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ــارس / آذار٢٨رســالة مؤرخــة     ــيس    ٢٠٠٨م ــام إىل رئ ــن األمــني الع ــة م  موجه
 جملس األمن

 
يــشرفين أن أحيــل طيــه التقريــر العاشــر للجنــة التحقيــق الدوليــة املــستقلة التابعــة لألمــم   

ــن     ــرارات جملـــس األمـ ــال بقـ ــد عمـ ــذي أُعـ ــدة الـ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥املتحـ
 ). ٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦و ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤ و

ويقدِّم التقرير إىل جملس األمن حملة عامة عن التقّدم الذي أحرزته اللجنـة منـذ تقريرهـا                  
وتواصـل اللجنـة   . ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٨، املؤرخ   (S/2007/684)السابق إىل اجمللس    

رورة تقدمها يف العمل، وتشدد يف الوقت نفسه على الطابع املعقد للتحقيـق، إدراكـا منـها لـض                 
 . بشكل كفؤ“ احملكمة اخلاصة للبنان”تسليم املهام إىل 

وتفيد اللجنة بأن لديها أدلة تثبت أن شبكة من األفراد دبرت فيما بينها لتنفيـذ عمليـة               
اغتيال رئيس الـوزراء الـسابق رفيـق احلريـري، وأن هلـذه الـشبكة اإلجراميـة، أو ألجـزاء منـها،                      

ــبعض القــضايا األخــرى املــ    ــة اللجنــ صــلة ارتبــاط ب ــة اآلن  . ةشمولة بوالي ــة اللجن وتتمثــل أولوي
كما يقـدم التقريـر تفاصـيل عـن املـساعدة الـيت             . حتديد نطاق الشبكة وهوية املشاركني فيها      يف

 عمليـة تفجـري واغتيـال أخـرى شـهدها      ٢٠قدمتها اللجنة إىل السلطات اللبنانية يف التحقيق يف        
 .٢٠٠٤أكتوبر /لبنان منذ تشرين األول

 أن أعرب عن الشكر ملوظفي اللجنة ملا قاموا به من عمـل ممتـاز يف ظـل ظـروف                    وأوّد 
وأود بـصفة خاصـة، أن أشـكر دانييـل بيلمـار الـذي تـوىل رئاسـة اللجنـة يف                     . غاية يف الـصعوبة   

، وذلك لدوره القيادة يف دفع عجلة التحقيق وتـوفري االسـتمرارية     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  ١
 . يضا أن أشكر حكومة لبنان ملا تقدمه من دعم وتعاون متواصلنيوأوّد أ. لعمل اللجنة

وأرجو ممتنا إطالع أعضاء جملس األمن على هذه املسألة وسـأحيل، يف الوقـت نفـسه،         
 . هذا التقرير إىل حكومة لبنان

  كي مون- بان) توقيع(
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التقرير العاشـر للجنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة املنـشأة عمـال بقـرارات                  
 ١٦٤٤و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥ لــــــــس األمــــــــنجم
 )٢٠٠٧ (١٧٤٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦ و) ٢٠٠٥(
بريوت  بيلمار. أ .د

٢٠٠٨آذار مارس   رئيس اللجنة   

 موجز 
طلب جملس األمن إىل جلنة التحقيق الدوليـة املـستقلّة أن تقـدم إليـه تقريـرا كـل أربعـة                      

ــرزه    ــذي حتـ ــدم الـ ــن التقـ ــهر عـ ــو التقر . أشـ ــذا هـ ــر الوهـ ــىت    يـ ــة حـ ــن اللجنـ ــدم مـ ــر املقـ عاشـ
ــو اآلن، ــة د   أول وهـ ــيس اللجنـ ــه رئـ ــر يقدمـ ــصبه يف   ب. أ .تقريـ ــام منـ ــوىل مهـ ــذي تـ ــار الـ يلمـ
 .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١

ويقدم هذا التقرير آخـر مـستجدات التقـدم يف التحقيـق، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب                     
ق يف الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر، ميكـن     ويف ضوء التقدم الذي حتق. ملقتضيات السرية واألمن 

للجنة أن تؤكد استنادا إىل األدلة املتاحة لديها، أن شبكة من األفراد دبـرت فيمـا بينـها لتنفيـذ           
عملية اغتيال رئيس الوزراء الـسابق رفيـق احلريـري، وأن هلـذه الـشبكة اإلجراميـة، أو ألجـزاء                    

وتتمثـل أولويـة اللجنـة اآلن     . ولة بوالية اللجنة  منها، صلة ارتباط ببعض القضايا األخرى املشم      
 . هجمات أخرىمن يف مجع مزيد من األدلة بشأن هذه الشبكة ومدى ارتباطها مبا وقع 

ــسلطات        ــة إىل ال ــة بتقــدمي املــساعدة التقني ــسابق، تقــوم اللجن ــر ال ــذ صــدور التقري ومن
ــة يف التحقيقــات الــيت جتريهــا يف هجــومني إضــافيني اســتهدف    ــردين مــن قــوى األمــن   اللبناني ا ف

