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 موّجهــة مــن األمــني العــام إىل ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨رســالة مؤرخــة   
 رئيس جملس األمن

 
يشّرفين أن أحيل طّيه التقرير التاسع للجنة التحقيق الدوليـة املـستقلة الـذي أُعـّد عمـالً                   

 ١٦٨٦و ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥بقــرارات جملــس األمــن 
 ). ٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦(

ويقدِّم التقرير إىل جملس األمن حملة عامـة عـن التقـّدم الـذي أحرزتـه اللجنـة منـذ تقـدمي                    
 إىل اجمللـس يف إطـار التحقيـق يف اغتيـال رئـيس              ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١٢املؤرخ  السابق  تقريرها  

. ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤ يف ين شخــصاً آخــر٢٢ الــوزراء اللبنــاين األســبق رفيــق احلريــري و
لتقرير أيضاً تفاصيل عن املساعدة اليت قّدمتها اللجنة إىل السلطات اللبنانيـة يف التحقيـق      ويقّدم ا 

، ٢٠٠٤أكتـــوبر /تـــشرين األول عمليـــة تفجـــري واغتيـــال أخـــرى شـــهدها لبنـــان منـــذ  ١٨يف 
يف أشـــخاص آخـــرين  ومخـــسة جملـــس النـــوابذلـــك اغتيـــال أنطـــوان غـــامن النائـــب يف  يف مبـــا
ط التقرير الضوء أيضاً على بعض التدابري الـيت اختـذهتا اللجنـة             ويسلّ. ٢٠٠٧ ربسبتم/أيلول ١٩

 . أعماهلالإلعداد لنقل أنشطتها إىل احملكمة اخلاصة للبنان عندما تبدأ احملكمة
اإلعراب عن خالص شكري لـرئيس اللجنـة سـريج    كرر هذه الفرصة أل  نتهز  وأوّد أن أ   

وأوّد أيـضاً أن أعـرب      . ٢٠٠٦فربايـر   /باطبرامريتز على قيادته املميـزة للجنـة منـذ تعيينـه يف شـ             
عن شـكري ملـوظفي اللجنـة الـذين اسـتمروا يف إظهـار االلتـزام والتفـاين أثنـاء االضـطالع هبـذا                    

 . تعاوهنا ودعمها املستمرين علىوأوّد أيضاً أن أشكر حكومة اجلمهورية اللبنانية. العمل اهلام
وسـأحيل يف الوقـت نفـسه       . سألةملـ لى هـذه ا   عأعضاء جملس األمن    إطالع  وأرجو ممتناً    

 .هذا التقرير إىل احلكومة اللبنانية
 كي مون - بان )توقيع(
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التقرير التاسـع للجنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة املنـشأة عمـالً بقـرارات                   
 ١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥جملــــــــس األمــــــــن 

 )٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦و ) ٢٠٠٥(
 بريوت        سريج برامريتز  
 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين       رئيس اللجنة  

 
 موجز 

 كـل أربعـة أشـهر    اتقريـر أن تقـدم إليـه    طلب جملس األمن إىل جلنة التحقيق الدوليـة املـستقلّة            
 .تعاون من جانب السلطات السوريةه من اتلقتما  مبا يف ذلك ،التقدم احملرز يف حتقيقاهتاعن 

 يف التحقيـق يف اغتيـال       ٢٠٠٧ يوليـه / متـوز  ١٢م احملـرز منـذ      يوجز هذا التقريـر التقـد     و 
األسبق رفيق احلريري وكذلك يف املساعدة التقنية املقّدمة إىل الـسلطات   رئيس الوزراء اللبناين

النائـب  أنطوان غـامن   قضية أخرى، وخصوصا اغتيال ١٨التحقيقات اليت جتريها يف  اللبنانية يف
 .٢٠٠٧ تمربسب/أيلول ١٩يف جملس النواب يف 

املـشمولة بـالتقرير    الفترة  استناداً إىل جتميع كل االستنتاجات اليت متّ التوّصل إليها يف           و 
وكانـت   .اللجنة علـى تطبيـق خطـط عمـل مفـصلة يف مجيـع جمـاالت التحقيـق         ، ركّزتسابقال

وتـرية أنــشطة اللجنــة وتقــدمها مــشجعني ومسحــا للجنـة بالتوصــل إىل فهــم مــرضٍ بــشأن عــدد   
 .بلورة أولويات التحقيق يف األشهر املقبلةوجماالت التحقيق   منمتزايد

 .يف إدارة املعلومـات  حـذراً أكثـر  هنجـاً  توخـت   ، اللجنـة يقـات حتق نطـاق وكلما ضاق  
 ُيّتخــذ يف املــستقبل ولكفالــة   هــذا النــهج حلمايــة نزاهــة التحقيــق وأي إجــراء قــانوين      يتبــع و

 يرغبــون يف التعــاون معهــا وكــذلك لكفالــة أمــن  يتعــاونون مــع اللجنــة أو األفــراد الــذين أمــن
 .موظفي اللجنة

أثنــاء الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، واصــلت اللجنــة أيــضاً اإلعــداد لالنتقــال إىل   يف و 
وتـشمل أنـشطة   . لمحكمـة اخلاصـة للبنـان عنـدما تبـدأ احملكمـة أعماهلـا       لام العـ  دعياملـ مكتـب  

ال التحقيق والتحليل واإلعداد لنقل بيانـات اللجنـة   حمددة يف جمعمليات السياق  اللجنة يف هذا
 .ووثائقها واملستندات اليت يف حوزهتا وملفاهتا
اللجنـة العمـل عـن     واصـلت ، (S/2007/424)لـس  اجملاملقـّدم إىل  تقريرهـا الـسابق   ومنـذ   

املـساعدة مـن لبنـان      إجيابيـة بـشكل عـام عنـد طلـب     اكثب مع السلطات اللبنانية وتلقّت ردود
 .هورية العربية السورية وكذلك من دول أخرىواجلم

ورغم التدابري املتخذة لتخفيف املخـاطر، ال تـزال األجـواء الـسياسية واألمنيـة املتـوترة                  
 . أنشطة اللجنة يفيف لبنان تؤثر
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 مقدمة - أوالً 
) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ُيقّدم هذا التقرير عمالً بقرارات جملـس األمـن           - ١
اليت طلب فيها اجمللـس إىل جلنـة    ) ٢٠٠٧ (١٧٤٨و  ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦و  ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و  

التقـدم احملـرز يف حتقيقاهتـا       عـن   التحقيق الدولية املستقلة أن تقـدم إليـه تقريـراً كـل أربعـة أشـهر                 
 .تعاون من جانب السلطات السورية من تتلقاهما  مبا يف ذلك ،التعاون الدويلعن و

 التقرير التاسع الـصادر عـن اللجنـة، آخـر املـستجدات بـشأن               ويقّدم هذا التقرير، وهو    - ٢
شري إىل التقــدم الــذي املــسائل الــيت متّ التطــّرق إليهــا يف التقــارير الــسابقة املقدمــة إىل اجمللــس ويــ

 ).S/2007/424 (٢٠٠٧يوليه / متوز١٢منذ تقريرها األخري املؤرخ أحرزته اللجنة يف عملها 

 بــالتقرير، بقيــت احلالــة األمنيــة والــسياسية يف لبنــان شــديدة أثنــاء الفتــرة املــشمولةيف و - ٣
قـد انتخـب    ، مل يكـن الربملـان اللبنـاين    يف صـيغته النهائيـة  هذا التقريـر وحىت وقت إعداد . التوتر

ــداً ليحــلّ حمــ   ــساً جدي ــه يف    لّرئي ــذي انتــهت واليت ــل حلــود ال ــرئيس إمي ــاين  ٢٣ ال ــشرين الث  /ت
القـوى  فـإن   أثنـاء هـذه األزمـة،       يف  نية بقيـت هادئـة نـسبياً        ورغم أن احلالة األم   . ٢٠٠٧ نوفمرب

جتـاوز   باً لتدهور حمتمل لألوضـاع إذا مل جيـرِ  يف حال تأهب قصوى حتّسظلت األمنية يف البالد 
أبرزهـا اغتيـال     املشمولة بالتقرير أيضاً عدداً من احلوادث األمنيةفترةوشهدت ال. املأزق احلايل

 .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩غامن ومخسة أشخاص آخرين يف النائب يف الربملان أنطوان 

الفتـــرة وكمـــا ورد يف تقريـــر اللجنـــة األخـــري املقـــدم إىل اجمللـــس، جـــرى التركيـــز يف   - ٤
املتعلقــة كـل معلومـات اللجنــة واسـتنتاجاهتا وتوصـياهتا     جتميــع علـى   املـشمولة بـالتقرير الـسابق   

 ،ميـع عـدد مـن التقـارير الـسرية الـشاملة      التجذلـك    عـن انبثـق  وقـد . ميع التحقيقـات اجلاريـة  جب
اجملهـود  ومسـح هـذا     . اغتيـال احلريـري   عـن التحقيـق يف       مـن ألفـي صـفحة         يتـألّف  فيها تقريـر   مبا

 وتقييم األدلة وحتديد الثغرات املتبقيـة يف التحقيـق وكـذلك            حيازاهتا احلالية املكثف للجنة جبرد    
ــة اخليــوط اجلديــدة ــة الــيت ُتحــدَّث باســتمرار إحــدى   وســتكون هــذه التقــارير الد . احملتمل اخلي

 .لمحكمة اخلاصة للبنانلعام الدعي املاألساسية يف االنتقال من اللجنة إىل مكتب  األدوات

 املشمولة هبذا التقرير حنـو تطبيـق  الفترة واستناداً إىل جهود التجميع، حتول التركيز يف  - ٥

الـيت  املوحـدة   ى أسـاس التقـارير       صفحة اليت ُوِضعت علـ     ١٥٠خطط العمل املفصلة املؤلفة من      
التقــدم  ورغــم التحــديات التنظيميــة املتعــددة الــيت تواجههــا اللجنــة، كانــت وتــرية.  جتميعهــامتّ

 . مقابالت يف األشهر األربعة األخرية١٠٩مشجعة حيث أجريت 

التحقيـــق يف اغتيـــال رئـــيس الـــوزراء اللبنـــاين األســـبق رفيـــق احلريـــري    ومـــع تقـــدم - ٦
، اســتطاعت اللجنــة أن تــضّيق نطــاق    ٢٠٠٥ فربايــر/شــباط ١٤ن يف آخــريشخــصا  ٢٢ و
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 ،بـشأن الظـروف احمليطـة باجلرميـة       أدق  عن طريق التوصل إىل استنتاجات أّولية       باطراد  التحقيق  
يف وبفضل التقـدم الـذي أُحـرز    . طُرِحت سابقاً بعض الفرضيات اليتوتستبعد يف الوقت نفسه 

إىل فهـم مـرضٍ لعـدد متزايـد مـن جمـاالت        ، توصـلت اللجنـة  املـشمولة هبـذا التقريـر   الفتـرة   أثنـاء 
 مثـار  على هوية مزيد من األشـخاص  رت بعض خيوط التحقيق اجلديدة وتعرفتّوالتحقيق وط
 .الشبهات

علـى  اللجنـة   حرصـت   حتديد أولويات التحقيق،    أعيد  نطاق التحقيقات و  ما ضاق   لكو - ٧
هذا النـهج حلمايـة نزاهـة    يتبع و.  بالتحقيقاتاملتصلة  يف إدارة املعلوماتاًحذرأكثر هنج توخي 

. القانونيـة يف ضـوء االنتقـال املقبـل إىل احملكمـة اخلاصـة للبنـان               اإلجراءات  التحقيقات اجلارية و  
التحقيــق لتفــادي املــساس بتقنيــات التحقيــق عمليــة واللجنــة ملزمــة أيــضاً باحلفــاظ علــى ســرية 

  .ري التحقيقاتقد يؤدي الكشف عنها إىل عرقلة سوأساليبه اليت 

إىل تفـادي التــأثري غـري الــضروري، ســواء    باإلضـافة إىل ذلــك، تـدرك اللجنــة احلاجـة   و - ٨
املـستقبليني خـصوصاً عـرب تقـدمي     الـشهود  احملـتملني أو   ، علـى الـشهود  مفترضـا كـان حقيقيـاً أم   

ة ومن املهم جـداً بالنـسبة إىل اللجنـ        . مصدر هذه املعلومات  بالتعرف على   معلومات قد تسمح    
وتقـر اللجنـة   . يرغبـون يف التعـاون معهـا    احلفاظ على سرية األشخاص الذين يتعاونون معها أو

 حتديـدهم بـشكل مباشـر       يرجيـ الـذين    األشـخاص بـسالمة   أيضاً بوجود شـواغل حمتملـة تتعلـق         
يف بعــض جوانــب كــانوا قــد تورطــوا رمبــا لــشبهات ل اًا مثــارغــري مباشــر بوصــفهم أشخاصــ أو

وتدرك اللجنـة   . بإعداد خمطط لتنفيذ اجلرائم   تكاهبا أو رمبا كانوا على علم       اإلعداد للجرائم وار  
عـدداً مـن التـدابري األمنيـة اإلضـافية        ولـذلك طبقـت  ،أيضاً أن من واجبها محايـة أمـن موظفيهـا   

