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تقرير

حصة لبنان من عودة فرنسا
إلى الشرق األوسط
جـنــوبــا ب ــدأه مـقــاتـلــوهــا ،وأن الـحــزب،
بــالـتــالــي ،لــم يختر فـتــح الـجـبـهــة ،كي
ّ
ُيقال إن غاية الهجوم حشر املسلحني
في جرود عرسال.
ع ـل ــى األرض ،ي ـض ـيــق ال ـخ ـن ــاق عـلــى
ّ
ّ
الفصائل املسلحة ،وبــات مسلحوها
محصورين في بقعة جغرافية تصغر
تــدري ـج ـيــا .وبــال ـتــال ــي ،ي ـج ــري ت ــداول
سيناريوات عدة لأليام املقبلة .أحدها
يـسـتـنــد إل ــى م ـع ـلــومــات ت ـت ـحــدث عن
مفاوضات بدأت للوصول الى تسوية
ّ
تفتح الطريق النسحاب املسلحني إلى
العمق الـســوري بضمانات مــن حزب
الـلــه .وهـنــا ُيحكى عــن انقسامات في
الفصائل بني مؤيد ورافض .وإذا فشل
ه ــذا الـخـيــار ،ف ــإن الـسـيـنــاريــو الثاني
يتمثل بــدخــول عــرســال مـجــددًا ،وهو
م ــا تــرف ـضــه «الـ ـنـ ـص ــرة» ،رأس حــربــة
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـق ــات ـل ــة ف ــي ال ـق ـل ـمــون،
باعتباره خطيئة ارتكبتها بدخولها
ّ
ف ــي آب امل ــاض ــي إل ــى جــانــب مسلحي
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة» الـ ــذيـ ــن اجـ ـت ــاح ــوا ال ـب ـل ــدة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة .م ـص ــادر إســام ـيــة تشير
الــى معلومات عــن استعداد مسلحي
«الدولة» للهجوم على عرسال مجددًا
ألكثر من اعتبار ،أحدها ضمان خط
اإلم ــداد ،والـثــانــي تحقيق نصر مــواز
لـتـقـ ّـدم حــزب الـلــه عبر السيطرة على
ب ـلــدة لـبـنــانـيــة ،وبــال ـتــالــي ،اس ـت ــدراج
ال ـح ــزب ال ــى مــواج ـهــة داخـ ــل عــرســال
لتقديرهم بأن الجيش سيكون عاجزًا
عن مواجهتهم ،ما يعني اشعال فتنة
طائفية في الداخل اللبناني.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـ ـيـ ـ ــدانـ ـ ــي ،س ـي ـطــر
الجيش الـســوري ومقاتلو حــزب الله
ع ـلــى غــالـبـيــة سـلـسـلــة ت ــال ال ـب ــاروح
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ال ـت ــي تــرت ـفــع 2450
م ـت ـرًا ع ــن سـطــح ال ـب ـحــر ،وه ــي عـبــارة
ع ــن مـجـمــوعــة ت ــال تـبـلــغ مساحتها
الـتـقــريـبـيــة  20كـلــم م ــرب ــع ،م ــن بينها
«م ــرص ــد الـ ـ ـ ـ ــزالزل» ،ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات
اس ـت ـم ــرت م ـنــذ أول م ــن أم ـ ــس .كــذلــك
سيطرت الـقــوات املهاجمة على كامل
م ــرتـ ـف ــع ضـ ـه ــر الـ ـ ـه ـ ــوا ش ـ ـمـ ــال ش ــرق
ب ـلــدة يــونــن الـلـبـنــانـيــة ،والـ ــذي تبلغ
م ـس ــاح ـت ــه  6ك ـل ــم مـ ــربـ ــع .وي ـت ـض ـمــن
ً
املــرتـفــع ت ــاال ع ــدة ،أهـمـهــا تـلــة الــرايــة
( 2330م) التي تشرف بشكل مباشر
على جرود عرسال ،إضافة إلى بعض
م ـعــابــر املـسـلـحــن غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة من
ج ــرد عــرســال إل ــى ج ــرود راس املـعــرة
السورية.

