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التقريــر نــصف الــسنوي اخلــامس لألمــني العــام بــشأن تنفيــذ قــرار جملــس   
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩األمن 

  
 مقدمة -أوال  

هذا التقرير هو تقريري نصف الـسنوي اخلـامس إىل جملـس األمـن بـشأن تنفيـذ القـرار                - ١
٢٠٠٤ (١٥٥٩.( 

ي متواصـل،   ويف األشهر الستة املاضية، استمر لبنان يف أن يشهد عـدم اسـتقرار سياسـ               - ٢
فيما يتعلق مبـسألة إنـشاء حمكمـة خاصـة للبنـان يف سـياق عمـل جلنـة التحقيـق الدوليـة املـستقلة                

 .والذي حيتل بصورة متزايدة موقع الصدارة

 تـشرين   ٦وبدأت املشاورات السياسية فيما بني الزعماء اللبنانيني لتسوية خالفاهتم يف            - ٣
ال األعضاء الشيعة الستة يف جملـس الـوزراء مـن           ويف خضم فشلها، استق   . ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

وزاد . نـوفمرب /تـشرين الثـاين   ١٣واستقال وزير آخـر يف      . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١١احلكومة يف   
التوتر بدرجة أكرب مع إقرار مشروع اتفاق قـانوين بـشأن احملكمـة اخلاصـة ذات الطـابع الـدويل        

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٥لقـانوين النـهائي يف      نوفمرب، ومت إقرار االتفـاق ا     / تشرين الثاين  ١٣يف  
 .بواسطة األعضاء املتبقني يف جملس الوزراء

ورأت املعارضة، الـيت تتـألف مـن حركـة أمـل وحـزب اهللا وحركـة الـوطنيني األحـرار                      - ٤
وتواصـل احلكومـة    . وكذلك الرئيس حلود، أن جملس الـوزراء مل يعـد يتمتـع بـشرعية دسـتورية               

، نظـرا ألهنـا حتظـى بـدعم األغلبيـة الربملانيـة، وتـرى احلكومـة عـالوة علـى                     اجتماعاهتا وأعماهلـا  
ذلـك أنـه مبــا أن رئـيس الـوزراء مل يقبــل بـصفة رمسيــة االسـتقاالت املقدمـة إليــه، فإهنـا ال تعتــرب         

ــا تبقــى مــن جملــس       . ســارية ــشرعية الدســتورية مل ــشأن ال ــشة واســعة النطــاق ب ويف ســياق مناق
 وحركـة أمـل وحركـة الـوطنيني األحـرار اعتـصاما أمـام مكتـب                 الوزراء، بدأ أنصار حـزب اهللا     

 .ديسمرب، وهو مستمر حىت اليوم/ كانون األول١رئيس الوزراء وسط بريوت اعتبارا من 
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وأدت املظـاهرات يف بعــض األحيــان إىل اشــتباكات تتــسم بــالعنف بــني مؤيــدي قــوى   - ٥
 ، قُتل أحد األشـخاص يف سـياق     ديسمرب/ويف أوائل كانون األول   . املعارضة ومؤيدي احلكومة  

، قُتل ثالثـة أشـخاص وُجـرح أكثـر مـن            ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢٣ويف  . هذه االشتباكات 
وعقـب ذلـك    . مائة شخص عندما جرت الدعوة إىل إضراب عام وأصبح البلـد يف حالـة شـلل               

 إعمــار بيــومني، عنــدما كــان املــاحنون جيتمعــون يف بــاريس ويتعهــدون بتقــدمي املــساعدة إلعــادة
لبنــان حتولــت اشــتباكات وقعــت يف حــرم جامعــة بــريوت إىل اشــتباكات عنيفــة، ممــا أدى إىل    

ووقعت اشتباكات جمددا أيـضا يف األجـزاء        . سقوط أربعة قتلى وأكثر من مائة ومخسني جرحيا       
 .فرباير/الريفية من وادي البقاع يف شباط

جهودا تـستحق الثنـاء للتوسـط       وبذلت جمموعة متنوعة من األطراف والعناصر الفاعلة         - ٦
وأرسـت الزيـارات واجلهـود الـيت تـستحق الثنـاء مـن جانـب أمـني                  . بني طريف اخلالف يف لبنان    

عام جامعة الدول العربية واملبادرة اليت تستحق الثناء اليت تقدمت هبا اململكة العربيـة الـسعودية                 
ي، ورئـيس الربملـان، نبيـه بـري،         أسس إجراء حمادثات بني زعيم األغلبية الربملانية، سعد احلريـر         

غري أنه ال يزال يتعني إجيـاد حـل لألزمـة وال تـزال املواجهـة الـيت تـصيب                . مارس/يف أوائل آذار  
 .لبنان بالشلل مستمرة

قــدمت إيلَّ مــرتني يف األشــهر األربعــة املاضــية، التماســات موقعــة مــن أغلبيــة أعــضاء      - ٧
.  برملانيـة للتــصديق علـى إنــشاء احملكمـة الدوليــة   الربملـان يعربـون فيهــا عـن تأييــدهم لعقـد دورة    

جيتمع الربملان منذ هناية دورة اخلريف، وال يزال يـتعني عليـه بـدء مداوالتـه يف دورة الربيـع                ومل
، نظــرا ألن رئــيس الربملـــان   ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٢املعتــادة، والــيت بـــدأت بــصفة رمسيــة يف     

هــذه اخللفيــة، بعــث إيلَّ رئــيس الــوزراء فــؤاد  ويف ضــوء . يوجــه دعــوة إىل الربملــان لالنعقــاد مل
ــالة مؤرخــة    ــسنيورة برس ــسان١٠ال ــن، يف ضــوء      / ني ــس األم ــوم جمل ــا أن يق ــب فيه ــل يطل أبري

 طـرق وسـبل بديلـة تكفـل إنـشاء احملكمـة اخلاصـة للبنـان                 بحـث ب”للربملـان اللبنـاين،     “ الشلل”
عمليــات االغتيــال بــدون تــأخري، وهــو أمــر أساســي للحفــاظ علــى احلريــات وقمــع املزيــد مــن  

 .“السياسية

، اغتال يف بريوت رجال مـسلحون بـيري اجلميـل           ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ويف   - ٨
، قُتـل   ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ١٣ويف  . وزير الصناعة، وهو سليل إحدى اُألَسر السياسية بلبنان       

ــا       ــة بكفاي ــرب قري ــدما مت بنجــاح تفجــري حــافلتني ق ــة أشــخاص عن ــرح ســبعة عــ  . ثالث شر وُج
ــداءاهتم      . شخــصا ــوا جمــددا يف مناســبتني ن ــصرفات، وأدان وأدان أعــضاء جملــس األمــن هــذه الت

السابقة إىل مجيع األطراف املعنية بالتعاون بصورة كاملـة علـى وجـه الـسرعة مـن أجـل التنفيـذ           
الكامــل جلميــع القــرارات ذات الــصلة املتعلقــة باســتعادة الــسالمة اإلقليميــة والــسيادة الكاملــة    
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ــرارا  واالســت ــان، وال ســيما الق ــسياسي للبن ، )٢٠٠٥ (١٥٩٥، و )٢٠٠٤ (١٥٥٩ت قالل ال
وقــــــد ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠، و )٢٠٠٦ (١٦٦٤ ، و)٢٠٠٥ (١٦٣٦ و

 .أدان سلفي وأنا أيضا أدين أعمال العنف هذه

 زيـادة يف    دشـه مـارس   / شـهر آذار   ود لبنـان هـدوء مـشوب بـالتوتر، فـإن          ويف حني يـس    - ٩
ويف . ة واإلنـــذارات بوجـــود قنابـــل والـــيت جـــرى اإلبـــالغ عنـــها      ات األمنيـــعـــدد التهديـــد 

أبريــل، عثــر علــى شــابني مقتــولني بعــد ثالثــة أيــام مــن اختفائهمــا يف أحــد األحيــاء /نيــسان ٢٦
 .وكانت هناك مزاعم بأن احلادث قد يكون مرتبطا بالتوتر الطائفي. اجلنوبية يف بريوت

  
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار  -ثانيا  

بـشأن تنفيـذ     ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٩املـؤرخ   عقب صـدور التقريـر األخـري         - ١٠
، حتقق املزيد من التقدم لتعزيز الترتيبـات الـيت تـضمنها          )S/2006/832) (٢٠٠٤ (١٥٥٩قرار  ال
وهذا التقدم يتعلق بتحقيق االحتـرام التـام لـسيادة لبنـان وسـالمته              . )١()٢٠٠٦ (١٧٠١قرار  ال

حدته واستقالله السياسي يف ظل السلطة الوحيدة واخلالـصة للحكومـة، كمـا دعـا        اإلقليمية وو 
 .)٢٠٠٤ (١٥٥٩إىل ذلك القرار 

الـذي يـدعو    ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وال يزال يتعني مع ذلك التنفيذ الكامل ألحكام القرار           - ١١
ادة لبنـان  إىل تفكيك ونزع سالح مجيع امليليشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة واالحتـرام التـام لـسي              

وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي يف ظل الـسلطة الوحيـدة واخلالـصة للحكومـة،               
ــة حــرة ونزيهــة يف االنتخابــات الرئاســية يف لبنــان وفقــا      وكــذلك تأييــد اجمللــس لعمليــة انتخابي
 للقواعــد الدســتورية اللبنانيــة الــيت وضــعت دون تــدخل أو نفــوذ أجــنيب، والــيت ال يــزال يــتعني   

 .تنفيذها بالكامل
 

 سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي -ألف  
 ١٧٠١قـرار   البشأن تنفيـذ     ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤املؤرخ  كرد فعل لتقريري األخري      - ١٢

)٢٠٠٦ ((S/2007/147) أبريــــــل/ نيــــــسان١٧لــــــس بيانــــــا رئاســــــيا مؤرخــــــا اجمل، أصــــــدر 
)S/PRST/2007/12(  ــه جمــددا ــصفة     ، أكــد في ــة ب ــشرعية واملنتخب ــان ال ــة لبن ــام حلكوم ــده الت تأيي

دميقراطية، ودعا إىل االحترام التام للمؤسسات الدميقراطيـة للبلـد، وفقـا لدسـتورها، وأدان أي                
 التحلـي لس كذلك مجيع األحزاب السياسية اللبنانيـة إىل         اجملودعا  . جهد لزعزعة استقرار لبنان   

__________ 
ــن املؤرخــة       )١(  ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ ــالة املوجه ــانون األول١انظــر الرس ــسمرب / ك  (A/2006/933) ٢٠٠٦دي

 .(S/2007/147)) ٢٠٠٦ (١٧٠١ بشأن تنفيذ قرار جملس األمن ٢٠٠٧مارس / آذار١٤وتقريري املؤرخ 
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 احلـوار إىل منـع املزيـد مـن تـدهور احلالـة يف لبنـان،        بروح املسؤولية هبدف التوصـل عـن طريـق      
وأكد جمددا دعمـه القـوي لـسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة ووحدتـه واسـتقالله الـسياسي، يف                     

 .نطاق حدوده املعترف هبا دوليا ويف ظل السلطة الوحيدة واخلالصة حلكومة لبنان

زاعم بــأن عمليــات هتريــب غــري    ويف ســياق املواجهــة الــسياسية املطولــة وانتــشار املــ      - ١٣
مـارس،  / آذار ١٤ اللبنانية، أصدر حتـالف      -مشروعة لألسلحة جتري سرا عرب احلدود السورية        

، أكــد فيــه أن ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١٦الــذي ميثــل فــصيل األغلبيــة يف الربملــان، بيانــا يف 
ة مــن األســلحة القــوى املرتبطــة مباشــرة باملخــابرات الــسورية تتــوىل إحــضار شــحنات جديــد”

وتوزيعها يف مناطق حساسة بلبنان، وال سيما يف غرب البقاع وراشيا وبعض املنـاطق يف جبـل                 
انتبـاه جامعـة الـدول العربيـة واألمـم املتحـدة إىل املمارسـات               ”واستطرد البيان بتوجيه    . “لبنان

تكـرارا أي    ةسوريالـ   اجلمهورية العربية  قد نفت حكومة  و. “املستمرة للنظام السوري يف لبنان    
مـــشاركة يف هتريـــب األســـلحة أو أي نـــشاط اســـتخبارايت يف لبنـــان، وأشـــارت إىل جهودهـــا  

وأبلغــين ). ٢٠٠٦ (١٧٠١قــرار الوتعاوهنــا التــام يف إنفــاذ حظــر األســلحة املفــروض مبوجــب  
اجلمهوريــة العربيــة أبريــل بــأن / نيــسان٢٤أيــضا الــرئيس األســد أثنــاء اجتماعنــا يف دمــشق يف  

يف العمـــل مـــع األمـــم املتحـــدة بـــشأن مجيـــع املـــسائل ذات الـــصلة بالـــسالم   ترغـــب ةسوريالـــ
لقـرار  ل بالتنفيذ التـام     ةسورياجلمهورية العربية ال  واالستقرار يف املنطقة، وأكد جمددا أيضا التزام        

 . الشأنباملشاورات مع األمم املتحدة بذلكوالنهوض ) ٢٠٠٦( ١٧٠١

اجلمهوريـة  لبـدء فـورا يف عمليـة بـني لبنـان و           ومن املؤسـف، أنـه مل يتحقـق بعـد توقـع ا             - ١٤
، علـى أسـاس جـدول أعمـال متفـق عليـه، والـيت سـتؤدي يف هنايـة املطـاف إىل            ةسوريالعربية الـ  

ــري        ــر األخـ ــن ذلـــك يف التقريـ ــراب عـ ــرى اإلعـ ــا جـ ــة، كمـ ــية كاملـ ــات دبلوماسـ ــة عالقـ إقامـ
)S/2006/832 ( ١٦٨٠قـــرار الوتنفيـــذا لألحكـــام ذات الـــصلة مـــن) ت حبـــث وقمـــ). ٢٠٠٦

الرئيس األسد على إقامة عالقات دبلوماسية مع لبنان، وأكد جمددا اسـتعداده مـن حيـث املبـدأ      
 تأكيـد موقفهـا     ةسورياجلمهورية العربية ال  ويف الوقت نفسه، أعادت     . إلقامة عالقات مع لبنان   

القـات  أزال أعتقـد بـأن إقامـة ع        وال. يل ومفاده أن إقامة متثيل دبلوماسي متبـادل مـسالة ثنائيـة           
دبلوماسية رمسية ستشكل إجـراء هامـا لتأكيـد االحتـرام التـام لـسيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة               

 فـإن اختـاذ خطـوات حنـو         ،وكمـا ورد يف التقريـر نـصف الـسنوي األخـري           . واستقالله الـسياسي  
 ولبنـان سيـساهم بـصورة ملموسـة يف          ةسورياجلمهورية العربية الـ   إقامة عالقات دبلوماسية بني     

 .قرار املنطقةاست
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 وال يزال تأكيـد سـيادة لبنـان وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي يـرتبط علـى حنـو                       - ١٥
وستـساهم اخلطـوات حنـو      . ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ     ينفصم بترسيم احلدود املشتركة مع       ال

 .الترسيم الكامل للحدود بني لبنان وسوريا بصورة كبرية أيضا يف استقرار املنطقة

 الـسورية يف رسـالتها إىل جملـس األمـن         اجلمهوريـة العربيـة     أكدت من جديد حكومة     و - ١٦
اجلمهوريــة العربيــة لة ترسـيم احلــدود بــني  أن مــسأموقفهــا بــ ،٢٠٠٧مــارس / آذار٢٠ ةاملؤرخـ 

ن حتــل باالتفــاق بــني   أ وجيــب  تني الــدولة بــسيادصللبنــان هــي مــسألة ثنائيــة تتــ     والــسورية
مـع  ء يل    آخـر لقـا     أيـضا يف   اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      ينتبلغـ وأ. ةنياحلكومتني السورية واللبنا  

الـسورية  احلـدود   هنا مستعدة السـتئناف اجتماعـات جلنـة         أ ،بريلأ/ نيسان ٢٤الرئيس األسد يف    
وإنـين أرحـب   . ىل اجلنـوب إانطالقا من الـشمال  الترسيم  عملية بدءوافق على ت ا وأهنة اللبناني -

 .جلنة احلدود مع لبنانإعادة إحياء  سد علىالرئيس األمبوافقة 

مسألة ثنائيـة ال ميكـن   بالفعل و ه ةاللبناني -السورية ترسيم احلدود   وأعتقد أن حتديد و    - ١٧
ــسويتها  ــائي عــرب ال إت ــاجلزء األكــرب مــن   مــا ويف . اتفــاق ثن ــسورية طــول احلــدود  يتعلــق ب  -ال

ىل إتطلـع اآلن    أنـا أ  و.  وقـت مبكـر     يف هذه العملية حتول دون بدء    ي عوائق   أ، ال توجد    ةاللبناني
بـرام اتفـاق   إىل إ سـد، و  الـرئيس األ  طبقـا ملـا تعهـد بـه         الثنائيـة،   معاودة اجتماعـات جلنـة احلـدود        

عــضاء جملــس واجس الــيت أوردهــا أمفيــدة ملعاجلــة اهلــ يــشكل بــدوره أداة هامــة واحلــدودبــشأن 
غـري  بـصورة   عـرب احلـدود     سـلحة أنقـل   عمليات  عن  اليت تفيد   االدعاءات والتقارير   بشأن  األمن  

 ).٢٠٠٦( ١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ ينلقرارلمشروعة يف انتهاك لسيادة لبنان و

ــق مبــزارع شــبعا،    يفو - ١٨ ــا يتعل ــة الــ أبلغــتين م ــة العربي ــضا  ةسورياجلمهوري  ايف رســالتهأي
ن أساســي، علــى أســرائيلي مــن املنطقــة االنــسحاب اإل” نأ ٢٠٠٧مــارس /ذارآ ٢٠ ةرخــؤامل

سـرائيلي الكامـل مـن اجلـوالن الـسوري          االنـسحاب اإل  سـيلي   ن ترسيم احلدود    أ يكون مفهوما 
 -أشــارت يل يف وقــت ســابق إىل موافقتــها قــد اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وكانــت . “احملتــل

