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الجمعية العامة

مجلس األمن

الدورة الرابعة والسبعون

السنة الخامسة والسبعون

البند  34من جدول األعمال
الحالة في الشرق األوسط

رساااااااااالقان مقطابتقان م رخقان  29قموز/يوليه  2020موجهقان إلى األمين العام ورئيس
مجلس األمن من الممثلة الدائمة للبنان لدى األمم المقحدة

بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية ،نحيطكم علماً بالتالي:
بدءا من السـ ـ ــاعة  15:30ولغاية السـ ـ ــاعة  ،17:30قامت إس ـ ـ ـ ار يل
بتاريخ  27تموز/يوليه ً ،2020
بقصـ ــف مدععي على محلة الكروم ووادج الجوز كـ ــرا كشركـ ــوبا وكـ ــرا حلتا ،وجبل الكـ ــمي وجبل السـ ــدانة

مركزي عي رويس ـ ــات العلم ز)18-
داخل األ ارض ـ ــي اللبنانية ،و يس ـ ـمة ص ـ ــوت قييشة ورك ـ ــقات نارية عي محيط ي
داخل مزارع كبعا المحتلة.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــقطت القيا ف بالقرب من مركز للجيش اللبناني عي خراج كشركـ ـ ـ ـ ـ ــوبا ،وقرب المركز )13-4

الهبارية وقرب
التابة للكتيبة الهندية العاملة عي قوة األمم المتحدة المؤقتة عي لبنان وعلى أحد المنازل عي بلدة ّ
مسبح عي بلدة حلتا  -حاصبيا وبالقرب من القبر الشرنسي عند نقطة  SO3عي خراج كشركوبا.
ونتج عن القص ـ ـ ـ ـ ـ ــف المعادج نك ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ح ار ا أتت على مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة حوالي ما ة ألف متر مربة من

األعك ـ ـ ــاب واألك ـ ـ ــجار الحرجية عي مناطا ك ـ ـ ــمي

المطل ،وبرج المطلين ،وجبل الرو  ،ورويس ـ ـ ــات العلم،

الهبارية بجضـ ـ ـرار مادية جسـ ـ ــيمة .وتراعا يل مة
وبركة النقار ،باإلضـ ـ ــاعة إلى إصـ ـ ــابة منزل مواطن عي بلدة ّ
تحليا مكثف لطا رات استطالعية وحربية معادية.
هيا وقد كـ ــهد لبنان مني عترة طلعات جوية حربية واسـ ــتطالعية إسـ ـ ار يلية بوتيرة متصـ ــاعدة ،خاصـ ــة

خالل األيام السـتة السـابقة للقصـف المعادج لض ارضـي اللبنانية ،لتصـل قبل يوم واحد من العدوان إلى معد ت

قياسـ ـ ــية تعادل الطلعات الجوية التي نشيت خالل عدوان إسـ ـ ـ ار يل عام  ،2006مما يكـ ـ ــير إلى تنشيي إسـ ـ ـ ار يل

للعدوان على لبنان عن سابا تصور وتصميم.
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وان القصـ ــف اإلسـ ـ ار يلي اليج طال األ ارضـ ــي اللبنانية بتاريخ  27تموز/يوليه  2020يكـ ــكل عدوانا

على لبنان وك ـ ـ ــعبه وانتهاكا لس ـ ـ ــيادته وس ـ ـ ــالمة أ ارض ـ ـ ــيه ،وخرقا للمواثيا الدولية ،من ض ـ ـ ــمنها اتشاقية جنيف

لعام  ،1949ستهداعه مواقة مدنية.

ويســتنكر لبنان العدوان اإلسـ ار يلي على ســالمة أ ارضــيه واســتقرار وأمن كــعبه ،بهدف تحقيا أهداف

س ــياس ــية داخلية إسـ ـ ار يلية ،األمر اليج مهر جليا من خالل إخراج اس ــتع ارض ــي لر ي

الحكومة اإلسـ ـ ار يلية،

بما يتناقض مة المواقف السـابقة المعلنة للسـلطات اإلسـ ار يلية بعدم اللجوء للتصـعيد .وتسـتمر إسـ ار يل كعادتها
بتزوير الوقا ة لتضليل أعضاء مجل

األمن والمجتمة الدولي ولتبرير اعتداءاتها المتكررة على لبنان.

ويك ـ ــكل هيا العدوان على س ـ ــيادة لبنان ،باإلض ـ ــاعة إلى ا نتهاكات التص ـ ــاعدية المس ـ ــتمرة ألجوا ه،

خرقاً عاض ـ ـ ــحاً لق اررات مجل

القانون الدولي.

األمن الدولي،

وبـالتـالي يطلـب لبنـان من مجل

س ـ ـ ــيما القرار  ،)2006 1701ولميثاا األمم المتحدة وأحكام

األمن ،الـيج عهـد إليـه بمهمـة حشم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم واألمن الـدوليين ،إدانة

العدوان ا سـ ار يلي بحا سـيادة لبنان وسـالمة أ ارضـيه واتخاي اإلجراءات الالزمة إلجبارها على وقف انتهاكاتها

الخطيرة واليومية لسيادته أرضاً وجواً وبح اًر ،وتنشيي كاعة موجباتها وعا القرار .)2006 1701

وأرجو ممتنة إصـ ـ ـ ـ ــدار هي الرسـ ـ ـ ـ ــالة باعتبارها وثيقة رسـ ـ ـ ـ ــمية من وثا ا الجمعية العامة ،عي إطار

البند  34من جدول األعمال ،ومن وثا ا مجل

األمن.

توقية) آمال مدللي
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