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فرنسا تعود إلى الشرق األوسط 
من الباب اللبناني

اظهر الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون فارقا ملحوظا يف ادائه ودوره يف الرشق االوسط. عوامل عدة ساهمت يف ان يلعب 
دورا رئيسيا يف املنطقة، لعل اولها ان فرنسا هي الدولة االوروبية الوحيدة التي ال تغرق حاليا يف مشكالت داخلية، القادرة 

عىل القيام مببادرات، فيام تقبع بريطانيا يف ازمة "الربيكزيت"، واملانيا يف ازمة سياسية 

مل يكن دور الرئيس الفرنيس اميانويل ماكرون يف 
هذه املرحلة وليد الصدفة. بل جاء بسبب وجود 
مقربني منه يعرفون شؤون الرشق االوسط جيدا. 
يضم فريقه الخاص سفريين سابقني يف بريوت هام 
اورليان  اىل  اضافة  باويل،  وستيفان  بون  اميانويل 
لوشوفالييه الذي عاش يف لبنان، كام نسج وزير 
مع  قوية  عالقات  لودريان  ايف  جان  الخارجية 
زعامء املنطقة، وتحديدا يف السعودية واالمارات، 
السابق  الرئيس  عهد  يف  للدفاع  وزيرا  كان  اذ 

فرنسوا هوالند.
العودة القوية لفرنسا حصلت من البوابة اللبنانية، 
عىل  بقوة  ودخل  املشهد  ماكرون  اقتحم  عندما 
من  الحريري  سعد  الرئيس  استقالة  ازمة  خط 
بني  عالقة  ازمة  اىل  تطورت رسيعا  التي  الرياض 
لبنان والسعودية. يتفق الجميع عىل ان ماكرون 
اخراج  يف  االسايس  و"الفضل"  الدور  له  كان 
اليه  االعتبار  رد  ويف  السعودية،  من  الحريري 
واعادته اىل بريوت لالستمرار يف رئاسة الحكومة. 
والتنسيق  بالتعاون  ماكرون  به  قام  الدور  هذا 
مع الرئيس ميشال عون، وبعدما اقتنع بناء عىل 
تأكيدات لبنانية وعىل تقرير السفري الفرنيس يف 

الرياض ان الحريري موجود يف االقامة الجربية. 
بدا جليا ان ماكرون الذي سعى اىل انقاذ الحريري 
لها  املجال  افساح  مع  الرياض،  ادانة  دون  من 
النقاذ ماء الوجه، رد االعتبار ايضا اىل مكانة لبنان 
عىل الئحة االولويات الفرنسية الخارجية، واعلن 
املنطقة  نزاعات  عن  وتحييده  استقراره  التزامه 
كذلك  داخيل.  انفجار  لخطر  تعريضه  وعدم 
خالل  من  للبنان  االقتصادي  الدعم  توفري  التزام 
مؤمتر باريس 4 والدعم العسكري للجيش اللبناين 
روما  مؤمتر  ودعم  مبارشة  مساعدات  خالل  من 
اللبنانية.  االمنية  والقوى  الجيش  بدعم  الخاص 
هذا االلتزام يشكل احد الحوافز الدافعة للرئيس 
السعودية  بني  وساطة  بدور  القيام  اىل  الفرنيس 

اندالع الحرب السورية، معاكس لسياسة الرئيسني 
هوالند  وفرنسوا  ساركوزي  نيكوال  السابقني 
اىل  التحدث  بوجوب  ماكرون  سلم  ومواقفهام، 

الرئيس السوري، وانه ال ميانع يف ذلك.
مرة جديدة يغّلب الرئيس الفرنيس مبدأ "الواقعية 
وللدور  الدولية،  للعالقات  قراءته  يف  السياسية" 
الذي ميكن ان تلعبه باريس يف اطارها. برز متسك 
تناوله  يف  سيايس  كنهج  بـ"الرباغامتية"  ماكرون 
قراءته  من  اليها  توصل  التي  سوريا  يف  الحرب 
ملسار الحرب، بحيث يعترب ان روسيا وايران هام 
من ربح الحرب. بالتايل، فان االسد، الذي وصفه 
موقعه.  يف  موجودا  زال  ما  منهام،  بـ"املحمي" 
وانطالقا من مبدأ التعامل مع ما هو موجود، يرى 
ماكرون انه يتعني التعامل مع االسد. لكن باريس 
مل  الحرب  ان  تقول  التي  االمريكية  الرؤية  تتبنى 
تنته، وبعكس ما يؤكده الطرف الرويس، وال تريد 
ان تستعجل واشنطن االنسحاب، وترى ان البقاء 
للتأكد  وسيلة  يكون  ان  االمرييك يف سوريا ميكن 

فتح الرئيس الفرنيس مرحلة التكيف االورويب مع فكرة بقاء الرئيس السوري.ملاكرون "الفضل" االسايس يف اخراج الحريري من السعودية، ورد االعتبار اليه.

