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Söz konusu anlaşmayı, İsrail’in
güney Lübnan’a yönelik
saldırılarını durdurmak için
1996 yılında imzalanan nisan
mutabakatına benzer bir
anlaşma olarak tanımlamak
daha doğru olacaktır.

Abdennour Toumi:  Görevi sona

eren Lübnan Cumhurbaşkanı

Mişel Avn, İsrail’le sınır çizme

anlaşmasını tarihî başarı olarak

nitelendirmiştir. Bu anlaşma,

İsrail’i resmî şekilde tanıma ola-

rak görülebilir mi?

Doç. Dr. Hayat el-Hariri: Ha-
yır, bu kesinlikle olmadı ve

olmayacak da! Söz konusu anlaş-
mayı, İsrail’in güney Lübnan’a yö-
nelik saldırılarını durdurmak için
1996 yılında imzalanan nisan mu-
tabakatına benzer bir anlaşma ola-
rak tanımlamak daha doğru ola-
caktır. Son sınır belirleme anlaş-
ması, Lübnan’ın kendi deniz sa-
hasındaki petrol ve doğal gazından
yararlanma hakkından kısmen fe-
ragat ettiği anlamına gelmektedir.
Bildiğimiz gibi, düşman İsrail Lüb-
nan’ın bu zenginlikleri kendi sa-
hasından çıkarmasına tarih bo-
yunca engel olmuştur. Bu nedenle
unutmamak gerekir ki bu anlaşma
herhangi iki ülke arasındaki düş-
manlık durumunda yapılan bir
arabuluculuğuyla dolaylı olarak
gerçekleşmiştir.
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Çeviri: 

Talha Özmen, Araştırma Asistanı

“Lübnan, Petrol ve Doğal
Gaz Kaynaklarından

Faydalanma Hakkından
Asla Vazgeçmeyecektir!”

Kimdir?
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dır. Suriye sınırıyla ilgili olarak
Lübnan hükûmeti, sınır çizme sü-
recini tamamlamak için Suriye hü-
kûmetiyle resmî olarak iletişime
geçmelidir. Diğer yandan Filistin
için ise İsrail’in hem Filistin’in
hem de Lübnan’ın topraklarını
işgal etmesi ve aramızdaki düş-
manlığın devam etmesi sebebiyle
Filistin toprakları özgürleşene dek
sınır çizme anlaşması olmayacaktır. 

Abdennour Toumi: Hizbullah’ın sınır
belirleme anlaşması konusun-
daki tutumunu nasıl değerlen-
dirirsiniz? Bu durum, bir tanıma
mı yoksa bir normalleşme ola-
rak mı görülmelidir?

Doç. Dr. Hayat el-Hariri: Hizbullah
özellikle Lübnan’da süregiden si-
yasi-ekonomik krizler nedeniyle
ekonomik refahlama kapasitesine
sahip sınır çizme konusunda nettir
ve bu sürecin karşısında olmamış-
tır. Bu anlamda Hizbullah’ın tu-
tumu Lübnan devletinin duruşuna
tekabül etmektedir: Ne tanıma ne
de normalleşme. Bu anlaşma, İs-
rail’in denizlerimizi işgal etmesi
ve petrol ve gaz çıkarılmasını en-

Abdennour Toumi: Cumhurbaşkanı

Mişel Avn’ın tarif ettiği gibi Ame-

rika Birleşik Devletleri’nin (ABD)

bu başarıya ulaşmasında oy-

nadığı rol hakkında ne düşü-

nüyorsunuz?

Doç. Dr. Hayat el-Hariri: Joe Biden
yönetimindeki Washington, Or-
tadoğu’daki çetrefilli meselelere
son vermek ve mümkün olan en
az kayıpla bölgeden çıkmak için
yoğun çaba sarf etmektedir. Was-
hington’ı ve Avrupa’daki mütte-
fiklerini alternatif enerji kaynakları
aramaya iten Rusya-Ukrayna savaşı
da buna örnek olarak gösterilebilir.
Dolayısıyla Avrupa’daki enerji krizi,
Washington’ın müdahalesinde ve
anlaşma ısrarında önemli bir etken
olmuştur. ABD’liler yalnızca kendi
çıkarlarını önemsemektedir ve bu
son anlaşma konusundaki ısrar
da doğrudan çıkar yüzünden gel-
miştir, başka bir sebepten değil.

