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عىل هامش عقد اجلولة األوىل من االنتخابات الرئاسية 
الفرنسية يف 10 أبريل اجلاري )2022(- والتي أسفرت 
عن تأهل الرئيس إيامنويل ماكرون ومرشحة أقىص اليمني 
مارين لوبان إىل جولة اإلعادة يف 24 من الشهر نفسه- 
يصبح من املفيد إجراء تقييم مفصل للسياسة اخلارجية 
تفاعلها  ومدى  ماكرون  الرئيس  عهد  يف  الفرنسية 
األوسط.  والرشق  أوروبا  واستقرار  أمن  عىل  وتأثريها 
فالتفاعل الفرنيس الكبري يف األزمات الدولية واإلقليمية 
سمعة  ماكرون  للرئيس  خلق  املاضية  السنوات  خالل 
دولية تتعلق بدخوله عىل خطوط األزمات واالستغراق 
من  الرصاع  أطراف  مع  متعددة  اتصاالت  بإجراء  فيها 

أجل الوصول إىل حلول وسط.
اخلارجية  السياسة  تقييم  حول  املراقبون  وخيتلف   
نجاحات  حقق  قد  أنه  البعض  يعترب  حيث  ملاكرون، 
لفرنسا خارج حدودها، بينام يرى آخرون أنه كان حياول 
التغطية عىل فشله الداخيل يف حتقيق التآلف بني الفرنسيني 
وإذ  لفرنسا.  اخلارجي  الدور  الستعادة  اخلارج  إىل  ففر 
يثمن البعض هذه املحاوالت رغم فشل الكثري منها يف 
ليست ذات  أهنا  يعترب آخرون  بنتائج ملموسة،  اخلروج 
أحدث  ولعل  األحداث.  جمريات  عىل  حقيقية  جدوى 
انتقاد ناله الرئيس الفرنيس يف هذا الصدد جاء من رئيس 
بني  االتصاالت  تعدد  أن  اعترب  الذي  البولندي  الوزراء 
جتنب  يف  يفلح  مل  الرويس  والرئيس  الفرنيس  الرئيس 
احلرب يف أوكرانيا أو وقفها ولكنها كانت يف غري حملها 

وشبهها بالتفاوض مع هتلر وستالني1.  
الفرنسية  اخلارجية  السياسة  مبادىء  املراقبون  يلخص 
بتعددية  والتمسك  االستقاللية  أساسيني:  ركنني  يف 
 .Multilateralism الدولية  العالقات  يف  األطراف 
الغربية  الكتلة  داخل  هنج  رسم  باالستقاللية  وُيقصد 
بالتعددية  ُيقصد  بينام  األمريكية،  اهليمنة  عن  مستقل 
تنسيق اجلهود الدولية بشكل مجاعي وخاصة من املرتكز 
األمريكية  القطبية  األحادية  فكرة  خيفف  بام  األورويب 
فيام  الباردة.  احلرب  إبان  سابقًا  القطبية  والثنائية  حاليًا 
انتهاجها  فرنسا  حتاول  التي  التعددية  أن  آخرون  يرى 

جيب أن تتحني يف املستقبل كرس أي ثنائية قطبية ناشئة قد 
تتكون من جراء التنافس األمريكي- الصيني املحموم. 

فرنسا  رئاسة  فرتة  عىل  يعول  ماكرون  إيامنويل  وكان 
األوىل  الست  األورويب -خالل األشهر  ملجلس االحتاد 
االنتخابية  محلته  من  أسايس  كركن   -2022 عام  من 
للرئاسيات للتسويق لنجاحه خالل فرتة رئاسته لفرنسا 
يف فتح جماالت أوسع للسياسة اخلارجية الفرنسية. ولذا 
طموحًا  األورويب  االحتاد  رئاسة  يف  فرنسا  برنامج  جاء 
غري  أوكرانيا  يف  الروسية  احلرب  اندالع  ولكن  للغاية، 
يواجه  من األولويات وخلط األوراق وأصبح ماكرون 
باهتامات الفشل يف وقف احلرب بل واهتامات التودد إىل 

بوتني عىل حساب أمن أوروبا واستقرارها.

مصريين،  بني  التأرجح  من  ماكرون  عىل  خُيشى  وهكذا 
ثانية  بوالية  الفوز  يف  فشل  الذي  ترامب  الرئيس  مصري 
وهو  الداخل،  يف  كورونا  وباء  مواجهة  يف  فشله  بسبب 
األمر الذي كان خيشاه ماكرون ويدفعه لتمرير إجراءات 
أكثر حساًم بشأن فرض التلقيح اإلجباري عىل املواطنني 
منذ بداية العام اجلاري، وبني مصري الرئيس ساركوزي 
جملس  رئاسة  شغلت  عندما  لفرنسا  رئيسًا  كان  الذي 
أيضًا  ذلك  تزامن  وقد  املاضية  املرة  األورويب يف  االحتاد 
ثم   ،2008 صيف  يف  اجلورجية  الروسية  احلرب  مع 
فشل يف الفوز بوالية ثانية أمام املرشح اليساري فرونسوا 
هوالند يف عام 2012 وانتهى األمر إىل إدانته بعد ذلك- 
أي ساركوزي- بتهم بالفساد يف متويل محلته االنتخابية2.

كيف حتركت فرنسا في أوروبا خالل رئاسة االحتاد األوروبي؟

عدة  األورويب  لالحتاد  رئاستها  يف  فرنسا  قدمت 
طروحات تأمل أن ترسع من عملية اندماج أوروبا عىل 
عدة مستويات جيوسياسية واقتصادية وعسكرية وبيئية 
بني  توازن  بأهنا  الفرنسية  الطروحات  ومتيزت  أيضًا. 
التقليدي مثل فكرة خلق قوة عسكرية  اعتبارات األمن 
هتدد  التي  األزمات  وقت  الرسيع  للتدخل  أوروبية 
التقليدي  غري  األمن  واعتبارات  األوروبية،  املصالح 
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لتطبيق  املسبق  والتخطيط  املناخية  التغريات  حيث  من 
كربونية  انبعاثات  صفر  إىل  والوصول  األخرض  التحول 
تتطلع  االقتصادي  املستوى  عىل   .2050 عام  بحلول 
بشكل  الرقمي  التحول  عىل  تقوم  أوروبا  إىل  فرنسا 
التكنولوجية  االعتامدية  من  وحتررها  سيادهتا  هلا  يضمن 
االخرتاقات  ومن  جهة  من  املتحدة  الواليات  عىل 
األوروبية  فالسيادة  أخرى.  جهة  من  والروسية  الصينية 
تستهدف  أن  جيب  الصدد  هذا  يف  الفرنيس  الطرح  وفق 
التحرر من اهليمنة األمريكية والصينية عىل التكنولوجيا 
يف  تكنولوجية  بؤر  خلق  خالل  من  وذلك  الرقمية 
يعزز من  بام  األمريكية والصينية  نظرياهتا  تنافس  أوروبا 
بالتكنولوجيا خاصة يف جمال  املرتبط  التقدم االقتصادي 
القوانني  مستوى  عىل  وأيضًا  التكنولوجية  الصناعات 

