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  رسالة من وزير اخلارجية اللبناين
  إىل األمين العام لألمم املتحدة

  بشأن االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان،
  .واحلصار البحري ملرافىء اجلنوب اللبناين

  
  

  .األمين العام ملنظمة األمم املتحدة ـ نيويوركسعادة الدكتور بطرس بطرس غايل   
  .وبعد حتية طيبة  
سعادتكم علماً، أن إسرائيل تقوم منذ أكثر من أسبوعين بفرض حصار بحري على مرفأ  يهمنا أن نحيط  

صور، امتد ليشمل أخيراً كل مرافىء اجلنوب اللبناين من الصرفند، صيدا حتى الدامور، كما أن الدوريات البحرية 
األمر الذي يؤدي إىل منع  اإلسرائيلية جتوب املياه اللبنانية خارقة بذلك سيادة لبنان على مياهه اإلقليمية،

  .صيادي األسماك اللبنانيين من مزاولة عملهم، املصدر الوحيد لكسب رزقهم
إن هذا احلصار اإلسرائيلي يترافق يومياً مع قصف وحشي بكل أنواع األسلحة الثقيلة بما فيها غارات   

ن اآلمنين يف اجلنوب اللبناين ا يتسبب يف وقوع أضرار بشرية يف صفوف املواطنين املدنييسالح الطيران، ممّ
  .والبقاع الغربي، إضافة إىل خسائر فادحة يف املمتلكات

  سعادة األمين العام  
اإلسرائيلية ليس لها ما يبررها وهي تأتي يف وقت تهدف إسرائيل إىل  إن هذه االعتداءات التعسفية  

اإلعمار وتؤدي إىل حتويل النظر عن تأخيرها قرار وإعادة تزعزعة األوضاع اللبنانية الداخلية، وإعاقة مسيرة االس
  .للعملية السلمية يف املنطقة وفقاً للمرتكزات التي وافق عليها لبنان يف مؤتمر مدريد

من حقنا، ومن مصلحة األفرقاء املعنيين بالسالم كافة، أن يبقى لبنان مستقراً  أن ونود أن نؤكد  
عندما يقوم جملس األمن بتنفيذ القرارات الصادرة   عملية السالم، هذا الدور ال يتحقق إالّوصاحب دور فعال يف

التي تطالب بانسحاب إسرائيل من ) 1982( 509و) 1982( 508و) 1978( 426و) 1978( 425عنه الرقم 
  .كل األراضي اللبنانية احملتلة يف اجلنوب والبقاع الغربي دون قيد أو شرط

  العام سعادة األمين  
إننا إذ نتوجه إىل سعادتكم بالشكر على دعمكم الدائم حقوق لبنان، نناشدكم تكثيف جهودكم الشخصية   

منظمة األمم املتحدة وجملس األمن بالعمل على تطبيق القرارات الدولية املشار إليها آنفاً حلمل إسرائيل  بونطال
االعتداءات اإلسرائيلية اليومية على  العمل على وقفاإلقليمية و ومياهه هعلى احترام سيادة لبنان على أراضي

املواطنين األبرياء يف اجلنوب اللبناين والبقاع الغربي إضافة إىل فك احلصار اإلسرائيلي عن املوانىء والشواطىء 
  .اللبنانية

  مع أصدق حتياتنا وتقديرنا
  فارس بويز
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 بطرس غالي. 
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