج برامريتـز علـى دوره القيـادي              . بالتقرير

 .جنة وتعاوا معهاذي تقدمه للّيف ذلك اهلجوم، وحكومة لبنان على الدعم املستمر ال
وسـأحيل يف  . وأكون ممتنا لو تفـضلتم بعـرض هـذه املـسألة علـى أعـضاء جملـس األمـن           

 .الوقت نفسه هذا التقرير إىل حكومة لبنان
 عنان.  كويف ع)توقيع(
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 املرفق 
التقريــــر اخلــــامس للجنــــة التحقيــــق الدوليــــة املــــستقلة املنــــشأة عمــــال    

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

 بريوت سـريج برامـريتـز
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥ رئيس اللجنة

 

 موجز 
، طلـب جملـس    ٢٠٠٥ديـسمرب   /كانون األول  ١٥املؤرخ  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤القرار  يف   

ه، األمن إىل جلنة التحقيق الدولية املـستقلة أن تقـدم تقريـرا إىل الـس عـن التقـدم الـذي حتـرز                      
 .يف ذلك ما تلقاه من تعاون من جانب السلطات السورية، وذلك كل ثالثة أشهر مبا

ويعرض هذا التقرير التقدم الذي أحرزته اللجنة يف أنـشطة التحقيـق الـيت اضـطلعت ـا                   
ــرة مــا بــني   ــران١٥يف الفت ــه و / حزي ــول١٥يوني ــرة   . ٢٠٠٦ســبتمرب / أيل وقــد متيــزت هــذه الفت

ن واحلالة األمنية غري املستقرة فيه، ممـا أدى إىل نقـل مقـر اللجنـة مؤقتـا         بالصراع الذي شهده لبنا   
وقـد بـذلت    .  على حنو ما اقتـضته األمـم املتحـدة         ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١إىل قاعدة يف قربص يوم      

مجيع اجلهود الحتواء أثر عملية النقل هذه على عمل اللجنة، وقد استأنفت اللجنة عملياا فـور         
 .هذا وقد بدأت عملية إعادة املوظفني الدوليني تدرجيياً إىل بريوت. وصوهلا إىل قربص

أن اللجنــة واجهــت تــأخريات ومــصاعب لوجــستية يف الوصــول إىل الــشهود       مــع و 
اع الذي شـهده لبنـان، فقـد تقلـصت هـذه املـشاكل إىل              صرواحلصول على املعلومات نتيجة لل    

واصل اللجنة التحقيـق    تاالت التحقيق، و  أدىن حد ممكن، ونتيجة لذلك أُحرز تقدم يف مجيع جم         
وتواصــل اللجنــة تعاملــها عــن قــرب مــع  . املمكنــةيــوط بــصورة منهجيــة وشــاملة يف مجيــع اخل 

 . هلا تلك السلطاتتقدر دعمهي السلطات اللبنانية يف مجيع املسائل ذات الصلة بواليتها و

 علـى التحقيـق الـذي       كما واصلت اللجنة تقـدمي مـساعدا التقنيـة للـسلطات اللبنانيـة             
وقـد  . ٢٠٠٤أكتـوبر  / تـشرين األول ١جتريه يف اهلجمات األخرى اليت ارتكبت يف لبنان منـذ          

اللجنـة مـن    ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦مكّنت الوالية املوسعة اليت خوهلا جملـس األمـن للجنـة يف قـراره               
 كـل قـضية     أداء دور مبادر أكرب يف هذه القضايا، مما ساعد على حتقيق تقدم ملموس سـواء يف               

 .على حدة أو يف العالقة احملتملة الرابطة بني كل منها



S/2006/760  
 

06-53553 3 
 

لتقـدم  وال تزال املساعدة اليت تتلقاها اللجنة من الـدول تكتـسي أمهيـة حامسـة بالنـسبة                   
وقـد ظـل التعـاون الـذي حظيـت      . لتحقيق، خاصة وهي تبلوِر مواضيع التحقيق األكثر تعقيداً ا

دعمهـا  تقتـضي   اللجنـة   ال تزال   سورية مرضياً على العموم، و    به اللجنة من اجلمهورية العربية ال     
األراضــي داخــل التــام يف تقــدمي املعلومــات وتيــسري إجــراء مقــابالت مــع أشــخاص يوجــدون    

 .السورية
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 احملتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٨٥-١
.التقدم احملرز يف التحقيقات -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩٧-٩
.ارجيالتعاون اخل -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٨٤٢٢-٧٠
.الدعم التنظيمي -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٩٧٢٥-٨٥

.استنتاجات -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٠٥٢٨-٩٨
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 مقدمة -أوال  
ــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١  كــانون ١٥املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤يقــدم هــذا التقري

، الــذي طلــب فيــه الــس إىل جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة أن تقــدم  ٢٠٠٥ديــسمرب /األول
يرا إىل الس كل ثالثة أشهر عن التقدم احملـرز يف التحقيـق، وعـن مـسائل التعـاون، مبـا يف                       تقر

وهـو يغطـي التقـدم    . تلقاه من تعاون من جانـب سـلطات اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         ذلك ما 
ــين يف قــرارات جملــس األمــن      ــة علــى النحــو املب ــة اللجن ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥احملــرز يف تنفيــذ والي

ــا ا ،)٢٠٠٦ (١٦٨٦و ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦ و ــذ تقريره ــسابق  من ــؤرخ ل امل
 ).S/2006/375 (٢٠٠٦يونيه / حزيران١٠
 ٢٢وواصلت اللجنة حتقيقها يف مقتل رئيس الوزراء اللبناين الـسابق رفيـق احلريـري و          - ٢

ــق ال(آخــرين  ــال تحقي ــرييف اغتي ــسلطات    ) احلري ــدمها لل ــيت تق ــساعدة ال وعــززت مــستوى امل
تــشرين  ١كبــت يف لبنــان منــذ أخــرى ارت اعتــداءات معينــةة يف مــا يتعلــق بــالتحقيق يف اللبنانيــ
ومع أن عمل اللجنة تأثر باحلالة األمنية غري املستقرة الـيت سـادت لبنـان     . ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

قاعـدة  إىل خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وما أعقب ذلك من ضرورة إجـالء مـوظفي اللجنـة                
وتواصـل اللجنـة    . ص، فقد أُحرز بعض التقدم يف مجيع جمـاالت التحقيـق الرئيـسية            مؤقتة يف قرب  

تعاملها عن قرب مع الـسلطات اللبنانيـة يف مجيـع املـسائل ذات الـصلة بواليتـها وتقـدر دعمهـا                    
هلا، خاصـة يف ضـوء احلالـة األمنيـة الـصعبة الـيت سـادت يف لبنـان خـالل الفتـرة             املستمر  الوطيد  

 .املشمولة بالتقرير
ــق ويف شــأن ال - ٣ ــال تحقي ــرييف اغتي ــا  احلري ــن ٢٠، يجــرى حالي ــشاريع ومواضــيع   م م

تـشمل حتقيقـات مـسرح      هـي   و. ، مقسمة إىل مشاريع فرعية عديدة      الرئيسية التحقيق والتحليل 
اجلرميــة واملوكــب، ومقــابالت مــع شــهود أساســيني ومــصادر حــساسة، والتحقيــق يف وســائل    

. ة واهلياكــل التنظيميــة والــروابط بــني عناصــر اجلرميــة وحتليلــهااالتــصاالت الــسلكية والالســلكي
 .ويتوىل كل مشروع فريق متعدد االختصاصات يضم أفرادا جمهزين باملهارات الالزمة

ملـسرح اجلرميــة  حترياـا العدليــة   علــى نتـائج  خـري يف تقريرهـا األ اللجنــة ركـزت  نمـا  وبي - ٤
رين، فقد ركزت خالل هـذه الفتـرة املـشمولة           آخ ٢٢واالنفجار الذي أودى حبياة احلريري و       

بالتقرير أيضا على التحري عن األشخاص الـذين شـاركوا علـى مـستويات خمتلفـة يف ارتكـاب           
 اخلاصـة   الت، كاألحبـاث والتحلـي    عدليـة هـام ال  املوقد استتبع هـذا إجنـاز مزيـد مـن           . هذه اجلرمية 

ــووي ــزة اإل )DNA( الـــصبغي بـــاحلمض النـ ــار وحتليـــل األجهـ ــة واالتـــصاالت ؛ واختبـ لكترونيـ
املقارِنـــة املتعلقـــة بالبـــصمات، وحتليـــل اهلواتـــف لـــيالت واألجهـــزة الرقميـــة؛ والبحـــوث والتح

 .للوثائقالعديل احملمولة، والفحص 
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ــة مبوجــب قــرار جملــس األمــن      - ٥ ــة املنقحــة املخول ، )٢٠٠٦ (١٦٨٦ومتاشــيا مــع الوالي
 هـا مها للسلطات اللبنانية يف ما يتعلـق بتحقيق       وسعت اللجنة من نطاق املساعدة التقنية اليت تقد       

وعلـى وجـه    . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول  ١كبت يف لبنان منذ     أخرى ارت  اعتداءات معينة يف  
، لــيالت العدليــةالتحريــات والتح: التحديــد، ركــزت اللجنــة علــى ثالثــة جمــاالت رئيــسية هــي 

اسية هلذه األنشطة احلـصول علـى       ومن بني العناصر األس   . حتليل االتصاالت وإجراء املقابالت   و
 بني قضايا متعددة، مبا يف ذلـك التحـري عـن أيـة قواسـم مـشتركة       الربط األفقياألدلة املتعلقة ب 

وقد مكّنت هذه املساعدة املتزايدة من إحراز تقدم يف التحقيقـات يف هـذه              . مع قضية احلريري  
ــى القــ     ــة ركــزت بالدرجــة األوىل عل ــى أن اللجن ــيت القــضايا األخــرى، عل ــق بــ ضايا ال  شنتتعل

 .اعتداءات على أفراد معينني
وخـالل الفتـرة    . وتظل مـساعدة الـدول أمـرا أساسـيا لنجـاح اللجنـة يف القيـام بعملـها                  - ٦

 دولــة وكيانــا، عــالوة علــى  ١١طلبــا للمــساعدة إىل  ٢٧املــشمولة بــالتقرير، أرســلت اللجنــة  
للجنـة مبـساعدة واسـعة ومفـصلة مـن          ونتيجة لـذلك، حظيـت ا     . الطلبات اليت أُرسلت إىل لبنان    

ــل        ــق والتحلي ــن جمــاالت التحقي ــعة م ــة واس ــدول يف طائف ــن ال ــدد م ــب ع ــاون  . جان ويظــل تع
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــع اللجنــة عنــصرا هامــا مــن األعمــال اجلاريــة، وقــد ظــل طــوال    

بـار  مـع ك  دوريـة    علـى العمـوم، حيـث عقـدت اجتماعـات عمـل              يااألشهر الثالثة املاضية مرض   
املسؤولني السوريني لتنظيم عملية تقدمي الردود يف موعدها احملدد، وتيسري إجراء مقـابالت مـع         

اجلمهوريــة العربيــة وظلــت اللجنــة تتلقــى ضــمانات مــن حكومــة  . الــشهود وتقــدمي املعلومــات
 .رضيةبطريقة م تطمئن اللجنة بأن مجيع طلباا ستلىب يف الوقت احملدد وةسوريال
لفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـلت اللجنـة تطـوير إجراءاـا الداخليـة، امتثـاال                  وخالل ا  - ٧

، وزادت مــن توحيــد أعماهلــا، خاصــة يف  )٢٠٠٥( ١٥٩٥ مــن قــرار جملــس األمــن  ٦للفقــرة 
 .دويل ضوء احتمال إنشاء حمكمة ذات طابع

 حـىت القاضـي بتمديـد واليـة اللجنـة         ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦وبالنظر إىل قـرار جملـس األمـن          - ٨
، زادت اللجنــة تــدرجييا مــن قــدرا ومواردهــا لتــتمكن مــن الوفــاء  ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٥

بالتزاماــا اهلامــة يف جمــاالت التحقيــق والقــانون والتحليــل، إىل جانــب تنميــة وإدامــة الظــروف  
. األمنية املناسبة، وخدمات اللغـات، واإلدارة، والتوظيـف والـدعم اللوجـسيت املـرتبط بواليتـها            

 مــن مهامهــا اإلداريــة، أُعــدت مقترحــات ميزانيــة جديــدة وقُــدمت لتيــسري اســتمرارية  وكجــزء
 .التخطيط وحتقيق األهداف اإلدارية
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 اتالتقدم احملرز يف التحقيق -ثانيا  
ــال      - ٩ ــة يف قــضية اغتي ــالتقرير، تركــزت حتقيقــات اللجن ــرة املــشمولة ب ــسيد خــالل الفت ال

ــسية هــي شخــصا آخــرين علــى حتقيــق ثال   ٢٢ احلريــري و ــة أهــداف رئي األعمــال مواصــلة : ث
باجلوانـب  سرح اجلرمية واألعمال ذات الصلة؛ وتوسيع معارفها وأدلتـها يف مـا يتعلـق               املتصلة مب 

