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 السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي بشأننقاش 

 خطاب السيد لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية

 5151تشرين األول/أكتوبر  51باريس في 

 السيد رئيس مجلس الشيوخ،

 ،بيار رافاران-جانالسيد الرئيس 

 السيدات والسادة أعضاء مجلس الشيوخ،

 األعزاء، األصدقاء

هذا النقاش وإلى المقررين على إنجازهم لهذا العمل الضخم  تنظيمعلى  بيار رافاران-جانأوّد أوالً أن أتوجه بالشكر إلى السيد الرئيس 

 . مداخالتهمجداً وإلى جميع المتحدثين على 

روسيا، والدور الدولي إليران بعد االتفاق  : العالقات مع، وهيالتقارير األربعة للجنتكمب مرتبطةة رئيستم تناول أربعة موضوعات  

 وأخيراً المناخ. ،الصينالنووي، ونمو 

فرصة هذا  انتهزتخذوني إن اسأجيب طبعاً على األسئلة المطروحة والمتعلقة بهذه الموضوعات األربعة ولكن أتمنى عليكم أال تؤ

 في هذا العالم المعولم والمتصل. كل األمور مترابطة فيما بينها ذكرتم،  إذ كمالسياستنا الخارجية  أوسع نطاقاالنقاش إلجراء استعراض 

وال أريد هنا إحراجه بقولي أني أشاطره الرأي في جزء واسع من  بليغاً من هذا المنبر ملخصاً  بيار رافاران-جانم لنا الرئيس قدّ 

تي يعرفها جيداً جداً ومالحظاته الموّشحة بدبلوماسية ، وما ذكره عن إيران وروسيا والمناخ والصين اليةمفهوم االستقاللف ،طرحه

التي فهمنا مغزاها جيداً. ويمكنني القول بأن معظم هذه الموضوعات تحظى بتوافق واسع من  ،عن الموقف األمريكيرفيعة المستوى 

 المالحظة والمنطق السليم.  دقة نأعضاء الكتل المختلفة في المجلس. وأعتقد أن هذا األمر ينّم ع

. لو توّجب علّي ذكر مبدأ واحد فقط لقلت 2102التي توجه دفّة سياستنا الخارجية منذ عام  المبادئأحياناً تُطرح علينا أسئلة بشأن 

بناًء على ذلك.  صرفبحرية وأن نت صحيحاً عني قدرتنا على تحديد ما نراه ت افرنسا ؟ إنه ية. كيف يمكن لنا تعريف استقالليةاالستقالل

 ، وهيالثقة بدبلوماسيتنا زيادة ساهم فيتجزء من تاريخنا ومن رؤيتنا لدورنا في العالقات الدولية و يـ كما ذكرتم ـ ه يةاالستقالل ههذ

حريصون على متانة كل هذه العالقات ولكن العالم كله  نحنو وحلفاء ءوأصدقا شركاءننا نملك ولحسن الحظ أنفوذنا. صحيح لمفتاح 

جهة حامية. بمعنى آخر أية بناًء على ُحكمنا الخاص وليس تحت ضغط إزاء القضايا الدولية الكبرى د موقفنا حدّ ن يرى ويعرف بأننا

عالقاتنا معها وبغية تسمية األشياء بمسمياتها، ال الواليات المتحدة األمريكية وال روسيا وال الصين وال دول الخليج وال ألمانيا، التي 

 مصلحة فرنسا والفرنسين ورؤيتنا الخاصة بشأن العالم.  التي ال تراعي سوى ر، يملي علينا خياراتنا ، وال أي شخص آخممتازةغالبا 

عملي على التوالي في مجلس الدولة ووزارة الشؤون  بحكماستعارة بالغية مخففة مستخدما  ،على عجل عربهنا أن أأريد ولكن  

بشأن  ،معتدلة صيغةتحدث ب ، الذي أعترُف بأنهمع السيد بيّو في الرأي ، عن اختالفي البسيطالخارجية وترددي على مجلس الشيوخ

 ،واضحةالقتراحات غير واالالحقا ـ يه سأعود إلالذي كافية في الموضوع السوري ـ ال مبادرات غيرالو ،الطموح الفرنسي انعدام

 محدود عموماً.  ال طموحالو

ينطبق  هذا الو -الدبلوماسية التي يمكن أن أسميها فوضى وتتراكم فيه األزمات، هي خياراتنا؟ إننا ال نقبل، في عالم يعاني من ال وما

والتي تعمل بصورة متناوبة وأحياناً  يها،الحفاظ عل أووجهتها تحديد  تستطيعالدبلوماسية المتقلّبة التي ال  - على أي من الحاضرين هنا

ويعتقد أنه  تكلملثائر: "إنه يافيرنيو  مخاطبادانتون  ما قالهالتي يجسدها ووالتي تخلط بين الجرأة في القول والجرأة في الفعل،  ،متقطّعة

ة وهي عمليد عملنا بصورة قمنا مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتحت رقابة البرلمان بوضع أربع أولويات تحدّ  ا". لذفعل شيئا

وهذه بلدنا.  وإشعاع، وإنعاش أوروبا وإعادة توجيهها، والنهوض االقتصادي وصونهاالكرة األرضية إدارة تنظيم و: السلم واألمن، 

 قرار بشأن السياسة الخارجية. اتخاذن علينا تعيّ بها كلما بوصلتنا التي نهتدي األولويات هي 

مام تراكم األخطار واألزمات أن تكون قوة للسلم وهي كذلك. فرنسا أ جب علىي، إذ طبعاً السلم واألمن األولوية األولى والجوهرية هي 

اعتمدنا موقفاً وصفته بالحزم  النووي االنتشارأمام مخاطر فالملف النووي اإليراني.  ما يخصوهذا ما أوضحناه وما ذّكرتم به جميعاً في

التفاق الذي يستبعد بصورة أكيدة، أي ا هذا الموقف في تأييد، ويتمثل عليه أبداً الحقاً اإليرانيون البناء والذي، كما ذكر بعضكم، لم يلمنا 

تموز/يوليو  01بصورة قابلة للتحقق منها، حصول إيران على السالح النووي. إن هذا الحزم هو الذي أتاح الوصول إلى اتفاق متين في 

 عن مصالح األمن الدولي والسلم.   ،ومسؤولية وفقاً لدورنا وتصورناية تامة باستقالل ،. لقد دافعنا طوال المفاوضات2102
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طرحتم السؤال الكبير والوجيه لمعرفة إن كان هذا االتفاق سيخدم بعد اآلن االستقرار وخصوصاً في الشرق األوسط. إننا نأمل  من ثمو

تحقق مما إذا كانت إيران لا، وأستعمل هنا العبارات المختارة بعناية التي استخدمتموها، وال سيما على اإلثباتاتبناء ذلك ولكننا سنحكم 

تساهم بصورة عملية وإيجابية في المواضيع الثالثة التالية: عملية المصالحة في العراق التي يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي؛ 

تورا والخروج من المأزق المؤسسي في لبنان؛ وتقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى سورية السيد ستافان دي ميس

 .2102لتنفيذ بيان جنيف لعام 

إيران،  يجب علىفيينا أن يفتح الطريق نحو عالٍم أكثر أماناً.  التفاقيمكن  إنه بالقولموقفكم جميعاً، لي أنه موقفنا الذي يبدو  وألخص

لى هذا البلد من خالل شيء مضمون وإننا سنحكم ع الحضارة العريقة، أن تساهم في هذا المسعى غير أنه ما منذي هذا البلد الهام 

كان يجب ـ وبتوافق تام كما بدا لي ـ  إلى أنه  اأشار اللذين رينيالسيد لوجاندر والسيد  تقريري أتفق مع من ثمل ال اإلعالنات. وفعااأل

