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تطور ال�ضيا�ضة الفرن�ضية تجاه العالم 

العربي، وتحديداً تجاه الق�ضية 

الفل�ضطينية، منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية، م�ضتذكراً مواقف 

�ضارل ديغول، وبومبيدو، وجي�ضكار 

دي�ضتان، و�ضوًل اإلى �ضيا�ضات 

ميتران، و�ضيراك، ف�ضاركوزي.

ويبّين مردم بك اأن التحول في 

عالقة فرن�ضا الوثيقة والمتعددة 

الم�ضتويات باإ�ضرائيل ــ من القت�ضاد 

وال�ضيا�ضة اإلى الدعم الع�ضكري 

وتاأ�ضي�ص البرنامج النووي ــ بداأ مع 

ديغول في �ضنة 1967 عقب حرب 

''الأيام ال�ضتة''، حين اعُتبر احتالل 

القد�ص ال�ضرقية وال�ضفة وغزة 

)والجولن و�ضيناء( ل �ضرعيًا، 

وجرى وقف ت�ضليم ال�ضالح وقطع 

الغيار اإلى تل اأبيب. وتطور الأمر مع 

بومبيدو الذي جرى خالل حكمه 

اإدراج الم�ضاألة الفل�ضطينية �ضمن ما 

�ضار ُي�ضمى ''ال�ضيا�ضة العربية 

�ص التحول مع 
ّ
لفرن�ضا''، ثم تكر

جي�ضكار دي�ضتان الذي دفع حكمه 

اإلى اأن جعل اللقاء الأوروبي في 

فيينا في �ضنة 1980 يتبّنى مواقف 

تتخطى اإدانة الحتالل ومحاولت 

تغيير هوية القد�ص نحو انتقاد 

بع�ص م�ضامين اتفاقية كامب ديفيد 

والدعوة اإلى اإ�ضراك الفل�ضطينيين في 

المفاو�ضات عبر منظمة التحرير 

الفل�ضطينية ممثلهم الوطني. وعلى 

الرغم مما بدا تراجعًا في بداية 

العهد الميتراني عن هذا الم�ضار 

ال�ضحافية اإيزابيل اأفران بعنوان: 

''�ضاركوزي: �ضديق اإ�ضرائيل الحميم''.

= الورقة الرابعة كتبها كل من 

برنار رافنيل الرئي�ص الفخري لجمعية 

''ت�ضامن فرن�ضا ــ فل�ضطين'' وباتري�ص 

بوفريه رئي�ص ''مر�ضد الت�ضّلح''، 

وعنوانها: ''تعاون ا�ضتراتيجي: محور 

باري�ص ــ تل اأبيب''.

= الورقة الخام�ضة من تاأليف 

دني�ص �ضييفرت مدير تحرير مجلة 

''بوليتي�ص'' الأ�ضبوعية، وعنوانها: 

''ال�ضاركوزية الثقافية والإعالمية''.

= اأّما الورقة ال�ضاد�ضة والأخيرة 

فهي للموؤرخ وال�ضحافي دومينيك 

فيدال بعنوان: ''اإ�ضرائيل اأو الميول 

النتحارية''.

مقدمة مردم بك: روؤ�ضاء 

فرن�ضا بين الثابت والمتحول

ير�ضد فاروق مردم بك في ن�ضه 

التمهيدي للكتاب، وعنوانه: ''على 

�ضبيل التقديم ــ من ديغول اإلى 

�ضاركوزي: ا�ضتمرارية وانقطاعات''، 

ُيعّد 
هذا الكتاب وثيقة �ضيا�ضية 

تعر�ص لعالقات فرن�ضا 

ال�ضرق الأو�ضطية في الحقبة 

ال�ضاركوزية الراهنة. والكتاب الذي 

�ضّطر مقدمته وجمع ن�ضو�ضه 

الموؤرخ ال�ضوري فاروق مردم بك هو 

اأول جهد جماعي يحلل مواقف 

الرئي�ص الفرن�ضي نيقول �ضاركوزي 

عربيًا وفل�ضطينيًا واإ�ضرائيليًا منذ 

و�ضوله اإلى الرئا�ضة في �ضنة 2007.

