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ــارس / آذار١٥رســالة مؤرخــة     ــيس    ٢٠٠٧م ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م  موجه

 جملس األمن
 

أتــشرف بــأن أحيــل طيــه التقريــر الــسابع الــذي أعدتــه جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة   
، )٢٠٠٥ (١٦٤٤، و )٢٠٠٥ (١٦٣٦، و )٢٠٠٥ (١٥٩٥بقــرارات جملــس األمــن   عمــال

 ).٢٠٠٦ (١٦٨٦ و

 ١٢الذي أحرزتـه اللجنـة منـذ إصـدار تقريرهـا الـسابق املـؤرخ                ويصف التقرير التقدم     
ــسمرب /كــانون األول ــاين   ) S/2006/962 (٢٠٠٦دي ــوزراء اللبن ــيس ال ــال رئ ــق يف اغتي يف التحقي

 ضحية أخرى، ويف تقـدمي املـساعدة التقنيـة للـسلطات اللبنانيـة يف               ٢٢السابق رفيق احلريري و     
 تـشرين  ١ت األخـرى الـيت ارُتكبـت يف لبنـان منـذ          التحقيق الذي جتريـه يف عـدد مـن االعتـداءا          

 .٢٠٠٤أكتوبر /األول

ويقدم هذا التقريـر معلومـات عـن التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة يف التحقيـق يف قـضية                       
احلريري مع التركيز بشكل خاص على التطـورات املـستجدة يف خيـوط مـسرح اجلرميـة ومجـع                   

واستمرت اللجنة أيـضا    . املتعلقة بالرابط والسياق  األدلة املتعلقة باجلناة وكذلك نواحي القضية       
 قـضية أخـرى، عـرب تقـصي الـروابط احملتملـة بينـها وبـني         ١٥يف تقدمي مـساعدة تقنيـة مهمـة يف      

وعملت أيضا مع السلطات اللبنانية يف التحقيق يف التفجريين اللذين وقعا يـوم             . قضية احلريري 
ة أشـخاص وأُصـيب عـشرون شخـصا علـى       واللـذين قُتـل فيهمـا ثالثـ     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٣

 .األقل عند وقوع انفجارين يف باصني يعربان قرية عني علق قرب بريوت

وأود أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن شكري إىل رئيس اللجنـة برامريتـز علـى دوره                  
القيادي، وإىل موظفي اللجنة على مـا أبـدوه مـن تفـاٍن والتـزام يف االضـطالع بعملـهم يف ظـل                       

 .عبة يف أغلب األحيانظروف ص
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. وأود أيــضا أن أشــكر حكومــة لبنــان علــى تعاوهنــا املــستمر مــع اللجنــة ودعمهــا هلــا    
وعالوة على ذلك، أود أن أرحب بطلب احلكومة اللبنانية املعبَّر عنه يف رسـالة رئـيس الـوزراء                  

 حـدود   من أجل متديد والية اللجنة فترة إضـافية يف     ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢١السنيورة املؤرخة   
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥سنة واحدة اعتبارا من 

وسـأحيل يف  . وأكون ممتنا لو تفـضلتم بعـرض هـذه املـسألة علـى أعـضاء جملـس األمـن           
 .الوقت نفسه هذا التقرير إىل حكومة لبنان

  مون- كي بان )توقيع(
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التقرير السابع للجنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة املنـشأة عمـال بقـرارات                  
ــ  ١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥س األمــــــــن جملــــــ

 )٢٠٠٦ (١٦٨٦ و) ٢٠٠٥(
 

  بريوت          سريج برامريتز
   ٢٠٠٧مارس /    آذار        رئيس اللجنة

 موجز 
ــرار      ــة املــستقلة يف ق ــق الدولي ــة التحقي ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤ هطلــب جملــس األمــن إىل جلن
عــن كــل ثالثــة أشــهر تقريــرا  اجمللــس  أن تقــدم إىل٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٥املــؤرخ 

 .التقدم الذي حترزه، مبا يف ذلك ما تلقاه من تعاون من السلطات السورية

التقرير ما أحرزته اللجنة من تقدم يف أنشطة التحقيق اليت اضطلعت هبـا             هذا  ويلخص   
. )S/2006/962 (٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٢منــذ التقريــر األخــري املقــدم إىل اجمللــس يف 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ظلــت اللجنــة تركــز جــل اهتمامهــا علــى هــدفها الرئيــسي    
 ١٦ وقدمت املـساعدة التقنيـة إىل الـسلطات اللبنانيـة يف          ، احلريري قضيةاملتمثل يف التحقيق يف     

األحـدث، الـتفجريان اللـذان    ل والقـضية  ميِّـ اغتيـال الـوزير بيـار اجلُ      قضية   مبا فيها    ،قضية أخرى 
 .٢٠٠٧فرباير /يف شباطقعا يف عني علق و

 يف مجـع أدلـة جديـدة ويف توسـيع أشـكال      اويف قضية احلريري، أحرزت اللجنـة تقـدم     
عـدد مـن اجملـاالت، خـالل        أتـاح ذلـك للجنـة إمكانيـة حـصر اهتمامهـا يف              وقد  . األدلة اجملمعة 

 . ء تنفيذ اجلرميةالفتـــرة املشمولة بالتقريـــر، وال سيما بالنسبة لتحديد الدافع ورا
عمل وثيقة مـع الـسلطات اللبنانيـة يف مجيـع املـسائل ذات          عالقة  وتواصل اللجنة إقامة     

ــها  ــصلة بواليت ــضا   . ال ــة تتلقــى أي ـــزال اللجن ــدول األعــضاء    وال ت التجــاوب مــع طلباهتــا مــن ال
 يف  ويظـل هـذا التعـاون أحـد أهـم املكونـات           . مبا يف ذلك اجلمهورية العربية السورية     األخرى،  
 .عمل اللجنة

.  السياسية واألمنية يف لبنـان ومـا حولـه غـري مـستقرة     بيئةومنذ التقرير األخري، ظلت ال    
يف حتقيقاهتــا ويف متطلباهتــا وأثرهــا احملتمــل وتواصــل اللجنــة رصــد احلالــة الــسياسية يف املنطقــة  

 .األمنية

اللجنـة عملـها قبـل      ويف ضوء أنشطة التحقيق احلالية واملعتزمـة، مـن املـرجح أال تنجـز                
وهلــذا ترحــب اللجنــة بالطلــب الــداعي إىل . ٢٠٠٧يونيــه /انقــضاء واليتــها احلاليــة يف حزيــران
 .متديد واليتها إىل ما بعد هذا التاريخ
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 مقدمة -أوال  
ــر عمــال بقــرار جملــس األمــن     - ١  كــانون ١٥املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤يقــدم هــذا التقري

لــس إىل جلنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة أن تقــدم    الــذي طلــب فيــه اجمل ٢٠٠٥ديــسمرب /األول
، مبـا يف     الـدويل  تقريرا إىل اجمللس كل ثالثـة أشـهر عـن التقـدم احملـرز يف حتقيقهـا وعـن التعـاون                    

 .من السلطات السوريةتلقاه التعاون الذي ذلك 

يـه يف   ، آخـر مـا مت التوصـل إل        قدم من اللجنة  ، وهو التقرير السابع امل    ويقدم هذا التقرير   - ٢
ويالحظ التقدم احملـرز يف أعمـال اللجنـة         املسائل اليت غطتها التقارير السابقة املقدمة إىل اجمللس         

ــؤرخ   ــا األخـــري املـ ــانون األول١٢منـــذ تقريرهـ ــدرك ). S/2006/962 (٢٠٠٦ديـــسمرب / كـ وتـ
مايـة الطـابع الـسري لتحقيقاهتـا مـن          حباللجنة، كمـا أوضـحت يف تقاريرهـا الـسابقة، التزاماهتـا             

وقـد اتبعـت    . جل ضمان نزاهة العملية القانونية ومحاية األشخاص الذين يتعاونون مـع اللجنـة            أ
هــذا وبنــاء عليــه، يقــدم . اللجنـة هــذا النــهج باالتفــاق الكامــل مــع الــسلطات القــضائية اللبنانيــة 

حملة عامة عن األنـشطة املتخـذة يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير عوضـا عـن أن يقـدم سـردا               التقرير  
 .صال للتحقيقات اجلاريةمف

ظهـر   كمـا    ،تقرير األخري، ظلت البيئة األمنية يف لبنان ومـا حولـه غـري مـستقرة              الومنذ   - ٣
 أســفر عــن مقتــل ثالثــة  ممــايف قريــة عــني علــق بــالقرب مــن بــريوت  جبــالء يف تفجــري الباصــني 

شات كما ال تزال املناقـ    . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٣أشخاص وإصابة عشرين آخرين جبروح يف       
يف لبنـان   برنـامج العمـل الـسياسي       الدائرة حول إنشاء حمكمة خاصة للبنـان يف صـدر أولويـات             

ا ميكـن أن يترتـب      ملـ واستنادا إىل ذلك، تواصل اللجنـة رصـد تلـك املـسائل             . ويف املنطقة ككل  
 .نيةاألممتطلباهتا عليهــا من أثر يف أنشطة التحقيقات اليت تضطلع هبا ويف 

هتا يف املاضي، تقيم اللجنة عالقات عمل وثيقة مـع الـسلطات اللبنانيـة         وجريا على عاد   - ٤
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، تلقـت اللجنـة أيـضا          . بشأن مجيع املسائل ذات الصلة بواليتها     

ــدول األخــرى يف طائفــة متنوعــة مــن        مــساعدة مكثفــة ويف الوقــت املناســب مــن عــدد مــن ال
تـوفر  من اجلمهورية العربية السورية اليت      التجاوب  ة تتلقى أيضا    وال تزال اللجن  . اجملاالت الفنية 

ــسورية      ــراد موجــودين يف األراضــي ال ــابالت مــع أف ــسر إجــراء مق  هــذا يظــلو. معلومــات وتي
 .اللجنةأهم املكونات يف عمل التعاون أحد 

ما زالت اللجنة تركِّز جل اهتمامها على هدفها الرئيـسي أال وهـو التحقيـق يف اغتيـال       - ٥
وقد أحـرزت تقـدما يف مجـع أدلـة جديـدة       .  آخرين ٢٢رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري و       

ومت القيـام بـذلك مـن أجـل حتـسني معرفتـها بأبعـاد القـضية                 . ويف توسيع أشكال األدلّـة اجملّمعـة      
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 ،وإثبـات املعلومــات املوجــودة ومكّنــها هـذا النــهج مــن حــصر اهتمامهـا يف عــدد مــن اجملــاالت   
 .ا يتعلق بتطوير فهمها للدافع الكامن وراء تنفيذ هذه اجلرميةسيما فيم وال

وتنفيذا لطلبات جملس األمن، ما فتئت اللجنة تقدِّم مـساعدة تقنيـة للـسلطات اللبنانيـة                 - ٦
األخرى، وقضية اغتيال الوزير بيـار اجلميِّـل والـتفجريين اللـذين وقعـا             األربع عشرة   يف القضايا   

 سعت اللجنة إىل حتديـد جمـاالت العمـل الـيت تـضيف فيهـا       ،يام بذلكوللق. مؤخرا يف عني َعلَق  
ويبقـى  . قيمة للتحقيقات يف الوقـت الـذي توسِّـع فيـه املـوارد املناسـبة لتحقيـق النتـائج املطلوبـة                    

 . املساعدة يف كل قضية على حدة فيما تتحرى عن روابط حمتملة بينها تقدمياهلدف

للجنـــة يـــشكِّل مكوِّنـــا ذا أمهيـــة بالغـــة يف أعمـــال  ومـــا زال برنـــامج األدلـــة اجلنائيـــة   - ٧
فمن خـالل العمـل يف جمـال األدلـة اجلنائيـة مت،             . التحقيقات اجلارية للمساعدة يف مجيع القضايا     

 كمـا مت االضـطالع بعـدد        ،يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، تعزيز ما مت اكتشافه بأدلـة إضـافية            
اضعة ذلك يف االعتبار، بتطبيق تدابري خارجيـة وداخليـة          وشرعت اللجنة، و  . من املهام اجلديدة  

 .لبناء القدرة على إدارة مشاريعها املعقّدة واملترابطة يف جمال األدلة اجلنائية

) DNAالـدنا   (الرييب املرتوع األوكسجني    وتعتزم اللجنة مقارنة مسات احلمض النووي        - ٨
ل إليها ميّسرا من ِقبل منظمـة إلنفـاذ         وبصمات خمتارة مع قواعد بيانات مناسبة سيكون الوصو       

القــانون الــدويل، كمــا تعمــل اللجنــة علــى تطــوير قاعــدة بيانــات خاصــة هبــا لعيِّنــات احلمــض    
وستواصل العمل مع السلطات اللبنانية وخرباء أجانب من أجـل          . ذات الصلة ) DNA(النووي  

