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  البيان املشترك

 البريطانية -عن احملادثات األمريكية 

1/2/1956 

 

دارت هذه املباحثات بين اجلنرال أيزنهاور رئيس جمهورية الواليات املتحدة والسير (

  ):التايل أنطوين أيدن رئيس وزراء بريطانيا وصدر بعدها البيان

لقد درسنا املؤثرات وخماوف عدم االستقرار يف الشرق األوسط وكيف أن ذلك يشكل تهديداً 

ولقد اتفقنا على أن كل جمهود يجب أن يكرس لتخفيف سوء التفاهم بين الدول . للسلم العاملي

. املنطقةالعربية، ونحن مستعدون دائماً ألن نقدم كل ما يمكن لتخفيف النزاع بين دول هذه 

  .ونرغب مساعدة شعوبها على حتقيق أمانيها املشروعة

وإن احلاجة أكثر إحلاحاً إلجراء تسوية بين العرب وإسرائيل وهذا لن يكون ممكناً إال إذا 

  .كان اجلانبان راغبين يف تسوية أوضاعهما

وقد صرحت حكومتانا باستعدادهما للمساهمة يف إيجاد حل كهذا عن طريق تقديم 

  .دات املادية لالجئين وضمان حدود يتفق عليهااملساع

  .وكل ما يهمنا هو حالة التوتر يف تلك املنطقة واخلطوات التي يجب اتخاذها لتخفيفها

يفتح جمال عمل لفض النزاع داخل  1950من مايو  25إن البيان الثالث الصادر يف 

باستخدام القوة أو استعدادات  األمم املتحدة وخارجها يف حالة استخدام القوة أو وجود حالة تهدد

  .بخرق احلدود وخطوط الهدنة

وبناء عليه فقد . وال يسعنا إال أن نعترف باخلطر الذي يتزايد من جراء استخدام القوة

اتخذنا التدابير الالزمة إلجراء اجتماعات أخرى تضم األمريكيين والبريطانيين لدرس كيفية 

  .احلكومة الفرنسية إىل هذه االجتماعاتتدخلنا يف املستقبل لفض النزاع وسندعو 
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وإننا نؤمن بأن سالمة دول هذه املنطقة ال يمكن أن تقوم على تسلحها بل على احترام 

وأن عمل الكتلة السوفيتية فيما يختص . القانون الدويل وعلى إقامة عالقات ودية بين اجليران

 هذه املنطقة وخطر نشوب احلرب بتزويد دول الشرق األوسط باألسلحة قد زاد من حدة التوتر يف

  .وأن هدفنا هو جتنب اخلطر

وإننا نعرب عن تأييدنا التام جلهود اجلنرال بيرنز يف سبيل احملافظة على السلم وعلى 

احلدود وننظر بعين االعتبار يف أية توصيات من أجل توسيع نطاق مؤسسته وتقوية إمكانيات 

  .عمله

على أهميته بالنسبة لضمان األمن يف الشرق  ولقد ناقشنا عمل حلف بغداد واتفقنا

األوسط ولقد الحظنا أن منافع هذا احللف تتعدى وجهة النظر العسكرية وباإلضافة إىل ذلك فإن 

  .احللف يحسن العالقات االقتصادية والسياسية بين أعضاء املنطقة

يننا ونحن نؤمن بأن ذلك يخدم مصالح املنطقة كمجموع دون أن يؤثر يف العالقات ب

وأن حكومة الواليات املتحدة ستعمل على أن تدعم . وبين دول املنطقة غير الداخلة يف احللف

  .أهداف هذا احللف وجلانه
 



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
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