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 عـن  األمـن  جملـس  إىل املقـدم  والعشرون الرابع السنوي نصف العام األمني تقرير  
 (2004) 1559 األمن جملس قرار تنفيذ
  

   أساسية معلومات - أوال 
 األمـن  جملـس  قـرار  تنفيذ عن والعشرون الرابع السنوي نصف يتقرير هو التقرير هذا - 1

ــد. (2004) 1559 ــر ضــتنُ  وق ــذل استعراضــًا التقري ــرار تنفي ــذرور الق ــًا امل ــ  وتقييت ــذ ل  من
  فيــ رُيأشــو. (S/2016/366) 2016 نيســانبأبري  22 يف شــ نال هبــذا الســاب  تقريــري صــدور
 أيضـاً  الضـو   وأسّلط القرار، يف عليها ُنص أساسية أحكام بش ن متقّد إحراز عدم استترار إىل
 واسـتقمل   اإلقليتيـة  وسـممت   لبنـان  سـياةة  علـى  سـتترة امل الضـوو   عـن  النامجة الشواغ  على

 .  السياسي
 يف اجلتهوريـة  رئاسـة  منصـ   شـوور  منذ انقَضتا قد سنتان تكون أياربمايو شهر حبلول - 2

 حـىت  تـدة   ومل. املنصـ   هـذا  مـ    بعـد  تسـ   قـد  كـن ي مل التقريـر  هـذا  رتابـة  وق  فحىت ؛لبنان
 الـذي  الفـرا   بـدأ  وقـد . ُيـذرر  تقـدم  أّي إىل الوضـع  اهلـذ  تسـوية  إلجيـاة  املبذولـة  احملاوالت اآلن
 السياسـي  القـرار  صـنع  حمافـ   علـى  التـ يري  يف بلبنـان  الدولـة  مدسسـة  مسـتويات  أعلـى  علـى  خييم

ــوزرا ، جملــس ذلــ  يف مبــا األخــر ، ــ ري ممــا ال ــد إصــابة احتتــاالت بشــ ن الشــواغ  ي  مــن مزي
 احلكومـة  أعتـال  قيـاةة  ،سـمم  متـام  ،الـوزرا   رئـيس  توىل السياق، ذل  ويف. بالشل  املدسسات

 يقانعـان  اهلل وحـز   احلـر  الـون   التيـار  يـزال  ال حـني  ويف. املعارسة الظروف هذه مواجهة يف
 فيهـا  جـرت  حـوار  جلسـات  أربع بري، نبي  رئيس ، برعاية اجمللُس عقد النوا ، جملس جلسات 
 .  اهلل وحز  املستقب  تيار بني احلوار استتر رتا اجلتهورية، رئاسة بش ن مناقشات مجيعًا
 واسـتقراره،  لبنـان  أمـن  علـى  يـدير  السورية العربية اجلتهورية يف الدائر الزناع فتئ وما - ٣

ــد ــ  وقـ ــدتا تعرضـ ــاعال بلـ ــارة قـ ــه وم ورسـ ــرة يف للـ ــتولة الفتـ ــالتقرير املشـ ــهر ويف. بـ  شـ
 السـورية  املخـابرات  ضـبا   مـن  اليـنني  اتهتاما لبنانية عسكرية حمكتٌة وجه  أيلولبسبتترب،
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 السـنة  مسـاجد  مـن  مسـ دين  علـى  201٣ آ بأغسطس يف نُش ه وم يف املزعوم التورنهت
 .  نرابلس مدينة يف
 خمـانر  ورةع ومنـع  إجهـا   علـى  اسـتباقي  بشـك   اللبنانيـة  املسـلحة  القوات وعتل  - 4

 املنطقــة تــزال ال حيــ  عرســال، بلــدة ضــواحى يف ذلــ  يف مبــا ،وأمنــ  لبنــان اســتقرار تهــدة
 أن ُيـذرر  إمجـاال،  باألمن يتعل  وفيتا. مسلحني متطرفني مع مسلحة اشتبارات نشو  تشهد
 متوزبيوليــ ، 24 مــن واعتبــارا. بــريوت مصــارف أحــد يف حزيرانبيونيــ  12 يف وقــع انف ــارًا
 أعتـال  يف ضـلوعهم ب شـتب  ُي الفلسطينيني لمجئني احللوة عني خميم من فلسطينيًا 60 حنو شرع
 .  اللبنانية السلطات إىل أنفسهم تسليم يف وإجرامية إرهابية

 وهـو  ،مسـتقراً  السـورية  العربيـة  اجلتهورية من الوافدين املس لني المجئني عدة وظ  - 5
 الفلسـطينيني  المجـئني  عـدة  2016 آ بأغسـطس  يف اخنفـ  و. الجـئ  مليـون  عن قليم يزيد
 رـان  التـاري،،  ذلـ   حـىت و. شـخص  ٣0 000 بنحـو  فقـّدر  ،السـورية  العربيـة  اجلتهورية من
ــزم أو دةُســ قــد ةوالر بليــون 1.22 مبلــ   مبلــ  ترحيــ  وجــر  ،2016 عــام يف بســداةه الُت
 مُقـدّ  ةوالر مليـون  979 مبلـ   املسـااات  هـذه  ومشلـ  . 2015 عـام  مـن  ةوالر مليون ٣44
 إنـار  يف املنفـذة  لألنشـطة  ةعتـاً  احلكوميـة  غـري  واملنظتات املتحدة األمم منظومة وراالت إىل
. املطلـو   التتويـ   مـن  املائـة  يف ٣9 نسـبة  مي ـ   مـا  وهـو  المجـئني،  أزمـة  ملواجهـة  لبنان خطة

 امليســرة القــرو  آليــة إىل ةوالر مليــون 140 مبلــ  بتقــدم التعهــد جــر  ذلــ ، إىل وإضــافة
 املشـتولة  الفتـرة  خـمل  خمـاوف  هنـا   ورانـ  . أفريقيـا  ومشـال  األوسط الشرق منطقيت لصاحل

ــالتقرير ــن ب ــ صــب ي أن م ــه تات هــدفًا ونالمجئ ــة، لل ــا  يف ســيتا ال االنتقامي ــتف ري أعق  ال
 .  تتحق  مل املخاوف تل  لكن القاع، بلدة يف حدث الذي االنتحاري

 مـع  التعامـ   بشـ ن  العامـة  لل تعيـة  املسـتو   الرفيـع  العـام  االجتتـاع  يف لبنـان  وشار  - 6
 اعتتـاة  وشهد أيلولبسبتترب 19 يف ُعقد الذي ،واملهاجرين لمجئني الكرب  الزنوح حررات
 ذلــ  ويف. (1ب71 )القــرار واملهــاجرين المجــئني أجــ  مــن نيويــور  إعــمن األعضــا  الــدول
 البلـد  السـتقرار  بالنسـبة  جسـيتة  مشـار   طـرح ت المجئني أزمة أن الوزرا  رئيس أعلن احملف ،
ــ  ــاةه وأمنـ ــ  واقتصـ ــة وخدماتـ ــدة. العامـ ــى وشـ ــان أن علـ ــ  ال لبنـ ــ  ميكنـ ــده التعامـ ــع وحـ  مـ
ــ  ‘‘الوجــوةي التحــدي’’ هــذا ــار خطــر يواجــ  وأن ــة جتــِر مل مــا االهني  ضــخم ةويل جهــد تعبئ

 الـذي  العامليـة  المجـئني  ب زمـة  املعـ   القـاةة  قتـة  مـدمتر  أيضـا  الـوزرا   رئيس وحضر. ملساعدت 
 الواليــات مــن رــ  برعايــة أيلولبســبتترب، 20 يف العامــة اجلتعيــة جلســات هــام  علــى ُعقــد

 .  واملكسي  ورندا، والسويد، وأملانيا، واألرةن، وإييوبيا، األمريكية، املتحدة
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   (2004) 1559 القرار تنفيذ - اياني 

 مـن  العديـد  تنفيـذ  مت ،2004 أيلولبسـبتترب  2 يف (2004) 1559 القـرار  اختاذ منذ - 7
 والنيابيـة  الرئاسـية  االنتخابـات  وُأجرِيـ  . السـابقة  تقـاريري  يف  نتُـ بّي الذي النحو ىعل أحكام 
 الســورية العربيــة اجلتهوريــة ســحب  قــدو. 2009 و 2008 عــامي يف ونزيهــة حــرة بطريقــة
 العربيـة  واجلتهوريـة  لبنـان  وأقـام . 2005 نيسـانبأبري   يف لبنـان  مـن  العسكرية وأعتدهتا قواهتا

 .2009 عام يف راملة ةبلوماسية عمقات السورية
 تيـع جل لبنـان  احتـرام  ت ريـد  ،بـالتقرير  املشـتولة  الفتـرة  خـمل  الـوزرا ،  رئيس واص و - 8
 الســورية العربيــة اجلتهوريــة يف الــدائر الــزناع أن غــري. املتحــدة األمــم عــن الصــاةرة لقــراراتا

