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جملـس األمـن     تنفيـذ قـرار   التقرير نصف السنوي الثامن لألمني العام عـن             
٢٠٠٤ (١٥٥٩(  

    
 معلومات أساسية  -أوال   

  األمــنجملــسهــذا هــو التقريــر نــصف الــسنوي الثــامن الــذي أقدمــه عــن تنفيــذ قــرار      - ١
وهــو يتــضمن أخــر املعلومــات عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار، ويلقــي   ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩

وسـالمته  ضوء على بواعـث القلـق الـيت ال تـزال تعرقـل اجلهـود املبذولـة لتـدعيم سـيادة لبنـان              ال
  . واستقالله السياسياإلقليمية

ــان اآل     - ٢ ــستة املنــصرمة، شــهد لبن ــار املــدمرة للعنــف الطــائفي،   وعلــى مــدار األشــهر ال ث
  .شهد األمل والتفاؤل على حد سواء كما
 اعتبـار شـبكة اتـصاالت حـزب        لبنـاين لس الوزراء ال  ، أعلن جم  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦ففي    - ٣

، كمـا أعلـن إقالـة رئـيس      ‘‘غـري قانونيـة وغـري دسـتورية       ’’اهللا املؤّمَنة املستقلة عـن نظـام الدولـة          
 كــل الطــرق  اهللاحــزبواحتجاجــا علــى ذلــك، أغلــق . جهــاز األمــن يف مطــار بــريوت الــدويل

 غريها مـن الطـرق الرئيـسية يف أجـزاء مـن             املؤدية إىل مطار بريوت واخلارجة منه، باإلضافة إىل       
ويف وقـت  .  إنـه سيـستمر فيمـا يفعلـه حـىت تلغـي احلكومـة القـرارين           اهللا حـزب وقال  . العاصمة

الحق من ذلك اليوم، حـدث تبـادل إلطـالق النـار بـني أفـراد املعارضـة والقـوات احلكوميـة يف           
ومـة بـإغالق املعـرب احلـدودي        وقامـت اجلماعـات املواليـة للحك      . أحناء العديد من أحياء بـريوت     

وتـصاعد العنـف وامتـد إىل أجـزاء أخـرى مـن البلـد،               .  واجلمهوريـة العربيـة الـسورية      لبنـان بني  
. وأصــاب ذلــك البلــد حبالــة مــن الــشلل . خــرومشــل اســتخدام األســلحة الثقيلــة بــني احلــني واآل 

ر مـن    قتـيال وأكثـ    ٦٩، وأسـفرت عـن وقـوع        مـايو /أيـار  ١٤واستمرت االشتباكات حـىت يـوم       
 الــيت  اإلنــسانحقــوقوخــالل هــذه املــصادمات، ُســجل الكــثري مــن انتــهاكات  .  مــصابا١٨٠

عي وقوعها، ومن بينـها حـاالت لالحتجـاز غـري القـانوين وإسـاءة املعاملـة، ومقتـل املـدنيني،                     دُّا
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وحاالت لإلعدام بال حماكمـة، وتـدمري املمتلكـات اخلاصـة، واهلجمـات علـى وسـائط اإلعـالم                   
  .وحرية التعبري

، عقـدت جامعـة الـدول العربيـة اجتماعـا طارئـا، قـررت فيـه إيفـاد                   مـايو /أيار ١١ويف    - ٤
 /أيـار  ١٤ويف  . ، وأدانت اللجـوء إىل العنـف املـسلح لتحقيـق أهـداف سياسـية              بريوتوفد إىل   

 جلنـة مــن وزراء اخلارجيــة العــرب برئاسـة رئــيس وزراء قطــر، الــشيخ   لبنــان، ســافرت إىل مـايو 
وأجـرت اللجنـة    . اين، واألمني العام جلامعة الـدول العربيـة، عمـرو موسـى           محد بن جاسم آل ث    

ــار ١٥ويف . مناقــشات مــع األطــراف هبــدف إهنــاء األزمــة    ــرارات  مــايو/أي ، ألغــت احلكومــة ق
وبعــد ذلــك بوقــت قــصري، أعلنــت اللجنــة العربيــة عــن التوصــل إىل تفــاهم بــني   . مــايو/أيــار ٦

ــدعو إىل اســتعادة اهلــ  لبناناألطــراف ال ــة ي ــشواي ــسلحة  دوء يف ال . رع وســحب كــل العناصــر امل
 يف اليــوم التــايل يف الدوحــة هبــدف الــسعي إىل  لبنــايندعــا االتفــاق إىل بــدء حــوار وطــين   كمــا

ــانون        ــة وبعــض جوانــب ق ــة الوحــدة الوطني ــضايا حكوم ــق يف اآلراء حــول ق التوصــل إىل تواف
  .االنتخابات اجلديد، وهو ما مكّن من انتخاب رئيس للجمهورية

ــسياسيون ال    - ٥ ــاء ال ــانوســافر الزعم ــار ١٦يون إىل الدوحــة يف لبن ــايو/أي ــن خــالل  . م وم
 األمـني اجلهود املكثفة اليت قادها أمري قطر، الـشيخ محـد بـن خليفـة آل ثـاين، ورئـيس وزرائـه و               

ــام ــاء ال    العـ ــل الزعمـ ــة، توصـ ــدول العربيـ ــة الـ ــان جلامعـ ــامل يف   لبنـ ــي شـ ــاهم سياسـ يون إىل تفـ
. مـايو /أيـار  ٢٥ يف   لبنـان فر عن انتخاب العمـاد ميـشيل سـليمان رئيـسا ل           ، مما أس  مايو/أيار ٢١

وعــشية ذلــك االنتخــاب، مت إهنــاء االحتجاجــات الــيت كانــت مــستمرة منــذ وقــت طويــل أمــام  
  .مكتب رئيس الوزراء

. يـة الـسبعني  لبنانيوليه، أصدر الرئيس سليمان مرسوما بتعيني احلكومة ال / متوز ١١ويف    - ٦
 الثقـــة يف احلكومـــة اجلديـــدة  صـــوت الربملـــان بأغلبيـــة ســـاحقة علـــىأغـــسطس،/ آب١٢ويف 
  . سياستها وبيان
 أغـسطس /آب ١٤  و ١٣وبدعوة من الرئيس بشار األسد، قام الرئيس سليمان يومي            - ٧

بزيــارة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، حيــث مت التوصــل إىل سلــسلة مــن االتفاقــات الــيت تتــسم    
، وقــع أكتــوبر/ األولتــشرين ١٥ويف ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩لقــرار بأمهيــة كــبرية بالنــسبة لتنفيــذ ا 

 واجلمهورية العربية السورية يف دمشق مـذكرة بإقامـة عالقـات دبلوماسـية              لبنانوزيرا خارجية   
   .بني البلدين

ورغم اتفاق املـصاحلة الـذي مت التوصـل إليـه يف الدوحـة، شـهدت الفتـرة الـيت يغطيهـا                        - ٨
ن حدوث خـسائر يف األرواح، وخباصـة يف مدينـة طـرابلس       التقرير مصادمات عنيفة أسفرت ع    

 على وجـه التحديـد، مت تفجـري عبـوة ناسـفة حمليـة           سبتمرب/أيلول ١٣ففي  . الشمالية وما حوهلا  
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 اســتخدامه، ممــا أســفر عــن مــصرع  لبنــاينالــصنع يف موقــف للحــافالت اعتــاد جنــود اجلــيش ال 
  . جنود١٠شخصا من بينهم  ١٥
، لقــي صـاحل العريــضي، وهــو مـن أقطــاب احلــزب الــدميقراطي   ســبتمرب/أيلـول  ١٠ويف   - ٩
، مــصرعه يف انفجــار ســيارة ملغومــة يف بلــدة بيــصور، يف أول اغتيــال سياســي يــشهده  لبنــاينال

  .البلد منذ التوصل إىل اتفاق املصاحلة يف الدوحة
 ، عقد الرئيس سليمان يف قصر بعبـدا أول لقـاء للحـوار الـوطين              سبتمرب/أيلول ١٦ويف    - ١٠