املنظمة لألنشطة اإللكرتونية. 
املجال  يف  السيادة  فكرة  مركزية  تكمن  حتديدًا  وهنا 
التكنولوجي، فمن جهة اقرتحت فرنسا فرض رضائب 
عىل  للسيطرة  الرقمي  املجال  عاملقة  عىل  أوروبية 
يف  توسعهم  عىل  األوروبية  الرشوط  وفرض  نشاطهم 
التقدم  دفع  عىل  تشجع  ثانية  جهة  ومن  العجوز.  القارة 
التكنولوجي ليس فقط يف املجال االقتصادي ولكن ليمتد 
ويشمل أيضًا التحالفات الصناعية ذات الطبيعة الدفاعية 
والعسكرية بام يعزز من الدفاع عن أوروبا وجيعلها أكثر 
هذا  يتكامل  الرقمية3.  الصناعات  مستوى  عىل  تنافسية 
الرقمية مع عزم  التوجه املستقبيل نحو تنمية الصناعات 
الرئاسة  تعهدت  إذ  املناخية،  التغريات  مواجهة  عىل 
عىل  رضائب  لوضع  أورويب  التفاق  بالتمهيد  الفرنسية 

االنبعاثات الكربونية4. 
كام سعت فرنسا أيضًا إىل ضامن تطبيق حد أدنى لألجور 
مقابل ساعات العمل لتعمم النموذج الفرنيس عىل دول 
العامل  صغار  ختاطب  ذلك  يف  وهي  أخرى.  أوروبية 
بالتقلبات  غريهم  من  أكثر  يتأثرون  الذين  واملوظفني 
منذ  وخاصة  العجوز  القارة  تشهدها  التي  االقتصادية 
فرنسا  تسعى  الوقت  نفس  ويف  كورونا.  وباء  انتشار 
حتكم  التي  الكلية  الرشوط  يف  النظر  إعادة  مناقشة  إىل 

الدول األعضاء يف االحتاد األوروبية وخاصة  ميزانيات 
للعجر  أقىص  كحد   %3 تشرتط  التي  ماسرتخيت  اتفاقية 
إطالق  إعادة  أن  فرنسا  اعتربت  حيث  املوازنة،  يف 
العام  اإلنفاق  يف  زيادة  تتطلب  األوروبية  االقتصادات 
السامح  رضورة  يعني  بام  واالستثامر  االقتصاد  لتحفيز 

بتحريك سقف 3% لعجز املوازنة5. 
 أما عىل املستوى اجليوسيايس والعسكري، طرحت فرنسا 
حتريك  ملف  األورويب  االحتاد  ملجلس  رئاستها  خالل 
واللجوء،  للهجرة  االوروبية  االتفاقية  يف  النظر  إعادة 
األول  االستقبال  دول  بني  التوافق  من  قدرًا  يضمن  بام 
الدول  وبني  وإسبانيا  وإيطاليا  اليونان  مثل  للمهاجرين 
والالجئني  املهاجرين  من  املزيد  استقبال  ترفض  التي 
وبولندا.  وسلوفاكيا  والتشيك  واملجر  النمسا  مثل 
تأشريات  إعطاء  يف  النظر  إلعادة  فرنسا  تسعى  وباملثل 
الشنجن حلرية احلركة داخل دول االحتاد بام يـتناسب مع 
السيطرة  الدول األعضاء ويسهل من عملية  احتياجات 

عىل احلدود األوروبية يف أوقات األزمات. 
االسرتاتيجية  البوصلة  تصحيح  فكرة  ماكرون  ويتبنى 
األول  مسارات:  أربعة  عىل  العمل  خالل  من  ألوروبا 
االحتاد  مشاركة  يف  والبحث  األزمات  إدارة  مسار  هو 
إرساء  أجل  من  مدنية  أو  عسكرية  ببعثات  األورويب 
املناطق  يف  املحلية  املؤسسات  قدرات  بناء  أو  السالم 
مسار  هو  والثاين  الدعم.  هلذا  حتتاج  التي  املضطربة 
كي  وقائي  بشكل  االوروبية  القدرات  دعم  أو  املثابرة 
احليوية  املؤسسات  محاية  ومنها  األزمات  تفجر  جيهض 
حلامية  الرضوروية  اإلنتاج  سالسل  استدامة  ودعم 
التقليدية  غري  املخاطر  مواجهة  وأيضًا  األورويب  األمن 
لتفادي  الدول األعضاء  الدعم بني  تقديم  والتعاضد يف 
القدرات  تنمية  مسار  هو  والثالث  األزمات.  تفجر 
يتعلق  وما  الدفاعي  التكنولوجي  املجال  يف  وخاصة 
ذاتيًا  تنميتها  الدفاعية هبدف  للقدرات  الدوري  بالتقييم 
بتكنولوجيا  أيضًا  يتعلق  وما  األوروبية،  القارة  داخل 
بالرشاكات  فيتعلق  الرابع  املسار  أما  والبحرية.  الفضاء 
االحتاد  معها  ينخرط  التي  األوروبية  غري  الكيانات  مع 
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األورويب يف عالقات رشاكة وحتالف مثل األمم املتحدة 
والناتو واالحتاد األفريقي واملنظامت والكيانات الدولية 
يف منطقة املحيطني اهلندي واهلاديء “اإلندوباسيفيك”.  

يف  احلرب  اندالع  عىل  سابقة  الطروحات  هذه  كانت 
هرم  وغريت  األوراق  خلطت  احلرب  ولكن  أوكرانيا، 
بعض  وكشفت  األوروبية  الساحة  عىل  األولويات 
العوار يف الطرح الفرنيس. فخوف ماكرون عىل السيادة 
ولكن  كان حقيقيًا  اخلارج  لالعتامد عىل  نظرًا  األوروبية 
اخلطر جاء حرصًا من روسيا بشكل مّهش للغاية التنافس 
األورويب- األمريكي الذي كان يتحسب له ماكرون يف 
الدولية  والتعددية  والتكنولوجي.  االقتصادي  املجال 
التي حرصت عليها فرنسا خالل عهد ماكرون من خالل 
التواصل اإلجيايب مع كل األطراف ويف مقدمتها روسيا 
الفرنيس ألنه ُوصف  الرئيس  تؤخذ عىل  اآلن  أصبحت 
بأنه تعرض للخداع والتالعب من جانب الرئيس بوتني 

الذي شن احلرب عىل أوكرانيا رغم كل يشء. 

