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ع عشر بشأن تنفيذ قرار جملس األمـن        ـوي الراب ــف السن ــام نص ــتقرير األمني الع      
٢٠٠٤ (١٥٥٩( 

    
 معلومات أساسية  - أوال  

هذا التقرير هو تقريـري نـصف الـسنوي الرابـع عـشر بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                         - ١
منـذ صـدور تقريـري      عملية تنفيذ القرار    ل ا وتقييم االتقرير استعراض ويتناول  ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩

ــسابق يف  ــسان١٩ال ــل / ني ــشري ). S/2011/258 (٢٠١١أبري ــر وي ــدم   التقري ــدم إحــراز تق إىل ع
ملموس يف أحكام القرار األساسية، ويسلط الضوء على املخاوف الـيت ال تـزال تعرقـل اجلهـود          

ي اهلــدف ي، والــيت هـــــه الــسياســــة أراضــيه واستقاللــــز ســيادة لبنــان وسالمــــة إىل تعزيــــالرامي
  .الرئيسي للقرار

ويف الـشهور   . ٢٠١١مل تكن لدى لبنان حكومةٌ فعلياً خالل النصف األول مـن عـام                - ٢
الــستة الـــيت انتـــهت بقيـــام رئـــيس الـــوزراء جنيـــب ميقـــايت بتـــشكيل حكومـــة جديـــدة، تعمـــق  
االستقطاب السياسي بدرجة ملموسة وأصبح لبنان بـصورة متزايـدة عرضـة لتـأثري االضـطراب                

ــسيا ــاورة    ال ــسورية اجمل ــة ال ــة العربي ــيما يف اجلمهوري ــي، ال س ــاب ســلطة  . سي اإلقليم وأدى غي
كمـا أدى إىل تعطيـل     . سياسية إىل حالة من الشلل املؤسسي وتدهور األوضاع األمنية يف البلد          

 . تنفيذ هذا القرار وغريه من قرارات جملس األمن املتعلقة بلبنانيف عمليات ال غىن عنها 

 تـشكيل   ،رئـيس الـوزراء املكلـف آنـذاك       جنيـب ميقـايت،     يونيه، أعلن   /يران حز ١٣ويف    - ٣
 وزيرا، ينتمي أغلبـهم إىل حتـالف        ٣٠ن  ـــد م ـــوزراء اجلدي ــف جملس ال  ــويتأل. ة جديدة ــحكوم

  .مارس/ آذار٨
وبعد ثالثة أيام من النقاش املكثف يف الربملان بصورة أكدت على عمق االنقـسام بـني                  - ٤

ــازت مــارس/ آذار١٤ و مــارس/ار آذ٨حتــالفي  ــه / متــوز٧يف ، ف ــوزراء  يولي ــيس ال ــة رئ حكوم
لــصاحل وا ـــــن صوتـــــان الذيــــاء الربملــوميثــل أعــض .  فــــي التــصويت الربملانــــي  ميقــايت بالثقــة 
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مــن عــدة  عــضوا، األغلبيــة اجلديــدة املكونــة  ١٢٨ مــن أصــل  عــضوا٦٨احلكومــة، وعــددهم 
 ، واحلــزب االشــتراكي التقــدمي، والتيــار الــوطين احلــر،ل وحركــة أمــ، حــزب اهللاهاتيــارات منــ

وقــــاطع أعــــضاء الربملــــان املنتمــــون إىل حتــــالف . وتيــــار املــــردة وبعــــض التيــــارات األخــــرى
 التـصويت بالثقـة احتجاجـا علـى مـا وصـفوه بـانقالب                عضوا، ٦٠مارس، وعددهم   /آذار ١٤

فـاز فيهـا حتـالف     و ٢٠٠٩عـام   جريت  اليت أ قام به حزب اهللا لتبديل نتائج االنتخابات الربملانية         
فرضــا احلكومــة واجلمهوريــة العربيــة الــسورية قــد أن حــزب اهللا وهــم يــرون . مــارس/ آذار١٤

  .اجلديدة
حمـل اهتمـام    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل عمل احملكمة اخلاصـة للبنـان مـسألة                - ٥

اإلجــراءات التمهيديــة يف قاضــي  ،دانيــال فرانــسني ،يونيــه، أكــد/ حزيــران٢٨ففــي . يف البلــد
ــري          ــق احلري ــوزراء األســبق رفي ــيس ال ــال رئ ــشأن اغتي ــام ب ــان، الئحــة اهت ــة اخلاصــة للبن احملكم

إىل الـسلطات   اعتقـال   هبا من أوامر    أرفق  وأحيلت الئحة االهتام وما     . ومواطنني لبنانيني آخرين  
لبنانيــة إىل أغــسطس، قــدمت الــسلطات ال/ آب٩ويف . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠اللبنانيــة يف 

احملكمــة تقريـــرا عــن التـــدابري الــيت اختـــذهتا للبحـــث عــن املتـــهمني يف اهلجــوم الـــذي وقـــع يف      
وذكر املدعي العام اللبنـاين يف تقريـره        .  وإلقاء القبض عليهم ونقلهم    ،٢٠٠٥فرباير  /شباط ١٤

 أغـسطس، أمـر   / آب ١٧ويف  . أنه مل يتم حىت اآلن احتجاز أي من األشخاص األربعة املتهمني          
الالئحــة وكــذلك قاضــي اإلجــراءات التمهيديــة بالنــشر العلــين لقــراره املؤكــد لالئحــة االهتــام،  

. ميزانيـة احملكمـة معلقـا     يف  سـداد مـسامهة احلكومـة اللبنانيـة         ما زال   ويف الوقت نفسه،    . نفسها
وقد أعربُت مرارا عن تأييدي الكامل للعمل املهم الذي تقوم بـه احملكمـة وكـررُت دعـويت إىل              

  .تعاون الكامل من جانب احلكومة اللبنانية، مبا يف ذلك متويل احملكمةال
الـشهور الـستة املاضـية، أحـدثت املـستجدات يف اجلمهوريـة العربيـة               فتـرة   وعلى مدى     - ٦

ــأثريا ســلبيا متــ    ــسورية اجملــاورة ت ــان  يف زايدا ـال ــسياسية يف لبن ــديناميات ال ــوتني  ،ال  وعمقــت اهل
/  آذار١٤ و مـارس / آذار٨ويدور االنقسام السياسي بني حتـالفي  . السياسية والطائفية يف البلد 

، مـع وجـود مظـاهرات مؤيـدة للنظـام الـسوري             ةسوريالـ سألة  املـ  بصورة متزايـدة حـول       مارس
  .وأخرى معارضة له يف عدة مدن لبنانية

  
  )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار   -ثانيا   

، نفــذت ٢٠٠٤ســبتمرب /ول أيلــ٢يف ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩قــرار جملــس األمـن  اختــاذ منـذ    - ٧
وقامـت  . ةفقـد عقـدت االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة بطريقـة حـرة ونزيهـ        . عدة أحكـام منـه   

ــة   ــة العربي ــسان    اجلمهوري ــان يف ني ــسورية بــسحب قواهتــا وأصــوهلا العــسكرية مــن لبن ــل /ال أبري
  .٢٠٠٩وأقام لبنان وسوريا عالقات دبلوماسية كاملة يف عام . ٢٠٠٥
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- ترسـيم احلـدود الـسورية   فلـم حيـدث بعـد    . ك أحكاما أخرى مل تنفذ بعـد إال أن هنا   - ٨
 واألهـم مـن ذلـك،       .)٢٠٠٦ (١٦٨٠ه جملس األمن بقوة يف قـراره        ــة، الذي حث علي   ــاللبناني

ــزال  ــتقرار البلــد         ال ي ــشكل هتديــدا الس ــة ي ــة وغــري اللبناني ــشيات اللبناني ــود أنــشطة للميلي وج
قيـام حكومـة لبنـان والقـوات املـسلحة اللبنانيـة ببـذل              ة إىل   احلاجواملنطقة، ويسلط الضوء على     

ومثـة حاجـة    . يف خمتلف أرجاء لبنان   مقصورا عليها   استخدام القوة   كي يكون حق    جهود أكرب   
بالكامـل، واحلفـاظ علـى اإلجنـازات الـيت      ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩بذل جهود أكرب لتنفيـذ القـرار   إىل  

  .حتققت بالفعل
ن الـرئيس ميـشيل ســليمان أعلـن يف كلمتـه يف املناقــشة     وقـد أحطـت علمـا باهتمــام بـأ      - ٩

سـبتمرب، جتديـد التـزام لبنـان     / أيلـول ٢١العامة للجمعية العامة يف دورهتـا الـسادسة والـستني يف       
وأحطــت علمــا أيــضا بــأن رئــيس الــوزراء ميقــايت أكــد يف  . بــاحترام قــرارات الــشرعية الدوليــة

ى احتـرام لبنـان الكامـل جلميـع قـرارات األمـم       سبتمربعل/ أيلول ٢٧كلمته أمام جملس األمن يف      
يوليـه املاضـي جتديـد    /رئيس الوزراء ميقايت منذ توليه مهام منصبه يف متوزمرارا وأعلن  . املتحدة

  .هذا االلتزام يف تصرحيات عامة
وعلى مدى الشهور الستة األخرية، مل ُيحرز أي تقدم ملموس صـوب تنفيـذ مـا تبقـى             - ١٠

املذكور، ال سيما يف سياق التوترات السياسية املتزايـدة يف لبنـان واألزمـة              من أحكام يف القرار     
  .ةسورياجلمهورية العربية الاملتصاعدة يف 

 جبميع األطراف يف لبنان على مدى الفتـرة         ة منتظم الت، أنا وممثلّي، اتصا   وقد أجريت   - ١١
وقـد التقيـُت بـالرئيس ميـشيل        . املشمولة بالتقرير، وكذلك بالقادة اإلقليميني والدوليني املعنيني      

ــليمان يف نيويــــورك ف  ــبتمرب، وبــــرئيس الــــوزراء جنيــــب ميقــــايت يف     / أيلــــول٢٢ي ــــــســ ســ
عـدم إحـراز تقـدم يف تنفيـذ     إزاء  وأعربُت يف كلتا املناسبتني عن خيبة أملي        . سبتمرب/أيلول ٢٧

  . تاما بأن ينفذوا القرار تنفيذالقادة اللبنانينيإىل االقرار املذكور وجددُت دعويت 
  

  سيادة لبنان وسالمة أرضيه ووحدته واستقالله السياسي  -ألف   
ــه   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يهــدف القــرار   - ١٢ ــان وســالمة أراضــيه ووحدت إىل توطيــد ســيادة لبن

ي مجيـع املنـاطق اللبنانيـة،       ــفلبنــان وحدهـــا فحسب     ــةحكومواستقالله السياسي حتت سلطة     
 الـذي التزمـت بـه مجيـع األطـراف الـسياسية يف       ،١٩٨٩ام اتفاق الطائف املربم عـ مع ق  سيتمبا  
وال يزال هذا اهلدف على رأس أولويات اجلهود اليت أبذهلا لتيسري تنفيذ مجيـع القـرارات             . لبنان

  .املتعلقة بلبنان
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، حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية         )٢٠٠٦ (١٦٨٠ هيف قرار وحث جملس األمن      - ١٣
وال أزال أواصـل    . ة لبنـان ترسـيم احلـدود املـشتركة بينـهما          بقوة على االستجابة لطلب حكومـ     

ترسـيم  ومـا زال  . جهودي حلث سوريا ولبنان علـى ترسـيم احلـدود املـشتركة بينـهما بالكامـل            
ضـمان سـيادة البلـد وسـالمة        من عناصـر    احلدود اللبنانية ووضع عالمات عليها عنصرا أساسيا        

وأثنـاء الفتـرة املـشمولة      . السليمة على احلـدود   السيطرة  تتيح  كما أهنما خطوة أساسية     . أراضيه
 ووضـع عالمـات عليهـا،       اسـوري وبالتقرير، مل ُيحـرز أي تقـدم جتـاه ترسـيم احلـدود بـني لبنـان                  