 جانبوالحظت تأكيدكم على ال ى إعدادهاروحاني إلى باريس ـ وإننا نعمل علحسن أثناء زيارة الرئيس في وضع خارطة طريق 

ينبغي استكشافهما، وبأن اتفاق فيينا اللذان ت منشآالثقافي والتربوي ـ وأنه هناك من ناحية أخرى الجانب الدبلوماسي والجانب المتعلق بال

. أي بمعنى آخر، كنا بحاجة إلى العمل معاً ـ حسب ما دونته ـ على مستوى على ترقبكان إيجابياً وبأننا، على حد تعبير السيد ريني، 

 أعتقد بأن األمور واضحة في هذا الشأن وليس هناك خالف بيننا.    لذاوالسياحة وغرف التجارة وجوانب أخرى.  اتالخبر تبادل

وااللتزام نفسه بخدمة السلم واألمن هو الذي قاد موقفنا في المأساة السورية منذ أكثر من ثالث سنوات إلى اآلن. أعتقد في هذا الصدد 

تبدو لي مطابقة للواقع. إنها مأساة، مأساةٌ مفزعة وربما كانت المأساة  يث هناك أحياناً بعض التفسيرات التي البأنه علينا توخي الدقة ح

همجية باألسوأ منذ بداية هذا القرن من حيث األعداد إن جاز لنا القول. الفظائع التي يرتكبها اإلرهابيون تُضاف إلى ما ينبغي لنا تسميته 

 .  استعراضهالى عدة ثوابت أوّد عو، بيّ دبلوماسيتنا، وأقول ذلك خصوصاً للسيد  موقف كزرتيار األسد. بشّ السيد 

فرنسا، نحن نقوم بذلك منذ  وفيما يخصداعش والمجموعات اإلرهابية األخرى مكافحةً جماعيةً قدر اإلمكان. تنظيم أوالً، علينا مكافحة 

 ةغي لنشاطه أن يعرف الكلل. ونحن نقوم بذلك منذ عدة أسابيع في سوريدولة في إطار تحالف ال ينب 01سنة في العراق إلى جانب 

، أي المجموعات التي تهدد بقتل فرنسيين أو اأمننا. وماذا كان سيُقال لنا، لو أننا حددنا أهداف دفاعاً عن النفس ضد أهداف تهدد

 ؟ ولم نتصرفأوروبيين، 

إلينا في هذا الكفاح بشرط، كما ذكرت من منبر األمم المتحدة، أن تُوّجه الضربات فعلياً ضد  االنضمامإننا نرحب بكل من يريد 

تتفق  ةبسورياإلرهابيين. إننا ندين الضربات التي تستهدف المدنيين والمعارضين المعتدلين الشجعان الذين يدافعون عن رؤية خاصة 

 وأالحظ بأنها إلى اآلن ال ،تحترم جميع مكوناتها. تدخلت روسياالتي ديمقراطية لاموحدة ال ةسوريرؤيتنا، أي الرؤية التي تدعو إلى  مع

تنظيم األسد. حتى أن بّشار هامشياً وبأنها ترّكز غاراتها بصورة أكبر على معارضة  إالداعش والمجموعات اإلرهابية تنظيم تستهدف 

 التقدم بزعزعة الضربات الروسية لمواقع المعارضين المعتدلين.يمكن ربط هذا وفي األيام الماضية من التقدم نحو حلب  نتمكّ داعش 

يكمن في وقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة. إن أعمال العنف هذه التي فباسم فرنسا، ثالثة شروط دت حدّ  وقدأما الشرط الثاني، 

التطرف في آن تؤّجج الجزء األكبر من تدفق الالجئين و تسبب فيار األسد ـ وليس هناك جدل في هذا الشأن، تتُرتكب بأوامر من بشّ 

جدل في األمم المتحدة. إنه أمٌر ال  فيمشروع قرار بهذا الشأن  اقتراحمعاً. طلبتم مني تقديم مبادرات، فإني أعلمكم بأننا نعتزم 

 . امطلقضرورته 

 01بيّن خصوصاً للشعب السوري بأن المسؤول عن ت ، التيجداً  ةصعبة والضروريالسياسي النتقال عملية االثالثاً وأخيراً، نريد تشجيع 

ماليين الالجئين السوريين لن يكون هو من يمثل مستقبله. وإني أصغي إلى الحجة وتهجير  في المائة من المائتين والخمسين ألف قتيل

 ،الفوضى ضدترياق الهو  األسد ارالتي يتناولها البعض، ولو بصورة أقل هنا، وهي حجة نسمعها بصورة متزايدة تفترض بأن بشّ 

داعش". ومع معرفتي بأن ما تنظيم . ويقول آخرون : "في نهاية المطاف، هو أهون الشرين مقارنة بهاولكنه المسؤول الرئيسي عن

القيا، يمثّل أخ أاألسد، إلى جانب كونه خطبّشار نعتبر بأن التحالف مع  ، أقول إنناسأطرحه في هذا الشأن قد يكون موضوع نقاش بينكم

ار األسد في وقت من األوقات. وإن لم تكن القوى فعالً دون رحيل بشّ ة سوريتوحيد  إذ ال يمكننا أن نتصور كيف يمكنمأزقاً سياسياً 

 داعش واإلرهابيين. تنظيم القوات العسكرية، لن تكون هناك مكافحة فعالة ضدومن ضمنها السورية موحدة 

. 2102 لعام سياسي. والمعايير معروفة، إنها معايير بيان جنيفالنتقال تحقيق عملية االمن أجل  2102 عام منذونعمل ندعو إننا 

مع الواليات طبعاً هذا الموضوع  ناقشأو معلوماتكم في هذا الشأن غير كافية. ونحن نبياني  الفاعلة معروفة أيضاً. وربما كان جهاتوال

نناقش أحياناً بأنها تهتم بمنطقة المحيط الهادئ أكثر من اهتمامها بالشرق األوسط أو أوروبا. كما  المتحدة األمريكية التي تعطينا انطباعاً 

هذا الموضوع مع األوروبيين والعرب واألتراك والروس واإليرانيين. وإننا مستعدون للعمل مع الجميع ولكن وفقاً للشروط التي 

 .               الحل في سورية ن فعاليةضمالتي ستهي السياسي للخروج من األزمة نتقال اال عمليةذكرتها، ألننا نعتقد بأن هذه الشروط وخصوصاً 

من أن أوضح بمناسبة هذا النقاش الموقف الفرنسي. إننا نعرف ـ ولقد أشرتم جميعاً إلى هذه النقطة التي أتفق معكم فيها تماماً ـ  ويسرني

وأن العمل العسكري من ناحية أخرى ومهما كان مهماً يجب أن  ،يعنى السلمية بيا الوالعراق ومالي ولي ةسوريبأن السالم في ناحية 

 سياسي. على الصعيد ال تقدمإحراز اليواكبه 
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ننا نعتبر بأن النظام الشامل للجميع واتحاد القوى إ إذالعبادي حيدر المصالحة التي يقودها رئيس الوزراء  عمليةفي العراق، نحن مع 

 داعش بفعالية. تنظيم العراقية هو الذي من شأنه أن يتيح مكافحة 

السالم  اتفاق، حشدت دبلوماسيتنا جهودها من أجل التوصل إلى 2102في مالي، وبعد التدخل العسكري الذي قمنا به في عام أما 

 يو الماضي ونحن منخرطون اليوم في هذه العملية لتسهيل تنفيذه. والمصالحة الذي أبرم في حزيران/يون

عندما اعتبرنا ـ وربما لم تكن هي الغاية ولكن هذا  2100في ليبيا، أعتقد وبنظرة إلى الوراء بأنه تم ارتكاب عدد من األخطاء في عام و