سـتراتيجية  دولة على كافة أحناء البلد ووضـع ا وفقا التفاق الدوحة ملناقشة تعزيز بسط سلطة ال      
وبـالتوازي مـع ذلـك،      .  جلامعـة الـدول العربيـة       العـام  األمـني وحـضر االجتمـاع     . وطنية للـدفاع  

  .ية سلسلة من جهود املصاحلةلبنانبدأت األحزاب السياسية ال
يـة  لبنانوم إرهايب جديد اسـتهدف القـوات املـسلحة ال    ، وقع هج  سبتمرب/أيلول ٢٩ويف    - ١١

 مــن بينــهم أربعــة جنــود، وإصــابة     يف مدينــة طــرابلس، وأســفر عــن مــصرع ســتة أشــخاص      
  . جنديا١٨شخصا بينهم  ٣٢
  

  )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار   -ثانيا   
، مت حــىت ٢٠٠٤ ســبتمرب/أيلــوليف ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩  األمــنجملــسمنــذ اعتمــاد قــرار   - ١٢

 تـــشرين ٢٦ويف تقريـــري نــصف الــسنوي الثـــاين املــؤرخ    . يــذ العديــد مـــن أحكامــه   اآلن تنف
، تـسىن يل أن أشـهد بإمتـام إجـراء انتخابـات حـرة تتمتـع                 )S/2005/673 (٢٠٠٥ أكتوبر/األول

كمـا كـان نفـس االسـتنتاج بـسري علـى سـحب اجلمهوريـة                . ٢٠٠٥باملصداقية يف ربيع عـام      
وخـالل  . لبنـان ري وأجهـزة اسـتخباراهتا العـسكرية مـن          العربية السورية قواهتا وعتادها العـسك     

الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر، مت أخــريا انتخــاب رئــيس للجمهوريــة، وهــو مــا يتمــشى مــع   
وباإلضـافة إىل ذلـك، شـرعت    . أحكام القرار ويفضي إىل إحياء املؤسسات الدستورية يف البلد       

 لبنـان عة املستوى حول مسائل تتصل بسيادة        يف حمادثات رفي   لبناناجلمهورية العربية السورية و   
، مثل إقامة عالقات دبلوماسية وترسـيم احلـدود الدوليـة           وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي   

ولــذلك، ). ٢٠٠٦ (١٦٨٠ بقــوة يف قــراره  األمــنجملــسبــني البلــدين، وهــو مــا شــجع عليــه  
فيـــذ الكامـــل للقـــرار نيـــسعدين أن أفيـــدكم بـــاخلطوات الكـــبرية الـــيت حتققـــت علـــى طريـــق الت

٢٠٠٤( ١٥٥٩.(    
 والعديــد مــن ٢٠٠٨ مــايو/أيــارويف غــضون ذلــك، فــإن املــصادمات الــيت نــشبت يف     - ١٣

، لبنـان احلوادث األمنية اليت وقعت على مـدار الفتـرة الـيت يغطيهـا التقريـر، وال سـيما يف مشـايل          
 البلـد، وعلـى ضـرورة      تظل تؤكد التهديدات اليت يشكلها وجود امليليشيات على االستقرار يف         
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 دون سـوامها بـاحلق يف اسـتخدام القـوة يف            يـة وقـوات اجلـيش اللبنـاين       لبنانأن تستأثر احلكومة ال   
  . بالكامل)٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار ويظل يتعني تنفيذ . أحناء البلد

وعلى مدار األشهر الستة املنصرمة، ظللت وممثلي اخلـاص علـى اتـصال منـتظم ووثيـق              - ١٤
  .، فضال عن األطراف اإلقليمية والدولية الفاعلةلبنان بكل األطراف يف

  
   ووحدته واستقالله السياسيوسالمته اإلقليمية لبنانسيادة   -ألف   

لبنـــان وســـالمته  يف تعزيـــز ســيادة  )٢٠٠٤ (١٥٥٩لقـــرار يتمثــل اهلـــدف الرئيــسي ل    - ١٥
ازع يف مجيـع    اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي حتت سلطة حكومة لبنان وحـدها دون منـ            

 الـذي التزمـت بـه كـل األطـراف الـسياسية يف              ١٩٨٩، وفقـا التفـاق الطـائف لعـام          أحناء لبنان 
وال زلت أويل هذه املسألة األولوية القصوى فيما أبذله مـن جهـود للمـساعدة يف تنفيـذ                  . لبنان
اه وأرحب يف هذا السياق بالنداء الذي وجهه الـرئيس سـليمان، يف اخلطـاب الـذي ألقـ                 . القرار

مبناســبة توليــه الرئاســة، مــن أجــل الوحــدة واحلــوار الــوطين، وبالعهــد الــذي قطعــه علــى نفــسه   
  املتحــدةاألمــمكمــا أرحــب بإعالنــه التزامــه مبيثــاق . حبمايــة دســتور البلــد وســيادته واســتقالله

  .وقرارات األمم املتحدة
 واجلمهوريـة   نلبنـا وإنين أواصل بذل جهودي للتشجيع على التعجيل ببدء عملية بـني              - ١٦

العربية السورية، بناء على خطة عمل ُيتفق عليها، مبا يؤدي يف هناية املطاف إىل إقامة عالقـات                 
 )٢٠٠٦ (١٦٨٠دبلوماســية كاملــة بــني البلــدين، إعمــاال لألحكــام ذات الــصلة يف القــرارين   

   .)٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  املنبثقني عن )٢٠٠٦ (١٧٠١ و
الرئيس الفرنسي نيكوالس ساركوزي مؤمتر قمة يف بـاريس         ، عقد   يوليه/متوز ١٢ويف    - ١٧

ويف ختـام املـؤمتر، أعلـن الـرئيس         .  واجلمهورية العربية السورية وأمري قطـر      لبنانحبضور رئيسي   
 واجلمهوريـة العربيـة الـسورية أبلغـاه باسـتعدادمها لتبـادل الـسفراء بـني                 لبنانالفرنسي أن رئيسا    

الرئيـسان يـومني مـن احملادثـات بإصـدار بيـان مـشترك        ، اختـتم  أغـسطس /آب ١٤ويف  . البلدين
ووفقا لاللتزامـات   . أعلنه وزيرا خارجية البلدين، فوزي صلوخ ووليد املعلم، يف مؤمتر صحفي          

املعلنــة يف بــاريس، أعلــن البيــان اتفــاق الــدولتني علــى إقامــة عالقــات دبلوماســية بينــهما علــى     
ــسفراء  ــد جملــس الــ أغــسطس/آب ٢١ويف . مــستوى ال ــاينوزراء ال، أي ــرار إقامــة عالقــات  لبن  ق

 تـــشرين ١٤ويف . دبلوماســـية مـــع اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية وفـــتح ســـفارة يف دمـــشق       
ع الـرئيس بـشار األسـد مرسـوما بإقامـة عالقـات دبلوماسـية بـني اجلمهوريـة                   ، وقّ أكتوبر/األول

ويف . رية يف بـريوت   وجاء يف املرسوم أيضا أنه سيتم افتتاح سفارة سـو         . لبنانالعربية السورية و  
 يف دمـشق    لبنـان ، وقع وزيـرا خارجيـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية و            أكتوبر/ األول تشرين ١٥

وأكـد اجلانبـان يف املـذكرة       . مذكرة تعلن إقامـة العالقـات الدبلوماسـية اعتبـارا مـن ذلـك اليـوم               
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ة واسـتقالل   جمددا عزمهما على تعزيز وتوطيـد عالقاهتمـا علـى أسـاس االحتـرام املتبـادل لـسياد                 
اجلمهورية العربية السورية بأنه سـيتم حقـا افتتـاح الـسفارتني        و لبنانوأبلغين رئيسا   . كل منهما 

 واجلمهوريـــة العربيـــة لبنـــانوإنـــين أشـــيد بزعيمـــي . ٢٠٠٨يف العاصـــمتني حبلـــول هنايـــة عـــام 
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩ ينلقـرار هلذه اخلطوات اهلامة اجلديدة علـى طريـق التنفيـذ الكامـل ل             السورية