وايران للتخفيف من التوتر، ونقل العالقة بينهام 
من املواجهة اىل الحوار.  هذا االمر له تأثري ايجايب 
واحدا  يعد  الذي  لبنان،  يف  الوضع  عىل  ومؤكد 
من العوامل التي تدفع ماكرون اىل التقريب بني 
السعودية وايران، والقيام بزيارة قريبة اىل طهران 
ستكون االوىل لرئيس فرنيس منذ قيام الجمهورية 
االسالمية يف ايران. لكن لبنان ليس االهم. هناك 
لفرنسا  واملالية  االقتصادية  واملصالح  العالقات 
مع كل من ايران والسعودية، وهناك الحاجة اىل 
عىل  مفقود  اوسطي  فرنيس رشق  دور  استعادة 

الساحات العراقية والسورية والفلسطينية.
بعد الدور الذي اضطلع به ماكرون يف انهاء ازمة 
استقالة الحريري، وبعد قيادته املعسكر االورويب 
ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  لقرار  الرافض 
يف  تفرد  الرسائيل،  عاصمة  بالقدس  االعرتاف 
تسويق موقف فرنيس جديد يف االزمة السورية، 
بقاء  فكرة  مع  االورويب  التكيف  مرحلة  مفتتحا 
الرئيس بشار االسد. يف اوضح موقف فرنيس منذ 

مقاربتها  بني  ما  حد  اىل  حائرة  باريس  تبقى 
السياسية واالسرتاتيجية من جهة وبني مصالحها 
وضائعة  اخرى،  جهة  من  والتجارية  االقتصادية 
تكون  ان  عىل  وحرصها  لواشنطن  صداقتها  بني 
قريبة منها وبني رغبتها يف ان تبقى طليقة اليدين. 
لذا، ستستمر يف التأرجح بني هذه املواقف حتى 

العثور عىل نقطة التوازن بني هذه املتناقضات.
مل تعد تخفي قلقها من تبعات الربامج الصاروخية 
االقليمية  السياسات  ومن  االيرانية  والباليستية 
الخليج  المن  تهديدا  فيها  ترى  التي  لطهران 
واستقرار املنطقة. ومثة لهجة فرنسية جديدة يف 
امللفات  مقاربة  مخاطبة طهران ومنط جديد يف 
فقد  فيها.  تدخل  او  صلة  اليران  التي  االقليمية 
تخلت باريس عن لغة التلميح وااليحاء يف امللفات 
والسياسات املقلقة، وقررت اللجوء اىل االسلوب 
االيرانية. وقد  التهديدات  املبارش يف حديثها عن 
حصل ذلك بعد التقرير الذي اعدته االمم املتحدة 
العمليات  عن  املسؤول  بتحركات  يندد  الذي 
الخارجية يف الحرس الثوري االيراين التي قام بها 
يف الفرتة االخرية يف سوريا والعراق، وكذلك التقرير 
الحوثيون  اطلقها  لصواريخ  االيراين  املصدر  عن 
لكبار  ترصيحات  وبعد  السعودية،  االرايض  عىل 
وتحكمها  ايران  متسك  عن  االيرانيني  املسؤولني 
بالقرار السيايس يف اربع عواصم عربية، وعن ممر 
ببغداد  مرورا  املتوسط  اىل  طهران  من  متواصل 

ودمشق، وصوال اىل بريوت.
هذا التوتر االيراين ـ الفرنيس بسبب رفض باريس 
سياسات طهران وطموحاتها يف املنطقة، انعكس 
عىل لبنان حيث اليران نفوذ قوي ولفرنسا وجود 
تاريخي وقاعدة ارتكاز. يطمح الرئيس الفرنيس اىل 
استثامر دوره يف لبنان كمنصة لعودة باريس اىل 
املنطقة، وذلك عىل نحو يحايك اسرتاتيجيا الرئيس 
الرويس نفسها، الذي يستثمر بدوره سوريا كمنصة 

