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  خطاب السيد رئيس اجلمهورية
  ) Le Terrible(" لُوتريبل"تقدمي الغواصة النووية املطلقة للقذائف 

  ٢٠٠٨مارس / آذار٢١ يوم اجلمعة - شريبورغ 

  سيدايت وساديت،
  ،السيد الرئيس، شكراً على العمل الرائع الذي باشرته

  ،مورانالسيد الوزير، عزيزي هرييف 
  ،بوكيل ماري - السيد الوزير، عزيزي جون 
  سيدايت وساديت الربملانيون،

  السيد العمدة،
  أن هناك العديد من اللواءات،من سيادة اللواء، لست أدري ملاذا أقول سيادة اللواء، ال بد 

  سيدايت وساديت،

الغواصـة  ي أولئك الذين شـيدوا      يف شريبورغ، لكي أحيّ    واعي االعتزاز أن أكون بينكم هنا،     إنه ملن د    
هنا، يف عني املكان، يف     . أسطولنا االستراتيجي من هذه السلسلة تنضاف إىل      رابع وآخر غواصة    ، وهي   "لُوتريبل"

 ).Le Redoutable" (لوريـدوتابل " الغواصة ، جاء اجلنرال ديغول لإلشادة بزمالئكم، الذين شيدوا١٩٦٧عام 
 حيق لكم أن تفخروا هبذه الغواصة، اليت هي رمز للتكنولوجيا املتطورة ولعزم فرنسا على أن تظـل                  وكأسالفكم،

. فبلدان العامل القادرة على حتقيق مثل هذا اإلجناز الصناعي والتكنولوجي العظيم قليلة جداً. بزمام مصريهاماسكةً 
أريد . نا استعادهتا بعد إمهاهلا   ، اليت صعب على شركائ     هذه املعرفة  ولقد استلزم األمر عقوداً من التعلم لإلملام مبثل       

  . بعملكم وبكفاءاتكم العاليةنيابة عنها وجئت ألشيد . ن فرنسا جد فخورة بكمإن أقول لكم أ

والفضل يعود يف ذلك إىل . ون أساسي لقدرتنا على الردع النوويإن غواصتنا النووية املطلقة للقذائف مكَّ  
وقد أتيت ألقول لكم إن احلفاظ، . ندسني والعسكريني والباحثني، العسكريني منهم واملدنينيالعمال والتقنيني وامله

  . على أعلى مستوى، على الكفاءات الضرورية للردع هدف أساسي ألمننا

 ٨حتفهم يف اعتـداء كراتـشي يـوم         ال قوا    عشر الذين    ين أن أشيد بذكرى الفرنسيني األحد     وال يفوت   
نين أبعلم أن أقارهبم موجودون بيننا، وقد أبلغتهم        أَ. وآباءمالء لكم وأصدقاء وأزواج     ، وهم ز  ٢٠٠٢مايو  /أيار

 يوماً، يف قصر اإلليزيه، بصحبة وزير الدفاع، من أجل استعراض التقدم احملرز يف سألتقي هبم يف غضون مخسة عشر
  . اهممل يغيبوا عن ذاكرة األمة ولن تنسفهؤالء  أعرب هلم عن تعاطفي اوأن. التحقيق

 مدى تفاين وشجاعة أولئك الذين يواجهون اخلطر لضمان أمننا وسالمنا، يف أوروبا ويف العـامل                فأعر  
  . جبنودها وتثق هبمتعتزإن فرنسا . عرفانناوأريد أن أعرب هلم، باسم مجيع الفرنسيني، عن دعمنا . بأسره
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رنا، إن لزمت الذكرى، ملية األوىل قد ذكّوإن تكرمينا الوطين يوم االثنني املاضي للمحاربني يف احلرب العا   
نزاعات وقد كان معظم الرتاعات     .  ساحة للمهالك  ، وبوضوح ، ال بل  ،أن أوروبا كانت من قبل ساحة للمعارك      

