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عـن  التقرير نصف الـسنوي الثـامن عـشر لألمـني العـام إىل جملـس األمـن                      
  )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ قرار جملس األمن 

    
  معلومات أساسية  –أوال   

ن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن عــالتقريــر هــو تقريــري نــصف الــسنوي الثــامن عــشر هــذا   - ١
سابق تقريـري الـ   تقـدمي    منذ   هامستعرض عملية تنفيذ هذا القرار ويقيِّ     هو ي و. )٢٠٠٤ (١٥٥٩

م اسـتمرار عـد    كمـا يـشري إىل       ).S/2013/234 (٢٠١٣أبريـل   /نيسان ١٨عن هذا املوضوع يف     
الـيت  الرئيـسية مـن القـرار ويـسلط الـضوء علـى املخـاوف املتزايـدة                 يف تنفيـذ البنـود      إحراز تقدم   

عتـرض  هتدد سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي، مبـا يف ذلـك التحـديات الـيت ت                  
  .األزمة السورية النأي بالنفس اليت ينتهجها هذا البلد إزاء اجلهود الرامية إىل دعم سياسة

الـيت   خطـرية خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير             يف لبنان حتدياتٌ   ستقراَراال لقد واجهت   - ٢
 املـؤرخ   رئاسـي ال هبيانـ يف   التأكيـد جملس األمن   وقد أعاد   . الستقطاب السياسي اتسمت بتزايد ا  

أمهيــة احلفــاظ علــى ســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة    منــها مجلــة أمــوريوليــه، علــى / متــوز١٠
وأثــىن علــى جهــود رئــيس لبنــان ميــشال ســليمان يف هــذا الــصدد، ودعــا  .له الــسياسيواســتقال

تقـدمي كـل    مجيـع الطوائـف إىل      الـسياسية واللبنـانيني مـن       طيـاف   القادة اللبنـانيني مـن خمتلـف األ       
ســتقرار ال ةأساســيركيــزة مؤســسة وطنيــة وحمايــدة و  باعتبــاره اللبنــاينإىل اجلــيش دعــم ممكــن 

ــبالد ــةعمــال اإلرهابألا علــى اًرّدو. ال ــرة، أصــدر  الــيت شــهدهتا   ي ــة  اجملهــذه الفت ــضا ثالث لــس أي
 /آب ٢٣و ) SC/11095 (أغـسطس / آب١٥و  ) SC/11101(يوليـه   / متوز ٩فية يف   اصح بيانات

حلفـاظ علـى الوحـدة الوطنيـة     ا اللبنـانيني     اجمللس مجيـعَ   أعضاُءفيها  ناشد  ) SC/11055(أغسطس  
ة مجيـع األطـراف اللبنانيـ    احتـرام   د، وشـدد علـى أمهيـة        حماوالت تقـويض اسـتقرار الـبال      وجه  يف  

ــهجها ل  سياســة  ــيت ينت ــالنفس ال ــأي ب ــسورية،    الن ــة ال ــدخل يف األزم ــاع عــن أي ت ــان، واالمتن بن
  .إعالن بعبداب امع التزامهانسجاما 
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ــان  و  - ٣ ــهد لبنـ ــشـ ــالتقرير    حـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــدمرة خـ ــة مـ ــي ف. وادث إرهابيـ فـ
إحـــدى ضـــواحي بـــريوت  رة مفخخـــة يف بئـــر العبـــد، وهـــي  ، انفجـــرت ســـيايوليـــه/متـــوز ٩

يف و. بالغــةأضــرار ماديــة تــسببت بوجبــروح خــصا ش ٥٣أدت إىل إصــابة شــيعية، أغلبيــة  ذات
وهـي ضـاحية أخـرى مـن ضـواحي      رويس، الـ  سـيارة مفخخـة يف      تأغسطس، انفجر /آب ١٥

 مجاعــة أعلنــتوقــد .  جرحيــا٣٦٣ و اليقتــ ٢٧، أدت إىل ســقوط شــيعيةبــريوت ذات أغلبيــة 
هــددت تها عــن االنفجــار ومــسؤوليأم املــؤمنني عائــشة ســرايا جمهولــة تطلــق علــى نفــسها اســم 

صـالة  انتـهاء  د يبعفخختان أغسطس، انفجرت سيارتان م/آب ٢٣يف  و. عتداءاتمبزيد من اال  
  آخــرين٨٢٥ شخــصا وإصــابة ٢٦قتــل دى إىل اجلمعــة خــارج مــسجدين يف طــرابلس، مــا أ  

بتقدمي الـدعم   اجملتمع الدويل   قيام  استمرار  وادث بشدة مؤكدا على     وقد أدنُت هذه احل   . جبروح
االلتفــاف حــول مؤســسات الدولــة  علــى البقــاء موحــدين و يــع اللبنــانيني وحاضــاً مجلبنــان إىل 

  . هواستقرار من بلدهمأومحاية 
أمـن لبنـان   مـا زال يـنعكس علـى       اجلمهوريـة العربيـة الـسورية       رتاع الدائر يف    تأثري ال إن    - ٤

عـرب احلـدود    والقـصف   طـالق النـار     فقد اسـتمر إ   . مباشر أو غري مباشر   شكل  سواء ب ه  تقرارواس
ة الــسورية يــقــوات احلكوماللبنــان، وكانــت يف اجتــاه مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية انطالقــا 

يف و. األراضـي اللبنانيـة   داخـل   والغـارات اجلويـة      التوغـل عمليـات   مزيـد مـن     شـن   مسؤولة عن   
. يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية   رتاع الـدائر  دوره يف الـ   ب رف حزب اهللا علناً   مايو، اعت /أيار ٢٥

 صـاروخان داخـل لبنـان يف        طلَقمايو أُ /أيار ٢٦مباشرة يف    خطاب حسن نصر اهللا   ويف أعقاب   
جــدد وقــد . جرحــىأربعــة أوقــع الــشيعية لــبريوت، مــا ذات األغلبيــة الــضاحية اجلنوبيــة اجتــاه 

 عـن األزمـة يف اجلمهوريـة        ابنفـسه أن تنـأى    ىل  إاألطراف اللبنانيـة    الرئيس سليمان دعوته مجيع     
   .ىل احترام إعالن بعبداإالعربية السورية و

اشتباكات مـسلحة يف مدينـة صـيدا جبنـوب     دارت يف خالهلا   عنف خطرية   جولة  بعد  و  - ٥
 ُتاللبنـــاين، أدنـــاجلـــيش  بـــني أنـــصار شـــيخ ســـلفي وهيونيـــ/ حزيـــران٢٤ و ٢٣يـــومي لبنـــان 

سـلطة الدولـة    أن حيترمـوا     يف لبنـان     ه ينبغـي للجميـع     أنـ  ت علـى  وشـدد  اجليش   علىاءات  عتداال
  . ا تاماقيادة الرئيس سليمان احترامبومؤسساهتا 

إىل لبنــان مــن أعمــال العنــف يف اربني عــدد الــسوريني اهلــزاد منــذ تقريــري الــسابق، و  - ٦
،  يف لبنـان   هم تـسجيل   أو ينتظـرون   الجـئ مـسجلٍ    ٨٠٠ ٠٠٠بنسبة الضعفني ليتجـاوز     بالدهم  

أيـــضا زيـــادة كـــبرية يف تـــدفق الالجـــئني  ُســـجلت و. أكتـــوبر/تـــشرين األول ١وذلـــك حـــىت 
زال لبنـان، أصـغر     وال يـ  . ىل لبنـان  إالفلسطينيني الـذين يعيـشون يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية             
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جـئني  ف أكرب عدد مـن الال     يستضي،  اضعفأشدها  لجمهورية العربية السورية و    اجملاورة ل  البلدان
   .واجه حتديات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسياسية هائلة نتيجة لذلكي هوو
نـوفمرب  /تـشرين الثـاين    ٢٠إىل  تمديد واليتـه    لس النيايب ل  ت اجمل مايو، صوَّ /أيار ٣١يف  و  - ٧

