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  األميركيكلمة للرئيس جورج بوش عن حال االحتاد 

   ]مقتطفات[ .29/1/2002واشنطن، 
  

  
.....]..[  

، ومـع ذلـك ال تـزال هنـاك معسـكرات أفغانسـتانلقد عطلت قواتنا املسلحة معسكرات التـدريب اإلرهابيـة يف 
، وحــزب اللــه، واجلهــاد "حمــاس"ال زال عــامل اإلرهــاب الســفلي، بمــا يف ذلــك جماعــات أمثــال . بلــداً علــى األقــل 12يف 

  .اإلسالمي، وجيش حممد، يعمل يف أدغال وصحارى نائية، ويختبئ يف مراكز مدن كبيرة
فلـدينا اآلن . خـرىأُ أمـاكنتعمـل يف  أميركان إ ويف حين أن أكثر عمل عسكري مرئي هو يف أفغانستان، إالّ

 أعدمتكتلك التي  إرهابيةلبالد على مهاجمة خاليا يساعدون على تدريب القوات املسلحة لتلك ا الفيليبينجنود يف 
كــانوا  إرهــابيينجنودنــا العــاملون مــع حكومــة البوســنة، القــبض علــى  ألقــىوقــد  .، وال زالــت حتتجــز رهــائنأميركيــاً

 وإنشــــاء األســــلحةملنــــع نقــــل  اإلفريقــــيوبحريتنــــا تقــــوم بــــدوريات علــــى امتــــداد الشــــاطئ . لنســــف ســــفارتنا يتــــآمرون
  .يف الصومال ةإرهابيمعسكرات 

.....]..[  
أو أصــدقائنا وحلفائنـــا بأســـلحة  أميركـــامــن تهديـــد  لإلرهـــابالراعيـــة  األنظمــةا هـــدفنا الثــاين فهـــو منـــع أمّــ

  .الدمار الشامل
. إننـا نعـرف طبيعـتهم احلقـة إالّ. سـبتمبر/أيلـول 11الصمت إىل حد كبيـر منـذ  األنظمةبعض هذه  وقد التزم

  .الدمار الشامل، بينما يميت أفراد شعبه جوعاً وأسلحةالصواريخ فكوريا الشمالية نظام يتسلح ب
، يف حـين تكبـت قلـة غيـر منتخبـة حلــم اإلرهـابوتصــدر  األسـلحةتسـعى بنشـاط للحصـول علـى هـذه  وإيـران

  .باحلرية اإليراينالشعب 
وقـد خطـط النظـام العراقـي، طـوال . اإلرهـابويواصـل مسـاندة  ألميركـاالعراق فيواصـل التبـاهي بعدائـه  اأمّ

ز السـام لقتـل انه نظام قـام باسـتعمال الغـإ. النووية واألسلحة، األعصابمن عقد، لتطوير اجلمرة اخلبيثة، وغاز  أكثر
نه نظام وافق علـى التفتـيش الـدويل، إ. أطفالهن املوتى أجسادمسجاة فوق  األمهاتاآلالف من مواطنيه، تاركاً جثث 

  .ضرعن العامل املتح إخفاءه نه نظام لديه ما يريدإ. نثم طرد املفتشي
للحصـول علـى  وبسعيها. ، حمور شر، يتسلح لتهديد سالم العاملاإلرهابيينوتشكل دول كهذه، مع حلفائها 

، األســلحةبهــذه  اإلرهــابييننــه يمكنهــا تزويــد ذلــك أ. ومتزايــداً خطــراً كبيــراً األنظمــةالــدمار الشــامل، تشــكل هــذه  أســلحة
تهـــاجم حلفاءنـــا أو أن حتـــاول ابتـــزاز الواليـــات  أنويمكنهـــا . كـــراهيتهمبـــذلك الوســـيلة املتالئمـــة مـــع  إيـــاهمة معطيـــ

  .وسيكون ثمن الالمباالة فاجعاً، يف أي من هذه احلاالت. املتحدة
والدول الراعية لهم على املواد،  اإلرهابيينائتالفنا لنحول دون حصول ) أعضاء(وسنعمل بشكل وثيق مع 

 أميركـاصاروخية فعالـة حلمايـة وسنطور وننشر دفاعات . الدمار الشامل أسلحةقنية، واخلبرة لصنع واستعمال والت
  .ستفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن بالدنا أميركاإن : وعلى كل الدول أن تعلم .وحلفائنا من هجوم مفاجئ
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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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