 علـى خطـة   -ة لبنانيسُتعترب  ن مزارع شبعا     بأ تصرحيات عدد من كبار مسؤوليها    املنسجمة مع   
ىل حـني  إمـم املتحـدة   األسـلطة  وضـع مـزارع شـبعا حتـت      تـدعو إىل  النقاط السبع اللبنانيـة الـيت    

الثالـث نـصف    والحـظ التقريـر     .  عليهـا  ة اللبنانيـ  ة والـسياد  ئمـة احلـدود الدا  ترسيم  تسوية مسألة   
ــرار جملــس األمــن   عــن  ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان ١٩الــسنوي املــؤرخ   ــذ ق ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفي

)S/2006/248(  ،راء بـشأن احلاجـة العامـة إىل ترسـيم احلـدود            هنـاك توافقـا يف اآل     ” أن   نه يبـدو  أ
ترسـيم   بـشأن ضـرورة   هـذا املوقـف  وقـد أكـد جملـس األمـن مـن جديـد       . “ اللبنانيـة -السورية  
 ).٢٠٠٦ (١٦٨٠ مبوجب قراره احلدود
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سألة جياد حل دائـم هلـذه املـ   بأنه رغم أن إ   وقف  أيضا تأكيد امل  كرر  أويف هذا السياق ،      - ١٩
ــا علــى    ــذات يبقــى متوقف ــذا    ترســيم بال ــان، تنفي ــسورية ولبن ــة ال ــة العربي احلــدود بــني اجلمهوري

علــى علــى ترســيمها ، و)٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠  و)٢٠٠٤ (١٥٥٩ اتللقــرار
أيـضا خبطـة النقـاط الـسبع الـيت وضـعتها احلكومـة              حطـت علمـا     فقد أُ ،  يف هناية املطاف  رض  األ
التعريف اجلغـرايف ملـزارع     لدراسة   يف عملي    نين سأستمر إوعليه، ف .  فيها والنهج املقترح ية  لبنانال

 ١٧٠١قـرار  ال تنفيـذ  عـن  ٢٠٠٧مـارس  / آذار١٤ ما ورد يف تقريـري املـؤرخ       على حنو شبعا،  
)٢٠٠٦ ()S/20007/147.( 

االنتهاكات اجلويـة اإلسـرائيلية للخـط    ال تزال   خري،  يف تقريري األ  وكما أوردُت أيضا     - ٢٠
 تقـوم هبـا الطـائرات النفاثـة والطـائرات مـن دون طيـار          من خالل عمليات التحليق اليت     زرقاأل

ســرائيل إتواصــل حكومــة و. بــصورة شــبه يوميــة التابعــة لقــوات الــدفاع اإلســرائيلية متواصــلة   
إىل حـني اإلفـراج عـن    يـستمر  سمـين ضـروري   هـي تـدبري أ   عمليات التحليق اجلـوي     التأكيد أن   

املنـصوص عليـه يف     سـلحة،   كامـل حلظـر األ    االحتـرام ال  تطبيق  واملختطفني  سرائيليني  اإلاجلنديني  
 علـى  هـا  احتجاجيـة لبنانالكومـة   وتواصل احل).٢٠٠٦ (١٧٠١ من القرار ١٥ و   ١٤الفقرتني  

 ١٧٠١ للقــرار انتـهاكا  وةانتـهاكا خطـريا للـسيادة اللبنانيـ    عمليـات التحليـق هـذه معتـربة إياهـا      
ىل جملس األمـن    إخرا  ها مؤ ت وجه ٢٠٠٧بريل  أ/ نيسان ٤مؤرخة  يف رسالة    واعتربت   )٢٠٠٦(

 .سلحةتطبيق حظر األ باإلسرائيليةأنه ال ينبغي ربط عمليات التحليق 

ة عــرب نتظمــة للــسيادة اللبنانيــاملنتــهاكات االللعواقــب احملتملــة الســتمرار وإدراكــاً مــين  - ٢١
ىل جملـس  ة الـيت قدمتـها إ  حاطـ اإل يف ما ذكـرتُ طلبُت، على حنو  اإلسرائيلية، عمليات التحليق   

الكـف عـن   سـرائيل   إبريـل، مـن حكومـة       أ/ نيسان ٥وسط يف   ىل الشرق األ  إرحليت  بشأن  من  األ
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ نيقــرارلل وةشكل انتــهاكا للــسيادة اللبنانيــ الــيت تــالتحليــقعمليــات سياســة 

واالنتــهاكات اجلويــة للــسيادة   هــذه اخلــروق توقــف توقــعوأنــا ال أزال أ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ و
 .بشكل تام ةاللبناني

ــةلبنانالكومــة وأكــدت احل - ٢٢ ــضا  ي ــها  أي  ٤ جملــس األمــن يف  أعــضاء إىليف رســالة وجهت
الغجـر يـشكل   قريـة   يف احـتالل اجلـزء الـشمايل مـن     إسرائيل استمرار   أن،  ٢٠٠٧ابريل  /نيسان
الغجـر يـشكل انتـهاكا للـسيادة        بلـدة    يف   إسرائيلوجود  فإن   وعليه،. األزرقآخر للخط   خرقا  
 عقـدها قائـد قـوة     ي الـيت    الثالثيـة  مـن خـالل االجتماعـات        هـذه املـسألة   وجتـرى معاجلـة     . اللبنانية

جهـات  للتبـاين القـائم يف و      حـل     مـن املمكـن إجيـاد      هأن، وأنا واثق    األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان    
ــق األ. النظــر يف الوقــت املناســب  ــه  وينطب ــر عين ــان    م ــسيادة لبن ــهاكات اإلســرائيلية ل ــى االنت عل

شـــهري  يف األزرقيف ســـياق احلــوادث علــى طـــول اخلــط    دثت حــ  الـــيت اإلقليميــة وســالمته  
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 االجتمــاع الثالثــي آليــةأن بــعلــى ثقــة تامــة أنــا ال أزال و. ٢٠٠٧مــارس /ذارآفربايــر و/شــباط
 بـشكل   م ملعاجلـة مثـل هـذه احلـوادث        ستخَدتُـ  أنقـده ميكـن     يـدعو قائـد قـوة البعثـة إىل ع         الذي  
 .مرضٍ

 
 اللبناينكامل اإلقليم  احلكومة اللبنانية على سيطرةبسط  - باء 

 إال قـدرة    احلكومـة ال متلـك    ،  حاليـا لبنـان   الـيت ميـر هبـا       يف ظل ظروف األزمة السياسية       - ٢٣
للحكومـة  الدسـتورية  فحـىت الـشرعية   . اللبنـاين كامـل اإلقلـيم   علـى بـسط سـلطتها علـى     مقيَّـدة  

 احلـوار  ألزمـة عـن طريـق   ذه احـل هلـ  لذا فـإن إجيـاد   . جانب املعارضةباتت موضع تشكيك من  
اللبنـاين  كامـل اإلقلـيم   احلكومة اللبنانيـة علـى   سيطرة  توافق هو شرط مسبق ضروري لبسط       الو
 .االستخدام املشروع للقوةحصريةَ مارسة احلكومة ملو

 جملـــَس) S/2007/147 ()٢٠٠١ (١٧٠١قـــرار ال عـــن تنفيـــذ األخـــريتقريـــري محـــل و - ٢٤
 ة ملمارسـة حـصري    يـة لبنانالكومـة    هبـا احل   قامـت بـاخلطوات الـيت     ، رغم إشادة هـذا األخـري        األمن

عناصــر تقــوم هبــا نــشطه بأمــع القلــق علــى اإلحاطــة علمــا ، يف كامــل إقليمهــااســتخدام القــوة 
 راكـر علـى ت واألمم املتحدة املؤقتة يف لبنان      خارج منطقة عمليات قوة     غري مرخص هلا     ةمسلح
 . ونزع سالحهالبنان يف املسلحة حل مجيع امليليشيات واجملموعات إىل دعوته تأكيد

حلكومـة  ديرة بالثنـاء الـيت تقـوم هبـا ا         جلا اجلهود واالجنازات    األخرييف تقريري   وأبرزُت   - ٢٥
 .اللبنـاين كامـل اإلقلـيم     احلكومة علـى     من أجل بسط سيطرة    ة اللبناني ة والقوات املسلح  يةلبنانال

يف  األخـرية  راألشـه علـى وجـه اخلـصوص بـدور جـدير بالثنـاء يف              كما اضطلعت هذه القـوات      
 . من قبل احلكومةلقوةلالشرعي لتحقيق حصرية االستخدام جهود إطار ما تبذله من 

حيـد  ا  ممـ شـديد،   ضـغط   تنوء حتت    ة اللبناني ةالقوات املسلح أيضا أن   وضحت  أنين  أبيد   - ٢٦
إىل املبـادرة   املاحنـة  بلـدان دعويت التأكيد كرر أو. مسؤولياهتاكامل  من قدرهتا على االضطالع ب    