ندعم الجهود  2102منذ عام إننا ندعم دقة. بكري الالحقة للعمل العس تنفيذ المرحلةينبغي  ال هحدث في نهاية المطاف ـ بأن ما

 حكومة وحدة وطنية.  تأليفالتي يبذلها ممثل األمين العام لألمم المتحدة السيد بيرناردينو ليون من أجل الدبلوماسية 

استعادة واب، إلرهل للتصديليس هناك حل عسكري ناجع : ، وهيأو مالي أو ليبيا ةسواء في العراق أو سوريالعبرة هي نفسها إن 

 عمل وفقاً لهذا التوجه. حرص على الوإننا ن ،سياسيالتطور الدون بالسالم واألمن، 

أعمال العنف في  قوة سالم ـ وقد ذكر العديد منكم ذلك ـ إزاء البلبلة اإلسرائيلية الفلسطينية. يثير لدينا تصاعدبوصفنا أيضاً إننا نعمل 

وكنا اشتعال األوضاع  خطرمن  رحذّ أ وأناالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة قلقاً بالغاً. وأعتقد أنكم استمعتم إلّي في األشهر الماضية 

التقدم نحو من شأنها أن تتيح التي مصداقية السياسية ذات العملية الاستئناف  علينا لذاالوحيدين إلى حد ما آنذاك. ولقد وقع المحظور 

 اآلن وبسرعة.  سالم عادل ودائم 

تقوم فرنسا بالمبادرة وإن بدت أحياناً وحيدة جداً في بذل هذا الجهد. وإني أسمع أحياناً في إطار النقاشات السياسية على المستوى 

لكن الشركاء األجانب الذين أتناقش معهم يقولون عكس من ذلك. في جميع األحوال،  ،ال نتحرك كفاية في هذا الموضوعالوطني بأننا 

كذلك ربما، شأن خطر قد يبدو بعيداً وهو ليس إننا ندعو المجتمع الدولي إلى عدم ترك حل الدولتين يتالشى. وإننا ندق ناقوس الخطر ب

 في لحظة من اللحظات من االستيالء على القضية الفلسطينية مع كل التداعيات المأساوية المحتملة. داعشتنظيم تمكن ي أي أن

سابق له  لجمعية العامة لألمم المتحدة ـ وما سأذكره لم يتم اإلشارة إليه خصوصاً في الصحافة ـ بتنظيم لقاء الالدورة الماضية لقمنا وقد 

ة ل الجهات الفاعلة العربية الرئيسالرباعية ولكنها كانت موسعة في هذا المرة لتشم أيدولية، الم دعاليتوافق مع طلبنا المتعلق بمجموعة 

سياسي ودفع الفق األ في تجديدنريد التخلي عنها، تستطيع المساعدة  الجديدة التي ال صيغةوالشركاء األوروبيين. إننا نعتبر بأن هذه ال

 .أن تحقّق نتائجالتي نرجو المفاوضات  استئنافالطرفين إلى 

لبناء الثقة ترمي إلى تحقيق أهداف فورية من أجل  بإجراءاتيمكن لمجموعة الدعم الدولية المذكورة آنفاً أن تضع هدفاً محدداً يتعلق 

أجل جماعي للمصالحة الفلسطينية وإعداد الضمانات والتعويضات الدولية التي يحتاجها كل طرف في الدعم ، أي توفير التهدئة التوتر

 في نهاية المطاف.    نشودالتوقيع على االتفاق الم

أيها السيدات والسادة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أمام الجمعية الوطنية وكررته أمام مجلس الشيوخ، بأنه إن لم تنجح  ذكرتُ 

هذا الفلسطينية. وإنني أؤكد مجدداً  بالدولة وتعترفهذه المحاولة األخيرة للتوصل إلى حّل تفاوضي، ستضطلع فرنسا بمسؤولياتها 

في هذا وأوّد أن أقول  لن تتنازل فرنسا عن متطلبات األمن إلسرائيل وال عن متطلبات العدالة للفلسطينيين.فمن هذا المنبر. االلتزام 

مع ال تقف دبلوماسيتنا  إنالصدد، وإزاء هذه األزمة واألزمات األخرى ـ وحيث تطرق المتحدثون إلى أمور مفيدة جداً في هذا الشأن ـ 

ال ندعم السنة ضد الشيعة  ما أنناخر. إننا ال نختار أن نكون مع الفلسطينيين ضد اإلسرائيليين والعكس صحيح. كالطرف اآلطرف ضد 

 ويتمثّلتيارين في اإلسالم.  تيار منينبغي لفرنسا أن تنحاز إلى  الشرق األوسط. وال الدائرة في صراعاتالفي والعكس صحيح أيضاً 

 واألمن والسلم.   ية لتحقيقاستقاللبفي الحرص على العمل  خطنا الرئيس

، تسعى سياستنا الخارجية إلى أن يكون موقفها متوازناً ومستقالً ومتجهاً نحو تحقيق متطلبات السالم. وهذه هي المتطلبات التي من ثم

للعودة  ؤاتيةالظروف الم إحداثالهدف هو وقف دوامة الحرب وومنذ أشهر في فض النزاع بين روسيا وأوكرانيا.  االنخراطدفعتنا إلى 

نورماندي".  ونحن في إطار ما أسميناه "صيغة مع أصدقائنا األلمان،  تصال، باالمع روسيا وأوكرانيا كان حوارنا المميز لذاإلى السلم. 

في نورماندي" التي عقدت قبل عدة أيام قمة ". كانت اخصوصا الشق السياسي منه 2مينسك  اتتفاقاليوم محتشدون للتنفيذ الفعلي ال

تنفيذ االتفاق المتعلق  جريالتقدم في احترام وقف إطالق النار ويإحراز رغم االنقطاعات، يتم ووالتي شاركُت فيها مفيدةً. باريس 

 بسحب األسلحة الخفيفة شيئاً فشيئاً.

نهاية التفاق  ستضع التي كانتمن جانب واحد في إقليم دونباس،  االنفصاليوني أعلنه ذتأجيل االنتخابات ال وهي جداً هناك نقطة مهمة 

زال هناك طبعاً الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به ونظراً لتجربتنا، علينا توخي الحذر. مع ذلك فإننا نتقدم خصوصاً  مينسك. وما

الذي نعتمده إزاء هذ البلد ـ  توّجهما يقال عن حديثنا غير الكافي مع الروس. ال كلمن رغم على البفضل حوارنا المستمر مع الروس، 

القانون الدولي مثل ضم القرم،  انتهاكاتيمكننا قبول  ستخدمة والمبررة تماماً ـ  هو الحوار والحزم. الحزم ألنه الوأكرر هنا التعابير الم

 نخراط الروسي يمثل جزءاً من الحل.ألن االوالحوار 
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يص موقفنا إزاء روسيا ن لخدمة السلم واألمن. ولو توجب علي تلخاألخرى، نعمل مع الشركاء الرئيسيفي المسألة األوكرانية والمسائل 

التعاون اليقظ.  إنهربطنا به تاريخ طويل وجغرافية بديهية، لقلت ينه موضوع أحد التقارير األربعة المقدمة هنا ـ  هذا البلد الذي إ إذـ 

ا ذكره مع م أتفقفي الحديث مع الروس عن جميع الموضوعات ولكن دون التخلي عن نفاذ البصيرة ومبادئنا. وهنا أيضاً  وسنستمر

ها نإديل بيكيا والسيدة دوريو وجميع الذين تناولوا هذه الموضوعات. قال لنا السيد ديل بيكيا :"ينبغي لفرنسا منذ اآلن أن تقول  السيد

يتم استيفاء  بعدما! وهذا ما أقوله من هذا المنبر ! ولكن بطبيعة الحال،  نقوله". ولكن هذا ما تدريجياً لعقوبات ا رفعرغب في أن تُ ت

وهو يضّر بالروس وبنا. أما األفكار األخرى التي تم  ،لمحافظة على العقوبات بصورة دائمة فهذا ال معنى لها فليست الغايةالشروط. 

