
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

 
 أحمد اسكندر أحمد،  ،وزير االعالم السوريلحديث صحايف خاص 

 ، ومقومات السالمرار اإلسرائيلي بضم هضبة اجلوالنالقحول 
  1 ]مقتطفات[يف منطقة الشرق األوسط، وقضايا أخرى  

  
  ]1/2/1982[دمشق، 

  

تعليقكم على تصريح شيسون أن فرنسا تعتبر قانون اجلوالن اإلسرائيلي الغيًا ما هو   -س
ولكنها ال تعتبره تهديداً للسالم العاملي وعلى هذا األساس ال يمكنها أن توافق على عقوبات ضد 

  إسرائيل؟

إن قول السيد شيسون متناقض، وكنا نود أن تبقى فرنسا التي قدرنا لها مواقفها السابقة،   - ج
حتى العهد  1967افطة على سياستها التي أتبعتها منذ العدوان اإلسرائيلي يف حزيران عام حم

اجلديد وحتى اإلدارة اجلديدة يف فرنسا، ألن القرار اإلسرائيلي بضم اجلوالن هو أمر خمالف مليثاق 
عت األمم املتحدة ولقرارات اجملتمع الدويل بخصوص األراضي التي حتتل يف حالة احلرب لقد دف

السالم العادل  صإسرائيل املنطقة بقرارها إىل حافة احلرب وزادت من تعقيدات املوقف وألغت فر
والدائم والشامل، وأي تفجير للموقف يف الشرق األوسط هو بال جدال تهديد للسالم واألمن الدوليين 

  .ألن املنطقة ال تهمنا نحن فقط وإنما تهم سائر الدول األخرى

ية من اجلمعية العمومية يف األمم املتحدة، ما نفع االجتماع التي دعت له ماذا تنتظر سور  -س
  جمموعة دول عدم االنحياز؟ هل تتوقعون قرارات خمتلفة عن قرارات هيئة األمم؟

ف جميع الدول املؤمنة باحلرية والتقدم والسالم يف تنحن نريد من هذا االجتماع أن تتكا  - ج
ضد النزعة العدوانية التوسعية العنصرية إلسرائيل، وأن تنديد العامل التخاذ العقوبات الالزمة 

ومنظمة املؤتمر اإلسالمي ودول املنظومة االشتراكية وجميع األحرار  –دول عدم االنحياز  –الدول 
يف العامل بالقرار اإلسرائيلي وبإسرائيل كدولة معتدية، إنما يعكس مزيداً من التفاؤل باألمم 

من النضال ضد حماوالت القهر التي تريد االمبريالية األمريكية والصهيونية املتحدة ويدفع بمزيد 
  .فرضها على األمة العربية وعلى شعوب العامل الثالث
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ونريد من هذا االجتماع تأكيد حقنا يف أرضنا وتأكيد حقوقنا املغتصبة يف فلسطين   
ذلك مراراً يف احملافل الدولية ا نحن شعب يريد السالم العادل والدائم والشامل ولقد أكدن. احملتلة

عاد الكايف عن االستسالم على طريقة تحقق تنفيذها االبيوقلنا أن لهذا السالم مقوماته التي 
  .السادات وبيغن

  ..هذه املقومات كانت ومازالت كما يلي  

االنسحاب اإلسرائيلي الكامل وغير املشروط من جميع األراضي العربية التي احتلت  -1
 .بما يف ذلك القدس العربية 1967 ]يونيو[ حزيرانخالل عدوان 

ة للشعب العربي الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير تتأكيد احلقوق الوطنية الثاب -2
الفلسطينية يف تقرير املصير وحتى العودة وبناء الدولة الفلسطينية املستقلة فوق التراب 

 .الفلسطيني

 .إنهاء حالة احلرب ما بين العرب وإسرائيل -3

إن انعقاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف مثل هذه الظروف إنما هي مناسبة جديدة 
نؤكد من خاللها مبادئنا يف احلرية والسالم ونوضح للعامل أجمع أننا ونحن نؤمن بالسالم العادل 

ونسعى إليه ال نساوم على حق من حقوقنا وال نفرط بذرة من تراب من أرضنا الوطني والقومي 
إن هناك مسافة كبيرة . نفرط إطالقاً بأي حق من حقوقنا يف سائر األرض العربية احملتلة كما ال

ما بين االستسالم الذي تسعى لفرضه علينا وإىل أكبر حدود الكبر ما بين السالم الذي نريده 
ونؤكد لهؤالء اآلن ويف كل وقت أن سورية القوية . ة األمريكية والصهيونية العامليةاالمبريالي

نفسها، القوية بحزبها، القوية بشعبها، ال يمكن أن تتراجع عن مبادئها القومية وال يمكن أن جتر ب
إننا نثق بأنفسنا كما نثق بمستقبلنا، نثق بأنفسنا ألننا نبني سورية  .إىل مواقع مناقضة ملبادئها

لكون وضوح احلديثة ونثق بمستقبلنا ألننا نسعى نحو هذا املستقبل سعي املناضلين الذين يمت
  .الرؤية وشجاعة التحرك نحو أهدافهم العادلة

. . . . . . .  

قال الرئيس حافظ األسد بأن اجلوالن ال يرد بقانون كيف ترى سورية إمكانية استرداد   -س
  اجلوالن وبأية طرق؟ 

اجلزء الذي ما زال يف اجلوالن هو كسائر األرض العربية احملتلة األخرى، احتل بالقوة   - ج
إىل جانب ذلك القوة االقتصادية  القوة العسكرية فقط وإنما تعني بها والقوة ال تعنييسترد 

والسياسية وسورية كما ذكرت يف بداية احلديث تبني نفسها جيداً وتسعى لتضامن عربي نضايل 
تتحرك سياسياً يف خمتلف احملافل الدولية وحترير ما احتل من أرضنا هو ضد الكيان الصهيوين و

ننا نضع يف اعتبارنا األول ولدى كل خطوة نخطوها هدف حترير األراضي العربية إ. الهدف
احملتلة وليس من حقنا أن نتنازل عن هذا الهدف وال يمكننا أن ننتازل عنه من أجل حاضر شعبنا 
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ومن أجل مستقبل أجيالنا لكي ال يعيش أبناؤنا يف قهر االحتالل آم حتت ذل االستبعاد االمبريايل 
  .الصهيوين

. . . . . . .  

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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