أغــسطس /بـرغم مـا أُعلـن مـن التزامـات يف عـدة اجتماعـات قمـة بـني سـوريا ولبنـان منـذ آب            
 املكلفـة هبـذه املـسألة مل تنعقـد          اللبنانيـة  - فاللجنة املـشتركة لترسـيم احلـدود الـسورية        . ٢٠٠٨

ومـع التـسليم    . يف هذه اللجنـة   عنه   شاركنياملوحىت اآلن، فإن لبنان وحده هو الذي عني         . قط
البلــدين عــاتق علــى يقــع زاما ـبالطبيعـة الثنائيــة لتعــيني احلــدود، يظــل التقــدم يف هــذه املــسألة التــ 

  ).٢٠٠٤ (١٥٥٩املشتق من القرار ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠مبوجب قرار جملس األمن 
، ةسورياجلمهوريـة العربيـة الـ   وعلى خلفية األزمة السياسية وأزمـة حقـوق اإلنـسان يف             - ١٤

مارس، قـام عـدة آالف مـن      / شخص منذ آذار   ٣ ٠٠٠اليت أسفرت عن مصرع ما ال يقل عن         
ويف هذا السياق، قـام     . من القمع رارا  فللجوء  طالبني ا الرعايا السوريني بعبور احلدود إىل لبنان       

نــازل املجلــيش الــسوري، عــدة مــرات، بفــتح النــار عــرب احلــدود، والتوغــل يف لبنــان، ومدامهــة  ا
أكثـر  املـذكورة   وأصبحت عمليات التوغل    . للقبض على رعايا فارين وعلى هاربني من اجليش       

أكتــوبر، اقتحمــت القــوات / تــشرين األول٦ويف . تــواترا علــى مــدى األســابيع القليلــة املاضــية 
  .اللبنانية وقتلت مواطنا سوريا على األراضي اللبنانيةالسورية األراضي 

وميثــل اســتمرار احــتالل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي للجــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر       - ١٥
) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ن  ــــ ان والقراري ــــ ة هلا مشال اخلط األزرق، انتهاكا لـسيادة لبن        ـــومنطقة متامخ 

عمـل بـصورة وثيقـة مـع كـال الطـرفني لتيـسري              وقد واصلُت أنـا وممثلـّي ال      ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و  
انسحاب القوات اإلسرائيلية من املنطقة، علـى النحـو الـوارد بالتفـصيل يف تقريـري األخـري إىل                   

  ).S/2011/406) (٢٠٠٦ (١٧٠١جملس األمن بشأن تنفيذ القرار 
عة، حيـث   ي مسألة منطقـة مـزارع شـب       ـــة ف ـــود املبذول ـــي اجله ـــومل يسجَّل أي تقدم ف      - ١٦
بعــد أي ردود، ســواء مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية أو إســرائيل، بــشأن التحديــد  ســتلم أمل 

الــصادر يف ) ٢٠٠٦ (١٧٠١املؤقــت للمنطقــة الــوارد ذكرهــا يف تقريــري بــشأن تنفيــذ القــرار 
  ).S/2007/641 (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠
ئرات والطــائرات بــدون طيــار التابعــة  واصــلت الطــاوأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،    - ١٧

عمليات اختراق اجملال اجلوي اللبناين بانتظام، على حنو شـكل انتـهاكا لـسيادة لبنـان                إلسرائيل  
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وقــد احتجــت حكومــة لبنــان عــدة مــرات  ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩والقــرارين 
ــهاكات  ــهاكاتتلــك شجب وقمــت بــ . علــى هــذه االنت ــوراوقفهــا  وطلبــت ،االنت ــزع. ف م وت

السلطات اإلسرائيلية يف املقابل أن هذه الطلعات اجلوية ُتجـرى ألسـباب أمنيـة، ذاكـرةً وجـود                  
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١انتهاكات مزعومة حلظر توريد األسلحة املفروض مبوجب القرار 

  
  بسط سيطرة احلكومة اللبنانية على مجيع األراضي اللبنانية  - باء  

 الـوزاري عزمهـا علـى بـسط سـيطرة الدولـة علـى        أكدت حكومة لبنان جمددا يف بياهنا    - ١٨
واتفــاق الطــائف لعــام   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩مجيــع األراضــي اللبنانيــة حــسبما دعــا إليــه القــرار       

وتضطلع القوات املسلحة وقوى األمن الـداخلي اللبنانيـة بـدور حاسـم يف تنفيـذ هـذا                  . ١٩٨٩
 قيـام حكومـة لبنـان       اجـة إىل   احل وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، بينـت عـدة حـوادث         . االلتزام

  .ببذل املزيد من اجلهد من أجل حتقيق هذا اهلدف اهلام
 املتحـدة   األمـم  تابعة لقـوة     ، تعرضت قافلة  )S/2011/406 ( يل  يف تقرير   جاء ماحسب  و  - ١٩

ــان  ــة يف لبن ــار٢٧ يف املؤقت ــايو / أي ــة ٢٠١١م ــق    ُوضــعت إىل انفجــار قنبل ــب الطري ــى جان  عل
 ممــا أدى إىل جــرح ســتة مــن عناصــر ، صــيدامال واجلنــوب مشــايلالــساحلي الرئيــسي بــني الــش

وال تـزال الظـروف احمليطـة       .  املتحـدة  األمـم  يف قـوة     حفظ السالم يعملون مع الوحدة اإليطاليـة      
 املتحـدة قيـد التحقيـق الـذي جتريـه القـوات          األمـم قـوة   هبذا اهلجوم اإلرهايب املباشر علـى أفـراد         

 املتحــدة إىل األمــم تابعــة لقــوة وليــه، تعرضــت قافلــة أخــرىي/ متــوز٢٦ويف . املــسلحة اللبنانيــة
رح ونتيجـة لـذلك، جُـ   . انفجار قنبلة على جانـب الطريـق بـالقرب مـن املـدخل اجلنـويب لـصيدا           

ت أُصـيب  املتحـدة و   األمـم  يف قـوة     ستة من عناصر حفـظ الـسالم يعملـون مـع الوحـدة الفرنـسية              
ستهدف فيهـا األمـم املتحـدة مباشـرة         يت تُـ  وهـذه كانـت املـرة الثانيـة الـ         . بأضـرار مركبة واحدة   

 احلكومــة  بــشدة كــال اهلجــومني، وحثثــُتوقــد أدنــُت. أقــل مــن شــهرين ويف نفــس املنطقــة يف
 ،مايــة مــوظفي األمــم املتحــدة يف البلــدحب  الــضرورية الكفيلــةاللبنانيــة علــى اختــاذ مجيــع التــدابري

ق، رحبت ببيـان اجمللـس األعلـى    ويف هذا السيا. وإجراء حتقيق شامل وشفاف يف كال احلادثني  
ــؤرخ    ــاين امل ــدفاع اللبن ــسطس / آب١٢لل ــذين      ٢٠١١أغ ــرتكيب ه ــدمي م ــه بتق ــزم في ــذي الت  ال

  .اهلجومني إىل احملاكمة ومحاية قوة األمم املتحدة
ــالتقرير، مُ   - ٢٠ ، املؤقتــة يف لبنــان املتحــدة األمــم جمــددا قــوة نعــتوخــالل الفتــرة املــشمولة ب
ض سـالمة وأمـن     ارسة حريتها يف التنقل يف منطقة عملياهتا، وهو ما عرّ         بعض احلاالت، من مم    يف

 املتحـدة   األمـم  قـوة    وتـشكل حريـة تنقـل     . عناصر حفـظ الـسالم التـابعني لألمـم املتحـدة للخطـر            
وتتحمـل الـسلطات اللبنانيـة      .  بفعاليـة  وأمن وسالمة أفرادها جزءا ال يتجزأ من تنفيذ والية القوة         

  . املتحدة يف منطقة عملياهتا ومحاية أفرادهااألممقوة ضمان حرية تنقل املسؤولية الرئيسية عن 
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ــالتقرير   و  - ٢١ ــشمولة ب ــرة امل ــيت    ،خــالل الفت ــة ال ــوع عــدد مــن احلــوادث األمني   اســتمر وق
يونيـه،  /ويف مطلـع حزيـران    .  األسلحة واملتفجرات يف املناطق املأهولة بالسكان      اسُتخدمت فيها 

ووقــع .  بوجــود قنابــل، أحــدمها يف بــريوت واآلخــر يف زحلــة  بالغــني كــاذبني تقــدميفيــد عــنأُ
أغــسطس يف ظــروف ال تــزال غــري / آب١١ يوليــه و/ متــوز٢٩بريوت يف بــانفجــاران إضــافيان 

،  كانـا يـنقالن جهـازا متفجـرا         ذُكر أهنمـا   وأسفر االنفجار األخري عن مقتل شخصني     . واضحة
ــار علــى ممتلكــات عــضو  أغــسطس، وقــع إطــالق / آب١٣ويف .  اثــنني آخــرينوعــن إصــابة  ن

رح عنــصران مــن قــوى األمــن الــداخلي   ُجــ،ســبتمرب/ أيلــول١٦ويف . الربملــان ســليمان فرجنيــة 
 / تــشرين األول١ويف . عنــدما أطلــق مــسلحون النــار علــى دوريتــهم يف منطقــة البقــاع الغــريب  

ألحـداث  وتـشري هـذه ا    .  امرأة وابنتاها يف طرابلس نتيجة النفجار قنبلـة يدويـة          ، أُصيبت أكتوبر
  .إىل تزايد األخطار األمنية يف البلد

وشهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أيـضا مظـاهرات تـضامن أو احتجـاج يف مـا يتعلـق                  - ٢٢
  بعـض هـذه التجمعـات      سُتخدمت األسلحة يف  وا. باحلالة املتغرية يف اجلمهورية العربية السورية     

يت بـاب التبانـة وجبـل حمـسن     طـرابلس يف مـنطق   ب  الـيت وقعـت     مـن االشـتباكات    حسب مـا تـبني    
 البلـد خـالل     مـن ووقعت حوادث عنف أيضا يف أماكن أخرى        . ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ يف

  .الفترة املشمولة بالتقرير
ســلحة أل  تابعــة للدولــة جهــات غــري حيــازةوتؤكــد مجيــع هــذه األحــداث مــرة أخــرى  - ٢٣
 أن تقوم باملزيـد      يتعني عليها  قوة بأن السلطات اللبنانية   بر  وهي تشكل أيضا رسالة تذكّ    . فتاكة

  .من أجل فرض القانون والنظام يف مجيع أحناء البلد
وتواصل مصادر أمنية يف لبنـان اإلبـالغ عـن وقـوع عمليـات إطـالق نـار وانفجـارات                      - ٢٤
اهلياكل األساسية شـبه العـسكرية يف وادي البقـاع الـشرقي التابعـة للجبهـة الـشعبية لتحريـر                     يف

، مما يؤكد حدوث تـدريبات شـبه         واملناطق احمليطة هبا   لعامة وفتح االنتفاضة   القيادة ا  -فلسطني  
اللبنانيـة   -ويؤدي الوجود الدائم هلذه القواعد على احلدود الـسورية          . عسكرية يف هذه املرافق   

 ويشكل حتديا يف وجه سيطرة قوى األمـن         ،إىل زيادة عدد الثغرات يف أجزاء من احلدود الربية        
  .ترسيم احلدوديزيد من صعوبة ومن شأنه أيضا أن . دوداللبنانية على احل

وبالنظر إىل الشواغل املذكورة أعاله واستمرار وجود امليليشيات وأنـشطتها يف لبنـان،        - ٢٥
نــع تــدفق األســلحة مب  كفيــلفــإن حتــسني إدارة حــدود لبنــان الربيــة ومراقبتــها أمــر بــالغ األمهيــة 

  تكفـل ضـبط  ومثـة حاجـة إىل اسـتراتيجية شـاملة    .  إىل اجلماعات املـسلحة ةغري مشروعبصورة  
ــة ب   . احلــدود ــة اللبناني ــسؤولو احلكوم ــر م ــراتوجــودويق ــى ثغ ــا   عل ــسهل اختراقه  ، احلــدود ي

ومل تتخـذ حكومـة لبنـان حـىت اآلن إال خطـوات حمـدودة        . وبإمكانية حدوث هتريب لألسـلحة    
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ني لبنان واجلمهوريـة العربيـة       ب  بفعالية حلدودا  مسألة ضبط  وال تزال أيضا  . ةسألملواجهة هذه امل  
  .السورية تتأثر سلبا نتيجة لعدم ترسيم احلدود