 ،ومل يسبق . وبفضل بناء الصرح األورويب وحلف األطلسي، شيدنا أوروبا السالم        .  فيها الدول األوروبية   تتجابه"
 مصرينا واحد، فهو مصري     إنّ. ئنا وشركائنا األوروبيني  فالحبمننا عروة وثقى كهذه     َرَبطت أ أبداً عرب التاريخ، أن     

السالم واحلريات واألخوة والدفاع عن كرامة :  مصري كافة األمم اليت تشاركنا قيمنا، وفوق ذلك،االحتاد األورويب
  . بشرهتمبين البشر املتساوية وغري املنقوصة، مهما كان أصلهم أو معتقدهم أو لون

قـوى  يف مواجهتنا   واليوم تتأكد   . فاإلرهاب اجلماعي قد أظهر لنا ذلك     .  البّتة غري أن السالم ليس هبة      
 هناك املخاطر النامجة  ،وإىل جانب ذلك  . جديدةبالتايل خصومات   جديدة وطموحات جديدة وهتديدات جديدة و     

الستعماهلا ألغراض عدوانية و، بطبيعة احلال، عن عن التنافس على املواد اخلام والطاقة وعن حتويل التكنولوجيات 
  .ويف هذا العامل املترابط، ليس ملصاحلنا حدود وإن كانت اجلغرافية حتدها. تغري املناخ

من هناية احلـرب    عرب  ال، الكتاب األبيض، الذي استخلص      ١٩٩٤يف عام   وقد تغري العامل منذ أن صدر،         
وهذا ال يعين أنه بالضرورة  أخطر، وإمنا       . وهو أكثر تقلباً وتغرياً وتعقداً    العامل خمتلف،   إن  . الباردة وحرب اخلليج  

وقد تغريت مكامن ضعفنا، ولـذا ال بـد مـن إعـادة النظـر يف                . من ذي قبل  قابلية للتنبؤ   يعين ذلك أنه أقل     
يان فيما مضى، وأنا ال أريد، ألن ذلك ليس من حقي، أن تتهيأ فرنسا، مثلما فعلت يف كثري من األح. استراتيجيتنا

  . تدامهها مباغتة استراتيجية وهي عاجزةللحرب السابقة أو 

أريد انتهاج سياسة   . دائماً ملواجهة التهديدات احملدقة باألمة    متأهبة  إنين مسؤول عن كون قواتنا املسلحة         
كتـاب  "ت إعداد    طلب ،وهلذا. املّسلماتالدفاع اليت حتتاجها فرنسا، ال سياسة الدفاع القائمة على العادات أو            

ذلك أن أمن الفرنسيني ميكن، مـن اآلن        .  بشأن الدفاع  طجديد، وليس فق  " أبيض بشأن الدفاع واألمن الوطين    
  . فصاعداً، أن يراهن به بعيداً عن حدودنا ويف عقر دارنا، على حد سواء

فية لّي بالـشفا  التح  عليّ يوشناجل. على أن نتصّدى جلميع املشاكل    وللسبب ذاته، أريد أن نكون قادرين         
  .لشفافية والصدقأن أحتلّى باوالصدق وللفرنسيني علّي 

وكـان الزمـاً،    : وجدت وضعاً مالياً أكثر من صعب     مهام منصيب   أنين عند تقلدي    : أما الصدق، فهو    
للتجهيز مببلغ قوامه سـتة     رفع ميزانيته   ، حسب التوقعات املالية للدفاع،      ٢٠١٥لعام  منوذج اجليش   للوصول إىل   

  خيربين إن كان هذا اهلدف معقوالً؟ذا الذي فمن .  يف املائة٤٠ أي بزيادة قدرها ،ر يورومليا

وإن هذه التوقعات املالية تصطدم جبدار، أي أهنا ال تتمشى مع االلتزام الذي أخذته على عـاتقي جتـاه                     
  العجز منـذ مـا يربـو       أصاهبا  نا األوروبيني، بأن أصلح حالة املوارد املالية لألمة، اليت          ئ وجتاه شركا  ،الفرنسيني

  . سنة٢٥على 

جعلتين يف هذه احلال، ألن يف ذلك خـسراناً        اليت  إنين ال أنوي مواصلة أساليب املاضي، تلكم األساليب         
اجملتمع الوطين الذي حيق له أن يكون حريصاً على أن تلىب كما ينبغي احتياجاته الدفاعيـة واألمنيـة؛                  : للجميع