 مـن  بعـد  ذتنفّـ  مل الـيت  األحكـام  إعتـال  يف احملـرز  التقـدم  مـن  حيـداان  لبنان يف عن  الناجم واألير
 .بلبنان املتعلقة القرارات من وغريه (2004) 1559 القرار
 األمـن  جملـس  عليـ   حـ   الـذي  اللبنانيـة  - السـورية  احلـدوة  ترسـيم  اآلن حىت يتم ومل - 9
 وغـري  لبنانيـة  ميليشـيات  وجـوة  يشـك   ذل ، على وعموة. (2006) 1680 قراره يف شدةب

 البلــد السـتقرار  هتديــدًا أنشـطة،  مـن  امليلشــيات هـذه  بـ   تقــوم ومـا  احلـدوة،  نــول علـى  لبنانيـة 
. الشـرقية  احلـدوة  علـى  منتشـرةً  اللبنانيـة  املسـلحة  القوات من رتائ  يمث تزال وال. واملنطقة
 للخطـر،  املعرضـة  احلدوةية املنطقة تل  يف اللبنانية املسلحة القوات قدراُت بانراة تنام  وقد

 خطونــ  علــى البلــد اســتقرار عــن الــدفاع يف أساســي بــدور تضــطلع القــوات هــذه ف صــبح 
 األســلحة حيــازة جعــ  علــى اللبنانيــة الدولــة تعتــ  أن الضــروري مــن يــزال الو. األماميــة
 الـدويل  اجملتتـع  من املقدم الدعم استترار ويظ . لبنان أحنا  مجيع يف هلا حكرًا القوة واستخدام

 .  األولويات ضتن من الصدة هذا يف
 

   السياسي واستقمل  ووحدت  اإلقليتية وسممت  لبنان سياةة -ألف  
ــدف رــان - 10 ــن اهل ــاذ م ــس اخت ــن جمل ــرار األم ــز (2004) 1559 هق ــياةة تعزي ــان س  لبن

 ةون وحــدها لبنــــان حكومــــة ســلطة حتــ  السياســي واســتقمل  ووحدتــ  اإلقليتيــة وســممت 
 هبـا  التزمـ   والـيت  1989 عـام  يف املربمـة  الطـائف  التفاقـات  وفقـا  البلـد،  أحنا  مجيع يف منازع
 الـيت  اجلهـوة  يف أولويـا   رأس علـى  اهلـدف  ذلـ   يـزال  وال. لبنان يف السياسية األنراف مجيع
 .بلبنان املتعلقة القرارات مجيع تنفيذ لتيسري هاأبذُل
. أشـهر  مخسـة  مـن  يقـر   ومـا  سـنتني  ملـدة  شـاغراً  اجلتهوريـة  رئاسة منص  ظ  قدو - 11
ــان ويف ــحفي البيــ ــدر  الصــ ــايو 24 املــ ــان أياربمــ ــي والبيــ ــدر  الرئاســ ــ  22 املــ  متوزبيوليــ
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(S/PRST/2016/10،) بقــا   إزا  البــال   قلقهــم املتكنــة  العبــارات  ب شــد اجمللــس  أعضــا   أرــد 
 علـى  لبنـان  بقدرة اإلضرار إىل أة  الذي األمر وهو الطويلة الفترة هلذه شاغرًا الرئاسة منص 
. البلـد  يواجههـا  الـيت  ناميـة املت واإلنسـانية  واالجتتاعيـة  واالقتصـاةية  األمنية للتحديات التصدي
ــ ، ــر وبامل ـ ــيس أقـ ــوزرا  رئـ ــ  يف الـ ــام رلتتـ ــة أمـ ــة اجلتعيـ ــبتترب 22 يف العامـ ــ ن أيلولبسـ  بـ
 التنفيذيـة  السـلطة  عتـ   تبـاند  وإىل ‘‘التشـريعية  للسـلطة  رامـ   شب  شل  إىل أة] [’’ الفرا 
 .  ‘‘االقتصاةي الوضع على السليب انعكاس ’’ عن فضم
 الـــذي الربملـــاي احلـــوار نظـــر حزيرانبيونيـــ ، 21 يف املعقـــوةة اجللســـة مـــن اعتبـــاراو - 12
 املعلقـة،  املسـائ   أغلـ   ملعاجلـة  ‘‘متكاملـة  صـفقة ’’ إبـرام  فكـرة  يف النـوا   جملس رئيس يرأس 
 اجملــتتعني ولكــن ،اتاالنتخابــ وقــانون ا رالــوز رئاســةو اجلتهوريــة رئاســة امنصــب ذلــ  يف مبــا

ــ  ىلإ التوصــ  يف اآلن حــىت فشــلوا ــرة يف املعقــوةة اجللســة ويف. اآلرا  يف تواف  إىل 2 مــن الفت
. اإلةاريـة  الممررزيـة  وتنفيـذ  للشـيو   جملـس   تشـكي   الربملـاي  احلـوار  ناق  آ بأغسطس، 4
 النــوا  جملــُس عقــدي ومل. احلــوار جلســات  النــوا  جملــس رئــيس  عّلــ أيلولبســبتترب، 5 ويف

 حسـاً  الـوزرا   رئـيس  أظهـر  وقـد . اهلـ  احلـر  الـون   والتيـار  اهلل حـز   مقانعـة  بسب  جلسات
 ةفعاليــ فيــ  تضـررت  وقــ  يف الــوزرا  جملـس  رئاســة علـى  م ابرتــ  يف يابتــة وعزميـة  قويــًا قياةيـاً 
 مـن  اسـتقالت   بعضـهم  وإعـمن  املعلقـة  املسـائ   علـى  الـوزرا   بـني  االتفـاق  تعـذر  بسـب   اجمللس
 القـرارات  اختـاذ  علـى  اجمللـس  قـدرة  أعاقـ   أمـور  وهي جلسات ، يف املشاررة تعطي  أو اجمللس
 .  للبنانيني اليومية احلياة على األير عتيقة مسائ  بش ن
 آ بأغســطس، 25 مــن اعتبــارا الــوزرا ، جملــس جلســات احلــر الــون  التيــار وقــانع - 1٣

 إشــــعالب وهـــدة  املســـتو ،  رفيعــــي عســـكريني  مســـدولني  خدمــــة متديـــد  علـــى  احت اجـــاً 
 ذلـ   وجـا  . مطالب  لَ ُت مل ما التيار، قول حد على باحلكومة، إلناحةل العامة االحت اجات

 ملـدة  قهـوجي،  جـان  العتيـد  اللبنانيـة،  املسـلحة  القـوات  قائـد  دمـة خل املرتقـ   التتديد سياق يف
ــنة ــا وهــو ،واحــدة س ــبتترب ٣0 يف بالفعــ  حــدث م ــب ، مــا ضــو  ويف. أيلولبس  أعــر  س

 قلقهـم  وعـن  البقـا   مقومـات  الـوزرا   جمللس تتوافر أال من ختوفهم عن جمدةًا لبنانيون سياسيون
 جهـوةه  أن إال الدولـة،  ميزانيـة  بشـ ن  التفـاق  التوص  إىل اجمللس سعىيو. احملدوةة فعاليت  إزا 
 جديـد  انتخـا   قـانون  وضـع  بشـ ن  املعقـوةة  املناقشـات  تـدة   ومل. اآلن حـىت  بالن ـاح  ُتكل  مل

ــتعداةًا ــات اسـ ــة لمنتخابـ ــرر النيابيـ ــا املقـ ــايو يف إجراؤهـ ــ  إىل 2017 أياربمـ ــاقال التوصـ  تفـ
 .  تارخي  حىت
 الـذي  اهل ـوم  وبعـد  متوزبيولي  19 ويف. اهلل وحز  املستقب  تيار بني احلوار واستتر - 14

 اللبنــاي جلــي ا دسســةمل ةعتهــم علــى املنتــد  يف احملــاورون شــدة القــاع، بلــدة لــ  تعرضــ 
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 العبـــارات بـــ قو  وشـــ بوا اإلرهـــا ، مكافحـــة إىل الراميـــة جهوةهـــا يف األمنيـــة واألجهـــزة
 املتعلقـة  زمـة األ املتحـاورون  نـاق   أيلولبسـبتترب،  20 ويف. أشـكاهلا  بكافـة  اإلرهابية األعتال

 البلـد  اسـتقرار  علـى  عواقـ   من اعليه يترت  وما النوا  وجملس واحلكومة اجلتهورية رئاسةب
 .  الربملاي احلوار تعلي  بعد
ــة عســكرية حمكتــٌة اهتتــ  أيلولبســبتترب، 2 ويف - 15 ــنني لبناني  املخــابرات ضــبا  مــن اي

 مسـاجد  مـن  مسـ دين  علـى  ُشـنا  اللـذين  املتزامنني االنتحاريني التف ريين يف بالتور  السورية
ــرابلس مدينـــة يف الســـنة  عـــن ســـفراوأ (S/2013/612 )انظـــر 201٣ آ بأغســـطس 2٣ يف نـ
 يف لبنـانيني  مـواننني  مخسـة  علـى  أيضـاً  القـب   وألقـي . العشـرات  وإصـابة  شخصًا 40 مصرع
ــياق ــات سـ ــذا يف التحقيقـ ــوم هـ ــهدت. اهل ـ ــة وشـ ــرابلس مدينـ ــبتترب 9 يف نـ ــدة أيلولبسـ  عـ

