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 8518-8591نسا من القضية الفمسطينية موقف فر 
 أ.د. ستار جبار الجابري

 رئيس قسم الدراسات األوروبية/ مركز الدراسات الدولية/ جامعة بغداد
 المقدمة: 

والتي تمثؿ حقبة ميمة وأساسية مف الجميورية الفرنسية الخامسة، واشتممت  8988-8958كاف لفرنسا خالؿ الحقبة 
ؾ ديغوؿ، وجورج بومبيدو، وفاليري جيسكار ديستاف، مواقؼ ميمة مف القضية الفمسطينية، عمى مدة رئاسة كؿ مف شار 

 وموضوع الصراع العربي الصييوني. 
ولـ تأتي أىمية الموقؼ الفرنسي مف كونيا سياسة عربية، أو قريبة مف العرب، كما يعتقد البعض خطًأ، ولكف لكونيا 

اريخ فرنسا، فضاًل عف كونيا تحمؿ السمة نفسيا، التوازف، مقارنة بمواقؼ الدوؿ كانت أكثر توازنًا مف الحقب السابقة في ت
ستراتيجية لفرنسا في الشرؽ األوسط.   الكبرى األخرى إزاء ذلؾ الموضوع. وىي تعبر أواًل وأخيرًا عف مصالح اقتصادية وا 

لمؤسسات المعنية في صنع القرار وسنحاوؿ في ىذا البحث تناوؿ الموقؼ الفرنسي مف القضية الفمسطينية مف خالؿ ا
، والذي تأسست بموجبو الجميورية الفرنسية 8958السياسي الخارجي، فقد حدد الدستور الفرنسي الصادر في العاـ 

الخامسة، في مجاؿ ثوابت السياسة الخارجية الفرنسية بأنيا تيدؼ إلى " الحفاظ عمى االستقرار االقتصادي، وتحقيؽ األمف 
 الـ ". والسالـ في الع

وفرنسا، حاليا حاؿ الدوؿ الديمقراطية، تشترؾ في عممية صنع واتخاذ القرار السياسي فييا عدة مؤسسات، بيد أف 
مؤسسة الرئاسة الفرنسية )األليزية( تعد مف أىـ تمؾ المؤسسات عمى اإلطالؽ، حتى تكاد تتركز أغمب مفاصؿ السياسة 

في يد رئيس الجميورية، ويشاركو في ذلؾ رئيس الوزراء، الذي غالبًا ما يكوف  الخارجية في يد السمطة التنفيذية، وتحديداً 
 مف االتجاه السياسي نفسو لرئيس الجميورية. 

فضاًل عف وزارة الخارجية، واألمناء العاميف، إذ يوجد مف بينيـ مف يمتمؾ قناعات يمكف أف تؤثر في تكويف سياسة 
 ة الفمسطينية. خارجية فرنسية واضحة المعالـ إزاء القضي

وبجانب السمطة التنفيذية ىذه، توجد جماعات الضغط التي تعد تجمعًا سياسيًا غير رسمي لو بصماتو الواضحة في 
صنع القرار السياسي الخارجي الفرنسي إزاء القضية الفمسطينية، فضاًل عف األحزاب السياسية التي تمثؿ المشيد السياسي 

 الفرنسي، والصحافة الفرنسية. 
 واًل: السمطة التنفيذية )مؤسسة الرئاسة األليزية(أ

 رئيس الجمهورية:  ( أ)
أعطى دستور الجميورية الفرنسية الخامسة صالحيات واسعة، جعمت منو الشخص األوؿ في الدولة، وأوكمت لو اتخاذ 

تراع العاـ أف يكوف ىو ، ومف صالحيات الرئيس المنتخب عف طريؽ االق8القرارات الميمة التي تمس الدولة داخميًا وخارجياً 
 . 2" القائد األعمى لمجيوش، والضامف لالستقالؿ الوطني التاـ، واحتراـ المعاىدات"

ادعت رئاسة الجميورية منذ أوائؿ عيد الجميورية الخامسة لنفسيا الزعامة في عممية صنع القرار، إذ مارس رئيس 
عض السمطات المتنازع عمييا، ومنيا سمطة الطوارئ، كما منح الجميورية كؿ سمطاتو الدستورية الرئيسة، بؿ وانتقؿ إلى ب

 . 3الدستور لرئيس الجميورية صالحيات تخولو السيطرة عمى سمطات رئيس الوزراء ووزرائو
                                                
1 Roy-Macridis, Moderu Systems, New York, Fourth Addition, 1978, p. 117.  

 . 34، ص 8987، 81سعد حقي توفيؽ، االنتخابات التشريعية الفرنسية، مجمة آفاؽ عربية )بغداد(، العدد  2
3 Roy-Macridis, op. cit, p. 117.  
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وكاف لفشؿ الحكومات المتعاقبة في الجميورية الفرنسية الرابعة في العديد مف القضايا، ومنيا قضية الجزائر، األثر 
ع بضرورة تعديؿ الدستور الفرنسي، بحيث يتضمف فقرات تنص عمى وجود سمطة تنفيذية قوية، بامتالكيا األكبر لالقتنا

 . 8وسائؿ فاعمة في عممية صنع القرار السياسي الفرنسي الخارجي
قد حدد طبيعة منصب رئيس الجميورية الفرنسية، وأف قوتو مرتبطة مباشرة بقوة  8958وبذلؾ يتضح بأف دستور 

ه الفاعؿ عمى جميع سياسات تأثير يس نفسو، فإذا كانت شخصيتو قوية ومؤثرة انعكس ذلؾ عمى قوة منصبو و وشخص الرئ
 . 2الدولة، والعكس صحيح

ومف الواضح أف تمؾ الصالحيات انعكست في سياسات الرؤساء الفرنسييف منذ قياـ الجميورية الخامسة، فقد تجسدت 
عمى تأكيد نفوذ فرنسا مف خالؿ تبني إستراتيجية تقـو عمى النأي ( الذي عمؿ 8969-8958في حكـ شارؾ ديغوؿ )

المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي، وذلؾ مف خالؿ يات بفرنسا عف الييمنة الثنائية التي مارستيا القوتاف العظمياف، الوآل
لما آية . وكانت سياستو تمؾ بد3دولية التأكيد عمى النيج االستقاللي في أوروبا، وبالتالي استقاللية أوروبا في السياسة ال

 . 4سميت بػالديغولية(
كما عمؿ ديغوؿ عمى انتياج سياسة جديدة وبعيدة عف النيج االستعماري، بيدؼ إرساء القواعد الالزمة لنمو وترسيخ 

عة التي امتازت بعالقات ، التي أضرتيا كثيرًا سياسة الجميورية الفرنسية الراب5النفوذ والمصالح الفرنسية في المنطقة العربية
، بينما سعى ديغوؿ إلى 89566التحالؼ مع إسرائيؿ، وكاف قمة التحالؼ إسياميا في العدواف الثالثي عمى مصر العاـ 

الصييوني تقـو عمى أساس خط متوازف بيف طرفي الصراع، دوف أف يضحي -تأسيس سياسة خارجية إزاء الصراع العربي
 . 7ة العميابأحدىما خدمة لممصالح الفرنسي

                                                
سعد ميدي جعفر الجبوري، موقؼ فرنسا مف الصراع العربي الصييوني في عيد ديغوؿ، رسالة ماجستير غير منشورة،  8

 . 42-39، ص 2113معيد التاريخ العممي العربي، بغداد، 
ة والمتغيرات السياسية، مجمة الفرنسية. . . الخط الفاصؿ بيف المرتكزات اإلستراتيجي-رحيـ كريـ عطا، العالقات العراقية 2

 . 845-844، ص 8996، 7-6شؤوف سياسية )بغداد(، العدداف 
األمريكية في ضوء المتغيرات الدولية وأثرىا عمى السياسة الفرنسية حياؿ -عاصـ محمد عمراف، العالقات األوروبية 3

 . 85، ص 8995المنطقة العربية، مجمة دراسات إستراتيجية )بغداد(، 
الديغولية في كتابو الجميورية الخامسة بأنيا " تبدو عممية رجؿ واحد، أكثر مف كونيا  لية: عرؼ موريس ديفرجيوالديغو  4

ف تحديد مفيوميا  نيا ترتبط مف نواح كثيرة بتقميد ىاـ في التاريخ الفرنسي ىو البونابرتية، وا  تنظيمًا سياسيًا حقيقيًا، وا 
نيا تجربة الرجؿ الواحد الذي نادرًا ما يتذوؽ النظـ يقتضي فيـ اإليديولوجية الديغولية وأسسي ا االجتماعية، وا 

واإليديولوجيات ألنو بطابعو تجريبي، ولكف الشيء المؤكد عنده ىو الوطنية ". نقاًل عف: أحمد سعيد نوفؿ، العالقات 
مة لمنشر والترجمة الفرنسية العربية مف خالؿ موقؼ فرنسا مف العناصر األساسية لمقضية الفمسطينية، شركة كاظ

 . 65، ص 8984والتوزيع، الكويت، 
 . 538، ص 8985إسماعيؿ صبري مقمد، اإلستراتيجية والسياسة الدولية، بيروت،  5
؛ 42-41وحوؿ دوؿ فرنسا في العدواف الثالثي عمى مصر ينظر: سعد ميدي جعفر الجبوري، المصدر السابؽ، ص  6

سرائيؿ ينظر: شاكر نوري، الحركة الصييونية في فرنسا  وحوؿ التعاوف العسكري بيف فرنسا في عيد الجميورية الرابعة وا 
 . 887-886، ص 8986منذ دريفوس حتى الوقت الحاضر، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد، 

سرائيؿ وقضية فمسطيف، مجمة شؤوف فمسطينية )بيروت(، العدد  7  . 23، ص8988، آذار، 814محمد رفيؽ فتاح، فرنسا وا 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

77 

ويمكف تقسيـ موقؼ الرئيس ديغوؿ مف الصراع العربي اإلسرائيمي إلى ثالث مراحؿ: تميزت األولى منيا والممتدة مف 
أي السنوات األربع األولى مف حكمو، والتي تمكف مف خالليا مف حؿ قضية الجزائر، بأنيا  8962وحتى  8958العاـ 

آية غمب الدوؿ العربية. وقد أبمغ ديغوؿ سفير فرنسا في تؿ أبيب قائاًل: " منذ البدكانت تتسـ بانقطاع العالقات بينو وبيف أ
وأنا معجب بأعماؿ الشعب اإلسرائيمي، وأخبر اإلسرائيمييف بأنني سأبقى دائمًا إلى جانبيـ مف أجؿ المحافظة عمى وجودىـ"، 

 . 8الفرنسية عف الوصوؿ إلى إسرائيؿواستمرت فرنسا عمى عالقاتيا المميزة مع إسرائيؿ، ولـ تتوقؼ األسمحة 
فقد تطور فييا الموقؼ الفرنسي إزاء القضية الفمسطينية خصوصًا والعرب عمومًا،  8966-8963أما المرحمة الثانية 

كما تميزت بفتور العالقات مع إسرائيؿ. وكاف لحؿ القضية الجزائرية الفضؿ األكبر فيتطور العالقات العربية الفرنسية، فقد 
إسرائيؿ تستغؿ تمؾ القضية لتبقي عمى عالقاتيا الخاصة مع إسرائيؿ، وكاف الجانب العربي يأمؿ أف تقمؿ فرنسا  كانت