 طرحها فهي طبعاً تستحق التحليل. 

من، في هذا المقام حيث كنت أتوقع السلم واألفي المتمثلة  يةسياستنا الخارجلاألولوية األولى  ههذ شأنبأريد أن أضيف بعض الكلمات 

ربما أن يتم تناول الموضوعات بطريقة نقدية، وهو ما لم يحدث. وربما ينسحب هذا األمر على الجمعية الوطنية أيضاً. هناك أحياناً 

دبلوماسية في جميع لنتحدث عن هذا الشأن قليالً. تغفل هذه االنتقادات تعبئة شبكتنا الفحقوق اإلنسان.  بشأنانتقادات يتم توجيهها 

تدافع عنها دبلوماسيتنا كبرى المحافل المتعددة األطراف التي يتم فيها الدفاع عن هذه الحقوق وخصوصاً القضية التي جعلت منها قضية 

يداً عن عدسات . تتجاهل هذه االنتقادات الجهود التي نبذلها للدفاع عن الكثير من الحاالت الفردية بعالعالمفي  : إلغاء عقوبة اإلعداموهي

الفعالية في أغلب األحيان. وتجهل هذه االنتقادات  لتحقيق الكاميرات والميكروفونات ألنني أدركت مع مرور الزمن بأن هذا هو شرط

استقبلت  وقدالديمقراطي في تونس ـ عملية التحول على سبيل المثال دعمنا لفالقانون،  تطبيق مبدأ سيادة دفاعا عنأيضاً مواقفنا القوية 

يقتصر فقط على  تتناسى هذه االنتقادات بأن النضال من أجل حقوق اإلنسان، الوللتو الحائزين التونسيين على جائزة نوبل للسالم. 

األمن والسلم، ألن  بإرساءاالحتجاجات الضرورية إزاء حالة فردية لنظام معين ولكنه يشمل أيضاً االلتزام الراسخ الذي وصفته للتو 

بفضل تدخالتنا ضل جهودنا الدبلوماسية وأحياناً الفوضى تمثالن أولى االعتداءات على حقوق اإلنسان. وإننا نحمي بفالحرب و

 األمن والسلم. هي أولويتنا األولىلذا م. العسكرية حق السكان في العيش بأمن وسال

لمجتمع ا تعزيزالكرة األرضية يعني إدارة تنظيم  .نهاصوالكرة األرضية وإدارة تتمثل األولوية الثانية لسياستنا الخارجية في تنظيم 

 اأتفق تماماً مع هذوكير بضرورة إصالح األمم المتحدة دعمنا الثابت لمنظمة األمم المتحدة. تم التذ مما يفّسر، األفضل تنظيمادولي ال

لك فهي تبقى المحفل الوحيد الذي يجهد فيه الطرح. إن األمم المتحدة، وقد مّر على إنشائها سبعون سنة تعاني من أوجه القصور، مع ذ

رؤية مشتركة إزاء التنمية ومستقبل الكرة األرضية.  علىالمجتمع الدولي لحل األزمات والعمل على احترام حقوق اإلنسان واالتفاق 

أكثر تمثيالً وفعالية.  نظمةصبح المقدراتها المحدودة. وإننا ندافع عن إجراء إصالحات لت من أن رغمعلى الإننا نؤمن باألمم المتحدة 

مكانة أكبر خصوصاً للدول الناشئة. لذا نقترح ـ تم انتقاد  توفّرفي مجلس األمن الدولي  ينونحن نريد توسيع عدد الدول األعضاء الدائم

الدائمة العضوية في مجلس األمن الدولي طواعيةً عن استخدام حق  أن تمتنع الدول الخمسر ـ غير مبرّ  ونعتقد أنه انتقادهذا االقتراح 

حق النقض امتيازاً بل  إننا ال نعتبر، لتفادي إصابة المجلس بالشلل. ةلجماعية، وهذه هي الحالة في سوريفي حالة الجرائم االنقض 

لجمعية العامة لألمم المتحدة الدورة الماضية لات أثناء جلسفي مسؤولية. وال شك أنكم الحظتم بأن رئيس الجمهورية الفرنسية قد تعهد 

يمكن توجيه النقد له بحجة التخلي عن دورنا ! بل إني أعتقد من  بعدم استخدام فرنسا لهذا الحق في مثل هذه الحاالت. إنه قرار قوي وال

وهو ما  ،ا تفادي حاالت اإلفراط في استخدامهناحية أخرى ـ إن قلبنا المنطق ـ بأنه إذا أردنا أن نمنح هذا الحق الشرعية الكاملة فعلين

 .تهشرعي وزيادةمتعدد األطراف النظام لتجديد الخصوصاً في المسألة السورية. يأتي قرارنا لخدمة األمن والسلم الدوليين و حدث

السيدة جيرو والسيدة عيشي والسيد بيران بمداخالت في هذا الموضوع ودونت  تكوكبنا. ولقد تقدم صوننعمل من أجل  أننا

على التحرك في هذا المجال دون وجود رؤية  ةقدرالمالحظاتهم. أشكرهم على هذه المالحظات وأتبناها. شددت السيدة عيشي على عدم 

هر اوالظو ةالصراعات والهجر في المناخ أثر تغير عن، وأشار السيد بيران إلى سلسلة من األسئلة المشروعة تماماً طويلة األجل

لمناخ. وإني أؤكد ذلك دون أن في قضية اجيرو بأني كنت مستنفراً  ةالسيد تالمناخية الشديدة والفقر؛ وهذا هو جوهر الموضوع. ذكر

. "Climat-rathonienللترجمة "تكون هناك أي منافسة، يا سيادة الرئيس، إلى درجة أن زمالئي األجانب اجترحوا لي لقباً غير قابل 

كوكب األرض، هذا هو هدف المؤتمر العالمي الذي أقترُح تسميته مؤتمر باريس، ليس ذلك غطرسةً بل ألن  صونإننا نعمل من أجل 

، بل مؤتمر باريس، فلم الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف، ال يقولون يجري الحديث عنهفعندما  ،جميع األجانب يسمونه كذلك

 ال نفعل نحن كذلك.   

