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موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس   ٢٠٠٦ أبريــل/نيــسان ١٨رســالة مؤرخــة   
 جملس األمن

 بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن      حيل طيه تقريري نـصف الـسنوي الثالـث    يشرفين أن أ   
 /تـشرين األول   ١٩ املؤرخ   هيف بيان رئيس  الوارد  لس  اعمال بطلب   وذلك  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩
كـل  تقدمي تقريـر إىل الـس       والذي يقضي بأن أستمر يف      ) S/PRST/2004/36 (٢٠٠٤أكتوبر  

 .عن تنفيذ القرارستة أشهر 
 عنانكويف ) توقيع(
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ألمـني العـام إىل جملـس األمـن         املقـدم مـن ا    التقرير نصف السنوي الثالـث        
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩ قرار جملس األمن تنفيذ بشأن

 
 مقدمة -أوال  

 بـشأن ه إىل جملـس األمـن       قدمـ ثالـث الـذي أ    قريـر نـصف الـسنوي ال      هذا التقريـر هـو الت      - ١
طلـــب بال ، وذلـــك عمـــال٢٠٠٤ســـبتمرب / أيلـــول٢املـــؤرخ  ،)٢٠٠٤ (١٥٥٩ القـــرار تنفيــذ 

  ٢٠٠٤ أكتـوبر / تـشرين األول   ١٩لس يف   الصادر عن ا) S/PRST/2004/36(  ،     بـأن أسـتمر يف
 . القراركل ستة أشهر عن تنفيذرير إىل الس  تقتقدمي
لــسالمة لبنــان القـوي  تأكيـد دعمــه  جملـس األمــن  أعــاد  ،)٢٠٠٤ (١٥٥٩القـرار  ويف  - ٢

مجيـع األطـراف املعنيـة إىل التعـاون معـه            الـس ودعـا   . اإلقليمية وسـيادته واسـتقالله الـسياسي      
وجلميـع  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩بشكل تام وعلى وجه االستعجال، من أجل التنفيذ الكامـل للقـرار       

ــة باســتعادة لب   ــصلة املعني ــرارات ذات ال ــل ســيادته واســتقالله     الق ــة وكام ــسالمته اإلقليمي ــان ل ن
 : ما يلي بينها منأيضاً عدداً من البنودالقرار وحّدد . السياسي
 ؛ القوات األجنبية املتبقية من لبنانمجيعانسحاب  )أ( 
 ؛ امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحهامجيع حل )ب( 
 ؛األراضي اللبنانية مجيع على  حكومة لبنانسيطرةبسط  )ج( 
 لـسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه واسـتقالله الـسياسي               التاماالحترام   )د( 

 .حتت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع يف مجيع أحناء لبنان
عمليـة انتخابيـة حـرة ونزيهـة يف إطـار االنتخابـات الرئاسـية        دعمـه إلرسـاء   وأعلن الس أيضاً    

وتـنظم دون   وفقـا لقواعـد الدسـتور اللبنـاين         جتـري   ت مرتقبـة آنـذاك، علـى أن         اللبنانية اليت كان  
 .تدخل أو نفوذ أجنيب

 ٢٠٠٥ أكتـــوبر/ تـــشرين األول٢٦، املـــؤرخ  األخـــري إىل جملـــس األمـــنتقريـــرييف و - ٣
)S/2005/673( ُصـوب   امللمـوس مزيـدا مـن التقـدم       قد أحرزت   األطراف املعنية    إىل أن    ، أشرت 

مت الوفاء بعدد من املتطلبات التنفيذيـة املنبثقـة     خلصت إىل أنه    و). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ تنفيذ القرار 
ــن القــرار   ــان، وإجــراء       و، )٢٠٠٤( ١٥٥٩م ــسورية مــن لبن ــسحاب القــوات ال ــن بينــها ان م

ال تـزال هنـاك متطلبـات أخـرى يـتعني الوفـاء         كما ذكرُت أنه    . انتخابات تشريعية حرة ونزيهة   
نيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع سـالحها، وبـسط سـيطرة احلكومـة                ا، وخباصة حل امليليـشيات اللبنا     

 لـسيادة لبنـان ووحدتـه وسـالمته         كامـل على مجيع أرجاء لبنان، واالستعادة التامـة واالحتـرام ال         
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مـع  اإلقليمية واستقالله السياسي، وعلى األخـص عـن طريـق إقامـة عالقـات دبلوماسـية عاديـة                
 .لبنانها وبني بينوترسيم احلدود اجلمهورية العربية السورية 

، رّحـب  )S/PRST/2006/3 (٢٠٠٦ ينـاير / كانون الثاين٢٣ املؤرخ الرئاسي  بياناليف  و - ٤
 لـسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه      الراسـخ  وأعـاد تأكيـد دعمـه       ،جملس األمن بتقريري  
ــسياسي  ــرار وأشــار الــس بأســف إىل أن بعــض أحكــام    . واســتقالله ال ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩الق

حـلّ امليليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع            اخلـصوص   وجـه   نفذ حىت اآلن، ومنـها علـى        ت مل
إجراء انتخابات رئاسـية حـرة    كومة على مجيع األراضي اللبنانية، و     ، وبسط سيطرة احل   سالحها
 وأثــىن الــس علــى .تــأثري أجــنيب وأ وفقــا لقواعــد الدســتور اللبنــاين ودون أي تــدخل  ونزيهــة

مواصلة جهودهـا مـن      احلكومة اللبنانية واخلطوات اليت اّتخذهتا، ودعاها إىل         بدأتهاحلوار الذي   
 والـسعي إىل إقامـة   ،)٢٠٠٤ (١٥٥٩أجل إحراز تقدم بشأن مجيع هـذه املـسائل وفقـا للقـرار           

 األطـراف املعنيـة، وال سـيما        سـائر لس  ا دعا   وباإلضافة إىل ذلك،  . حوار وطين واسع النطاق   
 .سورية، إىل التعاون لبلوغ هذه الغايةلعربية الاجلمهورية احكومة 

 
 معلومات أساسية -ثانيا  

أكتـوبر  / األول تـشرين  ٢٦يف األشهر الستة اليت انقضت منـذ تقريـري األخـري املـؤرخ               - ٥
٢٠٠٥ (S/2005/673)ظل الوضع يف لبنان متوترا ،. 

اخنفـض اخنفاضـا    ويع  التربارتياح أن عدد اهلجمات اإلرهابية وأعمال       د أن أالحظ    وأو - ٦
. ولكن ال يزال يسود جو عام من اخلـوف وعـدم األمـان            . كبريا مقارنة باألشهر الستة السابقة    

ومــدير التحريــر النائــب والــصحفي جــربان تــويين ويف عمــل إرهــايب يــثري عميــق األســف، قُتــل  
ــيارة      ــة آخــرين يف انفجــار س ــع ثالث ــاين م ــع اللبن ــريوت يف  وق ــوم يف ضــواحي ب ــانون ١٢ي  ك

 ٢٠٠٥ديــــسمرب / األولكــــانون ١٢ويف بيــــان رئاســــي مــــؤرخ   . ٢٠٠٥ديــــسمرب /ولاأل
(S/PRST/2005/61)   لس اهلجوم أشد اإلدانة، وأإزاء تـأثري  البـالغ  قلقه عن  جمددا عرب، أدان ا

ــاالت، و  ــاد تلــك االغتي ــساءلون عــن      هحتــذيرأع ــن أــم ســوف ي ــان م ــاة اإلرهــاب يف لبن  لرع
، )٢٠٠٤ (١٥٥٩تأكيـد قـراره     يف ذلـك البيـان أيـضا         الـس    أعـاد و. جرائمهم يف اية األمر   

وكرر مرة أخرى دعوته إىل االحترام التام لسيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدتـه واسـتقالله               
 .قد شاركُت الس فيما أبداه من إدانة لذلك التفجريو. السياسي

 ،التابعـة لألمـم املتحـدة     ملـستقلة   ا إىل أن جلنـة التحقيـق الدوليـة          ويف هذا الـسياق، أشـريُ      - ٧
ــال اإلرهابيــ   ــة االغتي ــةالــيت حتقــق يف عملي ــق   ت أوديت ال ــسابق رفي ــان ال ــيس وزراء لبن ــاة رئ  حبي

، ما زالـت تتـابع عملـها        ٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤ يف   ، آخرين يف وسط بريوت    ٢٢احلريري و   
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ــان ــا أود أن . يف لبن ــذا للقــرار      كم ــت، تنفي ــة قام ، )٢٠٠٥ (١٦٤٤أشــري أيــضا إىل أن اللجن
، بتقدمي مساعدهتا الفنية إىل الـسلطات اللبنانيـة فيمـا           ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانون ١٥املؤرخ  

 / األولتــشرين ١رتكبــت يف لبنــان منــذ اجتريــه مــن حتقيقــات بــشأن اهلجمــات اإلرهابيــة الــيت 
 .٢٠٠٤أكتوبر 

، (S/2005/673) ٢٠٠٥أكتــــوبر / األولتــــشرين ٢٦ويف تقريــــري األخــــري، املــــؤرخ  - ٨
 أن لبنـان دخـل مرحلـة جديـدة مـن            وذكـرتُ .  انتقاليـة حامسـة    فتـرة  إىل أن لبنان يـشهد       أشرُت
حتمل يف ثناياها اإلمكانات اليت تتيح للبنانيني أخريا أن ينفضوا عن أنفسهم مـاضٍ ألـيم،                 تارخيه

. موأن يتحدوا ويبنوا مستقبال جديـدا يقـوم علـى تقريـر املـصري واالسـتقالل والتعـايش والـسال                   
 إىل هذه املرحلة اجلديدة من تارخيه، لكنـه شـهد           هلبنان انتقال واصل  ويف األشهر الستة املاضية،     

 .املرحلة اجلديدة ال تزال هشةهذه بشدة أن ُتذكِّر أيضا انتكاسات مؤقتة 
ق أعـــضاء حركـــة أمـــل وحـــزب اهللا    علـــ، ٢٠٠٥ديـــسمرب / األولكـــانون ١٢ويف  - ٩

لى طلب حكومة لبنـان مـن األمـم املتحـدة إنـشاء حمكمـة               مشاركتهم يف احلكومة، احتجاجا ع    
بقيـت  و. دولية حملاكمة املشتبه بتـورطهم يف اغتيـال رئـيس وزراء لبنـان الـسابق رفيـق احلريـري                  

فربايـر  /شـباط  ٢إىل أن عـاد الـوزراء إىل احلكومـة يف           العملية الـسياسية تواجـه طريقـا مـسدودا          
٢٠٠٦. 

 مـن قـادة   ١٤، اجتمـع  بـري  النـواب اللبنـاين نبيـه    وبناء على مبـادرة مـن رئـيس جملـس       - ١٠
ــة يف اجللــسة األوىل    /آذار ٢ؤمتر احلــوار الــوطين الــذي ُعقــد يف  ملــالفــصائل واألحــزاب اللبناني

التحقيـق يف االغتيـال اإلرهـايب       ) أ: (بنود جدول أعمال املؤمتر مـا يلـي       مشلت  و. ٢٠٠٦مارس  
املوضـوع الفلـسطيين يف لبنـان؛    ) ب(ريـري؛  الذي أودى حبياة رئيس الـوزراء الـسابق رفيـق احل     

مـصري  ) هــ (وضـع مـزارع شـبعا؛       ) د(الـسورية؛   واجلمهوريـة العربيـة     لبنـان   بـني   العالقات  ) ج(
ومت التوصــل إىل عــدد مــن االتفاقــات بــشأن البنــود األربعــة    . ســالح حــزب اهللا )و(الرئاســة؛ 

 .)١(أبريل/نيسان ٣تأجيل احلوار يف أن جيري األوىل قبل 
 األمــن اللبنانيــة أــا أصــدرت مــذكرات توقيــف ى، أعلنــت قــوأبريــل/نيــسان ١٠ويف  - ١١
 القـبض   ت شخصا كانوا ينوون فيما يبدو تنفيذ هجمـات إرهابيـة يف لبنـان، وقـد ألقـ                 ١٤ حبق

 األمـني العـام     وقيل أن اموعة كانت تدبر الغتيـال الـشيخ حـسن نـصر اهللا             . أشخاص ٩على  
 .حلزب اهللا

__________ 
انظـر  (مرفق نسخة من القرارات اليت مت حىت موعد تقدمي هذا التقريـر التوصـل إليهـا يف إطـار احلـوار الـوطين               )١( 

 ).املرفق األول
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اجلمهوريـة  رة املـشمولة بـالتقرير، خـيم التـوتر علـى العالقـات الثنائيـة بـني                  وطوال الفتـ   - ١٢
ــة الــ  ــانةسوريالعربي ــصرحيات   .  ولبن ــادل االهتامــات يف ت ــةوجــرى تب ــادة  علني ، طــال بعــضها ق
 .سياسيني

 
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار  -ثالثا  

ميـع أحكـام القـرار      أحرز اللبنانيون مزيـدا مـن التقـدم امللمـوس حنـو التنفيـذ الكامـل جل                 - ١٣
احلــوار إطــار مــن خــالل االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف      ال ســيما ، و)٢٠٠٤ (١٥٥٩
ويـرهتن بوجـود    تنفيذ االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف إطـار احلـوار الـوطين              يقتضي  و. الوطين

ر مــن جانــب األطــراف األخــرى غــري اللبنانيــة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للقــرا    تعــاون عاجــل 
كُلـف رئـيس الـوزراء فـؤاد الـسنيورة          ويف إطار احلوار الـوطين،       .دون إبطاء ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩

بزيارة دمشق يف أقرب فرصة ملتابعة املسائل ذات الصلة الـيت يلـزم معاجلتـها مـن خـالل احلـوار                     
 .الثنائي
الـيت تـدعو   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وحىت اليوم، مل جيـر بـشكل كامـل تنفيـذ أحكـام القـرار                 - ١٤

 مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونـزع سـالحها، وبـسط سـيطرة حكومـة لبنـان                  إىل حل 
علــى مجيــع األراضــي اللبنانيــة، واالحتــرام التــام لــسيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة ووحدتــه          

 .واستقالله السياسي حتت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع
 

 يف لبنانانسحاب القوات األجنبية املنتشرة  -ألف  
 أنــه مت الوفــاء بالــشرط الــذي يقــضي بانــسحاب القــوات  يف تقريــري األخــري، ذكــرُت - ١٥

