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 بـشأن تنفيـذ قـرار        لألمـني العـام    تقرير نصــف الـسنــوي اخلـامس عـشر       ال    
  )٢٠٠٤ (١٥٥٩جملس األمن 

    
 معلومات أساسية  -أوال   

هذا التقرير هو تقريري نصف السنوي اخلامس عـشر بـشأن تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                     - ١
ور تقريري األخـري    ويقدم التقرير تقييما شامال لعملية تنفيذ القرار منذ صد        ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩

ــشرين األول١٩يف  ــوبر / ت ــضوء بوجــه خــاص    ). S/2011/648 (٢٠١١أكت ــر ال ــسلط التقري وي
على عدم إحراز تقدم ملموس يف أحكام القرار األساسية، وعلى املخاوف اليت ال تزال تعرقـل                

لـــيت ااجلهـــود الراميـــــة إىل تعزيـــــز ســـيادة لبنـــان وسالمـــــة أراضـــيه واستقاللـــــه الـــسياســـي، و
  .اهلدف الرئيسي للقرار هي
وخالل الفترة قيد االستعراض، اعترفت قيـادة حـزب اهللا علنـا ألول مـرة بأهنـا كانـت                    - ٢

 هــذه املليــشيات إنــشاءتتلقــى دعمــا علــى عــدة مــستويات مــن مجهوريــة إيــران اإلســالمية منــذ 
  .١٩٨٢ عام يف
مة اليت تـشهدها اجلمهوريـة   املتفاقوعلى مدى األشهر الستة املاضية، ما برحت األزمة           - ٣

ــد مــن حــدة       ــى حنــو يزي ــان عل ــى لبن ــؤثر عل ــسورية ت ــة ال ــق  العربي ــسياسي والقل  االســتقطاب ال
كــون لالضــطرابات الــيت تــشهدها اجلمهوريــة العربيــة الــسورية تــداعيات ســلبية علــى   ت أن مــن

 ١٥٥٩ر  وأدت تلك األزمة أيضا إىل تعطيل عمليات ال غىن عنـها لتنفيـذ القـرا              . استقرار لبنان 
وإضـافة إىل ذلـك، ال تـزال قـوات          . وغريه مـن قـرارات جملـس األمـن املتعلقـة بلبنـان            ) ٢٠٠٤(

  جــزء منــهازرع اللبنانيــة الــيت -األمــن الــسورية تقــوم بعمليــات علــى طــول احلــدود الــسورية  
أدى إطــالق النــار يف اجتــاه احلــدود    ويف عــدد مــن احلــاالت،   .  يف األشــهر األخــرية باأللغــام

ــا  أو ــة     عربه ــدنيني داخــل األراضــي اللبناني ــني امل ــى أو جرحــى ب وكــان آخــر  . إىل ســقوط قتل
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أبريل حيـث قُتـل صـحفي لبنـاين عنـدما تعرضـت الـسيارة الـيت         / نيسان٩احلوادث املأساوية يف    
  .كانت تقله واثنني من زمالئه إىل إطالق نار مكثّف من قبل اجليش السوري عرب احلدود

  
  )٢٠٠٤( ١٥٥٩تنفيذ القرار   -ثانيا   

ُنفـذ منـذ    ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ذكّر بأن العديد من أحكام قرار جملـس األمـن           يسرين أن أ    - ٤
 االنتخابـات الرئاسـية والربملانيـة بطريقـة حـرة           أجريـت فقد  . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٢اختاذه يف   
وســــحبت اجلمهوريــــة العربيــــة الــــسورية قواهتـــا وأصــــوهلا العــــسكرية مــــن لبنــــان  . ونزيهـــة 

وأقام لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية عالقـات دبلوماسـية كاملـة            . ٢٠٠٥أبريل  /نيسان يف
  .٢٠٠٩يف عام 

 سـليمان ورئـيس الـوزراء جنيـب ميقـايت يؤكـدان، أثنـاء الفتـرة                ميشالوما برح الرئيس      - ٥
األزمــة ومــع ذلــك، ويف ظــل . املــشمولة بــالتقرير، احتــرام لبنــان جلميــع قــرارات األمــم املتحــدة 

 تنفيـذ   العربيـة الـسورية، مل ُيحـرز حـىت اآلن أي تقـدم ملمـوس صـوب                 مهوريةجلاملتصاعدة يف ا  
اللبنانيـــة،   -فلم جير بعد ترسيم احلدود الـسورية    ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩تبقى من أحكام القرار      ما

وعالوة على ذلـك، ال يـزال       ). ٢٠٠٦ (١٦٨٠ حث عليــه جملس األمن بقوة يف قراره         وهو ما 
ة وغـري اللبنانيـة وأنـشطتها يـشكالن هتديـدا السـتقرار البلـد واملنطقـة،                 وجود امليليـشيات اللبنانيـ    

 الضوء علـى احلاجـة إىل قيـام حكومـة لبنـان والقـوات املـسلحة اللبنانيـة ببـذل جهـود                       يسلطانو
  .هلا يف خمتلف أرجاء لبنان أكرب كي يكون امتالك األسلحة واستخدام القوة حكرا كامال

اتــصال منــتظم جبميــع األطــراف يف لبنــان علــى مــدى الفتــرة علــى وبقينـا، أنــا وممثلــّي،    - ٦
  يف الفتـرة   وقـد زرت لبنـان    . املشمولة بـالتقرير، وكـذلك بالقـادة اإلقليمـيني والـدوليني املعنـيني            

، حيــث أجريــت حمادثــات مــع الــرئيس ســليمان   ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١٥ إىل ١٣ مــن
بري، وكذلك مع عـدد مـن ممثلـي األحـزاب            ميقايت ورئيس جملس النّواب نبيه       ءورئيس الوزرا 

التزام األمـم املتحـدة الثابـت باسـتقرار لبنـان        وخالل تلك االجتماعات، أكدُت جمددا      . اللبنانية
وأمنه، باإلضـافة إىل ضـرورة أن يفـي لبنـان جبميـع التزاماتـه الدوليـة، ال سـيما االلتزامـات الـيت                  

ا السياق، أعربُت عن خيبة أملي الكـبرية        ويف هذ . تنص عليها قرارات جملس األمن ذات الصلة      
  .ألكثر من سنتني) ٢٠٠٤ (١٥٥٩لعدم إحراز تقدم يف تنفيذ القرار 

  
   ووحدته واستقالله السياسيأراضيهسيادة لبنان وسالمة   -ألف   

ــرار    - ٧ ــدف الق ــه      ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يه ــان وســالمة أراضــيه ووحدت ــد ســيادة لبن إىل توطي
ينـسجم    حتت السلطة الوحيدة واحلصرية حلكومتـه، مبـا        جاء البلد  يف مجيع أر   واستقالله السياسي 
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ــها يف  ١٩٨٩واتفــاق الطــائف املــربم يف عــام   ــه األطــراف الــسياسية كل ــان  الــذي التزمــت ب . لبن
  .بلبنان برح هذا اهلدف يتصدر املساعي اليت أبذهلا لتيسري تنفيذ مجيع القرارات املتعلقة وما
 حكومــة اجلمهوريــة العربيــة ،)٢٠٠٦ (١٦٨٠ره يف قــرابقــوة، وحــث جملــس األمــن   - ٨

وواصــلت .  ترســيم احلــدود املــشتركة بينــهما لبنــانالــسورية علــى االســتجابة لطلــب حكومــة  
ومل تـشهد الفتـرة قيـد االسـتعراض       . البلدين على ترسيم احلدود املشتركة بينهما بأكملها       حث
.  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية   تقدم يف ترسيم احلدود، ال سيما يف ظـل األزمـة املتواصـلة يف          أي

ومع ذلك، فإنين أذكّر بأن ترسيم وتعيني حدود لبنان يظل عنصرا أساسـيا مـن عناصـر ضـمان       
 خطوة أساسية تتيح الـسيطرة الـسليمة علـى          أن ذلك يشكل  كما  . سيادة البلد وسالمة أراضيه   

هـذه املـسألة التــزاما يقـع        ومع التسليم بالطبيعة الثنائية لتعيني احلدود، يظـل التقـدم يف            . احلدود
  ).٢٠٠٤ (١٥٥٩املشتق من القرار ) ٢٠٠٦ (١٦٨٠على عاتق البلدين مبوجب القرار 

 مــن الرعايــا ١٠ ٠٠٠ألزمــة يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية، قــام أكثــر مــن ل ونتيجــة  - ٩
املـساعدة  السوريني بعبور احلدود إىل لبنان طالبني اللجوء فرارا من القتال الدائر، وهم يتلقـون               

شـهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أعمـال      ومن جانب آخر،  . لبنانمن األمم املتحدة وحكومة     
وكانـت  . ٢٠١١أكتوبر  /توغل كان اجليش السوري مسؤوال عنها، ال سيما يف تشرين األول          
أبريـل لقـى فيهـا      / نيـسان  ٩هناك أيضا حوادث إطالق نار عرب احلدود، منها حادثـة وقعـت يف              

ودعـوت  . يوين لبنـاين مـصرعه، وهـي حادثـة أعربـت عـن أسـفي الـشديد لوقوعهـا                  مصور تلفز 
ــسورية  ــة ال ــن        إىلاحلكوم ــس األم ــرارات جمل ــا لق ــان وســالمة أراضــيه وفق ــيادة لبن ــرام س .  احت

ــا ــشرين األول    وفيم ــيت وقعــت يف ت ــاحلوادث ال ــصل ب ــان إىل   أ/يت ــة لبن ــوبر، أشــارت حكوم كت
ســيم احلــدود فيهــا أو تعيينــها، أو أهنــا متنــازع   تلــك احلــوادث وقعــت يف منــاطق مل يــتم تر   أن

  .وهذا يؤكد على أمهية وجود حدود واضحة ال لبس فيها بني البلدين. عليها
وميثــل اســتمرار احــتالل جــيش الــدفاع اإلســرائيلي للجــزء الــشمايل مــن قريــة الغجــر       - ١٠

) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يــــن  ومنطقة متامخـــة هلا مشال اخلـط األزرق انتـهاكا لـسيادة لبنــــان وللقرار       
وقد واصلُت أنـا وممثلـّي العمـل بـصورة وثيقـة مـع كـال الطـرفني لتيـسري                    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و  

انسحاب القوات اإلسرائيلية من املنطقة، علـى النحـو الـوارد بالتفـصيل يف تقريـري األخـري إىل                   
  ).S/2012/124 ()٢٠٠٦ (١٧٠١جملس األمن بشأن تنفيذ القرار 

قدم فـــي اجلهـــود املبذولـــة فـــي مسألة منطقـة مـزارع شـبعة، حيـث              ومل يسجَّل أي ت     - ١١
مل أســتلم بعــد أي ردود، ســواء مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية أو إســرائيل، بــشأن التحديــد  