رئــيس جملــس الــوزراء وواصــل . هيونيــ/االنتخابــات املقــررة يف حزيــرانمرجئــا بــذلك ، ٢٠١٤
احلــوار تعــاَود جلــسات هيئــة مل و. حكومــةأليف تــســعياً إىل جهــوده بــذل  ف متــام ســالماملكلَّــ

ــوطين  ــالتقرير خــاللال ــرة املــشمولة ب ــد لمرســوم صــدر أغــسطس، /آب ٢يف و.  الفت ــد متدي قائ
  .  اجليشستمرارية املؤسسية يفاللضمانا ، فترة سنتنيله اللبناين ورئيس أركانيش اجل
    

  )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار نفيذ ت  -ثانيا   
 دطُبق عـد  ،  ٢٠٠٤ سبتمرب/ أيلول ٢ يف   )٢٠٠٤ (١٥٥٩ قرار جملس األمن     ذامنذ اخت   - ٨

نيابيـة  سـية و  انتخابـات رئا  فقد أُجريـت    . يف تقاريري السابقة  ما جرى بيانه    على حنو   بنوده  من  
ــة  ــة الــ  ســحبت و. حــرة ونزيه ــة العربي ــا وةسورياجلمهوري ــدهتا  قواهت ــسكريأعت ــان  ةالع ــن لبن  م

لبنان واجلمهورية العربيـة الـسورية عالقـات دبلوماسـية كاملـة           وأقام  . ٢٠٠٥بريل  أ/ نيسان يف
  . ٢٠٠٩عام 
 يف، لتأكيـد اجنيـب ميقـايت   حكومة تـصريف األعمـال      واصل الرئيس سليمان ورئيس     و  - ٩

األزمـة  بيـد أن    . قـرارات األمـم املتحـدة     لكل  احترام لبنان   على   ،خالل الفترة املشمولة بالتقرير   
مـن  مـا برحـت حتـّد       علـى لبنـان     بعـات   تما واكبها من    يف اجلمهورية العربية السورية و    فاقمة  املت

قـرارات جملـس األمـن      غـريه مـن      و )٢٠٠٤ (١٥٥٩لقـة مـن القـرار       االعبنـود   يف تنفيـذ ال   املضي  
طبــع ي ذأعمــال العنــف داخــل الــبالد واجلمــود الــسياسي الــ وقــد زاد تــصاُعد . لة بلبنــانصاملتــ

إحـراز  ، وإن كـان  )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار من صعوبة املضي يف تنفيذ  الفترة املشمولة بالتقرير    
   .أكثر من أي وقت مضىهذا التقدم ضروريا اليوم 

جملـس  عليـه  اللبنانيـة الـذي شـجع     - احلـدود الـسورية  عـيني  تكمـا مل جيـر العمـل علـى       - ١٠
ــراره   ــوة يف قـ ــن بقـ ــك،  . )٢٠٠٦ (١٦٨٠األمـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــود و وعـ ــا زال وجـ ــشطة مـ أنـ

قيـام  ُيـربزان أمهيـة      هتديدا السـتقرار البلـد واملنطقـة، و        نشكاليامليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية     
واسـتخدام  حتقيقا حلصرية امـتالك الـسالح       ا  تكثيف جهودمه  ب اللبناينيش  احلكومة اللبنانية واجل  

   .أحناء لبنانكل القوة يف 
خـالل الفتـرة   يف يـع األطـراف يف لبنـان     علـى اتـصال منـتظم مـع مج       ممثلّيوما برحُت و    - ١١

 الـرئيس   التقيـتُ وقـد   . الـصلة ني ذوي    والـدولي  نيقـادة اإلقليمـي   الاملشمولة بالتقرير وكذلك مـع      
 ســبتمرب/ أيلــول٢٥جنيــب ميقــايت يف نيويــورك يف حكومــة تــصريف األعمــال ســليمان ورئــيس 
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احي جملموعـة الـدعم الدوليـة       ناسـبة االجتمـاع االفتتـ     ، مل  على التوايل  ،كتوبرأ/تشرين األول  ٣ و
االجتمـاع عـن تقـديرهم لقيـادة الـرئيس           املشاركون يف    وأعرب. الذي دعوت إىل عقده    للبنان

الدولـة  واسـتمرارية مؤسـسات     ه  لبنـان ووحدتـه واسـتقرار     ة  سـياد إىل صـون    سليمان يف السعي    
   .لبنانة عن زمة السوريدرء خماطر األتعزيز احلوار ووإىل ، فيه
  

   السياسي هووحدته واستقاللته اإلقليمية سالموة لبنان سياد  -ألف   
ووحدتــه ته اإلقليميــة وســالملبنــان  تعزيــز ســيادة إىل )٢٠٠٤ (١٥٥٩يهــدف القــرار   - ١٢

أحنـاء الـبالد،     يف مجيـع     يـة لبنانللدولـة ال  الـسلطة الوحيـدة واحلـصرية       ظل  واستقالله السياسي يف    
. مجيـع األحـزاب الـسياسية يف لبنـان        التزمـت بـه     ي  ذ ال ١٩٨٩اتفاق الطائف لعام    ينسجم و  مبا

القـرارات  كـل  تـسهيل تنفيـذ    الرامية إىل  هودايت يف بذل اجل   أولوييشكل أوىل   وظل هذا اهلدف    
  . لة بلبنانصاملت
 حكومـة اجلمهوريـة العربيـة       شـجع جملـس األمـن بقـوةٍ       ،  )٢٠٠٦ (١٦٨٠قرار  ال يف   و  - ١٣

وأنــا .  بـني البلـدين  املـشتركة  دودتعـيني احلـ   يــةلبنانالكومـة  احللـى االسـتجابة لطلـب    عالـسورية  
.  املـشتركة  مهاكامـل حلـدود   إىل إجناز التعيني ال   أدعو اجلمهورية العربية السورية ولبنان      زلت   ما

أي يقــم أي مــن اجلــانبني بــ الــرتاع الــدائر يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، مل    يف ظــل بيــد أنــه
  .احلدود بني البلدينعيني وتعليم تيف اجتاه الفترة هذه خالل يف خطوات ملموسة 

ــ نيأساســيين عنــصرمــا زاال يــشكالن  حــدود لبنــان عــيني وتعلــيمتإن   - ١٤  تهضمان ســيادل
بــشكل احلـدود  ضــبط لتـسهيل  حيويــة خطـوات  ميـثالن  اإلقليميــة كمـا أهنمــا   تهالوطنيـة وسـالم  

اللبنانيــة يف ظــل الظــروف  - األمــين املعقــد علــى طــول احلــدود الــسورية وضــع الإن . مناســب
أشـخاص عـرب    حتـرُّك   أسـلحة و  نقـل   قتـال و  عـن انـدالع     ستمرة  املـ تقـارير   الالراهنة، مبـا يف ذلـك       

تعـيني  الثنـائي ل  ابع  الطـ باإلقـرار   رغـم   و. احلدودعليم   ت إىلاستمرار احلاجة امللحة    يؤكد  احلدود،  
البلــدين مبوجــب قــرار جملــس جانــب التزامــا مــن ه املــسألة التقــدم يف هــذيبقــى إحــراز احلــدود، 

   .)٢٠٠٤ (١٥٥٩  القرارمننابعا ، )٢٠٠٦ (١٦٨٠األمن 
مـا ال يقـل   أكتـوبر ع /تـشرين األول  ١ وأبريـل  /نيـسان  ٢٨وأفيد يف الفترة املمتدة بني     - ١٥
مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية يف مشــال لبنــان  انطالقــا  قــصف عــرب احلــدود ة حادثــ١٣ عــن
مـا ال يقـل     أفيـد ع  ،  نفـسها خـالل الفتـرة     و. بسقوط قتيل وإصابة حنـو عـشرة أشـخاص         تتسبب
ثالثـة صـواريخ    وسـقطت   . القـوات احلكوميـة الـسورية     قامت هبـا    توغل عرب احلدود    عملية  ن  ع

خـالل هـذه    يف  لبنـان   ب يف املنطقـة الـشرقية مـن البقـاع           ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ     مـن   أُطلقت  
ــرة ــران١٢ و ٥يف و. الفت ــه/ حزي ــيوني ــة ل ، أطلق ــسوري  ت طــائرات اهلليكــوبتر التابع لجــيش ال

