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  فرنسوا ميترانخطاب الرئيس 
  أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة

24/9/1990. ]مقتطفات[  
  
  

إن هذا . إن عدة مشاريع صدرت بصورة خاصة عن رؤساء دول وشخصيات عربية قد فتحت آفاقاً مفيدة  
اعات التي تعترض لقد أملت فرنسا بأن دول هذه املنطقة من العامل ستكون قادرة على حل النز. مدعاة إىل سروري

ويف الواقع، هناك رغبة يف أن يصار . وأودّ أن أعلن من على هذه املنصة أن هذا ما آمل به أيضاً. اثنتين من دولها
مل تستطع  ةلكن األمة العربي. إىل إزالة الشك واحلذر اللذين أثارهما، عن غير حق، التدخل العسكري للقوى الغربية

ويف غياب هذا احلل . ا، وال نستطيع االكتفاء باإلعراب عن آمال ال سند لهاي تفرّق بينهبعدُ التغلب على اخلالفات الت
الذي أكرر أنه يحظى بتفضيلي الكبير، أو أنه حاز تفضيلي، لنبحث يف أي سياق يمكن للدبلوماسية أن تنتصر على 

. يقبل العراق قرارات جملس األمن نه لن يكون هناك تسوية ما ملاأقول : قبل كل شيء، ليكن الكالم واضحاً. احلريق
لنفكر يف . إن سيادة هذا البلد غير قابلة للتفاوض، شأنها شأن سيادة أي بلد. نعم، عليه االنسحاب من الكويت

هؤالء الرجال والنساء الذين يعيشون يف ظل االحتالل األجنبي أو الذين عليهم اختيار املنفى، ويف الشعوب 
يف املقابل ليؤكد العراق . لنا تصبح خاضعة لرغبة التوسع لفرد واحد أو لدولة حماربةاجملاورة التي يف حال تساه

  .نيته يف سحب جنوده، وليطلق الرهائن، وكل شيء يصبح ممكناً
يف مرحلة ثانية، هكذا أرى األمور، سيكون اجملتمع الدويل الذي عاقب االعتداء قادراً أيضاً على ضمان   

هنا تبدأ املرحلة . إعادة سيادة الكويت والتعبير الديمقراطي الختيار الشعب الكويتيحتقيق االنسحاب العسكري، و
الثالثة التي ينتظرها اجلميع من دون أمل كبير، إذ تبدو اليوم صعبة املنال، أو نتخوف منها، ألنها ستكون ساعة 

  .االختيار
ل املواجهات التي ـم لكل طرف حماللحظة التي ستحل فيها دينامية حسن اجلوار ضمن األمن والسالإنها   
  .رق األوسطـتمزق الش

أفكر يف لبنان الذي مل يسترجع كامل سيادته على أراضيه التي ما زالت حتتلها جيوش أجنبية   
  .وتتقاسمها قوى متعارضة

أفكر يف الفلسطينيين ضحية اليأس، وعرضة لكل املغامرات من أجل حتقيق تطلعهم املشروع إىل امتالك   
  .ون وطنهم ويكون يف وسعهم أن يقيموا عليها بنى الدولة التي يختارونأرض تك

باختصار أفكر يف جميع هذه الشعوب التي ترزح حتت وطأة . أفكر يف إسرائيل التي تعيش خوفاً دائماً  
أنا ال أقصد يف : جيداًليسمعوين . التسلح الكثيف وتسودها حالة احلرب املعلنة أو الكامنة التي صارت قدرها اليومي

كما ال أدّعي أين سأحل جممل املشكالت دفعة واحدة . كالمي مزيجاً من النزاعات التي ليست من طبيعة واحدة
إن كل مسار شمويل هو مسار غير واقعي، وبالتايل خطر، ويشكل ذريعة ملن ال يريد أن يفعل . وبوصفات سحرية

  .شيئاً
املباشر بين األطراف املعنية، واالتفاق مع الدول اجملاورة والقريبة، إن مسعانا يفترض احلوار، احلوار   

يف نهاية الطريق، جند فكرة املؤتمر الدويل ضمانة . ويف النهاية الضمانة الدولية التي ال بديل منها والتي تمثلونها
  .لتنفيذ االتفاق وحافزاً لكل مفاوضات ناجحة

هي تلك املتعلقة بالتقليص املتبادل واملتفق عليه للتسلح يف  فيما بعد، يمكن أيضاً تصور مرحلة رابعة،  
هذه املنطقة، والتمهيد لتعاون ممتد من إيران حتى املغرب، ومن الشرق األوسط حتى احمليط األطلسي، تعاون يفتح 
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بيل السبيل أمام االستقرار واالزدهار يف منطقة هي مدعوة، بسبب تاريخها وثقافتها ومساهمتها القديمة يف س
  .لكن لنرجع إىل أنفسنا لو سمحتم. العنصر البشري، إىل ممارسة نفوذها يف مسائل العامل

العديد من قرارات جملس : ينبغي لنا نحن أيضاً أن نرد على التساؤالت التي تتصاعد من كل مكان تقريباً  
جم عن الصراع بين الشرق والغرب، يعود هذا الوضع يف اعتقادي إىل اإللغاء املتبادل النا. األمن ظل حبراً على ورق

الذي حكم على الشرقين األدنى واألوسط بنوع من حرب املواقع املدمرة واليائسة، وهو الذي يغذي اليوم، وعن 
شيء من احلق، االنتقاد يف العامل العربي للهمة املفاجئة التي أظهرتها األمم املتحدة عندما كان املقصود هو 

ويف الواقع، يف مثل هذه . قصير يشكل إحالة مؤسفة تفسد القوة العادلة لقراراتنا احلاليةواحلق أن هذا الت. العراق
يجب أن يكون القانون واحداً بالنسبة إىل اجلميع من  :األوضاع التي جتمعنا، أرى مستحيالً أال أقول بصوت عال

  .حيث املبدأ والنتائج

  



 

 
 

  

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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