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 موجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس     ٢٠٠٧يوليــه / متــوز١٢رســالة مؤرخــة    
 األمن جملس

ــ   عمــال عــدَّالدوليــة املــستقلة الــذي أُ أن أحيــل التقريــر الثــامن للجنــة التحقيــق   ين شرفي
 ١٦٨٦  و)٢٠٠٥ (١٦٤٤  و)٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ األمــن جملــس اتبقــرار

 ).٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦(
ــصف التقريــ و  ــذي  ي ــدم ال ــهر التق ــذ  أحرزت ــة من ــدمي  اللجن ــسابق  تق ــا ال ــؤرخ تقريره امل

 اغتيــال رئــيس الــوزراء اللبنــاين الــسابق يفيف التحقيــق ) S/2007/150 (٢٠٠٧مــارس /آذار ١٥
 إىل التقنيـة ، ويف تقـدمي املـساعدة       ٢٠٠٥فربايـر   /شـباط يف   أخـرى  ضـحية  ٢٢رفيق احلريري و    

األخرى الـيت   عتداءات  يف عدد من اال    سلطاتهذه ال ريه   يف التحقيق الذي جت    اللبنانيةالسلطات  
 .٢٠٠٤ أكتوبر/األول تشرين ١كبت يف لبنان منذ ارُت

يقـــدم هـــذا التقريـــر معلومـــات عـــن أولويـــات عمـــل اللجنـــة يف التحقيـــق يف قـــضية  و 
وليــد عيــدو يف ربملــان نــها اغتيــال العــضو الــسابق يف البيمــن ، قــصية أخــرى ١٧ يفاحلريــري، و

تحقيقاهتـا الـسابقة واحلاليـة حقـق         ل  شامال االلجنة استعراض كما أجرت   . ٢٠٠٧ نيهيو/حزيران
مــن مواردهــا إىل أقــصى حــد االســتفادة بغيــة عمــل ال خطــة نقــيح اجيابيــة، مبــا يف ذلــك تنتــائَج

ــوعــالوة علــى ذلــك،  . احملــدودة ــر،ربز ُي ، )٢٠٠٧ (١٧٥٧ األمــنقــرار جملــس  عمــال ب التقري
 احملكمــة  علــى حنــو منــسَّق إىل   كفالــة حتقيــق نقــل أنــشطتها   ة لاللجنــ ا اختــذهت الــيتاخلطــوات 

 . للبنان اخلاصة
وظفي اللجنـة   ملـ ، و الدؤوبـة  لقيادتـه    زلجنة برامريت رئيس ال  عن شكري ل   أعرب أن وأود 

 . يف لبنانواألمنيةالبيئة السياسية الذي تشهده يف ضوء التدهور خصوصا لتفانيهم والتزامهم، 
يف الوقـت  أحيل وسـ . األمـن إىل هـذه املـسألة    جملـس  اه أعـضاء  انتبـ توجيـه  ممتنـا    رجووأ 

 .يةلبنانالكومة احل إىلالتقرير هذا نفسه 
 مون - كيبان  )توقيع(
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 اتعمـال بقـرار   قـدم    امل الدوليـة املـستقلة   لجنـة التحقيـق     لالثـامن   التقرير    
 ١٦٤٤  و)٢٠٠٥ (١٦٣٦  و)٢٠٠٥ (١٥٩٥ األمـــــــنجملـــــــس 

 )٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦ و )٢٠٠٥(
 بريوت            زسريج برامريت
  ٢٠٠٧ يوليه/متوز              رئيس اللجنة 

 موجز 
 اجمللـس عـن     إىلن تقـدم تقريـرا      الدوليـة املـستقلة أ    جلنة التحقيق   إىل   األمنطلب جملس    

 .السوريةالسلطات من   تعاونمنما تلقاه مبا يف ذلك الذي تقوم به، التقدم احملرز يف التحقيق 
لتقدم احملرز يف خمتلف جوانب التحقيق يف اغتيـال رفيـق احلريـري             اهذا التقرير   وجز  وي 

 ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران هـا اغتيـال عـضو الربملـان وليـد عيـدو يف               مبـا في   قضية أخـرى،   ١٧يف  و
 .اللبنانية السلطات إىل تقنية مساعدة تقدميب كُلفت فيها اللجنة

 ٢٠٠٧مــارس /آذار ١٥ يف اجمللــس خــري إىلا األتقريرهــتقــدمي منــذ وأجنــزت اللجنــة،  
(S/2007/150) ،لكــل   شــامالا، استعراضــطا بنــشالتحقيقــاتمتابعــة إجــراء هــذه  إىل باإلضــافة

 وقـد   . التحقيقات الـسابقة واحلاليـة     استنتاجات متعلقة بكل  معلومات وحتليالت و  لديها من    ما
جيابيـة  إ  نتـائجَ  ،لجنـة ابعني ل التحقيـق التـ   مجيـع مـوظفي     شارك فيـه    ي  ذال ،امالعمل اهل  حقق هذا 

لفتـرة  لخطـط عملـها      صـقل للجنـة   ، ومنها أن هذا اجلهد أتاح       يف هذا التقرير  عدة جرى بياهنا    
 .باستخدام مواردها احملدودة على أفضل وجه ممكن، اليت سيشملها التقرير املقبل

ــرة و  ــالتقرير خــالل الفت ــة ظلــت ،  املــشمولة ب ــتاللجن ــاً إ ا ردودىتلق ــة عموم علــى  جيابي
وال يـزال   . أخـرى  لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية ودول           اليت قدمتـها إىل   طلبات املساعدة   

ميـع  جباللجنـة   لـذا هتيـب      لعمـل اللجنـة،      ا حيويـ  يـشكل أمـرا   مجيـع الـدول     الـذي تبديـه     التعاون  
 .منهااملساعدة املقدمة ردودها على طلبات املبادرةَ إىل تقدمي الدول 

 يف لبنــان منــذ واألمنيــةالبيئــة الــسياسية الــذي تــشهده تــدهور الوتالحــظ اللجنــة بقلــق  
 ،اللبنانيـة تعاون وثيق مع الـسلطات       ب ،اختذتاللجنة  ومع أن   .  اجمللس إىل األخري اتقريرهتقدمي  

الـذي  تـدهور    ال دثرجح أن حيـ   مـن املـ    موظفيهـا ومبانيهـا،       املخاطر بغية محايـة    تخفيفلدابري  ت
 .قبلة املاألشهراللجنة يف أنشطة  على ايسلبأثرا  ةواألمنيالبيئة السياسية تشهده 
، )٢٠٠٧ (١٧٥٧ األمـن  حمكمة خاصـة للبنـان مبوجـب قـرار جملـس             إنشاءيف ضوء   و 

مـىت  لبنـان  ل اخلاصـة   احملكمـة  إىلم من اللجنة    يتسلعملية ال لتسهيل  عدة خطوات   اللجنة  ت  اختذ
 .عملهااحملكمة بدأت 
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 مقدمة –أوال  
) ٢٠٠٥ (١٦٣٦) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ األمــن جملــس اتتقريــر عمــال بقــرارم هــذا اليقــدَّ - ١

إىل  األمــن  جملــس  اطلــب فيهــ  يت الــ ) ٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦) ٢٠٠٥ (١٦٤٤
تقـدم  مـا حتـرزه مـن     اجمللس ع إىل أشهر أربعةن تقدم تقريرا كل     أجلنة التحقيق الدولية املستقلة     

 .اون الذي تلقاه من السلطات السوريةالتع ذلك ن التعاون الدويل، مبا يفع، وهاحتقيقيف 
آخـر مـا مت التوصـل إليـه      اللجنـة،  تصدره وهو التقرير الثامن الذي   التقرير،هذا  ويقدم   - ٢

 أعمــال  احملــرز يفتقــدمال ويالحــظجمللــس املقدمــة إىل االتقــارير الــسابقة ب شمولةاملــقــضايا ليف ا
 ). S/2007/150 (٢٠٠٧مارس /آذار ١٥ يف األخريتقريرها تقدمي اللجنة منذ 

التزامهـا   ،، كمـا أوضـحت يف تقاريرهـا الـسابقة         بـشكل خـاص    تدركال تزال اللجنة    و - ٣
ــة ــةنزاهــةجــل ضــمان أمــن ا  ســرية حتقيقاهتــحبماي ــة القانوني  الــذين  األشــخاصومحايــة ، العملي

تــام مــع التفــاق الابهــذا النــهج قــد اتبعــت اللجنــة و.  اللجنــةإىلمــساعدة معلومــات و نقــدموي
 .اللبنانية القضائيةطات السل
 ،كـبري بـشكل  يف لبنـان  األمـين  الوضـع   تـدهور ،  لـس اجمل إىل األخـري التقريـر   تقدمي  منذ  و - ٤

ومـن   ، يف مشال البلد   ومجاعات املليشيا ما يتبني من استمرار القتال بني اجليش اللبناين         على حنو   
يونيــه / حزيــران١٣ يــوم يف وســط بــريوت آخــريناغتيــال عــضو الربملــان وليــد عيــدو وســبعة   

 يـوم يف جنـوب لبنـان   لقـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان،      لـى قافلـة     ، ومن االعتداء ع   ٢٠٠٧
ــران٢٤ ــه/ حزي ــه ســتة مــن حفظــ   الــذي قُ،٢٠٠٧ يوني ــسالمةتــل في ــرة  .  ال كمــا شــهدت الفت

هــذا وواكــَب .  البلــدأحنــاءبالقنابــل يف مجيــع اعتــداءات كــبرية أخــرى  عــدة  بــالتقريراملــشمولة
، لجنـة وتواصـل ال  . التـوتر الـسياسي يف لبنـان واملنطقـة        ارتفاٌع يف حدة     األمنية البيئة   يف دهوَرالت

هـذه  إيـالَء    املتحـدة،    لألمـم  وغريهـا مـن اهليئـات التابعـة          اللبنانية يةاألمن ىقوالبتعاون وثيق مع    
ى سـري   علـ حتـدثها  وحماولةَ التخفيف من حدة اآلثار اليت ميكـن أن  كثب اهتماما عن   التطورات
 . وأمن موظفيهااحتقيقاهت

 بـشأن مجيـع   اللبنانيـة  مـع الـسلطات   ومجاعي وثيق   تفاعلتواصل اللجنة احملافظة على     و - ٥
اجلمهوريـة العربيـة    هـا   مـن دول أخـرى، مبـا في       الواردة  ردود  وال تزال ال  . بعملهااملسائل املتعلقة   

ــسورية ــا ، ُمال ــزال ت . رضــية عموم ــا ال ي ــع ا   واصــلكم ــع مجي ــة م ــدولاللجن ــان   ،ل ــا لبن ــا فيه  مب
 . قدرة اللجنة على االضطالع بواليتهايف يشكل عامال هاما ،اجلمهورية العربية السوريةو
 ٢٠٠٧مـايو   /أيـار  ٣٠يف  ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧ األمـن قـرار جملـس     ختاذ  اللجنة ا وتالحظ   - ٦

وثيــق مــع بــشكل تعــاون ال إىلاللجنــة وتتطلــع . لبنــانل حمكمــة خاصــة إنــشاء إىليــدعو الــذي 



S/2007/424
 

4 07-42316 
 

عمل اللجنة إىل مكتـب املـدعي العـام         سيحال فيها    ةلبنان خالل مرحلة انتقالي   ل اخلاصة   كمةاحمل
 الوقــت يفســلس كفالــة حتقيــق تــسليم هامــة لعــدة خطــوات اللجنــة  وقــد اختــذت. للمحكمــة
 . املستقبل القريبيفاملناسب 

كــل  ميــعجت بالقيــام بعمــل هــام يف  بــالتقريراملــشمولةت الفتــرة متيــزويف هــذا الــصدد،  - ٧
وقـد  . ريهـا التحقيقـات الـيت جت    مجيـع   وتوصـيات يف    اسـتنتاجات   معلومـات و  لدى اللجنة من     ما

عـدد صـفحاهتا    جممـوع   يزيـد   شـاملة   سـرية   ة  معتقارير جم وضع   املعقدةهذه العملية   متخض عن   
 اغتيال رئيس الـوزراء     يف هاصفحة عن حتقيق   ٢ ٠٠٠ تشمل تقريرا من     صفحة، ٢ ٤٠٠ لىع

ــسابق رفيــق احل  واللجنــة ، ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤يــوم ن يف بــريوت ي آخــر٢٢ريــري و ال
 . املدعي العام للمحكمة اخلاصة للبنان يف الوقت املناسبإىلمستعدة لتسليمه 

التحقيـق   خمتلف جماالت    يفتقدما   ،التقريراملشمولة ب فترة  الخالل  أيضا،  اللجنة  أحرزت  و - ٨
 مـساعدة   تقـدميَ أيـضا اللجنـة  تواصـل   ،  األمـن  جملـس ات مـن    بناء على طلبـ   و. احلريريقضية  يف  
نـها اغتيـال وليـد      بي،  قضية أخـرى   ١٧يف   اليت جتريها    تحقيقاتال يف   اللبنانية السلطات   إىل ةتقني
أجـرت اللجنـة   و.  وقضية احلريري قضايابني هذه ال  صالت   يف احتمال وجود      والتحقيقَ ،عيدو