تلـك املنطقـة   يف املرابطـة  اللبنـاين أن وحداتـه      أفاد اجليش   و. رسال يف لبنان  صواريخ يف منطقة ع   
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يف رسـالة إىل جملـس األمـن        و. اختذت التدابري الدفاعية الالزمة للرد فورا علـى أي انتـهاك آخـر            
مـن قبـل    حرمـة أراضـيه     سيادة لبنـان و   على خرق   ، احتج الرئيس سليمان     يونيه/ حزيران ١٨يف  

ه يوليـ /متـوز  ١٠بيـان رئاسـي صـادر عنـه يف      أكد جملس األمن يف     و. ازعةاألطراف السورية املتن  
اجلمهوريــة العربيــة انطالقــا مــن النــار عــرب احلــدود إلطــالق قلقــه املتزايــد إزاء التزايــد امللحــوظ 

إزاء السكان اللبنـانيني، وكـذلك   أوقع قتلى وجرحى يف صفوف  لبنان، الذي   يف اجتاه   السورية  
  .السورية - األسلحة عرب احلدود اللبنانيةريب هتطف واخلعمليات التوغل و

لجزء الشمايل مـن قريـة الغجـر وملنطقـة     لالدفاع اإلسرائيلي   جيش  استمرار احتالل   إن    - ١٦
ــه متامخــة  ــن اخلــط األزرق   ل ــشمال م ــشكل إىل ال ــهاكي ــ اانت ــان ول ــرارلسيادة لبن  ١٥٥٩ ينلق

مـن  بـشكل وثيـق مـع الطـرفني     التعـاطي    ّيممثلـ وأنا أواصل مع    . )٢٠٠٦ (١٧٠١ و   )٢٠٠٤(
   .)٢٠٠٦ (١٧٠١قرار لل انسحاب القوات اإلسرائيلية من املنطقة تنفيذا تسهيلأجل 
اجلمهوريـة العربيـة    فـال   . سألة منطقـة مـزارع شـبعا      مبـ مـا يتعلـق      أي تقدم يف  حرز  مل يُ و  - ١٧

تعريف املؤقـت للمنطقـة الـوارد يف تقريـري عـن تنفيـذ القـرار            ردتا على ال  السورية وال إسرائيل    
   ).S/2007/641 (٢٠٠٧أكتوبر /ين األولتشر ٣٠ الصادر يف )٢٠٠٦ (١٧٠١
ت، قـاتال هـا امل  ، مبـا في   اجلنـاحني دون طيـار والطـائرات الثابتـة        مـن   طـائرات   الواصلت  و  - ١٨

هـذه  وتـشكل عمليـات التحليـق       . ةطلعـات جويـة يوميـ     القيام ب يش الدفاع اإلسرائيلي    التابعة جل 
وقـــد احتجـــت . )٢٠٠٦ (١٧٠١ و )٢٠٠٤ (١٥٥٩ ينلقـــرارل لـــسيادة لبنـــان وانتـــهاكات

 وتـزعم .  فـورا  هـا وقفُت ب وطالبـ ُتها  اسـتنكر كما  . هذه االنتهاكات على  احلكومة اللبنانية مرارا    
   .أمنيةلدواعٍ هذه ا تقوم بعمليات التحليق أهنمن ناحيتها بالسلطات اإلسرائيلية 

  
    على مجيع األراضي اللبنانيةيةلبنانلطة الدولة البسط س  -باء   

عزمهـا علـى بـسط سـلطة الدولـة علـى         تأكيـد   ألمم املتحـدة    ية ل لبنانالكومة  احلكررت    - ١٩
وقــد . )٢٠٠٤ (١٥٥٩ه اتفــاق الطــائف والقــرار  مــا دعــا إليــ وفــق األراضــي اللبنانيــة، مجيــع 

ــداخلي  اضــطلع اجلــيش  ــاللبنــاين وقــوى األمــن ال ــزام يف ظــل  يــوي دور حب يف تنفيــذ هــذا االلت
سـلطتها علـى    ممارسـة كامـل     قـدرة الدولـة اللبنانيـة علـى         فـإن   ومع ذلـك،    . ظروف أمنية صعبة  

إىل الــدعم الــدويل ضــرورة مواصــلة تقــدمي ، مــا يؤكــد مــا زالــت تواجــه حتــديا ها أراضــيمجيــع 
   .اللبناينيش لسلطات واجلا

 لالهتــزاز وهــي مرتبطــة مبعظمهــا، ســواء  الــداخلياألمــَنعــدة حــوادث لقــد عرََّضــْت   - ٢٠
التـوتر  مـا أجَّـج حـاالت       ألزمة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،         ، با باشر أو غري مباشر   بشكل م 

ــ ــام قلــق مثــة و. ذهيبامل ــورط أيــضا إزاء متن ــة الــسورية،   ت ــة العربي ــانيني يف اجلمهوري مقــاتلني لبن
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، دعــا الــرئيس يونيــه/ حزيــران٢٠يف و. صرياصــة يف معركــة القُــخبســيما مــن حــزب اهللا، و وال
مهّمــة ” أغــسطس، أكــد أن/آب ١يف و. “ىل لبنــانإالعــودة ”ىل إســليمان مقــاتلي حــزب اهللا 

 توّرط فريق أو أكثر من اللبنانيني يف صراعات خارج احلـدود مـا يـؤّدي إىل                 اجليش تصعب إذا  
  .“استرياد أزمات اخلارج إىل الداخل

إىل مـايو   /أيـار  ١٩يف  الـسورية    صريبلدة القُـ  ة للسيطرة على    املعركصاعد حدة   توأدى    - ٢١
ة نسمنطقــة غالبيــة ســكاهنا مــن الــجديــدة مــن العنــف يف طــرابلس بــني ســكان  مــستمرة جولــة 

 يــةاألمنالقــوى مــن قتــيال بينــهم عنــصران  ٣٦ســقوط ، مــا أدى إىل أخــرى علويــة جمــاورة هلــاو
أدى هجـوم علـى     و. شر اجلـيش اللبنـاين الحتـواء القتـال        انتـ و. حي جر ٢٠٠اللبنانية، وأكثر من    

. نـود قتلـى مـن اجل    ثالثـة   سقوط  ىل  مايو إ /أيار ٢٨البقاع يف   مشايل سهل   اللبناين  حاجز للجيش   
ا آخـر   حـاجز لدى مهامجتهم   تل اثنان من املهامجني     ، قُ يونيه/ حزيران ٦  آخر ُشن يف   يف هجوم و
كانتـا  ا  مـ عتقـد أهن  علـى جانـب الطريـق يُ      ُوضـعتا   قـل    األ تـان عـل   قنبلوانفجرت  . لجيش اللبناين ل
جنـديني  أدى إىل جـرح      قـرب اهلرمـل، مـا        هيوليـ /متـوز  ٧، يف   مـن حـزب اهللا    ان عناصر   ستهدفت

صنع معـرب املـ   بالقرب من هيولي/متوز ١٦على جانب الطريق يف  أخرى   قنبلةوانفجرت  . ومدين
ــسورية،    ــة ال ــة العربي ــا أصــابت   إىل اجلمهوري ــد بأهن ــن  أفي ــنني م . جبــروححــزب اهللا عناصــر اث

طـالق نـار    ض موكبـه إل   عـرُّ جبروح لـدى ت   ب رئيس بلدية عرسال     يصأ،  أغسطس/ آب ١١ يفو
  .يف بلدة اللبوة

ــا  انأدى أغــسطس، /آب ٤ويف   - ٢٢ ــل إىل فجــار يف داري  وإىل كــشف ةفجــرتاملواضــع قت
 اجلــيش اعتقــلو. وخــرائط وأهــداف مقبلــةمــن املتفجــرات احملليــة الــصنع املعــدَّة للــتفجري مزيــد 

عرسـال وصـادر    مـن   غسطس كـانوا حيـاولون عبـور احلـدود          أ/آب ٨يف  اللبناين ثالثة مسلحني    
علـى عالقـة   ى أربعـة أشـخاص       القـبض علـ    َيلقـ أُأغسطس  / آب ١٨يف  و. أسلحة وحزاما ناسفا  