 العـشائر الـيت   ديـر  إىل اسـتثناء حمتمـل يتمثـل يف منطقـة          واملعدات العـسكرية الـسورية، وأشـرتُ      
 إىل  ومـن مث، أشـرتُ    . ، وكان ال يزال فيها وجود عسكري سوري       يلفه الغموض كان وضعها   
مة بـشكل واضـح بـني لبنـان          النامجة عـن عـدم وجـود حـدود متفـق عليهـا ومرسـ               أوجه التعقيد 

حـدود  رمسـي لل ، األمـر الـذي أبـرز احلاجـة إىل التوصـل إىل اتفـاق       ةسورياجلمهورية العربية الـ  و
 .وإىل ترسيم احلدود بني البلدين

 
 سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي -باء  

 ١٥٥٩القـرار   جملس األمن يركـز بـصورة رئيـسية يف           أن   يري األخري، ذكرتُ  يف تقر و - ١٦
ــسياسي حتــت ســلطة      ) ٢٠٠٤( ــه واســتقالله ال ــة ووحدت ــان وســالمته اإلقليمي علــى ســيادة لبن

ويل هــذه املــسألة أولويــة  أُومــا زلــُت. البلــدحكومــة لبنــان وحــدها دون منــازع يف مجيــع أحنــاء 
 .لمساعدة على تنفيذ القرارقصوى يف إطار اجلهود اليت أبذهلا ل
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ــن  - ١٧ ــري األخرييــــ ــؤرخ (S/2005/272)، ويف تقريــــ ــسان ٢٦ املــــ ــل /نيــــ ، ٢٠٠٥أبريــــ
 عــددا مــن العناصــر الــيت ، حــددُت٢٠٠٥أكتــوبر / األولتــشرين ٢٦املــؤرخ  (S/2005/673) و

أمهيـــة خاصـــة بالنـــسبة إلعـــادة إرســـاء ســـيادة لبنـــان ووحدتـــه واســـتقالله الـــسياسي تكتـــسي 
 :وتتمثل هذه العناصر فيما يلي. لتام هلاولالحترام ا

 إجراء انتخابات برملانية حرة ذات مصداقية يف لبنان؛ )أ( 
 إاء وجود جهاز االستخبارات السوري ونفوذه يف لبنان؛ )ب( 
  ولبنان؛ةسورياجلمهورية العربية الإقامة متثيل دبلوماسي متبادل بني  )ج( 
 وترسـيم احلـدود   ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ     وإبرام اتفاق للحدود بـني لبنـان         )د( 

 بني البلدين؛
 .نتهك سالمة لبنان اإلقليميةت يتحتليق الطريان اإلسرائيلي العمليات وقف  )هـ( 

 
 انتخابات برملانية حرة ذات مصداقية  

١٨ - لــضمان ستمرالعمــل املــضــرورة لُــصت يف تقريــري األخــري إىل أنــه علــى الــرغم مــن خ 
املـستمد   العمليات االنتخابية يف لبنان على نطاق واسع، فإن الطلب التنفيـذي             حرية ومصداقية 

املتعلـــق بـــضرورة إجـــراء انتخابـــات حـــرة ذات مـــصداقية، مت و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩مـــن القـــرار 
 .استيفاؤه

 
 يف لبناناجلارية  ةنشطاألجهاز االستخبارات السورية و  

ها إىل لبنــان حتققــت مــن  الــيت أوفــدُت إىل أن بعثــة التحقــقيف تقريــري األخــري، أشــرُت - ١٩
االنسحاب الكامل والتام للقوات واملعدات العسكرية الـسورية مـن لبنـان، مـع وجـود اسـتثناء                  

 إىل أن البعثــة مل ميكنــها أن ختلــص بــشكل كمــا أشــرُت. رئديــر العــشاحمتمــل يتمثــل يف منطقــة 
حكومـة  بلغـتين   وقـد أ  . مؤكد إىل أن جهاز االستخبارات السوري قد انسحب متاما مـن لبنـان            

، رغــم أن األنبــاء بــصورة عامـة لبنـان بأــا علـى ثقــة مـن أن االســتخبارات الــسورية انـسحبت     
واالهتامات ظلت تتـردد مـن حـني إىل آخـر بـشأن اسـتمرار أنـشطة االسـتخبارات الـسورية يف                      

ل أجهـزة   التحـّول وإعـادة التنظـيم داخـ       عمليـة   اسـتمرار   احلكومـة اللبنانيـة ب    بلغـتين   كمـا أ  . لبنان
وقـد نفـت حكومـة    . علـى مجيـع األجهـزة   األمن اللبنانية وبأا مل تفرض بعد سـيطرهتا الكاملـة       

الـسورية مجيـع االهتامـات الـيت ُتـشري إىل أن هلـا أي وجـود أو أنـشطة تتعلـق             اجلمهورية العربيـة    
 .باالستخبارات يف لبنان
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 إقامة متثيل دبلوماسي متبادل  
 إىل تطلــع لبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسورية املــستمر إىل  أشــرت يف تقريــري األخــري - ٢٠

وأعربـت عـن أملـي يف أن تقـوم احلكومتـان           . إضفاء شكل رمسي على العالقات الثنائيـة بينـهما        
قبل موعد تقدمي التقرير احلايل إىل جملس األمن باختـاذ خطـوات ملموسـة إلضـفاء طـابع رمسـي                    

 .ما بلدين ذوي سيادة ومستقلنيعلى الروابط القائمة بني بلديهما، بوصفه
ــة      - ٢١ وفيمــا يتعلــق بإضــفاء الطــابع الرمســي علــى العالقــات الثنائيــة بــني اجلمهوريــة العربي

 إرســاء ، ويف ســياق احلــوار الــوطين اللبنــاين٢٠٠٦مــارس /آذار ١٤الــسورية ولبنــان، تقــرر يف 
مــا شــاب هــذه ي إىل تــصحيح علــى أســاس قواعــد ثابتــة وواضــحة تــؤد”العالقــة بــني البلــدين 
كمــا اتفــق بــصفة خاصــة يف إطــار هــذا احلــوار علــى أن يقــوم كــل مــن . “العالقــات مــن خلــل

اجلانبني بضبط احلدود بينهما، وأن تتخـذ احلكومـة اللبنانيـة اإلجـراءات الالزمـة لتحقيـق ذلـك         
ــدولتني يف      . اهلــدف ــدخل أي مــن ال ــدأ عــدم ت ــك، اتفــق علــى أن يكــون مب وباإلضــافة إىل ذل

خلية للدولة األخرى هـو املبـدأ الـذي يوجـه العالقـات الثنائيـة، وعلـى أن تتجـسد                    الشؤون الدا 
يف أقـــرب وقـــت ممكـــن العالقـــة القائمـــة علـــى الثقـــة واالحتـــرام املتبـــادلني يف إقامـــة عالقـــات 

واتفـق يف احلــوار الـوطين كــذلك علـى تفعيــل    . دبلوماسـية بـني البلــدين علـى مــستوى الـسفارة    
ـــة مــشتركة بــني ســوريا و  لبنــان للعمــل بأســرع شــكل ممكــن علــى إــاء ملــف املفقــودين    جلنـ

 .واملعتقلني يف البلدين
ــوار        - ٢٢ ــار احل ــا يف إط ــيت مت التوصــل إليه ــات ال ــد، أن االتفاق وأود أن أالحــظ، وأن أؤك

، املعروفــة أيــضا ١٩٨٩الــوطين تعكــس األحكــام ذات الــصلة مــن وثيقــة الوفــاق الــوطين لعــام  
د هذه األحكام، وهي الوثيقة اليت مت التفاوض عليها وإبرامهـا بـني             باتفاق الطائف، وتعيد تأكي   

األحزاب والفصائل السياسية اللبنانيـة حتـت رعايـة جامعـة الـدول العربيـة يف الطـائف باململكـة                    
وقد صـدق الربملـان اللبنـاين علـى اتفـاق الطـائف الـذي وضـع ايـة ألعمـال                     . العربية السعودية 

وفيمـا  .  طال مداها يف لبنان، كمـا أقـر جملـس األمـن ذلـك االتفـاق                القتال واحلرب األهلية اليت   
 :يتعلق بالعالقات اللبنانية السورية، نص اتفاق الطائف على أنه

مـن سـوريا، وأال ُيـسمح       ألينبغي أال ُيسمح للبنان بأن يشكل مصدر هتديد         ”  
وبنــاء . ألمـن لبنـان حتــت أي ظـرف مــن الظـروف    لـسوريا بـأن تــشكل مـصدر هتديــد    

يـه، ينبغـي أال يـسمح لبنــان بـأن يكـون ممـرا أو قاعــدة ألي قـوة أو دولـة أو منظمــة         عل
وينبغي أال تسمح سـوريا، احلريـصة علـى أمـن           . تسعى إىل تقويض أمنه أو أمن سوريا      

لبنان واستقالله ووحدته واالنسجام بني مواطنيه، بأي عمـل مـن شـأنه أن يهـدد أمـن                  
 .“لبنان واستقالله وسيادته
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ر بعــد ترمجــة االتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف ســياق احلــوار الــوطين إىل        ومل جيــ - ٢٣
فتنفيذ هذه االتفاقات، حبكم طبيعتـه، يقتـضي التعـاون بـني لبنـان واجلمهوريـة               . ممارسات فعلية 

وذكرت حكومة اجلمهورية العربيـة الـسورية       . العربية السورية، بل ويتوقف على ذلك التعاون      
 غـري  فـتح الـسفارات  جلعـل  مبـا يكفـي   فعليـا   ت االتـصال والتجـارة تطـورت        قنـوا أن  ”أا تعترب   
ــا يف    ضـــروري ــية يف وقـــت مـ ــة إقامـــة بعثـــات دبلوماسـ ، رغـــم أن دمـــشق ال تـــستبعد إمكانيـ
 .)٢(“املستقبل

وقـد طُلـب إىل رئــيس الـوزراء الــسنيورة يف سـياق احلـوار الــوطين أن يقـوم بزيــارة إىل        - ٢٤
ابعة املسائل ذات الـصلة الـيت يلـزم معاجلتـها مـن خـالل احلـوار                 دمشق يف أقرب فرصة ممكنة ملت     

إال أنه مل جتر حىت اليوم أي مناقشات أخـرى بـني حكـوميت لبنـان واجلمهوريـة العربيـة             . الثنائي
وقــد ســاد التــوتر العالقــات . الــسورية بــشأن مــسألة فــتح ســفارة يف عاصــمة كــل مــن البلــدين 

 .)٣(اضيةالثنائية أثناء فترة األشهر الستة امل
 

 ترسيم احلدود  
حسبما ذكرته يف تقريري األخري، فإن مثة حاجة، يف إطار إضفاء الطابع الرمسـي علـى                 - ٢٥

العالقات بني البلدين، ويف سبيل ضمان سيادة لبنـان واسـتقالله الـسياسي وسـالمته اإلقليميـة،                 
دود وترســيم تلــك إىل إبــرام اتفــاق رمســي بــني اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ولبنــان بــشأن احلــ   

وتكتـسب هـذه املـسألة أمهيـة خاصـة بـالنظر إىل االلتبـاس الـسائد بـشأن                 . احلدود علـى األرض   
إذا كانت منطقة ديـر العـشائر، الـيت ال تـزال إحـدى الكتائـب الـسورية تتمركـز فيهـا، تقـع                         ما

 .على اجلانب اللبناين أو اجلانب السوري من احلدود
القــوات املــسلحة اللبنانيــة وقــوع املزيــد مــن عمليــات وقــد أكــدت يل حكومــة لبنــان و - ٢٦

النقل غري املشروع للسلع، ومن بينها األسلحة، وأن هذا األمـر صـعب منعـه لوجـود عـدد مـن        
القــرى علــى طــول احلــدود اللبنانيــة الــسورية يقــع جــزء منــها يف أحــد البلــدين وجــزء يف البلــد   

وحسب أقوال قيـادة اجلـيش      . على األرض اآلخر، ومل جير ترسيم احلدود بوضوح وبياا فعليا         
__________ 

ــم ــذه     )٢(  ــد املعل ــسورية، ولي ــة ال ــة العربي ــة اجلمهوري ــر خارجي ــة يف  أدىل وزي ــسان ٦ التعليقــات العام ــل /ني أبري
٢٠٠٦. 

