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  "تفاهم نيسان"املنبثقة من  بيان جملموعة املراقبة
  مقتل  حتمّل فيه إسرائيل واملتعاونين معها تبعة

  اطن وجرح آخر يف اجلنوب اللبناينمو
  *.10/2/1998الناقورة، 

  
  

يف مقر قيادة القوة الدولية يف الناقورة ـ لبنان  10/2/1998ـ  9انعقدت جمموعة املراقبة يف تاريخ   
  .8/2/1998و 6تقدم بها الوفد اللبناين يف  1996 ]أبريل[نيسان  26الث شكاوى تتعلق بخرق تفاهم للنظر يف ث
أو تلك  اإلسرائيليةانفجرت عبوتان وضعتهما القوات  6/2/1998أقرت جمموعة املراقبة أنه يف تاريخ   

صرح املندوب اللبناين أن . نحيواني زون، مما أدى إىل مقتل راع ونفق املتعاونة معها يف باب الوادي قرب جمدل
رائيلياً متعمداً بحياة املدنيين، نظراً إىل أن املدنيين يمرون يف تلك املنطقة رار هذه احلوادث يظهر استهتاراً إستك

ونظراً . خالل قيامهم بنشاطاتهم العادية، ونظراً إىل آلية التفجير العشوائية التي تتميز بها هذه العبوات املتفجرة
  .ستعمال أي احتياطات لتحديد األهداف، فإن احلادث يشكل خرقاً للتفاهم وتتوجب إدانتهإىل عدم ا

صرح املندوب اإلسرائيلي أنه بما أن القوات اإلسرائيلية واملتعاونة معها مل تفجر العبوات، وبما أن   
. العمل ال يشكل خرقاً العبوات كانت موضوعة يف منطقة غير مأهولة تستعملها اجملموعات املسلحة اللبنانية، فإن

. أقرت اجملموعة جمدداً أن إسرائيل واملتعاونين معها مسؤولون عن الطريقة التي يستعملون بها العبوات املتفجرة
اتخاذ اإلجراءات الضرورية ملنع سقوط إصابات  1997 ]ديسمبر[ذكّرت اجملموعة بتعهد إسرائيل يف كانون األول 

  .مدنية من جراء استعمال هذه العبوات، وطالبت بتقوية هذه اإلجراءات
سقطت يف ياطر ثالث قذائف هاون أطلقتها القوات  6/2/1998أقرت جمموعة املراقبة أنه يف تاريخ   

أكدت . وإحلاق أضرار بثالثة منازل وبشبكة الكهرباءاإلسرائيلية أو تلك املتعاونة معها، مما تسبب بإصابة مدين 
ذلك حضت إضافة إىل . جمموعة املراقبة أن إسرائيل واملتعاونين معها مسؤولون عن نتائج إطالق نيرانهم

طالق هجمات من تستخدم املناطق املأهولة قواعد إل جمموعة املراقبة على اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أالّ
  .ة اللبنانية يف املستقبلاجملموعات املسلح

سقطت قذيفة أطلقتها القوات اإلسرائيلية يف  8/2/1998أقرت جمموعة املراقبة أيضاً أنه يف تاريخ 
أقرت جمموعة املراقبة أن هذه اإلصابة قد تكون . منطقة غير مأهولة جنوب غرب ياطر، مما تسبب بإصابة راع

  .وحضت على اتخاذ االحتياطات لتفادي حوادث واسعةنتيجة غير مقصودة الشتباك عسكري بين األفرقاء 
شكرت جمموعة املراقبة قيادة القوة الدولية يف الناقورة لتقديمها التسهيالت الالزمة إىل أعضاء الوفود   
  .املشاركة

 
 

  

                                                 
 .11/2/1998، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

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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