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 تصريح صحايف ملصدر سوري مسؤول يدين فيه قرار الكنيست اإلسرائيلي

  2 1اعتبار مرتفعات اجلوالن احملتلة أرضاً غير قابلة للتفاوض
 

  13/11/1991دمشق، 
  

مل تكتف اسرائيل بكشف تعنتها أمام مؤتمر السالم يف : صرح مصدر مسؤول بما يلي  
ذ خطوات وإجراءات لتخريب اجلهود العربية والدولية مدريد بل انطلقت منذ افتتاح املؤتمر اىل اتخا

 242التي بذلت لتحقيق سالم عادل وشامل للصراع العربي اإلسرائيلي على أساس القرارين 
  .ومبدأ األرض مقابل السالم 338و

لقد جتلى هذا التصرف اإلسرائيلي العدواين يف القصف اليومي جلنوب لبنان ويف إقامة مستوطنة 
جلوالن احملتل ويف قرار الكنيست اإلسرائيلي الذي اعتبر اجلوالن السوري احملتل أرضاً جديدة يف ا

  .إسرائيلية غير قابلة للتفاوض
لقد حدث كل ذلك منذ افتتاح مؤتمر السالم يف مدريد فقدمت إسرائيل بذلك الدليل   

وال وزناً للقانون والشرعية امللموس للعامل أجمع انها عدوة السالم وأنها ال تعتبر أذناً للرأي العام 
  .الدولية

وحتد ملبادئ  338و 242إن قرار الكنيست اإلسرائيلي هو انتهاك سافر لقراري جملس األمن رقم 
موعة مدريد برعاية أمريكية سوفييتية وبمشاركة اجمليف وأهداف مؤتمر السالم الذي عقد 

  .األوروبية واألمم املتحدة
 497كما ان قرار الكنيست يتعارض بصورة جذرية مع قرار جملس األمن الدويل رقم   

  .والغياً ودون أي أثر قانوين باطالً 1981الذي اعتبر قرار اسرائيل ضم اجلوالن يف عام 
إن سورية إذ تؤكد جمددًا تصميمها على استعادة كامل األرض السورية يف اجلوالن   

ل االسرائيلي لبقية األراضي العربية تدعو الدول العربية الشقيقة وجميع احملتل وعلى إنهاء االحتال
يل من ممارسات دول العامل املهتمة بالسالم يف هذه املنطقة للتنبه اىل خماطر ما تقوم به اسرائ

دانة واستنكار هذه املمارسات اإلسرائيلية وإفشالها انطالقاً من ف عملية السالم كما تدعو إللنس
  .هود العربية والدولية إلجناح عملية السالمتضافر اجل
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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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