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  ، نبيل شعث، يف شأن اعتراف"فتح"تصريح صحايف لعضو اللجنة املركزية حلركة 

   فرنسا بدولة فلسطينية 

  3/3/2011باريس، 

  

للمساعدة يف عملية السالم يف » املبادرة«دعا املفاوض الفلسطيني نبيل شعث األوروبيين اىل 
بدولة فلسطينية » اآلن»الشرق األوسط بعد التخلي األميركي عنها حالياً، وناشد فرنسا االعتراف 

القوى االعتراف هدفه تعديل ميزان »واعتبر ان ). سبتمبر(من دون انتظار ايلول  1967على حدود 
وأضاف أن . »مع اسرائيل، كما أنه ينهي ادعاء تل أبيب بأن هذه األرض متنازع عليها

األميركيين سيستمرون يف الكذب والتالعب، ولكن مل يعد لديهم رغبة للعب دور طليعي حقيقي «
أي دور أميركي أو أوروبي إذا مل يضغط على اسرائيل فليس له «ولفت اىل ان . »للضغط على اسرائيل

  .«قيمة

، سلسلةَ لقاءات »فتح«وأجرى نبيل شعث، مسؤول العالقات الدولية يف اللجنة املركزية حلركة 
خالل األيام الثالثة املاضية يف باريس، سعى خاللها اىل إقناع املسؤولين الفرنسيين بضرورة 

 .االعتراف بالدولة الفلسطينية اآلن وليس يف غضون أشهر

افيد ليفيت مستشار الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، واألمين العام والتقى شعث كالًّ من جان د
للخارجية بيار سالل، ومدير الشرق األوسط يف اخلارجية باتريس باويل، والوزير الفرنسي السابق 

  .هوبير فيدرين، وعدداً من النواب الفرنسيين من احلزب احلاكم واالشتراكيين

لن يكون هنالك دور لألميركيين يف «: األميركية، وقالمن اإلدارة » إحباطه«وأعرب شعث عن 
. السنتين املقبلتين املتبقيتين من والية الرئيس باراك أوباما بالنسبة اىل امللف الفلسطيني

سيستمر األميركيون يف الكذب والتالعب، ولكن مل يعد لديهم رغبة للعب دور طليعي حقيقي للضغط 
، »ر أميركي أو أوروبي إذا مل يضغط على اسرائيل فليس له قيمةأي دو«، ولفت اىل ان »على اسرائيل
املشكلة هي فقدان التوازن الذي سبَّبته الواليات املتحدة بإعطاء كل القوة إلسرائيل «موضحاً ان 

: وقال. »عبر الفيتو واألسلحة واألموال األميركية، فيما تنصبُّ الضغوط األميركية على العرب
وإذا كانت الواليات املتحدة غير قادرة، أو غير راغبة، فنريد ألوروبا . رائيلمطلبنا الضغط على اس«

  »ان تقوم بهذا الدور

                                                            

  املصدر: http://international.daralhayat.com/internationalarticle/240464  
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استمرار تمسكنا بعملية : نحن نعطي األوروبيين ثالثة ركائز يستندون اليها للقيام بدور«: وتابع
 .»بالالعنف، ما يعني استمرار اعترافنا بإسرائيل، وااللتزام 1967السالم، التزامنا بحدود 

كي نتمكن من العودة اىل املفاوضات، على األوروبيين العمل معنا لتعديل التوازن يف «: وزاد
عاصمتها  67نطلب أوالً االعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود . القوى بيننا وبين اسرائيل

هذا االعتراف هدفه «، موضحاً ان «القدس الشرقية، اآلن وليس االنتظار اىل أيلول أو تشرين األول
واالعتراف الفرنسي بالدولة . تعديل ميزان القوى، إذ يقوِّي الفلسطينيين ويضعف اسرائيل

الفلسطينية غير مُكِْلف لباريس، وال يمكن لإلدارة األميركية ان توقفه، كما انه ال يحتاج اىل موقف 
على (يف كل أوروبا الفلسطينيون ال يريدون االنتظار اىل حين حصول اتفاق . أوروبي عام

 .»نريد اعترافاً فرنسياً اآلن وليس يف موعد آخر). االعتراف

، وأضاف أن »احلاجة اآلن هي لقرار فرنسي وليس لقرار أوروبي لن يأتي حالياً«ولفت اىل ان 
 .»يف االعتراف بالدولة الفلسطينية) أوروبا(السويد قد تسبق «

