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  انة العامة جلامعة الدول العربيةبيان صادر عن األم
  1حول املوقف األميركي من ضمانات القروض

  
 28/2/1992القاهرة، 

  
القرار رقم  1992فبراير  20صدر عن جملس جامعة الدول العربية يف اجتماعه الطارئ يوم 

األمن لتطبيق أحكام ، بدعوة اجملتمع الدويل وخاصة الدول الدائمة العضوية يف جملس 5159
ميثاق األمم املتحدة من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن التوقف الفوري لعمليات 

والتعجيل بتفكيك املستوطنات اإلسرائيلية املقامة يف األراضي الفلسطينية والعربية ... االستيطان
  .بما فيها القدستوطنات جديدة يف األراضي العربية سوالتوقف والتخطيط مل... احملتلة

    
ته اخلامسة دعوة الواليات املتحدة األمريكية اىل عدم االستجابة ركما تضمن القرار يف فق

يف إقامة للضغوط اإلسرائيلية الرامية اىل احلصول على ضمانات القروض التي تساعد 
لعام ا والعربية احملتلة، ومناشدة الرأي املستوطنات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية

األميركي والدويل إلبداء املزيد من التفهم للموقف العربي احلريص على استمرار مسيرة السالم 
  .واملفاوضات اجلارية وجتنب كل ما يحول دون جناح هذه املفاوضات

  
ان موقف اإلدارة األمريكية حول ضمانات القروض التي تطلبها اسرائيل الستيعاب املهاجرين 

وإرادة االغلبية العظمى من أعضاء األمم  املستوطنات هو موقف يلتقياجلدد وبناء املزيد من 
املتحدة ومع املطلب الفلسطيني والعربي العادل، ومن ثم فهو موقف بناء يستوجب التشجيع 

  .ة به ألنه يتفق وتطبيق أحكام الشرعية الدولية وقرارات األمم املتحدةواإلشاد
  

ان املوقف األمريكي والذي جاء على لسان جيمس بيكر وزير اخلارجية األمريكي أمام جلنة 
سرائيل، هو تأكيد ملوقف التزمت لنواب حول موضوع ضمانات القروض إلاالعتمادات يف جملس ا

، حول معارضة بناء املستوطنات يف األراضي احملتلة، 1967عام  به اإلدارة األمريكية منذ
  .واعتبارها عقبة يف سبيل السالم

  
بير من الثبات واملصداقية، ومن ثم فإن التمسك به وتطويره ك مريكي يتسم بقدران هذا املوقف األ

  .نهايتهاسيخدم بال شك قضية السالم ويشجع االلتزام العربي باالستمرار يف املفاوضات اىل 
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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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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