 . حسب ما يقتضيه األمرأن يصبح بإمكاهنا احلصول على املواد وإجراء املزيد من التحليالت،
 

 التقدم احملرز يف التحقيقات -ثانيا  
ظلت اللجنة، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تركِّز حتقيقاهتا يف اغتيـال احلريـري علـى         - ٩

ودعمـا هلـذه األهـداف      . أهدافها الرئيسية ووّسعت نطاق املعلومات واألدلة الـيت تقـوم جبمعهـا           
ــذي اآلخــر   ــشمولة     وإضــافة للعمــل التنفي ــرة امل ــة، خــالل الفت ــه أجــرت اللجن ــضطلع ب ــذي ت  ال

 . مقابلة مرتبطة بقضية احلريري٤٢بالتقرير، 

واســـتمر تقـــدمي املـــساعدة التقنيـــة إىل الـــسلطات اللبنانيـــة يف القـــضايا الـــست عـــشرة   - ١٠
 ٢٧وأجـرت اللجنـة     .  مبا فيها قضية بيار اجلميِّل والتفجريان اللذان وقعا يف عني َعلَق           ،األخرى

 مـسرح   بقايـا مقابلة وحتقيقات يف مسارح اجلرمية حبثا عن األدلة اجلنائية وتولّت مجـع وفحـص               
اجلرمية ونفّـذت أمـام شـهود عيـان أنـشطة تـضمنت رسـوما وصـفية وصـورا شخـصية وقامـت                       

للمـــساعدة يف هـــذه ) CCTV(جبمـــع الـــشرائط املـــسجلة بواســـطة الـــدائرة التلفزيونيـــة املغلقـــة 
 على تطوير كل قضية علـى حـدة مـع الـسعي يف              اقى اهلدف الكلِّي منصب   ويب. القضايا األخرى 
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والـروابط ميكـن أن   . روابـط حمتملـة بـني القـضايا    وجود الوقت نفسه للحصول على دليل على      
 ةوطريقـة العمـل املــّتبع     االعتـداءات   تشمل مواصفات الـضحايا املـستهدفة والـدافع والغايـة مـن             

 .االعتداءاتومرتكيب 

ترة املشمولة بالتقرير، وضعت اللجنة وطّبقـت خطـة أوسـع جلمـع األدلّـة فيمـا                 ويف الف  - ١١
خيــص مجيــع القــضايا موضــع التحقيــق حاليــا وذلــك لتحــسني قاعــدة األدلــة املتعلقــة بالقــضايا     

وقد مت القيام بذلك من أجل توثيق إفـادات الـشهود           . باالقتران مع عمليات املقابالت التقليدية    
حكوميـة  الع بذلك من خالل اقتناء معلومات وثائقيـة مثـل سـجالت             وأمكن االضط . وتثبيتها

ــة اجلنائيــة اجملّمعــة؛ وتنفيــذ مــشاريع للبحــوث    وســجالت  ــة وطنيــة؛ وإدارة حــصيلة األدل وكال
يف ذلك تطوير املخزونات وقواعد البيانات، وقيام خرباء باألدلة اجلنائيـة بتنـسيق              والتحليل، مبا 

ــل  ــستندات حتلي ــن ا امل ــة م ــواد     املقّدم ــهجي للم ــة، يف اخلــارج واالســتغالل املن ــسلطات اللبناني ل
ــة         ــل حركـ ــائل حتليـ ــوير وسـ ــلة تطـ ــصاالت، ومواصـ ــى االتـ ــصت علـ ــطة التنـ ــستمدة بواسـ املـ
االتصاالت، وزيادة إمكانية حتليل كميات ضخمة من البيانات اإللكترونية اهلامـة، واالسـتفادة            

 .من شهود وعيون سرِّيني

 عـن   أوضـح املنهجية، تعتقد اللجنـة أنـه ميكنـها تكـوين صـورة             ومن خالل تطبيق هذه      - ١٢
ويكتـسي هـذا    . اجلرمية والتوصل إىل خيوط جديـدة وتأييـد إفـادات الـشهود           احمليطة ب األحداث  

كـل قـضية عنـدما يكـون حتديـد          بـواطن   األمر أمهية خاصة عند التحقيق بأوجه الربط واملعرفة ب        
 .ضوعية األشخاصالوقائع مبهما يف بعض األحيان بسبب عدم مو

ــها ومواردهــا لقــضية احلريــري مــن خــالل الت     - ١٣ ــة معظــم وقت ــز علــى  وتكــرِّس اللجن ركي
نــواحي القــضية مــسرح اجلرميــة ومجــع األدلــة املتعلقــة باجلنــاة وخيــوط التطــورات املــستجدة يف 
وهي تدرك ضرورة إقامـة تـوازن بـني قـضية احلريـري وتقـدمي الـدعم         . املتعلقة بالرابط والسياق  

وهـذه  . يف عني َعلَـق   اللذين وقعا   األخرى وقضية اجلميِّل والتفجريين     األربع عشرة    القضايا   إىل
املعادلــة تتقلــب مــع مــرور الوقــت لكــن اللجنــة تــسعى جاهــدة لالســتفادة مــن املنــهجيات الــيت  

املوارد املتاحة على أفضل وجـه      ميع القضايا بينما تستخدم     ف فيها أفضل قيمة جل    تضيأن   ميكن
 .ممكن
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 التحقيق يف اغتيال احلريري -ألف  
 مسرح اجلرمية واملواضيع املرتبطة به - ١ 

  الزلزاليةت التحليال-خصائص االنفجار   

يتواصل حتليـل البيانـات الزلزاليـة الـيت سـجلها املركـز الـوطين للجيوفيزيـاء يف لبنـان يف                      - ١٤
 أودى حبيـــاة  وهـــو يهــدف إىل حتديــد خـــصائص االنفجــار الــذي    ٢٠٠٥فربايــر  /شــباط  ١٤

ويؤكد التقرير األويل الذي ورد من خرباء خارجيني التقديرات األولية اليت أشـارت             . احلريري
فيها إىل أنه مل حيدث سـوى انفجـار واحـد فقـط وأن التوقيـت الـدقيق لالنفجـار كـان الـساعة              

 . ثانية١٢ دقيقة و ٥٥ و ١٢

ختباريـة تعليـل ظـاهرة مسـاع     وقد اتضح اآلن بشكل مـرض مـن النـاحيتني العلميـة واال           - ١٥
وميكـن يف الواقـع مالحظـة       . االنفجـار  عدد من الشهود أكثـر مـن صـوت واحـد عنـد حـدوث              

ثالث مراحل متميزة لالنفجار على التسجيالت الزلزالية نامجة عـن الـسرعات املتولـدة لـثالث                
. وتيةموجات احلجم األولية والثانويـة، واملوجـات الـسطحية، واملوجـات الـص            : موجات خمتلفة 

وميكن أن ُتفسر هـذه املوجـات، خطـأ، علـى مـسافة كافيـة مـن االنفجـار علـى أهنـا أكثـر مـن                           
إذ تؤكــد التــسجيالت الــصوتية املــأخوذة يف اختبــارات قيــاس االنفجــار هــذه    . انفجــار واحــد

 .التفسريات النظرية

تـرة  يتضمن التقرير النهائي عن خصائص االنفجار الذي سيقدم إىل اللجنة خالل ف           سو - ١٦
 .التقرير املقبل تقييما لقوة االنفجار وحتليال مقارنا لتفجريات أخرى حدثت يف لبنان

 
  اختبارات قياس االنفجار-خصائص االنفجار   

يؤكد حتليل اختبـارات قيـاس االنفجـار االسـتنتاجات الـسابقة بـأن الظـواهر الفيزيائيـة                   - ١٧
فاآلثار النامجـة عـن   .  فوق سطح األرضاليت لوحظت يف مسرح اجلرمية تتطابق كليا مع تفجري       

االنفجار، مثل كرة النار، وبقايا الكربون على واجهات الفنادق، و الدمار الـذي حلـق باملبـاين           
 .واألماكن احمليطة ال تتطابق مع تفجري حتت سطح األرض

وعالوة على ذلك، سيتم االضطالع بتحليل كامل لسجالت تشريح جثـث الـضحايا              - ١٨
ليت تعرضوا هلا والصور املقترنـة بـذلك، مـن أجـل فحـص ظـواهر اجلـروح النامجـة                   واإلصابات ا 

، واالنفجـار الثـانوي    )وجود أضـرار رئويـة وأضـرار يف طبلـة األذن          : مثال(عن االنفجار األويل    
وُيستدل مـن تقيـيم أويل للبيانـات        . املقترنة عادة بانفجار فوق سطح األرض     ) إنقداف احلطام (

ويـتم تأكيـد ذلـك مـن خـالل عمليـات            . نفجار وقـع فـوق سـطح األرض       ما يعزز القول إن اال    
 .حماكاة عددية
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 نظرية التفجري من اجلو  

جيــري حاليــا فحــص صــحة فرضــية إلقــاء مــادة متفجــرة مــن اجلــو الــيت طُرحــت علــى    - ١٩
وتقوم اللجنة بتحليل علمي وتقـين واستقـصائي الحتمـاالت          . ٢٠٠٦أغسطس  /آبيف   اللجنة

. وتشري النتـائج التقنيـة األوليـة إىل أن هـذه النظريـة بعيـدة االحتمـال                . ذه الطريقة إلقاء القنبلة هب  
وتعتــزم اللجنــة القيــام مبهمــة لتقــصي احلقــائق تــشمل إجــراء مقــابالت وعقــد اجتماعــات مــع     

مناســبني بغيــة تطــوير فهمهــا هلــذا االحتمــال وستتوصــل إىل بعــض النتــائج خــالل فتــرة    خــرباء
 .التقرير التالية

 
 يا مأخوذة من مسرح اجلرميةفحص اجلنائي لبقاال  

متكنت اللجنة، كما أشارت يف تقاريرها السابقة إىل اجمللس، من إقامة صلة أوليـة بـني            - ٢٠
. قطع معينة مـن سـيارة وجـدت يف احلفـرة يف مـسرح اجلرميـة وقطـع مـن شـاحنة ميتسوبيتـشي                       

لجنــة مــن اليابــان وكــذلك وقــد مت ذلــك باســتخدام وثــائق ومعلومــات تقنيــة حــصلت عليهــا ال
وجيــري حاليــا تكــوين خمــزون كامــل هلــذه البقايــا . باســتخدام كتيبــات ووثــائق خاصــة باللجنــة

يتطابق مع املعايري الدولية، وعند اكتماله، سُتقدم قطع السيارة املزعومة لتحديـد هويتـها رمسيـا                
 .بالتعاون مع خرباء تقنيني من اخلارج

 
 مشاريع جتسيد مرئي  

إكمــال ثالثــة مــشاريع جتــسيد مرئــي رقمــي، وجيــري العمــل علــى مــشروع جديــد   مت  - ٢١
ليصبح باإلمكان تقدمي األدلة ووقائع القضية بطريقـة تيـسر حتديـد خطـوات التحقيـق اإلضـافية                  

ويتمثــل املــشروعان األول والثــاين منــها يف وضــع جتــسيد مرئــي للمدينــة        . الواجــب اختاذهــا 
 ١٤ى الطريـــق الـــذي ســـلكه موكـــب احلريـــري يف  وملـــسرح اجلرميـــة مـــن نقـــاط خمتلفـــة علـــ 

.  وذلك باستخدام صور بانورامية ثالثية األبعاد مأخوذة بواسطة الـسواتل          ٢٠٠٥فرباير  /شباط
أما املشروع الثالث فهو عبارة عن جتسيد مرئي عكسي مركب، حلظـة بلحظـة، لليـوم األخـري                  

تفيــة الــيت ُنــسبت لفريــق  الــذي أمــضاه احلريــري، مبــا يف ذلــك إعــداد كــشف باالتــصاالت اهلا  
يتـيح   جمـّسم ويدور املشروع الرابع حول تكوين منوذج       . التفجري خالل سري املوكب يف طريقه     

يف مـسرح اجلرميـة ويـبني بالـضبط املواقـع الـيت ُعثـر               “ التجـول االفتراضـي   ”ملستخدميه إمكانية   
 .فيها على خمتلف البقايا

ها حتديـد مـسار املقـذوفات واملواقـع         ويشتمل النمـوذج اجملـسم علـى عـدة مواضـيع منـ             - ٢٢
النهائيــة لألدلــة املاديــة والبيولوجيــة؛ ورســم تسلــسل وقــوع األحــداث؛ ووضــع جتــسيم مــصور 
لــشاحنة امليتسوبيتــشي وملوكــب الــسيارات عنــد وصــوهلا إىل مــسرح اجلرميــة؛ والــدمار الــذي    
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أخوذة مـن كـامريا     أحدثه االنفجار؛ واملعلومات املستمدة من الشهود؛ وتسجيالت الفيـديو املـ          
) HSBC(صرف إتـش إس يب سـي        ملـ اخلاصة بفـرع    ) CCTV(املراقبة بالدائرة التلفزيونية املغلقة     

