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  كلمة الرئيس زين العابدين بن علي
  يف شأن حرب اخلليج اىل الشعب التونسي

  *.26/1/1991تونس، 
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  أيها املواطنون

  أيتها املواطنات
ان ما يتعرض اليه العراق الشقيق من دمار وتخريب بلغ حدا ال يطاق ومهما يكن رأينا يف أصل القضية   

املاضي ال يمكن ان نقبل بحال ما آلت اليه األمور لقد اصبح العراق بلدا ] آب[أوت  11وم بوضوح يوقد عبّرنا عنه 
  .وشعبا مستهدفا يف وجوده وكيانه

أننا ضد استعمال القوة من أي جانب كان لفرض احللول وعبّرنا عن ] آب[أوت  11لقد بيّنا يف خطاب   
ها بالوسائل السلمية وآمنا ان التعقل إنْ غاب عن جهة اعتقادنا وما نزال بأن كل القضايا مهما تعقدت يمكن حل

فال يجب ان يغيب عن اجملموعة األممية وأن قضايا املنطقة وإنْ كانت منفصلة يف تواريخها وأسبابها القريبة 
فهي مترابطة يف املكان ويف دوافعها البعيدة وأن احللول الصحيحة الدائمة هي احللول العادلة الشاملة ولو كان 

ك وفق جدول زمني حمدد ولذلك بذلنا حتى آخر حلظة ما يف وسعنا من جهد لتاليف احملظور وجتنب احلرب ذل
وطالبنا العراق باالنسحاب من الكويت ودعونا جملس األمن وناشدنا الضمير العاملي اإلِعالن عن عقد املؤتمر 

اجب فسح اجملال ملثل هذه املبادرة حتى الدويل للسالم خالل هذا العام ومل يمانع العراق يف ذلك وكان من الو
  .تأخذ حظها من الدرس كما كان من الواجب توفير املهلة الكافية لها ولغيرها من املبادرات

واننا إذ نأسف ملا الحظناه من إصرار على تفويت فرص السالم نعتبر انه بات من الواجب اليوم أمام ما   
نكارنا الشديد لهذه التطورات الفظيعة التي تتنافى مع كل مبادئ عن استيتعرض له العراق من تدمير ان نعبّر 

السالم وقيم اإلِنسانية ومع األهداف األصلية التي من أجلها بعثت األمم املتحدة وقام عليها جملس األمن الذي 
  .عب العراقييفترض فيه ان ينشر األمن والسالم واننا نعتقد كذلك انه من اخلطأ السياسي وسوء التقدير معاقبة الش

  .ان الدول املتحالفة ضد العراق قد استعجلت تنفيذ قرارات جملس األمن قبل استنفاد كل املساعي  
بداية إمكانية اللجوء إىل استعمال القوة ] كانون الثاين[جانفي ) 15(وقد قرر جملس األمن ان يكون أجل   

  .حلمل العراق على االنسحاب فأصبح هذا التاريخ نهاية األجل
قد نصت القرارات على حترير الكويت ومل تنص على تدمير العراق وهذا يعني بكل وضوح ان ميدان و  

القتال إذا كان ال بد من قتال ما كان يجب ان يتجاوز حدود الكويت ولكن جل القوات املتحالفة تصب حديدها 
ة املدنية وجميع موارده املادية ونارها على كامل العراق يف البصرة وبغداد واملوصل مستهدفة كل بنيته األساسي

  .والبشرية
كانون [جانفي  17تعرض اليه العراق الشقيق من تدمير متواصل منذ فجر يلقد تبين بجالء من خالل ما   

املاضي ان ] آب[أوت  2ة التي وظفت لها قرارات جملس األمن مثلما اتضح منذ يما هي الغايات احلقيق] الثاين
  .على اجلميع بنفس املقياس وامليزانالشرعية الدولية ال تطبق 

لقد اجتمعت أكثر من عشرين دولة على ضرب العراق فهل هذه هي الشرعية الدولية هذه الشرعية التي مل   
  .يسارع احد إىل العمل على احترامها إال عندما ارتبطت باملصالح االقتصادية والسياسية واالستراتيجية

الء هي انه ال يراد ان تقوم لهذه األمة قائمة وأنه ممنوع عليها ان ان الغايات احلقيقية التي تبينت بج  
تكتسب قوة او مناعة او ان تأخذ نصيبها من التقدم والعلم والتكنولوجيا لتبقى حمكومة بالتبعية إىل األبد يف ظل 

