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تقرير األمني العام نصف السنوي الثالث عشر بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس                   
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩األمن 

  
 معلومات أساسية  - أوال  

هذا التقرير هو تقريري نصف الـسنوي الثالـث عـشر بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                       - ١
تقريـري  وهو يستعرض ويقّيم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار منذ صدور            ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩

ويلقــي الـــضوء علـــى أحكـــام  ). S/2010/538 (٢٠١٠أكتـــوبر / تـــشرين األول١٨الــسابق يف  
القرار اليت مل يشهد تنفيذها أي تقدم، وعلى املسائل املثرية للقلـق الـيت ال تـزال تعرقـل اجلهـود                      
املبذولة لتعزيز سيادة لبنان وسالمة أراضـيه واسـتقالله الـسياسي، وهـذه أمـور يتمحـور حوهلـا                   

 .قرار املذكورال

ــشمولة          - ٢ ــرة امل ــاء الفت ــشكل ملحــوظ أثن ــان ب ــسياسي يف لبن ــصعيد ال ــرية الت ارتفعــت وت
وتأجج هذا التوتر ألسباب عدة مـن بينـها التكهنـات والتـصرحيات الـسياسية املتعلقـة                 . بالتقرير

 وأدت اخلالفــات الــسياسية بــني خمتلــف التيــارات الــسياسية إىل . بعمــل احملكمــة اخلاصــة بلبنــان
نـوفمرب إىل يـوم   / تـشرين الثـاين    ١٠وقف جلسات احلكومة لفتـرة مخـسة أسـابيع، أي مـن يـوم               

ديسمرب الذي وصلت فيه جلسة احلكومـة إىل حـائط مـسدود، األمـر الـذي                / كانون األول  ١٥
وهذا ما دفع اململكـة العربيـة الـسعودية واجلمهوريـة العربيـة الـسورية               . أدى إىل شلل دستوري   
 . كة لوضع حد لألزمة املتفاقمةإىل بذل مساع مشتر

ينـاير، سـقطت حكومـة الوحـدة الوطنيـة بفعـل اسـتقالة عـشرة               / كانون الثـاين   ١٢ويف    - ٣
ينـاير، قبـل    / كـانون الثـاين    ١٣ويف  . وزراء من املعارضة ووزير واحد من كتلة الرئيس سليمان        

. ف األعمـال  الرئيس سليمان استقالة هؤالء الوزراء، لكنـه طلـب مـن احلكومـة مواصـلة تـصري                
وجتـسد ذلـك يف سلـسلة       . وأفضى سقوط احلكومة إىل اشـتداد حـدة التـوتر الـسياسي يف البلـد              

 تأييدا لرئيس احلكومة، احلريـري، ختللتـها أعمـال          ٢٥  و ٢٤من التظاهرات اليت ُنظمت يومي      
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وتوقفــت التظــاهرات بعــد أن دعــا رئــيس احلكومــة احلريــري إىل التهدئــة وشــدد مــن   . ختريــب
 . احترام التيار الذي يرأسه ملبادئ الدميقراطيةجديد على 

ينـــاير، قـــدم املـــدعي العـــام، بلمـــار، إىل قاضـــي اإلجـــراءات  / كـــانون الثـــاين١٧ويف   - ٤
التمهيدية، فرنسني، قرارا اهتاميا سريا بشأن اغتيـال رئـيس احلكومـة رفيـق احلريـري، مـشفوعا                  

راف، مـن جديـد، إىل عـدم التـدخل          ويف اليوم نفـسه، دعـوت مجيـع األطـ         . بالوثائق الداعمة له  
يف عمل احملكمة اخلاصـة أو التـأثري فيـه، مـشددا علـى أنـه ال ينبغـي جعـل اإلجـراءات القـضائية               

 .املستقلة جزءا من اجلدل السياسي وال استباق النتائج اليت تتمخض عنها

 ينــاير، أعلــن وزيــر اخلارجيــة الــسعودي أن املــساعي الــسورية  / كــانون الثــاين١٩ويف   - ٥
وقبـل ذلـك بيـومني، بـدأت     . السعودية اليت ُتبذل ملعاجلة األزمـة الـسياسية يف لبنـان قـد توقفـت      

 .يناير/ كانون الثاين٢٠قطر وتركيا وساطة جديدة حلل األزمة، غري أهنا فشلت يف 

ينــاير، وبعــد مــضي يــومني علــى املــشاورات النيابيــة مــع مجيــع  / كــانون الثــاين٢٥ويف   - ٦
لكـن  . ب الرئيس سليمان من الـسيد جنيـب ميقـايت تـشكيل حكومـة جديـدة               الكتل النيابية، طل  

وهو حريص كـل احلـرص، منـذ تكليفـه          . املشاورات اليت جيريها السيد ميقايت مل تنته حىت اآلن        
 .بتشكيل احلكومة، على مد اجلسور مع مجيع األطراف يف لبنان

ــري    / شــباط١٤ويف   - ٧ ــر، ُنظــم مهرجــان سياســي شــعيب حاشــد يف ب ــال فرباي وت لالحتف
.  شخـصا آخـرين    ٢٢ بالذكرى الـسادسة الغتيـال رئـيس احلكومـة األسـبق، رفيـق احلريـري و               

ويف هذه املناسبة، أصدرت بيانا أعدت فيه التزام األمم املتحدة بالعمل الذي تقـوم بـه احملكمـة                  
اخلاصــة بلبنــان مــن أجــل الكــشف عــن حقيقــة عمليــة االغتيــال هــذه حملاكمــة املــسؤولني عنــها  

 .فهام اجلميع أن ال جمال لإلفالت من العقابوإ

 آذار أنــه لــن يــشارك يف احلكومــة املنتظــرة، ١٤فربايــر، أعلــن حتــالف / شــباط٢٧ويف   - ٨
 .وأن برناجمه، كمعارضة، سيقوم على دعم احملكمة اخلاصة بلبنان ورفض سالح حزب اهللا

ا ضـخما لالحتفـال      آذار مهرجانا سياسيا شـعبي     ١٤مارس، نظم حتالف    / آذار ١٣ويف    - ٩
ــه عــن دعمهــم الــشديد للمحكمــة    . بالــذكرى الــسادسة إلنــشائه  وأعــرب مجيــع املتحــدثني في

اخلاصــة بلبنــان ورفــضهم الــسالح الــذي ال يــزال يف حــوزة حــزب اهللا خــارج ســيطرة الدولــة، 
 .واستخدامه كأداة لتحقيق أهداف سياسية يف البلد

 إىل حــد بعيــد االســتقطاب الــسياسي بــني     وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تعّمــق      - ١٠
املعسكرين السياسيني البارزين، وجتسد ذلك يف سلسلة التصرحيات احلادة والتـأخر يف تـشكيل       
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وُنظمت عدة تظاهرات دعت إىل إلغاء النظـام الطـائفي يف البلـد، وذلـك يف         . احلكومة اجلديدة 
  .ظل أحداث تارخيية تشهدها أماكن أخرى يف املنطقة

  
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار   - ثانيا  

، منـذ   )٢٠٠٤ (١٥٥٩أشري مع االرتياح إىل أن عدة أحكـام مـن قـرار جملـس األمـن                   - ١١
فأجريــت االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة  . ، قــد ُنفــذت٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢اعتمــاده يف 

ية مـن لبنـان     وسحبت اجلمهورية العربية السورية قواهتا ومعداهتا العـسكر       . بطريقة حرة ونزيهة  
وأقام لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية عالقـات دبلوماسـية كاملـة           . ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسان 

 .٢٠٠٩بينهما يف عام 

غـــري أنـــه مل جيـــرِ ترســـيم احلـــدود الـــذي حـــث عليـــه بـــشدة جملـــس األمـــن يف قـــراره    - ١٢
يــة، ومــا يــضاهي ذلــك خطــورة، هــو وجــود ميليــشيات لبنانيــة وغــري لبنان   ). ٢٠٠٦( ١٦٨٠

إن ذلك يـشكل هتديـدا السـتقرار البلـد واملنطقـة ويؤكـد ضـرورة أن تكـون لـدى احلكومـة                        إذ
لـذلك، يلـزم بـذل      . واجليش اللبناين احلق، دون سوامها، يف استخدام القوة يف مجيع أحناء لبنـان            

حبذافريه، ولصون اإلجنـازات الـيت      ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩املزيد من اجلهود للتوصل إىل تنفيذ القرار        
 .قت حىت اآلنحتق

وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، بقينــا، ممثلــي وأنــا شخــصيا، علــى اتــصال دائــم بكــل   - ١٣
ــدويل     ــصعيدين اإلقليمــي وال ــى ال ــيني عل ــان وبالزعمــاء املعن ــرئيس  . األطــراف يف لبن والتقيــت ب

 .يناير/ كانون الثاين٩احلكومة، احلريري، يف نيويورك يف 

س أثناء األشهر الستة املاضـية يف جمـال تنفيـذ األحكـام املتبقيـة      ومل يطرأ أي تقدم ملمو     - ١٤
  .من القرار، وذلك ألسباب عديدة أبرزها التوتر السياسي يف البلد

  
 سيادة لبنان وسالمة أراضيه ووحدته واستقالله السياسي  -ألف   

ــه   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يهــدف القــرار   - ١٥ ــان وســالمة أراضــيه ووحدت إىل توطيــد ســيادة لبن
قالله السياسي حتـت الـسلطة الوحيـدة واحلـصرية حلكومتـه، مبـا ينـسجم واتفـاق الطـائف                    واست

وما برح هذا اهلـدف     .  الذي التزمت به األطراف السياسية كلها يف لبنان        ١٩٨٩املربم يف عام    
 .يتصدر املساعي اليت أبذهلا لتيسري تنفيذ مجيع القرارات املتعلقة بلبنان

حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،        ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ه  وحث جملس األمن يف قرار      - ١٦
ــة ترســيم احلــدود املــشتركة بينــهما     ويف هــذا . بقــوة، علــى االســتجابة لطلــب احلكومــة اللبناني

ــة العربيــة الــسورية ولبنــان علــى ترســيم احلــدود املــشتركة       الــصدد، مــا زلــت أحــث اجلمهوري
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 عليهـا عنـصرا ال بـد منـه لـضمان            إذ يشكل ترسيم احلدود اللبنانيـة ووضـع عالمـات         . بأكملها
وعلى الـرغم مـن تعهـد البلـدين يف          . وال بد منه أيضا لضبط احلدود بدقة      . سالمة أراضي لبنان  

البيانات الـصادرة عقـب انتـهاء اجتماعـات القمـة الـيت مجعـت الرئيـسني األسـد وسـليمان منـذ               
تقرير أي تقـدم يف  ، بترسيم احلدود، مل ُيـسجل أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـال         ٢٠٠٨أغسطس  /آب

وإن اللجنة املشتركة لترسيم احلدود اللبنانية السورية، املكلفـة هبـذه           . هذه املسألة البالغة األمهية   
وأثناء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مل جتـر بـني البلـدين              . املسألة، مل تعقد أي اجتماع حىت تارخيه      

ن ترســيم احلــدود، لــئن كــان وإ. أي حمادثــات أو اتــصاالت بــشأن ترســيم حــدودمها املــشتركة
يعين الطرفني، ما زال إحراز تقدم فيه واحدا مما يقع علـى البلـدين مـن واجبـات مبقتـضى قـرار                      

 ).٢٠٠٦ (١٥٥٩املستند إىل القرار ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠جملس األمن 

ــة         - ١٧ ــة الغجــر ومنطق ــشمايل مــن قري ــل اجلــزء ال ــدفاع اإلســرائيلي حيت ــا زال جــيش ال وم
ــة ـــ  متامخــ ــال اخلـ ــا مشــ ــرارين   هلــ ــان والقــ ــسيادة لبنــ ــهاكا لــ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ط األزرق، انتــ

، قـــررت احلكومـــة اإلســـرائيلية ٢٠١٠نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٧، ويف )٢٠٠٦( ١٧٠١ و
املوافقة، من حيث املبدأ، على اقتـراح األمـم املتحـدة بـشأن سـحب جـيش الـدفاع اإلسـرائيلي               

ومنذئــذ، نواصــل، ممثلــي وأنــا . ألزرقمــن اجلــزء الــشمايل للقريــة املــذكورة إىل جنــوب اخلــط ا
شخصيا، التحاور مع الطرفني سعيا لوضع هذا االقتراح موضع التطبيق، على غرار مـا أشـرت                
ــرار       ــذ القــ ــن تنفيــ ــن عــ ــه إىل جملــــس األمــ ــذي رفعتــ ــري الــ ــر األخــ ــهاب يف التقريــ ــه بإســ إليــ

٢٠٠٦( ١٧٠١) (S/2011/91 .(   ارع وكــذلك األمــر، فــإن املــساعي املبذولــة حلــل مــسألة مــز
شــبعا، هــي األخــرى مل تــشهد أي تقــدم، إذ إين مل أتلــق بعــد مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية  

املؤقـت حلـدود هـذه املنطقـة، الـوارد يف           اجلغـرايف   التعريـف   مسألة  من إسرائيل أي رد على       وال
 ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول   ٣٠الـصادر يف    ) ٢٠٠٦ (١٧٠١تقريري املتعلق بتنفيـذ القـرار       

)S/2007/641.( 

وتواصلت أثنـاء الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الطلعـات اجلويـة اإلسـرائيلية فـوق األراضـي                     - ١٨
إن املراقبـة اجلويـة   . اللبنانية، بشكل يكاد يكون يوميا، مع تزايد عدد طلعات الطائرات املقاتلـة       

. ولـسيادة لبنـان   ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩الكثيفة هذه تـشكل انتـهاكا للقـرارين         
. واحتجت احلكومة اللبنانية مرارا وتكـرارا علـى هـذه االنتـهاكات    .  تزيد من حدة التوتر  وهي

غــري أن الــسلطات اإلســرائيلية تــدعي،  . إين أشــجب هــذه االنتــهاكات وأطالــب وقفهــا فــورا  
بدورها، أهنا تنفذ هذه الطلعات اجلوية لدواع أمنية، حبجة حصول انتـهاكات حلظـر األسـلحة                

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١ار املفروض مبوجب القر
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  بسط سيطرة احلكومة على مجيع األراضي اللبنانية  -باء   
يف تعزيـز سـيادة لبنـان    حيويـا  وقوى األمن الداخلي اللبنـاين دورا      اجليش اللبناين   ؤدي  ي  - ١٩

 املنتهية واليتها قـد     يةلبنانالكومة  احلوكانت  . على البلد برمته  ة السلطات اللبنانية    وبسط سيطر 
مم املتحدة عن عزمها على بسط سلطة الدولة علـى مجيـع األراضـي اللبنانيـة،                أكدت جمددا لأل  

لكــي تــصبح، يف هنايــة املطــاف، القــوة املــسلحة الوحيــدة يف البلــد علــى النحــو الــذي دعــا إليــه  
  .١٩٨٩يف عام املربم واتفاق الطائف ) ٢٠٠٤ (١٥٥٤القرار 
، ُمنعــت قــوة األمــم ر أخــرىتقــاريجملــس األمــن مبزيــد مــن التفــصيل يف أبلغــت وكمــا   - ٢٠

عديـدة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مـن حريـة احلركـة يف                 مـرات   املتحدة املؤقتـة يف لبنـان       
وُتعــد .  وأمنــهممنطقــة عملياهتــا، ممــا هــدد ســالمة أفــراد حفــظ الــسالم التــابعني لألمــم املتحــدة

ــا     ــن أفراده ــوة وأم ــة الق ــة حرك ــر حري ــوة لالضــ   اوســالمتهم أم ــه للق ــد من ــها  ال ب طالع بواليت
وتقــع املــسؤولية الرئيــسية لكفالــة حريــة حركــة القــوة يف منطقــة عملياهتــا علــى عــاتق   .بفعاليــة

  .اللبنانية السلطات
 ،خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير     الــيت تكــررت وممــا يــثري قلقــي احلــوادث األمنيــة      - ٢١
تـوي  عبـوة حت  انفجـار   مثـل   أسلحة ومتفجرات يف املناطق املأهولـة بالـسكان،         فيها   تاستخدمو

 مـرة   ،هـذه احلـوادث   شكل  وتـ .  مـن مـادة يت إن يت داخـل كنيـسة يف زحلـة              نيغـرام  على كيلو 
الالمبـاالة  كمـا تظهـر     . علـى حيـازة جهـات فاعلـة غـري حكوميـة أسـلحة فتاكـة               دلـيال    ،أخرى

بنـاين  سـالمة الـسكان املـدنيني يف لبنـان والقـانون الل           املطلقة اليت تبديها اجلماعات املسلحة إزاء       
لفـرض القـانون    يتعني على السلطات اللبنانية بذل مزيد من اجلهود         و. وسلطة احلكومة اللبنانية  

  .والنظام يف مجيع أحناء البلد
يف لبنـان تفيـد بوقـوع حـوادث إطـالق نـار وانفجـارات يف              ما زالت املصادر األمنيـة      و  - ٢٢

ــسكرية املوجــودة     ــبه الع ــد ش ــاع التابعــ شــرقي يف القواع ــر   وادي البق ــشعبية لتحري ــة ال ة للجبه
مما يؤكد أنه يـتم تـدريب القـوات شـبه     ، ويف حميطها،  القيادة العامة وفتح االنتفاضة  -فلسطني  

والوجـود الـدائم هلـذه القواعـد علـى طـول احلـدود الـسورية                . قواعـد عسكرية تلك يف هـذه ال     ال
 األمـن   ىسـيطرة قـو   دون  حيـول   عدد الثغرات العامة يف أجزاء من احلدود الربيـة و         يزيد  اللبنانية  

  .جيعل ترسيم احلدود أكثر صعوبةهو أيضا و. اللبناين على احلدود
إن استمرار وجود امليليشيات وأنشطتها يف لبنان يتطلب حتـسني إدارة احلـدود الربيـة               و  - ٢٣

هتريــب الــسلع  و، مــن دون تــرخيص األســلحة واألشــخاص  دخــول اللبنانيــة ومراقبتــها ملنــع   
الـدول األعـضاء تعـرب عـن قلقهـا إزاء النقـل غـري املـشروع لألسـلحة عـرب           وال تزال  . التجارية

وأقــــّر ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩احلــــدود الربيــــة اللبنانيــــة، انتــــهاكا للقــــرارين  
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بوجود ثغرات كـثرية علـى احلـدود يـسهل اختراقهـا، وبإمكانيـة        حكوميون يف لبنان    مسؤولون  
اختـذت خطـوات حمـدودة ملواجهـة        واملاضـية،   خالل السنوات الثالث     حدوث هتريب لألسلحة  

 إلدارة احلـدود ومل حتـرز أي        ا منظمـ  اهنجـ مل تعتمـد بعـد       يـة لبنانالكومـة   احلإال أن   . هذه املسألة 
حنــو توســيع نطــاق قــوة احلــدود املــشتركة علــى طــول ، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، تقــدم

عــدم االتفــاق علــى إىل  رئيــسي ود ذلــك بــشكلاحلــدود مــع اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، ويعــ
وتفيـد معلومـات قدمتـها دول أعـضاء بـأن           . املوارد املالية لذلك  احلكومة وعدم وجود    تشكيل  

باألنبـاء واالدعـاءات    كما أحطت علما باهتمـام      . نقل األسلحة غري املشروع آخذ يف التصاعد      
ة العربيــة غــري مــشروع لألســلحة مــن لبنــان باجتــاه اجلمهوريــ  الــيت وردت مــؤخرا عــن دخــول  

علـى حممـل اجلـد، لكـن ال تتـوافر لألمـم املتحـدة الـسبل         األنبـاء  وإين آخذ مجيع هذه    . السورية
  .للتحقق منها على حنو مستقل

ويف حني أن األعمال اليت تقوم هبا القـوة املـشتركة ملراقبـة احلـدود علـى طـول احلـدود               - ٢٤
، لـضمان   مشـوال أكثـر   جعلها  ود احلالية و  اجلهتكثيف  السورية اللبنانية جديرة بالثناء، فإنه جيب       
زيــادة التعــاون بــني لبنــان واجلمهوريــة العربيــة  وإن . وجــود رقابــة صــارمة علــى طــول احلــدود 

وإن . يساعدان إىل حد بعيد على اإلدارة الفعالـة للحـدود          املشتركة   مهاترسيم حدود والسورية  
ــدول مــن واجــب   ــع ال ــرارات جملــس األمــن، اختــاذ   مجي ــد، مبقتــضى ق ــع نقــل  الت ابري الالزمــة ملن

عـامال أساســيا  ذلــك ويـشكل  . يــةلبنانالكومـة  احلاألسـلحة إىل مجاعـات خــارج نطـاق ســيطرة    
  .لالستقرار يف لبنان واملنطقة

  
  حلّ مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها  -جيم   

ات اللبنانيـة وغـري   إىل حلّ مجيع امليليـشي ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يدعو جملس األمن يف قراره     - ٢٥
. ومل ينفـذ بعـد هـذا احلكـم الرئيـسي مـن األحكـام املتبقيـة مـن القـرار                    . اللبنانية ونزع سالحها  

يف املـربم   وهو يعكس ويعيد تأكيد قرار كان مجيـع اللبنـانيني قـد التزمـوا بـه يف اتفـاق الطـائف                      
ــذو. ، يف أعقــاب احلــرب األهليــة  ١٩٨٩ عــام إىل ختلــي االتفــاق علــى هــذا األمــر     أدى ،آنئ

  . عن أسلحتها- باستثناء حزب اهللا -امليليشيات اللبنانية 
 داخل البلـد خـارج سـيطرة احلكومـة     ناشطةوال تزال امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية     - ٢٦

ويف حـــني متتلـــك عـــدة جمموعـــات مـــن خمتلـــف ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩يف انتـــهاك خطـــري للقـــرار 
العـسكري حلـزب    نـاح   ارج سـيطرة احلكومـة، فـإن اجل       االنتماءات السياسية يف لبنان أسلحة خـ      

ــشيات   ــر امليلي ــدامتالكــا لألســلحة  اهللا هــو أكث ــك،  . يف البل مــن ينــشط عــدد  باإلضــافة إىل ذل
  .اجلماعات الفلسطينية املسلحة يف البلد داخل خميمات الالجئني وخارجها
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 بـالتقرير،   أي تقـدم ملمـوس، خـالل الفتـرة املـشمولة           عـدم إحـراز      ومما يـدعو لألسـف      - ٢٧
حـلّ امليليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع سـالحها علـى النحـو املطلـوب يف                     على مستوى   