 بشأن؟ هل ألن تاريخ المؤتمرات الدولية تها قدمنا ترشيحنا الستضافهل تتذكرون لماذف قبل انعقاد المؤتمر، بقي خمسون يوماً فقط 

لتحدي الذي يمثله قرار بأن االمناخ تمثل سلسلة من النجاحات ؟ كال، ليس األمر كذلك، بل ألنه بدا لرئيس الجمهورية الذي اتخذ ال

مسألة المناخ لوإني أنتهز فرصة نقاشكم اليوم  حيوي بالمعنى الحرفي للكلمة وبأنه ينبغي لفرنسا أن تتحمل مسؤولياتها. المؤتمر هو تحد

والً، ينبغي على األقل. أثالثة شروط شروط نجاحة كما أراها. هناك  مؤتمر باريساأليام فقط من  من عشراتبضع ألوضح لكم قبيل 

الدرجتين  في 2011 عام بحلوللمعدل درجات الحرارة اتفاق يتيح احتواء االرتفاع المحتمل يبرم لالتفاق أن يكون طموحاً، أي أن 

نكم تتابعون كل هذه الموضوعات بانتباه ال شك أنكم الحظتم في األسابيع الماضية بعض إ إذالدرجة والنصف. و فيالمئويتين وإن أمكن 

بلغ عدد الدول التي أودعت لدى منظمة األمم المتحدة الوثيقة التي تحدد  إذلتقدم خصوصاً في وتيرة إيداع المساهمات الوطنية، أوجه ا

هذا بينما لم يبلغ رقم ـ تنسوا هذا ال من االنبعاثات ـ ال ٪ 01دولة تقريباً. وهذا أمر جديد تماماً. ويمثل هذا تقريباً  011فيها التزاماتها 

 ٪ ، والفارق شاسع بين الرقمين.  02 سوى في بروتوكول كيوتو المشهور معدلال

في األول من تشرين الثاني/نوفمبر، إال أن هذه  الرسمي بناًء على المساهمات المعلنة تم وضع تقديرات أولية. سنحصل على التقدير 

بعض هذه  مئوية بحسب درجة 2.2مسار االرتفاع سيكون التقديرات األولية التي أعدتها خصوصاً منظمات غير حكومية تشير إلى أن 
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وفقاً للسيناريو الكارثي  اتدرج 0أو  2أو  1شك أن هذه التقديرات هي أقل من  أخرى. والمنظمات  بحسبدرجات  2و ،المنظمات

بات من الضروري جداً،  لذا. ، إال أنها تبقى مرتفعةصرفبتغير المناخ في حال عدم الت ةالمعني ةالدولي ةالحكومي الذي وضعته الهيئة

مات الوطنية اااللتزسقف في مؤتمر باريس على وجه الخصوص بنداً للمراجعة الدورية لرفع  عتمدسلفاً، أن ن هوهو أمٌر كنا قد حددنا

ني أعتبر وإندون الدرجتين المئويتين.  ظلالمختلفة، على سبيل المثال كل خمس سنوات وذلك من أجل تحسين المسار الذي ينبغي أن ي

لكن يجب أن نتوصل إلى اعتماد هذا البند الخاص  ،أحد الشروط األساسية للنجاح. ال أعرف إن كان هذا واضحاً لكمهذا األمر 

 بالمراجعة.   

اإلنكليزية أن يكون هذا االتفاق اتفاقاً ملزماً قانوناً، يقال ب هويتم الحديث عنه كثيراً،  والشرط الثاني لنجاح مؤتمر باريس، وهو شرط ال

"legally binding اجتماعات تفاوض رسمية وغير رسمية في عقد نه ستإ إذمجرد إعالن سياسي. اعتماد ". فعالً، ليس الهدف

نعمل أيضاً على تعزيز  األسبوع القادم والذي يليه، يجب اآلن أن تكون القواعد الملزمة التي ينبغي وضعها في االتفاق واضحة. ونحن

حتى هذه اللحظة التي أتوجه فيها إليكم. ويجب أن يتمتع هذا االتفاق بقوة م تحّدد للكن الصيغة القانونية الدقيقة  ،آلية متابعة االلتزامات

المتحدة األمريكية، وهنا أعني على سبيل المثال الواليات  ،عليه في بعض البلدان تصديقالقانون وأال يتم عرقلته بصورة آلية عند ال

االتفاق جميع البلدان، فهذا من يضم  إذل قيداً مفيداً. في الواقع، مثّ عالمٌي ينبغي له أن يهو اتفاق االتفاق  وإذ إنوهذا ليس أمراً سهالً. 

 . هانتهاكلية لردع آشأنه ربما أن يمثل أقوى 

تتيح تنفيذه. كما تتذكرون، التي تكنولوجية المالية وال الوسائلق بهذا االتفا اقتران، هو أن نسعى إلى يوالشرط الثالث واألخير برأي

في  من أجل المناخبمبلغ مئة مليار دوالر سنوياً بتخصيص  ،2110عام في في مؤتمر كوبنهاغن  ،بلدان الجنوبوعدت بلدان الشمال 

كنا التضامن والعدل اللذان هما شرطان ضروريان للتوصل إلى اتفاق في باريس.  بهذا الوعد ألنه يمثل مفتاح وفاء. ينبغي ال2121 عام

السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك والدولي. كنت انعقاد االجتماعات في األيام الماضية كما تعلمون، بمناسبة في ليما عاصمة بيرو 

لوضع الراهن. لجرد دقيق  وهو تقديم، نا قدمناه وبيروًء على طلب، بنال سابان، حيث تحقق تقدم مهم جداً هناك مع زميلي الوزير ميشا

ولكن لم  2121 عام ألنني الحظت أثناء تعمقي في هذا الملف بأنه كان يُقال دائماً إنه ينبغي الوصول إلى مبلغ مئة مليار دوالر بحلول

. قدرت منظمة التعاون التقدم إحرازت أدري كيف يمكن ، ومن ثم لساليوم إليه وصلنا الذي مبلغال ما هو أحٍد أن يقول لي بإمكانيكن 

إلى بلدان الجنوب من أجل  2101المدفوعة في عام  موالتكامل وفني ومنهجي جداً األوالتنمية في الميدان االقتصادي في تقرير م

 ر المناخ.                تغيّ  تداعياتص لألسف قسم قليل جداً منها فقط للتكيّف مع ي خصّ تال ،المناخ بمبلغ سبعين مليار دوالر

. وإذا ما أضفنا إلى اً إلى ما توفره حالي ةمليارا إضافي 02د جديد لتوفير في ليما نفسها، ببذل جهوعدت المصارف المتعددة األطراف 

ن أن نصل إلى مبلغ من اآل اً عتباراالستثمار، يفترض ا يتعيّن عليهذلك الجهود الجديدة التي تبذلها بعض الدول والقطاع الخاص الذي 

التكنولوجيات، وهو موضوع أساسي للغاية للبلدان، خصوصاً  فيما يخصمؤتمر باريس. أما نجاح ل اً كبير اً ا سيمثل مكسبمالمئة مليار، م

في  فكشبذل الجهود. وسنفي بلدان الجنوب، وهنا أعني على سبيل المثال بعض البلدان الناشئة الكبرى مثل الهند، فقد تمت المباشرة 

مع السيد بيل غيتس وغيره من أجل زيادة الميزانيات المخصصة  الذي نقوده عملالمؤتمر باريس عن هذه التدابير، وخصوصاً عن 

 المتجددة. ة، واستثمارات القطاعين العام والخاص المخصصة للطاقطويرللبحث والت

شك أن األمور تمضي في تحسن وتبّشر بالمزيد من النجاح، ولكن ينبغي بذل جهود كبيرة لتحقيق ذلك. وإذا تمكنا من تحقيق هذه  ال

بالموارد المالية والتكنولوجية، وتحقيق تقّدم غير ملزم من الناحية  ومقترنالنتائج الثالث المتمثلة في عقد اتفاق طموح ملزم قانونًا 

م ، ألننا إذا أردنا أن يقد  2121لعام  نشوداتخاذ قرار بشأن مسألة سعر الكربون والطموح الم فييساعد مؤتمر باريس القانونية إنما 

إذا اتخذنا تدابير سريعة  - وهنا أقتبس عبارة السيدة عيشي ،جلاأل طويلةالقطاع الخاص على االستثمار، يجب أن تكون رؤيتنا 

ارة أفريقيا، يهّم مختلف الشخصيات، خصوصاً الشخص المكلّف بالمشروع وهو الرئيس الجديد تنفيذ برنامج كبير إلنمثل وملموسة، 

للغاية سبق أن شغل منصب وزير الزراعة النيجيري، فإننا عندئٍذ نستطيع الحديث عن النجاح  رائعللبنك األفريقي للتنمية، وهو رجل 

 المؤتمر. اختتامكانون األول/ديسمبر، وهو موعد  00في 

، مع الحكومة بأكملها، وشبكتنا الدبلوماسية، وأنا نفسي. فأنا أشغل منصب الرئيس المقبل على إنجاح المؤتمر رئيس الجمهورية  لعمي

ة السعودية للحديث إلى أمريكا الجنوبية ثم إلى المملكة العربي ماضيةسافرت في األيام ال وقدلهذا المؤتمر ألجل المساهمة في إنجاحه. 

