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  موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥رسالة مؤرخة  - ٣٥
  من املمثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى األمم املتحدة

  
  موجهة إىل رئيس جملس األمن ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٥مؤرخة رسالة 

  من املمثل الدائم للبنان لدى األمم املتحدة
  

  األوليـــــــةجراءات اإل
تشرين األول/أكتوبر  ٥املداوالت املؤرخة   

  )٤٨٣٦(اجللسة  ٢٠٠٣
 ٢٠٠٣تشــــرين األول/أكتــــوبر  ٥رســــالة مؤرخــــة ب  

ــن    ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ ــة   ، )١(موجه ــل اجلمهوري ــب ممث طل
للنظــر يف عقــد اجتمــاع طــارئ جمللــس األمــن  العربيـة الســورية 

تشــرين  ٥الــذي وقــع يف اختــراق األجــواء اللبنانيــة والســورية 
مـــن قبـــل القـــوات اجلويـــة اإلســـرائيلية  ٢٠٠٣األول/أكتـــوبر 

موقعـا   ت به يف نفس اليوماستهدفالذي عتداء بالصواريخ واال
    .لسوريةراضي ااألمدنيا يقع داخل 

، ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر   ٥رســالة مؤرخــة  وب  
، طلب ممثل لبنان أيضا عقـد  )٢(موجهة إىل رئيس جملس األمن

تشـــكل هتديـــدا  جلســـة عاجلـــة للمجلـــس للنظـــر يف حالـــة     
علـــى امتـــداد خـــط احلـــدود اإلســـرائيلية اللبنانيـــة.  لالســـتقرار

ر وطلب ممثل لبنان إىل اجمللـس أن جيتمـع علـى الفـور وأن ينظـ     
ــدابري ــا  يف الت ــزم اختاذه ــيت يل ــردع إســرائيل  ال عــن املضــي يف   ل

  خرق اجملال اجلوي اللبناين.  
 تشـــرين األول/ ٥، املعقـــودة يف ٤٨٣٦ويف اجللســـة   
ــوبر  ــواردين يف الرســـالتني     ٢٠٠٣أكتـ ــتجابة للطلبـــبني الـ اسـ

املذكورتني آنفـا، اللـتني أدرجهمـا اجمللـس يف جـدول أعمالـه،       
ــات أدىل  ــع أعببيان ــرائيل    مجي ــو األردن وإس ــس وممثل ضــاء اجملل
__________ 

  )١(  S/2003/939. 

  )٢(  S/2003/943. 

واجلزائــــر واجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة   والبحــــرين وتــــونس
ومجهورية إيران اإلسالمية والسودان وقطـر وكوبـا والكويـت    
ولبنــان ومصــر واملغــرب واململكــة العربيــة الســعودية والــيمن،   

ني الــــدائمني جلامعــــة الــــدول العربيــــة    راقبفضــــال عــــن املــــ  
  .)٣(وفلسطني
ــة    ويف   ــة العربيـ ــل اجلمهوريـ ــر ممثـ ــة، ذكـ  تلـــك اجللسـ

السورية أن القصف اجلوي اإلسـرائيلي يشـكل انتـهاكا مليثـاق     
األمم املتحدة، والقانون الدويل، والتفاق فـض االشـتباك لعـام    

ال يشــكل حــدثا  ‘‘العــدوان اإلســرائيلي ’’. وأكــد أن ١٩٧٤
كـانون   ٢إسـرائيل يف   هارتكبتـ  آخـر معزوال، بل سبقه انتـهاك  

يف املنطقــة املرتوعــة الســالح أدى إىل  ٢٠٠٣لثاين/ينــاير عــام ا
ــل  ــدمقت ــب إىل     ي جن ــة الســورية. وطل ــة العربي ــن اجلمهوري م

اجمللــس أن يــدين اهلجــوم اجلــوي وأشــار إىل أنــه قــدم مشــروع 
يعكس املواقف الـيت اعتـاد اجمللـس اختاذهـا يف مواجهـة       )٤(قرار

  .)٥(مثل هذه االعتداءات والتهديدات
 ١٩ن انتحارية فلسـطينية قتلـت   أثل إسرائيل وذكر مم  

آخـرين جبـراح يف مطعـم حبيفـا. وأضـاف       ٦٠مدنيا وأصـابت  
‘‘ يف دمشـق  مقرا هلا’’اإلسالمي، اليت تتخذ  دأن منظمة اجلها

__________ 

املتحدة وجيبويت والصـومال وعمـان   ُدعي ممثلو اإلمارات العربية   )٣(  
 إىل املشاركة ولكنهم مل يدلوا ببيانات.

