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رسالة وزير الخارجية اللبناين عيل الشامي إىل أمني عام األمم املتحدة
بان يك مون حول التعديات اإلرسائيلية يف التنقيب عن النفط ضمن
5
املنطقة االقتصادية الخاصة بلبنان
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تنرش “النهار” النص الكامل للرسالة التي وجهها أول من أمس وزير الخارجية واملغرتبني عيل
الشامي إىل األمني العام لألمم املتحدة بان يك – مون مؤكداً حق لبنان يف استغالل الرثوة النفطية
الكاملة التي تقع ضمن املنطقة االقتصادية الخالصة العائدة إليه:
“سعادة األمني العام لألمم املتحدة السيد بان يك – مون،
أكتب إليكم بخصوص الحدود الجنوبية للمنطقة االقتصادية الخالصة العائدة إىل لبنان ،وذلك
إثر املعلومات الواردة علينا ،والتي تفيد أن إرسائيل تعاقدت مع عدد من الرشكات الخاصة وأهمها
رشكة “نوبل إنرجي” األمريكية للتنقيب عن النفط والغاز يف عرض البحر األبيض املتوسط ،كام تفيد
أن بعض اآلبار املكتشفة يقع ،يف رأي بعض الخرباء ،ضمن أحواض النفط والغاز البحرية املشرتكة ما
بني لبنان وشامل فلسطني.
كام كرر رئيس الوفد اللبناين الذي يشارك يف االجتامعات الثالثية يف الناقورة املطلب اللبناين الذي
يدعو إىل قيام “اليونيفيل” بواسطة املكون البحري ( )Maritime Task Forceالتابع لها بوضع خط
الطفافات يف مكانه الصحيح باعتبار أن لبنان ال يعرتف بخط الطفافات الذي وضعته إرسائيل بشكل
أحادي الجانب ،وقد كان رد “اليونيفيل” عىل املطلب اللبناين بأن هذا النوع من املساعدة يقع خارج
مهمة “اليونيفيل” كام أنه خارج نطاق واليتها .هذا علامً بأن تنفيذ والية املكون البحري لليونيفيل
يقتيض املعرفة الدقيقة للحدود البحرية الجنوبية للبنان ،باعتبار أن هذه األخرية ينتهي نطاق واليتها
عند هذه الحدود التي يجب عليها عدم تجاوزها.
إن إرسائيل تقوم ،كام سبق أن أرشنا ،بواسطة رشكات خاصة بعمليات تنقيب عن النفط يف عرض
البحر األبيض املتوسط ،وهي أعلنت يف أكرث من مناسبة اكتشاف حقول من الغاز والنفط يف اآلبار
البحرية الواقعة قبالة سواحل رشق البحر األبيض املتوسط .كام بدأت يف إعالن رغبتها باستغالل
هذه الرثوة دون التأكد مام إذا كانت هذه الحقول متتد إىل داخل املنطقة االقتصادية الخالصة
العائدة إىل لبنان ،ألنه ال يحق إلرسائيل مصادرتها بالقوة والتفرد باستغاللها ،وذلك وفقاً للقوانني
واألعراف الدولية وأهمها اتفاق األمم املتحدة لقانون البحار لعام  1982وال س ّيام املادة  56منه
يف فقرتها الثانية ،والتي تنص عىل رضورة “أن تويل الدولة الساحلية ،يف مامرستها حقوقها وأدائها
واجباتها مبوجب هذا االتفاق يف املنطقة االقتصادية الخالصة ،املراعاة الواجبة لحقوق الدول األخرى
وواجباتها ،وتترصف عىل نحو يتفق مع أحكام هذا االتفاق”.
وعليه ،يهمنا يف هذا السياق أن نؤكد حقّ لبنان يف استغالل الرثوة النفطية التي تقع ضمن
املنطقة االقتصادية الخالصة العائدة إليه وذلك باالستناد إىل حقوقه املرشوعة التي تقرها القوانني
واألعراف الدولية.
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إننا نعترب أن أي استغالل من إرسائيل لهذه الرثوة التي تقع ضمن املنطقة االقتصادية الخالصة
العائدة إليه يعد انتهاكاً صارخاً للقوانني واألعراف الدولية واعتداء عىل السيادة اللبنانية.
سعادة األمني العام،
نتمنى من سعادتكم بذل كل جهد ممكن من أجل حمل إرسائيل عىل عدم اإلقدام عىل
استغالل ثروات لبنان البحرية والنفطية التي تقع ضمن املنطقة االقتصادية الخالصة العائدة إليه
واملحددة باالستناد إىل الخرائط واإلحداثيات التي كانت وزارة الخارجية واملغرتبني قد أودعتها جانب
األمانة العامة لألمم املتحدة.
وتفضلوا سعادة األمني العام بقبول االحرتام”.
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ترصيح صحفي لحركة حامس حول التنسيق األمني ،وقيام االحتالل باغتيال
6
أحد أعضاء حامس املطلق رساحهم واعتقال آخرين
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تعقيباً عىل قيام قوات االحتالل باغتيال الشهيد عمر القواسمي ،واختطاف خمسة من األخوة
رصح
املرضبني عن الطعام املفرج عنهم من سجون عباس – فياض ،بعد ساعات قليلة من اإلفراج عنهمَّ ،
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.
إننا ويف الوقت الذي نح ِّمل فيه االحتالل املسؤولية املبارشة عن اغتيال الشهيد عمر القواسمي
واختطاف األخوة الخمسة املفرج عنهم ،لنح ِّمل سلطة عباس – فياض مسؤولية تواطؤ أجهزتها األمنية
مع االحتالل التي تنهج سياسة تبادل األدوار بتدوير عملية اعتقال املفرج عنهم بصورة تفضح جرمية
التنسيق األمني وتبادل األدوار وتبادل املعلومات بني الطرفني ،خدمة لالحتالل وأمن مستوطنيه يف
الضفة الغربية ،عرب اغتيال املجاهدين واعتقال اآلالف منهم.
إننا يف حركة حامس وإزاء هذا الحدث الخطري لندعو سلطة عباس – فياض إىل وقف كافة أشكال
التنسيق األمني مع االحتالل ،والكف عن جرامئها بحق شعبنا ووقف مالحقة واعتقال املجاهدين
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 الجرمية
والخروج مبسريات منددة بجرائم التنسيق األمني واالعتقال السيايس الذي ال يخدم سوى االحتالل
ومشاريعه االستيطانية وعمليات التهويد يف الضفة الغربية.
املكتب اإلعالمي
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