خلـصوص، ويف  اتباع توجّهات جديدة مؤملة، وعلى االربملان، الذين يواجهون ضرورة    ورئيس الدولة واحلكومة و   
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ى معدات تبلَمن  :وتوابعه مع تأخر برامج تسليح رئيسية       ، على الدوام  ، اليت عليها أن تتعامل    املقام األول، اجليوش  
فمن واجب كل . امش للتحركم بأنه ليس عندي هإنين أرفض أن أوضع أمام األمر الواقع وأن أسلّ. ىَتْغلصيانة  و

إدارة، مدنية كانت أم عسكرية، أن تفعل كل ما يف وسعها للحفاظ على هامش التحرك للرئيس وحرية العمـل                   
  ومن واجب كل مسؤول سياسي أن خيلق لنفسه هامشاً للتحرك لكي ميارس بالكامل قدرتـه علـى                 . للحكومة

  . اختاذ القرار

استراتيجيتنا وطموحاتنا وحتالفاتنا وهـدفنا     : البسيطةاملعامل  على بعض   لقد اخترت بناء املستقبل معتمداً        
ستظل . فميزانية الدفاع هي امليزانية الثانية للدولة     . أرفض متاماً االستكانة  : وعلى مبدأ، بسيط هو أيضاً    . األورويب

رح خيارات، ظلت   لكنين سأقت . أجدد ذلك العهد علناً   ا  تعّهدت بذلك بالفعل وها أنذَ    لقد  وكذلك ولن تنقص،    
  . ردحاً طويالً من الزمن، من شأهنا أن توفق بني محاية الفرنسيني واستقالل البالد وسيادته املاليةفّية خمْ

فقد طلبت إعداد كتاب .  سنة١٥حتليالت مضت عليها  ولتوجيه اجملهود العسكري للبلد، لن أتَِّكل على          
 شامالًَ للدفاع واألمن الوطين لبلدنا وملـصاحله، يف أفـق           اًم يقترح مفهو  والعشرين،أبيض ملستهل القرن احلادي     

ويتوجب على اللجنة، بناًء على الوظائف الكربى اليت جيب أن تزاوهلا جيوشنا، صياغة             .  القادمة ١٥ل السنوات ا 
  . ارات استراتيجية وسياسيةبأن تقّرر خيلنا مع وزير الدفاع تيح توجهات واضحة، ت

 عتيق الزي، وال خيفى على أحد أن ذلك ٢٠١٥ األبيض بأن منوذج اجليش لعام وقد اعترفت جلنة الكتاب  
إنين ال أرضى   . أقول هلم ذلك  ذا  النموذج كان غري واقعي، فضالً عن ذلك، لكن أحداً مل خيرب الفرنسيني، وها أن             

بد وراء مناذج   من العبث السعي إىل األ    . إذن أن أنطلق من ذلك النموذج للجيش، لكي تتبّين يل ضرورة التراجع           
ويف الواقع، هل   . بتدهور مناذج بالية  الرضى  دعاء ببناء منوذج مالئم مع      الكما أن من العبث ا    . ليست يف املتناول  

من منوذج ثابت للدفاع عن بالدنا؟ فعندما تتغري التهديدات وعندما تتطور استراتيجيتنا، أليس من الطبيعـي أن                 
  يتجدد جمهودنا العسكري أيضاً؟ 

أن تكون أداهتم الدفاعية صاحلة للتشغيل وناجعة إىل أقـصى حـد            من   ال بد    ،ن محاية الفرنسيني  ولضما  
  . بكل واقعيةالعرب سوف أستخلص من ذلك مجيع . ممكن

وإن عمليـة اإلصـالح والترشـيد       . تلكم هي الوالية اليت كلفين هبا الفرنسيون      . سنقوم باإلصالحات   
  .اهنأداة الدفاع ومن خيدمولفائدة  بالفعل، ستجري متاماً مورانرييف هالنموذجي، اليت شرع فيها 