لقد أجرى الرئيس الفرنيس 16 اتصااًل بالرئيس الرويس 
قبل  التعاون  جماالت  كافة  يف  للتباحث  العام  بداية  منذ 
فشل  عىل  للداللة  ُيذكر  أصبح  ما  وهو  وأثنائها  احلرب 
مساعي الرئيس الفرنيس وسوء تقديره وخربته املحدودة 
ماكرون  نجح  ما  ربام  لكن  الرويس.  بالرئيس  باملقارنة 
التضامن األورويب  إليه هو سياسات  توقع االحتياج  يف 
رغم  أوكرانيا  عىل  احلرب  خالل  بجالء  اتضحت  التي 
فالتضامن  األعضاء.  الدول  بني  البنّي  املصالح  اختالف 
والطبية  اإلغاثية  املساعدات  بتقديم  سواء  أوكرانيا  مع 
الدول  خمتلف  من  اخلفيف  بالسالح  الدعم  وأيضًا 
األوروبية كشف عن أمهية طرح بدائل مدنية وعسكرية 
ومؤسسية وجمتمعية للتعامل مع األمن األورويب كوحدة 

واحدة كام طرحها ماكرون.  

عسكرية  قوة  تشكيل  فكرة  أن  بدا  ذلك  رغم  ولكن 
الناتو هي فكرة غري ناضجة  أوروبية بمعزل عن حلف 
العاملية  باحلرب  ُتذكر  التي  األجواء  تنامي  مع  خاصة 
والتقارب  التضامن  ورضورة  الباردة  واحلرب  الثانية 

القادم  الرويس  للخطر  حتسبًا  األمريكي  األورويب- 
الصدد  هذا  يف  ماكرون  أفكار  أن  بمعنى  الرشق.  من 
ولكن  األوكرانية،  احلرب  قبل  ما  ملرحلة  صاحلة  كانت 
خمتلفًا  واجليوسيايس  العسكري  التناول  يصبح  بعدها 
برفع  الرويس  للخطر  األملانية  االستجابة  ولعل  متامًا. 
يف  األملانية  واملشاركة  األملانية  الدفاع  ميزانية  خمصصات 
ميزانية الناتو تعد من أهم مكتسبات األمن األورويب يف 
هذا الصدد، ولكنها رغم ذلك جاءت يف إطار التحالف 
الوعود  أما  فقط.  أوروبا  ضمن  وليست  األطليس 
الطموحة للتحول األخرض وخفض وتصفري االنبعاثات 
الكربونية واالستغناء عن الفحم فأصبحت اليوم مهددة 
بفعل ارتفاع أسعار الطاقة العاملية بعد احلرب ورضورة 
األمر  روسيا،  عن  بديلة  طاقة  مصادر  إىل  أوروبا  حتول 
الذي يعني إعادة النظر يف مصادر الطاقة غري النظيفة أو 
اجلمة  خماطرها  رغم  النووية  الطاقة  عىل  االعتامد  إعادة 
مصادر  عىل  االعتامد  إهناء  قبل  انتقالية  كمرحلة  ولو 

الطاقة الروسية. 

وإذا كانت األيام األوىل للحرب قد جعلت من ماكرون 
هو املرشح األوفر حظًا عىل الساحة الفرنسية نظرًا ألنه 
فيام  التهدئة  تفاصيل احلرب وحمادثات  بقوة يف  املنخرط 
بدا بقية املرشحني خارج السياق ومعزولني بالكامل عن 
أهم حدث هيدد األمن األورويب منذ عقود، فإن انشغال 
األورويب  االحتاد  ضمن  السياسية  باملشاورات  ماكرون 
نفس  يف  ولكنه  االنتخابية  محلته  إطالق  أخر  قد  والناتو 
الوقت صنع له صورة رجل الدولة الذي ال يدخر جهدًا 
إلنقاذ أمن أوروبا، فيام بدا أن مرشحني آخرين وخاصة 
هلم  ترصحيات  بعد  حظًا  األقل  هم  املتطرف  اليمني  من 
أنه  غري  احلرب.  من  األوىل  األيام  خالل  لبوتني  مؤيدة 
ومع إدراك أثر هذه احلرب عىل تباطؤ االقتصاد وارتفاع 
العتبارات  خيضع  األمر  أصبح  والغذاء،  الوقود  أسعار 
أخرى تتعلق بتقييم مدى نجاح ماكرون يف التعامل مع 
هذا التهديد وتطويق آثاره عىل الداخل الفرنيس وخاصة 
ماكرون  كان  وإذا  والغذاء.  الطاقة  ببدائل  يتعلق  فيام 
ألنه  السابقة  االنتخابات  يف  الفرنيس  الشعب  خيار  هو 
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ومبتكرة،  جديدة  سياسات  لتمرير  عليه  يعول  كان 
يف  املفاجئة  احلرب  هذه  آثار  من  الفرنسيني  تشكك  فإن 
أوروبا عىل استقرار الداخل الفرنيس قد ينعكس سلبًا إما 
بعزوفهم عن التصويت بكثافة أو اختيار بدائل أخرى قد 
تبدو أكثر تطرفًا كاليمني املتطرف الذي حظيت مرشحته 
مارين لوبان بنسب متقاربة مع ماكرون يف استطالعات 

الرأي األخرية. 

مبادئ السياسة الفرنسية في الشرق األوسط

فرصة  الفرنسية  الرئاسة  توليه  منذ  ماكرون  هيدر  مل 
لالنخراط يف شئون الرشق األوسط من حيث الزيارات 
املتعاقبة لدول املنطقة والترصيح بمواقف قوية فيام خيص 
ضمن  الوساطة  جهود  يف  واالشرتاك  املنطقة  رصاعات 
أن  يرون  الرئايس  وفريقه  فامكرون  ملفات ساخنة.  عدة 
االنسحاب  بعض  شهدت  قد  كانت  الفرنسية  السياسة 
من الرشق األوسط يف السنوات املاضية وكان البد من 
تعويض هذا االنسحاب بانخراط أكرب ومن ثم ترمجته إىل 
الفرنسية مع دول  مكاسب وطنية تنعكس عىل الرشاكة 