حكومة تـصريف األعمـال، احلريـري،       ، مع أن رئيس     )٢٠٠٤ (١٥٥٩اتفاق الطائف والقرار    
يف صـدارة النقاشـات   هـذه املـسألة مـرة أخـرى        وضـع   وأعضاء آخرين يف حتالفـه قـد جنحـوا يف           

إن استمرار وجود امليليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة يقـّوض حقـوق كـل                 و. يف لبنان  ةالسياسي
، ويــشكل أيــضا عائقــا مــواطن لبنــاين يف أن يعــيش بــدون خــوف مــن التعــرض ألذى جــسدي 

كمـا  . البلـد واملنطقـة  يف سـتقرار  االإحـالل  أركان لبنـان كدولـة دميقراطيـة و    حيول دون ترسيخ    
  .ووحدته واستقالله السياسيأراضيه  ةيادة لبنان وسالممع هدف تعزيز سيتناىف أنه 
الدسـتور  جتسد يف   وعلى الرغم من تأييد مجيع األطراف اللبنانية التفاق الطائف الذي             - ٢٨

، ومــن أحكــام  بتنفيــذه١٩٨٩منــذ عــام املتعاقبــة اللبنــاين والتزمــت مجيــع احلكومــات اللبنانيــة  
تــزال  قــدرة شــبه عــسكرية كــبرية اللديــه أن ، فــإن حــزب اهللا يقــّر بــ)٢٠٠٤( ١٥٥٩القــرار 

ــايناجلــيش مــستقلة عــن   ــزعم حــزب اهللا أن ترســانته العــسكرية   . اللبن ــة الــيت ال صــلة ل وي لدول
  .ألغراض دفاعية ضد إسرائيلهبا، هي اللبنانية 

ــساعات األوىل مــن صــباح     - ٢٩ ــاين ١٨وخــالل ال ــشر / كــانون الث ــاير، انت ت جمموعــات ين
زب اهللا، يف أحنـاء خمتلفـة       ينتمـون حلـ   سلحني، أفيد بـأهنم     املل غري   رجاالبضعة آالف من    ضمت  

يـشكل   أن هذا االنتشار     نطاق يف لبنان  اعتربت أوساط واسعة ال   و. من بريوت ويف مدن أخرى    
استعراضــا للقــوة وهتديــدا ضــمنيا مــن قبــل حــزب اهللا يف اليــوم الــذي أحــال فيــه املــدعي العــام   

 يف قـضية اغتيـال      يـا اهتامقـرارا    احملكمـة اخلاصـة       يف حقيـق تالللمحكمة اخلاصة للبنان إىل قاضـي       
االنتـشار قبـل بـضعة أيـام مـن      جاء هذا و. ٢٠٠٥آخرين يف عام شخصا  ٢٢رفيق احلريري و    

وقــام . الربملانيــة لتعــيني رئــيس وزراء جديــد الكتــل بــدء مــشاورات الــرئيس اللبنــاين مــع مجيــع  
عدة مواقع يف بـريوت، مـشريا إىل احلاجـة إىل بـث        اجليش اللبناين يف هناية األمر بنشر أفراده يف         

  .الطمأنينة يف نفوس املواطنني
كبـار املـسؤولني يف حـزب اهللا خـالل          الـيت أدىل هبـا      ويف العديد من التصرحيات العلنيـة         - ٣٠

حبيــازة ترســانة كــبرية مــن األســلحة فحــسب، بــل أكــدوا   وا الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل يقــر 
، ذكــر األمــني العــام حلــزب اهللا علنــا أن حزبــه   ٢٠١١مــارس / آذار١٩ ويف. زيادهتــاســعيهم ل

األمـم املتحـدة التحقـق       تـستطيع    وال.  على حد وصـفه    ،سيواصل تسليح نفسه ألغراض دفاعية    
  .بشكل مستقل من هذه التأكيدات، إال أهنا تأخذها على حممل اجلد

 ترسـانة كـبرية مـن       وخالل األشهر الـستة املاضـية، أصـبحت مـسألة حيـازة حـزب اهللا                - ٣١
ريى فـ العامـة،   الـساحة الـسياسية     األسلحة خارج سـيطرة احلكومـة مـسألة خـالف مركزيـة يف              
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 داخـل   اهتامااستخدبالكثري من اللبنانيني أن استمرار وجود هذه األسلحة يشكل هتديدا ضمنيا            
 مـن  وبعـد عـدة سـنوات   . ٢٠٠٨مايو /لبنان، واضعني يف االعتبار األحداث اليت جرت يف أيار   

مــارس / آذار١٤شــرعية ســالح حــزب اهللا، عــاد قــادة حتــالف  علــى وجــود إمجــاع وطــين واه 
ويف . الــسبب الرئيــسي للخــالف احلاصــل يف البلــد  ، دون غــريه، اعتبــار ســالح حــزب اهللا  إىل
برناجمـــه الـــسياسي اجلديـــد بعقـــد اجتمـــاع يف فنـــدق هـــذا التحـــالف مـــارس، أطلـــق /آذار ١٠

عـالوة علـى    . “الـسالح صـوت   الـشعب أقـوى مـن       صـوت   ”بريستول يف بريوت حتـت شـعار        
لالحتفـال بالـذكرى    حاشد  سياسي  مهرجان شعيب   مارس يف   / آذار ١٤مجيع قادة   رفض  ذلك،  

مـارس، حيـازة حـزب اهللا قـدرات شـبه عـسكرية             / آذار ١٤السنوية الـسادسة لتـشكيل حتـالف        
. م الـــداخليعلـــى الـــساحة الـــسياسية والـــسلانعكاســـاهتا الـــسلبية خـــارج ســـيطرة احلكومـــة و

ــري اجتماعــا حاشــدا آخــر ممــاثال يف طــرابلس يف       وعقــد ــه احلري ــة واليت ــوزراء املنتهي ــيس ال رئ
  .مارس، استنكر فيه ما مساه هيمنة سالح حزب اهللا/آذار ١٧
فربايــر، ومبناســبة يــوم الــشهيد، ألقــى األمــني العــام حلــزب اهللا خطابــا   / شــباط١٦ويف   - ٣٢

ح احلــزب مــارس ضــد ســال  / آذار١٤لــة حتــالف  ذكــر فيــه أن مح ، وينطــوي علــى التحــدي  
ورفـض األمـني العـام حلـزب اهللا يف تـصريح علـين أدىل بـه         . أي نتيجة جمدية ولن تؤدي إىل      غري
  .احلزبمارس، ما اعتربه محلة حتريض ضد / آذار١٩يف 
 يف وضـع اسـتراتيجية   اتمثـل أهـم أهـدافه   ت يتاحلـوار الـوطين، الـ     جلسات  وأُشري إىل أن      - ٣٣

خـارج سـيطرة الدولـة،    املوجـودة  املتعلقـة باألسـلحة    البالغـة األمهيـة     عاجل املـسألة    توطنية  دفاعية  
ــار اســتؤنفت  ــد أحــداث أي ــايو /بع ــني    ، ٢٠٠٨م ــة ب ــدالع اشــتباكات كثيف ــد ان حــزب اهللا بع

 عـن إزهـاق أرواح ووقـوع        تومجاعات مسلحة أخرى يف العديد من املنـاطق يف البلـد، أسـفر            
الغـرض مـن هـذا    ويتماشـى  .  العاماالستقراروزعزعة لكات العامة وإحلاق أضرار باملمت جرحى  
نـزع سـالح حـزب اهللا وامليليـشيات         للتوصـل إىل    مع قناعيت العميقـة بـأن أفـضل وسـيلة           احلوار  

  .عملية سياسية بقيادة لبنانيةهي األخرى 
اء مل يتوصل بعـد املـشاركون يف احلـوار الـوطين إىل التوافـق يف اآلر      ،  ٢٠٠٨ومنذ عام     - ٣٤

. ن الذي مـن شـأنه أن يـسهم يف احلفـاظ علـى االسـتقرار الـداخلي          والزعماء اللبناني املأمول بني   
ــن ذلــك   ــب   واألهــم م ــه خّي ــه أن ــة     كل ــة وطني ــث وضــع اســتراتيجية دفاعي ــن حي ــات م . التوقع

األخـرية، معارضـة قويـة مـن قبـل      احلـوار الـوطين    وعكست املـداوالت الـيت دارت يف جلـسات          
باإلضافة إىل ذلك، وللمـرة األوىل      . سياسيني ملناقشة مسألة سالح احلزب    حزب اهللا وحلفائه ال   

 باستثناء رئـيس الربملـان نبيـه بـري          -مارس، قاطع مجيع ممثلي الفريق      / آذار ٨منذ تأسيس فريق    
إىل عقـدها   األخرية الـيت دعـا      اجللسة   -بصفته رئيسا حلركة أمل      الرمسية  الذي حضر بصفته ال   
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، معلقـة احلـوار الـوطين     منذئـذ وجلـسات     و. ٢٠١٠نوفمرب  /رين الثاين تش ٤الرئيس سليمان يف    
هـذه املـسألة احلـساسة مـن        فبقيـت   بسبب التوتر املتنامي بـني التحـالفني الـسياسيني الرئيـسيني،            

  .دون معاجلة
التعـديالت الـيت    غكـم أنـه عمـال ب      وفيما يتعلق حبالة الفلـسطينيني يف لبنـان، يـسرين أبال            - ٣٥

ــها  ــان أدخل ــاعي يف آب     الربمل ــضمان االجتم ــانون ال ــانون العمــل وق ــى ق ــاين عل أغــسطس /اللبن
جئني الفلـسطينيني يف البلـد، ووقـع وزيـر     اللا بعض القيود املفروضة على عمل    تها، رفع ٢٠١٠

فربايـر مرسـوما إداريـا      / شـباط  ٢٢العمل اللبناين يف حكومة تصريف األعمال بطرس حرب يف          
بالكامـل،  بعد تنفيذها   ،   ستسهم ذلك خطوة هامة وإجيابية   وميثل  . لتنظيم تنفيذ هذه التعديالت   

  .حتسني األوضاع املعيشية لالجئني الفلسطينيني يف لبنانيف 
غكــم أن قيــادة منظمــة التحريــر الفلــسطينية قــد كــررت ويف هــذا الــسياق، يــسرين أبال  - ٣٦

ــسيا     ــان واســتقالله ال ــرام ســيادة لبن ــان إىل احت ــع الفلــسطينيني يف لبن ــزام دعوهتــا جلمي سي وااللت
  .بالقانون اللبناين واملتطلبات األمنية

حيـول دون ممارسـة     وال يزال وجود اجلماعات الفلـسطينية املـسلحة خـارج املخيمـات               - ٣٧
القواعــد تفكيــك وقــد دعــوت احلكومــة اللبنانيــة إىل    . لبنــان ســيادته الكاملــة علــى أراضــيه    

 القيـادة العامـة وفـتح       - لتحريـر فلـسطني      التابعـة للجبهـة الـشعبية     ويف البلد   املوجودة  العسكرية  
، ودعـوت حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      هلمـا مقـرا  اللتني تتخذان من دمـشق     االنتفاضة  

ولألسف، مل يتحقق أي تقـدم خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير حنـو                .  لتحقيق ذلك  لتعاونإىل ا 
 اللبنانيـة ووافقـت عليـه يف        عات، على النحو الـذي دعـت إليـه القيـادات          انزع سالح هذه اجلم   