 مل يصدر كوثيقة من وثائق اجمللس.  )٤(  

  )٥(  S/PV.4836،  ٥-٣الصفحات. 
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قد أعلنـت مسـؤوليتها عـن ذلـك. وأشـار إىل أن تلـك اجملـزرة        
الفظـــائع ’’مـــن  ٤٠كانـــت األخـــرية مـــن بـــني أكثـــر مـــن      

ارتكبتها منظمة اجلهاد اإلسالمي يف السنوات يت ال ‘‘اإلرهابية
وأكــد املمثــل أن اجلمهوريــة العربيــة الســورية   القليلــة املاضــية.

ــ ‘‘املـــالذات اآلمنـــة ومرافـــق التـــدريب ’’تـــوفر  ملنظمـــات ’’ـلـ
مــن قبيــل اجلهــاد اإلســالمي ومحــاس وحــزب اهللا،  ‘‘اإلرهابيــة

ــوري.    ــيش السـ ــد للجـ ــلة أو يف قواعـ ــق منفصـ ــواء يف مرافـ  سـ
أعطــى عــددا مــن األمثلــة علــى اشــتراك حكومــة اجلمهوريــة   و

ورأى ‘‘. ألبريـاء ا لمـدنيني لالقتل املتعمد ’’العربية السورية يف 
كـــل عمـــل مـــن هـــذه األعمـــال يشـــكل انتـــهاكا صـــارخا أن 

 ١٣٧٣مبا فيهـا القـرار    للقانون الدويل وقرارات جملس األمن،
مثـل  )، وهتديدا للسالم واألمـن الـدوليني. ووصـف امل   ٢٠٠٢(

املوقع الذي استهدفه القصـف اجلـوي يف قريـة عـني الصـاحب      
اجلمهوريـة العربيـة   الـيت ترعاهـا   ‘‘ اإلرهابيـة ’’املرافق بأنه أحد 

رد إسـرائيل  اإلسـالمية، وأوضـح أن    إيـران  ةمجهوريسورية وال
ــدفاعي احملســـوب’’ ــاري   ‘‘الـ ــتفجري االنتحـ ــوم علـــى الـ يف اليـ

عـن الـنفس وفقـا     لـدفاع ا لمـن أعمـا  هو عمل واضـح   السابق
  .  )٦(من امليثاق ٥١للمادة 

وأشـــار ممثـــل باكســـتان إىل أن اهلجـــوم الـــذي شـــنته    
ال يسـتويف الشـرطني   إسرائيل على اجلمهورية العربية السـورية  

قـد  فالصارمني اللذين حددمها امليثـاق بشـأن اسـتخدام القـوة.     
كان هذا اهلجوم عشوائيا، ومن الناحيتني القانونيـة والسياسـية   

لقــرارات جملــس األمــن   و ،للميثــاق ا واضــحاانتــهاك كليشــ
) ١٩٧٤( ٣٥٠) و ١٩٧٣( ٣٣٨) و ١٩٦٧( ٢٤٢

  .)٧() وغريها٢٠٠٢( ١٣٩٧  و
إىل ودعـــا ممثـــل الواليـــات املتحـــدة مجيـــع األطـــراف    

تفادي تصـعيد التـوتر يف الشـرق األوسـط وإىل الـتفكري بعنايـة       
__________ 

 .٩-٥ املرجع نفسه، الصفحات  )٦(  

 .١١-١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  

ــا.   ــب أعماهل ــه يف عواق ــر أن حكومت ــر وذك ــاإلجراء  تأخط ب
وأكــد أن اجلمهوريــة العربيــة  اإلســرائيلي بعــد وقــوع احلــدث.