ــشأن تنف     ــري ب ــا يف تقري ــوارد ذكره ــة ال ــت للمنطق ــرار  املؤق ــذ الق ــصادر ) ٢٠٠٦ (١٧٠١ي ال
 ).S/2007/641 (٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣٠ يف
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وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، واصل جيش الدفاع اإلسـرائيلي خروقاتـه شـبه اليوميـة           - ١٢
 الطـائرات مـن دون طيـار وأيـضا          وكان ذلك بصفة رئيسية باسـتخدام     للمجال اجلوي اللبناين،    
قـرارين   هذه الطلعات اجلوية انتهاكات للسيادة اللبنانيـة ولل        وتشكل. بواسطة الطائرات املقاتلة  

ــانواحتجــت حكومــة ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩  علــى هــذه  اً وتكــراراً مــرارلبن
ــهاكات ــهاكات   . االنت ــتوقمــت بــشجب تلــك االنت ــورا ب وطالب ــا ف ــسلطات  . وقفه ــزعم ال وت

اإلسرائيلية يف املقابل أن تلك الطلعات اجلوية ُتجرى ألسباب أمنيـة، ذاكـرة وجـود انتـهاكات                 
  ).٢٠٠٦ (١٧٠١حة املفروض مبوجب القرار مزعومة حلظر توريد األسل

  
 بسط احلكومة اللبنانية سلطتها على كامل األراضي اللبنانية  -باء   

أعربت احلكومة اللبنانية عن اعتزامها بسط سلطة الدولة على مجيع األراضـي اللبنانيـة                - ١٣
لقـوات  وتـؤدي ا  . ١٩٨٩واتفـاق الطـائف لعـام       ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩على حنو ما دعا إليه القرار       

 قـدرة الدولـة     تظـل و.  األمن الداخلي دوراً حامساً يف تنفيذ هذا االلتزام        واتاملسلحة اللبنانية وق  
، ومـع ذلـك، أبـرزت سلـسلة     حمـدودة اللبنانية علـى بـسط كامـل سـلطتها علـى مجيـع أراضـيها                

 احلوادث األمنية مرة أخرى التهديدات اليت متثلها اجلماعات املسلحة اخلارجـة عـن سـيطرة             من
 .الدولة وانتشار األسلحة على أمن لبنان

ــن         - ١٤ ــرار جملــس األم ــق ق ــري األخــري عــن تطبي ــا ســبق أن ذكــرُت يف تقري  ١٧٠١وكم
)٢٠٠٦) (S/2012/124(    ــة اســتمرار هــشاشة الوضــع و عــدم ، يــبني عــدد مــن احلــوادث األمني

. املـشمولة بـالتقرير    أثنـاء الفتـرة      قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان        يف منطقة عمليات     استقراره
ديسمرب عندما انفجرت عبوة ناسفة ُزرعـت       / كانون األول  ٩ووقع احلادث األكثر خطورة يف      

على جانب الطريق واسـتهدفت دوريـة لليونيفيـل يف ضـواحي مدينـة صـور، فـأدت إىل إصـابة                     
م ولقـد أدنـُت هـذا اهلجـو    . جنـود حفـظ الـسالم واثـنني مـن املـارة املـدنيني اللبنـانيني        من  مخسة  

اإلرهايب، الذي كان أول عمل إرهـايب يـستهدف بعثـة حفـظ الـسالم يف منطقـة عملياهتـا منـذ                      
وتعهدت حكومة لبنان بالتحقيق يف هـذا اهلجـوم، وذكّـرُت املـسؤولني        . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 .اللبنانيني بأنين أتوقع أن أستعرض أية تقارير ناشئة عن هذا التحقيق يف املدى القريب

 كـانون  ١١ويف . نـوفمرب، أُطلـق صـاروخان عـرب اخلـط األزرق        /شرين الثاين  ت ٢٩ويف    - ١٥
ــرائيل    /األول ــاه إســ ــان باجتــ ــويب لبنــ ــن جنــ ــاروخ مــ ــق صــ ــسمرب، أُطلــ ــانون ١٩ويف . ديــ  كــ
ديسمرب، عثـرت القـوات املـسلحة اللبنانيـة يف منطقـة عمليـات قـوة األمـم املتحـدة علـى                      /األول

يـع اهلجمـات الـصاروخية العـشوائية، وحثثـُت          ولقد أدنُت مج  . أربعة صواريخ جاهزة لإلطالق   
وباإلضـافة إىل ذلـك، وقعـت ثالثـة         . مجيع األطراف على ممارسة أقصى درجات ضـبط الـنفس         

 كـانون   ٢٨نـوفمرب، وانفجـار يف      / تـشرين الثـاين    ١٦انفجـاران يف    : انفجارات يف مدينـة صـور     
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وادث انتــهاكات وتــشكل مجيــع هــذه احلــ .  تــسببت يف أضــرار يف املمتلكــات ،ديــسمرب/األول
ولقـد  . خطرية لقرارات جملس األمن ذات الصلة ألهنا تدل على وجود أسلحة غري مرخص هبـا              

أدانــت الــسلطات اللبنانيــة والــسياسيون مــن خمتلــف االنتمــاءات الــسياسية يف لبنــان كــل هــذه    
 .احلوادث اليت متثل حماوالت لزعزعة استقرار الوضع يف جنوب لبنان

شمولة بــالتقرير، واجهــت قــوة األمــم املتحــدة، يف بعــض املناســبات،  وأثنــاء الفتــرة املــ  - ١٦
 يف بعـض احلـاالت سـالمة قـوات          ضـت عّرعلى حرية حركتها يف منطقة عملياهتا       جديدة  قيوداً  

 وأمـن   قـوة األمـم املتحـدة     وحريـة حركـة     .  للخطـر  حفظ السالم التابعـة لألمـم املتحـدة وأمنـها         
 القيـود   تلـك ولقـد أدنـُت     . نفيـذ الفّعـال لواليـة القـوة       موظفيها وسالمتهم جزء ال يتجزأ مـن الت       

فاملـسؤولية الرئيـسية عـن ضـمان        . على حرية حركة قوات حفظ السالم التابعة لألمـم املتحـدة          
 يف منطقـة عملياهتـا تقـع علـى عـاتق احلكومـة اللبنانيـة،                قوة األمم املتحـدة   األمن وحرية حركة    

 . األمن الداخليقواتيف ذلك القوات املسلحة اللبنانية و مبا

واتــسمت الفتــرة املــشمولة بــالتقرير بتظــاهرات تــضامن أو احتجاجــات تتعلــق بتطــور    - ١٧
فربايـر عنـدما    / شـباط  ١٠ووقـع حـادث مـثري للقلـق يف          . الوضع يف اجلمهورية العربيـة الـسورية      

 أسـفر اندلع قتال بـني أفـراد مـن طـائفيت العلـويني والـسنة يف مدينـة طـرابلس بـشمال لبنـان ممـا                          
.  جرحياً، من بينهم أفراد من القوات املسلحة اللبنانيـة         ٢٠مقتل ثالثة أشخاص، وأكثر من       عن

 . القتالوأوقفتوتدخلت القوات املسلحة اللبنانية بنجاح 

ومرة أخرى تدل احلوادث املذكورة أعاله، باإلضـافة إىل حماولـة اغتيـال قائـد القـوات                   - ١٨
ل، على التهديدات األمنية اليت يتعرض هلـا البلـد وانتـشار            أبري/ نيسان ٤اللبنانية مسري جعجع يف     

ــة    ــذكّ . األســلحة الــيت حتــتفظ هبــا جهــات غــري حكومي ــة   وهــي ت ــسلطات اللبناني ــأن علــى ال ر ب
 .تفعل املزيد لفرض القانون والنظام يف مجيع أحناء البلد أن

 يف هياكـل    إطالق نار وانفجارات  حوادث  وواصلت مصادر أمنية يف لبنان التبليغ عن          - ١٩
أساســية شــبه عــسكرية وحوهلــا يف وادي البقــاع الــشرقي الــذي تــسيطر عليــه اجلبهــة الــشعبية    

 ممــا يؤكــدمقرهــا يف دمــشق، الــيت يوجــد  القيــادة العامــة وفــتح االنتفاضــة  -لتحريــر فلــسطني 
ذه القواعـد علـى     هلـ  الوجـود الـدائم      يـضاف و. تدريباً شـبه عـسكري جيـري يف هـذه املرافـق            أن

د السورية اللبنانية إىل سهولة التسلل عرب أجزاء مـن احلـدود الربيـة، ويـشكل حتـدياً      طول احلدو 
 . أيضا ترسيم احلدود أكثر صعوبةذلكوجيعل . لسيطرة قوات األمن اللبنانية على احلدود

وفيما يتعلق حبدود لبنان مع اجلمهورية العربية السورية، مـا زالـت تـصل تقـارير تفيـد                    - ٢٠
وواصـل  . ل غري مـشروعة لألسـلحة ُيـدعى أهنـا تقـع اآلن يف كـال االجتـاهني        بوقوع عمليات نق  

العديــد مــن الــدول األعــضاء التعــبري عــن القلــق العميــق إزاء النقــل غــري القــانوين لألســلحة عــرب  



S/2012/244
 

6 12-30331 
 

لبنانيون بطابع احلدود املتسم بسهولة التسلل عربهـا وإمكانيـة          السؤولون  املويقر  . احلدود الربية 
نــين أمحــل هــذه التقــارير علــى حممــل اجلــد ولكــن األمــم املتحــدة ال متلــك  وإ. هتريــب األســلحة

ولقـد أثـرُت هـذه املـسألة مـع املـسؤولني اللبنـانيني أثنـاء         . الوسائل للتحقق منها بشكل مـستقل   
زياريت لـبريوت، وحثثتـهم علـى مـضاعفة اجلهـود بطريقـة أكثـر منهجيـة لـضمان وجـود رقابـة               

ــة األمــم املتحــدة أن تــدهور      وأبلغــت ال. صــارمة علــى طــول احلــدود    قــوات املــسلحة اللبناني
لـسيطرة علـى   ل  إضـافية األوضاع األمنية يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية دفعهـا إىل اختـاذ تـدابري        

 . منهاإىل لبنان وخروجدخوال احلدود من أجل منع نقل األسلحة وتنقل األفراد العسكريني 

رار وجــود امليليــشيات يف لبنــان ومزاولــة  ويف ظــل املخــاوف املــذكورة أعــاله، واســتم   - ٢١
أنشطتها، فإن حتسني إدارة احلدود الربية يف لبنـان ومراقبتـها أمـر بـالغ األمهيـة ملنـع التـدفق غـري                  

ورغـم االلتــزام الـذي أعربــت عنـه حكومــة لبنــان    . املـشروع لألســلحة إىل اجلماعـات املــسلحة  
ن يــتم إجنــاز تقــدم ملمــوس يف هــذا الــشأباعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة شــاملة إلدارة احلــدود، مل 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن من واجب مجيع الدول، مبقتضى قـرارات جملـس             . األشهر األخرية  يف
 سـيطرة حكومـة     اخلارجـة علـى   ماعـات   اجلاألمن، اختاذ التدابري الالزمة ملنـع نقـل األسـلحة إىل            

