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  هوبير فيدرين،  حديث إذاعي لوزير اخلارجية الفرنسي،
  .مفاوضات كامب ديفيدعلى  يعلق فيه

  

 

وأعتقد . أعتبر أن القمة جتاوزت بعض احملرمات وتالياً فتحت سبالً للحوار ولو مل يتم التوصل إىل اتفاق"  
هذه العملية الضرورية ستستمر  أن األمور لن تتوقف عند هذا احلد وأن نهاية القمة ليست سوى توقف موقت ألن

يجب أن أقول إنني كنت سأفاجأ لو توصل اجلانبان إىل اتفاق شامل بعد القمة ألن الكل : "وأضاف." بشكل أو بآخر
وأنا تالياً مقدر ومتحمس لتناول . يعرف التعارض التام يف الرؤى حول القدس والالجئين وغيرهما من املواضيع

احلديث عن وضع بعض املناطق يف القدس حتت السيطرة "، ذلك أن "حملرماتاجلانبين مواضيع كانت من ا
الفلسطينية لتجاوز مسألة فرض السيادة الكاملة وعن السماح بعودة عدد حمدود من الالجئين إىل اجلليل ودفع 

  ."تعويضات، كان أمراً مستحيالً يف السابق
األولوية وأن تقوم على عدم تبديد ما حتقق مهمتنا حيال اجلانبين يجب أن حتتل "واعتبر فيدرين أن   
، "إذ يجب أن تضاف هذه االختراقات وهذا التقدم إىل العمل املضني الواجب متابعته لتحقيق السالم(...) حتى اآلن 

يقوّم تفصيالً كل ما جرى يف القمة من طريق "فرنسا رئاسته حالياً أن وعلى االحتاد األوروبي الذي تتوىل 
يمكن أن يساعدنا ذلك يف إغناء اقتراحاتنا  ملعرفة إىل أي حد(...) املقبلة  االتصال بمختلف األطراف يف األسابيع

والتزم ." ت لذلكاملستقبلية من حيث نوع املساعدة والتعاون والضمانات التي يمكن أن نقدمها عندما يحين الوق
ال نستطيع : "مكتفياً بالقول] سبتمبر[أيلول  13فيدرين احلذر عندما سئل عن احتمال إعالن الدولة الفلسطينية يف 

كما ال يمكننا معرفة مدلول هذا اإلعالن إذا حصل ] أغسطس[أن نعرف اليوم ما سيكون الوضع يف نهاية آب 
  ."دد فقطوسنتباحث مع شركائنا األوروبيين يف سياق حم

  

                                                 
 "الفرنسية" .إي. إف. إر"وقد أدلى فيدرين بهذا الحديث إلى إذاعة  .27/7/2000، )بيروت" (النهار. 



 

 
 

  

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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