، أمـر اسـتدعاء لـوزير    ٢٠٠٦مـارس  /آذار ١٣على سبيل املثال، أصدرت حمكمة جزائية ابتدائية سـورية، يف     )٣( 
االتصاالت اللبناين، مروان محادة، والنائب وليد جنبالط والصحفي فارس خشان، بعد شكوى تقـدمت ـا                

مـت ـا اللبنـانيني الثالثـة بـالتحريض ضـد الوحـدة الوطنيـة يف اجلمهوريـة العربيـة                  نقابة احملـامني الـسوريني اهت     
 أعلن املدعي العام يف احملكمة العسكرية السورية أن قـرارا قـد صـدر               ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ١٤ويف  . السورية

لـصحفي  باختاذ إجراءات قانونيـة يف حـق الـوزير مـروان محـادة، والنـائبني سـعد احلريـري ووليـد جنـبالط، وا           
حيرضــون بلــدانا أجنبيــة علــى ”فـارس خــشان، بــسبب تــصرحياهتم ضــد اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، وألــم  

 .“اهتا وقاداجلمهورية العربية السوريةة امعاد
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اللبناين، هناك عدد من املواقع يلف الغموض وضعها، وهناك أيضا تبـاين بـني اخلـرائط اللبنانيـة                
 .واخلرائط السورية الرمسية

وقد أشرت يف تقريري األخري إىل مـا ذكـره يل رئـيس الـوزراء اللبنـاين الـسنيورة، مـن                - ٢٧
هوريـة العربيـة الـسورية بـشأن ترسـيم احلـدود بـدأت مـؤخرا، يف            أن احملادثات بـني لبنـان واجلم      

 .١٩٧٥ وتوقف يف عام ١٩٦٤إطار إحياء حوار كان قد بدأ يف عام 
، وجدت جلنة عسكرية سورية لبنانية مشتركة ُشكلت لتحديـد          ٢٠٠٥مايو  /أيارويف   - ٢٨

بيـة الـسورية، أن   ما إذا كانت دير العشائر تقع ضمن أراضـي لبنـان أو أراضـي اجلمهوريـة العر               
واقترحت اللجنة إعـادة تفعيـل جلنـة احلـدود الـيت ظلـت تعمـل                . هناك تباينا بني خرائط البلدين    

، لكنـها مل تكمـل عملـها، وذلـك مـن أجـل إزالـة االختالفـات القائمـة حـىت                      ١٩٧٥حىت عـام    
 .“ترسيم احلدود بطريقة ال لبس فيها وااللتزام ا”ميكن 
، وجـه رئـيس الـوزراء اللبنـاين الـسنيورة، رسـالة إىل األمـني         ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلولويف   - ٢٩

العام للمجلس السوري اللبناين األعلى يطلعه فيها على منازعات نشبت بني مـزارعني لبنـانيني                
ومزارعني سوريني حول ملكية أراضٍ تقع مبحاذاة احلدود، ويقترح إعادة تفعيـل جلنـة احلـدود                

، ٢٠٠٥نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين ويف  . لعـسكرية املـشتركة   املشتركة بناء علـى توصـيات اللجنـة ا        
أبلــغ رئــيس الــوزراء الــسوري، حممــد نــاجي العطــري، نظــريه اللبنــاين عــن طريــق األمــني العــام  
للمجلس السوري اللبناين األعلـى بـأن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية وافقـت علـى إعـادة تفعيـل                  

ط أبرزهـا اقتـراح تقـدمت بـه اجلمهوريـة           جلنة احلدود املشتركة، لكنه وضع جمموعة من الشرو       
العربيــة الــسورية إلجــراء عمليــة ترســيم احلــدود املــشتركة علــى مخــسة مراحــل، بــدءاً باحلــدود  

وعـالوة علـى   . عرسال/رئالبحرية واحلدود الربية يف الشمال، قبل االنتقال إىل منطقة دير العشا    
شروطة بعـدم ترسـيم احلـدود يف    ذلك، وفيمـا يتعلـق مبـزارع شـبعا، كانـت املوافقـة الـسورية مـ             
 .املناطق احملتلة إال بعد التوصل إىل اتفاق سالم عادل وشامل

 رئيس الوزراء اللبنـاين الـسنيورة،       ٢٠٠٥ديسمرب  / األول كانونويف رسالة وجهها يف      - ٣٠
إىل رئيس الـوزراء الـسوري العطـري، أعـرب عـن تقـديره ملوافقـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                      

وفيما يتعلق باشتراط اجلمهورية العربيـة الـسورية عـدم ترسـيم احلـدود يف              . احلدودعلى ترسيم   
مـن الـضروري إرسـاء آليـة مـشتركة لترسـيم            ”املناطق اليت حتتلها إسرائيل، كتب السنيورة أنـه         

احلــدود بــني بلــدينا الــشقيقني، بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة، ألن هــذا مــن شــأنه أن يــساهم يف 
ترسـيما عـاجال    ”واقتـرح رئـيس الـوزراء الـسنيورة،         . “ االحتالل اإلسـرائيلي   حترير املزارع من  

وشامال يغطي مزارع شبعا، نظرا ألمهيتها الوطنية، األمر الذي يتطلب عمال مشتركا وعـاجال              
لعمليــة الــضرورية إلرســاء هــذه اآلليــة، يف ســبيل إجنــاز هــذا العمــل امــن أجــل اختــاذ اخلطــوات 

ومل يـصدر أي رد علـى هـذه الرسـالة، كمـا أـا مل تلـق        . “ ممكنـة الوطين اهلام يف أقرب فرصـة    
 .أي متابعة
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ــشة فيمــا بــني        - ٣١ ــد املناق ــا زال قي ــزارع شــبعا م ــسياق، أشــري إىل أن وضــع م ويف هــذا ال
وجتدر اإلشارة على وجه اخلصوص إىل أن املشاركني يف احلـوار الـوطين             . اللبنانيني ويف املنطقة  

 جلميع االتصاالت اليت جتريها حكومـة لبنـان   ٢٠٠٦مارس /آذار ١٤اللبناين أكدوا دعمهم يف   
ترســيم حـدود املنطقــة وفقــا لإلجــراءات  ”و “ إرســاء اهلويــة اللبنانيـة ملــزارع شــبعا ”مـن أجــل  

 .“واملبادئ اليت أقرهتا وقبلتها األمم املتحدة
ــرارا أ       - ٣٢ ــسابقة، أكــد جملــس األمــن م ــاريري ال ــه بتفــصيل أكــرب يف تق ن وحــسبما ذكرت

 قواهتـا مـن مجيـع األراضـي اللبنانيـة تنفيـذا لقـرار جملـس األمـن           ٢٠٠٠إسرائيل سحبت يف عام     
، وأنه يعترب مزارع شبعا أرضاً سورية حمتلة، بناء على املعلومات الـيت تـوافرت               )١٩٧٨ (٤٢٥

 .لألمم املتحدة بشأن احلدود الدولية عند ترسيم اخلط األزرق لالنسحاب
ــا أشــرت يف تقريــ   - ٣٣ ــن  وكم ــس األم ــؤرخ (S/2000/460)ري إىل جمل ــار ٢٢، امل ــايو /أي م

ــران ١٦ املـــؤرخ Corr.1) و (S/2000/590 و ٢٠٠٠ ــه /حزيـ ، فـــإن حتديـــد األمـــم  ٢٠٠٠يونيـ
ال مـساس فيـه بـأي اتفـاق معتـرف بـه دوليـا بـشأن احلـدود قـد            ”املتحدة لوضـع مـزارع شـبعا        

إال أنه، ما مل تتخذ حكومتـا       . “ستقبليف إبرامه يف امل   يرغب لبنان واجلمهورية العربية السورية      
لبنان واجلمهورية العربية السورية خطوات لتغـيري ذلـك الوضـع مبوجـب القـانون الـدويل، وإىل                 

 .أن تفعال ذلك، فإن وضعها احلايل كأرض سورية حمتلة يظل قائما
 وقد أعرب لبنان مرارا عن التزامه بـاحترام اخلـط األزرق، سـواء خطيـا أو مـن خـالل                    - ٣٤

ــد         ــوزي صــلوخ، بع ــة، ف ــر اخلارجي ــه وزي ــذي أدىل ب ــصريح ال ــل الت ــة، مــن قبي ــصرحيات علني ت
ــرار جملــس األمــن      ــذ ق ، يف بــريوت يف )٢٠٠٤ (١٥٥٩اجتماعــه مببعــوثي اخلــاص املعــين بتنفي

ويف هــــذا الــــسياق، أشــــري بــــصفة خاصــــة إىل الرســــالة املؤرخــــة  . ٢٠٠٦مــــارس /آذار ٢٤
ــران ١٢ ــه /حزي ــل حلــود،   (A/54/914-S/2000/564) ٢٠٠٠يوني ــرئيس إمي ، الــيت وجههــا إيلّ ال

والـيت التزمــت فيهــا الــسلطات اللبنانيــة بقبــول اخلــط األزرق واحترامــه إىل أن يــتم التوصــل إىل  
 .)٤(اتفاق بني لبنان واجلمهورية العربية السورية بشأن ترسيم احلدود

__________ 
 ٢٠٠٠يونيــــه /حزيــــران ١٢عــــرض الــــرئيس اللبنــــاين حلــــود، يف الرســــالة الــــيت وجههــــا إيلّ، واملؤرخــــة   )٤( 

(S/2000/564)  بالنسبة ملـزارع شـبعا فقـد كـان واضـحا يف            ” بشأن اخلط األزرق، وكتب أنه       ، املوقف اللبناين
تقرير سعادة األمني العام أنه اعتمد خطا عمليـا يف تلـك املنطقـة علـى ضـوء عـدم تـوفر خـرائط قدميـة تؤكـد                       

وعلى هذا األسـاس اعتـرب اخلـط العملـي هـو اخلـط الفاصـل مـا بـني انتـداب             . احلدود هناك بني لبنان وسوريا    
UNIFIL   وانتداب UNDOF             مع إشارة األمم املتحدة بأن هذا اخلط العملي ال ميكن بأي حـال اعتبـاره ميـس ،

ولقــد وافــق لبنــان علــى هــذا التقيــيم بانتظــار إجيــاد صــيغة  . بــاحلقوق احلدوديــة الدوليــة بــني األطــراف املعنيــة
 .“مشتركة ملنطقة املزارع موقعة بينه وبني سوريا لتقدميها لألمم املتحدة
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ميت لبنـان واجلمهوريـة     وبناء على الوقائع املذكورة آنفا، أي تبادل الرسـائل بـني حكـو             - ٣٥
العربيــة الــسورية واالتفاقــات الــيت مت التوصــل إليهــا يف إطــار احلــوار الــوطين يف لبنــان، يبــدو أن 

ويبـدو أيـضا أن     . هناك توافقا يف اآلراء بشأن احلاجة العامة إىل ترسيم احلدود اللبنانية السورية           
ــرب أرضــاً       ــزارع شــبعا تعت ــى أن م ــانيني عل ــني اللبن ــا ب ــاك اتفاق ــةهن ــو   . )٥( لبناني ــد صــرح ممثل وق

اجلمهورية العربية السورية مرارا بأن اجلمهورية العربيـة الـسورية توافـق مـن حيـث املبـدأ علـى                    
 .)٦(فكرة أن مزارع شبعا هي أرض لبنانية

ومــن مث، فــإن املــسؤولية تقــع بالتــايل علــى عــاتق حكــوميت لبنــان واجلمهوريــة العربيــة    - ٣٦
و إبرام اتفاق بشأن احلدود يتجلى فيه توافق اآلراء الـذي يبـدو أنـه      السورية يف املضي سريعا حن    

وقد أكـد اللبنـانيون اسـتعدادهم للقيـام بـذلك، سـواء يف إطـار احلـوار الـوطين أو مـن                       . موجود
وانتظــر مــن اجلمهوريــة العربيــة  . خــالل مبــادرة رئــيس الــوزراء الــسنيورة وتــصرحياته املتكــررة 

 .نالسورية أن تتعاون يف هذا الشأ
ــشكل خطــوة          - ٣٧ ــاق لترســيم احلــدود أن ي ــرام اتف ــا ذكــرت ســابقا، فمــن شــأن إب وكم

ملموســة ومهمــة حنــو إضــفاء الطــابع الرمســي علــى العالقــات بــني البلــدين، وحنــو إعــادة تأكيــد  
ويف حـني أن التفـاوض علـى هـذا االتفـاق        . سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية واستقالله الـسياسي      

ة البلدين دون سـوامها، ينبغـي أن تركـز املناقـشات بـشكل خـاص علـى        وإبرامه مها من صالحي 
املناطق اليت ال يزال وضعها غري واضح أو حمل خالف، دون املساس بوضـعها كمنـاطق حيتلـها                  

 ).١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧ (٢٤٢طرف ثالث وختضع لقراري جملس األمن 
 

  اإلقليميةعمليات حتليق الطريان اإلسرائيلي اليت تنتهك سالمات لبنان  
منـذ تقريـري األخـري إىل جملــس األمـن، ظلـت سـالمة لبنــان اإلقليميـة تتعـرض بانتظــام          - ٣٨

واستمرت احلكومـة   . لالنتهاك من جانب الطائرات اإلسرائيلية اليت ختترق اال اجلوي اللبناين         
وقــد واصــلت . اإلســرائيلية مــصرة علــى ادعائهــا بــأن عمليــات التحليــق جتــري ألســباب أمنيــة  

__________ 
 Corr.1) و (S/2000/590   و ٢٠٠٠مــايو /أيــار ٢٢  املــؤرخ (S/2000/460)انظــر تقريــري إىل جملــس األمــن،  )٥( 

 ٢٠٠٠مــايو /أيــار ٢٣، املــؤرخ (S/PRST/2000/18) وبيــاين رئــيس جملــس األمــن يونيــه/حزيــران ١٦املــؤرخ 
 .٢٠٠٠يونيه /حزيران ١٨ املؤرخ (S/PRST/2000/21) و

 اليت أدىل ا نائب الرئيس السوري الشرع، إىل الصحافة عقب اجتماعه بالرئيس املـصري  أذكر بالتصرحيات  )٦( 
، وتصريح الرئيس األسد يف مقابلة مع الصحيفة الفرنـسية     ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٣مبارك، يف شرم الشيخ يف      

 يقع علـى    وفقا للقانون الدويل،  ”، حيث ُنقل عنه قوله إنه       ٢٠٠١يونيه  /حزيران ٢٣نشرت يف   “ الفيغارو”
ومبجـرد امتـام املناقـشة جيـب تـسجيل االتفـاق لـدى              . عاتق الـدول املتجـاورة املعنيـة أن حتـدد وضـع أرضٍ مـا              

. وتنحــصر املــسؤولية يف حالــة مزرعــة شــبعا فيمــا بــني اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ولبنــان  . اهليئــات الدوليــة
 .“األن األمر ليس من اختصاصه شبعا، ‘جنسية’حيق ألي أطراف ثالثة أن تتخذ موقفا بشأن  وال
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انتظام، أنا وممثلي يف املنطقة، دعوة إسرائيل إىل التوقف عـن عمليـات التحليـق املـذكورة الـيت                   ب
، ومـع اجلهـود الـيت أبـذهلا         )١٩٧٨ (٤٢٦و  ) ١٩٧٨ (٤٢٥تتعارض مع قراري جملس األمن      

 )٧(وكمـــا أشـــرت يف تقريـــر آخـــر ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩للمـــساعدة يف التنفيـــذ الكامـــل للقـــرار  
، بكثـرة   ٢٠٠٥نوفمرب  / الثاين تشرين وهي حتديدا شهر     ، فترة معينة  اتسمت هذه العمليات، يف   

 .ن املغاالة واالستفزاز، غري أن عددها تراجع الحقامالعدد وبقدر بالغ 
 

 بسط سيطرة حكومة لبنان على كامل األراضي اللبنانية - جيم 
بقة شــهر الــستة الــساألذكــرت يف تقريــري الــسابق إىل جملــس األمــن أنــه علــى مــدى ا   - ٣٩

الـسيطرة الكاملـة علـى مجيـع     بعـد  طرأت من جديد أحداث تؤكد أن حكومة لبنـان ال متـارس       
 . شهر الستة املاضيةألوقد ظلت احلالة على هذا النحو خالل فترة ا. أراضي البلد

