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التقرير النصف سنوي الثاين عشر لألمني العام بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس                   
  )٢٠٠٤ (١٥٥٩األمن 

  
  معلومات أساسية  -أوال   

 تنفيــذ قــرار جملــس األمــن  عــننــصف ســنوي الثــاين عــشر ال هــذا التقريــر هــو تقريــري  - ١
لـسابق  تقريـري ا صـدور  القـرار منـذ   ذلـك   م التقدم احملرز يف تنفيـذ       يقّيهو  و). ٢٠٠٤ (١٥٥٩
املـسائل املـثرية للقلـق       الضوء علـى     هو يلقي و). S/2010/193 (٢٠١٠أبريل  /نيسان ١٩املؤرخ  

 واسـتقالله   وسـالمة أراضـيه   تعزيـز سـيادة لبنـان       مـن أجـل      تعرقـل اجلهـود املبذولـة        اليت ال تـزال   
 . دعا إليه القرارعلى حنو ما ،السياسي

وقـد جـرت يف جـو هـادئ     . البلد  يفات   جرت انتخابات البلدي   ،مايو/أيارخالل شهر     - ٢
 .حوادث أمنية طفيفةوقوع ، على الرغم من وسلمي عموما

ــوز ٣١ويف   - ٣ ــه/مت ــرئيس  يولي ــضاف ال ــشيل ، است ــريوت    مي ــشتركة يف ب ــة م ــليمان قم س
وقــام أمــري قطــر .  ملــك اململكــة العربيــة الــسعودية ورئــيس اجلمهوريــة العربيــة الــسوريةضــمت

 يفجولــة ختللتــها أغــسطس، /آب ٢ يوليــه إىل/متــوز ٣١مــن فتــرة يف البزيــارة رمسيــة إىل لبنــان 
احلفـاظ  بقـوي    عـريب    التزامتعبريا عن    الزيارات   تلك وكانت. البلد  من نويباجلزء اجل القرى يف   

 بفعــل علــى الــصعيد احمللــي الــذي تولــد التــوتر  ازديــاد حــدةعلــى االســتقرار يف لبنــان يف ســياق
وإزاء .  احملكمـة اخلاصـة للبنـان   عنئحة اهتام حمتملة الصدور بشأن مزاعم وتكهنات شائعات و 

 متبادلـة بـني القـادة اللبنـانيني، األمـر الـذي             حـادة تصرحيات علنية   مؤخرا  أطلقت   اخللفية،   تلك
  .ىل تدهور املناخ السياسيأدى إ

زيــارة ب اإلســالمية إيــران  رئــيس مجهوريــةقــامأكتــوبر، /تــشرين األول ١٤ و ١٣ويف   - ٤
 .نوب، حيث أعرب عن تأييده القوي حلزب اهللاجل جولة يف قرى مشلت، رمسية إىل لبنان
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 )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار   - ثانيا  
يف ،  )٢٠٠٤( ١٥٥٩قرار جملس األمـن      ه، يف الفترة اليت مرت منذ اعتماد      أنأشُري إىل     - ٥
انتخابــات فقــد أجريــت . موضــع التنفيــذ، ُوضــع عــدد مــن أحكامــه ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول ٢

 قواهتـا وعتادهـا العـسكري       اجلمهورية العربيـة الـسورية    وسحبت  . ية وبرملانية حرة ونزيهة   رئاس
 عالقات دبلوماسـية    اجلمهورية العربية السورية   لبنان و  وأقام. ٢٠٠٥أبريل  /نيسانمن لبنان يف    

ــا و،كاملــة  حمادثــات رفيعــة املــستوى بــشأن مــسائل ذات صــلة بــسيادة لبنــان واســتقالله    أجري
 . مثل ترسيم احلدود املشتركة بينهما،ة أراضيهالسياسي ووحد

ــي    - ٦ ــدود، الـــذي لقـ ــيم احلـ ــشجيعا قغـــري أن ترسـ ــراره    تـ ــن يف قـ ــن جملـــس األمـ ــا مـ ويـ
ــق، مل )٢٠٠٦( ١٦٨٠ ــديتحقـ ــإن   .  بعـ ــك، فـ ــافة إىل ذلـ ــوديف إضـ ــشيات وجـ لبنانيـــة  ميليـ
را يهـدد   خطـ شكل  يـ  املـثرية للقلـق، مـا يظـل       منط من احلوادث املـسلحة      وحدوث   ،لبنانية وغري

حقهمــا يف مارســة مبكومــة واجلــيش اللبنــاين احلرورة قيــام ضــ ويؤكــد، البلــد واملنطقــةاســتقرار 
مزيـد   بـذل فـإن األمـر ال يـزال يتطلـب          لـذلك،   . ستخدام القـوة يف مجيـع أحنـاء لبنـان         االنفراد با 

لحفـاظ علـى اإلجنـازات الـيت     لو، )٢٠٠٤( ١٥٥٩حقيـق التنفيـذ الكامـل للقـرار      لت اجلهود من
 .قت بالفعلحتق

جلمعيـة  اأمـام   الـذي ألقـاه     الـرئيس سـليمان يف خطابـه        بعناية مبـا قالـه      علما  لقد أخذت     - ٧
 ه للحفـاظ علـى اسـتقرار      اسعى جاهد ي أكد أن لبنان      حينما ،هتا اخلامسة والستني  دوريف  العامة  

ونيـة  استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وباللجوء إىل املؤسـسات القان   ب احلوار،   عن طريق الداخلي  
 .قرارات جملس األمنبالتزامه بحلل أي نزاع، و

