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رسا ا ا ااطابطت مبمطرخبطت م ر بطت  ٦حزيرات/يونيه  ٢٠١٩موجهبطت إىل األمني ااعطم ورئيس
جملس األمن من املمثل اادائم إلسرائيل ادى األمم املبحدة
يف أعقاب احتفال إسرائيل مؤخرا بـ ”يوم يِروشاالييم“ (يوم القدس) ،أكتب ألؤكد جمددا جمللس
األمن أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل.
فمنذ أن جعل امللك داوود القدس عاص ــمة لسة إسـ ـرائيل ل  ٣ ٠٠٠س ــنة ،واليمود ما برحوا
يعيش ـ ــون يف املدينة املقدس ـ ــة ويعملون علا بنائما ويدافعون عنما .والقدس كاوء مركع الن ولة الع ية ،الي
ارتقء ابإلوس ــاوية إت مس ــتو ج روحية جديدة .وحف بعدما فقد اليمود س ــيادسم علا أر إس ـ ـرائيل يف
ظل السيف الروماين ،فقد حافظوا علا ٍ
وجود هلم يف القدس ،جيال بعد جيل.
وعندما رفض العرب رار األمم املتحدة ( ١٨١د )2-يف عام  ،١٩٤٧هاجم السـ ـ ـ ـ ـ ــسان العرب
احملليون ،الذين س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرعان ما جرى تععيعهم بقواج عربية أجن ية ،املنطقةَ اليمودية من املدينة القدمية وطردوا
سـ ــسالا اليمود .وعلا مدى  ١٩سـ ــنة ،ظلء مدينة القدس القدمية مف ـ ــولة عن أحيائما الاربية بواس ــطة
األلاام واألسـ ــالا الشـ ــائسة ،يف و ء ظل سـ ــسالا اليمود نء سديد مسـ ــتمر من القناصـ ــة املتمركعين يف
اجلاوب اآلخر .ومل تنجح إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل يف إعادة توحيد القدس وإعادة نريرها إال حف عام  ١٩٦٧عندما
تال ء إسـ ـرائيل علا ةاولة عربية أخرى لتدمد الدولة اليمودية .إن إسـ ـرائيل ،بقيامما بذلك ،وكما كرج
ابلتف ــيل يف خطاا أمام جملس األمن يف  2٩ويس ــانيأبريل ،مل تع حدودا دولية ،ألن اتفاق اهلدوة لعام
 ١٩٤٩بني إسرائيل واألردن كر صراحة أن اخلط الذي مت اجتيازه مل يسن ،ولن يسون أبدا ،حدودا.
وعلا مدى السنواج ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ  52األخدة ،ظلء القدس مدينةً مناصرةً وحاميةً للحرية الدينية وحلق
مجيع املؤمنني يف ال ـ ــالة بس ـ ــالم .إن هذا الوا ع ،الفريد يف منطقتنا ،غد موجود إال يف إس ـ ـ ـرائيل اليمودية
والدميقراطية .لقد حان الو ء ألن يعرتف اجملتمع الدويل أن القدس هي عاصمة إسرائيل.
أرجو تنا تعميم هذه الرسالة ابعت ارها وثيقة من واثئق جملس األمن.
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