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  أن تصبح  قدر القدس هو أنحديث صحايف خاص للرئيس نيكوال ساركوزي يعتبر 
  الفلسطينية واإلسرائيلية عاصمة للدولتين
  22/6/2008القدس، 

  

 :وفيما يلي نص احلديث

يف ظل تصاعد بناء املستوطنات اإلسرائيلية، هل تعتقدون بأنه من املمكن حتقيق إرادة الرئيس بوش بشأن  - س
  ؟2008اتفاق فلسطيني إسرائيلي بحلول نهاية عام الوصول إىل 

أنا أؤمن بالسالم وبنهاية هذا الصراع الذي دام طويالً، وبالتايل أؤمن بالهدف القريب بشأن اتفاق حول  - ج
اليوم هذا السالم يف متناول اليد، يف متناول الشعب الفلسطيني والشعب اإلسرائيلي، واملسألة اآلن . الوضع النهائي

  .ألة إرادة وشجاعةهي مس

تريد فرنسا تشجيع احلكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية على متابعة املفاوضات بتصميم وبالسير قُدماً نحو 
ولكن من أجل حتقيق ذلك، أخيراً، وبعد كل تلك الفرص الضائعة وخيبات . 2008تسوية نهائية قبل نهاية العام 

نتظار بإحراز تقدم االتي جرى إطالقها يف أنابوليس، يجب القيام ودون  األمل، وإن كنا ال نريد رؤية عرقلة العملية
  .سياسي حاسم، يجب القيام بتغيرات ملموسة ميدانياً

  هي نتائجها؟ هو هدف هذه املفاوضات وما ما: جرى احلديث عن نوع من املفاوضات بين فرنسا وحماس - س

ليست هناك أية عالقة سياسية، أية مفاوضات، : ضيجب أن يكون هناك أي غمو فيما يخص هذا املوضوع، ال - ج
التنوي احلكومة الفرنسية تغيير موقفها، والذي هو أيضاً موقف اجملتمع الدويل، . أية حمادثات بين فرنسا وحماس

الذي يقضي بأنه ال يمكن أن يكون هناك أي حوارمع حماس، طاملا مل حتترم الشروط الثالثة للرباعية وأولها 
  .عتراف بإسرائيلنف واالالعالتنازل عن 

يف هذا . ال أنكر بأن حماس هي جزء من الواقع الفلسطيني و بالتايل من الضروري إيصالها إىل الطريق السياسي
نأمل بأن يتمكن هذا احلوار من تعزيز الوحدة الفلسطينية خلف . الصدد، فرنسا تشجع احلوار بين فتح وحماس

  .ء خطوته يف السالم الدعم األوسعالرئيس حممود عباس، الذي ينبغي إيال

  كيف تصفون املساهمة الفرنسية يف عملية السالم على الصعيد السياسي؟- س

إن فرنسا ملتزمة وستبقى ملتزمة تماماً إىل جانب الفلسطينيين واإلسرائيليين من أجل مساعدتهم يف التقدم  - ج
. بناء الدولة التي يتطلعون إليها والتي لهم احلق فيهاسنكون أيضاً مع الفلسطينيين من أجل . معاً على طريق السالم

هذا . إن حتقيق السالم ليس أمراً سهالً أبداً. لكن هذا السالم لن يأتي إال من الفلسطينيين واإلسرائيليين أنفسهم
التي أنتم لستم وحدكم، اجلهود : ولكننا نقول للفلسطينيين واإلسرائيليين. يتطلب الكثير من اإلرادة والشجاعة

حجم املبالغ االستثنائية التي . ستبذلونها من أجل الوصول إىل تسوية نهائية هي جهود أليمة ولكننا سنساعدكم
جرى حشدها يف كانون األول يف مؤتمر باريس للمانحين كان إشارة قوية جداً عن ثقة اجملتمع الدويل يف بناء 

ية االقتصاد الفلسطيني، فان فرنسا واالحتاد األوروبي ولكن باإلضافة إىل الدعم الضروري لتنم. دولة فلسطينية
  .مستعدان لتقديم مساهمة سياسية لتنفيذ اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
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  .الفلسطينية" القدس"وقد أدلى سارآوزي بهذا الحديث إلى صحيفة 
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إن فرنسا، التي ستتوىل رئاسة االحتاد األوروبي بعد أيام قالئل، تمتلك اإلرادة يف لعب دور نشط لصالح عملية 
احلدود واألمن : يم ضمانات دولية بشأن املعايير والنقاط الرئيسية للتسوية النهائيةوبالتايل يمكن تقد. السالم