 .اجلاريةمجيع التحقيقات مشلت  ة مقابل٨٤املشمولة بالتقرير ما جمموعه خالل الفترة 
 

 يف التحقيقاتاحملرز  والتقدُمستنتاجات  االجتميع -ا ثاني 
 اضـطلعت  الـيت  املهـام  أهـم  كـان مـن  ، األمن جملس هلا إىلتقرير  تقدمي اللجنة آخر    منذ   - ٩

، وذلـك للوقـوف     اللجنـة وجـودة يف حـوزة      داخلي شامل للمعلومات امل    جتميعإجراء  هبا اللجنة   
 يف خطـوات املقبلـة  للولويـات  األ يف مجيـع جمـاالت التحقيـق وحتديـد     رزالتقـدم احملـ  يلة على حص 
ت يف حتقيقاهتا يف قضية احلريـري، واسـتمر      إجراء   ذلك، واصلت اللجنة      مع وازتويف  . التحقيق

 .نها اغتيال وليد عيدوبي أخرى، ة قضي١٧ يف اللبنانية السلطات إىلتقدمي املساعدة 
 

 توصياتال وتتحليالالوتنتاجات  االسجتميع - ألف 
 ٢٠٠٧مـارس  /آذارتوصـيات يف  ال وتتحلـيال الو االسـتنتاجات    جتميـع بدأ العمل على     - ١٠
وجـودة يف حـوزة     مـن املعلومـات امل    اهلائـل    كـمّ ل ل دقيـق استعراض  قد انطوى ذلك على إجراء      و

 ومتخـض عنـه    ٢٠٠٧ يونيـه /يف حزيـران  العمـل   هـذا   وقـد أُجنـَز     .  جبميع حتقيقاهتـا   املتصلةاللجنة  
ــارير العــدد مــن   ــالتق ــد عــدد صــفحاهتا ع ، فــصلةامل ةتحليلي ــىيزي تغطــي و ،صــفحة ٢ ٤٠٠ ل

 .خمتلفة من التحقيقجوانب 
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مـشاريع  من  كل  ، تفاوَت شكل ومنهجية     جميعوحتقيقا للهدف املشترك املتمثل يف الت      - ١١
جـرى  ع الوقـائع الـيت   ستعراضا نقـديا جلميـ  قدم ايفكل تقرير   . املطروحلموضوع  التحقيق تبعاً ل  

ا هتـ جرأعـن التحقيقـات الـيت       ناشـئة   ، مبـا فيهـا تلـك ال        بـصحتها  اللجنـة التوصل إليها واليت تؤمن     
الـسابقة واحلاليـة   فرضـيات التحقيـق   تقـارير وتقـيم   تعرض العند االقتضاء،   و. اللبنانيةالسلطات  

 اتغـر ثفـضال عـن ال    ،  اآلننتـائج حـىت     ا حتقـق مـن       ملـ   مفصال اتقارير تقييم الكما تعرض   . للجنة
بـشأن اخلطـوات    مدرجة حبسب األولوية    ، وتقدم توصيات    هاوفهماليت تشوب معارف اللجنة     

 .حتقيقمشروع  اليت يتعني اختاذها يف كل قبلةامل
مـن  ، مكـن اللجنـة      أوالًفهـو،   .  عـدة  جيابيةإ قت نتائجَ وحقق هذا املسعى املستغرُِق للو     - ١٢

 منـذ بـدء التحقيقـات،       هامـات والتحلـيالت الـيت مجعتـ       علوامل وشامل كل    أن تقيم بشكل نقدي   
 هاتزويـد مكَّـن هـذا العمـل اللجنـةَ، مـن خـالل             ثانيـا،   . اآلنتقدم حىت   وكذلك ما أحرزته من     
من أن حتدد بشكل فعـال أولويـات اسـتخدام          ملختلف خيوط التحقيق،    بنظرة شاملة مستكَملة    

وانـب هامـة    جيف حتديـد     هـذا    جميـع تالعمـل   كمـا سـاعد     . املقبلـة مواردها احملدودة يف األشهر     
 .التحقيقمن عدة جماالت يف اهتمام مشترك  موضع وأفراد
اصــة اخلكمــة احمل الــذي أنــشأ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧ األمـن يف ضــوء قــرار جملــس و وأخـريا،  - ١٣

، جديـدة سـتنتاجات وحتلـيالت     حتـديثها لتـشمل ا    جرى   الـيت سـي    معة،التقارير اجمل ستوفر   للبنان،
 .احملكمة إىليف االنتقال من اللجنة ة مفيدنقطة انطالق 

ا لـديها مـن     ملـ  ا دقيق االلجنة جرد أجرت  ،  جميع اهلادف إىل الت   هدهذا اجل  تواز مع يف  و - ١٤
 منـذ إنـشائها يف       اجلـرد أن اللجنـة مجعـت،       ان هـذ  وبـيَّ .  املـشمولة بـالتقرير    بيانات خـالل الفتـرة    

مــن  صــفحة ١٢٠ ٠٠٠ا يقــة فرديــة يفــوق عــدد صــفحاهتوث ٩ ٢٠٠  مــنأكثــر، ٢٠٠٥ عــام
 مــن مــذكرات ١ ٨٠٠ إفــادة و ١ ٢٠٠ي تــشمل حنــو وهــ.  بالتحقيقــاتاملتــصلةاملعلومــات 

الداخليـة والوثـائق    أخـرى بينـها عـدد مـن التقـارير التحليليـة              ةقيوث ٦ ٢٠٠احملققني وأكثر من    
 اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية لبنـــان وُوجهـــت إىلالـــواردة اســـتجابة لطلبـــات املـــساعدة الـــيت 

 .أخرى ودول
 أنــشأتلتحقيقــات، ل اوتيــسريالفعاليــة زيــادة وهبــدف  تقــارير ســابقة، أُشــَري يفكمــا و - ١٥

ختـزين  كفـل  مـستوٍف للمعـايري املتبعـة يف هـذا اجملـال، ي            املعلومـات    إلدارة انظامطبقت  اللجنة و 
. خداموآمنـــة وســـهلة االســـتنهجيـــة طريقـــة م املوجـــودة لـــدى اللجنـــة، بالـــضخمةاملعلومـــات 

. وأدوات حتليليـة متطـورة    حبـث   وظـائف   هـذا النظـام للمـستخدمني       إلضافة إىل ذلك، يـوفر      وبا
فــضل املمارســات املــستخدمة يف احملــاكم الدوليــة أ أســاسالنظــام علــى وقــد جــرى تطــوير هــذا 

ــُيوالقائمــة  املخصــصة ــشكل أداةنأع توقَ ــدة  ي ــشكل خــاص   مفي ــانلاصــة اخلللمحكمــة ب . لبن
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أن يـستمر تطـويره      احلاليـة، املـوارد   بـالنظر إىل     ا تتوقع اللجنة،  ويشكل هذا العمل مشروعا هام    
 . احلالية للجنةخارج الوالية

 
 التحقيق يف قضية احلريري -باء  

أثنـاء الفتـرة املــشمولة بـالتقرير، واصــلت اللجنـة تكـريس معظــم مواردهـا للتحقيــق يف        - ١٦
ضـخمة وحتليلـها يف هـذه القـضية         وميثل جتميع ما يف حوزة اللجنة من بيانات         . اغتيال احلريري 

استعراضا عامـا ملـا اضـطلعت بـه مـن عمـل حـىت تارخيـه يف خمتلـف جمـاالت التحقيـق املتعـددة،                        
يف ذلــك الكــم الــوفري مــن حتلــيالت الــشواهد اجلنائيــة واالتــصاالت الــيت اســُتخدمت لــدعم  مبــا

االت  صـفحة يغطـي مجيـع جمـ    ٢ ٠٠٠وقد أسـفر هـذا اجلهـد عـن تقريـر موحـد مـن            . التحقيق
 .التحقيق يف قضية احلريري

كما واصـلت اللجنـة، أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، اختـاذ خطـوات حثيثـة يف درب              - ١٧
 مقابلـة ذات صـلة بـالتحقيق    ٣٢فمنذ التقرير األخري الذي رفعته إىل اجمللس، أجـرت        . التحقيق

ــان وا       ــة يف لبن ــة ومطول ــابالت مهم ــدة مق ــها ع ــن بين ــري، م ــضية احلري ــة  يف ق ــة العربي جلمهوري
 .السورية وغريمها من البلدان

 
 مسرح اجلرمية واملواضيع املرتبطة به - ١ 

دأبت اللجنة على توحيد الكم اهلائل مـن املعلومـات الـيت مجعتـها واالسـتنتاجات الـيت                   - ١٨
وتـشتمل هـذه    . توصلت إليها بشأن اجلوانب اجلنائية للتحقيقات اليت جتريها يف قضية احلريـري           

ائق على سلـسة مـن التقـارير التحليليـة املفـصلة الـيت أصـدرهتا اللجنـة والـسلطات اللبنانيـة،                    احلق
بالتعاون مع عدة خرباء دوليني، بشأن املتفجرات واجلوانـب اجلنائيـة األخـرى مـن التحقيـق يف                  

وقـد مجعـت هـذه التقـارير التحليليـة، الـيت ُوضـع معظمهـا يف صـيغته النهائيـة،                     . مسرح اجلرميـة  
 عملية من عمليات الفحوص اجلنائية نفذهتا اللجنة وخرباء خارجيون يف قـضية             ٥٨ا إىل   استناد

وجتــاوز إمجــايل عــدد الــصفحات الــيت تتــضمن معلومــات عــن جوانــب التحقيــق يف   . احلريــري
 .  صفحة١٠ ٠٠٠مسرح اجلرمية 

مــن وأُعــد تقريــر موحــد تــضمن تلخيــصا وتقييمــا دقيقــا للنتــائج الــيت مت التوصــل إليهــا  - ١٩
. مجيع املعاينات والتقارير املختلفة املتعلقة باجلوانب اجلنائية لعملية التحقيـق يف قـضية احلريـري              

 .ويسلط التقرير الضوء أيضا على بعض املسائل العالقة، اليت ما زالت خاضعة للتحقيق
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 جهاز التفجري املرجتل  
 االعتــداء، ثبتــت اللجنــة جهــاز الــتفجري املرجتــل الــذي اســُتخدم يففيمــا يتعلــق مبــسألة  - ٢٠
توصـلت إليـه مـن اسـتنتاجات بـشأن نـوع املتفجـرات املـستخدمة وكميتـها، ونـوع اجلهـاز                       ما

ــا    ــذي اســتخدم لتفجريه ــاز   واحلال ــذا اجله ــل ه ــستخدمة لنق ــة امل ــذ   . اوي ــة، من ــارت اللجن واخت
لـة  إنشائها، عدة فرضيات للتحقق من هذه النقاط باستخدام التحليالت اليت أجريت علـى األد             

اليت ُعثر عليها يف مسرح اجلرمية، وجتـارب الـتفجري الفعليـة، فـضال عـن النتـائج الـيت اسـُتمدت                      
مـن معاينــة بقــع الــدم، وحتليــل الوثــائق ونــوع املعــدن والطــالء، والتــدقيق يف بــصمات األصــابع  

احلمــض النــووي الــرييب املــرتوع األوكــسجني، وحتليــل نــوع اجلــروح واألضــرار الــيت حلقــت   و
 وعمليـات احملاكـاة املتعـددة الـيت أجريـت           ١٤ اجملاورة، وجتارب قياس قوة االنفجـار الــ          باملباين

واستعرضـت اللجنــة أيـضا نتــائج حتلـيالت االهتــزازات األرضـية الــيت     . بنـاء علــى طلـب اللجنــة  
أجريت الختبار فرضيات ترمي إىل معرفـة عـدد االنفجـارات ووقـت االنفجـار واخلاصـية الـيت                   

 .متيز دوي االنفجار
ويف مــا يتعلــق بنــوع املتفجــرات املــستخدمة يف االعتــداء، مجعــت اللجنــة النتــائج الــيت    - ٢١
فـتم التأكـد،    . احلصول عليها من عينات أُخذت من مـسرح اجلرميـة والتحلـيالت الكيميائيـة              مت

مخاسـي اإليريثريتـول    و) RDX (عرب ذلك، من أن املتفجر كان مزجيا من ثالثي نيتريـت األمـني            
ــوين  و) PETN(ريــت ثالــث النت ــيالت الــيت وحــدهتا  وتؤكــد. TNT)(ثالــث نتريــت التولَ  التحل

 مقارنة بالنتائج املـستقاة مـن االختبـارات التفجرييـة           ، اليت أحدثها االنفجار   فرةاحلبشأن  اللجنة  
صول  حبــ مــن قبــلللجنــةيت خلــصت إليهــا ا الــاالســتنتاجاتأخــرى مــن التحقيقــات، وجوانــب 

 كيلوغرام من املـواد     ١ ٨٠٠توي على حنو  وضعت فوق األرض حت   عبوة  جنم عن   انفجار واحد   
لتحديـد املـصدر الـدقيق      واجلهـود املبذولـة حاليـا       . ٠٥/٥٥/١٢ الساعة، ومت تفجريها    املتفجرة