  .لبنان ويف املنطقةويشكل هذا األمر عامالً حامساً لتحقيق االستقرار يف . لبنان
  

  حل امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها  -جيم   
إىل حـــل مجيـــع امليليـــشيات اللبنانيـــة ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩دعـــا جملـــس األمـــن يف قـــراره   - ٢٢
ومل يــتم بعــد تنفيــذ هــذا احلكــم الرئيــسي املتبقــي مــن أحكــام   . اللبنانيــة ونــزع ســالحها وغــري

ة تأكيد لقرار أمجع اللبنـانيون علـى االلتـزام بـه يف اتفـاق الطـائف املـربم                   القرار، وهو مبثابة إعاد   
وقــد أدى ذلــك االتفــاق يف ذلــك الوقــت إىل ختلــي  . ، يف أعقــاب احلــرب األهليــة١٩٨٩عــام 

وجيـب علـى اجلميـع احلفـاظ علـى          . عـن أسـلحتها    - باسـتثناء حـزب اهللا       - امليليشيات اللبنانية 
  .بح جتدد املواجهة بني اللبنانينياالتفاق وتنفيذه من أجل جتنب ش

وتواصــل امليليــشيات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة العمــل يف البلــد خــارج ســيطرة احلكومــة     - ٢٣
ويف حــني أن هنــاك عــدة جمموعــات مــن خمتلــف   ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩انتــهاك خطــري للقــرار   يف

ــإن      ــان متتلــك أســلحة خــارج نطــاق ســيطرة احلكومــة، ف ــسياسية يف لبن  العنــصر االنتمــاءات ال
العسكري حلزب اهللا هو أكرب امليليشيات اللبنانية وأكثرها تسلحا يف البلد، حيـث تبلـغ قدراتـه           

ــدرات جــيش نظــامي    ــارب ق ــا يق ــادة حــزب اهللا باحتفاظــه بترســانة عــسكرية    . م ــرف قي وتعت
كمــا أن حــزب اهللا هــو حــزب سياســي لبنــاين وهــو جــزء مــن االئــتالف احلكــومي     . ضــخمة
ىل ذلك، هناك جمموعة من اجلماعات الفلسطينية املسلحة الناشطة يف البلـد            وباإلضافة إ . احلايل

  .داخل وخارج خميمات الالجئني
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وخــــالل الفتــــرة املــــشمولة بــــالتقرير، مل يكــــن هنــــاك أي تقــــدم ملمــــوس يف اجتــــاه   - ٢٤
هــو مطلــوب يف اتفــاق   امليليــشيات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة ونــزع ســالحها علــى حنــو مــا    حــل

ينـاير، صـرحت   /وخالل زياريت إىل لبنـان يف كـانون الثـاين     ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  الطائف و 
حملاوري اللبنانيني، خالل لقاءات خاصة وعامة على الـسواء، باملخـاطر اجلـسيمة الـيت يـشكلها                 

ــداخلي      ــسالم ال ــد وال ــسبة الســتقرار البل ــد بالن ــشيات يف البل ــد . اســتمرار وجــود هــذه امليلي وق
ه املسألة دون مزيـد مـن التبـاطؤ، إذ أن ذلـك التـزام يقـع علـى عـاتقهم           حثثتهم على معاجلة هذ   

، مل تتخــذ أي خطــوات ٢٠٠٤ومنـذ اختــاذ القــرار يف عـام   ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩ مبوجـب القــرار 
ملموســة ملعاجلــة هــذه القــضية احلامســة الــيت تقــع يف قلــب ســيادة لبنــان واســتقالله الــسياسي،      

 املــسألة هختــذ بعــض القــرارات األوليــة بــشأن هــذ  الــذي ا٢٠٠٦باســتثناء احلــوار الــوطين عــام 
ويف الوقـت نفـسه، نـدد عـدد مـن اجلماعـات واألفـراد اللبنـانيني، منـذ اعتمـاد                     . نفذ مطلقـا  ُت مل

ويقــوض اسـتمرار وجـود امليليــشيات   . القـرار، بوجـود امليليـشيات يف البلــد، خاصـة حـزب اهللا     
يعـيش دون خـوف مـن األذى اجلـسدي،        اللبنانية وغري اللبنانيـة حـق كـل مـواطن لبنـاين يف أن               

  .وترسيخ مفهوم الدولة الدميقراطية يف لبنان، وإحالل االستقرار بالبلد واملنطقة
وتظــل مــسألة أســلحة حــزب اهللا تــشكل نقطــة جوهريــة يف النقــاش الــسياسي الــدائر       - ٢٥
ــه قــد انفــرط عقــد اإلمجــاع الــضعيف الــسابق علــى مــشروعية ســالح     . لبنــان يف وأشــري إىل أن
وقد اعتربت شخصيات املعارضـة أسـلحة حـزب اهللا بـصفة خاصـة عـامال                . اهللا يف لبنان   زبح

مزعزعا لالستقرار يف البلد وعقبة أمام الدميقراطية، حيث يرى كثري مـن اللبنـانيني أن اسـتمرار                 
وجود هذه األسلحة هو هتديد ضمين باستخدامها داخل لبنان، واضعني يف االعتبار األحـداث              

ومن جهته، رفض حـزب اهللا تلـك التـصرحيات، وهـو يـدعي         . ٢٠٠٨مايو  / أيار اليت جرت يف  
  .ترسانته، املستقلة عن ترسانة الدولة اللبنانية، موجهة ألغراض دفاعية ضد إسرائيل أن
وذكرت قيادة حزب اهللا يف عدة تصرحيات علنيـة علـى مـدى األشـهر الـستة املاضـية،                     - ٢٦

ية، وستـسعى إىل مواصـلة ذلـك يف حتـد سـافر للقـرار               بأهنا رفعت قوام قدرات احلزب العـسكر      
ــشيا        ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩ ــذ تأســيس امليلي ــه، من ــا أن ــادة علن ــك، كــشفت القي وباإلضــافة إىل ذل

، أمدهتا مجهورية إيران اإلسالمية بصفة منتظمـة بالـدعم الـسياسي واملعنـوي واملـايل                ١٩٨٢ يف
  .واللوجسيت، يف انتهاك لقرارات جملس األمن ذات الصلة

ــاعي الراســـخ بـــأن نـــزع ســـالح حـــزب اهللا      - ٢٧ ــبات، أعربـــت عـــن اقتنـ ويف عـــدة مناسـ
وامليليشيات األخرى ميكن أن يتحقق على أفضل حنو مـن خـالل عمليـة سياسـية بقيـادة لبنانيـة               
يكون مـن شـأهنا حتقيـق اهلـدف النـهائي املتمثـل يف عـدم وجـود أي أسـلحة أو قـوات مـسلحة                     

وهلـذا الغـرض، أشـري إىل أن القـادة اللبنـانيني            . لبنان باستثناء تلـك الـيت تتبـع للدولـة اللبنانيـة            يف
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استأنفوا احلوار الوطين، الذي تتمثل واليتـه الرئيـسية يف وضـع اسـتراتيجية دفـاع وطـين يكـون                    
 بعـد   من شأهنا معاجلة القضية اهلامة املتمثلة يف األسلحة املوجودة خارج نطاق سـيطرة الدولـة،              

 تـــشرين ٤وممـــا يؤســـف لـــه أن ذلـــك املنتـــدى مل جيتمـــع منـــذ  . ٢٠٠٨مـــايو /أحـــداث أيـــار
  .حل، تاركا هذه املسألة احلساسة املتعلقة باستقرار لبنان دون ٢٠١٠نوفمرب /ثاينال

ــا        - ٢٨ ــك م ــا يف ذل ــدة، مب ــرئيس ســليمان يف مناســبات عدي ــد أعــرب ال ــه يل،   وق صــرح ب
ومع ذلـك فلـيس هنـاك مـا يـدل يف هـذه املرحلـة علـى                . وطيننيته استئناف عملية احلوار ال     عن
مـارس أهنـم لـن حيـضروا        / آذار ١٤ذلك سـيحدث قريبـا؛ فقـد أعلـن املـشاركون يف حتـالف                أن
ورفـض حـزب اهللا وحلفـاؤه الطلـب األخـري           . ذا ناقش املنتدى الترسانة احلربيـة حلـزب اهللا        إ إال

شــريطة أن يلتــزم بالــصيغة العامــة لوضــع   قــائلني إهنــم لــن يعارضــوا اســتئناف احلــوار الــوطين،   
  .“استراتيجية دفاع وطين”
ويف مــا يتعلــق حبالــة الفلــسطينيني يف لبنــان، أكــدت قيــادة منظمــة التحريــر الفلــسطينية    - ٢٩

جمددا دعوهتا إىل مجيع الفلسطينيني يف لبنان باحترام سيادة لبنان واسـتقالله الـسياسي، والتقيـد                
  . لبنانمبقتضيات القانون واألمن يف

وظــل هنــاك اســتقرار نــسيب يف حالــة معظــم خميمــات الالجــئني الفلــسطينيني يف لبنــان      - ٣٠
منيـة واالشـتباكات    واسـتمرت احلـوادث األ    .  خميما، باستثناء خميم عني احللوة     ١٢البالغ عددها   

 قتـل حارسـان شخـصيان       ،وعلـى وجـه اخلـصوص     . بني الفصائل تقع من حني آلخر يف املخـيم        
ــومي  ــانون األول١٨و  ١٤يف ي ــسمرب / ك ــين    ٢٠١١دي ــسؤول أم ــال م  خــالل حمــاوالت اغتي

وال يـزال خطـر   . ىل املخـيم إوباإلضافة إىل ذلـك، ضـبط اجلـيش اللبنـاين أسـلحة متجهـة          . بفتح
نشوب أعمال عنف داخلية قد تنتقل إىل املناطق اجملاورة قائما يف عـدد مـن املخيمـات، حيـث                   

  .لئك الذين يسعون إىل الفرار من سلطة الدولةال يزال بعضها يوفر مالذا آمنا ألو
رهابيـة تابعـة   إمارس، كشفت حكومة لبنان عن أهنا اكتـشفت وجـود خليـة      /ويف آذار   - ٣١

 وزعمـت احلكومـة أن اخلليـة هلـا     .لتنظيم القاعدة كانت ختطـط هلجمـات علـى اجلـيش اللبنـاين           
ئل الفلـسطينية داخـل املخـيم       وحـث اجلـيش اللبنـاين الفـصا       . فروع يف خميم عني احللوة لالجئني     

  .على تسليم أعضاء اخللية، وخاصة زعيمها الذي تفيد األنباء أنه مقيم هناك
ــستقرة        - ٣٢ ــة وغــري م ــان متردي ــسطينيني يف لبن ــسانية لالجــئني الفل . وظلــت األوضــاع اإلن

. وتعهد رئيس الوزراء ميقايت بأن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتحسني ظـروفهم املعيـشية              
فرباير وقع وزير العمل املنتهية واليته علـى املرسـوم الـذي طـال انتظـاره لتنفيـذ                  / شباط ٢١ويف  

