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  خافيير بيريز دي كويار، مقابلة صحافية مع األمين العام لألمم املتحدة،

  ليست حرب  فيها ان احلرب اجلارية يف اخلليج يؤكد
  األمم املتحدة، لكنها شرعية

  ]مقتطفات[ *.8/2/1991نيويورك، 
  

  [. . . . . . .]  
  .األميركيين يف جملس األمن بحسب الوثيقة العراقية، انك اشتكيت إىل السيد صدام حسين دور ،يقال ـ  

  
مل اشتك جور الواليات املتحدة يف اجمللس، لكنني اوضحت لصدّام حسين . يكن األمر كذلكمل . ـ كال. ك. د  

يف أوائل ازمة (اين مل أكن موافقا على احلظر األميركي الذي فرض على هبوط طائرة السيد طارق عزيز يف نيويورك 
يف مطلق األحوال، . إنْ مل يكن التدوين العراقي أمينا، فيمكننا دائما تدقيق ذلك. تيأنا أيضا لديّ مدونا). اخلليج

فإْن . ليس يف تقاليد او ممارسات األمم املتحدة إجازة نشر األحاديث التي جتري بين رئيس دولة واألمين العام
  .قد خلقت سابقة خطرة جداأرادوا توزيعها فليفعلوا، لكن بصفتي األمين العام، إنْ أنا وزعت هذا النص أكون 

  [. . . . . . .]  
  

  هل هذه احلرب فشل لألمم املتحدة، ولكم شخصياً؟ ـ  
    
يجب : عندما رأيت ان اجلهود كلها قد فشلت، قلت لنفسيو. لقد بذلت ما يف وسعي لتفاديها .ـ يل، كال. ك. د  

  .وعما يجري، كرسول متط **]للسيد صدام حسين[ان تذهب إىل بغداد لتشرح له 
  

  إذاً، انه فشل لألمم املتحدة؟ ـ  
  

إنها ليست حرب األمم . يات احلربيةللقد أجاز جملس األمن مبادرة العم. ثمة فارق ههنا. ـ مهال.ك. د  
ال يمكن . اين آخذ فقط علما بمجريات احلرب من تقارير احللفاء. ألمم املتحدةاوال علم " خُوذ زرق"ال يوجد . املتحدة

بعد هذا التوضيح، انها حرب شرعية، بمعنى ان جملس األمن . املتحدة مسؤولة عن هذه احلربالقول ان األمم 
  .أما ضخامة هذه احلرب فهذا امر آخر. أجازها

  [. . . . . . .]  
  
  
  

                                                 
* Le Monde (Paris), 9/2/1991. 

 في األصل **



 

 
 

  

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
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