بـصورة  ألسـلحة   ااصل عدد من الدول األعضاء التعبري عن القلـق العميـق إزاء نقـل               وو  - ٢٦
، ولكـن األمـم   ا آخذ هـذه التقـارير علـى حممـل اجلـد فعليـ            اوأن.  عرب احلدود الربية   ةغري مشروع 

ــةئلاملتحــدة ال متلــك الوســا  ــا  الكفيل  هــذه املــسألة أثــرُتقــد و. لتحقق منــها بــشكل مــستقل ب
املسؤولني اللبنـانيني وحثثتـهم علـى بـذل املزيـد مـن اجلهـود بطريقـة أكثـر منهجيـة لـضمان                        مع

وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـب علـى مجيـع الـدول اختـاذ               . وجود رقابة صارمة علـى طـول احلـدود        
سيطرة حكومـة   لـ  األسـلحة إىل مجاعـات ال ختـضع           منـع نقـل     الـضرورية الـيت مـن شـأهنا        التدابري
  .حتقيق االستقرار يف لبنان واملنطقة لمن عواموهذا األمر عامل حاسم . لبنان

  
  حل امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها  -جيم   

إىل حل مجيع امليليـشيات اللبنانيـة وغـري    ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يدعو جملس األمن يف قراره     - ٢٧
. وال يزال يتعني تنفيذ هذا احلكـم الرئيـسي املتبقـي مـن أحكـام القـرار                . نانية ونزع سالحها  اللب

وهو ال يعدو أن يكون انعكاسا وإعادة تأكيد لقرار أمجع اللبنانيون علـى االلتـزام بـه يف اتفـاق                   
ــام    ــربم ع ــة  ١٩٨٩الطــائف امل ــك   . ، يف أعقــاب احلــرب األهلي ــاق، يف ذل ــذا االتف ــد أدى ه وق

وجيـب علـى    .  عن أسـلحتها   - باستثناء حزب اهللا     - ختلي مجيع امليليشيات اللبنانية      الوقت، إىل 
  .اجلميع احلفاظ على هذا االتفاق وتنفيذه من أجل تفادي شبح جتدد املواجهة بني اللبنانيني

وال تزال ميليشيات لبنانية وغري لبنانية تعمـل يف البلـد خـارج نطـاق سـيطرة احلكومـة                     - ٢٨
عــدة جمموعــات، مــن خمتلــف هنــاك ويف حــني أن ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩ للقــرار يف انتــهاك خطــري

االنتمــاءات الــسياسية يف لبنــان، متتلــك أســلحة خــارج نطــاق ســيطرة احلكومــة، فــإن العنــصر    
حزب اهللا هو أكرب امليليشيات اللبنانيـة وأكثرهـا تـسلحا يف البلـد، حيـث تبلـغ                  دى  العسكري ل 

وتواصـل قيـادة حـزب اهللا نفـسها االعتـراف بأنـه             . قدراته ما يقرب من قـدرات جـيش نظـامي         
وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك عــدد مــن اجلماعــات الفلــسطينية  . ميتلــك ترســانة عــسكرية كــبرية

  .املسلحة تعمل يف البلد داخل خميمات الالجئني وخارجها
وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، مل حيـــرز جمـــددا أي تقـــدم ملمـــوس يف اجتـــاه           - ٢٩
يات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة ونــزع ســالحها علــى حنــو مــا دعــا إليــه اتفــاق الطــائف امليليــش حــل

ــ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩والقـــرار   أي خطـــوات كـــن هنـــاك، مل ت٢٠٠٤ القـــرار عـــام اذومنـــذ اختـ
ــسياسي،       ملموســة ملعاجلــة هــذه القــضية اهلامــة الــيت تقــع يف صــميم ســيادة البلــد واســتقالله ال

 بعـض القـرارات األوليـة بـشأن         واختـذت  ٢٠٠٦عـام    جـرت    الـيت  احلوار الوطين     دورة باستثناء
منــذ صــدور ، ويف الوقــت نفــسه، عــرب عــدد مــن اجلماعــات واألفــراد اللبنــانيني   . هــذه املــسألة
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ويقــوض اســتمرار وجــود ميليــشيات  .  وجــود امليليــشيات يف البلــد إزاء عــن اســتيائهم ،القــرار
 دون خــوف مــن األذى اجلــسدي،  لبنانيــة وغــري لبنانيــة حقــوق كــل مــواطن لبنــاين يف العــيش  

  .البلد واملنطقةبستقرار الاإحالل لبنان كدولة دميقراطية، ومشل  ملو
 قضية سالح حزب اهللا واجهة النقاش الـسياسي يف لبنـان، كمـا جتلـى خـالل                  صدروتت  - ٣٠

 اإلمجـاع الـضعيف الـسابق علـى شـرعية            انفرط عقد  وقد.  البيان الوزاري   حول النقاش الربملاين 
سـالح حـزب اهللا بوصـفه أكثـر     إىل  شخصيات من املعارضة    شريوت. زب اهللا يف لبنان   سالح ح 

يوليـه، شـن رئـيس الـوزراء     / متـوز  ١٢ويف  . عزى إليه مبفـرده زعزعـة االسـتقرار يف البلـد          عامل تُ 
 اعتربهـا مـشكلة   ، حيـث السابق وزعيم املعارضة سعد احلريري هجوما على أسلحة حـزب اهللا          

ومبناسـبة اليـوم الـدويل للدميقراطيـة        .  وأداة لـشل احليـاة الـسياسية وهتديـد النـاس           ،لبنان الرئيسية 
ومـن  . “أكـرب عـدو للدميقراطيـة     ”سبتمرب، وصـف احلريـري خطـر الـسالح بأنـه            / أيلول ١٥ يف

 وهو يدعي أن ترسـانته املـستقلة عـن ترسـانة الدولـة              ،جهته، رفض حزب اهللا تلك التصرحيات     
  .اعية ضد إسرائيلاللبنانية موجهة ألغراض دف

 قناعيت الراسـخة بـأن نـزع سـالح حـزب اهللا وامليليـشيات               ويف عدة مناسبات، ذكرتُ     - ٣١
يكــون األخــرى ميكــن أن يتحقــق علــى أفــضل حنــو مــن خــالل عمليــة سياســية بقيــادة لبنانيــة     

شأهنا حتقيق اهلدف النهائي املتمثـل يف عـدم وجـود أي أسـلحة أو قـوات مـسلحة يف لبنـان                  من
وهلذا الغرض، أشري إىل أن احلوار الـوطين، الـذي تتمثـل            . لدولة اللبنانية ااء تلك اليت تتبع     باستثن

 املتمثلـة    القـضية اهلامـة    ةعاجلـ ممن شأهنا   يكون  واليته الرئيسية يف وضع استراتيجية دفاع وطين        
، ٢٠٠٨مـايو   /ألسلحة املوجودة خارج نطاق سيطرة الدولـة، اسـتؤنف بعـد أحـداث أيـار              ا يف

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٤جلساته مل تنعقد منذ ولكن 
وممــا يؤســف لــه أن احلــوار الــوطين مل يــرق إىل مــستوى التوقعــات مــن حيــث وضــع       - ٣٢

 أعـرب الـرئيس سـليمان يف مناسـبات عديـدة عـن نيتـه اسـتئناف         قـد و. استراتيجية دفاع وطـين  
 أن ذلـك سـيحدث قريبـا         فليس هناك مـا يـدل يف هـذه املرحلـة علـى              ومع ذلك  احلوار الوطين، 

مارس أعلنوا أهنم لن حيضروا إال اذا نـاقش املنتـدى           / آذار ١٤أن املشاركني يف حتالف     إىل  نظرا  
ورفـض حـزب اهللا وحلفـاؤه االقتـراح األخـري      . أسلحة حزب اهللا كأول بند يف جـدول أعمالـه        

عامــة لوضــع قــائلني إهنــم لــن يعارضــوا اســتئناف احلــوار الــوطين، شــريطة أن يلتــزم بالــصيغة ال    
  .“استراتيجية دفاع وطين”
ويف ما يتعلـق حبالـة الفلـسطينيني يف لبنـان، يـسرين أن أفيـد بـأن قيـادة منظمـة التحريـر                  - ٣٣

ــالفلــسطينية أكــدت جمــددا دعوهتــا إىل الفلــسطينيني يف لبنــان    احترام ســيادة لبنــان واســتقالله  ب
 رئــيس الــسلطة ،ر حممــود عبــاسوزا.  والتقيــد مبقتــضيات القــانون واألمــن يف لبنــان ،الــسياسي
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. أغـسطس / آب ١٩ إىل   ١٦الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لبنان يف الفترة من          
وخالل زيارته، أعلن بشكل ال لبس فيه موقفه بأن الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ال حيتـاجون                

ــة حبكوم ”إىل الــــسالح للــــدفاع عــــن أنفــــسهم ألن   ــة، ممثلــ ــة اللبنانيــ ــهاالدولــ ، وجيــــشها تــ
  .“ستحميهم وبرملاهنا

ــئني         - ٣٤ ــوة لالجـ ــني احللـ ــيم عـ ــوتر يف خمـ ــصاعد التـ ــياق تـ ــصريح يف سـ ــذا التـ ــاء هـ   .وجـ
ــال      ،أغــسطس/ آب٦ و ٥ويف  ــة اغتي ــاب حماول ــة يف املخــيم يف أعق ــتباكات عنيف ــدلعت اش  ان

ــتح   ــارزة يف ف ــد حممــود عيــسى  ،تعرضــت هلــا شخــصية ب ــايل، اعتُ .  هــي العقي ــوم الت قــل ويف الي
ما إىل الـسلطات اللبنانيـة، وهـو مـا تـسبب            لّخصان مشتبه فيهما من ميليشيا جند الشام وسُـ        ش

فق على وقـف إطـالق النـار        واُت.  اجلماعة وميليشيا فتح   فراديف اندالع اشتباكات مسلحة بني أ     
وتـسبب القتــال  . بعـد سـاعات مــن القتـال الـذي أدى إىل إصــابة عـدد مـن األشــخاص جبـروح       

 األمـم  التابعـة لوكالـة      دارساملـ صـيبت إحـدى     وأُ. وث أضرار مادية فادحـة    حديف  العنيف أيضا   
 ، بقنبلـة صـاروخية    )األونـروا ( إلغاثة وتـشغيل الالجـئني الفلـسطينيني يف الـشرق األدىن          املتحدة  

 وطـالبوا   ،وأعـرب الالجئـون عـن غـضبهم       . مما أدى إىل حدوث أضرار مادية يف غرفيت دراسـة         
  . عن خسائرهم املاليةبتعويضات من األطراف املسؤولة

  حالــة معظــم خميمــات الالجــئني الفلــسطينيني يف لبنــان  هنــاك اســتقرار نــسيب يفوظــل  - ٣٥
جل عدد قليل من حوادث إطالق نـار واالنفجـارات        ، وإن كان قد سُ     خميما ١٢البالغ عددهم   

 دوال يـزال هتديــ . يف بعـض املخيمـات، وال ســيما يف عـني احللــوة، علـى النحــو املـذكور أعــاله     
 قائمـا يف عـدد مـن املخيمـات الـيت يواصـل       ،ينتشر إىل املناطق احمليطـة ، قد  عنف داخلي  اندالع

  .بعضها توفري مالذ آمن ملن يسعون إىل اهلروب من سلطة الدولة
 الـيت   وناقش أيضا الرئيس عباس خالل الزيارة اليت قـام هبـا األحـوال اإلنـسانية املترديـة                  - ٣٦

وتعهـد رئـيس الـوزراء ميقـايت بـأن تبـذل حكومتـه              . ن يف لبنـان   ون الفلـسطيني  ولالجئـ ا يواجهها
املناسـب   ُتنفذ بعد على النحو      ويف هذا السياق، مل   . ةيقصارى جهدها لتحسني األحوال املعيش    

إلصالحات العمالية اخلاصة بالالجئني الفلـسطينيني يف لبنـان الـيت وافـق الربملـان علـى إجرائهـا                   ا
 املتحـدة حـث الـسلطات اللبنانيـة علـى حتـسني الظـروف الـيت            وتواصـل األمـم   . يف العام املاضي  