 .ملعلومات إىل أقصى حدا  أمنمحاية موظفي اللجنة وتعزيز إدارةالرامية إىل 

هـذا التقريـر بوصـفه حملـة عامـة       أن ينظـر إىل األمـن  لـس  ينبغـي جمل ويف ضوء هذا النهج،  - ٩
عرضاً شامالً للتقـدم الـذي أحـرز حـىت      األشهر األربعة األخرية وليسخالل عن أنشطة اللجنة 
 .الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية وُيّتبع هذا النهج باالتفاق. اآلن يف التحقيقات

إىل إنـشاء حمكمـة   دعـا فيـه   الـذي  ) ٢٠٠٧( ١٧٥٧وعقب اعتماد قـرار جملـس األمـن     - ١٠
عــام  الدعياملــعملــها إىل مكتــب مهــام لتــسليم علــى التحــضري اللجنــة عملــت خاصــة للبنــان، 

  اإلعـداد لنقـل  يفبوجـه خـاص   وقد نشطت اللجنة  .لمحكمة عندما تبدأ هذه احملكمة عملهال

وعملـت اللجنـة أيـضاً     . املـدعي العـام  بمكتـ ما حبوزهتا من بيانات إلكترونية كـثرية إىل عهـدة   
وضـع العناصـر األوىل   من أجـل   ،جرى تشكيله لإلشراف على عملية االنتقال مع الفريق الذي

باإلضافة إىل ذلك، تعمـل  و .يتناسب مع الظروف اخلاصة للمحكمة ماية الشهود مباحل لربنامجٍ
 . املؤسستنيبنياملهام اإلدارية املهمة لتسليم  بعض اجلوانبعلى اللجنة مع فريق االنتقال 
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مـع  وتعـاوين  حافظـت اللجنـة علـى تفاعـل وثيـق       وطوال الفترة املشمولة هبـذا التقريـر،   - ١١
ــة    ــور املتعلق ــع األم ــة يف مجي ــسلطات اللبناني ــها ال ــى    و. بعمل ــات احلــصول عل ــق بطلب ــا يتعل فيم

ريـة   اجلمهو  مبـا فيهـا    ،بشكل عام من مجيع الدول    تزال اللجنة تتلقى ردودا إجيابية       املساعدة، ال 
وتشري اللجنة إىل أهنـا ال تـزال تعتمـد علـى التعـاون الكامـل مـن مجيـع الـدول                     . العربية السورية 

 . يف سبيل تنفيذ الوالية املنوطة هباويف الوقت املناسب
 

 التقدُم احملرز يف التحقيقات - ثانياً 
 التحقيق يف اغتيال احلريري - ألف 

بق املقدم إىل اجمللس، تكريس معظـم مواردهـا         اللجنة، منذ تقدمي تقريرها السا    واصلت   - ١٢
وحـسبما ورد يف أحـدث تقريـر هلـا، وِضـعت خطـط عمـل                . للتحقيق يف اغتيال رفيق احلريري    

مفصلة باالستناد إىل جهود جتميع مكثفة أفضت إىل جتميع قـدر كـبري مـن املعلومـات والنتـائج                   
وحــددت خطــط . احلريـري الـيت توصــلت إليهـا اللجنــة عـن كافــة جوانــب التحقيـق يف اغتيــال     

ــة،         ــها احلالي ــضاء واليت ــل انق ــا قب ــة أن تتابعه ــي للجن ــيت ينبغ ــة ال العمــل األهــداف ذات األولوي
وحسبما هو متوقـع،    . واستعدادا لنقل كل جمال من جماالت التحقيق إىل احملكمة اخلاصة للبنان          

 . املذكورةملانصب تركيز اللجنة خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير على تنفيذ خطط الع
الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر    فقــد أُجريــت خــالل   . وكــان التقــدم احملــرز مــشجعا    - ١٣
 مقابلة ذات أولويـة تقـرر إجراؤهـا يف          ٢٠٠مقابلة داخل لبنان وخارجه من بني أكثر من          ٧٠

كما اختذت اللجنة عددا مـن اخلطـوات احلامسـة األخـرى يف     . إطار التحقيق يف اغتيال احلريري    
ر التحقيــق، وال ســيما يف جمــاالت حتليــل األدلــة اجلنائيــة واالتــصاالت، ســامهت يف حتقيــق  مــسا

 ومكّنــت مــن ٢٠٠٥فربايــر / شــباط١٤تقــدم كــبري يف فهــم اللجنــة لألحــداث الــيت جــرت يف  
 .التعرف على مزيد من األشخاص مثار الشبهات

 
 مسرح اجلرمية واملواضيع ذات الصلة - ١ 

التحقيــق املتــصلة مبــسرح اجلرميــة، متكنــت اللجنــة خــالل الفتــرة    فيمــا يتعلــق جبوانــب   - ١٤
فقــد أجــرت اللجنــة منــذ  . املــشمولة هبــذا التقريــر مــن إجيــاد حلــول لعــدد مــن القــضايا املتبقيــة  

 مقابلـة مـع شـهود تتعلـق بالتحقيقـات يف مـسرح جرميـة                ٢٦تقريرها السابق املقدم إىل اجمللـس       
ن املعاينــات اجلنائيــة الــيت ســاعدهتا علــى اســتخالص اغتيــال احلريــري، وتلقــت نتــائج العديــد مــ

 .بعض االستنتاجات األولية اإلضافية
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ــة       - ١٥ ــع األدل ــة اآلن معظــم العمليــات الــيت قامــت هبــا فيمــا يتعلــق بتجمي وأكملــت اللجن
ــة ــذ كــانون         . اجلنائي ــا من ــيت جيــري العمــل عليه ــة ال ــة اجلنائي ــع األدل ــات جتمي ــدد عملي ــغ ع وبل
مل يكتمـل العمـل بعـد يف         عمليـة    ٦٦ إطار التحقيـق يف اغتيـال احلريـري           يف ٢٠٠٦يناير  /الثاين
مثاين عمليات جديدة بوشر العمـل عليهـا خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا                تشمل   ، عملية منها  ٢٣

علـى احلـصول علـى    املقبـل   وسوف تركز اللجنة جهودها يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            . التقرير
يع األدلة اجلنائية من أجل إكمـال العمـل املكثـف الـذي بـدأ يف                نتائج ما تبقى من عمليات جتم     

وكمـا هـو احلـال بالنـسبة جملـاالت أخـرى، سـوف تـضاف مجيـع          . ٢٠٠٥هذا اجملال منـذ عـام      
النتائج اجلديدة إىل التقارير املوحدة اليت أعدهتا اللجنة والـيت سـوف يـتم حتـديثها بالكامـل قبـل                    

 . انقضاء واليتها
 

  املرجتلاجلهاز املتفجر  
ــائج      - ١٦ حــسبما ورد يف تقريــر اللجنــة الــسابق، فقــد وِضــعت يف تقريــر موحــد مجيــع النت

واالســتنتاجات املتعلقــة بنــوع وكميــة املــواد املتفجــرة، ونــوع جهــاز الــتفجري، ونــوع ومكــان    
وأكـدت  . احلاوية الذي كان اجلهاز املتفجر املرجتل بداخلها، ووقت التفجري علـى وجـه الدقـة              

وتــشعر اللجنــة .  احلــصول عليهــا مــؤخرا النتــائج األوليــة الــيت توصــلت إليهــا اللجنــة  تقــارير مت
باالرتياح ألهنا أجرت مجيع املقارنـات املمكنـة وذات الـصلة فيمـا يتعلـق بنـوع املـواد املتفجـرة                     

وبفــضل مــا أُحــرز مــن تقــدم كــبري خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا  . الــيت اســُتخدمت يف االعتــداء
بة لإلجابـة علـى التـساؤالت املتبقيـة بـشأن اجلهـاز املتفجـر املرجتـل، تـشعر اللجنـة                     التقرير بالنس 

 .باالرتياح ألهنا كّونت فهماً شامالً ملعظم اجلوانب املتعلقة باجلرمية
وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، مت التركيـز بـشكل خـاص علـى تتبـع منـشأ املـواد                     - ١٧

ى مراجعــة معلومــات جديــدة عــن جهــات رمبــا كــان يف  وتعكــف اللجنــة حاليــا علــ . املتفجــرة
وسعها احلصول على هذه األنواع مـن املـواد املتفجـرة خـالل الفتـرة الـسابقة لتنفيـذ االعتـداء،                     

كمـا تعكـف اللجنـة علـى        . وتتعلق هذه املعلومات اجلديـدة بأشـخاص ومجاعـات ومؤسـسات          
 .ة السابقة لالعتداءمراجعة حاالت تتعلق مبتفجرات حيتمل أهنا اختفت خالل الفتر

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن التحلـيالت القائمـة علـى البيانـات الزلزاليـة الـيت مت احلـصول                  - ١٨
عليهــا حــديثاً مكّنــت اللجنــة مــن إجــراء مقارنــات هامــة بــني اإلشــارات الزلزاليــة الــيت ســجلها 

ــوطين   ــز ال ــالاملرك ــل احلر    يف لبنــانءلجيوفيزي ــب االنفجــار الــذي أدى إىل مقت ــري وبــني   عق ي
انفجارات أخرى، مبا يف ذلك االنفجارات املتعلقة بقضايا أخرى تقوم اللجنة بتقدمي املـساعدة              
ــارن لتلــك         ــل مق ــة مــن إجــراء حتلي ــة، كمــا مكنــت اللجن ــسلطات اللبناني ــشأهنا إىل ال ــة ب التقني
اإلشارات من أجل تقيـيم وتأكيـد حجـم االنفجـارات وغـري ذلـك مـن العناصـر الوقائعيـة الـيت                       
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وُحِفظـت تلـك البيانـات بطريقـة متكّـن مـن سـهولة مقارنـة شـدة تلـك                    . حبت كل انفجـار   صا
 .االنفجارات املختلفة وخصائصها املميزة األخرى

 اللجنــة خبطـوات إضــافية يف مـسار التحقيقـات خــالل الفتـرة املــشمولة     يف ضـوء قيـام  و - ١٩
كـون اجلهـاز املتفجـر املرجتـل قـد          هبذا التقرير، فإهنا تشعر باالرتياح نظرا الستبعاد احتمال أن ي         

 . أُلقي من اجلو
 

 شاحنة امليتسوبيشي  
متكنت اللجنة من خالل توحيـد مجيـع النتـائج الـيت توصـلت إليهـا يف الفتـرة املـشمولة                      - ٢٠

ــاريخ شــاحنة امليتسوبيــشي مــن طــراز       ــالتقرير الــسابق مــن التوصــل إىل فهــم مــرض ملنــشأ وت ب
وركزت اللجنة خالل الفترة املشمولة هبذا التقريـر علـى          . ماليت استخدمت يف اهلجو   ‘‘ كانتر’’

وأُجريــت أربــع مقــابالت  . بقيــة التــساؤالت املتعلقــة ببيــع الــشاحنة إىل مــستخدميها النــهائيني  
 .إضافية منذ تقرير اللجنة األخري بغية احلصول علـى فهـم أدق لوقـت ومالبـسات عمليـة البيـع                   

تـها مـن زيـادة فهمهـا لتسلـسل التعـامالت الـيت              كما حصلت اللجنة على إفـادات ووثـائق مكن        
 .أدت إىل بيع الشاحنة

ولدى اللجنة معلومات تشري إىل قيام رجلني بـشراء الـشاحنة باسـتخدام بطـاقيت هويـة               - ٢١
. كمــا زودا البــائع عنــد شــراء الــشاحنة مبعلومــات زائفــة عــن كيفيــة االتــصال هبمــا  . مــزورتني

لشخــصني بغيــة التعــرف علــى خلفيتــهما واحتمــال   وتعمــل اللجنــة علــى حتديــد هويــة هــذين ا  
 .تورطهما يف اجلرمية

وبــالنظر إىل شــدة ودقــة . ومــا زالــت اللجنــة تركــز أيــضا علــى مرحلــة جتهيــز الــشاحنة - ٢٢
االعتداء، فإن حتميل الشاحنة باملتفجرات وجتهيزها لالعتداء كان علـى األرجـح عمليـة طويلـة                

وُيخطـط  . يـه خـربة يف التعامـل مـع املتفجـرات          استلزمت مشاركة عدة أشـخاص منـهم مـن لد         
إلجراء العديد من املقابالت خالل الفترة اليت يشملها التقرير املقبـل بغيـة إحـراز تقـدم يف هـذا                    

وتـوحي النتـائج الـيت توصـلت إليهـا اللجنـة اسـتنادا إىل األدلـة الـيت ُعثـر                     . اجلانب مـن التحقيـق    
منـصة التحميـل يف    كانت مغطاة بـألواح خـشبية يف         يف مسرح اجلرمية بأن املواد املتفجرة      اعليه

وسوف تواصل اللجنة الفحوص الـيت جتريهـا لكـي تعـزز فهمهـا لعمليـة                . الشاحنة امليتسوبيشي 
جتهيز الشاحنة للهجوم وتتوصل إىل فهم هنائي للمكـان الـدقيق الـذي وضـعت فيـه املتفجـرات                   

 .وطريقة ترتيبها
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 هوية منفذ اهلجوم االنتحاري  
واصل اللجنة حتسني فهمها لألصل اجلغـرايف الـذي ينتمـي إليـه الرجـل اجملهـول اهلويـة          ت - ٢٣