 . اللبنانية، اللواء فرانسوا احلاج، والرائد وسام عيد
ــدهو     ــادة ت ــان وقــد أســهم هــذان اهلجومــان األخــريان يف زي ــة يف لبن . ر األجــواء األمني

ــؤثر يف     وال ــف، ت ــدابري التخفي ــزال هــذه األجــواء، رغــم ت ــل   ت ــة، لكــن دون الني ــشطة اللجن  أن
 . عزمها من

وكـان تعـاون اجلمهوريـة      . مل بشكل وثيق مـع الـسلطات اللبنانيـة        وتواصل اللجنة الع   
وانتهجت اللجنة ممارسات عمـل جديـدة لتـشجيع الـدول           . العربية السورية مرضيا بشكل عام    

 . على تقدمي مزيد من املساعدة فضال عن تشجيع الشهود واملصادر األخرى على التعاون
، واضــعة “حملكمــة اخلاصــة للبنــان  ا”وتواصــل اللجنــة أيــضا التحــضري لالنتقــال إىل      

 . اعتبارها أن التحقيقات املتعلقة باإلرهاب طويلة ومعقدة يف
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 مقدمة -أوال  
ــستق      - ١ ــة امل ــق الدولي ــة التحقي ــر جلن ــذا التقري ــن    أعــدت ه ــس األم ــرارات جمل ــال بق لة عم

 ١٧٤٨و   ) ٢٠٠٦ (١٦٨٦و   ) ٢٠٠٥ (١٦٤٤و   ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦و   ) ٢٠٠٥( ١٥٩٥
ــه اللج ويعـــرض التق). ٢٠٠٧( ــذي أحرزتـ ــدم الـ ــر التقـ ــؤرخ   ريـ ــسابق املـ ــا الـ ــذ تقريرهـ ــة منـ نـ

 وهـو أيـضا أول تقريـر يقدمـه رئـيس اللجنـة              .(S/2007/684) ٢٠٠٧نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٢٨
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١بيلمار الذي توىل مهام منصبه يف  .أ .د
ثــة للــهجوم اإلرهــايب  الــذكرى الــسنوية الثال٢٠٠٨فربايــر / شــباط١٤فقــد وافــق يــوم  - ٢

وكانـت  .  شخصا آخـرين ٢٢الذي أودى حبياة رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق احلريري و     
اللجنة قد أنشئت للمساعدة يف التحقيق يف هذا اهلجوم، وطُلب إليها تقـدمي مـساعداهتا التقنيـة                 

وتتعلــق هــذه . ر حتقيقــا آخــر، مبــا يف ذلــك حتقيقــان خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــ ٢٠يف 
. التحقيقات بسلسلة من اهلجمات اإلرهابيـة تـسببت يف قتـل العـشرات وجـرح مئـات آخـرين                  

 .  شخصا على األقل٤٩٤ شخصا وُجرح ٦١ويف اجملموع، قُتل 
وتواجـه اللجنـة حتـديات      . والتحقيقات يف األعمال اإلرهابيـة معقـدة وصـعبة بطبيعتـها           - ٣

ها املتواصل وأجواء التحقيقات احملّملة بـشواغل أمنيـة         إضافية، منها كرب حجم اهلجمات وطابع     
ــد       . مــستمرة ــهجي تقــدمي ي ــة بأســلوهبا املن ــصعوبات، تواصــل اللجن ــرغم مــن هــذه ال ــى ال وعل

ــسترشدة يف      ــضايا، م ــسات الق ــة لكــشف مالب ــسلطات اللبناني ــساعدة إىل ال ــائع  امل ــك بالوق  ذل
 .  عامدة إىل تقصي كافة خيوط التحقيقواألدلة دون غريها

وعلــى الــرغم . لقــدر مــن التعقيــدوال ســبيل إىل التعجيــل بــإجراء حتقيقــات علــى هــذا ا - ٤
قــد يــسببه عــدم التوصــل إىل نتــائج ســريعة مــن إحبــاط للــضحايا النــاجني وألســر املتــوفني     ممــا

وللشعب اللبناين واجملتمع الـدويل واللجنـة نفـسها، فـإن التجربـة املـستقاة مـن حتقيقـات أخـرى              
 . تقدمي مرتكيب اجلرائم إىل العدالة أمر ممكن إذا تيسر الوقت وتوافرت املواردمماثلة تثبت أن 

ولـن تظهـر أمسـاء      . اهتـا ولن تفصح اللجنة عن أية أمسـاء حرصـا منـها علـى سـرية حتقيق                - ٥
ــراد إال ــة      األفـ ــوافر األدلـ ــدما تتـ ــا، عنـ ــام الحقـ ــدعي العـ ــيقدمها املـ ــيت سـ ــام الـ ــوائح االهتـ  يف لـ

 . لذلك الكافية
وجز هذا التقرير األجواء السياسية واألمنية اليت تعمل اللجنة يف ظلـها؛ والتطـورات               وي - ٦

اجلديدة يف أساليب عمل اللجنة وأولوياهتا يف جمـال التحقيـق؛ والتعـاون مـع الـسلطات الوطنيـة         
اخلطـوات الـيت تتخـذها    وأخـريا، يتنـاول التقريـر      . والدولية؛ والتحـديات املالزمـة لعمـل اللجنـة        

