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  نقاط نيكسون اخلمس

 للتحرك يف أزمة الشرق األوسط

6/2/1969 

 

أعلن الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون أن الواليات املتحدة األمريكية لن تتراجع عن 

ووعد بسياسة أمريكية . شيء آخر اتخاذ خطوة لتهدئة املوقف يف الشرق األوسط جتنبًا حلدوث

  .جديدة تقوم على املبادرة سعياً للوصول إىل تسوية ألزمة الشرق األوسط

وقال الرئيس األمريكي يف ثاين مؤتمر صحفي يعقده منذ تويل الرياسة أن االهتمام 

ها الراهن بالشرق األوسط ينبعث من حقيقة أن هذه املنطقة قد تنفجر عنها حرب كبرى ومن ثم فإن

وأضاف نيكسون أن الواليات املتحدة األمريكية سوف تشترك يف . حتتاج إىل اهتمام عاجل

إجراء مباحثات "احملادثات الرباعية التي جتري داخل نطاق األمم املتحدة كما أنها ستشترك يف 

بها واصل تأييدها ملهمة السالم التي يقوم ستوأكد نيكسون أن الواليات املتحدة ". مع دول املنطقة

وأن حل مشكلة الشرق األوسط ال يمكن أن . مبعوث األمم املتحدة جونار يارجن يف الشرق األوسط

يتم من جانب واحد بل يجب أن يقوم على جهود أطراف متعددة وسوف تواصل احلكومة األمريكية 

  .انتهاج كل طريق يؤدي إىل السالم يف الشرق األوسط

  

ألمريكية للتحرك يف أزمة الشرق األوسط أنها وقال نيكسون يف حديثه عن املبادرة ا

  :ستتناول خمس نقاط

  

تؤيد الواليات املتحدة تأييداً كامال مهمة جونار يارجن مبعوث األمم املتحدة يف الشرق  -

 .األوسط
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ستجري مباحثات ثنائية يف األمم املتحدة تمهد للمحادثات الرباعية التي ستجري بين  -

 .حتاد السوفييتيبريطانيا وفرنسا وأمريكا واال

مع إسرائيل ومع الدول العربية . ستقوم أمريكا بمحادثات مع دول منطقة الشرق األوسط -

 .اجملاورة لها

 –ترغب أمريكا يف أن تمضي للعمل يف مشروعات طويلة األجل مثل مشروع أيزنهاور  -

 .شتراوس للتخفيف من حدة املشاكل االقتصادية اخلطيرة يف املنطقة

وأن تنظر الواليات . بادرة متعددة األطراف وال تقتصر على اجتاه واحديجب أن تكون امل -

 .املتحدة يف كل طريق يؤدي إىل السالم

 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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