وحـسبما ورد يف التقـارير الـسابقة، متكنـت اللجنـة            . الذي ُيفترض أنه منفذ اهلجوم االنتحاري     
 . من احلصول على معلومات أكثر تفصيال عن التاريخ الشخصي هلذا الفرد

ص األســنان واملقارنــات اإلحــصائية ملواصــفات    ومتكنــت اللجنــة، عــن طريــق فحــو     - ٢٤
، والفحوص النظائريـة املقارنـة، مـن وضـع          (DNA)احلمض النووي الرييب املرتوع األوكسجني      

فرضية أساسية واحدة حول املنطقة احملددة يف الـشرق األوسـط الـيت ُيعتقـد أن الرجـل اجملهـول                    
رباء والـيت حـصلت عليهـا اللجنـة خـالل      وتشري النتائج اليت توصـل إليهـا اخلـ   . اهلوية ينتمي إليها 

الفترة املشمولة بالتقرير إىل أن الشخص الذي ُيفترض أنه منفذ اهلجوم االنتحـاري قـد تعـرض                  
لكميات كبرية من نوع حمدد مـن مـادة الرصـاص رمبـا بـسبب وجـوده قـرب ذخـائر عـسكرية                       

مـا مـن منطقـة نـزاع         إ وقد يشري ذلك إىل أنه كان يعـيش قريبـا         .  عاما ٢٠الـ    و ١٦بني سن الـ    
وتـوفر  . من منطقة تستخدم فيها األسلحة بشكل منتظم مثـل معـسكر للتـدريب العـسكري               أو

النتائج اجلديدة اليت توصل إليها اخلرباء معلومـات إضـافية عـن املكـان الـذي ُيحتمـل أن يكـون          
لجنـة  وتنتظـر ال . مسقط رأسه، ومزيدا من التفاصيل عن املكـان الـذي رمبـا أمـضى فيـه طفولتـه            

 .نتائج مزيد من الفحوص اجلنائية بغية تأكيد هذه النتائج
دة للغايـة  وعلى الرغم مـن أن هـذا اجلانـب مـن التحقيـق أسـفر بالفعـل عـن نتـائج مفيـ               - ٢٥
ــذه           وال ــسري ه ــوخي احلــذر يف تف ــة تظــل مدركــة لوجــوب ت ــإن اللجن ــد، ف ــشر باملزي ــزال يب ي

 مواصلة دراسة هذه النتائج خالل الفتـرة        ويتعني. االستنتاجات األولية وفهم حدودها بوضوح    
، باالقتران مع جماالت أخرى يف التحقيق من أجل إحراز تقـدم يف هـذا              قبلاملشمولة بالتقرير امل  

 .اجلانب من التحريات
وقــد أدت النتــائج الــيت مت احلــصول عليهــا يف الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر عــن منــشأ    - ٢٦

جـوم االنتحـاري إىل توجيـه انتبـاه اللجنـة إىل األشـخاص              الشخص الـذي يفتـرض أنـه منفـذ اهل         
الــذين دخلــوا لبنــان خــالل الفتــرة الزمنيــة موضــع النظــر وتنطبــق علــيهم الــسمات املميــزة هلــذا  

وتـستلزم هـذه العمليـة حتليـل أكثـر مـن مليـوين ِسـجِل دخـول حـصلت                    . الرجل اجملهول اهلويـة   
حاليــاً علــى دراســة ِســجِالت األشــخاص وباإلضــافة إىل ذلــك، تعكــف اللجنــة . عليهــا اللجنــة

وستــستمر هــذه العمليــات الواســعة النطــاق الــيت  . املفقــودين املوجــودة لــدى عــدد مــن البلــدان
 .املقبلتستوجب قدرا كبريا من املوارد يف الفترة املشمولة بالتقرير 
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 مسائل أخرى تتعلق باألدلة اجلنائية  
قــدم إىل اجمللــس، فقــد مجعــت اللجنــة خــالل  حــسبما ورد يف تقريــر اللجنــة الــسابق امل  - ٢٧

 بـصمة مـن     ١٦٠، و   (DNA) عينة من احلمـض النـووي        ٣٣٠التحقيقات اليت أجرهتا أكثر من      
وُحفظــت مجيــع هــذه .  رمســا تقريبيــا ألشــخاص مفيــدين للتحقيقــات٢٤بــصمات األصــابع و 

ــة املعلومــات يف قواعــد بيانــات ميكــن البحــث فيهــا وبــدأ تــشغيلها مــؤخرا وتــستخدمها      اللجن
وبدأت هذه املقارنـات تـسفر      . إلجراء مقارنات مع قواعد بيانات جنائية وطنية ودولية مشاهبة        

عن نتائج هامة عن طريق فتح مـسارات جديـدة للتحقيـق متكـن اللجنـة، باألمهيـة نفـسها، مـن                      
 .قفل مسارات حتقيق أخرى

أدخلـت اللجنـة يف     ف. جنةوحتقق تقدم يف استكمال قاعدة بيانات األدلة اليت متلكها الل          - ٢٨
ــن    ــر مـ ــا حـــىت اآلن أكثـ ــدة بياناهتـ ــالل   ٣ ٠٠٠قاعـ ــا خـ ــوجي مت جتميعهـ ــادي وبيولـ ــل مـ  دليـ

ــالتقرير      ــة علــى اســتكمال هــذه العمليــة خــالل الفتــرة املــشمولة ب التحقيقــات، وســتعمل اللجن
د لكترونيـة ثالثيـة األبعـا     إوسوف ُتربط قاعدة البيانات هذه بعملية تشمل وضع صـورة           . قبلامل

 .ملسرح اجلرمية
ومــن أجــل كفالــة إدارة األدلــة املاديــة بــصورة متكاملــة ومنــسقة متهيــدا لنقلــها إىل          - ٢٩

احملكمة، تتـوىل اللجنـة الوصـاية علـى معظـم مـواد األدلـة اجلنائيـة املتبقيـة املـأخوذة مـن مـسرح                         
وم وســوف تقــ. جرميــة اغتيــال احلريــري، وكــان بعــضها يف عهــدة الــسلطات اللبنانيــة مــن قبــل 

اللجنة باستكمال مراجعة وجـرد هـذه املـواد وسـتجري، عنـد االقتـضاء، املزيـد مـن الفحـوص                     
 .اجلنائية

 
 حتقيقات أخرى ذات صلة مبسرح اجلرمية  

جهــود التجميــع الــيت بذلتــها مــن التعــرف علــى املالبــسات متكنــت اللجنــة عــن طريــق  - ٣٠
ها املوكـب يـوم وقـوع االعتـداء،         املتعلقة مبـسار موكـب احلريـري، والـسيارات الـيت يتـألف منـ              

وحالة أجهزة التشويش املستخدمة يف سيارات املوكب، واملالبسات املتعلقة بالتـأخري الطفيـف        
على الطريق بـني الربملـان وفنـدق سـان جـورج، ووجـود       تقع الذي تعرض له املوكب يف نقطة       

معينـة يف مـسرح     أشغال مريبة لصيانة الطريق بالقرب مـن الفنـدق املـذكور، ووجـود سـيارات                
اجلرميـــة أو بـــالقرب منـــه، فـــضال عـــن التالعـــب املزعـــوم مبحتويـــات مـــسرح اجلرميـــة وعرقلـــة 

كمــا تــشعر اللجنــة باالرتيــاح ألهنــا مجعــت قائمــة شــاملة تــضم أمســاء األشــخاص  . التحقيقــات
 .الذين أُطِلعوا على خط سري املوكب يوم وقوع االغتيال
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 واصــلت اللجنــة جتميــع املزيــد مــن التفاصــيل عــن   وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  - ٣١
وأجـرت اللجنـة خـالل الـشهور األربعـة       . أنشطة رفيق احلريري يف الفترة السابقة ملوته مباشـرة        

تقدم يف هذا اجلانب مـن التحقيـق، مبـن فـيهم     جناز إاملاضية مقابالت مع مثانية شهود عيان بغية      
رفيــق احلريــري يف األيــام الــيت ســبقت  عــدد مــن األشــخاص الــذين كــانوا علــى اتــصال وثيــق ب  

 . االعتداء
مجيع املركبات واألشـخاص الـذين كـانوا        عن  وتواصل اللجنة جتميع معلومات إضافية       - ٣٢

وحصلت اللجنة مـؤخرا علـى      . موجودين يف مسرح اجلرمية أو بالقرب منه يوم وقوع االعتداء         
. ريري يف األيـام الـسابقة لالعتـداء     من أشرطة الفيديو املتعلقة بأنشطة احل     كبرية  كميات إضافية   

 صــورة الُتِقطــت خــالل الــشهور  ٦١وتتــضمن هــذه األشــرطة الــيت مت احلــصول عليهــا مــؤخرا  
األربعة عشر السابقة لالعتداء، وتبّين أهنا مفيدة يف التعرف على العديد مـن األشـخاص الـذين                 

يـز فهـم اللجنـة للتسلـسل        كانوا على اتصال باحلريري خـالل الفتـرة الـسابقة للجرميـة، ويف تعز             
 . الزمين لألحداث خالل األيام السابقة للجرمية

تلفزيونيـة  ال ةدائركما حصلت اللجنـة علـى شـريط جديـد سـجلته كـامريا للمراقبـة بالـ              - ٣٣
 يغطي فترات زمنيـة قبـل االعتـداء وبعـده وتظهـر فيـه عـدة مواقـع حـول مـسرح اجلرميـة                    غلقةامل

استعراض هـذا الـشريط وتوضـيحه وحتليلـه، حيثمـا أمكـن،        وجيري حاليا   . ومواقع هامة أخرى  
وقـد أُضـيف اسـتعراض هـذا الـشريط إىل املقتنيـات الكـثرية املوجـودة                 . مبساعدة خـرباء دولـيني    

) بالـدوائر التلفزيونيـة املغلقـة   (حبوزة اللجنة من أشرطة الفيـديو الـيت التقطتـها كـامريات املراقبـة            
 .وغريها من الصور

 
 اجلرمية ارتكاب يف تورطونامل شخاصاأل - ٢ 

 سعد أبو أمحد  
ــة، تــرى - ٣٤ ــر علــى اللجن  الــشخص وهــو عــدس، أبــو أمحــد بــشأن اهتااســتنتاج جتميــع إث
 فهـم  إىل توصـل لل مرتاحـة أهنـا    احلريـري،  رفيـق  اغتيـال  يف املـسؤولية  يبْنَت فيديو يف يظهر الذي
ــة شــامل ــه الــشخص هــذا خللفي ــة وظروف ــه العائلي ــسياسية وآرائ ــةوال ال ــوظيفي وتارخيــه ديني  .ال
 إليهـا  التوصـل  متّ الـيت  االسـتنتاجات  إىل واسـتنادا  الـسابق  هـا تقرير يف ذُكـر  كما خلصت، وقد
 اسـتهدف  الـذي  االعتـداء  نفـذ  الـذي  االنتحـاري  هـو    لـيس  عـدس  أبـو  أمحـد  إىل أن    اآلن، حىت
 .احلريري رفيق

 بــــدور علقــــةاملت اجلوانــــب مــــن عــــدد يف حثيــــث بــــشكل حتقــــق اللجنــــة تــــزال وال - ٣٥
ــد ــو أمحـ ــة يف عـــدس أبـ ــنف .اجلرميـ ــة ١٦ خـــالل مـ ــرة يف أجريـــت مقابلـ ــشمولة الفتـ ــذا املـ  هبـ
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 أنــــشطة فهــــم إىل اللجنــــة توصــــلت أخــــرى، حتقيــــق وخطــــوات جنائيــــة وحتاليــــل التقريــــر
 األنــشطة ســيما وال تفــصيالً، أكثــر بــصورة اجلرميــة ســبقت الــيت األعــوام يف عــدس أبــو أمحــد
 متطرفــة مبجموعــات املــرتبطني األشــخاص مــن أكثــر أو واحــد مــع صــالت يقــيم جعلتــه الــيت

 مـع  اختفـى  أنـه  ُيعتقـد  الـذي  الـشخص  هويـة  حتديـد  يف تقـدم  أُحـرِز  ،خـاص  شكلبـ و .معروفة
 .٢٠٠٥ يناير/الثاين كانون ١٦ يف عدس أبو أمحد

 الـضوء  مـن  مزيـدا  تـسلط  أن توقـع ُي الـيت  اهلامـة  املعاينات من عدد نتائج اللجنة تنتظرو - ٣٦
 .احلريري رفيق واغتيال وشركائه عدس أبو أمحد بني الروابط ىعل

