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  مجلس االمن ثورة األرز في                           
  

   2006 أيار  29في  نيويورك 
  

 سلسلة 1559وفد من المجلس العالمي لثورة االرز واللجنة اللبنانية العالمية لمتابعة تنفيذ القرار الدولي عقد 
ي اجتماعات في اول االسبوع الماضي في المقر الرئيسي لالمم المتحدة في نيويورك مع بعثات الدول االعضاء ف

  .مجلس االمن وفي مكاتب االمين العام
ووفد من المجلس برأسة االمين العام في لبنان ترأس الوفد السيد جو بعيني رئيس المجلس العالمي لثورة االرز 

 المنسق العام في لبنان، ي برأسة  السيد طوني نيس1559الدآتور رشيد رحمة ووفد من اللجنة العالمية لتنفيذ القرار 
 الدآتور وليد فارس آبير الباحثين في منظمة الدفاع عن الديموقراطيات، وآان من اهداف الزيارة ورافق الوفد

مباحثة اعضاء مجلس االمن واالمانة العامة لالمم المتحدة حول التطورات التي شهدتها الساحة السياسية والحدودية 
  .في لبنان

  
  :عند تيري رود الرسن

  
 في 1559عا مهما مع المبعوث الخاص لالمين العام لالمم المتحدة لتطبيق القرار  استهل الوفد زيارته بعقد اجتما

 عرضا مسهبا حول آافة 1559وقدم الوفد المشترك بين ثورة االرز ولجنة القرار . مكتبه بحضور مساعديه
 منطقة 36من القضايا المطروحة عارضا خرائط جغرافية تبين الخروقات على الحدود اللبنانية السورية والتي تتض

  .الجيش اللبناني  حسب خرائط1975نزاع بين الدولتين وذلك منذ العام 
آما اشار الدآتور رشيد رحمة ان المخابرات واالجهزة العسكرية السورية قضموا مناطق شاسعة داخل االراضي 

بعا من جهة اللبنانية تصل الى عمق خمسة آيلومترات في بعض المناطق، وقارن المهندس نيسي بين مزارع ش
قضمت سوريا مساحة من االراضي تتجاوز عن الخمسين مرة مساحة مزارع : "والمناطق المغتصبة في البقاع قائال

وأآد رحمة ان جنودا، ارهابيين، اسلحة وذخائر تعبر هذه الحدود متصلة بالشبكات االرهابية الموجودة داخل ". شبعا
ريب حيث افراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من لبنان، ففي منطقة رأس بعلبك هناك ثكنات للتد

  .الميليشيات االخرى تتلقى التدريبات باشراف، بمساعدة وبسيطرة السوريين
ان الوضع الموصوف يؤآد عدم وجود أي :" وتعليقا على ما عرضته المنظمات غير الحكومية صّرح الدآتور فارس

ن آل قرارات مجلس االمن، فليس هناك اي حدود دفاعية في شرق لبنان حدود حقيقية بين سوريا ولبنان بالرغم م
مناقشة فبينما يقوم المخططون في الشام بعملية . بمواجهة سوريا البعث، فكل شيء مباح الرادة النظام السوري

ر على لالمور مع االمم المتحدة في الظاهر يكونون في الواقع يقومون بعملية آسب للوقت الالزم لتغيير االمو
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 الذي يدعو الى ترسيم 1680بقدر ما سررنا لصدور القرار :" من جهته أشار السفير الرسن الى انه. االرض
آما . "الحدود بين لبنان وسوريا فان تقارير لجانكم آما تقارير مصادر أخرى تدعو الى القلق الشديد في مجلس االمن

  .ة جديد للتأآد من االنسحاب على االرضطلب الوفد من مسؤول االمم المتحدة ارسال فريق مراقب
  

              
1559                                السفير تيري رود الرسن والدآتور وليد فارس                           السفير الرسن مع وفد التجمع العالمي لثورة االرز والجنة القرار   

  الرسن مع السيدة نينا رحمة والدآتور رشيد                                        السفير الرسن مع السيد انطوان حصري السيد ميشال الدويهيالسفير                             
 السيد جو بعيني والسيد طوني يعقوب                         السيد جوزيف السخن والسيد آمال البطل                                                               

 
  

   :عند البعثة الفرنسية
  

آما استقبل الوفد في البعثة الفرنسية في مجلس االمن من قبل السكرتير االول لودوفيك بويليه وتمحور البحث حول 
 وقد ثمن .بر الجماعية والمعتقلين في السجون السوريةاالقضايا الحدودية، الوضع السياسي في لبنان، موضوع المق

  .ها في مجلس االمن ودور1559الوفد الدور الفرنسي في مراقبة تطبيق القرار 
  

  
   البعثة الفرنسيةعند1559 وفد ثورة االرز ولجنة            
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 :عند البعثة البريطانية
  

 المطلوبة الوسائلوتم البحث حول  ثم استقبل الوفد في البعثة البريطانية من قبل السكرتير االول السيد نك وليام 
  .لوقف التعدي الواسع على الحدود اللبنانية من قبل سوريا

  
: لبنانيةعند البعثة ال 
  

  .ثم قام الوفد بزيارة البعثة اللبنانية في االمم المتحدة وعقد اجتماعا مع السيدة آارولين زيادة

  
   عند البعثة اللبنانية1559              وفد ثورة االرز ولجنة 

  
:البعثة االميرآية عند

  
آما زار الوفد البعثة االميرآية حيث استقبل من قبل السفيرة جاآي سانديرس والمستشار بريم آومار، وتموحر 

 الدعم المطلوب من قبل الواليات المتحدة للحكومة اللبنانية والجيش اللبناني حتى يتمكن من ةاالجتماع حول طبيع
ثورة االرز تتعرض :" ثم صرح السيد جوزيف بعيني بان. بيقا للقرارات الدوليةاالنتشار على الحدود وفي الداخل تط
  ".اؤها في العالم وخصوصا الواليات المتحدة االميرآيةللهجوم وهي بحاجة لدعم جميع اصدق

ذي آما تطرق النقاش حول آافة المواضيع التي تتعلق باالغتياالت، بالحرب االرهابية على لبنان والوضع االقليمي ال
   .خلقه النظام االيراني

  

  
 ، والسيد طوني نيسي يشرح مع سفيرة الواليات المتحدة جاآي ساندرس1559وفد ثورة االرز ولجنة  

  لسورية اللبنانيةعن الرحلة االستطالعية التي قامت بها اللجنة على الحدود ا
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ان :" ثم صرح لالعالم  الدآتور رشيد رحمة، االمين العام للمجلس العالمي لثورة االرز في لبنان، باسم الوفد قائال
هذه االجتماعات في مجلس االمن هي مفيدة جدا للمجتمع المدني في لبنان، اذ انها تتعلق بالتواصل مع أعلى سلطة 

انية عاجزة امام الضغط الهائل الذي تتعرض له من النظام السوري ن فيه الحكومة اللبوفي وقت تقف. قرار في العالم
وعمالئه في لبنان، بما فيها حزب اهللا، تلعب منظماتنا غير الحكومية دور الجسر بين الشعب اللبناني واالمم المتحدة 

  .العالم المجتمع الدولي عن التطورات الدراماتيكية داخل لبنان
  .وصا اخواننا في االنتشار اللبناني لجهودهم والتزامهم التام بدعم وانقاذ ثورة االرزنحن نشكر خص
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