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  وثائق عربية
  

  رسالة من سوريا إىل األمين العام لألمم 
  املتحدة، كويف أنان، بشأن االحتالل 

 .اإلسرائيلي للجوالن

 

  
كدت اجلمهورية العربية السورية أن اجلوالن هو أرض سورية حمتلة ال يمكن التخلي عنها وأن إسرائيل أ  

الن السوري احملتل حتى خط الرابع من حزيران بموجب قرارات الشرعية الدولية ملزمة باالنسحاب من اجلو
وأبلغت سورية األمين العام لألمم املتحدة كويف أنان عبر رسالة سلمها له القائم باألعمال . 1967عام ] يونيو[

وبالنيابة يف الوفد السوري لدى املنظمة الدولية الدكتور فيصل املقداد أنها تنظر إىل املوقف اإلسرائيلي الذي أعلنه 
رئيس احلكومة اإلسرائيلية حول استمرار إسرائيل ببناء املستعمرات وتوسيعها يف األراضي احملتلة ريئيل شارون أ

على أنه تصعيد خطير آخر للوضع يف املنطقة ودليل على وجود قرار لدى حكومة شارون بقتل عملية السالم 
  .ورفض قرارات األمم املتحدة ذات الصلة

عام لألمم املتحدة استخدام سلطاته بموجب امليثاق واتخاذ اإلجراءات الالزمة وطالبت سورية األمين ال  
  .حلمل إسرائيل على وقف ممارساتها االستيطانية يف اجلوالن وفقاً لقرارات األمم املتحدة

اضي اجلوالن االستيطان اإلسرائيلي يف أررية أن تصريحات شارون حول توسيع وأضافت الرسالة السو  
ستيالء على األراضي وبناء مستعمرات عليها وجلب املزيد من تأتي يف إطار خطة إسرائيلية لال السوري احملتل

  .املستوطنين إليها من أجل جعل االستيطان يف اجلوالن أمراً واقعاً كما اعترف بذلك شارون يف تصريحاته األخيرة
مم املتحدة دانت سياسات االستيطان والضم واالحتالل وأشارت الرسالة إىل أن اجلمعية العامة لأل  

وقوانينها وإدارتها على  قرار إسرائيل فرض واليتها 497ره اإلسرائيلية وإىل أن جملس األمن رفض يف قرا
  .واعتبره الغياً وباطالً وغير ذي أثر قانوين اجلوالن السوري احملتل

على حتد ال مثيل له مليثاق األمم املتحدة وقراراتها وأكدت سورية أن هذه املمارسات اإلسرائيلية تدل   
  .ذات الصلة ولسيادة القانون الدويل والتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر االستيطان جريمة من جرائم احلرب

ويف نهاية الرسالة التي نقلت إىل أنان أكدت سورية التزامها بالعمل من أجل إقامة سالم عادل وشامل   
 338و 242سط على أسس الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم وقراري جملس األمن يف الشرق األو

  .ومبدأ األرض مقابل السالم
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