اء بدون أية حمرمات، اخترت فتح باب الت     . كريفولكي يتسىن لنا أن هنيئها على حنو بّن

 تتألف من شخصيات تنتمي إىل خلفيات       -  كلود مايل    -  اليت يرأسها جون     - وإن جلنة الكتاب األبيض       
تشار جلان جملس ْسوسُتالتفكري كل مرحلة من مراحل يف  عن كثب، منذ البداية كما أن الربملان يشارك فيها. شىت

وسيقدم رئيس الوزراء الكتاب األبيض إىل اهليئـة        . الشيوخ واجلمعية الوطنية خبصوص مشروع الكتاب األبيض      
 يف الوقـت     ذلك كان بودي أن أفعل هذا أنا بنفسي كرئيس للجيوش، لكن الدستور مينعين من            . الوطنيةالنيابّية  
صحح املراجعة القادمة للدستور ما أصبح يشكل وضعاً شاذاً، وأن تعزز على األعم صالحيات              أمتىن أن ت  . الراهن

ليه إيف هذا األمر حسبما تدعو      التداول  سيلزم  و .الربملان، وال سيما كل ما ميت بصلة إىل جمهودنا للدفاع الوطين          
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 قانوناً جديداً للربجمة الوزراء، مبا أنومع مع رئيس الوزراء  اختارها، اخليارات اليتوسيفصل الربملان يف . الضرورة
   .العسكرية سُيحال عند إجناز العمل، إىل الربملان

وكونوا على يقني من أنين سأحتمل كافة . وسأفسرها لألمةكَحكم، عندما حيني الوقت، وسأختذ، قرارايت   
تكـون  ث  يسُتجري االختبارات حب  . يارات وإمنا انعدام القرار   مسؤوليايت، ألن ما يقلقين أكثر ليس منظور االخت       

  .فرنسا وأوروباالطموحات الكربى لاألفيد واألنسب يف خدمة هي سياسة الدفاع 

 أسهر على أن تكون فرنسا وأراضيها وشعبها ومؤسساهتا ألول كرئيس للدولة ورئيس للجيوش أنواجيب ا
  .اختاذ القرار، يف مجيع الظروفيف وأن يصان استقاللنا الوطين واستقالليتنا . روفاجلمهورية يف مأمن يف مجيع الظ

هذا الواقع مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق أن موازنة كما . يف هناية املطافهو الضمانة وإن الردع النووي 
  . وأود اليوم أن أطلعكم على أفكاري يف هذا املضمار. كل رئيس للجمهورية

ويف .  سنة، مل تعد معرضة خلطر الغـزو       ١٥أي يف ظرف    نسا، يف أفق الكتاب األبيض،      وبالطبع فإن فر  
وانتشار األسلحة النووية والبيولوجية    . فبعض الترسانات النووية تتزايد   . أمننا، هناك أخطار أخرى حمدقة ب     املقابل

  .والكيماوية متزايد وكذا انتشار القذائف التسيارية واالنسيابية

أوروبا إىل نائية، ميكن أن تصل وإن كانت لدول، حىت ليعي اليوم أن القذائف النووية على كل واحد أن 
 أخـرى، يف آسـيا      اًلكن بلدان .  الدول الكربى هي اليت يف حوزهتا هذه الوسائل        ،اليوم. يف أقل من نصف ساعة    

  . قدرات باليستيةاستحداث والشرق األوسط، جتتهد يف 

 تزيد من مدى قذائفها، بينما حتوم شبهات خطرية حول برناجمهـا            إيران. يف ذهين على اخلصوص إيران    
  . إن أمن أوروبا هو املراهن عليه يف الواقع. النووي

وألننا نبتغي السالم، جيب    . أن يكون حازماً  وعليه  وأمام االنتشار، على اجملتمع الدويل أن يكون متحداً         
 أن من حيترموهنا حيق هلم أن حيصلوا بإنصاف على الطاقة           الإ. أمام من ينتهكون القواعد الدولية    علينا أال نضعف    

