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خطاب السيد رئيس اجلمهورية الفرنسية
السيد رئيس الوزراء

السيد رئيس جملس الشيوخ -  السيد رئيس اجلمعية الوطنية
السيد وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية - السيدات والسادة الوزراء

السيدات والسادة الربملانيني - السيدات والسادة السفراء

إن النقاش الدويل ليس جمرًدا. إن النقاش الدويل ليس بعيًدا: فالتهديدات اليت حتيط بنا اليوم: 
اإلرهاب وانتشار األسلحة النووية واألعمال اإلجرامية ال تعرف احلدود. كما أن التطورات اليت تطرأ 
على البيئة واالقتصاد العاملي تؤثر يف حياتنا اليومية، هذا، باإلضافة إىل أن حقوق اإلنسان جيري 
إىل رؤية واضحة  مسرتشدًة بقيمنا –  إزدراؤها حتت أنظارنا. ينبغي أن تستند سياستنا اخلارجية – 

للعامل وإىل املصاحل اليت ندافع عنها. فإننا نعرب عن هويتنا كأمة من خالل هذه السياسة.
أوروبا وإىل مكانة فرنسا نظرًة يشوبها  العامل وإىل دور  الفرنسيني ينظرون إىل حال  بيد أن 
القلق. لقد تلقوا سقوط حائط برلني وسقوط نظام يالطا اجلائر مفعمني باألمل، باإلضافة إىل ما 
مت إحرازه من تقدم يف جمال حقوق اإلنسان والدميقراطية، إىل جانب وعود العوملة اليت أتاحت منذ 
عام 1990 زيادة إمجايل الناجت احمللي العاملي إىل الضعف وحتسني مستوى احلياة املتوسط بنسبة 05 

يف املائة.
ينجح  مل  الثانية،  العاملية  احلرب  أعقبت  اليت  للسنوات  خالًفا  أنه  اليوم  يالحظون  هم  وها 
الزعماء يف العشرين عاًما األخرية يف خلق نظام عاملي جديد وال يف العمل على تهيئة النظام السابق 
بصورة فعالة. وإذا ما استثنينا فرتات االحتاد النادرة إبان حرب اخلليج األوىل أو 11 سبتمرب/أيلول 
هو شعور باالنقسام وبفقدان السيطرة يف ظل عامل  العام واملربر –  2001، فإن الشعور السائد – 

تسوده قواعد العوملة والتفتت يف آن، خاضع حلركات تتعلق ببعضها البعض دون أي سيطرة.
ويف الوقت الذي تظل فيه الدول يف قلب النظام الدويل، فإن قدرتها على العمل جتد ذاتها 
من اآلن فصاعًدا يف مواجهة مع نفوذ اجلهات الفاعلة االقتصادية ونفوذ وسائل اإلعالم أو ما هو 
أسوأ من ذلك، ونفوذ الشبكات اإلجرامية واإلرهابية، كما جتد ذاتها يف مواجهة مع اخملاطر اليت حتيق 
ببداية القرن الواحد والعشرين: تدفق حركات اهلجرة اليت خترج أكثر فأكثر عن نطاق السيطرة، 
العوملة حيث أن نقل  إزاء  الثقة  العاملية مما ينمي الشعور بعدم  التوازنات االقتصادية  واضطراب 
الشركات إىل األماكن األقل كلفة تطال تدرجييًّا قطاعات العمل كافة، فضال عن األزمات املالية، 
مثل تلك اليت تعرضنا هلا مؤخًرا واليت من املمكن أن تتكرر، إذا مل يقم قادة الدول الكربى بعمل 
وطيد ومنسق من أجل التوصل إىل الشفافية وضبط األسواق الدولية. ميكننا تأييد اقتصاد السوق 
واملنافسة وأن نطلب الشفافية حىت ال يتضرر منتجي الثروة من جراء أعمال املضاربني. إن النظام 
الذي أؤمن به يشجع تكوين الثروات وليس املضاربة. وحنن تنقصنا الشفافية كما ينقصنا قواعد 
ضبط األسواق. وينقصنا أيًضا التنسيق. إن املسألة ال تكمن يف معرفة إذا ما كان بإمكاننا التحرك. 
إن املسألة الوحيدة اليت تطرح نفسها هي أنه جيب أن نتحرك وإال سوف جند أنفسنا يف مواجهة 
كوارث أخرى وأزمات أخرى بسبب أقلية ترى أنه بإمكانها حتقيق ثروة دون خلق مقومات حقيقية 