احلل النهائي لقـضية    التوصل إىل   الالجئون الفلسطينيون يف لبنان، دون املساس ب      يف ظلها   يعيش  
ــار    إطــارالالجــئني الفلــسطينيني يف   ــالنظر إىل اآلث  اتفــاق ســالم شــامل يف املنطقــة، وال ســيما ب

  . احلالة األمنية األعم يفة البائسةألحوال املعيشيا  اليت حتدثهاالضارة
وتقر السلطات اللبنانيـة بوجـود تعـاون جيـد بـني القـوات املـسلحة اللبنانيـة واملـسؤولني                      - ٣٧

غــري أن الــسلطات اللبنانيــة ال حتــتفظ بوجــود دائــم داخــل   . األمنــيني الفلــسطينيني يف املخيمــات 
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 ١٩٨٧لس النواب اللبناين قد ألغى عـام  املخيمات باستثناء خميم هنر البارد، على الرغم من أن جم      
.  الـذي مسـح بوجـود قـوات مـسلحة فلـسطينية يف خميمـات الالجـئني                ١٩٦٩اتفاق القاهرة لعـام     

  . الحتواء التوترات وأعمال العنف احملتملة يف املخيمات من اجلهود املزيد بذلوسيتطلب األمر
خيمـات يـشكل حتـديا لقـدرة     وال يزال وجود اجلماعات الفلسطينية املسلحة خارج امل        - ٣٨

 احلكومــة اللبنانيــة إىل تفكيــك وقــد دعــوُت. لبنــان علــى ممارســة ســيادته الكاملــة علــى أراضــيه
 القيـادة العامـة     -القواعد العسكرية املوجودة يف البلد والتابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطني            

ومـة اجلمهوريـة العربيـة       حك وفتح االنتفاضة اللتني تتخذان من دمشق مقرا هلمـا، كمـا دعـوتُ            
ومما يؤسف له أنه مل يكن هنـاك أي تقـدم خـالل الفتـرة               . السورية إىل التعاون مع هذه اجلهود     

مــا دعــا إليــه الزعمــاء اللبنــانيون   املــشمولة بــالتقرير حنــو نــزع ســالح هــذه اجلماعــات حــسب  
ه يف جلـسات   عيد التأكيد عليـ   ما أُ   وحسب ،٢٠٠٦واتفقوا عليه يف جلسة احلوار الوطين لعام        

  .٢٠٠٨احلوار الوطين الالحقة منذ عام 
  

 الحظاتامل   - ثالثا  
  إحــراز أي تقــدمأنــين ال أســتطيع أن أشــري إىل يؤســفيناســتنادا إىل مــا فــّصلته أعــاله،   - ٣٩

وقـد بلغـت عمليـة       . على مدى األشهر الـستة املاضـية       )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار    يفإضايف  
وأمام لبنـان الكـثري مـن العمـل       . كامل على مدى أكثر من عامني     تنفيذ القرار حالة توقف شبه      

  .)٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذا للقرار 
وإنين ألعي بـأن األحكـام املتبقيـة مـن القـرار الـيت ال يـزال يـتعني تنفيـذها هـي بالفعـل                           - ٤٠

ســيما  مــسائل شــائكة إىل أبعــد حــد، وبــأن لبنــان قــد تــأثر باألحــداث األخــرية يف املنطقــة، وال
ــة لعنيــف لالحتجاجــات الــشعبية ضــد النظــام واألزمــة الــسياسية العميقــة يف    القمــع ا اجلمهوري
بيد أنين على اقتناع راسخ بأنه من مصلحة لبنان واللبنانيني إحـراز تقـدم حنـو                . سوريةالعربية ال 

  .التنفيذ الكامل للقرار من أجل استقرار البلد واملنطقة على املدى الطويل
رارا من أن انتشار األسلحة على نطاق واسـع خـارج سـيطرة             لقد حذرت مرارا وتك   و  - ٤١

 اننــذري، متلــك كميــات ضــخمة مــن الــسالح الدولــة، إىل جانــب اســتمرار وجــود ميليــشيات  
وجــود مجاعــات مــسلحة تتحــدى ســيطرة إذ إن . لبنــان واالزدهــار يفم األهلــي بتقــويض الــسل

 ومع محاية نظام لبنـان التعـددي       ،يتناىف مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقالله السياسي        الدولة
كـان  وإنين أدين استخدام األسـلحة غـري املـشروعة حيثمـا            .  وحقوق املواطنني اللبنانيني   ،الفريد

، أن  والــدولا أناشــد مجيــع األطــرافذولــ.  لبنــان، وال ســيما يف املنــاطق املأهولــة بالــسكان يف
به عـسكرية خـارج سـلطة       نقل األسلحة وحيازهتـا وبنـاء قـدرات شـ         عمليات  توقف فورا مجيع    
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أن يـتّم بـشفافية عـرب القنـوات       لبنـان    مقـدَّم إىل     مـايل ومـادي    دعـم أجـنيب   بـد لكـل      وال. الدولة
  .احلكومية اللبنانية دون سواها

، وهــي قــضية ذات أبعــاد طائفيــة وهلــا انعكاســات ســالح حــزب اهللاقــضية  وأصــبحت  - ٤٢
إذ إن . يف لبنــانالــدائرة  ة الــسياسيتاالنقاشــمــسألة خــالف مركزيــة يف  علــى مجيــع اللبنــانيني،

 لسالمة املـدنيني اللبنـانيني       ليس كل حتديا رئيسيا  تش و التهديدلق مناخا من    خت حزب اهللا    ترسانة
 أدعـو قـادة     وإنـين . االسـتخدام الـشرعي للقـوة     يف   احلكومة دون سـواها      حقفحسب، بل ملبدأ    

وفقـاً  ،  لبنـاين ىل حـزب سياسـي  إنزع سالح اجلماعـة فـورا وحتويلـها     إىل  مرة أخرى   حزب اهللا   
ففـي دولـة دميقراطيـة،     ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩اتفاق الطـائف والقـرار      لألحكام املنصوص عليها يف     

إن هـذا الوضـع ميثـل حالـة شـاذة للغايـة             . حيتفظ مبيليـشيا خاصـة بـه       ال ميكن حلزب سياسي أن    
  .تعارض مع مثل لبنان العليا املتعلقة حبماية حقوق اإلنسانت

ل هـــذه الـــدواملنطقـــة، أدعـــو يف  حـــزب اهللا يقـــيم عالقـــات وثيقـــة مـــع دول ومبـــا أن  - ٤٣
تحويله من مجاعة مسلحة إىل حزب سياسي حبت ونزع سـالحه،           لتقدمي الدعم واملساعدة     إىل

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

  .تشهدها املنطقة
ــة لنــ       - ٤٤ ــضل طريق ــأن أف ــا ب ــت مقتنع ــا زل ــان،    ـوم ــسلحة يف لبن ــات امل زع ســالح اجلماع
 هــذه العمليــة مــن خــالل عمليــة سياســية بقيــادة لبنانيــة، رغــم أنتكــون ســيما حــزب اهللا،  وال
 هحلـزب اهللا وتقبـل هـذ   العـسكري  ارجيـة دعمهـا   توقـف األطـراف اخل   ميكن أن تنجح مـا مل        ال

تـستأنف   احلـوار الـوطين مل    جلـسات   ويؤسـفين أن    . مناقشة ترسانتها حبسن نيـة    اجلماعة نفسها   
ال يكـون مثـة      وينبغي للنتيجة النهائيـة لتلـك العمليـة أن تتمثـل يف أ             .جمددا على مدى قرابة العام    

وهلـذا الغـرض، أود أن أنـوه        . نانية وسلطتها أسلحة أو سلطة يف لبنان خبالف أسلحة الدولة اللب        
  .بالتقدم املتواصل الذي أحرزه اجليش اللبناين يف تطوير قدراته التشغيلية

 نزع سـالح امليليـشيات اللبنانيـة وغـري اللبنانيـة وحلـها               عدم إحراز تقدم بشأن    ويؤدي  - ٤٥
جيــب عليــه، إحيــاء بــل ويــستطيع لبنــان، . إىل جعــل لبنــان يف وضــع املنتــهك اللتزاماتــه الدوليــة

اجلهود الرامية إىل التصدي للتحدي املتمثل يف استمرار وجـود الـسالح خـارج سـيطرة الدولـة        
فمثل هذا السالح يعرقل ويقوض بشكل جوهري قدرة الدولـة علـى ممارسـة سـيادهتا                . اللبنانية

 ١٥٥٩ علـــى أراضـــيها، طبقـــا ملـــا يـــنص عليـــه اتفـــاق الطـــائف والقـــرار  وســـيطرهتا بالكامـــل
وينطبق ذلك بشكل خاص على القـدرات العـسكرية الكـبرية الـيت يظـل حـزب اهللا                ). ٢٠٠٤(

وبغض النظر عن التكوين احملدَّد للحكومة، فإن سـلطة الدولـة اللبنانيـة ال ميكـن أن                 . حمتفظا هبا 
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لذا فإنين أدعـو    و. تتعزز سوى من خالل إحراز تقدم بشأن قضية السالح اخلارج عن سيطرهتا           
  . ملموسة يف هذا الصدد بال تأخريان ورئيس الوزراء ميقايت إىل اختاذ تدابريالرئيس سليم

الـيت  كما أشجع الرئيس سليمان وحكومة رئيس الوزراء ميقايت على تنفيـذ القـرارات                - ٤٦
، التابعــة حلــوار الــوطين، مثــل تفكيــك القواعــد العــسكرية الفلــسطينية ذت ســابقاً يف إطــار ااختــ
اللـتني تتخـذان مـن     القيـادة العامـة وحركـة فـتح االنتفاضـة        -فلـسطني   لجبهة الشعبية لتحريـر     ل

ــراً هلمــا دمــشق ــه أن هــذه ا  . خــارج خميمــات الالجــئني واملوجــودة،  مق ــا يؤســف ل ــسألة ومم  مل
الـوارد يف  لتـزام  الد اسجـ توجيـب أن ي  .تشهد أي تقدم يف ظل ثالثة رؤسـاء وزراء ورئيـسني   مل

فهــذه . يــذ قــرارات جلــسات احلــوار الــوطين الــسابقةالربنــامج الــسياسي احلكــومي اجلديــد بتنف
واجلمهوريـة العربيـة    معظمها على جانيب احلدود بـني لبنـان          شبه العسكرية، اليت يوجد      القواعد
مبـا أن   و. حـدوده الربيـة   علـى ضـبط      البلـد    قـدرة ول دون    تقوض السيادة اللبنانية وحتـ     السورية،

أجـدد دعـويت إىل حكومـة اجلمهوريـة         ة،  هلذه امليليشيات صـالت وثيقـة مـع بعـض دول املنطقـ            
  .ملساعدة يف هذه العمليةألن تقدم االعربية السورية 

 اليت تواجـه نقـصا يف متويـل    ،مواصلة دعمها لألونروا وأحث أيضا اجلهات املاحنة على        - ٤٧
 وأذكِّر بـأن ثلثـي الالجـئني الفلـسطينيني يف         .  إعادة تشييد خميم هنر البارد     ودعم ،براجمها العادية 

ــدقع   ــر م ــشون يف فق ــان يعي ــايت إىل     . لبن ــوزراء ميق ــيس ال ــة رئ ــإنين أدعــو حكوم ــذا ف ــق ول تطبي
 والــيت اعُتمــدت يف ،التعــديالت الــيت أُدخلــت علــى قــانون العمــل وقــانون الــضمان االجتمــاعي

جــئني الفلــسطينيني يف اللأمــام ا، وذلــك مــن أجــل حتــسني فــرص العمــل ٢٠١٠أغــسطس /آب
ون ســتؤثر الــيت يعيـشها هــؤالء الالجئـ  الـصعبة  الظــروف بــأن معاجلـة  وإنـين علــى اقتنـاع   . لبنـان 