ــة حتــوي  ب ويف ســياق . مــن املتفجــرات يف الناعمــة جنــوب بــريوت  غ  كــ٢٥٠اكتــشاف مركب
 علــى طريــق مطــار بــريوت الــدويل يف انن تركيــاطيــارأغــسطس / آب٩طــف يف منفــصل، اخُت

   .ف حجاج لبنانيني يف اجلمهورية العربية السوريةاطتخباصلة ه على عتقد أنحادث ُي
جلهـــات يف صـــفوف اواســـع لألســـلحة ال نتـــشاَر هـــذه االوادث العنـــفحـــوتعكـــس   - ٢٣
. نيهــذه األســلحة للــسالم واألمــن الــداخلي     الــذي تــشكله  كــبريلا تهديــَدالواحلكوميــة  غــري
حتـديات  مواجهـة   علـى   إمكاناتـه   اللبنـاين و  يش  زيـادة قـدرات اجلـ     الراميـة إىل    اجلهود  ت  واصلوت

 قدراتـه طـوير   لتتـه   مايو، قدم اجليش اللبنـاين خط     /ارأي ١٥يف  و. األمن الداخلي ها  في متعددة، مبا 
واصـلت اجلهـود   وت. تعزيـز اخلطـة  هبدف ممثلي البلدان املسامهة بقوات ودول أعضاء أخرى إىل  

املقـدم مـن اجلهـات    دعم  فعيـل الـ   آليـة تنـسيق لت     إنـشاء    إمكانيـة  الستكـشاف  اللبنـاين يش  مع اجل 



S/2013/612  
 

13-51483 7/15 
 

ولكـن    منفـصال الـذي يـشكل عنـصرا       تيجي،  واحلـوار االسـترا   طـوير القـدرات     خطة ت ة إىل   املاحن
زيـادة الـدعم الـدويل       بيان رئاسي صادر عنه علـى        شجع جملس األمن يف    و .اخلطة من   يتجزأ ال
، وكـذلك يف سـياق      الـيت قـدمها اجلـيش مـؤخرا       قدرات  تطوير ال اللبناين استجابة خلطة    جيش  لل

 وأشـار . )يونيفيـل ال(قتة يف لبنـان     احلوار االستراتيجي بني اجليش اللبناين وقوة األمم املتحدة املؤ        
يش تعـزز قـدرات اجلـ     أن  شـأهنا   فمـن    املـساعدة    إىل تـوفري هـذه    إىل احلاجة امللحة    بشكل خاص   

ســبتمرب، رحبــت جمموعــة الــدعم الدوليــة للبنــان  /أيلــول ٢٥يف و. احلــدودعلــى ضــبط اللبنــاين 
  .ايل أكرب هلدعم دوعلى تقدمي  تشجعاجليش اللبناين وقدرات اخلمسية لتطوير طة باخل
 ايونيفيـل مـستقر   اليف منطقـة عمليـات      وضع  خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل ال     ويف    - ٢٤

جـراء    جبـروح الـدفاع اإلسـرائيلي   جـيش   ، أصيب أربعة من أفراد      أغسطس/ آب ٧يف  و. عموما
ــة  ــة إىل الــ انفجــار يف منطق ــن . شمال مــن اخلــط األزرق  اللبون عــن ته حــزب اهللا مــسؤولي وأعل

ــتفجري ــصل، أُويف ســياق . اتال ــع   أغــسطس/ آب٢٢طلقــت يف منف ــن موق ــة صــواريخ م  أربع
أضــرار ماديــة اثنــان منــها باجتــاه إســرائيل، تــسبب يف جنــوب شــرق صــور يف جنــوب لبنــان  يف
ــرائيل يف ــن    . إسـ ــسؤوليتها عـ ــزام مـ ــد اهللا عـ ــب عبـ ــت كتائـ ــصواريخ إوأعلنـ ــالق الـ ــد . طـ وقـ

ــت ــة اال  دانـ ــسلطات اللبنانيـ ــداء الـ ــت أجهزعتـ ــم    واعتقلـ ــشتبه هبـ ــن املـ ــنني مـ ــة اثـ ــا األمنيـ . هتـ
قاعـدة للجبهـة الـشعبية      حماذيـا ل  الدفاع اإلسرائيلي موقعا    قصف جيش   أغسطس،  /آب ٢٣ يفو

دون مـن   ماديـة  اأضـرار خلّف  جنوب بريوت، ما ،القيادة العامة يف الناعمة    - لتحرير فلسطني 
يف سـياق تقريـري   لـك  عـن ذ حتـديثا  سـأقدم  التحقيقـات،  نتـائج  يف انتظـار    و. صاباتالتسبب بإ 

  ).٢٠٠٦ (١٧٠١عن تنفيذ القرار 
تفيـد  تقـارير  اللبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية، ال تـزال      بـني  دود باحلما يتعلق   ويف  - ٢٥

عن قلـق عميـق     اإلعراب  من الدول األعضاء     عدد   واصل وقد   .عن هتريب أسلحة يف االجتاهني    
سـرائيليون  إوقـد صـرح مـسؤولون       . د الربيـة  إزاء النقل غري املشروع لألسلحة عـرب هـذه احلـدو          

مـن اجلمهوريـة    انطالقـا   إىل حـزب اهللا     طـورة   أسلحة مت نقل منظومات   على منع   يعملون  هنم س إ
 ال نيـة  موقفـه بـأن  يـه  كبـار ممثل  علـى لـسان   حزب اهللا من جانبـه يف حني كرر . العربية السورية 

اليت أفـادت عـن     التقارير  إىل  قلق   ال  أشرُت ببالغ  يف هذا السياق،  و. يازة أسلحة كيميائية  لديه حل 
دعــوت ، ومــايو/ أيــار٥ و ٣يــومي دمــشق يف منــاطق حميطــة بضــربات جويــة توجيــه إســرائيل 

سـيادة  بـاحترام   ما يتعلق    سيما يف  مجيع األطراف املعنية إىل التقيد الصارم بالقانون الدويل، وال        
ه ال يـزال يـصعب   أنـ إىل انيـة  وأشـارت الـسلطات اللبن  . اإلقليميـة  تهاسـالم  وكـل بلـدان املنطقـة   

نتـشر  ماللبنـاين   يش  احلدود الربية بني لبنان واجلمهورية العربية السورية، إال أن اجلـ          عليها ضبط   
. حـسبما تـسمح لـه قدراتـه بـذلك     إىل تشديد الرقابـة علـى طـول احلـدود،        هو ما برح يسعى     و

ير عـن عمليـات هتريـب       تقارصحة ال  وسيلة مستقلة للتحقق من      ال متتلك األمم املتحدة   ومع أن   
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النامجــة عــن ذلــك  خــاطر إزاء املقلقــي أوجــه  مــرارا عــن قــد أعربــُتفاألســلحة عــرب احلــدود،  
  .البلدين لكال
تقارير عـن عمليـات هتريـب       ال، ويف سياق    ية املستمرة حوادث احلدود وبغية التصدي لل    - ٢٦

هـذا  و. لبنـان ليـة   احلـدود الرب  ضبط   حتسني إدارة و   ملّحمن الضروري بشكل    زال  ياألسلحة، ال   
ــر  ــروري لاألمـ ــادة ضـ ــؤول دون زيـ ــان  لحـ ــسلحة وامليليـــشيات يف لبنـ ــانة لاجلماعـــات املـ ترسـ
ــدا للــسالم احمللــي واإلقليمــي  اأســلحته بــني اجلهــات املاحنــة  جــارٍ تنــسيق وال. ، مــا يــشكل هتدي

 مجيـع الـدول إىل     جمـددا دعـويت   أكـرر   أنـا   و. لحـدود حول كيفية الـضبط املتكامـل ل      السلطات  و
اختـاذ التـدابري   بهود الراميـة إىل الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب قـرارات جملـس األمـن        دة بذل اجل  معاو