ورأى أن ه ـ ـنـ ــاك راب ـ ـط ـ ــا أس ــاسـ ـي ــا
ب ــن «ت ـه ــدي ـ َـدي» إيـ ــران وحـ ــزب الـلــه.
وأوض ــح أن «تـهــديــد إي ــران ملموس
ولـيــس عــرضـيــا ،إذ إن ط ـهــران تريد
أن ت ـه ـي ـم ــن عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ــط ،وم ــا ح ــزب ال ـلــه إال إح ــدى
األدوات الـتــي تستخدمها لتحقيق
هذه الهيمنة» .وحــذر من أن االتفاق
ال ـجــاري الـتـفــاوض عليه بــن ال ــدول
الكبرى وإيــران حول برنامج طهران
النووي ال يقتصر خطره على ما فيه
وحسب ،إذ إن من شأن اتفاق كهذا أن
يوفر إليــران ازدهــارًا اقتصاديًا ،وأن
يمكنها من زيادة مساعداتها املالية
ملنظمات فــي املنطقة ،وعـلــى رأسها
حزب الله.

يشكل الحضور
الفرنسي مجددًا في الشرق
األوسط عامل ثقة بالنسبة
الى دول الخليج ،وبإمكان
لبنان أن يستفيد منه .لكن
بالنسبة الى باريس ،ليس هناك
شخصية لبنانية يمكن أن
تعتمد عليها إلمرار الحل أو
إدارته في لبنان
هيام القصيفي
إلى أي حد يمكن أن يستفيد لبنان من
عــودة الحضور والــدور الفرنسيني إلى
الخليج والشرق األوسط؟
الـ ـس ــؤال املـ ـط ــروح م ــن زاوي ـ ــة االه ـت ـمــام
الـفــرنـســي بــالــرئــاســة الـلـبـنــانـيــة ،أو من
خالل صفقة السالح السعودية لصالح
لبنان بقيمة ثالثة مليارات دوالر ،يأتي
في أعقاب عودة فرنسا الى املنطقة من
ب ــواب ــة الـصـفـقــات ال ـتــي عـقــدتـهــا أخـيـرًا
لبيع طائرات رافال إلى قطر ومصر ،أو
حتى من خــال صفقة السالح للجيش
اللبناني عبر الرياض ،وحرص الرئيس
الفرنسي فرنسوا هــوالنــد على تعزيز
عالقته بالسعودية ودول الخليج.
ففي مقابل تــراجــع االهـتـمــام األميركي
بــال ـت ـفــاص ـيــل امل ـت ـع ـل ـقــة بـ ـ ــإدارة ش ــؤون
الشرق األوسط ،واالكتفاء بإدارة خيوط
ال ـل ـع ـب ــة عـ ــن بـ ـع ــد ،مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص عـلــى
الـتــوازن بــن حــوارهــا االستراتيجي ،ال
الـنــووي فقط ،مــع إي ــران ودعمها طاقم
الحكم الـجــديــد فــي الـسـعــوديــة ورعــايــة
«عــاص ـفــة الـ ـح ــزم» ،تـعـمــل فــرن ـســا على
إع ـ ــادة تـثـبـيــت ح ـض ــوره ــا ف ــي ال ـشــرق
األوسط وإرساء شراكة جديدة مع دول
الخليج.
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ي ـخ ـت ـل ــف دور ف ــرنـ ـس ــا فــي
الخليج الـعــربــي عــن دوره ــا فــي شمال
أفريقيا .ولطاملا كــان دورهــا محصورًا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األدنـ ـ ـ ـ ــى ،وال س ـي ـم ــا بـعــد
سقوط الدولة العثمانية ،وحتى بعيد
نيل ال ــدول الـتــي انبثقت عــن انهيارها
اسـتـقــالـهــا .ل ــذا تــأخــذ ص ــورة الرئيس
االش ـت ــراك ــي ف ــي قـطــر أو ال ـس ـعــوديــة او
مصر الحالية أبعادًا أخرى ال تشبه أبدًا

