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  خطاب الرئيس جورج بوش
  أمام جلسة الكونغرس املشتركة

  يف شأن الشرق األوسط
  ]مقتطفات[ 6/3/1991واشنطن، 

  
  

لذلك، دعوين أخطُّ اخلطوط . السالم يف الشرق األوسط ال ينتهي بتحرير الكويت إن التزامنا  
  .العريضة ألربعة حتديات ال بد من أن نواجهها

إن أصدقاءنا وحلفاءنا يف . ن نعمل معاً إلنشاء ترتيبات أمنية يف املنطقةعلينا أأوالً،   
لكن نريدهم . الشرق األوسط يقرون بأن عليهم حتمل القسط األكبر من املسؤولية عن األمن اإلقليمي

أن يعلموا أنه مثلما وقفت أميركا معهم لدحر العدوان، فإنها مستعدة اآلن للعمل معهم من أجل 
  .مضمانة السال

وهذا ال يعني مرابطة قوات برية أميركية يف شبه اجلزيرة العربية، لكنه يعني مشاركة   
وهذا يعني االحتفاظ بحضور بحري أميركي . أميركية يف تدريبات مشتركة للقوات اجلوية والبرية

إن مصاحلنا : ليكن ذلك واضحاً. عاماً 40قادر يف املنطقة، مثلما مل نزل نفعل منذ أكثر من 
  .د على وضع مستقر وآمن يف اخلليجملقومية احليوية تعتا

يجب أن نعمل على احلد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ املستعملة  ثانياً،  
سيكون مأساوياً أن تندفع دول الشرق األوسط واخلليج اآلن، عقب احلرب، إىل سباق تسلح . حلملها

وإىل أن يقنع العراق العامل بنياته السلمية ـ وبأن قادته . والعراق يستدعي انتباهاً مضاعفاً. جديد
لن يستخدموا وارداتهم اجلديدة إلعادة التسلح وإعادة بناء آلته احلربية اخلطرة ـ فإنه ينبغي 

  .للعراق أال يحصل على أدوات احلرب
 يف. يجب أن نعمل على إتاحة فرص جديدة للسالم واالستقرار يف الشرق األوسطثالثاً،   

الليلة التي أعلنت فيها بدء عملية عاصفة الصحراء، أعربت عن أملي بأن تنجلي أهوال احلرب عن 
لقد تعلَّمنا يف العصر احلديث أن اجلغرافيا ليست ضمانة لألمن، وأن األمن ال . دفع جديد للسالم

  .يأتي من القوة العسكرية وحدها
ن إال إ. يل وجاراتها مؤملاً وعصياًئكلنا يعلم عمق األحقاد التي جعلت اخلالف بين إسرا  

قد وجدت نفسها تواجه، أول مرة، املعتدي نفسه يف احلرب التي انتهت  إسرائيل ودوًال عربية عدة
ويجب أن يكون واضحاً للجميع اآلن أن صنع السالم يف الشرق األوسط يستلزم تسويات . لتوها

وعلينا أن نبذل كل ما يف . عود السالم بمنافع حقيقية على اجلميعويف الوقت نفسه، ي. وتنازالت
تكتيكات اإلرهاب لن جتدي . وسعنا لردم الهوة بين إسرائيل والعرب ـ وبين إسرائيل والفلسطينيين

  .ليس ثمة بديل من الدبلوماسية. نفعاً
ورقم  242ال بد من أن يقوم السالم الشامل على قاعدة قراري جملس األمن الدويل رقم   

وال بد من أن يصاغ هذا املبدأ على نحو يضمن . ، وعلى مبدأ األرض يف مقابل السالم338
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وكل ما عدا ذلك . إلسرائيل األمن واالعتراف بها ويضمن للفلسطينيين حقوقهم السياسية املشروعة
  .يلقد آن األوان لوضع حد للصراع العربي ـ اإلسرائيل. سيخفق يف اختبار اإلنصاف واألمن

ويجب أن نمضي قدماً بقوة وعزيمة متجددتين يف . احلرب مع العراق وضعت أوزارها  
وأنا ضامن لكم أن ال أحد . البحث عن حلول ملشكلة لبنان والنزاع العربي ـ اإلسرائيلي واخلليج

  .منا من أجل إحالل السالم الدائم يف املنطقة سيعمل بجد أكثر
فالشرق األوسط واخلليج . ادي من أجل السالم والتقدم، يجب أن ننشط النمو االقتصرابعاً  

فاملوارد . يشكالن منطقة غنية باملوارد الطبيعية، وفيهما ثروة من الطاقة البشرية غير املستغلة
نحن نواجه اآلن . التي كانت تبدَّد على القوة العسكرية يجب أن يعاد توجيهها نحو أهداف سلمية

والتحدي اآلن هو أن نتقدم إىل األمام ـ أن نشجع . عدوان العراقالعواقب االقتصادية املباشرة ل
  .احلرية االقتصادية واالزدهار لكل شعوب املنطقة

لقد طلبت . فإذا ما نهضنا بأعباء هذه التحديات األربعة استطعنا أن نبني إطارًا للسالم  
هو سيذهب ليستمع، و. من وزير اخلارجية بيكر أن يذهب إىل الشرق األوسط ليبدأ هذه العملية
وقد طلبت منه أن يثير . ويسبر، ويقدم املقترحات، وليدفع البحث عن السالم واالستقرار إىل األمام

  .نحن مل ننسهم ولن ننساهم. مأساة الرهائن احملتجزين يف لبنان
ما من حل واحد جلميع املشكالت التي تواجه تلك املنطقة من العامل، وما من جواب   

إن أميركا ستعمل، بال كلل، حمفِّزاً على التغير . كن يف وسعنا أن نرجِّح الكفةل. أميركي بحت
  .اإليجابي

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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