 تسلـسل  حتديد يف كبرياً اًتقدم ،التقرير هبذا املشمولة الفترة يف ،أيضاً اللجنة وأحرزت - ٣٧
 يف املـسؤولية  تـبين  فيه جرى الذي الفيديو لشريط اجلزيرة تلفزيون بث إىل أّدت اليت األحداث
 االتـصاالت  مـن  جمموعـة  لتسلـسل  فهمها خاص شكلب اللجنة توعزز .احلريري رفيق اغتيال
 مـوظفي  بعـض  عثـور    وكـذلك  ،ومـضموهنا  االعتـداء  يـوم  يف بـريوت  يف اجلزيرة كتبمب اهلاتفية
 األشـخاص  هلجـات  عـن  معلومـات  إىل واسـتنادا  .الحـق  وقـت  يف الفيـديو  شـريط  على   اجلزيرة
 ااسـتنتاجاهت  يف اللجنـة  تؤكـد  اسـتعملوها،  اليت واملفردات اجلزيرة بتلفزيونهاتفيا   اتصلوا الذين
 هـذه  تـزال  الو .األقـل  علـى  األشـخاص  هـؤالء  لبعض األم اللغة تكون ال قد العربية أن   األولية
 الــيت راقبــةامل كــامريا تــسجيالت اللجنــة استعرضــت ذلــك، إىل إضــافةو .التحقيــق قيــد املــسألة
الــيت  الــصور بعــض وحــّددت ،وحللتــها الفيــديو شــريط فيــه ُوضــع الــذي ملوقــعا تغطــي كانــت

 .قلتحقيل بالنسبة خاصة أمهية ذات عتربتا

 ،بـه  صـلة  ذات ومـواد  الفيديو شريط عن ُرفعت اليت ٣٠ الـ البصمات اللجنة وحللت - ٣٨
 آخـرين  أشـخاص  أو حمـتملني  مشبوهني تحديدب ، االستبعاد طريقة خالل من حاليا، تقوم وهي
 شخـصاً  ١٣ بـصمات  حتديد اآلن حىت جرى وقد .ليمهتس أو تسجيله أثناء الشريط ملسوا رمبا

 .الشبهات دائرة من بالتايل اسُتبعدواو ،اإلعالم أو القانون إنفاذ وكاالت إىل ينتمون

 اغتيــال يف املــسؤولية تــبين لتــسجيل املــستخدم الفيــديو شــريط أيــضا اللجنــة عقبــتوت - ٣٩
 ٢٠٠٣ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف الحقـا  زعتـه وو الـصني  يف نـتج أُ أّنـه  فأكـدت  ،احلريـري  رفيق
 إىل ُصـّدرت  شـريط  ٢٧ ٠٠٠ مـن  جمموعـة  ضـمن  تتخذ من مجهورية كوريـا مقـرا هلـا         شركة
 ستخدمهملــ الــشريط يــعب إىل أّدت الــيت العمليــات لةسلــس حتديــد حاليــاً اللجنــة حتــاولو .لبنــان
 .املقبل ريرلتقبا املشمولة الفترة يف التحقيق من اجلانب هذا استكشاف سيتاَبعو .النهائي

 االتصاالت حتليل  

 الرسـائل  ونـصوص اهلاتفية   االتصاالت سجالت من جداً كبرية كميات حتليل زالي ال - ٤٠
ــة   يــشكل والالســلكية الــسلكية االتــصاالت بيانــات مــن أخــرى وأشــكال الــسريعةاإللكتروني
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 ،ريــرياحل اغتيــال يف التحقيــق يف اللجنــة تــستعملها الــيت األساســية التحقيــق أدوات إحــدى
 خصـصت  وقد .اللبنانية للسلطات التقنية ساعدةامل فيها تقدم اليت األخرى القضايا يف وكذلك
 هـي و .التحقيـق  مـن  اجلانـب  اهلـذ  والتقنيـة  البـشرية  املـوارد  مـن  مزيـداً  األخرية اآلونة يف اللجنة
 اًأطـر  تغطـي هـاتفي    اتـصال  سجل باليني ٦,٥ من أكثر تضم بيانات جمموعة على حالياً تعمل
 .قلتحقيل بالنسبة أمهية ذات متنوعة زمنية

 الختبــار أساســية أداة يــشكل االتــصاالت حتليــل يف املتمثــل التحقيــق عنــصر يــزال وال - ٤١
 ويـشكل  .ودعمهـا  التحقيـق  مـن  أخـرى  جماالت يف إليها التوصل مت اليت االستنتاجاتالنتائج و  

 ملقـابالت ا إلجـراء التحضري  من اأساسي اجزء خاصة بصورةاهلاتفية   االتصاالت سجالت حتليل
 .دالشهو مع

 عـدداً  يـستعملون  كـانوا  أهنـم  يبـدو  الـذين  األشـخاص  شأنب حتقيقاهتا اللجنة صلتووا - ٤٢
 .االعتــداء ســبقت الــيت الفتــرة يف احلريــري رفيــق ملراقبــة اخللويــة فاهلواتــ بطاقــات مــن صــغرياً

 بطاقــاتال هــذه ببيــع تتعلــق أخــرى حتقيــق بأنــشطة اضــطلعتو ،املقــابالت مــن عــدداً وأجــرت
 أن ُيعتقـد  حمـددة  منطقـة  علـى  اهتمامهـا  وركـزت  .األشـخاص  ءهلـؤال  اهلاتف أجهزة من وعدد

 الـذين  شـخاص األ بـه  اضـطلع  الـذي  لدورل هافهمل اآلن مرتاحة ةواللجن .منها بيعت البطاقات
 .قاتالبطا هذه باعوا

 حنـو  يف اهلاتفيـة  التـصاالت ل حمـس  عمليـات  التقريـر  هبـذا  املـشمولة  الفتـرة  يف وأجريت - ٤٣
 اهلواتــف أبــراج حتديــد إىل املــسح عمليــات دفهتــو .احلريــري قــضية يف أمهيــة اتذ موقعـاً  ١٥

 لتحقيـق ل بالنـسبة  األمهيـة  ذات اخللويـة  للـهواتف  التغطية وفرت قد تكون أن ميكن اليت اخللوية
ــة فتــرات يف هامــة أمــاكن يف  إكمــال جــلأ إضــافية مــن مــسح عمليــات وجتــرى .حمــددة زمني

 .اجملال هذا يف اللجنة حتقيقات

 برنـامج   شـكل  إىل اللجنة اجتريه يتال اهلاتفية االتصاالت حتليل عمليات نتائج وُحولت - ٤٤
 والـذي  القـانون  إنفـاذ  أجهـزة  معظـم  يـستخدمه  ذيالـ  املـشترك  الـشكل  ووه ، حتليلي إلكتروين

 .لةبسهو ونقلها والتحاليل البيانات يف البحث إمكانية يتيح
 

 ثار الشبهاتم واألشخاص دوافعال - ٣ 

 اجهــود ،سابقالــ هــاتقرير يف إليــه أشــارت مــا حــد علــى ، إنــشائهامنــذ اللجنــة بــذلت - ٤٥
 تكّونـت  الـذي  املنـاخ  هيـأت  قـد  تكـون  أن ُيحتمـل  الـيت  للعوامل شامل فهم إىل لتوصلل حثيثة
لألدلـة املوجـودة     النقـدي  اضاالسـتعر  إىل اسـتنادا  واللجنـة،  .احلريـري  رفيـق  اغتيـال  دوافـع  فيه

 .لاجملا هذا يف اآلن حىت احملرز لتقدمل مرتاحة احملتملة، الدوافع بشأنحبوزهتا 
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ــة ضــّيقتو - ٤٦ ــد، حــد إىل اللجن ــى بعي ــّصلامل النحــو عل ــاتقار يف ف ــدة، يره  نطــاق املوّح
ــدوافع ــة ال ــة  علــى تقتــصر باتــت حبيــث لالغتيــال احملتمل ــدوافع احملتمل  رفيــق بأنــشطة املتــصلةال
 التقريـر،  هبـذا  املـشمولة  الفتـرة  يفو .مقتلـه  سبقت اليت والسنوات األشهر يف السياسية احلريري
 وتـشمل  .احملتملـة  بالـدوافع  سياسـية  أحـداث  عـدة  لعالقـة  فهمهـا  نطـاق  توسيع اللجنة واصلت

 الـذي  املتـصوَّر  أو املمكـن  والـدور  )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القـرار  األمـن  جملـس  اختاذ األحداث هذه
 واإلصـالح  ،حلـود  إميل الرئيس والية ومتديد ،وتنفيذه القرار ذلك وضع يف احلريري رفيق أداه

 االنتخابـات  مـشارف  على السياسي احلريري رفيق وضع إىل إضافة ،االنتخايب للقانون املقترح
 .٢٠٠٥ عامل النيابية

 قيــام هيللتــس ُبــذلت الــيت احملــاوالت أمهيــة تقيــيم اللجنــة تواصــل ســابقاً، ذُكــر اوكمــ - ٤٧
 الـيت  الفتـرة  يف معهم خالف على كان رمبا الذين األشخاص وبعض احلريري رفيق بني تقارب
 التهديــدات بــشأن حتقيقاهتــا يف إليــه توصــلت ملــا أيــضاً اآلن مرتاحــة واللجنــة .اغتيالــه ســبقت

ــددة  والتطمينــات والتحــذيرات ــري إىل ُنقلــت الــيتاحمل  الــيت األشــهر يف ســالمته شأنبــ احلري
 .االعتداء سبقت

ــرة ويف - ٤٨ ــشمولة الفت ــر، هبــذا امل ــة ٢٧ أجريــت التقري ــدة خطــوات خــذتواُت مقابل  عدي
 عمـل  تـاح أ وقد .السابق اللجنة تقرير يف املعروضة العمل خطط إىل استنادا التحقيق يف أخرى
 بــشأنعملــها  فرضــيات بعــض تنظــيم التقريــر، هبــذا املــشمولة الفتــرة يف ،اجملــال هــذا يف اللجنــة

 فيهـا  ميكـن  رمبا  اليت الطريقة وتقييم تقصي   على أيضاً اللجنة وعملت .لالعتداء احملتملة وافعالد
 اللجنـة  تقـدم  الـيت  األخـرى  لقـضايا ا قـضية اغتيـال احلريـري و       بني تربط أن احملتملة لدوافعا هلذه

 .بشأهنا يةتقن مساعدة

 املمكنـة  بالـدوافع  تـها وعالق األحـداث  هلـذه  عـام ال مهـا فهل حاليـا  اللجنـة  ارتيـاح  ورغم - ٤٩
 .قبلامل التقريرب املشمولة رحلةامل يف التحقيق مسارات بعض متابعة ستواصل فإهنا للجرمية،

 بالــشكل النظــر بواجــب التحقيــق مراحــل طــوال اللجنــة تقّيــدت ذلــك، علــى وةعــال - ٥٠
 هـذه  شملتـ  السابق، التقرير يف ذُكر وكما .االعتبار يف وأخذها البديلة الفرضيات يف املناسب

أن  بينـها  مـن  ممكنـة  عديـدة  ألسباب للحريري متطرفة جمموعات استهداف احتمال الفرضيات
 أن  اسـتبعاد  املتعـذر  مـن أن   ومبـا  .طائفتـه  يف قياديـة  شخـصية  تعتـربه  كانـت  األوسـاط  من كثريا
 اللجنـة  واصـلت  فقـد  واملذهبيـة،  الـسياسية  العوامـل  من امزجي كان رمبا احلريري الغتيال الدافع

 بــسببو .املناســب بالــشكل يمهــايوتق فرضــية كــل صــحة مــدى هــملف املــسائل هــذه يف لنظــرا
 إمكانيـة  كثـب  عـن  اللجنة تتدارس احلريري، الغتيال الدافع يف العوامل من مزيج تأثري احتمال
 .هوتنفيذ االعتداء حتضري يف اجلناة من أكثر أو فريقني مشاركة



S/2007/684
 

14 07-61691 
 

 القانونيـة  الـبىن  حتليـل  علـى  خـاص  شكلبـ  كيـز التر جـرى  ،الـسابق  اللجنـة  تقريـر  نذوم - ٥١
 لتحقيـق ل بالنـسبة  خاصـة  أمهيـة الـيت تتـسم ب     املنظمـات  من للعديد الواقع األمر حبكم واملفروضة
 التسلــسل يف النظــر اللجنــة تواصــلو .االغتيــال ســبقت الــيت الفتــرة يف لبنــان يف دورهــا بــسبب

 يف العملياتيــة وإمكاناهتــا هاســائلوو، فيهــا ملعلومــاتا وحركــة ،املنظمــات هــذه اخــلاهليكلــي د
 املنظمــات هلــذه مــاًقيِّ إدراكــاً املعاينــة هــذه مــن اللجنــة اســتمدت وقــد .اللجنــة هتــم الــيتلفتــرة ا

 االغتيـال  قبـل  لبنـان  يف سائدا كان الذي الوضع لفهم منهما بد ال أنه اتضح هلا متعمقة ونظرة
 .املناسب بالشكل يمهيوتق
 املـستوى  رفيعي ولبنانيني سوريني مسؤولني مع أجريت اليت تاملقابال من عدد وأتاح - ٥٢
 املنظمـات  هـذه  بعـض  لـبىن  اللجنـة  فهـم  تأكيـد  خاصة، بصورة ،التقرير هبذا املشمولة الفترة يف
 املقـابالت  هـذه  مسحـت  كمـا  .أفـضل  بـشكل  التحقيق أولويات حتديد إىل هبا ودفع تعزيزه، أو

 واللبنانيـة  الـسورية  األمنيـة  األجهـزة  بـني  قائماً كان يالذ التعاون ملستوى فهمها بتعميق للجنة
 .الفترة اليت هتم اللجنة يف

