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  تقر فيه " تفاهم نيسان"من  بيان جملموعة املراقبة املنبثقة
  ناسفة يف النبطية،عن وضع عبوات  بمسؤولية إسرائيل

  مدنيين لبنانيين وجرح شخصين آخريناألمر الذي أدى إىل مقتل  
  .8/5/1997، الناقورة

  
  

دولية يف الناقورة ـ لبنان يف مقر قيادة القوة ال 8/5/1997و 7عقدت جمموعة املراقبة اجتماعاً يومي   
  .6/5/1997وشكوى لبنانية مقدمة يف تاريخ  5/5/1997للنظر يف شكوى إسرائيلية مقدمة يف تاريخ 

ت جمموعة املراقبة كواقع أن جمموعة لبنانية مسلحة وضعت يف ما يختص بالشكوى اإلسرائيلية قبِلَ  
كان الهدف عسكرياً وتسبب . حميط بلدة القليعةعبوة ناسفة يف معمل حلجارة البناء قرب منازل مأهولة يف 

  .االنفجار بإصابة مدنيين إضافة إىل جنود متعاملين مع القوات اإلسرائيلية
يف ما خص الشكوى اللبنانية قبلت جمموعة املراقبة كواقع، أن القوات اإلسرائيلية أو تلك املتعاملة معها   

انفجار ثالثة منها  ب منازل مأهولة يف مدينة النبطية وقد تسببوضعت أربع عبوات ناسفة يف بناء قيد اإلنشاء قر
أمّا العبوة الرابعة املتبقية والتي فحصتها . وجرح شخصين آخرين أحدهما جروحه خطرة بمقتل مدنيين اثنين

  .اجملموعة فكانت حتمل كتابات بالعبرية
املندوب اإلسرائيلي أنه استناداً إىل املعلومات التي يملكها فإن العبوات مل تفجرها القوات صرح   

  .اإلسرائيلية أو تلك املتعاملة معها وأنه ربما فجرها املدنيون مصادفة
وصرح املندوب اللبناين أنه بناء على معلوماته فالعبوات قد فجرت بالتحكم عن بعد من موقع إسرائيلي،   

  .نفجار كان نتيجة عمل متعمد قام به اإلسرائيليونوأن اال
مقتل املدنيين األبرياء نتيجة لهذه األعمال وشددت على أن األطراف بنددت جمموعة املراقبة بشدة   

  . مسؤولون عن الطريقة التي يقومون بها بنشاطاتهم
نها أن تؤدي إىل كما عبرت عن قلقها اخلاص حيال وضع عبوات ناسفة قوية ومموهة يف مناطق من شأ

  .إصابة أو قتل املدنيين األبرياء الذين يزاولون أعمالهم اليومية العادية
أقرت جمموعة املراقبة بأن وضع مثل هذه العبوات يف منطقة مدنية مأهولة بالسكان يشكل خرقاً   

 ضرورة التزام أالّ وأكدت اجملموعة جمدداً لألفرقاء . ورفضت بشدة مثل هذا العمل 1996] أبريل[لتفاهم نيسان 
تستعمل املناطق املدنية املأهولة قواعد انطالق لهجمات  يكون املدنيون هدفاً للهجمات أياً كانت الظروف، وأالّ

  .عسكرية
  .كما شكرت اجملموعة قيادة القوة الدولية للتسهيالت التي قدمتها  

  

                                                 
 "9/5/1997، )بيروت" (نهارال. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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