يت�ضمن الكتاب، اإ�ضافة اإلى 

مقدمة مردم بك، �ضت اأوراق هي:

= الورقة الأولى اأعّدها الباحث 

األن �ضونال وعنوانها: ''�ضاركوزي 

والعالم العربي والإ�ضالمي: لحظة 

نيو محافظة و/اأو اأولوية للتوا�ضل 

الإعالمي''.

= الورقة الثانية كتبتها 

بياتري�ص باتري الرئي�ضة ال�ضابقة 

للجنة عالقات التحاد الأوروبي مع 

دول الم�ضرق العربي بالتعاون مع 

الموؤرخ اإيمانويل اإ�ضبانيول بعنوان: 

''ما نفع التحاد من اأجل المتو�ضط؟''

= الورقة الثالثة اأعّدتها 

كتب بالفرن�ضية

�ضاركوزي في ال�ضرق االأو�ضط

Sarkozy au Proche Orient

Farouk Mardam Bey (Compilation et Présentation)
Paris: Institut d’Études Palestiniennes; 
Sindbad, 2010. 175 pages.
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ال�ضالت ال�ضيا�ضية الخارجية 

واأدبياتها الدبلوما�ضية والإعالمية، 

اأحد المحاور الثالثة الأ�ضا�ضية في 

الكتاب. وورقة اآلن �ضونال، كما 

الأوراق الأُخرى، تالم�ص هذه 

المحاور، مو�ضحة مدى تركيز 

�ضاركوزي على اإحياء العالقات 

الأطل�ضية الوطيدة على نحو دفعه 

خالل زيارته الوليات المتحدة في 

�ضنة 2006 اإلى انتقاد المواقف 

الفرن�ضية المعار�ضة لل�ضيا�ضة 

الأميركية يومها، وت�ضنيفها 

بـ ''الخطاأ والمغرورة''.

بناء على ذلك، عمد �ضاركوزي 

في اأولى اأعوام حكمه اإلى �ضبط 

ال�ضيا�ضة الخارجية الفرن�ضية على 

اأ�ضا�ص الإيقاع الأميركي، واإلى 

اتخاذ مواقف مت�ضددة ت�ضبه مواقف 

المحافظين الجدد في اإدارة بو�ص 

البن، واإلى التعامل مع معظم 

الملفات انطالقًا من التكامل مع 

وا�ضنطن. ولم يبق غير مو�ضوع 

ان�ضمام تركيا اإلى التحاد الأوروبي 

عن�ضراً خالفيًا مهمًا بين الطرفين 

)يرف�ضه �ضاركوزي في حين اأن 

اأميركا توؤيده(.

ورافق التبدل في الخيارات 

الخارجية لفرن�ضا تغّير في الأداء 

الموؤ�ض�ضاتي، جرى بوا�ضطته تهمي�ص 

وزارة الخارجية لم�ضلحة م�ضت�ضاري 

الرئي�ص في ق�ضر الإليزيه، الأمر 

الذي اأدى في اأحيان كثيرة اإلى 

�ضياع دبلوما�ضي، وو�ضول تعليمات 

متنوعة اإلى ال�ضفراء، وظهور هام�ضي 

لوزير الخارجية في اآلية اتخاذ 

القرارات الحيوية...

اللبنانية ــ ال�ضورية دعمًا ل�ضديقه 

رفيق الحريري، وفي م�ضالحته 

وا�ضنطن لحقًا انطالقًا من الملف 

اللبناني وعلى اأ�ضا�ص ا�ضت�ضدار قرار 

الأمم المتحدة 1559 لإنهاء هيمنة 

دم�ضق على لبنان. والتتمة معروفة 

لجهة اغتيال الحريري في 14 

�ضباط/فبراير 2005، وتبلور موقف 

فرن�ضي حاد تجاه النظام ال�ضوري 

ودعم باري�ضي كبير للمحكمة 

الدولية...