حلــوار جلــسات ايف  ٢٠٠٨منــذ عــام ، وأعيــد تأكيــده ٢٠٠٦جلــسة احلــوار الــوطين يف عــام  
  .الالحقة الوطين
وظلت احلالة يف معظـم خميمـات الالجـئني الفلـسطينيني االثـين عـشر يف لبنـان مـستقرة            - ٣٨

، وال سـيما  هايف بعـض نفجارات االنسبيا، على الرغم من تسجيل بعض حوادث إطالق النار و         
مــارس بــني جمموعــات متنافــسة / آذار٣١يف خمــيم عــني احللــوة، حيــث انــدلعت اشــتباكات يف  

إن خطـر نـشوب أعمـال عنـف داخليـة قـد تنتقـل إىل املنـاطق اجملـاورة ال يـزال             و. داخل املخيم 
  .لةمن سلطة الدوللفارين قائما يف عدد من املخيمات، حيث ال يزال بعضها يوفر مالذا آمنا 

اجلـيش  وبالرغم من هذه احلوادث، أقّرت السلطات اللبنانيـة بوجـود تعـاون جيـد بـني               - ٣٩
إال أنــه ال يوجــد للــسلطات اللبنانيــة  . اللبنــاين واملــسؤولني األمنــيني الفلــسطينيني يف املخيمــات 

 الـذي   - ١٩٦٩عـام   املربم يف   املخيمات، بالرغم من أن اتفاق القاهرة       هذه  وجود دائم داخل    
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 كـان قـد ألغـاه الربملـان اللبنـاين           -ح بوجود قوات فلسطينية مسلحة يف خميمات الالجـئني          يسم
  .بذل مزيد من اجلهود الحتواء التوتر احملتمل يف املخيماتيلزم  و- ١٩٨٧يف عام 

. وال يــزال وضــع الالجــئني الفلــسطينيني الــذين يعيــشون يف لبنــان ســيئاً بــصورة عامــة    - ٤٠
خصوصا بفعل عواقـب    ،  أوضاعهمث السلطات اللبنانية على حتسني      وتواصل األمم املتحدة ح   
دون املــساس بــالقرار النــهائي بــشكل عــام، لكــن علــى الوضــع األمــين الوضــع املعيــشي املــزري 

  .لقضية الالجئني الفلسطينيني يف سياق اتفاق سالم شامل يف املنطقة
  

 مالحظات  -رابعا   
 ،ذ تقــدمي تقريــري األخــري إىل جملــس األمــنمنــ،  للغايــة عــدم إحــراز أي تقــدميؤســفين  - ٤١
وذلــك بـسبب األزمـة الــسياسية   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩جمـال تنفيـذ األحكـام املتبقيــة مـن القـرار       يف

وتدل األحداث اليت شهدهتا الفترة املـشمولة بـالتقرير علـى تـدهور       . وشلل املؤسسات يف لبنان   
 أمـور  نتيجـة مجلـة  تـوتر يف البلـد    الارتفـاع حـدة  قلق عميـق إزاء  يساورين و. يف الوضع يف لبنان  

فـاملواقف إزاء احملكمـة اخلاصـة تـزداد     .  احملكمـة اخلاصـة بلبنـان      بأعمـال منها التكهنـات املتعلقـة      
وباإلضــافة إىل ذلــك، . الــة مــن االســتقطاب يف البلــد وتولّــد حانقــساماً بــني مؤيــد ومعــارض،  

نــب اســتمرار وجــود انتــشار األســلحة علــى نطــاق واســع خــارج ســيطرة الدولــة، إىل جا  فــإن
واالزدهــار م األهلــي  بتقــويض الــسلاننــذري، متلــك كميــات ضــخمة مــن الــسالح ميليــشيات 

وضع حـد لإلفـالت مـن العقـاب فيـه،           كفالة  احلفاظ على استقرار لبنان و    ال بّد من    و. لبنان يف
  . ذلكللبنانيني أنفسهم احلق يفأقلّه ألن 

توافــق  سعي إىل التوصــل إىل الــة مبكــان  مــن األمهيــ ونظــرا لتركيبــة لبنــان الطائفيــة،      - ٤٢
 روح الوفـاق     لبنـان   أن تعـمّ   يتعـّين ولـذلك   . اآلراء للحفاظ على االستقرار الداخلي يف البلد       يف

وجيـب علـى الزعمـاء الـسياسيني      . هتديـد مبنأى عن أي     واألمن،   لعيش املشترك واحترام مبادئ ا  
ؤدي تـ ساته، وهـي عمليـة جيـب أن         يف البلد التركيز على تعزيز سيادة واستقالل بلـدهم ومؤسـ          

وإنـين أحـث مجيـع       .يف هناية املطاف إىل نـزع سـالح مجيـع امليليـشيات يف لبنـان بـشكل كامـل                  
يف سـبيل النـهوض   والعمـل بـصدق   شخـصية،  املصاحل الطائفية والالتنـّزه عن   الزعماء السياسيني   

ــة ومــصاحلهامبــ  التنفيــذ الكامــل يف أن يــؤثر لــذلكويف الوقــت نفــسه، ال ينبغــي   .ستقبل الدول
تنفيـــذ هـــذه إذ أن وســـائر قـــرارات جملـــس األمـــن املتعلقـــة بلبنـــان،  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ لقـــرارل

  .أفضل ضمان الزدهار لبنان واستقراره على املدى الطويل كدولة دميقراطيةيشكل القرارات 
 ميثّـل لقد حذرت مـرارا وتكـرارا مـن أن وجـود ميليـشيات خـارج سـيطرة احلكومـة                   و  - ٤٣

 .ي تتعـارض مـع التطلعـات الدميقراطيـة للـشعب اللبنـاين وهتـدد الـسلم األهلـ                  للغايـة ذة  حالة شـا  
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يتناىف مع هدف تعزيز سـيادة لبنـان واسـتقالله           فوجود مجاعات مسلحة تتحدى سيطرة الدولة     
وإنــين أديــن  .الــسياسي ومــع محايــة نظــام لبنــان التعــددي الفريــد وحقــوق املــواطنني اللبنــانيني   

 . لبنان، وال سيما يف املناطق املأهولـة بالـسكان         كان يف ري املشروعة حيثما    استخدام األسلحة غ  
عمليـات   السبب، أناشد مجيع األطراف، داخل لبنان وخارجـه، أن توقـف فـورا مجيـع                 ذلكول

الـدعم  إن تقـدمي  و. نقل األسلحة وحيازهتـا وبنـاء قـدرات شـبه عـسكرية خـارج سـلطة الدولـة              
ينبغـي أن يـتّم بـشفافية عـرب القنـوات احلكوميـة             لبنـان   كاله إىل    جبميـع أشـ    األجنيب املايل واملادي  
  .اللبنانية دون سواها

ســالح قــضية ينــاير، عــادت / حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف كــانون الثــاين ســقوطومــع   - ٤٤
 هلـا انعكاسـات علـى مجيـع اللبنـانيني،         و، وهـي قـضية ذات أبعـاد طائفيـة            مرة أخـرى   حزب اهللا 

 التهديـد لق مناخا مـن     خت حزب اهللا    ترسانةف .يف لبنان الدائرة   ةياسي الس اتالنقاش لتحتل صدارة 
اسـتثناء احلكومـة دون     فحـسب، بـل ملبـدأ        لسالمة املدنيني اللبنانيني      ليس كل حتديا رئيسيا  تشو

ــوة   ــشرعي للق ــين. ســواها باالســتخدام ال ــادة حــزب اهللا  وإن ــذ  أدعــو ق ــل ه ، احلــزب ا إىل حتوي
وفقـاً لألحكـام املنـصوص عليهـا     نزع سالحه، إىل  وحبت سياسيلبناين  إىل حزب    تأخري، دون
ففــي دولــة دميقراطيــة، ال ميكــن حلــزب سياســي  ).٢٠٠٤ (١٥٥٩اتفــاق الطــائف والقــرار يف 
لقـة حبمايـة    يتعـارض مـع مثـل لبنـان العليـا املتع          األمـر   هذا  كما أن    .حيتفظ مبيليشيا خاصة به    أن

  .حقوق اإلنسان
ــدوقــات وثيقــة مــع دول املنطقــة، أدعــو مجيــع   ومبــا أن حــزب اهللا يقــيم عال   - ٤٥ ل هــذه ال
تحويله من مجاعة مسلحة إىل حزب سياسي حبت ونزع سـالحه،           ل تقدمي الدعم واملساعدة   إىل

، مبـا خيـدم مـصلحة الـسالم واالسـتقرار           )٢٠٠٤ (١٥٥٩ اتفاق الطائف والقرار     وفقاً ألحكام 
ا يف ظـل االضـطرابات الـسياسية الـيت      أكثـر إحلاحـ  التقيـد هبـذه األحكـام   وقد أصبح . يف املنطقة 

  .تشهدها املنطقة
ــة لنــ       - ٤٦ ــضل طريق ــأن أف ــا ب ــت مقتنع ــا زل ــان،    ـوم ــسلحة يف لبن ــات امل زع ســالح اجلماع
 هــذه العمليــة مــن خــالل عمليــة سياســية بقيــادة لبنانيــة، رغــم أنتكــون ســيما حــزب اهللا،  وال
 اجلماعــة ه اهللا وتقبــل هــذتوقــف األطــراف اخلارجيــة دعمهــا حلــزب مــا مل ميكــن أن تــنجح  ال

ويؤسـفين أن احلـوار الـوطين، الـذي يـشكل اآلليـة              .نفسها االلتزام بالقواعد الـسياسية يف لبنـان       
اللبنـاين،  بالنـسبة للوضـع الـسياسي       وهرية  اجلمهية  قضية ذات األ   ملعاجلة هذه ال   الرئيسيةالداخلية  

  .حتقيق هذا اهلدفصوب تقدم ملموس تمخض حىت اآلن عن أي ي مل
ــا يــدفعين إىل  و  - ٤٧ ــانيني ةدعــوهــذا م ــة   إىل اســتئناف  الزعمــاء اللبن ــوطين، برعاي احلــوار ال

حلفـاظ علـى االسـتقرار،       مـن أجـل ا     ويتعني على الزعماء اللبنانيني العمـل معـا        .الرئيس سليمان 
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ــدائي واملــ   ــب اخلطــاب الع ــف، وخــصوصا اللجــوء    ؤجج للمــشاعروجتن ــع اســتخدام العن ، ومن
 أيـضا إحـراز تقـدم صـوب اعتمـاد       يهموجيـب علـ   . احة الـسياسية الداخليـة    السالح، يف الـس    إىل

ؤدي ة اجلماعـات املـسلحة اخلارجـة عـن سـيطرة الدولـة وتـ       قضياستراتيجية دفاعية وطنية تعاجل     
ان وضـع مجيـع األسـلحة يف لبنـ     املتمثلـة يف   تحقيق األهـداف النهائيـة    وذلك ل سالحها،  إىل نزع   

  .حتت سيطرة احلكومة دون غريها
بـــــالقرار االلتـــــزام املنتظـــــرة اللبنانيـــــة مـــــن احلكومـــــة الـــــسياق، أتوقـــــع هـــــذا ويف   - ٤٨

جيابيـة  التـصرحيات اإل  بوأرحـب    . وبسائر قرارات جملس األمن املتعلقة بلبنـان       )٢٠٠٤( ١٥٥٩
ــة       ــان الدولي ــاء بالتزامــات لبن ــوزراء املكلــف ميقــايت وتعهــد فيهــا بالوف  .الــيت أدىل هبــا رئــيس ال

