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  وثائق عربية
  

  تصريح لوزير اإلعالم السوري، عدنان عمران، 
  التصويت  يشرح فيه أسباب امتناع سورية من

  ]مقتطفات[ .1397على قرار جملس األمن رقم 
  

دفعـــت دمشـــق إىل االمتنـــاع عـــن " ســـتة أســـباب" إن" احليـــاة"قـــال وزيـــر اإلعـــالم الســـوري عـــدنان عمـــران لــــ   
حمـــذراً مـــن احتمـــال أن  ،"دولـــة فلســـطينية"الـــذي تضـــمن اإلشـــارة إىل  1397رقـــم التصـــويت علـــى قـــرار جملـــس األمـــن 

  " .مبرراً الستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني"تستخدمه إسرائيل 
ضــعيف وصــيغ بطريقــة غامضــة ال تعــالج جــوهر القضــية بحيــث تــوحي لغيــر "وبعــدما أكــد عمــران أن القــرار   

، أوضـــــح أن الكـــــالم عـــــن الدولـــــة "ت أن هنـــــاك خطـــــوة جديـــــدة متقدمـــــةاملطلعـــــين علـــــى مســـــارات الســـــالم واملفاوضـــــا
ن يرد هذا أكان حرياً إلبراز جدية املوقف . حشر يف املقدمة ومل يتم ذكره يف الفقرات العاملة يف القرار"الفلسطينية 

ذ ـع تنفيــــبمــــا يف ذلــــك القــــدس مــــ 1967علــــى أنهــــا يف األراضــــي العربيــــة احملتلــــة عــــام  )الدولــــة الفلســــطينية( التعبيــــر
وقــرار  338و 242، حســب قــراري جملــس األمــن "دس واملســتوطنات وعــودة الالجئــينـالقــرارات الدوليــة املتعلقــة بالقــ

  .194اجلمعية العامة 
  ......].[  
 242ة يف املقدمـــة إىل القـــرارين إن القـــرار ضـــعيف وال يعـــالج القضـــية، إذ إنـــه اكتفـــى باإلشـــار: "قـــال[....]   

علـى تنفيـذ هـذين القـرارين ومبـدأ األرض  1991ة السالم التي انطلقت يف مؤتمر مدريـد عـام بينما تقوم عملي 338و
  ".مقابل السالم

هـذا "، ألن "ضـمن حـدود آمنـة ومعتـرف بهـا"عبـارة  1397تضـمين القـرار " خمـاطر"وحذر وزير اإلعالم مـن   
 .قـرارات جملـس األمـن بحجـة األمـن التعبير هـو الـذي اعتمدتـه إسـرائيل خـالل سـنوات التفـاوض لتبريـر رفضـها تنفيـذ

ســيكون القــرار غطــاء تســتخدمه إســرائيل لتبريــر : "وزاد" .كمــا أن العــدوان يســتمر علــى الشــعب الفلســطيني بحجــة األمــن
  ".سياساتها العدوانية

طر ومن األسباب األُخرى التي دفعت دمشق إىل االمتناع عن التصويت أن القرار وصف عدوان إسرائيل اخل  
يف : "وقـال عمـران" .ضـد االحـتالل لأعمـال عنـف مقابـل عمـل عنـف يقـوم بـه األطفـا"واملأسوي وعمليات القتل بأنهـا 

ويف احلالة الثانية، مقاومة االحـتالل مشـروعة حسـب املواثيـق . احلالة األوىل، العدوان مرفوض من الشرعية الدولية
  " .مساواته بين الضحية واجلالد"ذت الصحف الرسمية على القرار جملال، أخاهذا  يف" .الدولية وميثاق األمم املتحدة

مل يشـر إىل أن اتفاقـات جنيـف هـي التـي حتكـم التطـورات واإلجـراءات املتخـذة مـن "وكشف عمران أن القرار   
القــانون اإلنســاين، وكــأن مــا يجــري يف األراضــي "، وإن اســتعاض عــن ذلــك بعبــارة "قبــل االحــتالل ضــد الشــعب احملتــل

  ".فتنة داخلية يف إطار إسرائيل الكبرى تلةاحمل
للحديث عن الهدف الرئيسي الذي من املفترض أن يقود جهود جملس األمـن، أي " غياب مطلق"ويف مقابل   

يف الشــرق األوســط وفــق القــرارات الدوليــة، ركــز القــرار علــى تقــارير أمنيــة مثــل تقريــر  والشــاملحتقيــق الســالم العــادل 
، األمـر "ال تتعلـق بجـوهر املوضـوع"جـورج تينيـت التـي " سـي آي إي"ورج ميتشل وخطة رئـيس السيناتور األميركي ج

تهربـــاً مـــن الـــدعوة إىل إقامـــة الســـالم الشـــامل واســـتئناف عمليـــة الســـالم وفـــق مرجعيـــة "الـــذي اعتبـــره الـــوزير عمـــران 
رار اجلمعية العامـة لـألمم املتحـدة تهربه من إلزام إسرائيل تنفيذ القرارات ذات الصلة بما فيها ق"، إضافة إىل "مدريد
194."  
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 "15/3/2002، )لندن" (احلياة.  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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