هذا ما جئت أقوله لرئيس السلطة الفلسطينية . ومسألة الالجئين الفلسطينيين وبطبيعة احلال وضع القدس
  .وللحكومة الفلسطينية

ن دور فرنسا يف مؤتمر بيت ؟ وماذا كاهل جتري عملية متابعة مؤتمر باريس للمانحين كما توقعتها فرنسا - س
ستثمار، وكيف ترون مستقبل االقتصاد الفلسطيني؟ هل يمكن لهذا االقتصاد أن ينمو رغم القيود حلم لال

  اإلسرائيلية املفروضة على حركة األفراد والسلع؟ هل تقوم فرنسا بكل شيء لوضع حد لهذه احلالة التي ال تطاق؟

باريس للمانحين بمالحظة تعبئة قوية من اجملتمع الدويل والسيما من االحتاد  سمحت عملية متابعة مؤتمر - ج
ستثنائي وهو امليون دوالر للسلطة الفلسطينية، وهذا أمر  700حتى نهاية أيار كان قد تم دفع أكثر من . األوروبي

دان التي مل تقم بعد بدفع بطبيعة احلال ينبغي على البل. يدل على الدعم الدويل ملشروع إنشاء الدولة الفلسطينية
من ناحية أخرى، ويف إطار متابعة هذا املؤتمر، أشاد . مساعداتها والسيما بلدان املنطقة أن تقوم بذلك دون تأخير

سالم فياض، الذي استطاع حتقيق توازن . اجملتمع الدويل باإلصالحات التي أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني، د
وأود هنا أن أحيي عمله وأشجعه على . يزانية وبين متطلبات العدالة االجتماعيةبين القيود االقتصادية وامل

  .املتابعة يف هذا الطريق

ولقد شكل مؤتمر بيت حلم لالستثمار اخلاص يف فلسطين والذي جاء كمتابعة ملؤتمر باريس للمانحين، لقاًء 
التأكيد على إمكانات القطاع اخلاص الفلسطيني، سمح هذا املؤتمر أمام العامل كله ب. استثنائياً وحقق جناحاً تاماً

  .وذلك بفضل إبداع رؤساء الشركات الفلسطينية رغم كل الصعوبات امليدانية

ن عملية حتسين شروط حركة األفراد واخلدمات ورؤوس األموال والسلع يف فلسطين، وحدها فقط وكلنا ندرك بأ
ينبغي أن : وهذا ما أقوله بكل وضوح لإلسرائيليين الذين تكلمت معهم. ستسمح للقطاع اخلاص بلعب دوره كامالً

إن إزالة . للسكان الفلسطينيين تفعل إسرائيل اآلن املزيد حتى تتغير األوضاع ميدانياً وتتحسن احلياة اليومية
  .احلواجز هو االمر االهم والضروري يف هذا اإلطار حتى ينطلق االقتصاد من جديد

  هو املوقف الفرنسي بشأن مستقبل القدس وكيف تنظرون إىل التوسع االستيطاين وبناء اجلدار الفاصل؟ ما - س

تعتبر فرنسا وباقي اجملتمع الدويل بأن . القدس إن موقف فرنسا املبدئي ثابت بشأن الوضع النهائي ملدينة - ج
اليمكن أن . هذه املسألة يجب أن تندرج يف إطار تسوية يتم التفاوض عليها بين األطراف وفقاً للقانون الدويل

وبطبيعة . ، التي قدرها أن تصبح من وجهة نظري عاصمة للدولتين"مدينة السالم"يكون هناك سالم دون القدس، 
اجملتمع الدويل واالحتاد األوروبي يف الوقت املناسب باملساهمة عن طريق ضمانات، يف وضع  احلال، سيقوم

  .حلول عملية من أجل ضمان تنفيذ االتفاق، والسيما فيما يتعلق بمسألة الوصول إىل األماكن املقدسة

إننا ندين أي . ة رئيسيةستيطان الذي يشكل عقبة أساسية أمام السالم هي مسألوكما ذكرت عدة مرات، إن جتميد اال
قرار أحادي اجلانب يستبق التسوية النهائية ويمس بقابلية الدولة الفلسطينية املستقبلية على احلياة وبعملية 

لتزمت به األطراف يف أنابوليس، اوأريد أن أكرر هنا مطلبنا املُدرج يف خارطة الطريق والذي . السالم اجلارية
بما يف ذلك يف القدس " النمو الطبيعي"االستيطانية، بما فيها األنشطة املتعلقة بـواملتمثل بتجميد كامل لألنشطة 