دعميا إلسرائيؿ، السيما في مجاؿ التسميح، بينما كاف الجانب الفرنسي يرغب بعودة العالقات مع العرب، دوف أف يؤثر ذلؾ 
د الجمع بيف االثنيف والسير في سياسة متوازنة بيف طرفي النزاع. ويمكف عمى عالقاتيا المميزة مع إسرائيؿ، بؿ كاف يري

القوؿ أف ىذه المرحمة تمثؿ حقبة تكوينية التجاه جديد في السياسة الخارجية الفرنسية في الشرؽ األوسط. ولـ تشعر إسرائيؿ 
يرافقو وزير الدفاع  8964حزيراف  28بارتياح لتمؾ السياسة لذلؾ زار رئيس الوزراء اإلسرائيمي ليفي أشكوؿ باريس في 

شمعوف بيريز، بيدؼ االطمئناف عمى عالقاتيـ مع فرنسا، واستكشاؼ طبيعة عالقات فرنسا المستجدة مع العرب عمومًا، 
زاء القضية الفمسطينية تحديدًا، وارتاح الوفد لتكرار الجنراؿ ديغوؿ القوؿ أماميـ " إسرائيؿ صديقتنا وحميفتنا "  . 2وا 

سرائيؿ، بعد فرض حظر تصدير األسمحة إلى  8969-8967يدت المرحمة الثالثة فيما ش شبو قطيعة بيف فرنسا وا 
نما كانت تمؾ  8967دوؿ المواجية في الشرؽ األوسط. ولـ يأت الموقؼ الفرنسي في حرب  بشكؿ عرضي أو عشوائي، وا 
طينية، ألف الخطوط العريضة لمسياسة الفرنسية إزاء الحرب عاماًل مساعدًا لبمورة الموقؼ الفرنسي الجديد مف القضية الفمس

سرائيؿ بدأت تتحدد وتتضح بعد استقالؿ الجزائر. لذلؾ كاف الموقؼ الفرنسي مف الحرب نقطة تحوؿ ميمة في  العرب وا 
 8967أيار  24العالقات الفرنسية اإلسرائيمية. وعند زيارة وزير الخارجية اإلسرائيمي أبا ايباف لباريس قبيؿ الحرب في يـو 

قاؿ لو ديغوؿ: " لو ىوجمت إسرائيؿ فإننا لف نسمح بتدميرىا، ولكف إذا بدأتـ اليجـو فسنديف عممكـ. وبالرغـ مف قمة عدد 
شعبكـ، إال إنكـ منظموف ومجندوف ومسمحوف أكثر مف العرب، وأنا ال شؾ عندي بأنو لو استدعى ذلؾ فإنكـ ستحققوف 

دوف أنفسكـ مرتبطوف باألرض، ومف جية القانوف الدولي ومع ازدياد المشاكؿ ستصبحوف نصرًا سياسيًا، ولكف بعد ذلؾ تج
محتميف ". وفي اليـو التالي لمزيارة أبمغ ديغوؿ مجمس الوزراء الفرنسي أف عمى فرنسا أف تقؼ موقؼ الحياد في الحرب. وبد 

فرض حظر عمى إرساؿ األسمحة لمشرؽ األوسط ما تأكد لفرنسا أف إسرائيؿ مستعدة لشف ىجـو عمى الدوؿ العربية، قررت 
قبؿ الحرب بيوميف، وأخبر وزير الخارجية كوؼ دي مورفيؿ في الثالث مف حزيراف سفير إسرائيؿ في باريس بيذا القرار، 

 . 3وتحممت فرنسا مف التزاماتيا السابقة إزاء إسرائيؿ
، أعمف بأف حؿ األزمة يجب أف 8967ف الثاني تشري 27وأشار الجنراؿ شارؿ ديغوؿ في مؤتمره الصحفي الشيير في 

نياء حالة الحرب، واعتراؼ  يتـ عمى أساس انسحاب القوات اإلسرائيمية مف جميع المناطؽ التي تـ االستيالء عمييا بالقوة، وا 
اف حرية جميع الدوؿ المعنية بعضيا بالبعض اآلخر، وبعد ذلؾ يمكف تحديد الحدود النيائية، وتقرير مصير الالجئيف، وضم

المالحة في خميج العقبة وقناة السويس، وطالب األمـ المتحدة مدعومة مف الدوؿ لكبرى أف تضمف بقواتيا الخاصة خطوطًا 
المتحدة عندما قاؿ بأنو ال يمكف التوصؿ إلى اتفاؽ ما يات واضحة لمحدود ونظامًا لحرية المالحة لجميع الدوؿ. وانتقد الوآل

                                                
 . 81-79أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  8
 . 818-87لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: المصدر نفسو، ص  2
 . 886-818ينظر: المصدر نفسو، ص  3
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رى إلى التخمي عف الحرب القذرة التي تحاربيا في مكاف آخر. "إذ إف كؿ شيء اليـو ىو جزء مف لـ "تعمد إحدى الدوؿ الكب
ذا ما تحقؽ السالـ في  كؿ". وأكد الجنراؿ "أنو لوال حرب فيتناـ لما وصؿ النزاع العربي اإلسرائيمي إلى ما وصؿ إليو، وا 

 . 8جنوب شرقي آسيا، فإنو سرعاف ما سيشمؿ الشرؽ األوسط"
، 2بفرض حظر شامؿ عمى تصدير األسمحة إلسرائيؿ 8969ديغوؿ قراره الشيير في الثالث مف كانوف الثاني  واتخذ

واشتمؿ الحظر عمى جميع أنواع األسمحة الفرنسية بما فييا قطع الغيار. وبعد يـو واحد مف إعالف الحظر الشامؿ أعربت 
سية، وعدت أف غايتو الوحيدة " إضعاؼ طاقة إسرائيؿ الدفاعية إسرائيؿ عف " أسفيا وعدـ رضاىا " عمى قرار الحكومة الفرن

 . 3في صراعيا ضد عدواف الدوؿ العربية المستمر"
، فسياستو تعد مكممة لمسياسة الديغولية، 4(8974-8969وسار عمى ىذه السياسة خميفتو الرئيس جورج بومبيدو )

. ولـ تكف أفكاره بعيدة عف 5ية في عيد الرئيس شارؿ ديغوؿكونو ديغوليًا باألساس، وكاف مف أبرز قادة السياسة الفرنس
أفكار ديغوؿ، فخالؿ عممو إلى جانبو رئيسًا لمحكومة، كاف ال يناقش في السياسة الخارجية التي يضعيا الجنراؿ، بؿ كاف 

مف دوف أف يبدي ييتـ أكثر في الشؤوف الداخمية. وبالنسبة لمسياسة التي وضعيا ديغوؿ لمشرؽ األوسط فقد كاف ينفذىا 
موقؼ عمني سواء معارض أو مؤيد، كما كاف يفعؿ بعض الوزراء الفرنسييف، وعبر عف تفيمو لمسياسة الديغولية في الشرؽ 

 األوسط بسكوتو عنيا. 
ذا كاف الرئيس ديغوؿ قد رصد توجياتو العربية ضمف إستراتيجية شاممة تيدؼ إلى إيجاد مركز قيادي لفرنسا، فإف  وا 

بنى االستمرارية عمى ىذا النيج، وسعى إلى تدعيميا، والتـز بتطبيؽ بنود الدستور بما يعزز مركزه في صنع بومبيدو ت
الساسة الخارجية الفرنسية، وعمى مركز صنع القرارات األخرى، والسيما ما يتعمؽ منيا بالقضية الفمسطينية والصراع 

 . 6بيةالصييوني، وتطوير عالقات فرنسا مع األقطار العر -العربي
لذلؾ البد مف التأكيد عمى أف عيد الرئيس جورج بومبيدو لـ يطرأ فيو تغيير عمى صعيد دور رئيس الجميورية، بعد 
أف تبنى االستمرارية عمى الخط الذي انتيجو الرئيس ديغوؿ مف جية، وتبنيو االستقرار، أي المحافظة عمى المكاسب التي 

. وسياسة االنفتاح في السياسة الخارجية الفرنسية نحو أوروبا الغربية، وخمؽ تحققت خالؿ مدة سمفو ديغوؿ مف جية أخرى
 . 7سياسة تعاونية معيا، وبذلؾ فقد دأب بومبيدو عمى جعؿ فرنسا دولة صناعية مف الدرجة األولى، مف جية ثالثة

تصريحاتو المعتدلة في  وعمى الرغـ مف أف إسرائيؿ استبشرت خيرًا بتوليو منصب الرئاسة في األليزية، السيما بعد
حممتو االنتخابية، إال إنو خيب آماليا في رفع الحظر الشامؿ، عندما أعمف في أوؿ مؤتمر صحفي لو في العاشر مف تموز 

                                                
 . 824، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، د. ت، ص8967، 8974لعاـ  8964الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية مف عاـ  8
 عمى األسمحة اليجومية فقط، والسيما طائرات الميراج.  8967حزيراف  3ي الذي فرض في اشتمؿ الحظر الجزئ 2
منظمة التحرير الفمسطينية،  –، مركز األبحاث 8969، يوميات 8974لعاـ  8965اليوميات الفمسطينية مف عاـ  3

 . 89بيروت، د. ت، ص
رئيسًا لمحكومة  8962عندما بدأ حياتو السياسية العاـ لـ يكف جورج بومبيدو معروفًا في األوساط السياسية الفرنسية  4

وحتى  8954الفرنسية، وماضيو السياسي ال يعرؼ عنو أي موقؼ مسبؽ مف القضية الفمسطينية، سوى أنو منذ العاـ 
 توليو رئاسة الحكومة كاف يعمؿ مديرًا لبنؾ روتشيمد. 