ــضايا أخــرى،     ــة بق ــاط اجلرمي ــها  اخلاصــة بارتب ــا وأدلت ــصلة مبومعارفه ــها؛ واســتحداث  املت رتكب
 .مشاريع جديدة

 اللجنـة يف إجـراء مقـابالت عقـب متديـد            شـرعت خـرى،   أل ا ١٤لــ   القـضايا ا  ويف شأن    - ١٠
يونيـه، مركِّـزة يف املقـام األول علـى سـت مـن هـذه القـضايا،                 /واليتها يف حزيران  جملس األمن ل  

يظــل مــن ،  دائمــا احلــالكمــا كانــتو.  احملــددة األهــدافاالعتــداءاتوهــي بالتحديــد قــضايا 
 .الضروري حتقيق نتائج ثبوتية واقعية يف أقصر وقت ممكن

 عــن عملــها حملــة، فإــا تقــدم يف هــذا التقريــر اللجنــة يف تقريرهــا الــسابقا فعلــت كمــو - ١١
ــا مياملــستمر علــى خمتلــف مــستويات القــضية، بقــدر     ــار   م كــن مــن التفــصيل، آخــذة يف االعتب

 .التحقيقخيوط  احلفاظ على السرية واليت حتتماألساسية الضرورة 
 

 التحقيق يف اغتيال احلريري -ألف  
 

 رمية واملسائل املرتبطة بهمسرح اجل - ١ 
 

 سرح اجلرميةلعدلية ملدراسة اال  

، ٢٠٠٦يونيـه  /يف مسرح اجلرمية، يف حزيـران لعدلية بعد انتهاء اللجنة من مجع األدلة ا     - ١٢
ن مـن زيـادة تأكيـد الفرضـية احلاليـة، فيمـا يتعلـق              جرى اسـتخالص عـدد مـن النتـائج الـيت متكّـ            

وتقـوم اللجنـة    . لتحقيـق ل بـه، وتكـشف عـن خيـوط جديـدة            مبسرح اجلرمية واجلوانـب املرتبطـة     
املوجـودة يف حـوزة   املـستندات املاديـة   جبميع عدلية  كذلك بإعداد حصر شامل وقاعدة بيانات       

 .السلطات اللبنانية وتلك املوجودة يف حوزة اللجنة

 باإلضـافة إىل  ،  بـشرية الشـالء    قطعة من األ   ٥٦على   ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران عثر  قد  و - ١٣
املـستندات   مـن عناصـر   ٥٦، واعتربت األشالء الـ    أخرى تعذر حتليلها بسبب حالتها    قطع  أربع  
ثـر علـى أشـالء بـشرية يف مجيـع      متناثرة يف منطقـة واسـعة، حيـث ع   هذه القطع    وكانت   .املادية

لتلـك األشـالء   الـصبغي  وأتاح حتليل احلمـض النـووي   . سرح اجلرميةنطقة ماألجزاء التقسيمية مل 
حلمـض  مـن ا ) mitochondrial(تقـدري  من احلمض النووي الصبغي امل  حتليلية  صورة   ٢٧حتديد  

 وحـددت ثـالث   . الـصبغي حلمـض النـووي     نوويـة مـن ا    حتليليـة   صـورة    ١٤ وصبغي،  النووي ال 
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املاديـة  ملـستندات  ملـستخرج مـن عناصـر ا   لـصبغي ا  ا النـووي  احلمـض    مـن جديدة ومنفردة   صور  
ثـر عليهـا يف مـبىن بيبلـوس وآخـر        قـع مـن الـدم ع      ة، أحدها من ب   اليت عثر عليها يف مسرح اجلرمي     

أمـا الثالـث فلـه أمهيـة خاصـة ألن العينـة أخـذت               . عثر عليه يف سطح ملحق فندق سان جورج       
       لبنايـة  ، احملاذيـة    ‘‘٣٦٧البنايـة   ’’ثـر عليهـا قـرب مـا أطلـق عليـه             من آلية مفتاح اإلشـعال الـيت ع

وتقوم اللجنـة خبطـوات للتحقـق ممـا         . قريبة من االنفجار  فقة ال مما قد يتصل باألدلة املرا    بيبلوس،  
إىل مـصابني معـروفني، أو      الـصبغي   حلمـض النـووي     مـن ا   ةاجلديـد صور  إذا كان ممكنا نسب الـ     

 . يرجح أم أصيبوا يف االنفجاربعد  ألشخاص مل حتدد هويتهم اجلزم بأا

١٤ -  خــالل التحقيقــات الــيت أجريــت  ثــر عليهــا يف مــسرح اجلرميــة  وتــبني أن الــسن الــيت ع
 قطعـة مـن أشـالئه       ٢٧ نفـسه الـذي عثـر علـى          جـل  هـي للر   ٢٠٠٥يف  نفجـار   المباشرة عقب ا  

ن هي قاطعـة وسـطى ميـىن مـن الفـك األعلـى       نت فحوص طب األسنان أن تلك الس     وبي. سابقا
،  سـنة ٢٥  الــ جتـاوز يكـون قـد     يف أوائل العشرينات من عمره ومن غري املـرجح أن           لعلّه  لرجل  

   تعلو سطح تاجها، وهـي مسـة ينـدر مالحظتـها يف أوسـاط             فارقة  ن عالمة   حيث يظهر على الس
ثر على سن أخرى كاملة خـالل التحقيقـات الـيت أجريـت             وع. األشخاص املنحدرين من لبنان   

ثـر فيهـا علـى      املنطقة اليت ع  نفس  ، وذلك يف    ٢٠٠٦يونيه  /مؤخرا يف مسرح اجلرمية يف حزيران     
مــن أجــل العدليــة وجيــرى املزيــد مــن اختبــارات األدلــة . ء ذلــك الــشخص قطعــة مــن أشــال٢٧

                  وعـالوة علـى    . نحتديد املنطقة اليت ينحدر منـها الـشخص، إن أمكـن، عـن طريـق فحـص الـس
ذلك، عثر أيضا على مخس قطع من أشالء بشرية يف املنطقة ااورة نفسها، تتطابق كلـها مـع                  

ثــر يف املنطقــة  نفــسه، كمــا عللرجــل األخــرى ٢٧احلمــض النــووي املــستخرج مــن القطــع الـــ  
احتـراق تلـك البقايـا حيـول     مـع أن   و. نفسها على عدد من الشظايا العظمية اجلمجمية األخرى       

 نفـسه، الـذي     رجـل دون استنتاج النمط التمايزي للحمـض النـووي، فـإن اللجنـة تعتقـد أـا لل                
 .تهيرجح أنه قام بتفجري القنبلة، وليس لشخص آخر مل حتدد هوي

ومــن . املاديــة والبيولوجيــة علــى االنتــهاءملــستندات ويوشــك حتليــل مــسارات عناصــر ا - ١٥
أجل بلوغ هذا اهلدف، جيري وضع اللمسات النهائية على إعادة جتسيم ثالثي األبعـاد ملـسرح                

املـستندات  اجلرمية، سواء فوق األرض أو حتت األرض، وسريبط اسم بقاعدة بيانـات حـصر               
 القنبلــة، أي تمحلــللمركبــة الــيت اهلــدف مــن هــذه اخلطــوة هــو حتديــد املوقــع النــسيب و. املاديــة

قــام علــى الــذي شــاحنة امليتسوبيــشي، وموضــع االنفجــار، وموقــع الرجــل الــذي تــبني أنــه هــو 
ن مـن التجـارب بـصورة       ان أخريـ  اجمموعتـ جريت  أقد  و. األرجح بتفجري اجلهاز املتفجر املرجتل    

فهم خصائص االنفجار واآلثار املرتبطة بـه، واحلفـرة         على  ساعدة  منفصلة ومستقلة من أجل امل    
ــة         ــسرعة عالي ــة املتطــايرة ب ــة والثانوي ــشظايا األولي ــسارات ال ــة، وم ــه، والكــرة الناري النامجــة عن



S/2006/760  
 

06-53553 9 
 

عن خـصائص مـشاة جـدا خلـصائص االنفجـار      وأسفرت كلها وارتطامها باملركبات واملباين،    
 . ٢٠٠٥فرباير / شباط١٤الفعلي الذي وقع يف 

وستمكن الوثـائق واملعلومـات الفنيـة الـيت حـصلت عليهـا اللجنـة مـؤخرا مـن مؤسـسة              - ١٦
ــراك   ــو تـ ــآنـــد ميتسوبيـــشي فوسـ  Mitsubishi-Fuso Truck and Bus(ص كوربريـــشن بـ

Corporation(  ،  ـزعم أن مـصدرها        يفاليابان، من حتديد أجزاء املركبـة والـشظايا املعدنيـة الـيت ي
حتــدد أن وعلــى غــرار ذلــك، ينبغــي  . الــيت وجــدت يف مــسرح اجلرميــة و شــاحنة امليتسوبيــشي

مبـساعدة خـبري خـارجي،      وذلـك   أجزاء املركبة اليت عثر عليها يف مسرح اجلرميـة          بصورة قاطعة   
عن طريـق مطابقـة األجـزاء مـع الرسـوم التقنيـة، ومـع عناصـر مماثلـة وسـليمة متامـا مـن مركبـة                           

 . من ذات النوع والصنع والسنةسليمة تنتمي موعة اإلنتاج نفسها و

وســيجري فحــص عناصــر قــد تكــون أساســية مثــل القطعــة املعدنيــة، الــيت رمبــا تكــون    - ١٧
ذراع علـى    متـرا فـوق األرض       ٥٠على ارتفـاع حـوايل       اليت عثر عليها     سقف إحدى املركبات  

ي عثـر   ، وجهـاز مفتـاح اإلشـعال الـذ        )بنايـة بيبلـوس   (رافعة مسندة إىل مبىن يف مـسرح اجلرميـة          
عثر عليهـا    إحدى املركبات من  ، وآلية تروس    )٣٦٧اية  البن(السليم  عليه بالقرب من املبىن غري      

 ســنتمترا حتــت مــستوى األرض، كمــا ستخــضع ٤٠مغــروزة يف األرض داخــل احلفــرة حبــوايل 
ــسبة         ــها بالن ــيم أمهيت ــا وتقي ــدها ائي ــذكور أعــاله للتوصــل إىل حتدي ــل امل ــك العناصــر للتحلي تل

مـن داخـل   أخوذة وسيجري كذلك حتديد القطع األخرى ائيا، ومنها مثال القطـع املـ     . للقضية
 الـيت تعـود إىل      العناصـر املعدنيـة وغـري املعدنيـة        وأ مـن القطـع      ٤٨عثر أيـضا علـى      حيث  احلفرة  

حيـث  األنقـاض يف مـسرح اجلرميـة،    بـني  ؛ والقطـع الـيت وجـدت    واحدة أو أكثر مـن املركبـات   
خلفــي، إىل جانــب أســالك   مــصباح إضــاءةمــن رؤيــة اخللفيــة وشــظايا  مــرآة كــبرية للأُخــذت 

املعدنية غري احملددة، كمـا     قطع  كهربائية، ولوحات أرقام، وأجهزة إلكترونية، وغري ذلك من ال        
 .ستقيم أمهيتها بالنسبة للقضية

 
 خصائص االنفجار

 مـن هـذه الـسنة،      أثبتت االختبارات املنفـذة يف إطـار بيئـتني منفـصلتني يف وقـت سـابق                - ١٨
وكذلك جتارب قياس قوة االنفجار، استناجات اللجنة فيما يتعلق خبصائص وطبيعـة االنفجـار              

، أي استخدام شاحنة مـن طـراز ميتسوبيـشي          ٢٠٠٥فرباير  / شباط ١٤الفعلي الذي حدث يف     
ت .ن.مـادة ت معـادل  كيلـوغرام مـن    ١ ٢٠٠كانتر حتمل قنبلة كبرية جدا زنتها ال تقـل عـن         

يف )  قطعـة مـن أشـالئه      ٣٢الـشخص الـذي عثـر علـى         (ل رجـل    بـ ا على األرجح من ق    وتفجريه
وعززت تلك التجـارب مجيـع االسـتنتاجات املتعلقـة بطبيعـة            . داخل الشاحنة أو أمامها مباشرة    

احلاملـة، واآلثـار علـى اجلـوار، مبـا يف ذلـك             ركبـة   الكرة النارية، ونطاق الضغط، وخـصائص امل      
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املباين احملاذية والطريق، واالستنتاجات املتعلقـة باملـسارات، وكميـة         ى  علاآلثار على املركبات و   
قُــدمت إىل وجيــري فحــص فرضــية أخــرى  . هاوشــكلاحلفــرة املتفجــرات املــستخدمة، وطبيعــة 

ولـيس بإمكـان    . بالتفجريتسبب  اللجنة مؤخرا وتتعلق باستخدام وسيلة تنفيذ جوي كطريقة لل        
لفرضــية أي تــأثري علــى االســتنتاجات ذه اج مــا إن كــان هلــاللجنــة يف املرحلــة الراهنــة أن تــستنت