التعديالت على قانون العمل والقانون االجتماعي، واليت سبقت املوافقة عليها من قبل الربملـان              
، لتسهيل وصول العمال الفلسطينيني إىل سـوق العمـل، ولكـن املرسـوم              ٢٠١٠اللبناين يف عام    
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وتواصل األمم املتحدة حث السلطات اللبنانيـة       . به فورا ملواصلة النظر فيه من قبل خلفه       مت سح 
علــى حتــسني األوضــاع املعيــشية لالجــئني الفلــسطينيني يف لبنــان، لكــن دون املــساس بالتــسوية   
النهائية لقضية الالجئني الفلسطينيني يف سياق اتفـاق سـالم شـامل يف املنطقـة، ال سـيما بـالنظر                    

  .ثار الضارة للوضع املعيشي املزري على الوضع األمين بوجه أعمإىل اآل
وأقرت السلطات اللبنانية بوجود تعـاون جيـد بـني القـوات املـسلحة اللبنانيـة واملـسؤولني           - ٣٣

ال يوجـد للـسلطات اللبنانيـة وجـود دائـم داخـل              ومـع ذلـك،   . األمنيني الفلسطينيني يف املخيمـات    
 - ١٩٦٩هنـر البـارد، بـالرغم مـن أن اتفـاق القـاهرة املـربم يف عـام                   هذه املخيمات، باستثناء خميم     

 كان قد ألغاه الربملان اللبناين      -الذي يسمح بوجود قوات فلسطينية مسلحة يف خميمات الالجئني          
  .املخيمات ويلزم بذل مزيد من اجلهود الحتواء التوترات والعنف احملتمل يف. ١٩٨٧يف عام 
طينية مسلحة خارج املخيمات ميثل حتديا لقدرة لبنـان علـى           ويظل وجود مجاعات فلس     - ٣٤

وبــالرغم مــن القــرار الــذي اُتخــذ خــالل احلــوار الــوطين  . ممارســة ســيادته الكاملــة علــى أراضــيه
، والذي جرى التأكيد عليـه يف االجتماعـات الالحقـة للحـوار الـوطين، مل حيـرز                  ٢٠٠٦عام   يف

ــسكر      ــد الع ــك القواع ــق بتفكي ــا يتعل ــدم فيم ــر      أي تق ــشعبية لتحري ــة ال ــا اجلبه ــيت حتــتفظ هب ية ال
وتوجـد مجيـع    .  القيادة العامة اليت يوجد مقرهـا يف دمـشق وفـتح االنتفاضـة يف البلـد                - فلسطني

وال يـزال وجودهـا ينـتقص       . هذه القواعد باستثناء واحدة على امتداد احلدود بني سوريا ولبنان         
 تشكل حتديا أيضا أمام حتقيق السيطرة الفعليـة         من السيادة اللبنانية والسلطة احلكومية، كما أهنا      

وقـد دأبـُت علـى دعـوة الـسلطات          . على احلدود الشرقية بني لبنان واجلمهورية العربية الـسورية        
 القيـادة العامـة     -اللبنانية إىل تفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطني             

  . العربية السورية إىل التعاون مع تلك اجلهودوفتح االنتفاضة، ودعوة حكومة اجلمهورية
  

  مالحظات  -ثالثا   
يؤسفين أنه ملرة أخرى مل تشهد األشهر الـستة املاضـية إحـراز تقـدم إضـايف حنـو تنفيـذ                       - ٣٥

ويـساورين القلـق لركـود عمليـة تنفيـذ القـرار،            ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩األحكام املتبقيـة مـن القـرار        
ورغـم علمـي بـأن األحكـام        . حكـام الـيت سـبق تنفيـذها       األمر الـذي قـد يـؤدي إىل إضـعاف األ          

املتبقية الـيت يـتعني تنفيـذها مـن القـرار هـي األكثـر صـعوبة وحـساسية، وأن الوضـع يف املنطقـة                         
، فمـن  )٢٠٠٤ (١٥٥٩يكن مواتيا إلحراز مزيد من التقدم يف األحكام املعلقـة مـن القـرار                مل

يذ الكامل للقرار من أجل حتقيـق اسـتقرار طويـل           مصلحة لبنان واللبنانيني إحراز تقدم حنو التنف      
ال يزال يتعني على لبنـان القيـام بـالكثري مـن العمـل مـن أجـل التنفيـذ                    و. األمد يف البلد واملنطقة   

  ).٢٠٠٤ (١٥٥٩للقرار الكامل 
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ولكن هـذا اهلـدوء     . شهد لبنان استقرارا سياسيا نسبيا خالل الفترة املشمولة بالتقرير        و  - ٣٦
.  للغاية، ويتهدده على حنو متزايد تـدهور الوضـع يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                ال يزال هشـا  

وإنين أشعر بقلق بـالغ إزاء تـأثري األزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية علـى الوضـع الـسياسي            
ــان  ــشكل واســع حــول     . واألمــين يف لبن ــة ب ــسياسية اللبناني ــادات ال وختتلــف وجهــات نظــر القي

رية العربية السورية، ومن األمهية مبكان عملها مجيعا علـى محايـة لبنـان              األحداث داخل اجلمهو  
يف هــذا الــصدد أثــين علــى حكومــة رئــيس الــوزراء  و.  لتلــك األحــداثتــداعيات احملتملــةالمــن 

ألزمـة يف اجلمهوريـة العربيـة       األثـر الـسليب ل    ميقايت للجهـود الـيت بذلتـها حـىت اليـوم لتـضمن أن               
  .لبنانعلى حمدودا السورية سيكون 

إنين أشجب أعمال العنف اليت تقوم هبا السلطات يف اجلمهورية العربية الـسورية علـى                 - ٣٧
فهـذه األعمـال    . الـسورية، والـيت أسـفرت عـن سـقوط قتلـى وجرحـى              - طول احلدود اللبنانية  

وأدعو حكومـة اجلمهوريـة العربيـة الـسورية إىل وقـف مجيـع هـذه األعمـال فـورا،             . غري مقبولة 
  ).٢٠٠٤ (١٥٥٩لقرار لام سيادة لبنان وسالمة أراضيه وفقا وإىل احتر

يشكل انتشار األسلحة خارج سلطة الدولة، إىل جانـب اسـتمرار وجـود ميليـشيات               و  - ٣٨
ويعـوق  . متتلك كميات ضخمة من السالح مصدر قلـق كـبري يل يف مـا يتعلـق باسـتقرار لبنـان                    

ــذ ال    ــسلحة األخــرى التنفي ــرار  وجــود حــزب اهللا واجلماعــات امل ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩كامــل للق
ويتناىف وجود مجاعات مسلحة تتحدى سيطرة الدولة مع هدف تعزيز سيادة لبنـان واسـتقالله               

وإنــين أديــن . الــسياسي، ومــع محايــة نظــام البلــد التعــددي الفريــد وحقــوق املــواطنني اللبنــانيني  
 املنـاطق املأهولـة     حيازة واستخدام األسلحة غري املـشروعة حيثمـا كـان يف لبنـان، وال سـيما يف                

وأناشد مرة أخرى مجيع األطراف والدول أن توقف فورا مجيع عمليـات االحتفـاظ              . بالسكان
باألسلحة ونقلها واحلصول عليها، وكذلك عمليات بناء قدرات شـبه عـسكرية خـارج سـلطة      

ت وال بـد لكـل دعـم أجـنيب مـايل ومـادي مقـدَّم إىل لبنـان أن يـتّم بـشفافية عـرب القنـوا                      . الدولة
  .احلكومية اللبنانية دون سواها

خــالل زيــاريت األخــرية إىل لبنــان أن مــسألة الترســانة      بوجــه خــاص   لقــد الحظــت    - ٣٩
العسكرية حلزب اهللا تشكل نقطة خالف مركزيـة وذات أبعـاد طائفيـة يف النقاشـات الـسياسية            

بقدرات عـسكرية   واحتفاظ حزب اهللا    . الدائرة يف لبنان، ولكن تداعياهتا تشمل مجيع اللبنانيني       
جـوا مـن التهديـد وميثـل حتـديا          بالعفـل   كبرية ومتطورة خارجة عن سيطرة حكومة لبنان خيلـق          

وهو يـضع   . رئيسيا لسالمة املدنيني اللبنانيني، والنفراد احلكومة حبق االستخدام الشرعي للقوة         
سالم ، ويـشكل هتديـدا للـ   )٢٠٠٤ (١٥٥٩لبنان يف موقف املنتـهك اللتزاماتـه مبوجـب القـرار      

ــورا      . واالســتقرار يف املنطقــة  ــزع ســالح اجلماعــة ف ــرة أخــرى إىل ن ــادة حــزب اهللا م وأدعــو ق
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وتقليص حجم أنشطتها إىل حد أنشطة حزب سياسي لبناين، وفقا لألحكـام املنـصوص عليهـا                
ميقراطيــة، ال ميكــن حلــزب سياســي ففــي دولــة د). ٢٠٠٤ (١٥٥٩يف اتفــاق الطــائف والقــرار 

لـيت تتعـارض   وال يـزال هـذا الوضـع ميثـل احلالـة الـشاذة الرئيـسية ا       . صة بهحيتفظ مبيليشيا خا   أن
  .ُمثُل لبنان العليا املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان والدميقراطية مع
وأدعــو أيــضا قيــادة حــزب اهللا اىل وقــف مجيــع اجلهــود الراميــة القتنــاء األســلحة وبنــاء   - ٤٠

ــة    اهللا حيــافظ علــى عالقــات وثيقــة    وألن حــزب. قــدرات شــبه عــسكرية خــارج ســلطة الدول
عدد من دول املنطقة، وال سيما مع مجهورية إيران اإلسالمية، وقد أقر بـذلك علنـا األمـني                   مع

اجلماعـة املـسلحة إىل حـزب       حتـول   العام للميليـشيا نفـسه، فأنـا أدعـو هـذه الـدول إىل تـشجيع                 
ــا لألحكــام املنــصوص عليهــا يف اتفــاق الطــ   اسياســي حبــت ونــزع ســالحه   ائف والقــرار ، وفق

  . على أفضل وجهقليميني، مبا خيدم مصلحة السالم واالستقرار اإل)٢٠٠٤ (١٥٥٩
ــة دون      - ٤١ ــرة طويل ــرور فت ــشدة م ــذ احلكــم  ويؤســفين ب ــسعي إىل تنفي ــدعو إىل  ال ــذي ي ال
فوجــود هــذه األســلحة يهــدد  . مجيــع امليليــشيات اللبنانيــة وغــري اللبنانيــة ونــزع ســالحها   حــل

رة الدولة علـى ممارسـة سـيادهتا الكاملـة وبـسط سـيطرهتا بالكامـل                ويقوض بشكل جوهري قد   
وينطبـق ذلـك    ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩على أراضـيها، طبقـا ملـا يـنص عليـه اتفـاق الطـائف والقـرار                  

ذلـك  ويـضع   . بشكل خاص على القدرات العسكرية الكبرية اليت ال يزال حزب اهللا حمتفظا هبا            
  .لبنان يف موقف املنتهك اللتزاماته الدولية

 ، وال سـيما حـزب اهللا      ،ال زلت مقتنعا بأن نزع سالح اجلماعـات املـسلحة يف لبنـان            و  - ٤٢
ميكــن حتقيقــه علــى أفــضل حنــو مــن خــالل عمليــة سياســية بقيــادة لبنانيــة تكــون شــاملة جلميــع   
ــدما حــىت تكــف األطــراف          ــها أن حتــرز تق ــة ال ميكن ــذه العملي ــسياسية، ولكــن ه األحــزاب ال