 . 821، ص8974مركز الدراسات الفمسطينية )بغداد(، العدد األوؿ، يوسؼ الدرة، انتخابات رئاسة الجميورية في فرنسا، مجمة  5
محمد العجالني وآخروف، العرب في إستراتيجيات القوى العظمى، تحرير مصطفى الحمارنة، مركز الدراسات  6

 . 212، ص8994اإلستراتيجية، الجامعة األردنية، عماف، 
 . 821يوسؼ الدرة، المصدر السابؽ، ص  7
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بأف " أقصى ما يمكف أف يفعمو ىو أف يوافؽ عمى العودة إلى حظر انتقائي عمى األسمحة ". وىذا يعني العودة إلى  8969
لسماح بشحف قطع الغيار الالزمة لمصيانة، والمعدات الدفاعية، أو المعدات ذات الصفة اليجومية الحظر الجزئي، أي ا

الخفيفة، وربط كؿ ذلؾ بتطور الموقؼ في الشرؽ األوسط. لذلؾ شنت عميو الصحافة اإلسرائيمية حممة مضادة وذكرت "إف 
غوؿ، وذلؾ مرده إلى مصالح فرنسا البترولية سياسة بومبيدو إزاء إسرائيؿ أكثر تشددًا مما كانت عميو في عيد دي

 . 8واالقتصادية في الدوؿ العربية"
تحدث أمامو  8971وعندما استمـ بومبيدو أوراؽ اعتماد السفير اإلسرائيمي في باريس في الخامس مف تشريف الثاني 

العنؼ"، وىذا المبدأ يجب  عف حؽ إسرائيؿ في الوجود في نطاؽ "حدود آمنة ومعترؼ بيا، دوف تيديد أو تعرض ألعماؿ
 8978كانوف الثاني  21أف يصحبو التخمي عف كافة أعماؿ احتالؿ األراضي بالقوة. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده في 

شدد الرئيس بومبيدو عمى ضرورة االنسحاب اإلسرائيمي "مف األراضي العربية المحتمة في حرب األياـ الستة". وىذا الموقؼ 
رئاستو، آية إسرائيؿ مف كؿ األراضي العربية المحتمة يعد موقفًا متطورًا عف موقؼ الجنراؿ ديغوؿ في ني المطالب بانسحاب

. أما بالنسبة لحؽ إسرائيؿ في 8967والذي وافؽ عمى إجراء بعض التعديالت الضرورية في حدود إسرائيؿ قبؿ حرب 
سة الفرنسية، حتى في أحرج المحظات التي كانت تمر بيا الوجود فمـ يكف في أي وقت مف األوقات مجااًل لمخالؼ في السيا

العالقات الفرنسية اإلسرائيمية، إذ كانت الحكومة الفرنسية تؤكد دائمًا عمى حؽ إسرائيؿ في الوجود، وضرورة المحافظة 
تحدث عف حؽ عمييا داخؿ حدود آمنة. وحوؿ حقوؽ الفمسطينييف، فقد تحدث بومبيدو بشيء أكثر تحديدًا مف ديغوؿ عندما 

الفمسطينييف في إنشاء دولة "إلى جانب إسرائيؿ وليس مكانيا". وأكد عمى ضرورة حؿ المشكمة الفمسطينية، وأشار في مؤتمره 
 . 2الصحفي قائاًل: " فيما يخص قضية الشعب الفمسطيني فأقوؿ إنيا ستحؿ، ويجب أف تحؿ باستفتاء حر لألىالي المعنييف"

( فقد اتسمت بإرادة قوية تيدؼ إلى إرساء ليبرالية حديثة، وقد 8988-8974ديستاف )أما رئاسة فاليري جيسكار 
استخدـ ديستاف قوة المكتب الرئاسي لفرض قراراتو مف أعمى في تطبيؽ سياستو الخارجية، وأحاط نفسو بمجوعة مف 

ى استخداـ نصوص الدستور بأوسع التكنوقراط والفنييف وفريؽ صغير أوكمت إليو ميمة االتصاؿ بوزارة الخارجية. ولجأ إل
صورىا، ناىيؾ عف إدخالو تعديالت عمى بعض القضايا بمراسيـ، ومف دوف المرور بالجمعية الوطنية، أي دوف االعتماد 

 . 3عمى أغمبية برلمانية كبيرة ليتمكف مف التحرؾ بحرية أكبر بعممية صنع القرار
، والذي تربطو عالقات وثيقة مع إسرائيؿ، إال أنو لـ 4يف اليمينييفوعمى الرغـ مف أف ديستاف زعيـ الجميورييف المستقم

 . 5لـ يستطع التضحية بمصالح فرنسا العديدة مع الدوؿ العربية مف أجؿ إسرائيؿ

                                                
 . 888-887ظر: شاكر نوري، المصدر السابؽ، صلمتفاصيؿ ين 8
 . 255، 238-229أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  2
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية القانوف 8988-8962صالح سعود، السياسة الخارجية الفرنسية حياؿ الجزائر لمفترة  3

 . 878، ص 8984جامعة بغداد،  –القانوف والسياسة 
األليزية بمثابة نصر مفاجئ لو ولحزبو، ألف شعبيتو لـ تكف تذكر قبؿ االنتخابات الرئاسية، وفي كاف دخوؿ ديستاف  4

عف الشخص المرشح لخالفة ديغوؿ في حاؿ عدـ ترشحو لالنتخابات ناؿ ديستاف  8963استفتاء أجري في حزيراف 
لة الثانية مف االنتخابات ساعده عمى المرتبة الثامنة. إال إف دعـ الديغولييف الشباب لو بشخص جاؾ شيراؾ في الجو 

. وكاف حزب الجميورييف المستقميف مف 51,88الفوز عمى مرشح اليسار فرانسوا ميتراف بنسبة بسيطة، إذ حصؿ عمى 
 أحزاب األغمبية الحاكمة في عيد ديغوؿ. 

 . 872صالح سعود، المصدر السابؽ، ص  5
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لقد ابتيجت إسرائيؿ بوصوؿ جيسكار ديستاف إلى الرئاسة، وفرحت بزواؿ "الكابوس الديغولي" مف السياسة الفرنسية، 
الفرنسي. وكانت إسرائيؿ تبني تفاؤليا عمى أساس مواقؼ ديستاف وحزبو إزاءىا، السيما أثناء حممتو  وتوقعت تغيير الموقؼ

أف يحسف عالقات بالده مع إسرائيؿ، آية االنتخابية التي جاءت بو إلى الرئاسة. ويبدو أف الرئيس ديستاف حاوؿ في البد
يو في عيد ديغوؿ وبومبيدو، إال إنو وجد في ذلؾ ضررًا وأظير في سياستو أف فرنسا أقؿ عداًء إلسرائيؿ مما كانت عم

بالمصالح الفرنسية في الدوؿ العربية، وىو وزير المالية واالقتصاد السابؽ، ويعرؼ أىمية بقاء العالقات الجيدة مع الدوؿ 
لى جانب األىمية العربية التي تزود فرنسا بالنفط، وتشتري سالحيا، وترسؿ ليا رؤوس أمواليا لتقيـ المشاريع فييا، إ

 اإلستراتيجية لمدوؿ العربية بالنسبة لفرنسا. 
الحظر عمى إرساؿ األسمحة لمشرؽ  8974آب  28وكبادرة طيبة إزاء إسرائيؿ، فقد رفعت الحكومة الفرنسية في 

كومة الفرنسية األوسط، إال إف إسرائيؿ كانت تطمع في أكثر مف ذلؾ، ولـ تكفيا التطمينات التي تمقتيا مف أصدقائيا في الح
بخصوص الموقؼ المعتدؿ الذي ستسير عميو في العيد الجديد، السيما بعد أف أكد الرئيس ديستاف إنو عمى الرغـ مف كؿ 

 . 8ذلؾ فإف السياسة التي سيتخذىا لف تبتعد كثيرًا عف سياسة ديغوؿ
موقفيا مف الصراع العربي لقد بدأت فرنسا في عيد ديستاف تتعامؿ مع القضية الفمسطينية كقضية أساسية في 

اإلسرائيمي، وأخذت تركز عمى ضرورة حميا حاًل عاداًل، وتعاممت مع منظمة التحرير الفمسطينية طرفًا أساسيًا مف األطراؼ 
 المعنية بيذا الصراع. 

نادى بضرورة " إعطاء وطف " لمشعب  8974تشريف األوؿ  24وفي أوؿ مؤتمر صحفي لمرئيس جيسكار ديستاف في 
مسطيني، ومع إنو لـ يحدد طبيعة ىذا الوطف، إال إف موقفو ىذا عّد موقفًا متطورًا جديدًا لفرنسا مف القضية الفمسطينية، الف

 . 2فألوؿ مرة ينادي رئيس فرنسي بيذا المطمب، ويربطو شرطًا لتحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط
في سياسة فرنسا إزاء القضية الفمسطينية، وىي: ومنذ األشير األولى لرئاسة ديستاف اتضحت ثالثة عناصر رئيسة 

، وحؽ جميع دوؿ المنطقة بالعيش بسالـ ضمف حدود آمنة 8967انسحاب إسرائيؿ مف األراضي العربية المحتمة عاـ 
 ومعترؼ بيا ومضمونة بما فييا إسرائيؿ، وضرورة إعطاء وطف لمشعب الفمسطيني. 

عميو ىجومًا الذعًا، إلى حد اتيامو بمعاداة السامية، السيما بعد زيارتو  وفي األشير األخيرة مف رئاستو شنت إسرائيؿ
، وتصريحاتو المؤيدة لقياـ دولة فمسطينية، وحؽ الشعب الفمسطيني في تقرير 8988لدوؿ الخميج العربي واألردف في العاـ 

التي فاز  8988سة الفرنسية مصيره، وساىمت الحممة الصييونية ضده مع عوامؿ أخرى في إسقاطو في انتخابات الرئا
 . 3فييا فرانسوا ميتراف

ويبدو واضحًا أف السياسة التي أرسى دعائميا الجنراؿ شارؿ ديغوؿ إزاء القضايا العربية عامة، والقضية الفمسطينية 
ما يبدو فإف خاصة، شكمت الركائز األساسية في السياسة الخارجية الفرنسية التي سار عمييا الرئيساف بومبيدو وديستاف. وك

النظاـ السياسي الفرنسي قد أعطى رئاسة الجميورية صفة المركزية الشديدة المؤثرة عمى سمطات وصالحيات السمطتيف 
 . 4التشريعية والقضائية، وذلؾ المتالؾ رئيس الجميورية وسائؿ فاعمة تجعمو صانعًا وموجيًا لمسياسة الفرنسية

 
 

                                                
 . 275-272أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  8
 . 284المصدر نفسو، ص  2
 . 889شاكر نوري، المصدر السابؽ، ص  3
 . 34سعد حقي توفيؽ، المصدر السابؽ، ص  4
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 رئيس الوزراء:  ( ب)
ص الثاني الذي يسيـ بشكؿ فاعؿ في عممية صنع القرار السياسي الفرنسي، وذلؾ لما يتمتع يعد رئيس الوزراء الشخ

بو مف صالحيات دستورية تتمثؿ بتطبيؽ التوجيات الرئاسية، وترجمتيا إلى مشاريع عممية، والعمؿ عمى التنسيؽ بيف 
كومة، ومتابعة المشكالت اليومية. ويعمؿ الوزراء، وتثبيت النظاـ اليرمي لمنظاـ السياسي، وفرض قيادتو عمى أعضاء الح
، وبما أف رئيس الجميورية يستحوذ عمى 8رئيس الوزراء وبمعيتو مجموعة مف المساعديف اإلداري يف ومساعد آخر سياسي

أغمب السمطات، فإف الحكومة التي يرأسيا رئيس الوزراء تصبح مجرد ىيئة إدارية، رغـ أف الدستور ال يسند إليو سوى 
اسمية، وأف االجتماعات األسبوعية لمجمس الوزراء تتـ برئاسة رئيس الجميورية، وتكوف جمسات المجمس  صالحيات

 . 2مخصصة لمنقاش واالطالع عمى مختمؼ وجيات النظر، لكنيا ال تتعدى كونيا استشارية فقط
عية الوطنية، فضاًل عف أنو ويبدو مما تقدـ أف ميمة رئيس الوزراء تنفيذ القوانيف، وىو مسؤوؿ مع حكومتو أماـ الجم

يديف بسمطتو ومركزه لرئيس الجميورية، مف خالؿ تقديمو المعمومات الضرورية إلعداد السياسة ألنو  يعد رجؿ الرئيس،
نو ال يبت في القضايا الجوىرية الخطيرة إال عمى وفؽ توجييات رئيس الجميورية، لذا ينبغي أف يكوف ىناؾ  الخارجية. وا 