  . ، وأتطلع إىل افتتاح السفارتني يف العاصمتني)٢٠٠٦ (١٦٨٠ و
 علـى ترسـيم     لبنـان كما واصلت بذل جهودي لتـشجيع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية و              - ١٨

حــدودمها املــشتركة بالكامــل، وهــو مــا يظــل عنــصرا بــالغ األمهيــة بالنــسبة لعــدد مــن الــشروط  
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ و )٢٠٠٤ (١٥٥٩ اتالقــراراإلجرائيــة الــصرحية يف 

  . ومل تشهد الفترة املشمولة بالتقرير أي تقدم يعتد به يف هذه املسألة بعد
الـسورية املعقــودة يف   - يـة لبنانويف هـذا الـسياق، أحطـت علمـا بأنــه يف ختـام القمـة ال        - ١٩

 ، أعلـن اجلانبـان إحيـاء عمـل اللجنـة املـشتركة لترسـيم              أغـسطس /آب ١٤  و ١٣دمشق يـومي    
وإنـين أرحـب بـاعتزام      . احلدود املشتركة بينـهما علـى أسـاس األولويـات الـيت حيـددها اجلانبـان               

البلــدين مــن جديــد إحــراز تقــدم يف هــذه املــسألة، وأتوقــع أن حيــدث ذلــك قريبــا، وخباصــة يف   
  .املناطق امللتبسة أو املتنازع عليها من احلدود

 دخـول مـواطنني سـوريني إىل        لبنـاين ، شـجب جملـس الـوزراء ال       أغسطس/آب ٣٠ويف    - ٢٠
يــة لبنانيــة يف ديـر العــشاير، يف شــرقي سـهل البقــاع، حلفــر بئـرين يف األراضــي ال   لبناناألراضـي ال 

 ٢٠٠٥ مــايو/أيــار ٢٣وأذكّــر بــأنين أفــدت بالفعــل، يف رســاليت املؤرخــة  . علــى حــد مــا قيــل 
 قـرار تنفيـذ ال  ويف تقريـري نـصف الـسنوي الثـاين عـن            ) S/2005/331(املوجهة إىل جملس األمـن      

٢٠٠٤ (١٥٥٩() S/2005/673(  بــأن وضــع منطقــة ديــر العــشاير ال يــزال غــري واضــح، وأنــه ،
ويـبني هـذا    .  اإلقليمية لبنانيتعني معاجلته يف اتفاق رمسي بشأن احلدود من أجل ضمان سالمة            

احلادث أمهية اختـاذ تـدابري ملموسـة مـن أجـل ترسـيم احلـدود بـني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                        
  . على وجه السرعةلبنانو

عمــل الدبلوماســي فيمــا يتــصل    وقــد واصــلت جهــودي يف جمــال رســم اخلــرائط وال       - ٢١
 تقريــري املقبــل عــن تنفيــذ  منطقــة مــزارع شــبعا، وسأواصــل إبــالغ اجمللــس بــذلك يف    مبــسألة
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ القرار
يـة يف تعزيـز   ويعد منع حدوث خروقات للقرار حظر توريد األسلحة عنصرا بالغ األمه         - ٢٢

ومــا زلــت أشــعر بــالقلق إزاء  . لبنــان وســالمته اإلقليميــة ووحدتــه واســتقالله الــسياسي ســيادة 
كــذلك، فــإن الوجــود الــدائم للبنيــة . يــة بــصفة عامــةلبنانال - ســهولة اختــراق احلــدود الــسورية

ة فـتح   القيادة العامـة وحلركـ     - فلسطنياألساسية شبه العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير        
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االنتفاضة، اليت متتـد علـى جـانيب احلـدود، يعطـي هلـاتني اجلمـاعتني سـيطرة حبكـم الواقـع علـى                        
كما نقـل يل عـدد مـن الـدول األعـضاء قلقهـم املتزايـد إزاء اسـتمرار تـدفق                     . أجزاء من احلدود  

يـه  وإنـين أذكّـر باالسـتنتاج الـذي خلـص إل          . يةلبنانال - األسلحة واملقاتلني عرب احلدود السورية    
 بوجـه عــام مل يـنجح بعــد   لبنـان مــن أن ) S/2008/582 (الفريـق املـستقل لتقيــيم احلـدود اللبنانيـة    

ــا       يف ــد هب ــأي درجــة ُيعت ــا ب ــن حــدوده عموم ــز أم ــن األ. تعزي ــدول،    وم ــزم كــل ال ــة أن تلت مهي
دول اجلــوار، بــاحلظر املفــروض علــى توريــد األســلحة علــى النحــو الــذي يــدعو إليــه     وخباصــة
  . )٢٠٠٦ (١٧٠١ القرار
وال تــزال اجلمهوريــة العربيــة الــسورية تنفــي أي تــورط هلــا يف خــرق حظــر توريــد           - ٢٣

ــسورية  . األســلحة ــة ال ــام القم ــومي    لبنانال - ويف خت ــشق ي ــودة يف دم ــة املعق  /آب ١٤  و١٣ي
، اتفــق اجلانبــان علــى العمــل معــا مــن أجــل إحكــام الــسيطرة علــى احلــدود ووقــف     أغــسطس

ــن خــالل إجــر    ــهريب م ــات الت ــسيق     عملي ــن خــالل تن ــصة، وم ــسلطات املخت اءات تتخــذها ال
 أنه سيتم إنشاء جلان خاصة ملعاجلة هـذه         لبناينوأكد يل الرئيس ال   . األنشطة على جانيب احلدود   

  .املسألة، وإنين ألرحب هبذا االلتزام
ف اجلــيش الــسوري انتــشاره بطــول اجلــزء  ة املاضــية، كثَّــلــوعلــى مــدار األســابيع القلي  - ٢٤

وأعلـن الـرئيس اللبنـاين أن نظـريه الـسوري أبلغـه بـأن               . يةلبنانال -  احلدود السورية  الشمايل من 
 الشمالية هو هبدف احتواء أنشطة التـهريب، وأنـه يـدخل يف    لبنانانتشار القوات بطول حدود   
، وأنــه يتفــق مــع  أغــسطس/آبيــة املعقــودة يف دمــشق يف  لبنانال - إطــار نتــائج القمــة الــسورية 

يني أعربـوا عـن     لبنـان غري أن بعـض الزعمـاء ال      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ة يف القرار    االشتراطات الوارد 
  .قلقهم إزاء ذلك االنتشار

ية يف انتــهاكها  ســرائيل وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر، اســتمرت الطــائرات اإل        - ٢٥
 يف زعمها أهنا تقوم بتلك الطلعات اجلويـة         إسرائيلواستمرت حكومة   . لبناينللمجال اجلوي ال  

الـسورية، واإلنفـاذ الكامـل       - يـة لبنانباب أمنية، حلني حتسن النظام األمين بطـول احلـدود ال          ألس
 إسـرائيل وقـد دعـوت     . )٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  للحظر املفروض على توريد األسلحة عمـال بـ        

 ولقـرارات   لبنـان بصورة منتظمة للكف عـن تلـك الطلعـات اجلويـة، الـيت متثـل انتـهاكا لـسيادة                    
  . األمنجملس
 حتتل اجلزء الـشمايل مـن قريـة الغجـر، وهـو يـشكل انتـهاكا لـسيادة                   إسرائيلوال تزال     - ٢٦
بنـشاط  ) اليونيفيـل (قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان  وتعمل  . )٢٠٠٦ (١٧٠١لقرار   ول لبنان

وسـأعرض علـى اجمللـس      . ية مـن أجـل إجيـاد حـل مبكـر هلـذه املـسألة              لبنانمع القوات املسلحة ال   
  .)٢٠٠٦ (١٧٠١القرار قدر أكرب من التفصيل يف تقريري املقبل عن تنفيذ هذه املسألة ب
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وإنين ألعرب عن انزعاجي إزاء تكرار تبـادل التهديـدات، عـرب وسـائط اإلعـالم، بـني                    - ٢٧
 التهديـدات العلنيـة الـيت تـشيع     هوأحـث كـل األطـراف التوقـف عـن هـذ      .  وحـزب اهللا إسـرائيل 