ــاهرات ــلتية مظ ــى احت اجــًا خرجــ  س ــور  عل ــوم الســوري الت ــتف ري يف املزع  وضــد ينال
 وأحــد الــدميقراني العــر  احلــز  اــا الســوري للنظــام مــواليتني لبنــانيتني سياســيتني مجــاعتني
 .  اإلسممي التوحيد حررة فصائ 
 1680 قـراره  يف بقـوة،  السـورية  العربيـة  اجلتهوريـة  حكومـة  األمن جملس ش ع وقد - 16
 حــدوةاا لترســيم لبنــان حكومــة قدمتــ  الــذي لطلــ ا علــى باإلجيــا  الــرة علــى ،(2006)

 املشـتررة  حـدوةاا  ترسـيم  إىل ولبنـان  السـورية  العربيـة  اجلتهوريـة  أةعـو  زلـ ُ  الو. املشتررة
 غـدا  فقـد  السـورية،  العربيـة  اجلتهوريـة  يف الـدائر  الـزناع  اسـتترار  إىل بـالنظر  أنـ   بيد. بالكام 
ــر اخلصــو  هــذا يف تقــدم إحــراز ــا أن رتــا صــعوبة، أر   خطــوات يتخــذ مل اجلــانبني مــن أي
 .  بالتقرير املشتولة الفترة خمل الصدة هذا يف ملتوسة
 الوننيـة  السـياةة  لضـتان  األساسـية  العناصـر  مـن  وتعليتهـا  لبنـان  حـدوة  ترسيم يظ و - 17

 مراقبـة  لتسـهي   بالنسـبة  امـة احل تـهتا ب اي رـذل   العنصـران  هذان ويتسم. اإلقليتية والسممة
 ظـ   يف اللبنانيـة  - السـورية  احلـدوة  نـول  علـى  املعقد األم  فالوضع. السليم بالشك  احلدوة
 لألسـلحة  نقـ   وعتليـات  قتـال  أعتـال  عن تقارير وروة استترار ذل  يف مبا الراهنة، الظروف
 ومــع. احلــدوة تعلــيم إىل امللحــة احلاجــة أيضــًا هــو يدرــد احلــدوة، عــرب لألشــخا  وحتررــات
 التزامـاً  يظـ   املسـ لة  هـذه  بشـ ن  تقدم إحراز فإن احلدوة، ترسيم لعتلية ال نائي بالطابع اإلقرار
 .(2004) 1559 و (2006) 1680 األمن جملس لقراَرْي وفقا البلدين رم على يقع
 ت وســمم لبنــان لســياةة انتــهارات حــدوث والشــتالية الشــرقية احلــدوة عــرب واســتتر - 18

 يف ورةت وقـد . السـورية  العربيـة  اجلتهوريـة  يف الدائر للزناع مباشرة رنتي ٍة وذل  اإلقليتية،
 احلــدوة عــرب النــار إنــمق حــواةث مــن حاةيــًا 18 وقــوع عــن أنبــا  بــالتقرير املشــتولة الفتــرة
 .  قصف عتليات ومثاي

http://undocs.org/ar/S/2013/612
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1680(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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 تقـع  هلـا  متامخة نطقةملو الو ر قرية من الشتايل لل ز  إسرائي  احتمل استترار ومي   - 19
 1701 و (2004) 1559 وللقــرارين لبنــان لســياةة انتــهارًا األزرق اخلــط مــن الشــتال إىل
 .  املنطقة من اإلسرائيلي الدفاع جي  بانسحا  أناةي زلُ  وال. (2006)

 مـزارع  منطقـة  مبسـ لة  يتعلـ   فيتـا  تقـدم  أي حيـرز  مل بالتقرير، املشتولة الفترة وخمل - 20
 للتنطقـة  املدقـ   حديـد الت علـى  إسـرائي   أو السـورية  العربيـة  اجلتهورية من أي يرّة مفل. شبعا
 األولبأرتــوبر تشــرين ٣0 يف (2006) 1701 القــرار تنفيــذ عــن الصــاةر تقريــري يف الــوارة
2007 (S/2007/641) .أر  علـى  احلاصـلة  التطـورات  عـن  مستكتلة معلومات أقدم وسوف 
 .  (2006) 1701 القرار تنفيذ عن املقب  تقريري يف شبعا مزارع نطقةمل بالنسبة الواقع
 جلــي  التابعــة اجلنــاحني ال ابتــة والطــائرات نيــار بــدون رةاملســّي الطــائرات وواصــل  - 21

 بصــورة لبنـان  فــوق جويـة  بطلعــات القيـام  النفايــة، املقـاتمت  ذلــ  يف مبـا  اإلســرائيلي، الـدفاع 
 وللقـــــــرارين  لبنـان  لســــــــياةة  انتـهاراً  يشك  مما بالتقرير، املشتولة الفترة خمل تقريبا يومية
 هـذه  علـى  وتكـرارا  مرارا لبنان حكومة احتّ   وقد. (2006) 1701 و (2004) 1559

 .فورًا بوقفها ونالبُ  االنتهارات تل  ش بُ  رتا. نتهاراتاال
 

 اللبنانية األراضي مجيع على لبنان حكومة سيطرة بسط - با  
 مجيـع  علـى  الدولـة  سـلطة  بسط على عزمها املتحدة لألمم جمدةًا لبنان حكومة أردت - 22

 اضـطلع  وقد .(2004) 1559 والقرار الطائف اتفاق إلي  ةعا ما حنو على اللبنانية، األراضي
 صـعبة  ظـروف  ظـ   يف االلتـزام  هذا تنفيذ يف حاسم بدور الداخلي األمن وقو  اللبناي اجلي 
 علـى  رامـ   بشـك   سـلطتها  ممارسـة  علـى  اللبنانية الدولة قدرة تواج  حتديات تكتنفها تزال ال

 .أراضيها مجيع
 الـزناع  يف اهلل، حـز   يف أعضا  منهم لبنانيني، مقاتلني مشاررة إزا  قل  مثة يزال وال - 2٣

 العربيـة  اجلتهوريـة  يف الـدائر  القتـال  يف مبشـاررت   علنـا  يعتـرف  اهلل حـز   بـرح  ومـا  .السوري
 يف العــام، أمينــ  اهلل، نصــر حســن فيــ  ذرــر خطــا  يف اعتــراف أحــدث جــا  وقــد الســورية،

 عــن لبنــان فصــ  املتكــن غــري مــن إنــ  وقــال .حلــ  يف يقاتــ  احلــز  أن يونيــ ،بحزيــران 24
 اللتـزام  صـار   جتاهـ   يف والعـراق،  السـورية  العربيـة  اجلتهورية وخباصة املنطقة، يف التطورات
 يف آخـرون  لبنـانيون  مواننون شار يو .اللبنانية بالنفس الن ي وسياسة بعبدا بإعمن اهلل حز 
 السـورية  املعارضـة  قـوات  جانـ   إىل السـورية  العربيـة  اجلتهوريـة  يف احلدوة ورا  الدائر القتال
 اهلل حـز   مشـاررة  وتـدةي  .والشام العراق يف اإلسممية الدولة وتنظيم سابقا النصرة وجبهة

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/2007/641
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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 اسـتقرار  تعـري   إىل السـورية  العربية اجلتهورية يف الدائر القتال يف اللبنانية العناصر من وغريه
   .جسيم خلطر وأمن  لبنان
 يونيـ  بحزيـران  27 يف القـاع  قريـة  علـى  شـنا  اللـذان  املتعاقبـان  اهل ومان أبرز وجمدةا، - 24

 اجلتهوريــة يف الــدائر للــزناع نتي ــة واســتقراره لبنــان أمــن هلــا يتعــر  الــيت املخــانر اســتترار
 وقـ   يف وقـع  أول ه ـوم  ويف .الطائفيـة  التـوترات  خطـر  إزا  شـواغ   وأيـارا  السـورية  العربية
 وجرحـوا  أشـخا   5 انتحـاريني  مف ـرين  أربعـة  ت َق يوني ،/حزيران 27 يوم صباح من مبكر
 يف وبـد   املنطقة قونّو بك افة اللبناي اجلي  وانتشر .لبنانيني جنوة 4 بينهم من آخرين، 19
 آخـرون  انتحـاريني  مف ـرين  أربعـة  ف ـر  اليوم، ذل  من الح  وق  ويف .تفتي  عتلية تنفيذ

 إصــابة إىل أة  لكنــ  وفيــات، أي يف ذلــ  يتســب  أن ةون نفســها، القريــة يف ناســفة عبـوات 
 أعقـا   ويف .اهل ـومني  مـن  أي عـن  مسـدوليتها  جهـة  أي تعلـن  ومل .نفيفـة  حجبـرو  فرةا 1٣