ي األفكار بينيما، وفي حالة التبايف عمى رئيس الوزراء أف يغير رأيو أو يستقيؿ، وىذا يعني عمميًا استطاعة انسجاـ وتوافؽ ف
. فالرئيس في الجميورية الفرنسية الخامسة ىو المسؤوؿ رسميًا عف تعييف 3رئيس الجميورية استبداؿ الحكومة ورئيسيا

قالتيـ، أما مف الناحية الواقعية فإف الو  زراء يخضعوف لرقابة المجمس التشريعي، وىو ما يعرؼ بػ )الجمعية الوزراء وا 
الوطنية( فيكونوف مسؤوليف مسؤولية مباشرة أمامو جماعيًا في سياساتيـ اإلدارية، ومسؤولية فردية في أعماليـ ومسؤولياتيـ 

 . 4الشخصية
ي االختصاصات التي يمنحيا إياه ويالحظ مما تقدـ أف رئيس الجميورية يممؾ في الواقع كؿ السمطة التنفيذية، أ

الدستور، واالختصاصات المسندة إلى الحكومة، إذ أف الفارؽ الوحيد أنو يتصرؼ مباشرة في الحالة األولى، ويتصرؼ في 
الحالة الثانية عف طريؽ رئيس الوزراء والوزراء المكمفيف بتنفيذ سياستو، فقد تبدؿ دور رئيس الجميورية كميًا بالقياس إلى 

أسالفو في الجميوريات السابقة. فالسمطات التي كانت ممنوحة ليـ كاف يمارسيا في الواقع رئيس الوزراء، إال أنو منذ دور 
حصؿ العكس، إذ أف رئيس الجميورية سحب مف رئيس الوزراء اختصاصاتو الدستورية، أو أنو أممى عميو  8958العاـ 

 . 5إرادتو السياسية
نيا وبناء عمى ذلؾ فإف الحكومة تن بثؽ مف الرئيس، أي أف الحكومة مدينة لو بوجودىا، وأف ميمتيا تنفيذ سياستو، وا 

ال تستطيع البقاء في الحكـ إال إذا ظمت تحظى بثقة الرئيس، الذي لو وحده حرية اختيار رئيس الوزراء، والوزراء أيضًا، 
الحكومات التي تعاقبت عمى حكـ فرنسا، حرصت يسمييـ ويقيميـ رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح رئيس الوزراء، وبذلؾ ف

 . 6عمى أف تدؿ عمى أنيا كانت مدينة لرئيس الجميورية وحده ال لمجمعية الوطنية

                                                
، )عرض كتاب(، مجمة السياسة الدولية )القاىرة(، 8968روي بريس، الساسة والمؤسسات السياسية في فرنسا، نيويورؾ،  8

 . 883، ص 8973، تموز 33العدد 
 . 829، ص8964، ترجمة: فاضؿ زكي وحسف عمي الذنوف، دار التضامف، بغداد، 2العمـو السياسية، جرايموند كارفيمدكتيؿ،  2
، رسالة ماجستير غير منشورة، 8988-8976سندس إسماعيؿ السامرائي، السياسة الخارجية الفرنسية تجاه العراؽ لمفترة  3

 . 896، ص 8988جامعة بغداد،  –كمية العمـو السياسية 
 . 68؛ مرسيؿ مرؿ، السياسة الخارجية، ترجمة خضر خضر، بيروت، د.ت، ص829ارفيمدكتيؿ، المصدر السابؽ، صرايموند ك 4
 . 86، ص8983بيار باكتيت، النظاـ السياسي واإلداري في فرنسا، ترجمة عيسى عصفور، منشورات عويدات، بيروت،  5
 . 89-88المصدر نفسو، ص  6
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وأثناء حرب حزيراف، عقد مجمس الوزراء الفرنسي اجتماعًا، أصدر عمى أثره بيانًا بخصوص الشرؽ األوسط، جاء فيو 
نيا لف تعترؼ بأي واقع إقميمي ناتج  آيةأف فرنسا تقؼ موقفًا محايدًا، وترفض  مكاسب إقميمية عف طريؽ العدواف المسمح، وا 

عف الحرب. وأف تسوية يجري التفاوض بشأنيا وتقبؿ مف جميع األطراؼ، وتقر مف األسرة الدولية ىي الكفيمة بحؿ جميع 
 . 8المشاكؿ العالقة

نسا قد تعيد النظر في الحظر المفروض عمى شحف وفي عيد بومبيدو أعمف رئيس وزرائو جاؾ شاباف دلماس " أف فر 
األسمحة إلسرائيؿ والعرب ". وعمى الرغـ مف أنو انتقد السياسة اإلسرائيمية عدة مرات، فإنو ذكر أف: " إسرائيؿ موجودة 
 ونحف نريدىا أف تعيش، وىا ىـ ثالثة مالييف رجؿ محاطوف بمائة مميوف شخص يناصبوىـ العداء، ونحف نتفيـ قمقيـ،

 . 2ولكننا ال نستطيع أف نضحي مف أجؿ تخوفات إسرائيؿ وىذيانيا الحالي"
 وزارة العالقات الخارجية:  ( ت)

تعنى ىذه الوزارة بجمع المعمومات القادمة مف دوائرىا الرسمية في الخارج، وبعث التوجييات إلييا، وتمثيؿ فرنسا في 
العممية والتقنية مع الدوؿ األخرى، وبعبارة أدؽ ىي الوزارة المسؤولة الخارج، وتطوير العالقات السياسية والتجارية والثقافية و 

 . 3عف تنسيؽ مجموع النشاطات التي تدخؿ في تنفيذ القرار السياسي الخارجي
مباشر في صنع  تأثيرومف الطبيعي أف يكوف منصب وزير الخارجية لمف لدييـ كفاءة وخبرة دبموماسية، وليـ 

 ف ذلؾ فإف اختيار وزراء الخارجية في فرنسا يعتمد عمى نقطتيف ىما: السياسة الخارجية، فضاًل ع
إف شخصية الوزير تشكؿ عنصرًا محوريًا في تحديد األسموب المتبع لمدبموماسية الفرنسية، ويكوف إلمامو بالشؤوف العامة  -8

، وكوف وزير الخارجية أحد عاماًل مساعدًا في إسيامو بفاعميتو في العمؿ، أي في عممية صنع القرار السياسي الخارجي
مساعدي أو مستشاري الرئيس الذيف اختارىـ شخصيًا، أي أف معظـ وزراء الخارجية ىـ منفذيف لمسياسات التي رسميا 

 رئيس الجميورية. 
 . 4يكوف توافؽ قرارات السياسة الخارجية وتنفيذىا ميمًا عندما يكوف ىناؾ انسجاـ بيف رئيس الجميورية ووزير الخارجية -2

ما مياـ وزارة الخارجية الفرنسية، فتتمثؿ في اإلشراؼ عمى جميع عالقات الدولة بالدوؿ األخرى، وتنظيـ عممية أ
التمثيؿ الدبموماسي مع الدولة األخرى. واالشتراؾ في جميع المفاوضات المتعمقة بالعالقات الخارجية. وتنظيـ مشاركة الدولة 

مصالح الدولة ورعاياىا في الخارج. فضاًل عف جمع وتحميؿ آية ية. وحمفي المؤتمرات والمنظمات اإلقميمية والدول
جراء  المعمومات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا التي تتعمؽ بالتطورات المؤثرة عمى العالقات الخارجية لمدولة. وا 

ولة في أف تكوف طرفًا فييا. والتعريؼ االتصاالت والمباحثات والمفاوضات لعقد االتفاقات والمعاىدات كافة التي ترغب الد
بالدولة وتراثيا الحضاري وسياساتيا والدفاع عنيا واكتساب االحتراـ والتأييد ليا في الخارج. وتنظيـ االتصاالت بيف وزارات 

 الدولة وبيف الييئات والحكومات األخرى. 
بموماسية والقنصمية في الخارج. واقتراح زيادة عمى ذلؾ فإف ميـ اإلشراؼ المباشر عمى جميع ممثميات الدولة الد

سياسة وقواعد تنظيـ اليجرة األجنبية إلى الدولة، والقياـ بأعماؿ المزايا والحصانات والمراسيـ لمبعثات التمثيمية لمدولة 

                                                
 . 886 أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص 8
 . 232المصدر نفسو، ص  2

3 Bettrand Gallet, Precis de Politique, Etrangere Fran Caise, ellipse Sedition Marbeting S. A. 
, Paris, 1996, P. 35.  

4 Bettrand Gallet, op. cit, P. 36.  
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مة لدى وأعضائيا المعتمديف في الخارج، واإلشراؼ عمى شؤوف المزايا والحصانات والبعثات التمثيمية المقيمة وغير المقي
 . 8الدولة

أماـ الجمعية الوطنية الفرنسية في  2أعمف وزير الخارجية الفرنسي كوؼ دي مورفيؿ 8967وفي أثناء حرب حزيراف 
اليـو الرابع لمحرب، عف ضرورة تسوية آثار الحرب، ابتداًء مف مشكمة انسحاب القوات، كما تطرؽ لموقؼ فرنسا الحيادي 

نيا تسعى لحفظ السالـ، وأف الحكومة الفرنسية في الحرب. وقاؿ: "إف سياسة فرنس ا مبنية عمى الموضوعية ال الحياد، وا 
لـ تنو النزاع ". وأكد بأف  8967تعتقد بأف حصار خميج العقبة كاف يمكف تسويتو بواسطة المفاوضات، واف حرب حزيراف 

  .3"رفع الحظر عف األسمحة الفرنسية إلسرائيؿ قضية سياسية أكثر منيا عسكرية"
أعمف وزير الخارجية الفرنسي )دوبريو( أما الجمعية الوطنية الفرنسية أف حكومتو  8968وفي الثاني مف تشريف األوؿ 

ال تتصور حاًل ألزمة الشرؽ األوسط مف دوف انسحاب القوات اإلسرائيمية مف األراضي العربية المحتمة، كما أنو مف غير 
 ب العدالة وحقوؽ الشعوب القومية". الممكف "مكافأة مف ينتصر عسكريًا عمى حسا

وبعد ىذا الخطاب بأياـ أعمف دوبريو أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة في السابع مف تشريف األوؿ عف مطالبة 
حكومتو بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة كشرط أساسي لتنفيذ قرار مجمس األمف. كما عّد دوبريو أف      

ضات المباشرة اقتراح غير عممي " إال إنو أكد عمى حؽ جميع الدوؿ بالعيش بأماف، ورفض فرنسا لألمر الواقع " المفاو 
بالنسبة لمحدود الجغرافية في الشرؽ األوسط، وخيب الوزير الفرنسي آماؿ اإلسرائيمييف عندما أكد عمى أف موقؼ فرنسا لـ 

 . 4رنسا ليست موالية لمعرب وال إلسرائيؿ، ولكنيا موالية لمصالح فرنسا " يتبدؿ مف الشرؽ األوسط. وأشار دوبريو إلى " إف ف
أما في عيد بومبيدو فقد أعمف وزير الخارجية موريس شوماف في الجمعية العامة لألمـ المتحدة استمرار الساسة 