في اجتماع غير رسمي يسبق مؤتمر  بلدئة م زهاءمن  وزراءتشرين الثاني/نوفمبر بداية . وأبلغكم بأنني سأجمع في اً عن المناخ أيض

الواقع،  السابقة أننا بحاجة إلى إحراز أكبر قدر من التقدم قبل عقد المؤتمر الفعلي. وفي األطرافباريس، ألننا استنتجنا من مؤتمرات 

من الصعب جًدا أن نحرز تقدًما في جميع المواضيع، خصوصاً في ظل وجود عشرين ألف مندوب وعشرين ألف ضيف. لذا أرى من 

أكبر تقدم دبلوماسي تم إحرازه في  مثّل، حتى نحقق ما يمكن أن ياً أن نضاعف الجهود التي بذلت مؤخر الضروري، وإن كان ذلك شاقًا،

 . الصعيد العالمي على ماضيةالسنوات ال

المياه بوصفه عامل اضطراب جغرافي سياسي، خصوصاً من خالل  مستوىعلى ارتفاع  ز تقرير المناخ الذي أعددتموه كثيراُ يركّ 

يمثل في  إبرازه لقضية النازحين بسبب المناخ. أعتقد أنكم على حق، ولطالما نبهّت إلى خطورة هذه النقطة، مشدًدا على أن تغيّر المناخ

 ا.السالم أيض بشأنا مؤتمرا بيئيا فحسب، بل سيكون مؤتمرمؤتمر باريس لن يكون  ومن ثما كذلك، نيا أمالوقت عينه اضطراب

اليوم، باإلضافة نشهد سلسلة األزمات التي تعرفونها. ولقد تتالت فكل شيء مترابط هنا.  ،األوروبية مسألةأما األولوية الثالثة، فهي ال

جوار االتحاد في خاص عن الصراعات التي تدور  وجهاألزمات السابقة، أزمة إنسانية تتمثل في تدفق الالجئين الناجم بإلى كل 
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. فال شك أن األوروبيين ما زالوا في أوروبا ديمقراطية لدى الرأي العام الوطنيالأزمة أحيانا مباشر. وأضيف إلى ذلك الاألوروبي 

في أغلب األحيان عمل االتحاد بالبيروقراطية والبطالة واإلغراق  بطونيرإلى حد ما، غير أنهم  ةاألوروبي فكرة الوحدةيؤمنون ب

لعب على وتر النطواء الوطني، والخطابات الشعبوية الوطنية التي تاللتوتر بين الدول األعضاء، و ااتيؤم مناخا حدثا يماالجتماعي، م

 . مثليوف. وأنتم تعرفون ذلك تمام المعرفة خال

التضامن والمسؤولية والحزم. وهنا  وقد حّددناها فيما يلي: مبادئ واضحة قدر اإلمكان باالستناد إلى ب أن نتعامل مع ذلك األمريج

التي ألقاها رئيس الجمهورية، أحيانًا بمفرده، وأحيانًا مصحوبًا باآلخرين، وأحيانا مع المستشارة  خطاباتيتجلى معنى سلسلة كاملة من ال

ميركل. وفي هذا الصدد، تتمثل األولوية اليوم في االستجابة لألزمة ألن مخاطر االنقسام كثيرة. فثمة المخاطر التي ولدت مع أزمة 

ستفتاء البريطاني الذي كنت قد حذرت منه ألنه خطوة محفوفة بالمخاطر إذا جاز قد تنشأ عن اال وغيرها التيالمهاجرين من جهة، 

جابات فيما يتعلق بجميع هذه المواضيع: اإل توفيرا، في ا مؤسسالتعبير. وتتمثل مسؤولية الدول األعضاء، خصوصاً نحن بصفتنا بلد

 في األجلألمور، ولكن برأيي، يجب أال نوحي بأننا نستطيع أزمة المهاجرين، والتقّدم الممكن والحلول الملموسة. علينا أن نبسط ا

 أن نحّسن الحالة االقتصادية واالجتماعية، ثم نستطيع أن م السائد في بلداننا. فعلينا أوالمراجعة المعاهدات، نظًرا للمناخ العا صيرالق

الدفاع األوروبي سياسة  عبراإلرهابي فحسب، نشرع في مراجعة المعاهدات. وبالمثل، من األجدر أن نحمي أنفسنا، ليس من الخطر 

 والعمليات األخرى.

ات طموحة في تحديات اليوم والغد. وهذا يعني وضع سياسل التصدياالقتصاد األوروبي القادر على  طويرودعونا ال ننسى قضية ت

 تحسين إلى كل ذلك سيؤديعية... والرقمي، والعدالة الضريبية واالجتماالمجال الطاقة، والمناخ، و مثل ةبعض المجاالت الرئيس

القتصادات األوروبية، خصوصاً داخل منطقة اليورو. وفي األسابيع المقبلة، ستجرى سلسلة من المناقشات بشأن الوجهة ا بينتقارب ال

 االستفتاء البريطاني والمقترحات التي يفترض أن تضعها حكومة كاميرون. بالصلة معالتي تمضي فيها أوروبا، خصوصاً 

تفكيكه. وقد قلت تصدينا لفي االتحاد، ولكن  وهو تأييدنا للتحسين وسندرس بالطبع هذه المسائل مع شركائنا، مع مراعاة مبدأ بسيط

االتحاد في ن فرنسا تعتبر أن مكان المملكة المتحدة هو إ، ، وأرجو أن يكون هذا موقف جميع الكتل الحزبيةألصدقائنا البريطانيين

 أن يبقى االتحاد وفيا لمبادئه التأسيسية وأال يتخلى عن طموحاته. ةطياألوروبي، ولكن شر

في جميع هذه القضايا األوروبية، وفي صدارتهم بطبيعة الحال شريكنا األلماني. وقد تختلف أحيانًا رؤانا أو نعمل مع جميع شركائنا إننا 

ز ما يعزّ مفي معظم الحاالت، لحسن الحظ، ، ا عتمد موقفا مشتركنوجهة نظرنا الخاصة. غير أننا نساند  مصالحنا، ولكننا في هذه الحالة

 .بشدةالتحركات 

الدبلوماسية  . أصبحتولن نكّرر ما قيل قد ذكرتم الدبلوماسية االقتصاديةلبلدنا.  اشعاعوتتمثل األولوية األخيرة لسياستنا الخارجية في 

أمس في اللجنة. وهنا أقتبس  استعراضهاأتيحت لي فرصة  لألسباب التياآلن واحدة من أولويات الدبلوماسية المكتسبة  االقتصادية

، استهللنا". لذا نهائيا فصل التأثير السياسي عن الوزن االقتصاديقال على ما أذكر: "ال يمكن الذي  بيار رافاران-جانعبارة الرئيس 

إصدار ، ووزاراتداخلي للالتنظيم العادة إ تتضمن بدعم من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، سلسلة كاملة من اإلصالحات

الممثلين الخاصين في البلدان تعيين ، والحجم الصغيرة والمتوسطة منشآتالتعليمات لسفرائنا، والتقارب مع رجال األعمال، خصوصاً ال

الخارجية والسياحة،  التجارة ليشملوزارة الشؤون الخارجية عمل االستراتيجية، وتوطيد العالقات مع تلك البلدان، وتوسيع نطاق 

