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التقرير نصـف السـنوي األول املقـدم مـن األمـني العـام إىل جملـس األمـن                     

 ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩بشأن تنفيذ قرار جملس األمن 
 

 مقدمة -أوال  
 ١٥٥٩يتنـــاول هـــذا التقريـــر بالتفصـــيل التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن  - ١
 ٢٠٠٤أكتــوبر /ول تشــرين األ١منــذ أن قــدمت إىل جملــس األمــن تقريــري املــؤرخ  ) ٢٠٠٤(
)S/2004/777 .(  ويقــدم هــذا التقريــر تلبيــة لطلــب جملــس األمــن بــأن أواصــل موافاتــه كــل ســتة

أشهر بتقرير عن تنفيذ ذلـك القـرار، وهـو الطلـب املعـرب عنـه يف بيـان رئـيس اجمللـس املـؤرخ                         
 ).S/PRST/2004/36 (٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ١٩
 تأكيـد   ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وقد قرر اجمللـس يف قـراره         - ٢

دعمه القوي لسيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة واسـتقالله السياسـي داخـل حـدوده املعتـرف هبـا                    
وطالب مجيع األطراف املعنية بالتعاون بصورة تامة وعاجلة مـع جملـس األمـن مـن أجـل                  . دوليا

باسـتعادة  درة يف هـذا الصـدد واملتعلقـة       الصـا كفالة التنفيذ الكامل هلذا القرار وجلميع القرارات        
 جــاء يف ،وباإلضــافة إىل ذلــك. لبنــان لســالمته اإلقليميــة وكامــل لســيادته واســتقالله السياســي

 : القرار إن اجمللس
 طالب مجيع القوات األجنبية املتبقية باالنسحاب من لبنان؛ )أ( 
 نزع سالحها؛دعا إىل حل مجيع امليليشيات اللبنانية وغري اللبنانية و )ب( 
  سيطرة حكومة لبنان على مجيع أراضي لبنان؛سطأيد ب )ج( 
أعلن تأييد عملية انتخابية حرة ونزيهة يف االنتخابات الرئاسـية الـيت كـان مـن         )د( 

 . يلتزم فيها بقواعد الدستور اللبناين املوضوعة بدون تدخل أو نفوذ أجنيب،املقرر إجراؤها
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تــه بــاالحترام التــام لســيادة لبنــان وســالمته اإلقليميــة ووحدتــه وأعــاد اجمللــس أيضــا تأكيــد مطالب
 .واستقالله السياسي حتت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع يف مجيع أحناء لبنان

 خلصـــت إىل أن ،٢٠٠٤أكتـــوبر / تشــرين األول ١ويف تقريــري إىل اجمللـــس املـــؤرخ   - ٣
 تشـــرين ١٩ بطلـــب اجمللـــس املـــؤرخ وعمـــال. املتطلبـــات املبينـــة يف القـــرار مل يـــتم الوفـــاء هبـــا

ــوبر /األول ــرار     ٢٠٠٤أكت ــذ الق ــة تنفي ــر بشــأن حال ــذا التقري ــدم ه ــذ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩، أق من
 .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول ١
 

 معلومات أساسية -ثانيا  
بإجياز تاريخ لبنـان السياسـي املتصـل باملوضـوع حمـل النظـر       السابق يف تقريري  أوردت   - ٤

ــة املأ  ــرب األهليـ ــامي     واحلـ ــني عـ ــرة بـ ــد يف الفتـ ــفت بالبلـ ــيت عصـ ــاوية الـ  ١٩٩٠  و١٩٧٥سـ
واخلطوات املتخـذة منـذ ذلـك احلـني لتجـاوز االنقسـامات يف اجملتمـع اللبنـاين وختطـي خملفـات                      

 .املاضي
 ازداد الوضــع يف لبنــان ،وخــالل األشــهر الســتة الــيت انقضــت منــذ أن قــدمت تقريــري - ٥

 .احلايلالعام نذ بداية  وتدهور بوجه خاص تدهورا كبريا م،توترا
ســبتمرب / أيلــول٣حلــود يف إميــل وعقــب متديــد الربملــان اللبنــاين واليــة الــرئيس اللبنــاين  - ٦

 مصــرعه د وحماولــة اغتيــال الــوزير الســابق مــروان محــادة الــيت لقــي فيهــا شــخص واحــ  ٢٠٠٤
حلريـري  وأصيب شخصان آخران من بينهم السيد محادة، استقال رئيس الوزراء اللبناين رفيق ا            

 ،وحل رئيس الوزراء عمر كرامي حمـل السـيد احلريـري          . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يف  
وكـان االنطبـاع السـائد علـى        . ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين األول   ٢٦وشكَّل حكومة جديـدة يف      

نطــاق واســع بشــأن حكومــة الســيد كرامــي أهنــا حكومــة تنظــر بعــني الرضــا للوجــود والنفــوذ   
تب علـى ذلـك أن حـدثت جفـوة بـني املـوالني لدمشـق الـذين يؤيـدون                    وتر. السوريني يف لبنان  

حكومة السيد كرامـي والـذين يعارضـون بشـدة مـا اعتـربوه نفـوذا ووجـودا سـوريني يف لبنـان                       
 .يتجاوزان املدى

ــر/ شــباط١٤ويف  - ٧ ــري     ،٢٠٠٥فرباي ــق احلري ــاين الســابق رفي ــوزراء اللبن ــيس ال ــي رئ  لق
وبنـاء علـى طلـب    .  إرهايب غاشم يف وسـط بـريوت  وعشرون شخصا آخر مصرعهم يف اعتداء   

، أوفــدت إىل لبنــان بعثــة بقيــادة نائــب مفــوض الشــرطة )S/PRST/2005/4انظــر (جملــس األمــن 
ــر   ــد األيرلنــدي بيت ــق     فيتزجريال ــوزراء الســابق رفي ــال رئــيس ال ــة اغتي للتحقيــق يف أســباب عملي

ــري ومالبســاهتا وتبعاهتــا  ــة إىل اجمل ،احلري ــر البعث ــارس / آذار٢٤لــس يف  وأحلــت تقري  ٢٠٠٥م
)S/2005/203 و Corr.1 .(  ب اوقــد جــاء يف ذلــك التقريــر أن االغتيــال فــتح علــى مــا يبــدو أبــو
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ــاخلطر    ،االضــطرابات السياســية  ــذر ب ــه زاد االســتقطاب يف الســاحة السياســية إىل حــد ين .  وأن
 ،ريــرالنتــائج الرئيســية الــيت وردت يف التق  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٥وتنــاول جملــس األمــن يف قــراره    

وطلب إيلَّ أن أنشئ جلنة حتقيق دولية مستقلة ملسـاعدة السـلطات اللبنانيـة يف التحقيـق يف هـذا                 
ا يشــمل مســاعدهتا علــى حتديــد هويــة مرتكبيــه ومموليــه  مبــ ،العمــل اإلرهــايب مــن مجيــع جوانبــه 

 . ومنظميه واملتواطئني معهم
ــر / شــباط٢٨ويف  - ٨ ي خــالل جلســة ، اســتقال رئــيس الــوزراء عمــر كرامــ  ٢٠٠٥فرباي

وبعـد عشـرة أيـام، طلـب الـرئيس حلـود            . برملانية عقدت ملناقشة حادث اغتيال السيد احلريـري       
واشترط السيد كرامـي    .  إىل السيد كرامي تشكيل حكومة جديدة      ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٠يف  

ــة        ــة وحــدة وطني ــف حكوم ــا املعارضــة لتؤل ــدة أن تنضــم إليه ــة اجلدي ــك احلكوم . لتشــكيل تل
إجراء حتقيـق دويل مسـتقل يف حـادث اغتيـال السـيد             : ة عددا من املطالب هي    وأعلنت املعارض 

استقالة رؤساء األجهزة األمنية اللبنانية الذين محلتهم املعارضـة مسـؤولية االغتيـال؛             واحلريري؛  
تشكيل حكومة حمايدة تشـرف علـى       واالنسحاب الكامل للقوات السورية املنتشرة يف لبنان؛        و

مـايو  / أي قبـل هنايـة أيـار       ،إجـراء تلـك االنتخابـات دون تـأخري        واللبنانيـة؛   ة  الربملانيـ االنتخابات  
علـى   وكـان مـن املتوقـع        ،واستمرت جهود السـيد كرامـي لتشـكيل حكومـة جديـدة           . ٢٠٠٥

