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  سوفياتي إدوارد شيفاردنادزهوزير اخلارجية ال كلمة
  يف املؤتمر الدويل الثاين ملنطقة آسيا والباسفيك

  ]مقتطفات[ .4/9/1990فالديفوستوك، 
  
  

.......  
عدوان على التطورات اإليجابية التي بدأت تتبلور يف الشؤون الدولية نتيجة  إن العدوان على الكويت

  .سياسة التفكير اجلديد
.......  

وحتى على سبيل االفتراض، علينا أال نذعن ألي خيار ال يعيد سيادة الكويت ووحدة أراضيها وحكومتها 
  .الشرعية ـ وهي بلد سيستمر كما يف السابق عضواً يف األمم املتحدة

رداً على عدوان وسعياً  ألول مرة يف التاريخ يتحرك اجملتمع الدويل بهذه الدرجة من اإلجماع واحلزم،
لكن من الضروري أن نسعى وراء هدفنا بوسائل غير عسكرية وبطريقة من شأنها أن تزيل الوجود . زالة نتائجهإل

  .العسكري لدول أخرى
. هنالك، يف الوقت احلاضر، عدد من الدول والسياسيين منشغل بمحاولة تطوير صيغة حلل سلمي لألزمة

عة لألمم املتحدة حمل القوات العراقية يف الكويت، وإحالل أحد املقترحات، مثالً، يقضي بإحالل قوة حفظ سالم تاب
  .فرقة من القوات العربية حمل الوجود العسكري القادم من خارج املنطقة

  .كلها إىل ضرورة إزالة القوات العراقية من الكويت وهنالك مقترحات وخطط أخرى تستند
جمموعة معقدة من املشكالت التي تتعلق  ويف هذه اللحظة، هناك إدراك تام حلقيقة أخرى أيضاً، وهي أن

  .بالنزاع العربي ـ اإلسرائيلي ومصير الفلسطينيين واملأساة يف لبنان، تنتظر حالً لها يف الشرق األوسط
وما يفاقم . إننا نواجه، يف الواقع، عدداً من املشكالت املتداخلة شديدة التعقيد حتمل عدة سمات خطرة

سلحة املدمرة يف املنطقة، ومستودعات الصواريخ املتكاثرة، ومستوى عال من الوضع وجود كمية ضخمة من األ
  .التسلح إىل حد اخلطر، يف عدد من دول الشرق األوسط

لكن . إن عدداً ال بأس فيه من الدول من خارج املنطقة، بما فيها القوى العظمى، قد ساهم يف هذا الوضع
بر لهذه الدول كي ال تتجنب البحث عن سبل من شأنها أن تعكس االنزالق الرتيب نحو مواجهة أكثر هذا هو سبب أك

  .واالجتماعية يف هذا اجلزء من العامل والعسكرية حدة ومراكمة املواد املتفجرة السياسية
  .وإننا سنواصل دفع ثمن باهظ حلروب الشرق األوسط إذا مل يحل السالم فيه

إلقاء نظرة أخرى على الوضع، إىل االستنتاج نفسه وهو أن علينا أن نشدد الضغط لعقد ولقد توصلنا، بعد 
مؤتمر دويل بشأن الشرق األوسط من دون أن نؤجل اجلهود لتحقيق تسوية شاملة برعاية األمم املتحدة إىل فترة 

  .الحقة
على الوضع برمته يف  نفترض أن موافقة إسرائيل على عقده يمكنها أن تمارس تأثيراً إيجابياًوإننا 

ولن يتردد االحتاد السوفياتي، من . الشرق األوسط، وعلى اجلهود املبذولة لنزع فتيل األزمة يف اخلليج الفارسي
وقد يلقي نظرة جديدة على مسألة العالقات السوفياتية ـ . جهته، يف االستجابة لتحرك إسرائيلي يف هذا االجتاه

  .اإلسرائيلية
وإن جولة احملادثات . لوية يجب أن تعطى، من دون شك، للوسائل غير العسكريةوموقفنا هو أن األو

السوفياتية ـ الصينية التي عقدت يف هاربين قبل بضعة أيام، واملناقشات التي أجريناها يف بيونغ يانغ أمس، 
  .أعطت برهاناً مقنعاً على أن دوالً عديدة تشترك يف هذه املقاربة
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مية يجب أال يوحي، بأي شكل من األشكال، بأن ليس للمعتدي ما يخشاه ألنه لكن االجتاه نحو تسوية سل
إننا مقتنعون بأن العقوبات ستعطي نتيجتها فتُجبر قادة العراق . يخاطر بأن يجد نفسه معزوالً كلياً عن بقية العامل

  .على االنصياع لصوت العقل

  



 

 
 

  

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
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