  .نيةلبناة عن سيطرة الدولة الالالزمة ملنع نقل األسلحة إىل مجاعات خارج
  

  حل امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها   -جيم   
 إىل حـــل مجيـــع امليليـــشيات اللبنانيـــة )٢٠٠٤ (١٥٥٩دعـــا جملـــس األمـــن يف قـــراره   - ٢٧
وهـو  . وال يزال يتعني تنفيذ هـذا البنـد الرئيـسي مـن بنـود القـرار               . اللبنانية ونزع سالحها   وغري

 يعكس ويؤكد من جديد قرارا التزم به مجيع اللبنانيني يف اتفـاق الطـائف، الـذي أدى يف ذلـك             
ويف ظل الـسياق احمللـي      . الوقت إىل ختلي امليليشيات اللبنانية، باستثناء حزب اهللا، عن أسلحتها         

املذهبية واآلثار املتزايدة املترتبة على األزمـة الـسورية يف لبنـان، أصـبح               احلايل لتصاعد التوترات  
ب شـبح   من األمهية مبكان احلفاظ على هذا االتفاق وتنفيـذه مـن جانـب اجلميـع مـن أجـل جتنـ                    

  .جتدد املواجهة بني اللبنانيني
وال تزال ميليشيات لبنانية وغري لبنانية تعمـل يف البلـد خـارج نطـاق سـيطرة احلكومـة                     - ٢٨

ومع أن هناك عدة مجاعات من خمتلـف االنتمـاءات      . )٢٠٠٤ (١٥٥٩يف انتهاك خطري للقرار     
سية يف لبنان متتلك أسلحة خارج نطـاق سـيطرة احلكومـة، فـإن العنـصر العـسكري لـدى                   السيا

واحتفـــاظ حـــزب اهللا . حـــزب اهللا هـــو أكـــرب امليليـــشيات اللبنانيـــة وأكثرهـــا تـــسلحاً يف البلـــد
لــسالح يــشكل حتــدياً خطــرياً لقــدرة الدولــة علــى ممارســة ســيادهتا وبــسط  ومجاعــات أخــرى با

وباإلضــافة إىل ذلــك، يوجــد عــدد مــن اجلماعــات      . ســلطتها بــشكل كامــل علــى أراضــيها    
وعـالوة  . الفلسطينية املسلحة اليت ال تـزال تعمـل يف البلـد داخـل خميمـات الالجـئني وخارجهـا                  

ر األخـرية عـن تـسلل أو وجـود حمتمـل لعناصـر              أفيد عن أنباء غري مؤكدة يف األشه       على ذلك، 
  .متطرفة يف لبنان

وقد أعرْبت مراراً للقادة اللبنانيني عن قلقي البالغ إزاء املخاطر اجلـسيمة الـيت تـشكلها                  - ٢٩
وقد دعـوهتم إىل معاجلـة هـذه املـسألة          . هذه اجلماعات املسلحة بالنسبة الستقرار البلد واملنطقة      

 ١٥٥٩ أن ذلك التزام يقع على عاتقهم مبوجـب قـرار جملـس األمـن                دون مزيد من التأخري، إذ    
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ــه خلــالً     . )٢٠٠٤( ــة دميقراطيــة، ميثــل احتفــاظ حــزب سياســي مبيليــشيا خاصــة ب ويف أي دول
كرية كــبرية ومـع ذلــك، دأب حـزب اهللا علــى اإلقـرار جهـاراً بأنــه ميتلـك قــدرة عـس      . جوهريـاً 

ويـدعي هـذا احلـزب أيـضاً أن أسـلحته           . مستقلة عن قدرة الدولة اللبنانيـة وبأنـه يوسـع نطاقهـا           
ويف الوقــت نفــسه، أعــرب  . تــؤدي دوراً رادعــاً ضــد أي عــدوان حمتمــل مــن جانــب إســرائيل  

مسؤولون إسـرائيليون عـن القلـق إزاء املـزاعم بـأن حـزب اهللا حيـتفظ بأسـلحة غـري مـصرح هبـا                        
  . ألفراد مسلحني يف مناطق مدنية يف جنوب لبنانبوجود أو
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مل ُيحــَرز مــرة أخــرى أي تقــدم ملمــوس حنــو حــل    - ٣٠

امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها على النحو املطلوب يف اتفاق الطـائف والقـرار    
، مل تتخــذ أي خطــوات ملموســة ٢٠٠٤ومنــذ اختــاذ ذلــك القــرار يف عــام . )٢٠٠٤ (١٥٥٩

ومـع ذلـك،    . صـلب سـيادة لبنـان واسـتقالله الـسياسي          ملعاجلة هذه القضية احليوية اليت تقـع يف       
عدد من اجلماعات وأفراد لبنانيون جيـاهرون مبعارضـتهم الحتفـاظ حـزب اهللا بترسـانة                 يزال ال

 لكونه يشكل يف نظرهم عامالً من عوامل زعزعة االسـتقرار يف البلـد وأمـراً مناقـضاً                  عسكرية،
ويرى لبنانيون كثريون أن اسـتمرار وجـود أسـلحة كهـذه حيمـل يف طياتـه هتديـدا                   . للدميقراطية

  .ضمنيا يتيح استخدامها داخل لبنان ألسباب سياسية
فـضل ملعاجلـة مـسألة األسـلحة وحتقيـق          األ وطاملا أيدت احلوار الوطين باعتباره الطريقـة        - ٣١

اهلــدف النــهائي املتمثــل يف خلــو لبنــان مــن أي أســلحة أو قــوات مــسلحة غــري أســلحة وقــوات 
إال أن جلسات هيئة احلوار الوطين مل ُتستأَنف خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير               . الدولة اللبنانية 

  .رغم دعوات الرئيس سليمان جمدداً إىل استئنافها
 جنــوب لبنــان، انــدلعت أعمــال عنــف يف مدينــة صــيدا، حيــث وقعــت اشــتباكات ويف  - ٣٢

وتـصدى  . يونيـه بـني مؤيـدي شـيخ سـلفي واجلـيش اللبنـاين       / حزيـران ٢٤  و٢٣مسلحة يومي   
اجلــيش اللبنــاين بــسرعة لــذلك اهلجــوم وقــام بفــرض األمــن يف املنطقــة؛ إال أن ذلــك مل حيــدث   

ويــشمل ذلــك جنــديني علــى األقــل قُــِتال يف . خــرون آ٥٠ جنــدياً وُجــرِح ١٦بعــد أن قُِتــل  إال
هجوم متصل هبذا احلادث ُشن على نقاط تفتيش تابعـة للجـيش عنـد املـداخل املؤديـة إىل خمـيم            

  .عني احللوة لالجئني الفلسطينيني خارج مدينة صيدا
وخالل الفترة قيد االستعراض، بقيت احلالة األمنيـة يف املخيمـات الفلـسطينية مـستقرة                 - ٣٣

واسـتمر قـادة املخيمـات الفلـسطينية يف لبنـان يف العمـل معـاً                . بوجه عام ولكن مـشوبة بـالتوتر      
ومع السلطات اللبنانية، من أجل احملافظة على النظام على خلفية األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة                 

يوليه، أكد الـرئيس الفلـسطيين حممـود عبـاس ضـرورة            / متوز ٣ويف زيارة إىل لبنان يف      . السورية
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أن ينأى الفلسطينيون يف لبنان بأنفسهم عن الرتاع الدائر يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وعـن                  
  .أي توترات داخلية يف لبنان

 ٤٧ ٠٠٠وما زالت الظروف اإلنسانية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان مزرية، ووصـل              - ٣٤
ــسورية      ــة ال ــة العربي ــن اجلمهوري ــان م ــسطيين إضــايف إىل لبن ــر. الجــئ فل ــداد  وتف ــذه األع ض ه

اإلضافية مـن الالجـئني ضـغوطاً هائلـة علـى جهـود املـساعدة الـيت تبـذهلا وكالـة األمـم املتحـدة                 
ــة وتــشغيل الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن      وعــالوة علــى ذلــك،   ). األونــروا(الغاث

القـادمني  برحت التوترات تتزايد فيما بني الالجـئني الفلـسطينيني املقـيمني يف لبنـان وأولئـك                  ما
الـذي تعانيـه    يـضاف إىل العـبء   من اجلمهورية العربية السورية الذين ُينظر إليهم كثقل إضـايف        

