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سياسة
مقالة

الخطوات األولى إليمانويل ماكرون في الشرق األوسط
آالن غريش*
«إعـ ــادة فــرنـســا ال ــى امل ـيــدان مــن دون
ان ـح ـي ــازات أيــديــولــوج ـيــة ف ــي صلب
عقيدة رئيس الجمهورية» بالنسبة
إل ــى الـسـيــاســة الــدول ـيــة ،حـســب جــان
دومـيـنـيــك مــرشـيــه ،مـحــرر ال ــرأي في
صـحـيـفــة  .L›Opinionك ــان الــرئـيــس
إيمانويل مــاكــرون قــد استقبل ّ
للتو
دونــالــد تــرامــب بمناسبة احتفاالت
 14تـمــوز ،ومــن ثــم فالديمير بوتني
ف ــي ق ـصــر ف ــرس ــاي .م ــن امل ـب ـكــر ج ـدًا
تعريف املحاور األساسية للسياسة
ال ـخــارج ـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،وخـصــوصــا
بعدما أوصــل االنـتـصــار االنتخابي
املفاجئ ملاكرون ،في هذا املجال كما
ً
في مجاالت أخــرى ،جيال جديدًا من
الكوادر الى مواقع القرار ،باستثناء
جان إيف لودريان الذي أصبح وزيرًا
للخارجية بعدما كان وزيـرًا للدفاع
فــي عـهــد فــرنـســوا هــوالنــد .مــن جهة
أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـع ـط ــي م ـ ــاك ـ ــرون األولـ ــويـ ــة
لــإصــاحــات االقـتـصــاديــة الداخلية
ال ـت ــي سـت ـسـمــح ب ــإع ـط ــاء امل ــزي ــد مــن

الـ ــوزن لـفــرنـســا وبــالـسـعــي بفعالية
أك ـب ــر إلص ـ ــاح االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
وهـ ــي أي ـض ــا م ــن أولـ ــويـ ــات م ــاك ــرون
األوروبي املتحمس.
املـ ـ ــوقـ ـ ــف األك ـ ـ ـثـ ـ ــر أه ـ ـم ـ ـيـ ــة امل ـت ـع ـل ــق
بالسياسة فــي الـشــرق األوس ــط ّ
عبر
عـنــه مــاكــرون فــي مقابلة مــع يومية
 Le Figaroفــي  23حــزيــران املــاضــي:
«ستنتهي معي أنا مقاربة املحافظني
ال ـج ــدد امل ـس ـت ــوردة ال ــى فــرنـســا منذ
ع ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات .ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ال
تـ ـصـ ـن ــع م ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج بـ ـمـ ـع ــزل عــن
الشعوب .فرنسا لم تشارك في حرب
الـعــراق ( )2003وكــانــت محقة .وهي
أخ ـطــأت بـخــوض ال ـحــرب فــي ليبيا.
ما هي نتيجة هــذه التدخالت؟ دول
فــاش ـلــة ازده ـ ـ ــرت ف ـي ـهــا امل ـج ـمــوعــات
اإلرهــاب ـيــة» .وأض ــاف انــه ال يــريــد أن
يــرى تـكــرار هــذا الــوضــع فــي ســوريــا.
«التغيير الحقيقي الذي أدخلته على
هذا امللف هو أنني لم أعلن أن تنحية
ب ـش ــار األس ـ ــد ه ــي شـ ــرط م ـس ـبــق .لم
يقدم لي أحد خليفته الشرعي» .رأى
الـبـعــض أن ه ــذا املــوقــف «دي ـغــولــي ـ

م ـي ـت ــران ــي» ،وهـ ــو مـصـطـلــح ابـتـكــره
الوزير األسبق هوبير فيدرين ،على
النقيض من تيار املحافظني الجدد.
عامالن ليسا غريبني عن هذا التحول
وعن الرغبة في التواصل مع الجميع
هما أيضًا الـتــورط املستمر لفرنسا
في مالي ومنطقة الساحل ،واملركزية
التي باتت تحتلها مكافحة ٍاالرهاب.
االجـتـمــاع الــذي عقد فــي بــاريــس في
تـمــوز املــاضــي بــن اإلخ ــوة ـ ـ األع ــداء