  . نبنيالقلق بني السكان املدنيني على اجلا
  

  يةلبنانية على مجيع األراضي اللبنانبسط سيطرة احلكومة ال  -باء   
ــانكــرر الــرئيس ورئــيس الــوزراء ال   - ٢٨ يني التأكيــد علــى مــصلحتهما احليويــة يف بــسط   لبن

ية، لتصبح القوة املسلحة الوحيدة يف البلد، باسـتثناء         لبنانسيطرة احلكومة على مجيع األراضي ال     
كما التزما بتحسني مراقبة احلدود الربية ملنع دخـول        .  املتحدة ألممبعة ل قوات حفظ السالم التا   

ــد      ــم إىل البل ــأذون هل ــراد غــري امل ــذخائر واألف ــسلحة ال  . األســلحة وال ــوات امل ــة لبنانوتتخــذ الق ي
ــرار الــسالم واالســت    ــدراهتا إلق ــوفرة يف حــدود ق ــد، وذلــك رغــم أهنــا   اخلطــوات املت قرار يف البل

ا نتيجـــة للعديـــد مـــن التحـــديات األمنيـــة املتعارضـــة، وال ســـيما مـــل أعبـــاء تفـــوق طاقتـــهتتح
. مــايو وأحــداث العنــف الــيت أعقبتــها يف طــرابلس ومــا حوهلــا/املــصادمات الــيت نــشبت يف أيــار

 بتحريــك قواهتــا مــن ســبتمرب/أيلــوليــة بــدءا مــن لبنانوهلــذا الغــرض، قامــت القــوات املــسلحة ال
وسـأتناول هـذه املـسألة بالتفـصيل يف تقريـري           . نيـة  ملواجهة هـذه الـشواغل األم      لبنايناجلنوب ال 
  .)٢٠٠٦ (١٧٠١القرار املقبل عن 

وال يزال اسـتمرار أنـشطة امليليـشيات، فـضال عـن ادعـاءات إعـادة التـسلح والتـدريب                      - ٢٩
يـة،  لبنانالعسكري على نطاق واسع من قبل مجاعات تنتمي لكافة أطيـاف الـساحة الـسياسية ال               

  .  دون سواها بالسلطة العسكريةلبنانومة ميثل حتديا الستئثار حك
وإنين ألشعر بقلق بالغ من جراء ظهور عناصر متشددة ومقاتلني أجانب، يف طـرابلس                - ٣٠

خـر مـن    آوهذه الظاهرة هي جمرد حتـد       . وما حوهلا بالدرجة األوىل، وما يبدو من ازدياد قوهتم        
  .التحديات اليت تعترض توطيد سلطة احلكومة

 والـسيطرة علـى     لبنـان ية بدور حاسم يف تعزيـز سـيادة         لبنانقوات املسلحة ال  وتضطلع ال   - ٣١
ــه، مبــا يعــزز االســتقرار يف    ــانالبلــد بأكمل ــه لبن ــا حول ــدان املاحنــة للتقــدم   .  وم وإنــين أدعــو البل

  . األمنجملسية على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب قرارات لبنانومساعدة القوات املسلحة ال
  

  للبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحهاحل املليشيات ا  -جيم   
يــة يقــوض توطيــد أركــان الدولــة  لبنانيــة وغــري اللبنانإن اســتمرار وجــود امليليــشيات ال   - ٣٢
سـيادة لبنـان وسـالمته    كما أنـه يتنـاىف وهـدف تعزيـز     . ية، ويقوض استقرار البلد واملنطقة    لبنانال

اللبنانية هـو اجلنـاح العـسكري حلـزب         وأهم امليليشيات   . اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي   
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وإضافة إىل ذلك، هناك عدة ميليشيات فلسطينية تقـوم بعمليـات يف البلـد داخـل خميمـات              . اهللا
  . الالجئني وخارجها

حــل املليــشيات وخــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا التقريــر، مل ُيحــرز أي تقــدم ملمــوس حنــو   - ٣٣
  . )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  الطائف و على النحو الذي يدعو إليه اتفاقونزع سالحها

  
  يةلبنانامليليشيات ال    

ــار إن أعمــال العنــف الــيت    - ٣٤ ــان يف شــهر أي ــد   /اجتاحــت لبن مــايو قــد أظهــرت مــن جدي
التهديد اخلطـري الـذي تـشكله اجلماعـات املـسلحة اخلارجـة عـن سـيطرة الدولـة علـى اسـتقرار                       

طق عديــدة عــات أخــرى يف منــا فقــد انــدلعت اشــتباكات عنيفــة بــني حــزب اهللا وجممو  . لبنــان
ــى ــسائر يف األر      علـ ــوع خـ ــا أدى إىل وقـ ــه، ممـ ــد كلـ ــاق البلـ ــابات وأضـــرار يف  نطـ واح وإصـ

ــام    املمتلكــات ــشكل ع ــتقرار ب ــزع االس ــصاروخية    . وتزع ــذائف ال ــال الق واســتخدمت يف القت
  .ومدافع اهلاون والرشاشات

عــة طائفيــة   ومنــذ توقيــع اتفــاق الدوحــة، وقعــت سلــسلة مــن املــصادمات ذات طبي         - ٣٥
ومشلـت هـذه احلـوادث اسـتخدام        . وسياسية على حد سـواء، وخباصـة يف طـرابلس ومـا حوهلـا             

ــة           ــاطق املأهول ــب يف املن ــال التخري ــن أعم ــضال ع ــة، ف ــل اليدوي ــة والقناب ــلحة الثقيل ــريان األس ن
  . شخصا٢٥وأسفرت تلك احلوادث عن مصرع أكثر من . بالسكان

 أيضا نسقا متناميا من اهلجمات علـى        لبنانرير، شهد   وعلى مدار الفترة املشمولة بالتق      - ٣٦
 على سبيل املثال، أحبط اجليش هجوما من شـخص قيـل أنـه        مايو/أيار ٣١ففي  . قوته املسلحة 

حـاول تفجـري نفـسه      ) TNTيت  . إن .بـه كيلوغرامـان مـن مـادة يت        (كان يرتـدي حزامـا ناسـفا        
ــوة       ــيش للجــيش خــارج خمــيم عــني احلل ــة مــن نقطــة تفت ــى مقرب ــران ١١ ويف .عل ــه/حزي ، يوني

ــار بــني   حــدث ــادل إلطــالق الن ــة تب  وأشــخاص مــسلحني عنــد نقطــة  القــوات املــسلحة اللبناني
ــه جنــدي     تفتــيش ــوة، أصــيب خالل ، أغــسطس/آب ١٣ويف . للجــيش خــارج خمــيم عــني احلل

ويف .  جنــود١٠ شخــصا مــن بينــهم  ١٥قنبلــة يف طــرابلس، ممــا أســفر عــن مــصرع    انفجــرت
وإنــين .  أربعــة جنــود مــصرعهم مــن جــراء انفجــار قنبلــة يف طــرابلس ، لقــيســبتمرب/أيلــول ٢٩

وهـذه األعمـال هـي هتديـدات        . نلبنـا ألدين بشدة هذه اهلجمات اإلرهابيـة ضـد رمـوز سـيادة             
  .تبعث على القلق البالغ إزاء استقرار البلد يف األجل الطويل

مـصرعه عنـدما    ، لقي املالزم أول سامر حنا، الضابط باجليش،         أغسطس/آب ٢٨ويف    - ٣٧
واعتـرف حـزب اهللا     . لبنـان مت إطالق النار على طائرته اهلليكوبتر فوق تالل سـجد يف جنـوب              
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 املـدعي العـام العـسكري حتقيقـا         وفـتح . مبسؤوليته، وسـلم أحـد أفـراده إىل الـسلطات القـضائية           
  .احلادث يف
كومـة  وكل هذه احلـوادث تـذكِّر بـصورة صـارخة مبـدى إحلـاح وأمهيـة أن تـستأثر احل                     - ٣٨

وإنين ألشعر بقلق بالغ من أن آثـار اجلـراح الـيت      . لبناندون سواها باحلق يف استخدام القوة يف        
 قــد تــدفع إىل ســباق حملــي للتــسلح يف  ٢٠٠٨خلفتــها املــصادمات الــيت وقعــت يف أوائــل عــام  

