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 األختالف الفرنسي والمعزوف عنه) ٢(لبنان في السياسة الفرنسية 

سية في             سياسة الفرن اريخ ال نتابع في هذه الحلقة الثانية االخيرة دراسة الزميل سمير قصير حول ت
  .لبنان

  
أثر          ان يت سية، آ سياسة الفرن راث ال سي ولت اريخ الفرن اد للت ه الح ز بوعي ول، المتمي ك ان ديغ ال ش

ه  ب علي ا يترت ان، بم سا ولبن ين فرن صداقة ب شائع لل دي ال المفهوم التقلي إزاء ب ى ب سؤولية لألول ن م  م
اال انه لم يكن ينظر الى هذه المسؤولية في معزل عن سياسته        . الثاني، لجهة ضمان ديمومته وحدوده    

ة ا . العربي تن له ا ام شكل اساس سياسة ت ك ال ى العكس، آانت تل ل عل د . ب ن تقلي م يك ال، ل ي اي ح وف
د       الصداقة بين البلدين، او بتعبير أدق، تقليد الصداقة بين ف          رنسا ومسيحيي لبنان، البعد التاريخي الوحي

راث                      . الذي استعاده ديغول   ة تغرف من ت ة رحب ى نظرة تاريخي دة تتأسس عل بل آانت سياسته الجدي
ق والهالل         "السياسة الفرنسية، فتستعيد في آن واحد اشكالية         رة الزنب ين زه ر     "التحالف ب ، وهو التعبي

سوا االول       ين فرن ة ب ى العالق ق عل ذي اطل سياسة     ال انوني، واشكالية ال ليمان الق التي  " االسالمية " وس
ى      . اتبعت في القرن التاسع عشر، هذا فضال عن مفهوم حماية مسيحيي الشرق            ا ال ويمكن الرجوع هن

دو                   رئيس جورج بومبي ول، ال ة ديغ رئيس صائب سالم عن خليف دما زار         . نقله ال ه عن روي سالم ان ي
ى        ، نقل اليه شكوى ال    ١٩٧٢بومبيدو عام    سا ال مسلمين اللبنانيين القديمة من االفضلية المعطاة من فرن
وة اسالمية       : "فما آان من بومبيدو اال ان اجاب . المسيحيين سا ق ان فرن آم اود لو استطيع ان اقنعك ب

  ".اآثر منها مسيحية
  

  الحرب
  

ى العكس، في اس        . لم يغب التحول الحاصل في السياسة الفرنسية عن اللبنانيين         ة   وآان، عل اس المقول
ان                       ان، اي لبن ع لبن سا ببي تهم فرن الشعبية التي شاعت بين المسيحيين في بداية الحرب اللبنانية والتي ت

سا            . المسيحي في مقابل النفط    ين فرن د ب اح الجدي وآانت هذه المقولة تكتسب صدقية ظاهرة من االنفت
ان    اال ان رد ال. ودول الخليج، بعد حرب اوآتوبر وزيادة اسعار النفط  سي في لبن موقف الحيادي الفرن

مرد الحياد هو  . الى اسباب نفعية خطأ فادح السيما ان دول الخليج آانت وقتئذ وراء الفريق المسيحي        
ببساطة ان فرنسا، وان آانت تفرد منزلة خاصة للبنان ولمسيحييه، فهي تضعه في اطار سياسي اآبر                

ق ضد        ى فري ا    آان سيختل بالضرورة لو انها انحازت ال ددا تالي سي  "آخر، مه ذا  ". االختالف الفرن ه
باالضافة الى  ان التوجه المسيحي المتطرف في لبنان آان على نقيض توجهات الرأي العام الفرنسي                

  .في تلك الحقبة
ة التوسط                ا المجال لمحاول في المقابل، فإن وضعية فرنسا الجديدة آصديقة للعرب هي التي اتاحت له

ة             بين االفرقاء اللبنانيي   ن من جهة، والطرف المسيحي المقاتل وآل من الفلسطينيين والسوريين من جه
 بتكليف ١٩٧٥آانت تلك مهمة موريس آوف دي مورفيل وجورج غورس في تشرين الثاني        . اخرى

