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  ∗ الفلسطيني-اإلسرائيلي  والصراع فرنسا

  

) تقديمه مني طلب ما وهذا (وسطاأل الشرق في الفرنسية للسياسة سريع سرد في البدء قبل

 حد إلى لدينا مهماً الفلسطيني - اإلسرائيلي الصراع تجعل التي األسباب الكلمات ببعض سأوضح

  .داخلية سياسية مسألة وكأنه حياناًأ يبدو

 الدول بقية عن الفلسطيني اإلسرائيلي للصراع بالنسبة حساسية أكثر فرنسا في نحن لماذا

  .وتاريخية ،غرافيةووديم ،اجتماعية طبعاً هي األسباب وروبية؟األ

، وهم نسمة ألف 600 حوالي تضم التيو أوروبا في كبر األيهوديةال جاليةال فرنسا تحتضن

 المغرب من معظمهم ينحدر مسلم ألف 900و مليون 2 حواليكما تحتضن  د،يهويعيشون بحرية ك

وبالطبع هذه األرقام  ،الفرنسي المجتمع مندمجون في وهم ثالثة، أو جيلين إلى ينتمون العربي،

ليست فقط رسمية، بل ممنوعة من التداول أيضاً، ألن الجمهورية ال تعترف باحتضانها لتلك 

 قام قدأسرية، ف تكون ما غالباً إسرائيل مع معالقته أن القول يمكن لليهود، بالنسبةأما  .األقليات

 حول العائلة تلتقي كلماو بالرحيل إلى إسرائيل من وقت آلخر، واآلباء واألبناء واألخوة األجداد

 بسبب حاداً  في كثير من األحيانالنقاش يكون وهناك، هنا العطل أيام الدينية وفي األعياد في المائدة

  .واحد رأي على جمعةمغير و منغلقة ليست ونهاك ،الجالية داخل اإلجماع غياب

 مكسيم تعبير على أوافق ،ثقافية عالقة فلسطين مع المغاربة أما من ناحية العرب، فتعد عالقة

 إلى  بطبيعة الحاليشير فهو نوع من عدم التحديد، في يبقى الذي" بالعروبة الشعور "وهو رودنسون

 لدينا  العربي، يكونالمغرب إلى  ننتميه عندماأن أعتبر ،المشتركة الثقافة والى خاص بشكل اللغة

 يجعلنا قوي بارتباط وشعور أخوة عالقة هناك، فنرى أن العربية نتكلم نعد لم لو حتى ،مشتركة لغة

  .الفلسطينيين لوضع الحساسية شديدي

  

  

  

  

                                                 
كتب العديد من التقارير عن الشرق األدنى والشرق . األسبوعية  POLITISمدير ورئيس تحرير جريدة : دنيس سيفر. أ ∗

 ".الحرب اإلعالمية اإلسرائيلية الجديدة" كما كتب أيضاً عن ،"لمعلومات اإلسرائيليةحرب ا"األوسط، كما كتب عن 
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  االستعمارية المسألة

 باالستعمار المسمى مهوريةالج تاريخ من جزء إلى ويعود ،تاريخي هو اآلخر المهم والسبب

 المجتمع في ،كالدمل طبيعي بشكل السطح على يطفو كونه الكالم من كثيراً اآلن يثير والذي

  .الفرنسي

 لخصو ،الجوانب كافة في األوسط بالشرق فرنسا عالقة مع تتقاطع االستعمارية المسألةإن 

 نساناإل لحقوق الخاص باإلعالن ةالفرنسي الثورة بدأت "بقوله العالقة هذه لورنس هنري المؤرخ

 أسوار أمام يضاًأ بل األهرام أمام فقط ليس 1798 سنة برتابون مع "االستعمارية بالحملة وانتهت

عالمية  اعتُبرت التي الفلسفية األفكار وتصدير التنوير عصر ضافة مرجعيةإ تم نهأ يعني مما ،عكا

 إلى العودة  فيهتتم الذي الوقت في غنية، التدال ذات ذاتها بحد وهي االستعمارية، الحملة لىإ

