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رســـالتان متقابقتـــان م ر تـــان  1نيســـانريبر  2015موجهتـــان إىل األمـ ـ
العــا ورئيس ـة جملــس األمــن مــن القــائم باألعمــال بالنيابــة للجمهور ــة العربيــة
السور ة لدى األمم املتحدة
بناء على تعليمات من حكوميت ،يود ين ينق إىل عنا تكم ما لي:
تعرّضّت قر ة املبعوجة بر ف السـلمية ،ااظةـة ةـاة ـو الء ـاء  31آذاررمـار
 ،2015إىل هجو ٍ بربري نفذته مجاعـات إرهابيـة ارتكبـت لـه جمـرزرة نـنيعةب ـك سـكان
القر ــة املــدني ا،مــن  ،ــا يدى إىل استثــهاد ي ءــر مــن  60مــدنيا ،معةمهــم مــن األ فــال
والنساء ،سققوا ذ ا ورميا بالرصاص ،ويدى إىل إصـابة عثـرات املـدني ببصـاباتب قـرية،
مـا مع ممــدت رمـر التنةــيم اإلرهـات إىل ا تقــا بعـ ٍ مــن يهـايل القر ــة ،بعـد ين اســتباحوا
حرمة منارل القر ة ا،منة ،هنبا وختر با وحرقا.
تأيت اجملرزرة اجلد ـدة ،الـيت اسـتهدظت قر ـة املبعوجـة ا،منـة املاسـاملة اسـتمرارا لسلسـلة
األعمــال اإلرهابيــة اةمجيــة املمنهجــة ،الــيت تنفــذها اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة ســور ة،
والــيت ز رالــت بع ـ الــدول دمــة ملصــااها الضــيقة تصــر علــى وصــفها بـــ ”اجلماعــات
املعتدلــة“ ،مجاعـــاتـ ــــ ”داعــ “ ،و ”جبهـــة النصـــرة“ ،و ”اجلــي ااـــر“ ،و ”جـــي
اإلسـ ـ “ و ”اجلبهـــة اإلسـ ـ مية“ ،وبالتـــايل تمتمقصـــد هـــذل الـــدول التعـــامي عـــن جـــرائم
هذل اجلماعات اليت امتهنت قتـ وذبـم مـوا جل اجلمهور ـة العربيـة السـور ة املـدني ا،مـن ،
والتنكي ـ .ــم .وت ــد حكومــة اجلمهور ــة العربيــة الســور ة بــأ هن هــذل األعمــال اإلرهابيــة
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ما انت لتحدث لوز اسـتمرار تقـدا الـدعم املبانـر ةـذل التنةيمـات اإلرهابيـة ،ذات الفكـر
اإلقصــائي الوهــات ،مــن دول لــو ةــا ين تســمي نفســها دون ج ـ بـــ ”الصــد قة للثــعب
السـوري“ ،ظعــاا املوا نــون الســور ون مــن هــذل الصــداقة قــت وذ ــا وحرقــا و و عــا ومنعــا
للميال والكهرباء والغذاء والسكن.
إنَّ اجملارر واجلرائم ضد اإلنسانية اليت ترتكبها اجلماعات اإلرهابية املسـلحة ،وآ رهـا
”جمرزرة املبعوجة“ باتت تسـتوجب ،بـ تحـتم علـى الـدول املاحبـة للسـ باختـاذ اإلجـراءات
العقابيــة ضــد الــدول الداعمــة واملمولــة لىرهــاب األعمــى ،والــذي ســتهد ســور ة ونــعبها
منذ ي ءر من يربع سنوات .إن اجملتمع الدويل مقالب اليـو بتأ يـد الترزامـه فكاظحـة اإلرهـاب
واجلماعـات اإلرهابيـة املتقرظـة عــع التعـاون والتنسـيك التـام مــع حكومـة اجلمهور ـة العربيــة
السـور ة ااربـة هــذل ا،ظـة ا قــرة ،وتقـدا الـدعم للحكومــة السـور ة الــيت ـارب اإلرهــاب
اليــو  ،بالنيابــة عــن نــعوب العــا يمجــع ،دظاعــا عــن اإلنســان وقــيم العدالــة واار ــة والعــي
الكرا ،ودظعا لثرور التقر والتعصب األعمى ولألظكار الة مية اةدامة.
إن حكومــة اجلمهور ــة العربيــة الســور ة ،إذ ت ـد تصــميمها علــى ااربــة اإلرهــاب
َّ
سور ة ،وعرزمها على متابعة واجبها بالدظاع عن الثعب السوري وةا ته من مـا سـس
يمنــه ويمانــه وسـ مته ،ظبهنــا تــدعو مجــددا جملــس األمــن واألمـ العــا ملنةمــة األمــم املتحــدة
إىل إدانة هذا العم اإلجرامي ،وإىل قيا جملـس األمـن بتحمـ مسـ ولياته ااربـة اإلرهـاب
واجتءــاث جــذورل ،عــع تفعي ـ تنفيــذ قراراتــه املعنيــة فكاظح ـة اإلرهــاب ،وز ســيما القــرار
رقــم  ،)2014( 2170ورقــم  ،)2014( 2178ورقــم  ،)2015( 2199وإىل اختــاذ اظــة
التــدابري الرادعــة ــك منتــهكي هــذل القــرارات مــن ـ ل اســتمرارها بتســليم و و ـ وإ ــواء
وتدر ب اجلماعات اإلرهابية املسلحة ،وز سـيما تلـا األنةمـة القائمـة علـى ـ ٍ مـن تر يـا
وققر والسعود ة واألردن وظرنسا وبع الدول الغربية األ رى.
ويرجــو تنــا تعمــيم هــذل الرســالة بوصــفها و يقــة ر يــة م ـن و ــائك اجلمعيــة العامــة
إ ار البند  107من جدول األعمال ،ومن و ائك جملس األمن.
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