 .قريب من مسرح اجلرمية؛ وبيانات مستمدة من تفجريات اختبارية
 

 األصل اجلغرايف ملنفذ عملية التفجري  

مــن جيــري يــة الــتفجري حماولــة حتديــد األصــل اجلغــرايف ملنفــذ عمل املــشروع الرامــي إىل  - ٢٣
ويستعان يف النـهج األول بفريـق مـن اخلـرباء يقـوم بعمليـة حتليـل إحـصائي                    .خالل هنجني اثنني  

 بناء على مواصفات احلمـض اخلُلـوي النـووي لألشـالء البـشرية     ينية البديلة ت اجل سالاللتواتر ال 
ي يـرجح أنـه     وهذه األشالء هـي للرجـل الـذ       . ٣٣ من مسرح اجلرمية البالغ عددها       أخذتاليت  

اليت أتاحتـها   اجلينية   للمواصفاتسالالت البديلة   فجر اجلهاز املتفجر، وجتري مقارنتها بتواتر ال      
للمنـشأ  علـى أسـاس االحتمـاالت       يقـوم   ومن شأن هذا العمل أن يسفر عـن تقيـيم           . بلدانعدة  

 . املزعومعملية التفجري نفذاحملتمل مل

قـد أفـاد     تقريـر اللجنـة الـسابق        وكـان .  النظـائر  ويركز النهج الثاين على دراسة بيانات      - ٢٤
ــان،        ــشخص مل يقــض شــبابه يف لبن ــذا ال ــل أظهــرت أن ه ــن التحلي ــة األوىل م ــائج املرحل أن نت

وميكـن أيـضا للجنـة أن       .  وجوده فيه خالل الشهرين أو الثالثة أشهر الـسابقة لوفاتـه           ورجحت
ص يف بيئـة حـضرية إىل أن       أن الرجل كان معرضا لقدر كـبري مـن التلـوث بالرصـا            اآلن  تضيف  

 سنة تقريبا، وأن مستوى تعرضه هلـذا التلـوث كـان منخفـضا خـالل الـسنوات العـشر                    ١٢بلغ  
 . األخرية من حياته، مما يشري احتماال إىل أنه عاش يف بيئة ريفية أكثر خالل تلك الفترة

جملمـوع   عينـة يف ا ١١٢وسعيا إىل املضي قدما يف مسار التحقيـق هـذا، مجعـت اللجنـة       - ٢٥
وستقوم على مدى األسابيع املقبلـة جبمـع        .  ولبنان ةسورياجلمهورية العربية ال   موقعا يف    ٢٨من  

عينات يف ثالثة بلدان أخرى يف املنطقة، وجيـري حتديـد بلـدان أخـرى للقيـام مبجموعـة أخـرى                 
 . العيناتأخذمن مهام 

 تــوخي احلــرص يف  اعتبارهــا ضــرورةاللجنــة يفتــضع وكمــا ورد يف التقريــر الــسابق،  - ٢٦
 النتـائج احملـصلة مـستقبال باعتبارهـا         مـع   اللجنـة  وسـتتعامل . ويل النتائج وفهم القيود بوضـوح     أت

 . خيوط التحقيقاقتفاءمعلومات عدلية ستستعمل أساسا ألغراض 
 

  مسرح اجلرميةبشأنة اريالتحقيقات اجل  

 عثــر عليهــا يف أتاحــت النتــائج األوليــة لفحــص األغــراض الشخــصية ألحــد الــضحايا    - ٢٧
زيـد مـن    امل سـيجرى  اإلجابة علـى أسـئلة معلقـة، لكـن           ٢٠٠٦يونيه  /مسرح اجلرمية يف حزيران   
 . هذه املسألة يف املستقبل القريبالفصل يفأعمال التحقيق من أجل 
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وال يزال التحقيق جاريا بشأن ضـحية قتلـت يف مـسرح اجلرميـة وعثـر عليهـا يف موقـع                      - ٢٨
معلومـات  ترمجـة   حاليـا   وجتـري   . فيـه مـن عـصف االنفجـار       آمنـة   كان مـن املفتـرض أن تكـون         

 .هذا الشخص بالتحقيقحول عالقة قرار اختاذ قبل يتم حتليلها وس تتعلق هبذه املسألة، يةوثائق

ة بقايـا   لـ وال تزال مـسألة التالعـب املزعـوم مبـسرح اجلرميـة وعرقلـة التحقيـق نتيجـة إزا                   - ٢٩
عمليـات حتليـل وسـتتخذ إجـراءات حتقيـق أخـرى مـن            وجتري اللجنة   . مصنوعات قيد التحقيق  

 .أجل إيضاح ما إذا كانت هناك نية متعمدة يف هذا الصدد

وأجري عدد من املقابالت خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير مـن أجـل توضـيح مـسائل                    - ٣٠
يــوط جديــدة أفرزهــا حتليــل أقــوال الــشهود وحركــة  خبتتعلــق مبــسرح اجلرميــة قبــل االنفجــار، و

راء ـــــ ط إلج ـــ وجيـري التخطي  . احلصول على مصنوعات قـد تـشكل أدلـة ممكنـة          بالت، و االتصا
 املقبـل دعمـا هلـذا       تقريـر  مقابلة أخرى لشهود مـسرح اجلرميـة خـالل فتـرة ال            ١٥ما ال يقل عن     

 .األهداف

ــازة شــاحنة    - ٣١ جتهيزهــا ووبيــشي ومكــان خزهنــا،  سيتاملوتتواصــل التحقيقــات بــشأن حي
 املتعلقـة هبـذا املوضـوع، وتعطـى      اجلديدةة من املعلومات جمموعقت اللجنة   تلقد  و. باملتفجرات

وتعمـل اللجنـة علـى    .  صـفحة مـن البيانـات     ٥٠٠ علـى زيـد   وحتليـل مـا ي     األولوية حاليا لترمجـة   
خيوط برزت مؤخرا بشأن الشاحنة، وذلك بالتحقيق يف التسلـسل الـزمين الـذي مـرت                تقصي  

ف فيهــا وجودهــا بلبنــان، والعمــل يف تسلــسل زمــين  بــه الــشاحنة انطالقــا مــن آخــر حلظــة عــر 
 .معاكس انطالقا من تلك اللحظة

يتشوبيـشي منـذ أن     املوتواصل اللجنة العمل على حتديد الطريـق الـذي سـلكته شـاحنة               - ٣٢
، مث توجهها إىل منطقة فندق سـان جـورج، إىل أن وصـلت              العتداءاستقدمت إىل املنطقة قبل ا    

 . ٢٠٠٥فرباير /شباط ١٤إىل طريقها النهائي يف 

 االدعاء الذي أفـاد أن سـيارة محـراء كانـت     إىل حد كبري من استجالء   اللجنة   ومتكنت - ٣٣
وبيـشي قبـل    سيتاملمتوقفة خارج فندق سان جورج فيما يبدو مـن أجـل حجـز مكـان لـشاحنة                  

وأشـري إىل أن الـسيارة غـادرت املكـان حـىت تـتمكن الـشاحنة مـن                  . وصوهلا إىل مسرح اجلرميـة    
ولقــد ثبــت مــن املقــابالت الــيت أجريــت مــع الــشهود ودراســة صــور أخــذت  . توقــف مكاهنــاال

للمكان فورا بعد االنفجار أن مكـان وقـوف الـسيارة احلمـراء كـان خلـف مكـان احلفـرة الـيت                    
ــرا١٥جنمــت عــن االنفجــار حبــوايل    ــورود معلومــات    .  مت ــا ب ــة، رهن ــستنتج يف هــذه املرحل وي

 .وبيشيسيتاملرة بني السيارة ووصول شاحنة أخرى، أنه ليس هناك عالقة مباش
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 األشخاص الضالعون يف ارتكاب اجلرمية - ٢ 

 االتصاالت  

 ناشــئة عــن  خمتلفــةتواصــل اللجنــة حتليــل حركــة االتــصاالت مــن أجــل دعــم مــسائل    - ٣٤
طلع بأعمـال كـثرية مـن أجـل دعـم املقـابالت اجملـراة، حـىت                 واضُـ . التحقيقات وإثبـات صـحتها    

 بالنـسبة إىل   الـذي يـشكلون أمهيـة      مع األشخاص اآلخرين      على حدة  اتصالكل   تتسىن مناقشة 
ــشهود   ــع ال ــضية م ــو. الق ــك تــواتر      صــياغة ري جت ــا يف ذل ــصاالت، مب ــة االت ــاط حرك ــع أمن مجي

 مبــا يــسلط ، اهلاتفيــة وتوقيتــها، والــصالت واالرتباطــات بــاآلخرين بــشكل واضــح االتــصاالت
 . على خيوط التحقيقاألضواء

بطاقـات حتديـد هويـة املـشترك        (الـست    ةاتف اخللويـ  واهلاشتراك  يتعلق ببطاقات   وفيما   - ٣٥
SIM (   ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤املــدعى اســتعماهلا مــن قبــل الفريــق الــذي نفــذ العمليــة يــوم ،

ذات الـصلة، مبـا يف      الـسابقة   مجعت اللجنة مزيدا من املعلومات ذات األمهية املتعلقة بالعمليات          
 أو حمـاوالت اغتيـال      ،سـتطالع احملتمـل، أو التمـارين التجريبيـة احملتملـة          ذلك نشاط املراقبـة واال    

وبـرزت جمـاالت اهتمـام      . رفيق احلريري السابقة، وغري ذلك من األعمـال الـيت قـام هبـا الفريـق               
 .جديدة من عملية التحليل هذه وجتري حاليا دراستها

األشــخاص الــذين  ا حتقيقيــا يرمــي إىل دراســة دور   مــشروعوباشــرت اللجنــة أيــضا    - ٣٦
. واألنشطة الـيت ميكـن اسـتنباطها مـن هـذا االسـتعمال          ) SIM(استعملوا بطاقات اهلاتف الست     

 املتعلقـة  اللجنة القائمة يف جمال حتليل حركة االتـصاالت  مشاريع بدعم من  عملية ال ه هذ يرجتو
 أن دهـا  مفاأوهلـا، إعـادة تأكيـد صـحة فرضـية     : أربعة أهداف عملية ال ههذتوخى  تو. بالبطاقات

لـتفجري مـن أجـل تنفيـذ مهمتـه،          االبطاقات ميكن فعال أن تكـون قـد اسـتعملت مـن قبـل فريـق                 
 استعمال أشكال أخرى مـن االتـصاالت بـني أعـضاء            كان من الضروري  وثانيها، إثبات ما إذا     

؛ وثالثهـا، متكـني اللجنـة مـن     العتـداء الفريق، ورمبا مع أشخاص آخرين أيضا، من أجل تنفيـذ ا        
 زيـادة فهـم طبيعـة   فربايـر؛ وأخـريا، متكينـها مـن        / شـباط  ١٤لكيفية تنفيذ اجلرميـة يف       أفضلفهم  

ه إليها وأسـباب ذلـك،   حتديد املواقع اليت توجَّمن األنشطة األخرى اليت قام هبا فريق التفجري، و      
 . العتداءخالل األيام السابقة لوذلك 

 ودوره يف اجلرميـة  الـتفجري يـق  ويتيح هذا التحليل املعمق للجنـة فهمـا أفـضل لطبيعـة فر        - ٣٧
ني اجلغـرايف    بـدوره خيـوط حتقيـق أخـرى مـن حيـث العـاملَ              يتـيح وذلـك مـا     . وأنشطته األخرى 

 املباشــر الــذين اســتعملوا   الــتفجري مــن غــري أفــراد فريــق أشــخاص إىل أنــشطة ويــشريوالــزمين، 
 .على حد اعتقاد اللجنة، )SIM(الست بطاقات اهلاتف 
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عـددا مـن    ) SIM( بطاقـات اهلـاتف الـست        السـتعمال  املفـصلة    الدراسـة هـذه   وأفرزت   - ٣٨
: وتشمل هذه العناصر على سـبيل املثـال ال احلـصر          . العناصر اهلامة بالنسبة إىل التحقيق اجلاري     

 والتخطـيط لـه وإجـراء أنـشطة     العتـداء إمكانية حتديد دور كل مشارك يف العملية يف اإلعـداد ل  
 احلريـــري؛ اتركـــحتواســـتباق فريـــق الـــتفجري ألنـــشطة و؛ العتـــداءلفعلـــي لتنفيـــذ االاملراقبـــة و