أوهلـا   هـذا االلتـزام إىل إجـراءات ملموسـة،     نتظـرة  امل اللبنانيـة كومةاحلتترجم أتطلع إىل أن     كما
حلـوار الـوطين، مثـل تفكيـك القواعـد العـسكرية            ذت سـابقاً يف إطـار ا      تنفيذ القـرارات الـيت اختـ      

  . خارج خميمات الالجئني املوجودةالفلسطينية
كرية الواقعة خـارج خميمـات      التحتية شبه العس  فالُبىن  .  أي تقدم  ملسألةتشهد هذه ا  ومل    - ٤٩

 القيــادة العامــة وحركــة فــتح االنتفاضــة -لجبهــة الــشعبية لتحريــر فلــسطني والتابعــة لالالجــئني 
خـارج  فهي ال تـزال     . ، ال تزال مصدر قلق كبري بالنسبة يل        مقراً هلما  دمشقاللتني تتخذان من    

، ٢٠٠٦ار الـوطين يف عـام       احلـو املـشاركون يف    سلطة الدولة اللبنانية، رغم القرار الـذي اختـذه          
معظمهـا علـى     شـبه العـسكرية، الـيت يوجـد          فهـذه القواعـد   .  تأكيده عدة مـرات     منذئذٍ واوأعاد

ول دون  تقــوض الــسيادة اللبنانيــة وحتــواجلمهوريــة العربيــة الــسورية،جــانيب احلــدود بــني لبنــان 
أجـدد  دول املنطقـة،    مبا أن هلذه امليليشيات صالت وثيقة مع بعض         و .دوده الربية إدارة البلد حل  

  .دعويت إىل حكومة اجلمهورية العربية السورية للمساعدة يف هذه العملية
ويف هذا الصدد، أالحظ مع األسف أنـه يف ظـل األزمـة الـسياسية الراهنـة، مل جتـر أي                       - ٥٠

مها مناقشات أو اتصاالت أخرى بني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية بـشأن ترسـيم حـدود                  
وأحـث   . مبعاجلـة هـذه القـضية   ٢٠٠٨ كانا قد تعهدا يف عـام  رئيسي البلدينم أن املشتركة رغ 

 هـذه املـسألة     ملعاجلـة  ، دون مزيـد مـن التـأخري       ،العمـل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية علـى         لبنان و 
  .تعزيز مراقبة احلدوديف طريق تقف حجر عثرة  اليت
 اجلهـود الــيت بــذهلا  إىل إكمــالا، تــشكيلهبعـد  ، نتظــرةاملاللبنانيــة وإنـين أدعــو احلكومـة     - ٥١

احلريـري للمـساعدة يف ختفيـف حـدة       رئـيس الـوزراء الـسابق       الـسنيورة و  سبق  رئيس الوزراء األ  
خميمـــات الالجـــئني الفلـــسطينيني يف لبنـــان، وهـــو وضـــع أخـــشى   تعـــاين منـــها الـــضائقة الـــيت 

 يف لبنــان ني الفلــسطينينيلالجــئأوضــاع اوال تــزال . تحقيــق مــآرب سياســيةاســتغالله ل يــتم نأ
 ٢٠١٠لبنــان يف عــام ها وأشــري يف هــذا الــصدد إىل اخلطــوة اجلــديرة بالثنــاء الــيت اختــذ   .مزريــة
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غري أنين أشـري أيـضاً إىل أنـه يـتعني بـذل املزيـد               .  يف سوق العمل   هملتخفيف القيود على اخنراط   
إطـار   يف   تهمالتوصل إىل حل شامل لقضي    ب، دون املساس     املعيشية هممن اجلهود لتحسني ظروف   

ــأن معاجلــة    .اتفــاق ســالم شــامل  ــاع ب ــصعبة الظــروف وإنــين علــى اقتن ــشها هــؤالء  ال ــيت يعي ال
 األمـن   يفبني اللبنانيني والفلسطينيني، وبالتايل     يف صيغة التعايش    إجيايب  ستؤثر بشكل   الالجئون  

ــدواالســتقرار  ــسطينية      .يف البل ــة والفل ــسلطات اللبناني ــو ال ــذلك أدع ــصاالهتما  إىلل  مواصــلة ات
لبناءة، وأدعو الدول األعضاء إىل تقدمي كل مـا قـد يلـزم مـن مـساعدة ملواصـلة توطيـد احلـوار               ا

  . السياسي واألمن يف املخيمات
 مـن اللبنـاين   ضـرورة أن تبـذل قـوى األ       تؤكـد   احلوادث األمنية اليت وقعت مـؤخراً       وإن    - ٥٢

 ومجيــع اللبنانيــةكومــة احلاملزيــد مــن اجلهــود ملنــع أعمــال العنــف والتــصدي هلــا، وأن توضــح    
قــوى رغــم أن و .هــذه األعمــالمــع مــرتكيب الــسياسيني املعنــيني أنــه لــن يــتم التــسامح الزعمــاء 

الظهـور مبظهـر املنحـاز إىل        عدم تأجيج التوترات الطائفية من خـالل          حترص على  األمن اللبناين 
ان املـدنيني  القـانون اللبنـاين ومحايـة الـسك    تطبيـق  إحدى اجلهات، فإن عليها واجباً واضحاً هـو    

جلــيش اللبنــاين أمــراً بــالغ   املقــدم إىل ا الــدعممــا بــرحويف هــذا الــسياق،  .خلطــريف لبنــان مــن ا
اجلهـات املاحنـة     قدراته تـدرجييا مبـساعدة       وتتزايدفقد استمر اجليش يف العمل بتصميم،       . األمهية
 وأحــث اجملتمــع لبلــدان الــيت تــساعد علــى جتهيــز اجلــيش اللبنــاين وتدريبــه، لوأنــا ممــنت  .الدوليــة

وال بد مـن مواصـلة تقـدمي هـذا          . الذي تشتد إليه احلاجة   الدويل على مواصلة تقدمي هذا الدعم       
مبوجـب  االضطالع، على حنو فعال، مبا عليه من مـسؤوليات          تمكني اجليش اللبناين من     الدعم ل 

  .قرارات جملس األمن
وأدعـو   .نـان وسـالمة أراضـيه     وإنين أشجب االنتهاكات اإلسرائيلية املستمرة لسيادة لب        - ٥٣

قرارات جملس األمـن واالنـسحاب مـن اجلـزء     الوفاء مبا عليها من واجبات مبقتضى       إسرائيل إىل   
حـدة التـوتر،    يفـاقم    يف األجـواء اللبنانيـة الـذي          طائراهتـا  الشمايل من قرية الغجر ووقـف حتليـق       

، ويبـثّ   اع غـري مقـصود    خطر نشوب نـز  يزيد من   قوض مصداقية األجهزة األمنية اللبنانية، و     يو
  .القلق يف صفوف السكان املدنينيشعور 
د فراغـا يف الـسلطة   ولّـ قـد  عـدة أشـهر   ليف لبنـان   فعليـة    حكومـة غياب  وباختصار، فإن     - ٥٤

ــستغله يف ظــل     هــذه األوضــاع اهلــشة الــيت  واألمــن ميكــن للجماعــات املتطرفــة واملــسلحة أن ت
ــسودها االســتقطاب  ــيت ســيتم تــ    .ي ــة ال ــان، وأدعــو احلكوم ــشكّل أحــد   شكيلها يف لبن ــذي ي ال

ــضاء املؤســسني يف   ــذ    األع ــزام بتنفي ــم املتحــدة، إىل االلت ــرار األم  وســائر )٢٠٠٤( ١٥٥٩الق
 قلـق   وخيـاجلين  .اقرارات جملس األمن املتعلقة بلبنان، وإىل اختاذ تدابري ملموسة من أجل تنفيذه           

ــق مــن أن يــؤدي انعــدام الثقــة بــني األطــراف واســتمرار وجــود          ني،، جمــتمَعامليليــشياتعمي
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ولــذلك  . داخــل لبنــان وخارجــهوزعزعــة االســتقرار انعــدام األمــن ىلالتــوتر ورمبــا إإشــاعة  إىل
 العــيش املــشتركعلــى صــيغته الــسياسية الــشاملة القائمــة الــضروري أن حيــافظ لبنــان علــى  نمــ
  . ظل االحترام املتبادل، على النحو املنصوص عليه يف اتفاق الطائف يف
ال أفريقيـا والـشرق األوسـط،       منطقتـا مشـ   شهدها  تـ  خضم األحـداث اخلطـرية الـيت         ويف  - ٥٥

غـري مقبولــة أكثـر مــن أي وقــت     الــيت تـستخدمها اجلماعــات املــسلحة التهديـد  ثقافــة أصـبحت 
وإنـين أحـث مجيـع     . لبنـان دون شـك يف االضطرابات يف مجيع أحناء املنطقة سـتؤثر  إن  و .مضى

 علـــى االضـــطالع بــدور بنـــاء يف دعـــم ســيادة هـــذا البلـــد   لبنــان لالــدول الـــصديقة واجملـــاورة  
  .السياسي واستقالله

ويف ظل االضطرابات اليت تشهدها املنطقة، جيب على األمم املتحدة والدول األعـضاء               - ٥٦
مــن أجــل الــسالم واالســتقرار ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩أن تبقــى علــى التزامهــا الراســخ بتنفيــذ القــرار 

دعـو مجيـع األطـراف      أولـذلك،    . مجـة  حتدياتوصعوبات   تشهد    هذه الفترة اليت   املنطقة، يف  يف
) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩واجلهــــات الفاعلــــة إىل االلتــــزام الكامــــل بــــالقرارات  

