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  تصريح الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا

 عن سياسة الدول الغربية إزاء الشرق األوسط

 1950مايو سنة  20

 

 

أتيحت حلكومات اململكة املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة الفرصة أثناء االجتماع الذي "      

عقده أخيراً وزراء خارجيتها يف لندن لبحث بعض املسائل املتعلقة بالسلم واالستقرار يف الدول 

كومات العربية ودولة إسرائيل وخاصة إرسال أسلحة ومواد حربية إىل هذه الدول، وقد قررت احل

  :الثالث إصدار التصريح التايل

تقرر احلكومات الثالث بأن الدول العربية ودولة إسرائيل يف حاجة إىل االحتفاظ  – 1

بمستوى معين من القوات املسلحة لتضمن أمنها الداخلي ودفاعها الشرعي وتتمكن من االضطالع 

  .بالدور امللقى على عاتقها يف الدفاع عن املنطقة جمعاء

الطلبات املقدمة من هذه البالد لتوريد أسلحة ومواد حربية إليها سينظر فيها على وجميع 

ضوء هذه املبادئ وتود احلكومات الثالث أيضاً أن تذكر وتؤكد أحكام التصريح الصادر من 

وقد أكدت فيه معارضتها لسباق التسلح  1949أغسطس سنة  4مندوبيها يف جملس األمن يوم 

  .سرائيلبين الدول العربية وإ

وتعلن احلكومات الثالث أنها تلقت من جميع الدول املنتفعة من إرسال أسلحة إليها  – 2

ضماناً بأن الدولة املشترية ال تعتزم القيام بأي عمل عدواين إزاء أية دولة أخرى، وسيطلب مثل 

  .هذا الضمان من أية دولة أخرى يف هذه املنطقة يؤذن بتزويدها باألسلحة يف املستقبل

وتنتهز احلكومات الثالث هذه الفرصة لتعلن ما تعلقه على هذه املسألة من اهتمام  – 3

بالغ مع رغبتها يف املساعدة على إعادة توطيد أركان السلم واحملافظة على السالم واالستقرار يف 
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هذه املنطقة ومعارضتها التوسل بالقوة أو التهديد أو االلتجاء إىل القوة بين الدول يف هذه 

  .ملنطقة، معارضة لن تتحول عنهاا

ولن تني احلكومات الثالث، إذا هي علمت أن إحدى هذه الدول تستعد على احلدود أو 

خطوط الهدنة لدولة أخرى، عن اتخاذ اإلجراءات سواء يف نطاق هيئة األمم املتحدة أو خارجه 

  ".العتداءطبقاً اللتزاماتها باعتبارها أعضاء يف هيئة األمم املتحدة لتمنع هذا ا



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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