 األمــن واالســتقرار يفبــني اللبنــانيني والفلــسطينيني، وبالتــايل يف صــيغة التعــايش إجيــايب بــشكل 
 وتعزيـز   ،ن يف لبنـان   ون الفلسطيني ئوجاللاليت يعيشها ا   روف املعيشية الظ حتسني    إن . البلد داخل

 يف إطـار    ة الالجـئني الفلـسطينيني    التوصـل إىل حـل لقـضي       ميـس    حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـم ال       
  .شاملعريب إسرائيلي اتفاق سالم 

سورية مـن عرقلـة التقـدم       اجلمهوربية العربيـة الـ    العميقة يف    األزمة السياسية    قد زادت و  - ٤٨
ويؤسفين عدم إحراز تقدم وأحـث البلـدين علـى          . سوريةواحلدود بني لبنان    وتعيني  حنو ترسيم   

تعزيـز  تقف حجـر عثـرة يف طريـق           هذه املسألة اليت   معاجلةعلى   ، دون مزيد من التأخري    ،لالعم
  .مراقبة احلدود

أحــث احلكومــة اللبنانيــة علــى املــضي قــدما واعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية شــاملة  وإنــين   - ٤٩
يـة  مراقبـة حـدود لبنـان الدول      مـن شـأنه كفالـة       ذلك  إن  و.  احلدود يف الفترة املقبلة    كفيلة بضبط 

  . بصورة غري مشروعةألسلحةاعمليات نقل بشكل أفضل، ومنع 
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 نتيجـة التطـورات الـيت       الوضع السياسي واألمـين يف لبنـان      إزاء تأثر   ويساورين قلق بالغ      - ٥٠
وأشـجب بقـوة التـوغالت والغـارات العنيفـة الـيت تـشنها              . تشهدها اجلمهورية العربية الـسورية    

وأدعــو . قــرى اللبنانيــة، والــيت أوقعــت قتلــى وجرحــىقــوات األمــن الــسورية علــى البلــدات وال
ترم سـيادة لبنـان   أن حت تلك التوغالت، و  اوقف فور أن ت   إىل حكومة اجلمهورية العربية السورية   

ــا لقــرار جملــس األمــن     ــوغالت قــد تفــضي تلــك و). ٢٠٠٤ (١٥٥٩وســالمة أراضــيه طبق  الت
 املزيد مـن التـوترات داخـل لبنـان           إشعال فتيل  إىلاألزمة السياسية املتواصلة يف سورية      وكذلك  
  .وخارجه

 أن تبـذل    احلاجـة إىل   أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير    احلوادث األمنية اليت وقعت     وتؤكد    - ٥١
ويف هـذا   . املزيـد مـن اجلهـود ملنـع أعمـال العنـف والتـصدي هلـا                الـداخلي يف لبنـان    قوى األمـن    

. وى األمــن الــداخلي أمــراً بــالغ األمهيــةاجلــيش اللبنــاين وقــ إىل الــدعمتقــدمي  مــا بــرحالــسياق، 
ــداخلي   اجلــيش زال فمــا ــصميم، يعمــالن بعــزم و وقــوى األمــن ال ــدت ــدراهتوتتزاي ــدرجييا ما ق  ت

وتـدريب   جتهيـز     تـساعد علـى    لبلدان الـيت  ل أعرب عن امتناين  و. اجلهات املاحنة الدولية  مبساعدة  
لـى مواصـلة تقـدمي هـذا الـدعم          ، وأحـث اجملتمـع الـدويل ع       قوى األمن الداخلي  اجليش اللبناين و  

وقـوى  تمكني اجلـيش اللبنـاين   وال بـد مـن مواصـلة تقـدمي هـذا الـدعم لـ       .  إليه احلاجةمتسالذي  
مبوجـب قـرارات   االضطالع، علـى حنـو فعـال، مبـا عليهمـا مـن مـسؤوليات           من  األمن الداخلي   
  .جملس األمن

. بنـان وسـالمة أراضـيه     النتـهاكات اإلسـرائيلية املـستمرة لـسيادة ل        أعرب عن شجيب ل   و  - ٥٢
نـسحب  أن ت  و ،قرارات جملس األمن   مبا عليها من التزامات مبقتضى       أن تفي وأدعو إسرائيل إىل    

وقــف أن توومــن منطقـة متامخــة هلــا مشـال اخلــط األزرق،   مـن اجلــزء الـشمايل مــن قريــة الغجـر    
ألجهـزة األمنيـة    قـوض مـصداقية ا    يحدة التوتر، و  يفاقم   يف األجواء اللبنانية الذي       طائراهتا حتليق

القلـق يف صـفوف الـسكان       ، ويبـثّ شـعور      خطر نشوب نـزاع غري مقصود    يزيد من   اللبنانية، و 
  .املدنيني
إن األحـداث الكـربى اجلاريـة عـرب أحنـاء الـشرق األوسـط حتمـل فرصـا هائلـة للتغــيري،             - ٥٣

. سـتقرار لكنها تطرح أيضا حتديات تتمثل يف فترة مطولة من عدم الـيقني واحتمـال زعزعـة اال                
لقرار وسـائر قـرارات جملـس       ذا ا ويف الوقت نفسه، ال ينبغي لذلك أن يؤثر يف التنفيذ الكامل هل           

ن تنفيـــذ هـــذه القـــرارات يـــشكل أفـــضل ضـــمان الزدهـــار لبنـــان إاألمـــن املتعلقـــة بلبنـــان، إذ 
  .واستقراره على املدى الطويل كدولة دميقراطية

 العـيش املـشترك   علـى   رام املبـادئ القائمـة      تسود روح التعاون واحت   الضروري أن    نمو  - ٥٤
. واألمــن يف لبنــان، وأن يــسود أيــضا الــسالم الــداخلي بــال هتديــد مــن ِقبــل مجاعــات مــسلحة    
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ــ  أن يــؤدي انعــدام الثقــة بــني األطــراف واســتمرار وجــود    إزاء احتمــال قلــق عميــق ساورينوي
وزعزعة االسـتقرار داخـل لبنـان     ورمبا إىل انعدام األمن    ،امليليشيات، جمتمَعني، إىل إشاعة التوتر    

ــة والشخــصية،     . وخارجــه ـــّزه عــن املــصاحل الطائفي وإنــين أحــث مجيــع الزعمــاء الــسياسيني التن
 ةصيغوعليهم أن حيـافظوا علـى الـ   . والعمل بصدق يف سبيل النهوض مبستقبل الدولة ومصاحلها      

 علـى النحـو املنـصوص       السياسية الشاملة القائمة على العيش املشترك يف ظل االحترام املتبـادل،          
  .عليه يف اتفاق الطائف

تقلده ملنصبه، احتـواء    أشهر من   استطاع رئيس الوزراء ميقايت بعد أكثر من ثالثة         وقد    - ٥٥
ــا   ــد، كمــا أحي ــة يف البل ــوترات املتنامي ــات، إىل حــد مــا، الت ــشريعات  عملي علــى   احلوكمــة والت

علـة خـالل النـصف األول مـن         غيـاب حكومـة فا    اليت تعرضت للشلل من جراء      وطين  الصعيد ال 
نـوب  قـوة األمـم املتحـدة املؤقتـة يف لبنـان جب            وأهبجتين زيارته إىل اجلـيش اللبنـاين و        .٢٠١١عام  

ملموسـة  دعـم   إشـارة   الزيـارة   كانـت هـذه     لقـد   .  أداء حكومتـه الـيمني     مـن لبنان بعد أيام قليلـة      
ــان  ل ــوزراء ميقــايت   . عمــل األمــم املتحــدة يف لبن  تقــدمي املــساعدة  كمــا أرحــب بتعهــد رئــيس ال

أدرك متـام اإلدراك التحـديات القائمـة    مـا زلـت     بيد أنـين    . اإلنسانية لالجئني السوريني يف لبنان    
لبنـان، وسـالح حـزب اهللا، واالضــطرابات يف    لواالسـتقطاب الـسياسي بـشأن احملكمـة اخلاصــة     

اته العامـة   رئيس الـوزراء علـى تـصرحي      أعـرب عـن هتنـئيت لـ       و. سورية اجملاورة اجلمهورية العربية ال  
أن إنــين أتطلــع إىل إال املتكــررة الداعيــة إىل وفــاء لبنــان الكامــل بالتزاماتــه الدوليــة بــال انتقائيــة، 

 علـى  ملساعدهتا   ما زلت على استعداد    احلكومة اللبنانية هذا االلتزام إىل عمل ملموس، و        تترجم
  .التوصل إىل هذا اهلدف اجلوهري

ان رأيـه الـذي أبـداه يف كلمتـه أمـام جملـس األمـن يف           ويف اخلتام، أشاطر الـرئيس سـليم        - ٥٦
 الـسالم   يكفـل  حيث ذكر أن تنفيذ قرارات جملس األمن هو أفضل ضـمان             ،سبتمرب/ أيلول ٢٧

ــع    ١٥٥٩ بتنفيــذ القــرار  االتزامــا راســخ  ملتزمــا مــا زلــت و .الرتاعــاتنــشوب واألمــن ومن
صـعوبات  الفتـرة الـيت تـشهد      هذه   املنطقة، يف  السالم واالستقرار يف  إحالل  من أجل   ) ٢٠٠٤(
دعو مجيع األطراف واجلهات الفاعلـة إىل االلتـزام الكامـل بـالقرارات             أولذلك،  .  مجة حتدياتو