العادة روسيا اىل املنطقة.
يربز  اللبناين،  بامللف  االورويب  االهتامم  اطار  ويف 
واقليميا  امريكيا  مدعومة  كمرجعية  فرنسا  دور 
البعد  ذات  املشكالت  حل  استكامل  لرعاية 
الدول  خارطة  اىل  لبنان  العادة  وايضا  االقليمي، 
املانحة القتصاده. لكن باريس تعرف ان هوامش 
لبنان ليست كبرية، وانها ال تستطيع  نفوذها يف 
تجاهل وقائع موجودة يف املنطقة التي تطمح اىل 
العودة اليها، وهي وقائع لديها امتداداتها انطالقا 

من لبنان حتى العراق، وبالعكس.

من التوصل اىل الحل السيايس املنشود، وحيث ان 
القامئة عىل  مبادرتها  نهائيا عن  تتخل  باريس مل 
الخمس  الدول  االتصال" املشكلة من  "مجموعة 

دامئة العضوية يف مجلس االمن.
يف  رئييس  لدور  مهيأة  باريس  تبدو  ماكرون  مع 
يف  رويس.  وتقدم  امرييك  انكفاء  ظل  يف  املنطقة 
داخلية،  بازمات  االوروبيني  الزعامء  انشغال  ظل 
املأزق  من  مخرج  اليجاد  االورويب  الجهد  يتزعم 
ـ  االرسائيلية  املحادثات  بعودة  والسامح  الحايل 

تفهم  ان  املهم  من  ان  الفرنسية  املصادر  تقول 
ايران ان مصلحتها تكمن يف تغيري سياساتها التي 
تبدو يف بعض جوانبها استفزازية. ووفق تحليلها، 
االتفاق  من  بالخروج  االمريكية  التهديدات  فان 
كل  امام  مفتوحة  امريكيا  االبواب  وترك  النووي 
اىل  االيرانية  السلطات  تدفع  ان  يتعني  الخيارات 
التفاهم مع فرنسا واوروبا بشكل عام، وبالتايل ان 
االقليمية  بالسياسات  الخاصة  تستجيب مطالبها 
والصواريخ الباليستية. فاذا كانت الواليات املتحدة 
محاسبة  اىل  الدويل  املجتمع  تدعوان  وارسائيل 
الباليستية  الصواريخ  برنامج  ملفي  عىل  ايران 
والهيمنة االيرانية يف الرشق االوسط، فان ماكرون 
يغرد خارج رسب دول االتحاد االورويب حني يعلن 
امللفني.  هذين  عىل  االيرانيني  مفاوضة  وجوب 
خلفه  فراغا  ميأل  ولكنه  املنطقة،  يف  يغامر  لن 
االمريكيون، فتؤدي باريس دور القوة الوسيطة او 
املحورين  بني  الباردة  الحرب  والفيصل يف  امللجأ 

السني والشيعي يف املنطقة.

لبنان من العوامل التي 
تدفع باريس الى التقريب 

بني طهران والرياض

الفلسطينية، مقرتحا بدء تجميد االستيطان واتخاذ 
اجراءات ثقة حيال السلطة الفسطينية. يف موضوع 
القدس تحديدا، بدا صوت ماكرون هو االعىل يف 
اوروبا، ورمبا استفاد من الغضب الكبري الذي اثاره 
من  املنطقة  يف  الشعبي  واالستياء  ترامب  قرار 
واعتربت  االمرييك  الرئيس  اتخذها  سابقة  قرارات 
قبل  قيادي.  بدور  لالضطالع  للمسلمني،  معادية 
القدس وبعدها، يجهد الرئيس الفرنيس يف انعاش 
االتفاق النووي االيراين، اضافة اىل احتامل التوسط 

يف النزاع بني ايران ودول الخليج.
من املعلوم ان يف فرنسا مجموعة ضغط سياسية - 
اقتصادية تدفع يف اتجاه التقارب مع ايران بسبب 
وحاجاته  اقتصادها  يوفرها  التي  الكربى  الفرص 
الكربى. لكن املشكلة االساسية لفرنسا هي رغبتها 
يف التوفيق بني مواقفها السياسية املتشددة بازاء 
ايران وبني سعيها اىل تعزيز حضورها االقتصادي 
الحرص عىل عدم  البلد، رشط  والتجاري يف هذا 

اغضاب واشنطن وادارة ترمب تحديدا.