 .لسابقة املمكنة اوحماوالت اغتيال احلريري

 كـان يـتعني عليـه التأكـد مـن أن            الـتفجري  يف أن فريـق      عمـل الوتتمثل إحدى فرضـيات      - ٣٩
ـــاحلري ــديو الــذي  تــسليمال بعــد االنفجــار مــن أجــل  ـري قــد مــات فعــ ـ ــعُت شــريط الفي ــه ـلَ ن في

 أن ومــن اجلــائز. لــتفجري وإحــداث األثــر املرجــو لــدى اجلمهــور املــستهدف بــهاملــسؤولية عــن ا
ــة للجرمي  ـــالفريــق واجلهــة الراعي ـــة مــا كــان هلمــا أن يبلغــا إعالن ـ ـــ عــن املــسؤولية إىل وسائاـ ط ـ

 مفادهـا   ، تقـوم اللجنـة باستكـشاف فرضـية        لذا. العتداءاإلعالم العاملية لو أن احلريري جنا من ا       
ــه  أحــد أعــضاء الف  أن ــه أســندت إلي ــق أو شــريك في ــاة الــشخص الرئيــسي   ري ــد وف  مهمــة تأكي
.  بـشخص مـا كـان يف انتظـار ورود اخلـرب      وقد يكـون اتـصل    ستهدف يف أقرب وقت ممكن،      املُ

 دقيقـة   ٤٥وبناء على املعلومات املتاحة، تقدر املدة اليت نفذت يف غـضوهنا هـذه املهمـة حبـوايل                  
 .بعد االنفجار

ــدوره إىل  - ٤٠ ــاد ذلــك ب ــسلة وق ــسؤولية    األحــداث سل ــاإلعالن املــسجل عــن امل ــة ب  املتعلق
ــاله مــن اتــصاالت  مــاو ــة مــع وســائل اإلعــالم  ت ــة فرضــية تــويل عــضو   .  هاتفي وتفحــص اللجن
 اهلاتفيـة الالحقـة    االتـصاالت لتفجري مسؤولية تسليم الشريط وإجراء      اأكثر من أعضاء فريق      أو

 متباينـة مـن أجـل حتديـد          أخـرى  بـصيغ وجيـري استكـشاف هـذه الفرضـية         . مع وسائط اإلعالم  
 .  يوم تنفيذهالعتداءعدد املنفذين الذين حيتمل ضلوعهم يف ا

 
 و عدسأمحد أب  

كيفيـة  صـياغة فهمهـا ل    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تسىن للجنة من خالل التحقيق           - ٤١
طة شــريط وقــوع االختيــار علــى أمحــد أبــو عــدس وانتقائــه لكــي يقــوم بــإعالن املــسؤولية بواســ

وتتمثـل فرضـية   .  يف هـذا العمـل، واملكـان والزمـان الـذي مت فيـه             أشـركته الفيديو، واجلهـة الـيت      
 اتـه كـون ارتباط  ت أن   ومن اجلـائز  . يف أنه اختري اعتبارا لشخصيته وخلصائص حمددة أخرى       عمل  
 ه يغـادر  تـ جعل  قـد  ذي كان يتـردد عليـه      أو أكثر التقى هبم يف مكان العبادة ال        بشخص اتهوعالق

 . ألسباب ال تزال جمهولة٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٦مرتله يف 

 مـرتبطني جبماعـات متطرفـة،       أشخاصـا  يعـرف وتعلم اللجنة أن أمحد أبـو عـدس كـان            - ٤٢
 يتــردد عليــه بانتظــام نفــس مكــان العبــادة الــذي كــان يتــرددون علــى كــانوا ألهنــمعلــى األقــل 

ات حتليــل ــــضــطلعت اللجنــة أيــضا بعملي وا. ذي كــان يــؤم فيــه املــصلني مــن حــني آلخــر  ــــوال
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االتـصاالت  حتليـل  أمحد أبو عدس، مبا يف ذلك املرتبطة بة لتسجيالت حركة االتصاالت    ــمكثف
ــه وهــاتف     ــه، وخلطــوط ا مكــان الــيت اســتعمل فيهــا هــاتف مرتل ــشركائه  عمل هلــاتف اخلاصــة ب

 .املزعومني

 علــى تــصوير شــريط  يف أن أمحــد أبــو عــدس إمــا أجــرب عمــل أخــرى وتتمثــل فرضــية  - ٤٣
وقــدم اإلعــالن الــذي تــاله يف  . رر بــه للقيــام بــذلك ـالفيــديو الــذي يعلــن فيــه مــسؤوليته أو غــ  

. الشريط باسم إحدى اجلماعات، ومل يذكر أمحد أبو عدس أنـه سـيتوىل بنفـسه تنفيـذ اهلجـوم                  
قبـل  در باملالحظـة أن أقربـاءه واألشـخاص الـذين كـانوا يعرفونـه               جيـ الـشريط،   بالنسبة إلنتاج   و

عــن مظهــره فيمــا قبــل  بــدنيا اختفائــه صــرحوا بــأن مظهــره علــى شــريط الفيــديو كــان خمتلفــا   
 حليتــه ت وأصــبح؛وبــدا للــبعض أحنــف بكــثري مــن ذي قبــل . ٢٠٠٥ينــاير /كــانون الثــاين ١٦

الفتـرة الـيت تقـرب      هنايـة   شريط تقريبـا يف      ال ، مما يشري إىل إمكانية تصوير     بشكل ملحوظ أكثف  
وكـان لباسـه خمتلفـا     . ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ١٤لفاصـلة بـني اختفائـه ويـوم         اومن أربعة أسابيع    

ه ـــ  مل يـسبق ألصـدقائه املقـربني وألسرت       ومبالبـس  إذ كان مغطـى الـرأس        ،أيضا عن لباسه املعتاد   
 . أن رأوه يلبسها

فربايــر / شــباط١٤يــوم ل شــريط الفيــديو أنوممــا يكتــسي أمهيــة علــى صــعيد التحقيــق    - ٤٤
وتعتقــد . ة جــاء فيهــا أن منفــذ عمليــة الــتفجري هــو فعــال أمحــد أبــو عــدس برســالرفــق أُ ٢٠٠٥

وتتمثـل  .  مـن املـستبعد جـدا أن يكـون ذلـك صـحيحا             هيـة أنـ   نائاللجنة بناء على اسـتنتاجاهتا اجل     
وتتمثـل  .  التـضليل  رمبا كان القصد منهما    يف أن شريط الفيديو والرسالة املرفقة به         عملفرضية  
الوارد أن تكون مجاعة متطرفة قـد شـاركت جزئيـا يف ارتكـاب               أخرى يف أنه من      عمل فرضية

 اجلماعـة كانـت يف الواقـع تـستغلها     تلـك اجلرمية كما ورد ذلك يف الـشريط والرسـالة، غـري أن     
 .ا كان للجماعة من تطلعات له عالقة مبتجهات أخرى هلدف آخر ليس

لــق باجلماعــة الــيت فيمــا يتعاالحتمــاالت ولــذلك، تواصــل اللجنــة التحقيــق يف خمتلــف   - ٤٥
 يف لبنـان وخارجـه      كـانوا ينـشطون   وتلقت اللجنـة معلومـات تتـصل بأشـخاص          . نفذت اجلرمية 

االعتــداء علــى   شــريط أمحــد أبــو عــدس، وكــذلك يف     تــاجإن شــاركوا يف ممــن احملتمــل أهنــ  
هـذه املعلومـات،    بـصدد   واضـطلعت اللجنـة     . احلريري على صعيد أكثر من سياق واحـد        رفيق

 مقابلة حىت اآلن، وأجرت أحباثا على بيانات حبجـم          ٢٣ خارج لبنان، وأجرت     بعدد من املهام  
ــن احلواســيب      ــد م ــن العدي ــت اســتمدهتا م ــائيت غيغاباي ــات ووحــدات ختــزين ،م ــة البيان  ، النقال

، وقامــت بتحليــل )SIM ( وبطاقــات اهلواتــف، واهلواتــف النقالــة،املدجمــةاحلاســوبية واألقــراص 
 . كبري من حركة االتصاالتحجم
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 عدد قليل من األفراد ينتمـون إىل مجاعـة   احتمال تضافر جهود يف  عملوتتمثل فرضية    - ٤٦
 والعمـل علـى     ،وبيـشي سيتامل شـاحنة    وحيـازة  ،إعـالن املـسؤولية   شـريط    مـن أجـل تـصوير        أكرب

 إليـه مهمـة     أسـندت  شـاركوا يف اختيـار شـخص         ومن احملتمـل أيـضا أهنـم      . جتهيزها باملتفجرات 
 .أيضا يف إيصاله والقنبلة إىل مسرح اجلرميةوا ساعدتفجري القنبلة، و

ــق     - ٤٧ ــوط التحقي ــة عــدد مــن خي ــدى اللجن ــد مــن  الــيت ســتتبعها ويوجــد ل ، وأمامهــا املزي
يـة الـيت يـتعني    نائمـن عمليـات حتليـل حركـة االتـصاالت ومـن مهـام مجـع األدلـة اجل               واملقابالت  

ي النـهائي ملـصنوعات متنوعـة       نـائ جلوهي أيضا يف انتظار إجناز عملية التحليـل ا        . عليها إجراؤها 
ا ـ، مبـا يف ذلـك كـامريات فيـديو ومـا يتـصل هبـ       اجلـائزة فرضـية  ذه ال ميكن أن يكون هلا ارتباط هب     

أخـضعت  قـد   و. من معدات، وشرائط كاسيت، ومعدات حاسوبية، وغري ذلك من األصـناف          
الل ي خــنــائالبــصمات وللتحليــل الرقمــي اجل/ينــووهــذه املــصنوعات للبحــث عــن احلمــض ال 

 مـن أجـل     هاحتليلـ وسـيجري    عينـة    ١١٨خـذت حـىت اآلن      وأُ. رة املشمولة بالتقرير الـسابق    ـالفت
ــة يف حتديـــد مواصـــفات  ــا أخـــذت ، )ميتوكونـــدري(احلمـــض النـــووي احلبيبـــات اخليطيـ كمـ

 . أصابعصمةب ١٢٧
 

 األشخاص الذين كان هلم سابق علم باهلجوم  

ــه بغــض النظــر عــن ا    - ٤٨ ــة أن ــضالعني ألشــخاص تعتقــد اللجن ــشكل مباشــر يف اجلرميــة  ال ب
، رمبــا كــان لــبعض األشــخاص اآلخــرين  نفــذتينبغــي أن األشــخاص الــذين قــرروا أن اجلرميــة  و

هؤالء األشخاص سـوى معلومـات جزئيـة، علـى          من  ورمبا مل تتح لبعض     . العتداءسابق علم با  
م مبخطـط اغتيـال     ، أو العلـ   تـستهدفها  العلـم بوجـود قنبلـة دون العلـم باجلهـة الـيت               ،سبيل املثـال  

وتقوم اللجنـة أيـضا باستكـشاف فرضـيات مفادهـا           . احلريري دون معرفة التوقيت احملدد لذلك     
 وأحيطـوا علمـا بـذلك       معاوتوقيته  العتداء  اجلهة املستهدفة با  وا على علم ب    كان بعض األفراد أن  

 .ألغراض حمددة

غتيـال   التخطـيط ال مليـة واللجنة يف صدد صياغة فرضـية مفادهـا أن املرحلـة النهائيـة لع         - ٤٩
، وهـي املرحلـة الـيت كانـت فيهـا مجيـع       ٢٠٠٥فربايـر  /احلريري حتددت معاملها يف أوائل شـباط    

 بــاملتفجرات جمهــزة الــشاحنة وجــودويــشمل ذلــك . العناصــر الالزمــة للعمليــة قــد اســتكملت 
ه علـى    لالستعمال؛ وهتيئة الشخص املنفذ لعملية التفجري وإصـدار التعليمـات لـه ووقوفـ              ومهيأة

أهبة االنطالق؛ وتوفر املعلومات الالزمة الدنيا واالنتهاء من أعمـال املراقبـة واالسـتطالع حـىت                
 تنفيـذ   وقدرتـه علـى    ،يتسىن االضطالع بالعملية؛ وضمان عدم كشف أمر فريق عملية التفجري         

 لـدى   تـسليمها وجاهزيـة   رة بالفيـديو    العملية؛ واالنتهاء من إجناز رسالة أمحد أبـو عـدس املـصوَّ           
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كانــت الــيت  تنفيــذ العمليــةيف جنــاح العمليــة؛ واألهــم مــن كــل ذلــك، وجــود نيــة املــضي قــدما 
 .بتنفيذ اجلرميةاألشخاص الذين أمروا تزال تتملك عقول  ال