 ألويـة ’’ يسـتى  مـا  وأرسـ   ب  خاصة تفتي  نقا  أنش  اهلل حز  ب ن التقارير أفاةت اهل وم،
ــة ــة ‘‘املقاوم ــ  التابع ــى .ل ــرغم وعل ــاع أن مــن ال ــذي اهلــدف تكــن مل أهنــا ميكــن الق  قصــده ال
 السـوري  الـزناع  بدايـة  منـذ  لبنـان  يف مسـيحية  قريـة  يف ه ـوم  أول هـذا  ران أصم، املهامجون
 عـن  ةفاعـا  السـمح  محـ   إىل الـدعوة ب املسـيحية  الطائفـة  يف األشـخا   بعـ   قيـام  يف وتسب 
 االمتنـاع  األهـايل  مـن  علنـا  الـوزرا   ورئـيس  اللبنـاي  اجلـي   نلـ   اهل ـوم،  بعـد  وفورا .النفس
 مئـات  عـدة  توقيـف  جـر   اهل ومني، أعقا  ويف .‘‘فوضوي بشك  النفس عن الدفاع’’ عن
 عتليـات  خـمل  البلـد  أحنـا   مجيـع  يف اللبنـانيني  املـواننني  مـن  أقـ   وعـدة  السوريني الرجال من
 بعـد  سـراحهم  وأنلـ   القانونيـة  غـري  اإلقامـة  بسـب   السـوريني  املـواننني  معظـم  وأوقـف  .أمنية
 إىل ينتتـون  أشـخا   قيام إمكانية من خماوف ظهرت ذل ، إىل وباإلضافة .قصري بوق  ذل 

ــف ــة نوائ ــة  تــاتهب لبناني ــى انتقامي ــ  لكــن الســوريني، المجــئني عل ــة يف حيــدث مل ذل  هناي
 المجــئني صــفوف مــن يــ توا مل املهــامجني أن ،الداخليــة وزيــر املشــنوق، هنــاة وذرــر .املطــاف
 لــد  احلكومــة مفــو  وجــ  يوليــ ،بمتــوز 14 ويف .اجملــاورة املنطقــة يف املوجــوةين الســوريني
   .اهل وم يف مبشاررتهم يتعل  فيتا فيهم مشتب  يمية إىل االهتام العسكرية احملكتة
 زحلـة  بلـدة  مـن  بـالقر   الطريـ   جانـ   علـى  قنبلـة  انف رت أغسطس،/آ  ٣1 ويف - 25

 أي ُتعل ـن  ومل .نفيفـة  جبـروح  آخـرين  شخصـا  11 وإصـابة  امـرأة  مقتـ   عن أسفر مما البقاعية،
ــاي العســكري العــام املــدعي اهتــم ســبتترب،بأيلــول 22 ويف .ذلــ  عــن مســدوليتها جهــة  اللبن
 النـوا   جملـس  رئـيس  وذرر .احل ز يف بالفع  منهم مخسة ران اهل وم،ب يتعل  فيتا فرةا 12
 رـان  يرأسـها  الـيت  أمـ   حررـة  مـن  مديـدين  اسـتهدف  اهل وم أن اهل وم أعق  الذي اليوم يف

 .اجملاورة املنطقة يف احتفال إىل نقلهم جيري
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 لبنــان، شـرق  يف املتطرفـة  املســلحة امليليشـيات  ضـد  العتليــات اللبنـاي  اجلـي   وواصـ   - 26
 تنظــيم بــني عنيفــة اشــتبارات وقعــ  يونيــ ،بحزيــران 2٣ ويف .عرســال بلــدة حــول ســيتا ال

 متطـرفني،  مقـاتلني  حتتـ   مرربـة  اجلـي   ةمـر  أن بعـد  سـابقا  النصـرة  وجبهـة  اإلسـممية  الدولة
 وقعـ   يوليـ ، بمتـوز  16 إىل 1٣ مـن  الفتـرة  ويف .آخـرين  وجـرح  منـهم  عـدة  قتـ   إىل أة  مما

 ال قيلـة  املدفعيـة  اجلـي   خمهلـا  اسـتخدم  متطرفة، وعناصر اللبناي اجلي  بني ر يفة اشتبارات
 رّ ـف  أغسـطس، بآ  4 ويف .باملقاتلني بشرية خسائر إحلاق إىل أة  مما الصواري،، وقاذفات
 الدولـة  لتنظـيم  مزعـوم  خمبـ   مبدااـة  ذلـ   يف مبـا  عرسـال،  ضـواحي  يف العتليات اللبناي اجلي 

 رانـا  آخـرين،  ايـنني  وتوقيف املزعومني التنظيم أعضا  أحد مقت  عن أسفرت هنا  اإلسممية
 عـامي  يف لبنـان  يف ه تـات  يف استخدم  سيارات جتهيز يف تهممشارر يف لمشتباه مطلوبني
 اجلـي   قيـام  مع بالتزامن املدااات يف السوريني المجئني من عدة وأوقف .2014 و 201٣
ــات ــي  بعتلي ــة يف النطــاق واســعة تفت ــاع مشــاريع منطق  أغســطس،بآ  14 و 11 ويف .الق
 بعلبـ   ورأس عرسـال  ضـواحي  يف املقـاتلني  الستهداف ال قيلة املدفعية اللبناي اجلي  استخدم
 اللبنـاي  لل ـي   مرربـة  الطريـ   جانـ   علـى  قنبلة استهدف  أغسطس،بآ  15 ويف .والقاع
 املباشـرة  التهديـدات  وأرـد  نفيفـة،  جبـروح  جنـوة  مخسـة  إصـابة  عـن  أسفر مما عرسال، خارج
 اشـتب   اهلل حـز   بـ ن  أيضـا  التقـارير  وتفيد .يواجهوهنا األمن وقو  اجلي  أفراة يزال ال اليت
 ويف .القـاع  ضـواحي  ويف عرسـال  جـوار  يف بـالتقرير  املشتولة الفترة خمل متطرفة عناصر مع
 عبـوة  ككـ  وُف اغتيـال،  حماولـة  مـن  حـدي ا  املنتخـبني  عرسـال  مم لـي  أحـد  جنـا  يوليـ ، بمتوز 2٣

 قــا  حكــم مــايو،بأيــار 17 ويف .أغســطسبآ  21 يف مزنلــ  مــن بــالقر  وجــدت ناســفة
ــى عســكري ــدام رجــال 106 عل ــهم باإلع ــا  بت ــات إىل االنتت ــة منظت ــدة ومهامجــة إرهابي  بل
   .قتلهم وحماولة شرنة وأفراة لبنانيني جنوة واختطاف عرسال
ــوات اســتترتو - 27 ــة الق ــوات الونني ــن وق ــذ األم ــة اخلطــط بتنفي ــد يف األمني  عرســال ةبل
 الـمزم  السياسـي  التوافـ   علـى  احملافظـة  وجـرت  بـريوت،  وجنـو   البقاع ويف نرابلس مدينةو

 أغسـطس بآ  يف اختطفـوا  الذين اللبنانية األمن قوات أفراة من تسعة يزال وال .تنفيذها لدعم
   .حمت زين 2014
 تقـدما  اللبنـاي  اجلي  قدرات بنا  أج  من الدويل اجملتتع يبذهلا اليت اجلهوة وأحرزت - 28

 املســاعدة يف زيــاةة اجلهــوة هــذه مشلــ  بــالتقرير، املشــتولة الفتــرة وخــمل .ومطــرةا مســتترا
 مليـون  50 مـن  أر ر قيتتها تبل  معدات تسليم خمل من املتحدة الواليات من املقدمة ال نائية
ــاي، اجلــي  إىل ةوالر ــا  مشــروع ومواصــلة اللبن ــة مرارــز بن ــة املراقب ــ  تقــوم الــذي احلدوةي  ب

ــة ــدة املتلكـ ــا املتحـ ــى لربيطانيـ ــدا العظتـ ــتالية وأيرلنـ ــدا، الشـ ــدم ورنـ ــاة وتقـ  األورو  االحتـ
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 الـيت  املسـتترة  املسـاعدة  إىل باإلضافة احلدوة، إلةارة املتكام  الربنامج لصاحل يورو مليون 14
   .احلدوة على اللبناي اجلي  قدرات تعزيز أج  من األخر  األعضا  الدول تقدمها
ــارير وروة واســتتر - 29 ــن تق ــات ع ــ  عتلي ــرب وحــواةث أســلحة هتري ــو احلــدوة، ع  وه
 لتحسـني  املسـتترة  األاية ذل  ويربز .مستقلة بصورة من  التحق  املتحدة األمم تستطيع ال ما

 وامليليشـيات  اجلتاعـات  منـع  أجـ   مـن  بفعاليـة  احلـدوة  ومراقبـة  إةارة علـى  األمـن  قـوات  قدرة
   .ترساناهتا ح م زياةة من لبنان يف املسلحة