املنطقة يف خمتلف املجاالت. 
املنطقة كان قد  الفرنسية جتاه  ومن املعروف أن السياسة 
 ،1962 عام  منذ  دجيول  شارل  جانب  من  إرسائها  تم 
فرنسا  بني  العالقات  يف  جديدًا  فصاًل  افتتح  حيث 
صفحة  طي  عرب  العربية  الدول  وخاصة  املنطقة  ودول 
التوسع  طموحات  عن  الرتاجع  وأيضًا  اجلزائر  استعامر 
فيام  السويس.  حرب  آثاره  من  كان  الذي  الفرنيس 
أرادت فرنسا أن تطرح نفسها كرسول للسالم وخاصة 
بني  القوة  استخدام  رفضت  عندما   1967 حرب  قبيل 
يبدأ  عمن  دعمها  بمنع  وتعهدت  وإرسائيل  العرب 
باريس  تعرتف  مل  ثم  الرصاع6.  هذا  يف  القوة  باستخدام 
لألرايض  اإلرسائييل  االحتالل  من   6719 حرب  بآثار 
العربية وسامهت يف صياغة القرار 242 الذي يدعو إىل 
االنسحاب. وقد أصبح هذا التوجه الذي أرساه دجيول 
حاكاًم للسياسة الفرنسية، إذ اعترب يف خطاب له يف نوفمرب 
العريب  للعامل  داعمة  فرنسية  سياسة  إرساء  أن   1967

الفرنسية يف  جيب أن يكون يف صلب السياسة اخلارجية 
جيسكار  فالريي  من  كل  سار  وقد  القادمة.  السنوات 
ديستان وفرنسوا ميتريون عىل هذا النهج، ثم جدده جاك 
شرياك مرة أخرى يف خطاب شهري ألقاه من القاهرة عام 
جممل  يف  لفرنسا  العربية  السياسة  حمورية  مؤكدًا   1996

سياستها اخلارجية7. 
 ولعل هذا التوجه كان هو منبع الدعم الفرنيس املتواصل 
إرسائيل  مع  للمواجهة  املتتابعة  احللقات  خالل  للعرب 
سواء خالل غزو لبنان عام 1982 أو االعتداءات اجلوية 
عليه يف عام 1996 ومن بعده االعتداءات املتكررة عىل 
الفلسطينيني يف األرايض املحتلة. وكانت فرنسا يف ذلك 
كان  فشرياك  املنطقة،  يف  األمريكية  السياسة  ختالف  كله 
األسد  الذي حرض جنازة حافظ  الوحيد  الغريب  الزعيم 
التصويت  من  فرنسا  يمنع  مل  هذا  أن  غري   .2000 عام 
عام  يف  األمن  جملس  يف   1559 القرار  لصالح  الحقًا 
السوري  النفوذ  بإضعاف  يطالب  كان  والذي   2004
لبنان وأفىض عقب اغتيال رفيق احلريري إىل سحب  يف 
يرى  وهنا   .2005 عام  يف  لبنان  من  السورية  القوات 
السياسة  عن  للتاميز  الفرنيس  التوجه  هذا  أن  املراقبون 
بعد  تدرجييًا  التاليش  يف  بدأ  قد  املنطقة  يف  األمريكية 
منذ  حتديدًا  وأنه   ،2003 عام  يف  العراق  غزو  معارضة 
مع  متاهيًا  أكثر  يصبح  الفرنيس  التوجه  بدأ   ،2005 عام 
يف  اإلرهاب  مواجهة  إزاء  وخاصة  األمريكية  السياسة 
املنطقة. فالتهديدات األمنية املتصاعدة يف منطقة الرشق 
األوسط غريت نظرة فرنسا للمنطقة من نقطة للتحالفات 
إىل نقطة لصعود التهديدات، مما أدى إىل التقارب بعض 

اليشء بني السياستني الفرنسية واألمريكية يف املنطقة. 
فيها  تتصاعد  منطقة  أصبح  األوسط  الرشق  أن  وبام 
فيها  تروج  أن  املنطقي  من  يصبح  األمنية،  التهديدات 
جديدة  خيوط  وتنسج  العسكرية  لصناعاهتا  فرنسا 
للتحالفات عىل أساس عسكري وسيايس. وقد شهدت 
التقارب  تعميق   )2012-2007( ساركوزي  رئاسة 
القذايف يف فرنسا  العربية، حيث استقبل مثاًل  الدول  مع 
عام 2007، ورعى إعادة سوريا للمجتمع الدويل عقب 
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اهتام نظام دمشق  بعد  الدولية  العزلة  ثالث سنوات من 
من  االحتاد  خالل  من  وأسس  احلريري،  رفيق  باغتيال 
أجل املتوسط يف عام 2008 ملبدأ مد الرشاكة املتوسطية 
اخلليج وال  دول  أيضًا  لتشمل  العريب  اخلليج  حدود  إىل 
بدأت  وهكذا  للمتوسط.  اجلنويب  الشاطئ  عىل  تقترص 
فرنسا توسع من سياستها العربية التقليدية لتشمل النفوذ 
فأسست  اخلليج،  دول  يف  واالسرتاتيجي  العسكري 
العتاد  وبدأ   2009 عام  اخلليج  يف  فرنسية  قاعدة  أول 
تسليح  من  أساسيًا  مكونًا  يصبح  الفرنيس  العسكري 
الدول اخلليجية ليشكل 50% من العتاد اإلمارايت و%80 
املغرب  عىل  فرنسا  حافظت  بينام  القطري8.  العتاد  من 
اخلليج  دول  يليها  األول،  التجاري  الرشيك  باعتبارها 
جمتمعة، ثم دول املرشق ثم مرص. ولكن خالل أحداث 
العريب«،  بـ«الربيع  ُعرفت  التي  الشعبية  االحتجاجات 
فقدت  إذ  واحدة،  دفعة  احللفاء  من  عددًا  فرنسا  فقدت 
إلغالق  اضطرت  ثم  إزاحته،  يف  وشاركت  القذايف 
سفارهتا يف دمشق وعلقت عمل سفارة سوريا يف باريس، 
مرص  من  كل  يف  االنتقايل  السيايس  املسار  دعمت  كام 
وتونس. ولكن رسعان ما أعادت فرنسا نسج عالقاهتا 
السياسية والعسكرية مع الدول العربية التي تعافت من 
أثر االحتجاجات رسيعًا، وكذلك مع دول اخلليج التي 
التموضع  نجت من هذه االحتجاجات. وأعيد تركيب 
مع  والتحدث  التقارب  من  أساس  عىل  بحذر  الفرنيس 
كافة الفرقاء يف املنطقة عىل حد سواء حتسبًا ألية أزمات 
قادمة كي تكون فرنسا أقرب إىل البحث عن حلول هلذه 

األزمات وضالعة للوساطة فيها.