لكــن الســيد . أبريــل/ نيســان١٠ل الــوزاري يف نطــاق واســع أن يعلــن رئــيس الــوزراء التشــكي 
 ويف  ،وبعـد يـومني   . أبريـل / نيسـان  ١٣ يف   ال مـرة أخـرى     فاسـتق  ،كرامي عجز عن حتقيق ذلـك     

ــدة بعــد أن     ،أبريــل/ نيســان١٥ ــرئيس حلــود إىل جنيــب ميقــايت بتشــكيل حكومــة جدي  عهــد ال
بـــوا عـــن تفضـــيلهم لـــوزير الـــدفاع   عضـــوا أعر٣٨ عضـــوا مـــن الربملـــان مقابـــل  ٥٧اختـــاره 

وأعلـن  . ةوقد لقي السيد ميقايت يف ذلك املساندة من جانـب كتلـة املعارضـ             . الرحيم مراد  عبد
ــدة املؤلفــة مــن    / نيســان١٩الســيد ميقــايت يف   ــه اجلدي ويف .  عضــوا١٤أبريــل تشــكيل حكومت

ويف . مــايو / أيــار ٢٩خابــات ســتجرى يف    أعلــن رئــيس الــوزراء أن االنت  ،أبريــل /نيســان ٢٢
وكان قد وضع نفسه مـن      . أبريل، استقال اللواء مجيل سيد املدير العام لألمن العام        /نيسان ٢٥

 . احلاج حتت تصرف مكتب رئيس الوزراءواء عليلقبل هو وال
وبــدأ الشــعب اللبنــاين يعــرب عــن آرائــه السياســية علنــا يف مظــاهرات متــواترة جــرى     - ٩

ــها املعارضــة   . معظمهــا يف وســط بــريوت   شــهدت ،وبعــد عــدد مــن االحتجاجــات الــيت نظمت
دهــا نظمــه  ووجوةلســوريللجمهوريــة العربيــة امــارس جتمعــا حاشــدا دعمــا / آذار٨بــريوت يف 

.  نظمــت املعارضــة مظــاهرة أكــرب يف بــريوت  مــارس/ آذار١٤ويف .  حــزب اهللابصــفة رئيســية
وجتلى أيضا عدم االسـتقرار املتزايـد يف السـاحة السياسـية اللبنانيـة يف سلسـلة مـن االنفجـارات                     

مـارس،  / آذار١٩ويف . املوجهة على ما يبدو ضد أهـداف مسـيحية يف بـريوت وبـالقرب منـها               
مـارس  / آذار ٢٢ويف  .  ممـا أدى إىل إصـابة سـتة أشـخاص          ،ارة مفخخـة يف بـريوت     انفجرت سي 



S/2005/272
 

4 05-32257 
 

ويف . انفجرت قنبلة يف جممع جتاري يف جونيه مما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص وإصـابة سـبعة    
 وقــع انفجــار ثالــث مــن هــذا القبيــل أدى إىل مقتــل شخصــني وإصــابة مثانيــة  ،مــارس/ آذار٢٦

. انفجار رابع عن إصابة سبعة أشخاص على أقـل تقـدير           أسفر   ،أبريل/ نيسان ١ويف  . أشخاص
وقد دعوت، يف تصرحيات متكـررة، حكومـة لبنـان إىل تقـدمي املسـؤولني إىل العدالـة واحليلولـة              

 للحفـاظ علـى      جهـدها   وناشـدت مجيـع األطـراف املعنيـة أن تبـذل قصـار             ،دون تدهور الوضـع   
ي بضــرورة وقــف موجــة العنــف  وأعربــت أيضــا عــن اقتنــاع . اســتقرار لبنــان ووحدتــه الوطنيــة 

وقـرب  . األخرية والسماح للشعب اللبناين أن يقرر مستقبل بلده مبنـأى عـن العنـف والترهيـب               
عــدد مــن  أبريــل / نيســان١٣يف الــذكرى الــثالثني النــدالع احلــرب األهليــة اللبنانيــة، ُنظِّــم       

لوحـدة الوطنيـة يف   األحداث العامة شاركت فيها فئات كثرية من اجملتمع اللبناين لتؤكد جمددا ا        
 .لبنان

 
 )٢٠٠٤ (١٥٥٩تنفيذ القرار  -ثالثا  

، أحـرزت  ٢٠٠٤أكتـوبر  / تشـرين األول ١منذ أن قدمت إىل اجمللس تقريـري املـؤرخ       - ١٠
 ١٥٥٩ملموسا صوب تنفيـذ بعـض األحكـام الـواردة يف القـرار              واألطراف املعنية تقدما كبريا     

 مل حتـرز األطـراف أي تقـدم يـذكر حـىت             ،راروفيما يتعلـق بتنفيـذ سـائر أحكـام القـ          ). ٢٠٠٤(
 .اآلن

 
 انسحاب القوات األجنبية املنتشرة يف لبنان -ألف  

قيـة االنسـحاب   بمجيـع القـوات األجنبيـة املت   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩يطالب اجمللس يف القرار     - ١١
 .من لبنان

، ذكــرت أن أقصــى ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول١ويف تقريــري إىل اجمللــس املــؤرخ  - ١٢
يف وسعنا أن نؤكده هو أن القوات األجنبيـة الوحيـدة املنتشـرة بأعـداد كـبرية يف لبنـان هـي                       ما

فالقوات اإلسرائيلية، اليت بقيت يف األراضـي       .  القوات السورية  ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٣٠حىت  
مـايو  /اللبنانية لفتـرة طويلـة بعـد احلـرب األهليـة، انسـحبت مـن كـل األراضـي اللبنانيـة يف أيـار                       

ــرارين ٢٠٠٠ ــا للقـ ــاء يف  ،)١٩٧٨ (٤٢٦ و) ١٩٧٨ (٤٢٥ وفقـ ــا جـ  وذلـــك علـــى حنـــو مـ
 ومـا أكـده اجمللـس       ،)Corr.1 و   S/2000/590 (٢٠٠٠يونيه  / حزيران ١٦تقريري إىل اجمللس يف     

 ٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ١٨فيما بعد لدى تصديقه على تقريري واالستنتاجات الواردة فيـه يف            
)S/PRST/2000/21 .(  ذكـرت أيضـا أن      ٢٠٠٤ أكتـوبر / تشـرين األول   ١ؤرخ  ويف تقريري امل ،

 االســتخبارات العســكرية غــري و مبــا فيهــا مســؤول،جممــوع القــوات الســورية املوجــودة يف لبنــان
 . جندي سوري١٤ ٠٠٠ يناهز حسبما ذكرت احلكومة السورية ،املرتدين الزي العسكري
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يف خطـاب ألقـاه أمـام    األسـد  بشـار   تعهد الرئيس السوري ٢٠٠٥مارس  / آذار ٥ويف   - ١٣
شـكل كامـل    ستسـحب قواهتـا مـن لبنـان يف          � ةسورياجلمهورية العربية ال  الربملان السوري بأن    

 .� السورية-إىل سهل البقاع مث إىل احلدود اللبنانية 
مارس يف حلب عندما تعهد بسـحب كـل         / آذار ١٢وأكد الرئيس األسد هذه النية يف        - ١٤

وأعـرب  . )٢٠٠٤ (١٥٥٩رية مـن لبنـان تطبيقـا للقـرار          االسـتخبارات السـو   أجهـزة   القوات و 
 وكـرر يل خـالل اجتمـاع يف         ،الرئيس األسد أيضـا عـن التــزامه املطلـق بتنفيـذ القـرار بالكامـل               

 تأكيــد نوايــاه وااللتــزام مــارس ويف عــدد مــن املكاملــات اهلاتفيــة / آذار٢١اجلزائــر العاصــمة يف 
ــى نفســه    ــه عل ــذي قطع ــرئيس إن االن . ال ــال يل ال ــام   وق ــل الت ــزة  لســحاب الكام ــوات وأجه لق

ففـــي املرحلـــة األوىل ســـتنقل مجيـــع القـــوات : االســـتخبارات الســـورية ســـيتم علـــى مـــرحلتني
وسينســحب . ٢٠٠٥مــارس /العســكرية وأجهــزة االســتخبارات إىل ســهل البقــاع حبلــول آذار 

تـه   وهـي متثـل، وفقـا ملـا ذكر    - ومـن بينـهم عناصـر اسـتخبارات       ،عدد كبري من هـؤالء اجلنـود      
 مـن لبنـان بالكامـل    -السلطات السورية، زهاء ثلث مجيع القوات السورية املوجـودة يف لبنـان     

