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  وثائق دولية
  

  أوبير فيدرين،  الفرنسي، ارجيةاخلحديث صحايف لوزير 
  يف الشرق األوسط  يتناول فيه جولته األخيرة

  واجلمود الذي يلف عملية السالم
  ]مقتطفات[ *.باريس

  
  

  كانت زيارتكم لكل من لبنان واألردن وسورية موضع ترقب بالغ، فما هي احلصيلة التي أجريتموها لهذه
 الزيارة؟

  ال بد من التذكير أن لفرنسا نشاطاً مستمراً يف الشرق األوسط وحتى عندما ال تكون هناك زيارات لرئيس أو
. يف باريس ويف جملس األمن ويف االحتاد األوروبي: مستمر بصورة يوميةلوزير اخلارجية، فإن هذا االهتمام 

 .ها والبحث معهم يف املشكالت الراهنةيسؤوللكن ليس هناك ما يغني عن التوجه إىل كل من دول املنطقة للقاء م
ومن هنا أهمية القيام . وبالنسبة يل، إذن، فإن الزيارة بمثابة تثبيت قوي ألمر كان واضحاً وإنما ازداد وضوحاً

بزيارات منتظمة شرط أن يدرك شركاؤنا أن كل زيارة ليست مناسبة لإلعالن عن مبادرة مثيرة، كما لو أننا 
وبمجرد أن يتم تفهم ذلك يصبح . على تعديل املعطيات اجليوسياسية للتاريخ وللواقع السياسيقادرون بمفردنا 

ويف تقديري أن هذا األمر أصبح . فهذه الزيارات تعبير قوي عن نهج مستمر. يف اإلمكان القيام بعمل يف العمق
ى يف إسرائيل حيث املوقف املاضي، حت) ديسمبر(وهذا ما سبق أن الحظته يف كانون األول . موضع تفهّم جيد

وبالطبع يطالب الفلسطينيون، وكذلك مصر واللبنانيون . أكثر التباساً من التدخالت اخلارجية للدول األوروبية
ولديهم انطباع بأنه لوال الضغط الدائم الذي تقوم به فرنسا . والسوريون واألردنيون، فرنسا باإلبقاء على التزامها

وملست لديهم جميعاً استعداداً . ن املوقف العام ألوروبا سرعان ما تعرّض للتالشيعلى صعيد البحث عن حل لكا
التمايز عن سياسة  إىللتقبل السياسة الفرنسية التي يريدونها أن تكون قوية ومرئية، من دون أن تسعى 

املتحدة، وهذا  تالوالياواألمر نفسه ينطبق على . األوروبيين اآلخرين، بل أن تساهم يف تطوير موقفهم وتعزيزه
فلم أجد بين أي من شركائي العرب من طالب بسياسة فرنسية نقدية أو متباعدة بحدة عن السياسة . بالغ األهمية

يف املقابل، إنهم يأملون يف أن تتمكن فرنسا، بفضل قوة . فهذا ليس حمط اهتمام كبير لديهم. األميركية
 .قفهاسياستها، من حث الواليات املتحدة على تطوير موا

  [.......]  
  
 طالعكم الدائم لنظيرتكم األميركية على نياتكم قبل كل رحلة أو قرار، ومناقشاتكم املسبقة إ هل تعتقدون أن

 معها ستؤدي إىل نتائج؟
 والحظت أن املسؤولين . هناك تبادل للمعلومات، ال أعتبر أنه يغيّر معطيات األمور كلياً لكنه يستحق احملاولة

ويف اعتقادي يعتبرون، جميعاً، أنه إذا توصلت الواليات املتحدة وأوروبا، . عتبرون ذلك مشجعاًالذين حاورتهم ي
وحتى روسيا، إىل مواقف متطابقة تقريباً من بعض املبادئ األساسية الكفيلة بإعادة إطالق مسيرة السالم، فقد 

وهذه النظرة تتالءم . سابقة على األوسكاروهم يفضلونه هنا على املنافسة والتوتر كما لو أننا يف م. تتغير األمور
 .تماماً مع الديناميكية الفرنسية