كأولويـات خـالل    سـتتابع  صالت مع قـضايا أخـرى  احتمال وجود للمتفجرات، والتحقق من  
 .لقادمالتقرير ااملشمولة بفترة ال

فرضـيات  تفجري، عـدة    نوع جهاز ال  املتعلقة ب  ،يف حوزة اللجنة  علومات اليت   وغطت امل   - ٢٢
ــة ــرب فحــص   حمتمل ــا ع ــزاء اإل توصــلت إليه ــة الــ  األج ــن لكتروني ــة،  يت أُخــذت م ــسرح اجلرمي  م

هـذه  وتؤكـد  . لكترونية املستخدمة يف موكـب احلريـري      إلالتشويش ا أجهزة  حالة  والتحقيق يف   
اهلوية يف مسرح اجلرمية، النتـائج الـيت        جمهول   ذكر   وجود عدد من أشالء شخص    والتحليالت،  

مـن فجـر جهـاز الـتفجري املرجتـل علـى األرجـح هـو                أن  وهـي   اللجنة يف السابق،    توصلت إليها   
 .السلكياًتفجري العبوة نظرية استبعدت اللجنة إىل حد كبري و. انتحاري
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جهاز الـتفجري   وية   حا نتائج عن معلومات و كل ما لديها من     اللجنة أيضاً   مجعت   وقد   - ٢٣
لـيت  النتـائج ا ، ومـسرح اجلرميـة  اللجنـة فحوصـها لألدلـة الـيت ُجمعـت مـن           ت  واستعرض. املرجتل

النفجـار  آثـار حـرارة ا    من حتليل خـصائص كـرة النـار الـيت سـببها االنفجـار، و              التوصل إليها    مت
النتـائج  ب نبـاالقترا ، وحتليل خصائص احلفـرة الـيت سـببها االنفجـار           ما حييط مبسرح اجلرمية   على  

وقـد عـززت    . أجـزاء الـسيارة   حتليل املـسار الـذي سـلكته        اختبارات التفجري و  يت أفضت إليها    ال
ه مت تفجـري جهـاز الـتفجري املرجتـل علـى      الـسابقة بأنـ   نتائج اليت مجعتها اللجنة اسـتنتاجاهتا       هذه ال 

 .امليتسوبيشياألرجح من داخل شاحنة 
 

 وبيشيمليتساشاحنة اليت جرت بشأن التحقيقات   
املتعلـق بـشاحنة     التحقيـق    جمـرى تقـدم يف    أحرز  ،   األخري التقريرب ةلوشمخالل الفترة امل   - ٢٤

شاحنة  الــصدرمــومت التثبــت مــن .  لنقــل املتفجــراتتاســتخدميــرجح أهنــا  يتامليتسوبيــشي الــ
اللجنـة  ا أجرهتـ الـيت  تحقيقـات  لوفقـاً ل و. يرضـي اللجنـة   ة علـى حنـو      األخـري  استخداماهتا   وسجل
فربايــر /مليتسوبيــشي يف اليابــان يف شــباطانع امــصت الــشاحنة أحــد ات اللبنانيــة، غــادروالــسلط
. ٢٠٠٤كتــــوبر أ/وليف كاناغــــاوا يف اليابــــان يف تــــشرين األ ســــرقتها أُبلــــغ عــــنو، ٢٠٠٢

ىل صــالة إ ٢٠٠٤ديــسمرب / يف كــانون األولتىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة ونقلــُشــحنت إ مث
خراً علـى معلومـات   مـؤ وحصلت اللجنـة  . تل لبنان حيث بيع  عرض قريبة من طرابلس يف مشا     

مـن أجـل    شاحنة  أن يكونوا متورطني يف التحضري النـهائي للـ        ُيحتمل  أفراد  إىل   عن بيع الشاحنة  
 .أولويةويتاَبع جمرى التحقيق هذا ك. االعتداء على رفيق احلريري

 
 هوية املفجر االنتحاري املزعوم  

ــسبة  - ٢٥ ــةإبالنـ ــرىل هويـ ــة و  املفجـ ــاري، مجعـــت اللجنـ ــائج استعرضـــت  االنتحـ ــيت النتـ الـ
ألسـنان والنظـائر وتـواتر اجلينـات     ت اجلارية واملكتملـة ل  تحليالالعدد كبري من    استخلصتها من   

مل تغــري اللجنــة مــن النتــائج األوليــة، واســتنادا إىل . اتالتحقيقــاملــشمولة بعاينــات املواملتــضادة 
علـى األرجـح    عمـره   يتـراوح   االنتحـاري كـان ذكـراً       االستنتاجات اليت توصلت إليها وهي أن       

 أكثــر جفافــاً مــن وأنــه نــشأ يف منطقــة ؛وأن شــعره كــان قــصرياً وداكنــاً؛  عامــا٢٥ً  و٢٠بــني 
ىل ثالثـة أشـهر قبـل       إمـن شـهرين      بل أقام فيه فترة متتد        وأنه مل يقضِ فترة شبابه يف لبنان       ؛لبنان

 مــن جمــاالت أخــرىتوصــلت إليهــا اللجنــة يف  نتــائج الــيت تطــابق مــع الوهــذه األمــور توفاتــه، 
 عـاش  شخصأن هـذا الـ  الـذي يفيـد   ىل االستنتاج األويل إوتوصل خرباء اللجنة أيضاً  . حتقيقاهتا
يف السنوات العـشر األوىل مـن حياتـه، ويف بيئـة ريفيـة خـالل الـسنوات العـشر                    حضرية  يف بيئة   

 .ااألخرية منه
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هـول اهلويـة الـذي      اجمللـذكر   ا ن الـذي نـشأ فيـه      املكـا  لتحديد   ويتواصل إجراء التجارب   - ٢٦
 اللجنـة مـا جمموعـه       مجعـت وكما جـاء يف تقريـر اللجنـة الـسابق،           .  االنتحاري  املفجر يعتقد أنه 
راض غــ ولبنــان ألةسورياجلمهوريــة العربيــة الــ موقعــاً يف ٢٨ عينــة مــن التربــة واملــاء مــن  ١١٢
فتـرة   أخـرى خـالل ال     بلـدان  موقعاً يف    ٢٦مع العديد من العينات اإلضافية من       ُجكما  . املقارنة

عـدد حمـدود مـن      مـن حتديـد     اللجنـة   متكنـت   النتائج األولية،   واستنادا إىل   .  التقرير اذاملشمولة هب 
 .االنتحاريبلد املنشأ للمفجر كون ت اليت ميكن أن البلدان
 شخصبـو عـدس، الـ     أمحد  أأن  اليت تفيد   اللجنة تأكيد االستنتاجات السابقة     ويف وسع    - ٢٧

 . االنتحاريهو مسؤوليته، ليس النعالفيديو إلشريط الذي ظهر يف 
 

 شرعية أخرى مسائل   
إنــشاء قاعــدة معلومــات للحمــض التجميــع، علــى كجــزء مــن جهــود تعمــل اللجنــة،   - ٢٨

مسـة مـن مسـات       ٢٥٦خزن واسـتخدام    تتيح هلا   والبصمات  الرييب املرتوع األوكسجني    النووي  
يف احلمـض   مسة من مسات احلبيبات اخليطيـة        ٦٦ ووع األوكسجني   احلمض النووي الرييب املرت   

واد مـضبوطة ذات   وملـ من مسرح اجلرمية    كف أُخذت   وبصميت  أصابع   بصمة   ١٥٩ النووي، و 
املوجـودة لـدى    ات  بيانـ  بقواعـد ال   املـواد  وجتـري مقارنـة هـذه     . لتحقيقـات بالنسبة ل خاصة  أمهية  

 . نون معنية بإنفاذ القاعدة وكاالت وطنية ودولية
شــرعت اللجنــة، خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، يف وضــع بيــان مفــصل جبميــع    - ٢٩

وبــدأت هــذه العمليــة باســتحداث .  حتقيقاهتــاجمــرىاألدلــة املاديــة والبيولوجيــة الــيت مجعتــها يف 
وقـد أُدخلـت حـىت    .  واتباع إجراءات عمل موحدة وإنـشاء خمتـرب خمـصص       حمددةقاعدة بيانات   

 دليـل متثـل زهـاء نـصف األدلـة      ٢ ٢٠٠دة البيانات املذكورة معلومات عن حوايل       اآلن يف قاع  
وباالسـتناد إىل القـدرات احلاليـة للجنـة، ينبغـي أن ُتنَجـز             . اجلنائية اليت حتـتفظ هبـا اللجنـة حاليـا         

 الكـثري مـن الوقـت،       تـستغرق عملية إدخال معلومات عن هذه األدلة يف قاعـدة البيانـات، الـيت              
 .الفترة املشمولة بالتقرير القادمحبلول هناية 

ــع     - ٣٠ ــائج مجي ــك، نت ــة، إضــافة إىل ذل ــيت أجرهتــا،   ومجعــت اللجن ــة ال الفحــوص البيولوجي
. ٢٠٠٥فربايـر  / شـباط ١٤فيها النتائج املفصلة النامجة عن حتديد هوية مجيع ضحايا اعتـداء         مبا

 احلريــري قــضية بيولــوجي يف ســياق التحقيــق يف  فحــص ٣٠٠وأُجــري إمجــاال مــا يربــو علــى  
 الــرييب املــرتوع ، وخــصوصا مســات احلمــض النــوويالفحــوصوُجمعــت نتــائج كــل مــن هــذه 

 . وسجالت األسنان والصور، يف تقرير موحداألوكسجني
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وصممت اللجنة أيضا قاعدة بيانات خلزن الرسوم التقريبية لألشخاص الذين وصـفهم             - ٣١
 أجنـز فنـانو الرسـم التخطيطـي حـىت اآلن       وقد. شهود عيان يف سياق التحقيق وتقّصيها بسهولة      

ــه   ــا جمموع ــدة جــدا        ٢٤م ــل أداة مفي ــيت متث ــذه ال ــات ه ــدة البيان ــت يف قاع ــا أُدخل  رمســا تقريبي
ــق        ــل التحقيـ ــع مراحـ ــياق مجيـ ــخاص يف سـ ــة لألشـ ــاف اخلارجيـ ــة األوصـ ــابالت وملقارنـ للمقـ

 .احلاالت ومجيع
صورة بــ احملققــني لتزويــدمــي جتــسيد مرئــي رقثالثــة مــشاريع وأجنــز خــرباء خــارجيون  - ٣٢

واضــحة للمدينــة ومــسرح اجلرميــة، والطريــق الــيت ســلكها املوكــب وحتركــات رفيــق احلريــري   
  أجراهـا  فريـق الـتفجري    اهلاتفية الـيت ُزعـم أنّ        التصاالتا حركةخالل يومه األخري، مبا يف ذلك       

مـــشروع رابـــع ســـيتيح ملـــستخدميه  جيـــري أيـــضا إعـــداد و. يف طريقـــه املوكـــب خـــالل ســـري
تكـون مفيـدة للغايـة      أن  التجـسيد املرئـي هـذه        ملـشاريع ميكـن   و. مسرح اجلرميـة  يف  ‘‘ التجول’’

 .إطار حمكمة ُيحتمل تشكيلها يف املستقبل يف احلقائقبعض لعرض 
 

 حتقيقات أخرى يف مسرح اجلرمية  
حـل عـدد    إىل  مبـسرح اجلرميـة،      االستنتاجات ذات الصلة     جتميعمن خالل   التوصل،  مت   - ٣٣

، ظـروف اختيـار طريـق       ومـن بـني هـذه املـسائل       .  اللجنـة   األخرى على حنـو يرضـي      سائلمن امل 
ها لكترونيـة الـيت اسـتخدم   التـشويش اإل  أجهزة  حالة   و ، احلريري مسكن إىلاملوكب من الربملان    

  املوكـب  علـى علـم مبـسار     وقائمـة األشـخاص الـذين كـانوا         ،   لرفيق احلريري  ون األمنيون رافقامل
 .ل يوم االغتياتهوتشكيل

حمـددة  الظـروف احمليطـة بوجـود سـيارات      فهـم  إىل ذلك، إىلإضافة  ،  توصلت اللجنة و - ٣٤
، اللجنـة وأُوضـحت أيـضا، علـى حنـو يرضـي           . بـالقرب منـه فهمـا مرضـيا       يف مسرح اجلرميـة أو      

تغـيري  مشبوهة يف جـوار مـسرح اجلرميـة قبـل االعتـداء، واملـزاعم عـن             شغال طرق   أ تنفيذمسألة  
 .دهة بعمسرح اجلرميمعامل 
ــا علــى قــدم وســاق يف   - ٣٥  عــدد مــن اجملــاالت األخــرى املتعلقــة   وال يــزال التحقيــق جاري

 عنـد  الـذين كـانوا يف مـسرح اجلرميـة           مجيع األشخاص هويات  استعراض   ومنهامبسرح اجلرمية،   
 . هاتني املسألتنييفووضع اللمسات األخرية  املقابالت معهموإجراء  ومباشرة بعده، ارتكاهبا