وســـتؤدي املرحلــة الثانيــة مــن االنســـحاب إىل ســحب مجيــع األفـــراد      . خــالل هــذه املرحلــة   
وعقـب  . العسكريني السـوريني والعتـاد وأجهـزة االسـتخبارات السـورية بصـورة كاملـة وتامـة                

رئيس السوري األسد والـرئيس اللبنـاين حلـود ومصـادقة اللجنـة العسـكرية               اجتماع سابق بني ال   
مــارس علــى خطــة االنســحاب علــى مــرحلتني، بــدأت   / آذار٧الســورية اللبنانيــة املشــتركة يف  

 .مارس/ آذار٨املرحلة األوىل من االنسحاب السوري يف 
ووزيـر اخلارجيـة    ويف تكرار لتأكيد االلتــزامات الـيت قطعـت يل، أكـد الـرئيس األسـد                  - ١٥

أن املرحلـة الثانيـة      ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ٣الشرع ونائبه وليد املعلـم لألمـم املتحـدة يف           فاروق  
من االنسحاب الكامل والتام جلميع القوات السـورية والعتـاد وأجهـزة االسـتخبارات السـورية                

ع وينطـوي هـذا االلتــزام ضـمنا علـى سـحب مجيـ             . أبريـل / نيسـان  ٣٠ستنجز يف موعـد أقصـاه       
 مــن )٢٠٠٤ (١٥٥٩القــوات األمنيــة واملعــدات الســورية مــن لبنــان وفــاء مبــا يقتضــيه القــرار   

ــان   ــة   . انســحاب قــوات األمــن الســورية مــن لبن ــة العســكرية الســورية اللبناني واجتمعــت اللجن
 وصــادقت علــى املرحلــة الثانيــة مــن االنســحاب الســوري التــام  ،أبريــل/ نيســان٤املشــتركة يف 

 .أبريل/ نيسان٧لذي بدأ يف والكامل من لبنان ا
 ةسـوري اجلمهوريـة العربيـة ال     أبلغتين أيضا حكومة     ،أبريل/ نيسان ٣وخالل اجتماعات    - ١٦

أن سوريا قامت، كخطـوة أوىل ومتاشـيا مـع التــزامها السـابق، بنقـل مجيـع قواهتـا يف لبنـان إىل                        
 وأهنـا   ،ةسورية ال اجلمهورية العربي  جندي إىل    ٤ ٠٠٠وأعلنت أيضا أهنا سحبت     . سهل البقاع 

 .أغلقت مكاتب االستخبارات السورية يف بريوت
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ــل/ نيســان٢٦ويف  - ١٧ ــة  ،أبري ــتين حكوم ــة ال  واف ــة العربي انظــر ( برســالة ةســورياجلمهوري
ــق ــزة      ) املرفـ ــكري وأجهـ ــاد العسـ ــورية والعتـ ــوات السـ ــحب القـ ــا أكملـــت سـ ــا أهنـ ــاء فيهـ جـ

مات الـيت قطعتـها علـى نفسـها يل وملـا            االستخبارات السورية بالكامـل مـن لبنـان وفـاء لاللتــزا           
مل يتسن يل بعـد التحقـق   ذلك التاريخ، وحىت . يف هذا الصدد) ٢٠٠٤( ١٥٥٩يقتضيه القرار  

مـن االنسـحاب السـوري الكامـل؛ أو تأكيـد أن حكـم القـرار الـذي يطالـب بانسـحاب مجيــع           
مهوريــة العربيــة اجلبيــد أنــين أوفــدت، مبوافقــة حكــوميت . القــوات األجنبيــة مــن لبنــان قــد ُنفــذ 

 ولبنــان، بعثــة مــن األمــم املتحــدة للتحقــق ممــا إذا كــان قــد مت ســحب مجيــع القــوات    ةســوريال
. السورية واملعدات العسكرية وأجهزة االستخبارات السورية من لبنان بصورة كاملـة وشـاملة            
 وستباشــر هــذه البعثــة املتمثلــة يف فريــق فــين يتــألف مــن خــرباء عســكريني، عملــها يف األســبوع

وقـد  . يف أسـرع وقـت ممكـن      وتقدم تقريرا يل    وستنجز عملها   . أبريل/ نيسان ٢٥الذي يبدأ يف    
 وأن متداها بكل مـا يتـوافر مـن معلومـات     ، أن تتعاونا متاما مع هذه البعثة تنيكوماحلطلبت إىل   

ووثائق مهمة تتعلق بانتشار مجيع القوات السورية واملعدات العسكرية وأجهـزة االسـتخبارات             
 .ية يف لبنان يف السابقالسور
ــه مــع تقــدّ   و - ١٨ ــة أن ــة اللبناني ــو احلكوم م انســحاب القــوات الســورية كانــت   أكــد يل ممثل

وقــد ســبق .  اجلــالء عنــهاالقــوات املســلحة اللبنانيــة تتــوىل تــدرجييا املســؤولية يف املنــاطق الــيت مت
رمها بشـأن االسـتقرار    سـاو أبلغتـاين بـأن القلـق ي      اجلمهورية العربية السـورية أن      حلكوميت لبنان و  

ومع ذلك، أكد يل مسؤولون لبنـانيون أن        . يف لبنان بعد االنسحاب السوري الكامل من لبنان       
 .القوات املسلحة اللبنانية لديها القدرة الالزمة لضمان األمن واالستقرار

 
 سيادة لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي -باء  

بـاالحترام التـام لسـيادة      مطالبتـه   ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩القـرار   ددا يف   جملـس األمـن جمـ     أكد   - ١٩
لبنان وسالمته اإلقليمية ووحدته واستقالله السياسي حتـت سـلطة حكومـة لبنـان وحـدها دون                 

وطالـب أيضـا مجيـع األطـراف املعنيـة بالتعـاون تعاونـا تامـا وعلـى               . منازع يف مجيع أحنـاء لبنـان      
ل التنفيذ الكامـل هلـذا القـرار وجلميـع القـرارات ذات             وجه االستعجال مع جملس األمن من أج      

 . الصلة بشأن استعادة لبنان سالمته اإلقليمية وكامل سيادته واستقالله السياسي
، أعطيـت وصـفا     ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول  ١ويف تقريري إىل جملس األمن املؤرخ        - ٢٠

جود العسكري السـوري، الـذي      ها أن الو  دلالدعاءات املنتشرة على نطاق واسع يف لبنان ومفا       
ــن مســؤويل االســتخبارات   ضــخما يشــمل عنصــرا   ــاح    م ــا عســكريا، أت ــدون زي ــذين ال يرت ال

 .على الشؤون احمللية اللبنانيةإىل حد كبري يمنة اهللجمهورية العربية السورية ل
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ــه واســتقالله السياســي         - ٢١ ــة ووحدت ــان وســالمته اإلقليمي ــت مســألة ســيادة لبن ــد أولي لق
 بالرئيسـني   فاجتمعـتُ .  العليا يف اجلهود اليت بذلتـها علـى مـدى األشـهر السـتة املاضـية                األولوية

 علــى اتصــال مباشــر مبمــثلني آخــرين رفيعــي املســتوى يف البلــدين         وظللــتُ ،األســد وحلــود 
قمـت بـذلك لقلقـي مـن تزايـد االسـتقطاب السياسـي احمللـي يف لبنـان              . وبأطراف أخرى معنيـة   
 يف االعتبار أيضا مـا النسـحاب القـوات العسـكرية السـورية،              ذُتوأخ. وتدهور الوضع األمين  

االســتخبارات، مــن أثــر علــى اســتعادة ســيادة لبنــان ووحدتــه واســتقالله    أجهــزة مبــا يف ذلــك 
واعتربت كذلك أنه من املهم إيالء درجة عالية من األولوية هلذا العنصـر مـن القـرار         . السياسي
فـإجراء  . ٢٠٠٥مـايو   /نيـة املقـرر إجراؤهـا يف أيـار        بسبب االنتخابـات الربملا   ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩

وفــق قواعــد دســتورية توضــع دون أي تــدخل أو تــأثري  تتــوافر فيهــا املصــداقية انتخابــات حــرة 
وأخــريا، . سـيادة أي دميقراطيـة ووحــدهتا واسـتقالهلا السياسـي    هـو مؤشـر رئيســي علـى    أجـنيب  

به بشـكل صـريح مجيـع قـرارات     يشدد القرار بقوة علـى هـذه املسـألة بالـذات إذ يـدمج يف صـل               
جملس األمن ذات الصلة املتعلقة بسيادة لبنان وسالمته اإلقليميـة ووحدتـه واسـتقالله السياسـي                