ويف هذا السياق، أشري إىل أن العاملين الرئيسيين اللذين يعوقان بسط سيطرة حكومـة               - ٤٠
ألراضي اللبنانيـة يتمـثالن يف وجـود مجاعـات مـسلحة خـارج نطـاق سـيطرة            لبنان على كامل ا   

ــة        ــى وجــه الدق ــة عل ــيت تكتنــف حــدود األراضــي اللبناني ــبس ال ــة الل ــة، وحال ــة اللبناني . احلكوم
سيشكل خطوة هامة على طريق بسط سـيطرة احلكومـة علـى مجيـع أراضـي البلـد أن يـتم                      ومما

زع ســالح امليليــشيات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة يف وقــت مالئــم تنفيــذ تــدابري ملموســة صــوب نــ 
 . وحلّها، وترسيم احلدود بني اجلمهورية العربية السورية ولبنان

، الـذي   ١٩٨٩وأشري أيضا يف هذا السياق إىل اثـنني مـن أحكـام اتفـاق الطـائف لعـام                    - ٤١
ص اتفــاق أوال، يــنفــ. انتــهت مبوجبــه احلــرب األهليــة يف أعقــاب حــوار بــني األطــراف اللبنانيــة 

جراءات الالزمـة لتحريـر كامـل األراضـي اللبنانيـة           كافة اإل ”الطائف على أن يقوم لبنان باختاذ       
سرائيلي، وبسط سيادة الدولة على مجيع أراضي لبنـان، ونـشر اجلـيش اللبنـاين               إلمن االحتالل ا  

مجيــع علــى حــل ، يــنص اتفــاق الطــائف ثانيــاو .“ســرائيلإليف منطقــة احلــدود اللبنانيــة املتامخــة 
مبـا أنـه مت االتفـاق       ”امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية كتدبري يتعلق بـاحلكم األعـم الـذي يقـول               

 رة املبنيـة علـى أسـاس الوفـاق الـوطين، تقـوم      بني األطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القـاد        
دولــة حكومــة الوفــاق الــوطين بوضــع خطــة أمنيــة مفــصلة مــدهتا ســنة، هــدفها بــسط ســلطة ال   

 .“ةاللبنانية تدرجييا على كامل األراضي اللبنانية بواسطة قواهتا الذاتي
، ظلــت ســلطة حكومــة لبنــان    )٧(وكمــا بينــت يف مكــان آخــر مبزيــد مــن التفــصيل       - ٤٢

 حمدودتني يف جنوب البلد بوجـه عـام ويف منـاطق اخلـط األزرق بوجـه خـاص، علـى                     هتاوسيطر
له أن اجلـيش اللبنـاين ال يـزال يعمـل بعيـدا عـن اخلـط                 ومما يؤسف   . شهر الستة املاضية  ألمدى ا 

__________ 
 .S/2006/26انظر  )٧( 
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 مــن اخلــط األزرق واملنــاطق كــربويبــدو أن حــزب اهللا ال يــزال يــسيطر علــى اجلــزء األ. األزرق
ده امللحـوظ يف املنطقـة وعـّززه        وويف ظل هذه الظروف، حافظ حزب اهللا على وج        . ااورة له 

ة؛ وتقـع بعـض مواقعـه علـى مقربـة شـديدة           مؤقتـ  مبراكز مراقبة دائمة، ونقاط تفتيش ودوريات     
ويتنــاىف هـذا الوجــود مـع أحكــام اتفــاق الطـائف وأحكــام قــرارات    . مـن مواقــع األمـم املتحــدة  

 ). ٢٠٠٤( ١٥٥٩ و )١٩٧٨( ٤٢٦ و )١٩٧٨( ٤٢٥جملس األمن 
ــيت أُ   - ٤٣ ــشات ال ــى       واســتمرت املناق ــة عل ــسط ســلطة احلكوم ــشأن ب ــّي ب ــا وممثل ــا أن جريه

أبلغـتين قيـادة اجلـيش اللبنـاين        قد  و. ، مل حيرز أي تقدم آخر يف هذا الصدد        وحىت اآلن . اجلنوب
أا ال تواجه أي صعوبات عملية يف إنشاء وجـود هلـا يف اجلنـوب وعلـى طـول اخلـط األزرق،                   

 . لكنها مل تتلق أي تعليمات سياسية بشأن اختاذ هذا اإلجراء
يام حكومـة لبنـان، مـن خـالل         وهناك عدد من احلوادث اخلطرية اليت أكدت ضرورة ق         -٤٤

 النظاميــة، ببــسط ســيطرهتا علــى كامــل أراضــي البلــد مــن أجــل سلحة املــوقواهتــاقواهتــا األمنيــة 
وجيـب علـى حكومـة لبنـان، بوصـفها الـسلطة            . احلفاظ علـى اهلـدوء علـى طـول اخلـط األزرق           

يها، أن تفعـل  الشرعية الوحيدة املناط ا دون غريها سلطة استخدام القوة يف مجيع أحنـاء أراضـ      
 . املزيد من أجل ممارسة سيطرهتا وفقا لذلك

ــن    - ٤٥ ــرار جملــس األم ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ١٦٥٥ويف ق ــاين ٣١امل ــاير / كــانون الث ، ٢٠٠٦ين
أشار الس من جديد إىل احلاجة املاسـة إىل أن تبـسط احلكومـة اللبنانيـة كامـل سـلطتها علـى                    

 وكــرر . وتــستأثر باســتخدامها فيهــا وأن تفــرض رقابتــها علــى اســتخدام القــوة .كــل أراضــيها
الــس مناشــدته حلكومــة لبنــان أن تبــسط كامــل ســلطتها الفعليــة علــى كافــة أرجــاء اجلنــوب   
وتــستأثر مبمارســتها، وحثهــا علــى أن تبــذل املزيــد مــن اجلهــود لتأكيــد ســلطتها يف اجلنــوب،     

ام يف كامــل وممارســة الرقابــة علــى اســتخدام القــوة واالســتئثار ــا، وصــون القــانون والنظــ         
أراضيها، ومنع اهلجمات من لبنان عرب اخلط األزرق، وذلك بوسائل منها نـشر أعـداد إضـافية                 

 األمن الداخلي والعمل مبقترحات قوة األمم املتحدة املؤقتـة          ىمن القوات املسلحة اللبنانية وقو    
يـدان، وإنـشاء    يف لبنان الراميـة إىل تعزيـز التنـسيق بـني هـذه القـوات وقـوة األمـم املتحـدة يف امل                      

 . خلية ختطيط مشتركة
ويف تقريــري األخــري، أشــرت إىل أنــه يــتعني علــى القــوات املــسلحة اللبنانيــة أن تقــيم      - ٤٦

وذكــرت يف . الــدليل اآلن علــى قــدرهتا علــى احملافظــة علــى األمــن الفعلــي يف كــل أحنــاء البلــد   
لبنانيـة يف اآلونـة األخـرية    التقرير أنين أحطُت علما بتعزيز وجود ومـشاركة القـوات املـسلحة ال           

طـوات إجيابيـة حنـو بـسط     اخليف املناطق اليت توجد فيها مجاعـات فلـسطينية مـسلحة، وأن تلـك         
اسـتخدام القـوة يف   اسـتئثار احلكومـة ب    سيطرة احلكومة اللبنانية علـى كامـل أراضـيها، وممارسـة            
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كومـة رئـيس    عي مـا أبدتـه يل ح      وذكرت كذلك أنـه كـان مـن بواعـث تـشج           . مجيع أحناء البلد  
الوزراء السنيورة من التزام بأا ستسعى إىل تأكيد استفرادها باستخدام القوة وبـسط سـيطرهتا     

ــة      ــة مــن خــالل حــوار وطــين مــع مجيــع األطــراف اللبنانيــة املعني . علــى كامــل األراضــي اللبناني
وأشــرت أيــضا إىل حــدوث زيــادة يف نــشر القــوات املــسلحة اللبنانيــة علــى طــول احلــدود مــع    

العربية الـسورية لغـرض وقـف النقـل غـري املـشروع لألفـراد واألسـلحة، وإىل زيـادة                     مهوريةاجل
وجود القـوات املـسلحة اللبنانيـة حـول مواقـع اجلماعـات الفلـسطينية املـسلحة جنـوب بـريوت                     

 . ويف سهل البقاع
شهر الستة املاضية، جتددت حوادث نقل األسلحة إىل داخل لبنان عـرب            ألوعلى مدى ا   - ٤٧
 اللبنانية، األمر الذي أكدته حكومة لبنان والقوات املـسلحة اللبنانيـة ملمثلـي     - دود السورية احل

، الـذي يـنص علـى نـزع         )٢٠٠٤( ١٥٥٩اخلاص، والذي يتنـاىف وأحكـام قـرار جملـس األمـن             
 . سالح امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية وحلّها

تتخــذ خطــوات ”يش اللبنــاين أــا ، أعلنــت قيــادة اجلــ٢٠٠٠٦فربايــر / شــباط١٤ويف  - ٤٨
وذكرت كذلك أن اخلط الساحلي خيـضع أيـضا          .“ةإلغالق مجيع املعابر احلدودية غري الشرعي     

للمراقبــة يف حماولــة لوقــف التــهريب، وأن اجلــيش فــرض ســيطرته علــى معظــم املعــابر البحريــة    
 عـززت سـيطرهتا علـى    كما أبلغت قيادة اجلـيش اللبنـاين مبعـوثي اخلـاص أـا           . والربية إىل لبنان  

احلــدود مــع اجلمهوريــة العربيــة الــسورية مــن خــالل نــشر قــوات إضــافية وإقامــة نقــاط تفتــيش  
غـري أن قيـادة     . وذكرت كذلك أنـه مت إغـالق مجيـع الطـرق غـري الرمسيـة عـرب احلـدود                  . جديدة

اجلـيش أقـرت بأنــه ال ميكنـها بعــد كفالـة الـسيطرة الفعليــة الكاملـة علــى احلـدود، وأكــدت أن        
قدرهتا آخذة يف االزدياد تدرجييا، وأا عاقدة العـزم علـى فـرض سـيطرهتا الفعليـة علـى حـدود                     

وأكدت كل من حكومة لبنان وقيادة اجلـيش اللبنـاين ملبعـوثي اخلـاص أنـه مت اختـاذ قـرار             . لبنان
اللبنانيـة، وأن   -سياسي بشأن منع أي عمليات أخرى لتهريب األسلحة عرب احلـدود الـسورية        

وأوضــحتا أيــضا ملبعــوثي .  املــسلحة اللبنانيــة تتــوىل إنفــاذ هــذا القــرار قــدر اســتطاعتها  القــوات
اخلاص أنه لكي يتسىن إحكام السيطرة علـى احلـدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية،                    

وذكـرت قيـادة    . يلزم وجـود قـدر كـاف مـن التعـاون مـن جانـب اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                    
حــاالت هتريــب األســلحة إىل داخــل الــبالد   ملبعــوثي اخلــاص أن مجيــع  اجلــيش اللبنــاين كــذلك 

حـىت اآلن   مل ُتـسجل    و. ستخضع من اآلن فـصاعداً لقـرار مباشـر مـن رئـيس الـوزراء الـسنيورة                
 .سلحةاألتهريب إضافية لحاالت ة ــيأ
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 غري اللبنانية ونزع سالحهاحلّ امليليشيات اللبنانية و - دال 
ميليشيات لبنانية وغري لبنانية موجـودة      ال تزال هناك    ،  ارير سابقة حسبما ذكرت يف تق    - ٤٩

يف كــل  القــوة خداماســتأن تنفــرد بالــيت حيــق هلــا وحــدها   ،تعمــل يف حتــد للحكومــة يف لبنــان 
وهنــاك أيــضا ميليــشيات فلــسطينية يف . ويــشكل حــزب اهللا أهــم امليليــشيات اللبنانيــة. أراضــيها
مــن دعــوة مباشــرة إىل ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ار جملــس األمــن وباإلضــافة إىل مــا ورد يف قــر. لبنــان

نزع سالح امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية يف لبنان وحلِّهـا، فقـد الحظـت، بـشكل أعـّم، يف                   
تقريري األخري أن وجـود مجاعـات مـسلحة تتحـدى سـيطرة احلكومـة الـشرعية الـيت خيـول هلـا             

 يتنــاقض مــع اســتعادة ســيادة ،حنــاء البلــدحبكــم مركزهــا االســتفراد باســتخدام القــوة يف مجيــع أ
ومـن شـأن    . د وسالمته اإلقليمية ووحدته واسـتقالله الـسياسي واحترامهمـا علـى حنـو تـام               ــالبل

 . وجود امليليشيات أيضا أن يعرقل بسط سلطة حكومة لبنان على كامل أراضيها
م وثيقـة   ، الـذي يعـرف أيـضا باسـ        ١٩٨٩وقد سبق أن أشرت إىل اتفاق الطائف لعام          - ٥٠

، )٢٠٠٤( ١٥٥٩القـرار   وهو ما يتـسق معـه فيـه بالكامـل           وقد نص االتفاق،    . الوفاق الوطين 
امليليشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة وتـسليم أسـلحتها           اإلعالن عن حلّ مجيع     ”على أنه سيجري    

 وقـد   .“إىل الدولة اللبنانيـة خـالل سـتة أشـهر، تبـدأ بعـد التـصديق علـى وثيقـة الوفـاق الـوطين                       
قمت أنـا وممثلـي املعنيـون ـذه املـسائل بالتـشديد مـرارا علـى ضـرورة التنفيـذ الكامـل التفـاق                         

بـرم نتيجـة لتوافـق اآلراء الـذي مت التوصـل إليـه بـني مجيـع الفـصائل واألطـراف                      أالطائف الذي   
مبثابـة تعـبري عـن تأييـد األمـم املتحـدة           ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩اللبنانية، وعلـى ضـرورة اعتبـار القـرار          

 . ا االتفاقهلذ
ادرة ــويف هــذا الــسياق، أشــري إىل أن أعــضاء جملــس األمــن، يف البيانــات الرئاســية الــص - ٥١
 ١٩٨٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ٢٢، و )S/20953( ١٩٨٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ٧ي ـفـــ
)S/20988( ــانون األول٢٧، و ــد لبيانـــات  )S/21056 (١٩٨٩ديـــسمرب / كـ ــادة تأكيـ ، ويف إعـ

دا حملادثات الطائف، رحبوا مبصادقة الربملان اللبناين علـى اتفـاق الطـائف يف              سابقة صدرت تأيي  
ــا تأكيــد تأييــدهم التفــاق الطــائف  و”، ١٩٨٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين٥ الــذي “ أعــادوا رمسي