 
 سمحها ونزع اللبنانية وغري اللبنانية امليليشيات ح  - جيم 

 وغـري  اللبنانيـة  امليليشـيات  مجيـع  حـ   إىل (2004) 1559 قراره يف األمن جملس ةعا - ٣0
 ويعكـس  .بعـد  ينفَّـذ  مل القـرار  أحكـام  من أساسيا حكتا مي   ما وهو سمحها، ونزع اللبنانية
 إىل الوقـ   ذلـ   يف أفضـى  الـذي  الطـائف  اتفـاق  يف اللبنـانيني  مجيـع  ب  التزم قرارا احلكم ذل 
 وبـالنظر  .القـرار  ذلـ   ت ريد ويعيد اهلل، حز  باست نا  سمحها، عن اللبنانية امليليشيات ختلي
 اجلتيـع  يتتسـ   أن الضـروري  مـن  لبنـان،  يف السـورية  األزمة وت يري الراهن الون  السياق إىل
 إىل وسـعيا  اللبنـانيني  بـني  جديـدة  مواجهـة  انـدالع  لشـب   جتنبـاً  ينفـذوها  وأن االلتزامـات  بتل 
   .الدولة مدسسات تقوية
ــزال وال - ٣1 ــة ميليشــيات ت ــة وغــري لبناني ــد ةاخــ  لبناني  ســيطرة نطــاق خــارج تعتــ  البل

ــة، ــري انتــها  يف احلكوم ــع. (2004) 1559 للقــرار خط ــات عــدة أن وم  خمتلــف مــن مجاع
 املسـل   املكـون  فإن احلكومة، سيطرة نطاق خارج أسلحة متتل  لبنان يف السياسية االنتتا ات

 اهلل حـز   احتفـا   ويشـّك   .البلـد  يف تسـّلحاً  وأر رها اللبنانية امليليشيات أررب هو اهلل حلز 
 سـلطتها  وبسـط  سـياةهتا  ممارسـة  علـى  الدولـة  لقـدرة  خطـرياً  حتـدياً  بالسـمح  أخـر   ومجاعات
 املسـّلحة  اجلتاعـات  مـن  عـدة  هنـا   يزال ال ذل ، إىل وباإلضافة .أراضيها على رام  بشك 

 .وخارجها المجئني خميتات ةاخ  البلد يف يعت  الفلسطينية
 سـمحها  ونـزع  اللبنانيـة  وغـري  اللبنانيـة  امليليشـيات  حـ ّ  حنـو  ملتـوس  تقـدم  ُيحَرز ومل - ٣2
 القــرار، ذلــ  اختــاذ فتنــذ. (2004) 1559 والقــرار الطــائف اتفــاق إليــ  ةعــا مــا حنــو علــى
 لبنــان ســياةة صــتيم متــس الــيت األايــة البالوــة املســ لة تلــ  ملعاجلــة عتليــة خطــوات ُتتخــذ مل

 جيـاهرون  اللبنانيني واألفراة اللبنانية السياسية األحزا  من عدة يزال وال .السياسي واستقمل 
 مــن عــامم يشــّك  ذلــ  أن يــرون هــمو عســكرية، بترســانة اهلل حــز  الحتفــا  مبعارضــتهم

   .الدميقرانية تقوي  عوام  ومن البلد يف االستقرار زعزعة عوام 

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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 تشـكلها  الـيت  اجلسـيتة  املخانر إزا  البال  قلقي عن اللبنانيني للقاةة مرارًا أعرْبُ  وقد - ٣٣
 ةون املسـ لة  هـذه  معاجلة إىل بإحلاح وةَعْوُتهم .واملنطقة البلد استقرار على املسلحة اجلتاعات

 1559 األمـن  جملس قرار مبوج  عاتقهم على يقع التزاما يشك  ذل  ألن الت خري، من مزيد
 خلـمً  بـ   خاصـة  مبيليشـيا  سياسـي  حـز   احتفـا   يشـك   الدميقرانيـة،  الدولة ففي .(2004)

 الدولـة  قـدرة  عـن  مسـتقلة  العسـكرية  قدرتـ   أن إعـمن  اهلل حـز   يواص  ذل ، ومع .جوهريًا
   .إسرائي  جان  من حمتت  عدوان أي ضد راةع مب ابة هي أسلحت  وأن اللبنانية
 نــزع مســ لة معاجلــة إىل الســعي يف رئيســيا ةورا ســاب  وقــ  يف الــون  احلــوار وأة  - ٣4

 .الـون   للـدفاع  مقترحـة  استراتي ية مناقشة خمل من ذل  يف مبا املسلحة، اجلتاعات سمح
 للفـرا   آخـر  سـليب  أيـر   وهـذا  ،2014 عـام  منـذ  الـون   للحـوار  جلسات أي تعقد مل ،ولكن
 .الرئاسي
 يف تســب  بـريوت،  وسـط  يف بلـوم  مصــرف يف انف ـار  وقـع  يونيـ ، بحزيـران  12 ويف - ٣5

 الــوزرا  رئـيس  ووصــف .ذلـ   عــن مسـدوليتها  جهــة أي ُتعل ـن  ومل .نفيفــتني إصـابتني  وقـوع 
 للبنـان،  الـون   األمـن  وهتديـد  االقتصـاةي  االسـتقرار  ضـر   إىل هتـدف  إرهابيـة  جبرميـة  اهل وم
 الـذي  الشـل   ضـو   يف للدولـة  الرئيسـية  الررـائز  إحـد   يشـك   املصـريف  القطاع أن إىل بالنظر
 منـع  قـانون  امت ـال  تـدابري  بشـ ن  الـون   النقـا   أينـا   احلاةية ووقع  .البلد مدسسات  ييص

 األمـني  ذرـر  اخللفيـة،  تلـ   ظ  ويف .اللبنانية املصارف تنفذه الذي اهلل، حلز  الدويل التتوي 
 لكنـ   القـانون  هـذا  يـرف   اهلل حـز   أن يوني /حزيران 24 يف ألقاه خطا  يف اهلل حلز  العام
 مـن  رلها ُتقدام وترسانت  وأسلحت  ومصروفات  ومرتبات  ميزانيت  أن إىل بالنظر من ، متضرر غري

 مـرة  نيبـيّ  وهـذا  .هبـا  ‘‘إسـرائي   يهـدة ’’ الـيت  الصـواري،  هـي  م لتـا  اإلسممية، إيران مجهورية
 وأشــار .الدولــة ســيطرة نطــاق خــارج فيهــا مــ ذون غــري  ســلحةب حيــتف  اهلل حــز  أن أخــر 
 األمـني  إىل موجهـة  يوليـ  بمتـوز  5 مدرخة رسالة يف التصرحيات هذه إىل إلسرائي  الدائم املت  
 إيــران مجهوريــة إةانــة إىل األمــن جملــس فيهــا ةعــا ،(S/2016/593) األمــن جملــس ورئــيس العــام

ــى اإلســممية ــة يف االســتقرار زعزعــة يف ةورهــا’’ عل ــها ‘‘املنطق ــ ن ومطالبت ــ  ب ــرارين متت   للق
 منظتــــات إىل األســــلحة نقــــ  عــــن تكــــف’’ وبــــ ن (2004) 1559 و (2006) 1701
   .‘‘إرهابية
 يوليـ  بمتـوز  يف نوارشو  يف عقدت  الذي القتة مدمتر يف العربية الدول جامعة وأةان  - ٣6
 اهلل حـز  ” لــ  املزعومـة  األنشـطة  سـبتترب بأيلـول  8 يف القـاهرة  يف عقدتـ   الذي االجتتاع ويف

 ويف .باإلرهــا  اهلل حــز  وصـف  علــى حتفظـات  عــن لبنــان وأعـر   .البحــرين يف ‘‘اإلرهـا  
ــالة ــة رســ ــطسبآ  16 مدرخــ ــة أغســ ــني إىل موجهــ ــام األمــ ــ العــ ــس ةورئيســ ــن جملــ  األمــ

http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
http://undocs.org/ar/S/2016/593
http://undocs.org/ar/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ar/S/RES/1559(2004)
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(S/2016/717)، لمسـتقرار  املزعزعـة  اهلل حـز   أنشـطة ” إةانـة  إىل إلسـرائي   الـدائم  املت   ةعا 
 الضــفة يف إرهابيــة أساســية هيارــ  إنشــا  يف املباشــرة املشــاررة’’  زعتــ بعــد ‘‘خطــري بشــك 
 يف اإلسـرائيليني  ضـد  ه تات لتنفيذ عتم  جتنيد نري  عن ذل  يف مبا ،“غزة وقطاع الوربية
   .ومتويلهم وتدريبهم املنطقة ويف إسرائي 
 أةلـة  بـ ن  للبنـان  اخلاصة للتحكتة التابعة االستئناف ةائرة قض  يولي ،بمتوز 11 ويف - ٣7
 احملكتـة  اهتتتـ   الذي اهلل، حز  قاةة أحد الدين، بدر مصطفى وفاة إليبات عرض  قد رافية
 العربيـة  اجلتهوريـة  يف مـايو بأيار 12 يف الدين بدر قت  وقد .احلريري رفي  باغتيال يتعل  فيتا

   .السورية
 عـدة  جمتـوع  وبلـ   .سـيئة  لبنـان  يف الفلسطينيني لمجئني اإلنسانية األوضاع تزال وال - ٣8

