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  خطاب وزير اخلارجية األميركي جيمس بيكر
  أمام جلنة الشؤون اخلارجية
  يف جملس النواب األميركي

4/9/1990. ]مقتطفات[  
  
  

.......  
  اخملاطر

  
  .سأبدأ الكالم عن اخملاطر الكامنة

  
ترة ما التعامل بين الدول يف ف إن العدوان العراقي غير املبرر يشكل امتحاناً سياسياً يف شأن كيفية أوالً،

وبينما تعصف الثورات بالعامل وتتغير العالقات بين الشرق والغرب، نقف نحن يف مرحلة . بعد احلرب الباردة
إن االجتياح العراقي للكويت هو إحدى اللحظات التي تميز هذه الفترة اجلديدة، وهي فترة . حرجة من التاريخ

وعلى الرغم من أن قوانين التعامل التي أفرزتها احلرب . مملوءة باآلمال، لكنها أيضاً مملوءة بالتحديات اجلديدة
الباردة جنحت يف نهاية املطاف يف احلفاظ على السالم بين الشرق والغرب يف أوروبا، فإن الهدف اآلن هو بناء 

  .سالم دائم عاملي األبعاد ال يتعلق بأوروبا فقط وال يستند إىل املواجهة والتأزم
وعلى نطاق أوسع، علينا أن نرد على هذه اللحظات التي تميز هذه  ماً راسخاًوإذا كان لنا أن نشيّد سال

تستطيع الهويات القومية والطائفية فيه  فنحن ندخل اآلن عصراً. تربصة بناالفترة اجلديدة وأن ندرك األخطار امل
يدات حين يتراءى جديدة وتهد إنه عصر يمكن أن تنشب فيه عداوات. أن تخلق بسهولة املزيد من العنف والصراع

. لقادة ضالين أن يف وسعهم فرض هيمنة إقليمية، وذلك قبل أن يتم تداول القوانين اجلديدة للنظام العاملي املقبل
هال نريد أن نعيش يف عامل يصبح العدوان فيه أقل إمكاناً ألنه يُواجه برد حازم من . لذا، فنحن نواجه خياراً بسيطاً

العدوان ال يلقى  طبق فيه قواعد السلوك احلضارية؟ أم هل نرضى بالعيش يف عامل حيثاألسرة الدولية، ويف عامل تُ
  رادعاً وحيث العدوان ينجح ألننا ال نستطيع أن نحشد اإلرادة املشتركة جملابهته؟

الكويت لن يكون العمل العدواين األخير الذي سيواجهه اجملتمع  على ولألسف، فإن هجوم صدام حسين
أن مثل هذه اخلطط املفترسة سوف يظهر من  ام هناك معتدون شرسون، فإن واقع احلياة الدولية هوفما د. الدويل

الراهنة هي الفرصة األوىل للحد من مثل هذه األخطار، ولتعزيز معايير التصرف املتحضّر  لكن األزمة. حين إىل آخر
الماً ويستند إىل اآلمال التي خلقتها الوارد يف ميثاق األمم املتحدة، وللمساهمة يف خلق نظام دويل أكثر س

علينا أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز القوانين األساسية لهذا النظام . التطورات األخيرة يف أوروبا وأماكن أخرى
  .اجلديد

من وجهة نظر استراتيجية، علينا أن نبرهن أن التهويل والعنف ليسا سبيلين ناجعين للتصرف يف  :ثانياً 
واألمر الذي يجعل من الشرق األوسط مكاناً قابالً لاللتهاب . قابل لاللتهاب ـ وال يف أي مكان آخرالشرق األوسط ال

، والتغيرات االجتماعية والسياسية بصورة خاصة هو تضافر عوامل، منها النزاعات اإلقليمية التي مل تتم تسويتها
وال يمكن ألحد أن . ن إمدادات الطاقة يف العاملاملضطربة، ووجود أسلحة الدمار الشامل، وكونه مركزاً جلزء كبير م