ــة األســاس الوحيــد لــضمان كامــل ســيادة لبنــان واســتقالله    ”مبثابــة اعتــربوه  وســالمته اإلقليمي
 .“ووحدته الوطنية

 
 شيات الفلسطينيةامليلي  

بأنه ليـست هنـاك     بنان  لعلما بتأكيد حكومة    أُحطت  ذكرت أنين   ،   يف تقريري األخري   - ٥٢
 احلــواروقــد أكــد هــذا البيــان . حاجــة حلمــل األســلحة خــارج خميمــات الالجــئني الفلــسطينيني 
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أنــه ينبغــي  ٢٠٠٦ مــارس/ آذار١٤يف ، وقــرر باإلمجــاع يف لبنــانالــذي جــرى مــؤخرا الــوطين 
وأن تـتم معاجلـة     سـتة أشـهر،     خـالل فتـرة مـدهتا       الح الفلسطينيني خـارج املخيمـات يف        نزع س 

ــع     ــسالح داخــل املخّيمــات، م ــشكلة ال ــشديد م ــه   الت ــان والتزام ــسؤولية لبن ــى م ــة إزاء عل محاي
وقـرر مـؤمتر احلـوار الـوطين أيـضا          . اعتـداء  على أراضيه مـن أي    املوجودة  املخيمات الفلسطينية   

حتـسني أوضـاع الفلـسطينيني      جهودهـا مـن أجـل       بـذل   تواصـل   لبنانيـة أن    لحكومـة ال  لأنه ينبغي   
  .الالجئني يف لبنانخميمات وخارج الذين يعيشون داخل 

وفد وزاري يف زيارة غري مسبوقة إىل عـدد مـن   مت إيفاد ، ٢٠٠٦ مارس/ آذار٢٤يف  و - ٥٣
علـى  يني، واطلـع    فلـسطين للمـثلني   الوفـد مب  خميمات الالجئني الفلسطينيني يف صور، حيث التقى        

خمـيم عـني احللـوة، علـى        إىل  أرجئـت زيـارة ثانيـة مماثلـة         و. داخـل املخيمـات   األوضاع املعيـشية    
أبلغــتين احلكومــة و .الفلــسطينيةخمتلــف اجلماعــات يبــدو بــسبب االنقــسامات الداخليــة بــني  امــ

  .القيام بزيارات أخرى بأنه من املتوقعاللبنانية 
واصـلت  احلوار الوطين،    املذكورة أعاله يف إطار      ل املسألة توصل إىل اتفاق حو   القبل  و - ٥٤

 األسـلحة الفلـسطينية خـارج خميمـات       وجود  من  اختاذ التدابري الرامية إىل احلد       اللبنانية   احلكومة
تكثيف وجودها حول املواقع الفلسطينية شبه العسكرية جنوب بـريوت ويف سـهل           و،  الالجئني

 القيـادة  -اجلبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطني     ابعني جلمـاعيت    تضم يف الغالـب أفـرادا تـ       البقاع اليت   
وأشـري يف هـذا      .)٨(اجلمهورية العربية الـسورية   يوجد مقرمها يف     االنتفاضة اللتني    -العاّمة وفتح   

أا متلك القدرة على مجع أسلحة امليليـشيات الفلـسطينية          بإىل تأكيد قيادة اجليش اللبناين      املقام  
 ٩(اخلصوصذا إذا اختذ قرار سياسي(.  

 

__________ 
 قـوات اجلـيش اللبنـاين أنـشأت علـى مـدى الـشهور املاضـية            بـأن أبلغت قيادة اجليش اللبناين مبعوثي اخلـاص،         )٨( 

 موقعا جديدا يف املناطق ااورة للمواقع الفلسطينية خارج خميمات الالجـئني، وقامـت بنـشر                ١٧ جمموعه ما
 . جندي٤٠٠ما جمموعه 

يف إحدى احلـوادث الـيت تؤكـد ضـرورة إـاء وجـود األسـلحة يف أيـدي اجلماعـات الـيت تقـع خـارج نطـاق                              )٩( 
 بـإطالق النـار علـى        القيـادة العامـة    -جبهـة الـشعبية لتحريـر فلـسطني         سيطرة احلكومة، قام أعـضاء تـابعون لل       

عـدة احلـصينة اخلاصـة باجلماعـة يف بلـدة           شرطيني لبنانيني وإصـابتهما بينمـا كانـا يقومـان بدوريـة خـارج القا              
وقامت اجلماعة بتسليم السلطات يف وقت الحـق  . ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٠الناعمة جنوب بريوت يف    

وقامت السلطة الفلسطينية، اليت متثل الفلـسطينيني يف الـضفة الغربيـة وقطـاع     . عضو اجلماعة الذي أطلق النار 
ناعها بأن الفلسطينيني املوجودين يف لبنان خيضعون للقـوانني اللبنانيـة      تقاد  غزة، بإدانة احلادث، وكررت تأكي    

ــات        أن و ــسطينية وبالعالق ــضر بالقــضية الفل ــرب أن هــذه احلــوادث ت ــا تعت ــا ذكــرت أ ــا، كم ــيهم احترامه عل
 . الفلسطينية- اللبنانية
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، بــدأ  اللبنــاينردا علـى االتفاقــات الــيت جــرى التوصــل إليهــا يف مــؤمتر احلــوار الــوطين و - ٥٥
 تكرر رفـضهم يف املاضـي       الذينو ، القيادة العامة  -قادة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني      مؤخرا  

يق مــع  الدولــة والتنــسحتــت ســلطةرتع ســالح اموعــة، يبــدون اســتعدادا لوضــع أســلحتهم  لــ
ـذه التـصرحيات وآمـل أن       وإنـين أرحـب     . حكومة لبنـان مـن أجـل إعـداد سياسـات مـشتركة            

زعـيم  علمـا بالزيـارة الـيت قـام ـا           الـصدد، أحطـت     يف هـذا    و.  يف هـذا اخلـصوص     تقترن بأفعال 
قـادة  الالـيت أجراهـا مـع       أبريـل وباحملادثـات     / نيسان أوللبنان يف   إىل  بهة الشعبية أمحد جربيل     اجل
ــ ــؤمتر    ني سياسيال ــل م ــن قب ــسنيورة      املفوضــني م ــؤاد ال ــوزراء ف ــيس ال ــم رئ ــوطين، وه احلــوار ال

حـسن  واألمـني العـام حلـزب اهللا الـشيخ      جملس النواب نبيه بري والنائب سعد احلريري       ورئيس
 . اهللا نصر
 مـــارس/ آذار١٩أعلنــت حركــة فــتح، وهــي أكـــرب فــصيل فلــسطيين يف لبنــان، يف        و - ٥٦

على عرض االتفاق الذي توصل إليه مؤمتر احلوار الوطين بـشأن           ام  مخسة أي  مرور، بعد   ٢٠٠٦
منتلكهـا،  قـررت مجـع كـل األسـلحة الـيت        ”يف لبنـان، أـا      الـسالح الفلـسطيين     املسائل املتصلة ب  

متاشـيا مـع رغبـات مـؤمتر احلـوار          ) داخـل املخيمـات   (فيها األسلحة الفرديـة يف أمـاكن آمنـة           مبا
املالئمـة  ذه التصرحيات وأثـين عليهـا، وآمـل أن حتظـى باملتابعـة              أرحب بشّدة   وإنين  “ .الوطين

الـرتع الكامـل لـسالح      حنـو   إىل حقيقـة واقعـة بوصـفها خطـوة أوىل           لتحويلها  من حيث الوقت    
  .وحلِّهاامليليشيات يف لبنان مجيع 
، بقيت على اتصال وثيق بقيادة منظمـة التحريـر الفلـسطينية والـسلطة الفلـسطينية              وقد   - ٥٧
مــن خــالل رئــيس املنظمــة ورئــيس الــسلطة الفلــسطينية حممــود عبــاس،  ني كررتــا التأكيــد، اللــت

إىل ويف هــذا الــصدد، أشــري . )٢٠٠٤( ١٥٥٩ القــرار جلميــع أحكــامالكامــل للتنفيــذ دعمهــا 
ــا عــن الرغبــة يف التعــاون مــع احلكومــة اللبنانيــة مــن أجــ     االخــتالف امللحــوظ ل ـيف التعــبري علن

ـــالتنفي ــر ذ ـ ــل للق ــسلطة     )٢٠٠٤( ١٥٥٩ار الكام ــيت ختــضع لل ــسطينية ال ــات الفل ــني اموع  ب
املباشرة ملنظمة التحرير الفلـسطينية، واموعـات الـيت تتخـذ مـن دمـشق مقـرا هلـا وال تعتـرف                       

 . وحيد للشعب الفلسطيينالشرعي بوصفها املمثل المبنظمة التحرير الفلسطينية 
التعـاون مـع حكومـة    بير الفلسطينية ملتزمـة  أن منظمة التحربأبلغين الرئيس عباس  وقد   - ٥٨

 لكنــها ال متلــك الــسيطرة الكاملــة علــى كــل  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩تنفيــذ القــرار مــن أجــل لبنــان 
تـسعى إىل إعـادة     كما أبلغـين بـأن منظمـة التحريـر الفلـسطينية            . اموعات الفلسطينية يف لبنان   

علــى والتعــاون معهــا بنــان ليف بــريوت كــي تــتمكن مــن مــساعدة حكومــة ممثِّليــة املنظمــة فــتح 
 . أفضل حنو
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جملـس الـوزراء اللبنـاين يف     الذي اختذه   قرار  فإنين أشري مع الثناء إىل ال     يف هذا السياق،    و - ٥٩
ردا منظمــة التحريــر الفلــسطينية يف بــريوت، ممثِّليــة إعــادة فــتح ب ٢٠٠٦ ينــاير/ كــانون الثــاين٥

 .والـذي أشـرت إليـه يف تقريـري األخـري          بـريوت،   يف  بعثة دبلوماسية   بإنشاء  طلب املنظمة   على  
أتطلـع  وإنـين   . مكتـب املمثِّليـة   نظمة يف صدد تعيني ممثّل لرئاسة       بأن امل الرئيس عباس   وقد أبلغين   

 . يف بريوتالفلسطينية التحرير  لتمثيل دبلوماسي ملنظمةإىل االفتتاح املبكر 
 

 حزب اهللا  
. ق حبالـة عمليـات حـزب اهللا وقدراتـه    يطرأ حىت اآلن أي تغـيري ملحـوظ يف مـا يتعلـ     مل - ٦٠

، الــذي أرجــأ يف جــدول أعمــال مــؤمتر احلــوار الــوطين  وقــد أدرجــت مــسألة أســلحة التنظــيم   
 .ومل يطرح البند بعد للمناقشة. ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨ه حىت ــأعمال
ألمـن  وأذكُِّر يف هذا املقام باملالحظة اليت أوردهتا يف تقريري األخـري املقـدم إىل جملـس ا       - ٦١

بأن مجاعة تشارك يف العملية السياسية الدميقراطيـة لتـشكيل الـرأي وصـنع القـرار ال ميكنـها أن                    
وأذكِّـر أيـضا    . متتلك يف الوقت ذاته قدرة عمليـة مـسلحة مـستقلة خـارج نطـاق سـلطة الدولـة                  

ات ، انـدجمت أغلبيـة امليليـشيات اللبنانيـة يف القـو           ١٩٨٩بأنه يف إطار تنفيذ اتفاق الطائف لعام        
عـن حـلّ    ”املسلحة اللبنانية وفقا للحكم الذي تضمنه اتفاق الطائف والـذي يقـضي بـاإلعالن               

بتــسليم أســلحتها إىل ”وبــأن تقــوم هــذه امليليــشيات “ مجيــع امليليــشيات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة
 “.حكومة لبنان خالل ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على االتفاق

 ما أبلغتين بـه قيـادة اجلـيش اللبنـاين مـن أن دمـج حـزب اهللا          ويف هذا السياق، أشري إىل     - ٦٢
يف القوات املسلحة ال يطرح أية مشاكل من الناحية العملية إذا ما اختذ يف أي وقت قـرار ـذا               

ويف هــذا الــصدد، فــإنين أشــري أيــضا إىل مــا ذكرتــه يف تقريــري األخــري املقــدم إىل    . اخلــصوص
رة، يف احلكومـة إمنـا يؤكـد األمهيـة الـيت تنطـوي عليهـا                الس بـأن إشـراك حـزب اهللا، ألول مـ          

وأكـرر أيـضا مـا أعربـت عنـه مـن اعتقـاد بأنـه               . إمكانية أن يتحول إىل حزب سياسي وحسب      
ــة واملــشاركة يف       يــستحيل التوفيــق بــني محــل الــسالح خــارج نطــاق القــوات املــسلحة النظامي

  .السلطة واحلكومة يف إطار نظام دميقراطي
اللبنانيـة أبلغـوين    قـادة معظـم الفـصائل الـسياسية          فإنين أشري إىل أن   لى ذلك،   عالوة ع و - ٦٣

ــسلحة اللبناني      ــوات امل ــسألة دمــج حــزب اهللا يف الق ــد مل ــأم ينظــرون بعــني التأيي ـــب ـــة يف ايـ ة ـ
كمـا أن الزعمـاء الـسياسيني اللبنـانيني أعـادوا مـرارا تأكيـد التـزامهم بالتنفيـذ الكامـل                     . املطاف

 . ائفالتفاق الط
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  حبادثـة مت فيهـا نقـل       ٢٠٠٦فربايـر   /بلغـت يف شـهر شـباط      وقد سـاورين القلـق حينمـا أُ        - ٦٤
وعـربت احلـدود مـن      . أسلحة من اجلمهورية العربيـة الـسورية إىل لبنـان موجهـة إىل حـزب اهللا               

 شاحنة حمملة بالذخرية واألسلحة من خمتلف األصـناف، مبـا يف            ١٢اجلمهورية العربية السورية    
وبعـد اكتـشاف أمـر الـشاحنات بعـد بـضعة أيـام عنـد إحـدى نقـاط                . ريخ الكاتيوشا ذلك صوا 

وأشــار بيــان . التفتــيش داخــل لبنــان، مســح هلــا مبواصــلة رحلتــها إىل وجهتــها يف جنــوب لبنــان  
  إىل أن نقـل    ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٦أصدرته القـوات املـسلحة اللبنانيـة يف أعقـاب احلـادث يف              