التقليدية لفرنسا تغريت مالحمها  ولكن السياسة العربية 
إذ وعت فرنسا درس  السنوات األخرية.  شيئًا فشيئًا يف 
عىل  أقدر  وأصبحت  العربية  الشعبية  االحتجاجات 
هبا  واالعرتاف  املنطقة  يف  السياسية  التطورات  رؤية 
عىل  واالرتكان  السابق  التعامي  من  بداًل  بأول  أواًل 
التحالفات اهلشة، وكانت احلالة الليبية ثم احلالة اللبنانية 
تنظر  فرنسا  بدأت  ثانية،  جهة  من  ذلك.  عىل  دليل  أهم 
العربية من الطموح  التخوفات  بقدر من املوضوعية إىل 

الذي  النووي  الطموح  فقط  وليس  اإليراين  اإلقليمي 
طوال  األوروبية  الرتويكا  لدى  أثريًا  موضوعًا  كان 
سنوات التفاوض عىل االتفاق النووي قبل إقراره يف عام 
2015. ومن جهة ثالثة أصبحت فرنسا تتطلع لتحجيم 
الدور الرتكي بالتحالف مع قوى أقليمية أخرى وخاصة 
مرص واإلمارات العربية املتحدة، بعدما تبني دور املتغري 
حميط  يف  كام  املنطقة،  يف  االستقرار  زعزعة  يف  الرتكي 
السيايس،  اإلسالم  مكون  عرب  أوروبا  داخل  املهاجرين 
الرشق  الفرنسية يف  للسياسة  جديد  مبدأ  ثم جتسد  ومن 
اإلقليمي  لألمن  املزعزعة  القوى  احتواء  وهو  األوسط 
األجل  طويلة  حمادثات  يف  معها  االنخراط  خالل  من 
أساس  عىل  االستقرار  قوى  مع  والتحالف  جهة،  من 

عسكري وجتاري من جهة أخرى. 
ومن ثم جاء التوسع يف مبيعات السالح الفرنيس للدول 
استمرار  عن  بالتأكيد  فضاًل  الغاية،  هذه  ليخدم  العربية 
سبل احلياة لصناعة السالح الفرنيس العريقة التي تواجه 
منافسة حادة من مثيالهتا األمريكية والروسية. وأصبح 
سيايس  بتحالف  توج  الذي  املنافع  بتبادل  أشبه  األمر 
حليفًا  فرنسا  يف  العربية  الدول  جتد  جهة  فمن  وجتاري. 
غربيًا قويًا منفتحًا عىل عالقة ندية غري اعتامدية ويعرتف 
بالسيادة لرشكائه بعيدًا عن املرشوطية املزاجية األمريكية. 
ومن جهة ثانية، جتد فرنسا لصناعاهتا العسكرية أسواق 
والتأهب  ترساناهتا  ولتجديد  تسليحها  لتنويع  متعطشة 

للمخاطر اإلقليمية املتوقعة9. 
التسليح  عقود  الصيت  ذائعة  الصفقات  هذه  ومن 
ومنها   2019-2016 عامي  بني  املرصي  للجيش 
»رافال«  الطائرات »ميسرتال« واملقاتالت  صفقة حاملة 
عقود  عن  فضاًل  »فريم«  البحرية  الفرقاطة  وأيضًا 
املشرتكة  والتدريبات  البحرية  للقطع  املشرتك  التصنيع 
بني اجلانبني10. وتنسحب أيضًا هذه الصفقات عىل دول 
التوجه  هذا  املراقبون  يعزو  إذ  خاص،  بشكل  اخلليج 
األمن  وانكشاف  منذ 2003  العراق  غزو  تداعيات  إىل 
اخلليجي والعريب خلطر التوسع اإلقليمي اإليراين ورغبة 
املنطقة  يف  املتذبذب  األمريكي  النفوذ  موازنة  يف  فرنسا 
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تغريات  مع  واشنطن  ختذهلم  الذين  احللفاء  تكسب  كي 
اإلدارات األمريكية املتعاقبة.

ولكن السياسة الفرنسية التي تضع نصب عينها التنافس 
يف  التوافق  بعض  من  ختل  مل  املنطقة،  يف  األمريكيني  مع 
الفرنسية  السياسة  يف  التامهي  جتىل  وقد  األزمات.  وقت 
مع األمريكية يف الرشق األوسط عندما شاركت فرنسا 
جنبًا إىل جنب مع دول غربية أخرى يف التحالف الدويل 
للحرب عىل داعش يف كل من سوريا والعراق منذ عام 
إىل  تلك  سياستها  يف  ختضع  فرنسا  كانت  وهنا   .2014
إزاء  والغربية  األوروبية  الدول  مع  املواقف  تنسيق  مبدأ 
مع  متناسقًا  سوريا  يف  حتركها  فكان  الكربى،  األزمات 
ولكن  األمريكية  وخاصة  األخرى  الغربية  التحركات 
هذا التحرك مل يتذبذب مع قرارات ترامب املرتددة إزاء 

الوجود األمريكي يف سوريا فيام بعد. 

جتليات سياسة ماكرون في املنطقة

هناك من جيد أن سياسة ماكرون اخلارجية متثل انقطاعًا 
أرساها  التي  التقليدية  الفرنسية  اخلارجية  السياسة  عن 
الرؤساء من  اجلنرال دجيول ثم سار عىل خطاها خمتلف 
بعده سواء جاءوا من اليمني أو اليسار11. فالرجل أقرب 
والتجربة واخلطأ  الفعل  تبني سياسة ردود  إىل  يكون  ما 
أكثر من تبني سياسة راسخة ذات أهداف وغايات حمددة. 
بعدة  ألقى  قد  العاثر  ماكرون  حظ  أن  يرى  من  وهناك 
أزمات يف مساره السيايس مما جعله يتبع سياسة خارجية 
مرتددة حتاول أن حتقق بعض النجاحات التي قد ختدمه 
إلعادة انتخابه لوالية ثانية، مما انعكس هبذا الكم اهلائل 
إلطالقها  حتمس  الذي  واملبادرات  االسرتاتيجيات  من 
ماكرون  عهد  بداية  كانت  ربام  تنفيذها.  يكمل  مل  ثم 
الرضائب  لزيادة  رفضًا  الصفراء  السرتات  باحتجاجات 
الوطني  التوافق  التي حرمته رسيعًا من  الوقود هي  عىل 
وكان  وفعالة.  نشطة  خارجية  سياسة  إلرساء  الالزم 
واستقرار  أمن  وتدعيم  اإلرهاب  مواجهة  عىل  تركيزه 
إىل  املهاجرين  تدفق  لوقف  منه  البد  أمرًا  املنطقة  دول 
أوروبا ولبناء حتالفات اسرتاتيجية يف مناطق الرصاعات 