للثروة. إنها إهانة ملنتجي الثروة يف العامل.
وإزاء األزمات الدولية مثل أزمة العراق، فقد تبنينّ اليوم أن اللجوء األحادي إىل القوة يؤدي 
األمم  منظمة  مثل  عاملية  كانت  سواء  األطراف،  متعددة  املؤسسات  جتاهد  يف حني  اإلخفاق،  إىل 
املتحدة، أو إقليمية مثل حلف شمال األطلسي يف إقناع اجلميع بفاعليتها بدًء من دارفور ووصوال 

إىل أفغانستان.
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ويف أوروبا، تكثر التساؤالت، ال سيما التوسع األورويب األخري: أين حدود االحتاد؟ وهل يتحتم 
على االحتاد أن تكون له حدود؟ هل التوسعات اجلديدة تتوافق مع تتبع مسار االندماج؟ وبوجه عام، 
ينبغي أن  على العكس من ذلك –  أمل تتحول أوروبا إىل سريرْ لنقل مساوىء العوملة، يف حني إنها – 

ختفف من وطأة صدماتها وتسمح لشعوبنا باغتنام كافة الفرص املتاحة؟
وانطالًقا من الشعور بالقلق وخيبة األمل، يتساءل الفرنسيون عما ميكن أن تقوم به فرنسا إزاء 
التحديات الرئيسية اليت يواجهها العامل مع مطلع القرن الواحد والعشرين. أرى أن هناك ثالثة 

حتديات تستند إليها سائر األمور األخرى:
التحدي األول وهو دون شك األكثر أهمية: كيف نتدارك املواجهة بني اإلسالم والغرب. ليس 
هناك داع الستخدام كالم منطي، إن هذه املواجهة إمنا تسعى إليها اجلماعات املتطرفة مثل القاعدة 
رافًضا لكل انفتاح، ولكل حداثة، وحىت  من إندونيسيا إىل نيجرييا –  اليت حتلم بإقامة نظام خالفة – 
لكل فكرة رامية إىل التعددية. وإذا توصلت هذه القوى إىل هدفها املشؤوم، فسوف يصبح القرن 
أسوأ من القرن السابق الذي متيز أصال مبواجهة ضارية بني  الواحد والعشرين - من دون شك – 

األيديولوجيات.
التحدي الثاين: كيف ندمج البلدان العمالقة الناشئة مثل الصني واهلند والربازيل يف النظام 
العاملي اجلديد؟ فهي مع كونها حمركات للنمو العاملي، وأود أن أقول هلا من منطلق الصداقة إنها تعد 
أيًضا عوامل الختالل جسيم يف التوازنات. وبصفتها عمالقة الغد، فإنها تريد - وحيق هلا هذا - أن 
يعرتف اجلميع بوضعها اجلديد، ولكنها جيب أن تستمع إىل هذا املنطق من قبل صديق: إذا ما أرادت 

دولة ما تبوأ مكانة قوى عظمى، فيجب أن تكون مستعدة الحرتام قواعد، تعد يف مصلحة اجلميع.
يقوم  يف تاريخ اإلنسانية –  التحدي الثالث: كيف نواجه اخملاطر اهلائلة، حيث إننا أول جيل – 
بتحديدها علميًّا ويكون يف مقدورنا معاجلتها بصورة شاملة، سواء تعلق األمر باالحتباس احلراري أو 

األوبئة اجلديدة أو احملافظة على خمزون الطاقة؟
ا يب على هذه التساؤالت، باسم فرنسا، وقبل ذلك، أن أقول لكم  ا خاصًّ اسمحوا يل أن أقدم ردًّ

أوال وجهة نظري بالنسبة إىل امللفات الدولية.
السيدات والسادة السفراء، إنين من بني الذين يعتقدون إن ما مييز زعيم دولة هو رغبته يف 
تغيري جمرى األمور، وليس فقط وصفه، وليس فقط شرحه. لذا، عليه أن يتحلى بإرادة راسخة، 
وأن يتقاسم أحالمه وطموحاته وأهدافه مع اآلخرين. يستوجب على الرجل السياسي أن تكون له 

طموحات وأحالم وأهداف.
إنين من بني الذين يعتقدون أنه ما زال يف حوزة فرنسا الكثري لتقدمه إىل العامل، ألن شعبها يعد 
واحًدا من الشعوب األكثر دينامية واألكثر تأهيال، وألنها متتلك اقتصاًدا من االقتصاديات األفضل 
أداًء، وتتميز بدبلوماسية وقوة مسلحة من أفضل ما يكون. بيد أن بلدنا ليس الوحيد يف امتالك 
أدوات النجاح هذه، ولن حيتفظ بها إال إذا جنح يف القيام بإصالحات عديدة وطموحة. لقد اقرتحت 
هذه اإلصالحات على الشعب الفرنسي. وكما ذكر بوضوح السيد رئيس الوزراء، سيجري تطبيقها 