وزاري الـ لبيـان  لخيـضع  بعـد أن تـصبح داخـل لبنـان،     ،  وختزينـها “املقاومـة ”ختص  اليت  الذخرية
بالتــايل،  و.أمــر مــشروع “املقاومــة” أن يعتــربالــذي حلكومــة اللبنانيــة احلاليــة تعلــق بــسياسة اامل
يؤذن للقـوات املـسلحة اللبنانيـة مبنـع املزيـد مـن نقـل الـذخرية،                 ، مل   حكومة لبنان كما أكدت   ف

إىل هـذه   علنا أن األسلحة مرسلة      وأكّد حزب اهللا  .  عاما ١٥ من   أكثروهي ممارسة شائعة منذ     
أن أي حـاالت أخـرى      مبعـوثي اخلـاص     اللبنـاين   وقيادة اجلـيش    حكومة لبنان   وأبلغت  . اجلماعة

أي حـاالت    وأنـه مل حتـدث    ،  الـسنيورة رئيس الـوزراء    مباشر من   لقرار  ستخضع  األسلحة  لنقل  
 . منذ تلك احلادثةأخرى لنقل الذخرية واألسلحة 

علـى أسـاس اسـتمرار احـتالل     “ مقاومـة ”وال يزال حـزب اهللا يـربر وجـوده كحركـة           - ٦٥
إسرائيل ملزارع شبعا اليت قررت األمم املتحدة أا أرض سـورية حتتلـها إسـرائيل بينمـا ال يـزال             

وأكـرر أيـضا مـا حددتـه يف تقريـري األخـري إىل              . )١٠(عدد كبري من اللبنانيني يؤكد أـا لبنانيـة        
من من أنه حىت لو كانت املطالبة اللبنانية يف ما يتعلق مبنطقـة مـزارع شـبعا مـشروعة،               جملس األ 

 فإنه تقع على حكومة لبنان وحدها، وليس على أي مجاعـة مـسلحة خـارج سـيطرة احلكومـة،      
 . مسؤولية معاجلة هذه املطالبة طبقا للقانون الدويل وقرارات جملس األمن ذات الصلة

ارة إىل أن حزب اهللا، من خالل املـشاركة يف احلـوار الـوطين، وافـق                بيد أنه جتدر اإلش    - ٦٦
إقـرار اهلويـة اللبنانيـة ملـزارع        ”على دعم كل االتصاالت الـيت جتريهـا حكومـة لبنـان مـن أجـل                 

حتديد حدود املنطقـة وفقـا لإلجـراءات واملبـادئ الـيت توافـق عليهـا وتقبلـها األمـم                    ”، و   “شبعا
هللا ضـمنا أن وجـود عمليـة تقـوم ـا حكومـة لبنـان مـن أجـل                  وتعين موافقة حـزب ا    “ .املتحدة

التوصل، حسب األصول املرعية، إىل ترسيم للحدود بني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان،                
 . هو السبيل الشرعي الوحيد واحلصري الستعادة سيادة لبنان على مزارع شبعا

__________ 
مرارا من أنه إىل أن يتم إبرام اتفـاق          أعاله، بينت مبزيد من التفصيل ما قرره جملس األمن           ٣٧-٣١ الفقراتيف    )١٠(

لترســيم احلــدود بــني لبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، حــسب األصــول املرعيــة، ويــتم إيداعــه لــدى األمــم    
املتحــدة، فــإن مــزارع شــبعا ال ميكــن اعتبارهــا أرضــا لبنانيــة، وإمنــا تظــل حمــددة بوصــفها أرضــا ســورية حتتلــها    

 . إسرائيل
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النـضمام إىل احلـوار الـوطين،    ومما جيدر ذكره أيضا بوجـه خـاص أن حـزب اهللا قبـل با            - ٦٧
مستعد من خالل جلوسـه إىل املائـدة املـستديرة وموافقتـه علـى جـدول أعمـال احلـوار أن                     أنه  و

ومما جيدر التشديد عليه أن األمني العام حلزب اهللا الشيخ نصر اهللا كـان              . يناقش مسألة أسلحته  
بـني اللبنـانيني يقـوم علـى        أحد القادة اللبنـانيني الـذين روجـوا لفكـرة الـدخول يف حـوار وطـين                  

وقد أحطت علما أيضا بـصورة إجيابيـة بالبيانـات املتكـررة الـيت أدىل ـا                 . أساس اتفاق الطائف  
ــة         ــة عام ــصميم آلي ــرتع ســالحهم مــن خــالل ت ــشري إىل اســتعدادهم ل ــيت ت ــادة حــزب اهللا وال ق

 تطـورات   وتلـك . الستراتيجية الدفاع الـوطين مـن أجـل محايـة لبنـان وانـدماج حـزب اهللا فيهـا                  
 . جديرة بالثناء

ــع أطــراف أخــرى عــدا        - ٦٨ ــرة أخــرى إىل أن إجــراء حــوار م ــسياق، أشــري م ويف هــذا ال
ــرار      ــة الـــيت يتـــضمنها القـ ــه مـــن أجـــل تنفيـــذ الواليـ ــة هـــو أمـــر ال غـــىن عنـ الـــسلطات اللبنانيـ

 .)١١(واملتعلقة برتع سالح مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية وحلها) ٢٠٠٤( ١٥٥٩

 
 عملية االنتخابات الرئاسية - هاء 

، تأييـده لعمليـة انتخابيـة حـرة ونزيهـة           )٢٠٠٤( ١٥٥٩أعلن جملس األمـن، يف قـراره         - ٦٩
ــات الرئاســية   ــذاك   يف االنتخاب ــة حين ــيت كانــت مرتقب ــاين    ال ــا لقواعــد الدســتور اللبن جتــري وفق

 .املوضوعة من غري تدخل أو نفوذ أجنيب
 ٢٠٠٤أكتــــوبر / تــــشرين األول١لــــس األمــــن املــــؤرخ ويف تقريــــري املقــــدم إىل جم - ٧٠

)S/2004/777(   ــا متديــد فتــرة منــصب الــرئيس حلــود ملــدة ثــالث أشــرت إىل العمليــة الــيت مت ،
ــول٤ســنوات يف  ــؤرخ   . ٢٠٠٤ســبتمرب / أيل ــان الرئاســي امل ــاين ٢٣ويف البي ــاير / كــانون الث ين

٢٠٠٦) S/PRST/2006( كــــام القــــرار ، الحــــظ جملــــس األمــــن مــــع األســــف أن بعــــض أح
ــات رئاســية حــرة       ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩ ــذكر إجــراء انتخاب ــها بال ــذ حــىت اآلن، وخــص من مل تنف

 .ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناين ودون أي تدخل وتأثري أجنيب
ــان يف     - ٧١ ــوطين يف لبن ــؤمتر احلــوار ال ــرر م ــارس / آذار١٤وق ــة حاجــة إىل  ٢٠٠٦م  أن مث

وأرجئـت  . انيـة مـن أجـل معاجلـة أزمـة احلكومـة احلاليـة          رئاسة اجلمهورية اللبن   مناقشة موضوع 
__________ 

بـروابط وثيقـة مـع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية ولـه اتـصاالت                      حيتفظ حـزب اهللا      )١١( 
ويف هذا السياق بالذات، أحطـت علمـا بالبيانـات الـيت أدىل ـا مـسؤولون سـوريون                   . دائمة ومنتظمة معهما  

هوريـة العربيـة   ومنها، علـى سـبيل املثـال، مـا أدىل بـه رئـيس اجلم      . “املقاومة”كبار حيثون فيها على استمرار      
، أو  ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٩السورية يف مؤمتر صحفي مع رئيس إيران أثناء زيـارة لـه إىل دمـشق يف                 

البيانات اليت أدىل ا وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية يف مقابلة صحفية مع صحيفة الـسفري اللبنانيـة                  
 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٨اليومية، واملنشور يف 
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ــودة إىل اســتئناف احلــوار يف     ــسألة حلــني الع ــسان٢٨هــذه امل ــل / ني ــد احتلــت  . ٢٠٠٦أبري وق
 ة عمليــة االنتخابــات الرئاســية مكانــة بــارزة للغايــة يف جــدول أعمــال لبنــان علــى مــدى  ـمــسأل

اللبنــانيني حــىي مئــات اآلالف مــن ، أ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١٤ ويف )١٢(.األشــهر الــستة املاضــية
هــاجم عــدد و . آخــرين٢٢ الــذكرى األوىل الغتيــال رئــيس الــوزراء الــسابق رفيــق احلريــري و

قـد  و. كبري من القـادة الـسياسيني الـذين خطبـوا يف احلـشود الـرئيس حلـود ودعـوا إىل اسـتقالته                     
النـصاب بـسبب     اعدد من جلسات جملـس الـوزراء أو مل يكتمـل فيهـ            أعلن عن إلغاء أو تأجيل      

 .حول دور الرئيس حلود ووجودهالدائر اجلدل 
 

 مالحظات -رابعا  
 ٢٠٠٥أكتـــوبر / األولتـــشرين ٢٦منـــذ تقريـــري األخـــري إىل جملـــس األمـــن املـــؤرخ  - ٧٢

)S/2005/673(                ميـع أحكـام    جل، حقق اللبنانيون مزيدا من التقـدم اهلـام صـوب التطبيـق الكامـل
 خالل االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف سياق احلـوار           ، وال سيما من   )٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  
ليــشيات اللبنانيــة وغــري ياملتعلقــة حبــلِّ مجيــع امل) ٢٠٠٤ (١٥٥٩لكــن أحكــام القــرار . الــوطين

__________ 
 من األعضاء احلاليني وعضو سابق يف الربملان اللبناين عريضة إىل نبيه بري رئـيس      ١٣فرباير، قدم   / شباط ٢٠يف    )١٢(

جملس النواب قالوا فيها بأم تعرضوا لضغوط وهتديدات من الدوائر األمنية الـسورية واللبنانيـة إلرغـامهم علـى                
وزعم النواب كذلك أنه بالنظر إىل أن تصويتهم   . دالتصديق على مشروع قانون بتمديد فترة والية الرئيس حلو        

شابه أساسا عدم تـوافر اإلرادة احلـرة، فـإم يعتـربون أن كامـل عمليـة التـصويت املتـصلة بالتعـديل الدسـتوري                         
الذي ميدد فترة والية الرئيس باطلة والغيه، وأن القانون املعدل للدسـتور اللبنـاين باطـل ألنـه مـن الناحيـة الفنيـة         

ويف اخلتـام، طلـب النـواب مـن الـرئيس بـري اختـاذ        . ل على أغلبية ثلثي األصوات الـيت يتطلبـها الدسـتور    حيص مل
وقـدم النـواب إىلَّ نـسخة مـن العريـضة           . التدابري الدستورية الالزمة للتصرف بنتائج العملية الـيت اعتربوهـا باطلـة           

 ). انظر املرفق الثاين(
، بالنيابـة  )٢٠٠٤(١٥٥٩ثي اخلاص املعين بتنفيذ قرار جملس األمـن  ويف أثناء زيارة إىل بريوت، عقد مبعو         

كـان ثالثـة منـهم      ( قدموا العريـضة إىل الـرئيس بـري          الذين نائبا من النواب األربعة عشر       ١١عين، اجتماعا مع    
ويف ذلـك االجتمـاع، سـرد أعـضاء الربملـان بالتفـصيل       ). خارج البلد، ومن مث مل يتمكنوا من حضور االجتماع    

وأكـد أغلبيـة   . تعرضوا له من جتارب شخصية يف ما يتعلق بالتـصويت علـى متديـد فتـرة واليـة الـرئيس حلـود                      ما
وُزعم أن هذه التعليمـات  . أعضاء الربملان أم تلقوا تعليمات مباشرة من املخابرات العسكرية السورية يف لبنان 

أو رئـيس فـرع املخـابرات       /رسـتم غزالـه، و    نقلها رئيس املخابرات العـسكرية الـسورية يف لبنـان العميـد الـركن               
 يف اجتماعات عقدت يف مقر املخابرات السورية يف لبنان يف عنجـر، أو              إماالسورية يف بريوت، حممد خلوف،      

 . يف مقر املخابرات يف بريوت، مبنطقة البوريفاج، أو هاتفيا
د فترة والية الـرئيس حلـود، وأن علـيهم أن         بأنه مت اختاذ قرار بتمدي     أُبلغواوزعم أغلبية أعضاء الربملان أم         

وأبلغوا أيضا بأن عدم امتثاهلم هلـذا القـرار قـد يعـرض للخطـر أمـن لبنـان واسـتقراره،              . يتصرفوا وفقا هلذا القرار   
وسرد عـدد مـن النـواب أيـضا حمادثـاهتم مـع رئـيس الـوزراء الـسابق          . وأم قد يعرضوا أمنهم الشخصي للخطر    

 التعليمات، وأشار يف حديثه عن هذه التعليمات إىل مـا تتعـرض لـه حياتـه الشخـصية              احلريري، الذي أكد تلك   
وقد أنكرت حكومة اجلمهورية العربية السورية بقـوة        . من خطر إذا مل تكلل عملية التمديد بالنجاح يف الربملان         

 . مجيع هذه االدعاءات
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ــة،         ــى كامــل األراضــي اللبناني ــة عل ــة اللبناني ــسط ســيطرة احلكوم ــزع ســالحها، وب ــة ون اللبناني
قليمية ووحدته واستقالله السياسي يف ظل الـسلطة        واالحترام الصارم لسيادة لبنان وسالمته اإل     

ــد      ــها بع ــق بأكمل ــة مل ُتطب ــة اللبناني ــدة للحكوم ــات   . احلــصرية والوحي ــة انتخاب إذ مل جتــر عملي
ــان الرئاســي الــصادر عــن جملــس األمــن يف       ــه القــرار والبي  كــانون ٢٣رئاســية، كمــا نــص علي

 ).S/PRST/2006/3 (٢٠٠٦يناير /الثاين
. لكن لبنان اجلديـد ال يـزال هـشا       . نان مسريته حنو حقبة جديدة من تارخيه      وقد تابع لب   - ٧٣

ومثة حاجة ملحة إىل اختاذ خطـوات ملموسـة للحفـاظ علـى الـزخم ومواصـلة تقـدم لبنـان حنـو             
إعادة التأكيد الكاملة لسيادته وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه واسـتقالله الـسياسي، مبـا يتفـق مـع                    