لم يسبق لرئيس
فرنسي أن ساوى بين
معاداة الصهيونية
ومعاداة السامية

الـلـيـبـيــن ،رئ ـيــس حـكــومــة طــرابـلــس
ف ــاي ــز ال ـ ـسـ ــراج والـ ــرجـ ــل الـ ـق ــوي فــي
ال ـشــرق الليبي خليفة حـفـتــر ،أظهر
ً
م ـث ــاال عـلــى ه ــذه امل ـقــاربــة ال ـجــديــدة.
ولكن ،وعلى الرغم من إصــدار بيان
م ـش ـت ــرك ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،ف ـ ــإن غ ـيــاب
الـ ـنـ ـت ــائ ــج عـ ـل ــى األرض تـ ــدفـ ــع إل ــى
الـتـســاؤل عــن ال ــوزن الفعلي لفرنسا
على الساحة الدولية.
املـقــاربــة البراغماتية نفسها تسود
بالنسبة إلى ملفات الشرق األوسط
األخـ ــرى م ــع بـعــض ال ـت ـمــايــزات .كــان
إيمانويل ماكرون واضحًا في دعمه
ل ــاتـ ـف ــاق ح ـ ــول ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي،
بينما كانت اإلدارة األميركية تعلن
ع ــن ن ـي ـت ـهــا ب ــإل ـغ ــائ ــه؛ وج ـه ــر أي ـضــا
ّ
بنيته زي ــارة ط ـهــران ،وهــي ستكون
الــزيــارة األول ــى لرئيس فرنسي منذ
انتصار الثورة عام  .1979لقيت هذه
ً
ال ـت ـصــري ـحــات اس ـت ـق ـب ــاال س ـي ـئــا في
ال ــري ــاض ال ـتــى ت ــرى فــي إيـ ــران عــدوًا
رئيسيًا .وقد زاد من برودة العالقات
بــن فرنسا واململكة مــوقــف باريس
الــداعــي إلــى رفــع الـحـصــار املـفــروض

من السعودية وحلفائها على قطر.
َ
وت ـعــزز ه ــذا املــوقــف بـعــدمــا اعتبرت
الـسـلـطــات الـفــرنـسـيــة أن املـعـلــومــات
التي قدمتها السعودية عن العالقات
بني قطر واإلره ــاب غير مقنعة ،قبل
أن ُيستقبل األمير تميم في باريس
في  15تشرين األول املــاضــي .أخذت
باريس بعض املسافة في عالقاتها
م ــع ال ــري ــاض ب ـعــدمــا ك ــان ــت حميمة
جـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي عـ ـه ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ــرنـ ـس ــوا
هوالند .لكنها ال تزال حريصة على
الحفاظ عليها ،العـتـبــارات بعضها
اق ـت ـصــادي ،وه ــي مـسـتـمــرة فــي دعــم
الحرب الدائرة في اليمن.
ي ـن ـب ـغ ــي فـ ـه ــم تـ ــدخـ ــل مـ ـ ــاكـ ـ ــرون فــي
األزمـ ــة الـلـبـنــانـيــة واإلق ــال ــة القسرية
ل ـس ـعــد الـ ـح ــري ــري فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار.
ه ــدف الــدبـلــومــاسـيــة الـفــرنـسـيــة كــان
م ــزدوج ــا :إن ـقــاذ سـعــد الـحــريــري من
دون إدانــة الــريــاض ،وإفـســاح املجال
لها إلنقاذ مــاء الــوجــهَ .و ِمـ َّـمــا أضاف
على هــذا األم ــر أهمية هــو أن لبنان
ال يـ ــزال يـتـمـتــع ب ـمــوقــع خ ــاص لــدى
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ال ــذي ــن ال

في الواجهة

ّبري :في السيارة أعدنا تجديد الحكومة

صعود الرئيسين نبيه ّبري
وسعد الحريري في سيارة واحدة
مؤشر حل مشكلة .عندما صعدا في
سيارة واحدة ابصرت حكومة الحريري
النور في كانون االول الفائت .وهو
ما حصل في السيارة التي قادتهما
االربعاء الى قصر بعبدا ،فعاد عن
استقالته
نقوال ناصيف