ص ــورة سلفه ومـثــالــه فــرنـســوا ميتران
في مصر ـ ـ األهرام التي كان يحلو له أن
يزورها سنويًا.
بني الصورتني فارق تاريخي ومتغيرات
ك ـث ـيــرة سـمـحــت ل ـه ــوالن ــد ،ف ــي اللحظة
التي ترزح فيها فرنسا تحت عبء أزمة
اقـتـصــاديــة مــن جـهــة ،وم ــن جـهــة ثانية
صـعــود الـيـمــن املـتـطــرف مـقــابــل تأجج
ال ـصــراع مــع التنظيمات الجهادية في
فرنسا ،وال سيما في أعقاب تفجيرات
شــارلــي إي ـب ــدو ،أن يـعـقــد صـفـقــات بيع
طــائــرات مــع دول الخليج الـتــي تفتش
ب ــدوره ــا ع ــن حـلـيــف غ ــرب ــي ي ـقــف على
مسافة من طهران.
تـسـتـفـيــد فــرن ـســا راهـ ـن ــا م ــن تـمــايــزهــا
عــن واشنطن فــي مقاربتها الـحــوار مع
ً
إيــران ،رغــم أن لباريس باعًا طويال في
ال ـعــاقــة مــع ال ــدول ــة اإلســام ـيــة ،فــي ما
يتعلق بالتأثيرات اإليــرانـيــة فــي كثير
مــن مـلـفــات املـنـطـقــة ،وم ــا يعنينا منها
في لبنان سابقًا خــال أزمــات الرهائن
وح ــدي ـث ــا إبـ ـ ــان حـ ـ ــروب إس ــرائـ ـي ــل ضــد
لبنان وانـتـخــابــات رئــاســة الجمهورية
واتفاق الدوحة.
ورغم العالقة السوية نسبيًا مع إيران،
وقفت فرنسا في وجــه االتفاق النووي
واستمرت في إعطاء مالحظاتها عليه،
رغ ــم تـقــدمــه عـلــى خ ــط واش ـن ـطــن .وفــي
الخارجية اإليراني
وقت كان فيه وزيــر
ّ
مـحـمــد ج ــواد ظــريــف ي ـمــن عــاقـتــه مع
نظيره األميركي جون كيري ،كان وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـســي ل ـ ــوران فــابـيــوس
يبني استراتيجية جديدة مع السعودية
ويعزز العالقة مع الــدول العربية التي
تـنـظــر بــري ـبــة ش ــدي ــدة ال ــى م ــا تنسجه
حليفتها الـتـقـلـيــديــة م ــع خـصـمـهــا في
إدارة ملفات الـشــرق األوس ــط ،وهــو ما
ظهر في التعامل السعودي والخليجي
مع قمة كامب دايفيد.
تـسـعــى فــرنـســا وف ــق ذل ــك ال ــى الــدخــول
ع ـلــى خ ــط ع ــواص ــم عــرب ـيــة فــاع ـلــة على
مستويني ،األول اقتصادي بحيث تعيد
ترميم اقتصادها بأموال خليجية ،عبر
ص ـف ـقــات س ــاح وطـ ــائـ ــرات ،وق ــد ب ــدأت
حـمـلــة ت ــروي ــج داخ ـل ـيــة مل ــا تـخـلـقــه هــذه
الـصـفـقــات م ــن ف ــرص عـمــل للمواطنني
الفرنسيني .والثاني التنسيق مع هذه
الــدول في مواجهة اإلرهــاب الــذي يطال
ف ــرن ـس ــا ،والـ ـت ــي ي ـس ـت ـمــر ف ـي ـهــا ال ـج ــدل
ح ــول ط ــرق معالجة اإلس ــام الفرنسي
واس ـت ـي ـع ــاب ــه وت ـع ـم ـي ــق ان ــدم ــاج ــه فــي
املجتمع الـفــرنـســي ،وف ــي الــوقــت نفسه

تعيد فرنسا حضورها إلى الشرق األوسط عبر البوابة الخليجية (أ ف ب)

دع ــم ه ــذه ال ـ ــدول ف ــي مــواج ـهــة الـتـمــدد
اإليراني ومفاعيل االتفاق النووي.
دخ ـل ــت فــرن ـســا ال ـت ــي ت ـشــن ح ــرب ــا ضد
الحركات الجهادية في شمال أفريقيا،
مــن دون أن ننسى تدخلها فــي ليبيا،
ف ـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ ـ ال ـخ ـل ـي ـجــي
ل ـض ــرب ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا
والـ ـع ــراق ،وس ــط ارت ـف ــاع خـشـيـتـهــا من
تــدفــق مواطنيها لــالـتـحــاق بالتنظيم
ومـ ــن تــدف ـق ـهــم املـ ـض ــاد ب ـع ــودت ـه ــم ال ــى
فـ ــرن ـ ـسـ ــا .وف ـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـسـ ـع ــى ال ــى
استيعاب هـجــرة األقـلـيــات الـهــاربــة من
جـحـيــم الـ ـح ــروب ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط؛
وفــي مقدمهم املسيحيون ،عبر تنظيم
ه ـجــرات م ــدروس ــة لـلـعــائــات الـســوريــة
والعراقية النازحة.
ت ـع ـيــد ف ــرن ـس ــا ح ـض ــوره ــا الـ ــى ال ـش ــرق
األوس ـ ــط ع ـبــر ال ـبــوابــة الـخـلـيـجـيــة ،في
وق ـ ــت ي ـ ـحـ ــاول ف ـي ــه ل ـب ـن ــان الـ ـنـ ـف ــاذ مــن
الصراع املفتوح بني محورين سعودي
وإي ـ ــران ـ ــي ،لـتـثـبـيــت اسـ ـتـ ـق ــراره بــالـحــد
األدن ــى .فـهــل يمكن لفرنسا أن تساعد

