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التحركات الفرنسية في المنطقة | الدوافع واألبعاد

مقدمة 
تسارعت وترية التحركات الفرنسية يف املنطقة يف السنوات األخرية على حنو ملحوظ، 
فمــن أجــل احلفــاظ علــى موقعهــا فاعــًا مؤثــراً يف املنطقــة مل تكتــف بتقــدمي خمتلــف أنــواع 
الدعــم لقــوات حفــر يف ليبيــا، بــل عززتــه حبضورهــا الافــت يف امللــف اللبنــاين، إذ كانــت 
مــن أوائــل الــدول الــي ســارعت إىل زايرة بــريوت بعــد االنفجــار الــذي دّمــر مرفــأ املدينــة 
يف مطلــع أغســطس/آب 2020، حماولــة فــرض أجنــدة سياســية واقتصاديــة ينظــر إليهــا 
علــى أهنــا ضمــن جهودهــا يف توظيــف ملفــات املنطقــة مــن أجــل تنشــيط دورهــا املراجــع 

يف منطقــة الشــرق األوســط، خصوصــاً يف ملــف شــرق املتوســط.
يبحث تقدير املوقف يف الدوافع الفرنسية احملركة هلذه اجلهود، وأبعاد هذه التحركات، 

ومآالهتا على مستوى احلضور الفرنسي يف املنطقة وعلى أمن املنطقة ككل.

أبعاد التحركات الفرنسية في المنطقة
لفهــم أبعــاد التحــركات الفرنســية يف املنطقــة جيــب النظــر إىل طبيعــة وجودهــا يف املنطقــة 
القائمــة حاليــاً،  الــدول  الضالعــة ابســتحداث  الــدول  إحــدى  فرنســا  تعــد  إذ  اترخييــاً، 
منــذ ســقوط الدولــة العثمانيــة، مــن خــال اتفاقيــة ســايكس بيكــو. كمــا أن وجودهــا 
االســتعماري مــدة طويلــة يف املنطقــة مكنهــا مــن بنــاء حتالفــات سياســية/اقتصادية يسَّــرت 

عليهــا اســتغال ثــروات الــدول املســيطرة عليهــا. 
 وقــد تراجــع دورهــا يف املنطقــة يف الســنوات األخــرية لعــدة أســباب؛ منهــا تنامــي الــدور 
األمريكــي يف املنطقــة بعــد انتهــاء حقبــة االســتعمار، ومنهــا تبــي سياســة انعزاليــة مــن قبــل 
بعــض الرؤســاء الفرنســن كجــاك شــرياك، ومنهــا مــا يتعلــق بطبيعــة التحــدايت املتســارعة 
الــي شــهدهتا املنطقــة نتيجــة الزدايد التوتــرات السياســية واألمنيــة القائمــة بســبب تقاطــع 

كثــري مــن املشــاريع املتنافســة فيهــا.
وممــا يعــن علــى فهــم أبعــاد وجودهــا حاليــاً النظــر إىل طبيعــة التحالفــات الــي تشــكل 
مشــهد املنطقــة ككل، إضافــة إىل ضــرورة فهــم نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف الــي حتكــم 
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حتركاهتــا يف املنطقــة، وبشــكل عــام شــهد الــدور الغــريب- يف عقــوده األخــرية- يف املنطقــة  
تراجعــاً كبــرياً خصوصــاً بعــد ثــورات الربيــع العــريب، إذ إن معظــم شــعارات الدميقراطيــة 
الــي لطاملــا اســتخدمت مــن أجــل تنــومي الشــعوب ُكشــفت حقيقتهــا بعــد أن أجهضــت 
حمــاوالت التحــرر مــن ربقــة االســتبداد يف هــذه املنطقــة. وصاحــب تراجــع الــدور الغــريب 