ترويج بالدنا، على غرار حملة لالعمليات العالمية  استهاللو -مثل بزنس فرانس، وإكسبرتيز فرانس  –موحدة  وإقامة وكاالت تنفيذية

 .لنقطعهشوط طويل  ه ال يزال أمامناالنتائج األولى لهذه اإلصالحات، ولكن ال بد من المثابرة ألن نحصد بدأنا". وقد تكرة"فرنسا المب

 أرفضلكنني  ،الدفاع عن قيمنا تراجعنا عن يؤدي إلىهذه الدبلوماسية االقتصادية ساعتماد ليس في مجلس الشيوخ، إن ، يقول البعض

فرانسوا ميتران، الذي كان يعرف  منقولة عنعبارة ريدي هذه المقولة موسأرسم ابتسامة على وجوهكم، وأقول ل. تماما مقولةهذه ال

ففي معظم الحاالت، ال يتعارض  ،". وهذا صحيحاأفكار الطائر الذبابكل   تعتبرلي "الإذ كان يقول البشري،  ذهنضعف المواطن 

على  التوقيعا تصادية مع دولة ما، ال يعني بتاتعالقات اق إقامةعلى اإلطالق. كما أن قيمنا مع ترويج الدفاع عن مصالحنا االقتصادية 

 إنغيرها و هيقالت  إذفي هذا الصدد الرأي  السيدة غوليتأوافق استها الداخلية. وفي إطار سي على كل خطوة يتخذها نظامهابياض 

 ا.ما لم يكن مبرر، ذم الفرنسيين أو غيرهم، سواء أكان الذمعلينا أن نتجنب 

صعبة. وهذا ما القرارات ال ونتخذدبلوماسيتنا االقتصادية لحدود كيف نضع النعرف تمام المعرفة فإننا وعندما يتطلب الموقف ذلك، 

ميسترال، األمر الذي فّسره البعض، وإن حاملتي الطائرات المروحية  روسياالقرار بعدم تسليم  ناذناه، على سبيل المثال، عندما اتخفعل

إذا  العقدإلغاء كنت أعجز عن فهم منطق تفكيرهم، بأنه هجوم ضد الروس. وال أعرف كيف للروس أن يوافقوا على التوقيع معنا على 

إعادة  نجحنا فير بالذكر أننا يجدومن ال. فكار المنطقية الرصينةاأل تشويشا لمصالحهم. ولكن الجدلية تستطيع كما نعلم كان ذلك مخالف

 .بيع السفينتين

، العمالقالبلد مع هذا ممتازة هذه النقطة. إن عالقاتنا تناول وهنا أوّد أن أقول بضع كلمات عن الصين، ألن التقرير المثير لالهتمام ي

، على أن نموذج وبحقّ يشدد تقريركم، و. الذي كان عمالقا منذ غابر الزمان وال زال في الوقت الحاضر وسيبقى عمالقا في المستقبل

سنوات  المئة منذفي عالقاتنا االقتصادية. فبعد أن كان معدل النمو السنوي يفوق العشرة  فيالنمو الصيني الجديد سيؤثر إلى حد بعيد 

التي كبرى غييرات التإذ إنها تدرك ال، 2102عام في ٪ 2 بمعدلفي تحقيق نمو  يتمثل ارسمي اهدفوضعت السلطات الصينية قليلة، 
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الذي اعتبره الرئيس الصيني هذا التغيير بهذا الشأن أن السلطات الصينية توقّعت  المناقشات الدوريةاتضح من اقتصادها. وتطرأ على 

ا على أكثر تطورا وتركيز يالجديد. وبذلك، تنتقل الصين من نموذج قائم على التصدير واالستثمار إلى نموذج اقتصاد وضع الطبيعيال

 االستهالك المحلي.

التأثير  لم يكن لها نفس، التي ماليةسواق الاألالمضاربة في مصدر عمليات لصين، ألن النموذج السابق كان لوال شك أن ذلك خبر ساّر 

أساسي، ولكن ثمة تأثيرات نظمية للمخاطر،  على نحوت بل تمّولها المصارف منشآسوق األوراق المالية هي التي تمول الهنا. ليست 

سمحت لنفسي أن أقول ألعلى السلطات الصينية إن  مع أنني ،ا للعالمفصل الصيف. ويعّد هذا التطور أيضا خبرا ساركما رأينا في 

ان ، في حين أنه في الواقع كالمالية ّسر على أنه قطيعة مع ما يسّمى األسواق، ألنه فُ التعليل الجيد تعليلها هذا التغيير لم يكن بالضبط

 ا. مرتقب

تحّمل وتاستنزاف الموارد العالمية. والبيئة من حيث التلوث  على أسفرت عن تداعيات سلبيةللنمو الصيني  الجامحةولكن الطبيعة 

في السنوات المقبلة أن تعيد  يهاسيتعين عل التي ا للصينمثل تحديا تاريخييي ذالجديد، ال الطبيعيوضع ال اهذ تها فيمسؤوليالصين 

الجلسة الخامسة أن ليس من قبيل المصادفة فللبيئة.  مراعية أكثرالتفكير في مجاالت كاملة من اقتصادها، وتضع األسس لصناعة 

 شّددتستشرين األول/أكتوبر،  20إلى  20تنعقد في غضون أيام قليلة، من س ، التيالمكتملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي 21تي تمثل الباألساس الحكومية الشركات ستمس  ، التياإلصالحات الهيكلية مواصلةعلى ضرورة 

 وال سيّما من خاللد استفادة قصوى من عالقاتنا، له معّدو التقرير على نحو ممتاز، علينا أن نستفيللصين. وفي هذا السياق الذي حلّ 

والتحضير لمؤتمر  ،التنمية المستدامة، وتطوير عالقاتناالرئيس التي سيكون محورها إلى الصين الزيارة الرئاسية الفرنسية القادمة 

 باريس.

في  زور رئيس الجمهورية. وسيالحجم الصغيرة والمتوسطة منشآتة والئيس صناعيون من المجموعات الرئيسوسيرافق الر

 األسواقشراكات تخص ذلك  ويشملرغبة السلطات الصينية، وسنعقد شراكات جديدة في إطار خارطة الطريق، بناء على  المحافظات

الذي تبديه  جديدقطاعات أخرى أيضا بطبيعة الحال من االهتمام الأن تستفيد ا لرغبة الكثير من بينكم. ويمكن وفق في بلدان أخرى،

، دويةواألالزراعية الزراعة واألغذية فحسب بل أيضا في القطاع التقليدي  فيلطات تجاه احتياجات المستهلكين الصينيين، ليس الس

التي راهنت على  ،فبذلك تؤدي فرنسا ،وجودنا في هذا االقتصاد الصيني الجديد أولوية عتبروبالطبع التكنولوجيات الجديدة. ونحن ن

 . درب نشوئها االقتصاديدورها في مرافقة الصين في  ة،مات ليةتقالساقبل اآلخرين وبالصين 

االنكماش وتباطؤ النمو الصيني، نها بعد. وعلى الرغم من أن يتم تأكيدها، إذ لم يتم إعال أرجوكثير من النتائج التي ال إننا بصدد تحقيقو

٪ تدريجيا في 01 معدلالفرنسية ب منشآت٪ في النصف األول، زادت مبيعات ال02 بمعدلالكبير في الواردات الصينية التي انخفضت 

. وأعتقد أن علينا أن نرى المساهمة اإليجابية لهذه المجاالت الجديدة للتعاون، التي تلبي احتياجات الطبقة 2102النصف األول من عام 