 . “احملكمة اخلاصة للبنان”اليا استعدادا لالنتقال إىل اللجنة ح
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 األجواء العامة -ثانيا  
ــدة         - ٧ ــسدود، رغــم احملــاوالت العدي ــق م ــى طري ــان عل ــسياسي يف لبن ــزال الوضــع ال ال ي

. ٢٠٠٧نــوفمرب /النتخــاب خلــف للــرئيس إميــل حلــود الــذي انتــهت واليتــه يف تــشرين الثــاين  
 . ية حىت اآلن يف حل هذه األزمةتفلح اجلهود احمللية والدول ومل
فقد ُنفِّذ عـدد    . ويف األشهر األربعة املاضية، شهدت اللجنة تدهورا يف األجواء األمنية          - ٨

كمـا أدت األحـوال الـسياسية       . من اهلجمات ضـد أفـراد قـوى األمـن اللبنانيـة واجملتمـع الـدويل               
ــشوارع أســفر     ــام عــدة مظــاهرات يف ال ــد إىل قي ــصادية يف البل ــة  واالقت ت عــن اشــتباكات عنيف

 . وإطالق أعرية نارية
، قُتـــل رئـــيس العمليـــات للقـــوى اللبنانيـــة     ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٢ويف  - ٩

 وسـائقه، يف هجـوم      - الذي رقّـي إىل رتبـة لـواء بعـد وفاتـه              -املسلحة، العميد فرانسوا احلاج     
، قُتـل  ٢٠٠٨نـاير  ي/ كـانون الثـاين  ٢٥ويف . بالقنابل أسـفر عـن جـرح تـسعة أشـخاص آخـرين        

 الـذي رقّـي     -رئيس القسم الفين لفرع املعلومات بقـوى األمـن الـداخلي، النقيـب وسـام عيـد                  
وُجـرح اثنـان    .  يف تفجـري مماثـل، إىل جانـب مخـس ضـحايا آخـرين              -إىل رتبة رائد بعـد وفاتـه        

 . وأربعون شخصا يف هذا اهلجوم
 األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان         ، تعـرض أفـراد لقـوة      ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٨ويف   - ١٠

ينـاير، قُتـل    / كانون الثاين  ١٥وبعد أسبوع، يف    . للهجوم للمرة الثالثة يف األشهر التسعة املاضية      
ثالثة أشخاص وُجرح آخـرون إثـر انفجـار قنبلـة علـى حافـة الطريـق، لـدى مـرور عربـة تابعـة                         

 . للسفارة األمريكية
ختذت بعـض الـسفارات عـددا مـن التـدابري حلمايـة             وبسبب أجواء انعدام األمن هذه، ا      - ١١

 . مواطنيها يف لبنان، مشلت يف بعض احلاالت إصدار حتذيرات بتجنب السفر إىل هذا البلد
لكــن اهلجمــات املتواصــلة ضــد . واختــذت اللجنــة أيــضا تــدابري ملعاجلــة القــضايا األمنيــة - ١٢

ماسي واملظاهرات العنيفة واالشـتباكات     مسؤولني لبنانيني وأفراد اجملتمع الدويل والسلك الدبلو      
املتفرقــة بـــني الفـــصائل املتنافـــسة، فـــضال عـــن التـــوترات املـــستمرة داخـــل خميمـــات الالجـــئني  

غــري أن تــصاعد . الفلــسطينيني، تظــل مــصدرا للقلــق وتــؤثر علــى حريــة تنقــل مــوظفي اللجنــة   
 .  العنف مل تفت يف عضد اللجنةأعمال
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 التطورات اجلديدة -ثالثا  
 املمارسات اجلديدة - ألف 

فمنذ تقريرها األخري، زادت بـأكثر مـن الـضعف          . قامت اللجنة بتسريع وترية عملياهتا     - ١٣
 .  طلبا٢٥٦ طلبا إىل ١٢٣عدد طلبات املساعدة املوجهة منها إىل لبنان ودول أخرى، من 

لـدعم  وضعت اللجنة أيضا أولويات جديدة يف جمال التحقيق وأعادت توزيع املـوارد     و - ١٤
ــات  ــذه األولوي ــادات االســتجواب      . ه ــات االســتجوابات وإع وأعــّدت جــدوال منقحــا بأولوي

 . وأخذت يف تطبيق إجراءات جديدة لتبسيط هذه العملية
ولتقصري الفاصل الزمين للحـصول علـى نتـائج الفحـوص اجلنائيـة، زادت اللجنـة عـدد                   - ١٥

 الــيتوصــول بيــسر إىل قواعــد البيانــات كمــا أصــبح بإمكاهنــا ال. املختــربات الدوليــة املتاحــة هلــا
ــة واألشــخاص         ــسوابق اجلنائي ــراد ذوي ال ــوبني واألف ــن األشــخاص املطل ــات ع ــضمن معلوم تت
املفقـودين أو املتــوفني ووثـائق اهلويــة والعربــات املـسروقة، فــضال عــن بيانـات احلمــض النــووي     

(DNA)وبصمات األصابع  . 
 