الـذي ارتكـب   الطريـق   وأناجلرميـة  أنّ احلواجز أزيلت من مسرح      من اجلدير بالذكر    و - ٣٦
 .التقريراملشمولة بفترة الخالل فُتح  االعتداءعليه 
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  يف ارتكاب اجلرميةاملتورطوناألفراد  - ٢ 
 أمحد أبو عدس  

دس،  املتعلقـة بأمحـد أبـو عـ        واالسـتنتاجات  للمعلومات   استعراضا شامال  اللجنة   جنزتأ - ٣٧
الـذي اسـتهدف    االعتـداء  ته عـن  مـسؤولي وأعلـن    الـذي ظهـر يف شـريط الفيـديو           وهو الشخص 
ن اسـتعراض مفـصل     مقابلة ومـ   ٧٠ من أكثر من     هذه املعلومات اسُتمدت  وقد  . رفيق احلريري 

املـواد  مجيـع  مـن بينـها    ا من املـواد عددكما استعرضت اللجنة أيضا   . ةللوثائق ذات الص  جلميع ا 
أيـضا   استعرضـت و.  مـدى صـلتها بـالتحقيق      لتقيـيم ،   العـائلي   عدس ورتل أب  من م  اليت صودرت 

وأضـيفت  أخـرى   شـريكة   وجمموعـات   اليت صودرت من أفـراد       املوادستخلصة من   املعلومات  امل
ووحـدات ختـزين   وأقـراص صـلبة     حواسـيب    ١٠ومن بينها   ،  إىل املعلومات واملواد اليت ُجمعت    

 . حتديد هوية املشتركوبطاقاتوهواتف خلوية وأقراص مدجمة كثرية وأقراص لّينة نقالة 
  فهــم أكثــر مشــوالإىلاملعلومــات هــذه للجنــة التوصــل  املــواد وتوحيــدعمليــة وأتاحــت  - ٣٨

له ج وسـ ورفاقـه ، مبـا يف ذلـك شخـصيته وعائلتـه           حياتـه اخلاصـة   حملـات عـن      و خللفية أبـو عـدس    
فهـم اللجنـة احلـايل      عن  املة  ش أتاح ذلك إعطاء فكرة      كما. ه السياسية والدينية  ؤالوظيفي وآرا 

.  أقربائـــه وأصـــدقائه يف األشـــهر الـــيت ســـبقت وتلـــت اختفـــاءهوأنـــشطة مرتلـــهمـــن ئـــه الختفا
واحلـصول عليـه    شريط الفيـديو    عداد  إطريقة  معلومات اللجنة املتعلقة ب   مجيع   واسُتعرضت أيضا 

 .والتصرف به
لـيس االنتحـاري الـذي      أمحـد أبـو عـدس       أنّ   سابقا، ميكن للجنة أن تستنج       ذُكروكما   - ٣٩

 :فرضــيتني حمتملــتني التحقيــق يف وهــي تواصــل.  رفيــق احلريــريالــذي اســتهدفاالعتــداء نفــذ 
اغتيـال  شريط الفيديو الذي أعلن فيه مـسؤوليته عـن   تسجيل على رغم أُ أمحد أبو عدس    أنّ )أ(

 أمحـد أبـو     أنّ) ب( بعـد ذلـك؛      قُِتـلَ وُيفتـرض أنـه     ،   أو ُدفع باخلداع إىل تـسجيله      رفيق احلريري 
 نطاقـا ميكـن أن       جمموعة متطّرفة أوسع   إىلعدس سّجل شريط الفيديو بإرادته مع أفراد ينتمون         

امليتسوبيــشي لتــصوير اإلعــالن عــن مــسؤولية االغتيــال، واقتنــاء شــاحنة    يكونــوا قــد اجتمعــوا 
اختيــار يف شــاركت قــد ميكــن أن تكــون هــذه اجملموعــة  و .بــاملتفجراتالعمــل علــى تعبئتــها  و

نـه  أالـصدد   يف هـذا      اللجنـة  ثبتـت أو.  اجلرميـة  إىل مـسرح  والقنبلة  وساعدت يف إيصاله     ريانتحا
متطّرفـة يف لبنـان     أنـشطة   شبكات متورطـة يف     ِصـالت بـ   بعض شركاء أمحـد أبـو عـدس         كانت ل 

 .اخلارج يف السنوات األخريةو
  املبــذول لتوحيــد املعلومــات يف حتديــد الثغــرات يف    اجلهــد ســاعد ،ذلــكإضــافة إىل  - ٤٠

 هـذه وتتعلـق   . املتعلقة بأمحد أبو عدس    عملها   معلومات اللجنة ويف التحقق من بعض فرضيات      
 يفبــني اختفائــه مــن مرتلــه الفاصــلة فتــرة ال يف للمــذكورالفرضــيات بــشكل خــاص مبــا حــصل  
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أيـضا إىل  اللجنـة  وتـسعى   .  ذلك  واغتيال رفيق حريري وما بعد     ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين  ١٦
الـذين شـاركوا يف صـنعه    شـريط الفيـديو واألشـخاص    ن دوافـع إعـداد     تكوين صورة أوضح عـ    

وقــد مت . األخــرى  اخلاصــةاجملموعــاتواألفــراد وِصــالته بــبعض ، ولعالقــة أيب عــدس وإيــصاله
وتكــوين  املــسائلحتديــد األولويــات األساســية واخلطــوات التاليــة للمــساعدة يف توضــيح هــذه   

مهيــة الــذين رمبــا كــان لــديهم دافــع  ذوي األهويــة ودور بعــض األشــخاصعــن ضــح صــورة أو
 .ذلكقدرة على الووالفرصة لتنفيذه  تنفيذ االعتداءل

 
  حتليل االتصاالت  

وبيانــات  ت املكاملــات اهلاتفيــةســجالالكميــة الكــبرية الــيت لــديها مــن  اللجنــة مجعــت  - ٤١
ــة حمــددة  تــصاالتالاوحتلــيالت  ــرات زمني صــلة ذوي  ومبؤســسات وأفــراد  الــيت أجريــت يف فت

ــ ــال تحقيق الب ــرييف اغتي ــة و. احلري ــذ، حــصلت اللجن ــشائها من ــن   ،إن ــر م ــى ســجالت أكث  عل
بيانـات  عـن    يف لبنـان، فـضال     ةخلويـ اتـف   وهعـرب   رسـلت   أُمليارات اتـصال هـاتفي ورسـالة         ٥

علـى عـدد كـبري      أيـضا   حـصلت اللجنـة     و. تصاالت من عدد من البلدان األخرى     الاذات صلة ب  
منـذ عـام     و .تفية أجراها مشتركون يف اهلـاتف اخللـوي        ها تصاالت ال من سجالت مفّصلة  جدا  

ــة مــا أصــدرت، ٢٠٠٥ مــساعدة تلــتمس فيهــا الــدعم لتحليــل    طلــب ٣٠٠يربــو علــى  اللجن
 .احلريرييف اغتيال تحقيق الالتصاالت املتعلقة با

ات إذ إنــه يتــيح  التحقيقــيف جمــالكــبرية مــسامهة  حتليــل اللجنــة لالتــصاالت  ويــشكل - ٤٢
عـدد مـن األشـخاص      فات وأنـشطة    تـصر يف   والتدقيقفراد  األبني  ت القائمة   الِصالكشف عن ال  
أرقــام وأوقــات ت اهلاتفيــة املتعلقــة بليــل أمنــاط االتــصاال حتلتحقيقــات ولبالنــسبة ذوي األمهيــة 

ــشكل ذلــك  . وأمــاكن حمــددة  ــضا وي  إلجــراء مقــابالت مــع يف التحــضري قّيمــا جــدا   مــورداأي
لتحقيــق لبالنــسبة  يكتــسيها حتليــل االتــصاالت اهلاتفيــة    لألمهيــة املثبتــة الــيت    ونظــرا.الــشهود

مــؤخرا إىل االســتعانة جلــأت اللجنــة ينطــوي عليــه مــن إمكانيــات تــساعد علــى إجرائــه،    ومــا
ــةربات خبــ ــساعدهتا يف  خارجي ــا    اســتثمار مل ــيالت هل ــصاالت وحتل ــات باالت ــن بيان ــديها م ــا ل . م
تقـّصيات للبيانـات    ا بـإجراء    جديـدة ستـسمح هلـ     حاسـوبية   أجهـزة وبـرامج     مـؤخرا   اقتنـت    كما

 . أكثر مشوالعلى حنو 
ــة،   - ٤٣ ــة اســتناداقامــت اللجن ــيت   إىل عملي ــائج ال ــد املعلومــات والنت ــد ، أجرهتــا توحي بتأكي

يـستخدمون   ن أفـرادا  إ االستنتاجات الـيت كانـت توّصـلت إليهـا يف وقـت سـابق القائلـة                  وتعزيز
ىل مراقبـة   إ، علـى حنـو منـّسق،        واد عم ،كستة هواتف خلوية تعمل ببطاقات حتديد هوية املشتر       

اســتخدام هــذه طريقــة ويبــّين حتليــل مفــّصل ل .رفيــق احلريــري يف األســابيع الــيت ســبقت اغتيالــه
العتــداء ذا ا يف التخطــيط هلــحيــويالبطاقــات يــوم االغتيــال أن هــؤالء األفــراد اضــطلعوا بــدور 
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هـذه   مـصادر حـددت اللجنـة    قـد و .اتـصاالهتم أمناط كما يظهر من حتركاهتم ووذلك وتنفيذه، 
عـدد مـن    بيـع    و ها فهم الظروف احمليطة ببيع     عملية أصبحت يف املرحلة األخرية من    ، و بطاقاتال

ــة   ــرادىل األإاهلواتــف اخللوي ــري   ف ــق احلري ــة رفي ــذين اســتخدموها ملراقب ــن    . ال ــدد م وأُجــري ع
 . هذايف مسار التحقيق املقابالت خالل الفترة املشمولة بالتقرير للمضي قدما

 املرتبطــة  اهلاتفيــةلتــسجيالت حركــة االتــصاالت امكثّفــ حتلــيال اللجنــة أيــضاأجــرت و - ٤٤
التصاالت اليت اسـتعمل فيهـا هـاتف مرتلـه وهـاتف          ل حتليل    إجراء بأمحد أبو عدس، مبا يف ذلك     

ــومني      ــشركائه املزع ــاتف اخلاصــة ب ــه، وخلطــوط اهل ــل وكــشف  .مكــان عمل ــذا التحلي ــن ه  ع
ــق بظــر   ــأن بعــض     معلومــات مهمــة تتعل ــة ب ــد اســتنتاجات اللجن ــه، وأكّ ــه مــن مرتل وف اختفائ

عالقات بشبكات ضالعة يف أنـشطة متطرفـة يف          لديهم   ت كان صلة ه هبم تاألشخاص الذين ربط  
تحليـل االتـصاالت    ب  املتعلقـة  تقـارير الويبلغ جممـوع     .أخرى يف السنوات األخرية   أماكن  لبنان و 
 . قريرا ت١٨اليت صدرت بشأن أمحد أبو عدس اهلاتفية 

 اتـصلوا  عن األفراد الـذين من املعلومات  املزيد للحصول على خطوات   أيضاواُتخذت   - ٤٥
شــريط الفيــديو الــذي يعلــن فيــه أمحــد أبــو عــدس مــسؤوليته    عــن إبالغهــا وبوســائط اإلعــالم 

 ت توجــدوتواصــل اللجنــة حماولتــها حتديــد هويــة املتــصلني والتحقــق ممــا إذا كانــ  .حــصل مــاع
 .  للتحقيقاتعترب موضع اهتماماألفراد أو اجملموعات اليت تبني لني وروابط بني املتص

 الكـشف عـن أي  علـى  مـن خـالل حتليـل االتـصاالت اهلاتفيـة،      ،   اللجنة أيـضا   وركزت - ٤٦
 يف  شـاركوا   رمبـا   اجلرمية وأولئـك الـذين     ذوي العالقة مبسرح  روابط أفقية وعمودية بني األفراد      

والتـدقيق  عدة أرقام هاتفيـة  الكشف عن ومتّ  .ه بمسبقةعرفة  لالعتداء أو كانوا على مالتحضري
 . هذانتيجة ملسار التحقيق فيها
 

 هتمامالالدوافع واألشخاص موضع ا - ٣ 

 جزء كبري من موارد اللجنة لتحليل العوامل اليت ُيرّجح أن تكون قـد شـكّلت               ُخصِّص - ٤٧
هـذا  الـيت تنـدرج ضـمن    نـة لألمـور    فهم اللج  وحيدويؤدي ت  .اغتيال رفيق احلريري  وراء  الدافع  

ويـشمل هـذا    .ته األخـرى أنـشط واإلطـار، إىل حتليـل موّسـع ألنـشطة رفيـق احلريـري الـسياسية        
 يف يف لبنــان وحميطــه  الــيت كانــت ســائدة الــسياسية واألمنيــةلألجــواء منــهجيا استعراضــا أيــضا