 مثـار   األشـخاص  مـن  لعدد احملتمل للتورط فهمها وتوسيع بتعميق أيضاً اللجنة وقامت - ٥٣
 يف تورطــوا كــانوا قــد رمبــا الــذين ،األخــرية اآلونــة يف حــّددهتم أشــخاص فــيهم مبــن ،الــشبهات

 .اجلرميـة  لتنفيـذ  خمطـط  بإعـداد  علـم  على كانوا رمبا أو وتنفيذها للجرمية داإلعدا جوانب بعض
 أثبتـت  اجلرميـة،  بارتكـاب  مثار الـشبهات     األشخاص من عدد ربط يف احملرز التقدم إىل وإضافة
 هـذا  التحقيـق  مـسار  يظلوسـ  .ألشـخاص ا ءهـؤال  بعـض  بـني  فيمـا  روابـط  وجـود  أيـضاً  اللجنة
 .قبلامل بالتقرير املشمولة الفترة يف األولويات إحدى

  
 األخرى القضايا يف التقنية املساعدة - باء 

 تقنيـة ال ساعدةاملـ  تقـدمي  األمـن،  جملس إليها أسندها اليت بالوالية عمال اللجنة، واصلت - ٥٤
 غـامن  أنطـوان  اغتيال بينها من أخرى قضية ١٨ يف جتريها اليت التحقيقات يف اللبنانية للسلطات
 .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٩ يفس النواب جمليف  النائب

 العمـل  خطـط  تنفيـذ  علـى  اهتمامهـا  اللجنـة  ركـزت  التقريـر،  هبـذا  املشمولة الفترة ويف - ٥٥
ــع إىل اســتنادا وضــعت الــيت ــة معلومــات جتمي  هــذه مــن قــضية كــل بــشأن واســتنتاجاهتا اللجن

 بالقـضايا  اخلاصـة  لعملا خطط يف أولوية ذات أهنا ُحدد اليت مقابلة ١٠٠ الـ بني منو .القضايا
 أيـضاً  اللجنـة  وأجـرت  .التقريـر  اذهبـ  املـشمولة  الفتـرة  يف مقابلـة  ٤٠ أجريت ،املذكورة ١٨ لـا

 ذات وملواقـع  حمـددين  أشخاصـاً  اسـتهدفت  الـيت  االعتـداءات  يف اجلرميـة  ملسارح متابعة زيارات
 .اجلرمية سارحمل تقييمات أخرى إكمال أجل من هبا صلة
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ــا - ٥٦ ــ أن ومب ــري الاغتي ــزال موضــوع يظــل احلري ــ األساســي تركي  لمــواردل ونظــرا ،ةللجن
 عـدد  يف جتريهـا  الـيت  تحقيقـات ال يف اللبنانيـة  السلطات إىل املساعدة لتقدمي هلا ةتوافرامل احملدودة
 .كان مرضيا التقرير هبذا املشمولة الفترة يف احملرز مالتقدإن ف األخرى، القضايا من متزايد

 يف اجلـرائم  عـن  مرجعيـة  تقـارير  مجـع  اللجنـة  بـدأت  التقريـر،  ذاهبـ  شمولةاملـ  الفترة ويف - ٥٧
 قـصري  ومسـري  همحـاد  مـروان  اسـتهدفت  الـيت  عةالتـس  باالعتـداءات  دءاًب ،١٨ الـ القضايا من كل

 وأنطـوان  عيـدو  ووليـد  اجلميـل  وبيـار  تـويين  وجـربان  شـدياق  ومي املر لياسإو حاوي وجورج
 األكثـر  اجلنائيـة  والتقـارير  اجلرميـة  مـسرح  ورسـوم  والـصور  اتاإلفاد التقارير هذه وتضم .غامن
 يف املوّحـدة  التقارير جنحت حني يفو .قضية كل يف باجلرمية صلة على أخرى ومعلومات أمهية
 التقــارير ســتوفر ، الكامنــة فيــه وحتديــد خيوطــهاتالثغــر حتديــد عــرب وتوجيهــه التحقيــق تركيــز
 علـى  واحـد  مكـان    ويف بـسهولة  االطـالع  للمحققـني  حيتـي  إضـافيا  اًمـورد  اجلـرائم  عن املرجعية
 لمحكمـة ل عـام ال دعياملـ  إىل التقـارير  هـذه  ستـسلَّم و .القـضايا  هبـذه  املرتبطـة  اهلامـة  املـواد  مجيع

 .روابط أي وجود يميتق من مةاحملك اختصاص ضوء يف لتمكينه لبنانل اخلاصة

 يف التحقيـق  قـضاة  مـن  لٍكـ  مع اجتماعات األخرية األربعة األشهر يف اللجنة عقدتو - ٥٨
 ،التحقيـق  خيوط ملناقشة العام املدعي ومع حمددين أشخاصاً استهدفت اليت ةالتسع االعتداءات

 تقنيـة  مـساعدة  تقـدم  أن فيهـا  اللجنـة  تـستطيع  الـيت  اجملـاالت  وحتديـد  حتقيـق،    كل وضع يميوتق
 اللجنــة خــذهاتت الــيت اخلطــوات بــني تنــسيقال كفالــة أيــضاً االجتماعــات وأتاحــت .إضــافية

 .هــانتائج اســتعراض حاليــاً ريجيــو جــدواها قــشاتانامل هــذه أثبتــت وقــد .اللبنانيــة والــسلطات
 املـشمولة  الفتـرة  يف أيـضاً  وُيعتزم .املالئمة املتابعة إجراءات اللبنانية والسلطات اللجنة وستتخذ
 اآلونـة  يف ىجـر  وقـد  .األخـرى  القـضايا  يف التحقيـق  قـضاة  مع اجتماعات عقد املقبل بالتقرير
 .ةاللبناني السلطات إىل اإلضافية التقنية التقارير من كبري عدد تسليم األخرية

 
 جماالت املساعدة التقنية - ١ 

قدمت اللجنة املساعدة التقنية إىل السلطات اللبنانية يف عدد مـن اجملـاالت منـها إجـراء       - ٥٩
وخـالل  . ١٨القضايا الــ    شهود يف   الوإجراء مقابالت مع    الفحوص اجلنائية وحتليل االتصاالت     

 طلبـا للمـساعدة إىل الـسلطات اللبنانيـة بـشأن            ٢٩الفترة املشمولة هبذا التقرير، أرسلت اللجنة       
ــة إبــالغ الــسلطات اللبنانيــة    . تلــك القــضايا ــة جهودهــا لكفال فــور علــى الوقــد جــددت اللجن

 . عشرةقيقات اللجنة يف القضايا الثماينوبانتظام بنتائج حت
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 وص اجلنائيةالفح
 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرت اللجنة عدة فحوص جنائية أساسـية ذات صـلة              - ٦٠

 . عشرة، أفضى بعضها إىل نتائج هامةبالقضايا الثماين
حتقيـق جنـائي معظمهـا      عمليـة    ٣٩ عشرة، بدأ تنفيـذ      فيما يتعلق هبذه القضايا الثماين    و - ٦١

ــل املتفجــرات، والبحــث عــن   مــرتبط بالتحقيقــات يف مــسرح اجلرميــة،   ــة  وحتلي البــصمات هوي
 ، والتـصوير الرقمـي  ،، ومعاينـة بقـع الـدم   (DNA)وحتليـل احلمـض النـووي     البالستية  والفحوص  

عمليـة مـن     ١٩مـا جمموعـه     وقـد اسـُتكمل     . والفحـوص البيولوجيـة اجلنائيـة     التحاليل الزلزالية   و
 .تائج النهائيةبالن وأُبلغ املدعي العام وقضاة التحقيقتلك العمليات 

الــيت ســجلها املركــز الــوطين  الزلزاليــة بيانــات الواســتطاعت اللجنــة مــن خــالل حتليــل   - ٦٢
اخلـصائص الزلزاليـة لالنفجـارات    للجيوفيزياء يف لبنان أن جتري بعض املقارنـات املفيـدة بـشأن            

ــل غــري حمــددة األهــداف    ــر و. يف اهلجمــات بالقناب ــل يظه ــذا التحلي ــال  ،ه ــى ســبيل املث   أن، عل
تـبني   ونيـو جديـدة وجونيـه    يف برمانـا  املسجلة عقب االنفجارات اليت وقعت      الزلزالية  املوجات  

خمتلفـة  خـصائص   وُتظهـر    ،احلريـري أودى حبيـاة    بعض أوجه التشابه مع االنفجار الـذي        وجود  
وتؤكــد هــذه االختالفــات بعــض االســتنتاجات الــيت  . يف الزلقــادوى مقارنــة باالنفجــار الــذي 

لجنة من قبل بشأن موقع وحجم األجهزة املتفجرة املرجتلة الـيت اسـُتخدمت يف              خلصت إليها ال  
 .من تلك احلاالتحالة كل 
ميل، أجرت اللجنة عدة فحـوص جديـدة        اجلر  اويف سياق التحقيق يف اغتيال الوزير بي       - ٦٣

حلمـض  عينـات مـن ا    وقامـت اللجنـة بتحليـل عـدة         . وهامة خالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر         
للعديـد مـن    احلمـض النـووي     وفرزت عينـات    اجلرمية  مسرح  اليت عثر عليها يف      (DNA)ووي  الن

وبنـاء علـى طلـب للمـساعدة     . احملتملنيللفاعلني جمهويل اهلوية على اعتبار أهنا تعود       األشخاص  
مقدم من السلطات اللبنانية، أجرت اللجنة فحوصا جنائيـة مستفيـضة جلـثيت شخـصني يعتـربان                 

وتـشري النتـائج    . الـشهود  مـع    اليت أجرهتا الـسلطات اللبنانيـة     املقابالت  ستنادا إىل   مشتبها فيهما ا  
هلــذين الشخـصني املتــوفيني  احلمـض النـووي   خــصائص الـيت توصـل إليهــا خـرباء اللجنـة إىل أن     

 .حمتملنيكفاعلني جمهويل اهلوية احملددين لألشخاص احلمض النووي تتطابق مع خصائص  ال
ميل، أجرت اللجنة حتقيقـات مفـصلة بـشأن سـيارة           اجلحقيق يف قضية    وفيما يتعلق بالت   - ٦٤

ــون   ــدا  ســوداء الل ــسورية أصــال مث ســلمتها إىل    )CRV(مــن طــراز هون ــسلطات ال  احتجزهتــا ال
الفـاعلني  السلطات اللبنانيـة، ويـشتبه حـسب إفـادة أحـد الـشهود يف أهنـا اسـُتخدمت مـن قبـل                       

دوليون العـاملون مـع اللجنـة فحوصـا جنائيـة           وأجـرى اخلـرباء الـ     . سيارة الضحية أهنا المست   و
 مبا فيها فحوص البصمات والشعر واأللياف والزجـاج والبالسـتيك           ،موسعة تتعلق هبذه املركبة   
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العـادم وحتقيقـات    ألنبـوب   ، وفحـوص مفـصلة      الرصاصـات والطالء، فضال عن حتليـل خملفـات        
تخلص استنتاجات جمدية يف هـذه      وبناء على النتائج األولية، يتعذر على اللجنة أن تس        . باليستية

 .املرحلة بشأن عالقة هذه السيارة باجلرمية
وحــصلت اللجنــة أيــضا علــى معلومــات أكثــر تفــصيال بــشأن خمتلــف أنــواع األســلحة   - ٦٥

 واملوقع التقرييب الذي استخدم منه كـل        ات، وكذلك مسارات الرصاص   االعتداءاملستخدمة يف   
نيـة مقارنـات مـع أسـلحة مماثلـة احتجزهتـا الـسلطات        وأجـرت اللجنـة والـسلطات اللبنا    . سالح

 .اللبنانية يف قضايا أخرى
ــق يف       - ٦٦ ــة تفجــري احلــافلتني يف عــني عل ــق يف حادث ــر / شــباط١٣ويف ســياق التحقي فرباي

 دليال ماديا مأخوذا من مـسرح اجلرميـة، مبـا يف ذلـك عينـات مـن       ١٧٥اللجنة عاينت ،  ٢٠٠٧
ومــن بــني عينــات . ت وحمامــل كريــات وآثــار إطالقهــااحلمــض النــووي وعينــات مــن املتفجــرا

جينيـة  مواصـفات    ثـالث احلمض النووي الثالث عشرة املأخوذة مـن موقـع اجلرميـة، ُعثـر علـى                
احلمــض حتاليــل وأســفرت . احلــافلتنيذات أمهيــة خاصــة مــأخوذة مــن أربعــة مواقــع خمتلفــة يف   

بالفـاعلني  ة ذات صـلة مباشـرة      النووي اليت أجرهتا اللجنـة يف قـضية عـني علـق عـن نتـائج مفيـد                 
كما توصلت اللجنة إىل بعـض االسـتنتاجات اإلضـافية بـشأن نـوع وموقـع األجهـزة                  . احملتملني

ويتواصـل  . ن على وجه الدقـة    الفاعلوريقة التنفيذ اليت استخدمها     طاملتفجرة املرجتلة، فضال عن     
على مالحقة العديـد مـن      إبالغ مجيع نتائج هذه الفحوصات إىل السلطات اللبنانية اليت تعكف           