ــن    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١ و) ٢٠٠٦ (١٦٨٠ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ وسأواصـــل بـــذل اجلهـــود مـ
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	تقرير الأمين العــام نصــف السنــوي الرابـع عشر بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004)
	أولا - معلومات أساسية
	1 - هذا التقرير هو تقريري نصف السنوي الرابع عشر بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004). ويتناول التقرير استعراضا وتقييما لعملية تنفيذ القرار منذ صدور تقريري السابق في 19 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/258). ويشير التقرير إلى عدم إحراز تقدم ملموس في أحكام القرار الأساسية، ويسلط الضوء على المخاوف التي لا تزال تعرقل الجهود الراميــة إلى تعزيــز سيادة لبنان وسلامــة أراضيه واستقلالــه السياســـي، والتي هي الهدف الرئيسي للقرار.
	2 - لم تكن لدى لبنان حكومةٌ فعلياً خلال النصف الأول من عام 2011. وفي الشهور الستة التي انتهت بقيام رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، تعمق الاستقطاب السياسي بدرجة ملموسة وأصبح لبنان بصورة متزايدة عرضة لتأثير الاضطراب السياسي الإقليمي، لا سيما في الجمهورية العربية السورية المجاورة. وأدى غياب سلطة سياسية إلى حالة من الشلل المؤسسي وتدهور الأوضاع الأمنية في البلد. كما أدى إلى تعطيل عمليات لا غنى عنها في تنفيذ هذا القرار وغيره من قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان. 
	3 - وفي 13 حزيران/يونيه، أعلن نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء المكلف آنذاك، تشكيل حكومــة جديدة. ويتألــف مجلس الــوزراء الجديـــد مـــن 30 وزيرا، ينتمي أغلبهم إلى تحالف 8 آذار/مارس.
	4 - وبعد ثلاثة أيام من النقاش المكثف في البرلمان بصورة أكدت على عمق الانقسام بين تحالفي 8 آذار/مارس و 14 آذار/مارس، فازت في 7 تموز/يوليه حكومة رئيس الوزراء ميقاتي بالثقة فــي التصويت البرلمانــي. ويمثل أعضــاء البرلمــان الذيـــن صوتـــوا لصالح الحكومة، وعددهم 68 عضوا من أصل 128 عضوا، الأغلبية الجديدة المكونة من عدة تيارات منها حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، والحزب الاشتراكي التقدمي، وتيار المردة وبعض التيارات الأخرى. وقاطع أعضاء البرلمان المنتمون إلى تحالف 14 آذار/مارس، وعددهم 60 عضوا، التصويت بالثقة احتجاجا على ما وصفوه بانقلاب قام به حزب الله لتبديل نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2009 وفاز فيها تحالف 14 آذار/مارس. وهم يرون أن حزب الله والجمهورية العربية السورية قد فرضا الحكومة الجديدة.
	5 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل عمل المحكمة الخاصة للبنان مسألة محل اهتمام في البلد. ففي 28 حزيران/يونيه، أكد، دانيال فرانسين، قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة للبنان، لائحة اتهام بشأن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ومواطنين لبنانيين آخرين. وأحيلت لائحة الاتهام وما أرفق بها من أوامر اعتقال إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيه 2011. وفي 9 آب/أغسطس، قدمت السلطات اللبنانية إلى المحكمة تقريرا عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في الهجوم الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005، وإلقاء القبض عليهم ونقلهم. وذكر المدعي العام اللبناني في تقريره أنه لم يتم حتى الآن احتجاز أي من الأشخاص الأربعة المتهمين. وفي 17 آب/أغسطس، أمر قاضي الإجراءات التمهيدية بالنشر العلني لقراره المؤكد للائحة الاتهام، وكذلك اللائحة نفسها. وفي الوقت نفسه، ما زال سداد مساهمة الحكومة اللبنانية في ميزانية المحكمة معلقا. وقد أعربتُ مرارا عن تأييدي الكامل للعمل المهم الذي تقوم به المحكمة وكررتُ دعوتي إلى التعاون الكامل من جانب الحكومة اللبنانية، بما في ذلك تمويل المحكمة.
	6 - وعلى مدى فترة الشهور الستة الماضية، أحدثت المستجدات في الجمهورية العربية السورية المجاورة تأثيرا سلبيا متـزايدا في الديناميات السياسية في لبنان، وعمقت الهوتين السياسية والطائفية في البلد. ويدور الانقسام السياسي بين تحالفي 8 آذار/مارس و 14 آذار/ مارس بصورة متزايدة حول المسألة السورية، مع وجود مظاهرات مؤيدة للنظام السوري وأخرى معارضة له في عدة مدن لبنانية.
	ثانيا - تنفيذ القرار 1559 (2004)
	7 - منذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1559 (2004) في 2 أيلول/سبتمبر 2004، نفذت عدة أحكام منه. فقد عقدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بطريقة حرة ونزيهة. وقامت الجمهورية العربية السورية بسحب قواتها وأصولها العسكرية من لبنان في نيسان/أبريل 2005. وأقام لبنان وسوريا علاقات دبلوماسية كاملة في عام 2009.
	8 - إلا أن هناك أحكاما أخرى لم تنفذ بعد. فلم يحدث بعد ترسيم الحدود السورية -اللبنانيــة، الذي حث عليــه مجلس الأمن بقوة في قراره 1680 (2006). والأهم من ذلك، لا يزال وجود أنشطة للميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يشكل تهديدا لاستقرار البلد والمنطقة، ويسلط الضوء على الحاجة إلى قيام حكومة لبنان والقوات المسلحة اللبنانية ببذل جهود أكبر كي يكون حق استخدام القوة مقصورا عليها في مختلف أرجاء لبنان. وثمة حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ القرار 1559 (2004) بالكامل، والحفاظ على الإنجازات التي تحققت بالفعل.
	9 - وقد أحطت علما باهتمام بأن الرئيس ميشيل سليمان أعلن في كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة في دورتها السادسة والستين في 21 أيلول/سبتمبر، تجديد التزام لبنان باحترام قرارات الشرعية الدولية. وأحطت علما أيضا بأن رئيس الوزراء ميقاتي أكد في كلمته أمام مجلس الأمن في 27 أيلول/سبتمبرعلى احترام لبنان الكامل لجميع قرارات الأمم المتحدة. وأعلن مرارا رئيس الوزراء ميقاتي منذ توليه مهام منصبه في تموز/يوليه الماضي تجديد هذا الالتزام في تصريحات عامة.
	10 - وعلى مدى الشهور الستة الأخيرة، لم يُحرز أي تقدم ملموس صوب تنفيذ ما تبقى من أحكام في القرار المذكور، لا سيما في سياق التوترات السياسية المتزايدة في لبنان والأزمة المتصاعدة في الجمهورية العربية السورية.
	11 - وقد أجريت، أنا وممثليّ، اتصالات منتظمة بجميع الأطراف في لبنان على مدى الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك بالقادة الإقليميين والدوليين المعنيين. وقد التقيتُ بالرئيس ميشيل سليمان في نيويورك فــي 22 أيلول/سبتمبر، وبرئيس الوزراء نجيب ميقاتي في 27 أيلول/سبتمبر. وأعربتُ في كلتا المناسبتين عن خيبة أملي إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ القرار المذكور وجددتُ دعوتي إلى القادة اللبنانيين بأن ينفذوا القرار تنفيذا تاما.
	ألف - سيادة لبنان وسلامة أرضيه ووحدته واستقلاله السياسي
	12 - يهدف القرار 1559 (2004) إلى توطيد سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومــة لبنــان وحدهـــا فحسب فــي جميع المناطق اللبنانية، بما يتسق مع اتفاق الطائف المبرم عام 1989، الذي التزمت به جميع الأطراف السياسية في لبنان. ولا يزال هذا الهدف على رأس أولويات الجهود التي أبذلها لتيسير تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بلبنان.
	13 - وحث مجلس الأمن في قراره 1680 (2006)، حكومة الجمهورية العربية السورية بقوة على الاستجابة لطلب حكومة لبنان ترسيم الحدود المشتركة بينهما. ولا أزال أواصل جهودي لحث سوريا ولبنان على ترسيم الحدود المشتركة بينهما بالكامل. وما زال ترسيم الحدود اللبنانية ووضع علامات عليها عنصرا أساسيا من عناصر ضمان سيادة البلد وسلامة أراضيه. كما أنهما خطوة أساسية تتيح السيطرة السليمة على الحدود. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، لم يُحرز أي تقدم تجاه ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا ووضع علامات عليها، برغم ما أُعلن من التزامات في عدة اجتماعات قمة بين سوريا ولبنان منذ آب/أغسطس 2008. فاللجنة المشتركة لترسيم الحدود السورية - اللبنانية المكلفة بهذه المسألة لم تنعقد قط. وحتى الآن، فإن لبنان وحده هو الذي عين المشاركين عنه في هذه اللجنة. ومع التسليم بالطبيعة الثنائية لتعيين الحدود، يظل التقدم في هذه المسألة التـزاما يقع على عاتق البلدين بموجب قرار مجلس الأمن 1680 (2006) المشتق من القرار 1559 (2004).
	14 - وعلى خلفية الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، التي أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 000 3 شخص منذ آذار/مارس، قام عدة آلاف من الرعايا السوريين بعبور الحدود إلى لبنان طالبين اللجوء فرارا من القمع. وفي هذا السياق، قام الجيش السوري، عدة مرات، بفتح النار عبر الحدود، والتوغل في لبنان، ومداهمة المنازل للقبض على رعايا فارين وعلى هاربين من الجيش. وأصبحت عمليات التوغل المذكورة أكثر تواترا على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر، اقتحمت القوات السورية الأراضي اللبنانية وقتلت مواطنا سوريا على الأراضي اللبنانية.
	15 - ويمثل استمرار احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي للجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمـــة لها شمال الخط الأزرق، انتهاكا لسيادة لبنـــان والقراريـــن 1559 (2004) و 1701 (2006). وقد واصلتُ أنا وممثليّ العمل بصورة وثيقة مع كلا الطرفين لتيسير انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، على النحو الوارد بالتفصيل في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006) (S/2011/406).
	16 - ولم يسجَّل أي تقدم فـــي الجهـــود المبذولـــة فـــي مسألة منطقة مزارع شبعة، حيث لم أستلم بعد أي ردود، سواء من الجمهورية العربية السورية أو إسرائيل، بشأن التحديد المؤقت للمنطقة الوارد ذكرها في تقريري بشأن تنفيذ القرار 1701 (2006) الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (S/2007/641).
	17 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الطائرات والطائرات بدون طيار التابعة لإسرائيل عمليات اختراق المجال الجوي اللبناني بانتظام، على نحو شكل انتهاكا لسيادة لبنان والقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). وقد احتجت حكومة لبنان عدة مرات على هذه الانتهاكات. وقمت بشجب تلك الانتهاكات، وطلبت وقفها فورا. وتزعم السلطات الإسرائيلية في المقابل أن هذه الطلعات الجوية تُجرى لأسباب أمنية، ذاكرةً وجود انتهاكات مزعومة لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006).
	باء - بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية
	18 - أكدت حكومة لبنان مجددا في بيانها الوزاري عزمها على بسط سيطرة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية حسبما دعا إليه القرار 1559 (2004) واتفاق الطائف لعام 1989. وتضطلع القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي اللبنانية بدور حاسم في تنفيذ هذا الالتزام. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بينت عدة حوادث الحاجة إلى قيام حكومة لبنان ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق هذا الهدف الهام.
	19 - وحسب ما جاء في تقرير لي (S/2011/406)، تعرضت قافلة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 27 أيار/مايو 2011 إلى انفجار قنبلة وُضعت على جانب الطريق الساحلي الرئيسي بين الشمال والجنوب شمالي صيدا، مما أدى إلى جرح ستة من عناصر حفظ السلام يعملون مع الوحدة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة. ولا تزال الظروف المحيطة بهذا الهجوم الإرهابي المباشر على أفراد قوة الأمم المتحدة قيد التحقيق الذي تجريه القوات المسلحة اللبنانية. وفي 26 تموز/يوليه، تعرضت قافلة أخرى تابعة لقوة الأمم المتحدة إلى انفجار قنبلة على جانب الطريق بالقرب من المدخل الجنوبي لصيدا. ونتيجة لذلك، جُرح ستة من عناصر حفظ السلام يعملون مع الوحدة الفرنسية في قوة الأمم المتحدة وأُصيبت مركبة واحدة بأضرار. وهذه كانت المرة الثانية التي تُستهدف فيها الأمم المتحدة مباشرة في أقل من شهرين وفي نفس المنطقة. وقد أدنتُ بشدة كلا الهجومين، وحثثتُ الحكومة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير الضرورية الكفيلة بحماية موظفي الأمم المتحدة في البلد، وإجراء تحقيق شامل وشفاف في كلا الحادثين. وفي هذا السياق، رحبت ببيان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني المؤرخ 12 آب/أغسطس 2011 الذي التزم فيه بتقديم مرتكبي هذين الهجومين إلى المحاكمة وحماية قوة الأمم المتحدة.