ــا العــسك   ــة عــن دعمه ــى حبــث     اخلارجي ــسها عل ــة نف ــق اجلماع ــر ري حلــزب اهللا وحــىت تواف أم
نـوفمرب  /ويؤسـفين أن احلـوار الـوطين مل َيُعـد لالنعقـاد منـذ تـشرين الثـاين                . ترسانتها بنيـة حـسنة    

ــة ال ميكــن      . ٢٠١٠ ــة اللبناني وبغــض النظــر عــن التكــوين احملــدد للحكومــة، فــإن ســلطة الدول
ويـستطيع لبنـان،    . لـسالح اخلـارج عـن سـيطرهتا       تعزيزها إال من خالل إحراز تقدم يف مـسألة ا         

األســلحة بــل جيــب عليــه إحيــاء اجلهــود الراميــة ملواجهــة التحــدي املتمثــل يف اســتمرار وجــود    
خارج سـلطة الدولـة اللبنانيـة، سـواء كـان ذلـك بـاحلوار الـوطين أو بوسـائل أخـرى قـد تراهـا                          

ــة مناســبة  ــسريع   . الدول ــى اســتئناف وت ــانيني عل ــادة اللبن ــة بوضــع  وأحــث الق ــشاهتم املتعلق  مناق
وجيــب أن تكــون النتيجــة .  يف ذلــكاســتراتيجية للــدفاع الــوطين، وعلــى حتقيــق تقــدم ملمــوس 

النهائية هلذه العملية هي أال توجد أسـلحة بـدون موافقـة حكومـة لبنـان وال سـلطة غـري سـلطة                       
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اذ تــدابري ولــذلك فــإنين أدعــو الــرئيس ســليمان ورئــيس الــوزراء ميقــايت إىل اختــ. حكومــة لبنــان
  .ملموسة يف هذا الصدد دون إبطاء

كذلك أشجع الرئيس سـليمان وحكومـة رئـيس الـوزراء ميقـايت علـى تنفيـذ القـرارات                     - ٤٣
اليت اختذت سابقا عن طريق احلوار الوطين، مثل تفكيك القواعـد العـسكرية الفلـسطينية التابعـة                 

 خـارج   ،هـا دمـشق، ولفـتح االنتفاضـة       القيادة العامة اليت مقر    - للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني   
وجيـب أن يتحقـق فعليـا التـزام الربنـامج الـسياسي احلكـومي بتنفيـذ قـرارات             . خميمات الالجـئني  

فهـذه القواعـد الـيت يوجـد معظمهـا علـى جـانيب احلـدود بـني             . جلسات احلـوار الـوطين الـسابقة      
ى قــدرة البلــد علــى إدارة لبنــان واجلمهوريــة العربيــة الــسورية، تقــوض الــسيادة اللبنانيــة وتتحــد 

ليشيات التابعة هلاتني اجلماعتني حتافظ على صالت وثيقـة يف املنطقـة،            يومبا أن امل  . حدوده الربية 
  .فأنا أتوقع من حكومة اجلمهورية العربية السورية أن تشارك على حنو بّناء يف هذه العملية

ــسائدة يف    و  - ٤٤ ــصعبة الـ ــروف الـ ــساورين إزاء الظـ ــق يـ ــزال القلـ ــئني  ال يـ ــات الالجـ  خميمـ
وأدعو حكومة لبنان إىل تنفيذ التعديالت اليت أدخلت على قانون العمـل اللبنـاين              . الفلسطينيني

، وذلك مـن أجـل حتـسني     ٢٠١٠أغسطس  /وقانون الضمان االجتماعي واليت اعتمدت يف آب      
وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي علـى حكومـة لبنـان واجلهـات               . فرص العمل للالجئني الفلسطينيني   

يف الـشرق   ملاحنة دعم وتعزيز عمل وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجـئني الفلـسطينيني              ا
ــة إدخــال حتــسينات أساســية علــى أحــوال املعيــشة لالجــئني     ) األونــروا(األدىن  مــن أجــل كفال

طـار  ولـن ميـس مثـل هـذا التقـدم احلـل النـهائي ملـسألة الالجـئني الفلـسطينيني يف إ                     . الفلسطينيني
  .الم شامل يف املنطقةاتفاق س

مهوريــة العربيــة الــسورية مزيــدا لقـد وضــعت األزمــة الــسياسية واإلنــسانية العميقــة يف اجل   - ٤٥
ويؤسـفين  . العوائق أمام عملية ترسيم وتعلـيم احلـدود بـني لبنـان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية                  من

لة اليت تؤثر بـشكل كـبري    املسأ، وأحث البلدين على املضي قدما يف هذه يف ذلكعدم إحراز تقدم  
  .البلدين ويعد ترسيم احلدود أمرا حامسا من أجل بناء عالقة إجيابية بني. تعزيز مراقبة احلدود يف
إنين أحث حكومة لبنان على املضي قدما العتمـاد وتنفيـذ اسـتراتيجية شـاملة إلدارة                و  - ٤٦

 لبنــان الدوليــة، ومنــع وسيــسمح ذلــك بتحــسني الرقابــة علــى حــدود. احلــدود يف الفتــرة املقبلــة
وقـد أصـبح هـذا األمـر أكثـر       . عمليات نقل األسلحة بـصورة غـري مـشروعة يف كـال االجتـاهني             

إحلاحا يف سياق األحداث اليت جتري يف اجلمهورية العربيـة الـسورية اجملـاورة، وسيـساعد علـى                  
  .وقف التداعيات السلبية احملتملة
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وأدعـو  . املتواصلة لسيادة لبنـان وسـالمة أراضـيه       إنين أشجب االنتهاكات اإلسرائيلية     و  - ٤٧
 األمـــن ذات الـــصلة وســـحب قواهتـــا إســـرائيل إىل التقيـــد بالتزاماهتـــا مبوجـــب قـــرارات جملـــس

اجلزء الشمايل من قرية الغجر، ومن منطقة متامخة هلا تقع مشال اخلـط األزرق، وأن توقـف         من
لتـوتر، ويقـوض مـصداقية أجهـزة األمـن          حتليق طائراهتـا يف األجـواء اللبنانيـة الـذي يرفـع حـدة ا              

  .د القلق بني السكان املدنيني ويولّ،اللبنانية، ويزيد من خطر نشوب نزاع غري مقصود
وال يزال تكرار احلوادث األمنية يف مجيع أحنـاء لبنـان يـشكل مـصدر قلـق بـالغ بالنـسبة            - ٤٨
.  جعجـع، وأدينـها بـشدة      وتزعجين بصفة خاصة حماولـة اغتيـال قائـد القـوات اللبنانيـة مسـري              . يل

وإنــين أدعــو الــسلطات اللبنانيــة إىل بــذل قــصارى جهــدها للقــبض علــى املــسؤولني عــن حماولــة  
ــة    ــذه وتقــدميهم للعدال ــال ه ــة إىل  . االغتي ــداخلي يف لبنــان    فاحملــاوالت الرامي ــة الوضــع ال زعزع

 للبنـان إىل عـزم      ويشري إنشاء احملكمة اخلاصة   . طريق االغتياالت السياسية غري مقبولة مطلقا      عن
ويف هذا الـسياق، قمـت      . قوي من اجملتمع الدويل على وضع حد لإلفالت من العقاب يف لبنان           

، ٢٠١٢مـارس   / آذار ١بتمديد والية احملكمـة اخلاصـة للبنـان ملـدة ثـالث سـنوات، اعتبـارا مـن                   
  .٢٠١١ وأشكر حكومة لبنان على قيامها بتحويل حصتها يف متويل ميزانية احملكمة للعام

 قــوات األمــن اللبنانيــة مزيــدا  ز احلــوادث األمنيــة األخــرية يف البلــد ضــرورة بــذل  ُتــربِو  - ٤٩
ويف هذا الصدد، أعرب عن امتنـاين       . اجلهد ملنع االستخدام غري املشروع لألسلحة يف البلد        من

 األمن الداخلي، وأحـث اجملتمـع   اتللبلدان اليت تساعد على جتهيز وتدريب اجليش اللبناين وقو       
وهـذا الـدعم ال غـىن عنـه لـتمكني           . دويل على مواصـلة هـذا الـدعم الـذي تـشتد احلاجـة إليـه               ال

  .ار قرارات جملس األمن ذات الصلةحكومة لبنان من حتمل مسؤولياهتا على حنو فّعال يف إط
لــسورية إىل مزيــد مــن االســتقطاب    لقــد أدت االضــطرابات يف اجلمهوريــة العربيــة ا     - ٥٠
التنفيذ الكامـل للقـرار     حيول االهتمام عن    ولكن ذلك ال ينبغي أن      .  لبنان احلياة السياسية يف   يف

وســائر قــرارات جملــس األمــن املتعلقــة بلبنــان، فتنفيــذ هــذه القــرارات يظــل    ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩
. دى الطويـــل كدولـــة دميقراطيـــةالوســـيلة املثلـــى لـــضمان ازدهـــار لبنـــان واســـتقراره علـــى املـــ

ــضروري  ومــن ــد ال ــسود روح بالتأكي ــرا أن ت ــاون واحت ــشترك واألمــن   التع ــادئ العــيش امل م مب
. ب مــن جانــب اجلماعــات املــسلحةدون ترهيــالــسالم داخليــا أن يــسود جيــب لبنــان، كمــا  يف
ــة بــني األطــراف مــع اســتمرار وجــود         وال ــدام الثق ــساورين مــن أن اجتمــاع انع ــق ي ــزال القل ي

. قرار يف لبنـان وخارجـه  يـؤدي إىل تـوترات واحتمـاالت النعـدام األمـن واالسـت       امليليشيات قـد  
وأحث مرة أخرى مجيع القادة السياسيني على جتاوز املصاحل الطائفية والفردية والعمل بـصدق              

ــة ومــصاحلها   ــهوض مبــستقبل الدول ــسياسية   . يف ســبيل الن ــصيغة ال ــيهم أن حيــافظوا علــى ال وعل
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نــصوص عليــه بــادل، علــى النحــو املالــشاملة القائمــة علــى العــيش املــشترك يف ظــل االحتــرام املت
  .اتفاق الطائف يف
مـن أجـل إحـالل الـسالم       ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩ملتزما التزاما راسخا بتنفيـذ القـرار        وأظل    - ٥١

ولـذلك، أدعـو    .  بصفة خاصـة   واالستقرار يف املنطقة، يف فترة تشهد صعوبات وحتديات كبرية        
 ١٦٨٠ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٩مجيع األطـراف واجلهـات الفاعلـة إىل االلتـزام الكامـل بـالقرارات          