كمــا أن . ، إن مل تعجــل بــه، بكــل مــا يــستتبعه ذلــك مــن عواقــب ال ميكــن الــتكهن هبــا   لبنــان
شبه العسكرية تتعارض مع إجراء انتخابـات برملانيـة حـرة ونزيهـة، وهـي االنتخابـات                 األنشطة  

وكان التفاهم الذي مت التوصـل إليـه يف اتفـاق الطـائف،             . ٢٠٠٩املقرر إجراؤها يف أوائل عام      
 قـد  املليشيات اللبنانية وغـري اللبنانيـة ونـزع سـالحها    مجيع حل يف أعقاب احلرب األهلية، على    

 ال بـد و. يـة، باسـتثناء حـزب اهللا، إىل التخلـي عـن قـدراهتا املـسلحة           لبنانمليليشيات ال دفع وقتها ا  
   .ينيلبنانمن احلفاظ على ذلك التفاهم لتاليف شبح جتدد املواجهات فيما بني ال

إن احتفــاظ حــزب اهللا جبنــاح مــسلح كــبري وبنيــة شــبه عــسكرية مــستقلة عــن الدولــة،   - ٣٩
تربهـا اجلماعـة نفـسها جـزءا ال يتجـزأ مـن ترسـانتها، يـشكل                 تتضمن شبكة اتصاالت مؤّمَنة تع    

ية ولقواهتا األمنية، وحيول دون بسط سيطرهتا منفـردة علـى    لبنانحتديا مباشرا لسلطة احلكومة ال    
كما أن هياكل حزب اهللا املوازية واملـستقلة عـن الدولـة تظـل تـشكل                . يةلبنانكامل األراضي ال  

هللا إىل االمتثـال جلميـع      ا ولـذلك، فـإنين أكـرر دعـويت حـزب            .هتديدا للسالم واألمن يف املنطقـة     
 يف هذا الشأن، وأحث مجيع األطراف الـيت تربطهـا صـالت وثيقـة حبـزب                  األمن جملسقرارات  

اهللا، واليت متلك القدرة على التأثري عليه، وخباصة اجلمهورية العربيـة الـسورية ومجهوريـة إيـران                 
اسي بشكل سـليم، مبـا يتفـق مـع االشـتراطات الـواردة         اإلسالمية، إىل دعم حتوله إىل حزب سي      

  . )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار يف اتفاق الطائف ويف 
 أنه يف ختام احلوار الوطين الـذي جـرى يف الدوحـة، يف               األمن جملسويسعدين أن أبلغ      - ٤٠

، أعــاد الزعمــاء لبنــان، ويف أعقــاب املــصادمات الداميــة يف  مــايو/أيــار ٢١ إىل ١٦الفتــرة مــن 
ــسياس ــانيون الال ــدأ الدســتور ال  لبن ــزامهم مبب ــد الت ــاينيون تأكي ــزم  .  وباتفــاق الطــائف لبن كمــا الت

لتعزيـز بـسط سـلطة        حوارهم الوطين حتت رعايـة رئـيس اجلمهوريـة         ةيون مبواصل لبنانالزعماء ال 
يــة علــى كافــة أحنــاء البلــد، ولتعزيــز عالقاهتــا مبختلــف اجلماعــات بالــصورة الــيت لبناناحلكومــة ال
  .الدولة ومواطنيهاتكفل أمن 

، ترأس الرئيس سليمان أول لقاء للحـوار الـوطين ضـم الزعمـاء              سبتمرب/أيلول ١٦ويف    - ٤١
رئيس الربملان نبيه بـري،     : يني األربعة عشرة الذين شاركوا يف التوقيع على اتفاق الدوحة         لبنانال

التقــدمي ورئــيس الــوزراء الــسنيورة، وزعــيم حركــة املــستقبل ســعد احلريــري، وزعــيم احلــزب  
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االشتراكي وليد جنبالط، وزعيم التيـار الـوطين احلـر ميـشيل عـون، والنائـب حممـد رعـد ممـثال               
يــة مســري جعجــع، وزعــيم حــزب الكتائــب أمــني لبنان حلــزب اهللا، وقائــد القــوات ال العــامألمــنيل

اجلميــل، والــوزيرين إليــاس ســكاف وحممــد الــصفدي، فــضال عــن النــواب أغــوب بقرادونيــان، 
 جلامعـة الـدول    العـام األمـني كمـا حـضر اللقـاء    . ، وبطـرس حـرب، وميـشيل املـر        وغسان تويين 

ســتراتيجية دد الــرئيس ســليمان علــى ضــرورة وضــع اويف كلمتــه يف افتتــاح اللقــاء، شــ. العربيــة
  .وطنية للدفاع حتت سلطة الدولة

. وبعـد ثــالث سـاعات مــن النقــاش، اتفـق علــى بـالغ ختــامي يتــألف مـن ســت نقــاط       - ٤٢
  :ى ما يليواتفق عل
ــع     )أ(   ــات لوضـ ــدء حمادثـ ــدد    ابـ ــوء تعـ ــة يف ضـ ــدفاع كأولويـ ــتراتيجية للـ راء آسـ

رات احلـوار   سـتراتيجية تـستند إىل مقـر       التوصل إىل رؤية مشتركة هلـذه اال       املشاركني، من أجل  
 .الوطين واتفاق الدوحة

القيام بعمل فوري وجاد إلزالة التوترات األمنيـة، والوصـول إىل اتفـاق حـول           )ب(  
ية إلهنـاء هـذا الوضـع مـن أجـل تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق املـصاحلة يف خمتلـف املنـاطق                 آل

 .لبنانونشرها فيما بني مجيع الفصائل يف 

تبين ميثاق شـرف يلـزم املـشاركني بالنقـاط الرئيـسية الـيت وردت يف اخلطـاب                    )ج(  
مــن أشــكال االســتفزاز الــذي ألقــاه الــرئيس مبناســبة توليــه الرئاســة، واالمتنــاع عــن أي شــكل  

 االلتـزام مـن     السياسي، والتخفيف من حدة هلجة اخلطاب الـسياسي واإلعالمـي، وإعـالن هـذا             
 .خالل وسائط اإلعالم

ــاءات احلــ      )د(   ــا يف لق ــيت مت التوصــل إليه ــررات ال ــد املق ــسابقة والعمــل  تأكي وار ال
 .تنفيذها على

ة، ولتشجيع عقـد لقـاءات      جيري الرئيس حمادثات ثنائية لتوطيد أركان املصاحل        )هـ(  
 .جناح احلوار حتضريا للقاء املقبللتعزيز فرص 

 تـشرين  ٥حتديد موعـد لقـاء احلـوار التـايل يف احلاديـة عـشرة مـن صـباح يـوم                       )و(  
  .٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
. ينيلبنـان ويف سياق بدء احلوار الوطين، بدأ العديد من جهـود املـصاحلة بـني الزعمـاء ال                  - ٤٣

 مـن الزعمـاء الـسياسيني    ٢٠ أكثـر مـن      سـبتمرب /أيلول ٨االتفاق الذي وقعه يف     وإنين ألرحب ب  
ــسانية     ــة االحتياجــات اإلن ــارزين يف طــرابلس لتثبيــت أركــان األمــن وتلبي ــدينيني الب وآمــل . وال
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 ويف سـائر    لبنـان حتول هذه اجلهود دون حدوث أعمـال عنـف أخـرى، وال سـيما يف مشـال                   أن
  .يني على تعزيز املصاحلةلبنان الوأحث مجيع الزعماء. أحناء البلد

وإنين ألرحب ببدء احلوار الوطين حتـت رعايـة رئـيس اجلمهوريـة وبرعايـة مـن جامعـة                     - ٤٤
 مـع هـذه العمليـة بـروح التعـاون           ييني علـى التعـاط    لبنـان وأحـث كـل الزعمـاء ال      . الدول العربيـة  

  .جيابيةإوبذل كل اجلهود من أجل اخلروج بنتيجة 
  

  يةطينفلسامليليشيات ال    
.  وسـيادته  لبنـان خـر السـتقرار     آيـة هتديـدا خطـريا       لبنانومتثل اجلماعات املـسلحة غـري ال        - ٤٥