ــان م    ــها جمموعت ــة يف مــسرح اجلرميــة، وهــي اســتنتاجات دعمت ستقلتان مــن نفــصلتان ومــ احلالي
 .االختبارات

وقــد خلــصت اللجنــة إىل اســتنتاجاا فيمــا يتعلــق بالتحديــد الــدقيق للكيفيــة الــيت قــد     - ١٩
لـشاحنة لتحقيـق اآلثـار املقـصودة، وكـذلك الكيفيـة       تكون العبوة املتفجرة قد وضـعت ـا يف ا        

نــت التجــارب الــيت  ومكّ. لتفجريهــا علــى حنــو مــا جــرى ســلكياً الــيت وصــلت ــا املتفجــرات  
خمتلفـة إىل تـصور الكيفيـة الـيت         أشـكال   متفجـرة عبئـت وركّبـت يف        عبوات  أجريت باستخدام   

   ا يف شاحنة امليتسوبيشي ومكان وض      رمبا قد تكون و عها فيها، والطريقـة الـيت رمبـا قـد          ضعت
 .  تكون اتبعت لتفجري العبوة

ويف التقرير السابق، عرضت اللجنـة احتمـاالت خمتلفـة فيمـا يتعلـق بكميـة املتفجـرات                   - ٢٠
نجم عنـها حفـرة حبجـم       تواقترحت أن الكمية املستخدمة اليت ميكن أن        . املستخدمة يف اهلجوم  

 كيلوغرام من معـادل مـادة       ٥٠٠ قد تبلغ حنو     ٢٠٠٥ير  فربا/ شباط ١٤احلفرة اليت أُحدثت يف     
 متـر حتـت األرض، وقـد تبلـغ         ١,٧ت إذا ما وضع اجلهاز املتفجر املرجتل على مـستوى           .ن.ت

 ١ ٨٠٠ت إذا مـــا وضـــع مباشـــرة فـــوق األرض، أو  .ن. كيلـــوغرام مـــن معـــادل ت١ ٢٠٠
. فـوق األرض   متـر    ٠,٨ت إذا مـا وضـع علـى ارتفـاع حنـو             .ن.مـادة ت  عـادل   كيلوغرام مـن م   

وأُكدت البيانات عن طريق جمموعـة منفـصلة مـن التجـارب املتـصلة بآثـار كميـات خمتلفـة مـن                 
ــأة يف   ــوق األرض   أشــكال املتفجــرات املعب ــة ف ــى ارتفاعــات خمتلف ــرة عل ــة واملفج ــد . خمتلف وعن

 االنتهاء من حتليل املسارات، وإعادة جتسيم مسرح اجلرميـة علـى ثالثـة أبعـاد، وإجـراء التحليـل                  
الفيديوي، وحتديد مجيع قطع شاحنة امليتسوبيشي بـصورة رمسيـة، سـتكون اللجنـة قـادرة علـى                  

ــاز املتفجــر ا   ــاع اجله ــد ارتف ــة    ملرحتدي ــد كمي ــن مث حتدي ــوق األرض، وم ــادة جتــل ف  ةاملتفجــرامل
ورهنا بتلك النتائج النهائية، تقدر اللجنـة أن كميـة املتفجـرات سـتكون أقـرب         . املستخدمة فيه 

 . كيلوغرام١ ٢٠٠ منها إىل ١ ٨٠٠إىل 
 

 مسار املوكب

من مشروع استجواب أو إعادة استجواب مجيـع العـاملني يف جهـاز        األكرب  زء  اجلأجنز   - ٢١
أمن رفيق احلريري بصورة منهجية، مبن فيهم النـاجون مـن أفـراد موكبـه ومـديرو شـؤون أمنـه                     

ر بـشكل مقنـع هلـا مـسا       ة  وحددت اللجن . واملوظفون الذين كانوا يف خدمته الشخصية مباشرة      
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واجلهـات  املوكب؛ والتوقيت الدقيق لتقدمه؛ وأوقات توقفه وسـريه؛ وتوقيتـات اختيـار املـسار               
ز ـ؛ ومسألة استخدام سيارة واحـدة أو أكثـر مـن سـيارات مرسـيدس بنـ                العارفة بتلك التوقيتات  

 الـيت تـبني   فيـذي تنيف املوكب، سواء يوم اهلجـوم أو قبلـه؛ وأمنـاط النـشاط ال        املتماثلة   ٦٠٠إس  
وقت اختيار الطريق احملاذية لفندق سان جـورج يف وقـت سـابق؛ واسـتخدام تـدابري التـشويش                   

 .لكترونيةإلا

وأكد بعض األشخاص الذين استجوبتهم اللجنة علـى أن الترتيبـات األمنيـة احلكوميـة                - ٢٢
ــري   ــق احلري ــصت، مــن حيــث   كانــت املخصــصة لرفي ــد قل ــرزة  ق ــراد يف املف ــة األمعــدد األف ني

املتـصلة باملوكـب، خـالل الفتـرة الـيت أعقبـت اسـتقالته مـن منـصب           والتـسهيالت   له  املخصصة  
وتقوم اللجنة بتقييم أثـر ذلـك، سـواء يف الـسياق الـسياسي أو مـن املنظـور                   . رئيس وزراء لبنان  

 .التنفيذي

وتقوم اللجنة بفحص معلومات وبوضع فرضيات يف إطار التحقيق تتعلـق مبـا ورد مـن      - ٢٣
ه ضـد رفيـق   موجـ تنفيـذي  ذ الـتفجري قـام يف وقـت سـابق بنـشاط       الفريق الذي يزعم أنـه نفّـ    أن

ــه واســتطالع عــدة مواقــع     ــة موكب ــه ومراقب ــة  كمــا . احلريــري، مبــا يف ذلــك مراقبت ــوافر للجن تت
رفيــق علــى  االعتــداءمعلومــات تــشري إىل أن عــددا مــن الفــرص رمبــا قــد تكــون أتيحــت لتنفيــذ 

 . يق مل يتصرف فيها ألسباب ما زال يتعني على اللجنة فهمها بالكاملاحلريري، إال أن الفر

وعلى سبيل املثال، تلقت اللجنة معلومات مفادها أن حتركات سابقة لرفيـق احلريـري               - ٢٤
 رمبا تكون قد لوحقـت مـن الفريـق الـذي يـزعم أنـه نفـذ الـتفجري،                    ٢٠٠٥فرباير  /خالل شباط 

وميثـل هـذا اجلانـب مـن     . أو كمحاولة الغتياله بالفعـل فرباير  / شباط ١٤سواء كتحضري هلجوم    
ومقاصـده، وكـذلك   تنفيذي التحقيق عنصرا هاما لفهم قدرات الفريق املزعوم وآليات دعمه ال        

ونظــرا هلــذا النــشاط الــسابق  . الســتجالء مؤشــرات عــن توقيــت قــرار اغتيــال رفيــق احلريــري   
 ١٤وط املــستمدة مــن هجــوم  خيــوط أخــرى يف التحقيــق تتعــدى نطــاق اخليــتحــيتأاملزعــوم، 

 . لوحده٢٠٠٥فرباير /شباط

واآلليـات املرتبطـة ـا املتعلقـة بترتيبـات احلمايـة            تنفيذيـة   ومن الواضح أن املنـهجيات ال      - ٢٥
األمنية لرفيق احلريري خالل الفترة الـيت مل يعـد فيهـا رئيـسا للـوزراء أحـدثت عـددا مـن نقـاط                        

اء عليــه بــسهولة أكــرب ممــا كــان ســتكون عليــه االعتــدالرتكــاب الــضعف الــيت أفــسحت اــال 
أن يغـادر الربملـان     الفتـرة النهاريـة الـيت يلـزم فيهـا للموكـب             وعلى سبيل املثال، فإن     . ذلك لوال

أمـام املوكـب   تـاح  هـو امل طريق واحـد واضـح   تعين أن هناك خيار  إقامة احلريري   مقر  عائدا إىل   
 .  ر موعده التايلاحلريري من العودة يف الوقت املناسب حلضولتمكني 
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وعلى غرار ذلك، مثة فرضـية مقبولـة مؤداهـا أن الفريـق الـذي يـزعم أنـه نفـذ الـتفجري               - ٢٦
ــدابري التــشويش ا    ــأن ت ــة املوكــب    إلكــان علــى علــم ب ــروين رمبــا قــد تكــون عــامال يف محاي لكت

ــار  . واحلريــري ــدابري   الفريــق وبالتــايل، رمبــا اخت  طريقــة للــهجوم جتعــل اســتخدام مثــل تلــك الت
ة يف ذلــك اليــوم أمــرا ال يــؤثر علــى خطــ  التنفيذيــة  االردعــي ومقــدرأثرهــا وقــدراا التقنيــة و

 .اهلجوم

ومثة عامل رمبا أسهم يف جناح تنفيذ اجلرمية يتمثل يف أن موقـع سـيارة احلريـري ضـمن                    - ٢٧
املوكب ثابت وميكن توقعـه مبـا يكفـي خـالل فتـرة الـشهور الـيت سـبقت اهلجـوم الفعلـي، وأن                        

واللجنـة علـى علـم بـأن ذلـك مل يكـن أمـرا غـري معتـاد                   . سيارته بنفسه أن يقود   ريري اختار   احل
بالنسبة للحريري، ورمبا أتاح التعرف عليه واسـتهدافه بـسهولة أكـرب ممـا لـو كـان الوضـع غـري                      

 .من اجلرمية وتواصل اللجنة حتقيقها يف أمهية هذا اجلانب بالذات. ذلك

وعلـى سـبيل   . قنع اللجنـة بشكل مذات صلة باملوضوع وجرى توضيح مسائل أخرى     - ٢٨
 تعقبــت املوكــب عنــد ااملثــال، اســتبعد مــن الفرضــيات املقبولــة احلاليــة مــسألة ســيارة زعــم أــ  

انطالقه من موقع املقهى واملنطقـة اـاورة للربملـان، باعتبـار أـا علـى األرجـح غـري ذات صـلة                       
 بـسبب  هلموكـب يف املرحلـة األخـرية مـن مـسار     لريـب  وباملثل، اعترب أن التـأخري امل     . باملوضوع

عوامـل تتعلـق بالـسيارات وإشـارات املـرور غـري ذي أمهيـة، نظـرا ألن اسـتجوابات أفـراد                      مجلة  
الفريــق املزعــوم عمــل وعــالوة علــى ذلــك، مل يتطلــب أســلوب  . املوكــب مل تــربز هــذا الــدليل

 .خطته العامةطار يف إاملعقد والدقيق إلجراء اعتماد مثل هذا االلجوء إىل 

مــن وتعتقــد اللجنــة أن اخلطــة انطــوت علــى قــدر كــاف مــن االحتــراف يف اإلعــداد و   - ٢٩
املرونة يف التنفيذ ما يعين أن التوقيت الدقيق لتحرك املوكب باجتاه فندق سان جـورج مل يكـن                  

وتــشري إىل . حامســا، وأن جنــاح العمليــة مل يتوقــف علــى التحديــد الــدقيق لتحركــات املركبــات 
الطريـق  غيـر   غادر الربملـان     أن   ذلك طبيعة حتركات احلريري اليت ال ميكن نسبيا التنبؤ ا، فبعد          

 . موكبهيف مغادرة املكان على الفور  من لدخول مقهى حملي بدال

 دقيقـة ومل يكـن ممكنـا للفريـق الـذي يـزعم أنـه نفـذ                  ١٥واستمر التوقف التلقائي حنـو       - ٣٠
ة االتـصاالت بـني أعـضاء الفريـق املزعـومني خـالل تلـك املـدة،                 وتوقفت حركـ  . التفجري توقعه 

يف طريـق العـودة إىل   وانطالقـه  رفيق احلريري خارجا من املقهـى  وقت خروج  إال  تستأنف   ومل
وبالتايل، فإن خطة الفريق الذي يـزعم أن نفـذ الـتفجري كُيفـت مـع هـذا اهلـامش                    . مكان إقامته 

 احلريري قبل بدء عودته إىل مكان إقامتـه، ومل يـؤثر ذلـك              املتمثل يف الوقت الذي اقتطعه رفيق     
 .على قدرة الفريق على تنفيذ اخلطة
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 شهود مسرح اجلرمية  

كرب من سلسلة االستجوابات وإعادة االسـتجوابات املنهجيـة ألكثـر         األزء  اجلاستكمل   - ٣١
اليت كانـت غـري     توصلت إليه بشأن عدد من املسائل       ما  واللجنة اآلن راضية ع   .  شاهدا ٢٥من  

واضحة يف السابق، مثل حتركـات شـاحنة امليتسوبيـشي وموقعهـا بالـضبط يف املراحـل األخـرية                   
من العملية، والتوصل إىل فهم مشترك لألحداث وقت حـدوث االنفجـار، مبـا يف ذلـك مـا إذا                    