مع و�ضول �ضاركوزي اإلى 

الرئا�ضة الفرن�ضية رافعًا �ضعار 

''القطيعة''، بدا اأن هدفه الأ�ضا�ضي هو 

القطع مع الإرث ال�ضيراكي. وقد 

تجّلى الأمر في الملف اللبناني ــ 

ال�ضوري، اإذ انفتحت باري�ص على 

دم�ضق وطورت عالقاتها بنظام 

الأ�ضد، واأعادت التمو�ضع على 

ال�ضاحة اللبنانية، لكنه تجّلى 

ب�ضورة خا�ضة في الموقف من 

وا�ضنطن وتل اأبيب، وفي �ضعي 

�ضاركوزي للتماهي مع اإدارة بو�ص 

واأولوياتها، ف�ضاًل عن تاأكيده متانة 

ال�ضداقة مع اإ�ضرائيل وحر�ضه على 

توثيقها اأكثر بحجة ''القيم 

الم�ضتركة''، على الرغم من حديثه 

في الوقت عينه عن الدولة 

الفل�ضطينية و�ضرورة اإقامتها.

�ضاركوزي ووا�ضنطن 

و�ضياع ال�ضيا�ضة الخارجية

يمكن اعتبار العالقات 

الفرن�ضية ــ الأميركية في العهد 

ال�ضاركوزي، عالوة على العديد من 

التحولي، وحر�ضًا على اعتماد 

''الالو�ضوح'' في الموقف تجاه 

ق�ضايا ال�ضرق الأو�ضط، فاإن خطاب 

ميتران عاد ــ ومن الكني�ضت هذه 

المرة ــ اإلى العتراف بحقوق ال�ضعب 

الفل�ضطيني ومن �ضمنها الحق في 

الدولة، ثم تّوج الأمر في �ضنة 1988 

با�ضتقبال يا�ضر عرفات في الإليزيه.

اأّما �ضيراك الذي يعّده كثيرون 

الرئي�ص الأقرب اإلى العرب 

ج 
ّ
وق�ضاياهم، فيذّكر مردم بك بتعر

�ضيره وتناق�ص مواقفه قبل و�ضوله 

اإلى الرئا�ضة، حين كان وزيراً ثم 

رئي�ص حكومات في عهود بومبيدو 

وجي�ضكار دي�ضتان وميتران ف�ضاًل 

عن كونه عمدة باري�ص ومر�ضحًا 

رئا�ضيًا. فبين ت�ضريحات حادة �ضد 

منظمة التحرير وتجنب اللقاء 

بعرفات لح�ضابات باري�ضية 

انتخابية )حيث الفرن�ضيون اليهود 

كتلة وازنة(، وبين عالقات ملتب�ضة 

مع حكام عرب ودعم للعراق 

وبرنامجه النووي وحربه على 

اإيران، فاإن معالم ال�ضيراكية في 

ح  مقاربتها �ضوؤون المنطقة لم تتو�ضّ

اإّل بعد �ضنة 1995 حين �ضار 

�ضيراك رئي�ضًا واأراد التميز خالل 

عهَدي رئا�ضته في عالقات فرن�ضا 

ال�ضرق الأو�ضطية م�ضتلهمًا ا�ضتقاللية 

الديغولية عن وا�ضنطن، ودافعًا نحو 

تح�ضين العالقات بمعظم الدول 

العربية ومعار�ضة ال�ضيا�ضة 

الأميركية في العراق ودعم يا�ضر 

�ضه للح�ضار خالل 
ّ
عرفات خالل تعر

الفترة 2002 ــ 2004. عالوة على 

ذلك، ت�ضدد �ضيراك في �ضيا�ضته 
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حيث فاجاأ �ضاركوزي )رئي�ص الدولة 

العلمانية( م�ضت�ضيفيه بقراءة جمل 

من العهد القديم ''حول الوعد الإلهي 

لليهود باأر�ص اإ�ضرائيل''، 

وبمعاهدتهم بوقوف فرن�ضا اإلى 

جانبهم في مواجهة التهديدات، قبل 

اأن ُيذّكرهم ــ من موقع ال�ضديق ــ 

ب�ضرورة الو�ضول اإلى �ضالم مع 

الفل�ضطينيين يتيح قيام دولة 

فل�ضطينية واإيجاد حلول لمعاناة 

الالجئين الفل�ضطينيين تحترم ''هوية 

اإ�ضرائيل''.