 تعزيز املساعدة املقدمة من الدول -باء  
ــستطيع ا   - ١٦ ــها ال ت ــة مــستقلة، لكن ــراغ صــحيح أن اللجن ــصرف،  . لعمــل يف ف ــة تت فاللجن
حقيقة األمر، باسـم الـدول األعـضاء وجناحهـا يتوقـف علـى مـا تقدمـه هلـا هـذه الـدول مـن                يف

 . مساعدة فعالة يف الوقت املناسب
باعهـا يف   وقد أبدت اللجنة مرونة متجددة بشأن الطريقة اليت ميكن للـدول األعـضاء ات              - ١٧

واجتمع رئيس اللجنة مع سفراء وممـثلني آخـرين للـدول وعـرض علـيهم هنجـا          . تقدمي املساعدة 
فبدال من العمل فقط على أساس طلبات مساعدة حمددة، سألت اللجنة ممثلـي             : جديدا للتعاون 

الدول عن الطرق اليت ميكنهم من خالهلا دعم اللجنة وقُـدمت إلـيهم معلومـات بـشأن جمـاالت        
 . عدة العامة اليت ميكن أن توافق قدراهتم ومتطلبات اللجنةاملسا
 اللجنـة عـن امتناهنـا للـدول     بوتعـر . وقد بدأ هذا النهج املرن اجلديد يـؤيت مثـاره فعـال          - ١٨

بــت للّجنــة أن تــوفري املــوارد،  فقــد ث. أو تــسعى جاهــدة إلتاحــة املــوارد خبرباهتــا الــيت أســهمت 
وبالتـايل، فإهنـا جتـدد دعوهتـا إىل       . اما كـبريا يف عملـها     لفتـرة قـصرية، ميكـن أن يـسهم إسـه           ولو

 . مجيع الدول األعضاء لتقدمي املساعدة
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 توفري أجواء آمنة للتعاون -جيم  
تدرك اللجنة الدور األساسـي الـذي يـضطلع بـه الـشهود واملـصادر الـسرية، مـع تقـدم               - ١٩

ين للمثـول كـشهود يف أيـة        ، وتـدرك أمهيـة التوصـل إىل أفـراد يكونـون مـستعد             امسرية حتقيقاهتـ  
 . حماكمات مقبلة

لتعزيــز قيــام أجــواء آمنــة للتعــاون لــصاحل هــؤالء ت اللجنــة تــدابري قــونتيجــة لــذلك، طّب - ٢٠
وعملـت علـى حتـسني نظمهـا مـن أجـل محايـة              . األفراد وحلماية املعلومات الـيت تتلقاهـا اللجنـة        

صادر األخـرى، وطبقـت اسـتراتيجية       املعلومات البالغة احلساسية اليت يطلـع عليهـا الـشهود واملـ           
حلمايــة الــشهود تتماشـــى خصيــصا مـــع االحتياجــات املقبلــة للمحكمـــة وتــستند إىل أفـــضل       

 . املمارسات املعترف هبا دوليا
 
 التقدم احملرز يف التحقيقات -رابعا  

وتواصل اللجنة احترام التزامها باحلفـاظ علـى سـرية          . للسرية أمهية كبرية يف أي حتقيق      - ٢١
ــة         ال ــضال عــن محاي ــق، ف ــات التحقي ــساس بتقني ــارير لتجنــب أي م ــن تق ــه م ــا تقدم ــق فيم تحقي

 . األشخاص واألدلة
وترد أدناه حملة عامة عـن التقـدم احملـرز يف التحقيـق يف قـضية احلريـري وقـضايا أخـرى                       - ٢٢

 إيـالء  ويشار هنا إىل النتائج الوقائعية املستخلصة خالل فترة التقرير، مـع . تشملها والية اللجنة 
 . املراعاة الواجبة ملقتضيات السرية واألمن

 
 التحقيق يف قضية احلريري -ألف  

وتـشمل األعمـال   . ال تزال عملية التحقيق يف قضية احلريري جاريـة يف كافـة اجملـاالت         - ٢٣
 اسـتجوابا،   ٣٤املضطلع هبا إجراء فحـوص جنائيـة وحتلـيالت ومجـع أدلـة، مبـا يف ذلـك إجـراء                     

 . تغرق كثريا من الوقتبعضها معقد ويس
اض احتمـال وجـود صـالت تنفيذيـة         وقد أشـارت اللجنـة يف تقريرهـا الـسابق إىل افتـر             - ٢٤
 . بعض من حيتمل ارتكاهبم جلرائم خمتلفة قيد التحقيق بني
وبوسع اللجنة اآلن أن تؤكد، بنـاء علـى األدلـة املتاحـة، أن شـبكة مـن األفـراد دبـرت             - ٢٥

شـــبكة ” -ن هلـــذه الـــشبكة اإلجراميـــة أ اغتيـــال رفيـــق احلريـــري وفيمـــا بينـــها لتنفيـــذ عمليـــة
 .  أو ألجزاء منها، صلة ارتباط ببعض القضايا األخرى املشمولة بوالية اللجنة-“ احلريري

