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  حديث مساعد وزير اخلارجية األميركي
  روبرت كيميت لإلذاعة البريطانية

20/9/1990. ]مقتطفات[  
  
  

.......  
لدى تفحّص بنية هذه الترتيبات األمنية اإلقليمية اجلديدة التي تكلم عنها السيد بيكر، أشار البعض إىل أن : سؤال

وأن فكرة الترتيبات األمنية اإلقليمية اجلديدة مل تكن قد  السيد بيكر كان يتكلم بعفوية عندما قدم هذه االقتراحات،
  ما الذي يدور يف ذهن اإلدارة األميركية بالضبط؟. تبلورت حقاً

نها جمرد القد شرح فكرته تلك والتي قال عنها بوضوح . ال يتكلم بصورة عفوية إن وزير اخلارجية بيكر: جواب
ي نشير إىل أننا بحاجة إىل حتسين التعامل مع مشكلة االستقرار الطويل وك. أفكار مبدئية لكنها ليست تفكيراً عفوياً

األمد يف تلك املنطقة املهمة، أود أن أشير إىل أن فكرة البنيان األمني اإلقليمي طُرحت يف البدء يف قرار جملس 
وح مل تنل ما تستحقه لكنها وبوض. وليست هذه بالفكرة اجلديدة. وخالل احلرب اإليرانية ـ العراقية 598األمن رقم 

أعتقد أن ما أوضحه الوزير هو أن األمر ما زال يف أطواره . من اهتمام ومل تعمل طبعاً كرادع لعدوان صدام األخير
فدول املنطقة . األوىل املبكرة، وأننا نود أن نتباحث، أوالً وقبل كل شيء، مع دول املنطقة ـ وأريد أن أشدد على ذلك

لكنني أظن أن للمجتمع الدويل أيضاً مصلحة يف أن نضع بعد .  أي بنيان من هذا النوعهي التي لها األولوية يف
  .لضمان عدم وقوع أي عدوان يف املستقبل] ميكانيزم[إزاحة هذا العدوان آلية 

 هل ترى أن لالحتاد السوفياتي دوراً مهماً يف مثل هذه الترتيبات األمنية، مع العلم أن أحد يف هذا اإلطار،: سؤال
  األهداف الرئيسية للسياسة األميركية يف املنطقة، وإنُ مل يكن هدفاً معلناً، كان استبعاد الروس؟

لقد قام السوفيات بدور بنّاء للغاية طوال فترة أزمة اخلليج، بدءاً بالبيان املشترك الذي أصدره الوزير بيكر  :جواب
أغسطس، ومروراً بتصويتهم باإليجاب على سبعة قرارات اتخذها جملس / آب 3زه يف ديفاردناشووزير اخلارجية 

وأظن أن لألمم املتحدة دوراً مالئماً يف املباحثات املتعلقة بترتيبات أمنية مستقبلية يف اخلليج، وأن . األمن
  .االحتاد السوفياتي جزء ال يتجزأ من هذه املباحثات يف األمم املتحدة

أن املشكالت األوسع يف الشرق األوسط، وبخاصة النزاع العربي ـ اإلسرائيلي، سوف تدخل هذا  وهل ترى: سؤال
  احليز يف مرحلة من املراحل؟

أنه يود أن يرى ترابطاً ما على الرغم، طبعاً، من أنه يدعم املوقف األميركي  لقد أوضح االحتاد السوفياتي: جواب
رنا أن الواليات املتحدة هي أكثر احلكومات التي من خارج املنطقة وأوضحنا نحن بدو. من العراق دعماً شديداً

وسوف نثابر يف هذا املسعى ونرحب بأية دولة ترغب يف القيام بدور . ارتباطاً بالسعي للسالم يف الشرق األوسط
ك يف عملية لكننا نرفض قطعاً أي ربط بين عدوان صدّام واحلاجة إىل التحر. بنّاء سعياً للسالم يف الشرق األوسط

السالم، ألننا ال نعتقد أن يف وسع صدام حسين أو أي أحد آخر أن يؤثر يف عملية السالم املستمرة من خالل اللجوء 
علينا أن نعمل بنشاط يف احلقلين معاً، لكن . أظن أن هذه القضايا حتتاج إىل إبقائها منفصلة. إىل األسلوب العدواين

وأود أن أشير إىل أنه ليس لدى زعماء العامل سوى الوقت احملدود ملعاجلة هذه . الترابط يعمل بصورة خمتلفة تماماً
ويف الوقت احلاضر، ثمة بعض التراجع يف الوقت الذي يمضيه الناس سعياً لعملية السالم على الرغم من . القضايا
مل العدواين، فليس هو إليجاد الوقت بقدر اإلمكان، والسبب بالضبط هو أن صدام حسين اقترف هذا الع ىأننا نسع

  .بطل عملية السالم كما يزعم عادة، وإنما هو من يصرف األنظار عنها

  

                                                 
  وزارة الخارجية األميرآية. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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