  .الصليبية الحروب وعادات أساليب

 طوريةااالمبر تفكيك وبعد أخيراً أنها ذإ النجاحات بعض األوسط الشرق في فرنسا اكتسبت

 كانت انهأ مع ،التعبير صح ن، إوسوريا لبنان ورثت ،1916 سنة بيكو سايكس واتفاقيات العثمانية

 البريطانية طوريةااالمبر استولت عندما شديدة أمل بخيبة وشعرت بفلسطين اصخ بشكل طامعة

  .يهاعل

 يتوقف لم االستعمارية المسألة نأ غير ،1920 سنة ريمو سان مؤتمر في يضاًأ فرنسا أمل خاب

 هذه عاشت فرنسا ألن العالم من المنطقة هذه في االستعمارية طوريتهااامبر بسقوط وال هنا تأثيرها

  .فريقياإو  العربيالمغرب في العشرين، القرن من األول الجزء في صلبها في ألةالمس

تسعى  دائماً كانت نهاأ نالحظ األوسط، الشرق في الفرنسية السياسة تاريخ إلى ننظر عندما

 العالمية الحرب وحتى العشرين القرن من كبير جزء ففي  العربي،المغرب في لتحقيق مصالحها

 أرض على لليهود قومي وطن إقامة على تشجع ولم ،صهيونية الفرنسية لسياسةا تكن لم الثانية،

  .فلسطين

 الخارجية وزارة اعتقدت ، كماالمتراجعتين طوريتينااالمبر بين التنافس ، هوديبلوماسيال السببو

هذا و ،العالم من الجزء هذا في البريطانية طوريةااالمبر بيد ورقة ستكون الصهيونية نأ الفرنسية

  .تعزيزها تمني لعدم كاف لسببا

  العربيالمغرب في الثورة تهديد ظّل فيف ،االستعمارية المسألة إلى يعيدنا وأهم آخر اًسبب وأرى

 وفي. األوضاع تأجيج على يساعد األوسط الشرق  منطقةفي اليهودية قامةلإل ظاهري دعم كل كان
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 وأكبر ،باريس يخيف األوسط رقالش موضوع في جزائري تنظيم قبل من تدخل أي كان المقابل،

 هو الرجلو ،الفرنسي المجتمع داخل في فريقياأ شمال نجم وحركة رجل  وجودذلك على برهان

بوضع إطار للمفاهيم السياسية في  بدأ من أول وهو الجزائر استقالل أب نهأ يقال الذي الحاج ميسلي

 الجبهة في عضواًكما كان  ،سواء دح إلى اًويساري اًمتدين رجالً  ميسليكانو المجتمع الفرنسي،

 1934 بين الفلسطينية للثورة اًمؤيد اًموقف اتخذ ألنه بلوم ليون قبل من بعادهإ تم ولكن) فرنسا (الشعبية

 الدفاع في انخراطها لعدم الشعبية الجبهة عاتب وألنه شاملة فلسطينية ثورة أول كانت التي 1936و

  .الوثيقة لعالقةا هذه على يدل مما الفلسطينيين، عن

 فرنسية سياسة األوسط والشرقالعربي  المغرب بين العالقة عززت ،الثانية العالمية الحرب بعد

 الدولة" مشروع تجاه الفرنسي الموقففي  تغييرهذا ال تفسير يمكن، والصهيونية باتجاه مغايرة

  سنةوبعد ،الفرنسي معالمجت في بالذنب شعور من نتجتهأ وما  الجماعيةبادةاإل بسبب ،"اليهودية

 مع العالقة نأ بما نهأ الفرنسية الدبلوماسية اعتبرت الجزائرية، االستقالل حرب بداية معو ،1954

 عالقة في فرنسا دخلت  عندها،.الطريق هذا في قدماً المضي فيجب خاسرة صبحتأ العربي العالم

. فلسطينوصوالً إلى  قاهرة،ال إلى وهران من تمييز، وبدون عام بشكل العربي العالم مع عداء

  .اإلسرائيلية لسياسةوا اليهودي االستيطانوبدأت تدعم حركة 

 بعد اآلخر االتجاه في وتارة معين اتجاه في تارة ذاته العامل يؤثر كيف مالحظة نا إذاًيمكن

  .الحرب

 أي ةالبداي في طرحته الذي السؤال على الجواب في يساهمان الذين السببين هذين من ولالنتهاء