أن شبكة احلريري كانت قائمـة قبـل اغتيـال         ) أ: (وقامت اللجنة أيضا جبمع أدلة تثبت      - ٢٦
أهنـا كانـت    ) ج(لـسيد احلريـري قبـل االغتيـال؛ و          أهنا كانـت ترصـد ا     ) ب(السيد احلريري؛ و    
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أن جـزءا علـى األقـل مـن شـبكة احلريـري مـا زال موجـودا ويعمـل،                    ) د(نشطة يوم اغتياله؛ و     
 . بعد االغتيال

وعـن نطاقهـا   وتتمثل أولوية اللجنة حاليا يف مجع مزيد من األدلة عن شبكة احلريـري،     - ٢٧
وهوية مجيع املشاركني فيها وصالهتم بآخرين خارج الـشبكة ودورهـم يف اهلجمـات األخـرى                

 . اليت ثبت وجود عالقة ارتباط هبا
وستركز اللجنة أيضا على تبني صالت االرتباط بني شبكة احلريري وبـاقي اهلجمـات                - ٢٨

 . ا حيثما يثبت وجودها ونطاقه اللجنة، وحتديد طبيعة هذه الصالتاليت تشملها والية
. كما تواصل اللجنة حتقيقها ملعرفة هويـة منفـذ اهلجـوم االنتحـاري يف قـضية احلريـري                 - ٢٩

 بـشأن األصـل الـذي ينحـدر منـه           ،وتقارن اللجنة املعلومات اجلنائية الواردة يف التقارير السابقة       
ــدخول واخلــروج ومبلفــات      ــه، بــسجالت ال األشــخاص منفــذ اهلجــوم ومســات املنفــذ وحتركات

املفقودين يف بلدان خمتلفة، وذلك للعثور على خيوط ميكن االسـتدالل هبـا علـى اهلويـة احملتملـة                   
 لتوفري مزيـد مـن      (DNA)واستنادا إىل هذه اخليوط، جيري حتليل احلمض النووي         . ملنفذ اهلجوم 

 . املساعدة يف حتديد هوية املنفذ
 

 التقدم احملرز يف حتقيقات أخرى -باء  
 هجومــا ٢٠مبهمــة مــساعدة الــسلطات اللبنانيــة يف التحقيــق يف حاليــا طلع اللجنــة تــض - ٣٠

ــة يف هــذه القــضايا   . إضــافة إىل اهلجــوم الــذي اســتهدف احلريــري   كمــا أن التحقيقــات اجلاري
 . األخرى تدعم التحقيق يف قضية احلريري

لـسلطات  وقد طلب جملس األمن إىل اللجنة، منـذ صـدور تقريرهـا الـسابق، مـساعدة ا             - ٣١
ونتيجـة لـذلك،    . اللبنانية يف التحقيـق يف اهلجـومني اللـذين اسـتهدفا اللـواء احلـاج والرائـد عيـد                  

أصبحت والية اللجنة تشمل، عالوة على التحقيق يف قضية احلريري، حتقيقات يف نـوعني مـن                 
ــا حمــــدد األهــــداف ضــــد سياســــيني وصــــحفيني ومــــسؤويل أمــــن،   ١١: اهلجمــــات  هجومــ

 .  األهداف، تشمل هجمات بالقنابل يف أماكن عامةهجمات غري حمددة ٩ و
وقامت اللجنة حىت اآلن بتوفري املساعدة يف هذه التحقيقـات األخـرى يف جمـاالت مـن                  - ٣٢

قبيل التحليالت اجلنائية؛ وإجراء االسـتجوابات؛ ومتثيـل اجلـرائم؛ ووضـع منـاذج ثالثيـة األبعـاد                  
تسلسل الزمين لتحركات الـضحايا؛ ومجـع الـصور    ملواقع اجلرمية؛ وحتليل املراسالت؛ وترتيب ال 

ــروين      ــد اإللكت ــل حركــة الربي ــا؛ وحتلي ــا والنظــر فيه ــشروعا   . وتكبريه ــضا م ــة أي ــدأت اللجن وب
 . لالستعانة باحلاسوب يف وضع رسوم ختطيطية موحدة ذات صلة بالتحقيقات
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ــذه القـــضايا وقـــضية     - ٣٣ ــة بـــني هـ ــة أيـــضا التحقيـــق يف الـــصالت القائمـ  وتواصـــل اللجنـ
تــرة املـشمولة بــالتقرير،  وخـالل الف . ويـرد أعــاله مـوجز التقــدم احملـرز يف هـذا اجملــال     يـري، احلر

ــذه         ٥٨ أُجــري ــة يف ه ــسلطات اللبناني ــة إىل ال ــة املقدم ــساعدة التقني ــن امل ــتجوابا كجــزء م اس
 . القضايا، مبا يف ذلك حبث الصالت املوجودة بينها وبني قضية احلريري

مجيـع العناصـر املاديـة الـيت ُعثـر عليهـا يف مـسرح اجلـرائم الـيت                   وفحصت اللجنـة أيـضا       - ٣٤
وقعت فيها هجمات حمـددة األهـداف، مبـا يف ذلـك لوحـات أرقـام الـسيارات والبقايـا احملتملـة            