وفقـا لقواعـد دسـتورية لبنانيـة موضـوعة دون           ونزيهـة   على أمهية إجراء انتخابات حـرة       ويؤكد  
 .أي تدخل أو تأثري أجنيب

 أجهزة االستخبارات السورية يف لبنان  
ــدخل ســورية    - ٢٢ ــراقبني ت ــد مــن امل ــدأ مــع نشــر القــوات    وصــف العدي ــان، الــذي ب  يف لبن

، بأنـه يتخطـى حـدود املمارسـة املعقولـة لعالقـات             ١٩٧٦مـايو   /السورية يف البلد يف شهر أيـار      
اغتيـال رئـيس    يف حـادث    بعثـة تقصـي احلقـائق       الذي قدمته مـؤخرا     والتقرير  . التعاون أو اجلوار  

 ض بعـ  ، فضال عن ذلك   ،، ناقش الوصفحلريري، الذي أعطى أيضا هذا      الوزراء السابق رفيق ا   
 .باحلكم يف لبناناملتصلة جوانب العالقات بني البلدين 

يل علـى نفسـها     الـذي قطعتـه     االلتزام  اإلشارة إىل   جتدر بوجه خاص    ويف هذا السياق،     - ٢٣
وعتادهـــا أبريـــل بســـحب مجيـــع قواهتـــا، / نيســـان٣حكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية يف 

رسـالة الـيت    الأبريـل، وإىل    / نيسان ٣٠العسكري وأجهزة استخباراهتا من لبنان يف مهلة أقصاها         
 فيها أهنـا أجنـزت انسـحاهبا الكامـل      ذكرت  ، و أبريل/ نيسان ٢٦كومة السورية يف    قدمتها يل احل  

 مراكـز أغلقـت  أبريـل أهنـا   / نيسـان ٣ أعلنـت يف    كمـا أن حكومـة سـورية      ). انظر املرفق (والتام  
 .االستخبارات السورية يف بريوت

موقـع مقـر االسـتخبارات السـورية يف بـريوت، بـالقرب             مبعاينـة   قامت األمم املتحـدة     و - ٢٤
أويل اضـطلعت بـه     حتقيـق   وإضافة إىل ذلك، أظهر     . أبريل/ نيسان ٥يف  � اجفالبوري�من فندق   

ــة األو       ــار املرحل ــوات الســورية يف إط ــن انســحاب الق ــق م ــم املتحــدة للتحق ــة  األم ــن خط ىل م
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 أن أجهـزة االسـتخبارات السـورية قـد أخلـت            ٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ١٠ و   ٨االنسحاب بـني    
وأكـد التحقيـق    . )١(سابقا يف أماكن خمتلفة يف مجيع أحناء الـبالد        حتتلها  بعض املواقع اليت كانت     

، يةلسـحب القـوات السـورية مـن سـهل البقـاع إىل داخـل سـور        احلركة جارية األويل أيضا أن    
 .من لبنانوالتام لمرحلة الثانية من االنسحاب السوري الكامل ل اتنفيذ
أكــــد يل بعــــض الــــدول األعضــــاء، وأعضــــاء يف املعارضــــة اللبنانيــــة كــــذلك، أن   و - ٢٥

االستخبارت العسكرية السورية تتخذ هلا مواقع جديدة يف جنوب بريوت ويف أماكن أخـرى،              
شقق خاصة مستأجرة مـن األفـراد    عن  فضال األحزاب املرتبطة حبكومة سوريةتستخدم مقار و

ممثلـي  كمـا أن    . أن هذا األمر غري صحيح    وأكدت يل حكومتا لبنان وسورية      . خلدمة أغراضها 
ــاء آخــرين أكــدوا أيضــا أن صــعوبات قــد تنشــأ يف إجنــاز االنســحاب     ا ــة وأفرق حلكومــة اللبناني

ان بسـبب الـروابط     الكامل جلميع األشـخاص املـرتبطني بـأجهزة االسـتخبارات السـورية يف لبنـ              
ــى مــدى الســنوات       ــان عل ــا املســؤولون الســوريون يف لبن ــيت أقامه ـــ األســرية ال املاضــية،  ٣٠ال

 .ولوجود شبكة من املخربين بني املواطنني اللبنانيني
التحقـق مـن أن مجيـع    أوفـدهتا إىل لبنـان هـي    وستكون مهمـة بعثـة األمـم املتحـدة الـيت          - ٢٦

 . منههزة االستخباراتية السورية قد سحبتالقوات واألعتدة العسكرية واألج
 متثيل دبلوماسي متبادلإرساء   

ــؤرخ   أشــرُت - ٢٧ ــس امل ــري إىل اجملل ــوبر / تشــرين األول١، يف تقري ــ ٢٠٠٤أكت ــان هأن  لبن
وقــد . يف عاصــمة كــل منــهمالــيس لــديهما أي متثيــل دبلوماســي واجلمهوريــة العربيــة الســورية 

 يف دمشـق يف عـام    شـئ بنانيـة إىل أن مكتبـا متثيليـا لبنانيـا أن          أشار أعضاء سابقون يف احلكومـة الل      
هــذا املكتــب عمــل وُيــدعى أن .  كخطـوة أوىل حنــو إقامــة عالقــات رمسيــة بــني البلــدين ١٩٧٠

بريوت مل ينشـأ علـى      يف  التمثيل السوري الذي جرى اإلعداد لفتحه       ومكتب  . حىت الثمانينات 
 .اإلطالق

لكنـهما  . ، اللتني ذكرتا أهنا مسألة ثنائيـة البلدينميت ناقشت هذه املسألة مع حكو    وقد   - ٢٨
، عقـــب إىل إضـــفاء الطـــابع الرمســـي علـــى العالقـــات بـــني البلـــدين تتطلعـــان أكـــدتا يل أهنمـــا 

 .االنسحاب الكامل والتام للقوات السورية
__________ 

يف منطقـة  : ورية منتشـرة فيهـا سـابقا يف األمـاكن التاليـة     زارت بعثة التحقق األويل مواقع كانت القـوات السـ          )١( 
شـكا،  /جبل لبنان، ضهر الوحش، عاليه، ضهر العبادية، حبمدون، املديرج؛ يف مشال لبنان، املدفون، حامـات  

، ديـر عمـار، املنيـة، القليعـات، العريضـة؛ ويف منطقـة املـنت، الـدوار، عـريون، ضـهور                      )عـدة مواقـع   (طرابلس  
عـدة  (، املروج، جمدل ترشيش وترشيش؛ يف سهل البقاع، قرب قرية سفري، وحول بعلبـك               الشوير، بولونيا 

 .، دورس، وما بني بعلبك ودير األمحر، قرب رياق، قرب قرية طليا، مكسة، وقب الياس)مواقع
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 االنتخابات الربملانية اللبنانية  
مهيــة إجــراء انتخابــات علــى أ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩شــدد جملــس األمــن يف ديباجــة القــرار  - ٢٩

وكمـا  . حرة ونزيهة وفقا لقواعـد الدسـتور اللبنـاين املوضـوعة مـن غـري تـدخل أو نفـوذ أجـنيب                     
ــة، والســالمة       أوضــحت أعــاله، تعــد االنتخابــات أيضــا وســيلة إلعــادة تأكيــد الســيادة الكامل

 .اإلقليمية، والوحدة، واالستقالل السياسي يف أي دميقراطية كانت
تبعـا لـذلك، مـن املقـرر        . ٢٠٠٥مـايو   / والية الربملان اللبناين يف آخـر أيـار        وتنتهي فترة  - ٣٠

ويف السياق احلايل يف لبنـان، اكتسـب        . أن جتري االنتخابات الربملانية يف لبنان قبل ذاك التاريخ        
إجراء انتخابات حرة تتوافر فيها املصداقية يف لبنان وفقا للقواعد الدستورية اللبنانيـة املوضـوعة         

 .دخل أو تأثري أجنيب درجة أعلى من األمهية واألولويةدون ت
ويف معــرض اإلعــداد لالنتخابــات الربملانيــة، وافقــت احلكومــة اللبنانيــة برئاســة رئــيس    - ٣١

 على قانون انتخايب معدل، نـص علـى دوائـر      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٧الوزراء كرامي يف    
، وبدا أنه ميثـل تسـوية مقبولـة لـدى احلكومـة             )القضاء(انتخابية تقوم على أساس مناطق إدارية       

لكن التصويت على مشروع القانون، الذي كان مقـررا إجـراؤه يف            . )٢(واملعارضة على السواء  
، مل يتم ألن الربملان قـرر بصـورة عاجلـة مناقشـة تـداعيات               ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٨الربملان يف   