 املالئمـة   ‘‘اللحظـة ’’ يف أن فريـق الـتفجري كـان يعمـل يف انتظـار               عمـل وتتمثل فرضـية     - ٥٠
إطــار يــوم حمــدد، اعتبــارا لطبيعــة اجلهــة املــستهدفة    علــى احلريــري، ولــيس يف  العتــداءلتنفيــذ ا

ومن املرجح جـدا أن مـدة       . العتداء ل  العام والوقت الذي من املفترض أن تتطلبه عملية اإلعداد       
 .باألسابيع وليس باأليامكانت تقاس اإلعداد للعملية 

  مـن األشـخاص الـذين ميكـن أن تكـون هلـم      عددوخالل هذه الفترة، طرأ على أنشطة   - ٥١
 مباشـرة فريـق الـتفجري للمرحلـة الـيت أضـحت مرحلـة إجنـاز                 مـع صلة بالعمليـة تغـيري ملحـوظ،        

وتعمل اللجنة على التحقيـق يف هـذه املـسائل، ويتـبني هلـا أن               . العتداءاألنشطة النهائية ملا قبل ا    
 خـالل الفتـرة الـسابقة لالغتيـال     أبـدوها أمناط سلوك بعض األشخاص املعينني والتعليقـات الـيت      

 .تكون ذات داللة قد
 

 اغتيال احلريريالدافع وراء  - ٣ 

 املسار الزمين ألنشطة رفيق احلريري  

كما ورد يف تقارير سابقة مقدمة إىل اجمللـس، مجعـت اللجنـة كميـة كـبرية مـن األدلـة                      - ٥٢
ــه األشــهر اخلمــسة عــشر   برفيــق احلريــري خــالل  الــصلةواملعلومــات ذات  . األخــرية مــن حيات

كونت معقدة ومتعددة املستويات وتعطي فكرة جزئية عـن خلفيـة قـرار اغتيالـه       والصورة اليت ت  
اللجنـة مـستمر ومـن      الذي تقـوم بـه      تحقيق  الوهذا اجلانب من جوانب      .ه الكامن وراء  دافعالو

 . املطلوبلضخامة العمل نظرا اليت سيغطيها التقرير املقبلاملستبعد أن ُينَجز يف الفترة 

 :يف هـذه الفتـرة   احلريـري   الـيت كـان يعـيش فيهـا     بيئـة اللية مباشـرة يف     أثّرت املسائل التا   - ٥٣
فتـرة  متديـد  وتنفيـذه؛  املترتبة علـى   السياسية ثارواآل) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ قرار جملس األمن   اعتماد

الشخــصية والــسياسية الــيت كانــت قائمــة بــني  والعالقــات الــرئيس اللبنــاين إميــل حلــود؛ رئاســة 
وبلـدان  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية       مـاء الـسياسيني يف لبنـان و       احلريري وسائر األحـزاب والزع    

ــاورات  وأخــرى؛  ــتعدادات واملن ــلاالس ــيت كــان    ا قب ــة ال ــات النيابي ــا  النتخاب ــررا إجراؤه يف مق
تـضافرت   .كان مشاركا فيهـا   شؤون أخرى تتعلق باألعمال اليت      فضال عن   ،  ٢٠٠٥مايو  /أيار

كل اسـتباقي أحيانـا، وكـرد فعـل علـى األحـداث          هذه العوامل كافةً وتعاَمل احلريري معها بـش       
خلقـت  كـون قـد   ت ميكـن أن  جمتمعـة،  ، هذه العواملح اللجنة أنوترّج .احمليطة به أحيانا أخرى  

 .قتلهل  الدافع والنيةفيهابرز اليت األجواء 
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، قتلـه ل الدافع احملتمل  جمال تركيز واسعا يف التحقيق يف        من قبل وبينما اعتمدت اللجنة     - ٥٤
ات تحريــجمموعــة الالــيت يغطيهــا هــذا التقريــر ليقتــصر علــى  يف الفتــرة  كــثريا هــذا اجملــالتقلــص

واللجنـة بـصدد رسـم صـورة مفـصلة عـن الواقـع الفعلـي                 .املرتبطة بأنـشطة احلريـري الـسياسية      
 .ألحداثل  يتجاوز إىل حد كبري فهمها السابقالذي

 احلريـري   أن مـن منظـور أمـين        ءالجبـ  تـضح ، ا السائدةانطالقا من هذا الفهم للمواضيع       - ٥٥
 هناك مؤشرات تفيد بأنه تلقى ضمانات بأنه لن ُيـستهدف           غري أن  . يف موقع ضعف   ُيعَتربكان  

باعتداء، وبأنه حىت أيامه القليلة األخرية، ظل واثقا، على األقل لالسـتهالك اخلـارجي، مـن أنـه          
 . اعتداءأليلن يتعرض 

ــة  و - ٥٦ ــى  تواصــل اللجن ــيت كانــت حتــيط     الفرضــية العمــل عل ــد ال ــة التهدي ــأنّ بيئ ــة ب القائل
األساسـية  لتحـسني احلالـة   سـعيا   تـدابري   ختـاذ   ال فـي كتمـن اجلديـة     درجـة   باحلريري كانت علـى     

 . يف املؤسسة السياسية اللبنانية ويف اجملتمع الدويل على حد سواءالقائمة

 ٢٠٠٥بـات عـام     زا جدا علـى انتخا    كان احلريري يف األشهر األخرية من حياته مركّ       و - ٥٧
طبيعـة نوايـاه يف مـا يتعلـق     تعلـق اللجنـة، يف عملـها يف هـذا اجملـال، أمهيـة كـربى علـى           و .املقبلة

باالنتخابات املزمعة وتصور جناحه احملتمل، فضال عن عالقاتـه الـسياسية والشخـصية مـع سـائر                 
بعــض األحــزاب والزعمــاء، خــصوصا بــالنظر إىل املنافــسات الــيت كانــت قائمــة يف حينــه بــني    

 .الشخصيات السياسية

تكــشفت يف تلــك الفتــرة املفاوضــات الــيت كانــت جاريــة بــني احلريــري وأشــخاص     و - ٥٨
 قـــانون مـــشروعوانـــصّب اهتمـــام شـــديد علـــى  ،  مرشـــحون ممكنـــونضـــمنهمآخـــرين مـــن 

وكـان   . وال سـيما يف بـريوت  ،الدوائر االنتخابية يف لبنانحدود مبا يف ذلك رسم      ،اتاالنتخاب
  موقفـه الـسياسي، وكـان قـد أعلـن هـذا املوقـف         بتعـديل  طيلة تلـك الفتـرة يقـوم         احلريري أيضا 

 . يوم قتلهعلى املأل

تـل يف اليـوم الـذي كــان مـن املقـرر فيـه أن ينــاقش        احلريــري قُ أنبالـذكر مـن اجلـدير   و - ٥٩
فرضـيات األخـرى الـيت      الومـن    .املقبلـة  تطبيقـه يف االنتخابـات       املقرر باتالربملان قانون االنتخا  

رأوا مـن املفيـد قتلـه    اغتيـال احلريـري     القائلة بأنّ َمـن قـرروا        يف عملها الفرضية     تأخذ هبا اللجنة  
قبل أن يبـدأ رمسيـا محلتـه االنتخابيـة، خـصوصا بـسبب التـصور الـسائد يف وسـائط اإلعـالم يف                        

 .ذلك احلني بأن فوزه كان مرجحا

 اســـية ومهنيـــة خمتلفـــةأثبتـــت اللجنـــة أنّ احلريـــري كـــان يعمـــل علـــى مـــستويات سيو - ٦٠
 من كـان  ملواقف اليت كان يناقشها مع      طبيعة ومدى املعلومات ووجهات النظر وا     انعكست يف   



S/2007/150  
 

07-27086 17 
 

ويتـبني ذلـك بوضـوح مـن املعلومـات الـيت مجعتـها اللجنـة مـن بعـض أصـدقائه                       . معهـم  يتحاور
 .ومعارفه وحماوريه السياسيني وخصومه الظاهرين

ظـــل اللجنـــة علـــى اتـــصال باحملـــاورين الـــسياسيني  مـــن األمهيـــة مبكـــان، بالتـــايل، أن ت - ٦١
 الـسياسية  األنـشطة والدبلوماسيني الذين كـان احلريـري يتعامـل معهـم، واألفـراد املنخـرطني يف            

ــستويات   ــية ذات الـــصلة، علـــى مجيـــع املـ ــاون  وتتط .والدبلوماسـ ــلة التعـ ــة إىل مواصـ ــع اللجنـ لـ
كوميــون، مــن أجــل ضــمان   مبــن فــيهم، عنــد االقتــضاء، املــسؤولون احل شــخاصهــؤالء األ مــع

 .ااكتمال حتقيقاهت

بفرضـية مفادهــا أنّ احلريـري وآخـرين يف الـساحة الــسياسية     يف عملـها  وتأخـذ اللجنـة    - ٦٢
الوطنية والدوليـة كـانوا، يف الفتـرة الـيت سـبقت مقتلـه مباشـرة، يتخـذون خطـوات لـرتع فتيـل                        

ــوتر ــسياسي   الــذي كــان قائمــا  الت ــدان ال ــه وبــني آخــرين يف املي ــادرات   .بين ــدو أنّ هــذه املب ويب
 قنـوات   توكانـ  . حوار سياسي بني شخصيات سـورية ولبنانيـة وبـني احلريـري            إجراءتضمنت  

، األمـر الـذي رّسـخ علـى مـا يبـدو       يف وقت سابق  هذا احلوار    أخرى قد أدارت     سورية ولبنانية 
 .تصورات خاطئة وجعل البيئة السياسية اليت كانت متوترة بالفعل تزداد سوءا

خــذ قبــل بــدء حمــاوالت  بقتــل احلريــري اُتويلأنّ القــرار األ مفادهــا  عمــلمثــة فرضــيةو - ٦٣
ويــؤدي ذلــك إىل . ٢٠٠٥ينــاير /التقــارب األخــرية وعلــى األرجــح قبــل أوائــل كــانون الثــاين  

مــسارين متــزامنني وغــري مــشتمل علــى وضــع، يف األســابيع األخــرية قبــل قتلــه، احتمــال نــشوء 
 املسارين، كان احلريري منخرطـا يف مبـادرات تقـارب، وعلـى            فعلى أحد  .مترابطني بالضرورة 

 .املسار اآلخر، كانت االستعدادات جارية الغتياله
 

 جماالت حتقيق أخرى ذات أمهية  

تواصل اللجنة على نطاق أوسع البحث عـن معلومـات توّسـع وتعّمـق معرفتـها بالبيئـة                   - ٦٤
 هلـذه الغايـة     وقـد تلقـت    .وتلتهاغتيال احلريري    اليت سبقت السياسية واألمنية يف لبنان يف الفترة       

 إىلة هامة من بعض الوكاالت اللبنانيـة وتواصـل البحـث عـن املزيـد، مـستندة                  يقائمعلومات وث 
وهي ستواصل طلب الوثـائق ذات الـصلة، وتتوقـع     .تركز حصرا على مسائل حمددة    مقتضيات  

 .أخرى حسب االقتضاء وكاالت وأشكال بيانات ليشتمل علىاملفهوم نطاق هذا توسيع 

وعلــى املنــوال نفــسه، أجــرت اللجنــة يف هــذا الــسياق ثــالث مقــابالت مــع مــسؤولني    - ٦٥
ســوريني متعلقــة مبكــان وجــود أجــزاء مــن احملفوظــات الــيت ُجلبــت مــن لبنــان عنــد االنــسحاب  

ابالت، أرسلت إىل موقعني يف اجلمهورية العربيـة        ثر هذه املق  أوعلى  . ٢٠٠٥السوري منه عام    
 أعـدت  بعثتان الستغالل وثائق تلك احملفوظـات للحـصول علـى الوثـائق التارخييـة الـيت        وريةالس
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 .وكانت هلا صلة هبدف معرفة السياق األمشل الـذي كـان سـائدا يف حينـه           يف فترة زمنية حمددة     
عـن   إىل نتـائج مفيـدة       اوقد اضطلعت البعثتان مبهامهما بالتعاون مع السلطات السورية وتوصلت        

 طلبــات مــساعدة إضــافية هبــذا تقــدميومــن املتوقــع  . وتوفريهــاةيــقائار معلومــات وثاختيــطريــق 
 .اليت سيغطيها التقرير املقبلالشأن خالل الفترة 

يطة بأشخاص ُزعم أهنم شـاركوا يف معـامالت ماليـة    حموتواصل اللجنة إيضاح مسائل      - ٦٦
.  مباشـرة ٢٠٠٥ر فربايـ / شـباط ١٤ الـيت سـبقت  مع رفيـق احلريـري، وخـصوصا خـالل الفتـرة           