وترجمة ذلك كله هو: تعاون 

اقت�ضادي رفيع؛ ا�ضتنكارات لفظية 

فقط لحرب غزة في �ضنة 2009 

وللـهجوم الإ�ضرائيلي على ال�ضفينة 

التركية في �ضنة 2010؛ تبادل 

خبرات متوا�ضل بين الوزارات 

والإدارات الفرن�ضية والإ�ضرائيلية؛ 

نجاح فرن�ضي في �ضم اإ�ضرائيل اإلى 

''منظمة التعاون والتنمية 

القت�ضادية'' التي �ضتتيح لها بح�ضب 

وزارة الخزينة في تل اأبيب جذب 

ا�ضتثمارات اأجنبية �ضنوية بقيمة 

تتراوح ما بين 4 و5 مليارات 

دولر...

اأّما ورقة برنار رافنيل وباتري�ص 

ل مجالت التعاون  بوفريه فتف�ضّ

جميعها التي تعّدها دلياًل على 

محور ا�ضتراتيجي �ضار يربط 

العا�ضمتين الفرن�ضية والإ�ضرائيلية، 

من مو�ضوع الت�ضلح والتعاون 

الع�ضكري، اإلى مو�ضوع التن�ضيق 

الأمني وال�ضتخباراتي، اإلى التقارب 

الم�ضترك مع حلف الناتو، و�ضوًل 

اإلى التحالف في وجه اإيران. وتعتبر 

المبادرة بعد انطالقها الر�ضمي في 

الموؤتمر الباري�ضي.

وتخل�ص الورقة اإلى �ضرورة 

اإعادة النظر في الم�ضروع واآلياته، 

واإلى ربطه بتعريفات جديدة 

لالتحاد الأوروبي والع�ضوية فيه، 

واإلى تقلي�ص الفجوات الجيو ــ 

�ضيا�ضية، ف�ضاًل عن الحث على 

احترام م�ضارات التحول الديمقراطي 

في دول جنوب الحو�ص، وعلى 

تعزيز التوا�ضل عبر الحدود فيما 

بين �ضعوبها.

�ضاركوزي واإ�ضرائيل

اأّما الق�ضية الأهم في الكتاب، 

وهي المحور الثالث لهذه المراجعة، 

فهي ق�ضية العالقة بين �ضاركوزي 

واإ�ضرائيل، التي ترد في المقدمة وفي 

جميع الأوراق، عالوة على اأن 

ورقتين تكر�ضان لها عر�ضًا 

م�ضتفي�ضًا.