 . كان قد سمع صوتان

تمال حـدوث   وأجريت جتارب تفجريية لقياس قوة العصف دف مجع بيانات عن اح           - ٣٢
وكـان اهلـدف   . انفجار واحد أو انفجارين، ولتحديد ما إذا كـان ذلـك فـوق األرض أو حتتـها      

من ذلك التوصـل إىل متثيـل تـصوري للكـرة الناريـة وتقـدير اآلثـار علـى الـبىن، وتقـدير حركـة                         
الشظايا املتطايرة بسرعة عالية، وتقدير مساحة وخصائص احلفرة، وتسجيل ضـغط الـصدمات             

لصويت باستخدام ميكروفونات علـى مـسافات خمتلفـة مـع اعتبـار املوجـات الـساقطة                 والضغط ا 
وسـتمكن احملاكـاة الرقميـة اللجنـة        . واملوجات املعكوسة على مـستوى كـل األسـطح العاكـسة          

من حتديد ما إذا كان موقع ووضع كـل شـاهد وقـت وقـوع االنفجـار منـسجما مـع أرجحيـة                       
ومـن الـضروري إجـراء مرحلـة أخـرية          . اشـرة بعـده   مساع صوت أو صوتني حلظة االنفجار ومب      

مــن االســـتجواب الختتـــام هــذا اجلانـــب مـــن التحقيــق تتمثـــل يف إعـــادة إمســاع كـــل شـــاهد     
ــتفجري   التجــارب املتعلقــة باملوجــات الــصوتية، الــيت أجريــت    وأتــسجيالت ضــجيج جتــارب ال

.  مـسرح اجلرميـة    ألغراض منها حتديد اخلصائص الصوتية لالنفجار بالنسبة ملوقع كل شـاهد يف           
ــة حبــدوث       ــة، كفــة الفرضــية القائل ــة، يف هــذه املرحل ــا ــذه االســتنتاجات، تــرجح اللجن ورهن
انفجار واحد فقط، وبـأن الظـاهرة املتمثلـة يف مسـاع عـدد مـن الـشهود صـوتني ميكـن شـرحها                

 .علميا
 

 املسار الزمين ألنشطة رفيق احلريري
احلريـري، وعـادت    السيد  م األخرية من حياة     وسعت اللجنة نطاق حتقيقاا بشأن األيا      - ٣٣

املقـابالت الـيت أجريـت حـىت        متخـضت عنـها     معلومات هامـة    هناك  و. بالتحريات إىل فترة أبعد   
. باحلريري يف سـياق مـا خـالل الـشهور الـيت سـبقت مقتلـه               صلة   شخصا جتمعهم    ١٥اآلن مع   

تولــوا تــدبري اص شــخومــن بــني هــؤالء أشــخاص لــديهم نفــوذ يف لبنــان ويف املنطقــة ككــل، وأ 
إقامتــه يف بــريوت وغــريه مــن    أشــخاص زاروه يف مقــر  وإدارة شــؤونه الشخــصية واملهنيــة، و  

 .، وأفراد كانت له معهم عالقات جتارية أو سياسيةمقار سكنه، وموظفون يف مساكنه
احلريــري يف الفتــرة الــيت ســبقت  الــسيد يــاة تــصوري حلركيــب توضــع وتعيــد اللجنــة  - ٣٤

وضـعه الـسياسي وعالقاتـه      دراسـة   من عدد من املنظورات املختلفة، اليت تـشمل         اغتياله انطالقا   
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علــى الــصعيدين احمللــي والــدويل، واجتماعاتــه مــع معاونيــه وأفــراد بــارزين آخــرين، وحتركاتــه   
وخارجـه، ومناقـشاته اخلاصـة والشخـصية مـع أصـدقائه، وآرائـه املعلنـة، وأفكـاره                   داخل لبنـان  

 وشؤونه التجارية، مبا يف ذلك إدارة وسائط اإلعـالم التابعـة لـه    يراها اآلخرون، وخواطره كما 
ــة اهلامــة الــيت تــ    وتــصوير مركــزه ؤثر علــى وســائط اإلعــالم ملــصاحله وأنــشطته، واملــسائل املالي

إقامتـه وخارجـه    مقـر   حتركاته الشخصية داخـل     والسياسي، وعالقاته املهنية، وترتيباته اخلاصة،      
 .على حد سواء

أن مثة عوامل جتارية وسياسية واقتصادية وشخصية جمتمعة تـوفر الـسياق            ومن الواضح    - ٣٥
وحينمــا تــدمج هــذه املواضــيع يف بيئــة حمفوفــة  . الــذي عــاش فيــه احلريــري خــالل هــذه الفتــرة  

قـام بـاهلجوم، فإـا تعطـي        ذي  مبخاطر متزايدة وتقـارن باألنـشطة التنفيذيـة املزعومـة للفريـق الـ             
كما تتوسـع اللجنـة يف   . حياة احلريري من عدد من املنظوراتصورة عن األسابيع األخرية من    

هــذه املواضــيع لتعــرف مــا إذا كــان أحــدها أو كلــها أدى إىل ظــروف دفعــت إىل اختــاذ قــرار     
وسيتواصل التعمق والتوسع يف جمال عمل اللجنة هذا، إذ مـن املزمـع إجـراء املزيـد مـن       . اغتياله

 . اليت سيغطيها التقرير املقبلاملقابالت ومجع املعلومات على مدى الفترة
 

 خيوط التحقيق اجلديدة واجلاري تتبعها
حــددت اللجنــة عــددا كــبريا مــن خيــوط التحقيــق اجلديــدة الــيت تتعلــق مبــسرح اجلرميــة  - ٣٦

واألماكن ااورة له وفترة ارتكـاب اجلرميـة مباشـرة، وشـرعت يف إجـراء حتقيقـات وحتلـيالت                   
ضيع التحقيق يف الظروف احمليطة بـأفراد معيـنني ومركبـات        وتشمل املوا . ابشأن كل واحد منه   

معينة يف مسرح اجلرمية قبل التفجري وخالله وبعده مباشـرة، ويف بعـض املـواد ذات الـصلة بعـد                  
 .العبث مبسرح اجلرمية بعد التفجريادعاءات التفجري، والنظر يف 

مجع املعلومـات اجلديـدة،   املوجودة فعال ومن وتتأتى هذه اخليوط من حتليل املعلومات        - ٣٧
وتتوقـع اللجنـة    . بيد أا حتتاج مجيعا إىل قدر كبري مـن التوسـع          حجمها؛  وتتفاوت يف أمهيتها و   

 ســتوفر معلومــات أخــرى تــستنبط مــن اجلرميــة نفــسها ومــن األمــاكن ،أنــه مبجــرد الفــراغ منــها
 . روابط إضافية تفضي إىل مرتكيب اجلرميةمباشرةااورة 

جنــة أيــضا حتقيقاــا يف اجلوانــب الرئيــسية األخــرى للقــضية، ومنــها اقتنــاء وتواصــل الل - ٣٨
، واقتناء املتفجرات، وإعداد الشاحنة لتكون ناقلة للجهاز املتفجـر، وهويـة            يتسوبيشياملشاحنة  

  ر اجلهاز املتفجر املرجتل سواء من داخل شاحنة امليتسوبيشي أو على مقربـة             الشخص الذي فج
 . مشاركته يف العمليــةمن مقدمتها، وطريقة
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 األشخاص الضالعون يف ارتكاب اجلرمية - ٢ 
 حتليل االتصاالت والتحقيق فيها  

ــة بالقــضية       - ٣٩ ــصاالت املتعلق ــل جوانــب حركــة االت ــة لتحلي ــوارد هام ــة م كرســت اللجن
ن اللجنة من حتديد روابط ما كانـت لتتـضح     وأفضى هذا إىل نتائج هامة، ومكّ     . والتحقيق فيها 

بعض لـ ردود فعـل يف طبيعتـها، غـري أن    اليت تقوم ا اللجنـة هـي       معظم األعمال   إن  .  ذلك لوال
ــة    ــة طبيع ــادرة األعمــال التحليلي ــة وتتوســع يف     مب ــائع املعروف ــستند إىل الوق ــضا، وت ــة أي وختميني

زال يوفر للجنة عناصـر      ن من استنباط عدد من اخليوط وما      وهذا العمل مكَّ  . مواضيع التحقيق 
 .ات االتصاالت ذات الصلة باجلرائم فهما أفضللفهم عالق

وتــربهن الــروابط الــيت جيــري تقــصيها مــن خــالل األعمــال املتعلقــة باالتــصاالت علــى    - ٤٠
 الـيت متـت بـني عـدد كـبري مـن             السلكية والالسلكية وجود شبكة معقدة من حركة االتصاالت       

يف حيانـا، وبطريقـة مباشـرة       أو مواقـع وسـيطة أ     وسـيطة   األفراد ذوي الصلة، عـرب أرقـام هاتفيـة          
ت بلــورة جمموعــة مــن خيــوط التحقيــق، وهــو  جــرونتيجــة هلــذه التحلــيالت، .  أخــرىأحيــان
ــا ــرب م ــا  هتعت ــة إحــدى أولويا ــد لتعقُّــ   .  اللجن ــد جهي ــذل جه ــزم ب ــة  كــل ب ويل صــلة أو عالق

ريـا  جاأو املضي يف حبثها باعتبارها من اخليوط الـيت ال يـزال البحـث           واستبعادها من التحريات    
وانـب اإلعـداد للـهجوم مـن        جلفهـم أفـضل     وعلى الـشكل نفـسه، أصـبحت اللجنـة علـى            . هافي

باملـسار  خالل حتليلها لالتصاالت؛ وهذا العمل ال يزال جاريا باالقتران مع التحليالت املتعلقـة              
 ١٤ فيهـا حتليـل مقـارن مـع القـضايا الــ       احـد مـن عـدد مـن اـاالت الـيت جيـري       الزمين، وهو و  

اهلواتـف اخللويـة    اشـتراك   فعلى سبيل املثال، أصبحت املعرفة بأنشطة حاملي بطاقات         . األخرى
   ـم شـاركوا يف الفريـق الـ          الست الـذين زمـن   أكثـر وضـوحا وتفـصيال      قـام بـاهلجوم   ذي  عـم أ ،

 .الناحية اجلغرافية ومن حيث االتصاالت
 يف جمموعـات    وبلورت اللجنة أيضا روابط مباشرة وغري مباشرة بني أفـراد ذوي شـأن             - ٤١

هـذه الـروابط يف بعـض احلـاالت         فـسري   وليس ت . تحقيقالمتباينة هلم صلة باملوضوع من منظور       
واضــحا متامــا، وتعمــل اللجنــة علــى فهــم صــلتها باجلرميــة نفــسها، ومبــن حيتمــل ارتبــاطهم ــا،  

 .وبأفراد آخرين
ا تعمـق اللجنـة     عـد الـدويل لتحليـل االتـصاالت يـوفر خيوطـا للتحقيـق بينمـ               زال الب  وما - ٤٢

تتلقـى الـردود    هـي   حتديد مسارات املكاملـات الدوليـة، و      اليت ينطوي عليها    تعقيدات  المعرفتها ب 
وحـىت اآلن أشـركت   . ب حركـة املكاملـات اهلاتفيـة   على طلباـا مـن الـدول الـيت يـتم فيهـا تعقُّـ             

ــة  ــها، وتلقّــ    ١٧اللجن ــن عمل ــب م ــذا اجلان ــة يف ه ــن   دول ــساعدة كــبرية وردودا كــثرية م  ت م
 .منها عدد
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وجيري بانتظام استعراض روابط االتصاالت ذات الصلة الـصادرة مـن داخـل لبنـان أو                 - ٤٣
أو مواصـلة التحقيـق معهـم،       /من خارجه الـيت تتعلـق بـأفراد تـود اللجنـة إجـراء مقابلـة معهـم و                  

 .وتوفر النتائج مزيدا من خيوط التحقيق
قليميــة والدوليــة بــني األرقــام املرتبطــة وتواصــل اللجنــة أيــضا حبــث الــروابط احملليــة واإل - ٤٤

وتواصـل اللجنـة حتليـل      . اليت يكتسي عدد منها أمهيـة خاصـة       وبأمحد أبو عدس وأفراد آخرين،      
حركة املكاملات اهلاتفية الصادرة من األرقام اليت يزعم استخدامها من قبل األشـخاص املزعـوم              

 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٤ضلوعهم يف هجوم يوم 
 

 عدس واجلوانب ذات الصلةأمحد أبو   
ــائق،         - ٤٥ ــة، والوثـ ــات اإللكترونيـ ــل البيانـ ــاق وحتليـ ــعة النطـ ــات واسـ ــراء حتقيقـ ــد إجـ بعـ
وغريها مـن املـواد، اتـضحت أكثـر تلـك الـصورة الـيت نـشأت بـشأن أمحـد           ستندات املادية،  وامل

ثـر  وصورته متميزة إذ لديه علـى مـا يبـدو اهتمامـات أكادمييـة وفكريـة أك                . أبو عدس وأنشطته  
اجلوانب التنفيذيـة   الضالعني يف   أعضاء اجلماعات اإلرهابية    مما يوجد لدى    وتوجهات تقنية أقل    