وؿ المنطقة في الوجود الفرنسية الخارجية إزاء الشرؽ األوسط التي ابتدأىا الجنراؿ ديغوؿ، كما تحدث عف حؽ جميع د
تسوية أف تتضمف "تدابير ذات طابع دولي، تسمح بضماف صيانة آية كدوؿ مستقمة ذات سيادة، وعّد أنو مف الضروري في 

جميع األمكنة المقدسة، وحرية الوصوؿ إلييا لمجميع. ولكف المالحظة أف الوزير الجديد لـ يصؼ حرب حزيراف آية وحم
 . 5كما فعؿ سمفو الوزير دوبريو في عيد ديغوؿ بالعدواف اإلسرائيمي، 8967

فضاًل عف ذلؾ فقد انتقد وزير الخارجية الفرنسي شوماف السياسة اإلسرائيمية وىجوميا عمى الحكومة الفرنسية بسبب 
ف عالقاتيا مع العرب، وموقفيا مف القضية الفمسطينية، وقاؿ: " إف سياسة فرنسا واضحة وضوحًا تامًا، وال نفرط بشيء م

                                                
 . 883، ص8973تموز  33)القاىرة(، العدد فتحي عثماف، السياسة والمؤسسات السياسية في فرنسا، مجمة السياسة الدولية  8
يعد كوؼ دي مورفيؿ أحد أىـ وزراء الخارجية في عيد الجميورية الفرنسية الخامسة، وتولى المنصب لمدة عشرة سنوات،  2

ة وكاف خالليا األداة التي تمكف مف خالليا الجنراؿ ديغوؿ مف فتح أفاؽ العالقات الفرنسية العربية، بسبب الروابط الميم
التي تربط بيف كوؼ دي مورفيؿ والزعماء العرب كونو كاف سفيرًا لفرنسا في القاىرة. ويرى البعض أف الفضؿ في 

 السياسة الفرنسية القريبة مف العرب تعود لمورفيؿ أكثر منيا لديغوؿ. 
ي وشيموف بيريز، شيادات لمتاريخ بطرس بطرس غال –ينظر: أندريو فرساي، ستوف عامًا مف الصراع في الشرؽ األوسط 

 . 88-81، ص 2117، القاىرة، 2دار الشروؽ، ط 
 . 822، 887-886أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  3
 . 892، 833-832المصدر نفسو، ص  4
، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفمسطينية، بيروت، 8971-8967شحادة موسى، عالقات إسرائيؿ مع دوؿ العالـ  5

 . 857ص ، 8978
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سياستنا المتوسطة التي أدت إلى إظيار وجودنا ونفوذنا في مجمؿ العالـ العربي، إف كاف في شرقو أو غربو. وفي أي حاؿ 
 . 8لو لـ نحتؿ ىذه المكانة ألخذ مكاننا فورًا مف قبؿ اآلخريف"

سرائيؿ سيئة، وكؿ طرؼ يحاوؿ أف يشد الطر  8973وقبؿ حرب أكتوبر  ؼ اآلخر إلى كانت العالقات بيف فرنسا وا 
جانبو، ولكف إسرائيؿ كانت تريد مف فرنسا أف تقؼ إلى جانبيا وتدعميا، ال أف تقؼ إلى جانب العرب في الصراع. كما 
إنيا تأثرت ألف فرنسا كانت ترفض إرساؿ أي وزير مف الحكومة الفرنسية إلى إسرائيؿ، وصرح وزير الخارجية شوماف بأف 

 . 2رنسي إلى إسرائيؿ""األمر لـ يحف بعد إلرساؿ وزير ف
فضاًل عف ذلؾ فقد كاف ىناؾ تصريح لوزير الخارجية الفرنسي ميشيؿ جوبير في أواخر عيد بومبيدو، إذ قاؿ " إف 
موقؼ فرنسا يعرفو العالـ منذ زمف طويؿ، وكررناه ألؼ مرة، وىو مع تسوية سممية لمصراع، ودعوة لممفاوضات. وفيما 

، فكؿ واحد يعرؼ وجية نظرنا ". وأطمؽ سؤالو الشيير الذي أثار إسرائيؿ وأصدقاءىا 8967يختص باألراضي المحتمة بعد 
في فرنسا طوياًل، عندما قاؿ " دعني أسأؿ سؤااًل، ىؿ مف يحاوؿ وضع رجميو في بيتو يعتبر معتديًا ؟ وأعتقد أف ىذا 

 السؤاؿ يستحؽ إضافتو لألفكار التي ستبحث في األياـ القادمة". 
ليعمف في اليـو الرابع لمحرب مف عمى منصة الجمعية العامة لألمـ المتحدة عف استعداد بالده لممساىمة وعاد جوبير 

في تيدئة الحرب، ومنعيا مف االندالع مف جديد، وأضاؼ: " وبوسعنا تقديـ اقتراحات تؤدي إلى حؿ سممي، شرط أف يوافؽ 
ني واثؽ بأف أصدقاءنا األوروبييف ليـ نفس الرغبة"عميو الجميع، وأف يوافقوا فعاًل عمى إقامة سالـ عادؿ ودا  . 3ئـ، وا 

وفي عيد جيسكار ديستاف اجتمع وزير الخارجية جاف سوفانيارغ مع ياسر عرفات رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة 
لذا في بيروت، وكاف ذلؾ أوؿ اجتماع لوزير أوروبي غربي مع عرفات،  8974تشريف األوؿ  28التحرير الفمسطينية في 

 . 4عّد ذلؾ المقاء بمثابة اعتراؼ فرنسي غير مباشر بالمنظمة
مف القاىرة، أف السياسة الفرنسية في الشرؽ  8974كانوف األوؿ  89وأعمف وزير الخارجية جاف سوفانيارغ في 

بدأ االستقالؿ األوسط لـ تتغير في عيد ديستاف، وأف السبب في ذلؾ يعود إلى أف المبدأ الذي قامت عميو لـ يتغير، وىو م
الوطني الذي ابتدأه ديغوؿ، وحؽ الشعوب في تقرير المصير. وأعمف الوزير الفرنسي أف حكومتو تتابع سياسة ديغوؿ نفسيا 
في الشرؽ األوسط، وذكر بأف ديستاف كاف قد ألمح في األياـ األولى مف رئاستو بأنو سيكوف مخمصًا ألفكار وسياسة 

 . 5ديغوؿ
ؿ زار وزير الخارجية سوفانيارغ تؿ أبيب في محاولة لرأب الصدع في العالقات الفرنسية تشريف األو  38-29وفي 

اإلسرائيمية، إال إف تمؾ الزيارة امتازت بالتصادـ والخالفات في وجيات النظر بينو وبيف المسؤوليف اإلسرائيمييف، إلى جانب 
وأعمف في تؿ أبيب أنو جاء عمى أمؿ أف يتمكف مف  المظاىرات المضادة لو شخصيًا، ولمسياسة الفرنسية إزاء إسرائيؿ.

سرائيؿ"، وعمى أف فرنسا تؤيد حؽ إسرائيؿ في الوجود ضمف حدودىا التي كانت قبؿ  . 8967"إزالة سوء التفاىـ بيف فرنسا وا 
التي  8967عاـ فرد عميو وزير الخارجية اإلسرائيمي إيغاؿ آلوف، بأف إسرائيؿ ال يمكف ليا أف توافؽ عمى العودة إلى حدود 

 . 6تصر عمييا فرنسا

                                                
 . 232أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  8
 . 248المصدر نفسو، ص  2
 . 242المصدر نفسو، ص  3
 . 282-215، ص 8974، كانوف األوؿ 41مجمة شؤوف فمسطينية )بيروت(، العدد  4
 . 275أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  5
 . 282-215مجمة شؤوف فمسطينية، المصدر السابؽ، ص  6
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 األمناء العامون:  ( ث)
يمتاز األمناء العاموف لمرئاسة في األليزية باإلخالص لمرئيس دوف تمتعيـ بنفوذ سياسي كبير بشكؿ رسمي، وبشكؿ 

القرار خاص بما يتعمؽ بالسياسة الخارجية، فمنذ عيد الرئيس شارؿ ديغوؿ وجد األميف العاـ لألليزية نفسو مشتركًا في 
السياسي الخارجي، ومتجاوزًا عمى مسائؿ تعد تقميديًا إلى وزير الشؤوف الخارجية. ومف األمناء العاميف البارزيف لرئاسة 
الجميورية ميشاؿ جوبير، وجاف فرانسوا بونسيو المذاف يعداف مف المساعديف األكثر قربًا مف رئيس الجميورية، ولدى األمناء 

 . 8وماسي يتابع شؤوف السياسة الخارجية، مع وزير الخارجيةالعاموف عادة مستشار دبم
 ثانيًا: جماعات الضغط 

ُ  في السياسة الخارجية، ألنيا تستخدـ وسيمة لحمؿ رجاؿ السياسة عمى اتخاذ  2تؤدي جماعات الضغط دورًا ميمًا
 قرارات تتوافؽ مع أىدافيا، ومف أىـ ىذه الجماعات في فرنسا ىي: 

 الصييوني(.  3دي )الموبيجماعات الضغط الييو  ( أ)
 األحزاب السياسية.  ( ب)
 الصحافة.  ( ت)

 جماعات الضغط اليهودي )الموبي الصهيوني(
، مستخدمة الوسائؿ الممكنة جميعيا، بيدؼ ممارسة الضغط 4تؤدي جماعات الضغط الصييونية دورًا ميمًا في فرنسا

ذا كانت ىذه الجماعات ال تتدخؿ بشكؿ مبا شر في الحياة السياسية في مظيرىا الضغط عمى عممية صنع السياسة، وا 
لالستيالء عمى الحكـ، إال إنيا ال تتوانى لتشكؿ دعمًا لممؤسسات الدستورية أو الوقوؼ موقفًا مناىضًا، مف خالؿ إحداث 

في  تأثيرضغط سياسي عمى الحكومة متأثرة بالسياسات الداخمية والخارجية لمدولة لتكويف إدارة سياسية عامة ىدفيا ال
 . 5ة الخارجية الفرنسيةالسياس

                                                
 . 814-83مرؿ، المصدر السابؽ، ص مرسيؿ  8
جماعة الضغط: تجمع مف األفراد ذوي مصمحة خاصة اقتصادية أو غير اقتصادية نابعة عف اتفاؽ بسبب الديف أو  2

الجنس أو غير ذلؾ مف العوامؿ، بيدؼ التأثير في اتجاىات ونشاطات السمطة الحاكمة. وىناؾ مف يصؼ جماعات 
رسمي بيف أفراد يشتركوف في خصائص وظيفية معينة، ترمي إلى تحقيؽ مصالح الضغط بالتجمع السياسي غير ال

محددة عبر إيقاع التأثر السياسي ودفع حركة السياسة الخارجية لصناع القرار باالتجاه الذي يتماشى مع أقميتيا 
 . 228، ص 8998اد، وارتباطيا. ينظر: مازف إسماعيؿ الرمضاني، السياسة الخارجية دراسة نظرية، دار  الحكمة، بغد

الموبي: منظمة تضـ مجموعة مف الناس ذات مصالح مشتركة، تمارس نشاطًا تجاريًا أو نقابيًا أو اجتماعيًا بقصد التأثير  3
عمى تصرفات الحكومة أو مواقفيا أو في مواقؼ الييئات التشريعية، وعمميا لصالح ىدؼ معيف، يحقؽ أغراض 