 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩، والقرار ١٩٨٩أحكام اتفاق الطائف لعام 
ــستلزم         - ٧٤ ــوطين اآلن ي ــا يف ســياق احلــوار ال ــيت مت التوصــل إليه ــات ال ــق االتفاق وإن تطبي

بشكل خاص وملح ويرهتن بالتعاون من األطراف غري اللبنانية من أجل التطبيق الكامل للقـرار               
ضــوح يــدعو بو) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وأشــدد يف هــذا الــسياق علــى أن القــرار ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩

كل األطراف املعنية إىل التعاون الكامل وامللح مع جملس األمن مـن أجـل التطبيـق الكامـل هلـذا        
القرار وكل القـرارات ذات الـصلة املتعلقـة باسـتعادة لبنـان سـالمته اإلقليميـة وسـيادته الكاملـة                     

 كــانون ٢٣واســتقالله الــسياسي، وعلــى أن جملــس األمــن دعــا يف بيانــه الرئاســي الــصادر يف    
 كـــل األطـــراف املعنيـــة األخـــرى، ال ســـيما حكومـــة  (S/PRST/2006/3) ٢٠٠٦ينـــاير /لثـــاينا

 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩اجلمهورية العربية السورية إىل التعاون يف تطبيق القرار 
وانطالقـا مــن االتفاقــات الــيت جــرى التوصـل إليهــا باإلمجــاع يف ســياق احلــوار الــوطين    - ٧٥

عمل بطريقة بنـاءة وفاعلـة مـع اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،              واملبادرة اليت أطلقها املتحاورون لل    
وإنين أدعو سـورية إىل قبـول هـذا العـرض واختـاذ اإلجـراءات       . مد لبنان املوحد يده إىل سورية    

ــة         ــة العربي ــني اجلمهوري ــشاء ســفارتني وترســيم احلــدود ب ــق بإن ــا يتعل ــضرورية، ال ســيما فيم ال
ــان  ــسورية ولبن ــد . ال ــل الدبلوماســي ل ــدول األخــرى، والترســيم الواضــح للحــدود    فالتمثي ى ال

ــة وســالمتها         ــن ســيادة أي دول ــصران أصــيالن م ــا، مؤشــران أساســيان وعن ــة ووجوده الوطني
والتمثيل الدبلوماسي املتبادل هو أيـضا الطريـق األنـسب ملعاجلـة            . اإلقليمية واستقالهلا السياسي  

الـيت تتخـذ يف هـذا االجتـاه أن          أي توتر ثنـائي يف العالقـات بـني البلـدين، ومـن شـأن اخلطـوات                  
تساهم حبد ذاهتا أيضا يف حتسني العالقات الثنائية بني اجلـارين اللـذين جتمعهمـا روابـط تارخييـة          

ويعتـرب إنـشاء سـفارات واسـتعماهلا أداة أساسـية لتخفيـف التـوتر وإرسـاء االسـتقرار يف                    . وثيقة
أن تتعـاون مـع لبنـان مـن أجـل           لذلك، أدعـو سـورية جمـددا وبإحلـاح إىل           . العالقات بني الدول  
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إنــشاء ســفارتني وترســيم احلــدود بــني البلــدين، واختــاذ أي إجــراءات أخــرى ضــرورية لتطبيــق   
 .تطبيقا كامال) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار 
وقد أشرت إىل أن ترسيم احلدود بني اجلمهورية العربيـة الـسورية ولبنـان عنـصر مهـم                   - ٧٦

الـذي  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ملنصوص عليهـا يف القـرار       جدا لعدد من املقتضيات العملية الواضحة ا      
يركز بشدة على سيادة لبنان وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه واسـتقالله الـسياسي حتـت الـسيطرة             

لكــن الــسالمة اإلقليميــة . الوحيــدة واحلــصرية للحكومــة اللبنانيــة علــى ســائر األراضــي اللبنانيــة
ألرض غـري حمـددة أو ملتبـسة أو         والسيادة على أرض معينـة مـستحيلة إذا كانـت حـدود هـذه ا              

وعالوة علـى ذلـك، ال ميكـن تطبيـق الواليـة الـصرحية املنـصوص عليهـا يف القـرار              . حمل خالف 
حول بسط لبنان سلطته احلكومية على كل أراضيه إال إذا عرفـت احلكومـة              ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩

 وختطـيط  اللبنانيـة وكـل األطـراف املعنيـة األخـرى مـا هـي أراضـي لبنـان بأكملـها، مـع ترسـيم            
وميثـل التطبيـق الـسريع لإلجـراءات امللموسـة الـيت مـن شـأا أن تـسمح بترسـيم                . حدوده بدقـة  

 اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة ونـزع         امليليـشيات احلدود بني اجلمهورية العربيـة الـسورية ولبنـان وحـل            
 .سالحها خطوة مهمة حنو بسط احلكومة اللبنانية سيطرهتا على كل أراضيها

إذ أالحــظ التــصرحيات املتكــررة الــيت أدىل ــا ممثلــو حكومــة اجلمهوريــة العربيــة وإنــين  - ٧٧
، )حمتلــة مــن إســرائيل (الــسورية والــيت تفيــد أن مــزارع شــبعا لبنانيــة وليــست أراضــي ســورية    

حبسب ما حددته األمم املتحدة على أساس ما يسمى باخلط األزرق، أكـرر توضـيحي الـسابق       
 مـــزارع شــبعا ال يـــؤثر يف أي اتفـــاق لترســيم احلـــدود بـــني   أن حتديــد األمـــم املتحــدة لوضـــع  
كـوميت لبنـان واجلمهوريـة      حلوعلـى العكـس، أكـرر دعـويت         . اجلمهورية العربية السورية ولبنان   

العربية السورية، يف ضوء االتفاق الواضح بني كل األطراف املعنية، إىل اختاذ خطـوات عاجلـة                
وكما ذكرت سابقا، فإنه من شأن إبرام اتفـاق         . يللترسيم احلدود بينهما مبوجب القانون الدو     

كهذا بشأن احلدود أن يشكل خطوة ملموسة ومهمة حنو إضـفاء طـابع رمسـي علـى العالقـات                   
بني البلدين يف سبيل إعادة تأكيـد سـيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي، وحنـو                    

ن وضـعها احلـايل كـأرض سـورية         لكـ ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩التطبيق الكامل جلميع أحكـام القـرار        
 لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية         تـا حتت االحتالل اإلسرائيلي يبقى قائما ما مل تتخذ حكوم        

 .اخلطوات الضرورية مبوجب القانون الدويل لتغيري ذلك الوضع، وحىت تقومان بذلك
 مــن وأؤكــد أيــضا مــرة أخــرى أن التفــاوض علــى اتفــاق ترســيم احلــدود وإبرامــه مهــا   - ٧٨

صــالحية اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ولبنــان دون ســوامها، غــري أن املناقــشات جيــب أن تركــز 
ــزال وضــعها ملتبــسا أو حمــل خــالف دون       بــشكل خــاص وملــح علــى تلــك املنــاطق الــيت ال ي
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) ١٩٦٧ (٢٤٢املساس بوضعها كمناطق حمتلة من طرف ثالث وختضع لقراري جملـس األمـن              
 ).١٩٧٣ (٣٣٨و 
د أشرت من قبل إىل أن وجـود جمموعـات مـسلحة تتحـدى سـلطة احلكومـة                  وكنت ق  - ٧٩

الشرعية اليت حيق هلا وحدها االستئثار باستخدام القوة على كل أراضيها يتعارض مـع اسـتعادة             
. لبنــان ســيادته وســالمته اإلقليميــة ووحدتــه واســتقالله الــسياسي وتــأمني االحتــرام الكامــل هلــا 

 الـذي ينـسجم معـه كليـا يف هـذه املـسألة              ١٩٨٩ئف لعـام    ذكـرت سـابقا أن اتفـاق الطـا         كما
 اللبنانيـــة وغـــري اللبنانيـــة وتـــسليم امليليـــشيات، يـــدعو إىل حـــل كـــل )٢٠٠٤ (١٥٥٩القـــرار 

ومن خالل إطالق دعوة ملحـة إىل التطبيـق الكامـل بعـد طـول               . أسلحتها إىل احلكومة اللبنانية   
لــس األمــن يف عــدد مــن البيانــات   الــذي صــادق عليــه جم١٩٨٩انتظــار التفــاق الطــائف لعــام  
، أدعــو إىل التطبيــق الكامــل وامللــح جلميــع أحكــام القــرار  ١٩٨٩الرئاســية الــصادرة عنــه عــام  

٢٠٠٤ (١٥٥٩.( 
وأذكّر أيضا مبا أعرب عنه جملس األمن من قلق إزاء حركـة األسـلحة واألشـخاص يف                  - ٨٠

 ٢٠٠٦ينـاير   / الثـاين  كـانون  ٢٣در يف   اجتاه األراضي اللبنانية، وبإشادته يف بيانه الرئاسـي الـصا         
كمـا أضـم    ). S/PRST/2006/3(باإلجراءات اليت اختذهتا احلكومـة اللبنانيـة لكـبح هـذه احلركـة              

صويت وأكرر بإحلاح دعوة جملـس األمـن حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف البيـان نفـسه                   
التطبيـق الـسريع إلجـراءات      إىل اختاذ خطوات مماثلة وأشري يف هـذا الـسياق مـرة أخـرى إىل أن                 

ملموســة هتــدف إىل ترســيم احلــدود كاملــة بــني اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ولبنــان سيــشكل    
خطوة مهمة حنو منع أي حركـة غـري شـرعية مـن عبـور احلـدود وحنـو بـسط سـيطرة احلكومـة                     

 .اللبنانية على كل أراضيها
وجيــب عــدم . وغــري مــسبوقويعتــرب احلــوار الــوطين يف لبنــان عــن حــق حــدثا تارخييــا    - ٨١

التقليل من أمهيته باعتبـاره احلـوار الـوطين احلقيقـي األول مـن نوعـه يف لبنـان بـدون وجـود أي                    
إا املرة األوىل الـيت جيتمـع فيهـا اللبنـانيون ـذه الطريقـة للتحـدث معـا بـصراحة                     . طرف ثالث 

ز رائـع وغـري عـادي،    إنـه حبـد ذاتـه إجنـا    . عن مسائل كانت تعترب من احملرمات قبل بضعة أشهر    
وأشـري أيـضا   . وأود أن أشيد بالرئيس بري رئيس جملس النواب، إلطالقه مبادرة احلوار الـوطين    

وأؤكد أن مؤمتر احلوار الـوطين يـستجيب للـدعوات الـيت وجهناهـا أنـا وجملـس األمـن ملواصـلة            
ــا معهــا، كمــا جــاء يف تقريــري األخــري إىل الــس ويف      ــوطين، ويتناســب متام ــان احلــوار ال  البي

 .(S/PRST/2006/3) ٢٠٠٦يناير / الثاينكانون ٢٣الرئاسي الصادر عن الس يف 
لقــد توصــل احلــوار الــوطين بالفعــل إىل اتفاقــات مهمــة تتفــق متامــا مــع أحكــام اتفــاق     - ٨٢

ومثــة حاجــة ملحــة اآلن، كمــا أشــرت آنفــا، لإلفــادة مــن  ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩الطــائف والقــرار 
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وحتقيقـا هلـذه الغايـة،    . تفاقات الـيت مت التوصـل إليهـا إىل واقـع ملمـوس            الزخم احلايل وحتويل اال   
ُيعد احلوار والشراكة ضروريان بني لبنان واجلمهورية العربية السورية وال غىن عن تعـاون كـل      

 .األطراف يف هذا اال
 امليليـشيات وُيعد االتفاق الذي مت التوصل إليـه يف سـياق احلـوار الـوطين حـول سـالح                    - ٨٣

الفلسطينية خارج خميمات الالجئني الفلسطينيني خطـوة كـبرية وهامـة جـدا حنـو تطبيـق القـرار                   
وإنين إذ أُشدد على اتساق هذا االتفـاق التـارخيي متامـا مـع اتفـاق الطـائف                  ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩

، أدعــو إىل تطبيقــه خــالل فتــرة األشــهر الــستة الــيت حــددها مــؤمتر    )٢٠٠٤ (١٥٥٩والقــرار 
أُثــين علــى اللبنــانيني، وبوجــه خــاص علــى رئــيس الــوزراء الــسنيورة حلكمتــه  و. احلــوار الــوطين

وجه ومبادرته املتبصرة اليت ال تسعى فقط إىل معاجلـة الـسالح الفلـسطيين وإمنـا تتنـاول أيـضا              
األحــوال املعيــشية لالجــئني الفلــسطينيني يف لبنــان وأوضــاعهم، دون أن ميــس ذلــك بــأي حــل   

وأدعــو كــل األطــراف إىل دعــم تطبيــق االتفــاق .  الفلــسطينينيشــامل حمتمــل ملــشكلة الالجــئني
ــصادية       ــوال االقتـ ــة األحـ ــة إىل معاجلـ ــة الراميـ ــود اللبنانيـ ــم اجلهـ ــه، ودعـ ــل إليـ ــذي مت التوصـ الـ

 .واالجتماعية للفلسطينيني يف لبنان
وحيدوين األمل يف أن يعـاجل احلـوار الـوطين املـسائل املتبقيـة علـى جـدول أعمالـه ببعـد                       - ٨٤

اثل وبالتـصميم نفـسه علـى النجـاح، مـسترشدا باتفـاق الطـائف، مـن أجـل التوصـل إىل                      نظر مم 
 ١٥٥٩توافق يف اآلراء من شأنه أن يساهم يف التطبيق السريع والكامـل جلميـع أحكـام القـرار                   

وأود أن أكـــرر . ٢٠٠٦أبريـــل /نيـــسان ٢٨ومـــن املقـــرر أن يـــستأنف احلـــوار يف  ). ٢٠٠٤(
حــوار الــوطين الــذي حيظــى بالــدعم الكامــل مــن اتمــع   وأؤكــد مــن جديــد دعمــي القــوي لل 

 .الدويل
وأذكّر أيضا بأنه يف سبيل إعـادة تأكيـد سـيادة أي بلـد ووحدتـه واسـتقالله الـسياسي                     - ٨٥

وبسط أي حكومة سيطرهتا على كل أراضيها فإنه من الضروري واملهم أن ختـضع اموعـات     
ويف هـذا الـسياق، أذكـر بأنـه يف       . احلكومـة املسلحة اخلارجة عن سلطة احلكومة لسيطرة هـذه         