ففي ورقة اإيزابيل اأفران، نقع 

على ا�ضتذكار لعدد من خطابات 

�ضاركوزي قبل و�ضوله اإلى من�ضب 

الرئا�ضة: في �ضنة 2004 في 

هيرت�ضليا حيث ذّكر ب�ضداقته 

لإ�ضرائيل واإعجابه ب�ضجاعة ال�ضعب 

الإ�ضرائيلي في مقاومته يوميًا 

''تحديات الإرهاب''؛ في �ضنة 2006 

في الوليات المتحدة حين اأعلن 

''القطيعة'' مع الإرث ال�ضيراكي؛ في 

�ضنة 2008 خالل ا�ضتقباله �ضمعون 

بير�ص في باري�ص في العيد ال�ضتين 

للدولة العبرية واعداً اإياه بالوقوف 

الدائم اإلى جانب دولته؛ في �ضنة 

2008 في الكني�ضت الإ�ضرائيلي 

�ضاركوزي والمتو�ضط

واإذا كانت العالقات الفرن�ضية 

النفعية مع دول البحر الأبي�ص 

المتو�ضط )ومع الدول الإفريقية( 

ظلت على حالها على الرغم من 

التقارب مع وا�ضنطن، فاإن الجديد 

الذي حاول �ضاركوزي تقديمه في 

الم�ضهد ال�ضرق الأو�ضطي تمثل في 

م�ضروع تطرقت اإليه ورقة بياتري�ص 

باتري واإيمانويل اإ�ضبانيول وقّدمت 

نقداً له. اإن ''المتو�ضطية'' بعد 

''الأميركية'' هي المحور الثاني في 

هذه المراجعة، وهي، بح�ضب ورقة 

باتري واإ�ضبانيول، قامت من خالل 

''التحاد المتو�ضطي'' في �ضنة 2007 

على اأ�ضا�ص محاولة التركيز على 

البعد القت�ضادي للتعاون، وعلى اأن 

توؤدي فرن�ضا دوراً رياديًا في 

العالقة مع دول الحو�ص، وعلى 

اللتفاف على ال�ضعي التركي لدخول 

التحاد الأوروبي، وعلى اإحداث 

القطيعة مع الحقبة ال�ضيراكية من 

خالل النفتاح على دم�ضق. اأّما 

المو�ضوعات ''ال�ضائكة''، كال�ضراع 

الفل�ضطيني ــ الإ�ضرائيلي وق�ضايا 

حقوق الإن�ضان في الدول العربية، 

فجرى تجنبها كليًا.

لكن الأزمة المالية في �ضنة 

2008 �ضرعان ما خففت من 

الندفاعة ال�ضاركوزية متو�ضطيًا، 

ودفعت الرئي�ص اإلى التركيز على 

ال�ضوؤون الداخلية. كما اأن تفاقم 

الأو�ضاع في الأرا�ضي الفل�ضطينية 

المحتلة وتكرار جميع الخبراء القول 

اإن الق�ضية الفل�ضطينية مركزية في 

الحقل المتو�ضطي اأوقفا تقّدم 
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ل�ضبابية ال�ضورة بين موؤ�ض�ضات 

الخارجية والإليزيه وهيمنة الرئي�ص 

وم�ضت�ضاريه على القرارات الكبرى، 

ظهرت نتائجه مع التخبط في 

المواقف الر�ضمية الفرن�ضية تجاه 

الثورة التون�ضية، ثم الم�ضرية. وعلى 

الرغم من تنحية الوزيرة اإليو ماري 

)التي حّلت فترة وجيزة مكان برنار 

كو�ضنير( وتعيين اآلن جوبيه 

�ضاحب الكفاءة والخبرة الوا�ضعة 

وزيراً جديداً وفق �ضروطه )واأبرزها 

نقل م�ضت�ضار الرئي�ص الذي ُيعتبر 

�ضاحب التاأثير الأعلى كلود غيان 

اإلى وزارة الداخلية للتحرر من عبء 

د �ضاركوزي في 
ّ
الإليزيه(، فاإن تفر

القرارات، وهو الطامح بعد عام 

لتجديد وليته، يبقى مرجحًا. واإذا 

كان حجم الأحداث عربيًا �ضيفر�ص 

عليه تعديالت في اأولوياته، فاإنه ل 

يبدو جاهزاً بعد لتغيير جدي في 

اأدائه وفي نظرته الت�ضطيحية اإلى 

العالقات الدولية واإلى ق�ضايا 

الحو�ص المتو�ضطي المركبة 

والمعقدة.