وواصـلت األمـم املتحـدة حـث الـسلطات          . ة لالجئني الفلسطينيني احملدودة أصـالً     راملتوف املوارد
غـي القيـام    وينب. اللبنانية على حتسني الظروف اليت يعيش فيهـا الالجئـون الفلـسطينيون يف لبنـان              

بذلك دون املساس بتسوية قضية الالجئني الفلسطينيني يف هناية املطاف يف سـياق اتفـاق سـالم                 
شامل يف املنطقة، وأخذاً يف االعتبار ملا للظروف املعيـشية املزريـة مـن آثـار مـدمرة علـى احلالـة                      

  .األمنية بوجه عام
ميثـل حتـدياً لقـدرة لبنـان        وال يزال وجود مجاعات مسلحة فلسطينية خارج املخيمـات            - ٣٥

فبالرغم من القرار الذي اختـذ يف سـياق هيئـة احلـوار             . على ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه     
، والذي جرى التأكيد عليه يف جلـساهتا الالحقـة، مل حيـرز أي تقـدم يف                 ٢٠٠٦الوطين يف عام    

القيـادة   - تحريـر فلـسطني   ما يتعلق بتفكيك القواعد العسكرية اليت حتتفظ هبا اجلبهـة الـشعبية ل            
وتوجـد مجيـع هـذه القواعـد باسـتثناء واحـدة علـى امتـداد                . االنتفاضـة يف البلـد     - العامة وفـتح  

وال يـزال وجودهـا يقـوض سـيادة لبنـان وسـلطته احلكوميـة، وجيعـل                 . احلدود السورية اللبنانيـة   
الـرتاع الـدائر يف   ترسيم احلدود أكثر صعوبة، وهـذا الوجـود يـشكل حتـدياً خطـرياً، بـالنظر إىل                 

ــان        ــشرقية بــني لبن ــة علــى احلــدود ال ــسيطرة الفعلي ــسورية، أمــام حتقيــق ال ــة ال ــة العربي اجلمهوري
ــسورية  ــة ال ــة العربي ــذ     . واجلمهوري ــة مــن أجــل تنفي ــسلطات اللبناني وقــد كــررت دعــوايت إىل ال

 بتفكيـك  القرارات السابقة اليت اختذت يف سياق هيئة احلوار الوطين، وال سيما مـا يتـصل منـها            
االنتفاضـة، وإىل    - القيـادة العامـة وفـتح      - القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطني      

  . حكومة اجلمهورية العربية السورية كي تتعاون مع هذه اجلهود حبسن نية
    

  املالحظات  -ثالثا   
وب ما زلت أشعر خبيبـة أمـل شـديدة إزاء عـدم إحـراز املزيـد مـن التقـدم امللمـوس صـ                         - ٣٦

ومـا زال لبنـان يواجـه حتـديات خطـرية هتـدد             . )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ البنود املتبقية من القرار      
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استقراره وأمنه، داخلياً وعلى طول حدوده مع اجلمهورية العربية السورية علـى الـسواء، علـى                
ويـساورين القلـق أيـضاً مـن أن         . قات اإلضـافية لالجـئني    جبهات منـها هتريـب األسـلحة والتـدف        

ــرار    ــذ الق ــا ســبق    )٢٠٠٤ (١٥٥٩اســتمرار اجلمــود يف تنفي ــر م ــؤدي إىل زوال أث  ميكــن أن ي
عي الراسـخ  وأكرر تأكيـد اقتنـا  . تنفيذه من بنود وأن يسهم يف زيادة تدهور االستقرار يف لبنان        

بأن من مصلحة لبنان واللبنانيني العليا إحراز تقدم حنو التنفيـذ الكامـل للقـرار مـن أجـل حتقيـق           
  .استقرار طويل األجل يف البلد واملنطقة

وُتربِز كـذلك أعمـال العنـف الـيت وقعـت يف أجـزاء مـن لبنـان خـالل الفتـرة املـشمولة                          - ٣٧
كـبرية يف بـريوت وطـرابلس، ضـرورة رص الـصفوف            بالتقرير، مبا فيها الـتفجريات اإلرهابيـة ال       

وعقــد العــزم مــن جديــد علــى نطــاق مجيــع االنتمــاءات الــسياسية للحيلولــة دون االنــزالق إىل   
وينبغي أال ُيسمح بعودة اإلفالت من العقاب يف لبنان وأن يقدَّم املـسؤولون عـن             . هاوية الرتاع 

  .تلك األعمال إىل العدالة
لس النيايب اللبناين إىل احلالة األمنية املتوترة عندما أدلـوا بأصـواهتم            اجمل وقد أشار أعضاء    - ٣٨
ومــن املؤســف تعــذُّر التوصــل إىل اتفــاق علــى قــانون . مــايو لتمديــد واليــة اجمللــس/ أيــار٣١يف 

وال بـد، مـن أجـل بنـاء الثقـة وتوطيـد االسـتقرار يف لبنـان، واحملافظـة علـى              . جديد لالنتخابات 
الوطنيـة القدميـة العهـد وذات األمهيــة احملوريـة هلـذا البلـد، مـن أن تــستأنف        التقاليـد الدميقراطيـة   

وسيقتـضي ذلـك    . األحزاب السياسية اجلهود لالتفاق على ترتيبـات بـشأن االنتخابـات النيابيـة            
  .إذكاء الشعور جمدداً بضرورة االلتزام يف هذا الصدد

لــصالحيات حــىت يــستطيع ومــن البــديهي أن لبنــان حيتــاج إىل حكومــة تتمتــع جبميــع ا   - ٣٩
ولقـد أدى توصـل األحـزاب الـسياسية إىل إمجـاع            . التصدي للتحديات املتعـددة الـيت يواجههـا       

رئيس الوزراء املكلَّف متـام سـالم إىل توجيـه إشـارة إجيابيـة جـداً إىل الـشعب                    أويل على اختيار  
كيل احلكومـة دون  وإنـين أشـجع القـادة اللبنـانيني علـى اسـتكمال تـش       . اللبناين واجملتمع الـدويل   

ويف انتظار ذلك، من املهم تقدمي الدعم للرئيس وللوزراء املكلفني بتـصريف            . مزيد من التأخري  
األعمال يف املساعي اليت يبـذلوهنا ملعاجلـة املـسائل الناشـئة األكثـر إحلاحـاً، وخباصـة فيمـا يتعلـق                 

 لبنـــان علـــى تعزيـــز ومـــن األمهيـــة مبكـــان أن يعمـــل القـــادة يف. بالـــشؤون األمنيـــة واإلنـــسانية
املؤسسات الوطنية وبنـاء الثقـة لـدى مجيـع فئـات اجملتمـع يف إطـار سـعيهم للتـصرف علـى حنـو                         

  . حيمي لبنان من أثر األزمة السورية، ويوفر األمن واالستقرار يف مجيع أحناء البلد
. ومثــة أمهيــة بالغــة بوجــه خــاص لتــشكيل حكومــة بــسرعة يف ســياق األزمــة اإلنــسانية   - ٤٠
ان وشــعبه يــستحقان أعلــى درجــات الثنــاء إلبقائهمــا البــاب مفتوحــاً أمــام الــسوريني ويف   فلبنــ

. أغلب األحيان أمام الالجئني الفلسطينيني اهلـاربني مـن العنـف يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية               
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ــصادية         ــى ذلــك مــن تبعــات اقت ــا يترتــب عل ــاطراد، مــع م ويتواصــل ارتفــاع عــدد الالجــئني ب
زلـت أشـجع الـسلطات     ومـا . تطلب االهتمام املستمر مـن جانـب احلكومـة   واجتماعية وأمنية ت  

ــة      ــة لالضـــطالع بفعاليـ ــاء هياكـــل مؤســـسية ذات صـــالحية كاملـ ــة إرسـ ــة علـــى كفالـ اللبنانيـ
وقــد عملــت األمــم املتحــدة واحلكومــة معــاً بــشكل . مبــسؤوليات التخطــيط والتنفيــذ والتنــسيق