وثيق مع مجيع األطـراف     و على اتصال منتظم     الفترة املشمولة بالتقرير، بقيتُ   يف أثناء   و  - ٨
ــان، وكــذلك مــع   ــاألمر علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل  قــادة اليف لبن وقــد . ذوي الــصلة ب

. ٢٠١٠مـايو  /أيـار  ٢٥ر األمـم املتحـدة يف       زيارته مقـ  ، أثناء   رئيس الوزراء  استقبلت احلريري، 
اجلمعيـة  دورة   علـى هـامش      ،سـبتمرب /أيلـول  ٢٤الرئيس سـليمان يف نيويـورك يـوم         واجتمعت ب 

 هواسـتقالل لبنـان   يف هذه املناسبات، أعربت عـن دعـم األمـم املتحـدة الكامـل لـسيادة                 و. العامة
از تقـدم حنـو التنفيـذ       إحـر علـى     حمـاوريّ  وقـد حثثـت   .  مـن دون تـدخل أجـنيب       وسالمة أراضـيه  

هـذا  مـصلحة  مبا فيـه   ،لبنانب املتعلقة القرارات األخرى  مجيع و )٢٠٠٤( ١٥٥٩ لقرارلالكامل  
 .رخائه وهاستقرارالبلد يف 
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 سيادة لبنان وسالمة أراضيه ووحدته واستقالله السياسي   - ألف  
ــان وســالمة أراضــيه ووح توطيــدإىل ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩يهــدف القــرار   - ٩ ــه  ســيادة لبن دت

اتفـاق الطـائف    ينـسجم و  ، مبـا    تـه احلـصرية حلكوم  و  الوحيـدة  واستقالله السياسي حتـت الـسلطة     
 جملـس األمـن     الـذي أعـرب   ، و كلـها يف لبنـان    األطراف السياسية   به  التزمت  الذي   ١٩٨٩لعام  

 .منذ ذلك احلنياليت صدرت  الرئاسية ه يف العديد من بياناتعن دعمه له

علـى   ولبنـان    اجلمهورية العربية السورية  تشجيع  إىل   راميةالجهودي  لقد واصلُت بذل      - ١٠
 املتطلبــاتعــدد مــن لوفــاء ب أمــر أساســي لذلــكالترســيم الكامــل حلــدودمها املــشتركة، و إجنــاز 

. )٢٠٠٤( ١٥٥٩واملنبثقـة عـن القـرار       ) ٢٠٠٦( ١٦٨٠التنفيذية الواضحة الواردة يف القرار      
بفـرض   يـسمح  و البلـد من سـالمة أراضـى      ضيف أنه ي  ترسيم حدود لبنان عنصر حاسم      ذلك أن   
يف العالقـات اللبنانيـة الـسورية،       ويف ضـوء التحـسن الـذي حـدث          . على احلـدود  كاملة  سيطرة  

 تــدابري ملموســة يف هــذا أن يتخــذ البلــدان يف اآلراء علــى ضــرورة ا جمــددايبــدو أن هنــاك توافقــ
التعهــدات العديــدة لبنــان والــيت اختــذها  علــى الــرغم مــن اخلطــوات امللموســة   ولكــن. الــصدد

 ويف حني أقر جملس األمـن     . ، مل حيرز أي تقدم ملموس     الصادرة عن اجلمهورية العربية السورية    
 ،)٢٠٠٦( ١٦٨٠فقــد حثهمــا، يف قــراره ، مــشتركة بــني البلــدينبــأن ترســيم احلــدود مــسألة 

ــيادة لبنـــان    ذلـــك  باعتبـــار،ترســـيم حـــدودمها املـــشتركة علـــى  خطـــوة هامـــة حنـــو تأكيـــد سـ
 .أراضيه وسالمة

 استمرار احتالل اجليش اإلسرائيلي اجلزء الشمايل مـن قريـة الغجـر ومنطقـة متامخـة         إن  - ١١
مــن قــرارات وغــريه ) ٢٠٠٦( ١٧٠١قــرار  انتــهاك لــسيادة لبنــان والهــومشــال اخلــط األزرق 

ولقــد أثـرت هــذه املــسألة مــرارا مـع املــسؤولني اإلســرائيليني خــالل   . جملـس األمــن ذات الــصلة 
زيــد مــن التفــصيل يف تقريــري مبهــذه املــسألة اهلامــة وف أتنــاول وســ. شمولة بــالتقريرالفتــرة املــ

اجلهــود إضــافة إىل ذلــك، فــإن ). ٢٠٠٦( ١٧٠١لــس األمــن بــشأن تنفيــذ القـرار  املقبـل إىل جم 
 . نتائجمبسألة مزارع شبعا مل تؤد إىل أييف ما يتعلق اليت بذلت الدبلوماسية 

بـدون  الـيت    ا الطـائرات اإلسـرائيلية وطائراهتـ       واصـلت  تقرير،خالل الفتـرة املـشمولة بـال        - ١٢
ــة مــا يــشكل انتــهاكا ل وهــو ، ا تقريبــاجملــال اجلــوي اللبنــاين يوميــ اطيــار اقتحــام  لــسيادة اللبناني

وقـد احتجـت حكومـة      . حدة التوتر يد  زي و ،)٢٠٠٦( ١٧٠١و  ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩وللقرارين  
اقشت هـذه املـسألة يف مناسـبات عديـدة مـع            نوقد  . هذه االنتهاكات على  لبنان مرارا وتكرارا    

 أن عمليـات التحليـق هـذه        تـدعي مـن ناحيتـها      وهيالسلطات اإلسرائيلية على أعلى مستوى،      
املفــروض عمــال انتــهاكات مزعومــة حلظــر األســلحة  متذرعــة حبــدوث ، جتــري ألســباب أمنيــة