 واجتماعية غرافيةوديم األسبابوذكرنا أن " الصراع؟ هذا تجاه فرنسا حساسية سبب هو ما"

 تقاطعت الذي الغربية وروباأ في الوحيد البلد هي فرنساو. االستعمارية بالمسألة مرتبطة تاريخيةو

. االستعمارية والمسألة اليهودية الجماعية بادةاإل وهما العشرين القرن في مأساويتان قضيتان فيه

 الجماعية بادةاإل مع ،وكجالد كضحية، وتاريخيه دمه في بحق تفاعل الذي الوحيد البلد وهي

  .واالستعمار

  

  والصهيونية فرنسا

 الفلسطيني يسرائيلاإل الصراع جذور ، وهو أنكبيرة داللة ذو حدث وهو آخر شيئاً سأضيف

 سكن حيث باريس من الثامنة الدائرة في نكانبو شارع في فندق في  القصةتبدأ. فرنسا في نشأت
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 صرخات سمع، ودريفوس محاكمة لجريدته يغطي  والذي كانهرتزل يودور ثنمساويال صحفيال

 فرنسا وفي الفرنسية باللغة تُنطق كانت ألنها بل لمعناها فقط ليس كثيراً آلمته التي" لليهود الموت"

 القديمة الصهيونية الفكرة يستعيدو ،اليهود دولة وملمفه وينظّّر يفكر بدأ اإلنسان، عندها حقوق بلد

 أسرع في لنجاحل قابلة صياغة ذات عصرية سياسية نظرية منها جاعالً وغيره بنسكر ليون عند

 وجود الطريقة بهذه واجه ، وقدالعشرين القرن بداية في الصهيونية طبيعة سيغير مما ، ممكنوقت

 ممكن ذلك نأ  يتوقعوناليهود المثقفون يكن لم، وشرقيةال وروباأ في للسامية معادي واضح شعور

 وهي الشرقية وروباأ في القمع من الهروب على قائمة هجرة من االنتقال تم قدف ،فرنسا في حصوله

 الصهيونية إلى اجتماعي مشروع ليس لديها ، وأقول هنا عفا عنها الزمن،ديني طابع ذات هجرة

 يهودي بمجتمع التفكير بدأمن هنا و ،"إقصائي "مجتمع نحو نتقالا هو االنتقال هذا وكان. السياسية

  .خالص

 في المجتمع صغيرة اليهودية أقلية الجالية داخل ،الثانية العالمية الحرب، حتى الصهاينة شكّل

 االجتماعات في وشارك للصهيونية اًموالي دائماً كان الذي وهو بلوم ليون مثل رجل كانو. الفرنسي

 جيدة الصهيونية نأ يعتقدو ،العشرينيات بداية في الصهيونية المؤتمرات وفي 1917 سنة األولى

 واستُقبلوا مندمجين يعيشون الذين فرنسا ليهود وليس روسيا أو بولونيا من القادمين الفقراء لهؤالء

 اآلخرين أجل من صهاينة نناأ يعني مما.. .، إلخالمدنية حقوقهم كافة على وحصلوا جيداً استقباالً

 مطلبية حركة تكن ولم نظرية تضامن حركة من بنوع شبيهةحينها  الصهيونية كانتو ،ألنفسنا وليس

 استمرت نهاأ يعني مما أفرادها، لمعظم بالنسبة عام بشكل اندماجية كانت التي الجالية داخل جماعية

  .تقاليدها من شيء عن التخلي دون  داخل المجتمع الفرنسيذوبانها وتابعت

  

  يةسرائيلاإل - الفرنسية للعالقات الذهبي العصر: الرابعة ةالجمهوري

 الجزائر، استقالل حرب بداية كونها عنها ثتُتحد التي التالية واألعوام 1954 سنة إلى إذا عدنا

 وبعد لحظة آخر في صوتت فرنسا نأ ننسى ال نأ يجب، كما الفرنسية السياسة في انقالباً نالحظ

 1947 نوفمبر/ الثاني تشرين 29 في" التقسيم خطة "،صحيح غير لشكب ،سمي ما على كبير، تردد

 أصبح الذي، الصهيوني المشروع إلى فرنسا انضمام وبعد ،1954سنة  في ولكن ،المتحدة األمم في