وسأواصل بذل اجلهود مـن أجـل التنفيـذ الكامـل هلـذه القـرارات وسـائر             ).٢٠٠٦ (١٧٠١ و
  .قرارات جملس األمن املتعلقة بلبنان
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	4 - وفي 17 كانون الثاني/يناير، قدم المدعي العام، بلمار، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية، فرنسين، قرارا اتهاميا سريا بشأن اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، مشفوعا بالوثائق الداعمة له. وفي اليوم نفسه، دعوت جميع الأطراف، من جديد، إلى عدم التدخل في عمل المحكمة الخاصة أو التأثير فيه، مشددا على أنه لا ينبغي جعل الإجراءات القضائية المستقلة جزءا من الجدل السياسي ولا استباق النتائج التي تتمخض عنها.
	5 - وفي 19 كانون الثاني/يناير، أعلن وزير الخارجية السعودي أن المساعي السورية السعودية التي تُبذل لمعالجة الأزمة السياسية في لبنان قد توقفت. وقبل ذلك بيومين، بدأت قطر وتركيا وساطة جديدة لحل الأزمة، غير أنها فشلت في 20 كانون الثاني/يناير.
	6 - وفي 25 كانون الثاني/يناير، وبعد مضي يومين على المشاورات النيابية مع جميع الكتل النيابية، طلب الرئيس سليمان من السيد نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة. لكن المشاورات التي يجريها السيد ميقاتي لم تنته حتى الآن. وهو حريص كل الحرص، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، على مد الجسور مع جميع الأطراف في لبنان.
	7 - وفي 14 شباط/فبراير، نُظم مهرجان سياسي شعبي حاشد في بيروت للاحتفال بالذكرى السادسة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري و 22 شخصا آخرين. وفي هذه المناسبة، أصدرت بيانا أعدت فيه التزام الأمم المتحدة بالعمل الذي تقوم به المحكمة الخاصة بلبنان من أجل الكشف عن حقيقة عملية الاغتيال هذه لمحاكمة المسؤولين عنها وإفهام الجميع أن لا مجال للإفلات من العقاب.
	8 - وفي 27 شباط/فبراير، أعلن تحالف 14 آذار أنه لن يشارك في الحكومة المنتظرة، وأن برنامجه، كمعارضة، سيقوم على دعم المحكمة الخاصة بلبنان ورفض سلاح حزب الله.
	9 - وفي 13 آذار/مارس، نظم تحالف 14 آذار مهرجانا سياسيا شعبيا ضخما للاحتفال بالذكرى السادسة لإنشائه. وأعرب جميع المتحدثين فيه عن دعمهم الشديد للمحكمة الخاصة بلبنان ورفضهم السلاح الذي لا يزال في حوزة حزب الله خارج سيطرة الدولة، واستخدامه كأداة لتحقيق أهداف سياسية في البلد.
	10 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تعمّق إلى حد بعيد الاستقطاب السياسي بين المعسكرين السياسيين البارزين، وتجسد ذلك في سلسلة التصريحات الحادة والتأخر في تشكيل الحكومة الجديدة. ونُظمت عدة تظاهرات دعت إلى إلغاء النظام الطائفي في البلد، وذلك في ظل أحداث تاريخية تشهدها أماكن أخرى في المنطقة.
	ثانيا - تنفيذ القرار 1559 (2004)
	11 - أشير مع الارتياح إلى أن عدة أحكام من قرار مجلس الأمن 1559 (2004)، منذ اعتماده في 2 أيلول/سبتمبر 2004، قد نُفذت. فأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بطريقة حرة ونزيهة. وسحبت الجمهورية العربية السورية قواتها ومعداتها العسكرية من لبنان في نيسان/أبريل 2005. وأقام لبنان والجمهورية العربية السورية علاقات دبلوماسية كاملة بينهما في عام 2009.
	12 - غير أنه لم يجرِ ترسيم الحدود الذي حث عليه بشدة مجلس الأمن في قراره 1680 (2006). وما يضاهي ذلك خطورة، هو وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية، إذ إن ذلك يشكل تهديدا لاستقرار البلد والمنطقة ويؤكد ضرورة أن تكون لدى الحكومة والجيش اللبناني الحق، دون سواهما، في استخدام القوة في جميع أنحاء لبنان. لذلك، يلزم بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى تنفيذ القرار 1559 (2004) بحذافيره، ولصون الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
	13 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بقينا، ممثلي وأنا شخصيا، على اتصال دائم بكل الأطراف في لبنان وبالزعماء المعنيين على الصعيدين الإقليمي والدولي. والتقيت برئيس الحكومة، الحريري، في نيويورك في 9 كانون الثاني/يناير.
	14 - ولم يطرأ أي تقدم ملموس أثناء الأشهر الستة الماضية في مجال تنفيذ الأحكام المتبقية من القرار، وذلك لأسباب عديدة أبرزها التوتر السياسي في البلد.
	ألف - سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي
	15 - يهدف القرار 1559 (2004) إلى توطيد سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومته، بما ينسجم واتفاق الطائف المبرم في عام 1989 الذي التزمت به الأطراف السياسية كلها في لبنان. وما برح هذا الهدف يتصدر المساعي التي أبذلها لتيسير تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بلبنان.
	16 - وحث مجلس الأمن في قراره 1680 (2006) حكومة الجمهورية العربية السورية، بقوة، على الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود المشتركة بينهما. وفي هذا الصدد، ما زلت أحث الجمهورية العربية السورية ولبنان على ترسيم الحدود المشتركة بأكملها. إذ يشكل ترسيم الحدود اللبنانية ووضع علامات عليها عنصرا لا بد منه لضمان سلامة أراضي لبنان. ولا بد منه أيضا لضبط الحدود بدقة. وعلى الرغم من تعهد البلدين في البيانات الصادرة عقب انتهاء اجتماعات القمة التي جمعت الرئيسين الأسد وسليمان منذ آب/أغسطس 2008، بترسيم الحدود، لم يُسجل أثناء الفترة المشمولة بالتقرير أي تقدم في هذه المسألة البالغة الأهمية. وإن اللجنة المشتركة لترسيم الحدود اللبنانية السورية، المكلفة بهذه المسألة، لم تعقد أي اجتماع حتى تاريخه. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، لم تجر بين البلدين أي محادثات أو اتصالات بشأن ترسيم حدودهما المشتركة. وإن ترسيم الحدود، لئن كان يعني الطرفين، ما زال إحراز تقدم فيه واحدا مما يقع على البلدين من واجبات بمقتضى قرار مجلس الأمن 1680 (2006) المستند إلى القرار 1559 (2006).
	17 - وما زال جيش الدفاع الإسرائيلي يحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمة لها شمال الخط الأزرق، انتهاكا لسيادة لبنان والقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006)، وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قررت الحكومة الإسرائيلية الموافقة، من حيث المبدأ، على اقتراح الأمم المتحدة بشأن سحب جيش الدفاع الإسرائيلي من الجزء الشمالي للقرية المذكورة إلى جنوب الخط الأزرق. ومنذئذ، نواصل، ممثلي وأنا شخصيا، التحاور مع الطرفين سعيا لوضع هذا الاقتراح موضع التطبيق، على غرار ما أشرت إليه بإسهاب في التقرير الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن عن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2011/91). وكذلك الأمر، فإن المساعي المبذولة لحل مسألة مزارع شبعا، هي الأخرى لم تشهد أي تقدم، إذ إني لم أتلق بعد من الجمهورية العربية السورية ولا من إسرائيل أي رد على مسألة التعريف الجغرافي المؤقت لحدود هذه المنطقة، الوارد في تقريري المتعلق بتنفيذ القرار 1701 (2006) الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (S/2007/641).
	18 - وتواصلت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية، بشكل يكاد يكون يوميا، مع تزايد عدد طلعات الطائرات المقاتلة. إن المراقبة الجوية الكثيفة هذه تشكل انتهاكا للقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006) ولسيادة لبنان. وهي تزيد من حدة التوتر. واحتجت الحكومة اللبنانية مرارا وتكرارا على هذه الانتهاكات. إني أشجب هذه الانتهاكات وأطالب وقفها فورا. غير أن السلطات الإسرائيلية تدعي، بدورها، أنها تنفذ هذه الطلعات الجوية لدواع أمنية، بحجة حصول انتهاكات لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006).
	باء - بسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية
	19 - يؤدي الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني دورا حيويا في تعزيز سيادة لبنان وبسط سيطرة السلطات اللبنانية على البلد برمته. وكانت الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها قد أكدت مجددا للأمم المتحدة عن عزمها على بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، لكي تصبح، في نهاية المطاف، القوة المسلحة الوحيدة في البلد على النحو الذي دعا إليه القرار 1554 (2004) واتفاق الطائف المبرم في عام 1989.
	20 - وكما أبلغت مجلس الأمن بمزيد من التفصيل في تقارير أخرى، مُنعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مرات عديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من حرية الحركة في منطقة عملياتها، مما هدد سلامة أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة وأمنهم. وتُعد حرية حركة القوة وأمن أفرادها وسلامتهم أمرا لا بد منه للقوة للاضطلاع بولايتها بفعالية. وتقع المسؤولية الرئيسية لكفالة حرية حركة القوة في منطقة عملياتها على عاتق السلطات اللبنانية.
	21 - ومما يثير قلقي الحوادث الأمنية التي تكررت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واستخدمت فيها أسلحة ومتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان، مثل انفجار عبوة تحتوي على كيلو غرامين من مادة تي إن تي داخل كنيسة في زحلة. وتشكل هذه الحوادث، مرة أخرى، دليلا على حيازة جهات فاعلة غير حكومية أسلحة فتاكة. كما تظهر اللامبالاة المطلقة التي تبديها الجماعات المسلحة إزاء سلامة السكان المدنيين في لبنان والقانون اللبناني وسلطة الحكومة اللبنانية. ويتعين على السلطات اللبنانية بذل مزيد من الجهود لفرض القانون والنظام في جميع أنحاء البلد.
	22 - وما زالت المصادر الأمنية في لبنان تفيد بوقوع حوادث إطلاق نار وانفجارات في القواعد شبه العسكرية الموجودة في شرقي وادي البقاع التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، وفي محيطها، مما يؤكد أنه يتم تدريب القوات شبه العسكرية تلك في هذه القواعد. والوجود الدائم لهذه القواعد على طول الحدود السورية اللبنانية يزيد عدد الثغرات العامة في أجزاء من الحدود البرية ويحول دون سيطرة قوى الأمن اللبناني على الحدود. وهو أيضا يجعل ترسيم الحدود أكثر صعوبة.
	23 - وإن استمرار وجود الميليشيات وأنشطتها في لبنان يتطلب تحسين إدارة الحدود البرية اللبنانية ومراقبتها لمنع دخول الأسلحة والأشخاص من دون ترخيص، وتهريب السلع التجارية. ولا تزال الدول الأعضاء تعرب عن قلقها إزاء النقل غير المشروع للأسلحة عبر الحدود البرية اللبنانية، انتهاكا للقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). وأقرّ مسؤولون حكوميون في لبنان بوجود ثغرات كثيرة على الحدود يسهل اختراقها، وبإمكانية حدوث تهريب للأسلحة خلال السنوات الثلاث الماضية، واتخذت خطوات محدودة لمواجهة هذه المسألة. إلا أن الحكومة اللبنانية لم تعتمد بعد نهجا منظما لإدارة الحدود ولم تحرز أي تقدم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نحو توسيع نطاق قوة الحدود المشتركة على طول الحدود مع الجمهورية العربية السورية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة وعدم وجود الموارد المالية لذلك. وتفيد معلومات قدمتها دول أعضاء بأن نقل الأسلحة غير المشروع آخذ في التصاعد. كما أحطت علما باهتمام بالأنباء والادعاءات التي وردت مؤخرا عن دخول غير مشروع للأسلحة من لبنان باتجاه الجمهورية العربية السورية. وإني آخذ جميع هذه الأنباء على محمل الجد، لكن لا تتوافر للأمم المتحدة السبل للتحقق منها على نحو مستقل.