وخيـضع حاليـا مثانيـة ومخـسون عنـصرا ملزيـد مـن التحليـل اجلنـائي يف                   . ألجهزة التفجري املرجتلة  
، وبـصمات األصـابع، واملتفجـرات، وعالمـات         (DNA) دليـل احلمـض النـووي     (خمتربات دولية   

، وستقدم الحقا تقارير تقارن نتائج كل من هـذه التحقيقـات   )األدوات، والدهانات، واملعادن  
 . مع نتائج التحقيق يف قضية احلريري

بتخـصيص مـوارد للقـضيتني اجلديـدتني بـشكل مؤقـت مـن أجـل                وقامت اللجنة أيـضا      - ٣٥
 الفرص املتاحـة جلمـع أدلـة جديـدة مـن مـسرحي هـاتني اجلـرميتني،               االستفادة بشكل كامل من   

 . واستجواب الشهود واألحداث ال تزال حاضرة يف أذهاهنم
 

  مقتل اللواء فرانسوا احلاج -جيم  
 صـباحا، فُجـرت     ٠٦/٧، الـساعة    ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢يف يوم األربعاء     - ٣٦

 أماكن االنتظار، وحدث االنفجار وقـت مـرور       قنبلة كانت موضوعة يف سيارة موجودة بأحد      
وبعــد يــومني، . ل احلـاج وســائقه عربـة اللــواء احلــاج، رئــيس العمليـات يف اجلــيش اللبنــاين، فقتــ  

طات اللبنانيــــة يف التحقيــــق  تقــــدمي املــــساعدة التقنيــــة للــــسلإىلجملــــس األمــــن اللجنــــة  دعــــا
 . اهلجوم هذا يف
لجنـة بـإجراء فحـوص جنائيـة يف مـسرح اجلرميـة        ن تـابعون ل   ووقام خرباء جنائيون دولي    - ٣٧

ملدة أسبوع بالتعاون مع السلطات اللبنانيـة، فـضال عـن إجـراء حتقيـق يف املنطقـة احمليطـة مبحـل                      
 عنـصرا ماديـا خيـضع معظمهـا حاليـا للتحليـل       ١١٢وُعثر علـى مـا جمموعـة    . إقامة اللواء احلاج  

 . يف خمترب دويل
لتأكيــد االســتنتاجات األوليــة املتعلقــة جبهــاز الــتفجري وجــار عمــل التحلــيالت الالزمــة  - ٣٨

 . املرجتل وحتديد نوع املتفجرات املستخدمة يف اهلجوم وكميتها
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 مقتل الرائد وسام عيد -دال  
 صـباحا، وقـع انفجـار       ٥٤/٩، الـساعة    ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٥يف يوم اجلمعة     - ٣٩

د، رئيس القسم الفين بفرع املعلومـات لقـوى         يف منطقة مزدمحة من بريوت استهدف الرائد عي       
وبعـد  . وقُتل يف اهلجـوم الرائـد عيـد وسـائقه وأربعـة أشـخاص آخـرين               . األمن الداخلي اللبنانية  

ينــاير، دعــا جملــس األمــن اللجنــة إىل تــوفري املــساعدة التقنيــة   / كــانون الثــاين٣١ســتة أيــام، يف 
 . إلجراء التحقيق

 تــابعون للجنــة بفحــص مــسرح اجلرميــة ملــدة ســتة أيــام   وقــام خــرباء جنــائيون دوليــون  - ٤٠
 عنـصرا ماديـا، خيـضع معظمهـا         ١٣٦وُعثـر علـى مـا جمموعـه         . بالتعاون مع الـسلطات اللبنانيـة     
 . حاليا للتحليل يف خمترب دويل

ولئن كان التحقيق يف هذا اهلجوم ال يزال يف مرحلة مبكـرة، فقـد متكنـت اللجنـة مـن            - ٤١
ــو   ــات احلمـــض النـ ــزل عينـ ــةعـ ــشري اال . وي ذات األمهيـ ــا تـ ــرباء كمـ ــة للخـ ــتنتاجات األوليـ  سـ

ــوع       أن إىل ــن نــ ــت مــ ــوم كانــ ــذا اهلجــ ــستخدمة يف هــ ــرات املــ  (TNT) “ِت نْ ِت”املتفجــ
 . (RDX)“ إكس دال راء” و

وأجــــرت اللجنــــة، إضــــافة إىل عملــــها يف جمــــال الفحــــوص اجلنائيــــة، سلــــسلة مــــن  - ٤٢
 عيـد وحتركاتـه االعتياديـة، وبالتحديـد حتركاتـه يف            االستجوابات ملعرفة الـروتني اليـومي للرائـد       

األسابيع الـسابقة لوفاتـه؛ ومكانتـه املهنيـة، مبـا يف ذلـك العمـل الـذي كـان يـضطلع بـه ومـدى                          
كما ركزت االستجوابات على مجـع مالحظـات مـن أفـراد كـانوا            . معرفة اجلمهور هبذا العمل   

 .  أوقات ذات صلةحاضرين يف موقع اجلرمية ويف املنطقة احمليطة هبا يف
وفيما يتعلق بالقضيتني اجلديدتني، تعمل اللجنة على تبيـان جوانـب شخـصية الـضحية                - ٤٣

