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  خطاب للرئيس جورج بوش
  يعلن فيه وقف العمليات احلربية يف اخلليج

  ]مقتطفات[ *.27/2/1991واشنطن، 
  

وقد عادت الكويت مرة اخرى إىل . ان الكويت قد حُررت، وجيش العراق قد هُزم، وأهدافنا العسكرية حتققت  
  .ايدي الكويتين املتحكمين يف مصيرهم اخلاص

  [. . . . . . .]  
ور مع وزير الدفاع تشيني، ورئيس األركان املشتركة اجلنرال باول، وشركائنا يف التحالف، بعد التشا  

يسرين ان أعلن انه عند منتصف هذه الليلة بالتوقيت الرسمي الشرقي، وبعد مائة ساعة بالضبط من بداية العمليات 
يات املتحدة والقوات املتحالفة البرية، وستة أسابيع من بداية عملية عاصفة الصحراء، ستعلِّق كل قوات الوال

  .العمليات القتالية الهجومية
وتشتمل شروط . أما حتول هذا التعليق من قبل التحالف إىل وقف دائم إلِطالق النار، فأمر متروك للعراق  

  :التحالف السياسية والعسكرية لوقف النار رسميا على املطالب التالية
ى احلرب من قوات التحالف، وعن رعايا الدول غير املشاركة يف يجب ان يفرج العراق فورا عن جميع اسر  

  .النزاع، وعن جثث جميع الذين سقطوا
  .يجب ان يطلق العراق احملتجزين الكويتيين كافة  
  .يجب ان يُطلع العراق أيضا السلطات الكويتية على طبيعة كل األلغام البرية والبحرية، ومواقعها  
وهذا يشتمل على إلغاء قرار . اما بكل قرارات جملس األمن املتعلقة باألزمةيجب ان يتقيد العراق تقيدا ت  

أغسطس املاضي، والقبول مبدئيا بمسؤولية العراق عن دفع التعويضات عن كل ما /العراق ضم الكويت يف آب
  .سببه عدوانه من خسائر وأضرار وإصابات

بنظرائهم من ساعة  48إىل تسمية قادة عسكريين لالجتماع يف مهلة ويدعو التحالف حكومة العراق   
قادة التحالف، يف مكان ما يف مسرح العمليات يتم حتديده، وذلك من أجل معاجلة النواحي العسكرية لوقف إطالق 

  .النار
وعالوة على ذلك، طلبت من وزير اخلارجية بيكر ان يدعو جملس األمن إىل االنعقاد من أجل وضع   

  .لترتيبات الالزمة إلِنهاء هذه احلربا
ان هذا التعليق للعمليات القتالية الهجومية متوقف على امتناع العراق من إطالق النار على اية قوة من   

  .سكود على اية دولة اخرىالقوات املتحالفة، وامتناعه من إطالق صواريخ 
  .ة يف استئناف العمليات العسكريةوإنْ خرق العراق هذه الشروط، فللقوات املتحالفة ملء احلري  
  [. . . . . . .]  

وسنتشاور يف . مواجهة احلاجة إىل حتقيق السالمعلينا . ما بعد النصر يف احلربعلينا اآلن ان نبدأ بالتطلع إىل 
  .املستقبل، مثلما فعلنا من قبل، مع شركائنا يف التحالف

فترة ما بعد احلرب، وقد بدأ وزير اخلارجية بيكر لقد قمنا حتى اآلن بقدر كبير من التفكير والتخطيط ل  
  .مشاوراته مع شركائنا يف التحالف يف شأن مشكالت املنطقة

ليس ممكنا، ولن يكون ممكنا، أي حل أميركي بحت لهذه املشكالت كلها، لكن يف وسعنا ان نعاون دول   
  .املنطقة وندعمها، وأن نكون حافزا على السالم

  .من احملادثات األسبوع املقبل ليبدأ جولة جديدةسيذهب الوزير بيكر إىل املنطقة  ويف نطاق هذا التوجه،  
  .وأمامنا اآلن مهمة صعبة هي حتقيق سالم قد يكون سالما تاريخيا. لقد باتت هذه احلرب اآلن وراءنا  
  [. . . . . . . 

  

                                                 
* International Herald Tribune (Paris), March 1, 1991. 
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