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  شهادة وزير اخلارجية األميركي، جيمس بيكر،
  أمام جلنة العالقات اخلارجية التابعة جمللس الشيوخ

17/10/1990. ]مقتطفات[  
  
  

أن نقوم بمجهود كبير يف هذه .... مشكلة اخلليج هذه، وحاملا جند حالً لها، اقترحتُ نه عقبادعني أقول 
يشمل إجراءات تفتيش وحتقق قسرية دقيقة جداً وما شابه ذلك،  املنطقة من العامل ملنع انتشار األسلحة، على أن

يف العديد من األماكن، لكنها انها مشكلة رئيسية . ألنني أعتقد أن انتشار األسلحة يف الشرق األوسط مشكلة رئيسية
  .كذلك بالتأكيد يف الشرق األوسط

وبات، على أال تنحصر باألسلحة ننا نؤيد قوانين للعقاحلجة التي تثيرها هنا صحيحة، وا وأعترف بأن
وسيكون عليها . الكيماوية، بل يجب أن تشمل التكنولوجيا النووية والبيولوجية والكيماوية وتكنولوجيا الصواريخ

دعني أقول أننا ال نريد، والرئيس أوضح ذلك .... لكنه أمر علينا أن نسعى له فعالً. أن تشمل جميع الدول يف املنطقة
فنحن ال نبغي وجوداً على األرض يف . يد أن  نخرج قواتنا من العربية السعودية يف أسرع وقت ممكنبل نر.... تماماً

لكن . ن هذا الوجود سيستمروجود بحري، وال ريب أننا نعتقد ا ، ولنا1949نحن يف اخلليج منذ سنة . الشرق األوسط
لكن إذا خلصت دول . جة األوىل بين دول املنطقةيجب أن يكون هناك بعض الترتيبات األمنية اإلقليمية، ويف الدر

املنطقة إىل االستنتاج أنها بحاجة إىل مساعدة دول من خارج املنطقة، فعلينا على األقل أن نكون مستعدين للنظر 
  .فيما إذا كنا مستعدين لتوفير هذا العون

لك قيد مستمر على قدرة نه يجب أن يكون هناة، يف املستقبل، الفكرة القائلة اعلينا أن نفحص بعناي
املتواصل على  ن نوعاً من أنواع احلظراوهي فكرة كنا يف صدد درسها، وأظنني قلت قبالً . العراق على شن احلرب

  .األسلحة يشمل حتى التقليدي منها، سيكون أمراً يجب درسه والتفكير فيه من جوانبه كلها
  

                                                 
  النص الرسمي. 



 

 
 

  

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