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 بيان سوري رسمي يشجب ضم إسرائيل ملرتفعات اجلوالن، 
   1ويحذر من خطورة هذا اإلجراء

  
  )15/12/1981البعث، دمشق، (          14/12/1981دمشق، 

  

من عمليات التهديد يف إطار السياسة العدوانية والتوسعية للعدو اإلسرائيلي بدءاً   
وبناء املستعمرات والتهجير واضطهاد السكان العرب قامت حكومة العدو اإلسرائيلي ] التهويد؟[

باتخاذ قرار يقضي بتطبيق القوانين اإلسرائيلية على األراضي العربية السورية احملتلة إن حكومة 
الدويل إىل خطورة ومنعكسات هذا اجلمهورية العربية السورية إذ تنبه الرأي العام العربي واجملتمع 

  :اإلجراء على األمن والسلم يف املنطقة ويف العامل توضح ما يلي

تخاذ اإلجراءات املتناسبة مع هذا اخلرق الكبير ا] بحق؟[حتتفظ لنفسها إن سورية  -1
 .338والفاضح مليثاق األمم املتحدة وقراراتها بما يف ذلك القرار 

ضماً لألراضي السورية احملتلة وشن حرب على سورية  إن هذا القرار اإلسرائيلي يعني -2
 .وإلغاء لوقف إطالق النار

يؤكد هذا القرار اإلسرائيلي السياسة العدوانية والتوسعية للكيان اإلسرائيلي العدواين  -3
 ...ويكشف أي سالم يريده هذا الكيان 

ه اخلطوة العدوانية إن حكومة اجلمهورية العربية السورية إذ تعبر عن قلقها العميق إزاء هذ
اجلديدة لتؤكد أنها ستواجه هذا األمر انطالقاً من مسؤولياتها الوطنية والقومية وهي تناشد الرأي 

العام العاملي الوقوف إىل جانبها ملواجهة هذا التطور اخلطير الذي ستنعكس آثاره ليس على 
  .املنطقة فحسب وإنما على جممل األوضاع الدولية

ومة اجلمهورية العربية السورية كخطوة أوىل عقد اجتماع عاجل ولقد طلبت حكهذا 
جمللس األمن الدويل ملعاجلة هذا الوضع اخلطير الذي يهدد األمن والسلم يف املنطقة ويف العامل 
واتخاذ قرار بإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية وفرض العقوبات على العدو اإلسرائيلي تنفيذاً مليثاق 

  .اتهااألمم املتحدة وقرار

ويف هذا اجملال فإن احلكومة السورية تؤكد أنها لن تدخر جهداً من أجل الدفاع عن أرضها 
ومصاحلها الوطنية والقومية وهي تنبه الرأي العام العربي إىل ما تعده إسرائيل ضد األمة العربية 
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الراهن وما وضد مصاحلها القومية وتهيب باحلكومات واجلماهير العربية أن تقدر خطورة الظرف 
 .يتطلبه من إجراءات ومواقف ملواجهة هذه التطورات اخلطيرة

  



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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