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موجهنتم إاى األمين ااعتم وإاى  2018أيتر/متيو  11رسااااااااااااتانتم منتتن نتم م ر نتم   
 من ااممثل اادائم إلسرائيل ادى األمم اامنحدة مجلس األمنة رئيس
  

 .تزال ختّيم على املنطقة ألُبلغكما، جمّددا، بالّتطّورات املشؤومة اليت ما اأكتب إليكم 
متانة الروابط اليت جتمع بني اثنتني من املنظمات املعرتف هبا دوليا  إىل اه انتباهكمأن أوجّ وأوّد  

يف رســـــــــــــــــاليت املؤر ـــة  كمنظمـــات إرهـــابيـــة، واـــا بركـــة لـــاا وبزك ا  وكيـــا إ ران. وكمـــا أبلغتكمـــا
، مــا ئت ــك بركــة لــاا تتــ مر مع بزك ا  ومع من  رعى بزك ا  يف إ ران 2017بز ران/ ونيــه  27

 رة أنشطتها اخلبيثة إىل  ارج غزة و هودا والسامرة، لتشما مناطق دا ا لبنان.من أجا توسيع دائ
ا كبسا ئســــرائيا وكقلا ل ســــتقرار   إّن الّتعاون املتزا د بني لاا وبزك ا  وإ ران  شــــّكا ًد دب

 واألمن يف املنطقة ككّا.
عنها مســـــــــــبقا بني عم   والبعض من هقا التعاون قد أُعلن على املأل يف اجتماعات مت ائع ن  

رئيعي املستوى، ويف بيانات تضّمنك إعرابا عن الّتأ يد املتبادل. و توىل قيادة هقا التعاون صاحل العاروري، 
مسؤول ئرع ئلسطني يف ئيلق  لاا، املقيم يف لبنان، وسعيد أزادي، رئيس املكتب السياسي حلركةنائب 
تزا د بني إ ران وبزك ا  ولاا. وع وة على ذلا، أعلنك ائ راين، واا ال خيفيان التنســـــــــــــيق امل القدا

إ ران عن التزامهـا بتكثي  الدعم القي تقـّدمه إىل لاا. وذهب القـائد العســـــــــــــــكري ائ راين، قاســـــــــــــــم 
سليماين، إىل بّد القول بأّن كّا طاقات بلده وموارده موضوعة، دون شروط مسبقة، حتك تصّرف لاا 

 على إسرائيا.الستخدامها يف العدوان 
وبائضـــــائة إىل الع قات املعروئة عموما، تعما لاا ســـــرءا على بنا  قّوة عســـــكر ة  ا يف لبنان.  

وهي قد جّندت ودرّبك م ات من املقاتلني، معظمهم من أصول ئلسطينية، وخُتّطط لتجنيد آالف آ ر ن 
(، Majid Haderجـد هـدر  ســـــــــــــــيعملون كقوة تنوك عن احلركـة يف لبنـان. وبتوجيـه من عميـا لـاا، مـا

قامك احلركة بتهي ة بنيٍة حتتية يف لبنان جاهزة لتصـــــــنيع صـــــــوار   لاا وطائراًا غس املأهولة اخلاصـــــــة هبا، 
 ولتعز ز ترسانتها احلربية وقدراًا ا جومية. 

ر ة، ال ًدف ئقط إىل ئتق جبهة أ رى تنطلق منها يف شــــــــّن   ولاا، بأنشــــــــطتها العلنية والســــــــّ
ا العســــــــــــكر ة هجماً ا ائرهابية على املدنيني األبر ا  يف إســــــــــــرائيا. با هي تعتزا أ ضــــــــــــا اســــــــــــتخداا قًو
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وترسانتها املتزا دة من الصوار   ئقحاا لبنان يف نزاع مع إسرائيا. وهقه النوا ا تز د من ابتماالت نشوك 
 نزاع قد  عص  مبنطقة الشرق األوسط برّمتها. 

ر ة يف ورغم أّن العد د من وســائط ا  ئع ا قد كشــ  عن عناصــر رئيســية من أنشــطة لاا الســّ
ائضــــــــــايف القي  عما يف  األشــــــــــهر األ سة، ئبّن دولة لبنان ا تفعا شــــــــــي ا ملكائحة هقا الكيان ائرهاي

 إقليمها.
 1701إّن احلكومة اللبنانية ليســــــــــك ئقط يف بالة جتاها اللتزاماًا مبوجب قراري جملس األمن  

اللتزامات، وهو ما  ضفي شرعية على ا، ولكن أ ضا يف بالة انتهاك  قه (2004  1559 و (2006 
ا ن تبقى، يف ظّا هقه الأ أنشـــــــطة لاا وبزك ا . لقلا، ال بُّد لألمم املتحدة تطّورات، متيقظةب برصـــــــب

 على س مة منطقتنا، وضمانبا لتطبيق مجيع قرارات جملس األمن ذات الصلة التطبيق الصارا. 
 وأرجو ممتنا تعميم هقه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق جملس األمن. 
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