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  املوقف  فيه وضحرسمي فلسطيني ي ناطقتصريح ل
  من التصويت من امتناع الواليات املتحدة األميركية 

  904قرار جملس األمن رقم على فقرتين يف مقدمة 
  .21/3/1994، تونس

  
  

وخاصة بعد التحفظات التي ) 904(كثر احلديث واللغط من بعض الصحف العميلة عن قرار جملس األمن "  
تعليقاً على القرار بعد إقراره، واملتعلقة بموضوع القدس واألراضي ] مادلين أولبرايت[دوبة األميركية شرحتها املن

القدس من هذا القرار، وأجلت التصويت عليه، ] مسألة[الفلسطينية احملتلة حيث حاولت اإلدارة األميركية شطب 
  .ولكن القيادة الفلسطينية رفضت ذلك تماماً

موعة العربية كانت جزءاً ال يتجزأ من هذا التحرك، حيث عقدت اجملموعة منذ ومن املعروف أن اجمل  
كما أن رئيس اجملموعة . مذبحة اخلليل خمسة اجتماعات ملتابعة تفاصيل هذه احملاوالت األميركية منذ البداية

 األمم املتحدة؛ العربية شارك مشاركة كاملة يف التفاوض إىل جانب املندوب الفلسطيني مع األطراف اخملتلفة يف
  . املؤتمر اإلسالمي يف األمم املتحدة اجتمعوا مرتين للنظر يف هذا املوضوع منظمة هذا باإلضافة إىل أن مندوبي

وأصدرت املنظمة بياناً يف اجتماعها األول تضمن فقرة قوية حول القدس، وذلك كجزء من الرد على   
كان موقف دول عدم االنحياز التي كان يمثلها يف جملس األمن مندوب وكذلك . املوقف األميركي بهذا اخلصوص

أي قبل أسبوع من التصويت النهائي على ( 11/3/1994وقد قُدم املشروع، ونشر كوثيقة رسمية يوم . جيبوتي
تتوقف ومل ). عن دول عدم االنحياز(روسيا وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا الشمالية وإسبانيا وجيبوتي : باسم) القرار

  .عن احلديث حول املشكلة القائمة مع الواليات املتحدة األميركية حول القدس أجهزة اإلعالم يف العامل
إن هذا التوضيح هام، حتى ال يلتبس األمر على أحد بشأن تصوير تفاصيل املعركة الضارية التي تم   

الدويل حلماية شعبنا، وجتريد املستوطنين من إلقرار هذا القرار بإدانة اجملزرة يف النهاية، وتأكيد الوجود  خوضها
  ".السالح، وبقاء فقرة القدس واألراضي الفلسطينية احملتلة كما نص عليها املشروع األصلي
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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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