 ).٢٠٠٦( ١٧٠١بالقرار 
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وجـود  بـشأن   ) S/2010/460(ن رسـالة    جملـس األمـ   رئيس   وإىل    حكومة لبنان إيلّ   بعثت  - ١٣
شكل اعتداء صارخا علـى لبنـان        ذلك ي   أن ة، مؤكد يف البلد شبكات جتسس إسرائيلية مزعومة     

وقـد  . األجهزة األمنية اللبنانية حتقيقاهتـا يف هـذه الـشبكات         وتواصل  . سيادتهانتهاكا واضحا ل  و
بالفعـل يف   بعـض هـؤالء     أديـن   و. عـدة أفـراد جـدد خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير              علـى قبض  
  .احملاكم

  
 بسط سيطرة احلكومة اللبنانية على مجيع األراضي اللبنانية  - باء  

دولـة علـى     لدى األمم املتحدة عزمها علـى بـسط سـلطة ال           جمددا حكومة لبنان    أكدت  - ١٤
القـوة املـسلحة الوحيـدة يف       هـي   يف هنايـة املطـاف      قواهتـا   صبح  تـ ، حبيـث    مجيع األراضي اللبنانيـة   

 يـضطلع اجلـيش اللبنـاين     هلـذا الغـرض،     . )٢٠٠٤( ١٥٥٩  القـرار  إليـه دعـا   لد، علـى حنـو مـا        الب
 علـى   ،البلدمجيع أحناء    يف تعزيز سيادة لبنان والسيطرة على        بدور حاسم وقوى األمن الداخلي    

 .واجه العديد من التحدياتيزال ي ال الرغم من أنه

  خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير        وقعت يتعدد احلوادث األمنية ال   الزدياد  أشعر بالقلق     - ١٥
يف هـذه احلـوادث     وقـع أخطـر     قـد   و.  بالـسكان  آهلـة  استخدام أسلحة ثقيلـة يف منـاطق         ومشلت
األحبـاش يف بـرج أيب حيـدر،         حلـزب اهللا مـع        أنـصار  اشـتبك  عندما   ٢٠١٠أغسطس  /آب ٢٤
 مقتـل عـن   وأبلـغ .  يف القتـال قـذائف صـاروخية ومـدافع رشاشـة       تاسـتخدم و. بريوت الغربية ب

وتؤكـد  . املنـاطق احمليطـة  إىل بسرعة وقعت يف الشوارع، وهي معارك انتشرت      ثالثة يف معارك    
. هذه احلوادث امتالك جهات فاعلة غـري حكوميـة أسـلحة فتاكـة يف منـاطق مأهولـة بالـسكان                   

 لـسالمة الــسكان املـدنيني يف لبنــان   ال تأبـه البتــة اجلماعـات املــسلحة  وهـي تــدل أيـضا علــى أن   
رئــيس   ،، دعــا احلريــري  أغــسطس /آب ٢٤يــوم يف أعقــاب حــادث   و. لقــانون اللبنــاين ل الو

ــل العاصــمة   ــوزراء، إىل جع ــلحة   ال ــن األس ــة م ــة خالي ــضاء حــزب اهللا   .  منطق ــن وأعــرب أع ع
تعزيـز وجـود    القيام ب ويف غضون ذلك، أعلن جملس الوزراء اللبناين        . هذه املبادرة إزاء   محتفظاهت

 .الداخلي يف بريوتاألمن قوات  واجليش اللبناين

بعـض  عـن وقـوع      مـصادر أمنيـة يف لبنـان         أبلغـت ،  وعلى مـدى األشـهر الـستة املاضـية          - ١٦
 وتابعـة يف وادي البقـاع الـشرقي   تقـع   شـبه عـسكرية      مرافقحوادث إطالق نار وانفجارات يف      

وجــود هــذه املرافــق إن . فــتح االنتفاضــة القيــادة العامــة و-تحريــر فلــسطني لجبهــة الــشعبية لل
أجزاء مـن احلـدود الربيـة       يؤدي إىل زيادة عدد الثغرات يف       احلدود السورية اللبنانية    على  دائم  ال

أن جيعـل ترسـيم     ومن شأنه أيضا    . سيطرة قوات األمن اللبنانية على احلدود     أمام  ويشكل حتديا   
 .صعوبةال مرا شديداحلدود أ
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يف  حـدث فـصيل،   مبزيـد مـن الت  ،جملـس األمـن يف مكـان آخـر        كنت قـد أبلغـت      وكما    - ١٧
مـن   أن ُمنعت قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان     خالل الفترة املشمولة بالتقرير،     ،  عدة حاالت 
 منظمـة   ا كانـت  ، ويبدو أهن  خطرياوكان بعض هذه احلوادث     .  يف منطقة عملياهتا   التحرك حبرية 

ــهايف  ــرحييب  ويف هــذا الــصدد، . طبيعت ــو  أعــرُب عــن ت ــه جملــس ال ــان الــذي أدىل ب زراء يف  بالبي
ــه/زمتــو ــه الــذي أعلــن و املاضــي يولي ــاينقــراره تعزيــز وجــود  في ــان، اجلــيش اللبن  يف جنــوب لبن
 .اإلجراءات الالحقة اليت اختذت يف هذا الصددبو

 يف  وأنـشطتها اسـتمرار وجـود امليليـشيات       إىل  ، و لنظر إىل هذه الشواغل املثرية للقلـق      با  - ١٨
منـع  بالغـة إذا أريـد      أمهيـة   يكتـسب   أمـر   ومراقبتـها   ة  حتـسني إدارة حـدود لبنـان الربيـ        فإن  لبنان،  