طة االستجابة اإلقليمية اجلديدة اليت بـدأ العمـل         وثيق إلعداد النداء من أجل لبنان، الوارد يف خ        
وإين أدعـو مجيـع احلكومـات والـصناديق إىل تقـدمي املـساعدة بـسخاء                . يونيـه / حزيـران  ٧هبا يف   

ودون تأخري اسـتجابة للنـداء املـنقح، وأتطلـع بـصفة خاصـة إىل اجلهـات املاحنـة اإلقليميـة لكـي                      
  .تقدم املساعدة حيثما أمكن هلا ذلك

زال يساورين قلق عميق من التقـارير الـيت تفيـد عـن تفـاقم حـاالت التـوتر داخـل                     وال ي   - ٤١
وأُِديـن  . لبنان يف سياق استمرار تأثري األزمة السورية على الدينامية األمنيـة والـسياسية يف البلـد               

احلوادث الـيت أُفيـد بـأن مـدنيني علـى اجلانـب اللبنـاين مـن احلـدود قـد ذهبـوا ضـحيتها أو أهنـم                    
 تعرضــوا للخطــر، بــسبب اإلجــراءات الــيت اختــذهتا ســلطات اجلمهوريــة العربيــة         ُجرحــوا أو
سـيما حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، إىل احتـرام              وأدعو مجيـع األطـراف، وال     . السورية

  .)٢٠٠٤ (١٥٥٩سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية طبقاً لقرار جملس األمن 
ويساورين أيضاً قلق عميق إزاء إقرار حزب اهللا باملشاركة املتزايدة يف القتال الـدائر يف                 - ٤٢

وأناشـد اجلميـع يف     . اجلمهورية العربية السورية واحتمـال حـدوث انعكاسـات لـذلك يف لبنـان             
 املنطقــة التــصرف بــروح املــسؤولية والعمــل علــى خفــض حــدة هلجــة اخلطــاب وهتدئــة حــاالت

ــوتر يف املنطقــة  ــان إىل      .الت وأعــرب عــن معارضــيت املــستمرة لنقــل األســلحة واملقــاتلني مــن لبن
وقـد حثثـُت    . اجلمهورية العربية السورية إىل أي من اجلانبني داخل اجلمهورية العربية الـسورية           

وكــررت . مــرارا علــى احتــرام الــسيادة الوطنيــة والــسالمة اإلقليميــة جلميــع البلــدان يف املنطقــة  
وشـجعت علـى    . تأكيد على األمهية القصوى ملنع انتقال تداعيات النـزاع اخلطرية عرب احلدود          ال

التقيد الـصارم بـإعالن بعبـدا ودعـوُت مجيـع القـادة واألفرقـاء اللبنـانيني إىل جتديـد التـزامهم بـه                        
  .حرصاً على إبقاء لبنان مبنأى عن النــزاع

ادرة عن جهـات خارجيـة بنقـل القتـال إىل           ومما يبعث على القلق أيضا التهديدات الص        - ٤٣
لبنان ردا على مشاركة حزب اهللا، والدعوات املوجهة مـن داخـل لبنـان للمـشاركة يف اجلهـاد                   

ــسورية  ــة ال ــة العربي ــان واســتقراره ملخــاطر حقيقيــة فعــال   . يف اجلمهوري . وهــذا يعــّرض أمــن لبن
س سـليمان يف التمـسك بـسياسة        أُحيطُ علماً ببيان جملـس األمـن، فـإنين أشـيد جبهـود الـرئي               وإذْ

النــأي بــالنفس الــيت ينتــهجها لبنــان، وهــي سياســة ال تــزال ضــرورية للحفــاظ علــى لبنــان مــن    
وأكرر دعويت جلميـع األفرقـاء اللبنـانيني إىل    . أثر آخر للنـزاع يف اجلمهورية العربية السورية  أي
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لنــزاعات اخلارجيـة، مبـا يتـسق        كفالة التقيد الكامل هبذه السياسة لضمان بقاء لبنان مبنأًى عن ا          
  .مع االلتزام الذي قطعوه يف إعالن بعبدا

ولقد حذرت مراراً من أن انتشار األسلحة على نطـاق واسـع خـارج سـيطرة الدولـة،             - ٤٤
. إىل جانب استمرار وجود ميليشيات مزودة بأسلحة ثقيلـة، يقّوضـان أمـن املـواطنني اللبنـانيني                

رات عـسكرية كـبرية ومتطـورة خـارج سـيطرة حكومـة لبنـان            وال يزال احتفاظ حزب اهللا بقد     
ميثل مشكلة تثري قلقاً بالغاً، حيث إنه يشيع مشاعر اخلوف يف البلد ويشكّل حتدياً رئيـسياً أمـام      

وهـو يـضع    . سالمة املدنيني اللبنانيني، وأمام حصرية االستخدام الشرعي للقوة من قبـل الدولـة            
ــان أيــضاً يف موقــف بلــد منتــهك ال   ــه مبوجــب القــرار   لبن ــه املنوطــة ب ، )٢٠٠٤ (١٥٥٩لتزامات

وأكــرر دعــويت حلــزب اهللا وجلميــع األطــراف . ويــشكّل هتديــداً للــسالم واالســتقرار يف املنطقــة
ع مقتـضيات   املعنية إىل منـع مقاتليهـا مـن القيـام بـأي نـشاط داخـل لبنـان أو خارجـه، متـشياً مـ                        

   .)٢٠٠٤ (١٥٥٩اتفاق الطائف وقرار جملس األمن 
ومرة أخرى أحثُّ احلكومة اللبنانية واجليش اللبناين علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة                   - ٤٥

ج سـلطة الدولـة، يف      ملنع حزب اهللا من احلصول على أسلحة وبناء قدرات شبه عـسكرية خـار             
وأدعــو أيــضا البلــدان اإلقليميــة الــيت تربطهــا صــالت وثيقــة   . )٢٠٠٤ (١٥٥٩انتــهاك للقــرار 

حبزب اهللا إىل تشجيع حتول هـذه اجلماعـة املـسلحة إىل حـزب سياسـي حبـت ونـزع سـالحها،                      
ــان والــسالم   )٢٠٠٤ (١٥٥٩قــرار وفقــا ألحكــام اتفــاق الطــائف وال   ، مبــا خيــدم مــصلحة لبن

  . واالستقرار اإلقليميني على أفضل وجه
وما زالت أعتقد اعتقادا راسخا بأن أفـضل طريقـة ملعاجلـة نـزع سـالح امليليـشيات يف                     - ٤٦

ــانيون مــن خمتلــف األطــراف الــسياسية زمــام   ســيما حــزب اهللا، هــي أن يتــوىل  لبنــان، وال  اللبن
وهلـذه الغايـة، فمـن املهـم أن ُتـستأنف جلـسات هيئـة احلـوار الـوطين، حتـت                     . العملية الـسياسية  

قيــادة الــرئيس ســليمان، مبــا يف ذلــك مــشروع االســتراتيجية الدفاعيــة الوطنيــة الــيت قُــدمت يف    
حـث أيـضاً مجيـع األطـراف علـى احتـرام            وأ. ٢٠١٢سبتمرب  /اجللسة األخرية املعقودة يف أيلول    

ـــزع ســالح        ــصلة بن ــرارات املت ــداً الق ــذها، وحتدي ــوطين وتنفي ــة احلــوار ال ــسابقة هليئ ــرارات ال الق
 القيـادة   -اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطني            اجلماعات غري 
ورية ذريعـة لتجاهـل هـذه املـسؤوليات،      وينبغي أالّ ُتتخذ األزمة الـس     .  االنتفاضة -العامة وفتح   

  . بل أن تشكل حافزا للعملية الضرورية املتعلقة بنـزع سالح امليليشيات وحلّها
سـيما   وال تزال حالة الالجئني الفلسطينيني يف املخيمات تشكّل مصدر قلق بـالغ، وال              - ٤٧