التحديات األمنية ومنعها  تداعي  األكثر اشتعااًل لوقف 
قبل وصوهلا إىل أوروبا، وهو ما أثار جداًل حول رشاكاته 
التي  التسليح  وعقود  املنطقة  دول  مع  االسرتاتيجية 
وعوده  كانت  فيام  واليته.  فرتة  خالل  فرنسا  هبا  فازت 
سنوات  عن  واالعتذار  اجلزائر  مع  جديدة  صفحة  ببدء 
املتعاقبة  ترصحياته  أن  خاصة  للغاية  جدلية  االستعامر 
جاءت لتعقد األمر ال لتحله. إذ ألقى ماكرون بالالئمة 
كان  ألنه  االستقالل  بعد  السيايس  ونظامها  اجلزائر  عىل 
السبب يف تعقيد عالقات ما بعد االستقالل بني البلدين، 
التعقيد.  هلذا  كافيًا  سببًا  يكن  مل  االستعامر  مرياث  وكأن 
وقد تسببت هذه الترصحيات يف سحب اجلزائر لسفريها 
من باريس بينام خفضت فرنسا عدد التأشريات السنوية 

املمنوحة للمواطنني اجلزائريني12.  
أوضح  ماكرون  حترك  كان  أخرى  ملفات  يف  ولكن 
وصنفت سياسته باعتبارها إجيابية وحمركة للمياة الراكدة، 
عقب  خاصة  اللبناين  امللف  يف  حتركه  مثاًل  ذلك  ومن 
املساعدات  جهود  لتنسيق  وتزعمه  بريوت  مرفأ  انفجار 
بعيدًا عن  املنظامت األممية واملجتمع األهيل  الدولية عرب 
للشك يف  مثارًا  أصبحت  التي  اللبنانية  السياسية  النخبة 
الفرنسية عقب استقالة حكومة  املبادرة  نزاهتها. إذ قدم 
حسان دياب يف أغسطس 2020 وقدم سيناريو لتعاقب 
اخلطوات كي يتم تشكيل حكومة كفاءات تتوىل االتفاق 
املرصودة  املساعدات  الدويل وتتسلم  النقد  مع صندوق 

للبنان من الداعمني الدوليني. 
غري أن تباطؤ قبول الزعامء اللبنانني خلطوات املبادرة قد 
وضع  مما  بالكامل،  السيايس  جانبها  يف  إفشاهلا  إىل  أدى 
أن  خاصة  املحك،  عىل  اإلقليم  يف  الدويل  فرنسا  نفوذ 
للعاصمة  زيارتني  خصص  قد  كان  الفرنيس  الرئيس 
النجاح  ودون  جدوى  دون  متتالني  شهرين  يف  بريوت 
يف حتريك املياة السياسية الراكدة13. بينام اعترب البعض أن 
محاس الرئيس الفرنيس يف امللف اللبناين مل يكن إال هروبًا 
فيام  فشل  أنه  خاصة  الداخلية  السياسة  يف  مشاكله  من 
نصح به الزعامء اللبنانيني ومل يفلح يف ختفيف االستقطاب 
حول سياسته الداخلية ال سيام يف ملف السيطرة عىل ما 
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أسامها “االنفصالية اإلسالموية”14.
اإلنساين  الدعم  ملف  يف  الفرنيس  االلتزام  أن  غري 
واإلغاثي للبنان كان خطوة ناجحة للغاية حفزت الدول 
مصري  يف  االرتياب  دون  باملثل  للقيام  للبنان  الصديقة 
املساعدات املقدمة وإمكانية ترسهبا إىل شبكات الفساد. 
مؤمترات  متتاليني  عامني  مدار  عىل  ماكرون  رعى  إذ 
افرتاضية جلمع الدعم اإلغاثي للبنان مما ساهم يف ختفيف 
 2020 عامي  طوال  واجهها  التي  املعيشية  األزمة  حدة 
و2021. وقد جتددت اجلهود السياسية للرئيس الفرنيس 
العقبات  لتذليل  سواء  مناسبة،  من  أكثر  يف  لبنان  يف 
بشكل  االتصال  عرب  ميقايت  حكومة  تشكيل  سبيل  يف 
وترية  لترسيع  رئييس  إبراهيم  اإليراين  بالرئيس  مبارش 
التشكيل احلكومي مما أسهم فعليًا يف ميالد احلكومة يف 
األزمة  ملف  يف  التهدئة  خالل  من  أو   ،2021 سبتمرب 
ترصحيات  عقب  اخلليج  ودول  لبنان  بني  الدبلوماسية 
أعتربهتا  التي  قرداحي  جورج  السابق  اإلعالم  وزير 
السعودية مسيئة هلا وتضامنت معها يف ذلك دول اخلليج 
وسحبت سفرائها من بريوت ومجدت التبادل التجاري 
السعودية  إىل  زيارته  خالل  ماكرون  حرص  إذ  معها15. 
تنسيق  عىل   2021 ديسمرب  يف  اخلليجية  جولته  إطار  يف 
كي  ميقايت  نجيب  اللبنانية  احلكومة  رئيس  مع  اجلهود 
مع  متزامن  بشكل  استقالته  للجدل  املثري  الوزير  يقدم 
إلجراء  ذلك  مهد  هنا  ومن  للسعودية.  ماكرون  زيارة 
الطرفان  فيها  يتعهد  كي  الثالثة  للزعامء  ثالثي  اتصال 
السعودية  بني  العالقات  إطالق  إلعادة  اجلهود  ببذل 
ولبنان وختطي األزمة الدبلوماسية برمتها، قبل أن تعلن 
الرياض )7 أبريل 2022( عن عودة سفريها إىل بريوت. 
وكان جليًا سواء يف األزمة اللبنانية املمتدة أو يف التعامل 
يتحني  كان  ماكرون  أن  اإليراين  النووي  الطموح  مع 
التهدئة مع إيران أو التفاهم بشكل مبارش بداًل من سياسة 
فانسحاب  ترامب.  يتبعها  كان  التي  األمريكية  التصعيد 
تشديد  يف  وامليض  اإليراين  النووي  االتفاق  من  ترامب 
العقوبات املفروضة عىل إيران كانت مناسبة لبيان التاميز 
الصدد.  هذا  يف  واألمريكية  الفرنسية  السياستني  بني 

ورغم أن ماكرون كان قد افتتح عهده بالتبشري بعالقات 
إال  ترامب،  املتحدة يف عهد  والواليات  فرنسا  بني  مميزة 
أن الواقع رسعان ما بنّي استحالة ذلك. استبرش ماكرون 
بالرئاسة  فوزمها  أن  باعتبار  ترامب  وبني  بينه  بالتشابه 
قد  وأهنام  البلدين،  كال  يف  السياسة  للطبقة  مفاجئًا  كان 
ناال أصواتًا شعبية كانت تبدو قبل ذلك غري ذات وزن 
اتضح  الرجلني قد  ومهمشة، ولكن االفرتاق بني مسار 
رسيعًا خاصة مع إمعان ترامب يف اختاذ قرارات أمريكية 
القرارات  هذه  أبرز  احللفاء16.  مع  التشاور  دون  منفردة 
يونيو  يف  للمناخ  باريس  اتفاقية  من  االنسحاب  كان 
يف  اإليراين  النووي  االتفاق  من  واالنسحاب   ،2017
املرتبكة لالنسحاب من سوريا  مايو 2018 والقرارات 
بعد التنسيق مع أردوغان خالل عامي 2018 و2019 
الشامل  يف  الرتكي  النفوذ  لتوسيع  املجال  أفسح  مما 
السوري، األمر الذي أدى بامكرون للرتاجع عن سياسته 
املتفائلة بالرشاكة مع الواليات املتحدة، وعودته إىل خط 
بشكل  انعكس  ما  وهو  األمريكية،  السياسة  عن  التاميز 

خاص يف الرشق األوسط. 