لتعبير في الواليات المتحدة والنظـ البرلمانية الغربية، وجماعات الضغط أنواع، الجماعات الضاغطة، ويستخدـ ىذا ا
منيا ما ىو سياسي ويطمؽ عميو اسـ )الموبي(، فيقاؿ )الموبي الصييوني(، ومنيا ما ىو نقابي أو ميني أو اقتصادي أو 

عربية لمدراسات والنشر، بيروت، إنساني أو اجتماعي. ينظر: عبد الوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة ال
 . 72، ص8983

حوؿ نشاط جماعات الضغط الصييوني ودورىا السياسي في فرنسا ووسائميا في العمؿ ومؤسساتيا ينظر: ستار جبار  4
 –الجابري، جماعات الضغط الصييونية ودورىا السياسي في فرنسا، مجمة دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية 

 . 94-73، ص 2115، شباط 31العدد جامعة بغداد، 
 . 852مرسيؿ مرؿ، المصدر السابؽ، ص  5
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وجماعات الضغط الصييونية ىي إطار تنظيمي عاـ يعمؿ في داخمو عدد مف الجمعيات والتنظيمات والييئات 
نما تنسؽ معيما،  سرائيؿ، وا  الييودية والصييونية، تنسؽ في ما بينيا. وىي ال تعمؿ بشكؿ مستقؿ عف الحركة الصييونية وا 

نما تضـ عناصر غير ييودية  أيضاوىذه الجماعات ال تتكوف مف عناص  . 8ر ييودية فقط، وا 
ولعمنا ال نعدو جانب الحقيقة إذا قمنا بأف الموبي الصييوني في فرنسا يعد لوبيًا حقيقيًا يتمتع بإمكانيات مالية ضخمة، 

عشريف، وذلؾ القرف الآية . إذ كانت فرنسا تشيد نشاطات ميمة لممنظمات الصييونية منذ بد2وتجربة طويمة في البالد
لمعالقة الوثيقة بيف ىذه المنظمات والحزب االشتراكي الحاكـ في فرنسا، بحكـ انضواء عدد مف الييود في صفوؼ ىذا 

(، الذي كاف لو الفضؿ في العاـ  عندما كاف وزيرًا في خمؽ  8986الحزب، الذي كاف تحت رئاسة الييودي )ليوف بمـو
ييونية ووزارة الخارجية الفرنسية بيدؼ دفع الحكومة الفرنسية إلى تبني موقؼ عالقات بيف )سوكولوؼ( ممثؿ الحركة الص

متطور إزاء إيجاد وطف قومي لمييود في فمسطيف، فضاًل عف عالقاتو الوثيقة مع )عزرا وايزمف( رئيس المنظمة الصييونية 
 . 3مة دولة إسرائيؿ في فمسطيفالعالمية، لذلؾ كانت فرنسا بمثابة المنبر الذي انطمقت منو صيحات الصياينة إلقا

ىا في سياسة فرنسا الخارجية قبؿ مجيء شارؿ تأثير وكما ىو واضح فإف الييود يمتمكوف قوة اقتصادية متنفذة ليا 
ديغوؿ، ويتضح مف خالؿ ما وصمت إليو عالقات فرنسا بيذا الكياف، السيما في عيد الجميورية الرابعة، إذ أصبحت فرنسا 

، وقد حدد ديغوؿ 8956ميح ىذا الكياف، فضاًل عف اشتراكيا في العدواف الثالثي عمى مصر العاـ المصدر الرئيس لتس
. األمر الذي أثار امتعاض الحركة الصييونية 4اإلسرائيمي-سياسة فرنسا إزاء إسرائيؿ بأف موقفيا محايد مف الصراع العربي
سرائيؿ، إذ دأبت المنظمات الصييونية إلى االنغم اس في الشأف الداخمي الفرنسي، وكانت تصريحات )أرماف في فرنسا، وا 

واضحة، عندما بيف بأف "أمواؿ أصدقاء إسرائيؿ جرت بغير حساب في االستفتاء  إشارةبيرار( ممثؿ فرنسا في األمـ المتحدة 
، 8969العاـ  إلى استقالة شارؿ ديغوؿآية لتكوف نتيجتو ضد ديغوؿ"، وىي كانت وراء االضطرابات التي أدت إلى في الني

 . 5، وحظره شحنات األسمحة إلى إسرائيؿ8967بسبب موقفو مف حرب الخامس مف حزيراف 
لقد مارست جماعات الضغط الصييونية في فرنسا في ستينيات القرف العشريف نفوذًا كبيرًا، وكاف ليا دورًا ضاغطًا 

عالمية وثقافيةعمى مركز القرار السياسي الفرنسي، مستغمة ما لدييا مف إمكانيات اق  . 6تصادية وسياسية وا 

                                                
 . 74ستار جبار الجابري، المصدر السابؽ، ص  8
ال يعامموف معاممة حسنة، ولـ يكف يسمح ليـ بالزواج مف الفرنسياف، وكاف عددىـ في ذلؾ  8798كاف الييود قبؿ العاـ  2

سف قانوف مف أجؿ تحرير الييود، وعرض نابميوف  8798أيموؿ  28إنو في  العاـ ال يزيد عف خمسيف ألؼ ييودي، إال
بونابرت عمى الييود فكرة إنشاء دولة ليـ في فمسطيف تكوف تابعة لإلمبراطورية الفرنسية، لقاء مساعدتيـ في حممتو عمى 

، دار الشروؽ، القاىرة، مصر وسورية. لمتفاصيؿ ينظر: عبد الوىاب المسيري، موسوعة الييود والييودية والصييونية
 . 386-317، ص 4، ج 8999

، 47فيصؿ دراج، الحزب االشتراكي الفرنسي والقضية الفمسطينية نظرة تاريخية، مجمة شؤوف فمسطينية )بيروت(، العدد  3
 . 844-843، ص 8975تموز 

قبمية، مركز الدراسات الفمسطينية، عادؿ الجادر، القضية الفمسطينية في السياسة الخارجية الفرنسية واحتماالتيا المست 4
 . 2، ص 8988بغداد، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، 8981-8973ىيفاء عباس عبد، السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الوطف العربي لمفترة  5
 . 49، ص 8982جامعة بغداد،  –كمية القانوف والسياسة 

 . 73ستار جبار الجابري، المصدر السابؽ، ص  6
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، 8967لذلؾ فعمى الرغـ مف أف ردود الفعؿ اإلسرائيمية كانت ىادئة نوعًا ما إزاء سياسة ديغوؿ، والسيما مف حرب 
إال أف ردود فعؿ الموبي الصييوني في فرنسا كانت شديدة وجارحة، ووصؿ إلى حد اتياـ الرئيس ديغوؿ بالالسامية، وىو ما 

)كريستياف بينو( وزير خارجية فرنسا األسبؽ بأف ديغوؿ " شديد العداء لمسامية "، وقد تضايؽ ديغوؿ كثيرًا مف صرح بو 
الضغط الصييوني، حتى أف المخابرات الفرنسية قامت بإجراء تحقيؽ عف النفوذ الييودي والدور الذي يمارسو المؤيدوف 

 . 8عش مف الييود"إلسرائيؿ في فرنسا، لذلؾ صرح ديغوؿ إنو موجود في "
وقد تنادى قادة الجالية الييودية في فرنسا لالجتماع ومناقشة تصريحات ديغوؿ، وترأس االجتماع الذي عقد في يوـ 

واستغرؽ يوميف متتالييف الحاخاـ الييودي جاكوب كابالف، الذي حذر المجتمعيف بأف مالحظات  8967تشريف الثاني  28
سامية " في فرنسا، ورغـ ىذا التخوؼ أعمف الحاخاـ بأف الييود الفرنسييف " يعربوف عف ديغوؿ " قد تشعؿ تيارًا مف الال

تضامنيـ مع إسرائيؿ، ويؤيدونيا في مساعييا لمتوصؿ إلى سالـ عادؿ ". وأصدر كابالف بيانًا باسـ بيانًا باسـ الييود 
 ت الجنراؿ ديغوؿ في مؤتمره الصحفي". الفرنسييف أعرب فيو عف " تأثره العميؽ لإلساءة لمييودية مف قبؿ أطروحا

( في البرلماف الفرنسي عمى منشور يدعو إلعالف 491( نائبًا مف أصؿ )251وبالنسبة لمؤيدي إسرائيؿ فقد وقع )
تضامنيا مع إسرائيؿ، وأرسؿ عدد مف الوزراء في الحكومة الفرنسية رسائؿ إلى لجنة الصداقة الفرنسية اإلسرائيمية في 

، وعندما تـ فرض الحظر الشامؿ عمى تصدير األسمحة 2فييا عف استمرار تأييدىـ لمجنة في نشاطيا باريس يعمنوف
إلسرائيؿ أعمف النائب الفرنسي )دانييؿ مايير( وىو ييودي " إنني أخجؿ مف كوني فرنسيًا " بسبب الموقؼ الفرنسي مف 

نسا ليست السفارة اإلسرائيمية، وال الرأسمالية الييودية ، واعترؼ الجنراؿ ديغوؿ "إف قوى الضغط اإلسرائيمي في فر 3إسرائيؿ
األمريكية، وليس حتى الطائفة الييودية، بؿ الجيش الفرنسي، ألف الجنراالت الفرنسييف معادوف لمعرب بسبب فشؿ حممة 

 . 4السويس، وىزيمتيـ في الجزائر"
تعبئة الجالية الييودية، والرأي العاـ الفرنسي مف  فضاًل عف ذلؾ فإف المنظمات الييودية أدت دورًا سياسيًا أساسيًا في

خالؿ التظاىرات المعادية لمعرب، ومنيا التظاىرات التي قادتيا )منظمة اتحاد الطمبة الييود في فرنسا( أماـ السفارة العراقية 
 . 5بباريس، احتجاجًا ضد ما أسموه " اضطياد الييود في العراؽ"

رنسا يعتقدوف بعد استقالة ديغوؿ بأف سياسة فرنسا إزاء إسرائيؿ ستتغير نحو وكاف قادة الموبي الصييوني في ف
األفضؿ، لكف العكس ىو الذي حصؿ، فكانت سياسة الرئيس جورج بومبيدو إزاء إسرائيؿ أكثر تشددًا، بسبب ارتباطات 

عمى الموقؼ  تأثيرة حاولت الفرنسا النفطية واالقتصادية مع الدوؿ العربية، وعمى الرغـ مف أف جماعات الضغط الصييوني
 . 6الفرنسي إزاء موضوع شحف األسمحة إلى إسرائيؿ، إال أف فرنسا ظمت تمانع وترفض ذلؾ

                                                
 . 834ذة موسى، المصدر السابؽ، شحا 8

2 Samuel Seguev, Israel, Les Arabes, et les Grandes Puissances 1963-1968, Ed. 
Calmann-Levy, Paris, 1968, P. 237.  

 . 811ينظر: بوؿ بالطا وكموديف ريممو، سياسة فرنسا العربية مف ديغوؿ حتى بومبيدو، بغداد، د. ت، ص  3
 . 281، المصدر السابؽ، ص أحمد سعيد نوفؿ 4
كانت الحكومة العراقية قد اكتشفت شبكة تجسس إسرائيمية، غالبية أفرادىا مف الييود المقيميف في العراؽ، وجرت  5

