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ة يأتيحت حلكومات الدول العربية أثناء االجتماع الذي عقده أخيراً جملس جامعة الدول العرب          

االسكندرية، لبحث التصريح الثالثي املشترك الذي أصدرته الواليات املتحدة وبريطانيا يف 

مايو املاضي وحددت فيه هذه الدول الثالث سياستها من بعض املسائل املتعلقة  24وفرنسا يف 

بالسلم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط وخاصة يف موضوع إرسال األسلحة واملواد احلربية 

  .ول العربية وإسرائيلإىل الد

  

والدول العربية التي تنزع إىل السالم بطبيعتها وحرصاً منها على التزاماتها املترتبة  – 1

على ميثاق األمم املتحدة ال يسعها كأعضاء يف األسرة الدولية إال أن ترحب بكل سياسة إيجابية 

شرق األوسط خاصة والعمل ترمي إىل توطيد أركان السلم واحملافظة على استقرار السالم يف ال

  .عليه

وال شك أن أقرب طريق إىل بلوغ هذه الغاية هو يف أن حتل املشاكل القائمة التي يخشى 

منها على السلم واالستقرار على أساس العدالة وصون احلقوق ال على أساس الظلم والغضب أو 

  .تخليدهما يف صورة من الصور

ح احلكومات الثالث ال يرى يف الوضع القائم يف ربية إىل أن تصريولذلك اطمأنت الدول الع

فلسطين احلل النهائي للمشكلة الفلسطينية وإىل أنه ترك الباب مفتوحاً الستنباط احلل العادل 

  .السليم لهذه املشكلة وملا تفرع عنها بجميع الوسائل السلمية املمكنة
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حنتين أن تنصرف ولكم كانت الدول العربية تود خملصة بعد حربين عامليتين طا – 2

سى على سائر دول العامل عن التسليح إىل العمل االنشائي املنتج أما واألمر مع بالغ األسف واأل

العكس من ذلك تماماً فال يسع الدول العربية كغيرها إال االحتفاظ بمستوى معين من القوات 

 ن االضطالع بالدوراملسلحة لتضمن فضال عن أمنها الداخلي الدفاع الشرعي عن كيانها ولتمكن م

وغني عن البيان .. امللقى على عاتقها بموجب ميثاق األمم املتحدة يف الدفاع عن منطقتها جمعاء

أن حتديد هذا املستوى املعين من القوات املسلحة الالزم لكل منها وجملموعها هو من صميم 

د أزاله ما تلقته من ويسر الدول العربية أن تسجل أن كل لبس يف هذا الشأن ق. اختصاصها وحدها

وال يمكن بداهة أن يكون األمر شيئًا آخر . حكومات الدول الثالث صاحبة التصريح من إيضاحات

  .وإال عُدّ تدخال ال تستطيع الدول العربية أن تقبله دون تفريط يف سياستها

وتود الدول العربية أن تذكر وتؤكد أن كل ما أشيع ويشاع عن اعتزامها القيام بأي عمل 

هجومي ضد الغير هو أبعد ما يكون عن مقاصدها وهي مل تنتظر حتى تطلب منها احلكومات 

صاحبة التصريح اثبات نياتها السليمة كشرط إلمكان إمدادها بالسالح بل كانت أسبق إىل إعالن 

  .هذه النيات

 والدول العربية على استعداد لتوكيد هذا الضمان ذاته ألية دولة أخرى قد تلجأ إليها يف

  .املستقبل لشراء السالح

الرغم مما تلقته من الدول وتنتهز حكومات الدول العربية هذه الفرصة لتعلن أنه ب – 3

صاحبة التصريح من تفسيرات وتأكيدات بأنه ليس فيه أي معنى من معاين اإلشراف أو  الثالث

لبند الثالث من الوصاية أو تقسيم الشرق األوسط إىل مناطق نفوذ فإن ما ورد من عبارات يف ا

التصريح وما أشير إليه بوجه خاص عن اعتزام الدول الثالث اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ 

سياستها املبينة يف هذا التصريح سواء يف نطاق ميثاق هيئة األمم املتحدة أو خارجه ما زال يثير 

  .بحق القلق والشكوك لدى جانب كبير من الرأي العام العربي

على عاتق الدول العربية منفردة وجمتمعة كمنظمة إقليمية باملعنى املقصود وال شك أنه 

يف املادة الثانية واخلمسين من ميثاق األمم املتحدة تقع املسؤولية األوىل يف احملافظة على السلم 

  .واالستقرار يف منطقتها
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ل خارج وال تستطيع حكومات الدول العربية أن تسلم لدولة أخرى أو لعدد من الدول تعم

وتستبعد أن يكون هذا هو ما اجته إليه . نطاق األمم املتحدة بحق البوليس الدويل يف هذه املنطقة

قصد احلكومات الثالث ملا فيه من جمافاة للمبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة وملسؤوليات 

كيده يف أكثر من هذه الهيئة وملبدأ املساواة بين الدول كبيرها وصغيرها الذي عني امليثاق بتأ

  .موضع

وإن الدول العربية لتقدر على ضوء ما تلقته من إيضاحات وتفسيرات أن احلكومات الثالث 

صاحبة التشريع ال بد مراعية يف تنفيذها له تنفيذاً بعيداً عن امليل والتحيز شتى االعتبارات 

اجملموع ال وسيلة لسيطرة املتقدمة التي من شأنها أن جتعل منها حقاً أداة تعاون وسالم لفائدة 

  .دولة على أخرى



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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