 السياسية الطبقة في برزتو أكثر انسجاماً، البلدين بين العالقة صارت ،اإلسرائيلي المشروع

 صراع "هناك أن ، كماتشيني ديك أو بوش جورج كلمات ببعض رتذكّ عالمية رؤية الفرنسية
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 الراديكالي مثل وآخرين مولي غي دو بينو كريستيان االشتراكي تصريحات بعض في" الحضارات

  .فيليب هيندرأ االشتراكي وأ مونوري برجس موريس

 عن تعبر فكرة وهو ،سالماإل هو ،ليهمإ بالنسبة ،العدو وكان ،سالميةاإل األخطار عن هؤالء تكلم

 الهواجس الفكرة هذه تغذيو ،وسطاأل الشرق حتى الشمالية فريقياإ يضم المعالم واضح غير عالم

 هذا توجو. الحجج عبر التاريخ وتشابه الكلمات استعادة هو والملفت ،الحضارات صدام حول

 الحملة مع 1956 نةسل نوفمبر/ الثانيتشرين و أكتوبر/ األول تشرين في السويس حادثة في الصدام

 قبل الناصر عبد جمال اأممه التي القناة بفتح متذرعة واإلسرائيلية والبريطانية الفرنسية العسكرية

 الحين ذلك منذ شُبه الذي الناصر عبد طرد الفعلي الهدف وكان. يوليو/ تموز في شهور بضعة

  .بهتلر

 انتهت السويس حادثة نأ نعرف .خالتاري في واالستدالالت الكلمات تتكرر مدى أي إلى انظروا

 تقلبات الحين ذلك منذ تحصل لقد. اله األمريكيين معارضة هو اليوم استغرابه يمكن وما ،بفشل

 فكانت فرنسا هي ،التعبير صح ن، إ"إسرائيل كايأمر" كانت الفترة تلك فيف ،التحالفات لهذه كبيرة

المنسجمة مع  سياستها عن فرنسا تتخل لم السويس حملة فشل بعدو ،سرائيلإ دولة بناء عمود فعالً

 التي الذرية أبحاثها بتنشيط تقوم  فهيذلك من وأكثر الذرية، القنبلة لها قدمت نهاأ حدإلى إسرائيل 

 عندما، وممكن وقت أقرب في منها االستفادة من إسرائيل تمكّنحتى  هالصالح البداية في كانت

  .تضخيم أي هناك فليس بالمنسجمة العالقة  هذهأصف

ز، بيري شمعون هو، وباريس بيبأ تل بين باستمرار ويتنقل ،كبير نفوذ لديه رجل هناك كان

 من اليوم نسيناها التي الشخصيات وكل مولي وغي ،فرنس مندس بيار على وتأثير نفوذ اذ كانو

 حتى يلإسرائ لدولة الدعم الرابعة الجمهورية هذه قدمت لقد. ..لخإ ،فور وادغار غيار فليكس قبيل

  .1962 سنة

 فرنسا في إلسرائيل الداعم السياسي القلب نأ هو ،اليوم يدهشنا يكادو مهم آخر عنصر وهناك

 ليس األمر نأ غير ،االشتراكي اليسار اسم عليه يطلقو ،SFIO اليسار هو الرابعة الجمهورية

 هي األمس صورة كانتحيث  إسرائيل عن اليوم تكونت التي للفكرة مخالف ألنه بالفعل مستغرباً

 الستالينية مقابل لالشتراكية آخر مساراً مثّل أنه يعني، وهذا الزراعية والتعاونيات الكيبوتز صورة

 شريحة نأ يعني وهذا ،)...خروتشوف تقرير من سنوات عدة قبل فنحن (أهوالها شفكتت بدأت التي

 غير وحتى هناك، رضألبا والعمل بالسفر طيبة بنية قامت الفرنسي اليساري الشباب من كبيرة
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 وغير صحراء واألرض بيضاء الصفحة ن، وأالمثالي المجتمع باتجاه يذهبون نهمأ معتقدين اليهود،

  .بالسكان آهلة

  

  الديغولية القطيعة

 مع العالقات هذه تنقطع مول ،الفرنسي المجتمع في يبدو هكذا األقل على ،"يساري "بلد سرائيلإ