دول أعـضاء عـن قلقهـا إزاء النقـل          عـدة    تأعربـ قـد   و. تدفق األسلحة إىل اجلماعـات املـسلحة      
 بكثـرة الثغـرات   املسؤولون احلكوميون يف لبنان     وأقر  . غري املشروع لألسلحة عرب احلدود الربية     

ــيت  يف ا ــا حلــدود ال ــسهل اختراقه ــة أن ب، وي ــب  إمكاني ــذه  . ســلحةلألحيــدث هتري ــا آخــذ ه  وأن
 بــصورة ولكــن األمــم املتحــدة ال متلــك الوســائل للتحقــق منــها   ،علــى حممــل اجلــد املعلومــات 

ني، قليمــيمــع عــدد مــن القــادة اإل هــذه املــسألة مــع املـسؤولني اللبنــانيني و ولقــد أثــرُت. ةمـستقل 
نـع نقـل   ملبري الالزمـة  التـدا مجيعهـا  الـدول  أن تتخـذ  جـب  في.  يف هذا الـصدد  موطلبت مساعدهت 

لتحقيــق عامــل أساســي فــذلك . األســلحة إىل مجاعــات خــارج نطــاق ســيطرة حكومــة لبنــان   
 .الستقرار يف لبنان واملنطقةا

 مراقبــة تحــسنيبالتزامهــا مــن جديــد ويف هــذا الــسياق، أكــدت يل الــسلطات اللبنانيــة   - ١٩
 إن عمـل القـوة   .البلـد صرح بـه إىل  األسلحة والذخائر واألفـراد غـري املـ   احلدود الربية ملنع تدفق   

اجلهـود املبذولـة حاليـا    غـري أن هنـاك حاجـة إىل زيـادة      .املشتركة ملراقبة احلـدود يـستحق الثنـاء       
الفريـق املـستقل لتقيـيم الوضـع فيمـا          لتوصيات الواردة يف تقـارير      وجعلها أكثر انتظاما، تنفيذا ل    

حلـدود يتطلـب تعـاون      يف إدارة ا  ة  يـ لفعالاويتضح أيـضا أن حتقيـق       . يتعلق برصد احلدود اللبنانية   
  . وترسيم حدود لبناندول اجلوار

  
 ها ونزع سالحةتفكيك امليليشيات اللبنانية وغري اللبناني  - جيم  

إىل حل مجيع امليليشيات اللبنانيـة وغـري   ، يدعو جملس األمن )٢٠٠٤( ١٥٥٩يف القرار    - ٢٠
أمجـع اللبنـانيون   رار  لقـ  وإعـادة تأكيـد      عكاساوال يعدو ذلك أن يكون ان     ،  اللبنانية ونزع سالحها  

ــه مبوجــب    ــزام ب ــى االلت ــاق الطــائف  عل ــربم اتف ــام يف امل ــة  ١٩٨٩ع ــاب احلــرب األهلي . ، يف أعق
 ، باســتثناء حــزب اهللا،امليليــشيات اللبنانيــةالتفــاهم، يف ذلــك الوقــت، إىل ختلــي هــذا أفــضى  وقــد
 .اأسلحته عن
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 خــارج ســيطرة البلــدنيــة وغــري لبنانيــة تعمــل يف ميليــشيات لبناأن تظــل وممــا يؤســف لــه   - ٢١
ــهاك خطــري للقــرار  احلكومــة  مــن ، عــدة جمموعــات متتلــكيف حــني و). ٢٠٠٤( ١٥٥٩، يف انت

مـن احلـوادث   كما تبـّين   - أسلحة خارج سيطرة احلكومة   ،خمتلف االنتماءات السياسية يف لبنان    
اللبنانيـة  امليليـشيات   ربهـا وأكثـر     هـو أك   حلـزب اهللا     ال يـزال اجلنـاح العـسكري       -األمنية األخـرية    
ــد ــاك مجاعــات فلــسطينية مــسلحة  إضــافة إىل ذلــك. تــسلحا يف البل  داخــل البلــد يف ناشــطة، هن
 .هاوخارج خميمات الالجئني

 امليليـشيات   حنـو تفكيـك    أي تقـدم ملمـوس       حيـرز  الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مل         ويف أثناء   - ٢٢
وب يف اتفــاق الطــائف والقــرار  مطلــمــا هــو علــى حنــو  ونــزع ســالحها،اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة  

٢٠٠٤( ١٥٥٩.( 

قـدرة  ب حيـتفظ حـزب اهللا    ال يـزال     وعلى الرغم مـن أحكـام هـذا القـرار         ،  ويف واقع األمر    - ٢٣
.  ذلـك اجلـيش     قـدرات  ت جتـاوز  رمبـا  و اجلـيش اللبنـاين    عـن    مـستقلة شبه عسكرية كبرية ال تـزال       

بتعزيـز ترسـانته    حـزب اهللا  عن قيـام تقارير  بانتظام   تلقىت األمم املتحدة    ظلت،  باإلضافة إىل ذلك  
ــه ــصرحيات  عــدديف و.  وتوســيعها العــسكريةوقدرات ــرة    مــن الت ــيت صــدرت خــالل الفت ــة ال العام

عمليــات نقــل هنــاك  أن أو يؤكــدواكبــار يف حــزب اهللا لون مــسؤواملــشمولة بــالتقرير، مل ينــف 
ــ ،ترســانة كــبريةب أقــروا باحتفــاظهم م، لكنــهحةألســلل وتــرى هــذه .  قــدرات اســتراتيجيةشملت

ة جزءا ال يتجزأ من اسـتراتيجي     يشكل  تفاصيل قدراهتا العسكرية    يف ما يتعلق ب    هاصمتأن   اجلماعة
 مــن ة مــستقلبــصورةليــست األمــم املتحــدة يف وضــع ميكنــها مــن التحقــق  و.  الــيت تتبعهــالــردعا