في بغداد والبصرة. ينظر: سجؿ العالـ  8969كانوف الثاني  27محاكمتيـ، وتـ إعداـ أربعة عشر شخصًا منيـ في 
 . 38، ص 8969ار األبحاث والنشر، بيروت، ، د8969العربي، أحداث شباط 

تشريف  –، أيموؿ 31محمد رفيؽ شكري، فرنسا والصراع العربي الصييوني، مجمة مركز الدراسات الفمسطينية، العدد  6
 . 68، ص 8978األوؿ 
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وبرز دور جماعات الضغط الصييونية بشكؿ أكبر في عيد الرئيس جيسكار ديستاف، السيما إنيا أيدتو في انتخابات 
الصحافة الفرنسية دعت الفرنسييف النتخابو بسبب مواقؼ المؤيدة الرئاسة الفرنسية، وأصدرت تمؾ الجماعات بيانات في 

، وقد استمر ىذا الموقؼ في عيد الرئيس فاليري جيسكار ديستاف، الذي حاوؿ بدوره السير في خط متواز بيف 8إلسرائيؿ
سرائيؿ ازه معاديًا إلسرائيؿ، . ولعؿ ىذا ما دفع بمنظمة )التحرير الييودي( لتنظيـ حممة ضد الرئيس ديستاف إلبر 2العرب وا 

مستغمة تغمغميا في معظـ دور النشر والصحافة في أوروبا، ومنيا فرنسا، مستخدمة ىذه الوسائؿ لتحقيؽ أىدافيا السياسية، 
حتى وصؿ األمر لتشبيو الوكالة الفرنسية ىافاس )فرانس بريس( بكونيا بؤرة ييودية ماسونية شيوعية مف قبؿ اليميف 

 . 3الفرنسي وصحافتو
فقط حوالي أربعيف جمعية صييونية، منيا: )اتحاد الطمبة الييود  8971-8967والواقع يوجد في فرنسا خالؿ المدة 

في فرنسا( و)جمعية الصداؽ الييودية المسيحية في فرنسا( و)جمعية التضامف الفرنسي اإلسرائيمي( و)ىيئة مناىضة 
)العصبة الدولية ضد الالسامية(، وىي معترؼ بيا مف قبؿ  العنصرية الالسامية( و)الدعوة إلى السالـ(، فضاًل عف

 . 4مف أجؿ إسرائيؿ في فرنسا وأوروبا والعالـآية اليونسكو وتعمؿ الدع
ومما تقدـ يبدو أف جماعات الضغط الييودية )الموبي الصييوني( قد حققت حضورًا فاعاًل في المجتمع الفرنسي، مما 

 رار السياسي الخارجي الفرنسي، وبالذات إزاء قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي. جعميا تشكؿ قوة ضاغطة عمى صانع الق
 األحزاب السياسية

تعد األحزاب السياسية أحد أىـ العناصر المؤثرة في الحياة السياسية، وتؤدي وظيفتيا الفاعمة في صنع القرار السياسي 
رضتيا، فالسياسة الخارجية ىي إحدى الركائز التي تنطمؽ الخارجي، مف خالؿ اإلسياـ في إعدادىا، أو التصدي ليا ومعا

الميمة التي  دواتمنيا األحزاب في تعامميا، سواء عمى الصعيد الداخمي، أـ عمى الصعيد الخارجي، وتمثؿ إحدى األ
 . 5تستخدميا األحزاب السياسية

السياسية تعد أمرًا ممحًا لنجاح العممية عمى أف األحزاب  8958وقد جاء في المادة الرابعة مف الدستور الفرنسي لمعاـ 
الديمقراطية بتأكيدىا عمى أف: "األحزاب والتجمعات السياسية تسيـ في اإلعراب عف الموافقة، وتشكؿ وتمارس نشاطيا 

 . 6بحرية، وعمييا أف تحتـر مبادئ السيادة الوطنية ومبادئ الديمقراطية"
األحزاب، إذ تنقسـ خريطة األحزاب السياسية الفرنسية إلى مجموعتيف ومف المعروؼ أف فرنسا ىي تقميديًا بمد متعدد 

. وىذه األحزاب ليست كثيرة العدد فحسب، بؿ فييا 7، إحداىا أحزاب يمينية، واألخرى يسارية8988-8958خالؿ المدة 

                                                
حدة العربية، ، مركز دراسات الو 8967بو قنطار الحساف، السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطف العربي منذ العاـ  8

 . 55، ص 8987بيروت، 
 . 2عادؿ الجادر، المصدر السابؽ، ص  2
 –كامؿ خورشيد مراد، تغطية وكالة األنباء الفرنسية قضايا العالـ الثالث، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب  3

 . 884، ص 8997جامعة بغداد، 
 . 839شحادة موسى، المصدر السابؽ، ص  4
 . 287يؿ الرمضاني، المصدر السابؽ، ص مازف إسماع 5
 . 815بيار باكتيت، المصدر السابؽ، ص  6
األحزاب اليمينية ىي: حزب التجمع مف أجؿ الجميورية، واالتحاد مف أجؿ الديمقراطية الفرنسية، وحزب الوسط. أما  7

ظر: حميد شياب أحمد، انتخابات األحزاب اليسارية فيي: الحزب االشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الجبية الوطنية. ين
 . 66، ص8989الرئاسة الفرنسية وفوز ميتراف بوالية ثانية، مجمة العمـو السياسية )بغداد(، العدد الرابع، حزيراف 
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في الرأي العاـ  تأثيرت أحزاب الموظفيف أكثر مما فييا أحزاب جماىيرية. وأف ىذه األحزاب ال يعني إطالقًا أنيا ليست ذا
ىا يمتد إلى عدد كبير مف منظمات تأثير ًا كبيرًا في مدة االنتخابات، كما أف تأثير الفرنسي، بؿ عمى العكس تمامًا، فإف لدييا 

شتى نقابية ومينية وعائمية وتربوية وثقافية، ليا في أغمب األحياف صالت جيدة مع بعض األحزاب السياسية، وتتبنى عمى 
 . 8مواقؼ موحى ليا أو مشتركةكؿ حاؿ 

وىكذا فالنظاـ السياسي الفرنسي الذي يتسـ بتعدد األحزاب أكثر تعقيدًا في اتخاذ القرارات، لكوف التعددية الحزبية 
تجعؿ عممية اتخاذ القرارات معقدة نسبيًا، السيما في السياسة الخارجية، لعدـ تمكف أحد األحزاب مف االستحواذ بمفردىـ 

يطة في الجمعية التشريعية تؤىمو الحقًا لتشكيؿ الحكومة، ىذا ما حصؿ في مرات متعددة في الجميورية الفرنسية أغمبية بس
، ولكف قياـ الجميورية الفرنسية الخامسة وما رافقيا مف تطورات مع وصوؿ الجنراؿ ديغوؿ لمسمطة، أمف التنسيؽ 2الرابعة

الفرنسية، لذا فإف األحزاب المحورية لمدولة الفرنسية عممت عمى إقامة في العمؿ الحكومي عمى الصعيد الخارجي لمسياسة 
جسر بيف التوجيات الكبرى لمعمؿ الحكومي، وبيف ترددات تيارات الرأي العاـ وجماعات الضغط، مما يسيؿ في إعداد 

ات عمالية فإف مصالحيا ، أي إف األحزاب السياسية الفرنسية وما يوازييا مف نقابات وجمعي3السياسة الخارجية الفرنسية
في الرأي العاـ لصالحيا،  تأثيرمترابطة مع بعضيا البعض، ومواقؼ كؿ منيا مؤيدة ومساندة لألخرى، وذلؾ بيدؼ ال

 . 4ولتحقيؽ أىدافيا التي تنسجـ وأىداؼ المجتمع ككؿ
ما عندما تكوف مسيطرة عمى والشؾ أف األحزاب السياسية تؤدي دورًا ميمًا في صنع السياسة الخارجية وتنفيذىا، والسي

الحكـ، وبذلؾ نرى األحزاب السياسية الفرنسية قد أدت دورًا أساسيًا في الحياة السياسية في المجتمع الفرنسي، السيما وأف 
 . 5التعددية الحزبية قد شكمت قاعدة النظاـ السياسي الفرنسي

ألحزاب وعمى اختالؼ توجياتيا السياسية، تتفؽ حاؿ فإف أغمبية األوساط السياسية الفرنسية عمى نطاؽ اآية وعمى 
جميعًا عمى اتخاذ سياسة تيدؼ لخدمة المصالح الوطنية الفرنسية العميا، مما يجعميا عامؿ مؤثر في صنع القرار السياسي 

 في فرنسا. 
األحزاب  ردود فعؿ كبيرة داخؿ فرنسا، والسيما بيف 8967وأثار موقؼ الجنراؿ ديغوؿ مف حرب الخامس مف حزيراف 

الفرنسية. فباستثناء موقؼ الحزب الشيوعي وبعض األحزاب اليسارية المتطرفة، فإف األحزاب الفرنسية األخرى انتقدت 
الموقؼ الفرنسي الجديد، ووصؿ االنتقاد إلى الديغولييف أنفسيـ. وقد أعمنت العديد مف الشخصيات المشاركة في الحكومة 

ديغولييف معارضتيـ لسياسة ديغوؿ الشرؽ أوسطية، أمثاؿ )جاف جاؾ سرفاف شيير( مف األحزاب األخرى المؤتمفة مع ال
و)تريبونيو( و)فوتوف( و)سانجوينيستي( و)نويرث(، وعّد ىؤالء بأف موقؼ الجنراؿ إزاء إسرائيؿ " ال أخالقي "، ويقدـ 

 . 6مصالح فرنسا في العالـ الثالث عمى "سالمة وأمف إسرائيؿ"
 السياسية عمى حالو في عيدي الرئيسيف جورج بومبيدو، وفاليري جيسكار ديستاف.  واستمر موقؼ األحزاب

 

                                                
 . 817-816بيار باكتيت، المصدر السابؽ، ص  8
 . 281، ص 8982القاىرة، نبيمة عبد الحميـ كامؿ، األحزاب السياسية في العالـ المعاصر، دار الفكر العربي،  2
 . 76مرسيؿ مرؿ، المصدر السابؽ، ص  3
، 8985إسماعيؿ صبري مقمد، العالقات السياسية الدولية دراسة األصوؿ والنظريات، منشورات ذات السالسؿ، الكويت،  4

 . 858ص
 . 273، ص 8975فاضؿ زكي، السياسة الخارجية وأبعادىا السياسية الدولية، مطبعة شفيؽ، بغداد،  5
 . 821-889أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  6
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 الصحافة
الشؾ أف وسائؿ اإلعالـ في فرنسا تؤدي دورًا كبيرًا وأساسيًا في صياغة الفكر السياسي لمرأي العاـ الفرنسي، وأف 

ليست انعكاسًا لو، بؿ دورىا ووظيفتيا ىو العكس الصحؼ الفرنسية ال تشكؿ بالضرورة تعبيرًا عف الرأي العاـ الفرنسي، أي 
تمامًا، أي خمؽ جميور يتبنى أفكارىا ومنطمقاتيا، أي ىي وسيمة بث ودعوة ألفكار معينة، أو يمكف أف نقوؿ بشكؿ أدؽ أف 