 .بأهداف التحقيقارتباطه فقط  وتضمن اللجنة أنه سُيتبع بقدر ،ومسار التحقيق هذا معقد
 

  أخرىقضايا يف  املقدمةاملساعدة التقنية - باء 
 خرىاألألربع عشرة لقضايا اا - ١ 

لفتـرة  ا إىل السلطات اللبنانية خالل       تقدمي املساعدة التقنية    على تركيزال اللجنة   واصلت - ٦٧
عملــها اهلــادف إىل ربــط عــدد مــن مــشاريع  الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر عــن طريــق االضــطالع ب 

خــالل الفتــرة نفــسها الطريقــة بسيــستمر العمــل علــى هــذه املــشاريع   و .التحقيــق يف مــا بينــها 
 يف سـياق األربـع عـشرة قـضية وتتوقـع      زاليـا لزوجيـري أيـضا خـرباء خـارجيون حتلـيال       .القادمـة 

 .تسلم النتائج قبل هناية الفترة اليت سيغطيها التقرير املقبلاللجنة أهنا س
 

 حمددة األهدافستة اعتداءات   

يف الفتـرة   احملددة األهداف   أجرت اللجنة سبع عشرة مقابلة متصلة باالعتداءات الستة          - ٦٨
ن مقابالهتـا مـع الـضحايا النـاجني مـ      وشارفت بعملها هذا على اختتام      التقرير،  هذا  اليت يغطيها   

 األساسـي   الغـرض ان  وكـ  .املقـربني  الـضحايا وشـركائهم      أسـر االعتداءات الستة، وكذلك مـع      
والكـشف عـن الـدافع احملتمـل      األخـرية؛  أيـامهم  حتركات الضحايا يف     معرفةهذه املقابالت   من  
العتداءات؛ وفهم الترتيبات األمنية للضحايا إن ُوجـدت؛ وتبـّين مـا إذا كـانوا خاضـعني                 ا وراء

بـرزت مـن هـذه املقـابالت خيـوط           وقـد    .تلقوهـا وحتديـد أّي هتديـدات أو ضـمانات         للمراقبة؛  
 .تبع يف األسابيع واألشهر القادمة سُتعديدة

ــة مب      - ٦٩ ــة املتعلق ــل الداخلي ــارير التحلي ــضا عــددا مــن تق ــة أي ــضايا  وأكملــت اللجن لفــات ق
 مـساعدة متـصال      لدى السلطات اللبنانية، وقّدمت اثين عشر طلـب        وجودةاالعتداءات الستة امل  

وأجرت أيضا حتليال حلركة االتصاالت دعما ملقابالت أخـرى متعلقـة بعـدد مـن القـضايا،                  .هبا
 روابـط االتـصاالت املمكنـة يف طرائـق تنفيـذ االعتـداءات والقواسـم املـشتركة           فحـص وتواصل  

سـتقوم   و ،وسيستمر هذا العمل خالل الفترة اليت سـيغطيها التقريـر املقبـل            .املمكنة بني القضايا  
اللجنــة أيــضا بتحليــل املــستندات الــيت ُعثــر عليهــا يف كــل مــسرح جرميــة، مبــا يف ذلــك البقايــا     
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ومـع إجـراء هـذا     .، حـسب االقتـضاء   املرجتلة وسائر املـواد املرتبطـة هبـا       التفجرياملمكنة ألجهزة   
م  لتعزيــز فهــم اللجنــة للقواســ  القنابــلزارعــو العمــل الــيت اســتخدمها طرائــقم التحليــل، ســتقيَّ

 .املشتركة بني االعتداءات

سرح املتعلقــة مبــتقــارير اجلنائيــة والعــدد مــن واللجنــة بــصدد حتديــد أولويــات وترمجــة  - ٧٠
ني رباء اجلنـائي  اخلـ الـيت سترسـل إىل فريـق خـارجي مـن            و ،اجلرمية اليت قدمتها الـسلطات اللبنانيـة      

اجلنائية الباقيـة ذات الـصلة      واد  املوثائق و المجيع  أيضا  وستتدارس   .إلخضاعها ملزيد من التحليل   
ع املعلومــات املــستندات والوثــائق وتـُخــِضب وتــضع جــردا ، الــسلطات اللبنانيــةةوزحبــ وجــودةامل
 .املستندات إىل فحوص جنائية إضافيةو

وطلبت اللجنة من السلطات اللبنانيـة أيـضا تـسهيل فحـص مركبـات الـضحايا وسـائر                   - ٧١
وأجـرت فحـصا     .املرجتلة اليت استخدمت يف االعتداءات    السيارات احملتوية على أجهزة التفجري      

للكـشف   نيرباء اجلنـائي  اخلـ وقد فحص هذه السيارات فريق زائر مـن          .أوليا للمركبات املتيسرة  
بينـها  عموديـة   وقامـة روابـط أفقيـة       إل ورمبـا    ،كيفية تنفيذ هذه االعتداءات   اليت تبني   يوط  عن اخل 
مـن املـستندات واملخلفـات اإلضـافية إلخـضاعها      وأخـذ اخلـرباء عـددا     .اعتـداءات أخـرى  وبني  

 .ملزيد من فحوص األدلة اجلنائية

 وا قـام  نيرباء اجلنـائي  اخلواستلمت اللجنة أيضا مؤخرا مشروع تقرير من فريق زائر من            - ٧٢
 مــستندا حــصلت عليهــا ٣٢ وباإلضــافة إىل . تــوييننبفحــص مــسرح اجلرميــة حيــث قتــل جــربا

 . دليال إضافيا وقاموا بفحصها١٩٠ع هؤالء اخلرباء السلطات اللبنانية من قبل، مج

وأكد اخلرباء أنّ كمية من املواد الشديدة االنفجار استخدمت يف االعتداء على تـويين               - ٧٣
وقد فُجرت القنبلـة    . “رينو رابيد ”وأنّ جهاز التفجري املرجتل كان يف هذه احلالة داخل سيارة           

وتعتقــد اللجنــة أنّ جهــاز الــتفجري .  بــالقرب منــها“رانــج روفــر”عنــدما مــّر تــويين يف ســيارته 
واســتخدام جهــاز موقــوت للــتفجري . هــاز للــتحكم عــن بعــداملرجتــل قــد فُجِّــر علــى األرجــح جب

جهاز التفجري املرجتل مل تكـن معروفـة   بالقرب من مكان تويين مستبعد ألن ساعة مرور سيارة     
نتحارّي قد فجر جهاز الـتفجري املرجتـل        كما أنّ من املستبعد جدا أن يكون ا       . مسبقا بالتحديد 

بسبب عدم العثور على أشالء بشرية يف موقع اجلرميـة عائـدة ألشـخاص غـري الـضحايا الـثالث                    
 .الذين قتلوا يف االعتداء

 الرتكـاب اعتـداء     واستنتج اخلرباء أيضا أنّ االعتداء علـى تـويين وقـع يف مكـان مـؤاتٍ                - ٧٤
ف جبـل ميكـن رؤيتـها بوضـوح مـن املنطقـة احمليطـة              رحـ يف  فقد وقع على طريـق ضـيقة        . بقنبلة

وكان املكان املختار للتفجري يتيح رؤية الـسيارة الـيت وضـع فيهـا              . مبسرح اجلرمية واملواجهة هلا   
 .جهاز التفجري املرجتل بوضوح وبدون عوائق، مما جعله موقعا مؤاتيا لتفجري اجلهاز عن بعد
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ي تـابع هليئـة     شكيللجنة ترتيبـات لكـي يقـوم رسـام تـ          يف ما يتعلق بقضية املّر، اختذت ال       - ٧٥
، شـوهد أحـدمها     هةشبثرية لل  م  كانا يتصرفان بصورة   إنفاذ قانون دولية برسم صورة لشخصني     

وال تعتقـد اللجنـة يف      . يف الليلة السابقة للجرمية وفـّر اآلخـر مـن مـسرح االعتـداء عنـد ارتكابـه                 
 .جل هو نفسه يف احلالتنيية تثبت أنّ الرشكيل الرسوم الت أنهذه املرحلة

 
 مثانية اعتداءات بالقنابل  

تواصل اللجنة تنفيذ خطة تقدمي املساعدة التقنية إىل السلطات اللبنانيـة يف االعتـداءات               - ٧٦
الثمانيــة بالقنابــل الــيت ارتكبــت دون اســتهداف أشــخاص حمــددين علــى مــا يبــدو، وذلــك           

 .عام وقضاة التحقيقباستعراض وحتليل امللفات الواردة من املدعي ال

 مجلـة  السلطات اللبنانيـة طالبـة فيهـا، يف    وقد أرسلت اللجنة سبعة طلبات مساعدة إىل         - ٧٧
شرطة الدائرة التلفزيونية املغلقة ذات الـصلة بالقـضايا،         أمور، إفادات إضافية لشهود وأظناء، وأ     

ــا إذا تـــوفرت، وم  ت ذات علومـــات متعلقـــة مبركبـــاواالتـــصاالت الـــيت جـــرى التنـــصت عليهـ
 .للموضوع أمهية

واهلدف األساسي هلذا الطلب هو إجراء حتليالت لكل قـضية علـى حـدة مـن القـضايا                   - ٧٨
ــة    واصــلةالثمــاين وتقــدمي بعــض املقترحــات مل   ــق الــيت ميكــن للــسلطات اللبناني  خطــوات التحقي

ة واهلــدف املقبــل، عــرب هــذا اإلجــراء، هــو مواصــلة القيــام بتحليــل أفقــي لتحديــد هويــ. اختاذهــا
 . وطريقة ارتكابهالدافع، والنية،مرتكب االعتداء و

ودعما هلذه األهـداف، وكمـا هـو الـشأن بالنـسبة لالعتـداءات الـستة احملـددة اهلـدف،             - ٧٩
 اليت عثر عليها يف مسرح كل جرمية، وسـتدرس          دلة ستضطلع أيضا بتحليل أويل لأل     فإن اللجنة 

 . أول لطريقة العمل اليت استخدمها اجلناةكل موقع بالتعاون مع خرباء خمتصني إلجراء تقييم
 

 قضية بيار اجلميل - ٢ 

تواصــل اللجنــة تقــدمي الــدعم الــتقين يف التحقيقــات إىل الــسلطات اللبنانيــة عــن طريــق    - ٨٠
 يـة التليفزيون الـدائرة   إجراء مقابالت وحتليل أقوال الشهود، وجتميع الصور اليت التقطتها أجهـزة          

ودعمـا هلـذا     . وحتليل االتصاالت ومتثيل أحـداث مـسرح اجلرميـة         ،جلنائيةاملغلقة، وحتليل األدلة ا   
 . طلبات للمساعدة١٠العمل، قدمت اللجنة إىل السلطات اللبنانية 

نـوفمرب  /ويف أعقاب التحقيقات اليت أجرهتا اللجنة يف مـسرح اجلرميـة يف تـشرين الثـاين                - ٨١
 ٢٤٠اجلنـائي والتحليـل مـا جمموعـه         ، أي ثالثة أيام بعد االغتيال، أحيل على الفحـص           ٢٠٠٦
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دا، مبا فيها عينات من احلمض النووي وبصمات أصـابع وهواتـف خلويـة وآثـار تـسيارية                  مستن
 .وآثار متاس

النظـام  ب تحديـد املواقـع  هـاز ل  وتظهر النتائج األولية أن سيارة الضحية مل تكن مزودة جب          - ٨٢
وقـد مت التأكـد علـى        .راض التعقـب  العاملي، الذي كان بوسعه أن يعطى معلومـات مفيـدة ألغـ           

ومت أيـضا    .وجه التحديد من نوع وطراز مركبة واحدة على األقل كان اجلناة قد اسـتخدموها             
ع يف املركبــة الــيت كانــت ُتقــل ضــ احلمــض النــووي مــأخوذة مــن عــدة موا عينــة مــن٢٢حتليــل 
 عينـات   مثـاين وُعثر على بيانات احلمض النووي لضحيتني يف مواقع عديدة، وأظهرت            .اجلميل

 بـأكثر    وإمنـا  من احلمض النووي مأخوذة من أبواب املركبة بيانات ال تتعلق باجلميل فحـسب،            
 . أيضامن شخص واحد جمهول

 طلقـة أو قطعـة      ٥٥  خرطوشة و  ٤٩وأجرت اللجنة حتليال تسياريا مفصال ملا جمموعه         - ٨٣
 مت استخدام ما ال يقـل عـن     أنه إىلاآلن  اخللوص  وميكن   .من طلقة عثر عليها يف مسرح اجلرمية      