واشنطن تركت
لباريس مساحة لتحريك
عجلة ملف الرئاسة

ً
ف ــي ح ـم ــاي ــة االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،وصـ ـ ـ ــوال ال ــى
تحقيق انتخابات رئاسة الجمهورية؟
أم أن ص ـ ـ ـ ــورة ه ـ ــوالن ـ ــد ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع
مجلس التعاون الخليجي سيكون لها
ارتداداتها السلبية؟
خبر لبنان فــي األشـهــر األخ ـيــرة الــدور
الفرنسي تجاه لبنان من خــال صفقة
ال ـســاح وت ـحــرك املــوفــد الـفــرنـســي جــان
فرنسوا جيرو في اتجاه إيران والرياض
في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
وإذا كــانــت صفقة ال ـســاح قــد ترجمت
عمليًا بدفعة أولــى تنفذ وفــق برنامج
س ـع ــودي ـ ـ فــرن ـســي م ـش ـتــرك وسـتـكــون
م ــراحـ ـل ــه ط ــوي ـل ــة األمـ ـ ـ ــد ،ف ـ ــإن ال ـت ـحــرك
الرئاسي وصل الى طريق مسدود ،رغم
الـلـقــاءات التي عقدها املــوفــد الفرنسي
مع املسؤولني اإليرانيني والسعوديني،
أو حتى من خالل حركة هوالند العربية
واستقباله مسوؤلني لبنانيني زمنيني
وروحيني.
يقول أحد السياسيني ممن يتواصلون
بــاس ـت ـمــرار م ــع ال ــدوائ ــر ال ـفــرن ـس ـيــة إن
واشنطن تركت لفرنسا املساحة الكافية
لتتحرك في لبنان وتحاول القيام بما
يمكن القيام به من أجــل تحريك عجلة
م ـل ــف الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى ال ـع ــاق ــات
الفرنسية ـ ـ اللبنانية التقليدية ،علمًا
بأن فرنسا لم تقطع يومًا عالقاتها مع
كل األطراف وال سيما مع حزب الله.
لـكــن حـتــى اآلن ،ل ــم تـتـمـكــن فــرنـســا من
إح ــداث خــرق فــي ج ــدار األزم ــة ألسباب
ال ت ـت ـع ـل ــق ب ـ ـبـ ــاريـ ــس وحـ ـ ــدهـ ـ ــا .إذ ال
ي ــوج ــد لـ ـ ــدى ف ــرن ـس ــا ح ــالـ ـي ــا ،بـحـســب
ه ــذا الـسـيــاســي ،أي شخصية لبنانية
بــإم ـكــان ب ــاري ــس أن تـعـتـمــد عـلـيـهــا في
مقاربة امللف اللبناني مــن كــل جوانبه
(ك ـمــا ك ــان يـحـصــل ســاب ـقــا ب ــن فــرنـســا
وقـيــادات مارونية أو حتى بــن فرنسا
والرئيس الراحل فريق الحريري) .ورغم
أن باريس تستقبل شخصيات لبنانية
باستمرار ،إال أنها حتى اآلن لم تتمكن
م ــن وض ــع ثـقـتـهــا بشخصية يـمـكــن أن
تشكل حــالــة مستقلة تنفذ مــن خاللها
ال ــى وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة ح ــل متكامل
لألزمة اللبنانية.
من اآلن وحتى مجيء السفير الفرنسي
الـجــديــد إيـمــانــويــل ب ــون ،وه ــو الـعــارف
ب ـ ـش ـ ــؤون لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ــوص ـف ــه
مستشارًا لـهــوالنــد ،تسعى فرنسا الى
أن تضيف مــزيـدًا مــن عــوامــل الثقة في
اتـصــاالتـهــا مــع املـســؤولــن اللبنانيني،
وال سيما أن بون سيلعب دور السفير
وامل ــوف ــد ال ـخــاص فــي الــوقــت عـيـنــه ،في
شـكــل يـسـمــح لـفــرنـســا ب ــأن ت ـكــون أكـثــر
فعالية من املرحلة السابقة .لكن العبرة
ت ـب ـقــى دائـ ـم ــا ف ــي ال ـت ـن ـف ـيــذ ،ف ــا تـتـكــرر
ت ـج ــارب ســاب ـقــة ،ان ـس ـحــب فـيـهــا ال ــدور
الفرنسي تحت ضغط الثقل األميركي،
ّ
وتفلت املسؤولني اللبنانيني أيضًا من
تعهداتهم.

