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موجهتـان ىل  األمـا المـا      2015شباط/فرباير  9رسالتان متطابقتان مؤرختان   
ــم      ــم الدائبــم لل بهوري ــم للبمم ورئــ س جملــس األمــن مــن القــائم باألابــال بال  اب

 المرب م السوريم لدى األمم املتحدة
 

ا ب اء الى تمل بات من حكومم بلدي، وباإلشـارة ىل  الرسـالتا املتطـابقتا املـؤرخت     
املــوجهتا ىل  األمــا المــا  ورئــ س جملــس األمــن مــن املبمــ    2015كــانون الماي/ي ــاير  28

 (، أود أن أوجه انتباهكم ىل  ما يلي:S/2015/65الدائم إلسرائ   لدى األمم املتحدة )
ا، الـى تسـب م االـوان السـوري ا تـ       لقد جترأ ممم  ىلسـرائ  ،   رسـالت ه املتطـابقت    

  ت اقض صارخ مع القانون الدويل وم ماق األمـم املتحـدة    “مرتفمات االوان اإلسرائ ل م” بـ
(، الــأ أكــدت أن قــرار 1981) 497وقــرارات األمــم املتحــدة صات الاــلم، اــا ف هــا القــرار  

 ــها ووايتــها وىلدار ــا   بفــرق قوان  1981كــانون األول/ديســبرب  14ىلســرائ   الاــادر   
االــوان الســوري ا تــ  قــرار او وبا ــ  ول ســي لــه أيــم شــرا م الــى اإل ــ ق  فــاالوان    
السوري ا ت  جزء ا يت زأ من أراضي االبهوريم المرب ـم السـوريم وسـ ك  كـ لجي، و ـ       

    1967حزيران/يون ه  4الى ىلسرائ   أن ت سح  م ه بالكام  ىل  خط 
انتـهاكات اتفـاق فاـ  القـوات     ”قي ال ي يشـ  ف ـه مممـ  ىلسـرائ   ىل      و  نفس الو 
، يابح من الواضح متامـا أن ىلسـرائ   هـي الطـرذ الـ ي ي تـهجي صلـجي ااتفـاق         “1974لما  

بااتداءا ا املتكررة الى أراضي االبهوريم المرب م السوريم وس اد ا، وبتقدميها ملختلف أنـوا   
، وهـي فـر  مـن    “هـم ال اـرة  جب”رهاب م املسلحم اـا   صلـجي   الدام املباشر ىل  االبااات اإل

فــرو  ت كــ م القااــدة،   امل طقــم الفاصــلم   االــوان الســوري ا تــ ، الــى  ــو مــا أكدتــه    
تقارير األما الما  الاـادرة مـؤخرا بشـقن قـوة األمـم املتحـدة ملراقبـم فـض ااشـتبا   والـدام           

ــرتبطا بت كــ م القااــدة ا يشــك  فحســ      ــهاكا خطــ ا   اإلســرائ لي املقــد  لبرهــاب ا امل انت
، بـ  هـو أي،ـا،   الواقـع، انتـها  جسـ م لقـرارات جملـس         1974اتفاق فض ااشتبا  لمـا   
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وتداو حكومم االبهوريـم المرب ـم السـوريم جملـس األمـن مـرة أخـرى ىل  أن ي،ـطلع          
م لوضع حد احـت ل ىلسـرائ   لل ـوان السـوري، وىل   ـ       اسؤول اته باختاص ىلجراءات فوري

وفقـا لقـرارات جملـس     1967حزيران/يون ـه   4ىلسرائ   الى اانسحاب الكام  م ـه ىل  خـط   
(، وأي،ا ىل  ىلجبـار ىلسـرائ   الـى    1981) 497( و 1973) 338( و 1967) 242األمن 

داءا ا الــى االبهوريــم وقــف الــدام الــ ي تقدمــه ىل  االبااــات اإلرهاب ــم ووضــع حــد ااتــ 
 المرب م السوريم الأ  دد بانف ار األوضا    امل طقم بقسرها   

 وأرجو ممت ا تمب م ه ه الرسالم بوصفها وث قم من وثائق جملس األمن  
 

 ح در( الي أ د توقيع)
 القائم باألابال بال  ابم
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