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.مقدمة -1

.قیام الكیان اإلسرائیلي بالقوة على األراضي الفلسطینیة: 1948

.إتفاقیة الھدنة مع لبنان: 1949

425صدور القرار عملیة اللیطاني: 1978

وصول الجیش اإلسرائیلي إلى بیروتعملیة سالمة الجلیل: 1982

إتفاق تموز الشفھيعملیة تصفیة الحسابات: 1993

تفاھم نیسانعملیة عناقید الغضب: 1996

1701صدور القرار إعتداء تموز: 2006

UNIFIL 1

UNIFIL 2



.الفلسطینیة–المراحل التي مرت بها الحدود اللبنانیة  -2

.نیو كومب -ترسیم بولیه : المرحلة األولى -أ



مؤتمر سان ریمو: 1920نیسان  19-26

توافق بین فرنسا وبریطانیا على معاھدة حول حدود إنتداب الدولتین

تحدید الحدودإعالن دولة لبنان الكبیر: 1920آب  31

الحدود الفلسطینیة كما ستحّدد وفق اإلتفاقات: من الجنوب
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1923اإلشكالیات التي تركھا ترسیم 
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.الفلسطینیة–التي مرت بها الحدود اللبنانیة  المراحل-2

).إتفاقیة الهدنة( 1949ترسیم : لثانیةالمرحلة ا -ب



 المادة الخامسة من اتفاقیة الھدنة:

.”یتبع خط الھدنة الحدود الدولیة بین لبنان وفلسطین “ 

:تألیف لجنة لبنانیة إسرائیلیة نفذت ما یلي 

نقطة 143= المجموع 

BP1( 38لـ ا االساسیةتثبیت النقاط  - – BP38(

.إضافة ثماني نقاط مساعدة -
)B1-B96( معلم وسیط   97 الىباإلضافة   -



  )حجر رجم( میدانیة إشارات وإنشاء النقاط ھذه على عوامید وضع

وإسرائیل لبنان بین مناصفةً  النقاط ھذه صیانة مسؤولیة تقسیم

الحدود طول على مراكز خمسة في الدولیین المراقبین فریق إنتشار
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1949اإلشكالیات التي تركھا ترسیم 
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)صلحا(BP22النقطة  تثبیت الخطأ عند

saliha

Avivim
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الحدود من وجھة 
النظر اإلسرائیلیة

الحدود من وجھة 
النظر اللبنانیة

جسر الغجر–إشكالیة المطلة 

BP38

Wazzani Bridge

Metulla

BP38 الحدودیة النقطة عند اللجنة عمل توقف 
  المنطقة هذه في الحدود تفسیر على الخالف بسبب



.الفلسطینیة–التي مرت بها الحدود اللبنانیة  المراحل-2

.الخط األزرق: لثالثةالمرحلة ا -ج

:التحّقق من اإلنسحاب اإلسرائیلي وفق الخط األزرق/ 1701قبل صدور القرار   -)1(



425 لقرارا تنفذ أنها ً◌◌ً مدعیةً  االنسحاب على اسرائیل جبرتأ 2000 ارأی 25 بتاریخ.

اإلسرائیلي اإلنسحاب من التحّقق هو وحید بهدف اإلنسحاب خط المتحدة األمم وضعت.

Larsen Map
(Digital line)



.تعلیم للخط األزرق ولیسنسحاب اإلسرائیلي إل مهمة كانت التحّقق من اال 

.مشترك بین الجیش اللبناني والیونیفیلبعمل  التحّقق كان

.  وتعالجھاكانت الیونیفیل تسلّم المستندات للجنة اللبنانیة وتستلم مالحظاتھا 

.تواجد مشترك مع الجیش اإلسرائیليلم یكن ھناك أي 



اإلشكالیات التي تركھا الخط األزرق



المجموع
2م 485487

Areas with reservations



28

2009
1957

GHAJAR

Wazzani
Source



نسمة 2210)2009 ( الغجر سكان عدد

% 1.9السنوي السكاني النمو معدل

نسمة 2500الحالي السكان عدد

.3م 500الیومي اإلستهالك معدل

.3م2000الیومي الضخّ  كمیة

.3م1500یومیاً  السرقة كمیة

Wazzani
Source
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.الفلسطینیة–التي مرت بها الحدود اللبنانیة  المراحل-2

.الخط األزرق: لثالثةالمرحلة ا -ج

:تعلیم الخط األزرق/ 1701بعد صدور القرار   -)2(



بدء اإلعتداء اإلسرائیلي على لبنان: 2006تموز  12

.1701صدور القرار : 2006آب  11

رسالة قائد الیونیفیل یطلب فیها مشاركة: 2006تشرین الثاني  7
.  الجیش اللبناني في عملیة تعلیم الخط األزرق                          

.شّكلت قیادة الجیش لجنة من الضباط: 2007كانون الثاني  26
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.نقطة 247: عدد النقاط التي تّم تعلیمها حتى اآلن



اإلشكالیات الجدیدة التي تركھا العدو اإلسرائیلي



Israeli Occupation of Ghajar and adjacent area

Occupied Area= 787400 m2

Populated area= 192300m2

Adjacent area= 595100m2

1



UNIFIL proposals

1/ Full withdrawal of the IDF from area 14B, defined
as the area south of the road SD1 and delineated
by the Wazzani river and road M10A , to south of
the Blue Line, in accordance with resolution 1701.