 .اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري
 ســياق اســتقالة احلكومــة اللبنانيــة خــالل تلــك اجللســة وعجــز الســيد كرامــي ملــدة ويف - ٣٢

طويلــة عــن تشــكيل حكومــة جديــدة، كــان الوقــت آخــذا بالنفــاذ بالنســبة لتنظــيم االنتخابــات  
وقبـل تقـدمي السـيد كرامـي اسـتقالته          . وإدارهتا قبـل انتـهاء فتـرة الواليـة احلاليـة للربملـان اللبنـاين              

ـــ  ٢٠٠٥أبريــل / نيســان١٣جمــددا يف  مــرارا إىل نيتــه � جتمــع عــني التينــة �، أملــح مــا ُيســمى ب
ســحب مشــروع قــانون االنتخابــات املقــدم مــن احلكومــة الــذي وافقــت عليــه حكومــة الســيد   

، وتقـدمي قـانون انتخابـات معـدل يـنص علـى           ٢٠٠٥ينـاير   / كانون الثاين  ٢٧ يف   كرامي األوىل 
 .ر االنتخابية على أساس احملافظات اللبنانيةاعتماد مبدأ التمثيل النسيب وتقسيم الدوائ

رمـزا لالعتـدال والوحـدة      �صرح رئـيس الـوزراء جنيـب ميقـايت أن حكومتـه سـتكون                - ٣٣
التحضــري لالنتخابــات الربملانيــة القادمــة،  : ، وســتكون لــديها أهــداف أساســية ثالثــة  �الوطنيــة

 ١٥٩٥ار جملـــس األمـــن والتعـــاون مـــع جلنـــة التحقيـــق الدوليـــة املســـتقلة املنشـــأة مبوجـــب قـــر
. ، ومعاجلة الوضع االقتصادي وبناء الثقة بلبنان وفيمـا بـني جريانـه بشـأن حالـة البلـد        )٢٠٠٥(

__________ 
انون بــات اعتمــاد قــانون انتخــايب معــدل ضــروريا ألن االنتخابــات الربملانيــة األخــرية يف لبنــان أجريــت وفقــا لقــ )٢( 

، يعتمـد لكـل انتخابـات    ١٩٩٦فمنـذ عـام   .  فقط٢٠٠٠انتخابات استثنائي يقتصر تطبيقه على انتخابات عام     
 ).١٤ (٢٠٠٠و ) ١٠ (١٩٩٦و ) ١٢ (١٩٩٢وعدد الدوائر االنتخابية اختلف بني . قانون جديد
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وقد تعهـد   . ، مل يكن لدى لبنان بعد قانون لالنتخابات الربملانية        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٦حىت  
ــل هنا     ــات وإجرائهــا يف موعــدها، أي قب ــد بتنظــيم االنتخاب ــوزراء اجلدي ــيس ال ــار رئ ــة أي ــايو /ي م

 . مهمتها القيام بذلك٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩، وشكل حكومة جديدة يف ٢٠٠٥
تتـوافر فيهـا     إجـراء انتخابـات حـرة        هبأنـ اللبنانيـة   احلكومـة واملعارضـة     كل من   وأبلغتين   - ٣٤

قـانون  يف موعـدها وفقـا ل  االنتخابـات  تلـك   وينبغـي إجـراء     . املصداقية يأيت علـى رأس أولوياهتـا      
 .ت يلقى قبوال واسع النطاق لدى الشعب اللبناينالنتخابال

إىل قـانون لالنتخابـات يلقـى قبـوال         اسـتنادا   االنتخابـات،   تلـك   كفالة إمكانية إجراء    ول - ٣٥
تتوافر فيها املصداقية، وجتاوبـا     املصاحل السياسية اللبنانية بطريقة حرة      لدى خمتلف   واسع النطاق   

ميقايت، أناقش حاليا مـع احلكومـة اللبنانيـة إمكانيـة     تصرحيات الرئيس حلود ورئيس الوزراء     مع  
فكـرة دعـوة مـراقبني    وشجعت أيضـا  .  مساعدة تقنيةاألمم املتحدة بناء على طلبها  أن تقدم هلا    

نتظــر تلقــي طلبــا هبــذا  ا و،النتخابــاتملراقبــة اأو مــراقبني غــري حكــوميني /حكــوميني دولــيني و
 .الشأن من احلكومة اللبنانية

 ان اإلسرائيلي لسالمة لبنان اإلقليميةانتهاك الطري  
والطـريان  ،  ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين األول   ١تقريري املؤرخ   إىل اجمللس   أن قدمت   منذ   - ٣٦

وتصـر  . يف اجملـال اجلـوي اللبنـاين      بتحليقـه   المة األراضـي اللبنانيـة      اإلسرائيلي ينتهك بانتظـام سـ     
ومل أتــوان أنــا . ســباب أمنيــةزعمهــا أن عمليــات التحليــق هــذه تــتم أل علــى حكومــة إســرائيل 

 .تلكمناشدتنا إلسرائيل وقف عمليات التحليق عن تكرار يف املنطقة وممثلي 
 

 عملية االنتخابات الرئاسية يف لبنان -جيم  
تأييـده لعمليـة انتخابيـة حـرة ونزيهـة يف           ) ٢٠٠٤( ١٥٥٩أعلن جملس األمن يف قراره       - ٣٧

ري وفقـا لقواعـد الدسـتور اللبنـاين املوضـوعة مـن غـري           االنتخابات الرئاسـية املقبلـة يف لبنـان جتـ         
 .تدخل أو نفوذ أجنيب

ــوبر / تشــرين األول١املــؤرخ ويف تقريــري إىل اجمللــس   - ٣٨ تناولــت بالوصــف   ٢٠٠٤أكت
 .ملدة ثالث سنوات ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٤عملية متديد والية الرئيس حلود يف 

عمليــة االنتخابــات الربملانيــة اللبنانيــة، املقــرر  باملتصــلة ســألة أتنــاول املالتقريــر هــذا ويف  - ٣٩
سـيادة لبنـان،    بـاحترام وإقـرار      ةأحكـام القـرار املتعلقـ     ويف سـياق     ٢٠٠٥مايو  /إجراؤها يف أيار  

 . بصورة تامةوسالمته اإلقليمية، ووحدته، واستقالله السياسي
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 بسط سيطرة احلكومة اللبنانية على كل األراضي اللبنانية -دال  
بسط سيطرة احلكومة اللبنانيـة علـى كـل    أيد جملس األمن   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار    يف - ٤٠

ــا تامــا   . األراضــي اللبنانيــة  وعلــى وجــه ،وطالــب أيضــا مجيــع األطــراف املعنيــة بالتعــاون تعاون
 مع جملس األمن من أجل التنفيذ الكامل هلذا القرار وجلميع القرارات ذات الصـلة               ،االستعجال
 .لبنان لسالمته اإلقليمية وكامل سيادته واستقالله السياسياستعادة املتعلقة ب

 أن حكومـة    ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين األول   ١املـؤرخ   وذكرت يف تقريـري إىل اجمللـس         - ٤١
 .لبنان مل تبسط سيطرهتا على مجيع أراضيه

ــدة وأظهــرت  - ٤٢ ــان  األشــهر الســتة وقعــت خــالل حــوادث عدي األخــرية أن حكومــة لبن
لـيس هنـاك   بيد أن احلكومة اللبنانيـة أبلغـتين بأنـه    . الكاملة على مجيع أراضيهمتارس سيطرهتا    ال

 .سيطرهتا على مجيع األراضي اللبنانيةما حيول دوهنا وبسط 
وعلى طـول اخلـط األزرق، مل يكـن هنـاك تغـيري ملحـوظ يف انتشـار القـوات املسـلحة                  - ٤٣

. قـوات يف أقصـى جنـوب البلـد        بعـد   تنشـر   وقد أقر ممثلون للحكومـة اللبنانيـة بأهنـا مل           . اللبنانية
إىل اختـاذ تـدابري     إن هناك حاجة إىل عمل املزيد من أجل تلبية دعوة جملـس األمـن               فوكما قلت   

وذلـك بعـدة    أحناء جنوب لبنان،    الفعلية يف مجيع    من أجل ضمان عودة السلطة احلكومية       ممتدة  
مـرارا وتكـرارا   ومـة لبنـان   حكوقـد حثثـت   . نشر قـوات لبنانيـة مسـلحة إضـافية    طرق من بينها   

علــى بــذل أقصــى مــا يف اســتطاعتها لضــمان اهلــدوء وممارســة ســيطرة كاملــة علــى اســتخدام      
 .القوات يف كامل أراضيها