ــتقــدمي ب ــها مــن    ساعدة امل ــا ميكّن ــوات مب ــرار   إىل هــذه الق ــا مبوجــب الق ــاء بالتزاماهت  ١٧٠١الوف
 وحتقيــق اللبنــاينكامــل اإلقلــيم  علــى يــةلبنانالكومــة بــسط ســيطرة احلمــا يتعلــق ب ويف) ٢٠٠٦(

ألحكـام   دميقراطيا تنفيـذا     نتخبةاملكومة   من قبل احل    لبنان إحناءيف مجيع   حصرية استخدام القوة    
 األخـرية الـيت قدمتـها       حاطةاإل جملس األمن يف     أبلغُتسبق أن   كما  و). ٢٠٠٤ (١٥٥٩ار  القر

 سـتكون   إىل أهنـا  احلكومـة اللبنانيـة     فقـد أشـارت     بريـل،   أ/ نيـسان  ٥ىل املنطقـة يف     إيت  رحلبشأن  
علـى   والتدريب واملعدات، مبـا يف ذلـك         التقنيةمزيد من املساعدة    طلب  على استعداد للنظر يف     

كومـة  وأبلغـتين احل  . ها بـشكل أفـضل    اقبة حـدود  على مر تعزيز قدرات قواهتا    بغية   ثنائي،صعيد  
الرامية إىل كبح األنشطة املتعلقة باألسـلحة       تخذ سلسلة من التدابري     ما فتئت ت  هنا  ية أيضا أ  لبنانال

جنــدي علــى طــول احلــدود الــشرقية  ٨ ٠٠٠ُنــشر جــرى وحتقيقــا هلــذه الغايــة . ةغــري املــشروع
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 مـرة   يةلبنانالكومة  أكدت يل احل  وعالوة على ذلك،    . ةسوريمهورية العربية ال  اجلوالشمالية مع   
تني  حيـوي يتني قـض غـري املـشروع لألسـلحة   دخول الـ مسألة مراقبة احلدود ومنع أهنا تعترب   أخرى
 .قوميلألمن ال

بـني  غـري املـشروعة     عبـور   المـن نقـاط     كـبري    بعدد   متصلة ةفصلممعلومات  وقُدمت إيل    - ٢٧
تـشمل يف   هتريـب   عديـدا منـها ُيـستخدم لعمليـات         ن  إيقـال    ولبنـان العربية الـسورية    اجلمهورية  

. ة، يقوم هبـا مواطنـون سـوريون ولبنـانيون      مسنت والسيارات املسروق  ألالوقود وا معظم األحيان   
 إىل ذلـك  اإلشـارة بيد أن جمـرد  . التحقق من هذه املعلومات   غري قادرة على    األمم املتحدة   لكن  

علـى  حتـسينات  وإدخـال   اللبنانيـة  -كامل احلدود الـسورية  ديد  ضرورة حت ى  كاٍف للتشديد عل  
 .مراقبة احلدود

 سـلطتها، ال يـزال هنـاك قلـق          ثبيـت  تقدما كبريا يف ت    أحرزت يةلبنانالكومة  احل أنومع   - ٢٨
األخــري تقريــري ويف . لــسلطات الــشرعية تــشكله امليلــشيات ل زاء اســتمرار التحــدي الــذي   إ
)S/2007/147(األخــرىحــزب اهللا وامليليــشيات أنــشطة قلــق بــشكل خــاص مــع ال ت ، الحظــ 

شـحنات أسـلحة    إرسـال   تقارير عن   أفادت   ذلك،   إىل وباإلضافة. خارج منطقة عمليات القوة   
ــرذاك يــضا يف هبــا، كنــُت أشــرُت إليهــا أ  واجتــارٍ النقــل غــري  أشــكالشــكل مــن فكــل . التقري

بطبيعتـه سـلطة الدولـة      بل يقوض أيـضا     ،  ١٧٠١القرار  مع  يتعارض فقط    ال   املشروع لألسلحة 
 ١٥٥٩القـــرار األمـــر الـــذي يتنـــاىف مـــع ،  مـــن قبلـــهااالســـتخدام املـــشروع للقـــوةحـــصرية و
هـذه املعلومـات    كانـت   و. األسلحةهتريب   ن ع إسرائيلمعلومات من   وصلتين  كما  ). ٢٠٠٤(
قـارير مـن    توردت إيلَّ    ذلـك،    إىل وباإلضـافة . األخـري يف تقريـري    ضخمة كمـا بيَّنـُت       و ةفصلم

. ةسـلح عمليـات النقـل غـري املـشروع لأل        كيفيـة حـصول     تفـصيل   تعرض بال  أخرى أعضاءدول  
 املنتجـة خـارج املنطقـة تـصل عـرب بلـدان ثالثـة               األسـلحة تلك التقارير، فـإن بعـض       استنادا إىل   و
حتـدث  وُيزعم أن عمليات النقـل هـذه       .  اللبنانية - لبنان عرب احلدود السورية      إىلسرا  ُتستقَدم  و
 .منتظمشكل ب

اخللفية، أكدت يف احملادثات اليت أجريتها أخـريا مـع الـرئيس األسـد يف               تلك  ويف ضوء    - ٢٩
اجلمهوريـة   وقـد أنكـرت    .دمشق على أمهية منع دخول األسلحة بشكل غري مشروع إىل لبنان          

بـصورة متـسقة التقـارير الـيت تفيـد بوجـود اجتـار غـري مـشروع باألسـلحة عـرب             العربية الـسورية    
ن ضـبط الـسلطات   اتـضح مـ  اللبنانية، باستثناء بعض احلوادث الفردية، كما  - ةدود السوري احل

السورية لشاحنة حتمل لوحاهتا أرقاما عراقية، كانت تقل أسلحة مهربة، يف طريقهـا إىل لبنـان،          
اجلمهوريــة العربيـة الـسورية إىل جملــس األمـن بتــاريخ    كمـا ورد بيانـه يف الرســالة الـيت وجهتـها     
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 من الـصور الـيت تـبني األسـلحة املهربـة الـيت            اوقد استلمت أيضا عدد   . ٢٠٠٧مارس  /رآذا ٢٠
 .ضبطت يف تلك احلادثة

اليت عـرب عنـها يف      اجلمهورية العربية السورية    وإنين أشاطر جملس األمن دعوته حلكومة        - ٣٠
نظــم زيــز لتعإىل اختــاذ املزيــد مــن التــدابري ) S/PRST/2007/12(بيانــه الرئاســي الــصادر حــديثا، 
ــسوري    ــى احلــدود ال ــة عل ــة،  - ةالرقاب ــاون    اللبناني ــأن تع ــدي ب ــع تأكي ــذه  ســوريام ، يف ظــل ه

ميثــل عنــصرا ) ٢٠٠٦ (١٧٠١قــرار اليف إنفــاذ حظــر األســلحة املفــروض مبوجــب  الظــروف، 
وقـد  وإنـين،   . أراضـيها لـى كامـل     مـن ممارسـة سـيطرهتا ع      احلكومـة اللبنانيـة     لتمكني   عنه   غىن ال

مــارس / آذار٢٠ىل جملــس األمــن املؤرخــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إة أحطــت علمــا برســال
ــأن   ٢٠٠٧ ــا ب ــواردة فيه ــسورية  ، واملعلومــات ال ــة ال ــة العربي ضــبطت شــاحنة حتمــل  اجلمهوري

م احلـدود   يرسـ تالنظـر إىل مـسأليت      أواصـل   لوحات بأرقام عراقيـة، كانـت تقـل أسـلحة مهربـة،             
مــسألتني عليهــا، مــن جانــب الطــرفني، باعتبارمهــا     اللبنانيــة والــسيطرة الــصارمة    - ةالــسوري
 .األمهية حامسيت

ويف ضوء ذلك، أعمـل علـى مواصـلة وضـع إطـار لتقيـيم احلالـة علـى امتـداد احلـدود،                     - ٣١
واعتزم إرسال بعثة مستقلة يف أسرع وقت ممكـن، بالتنـسيق الوثيـق مـع حكومـة لبنـان، لتقـوم                     

أبريـل،  /نيسان ١٧املؤرخ  جاء يف البيان الرئاسي      وعمال مبا . بتقييم كامل لعملية رصد احلدود    
ما أجريـه مـن اتـصاالت مـع حكومـة لبنـان، وسـأقدم تقريـرا                 بشأن  اجمللس على اطالع    سأبقي  

إىل اجمللس يف الوقت املناسـب عـن نتـائج هـذه االتـصاالت، ومـا يقتـرح مـن توصـيات يف هـذا                 
 .الصدد

، الـيت أشـرت إليهـا يف    ربيـة الـسورية  اجلمهوريـة الع وقد أحطت علما أيـضا بتأكيـدات     - ٣٢
، بــأن إســرائيل تقــوم بإرســال أســلحة )S/2007/147 (٢٠٠٧مــارس /آذار ١٤تقريــري املــؤرخ 

وأكـدت بعـض    . اإلعالميـة املتزايـدة يف هـذا الـصدد        وبالتكهنات  اللبنانية،  اجلماعات  إىل بعض   
مليـات نقـل مماثلـة      تقـوم بع  وخارجهـا    أخـرى مـن داخـل املنطقـة          االتقارير أيضا علـى أن أطرافـ      