وعلــى مــدى األشــهر الــستة املاضــية، جتــاه نــزع ســالح امليليــشيات الفلــسطينية، وفقــا لالتفــاق  
ــه خــالل احلــوار الــوطين اللبنــاين يف عــام      والقاضــي بــرتع ســالح  ٢٠٠٦الــذي مت التوصــل إلي

  .ات الفلسطينية خارج املخيماتامليليشي
ــان سياســتها، إعــادة تــوطني ال  لبنانويف حــني رفــضت احلكومــة ال   - ٤٦ يني فلــسطينيــة، يف بي

، فقد أقـرت حبقهـم يف احليـاة الكرميـة وتعهـدت مبواصـلة بـذل جهودهـا                   لبنانبصورة دائمة يف    
لـسياسة علـى   وشـدد بيـان ا  . حلل شواغلهم اإلنسانية واالجتماعية داخـل املخيمـات وخارجهـا      

كمــا أعربــت احلكومــة عــن اعتزامهــا  . يني لــسيادة الدولــة وقوانينــهافلــسطينضــرورة احتــرام ال
، مــع حتمــل ٢٠٠٦يني مــن أجــل تنفيــذ مقــررات احلــوار الــوطين يف عــام  فلــسطينالعمــل مــع ال

  .مسؤولية محاية املخيمات من أي هجوم
 لبنـان ية حممـود عبـاس إىل       فلـسطين الوخالل الزيارة التارخيية اليت قام هبا رئيس الـسلطة            - ٤٧

نفـة   اآل ٢٠٠٦ررات احلوار الوطين لعام     ، كرر تأكيد تأييده ملق    أغسطس/آب ٢٩  و ٢٨يومي  
وأشـاد بـاجلهود الــيت   .  لـسيادة البلـد واســتقالله  لبنـان يني يف فلــسطينالـذكر ولـضرورة احتـرام ال   

  .لبنانني يف يفلسطين لتحسني األوضاع املعيشية لالجئني اللبنانتبذهلا حكومة 
القيادة العامـة وحركـة فـتح االنتفاضـة بـبىن            - فلسطنيوحتتفظ اجلبهة الشعبية لتحرير       - ٤٨

أساسية شبه عـسكرية ال يـستهان هبـا داخـل وخـارج خميمـات الالجـئني، وبطـول احلـدود بـني             
تخـذان  يتني ت فلـسطين وملـا كانـت قيادتـا هـاتني امليليـشيتني ال          .  واجلمهورية العربية الـسورية    لبنان

 ذات الــصلة، فــإنين أحــث حكومــة     األمــنجملــسمــن دمــشق مقــرا هلمــا، ووفقــا لقــرارات      
ــة امتثــال هــاتني اجلمــاعتني لقــرارات       ــة عــضو، علــى كفال ــة الــسورية، كدول ــة العربي اجلمهوري

  . لبناينية وللقانون اللبناناحلكومة ال
حلـرج يف خمـيم البـداوي       ويبني استمرار احلوادث األمنية يف خميم عني احللـوة والوضـع ا             - ٤٩

أن استعادة القانون والنظام يف خميمات الالجئني سيكون مفتاحـا لكفالـة االسـتقرار واألمـن يف           
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فر مــالذا آمنــا ألولئــك الــذين يــسعون إىل اإلفــالت مــن ســلطة  وفمخيمــات الالجــئني تــ. لبنــان
صائل املـــسلحة الدولـــة، مثـــل املتـــشددين واملتطـــرفني واجملـــرمني واملهـــربني، باإلضـــافة إىل الفـــ 

ــة فلــسطينال ــة االنتمــاءات احلزبي ويف حــني حتــسن التنــسيق والتعــاون األمنــيني بــني   . ية مــن كاف
ية، وأسفرت احملاوالت اليت بذلتـها منظمـة التحريـر          فلسطينية والفصائل ال  لبناناألجهزة األمنية ال  

هنـر البـارد الـذي      جيابيـة، وباسـتثناء خمـيم       ية يف بعض املخيمات عن قدر من النتـائج اإل         فلسطينال
تـذكّر هـذه    . ية تظل ال حتتفظ بوجود دائم داخل املخيمات       لبنانأصابه الدمار، فإن السلطات ال    

 وسـيادته، وتؤكـد   لبناناحلقائق بالتهديد اخلطري الذي تشكله اجلماعات املسلحة على استقرار    
  .مدى إحلاح ضرورة نزع سالحها

وضــاع املعيــشية يف املخيمــات علــى الوضــع  ويف ضــوء اآلثــار الــضارة الــيت تتركهــا األ   - ٥٠
حـل املليـشيات    بـد مـن إحـراز تقـدم ال يقتـصر علـى               ، فإنين أظل مقتنعا بأنـه ال      لبناناألمين يف   

، بـل وميتـد أيـضا إىل حتـسني األحـوال الـيت يعـيش يف ظلـها           ونزع سـالحها   لبنانية يف   فلسطينال
يني يف ســياق اتفــاق فلــسطينني اليون، دون املــساس بتــسوية مــسألة الالجــئ فلــسطينالالجئــون ال

  .  يف هناية املطاففلسطيين - يإسرائيل
 باالشتراك يف حتمـل     لبنانوإنين ألرحب بالتزام رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وحكومة           - ٥١

مسؤولية األمن يف املخيم بعـد أن يعـاد بنـاؤه، وهـو االلتـزام الـذي جـرى التفـاوض بـشأنه مـع                         
 /حزيـران  ٢٣ر الـدويل للمـاحنني الـذي عقـد يف           ة وأعلـن يف املـؤمت     ية املختص فلسطينالسلطات ال 

وآمـل أن يكــون هــذا الترتيـب مبثابــة منــوذج لبقيــة   .  يف فيينــا إلعــادة بنـاء خمــيم هنــر البــارد يونيـه 
 لدعمها املستمر لوكالـة غـوث    لبنانكما أود أن أشيد حبكومة      . لبنانية يف   فلسطيناملخيمات ال 

ــروا(ني يف الـــشرق األدىن يفلـــسطينوتـــشغيل الالجـــئني ال ــا الـــشامل لتحـــسني  ) األونـ وبرناجمهـ
األوضاع املعيشية يف مناطق املخيمات، وأشـجع املـاحنني علـى تزويـد الوكالـة بـاملوارد الالزمـة                 

  .هلذا الغرض
ويف حني استجاب الكثري من الدول األعضاء بسخاء للنداءات اليت أصـدرهتا حكومـة                - ٥٢
يـة  لبنانربع باألموال إلعادة بنـاء خمـيم هنـر البـارد وإصـالح القـرى ال           واألونروا من أجل الت    لبنان

. احمليطة به، فإن املبالغ اليت مت مجعهـا حـىت اآلن ال تكفـي للمـضي قـدما يف هـذا املـشروع اهلـام             
كما أن األونروا تواجه عجزا حادا يف األموال الالزمة إلعالـة املـشردين البـالغ عـددهم حـوايل                   

وأخذا يف االعتبار اآلثـار الـسياسية واألمنيـة الـيت سـتترتب             . رة املقبلة  شخص يف الفت   ٢٧ ٠٠٠
على أي فشل يف إعالـة أولئـك املـشردين، وإحـراز تقـدم سـريع وواضـح يف إعـادة بنـاء املخـيم                  

زمـة هنـر     يف االستجابة أل    املتحدة األمماألصلي، فإنين أحث كل القادرين على مساعدة جهود         
  .ناح السرعةالبارد أن يفعلوا ذلك على ج
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  مسائل عامة    
 واحلـوادث العنيفـة الـيت وقعـت منـذ           مايو/أياروختاما، فإن املصادمات اليت حدثت يف         - ٥٣

ذلك احلـني قـد أثـارت قلقـي مـن أن اجلماعـات املنتميـة جلميـع أطيـاف اخلريطـة الـسياسية قـد                          
ألطــراف وإنــين أدعــو ا. )٢٠٠٤ (١٥٥٩لقــرار تعــاود التــسلح باملخالفــة التفــاق الطــائف ول  