، يف األشـهر    وعلى الرغم من أن الوضع على طول اخلـط األزرق اتسـم إىل حـد كـبري                 - ٤٤
ــالتوتر    ــهاكات منتظمــ  الســتة األخــرية، هبــدوء مشــوب ب ــاك انت ة، تســببت يف بعــض  كانــت هن

تسـبب انفجـار عبـوة    ،  ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاين    ٩ويف  . األحيان يف سـقوط قتلـى وجرحـى       
سـيارة دوريـة عسـكرية إسـرائيلية       ، مستهدفا    زرعها حزب اهللا على جانب أحد الطرق       ،ناسفة

 وُجرح ثالثة آخـرين، وأدت الـنريان الـيت أطلقتـها            ةالدفاع اإلسرائيلي جندي يف قوات    مقتل  يف  
 إىل مقتــل ضــابط فرنســي ةالــدفاع اإلســرائيليلقــوات يف وقــت الحــق دبابــة ورشاشــات تابعــة 

ــه        ــل ســويدي ل ــان وجــرح زمي ــم املتحــدة يف لبن ــة لألم ــة التابع ــة املراقب ــد . يعمــل يف جمموع وق
التصـعيد  شـجبت فيـه     هذا احلادث واالنتـهاكات اخلطـرية للخـط األزرق،          بشأن  أصدرت بيانا   

الطرفني على ممارسـة أقصـى درجـات ضـبط الـنفس      وحثثت ط، اخلذلك العسكري على طول   
ضـمان سـالمة أفـراد األمـم املتحـدة يف         بضرورة العمـل علـى      حكومتا لبنان وإسرائيل    وذكرت  
، فّجــر حــزب اهللا عبــوات ناســفة مبحــازاة ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين١٧ و ١٤ويف . املنطقــة

ــبب ــن احلـــظ،اخلـــط األزرق، دون أن تتسـ ــابات يف وقـــوع أ، حلسـ ــذه . ي إصـ وردا علـــى هـ
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ــورا اهلجمــات، شــّنت إســرائيل  ــان،      ف ــوب لبن ــى أهــداف حلــزب اهللا يف جن ــة عل غــارات جوي
ويف تطـور آخـر   . جـرح اثـنني مـن املـدنيني اللبنـانيني        أسفرت، حسبما أفادت به التقـارير، عـن         

ــاين ٧مقلــق، أطلــق حــزب اهللا يف   ــوفمرب / تشــرين الث ــار مــن   ٢٠٠٤ن ــدون طي ــة ب ــة جوي  مركب
نب اللبناين للخط األزرق إىل اجملال اجلوي اإلسـرائيلي، حلّقـت كمـا ذُكـر فـوق األراضـي          اجلا

وأطلــق حــزب اهللا . اإلســرائيلية قبــل أن تــدخل جمــددا جنــوب لبنــان وهتــبط يف منطقــة النــاقورة 
ــار يف     ــدون طي ــة ب ــة ثاني ــة جوي ــل / نيســان١١مركب ــازت اخلــط األزرق إىل  ٢٠٠٥أبري ، فاجت

 .قبل أن تعود إىل قاعدهتا يف جنوب لبناناألجواء اإلسرائيلية 
وقامت كذلك العناصر الفلسطينية املسلحة املتمركـزة يف لبنـان بانتـهاك اخلـط األزرق         - ٤٥

ــاين  ــن اجلانـــب اللبنـ ــرين األول٢٨ويف . مـ ــوبر / تشـ ــلحة  ٢٠٠٤أكتـ ــر املسـ ، أطلقـــت العناصـ
اضـي اإلسـرائيلية، فـانفجر      لـى األر  عالفلسطينية املتمركزة يف لبنان صاروخا عرب اخلـط األزرق          

، أطلقـت عناصـر فلسـطينية       ٢٠٠٤نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٥ويف  . يف املنطقة احمليطة بشلومي   
وعقــب اهلجــوم األخــري، دعــت األمــم  .  مــن طــراز كاتيوشــا علــى إســرائيل امســلحة صــاروخ
� النتـهاكات اخلطـرية   لفـوري   الوقـف   المضاعفة جهـوده مـن أجـل ضـمان          �املتحدة لبنان إىل    

أن الســلطات اللبنانيــة نــددت باحلــادث علنــا وبــدأت  أن أالحــظ ولقــد ســّرين . خــط األزرقلل
دعويت إىل حكومة لبنان لبسط سلطتها علـى مجيـع أراضـيها مـن     كررت حتقيقا بشأنه، ولكنين   

 .اهلجماتتلك أجل منع مثل 
جلــت يت وبالنسـبة لبسـط احلكومـة اللبنانيـة لسـيطرهتا علـى مجيـع األراضـي اللبنانيـة الـ           - ٤٦

القوات السورية، أبلغتين احلكومة اللبنانية بـأن القـوات املسـلحة اللبنانيـة تتحمـل تـدرجييا                 عنها  
كومـة أن القـوات املسـلحة اللبنانيـة         يل احل وأكـدت   . الـيت مت اجلـالء عنـها      املسؤولية عن املناطق    

ــها       ــاطق الــيت تنســحب من ــديها القــدرة الضــرورية لضــمان األمــن واالســتقرار يف املن القــوات ل
وأعربــت احلكومــة، يف نفــس الوقــت، عــن عــدد مــن الشــواغل فيمــا يتعلــق ببســط     . الســورية

البقاع، حيث يبقى إنفاذ القـانون والنظـام مقيـدا بعمليـات السـرقة املنظمـة        سهل  سيطرهتا على   
للسيارات، وجتارة املخدرات، والنـزاعات القبلية، وعـدم االسـتقرار املنتشـر حاليـا بـني عناصـر                 

 . احملرومني من ضرورات احلياةالشيعة
وقد أعربت بعض األطراف عن قلقها حيال قرار احلكومة األخري خبفض مـدة اخلدمـة                - ٤٧

للمجندين إىل ستة أشهر وزيادة حدود اإلعفاءات املمنوحة مما يؤدي إىل خفض جممـوع عـدد         
ــانيني  ــارجنــدي  ٤٥ ٠٠٠ســابق إىل ال يف ٦٥ ٠٠٠مــن اجلنــود اللبن ، ٢٠٠٥مــايو /حبلــول أي

ــألفون مــن   ــرف، و  ٣٥ ٠٠٠يت ــد و ٥ ٠٠٠ جنــدي حمت .  مــن املتطــوعني اجلــدد ٥ ٠٠٠ جمن
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وأبلغتين احلكومة بأهنا تزيد النفقات الدفاعية من أجل إجيـاد تـوازن مـع خفـض قـوام القـوات،                     
 .جيابيةباملثل آثار إوبأهنا واثقة من أن زيادة االحتراف يف القوات املسلحة اللبنانية ستكون هلا 

 
 حل املليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سالحها -هاء  

إىل حل مجيع املليشـيات اللبنانيـة وغـري         ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار  جملس األمن يف    يدعو   - ٤٨
 .اللبنانية ونزع سالحها

، أنــه علــى ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١وذكــرت يف تقريــري إىل اجمللــس املــؤرخ  - ٤٩
ــرغم مــن اجلهــود الناجحــة   ــة مــن جانــب ا  ال ــة خلفــض عــدد املليشــيات   املبذول ــة اللبناني حلكوم

 وذكـرُت أيضـا أن      .عناصـر مسـلحة عـدة     مـا زالـت هنـاك       بصورة ملموسـة،    البلد  املوجودة يف   
 .اجلماعات هي حزب اهللاتلك أبرز 
راف بعـض األطـ   وخالل الفترة اليت يغطيها التقريـر، أقامـت األمـم املتحـدة حـوارا مـع                  - ٥٠
قضية حل املليشيات اللبنانية وغري اللبنانية ونزع سـالحها، ولكنـها مل تصـل              ن  بشأصلة  ات ال ذ

يـدعو   ١٩٨٩واجلدير باملالحظـة أن اتفـاق الطـائف لعـام           . يف هذا الصدد  بعد إىل نتائج عملية     
إىل حـــل املليشـــيات اللبنانيـــة وغـــري اللبنانيـــة، وتســـليم  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩القـــرار شـــأنه شـــأن 

 .بنانيةأسلحتها إىل احلكومة الل
غـيري ملحـوظ يف موقـف حـزب اهللا     لـن حيـدث أي ت  وبالنسبة ملا يف إمكاين أن أؤكده،        - ٥١

