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 بيان من رئيس جملس األمن  
 

 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٢ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٥٨٠٠يف اجللــسة  
، أدىل رئــيس جملــس “الــشرق األوســطاحلالــة يف ”يتــصل بنظــر اجمللــس يف البنــد املعنــون   فيمــا

 :األمن بالبيان التايل باسم اجمللس
هـايب الـذي حـصل يف بعبـدا         يدين جملس األمن بأشد العبارات االعتـداء اإلر       ”  

 والــذي أدى إىل مــصرع العميــد يف القــوات  ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول ١٢يــوم 
 . فرنسوا احلاج، وإىل مقتل وإصابة عدة أشخاص آخرين اللبنانيةاملسلحة

ويعرب عن عميق تعاطفه وتعازيه ألسر الضحايا والقوات املسلحة اللبنانيـة           ”  
 .واحلكومة اللبنانية

هلـــذه احملاولـــة الراميـــة إىل   جملـــس األمـــن عـــن إدانتـــه الـــشديدة     ويعـــرب ”  
اســتقرار املؤســسات اللبنانيــة، ويتعلــق األمــر يف هــذه احلالــة اخلاصــة بــالقوات    زعزعــة

 .املسلحة اللبنانية
ويؤكــد جملــس األمــن مــن جديــد إدانتــه مجيــع االغتيــاالت الــيت اســتهدفت    ”  

ــيت حــصلت منــ      ــك ال ــانيني، وخباصــة تل ــادة اللبن ــشرين األولالق ــوبر /ذ ت ، ٢٠٠٤أكت
ويطالـــب بإهنـــاء فـــوري الســـتخدام الترهيـــب والعنـــف ضـــد ممثلـــي الـــشعب اللبنـــاين  

 .واملؤسسات اللبنانية
ويــشدد علــى أن حماكمــة مــرتكيب هــذه اجلرميــة البــشعة ومنظميهــا ومموليهــا  ”  

تكتــسي أمهيــة بالغــة، ويعــرب عــن عزمــه علــى تقــدمي الــدعم إىل احلكومــة اللبنانيــة يف   
 .تبذله من جهود وتبديه من تعهد حتقيقا هلذه الغاية ما
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ويشري جملس األمن إىل دعمه جهود األمني العـام الراميـة إىل إنـشاء احملكمـة                ”  
اخلاصة للبنان بأسرع ما ميكن باعتبارهـا وسـيلة إلهنـاء اإلفـالت مـن العقـاب يف لبنـان                    

 .وملنع حصول مزيد من االغتياالت فيه
ــة ل   ”   ــي ألي حماول ــه ال ينبغ ــى أن ــشدد عل ــان أن حتــول   وي ــة اســتقرار لبن زعزع

ــة، دون     دون ــرة ونزيهـ ــية حـ ــات رئاسـ ــراء انتخابـ ــد   إجـ ــسجم وقواعـ ــا ينـ ــاء، مبـ إبطـ
ــتور ــل       الدسـ ــرام الكامـ ــل االحتـ ــيني ويف ظـ ــأثري أجنبـ ــدخل أو تـ ــاين، دون أي تـ اللبنـ

 .للمؤسسات الدميقراطية
ويكــرر . الــشعب اللبنــاين بكاملــهويــشدد جملــس األمــن علــى أمهيــة وحــدة  ”  

تأكيـــد دعمـــه الكامـــل لكافـــة اجلهـــود اجلاريـــة يف لبنـــان للتـــصدي لإلرهـــاب،  أيــضا 
املؤســسات الدميقراطيــة، والــشروع يف احلــوار الــسياسي والــسعي إىل حتقيــق    وتوطيــد
 .“الوطنية املصاحلة

 