	20 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، مُنعت مجددا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في بعض الحالات، من ممارسة حريتها في التنقل في منطقة عملياتها، وهو ما عرّض سلامة وأمن عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر. وتشكل حرية تنقل قوة الأمم المتحدة وأمن وسلامة أفرادها جزءا لا يتجزأ من تنفيذ ولاية القوة بفعالية. وتتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن ضمان حرية تنقل قوة الأمم المتحدة في منطقة عملياتها وحماية أفرادها.
	21 - و خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر وقوع عدد من الحوادث الأمنية التي استُخدمت فيها الأسلحة والمتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان. وفي مطلع حزيران/يونيه، أُفيد عن تقديم بلاغين كاذبين بوجود قنابل، أحدهما في بيروت والآخر في زحلة. ووقع انفجاران إضافيان ببيروت في 29 تموز/يوليه و 11 آب/أغسطس في ظروف لا تزال غير واضحة. وأسفر الانفجار الأخير عن مقتل شخصين ذُكر أنهما كانا ينقلان جهازا متفجرا، وعن إصابة اثنين آخرين. وفي 13 آب/أغسطس، وقع إطلاق نار على ممتلكات عضو البرلمان سليمان فرنجية. وفي 16 أيلول/سبتمبر، جُرح عنصران من قوى الأمن الداخلي عندما أطلق مسلحون النار على دوريتهم في منطقة البقاع الغربي. وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر، أُصيبت امرأة وابنتاها في طرابلس نتيجة لانفجار قنبلة يدوية. وتشير هذه الأحداث إلى تزايد الأخطار الأمنية في البلد.
	22 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضا مظاهرات تضامن أو احتجاج في ما يتعلق بالحالة المتغيرة في الجمهورية العربية السورية. واستُخدمت الأسلحة في بعض هذه التجمعات حسب ما تبين من الاشتباكات التي وقعت بطرابلس في منطقتي باب التبانة وجبل محسن في 17 حزيران/يونيه 2011. ووقعت حوادث عنف أيضا في أماكن أخرى من البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	23 - وتؤكد جميع هذه الأحداث مرة أخرى حيازة جهات غير تابعة للدولة لأسلحة فتاكة. وهي تشكل أيضا رسالة تذكّر بقوة بأن السلطات اللبنانية يتعين عليها أن تقوم بالمزيد من أجل فرض القانون والنظام في جميع أنحاء البلد.
	24 - وتواصل مصادر أمنية في لبنان الإبلاغ عن وقوع عمليات إطلاق نار وانفجارات في الهياكل الأساسية شبه العسكرية في وادي البقاع الشرقي التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة والمناطق المحيطة بها، مما يؤكد حدوث تدريبات شبه عسكرية في هذه المرافق. ويؤدي الوجود الدائم لهذه القواعد على الحدود السورية - اللبنانية إلى زيادة عدد الثغرات في أجزاء من الحدود البرية، ويشكل تحديا في وجه سيطرة قوى الأمن اللبنانية على الحدود. ومن شأنه أيضا أن يزيد من صعوبة ترسيم الحدود.
	25 - وبالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه واستمرار وجود الميليشيات وأنشطتها في لبنان، فإن تحسين إدارة حدود لبنان البرية ومراقبتها أمر بالغ الأهمية كفيل بمنع تدفق الأسلحة بصورة غير مشروعة إلى الجماعات المسلحة. وثمة حاجة إلى استراتيجية شاملة تكفل ضبط الحدود. ويقر مسؤولو الحكومة اللبنانية بوجود ثغرات على الحدود يسهل اختراقها، وبإمكانية حدوث تهريب للأسلحة. ولم تتخذ حكومة لبنان حتى الآن إلا خطوات محدودة لمواجهة هذه المسألة. ولا تزال أيضا مسألة ضبط الحدود بفعالية بين لبنان والجمهورية العربية السورية تتأثر سلبا نتيجة لعدم ترسيم الحدود.
	26 - وواصل عدد من الدول الأعضاء التعبير عن القلق العميق إزاء نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة عبر الحدود البرية. وأنا آخذ هذه التقارير على محمل الجد فعليا، ولكن الأمم المتحدة لا تملك الوسائل الكفيلة بالتحقق منها بشكل مستقل. وقد أثرتُ هذه المسألة مع المسؤولين اللبنانيين وحثثتهم على بذل المزيد من الجهود بطريقة أكثر منهجية لضمان وجود رقابة صارمة على طول الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الدول اتخاذ التدابير الضرورية التي من شأنها منع نقل الأسلحة إلى جماعات لا تخضع لسيطرة حكومة لبنان. وهذا الأمر عامل حاسم من عوامل تحقيق الاستقرار في لبنان والمنطقة.
	جيم - حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها
	27 - يدعو مجلس الأمن في قراره 1559 (2004) إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. ولا يزال يتعين تنفيذ هذا الحكم الرئيسي المتبقي من أحكام القرار. وهو لا يعدو أن يكون انعكاسا وإعادة تأكيد لقرار أجمع اللبنانيون على الالتزام به في اتفاق الطائف المبرم عام 1989، في أعقاب الحرب الأهلية. وقد أدى هذا الاتفاق، في ذلك الوقت، إلى تخلي جميع الميليشيات اللبنانية - باستثناء حزب الله - عن أسلحتها. ويجب على الجميع الحفاظ على هذا الاتفاق وتنفيذه من أجل تفادي شبح تجدد المواجهة بين اللبنانيين.
	28 - ولا تزال ميليشيات لبنانية وغير لبنانية تعمل في البلد خارج نطاق سيطرة الحكومة في انتهاك خطير للقرار 1559 (2004). وفي حين أن هناك عدة مجموعات، من مختلف الانتماءات السياسية في لبنان، تمتلك أسلحة خارج نطاق سيطرة الحكومة، فإن العنصر العسكري لدى حزب الله هو أكبر الميليشيات اللبنانية وأكثرها تسلحا في البلد، حيث تبلغ قدراته ما يقرب من قدرات جيش نظامي. وتواصل قيادة حزب الله نفسها الاعتراف بأنه يمتلك ترسانة عسكرية كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الجماعات الفلسطينية المسلحة تعمل في البلد داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.
	29 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يحرز مجددا أي تقدم ملموس في اتجاه حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها على نحو ما دعا إليه اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). ومنذ اتخاذ القرار عام 2004، لم تكن هناك أي خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضية الهامة التي تقع في صميم سيادة البلد واستقلاله السياسي، باستثناء دورة الحوار الوطني التي جرت عام 2006 واتخذت بعض القرارات الأولية بشأن هذه المسألة. وفي الوقت نفسه، عبر عدد من الجماعات والأفراد اللبنانيين، منذ صدور القرار، عن استيائهم إزاء وجود الميليشيات في البلد. ويقوض استمرار وجود ميليشيات لبنانية وغير لبنانية حقوق كل مواطن لبناني في العيش دون خوف من الأذى الجسدي، ولم شمل لبنان كدولة ديمقراطية، وإحلال الاستقرار بالبلد والمنطقة.
	30 - وتتصدر قضية سلاح حزب الله واجهة النقاش السياسي في لبنان، كما تجلى خلال النقاش البرلماني حول البيان الوزاري. وقد انفرط عقد الإجماع الضعيف السابق على شرعية سلاح حزب الله في لبنان. وتشير شخصيات من المعارضة إلى سلاح حزب الله بوصفه أكثر عامل تُعزى إليه بمفرده زعزعة الاستقرار في البلد. وفي 12 تموز/يوليه، شن رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة سعد الحريري هجوما على أسلحة حزب الله، حيث اعتبرها مشكلة لبنان الرئيسية، وأداة لشل الحياة السياسية وتهديد الناس. وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية في 15 أيلول/سبتمبر، وصف الحريري خطر السلاح بأنه ”أكبر عدو للديمقراطية“. ومن جهته، رفض حزب الله تلك التصريحات، وهو يدعي أن ترسانته المستقلة عن ترسانة الدولة اللبنانية موجهة لأغراض دفاعية ضد إسرائيل.
	31 - وفي عدة مناسبات، ذكرتُ قناعتي الراسخة بأن نزع سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى يمكن أن يتحقق على أفضل نحو من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية يكون من شأنها تحقيق الهدف النهائي المتمثل في عدم وجود أي أسلحة أو قوات مسلحة في لبنان باستثناء تلك التي تتبع الدولة اللبنانية. ولهذا الغرض، أشير إلى أن الحوار الوطني، الذي تتمثل ولايته الرئيسية في وضع استراتيجية دفاع وطني يكون من شأنها معالجة القضية الهامة المتمثلة في الأسلحة الموجودة خارج نطاق سيطرة الدولة، استؤنف بعد أحداث أيار/مايو 2008، ولكن جلساته لم تنعقد منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
	32 - ومما يؤسف له أن الحوار الوطني لم يرق إلى مستوى التوقعات من حيث وضع استراتيجية دفاع وطني. وقد أعرب الرئيس سليمان في مناسبات عديدة عن نيته استئناف الحوار الوطني، ومع ذلك فليس هناك ما يدل في هذه المرحلة على أن ذلك سيحدث قريبا نظرا إلى أن المشاركين في تحالف 14 آذار/مارس أعلنوا أنهم لن يحضروا إلا اذا ناقش المنتدى أسلحة حزب الله كأول بند في جدول أعماله. ورفض حزب الله وحلفاؤه الاقتراح الأخير قائلين إنهم لن يعارضوا استئناف الحوار الوطني، شريطة أن يلتزم بالصيغة العامة لوضع ”استراتيجية دفاع وطني“.
	33 - وفي ما يتعلق بحالة الفلسطينيين في لبنان، يسرني أن أفيد بأن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية أكدت مجددا دعوتها إلى الفلسطينيين في لبنان باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، والتقيد بمقتضيات القانون والأمن في لبنان. وزار محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لبنان في الفترة من 16 إلى 19 آب/أغسطس. وخلال زيارته، أعلن بشكل لا لبس فيه موقفه بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا يحتاجون إلى السلاح للدفاع عن أنفسهم لأن ”الدولة اللبنانية، ممثلة بحكومتها، وجيشها وبرلمانها ستحميهم“.
	34 - وجاء هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر في مخيم عين الحلوة للاجئين.وفي 5 و 6 آب/أغسطس، اندلعت اشتباكات عنيفة في المخيم في أعقاب محاولة اغتيال تعرضت لها شخصية بارزة في فتح، هي العقيد محمود عيسى. وفي اليوم التالي، اعتُقل شخصان مشتبه فيهما من ميليشيا جند الشام وسُلّما إلى السلطات اللبنانية، وهو ما تسبب في اندلاع اشتباكات مسلحة بين أفراد الجماعة وميليشيا فتح. واتُفق على وقف إطلاق النار بعد ساعات من القتال الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح. وتسبب القتال العنيف أيضا في حدوث أضرار مادية فادحة. وأُصيبت إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بقنبلة صاروخية، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية في غرفتي دراسة. وأعرب اللاجئون عن غضبهم، وطالبوا بتعويضات من الأطراف المسؤولة عن خسائرهم المالية.
	35 - وظل هناك استقرار نسبي في حالة معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 12 مخيما، وإن كان قد سُجل عدد قليل من حوادث إطلاق نار والانفجارات في بعض المخيمات، ولا سيما في عين الحلوة، على النحو المذكور أعلاه. ولا يزال تهديد اندلاع عنف داخلي، قد ينتشر إلى المناطق المحيطة، قائما في عدد من المخيمات التي يواصل بعضها توفير ملاذ آمن لمن يسعون إلى الهروب من سلطة الدولة.
	36 - وناقش أيضا الرئيس عباس خلال الزيارة التي قام بها الأحوال الإنسانية المتردية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. وتعهد رئيس الوزراء ميقاتي بأن تبذل حكومته قصارى جهدها لتحسين الأحوال المعيشية. وفي هذا السياق، لم تُنفذ بعد على النحو المناسب الإصلاحات العمالية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان التي وافق البرلمان على إجرائها في العام الماضي. وتواصل الأمم المتحدة حث السلطات اللبنانية على تحسين الظروف التي يعيش في ظلها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، دون المساس بالتوصل إلى الحل النهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلام شامل في المنطقة، ولا سيما بالنظر إلى الآثار الضارة التي تحدثها الأحوال المعيشية البائسة في الحالة الأمنية الأعم.
	37 - وتقر السلطات اللبنانية بوجود تعاون جيد بين القوات المسلحة اللبنانية والمسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في المخيمات. غير أن السلطات اللبنانية لا تحتفظ بوجود دائم داخل المخيمات باستثناء مخيم نهر البارد، على الرغم من أن مجلس النواب اللبناني قد ألغى عام 1987 اتفاق القاهرة لعام 1969 الذي سمح بوجود قوات مسلحة فلسطينية في مخيمات اللاجئين. وسيتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود لاحتواء التوترات وأعمال العنف المحتملة في المخيمات.
	38 - ولا يزال وجود الجماعات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات يشكل تحديا لقدرة لبنان على ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه. وقد دعوتُ الحكومة اللبنانية إلى تفكيك القواعد العسكرية الموجودة في البلد والتابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة اللتين تتخذان من دمشق مقرا لهما، كما دعوتُ حكومة الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع هذه الجهود. ومما يؤسف له أنه لم يكن هناك أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو نزع سلاح هذه الجماعات حسب ما دعا إليه الزعماء اللبنانيون واتفقوا عليه في جلسة الحوار الوطني لعام 2006، وحسب ما أُعيد التأكيد عليه في جلسات الحوار الوطني اللاحقة منذ عام 2008.