 .لألنشطة اإلرهابية، يف لبنان على األقل
كــل اجلوانــب املتعلقــة مبــشاركة أمحــد     درس دراســة تفــصيلية  ومــا زالــت اللجنــة تــ    - ٤٦
. نها شـريط الفيـديو  سالته اليت ضمعدس يف اجلرمية، مبا يف ذلك صحة ادعاء املسؤولية يف ر         أبو

والثـاين  رغبته يف املـشاركة يف اجلرميـة   للتحقيق أوهلما هو البحث على مسارين اللجنة  وتواصل  
يف ممكنـاً مـن حيـث الوقـائع      املـسارين   كـال   و ال يـزال     . الرسـالة إيصال  على  هو كونه قد أُجرب     

 .لصحيحةالوقت احلاضر، وجتري حتقيقات أخرى للتأكد من الفرضية ا
٤٧ - إىل موقـع  لرسـالة   اللجنة على التحقيق يف األحداث احمليطة بإيصال الـشريط وا          وتنكب

يف وســط بــريوت، واملكاملــات اهلاتفيــة اخلمــس ذات الــصلة املوجهــة إىل وكالــة رويتــرز وقنــاة   
ــرة بعــد اهلجــوم  ــد أُ. اجلزي كانــت ثــالث  بينمــا علنــت املــسؤولية عــن اهلجــوم يف مكــاملتني   وق

 .إيصاهلمامت لرسالة اللذين ت تتعلق بالشريط وامكاملا
العامـة، وإجـراء البحـوث املتعلقـة بـاحلمض النـووي            لعدليـة   حتليـل األدلـة ا    قد اكتمـل    و - ٤٨

اإلعالمية، وإجراء البحوث الوثائقية املتعلقـة      العدلية  وبصمات األصابع، وحتليل األدلة     الصبغي  
رتبطــة املخــرى األواد املــوولية عــن اهلجــوم، فيــه أمحــد أبــو عــدس املــسؤي عبالــشريط الــذي يــد

 بـصمة   ٣٢ستندات املاديـة    ع من امل  موج. لطرائق املادية اليت جرى ا إيصال الرسالة      ابذلك، و 
ف، لكفــومــن بــصمات األصــابع الــيت ميكــن التعــرف علــى هويــة أصــحاا، وثــالث بــصمات ل

حلمـــض النـــووي مـــن ا) mitochondrial(تقـــدري حتليليـــة للحمـــض النـــووي املوثـــالث صـــور 
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يمهـا  وم بتقي جري اللجنة حتلـيالت ملقارنـة هـذه النتـائج مـع سـجالت أخـرى، وتقـ                 وت. صبغيال
بغية إجراء املزيد من املقابالت مع األشخاص املعنيني الذين هلم صلة ـذا اجلانـب مـن القـضية                   

 .العدليةوإجراء املزيد من التحليالت املقارنة لألدلة 
لى دراية بتحركات األفراد الذين عملـوا مـؤخرا يف لبنـان واملنطقـة              كما تظل اللجنة ع    - ٤٩

أو ضلوعهم يف اجلـرائم     إمكانية  ، وتواصل تقييم أنشطتهم للتأكد من صلتها ب       إجرامييف سياق   
كما تقوم اللجنة بأعمال أخرى تتصل بفرضية جتزئة اجلرمية؛ وكـذلك بظـروف             . خالف ذلك 

 .دعاء مسؤولية أمحد أبو عدسجل عليه اشريط الفيديو الذي سإيصال 
 

 العلم باجلرمية  
لديهم علـى مـا يبـدو قـدر مـن املعلومـات الفنيـة        كان تتابع اللجنة خيوطا تتعلق بأفراد       - ٥٠

وتندرج ضـمن   . اليت تتفاوت من حيث درجة التفاصيل اليت تتضمنها بشأن اهلجوم قبل تنفيذه           
شـيئا عـن اهلجـوم الوشـيك يف سـياق أو            أولئك الـذين علمـوا      : موضوع التحقيق هذا فئتان مها    

آخر لكنهم مل يقولوا أو مل يفعلوا شيئا بـشأنه، أو مل يكـن بوسـعهم القيـام بـأي شـيء بـشأنه؛                        
مـا إيـصال حتـذير إىل     بـصورة   بلغوا جبانب مـن اهلجـوم وحـاولوا         وأولئك الذين علموا شيئا أو أُ     
 .احلريري أو شخص قريب منه

فمـن الواضـح علـى سـبيل        . أعـاله أمهيـة بالنـسبة للجنـة       وتكتسي كـل فئـة مـن الفئـتني           - ٥١
املثال أن عددا من األفراد من خمتلف اخللفيـات كـان لـديهم اعتقـاد باحتمـال تعـرض احلريـري                   
هلجـــوم، بدرجـــة تفـــوق احتمـــال تعرضـــه لـــه يف الـــسياق العـــادي اخلـــاص مبركـــزه، وحياتـــه   

ــية، واحلركيـــة اإلقليميـــة، والظـــروف القائمـــة  املهنيـــة هنـــاك أيـــضا معلومـــات حتمـــل  و. املاضـ
ويف هـذا  : على االعتقاد بأن بعض األفراد كانوا يعلمون أن مثـة حماولـة وشـيكة الغتيالـه      اللجنة

الصدد، جتري اللجنة جمموعة من املقـابالت مـع مـن تعتقـد بـأن بإمكـام املـساعدة يف خيـوط                      
 .التحقيق هذه

لم بزيادة اخلطر احملدق حبياتـه، وأنـه        ومثة دالئل تدفع إىل االعتقاد بأن احلريري كان يع         - ٥٢
ــشطته،          ــاره، وجــه، وأن ــراد، وأخــذ يف اعتب ــن األف ــدد م ــع ع ــر باستفاضــة م ــذا األم ــاقش ه ن

. وحتركاته، زيادة ذلك اخلطـر بـشكل غـري معهـود خـالل األسـابيع القليلـة األخـرية مـن حياتـه                     
 عملـها إذ يـساعد   فهـو جانـب هـام مـن    .  هذا اجلانـب وقد دأبت اللجنة على مجع األدلة بشأن      

 .على فهم خطورة اجلرمية
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 الشرطة واالستخبارات يف لبنانبيئة البيئة السياسية والعسكرية و  
تواصل اللجنة إجراء عدد من املقابالت وإعادا مع ممثلني أو ممـثلني سـابقني للـهياكل            - ٥٣

ــالتقرير وهــذا العمــل ســيظل مــستمرا خــالل الفتــرة املــش  . احلكوميــة الــسورية واللبنانيــة  مولة ب
املقبل، ويظل يكتسي أمهية أساسية يف فهم البنية السياسة والبيئة األمنية الـسائدة يف لبنـان أثنـاء        

زز هذا العمـل بـإجراء مقـابالت إضـافية ومجـع معلومـات مـن أشـخاص لـديهم            وقد ع . اهلجوم
ذلــك مــن نفــوذ ومــن أفــراد آخــرين لــديهم صــلة باملوضــوع يف لبنــان واملنطقــة، حيــث تــستمد 

فهم الـسياق الـذي حـدثت        ل آنذاكاملعرفة الضرورية مبختلف املنظورات املتعلقة بالنظم القائمة        
 .العتداءاتفيه ا

 
 اجلرميةارتكبوا األشخاص الذين  - ٣ 

 دوافع اهلجوم
أن تكـون جمموعـة واحـدة، هلـا قـصد واحـد وصـفة               زالت اللجنة حتقـق يف إمكانيـة         ما - ٥٤

أفـرادا أو  ؛ أو أن جمموعة حمددة حتديدا جيـدا أو متباينـة تـضم    رميةواحدة، هي اليت ارتكبت اجل   
 . نفسهابدوافع ومقاصد خمتلفة الرتكاب اجلرميةت تكاتفهي اليت جمموعات 

وحددت اللجنة عدة دوافع خمتلفة، ال يستبعد كل منها اآلخر بالـضرورة، حيتمـل أـا                - ٥٥
وجـود مزيـد   اللجنة تبقي قيد النظـر احتمـال   على أن أفضت إىل اختاذ القرار باغتيال احلريري،      

يكـون بعـض هـذه الـدوافع ممـاثال لـدوافع اهلجمـات              ميكن أن   و. من النظريات اليت ينبغي حبثها    
وهـذه الـدوافع علـى مـا يبـدو علـى درجـة متباينـة مـن          . األخرى اليت حتقق فيها اللجنة يف لبنان    

 .ائل سياسية واقتصادية ومالية وجتاريةحيث األمهية الدولية واإلقليمية والوطنية، وترتبط مبس
ــات      - ٥٦ ــال، معلوم ــى ســبيل املث ــة، عل ــابع وتتقــصى اللجن ــة   ذات ط ــشأن البيئ اســتداليل ب

ها، من قبيل صدور قرار جملـس األمـن         لبقاحلريري أثناء عملية اغتياله و    السيد  السياسية احمليطة ب  
 يف لبنـان،    ذاك حينـ   إجراؤهـا  ك، واملسائل احمليطة باالنتخابات الوطنية الوشـي      )٢٠٠٤ (١٥٥٩

املدينـة، واألعمـال التجاريـة      بنـك   مـع الـدول األخـرى يف املنطقـة، وشـؤون            القائمة  والعالقات  
 مــن األفــراد ذوي هــموالعوامــل اإلعالميــة، وعالقاتــه الشخــصية مــع الفــاعلني الــسياسيني وغري 

د أكثـر مـن دافـع       آنفـا، تـدرك اللجنـة إمكانيـة وجـو         ذُكـر   وكمـا   . الصلة على مجيع املـستويات    
وسيتم التوسع أكثر يف هذا اال من عمل اللجنة يف الفتـرة املـشمولة     . واحد الرتكاب اجلرمية  

بــالتقرير املقبــل، وســيتخذ عــدد مــن اخلطــوات يف جمــال التحقيــق، منــها إجــراء عــدد كــبري مــن  
ات األخـرى   املقابالت يف لبنان، وعلى الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل، وحتليـل الوثـائق واملعلومـ               

 .املوجودة حاليا يف حوزة اللجنة والبيانات املتوقعة يف املستقبل
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 املساعدة التقنية يف القضايا األخرى -باء  
 مبوجـب قـرار     ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ١٥زادت اللجنة، متاشيا مع واليتها املوسعة يف         - ٥٧

ــسل  )٢٠٠٦ (١٦٨٦جملــس األمــن   ــة املقدمــة إىل ال ــة يف ،  نطــاق مــساعدا التقني طات اللبناني
وكرست اللجنة هلذه املهمة فريـق مـشروع متعـدد      .  اليت ناقشها تقريرها األخري    ١٤الـ  القضايا  

 . واالتـــصاالتالعدليـــةالتخصـــصات، جـــامع خلـــربات القـــانون والتحقيـــق والتحليـــل واألدلـــة 
 . العام يف لبنانالنائبالعمل عن كثب مع الفريق ويواصل 

 يف تقريرها السابق أا أعـدت ملفـات حتليليـة لكـل واحـدة        كانت اللجنة قد ذكرت   و - ٥٨
وخـالل هـذه    . ، استنادا إىل املعلومات املوجـودة املتاحـة خـالل تلـك الفتـرة             ١٤الـ  من القضايا   

 صــفحة مــن ١ ٠٠٠املرحلـة األخــرية املــشمولة بــالتقرير، قامـت اللجنــة بترمجــة مــا يزيـد علــى    
 القضايا على حدة، عن طريـق إثـراء         كل من هذه   الوثائق ذات الصلة بالقضايا، وطورت ملف     

وال يزال هذا العمل مستمرا حيث مـن املقـرر أن يتـرجم             . املعلومات املتوفرة اليت سبق جتميعها    
 العــام يف لبنــان وقــضاة النائــبوســتعمل اللجنــة، مــع .  صــفحة إضــافية٣ ٠٠٠مــا يزيــد عــن 

 . فترة اليت سيغطيها التقرير املقبلالتحقيق املعنيني، على زيادة تطوير آليات دعمها خالل ال
وأول . وركــزت اللجنــة أيــضا مــساعدا التقنيــة يف ثالثــة ميــادين حمــددة لكــل قــضية    - ٥٩
ت، حيـث    والثاين هـو حبـث االتـصاال       .كل قضية العديل يف   يادين هو دعم التحقيق والتحليل      امل

والثالـث هـو   .  بـه تبطـة   وحلركـة االتـصاالت املر  اعتداء من االعتـداءات جيرى حتليل أفقي لكل     
إجراء املقابالت، حيث ميكن لألشخاص املختارين للمقابلـة أن يقـدموا معلومـات معمقـة عـن                 
فرادى احلاالت، ورمبـا أيـضا عناصـر مـشتركة أفقيـا بـني قـضايا متعـددة، مبـا يف ذلـك مـا يلـزم                         

 .  من مواضيع ممكنة تستند إىل الوقائع واألدلة املتصلة بقضية احلريريتطويره
 العدليةحتليل األدلة  - ١ 