 أخرى. كؿ صحيفة ىي أداة إيديولوجية ىدفيا إعادة صياغة المفاىيـ المنتشرة مف جية وزرع ونشر مفاىيـ جديدة مف جية 
الصييوني فإف الصييونية واعية دائمًا لمدور الفعاؿ الذي يمكف أف تؤديو وسائؿ  –وفيما يتعمؽ بالصراع العربي 

اإلعالـ، وبالذات الصحافة في خدمة أىدافيا السياسية، لذلؾ فقد عممت عمى خمؽ جياز إعالمي كثيؼ متواجد في كؿ 
عطاء صورة مشرقة إلسرائيؿ، ولتبرير وتمرير سياستيا العدوانية، فكاف مكاف، أي إنيا جندت كؿ ترسانتيا اإلعالمية إل

اإلعالـ الفرنسي مرتعًا بال حدود ليا، ولذلؾ فالفرنسي كاف يرى األمور في الشرؽ األوسط مف خالؿ منظور صييوني، 
استعادت حقيا التاريخي فقط الذي ، بؿ 8948فإسرائيؿ غدت بالنسبة لو " كيانًا ثابتًا ورمزًا لمحضارة، وىي لـ تولد في العاـ 

 . 8سمبو العرب واغتصبوه خالؿ قروف عديدة "
وبذلؾ فالصراع العربي الصييوني لـ ينظر في فرنسا إال مف خالؿ منظور واحد ىو المنظار الصييوني، فكؿ صحؼ 

معية الفرنسية األقاليـ في فرنسا ىي صحؼ صييونية، بؿ أف رئيس تحرير جريدة )الدييش( في تولوز عضو في الج
الييودية، ورئيس تحرير جريدة )سود ويست( في بوردو صييوني عريؽ، وال يختمؼ األمر عنو في مدف أخرى. ومف 
الصحؼ الخمس الكبرى الرئيسة في باريس )الموموند، واألومانيتو، فرانس سوار، الفيغارو، األورور( تمتمؾ الصييونية 

موقفيا السياسي مف الحكومات الفرنسية والتنظيمات السياسية يحكمو فقط موقفيا  الثالثة األخيرة منيا بشكؿ مطمؽ، أي إف
مف الكياف الصييوني والحركة الصييونية، إف ىذا الثالثي مف الصحؼ الفرنسي يمثؿ الناطؽ الرسمي باسـ المصالح 

 . 2الصييونية في فرنسا
، 8975-8965ي مميوف قارئ يوميًا خالؿ المدة وليذه الصحؼ الثالثة )فرانس سوار، والفيغارو، واألورور( حوال

نيا مف ناحية  وتتسـ إيديولوجية ىذه الصحؼ بأمريف: إنيا مف ناحية إيديولوجية عرقية عنصرية كارىة لكؿ ما ىو عربي، وا 
الصييونية  أخرى منابر إعالمية موالية لمصييونية حتى النياية، لذلؾ فإف " أوروبية " المشكمة الييودية و" حضارة " الحركة

 تعداف مف أطروحتيا الرئيسة، ويقـو منياجيا عمى أسس أربعة: 
سرائيؿ.  -8  تبرير كؿ ممارسات الحركة الصييونية وا 
 تشويو وتزييؼ كؿ مقاومة ونضاؿ فمسطيف.  -2
 القياـ بدور تحريضي مف أجؿ مساعدة إسرائيؿ.  -3
ا ما دأبت عميو ىذه الصحؼ خالؿ حرب التيجـ عمى الحكومة الفرنسية عندما ترفض الساسة اإلسرائيمية، وىذ -4

 حزيراف. 
الصييونية الثالث السابقة،  –أما بالنسبة لصحيفتي الموموند واألومانتيو فموقفيما يختمؼ عف الصحؼ الفرنسية 

إلى نصؼ  8975-8965فالموموند تعد صحيفة المثقفيف والقطاعات المتنورة بشكؿ عاـ، ويصؿ توزيعيا خالؿ المدة 
يوميًا، وتتميز بأمريف: إنيا تحاوؿ إعطاء دراسة موضوعية وشاممة عف الموضوع، كما تطرح كؿ اآلراء مميوف نسخة 

الممكنة حوؿ القضية المدروسة، فتعرض الرأي وتفسح المجاؿ لذكر نقيضو. وبالنسبة لمقضية الفمسطينية لـ يكف موقفيا 

                                                
، كانوف 42-48، مجمة شؤوف فمسطينية، العدد 8975-8965فيصؿ دراج، المقاومة الفمسطينية في الصحافة الفرنسية  8

 . 557، ص 8975شباط  –الثاني 
 . 556المصدر نفسو، ص  2
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لنظر الصييونية فقط، لكف المقاومة الفمسطينية جعمتيا كانت تعطي وجية اآية مطابقًا ليذا التوصيؼ بالضبط، ففي البد
تأخذ مواقؼ أكثر موضوعية، وعمى الرغـ مف إدانتيا المستمرة لمعمميات الخارجية فإنيا لـ تتخؿ تمامًا عف موضوعيتيا، 

قضية الفمسطينية وىذا بشكؿ عاـ تمثؿ التيار الميبرالي، أقرب إلى اليسار منيا إلى اليميف، ويعود ليا الفضؿ في بياف ال
تضمنت الصحيفة مئات الدراسات الوثائقية عف وضع الشعب الفمسطيني ومسار  8966لمرأي العاـ الفرنسييف ومنذ العاـ 

حركتو الثورية، فقد أعطت وصفًا إيجابيًا لمواقع الفمسطيني بقوليا " الالجئوف العرب الفمسطينيوف يخمقوف وعيًا تعيسًا ومرارة 
بًا بأكممو يعيش في المنفى، وفي ظروؼ ال إنسانية، ويعتمدوف في عيشيـ عمى إحساف وىبات األمـ لمعالـ، إذ إف شع

 . 8المتحدة، وىـ ال يظيروف حنينًا وارتباطًا ببالدىـ، وينظروف بشغؼ إلى اليـو الذي يرجعوف فيو إلى بالدىـ
ألؼ نسخة يوميًا خالؿ المدة  251حوالي أما صحيفة األومانيتو الناطقة بمساف الحزب الشيوعي الفرنسي فيي توزع 

، وانتشارىا ينحصر بشكؿ عاـ بيف أوساط الطبقة العاممة، وقد بدأت ىذه الصحيفة بمياجمة إسرائيؿ منذ 8961-8975
العدواف الثالثي عمى مصر، متناغمة في ذلؾ مع الموقؼ السوفيتي المعارض لمعدواف، ثـ زاد ىجوميا عمى إسرائيؿ في 

، وىي الصحيفة الوحيدة التي كاف ليا موقؼ مبدئي مف الصراع العربي الصييوني، 8967ممف حزيراف حرب الخامس 
سرائيؿ، وكؿ منيما لو الحؽ في البقاء وتقرير المصير، وىي تشير دائمًا إلى القرار رقـ  فيي تقوؿ بوجود شعبيف فمسطيف وا 

ت اإلرىابية الصييونية ضد الشعب الفمسطيني، وكانت ، والخاص بتقسيـ فمسطيف. كما أدنت الممارسا8947( لسنة 888)
تحمؿ إسرائيؿ مسؤولية تأـز األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط، وأخيرًا فيي تعتقد أف الحؿ السممي لمصراع العربي 

 . 2الصييوني ينبثؽ عف قرارات األمـ المتحدة، ألنيا تفتح المجاؿ لمحوار والتفاوض بيف طرفي الصراع
الفمسطينية ومصير إسرائيؿ يعد مف أبرز القضايا الخارجية التي شغمت اىتماـ الرأي العاـ الفرنسي،  ولعؿ القضية

( بقولو: " إف 8958وذلؾ ما يتضح مف قوؿ )جاف وليـ البيير( في كتابو )إسرائيؿ وكبرى الصحؼ الفرنسية في عاـ 
السويد وألمانيا الغربية والنرويج وبمجيكا، والرأي العاـ الشعب الفرنسي ييتـ بالصراع في الشرؽ األوسط أكثر مف بريطانيا و 

 . 3( جريدة88711الفرنسي بمجممو يقؼ في صالح إسرائيؿ". وقد وصؿ البيير إلى ىذه النتيجة بعد أف قاـ بدراسة دقيقة لػ )
ضد ديغوؿ، ولما فرض ديغوؿ الحظر الكامؿ عمى تصدير األسمحة إلسرائيؿ أصبح موقؼ الصحافة الفرنسية عنيفًا 

ًا صييونيًا ممحوظًا في أوساط قريبة تأثير مما دفع وزير األنباء الفرنسي إلى انتقاد الصحافة الفرنسية قائاًل: " إف ىناؾ نفوذًا و 
 . 4مف مراكز اإلعالـ"

ومما تقدـ يتضح بأف الصحافة الفرنسية ليا حضور نشيط وفاعؿ عمى الساحة السياسية، مما ترؾ أثرًا واضحًا في 
 نع القرار السياسي الفرنسي. ص

 
 
 
 
 
 

                                                
 . 567دراج، المصدر السابؽ، ص ، نقاًل عف: فيصؿ 8966شباط  22ينظر: جريدة الموموند،  8
 . 567فيصؿ دراج، المصدر السابؽ، ص  2
 . 558نقاًل عف: المصدر نفسو، ص  3
 . 876أحمد سعيد نوفؿ، المصدر السابؽ، ص  4
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 الخاتمة: 
شيدت السياسة الخارجية الفرنسية عدة تحوالت في موقفيا مف القضية الفمسطينية، فبد أف كانت فرنسا الراعي األكبر 

لنووي في إلنشاء دولة إسرائيؿ، وساندتيا بكؿ قوة في أياـ الجميورية الفرنسية الرابعة، وزودتيا بإمكانات امتالؾ السالح ا
خمسينيات القرف العشريف، ووصمت إلى الحد الذي تحالفت فيو عسكريًا ضد مصر أياـ العدواف الثالثي. ولكنيا بدأت 
تتحوؿ في عيد الجميورية الخامسة، وفي عيد الجنراؿ ديغوؿ تحديدًا، إلى التوازف في الموقؼ الفرنسي إزاء الصراع العربي 

لؾ الموقؼ الذي عّدتو إسرائيؿ بأنو انحياز لمعرب بالضد مف إلسرائيؿ، حتى أف البعض الصييوني، والقضية الفمسطينية. ذ
 أطمؽ عميو تسمية " السياسة العربية لفرنسا ". 

األليزية( الممثمة برئيس الجميورية ورئيس الوزراء ووزارة  –وتوصؿ البحث إلى أف السمطة التنفيذية )مؤسسة الرئاسة 
اء العاموف ىـ المعنيوف بصياغة السياسة الخارجية الفرنسية، ومنيا موقؼ فرنسا مف الصراع العالقات الخارجية واألمن

العربي الصييوني، وبالتأكيد تخضع ىذه المؤسسات إلى وسائؿ ضغط كبيرة مف قبؿ الموبي الصييوني واألحزاب السياسية 
 رى. والصحافة بالدرجة األساس، فضاًل عف العوامؿ عف العوامؿ الخارجية األخ
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