	ثالثا -  الملاحظات
	39 - استنادا إلى ما فصّلته أعلاه، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أشير إلى إحراز أي تقدم إضافي في تنفيذ القرار 1559 (2004) على مدى الأشهر الستة الماضية. وقد بلغت عملية تنفيذ القرار حالة توقف شبه كامل على مدى أكثر من عامين. وأمام لبنان الكثير من العمل تنفيذا للقرار 1559 (2004).
	40 - وإنني لأعي بأن الأحكام المتبقية من القرار التي لا يزال يتعين تنفيذها هي بالفعل مسائل شائكة إلى أبعد حد، وبأن لبنان قد تأثر بالأحداث الأخيرة في المنطقة، ولا سيما القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية ضد النظام والأزمة السياسية العميقة في الجمهورية العربية السورية. بيد أنني على اقتناع راسخ بأنه من مصلحة لبنان واللبنانيين إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار من أجل استقرار البلد والمنطقة على المدى الطويل.
	41 - ولقد حذرت مرارا وتكرارا من أن انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، إلى جانب استمرار وجود ميليشيات تملك كميات ضخمة من السلاح، ينذران بتقويض السلم الأهلي والازدهار في لبنان. إذ إن وجود جماعات مسلحة تتحدى سيطرة الدولة يتنافى مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي، ومع حماية نظام لبنان التعددي الفريد، وحقوق المواطنين اللبنانيين. وإنني أدين استخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان في لبنان، ولا سيما في المناطق المأهولة بالسكان. ولذا أناشد جميع الأطراف والدول، أن توقف فورا جميع عمليات نقل الأسلحة وحيازتها وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة. ولا بد لكل دعم أجنبي مالي ومادي مقدَّم إلى لبنان أن يتمّ بشفافية عبر القنوات الحكومية اللبنانية دون سواها.
	42 - وأصبحت قضية سلاح حزب الله، وهي قضية ذات أبعاد طائفية ولها انعكاسات على جميع اللبنانيين، مسألة خلاف مركزية في النقاشات السياسية الدائرة في لبنان. إذ إن ترسانة حزب الله تخلق مناخا من التهديد وتشكل تحديا رئيسيا ليس لسلامة المدنيين اللبنانيين فحسب، بل لمبدأ حق الحكومة دون سواها في الاستخدام الشرعي للقوة. وإنني أدعو قادة حزب الله مرة أخرى إلى نزع سلاح الجماعة فورا وتحويلها إلى حزب سياسي لبناني، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). ففي دولة ديمقراطية، لا يمكن لحزب سياسي أن يحتفظ بميليشيا خاصة به. إن هذا الوضع يمثل حالة شاذة للغاية تتعارض مع مثل لبنان العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
	43 - وبما أن حزب الله يقيم علاقات وثيقة مع دول في المنطقة، أدعو هذه الدول إلى تقديم الدعم والمساعدة لتحويله من جماعة مسلحة إلى حزب سياسي بحت ونزع سلاحه، وفقاً لأحكام اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004)، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أصبح التقيد بهذه الأحكام أكثر إلحاحا في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة.
	44 - وما زلت مقتنعا بأن أفضل طريقة لنـزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، ولا سيما حزب الله، تكون من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية، رغم أن هذه العملية لا يمكن أن تنجح ما لم توقف الأطراف الخارجية دعمها العسكري لحزب الله وتقبل هذه الجماعة نفسها مناقشة ترسانتها بحسن نية. ويؤسفني أن جلسات الحوار الوطني لم تستأنف مجددا على مدى قرابة العام. وينبغي للنتيجة النهائية لتلك العملية أن تتمثل في ألا يكون ثمة أسلحة أو سلطة في لبنان بخلاف أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها. ولهذا الغرض، أود أن أنوه بالتقدم المتواصل الذي أحرزه الجيش اللبناني في تطوير قدراته التشغيلية.
	45 - ويؤدي عدم إحراز تقدم بشأن نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وحلها إلى جعل لبنان في وضع المنتهك لالتزاماته الدولية. ويستطيع لبنان، بل يجب عليه، إحياء الجهود الرامية إلى التصدي للتحدي المتمثل في استمرار وجود السلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية. فمثل هذا السلاح يعرقل ويقوض بشكل جوهري قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسيطرتها بالكامل على أراضيها، طبقا لما ينص عليه اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). وينطبق ذلك بشكل خاص على القدرات العسكرية الكبيرة التي يظل حزب الله محتفظا بها. وبغض النظر عن التكوين المحدَّد للحكومة، فإن سلطة الدولة اللبنانية لا يمكن أن تتعزز سوى من خلال إحراز تقدم بشأن قضية السلاح الخارج عن سيطرتها. ولذا فإنني أدعو الرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي إلى اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الصدد بلا تأخير.
	46 - كما أشجع الرئيس سليمان وحكومة رئيس الوزراء ميقاتي على تنفيذ القرارات التي اتخذت سابقاً في إطار الحوار الوطني، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة اللتين تتخذان من دمشق مقراً لهما، والموجودة خارج مخيمات اللاجئين. ومما يؤسف له أن هذه المسألة لم تشهد أي تقدم في ظل ثلاثة رؤساء وزراء ورئيسين. ويجب أن يتجسد الالتزام الوارد في البرنامج السياسي الحكومي الجديد بتنفيذ قرارات جلسات الحوار الوطني السابقة. فهذه القواعد شبه العسكرية، التي يوجد معظمها على جانبي الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية، تقوض السيادة اللبنانية وتحول دون قدرة البلد على ضبط حدوده البرية. وبما أن لهذه الميليشيات صلات وثيقة مع بعض دول المنطقة، أجدد دعوتي إلى حكومة الجمهورية العربية السورية لأن تقدم المساعدة في هذه العملية.
	47 - وأحث أيضا الجهات المانحة على مواصلة دعمها للأونروا، التي تواجه نقصا في تمويل برامجها العادية، ودعم إعادة تشييد مخيم نهر البارد. وأذكِّر بأن ثلثي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون في فقر مدقع. ولذا فإنني أدعو حكومة رئيس الوزراء ميقاتي إلى تطبيق التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، والتي اعتُمدت في آب/أغسطس 2010، وذلك من أجل تحسين فرص العمل أمام اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وإنني على اقتناع بأن معالجة الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء اللاجئون ستؤثر بشكل إيجابي في صيغة التعايش بين اللبنانيين والفلسطينيين، وبالتالي في الأمن والاستقرار داخل البلد. إن تحسين الظروف المعيشية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وتعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم لا يمس التوصل إلى حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلام عربي إسرائيلي شامل.
	48 - وقد زادت الأزمة السياسية العميقة في الجمهوربية العربية السورية من عرقلة التقدم نحو ترسيم وتعيين الحدود بين لبنان وسورية. ويؤسفني عدم إحراز تقدم وأحث البلدين على العمل، دون مزيد من التأخير، على معالجة هذه المسألة التي تقف حجر عثرة في طريق تعزيز مراقبة الحدود.
	49 - وإنني أحث الحكومة اللبنانية على المضي قدما واعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة كفيلة بضبط الحدود في الفترة المقبلة. وإن ذلك من شأنه كفالة مراقبة حدود لبنان الدولية بشكل أفضل، ومنع عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة.
	50 - ويساورني قلق بالغ إزاء تأثر الوضع السياسي والأمني في لبنان نتيجة التطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية. وأشجب بقوة التوغلات والغارات العنيفة التي تشنها قوات الأمن السورية على البلدات والقرى اللبنانية، والتي أوقعت قتلى وجرحى. وأدعو حكومة الجمهورية العربية السورية إلى أن توقف فورا تلك التوغلات، وأن تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه طبقا لقرار مجلس الأمن 1559 (2004). وقد تفضي تلك التوغلات وكذلك الأزمة السياسية المتواصلة في سورية إلى إشعال فتيل المزيد من التوترات داخل لبنان وخارجه.
	51 - وتؤكد الحوادث الأمنية التي وقعت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير الحاجة إلى أن تبذل قوى الأمن الداخلي في لبنان المزيد من الجهود لمنع أعمال العنف والتصدي لها. وفي هذا السياق، ما برح تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي أمراً بالغ الأهمية. فما زال الجيش وقوى الأمن الداخلي يعملان بعزم وتصميم، وتتزايد قدراتهما تدريجيا بمساعدة الجهات المانحة الدولية. وأعرب عن امتناني للبلدان التي تساعد على تجهيز وتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وأحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم هذا الدعم الذي تمس إليه الحاجة. ولا بد من مواصلة تقديم هذا الدعم لتمكين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من الاضطلاع، على نحو فعال، بما عليهما من مسؤوليات بموجب قرارات مجلس الأمن.
	52 - وأعرب عن شجبي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأدعو إسرائيل إلى أن تفي بما عليها من التزامات بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وأن تنسحب من الجزء الشمالي من قرية الغجر ومن منطقة متاخمة لها شمال الخط الأزرق، وأن توقف تحليق طائراتها في الأجواء اللبنانية الذي يفاقم حدة التوتر، ويقوض مصداقية الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويزيد من خطر نشوب نـزاع غير مقصود، ويبثّ شعور القلق في صفوف السكان المدنيين.
	53 - إن الأحداث الكبرى الجارية عبر أنحاء الشرق الأوسط تحمل فرصا هائلة للتغيير، لكنها تطرح أيضا تحديات تتمثل في فترة مطولة من عدم اليقين واحتمال زعزعة الاستقرار. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لذلك أن يؤثر في التنفيذ الكامل لهذا القرار وسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، إذ إن تنفيذ هذه القرارات يشكل أفضل ضمان لازدهار لبنان واستقراره على المدى الطويل كدولة ديمقراطية.
	54 - ومن الضروري أن تسود روح التعاون واحترام المبادئ القائمة على العيش المشترك والأمن في لبنان، وأن يسود أيضا السلام الداخلي بلا تهديد من قِبل جماعات مسلحة. ويساورني قلق عميق إزاء احتمال أن يؤدي انعدام الثقة بين الأطراف واستمرار وجود الميليشيات، مجتمعَين، إلى إشاعة التوتر، وربما إلى انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار داخل لبنان وخارجه. وإنني أحث جميع الزعماء السياسيين التنـزّه عن المصالح الطائفية والشخصية، والعمل بصدق في سبيل النهوض بمستقبل الدولة ومصالحها. وعليهم أن يحافظوا على الصيغة السياسية الشاملة القائمة على العيش المشترك في ظل الاحترام المتبادل، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الطائف.
	55 - وقد استطاع رئيس الوزراء ميقاتي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تقلده لمنصبه، احتواء التوترات المتنامية في البلد، كما أحيا، إلى حد ما، عمليات الحوكمة والتشريعات على الصعيد الوطني التي تعرضت للشلل من جراء غياب حكومة فاعلة خلال النصف الأول من عام 2011. وأبهجتني زيارته إلى الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بجنوب لبنان بعد أيام قليلة من أداء حكومته اليمين. لقد كانت هذه الزيارة إشارة دعم ملموسة لعمل الأمم المتحدة في لبنان. كما أرحب بتعهد رئيس الوزراء ميقاتي تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين السوريين في لبنان. بيد أنني ما زلت أدرك تمام الإدراك التحديات القائمة والاستقطاب السياسي بشأن المحكمة الخاصة للبنان، وسلاح حزب الله، والاضطرابات في الجمهورية العربية السورية المجاورة. وأعرب عن تهنئتي لرئيس الوزراء على تصريحاته العامة المتكررة الداعية إلى وفاء لبنان الكامل بالتزاماته الدولية بلا انتقائية، إلا إنني أتطلع إلى أن تترجم الحكومة اللبنانية هذا الالتزام إلى عمل ملموس، وما زلت على استعداد لمساعدتها على التوصل إلى هذا الهدف الجوهري.
	56 - وفي الختام، أشاطر الرئيس سليمان رأيه الذي أبداه في كلمته أمام مجلس الأمن في 27 أيلول/سبتمبر، حيث ذكر أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن هو أفضل ضمان يكفل السلام والأمن ومنع نشوب النزاعات. وما زلت ملتزما التزاما راسخا بتنفيذ القرار 1559 (2004) من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، في هذه الفترة التي تشهد صعوبات وتحديات جمة. ولذلك، أدعو جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى الالتزام الكامل بالقرارات 1559 (2004) و 1680 (2006) و 1701 (2006). وسأواصل بذل الجهود من أجل التنفيذ الكامل لهذه القرارات وسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.