 . على حممل اجلدهاأخذت ا، ولكنهقدمتالتأكيدات اليت 

خـارج سـيطرة احلكومـة      مـن األسـلحة     ترسـانة كـبرية     بحـزب اهللا    مسألة احتفـاظ    ظلت    - ٢٤
أن أفـضل طريقـة لـرتع    ومـا زلـت مقتنعـا إىل حـد بعيـد بـ            . قضية حموريـة يف النقـاش العـام       تشكل  

وقـد  .  من خالل عمليـة سياسـية بقيـادة لبنانيـة    هي أن تتمسالح حزب اهللا وامليليشيات األخرى  
مـع زعمـاء لبنـان     الـذي جي لبنـاين الوطين الوار احلحىت اآلن، شكل   ،  ةاختذت هذه العملية السياسي   

 .ني الرئيسينيالسياسي

يف أعقـــاب أحـــداث  اســـتئنافهاحلـــوار الـــوطين برئاســـة الـــرئيس ســـليمان، منـــذ  ســـاعد - ٢٥
ملعاجلة مـسائل  و. اخلطاب العاماحتواء ، والبلد، على احلفاظ على االستقرار يف      ٢٠٠٨ مايو/أيار

م قفهالب من املشاركني يف هذا املنتدى عـرض مـو  ، طُاملوجودة خارج سيطرة احلكومةاألسلحة  
 يفالقواسم املشتركة   عن  ، من خالل جلنة من اخلرباء،       البحثوطين، و الدفاع  ال استراتيجية   بشأن

  مجيـع املـشاركني أعـضاءهم      رشـح مل ي ،  الوقـت احلاضـر   حىت  و. املقترحات اليت قدمها املشاركون   
  .على أساس منتظماجتماعاهتا  ال تعقد ، لألسف، اليتلجنة اخلرباءل
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مـؤمتر احلـوار الـوطين يف    إىل عقـد    الرئيس سـليمان     دعا الفترة املشمولة بالتقرير،     يف أثناء   - ٢٦
ــران ١٧يف : مناســبتني ــ/حزي أظهــرت املناقــشات الــيت  وقــد . ٢٠١٠أغــسطس /آب ١٩  وهيوني

 وضــع بيتــصلمــا  ســالح حــزب اهللا يفمــسألة جــرت يف الــدورة األخــرية مــرة أخــرى مركزيــة   
بـشأن مناقـشة    ن  و الـسياسي  ؤهحـزب اهللا وحلفـا    الـيت أبـداها     قويـة   العارضة  امل و ،استراتيجية وطنية 

مواصلة ) أ(: منها ما يلي   مجلة أمور    على، اتفق املشاركون    املناقشات تلك ونتيجة ل  .املسألةهذه  
علـى الـصعيد    إمجـاع   التوصـل إىل    مهيـة   لتأكيـد علـى أ    ا) ب( و ؛وطينالدفاع  الدراسة استراتيجية   

 احلــوار اختــذت يف مــؤمترتوطيــد االســتقرار الــسياسي واألمــن وااللتــزام بــالقرارات الــيت و الــوطين
 ؛خـارج املخيمـات   املوجـود   الـسالح الفلـسطيين غـري املـشروع         بالوطين، وخصوصا تلك املتعلقة     

ــة احلمواصــلة ) ج( و ــة المل ــةوطني الجــئني الفلــسطينيني ورفــض   إىل ضــمان حــق العــودة ل الرامي
  .نوفمرب/تشرين الثاين ٤احلوار الوطين يوم استئناف على ومت االتفاق . مجتنيسه
أن قيــادة منظمــة التحريــر بــ أفيــد أن يــسرينمــا يتعلــق حبالــة الفلــسطينيني يف لبنــان،   ويف  - ٢٧

 لبنـــان حتـــرام ســـيادةلفلـــسطينيني يف لبنـــان امناشـــدهتا ا بـــصورة علنيـــةوالفلـــسطينية أكـــدت يل 
  .واألمن يف لبنان القانون مقتضياتوكذلك ، واستقالله السياسي

ا  مــستقرعــشرإلثــين ا الوضــع يف معظــم خميمــات الالجــئني الفلــسطينيني  يظــلحــني ويف   - ٢٨
املنـاطق احمليطـة هبـا     العنف داخل املخيمات ليشمل       املتمثل يف إمكانية أن ينتشر     طراخلنسبيا، فإن   

 ا آمنـ ا مـالذ يـوفر بعـض خميمـات الالجـئني    وال يـزال  .  املخيمـات  هـذه يف عـدد مـن  قائما زال يال  
، سـجلت   لة بـالتقرير   الفترة املشمو  ويف أثناء . ألولئك الذين يسعون إىل اهلروب من سلطة الدولة       

  . األسلحةوحوهلا استخدمت فيهاعدة حوادث داخل خميمات الالجئني مصادر أمنية 
الفلـسطينية  املخيمـات  سـلطات  وثيق التعاون بـني  أدى ت، على الرغم من هذه احلوادث  و  - ٢٩

الــسلطات فــإن ويف الوقــت نفــسه، . األمــن يف املخيمــاتإىل حتــسني حالــة والــسلطات اللبنانيــة 
ى، جملـس النـواب اللبنـاين ألغـ       م من أن    وجود دائم داخل املخيمات، على الرغ     ب حتتفظاللبنانية ال   

