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  خارجية الواليات املتحدة ين مشترك لوزيربيا
  واالحتاد السوفياتي، جيمس بيكر وألكسندر بسميرتنيخ،

  يطالبان فيه بانسحاب العراق من الكويت،
  ويلتزمان التسوية الشاملة بعد احلرب

  *.29/1/1991واشنطن، 
  

خارجية الواليات املتحدة يمس بيكر وزير جوزير خارجية االحتاد السوفياتي و بسميرتنيخ أعار ألكسندر  
اهتماما كبيرا للوضع يف ] يناير[كانون الثاين  29إىل  26إبان املباحثات التي جرت بواشنطن يف الفترة من 

  .اخلليج العربي
. وأكد الوزيران التزام بلديهما بقرارات جملس األمن الدويل املتخذة ارتباطا بعدوان العراق على الكويت  

رفض العراق اجلهود العديد من جانب هيئة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى  وأعربا عن األسف بصدد
ان العمليات العسكرية التي أقرتها األمم املتحدة كان مردها إىل رفض القيادة العراقية . وبعض البلدان واملمثلين

  .املطالب الشرعية والواضحة من األسرة الدولية حول ضرورة االنسحاب من الكويت
وأكد جيمس بيكر وزير اخلارجية األميركي ان الواليات املتحدة وشركاءها يف االئتالف يبتغون حترير   

وذكر ان الواليات املتحدة ليست يف خماصمة مع الشعب العراقي وهي ال تهدد وحدة . الكويت وليس تدمير العراق
  .العراق االقليمية

ليها للحيلولة دون وقوع ضحايا بين السكان املدنيين وأكد ان الواليات املتحدة تفعل كل ما يتوقف ع  
بنظر االعتبار املوقف األميركي وأعرب عن  بسميرتنيخ وأخذ ألكسندر. نطاق النزاعوليس لها مصلحة يف توسيع 

ويرى الطرفان انه ينبغي . املوافقة على ان انسحاب القوات العراقية من الكويت يجب ان يظل هدف األسرة الدولية
  . ل شيء ممكن للحيلولة دون تصاعد احلرب الحقا وتوسع نطاقاتهاعمل ك

تعهدا واضحا  قاوال يزال الوزيران يعتقدان بأن إيقاف العلميات القتالية ممكن إذا ما أعطى العر  
وهما يريان كذلك ان تعهدا كهذا يجب ان يدعم حاال بخطوات ممهدة تؤدي إىل التنفيذ . باالنسحاب من الكويت

  .الكامل لقرارات جملس األمن الدويل
ضع حدا للعنف تبالتايل ان ويمكنها . األسرة الدوليةويراد من القيادة العراقية ان تبدي االحترام إلِرادة   
  .ماءوإراقة الد
واتفق الوزيران على ان قضية إحالل االستقرار الراسخ والسالم على أساس بنى امنية فعالة يف املنطقة   

وسوف يكون أمرا هاما املساعدة يف التقليل من خطر . بعد انتهاء النزاع سوف تكون املهمة األولية حلكومتيهما
سابات، خاصة وأن واقع سباق التسلح املتزايد يف احلرب، واحليلولة دون حدوث هفوات واألخذ بعين االعتبار احل

وباالضافة إىل ذلك سوف تتسم . هذه املنطقة غير املستقرة ال يمكن إال ان يؤدي إىل تفاقم خطر العنف واالرهاب
واتفق . بأهمية خاصة قضية إزالة أسباب عدم االستقرار ومصادر النزاعات ومنها النزاع العربي االسرائيلي

ى ذلك على ان مصادر النزاعات وعدم االستقرار يف املنطقة ال يمكن إزالتها بدون عملية سالم مصيرية الوزيران لد
ولذا يرى . تساعد يف إحالل السالم العادل واألمن واملصاحلة احلقيقية بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين

جهود االحتاد السوفياتي والواليات يتيح تنشيط يف اخلليج العربي سوف يسهل كثيرا وزمة الوزيران ان تذليل األ
واسرائيل املساعدة يف إحالل السالم بين العرب بهدف املتحدة املبذولة باالتصال مع األطراف األخرى يف املنطقة 

  .املنطقة واالستقرار يف
 النزاعات ويعرب الوزيران عن اليقين بأن االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة يستطيعان كما تبين يف  

  .االقليمية األخرى، ان يسديا قسطا جوهريا يف التوصل إىل التسوية الشاملة يف الشرق األوسط
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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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