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  مالحظات الرئيس جورج بوش

  بشأن إعالن العراق االنسحاب من الكويت
  ]مقتطفات[ *.15/2/1991، واشنطن

  
  [. . . . . . .]  
ال بد من ان أقول انني قد سررت، عندما سمعت هذا البيان أول مرة، ألن صدام حسين بدا انه قد أدرك ان   

  .عليه قرارات جملس األمن املتعلقة بهذا األمرعليه اآلن ان ينسحب من الكويت بال شروط بحسب ما نصّت 
لكن من املؤسف ان يظهر اآلن ان البيان العراقي مل يكن إال خدعة مريرة خيَّبت آمال الناس يف العراق   

  .ويف أنحاء العامل كافة
شعب ويف ذلك تعبير ـ فيما أظن ـ عن رغبة الويبدو انه قد عمّ بغداد جو احتفايل فور سماه هذا البيان،   

  .العراقي يف رؤية احلرب تضع أوزارها، وهي حرب مل يُردها شعب العراق قط
فالبيان العراقي مل يكن مملوءا بالشروط القديمة املرفوضة فحسب، بل ان صدام حسين قد أضاف شروطا   

، إال وقد كنا على اتصال بأعضاء يف التحالف، وقد اعترفوا بأن ما من شيء جديد يف هذا الكالم. جديدة عدة
  .باستثناء وحيد ممكن، وهو االعتراف أول مرة بأن على العراق مغادرة الكويت

من دون شروط، وأنه يجب تنفيذ قرارات جملس األمن  لن، مرة اخرى، ان عليهم االنسحابواآلن دعوين أع  
هذا وبين اية مشكلة يف املنطقة، وأنه ال بد حلكام الكويت كلها تنفيذا كامال، وأنه لن يكون ثمة من ترابط بين 

  .الشرعيين من العودة إىل الكويت
إىل ان يبدأ االنسحاب املكثف، وتغادر تلك القوات العراقية الكويت بصورة واضحة، فان قوات التحالف   

  .مم املتحدة كافةستواصل جهودها لفرض االلتزام بقرارات األ 678العاملة بموجب قرار جملس األمن رقم 
لكن ثمة طريقة اخرى لوقف إراقة الدماء، وذلك بأن يستويل اجليش والشعب العراقيان على زمام األمور،   

، وأن يتم التقيد بقرارات األمم املتحدة ثم االنضمام إىل اسرة األمم ويفرضا على الديكتاتور صدام حسين ان يتنحى
  .العراق، بل خالفنا مع ديكتاتور العراق املتوحش ال خالف بيننا وبين شعب. احملبة للسالم

طبعا كلنا يريد ان يرى احلرب . واحلرب ـ دعوين أؤكد لكم جميعا ـ سائرة بحسب البرنامج اخملطط لها  
ون شروط، بقرارات دالبشرية، وهذا ممكن إذا ما تقيد صدام حسين، من  اخلسائرتنتهي قريبا وبقدر حمدود من 

  .وفعل اآلن ما كان يجب ان يفعله منذ زمن بعيد بعيد تلك، األمم املتحدة
فيها شيئا اجد التصريحات الصادرة عن بغداد وقراءتها يف جملتها، أال ولذلك، يؤسفني، بعد حتليل   

  .انها خدعة، وثمة مطالب جديدة قد أُضيفت. جديدا
  [. . . . . . .]  

  

                                                 
* International Herald Tribune (Paris), February 16-17, 1991. 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