مــسلحة يف فلــسطينية وجــود قــوات بح الــذي مســ، ١٩٦٩اتفــاق القــاهرة لعــام ، ١٩٨٧  عــاميف
  .يف املخيماتاألمر يتطلب بذل مزيد من اجلهود الحتواء التوتر احملتمل ف. خميمات الالجئني

األمــم ظلــت  قــدو. ســيئة للغايــة يف لبنــان املقــيمني حالــة الالجــئني الفلــسطينيني ال تــزال  - ٣٠
الالجئـون  فيهـا  ظـروف الـيت يعـيش    حتـسني ال احلكومة اللبنانية على  حتثاملتحدة لسنوات عديدة  

 قضية الالجئني الفلسطينيني يف سياق    املتعلق ب القرار النهائي   بالفلسطينيون يف لبنان، دون املساس      
مـن آثـار   ظـروف احليـاة الـصعبة    علـى  ما يترتـب   يف ضوءيما س اتفاق سالم شامل يف املنطقة، ال    

بــأن  ،رئــيس الــوزراء، حلريــريا ينطمــأنقــد و. علــى النطــاق األوســعالوضــع األمــين ضــارة علــى 
  .عاجلة الظروف االجتماعية واالقتصادية لالجئني الفلسطينينيمبزال ملتزمة تحكومته ال 
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جملــس  لتحــسني أوضــاع الالجــئني الفلــسطينيني، اعتمــد   وضــمن جهــود كــبرية بــذلت   - ٣١
ــواب  ــاين يف الن ــضمان    ٢٠١٠أغــسطس /آب ١٧اللبن ــانون ال ــانون العمــل وق ــى ق ــديالت عل  تع

، اسـتنادا إىل    البلـد لالجئني الفلسطينيني يف    االقيود املفروضة على عمل     مبوجبها  جتماعي، رفع   اال
 هيونيـ /حزيـران  يف  ، عضو جملس النـواب،    يف األصل النائب وليد جنبالط    به  مشروع اقتراح تقدم    

توظيــف الالجــئني الفلــسطينيني ، مجلــة أمــورأن ييــسر، يف التــشريع اجلديــد مــن شــأن و. ٢٠١٠
احلمايــة القانونيــة أشــكال  أيــضا عــددا مــن إنــه ســيوفربــل .  أصــحاب العمــل اللبنــانينيقبــل مــن

  .للموظفني الفلسطينيني
  

  مالحظات  - ثالثا  
أفضل ضمان للحفاظ على اهلدوء     هو  يف لبنان   واجباهتا  حكومة الوحدة الوطنية    إن أداء     - ٣٢

يف  الزعمـاء اللبنـانيني يف الدوحـة          مجيـع  تعهـد هبـا   ، وفقـا لاللتزامـات الـيت        البلـد وتعزيز احلـوار يف     
 يف اآلونـة األخـرية      البلدشعر بقلق بالغ من تصاعد التوتر السياسي يف         ألنين  وإ. ٢٠٠٨مايو  /أيار

لبنـان  إن . التحـدي الـيت تـنم عـن     عمـال   األقاسـية و  العبـارات   منـها ال   مجلـة أمـور      مـن تجلى  كما ي 
روح الوفـاق  تـسود   أن  يـتعني، إذن،  ف.  األوضـاع  هـشاشة وعدم الـيقني    يتسم ب يشهد حاليا مناخا    

  على تعزيز سيادة بلدهم    واركزأن ي  البلدوجيب على القادة السياسيني يف      . واحترام مبادئ األمن  
أن أحـث مجيـع الزعمـاء الـسياسيني علـى           إين  و. ؤسساتهه، وكذلك األمر يف ما يتعلق مب      واستقالل

  .ها األمة ومصاحلهوض مبستقبليعملوا حبق على الن املصاحل الطائفية والفردية واتجاوزي
يف حتققـت  سـبق أن  املنجـزات الـيت   على  وعلى مدى األشهر الستة املاضية، حافظ لبنان          - ٣٣

إذ إن  ،   يـذكر بعـد ذلـك      تقـدم ملمـوس   أي   غري أنه مل حيرز   . )٢٠٠٤( ١٥٥٩ تنفيذ القرار إطار  
  . إىل أبعد حدشائكةمسائل  املتبقية اليت يتعني معاجلتها هي املسائل
إن وجــود ميليــشيات خــارج ســيطرة حكومــة لبنــان يــشكل حتــديا لقــدرة الدولــة علــى     - ٣٤

مفارقة أساسية وخطـرية تقـف      هذا األمر   ى  يبقو. على أراضيها هتا  ممارسة سيادهتا الكاملة وسيطر   
حتها أمـر   سـل أتفكيك امليليشيات ونـزع     ف. دد السلم األهلي  هتضد تطلعات الدميقراطية يف لبنان و     

أشـجب اسـتخدام جهـات فاعلـة        وإنـين   . ية لتعزيز سيادة لبنان واستقالله الـسياسي       أمهية حيو  ذو
إصـابات  حـدوث   إىل  ذلـك   أدى  وقـد    أسلحة ثقيلـة يف املنـاطق اآلهلـة بالـسكان،            ةمن غري الدول  

 فورا مجيـع  واوقفعلى أن ي، ههلذا السبب، أناشد مجيع األطراف، داخل لبنان وخارج     و. ووفيات
ــل  الراميـــة إىل األعمـــال ــاء قـــدرات شـــبه عـــسكرية خـــارج     إىل ووحيازهتـــا، ســـلحة األنقـ بنـ

  .الدولة سلطة
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مستقلة ال يزال يف قلـب اجلـدل        عسكرية   شبه   بقدراتحزب اهللا   احتفاظ  إنين أدرك أن      - ٣٥
ترســانته ف. حتقيــق املــصاحلة بعــد احلــرب األهليــة  مــن أجــل الــسياسي يف لبنــان والعمليــة اجلاريــة  