 ال يـسعين إال أن أعـرب        ،ويف الوقـت نفـسه    . د بأية أدلة تـدعم هـذه املـزاعم        زوَّومل أُ . لألسلحة
دعـاءات والتخمينـات، الـيت تـبني أن         العن قلقي بشأن الطبيعة املزعجة جلميـع هـذه التقـارير وا           

ع للقــوة، احلــصري لالســتخدام املــشروواحتكــاره أراضــيه، ممارســة لبنــان لــسلطته علــى كامــل 
 .يزاالن بعيدين عن الوصف بأهنما موضع إمجاع وتأكيد ال

وأشرت يف تقريري األخري أيضا إىل القلق الـذي يـساورين إزاء تزايـد التهديـدات الـيت                  - ٣٣
ــا يف خميمــات       تــشكلها اجلماعــات اإلســالمية املتطرفــة، الــيت يقــال إهنــا وجــدت هلــا مــالذا آمن

ــان األلتواجــد ني الفلــسطينيني، الجــئال وجــود هــذه اجلماعــات،  ويتنــاقض . مــم املتحــدة يف لبن
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ــا ــام     ُي ومــ ــدادها، تناقــــضا صــــرحيا مــــع أحكــ ــار بــــشأن تزايــــد أعــ ــرار التناقــــل مــــن أخبــ قــ
األمـم املتحـدة    هتديـد لتواجـد     ، وهو مدعاة لالنزعاج البالغ، وال يعد مصدر         )٢٠٠٤( ١٥٥٩

واحتكارهــا أراضــيها  مــن بــسط حكومــة لبنــان لــسيطرهتا علــى كامــل   ضفقــط، بــل إنــه يقــو 
قوى األمن الداخلي، إثر حادثة تفجري احلـافلتني يف        اعتقلت  وقد  . الستخدام القوة دون منازع   

. ومعظمهم مواطنون سـوريون   فتح اإلسالم   ، عددا من أعضاء مجاعة      ٢٠٠٧ فرباير/شباط ١٣
مـع تنظـيم    ، الـيت تـشترك      فـتح اإلسـالم   اعتقـادهم بـأن مجاعـة       باملسؤولون اللبنـانيون    أبلغين  وقد  

 -فــتح ”  مــن مجاعــة امليليــشيا املعروفــة بـــ اإليديولوجيــة، تتلقــى متــويال املنطلقــات القاعــدة يف 
، وفلسطينيني مـن     وتتكون بشكل رئيسي من مواطنني سوريني      ، ومقرها يف دمشق   “االنتفاضة

ــسورية،     ــة ال ــة العربي ــيمني عــادة يف اجلمهوري ــراد    املق ــانيني وأف ــضا بعــض اللبن ــاك أي ــو أن هن ول
يتـراوح   فـتح اإلسـالم  مجاعـة  أن عـدد أعـضاء     ويعتقـد   . جنسيات أخرى بني عناصـرها النـشطة      

ختـضع لقيـادة مـواطن أردين مـن أصـول فلـسطينية مطلـوب        وأهنـا   عـضوا،  ٢٥٠ إىل ٢٠٠بـني  
. ٢٠٠١لالســـتجواب بـــشأن اغتيـــال دبلوماســـي مـــن الواليـــات املتحـــدة يف عمـــان، يف عـــام 

يف رســالة بعثــت هبــا إىل رئــيس جملــس األمــن، لــسورية، اجلمهوريــة العربيــة اوذكــرت حكومــة 
بعـض  ، أهنا تنكر بشكل قاطع االهتامات اليت وجههـا إليهـا            ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٦مؤرخة يف   

وأكــد وزيــر . فــتح اإلســالممجاعــة  وةبوجــود تنــسيق بــني هيئــات ســوري املــسؤولني اللبنــانيني 
 وكان هلا اتـصاالت مـع قائـد تنظـيم           ،الداخلية السوري أن تلك اجلماعة ترتبط بتنظيم القاعدة       
اجلمهوريـة  ووفقا ملـا ذكرتـه حكومـة    . القاعدة السابق يف بالد الرافدين، أبو مصعب الزرقاوي      

 قـضى ثـالث   ،مـن أصـول فلـسطينية   وهـو أردين   فتح اإلسـالم فإن قائد مجاعة  العربية السورية،   
جلمهوريــة العربيــة ا، وهــو مطلــوب لالعتقــال جمــددا يف ٢٠٠٦ســنوات يف الــسجن حــىت عــام 

ذه تأســف هلــأيــضا يف رســالتها بأهنــا اجلمهوريــة العربيــة الــسورية وكــررت حكومــة . الــسورية
اسـتقراره   وتواصل وقوفها مع لبنان من أجل تعزيـز          ،وتؤكد أهنا تدين مجيع اجلرائم    ،  االهتامات

 .وأمنه الداخلي

 األراضـي اللبنانيـة   أن بـسط احلكومـة لـسيطرهتا علـى كامـل     إىل  كـذلك   أشري  وأود أن    - ٣٤
ويتواصـل  . قريـة الغجـر    يف اجلـزء الـشمايل مـن         ياإلسـرائيل للتواجـد   يظل أيضا رهنا بإجياد حل      

وفقا ملا جـاء    حلها  مناقشة املسألة من خالل قناة االجتماع الثالثي األطراف، وأتوقع أنه سيتم            
 .ن جملس األمنمؤخرا عيف البيان الرئاسي الصادر 

 
 يشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحهاحل مجيع املل -جيم  

عتقد أن نـزع سـالح املليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة جيـب أن                 أكما ذكرت سابقا،     - ٣٥
يتم مـن خـالل عمليـة سياسـية تفـضي إىل التأكيـد الكامـل لبـسط سـيطرة حكومـة لبنـان علـى                     
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ل، وجـود حـوار، وروح تعـاون،        وتفترض هذه العملية السياسية، يف املقام األو      . كامل أراضيه 
وبـذلك، فـإن إجيـاد حـل لالزمـة الـسياسية املتواصـلة يف               . بني خمتلف القوى الـسياسية يف لبنـان       

 هـو   -حكومة وحدة وطنية    وإنشاء   اليت تتمحور أساسا حول مشكلة احملكمة الدولية         -لبنان  
 .شرط مسبق ضروري ملثل هذه العملية السياسية ذات اآلثار البعيدة

قـــــرار الويف الوقـــــت نفـــــسه، فـــــإن إنفـــــاذ حظـــــر األســـــلحة املفـــــروض مبوجـــــب   - ٣٦
اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية ، وتعــاون األطـــراف خـــارج لبنـــان، ال ســـيما  )٢٠٠٦( ١٧٠١

ــران اإلســالمية،    ــة إي ــة       ومجهوري ــذه العملي ــذ ه ــضي يف تنفي ــضمان امل ــسيا ل ــا رئي يظــالن مكون
 الـسياسية  تهاعات اليت توسع نطـاق سـلط      يضها من جانب األطراف واجلما    والسياسية وعدم تق  

للجمهوريـة  أبريـل، أنـه ينبغـي       / نيـسان  ٢٤وذكرت يف دمـشق، يف      . من خالل حيازة األسلحة   
أن تـدعم عمليـة حـل مجيـع اجلماعـات املـسلحة يف لبنـان ونـزع أسـلحتها، مبـا           العربية السورية   

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١ مع التزامها بتنفيذ القرار يتفق

قليلـة املاضـية، مل تـدر مناقـشات بـني القـادة الـسياسيني اللبنـانيني بـشأن                   ويف األشهر ال   - ٣٧
عمليــة سياســية مــن هــذا النــوع تفــضي إىل حــل مجيــع امليلــشيات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة ونــزع 

وعلــى العكــس مــن ذلــك، ويف ســياق األزمــة املتواصــلة، هنــاك تقــارير وختمينــات     . ســالحها
 ،ماعات اللبنانية تقوم بتوسيع ترسـاناهتا احلاليـة مـن األسـلحة    إعالمية متزايدة بأن طائفة من اجل 

 .أو أهنا بصدد استعادة حجم قدراهتا من األسلحة

تــواتر  ويف ســياق األزمــة الــسياسية املتطاولــة الــيت أفــضت إىل شــل قــدرات لبنــان،          - ٣٨
ضـطراب،  املـشوبة باال  املؤقتـة   اإلعراب عن خماوف مفادها أنه ميكن حىت حلالـة الوضـع الـراهن              

وهــو الوضــع الــذي ختلــت يف إطــاره  -والــيت أمكــن اإلبقــاء عليهــا بعــد انتــهاء احلــرب األهليــة 
ــدراهتا مــن األســلحة        ــة، باســتثناء حــزب اهللا، عــن ق ــسياسية اللبناني  أن -معظــم التجمعــات ال

شـبح املواجهـة    تقـود إىل إحيـاء       سيفضي إىل عملية إعادة تـسلح واسـعة النطـاق،            اتضمحل، مم 
األسـس الواقعيـة    من  ومل تتمكن األمم املتحدة من التحقق بشكل متعمق         . بني اللبنانيني اجملددة  