انعكس التباين بني السياستني األمريكية والفرنسية أيضًا 
يف حماولة الفرنسيني استغالل كل فراغ يرتكه األمريكيون 
يف  للتهدئة  اإليرانيني  مع  التفاهم  مثاًل  ذلك  ومن  مللئه، 
الفرنيس  بالسالح  اخلليج  دول  وتزويد  جهة،  من  لبنان 
لتهدئة خماوفهم من التوسع اإليراين من جهة أخرى. أما 
الوصول  إىل  يفِض  فلم  اإليرانيني  مع  الفرنيس  التقارب 
لصفقة شاملة يف ظل املامطلة اإليرانية ولكن بالتأكيد أدى 
إىل إجياد قنوات اتصال حللحلة بعض املواقف عىل طريق 
مؤمتر  إىل  إيران  خارجية  وزير  فدعوة  املنطقة.  أزمات 
جمموعة الدول السبع الصناعية الذي استضافته فرنسا يف 
أغسطس 2019 ولقائه مع الرئيس الفرنيس عىل هامش 
املؤمتر كان نقطة خالف جوهرية مع األمريكيني، خاصة 
أن إدارة ترامب كانت قد اختارت سياسة التصعيد ضد 
يف  دورًا  اهلامة  الدبلوماسية  اخلطوة  هلذه  وكان  إيران17. 
امللفات اإلقليمية وخاصة يف  باريس من  استمرار قرب 
فرنسا  كانت  ولذا  الكبري،  اإليراين  النفوذ  حيث  لبنان، 
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كافة  مع  يتواصل  من  بثقة  اإلقليمية  امللفات  يف  تتدخل 
العودة  كانت  بينام  متوازن.  بشكل  األزمة  أطراف 
بعد  أيرس  فيينا  يف  إيران  مع  الغريب  االتفاق  ملباحثات 
لتعقيدات  خاضعة  التزال  ولكنها  بايدن،  الرئيس  تويل 
التفاصيل األخرية بعد انعكاس احلرب األوكرانية سلبًا 

عليها. 
احتاج ماكرون لكل من دول اخلليج وإيران يف املنطقة، 
ورأى يف لبنان ساحة إلنجاح هتدئة التنافس املحموم فيام 
بينهم وإطالق ورشة بناء إلعادة هيكلة النموذج اللبناين 
التعثر يف إطالق هذا  حيث يلتقي نفوذ الطرفني. ولكن 
مدى  حول  داللة  ذا  يصبح  لبنان  يف  البديل  النموذج 
الفرنسية وقدرهتا عىل الوصول إىل  جدوى هذه اجلهود 
وليس  اإليراين  اخلليجي-  التنافس  ألزمة  حقيقي  حل 

فقط حلول التهدئة املرحلية. 
من  أكرب  مللفات  التصدي  ماكرون  عىل  يؤخذ  وفيام 
يف  تقدم  أنه  اآلخر  البعض  يعتربه  حلها،  عىل  قدرته 
مسارات جديدة مل يسبقه فيها أحد. أحد هذه املسارات 
يف  ثم   2020 سبتمرب  يف  للعراق  املتكررة  زيارته  كانت 
للتعاون  األمن  مؤمتر  حرض  حيث   2021 أغسطس 
املنطقة  زعامء  مع  جنب  إىل  جنبًا  اإلقليمية  والرشاكة 
الذين حيرص  املقربني أو من خصومه  سواء من حلفائه 
مسار  يتبع  ذلك  يف  وهو  معهم.  احلوار  استمرار  عىل 
اإلقليمي،  األمن  ملفات  إلدارة  التعددية  الدبلوماسية 
ربام يف حماولة إلعادة استنساخ الثنائي األملاين- الفرنيس 
يف حل املشكالت والتعاون يف القارة العجوز. ومع ذلك 
للتسلل  فرنسا  من  حماولة  اخلطوة  هذه  من  البعض  رأى 
جمرد  وليست  األصليني  أطرافها  أحد  وكأهنا  املنطقة  إىل 
توسعي.  اسرتاتيجي  نفوذ  ذات  قديمة  استعامرية  قوة 
باإلبقاء  بغداد  بقمة  الفرنيس  الرئيس  تعهدات  ولكن 
حتى  داعش  ملحاربة  العراق  يف  الفرنسية  القوات  عىل 
استغالل  عىل  لتؤكد  جاءت  األمريكيون  انسحب  ولو 
ملفات  األمريكي من  االنسحاب  للمخاوف من  فرنسا 
املنطقة كام انسحبت من أفغانستان18، مما جعل للحضور 
الفرنيس بعض املصداقية يف وقت كانت مصداقية الغرب 

ككل عىل املحك. 