وتقـوم أيـضا بـالتحقيق فيمـا يوجـد مـن صـالت مـع               . املستهدفة والدوافع املمكنة وراء اهلجـوم     
 . هجمات أخرى حمددة اهلدف، مبا يف ذلك اهلجوم الذي استهدف احلريري

 
 ون مع السلطات الوطنية والدوليةالتعا -خامسا  

 السلطات اللبنانية -ألف  
تواصل اللجنـة اتـصاهلا املنـتظم وتفاعلـها الوثيـق مـع الـسلطات اللبنانيـة بـشأن مـسائل                      - ٤٤

ــا      ــة وموظفيه ــأمن اللجن ــسائل ذات صــلة ب ــا، إضــافة إىل م ــق بتحقيقاهت ــة  . تتعل ــزال اللجن وال ت
الزمالة مع هـذه الـسلطات حـسبما لـوحظ باسـتمرار         تستفيد من التعاون الوثيق املطبوع بروح       

 . يف تقارير سابقة
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. وال يــزال املــدعي العــام للبنــان هــو الشخــصية الرئيــسية الــيت تتخاطــب معهــا اللجنــة    - ٤٥
وتواصــل اللجنــة اجتماعهــا معــه ومــع موظفيــه بــشكل يــومي تقريبــا ملتابعــة العــدد املتزايــد مــن   

رئــيس اللجنــة أيــضا اجتماعــات ثنائيــة أكثــر تــواترا مــع ويعقــد . طلبــات املــساعدة املقدمــة إليــه
 . املدعي العام بغرض إطالعه باستمرار على أنشطة اللجنة وما حترزه من تقدم

وعقدت اللجنة أيضا اجتماعات مع قاضي التحقيق املكلف بقضية احلريـري وقـدمت              - ٤٦
فحـوص اجلنائيـة الـيت    لقاضي التحقيق يف قضييت السيدين احلـاج وعيـد عرضـا مفـصال لنتـائج ال         

 . توصلت إليها
لبنانيــة املختــصة علــى مــضمون كــل وإذ يتواصــل التحقيــق، ُتطْلــع اللجنــة الــسلطات ال - ٤٧
حتــصل عليــه مــن معلومــات مهمــة، دون تعــريض مــصدر هــذه املعلومــات للخطــر، وذلــك    مــا

ذا التقيـيم، مبـا   لتمكينها من إجراء تقييم مستقل لألدلة اجملّمعة املستجدة والتصرف مبا يتفق وهـ    
 . يف ذلك ما يتعلق بإجراءات االحتجاز

وتشعر اللجنة دائما باالمتنان الشديد لقوى األمن اللبنانيـة لـدعمها الـدؤوب والفعـال                - ٤٨
ملــها، ولوالمهــا ملــا تــسىن للجنــة      واملــساعدة الــيت تقــدمها حلمايــة مــوظفي اللجنــة ومقــر ع       

 . عملها تواصل أن
 

  السوريةاجلمهورية العربية -باء  
 طلبـات مـساعدة إىل اجلمهوريـة العربيـة          ٨قدمت اللجنة منذ صدور تقريرهـا الـسابق          - ٤٩

وتواصــل اجلمهوريــة العربيــة الــسورية االســتجابة هلــذه الطلبــات ضــمن أطــر زمنيــة     . الــسورية
تــرة بتيــسري إيفــاد بعثــة واحــدة     وقامــت الــسلطات الــسورية أيــضا خــالل هــذه الف     . مناســبة

 . اجلمهورية إىل
وتعرب اللجنة عن تقديرها ملا اختذته السلطات السورية من ترتيبات لوجـستية وأمنيـة               - ٥٠

 . وبوجه عام تواصلُ السلطات السورية تعاوهنا بصورة مرضية. لتيسري بعثة اللجنة
وستواصــل اللجنــة طلــب التعــاون الكامــل مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــن أجــل    - ٥١

 . االضطالع بواليتها
 

 دول أخرى -يم ج 
مــن مجلــة طلبــات املــساعدة الــيت وجهتــها اللجنــة خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر  - ٥٢

 دولــــة عــــضوا غــــري اجلمهوريــــة العربيــــة ١١ طلبــــا إىل ٢٨ طلبــــا، وجــــه ٢٥٦وجمموعهــــا 
 . ولبنان السورية
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ن واستجابت الدول األعضاء بشكل إجيايب لطلبات اللجنـة، ويف أغلـب األحيـان ضـم               - ٥٣
ــة مناســبة  ــات املــساعدة يف الوقــت املناســب أمــر حاســم     . أطــر زمني ذلــك أن االســتجابة لطلب

 . إلحراز تقدم يف التحقيقات
 
 التحديات -سادسا  

إضافة إىل التحديات املالزمة للمناخ السياسي واألمين العام، مثة حتديات أخـرى جيـب           - ٥٤
 . ةعلى اللجنة أن تتغلب عليها لتسيري عملياهتا اليومي