وقــد متســكت . ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين األول١تقريــري املــؤرخ إىل اجمللــس أن قــدمت منــذ 
أن حـزب   ومـؤداه   ذلـك التقريـر،     على النحو املـبني يف       ،حزب اهللا من  احلكومة اللبنانية مبوقفها    

غـري أن هـذا املوقـف يتعـارض     . منطقة مزارع شبعا� حترير�مقاومة تقاتل من أجل   اهللا حركة   
ــن    ــس األم ــرارات جمل ــع ق ــس ب  . م ــرف اجملل ــد اعت ــراض تأكيــد   حيالصــوق ة اخلــط األزرق ألغ

ــرار        ــا للق ــة تطبيق ــع األراضــي اللبناني ــن مجي ــوات اإلســرائيلية م ). ١٩٧٨ (٤٢٥انســحاب الق
احتـرام  إىل  األطـراف   الـيت تـدعو     ات اجمللـس املتكـررة      وينبغي حلكومة لبنان أن تسـتجيب لنـداء       

لـى مجيـع   وحـدها دون منـازع ع  وسـلطتها  حكومـة لبنـان      ةاخلط األزرق بكامله وبسط سـيطر     
 .أراضي لبنان

 أعاله، أبـرزت أنشـطة حـزب اهللا علـى طـول اخلـط األزرق                ٤٤وكما ورد يف الفقرة      - ٥٢
احلكومـة اللبنانيـة ببسـط سـيطرهتا علـى مجيـع       على مدى األشهر الستة األخرية احلاجة إىل قيام       

احــتفظ حــزب اهللا بتواجــد ظــاهر، وقــد . وحــدها دون منــازعيف ظــل ســلطتها أراضــي لبنــان 
ــرب اخلــط األزرق،    وال ــيما ق ــن خــالل  س ــع      م ــة، واملواق ــيش املتحرك ــاط التفت ــن نق ــبكة م ش
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 مراقبـة عديـدة،     وقد أقام حزب اهللا عالوة على ذلك مواقع جديدة ونقـاط          . والدوريات الثابتة 
 .بعضها بالقرب من مواقع األمم املتحدة

ويف سياق الوضـع السياسـي      . ويدير حزب اهللا أيضا حزبا سياسيا له ممثلون يف الربملان          - ٥٣
الراهن يف لبنان، أعرب قادة حزب اهللا عن استمرار التزامهم باستقرار لبنان ووحدتـه الوطنيـة،      

علـى أنـين الحظـت    .  إزاء إسـرائيل يف الوقـت الـراهن   ولكنهم أكدوا متسكهم مبـوقفهم املسـلح      
 .)٣(أيضا أن كبار ممثلي حزب اهللا قد بدأوا بالنظر يف إمكانية نزع سالح مجاعتهم

أكتـوبر  / األولتشـرين  ١إضافة إىل حزب اهللا، ذكرت يف تقريري إىل اجمللس، املـؤرخ       - ٥٤
 أي تغـري ملحـوظ علـى وضـع     ومل يطرأ. ، أن هناك مجاعات فلسطينية مسلحة يف لبنان      ٢٠٠٤

وأكـدت حكومـة لبنـان موقفهـا مـن هـذه اجلماعـات علـى                . هذه اجلماعات منذ ذلـك الوقـت      
 .النحو احملدد يف ذلك التقرير

ــدعى        - ٥٥ ــا ُي ــان إىل تشــكيل وتســيري م ــوترا يف لبن ــزداد ت ــذي ي وأدى الوضــع السياســي ال
رمسيـة، ولكـن تشـكيلها قـد     وهـذه اجلماعـات ليسـت ميليشـيات     . باجلماعات األهلية املسـلحة   

وقـد حـذرنا   . يعين بداية العودة إىل أيام انتشار وجود اجلماعات وامليليشيات املسلحة يف لبنـان           
 .من هذا التطور املقلق وناقشناه مع ممثلي حكومة لبنان، فأكدوا أهنم سيتخذون إجراء وقائيا

 
 مالحظات -رابعا  

بيـد أن   ). ٢٠٠٤ (١٥٥٩طلبات القرار    مت ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٦مل ُتستوف حىت     - ٥٦
. األطراف املعنيني أحرزوا تقدما مهما وملحوظا حنـو تنفيـذ بعـض األحكـام الـواردة يف القـرار                  

ومن األمور البالغة األمهية االلتزام الذي قطعته يل حكومـة سـوريا علـى نفسـها بسـحب مجيـع                    
أبريـل  /نيسـان  ٣٠عـد أقصـاه     قواهتا، وعتادها العسكري وأجهـزة اسـتخباراهتا مـن لبنـان يف مو            

، وذكــرت فيهــا أهنــا ٢٠٠٥أبريــل /نيســان ٢٦، والرســالة الــيت وجهتــها إيل، املؤرخــة ٢٠٠٥
ومل ُيحـرز   ). انظـر املرفـق   (أكملت سحب مجيع قواهتا ومعداهتا العسكرية وأجهزة استخباراهتا         

 .تقدم بشأن تنفيذ األحكام األخرى من القرار
ــان إىل منعطــف   - ٥٧ ــة  ولقــد وصــل لبن وأعربــت يف .  حــرج يف تارخيــه بعــد احلــرب األهلي

 عامـا علـى انتـهاء القتـال وبعـد      ١٤تقريري األخري إىل اجمللس عن شعوري بأنه بعـد أكثـر مـن       
حنو مخس سنوات من االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان، حان الوقـت جلميـع األطـراف املعنـيني                 

__________ 
حلـزب اهللا الشـيخ   م  العـا األمـني ، أعلـن   ٢٠٠٥أبريـل   /نيسـان  ١٥يف مقابلة مع صـحيفة لومونـد، ُنشـرت يف            )٣( 

مسـتعدة ملناقشـة أي موضـوعات مـع األحـزاب اللبنانيـة األخـرى، مبـا يف ذلـك قضـية           �نصر اهللا أن اجلماعـة    
 .�أسلحة املقاومة اإلسالمية
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، بشـكل قطعـي، هـذا الفصـل احملـزن      أن يضعوا جانبا ما تبقى مـن خملفـات املاضـي، وأن ينـهوا     
 .من تاريخ لبنان

ويشكل انسحاب القوات السـورية والعتـاد العسـكري وأجهـزة اسـتخباراهتا انسـحابا                - ٥٨
كامال وتاما خطوة كبرية وهامة حنو حتقيق هذا اهلـدف وإهنـاء التـدخل األجـنيب الثقيـل الوطـأة                    

وخـالل حمادثـايت مـع الـرئيس األسـد،          . الذي مّيـز السياسـات اللبنانيـة طـوال عقـود مـن الـزمن              
ــة تابعــة لألمــم املتحــدة لتتحقــق مــن صــحة        ــة حتقــق فني توصــلت إىل اتفــاق حــول إرســال بعث

وسـوف أقـدم إىل اجمللـس اسـتنتاجايت،         ).  أعـاله  ١٧انظر الفقـرة    (االنسحاب السوري الكامل    
 .استنادا إىل تقرير هذه البعثة، كإضافة هلذا التقرير لكي ينظر فيها

إن االنســـحاب الكامـــل والتـــام للقـــوات الســـورية واملعـــدات العســـكرية وأجهـــزة         - ٥٩
االستخبارات من لبنان تطبيقـا لاللتزامـات الـيت قطعتـها يل حكومتـا لبنـان واجلمهوريـة العربيـة          

ــرار     ــاال كـــامال للقـ ــورية وامتثـ ــوميت لبنـــان     )٢٠٠٤ (١٥٥٩السـ ــن حكـ ــب أيضـــا مـ ، يتطلـ
ويف هذا اخلصـوص،    . دا حتديد العالقة املميزة القائمة بينهما     واجلمهورية العربية السورية أن تعي    

أتوقع مـن البلـدين أن حيـرزا تقـدما مهمـا حنـو إقامـة متثيـل دبلوماسـي متبـادل وإضـفاء الشـكل                          
الرمسي املناسب على عالقتهما املتميزة قبل أن أقدم تقريري املقبل إىل جملـس األمـن عـن تنفيـذ                   

 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩القرار 
ــد أ - ٦٠ ــة قصــوى        وق ــها طــوال األشــهر الســتة املاضــية أولوي ــيت بذلت ــود ال ــت يف اجله عطي

النسحاب القـوات األجنبيـة مـن لبنـان، وخصوصـا سـحب القـوات السـورية، ومسـألة سـيادة                     
وركزت جهودي على مسألة االسـتقالل      . لبنان ووحدة أراضيه، ووحدته واستقالله السياسي     