بيـد أنــين يـساورين بــالغ القلـق بــأن اخلطـاب العــام     . امللموسـة الــيت تـستند إليهــا هـذه املخــاوف   
 قـد يفـضي     - سواء استند إىل دالئل ملموسـة أو كـان مـرده إىل الـتخمني                -واإلعالمي احلايل   

ــائج بــل قــد حيفــزه، ممــ ،  تــسريع ســباق التــسلح احمللــي يف لبنــان  يف الواقــع إىل ا سيفــضي إىل نت
 .ميكن التكهن هبا ال

ــد  - ٣٩ ــاله، ويف تقريـــري أشـــرت وقـ ــؤخرا أعـ ــده إىل ) S/2007/147(الـــصادر مـ ــا تؤكـ مـ
وهنـاك  . من أن بعض اجلماعات اللبنانية تتلقى أسلحة مـن إسـرائيل        اجلمهورية العربية السورية    

ت إعالمية بأن إسرائيل، وبعض األطراف األخرى داخل املنطقة وخارجهـا، تـزود             أيضا تكهنا 
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ــة اجلماعـــات  ــة املرتبطـ ــلحة ١٤حبركـ ــة تؤيـــد  ومل تتلـــق . آذار باألسـ ــة أدلـ ــدة أيـ األمـــم املتحـ
 .املزاعم هذه

ــتين وأ - ٤٠ ــة قامـــت، يف   بلغـ ــن اللبنانيـ ــوات األمـ ــان أن قـ ــة لبنـ ــانون ٢١حكومـ  /األول كـ
االشتراكي الـسوري يف مشـال      القومي  ة منازل لعدد من أعضاء احلزب       ، مبهامج ٢٠٠٦ ديسمرب

وقـد أعلنـت    . لبنان، واكتشفت كميـات كـبرية مـن األسـلحة واملتفجـرات، مـن أنـواع خمتلفـة                 
ــضا عــن هــذه املعلومــات     ــة أي ــسلطات اللبناني ــيس احلــزب   . ال ــومي وأصــدر رئ االشــتراكي الق

ثـر   وأن األسـلحة الـيت عُ      ،كان بـدوافع سياسـية    أعضائه  السوري بيانا جاء فيه أن اقتحام منازل        
ات نيـ عليها هي مـن خملفـات أسـلحة أفـراد املقاومـة اللبنانيـة ضـد االحـتالل اإلسـرائيلي يف مثاني                     

 .القرن املاضي

وعلمت من حكومة لبنان أيضا أن سلطات اجلمارك اللبنانية احتجزت سـيارة خاصـة            - ٤١
 بندقيـة كالشـينكوف جديـدة،       ٢٥، وضبطت   ، يف منطقة جبل لبنان    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣يف  

 لـن وقـد أع  .  جهاز شحن  ٥٠ رصاصة و  ٧٠٠صناديق حيتوي كل منها على      ستة  باإلضافة إىل   
 .عن هذه املعلومات أيضا يف لبنان

حرز أي تقـدم جتـاه نـزع سـالح هـذه            وفيما خيص املليشيات الفلسطينية يف لبنان، مل يُ        - ٤٢
وواصـل ممثلـي اخلـاص حـواره        .  إجراءات يف هذا الصدد    اجلماعات أو حلها، كما مل تتخذ أية      

مع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية يف لبنان، الذي هو أيـضا علـى اتـصال وثيـق مـع الـسلطات                  
 .اهتمام مشتركاليت حتظى باللبنانية بشأن مجيع املسائل 

، ادعـى حـزب     )S/2007/147( ٢٠٠٧مارس  /آذار ١٤املؤرخ  وكما بينت يف تقريري      - ٤٣
 يف جنـوب لبنـان،   ابتعزيـز قدراتـه وإعـادة بنـاء حـضوره املـسلح، وأن لـه حـضور                يقوم  هللا بأنه   ا

 كمـا أكـد حقـه يف نقـل أسـلحته داخـل الـبالد                ،قرب اخلـط األزرق، وأن لديـه أسـلحة كـثرية          
بـأن حـزب اهللا يقـوم بإعـادة بنـاء           أيـضا   وتواتر تأكيد إسـرائيل     . لكي يتسىن له مقاومة إسرائيل    

له األساسية يف جنوب لبنان، وأنه ال يـزال يتلقـى أسـلحة عـرب احلـدود الـسورية                   وهياكتواجده  
وبينت أيضا يف ذلـك التقريـر أن قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان مل تـستلم أيـة                         . اللبنانية -

تقارير عـن وجـود أفـراد مـسلحني غـري مـرخص هلـم يف املنطقـة أثنـاء الفتـرة قيـد االسـتعراض،                          
احملليني والعناصـر الفلـسطينية املـسلحة، الـذين يقتـصر وجـودهم غالبـا               صيادين  باستثناء بعض ال  
وباإلضافة إىل مـا سـبق، أشـرت إىل أن اجلهـود املـشتركة املبذولـة مـن                  . جئنيالعلى خميمات ال  

القوات املسلحة اللبنانية وقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان مل تكشف عن وجود أية عمليـات                
 .للسالح إىل مناطق جنوب هنر الليطايننقل غري مشروعة 
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، اعترضـت  ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٨املـؤرخ  مـؤخرا،  وكما أشرت يف تقريري الصادر       - ٤٤
إحـدى  السلطات اللبنانية شاحنة تقل صواريخ، ومنصات إطالق صـواريخ ومـدافع هـاون، يف               

ت يف وعلمت حديثا من حكومة لبنان أن الشاحنة كانـت قـد ضـبط       . بريوت الشرقية ضواحي  
األصل من طرف مسؤويل اجلمارك اللبنانيني أثنـاء توجههـا عـرب الطريـق الرئيـسية الرابطـة بـني                    

بعـد ذلـك   ولـت  شـتورة ودار البيـدر يف لبنـان، وقـد حُ      بلـديت   بريوت ودمشق، وكان ذلك بني      
وعثـر مـسؤولو اجلمـارك علـى كميـة كـبرية مـن مـدافع                . إىل بريوت إلخـضاعها لتفتـيش دقيـق       

واعتـرف حـزب اهللا     .  اهلاون والصواريخ وقنابل اإلنارة، كانت تقلـها الـشاحنة         اهلاون وقذائف 
 ذخائر لعناصـر    لشاحنة كانت حتم  ”يف بيان أدىل به إىل وسائط اإلعالم بأنه قد متت مصادرة            

يـتعني علـى الـسلطات املختـصة        ”، وطالـب البيـان بأنـه        “البقاع إىل اجلنـوب   سهل  املقاومة من   
ــذخائر  ــشاحنة وال ــادة ال ــة إع ــهاكا   .“ إىل عناصــر املقاوم ــشطة انت ــشكل هــذه األن ــراريل وت  نلق

 ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩

لـــسلطات اللبنانيـــة ألقـــت القـــبض، يف    مـــة لبنـــان أن ا وعلمـــت كـــذلك مـــن حكو   - ٤٥
، “اليسـتر ”مـن نـوع     قـذائف   ثـالث   أشـخاص يف حـوزهتم      ثالثة   على   ،٢٠٠٧ مارس/آذار ٢

 .)٢٠٠٤ (١٥٥٩يضا خمالفة ألحكام القرار أتشكل وهذه احلادثة . بقرب النبطية

، واهتــم حــزب اهللا مجاعــات أخــرى بأهنــا تقــوم بتخــزين كميــات مــن األســلحة ســرا      - ٤٦
 .)٢٠٠٤ (١٥٥٩مسلحة، متحديا بذلك أحكام القرار سيظل مليشيا علنا بأنه واعترف 

 داخـل   دولة”ويف خطابات عامة أخرى، بدا أن نصر اهللا يرفض القول بأن حزب اهللا               - ٤٧
وبـدا أيـضا أنـه يـضع شـروطا          . مثريا الشكوك حول سـلطة الدولـة اللبنانيـة يف صـميمها           “ دولة

ويف . “دولة قوية وجيش قـوي    ”تقوم على بناء    ) “حل قضية املقاومة  ”(لرتع سالح جمموعته    
 ١٥٥٩هــذا الــسياق، أشــري إىل املالحظــات الــواردة يف تقــارير ســابقة بــشأن تنفيــذ القــرار          

ــة الوثي) (٢٠٠٤( ــة S/2005/673قـــ ــشرين األول٢٦ املؤرخـــ ــوبر / تـــ ــة ٢٠٠٥أكتـــ  والوثيقـــ
S/2006/248   ومؤداها أن غالبية املليشيات اللبنانيـة، تنفيـذا   )٢٠٠٦أبريل / نيسان١٩ املؤرخة ،

، انـدجمت يف القــوات املــسلحة اللبنانيـة خــالل التــسعينات، وفقــا   ١٩٨٩التفـاق الطــائف لعــام  
يــشيات اللبنانيــة وغــري ليــتم اإلعــالن عــن تــسريح مجيــع امل”نــص عليــه اتفــاق الطــائف بــأن  ملــا

تبـدأ  “  إىل حكومة لبنان خالل فترة مـدهتا سـتة أشـهر           أسلحة املليشيات ”وأن تسلم   “ اللبنانية
وأشري هنا إىل أن بناء دولـة قويـة وجـيش قـوي، إمنـا يلـيب، مـن حيـث              . على االتفاق  بالتصديق