ــة مــن الفلســطينيني المجــئني ــة اجلتهوري ــا الســورية العربي  وهــو ،الجــئ ٣0 000 يقــار  م
 مـن  10 000 حنـو  مواةرة نتي ة الساب  بالتقرير املشتولة الفترة عن ملحوظا اخنفاضا مي   ما

 إجــرا  علــى اللبنــاي الــوزرا  جملــس وافــ  أغســطس،بآ  25 ويف .يال ــة بلــدان إىل المجــئني
 علــى اللبنانيــة الســلطات حـ   املتحــدة األمــم وتواصــ  .لبنـان  يف الفلســطينيني لمجــئني تعـداة 
 قضـية  بتسـوية  املسـاس  ةون اجلهـوة  تلـ   تبـذل  أن وينبوـي  .لمجئني املعيشية الظروف حتسني
 .املنطقة يف شام  سمم  اتفاق سياق يف املطاف هناية يف الفلسطينيني المجئني

 الفتـرة  خـمل  تـوترا  أر ـر  الفلسـطينيني  لمجـئني  احللـوة  عـني  خميم يف احلالة وأصبح  - ٣9
 بالرصـا   رميـا  فت  مناصري أحد قت  يولي ،بمتوز 19 يف وقع حاةث ويف .بالتقرير املشتولة
 أنـ   زَعميُـ  شـخص  علـى  النار أنلق  يولي ،بمتوز 21 ويف .نف  أحداا آخران، اينان وجرح
 اجلـي   أفـاة  يوليـ ، بمتـوز  26 ويف .املخـيم  يف وُجـرح  اإلسـممية  بـدر  بـمل  مجاعة إىل منتس 
 ه تـات  الرتكـا   سـابقا  النصـرة  وجبهـة  اإلسـممية  الدولـة  لتنظـيم  خططا أفش   ب ن اللبناي
 وزيـر  ذرـر  التـايل،  اليـوم  ويف .وبـريوت  صـيدا  يف ذلـ   يف مبـا  وخارجـ ،  املخيم ةاخ  إرهابية

ــيم يف احلالـــة أن الداخليـــة ــيطرة حتـــ  املخـ ــائ  بـــني اخلمفـــات أيضـــا وتواصـــل  .السـ  الفصـ
 ومـع  .االنتقاميـة  واألعتـال  اهل تـات  مـن  عـدة  إىل أة  مما املخيم، ةاخ  الناشطة الفلسطينية
ــة الســلطات بــني التعــاون ظــ  ذلــ ،  خــمل مــن ذلــ  يف مبــا الفلســطينيني، واملتــ لني اللبناني
 .فعـاال  املخيتـات  يف األمن على للحفا  املشتررة، الفلسطينية األمن قوات مع الويي  التنسي 
ــى ــا استســمم يف هــذا وجتل ــوا أهنــم يف يشــتب  شخصــا 60 إىل يصــ  م ــة أعتــاال ارتكب  إرهابي

 ألويــة’’ بــ  يســتى ومـا  األسـري  أمحــد والشـي،  الشــام جنـد  إىل منـهم  عــدة وينتسـ   وإجراميـة، 
 .يوليـ  بمتـوز  24 من اعتبارا وذل  التقارير، أفاةت ما حس  اهلل حز  إىل املنتسبة ‘‘املقاومة
ــ  ــة أيضــا وأعلن ــة اإلســممية اجلتاع ــيت املتطرف ــ  ال ــى تطل  الشــبا  جتتــع’’ اســم نفســها عل

http://undocs.org/ar/S/2016/717


 S/2016/882 

 

12/17 16-18332 

 

 خمــيم يف الفلســطينية الفصــائ  ســلت  ســبتترب،بأيلــول 19 ويف .نفســها حلــ  أهنــا ‘‘املســلم
 وقـع  مسـل   اشـتبا   يف شـاررا  أهنتـا  يـزعم  فلسـطينيني  الشتال يف يقع الذي لمجئني البداوي

 فلسـطي   رجـ   بالرصـا   رميـا  قتـ   أيضـا،  سـبتترب بأيلول 19 ويف .املخيم يف ساب  وق  يف
 سـبتترب، بأيلـول  2٣ ويف .االستسـمم  عتليـات  يف ساهم وأن  اللبناي لل ي  خمرب أن  يف يشتب 
 عـني  خمـيم  يف اإلسممية الدولة تنظيم زعيم أن  يف يشتب  شخص اعتق   ن ب اللبناي اجلي  أفاة

 ضـد  إرهابيـة  تف ـريات  عـدة  تنفيـذ  بصـدة ’’ ران املذرور أن مضيفا ياسني، عتاة هو احللوة،
 يف سـكنية  ومنـان   شـعبية  وجتتعـات  جتاريـة  وأسـواق  وسـياحية  حيويـة  ومرافـ   اجلي  مرارز
 .‘‘دالبل خارج إرهابية منظتات من ومساعدة بتكليف وذل  لبنانية، منطقة من أر ر
مجاعات مسلحة فلسطينية خارج املخيتـات مي ـ  حتـديًا لقـدرة لبنـان      وال يزال وجوة  - 40

علــى ممارســة ســياةت  الكاملــة علــى أراضــي . ورغــم القــرار املتخــذ يف إنــار احلــوار الــون  يف    
، والذي جر  ت ريده يف جلسات احلوار الون  المحقـة، مل ُيحـرز تقـدم خـمل     2006 عام

بتفكيـ  القواعـد العسـكرية املوجـوةة يف البلـد لكـ  مـن        الفترة املشتولة بـالتقرير فيتـا يتعلـ     
القيـاةة العامــة، وتنظــيم فــت  االنتفاضـة. وتقــع مجيــع هــذه    -اجلبهـة الشــعبية لتحريــر فلســطني  

اللبنانيـة. ويقـّو  وجوةهـا     -القواعد، باسـت نا  واحـدة منـها، علـى امتـداة احلـدوة السـورية        
صعوبة ترسيم احلدوة. وهو يشك  حتـديًا خطـريًا    السياةة اللبنانية وسلطة احلكومة، ويزيد من

للسيطرة الفعليـة علـى احلـدوة الشـرقية بـني لبنـان واجلتهوريـة العربيـة السـورية. وقـد رـررُت            
ةعوا  إىل السلطات اللبنانية من أج  تنفيذ القرارات السابقة اليت أفضى إليها احلـوار الـون ،   

عسـكرية املشـار إليهـا أعـمه، ورـذل  ةعـوا  إىل       سيتا ما يتص  منها بتفكي  القواعد ال وال
 حكومة اجلتهورية العربية السورية ري تتعاون مع هذه اجلهوة حبسن نية.

  
 ممحظات   - يال ا 

ال زلُ  أشعر خبيبة أم  إزا  عدم إحراز املزيد من التقدم امللتـوس صـو  تنفيـذ بقيـة      - 41
ــان    (2004) 1559أحكــام القــرار  ــزال لبن ــة. وال ي ، مبــا يف ذلــ  انتخــا  رئــيس لل تهوري

يواج  حتديات هتدة استقراره وأمنـ ، سـوا  يف الـداخ  أو علـى نـول حـدوةه مـع اجلتهوريـة         
ت املتطرفـة ومـن جـرا     العربية السورية، مبا يف ذل  من جان  اجلتاعـات اإلرهابيـة واجلتاعـا   

هتريــ  األســلحة. ويســاوري القلــ  مــن أن اســتترار حالــة اجلتــوة يف تنفيــذ القــرار ميكــن أن    
يدةي إىل اضتحمل أيـر األحكـام الـيت سـب  تنفيـذها ويفضـي إىل ازةيـاة هشاشـة مدسسـات          

صـلحة  الدولة وإىل ترةي االستقرار يف لبنان. وإن  أؤرد من جديد اقتناعي الراس، ب ن  مـن م 
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مــن أجــ  حتقيــ   (2004) 1559لبنــان واللبنــانيني إحــراز تقــدم حنــو التنفيــذ الكامــ  للقــرار  
 استقرار البلد واملنطقة يف األمد الطوي .