ستان     ل ساعدت في                     . من الرئيس جيسكار دي ى االق ا عل اهر، فإنه ى نجاح ب م تتوصل ال وهي، وان ل
  .١٩٧٥ل الشهيرة الى دمشق في آانون االول التحضير لزيارة بيار الجمي
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  آيف انتهت اذًا السياسة الفرنسية الى تدخل عسكري في لبنان؟

  
ه                         لفيه ومحاوالت ر سياسة س ذا االخي زام ه ى رغم الت ستان، عل بدأ التحول خجوال في عهد جيسكار دي

  .الناجحة لتدعيمها اوروبيا
  

  :محطات هذا التحول هي اآلتية
  
  ١٩٧٦ال قوات فرنسية بعد اتساع القتال في ايار  اقتراح ارس– ١
  
دل ان تكون                    – ٢  المشارآة في قوة االمم المتحدة في جنوب لبنان، التي تحولت عبئا على هذه القوة ب

  .عنصر دعم لها آما آان يرجو الفرنسيون واللبنانيون
  
اني       – ٣ شرين الث ا   ، التي اخ  ١٩٧٨ زيارة الرئيس الياس سرآيس الى باريس، في ت ا مناوئ ذت طابع

  .بعض الشيء لسوريا، على رغم الموقف الفرنسي السابق خالل معرآة االشرفية قبل شهرين
  
ان، وهو             – الربط بين تطوير العالقات الثنائية الفرنسية        – ٤ سطيني في لبن سطينية والموقف الفل  الفل

  .كار ديستاناحد العوامل التي حالت دون دعوة ياسر عرفات الى زيارة باريس في عهد جيس
  
زامن                     – ٥ ذا التحرك ت  التحرك الالفت للسفير لويس دوالمار خالل معرآة زحلة، مع مالحظة ان ه

  .مع الحملة االنتخابية الرئاسية في فرنسا
  

  آيف تفسر هذا التحول؟
  

ة      ر صحيح، او النزع رح غي و ط سوريا، وه داء ل د، آالع ديدة التحدي ارات ش ى اعتب ن رده ال ال يمك
د جيسكار ديستان، وهي نزعة لم تمنعه من معارضة الواليات المتحدة في رفضه منطق               االطلسية عن 
سا                  . الحل المنفرد  ار سياسة فرن في رأينا ان التفسير الصحيح ال يخلو من التعقيد، وهو يقوم على اعتب

ا المحاو             . العربية انعكاسا لحال العالم العربي     ي، تصبح حكم الم العرب ر فعندما تكون مصر محور الع
سا،       . الرئيسي لفرنسا  شعر فرن ا، فت لبا او ايجاب اما عندما يفتقد العرب القطب الذي ينظم اصطفافهم، س

ن دون    ة م ي اللعب دخول ف ى ال دعوة ال ا م رب، انه ع االطراف الع ة م ا الثنائي شعب عالقاته ل ت وبفع
ذي     العربية آما حصل في عهد م      –وسيط، ومن ثم الى تحولها طرفا في الصراعات العربية           ران ال يت

  .آّرس التحول في السياسة الفرنسية حيال العالم العربي عموما ولبنان خصوصا
  

ان       ران في لبن أآتفي باشارات سريعة    . يطول البحث ويتشعب اذا ما شئنا التأريخ لسياسة ميت ذلك س . ل
ة مت                         ة وال من نظري دة ثابت ع من عقي م ينب ران ل ة  واهمها على االرجح ان التحول الذي احدثه ميت كامل

دة            . لوضع لبنان  ضافر عوامل ع لفنا عن نزعة            . بل آان هذا التحول ناتجا من ت ا اس ى م باالضافة ال
  :التدخل الناجمة عن تفكك الوضع العربي، نجد

ات المتحدة، في            – ١ ى مجاراة الوالي ة ال ه المزمن ر ادق نزعت اد او بتعبي  توجه ميتران االطلسي الح
  .ة تدفع للعودة الى سياسة القوة في العالقات الدوليةالوقت الذي آانت الموجة الريغاني
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  . انحيازه المبدئي الى جانب اسرائيل– ٢
  
  . رغبة ميتران في االبقاء على السياسة العربية في جانبها الخليجي– ٣
  
  . وقوف فرنسا، على رغم تحفظات ميتران، الى جانب العراق في حربه مع ايران– ٤
  
ى طرف                    تحليل قام به وزير ال     – ٥ ار سوريا عل د يقضي باعتب ل العه خارجية آلود شيسون في اوائ