وأرّحـب يف   . نـان جراء الـضغوط اإلضـافية الـيت فرضـتها األزمـة الـسورية علـى املخيمـات يف لب                  
هذا الـسياق بتأكيـد الـرئيس عبـاس خـالل زيارتـه إىل لبنـان علـى ضـرورة أن حيـافظ القـادة يف             
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وأؤكـد  . املخيمات الفلسطينية على النظـام علـى خلفيـة األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية          
جمــددا علــى احلاجــة إىل حتــسني األوضــاع يف املخيمــات، بطــرق منــها ســن تــشريعات لتــسهيل  

فمثل هذا التقدم ليس من شأنه املـساس بالتـسوية النهائيـة لقـضية الالجـئني                . عمل الفلسطينيني 
وأكـرر دعـويت للجهـات املاحنـة إىل تقـدمي           . الفلسطينيني يف إطار اتفاق سالم شـامل يف املنطقـة         

  .انالدعم لألونروا ولألنشطة احليوية اليت تقوم هبا لتوفري خدمات لالّجئني الفلسطينيني يف لبن
ويؤسفين عدم إحراز أي تقدم بشأن ترسـيم احلـدود وتعليمهـا مـع اجلمهوريـة العربيـة                    - ٤٨

وال أزال أعتقد أن اإلدارة املتكاملة للحـدود        . السورية، مما يؤثر تأثرياً كبرياً على ضبط احلدود       
 يف ستسهم يف األجل الطويل إسـهاماً كـبرياً يف حتـسني مراقبـة حـدود لبنـان الدوليـة واملـساعدة          

وقــد بــات هــذا األمــر أكثــر . منــع عمليــات نقــل األســلحة بــصورة غــري مــشروعة يف االجتــاهني
وأرّحـب يف هــذا  . إحلاحـاً يف سـياق األحـداث اجلاريــة يف اجلمهوريـة العربيـة الــسورية اجملـاورة      

  . السياق باستمرار الدعم املقدم من املاحنني إلدارة احلدود
ـــ    - ٤٩ ــان  وأواصـــل اإلعـــراب عـــن شـــجيب لالنت ــسيادة لبنـ ــلة لـ ــرائيلية املتواصـ هاكات اإلسـ

وسالمته اإلقليمية، وأبرزها حتليق الطائرات اإلسـرائيلية فـوق اإلقلـيم اللبنـاين، مبـا يف ذلـك، يف            
وأكــرر . هــذه الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، توجيــه جــيش الــدفاع اإلســرائيلي ضــربة داخــل لبنــان

 قرارات جملس األمن ذات الـصلة وسـحب قواهتـا           دعويت إلسرائيل إىل التقيد بالتزاماهتا مبوجب     
من اجلزء الشمايل من قرية الغجر ومن منطقة متامخة له مشال اخلط األزرق، وأن توقف حتليـق                 
طائراهتا يف اجملال اجلوي اللبناين، فهـو يقـّوض مـصداقية أجهـزة األمنيـة اللبنانيـة ويـثري القلـق يف            

وقـات اجلويـة بـشكل كـبري مـن احتمـال وقـوع             كما تزيـد هـذه اخلر     . صفوف السكان املدنيني  
  . تداعيات غري مقصودة يف هذه املنطقة الشديدة التوتر أصالً

إن وقوع حوادث أمنية يف خمتلف أحنـاء لبنـان، مبـا فيهـا الـتفجريات اإلرهابيـة، يـسلط                      - ٥٠
ف مزيدا من الضوء على هشاشة البيئـة الداخليـة وعلـى ضـرورة قيـام الـسلطات اللبنانيـة بتكثيـ                    

اجلهود الرامية إىل منع االستخدام غـري املـشروع لألسـلحة يف البلـد، وفـرض القـانون والنظـام،                    
إن بذل هذه اجلهود ما زال يتسم بأمهية أكثر إحلاحـا بـالنظر    . ومنع عودة اإلفالت من العقاب    

وإنـين أثـين علـى      . إىل حال عدم االسـتقرار الـسياسي يف لبنـان واسـتمرار آثـار األزمـة الـسورية                 
ــداخلي،  اجلــيش الل ــوى األمــن ال ــاين وق ــدة    بن ــصدي لع ــوي يف الت ــذين يواصــالن أداء دور ق  الل

وأشعر بالتفـاؤل أيـضاً ملـا تبذلـه الـدول األعـضاء             . حتديات أمنية خالل الفترة املشمولة بالتقرير     
من جهود دؤوبة مـن أجـل جتهيـز اجلـيش اللبنـاين وقـوى األمـن الـداخلي وتدريبـهما يف وقـت                        

وأرحـب بالتقـدم احملـرز يف وضـع اخلطـة اخلمـسية لتطـوير               . املطالب األمنيـة يف لبنـان     تتزايد فيه   
ــة مبــا جيعلــها تغطــي احتياجــات احلــوار االســتراتيجي      قــدرات اجلــيش اللبنــاين واجلهــود املبذول
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وأشجع مجيع األطـراف املعنيـة، مبـا فيهـا احلكومـة اللبنانيـة واجلهـات املاحنـة الدوليـة،                    . وأهدافه
  .يف دعمها للخطة بعد وضع صيغتها النهائيةعلى املضي 

ويتزايد اتضاح التحديات املتعددة اليت يواجهها لبنان يف الوقـت احلاضـر، والناجتـة إىل                 - ٥١
ــسورية    ــة ال ــدأي     . حــد كــبري عــن األزم ــرام مب ــاون واحت ــسود روح التع ــضروري أن ت ــن ال وم

اخلايل من أي مشاعر خـوف      التعايش واألمن يف لبنان، وجيب كذلك أن يسود السالم األهلي           
ــه اتفــاق الطــائف     ومــن املهــم جــدا  . تــشيعها اجلماعــات املــسلحة، وذلــك عمــالً مبــا نــص علي

التمــسك بــروح الوحــدة داخــل القيــادة الــسياسية اللبنانيــة تفاديــاً للــزج بالبلــد يف اضــطرابات    
تواصــلة الــيت وأُشــيُد بقيــادة الــرئيس ســليمان يف دعــم الوحــدة الوطنيــة ويف اجلهــود امل . إقليميــة

  . يبذهلا رئيس حكومة تصريف األعمال ميقايت، يف دعم هذه الوحدة
وممــا ُيــثلج صــدري أن جمموعــة الــدعم الدوليــة للبنــان قــد أكــدت مــن جديــد، يف             - ٥٢

ســبتمرب، التــضامَن الــدويل دعمــا الســتقرار  / أيلــول٢٥االجتمــاع االفتتــاحي الــذي عقدتــه يف  
وأُرّحـب  .  والقـرارات األخـرى ذات الـصلة       )٢٠٠٤ (١٥٥٩لبنان، الذي يشكّل لـّب القـرار        

مبا يصدر مـن دعـوات بـشأن ضـرورة تقـدمي دعـم دويل قـوي منـسق إىل لبنـان ملـساعدته علـى                   
  .مواصلة مواجهة التحديات الراهنة املتعددة اليت تتهدد أمنه واستقراره

 مــن أجــل إحــالل  )٢٠٠٤ (١٥٥٩ ملتزمــا التزامــاً راســخاً بتنفيــذ القــرار   ومــا زلــُت  - ٥٣
ولـذلك، فأنـا    . السالم واألمن يف هـذه الفتـرة الـيت يـشهد فيهـا لبنـان صـعوبات وحتـديات مجـة                    

 مجيع األطراف واجلهـات الفاعلـة       أعتمد على استمرار التزام احلكومة بتعهداهتا الدولية، وأدعو       
. )٢٠٠٦ (١٧٠١ و )٢٠٠٦ (١٦٨٠ و )٢٠٠٤ (١٥٥٩إىل االلتـــزام الكامـــل بـــالقرارات 

وأدعو الدول األعضاء كذلك إىل جتديد اجلهود الرامية إىل دعم لبنان يف كفالـة احتـرام الوفـاء                  
بالتزاماته مبوجب هذه القرارات، على النحو األفضل من أجـل تعزيـز ازدهـار البلـد واسـتقراره        

ذه وسأواصل بذل جهـودي مـن أجـل التنفيـذ الكامـل هلـ           . على املدى الطويل كدولة دميقراطية    
  .القرارات وسائر قرارات جملس األمن املتعلقة بلبنان
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