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  خطاب للرئيس فرنسوا ميتران
  يقترح فيه عقد اجتماع جمللس األمن الدويل

  على مستوى رؤساء الدول واحلكومات
  ]مقتطفات[ *.3/3/1991باريس، 

  
  مواطني األعزاء،  
حتى لو اضطررنا إىل ان نحارب، القرارات التي صوّت عليها جملس األمن عندما قررتُ ان فرنسا ستطبق،   

دة، من أجل الدفاع عن احلق الذي انتهكه العراق يف الشرق األوسط، كنت اعرف ان وطننا التابع لألمم املتح
أخطار يف اخلارج، حيث علينا ان نواجه عداء، او على األقل سوء فهم شرائح عريضة يف : سيتعرض ألخطار كبيرة

. يوقظ انقساماتنا الداخلية العامل العربي؛ أخطار يف الداخل، حيث يهددنا اإلِرهاب، وحيث يمكن لدخول احلرب ان
  .هذا، عدا عن األخطار البديهية يف ساحة القتال، حيث سيخوض املعركة إثنا عشر ألفا من أبنائنا

عندما تكون احلرية واحلق يف خطر، . أغسطس/آب 2وقد بينت لكم أسبابه منذ . لكن هذا كان خيارنا  
ال يمكن لفرنسا ان تتهرب عندما يقرر . عسكر نفسهسا إىل جانبهما، وتكون إىل جانب من اختار املنتكون فر

  .اجملتمع الدويل، أول مرة يف تاريخ العامل، ان يضمن للشعوب حق تقرير املصير وأن يعاقب املعتدي
أما وقد انتهت احملنة يف أقل من ستة أسابيع، فاين اريد ان اعبّر عن امتناين لهذه األمة التي أولتنا ثقتها   

حلليفة التي اتضح لنا رشد خططها، وجليوشنا وقادتها الذين برهنوا عن جدارتهم بصورة ساطعة بقوة، وللقيادة ا
وقد عادت طائراتنا بعد أكثر من ألف . را بجرأتهاثفت ألقد ابدعت بمناورة خ" داغيه"ان فرقة . يف البحر والبر واجلو

بعد كثير من القلق، ي ال تزال تتأمل من الفراق اعبّر عن امتناين لعائالت جنودنا، تلك الت. مهمة من دون اية خسارة
وأشكر اجلاليتين االسالمية واليهودية يف فرنسا اللتين كانتا . ط بجريح، وتلك التي تبكي إىل األبديوتلك التي حت

  .ةمثاال للحكمة ورباطة اجلأش، وأشكركم، انتم الذين تسمعونني؛ انتم الذين فهمتهم وأيّدتم عملنا بأكثريتكم الغالب
لكن، اين نحن تماما على األرض؟ ستظل قواتنا حتتل مراكزها يف الكويت والعراق حتى إقرار وقف   

لقد قرر جملس األمن، يف هذا اليوم بالذات، ان على العراق ان يتخلى علنا عن مطامعه، وأن يفرج عن . نهائي للنار
وخمابئ األسلحة الكيماوية والبيولوجية،  األسرى كلهم، وأن يساعد يف التعرف على حقول األلغام واملتفجرات

إبريل، /بعد ذلك، اعتقد ان الكثير من أفواجنا سيعود خالل نيسان. وأخيرا ان يعوض الضرر الذي أحلقه بالكويت
ومن املؤكد ان قواتنا ستكون قد . تحدِّد مهمات البحريةسوحتى ذلك احلين، . مايو/وسيعود الباقون خالل أيار

  .ل اخلريفغادرت املنطقة قب
عِبر التجرية العسكرية، علينا ان نستخلص ألنفسنا . واآلن، يا مواطني األعزاء، لنتطلع نحو املستقبل  

  .وعلينا ان نبحث مع اآلخرين عن الوسائل التي تكفل للشرق األوسط، ولغيره، اسس سالم عادل ودائم
أسلحتنا كما هو خمطط، على الرغم من حتققنا من وتعني دروس جتربتنا العسكرية ان علينا حتديث   

سنبقي قوتنا . لكن، هل هذا يفترض ان نغير استراتيجيتنا؟ كال. باستمرار إزاء تطور التقنياتوجودتها، وأن نكيفها 
بالقوة البحرية وقوة التدخل السريع، فقد برهنت حرب اخلليج علق توفيما ب. للردع النووي حمور هذه االستراتيجية

ن واملساهمة يف الدفاع عن أوروبا، فان مساهمة املواطنين أما فيما يتعلق بحماية ارض الوط. ئدتهما املميزةفا
وفيما يتعلق بالعمليات البعيدة، فان لدى جنودنا احملترفين . جميعا تبدو ضرورية، أي ما يسمى التجنيد االجباري

. التوازن الداخلي جليوشنا، وبشأن تكوينها وطبيعتهاومع ذلك، فال بد من إجراء حوار بشأن . الكفاية واحلركة
  .وأتمنى ان يُشرع يف ذلك يف البرملان منذ هذه السنة

وفيما يتعلق بالبحث عن السالم العادل، نكرر اليوم، كما باألمس، ان حترير الكويت مل يحل سوى مشكلة   
وهذا سيكون قضاء على : نان ومكياالنوز. لقد قُطعت تعهدات وتولدت آمال، ويجب أال تخيب. من عدة مشكالت

  .فعلى األمم املتحدة التي أجازت استعمال القوة ان تنظم العودة إىل السالم. احلق الدويل الناشئ

                                                 
* Le Monde (Paris), 5/3/1991.  
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فماذا أرادت فرنسا عندما دعت . آراء فرنسا يف هذا املضمارلقد سنحت يل الفرصة، فيما مضى، لتأكيد   
اية األمم املتحدة، سوى ان تشجع احلوار يف كل مكان؟ كيف يمكن ان إىل عقد مؤتمر دويل واحد او أكثر حتت رع

  نصالح شعوبا ال تتخاطب فيما بينها، إال باملوافقة على قانون األقوى؟
؛ وأن يكون للفلسطينيين لذلك، يجب حقا ان تتمتع إسرائيل بحدود آمنة ومعترف بها وبوسائل أمنها  

  .يمارس سيادته بحرية؛ وأنا ال انسى العراق وطموحات شعبه كشعب هويتهم ووطنهم ودولتهم؛ وللبنان ان
هل يف هذا طلب الكثير؟ أليس هذا بأفضل من احلرب املستمرة، واملوت املتربص، والقلق الذي يمأل النهار   

نا، والليل، وخطر االنفجار الدائم؟ يبدو يل ان الدور الذي قامت األمم املتحدة به خالل هذه األزمة يبرر منحها ثقت
  .وأنها أهل إلِعادة آليات املصاحلة والتحكيم او إنشائها لدرء الصراعات وحلها

تقاسم املوارد؛  ؛حقوق األقليات، كاألكراد؛ حماية البيئة :وبعد، فسيبقى بعض املشكالت يف هذه املنطقة  
  .ملستوردة له على السواءوهذه النقطة األخيرة تعني الدول املصدرة للسالح والدول ا. املراقبة املتبادلة للتسلح

ومن هذا املنظار، لِمَ ال يُنظر يف ان يعقد جملس األمن، أول مرة منذ إنشائه، اجتماعا على مستوى رؤساء   
لقد بات هذا يف  !حسنا. مل يكن ممكنا ما بقي حلفاء احلرب العاملية الثانية متفرقين الدول واحلكومات؟ ان هذا

  .متناول يدنا اليوم
  . . . . .] [. .    
   

  



 

 
 

  

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  
 