ويف . ية إىل أن توقف فورا كل اجلهود الـيت تبـذهلا المـتالك وبنـاء قـدرات شـبه عـسكرية                    لبنانال
وأي تـدخل خـارجي سـيكون انتـهاكا         . الوقت نفسه، فإنين أدرك األبعاد اإلقليمية هلذه املسألة       

  . األمنجملسلقرارات 
 اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة     املليـشيات    نـزع سـالح   وإنين أكرر تأكيد اقتناعي الراسـخ بـأن           - ٥٤

 دون سـواها بـاحلق يف       لبنـان جيب أن يتم من خالل عملية سياسية تفضي إىل اسـتئثار حكومـة              
يـة  لبنانويرمي نـزع الـسالح يف هنايـة األمـر إىل إقامـة دولـة               . استخدام القوة يف مجيع أحناء البلد     

ه العمليـة الـسياسية     وهـذ . ، على النحو الـذي نـص عليـه اتفـاق الطـائف            لبنانقوية لكل سكان    
تفترض يف املقام األول االحترام الواضح للدستور من جانب مجيع األطراف، فـضال عـن تـوفر                 

  .لبناناحلوار وروح التعاون واملصاحلة بني خمتلف القوى السياسية يف 
  

  عملية االنتخابات الرئاسية  -دال   
لـيت يغطيهـا التقريـر يتمثـل يف         كان أهم تقدم مت إحرازه يف تنفيذ القـرار خـالل الفتـرة ا               - ٥٥

االمتثــال للــشرط الــوارد فيــه بــشأن إجــراء انتخابــات رئاســية حــرة ونزيهــة وفقــا للقواعــد            
وبفـضل اجلهـود الـيت     . ٢٠٠٤ مرارا منذ عام      األمن جملسية، وهو ما دعا إليه      لبنانالدستورية ال 

عـة الـدول العربيـة، وبعـد         جلام  العام األمنيال تعرف الكلل اليت بذهلا أمري قطر ورئيس وزرائه و         
 النتخـــاب رئـــيس جديـــد مـــايو/أيـــار ٢٥ يـــوم لبنـــاين حماولـــة وتـــأجيال، انعقـــد الربملـــان ال١٨

وحــضر جلــسة . للجمهوريــة كجــزء مــن االتفــاق الــشامل الــذي مت التوصــل إليــه يف الدوحــة   
. وقــام بتمثيلــي مبعــوثي اخلــاص.  مــن كبــار الشخــصيات العربيــة واألجنبيــة٢٠٠الربملــان حنــو 

وهـو أول رئـيس يتـوىل       .  صـوتا  ١٢٧ صوتا من بني     ١١٨حصل العماد ميشيل سليمان على      و
  .٢٠٠٥ منذ انسحاب القوات السورية عام لبناناملنصب يف 

 بــأن انتخــاب الــرئيس قــد أدى إىل إحيــاء العمليــة       األمــنجملــسويــسعدين أن أفيــد    - ٥٦
نعقــاد، بعــد أن كــان قــد أصــابه  ، وخباصــة عــودة الربملــان إىل االلبنــانالــسياسية الدســتورية يف 

  .٢٠٠٦ نوفمرب/ الثاينتشرينالشلل منذ 
ــوز ١١ويف   - ٥٧ ــه/مت ــة،     يولي ــن املفاوضــات املكثف ــد ســبعة أســابيع م ــرئيس  أ، وبع صــدر ال

ووفقـا  . سليمان مرسوما بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسـة رئـيس الـوزراء فـؤاد الـسنيورة               
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 مقعــدا ُخصــصت لألغلبيــة ١٦ عــضوا ٣٠مــن التفــاق الدوحــة، ضــم جملــس الــوزراء املؤلــف  
ــة، و ــشغلها     ١١ الربملانيـ ــن يـ ــرئيس مـ ــار الـ ــد خيتـ ــة مقاعـ ــة، وثالثـ ــدا للمعارضـ ــا .  مقعـ ووفقـ

ــوزراء أيــضا التركيــب الطــائفي للبلــد      /آب ١٢ويف . للممارســات الــسابقة، عكــس جملــس ال
  . احقة، منح الربملان الثقة جمللس الوزراء اجلديد ولبيان سياسته بأغلبية سأغسطس

ــول ٣٠ويف   - ٥٨ ــان ال ســبتمرب/أيل ــر الربمل ــاين، أق ــستند إىل   لبن ــات ي ــدا لالنتخاب ــا جدي  قانون
ويفــسح هــذا القــانون اجلديــد الطريــق أمــام إجــراء . االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف الدوحــة

ــة يف أوائــل عــام   كمــا ميثــل اخلطــوة األخــرية يف تنفيــذ اخلطــوات   . ٢٠٠٩االنتخابــات الربملاني
وهي انتخاب رئيس للجمهورية؛ وتشكيل حكومـة وحـدة         (جرائية الثالثة يف اتفاق الدوحة      اإل

  ).وطنية؛ واعتماد قانون لالنتخابات
  

  املالحظات  -ثالثا   
ــري األخــري إىل    - ٥٩ ــذ تقري ــان، وصــل  األمــنجملــسمن ــل   لبن ــة قب ــة احلــرب األهلي  إىل حاف
  . يتراجع عنها أن
شــد التهديــدات يف أ متثــل مــايو/أيــار يف لبنــانعت يف وكانــت أعمــال العنــف الــيت انــدل  - ٦٠

يني لبنــانيــة ذاهتــا، كمــا كانــت تــذكرة مؤملــة جلميــع ال  لبنانالــسنوات األخــرية ألســس الدولــة ال 
ويـبني  . بالتهديدات اليت ميثلـها وجـود اجلماعـات املـسلحة اخلارجـة عـن نطـاق سـيطرة الدولـة                   

فيمـــا يتـــصل بـــرتع ســـالح   قائمـــة تظـــل  املتبقيـــة)٢٠٠٤( ١٥٥٩القـــرار ذلـــك أن أحكـــام 
  . يةلبناناجلماعات املسلحة وبسط سيطرة الدولة على كامل األراضي ال

 ٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ٢٥ورغم ذلك، يسعدين أن أفيد بأن انتخاب الـرئيس سـليمان يف               - ٦١
فقــد كــان ذلــك االنتخــاب  . )٢٠٠٤( ١٥٥٩القــرار ميثــل خطــوة هامــة إىل األمــام يف تنفيــذ  

، وهي العملية الـيت التزمـت هبـا منـذ ذلـك احلـني       لبنانإحياء العملية الدستورية يف إيذانا بإعادة   
  .لبنانكافة األطراف يف 

ــك، قطــع ال  إوب  - ٦٢ ــانجنــاز ذل ــز    لبن ــام حنــو تعزي ــوة أخــرى إىل األم ــيادة يني خط ــدهمس  بل
ومـن األمهيـة أن تواصـل األطـراف سـريها علـى هـذا               .  ووحدته واستقالله الـسياسي    واستقراره

طريق بتنفيذ أحكام اتفاق الدوحة بالكامل، مبا فيهـا االلتـزام جبملـة أمـور منـها االمتنـاع عـن                     ال
  .استخدام األسلحة لتسوية املنازعات السياسية

وتشجعين اجلهود اليت يضطلع هبا الرئيس سليمان يف هذا الصدد، وإنـين أرحـب بعقـد             - ٦٣
ــوطين األول يف   ــاء احلــوار ال ــول ١٦لق ــوطين  اجلــة مــسألة   ملعاســبتمرب/أيل ــدفاع ال ســتراتيجية ال
  .وميثل ذلك أيضا خطوة ملحوظة على طريق تنفيذ القرار. ووضع هذه اجلماعات املسلحة
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ــزال يف أول م     - ٦٤ ــة ال ت ــه يبقــى أن هــذه العملي ــزال علــى األطــراف   غــري أن ــها، وال ي راحل
ة والتحــديات وإنـين أدرك مـدى حـساسية وتعقيـد املـسائل املطروحـ      . تقطـع أشـواطا طويلـة    أن

 أن ينجـز العمليـة الـيت بـدأها بتوطيـد أركـان              لبنـان وإذا مـا أريـد ل     . اليت قـد تنـشأ نتيجـة لـذلك        
 وأن تــشارك بالكامــل يف هــذه ال بــديــة لبنانســيادته ووحدتــه الوطنيــة، فــإن مجيــع األطــراف ال 