فــي حـسـبــان رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـبـيــه ب ـ ّـري انـتـهــت مـشـكـلــة اسـتـقــالــة
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري ق ـب ــل ان
تصبح ازم ــة .اال ان ثمة مــا يقتضي
مـ ـع ــالـ ـجـ ـت ــه عـ ـل ــى ه ـ ــام ـ ــش ح ـك ــوم ــة
يـعـتـبــرهــا عــام ـلــة ،غـيــر مـشــوبــة بــأي
عيب دستوري.
مـنــذ ال ـيــوم األول لتلقيه نـبــأهــا من
الرياض ،وكان يهبط في مطار شرم
ال ـش ـي ــخ ،حـ ـ ـ ّـدد م ــوق ـف ــن م ـت ــازم ــن:
اول ـه ـم ــا اع ــان ـه ــا م ــن الـ ـخ ــارج على
ن ـحــو غ ـيــر م ــأل ــوف وغ ـي ــر م ـس ـبــوق،
ال ُيـ ـعـ ـت ــد بـ ـ ــه ،م ـ ــن شـ ــأنـ ــه اف ـ ـتـ ــراض
حـ ـص ــولـ ـه ــا ب ـ ـ ــاالرغ ـ ـ ــام ف ـ ــي ظ ـ ــروف
غ ــامـ ـض ــة وم ـل ـت ـب ـس ــة احـ ــاطـ ــت ب ـه ــا.
ثانيهما تكتسب استقالة الحكومة
دسـ ـت ــوريـ ـتـ ـه ــا مـ ــن االدالء بـ ـه ــا مــن
الداخل.
ي ــذه ــب رئ ـي ــس امل ـج ـلــس الـ ــى ال ـق ــول:
م ــا ب ــن ال ــري ــاض وب ــاري ــس ل ــم تكن
التجربة سهلة على رئيس الحكومة.
يـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف :ل ـ ـ ــو كـ ـ ــانـ ـ ــت االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة
دسـتــوريــة ملــا ك ــان فــي ام ـكــان رئيس
الجمهورية ان يـقــول انــه ال يقبلها.
انا ذهبت الى ابعد من ذلك .رفضتها
في االصل.
امتنع عن مناقشة استقالة اعتبرها
غـ ـي ــر قـ ــائ ـ ـمـ ــة ،بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ق ــول
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون
انـ ـ ــه لـ ــن يـ ـخ ــوض ف ـي ـه ــا ق ـب ــل عـ ــودة
ال ـح ــري ــري الـ ــى بـ ـي ــروت واالس ـت ـم ــاع
م ـن ــه ال ـ ــى اس ـب ــاب ـه ــا وم ــاب ـس ــات ـه ــا،
وم ــن ث ــم ال ـت ـقـ ّـدم بـهــا تـبـعــا لـلـقــواعــد

ّ
يتردد بري في
واالعــراف النافذة .لم
االفصاح عن موقفه للرئيس املصري
عبدالفتاح السيسي عندما استقبله
في شرم الشيخ في  5تشرين الثاني،
غداة االستقالة .في وقت الحق على
ع ــودت ــه ال ــى ب ـي ــروت ،ال ـي ــوم ال ـتــالــي،
طرح املخرج :عودة الحريري عنها.
ما سمعه منه زواره اكثر من اشارة
ال ــى ان ابـ ــواب املـعــالـجــة غـيــر مقفلة
تمامًا وفق معطيات منها:
 1ـ ـ ناهيك بتمسكه بالحريري على
رأس السلطة االجــرائ ـيــة ،ال حكومة
جــديــدة فــي حــال اصــر رئيسها على
التنحي في االشهر السبعة السابقة
لالنتخابات النيابية في ايار .2018
ً
مع انه طرح في شرم الشيخ احتماال
ع ــاب ـرًا ه ــو حـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط متى
تشبث الـحــريــري باستقالته ،اال ان
املــوقــف ال ــذي تـمـ ّـســك بــه فــي بـيــروت
ان مـ ــن الـ ـصـ ـع ــوب ــة بـ ـمـ ـك ــان تــأل ـيــف
حكومة جديدة ال تكون على صورة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة .ل ـي ـس ــت ه ــذه
ن ـمــوذجــا ل ــاق ـت ــداء ب ــه ي ـقــول رئـيــس
املـ ـجـ ـل ــس ،ب ـي ــد انـ ـه ــا ت ـم ـث ــل ت ــوازن ــا
مــائـمــا لــافــرقــاء بــاسـتـثـنــاء الفريق
ال ــذي لــم يـشــأ االنـضـمــام الـيـهــا .ومــا
دام االمــر كذلك ،تستمر هــذه عاملة،
او مكلفة تصريف االعمال اذا وقعت
االستقالة تبعًا لالصول الواجبة.
 2ـ ـ رغــم ايـمــانــه بــاعــراف الـتـقـ ّـدم بها
مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،اال ان بـ ّـري
ي ـق ــول ان االس ـت ـقــالــة تـصـبــح نــافــذة
عندما يعلنها رئيس الحكومة ،لكن
مــن داخ ــل االراضـ ــي اللبنانية .عنى
ذل ــك ان ال وج ــود لـلـتـ ّـريــث :استقالة
او ال استقالة .وهو مغزى تأكيده ان
الحكومة قائمة ،وفــي وســع مجلس
الوزراء االجتماع في اي وقت عندما
يدعوه رئيسه واستئناف دوره ،في
يجري العمل عليها
مــوازاة معالجة
َ َ
بعيدًا مــن االض ــواء .فـ َـصــل بذلك بني
اسـتـقــالــة غـيــر مــوجــودة وب ــن اع ــادة
ترتيب البيت الحكومي وفق مبادىء
وقواعد جديدة.
 3ـ كشف رئيس املجلس انه اتفق في
وقــت سابق مع رئيسي الجمهورية
والـحـكــومــة عـلــى اج ــراء االنـتـخــابــات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ف ـ ــي مـ ــوعـ ــدهـ ــا ،ايـ ـ ــا تـكــن
العقبات .مــع اص ــراره على انـهــاء ما