ــة    - ٦٠ ــة االســتعراض املفــصل لألدل ــةتواصــل اللجن  املتاحــة املتعلقــة بالقــضايا، وتقــر   العدلي
حاليـا لتنفيـذ خطـة وضـعت للخـروج          اللجنـة   وتعـد   . بـني القـضايا   بتفاوت مستويات التفـصيل     

لعـام يف   االنائـب ، وسـتكون موضـوع مناقـشة مـع         العـديل بأقصى حد مـن احتمـاالت التحقيـق         
 حتـصيل وبعد االتفاق، ستشرع اللجنة يف مرحلة جتميع غرضـها زيـادة            . لبنان والقضاة احملققني  

والعـزم معقـود علـى الوصـول إىل أفـضل مـستوى             .  عن كـل قـضية علـى حـدة         العدليةالبيانات  
ممكــن مــن املعلومــات اجلنائيــة الــيت ميكــن احلــصول عليهــا يف هــذه املرحلــة عــن كــل قــضية مــن 

 وقعت قبل فترة تتراوح بني تـسعة أشـهر ومـا يقـارب         ١٤ ـ ال العتداءاتنظرا إىل أن ا   القضايا،  
 .السنتني
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ومع تقدم هذا العمـل، سـتكون األهـداف هـي تعزيـز كـل قـضية كلمـا أمكـن ذلـك،                         - ٦١
وعلـى هـذا النحـو، سيـستكمل العمـل الـذي            .  الرابطة فيما بني القـضايا     األدلة العدلية والتماس  

اللبنانيـة   التابع لقوى األمن الداخلي      األدلة العدلية ق من هذا العام مع خمترب       أُجري يف وقت ساب   
وسيتم ذلـك مـن خـالل       . تحليل إدارة مسرح اجلرمية لكل قضية     وذلك ب لتقييم النتائج العلمية،    

 . عقد اجتماعات وإجراء مقابالت مع أوائل املستجيبني الذين حضروا إىل مسرح كل جرمية
حاليا مجيع الصور واللقطات اليت أخذت من املواقع الـيت حـدثت فيهـا            وتدرس اللجنة    - ٦٢

التفجريات، ومقارنتها بالنتائج اليت مت احلصول عليها مـن اختبـارات الـتفجريات الـيت أجريـت،                 
 املرجتـل املـستعمل،   املتفجـر هـاز  اجلكيما تتمكن اللجنة، يف حدود املستطاع، من حتديد طبيعـة       

 العدليـة  هـذا التحليـل املقـارن لألدلـة          وسـيعزز . كـل حالـة علـى حـدة       وحتديد موقعه احملتمل يف     
ــزازات األرضــية باســتخدام  بتحليــل مقــارن   تــسجيالت اإلشــارات الــيت ســجلها املركــز   لالهت

 الــيت األدلــة العدليــةوإضــافة إىل ذلــك، جتــرى مقارنــة . الــوطين للبحــوث اجليوفيزيائيــة يف لبنــان
علـى سـبيل املثـال عـن طريـق          و يف قـضية احلريـري،       لهاما يقاب حصل عليها يف هذه القضايا مع       

لتحديد روابـط   الصبغي  استعمال قواعد البيانات املشتركة لبصمات األصابع واحلمض النووي         
 . أفقيةعدلية

 االتصاالت - ٢ 
 املهمـة  الـسجالت  املكاملات اهلاتفيـة وفـرزت تلـك    من سجالتاليني  املمجعت اللجنة    - ٦٣

واهلـدف مـن هـذا      . ١٤الــ    اعتـداء مـن االعتـداءات     تـارة مزامنـة لكـل       اليت تغطي فتـرة زمنيـة خم      
 االعتـداءات املشروع هو غربلة الكم اهلائل من املكاملات الـيت أجريـت يف بـريوت خـالل فتـرة                   

 والروابط مع أرقـام حيتمـل أن تكـون ذات صـلة     االعتداءات األرقام املشتركة بني  تلكلتحديد  
 . باملوضوع

ال، من منظور حركة اتـصاالت اهلواتـف املتنقلـة لوحـدها، أقـيم ربـط                وعلى سبيل املث   - ٦٤
 يستخدم أرقاما متعددة على نطاق جغرايف واسـع وخـالل فتـرة زمنيـة حمـددة                 شخصأويل بني   

 بني أربعة أشـخاص آخـرين وهـذا الـشخص يف            كما ربط . االعتداءاتعدد من   بني  مشتركة و 
 النائـب العـام    العمـل التحليلـي، وستـساعد        وستواصل اللجنة مثل هـذا    . االعتداءاتبعض تلك   

لبنان عن طريق التحقيـق يف الـروابط وإجـراء املقـابالت املناسـبة وحتديـد مزيـد مـن اخليـوط                      يف  
 . اليت يلزم تتبعها

 املقابالت - ٣ 
، بدأ هـذا اجلانـب مـن العمـل،          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥يف أعقاب توسيع الوالية يف       - ٦٥

. احملـددة اهلـدف    ة الـست  باالعتـداءات عدد من املقـابالت ذات الـصلة        وشرعت اللجنة يف إجراء     
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ت خيوطــا وأعطــت هــذه املقــابالت معلومــات وأدلــة علــى قــدر كــبري مــن األمهيــة، كــشفوقــد 
وبوجـه خـاص، جيـرى التخطـيط لعـدد مـن املقـابالت اجلديـدة لإلبقـاء                  . عديدة تستلزم املتابعـة   

 ، ممـا يعـزز النتـائج،    املـشمولة بـالتقرير القـادم    فتـرة العلى زخم هذا التوجه يف التحقيـق خـالل       
 .والسيما يف اال املهم املتعلق بإقامة الربط فيما بني هذه القضايا

والتأثري املباشر للمقابالت املنفذة واضـح، حيـث جتلـت مواضـيع للتحقيـق ذات صـبغة         - ٦٦
ــر    ــضيتني أو أكث ــني ق ــشتركة ب ــد    . م ــة جبــانيب ال ــروابط املتعلق ــاة يف وجيــرى وضــع ال وافع واجلن

، وعلــى حنــو مــا أشــري إليــه يف التقريــر الــسابق كفرضــية، فــإن البيانــات الــيت جيــرى  االعتــداءات
 واحـد فعلـى   .  الدوافع وراء هذه اجلـرائم     “حتديد مستويات ”مجعها تعطى معلومات أولية عن      

.  إىل دوافــع مرتبطــة بفــرادى الــضحايااالعتــداءاتمــن املــستويات، ميكــن أن تــستند مــسببات  
.  ضمن خمطـط أمشـل مـن حيـث القـصد           االعتداءاتعلى مستوى آخر، أن تندرج      بينما ميكن،   

 اجلرائم، وهو مفهوم ستواصـل اللجنـة        والرتكابويظل مفهوم اجلرم جوهريا بالنسبة للقضايا       
 .النظر فيه والتركيز عليه

تنفـذ  مل  مـر و   مل تـصدر ـا أوا      ١٤ ـوقد عززت اللجنة استنتاجها األويل بأن القضايا ال        - ٦٧
مجع األدلة اليت تـربط     هي عاكفة على    خمتلفا ال رابط بينهم، و    أو فريقا    شخصا   ١٤من جانب   

وعليه، تتوقـع اللجنـة أن مزيـدا مـن صـالت الـربط بـني القـضايا،         . جمموعات خمتلفةيف  القضايا  
 . قد يتكشف بعد مجع مزيد من املعلومات واألدلة

 زيادة املساعدة  - ٤ 
، توجـد مجيـع القـضايا يف مراحـل متفاوتـة مـن        السابقما أشري إليه يف التقرير   على حنو    - ٦٨

 ١٤الــ   وسـيكون اهلـدف األول للجنـة بالنـسبة للقـضايا            . اإلعداد من جانب السلطات اللبنانية    
املعلومـات واألدلـة املتعلقـة      يف  ا وكيفـا    كمـ التوسـع   خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير املقبـل هـو            

، ومــن خــالل مكتبــه، يف لبنــان النائــب العــام تزويــد مكــان، عــن طريــقبكــل قــضية حــسب اإل
 .املساعدة التقنيةبالتنسيق والتحليل األفقي وو التحقيق اتقدر ب،قضاة التحقيق املعنينيتزويد 
لبنـان مـن   يف  العـام  النائـب إىل حتقيقـه وهـو العمـل مـع     اللجنـة  ومثة هدف آخر تـسعى    - ٦٩

. دعمــا لــإلدارة املــشتركة جلميــع القــضايا التحقيــق ني قــضاة أجــل تطــوير التــرابط التنفيــذي بــ 
وعــدم وتعتقــد اللجنــة أن مثــة قيمــة مــضافة تتحقــق بتنــسيق أنــشطة التحقيــق يف مجيــع القــضايا   

 جمموعـة جتعلها مجيعـا    عدة طرق خمتلفة    باستخدام  القضايا منفردة بل    كل من   فحص  االكتفاء ب 
 صـغريتني أو أكثـر تتـرابط فيمـا بينـها       قـضية، أو كمجمـوعتني     ١٤ موحدة تتكـون مـن       واحدة

 .بعامل واحد أو أكثر
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 التعاون اخلارجي -ثالثا  
 التعامل مع السلطات اللبنانية -ألف  

واصــلت اللجنــة تعاملــها الوثيــق مــع الــسلطات اللبنانيــة فيمــا يتعلــق باملــسائل العمليــة     - ٧٠
قـد وجـه، خـالل الفتـرة املـشمولة          و. ومسائل التحقيق واملسائل القانونيـة ذات الـصلة بواليتـها         

وظـل كـل مـن احلكومـة        .  طلبـا خطيـا جديـدا إىل الـسلطات اللبنانيـة           ١٢بالتقرير، ما جمموعـه     
ضـابط االتـصال    و وكبار مساعديه وقـضاة التحقيـق املكلفـون بالقـضايا،            النائب العام اللبنانية و 

نة، وقدموا الـدعم للجهـود      الذي عينته قوى األمن الداخلي ملتزمني التزاما واضحا بوالية اللج         
الــيت بذلتــها طــوال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، رغــم احلالــة األمنيــة املتــوترة يف لبنــان مــن جــراء    

 .وتود اللجنة أن تعرب عن شكرها هلم على ما قدموه من دعم ومساعدة. الصراع األخري
بــرئيس الــوزراء وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، التقــى رئــيس اللجنــة يف مناســبتني    - ٧١

وتواصـل أيـضا التعامـل    . النائـب العـام   اللبناين، وعقد اجتماعات منتظمة مع وزير العـدل ومـع           
ويف إطـار املـساعدة     .  خارج لبنان إىل   اللجنة مؤقتا    انتقال، حىت بعد     الفين على مستوى العمل  

القـضاة املـدنيني   التقنية اليت تقدمها اللجنة إىل السلطات اللبنانية، عقدت أيـضا اجتماعـات مـع        
والعسكريني وقضاة التحقيق املكلفني مبختلف القضايا، ملناقشة التقـدم احملـرز علـى صـعيد كـل              

تعلقـة   مجيـع املـسائل األخـرى امل       وكـذلك مناقـشة   قضية واحتمال ارتباط القضايا بعضها ببعض       
 .بتقدمي املساعدة التقنية

 علــى مجيـع املعلومـات الوثائقيــة   وواصـلت اللجنـة إطـالع الــسلطات اللبنانيـة املختـصة      - ٧٢
واإلفادات واملعلومات املادية اليت حصلت عليها خـالل حتقيقاـا، باسـتثناء املعلومـات الـيت قـد          

وحــىت يف مثـل هــاتني  .  تـضر بــسالمة أحـد الــشهود أو مبـصاحل األمــن القـومي إلحــدى الـدول     
نيــة بطريقــة ال تــضر مبــصاحل  احلــالتني، فــإن املعلومــات تبلّــغ، يف جوهرهــا، إىل الــسلطات اللبنا  

 .الشاهد أو الدولة
وتواصل اللجنة أيضا، وبشكل منتظم، تزويد السلطات القـضائية اللبنانيـة باملعلومـات               - ٧٣

 تراهـا   خطـوات واملقابالت والوثائق ذات الصلة باألشخاص احملتجزين، لتمكينها من اختـاذ أيـة             
 وشـك االنتـهاء مـن إجـراء املقـابالت      ويف هـذا الـصدد، فـإن اللجنـة علـى     . مناسبة أو ضـرورية   

وستواصـل  . واستعراض الوثائق املستفيضة من أجل تقييم مصداقية الـشهود يف قـضية احلريـري             
 . يف لبنان، بأية معلومات تتعلق ذه املسألة العامالنائباللجنة، وبشكل منتظم، تزويد 
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نيـة فيمـا يتعلـق بـأي حـادث          زيد من املساعدة التق   املاللجنة على استعداد لتقدمي     تبقى  و - ٧٤
آخر أو قـضية أخـرى تنـدرج يف نطـاق واليتـها املوسـعة، إذا مـا طلبـت إليهـا ذلـك الـسلطات                          

 . اللبنانية
 

 التعاون الدويل -باء  
ــرر - ٧٥ ــه  جملــــس األمــــن كــ  ين، املتخــــذ)٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦يف قراريــ

. لتعـاون مـع اللجنـة   لالـدول   مجيـع   دعوتـه إىل    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحـدة،         
وعلى خالف املساعدة القانونية املتبادلة، اليت ميكن لكل دولة أن تتفاوض علـى إطـار للتعـاون                 

 خطـوات بشأن املسائل اجلنائية، فإن الدول ملزمة بالتعاون مع اللجنة وباختاذ كل ما يلـزم مـن                 
 . املذكورينلقرارينمبوجب قوانينها الداخلية لتنفيذ التزاماا الناشئة عن ا

واللجنة، إذ تتصرف على هذا األساس، اسـتمرت يف طلـب تعـاون الـدول يف املـسائل                   - ٧٦
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  .  التقنيــة والقــضائية والقانونيــة ذات الــصلة بتنفيــذ واليتــها 

ة  طلبــا منفــصال إىل دول ومنظمــات دوليــ٢٨قــدمت اللجنــة علــى وجــه التحديــد مــا جمموعــه 
خمتلفة تلتمس منها احلصول على معلومات ووثائق، وتسهيل مقابلة الشهود، وتقدمي املـساعدة             

 .التقنية واخلربة
وعلى حنو ما درجت عليه يف التقارير السابقة، فإن اللجنة تطلب إىل الـدول أن تبـادر                  - ٧٧

كن أن تكون هلـا     باالتصال ا إذا كان يف حوزا، أو باستطاعتها الوصول إىل أية معلومات مي            
وترحـب اللجنـة   . صلة بالتحقيق يف قضية احلريري أو يف القضايا األخـرى املوكولـة إىل اللجنـة         

بكــل مــا تقدمــه الــدول مــن معلومــات قــد تــساعد علــى تقــدم التحقيــق، ســواء كانــت متــصلة  
 األخــرى قيــد التحقيــق، أو باحلالــة الــسياسية باالعتــداءات ومباشــرة باغتيــال رفيــق احلريــري، أ

ويف هذه املرحلة من التحقيـق،      .  االعتداءاتواألمنية العامة اليت كانت تسود لبنان عند وقوع         
مــن املفيــد جــدا أن تتلقــى املــساعدة مــن الــدول يف مــسائل مثــل   أن ســوف جتــد اللجنــة أيــضا  

ــة ومنتوجــات          ــتخبارات التقني ــن االس ــد م ــدمي مزي ــيني، وتق ــثلني الدبلوماس ــع املم ــابالت م املق
 . التصوير

 التعاون مع اجلمهورية العربية السورية - ١ 
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مطالبــة بــأن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع اللجنــة، علــى حنــو   - ٧٨
ــا ــه    مـ ــدا يف قراراتـ ــن حتديـ ــه جملـــس األمـ ــذة ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦طلبـ املتخـ

رك الـذي توصـلت إليـه       وعمال بالتفاهم املشت  .  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة      
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 اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    أوائل هذا العام، فـإن تعـاون   اجلمهورية العربية السوريةاللجنة مع  
 . مع اللجنة ظل مناسبا من حيث التوقيت ومتسما بالكفاءة

 ١١ اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     وخالل الفترة املشمولة باإلبالغ، وجهت اللجنة إىل         - ٧٩
 وجمموعــاتمعيــنني مــساعدة، تلــتمس فيهــا معلومــات ووثــائق عــن بعــض أفــراد  طلبــا رمسيــا لل

. ، فضال عن بيانات أدىل ا أشخاص يف إطار التحقيقات اليت جتريها الـسلطات الـسورية        معينة
وقد عقدت جلسات عمل مع املسؤولني الـسوريني، وأُجريـت مناقـشات مستفيـضة متخـضت                

 .  مواضيع ذات صلة بأعمال اللجنةلعني علىعن طلبات االجتماع بأشخاص مطّ
ــدمت  - ٨٠ ــسورية  وق ــة ال ــة العربي ــشأن      اجلمهوري ــت ب ــق بتجــارب أجري ــائق تتعل ــضا وث  أي

خصائص وآثـار تفجـريات خمتلفـة مـتحكم فيهـا، وعقـدت جلـسات متابعـة بـني خـرباء اللجنـة             
 األخـرية   وتلقـت اللجنـة يف اآلونـة      .  ملناقـشة تلـك التجـارب      اجلمهورية العربية الـسورية    وخرباء

 . مزيدا من املعلومات تتعلق ذا املوضوع، وتقوم اللجنة حاليا بتقييم تلك املعلومات وحبثها
 تقدمي املـساعدة لتيـسري      اجلمهورية العربية السورية  وإضافة إىل ذلك، طلبت اللجنة إىل        - ٨١

، نفـذت اللجنـة     بـالتقرير وخالل الفترة املشمولة    . اجلمهورية العربية السورية  مقابلة الشهود يف    
 مقابلة، مبا فيها مقـابالت      ١١، أجرت خالهلا    اجلمهورية العربية السورية  البعثات إىل   عددا من   

ــا     . مــع مــسؤولني حكــوميني ســوريني   ــسورية ترتيــب املقــابالت وفق ــسلطات ال ــد تولــت ال وق
لطلبات اللجنة، وتعرب اللجنة عن رضـاها إزاء الـسرعة الـيت اتـسمت ـا العمليـة، فـضال عـن            

وفيما يتعلق بنوعية تعاون املـسؤولني الـسوريني        .  لترتيبات اللوجستية واألمنية لتلك املقابالت    ا
 عمـق الـردود املقدمـة وصـحتها،     رصـد الذين جرت مقابلتهم، فـإن اللجنـة تواصـل عـن كثـب        

وهـذا اجلانـب مـن      . للتأكد من تلك املعلومات   أخرى  وترى أن من الضروري إجراء مقابالت       
موضــوع مـن املواضــيع، وقــد  كـل  الـردود الفرديــة لكـل فــرد مـستجوب حــول    التعـاون تدفعــه  

 .الحظت اللجنة تفاوت مستويات التعاون
 خـالل الفتـرة املـشمولة       اجلمهورية العربيـة الـسورية    وظل مستوى التعاون الذي قدمته       - ٨٢

 علــى طلبــات اللجنــة يف اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةبــالتقرير مرضــيا بوجــه عــام، حيــث تــرد  
 الكامـل  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     وستواصـل اللجنـة التـشديد علـى تعـاون           . الوقت املناسب 

 . جناز أعمال اللجنة بسرعة وبنجاحإلالذي يبقى حامسا 
 التعاون مع الدول األخرى - ٢ 

تواصل اللجنـة مطالبـة الـدول بالتعجيـل بتقـدمي املـساعدة والـدعم الكامـل فيمـا يتعلـق                      - ٨٣
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . ية والقانونية والقضائية ذات الـصلة بـالتحقيق       باملسائل التقن 

كان هناك عدد من طلبات املساعدة املقدمة إىل الدول واملنظمات الدولية، وعـدد مـن رسـائل                 
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 طلـب مـساعدة رمسـي جديـد         ١٦جه ما جمموعـه     ، و ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥ومنذ  .  املتابعة
، واملعـامالت   اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     طلبات املساعدة املوجهـة إىل      ، إضافة إىل     دول ٩إىل  

 .  املنتظمة مع السلطات اللبنانية
ــشأن   - ٨٤ ــرات يف اوكمــا كــان ال ــارير لفت ــدول، يف  املــشمولة بالتق ــسابقة، اســتجابت ال  ال

معظمها، بشكل إجيايب وسريع إىل طلبـات اللجنـة، ودعمـت أعماهلـا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                      
، والــدعم التكنولــوجي، وتعقــب االتــصاالت اهلاتفيــة  األدلــة العدليــةساعدة التقنيــة املتعلقــة باملــ

وبالنظر إىل أمهية تعاون الدول يف الدفع قُـدما بـالتحقيق دون    . وحتليلها، وتيسري مقابلة الشهود   
ن ، بتعــاواملــشمولة بــالتقرير املقبــلفتــرة التــأخري، فــإن اللجنــة علــى ثقــة بأــا ســتحظى، خــالل 

 .كامل وفوري من جانب الدول كافة
 

 الدعم التنظيمي - رابعا 
 

 اإلجراءات الداخلية - ألف 
 ١٥٩٥قـرار جملـس األمـن     لوفقـا   تواصل اللجنة اعتماد إجراءاـا الداخليـة وترشـيدها           - ٨٥

وتـــستند هـــذه اإلجـــراءات . بـــالنظر إىل احتمـــال إنـــشاء حمكمـــة ذات طـــابع دويل و)٢٠٠٥(
 القــانون اللبنــاين واإلجــراءات ولكنــها تراعــي أيــضاايري الدوليــة ذات الــصلة، الداخليــة إىل املعــ
 . ممارسات اللجنة منذ إنشائهاوالقضائية اللبنانية 

 وجتري اللجنة أيضا مشاورات مع الـدول بـشأن إمكانيـة تقـدمي املزيـد مـن الـدعم حـىت                  - ٨٦
 . لومات احلساسةيتسىن هلا توفري طائفة من تدابري احلماية للشهود ومصادر املع

الــذي أعــرب فيــه الــس عــن تأييــده ملــا ) ٢٠٠٦( ١٦٨٦قــرار جملــس األمــن عمــال ب و- ٨٧
ــن    ــة م ــزم اللجن ــضايا       تعت ــشأن الق ــة ب ــسلطات اللبناني ــة إىل ال ــساعدة التقني ــن امل ــد م ــدمي املزي تق

وقد أجرى حمققـو اللجنـة مقـابالت تتعلـق          . األخرى، تقوم اللجنة كذلك باستعراض إجراءاا     
ــاين مــستعينني يف ذلــك باملعــايري واإلجــراءات     بتلــك ــاب ممثلــي القــضاء اللبن  التحقيقــات يف غي

وتالحـظ اللجنـة أن هنالـك بعـض االختالفـات      .  فيمـا يتعلـق بـإجراء املقـابالت       اخلاصة باللجنة 
إجراء املقــابالت وبــني معــايري القــانون الــدويل املتعلقــة بــبــني معــايري القــانون اللبنــاين وإجراءاتــه 

 . ناحية، تـرى اللجنـة أن عليهـا احتـرام كافـة املعـايري الدوليـة الواجـب اتباعهـا                    فمن. إجراءاتهو
 ،  واألدلـة العدليـة    أدلـة الـشهود      أن تكـون  كما تدرك من ناحية أخرى مـسؤوليتها عـن كفالـة            

 لـدى أي    ، مقبولـة  وغريها من أنواع األدلة اليت جتمعها أثناء عملـها فيمـا يتعلـق بكافـة القـضايا                
 .مة لبنانية قد ميثل أمامها يف اية املطاف أحد املتهمنيحمك
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  املؤقت إىل قربصاالنتقال - باء 
 شــهدت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تــدهورا ســريعا للحالــة األمنيــة يف لبنــان ممــا أســفر يف - ٨٨

نـاخ  املومـع تـردى     .  مجيـع مـوظفي اللجنـة الـدوليني مؤقتـا إىل قـربص             انتقـال اية املطـاف عـن      
، شــرعت اللجنــة يف ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٢ مــن ابتــداء العــام يف لبنــان ترديــا ملحوظــا  مــيناأل

التخطيط لكفالة استمرارية أعماهلا يف حالة حدوث حالة طوارئ تـؤثر علـى القاعـدة الرئيـسية       
 النائـب وعقـدت اجتماعـات مـع       . هملعملياا أو يف حالة نقل مجيع موظفيها الدوليني أو بعض         

، مبــا فيهــا األدلــة والوثــائق القــضايا ملناقــشة اخلطــط الراميــة للحفــاظ علــى مــواد  انيف لبنــالعــام 
 يف حـوزة اللجنـة،       املوجودة واألدوات واملواد القانونية     املاديةستندات  امللكترونية و وامللفات اإل 

املرحلـة األمنيـة    مـستوى   ويف أعقاب حتول    . سيما تلك املواد اليت جمعت من مسرح اجلرمية        ال
، طُلب من املـوظفني الـدوليني كافـة مغـادرة لبنـان وذلـك       ٤ إىل املرحلة ٣بنان من املرحلة   يف ل 

، قــام رئــيس اللجنــة بــإبالغ ٢٠٠٦يوليــه / متــوز٢١ويف . وفقــا للــوائح األمنيــة لألمــم املتحــدة 
رئــيس وزراء لبنــان بالنقــل املؤقــت جلميــع املــوظفني الــدوليني الــذين غــادروا البلــد ذلــك اليــوم  

 . أنشطتهم من قربصملواصلة 
 املـوظفني إىل قـربص أثـرا بـال شـك علـى              انتقال ورغم أن األحداث اليت شهدها لبنان و       - ٨٩

عمليات اللجنة وإنتاجيتها أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، فقـد كـان هـذا األثـر حمـدودا وذلـك                     
مـم املتحـدة حلفـظ    بفضل املساعدة الثمينة الـيت قـدمها برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وقـوة األ        

