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  حديث صحايف خاص لوزير اخلارجية البريطاين،
  دوغالس هيرد، يطرح فيه تصوره

  .أزمة اخلليجلألوضاع يف املنطقة بعد حل 
  
  

فال بد من . املهمة العاجلة وامللحة امللقاة على عاتقنا هي األزمة احلالية التي تواجهها منطقة اخلليجإن 
حكومة الكويت الشرعية وإطالق سراح جميع الرهائن األجانب االنسحاب العراقي غير املشروط من الكويت وعودة 

  .احملتجزين يف كل من الكويت والعراق
هذه هي األهداف التي التزمنا بها جميعاً يف القرارات التي أصدرها جملس األمن ونحن نأمل أن يتم 

لعقوبات االقتصادية على حتقيق هذه األهداف التي حددتها من خالل الضغوط التي فرضت العزلة الدبلوماسية وا
العراق ولكن يجب أن يكون واضحاً أنه إذا مل يستجب الرئيس العراقي لهذه الضغوط فال بد أن نكون مستعدين 

 .الستخدام القوة دفاعاً عن الكويت وعن النظام والقانون الدوليين
ت بوضوح حالة عدم إن حل األزمة العاجلة التي تواجهنا لن تكون نهاية القصة فهذه األزمة قد أظهر

فاالنسحاب . االستقرار التي تعيشها املنطقة وقابلية بعض الدول الصغيرة يف املنطقة بالذات للسقوط أمام العدوان
العراقي ال بد وأن يتبعه اتخاذ إجراءات من شأنها دعم أمن واستقالل الدول األخرى يف املنطقة ويجب على هذه 

  .يتعين اتخاذها من أجل ضمان االستقرار يف املستقبل الدول ان تقرر بنفسها اخلطوات التي
جملس التعاون اخلليجي سوف تكون أحد العناصر األساسية يف أي خطة أمنية ومن الواضح ان دول 

تابعة لألمم املتحدة كما أنه ال بد أيضاً من أن يكون ملصر وباقي الدول األعضاء يف اجلامعة العربية دور تقوم به 
ذا الشأن وكما ذكرت يف خطابي الذي ألقيته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة فإن اخلبرة التي اكتسبناها يف ه

  .يف بناء الثقة واألمن يف أوروبا سوف تكون مفيدة جداً بالنسبة ملنطقة اخلليج أيضاً
لتوصل إىل إن وجود استقرار دائم يف منطقة الشرق األوسط سوف يتطلب حتقيق تقدم حقيقي جتاه ا

تسوية عادلة للمشكلة الفلسطينية ونحن مصممون تماماً على ضرورة أن تنال هذه املسألة االهتمام الوثيق الذي 
ن بريطانيا تؤيد تماماً حق الفلسطينيين يف تقرير مصيرهم وسوف تعجل من أجل التوصل إىل تسوية او. تستحقه

اخلاص بحق إسرائيل يف الوجود اآلمن داخل حدود معترف بها  تستند على هذا املبدأ كما تستند أيضاً على املبدأ
  .دولياً

ن وا. دول وشعوب املنطقة بشكل ممتازإننا نعتقد أن حتقيق ذلك سوف يخدم املصالح احلقيقية جلميع 
بريطانيا بوصفها عضواً دائم العضوية يف جملس األمن وبروابط الصداقة الطويلة املدى التي تربطها مع العديد 

  .دول املنطقة مستعدة ألن تلعب دوراً نشيطاً يف هذا اجملال من
  

                                                 
  "أجرى الحديث محمد الحناوي. 5/12/1990، )لندن" (األهرام الدولي.  



 

 
 

  

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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