فعلــــى مــــر الــــسنني، أضــــيف عــــدد مــــن القــــضايا إىل واليــــة اللجنــــة دون زيــــادة     - ٥٥
املــــوارد، ممــــا زاد الــــضغط علــــى املــــوظفني وزاد مــــن عــــبء عملــــهم، ومنــــذ    يف متناســــبة
وال يـزال عـدد احملققـني واحملللـني         . ، أضيفت سـت قـضايا جديـدة       ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين تشرين

 . ت مماثلةأدىن بكثري مما هو احلال يف حتقيقا
ــة لتتناســب مــع األجــواء        - ٥٦ ــق التقليدي ــك، ينبغــي تكييــف أســاليب التحقي إضــافة إىل ذل

فعلى سبيل املثال، من شأن املتابعة الدقيقة لتحركات حمققي اللجنـة، إىل جانـب حالـة        . الراهنة
علـى  عـالوة  . األجواء األمنية، أن تعيق قدرهتم على التزام الكتمان فيما يقومون به مـن أعمـال           

ذلك، فإن مشاكل من قبيل القدرات اللغويـة للـشهود واحملققـني والفـوارق الثقافيـة والـشواغل                  
 . األمنية تؤثر يف سري االستجوابات

 
 األنشطة االنتقالية -سابعا  

 مسرية العمل -ألف  
احملكمـة اخلاصـة   ”الـذي أنـشأ   ) ٢٠٠٧ (١٧٥٧يف أعقاب صدور قرار جملـس األمـن          - ٥٧

، (S/2008/173)ا مــع التقريــر األخــري لألمــني العــام املقــدم عمــال بــذلك القــرار  ، ومتــشي“للبنــان
تواصلت العمليات التحضريية لالنتقال من اللجنة إىل مكتـب املـدعي العـام للمحكمـة اخلاصـة            

وجـدير باإلشـارة أن رئـيس اللجنـة هـو أيـضا املـدعي العـام املعـّين، ممـا سـيكفل انتقـاال               . للبنان
 . نيمنسقا بني املؤسست

وســيقوم املــدعي العــام، مبجــرد أدائــه الــيمني، مبراجعــة مجيــع املــواد الــيت ســتحيلها إليــه   - ٥٨
وعقب املراجعة، قد يصدر أمـرا بـإجراء حتقيقـات إضـافية        . اللجنة والسلطات القضائية اللبنانية   

ض وعندئـذ فقـط سـيقوم بعـر       . قبل إعالن اقتناعـه بتـوافر أدلـة مقبولـة تـربر إيـداع الئحـة اهتـام                 
 التجربـة أن هـذه      توقـد أثبتـ   . الئحة االهتام على قاضي اإلجراءات التمهيديـة للتـصديق عليهـا          

 . العملية ال تتم يف احلال
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 اخلطوات التحضريية -باء  
ــات      - ٥٩ ــة مــن بيان ــا يوجــد حبــوزة اللجن ــة   إجيــري حتــضري م ــة مادي ــائق وأدل ــة ووث لكتروني
ــن ــة    مـ ــام للمحكمـ ــدعي العـ ــسليمها إىل مكتـــب املـ ــل تـ ــان أجـ ــة للبنـ ــذه  .  اخلاصـ ــشمل هـ وتـ

 . االستعدادات تنظيم النقل املادي للمواد االستداللية وفقا للمعايري الدولية واجبة التطبيق
ــة      - ٦٠ ــع العناصــر املادي ــضا حفــظ مجي ــة أي ــوىل اللجن ــع    وتت ــيت أُخــذت مــن خمتلــف املواق ال
اون اللجنـة مـع     وتتعـ . الصلة بالتحقيق يف قضية احلريـري، وتعكـف علـى إعـداد جـرد هلـا                ذات

املدعي العام وقاضي التحقيق يف قضية احلريري يف التحضري لنقل الوثائق والبّينـات الـيت توجـد                  
 . حاليا حبوزة السلطات اللبنانية، إىل احملكمة

وتــثري هــذه العمليــة االنتقاليــة مــسائل قانونيــة مل تبحــث بعــد عنــد نقطــة التقــاطع بــني     - ٦١
 . القوانني اجلنائية الدولية، وقد بدأت اللجنة النظر يف هذه املسائلالقوانني اجلنائية اللبنانية و

 
 خالصة -ثامنا  

وقـــائع واألدلـــة دون غريهـــا، وهـــو جيـــب دائمـــا أن تـــسترشد اللجنـــة يف حتقيقاهتـــا بال - ٦٢
وال ميكــن الســتنتاجاهتا أن تقــوم علــى شــائعات أو افتراضــات؛ إذ جيــب أن  . درجــت عليــه مــا

 . قة تكون مقبولة أمام احملكمةتستند إىل أدلة موثو
وبينمــا تتواصــل . وســعيا لتحقيــق العدالــة ال بــد لألمــور أن تــسري صــوب هــذه الغايــة    - ٦٣

ــسعي       ــذا الـ ــة هبـ ــة ملتزمـ ــل اللجنـ ــان، تظـ ــة للبنـ ــة اخلاصـ ــل احملكمـ ــضريية لعمـ ــوات التحـ اخلطـ
 . وتصميم بقوة

 