بــروز مشــاريع منافســة؛ علــى غــرار املشــروع الركــي واإليــراين والروســي.
وأمام هذه التحدايت تعتمد فرنسا يف حتركاهتا يف املنطقة على عاقاهتا االسراتيجية 
والتكتيكيــة علــى حــد ســواء، فمــن انحيــة عاقاهتــا االســراتيجية الــي جتمعهــا ابلقــوى 
نفــوذ هــذه  املنطقــة مــن أجــل احلفــاظ علــى  الغربيــة حتــاول أن تســتعيد حضورهــا يف 
القــوى، ونظــراً النشــغال بريطانيــا برتيــب أوضاعهــا الداخليــة بعــد الربيكســت، وانشــغال 
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ابالنتخــاابت القادمــة، نــرى هــذه القــوى تغــض الطــرف عــن 
التحــركات املتســارعة الــي تقــوم هبــا فرنســا يف املنطقــة؛ علــى غــرار التغاضــي األمريكــي 
عــن التحــركات الفرنســية األخــرية يف لبنــان وحتالفهــا مــع حــزب هللا- الــذراع اإليرانيــة يف 

املنطقــة- رغــم العقــوابت االقتصاديــة املفروضــة.
مــن جانــب آخــر تعتمــد فرنســا يف حتركاهتــا علــى حتالفاهتــا التكتيكيــة- كتحالفهــا 
مــع اإلمــارات ومصــر- مــن أجــل توظيــف ملفــات املنطقــة لتحقيــق أهــداف تســعى مــن 

خاهلــا إىل اســتعادة حضورهــا يف املنطقــة.
وتتسم التحركات الفرنسية جبملة من نقاط القوة الي تتلخص فيما أييت:

تتميز فرنسا أبن هلا مقعداً دائماً يف جملس األمن، وأهنا تتمتع بقدرات عسكرية 	 
عالية، ونظراً لراجع دورها يف العقود األخرية حتاول أن تستعيد دورها مستفيدة 
مــن هــذه الســمات الــي ميكــن أن تعــزز حضورهــا يف املنطقــة، خصوصــاً يف ملــف 

صراع شــرق املتوســط.
الوجود الفرنسي يف املنطقة واسعة النفوذ، فعلى الرغم من انتهاء حقبة االستعمار 	 

اترخييــاً فــإن االســتقال الــذي حصدتــه البلــدان املســتعمرة كان اســتقااًل شــكلياً، 
ومــن مث فــا يــزال النفــوذ الفرنســي واســعاً خصوصــاً يف منطقــة غــرب إفريقيــا، وهــذا 
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يفســر ســر دعمهــا املســتميت لقــوات حفــر مــع مــا ميثلــه مــن تناقــض لرمزيتهــا 
الدميقراطيــة، إذ ختشــى مــن حــدوث تغــري حقيقــي يف املنظومــة السياســية يف ليبيــا 

بشــكل يهــدد نفوذهــا يف إفريقيــا.
متتلــك فرنســا قــدرة عاليــة علــى املنــاورات حبكــم سياســتها الرباغماتيــة يف املنطقــة 	 

العربيــة، وحبكــم تعــدد امللفــات الــي تنــاور مــن خاهلــا، إذ امتنعــت- علــى عكــس 
كثــري مــن الــدول األوروبيــة- مــن تصنيــف حــزب هللا كحركــة إرهابيــة، ومــن مث ال 
تــزال قــادرة علــى التأثــري يف خمتلــف األطــراف يف الداخــل اللبنــاين، حبيــث تتمكــن 
مــن متريــر أهدافهــا وسياســاهتا مــن خــال اســتغال االضطــراابت القائمــة هنــاك.

مــن جانــب آخــر تواجــه فرنســا يف حتركاهتــا مجلــة مــن التحــدايت املرتبطــة بنقــاط 
ضعفهــا، وهــي كالتــايل:

علــى الرغــم مــن متتــع فرنســا بشــبكة عاقــات وأتثــري واســعة ال يبــدو أهنــا قــادرة 	 
علــى التأثــري يف الــرأي األورويب لتجــرمي حتــركات تركيــا يف خمتلــف ملفــات املنطقــة، 
ســواء يف الشــمال الســوري أو يف شــرق املتوســط، إذ تتباين ردود أفعال األطراف 

الدوليــة جتــاه التحــركات الركيــة ويفضــل معظمهــا التــزام احليــاد.
تــرى فرنســا نفســها األقــدر علــى التحــرك يف نطاقــات واســعة يف خمتلــف ملفــات 	 

