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  النقاط الست التي عرضها الرئيس ميخائيل غورباتشوف
  على وزير اخلارجية األميركي، جيمس بيكر،

  لفترة ما بعد حرب اخلليجوالتي تتضمن  أفكارا ومقترحات
  *.15/3/1991موسكو، 

  
نظام ما بعد األزمة يف منطقة اخلليج العربي يعود وال شك إىل الدول  لان الدور الرئيسي يف حتديد أشكا - 1

الواقعة يف املنطقة التي عليها ان حتدد اين يكمن ميزان حقوقها ومصاحلها الذي يتيح لفترة مقبلة طويلة ضمان 
ان يدور احلديث عن إنشاء كتل معزولة ومغلقة أمام وال يجوز . تعاون سياسي وغير سياسي واسع يف ما بينها

على العكس من ذلك، . يدة وإذكاء القديمة منهابلدان اخرى األمر الذي يمكن ان يعتبر عامال لنشوء نزاعات جد
يجب املساعدة على إقامة التعاون بين كل البلدان املعنية يف املنطقة، وكذلك الدول غير الواقعة يف املنطقة التي 

 .تسدي قسطا مهما يف حفظ السالم واالستقرار فيها
ادئ األساسية للقانون الدويل، بين األطراف املعنيين على املبمن املهم ان ينطوي أساس االتفاق   

وخصوصا مبادئ عدم التدخل يف شؤون الغير الداخلية، وعدم استخدام القوة او التهديد بها، وحل اخلالفات 
بالوسائل السلمية، واالعتراف بحق كل دول املنطقة يف سيادتها ووحدة أراضيها ضمن احلدود القائمة املعترف 

  .بها دوليا
اتفاقا جماعيا متعدد الطرف او ثنائيا يتطابق وأحكام املادة الثامنة من ميثاق  قد يكون الشكل األمثل  

  .انات الدولية الالزمة من أعضاء جملس األمن اخلمسة الدائمي العضويةماألمم املتحدة، وتعززه الض
وعلى . تستوجب دروس األزمة الكويتية اتخاذ خطوات ثابتة يف شأن احلد من سباق التسلح يف املنطقة - 2

رغم كل املصاعب التي ترافق هذه العملية، هناك اليوم ما يسوغ طرح مهمة إبقاء ميزان القوى يف ادنى مستوياته 
  .إىل ان يبلغ مستوى الكفاية الدفاعية

ان مسألة إقامة حاجز فعال أمام انتشار األسلحة النووية والكيميائية وغيرها من أنواع أسلحة االبادة   
واالقتراحات يف شأن إقامة منطقة خالية من هذه األسلحة يف الشرق . رح بحدة كبيرةاجلماعية يف املنطقة تط

ومهم ان تنضم كل بلدان الشرق األوسط إىل معاهدة حظر انتشار األسلحة . األوسط، تستوجب اهتماما جديا
  .حتريم السالح الكيميائي النووية وكذلك إىل اتفاق

وال بد . توازن لشحنات األسلحة إىل املنطقة والبحث فيها جديامن الضروري النظر يف مسألة التقليص امل  
ويدور احلديث يف هذا الصدد يف . سلحة األساسيين او من مستورديهاهنا من موقف مسؤول سواء من مصدري األ

على إبداء التحفظ يف ما يتعلق بشحنات أصناف األسلحة الهجومية وامتالكها، وخصوصا  األوىلالدرجة 
ومن أجل إيجاد حلول مثلى لهذه القضية ال بد من عقد اتفاق جماعي مناسب، بما . لتقنية الصاروخيةواالصواريخ 

  .يف ذلك يف شأن آلية الرقابة
تبعث الثقة، مثل إعالن اتخاذ التدابير التي  ةيكون من املفيد استخدام جتربة املناطق األخرى جله  

ها، وإقامة مناطق غير عسكرية ومناطق يكون مستوى نشر املناورات العسكرية، ودعوة املراقبين إىل حضور
  .األسلحة فيها متدنيا

الوجود العسكري األجنبي ينبغي أال جتاوز املستوى الذي كان عليه يف املنطقة يف األول من آب  - 3
او  وإذا بدا الدعم العسكري من اخلارج ضروريا يف مرحلة ما، فيمكن عندئذ لقوات األمم املتحدة. 1990] أغسطس[

مراقبي األمم املتحدة او جميعهم، القيام بهذا الدور بمشاركة وحدات مناسبة من البلدان العربية واالسالمية 
 .وغيرها

مهمة إقامة تعاون اقتصادي شامل بين بلدان املنطقة من أجل إعادة بناء املنشآت االقتصادية تمثل  - 4
 .املهدمة يف الدرجة األوىل

  . يف قضية إزالة األضرار التي أحلقتها العمليات العسكرية بالبيئةمن الضروري إقامة تعاون دويل  
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من املهم النظر بطريقة جديدة إىل مهمة إكساب املنطقة استقرارا اجتماعيا ـ اقتصاديا أكبر على حساب   
ول على تقويم التنمية االقتصادية وتنسيقها تدريجيا يف بلدان املنطقة، من دون التشكيك يف ثبات مبدأ سيادة الد

  .ثرواتها الطبيعية
يتكون توافق واسع، بما يف ذلك بين بلدان املنطقة، على ان تكون لألمم املتحدة وظائف مهمة يف الدعم  - 5

وهذا أيضا ينبع منطقيا من الدور الذي قام به جملس . اخلارجي لتسوية ما بعد األزمة يف منطقة اخلليج العربي
 .598ة للعدوان العراقي، وكذلك من قرار جملس األمن الرقم األمن يف قضية تنظيم املواجهة اجلماعي

 .يمكن هيئة االمم املتحدة يف الدرجة االوىل ان تقوم بدور الضامن االكيد لتطبيق االتفاقات
يبقى حيويا اقتراحنا إنشاء قوات عسكرية بحرية حتت علم األمم املتحدة يف حال نشوء خطر، يف هذا   

ان املستوى اجلديد للثقة لين أعضاء جملس األمن الدائمين، . ة يف منطقة اخلليج العربيالشكل او ذاك، على املالح
  .يبرر العودة إىل درس مسألة تفعيل اللجنة العسكرية التابعة لألمم املتحدة يف حاالت األزمات دراسة مفصلة

، تتطلب جهودا ان مهمة تخفيف حدة التوتر العسكري يف اخلليج العربي خصوصا والشرق األوسط عموما - 6
 .هادفة إىل إزالة األسباب السياسية لعدم االستقرار والنزاعات هنا

االجماعي لدى اجملتمع الدويل ملصلحة تطبيع الوضع تطبيعا سريعا وجذريا يف هذه املنطقة ان السعي   
يف قضية إبطاء  نفيها مصالح طائفة واسعة من الدول، يوفر ظروفا أكثر مالءمة للعمل من دوالتي تتشابك 

ومن شأن جناح املساعي يف هذا االجتاه السماح بتحويل نظام األمن يف اخلليج . تسوية النزاع العربي ـ االسرائيلي
  .وهذا سيفيد من دون شك امن شعوب الشرقين األدنى واألوسط. إىل نظام امني إقليمي اوسع

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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