وإذا أردنا أن نشجع التغير . يطمئن عندما يصل خطر تصاعد احلرب يف الشرق األوسط إىل مثل هذا املستوى املرتفع
علينا أن نبرهن . السلمي وأن نحافظ على أمن جميع أصدقائنا يف املنطقة، علينا أن نبقى الشريك املؤتمن للسالم

  .سلوب العنيف الذي اعتمده صدام حسين هو من خملفات املاضي ال من موجة املستقبلأن األ
                                                 

  وزارة الخارجية األميرآية. 
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هذا العامل هو األكثر بديهيّة، فإن األمر مرهون اقتصادياً باعتماد العامل على الوصول إىل  ولعلثالثاً، 
عالً، لكن األمر ال يتصل وقد بدأت التأثيرات يف اقتصادنا وشعبنا بالظهور ف. إمدادات الطاقة يف اخلليج الفارسي

وال يتصل بمجرد املسألة احملددة، أي مسألة . بمجرد الزيادة يف سعر غالون البنزين يف احملطة القريبة من منازلنا
إن األمر يتصل بطاغية يتصرف بمفرده، وبال رادع، ويستطيع أن يخنق النظام . تدفق النفط من الكويت والعراق

  .أهواؤه ما إذا كنا جميعاً سوف ندخل فترة فتور اقتصادي أو حتى ظلمة كساد االقتصادي العاملي، فتقرر له
ـ قد  1979ومن ثم يف سنة  1973إن تصاعد أسعار النفط تصاعداً لولبياً مستمراً ـ مثلما حدث يف سنة 

نحو الركود يؤدي بسهولة إىل تفاقم التضخم ومعدالت الفائدة يف العامل بأسره، ويدفع بنا جميعاً إىل االنزالق 
وقد يصبح العبء ثقيالً، وخصوصاً يف الديمقراطيات اجلديدة يف أوروبا الشرقية، األمر الذي يهدد بنقض . املستمر

ة يف الدول األكثر فقراً يف أميركا الوسطى وجنوب آسيا وسيكون لذلك أصداء مؤمل. 1989إجنازات ثورات سنة 
وإفريقيا، ويهدد الذين يلتزمون اآلن اإلصالحات املؤدية إىل السوق احلرة والذين يحاولون حتسين مستوى املعيشة 

  .ملاليينهم الفقيرة
حن واألسرة فكيف تعاملنا ن. هذه، وبكالم مبسط، هي اخملاطر التي يطرحها االجتياح العراقي للكويت

  الدولية مع هذه اخملاطر؟
  

  أهدافنا
  

  :بالنسبة إىل الواليات املتحدة، حدد الرئيس أهدافاً فورية أربعة
  

االنسحاب الفوري والشامل وغير املشروط لكل القوات العراقية من الكويت، كما ينص على ذلك قرار  أوالً،
  .660جملس األمن رقم 

  . الكويتإعادة احلكومة الشرعية إىلثانياً، 
  .األميركيين احملتجزين كرهائن من قبل العراق يف العراق والكويت احلفاظ على حياة املواطنينثالثاً، 
  .التزام أمن اخلليج الفارسي واستقرارهرابعاً، 

. إن استراتيجيتنا هي أن نقود حتالفاً سياسياً عاملياً يهدف إىل عزل العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً
الوسيلة، نسعى حلمل العراق على دفع ثمن مرتفع لعدوانه بحيث يضطر إىل االنسحاب من الكويت وإىل وبهذه 

ومن شأن هذا األمر أن يعيد إىل الكويت حكومته الشرعية، كما من شأنه . والرهائن اآلخرين اإلفراج عن األميركيين
الدويل الذي  رسي على نحو يستند إىل االجماعالفل أن يحسن الفرصة إلقامة أمن واستقرار طويلي األمد يف اخلليج

  .ال مثيل له والذي قد تم إجنازه اآلن
.......  