املنطقــة؛ نظــراً لرابطهــا التارخيــي والثقــايف مــع هــذه الــدول منــذ حقبــة االســتعمار، 
ابإلرث  املقرنــة  الســيئة  مسعتــه  لــه  التارخيــي  الرابــط  هــذا  أن  خيفــى  ال  لكــن 
االســتعماري الــذي مــارس خمتلــف االنتهــاكات ضــد الســكان األصليــن، وحــاول 

تذويــب هوايهتــم ابلقــوة خــال ســيطرته علــى تلــك الــدول.
تتســم التحــركات الفرنســية األخــرية املتعاقبــة أبهنــا أقــرب لــرد الفعــل، فعلــى الرغــم 	 

مــن تراجــع دورهــا يف املنطقــة خــال العقــود األخــرية، إضافــة إىل بــروز وانتشــار 
مشــاريع جديــدة، مل تتحــرك فرنســا بقــوة إال بعــد التقــدم الــذي أحرزتــه تركيــا علــى 
أصعــدة خمتلفــة، خصوصــاً يف امللــف الليــي، الــذي مكنهــا أخــرياً مــن التحــرك حبريــة 

يف شــرق املتوســط بنــاًء علــى اتفاقيــة وقعتهــا مــع حكومــة الوفــاق.
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علــى الرغــم مــن اعتمادهــا علــى مسعتهــا الثقافيــة كدولــة دميقراطيــة، إضافــة إىل 	 
أن  يبــدو  ال  لبنــان،  يف  األخــرية  مســاعيها  يف  محلتهــا  الــي  الرباقــة  الشــعارات 
فرنســا متلــك ابلفعــل أي مشــروع حقيقــي يف املنطقــة، ففــي امللــف الليــي تناقــض 
نفســها بدعمهــا لــرأس االســتبداد )حفــر(، ويف امللــف اللبنــاين يقتصــر دورهــا علــى 
االنتقــادات والتنســيق، إذ إن وضعهــا االقتصــادي ال يســمح هلــا إبخــراج لبنــان 
مــن ورطتــه االقتصاديــة، كمــا أن احللــول الــي ينــاور هبــا ماكــرون ال ميكــن أن ختــرج 
لبنــان مــن أزمتــه السياســية؛ ألهنــا ال ختــرج عــن إطــار املنظومــة القدميــة، القائمــة 

علــى نظــام احملاصصــة الــذي ســبق أن أثبــت فشــله.

دوافع التحركات الفرنسية في المنطقة
حيــرك املوقــف الفرنســي مجلــة مــن الدوافــع الــي تتشــابك لتشــكل مبجملهــا الرؤيــة الــي 
تدفــع فرنســا الختــاذ مواقــف تبــدو يف كثــري مــن األحيــان متناقضــة مــع مــا تدعيــه أي 
دولــة دميقراطيــة، وميكــن فهــم هــذه الرؤيــة مــن خــال الركيــز علــى ثاثــة دوافــع رئيســية 

للتحــركات الفرنســية يف املنطقــة.
1.  يف اجلانب السياسي: يسعى ماكرون لتحقيق إجنازات على مستوى السياسة 
اخلارجيــة، لتســهم يف تعزيــز النفــوذ الــدويل لفرنســا مبــا يصــرف االنتبــاه أو يغطــي علــى 
املشــكات الداخليــة الــي تواجههــا فرنســا يف اآلونــة األخــرية، خصوصــاً عقــب انتشــار 
فــريوس كــوروان، والراجــع االقتصــادي الــذي بــدأ قبــل تفشــي اجلائحــة. وتعــد املنطقــة 
مبلفاهتــا املختلفــة- خصوصــاً الســاحة اللبنانيــة- أفضــل منطقــة للتحــرك النشــط للسياســة 

