French Policy toward the Arab World by Charles Saint-Prot
The lecture focuses on historical and current aspects of the relationship between
France and the Arab World and addresses differences in French and US foreign
policies toward Arab states as are currently highlighted by divergent positions on
recent critical developments in the Middle East and the Gulf region. French policy
towards the Middle East and the Gulf region is embedded in the wide context of a
long-standing French interest and of historically grown relations between France and
the Arab world.
After the Second World War, General Charles de Gaulle reaffirmed a policy of
national independence of which one of the pillars was the strengthening of secular
relations with the Arab World. Economic relations, that would support the economies
in the region, were seen as promoting stability and strengthening political ties.
President Chirac’s re-election in 2002 should allow for a significant boost to France’s
Arab policy which is all the more predictable in that it is an expression of a traditional
doctrine of inter-state balance, a political philosophy of independence and equality,
and a strategic choice that is based on and favoring the principle of multipolarity.
العربي والعالم فرنسا بين للعالقة والمعاصرة التاريخية الجوانب على الضوء المحاضرة ھذه تسلط،
العربية الدول تجاه المتحدة والواليات فرنسا من لكل الخارجية السياسة بين االختالف أوجه وتتناول،
الحالي الوقت في جليًا ينعكس ما وھو، وقعت التي الحرجة التطورات إزاء المتباينة مواقفھما خالل من
الخليج ومنطقة األوسط الشرق من كل في مؤخرً ا، ومنطقة األوسط الشرق تجاه الفرنسية فالسياسة
راسخة الخليج، فرنسية لمصالح عريض إطار في تقع وھي، الناحية من ناضجة وعالقات متأصلة
العربي والعالم فرنسا بين التاريخية.
الثانية العالمية الحرب بعد، تمثلت التي القومي االستقالل سياسة جديد من ديجول شارل الجنرال أكد
العربي العالم مع العلمانية العالقات تقوية في دعائمھا إحدى. االقتصادية للعالقات يُنظر كان كما- التي
المنطقة اقتصادات دعم شأنھا من- السياسية الروابط وتقوية االستقرار لدعم كوسيلة. إعادة عند ويلزم
 عام شيراك جاك الفرنسي الرئيس انتخاب2002 للسياسة كبيرة دفعة تقديم راالعتبا في األخذ
العرب تجاه الفرنسية. الدول بين التوازن بتحقيق يؤمن تقليدي مذھب عن تعبيراً بذلك تقوم وھي، وعن
والمساواة باالستقالل تؤمن سياسية فلسفة، ويفضله القطبية تعدد مبدأ على يقوم استراتيجي خيار وعن.
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