 .املشتبه فيهم
املاديـة  دلـة   األأجريـت علـى     الـيت   فحـوص   المن  مزيد من النتائج    على  اللجنة  وحصلت   - ٦٧

ــة      ــسرح اجلرمي ــن م ــيت أخــذت م ــه   ال ــل في ــذي قت ــدو  ال ــد عي ــب ولي ــواب يف  يف النائ ــس الن جمل
ة عـددا مـن     وأحالت اللجنة إىل الـسلطات اللبنانيـ      .  يف وسط بريوت   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٣

التقارير اجلنائية اليت تتضمن معلومات بشأن املتفجـرات املـستخدمة، والـسيارة الـيت يـزعم أهنـا                   
 .، فضال عن سيارة الضحيةاجلهاز املتفجر املرجتلاسُتخدمت يف نقل 

 
 حتليل االتصاالت  

ــصاالت     - ٦٨ ــل االت ــات حتلي ــة نفــس تقني ــق اللجن ــستخدمة تطب ــى  امل ــري عل ــضية احلري يف ق
وخالل الفترة املشمولة هبـذا التقريـر، أجـرت اللجنـة عمليـات             .  األخرى ة عشر ايا الثماين القض

 غـري   ةالتـسع االعتداءات  اليت ارُتكبت فيها    األماكن  يف  اخللوي  مسح موقعي التصاالت اهلاتف     
،  يف برمانـا “بـالزا سـنتر  ” واملركـز التجـاري    ،د البوشـرية  الكاسليك، وسـ  يف  احملددة األهداف   

 ؛ ومنطقـة الزلقـا  ؛ وشـارع مونـو يف األشـرفية     ؛ يف جونيـه   “صوت احملبـة  ”طة إذاعة   ومكاتب حم 
وقـد قامـت اللجنـة      .  ونيو جديـدة   ؛ وعني علق يف منطقة املنت     ؛وشارع نعوم لبكي يف األشرفية    
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بـسجالت االتـصاالت    البيانـات املتعلقـة     املـذكورة و  عمليات املسح   الناجتة عن   بإدماج البيانات   
حتليلـها يف   حاليـا   جيـري    يف أدواهتا املتكاملة لتحليل االتـصاالت، و       ،ية اخلاصة ذات األمه اهلاتفية  

ــيح هــذه البيانــات . علــى حــدة كــل قــضية   ــةوتت ــشطة  مــساعدهتا، إىل جانــب  للجن  يف فهــم أن
 قارنات فيما بـني القـضايا الثمـاين     احملتملون، إمكانية إجراء م   الفاعلون  االتصاالت اليت يقوم هبا     
 .يري ذاهتاعشرة ومع قضية احلر

 
 حتديد الصالت - ٢ 

ركزت اللجنة، بـاالقتران مـع املـساعدة التقنيـة املقدمـة إىل الـسلطات اللبنانيـة يف هـذه            - ٦٩
وبـني هـذه القـضايا وقـضية        ذاهتـا   القضايا، على حتديد الصالت املمكنة فيما بـني هـذه القـضايا             

لــضحايا وطريقــة التنفيــذ وتواصــل اللجنــة حبــث القواســم املــشتركة بــني مواصــفات ا. احلريــري
وللمساعدة يف هذا املـسعى، جنحـت       . االعتداءاتوالدوافع احملتملة الكامنة وراء ارتكاب هذه       

حتليليــة هبــدف إبــراز الــصالت املمكنــة واالختالفــات وعمليــات اللجنــة يف تطــوير عــدة أدوات 
 .احملتملة بني هذه القضايا

التحقيـق  عمليـات   بـدأت اللجنـة عـددا مـن         وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق،           - ٧٠
العمليـات حتاليـل   هـذه  وتـشمل  .  عـشرة األخـرى   املشتركة بني قضية احلريري والقضايا الثماين     

ــة و ــل جنائي ــستخدمة وفحــوص       حتالي ــواع املتفجــرات امل ــني أن ــات ب ــصاالت، وإجــراء مقارن ات
كنــة بــني  وحتريــات بــشأن قواســم مــشتركة مم   االعتــداءات للــسيارات املــستخدمة يف بعــض   

، االعتــداءات وتــسجيل تلــك الــسيارات مــن العديــد الــسيارات املــستخدمة يف احلــصول علــى 
وحتليل شامل للبيانات املتاحة بشأن دخول بعض األفراد إىل لبنان وخروجهم منـه، فـضال عـن       

 .مشاريع حتليلية مشتركة أخرى
لت اللجنة اهتماما خاصـا     إىل اجمللس، أو  املقدم  وكما هو مبني يف تقرير اللجنة السابق         - ٧١

سيما بـالنظر إىل األنـشطة       للتحقيقات املتعلقة بالدوافع املمكنة وراء ارتكاب هذه اجلرائم، وال        
مـن املـرجح أن يكـون       أنـه   ، إذ   االعتداءات احملددة األهداف  السياسية لضحايا   األنشطة  العامة و 

ذا املــسار مــن التحقيــق، وللمــضي قــدما يف هــ. ذه اجلــرائمهلــدوافع الــهلــا دور هــام يف تــشكيل 
نكب يلتحليـل املـواد اإلعالميـة سـ        مـشروعا مـشتركة أخـرى،     عمليـات   بدأت اللجنة، يف مجلـة      

علــى دراســة املواقــف العامــة واإلعالنــات والبيانــات واملقــاالت الــيت صــدرت عــن ضــحايا          
 تطـوير   لاملقبـ وستـشهد الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         . املتعلقة هبـم  أو  االعتداءات احملددة األهداف    

 .احلريرياغتيال أيضا التحقيق يف العملية اليت ستشمل  هذه
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عليهـا حـىت اآلن، واسـتخدام     الـيت مت احلـصول      ومتكنت اللجنة من خالل تقيـيم األدلـة          - ٧٢
 املوصـوفة أعـاله، مـن تركيـز التحقيقـات اجلاريـة علـى مـسارات                 يةالتحليلوالعمليات  دوات  األ

 .التحري األجدى يف حتديد الصالت
وأكــدت خطــوات التحقيــق الــيت اختــذت خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر فرضــية   - ٧٣

.  املختلفـة  ذه اجلـرائم  هلـ احملتملني  الفاعلني  بني بعض   عملياتية  احتمال وجود صالت    عن  اللجنة  
، مـع مراعـاة هنـج    املقبلوستتابع هذه التحريات على سبيل األولوية يف الفترة املشمولة بالتقرير        

إضافة إىل ذلك، سُتستكمل التقارير املوحدة الـيت تعززهـا   . ة يف إدارة املعلومات احلساسة  اللجن
ــة  لكــي تعكــس التطــورات املــستجدة يف كــل قــضية علــى حــدة    عــن اجلــرائم التقــارير املرجعي

 . وحتديد الصالت املمكنة
ــة املطــاف    - ٧٤ ــوارد يف هناي ــذه األدوات وامل ــساعد ه ــال إىل احمل  وست ــة االنتق ــة يف عملي كم

ــات    ــدمي معلوم ــان بتق ــة اخلاصــة للبن ــدعي  إىل مقنع ــب امل ــام مكت ــة الع ــشمل للمحكم ســجل ت
 .تارخيهاللجنة حىت الذي اضطلعت به التحقيقات اليت أجريت يف القضايا والعمل التحليلي 

 
 قضية أنطوان غامن - ٣ 

 مخـسة  مـع جملـس النـواب   يف النائـب  أنطـوان غـامن     ، قُتـل    ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٩يف   - ٧٥
أشخاص آخرين عندما انفجرت سيارة مفخخة قـرب سـيارته وهـو يغـادر اجتماعـا يف منطقـة               

ــت يف   ــة حــرش ثاب ــشرقية منطق ــريوت ال ــذا   . ب ــفر ه ــد أس ــداء وق ــن    االعت ــر م ــن إصــابة أكث ع
األغلبيـة الربملانيـة، سـادس نائـب ُيقتـل يف لبنـان       العـضو يف   وكـان غـامن،     . شخصا جبـروح     ٧٠

 .٢٠٠٥منذ عام 
، وبناء على طلـب مقـدم مـن رئـيس الـوزراء الـسنيورة               ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١  ويف - ٧٦

إىل األمني العام، كُلفت اللجنة بتقدمي مساعدة تقنيـة إىل الـسلطات اللبنانيـة يف التحقيـق الـذي                   
 .وأوفد على الفور فريق خرباء تابع للجنة إىل موقع اجلرمية. االعتداءجتريه يف هذا 

، وصــل خــرباء األدلــة اجلنائيــة الــدوليون العــاملون مــع ٢٠٠٧تمرب ســب/ أيلــول٢٢ويف  - ٧٧
. اجلرمية حيث عملوا مدة عشرة أيام متتالية بالتنـسيق مـع الـسلطات اللبنانيـة       مسرح  اللجنة إىل   

 من األدلة املادية أُرسل معظمها إلجراء مزيد من التحاليل العلميـة            ١٠٨على  ما جمموعه   وُعثر  
، متكنـت اللجنـة     األوىل هحلاال يزال يف مر   االعتداء  التحقيق يف هذا    وعلى الرغم من أن     . عليها
 بـصمة حـذاء     ١٢حلمض النووي ذات أمهية يف التحقيق، فـضال عـن           عينات من ا   فرز أربع من  

وتفيــد النتــائج األوليــة . ميكــن أن تكــون قــد اســُتخدمت ألغــراض الرصــدأمــاكن مــأخوذة مــن 
ثالثــي نتريــت األمــني ”كانــت مــن نــوع العتــداء اللخــرباء أن املتفجــرات املــستخدمة يف هــذا 
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لوقـوع االنفجـار يف     التوقيـت الـدقيق     وحـددت اللجنـة أيـضا       . “)RDX(ثالثي امليثيلني احللقي    
 . ثانية١٢ دقيقة و ٢١ و ١٧الساعة 

أخـرى  مقـابالت  ان يف هذه القضية، ومن املقرر إجراء عـدة         تأساسيمقابلتان   توأجري - ٧٨
ــال  ــرة املــشمولة ب ــلاملتقرير يف الفت ــة أيــضا بإعــداد حملــة وصــفية عــن الــضحية     . قب وقامــت اللجن

وبـدأت اللجنـة تبحـث الـصالت املمكنـة مـع       . االعتـداء وجدول زمـين لألحـداث الـيت سـبقت          
 .أخرىاعتداءات 

وكان أنطوان غامن قد عاد إىل لبنان من رحلة مطولة يف اخلـارج قبـل ثالثـة أيـام فقـط                      - ٧٩
ــام مــن اغتيالــه، ممــا يــشري إىل  وقــوع حــني و. برصــد حتركاتــه علــى وجــه الــسرعة الفــاعلني  قي

وكان االجتماع قـد تقـرر ضـمن مهلـة          . صديق له مع  اجتماع  خارجا من   ، كان غامن    االعتداء
متكنـوا يف  الفـاعلني  وتشري النتائج األولية للتحقيـق إىل أن       . قصرية للغاية ودام حنو ساعة واحدة     

أجهزة متفجـرة مرجتلـة   وإرسـال سـيارة مفخخـة بـ      رصـد   من إجراء ال  للغاية  غضون فترة وجيزة    
، وقد يوحي بأن عددا مـن      للفاعلنياملتقدمة  العملياتية  على القدرات   هذا  ويدل  . تنفيذ اهلجوم ل

، مـن أجـل   أماكن مسبقا، رمبا يف عدة كان قد أُعدمتفجرة مرجتلة السيارات املفخخة بأجهزة    
 .حتريكها يف غضون فترة قصرية

 
 اون اخلارجيالتع -ثالثا  
 التفاعل مع السلطات اللبنانية -ألف  

تعمل اللجنـة علـى حنـو وثيـق مـع الـسلطات اللبنانيـة بـشأن املـسائل املتعلقـة بكـل مـن                     - ٨٠
ــضايا   ــري والق ــضية احلري ــشرة ق ــد بانتظــام .  األخــرى الثمــاين ع ــاتوُتعق ــة   اجتماع ــني اللجن  ب

ــه، ومــع قاضــي التحقيــق الــذي عــّين     ــولّي قــضية  واملــدعي العــام وموظفي ــة األخــرية لت يف اآلون
واجتمعــت اللجنــة أيــضا، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جبميــع قــضاة التحقيــق    . احلريــري

ــة با   ــات املتعلق ــداءاتاملكلفــني بالتحقيق وأتاحــت هــذه االجتماعــات   .  احملــددة األهــداف العت
. عـاون واالتـصال   املعقودة مع كـل مـن املـدعي العـام وقـضاة التحقيـق فرصـة سـاحنة لكفالـة الت                    

 .وعالوة على ذلك، سيسّهل هذا التنسيق الوثيق انتقاالً سلساً إىل احملكمة اخلاصة للبنان
 إطـالع وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـّددت اللجنـة جهودهـا الراميـة إىل كفالـة                   - ٨١

. هتــامــن أنــشطة ومــا حتــرزه مــن تقــدم يف حتقيقا  اللجنــة مــا تقــوم بــه   علــى الــسلطات اللبنانيــة
وعقـدت اللجنـة اجتماعـات منتظمـة مـع الـسلطات اللبنانيـة بغيـة تنـسيق األنـشطة واســتعراض           