ة. وقـد  وقد ةعـا اجملتتـع الـدويل السياسـيني اللبنـانيني مـرارًا إىل انتخـا  رئـيس للدولـ          - 42
شهرا منذ شوور هذا املنص ، وهو وضع حيول ةون اختاذ قـرارات مهتـة يف    27انقضى اآلن 

وق  يواج  في  البلد مشار  سياسية واقتصاةية واجتتاعية وإنسـانية ملحـة. وإنـ  أيـ  علـى      
رئيس الوزرا  لقياةت  املتتيزة وحكتتـ  يف توجيـ  ةفـة األمـور يف هـذه الظـروف العصـيبة الـيت         

ها لبنان وتسهي  اختاذ جملس الوزرا  قرارات بش ن عـدة حمـدوة مـن املسـائ . لكـن مـن       يشهد
غري املعقول توقع أن يتوىل جملس الوزرا  أةا  مهام رئاسة اجلتهورية، وممـا يـ ري القلـ  أن هـذا     

 الفرا  أصب  يدير بشك  متزايد على األةا  السليم ملدسسات أخر .  
وجهها جملـس األمـن واجملتتـع الـدويل إىل الزعتـا  اللبنـانيني        وإن  أررر الندا ات اليت - 4٣

ملطالبتهم بالتصرف على حنو مسدول يف مواجهة األزمة املدسسية املتفاقتـة وحبضـور جلسـات    
جملــس النــوا  املعقــوةة النتخــا  رئــيس لل تهوريــة. وأهيــُ  هبــم أن ميتنعــوا عــن اســتخدام    

بوية حتقيـ  مكاسـ  سياسـية، ملـا لـذل  مـن        اخلطا  التحريضي وعن شّ  عتلية صنع القرار
عواق  سلبية على لبنان منها احتتال إضرار هذه األحايي  بالعمقات بني الطوائـف. وأحـ هم   
أيضا على العت  معـًا بـروح توافقيـة خلدمـة املصـاحل الوننيـة باعتبـار ذلـ  السـبي  الوحيـد إىل           

 املضي قدمًا.  
رئـيس جملـس النـوا ، يف إنـار احلـوار الربملـاي، مـن         وأحيط علتًا باجلهوة اليت يبـذهلا  - 44

أج  وضع صيوة مرحليـة متعـدةة احملـاور يقبلـها صـانعو القـرار اللبنـانيون. ويعتـرب هـذا احلـوار           
حمفم مهتا لتش يع تواف  اآلرا  بني مجيع األنراف املعنيـة. وبامل ـ ، يسـاهم احلـوار بـني تيـار       

ترات الطائفيـة واحلفـا  علـى التوافـ  يف اآلرا  ةعتـًا      املستقب  وحز  اهلل يف منع حدوث التو
لألمــن واالســتقرار يف مجيــع أحنــا  البلــد. وُيــذرر يف الوقــ  ذاتــ  أن اســتئناف جملــس النــوا     
مهامــ  النيابيــة والتشــريعية والرقابيــة أمــر يتســم بقــدر ممايــ  مــن األايــة. وانطمقــًا مــن جنــاح     

ــايو ومــــ    ــهر أياربمــ ــة يف شــ ــات البلديــ ــة يف   االنتخابــ ــات النيابيــ ــد االنتخابــ ــرا  موعــ ع اقتــ
، أشـ ع مجيـع األنـراف املعنيـة علـى العتـ  معـًا لضـتان إجـرا  االنتخابـات           2017 أياربمايو

 النيابية يف الوق  املقرر هلا باعتبار ذل  خطوة أساسية يف العتلية الدميقرانية يف البلد.  
ل القلـ  يسـاوري لتوقـف    ويف ظ  اسـتترار شـوور منصـ  رئـيس اجلتهوريـة، ال يـزا       - 45

ــة وغــري        ــزنع ســمح اجلتاعــات اللبناني ــة ب ــ  املتعلق ــ  تل ــون ، مبــا يف ذل جلســات احلــوار ال
ــة ةور         ــرئيس اجلتهوري ــيت اُتخــذت يف الســاب . فل ــرارات ال ــ  الق ــن م عــدم تفعي ــة، وم اللبناني
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، وإمنـا هـذا   حموري يف عقد جلسات احلـوار الـون  وتوجيـ  ةفتـها إىل األمـام ومتابعـة قراراهتـا       
 الدور تذررة جديدة ب اية م   هذا املنص  على وج  السرعة.  

ــاة مــن      - 46 وإي لشــديد االنزعــاج مــن مــزاعم حــز  اهلل تلقيــ  التتويــ  واألســلحة والعت
. (2006) 1701و  (2004) 1559مجهورية إيـران اإلسـممية، يف انتـها  سـافر للقـرارين      

فهذا األمر يربهن على أن حز  اهلل حيـتف  بقـدرات شـب  عسـكرية ال ختضـع لسـلطة الدولـة.        
وأناشــد بلــدان املنطقــة الــيت هلــا عمقــات وييقــة مــع حــز  اهلل أن تشــ ع حتــّوَل هــذه اجلتاعــة  

سي فحس  ونـزَع سـمحها، وفقـا لشـرو  اتفاقـات الطـائف والقـرار        املسلحة إىل حز  سيا
، ومبا خيدم على أفض  وج  مصـلحة لبنـان وجهـوة إحـمل السـمم واألمـن       (2004) 1559

 يف املنطقة.
قترنــًا بوجــوة ويــدةي انتشــار األســلحة علــى نطــاق واســع خــارج ســيطرة الدولــة، م   - 47

ميليشيات مدج ة بالسـمح، إىل تقـوي  أمـن املـواننني اللبنـانيني. وال يـزال احتفـا  حـز          
اهلل بقدرات عسكرية ربرية ومتطورة خارجة عن سيطرة احلكومة اللبنانية مبع ًا للقلـ  البـال ،   

انيني ســيتا ألنــ  خيلــ  جــوًا مــن الترهيــ  ويشــك  حتــديًا رئيســيًا لســممة املــدنيني اللبنــ            ال
والحتكار الدولة لمستخدام املشروع للقوة. وإنـ  أرـرر ةعـو  حلـز  اهلل وسـائر األنـراف       
املعنية باالمتناع عن القيام ب ي نشا  قتايل ةاخ  لبنـان أو خارجـ ، مبـا يتتشـى مـع متطلبـات       

 .(2004) 1559اتفاقات الطائف والقرار 
وال زل  أحّ  احلكومة اللبنانية والقـوات املسـلحة اللبنانيـة علـى اختـاذ مجيـع التـدابري         - 48

المزمة ملنع حز  اهلل واجلتاعات املسلحة األخر  من احلصول علـى أسـلحة أو بنـا  قـدرات     
. وال تـزال ورقـة   (2004) 1559شب  عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة، يف انتها  للقرار 

املناقشة الـيت ُأعـّدت يف سـياق احلـوار الـون  بشـ ن وضـع اسـتراتي ية للـدفاع الـون  تشـك             
 نقطة انطمق قّيتة يف ذل  الصدة.  

ولقد أةنُ  مرارًا االنتها  املستتر لسياةة لبنان، مبا يف ذلـ  احلـواةث العـابرة للحـدوة      - 49
 ال تــزال هتــدة اســتقرار البلــد والنامجــة عــن األعتــال الــيت تقــوم هبــا األنــراف املتحاربــة يف     الــيت

اجلتهورية العربية السورية. وال زلُ  أةعو مجيع األنراف، مبا فيهـا حكومـة اجلتهوريـة العربيـة     
  .(2004) 1559السورية، إىل احترام سياةة لبنان وسممت  اإلقليتية وفقا لقرار جملس األمن 

وتشــك  مشــاررة مــواننني لبنــانيني يف الــزناع الــدائر يف اجلتهوريــة العربيــة الســورية    - 50
نقضًا لسياسة الن ي بالنفس وملباةئ إعمن بعبـدا الـذي وافقـ  عليـ  مجيـع األنـراف اللبنانيـة        

ــدائر   . فاشــترا  حــز  2012حزيرانبيونيــ   يف اهلل وغــريه مــن العناصــر اللبنانيــة يف القتــال ال
اجلتهوريــة العربيــة الســورية يعــرب  أمــن لبنــان واســتقراره لتهديــد خطــري. وال زلــُ  أشــعر  يف
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بقل  بال  إزا  التهديد املستتر الذي يشكل  اإلرها  والتطرف بالنسبة إىل لبنان، مبـا يف ذلـ    
ممية يف العــراق والشـام وجبهــة النصـرة ســابقًا.   مـن جانـ  مجاعــات م ـ  تنظــيم الدولـة اإلسـ     

ويســاوري القلــ  إزا  األنبــا  الــيت تفيــد بضــلوع حــز  اهلل وعناصــر لبنانيــة أخــر  يف القتــال   
 الدائر يف أمارن أخر  من املنطقة، مما حيتت  مع  تعري  لبنان ملزيد من التهديدات األمنية.  

حة اللبنانيــة ملــا تبــذالن مــن جهــوة متواصــلة وإي ُأشــيد بقــوات األمــن والقــوات املســل - 51
التقـا  ومواجهــة التحــديات الــيت هتـدة أمــن البلــد واســتقراره. فـالتف ري الــذي حــدث يف بلــدة    
القـاع واهل ــوم املنفــذ يف رسـارة يربهنــان علــى اسـتترار التهديــدات احمليطــة بلبنـان مــن جــرا      

ــة الســورية. ويف ضــو       ــة العربي ــدائر يف اجلتهوري ــزناع ال ــتباقي    ال ــبني أن النشــر االس ــ ، يت ذل
لكتائ  متخصصة من القوات املسلحة اللبنانيـة علـى احلـدوة مـع اجلتهوريـة العربيـة السـورية        
يعزز اجلهوة الرامية إىل تعزيـز اإلحسـاس بـاألمن لـد  أبنـا  اجملتتعـات احملليـة هنـا . وأرحـ           

مــن احلــدوة، بــدعم مــن بالتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف نشــر القــوات علــى نــول القســم األرــرب  
اجلهات املاحنة ال نائية. رتا أعر  عن تقديري للدعم املستتر الـذي يـوفره املـاحنون مـن أجـ       
بنا  قدرات القوات املسلحة اللبنانية، وأةعو إىل احلفا  على مستو  هذه املسـاعدة وتعزيـزه.   