	24 - وفي حين أن الأعمال التي تقوم بها القوة المشتركة لمراقبة الحدود على طول الحدود السورية اللبنانية جديرة بالثناء، فإنه يجب تكثيف الجهود الحالية وجعلها أكثر شمولا، لضمان وجود رقابة صارمة على طول الحدود. وإن زيادة التعاون بين لبنان والجمهورية العربية السورية وترسيم حدودهما المشتركة يساعدان إلى حد بعيد على الإدارة الفعالة للحدود. وإن من واجب جميع الدول، بمقتضى قرارات مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نقل الأسلحة إلى جماعات خارج نطاق سيطرة الحكومة اللبنانية. ويشكل ذلك عاملا أساسيا للاستقرار في لبنان والمنطقة.
	جيم - حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها
	25 - يدعو مجلس الأمن في قراره 1559 (2004) إلى حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. ولم ينفذ بعد هذا الحكم الرئيسي من الأحكام المتبقية من القرار. وهو يعكس ويعيد تأكيد قرار كان جميع اللبنانيين قد التزموا به في اتفاق الطائف المبرم في عام 1989، في أعقاب الحرب الأهلية. وآنئذ، أدى الاتفاق على هذا الأمر إلى تخلي الميليشيات اللبنانية - باستثناء حزب الله - عن أسلحتها.
	26 - ولا تزال الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ناشطة داخل البلد خارج سيطرة الحكومة في انتهاك خطير للقرار 1559 (2004). وفي حين تمتلك عدة مجموعات من مختلف الانتماءات السياسية في لبنان أسلحة خارج سيطرة الحكومة، فإن الجناح العسكري لحزب الله هو أكثر الميليشيات امتلاكا للأسلحة في البلد. بالإضافة إلى ذلك، ينشط عدد من الجماعات الفلسطينية المسلحة في البلد داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.
	27 - ومما يدعو للأسف عدم إحراز أي تقدم ملموس، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على مستوى حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها على النحو المطلوب في اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004)، مع أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، الحريري، وأعضاء آخرين في تحالفه قد نجحوا في وضع هذه المسألة مرة أخرى في صدارة النقاشات السياسية في لبنان. وإن استمرار وجود الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يقوّض حقوق كل مواطن لبناني في أن يعيش بدون خوف من التعرض لأذى جسدي، ويشكل أيضا عائقا يحول دون ترسيخ أركان لبنان كدولة ديمقراطية وإحلال الاستقرار في البلد والمنطقة. كما أنه يتنافى مع هدف تعزيز سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.
	28 - وعلى الرغم من تأييد جميع الأطراف اللبنانية لاتفاق الطائف الذي تجسد في الدستور اللبناني والتزمت جميع الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1989 بتنفيذه، ومن أحكام القرار 1559 (2004)، فإن حزب الله يقرّ بأن لديه قدرة شبه عسكرية كبيرة لا تزال مستقلة عن الجيش اللبناني. ويزعم حزب الله أن ترسانته العسكرية التي لا صلة للدولة اللبنانية بها، هي لأغراض دفاعية ضد إسرائيل.
	29 - وخلال الساعات الأولى من صباح 18 كانون الثاني/يناير، انتشرت مجموعات ضمت بضعة آلاف من الرجال غير المسلحين، أفيد بأنهم ينتمون لحزب الله، في أنحاء مختلفة من بيروت وفي مدن أخرى. واعتبرت أوساط واسعة النطاق في لبنان أن هذا الانتشار يشكل استعراضا للقوة وتهديدا ضمنيا من قبل حزب الله في اليوم الذي أحال فيه المدعي العام للمحكمة الخاصة للبنان إلى قاضي التحقيق في المحكمة الخاصة قرارا اتهاميا في قضية اغتيال رفيق الحريري و 22 شخصا آخرين في عام 2005. وجاء هذا الانتشار قبل بضعة أيام من بدء مشاورات الرئيس اللبناني مع جميع الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد. وقام الجيش اللبناني في نهاية الأمر بنشر أفراده في عدة مواقع في بيروت، مشيرا إلى الحاجة إلى بث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
	30 - وفي العديد من التصريحات العلنية التي أدلى بها كبار المسؤولين في حزب الله خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يقروا بحيازة ترسانة كبيرة من الأسلحة فحسب، بل أكدوا سعيهم لزيادتها. وفي 19 آذار/مارس 2011، ذكر الأمين العام لحزب الله علنا أن حزبه سيواصل تسليح نفسه لأغراض دفاعية، على حد وصفه. ولا تستطيع الأمم المتحدة التحقق بشكل مستقل من هذه التأكيدات، إلا أنها تأخذها على محمل الجد.
	31 - وخلال الأشهر الستة الماضية، أصبحت مسألة حيازة حزب الله ترسانة كبيرة من الأسلحة خارج سيطرة الحكومة مسألة خلاف مركزية في الساحة السياسية العامة، فيرى الكثير من اللبنانيين أن استمرار وجود هذه الأسلحة يشكل تهديدا ضمنيا باستخداماتها داخل لبنان، واضعين في الاعتبار الأحداث التي جرت في أيار/مايو 2008. وبعد عدة سنوات من وجود إجماع وطني واه على شرعية سلاح حزب الله، عاد قادة تحالف 14 آذار/مارس إلى اعتبار سلاح حزب الله، دون غيره، السبب الرئيسي للخلاف الحاصل في البلد. وفي 10 آذار/مارس، أطلق هذا التحالف برنامجه السياسي الجديد بعقد اجتماع في فندق بريستول في بيروت تحت شعار ”صوت الشعب أقوى من صوت السلاح“. علاوة على ذلك، رفض جميع قادة 14 آذار/مارس في مهرجان شعبي سياسي حاشد للاحتفال بالذكرى السنوية السادسة لتشكيل تحالف 14 آذار/مارس، حيازة حزب الله قدرات شبه عسكرية خارج سيطرة الحكومة وانعكاساتها السلبية على الساحة السياسية والسلم الداخلي. وعقد رئيس الوزراء المنتهية ولايته الحريري اجتماعا حاشدا آخر مماثلا في طرابلس في 17 آذار/مارس، استنكر فيه ما سماه هيمنة سلاح حزب الله.
	32 - وفي 16 شباط/فبراير، وبمناسبة يوم الشهيد، ألقى الأمين العام لحزب الله خطابا ينطوي على التحدي، وذكر فيه أن حملة تحالف 14 آذار/مارس ضد سلاح الحزب غير مجدية ولن تؤدي إلى أي نتيجة. ورفض الأمين العام لحزب الله في تصريح علني أدلى به في 19 آذار/مارس، ما اعتبره حملة تحريض ضد الحزب.
	33 - وأُشير إلى أن جلسات الحوار الوطني، التي تتمثل أهم أهدافها في وضع استراتيجية دفاعية وطنية تعالج المسألة البالغة الأهمية المتعلقة بالأسلحة الموجودة خارج سيطرة الدولة، استؤنفت بعد أحداث أيار/مايو 2008، بعد اندلاع اشتباكات كثيفة بين حزب الله وجماعات مسلحة أخرى في العديد من المناطق في البلد، أسفرت عن إزهاق أرواح ووقوع جرحى وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة وزعزعة الاستقرار العام. ويتماشى الغرض من هذا الحوار مع قناعتي العميقة بأن أفضل وسيلة للتوصل إلى نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى هي عملية سياسية بقيادة لبنانية.
	34 - ومنذ عام 2008، لم يتوصل بعد المشاركون في الحوار الوطني إلى التوافق في الآراء المأمول بين الزعماء اللبنانيون الذي من شأنه أن يسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي. والأهم من ذلك كله أنه خيّب التوقعات من حيث وضع استراتيجية دفاعية وطنية. وعكست المداولات التي دارت في جلسات الحوار الوطني الأخيرة، معارضة قوية من قبل حزب الله وحلفائه السياسيين لمناقشة مسألة سلاح الحزب. بالإضافة إلى ذلك، وللمرة الأولى منذ تأسيس فريق 8 آذار/مارس، قاطع جميع ممثلي الفريق - باستثناء رئيس البرلمان نبيه بري الذي حضر بصفته الرسمية لا بصفته رئيسا لحركة أمل - الجلسة الأخيرة التي دعا إلى عقدها الرئيس سليمان في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ومنذئذ وجلسات الحوار الوطني معلقة، بسبب التوتر المتنامي بين التحالفين السياسيين الرئيسيين، فبقيت هذه المسألة الحساسة من دون معالجة.
	35 - وفيما يتعلق بحالة الفلسطينيين في لبنان، يسرني أبلاغكم أنه عملا بالتعديلات التي أدخلها البرلمان اللبناني على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في آب/أغسطس 2010، رفعتها بعض القيود المفروضة على عمل اللاجئين الفلسطينيين في البلد، ووقع وزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب في 22 شباط/فبراير مرسوما إداريا لتنظيم تنفيذ هذه التعديلات. ويمثل ذلك خطوة هامة وإيجابية ستسهم، بعد تنفيذها بالكامل، في تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
	36 - وفي هذا السياق، يسرني أبلاغكم أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قد كررت دعوتها لجميع الفلسطينيين في لبنان إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي والالتزام بالقانون اللبناني والمتطلبات الأمنية.
	37 - ولا يزال وجود الجماعات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات يحول دون ممارسة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه. وقد دعوت الحكومة اللبنانية إلى تفكيك القواعد العسكرية الموجودة في البلد والتابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة اللتين تتخذان من دمشق مقرا لهما، ودعوت حكومة الجمهورية العربية السورية إلى التعاون لتحقيق ذلك. وللأسف، لم يتحقق أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو نزع سلاح هذه الجماعات، على النحو الذي دعت إليه القيادات اللبنانية ووافقت عليه في جلسة الحوار الوطني في عام 2006، وأعيد تأكيده منذ عام 2008 في جلسات الحوار الوطني اللاحقة.
	38 - وظلت الحالة في معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر في لبنان مستقرة نسبيا، على الرغم من تسجيل بعض حوادث إطلاق النار والانفجارات في بعضها، ولا سيما في مخيم عين الحلوة، حيث اندلعت اشتباكات في 31 آذار/مارس بين مجموعات متنافسة داخل المخيم. وإن خطر نشوب أعمال عنف داخلية قد تنتقل إلى المناطق المجاورة لا يزال قائما في عدد من المخيمات، حيث لا يزال بعضها يوفر ملاذا آمنا للفارين من سلطة الدولة.
	39 - وبالرغم من هذه الحوادث، أقرّت السلطات اللبنانية بوجود تعاون جيد بين الجيش اللبناني والمسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في المخيمات. إلا أنه لا يوجد للسلطات اللبنانية وجود دائم داخل هذه المخيمات، بالرغم من أن اتفاق القاهرة المبرم في عام 1969 - الذي يسمح بوجود قوات فلسطينية مسلحة في مخيمات اللاجئين - كان قد ألغاه البرلمان اللبناني في عام 1987 - ويلزم بذل مزيد من الجهود لاحتواء التوتر المحتمل في المخيمات.
	40 - ولا يزال وضع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان سيئاً بصورة عامة. وتواصل الأمم المتحدة حث السلطات اللبنانية على تحسين أوضاعهم، خصوصا بفعل عواقب الوضع المعيشي المزري على الوضع الأمني بشكل عام، لكن دون المساس بالقرار النهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق اتفاق سلام شامل في المنطقة.
	رابعا - ملاحظات
	41 - يؤسفني للغاية عدم إحراز أي تقدم، منذ تقديم تقريري الأخير إلى مجلس الأمن، في مجال تنفيذ الأحكام المتبقية من القرار 1559 (2004) وذلك بسبب الأزمة السياسية وشلل المؤسسات في لبنان. وتدل الأحداث التي شهدتها الفترة المشمولة بالتقرير على تدهور في الوضع في لبنان. ويساورني قلق عميق إزاء ارتفاع حدة التوتر في البلد نتيجة جملة أمور منها التكهنات المتعلقة بأعمال المحكمة الخاصة بلبنان. فالمواقف إزاء المحكمة الخاصة تزداد انقساماً بين مؤيد ومعارض، وتولّد حالة من الاستقطاب في البلد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، إلى جانب استمرار وجود ميليشيات تملك كميات ضخمة من السلاح، ينذران بتقويض السلم الأهلي والازدهار في لبنان. ولا بدّ من الحفاظ على استقرار لبنان وكفالة وضع حد للإفلات من العقاب فيه، أقلّه لأن للبنانيين أنفسهم الحق في ذلك.