أفضل مع هذا التطور الحاسم في صورة بية التعامل كيف فهمواخمسمئة مليون شخص. وأظّن أن رجال األعمال لدينا لالمتوسطة 

الصين في هذا  مواكبةالقتصادي واإلداري لواا أن نواصل التعبئة على المستوى السياسي علينا جميع يتعيّنقتصاد الصيني. واال

 . المسار

إلى استقالل سياستنا  أساساالصين تعود  ا ما تشيرون إلى أن نوعية عالقاتنا االقتصادية مع، كثيربيار رافاران-جانالرئيس  السيد

الدبلوماسي ولكن  في نشاطناا. فقد قلت في بداية حديثي إن استقاللنا هو مفتاح نفوذنا، وليس فقط وأنا أوافقكم الرأي تمام ،خارجيةال

في ما هو  دبلوماسيتناأن تستثمر  رغبت فيأنني وسأختتم بالقول بلدان. ال وسائرتأثيرنا االقتصادي، وهذا ما نراه مع الصين في أيضا 

إذ سيبلغ عدد  –أي الثقافة والتعليم واللغة والقيم والفرنكوفونية  ،أبعد من الصدد االقتصادي، في كل مجاالت العمل الخارجي للدولة

ت االقتصادية كل التداعياالنمو الحاصل في أفريقيا، مع  بفعل، ا في غضون بضعة عقودقريب مليون شخص 221الناطقين بالفرنسية 

ل ثروة وطنية القتصادنا ولصورتنا في العالم على حد سواء. وقد قلت ذلك باألمس في تمثّ ي يتالسياحة، الو -المرافقة لهذا التطور 

 ا على هذا النحو لألسف.فكرة بسيطة ال يتم تقديمها غالب ا، علينا أن نعتاد علىأن أكرره ألن خطاباتي تسجل رسمي اللجنة، وأودّ 

٪ من 2.2 مثّلا نفكر في أكبر القطاعات االقتصادية في فرنسا، ما هو القطاع الذي يوفر مليوني وظيفة غير قابلة للنقل، والذي يعندم

، والذي نعرف بكثير ا يفوق العشرة ملياراتيضع فرنسا في المقام األول عالميا، والذي يوفر لنا فائضالناتج المحلي اإلجمالي، والذي 

 قطاعا أساسيا بل أن نعتبرها، عن اعتبار هذا القطاع قطاعا هامشي نكفّ ا أن بل؟ الجواب هو السياحة. علينا إذلمستقفي ا قطاع واعدأنه 

أكثر  تعبئة، الذين أشكرهم على ذلك، عبر موافقتهم على صندوق الودائعقادة ل تنا وإشعاعنا، وهذه هي الغاية من اإلعالن المهمتنميفي 

شاملة، وإن كانت الالدبلوماسية  ننتهجا على أن أحرص دائمفإنني لقطاع السياحي. وباختصار، رة المقبلة ليورو في الفتمن مليار 

متعددة، على دبلوماسيتنا أن  وجهان تأثير فرنسا في العالم يتخذ أإ وإذبالطبع إال أنها تسمح لنا بإحراز التقدم.  حدودةاإلمكانيات المالية م

 .جهوتكون هي األخرى متعددة األ

 -"وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية في القرن الحادي والعشرين  المشروع المسمى أقّدم لكل واحد منكملقد وعدتكم بأن 

MAEDI 21 وزارة الشؤون لالناحية التنظيمية يحّدد تداعيات جميع هذه األمور على منذ بضعة أسابيع، والذي  صّدقنا عليه" الذي

رمزية وحقيقية في  أود أن أذكر نقطةتحدثنا عن الصين،  إذتنفيذ سلسلة من اإلصالحات، وفمن المقّرر سنوات القادمة. في الالخارجية 

، 2102في السلك الدبلوماسي في البلدان الناشئة من مجموعة العشرين، وفي عام  موظفينا٪ من 22 ينتشر، س2122ففي عام  ،آن مًعا

مواقع السفارات مع  التشارك فيالعالم. وبموازاة ذلك، سنطّور أكبر سفاراتنا في  في الصين أي في غضون عامين، ستكون سفارتنا
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ا لكل مستشارا دبلوماسي -وذلك يهّمكم  –ن تعييو الخطط األمنية لجالياتنا الفرنسية في الخارج،عمد إلى تعزيز شركائنا األوروبيين، وسن

سيتمكن جميع الرعايا الفرنسيين في الخارج ف قنصليات رقمية حقيقية إقامة، وقاليمناأمحافظ إقليمي لتعزيز الروابط بين دبلوماسيتنا و

وزارة الشؤون الخارجية والتنمية حقق تنترنت على مدار الساعة. كما سمن أداء معظم إجراءاتهم القنصلية على اإل 2121في عام 

بعض األمثلة على القرارات التي تتماشى فيها التدابير التنظيمية مع المنظور  . هذه2121عام في الكربون  توازن التام فيال الدولية

 العام الذي يتعين علينا اعتماده.

صورة ال ستعراضا اليث، ولكن ال تسنح لي الفرصة دائمالسيدات والسادة، السيد الرئيس، أوّد في البداية أن تعذروني إن أطلت الحد

قديرة جدا تتولى إدارة هناك ا، إن أوّد أن أقول باسمي وباسمكم جميعاألربع. و هالّخصت أولوياتالتي لدبلوماسيتنا  متماسكةوالشاملة ال

بل  ،هذا المقام عن امتناني الشخصي منلها أعرب في وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، التي أود أن  هذه األولويات تنفيذ

، لكنني ا، فمن الواضح أن فرنسا ال تملي وحدها على جميع دول العالم سلوكهع عن االستعالءنمتن. علينا أال لمعرفتي بكم امتناننا جميعا

 أينما ذهبت، وأنا بذلك أقتبس عبارة سبق وأن استخدمت، أجد أن صوتنا مسموع ومنتظر. 

 ونشعريذلك و ونالحظيوفي كل القضايا التي ذكرتها، أعتقد أن دبلوماسيتنا تحافظ على مكانتها، كما يبدو أن غالبية الشعب الفرنسي 

العفوية  تحركات، إال أن المزايافلدينا في فرنسا الكثير من ال ،بالرضى حياله، بل وببعض الفخر. ومع ذلك، ينبغي أن نكون واضحين

 النسبي يتضاءل وزننا الديموغرافي واالقتصادي من المتوقع أنالتي يتسم بها القرن الحادي والعشرين ال تصّب كلها في صالحنا. إذ 

. ا من ميولها االنقساميةوستواجه تحديات كبيرة، بدءأوروبا تواجه البلدان الناشئة. كما مع منافسة الفي الوقت الذي ستحتدم فيه  تلقائيا،

على التوفيق  ،السيدة عيشي ، مستذكراالحرصمع جهودنا،  زيادةولكن ال ينبغي لهذا الواقع أن يحبط عزيمتنا، بل عليه أن يشجعنا على 

أعلم و. القادمة عشرين سنةال وأعشر سنوات لل أي الطويل لألجل، والتحضير فوريةاألزمات ال أي إدارةالقصير،  في األجلدارة اإلبين 

 فأنتم تواكبون عملنا وتشّرفوناوبخاصة أعضاء مجلس الشيوخ، برلمانيين نّواب الفي هذه المهمة على عمل ال لتعويلع اأنني أستطي

 بدعمكم وثقتكم. 

بصرف النظر عن  ،األهموبباسطة يبقى األمر ، سياستنا الخارجية جودةا، أوّد أن أشكركم جزيل الشكر على مساهمتكم الكبيرة في ختام

 لكم.عنها. وشكرا  تدافعون جميعاأعلم أنكم التي ، مصلحة فرنسا ،الحزبيةاالنقسامات 