 سنة وحتى ،االشتراكي الحزب قيادة من كبير جزء مع اليوم حتى مستمرة وهي الفرنسي اليسار

 سنة نأ يضاًأ ناأ واعتقدت، بقليل ذلك بعد حصل التغيير نأ البعض اعتقاد  منرغمعلى ال ،1962

 هو الكبير المنعطف نإ وقلت ديغول للجنرال التاريخي الخطاب تشهد يتال ي السنةوه 1967

 في نهأ نكتشف قرب، عن األمور فحص عند ولكن، 1967 نوفمبر/ الثاني تشرين في ديغول خطاب

 ،معه العالقة واستعاد 1962سنة  منذ العربي العالم إلى جديد من يده ديغول مد ،غير بارزة خطابات

  .إسرائيل مع الحميمة العالقات من صوتخلّ

  .لجزائرا حرب ونهاية االستعمارية المسألة وهي األساسية الفكرة إلى نعود ؟1962 سنة لماذا

 لمف إسرائيل مع العالقات، أما العربي العالم إلى جديد من ديغول الجنرال عاد ،إفيان اتفاقيات بعد

 كانت ،وضوحاً أكثر نكون نأ ردناأ إذا وأ والفعلية الكبيرة القطيعة كانت ولكن ،كانت كما تعد

 الجنرال تحدث عندما 1967 نوفمبر/ الثاني تشرين 27 يوم الصحفي المؤتمر خالل شكلية القطيعة

 إلى دعوكمأو كامل خطاب في الجملة هذه ترد[". متغطرسالو نفسه من الواثق "الشعب عن ديغول

 مؤثر خطاب فهو) بيه مردم وفاروق قصير لسمير القدس - باريس: كتاب في نجده (قراءته

  ].الفلسطينيين مواجهة في اإلسرائيلي التوسع عن تنبئي بشكل ويكشف

 عهابتْتَ لم نهأ غير ،القضية هذه في جداً مهمة تبقى والرموز ،رمزية القطيعة هذه بقيت ولكن

 وانتصرت ،سابقاً طلبت التي الميراج طائرات تسليم تم مثالًف. العقود كافة تلبية وتم اقتصادية تقلبات

 القطيعة هذه تأثير من كثيراً يخفف مما الطائرات، هذه بفعل الستة ياماأل حرب فيإسرائيل 

  .المفترضة

 بل الدبلوماسي االنقالب هذا على شاهد ألنه ليس ،عدة نواحي من ومهم مفصلي عام هو 1967

 هذه من شهور ثالثة بعد ديغول للجنرال الصحفي المؤتمر جاءو ،الستة األيام حرب عام نهأل أيضاً

 رواه كما الغضب، شديد وكان 1967  سنةحزيران عدوان مسؤولية إسرائيل حمل لقد. الحرب

  . الفرنسية اليهودية الجالية من جزء موقف جراء مذكراته، في أرون ريمون
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 بعد فرنسا في اليهودية للجالية االجتماعية التركيبة تغيرت 1962  سنةمنذ نهأ ال بد من القول

 األيام حرب عاشوا الذين  بما في ذلك البعض من اليهودالجزائر من تدفّق أعداد كبيرة من العائدين

 قبل، من تصورها يمكن وال اعتيادية غير أشياء شوهدت كما ،الجزائر لحرب متدادكا لستةا

 منهم استاء لقد". إسرائيليون نحن"و" إسرائيل تحيا "صرخات مع أليزة الشان جادة في كالمظاهرات

 للفكرة ومعادية بهم خاصة جماعية مشاعر عن تعبر الشعارات هذه نأ اعتبر ألنه كثيراً ديغول

 وجودي خطر من الخوف إثارة في وساهم الفرنسي المجتمع في كبيراً دوراً هذا لعب ،لجمهوريةا

  .داخل هذا المجتمع إسرائيل على

 لم يكن موجوداً على الفلسطينيف ،الفرنسي المجتمع في الفلسطيني ظهورال عام أيضاً كان 1967

 المخيلة في ال وطنية هوية له ليس ،التعبير صح نكغيره، إ العربي كانو ،العام هذا قبل اإلطالق

 الفلسطينيون جرب لقد: رضاأل على الواقع عن فعالً يعبر وهذا ،الفرنسي  السياسيالخطاب في وال