يسميه «الوضع املتموج» في اسرع
وقت ،اال ان املشكلة القائمة لن تفضي
الـ ـ ــى اعـ ـ ـط ـ ــاب اج ـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق.
سرعان ما انعش ّ
بري اقتراحًا اثاره
ّ
قبل االزمــة الحكومية عندما تحدث
عــن اج ــراء انتخابات نيابية مبكرة:
اذا تعثرت املعالجة وطالت اكثر مما
ّ
يتحدث بتحفظ عن
يقتضي .مع ذلك
مــداوالتــه مــع الـحــريــري فــي السيارة
التي اقلتهما الى قصر بعبدا ،نهار
االستقالل :في السيارة اعدنا تجديد
الحكومة.
اش ـ ـ ــارة ك ـه ــذه ك ــاف ـي ــة ك ــي تـ ــدل عـلــى
مــا رم ــى الـيــه رئـيــس املـجـلــس :ال اثــر
لالستقالة بعد اآلن.
 4ـ ـ تلقف بامتعاض قــرار الجامعة
ال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع وزراء
ال ـخــارج ـيــة ف ــي  19تـشــريــن الـثــانــي،
ون ـع ـتــه ح ــزب ال ـلــه اره ــاب ـي ــا ،ووج ــد
فيها سببًا اضافيًا لتصعيد التوتر
فــي لـبـنــان ،فــي م ــوازاة اسـتـقــالــة من
ال ــري ــاض ُحـ ّـمـلــت املــوقــف نـفـســه .في
وقـ ــت الحـ ــق ت ـل ـقــى ب ـ ـ ّـري م ـكــاملــة مــن
رئـيــس االت ـحــاد الـبــرملــانــي الـعــربــي ـ
ويرئسه في الدورة الحالية املغرب ـ
يخطره بفكرة عقد اجتماع لالتحاد
على غــرار اجتماع وزراء الخارجية
الـعــرب يــديــن الـتــدخــات الخارجية،
اال انــه ينحو فــي وجهة مــا خلصت
الـيــه الجامعة العربية .اكتفى بـ ّـري
ب ــرف ــض الـ ـفـ ـك ــرة وال ـ ــدع ـ ــوة فـ ــي آن،
ً
مــع طــرحــه س ــؤاال عـلــى مـحـ ّـدثــه :في
االت ـ ـحـ ــاد ن ـح ــن ن ـم ـث ــل الـ ـشـ ـع ــوب أم
الحكومات؟
 5ـ مذ جزم بأنه ال يعترف بحصول

رئيس المجلس:
َمن ال يقاتل في
سوريا اليوم؟ أال تقاتل
السعودية هناك؟

ّبري :متفق مع عون والحريري على إجراء االنتخابات النيابية
في موعدها ايًا تكن العقبات (هيثم الموسوي)

استقالة ،طرح للفور مخرجًا لالزمة
الحكومية .قال ان في وسعه ورئيس
الجمهورية انجازه ويقضي بتوفير
الـضـمــانــات والتطمينات للحريري
بازاء اعتماد سياسة النأي بالنفس
داخ ــل الـحـكــومــة .فــي اعـتـقــاد رئيس
املـجـلــس ال ـع ــودة ال ــى ال ـق ـيــاس ال ــذي
اع ـت ـمــدتــه ح ـكــومــة ال ــرئ ـي ــس نـجـيــب
م ـي ـقــاتــي ب ــن ع ــام ــي  2011و،2013
عندما فصلت سياسة النأي بالنفس
داخــل مجلس الــوزراء عنها خارجه.
حينذاك طبقتها حكومة ميقاتي من

الداخل من دون ان تفضي الى خروج
حـ ــزب ال ـل ــه م ــن ال ـح ــرب ف ــي س ــوري ــا.
لــم يـكــن رئيسها مــرتــاحــا ال ــى ال ــدور
العسكري للحزب ،ولم يسع الحكومة
في املقابل منع تيار املستقبل ـ الذي
لــم يـشــارك فيها ـ ـ مــن قـيــادة حمالت
اعالمية عنيفة ضد النظام السوري،
ناهيك برعايته مجموعات مسلحة
كـ ــان ث ـمــة م ــن ي ـسـ ّـهــل ان ـت ـقــال ـهــا الــى
الداخل السوري للقتال هناك.
الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ان ـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــر الـ ــوحـ ـيـ ــد
الحصري ،املتاح ،لولوج هذا املفهوم