بعزم، آخذين بعني االعتبار التناغم واالنفتاح.
إنين أيًضا من بني الذين يعتقدون أن فرنسا بلد عظيم، له صوت مسموع حينما حتتشد وراء 
رؤية وإرادة. لقد انتخبين الفرنسيون بناًء على برنامج واضح وتفصيلي. إنهم يريدون رئيًسا يعمل 
وحيصل على نتائج. هذا حقيقي يف الداخل. وحقيقي يف السياسة اخلارجية. إن بعدي العمل الذي 
أقوم به ال ينفصالن: ففرنسا، مثلها مثل أية أمة أخرى، ليست هلا حقوق مكتسبة يف وضعها الدويل، 
ولن تظل رسالتها إىل العامل مسموعة إال إذا محلها شعب طموح وواثق بنفسه، وجمتمع متصاحل مع 
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نفسه واقتصاد يتميز بأداء عال. إن اإلصالحات اليت أود القيام بها يف الداخل جلعل الفرنسيني يثقون 
يف املستقبل، ولتحديث اقتصادنا وتهيئة مؤسساتنا، تشارك يف الرؤية اليت أريد أن أمحلها عن فرنسا 
يف العامل. أريد فرنسا أكثر قوة يف الداخل؛ إذ إن ذلك يعد شرًطا ملا حتدثه من تأثري خارج نطاق 
حدودها. وهنا أيًضا يكمن كل التماسك الذي مييز مشروعنا. ما ستكون مصداقية رسالة فرنسا يف 

العامل إذا كان ما تقوم به يف الداخل يناهض ما توصي به اآلخرين يف بالدهم؟
إنين من بني الذين يعتقدون إنه ال توجد فرنسا قوية مبنأى عن أوروبا، كما إنه ال توجد أوروبا 

قوية مبنأى عن فرنسا.
إنين من بني الذين يعتقدون أن بزوغ أوروبا قوية، كفاعل أساسي على الساحة الدولية، ميكن أن يسهم 

بطريقة حاسمة يف إعادة بناء نظام عاملي أكثر فعالية، وأكثر عدالة، وأكثر تناغًما مما تطالب به شعوبنا.
إنين من بني الذين يعتقدون أن الصداقة اليت تربط بني الواليات املتحدة وفرنسا هي أمر 
مهم اليوم مثلما كانت طوال القرنني املاضيني. أن نكون حلفاًء، ال يعين أن نكون مرتاصني على 
صف واحد، وأشعر حبرية تامة يف اإلعراب عما نتفق عليه وعما خنتلف بشأنه، من دون جمامالت 
للواليات  تكون فرنسا صديقة وحليفة  أن  تعقيد  دون  أحتمل  وذلك حتديًدا ألنين  وال حمظورات، 

املتحدة.
البحر  اليت جتمعنا بشعوب  نوعها  ا كان  أيًّ القدمية  الروابط  أن  يعتقدون  الذين  إنين من بني 
املتوسط، وما يتجاوزها وصوال إىل إفريقيا، إمنا هي أداة جناح وفرصة. ويكفي أن يكون لدينا من 
ا من املمارسات القدمية، إذا ما كانت  الطموح واإلرادة لتنظيمها وتدعيمها، متحررين يف ذلك نهائيًّ

فرنسا تسعى بالفعل لتذكر أنها قوة متوسطية.
إنين من بني الذين يعتقدون أن لغتنا تكمن يف قلب هويتنا وأن اللغة الفرنسية جزء من أرواحنا، 

وأن الفرانكوفونية هي أداة جناح مهمة لكل الذين يتقاسمون اللغة الفرنسية.
وأخرًيا، إنين من بني الذين يعتقدون أن فرنسا ستظل حاملًة رسالة وقيًما هلا صداها يف العامل 
املساعدات  مؤخًرا  وأيًضا،  بل  اإلنسانية،  واحلركة  واملواطن،  اإلنسان  بإعالن حقوق  تتعلق  بأسره، 
اإلنسانية وواجب احلماية اللذين يتجسدان يف رجال من أمثال برنار كوشنري الذي سعدت باستقباله 

يف احلكومة وتعيينه على رأس خارجيتنا.
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