ــان و    ــد االســتقطاب السياســي يف لبن ــردي الوضــع األمــين بســبب تزاي وكنــت مهتمــا أيضــا  . ت
إضافة إىل ذلك، كنـت مهتمـا بشـكل خـاص           . لتردي الوضع األمين من تأثري على االقتصاد       مبا

 .بإجراء االنتخابات الربملانية باعتبارها حمكَّا لسيادة لبنان ووحدته واستقالله السياسي
دامـت سـتة أسـابيع يف لبنـان         ومما يدعو إىل بالغ األسف برأيي أن تؤدي أزمة سياسـية             - ٦١

فمـن شـأن هـذا التـأخري أن ُيسـهم يف زيـادة تفـاقم                . انيـة ملإىل إثارة شبح تأخري االنتخابـات الرب      
وقـد أبلغـتين احلكومـة      . االنقسامات السياسية يف لبنان وهتديد أمـن البلـد واسـتقراره وازدهـاره            

وينبغـي  .  انتخابـات حـرة ونزيهـة      اللبنانية واملعارضة كالمها أهنما توليان أولوية قصوى إلجـراء        
أن جتري هذه االنتخابات يف موعدها واستنادا إىل قانون انتخايب يقبل به الشعب اللبناين علـى                

ويف هـذا الســياق، أُرحـب بتعهـد رئـيس الــوزراء ميقـايت بـإجراء االنتخابــات يف       . نطـاق واسـع  
 .موعدها املقرر
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بتقـدمي مسـاعدة فنيـة بنـاء         املتحـدة    ألمـم اوكنت أناقش مع حكومة لبنان إمكانية قيام         - ٦٢
كمـا شـجعت    . على طلبها كفالة إلجراء هـذه االنتخابـات بشـكل حـر وتتـوافر فيـه املصـداقية                 

راقبة االنتخابـات، وإنـين     ملأو غري حكوميني    /فكرة دعوة مراقبني انتخابات حكوميني دوليني و      
 .نتظر أن تقدم يل حكومة لبنان طلبا يف هذا اخلصوصأ

) ٢٠٠٤ (١٥٥٩حث مجيع األطراف املعنيني على االمتثـال لكـل متطلبـات القـرار              وأ - ٦٣
دون تأخري وأن ينفـذوا تنفيـذا كـامال هـذا القـرار ومجيـع القـرارات األخـرى املتصـلة باسـتعادة                

 .لبنان لوحدة أراضيه وسيادته الكاملة واستقالله السياسي
جيــب أن يــتم بطريقــة تضــمن ) ٢٠٠٤ (١٥٥٩وإنــين ال أزال أعتقــد أن تنفيــذ القــرار  - ٦٤

ويف هـذا السـياق، فـإنين       . على حنو أفضل استقرار ووحـدة لبنـان وسـوريا واملنطقـة بوجـه عـام               
أزال ملتزما بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن وحتقيق سالم عـادل ودائـم وشـامل يف الشـرق       ال

 .األوسط يف آخر املطاف
ة االستعداد ملواصلة تقدمي املسـاعدة      وسأظل حتت تصرف جملس األمن وأقف على أهب        - ٦٥

 .تنفيذا كامال) ٢٠٠٤ (١٥٥٩إىل األطراف لتنفذ القرار 
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 املرفق
 العـام   األمـني  موجهة إىل    ٢٠٠٥أبريل  /نيسان ٢٦رسالتان متطابقتان مؤرختان      

 األمـم ورئيس جملس األمن من املمثل الـدائم للجمهوريـة العربيـة السـورية لـدى       
 املتحدة
 األمـني حتياتـه إىل     املتحـدة    األمـم الدائم للجمهورية العربية السورية لدى      يهدي املمثل    

ــام  ــيس جملــس األمــن لشــهر     الع ــم املتحــدة، وإىل رئ ــل/نيســانلألم ــذ  أبري ، وباإلشــارة إىل تنفي
، يتشـرف بإحالـة رسـالة مـن     )٢٠٠٤ (١٥٥٩اجلمهورية العربية السورية لقـرار جملـس األمـن      

هوريـة العربيـة السـورية، متصـرفا باسـم احلكومـة السـورية،           فاروق الشرع، وزير خارجية اجلم    
مـن لبنـان إىل مواقعهـا      والعتـاد   يؤكد فيها االنسحاب الكامل للقوات السورية واجلهـاز األمـين           

 .٢٠٠٥عام أبريل /نيسان ٢٦يف  العربية السورية اجلمهوريةيف 
ة باعتبارهــا مــن ضــميمتها، بــاللغتني العربيــة واالنكليزيــو تعمــيم هــذه الرســالة جــووأر 

 .الوثائق الرمسية جمللس األمن
 املقدادفيصل ) توقيع(

 السفري
 املمثل الدائم
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 الضميمة
 

 ]بالعربية: األصل[
 ]٢٠٠٥أبريل /نيسان ٢٦[

 
إبالغكـم رمسيـا أن القـوات العربيـة السـورية            العربيـة السـورية      اجلمهوريـة تود حكومة    

 قــد عــادت بكامــل قواهتــا العســكرية واألمنيــة  العاملــة يف لبنــان بطلــب لبنــاين وتفــويض عــريب، 
ــق     ــوم املوافـ ــذا اليـ ــورية هـ ــا يف سـ ــداهتا إىل مواقعهـ ــتكملت  ٢٦/٤/٢٠٠٥ومعـ ــد أن اسـ ، بعـ

 .انسحاباهتا املتتالة اليت بدأت منذ أعوام
أن تؤكد جمللس األمن عرب هـذه الرسـالة،    العربية السورية اجلمهوريةكما تود حكومة   

 دون تـأخري،    ١٥٥٩ األمـن    جملـس ة واألمنية كل ما يتعلق هبا من قرار         أن تنفيذ قواهتا العسكري   
وإن هـذا االلتـزام   . إمنا أملته حقيقة التزام سورية مبيثاق األمم املتحدة والقرارات الصادرة عنـها           

موثــق يف ســجالت األمــم املتحــدة، ال ســيما خــالل كافــة مراحــل األزمــات والنـــزاعات الــيت    
 .شهدهتا منطقة الشرق األوسط

إىل الـدور   األمـن  جملـس ويف هذا السياق، حيق لسورية بل مـن واجبـها أن تلفـت نظـر            
، واملسـامهة   هاإلجيايب الذي لعبته يف إهناء احلرب األهلية يف لبنان، ويف احلفاظ على وحدة أرضـ              

إىل جانب بعض الدول الشقيقة والصديقة يف حتقيق الوفـاق الـوطين يف لبنـان يف ظـروف بالغـة                    
كما حيق لسورية أن تشري أيضـا إىل أن مـن بـني أهـم منجزاهتـا             . حمفوفة بأشد املخاطر  التعقيد و 

يف لبنان اليت تؤكد مصداقيتها وحرصها على رؤية لبنان دولة تتمتع بالسيادة واالستقالل، هـو               
املســامهة الطوعيــة والقّيمــة الــيت قدمتــها ســورية لبنــاء جــيش وطــين يف لبنــان يفخــر بــه الشــعب  

 . أطيافهاللبناين بكل
  العاماألمنيالسيد 

  األمنجملسالسيد رئيس 
يف هذا اليوم، حيق لسـورية الـيت قـدمت منوذجـا حيتـذى بـه يف االلتـزام بتنفيـذ قـرارات                        

الشرعية الدولية، أن تتوقـع مـن جملـس األمـن أن يسـجل هـذا احلـدث مبـا يتناسـب مـع أمهيتـه،                          
زم واجلديــة لتنفيــذ بقيــة قــرارات حتــث جملــس األمــن علــى بــذل اجلهــود وإظهــار ذات العــ  وأن
األمن وخاصة تلـك املتعلقـة بانسـحاب القـوات اإلسـرائيلية التـام مـن اجلـوالن السـوري                     جملس

احملتـــل، ومـــزارع شـــبعا اللبنانيـــة، ومـــن األراضـــي الفلســـطينية احملتلـــة حـــىت خـــط الرابـــع مـــن  
ــران ــة للشــعب الفلســطيين   ١٩٦٧ حزي ــوق الوطني هزة وســتكون ســورية جــا  . ، وضــمان احلق
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باستمرار للتعاون مع هذه اجلهود الدولية، وستعمل على تنفيذ ما يترتـب عليهـا مـن التزامـات                  
 .من أجل إجناحها

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 
 الشرعفاروق ) توقيع(

 وزير اخلارجية
  العربية السوريةاجلمهورية

 
 