ها، وإدمــاج قــدراهتا العــسكرية يف القــوات  املنطــق، عمليــات نــزع ســالح املليــشيات وتــسرحي  
املسلحة النظامية، والتزام هذه املليشيات باملشاركة يف العمليـة الـسياسية الدميقراطيـة، وال يـأيت                

 .قبلها
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وعلى هذا األساس، أؤكد أيضا أمهية التعاون مـن جانـب األطـراف اإلقليميـة الـيت هلـا                  - ٤٨
ــام ل . صــالت حبــزب اهللا علــى ) ٢٠٠٦ (١٧٠١لحظــر الــذي فرضــه القــرار  وميثــل التنفيــذ الت

األســلحة عنــصرا ال غــىن عنــه يف احلــد مــن التــوتر ومــن احتمــاالت الــصراع القائمــة حاليــا يف   
وهـو  . لبنان، ويف متهيد السبيل لرتع سـالح مجيـع املليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة وتـسرحيها                  

 .ألعضاءأيضا التزام يفرضه قرار جملس األمن على مجيع الدول ا

وأكرر أيضا الدعوة املوجهة إىل مجيـع األطـراف الـيت بإمكاهنـا التـأثري علـى حـزب اهللا                     - ٤٩
بأن تؤيد حتويله إىل حزب سياسي حمض، متاشيا مـع مقتـضيات اتفـاق الطـائف، باعتبـار ذلـك                    

 . وسيلة لرتع سالح مجيع املليشيات اللبنانية وغري اللبنانية بالكامل

ح احملتمــل حلــزب اهللا، مبــا معنــاه إمتــام حتولــه يف هنايــة املطــاف إىل ويــشكل نــزع الــسال - ٥٠
ــة إهنــاء        ــصرا أساســيا لكفال ــضيات اتفــاق الطــائف، عن حــزب سياســي حمــض، متاشــيا مــع مقت

 ١٧٠١األعمال العدائية بصورة دائمة وحكما بالغ األمهية ينبغي تنفيذه يف إطار تطبيق القـرار               
إضـافة إىل   . املة وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي        والستعادة لبنان سيادته الك   ) ٢٠٠٦(

ــافس           ــسار التن ــه م ــر، توجي ــة األم ــتم، يف هناي ــاع بواجــب أن ي ــع أشــد االقتن ــإين مقتن ــك، ف ذل
واخلصومة بني الفصائل املختلفة يف لبنـان يف إطـار مـن املنافـسة الـسياسية بـدال مـن أن ينطـوي            

فـرتع سـالح مجيـع املليـشيات يف لبنـان       . لحةذلك على احتمال تصعيد األمور إىل مواجهة مس       
 .وتسرحيها خطوة هامة يف هذا الصدد

 
 عملية االنتخابات الرئاسية -دال  

. أصبحت مسألة رئاسة اجلمهورية يف لبنان مرة أخرى قـضية سياسـية كـبرية يف لبنـان                 - ٥١
، ٢٠٠٤سـبتمرب   /يف أيلـول  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ومن دواعي األسـف، مل يـتم، منـذ اختـاذ القـرار              

إجراء أي عملية انتخابية حرة ونزيهة وفقا لقواعد الدستور اللبناين اليت وضـعت بـدون تـدخل        
وقــد أشــار جملــس األمــن مــرة أخــرى بأســف، يف بيانــه الرئاســي املــؤرخ          . أو نفــوذ أجــنيب 

، إىل أنه مل يتم بعد تنفيذ بعض أحكـام          )S/PRST/2006/43 (٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٣٠
، مبــا يف ذلــك إجــراء انتخابــات رئاســية حــرة ونزيهــة وفقــا لقواعــد     )٢٠٠٤ (١٥٥٩القــرار 

 .الدستور اللبناين وبدون أي تدخل أو نفوذ أجنيب

 أن اســتمرار بقــاء ىمــارس تــر/ آذار١٤وال تــزال األغلبيــة الربملانيــة املمثلــة يف حتــالف  - ٥٢
األخـري الـذي وقّعـه      وقـد أُحطـت أيـضا علمـا بااللتمـاس           . الرئيس حلود يف الرئاسة غري شـرعي      

 عــضوا مــن أعــضاء الربملــان مــن أجــل عقــد دورة برملانيــة للتــصديق علــى االتفــاق القــانوين ٧٠
املتعلــق بإنــشاء حمكمــة دوليــة للبنــان، والــذي ســّوغ فيــه املوقعــون جلــوءهم إىل تقــدمي التمــاس    

مـن  باإلشارة إىل موقـف رئـيس اجلمهوريـة الـذي ُمـددت واليتـه مبـا يتعـارض وقـرار جملـس األ                      
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، والذي ال يـزال حيـاول الوقـوف أمـام االختـصاصات الدسـتورية للحكومـة                 )٢٠٠٤ (١٥٥٩
 .اللبنانية الشرعية

وســوف يــتعني وفقــا للقــرار . ويف األشــهر املقبلــة، ســوف تنتــهي واليــة الــرئيس حلــود  - ٥٣
، انتخــاب رئــيس جديــد يف عمليــة انتخابيــة ينبغــي أن تكــون حــرة ونزيهــة،  )٢٠٠٤ (١٥٥٩

ى وفقا لقواعد الدستور اللبناين املوضـوعة بـدون تـدخل أو نفـوذ أجـنيب، ومـن شـأن                    وأن ُتجر 
 .هذه االنتخابات أن تساعد أيضا على إنعاش العملية السياسية الدستورية يف لبنان

 
 مالحظات -ثالثا  

 ١٥٥٩أكتـــوبر، املتعلـــق بتنفيـــذ القـــرار / تـــشرين األول١٩مت، منـــذ التقريـــر املـــؤرخ  - ٥٤
)٢٠٠٤) (S/2006/832 (   إحــراز مزيــد مــن التقــدم حنــو تعزيــز الترتيبــات الــيت اختــذت مبوجــب

، واليت تـشكل إطـارا متكينيـا لتحقيـق االسـتقرار يف لبنـان وعودتـه إىل                  )٢٠٠٦ (١٧٠١القرار  
املسار املؤدي إىل توطيد سيادته وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي، وهـي أمـور كـان هـذا                 

مل ينفـذ  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩غـري أن القـرار     .  قبل حرب الصيف األخـرية     البلد يسعى إىل حتقيقها   
 .بالكامل حىت اآلن

وظل خييم على لبنان على مدى األشهر القليلة املاضية أزمة سياسية وعـدم يقـني طـال                  - ٥٥
ال تــزال حتظــى بــنفس األمهيــة الــيت ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩أمــدمها ممــا يــدل علــى أن أحكــام القــرار 

، ٢٠٠٤سـبتمرب  /وقـد مـر لبنـان، منـذ أيلـول      . اذ القـرار بـادئ األمـر      كانت حتظى هبا وقت اختـ     
وممـا حيظـى بأمهيـة قـصوى أن البلـد انتخـب        . بعملية انتقال كبرية، بـشراكة مـع األمـم املتحـدة          

بغتها عليها عملية انتخابـات برملانيـة حـرة ونزيهـة،     سحكومة ال تزال تتمتع بشرعية دميقراطية أ   
ري أن عملية االنتقال مل تكتمل بعـد، بـل إهنـا، يف واقـع األمـر،                 غ. حتت إشراف مراقبني دوليني   

 .عانت من نكسات هائلة

كذلك تبني حالة املواجهة الـيت طـال أمـدها أن لبنـان حباجـة إىل إطـار يكـون شـامال،                       - ٥٦
وهذا اإلطـار   . ويقوم، قبل ذلك كله، على التراضي، كما هو منصوص عليه يف اتفاق الطائف            

الدعم واملشاركة من جانب مجيع األطراف واجلهات اخلارجية ذات الـصلة           يقتضي أيضا جتدد    
فبدون ذلك، وبدون هناية لألزمة اخلانقـة، لـن يكـون مبقـدور لبنـان إحـراز أي                  . الداعمة للبنان 

تقدم يف طريق إعـادة تأكيـد سـيادته وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي، أو مواصـلة هـذا                  
 ولقد ملست مؤشرات إجيابية يف التأكيـدات الـيت تلقيتـها مـن الـرئيس                .التقدم على املدى البعيد   

األســد وغــريه مــن كبـــار املــسؤولني الــسوريني أثنــاء احملادثـــات الــيت أجريتــها يف دمـــشق يف         
 .أبريل، وأتطلع إىل حتقيقها يف واقع املمارسة/نيسان ٢٤
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ة الراهنـة، مناقـشة   أما علـى الـصعيد احمللـي، ينبغـي أن يتـضمن التوصـل إىل حـل لألزمـ                - ٥٧
ويف التقريــر األول املتعلــق بتنفيــذ القــرار  . مــسألة رئاســة اجلمهوريــة اللبنانيــة واالتفــاق بــشأهنا  

، أُعــرب ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول١املؤرخــة ) S/2004/777(الوثيقــة ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩
يــات احلكومــات والقــادة أال يتمــسكوا مبناصــبهم بعــد انقــضاء الوال ”عــن االعتقــاد بــأن علــى  

