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  ى بيان مجلس الوزراء الفرنس

   حول اقتراح مؤتمر القوى األربع العظمى

  1967 هيوني 2

  

تسوية من أجل عقد مؤتمر للقوى العظمى األربع  1967مايو  24ى ول فجاقترح الرئيس دي

ى االتحاد السوفيتكما أن جاء فاترا، على هذا االقتراح أزمة الشرق األوسط. بيد أن رد القوى العظمى 

  الفكرة الحقا. رفض 

سرائيل بشن األعمال ابادر أال ت ،اجتمع به ماعند وزير الخارجية إيبان منول جوطلب دي

  قوة السالح.الى  وءلجيبدأ بالى وحذر من أن فرنسا لن تمد يد العون للبلد الذ ،العدائية

  :ولجدي ترأسها الرئيسى التى عند اختتام جلسة مجلس الوزراء الفرنسى وصدر البيان التال

 ،المعنية الدولمن ى ألوجه من الوجوه ى أعلى  شكل من األشكال أوى لم تتعهد فرنسا بأ

االحتمال أن  ىر تلكنها و  ،العيشى أن كل من هذه الدول لديها الحق فتعتبر  ة منهامبادر ولكنها وب

كان  أيا -  السالحبحمل  ستبدأى الت. ونتيجة لذلك، فإن الدولة يةعمال القتالاأل شنسوأ سيكون األ

 دعمها.على حتى لن تحصل ها، و فرنسا على أفعالموافقة ب لن تحظى -  هامكان

فإن  ،الواقعى انفراج ف الى  أفضى من ثمو  ،لتوقعمن الترقب واى الوضع الحالاستمر ٕاذا و 

ن بيرب اقشروط التو  ،خليج العقبة، ووضع الالجئين الفلسطينيينى الناجمة عن المالحة ف تالمشكال

على غرارها  قرارات حيث أن قرارات دولية، ب هامضمونى ف تكون محكومةيجب أن  ؛الدول المهتمة

ومازالت  ،مجلس األمنى دائمة العضوية فالعظمى  لوفاق بين القوى األربعل مداسابق الى منحت ف

     هذا الصدد.ى ف هقدمتى الذاالقتراح متمسكة بفرنسا 

   



11. Statement by the Council of Ministers of France on the Middle East, 2 
June 1967: 
On 24 May 1967 President de Gaulle proposed a conference of the four Great 
Powers to resolve the crisis in the Middle East. But the response of the Powers 
was lukewarm and the Soviet Union later rejected the idea. In his meeting with 
Foreign Minister Eban, de Gaulle asked that Israel do not initiate hostilities and 
warned that France would not help that country that would be the first to resort to 
arms. The following statement was issued at the conclusion of the French 
Cabinet session presided over by President de Gaulle: 
France is not pledged in any way, or in any respect, to any of the States 
concerned. On her own initiative, she considers that each of these States has the 
right to live. But she deems that the worst would be the opening of hostilities. 
Consequently, the State that would be the first - wherever it might be - to take up 
arms will not have either her approval and even less her support. 
In the event that the present situation of expectancy could be maintained and, as 
a consequence, a détente in fact would result, the problems caused by 
navigation in the Gulf of Aqaba, the situation of the Palestinian refugees and the 
conditions of proximity of the interested States should be regulated in substance 
by international decisions, such decisions having previously given rise to an 
entente between the Four Powers which are permanent members of the Security 
Council. France maintains the proposal she made in this respect. 

  