اخلارجيــة الفرنســية بشــكل ميكــن توظيفــه.
2.  يف اجلانب االقتصادي: لعقود طويلة أمنت فرنسا نفسها اقتصادايً من خال 
التحكم يف مســتعمراهتا القدمية، ونظراً لراجع دورها يف املنطقة، إضافة إىل تنامي أدوار 
املتنافســن، حتــاول فرنســا أن تلقــي بــكل ثقلهــا مســتخدمة خمتلــف امللفــات املمكنــة يف 
ســوراي ولبنــان وليبيــا، مــن أجــل توظيفهــا لتثبيــت موضــع هلــا يف شــرق املتوســط، خصوصــاً 
بعــد الكشــف عــن أن كميــة الغــاز املتوفــرة يف شــرق املتوســط تعــادل اســتهاك فرنســا مــن 
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الغــاز الطبيعــي لنحــو 50 عامــاً، ومــن مَث تعمــل فرنســا علــى أتمــن عمليــة اكتشــاف الغــاز 
وأنشــطة اإلنتــاج مدفوعــة حبمايــة مصاحلهــا االقتصاديــة، ســواء املرتبطــة بتأمــن احتياجهــا 
مــن الغــاز ومــن مث تقليــل االعتمــاد األورويب بشــكل عــام علــى الغــاز الروســي، أو ابحلفــاظ 
علــى مصــاحل شــركاهتا العاملــة يف التنقيــب. ولعــل تنامــي الــدور الركــي مؤخــراً يعــد التهديــد 
األبــرز الــذي حتــاول فرنســا جماهبتــه، مــن خــال االعــراض املباشــر علــى هــذا الــدور واهتامــه 
أبنــه يهــدد أمــن املنطقــة واســتقرارها، أو مــن خــال حماولــة جتييــش املوقــف األورويب ضــده 

اترة، أو املشــاركة يف مناورات عســكرية، اترة أخرى.
3.  ال ينفصــل الدافــع األمــي عــن الدافــع االقتصــادي، إذ لطاملــا اعتــربت الــدول 
األوروبيــة منطقــة الشــرق األوســط حمميــات خاصــة هبــا لتزويدهــا ابلنفــط أو لتصريــف 
املنتجــات االســتهاكية الــي تصدرهــا، وياحــظ تراجــع هــذا الــدور يف الســنوات األخــرية، 
املضــادة  الثــورة  تيــارات  تشــكل  أعقبهــا  الــي  العربيــة  الثــورات  انــدالع  بعــد  خصوصــاً 
الــي تســعى مــن خاهلــا الــدول املتنفــذة- ومنهــا فرنســا- إىل احتــواء املشــهد مبــا خيــدم 
مصاحلهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــال تبنيهــا هنجــاً عســكرايً يف إفريقيــا، خصوصــاً يف 
امللــف الليــي، إذ يُنظــر إىل اســتمرار الفوضــى يف ليبيــا واتســاع نفــوذ امليليشــيات علــى أن 
مــن شــأنه أن يؤثــر يف أمــن دول اجلــوار األورويب ومــن مث فرنســا، وهــو مــا يــربر هلــا دعــم 

قــوى االســتبداد مــن أجــل محايــة مصاحلهــا ومصــاحل الغــرب.
4.  اســتعادة دورهــا الفاعــل يف املنطقــة: يف الســياق األمــي أيضــاً حتــاول فرنســا 
اســتعادة قيادهتــا للمتوســط، حيــث تــرى أهنــا مؤهلــة هلــذه القيــادة نظــراً لكوهنــا الدولــة 
املتوســطية صاحبــة املقعــد الدائــم يف جملــس األمــن، إضافــة إىل قدراهتــا العســكرية، لــذا 
حتــاول أن تســتفيد مــن االضطــراابت القائمــة حاليــاً مــن أجــل تثبيــت موضعهــا يف منطقــة 
املتوســط الــي تعــد حاليــاً جمــااًل حيــوايً الســتعادة النفــوذ وموازنــة القــوى. إذ تُعــد املنطقــة 
ســاحة للتنافــس الــدويل واإلقليمــي، وهــو مــا يظهــر يف عــدد مــن املؤشــرات، مــن بينهــا: 
االنتشــار األمريكــي عــرب شــركات التنقيــب أو مــن خــال األســطول الســادس، والنفــوذ 
الروســي املتنامــي عــرب بوابــة ســوراي، أو مــن خــال االنتشــار يف البحــر األســود، عــاوة 
علــى مســاعي الصــن للدخــول يف املعادلــة؛ نظــراً ألمهيــة املتوســط يف اســراتيجية بكــن 
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وحاجتها إىل أتمن الطرق الرئيسية تنفيذاً ملشروع طريق احلرير، ابإلضافة إىل التحركات 
الركيــة املتناميــة يف نفــس املنطقــة.

