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  لألمم املتحدة، كلمة للرئيس جورج بوش يف اجلمعية العامة 
  يدعم فيها قيام دولة فلسطينية ،يف دورتها السادسة واخلمسين

  ]مقتطفات[ .10/11/2001نيويورك، 
  
  

  [.......]  
كل  .سبتمبر فرضت على أبناء كثير من الديانات وكثير من األمم/ إن آالم احلادي عشر من أيلول  

إن . من فيهم مسلمون، قتلوا بنفس القدر من الالمباالة، بل ومن االرتياح، من قبل قادة اإلرهابيينالضحايا، ب
يف األسبوع املاضي، أعلن شيخ . ينتهكون مبادىء كل الديانات، بما يف ذلك الدين الذي ينادون به اإلرهابيين

يصف اإلرهابيون . يحرّم قتل املدنيين األبرياء األزهر، أقدم جامعة إسالمية يف العامل، أن اإلرهاب داء وأن اإلسالم
إنهم يشجعون القتل . قضيتهم بأنها قضية مقدسة، ومع ذلك فإنهم يمولونها عن طريق االجتار باخملدرات

ا على طلب املباركة من الله قبل أن يقدموا على قتل بل إنهم جترأو. يحرّم األمرين معاًواالنتحار باسم دين عظيم 
والقاتل ليس شهيدًا، . لكن إله إسحق وإسماعيل ال يمكن أن  يستجيب لصالة كهذه أبداً. أطفال أبرياءرجال ونساء و

  .بل إنه جمرد قاتل
  [.......]  
سبتمبر، فتح هذا املبنى أبوابه لعقد دورة / أيلول  12ففي . لقد انبرت األمم املتحدة لتحمل مسؤولياتها  

بل أن تغيب الشمس، وقف العامل ليدين تلك االعتداءات التي استهدفت وق. طارئة للجمعية العامة وجملس األمن
كذلك أشكر البلدان العربية واإلسالمية التي أدانت أعمال . هنا أن أشكركم على موقفكم القوي واملبدئي وأريد. العامل

متزايدة بسبب ما يكنونه لكن اإلرهابيين يف عزلة . إن كثيراً منكم شاهد آثار اإلرهاب يف أراضيه. القتل اإلرهابية
إن مدبري القتل اجلماعي وحلفاءهم ليس لهم مكان . ال يمكنهم االختباء وراء اإلسالم. من كراهية وبسبب تطرفهم

  [....]يف أي جمتمع أو موئل يف أي ديانة 
  [.......]  
سبتمبر، تبنى / لأيلو 28ففي . لقد عرّفت األمم املتحدة أبسط الواجبات األساسية يف هذا النزاع اجلديد  

على كل دولة من أعضاء األمم املتحدة . املتطلبات التي طرحها القرار واضحة. 1373جملس األمن القرار رقم 
علينا أن نشرّع يف بالدنا كل القوانين الالزمة التي تخولنا صالحية . مسؤولية الضرب على سبل تمويل اإلرهاب

  .ك القوانين على كل مؤسسة مالية يف كل بلدعلينا أن نطبق تل. مصادرة أرصدة اإلرهابيين
إن . وعلينا مسؤولية املشاركة يف املعلومات االستخباراتية وتنسيق اجلهود يف جمال تطبيق القوانين  

وعندما نعثر على إرهابيين، علينا أن نعمل معاً من أجل . وإن علمنا بشيء، سنبلغكم. كنتم تعلمون شيئاً، بلغونا
ويجب إغالق كل معسكر معروف عنه أنه معسكر . لينا مسؤولية حرمانهم من أي مأوى أو ممرع. تقديمهم للعدالة
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علينا مسؤولية حرمان . على اعتقالهم إىل األمم املتحدة واعتقال العاملين فيه وتقديم أدلةتدريب إرهابي 
  .اإلرهابيين من األسلحة والعمل بنشاط على منع املواطنين اخلصوصيين من توفير أسلحة إىل اإلرهابيين

كثير من احلكومات تتناول تلك الواجبات . هذه واجبات ملحة وملزمة على كل أمة ممثلة يف هذه القاعة  
ومع ذلك، فإن املتوقع واملطلوب من ائتالفنا ضد اإلرهاب أكثر مما نص عليه القرار . دّر ذلك حقاًبجدية، وبالدي تق

1373.  
علينا أن نتحد يف معارضة كل اإلرهابيين وليس جمرد البعض . إننا نطلب التزاماً شامالً بهذه املعركة  

ومع ذلك، ليس . اخلط الفاصل بينها هناك يف هذا العامل قضايا صاحلة وقضايا فاسدة، وقد نختلف على. منهم
ال يمكن ألي مطمح قومي أو أي ظلم حمفوظ يف الذاكرة أن يبرر قتل األبرياء عمداً، . هناك ما يسمى إرهابياً صاحلاً

  .وأي حكومة ترفض هذا املبدأ وحتاول اختيار أصدقائها من بين اإلرهابيين ستدرك العواقب
رة املهينة فيما يتعلق ـريات املؤامـب علينا أالّ نتهاون إزاء نظـويج .ابـن اإلرهـعلينا أن نقول الصدق ع  

سبتمبر، تلك األكاذيب املاكرة التي حتاول إبعاد املسؤولية عن اإلرهابيين أنفسهم، إبعادها / أيلول 11باعتداءات 
  .إن إذكاء الكراهية العرقية ال يخدم إالّ مصلحة قضية اإلرهاب. عن املذنبين

يجب . اإلرهاب يجب أالّ تستخدم كمبرر الضطهاد األقليات العرقية والدينية يف أي بلداحلرب على   
ويجب أن تتوفر يف كل . السماح للناس األبرياء بالعيش على طريقتهم وحسب عاداتهم ووفقاً ملعتقداتهم الدينية

ات، فإن اإلغراء املتمثل يف وعندما تغلق تلك القنو. أمة طرق للتعبير السلمي عن اآلراء وعن اخلالف يف اآلراء
  .التعبير عن الرأي بواسطة العنف يصبح أقوى

إن . اخلاصة بالسالم والرفاهية يف كل بقعة من بقاع األرض علينا أن نمضي قدماً يف تنفيذ أجندتنا  
مرض  وتتعهد بالدي أيضاً باالستثمار يف التعليم ومكافحة. بالدي تتعهد بتشجيع التنمية وتوسيع نطاق التجارة

. سبتمبر، فإن تلك التعهدات تتخذ طابعاً أكثر أهمية/ أيلول 11وبعد . املعدية يف العامل اإليدز وغيره من األمراض
  .واألمل س، علينا أن نطرح بديالً من الفرصغل الفقر واليأتيف كفاحنا ضد اجلماعات احلاقدة التي تس

إننا نعمل من أجل يوم . دل يف الشرق األوسطكذلك تتمسك احلكومة األميركية بالتزامها نحو سالم عا  
. تعيش فيه دولتان، إسرائيل وفلسطين، بسالم معاً ضمن حدود آمنة ومعترف بها، كما نص عليه قرار جملس األمن

لكن السالم لن يحل إالّ عندما يتخلى اجلميع إىل . وسنبذل كل ما يف وسعنا إلعادة الطرفين إىل طاولة املفاوضات
  .تحريض والعنف واإلرهاباألبد عن ال

[.......]  
  



 

 
 

  

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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