ــذه    ). ٢٠٠٦ (١٧٠١و ) ٢٠٠٦( ــل هلـ ــذ الكامـ ــل التنفيـ ــن أجـ ــود مـ ــذل اجلهـ ــل بـ وسأواصـ
  .القرارات وسائر قرارات جملس األمن املتعلقة بلبنان
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	5 - وما برح الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي يؤكدان، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، احترام لبنان لجميع قرارات الأمم المتحدة. ومع ذلك، وفي ظل الأزمة المتصاعدة في الجمهورية العربية السورية، لم يُحرز حتى الآن أي تقدم ملموس صوب تنفيذ ما تبقى من أحكام القرار 1559 (2004). فلم يجر بعد ترسيم الحدود السورية - اللبنانيــة، وهو ما حث عليــه مجلس الأمن بقوة في قراره 1680 (2006). وعلاوة على ذلك، لا يزال وجود الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وأنشطتها يشكلان تهديدا لاستقرار البلد والمنطقة، ويسلطان الضوء على الحاجة إلى قيام حكومة لبنان والقوات المسلحة اللبنانية ببذل جهود أكبر كي يكون امتلاك الأسلحة واستخدام القوة حكرا كاملا لها في مختلف أرجاء لبنان.
	6 - وبقينا، أنا وممثليّ، على اتصال منتظم بجميع الأطراف في لبنان على مدى الفترة المشمولة بالتقرير، وكذلك بالقادة الإقليميين والدوليين المعنيين. وقد زرت لبنان في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/يناير 2012، حيث أجريت محادثات مع الرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري، وكذلك مع عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية. وخلال تلك الاجتماعات، أكدتُ مجددا التزام الأمم المتحدة الثابت باستقرار لبنان وأمنه، بالإضافة إلى ضرورة أن يفي لبنان بجميع التزاماته الدولية، لا سيما الالتزامات التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا السياق، أعربتُ عن خيبة أملي الكبيرة لعدم إحراز تقدم في تنفيذ القرار 1559 (2004) لأكثر من سنتين.
	ألف - سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي
	7 - يهدف القرار 1559 (2004) إلى توطيد سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي في جميع أرجاء البلد تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومته، بما ينسجم واتفاق الطائف المبرم في عام 1989 الذي التزمت به الأطراف السياسية كلها في لبنان. وما برح هذا الهدف يتصدر المساعي التي أبذلها لتيسير تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بلبنان.
	8 - وحث مجلس الأمن بقوة، في قراره 1680 (2006)، حكومة الجمهورية العربية السورية على الاستجابة لطلب حكومة لبنان ترسيم الحدود المشتركة بينهما. وواصلت حث البلدين على ترسيم الحدود المشتركة بينهما بأكملها. ولم تشهد الفترة قيد الاستعراض أي تقدم في ترسيم الحدود، لا سيما في ظل الأزمة المتواصلة في الجمهورية العربية السورية. ومع ذلك، فإنني أذكّر بأن ترسيم وتعيين حدود لبنان يظل عنصرا أساسيا من عناصر ضمان سيادة البلد وسلامة أراضيه. كما أن ذلك يشكل خطوة أساسية تتيح السيطرة السليمة على الحدود. ومع التسليم بالطبيعة الثنائية لتعيين الحدود، يظل التقدم في هذه المسألة التـزاما يقع على عاتق البلدين بموجب القرار 1680 (2006) المشتق من القرار 1559 (2004).
	9 - ونتيجة للأزمة في الجمهورية العربية السورية، قام أكثر من 000 10 من الرعايا السوريين بعبور الحدود إلى لبنان طالبين اللجوء فرارا من القتال الدائر، وهم يتلقون المساعدة من الأمم المتحدة وحكومة لبنان. ومن جانب آخر، شهدت الفترة المشمولة بالتقرير أعمال توغل كان الجيش السوري مسؤولا عنها، لا سيما في تشرين الأول/أكتوبر 2011. وكانت هناك أيضا حوادث إطلاق نار عبر الحدود، منها حادثة وقعت في 9 نيسان/أبريل لقى فيها مصور تلفزيوني لبناني مصرعه، وهي حادثة أعربت عن أسفي الشديد لوقوعها. ودعوت الحكومة السورية إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقا لقرارات مجلس الأمن. وفيما يتصل بالحوادث التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر، أشارت حكومة لبنان إلى أن تلك الحوادث وقعت في مناطق لم يتم ترسيم الحدود فيها أو تعيينها، أو أنها متنازع عليها. وهذا يؤكد على أهمية وجود حدود واضحة لا لبس فيها بين البلدين.
	10 - ويمثل استمرار احتلال جيش الدفاع الإسرائيلي للجزء الشمالي من قرية الغجر ومنطقة متاخمـــة لها شمال الخط الأزرق انتهاكا لسيادة لبنـــان وللقراريـــن 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/2012/124).
	11 - 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).
	12 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واصل جيش الدفاع الإسرائيلي خروقاته شبه اليومية للمجال الجوي اللبناني، وكان ذلك بصفة رئيسية باستخدام الطائرات من دون طيار وأيضا بواسطة الطائرات المقاتلة. وتشكل هذه الطلعات الجوية انتهاكات للسيادة اللبنانية وللقرارين 1559 (2004) و 1701 (2006). واحتجت حكومة لبنان مراراً وتكراراً على هذه الانتهاكات. وقمت بشجب تلك الانتهاكات وطالبت بوقفها فورا. وتزعم السلطات الإسرائيلية في المقابل أن تلك الطلعات الجوية تُجرى لأسباب أمنية، ذاكرة وجود انتهاكات مزعومة لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 1701 (2006).
	باء - بسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية
	13 - أعربت الحكومة اللبنانية عن اعتزامها بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية على نحو ما دعا إليه القرار 1559 (2004) واتفاق الطائف لعام 1989. وتؤدي القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي دوراً حاسماً في تنفيذ هذا الالتزام. وتظل قدرة الدولة اللبنانية على بسط كامل سلطتها على جميع أراضيها محدودة، ومع ذلك، أبرزت سلسلة من الحوادث الأمنية مرة أخرى التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة وانتشار الأسلحة على أمن لبنان.
	14 - وكما سبق أن ذكرتُ في تقريري الأخير عن تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) (S/2012/124)، يبين عدد من الحوادث الأمنية استمرار هشاشة الوضع وعدم استقراره في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ووقع الحادث الأكثر خطورة في 9 كانون الأول/ديسمبر عندما انفجرت عبوة ناسفة زُرعت على جانب الطريق واستهدفت دورية لليونيفيل في ضواحي مدينة صور، فأدت إلى إصابة خمسة من جنود حفظ السلام واثنين من المارة المدنيين اللبنانيين. ولقد أدنتُ هذا الهجوم الإرهابي، الذي كان أول عمل إرهابي يستهدف بعثة حفظ السلام في منطقة عملياتها منذ حزيران/يونيه 2007. وتعهدت حكومة لبنان بالتحقيق في هذا الهجوم، وذكّرتُ المسؤولين اللبنانيين بأنني أتوقع أن أستعرض أية تقارير ناشئة عن هذا التحقيق في المدى القريب.
	15 - وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أُطلق صاروخان عبر الخط الأزرق. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، أُطلق صاروخ من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر، عثرت القوات المسلحة اللبنانية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة على أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق. ولقد أدنتُ جميع الهجمات الصاروخية العشوائية، وحثثتُ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت ثلاثة انفجارات في مدينة صور: انفجاران في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، وانفجار في 28 كانون الأول/ديسمبر، تسببت في أضرار في الممتلكات. وتشكل جميع هذه الحوادث انتهاكات خطيرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لأنها تدل على وجود أسلحة غير مرخص بها. ولقد أدانت السلطات اللبنانية والسياسيون من مختلف الانتماءات السياسية في لبنان كل هذه الحوادث التي تمثل محاولات لزعزعة استقرار الوضع في جنوب لبنان.
	16 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، واجهت قوة الأمم المتحدة، في بعض المناسبات، قيوداً جديدة على حرية حركتها في منطقة عملياتها عرّضت في بعض الحالات سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأمنها للخطر. وحرية حركة قوة الأمم المتحدة وأمن موظفيها وسلامتهم جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعّال لولاية القوة. ولقد أدنتُ تلك القيود على حرية حركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. فالمسؤولية الرئيسية عن ضمان الأمن وحرية حركة قوة الأمم المتحدة في منطقة عملياتها تقع على عاتق الحكومة اللبنانية، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
	17 - واتسمت الفترة المشمولة بالتقرير بتظاهرات تضامن أو احتجاجات تتعلق بتطور الوضع في الجمهورية العربية السورية. ووقع حادث مثير للقلق في 10 شباط/فبراير عندما اندلع قتال بين أفراد من طائفتي العلويين والسنة في مدينة طرابلس بشمال لبنان مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأكثر من 20 جريحاً، من بينهم أفراد من القوات المسلحة اللبنانية. وتدخلت القوات المسلحة اللبنانية بنجاح وأوقفت القتال.
	18 - ومرة أخرى تدل الحوادث المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى محاولة اغتيال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع في 4 نيسان/أبريل، على التهديدات الأمنية التي يتعرض لها البلد وانتشار الأسلحة التي تحتفظ بها جهات غير حكومية. وهي تذكّر بأن على السلطات اللبنانية أن تفعل المزيد لفرض القانون والنظام في جميع أنحاء البلد.
	19 - وواصلت مصادر أمنية في لبنان التبليغ عن حوادث إطلاق نار وانفجارات في هياكل أساسية شبه عسكرية وحولها في وادي البقاع الشرقي الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة التي يوجد مقرها في دمشق، مما يؤكد أن تدريباً شبه عسكري يجري في هذه المرافق. ويضاف الوجود الدائم لهذه القواعد على طول الحدود السورية اللبنانية إلى سهولة التسلل عبر أجزاء من الحدود البرية، ويشكل تحدياً لسيطرة قوات الأمن اللبنانية على الحدود. ويجعل ذلك ترسيم الحدود أكثر صعوبة أيضا.
	20 - وفيما يتعلق بحدود لبنان مع الجمهورية العربية السورية، ما زالت تصل تقارير تفيد بوقوع عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة يُدعى أنها تقع الآن في كلا الاتجاهين. وواصل العديد من الدول الأعضاء التعبير عن القلق العميق إزاء النقل غير القانوني للأسلحة عبر الحدود البرية. ويقر المسؤولون اللبنانيون بطابع الحدود المتسم بسهولة التسلل عبرها وإمكانية تهريب الأسلحة. وإنني أحمل هذه التقارير على محمل الجد ولكن الأمم المتحدة لا تملك الوسائل للتحقق منها بشكل مستقل. ولقد أثرتُ هذه المسألة مع المسؤولين اللبنانيين أثناء زيارتي لبيروت، وحثثتهم على مضاعفة الجهود بطريقة أكثر منهجية لضمان وجود رقابة صارمة على طول الحدود. وأبلغت القوات المسلحة اللبنانية الأمم المتحدة أن تدهور الأوضاع الأمنية في الجمهورية العربية السورية دفعها إلى اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على الحدود من أجل منع نقل الأسلحة وتنقل الأفراد العسكريين دخولا إلى لبنان وخروجا منه.