 التخلي أو خيانتهم أو استغفالهم وبعد المحيطة األنظمة مع التحالفات وكافة العربية القوميات كافة

  .استقلوا عن غيرهم عنهم،

 سنة نشأتُأ التي، الفلسطينية التحرير منظمة في عرفات ياسر بظهور نسيالفر المجتمع تأثر

 هذه نأ غير ،الفلسطيني صورة على مرة ألول تعرف ألنّه ،الفترة هذه خالل انطلقت والتي 1964

 جألو ،إلسرائيل بالموالين اًمغمور االشتراكي السوق فكان ،"السوق قانون "بطريقة ستظهر الصورة

 أقل وبشكل الماويينك المجتمع في تأثيراً واألقل أقلية األكثر المجموعات إلى طينيينللفلس الموالون

 نشوء لصالح تييالسوفي التصويت ألن تعقيداً أكثر الوضع فكان للشيوعيين بالنسبة ماأ. التروتسكيين

 إلى ضافةإ التأثير قوي زال ما 1947نوفمبر / الثاني تشرين في التقسيم قرار خالل إسرائيل دولة

 هذه ذاًإ فجاءت ،اإلسرائيليين الشيوعيين صفوف داخل المهمة والتصدعات الحادة الصراعات

 داخل من وأيضاً المتطرف باليسار سمي ما داخل من للفلسطينيين الموالية أو الفلسطينية الشخصيات

 حول حسيتأرج  كان هذا األخيرولو حتى - سارتر بول وجان غودار لوك جان مثل المثقفين أوساط

 فكان ،بعد فيما ليبراسيون صحيفة في السينمائي الناقد سيصبح الذي داني وسرج - المسألة هذه

  .الدرب رفاق أول هؤالء

 في له المؤيدين خالل ومن الصحف هذه خالل من الفرنسي المجتمع في الفلسطيني التواجد بدأ

  .الديغولي الخطاب عم تواصالً منهم اليسار وخاصة الديغوليين وكذلك المتطرف اليسار
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عندها  ،فيتنام حرب وهو آخر دولي صراع مع كبيرة معاني تحمل كلية مشابهة تكونّت وبذلك

 السنة في مازلنا فنحن، االستعمار مقاومة رموز كبار كأحد قوي وبشكل مكانه الفلسطيني أخذ

 على المتأسفون :الفرنسي المجتمع في السياسي مكانه فرد كل ستعادا ،الجزائر حرب بعد الخامسة

 جهة من الحرب في الجزائر تحرير جبهة جانب لىإ والمشاركون ،جهة من االستعمارية الحقبة

  .الفلسطيني الجانب لىإ سيصطفون الذين صدقاءهمأ أو الحقائب حملةو أخرى،

  

  االستمرارية بعض: وشيراك وميتران جيسكار

 ولمبيةاأل األلعاب في المشاركين يناإلسرائيلي الرياضيين خطف بسبب فترة بعد القطيعة حصلت

 ألن للفلسطينيين بالنسبة اًمجدي الحدث يكن لم ،كبير اضطراب إلى أدى والذي 1972 سنة ونيخيم في

 في حصلت كبيرة دولية عالميةإ تظاهرة من لالستفادة بل القتل لىإ تهدف تكن لم العملية هذه

  .تطاق ال رمزية داللة ذاته، بحد العنف لىإ ضافةإ لمانيا،أ في يهود رهائن خطفل فكان. ألمانيا

 أول موت مع ذلك تزامن، وفرنسا في باألساس صلباً يكن لم الذي الفلسطيني الوضع تالشى

التي  اإلسرائيلية األجهزة يد على 1972 سنة اغتيل الذي الهمشري محمود فرنسا في فلسطينل ممثل

  .يونيخم عملية عن المسؤول نهأ للسخرية مثير بشكل ادعت

 مع رسمياً تلتقي غربية دولة أول فكانت ،خصوصيتها على فرنسا حافظت ذلكمن  رغمعلى الو

 1975 سنة وفي. 1974 سنة) 1974‐1976 (الخارجية وزير سوفنارغ جان به التقى ،عرفات ياسر

 ممثل مع الفلسطينية التحرير لمنظمة ممثلية مكتب غربية، عاصمة في مرة وألول فرنسا افتتحت

