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وثيقة رقم 147:

ترصيح صحفي لنارص جودة يدين فيه قيام الجيش اإلرسائييل بإطالق النار 
عىل جموع العزل يف الجوالن املحتل147

6 حزيران/ يونيو 2011

عب وزير الخارجية نارص جودة عن إدانة األردن الشديدة لقيام الجيش اإلرسائييل بإطالق النار 
عىل جموع العزل املحتشدين الستذكار مرور 44 عاماً عىل حرب حزيران عام 1967 يف منطقة خطوط 
املئات الذي أدى إىل استشهاد العرشات وجرح  النار يف الجوالن السوري املحتل، األمر   وقف إطالق 

منهم.

وأضاف وزير الخارجية يف ترصيح إىل وكالة األنباء األردنية )برتا( اليوم االثنني، “إنه من امللفت 
للنظر واملؤسف يف آنٍ واحد، أن نرى الخطاب الرسمي اإلرسائييل يركز عىل قيم الديقراطية والحرية 
الحكومة  تقوم  وأن  الرسمي،  الخطاب  هذا  زعم  بحسب  إرسائيل  متثلها  التي  اإلنسان  وحقوق 
الحي  الرصاص  بإطالق  األوامر  بإعطاء  القيم كلها  النقيض لهذه  الوقت عينه مبامرسة  اإلرسائيلية يف 
عىل محتشدين ال يحملون السالح، يطالبون بإنهاء احتالل أراضيهم التي تحتلها إرسائيل منذ 44 عاماً، 

بشكل يثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدويل وقرارات الرشعية الدولية”.

اإلرسائييل  االحتالل  استمرار  عىل  متصاعدة  احتجاجية  مظاهر  من  نراه  ما  كل  إن  جودة  وقال 
لألرايض العربية املحتلة، يؤرش عىل تنامي التشاؤم واإلحباط لدى الشعوب العربية، بسبب استمرار 
إنهاء  الرامية إىل  الجادة  الدولية  الحكومة اإلرسائيلية مع املساعي  التعنت اإلرسائييل وعدم تجاوب 
الوحيد  السبيل  أن  عىل  مشدداً  الشامل،  السالم  تحقيق  سياق  يف  اإلرسائييل   – الفلسطيني  الرصاع 
وجميع  لدولها  الحقيقي  األمن  وتوفري  منطقتنا  شعوب  لدى  االحتقان  وإزالة  لالستقرار،  للتأسيس 
وذات  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  مبقتضاه  تقوم  الذي  الدولتني  حل  تجسيد  يف  يكمن  شعوبها، 
السالم  وتحقيق  الرشقية،  القدس  وعاصمتها   1967 لعام  حزيران  من  الرابع  خطوط  عىل  السيادة 
الشامل وإنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض العربية املحتلة عام 1967 كافة، وفقاً ملرجعيات السالم 

املعروفة ومبادرة السالم العربية بكل عنارصها.

وثيقة رقم 148:

بيان صحفي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية تتهم فيه الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني – القيادة العامة بأحداث مخيم الريموك يف سورية148
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العامة،  القيادة   – الشعبية  للجبهة  تابعة  مسلحة  مجموعات  قيام  الفلسطينية  القيادة  أدانت 
أمس  يوم  الريموك  مخيم  شباب  من  الفلسطينيني  املتظاهرين  جموع  عىل  الحي  الرصاص  بإطالق 
واألربعني الرابعة  الذكرى  إحيائهم  خالل  سقطوا  الذين  الشهداء،  جثامني  تشييع  أثناء   اإلثنني، 

للنكسة.