وعـالوة علـى ذلـك، أعـدت اللجنـة لوحـات لـصور األسـلحة وحـصلت                .مخسة أسلحة خمتلفة  
علــى تــسجيالت لــدوّي أســلحة خمتلفــة مت اســتخدامها، مــن أجــل املــساعدة يف عمليــة إجــراء     

وتطابقــت أقــوال الــشهود مــع النتــائج العلميــة، ومكنــت اللجنــة مــن تــدقيق فهمهــا   .املقــابالت
 .سلحة املستخدمة يف اجلرميةلأل

زعم أهنم قتلة بيار اجلميل كانـت اللجنـة      ملن يُ   وصفية وجرى مؤخرا كشف رسومات    - ٨٤
 ات أوســـعبيانـــقـــد زودت هبـــا الـــسلطات اللبنانيـــة ومت نـــشرها، وســـتمثل جـــزءا مـــن قاعـــدة 

 .قبلفترة اليت سيغطيها التقرير املسيتم تطويرها خالل الو للرسومات الوصفية

ن شـريط مـصور     مـ  مستمدةاستكشفت اللجنة مزيدا من خيوط التحقيق بينها قرائن         و - ٨٥
وقـد أرسـل هـذا الـشريط إىل          .بالدائرة التلفزيونية املغلقة عثر عليه بالقرب مـن مـسرح اجلرميـة           

التجـسيم الثالثـي    وهـذه العمليـة مـستمرة شـأهنا شـأن إعـادة             . خمترب تقين لتحسني نوعية الصور    
  والبنود األخرى اليت قد تكون هلـا صـلة         مبسرح اجلرمية  املتصلة   نائي للمواد  اجل فحصاألبعاد وال 
ــة ــسلطات       .باجلرمي ــة إىل ال ــساعدة التقني ــستقبل املنظــور، يف تقــدمي امل ــة، يف امل ــستمر اللجن وست

 .اللبنانية فيما يتعلق هبذه القضية
 

 تفجريا عني علق - ٣ 

ليل اجلنائي لدعم السلطات اللبنانيـة      اختذت اللجنة سلسلة من خطوات التحقيق والتح       - ٨٦
ذين قتل فيهمـا ثالثـة أشـخاص وأصـيب عـدد      ليف التحقيقات اليت جتريها يف هذين التفجريين ال 

ومتــت املــسامهة بفريــق مــن خــرباء األدلــة   . ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٣مــن األفــراد جبــروح، يف  
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حـافليت ميتسوبيـشي    اجلنائية إلجراء فحوص جنائيـة علـى مـسرح اجلرميـة، مبـا يف ذلـك فحـص                   
 / شـــباط٢٤ إىل ٢٠ مخـــسة أيـــام مـــن  إجنازهـــا اســـتغرقةلـــتني فُجرتـــا، وهـــي عمليـــلوكيـــا ا
 .٢٠٠٧ فرباير

 مـن حمامـل الكريـات الفوالذيـة         ٢٤٢ ذا صـلة، فـضال عـن         ادستن م ١٢٧ومجع الفريق    - ٨٧
ا خـالل الفتـرة     وقدم الفريق حتليال أوليا الستنتاجاته، وسـيقدم تقريـرا وافيـ           .يناملرتبطة بالتفجري 

وتشري تلك النتائج إىل وجـود جهـاز متفجـر مرجتـل واحـد داخـل                 .اليت سيغطيها التقرير املقبل   
. يت(كل من احلافلتني، وإىل أن املـادة املتفجـرة، الـيت رمبـا تكـون مـادة ثالـث نتريـت التولـوين                        

 ٧٥٠كمــا أشــارت إىل وجــود مــا ينــاهز  . كلــغ١,٥، يف كــال اجلهــازين تــزن حــوايل )يت. أن
وأكـــدت الفحـــوص  . كلـــغ مـــن حمامـــل الكريـــات الفوالذيـــة املتـــساوية األقطـــار١غرامـــا إىل 

 .التسيارية أن حمامل الكريات قد وضعت يف طوق حول املتفجرات

وقد وضع اجلهازان يف نفـس املوضـع مـن كـل حافلـة، يف اجلـزء اخللفـي، حتـت مقعـد                        - ٨٨
هـاز املتفجـر املرجتـل يف حافلـة ميتسوبيتـشي      ويف حلظة االنفجار، كان اجل   .على اجلانب األيسر  
 مترا عن األرض، وكان اجلهـاز اآلخـر يف حافلـة كيـا علـى ارتفـاع                  ٠,٧٥على ارتفاع حوايل    

 قد يكـون منـشؤها نظـام إشـعال     بقاياومت مجع عدد قليل من ال     . مترا عن األرض   ١,١٠حوايل  
را بواسـطة  جّـ ن اجلهـازان قـد فُ    أن يكـو   ات إىل احتمـال    التقـدير  تـشري اجلهاز املتفجـر املرجتـل، و     

ومت مجـع رقـع عديــدة مـن األكيـاس الـيت ميكــن أن       .جهـاز موقـوت أو رمبـا بـالتحكم عــن بعـد     
 .تكون قد استخدمت حلمل القنابل، وأحيلت إىل الفحص اجلنائي

نتــائج ووســيجرى اســتالم التقريــر النــهائي عــن هــذه التحقيقــات يف مــسرح اجلرميــة،     - ٨٩
خـالل الفتـرة الـيت      ) احلمـض النـووي، بـصمات األصـابع واملتفجـرات          (يـا بقاللالفحص اجلنائي   

 .سيغطيها التقرير املقبل

افع وراء تنفيـذ هـذين االعتـداءين        الـد  و غري الواضح يف هذه املرحلة مـا هـ         زال من  وما - ٩٠
ومن حيث طريقة العمل، فإن اسـتخدام حمامـل          .ذين حدثا فيه  ليف املكان والتاريخ والتوقيت ال    

قـد يكـون دلـيال علـى النيـة املبيتـة إلحلـاق إصـابات بـأكرب عـدد ممكـن مـن                        الفوالذيـة   ات  الكري
وليس من الواضـح يف الوقـت احلاضـر مـا إذا      .الناس باستخدام كمية املتفجرات الصغرية نسبيا 

كان شخص واحد أو شخصان قد قاما بزرع القنبلتني، وما إذا كان أفراد أكثر مـن ذلـك قـد      
ات يف هـذا الـشأن   يوتعكف اللجنة حاليا على دراسـة عـدد مـن الفرضـ        .ءينتورطوا يف االعتدا  

 .دعما للسلطات اللبنانية
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 التعاون اخلارجي -ثالثا  
  مع السلطات اللبنانيةفاعلالت -ألف  

استمرت اللجنة على مدى الفترة املشمولة بالتقرير يف العمل عن كثب مـع الـسلطات     - ٩١
ــة يف إطــار التحقيقــات    . األخــرىست عــشرةاملتعلقــة بقــضية احلريــري ويف القــضايا الــ  اللبناني

 الوثيــق يف عقــد اجتماعــات منتظمــة بــني اللجنــة واملــدعي العــام وكبــار    عــلافوجتــّسد هــذا الت
املوظفني مبكتبه، فضال عن االتصال مـع قـضاة التحقيـق املكلفـني مبختلـف القـضايا ومـع كـبري                     

 .املمثلني الذي عينته قوى األمن الداخلي

وتبادلت اللجنة أيضا مع السلطات اللبنانية كمية كبرية مـن املعلومـات، مشلـت وثـائق            - ٩٢
تتبـادل مـع املؤسـسات املعنيـة       اللجنة  وعلى وجه التحديد، ما فتئت       .وتقارير وغريها من املواد   

جــوهر املعلومــات ذات الــصلة باملوضــوع الــيت حتــصل عليهــا خــالل التحقيقــات الــيت جتريهــا،    
ــى حنــو  ــات   وذلــك عل ــضر مبــصاحل مــصدر تلــك املعلوم ــشمل    . ال ي ــادل ي ــزال ذلــك التب وال ي

 .معلومات قد تكون مهمة بالنسبة ألفراد يوجدون رهن االحتجاز لدى السلطات اللبنانية

ــرة املــشمولة   - ٩٣ ــوخــالل الفت ــة أيــضا يف االعتمــاد علــى تعــاون    ب التقرير، اســتمرت اللجن
بعد ما زاد عبء القضايا عليهـا وقطعـت التحقيقـات           سيما   السلطات اللبنانية ومساعدهتا، وال   

 ومقتل اجلميل واعتداءي عـني علـق أشـواطا متقدمـة     ربع عشرةيف اغتيال احلريري والقضايا األ    
 .وأصبحت تستلزم طائفة أوسع من إجراءات التحقيق

وهكذا، وجهت اللجنة إىل املدعي العـام خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير مـا جمموعـه                    - ٩٤
 طلبا رمسيـا للمـساعدة تلـتمس فيهـا مجلـة أمـور منـها مـساعدته إياهـا علـى احلـصول علـى                          ٥٧

 .تيسري إجراء املقـابالت وغريهـا مـن املهـام علـى األراضـي اللبنانيـة               ووثائق ومعلومات أخرى،    
 .وقد استجابت السلطات اللبنانية استجابة كاملة وسريعة هلذه الطلبات

 
 عربية السوريةالتعاون مع اجلمهورية ال -باء  

ــسورية مبوجــب قــراري جملــس األمــن      - ٩٥ ــة ال ــة العربي  ١٦٣٦عمــال بالتزامــات اجلمهوري
، وتنفيذا للتفاهم املشترك الذي توصلت إليه اجلمهورية العربيـة          )٢٠٠٥ (١٦٤٤و  ) ٢٠٠٥(

مـع اللجنـة مرضـيا    اجلمهوريـة العربيـة الـسورية    ، ظل تعاون    ٢٠٠٦السورية مع اللجنة يف عام      
 .امبوجه ع

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت اللجنـة إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية أربعـة                - ٩٦
طلبات رمسية للمساعدة من أجل احلصول على معلومات تتعلق بأفراد ومجاعات ومـسائل هتـم      

 .اللجنة، ولطلب تيسري عقد مقابالت وإجراء مهام أخرى على األراضي السورية
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ديـسمرب بعـدد    /باهتا للمساعدة، اضطلعت اللجنـة منـذ كـانون األول         وعقب إرسال طل   - ٩٧
ويشمل ذلك إجراء مقابالت، حيـث ميكـن    .من أنشطة التحقيق يف اجلمهورية العربية السورية

ــسؤولني        ــا؛ وعقــد اجتماعــات مــع امل ــها أحيان ــاوت يف نوعيت ــراد بالتف ــة وصــف ردود األف ثاني
 مــن أجــل دعــم  اجلمهوريــة العربيــة الــسورية يف ؛ ومجــع عينــات مــن مواقــع  املعنــينيالــسوريني 
ومجــع الوثــائق مــن مــوقعني لتخــزين ؛ األصــل اجلغــرايفاألدلــة اجلنائيــة املعــين بتحديــد مــشروع 
الــثالث األخــرية علــى وجــه وقامــت الــسلطات الــسورية بترتيــب وتيــسري البعثــات . احملفوظــات
 .يتسم باالحتراف وحسن التوقيتعلى حنو اخلصوص 

ــة الــسورية تــوفري املــساعدة للجنــة اســتجابة لطلباهتــا وفــق     وتواصــل  - ٩٨ ــة العربي اجلمهوري
الـسلطات  املقدمـة مـن     اجلداول الزمنيـة الـسليمة، واللجنـة ممتنـة للترتيبـات اللوجـستية واألمنيـة                

اجلمهوريـة  وستواصـل اللجنـة طلـب التعـاون الكامـل مـن        .ةيف سـوري  ة اللجنـة السورية ألنـشط 
 .إجناز والية اللجنة بسرعةمن أجل  ال يزال يتسم بأمهية حامسة ، والذيالعربية السورية

 
 التعاون مع الدول األخرى - جيم 

تواصل اللجنة االعتماد على استعداد الدول لتقدمي املعلومات واخلربات وتيـسري عمـل              - ٩٩
لبـا   ط٤٠وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُرسل ما جمموعه  .اللجنة على أراضيها عند الطلب

، باإلضـافة إىل طلبـات املـساعدة املوجهـة إىل الـسلطات              دولـة  ٢٣إىل  للمـساعدة   جديدا  رمسيا  
 .السورية واللبنانية

واســتفادت اللجنــة بقــدر كــبري مــن اســتجابات الــدول لطلباهتــا حيــث كــان التعــاون    - ١٠٠
 .وتعرب اللجنة عن امتناهنا الشديد هلذا التعاون. الكامل والعاجل متيسرا

وكما أشارت اللجنة يف تقريرها األخري إىل اجمللـس، كـان ميكـن لعـدم اسـتجابة دول                   - ١٠١
 يف جمـاالت مثـل ترتيـب عقـد          ،معينة لطلبات اللجنة أن تكون له عواقـب وخيمـة علـى عملـها             