 أخرى، أيادي قبل من المرة هذه ولكن 1978 سنة هاغتيال تم الذي قلق الدين عز  هوآخر لسطينيف

جميع األطياف  مع خصوصيتها على فرنسا حافظت ذلك  منرغمعلى الو ،نضال أبو مرتزقة

  .الديغولي شبه اليمين أم االشتراكي اليسارسواء كانوا من  السلطة، في الموجودين

 الوضع كان هكذا ،إلسرائيل الموالي الشعور يعم في السلطة، االشتراكي اليسار يكون عندما

 بثقافة مشبعاً الرجل هذا كونوعلى الرغم من . 1995سنة  لىإ 1981  سنةمن ميتران فترة خالل

 إلنقاذ مرتين تدخّلكما ) فرنسا هي الجزائر نأ 1954 سنة صرح (واستعمارياً ،الرابعة الجمهورية

 لىإ مرة ألول بدعوته يضاًأ وقام ،1983 سنة طرابلسفي و 1982 سنة بيروت في عرفات ياسر حياة

  .ميتران فرنسوا مفارقةهي  هذه .دولة كرئيس فرنسا
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 شكلت و.السياسة هذه بعد فيما إلسرائيل والموالي الديمقراطي االشتركي جوسبان ليونل مثّلكما 

 الشتراكيةل القديمة الصورة ستعادةا يهعل الحجارة لقاءإو بيرزيت لىإ 2001  سنةزيارته حادثة

اعتقد . فعله ينبغي الذي ما يقول الذي ز،بيري شمعون "لمخلدا"لـ الخفية القيادة تحت سرائيليةاإل

 أبريل سنة/ نيسانفي  (المقبلة الرئاسية االنتخابات وبسبب به المحيطين تأثير نتيجة جوسبان ليونيل

 شيراك زيارة من سنوات خمس بعدف ،إسرائيل باتجاه ميلوال شيراك جاك معاكسة عليه نأ ،)2002

 جهاز مع بأن اشتبك الرئيس الفرنسي ،قوياً رمزاً حملت حادثة وقعت القديمة البلدة في القدس لىإ

 كونه ،"اإلرهابية "بالمنظمة إياه واصفاً اهللا حزب عن أحمق اًكالم جوسبان قالو اإلسرائيلي، األمن

 مع 1996 أبريل سنة/ نيسان بتفاهمات وسميت فرنسا عليها عتوقّ التي اتاالتفاقي بتاتاً يعرف ال

 نإف طاراإل هذا فيو ،المنطقة في اهللا حزب بدور اعتراف بمثابة وهي المتحدة، الواليات مشاركة

 بالدفاع ويقوم ،سوريا مع مباشرة مواجهة باجتناب ما بشكل مكلف بل إرهابية منظمة ليس اهللا حزب

 وزير فدرين هوبر جعل ما ذلك على علم بكل ذلك، جوسبان ولم يكن ،لبنان نوبج في األرض عن

  .بذلك رهيذكّ  حينهاالفرنسية الخارجية

 ليون بما في ذلك SFIO ـال منذ ،التاريخية االستمرارية لىإ شارةاإل ذلك، كل في المهم ويبقى

  .آخر باتجاه الحزب قاعدة مزاج كان نإو حتى االشتراكية، القيادة مواقف في اليوم حتىو بلوم

  

  بوشية بحلّة كييمراأل ركوزياس

 الوضع إلى نأتي واإلسرائيلية، الفلسطينية - الفرنسية للعالقات التاريخي السرد هذا بعد وأخيراً

  .الحالي

 نتذكر. الرمزية الناحية من األقل على ديغول فترة استعاد الذي) 2007-1995 (شيراك حقبة بعد

 يضاًأ ظهرت ولكن. باريس في ليموت جاء الذي المريض عرفات ياسر قبالاست الخصوص هذا في

 المدن تهز األوسط الشرق في العنف تداعيات فكانت الفرنسي، المجتمع لدى خاصة حساسية

  .الفرنسية

 الصداقة جمعية به تقوم الذي العمل هنا نذكر ،الفلسطينيين حقوق أجل من تعبوياً تقليداً يضاًأ نجد

