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  كلمة الرئيس جورج بوش أمام الدورة

  اخلامسة واألربعين للجمعية العامة لألمم املتحدة
  ]مقتطفات[ .1/10/1990نيويورك، 

  
  

  العدوان العراقي
  

األخيرة من صيف هو من أغنى أصياف التاريخ باآلمال، لُوَّث جمال صحراء  منذ شهرين، ويف األسابيع  
مرة أخرى، ترددت أصداء الصاعقة القصية يف . وزئير الدبابات الفوالذيةالكويت الهادئة بنتن حمركات الديزل 

  .أغسطس/ السماء النقية من الغيوم، ومرة أخرى صحا العامل ليجد أمامه مدافع آب
فقد كان رد جملس األمن الدويل احلاسم على عدوان العراق غير . غير أن العامل كان متأهباً هذه املرة  

أغسطس أقر جملس األمن ثمانية قرارات كبرى حتدد أطر / آب 2 فمنذ اجتياح الكويت يف. ق لهاملسوَّغ ردّاً ال ساب
  .حل األزمة
لكن ضم الكويت، كما قلت يف الشهر املاضي، أمر لن يُسمح . ما زال على النظام العراقي أن يواجه الوقائع  
يتي ورأي جامعة الدول العربية واألمم نه رأي كل كواوليس هذا رأي الواليات املتحدة وحدها، بل . باستمراره

  .العراق يقف ضد العامل كله: وعلى قادة العراق أن يسمعوا النداء. املتحدة
فالواليات املتحدة تؤيد استعمال العقوبات إلجبار . وأود انتهاز هذه الفرصة ألوضح سياسة حكومتي  

توفير األطعمة واألدوية ألسباب إنسانية، ما  ونحن نؤيد. العراق على االنسحاب الفوري غير املشروط من الكويت
فخصام العامل . فخصامنا ليس مع شعب العراق، وال نحن نتمنى له أن يتأمل. دام من املمكن التحكم يف توزيعها

  .إنما هو مع الديكتاتور الذي أمر بهذا الغزو
ردع، ولصد أي عدوان جديد أسوة بغيرنا من األمم، أرسلنا قوات مسلحة إىل املنطقة لفرض العقوبات وال  

ونحن ال نبتغي من وراء ذلك امتيازاً ألنفسنا، وال نحن نبتغي إبقاء قواتنا يف العربية . إذا ما دعت الضرورة
. وقد أُرسلت القوات األميركية بناء على طلب احلكومة السعودية. السعودية يوماً واحداً زيادة على احلاجة إليها

  .اضر يريدان عودة كل جندي أميركي إىل بلده حاملا يتم تنفيذ هذه املهمةفالشعب األميركي ورئيسه احل
نحن . هنا يف األمم املتحدة، نرجو أالّ تستخدم القوم العسكرية أبداً ،كما أود التشديد على أننا جميعنا  

ب العراق غير املشروط من نه قد تتاح، بعد انسحاأنا أعتقد حقاً ا: وثمة أمر آخر. نبتغي حالً سلمياً ـ حالً دبلوماسياً
ترتيبات جديدة  ئالكويت، فرص للعراق والكويت ألن يسويا خالفاتهما تسوية نهائية دائمة، ولدول اخلليج ألن تنش

لكن مهمة . من أجل االستقرار، وجلميع دول املنطقة وشعوبها ألن تسوِّي الصراعات التي تفرق بين العرب وإسرائيل
  .والً، ودائماً ـ يجب أن تكون البرهنة على أن العدوان أمر لن يُتساهل به ولن يُثابالعامل األساسية ـ اآلن، أ

واليوم يقف . لقد حوكم العراق يف جملس األمن ـ حماكمة عادلة من قبل حكام هم أقرانه، أمم األرض كلها  
  .املتمدن، ال باملكان بل بقرون من الزمانالنظام العراقي معزوالً ومنقطعاً عن الزمن، منفصالً عن العامل 

فقد نهب الكويت، . حقبة بائدة، بقية مظلمة بقيت من زمن مظلمعدوان العراق غير املسوّغ نكوص إىل   
وال بد من حتميل العراق وقادته غرم  .وروَّع املدنيين األبرياء، وتطاول حتى إىل احتجاز رهائن من الدبلوماسيين

. على أن هذا االستهتار املهين بحقوق اإلنسان األساسية ال يقع موقع املفاجأة التامة. ير هذهجرائم التعدي والتدم
فقد أُعدم آالف العراقيين ألسباب سياسية ودينية، وهلك أكثر منهم يف حرب اإلبادة بالغازات السامة التي شنها 

  .العراق على أهايل القرى الكردية من شعبه
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  اويةالتخلص من األسلحة الكيم
  

علينا كمجتمع دويل أن نعمل ال من أجل الردع عن استعمال األسلحة الالإنسانية، كغاز اخلردل وغاز   
ولذلك جئت إىل اجلمعية العامة منذ عام بمقترحات . األعصاب فحسب، بل أيضاً من أجل التخلص منها نهائياً

  .جديدة حملو هذه األسلحة الرهيبة عن وجه األرض
من خمزونها يف األعوام الثمانية األوىل من % 98مِّر الواليات املتحدة ما يزيد على لقد وعدت بأن تد  

ـ كل األسلحة ـ يف غضون عشرة أعوام إذا ما وقَّعت كل الدول من % 100إبرام معاهدة حظر األسلحة الكيماوية، و 
  .ذات القدرات الكيماوية ـ واألسلحة الكيماوية ـ املعاهدة

اتفاقاً ـ يعدُّ  ييونيو، وقّعت الواليات املتحدة واالحتاد السوفيات/ ففي حزيران. عودوقد وفينا بهذه الو  
واليوم تُدَمَّر األسلحة الكيماوية . مَعْلَماً ـ من أجل التوقف عن اإلنتاج وتدمير القسم األكبر من خمزون الدولتين

  .األميركية
ن أزمة اخلليج أهمية العمل معاً ـ والعمل اآلن ـ إذ تبي. فليس هذا جمرد همّ ثنائي. غير أن الوقت يدهمنا  

وعلينا أيضاً أن نضاعف اجلهود من أجل احلد من انتشار األسلحة . إلبرام حظر دويل مطلق على هذه األسلحة
  .النووية والبيولوجية والصواريخ العابرة القادرة على أن تمطر الدمار على الشعوب القصية

تعمل على حلول عصر جديد؛ عصر تصبح فيه هذه األسلحة الرهيبة والطغاة إن يف وسع األمم املتحدة أن   
إن يف أيدينا أن نطرح هذه اآلالت املظلمة وراءنا، يف العصور . الرهيبون الذين قد يستعملونها خبراً من املاضي

  .مديدة من السالماملظلمة التي تنتمي إليها، وأن نحث اخلطى لنتوِّج حركة تاريخية نحو نظام عاملي جديد وحقبة 
  
  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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