 . ميةبالدافع وراء ارتكاب اجلر الحتمال صلتهاالسنوات اليت سبقت االعتداء، 

مــن حيــث وتوّصــلت اللجنــة إىل فهــم مــرضٍ لألحــداث احمليطــة بفــضيحة بنــك املدينــة  - ٤٨
 أساسـيا  أن تـستنتج أن فـضيحة بنـك املدينـة مل تكـن دافعـا              ميكـن للجنـة     و .بالتحقيقـات صلتها  

مسـح هلـا   قـد  قضية بنـك املدينـة   بشأن من وثائق ما يف حيازة اللجنة لكن  .وراء عملية االغتيال  
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بني عدة أفراد مـن خـالل   اليت كانت قائمة  عالقات املالية   كثري من ال  إىل فهم أوضح لل   بالتوصل  
  .اخلاضعة للتدقيقبنك املدينة يف الفترة 

 اللجنـة علـى حنـو        ضـيقت  للمجلـس، الذي رفعته   بّين يف التقرير السابق     امل وعلى النحو  - ٤٩
رفيـق احلريـري     نشطةأ املرتبطة ب   نطاق حتقيقها يف الدوافع احملتملة ليقتصر على الدوافع        ملحوظ

الزعمــاء الــيت كانــت تربطــه خــالل هــذه الفتــرة ب الــسياسية وبالعالقــات الــسياسية والشخــصية  
 اللجنـة  وّحـدت و .ى وبلـدان أخـر  واجلمهورية العربيـة الـسورية  السياسيني يف لبنان املسؤولني و

 بـاألجواء الت املتـصلة     بشأن عدد من اجملـا     حقائقما توّصلت إليه من      و معلوماتما متتلكه من    
وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذه   .٢٠٠٥-٢٠٠٤الــسياسية يف لبنــان، مــع التركيــز علــى الفتــرة   

 يف قــضية رفيــق احلريــري، رئيــسي، علــى الــرغم مــن اســتخدامها بــشكل  واحلقــائقاملعلومــات 
  . حمددينااستهدفت أفراداليت خرى األعتداءات يف االيف التحقيقات  كانت مفيدة أيضا

 ١٥٥٩ جملـــس األمـــن القـــرار الـــذي اعتمـــد فيـــه اللجنـــة فهمهـــا للـــسياق وّحـــدتو - ٥٠
بــشأن اجلوانــب ذات الــصلة  حقــائقمــا توّصــلت إليــه مــن   اللجنــة أيــضاوّحــدتو ).٢٠٠٤(

سياسـيون بـارزون لبنـانيون      املتعلقة بالدور الذي من احملتمل أن يكون رفيـق احلريـري وزعمـاء              
ؤيـة بعـض األطـراف اخلارجيـة هلـذه       تلك املتعلقة بر  ودوليون قد اضطلعوا به يف اعتماد القرار و       

 األحداث احمليطـة باعتمـاد القـرار      يف بعض ويف حني جيب إجراء املزيد من التحقيقات         .األدوار
 هـذه األحـداث مـن     أنمفادها، فإن الفرضية اليت تعمل اللجنة على أساسها     )٢٠٠٤ (١٥٥٩

 الـيت بـرزت فيهـا دوافـع اغتيـال رفيـق       هتيئـة الظـروف  يف  مهمـا  املرّجح أن تكون قد أدت دورا   
 . احلريري

على سلسلة األحداث اليت أّدت إىل التـصويت لتعـديل الدسـتور        وركّزت اللجنة أيضا   - ٥١
توّصـلت  قـد  و .لـى أمهيـة ذلـك يف التحقيـق       ، وع متديد واليـة الـرئيس إميـل حلـود        هبدف  اللبناين  

وملوقفها بشكل عـام    املختلفة   به األطراف الفاعلة     تاللجنة إىل فهم مرض للدور الذي اضطلع      
 . تنفيذ االعتداءوراء الدافع ذي رمبا خلّفه ذلك على  الفترة، ولألثر الهذهخالل 

بــشأن القــانون   مــن وثــائق  يف حيازهتــا  علــى اســتعراض مــا    وركّــزت اللجنــة أيــضا   - ٥٢
ــذي كــان مطروحــا  االنتخــايب ا ــد ال ــرة    جلدي ــشة خــالل الفت ــشمولةللمناق ــ امل ــى التحقيق وب عل
 خاضــت االنتخابــات النيابيــة الكتــل الــسياسية الــيت خمتلــف  هــذا القــانون علــىأثرياســتعراض تــ

 األطـراف املختلفـة     تصورعلى   وركّزت اللجنة أيضا  .  مبا فيها كتلة رفيق احلريري     ٢٠٠٥ لعام
الـذي  سـاس  األ، وعلـى   أن تؤدي إليها هـذه االنتخابـات   ئج احملتمل أخرى للنتا أمكنة  يف لبنان و  

 .لتحقيقل ة هذا التصوروأمهيقام عليه هذا التصور، 
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للبحـث يف   ركّـزت علـى هـذه اجملموعـة مـن التحريـات             قد  وعلى الرغم من أن اللجنة       - ٥٣
 .بديلـة فرضـيات    دراسـة  هنـا تواصـل أيـضا     إال أ الدوافع الكامنـة خلـف اغتيـال رفيـق احلريـري،            

وتشمل هذه الفرضيات احتمال أن يكون احلريري قد اسُتهدف، علـى سـبيل املثـال، مـن قبـل                   
جمموعات متطّرفة ألنه كان ُيعترب، على نطـاق واسـع يف لبنـان والعـامل العـريب، شخـصية بـارزة             

وال ميكن استبعاد احتمال أن تكون الدوافع وراء اغتيال احلريـري قـد جنمـت     .يف جمتمعه احمللي
 عدد من اجلوانـب  يف حاليا ياوال يزال التحقيق جار .ن مزيج من العوامل السياسية والطائفيةع

 .املتصلة هبذه الفرضية

تنظـيم بعـض    بـشأن   وقد قامت اللجنة بتجميـع وتلخـيص مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج                   - ٥٤
 يف لبنـان    لتحقيق واليت كانت موجودة   لمهمة  اليت ُتعترب    األمنية ومؤسسات املخابرات     األجهزة

ــري    ــق احلريـ ــال رفيـ ــبقت اغتيـ ــيت سـ ــرة الـ ــام  ،يف الفتـ ــالل عـ ــيما خـ ــة ٢٠٠٤ ال سـ  ويف بدايـ
التحقيق، عززت اللجنة فهمها للهياكل الفعليـة         من سار هذا امل  يف وللمضي قدما . ٢٠٠٥ عام

 .  ملختلف املنظمات اليت تعترب موضع اهتمام بالنسبة للتحقيقوالقانونية

 معلومـــاتمـــا لـــديها مـــن فـــّصل جلميـــع امل هاإثـــر استعراضـــعلـــى قامـــت اللجنـــة، و - ٥٥
ت فيها دوافـع اغتيـال رفيـق         برز  اليت لألجواءنطاق فهمها   بتوسيع  توصلت إليه من نتائج،      وما

عـدد مـن األشـخاص الـذين يعـدون       ديـ هذا الفهم، بتحد على أساسوقامت اللجنة،  .احلريري
التحضري للجرمية وارتكاهبـا    جوانب  بعض  موضع اهتمام خاص والذين قد يكونون ضالعني يف         

أو الذين رمبا كانوا على علم مسبق بأنه جيري العمل علـى خطـة مـن هـذا القبيـل، يـدعمها يف               
 اللجنـة  وّحـدت و .ذلك عـدد مـن النتـائج الـيت توّصـلت إليهـا يف جمـاالت أخـرى مـن حتقيقاهتـا          

 تتعلـق  الحقـة     ومـا توصـلت إليـه مـن نتـائج وأوصـت باختـاذ خطـوات                معلومـات لـديها مـن      ما
 علـى   التحقيـق  مـن سارسـيتاَبع هـذا املـ   و .احتمال ضلوع هؤالء األفراد باغتيال رفيق احلريري   ب

  . القادمملشمولة بالتقريرأولوية خالل الفترة ااعتبار أنه يشكّل 
 

 مسائل أخرى متصلة بالتحقيق - ٤ 

 رفيـق  ضـمانات تلقاهـا  وهتديـدات وحتـذيرات   األنباء املتعلقة بعدة   تواصل اللجنة تقييم     - ٥٦
ويبقـى االسـتنتاج األويل      . وسطاء خمتلفني خالل الشهور األخرية من حياته       عن طريق احلريري  

ــوتر تــصاعد     ــة هــو أن الت ــه اللجن ــة   حــدة الــذي توّصــلت إلي خــالل األشــهر الــيت ســبقت عملي
االغتيال إىل درجة أن بعض املـسائل املتـصلة بـاألمن الشخـصي لرفيـق احلريـري نوقـشت علـى                     

األنبـاء الـيت    النظـر يف     وتواصـل اللجنـة أيـضا      .مستوى عالٍ يف لبنان وبلدان أخرى على السواء       
 التـوتر،   ا هـذ  لرتع فتيل  بعض األفراد كانوا حياولون التوّسط للتقريب بني األطراف،          أفادت أن 
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اللجنـة  مل ُيغلـق هـذا املـسار مـن التحقيـق الـذي سـتتابعه        و .بديلـة اتصال قنوات  فتح من خالل
 .بالتقرير القادمل الفترة املشمولة خال
 من الفهم ألنشطة رفيق احلريري يف األيـام الـسابقة          ُمرضيةوتوصلت اللجنة إىل درجة      - ٥٧

باإلضافة إىل ذلـك، وضـعت اللجنـة قائمـة شـاملة باالجتماعـات اهلامـة الـيت أجراهـا                    . لالعتداء
ذلـك، حققـت اللجنـة يف       وفـضال عـن     . احلريري علـى مـدى أشـهر عـدة سـابقة الغتيالـه            رفيق  

وتواصـل  . ٢٠٠٤أكتـوبر  /باستقالته من منصب رئيس الوزراء يف تـشرين األول       تتعلق  أحداث  
  .منهاوالتأكد لجنة استكمال التفاصيل املتعلقة ببعض هذه االجتماعات واألحداث اهلامة لا

 
 محاية الشهود - ٥ 

ألدلــة مــن أولويــات  ضــمان أمــن الــشهود بطريقــة حتــافظ علــى ســالمة ا متطلــبيظــل  - ٥٨
أن وعلــى الــرغم مــن . اللجنــة، ال ســيما بــالنظر إىل عمليــة االنتقــال إىل احملكمــة اخلاصــة للبنــان

ة وحــسنة التوقيــت هلــذه احلالــة    يف قــدرهتا علــى تــوفري اســتجابة تنفيذيــة مالئمــ     تثــق اللجنــة 
 اسـتعراض   بـإجراء القريـب   ، فإهنا تدرك أيـضا ضـرورة القيـام يف املـستقبل             الضرورةاقتضت   إذا
 .ذه الترتيبات وإضفاء الطابع الرمسي عليها، ومتديدهاهل
 

 املساعدة التقنية يف القضايا األخرى - جيم 
عــت اللجنــة معلوماهتــا واســتنتاجاهتا وتوصــياهتا بــشأن كــل مــن القــضايا األخــرى،    مجَّ - ٥٩

صـفحة مـن    ٤٠٠وأُعَّد ما فـاق جمموعـه    .واستعرضت ملفات القضايا لدى السلطات اللبنانية
، كمـا اسُتعرضـت النتـائج النهائيـة واألوليـة مـن              األخـرى  التقارير املوحدة بـشأن هـذه القـضايا       

وُنفـذت   .ن عـن هـذه القـضايا   والـيت أجرهتـا اللجنـة وخـرباء خـارجي     نائيـة  فحـوص اجل ال من ٢٥
عملية جتميع النتائج يف القضايا السبع عشرة مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى حتديـد الـصالت                     

متشيا مع والية اللجنة واتفـاق إنـشاء   وذلك قضية احلريري، مع بني هذه القضايا و   فيما  لة  احملتم
 ).٢٠٠٧ (١٧٥٧ املشار إليه يف قرار جملس األمن ،احملكمة اخلاصة للبنان

 ت الـصادرة عـن جملـس األمـن، واصـل          ة، وفقـا للواليـ    املـشمولة بـالتقرير   فتـرة   الوخالل   - ٦٠
ة للسلطات اللبنانيـة يف حتقيقاهتـا بـشأن هـذه القـضايا الـسبع عـشرة          اللجنة توفري املساعدة التقني   

يونيـه  / حزيـران ١٣عـضو الربملـان وليـد عيـدو وسـبعة آخـرين يف        مبا يف ذلـك اغتيـال       ،األخرى
 مقابلـة بـشأن االعتـداءات التـسعة بالقنابـل،      ٢٥وأُجري ما جمموعـه   . يف وسط بريوت٢٠٠٧

  . األهداف خالل الفترة املشمولة بالتقرير مقابلة بشأن اهلجمات احملددة٢٧كذلك و
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 تسعة اعتداءات بالقنابل - ١ 
الـيت أجرهتـا   مجعت اللجنة معلومات وردت من السلطات اللبنانية وأعمال التحقيقات       - ٦١