  . النووية لألغراض السلمية

لة املعتدين احملتملني علينا ال     فمخيِّ. غري أننا يتوجب علينا أيضاً أن نستعد ملواجهة خماطر أخرى لالنتشار          
لفتوحات التكنولوجية أن   وغداً، من شأن ا   . حتدها حدود من أجل استغالل مواطن الضعف يف اجملتمعات الغربية         

 . ختلق خماطر جديدة

وبديهي أن استخدام السالح النـووي ال ميكـن         . إنه دفاعي حمض  . هلذا حنن متمسكون بردعنا النووي    
  . ميثاق األمم املتحدةيكّرسهتصوره إال يف الظروف القصوى للدفاع املشروع، ذلكم احلق الذي 

 مهما كـان أصـله      - ضد مصاحلنا احليوية    ما   من دولة    وإن ردعنا النووي حيمينا من كل عدوان يأيت         
.  أمة، وكذا املمارسة احلرة لسيادتنا- وهذه املصاحل تشمل طبعاً العناصر املكونة هلويتنا ووجودنا كدولة . وشكله
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ن ، ذلك أن هذا احلد ال ميكن، يف عامل متغري، أ          احلّد له يف كل حني    أُقدِّر  أن  وإن مسؤولييت، كرئيس للدولة، هي      
  .على حالهيظل 

يقبلها  عليه أضراراً ال يل من مصاحلنا احليوية إال ويتعرض لرد صارم من فرنسا، جيّرْنوما من أحد يهدد بالّ  
  . وعليه، سوف ُتعطى األولوية الستهداف مراكز السلطة السياسية واالقتصادية والعسكرية. وال تتناسب مع أهدافه

. صـيانتها د ُيخطئ تقدير مبلغ مصاحلنا احليوية، أو تصميمنا على          وال ميكننا أن نستبعد أن خصماً ما ق       
  وسوف يكـون الغـرض منـه       . ، يف إطار الردع، توجيه حتذير نووي، يكون عربوناً لعزمنا         نوسوف يتسىن إذ  
  .استعادة الردع

وقـد  . صدَّق الردع، جيب أن تكون لرئيس الدولة تشكيلة واسعة من اخليارات يف وجه التهديدات             ولُي  
، اليت ستكون )M51 (٥١ - إم وإن القذيفة العابرة للقارات . فوستظل تتكيَّ. جرى تكييف قواتنا النووية بالتايل

ستوضع على   اليت،أرض -جّو ، والقذيفة احملسنة املتوسطة املدى ٢٠١٠ فور تشغيلها يف عام "لوتريبل"على منت الغواصة   
  . الكتاب األبيضتحليل املخاطر يف أُفقفيهما استجابةً ل هذه السنة، ابتداًء من) le Rafale(" لورافال"منت الغواصة 

وبالفعل، فإن . نني نوويني اثنني، واحد يف البحر واآلخر يف اجلووأنا مقتنع أيضاً حبتمية احملافظة على مكّو  
ب أن يكون    جي وحتّسباً لكل مفاجأة،  . لدقة، جيعالهنما متكاملني  خصائص كل منهما، ال سيما من حيث املدى وا        

  .يف مقدور رئيس الدولة التعويل عليهما دوماً

ذات األثـر   الضاربة  وللمحافظة على حريتنا يف العمل، ميكن أن تكون قدرات الدفاع املضاد للقذائف               
 أعيننـا أن الـدفاع املـضاد    صبعلينا أن نضع ُن. حملدود تكملة مفيدة للردع النووي، دون أن حتل حملها طبعاً ا

، اختارت فرنسا أن تتبـع   لصددويف هذا ا  . كون أبداً ذا فعالية كافية للحفاظ على مصاحلنا احليوية        للقذائف لن ي  
لدينا . عزيزي هرييف موران   يا -  نشارك يف األشغال اجلماعية يف إطار حلف األطلسي          ،وهبذه الروح . هنجاً عملياً 

  .كفاءات تقنية راسخة يف هذا امليدان، ميكن أن ُتستغل إذا آن األوان

 أو  لفالرد النووي يكلِّف الفرنسيني، كل سنة، نصف ميزانية العد        . وإن ضمان أمن األمة باهظ التكلفة       
لكنين عاقد  . نفاًآوهذه التكلفة جيب طبعاً التحكم فيها قدر اإلمكان، يف السياق االقتصادي الذي ذكرته              . النقل

