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إىل رئـــيس  العـــام األمـــني موجهـــة مـــن ٢٠٠٧مـــايو /أيـــار ١٥رســـالة مؤرخـــة   
 األمن جملس

 
ــرار جملــس األمــن     ــه رســالة    )٢٠٠٦ (١٦٦٤عمــال بق ــيكم طي ــل إل ــشرفين أن أحي ، ي

 ).انظر املرفق (٢٠٠٧مايو /أيار ١٤رئيس جملس وزراء لبنان، السيد فؤاد السنيورة املؤرخة 

وأتفـق مــع وجهـة نظــره بأنـه ملــن املؤسـف أن مجيــع     لقـد درسـت بعنايــة هـذه الرســالة     
اخليارات احمللية للتصديق على إنشاء احملكمـة اخلاصـة قـد اسـتنفدت اآلن علـى مـا يبـدو، ذلـك              
مــع أنــه كــان مــن األفــضل أن تــتمكن األطــراف اللبنانيــة مــن تــسوية هــذه املــسألة فيمــا بينــها    

 .بالوفاق الوطين

 .اه أعضاء جملس األمن هلذه الرسالة ومرفقهاسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتوجيه انتب 

 مون - كي بان) توقيع(
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إىل رئـيس    العام   األمني املوجهة من    ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٥مرفق الرسالة املؤرخة      
 جملس األمن

مـن رئـيس جملـس       العـام    األمـني  موجهة إىل    ٢٠٠٧مايو  /أيار ١٤رسالة مؤرخة     
 وزراء لبنان

، أكتــب إلــيكم مــن جديــد بــشأن  ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان ١٠إحلاقــا برســاليت املؤرخــة   
 .إنشاء احملكمة اخلاصة للبنان

 نتيجـة رفـض   ثلعلكم تذكرون أنين بينت يف رساليت السابقة الذكر املأزق الذي حـد        
رئيس جملس النواب عقد جلسة للمجلس يصدِّق فيها رمسيـا علـى الـنظم األساسـية للمحكمـة                  

ولعلكـم وجـدمت أيـضا مـن الـبالغ الـذي صـدر عـن                . املتحـدة  األمـم وعلى االتفاق الثنـائي مـع       
أعــضاء جملــس النــواب أن األغلبيــة يف اجمللــس قــد أعربــت عــن تأييــدها للمحكمــة واســتعدادها  
للتصديق رمسيـا يف جملـس النـواب علـى إنـشائها إذا مـا متكـن مـن عقـد جلـسة للمجلـس ومـن                           

ة، وهـذا مـا أفـادكم بـه أيـضا        املؤسف أن هذا الوضع قـد بقـي علـى حالـه منـذ رسـاليت األخـري                 
 .السيد نيكوالس ميشيل يف أعقاب زيارته إىل بريوت يف الشهر املاضي

وحنن نعترب زيارة السيد ميـشيل األخـرية مبثابـة خطـوة طبيعيـة وجـديرة بالترحيـب مـن                      
جانبكم ألهنا متكِّن األمانة من إجراء تقييم عن كثب الحتماالت التصديق احمللـي الرمسـي علـى            

والتقريـر املقـدم مـن      . اء احملكمة وآلراء خمتلف األطـراف بـشأن احملكمـة ونظمهـا األساسـية             إنش
أن ما ُبذل من مساع حملية للتصديق، حتقيقـا         ) أ(السيد ميشيل إليكم وإىل جمس األمن سيؤكد        

 طريق مسدود مـع عـدم وجـود احتمـال لعقـد أي جلـسة           لكل األغراض العملية، قد وصل إىل     
أنـه علـى الـرغم مـن تأييـد أعـضاء            ) ب(جمللس النواب من أجل إمتام عملية التصديق الرمسـي و           

املعارضة املعلن إلنشاء احملكمة، فقد رفضوا أن يناقشوا مع السيد ميـشيل مـا قـد يكـون لـديهم        
 .شأهنامن حتفظات إزاء أي من النظم األساسية املتفق ب

ويف ضوء ما ورد آنفا، تعتقد احلكومة اللبنانيـة أن الوقـت قـد حـان ألن يعمـل جملـس                       
ــا      ــرا واقع ــان أم ــة اخلاصــة للبن ــل احملكم ــى جع ــن عل ــى ســبيل    . األم ــيكم، عل ــب إل ــذلك، نطل ل

فاختـاذ جملـس األمـن      . االستعجال، أن تعرضوا طلبنا على جملس األمـن بإنـشاء احملكمـة اخلاصـة             
هلــذه  املتحــدة األمــمأن احملكمــة ســيأيت منــسجما متامــا مــع األمهيــة الــيت أولتــها قــرارا ملزمــا بــش

واملزيـد مـن التـأخري يف إنـشاء احملكمـة سـيلحق       . لة منذ البداية عندما أنشأت جلنة التحقيق      أاملس
ذاهتـا وبالـسلم واألمـن يف        املتحـدة    األمـم أشد الضرر باستقرار لبنان وبقضية العدالة ومبصداقية        

 .املنطقة
 .وأود أيضا أن أطلب تعميم هذه الرسالة على أعضاء جملس األمن  

 السنيورةفؤاد ) توقيع(

 