	21 - وفي ظل المخاوف المذكورة أعلاه، واستمرار وجود الميليشيات في لبنان ومزاولة أنشطتها، فإن تحسين إدارة الحدود البرية في لبنان ومراقبتها أمر بالغ الأهمية لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الجماعات المسلحة. ورغم الالتزام الذي أعربت عنه حكومة لبنان باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإدارة الحدود، لم يتم إنجاز تقدم ملموس في هذا الشأن في الأشهر الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن من واجب جميع الدول، بمقتضى قرارات مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نقل الأسلحة إلى الجماعات الخارجة على سيطرة حكومة لبنان. ويشكل هذا الأمر عاملاً حاسماً لتحقيق الاستقرار في لبنان وفي المنطقة.
	جيم - حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها
	22 - دعا مجلس الأمن في قراره 1559 (2004) إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. ولم يتم بعد تنفيذ هذا الحكم الرئيسي المتبقي من أحكام القرار، وهو بمثابة إعادة تأكيد لقرار أجمع اللبنانيون على الالتزام به في اتفاق الطائف المبرم عام 1989، في أعقاب الحرب الأهلية. وقد أدى ذلك الاتفاق في ذلك الوقت إلى تخلي الميليشيات اللبنانية - باستثناء حزب الله - عن أسلحتها. ويجب على الجميع الحفاظ على الاتفاق وتنفيذه من أجل تجنب شبح تجدد المواجهة بين اللبنانيين.
	23 - وتواصل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية العمل في البلد خارج 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 لحزب الله هو أكبر الميليشيات اللبنانية وأكثرها تسلحا في البلد، حيث تبلغ قدراته ما يقارب قدرات جيش نظامي. وتعترف قيادة حزب الله باحتفاظه بترسانة عسكرية ضخمة. كما أن حزب الله هو حزب سياسي لبناني وهو جزء من الائتلاف الحكومي الحالي. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الجماعات الفلسطينية المسلحة الناشطة في البلد داخل وخارج مخيمات اللاجئين.
	24 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يكن هناك أي تقدم ملموس في اتجاه حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها على نحو ما هو مطلوب في اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). وخلال زيارتي إلى لبنان في كانون الثاني/يناير، صرحت لمحاوري اللبنانيين، خلال لقاءات خاصة وعامة على السواء، بالمخاطر الجسيمة التي يشكلها استمرار وجود هذه الميليشيات في البلد بالنسبة لاستقرار البلد والسلام الداخلي. وقد حثثتهم على معالجة هذه المسألة دون مزيد من التباطؤ، إذ أن ذلك التزام يقع على عاتقهم بموجب القرار 1559 (2004). ومنذ اتخاذ القرار في عام 2004، لم تتخذ أي خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضية الحاسمة التي تقع في قلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي، باستثناء الحوار الوطني عام 2006 الذي اتخذ بعض القرارات الأولية بشأن هذه المسألة لم تُنفذ مطلقا. وفي الوقت نفسه، ندد عدد من الجماعات والأفراد اللبنانيين، منذ اعتماد القرار، بوجود الميليشيات في البلد، خاصة حزب الله. ويقوض استمرار وجود الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية حق كل مواطن لبناني في أن يعيش دون خوف من الأذى الجسدي، وترسيخ مفهوم الدولة الديمقراطية في لبنان، وإحلال الاستقرار بالبلد والمنطقة.
	25 - وتظل مسألة أسلحة حزب الله تشكل نقطة جوهرية في النقاش السياسي الدائر في لبنان. وأشير إلى أنه قد انفرط عقد الإجماع الضعيف السابق على مشروعية سلاح حزب الله في لبنان. وقد اعتبرت شخصيات المعارضة أسلحة حزب الله بصفة خاصة عاملا مزعزعا للاستقرار في البلد وعقبة أمام الديمقراطية، حيث يرى كثير من اللبنانيين أن استمرار وجود هذه الأسلحة هو تهديد ضمني باستخدامها داخل لبنان، واضعين في الاعتبار الأحداث التي جرت في أيار/مايو 2008. ومن جهته، رفض حزب الله تلك التصريحات، وهو يدعي أن ترسانته، المستقلة عن ترسانة الدولة اللبنانية، موجهة لأغراض دفاعية ضد إسرائيل.
	26 - وذكرت قيادة حزب الله في عدة تصريحات علنية على مدى الأشهر الستة الماضية، بأنها رفعت قوام قدرات الحزب العسكرية، وستسعى إلى مواصلة ذلك في تحد سافر للقرار 1559 (2004). وبالإضافة إلى ذلك، كشفت القيادة علنا أنه، منذ تأسيس الميليشيا في 1982، أمدتها جمهورية إيران الإسلامية بصفة منتظمة بالدعم السياسي والمعنوي والمالي واللوجستي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	27 - وفي عدة مناسبات، أعربت عن اقتناعي الراسخ 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 للدولة اللبنانية. ولهذا الغرض، أشير إلى أن القادة اللبنانيين استأنفوا 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، بعد أحداث أيار/مايو 2008. ومما يؤسف له أن ذلك المنتدى لم يجتمع منذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تاركا هذه المسألة الحساسة المتعلقة باستقرار لبنان دون حل.
	28 - وقد أعرب الرئيس سليمان في مناسبات عديدة، بما في ذلك ما صرح به لي، عن نيته استئناف عملية الحوار الوطني. ومع ذلك فليس هناك ما يدل في هذه المرحلة على أن ذلك سيحدث قريبا؛ فقد أعلن المشاركون في تحالف 14 آذار/مارس أنهم لن يحضروا إلا إذا ناقش المنتدى الترسانة الحربية لحزب الله. ورفض حزب الله وحلفاؤه الطلب الأخير قائلين إنهم لن يعارضوا استئناف الحوار الوطني، شريطة أن يلتزم بالصيغة العامة لوضع ”استراتيجية دفاع وطني“.
	29 - وفي ما يتعلق بحالة الفلسطينيين في لبنان، أكدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مجددا دعوتها إلى جميع الفلسطينيين في لبنان باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي، والتقيد بمقتضيات القانون والأمن في لبنان.
	30 - وظل هناك استقرار نسبي في حالة معظم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان البالغ عددها 12 مخيما، باستثناء مخيم عين الحلوة. واستمرت الحوادث الأمنية والاشتباكات بين الفصائل تقع من حين لآخر في المخيم. وعلى وجه الخصوص، قتل حارسان شخصيان في يومي 14 و 18 كانون الأول/ديسمبر 2011 خلال محاولات اغتيال مسؤول أمني بفتح. وبالإضافة إلى ذلك، ضبط الجيش اللبناني أسلحة متجهة إلى المخيم. ولا يزال خطر نشوب أعمال عنف داخلية قد تنتقل إلى المناطق المجاورة قائما في عدد من المخيمات، حيث لا يزال بعضها يوفر ملاذا آمنا لأولئك الذين يسعون إلى الفرار من سلطة الدولة.
	31 - وفي آذار/مارس، كشفت حكومة لبنان عن أنها اكتشفت وجود خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة كانت تخطط لهجمات على الجيش اللبناني. وزعمت الحكومة أن الخلية لها فروع في مخيم عين الحلوة للاجئين. وحث الجيش اللبناني الفصائل الفلسطينية داخل المخيم على تسليم أعضاء الخلية، وخاصة زعيمها الذي تفيد الأنباء أنه مقيم هناك.
	32 - وظلت الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان متردية وغير مستقرة. وتعهد رئيس الوزراء ميقاتي بأن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتحسين ظروفهم المعيشية. وفي 21 شباط/فبراير وقع وزير العمل المنتهية ولايته على المرسوم الذي طال انتظاره لتنفيذ التعديلات على قانون العمل والقانون الاجتماعي، والتي سبقت الموافقة عليها من قبل البرلمان اللبناني في عام 2010، لتسهيل وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل، ولكن المرسوم تم سحبه فورا لمواصلة النظر فيه من قبل خلفه. وتواصل الأمم المتحدة حث السلطات اللبنانية على تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لكن دون المساس بالتسوية النهائية لقضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق اتفاق سلام شامل في المنطقة، لا سيما بالنظر إلى الآثار الضارة للوضع المعيشي المزري على الوضع الأمني بوجه أعم.
	33 - وأقرت السلطات اللبنانية بوجود تعاون جيد بين القوات المسلحة اللبنانية والمسؤولين الأمنيين الفلسطينيين في المخيمات. ومع ذلك، لا يوجد للسلطات اللبنانية وجود دائم داخل هذه المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد، بالرغم من أن اتفاق القاهرة المبرم في عام 1969 - الذي يسمح بوجود قوات فلسطينية مسلحة في مخيمات اللاجئين - كان قد ألغاه البرلمان اللبناني في عام 1987. ويلزم بذل مزيد من الجهود لاحتواء التوترات والعنف المحتمل في المخيمات.
	34 - ويظل وجود جماعات فلسطينية مسلحة خارج المخيمات يمثل تحديا لقدرة لبنان على ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه. وبالرغم من القرار الذي اتُخذ خلال الحوار الوطني في عام 2006، والذي جرى التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة للحوار الوطني، لم يحرز أي تقدم فيما يتعلق بتفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي يوجد مقرها في دمشق وفتح الانتفاضة في البلد. وتوجد جميع هذه القواعد باستثناء واحدة على امتداد الحدود بين سوريا ولبنان. ولا يزال وجودها ينتقص من السيادة اللبنانية والسلطة الحكومية، كما أنها تشكل تحديا أيضا أمام تحقيق السيطرة الفعلية على الحدود الشرقية بين لبنان والجمهورية العربية السورية. وقد دأبتُ على دعوة السلطات اللبنانية إلى تفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، ودعوة حكومة الجمهورية العربية السورية إلى التعاون مع تلك الجهود.
	ثالثا - ملاحظات
	35 - يؤسفني أنه لمرة أخرى لم تشهد الأشهر الستة الماضية إحراز تقدم إضافي نحو تنفيذ الأحكام المتبقية من القرار 1559 (2004). ويساورني القلق لركود عملية تنفيذ القرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف الأحكام التي سبق تنفيذها. ورغم علمي بأن الأحكام المتبقية التي يتعين تنفيذها من القرار هي الأكثر صعوبة وحساسية، وأن الوضع في المنطقة لم يكن مواتيا لإحراز مزيد من التقدم في الأحكام المعلقة من القرار 1559 (2004)، فمن مصلحة لبنان واللبنانيين إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في البلد والمنطقة. ولا يزال يتعين على لبنان القيام بالكثير من العمل من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1559 (2004).