زياد ماجد

كاتب لبناني مقيم في باري�ص

مرتبطة بالمهاجرين وبالإ�ضالم 

وب�ضوؤون اأُخرى ت�ضي بنظرة اإلى 

العالم و''القيم'' قائمة على ثنائيات 

تب�ضيطية. كما يمكن التوقف عند ما 

عززته ال�ضاركوزية داخليًا في 

فرن�ضا من �ضعود للتطرف اليميني، 

�ضار يظهر جليًا اليوم )بعد اأ�ضهر 

من �ضدور الكتاب(، بحيث تح�ضل 

''الجبهة الوطنية'' وفق ا�ضتطالعات 

الراأي على تاأييد 20% تقريبًا من 

الفرن�ضيين. ويمكن اأي�ضًا اإجراء 

مقارنة بين الأداء ال�ضاركوزي واأداء 

عدد من ''المفكرين'' الفرن�ضيين 

الكثيفي الح�ضور اإعالميًا كبرنار 

هنري ليفي وفنكلكروت وغالك�ضمان 

وبروكنر على ما ي�ضرح دني�ص 

�ضييفرت في ورقته. وهذه جميعها 

ق�ضايا مفيدة، لكنها تبدو )كما يبدو 

عر�ص عالقات �ضاركوزي ببع�ص 

ال�ضحافيين( اأكثر ارتباطًا بالقارئ 

الفرن�ضي العارف بتكوين الم�ضهد 

الإعالمي ــ الثقافي الفرن�ضي ــ 

وبتف�ضيالته، من ارتباطها ب�ضائر 

اء، ولو اأنها تفيد لفهم الأطر 
ّ
القر

العالئقية والقيمية لل�ضاركوزية.

في اأي حال، يمكن اأن نقول اإن 

ال�ضهرين الأخيرين وما حماله من 

تحولت تاريخية كبرى في العالم 

العربي، بدءاً من تون�ص وم�ضر، 

وا�ضتمراراً في عدد من الدول  

الأُخرى ــ ولو بنجاح اأقل ــ يتطلبان 

قراءة للنظرة الفرن�ضية اإلى ''الربيع 

العربي'' وتعاملها معه، ويتطلبان 

كذلك تقويمًا لما جرى من تبديل في 

وزارة الخارجية. ولعل تو�ضيف 

�ضونال في الورقة الأولى في الكتاب 

الورقة اأن هذا كله بداأ يقود اإلى ما 

ي�ضبه ال�ضيناريو الإيطالي ــ 

الإ�ضرائيلي الذي قام على وثيقة 

وّقعها وزير داخلية حكومة 

برلو�ضكوني وتق�ضي بال�ضتفادة من 

خبرات اإ�ضرائيل في قمع اأعمال 

العنف وال�ضغب، ومن الت�ضارك في 

محاربة الإرهاب الذي ي�ضتطيع اأن 

ط اإيطاليا في حروب مع كل َمن 
ّ
يور

ت�ضّنفه اإ�ضرائيل اإرهابيًا.

تبقى في هذا الباب ورقة 

دومينيك فيدال التي تعر�ص 

ممار�ضات تل اأبيب وبع�ص الم�ضتجد 

ها.  في العالقات الدولية فيما خ�ضّ

وهي تبدو خارج �ضياق الكتاب بما 

هو عر�ص لل�ضاركوزية تجاه ال�ضرق 

الأو�ضط، لأنها تحلل نزعات التطرف 

والغرور الإ�ضرائيلية التي يعّدها 

الكاتب ''انتحارية'' )فهي تغّير من 

النظرة الدولية والأميركية اإلى الدور 

الإ�ضرائيلي الذي �ضار يبدو تهديداً 

لل�ضلم العالمي وللم�ضالح الأميركية 

في ال�ضرق الأو�ضط(، لكنها تعود في 

الخاتمة اإلى مقاربة النحياز 

ال�ضاركوزي اإلى تل اأبيب وقطيعته 

مع تراث ال�ضيا�ضة الخارجية 

الفرن�ضية منذ ديغول، فتعيد ال�ضلة  

بـ ''ج�ضم'' الكتاب وبعنوانه.

خال�ضة

يمكن ذكر ق�ضايا عديدة اأُخرى 

تناولها الكتاب، ول �ضيما تلك 

المرتبطة بالخطاب ''الثقافوي'' 

لل�ضاركوزية، المعبَّر عنه اإعالميًا 

و�ضيا�ضيًا من خالل فتح نقا�ضات 

عامة مع فرن�ضا ب�ضاأن م�ضائل 