ممية جلنـوة لبنـانيني   وأررر إةانيت الستترار احت از جبهة النصـرة سـابقًا وتنظـيم الدولـة اإلسـ     
ــة       ــة العربي ــة يف منطقــة احلــدوة الشــرقية بــني لبنــان واجلتهوري وأفــراة مــن قــوات األمــن اللبناني

 السورية، وأنال  بإنمق سراحهم على الفور.  
ويدسف  عـدم إحـراز أي تقـدم بشـ ن ترسـيم وتعلـيم احلـدوة مـع اجلتهوريـة العربيـة            - 52

بـ ن اإلةارة املتكاملـة للحـدوة ستشـك  يف األمـد الطويـ        السورية. وأررر الت ريد على رأيـي  
إسهاما ربريا يف حتسني مراقبة احلدوة اللبنانية وعـامم مسـاعدا علـى منـع النقـ  غـري املشـروع        
لألسلحة واملقاتلني يف رم االجتاهني، وهو أمر بـات أشـّد إحلاحـًا يف سـياق األحـداث اجلاريـة       

 يف اجلتهورية العربية السورية.  
وأرح  بالتعاون بني خمتلـف الـدوائر األمنيـة يف البلـد، وهـو التعـاون الـذي ُرتـ  لـ            - 5٣

االستترار وأة  إىل حتقي  جناحات يف ةر  اهل تات وأفضى إىل إلقا  القـب  علـى عـدة مـن     
األشــخا  الــذين ُيشــتب  يف ارتكــاهبم أعتــاال إرهابيــة وإجراميــة. ويدرــد القــب  علــى هــدال   

املشـتر  بـني الـدوائر املعنيـة مـن تـ يري إجيـا  يف قـدرة البلـد علـى تقـدم            األشـخا  مـا للعتـ     
اجلناة إىل العدالة وضتان املسا لة. رتا أن الدعم السياسي الواسع ملختلف العتليـات األمنيـة،   
مبا يف ذل  عتليات املمحقة القضائية الـيت تليهـا، يبعـ  برسـالة هامـة مفاةهـا أنـ  لـن ُيسـت           

ــإف  ــى اإلنــمق ب ــام      عل ــ  االهت ــًا بتوجي ــا . وأحــيُط علت ــف مــن العق ــرتكيب أعتــال العن مت م
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لشخصني ُيشـتب  يف تنفيـذاا اهل ـومني اللـذين اسـتهدفا مسـ دين يف مدينـة نـرابلس يف عـام          
 ، وأالح  مع القل  أيضًا مزاعم ارتبانهتا باملخابرات السورية.  201٣
بنـان وتتفتـ  فيـ  أغلـ  املدسسـات      ويف الوق  الذي يتفاقم في  الشل  املدسسـي يف ل  - 54

اللبنانية تدرجييًا، يتوج  احلفا  على تواف  اآلرا  السياسـي الـداعم للقـوات املسـلحة اللبنانيـة      
بوصفها مدسسة وننية تتسامى على االنتتا ات الطائفية. وأالح  متديد خدمـة قائـد القـوات    

س الـوزرا  بصـورة متقطعـة نتي ـًة     املسلحة اللبنانية ومقانعـة التيـار الـون  احلـر جللسـات جملـ      
ــوات املســلحة        ــة الق ــانيني أن يســتتروا يف محاي ــاةة اللبن ــ  الســياق، أناشــد الق ــذل . ويف ذل ل

 اللبنانية من املناورات السياسية.  
وال يزال وضع المجئني الفلسطينيني يف لبنان، واملوارة احملدوةة املتاحـة لورالـة األمـم     - 55

ــوي  ا   ــة وتشـ ــدة إلغايـ ــ      املتحـ ــن أجـ ــروا( مـ ــرق األةا )األونـ ــطينيني يف الشـ ــئني الفلسـ لمجـ
مســـاعدهتم، مســـ لًة تبعـــ  علـــى القلـــ ، مبـــا يف ذلـــ  يف ضـــو  اســـتترار وجـــوة المجـــئني   
ــ         ــ  أعــداةهم أق ــة الســورية وإن ران ــة العربي ــن العنــف يف اجلتهوري ــاربني م الفلســطينيني اهل

وزرا  يف ةعـوة املـاحنني إىل زيـاةة    ران  علي  فيتا مضى. وأضم صو  إىل صوت رئيس ال مما
ةعتهم للورالة. وأرح  بالعت  الذي قام  ب  القوة األمنية الفلسطينية املشـتررة وسـاعدت   
مــن خملــ  علــى أن يقــوم أفــراة مــن خمــيم عــني احللــوة يشــتب  يف ضــلوعهم يف أنشــطة إرهابيــة  

اةة الفلسـطينيني التـزامهم   وإجرامية بتسليم أنفسهم إىل السلطات اللبنانية. وأرح  بت ديد الق
 باحلفا  على األمن واالستقرار يف املخيتات واملنان  احمليطة هبا.

وال تزال انتهارات إسـرائي  املتواصـلة لسـياةة لبنـان وسـممت  اإلقليتيـة، مبـا يف ذلـ           - 56
عـو   حتلي  الطريان اإلسرائيلي فوق األراضي اللبنانية، مبع ًا لمنزعاج الشـديد. وإنـ  أرـرر ة   

إســرائي  إىل التقّيــد بااللتزامــات املفروضــة عليهــا مبقتضــى قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة،   
وسح  قواهتا من اجلز  الشتايل من قرية الو ر ومن املنطقة املتامخة هلا إىل الشتال من اخلـط  
ة األزرق، ووقف حتليـ  نائراهتـا يف األجـوا  اللبنانيـة، فهـذه تصـرفات تضـر مبصـداقية األجهـز         

 األمنية اللبنانية وتشيع القل  بني املدنيني.
وأشانر رئـيَس الـوزرا  مـا يسـاوره مـن قلـ  إزا  األيـر السـليب لألزمـة السـورية علـى             - 57

االستقرار واألمن واالقتصاة واخلدمات العامـة يف لبنـان. فتلـ  األزمـة ال مت ـ  فحسـ  حتـديًا        
واالقتصـاةي، بـ  إهنـا تشـك  أيضـا حتــديًا       رئيسـيًا للبنـان علـى الصـعيد اإلنسـاي واالجتتــاعي     

يهدة استقرار البلد وجي  التعام  معهـا علـى هـذا األسـاس. وأشـ ع بشـدة الـدول األعضـا ،         
يف ذلــ  اجلهــات املاحنــة اإلقليتيــة، علــى الوفــا  مبــا عليهــا مــن مســدوليات بشــ ن تقاســم      مبــا

  ذلـ  باملسـااة بسـخا  مـن     األعبا ، على النحو الذي ةعا إلي  رئيس الوزرا ، وعلى أن تفعـ 
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خــمل خطــة االســت ابة لألزمــة وغريهــا مــن اآلليــات الــيت جــر  تناوهلــا يف مــدمتري الكويــ   
ولندن، بسـب  منـها تكتيـ  مسـاااهتا يف االسـت ابة حلـاالت الطـوارئ القصـرية األجـ  بقـدر           

ية واإلمنائيـة  أوفر من التتويـ  املتعـدة السـنوات الـذي ميكـن التنبـد بـ  لصـاحل األنشـطة اإلنسـان          
 وأنشطة بنا  القدرة على الصتوة يف مواجهة األزمات.  

الرسن ملا قام ب  من عت  بصـفت  مبعـويي   -وإن  أعر  عن امتناي للسيد ترجي روة - 58
عشـرة املاضـية. وال زلـُ      نوال السنوات االينيت (2004) 1559اخلا  املع  بتنفيذ القرار 

ملتزمًا بشدة بتنفيذ هذه الوالية، وقد نلبـُ  لـذل  إىل جيفـري فيلتتـان، وريـ  األمـني العـام        
 للشدون السياسية، أن يضطلع هبذه املسدوليات.  

ــع       - 59 ــة، وأهيــ  جبتي ــان بتعهــداهتا الدولي ــزام حكومــة لبن وإنــ  أعــوبل علــى اســتترار الت
 (2006) 1680و  (2004) 1559التقيـــد التـــام بـــالقرارات  األنـــراف واجلهـــات الفاعلـــة

جتـدة اجلهـوة الراميـة إىل ةعـم لبنـان      . وأهي  رذل  بالدول األعضا  أن (2006) 1701 و
لكفالة احترام التزامات  مبوج  تل  القرارات، باعتبار ذلـ  الوسـيلة امل لـى للنـهو  بازةهـار      
البلد واستقراره علـى األمـد الطويـ  ردولـة ةميقرانيـة. ولسـوف تواصـ  األمـم املتحـدة بـذل           

 .ت املتعلقة بلبناناجلهوة من أج  التنفيذ الكام  لتل  القرارات وسائر القرارا
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