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  ةالبريطاني خطاب رئيسة الوزراء
  مارغريت تاتشر أمام جملس العموم

6/9/1990. ]مقتطفات[  
  
  

.......  
عقدنا العزم نحن وشركاؤنا وحلفاؤنا أن نعمل على حمل العراق على االنسحاب من الكويت وإعادة 

. دد أو تنقص من هذا الهدففليس ثمة من جمال للحلول الوسط التي حت. احلكومة الشرعية إليها، وعزمنا ال يتزعزع
واحملاوالت الرامية إىل إيجاد مثل تلك احللول ال تؤدي سوى إىل تأجيل اللحظة التي سيرى العراق فيها أن ال خيار 

  .أمامه سوى االنسحاب
.......  

أوالً، أعتقد أن اجمللس بأسره سوف . وثمة دروس وعبر ذات مدلول أعمق تُستخلص من هذه األحداث
وها أننا نرى أخيراً أن األمم . ريق السريعة والفاعلة التي استجابت األمم املتحدة بها لهذه األزمةيرحب بالط

وال أتذكر أية مناسبة أخرى كان فيها العامل بأسره . املتحدة قد تصرفت بالعزم واحلزم كما أراد لها مؤسسوها
  .متحداً بمثل هذه القوة ضد عمل ما كما هو متحدٌ اآلن

فقد . د اإلشارة بنوع خاص إىل الدور الذي قام به األعضاء اخلمسة الدائمون يف جملس األمنثانياً، أو
 ورأيي أننا نشهد هنا أوىل ثمار دبلوماسية. عملوا معاً وإىل درجة ال مثيل لها لضمان فاعلية أعمال األمم املتحدة

ومل يكن من املمكن لنا أن ننجح يف . جديد من املشاركةفاجملابهة قد استُبدل بها جو . عصر ما بعد احلرب الباردة
ونرجو أن يعزز اللقاء املقبل بين الرئيسين بوش . احلصول على ردة الفعل هذه قبل ثالثة أو أربعة أعوام

  .وغورباتشوف هذا التفاهم اجلديد
ملصريين واجه بعض الدول اجملاورة للعراق صعوبات شديدة من جراء سيل الالجئين من اثالثاً، ي

جميعاً هاربون من  مشيين الذين وصلت أعدادهم حتى اآلن إىل مئات األلوف، وهيوالهنود والباكستانيين والبنغالد
  ...وهذه الدول، كما الالجئون أنفسهم، بحاجة إىل العون ريثما يتم نقلهم إىل بالدهم. صدام حسين

احلاجة إىل إيجاد حل  هنطقة، ويف مقدمرابعاً، يجب أالّ ننسى بعض املسائل الرئيسية األخرى يف امل
ولألسف، فإن دعم الفلسطينيين للعراق يف استيالئه على أراضي دولة أخرى قد أصاب . عادل للمشكلة الفلسطينية

ومع ذلك، يجب أالّ تثنينا هذه األحداث عن حماولة إيجاد حل لهذه املشكلة الطويلة األمد، . قضيتهم بالضرر الفادح
  .ن لن يحال يف هذه املنطقة قبل حل هذه املشكلةفالسالم واألم
.......  

  

                                                 
  المحضر الرسمي. 
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