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  بيان للرئيس ميخائيل غورباتشوف

  بشأن احلرب يف اخلليج
  *.8/2/1991موسكو، 

  
تؤكد القيادة السوفياتية التزامها، من حيث املبدأ، قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة التي تعكس   

لدول األخرى العدوان والتعديات على أراضي اإرادة أغلبية الدول وأماين األمم يف نظام عاملي جديد يستبعد 
  .ومواردها الطبيعية

لكن منطق العمليات العسكرية وطبيعة األعمال العسكرية يخلقان خطر الذهاب إىل ما هو ابعد من   
  .التفويض الذي حددته تلك القرارات

فاحملاوالت االستفزازية لتوسيع رقعة احلرب وإقحام إسرائيل ودول اخرى فيها، األمر الذي يضفي على   
  .ا هداما إضافيا، أي بعدا عربيا ـ اسرائيليا، هي أيضا امور يف غاية اخلطورةالنزاع بُعد
إىل بعض التصريحات الصادرة عن السياسيين والواردة أيضا يف وسائل اإلِعالم اجلماهيرية  واستنادا  

استخدام  وجوازالنافذة، ثمة حماوالت جارية من جانب طريف النزاع حلمل الناس على التكيّف إزاء فكرة إمكان 
  .وإذا حدث ذلك، فان السياسة العاملية بأسرها، واألسرة الدولية عامة، ستهتزان يف الصميم. أسلحة الدمار الشامل

بهذه احلرب يثير القلق العميق يف اجملتمع السوفياتي ولدى قيادة البلد، ان تطور األحداث املرتبطة   
  .السوفياتيوخصوصا ان األحداث تقع على مقربة من حدود االحتاد 

واحلل الوحيد يأتي من املسؤولية التاريخية، واحلس املشترك، والشعور االنساين ـ بهدف استخدام جميع   
  .وسائل التسوية السياسية على أساس قرارات جملس األمن

طر العراقي، وأحثّه على ان يحلل جمددا اخملاويف هذه اللحظة احلرجة اتوجه بالنداء العلني إىل الرئيس   
وسأرسل . طريق التسوية السياسية األكيدة والعادلةجوء إىل لالتي تسمح بالاملتضمنة لبلده، وأن يتحلى بالواقعية 

  .ممثلي الشخصي فورا إىل بغداد ملقابلة الرئيس صدام حسين
واالسالمية األخرى، ومع الدول األوروبية وباتخاذ هذه اخلطوات، نرغب يف العمل مع الدول العربية   

جميع األعضاء الدائمين يف جملس األمن، ال فقط الواليات املتحدة يف املكان األول، ومع آلسيوية، ومع وا
امني ثابت وعادل يف نظام للمساهمة يف التغلب على حالة احلرب بأسرع وقت ممكن، بل أيضا للشروع يف إعداد 

  .تلك املنطقة التي لها اهمية كبرى يف العامل بأسره
ويجب . هذا النظام األمني ان يشمل تسوية النزاع العربي ـ االسرائيلي واملشكلة الفلسطينيةطبعا، ينبغي ل  

. ويجب ان يحتل العراق مكانه الالئق به يف تسوية ما بعد احلرب. ان تقوم دول املنطقة بدور حاسم يف هذه العملية
  .التعاطف والشفقة والعونوال يمكن لشعبه ان يتحمل مسؤولية ما جرى من تطورات سابقة، فهو يستحق 

يف الشرقين األدنى واألوسط، من الضروري إخماد شعلة احلرب يف أكرر انه من أجل التقدم نحو السالم   
  .وهذا هو األمر األهم يف الوقت احلاضر. اخلليج بأسرع ما يمكن
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