وقـام  . السالم يف قربص بكفالتهما إمكانية استخدام اللجنة ملكاتب مؤقتة فور وصـول أفرادهـا             
كل من السلطات اللبنانية والقربصية وقوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان واللجنـة االقتـصادية                    

ــة مبقــر األمــم املتحــدة بتقــدمي ا  وواالجتماعيــة لغــرب آســيا   ــة طــوال  اإلدارات املعني لــدعم للجن
وتـود اللجنـة كـذلك أن تـشري مـع التقـدير إىل الـدعم القـيم للغايـة                    . واالنتقـال عملييت اإلجالء   

لبنـان إلجـراء    ببعثـات إىل    من أجل تيسري قيـام مـوظفي اللجنـة بانتظـام            معينة  الذي قدمته دول    
 . أنشطة تتعلق بالتحقيقات، مبا يف ذلك إجراء املقابالت

 
 ظمإدارة الن - جيم 

 حتقق يف الفترة املشمولة بالتقرير تقـدم ملحـوظ يف جمـال إدارة املعلومـات حيـث جـرى                    - ٩٠
تصميم وتنفيذ نظـام معلومـات جديـد للتحقيقـات والتحليـل يـضم أدوات حتليليـة مـن أحـدث                 

وسيعمل هذا النظام على زيادة قدرة اللجنة علـى حتليـل مـا لـديها مـن معلومـات وأدلـة                   . طراز
ــه  ــز عــدد مــن نظــم املعلومــات التابعــة      . اواالســتفادة من وإىل جانــب هــذا النظــام، جــرى تعزي

وتــدفقات العمــل كمــا وضــع املزيــد مــن إجــراءات التــشغيل   . األخــرى وإكماهلــا والعمــل ــا 
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 بغيــة مــساعدة املـوظفني وإرشــادهم فيمــا يتعلــق مبمارسـات احلــصول علــى املعلومــات   املوحـدة 
 . وإدارة الوثائق

 
 اإلدارة - دال 

 التعيني - ١ 
 يف الفتـرة املـشمولة      لديها ظل التعزيز السريع للقدرة املؤسسية للجنة من املهام الرئيسية           - ٩١

ومــا بــرح تعــيني املــوظفني األكفــاء يف األطــر الزمنيــة املناســبة يــشكل حتــديا ملحوظــا  . بــالتقرير
الع بواليتـها يف    تواجهه اللجنة، وقد أثر التأخر يف عملية التعيني على قدرة اللجنة على االضط            

 . الوقت املناسب
يف الفترة املـشمولة بـالتقرير الـسابق، فقـد ارتفعـت            اخنفضت  معدالت الشواغر   مع أن    و - ٩٢

يونيـه  /التقريـر نظـرا لزيـادة عـدد الوظـائف الـيت أُذن ـا يف حزيـران              هذا  هذه املعدالت يف فترة     
 . نشوب الصراع يف لبنانبسبب  وانقطاع عملية التعيني ٢٠٠٦

وبنـاء علـى   .  وجيري حاليا تقييم املرشحني الذين تقدمت م الدول والوكاالت الدولية         - ٩٣
ذلــك، يتوقــع، مــع اســتمرار تلقــي الترشــيحات واستعراضــها وتعــيني املرشــحني، أن يــستأنف    

وتعرب اللجنـة عـن امتناـا للـردود اإلجيابيـة الـيت تلقتـها               . التراجع املنتظم يف معدالت الشواغر    
ــساعدم        حــىت اآل ــها إىل م ــى حاجت ــشدد عل ــود أن ت ــة، وت ــدول واملؤســسات الدولي ــن ال ن م

املستمرة كـي تتـوافر هلـا علـى حنـو منـتظم مـوارد بـشرية مؤهلـة تتمتـع باملهـارات بغيـة ضـمان                           
 . استمرار االستقرار والتقدم

 امليزانية - ٢ 
 املقترحـة املقدمـة يف      وامليزانيـة . ٢٠٠٧ قامت اللجنة أخريا بتقـدمي ميزانيـة جديـدة لعـام             - ٩٤
 موظفا دوليا، وهو ما ميثل زيـادة طفيفـة يف عـدد املـوظفني               ١٨٨ تغطي   ٢٠٠٦أغسطس  /آب

 لقــضايا مــن مــوظفي التحقيقــات ٥وتنطــوي هــذه الزيــادة علــى  .  شخــصا١٣الــدوليني تبلــغ 
 . املساعدة التقنية، وموظف أمن إضايف واحد، وسبع وظائف إدارية

 
 األمن - هاء 

نـاخ  املفقـد أدى تـدهور   . ن مـوظفي اللجنـة ومواقعهـا وأصـوهلا مـن األولويـات       يظل أمـ  - ٩٥
 العام يف لبنان واملنطقة األوسع أثناء الفترة املشمولة بالتقرير إىل تردي احلالة، بينما يزيـد                األمين

حمور تركيز التحقيقات من احتمـال قيـام أفـراد أو مجاعـات مبحاولـة ديـد البعثـة أو موظفيهـا                      
العمـل  يتمثـل يف     األساسـي للعمليـات األمنيـة        التركيـز ولـذا، فـإن     . طيل تنفيذ واليتها  بغرض تع 
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على متكني اللجنة مـن مواصـلة االضـطالع بواليتـها عـن طريـق كفالـة أقـصى قـدر مـن األمـن                         
 . جلميع املوظفني واملرافق واألصول

 سلحة اللبنانيـة وقـوى  ع القـوات املـ   وقام فريق العمليات األمنية التابع للجنة، بالتعاون مـ        - ٩٦
األمــن الــداخلي اللبنــاين، بتنــسيق عمليــة نقــل آمنــة ومأمونــة ملــوظفي اللجنــة الــدوليني وملــواد     
ــسية         ــريوت إىل قــربص مــع مراعــاة احلفــاظ علــى أمــن القاعــدة الرئي ــق األساســية مــن ب التحقي

ييمـات  ويواصـل فريـق األمـن التـابع للجنـة اسـتعراض واسـتكمال تق              . لعمليات اللجنة يف لبنـان    
التهديدات واملخاطر اليت قـد تتعـرض هلـا اللجنـة وذلـك لكفالـة اتـساق كافـة اجلوانـب األمنيـة                      

وتوضع، حسب االقتضاء، أو تعدل إجراءات التـشغيل        . ذات األمهية احلامسة مع املعايري األمنية     
 . ةوخطط الطوارئ املعيارية استنادا إىل حتليل التهديدات واملخاطر الراهن

 
 كرة التفاهم التكميليةمذ - واو 

ــال    - ٩٧ ــد انتق ــة توقفــت عن ــا اللجن ــشأن     مؤقت ــان ب ــة لبن ــع حكوم ــربص املفاوضــات م إىل ق
سريد من شروط يف مذكرة تفاهم تكميلية تـربم إلكمـال وتعـديل مـذكرة التفـاهم األصـلية                    ما

. تختـتم قريبـا   أن  وينتظـر أن تـستأنف هـذه املفاوضـات و         . ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ١٣املؤرخة  
ــة       ــة، املعــد بالتــشاور مــع مكتــب الــشؤون القانوني ويتنــاول مــشروع مــذكرة التفــاهم التكميلي
باألمانـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، مـــسائل مثـــل املركـــز القـــانوين ملواقـــع اللجنـــة واالمتيـــازات  

 . واحلصانات اليت تتمتع ا اللجنة وموظفوها
 

 استنتاجات - خامسا 
 ىملا قدمته السلطات اللبنانية، ال سـيما القـوات املـسلحة وقـو     تعرب اللجنة عن امتناا      - ٩٨

 مـوظفي البعثـة وممتلكاـا وأمنـهم خاصـة           محاية من أجل    ممتازاألمن الداخلي، من دعم وعمل      
 .هدا الفترة املشمولة بالتقريريف ظل الظروف البالغة الصعوبة اليت ش

ــالتحقيق يف اغتيــال احلريــري، تعكــف   - ٩٩ اللجنــة علــى إــاء عملــها األويل   وفيمــا يتعلــق ب
، وهـي تـشعر   ا وحتليالـ األدلة العدليـة املتعلق مبسرح اجلرمية، مبا يف ذلك ما تقوم به من حبوث         

ويوفر يف الوقت الـراهن     . باالرتياح إىل حد كبري إلثباا الوقائع حبيث ترقى إىل مستوى األدلة          
للتحقيقـات، بينمـا تعكـف اللجنـة علـى          مسرح اجلرمية وما يرتبط به من عناصر خيوطا ثانويـة           

 . سرب غور بعض املسائل اليت أسفر عنها حبثها هلذه املوضوعات
املؤديـة إىل مـرتكيب اجلرميـة علـى مجيـع           ألوجـه الـربط      وستواصل اللجنة تعميق فهمها      - ١٠٠

وتتمثـــل األهـــداف االســـتراتيجية للجنـــة يف الفتـــرة .  التحقيـــق يف اغتيـــال احلريـــريمـــستويات
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؛ ومجــع وحتليــل  مقابلــة رئيـسية تتــصل ــذا الـربط  ٥٠ء حنــو ولة بــالتقرير القــادم يف إجـرا املـشم 
؛ وتعزيـز   الفنية والوثـائق  لكترونية ، واالستخبارات    رية حمددة بالفعل من البيانات اإل     جمموعة كب 

شبكة اتصاالا والروابط األفقيـة والرأسـية بـني مجيـع القـضايا؛ ومواصـلة برنـامج عملـها فيمـا                     
 .مزيد من مصادر املعلومات احلساسةباألدلة العدلية؛ وتطوير لق يتع

املرتكبـة   االعتـداءات  األخـرى يف وضـع       ١٤ ويساعد عمل اللجنة املتعلق بالقضايا الــ         - ١٠١
 ارتكاا، وقد بدأ يتمخض عن روابط ال سـيما الـروابط الـيت يـستعان                وقتيف السياق السائد    

وســيكون حتديــد مــدى عمــق هــذه . شتركة الرتكــاب اجلرميــةــا لتحديــد الــدوافع احملتملــة املــ
 يف دلــة أولويــة مــن أولويــات التحقيــقالــروابط ونطاقهــا وطبيعتــها حبيــث ترقــى إىل مــستوى األ

 . األشهر القادمة
 وبينما تضيق اللجنـة حمـور حتقيقاـا علـى حنـو منـهجي وتـصقل فرضـيات عمـل هـذه                      - ١٠٢

يجة االستدالل على املزيد من الـشهود مـن ذوي املعرفـة            التحقيقات، ستتسارع وترية التقدم نت    
ملزيـد مـن   لـتمكني ا  وتضع اللجنة آليـات حلمايـة الـشهود         .احلميمة باجلرمية والعناصر املرتبطة ا    

يف هـذا  اللجنـة  التقـدم لـإلدالء ـا ومـساعدة       مـن   األشخاص الذين ميلكون املعلومات املطلوبـة       
 . اال احلساس من جماالت عملها

 وتشدد اللجنة على أمهية الدعم الدويل الذي تقدمه الدول بالنـسبة لعملـها، فهـو أمـر                  - ١٠٣
حاسم حىت تتمكن اللجنـة مـن احلفـاظ علـى مـا أحرزتـه مـن تقـدم وكفالـة إـاء عملـها وهـو                           

 اليت أُرسلت للدول والكيانات املختلفة يف األشـهر         ٧٢يستدل عليه من طلبات املساعدة الـ        ما
 مــع الــدول أثنــاء التعـاون وتتطلــع اللجنـة إىل تلقــي املزيــد مـن الــدعم ومواصــلة   . يةالـستة املاضــ 

 . مواصلتها التحقيقات
 ويعتمـــد حتقيـــق األهـــداف االســـتراتيجية املـــذكورة أعـــاله علـــى قـــدرة نظـــم الـــدعم - ١٠٤

ويكتـسب  . العمـل بـالوترية نفـسها الـيت تتبعهـا أنـشطة التحقيقـات           فيما يتعلق ب  التشغيلي للجنة   
 تعـيني املـوظفني حيـث سـتعمل اللجنـة مـع املنظومـة األوسـع نطاقـا                   يف األمـر أمهيـة خاصـة        هذا

 . الذي تقتضيه عملياالألمم املتحدة لكفالة مطابقة األطر الزمنية للتعيني للطلب احلايل 
 وانطالقــا مــن التقــدم احملــرز حنــو إنــشاء حمكمــة ذات طــابع دويل واللجنــة، إذ حتــيط ب - ١٠٥

ويف  ،يف ايـة املطـاف   سـتقوم   ،  يف لبنان  العام   لنائبإىل ا الية املتعلقة بتقدمي املساعدة     واليتها احل 
 وـدف اللجنـة بتطبيقهـا مبـدأي املوضـوعية           .كتـب ادعـاء   ملمـسؤولياا   ، بتـسليم    كلتا احلالتني 

ة والتوازن واحترامها املعايري القانونية الدولية يف أساليب عملها، إىل تقـدمي أفـضل ركيـزة ممكنـ                
 .من أجل مواصلة العملألي من املكتبني 