إذ  املنطقة،  االسرتاتيجية يف  فرنسا من رشاكاهتا  دعمت 
السنوات  فرنسية خالل  أسلحة  السعودية عىل  حصلت 
عىل  آنذاك  فرنسا  طالت  التي  االنتقادات  رغم  املاضية 
اليمن  حرب  يف  األسلحة  هذه  استخدام  إمكانية  خلفية 
وما قد ينشأ عنها من تعقيدات إنسانية. فقد تم اإلعالن 
عن أن أهم صفقات تزويد السعودية بالسالح الفرنيس 
األمر  وهو  يورو،  مليار   18 يعادل  بام   2018 إبريل  يف 
الذي رفع صادرات السالح الفرنيس يف هذا العام بمقدار 
عىل  وحده  األوسط  الرشق  استحوذ  فيام  تقريبًا.  الثلث 
42% من هذه الصادرات العسكرية الفرنسية19. وكانت 
السعودية قد استبعدت فرنسا من مناقصة رشاء أسلحة 
يف مطلع العام 2020، غري أن عقود التسليح قد جتددت 
اخلليجية  ماكرون  جولة  خالل  أخرى  مرة  البلدين  بني 
مناسبة  بمثابة  الزيارة  إذ كانت هذه  يف ديسمرب 2021، 
يف  سواء  والرياض  باريس  بني  الوثيقة  الرشاكة  لتجديد 
وقد  واالسرتاتيجية.  العسكرية  أو  السياسية  امللفات 
يكمن الفارق بني السياقني يف تغري اإلدارة األمريكية من 
ترامب إىل بايدن، بالطبع ضمن عوامل أخرى جتعل من 
اإلقليمية  امللفات  حيال  السعودي  الفرنيس-  التعاطي 
أكثر سالسة. فيام وقعت اإلمارات أيضًا مع فرنسا عقد 
األخرية  ماكرون  زيارة  خالل  “رافال”  طائرة   80 رشاء 
يتوقع  التي  الصفقة  وهي   ،2021 ديسمرب  يف  للخليج 
أن حتل حمل أسطول “املرياچ” السابق20 والذي كانت قد 
حصلت عليه يف عام 1998. بينام حصلت مرص يف مايو 
2021 عىل عقد رشاء 30 طائرة “رافال” جديدة لتنضم 
إىل ما تم رشائه سابقًا لتجديد الرتسانة العسكرية املرصية 
بالسالح الفرنيس. الصفقات اخلليجية األخرية للسالح 
جاءت  فقد  ذلك  ومع  فرتة،  منذ  مقررة  كانت  الفرنيس 
العسكرية  للصناعات  اعتبار  كرد  تنفيذها  توقيت  يف 
الفرنسية التي تلقت صفعة مدوية عقب إعالن اسرتاليا 
كانت  حيث  فرنسا،  مع  غواصات  تصنيع  عقد  إلغاء 
الغواصات  لتصنيع  الصفقة  هذه  عىل  تعتمد  باريس 
لصالح اسرتاليا ضمن عقود أخرى كي تضمن التشغيل 



10

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

السياسة الخارجية الفرنسية: حصاد سنوات ماكرون في الشرق األوسط

الصناعات  قطاع  يف  وظيفة  ألف   80 لنحو  الكامل 
هذا  به21.  مرتبطة  أخرى  وظيفة  الف  و120  العسكرية 
مع  اسرتاتيجية  رشاكة  لتعميق  فرنسا  سعي  جانب  إىل 
اهلند لتوسيع انتشارها وتواجدها االسرتاتيجي يف إقليم 

اإلندوباسيفيك. 

خامتة

متيز التحرك الفرنيس يف السياسة اخلارجية بالنشاط الكبري 
قنوات  وإجياد  مرحليًا  حلحلتها  يمكن  التي  امللفات  يف 
اتصال للتواصل بشأهنا، ولكن يف القضايا التي استنزفت 
ذات  الفرنسية  السياسة  تكن  مل  املرحيل،  احلل  طرق 
الفرنسيون حارضين يف  السوري، كان  امللف  ففي  بال. 
التحالف الدويل ملكافحة داعش حتت القيادة األمريكية، 
ضد  متزامنًا  جويًا  قصفًا  األمريكيني  مع  أيضًا  ونسقوا 
بتنفيذ  األخري  اهتام  عقب  السوري  النظام  قواعد  بعض 

هجامت كياموية. 

يف  املؤثر  الفعل  عىل  الفرنسيني  قدرة  النهاية  يف  لكن 
الكبري  فرنسا  دعم  فعقب  جممدة،  شبه  كانت  سوريا 
تراجع  للرصاع،  األوىل  السنوات  يف  السوري  للملف 
ماكرون عن مبدأ عزل األسد واعترب أنه ال يعني فرنسا 
التالية أن  السنوات  إن بقى األسد أو رحل. واتضح يف 
العقوبات األوروبية الشاملة ضد رموز النظام السوري 
وجتميد ملف إعادة اإلعامر حلني تغيري هيكل السلطة يف 
األهلية  املنظامت  عرب  املساعدات  إيصال  وأيضًا  سوريا 
يف  الفرنسية  السياسة  حكمت  التي  الثالثة  املبادئ  هي 
حتت  جنيف  يف  املفاوضات  بمسار  فالتمسك  سوريا. 
املظلة األممية واشرتاط التقدم فيه للسامح بإطالق ورشة 

ولكن  سوريا،  يف  الفرنسية  السياسة  عنوان  كان  اإلعامر 
إىل  تسع  ومل  إضافية  مبادرات  أية  حتمل  مل  األخرية  هذه 
عن  التاميز  يكن  مل  هنا  وربام  سوريا،  يف  الوضع  حتريك 
السياسة األمريكية واضحًا إال جلهة اإلبقاء عىل القوات 
الفرنسية يف الشامل الرشقي لسوريا عندما أعلن ترامب 

مرتني نيته سحب القوات األمريكية. 

الفرنيس الكبري لدعم  اليوم هناك من يعترب هذا احلامس 
أوكرانيا يف بداية احلرب مرشحًا للخفوت متامًا كام خفت 
بنفوذ  فاالصطدام  سوريا،  يف  للتغيري  الفرنيس  احلامس 
روسيا الداعم لألسد كان كفياًل بتغيري توجه باريس إزاء 
بقاء األسد من عدمه. ويف احلالة األوكرانية تلقي احلرب 
أربعة  نحو  تدفق  حيث  من  أوروبا  عيل  الثقيلة  بآثارها 
ورضورة  والغذاء  الوقود  أسعار  وارتفاع  الجئ  ماليني 
ظل  يف  والتسليح  العسكري  اإلنفاق  ميزانيات  رفع 

صعود خماطر مجة سببتها روسيا لألمن األورويب. 

السياسة  أن  يبدو  اجلديدة،  املتغريات  هذه  ظل  ويف 
اخلارجية الفرنسية لن تكون قادرة عىل تعزيز التاميز عن 
السياسة األمريكية، إذ سيدفع هبا صعود اخلطر الرويس 
سيقلل  كام  واشنطن  مع  املواقف  تنسيق  من  املزيد  إىل 
الرشق  يف  اخلارجية  امللفات  يف  حركتها  هامش  من 
األوسط لتهدئة الرصاعات فيه، إذ من املرجح أن تصبح 
أمنها  لضامن  باريس  باهتامم  األوىل  امللعب  هي  أوروبا 
واستقرارها. ولكن عىل كل حال ستتحدد هذه املسائل 
اإلليزيه،  لقرص  اجلديد  الساكن  هوية  تبنّي  حال  العالقة 
فهل سيحظى ماكرون بفرصة جديدة الستكامل اجلهود 
سيكون  أم  اخلارجية  السياسة  ملفات  يف  بذهلا  التي 

للشعب الفرنيس قول آخر يف صندوق االقرتاع؟  
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