	42 - ونظرا لتركيبة لبنان الطائفية، من الأهمية بمكان السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء للحفاظ على الاستقرار الداخلي في البلد. ولذلك يتعيّن أن تعمّ لبنان روح الوفاق واحترام مبادئ العيش المشترك والأمن، بمنأى عن أي تهديد. ويجب على الزعماء السياسيين في البلد التركيز على تعزيز سيادة واستقلال بلدهم ومؤسساته، وهي عملية يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان بشكل كامل. وإنني أحث جميع الزعماء السياسيين التنـزّه عن المصالح الطائفية والشخصية، والعمل بصدق في سبيل النهوض بمستقبل الدولة ومصالحها. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لذلك أن يؤثر في التنفيذ الكامل للقرار 1559 (2004) وسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، إذ أن تنفيذ هذه القرارات يشكل أفضل ضمان لازدهار لبنان واستقراره على المدى الطويل كدولة ديمقراطية.
	43 - ولقد حذرت مرارا وتكرارا من أن وجود ميليشيات خارج سيطرة الحكومة يمثّل حالة شاذة للغاية تتعارض مع التطلعات الديمقراطية للشعب اللبناني وتهدد السلم الأهلي. فوجود جماعات مسلحة تتحدى سيطرة الدولة يتنافى مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي ومع حماية نظام لبنان التعددي الفريد وحقوق المواطنين اللبنانيين. وإنني أدين استخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان في لبنان، ولا سيما في المناطق المأهولة بالسكان. ولذلك السبب، أناشد جميع الأطراف، داخل لبنان وخارجه، أن توقف فورا جميع عمليات نقل الأسلحة وحيازتها وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة. وإن تقديم الدعم الأجنبي المالي والمادي بجميع أشكاله إلى لبنان ينبغي أن يتمّ بشفافية عبر القنوات الحكومية اللبنانية دون سواها.
	44 - ومع سقوط حكومة الوحدة الوطنية في كانون الثاني/يناير، عادت قضية سلاح حزب الله مرة أخرى، وهي قضية ذات أبعاد طائفية ولها انعكاسات على جميع اللبنانيين، لتحتل صدارة النقاشات السياسية الدائرة في لبنان. فترسانة حزب الله تخلق مناخا من التهديد وتشكل تحديا رئيسيا ليس لسلامة المدنيين اللبنانيين فحسب، بل لمبدأ استثناء الحكومة دون سواها بالاستخدام الشرعي للقوة. وإنني أدعو قادة حزب الله إلى تحويل هذا الحزب، دون تأخير، إلى حزب لبناني سياسي بحت وإلى نزع سلاحه، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). ففي دولة ديمقراطية، لا يمكن لحزب سياسي أن يحتفظ بميليشيا خاصة به. كما أن هذا الأمر يتعارض مع مثل لبنان العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
	45 - وبما أن حزب الله يقيم علاقات وثيقة مع دول المنطقة، أدعو جميع هذه الدول إلى تقديم الدعم والمساعدة لتحويله من جماعة مسلحة إلى حزب سياسي بحت ونزع سلاحه، وفقاً لأحكام اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004)، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أصبح التقيد بهذه الأحكام أكثر إلحاحا في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة.
	46 - وما زلت مقتنعا بأن أفضل طريقة لنـزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، ولا سيما حزب الله، تكون من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية، رغم أن هذه العملية لا يمكن أن تنجح ما لم توقف الأطراف الخارجية دعمها لحزب الله وتقبل هذه الجماعة نفسها الالتزام بالقواعد السياسية في لبنان. ويؤسفني أن الحوار الوطني، الذي يشكل الآلية الداخلية الرئيسية لمعالجة هذه القضية ذات الأهمية الجوهرية بالنسبة للوضع السياسي اللبناني، لم يتمخض حتى الآن عن أي تقدم ملموس صوب تحقيق هذا الهدف.
	47 - وهذا ما يدفعني إلى دعوة الزعماء اللبنانيين إلى استئناف الحوار الوطني، برعاية الرئيس سليمان. ويتعين على الزعماء اللبنانيين العمل معا من أجل الحفاظ على الاستقرار، وتجنب الخطاب العدائي والمؤجج للمشاعر، ومنع استخدام العنف، وخصوصا اللجوء إلى السلاح، في الساحة السياسية الداخلية. ويجب عليهم أيضا إحراز تقدم صوب اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية تعالج قضية الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وتؤدي إلى نزع سلاحها، وذلك لتحقيق الأهداف النهائية المتمثلة في وضع جميع الأسلحة في لبنان تحت سيطرة الحكومة دون غيرها.
	48 - وفي هذا السياق، أتوقع من الحكومة اللبنانية المنتظرة الالتزام بالقرار 1559 (2004) وبسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان. وأرحب بالتصريحات الإيجابية التي أدلى بها رئيس الوزراء المكلف ميقاتي وتعهد فيها بالوفاء بالتزامات لبنان الدولية. كما أتطلع إلى أن تترجم الحكومة اللبنانية المنتظرة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة، أولها تنفيذ القرارات التي اتخذت سابقاً في إطار الحوار الوطني، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية الموجودة خارج مخيمات اللاجئين.
	49 - ولم تشهد هذه المسألة أي تقدم. فالبُنى التحتية شبه العسكرية الواقعة خارج مخيمات اللاجئين والتابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة اللتين تتخذان من دمشق مقراً لهما، لا تزال مصدر قلق كبير بالنسبة لي. فهي لا تزال خارج سلطة الدولة اللبنانية، رغم القرار الذي اتخذه المشاركون في الحوار الوطني في عام 2006، وأعادوا منذئذٍ تأكيده عدة مرات. فهذه القواعد شبه العسكرية، التي يوجد معظمها على جانبي الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية، تقوض السيادة اللبنانية وتحول دون إدارة البلد لحدوده البرية. وبما أن لهذه الميليشيات صلات وثيقة مع بعض دول المنطقة، أجدد دعوتي إلى حكومة الجمهورية العربية السورية للمساعدة في هذه العملية.
	50 - وفي هذا الصدد، ألاحظ مع الأسف أنه في ظل الأزمة السياسية الراهنة، لم تجر أي مناقشات أو اتصالات أخرى بين لبنان والجمهورية العربية السورية بشأن ترسيم حدودهما المشتركة رغم أن رئيسي البلدين كانا قد تعهدا في عام 2008 بمعالجة هذه القضية. وأحث لبنان والجمهورية العربية السورية على العمل، دون مزيد من التأخير، لمعالجة هذه المسألة التي تقف حجر عثرة في طريق تعزيز مراقبة الحدود.
	51 - وإنني أدعو الحكومة اللبنانية المنتظرة، بعد تشكيلها، إلى إكمال الجهود التي بذلها رئيس الوزراء الأسبق السنيورة ورئيس الوزراء السابق الحريري للمساعدة في تخفيف حدة الضائقة التي تعاني منها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو وضع أخشى أن يتم استغلاله لتحقيق مآرب سياسية. ولا تزال أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مزرية. وأشير في هذا الصدد إلى الخطوة الجديرة بالثناء التي اتخذها لبنان في عام 2010 لتخفيف القيود على انخراطهم في سوق العمل. غير أنني أشير أيضاً إلى أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتحسين ظروفهم المعيشية، دون المساس بالتوصل إلى حل شامل لقضيتهم في إطار اتفاق سلام شامل. وإنني على اقتناع بأن معالجة الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء اللاجئون ستؤثر بشكل إيجابي في صيغة التعايش بين اللبنانيين والفلسطينيين، وبالتالي في الأمن والاستقرار في البلد. لذلك أدعو السلطات اللبنانية والفلسطينية إلى مواصلة اتصالاتهما البناءة، وأدعو الدول الأعضاء إلى تقديم كل ما قد يلزم من مساعدة لمواصلة توطيد الحوار السياسي والأمن في المخيمات. 
	52 - وإن الحوادث الأمنية التي وقعت مؤخراً تؤكد ضرورة أن تبذل قوى الأمن اللبناني المزيد من الجهود لمنع أعمال العنف والتصدي لها، وأن توضح الحكومة اللبنانية وجميع الزعماء السياسيين المعنيين أنه لن يتم التسامح مع مرتكبي هذه الأعمال. ورغم أن قوى الأمن اللبناني تحرص على عدم تأجيج التوترات الطائفية من خلال الظهور بمظهر المنحاز إلى إحدى الجهات، فإن عليها واجباً واضحاً هو تطبيق القانون اللبناني وحماية السكان المدنيين في لبنان من الخطر. وفي هذا السياق، ما برح الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني أمراً بالغ الأهمية. فقد استمر الجيش في العمل بتصميم، وتتزايد قدراته تدريجيا بمساعدة الجهات المانحة الدولية. وأنا ممتن للبلدان التي تساعد على تجهيز الجيش اللبناني وتدريبه، وأحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم هذا الدعم الذي تشتد إليه الحاجة. ولا بد من مواصلة تقديم هذا الدعم لتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع، على نحو فعال، بما عليه من مسؤوليات بموجب قرارات مجلس الأمن.
	53 - وإنني أشجب الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأدعو إسرائيل إلى الوفاء بما عليها من واجبات بمقتضى قرارات مجلس الأمن والانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر ووقف تحليق طائراتها في الأجواء اللبنانية الذي يفاقم حدة التوتر، ويقوض مصداقية الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويزيد من خطر نشوب نـزاع غير مقصود، ويبثّ شعور القلق في صفوف السكان المدنيين.
	54 - وباختصار، فإن غياب حكومة فعلية في لبنان لعدة أشهر قد ولّد فراغا في السلطة والأمن يمكن للجماعات المتطرفة والمسلحة أن تستغله في ظل هذه الأوضاع الهشة التي يسودها الاستقطاب. وأدعو الحكومة التي سيتم تشكيلها في لبنان، الذي يشكّل أحد الأعضاء المؤسسين في الأمم المتحدة، إلى الالتزام بتنفيذ القرار 1559 (2004) وسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، وإلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تنفيذها. ويخالجني قلق عميق من أن يؤدي انعدام الثقة بين الأطراف واستمرار وجود الميليشيات، مجتمعَين، إلى إشاعة التوتر وربما إلى انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار داخل لبنان وخارجه. ولذلك من الضروري أن يحافظ لبنان على صيغته السياسية الشاملة القائمة على العيش المشترك في ظل الاحترام المتبادل، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الطائف. 
	55 - وفي خضم الأحداث الخطيرة التي تشهدها منطقتا شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أصبحت ثقافة التهديد التي تستخدمها الجماعات المسلحة غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى. وإن الاضطرابات في جميع أنحاء المنطقة ستؤثر دون شك في لبنان. وإنني أحث جميع الدول الصديقة والمجاورة للبنان على الاضطلاع بدور بناء في دعم سيادة هذا البلد واستقلاله السياسي.
	56 - وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، يجب على الأمم المتحدة والدول الأعضاء أن تبقى على التزامها الراسخ بتنفيذ القرار 1559 (2004) من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، في هذه الفترة التي تشهد صعوبات وتحديات جمة. ولذلك، أدعو جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى الالتزام الكامل بالقرارات 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006). وسأواصل بذل الجهود من أجل التنفيذ الكامل لهذه القرارات وسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.