  .نظام عاملي جديد قديم ليس لها فيه مكان
هات بتسليط عشرات اآلالف من أطنان احلديد والنار كل ان ما يحز يف القلب والنفس ان تفاخر هذه اجل  

يوم وبأعتى الوسائل وأفتكها على شعب العراق من غير ان تتحرك لها عاطفة او يهتز لها شعور وتثور ثائرتها 
استهدفت إسرائيل لعمل فدائي أما دمار مقدرات شعب بأكمله وضربه حتى يف مواطن وتمأل الدنيا استنكارا كلما 

  .ال يقابل إال بالصمت والتعتيمتعبده ف
                                                 

 27/1/1991، )تونس" (الحرية" *
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  أيها املواطنون  
  أيتها املواطنات  
ل وأن نسأل اين ءمن حقنا إزاء ما يتعرض اليه الشعب العراقي ومن خالله كل مواطن عربي ان نتسا  

حقوق االنسان والقانون االنساين وأين حرمة االنسان وكرامة الشعوب وأمام املغالطات الصحفية والتعتيم 
ي وتوظيفه اين حرية الصحافة ومصداقيتها اين هذه القيم النبيلة والشعارات اخلالبة ام ان لها حدودا اإلِعالم

  .وأنها تنطبق هلى جهة دون اخرى وشعب دون شعب وإنسان دون إنسان هل هذا هو النظام العاملي اجلديد
  أيها املواطنون   
  أيتها املواطنات  
وتطويعها للمصالح األنانية عند بعض الدول فان ما يثير السخط  إذا كان ثمة ما يبرر انقالب املفاهيم  

والعجب هو هذا الصمت العربي واالسالمي كل من منطقه وحسب غاياته ومصاحله القريبة دون اهتمام بدواعي 
  .بقاء األمة وعزتها وكرامتها

رغم ما يتعرض له  ان الشعوب ال تموت مهما ابتليت وهذا الشعب الفلسطيني اجملاهد اقوى من ذي قبل  
  .من حمنة التشريد والتنكيل واالبادة منذ نصف قرن

اننا نتوجه بنداء إىل كل القادة العرب واملسلمين وكل دعاة السلم وحمبيه يف العامل املؤمنين بحق   
ن الشعوب يف األمن والسالمة حتى يتوجهوا إىل جملس األمن للمطالبة بوقف القتال وتطبيق الشرعية الدولية بدو

ميز او تقصير من خالل عقد املؤتمر الدويل للسالم يف بحر هذه السنة لوضع حد ألزمة اخلليج وكل قضايا الشرق 
األوسط ويف مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني اجملاهد هذه القضية التي ستظل مصدرا دائما لعدم استقرار كامل 

  .قهم يف إقامة دولتهم على ارضهماملنطقة طاملا مل تظفر بحل عادل دائم يضمن للفلسطينيين ح
  أيها املواطنون  
  أيتها املواطنات  
اننا نعبّر عن تضامننا مع الشعب العراقي الشقيق يف حمنته العصيبة واننا نتابع باستمرار تطور هذه   

 من أجل وضعاألوضاع ونسعى جاهدين مع أشقائنا يف احتاد املغرب العربي وسائر القوى احملبة للعدل والسالم 
ملا حد لهذه احلرب املدمرة يف أقرب اآلجال وانني إذ اتوجه بالشكر والتقدير إىل جميع التونسيين والتونسيات 

ابدوه من وعي ونضح وسلوك حضاري يف تعبيرهم عن التضامن مع الشعب العراقي الشقيق ادعوهم إىل مساعدتنا 
والهدوء وبرعاية امن ومصالح املقيمين بيننا من بمالزمة اليقظة والتحلي باملسؤولية على التفرغ لهذه القضية 

األجانب وكل من يساعدنا على حتقيق تنمية بالدنا وفق تقاليدنا العريقة يف حسن الضيافة وتوفير األمان التي 
  .زمانعرفنا بها على مر األ

دعو من وإزاء ما عليه وضعنا االنمائي واملضاعفات السلبية التي ستترتب عن هذه التطورات فانني ا  
اجلهد بعدما تبين ان سبيل النجاة جديد جميع التونسيين والتونسيات إىل االنصراف إىل العمل اجلدي ومضاعفة 

  .والكرامة الوحيدة هي االعتماد على الذات وأن املناعة واالستقالل يقومان على بناء القدرة الذاتية
  .﴾وا الله لعلكم ترحمونإنما املؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم واتق﴿:قال تعاىل  
  صدق الله العظيم   
  .والسالم عليكم ورحمة الله  
    

  
 

  



 

 
 

  

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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