 .إطار تطبيق اتفاق الطائف، أُدجمت غالبية امليليشيات اللبنانية يف اجليش اللبناين يف التسعينات
 اللبنانيــة املتبقيــة امليليــشياتوبنــاء علــى مــا تقــدم، أدعــو إىل اختــاذ خطــوات مماثلــة مــع   - ٨٦

، مـع إيـالء أمهيـة خاصـة إلعـداد آليـة        )٢٠٠٤ (١٥٥٩تطبيقا لكل من اتفاق الطائف والقرار       
وأدعـو أيـضا بإحلـاح كـل        . دفاعية وطنيـة شـاملة تـؤمن احلمايـة املناسـبة للبنـان وأرضـه وشـعبه                

 األخــرى أن تــدعم التطبيــق الكامــل امليليــشياتاألطــراف القــادرة علــى التــأثري يف حــزب اهللا و 
 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩للقرار 
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هو جـزء مـن عمليـة حتـول تـارخيي أوسـع         ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩وأالحظ أن تطبيق القرار      - ٨٧
نطاقا تشمل أيضا التحقيقـات يف االغتيـال اإلرهـايب الـذي أودى حبيـاة رئـيس الـوزراء الـسابق                     

 آخرين يف وسـط بـريوت، ويف االغتيـاالت واألعمـال اإلرهابيـة األخـرى           ٢٢رفيق احلريري و    
صـالح العمليـات االنتخابيـة يف لبنـان     اليت وقعت يف لبنان يف الفترة األخرية، والعمل املستمر إل         

ــا      ــذها الحق ــصادية وتنفي ــا إلجــراء إصــالحات اقت ــة حالي ــشكل أعــم، واالســتعدادات اجلاري . ب
وأدعو كل األطراف إىل دعم عملية التحول الواسعة النطاق يف لبنـان ملـا خيـدم املـصلحة العليـا                    

إىل اختـاذ كـل اخلطـوات الـضرورية         للبنانيني والدول ااورة واسـتقرار املنطقـة، وإىل املـسارعة           
 .لتحقيق هذه الغاية

ــة االمتثــال ملقتــضيات القــرار      - ٨٨ ــام، أناشــد جمــددا وبإحلــاح كــل األطــراف املعني ويف اخلت
دون أي تأخري، والتطبيق الكامل هلذا القرار وكـل القـرارات األخـرى ذات              ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩

 .وسيادته الكاملة واستقالله السياسيالصلة املتعلقة باستعادة لبنان لسالمته اإلقليمية 
بطريقـة تـؤمن علـى أفـضل        ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وما زلت مقتنعا بـضرورة تطبيـق القـرار           - ٨٩

ويف هـذا   . وجه استقرار لبنان واجلمهورية العربية السورية ووحدهتما، واستقرار املنطقة عموما         
وصـل يف ايـة املطـاف إىل    السياق، أجدد أيضا التزامي بتطبيق مجيع قرارات جملس األمـن وبالت     

 .سالم عادل ودائم وشامل يف الشرق األوسط
 على اقتناع تام بأن الدعم املستمر من جملس األمن واستمرار احلـوار الـوطين               نينكما أ  - ٩٠

ووحدة اللبنانيني والقيادة احلكيمة للحكومة اللبنانية باإلضافة إىل التعـاون الـضروري مـن كـل                
، مبــا فيهــا اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومجهوريــة إيــران اإلســالمية،  األطــراف املعنيــة األخــرى

ــرار          ــل للق ــق كام ــم حنــو تطبي ــدم مه ــق تق ــسمح بتخطــي صــعوبات املاضــي وحتقي  ١٥٥٩ست
وسأظل حتت تصرف جملـس األمـن وعلـى أهبـة االسـتعداد لالسـتمرار يف مـساعدة                  ). ٢٠٠٤(

 .األطراف على التطبيق الكامل للقرار
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  األولاملرفق
 مقررات مؤمتر احلوار الوطين اللبناين  
 )٢٠٠٦مارس /  آذار١٤(  

 ]بالعربية: األصل[
  

 لبنانيةمهورية الاجل  
 جملس النواب  
 مقررات مؤمتر احلوار الوطين اللبناين  

 
 موضوع احلقيقة ومتفرعاا - ١ 

 :٢٠٠٦مارس /أقر اتمعون البند األول يف بداية احلوار يف الثاين من آذار 
 موضوع جلنة التحقيق الدولية املستقلة • 
 موضوع احملكمة الدولية • 
 موضوع توسيع مهمات جلنة التحقيق • 

 :٢٠٠٦مارس / آذار١٤أقرت البنود التالية بتاريخ 
 

 :املوضوع الفلسطيين - ٢ 
بـسط  ”وما نصت عليه حتت عنوان      ) اتفاق الطائف (انطالقا من وثيقة الوفاق الوطين       

، والتزامـا ملـضموا، وبعـد تأكيـد ضـرورة          “لة اللبنانية علـى كـل األراضـي اللبنانيـة         سيادة الدو 
احتـرام الفلــسطينيني لــسلطة الدولـة والتــزام قوانينــها وعلـى رفــض التــوطني ودعـم حــق العــودة     

 :للفلسطينيني، اتفق اتمعون على ما يأيت
ل احلياتيـة واالجتماعيـة   حث احلكومة اللبنانيـة علـى متابعـة جهودهـا يف معاجلـة املـسائ               • 

واإلنسانية بالنـسبة للفلـسطينيني داخـل املخيمـات والفلـسطينيني املقـيمني خارجهـا يف                
لبنــان، مــع مــا يقتــضيه ذلــك مــن تــسهيالت قانونيــة ومــن متابعــة جــادة لــدى اتمــع   
الدويل وحتمل مسؤولياته لتـأمني العـيش الالئـق الكـرمي للفلـسطينيني إىل حـني عـودهتم                  

 .همإىل ديار
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بناء على قرار جملس الوزراء يف موضوع معاجلة قضايا الالجئني الفلـسطينيني يف لبنـان                • 
وااللتــزام بــه جلهــة إــاء وجــود الــسالح الفلــسطيين خــارج املخيمــات يف مهلــة ســتة    
أشــهر، ومعاجلــة قــضية الــسالح داخــل املخيمــات مــع التأكيــد علــى مــسؤولية والتــزام  

يمــات الفلــسطينية مــن أي اعتــداء، التــزام اــتمعني بالعمــل  الدولــة اللبنانيــة محايــة املخ
اجلــدي لتنفيــذ مــا ورد أعــاله ودعــم جهــود احلكومــة للتوصــل إىل ذلــك وعــن طريــق  

 .احلوار
اعتبار الفقرة الواردة يف مقدمة الدستور جلهة أن ال جتزئة وال تقسيم وال توطني، هـي                 • 

مـن الدسـتور أن ال شـرعية    “ ي” جزء من ميثاق العيش املشترك، الذي نصت الفقرة     
 .ألي سلطة تناقضه

 
 : السورية-موضوع العالقات اللبنانية  - ٣ 

انطالقا مما ورد يف مقدمـة الدسـتور جلهـة أن لبنـان الـوطن الـسيد احلـر املـستقل عـريب                        
جلهـة العالقـات املميـزة      )  الطائف -اتفاق  (اهلوية واالنتماء وما تكرس يف وثيقة الوفاق الوطين         

 تقوم بينه وبني اجلمهورية العربية السورية واليت تـستمد قوهتـا مـن جـذور القـرىب والتـاريخ                اليت
واملصاحل األخوية املشتركة، وبعد التأكيد على ضرورة التنـسيق والتعـاون بـني البلـدين يف شـىت         
ااالت مبا حيقق مـصلحتهما يف إطـار سـيادة واسـتقالل كـل منـهما، اتفـق اتمعـون علـى أن            

ية هذه الروابط تقتضي إرساءها علـى قواعـد ثابتـة وواضـحة تـؤدي إىل تـصحيح مـا شـاب              تنم
 :هذه العالقات من خلل، وذلك

بعدم جعل لبنان مصدر هتديـد ألمـن اجلمهوريـة العربيـة الـسورية واجلمهوريـة العربيـة                   • 
السورية ألمن لبنـان وسـالمة مواطنيهمـا يف أي حـال مـن األحـوال، ومـن أجـل ذلـك             

ضبط احلدود بينهما من اجلانبني ودعوة احلكومة اللبنانية إىل اختاذ اإلجـراءات            يقتضي  
 الالزمة لذلك؛

 تكريس قاعدة عدم تدخل أي من الدولتني يف شؤون الدولة األخرى الداخلية؛ • 
إقامة عالقات ندية بني الدولتني مبنية على الثقة واالحترام املتبادلني تتجـسد يف أقـرب                • 

شاء عالقـات دبلوماسـية بـني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان علـى                 وقت ممكن بإنـ   
 مستوى السفارات؛

تفعيل ودعم اللجنـة املـشتركة بـني البلـدين ملتابعـة إـاء ملـف املفقـودين واملعـتقلني يف                      • 
 .البلدين بالسرعة املمكنة
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 :موضوع مزارع شبعا - ٤ 
ــزارع شــبعا، وأكــدو      ــة م ــى لبناني ــع   أمجــع املتحــاورون عل ــة يف مجي ا دعمهــم للحكوم

اتصاالهتا لتثبيت لبنانيـة مـزارع شـبعا وتـالل كفرشـوبا وحتديـدمها وفـق اإلجـراءات واألصـول                    
 .املعتمدة واملقبولة لدى األمم املتحدة

 
 :موضوع رئاسة اجلمهورية - ٥ 

ــشة          ــى وجــوب مناق ــد أمجــع املتحــاورون عل ــة، فق ــا يف موضــوع رئاســة اجلمهوري أم
 .أزمة احلكم القائمةاملوضوع ملعاجلة 

 
 :موضوع سالح املقاومة - ٦ 

 .فيما يتعلق مبوضوع سالح املقاومة ال يزال كذلك قيد النقاش 
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 املرفق الثاين
رســالة موجهــة مــن نــواب حــاليني وســابقني يف جملــس النــواب إىل رئــيس   

 جملس النواب السيد نبيه بري
 )٢٠٠٦فرباير /شباط ٢٠(  

 ]بالعربية: األصل[
 ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٠وت يفبري  

 ،دولة رئيس جملس النواب األستاذ نبيه بري احملترم
 بعد التحية،

 :يتشرف النواب احلاليون والسابقون املوقعون أدناه بإبالغكم مبا يأيت 
ملــا كنــا قــد تعرضــنا لــضغوط وهتديــدات مــن قبــل األجهــزة األمنيــة الــسورية واللبنانيــة   

 وع قانون متديد والية رئيس اجلمهورية  إميل حلود،إلرغامنا على التصديق على مشر
ــبطالن،          ــا يعرضــه لل ــب أساســي يف الرضــا واإلرادة م ــشوبا بعي ــصويتنا م ــا كــان ت ومل

ــا ــيس          وم ــة رئ ــد والي ــتور ومتدي ــديل الدس ــانون تع ــشروع ق ــى م ــصويت عل ــة الت ــرض عملي يع
 اجلمهورية لإلبطال الكامل،

 كنا ضد مـشروع قـانون متديـد واليـة رئـيس      جئنا بكتابنا هذا نبلغكم رمسيا أننا    لذلك 
ــا تعرضــنا ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٣اجلمهوريــة  إميــل حلــود الــذي أقــره الــس بتــاريخ     ، وأنن

لضغوط وهتديدات فاقت قدرتنا على التحمل دفعتنا إىل املوافقة عليه مـرغمني، وهـو مـا جيعـل                  
 الـصادر يف    ٥٨٥/٢٠٠٤ تصويتنا باطال والغيـا وكأنـه مل يكـن وهـو مـا يـسقط القـانون رقـم                  

ــول ٤ ــبتمرب /أيلـ ــتوريا    ٢٠٠٤سـ ــة دسـ ــثني املفروضـ ــة الثلـ ــوافر أكثريـ ــدم تـ ــن  .  لعـ ــالبني مـ طـ
أخــذ موقفنــا هــذا باالعتبــار واختــاذ التــدابري الدســتورية الــضرورية ملعاجلــة النتــائج           دولــتكم
 .الناجتة عنه الباطلة

 واقبلوا االحترام، 
 )توقيع(

 عيدووليد     فرعونميشال     احلريريية 
 وغاسابيانأجان            جلولغنوه     مكاريفريد 
 فتوشنقوال     قباينحممد     دي فريجنبيل 
 جمدالينعاطف    سركسيانسريج طور     جرجيانيغيا 

 امليسحممد علي    قصارجيانآكوب 
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 املرفق الثالث
 /ر أيــا٩(حمــضر اجتمــاع اللجنــة العــسكرية الــسورية اللبنانيــة املــشتركة    

 )٢٠٠٥مايو 
 ]بالعربية: األصل[ 

 
استنادا لتوجيهات القيادة العسكرية للجيش السوري واجليش اللبناين مت تـشكيل جلنـة              

حتقــق مــن متركــز وحــدات مــن القــوات العربيــة الــسورية داخــل احلــدود الــسياسية للجمهوريــة 
 للمنطقـة املـذكورة تـبني       اللبنانية يف منطقة دير العشائر، وبعد االطالع امليداين مـن قبـل اللجنـة             

أن هناك تباينا يف اخلرائط الطبوغرافية لكال البلدين وقد شكلت جلـان لبنانيـة سـورية مـشتركة                  
سابقا من كـال البلـدين ضـمت أعـضاء مـن وزاريت اخلارجيـة والعـدل إضـافة إىل فـنني ومل تنـه                          

 .اللجان أعماهلا يف حينه
شكيل هــذه اللجــان إلــاء التبــاين يف وقــد اقتــرح الطرفــان الــسوري واللبنــاين إعــادة تــ 

ــهائي        ــشكلها الن ــايل إظهــار احلــدود وترســيمها ب ــدين وبالت احلــدود املعتمــدة علــى خــرائط البل
 .وااللتزام ا

 .٢٠٠٥مايو / أيار٩وقع احملضر بتاريخ  
 

 :من اجلانب اللبناين
 سليمانالعميد الركن صاحل حاج ) توقيع(
 نفسهاعلى أساس أن احلدود السياسية هي (

 )احلدود الدولية
  

 :من اجلانب السوري
 قاسماللواء أديب علي ) توقيع(
 