عن االعتـداءات التـسعة بالقنابـل الـيت ارتكبـت دون اسـتهداف أشـخاص حمـددين علـى                  اللجنة  
ــا ــا يف ذلــك تفجــريا عــ    م ــدو، مب ــق يف يب ــر / شــباط١٣ني عل  اواســتنادا إىل هــذ  .٢٠٠٧فرباي

 .لجنة اخلطوات القادمة املقرر اختاذها يف هذه التحقيقاتلالتجميع، حددت ا

مع السلطات اللبنانيـة،    عاملة بالتعاون    ،وفيما يتعلق بتفجريي عني علق، أثبتت اللجنة       - ٦٢
، ووضع جهازا متفجـرا مـرجتال حتـت         أنه يف كل من احلافلتني املستهدفتني، استقل ذكر احلافلة        

  .غادر احلافلة قبل االنفجار، مث أحد املقاعد

 مـــا أجرتـــه اللجنـــة عـــن طريـــقالفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، يف وأُحــرز بعـــض التقـــدم   - ٦٣
وألقـت الـسلطات اللبنانيـة     . مـن أجـل إثبـات هويـات اجلنـاة     ،والسلطات اللبنانية من مقـابالت 

واعترف أحدمها بوضع قنبلـة يف      . ذوي الصلة بتفجريي عني علق    د  األفراالقبض على عدد من     
، فإنه من احملتمل أن يكـون اجلنـاة مـرتبطني    هؤالءووفقا لألقوال اليت أدىل هبا  .إحدى احلافلتني

 .جبماعات متطرفة ناشطة يف لبنان حاليا

ويــشري تقريــر أويل للطــب الــشرعي إىل حــدوث انفجــار واحــد فقــط يف كــل مــن           - ٦٤
فلتني، وأنه يف كل حالة ُوضع اجلهاز املتفجر املرجتل علـى اجلانـب األيـسر مـن كـل حافلـة                     احلا

كــد التقريــر أن اجلهــاز املتفجــر املرجتــل يف احلافلــة طــراز يؤكمــا . بــني الــصفّني الرابــع والــسابع
ــى    ــوى عل ــشي احت ــن املتفجــرات   ١,٥ميتسوبي ــوغرام م ــراوح    كيل ــا يت ــصف  ممزوجــة مب ــني ن ب

ن حمامـل الكريـات الفوالذيـة، وأن املـواد املتفجـرة املـستخدمة يف احلـافلتني                  م وكيلوغرام واحد 
وتتوافـق هـذه االسـتنتاجات مـع      ).يت. نإ. يت( كانت عالية السرعة مثل ثالث نتريت التولـوين 

 .املعلومات اليت أدىل هبا عدد من الشهود واملشتبه هبم يف أقواهلم

عينـات  فـضال عـن      ، دلـيال  ١٢٠ يزيـد علـى      مـا  وُجمع من مسرح اجلرمية يف عني علق       - ٦٥
حتليل للطب الـشرعي علـى      حاليا   ىاملرتوع األكسجني، كما ُيجر   يـبـي  من احلمض النووي الر   
كما مجعت اللجنة تسجيالت من أجهزة التليفزيون ذات الدوائر املغلقـة   .هذه األدلة والعينات

 .ولة بالتقرير املشمفترة القادمةالسُتستعرض يف حيتمل أن تكون ذات صلة، 

بـني تفجـريي عـني علـق وأي مـن           جنائيـة   ويف هذه املرحلة، مل ُتثبت بقوة أي صـالت           - ٦٦
الــيت مجعتــها اللجنــة والــسلطات إلفــادات واوتــشري األدلــة  .القــضايا األخــرى موضــع التحقيــق

انيـــة الغتيـــال رفيـــق احلريـــري، اللبنانيـــة إىل أن اختيـــار التـــاريخ، عـــشية الـــذكرى الـــسنوية الث
وتواصـل اللجنـة التحقيـق يف هـذه املعلومـات       .يكـون مرتبطـا رغـم ذلـك بـدوافع االعتـداء       ارمب
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وغريها من اخليـوط ذات الـصلة بـالروابط احملتملـة بـني قـضية عـني علـق والقـضايا األخـرى يف                        
  .إطار والية اللجنة

الــواردة مــن الــسلطات الســتنتاجات واوأجــرت اللجنــة استعراضــا ممــاثال للمعلومــات   - ٦٧
 غـري ذات اهلـدف، والـيت طُلـب مـن          بالقنابـل،   اللبنانية فيما يتعلق باالعتداءات الثمانية األخرى       

ويتمثــل هــدف هــذا االســتعراض يف  .أن تقــدم املــساعدة إىل الــسلطات اللبنانيــة بــشأهنااللجنــة 
يف كــل قــضية، وحتديــد مــن حتقيقــات الــسلطات اللبنانيــة ملــا أجرتــه وضــع تقيــيم بّنــاء  :شــقني

علـى وجـه     احملتملة مـع القـضايا األخـرى أو اجملـاالت موضـع اهتمـام اللجنـة، املتعلقـة                    الصالت
تقـارن بـني هـذه    مفصلة وإمجاال، أعدت اللجنة ثالثة تقارير حتليلية  .بقضية احلريرياخلصوص 
إال أنــه مــن اجلــدير بالــذكر أنــه نظــرا حملدوديــة مــوارد اللجنــة وبــسبب أولويــات   . االعتــداءات

 .حمدودافإن التقدم احملرز يف حتقيق هذه القضايا كان لتحقيقات، أخرى تتعلق با
 

 مثانية اعتداءات حمددة األهداف - ٢ 

مجعـــت اللجنـــة كـــل معلوماهتـــا واســـتنتاجاهتا وتوصـــياهتا املتعلقـــة باالعتـــداءات الـــيت    - ٦٨
ليـاس املـر، ومـي شـدياق، وجـربان      ااستهدفت مروان محاده، ومسري قصري، وجـورج حـاوي، و     

كما واصلت اللجنة متابعة حتقيقاهتا يف هذه القضايا خـالل   .، وبيار اجلميل، ووليد عيدوتويين
 .الفترة املشمولة بالتقرير

 
 ُنبذ عن الضحايا والدوافع احملتملة  

 اللجنــة، كجــزء مــن عمليــة التجميــع، مــا لــديها مــن نبــذ عــن ســرية كــل مــن   تنقحــ - ٦٩
 . صيلي لكل قضيةالضحايا الرئيسيني، كما تواصل وضع سرد تف

ــة اهتمامــا خاصــا لألنــشطة العامــة          - ٧٠ ــرا لطــابع شخــصيات الــضحايا، تــويل اللجن ونظ
كمـن يف  افتـراض عمـل اللجنـة ي      ألن   ،والسياسية لكل منهم يف الفترة الـيت سـبقت االعتـداءات          

أنــه مــن املــرجح أن هــذه األنــشطة كــان هلــا دور هــام يف هتيئــة البيئــة الــيت نــشأت فيهــا دوافــع    
 ذلك بالترادف مـع خطـوات مماثلـة اُتخـذت يف التحقيـق اخلـاص                ىوجر. اب االعتداءات ارتك

 . على النحو املفصل أعاله،باحلريري

كما مجعت اللجنة ما يف حيازهتا وما تفهمـه فيمـا يتعلـق بـاملواقف العامـة الـيت اختـذها                      - ٧١
بنـاين يف الـسنوات     الـيت شـكلت املـشهد الـسياسي الل        الرئيـسية   الضحايا إزاء عدد من األحداث      

، ومتديـد واليـة   )٢٠٠٤ (١٥٥٩األخرية، مبا يف ذلك بني مجلة أمور، اختاذ قرار جملـس األمـن       
وكـشف  . الرئيس إميل حلود، واغتيال رفيق احلريري، وانـسحاب القـوات الـسورية مـن لبنـان                
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بعـض االختالفـات الـيت ميكـن        عـن   قواسم مشتركة مثرية لالهتمـام، وكـذلك        عن  هذا التحليل   
  .فوناملستهَداألفراد أن تكون ذات صلة يف املواقف اليت اختذها 

العالقـات بـني كـل     فيما خيـص    وباإلضافة إىل ذلك، مجعت اللجنة معلوماهتا وحتليالهتا         - ٧٢
ويف هــذا . مــن الــضحايا وعــدد مــن األفــراد واملؤســسات موضــع االهتمــام اخلــاص للتحقيقــات

رتبط مبجـاالت   مـ للجنة يف أن بعض هـذه العالقـات         اة عمل   فرضياملسار يف التحقيقات، تتمثل     
 .حمل اهتمام خاص يف التحقيق املتعلق باحلريري

 
 أسلوب العمل  

اغتيـال بيـار اجلميـل، وضـع جهـاز متفجـر            عمليـة   مجيع االعتداءات، باستثناء    تضمنت   - ٧٣
حية مرجتل إما يف مركبة الضحية أو يف مركبة متوقفـة علـى جانـب الطريـق الـذي سـلكته الـض                    

 .يوم االعتداء

علـى جهـاز متفجـر      اشـتملت   وال خيتلف أسلوب العمل يف كـل مـن االعتـداءات الـيت               - ٧٤
. التعقيـد الـذي كـان ضـروريا لتعظـيم فـرص النجـاح             اخـتالف مـستوى     ى  دمرجتل سوى يف م   

ويف االعتداءات اليت استهدفت مي شدياق ومسري قصري وجورج حاوي، ُوضـع جهـاز متفجـر                
 .ت الضحايا بينما كانت متوقفة دون حراسةحتت كل من مركبا

ف املـستهدَ أُتـيح للـشخص     لياس املر وجربان تـويين، حيـث        ا و ةويف قضايا مروان محاد    - ٧٥
مركبة على جانـب الطريـق حتتـوي        تضمن  قدر من ترتيبات األمن، اختري أسلوب عمل خمتلف         

  .لترتيبات األمنيةاتلك على جهاز متفجر مرجتل ُيفَجَّر عن بعد، من أجل التغلب على 

ويشري ما تقوم به اللجنة من جتميع ومقارنة الستنتاجاهتا يف كل مـن هـذه القـضايا إىل            - ٧٦
املزيــد مــن أوجــه الــشبه فيمــا يتعلــق بــاملتفجرات واملركبــات املــستخدمة يف عــدد مــن     وجــود 

ــة قواعــد بياناهتــا اخلاصــة بــاحلمض النــووي الــرييب املــ     .االعتــداءات رتوع كمــا تــستخدم اللجن
كمـا سـتتبع    . يف سياق هـذه التحقيقـات  ،األكسجني، وبصمات األصابع، والرسوم التخطيطية
 .اللجنة هذا املسار يف التحقيقات يف األشهر املقبلة

 
 التهديدات وادعاءات املسؤولية  

جبمع كمية كبرية من املعلومات عن التهديـدات الـيت تلقّاهـا بعـض      أيضا  قامت اللجنة    - ٧٧
حّددت بعض األشخاص الذين تكّررت اإلشارة إليهم ّممن ُيدعى أهنم قاموا بتهديـد             الضحايا و 

وقــد يكــون هلــؤالء األشــخاص كــذلك صــلة    .مــن الــضحايا يف القــضايا قيــد التحقيــق عــدد 
 . بالتحقيق يف قضية احلريري
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وإضــافة إىل ذلــك، وكمــا أشــري يف تقــارير ســابقة، تــشري النتــائج الــيت توّصــلت إليهــا      - ٧٨
جنة إىل إمكانية وجود صلة بني اجلماعة اليت أعلنت مسؤوليتها عن قتل احلريـري واجلماعـة                الل

 .قـصري وجـربان تـويين وبيـار اجلميـل        كل من مسري    االعتداءات على   اليت أعلنت مسؤوليتها عن     
وأجــرت اللجنــة عــددا مــن املقــابالت الشخــصية فيمــا يتــصل مبــسار التحقيــق هــذا، وتواصــل     

 .  ملتعلقة هباتني اجلماعتنياستكشاف املسائل ا
 

 حتليل االتصاالت  

اهلجمـات احملـددة    يف  أعطى حتليل حركة االتصاالت ذات الـصلة دفعـة قويـة للتحقيـق               - ٧٩
الـضحايا إىل أن اجلنـاة   طابع شخصيات احملددة األهداف واالعتداءات  وتشري طبيعة   . األهداف

وباإلضـافة إىل ذلـك،   . االعتـداءات قة لوقـوع  قد قاموا بأعمال مراقبة يف األيام واألسابيع الساب   
قـد ظلـوا علـى اتـصال فيمـا بينـهم عـن طريـق         من اجلناة من احملتمل أن يكون أعضاء كل فريق  
 . لهوالتالية مباشرة اعتداء اهلاتف يف الفترة السابقة مباشرة لكل 

آثـار   حتديـد وقد أجرت اللجنة حتليال مفصال لالتصاالت للوقوف على مدى إمكانيـة             - ٨٠
املراقبة باستخدام سجالت املكاملات اليت قام هبا األشـخاص حمـل االهتمـام وأمنـاط تكـرار                 هلذه  

اللجنــة تالحــظ وبوجــه عــام، . املكاملـات يف منــاطق جغرافيــة معّينــة خــالل فتــرات زمنيــة معّينــة 
 .  مما ساعد على كشف خيوط مثرية لالهتمام،إحراز تقدم يف هذا التحليل