ويف املـستقبل القريـب، ستـصبح قـضية متديـد واليـة الـرئيس حلـود اخلالفيـة غـري                     . “احملددة هلـم  
ــة ــات الرئاســية حــرة       . ذات أمهي ــة االنتخاب ــة هــو أن تكــون عملي ــا ســيحظى باألمهي غــري أن م

ونزيهــة، وأن ُتجــرى وفقــا لقواعــد الدســتور اللبنــاين املوضــوع بــدون تــدخل أو نفــوذ أجــنيب،  
 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩ ووفقا للقرار

وال تعــد األزمــة الــسياسية الراهنــة يف لبنــان وال التنفيــذ الــشامل جلميــع أحكــام القــرار   - ٥٨
فكما هو عليه األمر منذ مـدة طويلـة، يظـل مـصري لبنـان         . مسألة حملية حمض  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩

ويتــصل هــذا، مــن ناحيــة بالــصراع  . مرهونــا باالجتاهــات والــشواغل اإلقليميــة األوســع نطاقــا  
لعــريب اإلســرائيلي وبــاجلهود الراميــة إىل التوصــل إىل ســالم شــامل ودائــم جلميــع الــشعوب يف   ا

فحـسب، بــل  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ويتـصل، مـن ناحيـة أخــرى، بالتنفيـذ التـام ال للقـرار       . املنطقـة 
ــرارين  ــرار  )٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠وللقـ ــذلك للقـ ــن ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧، وكـ مـ

 .حيث صلته هبذا األمر
 

تسم بأمهية قصوى، ضرورة التصدي ملوضوع املزاعم القائلـة بـأن مثـة هتريبـا غـري             ومما ي  - ٥٩
 اللبنانية، إذ أن أي شكل مـن أشـكال   -مشروع لألسلحة جيري يف السر عرب احلدود السورية         

ولقـد ظـل   . التهريب يقّوض يف الصميم سلطة احلكومة واحتكارها لالستخدام املشروع للقـوة      
وإين أهيـب جبميـع األطـراف ذات        . شأن حجـم التقـارير وتفاصـيلها      القلق وما زال يـساورين بـ      

الـصلة، وخباصــة حكــوميت اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ومجهوريــة إيــران اإلســالمية، أن تكفــل  
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩التنفيذ التام للقرارين 

ية طبيعيـة   ويف هذا السياق، أكـرر اإلعـراب عـن اقتنـاعي بـأن إقامـة عالقـات دبلوماسـ                   - ٦٠
 الـسورية تعـد مـن التـدابري         -بني اجلمهوريـة العربيـة الـسورية ولبنـان وترسـيم احلـدود اللبنانيـة                

األساسية لتأكيد االحترام الصارم لسيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة واسـتقالله الـسياسي وتيـسري         
 العربيــة وأتوقــع أن حتــرز اجلمهوريــة). ٢٠٠٤ (١٥٥٩التنفيــذ الكامــل جلميــع أحكــام القــرار 

السورية ولبنان، يف سياق التوصل إىل حل لألزمة السياسية الراهنة يف لبنـان، تقـدما حنـو إبـرام                   
وفيمــا يتعلــق مبــزارع شــبعا، مــا زلــت أعمــل علــى دراســة   . اتفــاق ثنــائي بــشأن هــذه العناصــر 

ــان إىل أن       ــسورية ولبن ــة ال ــة العربي ــو اجلمهوري ــضا أن أدع ــة وأود أي ــرايف للمنطق ــف اجلغ  التعري
 .يعاجلا، يف اتصاالهتما الثنائية، مسألة احملتجزين اللبنانيني يف مراكز االحتجاز السورية
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وقــد الحظــت املــزاعم املتعــددة املوجهــة مــن خمتلــف اجلهــات واألطــراف فيمــا يتعلــق    - ٦١
. بالتهريب غري املـشروع لألسـلحة واحتمـال تـسليح خمتلـف اجلماعـات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة                   

ويساورين قلق عميق الحتمال أن تكون األزمـة الـسياسية          . ألمور تشكل قلقا بالغا   وكل هذه ا  
وأهـم مـن    . يف لبنان قد زادت عمقا وتفاقمت جراء تلك املزاعم ومـا يتـصل هبـا مـن ختمينـات                  

ــسليح اجملموعــات        ــودة إىل ت ــة الع ــصلة بإذكــاء عملي ــات املت ــه أن املخــاوف والتخمين ذلــك كل
ــا   ــى نط ــان عل ــسياسية يف لبن ــان     ال ــام لبن ــك أي ــودة إىل أحل ــشبح الع وجيــب . ق واســع أطلــت ب

 . حيدث هذا أال

وال تزال أسلحة حـزب اهللا تـشكل حتـديا رئيـسيا أمـام احتكـار احلكومـة باالسـتخدام                     - ٦٢
املــشروع للقــوة وأمــام مجيــع اجلهــود املبذولــة إلعــادة تأكيــد ســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة     

راب عـن اقتنـاعي بـأن نـزع سـالح املليـشيات اللبنانيـة وغـري                وأكـرر اإلعـ   . واستقالله السياسي 
اللبنانية جيـب أن يـتم مـن خـالل عمليـة سياسـية، وهـي عمليـة تتوقـف، يف املقـام األول، علـى                          

 حــوار بــشأن عــدد مــن أهــم القــضايا امللحــة ةالتوصـل إىل حــل لألزمــة الــسياسية الراهنــة وإقامــ 
وقت ذاته، فإن التنفيذ التـام للحظـر املفـروض علـى            ويف ال . والتوصل إىل توافق يف اآلراء حوهلا     

ــرار   ــوتر     )٢٠٠٦ (١٧٠١األســلحة مبوجــب الق ــه لتخفيــف حــدة الت ــصر ال غــىن عن ، هــو عن
واحتمـــاالت الـــصراع القائمـــة يف لبنـــان يف الوقـــت احلاضـــر ولتمهيـــد الطريـــق لـــرتع ســـالح  

طـراف اإلقليميـة املعنيـة،      ويتوجـب علـى مجيـع األ      . املليشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة وتـسرحيها        
ــسورية، أ    ــة ال ــة العربي ــة   نوبوجــه خــاص اجلمهوري ــذه العملي ــدعم هل ــدم ال ــد الحظــت  .  تق وق

 .مؤشرات إجيابية يف هذا الصدد، يف حمادثايت مع الرئيس األسد بشأن املسائل ذات الصلة

إضــافة إىل ذلــك، جيــب أيــضا أن تعــود العمليــة الــسياسية، علــى الــصعيدين احمللــي            - ٦٣
اإلقليمي، إىل معاجلة قـضية املليـشيات الفلـسطينية، وفقـا لالتفاقـات الـيت مت التوصـل إليهـا يف                     و

 .احلوار الوطين الذي مت يف العام املاضي

فبفــضل . ومجيــع األطــراف داخــل املنطقــة وخارجهــا مــدعوة إىل تقــدمي الــدعم الــالزم  - ٦٤
وإين أعــرب . إحـراز تقــدم كـبري  بالكامــل، مت ) ٢٠٠٦ (١٧٠١اجلهـود املبذولـة لتنفيــذ القـرار    

عن شكري جلميع املـسامهني بقـوات يف قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان، وجلميـع مقـدمي                       
وأود أيـضا أن أشـيد بـالقوات املـسلحة اللبنانيـة            . املساعدة التقنية الثنائية، ومجيع البلدان املاحنـة      

يف سـعيها مـن أجـل تأكيـد أن     بوجــه خـاص، ملـا اضـطلعت بـه مـن دور يف األشهــر األخـرية،               
يظل االستخدام املشروع للقوة حكرا على احلكومـة وحـدها وبـسط سـلطتها يف مجيـع أرجـاء                  

 . البلد
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وأوجه دعويت جمددا جلميع األطراف واجلهات الفاعلـة لتقـدمي الـدعم مـن أجـل إعـادة                   - ٦٥
ــه، والختــاذ مجيــع التــدابري التميك     ــان وحتقيــق التحــول الــسياسي في ــة هلــذا الغــرض،  تعمــري لبن ين

) ٢٠٠٦ (١٦٨٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩هـــو حمــــدد يف اتفـــاق الطـــائف ويف القــــرارات     كمـــا 
 ).٢٠٠٦ (١٧٠١ و

وســوف أواصــل بــذل اجلهــود لغــرض حتقيــق التنفيــذ الكامــل هلــذه القــرارات وجلميــع    - ٦٦
ي قرارات جملس األمن ذات الصلة باستعادة لبنان سالمته اإلقليمية وسيادته واسـتقالله الـسياس             

وحتقيـــق سـالم عـادل ودائـم وشـامل يف مجيــــع أرجـاء منطقـة الـشرق األوسـط، انـسجاما مــع           
ــرارين     ــيما مـــــع القـــ ــرارات جملـــــس األمـــــن ذات الـــــصلة، ال ســـ ) ١٩٦٧ (٢٤٢مجيـــــع قـــ

 ). ١٩٧٣( ٣٣٨ و

 
 