  .نقيض مع فرنسا في الساحتين اللبنانية والفلسطينية في آن معا
  
ع من طرف           " الديبلوماسية الموازية " االفضلية المعطاة الى ما يسمى       – ٦ دي المتب نهج التقلي على الم

  .هورية الرابعةوزارة الخارجية، في عودة الفتة الى ممارسة الجم
  
الم الثالث               – ٧ ديولوجيا مناهضة للع  تبدل االحوال الفكرية في فرنسا، والغرب عموما، مع صعود اي

  .وذات نزعات صليبية
  

ة           . في طبيعة الحال، لم تجتمع دوما تلك االعتبارات        ان ثابت ة في لبن د  . لذلك، لم تكن السياسة المتبع وق
  :مرت هذه السياسة في ثالث مراحل

  
 التي بدأت بمبارآة فرنسية لمشروع االجتياح االسرائيلي ثم باعتراض          ١٩٨٣ – ١٩٨١مرحلة   – ١

ات المتحدة،                 . على حجم االجتياح   ى جانب الوالي سي ال دخل العسكري الفرن وآانت ابرز محطاتها الت
سطينيين، وفي               اتلين الفل ة خروج المق ى، لحماي رة اول اتيال،           في فت ة تلت مجزرة صبرا وش رة ثاني  فت

م                       ل في فرض سلطته، ث ين الجمي لحماية المدنيين، وهي مهمة ما لبثت ان تحولت مؤازرة للرئيس ام
ى       . تورطا في الحرب االهلية    سا انجزت ال سية، ان فرن آان معنى هذا التدخل، من وجهة النظر الفرن

ا بالضرورة، من دون ان ت                 م تكن توافق عليه ان           سياسة ل ا آ ات المتحدة، آم ة الوالي ا مواآب سمح له
ان         المرارة التي         . يرجو المسؤولون الفرنسيون، بالمحافظة على نفوذها في لبن ا ب ذآير هن د من الت ال ب

ار        سر االحتك ران، آ ه ميت سية، المعارضون اصال لتوج ة الفرن ان وزارة الخارجي ا ارآ تقبل به اس
  .ن، مع تعيين الدآتور ايلي سالمالفرنكوفوني لمنصب وزير الخارجية في لبنا

  
ة                     د عملي لكن االدهى، ايضا من وجهة النظر الفرنسية، ان ميتران ما لبث ان تخلى عن هذا المنهج بع

دمي االشتراآي      ٦ دا  .  شباط ومؤتمر لوزان وفتح قنوات اتصال جديدة مع حرآة امل والحزب التق وب
اني  فشل السياسة الفرنسية في شكل ساطع عندما توجه الى          نتين   ١٩٨٤دمشق، في تشرين الث د س ، بع

ز              . من حرب غير معلنة بين البلدين      دور سوريا الممي ويجدر التنويه هنا بان ميتران آان قد اعترف ب
رئيس حافظ االسد في                        ى ال ا ال الة وجهه  شباط   ١٠في المنطقة، اي بدورها المميز في لبنان، في رس

١٩٨٤.  
  
وقد تميزت هذه المرحلة، التي تزامنت مع ضعضعة    . ١٩٨٨و ١٩٨٤ المرحلة الثانية تمتد بين     – ٢

التخلي عن ادعاء لعب                  ساآنة، تميزت ب الحكم في فرنسا، بعد هبوط شعبية ميتران وخالل تجربة الم
 وزادت من حدة التراجع البادي.  االسرائيلي–دور مباشر في لبنان آما في مجال الصراع العربي 
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ران      على السياسة الفرنسية ازمة الرها    ة مع اي ا، ان في العالق ئن وااللتباسات العديدة التي نجمت عنه
  .او في التعاطي مع الساحة اللبنانية، وخصوصا مع القوى الموالية إليران او المتحالفة معها

  
ر– ٣ ة، اذا جاز التعبي ة العوني ة هي المرحل ة الثالث م تخل من االلتباسات .  المرحل دورها، ل وهي ب

ا من     ره      الناتجة اساس ى حسم ام سي عل م الفرن درة الحك ؤازرة      . عدم ق ى م دفوعا ال ة م ان من جه فك
اني       دة للوضع اللبن سير   . العماد عون، من دون ان يكون مرد هذا االندفاع تبلور نظرية جدي ولعل التف