ــات   ــصلة بالتحقيق ــة ذات ال ــن      . األدل ــادل كــم كــبري م ــة تب ــك، واصــلت اللجن وإضــافة إىل ذل
. األدلـة اجلنائيـة   املعلومات مع السلطات اللبنانيـة، مبـا يف ذلـك املقـابالت مـع الـشهود وتقـارير                   
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لجنة جهدا يف سـبيل تزويـد الـسلطات اللبنانيـة املختـصة بكـل مـا مجعتـه اللجنـة مـن                       ومل تأل ال  
معلومات لتمكينها مـن إجـراء تقيـيم مـستقل لألدلـة احملـّصل عليهـا حـىت اآلن والتـصرف وفقـا                    

 .لذلك التقييم
 طلبـا للمـساعدة     ٩٨ووّجهت اللجنة إىل املدعي العام خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير             - ٨٢

،  أدلــة ماديــةدولــة مقــابالت، واحلــصول علــى وثــائق، وإفــساح اجملــال لالطــالع علــى  علــى ج
ومــا فتئــت الــسلطات اللبنانيــة تــستجيب .  ألنــشطة اللجنــة يف لبنــانات الالزمــةالترتيبــإجــراء و

 .بشكل تام هلذه الطلبات، وعليه، تعرب اللجنة عن االمتنان هلذا التعاون املثمر
 عالقة عمل وثيقة مع السلطات اللبنانيـة الـيت تـوفر خـدمات              وحتافظ اللجنة أيضا على    - ٨٣

وتعــرب اللجنــة عــن االمتنــان للجــيش اللبنــاين ولقــوى األمــن . أمنيــة ملــوظفي اللجنــة ومرافقهــا
 .ال يفترالداخلي ملا يقدمانه من دعم 

 
 التعاون مع اجلمهورية العربية السورية -باء  

 ١٦٣٦يـة الـسورية مبوجـب قـراري جملـس األمـن             متشياً مع التزامـات اجلمهوريـة العرب       - ٨٤
ــشترك  )٢٠٠٥ (١٦٤٤و ) ٢٠٠٥( ــاهم املــ ــذي مت ، والتفــ ــاالــ ــة   لتوصــ ــني اللجنــ ــه بــ ل إليــ

 مـع  الـسورية   اجلمهوريـة العربيـة   تعـاون  ال يـزال  ،  ٢٠٠٦واجلمهورية العربيـة الـسورية يف عـام         
 .اللجنة ُمرضيا على وجه العموم

 طلبـا للمـساعدة     ١١ مـا جمموعـه       العربيـة الـسورية    اجلمهوريـة وقد وجهت اللجنـة إىل       - ٨٥
على مـدى األربعـة أشـهر األخـرية، ليـصل بـذلك جممـوع عـدد طلبـات املـساعدة املوجهـة إىل                        

ــسورية  ــة ال ــة العربي ــاين اجلمهوري ــذ كــانون الث ــاير / من ــا٦٨ً إىل ٢٠٠٦ين ــرة  .  طلب وخــالل الفت
املساعدة إىل اللجنـة اسـتجابة لطلباهتـا         اجلمهورية العربية السورية  التقرير، قدمت   ذا  املشمولة هب 

 مـن   اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     تقدمـه    وتقـّر اللجنة أيضا مبا   . يف غضون األطر الزمنية املناسبة    
، مبـا يف ذلـك تـسع بعثـات          بلـدها دعم يف تنظيم خمتلف أنشطة التحقيـق الـيت جتريهـا اللجنـة يف               

 . بالتقرير هبذا خالل الفترة املشمولةيهاموفدة إل
ــة طلــب تعــاون   - ٨٦ ــة الــسورية وستواصــل اللجن ــة العربي  يف االضــطالع الكامــل اجلمهوري

 .بواليتها
 

 التعاون مع الدول األخرى -جيم  
ــه     - ٨٧ ــسابق، ُوّج ــالتقرير ال ــرة املــشمولة ب ــا للمــساعدة إىل  ١٤خــالل الفت ــة، ١١ طلب  دول

، ليــصل بــذلك بيــة الــسوريةاجلمهوريــة العرعــالوة علــى طلبــات املــساعدة املوجهــة إىل لبنــان و
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 ١٢٠ إىل   ٢٠٠٦ينـاير   / املوجهـة إىل سـائر الـدول منـذ كـانون الثـاين              املـساعدة  جمموع طلبات 
 على حنو كامـل ويف الوقـت احملـدد متكنـت اللجنـة       لطلبات اللجنةوكلّما متت االستجابة  . طلباً

 .من إحراز تقدم كبري بفضل املساعدة اليت تقدمها هذه الدول األخرى
 مـن عـدد مـن       خـربات فنيـة   وتعرب اللجنة عن االمتنان ملا تلقّته من دعم ومعلومـات و           - ٨٨

ومثلمــا جــاء يف آخــر . الــدول األعــضاء واملؤســسات الدوليــة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
مــا مــن ســبيلٍ لــتمكني اللجنــة مــن إجنــاز  فإنــه ،  ســابقاً اللجنــة إىل اجمللــس الــيت قدمتــهاتقــاريرال

ــها بفعاليــ  ــم         واليت ــن دع ــه م ــا تطلب ــدها مب ــدول يف تزوي ــع ال ــاون مجي ــى تع ــل عل ة ســوى التعوي
 .ومعلومات

 
 األنشطة االنتقالية -رابعا  

ــرار جملــس األمــن     - ٨٩ ــشاء احملكمــة  ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧يف أعقــاب اعتمــاد ق ــداعي إىل إن ال
صت ، خصـ  )٢٠٠٧ (١٧٥٧اخلاصة للبنان، ومتشياً مع تقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار           

عملـها إىل مكتـب املـدعي       مهـام   التقرير مـوارد لتخطـيط تـسليم        ذا  اللجنة يف الفترة املشمولة هب    
وتنـصّب أنـشطة اللجنـة يف هـذا الـصدد علـى كفالـة االنتقـال                 . العام للمحكمـة اخلاصـة للبنـان      

 .السلس بني املؤسستني
 

 حتضري البيانات والوثائق وامللفات واألدلة املادية -ألف  
 املتعلقـة بـإدارة وختـزين والتـسليم النـهائي للكـم             املشاريععت اللجنة بالعديد من     اضطل - ٩٠

 وغــري ذلــك مــن املعلومــات املوجــودة حاليــا      األدلــة املاديــة الكــبري مــن البيانــات والوثــائق و   
 .اللجنة وزةحب

 وثائقيــة، علــى حنــو مقتنيــاتوقــد أجنــزت اللجنــة جــردا دقيقــا ملــا لــديها مــن بيانــات و  - ٩١
التقريـر، كـان قـد      ذا  ففي هناية الفترة املـشمولة هبـ      . قدم إىل اجمللس  امل ها السابق يف تقرير جاء   ما

 ٨٥٠ ٠٠٠ يف زهـاء   اإللكترونيـة  غيغابايـت مـن البيانـات   ١ ٥٠٠قـدره   جتّمع لدى اللجنة ما   
 غيغابايـت مـن البيانـات       ١ ١٠٠وعالوة على ذلـك، يوجـد لـدى اللجنـة أيـضا حـوايل               . ملف

 اجلنائيـة، بيانات  ال غيغابايت من    ٩٦٠لقة بأعمال حتليل االتصاالت، وما قدره       املتعاإللكترونية  
 . صورة تتعلق بالتحقيقات٤٠ ٠٠٠مبا فيها ما يربو على 

 اللجنـة مـن البيانـات اإللكترونيـة واسـترجاعها وحتليلـها             مقتنيـات وجيري ختزين معظم     - ٩٢
جميـات  اذه البيانـات إىل تلـك الرب  ومـع أن عمليـة نقـل هـ       . جميات حتليلية متخصصة  اباستخدام بر 
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حـال اكتمـال العمليـة     يتـيح ذلـك  ن أ مـن املتوقـع  تستلزم موارد كـثرية وتـستغرق وقتـا طـويال،      
 .موردا مهما ملكتب املدعي العام للمحكمة اخلاصة للبنان

يقابلـها   وزة اللجنة أيضا كّم كبري من األدلة املاديـة والوثـائق، إضـافة إىل مـا         حبويوجد   - ٩٣
واعد بيانات، وجيري حاليا ختزينـها بغيـة تيـسري الوصـول إليهـا ونقلـها مـع كفالـة سـالمة                      من ق 

 .تلك املواد وتسلسل عهدهتا
أشري إليه سابقا، توثّق التقارير املوحدة للجنة بصورة شاملة تـاريخ التحقيقـات             ومثلما   - ٩٤

 تقــارير وعــالوة علــى ذلــك، فقــد شــرعت اللجنــة يف جتميــع . اخلاصــة بكــل قــضية علــى حــدة 
مرجعيــة عــن اجلــرائم تتــضمن مجيــع املعلومــات املناســبة، مبــا يف ذلــك املقــابالت مــع الــشهود     

وهتدف هذه التقارير إىل املـساعدة علـى االنتقـال، عـن            . والصور بالنسبة لكل قضية على حدة     
طريق تزويد احملكمة اخلاصة للبنان مبوارد شاملة ومنظمة ومبوبـة ويف متناوهلـا فيمـا خيـص كـل                   

 .ضية على حدةق
وجيري حاليا وضع اإلجراءات الرامية إىل كفالة سالمة وسهولة نقل مجيـع املعلومـات               - ٩٥

وزة اللجنــة، وتتوقـع اللجنـة أن يـصري باإلمكــان إجـراء ذلـك النقـل بإشــعار       حبـ املوجـودة حاليـا   
مانـة  وتواصـل اللجنـة العمـل بـشأن هـذه املـسائل مـع فريـق االنتقـال املنـشأ يف األ                   . قصري نـسبيا  

 .العامة لألمم املتحدة
 

 مسائل محاية الشهود –باء  
كفالـة سـالمة الـشهود احملـتملني الـذين قـد يـستدعون لـإلدالء                لبد من وضع تـدابري       ال - ٩٦

بشهادهتم أمام احملكمة اخلاصة للبنان، وذلك لضمان قدرة الـشهود احملـتملني علـى التعـاون مـع          
 إىل الـسابق املقـدم  ما أشارت إليه اللجنة يف تقريرها احملكمة دون خوف من االنتقام، على حنو      

ــة     . اجمللــس ــة، بالتنــسيق مــع فريــق االنتقــال، بــصوغ مــشروع اســتراتيجية حلماي وقامــت اللجن
الشهود يتضمن مقترحـات لـبعض اخلطـوات األوليـة الـيت يـتعني اختاذهـا لوضـع برنـامج شـامل                      

ــة االنتقــ     ــشهود مكّيــف مــع الظــروف اخلاصــة ملرحل ــة ال ــان حلماي . ال إىل احملكمــة اخلاصــة للبن
اختـــاذ العديــد مـــن اخلطـــوات  واملــذكور  وســتدعو احلاجـــة إىل صــقل مـــشروع االســـتراتيجية   

 اللجنة على أهبة االستعداد للعمل مع فريـق         تقفو. اإلضافية قبل أن يتسىن تنفيذ هذا الربنامج      
 .لوقت املناسباالنتقال لكفالة إجناز هذه اجلانب املهم من املرحلة االنتقالية يف ا
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 املسائل اإلدارية -جيم  
يتـــها وختفـــيض أنـــشطتها يف لبنـــان بـــدأت اللجنـــة تـــستعد أيـــضا لإلهنـــاء الفعلـــي لوال - ٩٧
 أصـــول اللجنـــة، وفقـــا ألنظمـــة  طريـــق اســـتكمال جـــرد موجوداهتـــا وخططهـــا لتـــصفية  عـــن
 .املتحدة املالئمة األمم
 احملكمـة اخلاصـة للبنـان لـن يتوقـف           وتالحظ اللجنـة أن جنـاح االنتقـال مـن اللجنـة إىل             - ٩٨

فحسب على التسليم الفعال للنتائج واألدلة اليت توصلت إليها اللجنة، بـل وأيـضا علـى تـسليم                  
وتـرى اللجنـة أنـه سـيكون مبقـدور مكتـب املـدعي العـام للمحكمـة               . الذاكرة املؤسـسية للجنـة    

ويل على مـا اكتـسبه موظفـو    اخلاصة للبنان بدء العمل على الفور وبصورة فعالة مىت أمكنه التع          
وتعمل اللجنة حاليـا مـع فريـق االنتقـال ومـع إدارات األمـم            . ٢٠٠٥اللجنة من خربة منذ عام      

 . بني املؤسستنيالنتقال السلسلتحقيق اليات اآلنشاء ما يكفي من إلاملتحدة ذات الصلة 
 
  األمن - خامسا 

بـشأن مـستقبل    والـشك   مـن التـوتر     اتسمت الفترة املشمولة هبذا التقرير بدرجـة عاليـة           - ٩٩
ومتثلت أهم احلوادث األمنية الـيت وقعـت منـذ تقـدمي تقريـر اللجنـة الـسابق إىل         .لبنان السياسي

ــال   ــامن اجمللـــس يف اغتيـ ــوان غـ ــواب   أنطـ ــسة النائـــب يف جملـــس النـ ــخاص ومخـ ــرين يف أشـ آخـ
 .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٩