  . أو مرتبة، وإمنا هي بكل بساطة مسألة تأمني حياة األمةوليست املسألة مسألة مكانةً. لتكلفةالعزم على حتمُّل تلك ا

  .الّصرح األورويب من تطوُّرٍالعامل وحتالفاتنا وبناء ما يشهده وإننا نأخذ يف احلسبان يف الردع أيضاً   

تبني لنا أنه ال ميكن يف أي حال من األحوال أن           اململكة املتحدة، قراراً أساسياً، ذلك أنه       وقد اختذنا، مع      
  .هدد املصاحل احليوية ألحد منا دون هتديد مصاحل اآلخر أيضاًُت

والفرنسية الربيطانية والقوات النووية . وخبصوص حلف األطلسي، فإن أمنه مبين أيضاً على الردع النووي  
وأقول جلميـع   . ويظل صاحلاً اليوم  ،  ١٩٧٤عام  هذا يندرج يف املفهوم االستراتيجي للحلف، منذ        و. تساهم فيه 

  .فرنسا وفية وستظل كذلك بالنسبة اللتزاماهتا مبوجب املادة اخلامسة من معاهدة مشال األطلسي: ئناحلفا
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على كل معتٍد   . وبالنسبة ألوروبا، الواقع أن وجود القوات النووية الفرنسية، يف حد ذاته، مفتاح ألمنها              
  .من أوروبا أن يعي ذلكل أن ينايفكر يف 

اقترح إجراء حوار مفتوح، مع شركائنا األوروبيني الذين يرغبون يف     : نطقيةلنستخلص معاً كل النتائج امل      
  .ذلك، حول دور الردع وإسهامه يف أمننا املشترك

كما أن معاهدة لشبونة . وإن التزامنا بأمن شركائنا األوروبيني تعبري طبيعي الحتادنا الذي يزداد استحكاماً  
  .مام، يف هذا الصدد، خطوة تارخيية إىل األُتعّد

مىت حتسن األمن الدويل ف. وجالءإنه موضوع أود تناوله بواقعية . ي اآلن أن أحتدث عن نزع السالحوبوّد  
  .هذا ما فعلته مع هناية احلرب الباردة. استخلصت فرنسا منه النتائج

ما تفعل  وعوضاً عن إلقاء اخلطب وإعطاء الوعود، دون جتسيدها يف األفعال، فإن فرنسا، فيما خيصها،                 
وفريد منوذجي  وهلا اليوم سجل    . التزاماهتا الدولية وال سيما معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية        بتفي   إهنا   تقوله

فرنسا هي الدولة األوىل، مع اململكة املتحدة، اليت وقَّعت         . من نوعه يف العامل، فيما يتصل بإزالة األسلحة النووية        
 وفرنسا هي الدولة األوىل اليت قررت إغالق وتفكيـك          .رب النووية وصدَّقت على معاهدة احلظر الشامل للتجا     

، موقعهـا   بشفافيةمنشآهتا إلنتاج املواد االنشطارية ألغراض التفجري؛ وفرنسا هي الدولة الوحيدة اليت فككت،             
وفرنسا  أرض؛ - للتجارب النووية يف احمليط اهلادئ؛ وفرنسا هي الدولة الوحيدة اليت فككت قذائفها النووية أرض 

  . عدد غواصاهتا النووية املطلقة للقذائف، بنسبة الثلث،هي الدولة الوحيدة اليت خفضت طوعاً

كما أن فرنسا مل تصنع أبداً كل أنواع األسلحة اليت تسمح هلا            . ومل تشترك فرنسا أبداً يف سباق التسلح        
ى ترساناهتا يف أدىن إهنا حتافظ عل:  الصِّرفاءمتمثالً يف االكتفمبدءاً وفرنسا تطبق . قدراهتا التكنولوجية بتصميمها

منصيب، إعادة مهاّم وقد طلبت، حاملا تقلدت . وهذا مبدأ أتشبث به. مع السياق االستراتيجيمستوى ممكن متشياً 
  .تقييم هذا االكتفاء 

