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  خطاب الرئيس جورج بوش
  أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة

3/10/1990. ]مقتطفات[  
  
  

.......  
يُسمح بأن يبقى ضم  نلكن، كما قلت يف الشهر املنصرم، ل. إن النظام العراقي مل يواجه احلقائق بعد

، وموقف اجلامعة العربية ، بل هو موقف كل كويتيطوهذا ليس ببساطة موقف الواليات املتحدة فق. الكويت قائماً
وإين أغتنم هذه الفرصة إليضاح . فالعراق يجابه العامل بأسره: إن على قادة العراق أن يسمعوا. واألمم املتحدة

مل قادة العراق على االنسحاب من الكويت حلإن الواليات املتحدة تساند اللجوء إىل العقوبات . سياسة حكومتي
ألهداف إنسانية ما دامت عملية التوزيع يمكن مراقبتها  ند شحنات األدوية والغذاءكما أننا نسا. فوراً وبال شروط

إن العامل يف صراع مع الطاغية الذي . إننا لسنا يف صراع مع الشعب العراقي، وال نريده أن يعاين. مراقبة مالئمة
  .أمر باالجتياح

وردع أي عدوان يف املستقبل وقد أرسلنا، مع غيرنا، قوات عسكرية إىل املنطقة لفرض العقوبات 
ونحن ال نبغي أي ربح، كما ال نود إبقاء قواتنا العسكرية يف السعودية ليوم واحد أكثر مما . وجمابهته إذا لزم األمر

األميركي، ورئيسه كذلك، والشعب . لقد أُرسلت القوات األميركية بناء على طلب من احلكومة السعودية. هو ضروري
  .يريدان إعادة كل جندي أميركي إىل الوطن حاملا يتم إجناز هذه املهمة

فنحن نسعى . وأريد أيضاً أن أؤكّد أننا جميعاً يف األمم املتحدة نتمنى أال تُستخدم القوات العسكرية أبداً
عقب انسحاب العراق غير املشروط من الكويت، وثمة أمر آخر إين أعتقد جازماً أنه . لنهاية سلمية، لنهاية دبلوماسية

قد تكون هناك فرص ألن يحل العراق والكويت خالفاتهما حالً دائماً؛ وألن تبني دول اخلليج بنفسها ترتيبات 
ذاك النزاع الذي يباعد بين العرب وإسرائيل؛ لكن يجب  جديدة لالستقرار؛ وألن يسوّي جميع دول املنطقة وشعوبها

  .العامل األساسية اليوم ودوماً وإىل األبد، أن يبرهن أن العدوان لن يُسمح به ولن يُكافأأن تكون مهمة 
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  النص الرسمي من السفارة األميرآية في لندن. 



 

 
 

  

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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