  [.......]  
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  ما الذي يمكن أن يغيّر األمور؟  
  الرغبة اإلسرائيلية بالعودة إىل االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاق أوسلو واالتفاقات التي تبعته بما يتيح

لتحل حمل احللقة املفرغة، لكن األجواء السائدة " حلقة كاملة"اباً وتعيد إحياء للسلطة الفلسطينية أن تتجاوب إيج
لكن . وما حصل أخيراً يف إسرائيل عبر استقالة السيد دافيد ليفي ليس بادرة إيجابية. حالياً ليست على هذا النحو

 .املثابرة ضرورية
  
  اإلسرائيليواللبناين ـ  اإلسرائيليرين السوري ـ ـ الفلسطيني أكثر تعقيداً من املسا اإلسرائيليبما أن املسار ،

يمكن من خاللها حتريك املسارين اآلخرين، أم أن املسارات اخملتلفة يف الوضع  فهل ترون أن هناك ثغرة
 نفسه؟

 فاليوم مثالً، يتحدث . من وجهة نظرنا ليس هناك ما يمنع تفحّص إمكان إعادة إحياء هذا املسار أو ذاك
لكنهم يرفقونه بشروط متعددة تتجاوز مضمونه وجتعل تطبيقه . ، فهذا تقدّم425ن تطبيق القرار اإلسرائيليون ع

، إذ إن القرار شديد الوضوح وال واللبنانيون ال يجدون ما يبرّر دخولهم يف مفاوضات يف شأنه. غير حمتمل
يف اإلمكان التحادث ، وبناء عليه إذا كان 426يتضمن أي شروط وإجراءات تطبيقه حمددة بموجب القرار 

 1996فنحن منذ . جيداًوتوضيح األمور ونقل الرسائل وتوفير الفرصة لتجاوز هذا التناقض األويل يكون ذلك 
وهي جلنة تعمل ". تفاهم نيسان"اً كبيراً جداً ضمن جلنة مراقبة وقف النار يف جنوب لبنان املنبثقة عن ورنلعب د

وهذا يمكن أن يشكل نموذجاً ألسلوب يطبق الحقاً على . جوهر املشكلةوتطوّق بنجاح التوترات من دون أن حتل 
ويف ما يتعلق بالعالقات بين إسرائيل وسورية، فقد تكون . نطاق أوسع، وليس هناك ما يحول دون درسه

ومن الواضح أنه بمجرد . املساهمة ممكنة يف حتديد الشروط أو غياب الشروط التي تسمح باستئناف املفاوضات
فإننا سرعان ما سنكتشف  ،بعض التقدم يف هذه املناقشات، وإعادة حتريك املسار الفلسطيني ـ اإلسرائيلي إحراز

فليس هناك ما يمنع . فاحلديث عن الشمولية ناجم عن التداخل الفعلي. التداخل القائم بين خمتلف املسارات
ستقرار يف الشرق األوسط ما يستدعي اإلجابة البحث املستمر عن إمكان إحياء هذه املسألة أو تلك، للتوصل إىل اال

  . كل العالقات بين إسرائيل والفلسطينيين وبين إسرائيل وجيرانها العرب لى كامل األسئلة املطروحة عنع
  
  وإنكم اآلن تربطون بين 425يف السابق كان املوقف الفرنسي واضحاً من ضرورة تطبيق إسرائيل للقرار ،

 جنوب لبنان باالنسحاب من اجلوالن، ملاذا؟ تطبيق القرار واالنسحاب من
  والسالم الشامل يف املنطقة، بل األطراف املعنية التي ملست أن  425ليست فرنسا التي تربط بين القرار

وعندما نصرّح بهذا املوقف ال نسعى إىل فرض شروط إضافية . خرىالقضايا مترابطة يف ما بينها بطريقة أو بأُ
 .ل إىل حلول قابلة لالستمراربل العكس من أجل التوص

  [.......]  
  

 
 

  



 

 
 

  

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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