طلـع إىل  وإنـين ألت . العملية الوطنية بروح من التعاون احلقيقي وااللتزام بتحقيـق تقـدم جـوهري       
  .نوفمرب/ الثاينتشرين ٥لقاء احلوار املقبل املقرر عقده يف 

. لبنـان وال يزال القلق يساورين بسبب االغتياالت والتفجريات الـيت ال تـزال تعـصف ب                - ٦٥
ــة إىل       ــة املوجه ــال اإلرهابي ــذه األعم ــوة ه ــن بق ــين ألدي ــان واســتق  وإن ــسياسي رارســيادة لبن ه ال

القـوات  ة ممـا يبـدو أنـه نـسق مـستجد مـن اهلجمـات علـى         وإنين ملرتعج بـصفة خاصـ    . ووحدته
يـة إىل   لبنانوإنـين ألدعـو الـسلطات ال      . ، وهي رمز من أبرز رموز سـلطة الدولـة         املسلحة اللبنانية 

وهذه األحداث تسلط الضوء علـى تكـاثر األسـلحة          . تقدمي مجيع مرتكيب هذه األعمال للعدالة     
ــشط يف     ــزال تن ــيت ال ت ــسلحة ال ــانلبواجلماعــات امل ــستمرا    ن ــهاكا م ــا انت ــرب وجوده ــيت يعت ، وال

  .  واملنطقةلبنان، وهتديدا مباشرا الستقرار )٢٠٠٦ (١٧٠١  و)٢٠٠٤( ١٥٥٩ ينلقرارل
، لبنــانوتظــل مــسألة أســلحة حــزب اهللا مــسألة حموريــة بالنــسبة للنقــاش الــسياسي يف     - ٦٦

عـسكري وبنيـة أساسـية    فاحتفاظ حزب اهللا بعتـاد  . لبنان بشأن   األمن جملسوبالنسبة لقرارات   
عسكرية بصورة مستقلة إمنا ميثل حتديا جوهريا حملاوالت احلكومة توطيد أركان سيادة الدولـة              

  .ية وسلطتها، ويعرقل احلوار البناء حول املسائل السياسية واألمنيةلبنانال
ب  جيـ  حل املليشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع سـالحها           وأكرر تأكيد اقتناعي بأن       - ٦٧

أن يتم من خالل عملية حوار سياسي يضم مجيع األطـراف ويتنـاول املـصاحل الـسياسية جلميـع                    
يــة بالــسلطة الــسياسية   لبنانيني، وإن كــان يؤكــد يف هنايــة املطــاف اســتئثار احلكومــة ال     لبنــانال

 -يني اختـــذوا لبنـــانومـــؤخرا، وبعقـــد اللقـــاء األول للحـــوار الـــوطين، يبـــدو أن ال. والعـــسكرية
ويف هناية املطـاف، سـتتطلب هـذه        .  ما سيثبت أنه خطوة أوىل هامة يف هذا االجتاه         -آمل   فيما

  . لبنانالعملية الدعم من جريان 
 واجلمهوريـة العربيـة   لبنـان جيابية يف العالقات بني  وإنين ألجد تشجيعا يف التطورات اإل       - ٦٨

ن تربطهمـا تارخييـا روابـط    السورية، ويف بدء عملية لتطبيع العالقات بني البلدين اجلـارين اللـذي       
وأرحـب، يف هـذا الـصدد، بنتـائج القمـة       . )٢٠٠٦( ١٨٦٠القـرار   وثيقة من االحترام، ووفـق      

 الـيت أعلـن فيهـا عـن خطـوات      ٢٠٠٨ أغـسطس /آبية املعقودة يف دمشق يف    لبنانال - السورية
حة وتـؤذن هـذه التطـورات فيمـا يبـدو بفـتح صـف             . هامة سيتخذها البلدان وصوال لتلـك الغايـة       

  .جديدة يف العالقات بني البلدين، بعد ثالث سنوات من انسحاب القوات السورية
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وأحيـي  .  ودمشق حبلـول هنايـة العـام احلـايل         بريوتوإنين ألتطلع إىل فتح السفارتني يف         - ٦٩
اخلطــوات التارخييــة الــيت اختــذها حــىت اآلن الــرئيس ســليمان والــرئيس األســد وصــوال إىل هــذا   

. وىل منذ استقالل البلدين، ُتقام عالقـات دبلوماسـية بـني الـدولتني اجلـارتني              فللمرة األ . اهلدف
ومن األمهية أيضا أن تتخذ الدولتان خطوات ملموسة لتنفيذ كـل نقـاط االتفـاق األخـرى الـيت       
مت التوصل إليها يف دمشق، أال وهـي تفعيـل اللجنـة املـشتركة لترسـيم احلـدود؛ والقيـام بنـشاط                

بات األمنية بطول تلك احلدود؛ والتعجيل بعمل اللجنـة املـشتركة املعنيـة             مشترك لتحسني الترتي  
باملفقودين يف البلدين؛ واستعراض العالقات الثنائية بـصورة موضـوعية علـى النحـو الـذي يفـي                  

كرر تأكيد اقتناعي بأن كـل هـذه التـدابري          أو. مبصاحل البلدين؛ والعالقات التجارية واالقتصادية    
تبادلــة علــى البلــدين، وستــساعد يف كفالــة االســتقرار والتقــدم يف عالقتــهما  ســتعود بالفائــدة امل

 وسـوريا حتقيقـا     لبنـان وإنين على استعداد لتقدمي الـدعم ل      . الثنائية، مبا يعزز االستقرار يف املنطقة     
  .لتلك األهداف

ــر          - ٧٠ ــة برئاســة وزي ــدول العربي ــة ال ــة جلامع ــة التابع ــة الوزاري ــود اللجن وأود أن أشــيد جبه
 للجامعــة وجبهــود أعــضائها، وزراء خارجيــة األردن واإلمــارات   العــاماألمــنيارجيــة قطــر وخ

العربية املتحدة والبحرين واجلزائر وجيبويت وعمان واملغرب والـيمن، يف تـشجيع املـصاحلة بـني                
وأود بصفة خاصـة أن أشـيد   . ٢٠٠٨ مايو/أياريني بعد املصادمات الدامية اليت وقعت يف    لبنانال

حـة وتـسهيله والتوسـط إلمتامـه،     الشيخ محد بن خليفـة آل ثـاين الستـضافته اتفـاق الدو     بفخامة  
  . يةلبنانأدى إىل إحياء املؤسسات الدستورية ال مبا
يون التعـاون مـن خاللـه       لبنـان وميثل اتفاق الدوحة اإلطار السياسي الذي قرر الزعماء ال          - ٧١

ين ال زلـت أشـعر بـالقلق مـن أن تـضافر          غـري أنـ   . سعيا وراء حتقيق االسـتقرار الـسياسي واألمـن        
انعدام الثقة فيما بني األطراف، والتنـافس الـسياسي يف سـياق االنتخابـات الربملانيـة، واسـتمرار           

 تيـؤدي إىل التـوترا   وجود امليليشيات املسلحة قد يعرقل تنفيـذ اتفـاق الدوحـة بالكامـل، وقـد              
 بإطـاره  لبنـان  ظ وأن حيـتف ال بـد فـ . حولـه  وما لبنانواحتمال زيادة انعدام األمن واالستقرار يف    

 يف جــو خــال - علــى النحــو املنــصوص عليــه يف اتفــاق الطــائف -الــسياسي الــشامل للتعــايش 
  .التخويف من
ــالقرارات      - ٧٢ ــا بــ ــزام متامــ ــة إىل االلتــ وإنــــين أدعــــو مجيــــع األطــــراف واجلهــــات الفاعلــ

دي مـن   وسأواصل بـذل جهـو    . )٢٠٠٦( ١٧٠١ و ،)٢٠٠٦( ١٦٨٠ ، و )٢٠٠٤( ١٥٥٩
 يف هــذا الــصدد فيمــا يتعلــق  األمـن جملــسأجـل التنفيــذ الكامــل هلــذه القـرارات ولكــل قــرارات   

  . وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي الكاملةسيادة لبنانباستعادة 
  