بـني القـوات املـسلحة اللبنانيـة         أمـدها    الـيت طـال   سبتمرب، انتهت املعركة    / أيلول ٢ ويف   - ١٠٠
ومجاعة فتح اإلسالم يف خميم هنر البـارد لالجـئني بـالقرب مـن مدينـة طـرابلس يف مشـايل لبنـان،                       

 مــن جنــود ١٦٠قــد قُتـل يف املعركــة أكثــر مـن   و .العنيــفوذلـك بعــد عـدة أشــهر مــن القتـال    
ق القتــال أضــرارا بالغــة وأحلــ . مــن مقــاتلي فــتح اإلســالم٢٢٠اجلــيش اللبنــاين ومــا يربــو علــى 

وال تــزال احلالــة يف  .د املئــات مــن األســريباهلياكــل األساســية للمخــيم، كمــا تــسبب يف تــشر 
مجيع أحناء لبنان تتسم بالتوتر، مـع انـدالع أعمـال قتـال متقطعـة فيمـا         يف  املخيمات الفلسطينية   

 .بني الفصائل الفلسطينية املختلفة

 صيغته النهائية، ورغم مرور أسابيع من املفاوضـات         حىت وقت إعداد هذا التقرير يف      و - ١٠١
 اللبنـاين رئيـسا جديـدا خلالفـة         جملس النواب املطولة بني األغلبية الربملانية واملعارضة، مل ينتخب        
ورغـم أن احلالـة    .نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٢٣الرئيس إميل حلـود، الـذي انتـهت فتـرة واليتـه يف      

 فترة واليـة الـرئيس حلـود، شـهد مـستوى التـوتر يف لبنـان                 عقاب انتهاء أاألمنية ظلت هادئة يف     
 . وال ُتستبعد إمكانية حدوث تدهور سريعا نتيجة هلذه احلالةتصاعدا كبري
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 ونظرا للبيئة السياسية واألمنية السائدة بوجه عام يف لبنان، وكذلك بعـض اإلنـذارات       - ١٠٢
،  هلـا  التقريـر بوجـود هتديـد غـري مباشـر         احملددة الـيت تلقتـها اللجنـة خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا                

 ،أجرت اللجنة بالتعاون مع السلطات اللبنانية ووكاالت أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة يف لبنـان        
استعراضــا شــامال لتقييمهــا للمخــاطر األمنيــة، واختــذت تــدابري أمنيــة إضــافية، كمــا زادت مــن   

 .مستوى احلذر املُراعى يف مجيع أنشطتها

، فإن هذه البيئـة األمنيـة الـيت تتـسم بـالتوتر              اإلضافية اذ تلك االحتياطات  حىت مع اخت  و - ١٠٣
 .ال تزال تؤثر سلبا يف قدرة اللجنة على االضطالع بواليتها

 
 الدعم التنظيمي - سادسا 

 خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، واجهــت اللجنــة بعــض الــصعوبات فيمــا يتعلــق  - ١٠٤
خبـصوص اآلفـاق املـستقبلية للمـوظفني        الـشك   د درجـة مـن      باالحتفاظ بـاملوظفني بـسبب وجـو      

ومــن بــني  .العــاملني حلــساب اللجنــة حاليــا، نظــرا لالنتقــال املتوقــع إىل احملكمــة اخلاصــة للبنــان
 وظيفــة مقارنــة ١٤١ وظيفــة، ُشــغلت ١٨٨الوظــائف الدوليــة املوافــق عليهــا والبــالغ عــددها   

ومـن بـني الوظـائف الوطنيـة      .بـالتقرير الـسابق   وظيفـة يف هنايـة الفتـرة املـشمولة     ١٢٥عدده  مبا
ــددها     ــالغ ع ــا والب ــق عليه ــغلت   ٥١املواف ــة، ُش ــة يف اللجن ــة٤٧ وظيف ــعبة   . وظيف ــألف ش وتت

وتتوقــع  .حمققــا وحملــال وخــبريا تقنيــا ٣٠مبــن فــيهم  موظفــا دوليــا، ٤٧التحقيقــات حاليــا مــن 
ــرة املتبقيــة يف واليتــها ولالنتقــال     ــة أنــه نظــرا لقــصر الفت ، فإهنــا قــد تواجــه بعــض  املتوقــعاللجن

 . املقبلتعيينهم يف الفترة املشمولة بالتقرير وأالصعوبات يف احلفاظ على املوظفني 

تواجه صعوبات يف جـذب     أيضا  أبرزته التقارير السابقة، ال تزال اللجنة       ما  وعلى حنو    - ١٠٥
والترمجـة التحريريـة   ما يكفي من موظفي اللغات املؤهلني وإبقائهم ألغراض الترمجـة الـشفوية،    

ويف هنايـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، كـان       .للوثائق والبيانات من وإىل اللغة العربيـة ومراجعتـها  
مــوظفني يعملــون بــدوام  ٧ مــن بينــهم ، مــن مــوظفي اللغــات الــدوليني٢١يعمــل لــدى اللجنــة 

 أن ذلـك كـان   ورغم اختاذ بعض التدابري من أجل معاجلة هذه احلالـة، تـشري اللجنـة إىل    .جزئي
 .قلقمصدر وال يزال 

 
 ستنتاجاتاال - سابعا 

التحقيقات، ومع ضيق نطـاق التحقيقـات، تتخـذ         عمليات   مع اختتام عدد متزايد من       - ١٠٦
فقـد نفـذت اللجنـة عـددا مـن       .بالتحقيقاملتصلة حذرا يف إدارهتا للمعلومات أكثر اللجنة هنجا 

العمليـة القانونيـة     تعرض للخطر نزاهة التحقيـق أو     ت التدابري يف هذا االجتاه وسعت إىل جتنب أن       
ونتيجـة لـذلك،    .إنفاذ إجـراءات مالئمـة إلدارة املعلومـات   عن طريق أو سالمة األفراد، وذلك 
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 حمـدودة فيمـا يتعلـق مبـا جتريـه      ترى اللجنة أنـه مـن غـري املمكـن اإلعـالن سـوى عـن معلومـات                
  .حتقيقات من

لجنــة بــشكل رئيــسي علــى لسابق إىل اجمللــس، ركــزت ا ومنــذ تقــدمي تقريــر اللجنــة الــ- ١٠٧
وبفـضل التقـدم    .تنفيذ خطط العمل املفصلة املوضوعة يف هناية الفترة املشمولة بـالتقرير الـسابق  

، تزداد قدرة اللجنة على استنباط استنتاجات أولية بشأن عـدد           املاضيةاحملرز يف األشهر األربعة     
ق احلريري، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بأعمـال معاينـة           كبري من جوانب التحقيق يف اغتيال رفي      

طــراز ميتسوبيــشي مــن مــسرح اجلرميــة، ونــوع اجلهــاز املتفجــر املرجتــل املــستخدم، والــشاحنة   
. ملتــورطني يف مراقبــة رفيــق احلريــري املــستخدمة يف االعتــداء، وكــذلك األشــخاص ا“كــانتر”

عـدس ومـدى تورطـه،       أمحـد أبـو   هويـة    اللجنة من معلومـات عـن        حدث تقدم فيما تعرفه   كما  
. لـدوافع احملتملـة الغتيـال رفيـق احلريـري         لوهو املفجر االنتحاري املزعوم، باإلضافة إىل فهمها        

 .تحقيقاملفيدين للوأتاحت هذه اخلطوات للجنة حتديد املزيد من األشخاص 

نطويـة علـى عـدد      جملـاالت التحقيـق امل     املقبل وستكرس اللجنة الفترة املشمولة بالتقرير       - ١٠٨
عـدد مـن جمـاالت التحقيـق،     لواسـتنادا إىل فهمهـا    .من األسـئلة اهلامـة الـيت ال تـزال دون إجابـة           

لجنـة  لالـدافع وراء ارتكـاب االعتـداء، سـتركز ا         شـكلت   تكـون   رمبـا   يف ذلـك العوامـل الـيت         مبا
مــسرح اجملمعــة مــن صــالت إضــافية بــني األدلــة  إجيــاد علــى مواصــلة بــشكل خــاص جهودهــا 

يف بعـض   قـد تورطـوا     الـذين رمبـا كـانوا       مثار الـشبهات    مية، والدوافع احملتملة، واألشخاص     اجلر
 عــدة وقــد ظهــرت يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق  .ارتكاهبــاوجوانــب اإلعــداد للجرميــة 

 .مسارات مبشرة، سيجري اتباعها على سبيل األولوية

االغتيـاالت  قـضايا   يف  اجلارية حتقيقاهتاكما واصلت اللجنة دعم السلطات اللبنانية يف         - ١٠٩
يف لبنــان منــذ تــشرين   الــيت وقعــت  بالقنابــل والــتفجريات الثمانيــة عــشرة احملــددة األهــداف    

يف النائـــب يف جملـــس النـــواب   ، مبـــا يف ذلـــك اغتيـــال أنطـــوان غـــامن     ٢٠٠٤أكتـــوبر /األول
خصصة للتحقيقـات،   املوارد امل حمدودية  ورغم تزايد عدد القضايا و    . ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ١٩

متكنت اللجنة مـن تـوفري املـساعدة للـسلطات القـضائية اللبنانيـة، وال سـيما يف جمـال الفحـوص              
ويل تركيز خاص علـى     واتساقا مع والية احملكمة اخلاصة للبنان، أُ       .اجلنائية واستجواب الشهود  

خـرى  حتديد ما حيتمل وجوده من صـالت وقواسـم مـشتركة بـني قـضية احلريـري والقـضايا األ         
وقـد أكـد عـدد مـن النتـائج املستخلـصة خـالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر                       .موضع التحقيـق  

ا تكون موجودة بني بعض من حيتمـل ارتكـاهبم هـذه    مبرعملياتية فرضية اللجنة بأن مثة صالت    
تأكيـد هـذه    املقبـل يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير    أيـضا  وسـيكون مـن أولويـات اللجنـة      .اجلـرائم 
 .جديدة صالتوإجياد ت الصال
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ــة يف     - ١١٠ ــه مــن أدل ــا كُــشف عن ــة إىل أن م ــشري اللجن ــال   وت ــضية اغتي ــري وق بعــض احلري
الفــاعلني  الــذي وقــع مــؤخرا، يؤكــد أن ،االعتــداءات األخــرى، مبــا فيهــا اغتيــال أنطــوان غــامن 

 متطـورة ومكثفـة متاحـة هلـم يف    عملياتيـة  كان وال يـزال لـديهم قـدرات    الفاعلني جمموعات   أو
 . بريوت وتستند إىل خربات ومعدات وموارد بالغة التخصص

، واصـلت اللجنـة متتعهـا بعالقـة عمـل وثيقـة وتعاونيـة            املاضـية  وخالل األشهر األربعة     - ١١١
مع الـسلطات اللبنانيـة، مبـا يف ذلـك املـدعي العـام ومـوظفي مكتبـه، وقـضاة التحقيـق املكلفـني                     

ذا سرعة التحقيق مرة أخـرى خـالل الفتـرة املـشمولة هبـ     زادت قد و .القضايا املختلفةالنظر يف ب
طلبـات املـساعدة    ما قُـدم مـن      على حنو ما يربزه عدد ما أُجري من مقابالت، و         وذلك  التقرير،  

 .تلبيتها بشكل كامليف اليت استمرت السلطات اللبنانية 

 تقـدمي   ودوال أخـرى واصـلت    اجلمهوريـة العربيـة الـسورية       إىل أن   أيـضا   تشري اللجنة   و - ١١٢
نـداءها  وتكـرر  كما تقر اللجنة هبذه الردود  .ردود على ما تقدمه اللجنة من طلبات للمساعدة

 .من معلومات ودعم إىل اللجنة يف الوقت املناسبما ُيطلب إىل مجيع الدول بتقدمي 

ونظرا للتـوتر الـسياسي احلـاد واملـستمر يف لبنـان، وكـذلك بعـض التهديـدات احملـددة                   - ١١٣
هها اللجنة بـسبب طـابع واليتـها، تعـرب اللجنـة عـن امتناهنـا بـشكل خـاص للقـوات                      اليت تواج 

فهـذا الـدعم ضـروري     .املـسلحة اللبنانيـة ملـا تـوفره مـن محايـة ملـوظفي اللجنـة وأمـاكن عملـها          
 .واليتها بفعاليةاالضطالع بلقدرة اللجنة على 

ملـدعي العـام للمحكمـة اخلاصـة     لتسليم نتـائج حتقيقاهتـا إىل ا      بشكل فعال    اللجنة   دُّ وُتعِ - ١١٤
املاديــة وجيــري جــرد البيانــات والوثــائق وامللفــات واألدلــة  .للبنــان عنــدما تبــدأ احملكمــة أعماهلــا

.  التـسليم والنقـل خـالل مهلـة قـصرية           اللجنـة وحفظهـا وتعبئتـها بطريقـة تيـسر          املوجودة حبوزة 
قـال بـشأن عـدد مـن املـسائل          كما تعمل اللجنة بالتعاون مع الفريق املنشأ لإلشـراف علـى االنت           

 .اليت سيتعني معاجلتها من أجل كفالة االنتقال بني املؤسستني بنجاح
 
 