 .املقابالت، وتوفري املعلومات عن أماكن وجود أشخاص معينني، واملساعدة التقنية

عــشر رت اللجنــة إىل أن الــردود علــى طلبــات موجهــة إىل  ويف تقريرهــا األخــري، أشــا- ١٠٢
ونظرا ألمهيـة املـساعدة املطلوبـة واإلطـار الـزمين الـذي        .دول أعضاء كان قد مر موعد تقدميها

علـى متابعـة مجيـع طلبـات     فقد ركزت   ما جتريه من أنشطة التحقيق،      إمتام  اللجنة  فيه  تستهدف  
الـسفراء   اللجنـة سلـسلة مـن االجتماعـات مـع      وعقـدت  .يـأت بعـد رد بـشأهنا   املساعدة اليت مل 

وأســفرت هــذه االجتماعــات عــن تــسوية مجيــع   .املعنــيني مــن أجــل مناقــشة الطلبــات الــسابقة 
، مـع تلقـي الـردود واسـتحداث آليـات لتيـسري تـسوية               املسائل املعلقـة تقريبـا مبـا ُيرضـي اللجنـة          
 .املسائل العالقة، وفقا ملا يقتضيه احلال
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 لتنظيميالدعم ا -رابعا  
 التوظيف - ألف 

خالل األشهر الثالثة األخرية، اختـذت اللجنـة سلـسلة مـن التـدابري اإلداريـة مـن أجـل                     - ١٠٣
مـن أجـل شـغل    هبـا  لتوظيف مبادرة ا تبسيط عملياهتا الداخلية يف أنشطة الدعم التنفيذية وَتَعهُّد         

فا دوليا ومخـسة مـوظفني    موظ٣٥ويف هذه الفترة، عينت اللجنة  .وظائفها اليت ال تزال شاغرة
مــارس، جيــري العمــل علــى تعــيني   /رويف آذا .وطنــيني مبــساعدة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم  

 .وستستمر هذه اجلهود حىت يصل املالك الوظيفي للجنة إىل مستوى ُمرض .مرشحا آخر ٣٠

 موظفــا ومستــشارا، مقارنــة ٤١، يوجــد بــشعبة التحقيقــات ٢٠٠٧مــارس / ويف آذار- ١٠٤
تعـيني عـدد إضـايف مـن        وجيـري حاليـا     . ٢٩ حيـث كـان العـدد        ٢٠٠٦ديسمرب  /األولكانون  ب
 .بياناتالقواعد ل، ومدير األدلة اجلنائيةقانونيني وخرباء الوظفني املققني واحملللني واحمل

ا حتتاجـه   مبـ اللجنـة   لتزويد   وتعمل اللجنة بشكل وثيق مع إدارة عمليات حفظ السالم           - ١٠٥
وأجـرت   .املـالك الـوظيفي  طالع بواليتها، وال سيما فيما يتعلق مبسائل من مرونة تنفيذية لالض

اللجنــة اتــصاالت رمسيــة مــع العديــد مــن الــدول األعــضاء ملــساعدهتا يف حتديــد أخــصائيي إدارة 
وسـتكون الـردود اإلجيابيـة مـن      .توجـد حاجـة ماسـة إلـيهم    الـذين  املعلومـات بقواعـد البيانـات    

  .يََّمة لعمل اللجنة يف هذا امليدان اهلامالدول األعضاء على هذا الطلب قَ

 ليـصل جممـوع عـدد       ٢٠٠٧ وأُقرت يف امليزانية مجيع الوظائف اإلضافية املطلوبة لعـام           - ١٠٦
وستساعد الوظائُف اإلضافية اللجنـةَ علـى تنفيـذ         .  وظيفة ١٨٨الوظائف الدولية يف اللجنة إىل      

قيــق تتــسم بقــدر أكــرب مــن التــزامن،  واليتــها بــسرعة أكــرب عــن طريــق إتاحــة إجــراء أنــشطة حت 
ومـن بـني الوظـائف املدرجـة يف      . اللجنـة وكذلك حتسني كفاءة جوانب الدعم التنفيذي لعمـل 

ومن بني الوظـائف الـيت    . وظائف حىت اآلن١٠٤ وظيفة، ُشِغلت ١٨٨امليزانية والبالغ عددها 
، وال تــزال العــشر  وظيفــة٤١ وظيفــة، ُشــِغلت ٥١أُقــرت للمــوظفني الــوطنيني والبــالغ عــددها 

 .املتبقية قيد التعيني

واسـتبقائهم، مثـل    الـدوليني    وال تزال هناك مشاكل فيما يتعلق بتعيني موظفي اللغات           - ١٠٧
وتعــاين اللجنــة مــن  .مترمجــي اللغــة العربيــة الــشفويني والتحريــريني وناســخي التــسجيالت هبــا 

حـىت اآلن سـوى ثـالث    ُتـشغل  مل و .صعوبات مجة يف العثور على املرشحني املناسبني للتوظيف
سفر عـن حـاالت تـأخري    اختناقـات كـبرية تُـ   وُينشئ ذلك  . من هذه الوظائف٢٧فقط من بني 

اللجنة مبادرات توظيف متنوعة من أجـل احلـصول علـى مـوارد يف     تخذ وت .يف أنشطة التحقيق
 .هذا اجملال بالغ األمهية

 



S/2007/150

 

26 07-27086 
 

 األمن - باء 
، ظلـت احلالـة األمنيـة يف لبنـان واملنطقـة تتـسم بعـدم         منذ صدور تقرير اللجنـة األخـري       - ١٠٨

ويساهم يف هذه البيئة األمنيـة غـري املـستقرة تفجـري احلـافلتني يف       .وعدم إمكانية التنبؤ هباالتيقن 
عــني علــق، بــاالقتران مــع اكتــشاف العديــد مــن املتفجــرات واألجهــزة املتفجــرة املرجتلــة حــول  

ظى بتنسيق وتعاون ممتازين مع قوات األمن اللبنانية الـيت  وال تزال اللجنة حت .ما بعدهابريوت و
وتعـرب   .أثناء اضـطالعها بواليتـها  للجنة  تدخر جهدا يف الوفاء باحتياجات السالمة واألمن ال

 .اللجنة عن امتناهنا الشديد هلذا الدعم

ق،  وتؤثر الشواغل والقيود األمنية على عمل اللجنـة ومـا تقـوم بـه مـن أنـشطة التحقيـ                    - ١٠٩
ونتيجة لذلك اُتخذ عدد من اخلطوات للتخفيف من املخاطر املتوقعة، وذلك من أجل احلفـاظ               

 .على بيئة ُتكفل فيها السالمة واألمن وميكن جلميع موظفي اللجنة العمل فيها بفعالية

يف الــسياق التنفيــذي إدراجهــا  و،وجيــري باســتمرار حتليــل االجتاهــات األمنيــة الناشــئة  - ١١٠
علــى تــدابري إدارة األزمــات، وإجــراءات اإلجــالء، والتخطــيط احملافظــة ري جتــو .ةلعمــل اللجنــ

 .املتغريات يف البيئة األمنية احمليطة بعمل اللجنةبناء على الستمرار العمل، 
 

 االستنتاجات - خامسا 
يف مواصــلة التحقيـق يف اغتيــال  يتمثـل   ال يـزال اهلـدف االســتراتيجي األساسـي للجنــة    - ١١١

 آخــرين، إىل جانــب تــوفري املــساعدة التقنيــة للــسلطات اللبنانيــة يف قــضايا ٢٢يــري ورفيــق احلر
إثبـات  مواصـلة  وسـعيا لتحقيـق األهـداف املتعلقـة بقـضية احلريـري، هتـدف اللجنـة إىل          .أخرى

وتـسعى اللجنـة    .الوقائع ومواصلة البحث عـن صـالت بـني القـضايا األخـرى وقـضية احلريـري       
للتحقيــق، مــع ممكــن ضــطالع بعملــها يف إطــار أســرع جــدول زمــين أثنــاء قيامهــا بــذلك إىل اال

 .ملعايري القانونية السليمة يف الوقت نفسهااحترام إطار 

 تجــرالــيت ، ستواصــل اللجنــة التركيــز علــى التحقيقــات التقريــر املقبــلوخــالل فتــرة  - ١١٢
ت معهـم،  تقريبـا إلجـراء مقـابال   أشـخاص   ٢٠٥وُحـدد مـا جمموعـه     . يف هذا التقريـر امناقشته

كمـا ختطــط   . املقبلـة ة منـهم خـالل األشـهر الثالثـ    ٥٠وستـسعى اللجنـة ملقابلـة مـا يقـرب مـن       
اللجنــة للحــصول علــى املزيــد مــن املعلومــات الوثائقيــة، ومــواد إلكترونيــة وبيانــات اتــصاالت    

 .إضافية لتحليلها

ــم كا         - ١١٣ ــن دع ــان م ــام يف لبن ــدعي الع ــه امل ــا قدم ــا مل ــن امتناهن ــة ع ــرب اللجن ــل يف  وتع م
اُتخـذت   خبطوات تتسم باحلساسية والتعقيـد فيما يتعلق منه بشكل خاص واضطالعها بعملها،  



S/2007/150  
 

07-27086 27 
 

وستواصل اللجنة واملدعي العام سواء بسواء هتيئة بيئة عمل آمنـة   .ختاذها يف التحقيقالوخيطط 
 .وسرية للشهود وملوظفي اللجنة

املـشمولة  فتـرة  الوخالل . ورهاتبلاستمرار  وتدرك اللجنة تعقيدات قضية احلريري مع     - ١١٤
وحتسن فهـم   .اللجنة الدوافع احملتملة بتلك املرتبطة بأنشطة احلريري السياسيةبالتقرير، قصرت 

اللجنــة للوقــائع بقــدر كــبري، مــسفرا عــن روابــط قيَّمــة داخــل العناصــر الرئيــسية للقــضية وفيمــا 
املضي يف صـياغة   من كنتتم سانة أهنبعد ذلك، تعتقد اللج ، ورمباالتقرير املقبلويف فترة  .بينها

ويظـل اهلـدف متمـثال يف     .نظرية وقائعية مَوحَّدة تستند إىل األدلـة الرابطـة الـيت ُحـددت حـديثا     
وآخرين ممـن كـانوا علـى علـم         الذين يتحملون القدر األكرب من املسؤولية،       الربط بني الفاعلني    

 .اد العناصر الضرورية لتنفيذها، ومن ساعدوا يف إعدارتكاهباباجلرمية، ومن شاركوا يف 

 ويظل عمل اللجنة يف القضايا األخرى مركزا على تـوفري املـساعدة التقنيـة للـسلطات                 - ١١٥
اللبنانية من خالل حتديد وتطبيق الـدعم يف التحقيـق الـذي يـضيف قيمـة لكـل قـضية مـن دون                       

قيـة بـني كـل قـضية     كمـا تواصـل اللجنـة حتديـد الـصالت األف      .االسترتاف املفرط ملوارد اللجنـة 
تعزيـز عمـق   ، سـيزداد  املقبـل فتـرة التقريـر   وتعتقد اللجنة أنه يف  .قدر اإلمكانوقضية احلريري، 

 .اإلملام بكل قضية من أجل متكني هذه الصالت احملتملة من الظهور

اجلمهوريــة العربيــة وتــشري اللجنــة إىل أن طلبــات املــساعدة الــيت وجهتــها إىل لبنــان و   - ١١٦
وتظـل املـساعدة املقدمـة     .ول أخرى غالبا ما تلقت ردودا إجيابيـة وحـسنة التوقيـت   ودالسورية 

إجـراء أعمـال التحقيـق الـيت تقـوم هبـا       مـن  للجنـة  متكني اهذه الدول ضرورية من أجل      كل  من  
 .بفعالية

كما تشري اللجنة إىل أن البيئة السياسية واألمنية غري املستقرة يف لبنان، والقـدرة علـى                 - ١١٧
 واستبقاء مـوظفني مـؤهلني يـؤثران علـى قـدرة اللجنـة علـى الوفـاء بواليتـها يف الوقـت                   توظيف
وستواصل اللجنة تركيز جهودها على إدارة هذه العوامل يف عملها مـن أجـل حتقيـق                 .املناسب
 .أهدافها

ويف ضـوء أنـشطة    . وأخريا، تواصل اللجنة عملها بانتظار إنشاء حمكمـة خاصـة للبنـان   - ١١٨
اللجنـة عملـها    تنجز  من غري املرجح أن     فإنه  الية واملخطط هلا املبينة يف هذا التقرير،        التحقيق احل 

ــة يف حزيــران   ــه /قبــل انتــهاء واليتــها احلالي ــة بطلــب متديــد   . ٢٠٠٧يوني ومــن مث ترحــب اللجن
 .واليتها ملا بعد هذا التاريخ

 