  وأمـام سالمة املـدنيني اللبنـانيني  إزاء  كبرياشكل حتديا  ت و اخلوف من   لق جوا ختالعسكرية الكبرية   
حتـول  إىل إكمـال عمليـة   أدعو قادة حـزب اهللا   وإنين  .  للقوة باالستخدام املشروع  احلكومة   انفراد
متطلبــات اتفــاق و، مبــا يتفــق انــزع ســالحهإىل وفحــسب، ماعــة إىل حــزب سياســي لبنــاين  اجل

علـى   عالقات وثيقة مع حزب اهللا أن نشجعه    هلاإلقليمية اليت   األطراف ا ويتوجب على   . الطائف
  .اتباع هذا املسار

أمام اجلمعية العامة قبـل     الذي ألقاه    يف خطابه    ، بارتياح أن الرئيس سليمان    تالحظلقد    - ٣٦
 علـى هـذا االتفـاق    فيجـب علـى اجلميـع احملافظـة    .  بتنفيـذ اتفـاق الطـائف    بلـده  التـزام    أكـد ،  شهر

  . جتنب شبح جتدد املواجهة بني اللبنانينيوتنفيذه من أجل
ــى اهلــدوء واالســتقرار يف        - ٣٧ ــاظ عل ــة للحف ــشكل أداة هام ــوطين ي ــزال احلــوار ال ــدال ي  البل
ــسائل عاجلــة ملو ــصلة باحلرجــة امل ــة املوجــودة األســلحة املت غــري أن وضــع  . خــارج ســيطرة الدول

منـه   أكثـر  اسياسـي كتـسب طابعـا     تواجـه عقبـات كـبرية       أمـر ال يـزال ي      للدفاع الوطين استراتيجية  
ة اليت حتققت ، فإن املكاسب العامعملية احلوار الوطين هذهزايا مب فرغم اإلقراريف الواقع،   و .تقنيا
  .حىت اآلن ال تزال حمدودةمنها 
 الـيت ،  يف توجيـه هـذه العمليـة الـصعبة      ةقيـاد ملا أبداه مـن     الرئيس سليمان   على   أثين   وإنين  - ٣٨

اليت طرية اخلشتباكات اال، وخصوصا بعد يف حدة التوتر الداخلي يف لبنان ف يف خت  أسهمت كثريا 
 ااحلـوار الـوطين تقـدم     ينبغي أيضا أن حيـرز      ،  ذاتهيف الوقت   لكن،  و. ٢٠٠٨مايو  /حدثت يف أيار  

أن ، هـذا ومـن شـأن    . وطينالـ دفاع  للـ  اسـتراتيجية    وضـع هـو   و هدفه املعلن    صوب حتقيق  املموس
عمليـة  وينبغـي إرسـاء     .  خـارج سـيطرة الدولـة      وجـود أسـلحة   ة  معاجلـة مـسأل   يستدعي هـو أيـضا      

مـا حيـرز مـن       معـايري واضـحة ميكـن علـى أساسـها قيـاس              تتـضمن مصداقية يف هذا الـصدد،       ذات
اهلـدف الرئيـسي    على ضرورة وضوح     مرة أخرى    أشددو. النظام املؤسسي ترسيخ  زيادة  ، و تقدم
وأحــث . وحــدهاكومــة احلطرة مجــع كــل األســلحة يف لبنــان حتــت ســي  ، وهــو هــذا احلــوار مــن

الـسيادة  املتعلقـة ب  احلرجـة  املـسائل إثبات اجلدية يف معاجلة هـذه       على  املشاركني يف احلوار الوطين     
  .والدفاع الوطين

التقارب بني لبنان واجلمهورية العربية السورية الطريق ملعاجلة القضايا         ميهد  آمل أن   وإين    - ٣٩
نيـة  بأرحـب جمـددا     و. ترسيم احلـدود اللبنانيـة الـسورية       من قبيل    اليت ال تزال معلقة،   الثنائية اهلامة   
 يتيح تعزيز مراقبـة احلـدود،   وذلك أمر من شأنه أن     هذه املسألة،    مواصلة العمل بشأن  احلكومتني  

  .ترسيم بسرعةأعمال ال على بدء يشجع البلدينو
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 لتحريــر شعبيةلجبهــة الــالتابعــة ل شــبه العــسكرية اهلياكــل األساســيةإن اســتمرار وجــود   - ٤٠
مـصدر قلـق    يـشكل لـدّي      خارج املخيمـات ال يـزال        ، وفتح االنتفاضة  ، القيادة العامة  - فلسطني
 ، الـيت طـال أمـدها      املـسألة  معاجلة هـذه     املتكرر، على  ال يلقى تشجيعي احلكومة   ويؤسفين أ . كبري

حلــوار ر اتوافـق اآلراء الــذي مت التوصـل إليـه بــشأن ذلـك يف مـؤمت     ، علـى الــرغم مـن   آذانـا صـاغية  
تنفيـذ القـرارات املتفـق    علـى  أحث حكومة الوحدة الوطنيـة    إين  و. ٢٠٠٦ يف عام    املعقود الوطين

يف كـــانون حلكومـــة الـــصادر عـــن ا  يف البيـــان الـــوزاري  مت تأكيـــدها جمـــددا عليهـــا ســـابقا، و 
األحكــام املتعلقــة بــرتع ســالح املواقــع العــسكرية الفلــسطينية    بتــصل امل، ٢٠٠٩ديــسمرب /األول