اللجنــة افتــراض اآلن مــن حتليــل لالتــصاالت علــى إثبــات حــىت ا أجــري وقــد ســاعد مــ - ٨١
واحـدة أو أكثـر   جبانـب  قـضية احلريـري   وعدد من األشـخاص     اعتماد أن تكون هناك صلة بني       

إلجراء مزيد مـن التقيـيم      وستجري اللجنة عددا من املقابالت الشخصية        .من القضايا األخرى  
 .للروابط اليت حددت حىت اآلن

 
 ار اجلمّيلقضية بي  

ســاندت اللجنــة الــسلطات اللبنانيــة بــإجراء مثــاين مقــابالت شخــصية خبــصوص قــضية    - ٨٢
الــيت أجرهتــا اللجنــة يف إطــار جممــوع عــدد املقــابالت ، ليــصل ٢٠٠٧مــارس /اجلمّيــل منــذ آذار

اللجنة يف عـدد مـن الـدوافع احملتملـة الرتكـاب تلـك              وتنظر  . ١٩التحقيق يف قضية اجلمّيل إىل      
التحقيـق ملعرفـة مـا إذا كـان بيـار اجلمّيـل قـد ُوضـع حتـت املراقبـة يف                      تواصـل   ، كما أهنـا     اجلرمية

. قُتـل أن ، ولتحديد هوية من كـان ميكنـه معرفـة حتركاتـه املزمعـة وقـت                لالعتداءاأليام السابقة   
واستنادا إىل ما ُجمع إىل اآلن من إفادات الشهود، تشري النتائج اليت توصـلت إليهـا اللجنـة إىل                   

ن السيد اجلمّيـل قـد يكـون قـد وقـع عليـه االختيـار مـن بـني جمموعـة صـغرية مـن املـستهدفني                            أ
 .  احملتملني نظرا للضآلة الشديدة للترتيبات املتخذة لتأمينه
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 قضية وليد عيدو  

، لقي كل مـن وليـد عيـدو    ١٧:٤٥، ويف حوايل الساعة ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٣يف   - ٨٣
 أشخاص آخرين حتفهم عندما انفجر جهـاز متفجـر مرجتـل     وجنله وحارسني شخصيني وأربعة   

وقد كان السيد عيدو نائبا بالربملـان ينتمـي إىل كتلـة األغلبيـة وكـان                . سيارة السيد عيدو  قرب  
يف منطقـة ُتعـرف بكـورنيش املنـارة يف          االعتـداء    وقد وقع . يعترب من املقربني إىل رفيق احلريري     

 . االعتداء فيها يف الساعة اليت وقعة السيارات حبركعموما وسط بريوت، وهي منطقة تعج 

، بناء على طلب من رئـيس الـوزراء اللبنـاين إىل األمـني     ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٤ويف   - ٨٤
يف العام لألمم املتحدة، كُلفت اللجنة بتقدمي املساعدة التقنية إىل السلطات اللبنانية يف حتقيقهـا                

  .  هذا االعتداء

 يـصاحبه سـتة     ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٥للجنة بزيارة موقع اجلرمية يف      وقام فريق من ا    - ٨٥
ــدوليني الفحــوص مــن خــرباء   ــة ال ــة     . اجلنائي ــسلطات اللبناني ــة وال ــد ذلــك اضــطلعت اللجن وبع

 .   أسبوعنيتجنائية يف موقع اجلرمية استغرقبفحوص 

 تلقّـي النتـائج     يف مرحلـة مبكـرة، واللجنـة يف انتظـار         االعتداء   ازال التحقيق يف هذ    وما - ٨٦
أن اللجنة، يف إطار تعاوهنا الوثيق مع السلطات اللبنانية، قـد           على  . اجلنائيةالفحوص  من خرباء   

االسـتنتاجات األوليـة بعـض املعلومـات        وتـوفر   . مثرية لالهتمام بضعة عناصر   متكنت من حتديد    
الضـطالع مبزيـد   وجيـري حاليـا ا   .اجلهاز املتفجر املرجتلاستخدمت حلمل عن نوع املركبة اليت 

من التحليالت للتأكّد من صحة هذا االستنتاج ولتحديـد نـوع وكميـة املتفجـرات املـستخدمة                 
  .االعتداءيف 

صـورة  رسـم  وبـدأت يف  لالعتـداء  لـدوافع احملتملـة   حتديد ايف أيضا اللجنة  شرعت  وقد   - ٨٧
لــصالت اأيــضا حتديــد وستواصــل اللجنــة . لشخــصية الــضحية املــستهدفة وبنــاء ســرد للقــضية  

وسُيتابع هذا التحقيق يف الفتـرة املـشمولة    .قضية احلريريمع االعتداءات األخرى ومع احملتملة 
 . بالتقرير التايل

 
 التعاون اخلارجي -ثالثا  
 التفاعل مع السلطات اللبنانية -ألف  

انيـة   التفاعل مع الـسلطات اللبن     ، إىل اجمللس  ها األخري منذ تقدميها تقرير  تواصل اللجنة،    - ٨٨
واستمر عقد االجتماعـات وتقـدمي اإلحاطـات بـصفة          . عن كثب يف مجيع القضايا قيد التحقيق      

ــة واملــدعي العــام    ــهمنتظمــة بــني اللجن ، وكــذا مــع قــضاة التحقيــق املكلّفــني بالقــضايا   وموظفي
 .املختلفة
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وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـددت اللجنـة جهودهـا لكفالـة إطـالع الـسلطات                  - ٨٩
وواصــلت اللجنـة إطــالع   .نانيـة بانتظـام علــى أنـشطة اللجنــة والتقـدم احملـرز يف التحقيقــات     اللب

 مبــا فيهــا املقــابالت الشخــصية ،الــسلطات اللبنانيــة املعنيــة علــى كميــات كــبرية مــن املعلومــات 
 . والتقارير التحليلية

طلبـــا  ٨٨ومنـــذ تقـــدمي آخـــر تقريـــر إىل اجمللـــس، وّجهـــت اللجنـــة إىل املـــدعي العـــام  - ٩٠
، احلصول على معلومات متعلقة بـاألمر       التمستفيها، فيما   التمست   ،للحصول على املساعدة  

. احلصول على املساعدة يف ترتيـب إجـراء املقـابالت الشخـصية ومهـام أخـرى يف لبنـان           جبانب  
عدد طلبات احلصول على املساعدة اليت ُوجهت إىل السلطات اللبنانيـة منـذ             يبلغ جمموع   وهبذا  

واســـتمرت الـــسلطات اللبنانيـــة يف االســـتجابة لتلـــك . ٢١٨ إىل ٢٠٠٦ينـــاير /لثـــاينكـــانون ا
 . وتعرب اللجنة عن امتناهنا هلذا التعاون اإلجيايب. الطلبات بشكل كامل وسريع

تتمتع بعالقة عمل وثيقة تسودها روح الزمالة مـع قـوى األمـن             أيضا  زالت اللجنة    وما - ٩١
واللجنـة ممتنـة هلـاتني    . وظفي اللجنـة ومرافقهـا    يوفران األمن ملـ     اللذين ،الداخلي واجليش اللبناين  

 .املؤسستني على ما تقدمانه هلا من دعم متميز
 

 التعاون مع اجلمهورية العربية السورية -باء  
على اجلمهورية العربية السورية مبوجـب قـراري جملـس األمـن            الواقع  االلتزام  متشيا مع    - ٩٢

التفاهم املشترك الذي مت التوصل إليه بني اللجنـة         مع   و ،)٢٠٠٥ (١٦٤٤و  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦
مــع اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ، مــا زال تعـاون  ٢٠٠٦واجلمهوريـة العربيــة الــسورية يف عــام  

  . اللجنة مرضيا بوجه عام

اجلمهوريـة العربيـة    قـّدمت إىل    فإهنا  إىل اجمللس،   أن قدمت اللجنة تقريرها األخري      ومنذ   - ٩٣
ــسورية  ــا  ١١ال ــا طلب ــساعدة، ط رمسي ــى امل ــسهيل إجــراء عــدد مــن    اللحــصول عل ــا ت لبــت فيه

. احلصول على معلومات عن شخـصيات وأحـداث هتـم اللجنـة    وملتمسة املقابالت الشخصية،  
 ،عدد طلبات احلـصول علـى املـساعدة الـيت ُوجهـت إىل الـسلطات الـسورية               يبلغ جمموع   وهبذا  

اختـاذ  متعاونـة ب لسلطات السورية هـي األخـرى       وكانت ا . ٥٧ ،٢٠٠٦يناير  /منذ كانون الثاين  
  .  مهام اضطلع هبا يف سورية خالل الفترة املشمولة بالتقريرالترتيبات ألربع

ــر،     - ٩٤ ــشمولة هبــذا التقري ــرة امل ــة الــ  وخــالل الفت ــة العربي ــدمي واصــلت اجلمهوري سورية تق
ملـا  أيـضا  واللجنـة ممتنـة   . ئمـة املساعدة إىل اللجنة استجابة لطلباهتا يف حـدود األطـر الزمنيـة املال       

اجلمهوريـة  قدمته السلطات السورية مـن ترتيبـات لوجـستية وأمنيـة ملختلـف أنـشطة اللجنـة يف                   
 .سوريةالعربية ال
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الــذي يظــل للجمهوريــة العربيــة الــسورية، تعــاون الكامــل الوستواصــل اللجنــة طلــب  - ٩٥
 . بنجاححيويا إلجناز والية اللجنة متطلبا 

 
 ن مع الدول األخرىالتعاو -جيم  

ــر    - ٩٦ ــشمولة هبــذا التقري ــرة امل ــا جمموعــه   ،خــالل الفت ــى  ١٨أرســل م ــا للحــصول عل  طلب
طلبـــات احلـــصول علـــى املـــساعدة الـــيت أُرســـلت إىل  باإلضـــافة إىل  ، دولـــة١٢املـــساعدة إىل 

احلصول علـى املـساعدة الـيت ُوجهـت         جمموع طلبات   وهبذا يصل   . السلطات اللبنانية والسورية  
 . ١٠٦ إىل ٢٠٠٦يناير /دول األخرى منذ كانون الثاينإىل ال

وقد استفادت اللجنة كثريا من استجابات الدول لطلباهتا حيـث كـان تعاوهنـا الكامـل               - ٩٧
 . وتعرب اللجنة عن عظيم امتناهنا هلذا التعاون. والسريع حاضرا

ت واملـساعدة   زالت قدرة اللجنـة علـى التعويـل علـى دعـم الـدول بتقـدمي املعلومـا                  وما - ٩٨
وخـالل الفتـرة املـشمولة    . واخلربات والوصول إىل األشخاص عند الطلب أمرا يف غايـة األمهيـة           

مـن عـدد     بـشكل خـاص   وحـسنة التوقيـت     مساعدات مفيدة   على  اللجنة  حصلت  هبذا التقرير،   
  . من الدول

لت للخربات وغريها مـن أشـكال املـساعدة الـيت حـص           أيضا  وتعرب اللجنة عن امتناهنا      - ٩٩
وتكـرر اللجنـة التأكيـد      . عليها من دول ومؤسسات دولية عدة خالل الفترة املشمولة بـالتقرير          

املـوارد البـشرية املؤهلـة    بتوفريهـا  على احلاجة إىل استمرار املساعدة اليت تقدمها هذه الكيانـات     
   . واملتخصصة بانتظام لكفالة إحراز التقدم يف التحقيقات

 مـن االضـطالع     سبما أشـارت يف تقريرهـا األخـري إىل اجمللـس،          ، ح لن تتمكن اللجنة   و - ١٠٠
دون أن تكـون قـادرة علـى التعويـل علـى تعـاون مجيـع الـدول بتزويـد                    على حنـو فعـال      بواليتها  

 مبــن فــيهم مــسؤولني ،اللجنــة مبــا تطلبــه مــن معلومــات، وإتاحــة وصــوهلا إىل أشــخاص معّيــنني 
 .   ساعدة التقنيةحكوميني حاليني وسابقني، وغري ذلك من أشكال امل

 
  األمن -رابعا  

 . منـذ تقـدمي اللجنـة آخـر تقاريرهـا          لقد تدهور الوضع األمين يف لبنان بشكل ملحوظ        - ١٠١
فالقوات املسلحة اللبنانية مشتبكة منـذ عـدة أسـابيع يف قتـال متواصـل مـع مقـاتلني ينتمـون إىل                  

 .   البلدس مشايل قرب مدينة طرابل،فتح اإلسالم يف خميم هنر البارد لالجئني

فقـد وقعـت عـدة    . ومل ينحصر العنف خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف تلـك املنـاطق          - ١٠٢
. ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٣منــها اغتيـال وليــد عيــدو وسـبعة آخــرين يف   ذات شــأن، حـوادث  
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ــداء،  وإىل جانــب  ــالتقرير عــدد كــبري مــن     ذلــك االعت ــرة املــشمولة ب ــان خــالل الفت وقــع يف لبن
 . عدد من اإلصاباتاث اليت كانت األجهزة املتفجرة املرجتلة عنصرا فيها فأسفرت عن األحد