ن فرنسا تريد قراراً أوروبياً موحداً، فردَّ بأن فرنسا مل وقال شعث إن املستشار جان ليفيت أبلغه بأ
االعتراف بكوسوفو مل يتم «وأشار اىل ان . تلتزم بقرار جماعي ال بالنسبة اىل كوسوفو وال العراق

  .»بقرار أوروبي، فاالعتراف مسألة ثنائية وليست متعددة األطراف

ين لتجنُّب الوصول اىل اخلراب الذي حذَّر وطالب شعث املسؤولين الفرنسيين بالعمل مع الفلسطيني
 .الرئيس حممود عباس من الوصول اليه يف أيلول املقبل، كحل السلطة واستقالة عباس نفسه

ينهي ادعاء اسرائيل  1967اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية مستقلة على حدود «وأوضح شعث ان 
 .»بأن هذه األرض متنازع عليها

يد وإسبانيا والبرتغال من بين الدول االوىل التي تتجه نحو االعتراف وأشار اىل ان فرنسا والسو
قبرص اعترفت، وربما مالطا قريباً، وسلوفينيا تريد ان تفعل «بالدولة الفلسطينية، ولفت اىل ان 

اننا نفكر : ، اجلميع قالوا)االعتراف)انه ضد ) من الفرنسيين(مل يقل احد «وأضاف . »الشيء نفسه
 .»غداً: ع ولكن مل يقل أحدجدياً باملوضو

، على أن ينقل اىل ساركوزي »إيجابياً«ووصف شعث ردَّ ليفيت على طلب االعتراف بأنه كان 
 .املوقف الفلسطيني كما عرضه

، أن باريس مل تتخذ قراراً نهائياً بعد، وهي بانتظار »احلياة«وأوضحت مصادر فرنسية مسؤولة لـ 
ولكن شعث قال انه ملس تفهماً لدى . ام على خطاب أوبامااالستحقاق املتفق عليه، أي مرور ع

وأضاف . اجلانب الفرنسي للطلب الفلسطيني، الذي من شأنه ان يشجع على العودة اىل املفاوضات
أنه فهم من املسؤولين الفرنسيين انهم يحاولون إقناع اجملموعة األوروبية الضيقة، أملانيا 

 .ة خارجية االحتاد األوروبي كاثرين آشتون بذلكوبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ووزير
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تأثير الربيع العربي على «ولفت شعث اىل ان ان كل األسئلة التي ُوجهت اليه يف فرنسا ركزت على 
ال يمكننا ان نطلب من املصريين او التونسيين إعطاء االولوية «: ، وأضاف»القضية الفلسطينية

من الظلم أن يطلب من مصر على املدى القصير، «: عوتاب. للقضايا الفلسطينية قبل قضاياهم
وخالل األشهر الستة املقبلة، أن تعود وتعمل معنا على الوساطة مع حماس واحلل السلمي 

وهذا االمر سيجعل . النتائج على املدى الطويل ستكون بالتأكيد إيجابية«، ولكن »واملفاوضات
وزاد ان . »هذه الثورات قامت على الالعنف الدول العربية اكثر قدرة على دعمنا، وخصوصاً ان

وجَّهَ «رئيس اجمللس االعلى للقوات املسلحة وزير الدفاع املصري املشير حممد حسين طنطاوي 
وأكد . »رسالة اىل رئيس السلطة الفلسطينية يقول له ان قضية فلسطين ستبقى قضية مصر األوىل

 .»الكبير أياً كان نظامها مصر على املدى الطويل ستعود لتلعب الدور«شعث ان 

هو النضال الشعبي ضد إسرائيل والضغط «: أما بالنسبة الحتمال قيام ربيع فلسطيني، فقال
 .»الشعبي من أجل الوحدة

اعتقد ان «: ، قال شعث»حماس»والسلطة الفلسطينية ودعم إيران لـ» حماس«وعن اخلالف بين 
) »فتح«بشأن املصاحلة مع (عدم اتخاذها قراراً « ، وأضاف ان»حلماس استقالالً كافياً التخاذ قرار

درجة عن حتليلنا، فهي تعتقد ان اإلخوان  180سببه ان حتليلها ملا يحدث يف مصر خمتلف 
. »املسلمين سيأخذون الثورة يف مصر، وستصبح حينها حليفة حلماس ضد السلطة الفلسطينية

 »إسالمية بكل املعايير هذا حتليل خاطئ، فما حدث يف مصر ليس ثورة«واعتبر ان 

 



 

 
 

  

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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