إنـــين إذ أدرك أن و. داخـــل املخيمـــاتاملوجـــود  الـــسالح مـــسألة ومعاجلـــة ،املخيمـــاتخـــارج 
 حكومـة   أناشـد مـن جديـد      ليشيات التابعـة هلـاتني اجلمـاعتني تربطهـا عالقـات إقليميـة وثيقـة،              يامل

  .يف هذه العمليةأن متد يد املساعدة اجلمهورية العربية السورية 
تـشريعية   طـوات ملا اختذوه من خ    اللبناين   النوابأعضاء جملس   وأثين على حكومة لبنان و      - ٤١

، دون املـساس بـأي      ية لالجـئني الفلـسطينيني يف لبنـان       هامة أوىل من أجل حتسني الظروف املعيـش       
 هـذه  وإنين أتطلـع إىل تنفيـذ  . الم شامل حل شامل لقضية الالجئني الفلسطينيني يف إطار اتفاق س        

 وبـدعم مـن جلنـة احلـوار اللبنـاين           ،وزارة العمـل   حتـت إشـراف      ، الفتـرة املقبلـة    خالل التشريعات،
علـى اقتنـاع بـأن      إذ إنـين    مزيـد مـن اخلطـوات يف هـذا االجتـاه،            يتخـذ قريبـا     وآمل أن   . الفلسطيين

معاجلة الظروف الصعبة لالجئني الفلسطينيني سيكون له أثـر إجيـايب علـى التعـايش بـني اللبنـانيني                   
  . على الصعيد الوطين ارعلى األمن واالستقرومن مث، والفلسطينيني، 

قـوات األمـن اللبنانيـة      ضـرورة أن تبـذل       تؤكـد  الـيت وقعـت مـؤخرا     احلوادث األمنيـة    إن    - ٤٢
حكومــة لبنــان ومجيــع القــادة أن توضــح ، ووالتــصدي هلــا ملنــع أعمــال العنــف ا مــن اجلهــودمزيــد

قـوى  ن أن   وعلـى الـرغم مـ     .  فيهـا   التـسامح  ال ميكن  الصلة أن مثل هذه األعمال       ويذني  السياسي
يف االشـتباكات   بامليـل ناحيـة أي جهـة         على عدم تأجيج التـوترات الطائفيـة         حترص يناللبنان  األم

فرض القانون اللبناين ومحاية السكان املدنيني يف لبنان من         هو   واجب واضح    فإن عليها املسلحة،  
  .األذى
 علـى مجيـع     تهطردور حاسـم يف تعزيـز سـيادة لبنـان وسـي           ، فيـضطلع بـ    اجليش اللبنـاين  أما    - ٤٣

ــدأحنــاء  ــز االســتقرار مــن مث،، والبل ــاين ثــل ومي.  تعزي ــسيادة   اجلــيش اللبن ــا ل ــزا قوي ــضا رم ــان  أي لبن
امللقاة على كاهـل هـذا      ملسؤوليات األمنية   إن تعدد ا  . صلبةوعزمية  ا قويا   التزامووحدته، بإظهاره   

على قدرته على الوفـاء     يؤثر   ،كرية الكافية فتقر إىل املعدات العس   يزال  ي ال    أنه مضافا إليه ،  اجليش
تقـدمي   فـإنين أدعـو البلـدان املاحنـة علـى مواصـلة             ،لـذلك . بالتزاماته مبوجب قرارات جملـس األمـن      

  .قدراته اللوجستية والعملياتيةعلى حتسني  ومساعدة اجليش اللبناين دعمها
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وأدعـو  . أشجب االنتـهاكات اإلسـرائيلية املـستمرة لـسيادة لبنـان وسـالمة أراضـيه              وإنين    - ٤٤
إسرائيل إىل التقيد بالتزاماهتا مبوجب قرارات جملـس األمـن واالنـسحاب مـن اجلـزء الـشمايل مـن                    

  . يف األجواء اللبنانيةطائراهتا احلربية ووقف حتليق ،قرية الغجر
سـتمرار  مـع ا  انعدام الثقة بـني الطـرفني   اجتماعمتاما أن فإنين ما زلت مدركا     باختصار،    - ٤٥

انعـدام األمـن وعـدم االسـتقرار يف         حالـة مـن     تـوتر و  نـشوء    إىليـؤدي   أن   ميكنوجود امليليشيات   
 ملزيـد مـن التطلعـات اإلقليميـة         منـصة انطـالق    البلـد  يـستخدم هـذا   ال ينبغـي أن     و. لبنان وخارجه 

القـائم  لتعـايش   يف البنان على إطاره الـسياسي الـشامل  حيافظ   أنفيجب إذن   .  الصراع لتأجيج أو
وأحـث مجيـع أصـدقاء      . منصوص عليه يف اتفـاق الطـائف       ما هو    ل، على حنو  االحترام املتباد على  

، بنيــة حــسنة فيــهدور بنــاء يف دعــم حكومــة الوحــدة الوطنيــة بــ علــى االضــطالع هلبنــان وجريانــ
  . تعزيز سيادته واستقالله السياسيمن أجللبنان اليت بذهلا كل التضحيات م يف اعتبارهني واضع
 بـالقرارات   التـام ع األطـراف واجلهـات الفاعلـة علـى االلتـزام            مجيـ بناء على ذلـك، أدعـو         - ٤٦

وسأواصـــل جهـــودي مـــن أجـــل    ). ٢٠٠٦( ١٧٠١و ) ٢٠٠٦( ١٦٨٠  و)٢٠٠٤( ١٥٥٩
 وسـائر قـرارات جملـس األمـن ذات الـصلة املتعلقـة باسـتعادة                 القـرارات  التنفيذ الكامل هلذه  حتقيق  

  . السياسيهواستقاللته سيادكامل ولبنان سالمة أراضي 
  