ويف املدى الطويل، نحن نصبو إىل خليج مستقر تتمكن أمم هذه املنطقة وشعوبها من العيش فيه بسالم، 
ا وبسالم على املصالح متحررة من خطر القوة، نحن نصبو إىل منطقة يمكن أن يحدث فيها تغيير وأن يُحافظ فيه

  .ونحن نصبو أيضاً إىل منطقة تتدفق منها إمدادات الطاقة بحرّية. األمنية املشروعة
ونريد أن نتأكد  .نحن نحتاج إىل العمل معاً مع حكومات ضمن اخلليج وخارجه لبناء نظام أكثر رسوخاً

لدفاع عن أنفسهم، جاعلين إرسال اجلنود من أن أصدقاءنا يف املنطقة يملكون الوسائل الكافية لردع املعتدين ول
ولسوف نعمل مع سائر اجملتمعات اإلقليمية والدولية ملنع . األميركيين، رجاالً ونساء، ملساعدتهم أمراً أقل إحلاحاً

ويجب . ع اجلهود العراقية الرامية إىل احلصول على أسلحة الدمار الشامل وإنتاجهانحدوث توسع عراقي إضايف ومل
سوية أمر التهديد الراهن أيضاً منصة النطالق جهد دويل دؤوب للحد من انتشار األسلحة الكيميائية أن تصبح ت

وقد يصبح مثل هذه التسوية نقطة . والبيولوجية والنووية والصواريخ البالستية يف املنطقة ويف أماكن أخرى
يف صلب مثل هذا االنتشار لألسلحة، بما يف انطالق إلعادة احلياة إىل اجلهود الرامية إىل تسوية النزاعات التي هي 

  .ذلك النزاع املتقيّح بين إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين والعرب
بل علينا أيضاً أن نبرهن أن السبيل إىل . ال يكفي البرهان على أن العدوان والتهويل ال يجديان نفعاً

  .خلصت النيات لدى األطراف كافةالتوافق والسالم موجود فعالً، وأن يف اإلمكان الوصول إليه إذا 
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  املضامين بالنسبة إىل دور أميركا يف العامل
  

  .سوف أضع اجتياح صدام حسين للكويت يف املنظور التاريخي ويف اخلالصة
على امتداد العقود األربعة املاضية، كانت احلقيقة الرئيسية يف العالقات الدولية هي النزاع بين الشرق 

وكانت . احلرب الباردة يف أصقاع األرض كافة فكان لها تأثيرها يف اجلميع ويف كل مكان والغرب وترددت أصداء
سياسة أميركا اخلارجية يف جزء كبير منها تنطلق من جهودنا الحتواء العدوان الستاليني أو تندرج حتت هذا 

  .اإلطار
. بشأن مستقبل أوروبا، قد تغيرواآلن، فإن النزاع الرئيسي يف فترة ما بعد احلرب، أي نزاع الشرق والغرب 

ت يف أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية قد أطاحت ديكتاتوريات والثورات التي قادتها الشعوب يف العام الفائ
إن أوروبا اآلن يف طريق العافية واحلرية، ولسوف تتحد أملانيا . وبدالً منها، أصبح الناس ينشدون احلرية. املاضي

  .بسالم وحرية
السوفياتية املستنيرة تشجع التغير السلمي الديمقراطي لكونه الطريق الشرعي الوحيد نحو  إن القيادة

وبالعمل . احلالية اتصاالت حثيثة باملفكرين واملصلحين اجلدد يف االحتاد السوفياتي] األميركية[ولإلدارة . التقدم
  .اركة حلت حمل النزاعواملش. معاً، نرى أن لنا مصالح مشتركة من شأنها أن توحد الشرق والغرب

وكما قلت يف عدة مناسبات سابقة، فإن دور أميركا يف هذا التغيير العميق يف السياسة الدولية دور 
  .علينا أن نتخلى ال عن احلرب الباردة فقط، بل أيضاً عن الصراعات التي سبقتها. واضح املعامل
.......  

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