ــال اإلرهــاب   ’’الســورية  ــأ حي ــا و ‘‘تقــف يف اجلانــب اخلط أهن
  .)٨(إيواء اجلماعات اإلرهابية الكف عنإىل ة اجحب

الـتفجري يف مدينـة    ‘‘اخللـط بـني  ’’وأكد ممثل لبنان أن   
بينـه  سورية أو الـربط  ال اجلمهورية العربيةحيفا واالعتداء على 

ــة ’’ وبــني ــذ ‘‘إرهــاب الدول ي متارســه إســرائيل أمــر منــاف   ال
مـن جملـس األمـن أن يتحمـل     . وطلـب  قواعد القانون الـدويل ل

ــة إســرائيل     كامــل مســؤولياته ويتخــذ اخلطــوات الالزمــة إلدان
  .)٩(ارتكاب األعمال العدوانيةوردعها عن 

ــثال امل    ــدد ممـ ــادة   وشـ ــى أن املـ ــرب واألردن علـ  ٥١غـ
ه احلالــــة، ألنــــه ال ميكــــن اعتبــــار اهلجــــوم تنطبــــق يف هــــذ ال
يشـكل   بالتايلسرائيلي دفاعا مشروعا عن النفس. واهلجوم اإل

تطالب الدول األعضـاء باالمتنـاع    )، اليت٤( ٢ ةمادلانتهاكا ل
عــن اســتخدام القــوة ضــد الســالمة اإلقليميــة أو االســتقالل       

  .)١٠(السياسي ألية دولة
لتلـك احلالـة   هم فوأعرب معظم أعضاء اجمللس عن أس  

وحثوا كال اجلانبني علـى مراعـاة ضـبط الـنفس يف عالقـة كـل       
منهما باآلخر. كما أدانوا كال مـن الـتفجري االنتحـاري الـذي     

والقصـف اجلـوي يف    ٢٠٠٣تشرين األول/أكتـوبر   ٤وقع يف 
اليــوم التــايل. كمــا أعــرب عــدة مــتكلمني عــن التــزامهم خبطــة  

ع اإلسـرائيلي  صـرا ية الالسالم املتمثلة يف خريطة الطريـق لتسـو  
  .)١١(الفلسطيين

__________ 

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٢١-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  

 ٢٣-٢٢(املغــرب)؛ والصــفحتان   ٢٢املرجــع نفســه، الصــفحة    )١٠(  
 (األردن).

(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١١(  
(أملانيـــــا)؛  ١٣-١٢(االحتـــــاد الروســـــي)؛ والصـــــفحتان    ١٢

(شــيلي)؛ والصــفحتان  ١٤(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٣والصــفحة 
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وأدان معظـــم املـــتكلمني اآلخـــرين اهلجمـــات اجلويـــة   
بشـــدة ونـــددوا هبـــا باعتبارهـــا متنافيـــة مـــع امليثـــاق والقـــانون  
ــة يف األراضــي     الــدويل. كمــا أرجعــوا جــذور الــرتاع إىل احلال

ــطينية ــتفجري    )١٢(الفلسـ ــا الـ ــتكلمني أيضـ ــن املـ ــدد مـ . وأدان عـ
  .)١٣(االنتحاري
  

__________ 

أنغـــوال)؛ والصـــفحتان ( ١٥(املكســـيك)؛ والصـــفحة  ١٥-١٤
 (الكامريون). ١٧-١٦(غينيا)؛ والصفحتان  ١٦-١٥

ــة)؛    ١٩-١٨املرجــع نفســه، الصــفحتان     )١٢(   ــدول العربي ــة ال (جامع
(اجلزائر)؛  ٢٢-٢١(لبنان)؛ والصفحتان  ٢١-١٩والصفحات 
(تــــــونس)؛   ٢٤(األردن)؛ والصــــــفحة   ٢٣-٢٢والصــــــفحة 

 ٢٧-٢٦(الكويــــــت)؛ والصــــــفحتان  ٢٦-٢٥والصــــــفحتان 
ــة الســعودية)؛ والصــفحتان   ( ــة  ٢٨-٢٧اململكــة العربي (مجهوري

(البحـــــــرين)؛  ٢٩-٢٨إيـــــــران اإلســـــــالمية)؛ والصـــــــفحتان 
 ٣٠(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحة  ٣٠-٢٩والصفحتان 

 ٣٢-٣١(قطــر)؛ والصــفحتان  ٣١-٣٠(الــيمن)؛ والصــفحتان 
 (السودان).

(مصـر)؛   ٢٣حة (املغـرب)؛ والصـف   ٢٢املرجع نفسه، الصـفحة    )١٣(  
 (كوبا). ٢٧(فلسطني)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 


