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 بيان لألمانة العامة جلامعة الدول العربية يشجب مواقف الواليات املتحدة

 املعادية للحقوق والقضايا العربية يف جملس األمن ومساندتها
  إلسرائيل يف سياستها االستيطانية التوسعية 

  
  4/8/1983تونس، 

  

املوقف الذي اتخذته حكومة الواليات املتحدة األمريكية منذ يومين يف جملس األمن ان   
دولة تمثل جميع اجملموعات  13باستخدام حق النقض ضد مشروع قرار صوتت إىل جانبه 

الدولية لهو أمر يدعو إىل األسف الشديد ويسيء بصورة بالغة إىل ميثاق األمم املتحدة ورسالتها 
  .ء العدوان واالحتالل وإىل حتقيق السالم والعدل بين شعوب العاملالهادفة إىل إنها

ان هذه املساندة األمريكية إلسرائيل يف سياسة االستيطان التوسعية العنصرية والتي   
جتلت يف استخدام حق الفيتو وكذلك يف زعم املندوب األمريكي يف األمم املتحدة عدم واقعية 

عدم شرعيتها إنما تشكل تراجعاً عن مواقف سابقة لإلدارة املطالبة بإزالة املستوطنات رغم 
  .األمريكية

ان هذا املوقف اجلديد تتخذه احلكومة األمريكية يف الوقت الذي تبذل فيه الدول العربية   
  .اجلهود من أجل حتقيق موقف أمريكي غير منحاز أمالً يف تعزيز العالقات العربية األمريكية

ريكي السلبي املعادي يف جملس األمن مع موقف آخر يتصف ويترافق هذا املوقف األم  
باخلطورة البالغة ويتمثل يف إقدام الواليات املتحدة على تصعيد التوتر يف البحر األبيض املتوسط 

بما يقوم به األسطول األمريكي والطائرات األمريكية من أعمال استفزازية جتاه الشواطئ العربية 
ن أن يفهم إال على أنه تهديد موجه إىل قطر عربي عضو يف اجلامعة الليبية األمر الذي ال يمك

  .العربية

ان جامعة الدول العربية التي أكدت حرصها الدائم على ان يتم حتسين العالقات العربية   
األمريكية عن طريق إنهاء االنحياز األمريكي لصالح العدوان اإلسرائيلي وإقامة هذه العالقات على 

ملتبادل تعرب عن عميق أسفها لهذه املواقف وتنبه إىل مظاهر كل ذلك على أسس االحترام ا
  .مستقبل العالقات العربية األمريكية
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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