2/ UNIFIL to verify that there is no IDF presence north
of the Blue Line.

3/ Deployment of UNIFIL in the area 14B up to the
Blue Line.

4/ The LAF to have one liaison officer collocated with
UNIFIL in the area.

5/ The Lebanese authorities to undertake with UNIFIL
not to deploy in the area 14B without the
agreement of the United Nations.

6/ UN to determine the date of the handover to LAF.

7/ UNIFIL to assume responsibility for area 14B up to
the Blue Line under the terms of resolution 1701.

37

1/ UNIFIL seven point proposal of August 2008 remains
the only proposal under discussion; UNIFIL bilateral
talks with the parties on all issues related to this
proposal to continue in the current format;
2/ In the meantime, IDF withdraw from the entire area
14B, including the part of Ghajar Village North of the
Blue Line;
3/ The territory adjacent to the village, outside the
perimeter fence, is handed over to UNIFIL, and UNIFIL
assumes control of this area (to the east and west of the
village);
4/ The area of LAF deployment remains unchanged;
5/ No personnel from UNIFIL or any other UN body
should visit or be stationed in the village. The
Government of Lebanon undertakes not to deploy any
military, security or civilian personnel inside the village
at this stage, while all necessary measures are taken to
reduce tension and ensure agreement of the seven
point plan is reached as smoothly and effectively as
possible;
6/ In the meantime, the lives of civilians in the northern
part of the village will not be affected and the necessary
administrative functions and services will continue
uninterrupted;
7/ There should not be visible signs of the Israeli state in
the part of the village north of the Blue Line.

2008

2010



:عدم اإلعتراف بمستندات الخط األزرق 

رفض اإلعتراف بالخط األزرق الرقمي وبالئحة إحداثیات الخط األزرق .

 اإلصرار على إعتماد الخریطة الورقیة التي أُرفقت بتقریر
.2000األمین العام لألمم المتحدة في العام 

 على إستعمال  2007آذار 21الموافقة خالل اإلجتماع الثالثي بتاریخ
.الخط األزرق الرقمي كوسیلة إلستخراج النقاط التي سیجري تعلیمها

2



B1)(بالنقطة األولى  اإلعترافعدم  
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:ترسیم الحدود البحریة -3

. اإلتفاقیة بین لبنان وقبرص -

. اإلتفاقیة بین إسرائیل وقبرص -
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:1701النقاط العالقة التي تؤّخر تطبیق القرار -4

5. Also reiterates its strong support, as recalled in all its previous relevant
resolutions, for the territorial integrity, sovereignty and political independence of
Lebanon within its internationally recognized borders, as contemplated by the
Israeli-Lebanese General Armistice Agreement of 23 March 1949;

9. Invites the Secretary-General to support efforts to secure as soon as
possible agreements in principle from the Government of Lebanon and the
Government of Israel to the principles and elements for a long-term solution as set
forth in paragraph 8, and expresses its intention to be actively involved;

10. Requests the Secretary-General to develop, in liaison with relevant
international actors and the concerned parties, proposals to implement the relevant
provisions of the Taif Accords, and resolutions 1559 (2004) and 1680 (2006),
including disarmament, and for delineation of the international borders of Lebanon,
especially in those areas where the border is disputed or uncertain, including by
dealing with the Shebaa farms area, and to present to the Security Council those
proposals within thirty days;

Resolution 1701 (2006)
Adopted by the Security Council at its 5511th meeting, on 11 August 2006
The Security Council,



:1701النقاط العالقة التي تؤّخر تطبیق القرار -4

ووقف الهیمنة على میاههاعلى العدو اإلسرائیلي اإلنسحاب منها : مزارع شبعا.

بهاالفوري من بلدة الغجر والمنطقة المحیطة  اإلنسحابعلى العدو اإلسرائیلي : الغجر،
.الوزانيووقف هیمنته على میاه نبع 

على األمم المتحدة إعادتها إلى السیادة اللبنانیة وٕاعادة تفعیل دور:مناطق التحّفظ
.(OGL)فریق المراقبین الدولیین                   

على العدو اإلسرائیلي وقف خروقاته البریة والبحریة والجویة: الخروقات اإلسرائیلیة.

وقف هیمنته على المیاه البحریة اللبنانیة على العدو اإلسرائیلي : الحدود البحریة الجنوبیة
.وٕاحترام القوانین الدولیة وقانون البحار في ترسیم الحدود الجنوبیة

على العدو اإلسرائیلي إزالة أبراج التجّسس التي یزرعها على طول الخط األزرق:أعمال التجّسس.



الخالصة -5