  .الشرقية

هل ترون بأن هناك فرصة إليجاد حلّ يف غزة من شأنه إنهاء احلصار ووضع حد ملعاناة الفلسطينيين  - س
  هناك؟
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ونصف من الرجال واألطفال  هناك مليون. أنسى غزة التي ستكون جزءاً من الدولة الفلسطينية املقبلة ال - ج
إن استمرار احلصار أمر غير منتج ويؤدي إىل معاقبة السكان املدنيين عقابًا . والنساء احملتجزين يف القطاع

بطبيعة احلال، إن وقف إطالق النار هو أمر ضروري، وينبغي أن يتوقف اإلرهاب وعلى السلطة الفلسطينية . جماعياً
تفتح إسرائيل نقاط العبور ويجب تأمين إمدادات البضائع واألدوية والوقود إىل  ينبغي أن. إعادة إحالل النظام

سيواصل االحتاد األوروبي مساعدة . يف هذا اإلطار أحيي االتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية. قطاع غزة
  .سكان غزة

ة يف االحتاد من أجل املتوسط، كانت هناك بعض التحفظات التي أبدتها بعض البلدان العربية بشأن املشارك - س
  هل يمكن أن يشكل ذلك عائقاً يحول دون حتقيق مشروعكم بشأن هذا االحتاد؟: فقط جملرد دعوة إسرائيل إليه

عندي قناعة راسخة بأننا نحن شعوب . كما تعرفون، فإين متمسك جداً بمشروع االحتاد من أجل املتوسط - ج
طويل مشترك فحسب، بل لدينا أيضاً مستقبل نبنيه معاً، ألن مصائرنا املتوسط، ال يجمعنا بحر مشترك وتاريخ 

وكلي قناعة بأن االحتاد من أجل املتوسط سيؤدي، إىل مساهمة كل أولئك الذين يودون . مرتبطة ببعضها البعض
يل من شأن السلطة الفلسطينية وإسرائ. زدهار من خالل مشروعات ملموسةاأن يجعلوا من املتوسط منطقة سالم و

ولقد أكد يل . طبعاً لعب دور مهم يف االحتاد من أجل املتوسط، والسيما يف قطاعات املياه والتنمية املستدامة
  .تموز القادم 13الرئيس حممود عباس حضوره القمة يف 

نه وكما ورد يف كتابه إيلّ، فإنه يمكن لهذا االحتاد ومن خالل تشكيلته أن يمثل نموذجاً للحوار بين الثقافات، أل
ومن أجل ضمان جناح هذا املشروع الطموح، فإنه من مصلحة اجلميع أن . سيشجع على معرفة اآلخر معرفة فضلى
لذلك، ينبغي علينا أن نحرص، وهو ما أعمل عليه، أن تُؤخذ يف االعتبار . يكون تمثيل الدول يف قمة باريس مهماً

بشكل ذكي ودون تمييز ومع آفاق مفتوحة بشأن  التطلعات املشروعة لكل مشارك يف االحتاد من أجل املتوسط
  .طريقة تشغيله

هل هناك تغيّر يف املوقف الفرنسي إزاء سوريا؟ وماذا عن دعوة الرئيس األسد حلضور العرض االحتفايل  - س
  تموز القادم يف باريس؟ 14بالعيد الوطني يف 

يد االتصال بالرئيس األسد إال بعد أن كانون األول يف القاهرة، بأين لن أع 30كنت قد ذكرت بوضوح، يف  - ج
نتخاب احدثت مثل هذه التطورات وأدت إىل . وهذا ما فعلته. تستجدّ تطورات إيجابية وملموسة على امللف اللبناين

وقلت له . تصلت بالرئيس األسد ألعبر له عن مدى أهمية أن يواصل على هذا الطريقاوبالتايل . الرئيس سليمان
ثم . ت التي بدأت مع إسرائيل هي خطوة يف االجتاه الصحيح وبأن فرنسا تدعم هذه املفاوضاتأيضاً بأن احملادثا

أما فيما يتعلق بالعرض االحتفايل . تموز يف باريس 13دعوته إىل قمة االحتاد من أجل املتوسط الذي ستعقد يف 
اد من أجل املتوسط، أي حوايل تموز، فالرئيس األسد مدعو حلضوره كباقي جمموع املشاركين يف قمة االحت 14يف 

 .وسيكون ضيف الشرف السيد بان كي ـ مون، األمين العام لألمم املتحدة. خمسين رئيس دولة وحكومة

  



 

 
 

  

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  
 


