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  كويف أنان، ، تقرير لألمين العام لألمم املتحدة
  ]مقتطفات[ .إىل جملس األمن بشأن لبنان

  
 

عنصراً مشيرًا  5075إىل " ونيفيلالي"وصفاً مفصالً خلط االنسحاب وطلب زيادة عديد  قدم أنان يف تقريره  
  .2001] يونيو[حزيران  30مليون دوالر حتى  12.2إىل أن الكلفة املالية الشهرية بلغت 

  [.......]  
سجل أنان يف ختام تقريره جمموعة مالحظات أولها توقفه أمام االنضباط الذي أظهره مقاتلو املقاومة   

بشكل أحادي اجلانب دون التنسيق مع السلطات اللبنانية حيث "اللبنانية أثناء االنسحاب اإلسرائيلي الذي تم 
النفس ال يمكن إالّ االعتراف به فلم حتدث أعمال انتقامية لدى مارس مقاتلو املقاومة اللبنانية مستوى من ضبط 

  ."دخولهم املنطقة التي انسحبت منها القوات اإلسرائيلية
واملالحظة الثانية هي تسجيل للبنان وإسرائيل معطيات غير صحيحة حول خط االنسحاب سيبحث فيها   

اف أنه رغم ذلك أبدى اجلانبان تعهداً الحترام هذا لكن أض. يف الوقت املناسب ويف إطار عملية ترسيم حدود رسمية
مسؤولية ضبط النفس من أجل تفادي ومن الضروري جداً أن يلتزم الطرفان هذا الوعد وأن يواصال التصرف ب. اخلط

  .أية حوادث قد تؤدي إىل تصعيد التوتر يف هذه املنطقة احلساسة
إذ قال أنان إنه فيما حتقق تقدم هائل مقارنة باملاضي، يبقى  31ردت يف الفقرة واملالحظة الثالثة و  

ينبغي "، وعليه "حوادث جدية واردة"الوضع بين لبنان وإسرائيل دون حالة السالم وال تزال احتماالت حصول 
ق أو حوادث يجري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح أية خرو" اليونيفيل"للطرفين مواصلة االرتباط الفاعل مع 

وذكر أنه طلب من اجلنرال ميجر أوبينغ البحث يف موضوع تفعيل تدابير االرتباط مع السلطات ." لفت النظر إليها
  .اللبنانية واإلسرائيلية

بين اجلانب " اليونيفيل"وشدد يف مالحظة رابعة على ضرورة التنسيق الوثيق يف عملية إعادة انتشار   
  .اللبنانية التي ستنتشر يف املنطقة نفسها الدويل والقوات املسلحة

  .وذكر يف مالحظة خامسة أنه سيعين مسؤوالً رفيعاً لتمثيله يف بيروت وملساعدة رود الرسن بشكل وثيق  
  

                                                 
 "25/7/2000، )بيروت" (النهار .  
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