ام        رأي الع ام ال سترعي اهتم ادة ت ة ح ور ازم ه ان ظه انيكي قوام سير ميك اهرة تف ذه الظ االصح له
ار يث  سي ص راآم        الفرن ى ت د ان ارس دخل، بع ى الت سي ال م الفرن ة الحك وي نزع به عف شكل ش ر ب ي

ران              . التجارب المماثلة نوعا من التقليد     ان ميت وقد زاد من حدة هذه النزعة حصول االزمة في وقت آ
وم   . قد استعاد هيبته بعد اعادة انتخابه، وتفرغ للشؤون الخارجية    سي لمفه آما ان قابلية الجمهور الفرن

شجيع                        "  التدخل واجب" أنه ت ان من ش ذاك آ سية آن ة الفرن نير عضو الحكوم ار آوش ذي طرحه برن ال
اد عون    . الحكم على المضي قدما    شعار العم اخيرا ال بد من االشارة الى ان الطابع الحاد والتبسيطي ل

تثارة رضى          ي اس ران ف ة ميت م ومن رغب ة خطوة الحك ام لمبارآ رأي الع ة ال ه زاد من قابلي في حرب
  .أي العام، السيما ان عون عرف بدوره آيف يوظف المعارضة اليمينية الفرنسيةالر
  

ك                       ة، وذل ا المنطقي ى نهايته سياسته ال لكن الحكم الفرنسي آان، من جهة اخرى، عاجزا عن المضي ب
ذه          بسبب جملة من االعتبارات االميرآية والسعودية، ناهيك عن االعتبارات االمنية، مع التنويه بان ه

ا    االعت ه عنه ون، وال نهت اد ع اراة العم ه عن مج م تنه ائف، ل د الط ل بع ى االق ة، عل ارات المعروف ب
اني    ام اللبن وير النظ ضرورة تط ة ب ة القائل سية الثابت ع المواقف الفرن ائف م اق الط ة اتف ذا . مالءم هك

ى    در عل ا ال تق ا صراحة النه ر عنه ستطيع ان تعب ة ال ت ارس سياس ر تم ا واآث سا عام تمرت فرن اس
اس،             . عقلنتها وفق معايير ديبلوماسيتها    ذلك ان مفهوم السيادة، على اهميته، لم يكن ليشكل وحده المقي

شطار                          ار االن م يؤخذ في االعتب ستقيم اذا ل ه ال ت منذ ان ادرك الفرنسيون في بداية الحرب، ان مقاربت
  .االهلي الطائفي في لبنان

  
سية        ة في          قلنا بداية انه ال يمكن فهم السياسة الفرن سا العالمي ى وضعية فرن م ينظر ال ان اذا ل ال لبن حي

ان                      شاملة في محيط لبن تها ال يس  . اللحظة التي تنتهج فيها هذه السياسة، واذا لم تدرج في اطار سياس ل
ان ألن      . ادل على ذلك اال ما يحصل منذ عامين        ال لبن سية حي ما نعنيه هو انه لم تعد توجد سياسة فرن

سقة              فرنسا تخلت، وبشبه اجما    ة مت ة، عن سياسة عربي سياسية والحزبي ا ال ي      . ع قياداته ذا التخل ا ه وم
ا سمي  دوره اال عزوف عم سي"ب ول "االختالف الفرن ارل ديغ ي ادرك ش ة الت ة العبقري ك البدع ، تل

  .آيف يوظفها من اجل تجاوز وضعية بلده آقوة متوسطة الحجم
  

ارة جاك         اما التحرآات الفرنسية العديدة التي يمكن رصدها في ا         آلونة االخيرة بإزاء لبنان، السيما زي
ة      شكل سياس ا ال ت روت، فإنه ى بي يراك ال ة       . ش سابات براغماتي ى ح ضع ال ا تخ ا انه ي اعتقادن وف

درجت في اطار                      ا ان و انه وشخصية ليس اال، وتفتقد بالتالي الثقل والمعنى اللذين آانت ستتمّيز بهما ل
  .العالميسياسة خارجية متسقة وفاعلة على الصعيد 

  
سمير قصير
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