ثلث اجلوي، سيخفض بنسبة ال   فيما خيص املكّون    : وهذا ما جعلين أُقرر اختاذ إجراء جديد لرتع السالح        
  .والطائراتالقذائف عدد األسلحة النووية و

يـسبق  مل    حنو وقررُت أيضاً أن فرنسا ميكن وينبغي أن تكون شفافة فيما يتعلق بترسانتها النووية، على             
  .ألحد أن فعله إىل حد اآلن

وهذا نصف العدد األقصى من     .  رأس نووي  ٣٠٠أقل من   على  وبعد هذا التخفيض، ستحتوي ترسانتنا      
  . حوزتنا إبان احلرب الباردةكان من املفروض أن تكون، يفليت الرؤوس ا

  .د هبذه املعلومة، شفافة متاماً ألهنا ليس هلا أي سالح آخر غري أسلحة خمزوناهتا التشغيليةَووإن فرنسا، إذ تّز

  .من أسلحتنا مصوب حنو أحد، أُؤكد أنه ال سالح وعالوة على ذلك

كي يتحققوا من تفكيك منشآتنا إلنتاج املواد االنشطارية العسكرية         وأخرياً، قررت دعوة خرباء دوليني ل     
  .ماركولوريالت ييف ب
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  .املماثلةلكن، علينا أال نكون سذجاء، ذلك أن أساس األمن اجلماعي ونزع السالح هو 

على اجملتمع الدويل خطة عمل     إذن  أقترح  . نوويةجتارب   دول، يف العامل، أهنا أجرت        أعلنت مثاين  ،واليوم
   ، من هنا وحىت انعقاد مـؤمتر عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة              القوى النووية إىل أن تنخرط فيها حبزم      أدعو  

  .٢٠١٠يف عام 

الدول إىل التصديق على معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية، بدءاً بالصني ووصوالً مجيع وأدعو أيضاً 
  .لقد حان الوقت للتصديق عليها. ١٩٩٦إىل الواليات املتحدة اللتني وقَّعتا عليها يف عام 

  .وأحث الدول النووية على تفكيك مواقعها للتجارب النووية، بكيفية شفافة ومكشوفة للمجتمع الدويل

 بالتفاوض على معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية من أجل األسلحة النووية؛ وإقرار             تّواًًوأقترح البدء   
  .ك املوادوقف اختياري على الفور إلنتاج تل

وأدعو الدول النووية اخلمس اليت تعترف هبا معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية إىل أن تتفاهم بـشأن                   
  .تدابري الشفافية

  . أرض القصرية واملتوسطة املدى- أرض القذائف وأقترح التفاوض على معاهدة حتظر   

ولية ملنع انتشار القـذائف التـسيارية   قواعد السلوك الد الهاي لوأطلب من اجلميع االنضمام إىل مدونة   
  .ووضعها موضع التنفيذ، على غرار فرنسا

  وهنـا أيـضاً    .  جيب أن يتعبأ اجملتمع الدويل يف مجيع ميادين نزع الـسالح األخـرى             ،ويف الوقت ذاته    
  .سُتسهم فرنسا

  سيدايت وساديت،

ات العامل، وستلعب فرنسا كل سُيضمن أمنها يف مواجهة هتديد: جئت لكي أوجه إىل األمة رسالة بسيطة
  .أُريد لفرنسا طموحاً يليق بتارخيها. الدور املنوط هبا للدفاع عن السالم وعن قيمها

  .واالختيارات االستراتيجيةالتفطّن للحقائق وهذا يستلزم 

  .وميكنكم أن تعوِّلوا عليَّ يف ذلك. ويستلزم الشجاعة يف اختاذ القرارات الضرورية

  األهـم هـو صـون املـصاحل        أن  و. احلـزم بالنـسبة لألهـم     الوضوح و يء،  يستلزم، فوق كل ش   و
  .احليوية لفرنسا

  .فرنساتستكني أن أكون الضامن ولن بوإنين أتعهد هنا، يف شريبورغ، 

  .وشكراً
 -  -  -  -  -  