العـاملني مـع قـوة األمـم     ، قُتل ستة مـن حفظـة الـسالم         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٤ويف   - ١٠٣
 . اجلنوبيفحني أصاب قافلتهم جهاز متفجر مرجتل قرب بلدة اخليام املتحدة املؤقتة يف لبنان 

لتحليــل األمــين الــذي أجرتــه اللجنــة بــاالقتران مــع عــدة منظمــات أخــرى أن      يبــّين ا- ١٠٤
ويرجـع ذلـك إىل حـد كـبري إىل          . التوقعات األمنية بالنسبة للبنان يف الشهور القادمة تبدو قامتـة         

اآلثار السلبية للتجمد اجلاري يف املوقف السياسي بني األغلبية واملعارضـة يف لبنـان جمتمعـة مـع                  
ومــن املتوقــع علــى نطــاق واســع بالنــسبة للفتــرة الــسابقة . لــة األمنيــة يف املنطقــةالتــدهور يف احلا

لالنتخابات الرئاسـية اللبنانيـة املقـرر إجراؤهـا يف وقـت الحـق مـن هـذا العـام، أن تكـون فتـرة                         
وإضــافة إىل ذلــك، لــيس مــن  . يتزايــد فيهــا التــوتر وحيتمــل أن تتخللــها حــوادث أمنيــه أخــرى  

 احملكمـة اخلاصـة للبنـان مـن أثـر علـى احلالـة األمنيـة يف لبنـان وعلـى                      الواضح ما سيحدثه إنشاء   
 .اللجنة بصفة خاصة يف الشهور املقبلة

  واللجنــة واعيــة متامــا هبــذه البيئــة مــن التهديــدات العامــة، وبالتهديــدات احملــددة الــيت    - ١٠٥
نــة تقييمــات ويف الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، أجــرت اللج . تواجههــا بــسبب طبيعــة واليتــها

منتظمــة بــشأن مجيــع النــواحي األمنيــة املتعلقــة هبــا، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع قــوات األمــن     
وبناء على هذه التقييمات، قامت اللجنة، بدعم كامل من الـسلطات اللبنانيـة، بتنفيـذ               . اللبنانية

 .تدابري إضافية لتخفيف احتماالت اخلطر
خلفض األخطار اليت تواجه اللجنة وموظفيهـا، كـان        وبالرغم من التدابري اليت اختذت        - ١٠٦

. للتدهور يف البيئة األمنية يف لبنان عدة آثار سلبية على قدرة اللجنـة علـى االضـطالع بواليتـها                
فــأوال، قــد يــؤثر ذلــك علــى تقــدم التحقيقــات مــن حيــث أنــه يقّيــد قــدرة اللجنــة علــى إجــراء   

وثانيـا، قـد    .  جـرت عليهـا العـادة فيمـا سـبق          املقابالت وغريها من أنشطة التحقيق باحلرية الـيت       
يتسبب انعـدام األمـن وعـدم االسـتقرار الـسياسي يف الفتـرة الراهنـة يف تـردد بعـض الـشهود يف                      

وأخريا، قد يكون للشواغل األمنية أثر يف قدرة اللجنـة يف الـشهور القادمـة               . التعاون مع اللجنة  
 .على اجتذاب املوظفني املؤهلني واالحتفاظ هبم

 
 الدعم التنظيمي -خامسا  

 التوظيف  -ألف  
  خالل الشهور األربعة املاضية، أدت جهود اللجنة الرامية إىل حتـسني شـغل وظائفهـا           - ١٠٧

إىل بعض النتائج اإلجيابية، وال سيما يف أقسام التحقيقات واألمن، واللغـات، ولكـن التوظيـف                
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 وظيفـة  ١٢٥ة دولية املعتمدة، ُشـغلت   وظيف١٨٨ومن أصل الــ  . ما زال جماال يدعو إىل القلق     
 وظيفـة   ٥١ومن أصل الـــ     .  وظائف يف هناية الفترة اليت مشلها التقرير السابق        ١٠٤باملقارنة مع   

 موظفـا دوليـا     ٥٠وتضم شعبة التحقيقات حاليـا      .  وظيفة ٤٤وطنية املعتمدة يف اللجنة ُشغلت      
 .  من احملققني واحملللني واخلرباء التقنيني٣٠مبا يف ذلك 

  والحظت اللجنة مع القلق، يف تقريرها األخري إىل اجمللس، مـشكلة توظيـف مـوظفي          - ١٠٨
اللغــات املــؤهلني الــذين مــازالوا  يــشكلون عنــصرا أساســيا مــن قــدرة اللجنــة علــى االضــطالع  

وخالل الفترة املشمولة باالسـتعراض، أحـرزت اللجنـة تقـدما يف هـذا              . بواليتها على حنو فّعال   
 وظيفة من وظائف اللغات يف قسم اللغات بعـد أن كـان     ١٧د شغل ما يبلغ جمموعه      فق. اجملال

. جمموع عدد الوظائف اليت ُشـغلت يف هنايـة الفتـرة الـيت مشلـها التقريـر الـسابق ثـالث وظـائف                       
وتعتمد اللجنة أيضا على عدد من املتـرمجني الـشفويني املـستقلني املـؤهلني ملـلء ثغـرات املـوارد                    

ــذا   ــشرية يف ه ــالالب ــة      . اجمل ــة العام ــؤمترات يف األمان ــة وامل ــة العام ــؤون اجلمعي ــدت إدارة ش وأب
استعدادها للتعاون بتزويد اللجنة مبترجم شفوي واحـد مـن موظفيهـا ومتـرجم حتريـري واحـد                  

 .واللجنة ممتنة هلذا الدعم. من موظفيها لفترة ثالثة أشهر
 

 امليزانية -باء  
ونظـرا ألن   . ٢٠٠٨للجنة مقترحا للميزانيـة لعـام       ، قدمت ا  ٢٠٠٧يونيه  /  يف حزيران   - ١٠٩

هــذه ســتكون ميزانيــة لتغطيــة النفقــات الالزمــة ملواصــلة اللجنــة لعملــها، فــال يرتــأى حــدوث     
تغيريات كبرية بالنسبة للوظائف فيما عدا زيادة طفيفة يف موظفي األمن ناشئة عـن احلاجـة إىل    

 .وظفنياالحتفاظ بأماكن منفصلة للحيز املكتيب وإلقامة امل
 

 االستنتاجات  -سادسا  
ــدأت      - ١١٠ ــها وتوصــياهتا، الــيت ُب ــة وحتاليل ــع الكــبرية ملعلومــات اللجن ــة التجمي   تعتــرب عملي

. وأجنزت خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، خطوة هامة يف التحقيق يف اغتيال رفيق احلريـري              
أصــدرت كنتيجــة لعمليــة  صــفحة مــن التقــارير الــيت ٢ ٤٠٠وتــوفر الــصفحات البــالغ عــددها 

التجميع يف قضية احلريري والقضايا األخرى، استعراضا عاما شامال للتقدم الكبري الذي أحـرز              
حىت اآلن، كما توفر أيضا بنفس القدر، أداة قيمة لزيادة حتديد واستكـشاف اخلطـوات الباقيـة                 

 .ة بتلك االعتداءاتيف جمال التحقيق اليت سيجري اختاذها إلجناز فهم اللجنة للحقائق احمليط
فقـد سـاعدت عمليـة      .   وكانت هذه العملية خطـوة هامـة إىل األمـام مـن عـدة أوجـه                 - ١١١

التوحيد على إبراز عدد كبري من املسائل اليت ُحلّت علـى حنـو مـرض للجنـة يف كـل جمـال مـن                        
وقد أتاحت عملية التوحيـد للجنـة بـنفس القـدر أن حتـدد عـددا مـن املـسائل                 . جماالت التحقيق 
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وبتـوفري  . الرئيسية اليت ما زالت مفتوحة والـيت سـيلزم فيهـا اختـاذ املزيـد مـن خطـوات التحقيـق                    
استعراض عام جلميع جمـاالت التحقيـق، أتاحـت عمليـة التوحيـد أيـضا للجنـة حتديـد عـدد مـن                       

وسيجري استكشاف النـواحي هـذه بتعمـق        . النواحي املشتركة اهلامة بني القضايا قيد التحقيق      
وأخـري، متثـل التقـارير املوحـدة الناجتـة مـن عمليـة              . ترة اليت سيشملها التقريـر القـادم      أكرب يف الف  

 .التجميع نقطة بداية قّيمة يف االنتقال من اللجنة إىل احملكمة اخلاصة للبنان
  وتالحظ اللجنة أن عملية التجميع اليت اضطلعت هبا قـد سـاعدت علـى حتديـد عـدد               - ١١٢

خلاص الذين قـد يكونـون متـورطني يف بعـض نـواحي اإلعـداد              من األشخاص موضع االهتمام ا    
لالعتداء على رفيق احلريري أو تنفيذه، أو يف القضايا األخرى قيد التحقيق، أو قيد يكون هلـم                 

وستتابع اللجنـة هـذا     . علم مسبق بأن اخلطط املتعلقة بالقيام هبذه اهلجمات كان جيري تنفيذها          
 .ية يف الشهور القادمةاملسار من التحقيق على سبيل األولو

  واسـتنادا إىل نتـائج عمليــة التجميـع، وضــعت اللجنـة خطـط عمــل تفـصيلية لتحديــد       - ١١٣
وخطط العمـل هـذه، الـيت تـستغرق         . األهداف ذات األولوية يف كل جمال من جماالت التحقيق        

 صـــفحة، تـــشمل، يف مجلـــة خطـــط أخـــرى، الفحـــوص اجلنائيـــة، والوثـــائق الـــيت يـــتعني  ١٥٠
وخطـط  . ا، واملقابالت اليت يعتزم إجراؤها، واخلطط املتعلقة جبمـع املزيـد مـن األدلـة      استعراضه

العمل مفيدة جدا أيـضا يف اسـتعمال مـوارد اللجنـة احملـدودة علـى أفـضل وجـه، وتتنبـأ اللجنـة                        
بـأن تكون الفترة املشمولة بالتقرير التايل فتـرة نـشاط كـبري يف تنفيـذ األولويـات احملـددة نتيجـة                   

 مقابلــة يف حتقيــق احلريــري، كمــا جيــري  ٢٠٠وُيعتــزم إجــراء مــا يزيــد علــى  .  التوحيــدلعمليــة
 . قضية١٧ مقابلة يف القضايا األخرى اليت يبلغ عددها ١٠٠حتديد مواعيد حنو 

  وما زالت اللجنة حتظى يف كل نـواحي عملـها بالتعـاون الوثيـق وعلـى قـدم املـساواة                      - ١١٤
وممـا يـبني التقـدم املـضطرد        . سيما مع املدعي العام وموظفيه    من جانب السلطات اللبنانية، وال      

للتحقيقات زيادة عدد طلبات املساعدة املوجهة إىل السلطات اللبنانية زيادة كـبرية منـذ تقريـر                
ومع ذلك، واصلت السلطات اللبنانيـة االسـتجابة التامـة هلـذه            . اللجنة األخري املقدم إىل اجمللس    

 .الطلبات
جنة أيضا أن اجلمهورية العربية السورية وغريها مـن الـدول قـد واصـلت               وتالحظ الل   - ١١٥

وما زال التعـاون مـن   . تقدمي ردود إجيابية يف معظمها على طلبات املساعدة املوجهة من اللجنة  
جانب مجيع الدول أمرا له أمهية قصوى لكي يتسىن للجنة تنفيـذ واليتـها بـشكل يتـسم حبـسن                    

 .مجيع الدول إىل مواصلة االستجابة التامة لطلبات اللجنةولذلك تدعو اللجنة . التوقيت
  ومنذ تقرير اللجنـة األخـري املقـدم إىل اجمللـس، تعـاين لبنـان مـن مرحلـة مـن التقلبـات                         - ١١٦

السياسية واألمنية على النحـو الـذي يبينـه القتـال الـذي اسـتمر مـدة طويلـة يف خمـيم هنـر البـارد                          
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. عتــداء علــى جنــود قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان   لالجــئني، واغتيــال وليــد عيــدو، واال 
أوضح أعاله، تقوم اللجنة باختاذ مجيع التـدابري املمكنـة للحـد مـن املخـاطر الـيت يتعـرض                     وكما

واللجنـة ممتنـة علـى وجـه اخلـصوص لقـوات األمـن اللبنانيـة                . هلا موظفوها واألماكن التابعة هلـا     
 .تقدمه من دعم بارز يف هذا الشأن ملا

، تعمل اللجنـة علـى كفالـة     )٢٠٠٧ (١٧٥٧  ويف ضوء ما ورد يف قرار جملس األمن           - ١١٧
حدوث تسليم املهمـة بـشكل سـلس بـني اللجنـة واحملكمـة اخلاصـة للبنـان عنـدما تبـدأ احملكمـة                        

واللجنــة علــى أهبــة االســتعداد للتعــاون مــع األمــني العــام لألمــم املتحــدة ومــع احملكمــة . عملــها
 .شأن مجيع املسائل املتعلقة هبذا التحولاخلاصة للبنان ب

 
 
 


