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إننا نعتب أن أي استغالل من إرسائيل لهذه الثوة التي تقع ضمن املنطقة االقتصادية الخالصة 
العائدة إليه يعد انتهاكاً صارخاً للقوانني واألعراف الدولية واعتداء عىل السيادة اللبنانية.

سعادة األمني العام،

عىل  اإلقدام  عدم  عىل  إرسائيل  حمل  أجل  من  ممكن  جهد  كل  بذل  سعادتكم  من  نتمنى 
إليه  العائدة  الخالصة  االقتصادية  املنطقة  تقع ضمن  التي  والنفطية  البحرية  لبنان  ثروات  استغالل 
 واملحددة باالستناد إىل الخرائط واإلحداثيات التي كانت وزارة الخارجية واملغرتبني قد أودعتها جانب

األمانة العامة لألمم املتحدة.

وتفضلوا سعادة األمني العام بقبول االحرتام”.

وثيقة رقم 6:

ترصيح صحفي لحركة حامس حول التنسيق األمني، وقيام االحتالل باغتيال 
أحد أعضاء حامس املطلق رساحهم واعتقال آخرين6

7 كانون الثاين/ يناير 2011

األخوة  من  واختطاف خمسة  القواسمي،  عمر  الشهيد  باغتيال  االحتالل  قوات  قيام  تعقيباً عىل 
ح  املرضبني عن الطعام املفرج عنهم من سجون عباس – فياض، بعد ساعات قليلة من اإلفراج عنهم، رصَّ

مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
إننا يف حركة حامس ننظر بخطورة بالغة إىل مستوى التنسيق األمني بني أجهزة أمن عباس – فياض 
واالحتالل الصهيوين، الذي أقدم فجر اليوم عىل اغتيال أحد املواطنني واختطاف خمسة من املرضبني 
عن الطعام عقب اإلفراج عنهم من سجون سلطة محمود عباس يف الضفة الغربية بعد ساعات قليلة 

من اإلفراج عنهم.
القواسمي  ل فيه االحتالل املسؤولية املبارشة عن اغتيال الشهيد عمر  إننا ويف الوقت الذي نحمِّ
ل سلطة عباس – فياض مسؤولية تواطؤ أجهزتها األمنية  واختطاف األخوة الخمسة املفرج عنهم، لنحمِّ
مع االحتالل التي تنهج سياسة تبادل األدوار بتدوير عملية اعتقال املفرج عنهم بصورة تفضح جرية 
الطرفني، خدمة لالحتالل وأمن مستوطنيه يف  بني  املعلومات  وتبادل  األدوار  وتبادل  األمني  التنسيق 

الضفة الغربية، عب اغتيال املجاهدين واعتقال اآلالف منهم.
إننا يف حركة حامس وإزاء هذا الحدث الخطري لندعو سلطة عباس – فياض إىل وقف كافة أشكال 
املجاهدين  واعتقال  مالحقة  ووقف  شعبنا  بحق  جرامئها  عن  والكف  االحتالل،  مع  األمني  التنسيق 
ووقف دورها يف رضب املقاومة والتآمر عليها يف الضفة الغربية لتأخذ دورها الحقيقي يف الدفاع عن 

شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
إننا ندعو أبناء شعبنا األيب املجاهد يف كل مكان إىل التعبري عن سخطه وغضبه إزاء هذه الجرية 
االحتالل  يخدم سوى  ال  الذي  السيايس  واالعتقال  األمني  التنسيق  بجرائم  منددة  والخروج مبسريات 

ومشاريعه االستيطانية وعمليات التهويد يف الضفة الغربية.

املكتب اإلعالمي


