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رسالة من القائم باألعمال بالنيابة يف البعثة السورية يف األمم املتحدة، فيصل 
 املقداد، إىل األمين العام لألمم املتحدة، كويف أنان، يطالب فيها أنان بالعمل

  حلمل إسرائيل على وقف االستيطان يف اجلوالن 
  ١٦/٧/٢٠٠١نيويورك، 

  

  

 ارييل االسرائيلي الوزراء رئيس تصريحات على املتحدة لألمم العام األمين لدى سورية احتجت
 انها واعتبرت احملتل السوري اجلوالن أراضي يف االسرائيلي االستيطان توسيع حول شارون

 عملية لقتل شارون حكومة لدى قرار وجود على ودليالً املنطقة يف للوضع آخر خطيراً تصعيداً"
  ."الصلة ذات املتحدة األمم قرارات ودفن السالم

 العام األمين اىل برسالة املقداد فيصل الدكتور السورية البعثة يف بالنيابة باألعمال القائم وبعث
 بالعمل ملتزمة تزال وال كانت السورية العربية اجلمهورية ان" فيها قال االثنين أمس انان كويف

 حتديها يف اسرائيل استمرار ان تؤكد األوسط، الشرق يف والشامل العادل السالم اقامة أجل من
 يف خطـير تصـعيد اىل يقود سوف املتحدة األمم ولقرارات الدولية وللشرعية الدويل اجملتمع الرادة

  ."املنطقة

 واتخاذ امليثاق بموجب سلطاته استخدام" العام األمين من تطلب السورية احلكومة ان وتابع
  ."اجلوالن يف االستيطانية ممارساتها وقف على فوراً اسرائيل حلمل الالزمة االجراءات

 يف التوطين تطوير ان املاضي االسبوع قال اذ" مريعة" بأنها شارون تصريحات املقداد ووصف
 يمكن ال واقع اىل اجلوالن يف التوطين بتحويل" الكفيل وحده هو املستوطنات وتوسيع اجلوالن
 تاريخ يف والنجاحات االجنازات أجمل من" بأنه اجلوالن يف االستيطان ووصف ،"عنه الرجوع

  ."الصهيونية

 عن باالعالن قامت االسرائيلية احلكومة ان" من األنباء وكاالت نقلته ما اىل املقداد وأشار
 اطار يف يأتي االعالن هذا" ان وقال ،"اجلوالن يف سياحي كوخ ٢٢٠و منزل ١٠٠ لبناء مناقصة

 األرض على االستيالء بهدف ١٩٧٦ عام اجلوالن احتاللها منذ ومستمرة منهجية اسرائيلية خطة
  ."عليها جديدة مستوطنات وبناء
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 تدل االسرائيلية املمارسات هذه ان وقال االستيطان دانت التي املتحدة األمم قرارات اىل أشار كما
 االنساين والقانون الدويل القانون وسيادة وقراراتها املتحدة األمم مليثاق" له مثيل ال حتد" على

  ."احلرب جرائم من جريمة االستيطان تعتبر التي" ١٩٤٩ لعام الرابعة جنيف واتفاقية الدويل



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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