 الذهاب الفرنسيين من آلالفا مكّنت التي المدنية والبعثات الجمعيات تكتل وكذلك ،لسطينف - فرنسا

 الذي الجدار رفض حول ساسيةاأل المعارك تدور واليوم ،تضامنهم عن لتعبيراو الوضع لمشاهدة

 رفض جاء ،خيرةاأل اآلونة فيو. المحاكم في قانونية معركة وهناك ،الفلسطينية المناطق يقضم
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 يضاًأ اإلشارة جبكما ت. بالمستوطنات القدس يربط الذي القطار بناء في الفرنسية الشركات ةمساهم

 زيت من نتاجهمإ بيع على الفلسطينيين المزارعين ومساعدة األرض على تقام التي األنشطةإلى 

يل  إسرائبين التجاري للتبادل طاراًإ يشكل الذي االتفاق دانةإل التحرك ذلك من وأكثر. الزيتون

 احترام ضرورة على تنص االتفاق شروط نأ على الرغم من مستمر وهو ،وروبياأل واالتحاد

 الموضوعي التراجع إلى ضافةإ ،متوفرة غير الشروط وهذه الشعوب سيادة واحترام نساناإل حقوق

 على الدموي والهجوم) 2006 آب - تموز (لبنان على الحرب منذ العام الرأي في إسرائيل لصورة

 على الدموي الهجوم يضاًأو) 2009 يناير/ الثاني كانون - 2008 ديسمبر/ ولاأل كانون( غزة

  ).2010 مايو/ يارأ - أبريل/ نيسان (نسانياإل سطولاأل

 الطرف في تقع فهي ،التاريخ لمسيرة المعاكس باالتجاه تسير الفرنسية الجديدة الدبلوماسية لكن

 انتخب الذي ،ركوزياس والكني نأ القول يمكن. الفرنسي العام الرأي في السائد الشعور من اآلخر

.  الفكريةالناحية الذي يتفق معه من  بوش،كييمراأل الرئيس عن حقبة متأخراً جاء ،2007 سنة

 وتجميد دولتين قيام ضرورة حول المضمون فارغة شعارات على تأكيده عادةإ عن النظر بغضو

 جانب لىإ يقفان ريكوشن برنار خارجيته زيروو  ساركوزيالفرنسي الرئيس نإف االستيطان،

 التعاون مستوى كما يدعمون بحدة على المستوى األوروبي فكرة تعزيز ،تحفظ دونإسرائيل 

 اقتصادية عقوبة ةأي  فيه فرنساترفض الذي الوقت وفي كما أنه. سرائيلإو وروباأ بين االقتصادي

 البضائع مقاطعة شعار اعتمدت التي لجمعياتوا الشخصيات الفرنسية الحكومة ، تالحقسرائيلإ على

 البغض لىإ الدعوة "بجرم دانتهمإ الفرنسية المحاكم من طالبة الفرنسية المخازن في اإلسرائيلية

 العنصري الفصل ونظام الجنوبية فريقياإ مقاطعة لىإ دعا من دانةإ يشبه ما أي ،"العنصري

 جداً معاد حوله ومن ركوزياس شعور نأ هو هقول يمكن ما ،بيضاأل صرنللع المعادية بالعنصرية

  .الكبيرة عالماإل وسائل بعض وتشيعه تغذيه الذي سالماإل من الخوف هاجس لىإ ضافةإ للفلسطينيين

 جداً عنيف ركوزي،اس والكني مع )البوشية بالحلّة(  األمريكيةالمتحدة للواليات المواليإن التحول 

 ديستان جسكار حتى ،الخامسة الجمهورية في أوسطية الشرق اسةالسي مع قطيعة نشاهد  أنناحد لىإ

 ضمنا قد كانا للديغولية، المعادي اليساري وميتران، للديغولية المعادي اليميني أي )1947-1981(

 ونقترب ،ركوزياس تامة مع فالقطيعة ،معين ديغولي لتقليد طريقتهما، على االستمرارية، من نوعاً

 إحدى هي وهذه المعاكس االتجاه في يسير الفرنسي المجتمع نأ غير، رابعةال الجمهورية سياسة من

  .الفرنسي العام الرأي مع ركوزياس معها يتعامل التي التناقضات