Ne yazık ki Lübnan, her zaman
bölge ülkeleriyle büyük güçler
arasındaki siyasi ve güvenlik
çatışmalarının buluştuğu yer
olmuştur. Bu durum, Lübnan
için yeni bir durum değildir.

Abdennour Toumi: Paris’in ve Was-
hington’ın yanı sıra Tahran’ın
rolüne değinmeden Lüb-
nan’dan ve siyasi faaliyetlerin-
den bahsetmek mümkün de-
ğildir. Beyrut’la Tel Aviv arasın-
daki deniz sınırı anlaşması üze-
rindeki etkileri ışığında İran’ın
son gelişmelerdeki rolüne iliş-
kin nasıl bir değerlendirmede
bulunabilirsiniz?

Doç. Dr. Hayat el-Hariri: Ne yazık
ki Lübnan, her zaman bölge ülke-

leriyle büyük güçler arasındaki si-
yasi ve güvenlik çatışmalarının
buluştuğu yer olmuştur. Bu durum,
Lübnan için yeni bir durum de-
ğildir. Tam tersine bu, yıllardır de-
vam eden bir durum olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Biz Lübnanlılar,
işgalci İsrail’in uluslararası anlaş-
maları ve kararları tanımamasının
yanı sıra, saygısızlığı konusundaki
tavrıyla ilgili uzun deneyime sahip
olan bir toplum hâline geldik. Bu
anlaşma, bir sonraki anlaşmaya
kadar kısmen yürürlükte kalabilir.
Fakat aynı zamanda Lübnan, petrol
ve doğal gaz kaynaklarından fay-
dalanma hakkından asla vazgeç-
meyecektir!

Abdennour Toumi: 1923 yılında im-
zalanan ve Fransız mandasıyla
(Suriye ve Lübnan) İngiliz man-
dası (Filistin) arasındaki sınırları
çizen Paulet-Newcombe An-
laşması’nın akıbeti sizce ne
olur?

Doç. Dr. Hayat el-Hariri: Lübnan’ın
işgal altındaki Filistin ve Suriye’yle
olan sınırlarıyla ilgili birden fazla
uluslararası anlaşma ve harita var-
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gellemesinin ardından, Lübnan’ın
kendi sularındaki zenginlik hakkını
tesis etmeye yönelik teknik çerçeve
anlaşmasıdır.

Pek çok kişinin başarısız
olacağına dair iddiaya girdiği
dünya kupasına ev sahipliği
yapmak suretiyle Katar,
bölgesel ve uluslararası
düzeyde ileri bir siyasi konuma
sahip olduğunu tekrardan
kanıtlamayı başarmış ve
konumunu yeniden
kazanmıştır.

Abdennour Toumi: Batılı ülkeleri
temsil eden Fransa Cumhur-

başkanı Emmanuel Macron ve

İngiltere Başbakanı Rishi Su-

nak’ın davet edilmediği 2022

FIFA Dünya Kupası töreninde,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın samimi ortam

eşliğinde Mısır Cumhurbaşkanı

Abdülfettah es-Sisi ve Suudi

Arabistan Veliaht Prensi Mu-

hammed bin Selman ile bir ara-

ya gelmesi sonucunda, Ka-

tar’daki Dünya Kupası’nı bir “fut-

bol diplomasisi” olarak görmek

mümkün müdür? Sizce bölge-

sel ve uluslararası siyaset üze-

rinde bir etkisi olur mu?

Doç. Dr. Hayat el-Hariri: Katar,
bir süredir Türkiye ve Mısır gibi
farklı bölgesel aktörlerle diplomatik

yollarla sorunlarını çözmeye ça-
lışmaktadır. Pek çok kişinin başa-
rısız olacağına dair iddiaya girdiği
dünya kupasına ev sahipliği yap-
mak suretiyle Katar, bölgesel ve
uluslararası düzeyde ileri bir siyasi
konuma sahip olduğunu tekrardan
kanıtlamayı başarmış ve konumunu
yeniden kazanmıştır. Fransa Cum-
hurbaşkanı’nın müsabakayla ilgili
verdiği son açıklamalar, Avrupa’nın
dış politikadaki kafa karışıklığını
ve ikiyüzlülüğünü bir kez daha tüm
dünyaya göstermiştir. Bence Dünya
Kupası’nda dikkat edilmesi gereken
en önemli nokta; Filistin’i destek-
leyen ve İsrail’le normalleşmeyi
reddeden Arap toplumlarının so-
kaklardaki itirazıdır. ∂