مآالت التحركات الفرنسية في المنطقة
ال بــد مــن قــراءة مــآالت التحــركات الفرنســية يف املنطقــة علــى مســتوين؛ مســتوى 
داخلــي ومســتوى خارجــي، فعلــى املســتوى الداخلــي ال يبــدو أن ماكــرون متكــن مــن 
جتــاوز أزمتــه السياســية يف الداخــل، إذ ارتفــع صــوت انتقــادات معارضيــه بشــكل أكــرب 
بعــد تدخلــه يف لبنــان، وعــدَّت تلــك األصــوات تدخــل ماكــرون بتلــك الطريقــة حماولــة 
الســتعادة الوصايــة االســتعمارية، وهــو مــا يســيء إىل فرنســا أكثــر مــن أن خيدمهــا. وعلــى 
املســتوى اخلارجــي يبــدو أن املقاربــة الــي تتخذهــا فرنســا لــن تــؤيت مثارهــا، يف املــدى 
القريــب علــى األقــل، إذ إن اصطفافهــا مــع قــوى االســتبداد يف ليبيــا، وانتقاداهتــا الامــربرة 
للــدور الركــي يف شــرق املتوســط، والنَـَّفــس االســتعماري الــذي تســتخدمه يف تعاملهــا 
مــع امللــف اللبنــاين، كلــه يؤكــد حقيقــة أن حتركاهتــا املتعاقبــة ال تســعى إىل حتقيــق اســتقرار 
يف املنطقــة، بــل علــى العكــس تعمــل علــى تعقيــد املشــهد وتفريــغ املطالــب العادلــة مــن 
مضموهنــا وتوظيفهــا مــن أجــل أهدافهــا االســتعمارية ليــس إال، خصوصــاً فيمــا يتعلــق 

مبطامعهــا يف شــرق املتوســط. 
الفرنســية األخــرية ستســهم بشــكل كبــري يف  التحــركات  يبــدو أن  وبشــكل عــام ال 
متكــن فرنســا مــن اســتعادة دورهــا القــدمي يف املنطقــة لعــدة أســباب موضوعيــة؛ منهــا أن 
الصراعــات الــي أفرزهتــا »ســايكس بيكــو« قابلــة للتشــظي واالنتشــار، ومــن مث تعقــد 
املشــهد بشــكل أكرب مما حتتمله الشــهية الفرنســية، والســبب اآلخر مرتبط ابلتغريات الي 
يشــهدها النظــام العاملــي ككل مــن تراجــع للــدور األمريكــي، وبــروز لقــوى أخــرى خــارج 
املنظومــة الغربيــة، ومــن مث ســتختلف جــذرايً شــروط املســاومات واالتفاقــات املســتخدمة 
يف املنطقــة، فضــًا عــن أن اخلافــات القائمــة حاليــاً قــد تســهم يف تغــري املنظومــة األمنيــة 
)الناتــو( الــي تســتند إليهــا فرنســا، ولــذا ســيكون مــن الصعــب عليهــا أن تتعامــل مــع 

التحــدايت اجلديــدة بنفســها االســتعماري القــدمي.
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خاتمة
 ال تــزال املنطقــة العربيــة منكوبــة مــن جــراء الصراعــات الداخليــة الــي تفتــك هبــا، وهــو 
مــا جيعلهــا عرضــة لتقطعــات املصــاحل وتشــابكها بشــكل مينــع اســتقرارها علــى املــدى 
القريــب والبعيــد، ومــا احملــاوالت الفرنســية املســتميتة يف دعــم قــوات االســتبداد يف ليبيــا، 
أو إمــاء أوامرهــا السياســية يف لبنــان إال دليــل علــى ذلــك، وال ميكــن جتــاوز هــذه احلالــة 
مــن خــال االعتمــاد علــى منهجيــة التســليم ابألمــر الواقــع، بــل جيــب معاجلــة األســباب 
الــي أدت إىل هــذا الوضــع، وعلــى رأس تلــك األســباب القابليــة لاســتبداد بعــد انتهــاء 

االســتعمار.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