	36 - وشهد لبنان استقرارا سياسيا نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولكن هذا الهدوء لا يزال هشـا للغاية، ويتهدده على نحو متزايد تدهور الوضع في الجمهورية العربية السورية. وإنني أشعر بقلق بالغ إزاء تأثير الأزمة في الجمهورية العربية السورية على الوضع السياسي والأمني في لبنان. وتختلف وجهات نظر القيادات السياسية اللبنانية بشكل واسع حول الأحداث داخل الجمهورية العربية السورية، ومن الأهمية بمكان عملها جميعا على حماية لبنان من التداعيات المحتملة لتلك الأحداث. وفي هذا الصدد أثني على حكومة رئيس الوزراء ميقاتي للجهود التي بذلتها حتى اليوم لتضمن أن الأثر السلبي للأزمة في الجمهورية العربية السورية سيكون محدودا على لبنان.
	37 - إنني أشجب أعمال العنف التي تقوم بها السلطات في الجمهورية العربية السورية على طول الحدود اللبنانية - السورية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. فهذه الأعمال غير مقبولة. وأدعو حكومة الجمهورية العربية السورية إلى وقف جميع هذه الأعمال فورا، وإلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقا للقرار 1559 (2004).
	38 - ويشكل انتشار الأسلحة خارج سلطة الدولة، إلى جانب استمرار وجود ميليشيات تمتلك كميات ضخمة من السلاح مصدر قلق كبير لي في ما يتعلق باستقرار لبنان. ويعوق وجود حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى التنفيذ الكامل للقرار 1559 (2004). ويتنافى وجود جماعات مسلحة تتحدى سيطرة الدولة مع هدف تعزيز سيادة لبنان واستقلاله السياسي، ومع حماية نظام البلد التعددي الفريد وحقوق المواطنين اللبنانيين. وإنني أدين حيازة واستخدام الأسلحة غير المشروعة حيثما كان في لبنان، ولا سيما في المناطق المأهولة بالسكان. وأناشد مرة أخرى جميع الأطراف والدول أن توقف فورا جميع عمليات الاحتفاظ بالأسلحة ونقلها والحصول عليها، وكذلك عمليات بناء 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.
	39 - لقد لاحظت بوجه خاص خلال زيارتي الأخيرة إلى لبنان أن مسألة الترسانة العسكرية لحزب الله تشكل نقطة خلاف مركزية وذات أبعاد طائفية في النقاشات السياسية الدائرة في لبنان، ولكن تداعياتها تشمل جميع اللبنانيين. واحتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارجة عن سيطرة حكومة لبنان يخلق بالعفل جوا من التهديد ويمثل تحديا رئيسيا لسلامة المدنيين اللبنانيين، ولانفراد الحكومة بحق الاستخدام الشرعي للقوة. وهو يضع لبنان في موقف المنتهك لالتزاماته بموجب القرار 1559 (2004)، ويشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة. وأدعو قادة حزب الله مرة أخرى إلى نزع سلاح الجماعة فورا وتقليص حجم أنشطتها إلى حد أنشطة حزب سياسي لبناني، وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). ففي دولة ديمقراطية، لا يمكن لحزب سياسي أن يحتفظ بميليشيا خاصة به. ولا يزال هذا الوضع يمثل الحالة الشاذة الرئيسية التي تتعارض مع مُثُل لبنان العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية.
	40 - وأدعو أيضا قيادة حزب الله الى وقف جميع الجهود الرامية لاقتناء الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة. ولأن حزب الله يحافظ على علاقات وثيقة مع عدد من دول المنطقة، ولا سيما مع جمهورية إيران الإسلامية، وقد أقر بذلك علنا الأمين العام للميليشيا نفسه، فأنا أدعو هذه الدول إلى تشجيع تحول الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي بحت ونزع سلاحها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004)، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار الإقليميين على أفضل وجه.
	41 - ويؤسفني بشدة مرور فترة طويلة دون السعي إلى تنفيذ الحكم الذي يدعو إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. فوجود هذه الأسلحة يهدد ويقوض بشكل جوهري قدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة وبسط سيطرتها بالكامل على أراضيها، طبقا لما ينص عليه اتفاق الطائف والقرار 1559 (2004). وينطبق ذلك بشكل خاص على القدرات العسكرية الكبيرة التي لا يزال حزب الله محتفظا بها. ويضع ذلك لبنان في موقف المنتهك لالتزاماته الدولية.
	42 - ولا زلت مقتنعا بأن نزع سلاح الجماعات المسلحة في لبنان، ولا سيما حزب الله، يمكن تحقيقه على أفضل نحو من خلال عملية سياسية بقيادة لبنانية تكون شاملة لجميع الأحزاب السياسية، ولكن هذه العملية لا يمكنها أن تحرز تقدما حتى تكف الأطراف الخارجية عن دعمها العسكري لحزب الله وحتى توافق الجماعة نفسها على بحث أمر ترسانتها بنية حسنة. ويؤسفني أن الحوار الوطني لم يَعُد للانعقاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبغض النظر عن التكوين المحدد للحكومة، فإن سلطة الدولة اللبنانية لا يمكن تعزيزها إلا من خلال إحراز تقدم في مسألة السلاح الخارج عن سيطرتها. ويستطيع لبنان، بل يجب عليه إحياء الجهود الرامية لمواجهة التحدي المتمثل في استمرار وجود الأسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية، سواء كان ذلك بالحوار الوطني أو بوسائل أخرى قد تراها الدولة مناسبة. وأحث القادة اللبنانيين على استئناف وتسريع مناقشاتهم المتعلقة بوضع استراتيجية للدفاع الوطني، وعلى تحقيق تقدم ملموس في ذلك. ويجب أن تكون النتيجة النهائية لهذه العملية هي ألا توجد أسلحة بدون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان. ولذلك فإنني أدعو الرئيس سليمان ورئيس الوزراء ميقاتي إلى اتخاذ تدابير ملموسة في هذا الصدد دون إبطاء.
	43 - كذلك أشجع الرئيس سليمان وحكومة رئيس الوزراء ميقاتي على تنفيذ القرارات التي اتخذت سابقا عن طريق الحوار الوطني، مثل تفكيك القواعد العسكرية الفلسطينية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة التي مقرها دمشق، ولفتح الانتفاضة، خارج مخيمات اللاجئين. ويجب أن يتحقق فعليا التزام البرنامج السياسي الحكومي بتنفيذ قرارات جلسات الحوار الوطني السابقة. فهذه القواعد التي يوجد معظمها على جانبي الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية، تقوض السيادة اللبنانية وتتحدى قدرة البلد على إدارة حدوده البرية. وبما أن الميليشيات التابعة لهاتين الجماعتين تحافظ على صلات وثيقة في المنطقة، فأنا أتوقع من حكومة الجمهورية العربية السورية أن تشارك على نحو بنّاء في هذه العملية.
	44 - ولا يزال القلق يساورني إزاء الظروف الصعبة السائدة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وأدعو حكومة لبنان إلى تنفيذ التعديلات التي أدخلت على قانون العمل اللبناني وقانون الضمان الاجتماعي والتي اعتمدت في آب/أغسطس 2010، وذلك من أجل تحسين فرص العمل لللاجئين الفلسطينيين. وعلاوة على ذلك، ينبغي على حكومة لبنان والجهات المانحة دعم وتعزيز عمل وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل كفالة إدخال تحسينات أساسية على أحوال المعيشة للاجئين الفلسطينيين. ولن يمس مثل هذا التقدم الحل النهائي لمسألة اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاق سلام شامل في المنطقة.
	45 - لقد وضعت الأزمة السياسية والإنسانية العميقة في الجمهورية العربية السورية مزيدا من العوائق أمام عملية ترسيم وتعليم الحدود بين لبنان والجمهورية العربية السورية. ويؤسفني عدم إحراز تقدم في ذلك، وأحث البلدين على المضي قدما في هذه المسألة التي تؤثر بشكل كبير في تعزيز مراقبة الحدود. ويعد ترسيم الحدود أمرا حاسما من أجل بناء علاقة إيجابية بين البلدين.
	46 - وإنني أحث حكومة لبنان على المضي قدما لاعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الحدود في الفترة المقبلة. وسيسمح ذلك بتحسين الرقابة على حدود لبنان الدولية، ومنع عمليات نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة في كلا الاتجاهين. وقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحا في سياق الأحداث التي تجري في الجمهورية العربية السورية المجاورة، وسيساعد على وقف التداعيات السلبية المحتملة.
	47 - وإنني أشجب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأدعو إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر، ومن منطقة متاخمة لها تقع شمال الخط الأزرق، وأن توقف تحليق طائراتها في الأجواء اللبنانية الذي يرفع حدة التوتر، ويقوض مصداقية أجهزة الأمن اللبنانية، ويزيد من خطر نشوب نزاع غير مقصود، ويولّد القلق بين السكان المدنيين.
	48 - ولا يزال تكرار الحوادث الأمنية في جميع أنحاء لبنان يشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لي. وتزعجني بصفة خاصة محاولة اغتيال قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، وأدينها بشدة. وإنني أدعو السلطات اللبنانية إلى بذل قصارى جهدها للقبض على المسؤولين عن محاولة الاغتيال هذه وتقديمهم للعدالة. فالمحاولات الرامية إلى زعزعة الوضع الداخلي في لبنان عن طريق الاغتيالات السياسية غير مقبولة مطلقا. ويشير إنشاء المحكمة الخاصة للبنان إلى عزم قوي من المجتمع الدولي على وضع حد للإفلات من العقاب في لبنان. وفي هذا السياق، قمت بتمديد ولاية المحكمة الخاصة للبنان لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 1 آذار/مارس 2012، وأشكر حكومة لبنان على قيامها بتحويل حصتها في تمويل ميزانية المحكمة للعام 2011.
	49 - وتُبرِز الحوادث الأمنية الأخيرة في البلد ضرورة بذل قوات الأمن اللبنانية مزيدا من الجهد لمنع الاستخدام غير المشروع للأسلحة في البلد. وفي هذا الصدد، أعرب عن امتناني للبلدان التي تساعد على تجهيز وتدريب الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي، وأحث المجتمع الدولي على مواصلة هذا الدعم الذي تشتد الحاجة إليه. وهذا الدعم لا غنى عنه لتمكين حكومة لبنان من تحمل مسؤولياتها على نحو فعّال في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
	50 - لقد أدت الاضطرابات في الجمهورية العربية السورية إلى مزيد من الاستقطاب في الحياة السياسية في لبنان. ولكن ذلك لا ينبغي أن يحول الاهتمام عن التنفيذ الكامل للقرار 1559 (2004) وسائر قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان، فتنفيذ هذه القرارات يظل الوسيلة المثلى لضمان ازدهار لبنان واستقراره على المدى الطويل كدولة ديمقراطية. ومن الضروري بالتأكيد أن تسود روح التعاون واحترام مبادئ العيش المشترك والأمن في لبنان، كما يجب أن يسود السلام داخليا دون ترهيب من جانب الجماعات المسلحة. ولا يزال القلق يساورني من أن اجتماع انعدام الثقة بين الأطراف مع استمرار وجود الميليشيات قد يؤدي إلى توترات واحتمالات لانعدام الأمن والاستقرار في لبنان وخارجه. وأحث مرة أخرى جميع القادة السياسيين على تجاوز المصالح الطائفية والفردية 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.
	51 - وأظل ملتزما التزاما راسخا بتنفيذ القرار 1559 (2004) من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، في فترة تشهد صعوبات وتحديات كبيرة بصفة خاصة. 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.

